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PwC เผยผลสํารวจชี้เทรนด ‘ธุรกิจครอบครัว’ โตตอเนื่องในอีก 5 ปขางหนาแนะกงสีไทยเรง
ปรับแนวคิดรับ AEC 

PwC — 3 ธันวาคม 2555 15:29  

          PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) เผย

ผลสํารวจช้ีสองในสามของธุรกิจครอบครัว (Family-Owned 

Businesses หรือ FOBs) ท่ัวโลกมียอดขายเพิ่มขึ้นในปที่ผาน

มา พรอมคาดแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจจะเติบโตแข็งแกรง

เปนไปตามเปาหมายที่วางไวในอีก 5 ปขางหนา แมการสรรหา

บุคลากรที่มีทักษะ และปญหาการวางแผนสืบทอดกิจการ 

(Succession planning) ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงที่ธุรกิจครอบครัว

ตองเผชิญในระยะขางหนา 

          ผลสํารวจ ธุรกิจครอบครัว PwC Family Business 

Survey 2012 ซึ่งถูกจัดทําขึ้นผานการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู

บริหารและเจาของกิจการครอบครัวจํานวน 1,952 รายในกวา 

30 ประเทศทั่วโลก ระหวางวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 18 กันยายน 

2555 พบวา มีธุรกิจครอบครัวที่ทําการสํารวจถึงรอยละ 65 ท่ีมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นในปท่ีผานมา โดยเปรียบเทียบกับผลสํารวจใน

ป 2553 ท่ีมีต่ํากวารอยละ 50 โดยการเติบโตของยอดขายนี้ 

เห็นไดอยางชัดเจนโดยเฉพาะในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก 

ละตินอเมริกาและตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกันมีเพียงรอย

ละ 19 ของธุรกิจครอบครัวที่ทําการสํารวจ ที่เห็นยอดขายของ

ตนลดลงในปที่ผานมา เปรียบเทียบกับป 2553 ท่ีมีมากถึงรอย

ละ 34 

          นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร PwC 

ประเทศไทย กลาววา “การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอา

เซียนหรือ AEC ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของผูประกอบการ

ธุรกิจไทยในการกาวสูเวทีโลก ขณะเดียวกันก็เปนการเปดบาน

ตอนรับผูประกอบการจากทั่วโลกที่จะขยายการลงทุนเขาสูไทย

เชนเดียวกัน ฉะนั้นการเดินหนารุกและตั้งรับในคร้ังนี้ กลายเปน

โจทยใหญที่ไมวาบริษัทเล็ก กลาง ใหญ ตองเผชิญ” 

          “ธุรกิจครอบครัว ถือไดวาเปนรากฐานสําคัญในการสรางความยิ่งใหญและความสําเร็จของเศรษฐกิจโลก และสําหรับ

ประเทศไทย FOBs มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปด 

AEC นั้น ตองอาศัยการเดินหนาควบคูไปกับการเปลี่ยนผานจากธุรกิจครอบครัวสูความเปนมืออาชีพ บริษัทตองปรับกระบวน

การคิดและกลยุทธทางธุรกิจแบบรอบดาน เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา รวมทั้งยังตองสามารถดูแลพนักงานที่มีฝมือ

ใหอยูและทํางานกับองคกรของตนไดในระยะยาว,” นาย ศิระกลาว  

          “FOBs บานเราจําเปนตองปรับรูปแบบการทํางานใหเปนมีความเปนสากลมากขึ้น พูดงายๆก็คือ ตองผสมผสานการทํา

งานอยางมืออาชีพแตมีการดูแลเอาใจใสคนในองคกรใหเหมือนคนในครอบครวั เพื่อใหธุรกิจเติบโตไดในระยะยาว และตอง

ระลึกวา บริษัทมีความสําคัญกับตระกูลมากกวาการที่ตระกูลมีความสําคัญกับบริษัท และตองสงผาน Core value จากรุนสูรุน 

เพื่อใหธุรกิจไมหยุดอยูแครุนที่ 3,” เขากลาว 

          เมื่อมองแนวโนมในอนาคต นาย ศิระ กลาววา “เทรนดธุรกิจครอบครัวทั่วโลกจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีผู

บริหารที่ถูกสํารวจถึง 81 เปอรเซ็นต ที่คาดวาธุรกิจครอบครัวของตนจะเติบโตไดอยางแข็งแกรงและตอเนื่องในอีก 5 ปขาง

หนา ในขณะที่มีธุรกิจครอบครัวอีก 39 เปอรเซ็นต ที่แสดงความมั่นใจมากตอการเติบโตของธุรกิจในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งการ

เพิ่มขึ้นนี้จะเห็นไดชัดใน กลุมประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย สิงคโปร แอฟริกาใต และเกาหลีใต” 

          ดาน นาย นอรเบิรต วินเคลโยฮาน สมาชิกของ PwC’s Network Leadership Team กลาววา “ผลสํารวจของเรา 

แสดงใหเห็นวา family businesses คือ ฮีโร ผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จตัวจริงที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนสังคมและ

เศรษฐกิจโลก แตเปนท่ีนาเสียดายวา ธุรกิจเหลานี้สวนใหญยังไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐในชวงที่ผานมา ไม

วาจะเปนเร่ืองของการใหสิทธิทางภาษีตางๆอยางเพียงพอ การเขาถึงแหลงเงินทุน การให incentives ทางการเงินกับธุรกิจ

ครอบครัวที่อยูในชวง start-up รวมท้ัง การฝกอบรมหรือใหการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนอยางเปนรูปธรรม เชน การสืบทอด

กิจการ การขยายการลงทุนในตางประเทศ การแกปญหาความขัดแยง และการบริหารจัดการอยางเปนระบบ”  

          ไมตอทางธุรกิจ: ความทาทาย โอกาส และ หนทางขางหนา 

          หนึ่งในความทาทายสําคัญที่ธุรกิจครอบครัวตองเผชิญในปจจุบันคือ ปญหาการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะเขาทํางาน 

(Recruitment of skilled staff) และการขาดแคลนแรงงาน (Labour shortages) โดยมีผูบริหารที่ถูกสํารวจถึงรอยละ 43 

แสดงความเห็นดวย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 38 ในป 2553 

          “ผูบริหารที่ทําการสํารวจเกือบ 60 เปอรเซ็นต มองวาการเฟนหาลูกจางและพนักงานที่มีความรูและทักษะเหมาะสมกับ

ลักษณะของงานจะเปนอุปสรรคที่สําคัญอันดับตนๆ อีกประการหนึ่งในชวง 5 ปขางหนา และก็มีผูบริหารอีกเกือบครึ่งที่มองวา

ตัวเองจะตองประสบกับปญหาในการรักษาลูกจางที่มี Talent ไวใหอยูกับองคกรในชวง 5 ปขางหนาดวยเชนกัน,” นาย ศิระ 

กลาว 

          อีกทั้ง ประเด็นการวางแผนสืบทอดกิจการ (Succession) ท่ีถือเปนปญหาคลาสสิค สืบเนื่องมาจากปญหาความขัดแยง

ภายในครอบครัว หรือการเมืองระหวางสมาชิกในครอบครัวดวยกัน โดยผลสํารวจพบวา มีกิจการครอบครัวเพียงครึ่งที่มีการทํา

ขอตกลงผถือหน (Shareholders’ agreement) อยางเปนระบบ ในขณะที่รอยละ 21 ไมมีมาตรการในการแกปญหาความขัด
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แยงเลย 

นอกจากนี้ สภาพตลาด (Market conditions) ยังเปนตัวกําหนดปจจัยภายนอกท่ีสําคัญ โดยผูบริหารธุรกิจครอบครัวในกรีซ 

(รอยละ 64) รัสเซีย (รอยละ 49) และ ตะวันออกกลาง (รอยละ 46) สวนใหญ มองวานโยบายภาครัฐและกฎระเบียบขอบังคับ

ตางๆ (Government policy/regulation) เปนประเด็นที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของตน และมีผูบริหารถึงรอยละ 66 ท่ี

มองวา สถานการณทางเศรษฐกิจ (Economic situation) จะยังเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการทําธุรกิจในอีก 5 ปขาง

หนาอีกดวย  

          “ธุรกิจครอบครัวที่เราสํารวจสวนใหญเชื่อวา โครงสรางองคกรของตน มีขอไดเปรียบอยูหลายประการ ไมวาจะเปนเรื่อง

ความรวดเร็วและความยืดหยุนในการตัดสินใจ ความตอเนื่องและวิสัยทัศนในระยะยาว รวมไปถึงทักษะในการเปนนักบริหาร 

นอกจากนี้ ยังมองวาตนมีบทบาทสําคัญในการจางงาน รวมทั้งใหความสําคัญตอการแบงปนคุณคาของธุรกิจ (Business 

value) มากกวาบริษัททั่วไปที่ไมใชกิจการครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงผานจากรุนสูรุนของสมาชิกในครอบครัว,” นาย 

ศิระ กลาว 

 

  

  

ขาวชิ้นน้ีเผยแพรโดย Thai PR 
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