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ประกาศรายชื่อนักวิเคราะห์ผไู้ ด้รบั รางวัลยอดเยี่ยมประจาปี 2563 (ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน)
ชือ่ ประเภทหมวดรางวัล
ชือ่ - นามสกุล ผูไ้ ด้รบั รับรางวัล
ชือ่ สังกัด
บล. กสิกรไทย
ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยีย่ ม
ไม่ม ี
บล. ไทยพาณิชย์
นักวิเคราะห์กลุม่ ธุรกิจการเงิน
นางสาวกิตติมา สัตยพันธ์
บล. ไทยพาณิชย์
นักวิเคราะห์กลุม่ พลังงานและปิ โตรเคมี
นายวัฒนา ปั ญญาวัฒนากุล
บล. ทิสโก้
นักวิเคราะห์กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ วัสดุกอ่ สร้าง และรับเหมา นายสรพงษ์ จักรธีรงั กูร
บล. กสิกรไทย
นักวิเคราะห์กลุม่ เทคโนโลยี
นายฐาปน พานิช
บล. ทิสโก้
นักวิเคราะห์กลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
นางเพลินใจ จิระจรัส
บล. โนมูระ พัฒนสิน
นักวิเคราะห์กลุม่ บริการ
นายไชยธร ศรีเจริญ
บล. ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
นักวิเคราะห์กลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิ โตรเคมี)
นายจักรพงศ์ เชวงศรี
บล. กสิกรไทย
นักกลยุทธ์ทางปั จจัยพืน้ ฐาน
นายเทิดศักดิ ์ ทวีธรี ะธรรม
บล. เอเซีย พลัส
ประกาศรายชื่อนักวิ เคราะห์ผไ้ ู ด้รบั รางวัลยอดเยี่ยมประจาปี 2563 (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน)
นักวิเคราะห์อนุพนั ธ์
นายภมร สุวรรณสาครกุล
บล. กรุงไทย ซีมโิ ก้ จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุนทองคา
นางสาวศิรลิ กั ษณ์ ปโกฏิประภา
บจ. ฮัวเซ่
่ งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส
นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
นายวิวฒ
ั น์ เตชะพูลผล
บล. ทิสโก้
นักวิเคราะห์กลุม่ หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายธีรธ์ นัตถ์ จินดารัตน์
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)
นักวิเคราะห์ Rising Star
นายสุกฤษฎิ ์ ฟรีสตัด
บล. ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
ทีมวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานที่ cover หุน้ รางวัลสูงสุด
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)
ทีมวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐานที่ cover หุน้ รางวัลสูงสุด
บล. เอเซีย พลัส

่ นั กวิเคราะห์ผู ้ได ้รับรางวัลยอดเยีย
หน ้าที่ 1 IAA_ประกาศรายชือ
่ มประจาปี 2563 (ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน)

กลุม่
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ประกาศรายชื่อนักวิเคราะห์ผมู้ ีผลงาน Outstanding ประจาปี 2563 (ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน)
ชือ่ ประเภทหมวดรางวัล
ชือ่ - นามสกุล ผูไ้ ด้รบั รับรางวัล
ชือ่ สังกัด
บล. ทิสโก้
ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยีย่ ม
ไม่ม ี
บล. บัวหลวง
นายเจษฎา เตชะหัสดิน
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
นักวิเคราะห์กลุม่ ธุรกิจการเงิน
นายวรวัฒน์ สายสุพฒ
ั น์ผล
บล. ยูบเี อส (ประเทศไทย)
นางสาวปวรมน สุวรรณเตมีย์
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
นักวิเคราะห์กลุม่ พลังงานและปิ โตรเคมี
นายสุวฒ
ั น์ สินสาฎก
บลป. เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชันแนล
่
นางสาวนฤมล เอกสมุทร
บล. บัวหลวง
นักวิเคราะห์กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ วัสดุกอ่ สร้าง และรับเหมา
นายสมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค
บล. โนมูระ พัฒนสิน
นายพิสทุ ธิ ์ งามวิจติ วงศ์
บล. กสิกรไทย
นักวิเคราะห์กลุม่ เทคโนโลยี
นายกิตติสร พฤติภทั ร
บล. ไทยพาณิชย์
นายประสิทธิ ์ สุจริ วรกุล
บล. บัวหลวง
นักวิเคราะห์กลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
นางสาวศิรมิ า ดิสสรา
บล. ไทยพาณิชย์
นางสาวนฤมล เอกสมุทร
บล. บัวหลวง
นักวิเคราะห์กลุม่ บริการ
นายธนิยะ เกวลี
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
นางสาวปวรมน สุวรรณเตมีย์
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)
นักวิเคราะห์กลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมปิ โตรเคมี
นางสาวระวีนุช ปิ ยะเกรียงไกร
บล. ไทยพาณิชย์
นายปรเมศร์ ทองบัว
บล. บัวหลวง
นักกลยุทธ์ทางปั จจัยพืน้ ฐาน
นายรักพงศ์ ไชยศุภรากุล
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)

่ นั กวิเคราะห์ผู ้ได ้รับรางวัลยอดเยีย
หน ้าที่ 2 IAA_ประกาศรายชือ
่ มประจาปี 2563 (ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน)

กลุม่
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ประกาศรายชื่อนักวิ เคราะห์ผม้ ู ีผลงาน Outstanding ประจาปี 2563 (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน)
ชือ่ ประเภทหมวดรางวัล
ชือ่ - นามสกุล ผูไ้ ด้รบั รับรางวัล
ชือ่ สังกัด
นายเทิดศักดิ ์ ทวีธรี ะธรรม
บล. เอเซีย พลัส
นักวิเคราะห์อนุพนั ธ์
นายกรภัทร วรเชษฐ์
บล. โนมูระ พัฒนสิน
นายชลธิศ นวลพลับ
บจ. ฮัวเซ่
่ งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส
นักวิเคราะห์การลงทุนทองคา
นายวรุต รุ่งขา
บจ. วายแอลจี บูลเลีย่ น แอนด์ ฟิ วเจอร์ส
นายธนรัตน์ อิศรกุล
บล. บัวหลวง
นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
นายกฤษณ์พงศ์ ปาทาน
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
นายธนัท พจน์เกษมสิน
บล. บัวหลวง
นักวิเคราะห์กลุม่ หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
นางสาวแจ๊คการีน นาม
บล. เคทีบเี อสที
นักวิเคราะห์ Rising Star
นายนภนต์ ใจแสน
บล. บัวหลวง

ผูส้ นับสนุน

่ นั กวิเคราะห์ผู ้ได ้รับรางวัลยอดเยีย
หน ้าที่ 3 IAA_ประกาศรายชือ
่ มประจาปี 2563 (ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน)

