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สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหน้ียอดเย่ียมแห�งป� 2560 (ThaiBMA Best Bond Awards 

2017) วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ: 2561 เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ ห?อง Grand Hall ช้ัน 2 โรงแรม The Athenee 

(ถนนวิทยุ) โดยมีวัตถุประสงค:เพื่อยกย�ององค:กรและบุคลากรท่ีมีความโดดเด�นในธุรกรรมตราสารหน้ี และส�งเสริม

ให?องค:กรต�าง ๆ ที่เก่ียวข?องร�วมกันพัฒนาตลาดตราสารหน้ีให?เติบโตอย�างย่ังยืน การตัดสินรางวัล Best Bond 

Awards น้ันมาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู?มีส�วนร�วมในตลาด

ตราสารหน้ีทุกภาคส�วนท้ังในด?านผู?ออกตราสารหน้ี นักลงทุนสถาบัน และ สถาบันการเงินเปOนต?น 

 

การมอบรางวัลในป�น้ีได?รับเกียรติจาก ดร. วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธาน

กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ คุณจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปOนผู?มอบรางวัลโดย

มีรายละเอียดรางวัลดังต�อไปน้ี 

 



 

 

 

รางวัล Best Bond Awards แห�งป� 2017 ประกอบไปด?วยรางวัลในด?านต�างๆ ทั้งส้ินรวม 14 รางวัล  

โดยมีรางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 2 รางวัล ได?แก� 

 

1. Best Primary Market Contributor รางวัลท่ีมอบให?แก�สถาบันการเงินคู�ค?าพันธบัตรของกระทรวงการคลัง

ที่มีบทบาทโดดเด�นในตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาล โดยได?รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในป� 

2560 

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารซิต้ีแบงกH เอ็น. เอ. โดย คุณนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผูBจัดการใหญ# สาย

งานตลาดเงินตลาดทุน เปRนผูBข้ึนรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก 

 

2. Best Secondary Market Contributor รางวัลท่ีมอบให?แก�สถาบันการเงินคู�ค?าพันธบัตรของ

กระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด�นในการส�งเสริมสภาพคล�องของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค�าธุรกรรมซ้ือขาย

พันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในป� 2560 

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารซิต้ีแบงกH เอ็น. เอ. โดย คุณปาริศักด์ิ สิทธิวรรณธา หัวหนBาฝ\ายคBาเงินตรา

ต#างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สายงานตลาดเงินตลาดทุน เปRนผูBข้ึนรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานข้ึนรับเหรียญ

ที่ระลึก 

 

  



 

 

 

และรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Best Bond Awards) รวม 12 รางวัล ได?แก�  

 

1. Sales Staff of the Year รางวัลยอดเย่ียมสําหรับเจ?าหน?าท่ีการตลาดตราสารหน้ีซ่ึงเปOนท่ียอมรับใน

ความสามารถด?านการบริการลูกค?า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ผูBไดBรับรางวัล คือ คุณนิธิวัฒนH คูสุวรรณ Vice President, Global Markets Sales ธนาคารบีเอ็นพี 

พารีบาสH สาขากรุงเทพ (ผูBรับแทน คุณปdญญา พงศานรากุล, MD, Head of Global Market Sales) 

 

2. Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market รางวัลท่ีมอบให?แก�บริษัท

หลักทรัพย:ท่ีส�งเสริมให?เกิดสภาพคล�องของหุ?นกู?ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค�ารวมของการซ้ือขายหุ?นกู?

ภาคเอกชนมากท่ีสุดในป� 2560 

สถาบันที่ไดBรับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพยH เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย คุณอภิชาต 

ต้ังเกียรติศิลปm  Managing Director, Fixed Income Business เปRนผูBข้ึนรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานข้ึนรับ

เหรียญที่ระลึก 

 

3. Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลท่ีมอบให?แก�ธนาคารที่ส�งเสริมให?

เกิดสภาพคล�องของหุ?นกู?ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค�ารวมของการซ้ือขายหุ?นกู?ภาคเอกชนมากที่สุดในป� 

2560 

สถาบันที่ไดBรับรางวัลคือ ธนาคารทิสโกB จํากัด (มหาชน) โดย คุณเมธา ปrงสุทธิวงศH รองกรรมการผูBจัดการใหญ# 

สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร เปRนผูBข้ึนรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก 

 

4. Top Underwriting Securities Firm รางวัลท่ีมอบให?แก�บริษัทหลักทรัพย:ท่ีได?รับความไว?วางใจจากผู?ออก

ตราสารหน้ีภาคเอกชน ให?เปOน Underwriter ท่ีมีมูลค�ารวมของการจัดจําหน�ายหุ?นกู?ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดใน

ป� 2560 

สถาบันที่ไดBรับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพยHภัทร จํากัด (มหาชน) โดย คุณอนุวัฒนH ร#วมสุข กรรมการผูBจัดการ 

หัวหนBาฝ\ายตลาดทุน เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานข้ึนรับเหรียญที่ระลึก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Top Underwriting Bank รางวัลท่ีมอบให?แก�ธนาคารที่ได?รับความไว?วางใจจากผู?ออกตราสารหน้ีภาคเอกชน 

ให?เปOน Underwriter ท่ีมีมูลค�ารวมของการจัดจําหน�ายหุ?นกู?ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในป� 2560  

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณประเสริฐ  ดีจงกิจ  SVP ผูBจัดการฝ\ายทุน

ธนกิจ เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก 

 

6. Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market รางวัลท่ีมอบให?แก�บริษัทจัดการกองทุนท่ี

โดดเด�นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหน้ีโดยมีมูลค�ารวมของตราสารหน้ีภายใต?การบริหารสูงสุดในป� 2560 

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ บริษัทหลักทรัพยHจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด โดย คุณวศิน วณิชยHวรนันตH         

ประธานกรรมการบริหาร เปRนผูBข้ึนรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก 

 



 

 

 

7. Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเย่ียมสําหรับบริษัทหลักทรัพย:ท่ีมีความเปOนเลิศในการทําธุรกรรม

ตราสารหน้ีท้ังในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทท่ีโดดเด�นในการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 

สถาบันที่ไดB รับรางวัล คือ บริษัทหลักทรัพยH เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย คุณอภิชาต 

ต้ังเกียรติศิลปm  กรรมการผูBจัดการฝ\ายธุรกิจตราสารหน้ี เปRนผูBข้ึนรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานข้ึนรับเหรียญที่

ระลึก 

 

8. Best Bond Dealer รางวัลยอดเย่ียมสําหรับสถาบันการเงินผู?ค?าตราสารหน้ี (Dealer) ซึ่งเปOนท่ียอมรับใน

ความสามารถในการให?บริการในตลาดรอง 

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดย คุณวิชัย ต้ังเจตนาพร ผูBบริหารกลุ#มธุรกิจ

งานคBา (Capital Markets Trading Management Head) พรBอมทีมงานข้ึนรับเหรียญที่ระลึก 

 

  



 

 

 

9. Best Bond House รางวัลยอดเย่ียมสําหรับสถาบันการเงินท่ีมีความเปOนเลิศในการทําธุรกรรมตราสารหน้ีท้ัง

ในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทท่ีโดดเด�นในการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดย คุณวิชัย  ต้ังเจตนาพร ผูBบริหารกลุ#มธุรกิจ

งานคBา (Capital Markets Trading Management Head) พรBอมทีมงานข้ึนรับเหรียญที่ระลึก 

 

10. Most Innovative Deal รางวัลสําหรับตราสารหน้ีท่ีมีความโดดเด�นในการระดมทุนอย�างสร?างสรรค: เป_ดมิติ

ใหม�ในการใช?ตราสารหน้ีซึ่งเปOนท่ียอมรับและประสบความสําเร็จในตลาด  

หุBนกูBที่ไดBรับรางวัลคือ หุBนกูBแปลงสภาพของบริษัทสหพัฒนาอินเตอรHโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2560 ผูB

ขึ้นรับถBวยรางวัลมี 2 สถาบัน ไดBแก#  

1. บริษัทสหพัฒนาอินเตอรHโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) โดย คุณวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริหารและ

กรรมการรองผูBจัดการใหญ# ประธานเจBาหนBาที่สายการเงินและลงทุน 

2. Underwriter: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณประเสริฐ ดีจงกิจ SVP ผูBจัดการฝ\ายทุน 

ธนกิจ 

 

11. Deal of the Year เปOนรางวัลที่มอบให?แก�ธุรกรรมการออกตราสารหน้ีที่มีความโดดเด�นท่ีสุดในทุก ๆ ด?าน

และเปOนที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว?างในป� 2560 

หุBนกูBที่ไดBรับรางวัลคือ หุBนกูBของบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอรH เอสพีวี 1 จํากัด คร้ังที่ 1/2560 ชุดที่ 1-11 ผูBขึ้น

รับรางวัล 3 สถาบัน ไดBแก#      

1. บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอรH จํากัด (มหาชน) โดย คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจBาหนBาที่

บริหาร  

2. Underwriter: ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) คุณกนตHธีรH ประเสริฐวงศH ผูBช#วยกรรมการ

ผูBจัดการใหญ# 

3. Underwriter: ธนาคารไทยพาณิชยH จํากัด (มหาชน) คุณอัศมาภรณH ปdญจนวพร ผูBอํานวยการ 

ผลิตภัณฑHตราสารหนี้ 

 



 

 

 

12. Distinguished Issuer Award รางวัลที่มอบให?แก�ผู?ออกหุ?นกู?ท่ีมีบทบาทโดดเด�นในการพัฒนาตลาดตราสาร

หน้ีภาคเอกชน โดยการออกตราสารหน้ีอย�างต�อเน่ือง จนเปOนท่ียอมรับจากนักลงทุนในวงกว?างอย�างต�อเน่ือง

ยาวนาน 

สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ บริษัท ปูนซีเมนตHไทย จํากัด (มหาชน) โดย คุณยุทธนา เจียมตระการ ผูBช#วย

ผูBจัดการใหญ# การบริหารกลาง เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก 


