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PwC แนะธุรกจิครอบครัว ‘¥�Á�¦ ºÉ°�’ บริหารบ้านและงานอย่างมอือาชีพ
16 ธนัวาคม 2014

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เปิดเผยถึง
ผลการศึกษา Up close and professional: the family factor �̧É�Îµ�µ¦  Îµ¦ ª ��¼o�¦ ·®µ¦ Â̈ ³ Á�oµ�°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́  จาํนวน 
2,378 ราย ในกวา่ 40 �¦ ³ Á�«�́Éª Ã̈ �พบวา่ �¼o�¦ ·®µ¦ �»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ �¥�́��Á��·��́��́�®µ�µ¦ ��·¦ ¼��»¦ �·��¦ °��¦ ª́  โดย
ผูป้ระกอบการถึง 40% มองวา่ การจดัโครงสร้างบริหารอยา่งมืออาชีพ �³ ¥�́��Á�È��́��́¥Á Ȩ́¥��°��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Ä�° �̧
5 ปีขา้งหนา้

“�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ �¤�̧ª µ¤�ÎµÁ�È�° ¥nµ�¥·É��̧É�³�o°�¥�¦ ³ �́��¦ ³�ª ��µ¦ �Îµ�µ� พฒันาจริยธรรม ¦ ª ¤�́Ê��́�¬³ Ä��µ¦ �¦ ³ �°�
�»¦ �·��́Ê�Ä��oµ��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ °��r�¦ และสมาชิกภายในครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพ หากตอ้งการสร้างจุดแขง็ และสร้าง
ความไดเ้ปรียบจากบริษทัคู่แขง่ ผูบ้ริหารตอ้งคิดใหม่ ทาํใหม่ และตอ้งทาํความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งความเป็นเจา้ของกบัการ
บริหาร หากตอ้งการใหธุ้รกิจของตนอยูท่น อยูร่อด �̧É Îµ�́��º° ° ¥¼nÅ�o° ¥nµ�¦ ¼oÁ�nµ�́� £µª ³ Âª �̈o° ¤�µ��»¦ �·��̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å�° ¥nµ�
รวดเร็วในโลกปัจจุบนั” นายขจรเกียรติกล่าว

�́Ê��̧Ê ผลสาํรวจ PwC ระบุวา่ ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก �ª µ¤�́��ª��°�° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧É¤�̧̈�¦ ³ ���n° �̈µ� n�° °�
¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á¢o�®µ รักษาบุคลากรหรือทาเลนต ์และการส่งต่อความเป็นเจา้ของÁ�È��ª µ¤�oµ�µ¥®¨ �́�̧É�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �Îµ̈ �́Á��·�
�µ¦ Â�n��́��̧É�ª �̧ª µ¤ ¦ »�Â¦ ��Â̈ ³ �Â¦ ����́��oµ�¦ µ�µ�̧É ¼��¹Ê��¦ ª ¤�¹�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧̧ÉÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈�° ¥nµ�¦ ª �Á¦ Èª �ÎµÄ®o�¼o�¦ ·Ã£�¤¸
�µ�Á̈º°�Ä��µ¦ �ºÊ°  ·��oµÂ̈ ³ �¦ ·�µ¦ Â��Å¤n¤�̧̧��Îµ�́��¥·É�Á�È�Â¦ ��̈�́Ä®o�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �o°��¦ �́�́ª Á°�Ä®o�́��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�
Á®¨ nµ�̧Ê�

ปัจจยัแวดล้อมธุรกจิครอบครัว

ผลสาํรวจระบุวา่ 65% �°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�¼� Îµ¦ ª �¤�̧µ¦ ¦ µ¥�µ��̈�¦ ³ �°��µ¦ �̧ÉÂ�È�Â�¦ n�Ä��nª �12 Á�º°��̧É�nµ�¤µ ในขณะ
�̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �ª nµ 70% �µ�ª nµ�»¦ �·��°����³ Á�·�Ã�Å�o° ¥nµ�¤ É́���Ä�° �̧5 ปีขา้งหนา้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ธุรกิจครอบครัวยงัคงเป็น
ฟันเฟืองสาํคญัของเศรษฐกิจโลก Â̈ ³ Á�È�¦ µ��µ�Ä��µ¦ �́�Á�̈ºÉ°� �́�¤Â̈ ³ ¦ ³ ��Á«¦ ¬��·�โดยมีธุรกิจและรายไดร้วมกนัคิดเป็น
70-90% ของจีดีพีโลก 



�°��µ��̧Ê ยงัมีผูบ้ริหารอีก 15% �̧É¤Â̧���̧É�³�¥µ¥�·��µ¦ (Business expansion) ของตน Ã�¥�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É¤�̧ª µ¤
�o°��µ¦ �̧É�³�¥µ¥�·��µ¦ ¤µ��̧É »�3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ธุรกิจครอบครัวในประเทศจีน (57%) ตะวนัออกกลาง (40%) และ 
อินเดีย (40%)

อยา่งไรก็ตาม  ·É��̧É�º° Á�È�£µ¦ �·�Á¦ n��nª ��°��¦ ¦ �µÁ�oµ�°��·��µ¦ �¦ °��¦ ª́ Ä��̧�̧Ê คือ การดูแลรักษาใหกิ้จการของตนยงัสามารถ
ดาํเนินธุรกิจต่อไปได ้และ �µ¦  ¦ oµ��̈�ÎµÅ¦ �̧É¥É́�¥º�

�°��µ��̧Êผลสาํรวจยงัพบวา่ ความทา้ทายภายในองคก์รของธุรกิจครอบครัว 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ
(64%) �µ¦ �¹��¼�¡ �́��µ��̧É¤�̧́�¬³ (61%) และ การรักษาทาเลนตใ์หอ้ยูก่บัองคก์ร (48%) Ä���³ �̧Éการแขง่ขนัทางดา้นราคา
(58%) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (56%) และการแขง่ขนัทางธุรกิจ (42%) ถูกจดัใหเ้ป็นความทา้ทายภายนอกองคก์ร 3 อนัดบั
แรก

“เรามองวา่ ในอนาคตธุรกิจครอบครัวจะประกอบกิจการแบบมืออาชีพอยา่งเดียวยงัไม่พอ ª �́�̧ÊÃ��¥rÄ®�n�°��¼o�¦ ³ �°��µ¦  คือ 
การบริหารตอ้งอาศยัแนวทาง Family factor หรือปัจจยัของครอบครัวดว้ย คือ �o°��¦ �́Á�̈Ȩ́¥��¦ ³�ª ��µ¦  ºÉ°  µ¦ ¦ ³ ®ª nµ�
สมาชิกในครอบครัว ¥¹�¤ É́�Ä��¦ ¦ ¤�¼��¦ °��¦ ª́ ¦ ª ¤Å��¹�ª µ�Ã�¦ � ¦ oµ�Ä��µ¦ �́� ·�Ä�Á¦ ºÉ°��nµ�Ç ใหช้ดั และมีช่องทางการ
 ºÉ°  µ¦ �̧É�n° Á�ºÉ°�Â̈ ³ Á�È�¦ ³��” นายขจรเกียรติกล่าว

แนวโน้มการส่งออก
ผลสาํรวจระบุวา่ �̧° Ã̧°�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�¼� Îµ¦ ª ��¹�68% ส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศในปัจจุบนั โดยยอดขาย
�µ��nµ��¦ ³ Á�«�·�Á�È�®�¹É�Ä� Ȩ́�°��̈�ÎµÅ¦ �́Ê�®¤��°��¦ ·¬�́Ä���³ �̧É75% �µ��³ ¥�́ n�° °� ·��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 ° ¥¼nÄ��̈»n¤° »� µ®�¦ ¦ ¤�µ¦ �̈·�
(Manufacturing) และเกษตรกรรม (Agriculture)

�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É¤�̧ª µ¤�o°��µ¦ Ä��µ¦  n�° °� ·��oµÅ�¥�́�nµ��¦ ³ Á�«¤µ��̧É »� ไดแ้ก่ �»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�¦ ³ �°��·��µ¦ ° ¥¼nÄ�
ตลาดยโุรปตะวนัออก กลุ่มเศรษฐกิจ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และกลุ่มประเทศ MINT �¹É�Á�È��̈ºÉ�̈¼�Ä®¤n�°�
เศรษฐกิจโลก ประกอบดว้ย เมก็ซิโก อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และตุรกี

อยา่งไรก็ดี นายขจรเกียรติยงักล่าววา่ ¤ Â̧�ª Ã�o¤�̧É�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �́Éª Ã̈ ��̧É�o°��µ¦  n�° °� ·��oµÅ�¥�́�̈µ�Ä®¤nÇ�³ ¤�̧Îµ�ª �
ลดลง Ã�¥ nª �Ä®�n¥�́�́�®¨ �́ n�° °�Å��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�®¦ º° �̈µ��̧ÉÄ�o£µ¬µ®¦ º° ¤ ª̧ �́��¦ ¦ ¤�̧ÉÁ®¤º°�®¦ º° Ä�̈oÁ�̧¥��́�

�́Ê��̧ÊÁ�È�Á¡ ¦ µ³ �µ¦ �µ��́�¬³ ®¦ º°�ª µ¤¤ É́�Ä�Ä��µ¦ Á�oµ ¼n�̈µ�£¼¤·£µ�Ä®¤nÇ��¦ ³ �°��́�¤�̧»¦ �·��¦ °��¦ ª́ ®¨ µ¥¦ µ¥�̧É�̈ª́ ª nµ���
�o°��oµ����°�°��r�¦ Á�oµ¤µ�¦ ·®µ¦ ��ÎµÄ®o¡ ¨ µ�Ã°�µ �̧É�³ Â ª �®µ�̈�ÎµÅ¦ ®¦ º° Ã°�µ Ä��µ¦ �¥µ¥�·��µ¦ Ä®¤nÇÅ�Ã�¥�¦ ·¥µ¥

หนทางสู่การสืบทอดกจิการ

Á¤ºÉ° �̈nµª �¹��¦ ³ Á�«Å�¥ นายขจรเกียรติ กล่าววา่ การวางแผนสืบทอดกิจการยงัคงเป็นปัญหาหลกัของธุรกิจครอบครัวไทยในระยะ
�oµ�®�oµÂ¤ o�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 nµ 53% ของธุรกิจครอบครัว มีแผนสืบทอดกิจการในตาํแหน่งสาํคญัๆ แต่มีบริษทัเพียง 16%

Á�nµ�́Ê��̧É¤�̧µ¦ ¡ ¼��»¥�¹�Â��Â̈ ³ ¤�̧µ¦ ���́��¹��́�° ¥nµ��¦ ·��́�



“Á�È��̧É�nµ �Ä�ª nµ Ä��¦ ³ Á�«�̧É¡ �́�µÂ̈ oª เช่น องักฤษ ¤�̧»¦ �·��¦ °��¦ ª́ �̧É�o°��µ¦  n��n°�ª µ¤Á�È�Á�oµ�°�แต่ไม่ส่งตอ่การบริหาร
ใหแ้ก่รุ่นต่อไป �¹É�®¨ µ¥�¦ ·¬�́�Îµ̈ �́Ä®o�ª µ¤  �Ä�¡ ·�µ¦ �µÂ�ª�µ��̧ÊÁ�È��µ�Á̈º°�Á�n��́�” นาย ขจรเกียรติกล่าว

�°��µ��̧ÊÂ�ª Ã�o¤�̧É�³ Å�oÁ®È��́�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Ä�°�µ�� คือ �µ¦ ¤ Ã̧�¦ Â�¦ ¤Á¡ ºÉ°�³ �́�Á�̈µ�µ¥µ�Ä®oÅ�oÁ�oµ¦ �́�µ¦   ¹��́�¬³ Ä�
ดา้นต่างๆ Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ และเตรียมความพร้อมก่อนรับช่วงการบริหารธุรกิจต่อจากรุ่นพอ่-แม่ หรือในบางรายใหอ้อกไปหา
�¦ ³  ��µ¦ �r�µ¦ �Îµ�µ��́��¦ ·¬�́° ºÉ��n°��̧É�³ ¤µ ª ¤®¤ ª �Á�È��¼o�¦ ·®µ¦ �·��µ¦ �¦ °��¦ ª́ �°����n°Å�

ผลสาํรวจยงัระบุวา่ ซีอีโอกิจการครอบครัวถึง 72% ยอมรับวา่ตนตอ้งปรับตวัใหท้นัเทคโนโลยี Á¡ ºÉ° ®¨ �̧Á̈ Ȩ́¥��µ¦ Á ¥̧Á�¦ ¥̧�®¦ º°�¼�
ครอบงาํจากคู่แข่ง Ã�¥�ª µ¤�oµª ®�oµ�µ�Á��Ã�Ã̈ ¥�̧º° Á�È�®�¹É�Ä�Á¤�³ Á�รนด ์ (Megatrends) สาํคญัของโลก �̧É�³ Á�oµ¤µ¤¸
���µ�Â̈ ³ Á�̈Ȩ́¥�Ã�¤®�oµÄ��µ¦ �Îµ�»¦ �·�Ä�° �̧5 ปีขา้งหนา้ 

นายขจรเกียรติ �̈nµª �·Ê��oµ¥ª nµ �ª µ¤�oµ�µ¥Ä�¦ ³ �́�£¼¤·£µ��°��»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Å�¥�̧É Îµ�́�° �̧�¦ ³ �µ¦ �º°�µ¦ Á�oµÁ�È� nª �®�¹É�
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ การขยายฐานลูกคา้ และ
ตลาดแรงงาน Â�nÄ�° �̧¤»¤®�¹É� คือ �µ¦ Â�n��́��̧ÉÁ�·��ª oµ�¤µ��¹Ê�คู่แข่งจะไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะในประเทศเหมือนอดีต �́��́Ê�ธุรกิจ
ครอบครัว รวมไปถึงผูป้ระกอบการ SME �o°�Á¦ ·É¤ ª µ�Â�� หาโอกาสในการระดมทุน Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́�

“แมว้า่ไทยจะมีความสามารถหลายๆ ดา้น �̧ÉÁ¡ ¥̧�¡ °�n°�µ¦ Â�n��́�Ä�¦ ³ �́�£¼¤·£µ� Â�n�»¦ �·��¦ °��¦ ª́ Å�¥�o°�Å¤n®¥»��̧É�³�o°�
พฒันาตนเอง Â̈ ³ �̈�́�́�Ä®o°��r�¦ �°����oµª �¹Ê�¤µ ¼n�̈µ� µ�̈° ¥nµ�Â�È�Â�¦ n�¡ ¦ o° ¤�́Ê�Á�·�Ã�Å�° ¥nµ�° ¥nµ�¥É́�¥º�Ä®oÅ�o” นาย
ขจรเกียรติกล่าว
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