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�µ¥µ�¦ »n��̧É�3 รับช่วงกจิการสําเร็จแค่ 12%

ดูจะเป็นความท้าทายสําหรับทายาทกจิการรุ่น�̧É3 �̧É�¼��¦ ³ Á¤ ·�ª nµ�µ¦ ¦ �́�nª��·��µ¦ �°���¦ »n��̧Ê¤ Ã̧°�µ �¦ ³  ��ª µ¤  ÎµÁ¦ È�Â�n
12% Á�nµ�́Ê�

บริษทัไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ หรือ PwC ไดร่้วมมือกบับริษทั Kudos Research และ Jigsaw Research ทาํการสาํรวจ
�µ¥µ��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�µ�ª nµ�³�¹Ê�Á�È��¼o�¦ ·®µ¦ �·��µ¦ �n°�µ�¦ »n�¡ n° -Â¤n��°��¦ ·¬�́�̧É¤ ¦̧ µ¥Å�o¤µ��ª nµ�5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี จาํนวน 207 ราย ใน 21 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ ��Ã�¥�̈ Îµ¦ ª �¡ �ª nµ�¤Á̧¡ ¥̧��12% ของ�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Á�nµ�́Ê��̧É µ¤µ¦ � n��n°�·��µ¦
Å� ¼n¦ »n��̧É�3 สาํเร็จ และมีเพียง 1% Á�nµ�́Ê��̧É n��n°�·��µ¦ �¹�¦ »n��̧É�5

จากผลการวจิยัพบวา่ ความแตกต่างระหวา่งวยั (Generation Gap) �́«���·�ª ·�̧�µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ���º° Á�È�®�¹É�Ä��3 ช่องวา่งหลกั 
�̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê�¦ »n�Á��̧Ê�¼¤Á¤° ¦ rÂ̈ ³ Á�È�วายตอ้งปรับตวัเขา้หากนั โดยผลสาํรวจระบุวา่คนรุ่นใหม่ถึง 86% �o°��µ¦ �̧É�³  ¦ oµ� ·É��̧É
�º° Á�È��oµª  Îµ�́�Ä®oÂ�n°��r�¦ Á¤ºÉ° ¡ ª �Á�µ¦ �́�nª ��·��µ¦

��³ �̧É80% มีไอเดีย ¦ oµ� ¦ ¦ �rÄ®¤nÇ�̧É�³ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��»¦ �·�Å� ¼n�µ¦ Á�·�Ã�Ä�°�µ���Å¤nª nµ�³ Á�È��µ¦ Á�·��́ª �̈·�£�́�rÄ®¤nÇ
Â�ª �µ��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�



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

โดยทายาทผูถู้กสํารวจถึง 88% �̈nµª ª nµ�¡ ª �Á�µ�o°��Îµ�µ�®�́��ª nµ��° ºÉ�ÇÁ¡ ºÉ° ¡ · ¼��rª nµ��¤�̧ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤ Â̈ ³ ¤ �̧»� ¤�́�·�̧É
Â�o�¦ ·�Ä��µ¦  º��°��·��µ¦ ��°��µ��̧Ê�µ¥µ�เจ็นวายเกือบ 60% ¥�́¦ ³ �»ª nµ�µ¦ Å�o¦ �́�µ¦ Á�µ¦ ¡ �́��º°�µ�Á¡ ºÉ°�ร่วมงานก็ถือเป็น
�ª µ¤�oµ�µ¥�̧É¥µ�̈Îµ�µ��̧É »�° �̧�¦ ³ �µ¦ ®�¹É�

บริษทั PwC แนะธุรกิจเจา้สัวควรเร่งวางกลยทุธ์ และมีแผนงานในการสืบทอดกิจการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5-7 �̧�Á¡ ºÉ° ° »��n°�ª nµ��
Â̈ ³  ¤µ��ª µ¤Â���nµ�Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��°��¦ ³ �¼̈Á¡ ºÉ° Ä®o�»¦ �·�° ¥¼n¦ °�Â̈ ³ Á�·�Ã�Å�o¥É́�¥º�

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

Â¤ oª nµ����¦ ¦ ¤Á�̧¥¤Á�nµÇ�°��µ¦  º��°��·��µ¦ �°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ ��³ Á�È��µ¦  º��°�° Îµ�µ��µ�¦ »n�¡ n° Â¤n ¼n¦ »n�̈¼�Ã�¥
° �́Ã�¤�́·Â�n�ª µ¤Á�ºÉ° �́Ê�° µ�Ä�oÅ¤nÅ�oÄ�Ã̈ ��»¦ �·��́��»�́�Á ¤° ไป

ผลสาํรวจพบวา่มีทายาทผูถู้กสาํรวจเพียง 35% �̧É¤ É́�Ä�ª nµ¡ n° Â¤n�³ ¥��ÎµÂ®�n�Ä®o��Á�È��¼o�¦ ·®µ¦ ° ¥nµ�Â�n�°�Ä���³ �̧Éเกือบ
30% Á�ºÉ° ª nµ¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�oÁ�nµ�́Ê�และ 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

 ·É��̧É�nµ �Ä�¡ �ª nµ¤�̧¼o�¼� Îµ¦ ª �¤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 �̧É�25% ตอ้งการ�̧É n��nµ��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�Ä®oÁ�nµ�́Ê��Â�nÅ¤nÄ�n�µ¦ �¦ ·®µ¦ ��̧É¥�́Á�È�Á®�»�̈
สาํคญัวา่ทาํไมหลายๆองคก์รจา้งบุคลากรหรือคนนอก (ครอบครัว) Á�oµ¤µ�́É��¦ ·®µ¦ �́�¤µ��¹Ê�Ä��nª ��̧É�nµ�มา

�oµ��o�¥�́ °��̈o°��́��̈ Îµ¦ ª ��̧É¡ �ª nµ�64% ของทายาทเจ็นª µ¥�̧É�¼� Îµ¦ ª �Á�ºÉ° ª nµ�¡ n° -Â¤n���³ Å¤n¥° ¤ ª µ�¤º°�µ��·��µ¦ �̧É¡ ª �
เขาบุกเบิกและสร้างมากบัมือง่ายๆ

Á¤ºÉ° ¤ °�Â�ª Ã�o¤�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Ä��¦ ³ Á�«�¡ �ª nµ�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Ä�Å�¥Ä�®¨ µ¥Ç° »� µ®�¦ ¦ ¤�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��Â̈ ³ ¥�́¤ ̧ nª ��̈�́�́�Ä®o�̈µ�
เศรษฐกิจของประเทศเติบโต มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

�́Ê��̧Ê�¤¼̈�nµ�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Å�¥¥�́ ¼��¹�Á�º°��30 ลา้น¨ oµ��µ��Â̈ ³ ¤�̧¦ ·¬�́���³ Á�̧¥�Ä��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r² �̧ÉÁ�È��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �
หรือบริหารกิจการโดยบุคคลในครอบครัว มากถึง 50.4%

PwC Á�ºÉ° ª nµ��µ¦  ºÉ°  µ¦ ¦ ³ ®ª nµ���Ä��¦ °��¦ ª́ �®¦ º°�Communication Gap เป็น�́��́¥£µ¥Ä��̧É�o°�Á¦ n�Â�oÅ�¤µ��̧É »��
Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É�Ä� �́�¤Å�¥��̧É¤�́®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��µ¦ Á��·�®�oµ�®¦ º° ¡ ¼��µ° ¥nµ��¦ �Å��¦ �¤µ�Á¡ ¦ µ³ ¤ °�ª nµÁ�È��µ¦ Å¤nÄ®oÁ�̧¥¦ �·�¼o
° µª »Ã �Â�n¥·É�¤�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ �́��o° ¥�¥·É��ÎµÄ®o�µ��µ¦ Â̈ �Á�̈ Ȩ́¥��o° ¤¼̈¦ ³ ®ª nµ� ¤µ�·��¦ °��¦ ª́ �Á�·��ª µ¤�́�Â¥o� É́� ¤�̧ÉÅ¤n�ÎµÁ�È�



 nª ��́��́¥£µ¥�°���º°�µ¦ �¦ �́�́ª Ä®o�́��́��¦ ³ Â �µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈��°�Ã̈ ��®¦ º°�Á¤�³ Á�รนด์ Å¤nª nµ�³ Á�È��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�
Ã�¦ � ¦ oµ��¦ ³ �µ�¦ «µ �¦ r��µ¦ Á¡ ·É¤�¹Ê��°��»¤��Á¤º°��Â̈ ³ ¡ §�·�¦ ¦ ¤�¼o�¦ ·Ã£�

�́Ê��̧Ê�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �º° ¤ ̧ �́ nª ��·�Á�È��30% �°��¦ ¦ �µ�»¦ �·�Ã̈ �¦ ³ �́�¡ �̈́ oµ��Â̈ ³ ¥�́Á�È�¦ µ��µ�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°� �́�¤
และระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยมีธุรกิจและรายไดร้วมกนัคิดเป็น 70-90% ของจีดีพีโลก

ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย 
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