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PwC เผย 5 เคล็ดลับเปลี่ยนแนวคิด “ธุรกิจครอบครวั” 

สู่ความยั่งยืนปี 56  

 

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--PwC Thailand 

ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครวัไทย ต้องเตรียมพร้อมและปรบัตัวรบัความทา้

ทายหากตอ้งการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยนื ท่ามกลางกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าทั้งในระดบัโลกและภมูิภาคที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั 

ในขณะที่เทคโนโลย,ี การวางแผนสืบทอดกิจการ, นวัตกรรมใหม่ๆ, 

บุคลากรที่มีศักยภาพ และ การขยายกิจการไปในตา่งประเทศ จะเปน็ 5 

ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันการพัฒนาธุรกิจครอบครวัให้เติบโตและประสบ

ความส าเร็จในปีนี ้

 

กระแสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก าลังซึมซับและเข้าไป

อยู่ในสายเลือดของคนไทยไปเรียบร้อยแลว้ โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจไมว่่า

จะเปน็ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือแม้แต่ ธุรกิจครอบครวั ที่ต้องเปลี่ยน

ผ่านธุรกิจจากรุน่หนึ่งไปสูอ่ีกรุน่หนึ่ง ที่ต้องพยายามแสวงหาโอกาสเพ่ือ

ความก้าวหน้าและความอยูร่อดในการด าเนนิธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมาย

ให้ธุรกิจสามารถเตบิโตได้ในรุน่ต่อไป 

 

ทางรอดของธุรกิจครอบครัว มตีั้งแต่การผลักดันให้ลูกหลานก้าวขึ้นมารบัชว่งสบืทอดกิจการ การหามืออาชีพเข้ามาช่วย

บริหาร ไปจนถงึการขายกจิการครอบครวั หรอืในบางกรณี การน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลตอ่

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหุ้น และเป็นการเปดิให้คนนอกครอบครวัเข้ามารบัรู้เกี่ยวขอ้งในการบรหิารจัดการธุรกิจมาก

ขึ้น อีกทัง้กระบวนการต่างๆก่อนการท า IPO ซึ่งนัน่หมายถึง ธุรกิจต่างๆที่เคยประกอบกิจการแบบ “กงส”ี จะตอ้งมีการ

เปลี่ยนแปลงกนัยกใหญ ่        

 

นาย ศิระ อนิทรก าธรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์) กล่าวว่า 

ความส าเร็จของธุรกิจทั่วไปนัน้ ปกติจะวัดกนัที่รายได้ ยอดขาย ก าไร แต่ส าหรับธรุกิจครอบครัว เปา้หมายคือการเตบิโตอย่าง

ยั่งยืนไปสูรุ่่นลกูรุ่นหลาน ซึ่งถึงแม้ว่าธุรกจิในภูมภิาคเอเชียกว่ารอ้ยละ 70-80 ล้วนเป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากกิจการครอบครวั

แทบทั้งสิ้น แตผ่ลจากการศึกษาของหลายๆส านักพบว่า อัตราการอยูร่อด (Survival rate) ของธุรกิจครอบครัวจนถึงรุ่นที่ 3 

หรือ 4 กลบัมีนอ้ยมากหรือไมถ่ึงร้อยละ 5 เปน็ที่มาของค ากล่าวที่วา่ ธุรกิจครอบครัวมักจะไปได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายคุน 

  

เช่นเดียวกันกบัธุรกิจครอบครวัไทย ที่มีผูป้ระกอบการนอ้ยราย (เปรียบเทียบกับจ านวนผูป้ระกอบการทัง้ประเทศ) ที่มีฐานทุน

ขนาดใหญ่ และมีระบบบริหารจัดการที่ดีเพียงพอที่จะสามารถต่อยอดกิจการให้เติบใหญ่ยนืหยัดเป็นสิบๆร้อยๆ ปีแบบบรษิัท

ต่างชาติ ซึ่งประเด็นการอยูร่อดของธรุกิจครอบครัวที่ไปไดไ้ม่ไกลเกิน 3 รุน่นั้น สว่นใหญเ่กิดจากปัจจัยภายใน (Internal 

factors) เช่น เมื่อธุรกิจเตบิโต จ านวนสมาชิกของตระกูลเพิม่ขึ้น ความแตกต่างระหว่างคนรุ่นเก่า (Baby boomer) กับเดก็รุ่น

ใหม่ (Generation Y) ก็เริ่มขยายตัวขึ้น ย่ิงลักษณะวฒันธรรมไทยมีการสือ่สารกันนอ้ย ท าให้ขาดการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
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ระหว่างสมาชิกครอบครัว มรีะบบ Seniority สูง ยิ่งท าให้เกดิความขัดแยง้สั่งสมกันหลายประเด็นในธุรกจิครอบครวั 

 

“โจทย์ใหญ่ที่ผูป้ระกอบการจะต้องไปศึกษา หาค าตอบกับทีมบริหารตัง้แต่วนันี้ คอืจะท าอยา่งไรให้องค์กรของตนมีสว่นผสมที่

ลงตัวระหว่างการมี Talent ที่เหมาะสมกับงาน มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ตอ้ง

ถามตัวเองวา่กลยุทธ์ทีใ่ช้ในวนันี้จะยังช่วยให้ธุรกิจทีท่ า คงอยู่ในกระแสความต้องการไปได้อีกห้าปีข้างหน้าหรอืไม่ รวมทั้ง

ต้องกลา้ตัดสนิใจในเรือ่งที่จะท าใหอ้งค์กรเตบิโตไมห่ยุดนิง่ สามารถรักษาสว่นแบง่การตลาด รวมทั้งเจาะตลาดและขยายฐาน

ลูกค้าใหม่ๆ สิง่ที่ส าคัญคอืตอ้งรู้จักบริหาร Risk และหาจุดกึ่งกลางที่เหมาะสมระหว่างการลงทนุและการกระจายความเสี่ยง

ด้วย,” นาย ศิระ กล่าว 

 

จากผลการส ารวจ PwC’s Playing their hand เมื่อเร็วๆนี้ ยงัได้กล่าวถงึ ปัจจัยส าคัญ 5 ประการที่ธุรกิจครอบครัว ตอ้ง

ค านงึถึงในการประกอบกิจการไปสูค่วามส าเรจ็และยัง่ยืนในปี 2556 อันไดแ้ก่ 

1. นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นกุญแจส าคญัที่จะชว่ยให้กจิการครอบครัวสามารถด าเนินธุรกิจให้อยู่ในกระแส (Relevant) 

และเป็นที่ตอ้งการของลูกค้าไมว่่าเวลาจะผ่านไปนานเทา่ใด ในกรณีนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีวิสัยทศัน์ตอ่ธุรกิจของตนใน

ระยะยาว คอื ตอ้งกล้าที่จะลงทนุในสิง่ใหม่ๆ โดยไม่หวงัแค่ผลตอบแทนระยะสั้น และยังตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้น

นวัตกรรมไปพร้อมๆกบัการก าหนดเป้าหมายทางธรุกิจ (Business goals) ของตนดว้ย สิ่งที่ส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกวา่กัน คือ

การปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรให้คิด พูด อ่าน เขียน และท าสิง่ต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด รูจ้ักการ

พัฒนาตอ่ยอด มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ อย่าลืมวา่ เป้าหมายของนวตักรรมคอืการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท า

ให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ นวตักรรมกอ่ให้เกิดผลผลิต (Productivity) ใหม่ๆ และเป็นที่มาส าคัญของความมั่งคัง่

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในระดบัอาเซียน จะเห็นไดว้่าการสร้างนวตักรรมยังถูกผนวกให้เข้าไปเป็นหนึง่ในยุทธศาสตร์ของ

แผนแม่บทไอซทีีอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015) อีกด้วย 

2. เทคโนโลยี (Technology) สิ่งที่ผูป้ระกอบการกิจการครอบครัวส่วนใหญย่ังมองข้ามคอื การน าเอาเทคโนโลยีมาชว่ยปฏริปู

การด าเนนิธุรกจิ แม้กระทั่งผูบ้ริหารในตลาดเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าพฒันาล้ าหน้าชาวโลก อย่าง สหรัฐอเมริกา ยังมองว่า

ความตอ้งการเทคโนโลยีใหม่ๆ  จะกลายเป็นความทา้ทายอนัดับต้นๆของธรุกิจครอบครวัในช่วง 5 ปีข้างหน้า เมื่อเปน็เชน่นั้น 

ผู้บริหารควรหนัมาใหค้วามส าคัญกบัเทรนดข์องเทคโนโลย ีได้แก่ สังคมออนไลน์ (Social), อิสรภาพในการท าธุรกิจจากที่ใด

ก็ได้ (Mobile), การวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นสูง (Analytics) และ ระบบคลาวน์ (Cloud) หรือสิ่งที่เราเรียกวา่ SMAC  ที่ผ่านมา 

ประเทศไทยเริม่เห็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ ในแวดวงธนาคาร สือ่สาร และ อุตสาหกรรมบางประเภท เริ่มน าเอาเทคโนโลยี

เหล่านี้มาใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง PwC คาดว่าจะเริ่มมีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง ธุรกิจครอบครวัเห็นมาให้

ความส าคัญกบัเทรนด์เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

3. การสร้างกลไกในการรักษาและดึงดูดคนเก่ง (Talent) การที่ประกอบธุรกจิใดๆให้เติบโตประสบความส าเร็จต้องอาศัย “คน” 

ซึ่งเปน็รากฐานของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนั ประเดน็เรื่อง Talent War จะยิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ประเทศไทยก าลังจะเข้าไปเปน็สว่นหนึง่ของ AEC ในปลายปี 2558 

 

“ธุรกิจครอบครวัจะต้องเตรียมความพรอ้มเรือ่งคน โดยใหค้วามส าคัญตัง้แตก่ารคดัเลือกบุคลากร มีการจัดท าสภาพการจา้ง

งานหลายรปูแบบเพือ่ดงึดูดผูส้มัครงาน และเพิ่มแหล่งขอ้มูลของผู้สมัครงาน เพื่อให้ไดค้นที่มคีวามสามารถ มีทักษะ เหมาะสม

กับลักษณะของงาน นอกจากนีธุ้รกิจครอบครวัยังควรเข้าไปมบีทบาทในการส่งเสริมการสรา้งงานและพัฒนาคนตั้งแตต่้นน้ า 

โดยรว่มมอืกับสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรยีน หรือ มหาวทิยาลัย ในการจัดโปรแกรมการฝึกงาน การรบันักศึกษาเข้าท างาน 

เพื่อให้ไดค้นทีม่ีคุณภาพ และมีทักษะตรงต่อความตอ้งการของตลาด (Marketable skills),” นาย ศิระ กล่าว 

 

“นอกจากนี้ ผูบ้ริหารจะต้องสรา้งกลไกในการรักษาคนเก่งดว้ย ซึ่งถือเป็นปญัหาหลักของธรุกิจครอบครวัทั้งหลายในปัจจุบัน 

เจ้าของกิจการจะตอ้งมีการสนบัสนนุและส่งเสริมคนนอกครอบครัว ให้ขึน้มาบริหารและสามารถเติบโตไปกับองค์กรไดอ้ย่าง

เท่าเทียม และสร้างค่านิยมโดยส่งเสริมคน ทีค่วามสามารถ ไม่ใช่ตระกูลหรอืนามสกุล นอกจากนี้ ความแตกต่างทางความคิด

และความเชือ่ของคนในแต่ละเจเนอเรชั่น ไม่วา่จะ Baby boomers, Gen X, Y (Milliennials – คนยุคศตวรรตใหม่) หรอื Z 

ยังถือเปน็ความท้าทายที่ผู้บริหารธุรกิจครอบครัวในศตวรรษที่ 21 จะตอ้งไปท าการบา้น,” เขา กล่าว 

 



4. การวางแผนสืบทอดกิจการ (Succession planning) ปัญหาที่พบบ่อยครัง้ในประเด็นนี้คอื บริษัทขาดการจัดการด้าน 

“กระบวนการ” ที่ดีหรือไม่มีเลย ก่อให้เกิดความเสี่ยงตอ่การเติบโตของธุรกจิในระยะยาว แม้ในบางครัง้ผลกระทบอาจจะมองไม่

เห็นได้ในทันที เมื่อเป็นเชน่นี้ กิจการครอบครวัจะต้องใหค้วามส าคญักับการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ  โดยมุ่งเนน้ในเรือ่งหลักๆ 

ได้แก่ การสรา้งภาวะผู้น าในทุกระดบั การพฒันาผู้น ารุ่นใหม่เพ่ือรองรบัการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง การบริหารจัดการคน

เก่ง  มีแผนสร้างคนให้เติบโตในทางเดินทางอาชีพอย่างชัดเจน และเน้นย้ าความผูกพันระหว่างคนกบัองคก์ร ซึ่งถือเป็น

ประเด็นตอ่เนือ่งจากการสรา้งและพัฒนาคนในองค์กร 

 

นาย ศิระ กล่าวเสิมว่า “ค าว่า การวางแผนสืบทอดกิจการ หรอื การวางแผนสืบทอดต าแหนง่ แท้จริงแลว้คอืการวางแผน

เพื่อให้มคีนใหม่ในอนาคตน าพาองค์กรไปขา้งหนา้ Succession planning คือ การมีระบบเพื่อใหม้ีผู้บรหิารเมื่อถงึเวลา เกิด

มาจากการพัฒนาคนให้พร้อมไม่ว่าจะเปน็สมาชิกครอบครวั หรือ คนนอกทีม่ีศักยภาพพรอ้มรับต าแหนง่เมื่อถึงเวลาส่งไมต้่อ 

การวางแผนทีด่ีจรงิ คอืมีตวัตายตัวแทน และมีตัวเลือกที่เหมาะสม” 

 

5. การขยายกิจการไปในตา่งประเทศ (International expansion) ค าวา่ โกอินเตอร์ ดูเหมือนจะกลายเปน็ค าพูดติดปากของ

ภาคธุรกิจไทยไปเรียบรอ้ยแลว้ โดยเฉพาะในยามที่เราก าลงัมุ่งไปสู่การรวมตัวเปน็ประชาคมอาเซียน ขณะทีห่น่วยงานภาครัฐ

ได้มีการด าเนินการหลายด้านเพื่อที่จะท าให้อาเซียนรวมตวักนัเป็นประชาคมทั้งในมิติของประชาชน สงัคม วัฒนธรรม และ

เศรษฐกิจเข้าดว้ยกัน ในสว่นของภาคธุรกิจ เราเห็นสัญญาณการเคลือ่นยา้ยของเงินลงทนุของบริษทัไทยที่ตอ้งการตอ่ยอด

ทางธรุกิจ ขยายก าลังการผลิต  หรอืกระจายความเสี่ยงไปยงัประเทศเพือ่นบา้น  เช่น กลุ่มประเทศ CLMV  (กัมพูชา ลาว พม่า 

และเวียดนาม) ซึ่งแนวโนม้การหาพันธมติรทางธุรกิจ หรอืกจิกรรมการควบรวมในภูมภิาคน่าจะยังมีมากขึน้ในอีก 2-3 ปี

ข้างหนา้ และผลักดันให้ธุรกิจครอบครัวไทยกลายเป็น Multinational firm มากขึ้น 

การก้าวเข้าสู่เออีซี ถือเป็นจดุเปลี่ยนส าคัญของผูป้ระกอบการธุรกิจไทยและอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลก ขณะเดียวกันก็เป็น

การเปิดบ้านตอ้นรบัผู้ประกอบการจากทั่วโลกที่จะขยายการลงทนุเข้าสู่ไทยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นการเดนิหนา้รุกและตั้งรบัใน

ครัง้นีท้ าให้ผูป้ระกอบการธุรกจิ ไม่ว่าเล็ก กลาง ใหญ่ ตอ้งมกีารพัฒนาที่ไมห่ยุดนิ่ง ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่าง

ต่อเนือ่งดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเปา้หมาย อีกทั้งตอ้ง

เน้นในเรือ่งการบริการเพือ่รักษาฐานลูกค้าเดมิและสร้างลูกคา้ใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 

 

“การด าเนินธุรกิจครอบครัวบนความเปลี่ยนแปลงของโลก จ าเป็นต้องอาศยัการประสานงานของคนทุกรุน่ เพราะอย่าลมืว่า 

ธุรกิจต้องเติบโต และถูกพัฒนาไป ซึง่ในบางครัง้ ลูกหลานคงท าเองหมดไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้ ถ้าธุรกิจครอบครัวจะแขง่ขนัได้ ก็

ต้องมองดูวา่คู่แข่งเราเก่งอะไร แล้วเราจะเอาใครที่เก่งมาช่วย เอาองคค์วามรูต้่างๆ ที่เราไม่มเีข้ามาเพื่อตอ่ยอดและเสริมสรา้ง

ให้เราแข็งแกรง่ขึ้น พัฒนาธุรกิจ แล้วขยายให้เติบโตตอ่ไป Business as usual ส าหรบัเราๆทา่นๆ คงจะไม่เพียงพออีกต่อไป

,” นาย ศิระ กลา่ว 
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