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จับจังหวะโอกาสธุรกิจในวิกฤต COVID-19
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
สถานการณ์การแพร่ ระบาดไปทัว่ โลกของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้ าง
ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจต่าง ๆ ล่าสุด การประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยการค้ าและ
การพัฒ นา (United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD) ประเมิน ว่า COVID-19
อาจส่งผลกระทบและสร้ างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ถึง 1 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ (เทียบกับ
GDP ของไทยที่ราว 5 แสนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ) อย่างไรก็ตาม แม้ COVID-19 จะฉุดรั ง้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การดาเนินธุรกิจ แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งกลับพบว่าสินค้ า/ธุรกิจหลายกลุ่มมีความต้ องการหรื อคาสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างมาก
และยังสร้ างโอกาสให้ แก่สินค้ า/ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน Supply Chain ทัง้ นี ้ ฝ่ ายวิจัยธุ รกิจ EXIM BANKวิเคราะห์ ว่า
ความต้ องการสินค้ า/ธุรกิจจะแตกต่ างกันตามระยะเวลาหรื อวงจร (Cycle) ของการแพร่ ระบาด ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้ องควรเกาะติดสถานการณ์ อย่างใกล้ ชิดพร้ อมจับสัญญาณธุรกิจเพื่อเตรี ยมวางแผนการผลิตหรื อการดาเนินธุรกิจ
ให้ ทนั และสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา

ระยะเริ่มต้ น (Pre-pandemic) เริ่ มมีการระบาดในบางพื ้นที่ ทาให้ ประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองมากขึ ้น
จึงมีความต้ องการสินค้ าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและการรักษาสุขภาพ เช่น หน้ ากากอนามัย อุปกรณ์ทาความสะอาด
ถุงมือยาง อาหารเสริ ม เป็ นต้ น (ยอดขายผลิตภัณฑ์สขุ อนามัยในร้ าน Prime Supermarket ของสิงคโปร์ ในช่วงเริ่ มต้ น
ของการแพร่ ระบาด COVID-19 เพิ่มขึ ้นถึง 5 เท่าจากปกติ)
ระยะที่การแพร่ ระบาดขยายวงกว้ าง (Pandemic) มีผ้ ูติดเชือ้ มากขึน้ ประชาชนส่วนใหญ่ลดการเดินทาง
การทางานเปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ น Work From Home มีความต้ องการใช้ อินเทอร์ เน็ตในการสื่อสารเพิ่มขึ ้น รวมไปถึงอุปกรณ์
สื่อสารด้ วย ตลอดจนยังมีความต้ องการสินค้ าอุปโภคบริ โภคมากขึ ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะการใช้ บริ การ Delivery และ
E-commerce เพื่อลดความถี่ในการออกไปจับจ่ายใช้ สอยนอกบ้ าน (ยอดขาย E-commerce ของจีนโต 154% ในช่วง
24 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2563 ยอดสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านเว็บ ไซต์ /แอปพลิ เคชัน Deliveroo ของฮ่องกงในเดื อน
มกราคม 2563 โต 60% จากเดือนก่อนหน้ า ) นอกจากนี ้ เครื่ องมืออุป กรณ์ ก ารแพทย์ ก็เป็ น ที่ ต้ องการอย่ า งมาก
เพื่อนามาใช้ รักษาผู้ป่วย
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-2ระยะที่การระบาดลดลงและควบคุม ได้ (Post-pandemic) จานวนผู้ติดเชื อ้ เริ่ มลดลงและสถานการณ์
ต่าง ๆ อยู่ภายใต้ การควบคุมแล้ ว ประชาชนเริ่ มกลับมาใช้ ชีวิตใกล้ เคียงกับภาวะปกติ การเดินทางทังเพื
้ ่อท่องเที่ยวและ
ธุรกิจเริ่ มฟื น้ ตัว อาจมีการทาความสะอาดฆ่าเชื ้อโรคของสถานประกอบการหลังปิ ดดาเนินการไป ผู้ประกอบการควร
วางแผนการผลิต การจัดการวัตถุดิบและ Supply Chain เพื่อรั บมือกับความต้ องการสินค้ า /บริ การที่จะกลับมาฟื น้ ตัว
ก่อนจะทยอยปรับเข้ าสูภ่ าวะปกติตอ่ ไป (จากสถิติโดยเฉลี่ยพบว่า หลังจากวิกฤต SARS ปี 2545-2546 ภูเขาไฟระเบิด
ที ่ไ อซ์แ ลนด์ ปี 2553 สึน ามิที่ญี่ป่ ุ น ปี 2554 และน า้ ท่ว มใหญ่ข องไทยปี 2554 ภาคธุรกิ จใช้ เวลาฟื ้นตัวหลังจาก
เหตุการณ์ ยุติราว 3-4 เดือน) นอกจากนี ้ ประเด็นด้ านสุขอนามัยจะเป็ นอีกหนึง่ หัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ในระยะ
ถัดไปทัง้ การผลิตสินค้ าและบริ การ อาจเกิดการลงทุนด้ านระบบ ห้ องปฏิบัติการ และกระบวนการผลิต /การบริ การ
เพื่อตรวจสอบสินค้ า/บริ การให้ ได้ มาตรฐานสุขอนามัยและป้องกันการติดเชื ้อโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ูบริ โภค/ผู้ใช้ บริ การ รวมไปถึงคาดว่าสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น สมุนไพร อาหาร
เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ กีฬา เป็ นต้ น จะเป็ นที่ต้องการของตลาดภายใต้ เทรนด์การให้ ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันโรคต่าง ๆ มากขึ ้น
ปั จจุ บั น สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในแต่ ล ะประเทศอยู่ ใ นภาวะที่ แ ตกต่ า งกั น
ความต้ องการสินค้ าและบริ การของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันไปตามระดับการแพร่ ระบาด การจับสัญญาณและ
จังหวะทางธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ อย่ างเหมาะสมจะเป็ นหนึ่งในกุญแจสาคัญในการสร้ างโอกาส
ธุรกิจในช่ วงวิกฤต COVID-19 รวมถึงควรติดตามมาตรการทางการค้ าฉบับพิเศษต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศจะประกาศ
ในช่วงเวลานี ้ เพื่ อให้ การส่งออกดาเนินการได้ อย่างราบรื่ นและไม่ติดขัดในกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนี ้ หลังจาก
วิกฤตการณ์ รอบนีบ้ รรเทาลง ภาคธุรกิจควรให้ ความสาคัญกับการปรั บตัว การสร้ างความยืดหยุ่น และการวางแผน
สารองในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ ความสาคัญกับสุขอนามัย ต่าง ๆ ซึง่ คาดว่าจะเป็ นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญของ
การดาเนินธุรกิจในระยะถัดไป ท่ามกลางแนวโน้ มโรคอุบตั ิใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ ้นได้ อีก
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

