PRESS RELEASE
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห#งป% 2560
BEST BOND AWARDS 2017

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแหงป 2560 (ThaiBMA Best Bond Awards
2017) วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ: 2561 เวลา 18.30 – 20.30 น. ณ ห?อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม The Athenee
(ถนนวิทยุ) โดยมีวัตถุประสงค:เพื่อยกยององค:กรและบุคลากรที่มีความโดดเดนในธุรกรรมตราสารหนี้ และสงเสริม
ให?องค:กรตาง ๆ ที่เกี่ยวข?องรวมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให?เติบโตอยางยั่งยืน การตัดสินรางวัล Best Bond
Awards นั้นมาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู?มีสวนรวมในตลาด
ตราสารหนี้ทุกภาคสวนทั้งในด?านผู?ออกตราสารหนี้ นักลงทุนสถาบัน และ สถาบันการเงินเปOนต?น
การมอบรางวัลในปนี้ได?รับเกียรติจาก ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธาน
กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ คุณจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปOนผู?มอบรางวัลโดย
มีรายละเอียดรางวัลดังตอไปนี้

รางวัล Best Bond Awards แหงป 2017 ประกอบไปด?วยรางวัลในด?านตางๆ ทั้งสิ้นรวม 14 รางวัล
โดยมีรางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 2 รางวัล ได?แก
1. Best Primary Market Contributor รางวัลที่มอบให?แกสถาบันการเงินคูค?าพันธบัตรของกระทรวงการคลัง
ที่มีบทบาทโดดเดนในตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาล โดยได?รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในป
2560
สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารซิตี้แบงกH เอ็น. เอ. โดย คุณนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผูBจัดการใหญ# สาย
งานตลาดเงินตลาดทุน เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก
2. Best

Secondary

Market

Contributor รางวั ลที่ ม อบให? แ กสถาบั นการเงิ นคู ค? า พั นธบั ตรของ

กระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเดนในการสงเสริมสภาพคลองของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลคาธุรกรรมซื้อขาย
พันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในป 2560
สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารซิตี้แบงกH เอ็น. เอ. โดย คุณปาริศักดิ์ สิทธิวรรณธา หัวหนBาฝ\ายคBาเงินตรา
ต#างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สายงานตลาดเงินตลาดทุน เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญ
ที่ระลึก

และรางวัลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Best Bond Awards) รวม 12 รางวัล ได?แก
1. Sales Staff of the Year รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับเจ?าหน?าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเปOนที่ยอมรับใน
ความสามารถด?านการบริการลูกค?า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ผูBไดBรับรางวัล คือ คุณนิธิวัฒนH คูสุวรรณ Vice President, Global Markets Sales ธนาคารบีเอ็น พี
พารีบาสH สาขากรุงเทพ (ผูBรับแทน คุณปdญญา พงศานรากุล, MD, Head of Global Market Sales)
2. Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให?แกบริษัท
หลัก ทรั พย: ที่สงเสริ มให?เกิ ดสภาพคลองของหุ?นกู? ภ าคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมู ลคารวมของการซื้ อขายหุ?นกู?
ภาคเอกชนมากที่สุดในป 2560
สถาบั น ที่ ไ ดB รับ รางวั ลคื อ บริ ษั ท หลั กทรั พ ยH เคจี ไ อ (ประเทศไทย) จํ ากั ด (มหาชน)

โดย คุ ณอภิ ช าต

ตั้งเกียรติศิลปm Managing Director, Fixed Income Business เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับ
เหรียญที่ระลึก

3. Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให?แกธนาคารที่สงเสริมให?
เกิดสภาพคลองของหุ?นกู?ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลคารวมของการซื้อขายหุ?นกู?ภ าคเอกชนมากที่สุดในป
2560
สถาบันที่ไดBรับรางวัลคือ ธนาคารทิสโกB จํากัด (มหาชน) โดย คุณเมธา ปrงสุทธิวงศH รองกรรมการผูBจัดการใหญ#
สายธนบดีธนกิจและบริการธนาคาร เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก
4. Top Underwriting Securities Firm รางวัลที่มอบให?แกบริษัทหลักทรัพย:ที่ได?รับความไว?วางใจจากผู?ออก
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ให?เปOน Underwriter ที่มีมูลคารวมของการจัดจําหนายหุ?นกู?ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดใน
ป 2560
สถาบันที่ไดBรับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพยHภัทร จํากัด (มหาชน) โดย คุณอนุวัฒนH ร#วมสุข กรรมการผูBจัดการ
หัวหนBาฝ\ายตลาดทุน เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก

5. Top Underwriting Bank รางวัลที่มอบให?แกธนาคารที่ได?รับความไว?วางใจจากผู?ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน
ให?เปOน Underwriter ที่มีมูลคารวมของการจัดจําหนายหุ?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 รางวัลที่มอบให?แกบริษัทจัดการกองทุนที่
โดดเดนในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลคารวมของตราสารหนี้ภายใต?การบริหารสูงสุดในป 2560
สถาบั น ที่ไ ดB รับรางวั ล คือ บริ ษัท หลั กทรัพยH จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด โดย คุ ณวศิ น วณิชยHว รนั น ตH
ประธานกรรมการบริหาร เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก

7. Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับบริษัทหลักทรัพย:ที่มีความเปOนเลิศในการทําธุรกรรม
ตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทที่โดดเดนในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สถาบั น ที่ ไ ดB รั บ รางวั ล คื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ยH เคจี ไ อ (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) โดย คุ ณ อภิ ช าต
ตั้งเกียรติศิลปm กรรมการผูBจัดการฝ\ายธุรกิจตราสารหนี้ เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่
ระลึก
8. Best Bond Dealer รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับสถาบันการเงินผู?ค?าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเปOนที่ยอมรับใน
ความสามารถในการให?บริการในตลาดรอง
สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดย คุณวิชัย ตั้งเจตนาพร ผูBบริหารกลุ#มธุรกิจ
งานคBา (Capital Markets Trading Management Head) พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก

9. Best Bond House รางวัลยอดเยี่ยมสําหรับสถาบันการเงินที่มีความเปOนเลิศในการทําธุรกรรมตราสารหนี้ทั้ง
ในตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนมีบทบาทที่โดดเดนในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สถาบันที่ไดBรับรางวัล คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดย คุณวิชัย ตั้งเจตนาพร ผูBบริหารกลุ#มธุรกิจ
งานคBา (Capital Markets Trading Management Head) พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก
10. Most Innovative Deal รางวัลสําหรับตราสารหนี้ที่มีความโดดเดนในการระดมทุนอยางสร?างสรรค: เป_ดมิติ
ใหมในการใช?ตราสารหนี้ซึ่งเปOนที่ยอมรับและประสบความสําเร็จในตลาด
หุBนกูBที่ไดBรับรางวัลคือ หุBนกูBแปลงสภาพของบริษัทสหพัฒนาอินเตอรHโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ผูB
ขึ้นรับถBวยรางวัลมี 2 สถาบัน ไดBแก#
1. บริ ษั ท สหพั ฒนาอิ น เตอรH โ ฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน) โดย คุ ณ วิ ชั ย กุ ล สมภพ กรรมการบริ ห ารและ
กรรมการรองผูBจัดการใหญ# ประธานเจBาหนBาที่สายการเงินและลงทุน
2. Underwriter: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย คุณประเสริฐ ดีจงกิจ SVP ผูBจัดการฝ\ายทุน
ธนกิจ
11. Deal of the Year เปOนรางวัลที่มอบให?แกธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเดนที่สุดในทุก ๆ ด?าน
และเปOนที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว?างในป 2560
หุBนกูBที่ไดBรับรางวัลคือ หุBนกูBของบริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอรH เอสพีวี 1 จํากัด ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1-11 ผูBขึ้น
รับรางวัล 3 สถาบัน ไดBแก#
1. บริษัท อมตะ บี. กริ ม เพาเวอรH จํ ากั ด (มหาชน) โดย คุณปรีย นาถ สุ น ทรวาทะ ประธานเจBาหนBาที่
บริหาร
2. Underwriter: ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) คุณกนตHธีรH ประเสริฐวงศH ผูBช#วยกรรมการ
ผูBจัดการใหญ#
3. Underwriter: ธนาคารไทยพาณิ ช ยH จํ ากั ด (มหาชน) คุ ณ อั ศ มาภรณH ปd ญ จนวพร ผูB อํ า นวยการ
ผลิตภัณฑHตราสารหนี้

12. Distinguished Issuer Award รางวัลที่มอบให?แกผู?ออกหุ?นกู?ที่มีบทบาทโดดเดนในการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ ภ าคเอกชน โดยการออกตราสารหนี้ อยางตอเนื่ อง จนเปO นที่ยอมรับจากนั ก ลงทุ นในวงกว?า งอยางตอเนื่ อง
ยาวนาน
สถาบั น ที่ ไ ดB รั บรางวั ล คื อ บริ ษั ท ปู น ซี เ มนตH ไ ทย จํ ากัด (มหาชน) โดย คุ ณยุ ท ธนา เจี ย มตระการ ผูBช# ว ย
ผูBจัดการใหญ# การบริหารกลาง เปRนผูBขึ้นรับถBวยรางวัล พรBอมทีมงานขึ้นรับเหรียญที่ระลึก

