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PwC เผย 5 เคล็ดลับเปล่ียนแนวคิด 'ธุรกิจครอบครัว' สู
ความยั่งยืนป 56  
 

ผูประกอบการธุรกิจครอบครัวไทย ตองเตรียมพรอมและปรับตัวรับความทา
ทายหากตองการอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน ทามกลางกระแสความ
เปล่ียนแปลงของกติกาการคาทั้งในระดับโลกและภูมิภาคที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
ในขณะที่เทคโนโลยี, 

การวางแผนสืบทอดกิจการ, นวัตกรรมใหมๆ, บุคลากรที่มีศักยภาพ และ 
การขยายกิจการไปในตางประเทศ จะเปน 5 ปจจัยสําคัญที่ผลักดันการ
พัฒนาธุรกิจครอบครัวใหเติบโตและประสบความสําเร็จในปน้ี 
 
กรุงเทพฯ, 22 มีนาคม 2556 – กระแสการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) กําลังซึมซับและเขาไปอยูในสายเลือดของคนไทยไปเรียบรอยแลว 
โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ หรือแมแต 
ธุรกิจครอบครัว ที่ตองเปล่ียนผานธุรกิจจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง ที่ตอง
พยายามแสวงหาโอกาสเพื่อความกาวหนาและความอยูรอดในการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อกาวไปสูเปาหมายใหธุรกิจสามารถเติบโตไดในรุนตอไป 
 

ทางรอดของธุรกิจครอบครัว มีต้ังแตการผลักดันใหลูกหลานกาวขึ้นมารับชวงสืบทอดกิจการ การหามืออาชีพเขามาชวย
บริหาร ไปจนถึงการขายกิจการครอบครัว หรือในบางกรณี การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะสงผลตอ
การเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุน และเปนการเปดใหคนนอกครอบครัวเขามารับรูเก่ียวของในการบริหารจัดการธุรกิจมาก
ขึ้น อีกทั้งกระบวนการตางๆกอนการทํา IPO ซึ่งน่ันหมายถึง ธุรกิจตางๆที่เคยประกอบกิจการแบบ “กงสี” จะตองมีการ
เปล่ียนแปลงกันยกใหญ         
 
นาย ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) กลาววา 
ความสําเร็จของธุรกิจทั่วไปน้ัน ปกติจะวัดกันที่รายได ยอดขาย กําไร แตสําหรับธุรกิจครอบครัว เปาหมายคือการเติบโตอยาง
ยั่งยืนไปสูรุนลูกรุนหลาน ซึ่งถึงแมวาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียกวารอยละ 70-80 ลวนเปนธุรกิจที่เติบโตมาจากกิจการครอบครัว
แทบทั้งสิ้น แตผลจากการศึกษาของหลายๆสํานักพบวา อัตราการอยูรอด (Survival rate) ของธุรกิจครอบครัวจนถึงรุนที่ 3 
หรือ 4 กลับมีนอยมากหรือไมถึงรอยละ 5 เปนที่มาของคํากลาวที่วา ธุรกิจครอบครัวมักจะไปไดไมเกิน 3 ช่ัวอายุคน 
  
เชนเดียวกันกับธุรกิจครอบครัวไทย ที่มีผูประกอบการนอยราย (เปรียบเทียบกับจํานวนผูประกอบการทั้งประเทศ) ที่มีฐานทุน
ขนาดใหญ และมีระบบบริหารจัดการที่ดีเพียงพอที่จะสามารถตอยอดกิจการใหเติบใหญยืนหยัดเปนสิบๆรอยๆ ปแบบบริษัท
ตางชาติ ซึ่งประเด็นการอยูรอดของธุรกิจครอบครัวที่ไปไดไมไกลเกิน 3 รุนน้ัน สวนใหญเกิดจากปจจัยภายใน (Internal 
factors) เชน เม่ือธุรกิจเติบโต จํานวนสมาชิกของตระกูลเพิ่มขึ้น ความแตกตางระหวางคนรุนเกา (Baby boomer) กับเด็กรุน
ใหม (Generation Y) ก็เริ่มขยายตัวขึ้น ยิ่งลักษณะวัฒนธรรมไทยมีการสื่อสารกันนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูล
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ระหวางสมาชิกครอบครัว มีระบบ Seniority สูง ยิ่งทําใหเกิดความขัดแยงสั่งสมกันหลายประเด็นในธุรกิจครอบครัว 
 
“โจทยใหญที่ผูประกอบการจะตองไปศึกษา หาคําตอบกับทีมบริหารต้ังแตวันน้ี คือจะทําอยางไรใหองคกรของตนมีสวนผสมที่
ลงตัวระหวางการมี Talent ที่เหมาะสมกับงาน มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตอง
ถามตัวเองวากลยุทธที่ใชในวันน้ีจะยังชวยใหธุรกิจที่ทํา คงอยูในกระแสความตองการไปไดอีกหาปขางหนาหรือไม รวมทั้ง
ตองกลาตัดสินใจในเรื่องที่จะทําใหองคกรเติบโตไมหยุดน่ิง สามารถรักษาสวนแบงการตลาด รวมทั้งเจาะตลาดและขยายฐาน
ลูกคาใหมๆ สิ่งที่สําคัญคือตองรูจักบริหาร Risk และหาจุดก่ึงกลางที่เหมาะสมระหวางการลงทุนและการกระจายความเสี่ยง
ดวย,” นาย ศิระ กลาว 
 
จากผลการสํารวจ PwC’s Playing their hand เม่ือเร็วๆน้ี ยังไดกลาวถึง ปจจัยสําคัญ 5 ประการที่ธุรกิจครอบครัว ตอง
คํานึงถึงในการประกอบกิจการไปสูความสําเร็จและยั่งยืนในป 2556 อันไดแก 
1. นวัตกรรม (Innovation) ถือเปนกุญแจสําคัญที่จะชวยใหกิจการครอบครัวสามารถดําเนินธุรกิจใหอยูในกระแส (Relevant) 
และเปนที่ตองการของลูกคาไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด ในกรณีน้ี ผูประกอบการจะตองมีวิสัยทัศนตอธุรกิจของตนใน
ระยะยาว คือ ตองกลาที่จะลงทุนในสิ่งใหมๆ โดยไมหวังแคผลตอบแทนระยะสั้น และยังตองมีการวางแผนกลยุทธทางดาน
นวัตกรรมไปพรอมๆกับการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ (Business goals) ของตนดวย สิ่งที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือ
การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหคิด พูด อาน เขียน และทําสิ่งตางๆดวยวิธีใหมๆ มีการเปล่ียนแปลงทางความคิด รูจักการ
พัฒนาตอยอด มีความคิดริเริ่มใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ อยาลืมวา เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทํา
ใหสิ่งตางๆเกิดเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมกอใหเกิดผลผลิต (Productivity) ใหมๆและเปนที่มาสําคัญของความม่ังค่ัง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีในระดับอาเซียน จะเห็นไดวาการสรางนวัตกรรมยังถูกผนวกใหเขาไปเปนหน่ึงในยุทธศาสตรของ
แผนแมบทไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015) อีกดวย 
2. เทคโนโลยี (Technology) สิ่งที่ผูประกอบการกิจการครอบครัวสวนใหญยังมองขามคือ การนําเอาเทคโนโลยีมาชวยปฏิรูป
การดําเนินธุรกิจ แมกระทั่งผูบริหารในตลาดเทคโนโลยีที่เรียกไดวาพัฒนาลํ้าหนาชาวโลก อยาง สหรัฐอเมริกา ยังมองวา
ความตองการเทคโนโลยีใหมๆ จะกลายเปนความทาทายอันดับตนๆของธุรกิจครอบครัวในชวง 5 ปขางหนา เม่ือเปนเชนน้ัน 
ผูบริหารควรหันมาใหความสําคัญกับเทรนดของเทคโนโลยี ไดแก สังคมออนไลน (Social), อิสรภาพในการทําธุรกิจจากที่ใด
ก็ได (Mobile), การวิเคราะหขอมูลขั้นสูง (Analytics) และ ระบบคลาวน (Cloud) หรือสิ่งที่เราเรียกวา SMAC  ที่ผานมา 
ประเทศไทยเริ่มเห็นผูประกอบกิจการรายใหญ ในแวดวงธนาคาร สื่อสาร และ อุตสาหกรรมบางประเภท เริ่มนําเอาเทคโนโลยี
เหลาน้ีมาใชเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง PwC คาดวาจะเริ่มมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้ง ธุรกิจครอบครัวเห็นมาให
ความสําคัญกับเทรนดเทคโนโลยีเหลาน้ีเพิ่มมากขึ้นในอีก 3-5 ปขางหนา 
3. การสรางกลไกในการรักษาและดึงดูดคนเกง (Talent) การที่ประกอบธุรกิจใดๆใหเติบโตประสบความสําเร็จตองอาศัย “คน” 
ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน ประเด็นเรื่อง Talent War จะยิ่งเขามามีบทบาทมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่ประเทศไทยกําลังจะเขาไปเปนสวนหน่ึงของ AEC ในปลายป 2558 
 
“ธุรกิจครอบครัวจะตองเตรียมความพรอมเรื่องคน โดยใหความสําคัญต้ังแตการคัดเลือกบุคลากร มีการจัดทําสภาพการจาง
งานหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดผูสมัครงาน และเพิ่มแหลงขอมูลของผูสมัครงาน เพื่อใหไดคนที่มีความสามารถ มีทักษะ เหมาะสม
กับลักษณะของงาน นอกจากน้ีธุรกิจครอบครัวยังควรเขาไปมีบทบาทในการสงเสริมการสรางงานและพัฒนาคนต้ังแตตนนํ้า 
โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ในการจัดโปรแกรมการฝกงาน การรับนักศึกษาเขาทํางาน 
เพื่อใหไดคนที่มีคุณภาพ และมีทักษะตรงตอความตองการของตลาด (Marketable skills),” นาย ศิระ กลาว 
 
“นอกจากน้ี ผูบริหารจะตองสรางกลไกในการรักษาคนเกงดวย ซึ่งถือเปนปญหาหลักของธุรกิจครอบครัวทั้งหลายในปจจุบัน 
เจาของกิจการจะตองมีการสนับสนุนและสงเสริมคนนอกครอบครัว ใหขึ้นมาบริหารและสามารถเติบโตไปกับองคกรไดอยาง
เทาเทียม และสรางคานิยมโดยสงเสริมคน ที่ความสามารถ ไมใชตระกูลหรือนามสกุล นอกจากน้ี ความแตกตางทางความคิด
และความเช่ือของคนในแตละเจเนอเรช่ัน ไมวาจะ Baby boomers, Gen X, Y (Milliennials – คนยุคศตวรรตใหม) หรือ Z 
ยังถือเปนความทาทายที่ผูบริหารธุรกิจครอบครัวในศตวรรษที่ 21 จะตองไปทําการบาน,” เขา กลาว 
 



4. การวางแผนสืบทอดกิจการ (Succession planning) ปญหาที่พบบอยครั้งในประเด็นน้ีคือ บริษัทขาดการจัดการดาน 
“กระบวนการ” ที่ดีหรือไมมีเลย กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว แมในบางครั้งผลกระทบอาจจะมองไม
เห็นไดในทันที เม่ือเปนเชนน้ี กิจการครอบครัวจะตองใหความสําคัญกับการวางแผนต้ังแตเน่ินๆ  โดยมุงเนนในเรื่องหลักๆ 
ไดแก การสรางภาวะผูนําในทุกระดับ การพัฒนาผูนํารุนใหมเพื่อรองรับการวางแผนสืบทอดตําแหนง การบริหารจัดการคน
เกง  มีแผนสรางคนใหเติบโตในทางเดินทางอาชีพอยางชัดเจน และเนนย้ําความผูกพันระหวางคนกับองคกร ซึ่งถือเปน
ประเด็นตอเน่ืองจากการสรางและพัฒนาคนในองคกร 
 
นาย ศิระ กลาวเสิมวา “คําวา การวางแผนสืบทอดกิจการ หรือ การวางแผนสืบทอดตําแหนง แทจริงแลวคือการวางแผน
เพื่อใหมีคนใหมในอนาคตนําพาองคกรไปขางหนา Succession planning คือ การมีระบบเพื่อใหมีผูบริหารเม่ือถึงเวลา เกิด
มาจากการพัฒนาคนใหพรอมไมวาจะเปนสมาชิกครอบครัว หรือ คนนอกที่มีศักยภาพพรอมรับตําแหนงเม่ือถึงเวลาสงไมตอ 
การวางแผนที่ดีจริง คือมีตัวตายตัวแทน และมีตัวเลือกที่เหมาะสม” 
 
5. การขยายกิจการไปในตางประเทศ (International expansion) คําวา โกอินเตอร ดูเหมือนจะกลายเปนคําพูดติดปากของ
ภาคธุรกิจไทยไปเรียบรอยแลว โดยเฉพาะในยามที่เรากําลังมุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ขณะที่หนวยงานภาครัฐ
ไดมีการดําเนินการหลายดานเพื่อที่จะทําใหอาเซียนรวมตัวกันเปนประชาคมทั้งในมิติของประชาชน สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจเขาดวยกัน ในสวนของภาคธุรกิจ เราเห็นสัญญาณการเคล่ือนยายของเงินลงทุนของบริษัทไทยที่ตองการตอยอด
ทางธุรกิจ ขยายกําลังการผลิต  หรือกระจายความเสี่ยงไปยังประเทศเพื่อนบาน  เชน กลุมประเทศ CLMV  (กัมพูชา ลาว พมา 
และเวียดนาม) ซึ่งแนวโนมการหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจกรรมการควบรวมในภูมิภาคนาจะยังมีมากขึ้นในอีก 2-3 ป
ขางหนา และผลักดันใหธุรกิจครอบครัวไทยกลายเปน Multinational firm มากขึ้น 
การกาวเขาสูเออีซี ถือเปนจุดเปล่ียนสําคัญของผูประกอบการธุรกิจไทยและอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก ขณะเดียวกันก็เปน
การเปดบานตอนรับผูประกอบการจากทั่วโลกที่จะขยายการลงทุนเขาสูไทยเชนเดียวกัน ฉะน้ันการเดินหนารุกและต้ังรับใน
ครั้งน้ีทําใหผูประกอบการธุรกิจ ไมวาเล็ก กลาง ใหญ ตองมีการพัฒนาที่ไมหยุดน่ิง ในการขยายตลาดไปยังตางประเทศอยาง
ตอเน่ืองดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ตอบโจทยความตองการของลูกคาแตละกลุมเปาหมาย อีกทั้งตอง
เนนในเรื่องการบริการเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและสรางลูกคาใหมๆ ใหเพิ่มมากขึ้น 
 
“การดําเนินธุรกิจครอบครัวบนความเปล่ียนแปลงของโลก จําเปนตองอาศัยการประสานงานของคนทุกรุน เพราะอยาลืมวา 
ธุรกิจตองเติบโต และถูกพัฒนาไป ซึ่งในบางครั้ง ลูกหลานคงทําเองหมดไมได เพราะฉะน้ัน ถาธุรกิจครอบครัวจะแขงขันได ก็
ตองมองดูวาคูแขงเราเกงอะไร แลวเราจะเอาใครที่เกงมาชวย เอาองคความรูตางๆ ที่เราไมมีเขามาเพื่อตอยอดและเสริมสราง
ใหเราแข็งแกรงขึ้น พัฒนาธุรกิจ แลวขยายใหเติบโตตอไป Business as usual สําหรับเราๆทานๆ คงจะไมเพียงพออีกตอไป
,” นาย ศิระ กลาว 
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