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คว�มไวว้�งใจเป็น็ิสิ�งจำ�เป็น็ิในิช่ว่งเวล�นิ้�

ธุรุกิจิครอบครวัส�ม�รถสร�้งคว�มไดำเ้ป็รย้บท�งธุรุกิจิ ดำว้ยกิ�ร

ใหค้ว�มสำ�คญัในิกิ�รบรหิ�รจดัำกิ�ร 5 ภ�รกิจิสำ�คญั อนัิไดำแ้กิ ่ 

กิ�รส่�อส�ร กิ�รบรหิ�รเพ่�อกิ�รเตบิโต กิ�รเรง่พฒันิ�ระบบดำจิทิลั 

กิ�รเตรย้มพรอ้มในิอนิ�คต และกิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รอย�่งม้

ป็ระสทิธุภิ�พ

กิ�รบรหิ�รจดัำกิ�รภ�รกิจิสำ�คญัข้�้งตน้ิมค้ว�มยุง่ย�กิ

ซับัซัอ้นิอยูแ่ลว้ในิช่ว่งเวล�ป็กิต ิแตย่ิ�งมค้ว�มยุง่ย�กิและ

ท�้ท�ยม�กิข้้�นิในิช่ว่งท้�มก้ิ�รแพรร่ะบ�ดำข้องโรคโควดิำ-19 

ซั้�งสง่ผลกิระทบตอ่กิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิแทบทกุิธุรุกิจิและกิ�ร

ดำำ�รงช่ว้ติข้องเร�ทกุิคนิ

ธุรุกิจิครอบครวัควรบรหิ�รจดัำกิ�ร 5 ภ�รกิจิสำ�คญัข้�้งตน้ิ

ดำว้ยกิ�รสร�้งคว�มไวว้�งใจ ทั�งนิ้� คว�มไวว้�งใจคอ่

คว�มเช่่�อท้�บคุคลหนิ้�งมต้อ่บคุคลอ่�นิ สำ�หรบัธุรุกิจิแลว้

คว�มไวว้�งใจคอ่คว�มเช่่�อใจระหว�่งองคก์ิรกิบั

ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ ซั้�งจะเป็น็ิพ่�นิฐ�นิสำ�คญัท้�สร�้งคว�มสำ�เรจ็

แกิธุ่รุกิจิครอบครวั

จรงิ ๆ แลว้เจ�้ข้องธุรุกิจิครอบครวัจำ�นิวนิไมน่ิอ้ยเป็น็ิ

ตวัอย�่งท้�ดำใ้นิกิ�รนิำ�พ�องคก์ิรดำว้ยกิลยทุธุค์ว�มไวว้�งใจ

อย�่งเช่น่ิกิ�รนิำ�ม�ตรกิ�รป็อ้งกินัิโควดิำ-19 ม�บงัคบัใช่้

อย�่งรวดำเรว็ กิ�รป็รบัเป็ล้�ยนิกิลยทุธุแ์ละกิ�รจดัำลำ�ดำบั

คว�มสำ�คญัพนัิธุกิจิข้ององคก์ิรใหม ่รวมทั�ง กิ�รบรจิ�ค

ทรพัยส์นิิและเสย้สละเวล�เพ่�อช่ว่ยเหลอ่สงัคม

อย�่งไรกิด็ำ ้ธุรุกิจิครอบครวัยงัมโ้อกิ�สในิกิ�รสร�้งคว�ม

ไวว้�งใจไดำอ้ก้ิหล�ยวธิุ ้ตวัอย�่งเช่น่ิ กิ�รพฒันิ�ระบบ

กิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ร เนิ่�องจ�กิผูบ้รหิ�รหลกัิข้องธุรุกิจิ

ครอบครวัในิป็ระเทศไทยสว่นิใหญย่งัอยูใ่นิรุน่ิผูก้ิอ่ตั�ง กิ�ร

ป็รบัเป็ล้�ยนิรปู็แบบโครงสร�้งองคก์ิรจ�กิโครงสร�้งท้�รวม

ศนูิยก์ิ�รตดัำสนิิใจท้�ผูน้ิำ�เพย้งคนิเดำย้ว ม�เป็น็ิโครงสร�้งท้�

กิระจ�ยอำ�นิ�จหรอ่โครงสร�้งองคก์ิรแบบแนิวร�บ (Flat 

Organization Structure)  ทั�งนิ้� โครงสร�้งแบบรวมศนูิยม์้

คว�มเหม�ะสมกิบักิ�รบรหิ�รจดัำกิ�รองคก์ิรข้นิ�ดำเลก็ิ แต่

เม่�อองคก์ิรเตบิโตข้้�นิเร่�อย ๆ โครงสร�้งแบบดำงักิล�่วอ�จ

เป็น็ิอปุ็สรรคตอ่กิ�รป็รบัตวัใหท้นัิตอ่สถ�นิกิ�รณ์ฉ์กุิเฉนิิ

หรอ่กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงอ่�นิ ๆ ท้�อ�จจะเกิดิำข้้�นิ องคก์ิรจง้

ควรพฒันิ�ระบบกิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รใหเ้หม�ะสมในิกิ�ร

ดำำ�เนินิิธุรุกิจิภ�ยใตค้ว�มท�้ท�ยในิโลกิท้�เป็ล้�ยนิแป็ลงอย�่ง

รวดำเรว็

ร�ยง�นิฉบบันิ้�ไดำร้วบรวมแนิวท�งกิ�รสร�้งคว�มไวว้�งใจ

ท้�ธุรุกิจิครอบครวัส�ม�รถนิำ�ม�ป็รบัใช่ ้กิ�รสร�้งคว�ม

ไวว้�งใจไมใ่ช่เ่พย้งกิ�รแสดำงเจตนิ�โดำยระบใุนิแผนิง�นิหรอ่

กิลยทุธุข์้องบรษัิัทเท�่นิั�นิแตต่อ้งสร�้งผ�่นิกิ�รกิระทำ�และ

ผลง�นิครอบคลมุทั�งกิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิป็ระจำ�วนัิจนิถง้กิ�ร

บรหิ�รคว�มค�ดำหวงัข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ในิช่ว่งแหง่กิ�ร

เป็ล้�ยนิแป็ลง ทั�งนิ้� คว�มไวว้�งใจข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้แบง่

ออกิเป็น็ิ 4 ดำ�้นิ ไดำแ้กิ ่คว�มไวว้�งใจท�งกิ�ยภ�พ

(Physical Trust) คว�มไวว้�งใจท�งอ�รมณ์ ์(Emotional 

Trust) คว�มไวว้�งใจท�งกิ�รเงนิิ (Financial Trust) และ

คว�มไวว้�งใจท�งดำจิทิลั (Digital Trust)  

เนิ่�องจ�กิกิ�รฟื้้�นิตวัข้องแตล่ะธุรุกิจิอ�จจะมค้ว�มไม่

เท�่เทย้มกินัิ กิ�รอยูร่อดำข้องธุรุกิจิครอบครวัข้้�นิอยูก่ิบั

ผูก้ิอ่ตั�งหรอ่สม�ช่กิิครอบครวัท้�เป็น็ิผูบ้รหิ�รธุรุกิจิ 

กิ�รบรหิ�รภ�ยใตส้ภ�วกิ�รณ์โ์ควดิำทำ�ใหผู้บ้รหิ�รธุรุกิจิ

ครอบครวัอ�จมก้ิงัวลใจตอ่ทั�งกิ�รบรหิ�รง�นิบรษัิัทและช่่�อ

เสย้งวงศต์ระกิลู กิ�รสร�้งคว�มไวว้�งใจจง้เป็น็ิสิ�งจำ�เป็น็ิ

อย�่งยิ�งในิช่ว่งเวล�นิ้�ท้�จะพ�ธุรุกิจิฝ่�่วกิิฤตครั�งนิ้�ไดำอ้ย�่ง

สำ�เรจ็เนิ่�องจ�กิคว�มไวว้�งใจเป็น็ิพ่�นิฐ�นิข้องทกุิคว�ม

สมัพนัิธุแ์ละเป็น็ิพ่�นิฐ�นิข้องคว�มสำ�เรจ็ ซั้�งเร�มกัิจะพบว�่

บรษิัทัท้�ไดำร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กิผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้มกัิจะมก้ิ�ร

เตบิโตท้�เรว็กิว�่บรษัิัทท้�ไมไ่ดำร้บัคว�มไวว้�งใจ

Maple Leaf Educational Systems เป็น็ิโรงเรย้นิ

นิ�นิ�ช่�ตแิหง่แรกิในิป็ระเทศจน้ิ จดัำตั�งข้้�นิในิช่ว่งตน้ิ

ทศวรรษัท้� 1990 และมศ้นูิยบ์รกิิ�รกิ�รศก้ิษั�ท้�ใหญ่

ท้�สดุำ ตั�งอยูใ่นิเมอ่งอูฮ่ั่ั�นิ อนัิเป็น็ิศนูิยก์ิล�งกิ�รแพร่

ระบ�ดำโรคโควดิำ-19 ท้�มก้ิ�รร�ยง�นิผูต้ดิำเช่่�อม�กิถง้

60,000 กิรณ์้

อย�่งไรกิต็�ม กิลบัไมพ่บผูต้ดิำเช่่�อโควดิำ-19 เลยแม้

แตร่�ยเดำย้ว ในิพ่�นิท้�วทิย�เข้ตข้อง Maple Leaf ท้�

เมอ่งอูฮ่ั่ั�นิและโรงเรย้นิในิเครอ่อก้ิจำ�นิวนิ 104 แหง่

ทั�วโลกิ อก้ิทั�งยงัส�ม�รถรบัมอ่กิบัสถ�นิกิ�รณ์ก์ิ�ร

แพรร่ะบ�ดำข้องโควดิำ-19 ใหผ้�่นิพน้ิไดำเ้ป็น็ิอย�่งดำ ้

ซั้�งคว�มสำ�เรจ็ข้อง Maple Leaf เป็น็ิผลม�จ�กิกิ�ร

ตดัำสนิิใจท้�เดำด็ำเดำ้�ยวและคำ�นิง้ถง้ผูม้ส้ว่นิไดำส้ว่นิเสย้ 

ดำว้ยระบบกิ�รบรหิ�รง�นิและกิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ร

ท้�โป็รง่ใสทำ�ใหท้ม้ผูบ้รหิ�รมอ้สิระและส�ม�รถป็รบั

เป็ล้�ยนิกิลยทุธุแ์ละกิำ�หนิดำแนิวท�งกิ�รทำ�ง�นิ โดำย

กิ�รใช่ป้็ระโยช่นิจ์�กิเทคโนิโลยใ้นิกิ�รป็รบัเป็ล้�ยนิระบบ

กิ�รเรย้นิกิ�รสอนิไป็ยงัรปู็แบบกิ�รศก้ิษั�ท�งไกิล

 (Remoted Learning) ส�ม�รถคงคว�มตอ่เนิ่�องในิ

กิ�รเรย้นิรูแ้ละไมก่ิระทบตอ่คว�มสำ�เรจ็ท�งกิ�รศก้ิษั�

ข้องนิกัิเรย้นิไดำ้

ดำว้ยวฒันิธุรรมกิ�รกิระจ�ยอำ�นิ�จในิกิ�รตดัำสนิิใจ

(Empowerment) ผูอ้ำ�นิวยกิ�รโรงเรย้นิจง้มค้ว�ม

คลอ่งตวัในิกิ�รบรหิ�รจดัำกิ�รกิำ�หนิดำกิ�รและรปู็แบบ

กิ�รเรย้นิกิ�รสอนิต�มบรบิทในิพ่�นิท้�นิั�นิ ๆ รวมทั�ง

กิ�รกิำ�หนิดำม�ตรกิ�รป็อ้งกินัิโรคตดิำเช่่�อโควดิำ-19 ท้�

เครง่ครดัำ ยงัช่ว่ยสร�้งคว�มเช่่�อมั�นิในิกิลุม่นิกัิเรย้นิ

และคร ูทั�งนิ้� Maple Leaf จง้เป็น็ิตวัอย�่งองคก์ิรท้�

อ�ศยัคว�มไวว้�งใจท้�มร้ะหว�่งองคก์ิรและผูม้ส้ว่นิ

ไดำเ้สย้ทกุิฝ่�่ยม�รบัมอ่กิบัสถ�นิกิ�รณ์แ์ละส�ม�รถ

รอดำพน้ิวกิิฤตครั�งนิ้�ไดำอ้ย�่งสำ�เรจ็
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คว�มไวว้�งใจ คอ่ คว�มเช่่�อท้�บคุคลใดำบคุคลหนิ้�งไดำม้ใ้ห้

กิบับคุคลอ่�นิ ว�่บคุคลนิั�นิจะซั่�อสตัยต์อ่เข้� ไมท่ำ�ร�้ย หรอ่

เอ�เป็รย้บเข้� เป็น็ิป็จัจยัพ่�นิฐ�นิท้�แสดำงถง้คว�มสมัพนัิธุ์

ระหว�่งกินัิและกินัิ ท้�กิอ่ใหเ้กิดิำคว�มรูส้ก้ิท้�ดำ ้ๆ ตอ่กินัิ เกิดิำ

คว�มตั�งใจท้�จะทำ�สิ�งดำ ้ๆ ใหก้ินัิ ใหค้ว�มรว่มมอ่ในิกิ�รทำ�

สิ�งต�่ง ๆ ดำว้ยใจจรงิ และเกิดิำคว�มภกัิดำต้อ่กินัิ

ผูน้ิำ�ส�ม�รถสร�้งคว�มไวว้�งใจไดำเ้ม่�อแสดำงคว�มส�ม�รถ

และคว�มมุง่มั�นิในิกิ�รป็ฏิบิตัหินิ�้ท้�ดำว้ยกิ�รรกัิษั�คำ�มั�นิและ

ป็ฏิบิตัติอ่ผูอ้่�นิดำว้ยคว�มใสใ่จอย�่งสมำ��เสมอ ดำงันิั�นิ 

คว�มไวว้�งใจ จง้เป็น็ิผลข้องกิ�รกิระทำ�ในิทกุิ ๆ วนัิ 

ท้�คอ่ย ๆ สั�งสมจนินิำ�ไป็สูค่ว�มสมัพนัิธุอ์นัิดำต้อ่กินัิ และเกิดิำ

คณุ์ค�่ตอ่กิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิในิท้�สดุำ  

นำยิ�มของคว�มไวว้�งใจ

ผูน้ิำ�ธุรุกิจิท้�ตอ้งกิ�รสร�้งคว�มไวว้�งใจกิบัผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้

ควรเริ�มจ�กิกิ�รเข้�้ใจคว�มตอ้งกิ�รข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ในิ

คว�มไวว้�งใจทั�ง 4 ดำ�้นิ อนัิป็ระกิอบดำว้ย

• คว�มไวว้�งใจท่�งกิ�ยภ�พ (Physical Trust): ผูม้สว่นิ 

ไดำเ้สย้ เช่่�อใจ ตอ่คว�มป็ลอดำภยัข้องสถ�นิท้� เช่น่ิ  

สำ�นิกัิง�นิ และร�้นิค�้

• คว�มไวว้�งใจท่�งอ�รมณ์ ์ (Emotional Trust): ผูม้ ้

สว่นิไดำเ้สย้ เช่่�อใจ ว�่คว�มตอ้งกิ�รท�งอ�รมณ์แ์ละ

คว�มตอ้งกิ�รท�งสงัคมจะไดำร้บักิ�รคุม้ครองดำแูล   

• คว�มไวว้�งใจท่�งกิ�รเงนิำ (Financial Trust): ผูม้ส้ว่นิ 

ไดำเ้สย้ เช่่�อใจ ว�่จะไดำร้บักิ�รดำแูลท�งเศรษัฐกิจิและ 

กิ�รเงนิิ

• คว�มไวว้�งใจท่�งด้จิทิ่ลั (Digital Trust): ผูม้ส้ว่นิไดำ ้

เสย้ เช่่�อใจ ในิกิ�รรกัิษั�ข้อ้มลู

ผูน้ิำ�ธุรุกิจิควรมค้ว�มเข้�้ใจถง้คว�มไวว้�งใจดำ�้นิท้�

ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้แตล่ะกิลุม่ใหค้ว�มสำ�คญัม�กิท้�สดุำ พฒันิ�

กิลยทุธุท์้�เหม�ะสมและส่�อส�รข้อ้คว�มอย�่งโป็รง่ใสและ

ตรงไป็ตรงม�เพ่�อสร�้งและรกัิษั�คว�มไวว้�งใจดำ�้นิท้�

ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ใหค้ว�มสำ�คญัดำงักิล�่ว    

ประเภทความไว้วางใจทั้ง 4 ด้าน  ความมุ่งมั่น

ความสามารถ 

ดิจิทัล

อารมณ์

การเงิน
ความไว้วางใจว่าได้รับ
การดูแลทางเศรษฐกิจ

กายภาพ 

ความไว้วางใจต่อ
ความปลอดภัยใน
สถานที่ 

ความไว้วางใจว่าความต้องการ
ทางอารมณ์ และสังคมได้รับการ
คุ้มครองดูแล

ความไว้วางใจในการ
รักษาข้อมูล
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คว�มไวว้�งใจและกิ�รส่�อส�ร: เนิน้ิกิ�รส่�อส�รดำว้ยคว�มโป็รง่ใส
ตอ่ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ทกุิร�ย  

กิ�รส่�อส�รอย�่งมป้็ระสทิธุภิ�พ

เป็น็ิเคร่�องมอ่ในิกิ�รดำำ�เนินิิ

ธุรุกิจิท้�สำ�คญัท้�สดุำ โดำยเฉพ�ะ

อย�่งยิ�งสำ�หรบัธุรุกิจิ

ครอบครวัท้�คำ�พูดำเป็น็ิดำั�งคำ�มั�นิ

สญัญ�

สำ�หรบัธุรุกิจิครอบครวั กิ�รส่�อส�รกิบัลกูิค�้เป็น็ิกิ�รทำ�คว�มเข้�้ใจคว�มตอ้งกิ�รข้องลกูิค�้ และทศันิคตลิกูิค�้ท้�มต้อ่

ผลติภณั์ฑ์แ์ละบรกิิ�ร ในิข้ณ์ะท้�กิ�รส่�อส�รกิบัพนิกัิง�นิอย�่งโป็รง่ใสเป็น็ิกิ�รสร�้งคว�มผกูิพนัิตอ่องคก์ิรและกิ�รส่�อส�ร

ระหว�่งสม�ช่กิิในิครอบครวัเพ่�อสร�้งคว�มเข้�้ใจอนัิดำ ้โดำยเฉพ�ะกิบัสม�ช่กิิต�่งวยั ควรจะเป็ดิำโอกิ�สใหม้ก้ิ�รส่�อส�รกินัิให้

บอ่ยครั�ง โดำยเฉพ�ะในิช่ว่งวกิิฤตนิ้�

โควิดิ-19 ทำำ�ให้ก้�รสื่่�อสื่�รมีคีวิ�มีสื่ำ�คญัมี�กขึ้้�น

สภ�วกิ�รณ์โ์ควดิำ-19 ไดำย้ำ��ใหเ้หน็ิถง้คว�มสำ�คญัข้องกิ�รส่�อส�ร โดำยเฉพ�ะกิบัลกูิค�้ท้�อ�จกิงัวลตอ่ศกัิยภ�พธุรุกิจิท้�จะดำแูล

และตอบสนิองตอ่คว�มตอ้งกิ�รคว�มป็ลอดำภยัข้องตนิ ธุรุกิจิครอบครวัตอ้งส่�อส�รทั�งดำว้ยว�จ�และกิ�รกิระทำ�ใหล้กูิค�้

ทร�บถง้ม�ตรกิ�รป็อ้งกินัิโรคโควดิำ-19 ภ�ยในิพ่�นิท้�ร�้นิค�้เพ่�อสร�้งคว�มไวว้�งใจท�งกิ�ยภ�พ หรอ่กิ�รสร�้งคว�มไว้

ว�งใจท�งดำจิทิลัดำว้ยระบบกิ�รรกัิษั�ข้อ้มลูสว่นิบคุคลท้�รดัำกิมุและเข้ม้งวดำสำ�หรบัรปู็แบบกิ�รซั่�อข้�ยออนิไลนิ ์เป็น็ิตน้ิ ทั�งนิ้� 

ธุรุกิจิครอบครวัท้�กิำ�ลงัพฒันิ�ศกัิยภ�พท�งดำจิทิลัหรอ่กิำ�ลงัเริ�มจดัำตั�งระบบกิ�รส่�อส�รและป็ระช่�สมัพนัิธุ ์อ�จมข้้อ้จำ�กิดัำในิ

กิ�รส่�อส�รและตดิำตอ่กิบัลกูิค�้ในิสภ�วกิ�รณ์น์ิ้�

 
ในิข้ณ์ะเดำย้วกินัิ กิ�รระบ�ดำข้องโรคโควดิำ-19 กิส็ร�้งคว�มท�้ท�ยในิกิ�รส่�อส�รระหว�่งธุรุกิจิครอบครวักิบัพนิกัิง�นิและคูค่�้

ดำว้ยเช่น่ิกินัิ กิ�รส่�อส�รท้�ไมม่ป้็ระสทิธุภิ�พอ�จทำ�ใหเ้กิดิำคว�มกิงัวลตอ่สภ�พคลอ่งท�งกิ�รเงนิิทำ�ใหค้ว�มไวว้�งใจท�งกิ�ร

เงนิิตอ่บรษิัทัลดำลง นิอกิจ�กินิ้� กิ�รส่�อส�รข้อ้มลูข้องสถ�นิกิ�รณ์ก์ิ�รแพรร่ะบ�ดำข้องโรคในิพ่�นิท้�ทำ�ง�นิท้�ไมค่รบถว้นิหรอ่ข้�ดำ

คว�มช่ดัำเจนิ ยงัอ�จบั�นิทอนิคว�มไวว้�งใจดำ�้นิกิ�ยภ�พ โดำยเฉพ�ะกิบักิลุม่พนิกัิง�นิท้�จำ�เป็น็ิตอ้งเดำนิิท�งม�ทำ�ง�นิในิพ่�นิท้�

และลกูิค�้ท้�กิำ�ลงัตดัำสนิิใจจะเดำนิิท�งม�ท้�พ่�นิท้�สำ�นิกัิง�นิอก้ิดำว้ย

ข้อ้คดิำท้�สง่เสรมิคว�มกิ�้วหนิ�้ข้องธุรุกิจิครอบครวั

ลกูิค�้ พนิกัิง�นิ ผูผ้ลติ ช่มุช่นิ และสม�ช่กิิครอบครวั เช่่�อมั�นิในิธุรุกิจิข้องท�่นิ

ม�กินิอ้ยเพย้งใดำ
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โอกิ�ส

กิ�รสู่่�อสู่�รเพ่�อสู่ร�้งคว�มไวว้�งใจ 

ผูน้ิำ�ธุรุกิจิควรกิำ�หนิดำแผนิกิ�รส่�อส�รท้�สะทอ้นิคว�มเข้�้อกิ

เข้�้ใจตอ่คว�มตอ้งกิ�รข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ รวมถง้แนิวท�ง

ท้�จะดำแูลคว�มตอ้งกิ�รข้องทกุิคนิใหด้ำท้้�สดุำ

จดั้ตั�งท่ม่ประช�สู่มัพนัำธุใ์นำภ�วะวกิิฤต กิ�รส่�อส�รในิสถ�นิกิ�รณ์ฉ์กุิเฉนิิทั�งกิบับคุคลภ�ยในิและ

ภ�ยนิอกิองคก์ิรควรช่ดัำเจนิและแสดำงถง้คว�มเหน็ิอกิเหน็ิใจ จะช่ว่ยใหเ้กิดิำคว�ม

ตอ่เนิ่�องในิกิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิ และเพิ�มคว�มไวว้�งใจตอ่องคก์ิรไป็ดำว้ยพรอ้ม ๆ กินัิ

พฒันำ�แผนำกิ�รสู่่�อสู่�รสู่ำ�หรบับคุล�กิรบรษิัทั่ใหค้รอบคลมุและคำ�นำงึถงึท่กุิฝ่�่ย นิอกิจ�กิกิ�รส่�อส�ร

ใหม้�กิท้�สดุำเท�่ท้�จะทำ�ไดำใ้นิช่ว่งท้�มค้ว�มไมแ่นิน่ิอนิ จะช่ว่ยคล�ยคว�มกิงัวลข้องบคุล�กิรบรษิัทัแลว้

กิ�รส่�อส�รข้อ้มลูอย�่งสมำ��เสมอและทนัิทว่งทย้งัเพิ�มคว�มเช่่�อมั�นิตอ่องคก์ิรอก้ิดำว้ย ดำงันิั�นิ ในิช่ว่ง

เวล�นิ้�ธุรุกิจิครอบครวัจง้ควรใหค้ว�มสำ�คญัตอ่กิ�รแจง้ข่้�วส�รต�่ง ๆ รวมถง้สถ�นิกิ�รณ์ก์ิ�รแพร่

ระบ�ดำข้องโรคในิพ่�นิท้�ภ�ยในิบรษัิัท

เปดิ้โอกิ�สู่ใหพ้นำกัิง�นำเปน็ำผ่สู้่่�อสู่�รกิบัลก่ิค�้และผ่ม้สู่่�วนำได้เ้สู่ย่ได้ด้้ว้ยเช�นำกินัำ บคุล�กิรบรษิัทัเป็น็ิ

ตวัแทนิข้ององคก์ิรท้�จะสร�้งคว�มป็ระทบัใจตอ่ลกูิค�้และผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ไดำ ้ซั้�งในิมมุมองข้อง

คนิภ�ยนิอกิกิ�รไดำส้่�อส�รกิบัพนิกัิง�นิโดำยตรงอ�จจะนิ�่เช่่�อถอ่ม�กิกิว�่กิ�รรบัข้อ้มลูจ�กิ

ช่อ่งท�งกิ�รส่�อส�รอย�่งเป็น็ิท�งกิ�รข้องบรษัิัทอก้ิดำว้ย

แสู่ด้งขอ้มล่ท่�งกิ�รเงนิำอย��งโปร�งใสู่เปน็ำประโยชนำใ์นำเชงิกิลยทุ่ธุ ์ ถง้แมจ้ะไมม่ข้้อ้กิำ�หนิดำท�ง

กิฎหม�ยใหบ้รษัิัทจำ�กิดัำเป็ดิำเผยข้อ้มลูกิ�รเงนิิตอ่ส�ธุ�รณ์ะ อย�่งไรกิด็ำ ้กิ�รส่�อส�รข้อ้มลูสถ�นิะ

ท�งกิ�รเงนิิบ�งสว่นิข้องบรษัิัทใหแ้กิผู่ม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ไดำ ้จะสร�้งคว�มมั�นิใจตอ่สถ�นิะท�งกิ�รเงนิิข้อง

บรษัิัท ซั้�งจะทำ�ใหธุ้รุกิจิครอบครวัมค้ว�มไดำเ้ป็รย้บเช่งิกิลยทุธุใ์นิช่ว่งท้�เศรษัฐกิจิมค้ว�มไมแ่นิน่ิอนิ 
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คว�มไวว้�งใจและกิ�รบรหิ�รเพ่�อกิ�รเตบิโต: ใหค้ว�มสำ�คญักิบั
คว�มสมัพนัิธุภ์�ยใตช้่ว่งเวล�แหง่กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลง

ในิป็ ี2019 ธุรุกิจิครอบครวัในิเอเช่ย้แป็ซัฟิื้กิิ มม้ลูค�่สทุธุิ

เฉล้�ยกิว�่ 900 ล�้นิเหรย้ญสหรฐั ทั�งนิ้� ธุรุกิจิครอบครวั

สว่นิใหญย่งัคงบรหิ�รง�นิโดำยผูก้ิอ่ตั�งท้�สร�้งคว�มสำ�เรจ็

ท�งธุรุกิจิดำว้ยกิ�รตดัำสนิิใจท้�เฉย้บคมและกิ�รลงมอ่ทำ�ต�ม

เป็�้หม�ยใหเ้กิดิำผลสมัฤทธุิ� 

กิ�รใช่น้ิวตักิรรมเพ่�อเพิ�มป็ระสทิธุภิ�พหรอ่กิ�รข้ย�ยตล�ดำ

ท�งกิ�รค�้ใหม ่ถอ่เป็น็ิหนิ้�งในิกิลยทุธุอ์นัิเป็น็ิท้�นิยิมข้อง

ธุรุกิจิครอบครวั เนิ่�องจ�กิธุรุกิจิครอบครวัมค้ว�มคลอ่งตวั

ในิกิ�รดำำ�เนินิิกิ�รต�มแผนิธุรุกิจิท้�เนิน้ิกิ�รเตบิโตในิระยะย�ว

โดำยไมต่อ้งกิงัวลตอ่แรงกิดำดำนัิจ�กิผูถ้อ่หุน้ิร�ยยอ่ย ดำงันิั�นิ

คว�มไวว้�งใจระหว�่งธุรุกิจิครอบครวัและผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้

จง้เป็น็ิเสมอ่นิสิ�งยด้ำเหนิ้�ยวคว�มสมัพนัิธุร์ะหว�่งกินัิไวแ้ลว้

คอ่ย ๆ เตบิโตไป็พรอ้ม ๆ กินัิ

โควดิ้-19 ท่ำ�ใหก้ิ�รเตบิโตมสู่่ำ�คญัม�กิยิ�งขึ�นำ

โควดิำ-19 สง่ผลกิระทบตอ่กิ�รเตบิโตข้องธุรุกิจิครอบครวั

ในิแตล่ะป็ระเทศและแตล่ะธุรุกิจิไมเ่ท�่กินัิ จ�กิผลกิ�รสำ�รวจ

เม่�อเรว็ ๆ นิ้� มก้ิ�รค�ดำกิ�รณ์ว์�่ ภ�ยในิ 12 เดำอ่นิข้�้งหนิ�้ 

ป็ระม�ณ์ 40% ข้องธุรุกิจิครอบครวัทั�วโลกิจะมร้�ยไดำ้

และกิำ�ไรฟื้้�นิกิลบัม�เทย้บเท�่กิบัระดำบักิอ่นิวกิิฤต

โควดิำ-19 โดำยรฐับ�ลแถบทกุิป็ระเทศมก้ิ�รออกินิโยบ�ย

กิระตุน้ิเศรษัฐกิจิเพ่�อช่ว่ยเหลอ่ไป็สูภ่�คเอกิช่นิ แตค่ว�ม

เส้�ยงดำ�้นิหว่งโซัอ่ปุ็ท�นิท้�อ�จเกิดิำภ�วะช่ะงกัิงนัิ ป็ระเดำน็ิ

ดำ�้นิภมูศิ�สตรก์ิ�รเมอ่ง กิเ็ป็น็ิอก้ิหนิ้�งคว�มท�้ท�ยเพิ�มเตมิ

ท้�ธุรุกิจิครอบครวัในิป็ระเทศไทยจะตอ้งรบัมอ่ควบคูก่ินัิไป็ 

อย�่งไรกิด็ำ ้กิม็บ้�งธุรุกิจิท้�ยงัเตบิโตและโดำดำเดำน่ิในิช่ว่ง

ภ�วะโควดิำ-19 ดำว้ยกิ�รป็รบัเป็ล้�ยนิรปู็แบบธุรุกิจิใหมอ่ย�่ง

รวดำเรว็และทนัิทว่งท้

กิ�รป็รบัเป็ล้�ยนิเพ่�อกิ�รเตบิโตข้องธุรุกิจิในิช่ว่งเวล�นิ้� เป็น็ิ

เสมอ่นิกิ�รทดำสอบคว�มส�ม�รถและศกัิยภ�พข้องธุรุกิจิ

ต�่ง ๆ ตวัอย�่งเช่น่ิ บรษัิัท Blue Bird ซั้�งเป็น็ิบรษัิัทใหบ้รกิิ�ร

แทก็ิซั้�ร�ยใหญท่้�สดุำในิอนิิโดำนิเ้ซัย้ ไดำเ้ป็ดิำตวัธุรุกิจิใหบ้รกิิ�ร

รบัสง่ผูโ้ดำยส�รดำว้ยระบบกิ�รจองผ�่นิโทรศพัทม์อ่ถอ่

ในิช่ว่งวกิิฤตโควดิำ-19 ซั้�งเป็น็ิกิ�รเป็ดิำตวัท้�เรว็กิว�่แผนิ

กิำ�หนิดำกิ�รเดำมิ

กิอ่นิวกิิฤตโควดิำ-19 ธุรุกิจิ

ครอบครวัทั�วโลกิ มก้ิ�รเตบิโต

ข้องร�ยไดำแ้ละกิำ�ไรท้�สงูกิว�่

ธุรุกิจิป็ระเภทอ่�นิ ๆ

ในิช่ว่งวกิิฤตโควดิำ-19 บรษัิัท Visy ซั้�งทำ�ธุรุกิจิหลกัิในิ

กิ�รผลติกิระดำ�ษัและผลติภณั์ฑ์เ์พ่�อกิ�รบรรจภุณั์ฑ์ ์

รวมถง้กิ�รรไ้ซัเคลิในิป็ระเทศออสเตรเลย้ ท้�มน้ิ�ย 

Anthony Pratt และครอบครวัเป็น็ิเจ�้ข้องบรษิัทัไดำเ้ข้�้

ซั่�อบรษัิัท Owens-Illinois ซั้�งเป็น็ิผูผ้ลติแกิว้ในิป็ระเทศ

ออสเตรเลย้และนิวิซัแ้ลนิดำ ์ ทั�งนิ้� ป็ระธุ�นิเจ�้หนิ�้ท้�

บรหิ�รนิ�ย Anthony Pratt ไดำก้ิล�่วว�่ กิ�รเข้�้ซั่�อ

กิจิกิ�รครั�งนิ้�เป็น็ิกิ�รส�นิตอ่เจตนิ�รมยข์้องคณุ์พ่อ 

Richard Pratt ท้�ตอ้งกิ�รใหบ้รษัิัทกิ�้วข้้�นิเป็น็ิผูผ้ลติ

แกิว้ร�ยใหญ ่โดำยจะเพิ�มศกัิยภ�พและกิำ�ลงักิ�รผลติ

ข้องบรษัิัท เพ่�อรบัรองคว�มตอังกิ�รข้องลกูิค�้ท้�เพิ�ม

ข้้�นิในิอนิ�คตรวมทั�งช่ว่ยใหส้�ม�รถข้ย�ยผลติภณั์ฑ์์

บรรจภุณั์ฑ์ท์้�เป็น็ิมติรตอ่สิ�งแวดำลอ้มไดำอ้ก้ิดำว้ย
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โอกิ�ส

กิ�รกิ�้วหนำ�้และเตบิโตภ�ยใตค้ว�มไวว้�งใจ 

สำ�หรบัธุรุกิจิครอบครวัท้�ตอ้งรบัมอ่กิบัวกิิฤตโควดิำ-19 ไป็

พรอ้มกิบักิ�รห�โอกิ�สท�งธุรุกิจิใหม ่ๆ คว�มไวว้�งใจจ�กิ

พนิกัิง�นิ คณ์ะกิรรมกิ�รบรหิ�ร ลกูิค�้ หุน้ิสว่นิ ช่มุช่นิ

สงัคม และภ�ครฐั จะเป็น็ิสิ�งสำ�คญัท้�ตอ้งสร�้ง รกัิษั� และ

ตอ่ยอดำในิกิ�รดำำ�เนินิิง�นิข้องธุรุกิจิ

กิำ�หนำด้ร�ค�อย��งเปน็ำธุรรมและโปร�งใสู่ เพ่�อรกัิษั�คว�มไวว้�งใจท่�งกิ�รเงนิำจ�กิลก่ิค�้ ภ�ยใต้

สภ�วกิ�รณ์ว์กิิฤต ผูบ้รโิภคอ�จจะไมใ่หค้ว�มไวว้�งใจตอ่บรษัิัทท้�มุง่แตจ่ะห�ผลกิำ�ไรจนิไมไ่ดำค้ำ�นิง้

ถง้สถ�นิกิ�รณ์แ์ละคว�มย�กิลำ�บ�กิข้องลกูิค�้และช่มุช่นิเท�่ท้�ควร ดำงันิั�นิ ธุรุกิจิครอบครวัท้�เป็น็ิท้�

ยอมรบัว�่มจ้รยิธุรรมท้�ดำต้อ่ลกูิค�้ควรดำำ�รงตนิใหเ้ป็น็ิแบบอย�่งท้�ดำต้อ่ไป็     

สู่ร�้งและรกัิษั�ม�ตรฐ�นำคว�มโปร�งใสู่ในำกิ�รด้ำ�เนำนิำง�นำ เพ่�อสู่ร�้งคว�มเช่�อมั�นำท่�งอ�รมณ์ต์�อ

กิลุ�มพนำกัิง�นำและกิจิกิ�รค่�ค�้ในำห�วงโซ่�อปุท่�นำ ในิข้ณ์ะท้�บรษัิัทกิำ�ลงัเตบิโต ควรสรรห�คนิเกิง่นิอกิ

ครอบครวัม�เป็น็ิผูบ้รหิ�รและดำำ�รงตำ�แหนิง่สำ�คญัอ่�นิ ๆ ในิบรษัิัท รวมทั�งหลก้ิเล้�ยงกิ�รแสดำงออกิถง้

คว�มลำ�เอย้งตอ่พนิกัิง�นิท้�เป็น็ิสม�ช่กิิครอบครวั ซั้�งจะทำ�ใหผู้ม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ข้องบรษัิัทเกิดิำคว�มเช่่�อมั�นิ

ท�งอ�รมณ์ ์นิอกิจ�กินิ้� คว�มโป็รง่ใสในิทกุิข้ั�นิตอนิกิ�รทำ�ง�นิ จะช่ว่ยใหผู้ม้ส้ว่นิเกิ้�ยวข้อ้งในิหว่งโซั่

อปุ็ท�นิมค้ว�มไวว้�งใจท�งกิ�ยภ�พและท�งกิ�รเงนิิม�กิยิ�งข้้�นิ

ถงึแมบ้รษิัทั่จำ�เปน็ำตอ้งลด้ขนำ�ด้องคก์ิร กิย็งัควรพย�ย�มรกัิษั�คว�มสู่มัพนัำธุท์่่�ด้ก่ิบัผ่ม้สู่่�วนำได้เ้สู่ย่ไว้

ใหไ้ด้ ้ในิช่ว่งท้�สภ�วกิ�รณ์ต์ล�ดำไมเ่อ่�ออำ�นิวย ธุรุกิจิครอบครวัหล�ยแหง่อ�จจำ�เป็น็ิตอ้งเลอ่กิท้�จะตดัำ

ธุรุกิจิบ�งสว่นิออกิไป็ กิ�รตดัำสนิิใจดำงักิล�่วควรกิระทำ�อย�่งเดำด็ำข้�ดำและแสดำงถง้คว�มเหน็ิอกิเหน็ิใจ 

เพ่�อรกัิษั�คว�มเช่่�อมั�นิและคว�มไวว้�งใจตอ่ภ�พลกัิษัณ์ข์้องบรษัิัท อย�่งไรกิด็ำ ้กิ�รป็รบัโครงสร�้ง

องคก์ิรไมไ่ดำห้ม�ยคว�มว�่คว�มสมัพนัิธุต์�่ง ๆ จะตอ้งสิ�นิสดุำลง แตเ่พย้งเป็ล้�ยนิรปู็แบบไป็เป็น็ิอย�่ง

อ่�นิ เช่น่ิ พนิกัิง�นิท้�ตอ้งยกิเลกิิจ�้ง อ�จกิล�ยเป็น็ิลกูิค�้หรอ่คูค่�้ธุรุกิจิใหมใ่นิอนิ�คต

มองห�โอกิ�สู่สู่ร�้งคว�มกิ�้วหนำ�้ท่ั�งในำระยะสู่ั�นำและระยะย�ว เพ่�อใหอ้งคก์ิรสู่�ม�รถบรรลเุป�้หม�ย

ท่�งธุรุกิจิ พรอ้มกิบัด้แ่ลคว�มตอ้งกิ�รของชมุชนำและผ่ม้สู่่�วนำได้เ้สู่ย่ด้ว้ย ธุรุกิจิครอบครวัหล�ยแหง่ 

ไดำม้ก้ิ�รบรจิ�คทรพัยส์นิิและอปุ็กิรณ์ท์�งกิ�รแพทยเ์พ่�อสนิบัสนินุิกิ�รกิ�รรบัมอ่กิบัวกิิฤตโควดิำ-19 

ซั้�งสะทอ้นิถง้คว�มมุง่มั�นิในิกิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิใหเ้ตบิโตอย�่งยั�งยน่ิภ�ยใตค้ว�มรบัผดิำช่อบตอ่สงัคม

ม�กิกิว�่กิ�รสร�้งผลกิำ�ไรในิระยะสั�นิ ตวัอย�่งเช่น่ิ ธุรุกิจิครอบครวัในิป็ระเทศไทยหล�ยบรษิัทัไดำ้

สนิบัสนินุิพ่�นิท้� ไมว่�่จะเป็น็ิห�้งสรรพสนิิค�้หรอ้ศนูิยแ์สดำงสนิิค�้ เพ่�อเป็น็ิสถ�นิท้�บรกิิ�รฉด้ำวคัซัน้ิใหก้ิบั

ป็ระช่�ช่นิและจดัำตั�งโรงพย�บ�ลสนิ�มสำ�หรบัผูต้ดิำเช่่�อโควดิำ-19 
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คว�มไว้ว�งใจและกิ�รเร่งพฒันิ�ระบบดำิจิทัล: กิ�ร
เป็ล้�ยนิแป็ลงแนิวคว�มคิดำและนิำ�เทคโนิโลย้ม�ใช่้ในิ
ธุุรกิิจ(Digital Transformation) และกิ�รลงทุนิท�งเทคโนิโลย ้
(Technology Investment) 

กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงแนิวคว�มคดิำและนิำ�เทคโนิโลยม้�ใช่ใ้นิธุรุกิจิครอบครวัส�ม�รถเสรมิศกัิยภ�พท�งกิ�รแข่้งข้นัิในิตล�ดำหรอ่ธุรุกิจิใหม ่ๆ ไดำ ้อย�่งไร

กิต็�ม นิโยบ�ยดำงักิล�่วอ�จไดำร้บัแรงต�้นิท�นิจ�กิสม�ช่กิิครอบครวัท้�มม้มุมองแตกิต�่งกินัิ

ธุรุกิจิครอบครวัท้�ดำำ�เนินิิธุรุกิจิม�ย�วนิ�นิมกัิจะมค้ว�มลงัเลใจในิกิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลง ถง้แมว้�่กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงจะเป็ดิำโอกิ�ส

ท�งธุรุกิจิใหม ่ๆ ไดำก้ิต็�ม ทั�งนิ้� ผูน้ิำ�ธุรุกิจิครอบครวัท้�ไมคุ่น้ิเคยกิบัเทคโนิโลย ้กิม็กัิจะยอมรบัแนิวท�งกิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงนิ้�คอ่นิ

ข้�้งย�กิดำว้ยเช่น่ิกินัิ

อย�่งไรกิต็�ม เป็น็ิท้�ป็ระจกัิษัใ์นิวงกิว�้งแลว้ว�่กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงดำงักิล�่วส�ม�รถทำ�ใหธุ้รุกิจิครอบครวัหล�ยแหง่ข้ย�ยตวั

และเตบิโต พรอ้มทั�งสร�้งผลตอบแทนิท้�ดำท้ั�งในิกิ�รลงทนุิในิธุรุกิจิใหมห่รอ่กิ�รยกิระดำบัธุรุกิจิเดำมิ

โควิดิ-19 ทำำ�ให้ก้�รเรง่พัฒัน�ระบบดจิิทิำลัมีสีื่ำ�คญัมี�กขึ้้�น

กิอ่นิโควดิำ-19 ธุรุกิจิครอบครวัหล�ยแหง่มค้ว�มตั�งใจท้�จะนิำ�ระบบดำจิทิลัม�ป็รบัใช่เ้พ่�อพฒันิ�กิระบวนิกิ�รทำ�ง�นิใหท้นัิ

สมยัและมป้็ระสทิธุภิ�พม�กิยิ�งข้้�นิ เพ่�อป็รบัป็รงุผลติภณั์ฑ์เ์ดำมิ รวมถง้เพ่�อสร�้งคว�มป็ระทบัใจท้�ดำข้้องลกูิค�้ (Customer 

Experience) และเพ่�อพฒันิ�ฐ�นิลกูิค�้หรอ่ผลติภณั์ฑ์แ์ละบรกิิ�รใหม ่ๆ อย�่งไรกิด็ำ ้สถ�นิกิ�รณ์ว์กิิฤตโควดิำ-19 ท้�ไดำก้ิระตุน้ิ

ใหผู้บ้รหิ�รมองเหน็ิภ�พกิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงและกิ�รนิำ�เทคโนิโลยม้�ใช่ใ้นิธุรุกิจิรวดำเรว็ม�กิยิ�งข้้�นิ เกิดิำสภ�วะแวดำลอ้มท้�กิดำดำนัิให้

องคก์ิรจำ�เป็น็ิตอ้งนิำ�เทคโนิโลยม้�ใช่ ้และทำ�ใหผู้บ้รหิ�รท้�เคยลงัเลตอ่กิ�รใช่เ้ทคโนิโลยย้อมรบักิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงม�กิข้้�นิ   

ภ�ยใตส้ถ�นิกิ�รณ์ป์็จัจบุนัิ กิ�รลงทนุิในิระบบรกัิษั�คว�มป็ลอดำภยับนิโลกิไซัเบอร ์(Cybersecurity) มค้ว�มสำ�คญัอย�่งม�กิ

เพ่�อกิ�รคุม้ครองข้อ้มลูสว่นิบคุคลและข้อ้มลูท�งธุรุกิจิ แตธุ่รุกิจิครอบครวัสว่นิม�กิไมม่ก้ิ�รจดัำทำ�แผนิ Cybersecurity อย�่ง

เป็น็ิระบบ อนัิจะสง่ผลใหผู้ม้ส้ว่นิไดำเ้สย้มค้ว�มเช่่�อมั�นินิอ้ยลงไดำ ้ทั�งนิ้� เม่�อเทย้บกิบัธุรุกิจิป็ระเภทอ่�นิแลว้ ธุรุกิจิครอบครวัจะม้

คว�มเส้�ยงท�งไซัเบอร ์(Cyber Risk) ม�กิกิว�่ เพร�ะข้อ้มลูในิระบบอ�จจะไมไ่ดำม้เ้ฉพ�ะข้อ้มลูท�งธุรุกิจิ แตอ่�จจะมข้้อ้มลูสว่นิ

บคุคลดำว้ยซั้�งจะสง่ผลกิระทบตอ่คว�มเป็น็ิสว่นิตวัและสนิิทรพัยข์้องสม�ช่กิิครอบครวัไดำ้

ม�ตรกิ�รเวน้ิระยะห�่งท�งสงัคม (Social Distance)  ม�ตรกิ�ร Work From Home รวมทั�งกิ�รจดัำป็ระช่มุและดำำ�เนินิิธุรุกิรรม

กิ�รค�้ในิรปู็แบบออนิไลนิ ์เป็น็ิคว�มท�้ท�ยอย�่งหนิ้�งข้องธุรุกิจิครอบครวัท้�นิยิมกิ�รพบป็ะพูดำคยุธุรุกิจิกินัิแบบพบหนิ�้ ทั�งนิ้�

 ในิระยะท้�กิ�รนิดัำพบหรอ่ดำำ�เนินิิธุรุกิรรมต�่ง ๆ ยงัคงเกิดิำข้้�นิบนิระบบออนิไลนิ ์ผูบ้รหิ�รจะตอ้งระมดัำระวงัไมใ่หร้ะยะห�่งดำงั

กิล�่วกิระทบตอ่คว�มสมัพนัิธุท์้�ดำแ้ละรกัิษั�คว�มไวว้�งใจท�งอ�รมณ์ข์้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ใหไ้ดำ้

บรษัิัท Vingroup เป็น็ิกิลุม่ธุรุกิจิครอบครวัข้นิ�ดำใหญ่

ข้องป็ระเทศเวย้ดำนิ�ม มก้ิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิม�กิม�ย ทั�ง

ย�นิยนิต ์สม�รท์โฟื้นิอสงัห�รมิทรพัย ์ธุรุกิจิบรกิิ�ร

และบนัิเทงิ และกิ�รศก้ิษั� อย�่งไรกิด็ำ ้ดำว้ยนิโยบ�ย

ท้�ตอ้งกิ�รนิำ�เทคโนิโลยม้�ใช่ใ้นิธุรุกิจิ บรษิัทัจง้ป็รบั

กิลยทุธุใ์หม้ก้ิ�รเพิ�มกิ�รลงทนุิในิดำ�้นิอเิลก็ิทรอนิกิิส์

กิ�รพฒันิ�ซัอฟื้ทแ์วร ์และเทคโนิโลยข้้ั�นิสงู (Advance 

Technology) โดำยมบ้รษัิัท VinSmart เป็น็ิบรษิัทัลกูิ

เป็น็ิผูพ้ฒันิ�และผลติอปุ็กิรณ์อ์จัฉรยิะ (Smart 

devices) นิอกิจ�กินิ้� กิลุม่บรษัิัทยงัใหค้ว�มสำ�คญัตอ่

กิ�รพฒันิ�ศกัิยภ�พท�งป็ญัญ�ป็ระดำษิัฐ ์(Artificial 

Intelligence) ระบบอตัโนิมตั(ิAutomation) และวสัดำุ

สำ�หรบัอนิ�คต (Next-generation Materials) รวมถง้

ไดำม้ก้ิ�รนิำ�ผลกิ�รศก้ิษั�จ�กิสถ�บนัิวจิยัภ�ยในิบรษิัทั

ทั�งท้�เกิ้�ยวกิบัเทคโนิโลยข้้ั�นิสงูและเทคโนิโลยอ้บุตัใิหม่

(Emerging Technology) ม�ป็รบัใช่ใ้นิธุรุกิจิอก้ิดำว้ย 

ทั�งนิ้� กิ�รลงทนุิและศกัิยภ�พดำ�้นิเทคโนิโลยท้้�รอบดำ�้นิ

ข้องบรษัิัท Vingroup เป็น็ิกิ�รสร�้งโอกิ�สกิ�รเตบิโต

ข้้�นิเป็น็ิองคก์ิรช่ั�นินิำ�ท�งดำ�้นิเทคโนิโลยใ้นิอนิ�คต  

ข้อ้คดิำท้�สง่เสรมิคว�มกิ�้วหนิ�้ข้อง

ธุรุกิจิครอบครวั

ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้กิลุม่ใดำให้

คว�มไวว้�งใจ ตอ่ธุรุกิจิม�กิ

ท้�สดุำ และนิอ้ยท้�สดุำ 



นำ�พ�ธรุกจิครอบครวัสูค่ว�มสำ�เรจ็ดว้ยคว�มไวว้�งใจ (Trust)     | สรา้งความกา้วหนา้ใหแ้กธ่รุกจิครอบครวัทา่มกลางสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง

11

โอกิ�ส

กิ�รรกัิษั�คว�มไวว้�งใจในำขณ์ะท่่�บรษิัทั่เร�งพฒันำ�ระบบด้จิทิ่ลั 

ไมว่�่ธุรุกิจิครอบครวัจะเพิ�งเริ�มนิำ�เทคโนิโลยม้�ใช่ใ้นิธุรุกิจิ

หรอ่ไดำด้ำำ�เนินิิกิ�รดำงักิล�่วม�นิ�นิหล�ยป็แีลว้ องคก์ิรตอ้งสร�้ง

คว�มไวว้�งใจใหผู้ม้ส้ว่นิไดำเ้สย้มั�นิใจว�่ จะส�ม�รถบรหิ�รจดัำกิ�ร

โครงกิ�รดำงักิล�่วสำ�เรจ็ไดำอ้ย�่งรวดำเรว็และร�บร่�นิ เพ่�อกิ�ร

พฒันิ�ศกัิยภ�พท�งเทคโนิโลยใ้นิระยะย�ว

สู่นำบัสู่นำนุำกิ�รเปล่�ยนำแปลงท่�งวฒันำธุรรมองคก์ิรท่่�จะเสู่รมิใหเ้กิดิ้กิ�รนำำ�เท่คโนำโลยม่�ใชใ้นำธุรุกิจิ

 วฒันิธุรรมข้ององคก์ิรมส้ว่นิสำ�คญัตอ่กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงแนิวคดิำและนิำ�เทคโนิโลยม้�ใช่ใ้นิธุรุกิจิ

 (Digital Transformation) ใหป้็ระสบคว�มสำ�เรจ็ คณุ์ลกัิษัณ์ะข้ององคก์ิรท้�ใช่ร้ะบบเทคโนิโลยด้ำจิทิลั

ม�เป็น็ิเวล�นิ�นิ สว่นิม�กิมก้ิ�รกิระจ�ยอำ�นิ�จบรหิ�ร (Distributed Decision Making System) ทม้

ง�นิมก้ิ�รทำ�ง�นิข้�้มส�ยง�นิ (Cross-Functional Team) และมแ้นิวโนิม้ท้�จะเป็ดิำใจตอ่กิ�รทดำลอง

นิวตักิรรมหรอ่รปู็แบบกิ�รทำ�ง�นิใหม ่ๆ ดำงันิั�นิ องคก์ิรท้�กิำ�ลงัพฒันิ�ศกัิยภ�พท�งดำจิทิลัข้องตนิเอง

 จง้ควรสง่เสรมิคณุ์ลกัิษัณ์ะเหล�่นิ้�ผ�่นิกิ�รใช่ร้ะบบง�นิและข้ั�นิตอนิกิ�รทำ�ง�นิรปู็แบบใหม ่หรอ่สง่

เสรมิกิ�รเรย้นิรู ้ตลอดำจนิ พย�ย�มสรรห�คนิเกิง่นิอกิองคก์ิรม�ช่ว่ยเสรมิกิำ�ลงัคนิเกิง่ภ�ยในิองคก์ิร

ทั�งนิ้� กิ�รป็รบัเป็ล้�ยนิวฒันิธุรรมองคก์ิรเพ่�อสนิบัสนินุิกิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงท�งดำจิทิลัจะช่ว่ยใหพ้นิกัิง�นิ

และผูน้ิำ�องคก์ิรป็รบัตวักิบัเทคโนิโลยไ้ดำด้ำข้้้�นิ รวมทั�ง ส�ม�รถใช่ป้็ระโยช่นิท์�งเทคโนิโลยเ้พ่�อสร�้งผล

ตอบแทนิท�งกิ�รเงนิิใหแ้กิบ่รษัิัทไดำใ้นิท้�สดุำ

สู่่�อสู่�รกิลยทุ่ธุด์้�้นำด้จิทิ่ลัใหผ้่ม้สู่่�วนำได้เ้สู่ย่ องคก์ิรท้�มค้ว�มกิ�้วหนิ�้ท�งเทคโนิโลยจ้ะมก้ิ�รทำ�ง�นิท้�

เนิน้ิคว�มโป็รง่ใสและมแ้นิวโนิม้เป็ดิำรบัคว�มคดิำเหน็ิและคว�มรว่มมอ่ต�่ง ๆ อนัิเป็น็ิคณุ์สมบตัทิ้�สง่เสรมิ

ใหเ้กิดิำคว�มไวว้�งใจข้้�นิ ดำงันิั�นิ ธุรุกิจิครอบครวัควรส่�อส�รใหผู้ม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ทร�บถง้แผนิกิ�รพฒันิ�

และกิลยทุธุด์ำ�้นิดำจิทิลั คว�มเช่่�อมโยงดำงักิล�่วกิบัเป็�้หม�ยองคก์ิร และท้�สำ�คญัอธุบิ�ยถง้ผลกิระทบ

ท้�จะเกิดิำข้้�นิตอ่ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้แตล่ะกิลุม่จ�กิกิ�รดำำ�เนินิิกิลยทุธุด์ำงักิล�่ว

ใหค้ว�มสู่ำ�คญัต�อกิ�รรกัิษั�คว�มปลอด้ภยับนำโลกิไซ่เบอร ์(Cybersecurity) องคก์ิรตอ้งพย�ย�ม

จดัำสรรงบป็ระม�ณ์สำ�หรบัระบบคอมพวิเตอรโ์ดำยเฉพ�ะระบบรกัิษั�คว�มป็ลอดำภยัข้อ้มลูใหเ้พย้ง

พอ เพ่�อรกัิษั�คว�มไวว้�งใจท�งดำจิทิลัและท�งกิ�รเงนิิข้องลกูิค�้และพนิกัิง�นิ ทั�งนิ้� ในิกิรณ์ธุ้รุกิจิ

ครอบครวัท้�มก้ิ�รเกิบ็รกัิษั�ข้อ้มลูสว่นิบคุคลข้องสม�ช่กิิครอบครวั กิ�รใหค้ว�มสำ�คญัดำงักิล�่วมผ้ล

ตอ่คว�มไวว้�งใจท�งดำจิทิลัและท�งกิ�รเงนิิข้องสม�ช่กิิครอบครวัดำว้ยเช่น่ิกินัิ อย�่งไรกิด็ำ ้ในิกิรณ์้

ท้�เกิดิำเหตลุะเมดิำคว�มป็ลอดำภยั ธุรุกิจิครอบครวัควรรบ้แจง้ใหผู้ท้้�มส้ว่นิไดำเ้สย้ทร�บถง้ร�ยละเอย้ดำ

เหตกุิ�รณ์ ์รวมทั�งแนิวท�งกิ�รแกิไ้ข้  และกิ�รป็อ้งกินัิไมใ่หเ้หตกุิ�รณ์เ์กิดิำข้้�นิซัำ��ไดำอ้ก้ิ
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คว�มไวว้�งใจและกิ�รเตรย้มพรอ้มในิอนิ�คต: 
กิ�รว�งแผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ 

ไมว่�่จะเป็น็ิองคก์ิรป็ระเภท

ใดำกิต็�ม กิ�รวเิคร�ะหแ์ละ

ว�งแผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่

อย�่งเหม�ะสมเป็น็ิกิญุแจ

สำ�คญัตอ่คว�มยั�งยน่ิองคก์ิร

สำ�หรบัธุรุกิจิครอบครวักิ�ร

ว�งแผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่

อ�จเป็น็ิกิระบวนิกิ�รท้�ซับัซัอ้นิ

มค้ว�มเป็ร�ะบ�ง อ�จรวม

ถง้กิ�รท้�ผูบ้รหิ�รเดำมิไมพ่รอ้ม

จะสละตำ�แหนิง่ หรอ่สม�ช่กิิ

ครอบครวัรุน่ิตอ่ไป็ไมพ่รอ้มหรอ่

ไมต่อ้งกิ�รรบัช่ว่งตอ่ธุรุกิจิ

ตวัอย�่งเช่น่ิ ลกูิช่�ยข้องผูก้ิอ่ตั�งบรษัิัท Wilmar International ซั้�งเป็น็ิบรษัิัทเกิษัตรกิรรมในิป็ระเทศสงิคโ์ป็ร ์ไมข่้อสบ่ทอดำ

ตำ�แหนิง่ใดำ ๆ ในิธุรุกิจิครอบครวั ดำงันิั�นิ ธุรุกิจิครอบครวัจง้ตอ้งมก้ิ�รเตรย้มกิ�รและมก้ิ�รว�งแผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่

ภ�ยใตส้ถ�นิกิ�รณ์ท์้�หล�กิหล�ย ทั�งนิ้� กิ�รว�งแผนิดำงักิล�่วตอ้งมก้ิ�รดำำ�เนินิิกิ�รอย�่งใกิลช้่ดิำและโป็รง่ใสภ�ยในิสม�ช่กิิ

ครอบครวัเพ่�อเข้�้ใจมมุมองและคว�มคดิำเหน็ิข้องกินัิและกินัิ อนัิจะทำ�ใหส้�ม�รถคดัำเลอ่กิผูน้ิำ�องคก์ิรท้�เหม�ะสมไดำต้อ่ไป็

ธุรุกิจิครอบครวัสว่นิม�กิยงัมก้ิ�รบรหิ�รง�นิโดำยรุน่ิกิอ่ตั�ง จง้ไมน่ิ�่แป็ลกิใจท้�ธุรุกิจิกิลุม่นิ้�ยงัอยูใ่นิช่ว่งแรกิข้องกิ�รว�งแผนิ

กิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ โดำยผลกิ�รสำ�รวจล�่สดุำระบวุ�่ มเ้พย้งคร้�งหนิ้�งข้องธุรุกิจิครอบครวัในิเอเช่ย้แป็ซัฟิื้กิิท้�มก้ิ�รว�งแผนิ

กิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ท้�ช่ดัำเจนิไวแ้ลว้ สดัำสว่นิดำงักิล�่วเพิ�มข้้�นิเม่�อเทย้บกิบัผลสำ�รวจเม่�อหล�ยป็กีิอ่นินิ้� แตย่งัถอ่ว�่อยูใ่นิระดำบั

ท้�ตำ��กิว�่ค�่เฉล้�ยทั�วโลกิ

 
โควิดิ-19 ทำำ�ให้ก้�รวิ�งแผนก�รสื่บ่ทำอดตำำ�แห้นง่มีคีวิ�มีสื่ำ�คญัมี�กขึ้้�น

ในิสภ�วะแวดำลอ้มป็จัจบุนัิ กิ�รท้�ธุรุกิจิยงัไมม่ก้ิ�รว�งแผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่อย�่งช่ดัำเจนิ อ�จกิระทบตอ่คว�มไวว้�งใจ

ท�งอ�รมณ์ข์้องสม�ช่กิิครอบครวัและพนิกัิง�นิท้�กิงัวลตอ่คว�มส�ม�รถข้องผูน้ิำ�องคก์ิรในิอนิ�คต นิอกิจ�กินิ้� สม�ช่กิิ

ครอบครวัรุน่ิถดัำไป็กิอ็�จกิงัวลตอ่บทบ�ทข้องตนิในิธุรุกิจิ กิงัวลตอ่คว�มอยูร่อดำข้องธุรุกิจิ ซั้�งเม่�อไมม่ค้ว�มไวว้�งใจกิอ็�จ

ป็ฏิเิสธุกิ�รเข้�้ม�มส้ว่นิรว่มในิกิ�รบรหิ�รองคก์ิรกิเ็ป็น็ิไดำ ้

กิ�รท้�บรษิัทัไมม่แ้ผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ท้�แนิน่ิอนิ ยงัอ�จทำ�ใหพ้นิกัิง�นิซั้�งเป็น็ิหว่งในิคว�มมั�นิคงท�งอ�ช่พ้ข้องตนิอยูแ่ลว้

ยิ�งมค้ว�มกิงัวลใจเพิ�มม�กิข้้�นิ อ�จสง่ผลตอ่คว�มสมัพนัิธุร์ะหว�่งพนิกัิง�นิและสม�ช่กิิครอบครวัท้�ทำ�ง�นิในิบรษิัทั และทำ�ให้

คว�มผกูิพนัิท้�มต้อ่บรษัิัทลดำลง โดำยพนิกัิง�นิท้�กิงัวลใจม�กิอ�จลดำคว�มไวว้�งใจท�งกิ�รเงนิิตอ่บรษัิัท และไมเ่หน็ิโอกิ�ส

คว�มกิ�้วหนิ�้ข้องตนิในิบรษัิัท หรอ่มค้ว�มลงัเลใจในิกิ�รรว่มทำ�ง�นิกิบัผูบ้รหิ�รคนิใหมไ่ดำ้
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กิ�รว�งแผนำกิ�รสู่บ่ท่อด้ตำ�แหนำ�งและกิ�รนำำ�ม�ปฏิบิตัิ

วกิิฤตโควดิำ-19 เป็น็ิตวักิระตุน้ิใหธุ้รุกิจิครอบครวัต่�นิตวัในิกิ�ร

จดัำทำ�แผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่

รเิริ�มว�งแผนำกิ�รสู่บ่ท่อด้ตำ�แหนำ�ง ในิกิ�รว�งแผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ ผูน้ิำ�และผูจ้ดัำทำ�แผนิจะ

ตอ้งจดัำกิ�รกิบัอคตหิรอ่คว�มลำ�เอย้ง รวมทั�งกิ�รเตรย้มพรอ้มในิกิ�รสละตำ�แหนิง่ข้องตนิเองใหไ้ดำ้

 นิอกิจ�กินิ้� แผนิดำงักิล�่วควรมข้้ั�นิตอนิและช่ว่งเวล�ดำำ�เนินิิง�นิท้�ช่ดัำเจนิ และมก้ิ�รป็ฏิบิตัติ�มแผนิง�นิ

อย�่งเครง่ครดัำ ทั�งนิ้� กิ�รจดัำทำ�แผนิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ท้�ดำต้อ้งมข้้ั�นิตอนิกิ�รไตรต่รองอย�่งละเอย้ดำ

รอบคอบและอ�จใช่เ้วล�คอ่นิข้�้งนิ�นิ โดำยผูน้ิำ�และผูจ้ดัำทำ�แผนิควรมท้ศันิคตทิ้�เป็ดิำกิว�้งและมค้ว�ม

พรอ้มท้�ป็รบัเป็ล้�ยนิแผนิห�กิไดำร้บัข้อ้มลูใหม่

ปฏิบิตัติ�อพนำกัิง�นำด้ว้ยคว�มโปร�งใสู่ ถง้แมผู้ส้บ่ทอดำตำ�แหนิง่จะเป็น็ิสม�ช่กิิครอบครวั กิระบวนิกิ�ร

คดัำเลอ่กิกิย็งัอ�จกิระทบตอ่คว�มรูส้ก้ิและคว�มไวว้�งใจท�งอ�รมณ์ข์้องพนิกัิง�นิไดำ ้ในิสว่นินิ้� บรษิัทั

อ�จเป็ดิำโอกิ�สใหพ้นิกัิง�นิมส้ว่นิรว่มในิกิ�รว�งแผนิสบ่ทอดำตำ�แหนิง่ โดำยกิ�รสอบถ�มคว�มคดิำเหน็ิ 

หรอ่กิ�รพจิ�รณ์�ใหพ้นิกัิง�นิส�ม�รถดำำ�รงตำ�แหนิง่ผูบ้รหิ�รในิองคก์ิรไดำ้

เปดิ้โอกิ�สู่ใหสู้่ม�ชกิิครอบครวัท่่�จะเปน็ำผ่บ้รหิ�รรุ�นำใหม�บรหิ�รกิจิกิ�รบ�งสู่�วนำ ผูบ้รหิ�รรุน่ิใหมจ่ะ

ไดำม้โ้อกิ�สเรย้นิรูจ้�กิข้อ้ผดิำพล�ดำกิอ่นิท้�จะตอ้งรบัภ�ระหนิ�้ท้�ท้�ยิ�งใหญม่�กิข้้�นิในิอนิ�คต นิอกิจ�กิ

นิ้�ควรมก้ิ�รพจิ�รณ์�หล�กิหล�ยแนิวท�งเพ่�อใหส้ม�ช่กิิครอบครวัรุน่ิใหมม่ก้ิ�รเรย้นิรูแ้ละเกิบ็เกิ้�ยว

ป็ระสบกิ�รณ์ ์ในิกิรณ์ท้้�สม�ช่กิิครอบครวัรุน่ิใหมน่ิ้�อ�จจะยงัไมพ่รอ้มท้�ดำแูลกิจิกิ�รหลกัิ โดำยเฉพ�ะในิ

ช่ว่งวกิิฤตท้�ยงัมค้ว�มไมแ่นิน่ิอนิอยูส่งู กิ�รเป็ดิำโอกิ�สใหส้ม�ช่กิิครอบครวัรุน่ิใหมบ่รหิ�รกิจิกิ�รบ�ง

สว่นิ จะเพิ�มคว�มถนิดัำและศกัิยภ�พในิกิ�รรบัมอ่กิบักิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงในิอนิ�คตไดำเ้ป็น็ิอย�่งดำ้

ว�งแผนำกิ�รสู่บ่ท่อด้ตำ�แหนำ�งเปน็ำม�กิกิว��กิ�รห�บคุคลผ่สู้่บ่ท่อด้ แผนิดำงักิล�่วควรจะคำ�นิง้ถง้และม้

คว�มสอดำคลอ้งตอ่บรบิทและกิลยทุธุอ์งคก์ิรในิอนิ�คตดำว้ย
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คว�มไวว้�งใจและกิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ร: 
กิ�รดำำ�เนินิิง�นิภ�ยใตร้ะบบกิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�ร

โครงสร�้งธุรุกิจิครอบครวัในิ

ระยะเริ�มแรกิมกัิจะมโ้ครงสร�้ง

องคก์ิรไมซ่ับัซัอ้นิ และมก้ิ�ร

ทำ�ง�นิแบบไซัโล ซั้�งอ�จมค้ว�ม

เหม�ะสมในิองคก์ิรข้นิ�ดำเลก็ิ

เม่�อองคก์ิรเตบิโตและมส้ม�ช่กิิครอบครวัเข้�้ม�มส้ว่นิรว่มเพิ�มข้้�นิ อ�จทำ�ใหอ้งคก์ิรป็ระสบกิบัป็ญัห�และข้�ดำกิ�รป็ระส�นิง�นิ

ในิกิ�รดำำ�เนินิิกิจิกิรรมระหว�่งหนิว่ยง�นิ องคก์ิรจะตอ้งพจิ�รณ์�นิำ�ระบบกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รม�ป็รบัใช่ ้เพ่�อเพิ�มป็ระสทิธุภิ�พ

และคว�มโป็รง่ใสในิกิ�รดำำ�เนินิิง�นิ อย�่งไรกิด็ำ ้กิ�รป็รบัเป็ล้�ยนิระบบง�นิใหม ่ๆ อ�จเจอแรงต�้นิจ�กิสม�ช่กิิผูก้ิอ่ตั�งบรษิัทั ซั้�ง

เคยช่นิิและเช่่�อมั�นิในิระบบรปู็แบบเดำมิท้�ตนิไดำจ้ดัำตั�งไว ้นิอกิจ�กินิ้� สม�ช่กิิครอบครวักิลุม่ดำงักิล�่วยงัอ�จไมไ่วใ้จในิคว�มเหน็ิ

ข้องบคุคลภ�ยนิอกิท้�มต้อ่กิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิ และเลอ่กิท้�จะใหญ้�ตพิ้�นิอ้งเป็น็ิผูร้บัผดิำช่อบภ�รกิจิท้�มค้ว�มละเอย้ดำออ่นิ

อย�่งไรกิด็ำ ้ธุรุกิจิครอบครวัหล�ยแหง่มเ้ข้�้ใจถง้คว�มสำ�คญัข้องกิ�รมร้ะบบกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รท้�ดำแ้ละเหม�ะสมตอ่องคก์ิร

เช่น่ิ บรษิัทั Altyn-Ajydaar ซั้�งเป็น็ิบรษัิัทช่ั�นินิำ�ในิกิ�รผลติบรรจภุณั์ฑ์ก์ิระดำ�ษัลกูิฟูื้กิ ในิป็ระเทศคร้ก์ิซ้ัสถ�นิ ไดำท้�บท�มให ้

International Finance Corporation ม�ช่ว่ยกิ�รป็รบัป็รงุระบบควบคมุภ�ยในิ (Internal Control) และระบบกิ�รกิำ�กิบัดำแูล

กิจิกิ�รอ่�นิ ๆ

โควิดิ-19 ทำำ�ให้ร้ะบบก�รกำ�กบัดแูลกจิิก�รทำี�ดมีีคีวิ�มีสื่ำ�คญัมี�กขึ้้�น

วกิิฤตโควดิำ-19 สะทอ้นิถง้จดุำออ่นิข้องระบบกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รข้องธุรุกิจิครอบครวัว�่ควรไดำร้บักิ�รป็รบัป็รงุในิป็ระเดำน็ิท้�

แตกิต�่งกินัิออกิไป็ในิแตล่ะธุรุกิจิ ไมว่�่จะเป็น็ิบรษัิัทท้�ยงัมก้ิ�รบรหิ�รจดัำกิ�รโดำยผูก้ิอ่ตั�งหรอ่มส้ม�ช่กิิหล�กิหล�ยรุน่ิรว่ม

บรหิ�รองคก์ิร ทั�งนิ้� ระบบบรหิ�รง�นิท้�ข้้�นิอยูก่ิบัผูม้อ้ำ�นิ�จสงูสดุำบคุคลหนิ้�ง หรอ่ กิ�รไมม่ก้ิ�รจดัำตั�งคณ์ะกิรรมกิ�รบรหิ�ร

หรอ่ไมม่ร้ะบบกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รท้�ดำ ้อ�จมผ้ลทำ�ใหอ้งคก์ิรป็รบัตวัไมท่นัิตอ่กิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลง โดำยเฉพ�ะในิสถ�นิกิ�รณ์์

โควดิำ-19 ท้�กิ�รตดัำสนิิใจและกิ�รแกิไ้ข้สถ�นิกิ�รณ์ต์อ้งไดำร้บัคว�มรว่มมอ่และกิ�รดำำ�เนินิิง�นิอย�่งสอดำป็ระส�นิข้องหล�ย

หนิว่ยง�นิมค้ว�มล�่ช่�้จนิกิระทบตอ่คว�มไวว้�งใจข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ โดำยเฉพ�ะคว�มไวว้�งใจท�งอ�รมณ์แ์ละท�งกิ�รเงนิิ

ธุรุกิจิครอบครวัในิทวป้็ยโุรป็และอเมรกิิ�เหนิอ่ไดำเ้รย้นิรูถ้ง้กิ�รรบัมอ่กิบัวกิิฤตต�่ง ๆ จ�กิป็ระสบกิ�รณ์ต์รงในิช่ว่งทศวรรต

หรอ่ศตวรรษัท้�ผ�่นิม� จะแตกิต�่งจ�กิธุรุกิจิครอบครวัในิป็ระเทศจน้ิท้�เพิ�งเริ�มเฟื้้�องฟูื้จ�กินิโยบ�ยกิ�รเป็ดิำป็ระเทศในิป็ ี1979 

และสว่นิม�กิยงัคงมผู้ก้ิอ่ตั�งดำำ�รงผูน้ิำ�องคก์ิรอยู ่สำ�หรบัธุรุกิจิครอบครวัในิป็ระเทศอ่�นิข้องทวป้็เอเช่ย้ สว่นิม�กิจะไมไ่วใ้จให้

ท้�ป็รก้ิษั�มอ่อ�ช่พ้จ�กิภ�ยนิอกิท้�อ�จผ�่นิกิ�รบรหิ�รง�นิในิช่ว่งวกิิฤตม�กิอ่นิม�ช่ว่ยป็รบัป็รงุระบบง�นิ แตเ่ลอ่กิท้�จะดำำ�เนินิิ

กิ�รเองภ�ยในิองคก์ิร ทั�งนิ้� กิ�รเลอ่กิแนิวท�งดำงักิล�่ว อ�จทำ�ใหธุ้รุกิจิครอบครวัเตบิโตและพฒันิ�องคก์ิรไดำช้่�้กิว�่ท้�ควร

จะเป็น็ิ

ข้อ้คดิำท้�สง่เสรมิคว�มกิ�้วหนิ�้ข้องธุรุกิจิครอบครวั

วกิิฤตโควดิำ-19 สง่ผลกิระทบตอ่ระดำบัคว�มไวว้�งใจข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้แตล่ะ

กิลุม่อย�่งไร
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โอกิ�ส

กิ�รนำำ�ระบบกิำ�กิบัด้แ่ลกิจิกิ�รท่่�ด้ม่�ใช ้ 
ธุรุกิจิครอบครวัท้�ส�ม�รถแกิไ้ข้คว�มข้ดัำแยง้ระหว�่งสม�ช่กิิ

ครอบครวัสว่นิม�กิจะมก้ิลไกิกิ�รตดัำสนิิภ�ยในิองคก์ิรท้�เป็น็ิระบบ

และใช่ม้�แลว้ระยะหนิ้�ง โดำยระบบดำงักิล�่วจะเป็ดิำกิว�้งใหส้ม�ช่กิิ

ครอบครวัส�ม�รถแสดำงคว�มคดิำเหน็ิ และช่ว่ยลำ�ดำบัคว�ม

สำ�คญัข้องป็ญัห� โดำยเริ�มจ�กิกิ�รห�จดุำรว่มเพ่�อแกิไ้ข้ป็ญัห�

เลก็ิ ๆ  กิอ่นิ แลว้จง้คอ่ยข้ยบัไป็แกิไ้ข้ป็ญัห�ท้�อ�จเจอแรงต�้นิ

ม�กิข้้�นิ นิอกิจ�กินิ้� ระบบดำงักิล�่วอ�จมก้ิ�รกิำ�หนิดำใหม้ท้้�ป็รก้ิษั�

ภ�ยนิอกิท้�เป็น็ิบคุคลท้�ครอบครวัใหค้ว�มไวว้�งใจ ม�ดำำ�รง

ตำ�แหนิง่ในิคณ์ะกิรรมกิ�ร เพ่�อใหข้้อ้เสนิอแนิะและคว�มเหน็ิจ�กิ

ภ�ยนิอกิท้�เป็น็ิกิล�ง โดำยจะช่ว่ยใหอ้งคก์ิรส�ม�รถห�ข้อ้สรปุ็ในิ

กิ�รทำ�ง�นิไดำอ้ย�่งมป้็ระสทิธุภิ�พและป็ระสทิธุผิลม�กิข้้�นิ

วกิิฤตโควดิำ-19 เป็น็ิตวักิระตุน้ิใหร้ะบบกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รท้�ดำไ้ดำ้

รบัคว�มสนิใจม�กิยิ�งข้้�นิ โดำยระบบดำงักิล�่วจะช่ว่ยเตรย้มคว�ม

พรอ้มใหธุ้รุกิจิครอบครวัรบัมอ่กิบักิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงท้�อ�จจะเกิดิำ

ข้้�นิในิอนิ�คต กิ�รแกิไ้ข้ป็ญัห�ท้�เกิดิำข้้�นิจ�กิป็จัจยัทั�งภ�ยในิและ

ภ�ยนิอกิ และคว�มข้ดัำแยง้ท้�อ�จเกิดิำจ�กิกิ�รสบ่ทอดำตำ�แหนิง่

สู่่�อสู่�รกิบัผ่ม้สู่่�วนำได้เ้สู่ย่ท่กุิกิลุ�มว��จะมก่ิ�รปรบัเปล่�ยนำระบบกิ�รกิำ�กิบัด้แ่ลกิจิกิ�ร เพ่�อให้

เข้�้ใจว�่ระบบกิ�รกิำ�กิบัดำแูลกิจิกิ�รและช่อ่งท�งกิ�รแกิไ้ข้คว�มข้ดัำแยง้แบบเดำมิจะถกูิป็รบั

เป็ล้�ยนิเป็น็ิระบบใหม ่ซั้�งกิ�รส่�อส�รในิลกัิษัณ์ะนิ้�จะช่ว่ยสร�้งคว�มไวว้�งใจท�งกิ�รเงนิิใหส้งูข้้�นิ

เนำน้ำคว�มโปร�งใสู่ในำท่กุิขั�นำตอนำของระบบกิ�รกิำ�กิบัด้แ่ลกิจิกิ�ร ตั�งแต�กิ�รออกิแบบ กิ�รด้ำ�เนำนิำ

ง�นำ รวมถงึกิ�รท่บท่วนำผลง�นำ ถง้แมจ้ะเป็น็ิไป็ไดำย้�กิท้�จะทำ�ใหท้กุิข้ั�นิตอนิมค้ว�มโป็รง่ใสถง้ 

100% แตน่ิโยบ�ยท้�เนิน้ิคว�มโป็รง่ใสจะสะทอ้นิใหเ้หน็ิถง้คว�มมุง่มั�นิในิป็ระเดำน็ิดำงักิล�่ว ทั�งนิ้� 

ธุรุกิจิครอบครวัควรสร�้งวฒันิธุรรมองคก์ิรท้�ใหค้ว�มสำ�คญักิบัคว�มโป็รง่ใสควบคูไ่ป็กิบั

วฒันิธุรรมองคก์ิรท้�สนิบัสนินุิกิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงท�งดำจิทิลั เพ่�อสร�้งคว�มไวว้�งใจข้องผูม้ส้ว่นิ

ไดำเ้สย้เพิ�มม�กิยิ�งข้้�นิ

เปดิ้รบัฟังัคว�มคดิ้เหน็ำจ�กิผ่ม้สู่่�วนำได้เ้สู่ย่หล�กิหล�ยกิลุ�ม ในำช�วงพฒันำ�ระบบกิำ�กิบัด้แ่ล

กิจิกิ�ร โด้ยเฉพ�ะจ�กิพนำกัิง�นำบรษิัทั่ท่่�เปน็ำบคุคลภ�ยนำอกิครอบครวั กิ�รเป็ดิำโอกิ�สใหบ้คุคล

ภ�ยนิอกิครอบครวัไดำแ้สดำงคว�มเหน็ิและมส้ว่นิรว่มจะช่ว่ยสร�้งคว�มผกูิพนัิและคว�มไว้

ว�งใจท�งอ�รมณ์ ์ 

อย��ลงัเลท่่�จะปรบัเปล่�ยนำระบบกิำ�กิบัด้แ่ลกิจิกิ�รอย��งต�อเนำ่�อง ต�มสถ�นิกิ�รณ์ท์้�

เป็ล้�ยนิแป็ลงในิอนิ�คต 
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เสน้ิท�งสร�้งคว�มกิ�้วหนิ�้ใหแ้กิธุ่รุกิจิครอบครวัท�่มกิล�ง
สภ�วะตล�ดำท้�เป็ล้�ยนิแป็ลง

ธุรุกิจิครอบครวัท้�มค้ว�มเข้�้ใจถง้คว�มสำ�คญัข้องกิ�รดำำ�เนินิิธุรุกิจิดำว้ยคว�มไวว้�งใจ จะมก้ิ�รสร�้ง

วฒันิธุรรมองคก์ิรท้�ใหค้ว�มสำ�คญักิบัคว�มไวว้�งใจ หรอ่อ�จกิำ�หนิดำใหค้ว�มไวว้�งใจเป็น็ิหนิ้�งในิค�่

นิยิมข้ององคก์ิร เพ่�อสร�้งและรกัิษั�คว�มสมัพนัิธุท์้�ดำก้ิบัผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้

ธุรุกิจิครอบครวัจะมก้ิ�รสร�้งสมัพนัิธุท์้�ดำก้ิบัผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ทกุิกิลุม่ ซั้�งรวมทั�งลกูิค�้ พนิกัิง�นิ คูค่�้ และช่มุช่นิ โดำยองคก์ิร

เข้�้ใจดำว้�่กิ�รรกัิษั�คว�มสมัพนัิธุอ์นัิดำจ้ะสง่เสรมิตอ่คว�มยั�งยน่ิข้ององคก์ิร 

อย�่งไรกิด็ำ ้คว�มรนุิแรงข้องกิ�รระบ�ดำโรคโควดิำ-19 ท้�ไดำล้กุิล�มไป็ยงัทกุิป็ระเทศทั�วโลกิ กิำ�ลงัใหบ้ทเรย้นิสำ�คญัว�่ วธิุก้ิ�ร

บรหิ�รธุรุกิจิแบบเดำมิ ๆ อ�จใช่ไ้มไ่ดำอ้ก้ิตอ่ไป็ โดำยธุรุกิจิครอบครวัท้�ไดำร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กิลกูิค�้ พนิกัิง�นิ และผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้ 

จะอยูใ่นิสถ�นิะท้�ไดำเ้ป็รย้บในิกิ�รรบัมอ่กิบัสภ�พแวดำลอ้มใหม ่ๆ หรอ่กิบักิ�รเป็ล้�ยนิแป็ลงต�่ง ๆ ในิอนิ�คตไดำด้ำก้ิว�่  

สำ�หรบัองคก์ิรท้�ตอ้งกิ�รสร�้งคว�มไวว้�งใจ ควรจะทบทวนิสถ�นิะคว�มสมัพนัิธุร์ะหว�่งองคก์ิรและผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้เป็น็ิ

ลำ�ดำบัแรกิ โดำยกิ�รควรคำ�นิง้ถง้คำ�ถ�มหลกัิ 3 ข้อ้ ตอ่ไป็นิ้�

กิ�รนิำ�พ�ธุรุกิจิดำว้ยคว�มไวว้�งใจอ�จไมม่ส้ตูรต�ยตวั แต่

กิ�รสร�้ง รกัิษั� และฟื้้�นิฟูื้คว�มไวว้�งใจ จะตอ้งใช่เ้วล�และ

มว้นิิยัในิกิ�รป็ฏิบิตั ิคว�มไวว้�งใจในิช่ว่งเวล�วกิิฤตนิำ�พ�

ธุรุกิจิครอบครวัสูค่ว�มสำ�เรจ็ดำว้ยกิ�รคว�มไวว้�งใจ ถอ่

เป็น็ิกิลยทุธุท์้�สำ�คญัเทย้บเท�่กิบักิลยทุธุก์ิ�รเพิ�มผลกิำ�ไร

หรอ่เป็�้หม�ยหลกัิข้ององคก์ิร

1 องคก์ิรข้องท�่นิไดำร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กิผูม้ส้ว่นิ

ไดำเ้สย้ ไดำแ้กิ ่ลกูิค�้ พนิกัิง�นิ ผูผ้ลติ ช่มุข้นิ และ

สม�ช่กิิครอบครวั ม�กินิอ้ยเพย้งใดำ

2 ผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้กิลุม่ใดำใหค้ว�มไวว้�งใจตอ่ธุรุกิจิ

ม�กิท้�สดุำ และนิอ้ยท้�สดุำ

3 วกิิฤตโควดิำ-19 สง่ผลกิระทบตอ่ระดำบัคว�มไว้

ว�งใจข้องผูม้ส้ว่นิไดำเ้สย้แตล่ะกิลุม่อย�่งไร



นำ�พ�ธรุกจิครอบครวัสูค่ว�มสำ�เรจ็ดว้ยคว�มไวว้�งใจ (Trust)     | สรา้งความกา้วหนา้ใหแ้กธ่รุกจิครอบครวัทา่มกลางสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง

17

ตดิำตอ่เร�

กิมลวลัย ์ชณุ์หกิสู่กิิ�ร

หวัหนำ�้กิลุ�มลก่ิค�้ ด้ล่อยด้ ์ไพรเวท่ - ประเท่ศไท่ย

หุน้ิสว่นิส�ยง�นิท้�ป็รก้ิษั�ท�งกิ�รเงนิิ

โทร: +66 (0) 2034 0162

อเ้มล: kchunhagsikarn@deloitte.com

ผศ.ด้ร. ธุร่นิำ ว�ณ์ชิเสู่นำ่

ผ่อ้ำ�นำวยกิ�ร กิลุ�มลก่ิค�้ ด้ล่อยด้ ์ไพรเวท่ - ประเท่ศไท่ย

โทร: +66 (0) 2034 0000 ตอ่ 16076

อเ้มล ์: tvanichseni@deloitte.com 

ด้ร. นำเรนำท่ร ์ชตุจิริวงศ์

ผ่อ้ำ�นำวยกิ�รสู่�ยง�นำ Clients & Industries

โทร: +66 (0) 2034 0000 ตอ่ 15203

อเ้มล ์: nchutijirawong@deloitte.com 



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), 
its global network of member firms, and their related entities (collectively, the 
“Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each 
of its member firms and related entities are legally separate and independent 
entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL 
and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and 
omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm 
of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each 
of which are separate and independent legal entities, provide services from more 
than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, 
Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, 
Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

About Deloitte Thailand
In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 
and its subsidiaries and affiliates.

This communication contains general information only, and none of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their 
related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this 
communication, rendering professional advice or services. Before making any 
decision or taking any action that may affect your finances or your business, you 
should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given 
as to the accuracy or completeness of the information in this communication, 
and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall 
be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or 
indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL 
and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and 
independent entities. 

© 2021 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 
For information, contact Deloitte SEA. CoRe Creative Services. RITM0748988 


