
ª �́�̧É: 22 พฤษภาคม 2557

Â®¨ n��̧É¤µ: เวบ็ไซต์ thailand press release news

http://www.thailand4.com/gen/2014-05-22/a10a2b51966f9e937e14a297fb508743/

PwC เผยธุรกจิครอบครัวมีโอกาสรอดถงึรุ่น 3 เพยีง 12% แนะวางแผนสืบทอดมรดก

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--PwC ประเทศไทย

PwC เผยผลสาํรวจ �»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ �Á¡ ¥̧�12% �̧É µ¤µ¦ � n�
�n°�·��µ¦ Å� ¼n¦ »n��̧É3 สาํเร็จ และเพียง 1% Á�nµ�́Ê��̧É n��n°�·��µ¦ �¹�
¦ »n��̧É 5 �̧Ê�́�®µ�n°�ª nµ�¦ ³ ®ª nµ�ª ¥́ �ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�°���¦ »n�Ä®¤n
Â̈ ³ �µ¦  ºÉ°  µ¦ ¦ ³ ®ª nµ���¦ »n�Á�nµ-ใหม่ Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�̧É�o°�
เตรียมพร้อมและปรับตวั แนะธุรกิจเจา้สวัเร่งวางกลยทุธ์ และมี
แผนงานในการสืบทอดกิจการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5-7 ปี Á¡ ºÉ° ° »�
ช่องวา่ง และสมานความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจของตระกลู

นาย ศิระ อินทรกาํธรชยั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั PwC

ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เปิดเผยถึง ผลการศึกษา 
Bridging the gap: Handing over the family

business to the next generation �̧É�Îµ¦ nª ¤�́��¦ ·¬�́
วจิยั Kudos Research และ Jigsaw Research วา่ PwC ได้
ทาํการสาํรวจทายาทธุรกิจครอบครัว

�̧É�µ�ª nµ�³�¹Ê�Â�n�Á�È��¼o�¦ ·®µ¦ �·��µ¦ �n°�µ�¦ »n�¡ n° -Â¤n�°��¦ ·¬�́�̧É¤ ¦̧ µ¥Å�o¤µ��ª nµ 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯต่อปีจาํนวน 207 ราย
ใน 21 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �พบวา่ �ª µ¤Á Ȩ́¥��°��µ¦  º��°��·��µ¦ (Succession) ใหป้ระสบความสาํเร็จ กลายมาเป็นปัจจยัเร่งด่วน
(Priority) �̧É�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ ��o°�Ä®o�ª µ¤  Îµ�́�หลงัผลสาํรวจพบวา่มีธุรกิจเจา้สวัเพียง 12% Á�nµ�́Ê��̧É µ¤µ¦ �¥º�®¥�́ สืบ
�°��·��µ¦ �n° Á�ºÉ°�Å�Å�o���¹�¦ »n��̧É3 และเพียง 1% �̧É�ÎµÁ�·��n° Å�Å�o���¹�¦ »n��̧É5

“�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �º° Á�È�¢ �́Á¢º°��̧É Îµ�́��°�Á«¦ ¬��·�Ã̈ �โดยมีสดัส่วนคิดเป็น 30% ของบรรดาธุรกิจโลกระดบัพนัลา้น และยงั
Á�È�¦ µ��µ�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°� �́�¤Â̈ ³ ¦ ³ ��Á«¦ ¬��·�¤®£µ�โดยมีธุรกิจและรายไดร้วมกนัคิดเป็น 70-90% ของจีดีพีโลก” นาย 
ศิระ กล่าว



นายศิระกล่าวต่อวา่ �µ¦ ª µ�Â�� º��°��·��µ¦ �º° Á�È�Ã��¥rÄ®�n�̧É�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ ไม่วา่เลก็ กลาง ใหญ่ �o°�Á¦ n�Á�¦ ¥̧¤�µ¦ �́Ê�Â�n
Á�·É�Ç �¦ ·�° ¥¼nÁ¤ºÉ°�¦ °��¦ ª́ Á¦ ·É¤�¥µ¥Ä®�n�¹Ê�คนแต่ละรุ่น ต่างก็มีแนวคิด ค่านิยม �ª µ¤Á�ºÉ° Â̈ ³ ®¨ �́�µ¦ Ä��µ¦ �Îµ�»¦ �·��̧ÉÅ¤n®
มือนกนั Â�n ·É��̧É�o°�Á�È�Shared value และตอ้งหาคาํตอบร่วมกนัคือ �³�Îµ° ¥nµ�Å¦ �̧É�³ ° »��n°�Ã®ª n�nµ�Ç Á¡ ºÉ° Ä®o�»¦ �·�° ¥¼n¦ °�
และเติบโตไดอ้ยา่ง¥É́�¥º�

�́Ê��̧Êความแตกต่างระหวา่งวยั (Generation Gap) ทศันคติ วธีิการบริหารงาน �º° Á�È�®�¹É�Ä�3 ช่องวา่งหลกั �̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê�
¦ »n�Á��̧Ê บูมเมอร์และเจ็นวาย ตอ้งปรับตวัเขา้หากนั โดยผลสาํรวจระบุวา่ คนรุ่นใหม่ถึง 86% �o°��µ¦ �̧É�³  ¦ oµ� ·É��̧É�º° Á�È��oµª
 Îµ�́�Ä®oÂ�n°��r�¦ Á¤ºÉ° ¡ ª �Á�µ¦ �́�nª �กิจการ

��³ �̧É80% มีไอเดียสร้างสรรคใ์หม่ๆ �̧É�³ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��»¦ �·�Å� ¼n�µ¦ Á�·�Ã�Ä�°�µ��ไม่วา่จะเป็นการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ
Â�ª�µ�Ä��µ¦ �¦ ³ �°��»¦ �·��̧ÉÂ���nµ�Å��µ�Á�·¤ ®¦ º° Â¤ o�¦ ³ �́É��µ¦ ¨ ��»�Ä��oµ�Á��Ã�Ã̈ ¥¸ Â̈ ³ �µ¦ Ä�o�¦ ³ Ã¥��r�µ� ºÉ°
° °�Å̈ �rÄ®o¤µ��¹Ê�

อยา่งไรก็ดี ° »� ¦ ¦ ��̧É�µ¥µ�Á�È�ª µ¥�Îµ̈ �́Á��·�Ä�¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ คือ �µ¦  ¦ oµ��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º° Ä®oÂ�n��Á°�(Credibility Gap)

โดยทายาทผูถู้กสาํรวจถึง 88% กล่าววา่ ¡ ª �Á�µ�o°��Îµ�µ�®�́��ª nµ��° ºÉ�Ç Á¡ ºÉ° ¡ · ¼��rª nµ ตนมีความพร้อม Â̈ ³ ¤�̧»� ¤�́�·�̧É
แทจ้ริงในการสืบทอดกิจการ �°��µ��̧Ê�µ¥µ�Á�È�ª µ¥Á�º°�60% ¥�́¦ ³ �»ª nµ�µ¦ Å�o¦ �́�µ¦ Á�µ¦ ¡ �́��º°�µ�Á¡ ºÉ°�¦ nª ¤�µ� ก็ถือ
Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�̧É¥µ�̈Îµ�µ��̧É »�° �̧�¦ ³ �µ¦ ®�¹É�

Á�oµ�°��·��µ¦  nª �Ä®�n¥�́Å¤n¤ É́�Ä�¥��·��µ¦ Ä®oทายาท

Â¤ oª nµ����¦ ¦ ¤Á�̧¥¤Á�nµÇ��°��µ¦  º��°��·��µ¦ �°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ ���³ Á�È��µ¦  º��°�° Îµ�µ��µ�¦ »n�¡ n° -แม่ สู่รุ่นลูก
Ã�¥° �́Ã�¤�́·�Â�n�ª µ¤Á�ºÉ° �́Ê�° µ�Ä�oÅ¤nÅ�oÄ�Ã̈ ��»¦ �·��́��»�́�Á ¤° Å��®¨ �́�̈ Îµ¦ ª �¡ �ª nµ�¤�̧µ¥µ��¼o�¼� Îµ¦ ª �Á¡ ¥̧��35% �̧É
¤ É́�Ä�ª nµ¡ n° Â¤n�³ ¥��ÎµÂ®�n�Ä®o��Á�È��¼o�¦ ·®µ¦ ° ¥nµ�Â�n�°��Ä���³ �̧ÉÁ�º°��30% Á�ºÉ° ª nµ¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�oÁ�nµ�́Ê��Â̈ ³ �73%

Á�ºÉ° Â�nª nµ���³ Å�o�¹Ê�¤µ¦ �́�ÎµÂ®�n��¦ ·®µ¦ Ä�ª �́�oµ�®�oµ�Â�nÅ¤n¦ ¼oÁ¤ºÉ° Å®¦ n

“ในทางตรงกนัขา้ม Á¤ºÉ° Á¦ µ Îµ¦ ª ��ª µ¤�o°��µ¦ �°�Á�oµ�°��·��µ¦ ¦ »n�¡ n° -แม่ก็พบวา่เจา้สวัหลายรายมีความลงัเลวา่ลูกหลานของ
���³ ¤�̧ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤�̧É�oµª �¹Ê�¤µ¦ �́�ÎµÂ®�n��¼o�¦ ·®µ¦ �·��µ¦ �¦ °��¦ ª́ Å�o®¦ º° Å¤n Ã�¥ ·É��̧É�nµ �Ä��̧ÉÁ¦ µ¡ ��º°  มีผูถู้กสาํรวจ
¤µ��ª nµ�¦ ¹É��̧É�°�ª nµ��Å¤nÂ�nÄ�ª nµ̈ ¼�®¨ µ��³ ¤�̧́�¬³ ®¦ º°�ª µ¤¤»n�¤ É́�¤µ�¡ ° �̧É�³�¹Ê�¤µ�¦ ·®µ¦ �·��µ¦ Ä®o�¦ ³  ��ª µ¤  ÎµÁ¦ È�
Ä���³ �̧É25% �o°��µ¦ �̧É n��nµ��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�Ä®oÁ�nµ�́Ê�แต่ไม่ใช่การบริหาร �̧É¥�́Á�È�Á®�»�̈ Îµ�́�ª nµ�ÎµÅ¤Á¦ µ�¹�Á®È�®¨ µ¥Ç
องคก์รจา้งบุคลากรหรือคนนอก (ครอบครัว) Á�oµ¤µ�́É��¦ ·®µ¦ �́�¤µ��¹Ê�Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ” นาย ศิระกล่าว

Á®�»�̈�oµ��o�¥�́ °��̈o°��́��̈ Îµ¦ ª ��̧É¡ �ª nµ64% �°��µ¥µ�Á�È�ª µ¥�̧É�¼� Îµ¦ ª �Á�ºÉ° ª nµพอ่-แม่คงจะไม่ยอมวางมือจากกิจการ
�̧É¡ ª �Á�µ�»�Á�·�Â̈ ³  ¦ oµ�¤µ�́�¤º° ง่ายๆ

“�oª ¥�ª µ¤�µ�®ª �́Â̈ ³ �ª µ¤Á®È��̧ÉÂ���nµ��́��°��� °�¦ »n���ÎµÄ®o�n° ¥�¦ Ế��̧ÉÁ¦ µÁ®È�Á�oµ�°��·��µ¦ ¦ »n�¡ n° -แม่ส่งมอบธุรกิจให้
¨ ¼�®¨ µ�Â�nÄ��µ¤�Ä��µ���·�́�·¡ ª �Á�µ�̈�́¥�́��Á�È��¼o�»¤�́�Á®¥̧��®¦ º°�¤ °̧ Îµ�µ�Ä��µ¦ �́� ·�Ä�Á¦ ºÉ°� Îµ�́�Ç�́Ê�®¤�” นาย 
ศิระ กล่าว



แนะธุรกจิครอบครัวไทยวางแผนถ่ายโอนกจิการ

Á¤ºÉ° ¤ °�Â�ª Ã�o¤�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Ä��¦ ³ Á�«��µ¥«·¦ ³ �̈nµª ª nµ�“เรายงัมองวา่เทรนดธุ์รกิจครอบครัวในไทยในหลายๆอุตสาหกรรม 
Å¤nª nµ�³ Á�È���oµ�̈�̧�° µ®µ¦ ��³ ¥�́��Á�·�Ã�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��Á¡ ¦ µ³ �»¦ �·��¦ °��¦ ª́ ¤�̧��µ�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°�Á«¦ ¬��·�¤µ�oµ�µ��
และยงัมีส่วนผลกัดนัใหต้ลาดเศรษฐกิจของประเทศเติบโต มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้

�́Ê��̧Ê�มูลค่าธุรกิจครอบครัวไทยยงัสูงถึงเกือบ 30 ¨ oµ�̈ oµ��µ��Â̈ ³ ¤�̧¦ ·¬�́���³ Á�̧¥�Ä��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r² �̧ÉÁ�È��»¦ �·�
ครอบครัว หรือบริหารกิจการโดยบุคคลในครอบครัว มากถึง 50.4%

“�¤¤°�ª nµ�́�®µÁ¦ ºÉ°��°��µ¦  ºÉ°  µ¦ ¦ ³ ®ª nµ���Ä��¦ °��¦ ª́  หรือ Communication Gap �º° Á�È��́��́¥£µ¥Ä��̧É�nµ�́�ª ¨ �̧É
�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �o°�Á¦ n�Â�oÅ�¤µ��̧É »� Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä� �́�¤Å�¥ �̧ÉÁ¦ µ¤�́®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��µ¦ Á��·�®�oµ หรือพดูจาอยา่ง
ตรงไปตรงมา เพราะมองวา่เป็นการไม่ใหเ้กียรติผูอ้าวโุส Â�n¥·É�¤�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ �́��o° ¥ ¥·É��ÎµÄ®o�µ��µ¦ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��o° ¤¼̈¦ ³ ®ª nµ�
สมาชิกครอบครัว Á�·��ª µ¤�́�Â¥o� É́� ¤�̧ÉÅ¤n�ÎµÁ�È� อยา่ลืมวา่ �µ¦  º��°��·��µ¦ Á�È��¦ ³ Á�È��̧É�o°�¤�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ Â̈ ³ ª µ�Â��
¦ nª ¤�́�Â�nÁ�·É�Ç ¥·É��oµ�¼o�¦ ³ �°��µ¦ Á�È���µ��̈µ� ถึง ขนาดเลก็ สายป่านไม่ไดย้าว หรือมีฐานทุนขนาดใหญ่ และมีระบบ
�¦ ·®µ¦ �́��µ¦ �̧É�̧¡ ° �̧É�³  µ¤µ¦ ��n° ¥°��·��µ¦ Ä®oÁ�·�Ä®�n¥º�®¥�́Á�È� ·�Ç¦ o° ¥Ç ปีเหมือนต่างชาติ �µ¦ Å¤n ºÉ°  µ¦ �³ ¥·É��ÎµÄ®o�µ�
¦ °��°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Ê�¤�̧o° ¥¤µ�” นาย ศิระ กล่าว

“�°��µ��̧Ê �́��́¥£µ¥�°��̧É�º°Á�È��ª µ¤�oµ�µ¥�°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Å�¥ �º°�µ¦ �¦ �́�́ª Ä®o�́��́��¦ ³ Â �µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�
โลก หรือ เมกะเทรนด ์ Å¤nª nµ�³ Á�È��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ã�¦ � ¦ oµ��¦ ³ �µ�¦ «µ �¦ r �µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°��»¤��Á¤º°� และพฤติกรรม
�¼o�¦ ·Ã£��̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å�Ä�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥�̧É¤�̧»¦ �·��¦ °��¦ ª́ ° ¥¼n�ª nµ70%” นาย ศิระกล่าวสรุป
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