
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ

การเติบโตของตลาดทุนไทยด้วยการยกย่องและประกาศเกียรติคุณในการด าเนิน 

ตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มการจัดงานมอบรางวัล  

SET Awards เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน  

บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษา 

ทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และ

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจ าทุกปี โครงการ SET Awards จึงได้

ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 18 

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งหวังให้เกิดความโปร่งใส สร้างความน่าเช่ือถือ

ในรางวัล และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับรางวัล จึงได้มีการเผยแพร่รายละเอียด

เกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รับทราบ รวมทั้ง

สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและตอบสนองต่อบริบท

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ 

นับตั้งแต่ปี พ .ศ . 2562 ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวมการมอบรางวัล  

SET Awards แล ะ  SET Sustainability Awards เ ข ้า ไ ว ้ด ้วยก ันภาย ใต ้ชื ่อ  

SET Awards โดยก าหนดให้มีการมอบรางวัลใน 2 กลุ่มหลัก คือ 

 

 
BUSINESS 

EXCELLENCE 

เ พ่ือสนับสนุนการสร้างผลการ

ด าเนินงานท่ียอดเย่ียมในด้านต่าง ๆ 

ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

ของตลาดทุน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท า

ให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

 
SUSTAINABILITY 

EXCELLENCE 

เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการความย่ังยืน 

หรือแนวทาง ESG เข้ากับกระบวนการ

ทางธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างม่ันคง

ต่อเน่ือง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน 

และประเภทรางวัล 
 

รางวัลเกียรติยศ

แห่งความส าเรจ็ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

และรางวลั 
กระบวนการด าเนินการ 

 



 

 
 

 

กลุ่มรางวลั Business Excellence   
 

 

1. Best Company Performance Awards  

1.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

1.2 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท (New) 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (New) 

 

2. Best CEO Awards  

2.1  ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2 ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

2.3 ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star)  

 

3. Best Investor Relations Awards  

3.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

3.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท (New) 

• บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (New) 

 

4. Best Securities Company Awards  

4.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 

4.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล 

  



 

5. Best Asset Management Company Award  

 

 

6. Best Deal of the Year Awards 

6.1 ธุรกรรมด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size)  

สูงกว่า 3,000 ล้านบาท (New) 

6.2 ธุรกรรมด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size)  

ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (New)  

6.3 ธุรกรรมด้านการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) (New) 

 

7. Best Innovative Company Awards 

7.1  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (New) 

7.3 บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (New) 

 

 

กลุ่มรางวลั Sustainability Excellence  
 

 Best Sustainability Awards 

 Highly Commended in Sustainability Awards 

 Rising Star Sustainability Awards 
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รางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ 

(SET Award of Honor) 

นอกจากรางวัล SET Awards ประเภทต่างๆ แล้ว คณะผู้จัดท ารางวัลได้ก าหนดแนวทางการมอบ

รางวัลเกียรติยศแห่งความส าเร็จ หรือ SET Award of Honor ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุด 

บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพ่ือยกย่อง เชิดชูผู้ที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งใน

สาขาต่างๆ โดยในกรณีที่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทเดียวกันติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และในปีที่ 3 ยังเป็น 

ผู้ที่มีผลคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในสาขานั้นอีกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทหรือบุคคลดังกล่าวข้ึนรับรางวัล  

SET Award of Honor ในปีนั้น และจะมอบรางวัล SET Awards ในสาขานั้นให้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนใน

ล าดับถัดมา ซึ่งหากในปีถัดๆ บริษัทหรือผู้บริหารท่านเดิมยังสามารถคงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงจะ

ได้รับรางวัล SET Award of Honor ต่อไป ทั้งนี้  แนวทางการเชิดชูดังกล่าวจะใช้กับรางวัล  

SET Awards ทุกประเภท 

ส าหรับ ข้อมูลที่ ใ ช้ ในการจัดท าผลรางวัล SET Awards ในแต่ละปีจะ ถูกประมวลจากผล 

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทในปีล่าสุดก่อนหน้าปีที่มอบรางวัลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม 

ในรายละเอียดของบางรางวัล อาจน าข้อมูลในปีที่มอบรางวัลและปีย้อนหลังกลับไปถึง 3 ปี มาเป็น 

ส่วนหนึ่งของการตัดสินรางวัลอีกด้วยดังปรากฏตามเกณฑ์การตัดสินในแต่ละประเภท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กรอบในการคดัเลือก 
 

Best Company Performance Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมใน

แต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยน า

ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการทางธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่ง 

บริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนข้ันต ่าตามที่ก าหนด 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในแต่ละกลุ่มบริษัท

จดทะเบียน จ าแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันท าการสุดท้ายของ 

ปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 กลุ่ม จ านวนรวม 5 รางวัล และตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ 2 กลุ่ม จ านวน 2 รางวัล ดังนี้ 

1. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 

จ านวน 1 รางวัล 

2. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท  

แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

3. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท 

 แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

4. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท  

แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทจ านวน 1 รางวัล 

5. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

6. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

7. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ท าการแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเกณฑ์วัดด้านการเงินให้อยู่ในรูปคะแนน

ต้ังแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือ คะแนนสูงสุด และ 1 คือ คะแนนต ่าสุด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

(1) เรียงล าดับค่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ 

(2) ตัดค่าอัตราส่วนทางการเงินที่สูงหรือต ่าผิดปกติออก 

(3) ก าหนดให้ค่าสูงสุดของกลุ่ม (ผลการด าเนินงานดีที่สุด) ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 5 และค่าต ่าสุดของกลุ่ม 

ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 1 

  โดยค านวณค่าคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วน 

นอกจากนี้ ในส่วนของเกณฑ์วัดด้านการก ากับดูแลและการจัดการจะท าการพิจารณาคุณสมบัติของ 

บริษัทจดทะเบียน โดยแปลงให้อยู่รูปคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน ้าหนักที่ก าหนด 

12 



 

ขั้นตอนการพิจารณา 

1. การคัดกรองคุณสมบัติ 

บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน 

ต ่ากว่า 15% ของทุนช าระแล้ว 

• ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ 

• ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ 

• ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่ม ี

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยต้ังบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding 

Company) และไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

• ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) 

และเข้าข่ายต้องยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล 

• ไม่เป็นบริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็นหรือ ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงิน

ไม่ถูกต้อง หรือส านักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระส าคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุด

พักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากน าส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่ก าหนดในปีล่าสุด และ 

ปีที่พิจารณารางวัล 

• ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึนเครื่องหมาย C (Caution) ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณา

ให้รางวัล 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระท าของกรรมการและผู้บริหาร หรือ 

ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ใน 

ปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล 

2. การคัดเลือกข้ันต้น 

• บริษัทมีก าไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด โดยมีการแสดงให้เห็นถึง 

การท าก าไรที่สม ่าเสมอ 

• บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด 

• บริษัทมี Turnover Ratio สูงกว่า 10% 

• ไม่เป็นบริษัทที่ส่งงบการเงินล่าช้าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปีล่าสุด 

• ไม่เป็นบริษัทที่น าส่งงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่า  

งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือกรณีส านักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงินใน 3 ปีล่าสุด 

3. การคัดเลือกข้ันท่ี 2  

• พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยแบ่งบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับ 

บริษัทจดทะเบียนใน SET และไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ส าหรับบริษัทจดทะเบียนใน mai 

ซึ่ งจะท าการ คัดเ ลือกโดย ใ ช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการ เงิน ใน ช่วง 3 ปี ล่ าสุด ได้แ ก่   

Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) และ Leverage Ratio 

• คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนเฉล่ีย 3.0 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5.0 
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4. การคัดเลือกข้ันท่ี 3  

• พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในปีล่าสุด ดังนี้ 

• Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) และ Leverage Ratio พิจารณา

คัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยแบ่งบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับบริษัท 

จดทะเบียนใน SET และไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมส าหรับบริษัทจดทะเบียนใน mai 

(อ้างอิงข้อมูลจากการคัดเลือกข้ันที่ 2) 

• Earning Growth และ Return to Investors พิจารณาคัดเลือกโดยไม่แบ่งตาม 

กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งบริษัทจดทะเบียนใน SET และบริษัทจดทะเบียนใน mai 

• ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน 

• คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน 

5. การคัดเลือกข้ันท่ี 4  

• พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงินและด้านการก ากับดูแลและการจัดการ ดังนี้ 

• เ กณฑ์ ด้ านการ เงิ น  (น ้ า หนั กร้ อยล ะ  75)  ได้ แ ก่  Return on Assets (ROA),  

Return on Equity (ROE), Leverage Ratio, Earning Growth และ Return to Investors 

• เกณฑ์ด้านการก ากับดูแลและการจัดการ (น ้าหนักร้อยละ 25) ได้แก่ ระดับการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท การปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

และคุณภาพของงบการเงิน 

• พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับของแต่ละกลุ่มรางวัล ให้เหลือเฉพาะบริษัท

ที่มีผลคะแนนในส่วนของเกณฑ์ในด้านการก ากับดูแลและการจัดการสูงกว่าระดับคะแนนข้ันต ่า 

ที่ก าหนดที่คะแนนเฉล่ีย 3.0 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5.0 

• ประมวลผลภาพรวมทั้งเกณฑ์ด้านการเงินและเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลและการจัดการ และ

คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัล โดยบริษัทต้องม ี

ผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนข้ันต ่าที่ก าหนด เพ่ือเสนอคณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตัดสินรางวัลต่อไป  

6. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

• คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในรอบปีที่พิจารณารางวัลจนถึง 

วันประกาศผลรางวัล ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด 

ในการได้รับรางวัลเป็นต้นว่า 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อสงสัยที่มีนัยส าคัญเป็นข้อมูลปรากฎต่อสาธารณะ 

• ในกรณีมีผลคะแนนใกล้เคียงกัน จะพิจารณาผลคะแนน CG และเหตุการณ์ส าคัญ 

เชิงบวกและลบของบริษัท 

• ทั้งนี้ บริษัทที่ถูกเสนอช่ือให้รับรางวัลยังคงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรอง

คุณสมบัติด้วย 
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รายละเอียดเกณฑ์การคดัเลือก 
 

1. รายละเอียดของเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ 

เกณฑ ์ บริษทัทัว่ไป ธนาคาร 
บริษทัเงนิทนุ 

และลสิซิง่ 

บริษทั

หลกัทรพัย ์
บริษทัประกนัภยั 

Profitability 
ROA 

ROE 

ROA 

ROE 

ROA 

ROE 

ROA 

ROE 

ROA 

ROE 

Leverage D/E BIS ratio 

Shareholders’ 

Equity/Total 

managed 

assets* 

Shareholders’ 

Equity/Total 

assets 

Shareholders’ 

Equity/Total 

assets** 

Earning 

growth 

 

Growth of EBIT (adjusted for non-recurring items) 

Return to 

investors 

 

Capital gain + Dividend yield (both cash and non-cash) 

 
 
หมายเหต ุ

* Total managed asset = Balance sheet assets + off-balance sheet securitized receivables with recourses 

** Total assets เนื่องจากข้อมูลงบดุลรายปีของบริษัทประกันภัยที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยค่อนข้างล่าช้า (บริษัทประกันภัยจะส่งข้อมูลให้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม

ของทุกปี) ดังนั้น ข้อมูลเงินกองทุนจึงอาจจะล่าช้าไป จึงอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นมาแทนเงินกองทุน 

แต่หากข้อมูลเงินกองทุนของทุกแห่งสามารถออกมาได้ทันก่อนการประกาศผลรางวัลจะใช้เงินกองทุนแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 
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2. รายละเอียดการค านวนเกณฑ์ด้านการเงิน 

เกณฑ์ดา้น

การเงนิ 
สูตรการค านวณ 

ROA Earnings Before Taxes / Average total assets 

ROE Net income / Average total shareholders’ equity 

D/E Total interest bearing debts / Total shareholders’ equity 

BIS ratio Use the information from the notes to financial statements 

Leverage 
Total shareholders’ equity / Total managed assets (ส าหรับบริษัทเงินทุนและลีสซิ่ง) 

Total shareholders’ equity / Total assets (ส าหรับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย) 

Return to 

investors 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น + อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของ

ผลตอบแทนอื่น เมือ่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น เท่ากับ อัตราผลตอบแทนจาก 

ส่วนต่างราคาหุ้นรายเดือน (Time-weighted Rate of Return, RT) ที่ปรับเปน็ผลตอบแทน 

ต่อปี (Per Annum) แล้ว ซึ่ง 

𝑅𝑇 = [(1 + 𝑅1)(1 + 𝑅2)… (1 + 𝑅12)]
1
12 − 1 

และ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของผลตอบแทนอื่น เท่ากับ อัตราของมูลค่า

ผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจากการถือครองหุ้นในรอบปี ได้แก่ เงินปันผล (Cash Dividend)  

หุ้นปันผล (Stock Dividend) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) และ 

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights, TSR) เป็นต้น  

เทียบกับราคาหุ้นต้นปี โดยราคาหุ้นจะมีการปรับปรุงในกรณีที่มีการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ 

(Rights offering) ระหว่างปีด้วย 

 

โดยแนวทางที่ใช้ในการค านวณอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินมีดังนี ้

• ใช้งบการเงินรวม 

• การค านวณก าไรจากการด าเนินงานจะไม่รวมรายการพิเศษหรือรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดข้ึนเป็นประจ า 

• รายได้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการปรับปรุงตัว 

Unbilled และ Unearned item เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบบนฐานที่ใกล้เคียงกัน 

3. รายละเอียดการค านวนเกณฑ์ด้านการก ากับดูแลและการจัดการ 

• ระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท : พิจารณาจากคะแนนประเมินรายงานการก ากับดูแล

กิจการที่ดี (CG) 

• การปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล : พิจารณาจากการปฏิบัติที่ดี

ของบริษัทจดทะเบียนที่ เ ก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาจากความถ่ีและความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดข้ึน 

ในกรณีที่บริษัทได้มีการละเมิดกฎการเปิดเผยข้อมูลในปีล่าสุด 

• คุณภาพของงบการเงิน : พิจารณาจากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน 

ซึ่งรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาระดับความเห็นของผู้สอบบญัชี 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นความผิดปกติของงบการเงินในปีล่าสุด 
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กรอบในการคดัเลือก 
 

1. Best CEO Awards มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีความเป็นผู้น ายอดเยี่ยมที่น าพาองค์กร 

สู่ความส าเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กรรวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถ

เชิงกลยุทธ์และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ ให้ความส าคัญ 

ต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี 

 

2. Young Rising Star CEO Award มอบให้ กับผู้บริหารสูงสุดรุ่น ใหม่ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ม ี

ผลการด าเนินงานดีเด่นทั้งในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบทบาทส าคัญต่อการน าองค์กรสู่ความส าเร็จใน 

มิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ 

และมีผลส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

1. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   จ านวน 1 รางวัล 

2. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

   จ านวน 1 รางวัล 

3. ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ยอดเยี่ยม 

   จ านวน 1 รางวัล 

 

 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

ผู้บริหารสูงสุดที่ผ่านการคัดเลือกข้ันต้นจะได้รับการพิจารณาคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จากแบบสอบถาม

ผู้บริหารสูงสุด และปรับปรุงผลคะแนนจากข้อมูลการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จากนั้นจึง 

จะด าเนินการจัดอันดับตามผลคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 

ขั้นตอนการพิจารณา 

1. การคัดเลือกข้ันต้น 

    1.1 Best CEO Awards  

         เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีผลคะแนนในอันดับที่สามารถได้รับรางวัล Best Company 

Performance Awards 

ส าหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนใน SET 

1)  เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับ Best Company Performance Awards ของ 

แต่ละกลุ่มรางวัล (5 กลุ่ม) 

2)  เป็นผู้บริหารสูงสุดของ 5 บริษัทที่ได้รับ Outstanding Company Performance Awards 

เรียงตามล าดับคะแนน โดยไม่แบ่งตามกลุ่มรางวัลเพ่ือให้มีจ านวนผู้บริหารสูงสุด 

เข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 10 คน 

ส าหรับผูบ้รหิารสงูสุดของบริษทัจดทะเบยีนใน mai 

1)  เป็ นผู้ บ ริ ห ารสู งสุดของบริ ษัทที่ ไ ด้ รั บ  Best Company Performance Awards  

ของแต่ละกลุ่มรางวัล (2 กลุ่ม) 

2)  เป็นผู้บริหารสูงสุดของ 2 บริษัทที่ได้รับ Outstanding Company Performance Awards 

เรียงตามล าดับคะแนน โดยไม่แบ่งตามกลุ่มรางวัลเพ่ือให้มีจ านวนผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบ

สุดท้ายรวมทั้งสิ้น 4 คน 

 

หมายเหตุ 

* กรณีที่มีกลุ่ม Best Company Performance Awards ระดับยอดเยี่ยมที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลท าให้มีผู้ผ่านเข้ารอบ

ไม่ครบ 5 คน ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ครบ 2 คน ส าหรับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะน าโควตาที่ขาดไปดังกล่าว ไปบวกเพ่ิมในข้อ 2) เช่น กรณีที่มี 1 กลุ่มรางวัล 

ที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลจ านวนผู้บริหารสูงสุดที่ถูกคัดเลือกภายใต้ข้อ 2) จะเป็น 6 คน เป็นต้น 

** การเรียงล าดับจะยึดตามผลคะแนนโดยไม่แบ่งตามกลุ่มรางวัลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  

(Market capitalization) 

 
    1.2 Young Rising Star CEO Award 

เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่สามารถบริหารบริษัทให้มีผลการด าเนินงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์

ของ Best Company Performance Awards กล่าวคือ เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีผลคะแนนอยู่ ในล าดับที่ 1-50 และผู้บริหาร 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีผลคะแนนอยู่ในล าดับที่ 1-10 โดยเป็น

ผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี  

ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกข้ันต้นจะต้อง 

• ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในช่วงเวลาที่มีการพิจารณารางวัล 

• ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าวต้ังแต่ 2 ปีข้ึนไป โดยการนับเริ่มจาก 

วันที่ผู้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่มีการพิจารณาคัดกรองผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบ

สุดท้าย 
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2. การคัดเลือกข้ันท่ี 2 

• ผู้บริหารสูงสุดที่เข้ารอบสุดท้ายให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลประกอบ

ในการคัดเลือก 

• ผู้บริหารสูงสุดที่เข้ารอบสุดท้ายสามารถให้คณะผู้ประเมินผลข้อมูลเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเพ่ิมเติม 

3. การคัดเลือกข้ันท่ี 3 

• ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามและการให้สัมภาษณ์ 

• คัดเลือกโดยเรียงล าดับผู้บริหารสูงสุดตามผลคะแนน เพ่ือเสนอคณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป 

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

• คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือก 

ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award 

โดยผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่ง ณ วันที่มอบรางวัล 

 

รายละเอียดเกณฑ์การคดัเลือก 

 

น ้าหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก 

 

 

 

 

 

ประเดน็พิจารณา 
ความเป็นผูน้ า 

(Leadership) 

วสิยัทศัน์และ

ความสามารถ

เชงิกลยทุธ ์

(Vision and 

Strategy) 

การสง่เสรมิ

งานนกัลงทนุ

สมัพันธ ์

(Investor 

Relations) 

การพัฒนาสู่

ความยัง่ยนื 

(Sustainability) 

กลยทุธ์

นวัตกรรม 

(Innovation 

Strategy) 

ผูบ้รหิารสงูสดุ 

ยอดเยีย่ม 

(Best CEO:  

SET & mai) 

30% 20% 10% 20% 20% 

ผูบ้รหิารสงูสดุรุน่ใหม ่

(Young Rising 

Star CEO) 

30% 20% 10% 20% 20% 
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กรอบในการคดัเลือก 
 

Best Investor Relations Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการด าเนินกิจกรรม 

นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

โดยจะพิจารณาบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบกันจาก 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 การส ารวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  

โดยอาศัยแบบสอบถามการด าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน 

ส่วนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหาร

และทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร 

ตลอดจนนโยบายที่ เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็น 

ของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย 

 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จ าแนกตามมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม 

จ านวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จ านวน 2 รางวัล ดังนี้ 

1. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท  

จ านวน 1 รางวัล 

2. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท  

แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

3. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท  

แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

4. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท  

แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จ านวน 1 รางวัล 

5. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  

จ านวน 1 รางวัล 

6. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท  

จ านวน 1 รางวัล 

7. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  

จ านวน 1 รางวัล 
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ระบบการใหค้ะแนน 
 

สว่นที ่1 ข้อมูลจากแบบสอบถามบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของ

นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน 

 

ขั้นตอนการพิจารณา 

1. การคัดกรองคุณสมบัติ 

   บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน 

ต ่ากว่า 15% ของทุนช าระแล้ว 

• ไมเ่ป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ 

• ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ 

• ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นโดยต้ังบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และ 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

• ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) 

และเข้าข่ายต้องยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล 

• ไม่เป็นบริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงิน

ไม่ถูกต้อง หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระส าคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุด

พักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากน าส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่ก าหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณา

รางวัล 

• ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึนเครื่องหมาย C (Caution) ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณา 

ให้รางวัล 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระท าของกรรมการและผู้บริหาร หรือ 

ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ใน 

ปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล 

2. การคัดเลือกข้ันต้น 

• เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลการด าเนินงาน

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบในการคัดเลือก และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ 

คณะผู้ประเมินผลข้อมูล (บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมรับการพิจารณา จะได้รับทราบผลประเมิน 

ของตนเองทุกบริษัท ภายหลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้ว) 
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3. การคัดเลือกข้ันท่ี 2 

• พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดังนี้ 

o การพิจารณางานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารให้ความส าคัญ

และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การด าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์ทั้งประเภทกิจกรรม ความถ่ี และช่องทางการสื่อสาร และระดับของ 

การให้ข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ใน IR webpage 

o การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหาร

และทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของ 

ช่องทางการสื่อสาร และนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

• การวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้ข้อมูลจะใช้การตอบแบบสอบถามความเห็นของนักวิ เคราะห์  

นักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน บริษัทประกัน กองทุนประกันสังคม และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และหน่วยงานอื่นๆ 

ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

• การให้น ้าหนักส าหรับประมวลผลข้อมูลทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนรวมข้ันต ่าของบริษัทที่จะได้รับ

รางวัลจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน 

• ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับในแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน  

โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนสูงกว่าระดับคะแนนข้ันต ่าที่ก าหนด 

• คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม น าเสนอคณะท างานพิจารณารางวัล

บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นสูงสุด 

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

• คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในรอบปีที่พิจารณารางวัลจนถึง 

วันประกาศผลรางวัล ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด 

ในการได้รับรางวัล เป็นต้นว่า 

o ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเรื่องการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในเรื่องต่อไปนี้ 

- ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมไม่ เป็นบุคคลที่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ที่ออกหลักทรัพย์ หรือไม่ เป็นบุคคลที่ฝ่ าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  

มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

หนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

สิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ

หลักทรัพย์ 

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ซึ่ งมี คุณสมบั ติตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก า กับตลาดทุน และ 

มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงาน

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด หากมีคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่ก าหนดต้อง

ด าเนินการแต่งต้ังเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนภายใน 3 เดือน ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผัน

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม 
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• ไม่เป็นบริษัทที่มีการท ารายการเก่ียวโยงไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์ก าหนด 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และ 

การตัดสินใจของผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์ก าหนด 

• ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้าน 

นักลงทุนสัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. 

• ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อสงสัยที่มีนัยส าคัญเป็นข้อมูลปรากฎต่อสาธารณะ 

• ไม่เป็นบริษัทที่มี ข้อร้องเรียนในเรื่องที่เ ก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องพิจารณาแล้วว่ามีความผิด 
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กรอบในการคดัเลือก 
 

Best Securities Company Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจาก

ผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) ความสามารถในการด าเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่โดดเด่น   

    และมีคุณภาพบริการที่ดี 

(2) ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและ

หลากหลาย โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจาก

ผลงานส าคัญด้านต่างๆ รวมถึงการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้า และการที่บริษัทและ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ 

 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

1. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จ านวน 1 รางวัล 

2. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล จ านวน 1 รางวัล 

 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ท าการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่ในรูปคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 

ส าหรับการให้คะแนนจากการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าจะแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ

ต้ังแต่ 1 ถึง 5 เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเกณฑ์ย่อย

แต่ละปัจจัยตามน ้าหนักที่ระบุไว้
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ขั้นตอนการพิจารณา 
 

1. การคัดกรองคุณสมบัติ 

• เป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดด าเนินการหรือเพ่ิงเริ่มด าเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา 

• ส าหรับรางวัล Best Securities Company Awards - Institutional Investors ด้านการให้บริการ

หลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจาก 

นักลงทุนสถาบัน (ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ต้ังแต่ร้อยละ 30 

ของมูลค่าการซื้อขายรวม 

• ส าหรับรางวัล Best Securities Company Awards - Retail Investors ด้านการให้บริการ

หลักทรัพย์แก่  นักลงทุนบุคคลจะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจาก 

นักลงทุนบุคคล (ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ต้ังแต่ร้อยละ 30  

ของมูลค่าการซื้อขายรวม 

 
หมายเหตุ: ร้อยละของสัดส่วนมูลค่าซื้อขายอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละปี มูลค่าการซือ้ขาย

ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และ 1 บริษัทสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 รางวัลในกรณีที่ 

ผ่านเกณฑ์คัดกรองข้างต้น 

 

2. การคัดเลือกข้ันต้น 

• บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลการด าเนินงาน

ประกอบในการคัดเลือก และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่คณะผู้ประเมินผลข้อมูล 

3. การคัดเลือกข้ันท่ี 2 

• พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณ การส ารวจความคิดเห็นลูกค้า และเกณฑ์เชิงคุณภาพ 

โดยการให้น ้าหนักส าหรับประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งส่วน

เกณฑ์เชิงปริมาณและการส ารวจความคิดเห็นลูกค้าจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของรางวัล 

ดังตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก 

• ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับในแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 

• คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับของแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 
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4. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

• คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือก 

ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ Best Securities Company Awards เป็นต้นว่า 

o พฤติกรรมความผิดร้ายแรงต่างๆ ที่กระท าโดยบริษัทหลักทรัพย์และพนักงานของ 

บริษัทหลักทรัพย์ เช่น ถูก Blacklist หรือการท าผิดจรรยาบรรณตามข้อตกลงของสมาคม

บริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

o การด าเนินงานตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการผลักดัน เช่น โครงสร้างของรายได้ 

การน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และการตอบสนองต่อนโยบายด้านต่างๆ ของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงคุณภาพของบทวิเคราะห์หรือทีมวิ จัยยอดเยี่ยม เป็นต้น  

โดยการสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์ที่มีคะแนนสูงสุด  

3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม 

 

รายละเอียดเกณฑ์การคดัเลือก 

 

1. น ้าหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ ์ เชงิปรมิาณ การส ารวจความคดิเหน็ลูกคา้ เชงิคุณภาพ 

ประเดน็พิจารณา 

ความสามารถ 

การเป็นนายหนา้ 

ซือ้ขายหลักทรพัย ์

ผลการ

วเิคราะห ์

หลกัทรพัย ์

ความสามารถใน

การด าเนนิการเป็น

นายหนา้ซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์

ผลงานการ

วเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

การปฏบิตั ิ

และด าเนนิการ

อยา่งเหมาะสม 

ตามกฎหมาย 

บริษทัหลักทรพัย์

ด้านการใหบ้ริการ

แกน่ักลงทนุ

สถาบนั 

35% - 25%* 25%* 15% 

บริษทัหลักทรพัย์

ด้านการใหบ้ริการ

แกน่ักลงทนุบุคคล 

35% 25% 12.5% 12.5% 15% 

 

*เงื่อนไข: ในการพิจารณารางวัลนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินจะต้องได้รับความคิดเห็นของ 

นักลงทุนสถาบันมากกว่า 3 ชุด 
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2. รายละเอียดการพิจารณา 

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 

(1) เกณฑเ์ชงิปรมิาณ 

 

 

ด้านความสามารถ 

ในการเป็นนายหนา้ 

ซือ้ขายหลักทรพัย ์

• การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน 

• การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน  

(ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

• ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าสถาบัน  

(ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

• การก าหนดและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจให้กับลูกค้า 

(2) การส ารวจความคิดเหน็ลูกค้า 

ด้านความสามารถ 

ในการด าเนนิการ 

เป็นนายหนา้ซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์

• คุณภาพการบริการ 

• การปฏิบัติที่ดี 

• การสื่อสารกับนักลงทุน 

• กิจกรรมส าหรับนักลงทุน 

ด้านผลงานการวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

• คุณภาพบทวิเคราะห์ 

• ความครอบคลุม/ความสม ่าเสมอของการออกบทวิเคราะห์ 

• การสื่อสารกับนักลงทุน 

• การน าเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

(3) เกณฑเ์ชงิคุณภาพ 

• บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด 

• พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้แนะน าการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท 

โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระท าความผิด และจ านวนผู้กระท าความผิด ในกรณีที่มี 

การละเมิดกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องในปีล่าสุด 
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2.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล 

 

(1) เกณฑเ์ชงิปรมิาณ 

 

ด้านความสามารถ 

ในการเป็นนายหนา้ 

ซือ้ขายหลักทรพัย ์

• จ านวนผู้ลงทุนรายใหม่ 

• การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล 

• การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล  

(ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

• ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าบุคคล  

(ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

• การให้บริการอย่างครอบคลุม เช่น Derivatives, Underwriter, 

Investment banking และ Bond 

• อัตราส่วนระหว่างบัญชีลูกค้าบุคคลที่เคล่ือนไหวต่อบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด 

• การก าหนดและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือ

จรรยาบรรณธุรกิจให้กับลูกค้า 

• การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ด้านผลงานการวเิคราะห ์

หลกัทรพัย ์

• จ านวนบทวิเคราะห์ที่จัดท าส าหรับนักลงทุนบุคคล 

• จ านวนหลักทรัพย์ที่จัดท าบทวิเคราะห์ส าหรับนักลงทุนบุคคล 

• จ านวนหมวดธุรกิจที่จัดท าบทวิเคราะห์ส าหรับนักลงทุนบุคคล 

• ความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถ่ี 

การออกบทวิเคราะห์ 

• คุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์ 

• จ านวนนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

• อัตราส่วนบทวิเคราะห์ต่อนักวิเคราะห์ 

(2) การส ารวจความคิดเหน็ลูกค้า 

ด้านความสามารถ 

ในการด าเนนิการ 

เป็นนายหนา้ซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์

• คุณภาพการบริการ 

• การปฏิบัติที่ดี 

• การสื่อสารกับนักลงทุน 

• กิจกรรมส าหรับนักลงทุน 

ด้านผลงานการวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

• คุณภาพบทวิเคราะห์ 

• ความครอบคลุม/ความสม ่าเสมอของการออกบทวิเคราะห์ 

• การสื่อสารกับนักลงทุน 

• การน าเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

(3) เกณฑเ์ชงิคุณภาพ 

• บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่

เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด 

• พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้แนะน าการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท 

โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระท าความผิด และจ านวนผู้กระท าความผิด ในกรณีที่มี

การละเมิดกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องในปีล่าสุด 
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ค าอธบิายรายละเอยีดเกณฑก์ารคดัเลอืก 

1. เกณฑ์เชิงปริมาณและการส ารวจความคิดเห็นลูกค้าในแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 

1.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 

 
 
 
 

สว่นที ่1 : เกณฑเ์ชงิปรมิาณดา้นความสามารถในการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์

การเติบโตของบัญชีลูกคา้

เฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบนั 

พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่ เ พ่ิม ข้ึน  

เมื่อเทียบกับจ านวนบัญชีลูกค้าสถาบันต้นปี 

การเติบโตของมูลค่าซือ้ขาย

เฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบนั 

พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่ เ พ่ิม ข้ึน  

เมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายรวมของลูกค้าสถาบันในปีก่อนหน้า (ไม่รวมการซื้อขาย 

โดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

สว่นแบง่ตลาดมลูคา่ซือ้ขาย

ของบญัชีลูกค้าสถาบนั 

พิจารณาส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชี

ของบริษัทหลักทรัพย์) 

การก าหนด ด าเนนิการ และ 

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบันโยบาย 

การก ากบัดูแลกิจการ 

พิจารณาแนวปฏิบัติ ในการก าหนดและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

และมีกระบวนการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

สว่นที ่2 : เกณฑ์การส ารวจความคดิเหน็ลูกคา้ดา้นความสามารถในการด าเนนิการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์

คุณภาพการบรกิาร พิจารณาคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

การปฏบิตัทิี่ด ี

พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเช่ือถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า รวมทั้ง 

การประเมินความเช่ือมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ในด้านความโปร่งใส  

ตรวจสอบได ้

การสือ่สาร 
พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลา และมีช่องทาง

ติดต่อที่หลากหลาย 

กิจกรรมส าหรับนกัลงทนุ พิจารณาถึงการมีกิจกรรมส าหรับนักลงทุน 

สว่นที ่3 : เกณฑก์ารส ารวจความคดิเหน็ลูกคา้ดา้นผลงานการวเิคราะหห์ลักทรพัย ์

คุณภาพบทวเิคราะห ์ พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์จากความคิดเห็นลูกค้า 

ความครอบคลมุ/ 

ความสม า่เสมอของการออก 

บทวเิคราะห ์

พิจารณาถึงจ านวนบทวิ เคราะห์ /งานวิ จัยที่ ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึง 

ความสม ่าเสมอของการออกบทวิเคราะห์ 

การสือ่สารกบันักลงทนุ 
พิจารณาถึงการสื่อสารที่เก่ียวกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและช่องทาง 

การน าเสนอที่หลากหลาย 

การน าเสนอผลงาน 

การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
พิจารณาถึงรูปแบบการน าเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 



 

 
1.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล 

สว่นที ่1 : เกณฑเ์ชงิปรมิาณดา้นความสามารถในการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์

จ านวนผู้ลงทนุรายใหม ่ พิจารณาจากจ านวนผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก 

การเติบโตของบัญชีลูกคา้

เฉพาะบัญชีลูกค้าบคุคล 

พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพ่ิมข้ึน  

เทียบกับจ านวนบัญชีลูกค้าบุคคลต้นปี 

การเติบโตของมูลค่า 

ซือ้ขายเฉพาะบญัชีลกูคา้บุคคล 

พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพ่ิมข้ึน 

เ มื่ อ เ ที ยบ กับมู ล ค่ าก ารซื้ อ ข ายรวมของ ลูก ค้ าบุ คคล ในปี ก่ อนหน้ า  

(ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

สว่นแบง่ตลาดมลูคา่ 

ซือ้ขายของบญัชีลกูคา้บุคคล 

พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขาย

โดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) 

การใหบ้รกิารอยา่งครอบคลมุ 

พิจารณาจากประเภทบริการที่บริษัทน าเสนอให้กับลูกค้า เช่น Derivatives  

Underwriter Investment banking และ Bond รวมถึงพิจารณาสัดส่วน

มูลค่ารายได้จากบริการดังกล่าว 

อัตราสว่นระหว่างบญัชีลูกค้า

บุคคลทีเ่คลือ่นไหวตอ่บญัชี

ลูกคา้บุคคลทัง้หมด 

พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนบัญชีลูกค้าบุคคลที่มีการท ารายการซื้อขายเทียบ

กับจ านวนบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด 

การก าหนด ด าเนนิการ และ

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบันโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการ 

พิจารณาแนวปฏิบัติในการก าหนดและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

และมีกระบวนการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

การพัฒนาดา้นเทคโนโลยี 

เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของลกูคา้ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/นวัตกรรมที่ ใ ช้เทคโนโลยีเ พ่ือให้บริการ 

ที่อ านวยความสะดวกในการซื้อขายแก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สว่นที ่2 : เกณฑเ์ชงิปรมิาณดา้นผลงานการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

จ านวนบทวเิคราะหท์ีจ่ัดท า 

ส าหรับนกัลงทนุบคุคล 
พิจารณาจากจ านวนบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดท าทั้งหมดส าหรับนักลงทุนบุคคล 

จ านวนหลกัทรพัยท์ี่จดัท าบท

วเิคราะหส์ าหรบันักลงทนุบคุคล 

พิจารณาจากจ านวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดท าบทวิเคราะห์ส าหรับนักลงทุน

บุคคล 

จ านวนหมวดธรุกิจที่จดัท าบท

วเิคราะหส์ าหรบันักลงทนุบคุคล 

พิจารณาจากจ านวนหมวดธุรกิจที่บริษัทจัดท าบทวิเคราะห์ส าหรับนักลงทุน

บุคคล 

ความครอบคลมุของ 

บทวเิคราะหใ์นแงป่ระเภท 

บทวเิคราะหแ์ละประเภท 

ความถีก่ารออกบทวเิคราะห ์

พิจารณาจากความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และ

ประเภทความถ่ีการออกบทวิเคราะห์ส าหรับนักลงทุนบุคคล 

คุณวฒุแิละประสบการณ์ 

ด้านการวเิคราะหห์ลักทรพัย์

ของนกัวเิคราะห ์

พิจารณาจากคุณวุฒิ (CISA/CFA) และประสบการณ์ด้านการวิ เคราะห์

หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์ 
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จ านวนนกัวเิคราะห ์

ด้านปัจจยัพ้ืนฐาน 
พิจารณาจากจ านวนนักวิเคราะห์ด้าน Fundamental ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่ 

อัตราสว่นบทวเิคราะห ์

ต่อนกัวเิคราะห ์

พิจารณาจากจ านวนบทวิเคราะห์ที่จัดท าข้ึนในรอบปีเทียบกับจ านวนนักวิเคราะห์

ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่ 

สว่นที ่3 : เกณฑก์ารส ารวจความคดิเหน็ลูกคา้ดา้นความสามารถในการด าเนนิการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์

คุณภาพการบรกิาร พิจารณาจากคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 

การปฏบิตัทิี่ด ี

พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเช่ือถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

รวมทั้งการประเมินความเช่ือมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ในด้าน 

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การสือ่สารกบันักลงทนุ 
พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและ 

มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย 

กิจกรรมส าหรับนกัลงทนุ พิจารณาถึงการมีกิจกรรมส าหรับนักลงทุน 

สว่นที ่4 : เกณฑก์ารส ารวจความคดิเหน็ลูกคา้ดา้นผลงานการวเิคราะหห์ลักทรพัย ์

คุณภาพบทวเิคราะห ์ พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกค้า 

ความครอบคลมุ/ 

ความสม า่เสมอ 

ของการออกบทวเิคราะห ์

พิจารณาถึงจ านวนบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่ครอบคลุม รวมถึงความสม ่าเสมอ

ของการออกบทวิเคราะห์ 

การน าเสนอผลงาน 

การวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

พิจารณาถึงรูปแบบการน าเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและ

เข้าใจง่าย 

 

2.  เกณฑ์เชิงคุณภาพส าหรับทุกกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ 

บริษทัหลักทรพัยม์กีารปฏบิัติ

และด าเนนิการอยา่งเหมาะสม

ตามกฎหมายและข้อก าหนด

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

พิจารณาจากการปฏิบัติและด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด โดยพิจารณา

ความผิดที่ถูกลงโทษ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบและคณะอนุกรรมการวินัย 

พฤติกรรมของผูบ้รหิาร  

ผู้แนะน าการลงทนุ นกัวเิคราะห์

การลงทนุ และเจา้หนา้ที ่

รบัอนุญาตของบรษิทั 

พิจารณาจากพฤติกรรมการกระท าความผิดของผู้บริหาร ผู้แนะน าการลงทุน 

นักวิ เคราะห์การลงทุน และ เ จ้าหน้ าที่ รับอนุญาตของบริ ษัท ในปี ล่าสุด  

โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระท าความผิด และจ านวนผู้กระท า

ความผิด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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กรอบในการคดัเลือก 
 

Best Asset Management Company Award มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)  

ที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการด าเนินงานในการบริหารกองทุน 

อย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัท 

มีกองทุนผสมก็จะน ามาพิจารณาด้วย โดยจะพิจารณาเฉพาะกองทุนผสมที่ประกอบด้วยตราสารทุนและ 

ตราสารหนี้เท่านั้น ทั้งนี้ประเภทกองทุนของแต่ละบริษัทจัดการกองทุนที่จะน ามาพิจารณาผลตอบแทน 

จากการด าเนินงานจะอ้างอิงจากประเภทกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ยื่นค าขออนุมัติ

จัดต้ังหรือยื่นค าขอเปล่ียนประเภทกองทุนรวมล่าสุดกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และการพิจารณาจะไม่รวมกองทุนดังต่อไปนี้ 

• กองทุนที่ด าเนินการไม่ครบรอบปีในปีล่าสุด 

• กองทุนที่มีการเปล่ียนประเภทในช่วงปีที่พิจารณารางวัล 

• กองทุนปิด 

• กองทุนเปิด ประเภทกองทุนรวมเพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (RE) ประเภทกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (PR) ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (MO, SPMO) ประเภทกองทุนรวมที่ลงทุน 

ในต่างประเทศ (FIF) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (FOF) ประเภทกองทุนรวมวายุภักษ์ 

(VAYU) ประเภทกองทุนเ พ่ือพัฒนาและฟื้ นฟูกิจการที่ ไ ด้รับผลกระทบจากสึนามิ (TSU)  

ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ประเภทกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพที่มิได้ลงทุนในตราสารทุน

หรือตราสารหนี้ (RMFOTH) ประเภทกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (IFF) ประเภทกองทุนรวม 

คอมโมดิต้ี (COM) และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 

ซึ่งวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉล่ียโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite 

of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภท แล้วน ามาเรียงล าดับ ปรับปรุง และ 

หาค่าเฉล่ียผลตอบแทนของทุกกองทุนในแต่ละบริษัท นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว  

ยังมีการพิจารณาเก่ียวกับจ านวนกองทุนที่มีอยู่ให้เป็นทางเลือกกับนักลงทุน ความสามารถในการระดมเงิน

จากการขายหน่วยลงทุน และการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ

ต่างๆ ที่วางไว้อย่างเหมาะสม 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม จ านวน 1 รางวัล 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ท าการแปลงเกณฑ์การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่ในรูปคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 

ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน ้าหนักที่ระบุไว้ 
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ขั้นตอนการพิจารณา 

1. การคัดกรองคุณสมบัติ 

• เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ 

2. การคัดเลือก 

• พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก 

• ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนนและจัดอันดับ 

• คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับ 

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือก 

ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ Best Asset Management Company Award 

รายละเอียดเกณฑ์การคดัเลือก 

• เกณฑ์เชิงปริมาณ 

เกณฑ ์ รายละเอยีดการพิจารณา 

 

 

ค่าเฉลีย่ผลตอบแทน 

กองทนุของแตล่ะบริษทั

น า้หนักรอ้ยละ(  65) 

พิจารณาจากผลตอบแทนของปีล่าสุด 

ขั้นตอนที่ 1 หา Relative Risk Adjusted Return ในกองทุนแต่ละประเภท

ของ แต่ละบริษัท ณ สิ้นปีล่าสุด โดยวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่

เหนือกว่าค่าเฉล่ียโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative 

Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภท 

ขั้นตอนที่  2 หา Adjusted Mean Score ของแต่ละบริ ษัท ใน ข้ันนี้ เป็น 

การรวมคะแนนจากกองทุนแต่ละประ เภทเข้ าด้วยกัน  โดยการน า ค่ า  

Relative Risk Adjusted Return ที่ได้ของแต่ละกองทุนในแต่ละประเภทผ่าน

กระบวนการจัดอันดับและกระบวนการทางสถิติจนได้ค่า Adjusted Mean 

Score จากนั้นจัดอันดับบริษัทตามคะแนน Adjusted Mean Score ที่ได้ 

จ านวนกองทนุ  

(น า้หนักรอ้ยละ 10) 

พิจารณาจากจ านวนกองทุนที่มีอยู่ ณ สิ้นปี (3 ปีล่าสุด) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึง

ทางเลือกที่มีให้กับนักลงทุน 

ความสามารถ 

ในการระดมเงนิลงทนุ  

(น า้หนักรอ้ยละ 10) 

พิจารณาจากจ านวนเงินลงทุนสุทธิที่ระดมทุนได้ (3 ปีล่าสุด) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึง  

ความไว้วางใจและช่ือเสียงของบริษัท 

• เกณฑ์เชิงคุณภาพ 

เกณฑ ์ รายละเอยีดการพิจารณา 

การปฏบิตัิและด าเนนิการ 

อยา่งเหมาะสมตามกฎหมาย 

(น า้หนักรอ้ยละ 15) 

พิจารณาจากอัตราส่วนของจ านวนเงินเปรียบเทียบตามความผิดที่ 

ถูกลงโทษโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เทียบกับจ านวนเงินที่มี 

การเปรียบเทียบปรับในปีนั้นๆ ทั้งหมดรวมทุก บลจ. 
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กรอบในการคดัเลือก 
 

Best Deal of the Year Awards มอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ เ ก่ียวข้อง 

กับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดข้ึนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรม

ทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่นสร้างความเปล่ียนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งส าคัญให้กับตลาดทุน เช่น  

การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นในขอบเขตที่ส านักงาน ก.ล.ต. 

อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด าเนินการได้ 

 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

 

1. องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการระดมทุน 

(Capital Market Fund Raising Deal) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) สูงกว่า 3,000 ล้านบาท 

จ านวน 1 รางวัล (ร่วมกัน) 

2. องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการระดมทุน 

(Capital Market Fund Raising Deal) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) ไม่ เกิน 3,000 ล้านบาท 

จ านวน 1 รางวัล (ร่วมกัน) 

3. องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการควบรวม

กิจการ (Mergers & Acquisitions) จ านวน 1 รางวัล (ร่วมกัน) 

 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

การให้คะแนนจะพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือเข้าร่วมพิจารณา Best Deal of the Year Awards ในตลาดทุน 

ที่องค์กร หรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันน าเสนอ

สมัครเข้าร่วมรางวัล 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูลส าหรับ Best Deal of the Year Awards ในตลาดทุนที่ได้รับ 

จากการสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน 
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ขั้นตอนการพิจารณา 

1. การคัดเลือกข้ันต้น 

• บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่แสดงความจ านงในใบสมัครที่เป็นการให้ข้อมูลในแบบสอบถาม 

เพ่ือเข้าร่วมพิจารณา Best Deal of the Year Awards ในตลาดทุน น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

กับธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่น สร้างความเปล่ียนแปลง หรือนวัตกรรมครั้งส าคัญให้กับตลาดทุน 

เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการด าเนินการอื่นๆ ตามขอบเขตที่ 

ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด าเนินการได้ ทั้งนี้ ภายใต้ความยินยอมและ

เห็นพ้องกันขององค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินนั้นๆ ในการเข้าร่วมรางวัล 

ซึ่งองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งหมดจะต้องไม่มีการท าผิดกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ

พฤติกรรมที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายการท าผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือ

ผู้บริหารขององค์กร 

• ธุรกรรมทางการเงินที่ให้ความส าคัญในการพิจารณา เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) 

หรือการด าเนินการอื่นๆ ตามขอบเขตที่ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

ด าเนินการได้ ซึ่งเ ก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินด้านตราสารทุนและเ ก่ียวข้องกับ 

ตลาดทุนเป็นส าคัญ โดยจะท าการคัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นรวมจ านวนไม่เกิน 

10 ธุรกรรม โดยในกรณีที่ธุรกรรมทางการเงินที่เข้าร่วมรางวัลทั้งหมดไม่มีความโดดเด่นเพียงพอ

ตามเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าว ก็จะไม่มีการพิจารณา Best Deal of the Year Awards 

ในตลาดทุนในปีนั้น 

2. การคัดเลือกข้ันท่ี 2 

• น าธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านการคัดเลือกข้ันต้น จัดท าเป็นข้อมูลส าหรับการส ารวจข้อมูล 

เพ่ือสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินที่มี 

ความโดดเด่นในมิติต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การริเริ่มสร้างสรรค์และความท้าทายของธุรกรรม  

2) ความส าคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร 3) การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจใน

ภาพรวม 4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียม และ 5) ความสามารถในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมแก่บริษัท 

• คัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีจ านวน Vote สูงสุดจากการส ารวจความเห็นนักวิเคราะห์และ 

นักลงทุนสถาบัน น าเสนอคณะท างานพิจารณา Best Deal of the Year Awards ที่ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาคัดเลือกผลงาน

ธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นสูงสุด 

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

• คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือก 

ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ Best Deal of the Year Awards ในตลาดทุน 
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รายละเอียดเกณฑ์การคดัเลือก 

 

1. น ้าหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก 

• เกณฑ์การคดัเลอืกขัน้ตน้ 

 

เกณฑ ์

 

การรเิริม่ สรา้งสรรคต์อ่

อุตสาหกรรม/ธรุกจิ/ 

ตลาดทนุและความทา้ทาย

ของธรุกรรม 

ความส าคญัเชงิ 

กลยทุธ์ตอ่องคก์รที่

สรา้งสรรคธ์รุกรรม 

การสรา้งผลกระทบตอ่

ตลาดทนุ ตลาดการเงนิ 

และเศรษฐกิจในภาพรวม 

การน าเสนอขอ้มลู 

ในแบบสอบถามเพ่ือ 

เข้ารว่มพิจารณารางวัล 

น ้าหนัก 40% 25% 25% 10% 

• เกณฑ์การคดัเลอืกขัน้ที ่2  

o เกณฑ์การส ารวจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน 

 

เกณฑ ์

 

เกณฑเ์ชงิคุณภาพ เกณฑเ์ชงิปรมิาณ 

การรเิริม่ 

สรา้งสรรค์ตอ่

อุตสาหกรรม/

ธรุกิจ/ตลาดทนุและ

ความทา้ทายของ

ธรุกรรม 

ความส าคญัเชงิ 

กลยทุธ์ตอ่องคก์ร 

ทีส่รา้งสรรค์

ธรุกรรม 

การสรา้งผลกระทบ

ต่อตลาดทนุ  

ตลาดการเงนิ และ

เศรษฐกิจใน

ภาพรวม 

การเปิดเผยขอ้มูล

เพียงพอและ 

เทา่เทยีม 

ต่อผู้ลงทนุ 

ความสามารถใน

การสรา้ง

มูลคา่เพ่ิมใหก้ับ

บริษทั 

น ้าหนัก 35% 20% 25% 10% 10% 

2. รายละเอียดการพิจารณา 

(1) เกณฑ์การส ารวจจากนักวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุสถาบนั (90%) 

การรเิริม่ สรา้งสรรคต์อ่

อุตสาหกรรม/ธรุกจิ/ตลาดทนุ 

และความทา้ทายของธรุกรรม 

(Creativity and Challenges) 

• การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

• การริ เ ริ่ มแนวทางหรือ เป็นนวัตกรรมต่ออุตสาหกรรม 

ของบริษัทจดทะเบียน ธุรกิจวาณิชธนกิจ และความก้าวหน้า

ของตลาดทุนไทยที่จะเป็นทางเลือกส าคัญของนักลงทุน 

• ความท้าทายของธุรกรรม เ ช่น ข้อจ า กัดทางกฎหมาย 

กระบวนการด าเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน โครงสร้าง หรือ

ประเด็นพิจารณาอื่นๆ 

ความส าคญัเชงิกลยทุธ ์

ต่อองค์กรทีส่รา้งสรรคธ์รุกรรม  

(Strategic Movement) 

• การสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สะท้อนไปยังมูลค่าหลักทรัพย์และ

ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรที่เปล่ียนแปลงไป และ

ผลส าเร็จที่สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ

องค์กรในระยะยาวต่อไป 
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การสรา้งผลกระทบตอ่ตลาดทนุ

ตลาดการเงนิ และเศรษฐกจิ 

ในภาพรวม  

(Positive Impact) 

• การสนับสนุนความน่าสนใจของตลาดทุน  

• การมีส่วนสนับสนุนพัฒนาการและความเคล่ือนไหวของตลาด

การเงิน/เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

การเปิดเผยขอ้มูล 

(Governance) 

• การที่ผู้ที่เก่ียวข้องแสดงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล 

ที่จ าเป็นต่อนักลงทุน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างครบถ้วน  

• ความสามารถในการช้ีแจง/ตอบสนองต่อการน าเสนอหรือ

เผยแพร่ในประเด็นเชิงลบของสื่อต่างๆ ชัดเจน/เพียงพอ  

ซึ่งสะท้อนได้ถึงแนวทางของบริ ษัทจดทะเบียน/องค์กร  

และที่ปรึกษาทางการ เงิน ในการเปิดเผยข้อมูลที่ส า คัญ 

ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

การน าเสนอขอ้มลูในแบบสอบถาม • การตอบค าถามครบทุกข้อและตามรูปแบบที่ก าหนด 

(2) เกณฑ์ดา้นการเงนิ (10%)  

การสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กบับรษิทั 

(Value Creation) 

พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเฉล่ีย (Excess Return)* 

ของราคาหุ้นภายหลังจากการระดมทุนครั้งแรกหรือธุรกรรมเสร็จสิ้น** 

 
หมายเหตุ 

* ค านวณจาก Market Excess Return และ Industry Excess Return ของราคาหุ้นเพ่ือตัดผลกระทบจาก

ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้มีการรวมผลตอบแทนจากสิทธิในการจองซื้อหุ้นและเงินปันผลด้วย 

** ข้อมูลราคาที่น ามาใช้พิจารณาจะอยู่ในช่วง 2 ไตรมาส หลังจากวันที่ธุรกรรมส าเร็จ เพ่ือให้มีระยะเวลาติดตาม

ผลขั้นต ่าที่เท่ากันส าหรับทุกธุรกรรมที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเฉพาะธุรกรรมที่ส าเร็จในช่วงปลายปี 
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กรอบในการคดัเลือก 
 

Best Innovative Company Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม  

เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประ เทศอย่ างต่อ เนื่อง สร้ างความเติบโตก้าวหน้ า 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทางหนึ่ง โดยพิจารณาข้อมูลเ ก่ียวกับผลงานนวัตกรรมที่ โดดเด่น  

สร้างความเปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัทในด้านต่างๆ และการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้

หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 

ทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและไม่ใช่การเงินให้กับบริษัท อุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ 

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

3. บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

จ านวนบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมรวมกันไม่เกิน 10 รางวัล 

 

ระบบการใหค้ะแนน 
 

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ท าการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่ในรูปคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 

ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน ้าหนักที่ระบุไว้ 

 

ขั้นตอนการพิจารณา 

1. การคัดกรองคุณสมบัติ 

เป็นบริษัทที่ให้ความส าคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม โดยเป็น 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

• บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์  

• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทั้งนี้จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีการกระท าผิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ และไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการท าผิด

กฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจนถึงวันตัดสินรางวัล 
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2. การคัดเลือกข้ันต้น 

• เป็นบริ ษัทที่ แสดงความจ านงใน ใบสมัคร (Application) ด้วยการตอบแบบสอบถาม 

โดยระบุข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่นของบริษัท ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น 

สร้างความเปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัทในด้านต่างๆ และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม

เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง ทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

ให้กับบริษัท อุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ 

3. การคัดเลือกข้ันท่ี 2 

• ตรวจสอบข้อมูลผลงานนวัตกรรมที่บริษัทได้น าเสนอซึ่งอาจมีการเข้าเยี่ยมชม สาธิต หรือทดสอบ  

ณ สถานที่ของบริษัทหรือสถานที่ต้ังอื่น ตามที่เห็นสมควร 

• สัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมที่บริษัทได้น าเสนอ 

• พิจารณาความเห็นจากผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมที่บริษัทน าเสนอด้วยแบบสอบถาม

และการให้คะแนนนวัตกรรมของบริษัท ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  

2 ส่วน คือ ผลงานนวัตกรรม และการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท 

• คัดเลือกให้เหลือเฉพาะบริษัทที่มีนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นตามความเห็นของคณะผู้ประเมินผลและ

ผู้เช่ียวชาญ 

4. การคัดเลือกข้ันท่ี 3 

• คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนเฉล่ียสูงสุดและมีผลงานนวัตกรรมที่ โดดเด่นสอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ จ านวนไม่เกินกว่า 10 บริษัท 

5. การพิจารณาตัดสินรางวัล 

• คณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพ่ือคัดเลือก 

ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards 

  

45 



 

รายละเอียดเกณฑ์การคดัเลือก 

 

1. น ้าหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก 

เกณฑ ์

ผลงานนวตักรรม 
การบรหิารจดัการ 

ดา้นนวตักรรมของบรษิทั 
ระดับนวัตกรรม 

ของผลงานที่น าเสนอ 

ผลส าเร็จจาก

นวัตกรรม 

น า้หนัก 25% 35% 40% 

2. รายละเอียดการพิจารณา 

• ผลงานนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์หรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่  

โดยใช้ความรู้ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ 

มาพัฒนาเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และ

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการภายนอก 

อุตสาหกรรม ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง 

• เงื่อนไขของผลงานนวัตกรรมที่น าเสนอ ได้แก่ 

o เป็นผลงานนวัตกรรมที่ โดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากการคิดค้นและน าออกสู่ตลาด 

เชิงพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยสามารถแสดงผลส า เร็จ 

ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

o ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเป็นส าคัญ 

ส าหรับกรณีที่เป็นการร่วมวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานวิจัยภายนอก หรือร่วมวิจัย 

และพัฒนากับบริ ษัทอื่นนั้น บริ ษัทจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาส่วนที่ส า คัญ 

ของนวัตกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่ 

o ในกรณีที่เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการนั้น 

นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีกรณีพิพาทเก่ียวกับการถูกฟ้องร้อง หรือ 

การเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของในกรณีต่างๆ 

• การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท ได้แก่  

1) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Strategy) 

2) โครงสร้างและกระบวนการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม (Structure and process) 

3) เครื่องมือหรือองค์ประกอบที่ส่งเสริมต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม (Support) 

4) สภาพแวดล้อมและปัจจัยขับเคล่ือนต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม (Climate) 

5) วัฒนธรรมขององค์กรนวัตกรรม (Culture) 
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กรอบในการคัดเลือก 
 

กลุ่ม Sustainability Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการด าเนินธุรกิจตาม 

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน 

เพ่ือให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  

เพ่ือเป็นแบบอย่างส าหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินธุรกิจตามแนวทาง

ความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย  

การแบง่ประเภทและจ านวนรางวลั 
 

กลุ่ม Sustainability Excellence ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

1. Sustainability Awards of Honor 

2. Best Sustainability Awards 

3. Highly Commended in Sustainability Awards 

4. Rising Star Sustainability Awards 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในแต่ละกลุ่มบริษัท

จดทะเบียน จ าแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันท าการสุดท้ายของ 

ปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 กลุ่ม และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2 กลุ่ม ดังนี้  

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท  

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท 

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท (New) 

 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (New) 

โดยคณะท างานเพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืนพิจารณาจ านวนรางวัลตามความเหมาะสม และอาจพิจารณา

รางวัลประเภทอื่นเพ่ิมเติมได้ 
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ขั้นตอนการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน  

ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1) ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นโดยต้ังบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และ 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ    

2) ไม่เป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ในปีที ่

มีการประเมินความยั่งยืน   

3) ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ  

4) ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ   

5) ไม่เป็นบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือ 

ถือหุ้นรวมกันต ่ากว่า 15% ของทุนช าระแล้ว  

6) ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที ่

มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า  

7) ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากน าส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่ก าหนดในปีที่ 

มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า  

8) ไม่เป็นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึนเครื่องหมาย C (Caution) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน  

9) ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระท าของกรรมการและผู้บริหาร หรือ 

ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ในปีที่ 

มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า 
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2. เกณฑ์ Thailand Sustainability Investment 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะท างานเพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืนพิจารณาคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียน 

ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability Investment ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

2.1   เกณฑต์อบแบบประเมนิความยัง่ยนื  

คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจตอบแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ 

(มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ  

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน 

2.2   เกณฑค์ุณสมบัต ิ

พิจารณาจากข้อมูลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น 

1) เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance 

Report หรือ CGR) ของรอบปีที่มีการประเมินความยั่งยืนต้ังแต่ 70% หรือต้ังแต่ 3 ดาวข้ึนไป 

2) ไม่เป็นบริษัทที่มีการท ารายการเก่ียวโยงที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหน่วยงานทางการแจ้งเตือน 

ผู้ลงทุนให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 

3) ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเกณฑ์เรื่องการด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ 

4) ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระท าของกรรมการและผู้บริหารหรือ 

ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. 

ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า 

5) ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือ

หน่วยงานที่ เก่ียวข้องในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ การสร้างผลกระทบด้านสังคมหรือ

สิ่งแวดล้อม 

6) ไม่เป็นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึนเครื่องหมาย C (Caution) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน 

7) ไม่ เป็นบริ ษัทที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมี เงื่อนไขเก่ียวกับฐานะการเงินหรือ 

ผลการด าเนินงานหรือความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องในงบการเงินปีล่าสุด 

8) ไม่เป็นบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินปีล่าสุดมีค่าต ่ากว่าศูนย์ 

9) ไม่เป็นบริษัทมีผลก าไรสุทธิไม่ถึง 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง นับจากงบการเงินปีล่าสุด 

10) คณะท างานเพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาประเด็นอื่นในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ  

การสร้างผลกระทบด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ประกอบการคัดกรองบริษัทในการจัดท ารายช่ือ 
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3. การพิจารณาตัดสินรางวัล  

1) คณะท างานเพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืนคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนการตอบแบบประเมิน

ตามระดับคะแนนที่ก าหนด (อิงตามกลุ่ม Market Capitalization) เพ่ือเข้าร่วมการสัมภาษณ์

เก่ียวกับการด าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท  

2) กรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Excellence เป็นผู้สัมภาษณ์บริษัทจดทะเบียน  

และพิจารณาตัดสินบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลจากผลคะแนนการตอบแบบประเมินความยั่งยืน

และจากการสัมภาษณ์  

3) คณะท างานเพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนเพ่ือประกอบ 

การคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนให้ได้รับรางวัล 

กรรมการสัมภาษณร์างวลั Sustainability Excellence ประจ าปี 2564  

1. คุณยุทธ  วรฉัตรธาร  ประธานกรรมการ 

2. คุณภัทรียา   เบญจพลชัย  กรรมการ 

3. คุณวีรศักด์ิ   โฆสิตไพศาล  กรรมการ 

4. คุณชลธร   ด ารงศักด์ิ  กรรมการ 

5. คุณพันธ์ศักด์ิ เวชอนุรักษ์  กรรมการ 

6. คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์  กรรมการ 

7. คุณสุวภา เจริญยิ่ง  กรรมการ 

8. ดร.จงโปรด คชภูม ิ   กรรมการ 

** ค าตัดสนิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ถอืเป็นทีส่ิน้สดุ และตลาดหลักทรพัยฯ์ ขอสงวนสทิธิใ์น 

การปลีย่นแปลงผลการพิจารณากลุม่รางวัล Sustainability Excellence ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
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