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บทคัดย่อ      
	 ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวมีโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่	แต่ในโอกาสที่มีอยู่
นัน้กต็อ้งอาศยัความรู้	ความสามารถ	และประสบการณจ์งึจะสามารถรกัษาธรุกจิใหม้คีวามมัน่คงและกา้วหนา้ตอ่ไปได้	ดงันัน้	ผูป้ระกอบ
การจึงต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเพื่อส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจให้แก่ทายาท	 โดยมุ่งหวังให้สามารถ
รักษาความสัมพันธ์ของครอบครัว	รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต	

Abstract

 Descendants of family business have greater opportunity to be more successful than new business entrepreneurs. 
Despite the opportunity given, business descendants must have knowledge, skills and experiences required to sustain family 
business and create business growth. Business founder must thoroughly plan and prepare readiness of descendant in order 
to keep family relation and create an opportunity for future business expansion.

การสืบทอดธุรกิจของครอบครัว

	 ทายาทธุรกิจหมายถึงผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัว	 ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสและความโชคดีที่ทายาทธุรกิจไม่ต้องเริ่มต้นการเป็น
เจ้าของธุรกิจจากศูนย์	 แต่อย่างไรก็ตามในความได้เปรียบก็มาพร้อมกับแรงกดดันต่างๆ	 มากมาย	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เพียงแต่
ทายาทธุรกิจต้องทำาธุรกิจให้อยู่รอดโดยการดูแลธุรกิจให้เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆ	 ได้ทำามา	 แต่ยังต้องคิดถึงการขยายธุรกิจต่อไปข้างหน้า
ซึ่งต้องเพิ่มความรับผิดชอบที่จะรักษามรดกตกทอด	 โดยต้องคำานึงถึงนโยบาย	 และการบริหารจากคนรุ่นเดิม	 วัฒนธรรมองค์กร	 และ			
การดูแลพนักงานรุ่นเก่า	 ดังนั้นทายาทธุรกิจจึงจำาเป็นต้องมีความเป็นมืออาชีพและสามารถบริหารจัดการธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของ
ครอบครัว
	 ทายาทธุรกิจสามารถพิสูจน์ความสามารถเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารหากพบว่า	 ผู้ที่มีแนวโน้มในการสืบทอด
ธุรกิจมีความสามารถเป็นผู้นำาในการบริหารงานไม่เพียงพอเมื่อผ่านขั้นตอนการประเมินอย่างยุติธรรมแล้ว	การรักษาธุรกิจของครอบครัว
อาจมองข้ามการเลื่อนตำาแหน่งของบุคคลนั้น	 โดยการมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลภายนอกผู้มีความสามารถที่จะบริหารธุรกิจให้อยู่รอด	
และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตมากกว่าซึ่งเป็นความจำาเป็นสำาหรับธุรกิจที่จะมอบหน้าที่นั้นให้บุคคลภายนอก
	 แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีเจ้าของธุรกิจอยากได้บุคคลภายนอกมาบริหารธุรกิจถ้าทายาทธุรกิจมีความสามารถเพียงพอ	ปัญหา
ของความสามารถในการบรหิารธรุกจิครอบครวัอาจไมเ่กดิขึน้ถา้ทายาทธรุกจิไดเ้รยีนรูแ้ละคอ่ยๆ	เพิม่ประสบการณซ์ึง่สามารถชว่ยพฒันา
ความสามารถในการบริหารธุรกิจได้	ดังนั้นการสืบต่อธุรกิจควรเริ่มต้นตามกระบวนการจากภาพที่	1	ดังนี้
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	 ระยะที่	1	ก่อนเข้าสู่ธุรกิจ-------------->	 ระยะที่	2	แนะนำา----------->	 ระยะที่	3	แนะนำาสู่การปฏิบัติงาน

	 เริ่มตระหนักถึงด้านต่างๆ	ของธุรกิจ	 เปิดตัวสู่ธุรกิจ	พนักงาน	 ทำางานชั่วคราว	งานยากขึ้นทีละน้อย	
	 ยังไม่มีความชัดเจน	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมการศึกษาและงานกับบริษัทอื่น

   ผู้สืบทอดเข้าสู่ธุรกิจ

	 ระยะที่	4	ปฏิบัติงาน	 -------------------->	 ระยะที่	5	ปฏิบัติงานระดับสูง

	 เริ่มเป็นพนักงานประจำา	 	 เริ่มเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหาร
	 ในหลายตำาแหน่งที่มิใช่ผู้บริหาร	 	 รับตำาแหน่งบริหารทั้งหมดก่อนเป็นประธาน

  ส่งมอบการเป็นผู้นำา

	 ระยะที่	6	การรับช่วงเบื้องต้น	 -------------------->	 ระยะที่	7	การรับช่วงอย่างสมบูรณ์	
 
	 ผู้สืบทอดเข้ารับตำาแหน่งประธาน	 	 ผู้สืบทอดเป็นผู้นำาของบริษัทในเชิงปฏิบัติ
	 รวมระยะที่ผู้รับช่วงเป็นผู้นำาบริษัทในเชิงทฤษฎี

ภาพที่	1	แบบอย่างของการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว
ที่มา:		ดัดแปลงจาก	Longenecker	J.G.,	Moore	C.W.,	&	Petty	J.W.	(2003)

แบบของการสืบทอดธุรกิจในครอบครัว 
 ระยะที่ 1 ระยะก่อนเข้าสู่ธุรกิจ 

	 ผูม้แีนวโนม้ทีจ่ะสบืทอดธรุกจิไดร้บัความคุน้เคยกบัธรุกจิเพราะเปน็สว่นหนึง่ในชวีติการเตบิโต	เดก็ๆ	ตดิตามพอ่แมไ่ปทีบ่รษิทัและ
ได้เล่นกับอุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	ไม่มีแผนการที่เป็นแบบแผน	เป็นระยะที่ตระเตรียมเด็กเข้าสู่ธุรกิจ	ในระยะต้นนี้เป็นเพียง
การก่อร่างพื้นฐานไปสู่ระยะที่ชัดเจนกว่าในขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 ระยะที่ 2 ระยะแนะนำาเบื้องต้น

	 ระยะนี้รวมไปถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้สืบทอดจะมีอายุมากพอที่จะมาทำางานในบางช่วงเวลากับธุรกิจครอบครัว	 ต่างไป
จากระยะที่	1	ตรงที่สมาชิกครอบครัวจะแนะนำาผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจให้ได้รู้จักกับบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในทางตรง
และทางอ้อม	 ตัวอย่างเช่น	 พ่อค้าขายรถปรับดินอาจปล่อยให้ลูกนั่งไปกับคนขับรถปรับดินพร้อมทั้งอธิบายให้เห็นถึงส่วนประกอบและวิธี
การทำางานของรถ	หรืออาจแนะนำาให้เด็กรู้จักกับนายธนาคารที่ติดต่อธุรกิจด้วย
 ระยะที่ 3 ระยะแนะนำาสู่การปฏิบัติงาน

	 ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจ	 เริ่มปฏิบัติงานเป็นพนักงานชั่วคราว	 ระหว่างช่วงหยุดเทอมหรือหลังเลิกเรียน	 ในระยะนี้ลูกๆ	 จะ
พัฒนาความคุ้นเคยกับบุคคลที่เป็นหัวใจสำาคัญของบริษัท	 หน้าที่เช่นนี้มักจะเริ่มในคลังสินค้า	 ฝ่ายผลิต	 หรือฝ่ายตลาดแล้วแต่ประเภท	
ของธุรกิจและอาจรับหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ	เมื่อเวลาผ่านไป	ระยะแนะนำาสู่การปฏิบัติงานประกอบกับการศึกษาที่ได้รับจากการเรียนจะ
เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำาไปบริหารธุรกิจได้ในเวลาต่อไป
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 ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติงาน

	 เริ่มขึ้นเมื่อผู้มีแนวโน้มในการรับช่วง	 ได้เข้าสู่การเป็น
พนักงานประจำา	ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการจบการศึกษาแล้ว	ก่อน
ที่จะเข้ารับตำาแหน่งผู้บริหาร	 ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจอาจ
ทำางานเป็นสมุห์บัญชี	พนักงานขาย	หรือเสมียนคุมคลังสินค้า	ซึ่ง
เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์จากตำาแหน่งต่างๆ
 ระยะที่ 5 ระยะปฏิบัติงานระดับสูง

	 ขณะที่ผู้มีแนวโน้มในการสืบทอดธุรกิจรับหน้าที่ของการ
ควบคมุดแูลเขาไดเ้ขา้สูร่ะยะปฏบิตังิานระดบัสงู	ตำาแหนง่ผูบ้รหิาร
ในระยะนีเ้กีย่วขอ้งกบัการชีแ้นะการปฏบิตังิานของผูอ้ืน่แตย่งัไมไ่ด้
บริหารทั่วทั้งบริษัท
 ระยะที่ 6 ระยะสืบทอดเบื้องต้น

	 ในระยะนีผู้ม้แีนวโนม้ในการสบืทอดธรุกจิไดร้บัการแตง่ตัง้
เปน็ประธานหรอืผูจ้ดัการใหญข่องธรุกจิ	ในฐานะหวัหนา้กจิการใน
ทางทฤษฎี	เราอาจเรยีกไดว้่าเขาทำาหน้าที่อำานวยการทั่วไป	แต่พ่อ
แมย่งัอยูเ่บือ้งหลงั	บทบาทผูน้ำาทีแ่ทจ้รงิยงัไมไ่ดถ้กูโอนใหใ้นระยะ
แรกหรือในทันทีที่ได้รับตำาแหน่ง		ผู้รับช่วงยังไม่มีความเชี่ยวชาญ
กับความซับซ้อนของบทบาทนี้อย่างแท้จริงและพ่อแม่อาจยังลังเล
ที่จะให้ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจตัดสินใจเองทั้งหมด		
 ระยะที่ 7 การรับช่วงอย่างสมบูรณ์

	 ระยะที่	7	 ได้มาถึงเมื่อขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงได้จบลง
อย่างสมบูรณ์	ผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจได้เป็นผู้บริหารทั้งใน
ทางความเป็นจริงและในนาม	 ในบางกรณีระยะนี้จะไม่เกิดขึ้น
จนกว่าบรรพบุรุษจะสิ้นชีวิต	ในกรณีที่ดีที่สุดระยะที่	7	จะเริ่มในปี
ที่สองหรือสาม	หลังจากผู้สืบทอดได้รับตำาแหน่ง
 ตัวอย่าง	 การสืบทอดธุรกิจในประเทศไทยก็มีอยู่หลาย
ตระกูล	เช่น	กลุ่มจิราธิวัฒน์	
	 คุณสัมฤทธิ์	 	 จิราธิวัฒน์	 เป็นผู้สืบทอดธุรกิจในรุ่นที่สอง	
เขาเป็นลูกชายคนโตของคุณเตียง	 จิราธิวัฒน์	 เป็นคนที่มีความ
สามารถสงูในการบรหิารธรุกจิภายในครอบครวัใหอ้ยูใ่นลกัษณะที่
พี่น้องต่างให้ความเคารพเชื่อถือ	 มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน	 จึงสามารถทำางานให้ครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยคุณ
สมัฤทธิค์มุดา้นนโยบายกลุม่และกำาหนดทศิทางของธรุกจิ	คณุวนิยั
ลูกคนที่สองถนัดในการติดต่อสื่อสารและมีหน้าที่คุมด้านบริหาร	
คุณสุทธิพรลูกคนที่สามสุขภาพไม่ค่อยดีจึงมีบทบาทน้อย	 คุณ		
สุทธิชัยลูกคนที่สี่อยู่ เบื้องหลังงานด้านเทคนิคบริหารทุนให้
ครอบครวั	คณุสทุธเิกยีรตมิมีนษุยสมัพนัธส์งูเขาจงึไดร้บัหนา้ทีเ่ปน็	
External	Affair	Management	พร้อมๆ	กับวางแผนตลาด	วงการ
ธุรกิจครอบครัวยอมรับว่า	 กลุ่มเซ็นทรัล	 เป็นต้นแบบของธุรกิจ
ครอบครัวท่ีมีการผสมผสานและส่งต่อธุรกิจรุ่นสู่รุ่นกันอย่างกลมกลืน
สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างม่ันคงและเติบใหญ่มาจนทุกวันน้ี

	 แม้จะผ่านขั้นตอนทั้ง	7	 ระยะซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นต้นใน
การเตรียมพร้อมสำาหรับผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอดธุรกิจแล้วก็ยังมี
การตัดสินใจที่ยากที่สุดคือ	การกำาหนดผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
ในอนาคต	 การรับช่วงธุรกิจอย่างสมบูรณ์หมายถึงการโอน
กรรมสิทธิ์	 ปัญหาด้านการโอนกรรมสิทธิ์มีผลกระทบทั้งในด้าน
ความเป็นผู้นำาในการบริหารและกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่
ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิอกีดว้ย	ตวัอยา่งเชน่	หากมลีกูหลาย	ๆ 	
คน	ทุกๆ	คนควรได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ	กัน	ซึ่งดูเหมือนจะเป็นวิธีที่
ยุติธรรมที่สุด	 แต่การกระทำาเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายใน
การดำาเนนิงานในอนาคต		สมมตุวิา่ลกูแตล่ะคนในจำานวนทัง้หมด	
4	คนได้รับส่วนแบ่งเท่ากันคือ	คนละ	25	เปอร์เซ็นต์	แต่มีเพียงคน
เดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ	ส่วนลูกคนอื่นๆ	เป็นผู้
ถือหุ้นโดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร	 ผู้ที่รับช่วงกิจการจะ
กลายเปน็ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเมือ่เปรยีบกบัอกี	3	คนซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิ
ปญัหาในอนาคต	ทางทีด่ทีีส่ดุกค็อื	หากผูท้ีก่อ่ตัง้ธรุกจิสามารถนำา
หุ้นส่วนตัวที่ตนเองมีอยู่ไปสร้างผลประโยชน์จากภายนอกกิจการ
เชน่เดยีวกนักบัภายในธรุกจิของตน	ในกรณเีชน่นีอ้าจทำาพนิยักรรม
แบ่งส่วนแบ่งที่ค่อนข้างจะเท่าเทียมกันให้กับทายาททั้งหมด	 ใน
ขณะที่ปล่อยให้การควบคุมกิจการตกอยู่กับทายาทที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
	 การวางแผนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
ไม่ใช่เรื่องง่าย	 แต่ขอแนะให้ทำา	 เมื่อเวลาผ่านไปผู้เป็นเจ้าของจะ
ต้องไตร่ตรองอย่างจริงจังถึงความสามารถของครอบครัวและผล
ประโยชน์เพราะเชื่อมโยงกับอนาคตของกิจการ	 แผนการโอน
กรรมสิทธิ์จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นและอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตามความจำาเป็นเมื่อถูกนำามาปรึกษาหารือกับบุตรหลานหรือ					
ทายาทอื่นๆ	ที่อาจมีแนวโน้มในการรับช่วงการดำาเนินกิจการของ
ครอบครวัอาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนอ์ยา่งสงู	แตผ่ลประโยชนน์ีม้า
กับความเครียด	 ไม่เพียงแต่เครียดที่ต้องกังวลถึงทั้งความรุ่งเรือง
ของกิจการและการดำารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น	 แต่
ยังมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมของการรักษาธุรกิจที่เป็นมรดกของ
ครอบครัวที่สืบทอดกันมาอีกด้วย	 	บางครั้งความเครียดที่เกิดขึ้น
จากธุรกิจทำาให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
สามารถเป็นต้นเหตุนำาไปสู่การทะเลาะโต้แย้งในครอบครัวซึ่งอาจ
นำาไปสู่ความหายนะของธุรกิจ	 ในกรณีที่รุนแรง	 อาจถึงกับมีการ
แบ่งแยกธุรกิจหรือเลิกกิจการ
	 ดงันัน้การดำาเนนิธรุกจิครอบครวัจงึมคีวามทา้ทายมากกวา่
การดำาเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน	 เราจะ
พจิารณาถงึมาตรการทีส่ามารถนำามาใชเ้พือ่หลกีเลีย่งความเครยีด
และความแตกแยกของภายในครอบครวัอนัมทีีม่าจากธรุกจิ	ซึง่จะ
ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ	ดังนี้
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	 1.	สัญญาว่าจ้าง/กฎเกณฑ์และนโยบาย
	 2.	การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	การจ้างพนักงานหลัก
	 4.	แยกแยะวิธีปฏิบัติต่อครอบครัวและธุรกิจ

 สญัญาวา่จา้ง/กฎเกณฑแ์ละนโยบาย:	สว่นใหญข่องกจิการ
ครอบครวั		พนกังานสว่นมากประกอบดว้ยญาตพิีน่อ้งและสมาชกิ
ครอบครวัทีใ่กลช้ดิ		สมาชกิครอบครวัแตล่ะคนควรมสีญัญาวา่จา้ง
ทีร่ะบอุยา่งชดัเจนถงึความรบัผดิชอบของหนา้ทีแ่ละความคาดหวงั
ต่อบุคคลนั้นๆ		และทุกๆ	คนควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	นโยบาย
และระเบียบการต่างๆ	ที่ได้จัดไว้	สำาหรับวันหยุด	วันลาป่วย	และ
ปัญหาต่างๆ	ของพนักงาน			เมื่อได้จัดทำาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ	ของ
พนักงานไว้อย่างเป็นทางการแล้ว	 ก็จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยง
ทัศนคติของผู้ที่ต้องการทำาตามความพอใจที่มักจะเกิดขึ้นเป็น
ประจำาในกจิการครอบครวั	นอกจากนีห้ากมพีนกังานจากภายนอก	
ก็ต้องให้ทุกๆ	 คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่เป็นสมาชิก
ครอบครัว	เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งฝ่ายหรือเลือกปฏิบัติ
 การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ:		นีค่อืสว่นประกอบสำาคญั
ของความสำาเร็จในทุกๆ	 ธุรกิจ	 โดยความเป็นจริงแล้ว	 ธุรกิจ
ครอบครัวหลายรายจำาต้องเลิกกิจการเนื่องจากความล้มเหลวของ
การสื่อสารระหว่างสมาชิกครอบครัว	 ไม่ควรลังเลที่จะพูดอย่าง
เปดิอกและแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ	กบัสมาชกิครอบครวัหรอื
ญาตพิีน่อ้ง	ซึง่ไมค่วรทำาแบบตวัตอ่ตวั	หรอืแยกหอ้งไปคยุกนัอยา่ง
เงียบๆ	แต่ให้ทำาในการประชุมใหญ่ที่ถูกจัดที่นั่งไว้อย่างเหมาะสม

และได้แจกระเบียบวาระประชุมที่ทำาล่วงหน้าให้กับสมาชิก
ครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 การจ้างพนักงานหลัก:	 พยายามจ้างผู้มาสมัครตำาแหน่ง
สำาคญัทีม่ปีระสบการณ	์เชน่	ตำาแหนง่ผูค้วบคมุดา้นการเงนิ	เพราะ
บางครั้ง	 ตำาแหน่งเช่นนี้ต้องการผู้มีความชำานาญและความรู้สูง	
การมอบตำาแหน่งเช่นนี้ให้กับสมาชิกครอบครัวที่ไร้คุณวุฒิอาจนำา
ความหายนะมาสู่ธุรกิจ
 แยกแยะการปฏบิตัติอ่ครอบครวัและธรุกจิ:		อยา่ปลอ่ยให้
ปัญหาทางครอบครัวมามีผลกระทบต่อธุรกิจ	 และในทำานอง
เดียวกัน	 อย่าให้ปัญหาทางธุรกิจไปมีผลกระทบกับทางครอบครัว
เช่นกัน		ใช้ความเป็นมืออาชีพเมื่อต้องปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจ
กับสมาชิกครอบครัว	 ปฏิบัติต่อสมาชิกครอบครัวเช่นเดียวกับที่
ปฏิบัติกับพนักงานทุกคน	แต่นอกเวลาทำางานก็ควรมุ่งที่จะปฏิบัติ
ตนเหมือนครอบครัวปกต	ิ โต๊ะทานข้าวควรเป็นที่สามารถปรึกษา
หารือเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแทนที่จะเป็นเพียงที่ประชุมของ
คณะกรรมการ
	 ปัญหาของการเตรียมพร้อมของผู้มีแนวโน้มที่จะสืบทอด
ธุรกิจที่จะรับช่วง	 การมอบความเป็นผู้นำาและการโอนกรรมสิทธิ์	
ไดก้ลายเปน็ปญัหาสำาหรบัผูป้ระกอบการ	แตถ่า้มกีารเตรยีมพรอ้ม
เพือ่ใหผู้ม้แีนวโนม้ทีจ่ะสบืทอดธรุกจิมปีระสบการณเ์บือ้งตน้ในการ
บริหารธุรกิจของครอบครัว	 ก็น่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของ
ครอบครวักบับรรยากาศของการทำางานเปน็ไปดว้ยดทีำาใหส้ามารถ
รักษาธุรกิจให้มีความมั่นคงและเติบโตต่อไป
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