
การเงินธนาคารรวมกับตลาดหลักทรัพยฯ 
จัด SET AWARDS 2006 

มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม  
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม แหง ธ.ไทยพาณิชย ควา CEO แหงป 

 
เมื่อวันที ่ 26 กรกฎาคม 2549 ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดร.ทนง พทิยะ 

เปนประธานในพิธมีอบรางวลั SET AWARDS 2006  ณ หอประชมุศาตราจารยสังเวยีน อินทรวชิัย 

อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งวารสารการเงนิธนาคาร และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมกนัจัดขึ้นเปนครั้งที ่4 เพือ่ประกาศเกยีรติคุณและยกยองบริษทัจดทะเบยีน บริษทั

หลกัทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ทีม่ีความยอดเยี่ยมดานผลการดําเนินงาน การ

บริหารจัดการ และการใหบริการในดานตางๆ  รวมทัง้ผูบริหารบริษัทจดทะเบยีนดีเดน  

นายสนัติ วิริยะรังสฤษฏ บรรณาธิการ วารสารการเงนิธนาคาร  เปดเผยวา รางวัล SET 

AWARDS 2006 แบงเปนรางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  6 

ประเภท  รวม 23 รางวัล    รางวัลสําหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ (mai) 3 

ประเภท รวม 3 รางวัล รางวัลสําหรับตลาดตราสารหนี ้ 2 ประเภท รวม 2 รางวัล  รางวัลสําหรบั

บริษัทหลกัทรพัย 2 ประเภท รวม 6 รางวัล รางวลัสําหรับบริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน 1 

ประเภท รวม 4 รางวัล  และรางวัลสําหรับ CEO 1 รางวัล  รวมทั้งสิน้ 39 รางวัล  ดงันี ้ 
 

1.Best Performance Awards รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มฐีานะการเงินและผลการ

ดําเนนิงานดีเดนในป 2548 สําหรับ 8 กลุมอุตสาหกรรม โดยพจิารณารวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรพัยฯ และสภาพคลองของหลกัทรพัย จาํนวน 8 

รางวัล ดังนี ้

• กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก  
บริษัท โออิช ิกรุป จํากัด (มหาชน) 

• กลุมสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก  
บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

• กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม ไดแก  
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จาํกัด (มหาชน) 

• กลุมอสังหารมิทรัพยและกอสราง ไดแก  
บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น  จํากัด มหาชน) 

• กลุมทรัพยากร ไดแก  
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

orapan
Highlight

orapan
Highlight



• กลุมบริการ ไดแก  
บริษัท พรีเชยีส ชพิปง จาํกัด (มหาชน) 

• กลุมเทคโนโลยี ไดแก  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จาํกดั (มหาชน) 

• กลุมธุรกิจการเงิน ไดแก  
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

2.Best Liquidity Improvement Awards รางวลัสําหรับบริษทัจดทะเบียนที่ใชเครื่องมือใน

ตลาดทุนเพื่อการบริหารสภาพคลองการซือ้ขายหลกัทรพัยใหเพิ่มข้ึนอยางโดดเดนในป 2548 

เปรียบเทยีบกบัป 2547 จํานวน 1 รางวัล ไดแก  

• บริษัท แคล-คอมพ อิเล็กโทรนิกส (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

3.Best Investor Relations Awards รางวัลสําหรบับริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนนิกิจกรรม

นักลงทนุสัมพนัธ (Investor Relations) ทีม่ีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความพงึพอใจของผูใช

ขอมูลในดานคุณภาพของขอมูล ความหลากหลาย และประสทิธิภาพของชองทางการสื่อสาร 

ตลอดจนนโยบายที่เอื้อตอผลประโยชนของผูถือหุนและนักลงทนุ จาํนวน 1 รางวัล ไดแก  

• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

4.Best Newly Listed Company Awards รางวัลสําหรับบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยฯ ในป 2548 โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการเสนอขายหลกัทรพัยตอประชาชน 

ประกอบกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ทัง้นี้จะมีการมอบรางวัลใหกับบริษัทหลักทรัพยที่

เปนทีป่รึกษาทางการเงนิของบริษัทที่ไดรับรางวัลดวย รวม 2 รางวัล ไดแก 

• บริษัท โกลว พลังงาน จาํกัด (มหาชน)  

• บรษิัทหลักทรัพย ภทัร จาํกัด (มหาชน) 
 

 
5.Best Brokerage Service Awards รางวัลสําหรับบริษัทหลกัทรัพยทีม่ีความสามารถใน

การดําเนินกิจการดานการเปนนายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยและมีคุณภาพบริการทีด่ี  โดยพจิารณา

จากความพึงพอใจของผูใชบริการดานการใหคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสม ความมี

ประสิทธิภาพในดานการซื้อหลักทรัพย ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาและใหความรูแกผู

ลงทนุ จาํนวน 2 รางวัล ไดแก  

สําหรับนักลงทุนสถาบนั (Institutional) 

• บริษัทหลักทรัพย ภทัร จาํกัด (มหาชน) 



สําหรับนักลงทุนรายบุคคล (Retails) 

• บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากัด  (มหาชน) 
 

6.Best Research House Awards รางวัลสําหรบับริษัทหลกัทรัพยทีม่ีผลงานการวิเคราะห

หลักทรัพยที่มคีุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพยทีห่ลากหลาย โดยพิจารณาจากความพึงพอใจ

ของผูใชขอมูลในดานการใหขอมูลดานปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและหลักทรัพยที่เพียงพอ และ

ทันตอเหตุการณ ชองทางการเผยแพรขอมูล ตลอดจนการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจลงทนุ จาํนวน 2 รางวัล ไดแก  

สําหรับนักลงทุนสถาบนั (Institutional) 

• บริษัทหลักทรัพย ภทัร จาํกัด (มหาชน) 
สําหรับนักลงทุนรายบุคคล (Retails) 

• บริษัทหลักทรัพย เอเชยี พลัส จํากัด (มหาชน) 
 

7.Best Asset Management Awards รางวลัสําหรับบริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุนที่มี

ผลตอบแทนโดยรวม (Composite Return) เมื่อเทียบกบัความเสีย่ง ในป 2548 สูงสุด  สําหรับ

การบริหารกองทนุเปดตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี ้ และกองทนุเปดผสมแบบยืดหยุน และ

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุนที่สามารถระดมเงนิทนุจากผูถือหนวยลงทนุไดมากทีสุ่ดในป 2548 

จํานวน 4 รางวัล ดังนี้  

• กองทนุเปดตราสารแหงทนุ (Open-ended  Equity Fund) ไดแก  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 

• กองทนุเปดตราสารแหงหนี้  (Open-ended  Fixed Income Fund) ไดแก  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จาํกัด 

• กองทนุเปดผสมแบบยืดหยุน (Open-ended  Flexible  Fund) ไดแก  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด  

• ระดมเงินทนุจากผูถือหนวยลงทนุไดมากที่สุด (Net Cash Flow) ไดแก  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  

 

8.Best Corporate Governance Report Awards รางวัลสําหรับบริษทัจดทะเบียนที่โดด

เดนในดานการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 15 ขอที่ตลาดหลักทรัพยฯ กาํหนด โดย

พิจารณาจากแบบ 56-1 รายงานประจาํป หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุน  

จํานวน 8 รางวัล ไดแก  

• บริษัท บรกิารเชื้อเพลงิการบิน กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท ทางดวนกรงุเทพฯ  จํากัด (มหาชน) 



• บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าํภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท เอ็น ซี เฮาสซ่ิง จาํกัด (มหาชน)  

• บริษัท พรีเชยีส ชพิปง จาํกัด (มหาชน) 

• ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

• ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  

• บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน)   
 

9. Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards  รางวัลสําหรับบริษทัจด

ทะเบยีนที่มีความโดดเดนในการดําเนนิธรุกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม  จาํนวน 4 รางวัล ไดแก 

• บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

• ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

• บริษัท บางจากปโตรเลียม  จํากัด (มหาชน)   
 

10. Best CEO of The Year รางวัลสําหรับ CEO ที่มีวิสัยทัศนของผูนํา มีการกําหนด

เปาหมายและกลยุทธในการดําเนนิธุรกิจทีช่ัดเจน มีความยอดเยี่ยมดานการบริหารกิจการและ

เปนทีย่อมรับวานาํพาองคกรสูความสาํเร็จ ตลอดจนใหความสาํคัญตอสังคม จาํนวน 1 รางวัล 

ไดแก 

• คุณหญิงชฎา วัฒนศริิธรรม 
กรรมการผูจดัการใหญ  

     ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน)  
 

11. mai Growth STAR  รางวัลสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ (mai) 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตสงู ในป 2548 เปรียบเทียบกับป 2547 โดยพิจารณารวมถงึการปฏบิัติ

ตามขอกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และสภาพคลองของ

หลักทรัพย  จาํนวน 1 รางวลั ไดแก 

• บริษัท อินเตอรลิงค คอมมิวนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 
 

12. mai Best Return STAR  รางวลัสําหรับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย เอม็ เอ ไอ 

(mai) ที่สรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถอืหุนในป 2548 โดยพิจารณารวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ (mai) และสภาพคลองของ

หลักทรัพย จํานวน 1 รางวัล ไดแก 

• บริษัท ยนูิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) 
 



13. mai Newly Listed STAR รางวลัสําหรับบริษทัที่จดทะเบยีนกับตลาดหลกัทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ (mai) ในป 2548 โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการเสนอขายหลกัทรพัยตอประชาชน 

ประกอบกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ทัง้นีจ้ะมีการมอบรางวัลใหกับบริษัทหลักทรัพย

ที่เปนที่ปรึกษาทางการเงนิของบริษัทที่ไดรับรางวัลดวย รวม 2 รางวัล ไดแก  

• บริษัท ซีพีอาร โกมุ อินดสัเตรยีล จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 
 

14. BEX Highest Trading of the Year  รางวัลสําหรับตราสารหนี้จดทะเบยีนในตลาดตรา
สารหนี ้ที่ไดรับความนิยมจากนกัลงทนุ โดยมีมูลคาการซื้อขายผานตลาดตราสารหนี้สูงสุดและ

ตอเนื่องอยางสม่ําเสมอในรอบป 2548  จาํนวน 1 รางวลั ไดแก 

• บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)   
 

15. BEX Most Active Brokerage House  of the Year  รางวัลสําหรับบริษัทหลักทรัพย
ซึ่งทาํธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ผานตลาดตราสารหนี้สูงสุดและตอเนื่องอยางสม่ําเสมอใน

รอบป 2548  จํานวน 1 รางวัล ไดแก 

• บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด   (มหาชน)  
 

นอกจากนีย้ังมีรางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate 

Governance Report  ซึ่งเปนรางวัลทีย่กยองและเชดิชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐาน

ดานการรายงานการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปที่สองติดตอกนั 

จํานวน 16 บริษัท  ไดแก   
บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส,  บมจ.อะโรเมตกิส (ประเทศไทย),  บมจ.

บานปู,  บมจ.บางจากปโตรเลียม,  บมจ.ผลิตไฟฟา, บมจ.ธนาคารกสกิรไทย,  
บมจ.ปตท.,  บมจ.ปตท.สาํรวจและผลติปโตรเลียม,  บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง,  
บมจ.ชินแซทเทลไลท,  บมจ.ปูซิเมนตไทย,  บมจ.เงินทุน สินอตุสาหกรรม,  บมจ.ส
หวิริยาสตีลอินดัสตรี, บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ, บมจ.ทิปโกฟดูส (ประเทศไทย)  
และบมจ.ธนาคารทสิโก 

 

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย กลาววา 

การจัดงาน SET AWARDS ในป 2549 นี้ ยงัคงมีเปาหมายหลักทีจ่ะสนับสนุนศกัยภาพการเตบิโต

ของตลาดทนุไทย ดวยการยกยองและประกาศเกยีรติคุณแกบริษัทจดทะเบยีน บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน รวมทัง้ผูบริหารที่มีความโดดเดน ทัง้ในดานการบรหิารงาน ผลการ

ดําเนนิงาน การสงเสริมบรรษัทภิบาล การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน การ



มอบรางวัลดังกลาวนอกจากจะเปนการใหกําลังใจและเปนตัวอยางทีด่ีสําหรับธุรกิจในตลาดทนุแลว 

ยังเปนขอมูลใหผูลงทุนไดนาํไปใชประกอบการตัดสินใจลงทนุอีกดวย 

สําหรับรางวัลแตละประเภทไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกิตตมิศักดิ์ 

พรอมทัง้ผูทรงคุณวุฒิในสาขาการเงิน และการลงทนุเปนผูพิจารณาตดัสิน ไดแก ดร.พนัส  สิมะ

เสถียร  ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์   คุณเสร ีจินตนเสรี    คุณสนัติ  วิริยะรังสฤษฏ  และคณุภัทรียา เบญจ

พลชัย   

รวมทัง้คณะทีป่รึกษาศูนยพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประกอบดวย 

ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี  ศาสตราจารยโกวทิย   โปษยานนท   คุณสิงห  ตังทัตสวัสด์ิ และคุณ

ยุทธ  วรฉัตรธาร รวมพิจารณาสําหรับรางวัล Best Corporate Governance Report  โดยม ี

ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ดร.ทนง พทิยะ  เปนประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิ

กิตติมศักดิ์  โดยคณะกรรมการไดคัดเลือกบริษัทดีเดน จากขอมูลและผลการดําเนินงานในรอบป 

2547 – 2548  ที่มีคุณสมบัตติามหลกัเกณฑ 

ทั้งนี้ การคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดแตละ

ประเภทของรางวัลในรอบแรกนั้น คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกจากบริษทัจดทะเบียนทั้งใน

ตลาดหลักทรัพยฯ  ตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ (mai) และตลาดตราสารหนี ้ (BEX) จํานวน 512 

บริษัท จนกระทั่งรอบสุดทายมีบริษัทจดทะเบียนเขารอบมีจํานวน 46 บริษัท และบริษัทหลกัทรพัย 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน บริษทัที่ปรึกษาทางการเงิน รวมจํานวน  16 บริษทั รวมบริษทัที่

เขารอบสุดทายทัง้สิ้น 62 บริษัท    

สําหรับผูใหการสนับสนนุหลกัในการจัดงาน SET AWARDS 2006 ในครั้งนี ้ คือ

บริษัท บีเอม็ ดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากดั   

 ______________________________ 
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