
 

 

 
 

PRESS RELEASE 

 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) 
จัดงานมอบรางวัลตราสารหน้ียอดเยี่ยมแห#งป% 2559 

 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหน้ียอดเยี่ยมแห�งป� 2559 (ThaiBMA Best Bond Awards 2016) 
โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อยกย�องความสําเร็จขององค8กรและบุคลากรท่ีมีความโดดเด�นในธุรกรรมตราสารหน้ี และส�งเสริม
พัฒนาการของตลาดตราสารหน้ีใหCเติบโตอย�างย่ังยืน การตัดสินรางวัล Best Bond Awards น้ันมาจากผลการลงคะแนน
ของคณะกรรมการตัดสิน และผูCมีส�วนร�วมในตลาดตราสารหน้ีทุกกลุ�มท้ังดCานผูCออก ผูCลงทุน และสถาบันตัวกลาง รวมกว�า 
150 แห�ง 
 
การมอบรางวัลในป� น้ี ไดC รับเ กียรติจาก คุณสุวิชญ โรจนวานิช ผูC อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
กระทรวงการคลัง ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8 และ เปKนผูCมอบรางวัลโดยมีรายละเอียดของรางวัล
ดังต�อไปน้ี 
 
รางวัล Best Bond Awards แห�งป� 2016   ประกอบไปดCวยรางวัลในดCานต�างๆ ท้ังส้ินรวม 10 รางวัล โดยมีรางวัลของ
กระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 2 รางวัล ไดCแก� 

 
1. MOF Awards Best Primary Market Contributor: รางวัลท่ีมอบใหCกับสถาบันการเงินท่ีไดCรับการจัดสรร
พันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดและ 

 
2. MOF Awards Best Secondary Market Contributor: รางวัลท่ีมอบใหCสถาบันการเงินท่ีมีสัดส�วนมูลค�าธุรกรรม
ซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุด 

 
ซึ่งองค8กรท่ีไดCรับรางวัลท้ังสองคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยคุณสอาด ธีรโรจนวงศ8 ผูCช�วยผูCจัดการใหญ� ฝWายคCา
เงินตราต�างประเทศ สายบริหารการเงิน เปKนผูCท่ีรับมอบรางวัล 
 
 
 



 

 

 
และรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Best Bond Awards) รวม 8 รางวัล ดังน้ี 
 
1. รางวัล Best Bond House: รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับสถาบันการเงินท่ีใหCบริการตราสารหน้ี ท่ีมีความเปKนเลิศในการทํา
ธุรกรรมตราสารหน้ีท้ังในตลาดแรกและตลาดร และมีส�วนร�วมในการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในทุกดCาน ององค8กรท่ีไดCรับ
รางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชยE จํากัด (มหาชน) โดย คุณพรเทพ ปYนยารชุน ผูCช�วยผูCจัดการใหญ� ผูCบริหารสายธุรกิจตลาด
ทุน เปKนผูCรับมอบรางวัล 
 
2. รางวัล Deal of the Year: รางวัลท่ีมอบใหCแก�ธุรกรรมดCานตราสารหน้ีท่ีมีความโดดเด�นท่ีสุดในป�ท่ีผ�านมา ธุรกรรมท่ี
ไดCรับรางวัลในป�น้ีไดCแก� ธุรกรรมการออกตราสารหน้ี BJC199A, BJC219A, BJC239A, BJC269A คร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี  
1 – 4 ของ บริษัท เบอรEลี่ ยุคเกอรE จํากัด (มหาชน) โดยมีคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจCาหนCาท่ีบริหารและ
กรรมการผูCจัดการใหญ� เปKนผูCรับมอบรางวัล ร�วมกับตัวแทนจากผูCจัดจําหน�ายตราสารหน้ี 5 ราย ไดCแก� ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย8 จํากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย8 ภัทร จํากัด (มหาชน)  
 
3. รางวัล Issuer of the Year: รางวัลสําหรับผูCออกหุCนกูCภาคเอกชนท่ี ในป� 2016 ท่ีผ�านมา ท่ีมีความโดดเด�นในดCานการ
ระดมทุนผ�านตลาดตราสารหน้ีท่ีสอดคลCองต�อท้ังความตCองการของบริษัทและของนักลงทุนในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 
รวมไปถึงการมีหลักการกํากับกิจการท่ีดี (Good Governance) องค8กรท่ีไดCรับรางวัลคือ บริษัท ทางด#วนและรถไฟฟSา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูCจัดการ การเงิน เปKนผูCรับมอบรางวัล 
 
4. รางวัล Best Bond Dealer: รางวัลสําหรับสถาบันการเงินผูCคCาตราสารหน้ี (Dealer) ท่ีมีความโดดเด�นในการทํา
ธุรกรรมในตลาดรอง ท้ังในตลาดตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชน และเปKนท่ียอมรับในความสามารถในการใหCบริการคู�คCา
ในตลาดรองไดCอย�างดีเยี่ยม องค8กรท่ีไดCรับรางวัลคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ8 ผูCช�วย
ผูCจัดการใหญ� ฝWายคCาเงินตราต�างประเทศ สายบริหารการเงิน เปKนผูCรับมอบรางวัล 
 
5. รางวัล Best Bond Securities Firm: รางวัลสําหรับบริษัทหลักทรัพย8ท่ีมีความโดดเด�นในตลาดตราสารหน้ีท้ังในตลาด
แรกและตลาดรอง และมีส�วนร�วมในการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในทุกดCานองค8กรท่ีไดCรับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพยEเคจีไอ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย คุณอภิชาต ต้ังเกียรติศิลปg กรรมการผูCจัดการฝWายธุรกิจตราสารหน้ี เปKนผูCรับมอบ
รางวัล 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
6. รางวัล Top Underwriter: รางวัลท่ีมอบใหCแก�สถาบันการเงินท่ีไดCรับความไวCวางใจจากผูCออกตราสารหน้ีภาคเอกชน 
โดยเปKน Underwriter ท่ีมีมูลค�ารวมของการจัดจําหน�ายตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในป� 2016 องค8กรท่ีไดCรับ
รางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชยE จํากัด (มหาชน) โดย คุณอัศมาภรณ8 ปYญจนวพร ผูCอํานวยการผลิตภัณฑ8ตราสารหน้ี เปKน
ผูCรับมอบรางวัล 
 
7. รางวัล Top Underwriting Securities Firm: รางวัลท่ีมอบใหCแก�บริษัทหลักทรัพย8ท่ีไดCรับความไวCวางใจสูงสุดจากผูC
ออกตราสารหน้ีภาคเอกชน โดยการเปKน Underwriter มีมูลค�ารวมของการจัดจําหน�ายตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะยาว
สูงสุดในป� 2016องค8กรท่ีไดCรับคือ บริษัทหลักทรัพยE เอเซีย พลัส จํากัด โดย ดร.กCองเกียรติ โอภาสวงการ ประธาน
กรรมการบริหาร เปKนผูCท่ีรับมอบรางวัล 
 
8. รางวัล Sales Staff of the Year: รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับเจCาหนCาท่ีการตลาด (Sales สถาบันฯ) ซึ่งเปKนท่ียอมรับใน
ความสามารถดCานการบริการลูกคCา และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานผูCไดCรับรางวัลคือ คุณนิธิวัฒนE คูสุวรรณ 
Vice President, Global Markets Sales ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส8 สาขากรุงเทพ เปKนผูCไดCรับรางวัล 


