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Synopsis
Family owned business is crucial to the Thai
economy. It is account for more than 70% of
the economy. What is the secret of managing a successful and sustainable family
owned business? Khun Phansak Sethsathira,
Partners and Leader of Deloitte Private Thailand will share with us.
Dr.Wit | FYI by Deloitte today, we will
talk about ‘Family Business’. Did you ever
wonder about wealthy people, super rich
families with many family members, how
do their manage their business? Today, I am
with Khun Phansak Sethsathira, Leader of
Deloitte Private Thailand to discuss about
‘Family Business’. Let me ask you this Khun
Phansak, does a family really needs family
rules?
Phansak | We have our a service called
“Family Enterprise Consulting”. No one
wants conflicts in their family, right? We
might say that we have no conflict in our
family. But we need to look into the future.
We have children, grandchildren. In the
future, we may have in-laws. These people

comes from different backgrounds and
have different attitudes. They do not have
the same DNA. The might see things differently. Therefore, it is a good idea to set
some rules of what family members can do
or cannot do to avoid conflicts in the family.

top management, middle management, etc.
It is the same with a family board. We can
set the same structure and rules on the
rights of family members and in-laws.

a tailor-made advice to fit each family.

Dr.Wit | Now, we have a family constitution
but not all family member would accept this
constitution right? As Deloitte is an outsider & is hired by certain family member, so
Dr.Wit | Does a family needs a family
there might be doubts from other family
board?
members on our credibility and fairness.
Dr.Wit | There is one word I heard since I
was young. Gong si – same idea, right? Now, Phansak | A family can have a family board. How do we manage that?
what is the purpose of a family constitution? They can also have a family office, in the
Phansak | We need to let the family memsame sense as a project management. The
roles are to support & organise family activi- bers know our objectives and roles and
Phansak | The main principle of having
that we are neutral, regardless of which
ties as well as, providing advice.
family constitution is fairness, to allow
family member bringing us in. Our role is a
members of the family to live together harfacilitator, who always be neutral. And our
moniously without anyone taking advantage Dr.Wit | Now, each family is different. Is
job is to listen to the needs of each of the
there a ‘rule of thumb’ that can be apply to
or feeling disadvantage.
family member. Another common issue in
every family? From Deloitte’s experience,
family business is next generation leaders,
Dr.Wit | | In movies, especially Hong Kong how do we identify the rules to fit the DNA
a successor. We also provide advice on
of each family?
movies. The in-laws are considered outthe succession planning to ensure smooth
siders so they have nothing to do with the
Phansak | First of all, we need to talk to the transition and lessen the conflicts between
family business. Elements like this is the
generations.
main member of the family on what they
principle of the family constitution, right?
want. What is the family vision? What is the
The family members, outsiders?
family perspective? This is the starting point. Dr.Wit | So, as an advisor, we give recomThen, we interview with other family memmendations and talk to the family to develPhansak | We can set those rules in the
family constitution. It is like a company. In a bers to see what they want and blend in our op a suitable plan for the family.
company, there is an organisation structure, advice. Since there is no rule of thumb, it is

Phansak | That is correct.
Dr.Wit | I think it is a good idea to have a
family constitution. Another important matter is wealth management. How to divide
the money for each family member? As in a
TV series, some get 40%, another get 40%,
some person get just 15%. Dividing wealth
is a very sensitive issue. How do we manage
this?
Phansak | How you would like to manage
wealth is actually at the family ’s decision.
Deloitte’s role is an advisor. addressing
points for their consideration. Assuming
there are 3 children, would the wealth be
divided equally? Why is it divided equally?
One child may have contributed to the family business more than another while some
may not have contributed to the family
business at all. Or some may say that they
have their own interest and would like no
involvement in the family business. These
are also points to consider. Would we divide
the shares or even the inheritance to all
our children equally? What about the 3rd
generation? Some of our children may have
children. Some may not. Should the wealth
still be divided equally to each member of
the family? Or should we reserve 50% for
the family capital, another 50% to invest in
something else and distribute the dividends
to each family branch? This is something a
family need to consider.
Dr.Wit | But a family constitutions are not
legal binding, is that right?
Phansak | No it is not. But when we start
talking about the “law” or “legal” in the
family, the feeling is that you are ready for a
confrontation or a war. Family constitution
is like a framework for family members,
governing rules that tell you what you can
or cannot do to avoid conflicts, to avoid any
legal actions in the family, to avoid losing
the concept of a family, to avoid wealth
being dilute which, in the end, can weaken
the family.

Dr.Wit | What is the indicator for a good
management? Are there any criteria or KPIs
for a good family constitutions?

together, spending time together. Issues like
this can be included in the family constitution.

Phansak | There are no indicators as such.
But Deloitte has a program called Best
Managed Company or BMC. We conduct
a workshop to review your family business, the business plan, financial stability,
management approach. Then, we do the
analysis on how your organisation is doing,
areas of improvement, etc. And if the company meet all the criteria, BMC logo will be
provided as a guarantee that your business
is “best managed”. You can put BMC logo on
our business card or company website to
promote it as well.

Dr.Wit | As you can see, what we saw in
some movies or series are real problems in
family businesses but having a family constitution can help with better management
and reduce the problems. Thank you Khun
Phansak, Leader of Deloitte Private Thailand
to share this topic with us.

Dr.Wit | Now, when there are conflicts in
the family, what is Deloitte role?
Phansak | What we can help is we act as
one members of Family board. As I said
earlier, we are neutral. Our guidance is
based on our extensive experience in Family
Enterprise Consulting.
Dr.Wit | I believe that some large businesses may already have their family constitution. Now, how big of a family that one
family should start consider having a family
constitution.
Phansak | Actually, it can be any size, large
or small.
Dr.Wit | What is “Large or small” in this
sense– Number of family members?
Wealth?
Phansak | Actually we can look at both factors. But mainly it is about number of family
members. Some families have hundreds
family members where it is getting very difficult for every member to meet, take years
sometimes. So many families include Family
Outing in their Family Constitution. It is going back to the basic concept of connecting
people in the family by having activities
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ตอนที่ 3 - ธุรกิจครอบครัว | กงสี และความสัมพันธ์

ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
ั ดิ์ เสตเสถียร พาร์ทเนอร์ และ หัวหน้าทีม ดีลอยท์ ไพรเวท ประเทศไทย
พันธ์ศก
Synopsis

ธุรกิจครอบครัว ถือเป็นธุรกิจทีม
่ ค
ี วามสำ�คัญอย่างยิง
่
ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่า
70% ของระบบเศรษฐกิจ ลองฟัง วิธก
ี ารบริหารจัดการ
ธุรกิจครอบครัวเพือ
่ ความมัง
่ ง
ั่ ยืน โดย คุณพันธ์
่ คัง
่ ทีย
ศักดิ์ เสตเสถียร พาร์ทเนอร์ และ หัวหน้าทีม ดีลอยท์ ไพร
เวท ประเทศไทย
ดร.วิทย์ | ทำ�ไมพีแ่ ย่งธุรกิจของผม น้อง 3 น้อง 3 ไม่
เคยทำ�งานเลยทำ�ไมจะมาอยูใ่ นกงสีของเรา FYI by
Deloitte ในวันนีน
้ ะครับ จะมาคุยกันประเด็นทีเ่ รียกว่า
Family Business หรือว่าธุรกิจครอบครัวครับ ท่าน
ผูช้ มเคยถามไหมครับ เวลาทีค
่ รอบครัวมีความมัง
่ คัง
่
เยอะๆ มีสมาชิกครอบครัวเยอะๆ เขาบริหารจัดการกัน
ั ดิ์
ด้วยวิธก
ี ารอะไรบ้าง วันนีค
้ รับ ผมอยูก
่ บ
ั คุณพันธ์ศก
เสตเสถียร นะครับ จะมาคุยกับเราในประเด็น Family
Business ผมขอถามนิดนึง ครอบครัวครอบครัวนึงอยู่
ด้วยกัน จำ�เป็นต้องมีกฎกติกาด้วยหรือครับ
ั ดิ์ | จริงๆ เรามีธรุ กิจแบบหนึง
พันธ์ศก
่ ทีเ่ ราเรียกว่า
Family Enterprise Consulting คือให้ค�ำ ปรึกษาเกีย
่ ว
กับธุรกิจครอบครัว ถ้าเราไม่อยากให้มี Conflict นะครับ
หรือเราจะบอกว่าตอนนีค
้ รอบครัวเรารักกันดีอยู่ แต่วา่
อยากให้มองเลยไปในอนาคตว่า อีกหน่อยเรามีลก
ู หลาน
เรามีเขย เรามีสะใภ้เข้ามานะครับ คนพวกนีอ
้ าจจะความ

เข้าใจ หรือ DNA ไม่ตรงกัน ตัง
้ เพราะฉะนัน
้ แต่เราโตขึน
้
เนีย
่ บางทีเราบอกก่อนว่าอะไรทำ�ได้ ทำ�ไม่ได้นะครับ ใคร
ิ ธิม
ทีม
่ ส
ี ท
์ เี สียงในครอบครัว ไม่ใช่วา่ ถึงเวลาทะเลาะแล้ว
ต่างคนต่างอยู่
่ �ำ หนึง
่ ได้ยน
ิ ตัง
ดร.วิทย์ | มีอยูค
้ แต่เด็กเลย คล้ายๆ กัน
ไหม กงสี ก็คอ
ื ในลักษณะแบบนี้ คืออยูด
่ ว
้ ยกันเป็นกลุม
่
ก้อนใหญ่ ทีน
่ ค
ี้ �ำ ว่าธรรมนูญครอบครัว มีประเด็นอะไร
หลักๆ บ้างครับทีค
่ นเขาจะนึกถึงกัน
ั ดิ์ | หลักสำ�คัญของการมีธรรมนูญครอบครัว
พันธ์ศก
คือเพือ
่ ความยุตธ
ิ รรมนะครับ ให้คน ให้สมาชิกใน
ึ ว่าฉันไม่ได้เอา
ครอบครัวยังใช้ชว
ี ต
ิ อยูด
่ ว
้ ยกันได้ และรูส
้ ก
เปรียบ หรือฉันเสียเปรียบ
ดร.วิทย์ | เอาง่ายๆ นะครับ ผมเคยได้ยน
ิ ดูตามหนัง โดย
เฉพาะหนังฮ่องกงนะ ซ้อใหญ่ ซ้อเป็นคนนอกตระกูล ซ้อ
จะมาก้าวก่ายกิจการตระกูลไม่ได้ แต่ซอ
้ ก็ได้ท�ำ งานเป็น
กำ�ลังใจให้พเี่ ธอนะ พีใ่ หญ่เธอเติบโตมาได้ เพราะฉัน แบบนี้
ก็เกีย
่ วไหมครับ องค์ประกอบ เช่น อันนีเ้ ป็นแกนหลักของ
ครอบครัว อันนีเ้ ป็นคนนอก เกีย
่ วไหม Family Member
มาจากไหนอะไรยังไง

ิ ธิ์ มีเสียงหรือเปล่า ในการมาบริ
ว่า In law In law มีสท
หารกิจการนะครับ หรือถ้าเรานึกภาพบริษท
ั บริษท
ั ก็มี
โครงสร้าง มี Board มี Management มี Middle Management อะไรก็แล้วแต่ ครอบครัวก็เหมือนกัน มี Family
Board นะครับ เขย สะใภ้ สามารถขึน
้ ไปออกสิทธิอ
์ อก
เสียงเป็น Board ได้หรือเปล่า
ดร.วิทย์ | Family ก็ตอ
้ งมี Board เหรอ
ั ดิ์ | สามารถทำ�ได้ เป็น Family Board นะครับ อีก
พันธ์ศก
กรณีหนึง
่ คือ เป็น Family Office นะครับ เพือ
่ สนับสนุน
ให้ครอบครัวทำ�กิจกรรม เหมือนเป็น Project Management ทีเ่ ข้ามา Support รวมถึงการให้มม
ุ มองให้ค�ำ
ั ครับ
ปรึกษาอะไรก็ยง
ั อยูใ่ นวิสย
ดร.วิทย์ | แต่วา่ ทีนี้ แต่ละครอบครัวคงจะมีลก
ั ษณะ หรือ
ธรรมชาติทไี่ ม่เหมือนกัน มีสต
ู ร พู ดง่ายๆ Rule of Thumb
ไหม เช่น ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้ เช่น เขย สะใภ้ไม่ควรเข้า
มายุง
่ จากมุมมองของดีลอยท์ซง
ึ่ ก็คงจะมีประสบการณ์
่ วิธก
ี ารทำ�งานของเรา กับ
มาจากทัว
่ โลกมาอยูแ่ ล้วเนีย
ครอบครัวทีบ
่ อกว่าผมอยากให้ดล
ี อยท์ เข้ามาช่วย วิธี
การทำ�งานทีจ
่ ะ Identify DNA ของแต่ละครอบครัว เราใช้
วิธก
ี ารอะไรครับ

ั ดิ์ | เราสามารถเขียนลงไปในธรรมนูญครอบครัว
พันธ์ศก
ั ดิ์ | เริม
พันธ์ศก
ได้ครับว่า เขย สะใภ้ ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันง่ายๆ
่ ต้นเราต้องมาพู ดคุยกับสมาชิกหลักๆ ใน

ครอบครัวก่อน ว่าในมุมมองของเขาเนีย
่ เขาอยากเห็น
อะไร อะไรคือ Family Vision คุณหวังอะไร คุณอยากได้
อะไร มีมม
ุ มองอย่างไร อันนีก
้ ค
็ อ
ื จะเป็นสิง
่ ทีเ่ ราเริม
่ แล้ว
ิ า่ มีความต้องการยังไง
ก็ ลองสัมภาษณ์กบ
ั สมาชิกดูสว
ในขณะเดียวกันก็เติมประสบการณ์ของเราเข้าไปนะครับ
เพือ
่ Blend คือต้องเรียนแบบนีว
้ า่ เนือ
่ งจากไม่มี Rule
of Thumb ทำ�ให้บางครัง
้ มา
้ ทุกงานเหมือนถูก Tailor ขึน
เพือ
่ ให้เหมาะกันครอบครัวนัน
้ ๆ เสมอ
ดร.วิทย์ | เข้าไปแล้วคงไม่ใช่ Family Member ทุกคนที่
จะโหวตรับตัวธรรมนูญนี้ วิธก
ี ารในการทีจ
่ ะเข้าไปสร้าง
ความเข้าใจ เพราะว่าดีลอยท์เป็นคนนอก ใครจะไปเชือ
่ อยู่
ดีๆ อาจจะมีหว
ั หน้าครอบครัว หรือบางทีอาจจะบอกว่า
คนนีพ
้ รี่ องเอามาจะต้องเอือ
้ พีร่ องแน่นอนเลย แบบนีเ้ รา
จะมีวธ
ิ ก
ี ารแทรกตัวเข้าไปทำ�งานอย่างไรครับ
ั ดิ์ | ก่อนอืน
พันธ์ศก
่ นะครับเราต้องเข้าไปพู ดคุยกับ
สมาชิกหลักๆ ของครอบครัวก่อนนะครับ แล้วก็บอก
วัตถุประสงค์ทเี่ ราเข้ามา ต่อให้เป็นพีใ่ หญ่หรือพีร่ องทีเ่ อา
เราเข้ามา เราก็ตอ
้ งวางตัวเป็นกลาง ไม่อย่างงัน
้ สุดท้าย
ทำ�ขึน
้ มาก็ไม่มใี ครเชือ
่ เพราะเขาก็จะมองว่า เราทำ�ตรงนี้
ขึน
้ มาเพือ
่ ตอบโจทย์พใี่ หญ่พรี่ องหรือเปล่า แต่จริงๆ ไม่ใช่
เพราะฉะนัน
้ Role ของเรา เรียกว่าเป็น Facilitator คือเป็น
คนกลางทีเ่ ชือ
่ มประเด็นความต้องการของแต่ละคนใน
สมาชิกครอบครัวเข้ามา อีกประเด็นหนึง
่ ทีผ
่ มอยากเสริม

ก็คอ
ื บางครัง
่ ร้างธุรกิจขึน
้ มาเนีย
่ ยังไม่คอ
่ ยมัน
้ คนทีส
่ ใจ
ในการทีจ
่ ะถ่ายต่อให้กบ
ั รุน
่ ถัดไป
ดร.วิทย์ | Succession ใช่ไหม
ั ดิ์ | Succession Planning คือเขายังมีความ
พันธ์ศก
กังวลอยูว
่ า่ ลูกพร้อมหรือเปล่า ถ้ามารับต่อจะทำ�ได้ดี
เหมือนตัวเองไหม ในขณะทีล
่ ก
ู ก็มค
ี วามมัน
่ ใจว่า ถ้าฉัน
ขึน
้ มาทำ� ทำ�ไม่เหมือนรุน
่ พ่ อหรอก ฉันต้องทำ�ได้ดก
ี ว่า
อันนีก
้ เ็ ป็นเรือ
่ งทีเ่ ราเข้าไปให้ค�ำ ปรึกษานะครับ คือการ
เปลีย
่ นถ่าย และให้มน
ั Smooth ขึน
้ ลด Conflict ทีเ่ กิดขึน
้
ระหว่างรุน
่ ระหว่าง Generation
ดร.วิทย์ | พู ดง่ายๆ ในฐานะทีเ่ ป็นทีป
่ รึกษา คือเราบอก
เขาว่าแนวทางในการทีจ
่ ะแผ้วทางหรือ Succession
Plan จะเป็นยังไง ก็เอาไปเสนอให้กบ
ั ทาง Family เขาไปดู
แล้วก็หาจุดลงตัวร่วมกัน
ั ดิ์ | ใช่ครับ
พันธ์ศก
ดร.วิทย์ | อีกส่วน อยูก
่ น
ั เยอะ มีธรรมนูญก็ดน
ี ะครับ ก็
คงเหมือนรัฐธรรมนูญมัง
้ หน้าตาก็คงมีหลายๆ มาตรา
อะไรอย่างนีน
้ ะ องค์ประกอบเหล่านี้ อีกส่วนสำ�คัญมาก
เรือ
่ งของแบ่ง Wealth หรือความมัง
ุ้ เท่าไร
่ คัง
่ คนนีไ้ ด้หน
ดูงา่ ยๆ ในเรือ
่ งเลือดข้นคนจาง จำ�ได้ไหมตอนแบ่งนะ คน
นีเ้ อาไป 40 คนนีเ้ อาไป 40 คนนีไ้ ด้ไป 15 อ้าวตายแล้วฉัน
ก็มล
ี ก
ู แล้วจะยังไงกันบ้าง ตรงนี้ ความละเอียดอ่อนของ
มันเป็นอย่างไรบ้างครับ
ั ดิ์ | จริงๆ จะแบ่งสัดส่วนอะไรเท่าไหร่ ขึน
พันธ์ศก
้ อยูก
่ บ
ั
เจ้าตัวนะครับ เพียงแต่วา่ เราเข้าไปให้แง่คด
ิ สมมุตว
ิ า่ มี
ลูก 3 คน จะแบ่งให้เท่ากันไหม ทำ�ไมแบ่งให้เท่ากันเพราะ
อะไร ในขณะทีล
่ ก
ู คนหนึง
่ ไม่ได้ท�ำ อะไรเกีย
่ วกับครอบครัว
เลย เทีย
่ วเล่น เรียนหนังสืออยู่ หรืออะไรก็แล้วแต่
ดร.วิทย์ | ไปโซโลอิสระอยูข่ า้ งนอก
ั ดิ์ | หรือไม่สนใจ หรือประกาศเลยว่า ผมไม่รบ
พันธ์ศก
ั
ธุรกิจครอบครับเพราะผมไม่ชอบ
ดร.วิทย์ | มีแบบนีด
้ ว
้ ยเหรอ
ั ดิ์ | มีแบบนีค
พันธ์ศก
้ รับมีแบบนี้ เพราะฉะนัน
่ เราจะทำ�
้ เนีย
ยังไง เราจะแบ่งสัดส่วนของหุน
้ หรือกระทัง
่ งของ
่ เรือ

มรดกให้เท่ากันหรือเปล่า ถ้าเราอยากมองเลยไปใน
Generation ที่ 3 ถ้าเขามีลก
ู ไม่เท่ากัน รุน
่ หลานจะได้
สัดส่วนหุน
้ ไม่เท่ากัน เราจะทำ�อย่างไร หรือว่าควรจะเก็บ
ิ า่ เอาเงิน 50% ไปลงทุน
ไว้กองกลางสัก 50% เพือ
่ ดูสว
อย่างอืน
่ มีเงินปันผลมีอะไรมาแล้วค่อยไปกระจายไปตาม
Family Branch หรือแบ่งแต่ละครอบครัว อันนีก
้ เ็ ป็นอีก
ทางออกหนึง
่

ดร.วิทย์ | สมมุตเิ วลาเขามี Conflict กัน บทบาทของเรา
เป็นอย่างไรบ้างครับ

ดร.วิทย์ | เราคุยกันมาตัง
้ นาน จริงๆ แล้วธรรมนูญการ
อยูด
่ ว
้ ยกันในครอบครัวทีเ่ ขามีความมัง
่ คัง
่ เยอะๆ นะครับ
มันไม่ได้มผ
ี ลทางกฎหมายนีค
่ รับ

ั ดิ์ | ด้วยความทีเ่ ราเป็นคนกลาง เราไม่มส
่ นได้
พันธ์ศก
ี ว
ส่วนเสีย แล้วก็ค�ำ ปรึกษาของเราก็มาจากพืน
้ ฐานจาก
ประสบการณ์ของเราทีเ่ ราให้บริการทางด้าน Family
Enterprise Consulting ก็เรียกว่าเปิดมุมมอง เปิดโลก
ทัศน์ให้กบ
ั Family นัน
้ ๆ

ั ดิ์ | ต้องเรียนแบบนีว
พันธ์ศก
้ า่ มันไม่ได้มผ
ี ลทาง
กฎหมาย แต่วา่ ถามว่าถ้าเราพู ดถึงกฎหมายใน
ึ คือมันเตรียมพร้อมทีจ
ครอบครัว ความรูส
้ ก
่ ะแตกหักแล้ว
เพราะเริม
่ ี Frame
่ ไปอ้างข้อกฎหมาย เริม
่ อะไรแล้ว การทีม
Work ตัวนีก
้ อ
่ น เหมือนกับว่าเป็นกรอบ เป็นกติกาเพือ
่
บอกว่าอะไรทำ�ได้ ทำ�ไม่ได้ เหมาะสมหรือเปล่าก่อน แต่
ถามว่ามีผลทางกฎหมายไหม ไม่มี แต่ค�ำ ถามคือว่า เรา
อยากให้ครอบครัวเราไปยุง
่ เกีย
่ วอะไรกฎหมาย เราอยาก
ขึน
้ ศาลเหรอ ถึงตรงนัน
้ มันแทบจะแตกหัก และมันเสีย
Concept ตรงนีไ้ ป ก็คอ
ื Family มันเริม
่ Dilute Wealth
มันเริม
่ ถูกกระจายออกไป มันไม่แกร่งเหมือนเดิม
ดร.วิทย์ | เวลาทีเ่ ราพู ดถึงการทำ�อะไรก็ตามแต่ เราคง
ต้องถามว่ารูปแบบของการบริหารธุรกิจครอบครัวทีด
่ ี
มันมี Criteria อะไรบ้างว่าอันนีค
้ อ
ื ดี เขามีตว
ั ชีว
้ ด
ั ไหมครับ
KPI มีตว
ั ชีว
้ ด
ั หรือเปล่าว่าธรรมนูญแบบนีถ
้ ง
ึ เรียกว่าดี
ธรรมนูญแบบนีน
้ า่ จะนำ�ไปสูเ่ รือ
่ งของ Sustainability มี
ไหมครับตัวพารามิเตอร์ในการชีว
้ ด
ั
ั ดิ์ | จริงๆ อาจจะไม่ได้มอ
พันธ์ศก
ี ะไรชัดเจนขนาดนัน
้ ครับ
แต่วา่ ทางดีลอยท์ มีโปรแกรมหนึง
่ ขึน
้ มา เราเรียกว่าเป็น
Best Managed Company ชือ
่ ย่อคือ BMC เราก็จะไป
ดูวา่ ธุรกิจครอบครัวของท่านมีแผนในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างไร Financial Stability เป็นอย่างไร แนวทางการ
บริหารจัดการเป็นอย่างไร ใช้เวลาในการทำ� Work Shop
ไม่นาน แล้วเราก็จะได้ผลออกมา เพือ
่ บอกว่า องค์กรท่าน
ทำ�อะไรดี อะไรเป็นสิง
่ วรจะทำ�ให้ดย
ี ง
้ ไป นอกจาก
่ ทีค
่ิ ๆ ขึน
นัน
่
้ ถ้าผ่านเกณฑ์ของเรา ก็จะมีโลโก้ BMC ตัวนีใ้ ห้ ซึง
สามารถเอาไปใช้ใน นามบัตร หรือเอาไปไว้บน Website
บริษท
ั ท่าน เพือ
่ เป็นการโปรโมทว่าอย่างน้อย เหมือนติด
ดาวว่าร้านนีอ
้ ร่อย เราช่วยดูตรงนัน
้ ได้ครับ

ั ดิ์ | สิง
พันธ์ศก
่
่ เป็นหนึง
่ ทีเ่ ราเข้าไปช่วยได้ คือ เราเข้าไปนัง
ใน Family Board
ดร.วิทย์ | เขายอมรับเราไหม

ดร.วิทย์ | ผมเชือ
่ ว่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือแม้กระทัง
้
ขนาดยักษ์ซง
ึ่ เป็น Family Member น่าจะมีเรือ
่ งของ
ธรรมนูญอยูร่ ะดับหนึง
่ อันนีเ้ ป็นคนเข้าใจของคนทัว
่ ไป ที่
นีค
้ รอบครัวเราต้องใหญ่ขนาดไหน ความมัง
่ คัง
่ เราต้อง
ขนาดไหน จึงจะควรมีธรรมนูญแบบนีแ้ ล้ว
ั ดิ์ | จริงๆ ธรรมนูญครอบครัว ไม่จ�ำ เป็นต้อง
พันธ์ศก
ครอบครัวใหญ่มากต้องมี ผมว่าครอบครัวเล็กๆ
ดร.วิทย์ | คำ�ว่าใหญ่เล็กขึน
้ อยูก
่ บ
ั อะไร จำ�นวน Member
หรือขนาดของ Wealth หรือว่าอะไรครับ
ั ดิ์ | จริงๆ จะดูทง
พันธ์ศก
้ั 2 อย่างก็ได้ แต่หลักๆ หนีไม่
พ้นในเรือ
่ งจำ�นวนสมาชิก นึกสภาพถ้าครอบครัวใหญ่ๆ
บางตระกูลมีเป็นร้อยคน ถามว่าสมาชิกครอบครัวเจอ
กันบ่อยขนาดไหน การเจอกันบางครัง
่ สองปีไม่
้ ปีหนึง
เจอกันเลย หลายๆ ทีใ่ นธรรมนูญครอบครัวยังระบุเอา
ไว้เรือ
่ ง Family Outing อย่างน้อยปีหนึง
่ ต้องมาพบเจอ
กันสักครัง
่ อยูด
่ ว
้ ยกัน ทีน
่ ี่ สักกีว
่ น
ั เราสามารถเขียน
้ หนึง
เข้าไปได้ คือ กลับมา Basic Concept ทำ�อย่างไรให้อยู่
ด้วยกัน ให้รก
ั กัน ให้กลมเกลียวกัน เพราะฉะนัน
้ อะไรที่
เกีย
่ วกับประเด็นนีเ้ ราสามารถใส่เข้าไปในธรรมนูญได้หมด
ถ้ากลับมาตอบคำ�ถามดร. วิทย์วา่ แล้วต้องใหญ่ขนาด
ไหน ครอบครัวต้องมีกี่ Member จริงๆ ต้องกลับมา
ถามตัวเองครับว่า แล้วเรามี Family Activity เราให้ความ
สำ�คัญ เราให้เวลากับครอบครัวบ่อยแค่ไหนมากกว่า
ดร.วิทย์ | ดังทีเ่ ห็นนะครับว่า สิง
่ ทีเ่ ราดูในละครก็ดี เกาหลี
ก็ดี ฮ่องกงก็ดี หรือแม้กระทัง
่ ง
่ ละครไทยนะครับ ในเรือ
ของ Family Business ธุรกิจครอบครัวทีม
่ ค
ี วามมัง
่ คัง
่

ดูแล้วมันเหมือนอาจจะมีปญ
ั หาเกิดขึน
้ แต่ถา้ หากมี
ธรรมนูญครอบครัวแล้วก็จะสามารถทีจ
่ ะลดปัญหา
เหล่านัน
้ ยนะครับ วันนีข้ อบคุณมากทีไ่ ด้คย
ุ
้ ไปได้ดว
กับทางด้านของ Deloitte Private นะครับ ซึง
่ มีความรู้
ประสบการณ์ และสามารถให้ค�ำ แนะนำ�ในเรือ
่ งนีไ้ ด้นะครับ

