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การปิดตวัลงของธรุกจิภายใต้ภาวะเศรษกิจท่ีชะลอตวั เริม่เห็นภาพมากข้ึน โดยเฉพาะธรุกจิ SME ท่ีต้องเผชญิ 

การแข่งขนัทีสู่ง โดยคาดว่าปี 2562 จะมธีรุกจิปิดตวัลงประมาณ 2.3 หมืน่ราย เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 5 

เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ส่วนใหญ่จะกระจกุตวัอยูใ่น 5 กลุม่ธรุกิจหลักได้แก่ ค้าปลกี ค้าส่ง ก่อสร้าง 

อสงัหาริมทรัพย์ ธรุกจิร้านอาหารและเครือ่งด่ืม ทีส่่วนใหญ่จะพ่ึงพาก�าลังซือ้ในประเทศค่อนข้างสูง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ธุรกิจ SME ในปี 2563 ยังคงมีความเสี่ยงจากการเลิกกิจการไม่ต่างจาก 

ปีทีผ่่านมา ซ่ึงนอกจากประเดน็ทางด้านภาวะเศรษฐกจิและก�าลงัซือ้ทีก่ดดนัต่อเนือ่งแล้ว ยงัมคีวามท้าทาย 

จากปัจจัยพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามา อาทิ ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงกว่าปี 2562 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า  

และกระแสรกัษ์โลก ซึง่ปัจจยัเหล่าน้ี เป็นความเส่ียงต่อหลายๆ ธรุกจิให้เผชิญความยากล�าบากมากข้ึน  

การปรับตวัทีส่�าคญัเพือ่ช่วยให้ธรุกจิ SME มศีกัยภาพในการแข่งขันในระยะข้างหน้า นอกจากประเดน็ 

ทางด้านการปรบัลดต้นทนุแล้ว ยงัควรเพิม่ยอดขายไปยงัทกุช่องทางเพือ่เข้าถงึลกูค้าเป้าหมาย ด้วยวธิทีีแ่ตกต่าง 

จากเดิมหรือหลากหลายมากขึ้น ทั้งช่องทางหน้าร้าน รวมถึงช่องทางออนไลน์ท่ีเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่  

รวมถึงตลาดต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง

ประเด็นสำ�คัญ
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 นอกจากนี ้สาเหตขุองการปิดกจิการ ยงัเกดิจากสภาพแวดล้อมของธรุกจิเองท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึง่มดีงันี้

การแข่งขันที่รุนแรง จากการเข้ามาของผู้ประกอบการ SME รายใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจรายใหญ่ทั้งจาก
ในประเทศ ที่สนใจลงมาท�าตลาดเดียวกับผู้ประกอบการ SME เช่นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจค้าส่ง (ที่ลงมา 
ท�าตลาดขายปลกีมากขึน้เพือ่สร้างรายได้) และธรุกจิร้านอาหารรายใหญ่ท่ีควบรวมกบัรายย่อย เพือ่เพิม่อ�านาจต่อรอง 
รวมถึงเพื่อเข้าถึงตลาดราคาอาหารระดับกลางที่มีมูลค่าสูง ขณะที่ผู ้ประกอบการจากต่างประเทศเอง  
กส็นใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิม่ขึน้ อาท ิผู้รวบรวมสนิค้าเกษตร (ล้งผลไม้ หรอืผูร้วบรวมมนัเส้น แป้งมนัส�าปะหลงั
ส่งกลับไปจีน) รวมถึงเชนร้านอาหารจากต่างประเทศ ที่เข้ามาแสวงหาโอกาสจากตลาดในไทย เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ ความนิยม 
ในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ที่มีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อธรุกจิค้าปลีกค้าส่ง รวมถงึร้านอาหารทีม่หีน้าร้าน และไม่มบีรกิารด้านออนไลน์
และบริการจัดส่งถึงที่พักเสริม

ในแต่ละปี มผู้ีประกอบการ SME รายใหม่ถงึกว่า 6 หมืน่ราย1  ท่ีสนใจเข้าสูธ่รุกจิ ขณะเดียวกนั จากปัญหา 
และข้อจ�ากัดต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ประมาณ 2 หมื่นรายที่ต้องปิดหรือเลิกกิจการเช่นเดียวกัน  
ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม เพราะมีผลต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน ซึ่งหากพิจารณาลงไปในประเภท 
ของธุรกิจที่ปิดหรือเลิกกิจการสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ขายส่งและขายปลีก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอาหาร/เครื่องดื่ม  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 52.3 ของธุรกิจที่เลิกกิจการ (ข้อมูลปี 2561) ในขณะที่ในปี 2562 จากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าธุรกิจที่เลิกกิจการส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่แตกต่างจากปี 2561 

เมือ่วเิคราะห์ถงึสาเหตหุรอืปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการปิดกจิการของผูป้ระกอบการ SME พบว่า นอกจาก
เหตุผลทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ท�าให้ภาคประชาชนชะลอการใช้จ่าย ส่งผลให้ธุรกิจที่มีสภาพคล่องหรือเงินทุน 
หมนุเวยีนต�า่ ไม่สามารถแบกรบัยอดขายทีล่ดลงได้เป็นเวลานาน ขณะเดยีวกนั ยังเกดิจากปัจจยัภายในของแต่ละธรุกจิ 
อาทิ ต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงจนไม่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงอุปสรรคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงิน โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว

1 ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงขนำดย่อม ประมวลจำกข้อมูลกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งไม่รวมธุรกิจที่อยู่นอกระบบ
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ส�าหรับในปี 2563 ธุรกิจ SME ได้ปัจจัยเชิงบวกจากการที่ภาครัฐลงมาช่วยเหลือ อาทิ มาตรการกระตุ้น
การใช้จ่ายของภาคประชาชน รวมถึงมาตรการจัดหาเงินกู้ดอกเบ้ียต�่าส�าหรับธุรกิจ SME เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
ตลอดจนใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วงเงินรวมกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะเดียวกัน  
ภาครัฐมีแผนที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยลง รวมถึงการเร่งใช้จ่ายงบประมาณปี 2563  
ซึ่งน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการปิดกิจการสูง 
ลงได้ระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจและก�าลังซื้อของประชาชน ที่ยังมีข้อจ�ากัดการฟื้นตัว ประกอบกับ 
ปัจจัยลบอื่นๆ ที่มีในปี 2563 เพิ่มเติม ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการปิดกิจการสูงทั้งค้าปลีก 
ค้าส่ง ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ยังรวมถึงธุรกิจบางประเภทท่ีอาจมีความเส่ียงในการเลิกกิจการชั่วคราว 
หรือถาวรเพิ่มขึ้น

ส�าหรับปัจจัยท้าทายที่มีผลต่อธุรกิจ SME ในปี 2563 และประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า เฉลี่ย 5-6 บาทต่อวันท่ัวประเทศ ท่ีมีผลเม่ือวันท่ี 1 มกราคมท่ีผ่านมา 
โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการใช้แรงงานสูง จะได้รับผลกระทบมาก อาทิ ร้านอาหาร ค้าส่งค้าปลีก ก่อสร้าง และ 
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อธุรกิจ เพิ่มเติมจากปัจจัยด้านยอดขายและก�าไรที่ลดลง 

ปัญหาภัยแล้ง ปีน้ีถือว่าค่อนข้างรุนแรง ซึ่งนอกจากกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ท่ีพ่ึงก�าลังซื้อของ
เกษตรกรในต่างจังหวัดที่ถือเป็นก�าลังซื้อหลัก ยังกระทบต่อธุรกิจแปรรูปเกษตร อาทิ โรงสีข้าว ลานมันส�าปะหลัง  
ซึ่งผู ้ประกอบการรายเล็กอาจไม่สามารถแข่งขัน เพื่อแย่งวัตถุดิบกับรายใหญ่ได้ รวมถึงธุรกิจที่ต้องใช้น�้า 
ในกระบวนการผลติจ�านวนมาก อาท ิโรงงานแป้งมนั แต่สถานการณ์ดังกล่าว อาจเป็นการชะลอการผลิตชัว่คราว
ไม่ถึงขั้นปิดถาวร โดยธุรกิจอาจกลับมาฟื้นตัวเมื่อภัยแล้งคลี่คลาย

กระแสรักษ์โลก ท�าให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการตื่นตัว โดยเฉพาะการลดใช้พลาสติกท่ีกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระแสดังกล่าวมีโอกาสกระทบต่อธุรกิจ SME ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วหรือหลอดพลาสติก รวมถึงกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ประเด็นคว�มท้�ท�ยต่อธุรกิจ SME ปี 2563 ที่อ�จส่งผลต่อก�รเลิกกิจก�ร
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ที่ภาครัฐมีแผนเร่งรัดในการเลิกใช้

 การลดภาษียานยนต์ไฟฟ้า จากเดิมที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 2% ลดลงมาเหลือ 0% ส�าหรับ
รถยนต์ที่ผลิตในปี 2563-2565 ซึ่งเป็นมาตรการท่ีภาครัฐก�าหนดขึ้นเพ่ือลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งกระตุ้น 
ให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรับสิทธิ์ทางภาษีในปีนี้มากข้ึน และอาจกระทบต่อผู้ประกอบการ 
ช้ินส่วนยานยนต์ (รถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์สันดาปภายในประมาณร้อยละ 30-40) บางรายที่อาจ
ปิดกิจการหรือลดก�าลังการผลิตลง 

 ความผันผวนของราคาพลังงาน จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งน่าจะยังไม่ยุติได ้
ในเวลาสัน้ เป็นแรงกดดนัต่อธรุกจิ SME ท่ีมสัีดส่วนต้นทุนพลงังานสูง อาทิ ภาคการผลติเซรามิก การแปรรปูอาหาร 
และภาคการค้าปลีกค้าส่งสินค้าอาหารเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น แต่คาดว่าธุรกิจส่วนใหญ่ น่าจะสามารถ
บรหิารจดัการเพือ่ลดผลกระทบได้ ยกเว้นรายเลก็ ซึง่ต้นทนุทีส่งูข้ึนอาจกระทบต่อก�าไรของธรุกจิทีม่รีะดบัต�า่อยูแ่ล้ว

จำ�นวนผู้ประกอบก�ร SME ที่เลิกกิจก�ร สัดส่วนธุรกิจที่เลิกกิจก�รปี 2561

ประเด็นที่อ�จส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME ในปี 2563

การขายส่ง

การขายปลีก

การก่อสร้างอาคาร

กิจการที่เกี่ยวกับ 
อสังหาริมทรัพย์

บริการด้านอาหาร 
และเครื่องดื่ม

ธุรกิจอื่นๆ

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

ราย

2558

22,733
20,916

21,287 21,766 22,850

2559 2560 2561 2562

48 %

22 %

11 %

9 %

7 %

3 %

ร้านอาหาร ค้าปลีก/ค้าส่ง ก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรมก�รปรับขึ้นค่�จ้�งขั้นตำ่�

ปัจจัยท้�ท�ย ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

โรงสี ลานมัน โรงงานแป้งมันภัยแล้ง

ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงพลาสติกหูห้ิว แก้ว/หลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุ
อาหารกระแสรักษ์โลก

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก�รลดภ�ษีย�นยนต์ไฟฟ้�

การผลิตเซรามิก แปรรูปอาหาร การค้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงอาหาร/เครื่องดื่มคว�มผันผวนของ
ร�ค�พลังง�น
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การปรับตัวของธุรกิจ SME ท่ีได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์กดดัน 
ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นมีแนวทางปรับตัวส�าหรับธุรกิจ ดังนี้

หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา เน้นน�าเสนอสินค้าและบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง
ขยายช่องทางเพือ่เข้าถงึกลุม่ลูกค้าเป้าหมายท้ังหน้าร้านและออนไลน์ หรือแอพพลเิคชัน่ 
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ค้�ส่งค้�ปลีก

ร้�นอ�ห�ร

ธุรกิจ แนวท�งก�รปรับตัว

ก่อสร้�ง/

อสังห�ริมทรัพย์

พล�สติก

ชิ้นส่วนย�นยนต์

ดูแลสภาพคล่องธุรกิจ ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน ให้เหมาะสม
พัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ยังคงพอมีก�าลังซื้อ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้คุมสต็อกสินค้า
หรือบริหารการเงิน

การวิจัยกระบวนการผลิตใหม่ที่สามารถน�าวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้มาใช้ 
การศึกษาเพื่อหาลู่ทางลงทุนในโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ทดแทนสินค้าเดิม
การหาตลาดส่งออก อาทิ ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงใช้พลาสติกอยู่ 

ยกระดับตนเองสู่การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
การควบรวมระหว่างผู้ผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิต
หันไปผลิตสินค้าที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมรถยนต์

เร ่งหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนจากประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถน�าเข ้าได้ เช ่น  
มันส�าปะหลัง ผัก/ผลไม้
สนบัสนุนให้เกษตรกรทีม่พีนัธะสญัญา ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เพาะปลกู โดยใช้น�า้น้อยลง 
เพื่อรับมือกับภัยแล้งท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไป หรือกระจายพื้นที่เพาะปลูกไปในพื้นท่ีท่ีมี 
แหล่งน�า้เพยีงพอ รวมถงึการเลอืกปลกูพชื/พนัธุท์ีต่รงกบัความต้องการของตลาดมากขึน้ 

แนวท�งก�รปรับตัวของธุรกิจ SME เพื่อเพิ่มคว�มเข้มแข็งต่อธุรกิจ

เกษตร
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ขณะเดยีวกนั เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัธรุกจิ และช่วยเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขันได้มากข้ึน ธรุกจิ SME 
จ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในของธุรกิจ ซึ่งอาจพิจารณาด�าเนินการดังนี้้

การปรบัลดต้นทุน โดยใช้ช่วงทีเ่งนิบาทแขง็ค่า ประกอบกบัภาครฐัสนบัสนนุเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ ปรบัเปลีย่น 
เคร่ืองจักร เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิต  
หรือลดต้นทุนการใช้พลังงาน และต้นทุนด้านแรงงานลง 

การผลติสนิค้าหรอืบรกิารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกบัความต้องการแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุม่คน 
GEN Y และกลุ่ม GEN Z ท่ีค่อนข้างให้ความสนใจสินค้าท่ีใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต ขณะที ่
กลุ่มคนโสดที่ต้องการสินค้าไซส์เล็ก หรือร้านอาหารท่ีจัดพ้ืนท่ีเพ่ือความเป็นส่วนตัว กลุ่มแม่และเด็ก รวมถึง 
กลุ่มคนสูงอายุ ที่เน้นสินค้าสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น

การแสวงหาโอกาสในตลาดใหม่ ที่เฉพาะและมีศักยภาพสูง อาทิ ตลาดสินค้าและอาหารฮาลาล 
อาหารที่มีโซเดียมหรือน�้าตาลต�่า สินค้าออแกนิกส์ เครื่องส�าอางส�าหรับเด็ก ผู้ชายและผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมถึง 
การขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยเฉพาะที่มีข้อตกลง FTAs กับไทย ที่ปัจจุบันมี 13 ความตกลง รวม 19 คู่ค้า  
ซึ่งอาจใช้ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงตลาดได้สะดวก โดยมีต้นทุนไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม  
อาจจ�าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ความต้องการผู้บริโภคแต่ละประเทศ ก่อนน�าเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับ 
ความต้องการ

 และท่ีส�าคัญ นอกเหนือจากการปรับตัวจากภายในแล้ว ธุรกิจ SME ควรต้องไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู ้
และเท่าทันการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามพฤติกรรมผู้บริโภค 
ของคนรุ่นใหม่ที่มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าน้อย ส่งผลให้วงจรธุรกิจในปัจจุบันสั้นลงเมื่อเทียบกับ
อดีตที่ต้องใช้เวลานาน ซึ่งผู้ประกอบการ SME อาจจ�าเป็นต้องปรับธุรกิจทั้งทางด้านรูปแบบ คุณสมบัติของสินค้า  
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับเทรนด์หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย


