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 ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 

ประธานบริษัท Samsung ผู้ที่เป็นกำลังหลักอยู่เบื้องหลัง ทำใหเ้กาหลีใต้เติบโตสู่การ
เป็นประเทศท่ีทรงอิทธพิลด้านเทคโนโลยีเสียชีวิตแล้ว 

(ท่ีมา : สำนักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2563) 

    

 Lee Kun-hee ผู ้พลิกโฉม Samsung Group จากบริษัทเทรดดิ ้งเล็กๆ ให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทด้าน
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลก เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซลด้วยอายุ 78 ปี ทิ้งความท้าทายที่เต็มไป
ด้วยอุปสรรคไว้ให้ลูกๆรับช่วงต่อ 

ประธานบริษัท Samsung Electronics ล้มป่วยลงตั ้งแต่ปี 2557 ตามมาด้วยอาการหัวใจวาย บริษัท 
Samsung ระบุในแถลงการณ์ว่า “ประธาน Lee เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 63 โดยมีครอบครัวของเขา ซึ่งรวมถึง 
รองประธาน Jay Y. Lee อยู่เคียงข้าง ประธาน Lee คือผู้ที่มีวิสัยทัศน์อย่างแท้จริงที่พลิกโฉมบริษัท Samsung 
จากธุรกิจท้องถิ่น ให้กลายเป็นบริษัทผู้คิดค้น และทรงอิทธิพลด้านอุตสาหกรรมในระดับแนวหน้าของโลก”  

เมื่อปี 2530 ประธาน Lee ซึ่งมอีายุ 45 ปี ในขณะนั้น สืบทอดตำแหน่งสูงสุดของบริษัท Samsung ต่อจาก 
Lee Byung-chull พ่อของเขา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Samsung Group (ในปัจจุบัน) ทีเ่สียชีวิตลง ต่อมาในปี 2536 Lee 
Kun-hee ได้ประกาศเครื่องหมายการค้าหลักปรัชญาธุรกิจแรกคือ “ริเริ่มการจัดการแนวใหม่” ซึ่งทาง Samsung 
นำมาปฏิบัติ และยึดถือเหมือนดั่งคำสอนมาจนถึงปัจจุบัน วลีที่มีชื่อเสียงมากที่สุด จากหลักปรัชญาดังกล่าวที่ใช้
เวลาเกือบ 3 เดือน ในช่วงที่มีการประชุมกับ CEO บริษัทต่างๆ ทัง้ใน ยุโรป และญี่ปุ่นกว่า จะเป็นรูปเป็นร่างนั่นคือ 
“เปลี่ยนทุกอย่าง ยกเว้นภรรยาและลูกๆ” ภายใต้การนำของประธาน Lee บริษัท Samsung เปิดบริษัทในเครือ
เพ่ิมอีกหลายสิบแห่ง รวมถึงบริษัทผู้ผลิต สมาร์ทโฟนอันดับต้นๆของโลก เช่น บริษัท Samsung Electronics เป็น
ต้น และบริษัท Samsung Life Insurance ที่อยู่ในเครือเดียวกัน  

Samsung Electronics บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับต้นๆ ของโลก ที่ประสบความสำเร็จจากสมาร์ทโฟน 
Galaxy รุ่นต่างๆและมือถือราคาประหยัดหลายรุ่น บริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านเทคโนโลยียังเป็นบริษัทผู้ผลิตเมโมรี่ชิพที่
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ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีลูกค้าเป็นบริษัท Apple Inc., บริษัทผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนรายหลักหลายราย, บริษัท
เทคโนโลยีระดับโลก, ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัท Samsung ยืนอยู่ตรงจุดศูนย์ของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่มีการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศมากกว่า 20% ของการส่งออกของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของเอเชีย 

เมื่อตอนที่ประธาน Lee เข้ารับตำแหน่งสินทรัพย์ของ Samsung Group มีมูลค่า 8 ล้านล้านวอน (6.9 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่ในปัจจุบันประเมินค่า ได้สูงกว่า 400 ล้านล้านวอน Jae-yong ลูกชายคนเดียวของ
ประธาน Lee คือผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่า จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้คุมบังเหียนของ Samsung Group แต่ Jae-yong 
เข้าไปมีส่วนร่วม ในคดีอ้ือฉาว และถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าตกแต่งบัญชี และปั่นราคาหุ้นสำหรับการควบรวม 2 บริษัท
ย่อยใน Samsung Group เพ่ือให้ง่ายต่อการรับช่วงต่อจากพ่อของเขา 

 

Lee Kun-hee ถือหุ้น Samsung Electronics 4.18% และ Samsung Life 20.76% และผลประโยชน์จาก
บริษัทในเครือ อีกหลายบริษัทที่ประธาน Lee ถืออยู่นั้นหมายถึง ภาษีการรับมรดกก้อนใหญ่ ที่ทายาทของเขา
อาจจะต้องจ่ายมากกว่า 10 ล้านล้านวอน ที่ผ่านมาประธาน Lee มีชีวิตอยู่ได้ด้วย Hong Ra-hee ภรรยา, Jae-
yong ลูกชายคนเดียว, Boo-jin และ Seo-hyun ลูกสาวอีก 2 คน 

ปัจจุบัน Jae-yong ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท Samsung Electronics ในขณะที ่ Boo-jin เป็น
ผู้บริหารโรงแรมของ Samsung ที่มีชื่อว่า Hotel Shilla และ Seo-hyun รับหน้าที่ดูแล Samsung Welfare 
Foundation นอกจากนี้ทางบริษัท Samsung ระบุว่าจะจัดงานศพประธาน Lee Kun-hee อย่างเรียบง่ายกับ
สมาชิกในครอบครัว         
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  วิเคราะห์ผลกระทบ : Mr. Lee Kun-hee นับว่า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในวงการอุตสาหกรรม Electronics 

และเป็นผู้นำในการคิดค้น และมีส่วนในการพัฒนาเกาหลีให้ก้าวเข้าสู่ผู้นำทางเทคโนโลยี เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ที่
เปลี่ยนแปลงบริษัทซัมซุงให้กลายเป็นผู้สร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้าของโลก และขับเคลื่อนบริษัทระดับท้องถิ่น 
ให้เป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลในระดับโลก จากผลการวิจัยของนิตยสาร Forbes ในปี 2019 Mr. Lee Kun-hee เป็น
ผู้ติดอันดับ ผู้ร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลี มีทรัพย์สิน 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และบุตรชายคือ Jay Y. Lee 
ซึ่งจะเป็นผู้รับมรดก ติดอันดับคนร่ำรวย เป็นอันดับ 4 มีทรัพย์สิน 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ บริษัท 
Samsung Electronics กลุ่มธุรกิจที่บริหารโดยครอบครัวหรือแชโบลรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ก็ติดอันดับ 1 
สำหรับ 10 อันดับแรกของธุรกิจในเกาหลี มีมูลค่าการตลาด 165.2 พันลา้นเหรียญสหรัฐ บริษัท Samsung 
Electronics มีการลงทุนในไทย ตั้งแต่ปี 2532 มีการจ้างงานมากกว่า 5,000 คน ผลิตสินค้า สมาร์ทโฟน ทีวีและ
เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น  
 

     นำเสนอโอกาสและแนวทาง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บริษัท Samsung Electronics ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Samsung ซึ่งปัจจุบันถือครองส่วนแบ่งตลาดหลัก เพียงผู้
เดียว ในตลาดอุปกรณ์เครือข่าย ตั้งเป้าหมายที่จะยึดตลาด 5G ให้ได้ 20% ภายในปี 2565  สำหรับ Samsung ใน
ประเทศไทย ก็ยังมีโอกาสในตลาดอีกมาก ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม หากแต่ต้องติดตาม นโยบาย การบริหาร 
ของบุตรชาย คือ Mr. Jay Y. Lee ผู้ที่จะได้รับมรดก จาก Mr. Lee Kun-hee ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และจะมี
ผลกระทบกับโรงงานในไทยหรือไม่  

ป ี2562 ก่อน Mr. Lee Kun-hee เสียชีวิต และนอนรักษาตัวอยู่ นั้น  Mr. Lee ประกาศแผนลงทุน 133 
ล้านล้านวอน (3.6 ล้านล้านบาท) สำหรับธุรกิจชิพประมวลผลในช่วง 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ Mr. Lee ยังสร้าง
เครือข่าย ที่แข็ง- แกร่งทั่วโลก เพ่ือก้าวขึ้นเป็นผู้นำ อาณาจักรซัมซุงอย่างสง่าผ่าเผย โดยสร้างคอนเนคชั่นกับ ซีอีโอ
บริษัท ระดับโลก เช่น เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม), โกลด์แมน แซคส,์ โคคา-โคลา และโบอิง ช่วงไม่ก่ีปีหลัง Mr. 
Lee เดินหน้า ความพยายามใน การรักษาคอนเนคชั่นทั่วโลก ด้วยการเดินสายพบปะกับ “แลร์รี เพจ” แห่งกูเกิล, 
“บิล เกตส์” แห่งไมโครซอฟท์ และ “มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก” แห่งเฟซบุ๊ค แต่อย่างไรก็ตาม Mr. Lee  อาจจะต้อง
เผชิญ กับปัญหาเรื่องภาษีมรดก เนื่องจาก ตามกฎหมายของเกาหลี ผู้ที่ได้รับมรดก จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 
50 ของมรดก ซึ่งบุตรชายอาจจะต้อง มีการพิจารณาขายหุ้น หรือทรัพย์สิน เพ่ือมาจ่ายภาษีมรดกดังกล่าว อย่าง
น้อย 3 แสนล้านบาท หากมีทรัพย์สินไม่เพียงพอ  

******************************************************************** 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
จัดทำโดย นางสาวสถดิาภรณ์ เอี่ยมธงชัย 
ตรวจทานโดย นางสาววิลาสินี โนนศรีชัย 
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