
  
 

PRESS RELEASE 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 

งานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 
Best Bond Awards 2021 

 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 (ThaiBMA Best Bond Awards 2021)  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ virtual ceremony โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่น 
ในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยนื การตดัสินรางวัล  
Best Bond Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี ้
โดยผู้ได้รับรางวลัในปี 2564 ได้แก่ 

1. Best Bond House  
       รางวลัยอดเยี่ยมส าหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการท าธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองและ
บทบาทท่ีโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยคุณธิติ   ตันติกลุานันท์    
ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน 
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2. Deal of the Year  
      รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวง
กว้างในปี 2564 

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้ไม่มีประกันประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ของ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่1/2564 ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้
ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1/2564 ชุดที่ 2 – 5  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล   
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงิน 
 

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่ 

1) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณประกอบ เพียรเจริญ  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ 

2) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณสุวรรณา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล  
Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ 

3) ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
   โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์  
    ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน 
4) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
   โดย คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร 
    Department Head, Debt Capital Markets Department 
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3. Distinguished Issuer  
       รางวลัที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

ผู้ออกหุ้นกู้ท่ีไดร้ับรางวัลคือ  

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
โดย คุณธีรพงศ์ จันศิริ    
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. Most Innovative Deal 
      รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่น่ในการระดมทุนอย่าง สร้างสรรค์ สามารถใช้
เป็นต้นแบบให้ผู้ออกรายอ่ืนได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)   
โดย คุณสัมฤทธิ์ ส าเนียง  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบญัชี 
 

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย ได้แก่ 

ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณกฤชกร นนทะนาคร  
Head of Debt Capital Market & Investment Banking, 
Global Markets Group 
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สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณเจษฎา เจนวาณิชย์,  
ผู้บริหารธุรกิจคา้อนุพันธ์การเงิน  
 

5. Best Bond Dealer  
      รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับ 
คู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม 

6. Best Bond Securities Firm  
       รางวลัยอดเยี่ยมส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการท าธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง
ตลอดจนมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์  
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธุรกจิตราสารหนี้   
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8. Corporate ESG Bond of the Year 
         รางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาครเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน 
(Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน  

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้ส่งเสรมิความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณยงยุทธ เสฏฐววิรรธน์  
กรรมการผู้จดัการด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน 
 
และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย ได้แก่ 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณประกอบ เพียรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ 

7. Sales Staff of the Year 
         รางวัลยอดเยี่ยมส าหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความ
มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ผู้ไดร้ับรางวัลคือ   

โดย คุณฉัตร ตระกูลงาม  
ผู้อ านวยการ Sales, Fixed Income, Currencies and 
Commodities  
ธนาคารแห่งอเมริกา เนช่ันแนล แอสโซซิเอช่ัน 
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11. Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market  
        รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของ
การซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2564 

 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์    
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธุรกจิตราสารหนี้  

10. Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market  
        รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขาย
หุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2564 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธนณัฏฐ์ ภักดีโชติวัฒน์ หัวหน้าทีมค้าตราสารหนี้ (ซา้ย)  
คุณสิทธิเมธ อังคณานนท์ ทีมค้าตราสารหนี้ (กลาง) และ  
คุณชัยวัฒน์ วิทยถาวรวงศ์ หัวหน้าทีมค้าและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (ขวา) 
 
    

9. Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market  
        รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่โดดเด่นในการบริหาร
กองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การ

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  จ ากัด  
โดย คุณสุรเดช เกียรติธนากร  
กรรมการผู้จดัการ  
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13. Top Underwriting Securities Firm  
        รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2564 
 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)    
โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข    
กรรมการผู้จดัการหัวหน้าฝ่ายตลาดทุน  
สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน   

12. Top Underwriter   
       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 
2564 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์    
ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน 
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14. Best Primary Market Contributor  
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตร
รัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2564 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์     
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน  

 
 

15. Best Secondary Market Contributor  
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2564 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณเอมอร พฤกษานุวงศ์,  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บรหิารการตลาดสถาบัน 

รางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 4 รางวัล ได้แก่ 
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16. MoF's Sustainability Bond Contributor  
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับจัดสรร Sustainability Bond ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกและจัดหาสูงสุด  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขา กรุงเทพฯ   
โดย คุณธีรดา ทัพพันธุ์  
Head of Global Markets   

และ คุณพนารัตน์ ตั้งสุขสว่างพร   
Head of Trading  
 
 

17. COVID-19 Financing Contributor   
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีสัดส่วนการให้กู้เงินภายใต้ พระราชก าหนด กู้เงินโควิด 19 สูงสุด  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารออมสิน  
โดย คุณวีระชัย อมรถกลสุเวช  
รองผู้อ านวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ 



10 
 

PRESS RELEASE 

18. Best Repo Primary Dealer  
       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การด าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
สภาพคล่องในตลาดเงินไทย 

19. Best Outright Primary Dealer  
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การด าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาด
พันธบัตรไทย 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย  จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณวรรณธิชา โพธานันท์  
ผู้บริหารธุรกิจตลาดการเงิน และผูบ้ริหารบริหารเงินและการลงทุน 
เพื่อการธนาคาร 
 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธนศักดิ์ วีรดากุล  
ผู้อ านวยการฝ่าย ทีม Money Market-Liquidity   
 

รางวัลของธนาคารแหง่ประเทศไทย Bank of Thailand Awards (BOT Awards) 4 รางวัล ได้แก ่
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20. Best THOR Engagement 
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อ ตราสารหนี้ หรือ 

ตราสารต่างๆ อ้างอิง THOR รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกิดการน า THOR ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกลุ่มลูกค้าอย่าง
แพร่หลายมากข้ึน   

 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณประกอบ เพียรเจริญ  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีดา้นลูกค้าธรุกิจ
ขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณศรัณยา อัสสมงคล  
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 3 

21. Best THOR Derivatives Desk  
        รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR ทั้งการ
เสนอราคาในตลาดอย่างสม่ าเสมอและการท าธุรกรรม รวมถึงเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาธุรกรรมอนุพันธ์ระยะยาว ซึ่งช่วยส่งเสริม
สภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ   

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณเจษฏา เชี่ยวธาดา ,  
นักค้าอนุพันธ์การเงิน  


