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ธุรกิจครอบครัวเป็นเสาหลักส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จของประ เทศ ไทย  ช่ วยสร้ า งกา ร เติ บ โ ต 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว และด า เนิน
ธุ รกิ จด้ วยความรั บผิ ดชอบต่ อพนั กงานและสั งคม 
ธุรกิจครอบครัวไม่ว่ าจะเ พ่ิงเริ่มก่อตั้ ง  หรือก่อตั้ งมา
นานแล้ว จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยความยืดหยุ่นเ พ่ือ
ให้อยู่รอดและเติบโตในสภาวะทางธุรกิจที่ ไม่ปกติได้

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(โควิด 19) ที่ เกิดขึ้น สร้างความท้าทายครั้ งใหญ่ให้
ธุรกิจครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากความท้าทายที่บริษัท
มหาชนและองค์กรอ่ืน ๆ ต้องเผชิญ แม้ธุรกิจครอบครัว
จะมีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ แต่ความรุนแรง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ สร้างความตื่นตัวให้กับผู้น า
ธุรกิจครอบครัว ในการขับเคลื่อนองค์กร และรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นใอนาคต ดืหอนกด่ร่ขขขขขข
ข ร่ น ร่ น น่ น่ อ ผ่ า
ดังนั้น รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลกปี 2564 
(ฉบับประเทศไทย) “จากความไว้วางใจสู่ผลกระทบ
ทางธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อ
ความม่ันคงทางธุรกิจ” ได้ถูกเผยแพร่ในช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดานี้ โดยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการส ารวจธุรกิจครอบครัวทั่วโลก เพ่ือท าความเข้าใจ
ถึงผลกระทบของโควิด 19 ที่มีต่อธุรกิจครอบครัวและผู้น า
ธุรกิจ 

ในการส ารวจครั้งนี้ ผู้น าธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย
หลากหลายกลุ่ มธุ รกิจ ได้มี ส่ วนร่ วมในการท าแบบ
ส ารวจ โดยค าถามมุ่ ง เน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจ 
ผลกระทบจากโควิด 19 โอกาสและความท้าทาย รวมถึง
การบริหารจัดการในครอบครัว นอกจากนี้ รายงานยังได้
ระบุถึงเทรนด์ธุรกิจโลก เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย กหฟานร่รรร่นร่น่นหฟาก 

จากรายงานผลส ารวจ พบว่า โควิด 19 ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตและยอดขายของธุรกิจครอบครัวไทย โดย
ในอีกสองปีข้างหน้า ผู้น าองค์กรจะขับเคลื่อนธุรกิจ
โดย ให้ความส าคัญกับการขยายธุ รกิ จสู่ ตลาดใหม่
หรือการขยายกลุ่มลูกค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่ และ
ให้ความส าคัญกับการปกป้องธุรกิจหลักของครอบครัว

ส าหรับธุรกิจครอบครัว การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างสมาชิกเป็นสิ่งส าคัญ ผลส ารวจแสดงให้เห็นว่า 
ธุรกิจครอบครัวไทยมีระดับการสื่อสารและความโปร่งใส
ค่อนข้างสูง ในขณะที่ระดับของการเห็นพ้องต้องกันด้าน
ธุรกิจ รวมถึงความไว้วางใจยังไม่สูงเท่าระดับการสื่อสาร
และความโปร่งใส
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ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน การขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน
คุณค่าและกลยุทธ์แบบเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป ธุรกิจ
ครอบครัวจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่เพื่อความส าเร็จที่ยั่งยืน    
โดยการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่องค์กรดิจิทัล จัดล าดับความส าคัญ
ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการก ากับดูแล
กิจการอย่างมืออาชีพ

เราเชื่อมั่นว่า ธุรกิจครอบครัวยังเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้โควิด 19 ท าให้
ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่ก็ถือเป็น
โอกาสให้ผู้น าองค์กรได้เตรียมแผนธุรกิจในอนาคต รวมถึง
ก าหนดและด าเนินการตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจครอบครัว และเป็นมรดก
ทางธุรกิจ ส่งมอบให้กับสมาชิกรุ่นต่อไปในอนาคต

นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว                                   
หัวหน้าสายงาน Clients and Markets
หุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย
บริษัท PwC ประเทศไทย



การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในโลกมากมาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในภาคธุรกิจ 
และธุรกิจครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ
ครอบครัวมีลักษณะเฉพาะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในสภาวะท่ีไม่ปกติได้เป็นอย่างดี

ความสมานฉันท์ ความไว้วางใจในครอบครัว ช่องทาง
การสื่อสารท่ีชัดเจน และกระบวนการตัดสินใจท่ีมี
ความยืดหยุ่น คือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
ครอบครัว ซึ่งธุรกิจครอบครัวได้น าข้อได้เปรียบเหล่านี้
มาใช้ จั ดการและรับมื อกับสภาวะความท้าทาย ท่ี
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่  “ภาวะปกติใหม่” มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
อนาคตของธุรกิจครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย

รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกปี 2564 –
ฉบับประเทศไทย ของ PwC ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางท่ีธุรกิจ
ครอบครัวใช้ก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ความท้าทายท่ีก าลังเผชิญ ตลอดจนวิธีการจัดการกับ
ความท้าทาย เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจ

คุณค่ าธุ รกิจครอบครัวยั งคงเป็นรากฐานส าคัญใน
การด าเนินธุรกิจครอบครัว และช่วยสร้างความยั่งยืน
ให้กับธุรกิจ และเพื่อให้เห็นมุมมองและวิสัยทัศน์ของ
ผู้น าธุรกิจครอบครัวไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รายงานผล
ส ารวจฉบับประเทศไทย จึงถูกเปรียบเทียบกับผลส ารวจ
ธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564 ฉบับโกลบอล
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31
19

39
55

ยอดขายลดลง ยอดขายเติบโต

ผลกระทบของโควิด 19 ต่อธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย
ผลการด าเนินงานของธุรกิจครอบครัวไทยในช่วงปี 
งบประมาณที่ผ่านมา (ก่อนโควิด 19) มีความหลากหลาย 
โดย 39% เติบโตทางธุรกิจ ในขณะที่ 31% มียอดขาย
ลดลง ธุรกิจครอบครัวไทย ได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจ
ครอบครัวทั่วโลก โดย 55% ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก
เติบโต โดยมีเพียง 19% ที่ชะลอตัว

% การเติบโตทางธุรกิจในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (ก่อน
โควิด 19)

ประเทศไทย ทั่วโลก

ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 ธุรกิจครอบครัว
ไทยเติบโตช้ากว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก โดย 
61% ของธุรกิจครอบครัวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์
โควิด 19 จะท าให้ยอดขายลดลง ซึ่งสูงกว่าธุรกิจครอบครัว
ทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 46%

% ผลกระทบของโควิด 19 ต่อยอดขาย

เติบโตเลขสอง
หลัก: 14%
เติบโตเลขหนึ่ง
หลัก: 25%

เติบโตเลขสอง
หลัก: 21%
เติบโตเลขหนึ่ง
หลัก: 33%

11
28

61 
46 

ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจครอบครัวไทย 72% มีผลก าไร
ลดลง (ทั่วโลก 51%) และอัตราส่วนของผู้ถือ

หุ้นลดลง 3% (ทั่วโลก 13%)
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ค าถามข้อที่ 10. เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ในช่วงก่อนโควิด 19 ยอดขายของท่าน…
ค าถามข้อที่ 11. ท่านคิดว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อยอดขายของท่านอย่างไร
ค าถามข้อที่ 18. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจของท่านประสบกับสถานการณ์ต่อไปนีห้รือไม่

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

ประเทศไทย ทั่วโลก
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25% ของธุรกิจครอบครัวไทย ต้องการเงินทุนเพิ่มในช่วงปีท่ีผ่านมา (ท่ัวโลกอยู่ท่ี 21%)

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน

สินเชื่อจากธนาคาร/วงเงินสินเช่ือ

ตลาดทุน (IPO พันธบัตร การออกตราสารหนี้ ฯลฯ )

ทรัพยากรภายใน (เช่น ทุนครอบครัว)

นักลงทุนเชิงกลยุทธ์/ส านักงานครอบครัว

กลุ่มสินทรัพย์ตราสารทุนนอกตลาด

สัญญาเช่า

ไม่มี

ประเทศไทย ทั่วโลก

ธุรกิจครอบครัวคาดการณ์
การเติบโตปี 2565

ในปี  2564 ธุรกิจครอบครัวไทยอยู่ ในระยะชะลอตัว 
แต่คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2565 โดย 58% ของ
ธุรกิจครอบครัวไทยคิดว่าธุรกิจจะเติบโตในปี 2564 เมื่อ
เทียบกับ 65% ทั่วโลก ในขณะที่ 83% ของธุรกิจครอบครัว
ไทย และ 86% ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกคาดการณ์ว่า
ธุรกิจจะเติบโตในปี 2565

% คาดการณ์การเติบโตทางธุรกิจในปี 2564 และ 2565

ธุรกิจครอบครัวทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 
ส่วนใหญ่ยังใช้แหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิม (เช่น กระแสเงินสด 
และขอสินเชื่อจากธนาคาร) เป็นแหล่งเงินทุนหลักในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ

% แหล่งเงินทุนในอนาคต

21

6

13

6

65

78

51

53

11

14

27

28

2

3

7

14

การเติบโต

58%

65%

83%

86%

ประเทศไทย

ทั่วโลก

2564

ประเทศไทย

ทั่วโลก

2565

เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

เติบโตแบบคงที่

ควบรวมกิจการ

ลดขนาดองค์กรเพื่อความอยู่รอด

8  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

ค าถามข้อที่ 12. ข้อใดต่อไปนี้ระบุถึงสิ่งที่บริษัทของท่านมุ่งหวังมากที่สุดในป ี2564 และ 2565
ค าถามข้อที่ 13. ท่านมีแผนการจัดหาเงินทุนใหก้ับธุรกิจของท่านในอนาคตอย่างไร                                                                    
ค าถามข้อที่ 18. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจของท่านประสบกับสถานการณ์ต่อไปนีห้รือไม่ 

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)



การจัดล าดับ
ความส าคัญขององค์กร

9  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564
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ความคาดหวังของธุรกิจครอบครัวไทย
58% ของธุรกิจครอบครัวไทย มีทายาทธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามา
มีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัว เมื่อเทียบกับ 55% ของธุรกิจ
ครอบครัวทั่วโลก

% การมีส่วนร่วมในธุรกิจของทายาทรุ่นใหม่

ในช่วงระยะเวลาห้าปี ธุรกิจครอบครัวไทย 55% คาดว่า
ธุรกิจจะอยู่ในรูปแบบที่ควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว 
หรือครอบครัวเป็นเจ้าของ (บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร)

% โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการในอีกห้าปี

ปัจจุบัน ในอีกห้าปี

ค าถามข้อที่ 14. ธุรกิจครอบครัวของท่านมีทายาทธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วน
ของ … หรือไม่

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), 
ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

ค าถามข้อที่ 7. กรุณาระบุว่า ปัจจุบันบริษัทของท่านอยู่ต าแหน่งใดในโมเดลด้านล่างนี้
ค าถามข้อที่ 8. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านจะอยู่ต าแหน่งใดในโมเดลนี้ในอีกห้าปี

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย)

10  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ท างานในธุรกิจ แต่มีบทบาทอื่น

ผู้ถือหุ้นในธุรกิจ

ไม่มีทายาทมีส่วนร่วมในธุรกิจ

ประเทศไทย ทั่วโลก

58% 
ท างานในธุรกิจครอบครัว
(ทั่วโลก 55%)

บริหารโดยเจ้าของ

บริหารโดยครอบครัว

ควบคุมโดยครอบครัว

ครอบครัวเป็นเจ้าของ (บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร)



5 อันดับความส าคัญของธุรกิจครอบครัวในอีก 2 ปีข้างหน้า
ธุรกิจครอบครัวไทยมีแนวโน้มให้ความส าคัญต่อความอยู่
รอดของธุรกิจ และการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ 
มากกว่าธุรกิจครอบครัวทั่วโลก ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล

% ล าดับความส าคัญของธุรกิจครอบครัวในสองปีข้างหน้า (ห้าอันดับแรก) – ประเทศไทยเทียบกับทั่วโลก

ประเด็นที่ธุรกิจครอบครัวไทยให้ความส าคัญอันดับต้น ๆ 
คือ นวัตกรรมและการเข้าสู่ยุคดิจิทัล (digitalisation)
รวมถึงการขยายธุรกิจ ในขณะที่ประเด็นความยั่งยืนอยู่ใน
ล าดับท้าย ๆ นอกจากนี้ 56% ของธุรกิจครอบครัวไทย 
มุ่งเน้นเรื่องความอยู่รอดของธุรกิจและปกป้องธุรกิจหลัก
ขององค์กร

ดิจิทัล นวัตกรรม เทคโนโลยี (83%) การขยายกิจการ/กระจายการลงทุน (86%) กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก/แนวคิดใหม่ (72%) ความย่ังยืน/ชุมชนท้องถ่ิน (33%) อื่น ๆ

ทั่วโลก

55%

49%

37%

39%

50%

52%

28%

10%

21%

30%

24%

16%

15%

8%

11%

11  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

ค าถามข้อที่ 21. ประเด็นที่บริษัทให้ความส าคัญห้าอันดับแรกในสองปีข้างหน้า มีอะไรบ้าง (ถ้ามี)

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)
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22
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6

6

56

3

ขยายไปสู่ตลาดและกลุ่มลุกค้าใหม่ ๆ

ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้มากขึ้น

ปกป้องธุรกิจหลัก รวมถึงต้นทุน/ความอยู่รอดของธุรกิจ

คิดใหม่/เปลี่ยนแปลง/ปรับรูปแบบธุรกิจ

น าเสนอผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

พัฒนาทักษะดิจิทัล

เพิ่มการลงทุนด้านนวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดความส าเร็จ

เพิ่มความร่วมมือกับบริษัทอื่น

มองหาการควบรวม/การเข้าซ้ือกิจการในเชิงกลยุทธ์

เพิ่มการมีส่วนร่วมของทายาทรุ่นใหม่ในการตัดสินใจ/บริหารจัดการ

เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยการลงทุน/เพิ่มการจัดกิจกรรม

ลดการพึ่งพาในห่วงโซ่อุปทาน

64



ธุรกิจครอบครัวไทยให้
ความส าคัญกับการขยาย
กิจการและการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก ธุรกิจครอบครัวไทยมีแนวโน้มที่จะ
ให้ความส าคัญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก/แนวคิดใหม่
เป็นอันดับต้น ๆ อย่างน้อยหนึ่งประเด็น ซึ่งมากกว่าประเด็น
ด้านความยั่งยืนหรือชุมชนท้องถิ่น

ประเทศไทย ทั่วโลก

12  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

% ธุรกิจครอบครัวให้ความส าคัญในสองปีข้างหน้า – ประเทศไทยเทียบกับทั่วโลก

ดิจิทัล/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

83%

80%

การขยายกิจการ/กระจายการลงทุน

86%

82%

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก/แนวคิดใหม่

72%

65%

ความยั่งยืน/ชุมชนท้องถิ่น

33%

39%

ค าถามข้อที่ 21. ประเด็นที่บริษัทให้ความส าคัญหา้อันดับแรกในสองปีข้างหนา้ มีอะไรบ้าง (ถ้ามี)

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)
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ปกป้องธุรกิจในฐานะทรัพย์สินของครอบครัวที่ส าคัญที่สุด

ดูแลธุรกิจครอบครัวให้คงอยู่

สร้างเงินปันผลให้กับสมาชิกในครอบครัว

สร้างและส่งต่อมรดก

สร้างงานให้สมาชิกครอบครัวมีส่วนรว่ม

การด าเนินงานระยะสัน้เพือ่บรรลุเปา้หมายระยะยาว
ในระยะยาว ธุรกิจครอบครัวไทยมากกว่า 3 ใน 4 ต้องการ
ปกป้องธุรกิจครอบครัวในฐานะทรัพย์สินของครอบครัว
ที่ส าคัญท่ีสุด โดยอันดับความส าคัญของเป้าหมาย คล้ายกับ
ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก

% เป้าหมายระยะยาวส่วนบุคคลที่ส าคัญ (ห้าปีขึ้นไป)

ประเทศไทย ทั่วโลก

ค าถามข้อที่ 27. ท่านให้ความส าคัญกับเปา้หมายระยะยาวต่อไปนี้อย่างไร (อีกห้าปีข้างหน้า หรือนานกว่านั้น)

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

13  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564



การปรับตัว
และความคล่องตัวทางธุรกิจ

14  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564
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บทบาทและความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน
บทบาท หน้าที่ และจุดแข็งของผู้น าธุรกิจครอบครัว
ไทยยังไม่ชัดเจนเท่ากับธุรกิจครอบครัวทั่วโลก 
ธุรกิจครอบครัวไทยมีแนวโน้มที่จะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้น้อย โดยมีเพียง 28% เท่านั้น ที่
ระบุว่า ธุรกิจมีความสามารถด้านดิจิทัลสูง เมื่อเทียบ
กับ 38% ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก

ธุรกิจครอบครัวไทยมีความชัดเจนของบทบาท
หน้าที่และจุดแข็งของผู้น าไม่มากเท่ากับธุรกิจ
ครอบครัวทั่วโลก นอกจากนี้ ธุรกิจครอบครัวไทย
ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการต่อต้าน 
ยังมีจ านวนน้อยกว่าธุรกิจครอบครัวทั่วโลกอีกด้วย

% ที่เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้ (สองอันดับสูงสุด)

ประเทศไทย ทั่วโลก

ค าถามข้อที่ 28. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย …

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

15  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

มีการก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบที่ชดัเจนให้ผู้เกี่ยวขอ้งขบัเคลื่อนธรุกจิ

เราสามารถเข้าถงึข้อมูลที่เชือ่ถือได/้อย่างทันทว่งที ซ่ึงน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ

เราสามารถเปลี่ยนแนวทางการด าเนนิธรุกจิไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากสภาพคล่องของธรุกิจ

มีแรงต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

เรามีโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการอย่างชัดเจนและเป็นโครงสร้างแนวราบ

เรามีความสามารถดา้นดจิทิัลที่แข็งแกรง่

เรามีทีมผู้บริหารที่แขง็แกรง่



ความสามารถด้านดิจิทัลไม่ใช่สิ่งส าคญัเร่งด่วน
ธุรกิจครอบครัวไทยเพียง 17% ระบุว่า มี “การเตรียมความพร้อม”ฟด้านดิจิทัลไว้อย่างดีแล้ว ซึ่งหมายความว่า พวกเขามี
ความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไม่ใช่เรื่องส าคัญเร่งด่วนอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม 
28%ฟของธุรกิจครอบครัวไทย เปิดเผยว่า พวกเขามีความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับธุรกิจครอบครัว
ทั่วโลกท่ี 38%

% สรุปความสามารถและการจัดล าดับความส าคัญทางดิจิทัลของธุรกิจครอบครัวไทย

11%
มีความสามารถที่แข็งแกร่ง และเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้
ความส าคัญ (19% ท่ัวโลก)

17%
มีความสามารถที่แข็งแกร่ง และบริษัทมองว่าไม่ใช่
เร่ืองส าคัญ (19% ท่ัวโลก)

31%
ความสามารถไม่แข็งแกร่ง แต่เป็นสิ่งท่ีบริษัทให้
ความส าคัญ (33% ท่ัวโลก)

42%
ความสามารถไม่แข็งแกร่ง และบริษัทมองว่าไม่ใช่
เร่ืองส าคัญ (29% ท่ัวโลก)

ค าถามข้อที่ 28. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย … อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย) 

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด ที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยว่า ธุรกิจของตนมีความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง (ปี 2563: จ านวน 17 ราย)
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ความสมานฉันท์
และความไว้วางใจ
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% ผลส ารวจที่เกี่ยวกับโควิด 19:

66%

64%

58%

68%

53%

46%

สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกันในเรื่องธุรกิจสม่ าเสมอ

มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในครอบครัวอย่างโปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

สมาชิกครอบครัวทุกรายที่เกี่ยวข้อง/ได้รับผลกระทบ มีมุมมอง/ล าดับความส าคัญ
เกี่ยวกับทิศทางของบริษัทไปในแนวทางเดียวกัน

สมาชิกครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริษัท มีความไว้วางสมาชิกครอบครัวที่เป็น
คณะกรรมการในระดับสูง

สมาชิกในครอบครัวสื่อสารกันในเรื่องธุรกิจมากข้ึนในช่วงโควิด 19

โควิด 19 ท าให้สมาชิกครอบครัวต่างรุ่นสื่อสารกันมากข้ึน

67

61

47

39

42

39

36

33

25

17

28

31

28

34

15

43

แม้ธุรกิจครอบครัวไทยมีระดับความโปร่งใสและการสื่อสาร
ระหว่างกันค่อนข้างสูง แต่มีเพียง 47% เท่านั้นที่ระบุว่า 
ครอบครัวมีความเห็นพ้องต้องกันในทิศทางของบริษัท และ
ระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ
ครอบครัวทั่วโลกอย่างมาก

ในช่วงวิกฤตโควิด 19ฟธุรกิจครอบครัวไทยได้สนับสนุน
พนักงานในด้านต่าง ๆ และมีแนวโน้มที่จะเสียสละทางด้าน
การเงิน มากกว่าธุรกิจครอบครัวในประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก

ค าถามข้อที่ 26. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย …

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), 
ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

ค าถามข้อที่ 20. ผู้ถือหุ้นในครอบครัวมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ในช่วงโควิด 19 (ถ้ามี) 

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), 
ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

% มาตรการให้ความช่วยเหลือโดยผู้ถือหุ้นในครอบครัว

สมาชิกครอบครวัมีความ
โปร่งใสและสื่อสารระหว่าง
กันอย่างสม่ าเสมอ

ลดเงินเดือน

ลดโบนัส

เงินปันผลลดลง

เพิ่มเงินลงทนุในธุรกิจ

ไม่มีความจ าเป็น

ทั่วโลก

% เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี ้(สองอันดับสูงสุด)
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คุณค่าและพนัธกิจเพื่อสร้าง
ความส าเร็จที่ยั่งยืน
ธุรกิจครอบครัวไทยแค่ 56% มีพันธกิจของบริษัท และ/
หรือคุณค่าของครอบครัวที่ชัดเจน และมีเพียง 44%
เท่านั้น ที่ยอมรับว่า ธุรกิจครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัว
เป็นเจ้าของมีชุดคุณค่าของครอบครัวที่ชัดเจน เมื่อเทียบ
กับ 70%ฟของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก นอกจากนั้น ธุรกิจ
ครอบครัวไทยแค่ 42% ที่มีการจัดท าคุณค่าและพันธกิจ
ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วน
ธุรกิจครอบครัวทั่วโลกที่ 44%

ค าถามข้อที่ 24. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย …

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย) และอ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจใน
ประเทศไทยทั้งหมดที่เห็นด้วยกับข้อความ (ปี 2563: จ านวน 14-20 ราย)

% เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี ้(สองอันดับสูงสุด)

56

50

47

44

42

39

68

58

51

70

44

47

ครอบครัวมีชุดคุณค่าและพนัธกิจของบริษัทรว่มกนัอย่างชัดเจน

คุณค่าของครอบครัวที่มีธุรกจิครอบครัว จะระบุความคาดหวังทีช่ัดเจนส าหรับสมาชิก
ในครอบครัว

มีการจัดท าวสิัยทัศน์และพันธกจิของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ครอบครัวที่มีธุรกจิครอบครัวมีชดุคุณค่าของครอบครัวไวอ้ย่างชัดเจน

ครอบครัวมีการจดัท าคุณค่าของครอบครัวและพนัธกจิของบรษิัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ครอบครัวมีการก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ประเทศไทย ทั่วโลก
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25

66

16

19

6

52

42

13

12

6

การจัดการความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว
ธุรกิจครอบครัวไทยเกือบ 90% ยอมรับว่า มีความขัดแย้งในธุรกิจ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกที่ 77%
โดยทั่วไป ธุรกิจครอบครัวไทยจัดการปัญหาด้วยการพูดคุย หรือแก้ปัญหากันเองภายในครอบครัว โดยไม่มีการใช้บุคคล
ที่สาม หรือกลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าท าไมธุรกิจครอบครัวไทยมีความขัดแย้ง
ในระดับสูง

% ธุรกิจครอบครัวของท่านมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือไม่ % จัดการกับความขัดแย้งอย่างไร

11

33

42

14

23

37

33

7

ไม่มี

แทบจะไม่มี

บางครั้ง

ประจ า

จัดการความขดัแย้งโดยสมาชกิครอบครัวที่ใกล้ชิด

สมาชิกครอบครัวพูดคุยถึงความขดัแย้งอย่างเปิดเผย

ใช้กลไกจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ

ใช้บริการบุคคลที่สามช่วยจัดการความขดัแย้ง

ไม่สนใจความขัดแย้งที่เกดิขึน้ เนื่องจากเป็นบรรทดัฐานทางสังคม

ประเทศไทย ทั่วโลก

ค าถามข้อที่ 22. ท่านคิดว่าความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวเป็นสิ่งที่ ...

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบ
ส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

ค าถามข้อที่ 23. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีจัดการความขัดแย้งในครอบครัวภายในบริษัท
ของท่าน (ถ้ามี) 

อ้างอิงจาก:  ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมดที่ประสบปญัหาความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว -
ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทย (ปี 2563: จ านวน 32 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลก (ปี 
2563: จ านวน 2,160 ราย)
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3%

แผนการสืบทอดธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน
ธุรกิจครอบครัวไทยแค่ 11% ระบุว่ามีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับแผนการสืบทอดธุรกิจ โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
และสื่อสารอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับ 30% ของธุรกิจครอบครัว
ทั่วโลก

ประเทศไทย ท่ัวโลก

11%

ประเทศไทย ทั่วโลก

9%
30%

% มีการจัดท าแผนสืบทอดธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารอย่างชัดเจน

ค าถามข้อที่ 16. บริษัทของท่านมีการจัดท าแผนการสืบทอดธุรกิจอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรและสื่อสารอย่างชัดเจนหรือไม่
ค าถามข้อที่ 17. มีการปรับเปลี่ยนแผนการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 หรือไม่

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)
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ของธุรกิจครอบครัวไทย
มีการปรับเปลี่ยนแผน               
การสืบทอดธุรกิจ 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 (8% ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน)

ของธุรกิจครอบครัวทั่ว
โลกมีการปรับเปลี่ยน
แผนการสืบทอดธุรกิจ 
เนื่องจากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโควิด 19 
(21% ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน)



ผลกระทบโดยรวม
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56

39

36

36

49

37

54

50

61

33

22

6

25

42

62

18

12

19

ธุรกิจครอบครัวไทย 36% ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ผลกระทบต่าง ๆ เมื่อเทียบกับ 50%ฟของธุรกิจครอบครัว
ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตามฟ56%ฟของธุรกิจ
ครอบครัวไทย เชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนเป็นหัวใจส าคัญของ
การด าเนินงานในทุกด้าน เมื่อเทียบกับ 49% ของธุรกิจ
ครอบครัวทั่วโลก โดยธุรกิจครอบครัวไทย 39% มีการ
พัฒนาและสื่อสารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้วย ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก

ธุรกิจครอบครัวและความรับผดิชอบต่อสังคม
ธุรกิจครอบครัวไทย 75% สนับสนุนความรับผิดชอบต่อ
สังคมในหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการกุศล 
หรือการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น 

67% 
(74% ทั่วโลก)

ค าถามข้อที่ 31. กิจกรรมข้อใดต่อไปนี้ที่ธุรกิจครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม (ถ้ามี) ...

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), 
ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

ค าถามข้อที่ 32. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย…

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), 
ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

% กิจกรรมที่มีส่วนร่วม % เห็นด้วยกับข้อความ (สองอันดับสูงสุด)

การกุศล/การบริจาค

การให้ความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

การลงทุนโดยค านึงถึงผลกระทบเชิงบวก

การร่วมลงทุนเชงิการกุศล

ไม่มี

เราเชื่อมั่นวา่ ความย่ังยืนเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานในทกุดา้นทีเ่ราท า

เรามีการพัฒนาและสื่อสารกลยุทธด์้านความย่ังยืน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของเรา

เรามีส่วนร่วมในการชว่ยเหลือชุมชนอย่างมาก

เรามีความรับผิดชอบต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง 

22% 
(25% ทั่วโลก)

ประเทศไทย ทั่วโลก

ประเทศไทย ทั่วโลก
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เป็นผู้น าการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ธุรกิจครอบครัวมุ่งหวังที่จะด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย 56% ของธุรกิจครอบครัวไทย ระบุว่า ธุรกิจของพวกเขามีโอกาสที่
จะเป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อเทียบกับ 55% ของธุรกิจครอบครัวทั่วโลก

ธุรกิจครอบครัวเช่นเรา ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้น า แต่เราจะท าหน้าที่
ในส่วนของเราเมื่อจ าเป็น

ธุรกิจครอบครัวเช่นเรา มีโอกาสที่จะเป็นผู้น าด้านการด าเนินธรุกิจ
อย่างยั่งยืน

ไม่ทั้งคู่

เรามองว่า ภาษีคือต้นทุนของธุรกิจ ที่จ าเป็นต้องลดลงให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อคงความสามารถในการแข่งขนั

เราเห็นคุณค่าของการช าระภาษีอย่างถูกต้อง ในฐานะพลเมืองที่ดี

ไม่ทั้งคู่

ค าถามข้อที่ 33. ข้อความใดต่อไปนี้อธิบายความรู้สึกเกี่ยวกับบทบาทธุรกจิครอบครัวของท่านในปจัจุบันได้ดีที่สดุ

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย), ผู้ตอบแบบส ารวจทั่วโลกทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 2,801 ราย)

เราท าหน้าที่ในส่วนของเรา แต่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ใน
การท าคุณประโยชน์ใหก้ับโลกและสังคม ไม่ใช่ธุรกิจเช่นเรา

เพื่อสร้างความส าเร็จให้กับธุรกิจของเราในอนาคต เราจ าเป็นต้อง
สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกและสังคม

ไม่ทั้งคู่

เราด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับความรับผิดชอบต่อสังคม                       
โดยล าพัง

ความรับผิดชอบต่อสังคมคือหัวใจส าคัญของทุกสิ่งที่เราท า

ไม่ทั้งคู่

%

24  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

36
28

36
17

53

31

14

49

39

6

56

39

55% 
ท่ัวโลก

56% 
ท่ัวโลก

53% 
ท่ัวโลก

34% 
ท่ัวโลก



สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้สร้างความ
ท้าทายให้กับธุรกิจครอบครัว ซึ่ งท าให้ธุรกิจครอบครัว
จ าเป็นต้องปรับตัว คิดค้นท าสิ่งใหม่อย่างเร่งด่วน และลงทุน
เพ่ิมมากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา

ผู้น าธุรกิจครอบครัวไทยตระหนักดีว่า การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
กลยุทธ์แบบเดิมท่ีเคยใช้มาตลอด ไม่สามารถรับประกันได้ถึง
ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนของธุรกิจอีกต่อไป

กุญแจส าคัญท่ีจะน าธุรกิจไปสู่ความส าเร็จท่ามกลางความท้า
ทายในช่วงเวลานี้คือ การสร้างความสมดุลระหว่างคุณค่าหลัก
ของครอบครัว และรูปแบบธุรกิจ นอกจากนั้น ความคล่องตัว
ทางธุรกิจ ท่ีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความปกติรูปแบบใหม่ (New 
Normal) ได้อย่างรวดเร็ว การจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมายระยะสั้น รวมถึงการลงทุนในด้านนวัตกรรม และการ
เพิ่มทักษะจ าเป็นให้กับพนักงาน ก็เป็นแนวทางสร้างการ
เติบโตและผลก าไรอย่างย่ังยืน

ท้ังนี้ ธุรกิจครอบครัวมีจุดแข็งเฉพาะ สามารถรู้จังหวะในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ หรือรู้วิธีการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งจะน าธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายและ
สร้างความเติบโตอย่างมั่นคง ส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น

แม้จะไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับการด าเนินธุรกิจครอบครัว แต่การ
ด าเนินธุรกิจด้วยความเชื่อใจ และความไว้ใจมากกว่าท่ีผ่านมา
จะเป็นกลยุทธ์ส าหรับความส าเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ
ครอบครัวในอนาคต

25  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

บทสรุป



เกี่ยวกับรายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวทัว่โลกประจ าปี 
2564 (ฉบับประเทศไทย)

ในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมท าแบบส ารวจ

36

การส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกของ PwC ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีอ านาจตัดสินใจในธุรกิจครอบครัว 
ในประเทศและอาณาเขตท่ี PwC ตั้งอยู่ท่ัวโลก การท าแบบส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจมุมมอง
และแนวคิดของธุรกิจครอบครัวท่ีมีต่อประเด็นส าคัญ ๆ ณ ปัจจุบัน

ราย

26  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

2,801 แบบส ารวจออนไลน์ โดยใช้
เวลาเฉลี่ย 17-18 นาที ซึ่ง
แบบส ารวจเป็นภาษา
ท้องถ่ินของแต่ละประเทศ

ด าเนินการส ารวจระหว่าง
วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 11 
ธันวาคม 2563

87
ประเทศและอาณาเขต
ทั่วโลก

ร่วมท าแบบส ารวจ ล้วน
เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจ
ในธุรกิจครอบครัว



ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในไทยที่ท าแบบส ารวจ

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย)

47

6

17

8

11

6

3

ปี 2563

ต้ังแต่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป

501 ล้าน - 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

101-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

51-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

21-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

11-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ต่ ากว่า

28

53

19

ปี 2563

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1

39

36

8

3

3

11

โดยเฉลี่ยแล้ว 14% ของยอดขายในปี 2562 เป็นสินค้า/บริการใหม่

%

ผลประกอบการ (ยอดขาย) (ดอลลาร์สหรัฐฯ) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลักษณะการจัดการในธุรกิจครอบครัว * ภาคส่วนกลุ่มธุรกิจ (ปี 2563)

31

44

17

8

บริหารโดยเจ้าของกิจการ

บริหารโดยครอบครัว

ก ากับดูแลโดยครอบครัว

ครอบครัวเป็นเจ้าของ (บุคคลภายนอกช่วยบริหาร)

อุตสาหกรรมการผลิตและยานยนต์ (IM&A)

อุตสาหกรรมตลาดผู้บริโภค (CM)

อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (FS)

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (HI)

อุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค และทรัพยากร (EUR)

อื่น ๆ

27  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564



28

28

3

42

44

8

39%

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท าแบบส ารวจในประเทศไทย

%

51

49

หญิง

ชาย

22%

* บทบาท/ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ

เพศ สมาชิก Family Business Network (FBN)

อ้างอิงจาก: ผู้ตอบแบบส ารวจในประเทศไทยทั้งหมด (ปี 2563: จ านวน 36 ราย)

28  l  รายงานผลส ารวจธุรกิจครอบครัวท่ัวโลกประจ าปี 2564

เจ้าของกิจการ

ซีอีโอ / กรรมการผู้จดัการ

ประธานคณะกรรมการ

สมาชิกคณะกรรมการ

สมาชิกทีมบริหาร

บทบาท / ต าแหน่งอื่น ๆ

42

31

11

14

3

ปี 2563

ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

55-64 ปี

45-54 ปี

35-44 ปี

ต่ ากว่า 35 ปี
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