PRESS RELEASE
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห#งป% 2559
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแหงป 2559 (ThaiBMA Best Bond Awards 2016)
โดยมีวัตถุประสงค8เพื่อยกยองความสําเร็จขององค8กรและบุคลากรที่มีความโดดเดนในธุรกรรมตราสารหนี้ และสงเสริม
พัฒนาการของตลาดตราสารหนี้ใหCเติบโตอยางยั่งยืน การตัดสินรางวัล Best Bond Awards นั้นมาจากผลการลงคะแนน
ของคณะกรรมการตัดสิน และผูCมีสวนรวมในตลาดตราสารหนี้ทุกกลุมทั้งดCานผูCออก ผูCลงทุน และสถาบันตัวกลาง รวมกวา
150 แหง
การมอบรางวั ล ในปนี้ ไ ดC รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ สุ วิ ช ญ โรจนวานิ ช ผูC อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ
สํา นัก งานคณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรัพ ย8แ ละตลาดหลั กทรัพ ย8 และ เปKน ผูC มอบรางวั ลโดยมีร ายละเอียดของรางวั ล
ดังตอไปนี้
รางวัล Best Bond Awards แหงป 2016 ประกอบไปดCวยรางวัลในดCานตางๆ ทั้งสิ้นรวม 10 รางวัล โดยมีรางวัลของ
กระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 2 รางวัล ไดCแก
1. MOF Awards Best Primary Market Contributor: รางวัลที่มอบใหCกับสถาบันการเงินที่ไดCรับการจัดสรร
พันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดและ
2. MOF Awards Best Secondary Market Contributor: รางวัลที่มอบใหCสถาบันการเงินที่มีสัดสวนมูลคาธุรกรรม
ซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุด
ซึ่งองค8กรที่ไดCรับรางวัลทั้งสองคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยคุณสอาด ธีรโรจนวงศ8 ผูCชวยผูCจัดการใหญ ฝWายคCา
เงินตราตางประเทศ สายบริหารการเงิน เปKนผูCที่รับมอบรางวัล

และรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Best Bond Awards) รวม 8 รางวัล ดังนี้
1. รางวัล Best Bond House: รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับสถาบันการเงินที่ใหCบริการตราสารหนี้ ที่มีความเปKนเลิศในการทํา
ธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดร และมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในทุกดCาน ององค8กรที่ไดCรับ
รางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชยE จํากัด (มหาชน) โดย คุณพรเทพ ปYนยารชุน ผูCชวยผูCจัดการใหญ ผูCบริหารสายธุรกิจตลาด
ทุน เปKนผูCรับมอบรางวัล
2. รางวัล Deal of the Year: รางวัลที่มอบใหCแกธุรกรรมดCานตราสารหนี้ที่มีความโดดเดนที่สุดในปที่ผานมา ธุรกรรมที่
ไดCรับรางวัลในปนี้ไดCแก ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ BJC199A, BJC219A, BJC239A, BJC269A ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่
1 – 4 ของ บริษัท เบอรEลี่ ยุคเกอรE จํากัด (มหาชน) โดยมีคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจCาหนCาที่บริหารและ
กรรมการผูCจัดการใหญ เปKนผูCรับมอบรางวัล รวมกับตัวแทนจากผูCจัดจําหนายตราสารหนี้ 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: รางวัลสําหรับผูCออกหุCนกูCภาคเอกชนที่ ในป 2016 ที่ผานมา ที่มีความโดดเดนในดCานการ
ระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ที่สอดคลCองตอทั้งความตCองการของบริษัทและของนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
รวมไปถึงการมีหลักการกํากับกิจการที่ดี (Good Governance) องค8กรที่ไดCรับรางวัลคือ บริษัท ทางด#วนและรถไฟฟSา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผูCจัดการ การเงิน เปKนผูCรับมอบรางวัล
4. รางวัล Best Bond Dealer: รางวัลสําหรับสถาบันการเงินผูCคCาตราสารหนี้ (Dealer) ที่มีความโดดเดนในการทํา
ธุรกรรมในตลาดรอง ทั้งในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเปKนที่ยอมรับในความสามารถในการใหCบริการคูคCา
ในตลาดรองไดCอยางดีเยี่ยม องค8กรที่ไดCรับรางวัลคือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ8 ผูCชวย
ผูCจัดการใหญ ฝWายคCาเงินตราตางประเทศ สายบริหารการเงิน เปKนผูCรับมอบรางวัล
5. รางวัล Best Bond Securities Firm: รางวัลสําหรับบริษัทหลักทรัพย8ที่มีความโดดเดนในตลาดตราสารหนี้ทั้งในตลาด
แรกและตลาดรอง และมีสวนรวมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในทุกดCานองค8กรที่ไดCรับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพยEเคจีไอ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลปg กรรมการผูCจัดการฝWายธุรกิจตราสารหนี้ เปKนผูCรับมอบ
รางวัล

6. รางวัล Top Underwriter: รางวัลที่มอบใหCแกสถาบันการเงินที่ไดCรับความไวCวางใจจากผูCออกตราสารหนี้ภาคเอกชน
โดยเปKน Underwriter ที่มีมูลคารวมของการจัดจําหนายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในป 2016 องค8กรที่ไดCรับ
รางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชยE จํากัด (มหาชน) โดย คุณอัศมาภรณ8 ปYญจนวพร ผูCอํานวยการผลิตภัณฑ8ตราสารหนี้ เปKน
ผูCรับมอบรางวัล
7. รางวัล Top Underwriting Securities Firm: รางวัลที่มอบใหCแกบริษัทหลักทรัพย8ที่ไดCรับความไวCวางใจสูงสุดจากผูC
ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการเปKน Underwriter มีมูลคารวมของการจัดจําหนายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาว
สูงสุดในป 2016องค8กรที่ไดCรับคือ บริษัทหลักทรัพ ยE เอเซีย พลัส จํากัด โดย ดร.กCองเกียรติ โอภาสวงการ ประธาน
กรรมการบริหาร เปKนผูCที่รับมอบรางวัล
8. รางวัล Sales Staff of the Year: รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับเจCาหนCาที่การตลาด (Sales สถาบันฯ) ซึ่งเปKนที่ยอมรับใน
ความสามารถดCานการบริการลูกคCา และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานผูCไดCรับรางวัลคือ คุณนิธิวัฒนE คูสุวรรณ
Vice President, Global Markets Sales ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส8 สาขากรุงเทพ เปKนผูCไดCรับรางวัล

