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วันนี ้( 6 กมุภาพนัธ์ 2556)-สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยม์อบรางวลั SAA Awards  for Listed Companies 
2012  โดย ไพบูลย ์ นลินทรางกรู นายก สมาคมนกัวิเคราะห์ฯ  เปิดเผยว่า “รางวลัน้ี เป็นรางวลัท่ีสมาคม
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยต์ั้งใจมอบใหก้บัผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ท่ีไดแ้สดงความรู้ความสามารถในการ
บริหารบริษัทขนาดใหญ่ มีผูถื้อหุ้นมากมาย ทั้ งน้ี การท่ีท่านบริหารบริษัทจดทะเบียนได้ประสบ
ความส าเร็จ นับว่ามีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุน และประเทศไทย
โดยรวม” 
 
 สมาคมฯ จดัมอบรางวลัน้ีเป็นปีท่ี 4 โดยเป็นการมอบรางวลัให้กบัผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน 3 ระดบั คือ 
CEO ยอดเยีย่ม, CFO ยอดเยีย่ม และ IR ยอดเยีย่ม  
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รางวลั SAA Awards for Listed Companies แบ่งเป็น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม แต่ละกลุ่มมีรางวลัส าหรับ
ผูบ้ริหาร 3 รางวลั รวมทั้งส้ิน 21 รางวลั  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมอบรางวลั ไดแ้ก่ 

1) เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
2) ธุรกิจการเงิน 
3) สินคา้อุตสาหกรรม 
4) อสงัหาริมทรัพยแ์ละวสัดุก่อสร้าง 
5) ทรัพยากร 
6) บริการ 
7) เทคโนโลย ี

 
สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “สมาคมฯ มีเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ความสามารถในการบริหารท่ีเป็นเลิศ,  การน าเสนอและให้ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอในเชิงลึก 
ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน และถูกต้องครบถว้น แม้เป็นข่าวร้าย,  การให้แนวโน้มของธุรกิจ ผล
ประกอบการ และความเส่ียงท่ีสมเหตุสมผล มีบรรษทัภิบาลในการด าเนินธุรกิจ,  การให้ความส าคญัต่อ
สงัคม และใส่ใจในกิจกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์,  การเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์เขา้พบผูบ้ริหารระดบัสูง 
และ/หรือ ทีมงานนักลงทุนสัมพนัธ์ รวมทั้งความรวดเร็วในการให้ค  าตอบ,  การเคารพความคิดเห็นและ
ความเป็นมืออาชีพของนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และการใหข้อ้มูลไดห้ลากหลายช่องทาง 
 

ส าหรับในปีน้ี มีผูบ้ริหารท่ีไดรั้บรางวลัรวมทั้งส้ิน 22 ท่าน ทั้งน้ีมีอยู ่1ประเภทรางวลัท่ีมีผูไ้ดรั้บรางวลั 2 ท่าน” 
โดยในปีน้ีไดรั้บเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
เป็นผูม้อบรางวลั 
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รายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลั SAA Awards for Listed Companies 2012 มีดงัน้ี 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม Chief Executive Officer Chief Financial Officer Investor Relations 

1. เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ธีรพงศ ์จนัศิริ                 
TUF 

ชนะชยั ชุติมาวรพนัธ์ 
KSL  

กอบบุญ ศรีชยั 
CPF  

วาย ยทั ปาโก ้ลี 
TUF  

2. ธุรกจิการเงิน 
บณัฑูร ล ่าซ า 

KBANK 
ดีแพก ซาหรับ 

SCB 
ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย

KBANK 

3. สินค้าอุตสาหกรรม 
อนนต ์สิริแสงทกัษิณ 

PTTGC  
ปฏิภาณ สุคนธมาน 

PTTGC  
ทิติพงษ ์จุลพรศิริดี 

PTTGC  
4. อสังหาริมทรัพย์
และวสัดุก่อสร้าง 

อนุพงษ ์อศัวโภคิน 
AP 

อดิศร ธนนนัทน์ราพลู 
LH 

วรางคณา อคัรสถาพร 
SIRI 

5. ทรัพยากร 
เทวนิทร์ วงศว์านิช     

PTTEP  
เพญ็จนัทร์ จริเกษม 

PTTEP 
ศิริพร วธิานนิติธรรม 

TOP 

6. บริการ 
ก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 

CPALL 
ทวศีกัด์ิ แกว้รัตนะปัทมา 

CPALL  
ธนพร ทวพีาณิชย ์

MCOT    

7. เทคโนโลยี 
วเิชียร เมฆตระการ

ADVANC 
พงษอ์มร น่ิมพลูสวสัด์ิ 

ADVANC 
นฐิัยา พวัพงศกร      

ADVANC 
 

และโปรดติดตามรายละเอียดไดท่ี้ www.saa-thai.org 


