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Preface คํานํา 
 

Recent developments in corporate governance have 

prompted world-class organizations to implement best 

practices to strengthen their governance regime. In 

Thailand, the Stock Exchange of Thailand (SET) has 

prepared the “Principles of Good Corporate Governance 

for Listed Companies 2006” as guidelines for SET-listed 

companies. Being a leading organization in supporting 

board of directors to implement good corporate 

governance, the Thai Institute of Directors (Thai 

IOD) deemed that it is its mission to assist our 

members to put these guidelines into practice.  

 

In preparing the Director Nomination Best 

Practices, the Thai IOD solicited opinions and 

suggestions from the Advisory Committee on Best 

Practices for Company Directors, a council composing 

of scholars and experienced corporate directors. The 

Thai IOD hopes that the Director Nomination Best 

Practices will be of benefit to the Board of Directors of 

listed companies to determine a board nomination 

process that is effective and transparent. The Thai IOD 

would like to thank the advisory members for their 

contributions and suggestions in preparing this 

valuable manual. 

 

Professor Hiran Radeesri 

Chairman 

Thai Institute of Directors Association 

 

 

ปจจุบัน องคกรตางๆ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ  
ไดมีการจัดทําหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล 
กิจการออกเผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของในตลาดทุนไดนําไปพิจารณา
ปรับใชกับกิจการของตนเอง สําหรับประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยก็ไดมีการจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล
กิจการของตนเอง ดังนั้น ในฐานะที่สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  เปนองคกรที่มีบทบาทหนาที่ ในการ
สนับสนุนกรรมการบริษัทใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองได
อยางมีประสิทธิผลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทางสมาคมฯ 
จึงเห็นสมควรพิจารณานําหลักการที่สําคัญในเรื่องตางๆ มาศึกษา
และจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ เพื่อเผยแพรให
สมาชิกของสมาคมฯ และกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปได
นําไปใชในองคกรที่ตนเองเปนกรรมการตอไป 

 ในการจัดทํา แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแตงตั้ง
กรรมการ ฉบับนี้ ทางสมาคมฯ ไดรับคําแนะนําและขอคิดเห็นจาก 
คณะที่ปรึกษากําหนดขอพึงปฏิบัติที่ดี ที่คณะกรรมการสมาคมฯ 
ไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิและประสบการณในการเปนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนมารวมในคณะที่ปรึกษาดังกลาว สมาคมฯ  
หวังเปนอยางยิ่งวา แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแตงตั้ง
กรรมการที่สมาคมฯ จัดทําขึ้นนี้ จะมีสวนชวยใหบริษัทจดทะเบียน
ของไทยมีคณะกรรมการที่มีคุณภาพและสรางความแข็งแกรงใหกับ
บริษัทไดในระยะยาว ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกทาน 
ที่ไดมีสวนรวมใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทํา 
แนวปฏิบัติที่ดีนี้อยางเต็มที่ 
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Background ความเปนมา 
 

In the past, recruiting corporate directors was not a 

complicated process. The management or controlling 

shareholder may simply invite respectable or 

acquainted individuals to serve as directors. With the 

invitation, the directors reckoned that it was an 

honor to be appointed. However, that has now 

changed. Shareholders, investors and regulators 

have given more emphasis to the role and 

responsibilities of the Board of Directors.  A director 

nomination and appointment must consider the 

company’s needs and circumstances. The director 

nomination process has become an important issue 

and must be carefully implemented. As a result, this 

Director Nomination Best Practices by the Thai 

IOD was introduced as a means to accommodate 

increasing importance of the director nomination 

process.   

 

The Thai IOD is aware that best practices are 

evolving through time and is determined to study 

and conduct a survey of its members to update this 

report on a regular basis.  

 

 

ในอดีตการสรรหากรรมการบริษัท เปนเรื่องที่ไมมี
ความยุงยาก ฝายจัดการหรือผูถือหุนใหญอาจทาบทามคนที่
เคารพนับถือหรือมีความคุนเคยมาเปนกรรมการ โดยผูไดรับ
การทาบทามก็คิดเพียงวาเปนเกียรติที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ แตปจจุบัน สถานการณดังกลาวไดเปลี่ยนไป ผูถือหุน 
ผูลงทุน และองคกรกํากับดูแลไดใหความสําคัญกับบทบาท 
หนาที่ของกรรมการมากยิ่งขึ้น การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
ตองคํานึงถึงความตองการของบริษัทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระบวน-
การในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการจึงเปนเรื่องที่มีความ
สําคัญ และจําเปนตองกระทําอยางมีแบบแผน สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยจึงไดจัดทําขอเสนอแนะแนว
ปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ นี้ขึ้น  

ทั้ งนี้  สมาคมฯ  ตระหนักดีวา การปฏิ บั ติที่ ดีอาจ 
เป ลี่ ยนแปลงไป ได ต าม เวลาที่ เป ลี่ยนแปลงไป  ดั งนั้ น  
ทางสมาคมฯ จึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาและสํารวจความคิดเห็น
สมาชิกเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ตอไป 

 



 

Principle หลักการ 
 

 

Under the Responsibilities of the Board section, the 

Principles of Good Corporate Governance for Listed 

Companies 2006 by the SET states that:   

 

The structure of the board should consist of 

directors with various qualifications, which are 

skills, experience, and expertise that are useful 

to the company. Directors should commit to their 

responsibilities and put all efforts to create a 

strong board of directors. 

  

The directors nomination process should be 

transparent, without any influence of controlling 

shareholders or management, and be credible to 

outsiders. 

 

 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  
ป  2549 ของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย  ในสวนที่ 
เกี่ยวของกับคณะกรรมการไดกลาวไววา 

“คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่มี 
คุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้ง
การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบั ติหนาที่  
เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง 

กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งควรมีความโปรงใส 
ปราศจากอิทธิพลของผูถือหุนที่มี อํานาจควบคุมหรือ 
ฝายจัดการ และสรางความมั่นใจใหกับบุคคลภายนอก” 

 



 

Recommended Best Practices ขอเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี 
 

The Thai IOD would like to propose the following 

Director Nomination Best practice corresponding to 

the good corporate governance practices and 

recommendations from seminar participants at the 

Directors Forum 3/2004: The Director Nomination on 

14 December 2004 and from the Advisory 

Committee on Best Practices for Company Directors. 

1. Appointment of the Nomination Committee  

The Board of Directors should appoint the 

Nomination Committee to identify, evaluate, select, 

and nominate candidates to serve as corporate 

directors. The Nomination Committee should possess 

the following functions.  

1.1 Review the current structure of the Board of 

Directors whether it fits the company’s business 

strategies and provide improvement 

recommendations including the director 

nomination to suit the corresponding structure 

by presenting the Director Qualifications and 

Skills Matrix to the Board of Directors.  

1.2 Conduct a search for director candidates. 

1.3 Perform a due diligence investigation on the 

candidates’ backgrounds before recommending 

qualified candidates to the Board of Directors. 

1.4 Interview the selected candidates as ultimately 

determined by the Board of Directors and 

propose the name list for shareholders’ approval 

at the annual general meeting. 

 

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังกลาวขางตน และขอเสนอแนะที่ไดรับจากสมาชิกที่เขารวม
การประชุม Directors Forum 3/2004 หัวขอ “การสรรหาและ
แต งตั้ งกรรมการ ” เมื่ อ วันที่  14 ธันวาคม  2547 และคณะ 
ที่ปรึกษาในการกําหนดขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ สมาคม 
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจึงเห็นสมควรเสนอ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ ดังนี้ 

1. การจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา 

ในการสรรหากรรมการ  คณะกรรมการควรจัดตั้ ง 
คณะอนุกรรมการสรรหามาทํ าหน าที่  โดยมอบหมายให 
คณะอนุกรรมการสรรหามีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1.1 ทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการในปจจุบันวามี
ความเหมาะสมกับความจําเปนเชิงกลยุทธของ
บริษัทหรือไม อยางไร และเสนอแนวทางในการ 
ปรับปรุง รวมทั้ ง เสนอแนวทางในการสรรหา
กรรมการใหสอดคลองกับโครงสรางดังกลาว โดยจัด
ทํ าเปน  Director Qualifications and Skills Matrix 
เสนอตอคณะกรรมการ 

1.2 สรรหารายชื่อผูที่สมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ 

1.3 พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผูที่จะ
เสนอชื่อเปนกรรมการ (Due Diligence) และเสนอ
ใหคณะกรรมการพิจารณา 

1.4 ดําเนินการเพื่อใหมีการติดตอสัมภาษณผูที่ผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ และเสนอรายชื่อให
คณะกรรมการพิจารณานําเสนอที่ประชุมผูถือหุน 

 



 

Recommended Best Practices ความเปนมา 
 

2. Composition of the Nomination Committee 
 

2.1 At least two-third of the Nomination Committee 

members should be Independent Directors while 

the remaining should be Non-Executive 

Directors. The Chairman of the Committee 

should be an independent director. 

2.2 To avoid a conflict of interest, a director whose 

term of office is about to end should not be 

appointed as the Nomination Committee 

member. However, if it is necessary due to a 

limited number of directors, a director who is a 

subject of the re-nomination should not be 

entitled to vote and present in the meeting when 

the Committee is considering his/her 

appointment. In case the terms of office of a 

majority of the Nomination Committee members 

expire at the same time, the Board of Directors 

should undertake the Nomination Committee 

functions.  

2.3 The Nomination Committee may hire a 

consulting firm to search for qualified candidates 

or appoint an outside consultant. However, the 

Committee should not appoint outsiders to serve 

on the Nomination Committee because the 

director accountability to shareholders may be 

compromised.  

 

 

ในอดีตการสรรหากรรมการบริษัท เปนเรื่องที่ไมมี
ความยุงยาก ฝายจัดการหรือผูถือหุนใหญอาจทาบทามคนที่
เคารพนับถือหรือมีความคุนเคยมาเปนกรรมการ โดยผูไดรับ
การทาบทามก็คิดเพียงวาเปนเกียรติที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ แตปจจุบัน สถานการณดังกลาวไดเปลี่ยนไป ผูถือหุน 
ผูลงทุน และองคกรกํากับดูแลไดใหความสําคัญกับบทบาท 
หนาที่ของกรรมการมากยิ่งขึ้น การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
ตองคํานึงถึงความตองการของบริษัทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระบวน-
การในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการจึงเปนเรื่องที่มีความ
สําคัญ และจําเปนตองกระทําอยางมีแบบแผน สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยจึงไดจัดทําขอเสนอแนะแนว
ปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการนี้ขึ้น  

ทั้ งนี้  สมาคมฯ  ตระหนักดีวา การปฏิ บั ติที่ ดีอาจ 
เป ลี่ ยนแปลงไป ได ต าม เวลาที่ เป ลี่ยนแปลงไป  ดั งนั้ น  
ทางสมาคมฯ จึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาและสํารวจความคิดเห็น
สมาชิกเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ตอไป 

 

 



 

Recommended Best Practices ขอเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี 
 
3. Director Selection Process 

3.1 To identify qualified candidates, the Nomination 

Committee should establish a guideline to ensure 

that the director candidates are able to perform 

fiduciary duties owed to the company, including 

the duty of care and the duty of loyalty.  

3.2 In addition to a candidate search by the 

Committee, the Board of Directors should allow 

minority shareholders to nominate a director 

candidate to the Nomination Committee. A time 

frame for the nomination process must be in 

place to ensure that the Nomination Committee 

will have sufficient time to perform due diligence 

on the candidate’s background before the 

shareholders’ annual meeting.  

3.3 The Board of Directors should disclose the 

director nomination policy and procedures to the 

shareholders to ensure transparency. A director 

nomination form should be available and contain 

relevant appointment information including 

supporting reasons and willingness of the 

nominated candidates.  

3.4 Background checks on the potential candidates 

should be performed by verifying with the 

relevant entities that the candidates are not 

blacklisted. Also, an interview with the selected 

candidates indicated by the Nomination 

Committee is recommended. 

 
3. กระบวนการในการสรรหากรรมการ 
 

3.1 ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาควร
กําหนดกรอบการสรรหาที่จะสรางความมั่นใจไดวา ผูที่ได
รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตาม
หลัก Fiduciary Duty ที่สําคัญสองประการ คือ การปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และ
ความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 

3.2 นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะอนุกรรมการ 
สรรหาแลว คณะกรรมการควรเปดโอกาสใหผูถือหุนราย
ยอยมีโอกาสเสนอชื่อผูที่สมควรเปนกรรมการใหคณะ
อนุกรรมการสรรหาพิจารณา โดยกําหนดระยะเวลาในการ
เสนอชื่อใหมีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลั่นกรองตาม
กระบวนการที่คณะกรรมการกําหนด (Due Diligence)  
กอนการประชุมผูถือหุน 

3.3 เพื่อความชัดเจน โปรงใส คณะกรรมการควรเปดเผย
นโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอ
ชื่อกรรมการใหผูถือหุนทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอรม
ในการเสนอชื่อที่ระบุถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณา  
เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผูไดรับการเสนอ
ชื่อไวในแบบเสนอชื่อนั้นดวย 

3.4 กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผูที่จะเสนอชื่อเปนกรรมการ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของวา ไมไดเปนผูที่ถูกขึ้นบัญชีดํา 
หรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หนวยงานเหลานี้จัดทําขึ้น 
รวมทั้ งทํ าการพบปะและสัมภาษณ บุคคลที่ผ านการ 
กลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา 



  

Recommended Best Practices ขอเสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี 
 

3.5 A number of director candidates recommended 

by the Nomination Committee should be 

greater than the available elected Board seats. 

The Board of Directors will then have an 

opportunity to propose the most qualified 

candidates for shareholders’ approval at the 

annual general meeting.  

3.6  The Board of Directors should forward the 

candidates’ names and profiles to the 

shareholders in advance with the notice to call 

shareholders’ meeting.  

3.7 For a nomination of the returning directors, 

their past contribution and meeting attendance 

should be included in the notice to call 

shareholders’ meeting.   

3.8 The Board of Directors should allow the 

shareholders to elect and vote each nominated 

director one at a time. And, the voting results 

should be reported for each nominated director 

at the meeting.  

3.9 An orientation on the company’s business 

operations should be offered to a newly 

appointed director before the first Board 

meeting.  

 

 

3.5 ในการเสนอชื่อกรรมการ  คณะอนุกรรมการสรรหาควร
เสนอรายชื่อใหคณะกรรมการพิจารณาในจํานวนเกินกวา
จํานวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อใหคณะกรรมการมีโอกาส
คัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาตามจํานวนที่ตองการแตงตั้ง 

3.6 คณะกรรมการควรจัดสงรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะ
พิจารณาแตงตั้งใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม  

3.7 ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนง ควรนําเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ
การเขารวมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนให
ผูถือหุนใชประกอบการพิจารณาดวย  

3.8 ในการนําเสนอรายชื่อกรรมการใหผูถือหุนพิจารณา คณะ
กรรมการควรเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนทีละคน เพื่อ
ใหผูถือหุนมีโอกาสพิจารณากรรมการเปนรายบุคคล และ
เปดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม 

3.9 จัดใหมีการปฐมนิเทศใหกับกรรมการใหมอยางเปนทางการ
กอนการเขารวมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก 

 



 

Appendix 
Director Qualifications 
and Competencies Guideline 

ภาคผนวก 
แนวทางการกําหนดคุณสมบัติ 

และความรูความชํานาญของกรรมการ 

The Nomination Committee should consider 

the following guideline when selecting the 

director candidates. 

ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูที่จะถูกเสนอชื่อเปน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาควรกําหนดแนวทางที่จะใชใน
การพิจารณา โดยควรคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปนี ้

1. Individual Director Characteristics 1. คุณลักษณะที่ตองการในกรรมการแตละคน  

The following characteristics should be considered for 

a candidate to be selected:  

• Integrity and accountability 

• Ability to utilize an informed judgment 

• Being a prudent and mature person and a 

good listener who is able to advance 

constructive debates and independent opinions  

• A person of principles and professionals 

• Other characteristics as the Nomination 

Committee deems necessary 

 

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเปน
กรรมการในดานตางๆ อาทิ เชน 

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity 
and accountability) 

• การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล  (Informed 
judgment) 

• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เปนผูรับฟงที่ดี
และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ 

• ยึดมั่นในการทํางานอยางมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ 

• คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวา 
มีความสําคัญ 

 

 
 



 
2. Collective Board Competencies 

 

2. ความรูความชํานาญ 
ที่ตองการใหมีในคณะกรรมการ  

 

The Nomination Committee should consider specific 

competencies that the Board of Directors, as a whole, 

needs to excel in formulating the business strategies 

and policies and implementing the devised strategies 

effectively. Business competencies considered 

necessary are:  

• Accounting and finance 

• Organization and human resources 

management 

• Risk management 

• Crisis management 

• Industry knowledge 

• International marketing 

• Strategic planning 

• Other competencies as the Nomination 

Committee deems necessary for the next 3-5 

years. They are, for example, e-commerce 

applications, research and development, 

merger and acquisition, etc.  

 

The Nomination Committee may develop the Board 

Skills Matrix showing the competencies of the existing 

directors and the attributes being sought to suit the 

needs of the Board and the company at the time.  

 

 

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองคประกอบ
ของความรูความชํานาญเฉพาะดานที่จําเปนตองมีในคณะ
กรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธและ
นโยบาย รวมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธได
อยางมีประสิทธิผล อาทิ เชน 
• ค ว าม รู ท า งบั ญ ชี แ ล ะก า ร เงิ น  (Accounting and 

Finance) 
• การบริหารจัดการองคกรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ

ด านท รัพ ยาก รบุ คคล  (Organization and Human 
Resource Management) 

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
• การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
• ความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 
• การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing) 
• การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ (Strategic Planning) 
• ความรูความชํานาญเฉพาะดานอื่นๆ ที่คณะกรรมการ

สรรหาเห็นวาจําเปนตอบริษัทในระยะ 3- 5 ปขางหนา 
เช น  ค ว าม รู เกี่ ย ว กั บ พ าณิ ช ย อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส  
(E-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ก า ร ค ว บ ร ว ม กิ จ ก า ร  (Merger & 
Acquisition) ฯลฯ 
ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการสรรหาอาจจัดทําเปนตาราง

ความรูความชํานาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board 
Skills Matrix) เพื่อพิจารณาวาคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนง
อยูในปจจุบันประกอบดวยกรรมการที่มีความรูความชํานาญ
ครบถวนตามความจําเปนหรือไมอยางไร และสมควรสรรหา
กรรมการที่มีความรูความชํานาญในดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหมี
ความครบถวนมากยิ่งขึ้นหรือไมอยางไร 



 

 
 

An Example of the Board Skills Matrix 
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Accounting and 
Finance 

/ - /  2 

Business-Specific 
Knowledge: ................... - / -  1 

E-Commerce 
Applications 

- - - - - 

International 
Business 

- / -  1 

..................................      

From the above matrix, the Nomination Committee 
determines that the company needs a director who 
possesses knowledge in e-commerce applications. 
However, the existing Board of Directors does not have 
such a qualified director in this area. Thus, the 
Nomination Committee should look for a qualified 
candidate to fill in this deficiency.  

 

ตัวอยางตาราง 
ความรูความชํานาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ 

 

ความรูความชํานาญ
เฉพาะดาน 

กร
รม

กา
ร ก

. 

กร
รม

กา
ร ข

. 

กร
รม

กา
ร ค

. 

....
. 

รว
ม 

(ค
น)

 

ความรูทางบัญชีและการเงิน / - /  2 
ความรูเกี่ยวกับ
ธุรกิจ........................ 

- / -  1 

ความรูเกี่ยวกับ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

- - - - - 

ความรูเกี่ยวกับ 
ธุรกิจระหวางประเทศ 

- / -  1 

..................................      

จากตารางตัวอยาง จะเห็นวาคณะกรรมการสรรหาได
กําหนดความจําเปนที่จะตองมีกรรมการที่มีความรูดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไว แตในคณะกรรมการชุดปจจุบันยังขาดกรรมการ
ที่ความรูความชํานาญในดานนี้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึง
ตองพิจารณาสรรหารายชื่อผูที่มีความรูชํานาญในดานนี้เพิ่มเติม
ตอไป 

3.  Board Diversities 3.  ความหลากหลายของกรรมการ 
 

In addition to the directors’ characteristics and 
Board’s competencies, the Nomination Committee 
may consider a diversity and balance of the Board of 
Directors. For example, the Board of Directors may 
consist of representatives from a variety of 
stakeholders, personal and professional experience 
and backgrounds, and other differentiating 
characteristics.   

นอกเหนือจากการกําหนดองคประกอบสองประการ 
ดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากําหนด
แนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติ อื่นๆ  ของ
กรรมการทั้ งคณะ เชน  การมาจากกลุมผูมีสวนได เสียตางๆ 
(Stakeholders) และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ 

 


