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คนท่ี่�ที่ำ�กิัจำกั�รหรือธุุรกิัจำ ตั้�งแต่้กั�งเต้้นท์ี่ ข�ยหม้ปิ�งยันเปิดื

โรงง�น ย่อมต้้องทัี่�งลงทุี่น ลงแรง และม่เป้�หม�ยคือคว�มรุ่งเรือง 

เติ้บัโต้ แต่้ถ้�ผลลัพธ์ุมันไม่เป็นเช่ินนั�น และกัล�ยเป็นว่�วันน่�มัน

กำาลังถูดถูอยืล่ะ ?…

สิ�งหน้�งท่ี่�เร�ต้้องไม่ลืมคือ ไม่ว่�กั�รค้�หรือว่�กิัจำกั�รใดื แค่

ได้ืเปิดืดืำ�เนินกั�ร มันยังไม่เร่ยกัว่�สำ�เร็จำ และแม้จำะเปิดืม�น�น

รุ่งเรืองจำนร้้ส้กัว่�สำ�เร็จำ ก็ัไม่ได้ืหม�ยคว�มว่�ส่วนใหญ่จำะ “ข�ย

ด่ืแล้วเลิกั” กัันเส่ยเมื�อไหร่ ยังไงก็ัต้้องดืำ�เนินกิัจำกั�รไปต่้อ ดัืงนั�น 

วันน่�แม้จำะด่ือย่้วันหน้�อ�จำเจำอวันท่ี่�กิัจำกั�รมันกัำ�ลังถดืถอยก็ัได้ื…

อันท่ี่�จำริงกัลยุที่ธ์ุธุุรกิัจำ เข�ก็ัม่อย่้ในเรื�อง กัลยุที่ธ์ุกั�รถดืถอย 

(Retrenchment strategies) ต้�มต้ำ�ร�ธุุรกิัจำหรือห�กัเคยเร่ยน 

MBA ม�ก็ัต้้องได้ืศ้กัษ�หลักักั�รน่� ที่ว่�ใครล่ะจำะอย�กัใส่ใจำสนใจำ 

ส่วนใหญ่เร�ก็ัมุ่งเป้�ไปท่ี่�กั�รเดิืนหน้� เติ้บัโต้กัันทัี่�งสิ�น บั�งท่ี่เคย

เร่ยนม� อ่�นม� ลืมไปเลยด้ืวยว่�ม่เรื�องน่�อย่้ เอ�เป็นว่�ที่บัที่วน

กัันก่ัอนสักัหน่อย

กลย่ืที่ธ์ีการถูดถูอยื (Retrenchment Strategy) ม่กัลยุที่ธ์ุ

หลักัอย่้ 3 ประกั�รดัืงน่� คือ

• Turnaround Strategy (กัลยุที่ธ์ุกัลับัตั้วหรือปรับัตั้ว)

• Divestment Strategy (กัลยุที่ธ์ุถอนทุี่น)
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กลยุทธ์์สำำาคััญ

วันกิจการถดถอย

• Liquidation Strategy (กัลยุที่ธ์ุออกัจำ�กัธุุรกิัจำ, เลิกั

กิัจำกั�ร)

หลักักั�รส่วนใหญ่คล้�ยกััน แต่้นิย�ม และคำ�อธิุบั�ย 

แต้กัต่้�งกัันไปบ้ั�ง ส่วนหน้�งก็ัต้�มยุคสมัย และกั�รนำ�ไปปรบััใช้ิ สำ�หรบัั 

ผมแล้วมองว่�ทัี่�ง 3 กัลยุที่ธ์ุใช้ิเร่ยงต้�มคว�มหนักัเบั�ของกั�ร

ถดืถอย รวมถ้ง “รู้ตััวหรือยัืง?” ด้ืวย กัล่�วคือ ถ้�ธุุรกิัจำเริ�มเป็นข�ลง 

ล้กัค้�เริ�มหดืห�ย หรือเห็นสัญญ�ณ์ภ�วะเศรษฐกิัจำประเที่ศ/โลกั 

ไม่ค่อยด่ื อ�จำใช้ิกั�รปรับัตั้ว หรือกัลับัตั้ว (Turnaround) ก่ัอนได้ืทัี่นท่ี่ 

เช่ิน ลดืกั�รประม�ณ์กั�รข�ย ลดืกั�รสต็้อกัสินค้� ลดืพวกัต้้นทุี่น

ท่ี่�ไม่ก่ัอให้เกิัดืร�ยได้ื (sunk cost) ที่ำ�นองน่�จำะช่ิวยยืดือ�ยุกิัจำกั�ร

ได้ื รออะไรให้ด่ืข้�น หรือห�จัำงหวะปรับัปรุงพัฒิน�ไปต่้อ แม้กัระทัี่�ง

สินค้�เริ�มไม่นิยม ก็ัเปล่�ยน หันไปที่ำ�สินค้�ใหม่ท่ี่�ม่อน�คต้ ก็ัถือว่�

เป็นกั�รปรับัตั้วท่ี่�ไม่เลว

คิดืง่�ยๆ ได้ืว่�จำะ ‘ส้้ ถอย หรือ หน่’ น่�แหละกัลยุที่ธ์ุ

ดัืงท่ี่�บัอกัว่�แต่้ละคน แต้่ละต้ำ�ร�ก็ัอ�จำต่้คว�มให้ 

คำ�อธิุบั�ยท่ี่�แต้กัต่้�งกัันบ้ั�ง หรือม่กัลยุที่ธ์ุหล�กัหล�ยกัว่� 3 ข้อน่� 

แต่้ส่วนตั้วมองว่�มันก็ัครอบัคลุมแล้ว ห�กัมองออกัในภ�พรวม ซ้�ง

วิเคร�ะห์กัันง่�ยๆ ทัี่�ง 3 ข้อมันก็ัคือกั�รท่ี่�คิดืแค่ว่�เร�จำะ ส้้-ถอย-หน่ 

(Turnaround-Divestment-Liquidation) น่�แหละกัลยุที่ธ์ุ เพ่ยงแต่้

จำะส้้ ถอย หน่ มันก็ัต้้องม่ชัิ�นเชิิง…
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อย่�งข้อต้่อม� กั�รถอนทีุ่น (Divestment) กั็ต้้องเข้�ใจำว่�

มันหนักัเกัินกัว่�จำะส้้ให้ชินะ หรือร้้ตั้วชิ้�ไปหน่อยเหมือนท่ี่�กัล่�ว

ไป กั็ต้้องถอยม�บั้�ง เคยยอดืข�ย 1 ล้�น เหลือ 5 แสน กั็ที่ำ�ยังไง

ให้ 5 แสนยังคงเป็นกัำ�ไร มิใชิ่ยอดืข�ย 5 แสนที่่�ข�ดืทีุ่นกั็พอแล้ว 

อะไรที่ำ�นองน่� เร่ยกัว่�ต้้องยอมรับั หรือจำ�กัเชิ่�ห้องใหญ่โต้ที่ำ�เลดื่ 

กัย็อมย้�ยไปห้องเลก็ัในซอย แต่้ลก้ัค้�เก่ั�ยงัต้�มม� กัจิำกั�รแม้ไม่ดื่

เท่ี่�เดืมิกัยั็งเป็นกัจิำกั�รที่่�ที่ำ�กัำ�ไร ถ้�ในธุรุกัจิำใหญ่ๆ เข�กัเ็ลอืกัข�ย

บั�งส่วนธุุรกัิจำไป เป็นต้้น

สุดืที่้�ยถ้�ไม่ไหวกั็ต้้อง ออกัจำ�กัธุุรกิัจำ (Liquidation) ท่ี่�

ที่ำ�ได้ืหล�ยแบับั จำะว่�ไปก็ัหล�ยระดัืบัด้ืวย ข้�นอย่้กับััว่� “เลิกั” ต้อน

แย่แค่ไหน เชิ่น ถ้�ข�ยกัิจำกั�รต้่อไปเพื�อควบัรวมกัิจำกั�รอื�น (เซ้ง) 

แนวน่�คนซื�อไดื้ประโยชิน์ และเข�เห็นคุณ์ค่� เร�กั็จำะไดื้ร�ค� (ทีุ่น

คนื) ม�กัหน่อย หรอื กั�รแยกัข�ย กัอ็�จำได้ืร�ค�ดืเ่ป็นบั�งอย่�ง แต่้

เส่ยเวล�ดืำ�เนินกั�รม�กั ประม�ณ์น่�คือกั�รออกัจำ�กัธุุรกัิจำ

ส่วนหน้�งพอนก้ัว่�ธุรุกัจิำถดืถอย หล�ยคนมองแต่้ต้้องกัำ�ลัง

เลิกักัิจำกั�รอย่�งเดื่ยว ที่่�จำริงแล้วต้รงกัันข้�ม มันคือกัลยุที่ธุ์ที่่�ไม่ไดื้

จำะเลิกัแต้่จำะที่ำ�อย่�งไรในภ�วะเชิ่นนั�นให้ดื่ที่่�สุดื เผื�ออ�จำจำะกัลับั

ม�ฟัื�นต้ัว (ในธุุรกัิจำใหม่) กั็ไดื้นะ สุดืที่้�ย แม้จำะเลิกักัิจำกั�ร ข�ย

ธุุรกัิจำ แต้่เร�กั็ต้้องคิดืถอนทีุ่นหรือห�ประโยชิน์ให้ม�กัที่่�สุดืกั่อน 

เพื�อเริ�มต้้นใหม่ต้่อไป

ท่ี่�เข่ยนไปเป็นเพ่ยงหลักักั�รคร่�วๆ แบับัที่ำ�คว�มเข้�ใจำ 

อันท่ี่�จำริงหล�ยหลักักั�รไม่เคยเก่ั� เพ่ยงแต่้เข้�ใจำแค่ไหน ประยุกัต์้

ใช้ิได้ืแค่ไหน รวมถ้งต่้อยอดืได้ืแค่ไหน หล�ยๆ เรื�องท่ี่�ผมศ้กัษ�ก็ัมักั

จำะพบัว่�ล้วนต่้อยอดืจำ�กัเดิืมต้�มบัริบัที่ท่ี่�เป็นปัจำจุำบัันเท่ี่�นั�นเอง ท่ี่�

สำ�คัญใช้ิประโยชิน์ให้ได้ืก็ัพอ

กลยุทธ์์ที�สำาคัญี่ที�สุด

ส่วนหน้�งบัที่คว�มธุุรกัิจำของผมคนท่ี่�อ่�น

ส่วนใหญ่คือคน อย�กัที่ำ�กิัจำกั�ร ที่ำ�ธุุรกิัจำ หรือเริ�มที่ำ� 

รวมถ้งน่�จำะเป็นเจ้ำ�ของกิัจำกั�ร ท่ี่�เมื�อกิัจำกั�ร

ถดืถอยแล้วคว�มร้้ส้กัจำะแต้กัต่้�งจำ�กันักับัริห�ร

มืออ�ช่ิพ หรือ CEO บัริษัที่ใหญ่ๆ ท่ี่�ไม่ว่�จำะอย่�งไร

คว�มผ้กัพันมันไม่เท่ี่�กััน

เวล�สร�้งคว�มผ้กัพัน กัับัธุุรกิัจำก็ัไม่ต่้�งกััน

เพร�ะธุุรกิัจำท่ี่�สร้�งกัับัมือ ยิ�งที่ำ�ม�น�น 

มันเคยด่ื มันเคยให้อะไรเร�ม�หล�ยอย่�ง แล้ว

ม�ถดืถอยคงเป็นเรื�องท่ี่�ย�กัยอมรับั เพร�ะเวล�

สร้�งคว�มผ้กัพัน กัับัธุุรกิัจำก็ัไม่ต่้�งกััน หรือต่้อ

ให้เป็นธุุรกิัจำท่ี่�เพิ�งเริ�มไม่น�นแต่้กัว่�จำะสะสมทีุ่น 

ต้้องลงแรง มุ่งมั�นตั้�งใจำ แล้วผลไม่เป็นดัืงหวัง คว�มร้้ส้กันั�นย�กั

จำะบัรรย�ย…

กัลยุที่ธ์ุสำ�คัญในวันท่ี่�ธุุรกิัจำถดืถอยจ้ำงเป็นกั�ร “เข้าใจัและ

ยือมีรับ” ซ้�งยำ��ว่� ต้้อง “เข้�ใจำ” ว่�เกิัดือะไรข้�น แล้วค่อย “ยอมรับั” 

ว่�มันไปต่้อไม่ได้ื ถ้�ยังไม่เข้�ใจำแล้วยอมรบััก่ัอนอันนั�นอ�จำเปน็แค่ 

“ยอมแพ้” ซ้�งไม่ควรยอมแพ้ง่�ยๆ นะครับั

ธุุรกิัจำท่ี่�ปั�นม�กัับัมือ ท่ี่�ใครไม่เป็นตั้วเองมันย�กัจำะเข้�ใจำ ถ้�

คนม่หล�ยธุุรกิัจำแล้ว ก็ัประสบักั�รณ์์ส้งแล้ว อ�จำเข้�ข่�ยมั�งคั�งแล้ว 

เส่ยบ้ั�งเจ๊ำงบ้ั�ง ที่ำ�ต้�มกัลยุที่ธ์ุทัี่�วไปไม่ย�กัเย็นนักั แต่้สำ�หรับัคนท่ี่�

เพิ�งม่ เพิ�งสร้�งหรือม่ธุุรกิัจำเด่ืยว กั�รให้ที่ำ�ต้�มกัลยุที่ธ์ุปกัติ้เลยนั�น

มันจำะม่เรื�องของ “จิำต้ใจำ” ม�เก่ั�ยวข้อง ก็ัต้้องพ้งระวัง เพร�ะเร�จำะ

เอ�อ�รมณ์์ม�เหนือเหตุ้ผล

“กั�รเข้�ใจำ และยอมรับั” มันอ�จำไม่ใช่ิกัลยุที่ธ์ุจำริงจัำงอะไร 

แต่้ถือเป็นหัวใจำท่ี่�สำ�คัญยิ�งกัว่�ข้ออื�นใดืในเวล�เช่ินน่� ล้มแล้วต้้อง

ลุกัใหม่ ไปต่้อไม่ได้ื ก็ัต้้องห�ที่�งใหม่ เพร�ะห�กัตั้�งสติ้ได้ืเร�ก็ัน่�

จำะม่สมอง ม่คว�มคิดืท่ี่�เลือกักัลยุที่ธ์ุท่ี่�ด่ืท่ี่�สุดืสำ�หรับัเวล�นั�นๆ ได้ื

เช่ินกััน เพร�ะไม่เช่ินนั�น เวล�คนเร�เส่ยใจำ เร�ก็ัมักัไม่อย�กัจำะได้ื

อะไรอ่กัเลย มันก็ัยิ�งแย่กัว่�เก่ั�ว่�ไหมละครับั

ฝ่�กัไว้เป็นข้อคิดืเล็กัๆ ให้กััน ขอให้ทุี่กัท่ี่�นโชิคด่ื เข่ยนใน

ช่ิวงท่ี่�ธุุรกิัจำผ้้เข่ยนถดืถอยม�เป็นปีแล้วเช่ินกััน




