
บทที่

คุณมีศักยภ�พ
ในก�รเป็น

“ประธ�นบริษัท”
แค่ไหน

1 
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1
เหตุใดจึงแนะนำ�ให้คุณ
เป็น “ประธ�นบริษัท”

การเป็นประธานบริษัทมี�“ข้อดี”
มากกว่าความเสี่ยง

ประธ�นบริษััทคำ่อตำ�แหน่งส่งสุดในบริษััท โชคำชะต�ของ

บริษััทข่�นอย่่กับผิ่้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นบริษััท 

ทุกคำนล้ว่นทร�บว่่�คำว่�มื่รับผิิดชอบของประธ�นบริษััทนั�น

ใหญ่หลว่ง  ห�กถ�มื่ว่่�ง�นของประธ�นบริษััทเป็น “ง�นสบ�ยๆ 

หร่อง�นท่�ย�กลำ�บ�ก”  ผิมื่จะตอบว่่� “เป็นง�นท่�ย�กลำ�บ�ก” 

โดยไมื่่ลังเล  แต่กระนั�นผิมื่ก็อย�กแนะนำ�ง�นน่�ให้คำุณ

คำนท่�ไม่ื่อย�กเป็น “ประธ�นบริษััท” ส่ว่นใหญ่เป็นเพร�ะ

มื่องเห็นเฉพ�ะคำว่�มื่เส่�ยง เช่น “ห�กมื่่เร่�องอะไรเกิดข่�นก็ต้องเป็น 

ผ้่ิรบัผิิดชอบ” หร่อ “ห�กบรหิ�รแลว้่ผิลประกอบก�รถดถอย คำงตอ้ง 

แบกรับหน่�สินจำ�นว่นมื่�ก”
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ในคำว่�มื่เป็นจรงิ คำนท่�ข่�นมื่�ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นบรษัิัทแลว้่ 

มื่ักไมื่่อย�กกลับไปเป็นพนักง�นบริษััทอ่ก

เหตุใดจ่งเป็นเช่นนั�น

นั�นเป็นเพร�ะตำ�แหน่ง “ประธ�นบริษััท” มื่่ “ข้อด่” ท่�คำุณไมื่่ร่้

มื่�กกว่่�คำว่�มื่เส่�ยงนั�นเอง

ข้อด่ของประธ�นบริษััทมื่่อย่่ 3 ประก�ร

สมื่ัยก่อนมื่่ข้อเส่ยของก�รทำ�ง�นเป็นแรงง�นอย่่ 3 อย่�ง

คำอ่ “ลำ�บ�ก” “สกปรก” และ “อนัตร�ย”  จ�กน่�ไปผิมื่จะแนะนำ� “ขอ้ด ่

3 ประก�ร” ของก�รเปน็ประธ�นบรษัิัทท่�ตรงข้�มื่กับ 3 อย�่งข�้งต้น 

โดยสิ�นเชิง

 “ข้อดี�3�ประการ”
ของการเป็นประธานบริษัท
ข้อที่� 1��รายได้สูง

ข้อด่ข้อท่� 1 ค่ำอ “ร�ยได้ส่ง”  ผิมื่กล่�ว่ไปแล้ว่ใน “บทนำ�” ว่่� 

ประธ�นบริษััทไมื่่ได้มื่่ร�ยได้ส่งทุกคำน แต่เป็นตำ�แหน่งท่�ได้รับ 

เงินเด่อน (คำ่�ตอบแทน) ส่งท่�สุดในบริษััท

ห�กทำ�ผิลง�นได้ด่ก็จะมื่่ร�ยได้เพิ�มื่ข่�น ยิ�งเป็นบริษััท 

จดทะเบย่นในตล�ดหลกัทรพัยแ์ลว้่ประธ�นบรษัิัทถอ่หุ้นบรษัิัทของ
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ตนเองดว้่ย เมื่่�อผิลประกอบก�รด ่ร�คำ�หุ้นสง่ข่�น ร�ยไดก้ยิ็�งเพิ�มื่สง่  

ง�นของประธ�นบริษััทคำ่อง�นท่�ยิ�งพย�ย�มื่มื่�ก คำว่�มื่

พย�ย�มื่นั�นจะตอบแทนเป็น “ร�ยได้มื่ห�ศั�ล”

ดังท่�กล่�ว่ไว่้ใน “บทนำ�” ประธ�นบริษััทท่�ต้องรับผิิดชอบ 

หน่�สินจำ�นว่นมื่�กก็ม่ื่ แต่ขณะเด่ยว่กันก็ม่ื่หนท�งท่�ไมื่่ต้องแบกรับ 

หน่�สินแมื่้ผิลประกอบก�รไมื่่ด่ด้ว่ย 

หนท�งนั�นคำ่อ ไมื่่ก่้ย่มื่เงินตั�งแต่แรก

ช่ว่งท่�ตั�งบริษััทใหมื่่ๆ ผิมื่บริห�รกิจก�รโดยไมื่่ก่้ย่มื่เงินอย่่ 

ระยะหน่�ง แต่ในปัจจุบันต้องรักษั� “คำว่�มื่สัมื่พันธ์” กับธน�คำ�รจ่ง 

ก่้ย่มื่เงินไว่้บ้�งแคำ่เล็กน้อย โดยยังคำงม่ื่เงินเก็บมื่�กกว่่�จำ�นว่นเงิน

ท่�ก่้ย่มื่ 

ห�กดำ�เนินกิจก�รไปท่ละเล็กท่ละน้อย มื่ักไมื่่ม่ื่คำว่�มื่เส่�ยง

ต้องแบกรับหน่�สิน

แนน่อน ผิมื่เองก็ไมื่ร้่่ว่�่แนว่ท�งบริห�รของตนถก่ต้องหร่อไม่ื่ 

แต่ถ้�คำุณม่ื่คำว่�มื่คำิดว่่� “ประธ�นบริษััท = คำนแบกรับหน่�สิน” ผิมื่ 

ขอบอกว่่�ไมื่่จำ�เป็นต้องเป็นเช่นนั�นเสมื่อไป

พนักง�นบริษััทท่�ร้่ส่กว่่�ทั�งท่�ตั�งใจทำ�ง�นทุกว่ันแต่กลับ

ไมื่่ได้ผิลประเมิื่นท่�ด่ หร่อร้่ส่กว่่�ค่ำ�ตอบแทนท่�ได้รับไมื่่เหมื่�ะสมื่

กับคำว่�มื่ทุ่มื่เท ขอให้ลองทำ� “ข้อสอบสำ�หรับประธ�นบริษััท” 

ในบทท่� 2 (หน้� 56) ด่คำรับ
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“ข้อดี�3�ประการ”
ของการเป็นประธานบริษัท
ข้อที่� 2��สบาย

ข้อด่ข้อท่� 2 คำ่อ “สบ�ย”  ประธ�นบริษััททำ�เฉพ�ะง�นท่�ตน

อย�กทำ�ได้อย่�งอิสระ

เม่ื่�อเข่ยนแบบน่�ผ้่ิอ่�นคำงร้่ส่กว่่�ประธ�นบริษััทเป็นคำนทำ�

ต�มื่ใจตัว่เอง แต่จริงๆ ไมื่่ใช่อย่�งนั�นคำรับ  ก�รทำ�เฉพ�ะง�นท่�ตน

อย�กทำ�นั�นเองท่�เป็นง�นของประธ�นบริษััท

ประธ�นบริษััทต้องตัดสินใจว่่�บริษััทคำว่รมืุ่่งหน้�ไปใน 

ทิศัท�งใดและคำว่รก้�ว่ไปข้�งหน้�อย่�งไร

ต�มื่ร�้นหนังสอ่มื่ห่นังสอ่สำ�หรบัประธ�นบริษััทว่�งจำ�หน�่ย 

อย่่มื่�กมื่�ย  หล�ยเล่มื่เข่ยนร�ว่กับประธ�นบริษััทเป็นท�สและ 

มื่่ข้อคำว่�มื่กดดัน เช่น “ง�นบริห�รเป็นง�นท่�ย�กลำ�บ�ก” “เป็นง�น

ท่�ทรมื่�นท่�สุด” 

ผิมื่ไมื่ป่ฏเิสธคำว่�มื่คิำดเห็นข�้งตน้ แต่ขณะเดย่ว่กันประธ�น- 

บริษััทท่�สร้�งสไตล์ก�รทำ�ง�นของตนเองได้ก็มื่่อย่่จริง  กล่�ว่คำ่อ 

เร�ไมื่่ต้องมืุ่่งไปเป็น “ท�ส” ด้ว่ยคำว่�มื่สมื่ัคำรใจ

ผิมื่คิำดว่่�ประธ�นบริษััทคำว่รทำ�ง�นอย่�งสนุกสน�นมื่�กกว่่�น่� 

เพร�ะภ�พลักษัณ์ก�รทำ�ง�นอย่�งทรมื่�นเย่�ยง “ท�ส” น่�เองท่�เป็น 

ต้นเหตุของปัญห� “ข�ดแคำลนผิ่้ส่บทอด”  
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ประธ�นบริษััทจำ�นว่นมื่�กกำ�ลังทำ�สิ�งท่�ตนอย�กทำ�และ 

ได้พบเจอคำนท่�ตนอย�กเจอ พ่ดในท�งกลับกันก็คำ่อ ไม่ื่ต้องทำ�สิ�งท่� 

ตนไมื่่ชอบและไมื่่ต้องพบกับคำนท่�ไมื่่อย�กพบ ไมื่่ต้องด่อ�รมื่ณ์ของ

เจ�้น�ยไปด้ว่ยทำ�ง�นไปด้ว่ย และกำ�หนดเว่ล�ทำ�ง�นของตนเองได้

แต่เป็นเพร�ะคำว่บคุำมื่ทุกอย่�งได้เองแบบน่� หล�ยคำนจ่ง

เผิลอเล่อก “ท�งท่�สบ�ย” โดยไมื่่ร้่ตัว่  มื่่ประธ�นบริษััทจำ�นว่น 

ไมื่น้่อยเช่นกันท่�ข�ดวิ่นยั  “ผ้่ิบรหิ�รท่�มื่ว่่นิยัตอ่ตนเองคำอ่ผ้่ิท่�อย่ร่อด” 

ก็เป็นคำว่�มื่จริงอ่กประก�รหน่�ง

แมื่ส้มื่ดลุระหว่�่งคำว่�มื่ร้่สก่ “สนกุ” กบั “สบ�ย” จะเปน็ปจัจยั

สำ�คำัญ แต่เมื่่�อมื่องในมุื่มื่ท่�เร�กำ�หนดทุกอย่�งได้เอง คำงไมื่่มื่่ง�นใด

สบ�ยกว่่�ง�นของประธ�นบริษััทอ่กแล้ว่

 

“ข้อดี�3�ประการ”
ของการเป็นประธานบริษัท
ข้อที่� 3��เท่

ข้อด่ข้อท่� 3 คำ่อ “เท่”  น่�ไมื่่ใช่เร่�องล้อเล่นนะคำรับ ข้อด่ข้อน่�

จริงจังอย่�งมื่�ก 

อ�ชพ่ต่�งๆ ท่�เดก็ๆ “ใฝ่่ฝั่น” อย�กเป็น เช่น นกักฬ่� ตำ�รว่จ 

แพทย์ หร่อว่ิศัว่กร ล้ว่นม่ื่ส�เหตุมื่�จ�กเป็นแล้ว่ “เท่” เร�จ่ง

ด่ถ่ก “คำว่�มื่เท่” ไมื่่ได้เด็ดข�ด
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ขอให้ลองจินตน�ก�รถ่งน�มื่บัตรของคำุณท่�ระบุตำ�แหน่ง 

“ประธ�นกรรมื่ก�รบริห�ร” ด่  ร้่ส่กไหมื่ว่่�ทั�งท่�เป็นกระด�ษัด่ไซึ่น ์

เหม่ื่อนน�มื่บตัรปัจจุบันแต่กลบัม่ื่นำ��หนักมื่�กข่�นทนัท ่ แม้ื่ตำ�แหน่ง 

“กรรมื่ก�รผ้่ิจัดก�ร” หร่อ “ผ้่ิจัดก�รทั�ว่ไป” ก็มื่่นำ��หนัก แต่คำงเท่ยบ 

ไม่ื่ได้กบัตำ�แหน่งประธ�นบรษัิัท  เหตุท่�น�มื่บตัร “ประธ�นกรรมื่ก�ร- 

บรหิ�ร” มื่น่ำ��หนกัมื่�กกว่�่กเ็พร�ะ “สดุท�้ยแลว้่ทกุอย�่งล้ว่นข่�นอย่่

กับก�รตัดสินใจของคำนคำนน่�”

ตอนท่�ผิมื่เพิ�งก่อตั�งบริษััทได้ไม่ื่น�น ผิมื่เคำยไปนำ�เสนอ 

โปรเจกต์ให้บริษััทหน่�ง 

ในท่�ประชุมื่มื่ค่ำนจ�กบริษััทดงักล�่ว่เข�้รว่่มื่ 8 คำน ขณะท่�ผิมื่ 

กำ�ลังทักท�ยผ้่ิเข้�ร่ว่มื่ก�รประชุมื่ท่ละคำน ผ้่ิรับผิิดชอบก็พ่ดแทรก 

ดว้่ยถอ้ยคำำ�เป็นกนัเองอย�่งท่�ไมื่ค่ำว่รใช้ในก�รเจรจ�ธุรกจิว่�่ “เอ�ละ 

จะนำ�เสนอกร่็บเสนอ ผิมื่อ�่นหนงัส่อท่�ประธ�นบรษัิัทของคำณุเข่ยน 

เห็นว่่�น่�สนใจด่ แต่ยังไม่ื่คำ่อยเข้�ใจเท่�ไหร่” แล้ว่ก็เร่งให้ผิมื่เสนอ 

โปรเจกต์ไว่ๆ 

ตอนนั�นผิมื่จง่ร้่ว่�่ “คำนคำนน่�ไม่ื่ได้มื่องผิมื่เป็นประธ�นบริษััท”

เน่�องจ�กผิมื่ไม่ื่อย�กปิดบังอ่กฝ่่�ยจ่งกล่�ว่ไปว่่�ตนเองเป็น

ประธ�นบริษััท ทันใดนั�นส่หน้�ของทั�ง 8 คำนก็เปล่�ยนกะทันหัน 

ผ้่ิรับผิิดชอบท่�พ่ดจ�ห้�ว่ๆ เม่ื่�อสักคำร่่เร่งนำ�ช�มื่�เสิร์ฟัให้ผิมื่อย่�ง

ลุกล่�ลุกลน 
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เหตุก�รณ์น่�ทำ�ให้ผิมื่ตกใจมื่�กว่่� แคำ่มื่่ตำ�แหน่ง “ประธ�น-

กรรมื่ก�รบริห�ร” ก็ทำ�ให้อ่กฝ่่�ยปฏิบัติกับเร�ต่�งไปขน�ดน่�เช่ยว่

ว่่�กันว่่�ตำ�แหน่งจะเล่�ยงด่คำน ตำ�แหน่งประธ�นบริษััทนั�น 

มื่่แนว่โน้มื่เป็นอย่�งคำำ�กล่�ว่ส่งมื่�ก 

เมื่่�อมื่่ตำ�แหน่งประธ�นบริษััทแปะอย่่ เส่�อผิ้�ท่�ใส่ อ�ห�ร 

ท่�กินก็ด่ข่�นต�มื่ไปด้ว่ย โอก�สท่�ได้รับคำำ�เชิญจ�กคำนนอกบริษััท

ก็ต่�งจ�กตอนเป็นผ้่ิบริห�ร คำนท่�ได้พบเจอก็ต่�งออกไป ทำ�ให้

สถ�นภ�พของประธ�นบริษััทส่งข่�นเองโดยธรรมื่ช�ติ

สำ�หรับคำนท่�อย�กพัฒน�ตนเอง อย�กลองปรับสถ�นภ�พ

ให้ส่งข่�น หร่อสนใจสภ�พสังคำมื่ในระดับท่�ส่งข่�นไป ผิมื่แนะนำ�ให้

ลองเป็นประธ�นบริษััทด่คำรับ

แม้งานของ�“ประธานบริษัท”
ไม่ใช้่�“งานง่าย�ๆ”
แต่ก็เป็นงานที่สนุกที่สุด

เป็นอย่�งไรบ้�งคำรับ

ตวั่ผิมื่เองไมื่ไ่ดม้ื่เ่ป�้หมื่�ย “จะเปน็ประธ�นบรษัิัท” ตั�งแตต่น้ 

แต่ตอนท่�ยังเป็นพนักง�นบริษััท ผิมื่อย�ก “หลุดพ้นจ�กสภ�พ 

ในปัจจุบัน” อย่�งแรงกล้� และผิลของคำว่�มื่พย�ย�มื่ก็ค่ำอตำ�แหน่ง 

“ประธ�นบริษััท” นั�นเอง
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แมื่้เป็นเหตุผิลท่�ไมื่่กระต่อร่อร้นนัก แต่ผิมื่ร้่ส่กว่่�ตนเอง 

ตัดสินใจถ่กแล้ว่ท่�เล่อก “จะเป็นประธ�นบริษััท” 

ง�นของประธ�นบริษััทฝ่�กฝั่งให้คำนอ่�นทำ�แทนไม่ื่ได ้

ธุรกิจจะดำ�เนินไปด้ว่ยด่หร่อติดขัดล้ว่นอย่่ท่�คำว่�มื่ส�มื่�รถของ

ตนเอง ง�นของประธ�นบริษััทจ่งไมื่่ใช่ง�นง่�ยๆ หร่ออ�จกล่�ว่ 

ได้ว่่�เป็นก�รทำ�สงคำร�มื่

ถ่งอย่�งนั�น ผิมื่ก็อย�กแนะนำ�ให้ทุกคำนลองเป็นประธ�น-

บริษััท

ขอให้ผ้่ิอ่�นสัมื่ผัิสประสบก�รณ์ก�รเป็นประธ�นบริษััท 

ในบทท่� 2 ด่คำรับ ผิมื่เช่�อว่่�คุำณจะรับร้่ข้อด่ของง�นประธ�นบริษััท 

ได้อย่�งท่�ไมื่่เคำยร่้มื่�ก่อนแน่นอน

“ข้อเสีย”�ของการเป็นประธานบริษัท
ก่อนหน้�น่�ผิมื่พ่ดถ่งข้อด่ของก�รเป็นประธ�นบริษััทไปแล้ว่ 

ห�กไมื่่พ่ดถ่งข้อเส่ยเลยก็เกรงจะนำ�เสนอไมื่่รอบด้�น

เมื่่�อเป็นประธ�นบริษััทแล้ว่มัื่กม่ื่เร่�องให้ระมัื่ดระวั่งเพิ�มื่ข่�น

จำ�นว่นมื่�ก

หลังจ�กเป็นประธ�นบริษััท จะม่ื่คำนแปลกหน้�เข้�ห�

มื่�กมื่�ย
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จริิงอยู่่�ที่่�โอกาสได้้พบเจอกับคนใหม่�ๆ ม่ากหน้าหลายู่ตา

คือเสน�ห์อยู่�างหน่�งของการิเป็็นป็ริะธานบริิษััที่ แต�ในที่างกลับกัน 

ที่�าม่กลางคนเหล�านั�นก็ม่่บุคคลอันตริายู่แฝงอยู่่�ด้้วยู่ไม่�น้อยู่ 

ตัวอยู่�างหน่�งคือกลุ�ม่เซลส์ที่่�นำาเสนอสินค้าให้แก�ป็ริะธาน-

บริิษััที่โด้ยู่ตริง  “ตกป็ริะธานบริิษัทัี่ใหไ้ด้”้ เป็น็ข้อความ่ที่่�เหน็ได้ท้ี่ั�วไป็ 

ในหนงัสือสำาหริบัฝ่ายู่ขายู่  เม่ื�อเริาเป็็นป็ริะธานบริิษััที่ เริาจะตกเป็น็ 

เป็้าหม่ายู่เส่ยู่เอง  แม่้ฝากให้แผนกที่่�เป็็นผ้่ริับผิด้ชอบคอยู่ตอบ

ป็ฏิเิสธ แต�อ่กฝ่ายู่เป็น็นักขายู่มื่ออาชพ่ จง่มั่กสริริหาวิธต่�างๆ ม่าใช ้

เช�น แฝงตัวเป็็นคนริ่้จักเพื�อติด้ต�อป็ริะธานบริิษััที่โด้ยู่ตริง

ธุริกิจโฆษัณาที่่�แฝงม่าในริ่ป็แบบการิสัม่ภาษัณ์ก็ม่่ไม่�น้อยู่

เมื่�อม่่คนติด้ต�อเข้าม่าว�า “ผม่ชื�อ       จากหนังสือพิม่พ์ 

ธุริกิจ      ริบกวนขอสัม่ภาษัณ์ที่�านป็ริะธาน XX ในหัวข้อ 

‘ป็ริะธานบริิษััที่ที่่�น�าจับตาม่อง’ คริับ”

ฟัังด้่แล้วเหม่ือนเป็็นเริื�องน�ายู่ินด้่

แต�ความ่จริิงส�วนใหญ่�ม่กัไม่�ได้ข้อ “สมั่ภาษัณ”์ เที่�านั�น แต�ยัู่ง

ม่เ่งื�อนไขอื�นๆ ด้ว้ยู่ เช�น หากจะตพ่มิ่พต์อ้งลงโฆษัณาหริอืตอ้งเสยู่่ค�า

ต่พิม่พ์ริาคาแพง  คนที่่�ติด้ต�อเข้าม่าก็ไม่�ได้้สัม่ภาษัณ์เพื�อนำาข้อม่่ล 

ไป็เข่ยู่นบที่ความ่ แต�เพื�อเก็บข้อม่่ลสำาหริับ “การิขายู่” 

นอกจากน่� ยู่ังม่่คนไม่�น�าไว้ใจม่าชวนให้ริ�วม่ลงทีุ่นหริือเสนอ

ให้ใช้บริิการิเลขาส�วนตัวอ่กจำานวนม่าก 

ป็ริะธานบริิษััที่หลายู่คนจ่งริะมั่ด้ริะวังตัวส่งและที่ำาให้คนขอ 

เข้าพบยู่ากเพื�อป็้องกันตัว 
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ยิ�งไปกว่่�นั�น เม่ื่�อเป็นประธ�นบริษััทแล้ว่ต้องระว่ังคำำ�พ่ดให้

มื่�กข่�นด้ว่ย 

แมื่ไ้มื่ม่ื่เ่จตน�ร�้ยขณะพด่ แตพ่ลงัทำ�ล�ยล�้งจ�กคำำ�พด่ของ

คำนท่�เป็นประธ�นบรษัิัทแตกต�่งจ�กคำำ�พด่ของคำนในตำ�แหนง่อ่�นๆ 

ทั�งท่� “ประธ�นบริษััท” กับ “หัว่หน้�แผินก” อ�จใช้คำำ�พ่ดเด่ยว่กัน 

แต่นำ��หนักของคำำ�พ่ดกลับต่�งกันโดยสิ�นเชิง 

โดยเฉพ�ะคำำ�พ่ดท่�ใช้ส่�อส�รกับคำนนอกยิ�งต้องระมัื่ดระวั่ง 

เป็นพิเศัษั เพร�ะคำำ�พ่ดประธ�นบริษััทอ�จกล�ยเป็นก�รตัดสินใจ 

ของบริษััทได้ 

เช่น เมื่่�อเปรยว่่� “อันน่�เข้�ท่�ด่นะ” ก็อ�จกล�ยเป็นตกลง 

ทำ�ก�รคำ้�ไปโดยปริย�ย ทำ�ให้ต้องสงว่นคำำ�พ่ดไว่้และตอบแค่ำ 

“ส่ว่นร�ยละเอ่ยดขอให้คำุยกับผิ่้รับผิิดชอบอ่กท่นะคำรับ/คำะ” 

กระทั�งก�รประชุมื่ภ�ยในบริษััทก็ต้องพ่ดให้น้อยลงเช่นกัน 

เพร�ะห�กประธ�นบรษัิัทเปน็คำนพด่ เร่�องนั�นอ�จกล�ยเปน็ “เร่�องท่� 

ตัดสินใจแล้ว่” ไปทันท่  ผิมื่เองเคำยเล่�ยงก�รประชุมื่เพร�ะไม่ื่อย�ก

แบกรับคำว่�มื่เคำร่ยดจ�กก�รพ่ดสิ�งท่�ตนคำิดออกไปไมื่่ได้อย่่บ่อยๆ 

เป็นคำว่�มื่จริงท่�หลังจ�กเป็นประธ�นบริษััทแล้ว่มื่ักมื่่เร่�อง 

ยุ่งย�กเกิดข่�นมื่�กมื่�ยต่�งจ�กตอนเป็นพนักง�นบริษััทหร่อ 

ผ้่ิบริห�ร  อย่�งไรก็ต�มื่ เมื่่�อประเมื่ินข้อเส่ยเหล่�น่�ด่แล้ว่ ข้อด่ของ

ก�รเป็นประธ�นบริษััทก็ยังมื่่มื่�กกว่่�

ขอ้ดท่่�เหนอ่กว่�่ “ข้อเสย่ 3 ประก�ร” คำอ่ “ก�รไดเ้ร่ยนร้่เร่�อง

ก�รบริห�รธุรกิจ” ซึ่่�งผิมื่จะกล่�ว่ถ่งร�ยละเอ่ยดต่อไป
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