
Press Release 
IAA Awards for Listed Companies 2020 

สมาคมนักวเิคราะหก์ารลงทุนไดจ้ดังานประกาศผล และมอบรางวลั IAA Awards for Listed Companies 2020 

เมื่อวนัที ่15 มนีาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ หอประชมุศาสตราจารยส์งัเวยีน อนิทรวชิยั ชัน้ 7 อาคาร C ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดร้บัเกยีรตจิากคุณสุพฒันพงษ์ พนัธม์เีชาว ์รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงพลงังาน กล่าวแสดงความยนิดแีก่ผูไ้ดร้บัรางวลั และเป็นประธานในการมอบรางวลั  

โดยนายไพบูลย ์นลนิทรางกูร นายกสมาคมฯ เปิดเผยวา่ ความส าเรจ็ของบรษิทัจดทะเบยีน ส่วนส าคญัส่วนหนึ่ง
มาจากผูบ้รหิาร ซึง่ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการบรหิารธุรกจิ และมคีวามเชีย่วชาญในอุตสาหกรรมของตนอย่าง
แทจ้รงิ จงึจะสามารถน าพาใหบ้รษิทัประสบความส าเรจ็และเตบิโตอย่างยัง่ยนื สมาคมนักวเิคราะหก์ารลงทุน จงึได้
ด าเนินการคดัเลอืก CEO/CFO และ IR ยอดเยีย่ม ภายใตช้ื่อ IAA Awards for Listed Companies 2020   
 นายสมบตั ินราวุฒชิยั เลขาธการสมาคมฯ กล่าวเพิม่เตมิว่า ในรางวลั CEO/CFO และ IR (IAA Awards for 
Listed Companies 2020) แบง่เป็น 3 ประเภทรางวลั และ 9 หมวดอุตสาหกรรม รวมทัง้สิน้ 27 รางวลั โดยมผีูไ้ดร้บัรางวลั
ทัง้สิน้ 25 ท่าน รายละเอยีดดงันี้ 
 
ประเภทรางวลั 
- รางวลั CEO ยอดเยีย่ม 
- รางวลั CFO ยอดเยีย่ม 
- รางวลั IR ยอดเยีย่ม 
 
หมวดอตุสาหกรรม 
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                                   6. สนิคา้อุตสาหกรรม 
2. ทรพัยากร                                                            7. สนิคา้อุปโภคบรโิภค 
3. เทคโนโลย ี                                                          8. อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
4. ธุรกจิการเงนิ                                                        9. ตลาด เอม็ เอ ไอ 
5. บรกิาร 
 
แนวทางการเสนอช่ือ ท่ีแนะน าให้นักวิเคราะห์ใช้พิจารณา  ประกอบด้วย 

1. เป็นผูบ้รหิารทีด่ ารงต าแหน่งตรงกบัรางวลั 

2. เป็นผูม้คีวามสามารถในการบรหิารงานดเีด่น และเหมาะสมกบัการไดร้บัรางวลั 

3. เป็นผูม้คีวามรอบรูใ้นธุรกจิทีต่นบรหิาร มกีารน าเสนอขอ้มลูเชงิลกึทีต่รงประเดน็ และชดัเจน 

4. เป็นผูท้ีม่จีรรยาบรรณ และบรรษทัภบิาลในการด าเนินธุรกจิ 

5. เป็นผูท้ีใ่หค้วามส าคญั และความร่วมมอืในกจิกรรมของนักวเิคราะห ์ตลอดจนการใหค้วามใสใ่จกบักจิกรรมดา้นนักลงทุน

สมัพนัธ ์

6. ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งมคีุณภาพ ครบถว้นในเชงิลกึ และสม ่าเสมอ ไม่เวน้แมเ้ป็นขา่วรา้ย 

7. ใหแ้นวโน้มของธุรกจิ แนวโน้มผลประกอบการ และความเสีย่งอย่างสมเหตุสมผล 

8. ใหโ้อกาสในการเขา้ถงึผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืทมีงาน IR และมคีวามรวดเรว็ในการใหค้ าตอบ 

9. เคารพความคดิเหน็ และความเป็นมอือาชพีของนักวเิคราะหใ์นดา้นใหค้ าแนะน าการลงทุน 

10. ช่องทางในการใหข้อ้มลูกบันักวเิคราะหท์ีม่คีวามสะดวก และหลากหลาย  

 

 



 
นอกจากนัน้ ทางสมาคมยงัก าหนดแนวทางประกอบการตดัสินรางวลั  คือ 
1. ผูบ้รหิารทีเ่กษยีณในระหว่างปี 2563 ยงัคงมสีทิธไิดร้บัรางวลั 
2. ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัคะแนนโหวตมากทีสุ่ด และด ารงต าแหน่ง มากกว่า 1 ต าแหน่ง มสีทิธไิดร้บัรางวลัทุกรางวลั  
3. หากมผีูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัคะแนนโหวตเท่ากนัมากกว่า 1 คน/บรษิทั มสีทิธไิดร้บัรางวลัทุกคน/บรษิทั 
 
ซึง่รางวลั IAA Awards for Listed Companies 2020 มดีงันี ้
 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
รางวัล BEST CEO ประจ าปี 2563 

ช่ือ-นามสกลุ บริษัท 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คุณประสิทธ์  บุญดวงประเสริฐ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

2. ทรัพยากร คุณพงศธร ทวีสิน บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 

3. เทคโนโลย ี คุณสมชยั เลิศสุทธิวงค ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

4. ธุรกิจการเงิน คุณปิติ ตณัฑเกษม ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

5. บริการ คุณสุรินทร์ ประสิทธ์ิหิรัญ บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

6. สินคา้อุตสาหกรรม คุณคงกระพนั อินทรแจง้ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

7. สินคา้อุปโภคบริโภค งดแจกรางวลั 

8. อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง คุณณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

8. อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ บริษทัซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 

9. ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ คุณณฐันยั  อนนัตรัมพร บริษทั อินเตอร์ลิงค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
รางวัล BEST CFO ประจ าปี 2563 

ช่ือ-นามสกุล บริษัท 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คุณไพศาล จิระกิจเจริญ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

2. ทรัพยากร คุณพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

3. เทคโนโลย ี คุณธีร์ สีอมัพรโรจน์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

4. ธุรกิจการเงิน คุณชาตรี จนัทรงาม บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

5. บริการ คุณนฤมล นอ้ยอ ่า บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

6. สินคา้อุตสาหกรรม คุณดวงกมล เศรษฐธนงั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

7. สินคา้อุปโภคบริโภค คุณสมคิด  ผดุงเกียรติศกัด์ิ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

8. อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย ์ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

9. ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ คุณยลวรรณ เอ่ียมอลงกรณ์  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

 
 



 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
รางวัล BEST IR ประจ าปี 2563 

ช่ือ-นามสกุล บริษัท 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คุณวีระ ธิตยางกรุวงศ ์ บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) 

2. ทรัพยากร คุณพรรณพร  ศาสนนนัทน์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

3. เทคโนโลย ี คุณนฐิัยา พวัพงศกร บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

4. ธุรกิจการเงิน คุณสโรชา หฏัฐะสกุล บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

5. บริการ คุณจิราพรรณ ทองตนั บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

6. สินคา้อุตสาหกรรม คุณณฐัชนน ชวินสิทธางกูร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

7. สินคา้อุปโภคบริโภค งดแจกรางวลั 

8. อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง คุณคมสัน อตัถพลพิทกัษ ์ บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

9. ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ งดแจกรางวลั 
 
 
 


