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ธุรกจิครอบครัว ‘¥�Á�¦ ºÉ°�’ บริหารบ้านและงานอย่างมืออาชีพ

PwC ประเทศไทย ®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �µ��oµ��µ¦ �¦ ª � °��́��̧ บริการใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี และบริการ
ใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยผลสาํรวจล่าสุด Up close and professional: the family factor

�́Ê��̧Ê �̈ Îµ¦ ª ��¦ ³�Îµ�̧�¦ Ế��̧É 7 �¼��́��Îµ�¹Ê�¦ ³ ®ª nµ�Á�º°�Á¤¬µ¥��¹� ·�®µ�¤Ã�¥�Îµ�µ¦ Á�È��o° ¤ ¼̈�µ��¦ ¦ �µ�¼o�¦ ·®µ¦ Â̈ ³
เจ้าของธุรกจิครอบครัว จาํนวน 2,378 ราย ในกว่า 40 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �

�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ �¥�́��Á��·��́�®µ�µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ�Â̈ ³ Â¥��ª µ¤Â���nµ�¦ ³ ®ª nµ��¦ °��¦ ª́ �́��ª µ¤Á�È�¤º° ° µ�̧¡  ผู ้
ประกอบกิจการครอบครัวตอ้งเร่งยกระดบัการพฒันาองคก์ร เนน้สร้างนวตักรรมใหม่ พร้อมวางระบบบริหาร Á¡ ºÉ°�oµª Å� ¼n�ª µ¤
เป็นมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ �µ¦ Â�n��́� และส่งต่อกิจการไปสู่ทายาทรุ่นลูกหลานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน
อนาคต  nª ��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Ä�Å�¥�o°�Á¦ n��¦ �́�́ª �́Ê��µ¦ �¦ ·®µ¦ �µ�Â̈ ³ Á�̈Ȩ́¥�Ã�¤�»¦ �·�Ä®o�́�¥»��·�·�° ¨ Á¡ ºÉ° Á�¦ ¥̧¤�oµª  ¼nÁª �̧
เออีซีปลายปี 58



�̈�µ��µ¦  Îµ¦ ª ��̧É�nµ �Ä��ไดแ้ก่

•�¼o�¦ ·®µ¦ �»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ �¥�́��Á��·��́��́�®µ�µ¦ ��·¦ ¼��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �Ã�¥�¼o�¦ ³ �°��µ¦ �¹��40% มองวา่ การจดั
Ã�¦ � ¦ oµ��¦ ·®µ¦ ° ¥nµ�¤º° ° µ�̧¡ ��³ Á�È�¥�́�́��́¥Á Ȩ́¥��°��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Ä�° �̧�5 ปีขา้งหนา้

•65% �°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª �¤�̧̈�¦ ³ �°��µ¦ �̧ÉÂ�È�Â�¦ n�Ä��nª �12 Á�º°��̧É�nµ�¤µ��³ �̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �ª nµ70% คาด
ª nµ�»¦ �·��°����³ Á�·�Ã�Å�o° ¥nµ�¤ É́���Ä�° �̧ 5 ปีขา้งหนา้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ธุรกิจครอบครัวยงัคงเป็นฟันเฟืองสาํคญัของ
เศรษฐกิจโลก Â̈ ³ Á�È�¦ µ��µ�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°� �́�¤Â̈ ³ ¦ ³ ��Á«¦ ¬��·�โดยมีธุรกิจและรายไดคิ้ดเป็น 70-90% ของจีดีพีโลก

•�°��µ��̧Ê มีผูบ้ริหารอีก 15% �̧É¤Â̧���̧É�³�¥µ¥�·��µ¦ (Business expansion) Ã�¥�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ �̧É�³
�¥µ¥�·��µ¦ �°���¤µ��̧É »�3 อนัดบัแรกในโลก ไดแ้ก่ ธุรกิจครอบครัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน (57%) ตะวนัออกกลาง 
(40%) และอินเดีย (40%)

•ความทา้ทายภายใน (Internal challenges) องคก์รของธุรกิจครอบครัว 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ
(64%) �µ¦ �¹��¼�¡ �́��µ��̧É¤�̧́�¬³ (61%) และ การรักษาทาเลนตใ์หอ้ยูก่บัองคก์ร (48%) Ä���³ �̧Éการแข่งขนัทางดา้นราคา
(58%) สภาวะทางเศรษฐกิจ (56%) และการแขง่ขนั (42%) ถูกจดัใหเ้ป็นความทา้ทายภายนอก (External challenges)

3 อนัดบัแรก

•68% �°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�¼� Îµ¦ ª �มีการส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศ Ä���³ �̧É75% คาดจะยงัส่งออก
 ·��oµ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Ä��nª �° �̧5 ปีขา้งหนา้ Ã�¥�¦ ·¬�́Á®¨ nµ�̧Ê nª �Ä®�n¤ ¦̧ µ¥Å�o° ¥¼nÄ�¦ ³ �́�100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ �¹Ê�Å�Â̈ ³ ° ¥¼n
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) และเกษตรกรรม (Agriculture)

•�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ Ä��µ¦  n�° °� ·��oµÅ�¥�́�nµ��¦ ³ Á�«¤µ��̧É »��º°�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�¦ ³ �°��·��µ¦ ° ¥¼nÄ��̈µ�
ยโุรปตะวนัออก (Eastern Europe) กลุ่มเศรษฐกิจ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) Â̈ ³ �̈»n¤�¦ ³ Á�«�̈ºÉ�̈¼�Ä®¤n�°�
เศรษฐกิจโลก หรือ MINT ประกอบดว้ย เมก็ซิโก อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และตุรกี

•การวางแผนสืบทอดกิจการ (Succession planning) ยงัคงเป็นปัญหาหลกัของธุรกิจครอบครัวไทยในระยะขา้งหนา้ แม้
�¼o�¦ ³ �°��µ¦  nª �Ä®�n�³�°�ª nµ��Á̈È�Á®È��ª µ¤  Îµ�́��°��µ¦  n��n°�ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�Å� ¼n¦ »n�̈¼�®¨ µ��¹É� °��̈o°��́�
Â�ª Ã�o¤Ä�¦ ³ �́�Ã̈ ��̧É¡ �ª nµ53% ของธุรกิจครอบครัว มีแผนสืบทอดกิจการในตาํแหน่งสาํคญัๆ แต่มีบริษทัเพียง 16% Á�nµ�́Ê�
�̧É¤�̧µ¦ ¡ ¼��»¥�¹�Â��Â̈ ³ ¤�̧µ¦ ���́��¹��́�° ¥nµ��¦ ·��́�
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