รั บมือ 3 ความเสี่ยงหลังโควิด...ป้ องกันธุรกิจส่ งออกโคม่ า
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
ท่านผู้อ่านครั บ ต้ องยอมรั บว่าในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 โลกเผชิญกับวิก ฤตที่หนักหนาสาหัส จาก
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างรุ นแรง จนก่อให้ เกิดวิกฤตด้ านสาธารณสุขไปทัว่ โลกและผลักให้ โลกเข้ าสู่
วิกฤตเศรษฐกิจครั ง้ ใหญ่ในรอบเกือบ 100 ปี ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ ปรั บลดคาดการณ์
เศรษฐกิจโลกปี 2563 เป็ นหดตัว 4.9% ต่าลงจากคาดการณ์ เดิมเมื่อเดือนเมษายนว่าจะหดตัว 3% เช่นเดียวกับการค้ า
โลกที่องค์การการค้ าโลก (WTO) คาดการณ์ ว่าจะหดตัวถึง 13-32% ในปี 2563 สถานการณ์ ดงั กล่าวย่อมส่งผล
ต่อเนื่องมายังการส่งออกของไทย อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ปั จจุบนั หลายประเทศทัว่ โลกรวมถึงไทย ได้ ทยอยผ่อนคลาย
มาตรการ Lockdown เพื่ อเร่ งฟื ้น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ แต่โลกหลังวิ ก ฤต COVID-19 ยังมีความเสี่ ย ง
หลายประการที่รออยู่ข้างหน้ า วันนี ผ้ มจึงขอชวนทุกท่านมาพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกในช่วงหลังจาก
การระบาดคลี่คลายลง เพื่อจะได้ สามารถวางกลยุทธ์ ไว้ พร้ อมรับมือได้ อย่างรอบด้ าน
 ความเสี่ยงคู่ค้า...ยังอาจซ่ อนตัวอยู่อีก 1-2 ปี โดยหลายธุรกิจได้ รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
ค่อนข้ างรุ น แรง ไม่ว่าจะเป็ น ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ค้ าปลี ก และขนส่งมวลชน โดยเฉพาะสายการบิ น ที่ ต้องหยุ ด
ดาเนินงานบางส่วนชัว่ คราว มีการปรับลดพนักงาน ขณะที่บางสายการบินต้ องเข้ าสู่กระบวนการเพื่อฟื น้ ฟูกิจการ
เนื่ อ งจากความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารหายไปเกื อ บทัง้ หมดจากมาตรการ Lockdown ของหลายประเทศทั่วโลก
ไปจนถึงภาคการผลิต เช่น ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ที่เผชิญกับ Supply Chain Disruption ภายใต้ สถานการณ์
ดังกล่าวมีผลบัน่ ทอนฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการในธุรกิจเหล่านัน้ ซึง่ หากกิจการใดมีสายป่ านทางการเงิน
ที่ไ ม่เข้ มแข็ง พอก็อาจจะไม่สามารถพลิก ฟื น้ ธุรกิจ ให้ กลับมาเป็ นปกติได้ และนามาซึง่ ประเด็นที่น่ากังวล คือ
การปิ ดกิจการหรื อล้ มละลายตามมาหลังจากวิกฤตจบไปแล้ ว 1-2 ปี ดังนัน้ ในระยะข้ างหน้ า เมื่อสถานการณ์
แพร่ ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง และการค้ าโลกเริ่ มฟื ้นตัวกลับเข้ าสู่ภาวะปกติ แต่ความเสี่ยงของภาวะ
ล้ ม ละลายและผิ ด นั ด ช าระค่ า สิ น ค้ า ของธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น คู่ ค้ า ของเราจะยั ง คงซ่ อ นตัว อยู่ อี ก 1-2 ปี เลยที เ ดี ย ว
ซึง่ สอดคล้ องกับที่ Aon Inc. (บริ ษัทรับประกันชันน
้ าของโลก) คาดการณ์ว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)
ของการประกันสินเชื่อทางการค้ าปี 2563 จะสูงถึง 125% เพิ่มขึ ้น 2.5 เท่าจากสถานการณ์ปกติ
 ความเสี่ยงธนาคารคู่ค้า...ได้ รับผลกระทบต่ อเนื่ องจากภาคธุ รกิจ แม้ ภาคการเงินไม่ใช่ต้นตอของ
วิกฤตเศรษฐกิจในรอบนีเ้ ช่นวิกฤตในปี 2551 แต่สถาบันการเงินเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะได้ รับผลกระทบเมื่อมีธุรกิจ
ล้ มละลายจานวนมาก ซึง่ สิ่งที่ผมกังวล คือ สถานะของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศที่ค่คู ้ าใช้ ทาธุรกรรมการค้ า
เนื่องจากเป็ นอีกหนึง่ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ ผ้ สู ง่ ออกไทยไม่ได้ รับชาระค่าสินค้ าหากธนาคารคู่ค้าในต่างประเทศ
เกิดปั ญหาในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ สาหรับผู้ส่งออกที่ต้องการติดตามสถานะของธนาคารผู้ซื ้อในต่างประเทศอาจ
สังเกตเบื ้องต้ นได้ จากสัดส่วนของสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) โดยเฉพาะในประเทศที่
ภาคการเงินอยู่ในภาวะอ่อนแออยู่แล้ วตังแต่
้ ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 ดังเช่นกรณีของอินเดียที่ภาคการเงิน

เป็ นปั ญหาที่ทาให้ เศรษฐกิจขยายตัวต่ากว่าที่คาดการณ์ในปี 2562 โดยคาดกันว่าสัดส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพของ
อินเดียอาจเพิ่ มขึน้ เป็ น 18-20% ในสิน้ ปี นี ้ จากราว 9% ในช่วงปลายปี 2562 รวมถึงบางประเทศในยุโรป เช่น
อิตาลี กรี ซ และสเปน ที่ภาคการเงินถือเป็ นจุดอ่อนของเศรษฐกิจ
 ความเสี่ยงประเทศคู่ค้า…บางประเทศมีฐานะทางการคลังที่อ่อนแออยู่แล้ ว วิกฤต COVID-19 ทาให้
เราได้ เห็นการทุ่มงบประมาณในการป้องกันการแพร่ ระบาดและการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศอย่างไม่เคย
มีมาก่อน ซึง่ สาหรับบางประเทศที่โครงสร้ างเศรษฐกิจและฐานะทางการคลังยังคงมีจุดอ่อน โดยเฉพาะประเทศใน
ลาติ น อเมริ ก าและแอฟริ ก า การใช้ งบประมาณจ านวนมหาศาลในเวลานี ย้ ่ อ มกระทบต่ อฐานะทางการเงิ น
ของประเทศในระยะยาว ขณะที่ ก็ไม่อาจปฏิ เสธการอัดฉี ดเงิ นเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิ จเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจได้ สะท้ อนได้ จากการที่ปัจจุบนั มีกว่า 100 ประเทศ ที่ ต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน
จาก IMFเพื่อนาไปใช้ แก้ ไขปั ญหาการระบาดของ COVID-19 ซึ่งแม้ หลังจากสถานการณ์ COVID-19 บรรเทาลง
แต่คาดว่าภาระหนี ้ในหลายประเทศจะยังคงอยู่ และอาจกลายเป็ นความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป
จะเห็นได้ ว่า ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องเตรี ยมกลยุทธ์ รับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวหลัง การระบาดของ
COVID-19 คลี่คลายลง โดยผู้ประกอบการควรหมัน่ ติดตามสถานการณ์ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็ น
คูค่ ้ าหลัก ทังนี
้ ้ EXIM BANK พร้ อมที่จะช่วยผู้ประกอบการให้ ผ่านพ้ นวิกฤตครัง้ นี ้ไปด้ วยกันด้ วยมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการจากผลกะทบของ COVID-19 ในทุกมิติ ครอบคลุมตังแต่
้ การพักชาระหนีด้ อกเบี ้ยและเงินต้ น 6 เดือน
บริ การคลินิกให้ คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ และสินเชื่ อในเงื่ อนไขผ่อนปรนพิ เศษ ตลอดจนบริ การที่ ใช้ รับมือและ
ป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็ นบริ การตรวจสอบสถานะคู่ค้า และธนาคารผู้ซือ้ ในต่างประเทศ ไปจนถึงบริ การ
ประกันการส่งออก

Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

