หลักสูตร

ไขปริศนาเขาวงกต
ธุรกิจครอบครัว
ด้วยธรรมนูญครอบครัว
⧔ ครั้งที่ 6 ⧕

โรงแรม เจดับบลิว เเมริออท กรุงเทพฯ
30 – 31 มีนาคม 2560 | 09:00 – 16:30 น.

“หลักสูตรที่จะทำ�ให้คุณเข้าใจ และเริ่มต้น
เขียนธรรมนูญครอบครัวได้จริง”

ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น
ปลดล็อคความกังวลของสมาชิกครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ ที่หลายครั้งถูกซ่อนอยู่ใต้พรม โดย
หาข้อตกลงร่วมกัน เข้าใจร่วมกัน และสามารถน�ำข้อตกลงไปปฏิบัติใช้ได้จริง มีผลทาง
กฎหมายเพื่อความสุขของสมาชิกครอบครัวที่เกี่ยวข้องทุกคน
วิทยากรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษาเรื่องธรรมนูญครอบครัว

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คุณวิเชฐ ตันติวานิช

คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

Partner
Siam City Law Offices Ltd.

ที่ปรึกษาหลักสูตร
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มือถือ : 08 6556 5050 โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1408
โทรสาร : 0 2350 3641 Email : artnattapong.k@gmail.com
www.facebook.com/CEDI.BU www.cedi.bu.ac.th

ปัญหาธุรกิจครอบครัว
เปรียบเสมือนเขาวงกต
ธรรมนูญครอบครัว คือเครื่องที่ท�ำให้
สมาชิกครอบครัว ท�ำงานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น
ครอบครัวต้องให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความ พร้อม
ให้ผู้สืบทอด และปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมเพ่ือ
ให้การส่งต่อธุรกิจราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้า
อบรมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่ท�ำให้ สมาชิกทุก
คนในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ

ค�ำตอบ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างกระบวนการในเรื่องการ
บริหารจัดการ การแบ่งผลตอบแทนแบบเป็นธรรม รู้จัก
บทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวทุก
รุ่น ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารให้
เป็นระบบมากขึ้น รวมถึงปลดล็อคความกังวลของสมาชิก
ครอบครัวในเรื่องต่างๆ ที่หลายครั้งถูกซ่อนอยู่ใต้พรม โดย
ท�ำให้ข้อตกลงมีผลทางกฎหมาย ด้วยข้อ บังคับบริษัท
หรือ สัญญาผู้ถือหุ้น เป็นต้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วันที่ 1

ร่วมวางเข็มทิศธุรกิจครอบครัว
ขุดลึกถึงแก่นต้นตอความกังวลในธุรกิจครอบครัว
ก�ำหนดแผน วางเป้าหมายส�ำหรับครอบครัวและ
ธุรกิจ
ก� ำ หนดบทบาทสิ ท ธิ หน้ า ที่ เพื่ อ ความชั ด เจน
เข้าใจ ร่วมกันในครอบครัว
ครอบครัวเราควรเขียนเรื่องอะไร
วันที่ 2

ท�ำไมต้อง Holding Company
กงสีมีมาตรฐานท�ำได้อย่างไร
นิยามความเป็นสมาชิกครอบครัวที่สัมพันธ์กับ
กฎหมาย
จั ด ระเบี ย บ วางแผนภาษี ม รดกเพื่ อ สมาชิ ก
ครอบครัว ท�ำอย่างไร
Workshop การเขียนธรรมนูญครอบครัว

วิทยากร
เชี่ ย วชาญวงการตลาดเงิ น
และตลาดทุนกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์เรื่องธุรกิจ
ครอบครัวมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน คุณวิเชฐ
ได้แบ่งปันข้อคิดและความรู้โดยการสอนเรื่องธรรมนูญ
ครอบครัวแก่ครอบครัวและสมาชิกธุรกิจมากกว่า 200
ครอบครัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คุ ณ วิ เ ชฐ ตั น ติ ว านิ ช

มีประสบการณ์ในงานให้
ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งภายในประเทศและ
ภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์ในงานบรรยาย
ในงานสัมมนาด้านภาษี และกฎหมายธุรกิจ รวมถึงเป็น
อาจารย์พิเศษด้านภาษี และกฎหมาย ตลอดจนเป็นคอ
ลัมนิสต์ประจ�ำด้านภาษี และกฎหมายธุรกิจในวารสารทาง
ธุรกิจในไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้นคุณชินภัทรได้
ให้ความช่วยเหลือกิจการครอบครัวในการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อความยั่งยืน
คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ดูแลภาพรวมการบริหาร
จัดการองค์กร การพัฒนาหลักสูตร และการให้ค�ำปรึกษา
ธุรกิจครอบครัว โดยร่วมพัฒนาเนื้อหาการเรียน การสอน
และการวางแผนกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดท�ำธรรมนูญ
ครอบครัว มีประสบการณ์ท�ำงานมากว่า 20 ปี ในเรื่องการ
วางแผนกลยุทธ์ การตลาด การจัดหาทุนในองค์กร NGO
ต่างประเทศ ท�ำงานในธุรกิจครอบครัวตนเองโดยรับผิด
ชอบเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อุตสาหกรรมอาหาร
ส�ำหรับส่งออกต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง
คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

ค่าอบรมส�ำหรับ 2 วัน
25,000 บาท/ท่าน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2 ท่าน เพียงท่านละ 23,000 บาท
3 – 4 ท่าน เพียงท่านละ 22,000 บาท
5 ท่านขึ้นไป เพียงท่านละ 21,000 บาท

* หมายเหตุ ในกรณีไม่สะดวกเข้าร่วมอบรม สถาบันฯ ยินดีคืน
ค่าอบรมให้ หากแจ้งล่วงหน้าก่อนเริ่มการอบรม
• แจ้ง 3 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม คืนค่าอบรม 75%
• แจ้ง 2 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม คืนค่าอบรม 50%
• ขอสงวนสิทธิค์ นื ค่าอบรม กรณีทที่ า่ นไม่เข้าร่วม และไม่แจ้ง
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

ใบสมัคร

เลขที่ใบสมัคร _______________
วันที่สมัคร __________________

หลักสูตร

ไขปริศนาเขาวงกตธุรกิจครอบครัว
ด้วยธรรมนูญครอบครัว ครั้งที่ 6
โรงแรม เจดับบลิว เเมริออท กรุงเทพฯ | 30 – 31 มีนาคม 2560 | 09:00 – 16:30 น.

ชือ่ __________________________________ นามสกุล _________________________________________
ต�ำแหน่ง _________________________________ โทรศัพท์ ___________________________________
กรุณาติดรูปถ่าย
ในเอกสาร หรือแนบ
Email ______________________________________________________________________________
ไฟล์รูปทางอีเมล
ชื่อบริษัท __________________________________________________________________________
ที่อยู่ ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ผู้ประสานงาน/เลขานุการ __________________________________________ โทรศัพท์ _________________________________
Email _________________________________________________________ โทรสาร ___________________________________
บทบาทของคุณในธุรกิจครอบครัว

คุณเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเจ้าของธุรกิจ?
 ใช่ รุ่นที่ _______
 ไม่ใช่

ประสบการณ์ท�ำงานในธุรกิจครอบครัว ____ ปี

คุณมีพี่น้อง _______ คน
คุณมีลูกและหลาน _______ คน

ลูกพี่ลูกน้อง _______ คน
อายุเฉลี่ย _______ ปี

ประเภทธุรกิจ
 สินค้า _________________________
 เป็นผู้ผลิต
 เป็นผู้แทนจัดจำ�หน่าย
 บริการ ________________________________________________________________________________________
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________________________________
ส่วนงานที่รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 การเงิน
 จัดซื้อ
 โลจิสติกส์

 โอเปอร์เรชั่น / โรงงาน
 บุคคล / พัฒนาบุคลากร
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ / วิจัยและพัฒนา

ติดต่อสอบถามและส�ำรองที่นั่ง
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มือถือ : 08 6556 5050 โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1408
โทรสาร : 0 2350 3641
Email : artnattapong.k@gmail.com

 การตลาด / ประชาสัมพันธ์
 วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________

