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PwC เผยธุรกจิครอบครัวมีโอกาสรอดถงึรุ่น 3 เพยีง 12

บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧ บริการ
ใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี และบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลการศึกษา Bridging the gap :

Handing over the family business to the next generationÃ�¥�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��µ¥µ��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧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 �ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ และมีนาคม 2557

�ª µ¤Á Ȩ́¥��°��µ¦  º��°��·��µ¦ �(Succession) Ä®o�¦ ³  ��ª µ¤  ÎµÁ¦ È���̈µ¥¤µÁ�È��́��́¥Á¦ n��nª ��̧É�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ �
ตอ้งใหค้วามสาํคญั หลงัผลสาํรวจพบวา่มีธุรกิจเจา้สวัเพียง 12% Á�nµ�́Ê��̧É µ¤µ¦ �¥º�®¥�́� º��°��·��µ¦ �n° Á�ºÉ°�Å�Å�o
���¹�¦ »n��̧É�3 และมีเพียง 1% �̧É�ÎµÁ�·��n° Å�Å�o���¹�¦ »n��̧É�5

�̈�µ��µ¦ «¹�¬µ�̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n

ความแตกต่างระหวา่งวยั (Generation Gap) �́«���·�ª ·�̧�µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ���º° Á�È�®�¹É�Ä��3 �n°�ª nµ�®¨ �́��̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �́Ê�
รุ่นเบ�̧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 ��·��µ¦

�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �º° Á�È�¢ �́Á¢º°��̧É Îµ�́��°�Á«¦ ¬��·�Ã̈ ��Ã�¥¤ ̧ �́ nª ��·�Á�È��30% ของบรรดาธุรกิจโลกระดบัพนัลา้น 
Â̈ ³ ¥�́Á�È�¦ µ��µ�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°� �́�¤Â̈ ³ ¦ ³ ��Á«¦ ¬��·�มหภาค โดยมีธุรกิจและรายไดร้วมกนัคิดเป็น 70-90% ของ
จีดีพีโลก

80% ของทายาทเจ็นวาย 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�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�

° »� ¦ ¦ ��̧É�µ¥µ�เจ็นวายกาํลงัเผชิญในระยะขา้งหนา้ 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�ÇÁ¡ ºÉ° ¡ · ¼��rª nµ ตนมีความพร้อมและมี
�»� ¤�́�·�̧ÉÂ�o�¦ ·�Ä��µ¦  º��°��·��µ¦ ��°��µ��̧Ê�µ¥µ�เจ็นวายเกือบ 60% ยงัระบุวา่การไดรั้บการเคารพนบัถือจาก
Á¡ ºÉ°�¦ nª ¤�µ���È�º° 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®o�µ¥µ��Ã�¥¤Á̧¡ ¥̧��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�¦ µ�Áª ¨ µÂ�n�́�ª nµÁ¤ºÉ° Å®¦ n

�¼o 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  �
ความสาํเร็จ โดยมีเพียงแค่ 25% �o°��µ¦ �̧É n��nµ��ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�Ä®oÁ�nµ�́Ê��Â�nÅ¤nÄ�n�µ¦ �¦ ·®µ¦ �Â̈ ³ �64% ของทายาทเจ็น
ª µ¥Á�ºÉ° ª nµ�¡ n° -Â¤n����³ Å¤n¥° ¤ ª µ�¤º°�µ��·��µ¦ �̧É¡ ª �Á�µ�»�Á�·�Â̈ ³  ¦ oµ�¤µ�́�¤º°�nµ¥Ç

�́�®µÁ¦ ºÉ°��°��µ¦  ºÉ°  µ¦ ¦ ³ ®ª nµ���Ä��¦ °��¦ ª́ (Communication Gap) �º° Á�È��́��́¥£µ¥Ä��̧É�nµ�́�ª ¨ �̧É�»¦ �·�
�¦ °��¦ ª́ �o°�Á¦ n�Â�oÅ�¤µ��̧É »���µ¦  º��°��·��µ¦ Á�È��¦ ³ Á�È��̧É�o°�¤�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ Â̈ ³ ª µ�Â��¦ nª ¤�́�Â�nÁ�·É�Ç�° ¥nµ��o° ¥�
5-7 �̧�¥·É��oµ�¼o�¦ ³ �°��µ¦ Á�È���µ��̈µ���¹����µ�Á̈È�� µ¥�nµ�Å¤nÅ�o¥µª �®¦ º° ¤�̧µ��»���µ�Ä®�n�Â̈ ³ ¤ ¦̧ ³ ���¦ ·®µ¦
�́��µ¦ �̧É�̧¡ °
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