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PRESS RELEASE 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 

จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยีย่มแห่งปี 2565 
Best Bond Awards 2022 

 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022)  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นใน
ธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสรมิให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยนื การตัดสินรางวัล Best 
Bond Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ โดยผู้
ได้รับรางวลัในปี 2565 ได้แก่ 

 
       รางวลัที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวง
กว้างในปี 2565 

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565  ชุดที่ 1-4    

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่ 

1) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน
การเงินและบัญช ี

2) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณประกอบ เพียรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประธานคณะเจ้าหน้าท่ีด้านลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธน
กิจ 

3) ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ  
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)   

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

5) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณพฤฒิพงศ์ ธรรมสอน Department Head, Debt Capital 
Markets Department      
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PRESS RELEASE 

 
       รางวลัที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  

ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไดร้ับรางวัลคือ  

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 

(มหาชน)  
โดย คุณยุพาพิน วังวิวัฒน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

 
       รางวลัยอดเยี่ยมส าหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการท าธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง 
ตลอดจนมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์  
ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน  
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       รางวลัยอดเยี่ยมส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการท าธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง 
ตลอดจนมีบทบาทท่ีโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

(มหาชน)  
โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข  
กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน 

 
       รางวลัดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่
ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)   
โดย คุณเอมอร พฤกษานุวงศ์  
ผู้บริหารการตลาดสถาบัน  
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       รางวลัที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่น่ในการระดมทุนอย่าง สร้างสรรค์ สามารถใช้
เป็นต้นแบบให้ผู้ออกรายอ่ืนได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม  

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งผู้

ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 

1-3  
และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 5 สถาบัน ได้แก่ 

 

1) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน)  

โดย คุณรวิกานต์ อินชัยวงศ์ รองประธานฝ่ายการเงิน  
2) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

โดย คุณมนตรี อุปถัมภากุล Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ 
สายวานิชธนกิจ 

3) ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณสาริษฐ์ ปัญจมานนท์ ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ  

4) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจ
และตลาดทุน 

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

6) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณพฤฒิพงศ์ ธรรมสอน Department Head, Debt Capital 
Markets Department 
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       รางวลัที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และ ความยั่งยืน 
(Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน  

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน

เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 

1/2565 ชุดที่ 1-5  
 

และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 6 สถาบัน ได้แก่ 

 

1) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากัด (มหาชน)  

โดย คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

2) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผู้อ านวยการอาวุโส ธุรกิจ
หลักทรัพย์ตราสารหนี้ 

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

4) ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณศศิวิมล ปรารถนาดี ผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์นักลงทุน 

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

6) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณพฤฒิพงศ์ ธรรมสอน Department Head, Debt Capital 
Markets Department 

7) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้า
สายงานตลาดเงินและตลาดทุน 
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       รางวลัที่มอบให้แก่ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ออกภายใต้กรอบการ
ระดมทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sus-

หุ้นกู้ท่ีได้รับรางวัลคือ  

พันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิง่แวดล้อมของธนาคารเพื่อ

การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที ่

1/2565 ชุดที่ 1-2   
และผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย 2 สถาบัน ได้แก่ 

1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
โดย คุณวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ CFO  

2) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณประกอบ เพียรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธาน
คณะเจ้าหน้าท่ีด้านลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่และวาณิชธนกจิ 

2) ธนาคารออมสิน  
โดย คุณปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน 

 
       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันผู้จัดจ าหน่ายตราสารหนี้ ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 
2565  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์  
ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน 
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          รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2565 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด 

(มหาชน)  
โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข  
กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน 

 
         รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของ
การซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน)  
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์  
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้   
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          รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อ
ขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)   
โดย คุณธนณัฏฐ์  ภักดีโชติวัฒน์   
หัวหน้าทีมค้าตราสารหนี้, สายบริหารเงิน 

          รางวัลยอดเยี่ยมส าหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และ
ความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ผู้ไดร้ับรางวัลคือ  

คุณฉัตร ตระกลูงาม  
ผู้อ านวยการ Sales, Fixed Income,  
Currencies and Commodities  
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
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          รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่โดดเด่นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้
ภายใต้การบริหารสูงสุดในปี 2565  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  จ ากัด  
โดย คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  
รองกรรมการผู้จัดการ  

          รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตร
รัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2565  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

โดย คุณขวัญกมล พร้ิงวณิชย์  
Division Head, Financial Market Trading 

รางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards)  
4 รางวัล ได้แก ่
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       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลัง ที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของ
พันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2565 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)   
โดย คุณชุตินารถ  บุญสนองกิจ  
หัวหน้าทีมธุรกิจค้าอนุพันธ์การเงิน 

 
       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับจัดสรร Sustainability Bond ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกและจัดหาสูงสุด 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอรด์ (ไทย) จ ากัด 

(มหาชน)  
โดย คุณเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทนุ  
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       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาในตลาดแรกสูงสุดใน
ปี 2565  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)   
โดย คุณกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์  
ผู้บริหารสุงสุด วาณิชธนกิจ 

       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการ
สนับสนุนการด าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

โดย คุณศักดา ด านาคแก้ว  

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน 

รางวัลของธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand Awards (BOT Awards)   
3 รางวัล ได้แก ่
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       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การด าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาด
พันธบัตรไทย  

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณแพททริก ปูเลีย  
Head of Financial Markets Function   

 
       รางวลัที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในการเสนอราคาในตลาดอนุพันธ์อ้างอิงTHOR 
อย่างสม่ าเสมอ และการท าธุรกรรมมากท่ีสุด ซึ่งมีทั้งธุรกรรมระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมสภาพคล่องใน
ตลาด 

สถาบันที่ไดร้ับรางวลัคือ  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดย คุณวรรณธิชา โพธานันท์  
ผู้บริหารธุรกิจตลาดการเงิน และบริหารเงินและการลงทุนเพ่ือการ

ธนาคาร 


