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บทคัดย่อ      
	 ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่	แต่ในโอกาสที่มีอยู่
นัน้	กต้็องอาศยัความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์จงึจะสามารถรกัษาธรุกจิให้มคีวามมัน่คงและก้าวหน้าต่อไปได้	ดงันัน้	ผูป้ระกอบ
การจึงต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเพื่อส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจให้แก่ทายาท	 โดยมุ่งหวังให้สามารถ
รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัว	รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต	

Abstract

  Descendants of family business have greater opportunity to be more successful than new business entrepreneurs. 
Despite the opportunity given, business descendants must have knowledge, skills and experiences required to sustain family 
business and create business growth. Business founder must thoroughly plan and prepare readiness of descendant in order 
to keep family relation and create an opportunity for future business expansion.

การสืบทอดธุรกิจของครอบครัว

	 ทายาทธุรกิจหมายถึงผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัว	 ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสและความโชคดีที่ทายาทธุรกิจไม่ต้องเริ่มต้นการเป็น
เจ้าของธุรกิจจากศูนย์	 แต่อย่างไรก็ตามในความได้เปรียบก็มาพร้อมกับแรงกดดันต่างๆ	 มากมาย	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เพียงแต่
ทายาทธุรกิจต้องท�าธรุกิจให้อยู่รอดโดยการดูแลธรุกิจใหเ้หมอืนกับคนรุน่กอ่นๆ	ได้ท�ามาแตย่ังต้องคิดถึงการขยายธุรกิจต่อไปข้างหน้าซึ่ง
ต้องเพิม่ความรบัผดิชอบทีจ่ะรกัษามรดกตกทอด	โดยต้องค�านงึถงึนโยบาย	และการบรหิารจากคนรุน่เดมิ		วฒันธรรมองค์กรและการดแูล
พนักงานรุ่นเก่า	ดังนั้นทายาทธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพและสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว
	 ทายาทธุรกิจสามารถพิสูจน์ความสามารถเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารหากพบว่า	 ผู้ที่มีแนวโน้มในการสืบทอด
ธุรกิจมีความสามารถเป็นผู้น�าในการบริหารงานไม่เพียงพอเมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินอย่างยุติธรรมแล้ว	การรักษาธุรกิจของครอบครัว
อาจมองข้ามการเลือ่นต�าแหน่งของบคุคลนัน้โดยการมอบหมายหน้าทีใ่ห้บคุคลภายนอกผูม้คีวามสามารถทีจ่ะบรหิารธรุกจิให้อยูร่อดและ
เจริญเติบโตต่อไปในอนาคตมากกว่าซึ่งเป็นความจ�าเป็นส�าหรับธุรกิจที่จะมอบหน้าที่นั้นให้บุคคลภายนอก
	 แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีเจ้าของธุรกิจอยากได้บุคคลภายนอกมาบริหารธุรกิจถ้าทายาทธุรกิจมีความสามารถเพียงพอ	ปัญหา
ของความสามารถในการบรหิารธรุกจิครอบครวัอาจไม่เกดิขึน้ถ้าทายาทธรุกจิได้เรยีนรูแ้ละค่อยๆ	เพิม่ประสบการณ์ซึง่สามารถช่วยพฒันา
ความสามารถในการบริหารธุรกิจได้	ดังนั้นการสืบต่อธุรกิจควรเริ่มต้นตามกระบวนการจากภาพที่	1	ดังนี้
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 ระยะที่ 1 ก่อนเข้าสู่ธุรกิจ--------------------> ระยะที่ 2 แนะน�า------------> ระยะที่ 3 แนะน�าสู่การปฏิบัติงาน

	 เริ่มตระหนักถึงด้านต่างๆ	ของธุรกิจ	 เปิดตัวสู่ธุรกิจ	พนักงาน	 ท�างานชั่วคราว	งานยากขึ้นทีละน้อย	
	 ยังไม่มีความชัดเจน	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมการศึกษาและงานกับบริษัทอื่น

  ผู้สืบทอดเข้าสู่ธุรกิจ

 ระยะที่ 4 ปฏิบัติงาน --------------------> ระยะที่ 5 ปฏิบัติงานระดับสูง

				 เริ่มเป็นพนักงานประจ�า	 	 เริ่มเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร
	 ในหลายต�าแหน่งที่มิใช่ผู้บริหาร	 	 รับต�าแหน่งบริหารทั้งหมดก่อนเป็นประธาน

  ส่งมอบการเป็นผู้น�า

 ระยะที่ 6 การรับช่วงเบื้องต้น --------------------> ระยะที่ 7 การรับช่วงอย่างสมบูรณ์

 ผู้สืบทอดเข้ารับต�าแหน่งประธาน	 	 ผู้สืบทอดเป็นผู้น�าของบริษัทในเชิงปฏิบัติ	
รวมระยะที่ผู้รับช่วงเป็นผู้น�าบริษัทในเชิงทฤษฎี

ภาพที่	1	แบบอย่างของการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Longenecker	J.G.,	Moore	C.W.,	&	Petty	J.W.	(2003)

แบบของการสืบทอดธุรกิจในครอบครัว 
 ระยะที่ 1 ระยะก่อนเข้าสู่ธุรกิจ 

	 ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจได้รับความคุ้นเคยกับธุรกิจเพราะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการเติบโต	เด็กๆ		ติดตามพ่อแม่ไปที่บริษัท
และได้เล่นกับอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	ไม่มีแผนการที่เป็นแบบแผน	เป็นระยะที่ตระเตรียมเด็กเข้าสู่ธุรกิจ	ในระยะต้นนี้เป็น
เพียงการก่อร่างพื้นฐานไปสู่ระยะที่ชัดเจนกว่าในขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 ระยะที่ 2 ระยะแนะน�าเบื้องต้น

	 ระยะนี้รวมไปถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้สืบทอดจะมีอายุมากพอที่จะมาท�างานในบางช่วงเวลากับธุรกิจครอบครัว	 ต่างไป
จากระยะที่	1	ตรงที่สมาชิกครอบครัวจะแนะน�าผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจให้ได้รู้จักกับบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในทางตรง
และทางอ้อม	ตัวอย่างเช่น	พ่อค้าขายรถปรับดินอาจปล่อยให้ลูกนั่งไปกับคนขับรถปรับดินพร้อมทั้งอธิบายให้เห็นถึงส่วนประกอบและวิธี
การท�างานรถ	หรืออาจแนะน�าให้เด็กรู้จักกับนายธนาคารที่ติดต่อธุรกิจด้วย
 ระยะที่ 3 ระยะแนะน�าสู่การปฏิบัติงาน

	 ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจ	เริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานชั่วคราว	ระหว่างช่วงหยุดเทอมหรือหลังเลิกเรียน	ในระยะนี้ลูกๆ	จะ
พฒันาความคุน้เคยกบับคุคลทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัของบรษิทั	หน้าทีเ่ช่นนีม้กัจะเริม่ในคลงัสนิค้า	ฝ่ายผลติหรอืฝ่ายตลาดแล้วแต่ประเภทของ
ธรุกจิและอาจรบัหน้าทีใ่นหน่วยงานอืน่ๆ	เมือ่เวลาผ่านไป	ระยะแนะน�าสูก่ารปฏบิตังิานประกอบกบัการศกึษาทีไ่ด้รบัจากการเรยีนจะเป็น
ประสบการณ์ที่สามารถน�าไปบริหารธุรกิจได้ในเวลาต่อไป
 ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติงาน

	 เริม่ขึน้เมือ่ผูม้แีนวโน้มในการรบัช่วง	ได้เข้าสูก่ารเป็นพนกังานประจ�า	ซึง่มกัเกดิขึน้หลงัจากการจบการศกึษาแล้ว	ก่อนทีจ่ะเข้ารบั
ต�าแหน่งผู้บริหาร	 ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจอาจท�างานเป็นสมุห์บัญชี	 พนักงานขายหรือเสมียนคุมคลังสินค้า	 ซึ่งเปิดโอกาสให้มี
ประสบการณ์จากต�าแหน่งต่างๆ
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 ระยะที่ 5 ระยะปฏิบัติงานระดับสูง

	 ขณะที่ผู้มีแนวโน้มในการสืบทอดธุรกิจรับหน้าที่ของการ
ควบคมุดแูลเขาได้เข้าสูร่ะยะปฏบิตังิานระดบัสงู	ต�าแหน่งผูบ้รหิาร
ในระยะนีเ้กีย่วข้องกบัการชีแ้นะการปฏบิตังิานของผูอ้ืน่แต่ยงัไม่ได้
บริหารทั่วทั้งบริษัท
 ระยะที่ 6 ระยะสืบทอดเบื้องต้น

	 ในระยะนีผู้ม้แีนวโน้มในการสบืทอดธรุกจิได้รบัการแต่งตัง้
เป็นประธานหรอืผูจ้ดัการใหญ่ของธรุกจิ	ในฐานะหวัหน้ากจิการใน
ทางทฤษฎี	เราอาจเรียกได้ว่าเขาท�าหน้าที่อ�านวยการทั่วไป	แต่พ่อ
แม่ยงัอยูเ่บือ้งหลงั	บทบาทผูน้�าทีแ่ท้จรงิยงัไม่ได้ถกูโอนให้ในระยะ
แรกหรือในทันทีที่ได้รับต�าแหน่ง	 ผู้รับช่วงยังไม่มีความเชี่ยวชาญ
กับความซับซ้อนของบทบาทนี้อย่างแท้จริงและพ่อแม่อาจยังลังเล
ที่จะให้ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจตัดสินใจเองทั้งหมด		
 ระยะที่ 7 การรับช่วงอย่างสมบูรณ์

	 ระยะที่	7	 ได้มาถึงเมื่อขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงได้จบลง
อย่างสมบูรณ์	ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจได้เป็นผู้บริหารทั้งใน
ทางความเป็นจริงและในนาม	 ในบางกรณีระยะนี้จะไม่เกิดขึ้น
จนกว่าบรรพบุรุษจะสิ้นชีวิต	ในกรณีที่ดีที่สุดระยะที่	7	จะเริ่มในปี
ที่สองหรือสาม	หลังจากผู้สืบทอดได้รับต�าแหน่ง

 ตัวอย่าง	 การสืบทอดธุรกิจในประเทศไทยก็มีอยู่หลาย
ตระกูล	เช่น	กลุ่มจิราธิวัฒน์	
	 คณุสมัฤทธิ	์	จริาธวิฒัน์เป็นผูส้บืทอดธรุกจิในรุน่ทีส่อง	เขา
เป็นลกูชายคนโตของคณุเตยีง	จริาธวิฒัน์เป็นคนทีม่คีวามสามารถ
สงูในการบรหิารธรุกจิภายในครอบครวัให้อยูใ่นลกัษณะทีพ่ีน้่องต่าง
ให้ความเคารพเชื่อถือ	 มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนจึง
สามารถท�างานให้ครอบครัวได้อย่างปกติสุข	 โดยคุณสัมฤทธิ์คุม
ด้านนโยบายกลุ่มและก�าหนดทิศทางของธุรกิจ	 คุณวินัยลูกคนที่
สองถนัดในการติดต่อสื่อสารและมีหน้าที่คุมด้านบริหาร	 คุณ
สุทธิพรลูกคนที่สามสุขภาพไม่ค่อยดีจึงมีบทบาทน้อย	คุณสุทธิชัย
ลูกคนที่สี่อยู่เบื้องหลังงานด้านเทคนิคบริหารทุนให้ครอบครัว	คุณ
สทุธเิกยีรตมิมีนษุยสมัพนัธ์สงูเขาจงึได้รบัหน้าทีเ่ป็น	External	Affair	
Management	พร้อมๆ	กับวางแผนตลาด	วงการธุรกิจครอบครัว
ยอมรับว่ากลุ่มเซ็นทรัล	 เป็นต้นแบบของธุรกิจครอบครัวที่มีการ
ผสมผสานและส่งต่อธรุกจิรุน่สูรุ่น่กนัอย่างกลมกลนืสามารถด�าเนนิ
ธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบใหญ่มาจนทุกวันนี้
	 แม้จะผ่านขั้นตอนทั้ง	7	 ระยะซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นต้นใน
การเตรียมพร้อมส�าหรับผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจแล้วก็ยังมี
การตัดสินใจที่ยากที่สุดคือการก�าหนดผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
ในอนาคต	 การรับช่วงธุรกิจอย่างสมบูรณ์หมายถึงการโอน
กรรมสิทธิ์	 ปัญหาด้านการโอนกรรมสิทธิ์มีผลกระทบทั้งในด้าน

ความเป็นผู้น�าในการบริหารและกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกด้วย	ตัวอย่างเช่น	หากมีลูกหลายๆ	
คน	ทุกๆ	คนควรได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ	กัน	ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีที่
ยุติธรรมที่สุด	 แต่การกระท�าเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
การด�าเนินงานในอนาคต							
	 สมมุติว่าลูกแต่ละคนในจ�านวนทั้งหมด	4	 คนได้รับส่วน
แบ่งเท่ากันคือคนละ	25	 เปอร์เซ็นต์แต่มีเพียงคนเดียวที่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัการบรหิารธรุกจิ	ส่วนลกูคนอืน่ๆ	เป็นผูถ้อืหุน้โดยมไิด้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร	 ผู้ที่รับช่วงกิจการจะกลายเป็นผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเมื่อเปรียบกับอีก	3	 คนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
อนาคต	ทางที่ดีที่สุดก็คือ	หากผู้ที่ก่อตั้งธุรกิจสามารถน�าหุ้นส่วน
ตัวที่ตนเองมีอยู ่ไปสร้างผลประโยชน์จากภายนอกกิจการเช่น
เดียวกันกับภายในธุรกิจของตน	 ในกรณีเช่นนี้อาจท�าพินัยกรรม
แบ่งส่วนแบ่งที่ค่อนข้างจะเท่าเทียมกันให้กับทายาททั้งหมด	 ใน
ขณะที่ปล่อยให้การควบคุมกิจการตกอยู ่กับทายาทที่มีส ่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
	 การวางแผนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
ไม่ใช่เรื่องง่าย	แต่ขอแนะให้ท�า	เมื่อเวลาผ่านไป	ผู้เป็นเจ้าของจะ
ต้องไตร่ตรองอย่างจริงจังถึงความสามารถของครอบครัวและผล
ประโยชน์เพราะมันเชื่อมโยงกับอนาคตของกิจการ	 แผนการโอน
กรรมสิทธิ์จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตามความจ�าเป็นเมื่อถูกน�ามาปรึกษาหารือกับบุตรหลานหรือ					
ทายาทอื่นๆ	ที่อาจมีแนวโน้มในการรับช่วงการด�าเนินกิจการของ
ครอบครวัอาจก่อให้เกดิผลประโยชน์อย่างสงู	แต่ผลประโยชน์นีม้า
กับความเครียด	 ไม่เพียงแต่เครียดที่ต้องกังวลถึงทั้งความรุ่งเรือง
ของกิจการและการด�ารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น	 แต่
ยังมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมของการรักษาธุรกิจที่เป็นมรดกของ
ครอบครัวที่สืบทอดกันมาอีกด้วย	 	บางครั้งความเครียดที่เกิดขึ้น
จากธุรกิจท�าให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
สามารถเป็นต้นเหตุน�าไปสู่การทะเลาะโต้แย้งในครอบครัวซึ่งอาจ
น�าไปสูค่วามหายนะของธรุกจิ	ในกรณทีีร่นุแรงอาจถงึกบัมกีารแบ่ง
แยกธุรกิจหรือเลิกกิจการ
	 ดงันัน้การด�าเนนิธรุกจิครอบครวัจงึมคีวามท้าทายมากกว่า
การด�าเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน	 เราจะ
พจิารณาถงึมาตรการทีส่ามารถน�ามาใช้เพือ่หลกีเลีย่งความเครยีด
และความแตกแยกของภายในครอบครวัอนัมทีีม่าจากธรุกจิ	ซึง่จะ
ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ	ดังนี้
	 1.	สัญญาว่าจ้าง/กฎเกณฑ์และนโยบาย
	 2.	การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	การจ้างพนักงานหลัก
	 4.	แยกแยะวิธีปฏิบัติต่อครอบครัวและธุรกิจ
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 สัญญาว่าจ้าง/กฎเกณฑ์และนโยบาย:	 ส่วนใหญ่ของกิจการ
ครอบครัว	 พนักงานส่วนมากประกอบด้วยญาติพี่น้องและสมาชิก
ครอบครัวที่ใกล้ชิด		สมาชิกครอบครัวแต่ละคนควรมีสัญญาว่าจ้างที่
ระบุอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของหน้าที่และความคาดหวังต่อ
บุคคลนั้นๆ	 และทุกๆ	 คนควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 นโยบายและ
ระเบียบการต่างๆ	ที่ได้จัดไว้	ส�าหรับวันหยุด	วันลาป่วย	และปัญหา
ต่างๆ	ของพนักงาน	เมื่อได้จัดท�าวิธีแก้ปัญหาต่างๆ	ของพนักงานไว้
อย่างเป็นทางการแล้ว	ก็จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงทัศนคติของผู้ที่
ต้องการท�าตามความพอใจที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจ�าในกิจการ
ครอบครัว	 นอกจากนี้	 หากมีพนักงานจากภายนอก	 ก็ต้องให้ทุกๆ	
คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัว	เพื่อไม่
ให้เกิดการแบ่งฝ่ายหรือเลือกปฏิบัติ
 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ:	 	 นี่คือส่วนประกอบส�าคัญ
ของความส�าเรจ็ในทกุๆ	ธรุกจิ	โดยความเป็นจรงิแล้ว	ธรุกจิครอบครวั
หลายรายจ�าต้องเลิกกิจการเนื่องจากความล้มเหลวของการสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกครอบครัว	 ไม่ควรลังเลที่จะพูดอย่างเปิดอกและแก้
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 กับสมาชิกครอบครัวหรือญาติพี่น้อง	 ซึ่ง
ไม่ควรท�าแบบตัวต่อตัวหรือแยกห้องไปคุยกันอย่างเงียบๆ	 แต่ให้ท�า
ในการประชุมใหญ่ที่ถูกจัดที่นั่งไว ้อย่างเหมาะสมและได้แจก
ระเบียบวาระประชุมที่ท�าล่วงหน้าให้กับสมาชิกครอบครัวที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
 การจ้างพนกังานหลกั:	พยายามจ้างผูม้าสมคัรต�าแหน่งส�าคญั
ที่มีประสบการณ์	เช่น	ต�าแหน่งผู้ควบคุมด้านการเงิน	เพราะบางครั้ง	
ต�าแหน่งเช่นนี้ต้องการผู้มีความช�านาญและความรู้สูง	 การมอบ
ต�าแหน่งเช่นนีใ้ห้กบัสมาชกิครอบครวัทีไ่ร้คณุวฒุอิาจน�าความหายนะ
มาสู่ธุรกิจ
 แยกแยะการปฏิบัติต่อครอบครัวและธุรกิจ:	 อย่าปล่อยให้
ปัญหาทางครอบครัวมามีผลกระทบต่อธุรกิจ	และในท�านองเดียวกัน	
อย่าให้ปัญหาทางธุรกิจไปมีผลกระทบกับทางครอบครัวเช่นกัน	 ใช้
ความเป็นมืออาชีพเมื่อต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจกับสมาชิก
ครอบครัว	 ปฏิบัติต่อสมาชิกครอบครัวเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับ
พนักงานทุกคน	 แต่นอกเวลาท�างานก็ควรมุ่งที่จะปฏิบัติตนเหมือน
ครอบครัวปกติ	โต๊ะทานข้าวควรเป็นที่ๆ	สามารถปรึกษาหารือเกี่ยว
กบัเรือ่งของครอบครวัแทนทีจ่ะเป็นเพยีงทีป่ระชมุของคณะกรรมการ
	 ปัญหาของการเตรยีมพร้อมของผูม้แีนวโน้มทีจ่ะสบืทอดธรุกจิ
ที่จะรับช่วง	การมอบความเป็นผู้น�าและการโอนกรรมสิทธิ์	 ได้กลาย
เป็นปัญหาส�าหรับผู้ประกอบการ	แต่ถ้ามีการเตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้มี
แนวโน้มทีจ่ะสบืทอดธรุกจิมปีระสบการณ์เบือ้งต้นในการบรหิารธรุกจิ
ของครอบครัวก็น่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับ
บรรยากาศของการท�างานเป็นไปด้วยดี	ท�าให้สามารถรักษาธุรกิจให้
มีความมั่นคงและเติบโตต่อไป
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