
  
 

งานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 
Best Bond Awards 2020 

 

 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 (ThaiBMA Best Bond Awards 2020)  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โรงแรม Waldorf Astoria โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรม
ตราสารหนี้ และสง่เสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกันพฒันาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตัดสนิรางวลั Best Bond 
Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มสี่วนร่วมในตลาดตราสารหนี ้ โดยผู้ได้รับ
รางวัลในปี 2563 ได้แก่ 

 
       รางวลัยอดเยี่ยมส าหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการท าธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองและ
บทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยคุณธิติ   ตันติกลุานันท์    
ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 
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      รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวง
กว้างในปี 2563 

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มของบริษัท ราช กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1-4  
บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณุกิจจา  ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่ 

1) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณุประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ และรักษาการแทน
ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ 

3) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณุประเสริฐ ดีจงกิจ ผู้ช่วยผูจ้ัดการใหญ่ ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธน
กิจ สายวานิชธนกิจ 

4) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณุธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ
ตลาดทุน 

5) ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณุภัทธีรา จริยธาราสิทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน
และงานจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ตลาดทุน  
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       รางวลัที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไดร้ับรางวัลคือ  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
โดย คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล   
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงิน 

 
       รางวลัยอดเยี่ยมส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการท าธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง
ตลอดจนมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์    
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธุรกจิตราสารหนี้  
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    ภาครัฐ  
      รางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, 
Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอบรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยคุณเจษฎา เจนวาณิชย์,  
ผู้บริหารธุรกิจคา้อนุพันธ์การเงิน  
 

 
      รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่
ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม 

พันธบัตรที่ไดร้ับรางวลัคือ   

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนส าหรับบริหารหนีใ้ห้กู้
ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1   
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง   
โดย คณุชนันภรณ์  พิศิษฐวานิช ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง   
 

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 3 สถาบัน ได้แก่ 

1) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
คุณประกอบ เพียรเจรญิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
งานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงาน
วาณิชธนกิจ 

2) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
คุณมนตรี อุปถัมภากลุ SVP ฝา่ยทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ 

3) ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
คุณไกวัล พงษ์นนทกุล ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
ลูกค้าสถาบันการเงิน 
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       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 
2563 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธิติ   ตันติกลุานันท์    
ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน 

      ภาคเอกชน 
      รางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาครเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน 
(Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน  

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มของบริษัท ราช กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1-4  
บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
โดย คณุวดีรตัน์ เจรญิคุปต์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน  
 

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่ 

1) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
คุณแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผูอ้ านวยการอาวุโส  
ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพยต์ราสารหนี ้

2) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
คุณศรีวไิล ตรีวิศวเวทย์ VP ฝ่ายทนุธนกิจ สายวานิชธนกิจ 

3) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
คุณธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาด
ทุน 

4) ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
คุณภัทธีรา จริยธาราสิทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและงาน
จัดจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ลาดทุน  
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        รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2563 

 
สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 
(มหาชน)    
โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข    

 
        รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของ
การซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากท่ีสุดในปี 2563 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์    
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธุรกจิตราสารหนี้  
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        รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขาย
หุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2563 
สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธนณัฏฐ์ ภักดีโชติวัฒน์,  
Vice President, Credit Trading and Market Making    

 
         รางวัลยอดเยี่ยมส าหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความ
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ผู้ไดร้ับรางวัลคือ   

คุณนิภาพร  วัฒนมงคลสิริ    
ผู้อ านวยการ การตลาดสถาบัน  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  

 
        รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่โดดเด่นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้
ภายใต้การบริหารสูงสุดในปี 2563 
สถาบันท่ีไดร้ับรางวลัคือ   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  จ ากัด  
โดย คุณสุรเดช เกียรติธนากร  
กรรมการผู้จดัการ  
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        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตร
รัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2563 

สถาบันท่ีไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
โดย คุณจาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ  
AVP สายบริหารการเงิน 

 
 

 
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2563  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณเอมอร พฤกษานุวงศ์,  
ผู้บริหารการตลาดสถาบัน     

รางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 4 รางวัล ได้แก่ 
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        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับจัดสรร Sustainability Bond ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกสูงสุด  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารออมสิน  
โดย คุณปภากร รัตนเศรษฐ   
รองผู้อ านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบรหิารการเงิน  

 
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีสัดส่วนการให้กู้เงินภายใต้ พระราชก าหนด กู้เงินโควิด 19 สูงสุด  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณคเดช สุรเลิศรังสรรค์  
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝา่ย ทีม Trading  
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       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การด าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
สภาพคล่องในตลาดเงินไทย 

 
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การด าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาด
พันธบัตรไทย 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณคเดช สุรเลิศรังสรรค์  
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝา่ย ทีม Trading  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณคเดช สุรเลิศรังสรรค์  
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝา่ย ทีม Trading  

รางวัลของธนาคารแหง่ประเทศไทย Bank of Thailand Awards (BOT Awards) 4 รางวัล ได้แก ่
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        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านเพ่ือพัฒนาอัตรา
ดอกเบี้ย THOR ซึ่งรวมถึงการสื่อสารสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรื่อง THOR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

 

 
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทในการริเริ่มน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิง THOR 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณจงรัก รัตนเพียร  
รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณวรรณธิชา โพธานันท์,  
ผู้บริหารธุรกิจตลาดการเงิน และผูบ้ริหารบริหารเงินและการลงทุนเพื่อ
การธนาคาร 
 


