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•ข้อเท็จจริงเกี$ ยวกับครอบครัว (ประสบการณ์จริง

จาก 5/40 ครอบครัว)

–พ่อ (Gen 1: Founder – อายุ 88 ปี) ลูก 5 คน (Gen 2: 

อายุ 54 - 62 ปี) และคู่สมรส (เขย/สะใภ้) ทํางานในกิจการ

–หลาน 12 คน (Gen 3: อายุ 28 – 42 ปี) และคู่สมรส
ทํางานในกิจการ / เหลน 6 คน ยังไม่ทํางาน

–สมาชิกครอบครัวรวม 24 คน (ไม่รวมเขย/สะใภ้) ถือหุ้น

ในบริษัทต่าง ๆ ของครอบครัว

Case Study: Family OMG
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•ข้อเท็จจริงเกี$ ยวกับธุรกิจ

–ธุรกิจหลัก คือ รับจ้างผลิต (OEM manufacturing) และ
กิจการโรงแรมที$ มี Brand ดัง

–กิจการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ไม่ได้อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

–มูลค่าของกิจการครอบครัวเกิน 70,000 ล้านบาท

–คุณพ่อถือหุ้นเกินกว่า 50% ของหุ้นบริษัททั|งหมด

–ทรัพย์สินสําคัญ (Land/Share/Brand) ถือโดยคุณพ่อ

Case Study: Family OMG
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•ความกังวลของครอบครัว

–Gen 1 คุมทรัพย์สิน และ อํานาจบริหารมากเกินไป

–ภาวะ Sunset ในกิจการ OEM / คู่แข่งในกิจการโรงแรมมากขึ|น

–การกระจายหุ้นของทายาทรุ่นต่อไป (Dilution)

–ความขัดแย้งระหว่าง Gen 1 และ Gen 3 

–ข้อพิพาทระหว่างเขย/สะใภ้ของ Gen 2

–ขาด “ทายาทธุรกิจ” เพื$ อสืบทอดกิจการ

–ขาด “มืออาชีพ” เข้ามาช่วยงาน

–พบการ “โกง” ของสมาชิกครอบครัวบางคน

Case Study: Family OMG
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การเตรียมพร้อมจัดการธุรกิจครอบครัว

Land / Share / Brand

ถือโดยคุณพ่อเป็นส่วนใหญ่

“ภูเขานํ|าแข็ง” นี|จะโผล่พ้นนํ|า

หากไม่ทําอะไรในวันนี|
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สาเหตุของความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัว

Source of conflict

Benefits

Management

Property

Bias

Spouse

New Gen

Conflict prevention

Family 
leader

Family 
consensus

Property 
allocation

Management 
allocation

Clear profit 
sharing

Business 
diversification

Conflict resolution

By property

By expertise

By 
contribution

Legal and tax 
solution

Holding 
company 
(Kongsi)

Property 
company

Management 
company

Branding 
company
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ประสบการณ์: การจัดการ “หุ้น” ในธุรกิจ

การขยายฐาน ”ปิรามิดครอบครัว”

ใครจะ “ถือหุ้นใหญ่” ในอนาคต

1%5% 5% 5% 5% 5% 30% 20% 10% 5% 5% 3% 1%

10% 10% 10% 5 % 10% 15% 15% 15% 5% 5%

30% 15% 15% 30% 10%

50% 50%Gen 1

Gen 2

Gen 3

Gen 4

5 คน

10 คน

13 คน
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Case Study: Family Pyramid

• ผู้ถือหุ้นใหญ่ (50%) อายุน้อย / ไม่ได้อยู่ในธุรกิจ

• ผู้ถือหุ้นใหญ่ _ มี “ความจําเป็นเทียม” ต้องการใช้เงินมาก

• เงินปันผล _ จ่ายตาม “สัดส่วนการถือหุ้น”

• ผู้ถือหุ้น “ข้างน้อย” (5%) _ เป็น Key man ในกิจการ

• ทําอย่างไร _ หากผู้ถือหุ้นข้างน้อย “โกง” บริษัท ???

• ทําอย่างไร _ หากผู้ถือหุ้นใหญ่ “ปลดกรรมการ” ผู้ถือหุ้น

ข้างน้อย ???
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Case Study: Family Pyramid
•Best Case Scenario

• ผู้ถือหุ้นข้างน้อย _ ยังคง “กัดฟัน” ทํากิจการเพื$ อกงสี

• ผู้ถือหุ้นข้างน้อย _ เสียสละ _ ทําเพื$ อครอบครัวต่อไป

•Worst Case Scenario

• ผู้ถือหุ้นข้างน้อย _ แยกกิจการไปทําเอง / แข่งกับ “กงสี”

• ผู้ถือหุ้นข้างน้อย “แย่งลูกค้า” / “ชักชวนพนักงานลาออก”

• ผู้ถือหุ้นข้างน้อย “โกง” บริษัท !!!
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ประสบการณ์: การจัดการ “Brand” ในธุรกิจ
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ประสบการณ์: ธุรกิจครอบครัว

oครอบครัวที$ ประสบความสําเร็จ

o Family Sense + Human Touch + Consensus

o  สร้าง “กฎครอบครัว” ไม่ใช้ “กฎหมาย”

oครอบครัวที$ ล้มเหลว / กําลังจะล้มเหลว

o  ต่างคนต่างอยู่ / เน้นแบ่งสมบัติ / สร้างอาณาจักร
ส่วนตัว

o  ใช้ “กฎหมาย” แก้ปัญหาครอบครัว



12

ประสบการณ์: ธุรกิจครอบครัว

oครอบครัวที$ ประสบความสําเร็จ

o  ช่วยเหลือเกื|อกูล + สืบทอดทายาท + Synergy

o  ขยายกิจการ + ไร้คดีความ

oครอบครัวที$ ล้มเหลว / กําลังจะล้มเหลว

o  นามสกุลเดียวกัน ธุรกิจแข่งกัน / เปลี$ ยน
นามสกุล

o  เบี|ยหัวแตก / ธุรกิจล่มสลาย / พี$ น้องเกลียดกัน
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Case Study: Family OMG

Family Concerns Seek for Assistances

Gen 1: Control Power ผ่อนคลายอํานาจควบคุม

Fair Asset Allocation กระจายการถือครองทรัพย์สิน

Business Strategies คิดเรื$ องกลยุทธ์ธุรกิจ

Family Business Governance สร้างธรรมาภิบาลในครอบครัว

Family Dispute คิดป้องกันข้อพิพาทล่วงหน้า

Professional Involvement ยอมให้ “คนนอก” เข้ามาช่วย

Succession Plan วางแผนสืบทอดกิจการ



โครงสร้างธุรกิจครอบครัว

Family	Business

Family
• Will	/	Family	Constitution
• Successor

Business
• Expansion
• Bonsai
• Exit

Asset
• Allocation
• Valuation

Family	Investment

Family	Charter

Family	Trust

Family	Dispute	Resolution
Family	Relationship	Management

Family	Fund
Education
Health

Family	Council
Family	Office
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พัฒนาการของธุรกิจครอบครัว

Agri

Industry

OEM

(Equipment)

ODM

(Design)

OBM

(Branding)
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ประสบการณ์

การบริหารที$ ดิน

ในธุรกิจครอบครัว
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การจัดกลุ่มที$ ดิน (Grouping)

เพื$ อโอนเข้าเป็นทุนบริษัท

จัดกลุ่มอย่างไร ?

(List of Asset / Control Sheet)
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การจัดกลุ่มที$ ดิน

oกลุ่ม 1: เพื$ อ “เก็บ” ไว้ใน “กงสี”

o  (ต้องมีกิจการของบุคคลธรรมดาอยู่ก่อนแล้ว เช่น 
ให้บริษัทเช่าตั|งโรงงาน / อาคารสํานักงาน / 

คลังสินค้า / ที$ จอดรถ) 

oกลุ่ม 2: เพื$ อ “ขาย” ทํากําไร 

oกลุ่ม 3: รอพัฒนา หรือ แบ่งทายาท
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แปลง “ที$ ดิน” ให้เป็น “หุ้น” อย่างไร 

ที#ดนิเปลา่		
(เพื#อเก็งกาํไร	/	เก็บ)		
ที#ดนิในกจิการ	

Property Coบุคคลเจ้าของ

ที$ ดิน

บคุคลถอืหุน้บรษิทั		
ราคาหุน้ไมเ่พ ิ#มข ึBน					
เวน้แตม่กีาํไรสะสม

ขึ#น	
20%	
ทุก	4	ปี

ราคาประเมนิ	200	ลา้นบาท

“แชแ่ข็ง”	ราคาที9ดนิที9ตอ้งการ
เก็บไว	้100	ปี	ไวใ้น	“ราคาหุน้”

เปล ี#ยนมรดก	จาก
ที#ดนิใหก้ลายเป็นหุน้	

บคุคลโอนที9ดนิเขา้
บรษัิทใช	้“ราคาใด”	?	

ปีที#	1	- 4

ปีที#	5	- 8

ปีที#	9	- 12

ปีที#	13	- 16

ปีที#	17	- 20

ราคาประเมนิ	240	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	288	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	346	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	415	ลา้นบาท

ราคาหุน้ที9ใช	้swap	กับที9ดนิ	ใชร้าคา
ประเมนิฯ	หรอื	ราคาซื#อขาย	?
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การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

ในธุรกิจครอบครัว
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Louis Vuitton - รวมทุกอย่างไว้ในบริษัทเดียว

บริษัทครอบครัว

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ แต่

ไม่ได้วางแผน Brand ไว้

ล่วงหน้า / นามสกุลจึงถูกซ้ือ

ผลิตกระเป๋าสัมภาระ

LVMH อยู่ในจุด OBM จึงควรแยก Brand ออกมาเพ่ือ 

Anti-take over

รุ่น 1

รุ่น 2

รุ่น 3

รุ่น 4

ผลิตถุงหนังใส่แชมเปญ / เพ่ิมประเภทสินค้า

คู่แข่งเพ่ิมข้ึน / เริ่มติด “แบรนด”์

ทายาท “หญิง” นำเขยมาช่วยงาน / เข้าตลาด

หลักทรัพย์

เขย นำ “มืออาชีพ” มาช่วยงาน / มืออาชีพ 

Take Over แบบ MBO

คดีพิพาทเรื่องหุ้นในศาล / ครอบครัวสูญเสีย

อำนาจควบคุม

ปัจจุบันมีสมาชิกในครอบครัวเป็นลูกจ้างบริษัท
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Rebranding
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Brand Reborn
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ประสบการณ์: การจัดการ “Brand” ในธุรกิจ
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ประสบการณ์: การจัดการ “Brand” ในธุรกิจ
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ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”
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ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”

กรุงเทพธุรกิจ: 20 มีนาคม 2561

“ศาลแพ่งธนบุรี ตัดสินให้ “สุรินทร์ โตทับเที<ยง-ทายาท” แพ้คดีฮุบสินทรัพย์ตระกูล 

“โตทับเที<ยง” พร้อมมีคําสั<งโอนหุ้น 21 บริษัท-ที< ดิน 31แปลง คืน 9 พี< น้องกงสีโตทับ

เที<ยง

วานนี| (20 มี.ค.) เวลา 9.00น. ศาลแพ่งธนบุรี ได้นัดฟังคําพิพากษา คดีหมายเลข

ดําที$  พ.2264/2559 ที$ พี$ น้องโตทับเที$ ยง 9 คน นําโดย

นายสุธรรม โตทับเที$ ยง ยื$ นฟ้องนายสุรินทร์ โตทับเที$ ยง และพวกรวม 6 คน ที$ ถือ

แทนสินทรัพย์ของครอบครัว เพื$ อขอแบ่งทรัพย์สินในกงสี หรือทรัพย์ของ
ครอบครัว ที$ ทํามาหากินร่วมกัน ในนามผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย และ

ผลิตภัณฑ์อื$ นๆที$ เกี$ ยวเนื$ อง
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ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”
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ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”

MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559

ไกล่เกลี<ยล้มเหลวอีกรอบ! 

“แม่ประนอม” ลั<นห้ามลูกสาวใช้ตราสินค้าเดิม

ศาลตลิ$ งชันไกล่เกลี$ ยคดีมรดก "แม่ประนอม" อีกรอบไม่สําเร็จ 

หลังลูกสาวปฏิเสธคืนทรัพย์สิน ด้านมารดาลั$ นพังเป็นพัง สู้คดี

ถึงที$ สุด ประกาศกร้าวห้ามให้ชื$ อ-รูปใบหน้าแม่ประนอมบน

ผลิตภัณฑ์อีกต่อไป ให้ไปสร้างชื$ อเอาเอง
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ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”
MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559

ศาลจังหวัดตลิ$ งชันนางประนอม แดงสุภา อายุ 78 ปี ผู้ก่อตั|งกิจการ
นํ|าพริกเผาแม่ประนอมยื$ นฟ้อง นางศิริพร แดงสุภา บุตรสาว เรื$ องเพิก

ถอนนิติกรรมถือกรรมสิทธิ  แทนโดยขอให้

1) เพิกถอนการโอนที$ ดินซึ$ งเป็นที$ ตั|งโรงงานบริษัท พิบูลย์ชัย 
นํ|าพริกเผาแม่ประนอม จํากัด ซึ$ งเป็นกรรมสิทธิ  ร่วมของนาง

ประนอม

2) โอนหุ้นบริษัทดังกล่าว 38,550 หุ้นคืน

3) พร้อมค่าเสียหายรวม 561,950,000 บาท พร้อมดอกเบี|ย 7.5 ต่อปี 
นับจากวันถัดฟ้องคดี 



31

ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”
MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559 
แต่นางศิริพร ยังยืนกรานไม่คืนทรัพย์สินให้ตามที$ ตนขอคืน คือ 

1. ที$ ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้างบ้านเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา จํานวน 1 แปลง 

2. ที$ ดินพร้อมสิ$ งปลูกสร้างในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตภาษีเจริญ 

กทม. ทั|งหมด จํานวน 34 แปลง 

3. หุ้นบริษัท พิบูลย์ชัยนํ|าพริกเผาไทยแม่ประนอม จํากัด ที$ เป็น

ของนางประนอม หุ้นหมายเลข 20001-38200 จํานวน 18,200 

หุ้น
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ประสบการณ์: ความเป็นเจ้าของ “ทรัพย์กงสี”

MGR Online: 13 กรกฎาคม 2559 
แต่นางศิริพร ยังยืนกรานไม่คืนทรัพย์สินให้ตามที$ ตนขอคืน คือ 

4. เงินปันผลของบริษัท พิบูลย์ชัยนํ|าพริกเผาไทยแม่ประนอม 

จํากัด เดือนละ 1 ล้านบาท 

5. เงินสด 300 ล้านบาท แลกกับกรรมสิทธิ  หุ้นในบริษัทที$ เป็น

ของนายศิริชัย จํานวน 20,000 หุ้น และผลกําไรจากผล

ประกอบการบริษัทตั|งแต่ปี 2556 - ปัจจุบัน และ 

6. ที$ ดินกองมรดก ที$  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จํานวน 9 แปลง 
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ทางเลือกในการจัดการ

ทรัพย์สิน

ในธุรกิจครอบครัว

ผ่าน Holding Company
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Family 
Members Family Holding Co

Corporate Fund

(Cash Pooling)

Property 
Group Co

Operating 
Group Co

Branding (IP) 
Group Co

ธรรมนูญครอบครัว

สภาครอบครัว

Family Office

Family Fund

Family Trust



Holding 

Co

Property 

Co

Operating 

Co

IP Co

(R&D)

Position Owner Landlord Operator IP Owner
(Brand)

(Trademark)
(Patent)

Function Invest Lease out Management Franchise
License out

Income Dividend Rental Margin 
Profit

License Fee
Royalty
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เหตุผลที$ ต้องใช้ Holding Structure 

เหตุผลทางธุรกิจ + ครอบครัว

Holding Structure

1. Tax Minimization

2. Legal Protection

3. Wealth Expansion

4. Succession & Sustainability
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท เอแอลที โฮลดิ|ง จํากัด 50.00 ALT

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ|ง จํากัด 26.21 CPN

บริษัท วัฒนภักดี จํากัด 47.62 AMARIN

AMATA ASIA LIMITED 36.21 AMATAV

บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 46.33 ASIA

บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ|ง จํากัด 29.99 TOA

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั$ น จํากัด 64.58 BJC

บริษัท เจอาร์จีจี จํากัด 25.10 BR

บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จํากัด 50.00 BRR

บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ|ง จํากัด 25.01 CBG
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท ทีปกรโฮลดิ|ง จํากัด 38.80 CCP

บริษัท ชาติชีวะ จํากัด 33.18 CHEWA

บริษัท มหาศิริ สยาม จํากัด

บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ|ง จํากัด

บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จํากัด

17.30

10.12

5.08

CK

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ$ ง จํากัด 31.33 CPALL

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ|ง จํากัด

29.52

11.11

CPF

บริษัท ชุมพรโฮลดิ|ง จํากัด 33.92 CPI
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด 53.23 DRT

บริษัท ชนัตถ์และลูก จํากัด 49.40 DTC

PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD. 25.50 ECL

บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ|ง จํากัด 60.00 EPG

บริษัท คิว แอสเซท จํากัด 31.49 FN

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จํากัด 33.47 GLAND

บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ|ง จํากัด 35.53 GRAND

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด 49.79 GUNKUL

บริษัท ครบุรี แคปิตอล จํากัด 27.51 KBS

บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ|ง จํากัด 32.01 KKC
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ|ง จํากัด 33.26 KSL

บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ|ง จํากัด

บริษัท 3 เอส โฮลดิ|ง จํากัด

35.25

25.18

KTIS

บริษัท เอกภาวี จํากัด 25.79 LOXLEY

บริษัท แอล.พี. โฮลดิ|ง จํากัด 27.84 LPH

BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED 44.78 LRH

บริษัท ลํ$ าสูง โฮลดิ|ง จํากัด 42.11 LST

บริษัท มหาชัยเวชกรรม จํากัด 42.50 M-CHAI

บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ|ง (ไทย) จํากัด

UBS AG SINGAPORE BRANCH

16.50

14.79

MINT
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จํากัด 28.75 NSI

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ|ง จํากัด

บริษัท เมืองไทยโฮลดิ|ง จํากัด

20.00

5.20

MTI

บริษัท โอเชี$ ยนโฮลดิ|ง จํากัด 32.82 OGC

MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V. 42.39 OHTL

บริษัท กว้างโฮลดิ|ง จํากัด 48.93 POMPUI

บริษัท รัตน โฮลดิ|ง จํากัด 34.56 PORT

บริษัท นทลิน จํากัด 54.20 PRM

บริษัท รัชกิจ โฮลดิ|ง จํากัด 25.12 PTG

บริษัท แกรนด์เฉวงบีช จํากัด 25.88 RP
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี| แมเนจเม้นท์ จํากัด 37.37 S

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั$ น จํากัด

บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จํากัด

27.75

26.08

ROBINS

บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จํากัด 25.15 SALEE

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ|ง จํากัด 29.92 SAT

บริษัท งานทวีพี$ น้อง จํากัด 31.16 SCP

บริษัท นทลิน จํากัด 45.05 SEAOIL

บริษัท พรรณธิอร จํากัด 70.85 SFP

บริษัท โงวฮก จํากัด

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ|ง จํากัด

25.20

18.50

RCL
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

SUCCESSFUL DRAGON LIMITED

บริษัท สยามสวีท โฮลดิ|ง จํากัด

48.23

25.38

SHANG

SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. 47.29 SIS

บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ|ง จํากัด 25.02 SMK

บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด

บริษัท เอสเอส เนชั$ นแนล โลจิสติกส์ จํากัด

64.67

21.14

SSC

STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC 
PTE, LTD.

29.95 STANLY

บริษัท อเดลฟอส จํากัด 66.01 UV

บริษัท เครือสหวิริยา จํากัด

บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จํากัด

18.62

9.23

SSI
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ตัวอย่าง Family Holding Co 

Family Holding Co การถือหุ้น (%) Listed Co

บริษัท โลหการไทย จํากัด 41.89 VARO

บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จํากัด 53.64 VNG

บริษัท โอสถสภา จํากัด

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จํากัด

23.37

8.80

WG

บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ|ง จํากัด 25.34 WHA

บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จํากัด

บริษัท เลี$ ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด

บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จํากัด

15.40

13.84

5.33

BUI

ข้อสังเกตุ _ มากกว่า 60 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี Family Holding Co ถือหุ้น
เกิน 25%
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Family 
Members Family Holding Co

Corporate Fund

(Cash Pooling)

Property 
Group Co

Operating 
Group Co

Branding (IP) 
Group Co

ธรรมนูญครอบครัว

สภาครอบครัว

Family Office

Family Fund

Family Trust
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กฎธรรมชาติ
กฎครอบครัว (ธรรมนูญครอบครัว)

กฎหมาย



47

ข้อควรรู้เกี$ ยวกับ “ธรรมนูญครอบครัว” 

(ไม่มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของธรรมนูญครอบครัว

–ไม่รับ “คนนอก” (เขย สะใภ้)

–ไม่ขายหุ้น

–ไม่จ่ายเงินปันผล (IPO with gain)

–ไม่ขายกิจการ

–ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กิจการ (Diversification)
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ข้อควรรู้เกี$ ยวกับ “สัญญาผู้ถือหุ้น” 

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของสัญญาผู้ถือหุ้น

–ไม่ขายหุ้น / เว้นแต่ ขายให้สมาชิกในครอบครัวก่อน หาก

ปฏิเสธสามารถเสนอขายคนนอกได้ที$ ราคาไม่ด้อยกว่า

เสนอขายให้คนในครอบครัว

–ไม่จ่ายเงินปันผล / ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ / ไม่ Go Inter

–ไม่ขายกิจการ / ไม่ขายทรัพย์สิน

–ไม่ “แตกแขนง” กิจการ / ไม่ออกนอก Comfort Zone



49

ข้อควรรู้เกี$ ยวกับ “สัญญาผู้ถือหุ้น” 

(มีผลตามกฎหมาย)

• ตัวอย่างของข้อบังคับบริษัท

– กําหนดหุ้นบุริมสิทธิ   (Special Voting Right / Dividend 

Right / Liquidation Right / Blocking & Veto)

–การโอนหุ้นต้องขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

–การโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ

บริษัท

–ใบหุ้นต้องลงนามโดยกรรมการบริษัท
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หากไม่มี 

”ธรรมนูญครอบครัว”

 

มีความเสี$ ยงอะไร ?
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เหตุผลที$ ไม่ควรมี

 
"ธรรมนูญครอบครัว”

Family Holding Co



53

• ครอบครัว “ไม่รักกัน”

• ครอบครัว ”แตกร้าว”

• สมาชิกครอบครัวมี “ข้อพิพาท” กันในศาล

• ครอบครัวต้องการ “แบ่งสมบัติ”

• ครอบครัวต้องการ “แยกกิจการ”

• ครอบครัว “ขาดทายาท” ธุรกิจรับช่วงต่อ

• ครอบครัว “ทิ|งกิจการ” ของกงสี / ต้องการ “ขายทิ|ง”

เหตุผลที$ ไม่ต้องการ “ธรรมนูญครอบครัว”
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