SET Note
Volume 3/2022
2 มิ ถนุ ายน 2565

จัดทาโดย
นางสาวสุมิตรา ตัง้ สมวรพงษ์
ฝ่ ายวิ จยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Key Findings:
เพื อ่ ส่ งเสริ มการหลายหลายทางเพศ (gender diversity) หน่ วยงานต่ างๆ ที เ่ กี ย่ วข้อ งกับการประเมิ นด้ า นการ
กากับดูแลกิ จการได้ออกข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ส่งเสริ มผู้หญิ งให้มีบทบาทในเวที ต่างๆ ทัง้ เวทีระดับโลก ภูมิภาค
หรือระดับบริ ษทั และพบว่า หญิ งไทยมีบทบาทเพิ ม่ ขึ้นอย่างต่อเนื อ่ งในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบี ย นไทย และมี บ ทบาทผู้น า (leadership) ในบริ ษัท จดทะเบี ย นไทยเพิ ่ม มากขึ้ น ทัง้ ในฐานะ “ประธาน
กรรมการ” หรือ “ผู้บริ หารระดับสูงสุด” ของบริ ษทั จดทะเบียน


จากการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนไทย ณ สิ้นปี 2563 จานวน 731 บริษทั พบว่า ณ สิ้นปี
2563 สัดส่วนจานวนผูห้ ญิงต่อจานวนกรรมการทัง้ ชุดเพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 22.23% จาก ณ สิน้ ปี 2562 ที่อยู่ 22.09% และ
พบว่า ณ สิ้นปี 2563 สัดส่วนจานวนที่นงกรรมการเป็
ั่
นผูห้ ญิงต่อจานวนที่นงั ่ กรรมการอยู่ท่ี 21.02% เพิ่มขึน้ จาก ณ
สิน้ ปี 2562 ที่อยูท่ ่ี 20.72%



นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2563 ยังพบว่า 87.3% ของบริ ษัทจดทะเบียนจากทัง้ หมด ได้ แต่ งตัง้ ผู้หญิ งอย่างน้ อย 1 คน
ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริษทั ซึ่ง สัดส่วนนี้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี 2558 ที่อยู่ท่ี
79.4%



ณ สิ้นปี 2563 พบว่า 56.2% ของบริ ษัทจดทะเบียนทัง้ หมดมีการแต่งตัง้ ผู้หญิ งอย่างน้ อย 1 คน ดารงตาแหน่ ง
กรรมการโดยเป็ น “กรรมการอิ สระ” ในคณะกรรมการบริษทั และสัดส่วนนี้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี 2558 ที่
อยูท่ ่ี 47.8%



ผู้หญิ งมีบทบาทในคณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนเพิ่ มมากขึน้ เมื่อพิ จารณาจากจานวนบริ ษัทจดทะเบี ยนที่
ผู้หญิ งดารงตาแหน่ งเป็ น “ประธานกรรมการ” (chairman of board director) โดย ณ สิน้ ปี 2563 มี 57 บริษทั ที่
ผูห้ ญิงดารงตาแหน่งเป็ น “ประธานกรรมการ” หรือ คิดเป็ น 8.4% ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด ซึ่งเพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้
ปี 2562 ที่อยูท่ ่ี 47 บริษทั 6.9% ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด
ขณะที่บทบาทผู้หญิ งในด้านการบริ หารจัดการ เมื่อพิ จารณาจากผู้หญิ งที่เป็ นผู้บริ หารอันดับสูงสุดขององค์กร
พบว่า ณ สิ้นปี 2563 ลดลงเล็กน้ อยจากสิ้นปี 2562 โดย ณ สิน้ ปี 2563 มีผหู้ ญิงเป็ นผูบ้ ริหารอันดับสูงสุดของบริษทั
จานวน 101 บริษทั คิดเป็ น 13.8% ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด ลดลงจากจานวน 105 บริษทั คิดเป็ น 14.8%



Disclaimers:
ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้
จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่
มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ โ ด ย มี
วัต ถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และ
แนวคิด แก่ ผู้ อ่ า น มิ ใ ช่ ก ารให้
คาแนะน าด้านการลงทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้
ให้ก ารรับ รองในความถู ก ต้อ ง
ของข้อมูล และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อัน
เนื่องจากการนาข้อมูลไม่ว่า ส่วน
ใดส่ว นหนึ่ ง หรือ ทัง้ หมดไปใช้
อ้ า งอิ ง หรื อ เผยแพร่ ไ ม่ ว่ า ใน
ลั ก ษณะใด นอกจากนี้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอ
สงวนสิท ธิ ใ นการเปลี่ย นแปลง
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วน
ใดส่ ว นหนึ่ งหรื อ ทั ้ง หมดตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ เ ห็ น ส ม ค ว ร
ความเห็น ที่ป รากฎในรายงาน
ฉบับนี้ เป็ นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
กั บ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1

บทบาทของผูห้ ญิ งในคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ (directors) ในคณะกรรมการบริษทั (board of directors) เป็ นอีกกลุ่มบุคคลทีม่ บี ทบาท
สาคัญต่อบริษทั จดทะเบียน เนื่องจากกรรมการเปรีย บเสมือนตัวแทนของผูถ้ ือหุ้น ในบริษ ัท จด
ทะเบียน ที่มบี ทบาทในการกาหนดกลยุทธ์ ตลอดทิศทางการดาเนินการของบริษทั จดทะเบียน
เพื่อ ให้เ กิดประโยชน์ แก่ผู้ถือ หุ้น และเกิดประโยชน์ ต่อ บริษ ัท ในระยะยาว ดัง นัน้ การคัดเลือ ก
กรรมการที่มคี ุณสมบัติทเี่ หมาะสมจึงมีสว่ นสาคัญกับบริษทั ฯ ซึง่ ปัจจุบนั มีการส่งเสริ มเรือ่ งความหลากหลายทางเพศ และส่งเสริ ม
ให้ สตรีมีบทบาทสาคัญในการบริ หารองค์กร สอดคล้องกับหลักการชี้ แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิ จกับสิ ทธิ มนุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ที ก่ าหนดเป้ าหมายการพัฒ นาที ย่ ั ่งยื น ของ
องค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทัง้ 17 ประการ โดยเฉพาะเป้ าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ประการที ่
5 คือ ความเท่าเทียมทางเพศ
นอกจากนี้ ใน OECD Corporate Governance Factbook (2021) ที่ ร วบรวมข้อ มู ล เกี่ย วกับ องค์ ก ร กรอบการด าเนิ น งาน
ด้านบรรรษัท ภิบาลของหน่ ว ยงานกว่า 50 หน่ ว ยงานทั ่วโลก ตามหลักการบรรษัท ภิ บ าลของ G20/OECD
พบว่ า หลัก การดัง กล่ า วให้ ค วามส าคัญ กับ ความหลากหลายทางเพศของคณะกรรมการ (board
diversity) และเสนอว่า “ประเทศต่ างๆ อาจต้อ งการพิจ ารณามาตรการต่ างๆ เช่น เป้ าหมายโดยสมัครใจ
ข้อกาหนดในการเปิ ดเผยข้อมูล โควตาของคณะกรรมการ และความคิดริเริม่ ส่วนตัวที่สง่ เสริมความหลากหลาย
ทางเพศในคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ” (Principle VI.E.4) และมีความเชื่อว่า กรรมการที เ่ ป็ นผู้หญิ ง
จานวนมากขึ้น อาจนาเสนอมุมมองทีเ่ ป็ นอิ สระ (independent views) ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและมี
ความเข้นข้นในกระบวนการตรวจสอบ (monitoring function) ซึง่ ในประเทศต่างๆ ได้ผลักดันให้เกิดความ
หลากหลายทางเพศเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในรูปแบบของการปรับเปลีย่ นกฎหมาย การปรับเกณฑ์ การกาหนดเป็ นข้อเสนอแนะ เป็ นต้น1
สาหรับในประเทศไทยมีการผลักดันเรือ่ งความหลากหลายทางเพศเช่นกัน โดยเริม่ จากบริษทั จดทะเบียนหนึ่งๆ ควรมีผหู้ ญิงเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน จนกระทั ่งปั จจุบนั ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มกี ารสนับสนุ น
ให้ผหู้ ญิงในบทบาทในคณะกรรมการเพิม่ ขึน้ โดยกาหนดเป้ าหมายปี 2565 ทีจ่ ะสนับสนุนบริ ษทั จดทะเบียนไทยว่า 30% ของบริ ษทั
จดทะเบียนไทยมีกรรมการหญิ งอย่างน้ อย 30% ของจานวนคณะกรรมการทัง้ คณะ2

ผูห้ ญิ งมีบทบาทในคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนไทยเพิ่ มมากขึ้น
จากฐานข้อมูลบรรษัทภิบาลเพื่องานวิจยั ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลที่
เก็บรวบรวมข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผูบ้ ริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (บริษทั จดทะเบียนไทย) จากแหล่งข้อมูลที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และ
ข้อมูลเปิ ดเผยสาธารณะอื่นๆ ของบริษทั จดทะเบียน เป็ นต้น สาหรับปี 2558 ถึงปี 2563 ซึง่ พบว่า ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั จดทะเบียนไทย
รวม 731 บริษทั มีกรรมการ (directors) รวม 5,506 ราย และจากการทีก่ รรมการ 1 ราย อาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 1 แห่ง ส่งผลให้จานวนตาแหน่งหรือจานวนทีน่ ั ่งกรรมการมีจานวนมากกว่าจานวนกรรรมการ ดังนัน้ หาก
พิจารณาจากจานวนทีน่ ั ่งกรรมการรวมของทุกบริษทั พบว่า มีจานวนทีน่ ั ่งกรรมการ (board seat) 7,017 ทีน่ ั ่ง 3 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี
2562 ทีม่ จี านวนกรรมการ 5,319 ราย รวม 6,771 ทีน่ ั ่งกรรมการ จาก 708 บริษทั
1

https://www.oecd.org/corporate/OECD-Corporate-Governance-Factbook.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/992970
3 จานวนที่นงกรรมการ
ั่
นับรวมที่นงของกรรมการทุ
ั่
กบริษทั ที่ทาการศึกษารวมกัน ขณะที่จานวนกรรมการ พิจารณารายคนทัง้ ตลาด ไม่มกี ารนับซ้า อาทิ บุคคล
1 ราย เป็ นกรรมการใน 2 บริษทั จะนับเป็ นกรรมการ 1 ราย รวม 2 ที่นงกรรมการ
ั่
เป็ นต้น

2

2

เมือ่ พิจารณาจานวนผูห้ ญิงและจานวนทีน่ ั ่งกรรมการทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง ณ สิน้ ปี 2563 พบว่า มีกรรมการผูห้ ญิงรวม 1,224 ราย จาก
กรรมการทัง้ หมด 5,506 ราย หรือคิดเป็ น 22.23% ของจานวนกรรมการทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก 22.09% จาก ณ สิน้ ปี 2562 และหากพิจารณา
จากจานวนทีน่ ั ่งกรรมการ พบว่า ณ สิน้ ปี 2563 มีจานวนทีน่ ั ่งกรรมการทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงรวม 1,475 ทีน่ ั ่งจากทัง้ หมด 7,017 ทีน่ ั ่ง หรือคิดเป็ น
21.02% ของจานวนทีน่ ั ่งกรรมการทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก 20.72% จาก ณ สิน้ ปี 2562 ซึง่ จากข้อมูลนี้ อาจกล่าวได้วา่ ผูห้ ญิงมีบทบาทใน
คณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนไทยเพิม่ มาก สังเกตได้จากผูห้ ญิ งมีสดั ส่วนเพิ ม่ มากขึ้นในคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ทัง้
ในรูปจานวนกรรมการและทีน่ ั ่งกรรมการ
จานวนกรรมการที่เป็ นผูห้ ญิ ง (2563)

จานวนที่นั ่งกรรมการที่เป็ นผูห้ ญิ ง (2563)

22.23%

21.02%

จานวนกรรมการทัง้ หมด
จานวนที่นั ่งกรรมการทัง้ หมด
เพิ่ มขึน้ จาก 22.09% จากปี 2562
เพิ่ มขึน้ จาก 20.72% จากปี 2562
ทีม่ า: ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนไทยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผห้ ู ญิ งให้มีบทบาทในคณะกรรมการบริ ษทั เพิ่ มขึน้ สังเกตได้จาก สัดส่วนของ
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีผห้ ู ญิ งอย่างน้ อยหนึ่ งคน ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีจานวนเพิ่ มมากขึน้ ในช่ วงปี
2558 - 2563
จากข้อมูลประจาปี 2563 (ภาพที่ 1) พบว่า ณ สิ้นปี 2563 พบว่า 87.3% ของบริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมดได้แต่ งตัง้ ผู้ห ญิ ง
อย่างน้ อย 1 คน ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริ ษทั ซึ่งจากฐานข้อมูลทีฝ่ ่ ายวิจยั รวบรวมพบว่า สัดส่วนนี้ม ี
การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่ปี 2558 ที่มบี ริษทั จดทะเบียนเพียง 79.4% ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดได้แต่งตัง้ ผูห้ ญิงอย่างน้อย
1 คน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริษทั
ภาพที่ 1 สัดส่วนของจานวนบริ ษทั ที่มีกรรมการผูห้ ญิ ง อย่างน้ อย 1 คนในคณะกรรมการ
และสัดส่วนของจานวนบริ ษทั ที่ มีกรรมการอิ สระที่เป็ นผูห้ ญิ ง อย่างน้ อย 1 คนในคณะกรรมการ
หน่วย: % ต่อจานวนบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดที่ทาการศึกษาในช่วงเวลานัน้ ๆ
79.4%

83.2%

84.1%

85.9%

87.3%

87.3%

47.8%

50.9%

53.0%

54.0%

55.6%

56.2%

2558

2559

2560

2561

2562

สัดส่วนของจานวนบริษทั ที่มี
กรรมการผูห้ ญิงอย่างน้อย 1 คน
สัดส่วนของจานวนบริษทั ที่มี
กรรมการผูห้ ญิงที่เป็ น "กรรมการ
อิสระ" อย่างน้อย 1 คน

2563

ทีม่ า: ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมือ่ พิจารณาความหลากหลายของเพศ (gender diversity) ร่วมกับข้อมูลประเภทกรรมการ (director type) ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุใน
แบบสารวจในการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) ว่า คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่
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เป็ นผูห้ ญิงอย่างน้อย 1 คน พบว่า ณ สิ้ นปี 2563 มีบริ ษทั จดทะเบียนรวมกว่า 56.2% ของบริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมดมีการแต่งตัง้
ผูห้ ญิ งอย่างน้ อย 1 คน ดารงตาแหน่ งกรรมการโดยเป็ น “กรรมการอิ สระ” ในคณะกรรมการบริ ษทั และสัดส่วนนี้ เพิ ม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื อ่ งนับตัง้ แต่ปี 2558 ทีม่ ีสดั ส่วนอยู่ที ่ 47.8% เท่านัน้ (ภาพที่ 1)

ณ สิ้ นปี 2563 พบว่า 24% ของบริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมด ที่มีกรรมการเป็ นผูห้ ญิ งมากกว่า 30 %
ของจานวนกรรมการทัง้ ชุด
ตามเป้ าหมายปี 2565 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่สนับสนุ นให้ผหู้ ญิงใน
บทบาทในคณะกรรมการบริษทั เพิ่มมากขึน้ โดยกาหนดเป้ าหมายว่า “30% ของบริษทั จดทะเบียนไทยมีกรรมการหญิงอย่างน้อย 30%
ของจานวนคณะกรรมการทัง้ คณะ” ซึ่งจากการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนไทย ณ สิ้นปี 2563 (ภาพที่ 2) พบว่า
24% ของบริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมดในตลาดหุ้นไทยมีส ัดส่ วนจ านวนกรรมการผู้ห ญิ งในคณะกรรมการมากกว่ า 30% ของ
จานวนคณะกรรมการทัง้ ชุด
ภาพที่ 2 สัดส่วนของจานวนบริ ษทั แบ่งตามสัดส่วนจานวนกรรมการที่เป็ นผูห้ ญิ งต่อจานวนกรรมการทัง้ ชุด
หน่วย: % ต่อจานวนบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมดที่ทาการศึกษาในช่วงเวลานัน้ ๆ

30%

23%
13%

18%

10%

24%
6%

ไม่มีกรรมการ
ผู้หญิ งในคณะ

ไม่เกิ น
10%

มากกว่า
10% - 20%

มากกว่า
20% - 30%

มากกว่า
30% - 50%

มากกว่า
50%

ทีม่ า: ฝ่ ายวิจยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และจากการศึกษานี้ยงั พบว่า 13% ของบริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมดทีย่ งั ไม่มีกรรมการทีเ่ ป็ นผูห้ ญิ ง ขณะที่ส่วนใหญ่
(ประมาณ 30% ของบริ ษทั จดทะเบียนทัง้ หมด) มีกรรมการทีเ่ ป็ นผูห้ ญิ งอยู่ในช่วง “มากกว่า 10% แต่ไม่เกิ น 20%” และ
ค่าเฉลีย่ อยู่ที ่ 21% ของจานวนกรรมการในคณะกรรมการทัง้ ชุด (ภาพที่ 2) ขณะทีบ่ ริษทั จดทะเบียนทีม่ กี รรมการทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงในสัดส่วน
สูงสุดอยู่ที่ 67% ของจานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ชุด
นอกจากนี้ ยังพบว่า ผูห้ ญิ งมีบทบาทในคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเพิ ม่ มากขึ้น
เมือ่ พิ จารณาจากจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที ผ่ ห้ ู ญิ งดารงตาแหน่ งเป็ น “ประธานกรรมการ”
(chairman of board director) หรือหัวหน้าของคณะกรรมการทัง้ ชุด โดย ณ สิน้ ปี 2563 มี 57
บริษทั ทีม่ ผี หู้ ญิงเป็ น “ประธานกรรมการ” (chairman of board director) หรือ คิดเป็ น 8.4% ของ
บริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2562 ทีอ่ ยู่ที่ 47 บริษทั 6.9% ของบริษทั จด
ทะเบียนทัง้ หมด
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ขณะทีบ่ ทบาทผูห้ ญิ งในด้านการบริ หารจัดการ (management) ลดลงเล็กน้ อย เมือ่ พิ จารณาจากผูห้ ญิ งทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
อันดับสูงสุดขององค์กร (ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการผูอ้ านวยการ หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน
หรือเทียบเท่า) ณ สิน้ ปี 2563 ลดลงเล็กน้อยจากสิน้ ปี 2562 โดย ณ สิน้ ปี 2563 มีผหู้ ญิงเป็ นผูบ้ ริหารอันดับสูงสุดของบริษทั จานวน 101
บริษทั คิดเป็ น 13.8% ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด ลดลงจากจานวน 105 บริษทั คิดเป็ น 14.8%
กล่าวโดยสรุป การส่ งเสริ มผู้หญิ งให้ มีบทบาทในเวที ต่างๆ เพิ ม่ มากขึ้น ทัง้ เวที ระดับโลก ภูมิภาค หรือระดับบริ ษทั
เพือ่ ส่งเสริ มการหลายหลายทางเพศ (gender diversity) หน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิ นด้านการกากับดูแลกิ จการ
ได้ออกข้อเสนอแนะต่างๆ ให้บริ ษทั จดทะเบียนได้มีการปรับตัวตาม ซึง่ จากการศึกษา พบว่า ผูห้ ญิ งไทยมีบทบาทเพิ ม่ ขึ้นอย่าง
ต่ อเนื อ่ งในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ทัง้ ด้านจานวนและสัดส่ วนของผู้หญิ งในคณะกรรมการ
บริ ษทั และมีบทบาทผูน้ า (leadership) ในบริ ษทั จดทะเบียนไทยเพิ ม่ มากขึ้น ทัง้ ในฐานะ “ประธานกรรมการ” หรือ “ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงสุด” ของบริ ษทั จดทะเบียน แต่หากเปรียบเทียบกับเป้ าหมายและข้อเสนอะแนะต่างๆ แล้ว บริ ษทั จดทะเบียนไทยยัง
สามารถเพิ ม่ ความหลากหลายทางเพศได้มากยิ ง่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกบุคลากรที ม่ าทาหน้ าทีก่ รรมการของบริ ษทั ซึ ง่
ถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีความสาคัญอย่างยิ ง่ ต่ อการเติ บโตอย่างยั ่งยืนของบริ ษทั จดทะเบียน ดังนัน้ นอกจากด้านความ
หลากหลายทางเพศแล้ ว บริ ษ ัท จดทะเบี ย นควรให้ ค วามส าคัญ ความหลากหลายในด้ า นต่ า งๆ อาทิ ความรู้ มุ ม มอง
ประสบการณ์ ทักษะหรือความสามารถในการแก้ไขปั ญหา เป็ นต้น ประกอบการคัดเลือกผู้ทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการใน
คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนด้วย
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