พลิกธุรกิจ SMEs ไทย มองหาตลาดใหม่ ทใหญ่
ี กว่ าเดิม
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
จากหลายวิกฤตที ผ่ านมาพบว่าผู้ประกอบการ SMEs มักเป็ นกลุ่มแรกๆ ที ได้ รับผลกระทบอย่ างรุ นแรง
โดยเฉพาะวิกฤตที ส่งผลกระทบต่อกํ าลังซือของผู้บริ โภคในประเทศเป็ นเวลานาน อย่างวิกฤต COVID-19 ทีเกิดขึน
เพราะกว่า 98% ของ SMEs ยังคงพึ งพาตลาดในประเทศเพี ยงตลาดเดี ยว และ SMEs ส่วนใหญ่ มี เงิ นทุนสํ ารอง
ไม่มากพอจะประคองธุรกิจได้ นานจนตลาดฟื นตัว การปรับตัวของ SMEs เพือให้ ธุรกิจเดินหน้ าต่อไปได้ จึงควรเป็ น
การมองหาตลาดใหม่ทีใหญ่กว่าเดิม
ทําไม SMEs จึงควรก้ าวขึนเป็ นผู้ส่งออกในตอนนี
ปั จจุบันนั บเป็ นจังหวะดีที SMEs จะขยับออกจากตลาดเดิมๆ ไปแสวงหาโอกาสในตลาดโลก
เพราะแม้ เศรษฐกิจโลกรวมถึงไทย จะผ่านพ้ นจุดตําสุดจากวิกฤต COVID-19 แล้ วตังแต่ปีทีผ่านมา แต่การฟื นตัว
กลับ สู่ระดับ ปกติของไทยมีแนวโน้ มว่าจะใช้ เวลาอี กพอสมควร ส่งผลให้ SMEs ที พึงพาตลาดในประเทศและ
นักท่ องเที ยวต่างชาติเป็ นหลักยังต้ องเหนื อยยากกับการหารายได้ เพื อประคองธุรกิ จ ทังนี จากคาดการณ์ เศรษฐกิ จ
ล่าสุด ของสํ านัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ ป รั บ ลดอัต ราการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2564 เหลื อ ขยายตัว 2.5-3.5% จากคาดการณ์ เดิมขยายตัว 3.5-4.5% พร้ อมคาดการณ์ ว่า
จํานวนนักท่องเทียวต่างชาติจะลดลงเหลือเพียง 3.2 ล้ านคน จากปกติทีราว 30-40 ล้ านคน ขณะทีภาคส่งออกจะ
กลายเป็ นเครื องยนต์หลักทีจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยในปี 2564 โดยคาดว่าจะขยายตัวถึง 5.8% เนื องจาก
ตลาดส่งออกหลายแห่งมีแนวโน้ มจะกลับมาขยายตัวดีหลังจากมีการใช้ วคั ซีนป้องกัน COVID-19 แล้ ว
นอกจากนี การมุ่งตลาดในประเทศเพียงอย่ างเดียวก็อาจทําให้ ผ้ ูประกอบการได้ รับผลตอบแทน
ลดลงเรื อยๆ จากขนาดตลาดทีเล็กลง เนืองจากประเทศไทยได้ เข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มีประชากร
อายุเกิน 60 ปี มากกว่า 20% ของประชากรทังหมด) แล้ วในปี 2564 และอีกราว 20 ปี ข้างหน้ าผู้ทีมีอายุเกิน 60 ปี ก็จะ
เพิ มขึนเป็ น 1 ใน 3 ของประชากรทังประเทศ อี กทังยังต้ องเผชิ ญ การแข่งขันที รุ นแรงขึนจากการเข้ ามาแย่ งชิ ง
ส่ วนแบ่ งตลาดของคู่แข่ ง โดยอาศัยเทคโนโลยีทีเพิมความสะดวกในการสังซือและนําเข้ าสินค้ า
ตลาดส่ งออกใดทีน่ าสนใจสําหรั บ SMEs
ตลาด CLMV มั ก เป็ นเป้ าหมายแรกๆ ของ SMEs ที เริ มต้ น ส่ งออก เนื องจากผู้บ ริ โภครู้ จักและ
คุ้นเคยกับสินค้ าของไทยเป็ นอย่างดี การทําตลาดและการติดต่อธุรกิจจึงทําได้ ไม่ยากนัก ขณะทีการขนส่งสินค้ า
และข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี อาเซียนจะเป็ นแต้ มต่อสําคัญ สําหรั บสินค้ าไทยในการบุกตลาด CLMV นอกจากนี
การที รั ฐสภาไทยเห็นชอบให้ สัตยาบันความตกลงหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึงเป็ น FTA
ทีใหญ่ทีสุดในโลก (ประกอบด้ วยประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี ปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
ตังแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะเริ มใช้ บังคับต้ นปี 2565 จะเป็ นอีกโอกาสสําคัญ ของ SMEs ไทย

ในการขยายตลาดไปให้ ไกลกว่าเดิม เพราะนอกจาก RCEP จะทําให้ สินค้ าของไทยหลายรายการ อาทิ นํามะพร้ าว
อาหารแปรรู ป และเครื องแต่งกาย ได้ ประโยชน์เพิมเติมจาก FTA ก่อนหน้ านีแล้ ว RCEP ยังช่วยลดความยุ่งยากของ
การปฏิบตั ิตามกฎถินกําเนิดสินค้ าลง และทําให้ การส่งออกสะดวกรวดเร็ วขึนอีกด้ วย
นอกจากตลาด CLMV แล้ ว ปั จจุบนั ยังเป็ นจังหวะทีดีในการรุ กตลาดทีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และฟื นตัวเร็ ว
เช่นสหรั ฐฯ เนื องจากสงครามการค้ าระหว่ างสหรั ฐฯ กั บจีนยังไม่ ยุติ โดยทังสองประเทศยั งเรี ยกเก็บภาษี
ระหว่ างกันในอัตราสูง SMEs ไทยจึงมีโอกาสในการส่ งออกสินค้ าไปสหรั ฐฯ แทนทีจีน ไม่ว่าจะเป็ นเฟอร์ นิเจอร์
และเครื องประดับ
เพือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ พลิกธุรกิจมาส่งออกได้ เป็ นผลสําเร็ จ และลดความเสียงทีเกิดจาก
การลองผิ ด ลองถู ก ในการรุ ก ตลาดส่ ง ออก EXIM BANK จึ ง ได้ พั ฒ นาระบบประเมิ น ความพร้ อมของ
ผู้สง่ ออกไทยทีเรี ยกสันๆ ว่า TERAK (ทีรัก) เพือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจแบบเชิงลึก พร้ อมคําแนะนํา
ในการพัฒนาธุรกิจก่อนเริ มต้ นส่งออก นอกจากนี ผู้ประกอบการยังสามารถขอคําปรึ กษาและเข้ าร่ วมโครงการ
อบรมสัมมนาของศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการค้ า (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพือเพิมเติมความรู้ ด้าน
การส่งออกได้ ตลอดทังปี

Disclaimer : ข้ อมู ลต่ างๆ ที ปรากฏ เป็ นข้อมู ลที ได้จากแหล่งข้อมู ลที หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื อวัตถุประสงค์ ในการให้
ข้อมูลแก่ผู้ทีสนใจเท่านัน โดยธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อาจเกิ ดขึ นจากการที
มี บคุ คลนําข้อมูลนีไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

