สรุปขาวจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
กําหนดจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจําป 2556 (Best Bond Awards 2013)
ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไดจัดพิธีมอบรางวัล ThaiBMA Best Bond Award 2013 โดยจัดตอเนื่องกันมา
เปนปที่ 12 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและความเปนมืออาชีพของสถาบันที่ดําเนินธุรกรรมใน
ตลาด โดยการตั ด สิ น รางวั ล นั้ น มาจากผลการลงคะแนนของผู มี ส ว นร ว มในตลาดประกอบกั บ การพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส วนในตลาดตราสารหนี้ ไดแก กระทรวงการคลั ง
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมธนาคารไทย สมาคม
ธนาคารนานาชาติ สมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย สมาคมบริ ษั ท จั ด การลงทุ น สมาคมประกั น ชี วิ ต ไทย สํ า นั ก งาน
ประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ThaiBMA Best Bond Awards เปนรางวัลที่สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นและทุมเทอยางสรางสรรค ของผูรวม
ตลาดที่ชวยกันผลักดันใหตลาดตราสารหนี้เติบโตและพัฒนาตอไปอยางมั่นคง โดยในปนี้นอกจากสมาคมจะไดรับ
เกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กลาวเปดงานและมอบรางวัลแลว ยังไดรับ
เกีย รติ จ ากดร. วรพล โสคติ ย านุ รัก ษ เลขาธิ ก ารสํ า นั กงานคณะกรรมการกํา กั บหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
คุ ณ จุ ฬารั ต น สุ ธี ธ ร ผูอํ า นวยการ สํ านั ก งานบริ หารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลั ง และดร. บั ณ ฑิ ต นิ จ ถาวร
ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในการมอบรางวัลในงานดังกลาว โดยสถาบันที่ไดรับรางวัลมีรายนาม
ดังตอไปนี้
1. รางวัล Best Asset Management Company for Fixed Income Fund ไดแก
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
2. รางวัล Best Primary Market Contributor ไดแก
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3. รางวัล Top Underwriter ไดแก
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
4. รางวัล Most Creative Issue ไดแก
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 8
5. รางวัล Sales Staff of the Year ไดแก
คุณนิธิวัฒน คูสุวรรณ ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส สาขากรุงเทพ

6. รางวัล Best Bond Securities Firm ไดแก
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
7. รางวัล Best Investor Relations Issuer ไดแก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
8. รางวัล Best Dealer Compliance ไดแก
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
9. รางวัล Dealer Development Recognition Award ไดแก
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
10. รางวัล Best Secondary Market Contributor ไดแก
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ
11. รางวัล Deal of the Year ไดแก
ILB283A ออกโดยกระทรวงการคลัง
12. รางวัล Dealer of the Year ไดแก
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
13. รางวัล Best Ministry of Finance’s Counterparty ไดแก
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด
14. รางวัล Best Bond House ไดแก
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

