ผู้ประกอบการยุค “2020”....ปรั บทัพเพื่อรอโอกาส
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
เวลาผ่ านไปไม่ทันไรก็เข้ าสู่ไตรมาสสุดท้ ายของปี 2562 แล้ ว โดยตัง้ แต่ต้นปี ที่ ผ่านมาหลายท่านคงได้ ยินข่าว
เศรษฐกิจในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่หลายฝ่ ายกังวลว่าอาจกาลังเข้ าสู่ภาวะถดถอย ล่าสุดเมื่อ
ต้ นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา IMF ได้ ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี นี ้และปี หน้ าลงต่าสุดนับตังแต่
้ เกิดวิกฤตแฮมเบอร์ เกอร์
อย่างไรก็ตาม ในวันนี ้ผมจะชวนท่านผู้อ่านโดยเฉพาะท่านที่เป็ นผู้ประกอบการ หันมามองความเสี่ยงและบริ บทใหม่ๆ
ที่จะเกิดขึ ้นในปี หน้ า โดยผมจะขอเล่าผ่านตัวเลขปี “2-0-2-0” ดังนี ้ครับ
 “2” ตำ่ : ดอกเบี้ยและเงินเฟ้ อ เศรษฐกิจโลกปี 2020 ที่ยงั มีแนวโน้ มไม่สดใสนัก ทาให้ ธนาคารกลางทัว่ โลก
รวมถึงในประเทศไทยต้ องกลับมาใช้ นโยบายอัตราดอกเบี ้ยต่าอีกครัง้ เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ ขณะเดียวกันหลายประเทศ
ก็เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อต่าจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและการแข่งขันด้ านราคาที่สงู ขึ ้น ทาให้ หลายอุตสาหกรรมยังต้ องเผชิญ
กับความยากลาบากในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมกลับกัน สถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นก็ถือเป็ นโอกาสของ
ผู้ประกอบการที่ จะใช้ ประโยชน์ จากต้ นทุนทางการเงินที่ต่าลงในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ ม
ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้ านราคาที่จะยิ่งทวีความรุ นแรงขึ ้นในอนาคต
 “0” % : ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม กระแสรักษ์ สิ่งแวดล้ อมดูจะเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้นในปี 2020 ที่เห็นได้ ชดั
คือในวันที่ 1 มกราคม 2020 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศจะเริ่ มบังคับใช้ มาตรการ IMO 2020 ที่ให้ เรื อทัว่ โลกเปลี่ยน
การใช้ น ้ามันเตากามะถันสูง 3.5% มาเป็ นไม่เกิน 0.5% เพื่อลดมลพิษ ซึง่ ผมเชื่อว่าหลังจากนีอ้ งค์กรกากับดูแลมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ จะออกมาตรการลักษณะนี ้ให้ เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น ในส่วนของประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2020
จะมีการประกาศใช้ นา้ มันดีเซล B10 เป็ นนา้ มันพื น้ ฐานของประเทศแทน B7 รวมถึงห้ างร้ านขนาดใหญ่ก็จะงดแจก
ถุงพลาสติก ปั จจัยดังกล่าวในระยะสันอาจท
้
าให้ บางธุรกิจที่เกี่ยวข้ องมีต้นทุนเพิ่มขึ ้นจากการปรับกระบวนการผลิตให้ เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม อย่างไรก็ตาม หากธุรกิ จใดปรั บตัวได้ ก่อนคู่แข่ง และนามาสร้ างจุดขายเพื่ อดึงดูดผู้บริ โภคที่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้ อมก็จะช่วยให้ ธุรกิจเติบโตได้ ในระยะยาวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
 “2” สูง : ควำมเสี่ยงและควำมผันผวน ความเสี่ยงจากสงครามการค้ าจะยังคงอยู่ต่อไปในปี 2020 และอาจ
รุ นแรงขึ ้น หลังจากล่าสุด WTO ตัดสินกรณี EU อุดหนุนบริ ษัทแอร์ บสั ว่ามิชอบด้ วยกฎหมาย ทาให้ สหรัฐฯ มีสิทธิ์ปรับขึ ้น
ภาษี นาเข้ าจาก EU ซึง่ หากพิจารณาการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรปพบว่ามีมลู ค่ากว่า 8 แสนล้ านดอลลาร์ สหรัฐ สูงกว่า
มูล ค่าการค้ าระหว่างสหรั ฐฯ กับ จี นที่ 6.8 แสนล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ ทัง้ นี ้ หากทัง้ สองฝ่ ายตอบโต้ กัน จริ งจะยิ่ ง ซ า้ เติ ม
เศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนความผันผวนคงจะหนีไม่พ้นเรื่ องค่าเงิน โดยเฉพาะเงินบาทที่ยงั เป็ นเป้าหมาย
ของเงินทุนเคลื่อนย้ ายซึ่งอาจกดดันรายได้ ของผู้ส่งออกบางส่วน อย่างไรก็ตาม กระแสกี ดกันทางการค้ าที่ เพิ่มขึน้ และ
เงิ นบาทแข็งค่าถื อเป็ นจังหวะที่ดี ของผู้ประกอบการในการขยายการลงทุนไปต่างประเทศด้ วยต้ นทุนที่ถูกลงเพื่อเลี่ยง
กาแพงภาษี และแสวงหาตลาดใหม่ๆ
 “0” % : เงินสด สังคมไร้ เงินสดเริ่ มขยายวงกว้ างมากขึ ้น อย่างเช่นญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นประเทศพัฒนาแล้ วที่ใช้ เงินสด
มากที่สดุ ในโลก ล่าสุดรัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ออกมาตรการกระตุ้นให้ ลดการใช้ เงินสดด้ วยการคืนเงิน 5% ให้ แก่ผ้ ทู ี่ใช้ จ่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ ้นภาษี การขายจาก 8% เป็ น 10% หรื อแม้ แต่ในประเทศไทยเอง

กรณี มาตรการชิมช้ อปใช้ ที่ภาครั ฐนามากระตุ้นเศรษฐกิจ ทัง้ ผู้บริ โภคและร้ านค้ าที่ ร่วมโครงการต้ องลงทะเบียนเพื่อใช้
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ก่อน ทาให้ มีการตื่นตัวในการใช้ E-wallet มากขึ ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดตลอดจน
ผู้สงู อายุ สะท้ อนว่าผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องเตรี ยมทังฮาร์
้ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการชาระเงินและการขายให้ พร้ อม
เพื่อรองรับโอกาสจากธุรกรรมไร้ เงินสดที่จะมีมากขึ ้นทังหน้
้ าร้ านและการค้ าออนไลน์
จะเห็นได้ วา่ ปี 2020 ที่กาลังจะมาถึงแม้ เต็มไปด้ วยความท้ าทาย แต่ก็แฝงไปด้ วยโอกาสสาหรับผู้ประกอบการใน
การพัฒนาตนเองเพื่อรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการกลับมาเดินเกมส์รุกอย่างเต็มกาลังอีกครัง้

Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

