
กลุม่

รางวลั ชือ่ประเภทหมวดรางวลั ชือ่ - นามสกลุ ผูไ้ดร้บัรบัรางวลั ชือ่สงักดั
บล. กสกิรไทย
บล. ไทยพาณชิย์

2 นกัวเิคราะหก์ลุม่ธุรกจิการเงนิ นางสาวกติตมิา สตัยพนัธ์ บล. ไทยพาณชิย์
3 นกัวเิคราะหก์ลุม่พลงังานและปิโตรเคม ี นายวฒันา ปัญญาวฒันากลุ บล. ทสิโก้
4 นกัวเิคราะหก์ลุม่อสงัหารมิทรพัย ์วสัดุกอ่สรา้ง และรบัเหมา นายสรพงษ์ จกัรธรีงักรู  บล. กสกิรไทย
5 นกัวเิคราะหก์ลุม่เทคโนโลยี นายฐาปน พานชิ  บล. ทสิโก้
6 นกัวเิคราะหก์ลุม่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นางเพลนิใจ จริะจรสั บล. โนมรูะ พฒันสนิ
7 นกัวเิคราะหก์ลุม่บรกิาร นายไชยธร ศรเีจรญิ บล. ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย)
8 นกัวเิคราะหก์ลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม (ไมร่วมปิโตรเคม)ี นายจกัรพงศ ์เชวงศร ี บล. กสกิรไทย
9 นกักลยทุธ์ทางปัจจยัพืน้ฐาน นายเทดิศกัดิ ์ทวธีรีะธรรม  บล. เอเซยี พลสั

10 นกัวเิคราะหอ์นุพนัธ์ นายภมร  สวุรรณสาครกลุ บล. กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั
11 นกัวเิคราะหก์ารลงทุนทองค า นางสาวศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา บจ. ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์
12 นกัวเิคราะหท์างเทคนคิ นายววิฒัน์ เตชะพลูผล บล. ทสิโก้
13 นกัวเิคราะหก์ลุม่หุน้ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ นายธรีธ์นตัถ ์จนิดารตัน์ บล. หยวนตา้ (ประเทศไทย)
14 นกัวเิคราะห ์Rising Star นายสกุฤษฎิ ์ฟรสีตดั บล. ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย)

ทมีวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานที ่cover หุน้รางวลัสงูสดุ - บล. หยวนตา้ (ประเทศไทย)
ทมีวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานที ่cover หุน้รางวลัสงูสดุ - บล. เอเซยี พลสั

ประกาศรายช่ือนักวิเคราะหผ์ูไ้ด้รบัรางวลัยอดเย่ียมประจ าปี 2563    (ประเภทนักลงทุนรายสถาบนั)

ไมม่ีทมีวเิคราะหก์ารลงทุนยอดเยีย่ม

ประกาศรายช่ือนักวิเคราะหผ์ูไ้ด้รบัรางวลัยอดเย่ียมประจ าปี 2563    (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบนั)
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หนา้ที ่1 IAA_ประกาศรายชือ่นักวเิคราะหผ์ูไ้ดรั้บรางวลัยอดเยีย่มประจ าปี 2563    (ประเภทนักลงทนุรายสถาบนั)



กลุม่

รางวลั ชือ่ประเภทหมวดรางวลั ชือ่ - นามสกลุ ผูไ้ดร้บัรบัรางวลั ชือ่สงักดั
บล. ทสิโก้
บล. บวัหลวง

นายเจษฎา เตชะหสัดนิ  บล. เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)
นายวรวฒัน์ สายสพุฒัน์ผล  บล. ยบูเีอส (ประเทศไทย)
นางสาวปวรมน สวุรรณเตมยี ์ บล. เครดติ สวสิ (ประเทศไทย)
นายสวุฒัน์ สนิสาฎก  บลป. เอฟเอสเอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล
นางสาวนฤมล เอกสมทุร บล. บวัหลวง
นายสมะนนัท ์ผลสมบรูณ์โชค บล. โนมรูะ พฒันสนิ
นายพสิทุธิ ์งามวจิติวงศ์ บล. กสกิรไทย 
นายกติตสิร พฤตภิทัร  บล. ไทยพาณชิย์
นายประสทิธิ ์สจุริวรกลุ  บล. บวัหลวง
นางสาวศริมิา ดสิสรา บล. ไทยพาณชิย์
นางสาวนฤมล เอกสมทุร บล. บวัหลวง
นายธนยิะ เกวล ี บล. เครดติ สวสิ (ประเทศไทย)
นางสาวปวรมน สวุรรณเตมยี ์ บล. เครดติ สวสิ (ประเทศไทย)
นางสาวระวนุีช ปิยะเกรยีงไกร  บล. ไทยพาณชิย์
นายปรเมศร ์ทองบวั  บล. บวัหลวง
นายรกัพงศ ์ไชยศภุรากลุ  บล. เคจไีอ (ประเทศไทย)

ไมม่ีทมีวเิคราะหก์ารลงทุนยอดเยีย่ม1

7 นกัวเิคราะหก์ลุม่บรกิาร

4 นกัวเิคราะหก์ลุม่อสงัหารมิทรพัย ์วสัดุกอ่สรา้ง และรบัเหมา

ประกาศรายช่ือนักวิเคราะหผ์ูมี้ผลงาน Outstanding ประจ าปี 2563   (ประเภทนักลงทุนรายสถาบนั)

9 นกักลยทุธ์ทางปัจจยัพืน้ฐาน

2 นกัวเิคราะหก์ลุม่ธุรกจิการเงนิ

5 นกัวเิคราะหก์ลุม่เทคโนโลยี

นกัวเิคราะหก์ลุม่พลงังานและปิโตรเคม ี3

6 นกัวเิคราะหก์ลุม่เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

8 นกัวเิคราะหก์ลุม่สนิคา้อุตสาหกรรม ไมร่วมปิโตรเคมี

หนา้ที ่2 IAA_ประกาศรายชือ่นักวเิคราะหผ์ูไ้ดรั้บรางวลัยอดเยีย่มประจ าปี 2563    (ประเภทนักลงทนุรายสถาบนั)



กลุม่

รางวลั ชือ่ประเภทหมวดรางวลั ชือ่ - นามสกลุ ผูไ้ดร้บัรบัรางวลั ชือ่สงักดั
นายเทดิศกัดิ ์ทวธีรีะธรรม บล. เอเซยี พลสั
นายกรภทัร วรเชษฐ์ บล. โนมรูะ พฒันสนิ
นายชลธศิ นวลพลบั บจ. ฮัว่เซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์
นายวรุต รุ่งข า บจ. วายแอลจ ีบลูเลีย่น แอนด ์ฟิวเจอรส์
นายธนรตัน์ อศิรกลุ บล. บวัหลวง
นายกฤษณ์พงศ ์ปาทาน  บล. เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)
นายธนทั พจน์เกษมสนิ บล. บวัหลวง
นายจรญูพนัธ์ วฒันวงศ ์ บล. เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย)
นางสาวแจ๊คการนี นาม  บล. เคทบีเีอสที
นายนภนต ์ใจแสน บล. บวัหลวง

12 นกัวเิคราะหท์างเทคนคิ
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10 นกัวเิคราะหอ์นุพนัธ์

ประกาศรายช่ือนักวิเคราะหผ์ูมี้ผลงาน Outstanding ประจ าปี 2563   (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบนั)

ผูส้นบัสนุน

14 นกัวเิคราะห ์Rising Star 

11 นกัวเิคราะหก์ารลงทุนทองค า

นกัวเิคราะหก์ลุม่หุน้ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ

หนา้ที ่3 IAA_ประกาศรายชือ่นักวเิคราะหผ์ูไ้ดรั้บรางวลัยอดเยีย่มประจ าปี 2563    (ประเภทนักลงทนุรายสถาบนั)


