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Press Release 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  (ThaiBMA) 
งานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเย่ียมแห่งปี 2558 (ThaiBMA Best Bond Awards 2015) 

วันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 - 21.00 น.  
ณ  ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 

 
ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตลาดตราสารหนี้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาของตลาดตราสารหนี้ 

ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และในด้านศักยภาพของผู้ประกอบธุรกรรมในตลาด ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้
ไทยมีการเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า 15 ปีท่ีผ่านมา 

ในวันนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2558 
(ThaiBMA Best Bond Awards 2015) เพ่ือเชิดชูเกียรติและยกย่องในความทุ่มเทและความสําเร็จอันโดดเด่น
ของผู้มีส่วนร่วมในทุกๆด้านในตลาดตราสารหนี้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการและยกระดับคุณภาพตลาด  
ตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง  

การตัดสินรางวัลเป็นผลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ การลงคะแนนของผู้มีส่วนร่วมในตลาด 
และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนในตลาด
ตราสารหนี้ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 
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สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย สํานักงานประกันสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

ในงานแถลงข่าวประกาศรางวัลดังกล่าว ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาด       
ตราสารหนี้ไทย คุณสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ คุณธาดา พฤฒิธาดา 
กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร่วมกันประกาศรางวัล Best Bond Awards 2015 ท้ังสิ้นรวม 
10 รางวัล เป็นรางวัลของกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance Awards: MOF Awards) 2 รางวัล ได้แก่  

1. รางวัล Best Primary Market Contributor คือ รางวัลท่ีมอบให้กับสถาบันการเงินท่ีได้รับการ
จัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด และ 

2. รางวัล Best Secondary Market Contributor คือ รางวัลท่ีมอบให้กับสถาบันการเงินท่ีมีมูลค่า
ธุรกรรมซ้ือขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุด  

ซ่ึงองค์กรท่ีได้รับท้ังสองรางวัลคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โดยมี คุณสอาด  ธีรโรจนวงศ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 

และรางวัลของสมาคมตลาดตรารสารหนี้ไทยรวม 8 รางวัล ดังนี้  
1. รางวัล Top Underwriter คือ รางวัลท่ีมอบให้แก่สถาบันการเงินท่ีได้รับความไว้วางใจสูงสุดจาก    

ผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนและนักลงทุน โดยการเป็น Underwriter ท่ีมีมูลค่ารวมของการจัดจําหน่าย      
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวท่ีข้ึนทะเบียนมากสุดในปี 2558 

องค์กรท่ีได้รับรางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดย คุณพรเทพ  ปันยารชุน   
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายธุรกิจตลาดทุน เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 

2. รางวัล Top Underwriting Securities Firm คือ รางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับ 
ความไว้วางใจสูงสุดจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนและนักลงทุน ในการเป็น Underwriter มีมูลค่ารวมของ
การจัดจําหน่าย ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวท่ีข้ึนทะเบียนมากสุดในปี 2558         

องค์กรท่ีได้รับรางวัลคือบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โดย ดร. ก้องเกียรติ  
โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล        

3. รางวัล Best Bond Dealer คือ รางวัลท่ีมอบให้กับสถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ท่ีมี 
ความโดดเด่นในการทําธุรกรรมในตลาดรอง ท้ังในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นท่ียอมรับใน
ความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองได้อย่างยอดเยี่ยม มีปริมาณธุรกรรมในตลาดรองสูงสุดในปีท่ี
ผ่านมา 
 องค์กรท่ีได้รับรางวัลคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โดย คุณสอาด  ธีรโรจนวงศ์         
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 

4. รางวัล Sales Staff of the Year คือ รางวัลท่ีมอบให้กับเจ้าหน้าท่ีการตลาด (Sales สถาบันฯ) ซ่ึง 
เป็นท่ียอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
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          ผู้ ไ ด้ รับรางวัล คือ คุณฉัตร ตระกูลงาม  ผู้ เชี่ ยวชาญงานขายผลิตภัณฑ์นักลงทุนอาวุ โส           
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

5. รางวัล Best Bond Securities Firm คือ รางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นใน 
ตลาดตราสารหนี้ท้ังในตลาดแรกและตลาดรองของตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน และมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในทุกด้าน 

องค์กรท่ีได้รับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ ประเทศไทย (จํากัด) มหาชน  
โดย คุณอภิชาติ ต้ังเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทน

รับมอบรางวัล 
6. รางวัล Best Bond House คือ รางวัลท่ีมอบให้แก่สถาบันการเงินท่ีมีความโดดเด่นท้ังในตลาดแรก 

และตลาดรอง ของตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน มีปริมาณการทําธุรกรรมท่ีโดดเด่น และได้รับการ
ลงคะแนนจากผู้ร่วมตลาดสูงสุดในปีทีผ่านมา 
            องค์กรท่ีได้รับรางวัลคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหาร
สายงานธุรกิจตลาดทุน เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 

7. รางวัล Deal of the Year คือ รางวัลท่ีมอบให้แก่ธุรกรรมด้านตราสารหนี้ท่ีมีความโดดเด่นสุดในปี 
ท่ีผ่านมา ธุรกรรมท่ีได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ MHBK189A โดย Mizuho Bank 
Limited ธุรกรรมนี้ได้รับการยอมรับจากท้ังนักลงทุน ผู้ร่วมตลาดและอนุกรรมการตัดสินรางวัลว่ามีบทบาทท่ี
โดดเด่น  

Mizuho Bank เป็นผู้ออกตราสารหนี้รายแรกภายใต้ AMBIF Framework ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ
ของประเทศใน ASEAN+3 ในการยอมรับ Single Submission Form ซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการ
ขับเคลื่อนของการเชื่อมโยงการออกและการลงทุนระหว่างกันในตลาดตราสารหนี้ใน ASEAN+3 ท่ีมากข้ึนใน
อนาคต 
           Mr. Osamu Endo, Executive Officer, General Manager, Region Executive of Thailand 
เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล  ร่วมกับตัวแทนจากผู้จัดจําหน่ายของธุรกรรมนี้สองราย ได้แก่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 

8. รางวัล Issuer of the Year คือ รางวัลท่ีมอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนท่ีมีความโดดเด่น 
ในด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ท่ีออกมีความสอดคล้องต่อท้ังความต้องการ
ของบริษัทและนักลงทุน รวมไปถึงการมีหลักการกํากับกิจการท่ีดี (Good Governance) ทําให้เกิดการยอมรับ
เป็นอย่างสูงจากผู้ร่วมตลาดในตลาดแรกและมีธุรกรรมอย่างต่อเนื่องในตลาดรอง 
          องค์กรท่ีได้รับรางวัลคือ   บริษัทโตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด   โดย Mr. Akira Tsuboi, 
President เป็นผู้ท่ีให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล 
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