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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 man-
aging a successful and sustainable family 
owned business? Khun Phansak Sethsathira, 
Partners and Leader of Deloitte Private Thai-
land 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 dif-
ferently. 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.

Dr.Wit | There is one word I heard since I 
was young. Gong si – same idea, right? Now, 
what is the purpose of a family constitution?

Phansak | The main principle of having 
family constitution is fairness, to allow 
members of the family to live together har-
moniously without anyone taking advantage 
or feeling disadvantage.

Dr.Wit | |  In movies, especially Hong Kong 
movies. The in-laws are considered out-
siders so they have nothing to do with the 
family business. Elements like this is the 
principle of the family constitution, right? 
The family members, outsiders?

Phansak | We can set those rules in the 
family constitution. It is like a company. In a 
company, there is an organisation structure, 

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. 

Dr.Wit | Does a family needs a family 
board?

Phansak | A family can have a family board. 
They can also have a family office, in the 
same sense as a project management. The 
roles are to support & organise family activi-
ties as well as, providing advice.

Dr.Wit | Now, each family is different. Is 
there a ‘rule of thumb’ that can be apply to 
every family? From Deloitte’s experience, 
how do we identify the rules to fit the DNA 
of each family?

Phansak | First of all, we need to talk to the 
main member of the family on what they 
want. What is the family vision? What is the 
family perspective? This is the starting point. 
Then, we interview with other family mem-
bers to see what they want and blend in our 
advice. Since there is no rule of thumb, it is

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 outsid-
er & is hired by certain family member, so 
there might be doubts from other family 
members on our credibility and fairness. 
How do we manage that?

Phansak | We need to let the family mem-
bers know our objectives and roles and 
that we are neutral, regardless of which 
family member bringing us in. Our role is a 
facilitator, who always be neutral. And our 
job is to listen to the needs of each of the 
family member. Another common issue in 
family business is next generation leaders, 
a successor.  We also provide advice on 
the succession planning to ensure smooth 
transition and lessen the conflicts between 
generations.

Dr.Wit | So, as an advisor, we give recom-
mendations and talk to the family to devel-
op a suitable plan for  the family.



Phansak | That is correct.

Dr.Wit | I think it is a good idea to have a 
family constitution. Another important mat-
ter 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 fam-
ily 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? 

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 busi-
ness, 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 com-
pany 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 | 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 business-
es may already have their family consti-
tution. 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 fac-
tors. But mainly it is about number of family 
members.  Some families have hundreds 
family members where it is getting very dif-
ficult for every member to meet, take years 
sometimes. So many families include Family 
Outing in their Family Constitution. It is go-
ing back to the basic concept of connecting 
people in the family by having activities

together, spending time together. Issues like 
this can be included in the family constitu-
tion. 

Dr.Wit | As you can see, what we saw in 
some movies or series are real problems in 
family businesses but having a family con-
stitution can help with better management 
and reduce the problems. Thank you Khun 
Phansak, Leader of Deloitte Private Thailand 
to share this topic with us.
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พนัธศ์กัด์ิ เสตเสถยีร พารท์เนอร์ และ หวัหนา้ทมี ดลีอยท์ ไพรเวท ประเทศไทย 

Synopsis
ธรุกจิครอบครวั ถอืเปน็ธรุกจิทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่
ตอ่เศรษฐกจิของประเทศไทย โดยคดิเปน็สดัสว่นกวา่
 70% ของระบบเศรษฐกจิ ลองฟงั วธิกีารบรหิารจดัการ
ธรุกจิครอบครวัเพือ่ความมัง่คัง่ทีย่ัง่ยนื โดย คณุพนัธ์
ศกัดิ ์เสตเสถยีร พารท์เนอร ์และ หวัหนา้ทมี ดลีอยท ์ไพร
เวท ประเทศไทย 

ดร.วทิย ์| ทำาไมพีแ่ยง่ธรุกจิของผม นอ้ง 3 นอ้ง 3 ไม่
เคยทำางานเลยทำาไมจะมาอยูใ่นกงสขีองเรา FYI by 
Deloitte ในวนันีน้ะครบั จะมาคยุกนัประเดน็ทีเ่รยีกวา่
 Family Business  หรอืวา่ธรุกจิครอบครวัครบั ทา่น
ผูช้มเคยถามไหมครบั เวลาทีค่รอบครวัมคีวามมัง่คัง่
เยอะๆ มสีมาชกิครอบครวัเยอะๆ เขาบรหิารจดัการกนั
ดว้ยวธิกีารอะไรบา้ง วนันีค้รบั ผมอยูก่บัคณุพนัธศ์กัดิ์
 เสตเสถยีร นะครบั จะมาคยุกบัเราในประเดน็ Family 
Business ผมขอถามนดินงึ ครอบครวัครอบครวันงึอยู่
ดว้ยกนั จำาเปน็ตอ้งมกีฎกตกิาดว้ยหรอืครบั 

พนัธศ์กัดิ ์ |  จรงิๆ เรามธีรุกจิแบบหนึง่ทีเ่ราเรยีกวา่
 Family Enterprise Consulting คอืใหค้ำาปรกึษาเกีย่ว
กบัธรุกจิครอบครวั ถา้เราไมอ่ยากใหม้ ีConflict นะครบั
 หรอืเราจะบอกวา่ตอนนีค้รอบครวัเรารกักนัดอียู ่ แตว่า่
อยากใหม้องเลยไปในอนาคตวา่ อกีหนอ่ยเรามลีกูหลาน 
เรามเีขย เรามสีะใภเ้ขา้มานะครบั คนพวกนีอ้าจจะความ

เขา้ใจ หรอื DNA ไมต่รงกนั ตัง้แตเ่ราโตขึน้   เพราะฉะนัน้
เนีย่บางทเีราบอกกอ่นวา่อะไรทำาได ้ทำาไมไ่ดน้ะครบั ใคร
ทีม่สีทิธิม์เีสยีงในครอบครวั ไมใ่ชว่า่ถงึเวลาทะเลาะแลว้
ตา่งคนตา่งอยู่

ดร.วทิย ์ | มอียูค่ำาหนึง่ไดย้นิตัง้แตเ่ดก็เลย คลา้ยๆ กนั
ไหม กงส ีกค็อืในลกัษณะแบบนี ้คอือยูด่ว้ยกนัเปน็กลุม่
กอ้นใหญ ่ทีน่ีค้ำาวา่ธรรมนญูครอบครวั มปีระเดน็อะไร
หลกัๆ บา้งครบัทีค่นเขาจะนกึถงึกนั

พนัธศ์กัดิ ์ | หลกัสำาคญัของการมธีรรมนญูครอบครวั
คอืเพือ่ความยตุธิรรมนะครบั ใหค้น ใหส้มาชกิใน
ครอบครวัยงัใชช้วีติอยูด่ว้ยกนัได ้และรูส้กึวา่ฉนัไมไ่ดเ้อา
เปรยีบ หรอืฉนัเสยีเปรยีบ

ดร.วทิย ์ | เอางา่ยๆ นะครบั ผมเคยไดย้นิ ดตูามหนงั โดย
เฉพาะหนงัฮอ่งกงนะ  ซอ้ใหญ ่ซอ้เปน็คนนอกตระกลู ซอ้
จะมากา้วกา่ยกจิการตระกลูไมไ่ด ้แตซ่อ้กไ็ดท้ำางานเปน็
กำาลงัใจใหพ้ีเ่ธอนะ พีใ่หญเ่ธอเตบิโตมาได ้เพราะฉนั แบบนี้
กเ็กีย่วไหมครบั องคป์ระกอบ เชน่ อนันีเ้ปน็แกนหลกัของ
ครอบครวั อนันีเ้ปน็คนนอก เกีย่วไหม Family Member 
มาจากไหนอะไรยงัไง

พนัธศ์กัดิ ์ | เราสามารถเขยีนลงไปในธรรมนญูครอบครวั
ไดค้รบัวา่ เขย สะใภ ้ภาษาองักฤษเขาเรยีกกนังา่ยๆ

 วา่ In law  In law มสีทิธิ ์มเีสยีงหรอืเปลา่ ในการมาบริ
หารกจิการนะครบั หรอืถา้เรานกึภาพบรษิทั บรษิทักม็ี
โครงสรา้ง ม ีBoard ม ีManagement ม ีMiddle Man-
agement อะไรกแ็ลว้แต ่ครอบครวักเ็หมอืนกนั ม ีFamily 
Board นะครบั เขย สะใภ ้สามารถขึน้ไปออกสทิธิอ์อก
เสยีงเปน็ Board ไดห้รอืเปลา่

ดร.วทิย ์ | Family กต็อ้งม ีBoard เหรอ

พนัธ์ศกัดิ ์ | สามารถทำาได ้เปน็ Family Board นะครบั อกี
กรณหีนึง่ คอื เปน็ Family Office นะครบั เพือ่สนบัสนนุ
ใหค้รอบครวัทำากจิกรรม เหมอืนเปน็ Project Man-
agement ทีเ่ขา้มา Support รวมถงึการใหม้มุมองใหค้ำา
ปรกึษาอะไรกย็งัอยูใ่นวสิยัครบั 

ดร.วทิย ์| แตว่า่ทนีี ้แตล่ะครอบครวัคงจะมลีกัษณะ หรอื
ธรรมชาตทิีไ่มเ่หมอืนกนั มสีตูร พูดงา่ยๆ Rule of Thumb 
ไหม เชน่ ทกุอยา่งตอ้งเปน็แบบนี ้ เชน่ เขย สะใภไ้มค่วรเขา้
มายุง่  จากมมุมองของดลีอยทซ์ึง่กค็งจะมปีระสบการณ์
มาจากทัว่โลกมาอยูแ่ลว้เนีย่ วธิกีารทำางานของเรา กบั
ครอบครวัทีบ่อกวา่ผมอยากใหด้ลีอยท ์เขา้มาชว่ย วธิี
การทำางานทีจ่ะ Identify DNA ของแตล่ะครอบครวั เราใช้
วธิกีารอะไรครบั

พนัธ์ศกัดิ ์ | เริม่ตน้เราตอ้งมาพูดคยุกบัสมาชกิหลกัๆ ใน

ครอบครวักอ่น วา่ในมมุมองของเขาเนีย่ เขาอยากเหน็
อะไร อะไรคอื Family Vision คณุหวงัอะไร คณุอยากได้
อะไร มมีมุมองอยา่งไร อนันีก้ค็อืจะเปน็สิง่ทีเ่ราเริม่ แลว้
ก ็ ลองสมัภาษณก์บัสมาชกิดสูวิา่มคีวามตอ้งการยงัไง
 ในขณะเดยีวกนักเ็ตมิประสบการณข์องเราเขา้ไปนะครบั
 เพือ่ Blend  คอืตอ้งเรยีนแบบนีว้า่ เนือ่งจากไมม่ ีRule 
of Thumb  ทำาใหบ้างครัง้ ทกุงานเหมอืนถกู Tailor ขึน้มา
เพือ่ใหเ้หมาะกนัครอบครวันัน้ๆ เสมอ

ดร.วทิย ์ | เขา้ไปแลว้คงไมใ่ช ่Family Member ทกุคนที่
จะโหวตรบัตวัธรรมนญูนี ้วธิกีารในการทีจ่ะเขา้ไปสรา้ง
ความเขา้ใจ เพราะวา่ดลีอยทเ์ปน็คนนอก ใครจะไปเชือ่ อยู่
ดีๆ  อาจจะมหีวัหนา้ครอบครวั  หรอืบางทอีาจจะบอกวา่
 คนนีพ้ีร่องเอามาจะตอ้งเอือ้พีร่องแนน่อนเลย แบบนีเ้รา
จะมวีธิกีารแทรกตวัเขา้ไปทำางานอยา่งไรครบั

พนัธศั์กดิ ์ | กอ่นอืน่นะครบัเราตอ้งเขา้ไปพูดคยุกบั
สมาชกิหลกัๆ ของครอบครวักอ่นนะครบั แลว้กบ็อก
วตัถปุระสงคท์ีเ่ราเขา้มา ตอ่ใหเ้ปน็พีใ่หญห่รอืพีร่องทีเ่อา
เราเขา้มา เรากต็อ้งวางตวัเปน็กลาง ไมอ่ยา่งงัน้สดุทา้ย
ทำาขึน้มากไ็มม่ใีครเชือ่ เพราะเขากจ็ะมองวา่ เราทำาตรงนี้
ขึน้มาเพือ่ตอบโจทยพ์ีใ่หญพ่ีร่องหรอืเปลา่ แตจ่รงิๆ ไมใ่ช ่
เพราะฉะนัน้ Role ของเรา เรยีกวา่เปน็ Facilitator คอืเปน็
คนกลางทีเ่ชือ่มประเดน็ความตอ้งการของแตล่ะคนใน
สมาชกิครอบครวัเขา้มา อกีประเดน็หนึง่ทีผ่มอยากเสรมิ



กค็อื บางครัง้คนทีส่รา้งธรุกจิขึน้มาเนีย่ ยงัไมค่อ่ยมัน่ใจ
ในการทีจ่ะถา่ยตอ่ใหก้บัรุน่ถดัไป 

ดร.วทิย ์ | Succession ใชไ่หม

พนัธศั์กดิ ์ | Succession Planning คอืเขายงัมคีวาม
กงัวลอยูว่า่ลกูพรอ้มหรอืเปลา่  ถา้มารบัตอ่จะทำาไดด้ี
เหมอืนตวัเองไหม  ในขณะทีล่กูกม็คีวามมัน่ใจวา่ ถา้ฉนั
ขึน้มาทำา ทำาไมเ่หมอืนรุน่พ่อหรอก ฉนัตอ้งทำาไดด้กีวา่
  อนันีก้เ็ปน็เรือ่งทีเ่ราเขา้ไปใหค้ำาปรกึษานะครบั คอืการ
เปลีย่นถา่ย และใหม้นั Smooth ขึน้  ลด Conflict ทีเ่กดิขึน้
ระหวา่งรุน่ ระหวา่ง Generation

ดร.วทิย ์ | พูดงา่ยๆ ในฐานะทีเ่ปน็ทีป่รกึษา คอืเราบอก
เขาวา่แนวทางในการทีจ่ะแผว้ทางหรอื Succession 
Plan จะเปน็ยงัไง กเ็อาไปเสนอใหก้บัทาง Family เขาไปดู
แลว้กห็าจดุลงตวัรว่มกนั

พนัธศั์กดิ ์ | ใชค่รบั 

ดร.วทิย ์ | อกีสว่น อยูก่นัเยอะ มธีรรมนญูกด็นีะครบั ก็
คงเหมอืนรฐัธรรมนญูมัง้ หนา้ตากค็งมหีลายๆ มาตรา
อะไรอยา่งนีน้ะ องคป์ระกอบเหลา่นี ้อกีสว่นสำาคญัมาก
 เรือ่งของแบง่ Wealth หรอืความมัง่คัง่  คนนีไ้ดหุ้น้เทา่ไร
 ดงูา่ยๆ ในเรือ่งเลอืดขน้คนจาง จำาไดไ้หมตอนแบง่นะ คน
นีเ้อาไป 40 คนนีเ้อาไป 40 คนนีไ้ดไ้ป 15  อา้วตายแลว้ฉนั
กม็ลีกูแลว้จะยงัไงกนับา้ง ตรงนี ้ความละเอยีดออ่นของ
มนัเปน็อยา่งไรบา้งครบั

พนัธศั์กดิ ์ | จรงิๆ จะแบง่สดัสว่นอะไรเทา่ไหร ่ขึน้อยูก่บั
เจา้ตวันะครบั เพยีงแตว่า่เราเขา้ไปใหแ้งค่ดิ สมมตุวิา่ มี
ลกู 3 คน จะแบง่ใหเ้ทา่กนัไหม ทำาไมแบง่ใหเ้ทา่กนัเพราะ
อะไร ในขณะทีล่กูคนหนึง่ไมไ่ดท้ำาอะไรเกีย่วกบัครอบครวั
เลย เทีย่วเลน่ เรยีนหนงัสอือยู ่หรอือะไรกแ็ลว้แต ่

ดร.วทิย ์ | ไปโซโลอสิระอยูข่า้งนอก

พนัธศั์กดิ ์ | หรอืไมส่นใจ หรอืประกาศเลยวา่ ผมไมร่บั
ธรุกจิครอบครบัเพราะผมไมช่อบ

ดร.วทิย ์ | มแีบบนีด้ว้ยเหรอ

พนัธศ์กัดิ ์| มแีบบนีค้รบัมแีบบนี ้เพราะฉะนัน้เนีย่ เราจะทำา
ยงัไง เราจะแบง่สดัสว่นของหุน้ หรอืกระทัง่เรือ่งของ

มรดกใหเ้ทา่กนัหรอืเปลา่ ถา้เราอยากมองเลยไปใน
 Generation ที ่3  ถา้เขามลีกูไมเ่ทา่กนั รุน่หลานจะได้
สดัสว่นหุน้ไมเ่ทา่กนั เราจะทำาอยา่งไร หรอืวา่ควรจะเกบ็
ไวก้องกลางสกั 50% เพือ่ดสูวิา่เอาเงนิ 50% ไปลงทนุ
อยา่งอืน่ มเีงนิปนัผลมอีะไรมาแลว้คอ่ยไปกระจายไปตาม
 Family Branch หรอืแบง่แตล่ะครอบครวั อนันีก้เ็ปน็อกี
ทางออกหนึง่

ดร.วทิย ์ | เราคยุกนัมาตัง้นาน จรงิๆ แลว้ธรรมนญูการ
อยูด่ว้ยกนัในครอบครวัทีเ่ขามคีวามมัง่คัง่เยอะๆ นะครบั 
มนัไมไ่ดม้ผีลทางกฎหมายนีค่รบั 

พนัธศั์กดิ ์ | ตอ้งเรยีนแบบนีว้า่ มนัไมไ่ดม้ผีลทาง
กฎหมาย แตว่า่ถามวา่ถา้เราพูดถงึกฎหมายใน
ครอบครวั ความรูส้กึคอืมนัเตรยีมพรอ้มทีจ่ะแตกหกัแลว้ 
เพราะเริม่ไปอา้งขอ้กฎหมาย เริม่อะไรแลว้ การทีม่ ีFrame 
Work ตวันีก้อ่น  เหมอืนกบัวา่เปน็กรอบ เปน็กตกิาเพือ่
บอกวา่อะไรทำาได ้ทำาไมไ่ด ้เหมาะสมหรอืเปลา่กอ่น แต่
ถามวา่มผีลทางกฎหมายไหม ไมม่ ีแตค่ำาถามคอืวา่ เรา
อยากใหค้รอบครวัเราไปยุง่เกีย่วอะไรกฎหมาย เราอยาก
ขึน้ศาลเหรอ ถงึตรงนัน้มนัแทบจะแตกหกั และมนัเสยี
 Concept ตรงนีไ้ป กค็อื Family มนัเริม่ Dilute  Wealth 
มนัเริม่ถกูกระจายออกไป มนัไมแ่กรง่เหมอืนเดมิ 

ดร.วทิย ์ | เวลาทีเ่ราพูดถงึการทำาอะไรกต็ามแต ่เราคง
ตอ้งถามวา่รปูแบบของการบรหิารธรุกจิครอบครวัทีด่ี
 มนัม ีCriteria อะไรบา้งวา่อนันีค้อืด ีเขามตีวัชีว้ดัไหมครบั
 KPI  มตีวัชีว้ดัหรอืเปลา่วา่ธรรมนญูแบบนีถ้งึเรยีกวา่ดี
 ธรรมนญูแบบนีน้า่จะนำาไปสูเ่รือ่งของ Sustainability มี
ไหมครบัตวัพารามเิตอรใ์นการชีว้ดั

พนัธศั์กดิ ์ | จรงิๆ อาจจะไมไ่ดม้อีะไรชดัเจนขนาดนัน้ครบั
 แตว่า่ทางดลีอยท ์มโีปรแกรมหนึง่ขึน้มา  เราเรยีกวา่เปน็
 Best Managed Company ชือ่ยอ่คอื BMC เรากจ็ะไป
ดวูา่ธรุกจิครอบครวัของทา่นมแีผนในการดำาเนนิธรุกจิ
อยา่งไร Financial Stability เปน็อยา่งไร แนวทางการ
บรหิารจดัการเปน็อยา่งไร ใชเ้วลาในการทำา Work Shop 
ไมน่าน แลว้เรากจ็ะไดผ้ลออกมา เพือ่บอกวา่ องคก์รทา่น
ทำาอะไรด ีอะไรเปน็สิง่ทีค่วรจะทำาใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป นอกจาก
นัน้ ถา้ผา่นเกณฑข์องเรา  กจ็ะมโีลโก ้BMC ตวันีใ้ห ้ซึง่
สามารถเอาไปใชใ้น นามบตัร หรอืเอาไปไวบ้น Website 
บรษิทัทา่น เพือ่เปน็การโปรโมทวา่อยา่งนอ้ย เหมอืนตดิ
ดาววา่รา้นนีอ้รอ่ย เราชว่ยดตูรงนัน้ไดค้รบั

ดร.วทิย ์ | สมมตุเิวลาเขาม ีConflict กนั บทบาทของเรา
เปน็อยา่งไรบา้งครบั 

พนัธ์ศักดิ ์ | สิง่ทีเ่ราเขา้ไปชว่ยได ้คอื เราเขา้ไปนัง่เปน็หนึง่
ใน Family Board 

ดร.วทิย ์ | เขายอมรบัเราไหม

พนัธ์ศักดิ ์ | ดว้ยความทีเ่ราเปน็คนกลาง เราไมม่สีว่นได้
สว่นเสยี แลว้กค็ำาปรกึษาของเรากม็าจากพืน้ฐานจาก
ประสบการณข์องเราทีเ่ราใหบ้รกิารทางดา้น Family 
Enterprise Consulting กเ็รยีกวา่เปดิมมุมอง เปดิโลก
ทศันใ์หก้บั Family นัน้ๆ 

ดร.วทิย ์ | ผมเชือ่วา่ธรุกจิขนาดใหญห่รอืแมก้ระทัง้
ขนาดยกัษซ์ึง่เปน็ Family Member  นา่จะมเีรือ่งของ
ธรรมนญูอยูร่ะดบัหนึง่  อนันีเ้ปน็คนเขา้ใจของคนทัว่ไป ที่
นีค้รอบครวัเราตอ้งใหญข่นาดไหน ความมัง่คัง่เราตอ้ง
ขนาดไหน จงึจะควรมธีรรมนญูแบบนีแ้ลว้ 

พนัธ์ศักดิ ์ | จรงิๆ ธรรมนญูครอบครวั ไมจ่ำาเปน็ตอ้ง
ครอบครวัใหญม่ากตอ้งม ีผมวา่ครอบครวัเลก็ๆ 

ดร.วทิย ์ | คำาวา่ใหญเ่ลก็ขึน้อยูก่บัอะไร จำานวน Member 
หรอืขนาดของ Wealth หรอืวา่อะไรครบั  

พนัธ์ศักดิ ์ | จรงิๆ จะดทูัง้ 2 อยา่งกไ็ด ้แตห่ลกัๆ หนไีม่
พน้ในเรือ่งจำานวนสมาชกิ นกึสภาพถา้ครอบครวัใหญ่ๆ
  บางตระกลูมเีปน็รอ้ยคน ถามวา่สมาชกิครอบครวัเจอ
กนับอ่ยขนาดไหน การเจอกนับางครัง้ปหีนึง่สองปไีม่
เจอกนัเลย หลายๆ ทีใ่นธรรมนญูครอบครวัยงัระบเุอา
ไวเ้รือ่ง Family Outing  อยา่งนอ้ยปหีนึง่ตอ้งมาพบเจอ
กนัสกัครัง้หนึง่  อยูด่ว้ยกนั ทีน่ี ่สกักีว่นั เราสามารถเขยีน
เขา้ไปได ้คอื กลบัมา Basic Concept ทำาอยา่งไรใหอ้ยู่
ดว้ยกนั ใหร้กักนั ใหก้ลมเกลยีวกนั เพราะฉะนัน้ อะไรที่
เกีย่วกบัประเดน็นีเ้ราสามารถใสเ่ขา้ไปในธรรมนญูไดห้มด
 ถา้กลบัมาตอบคำาถามดร. วทิยว์า่  แลว้ตอ้งใหญข่นาด
ไหน ครอบครวัตอ้งมกีี ่Member  จรงิๆ ตอ้งกลบัมา
ถามตวัเองครบัวา่ แลว้เราม ีFamily Activity เราใหค้วาม
สำาคญั  เราใหเ้วลากบัครอบครวับอ่ยแคไ่หนมากกวา่

ดร.วทิย ์ | ดงัทีเ่หน็นะครบัวา่ สิง่ทีเ่ราดใูนละครกด็ ีเกาหลี
กด็ ีฮอ่งกงกด็ ี หรอืแมก้ระทัง่ละครไทยนะครบั  ในเรือ่ง
ของ Family Business ธรุกจิครอบครวัทีม่คีวามมัง่คัง่  

ดแูลว้มนัเหมอืนอาจจะมปีญัหาเกดิขึน้ แตถ่า้หากมี
ธรรมนญูครอบครวัแลว้กจ็ะสามารถทีจ่ะลดปญัหา
เหลา่นัน้ไปไดด้ว้ยนะครบั   วนันีข้อบคณุมากทีไ่ดค้ยุ
กบัทางดา้นของ Deloitte Private นะครบั ซึง่มคีวามรู ้
ประสบการณ ์และสามารถใหค้ำาแนะนำาในเรือ่งนีไ้ดน้ะครบั


