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งานสัมมนานี้ไดรับเกียรติจาก

แหง-ประเทศไทย กลาวสุนทรพจนเพื่อเปดงาน
Asia-Pacific , ICMA วิทยากรผู
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเงินจากการใชกฏเกณฑ 
ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไดใหเกียรติกลาวปดงาน

นอกจากนี้ในชวงทายของงานไดมีการแลกเปล่ียน 
และ ICMA เพื่อสรางความรวมมือ
ตลาดการเงิน 

งานสัมมนาคร้ังนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมากจาก
ระดับสูงจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ 
สาธารณะ บริษัทผูออกตราสารหน้ี 
อันดับความนาเช่ือถือ และผูลงทุนสถาบัน 
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ไดรับเกียรติจาก คุณจันทวรรณ สุจริตกุล ผูชวยผูวาการ สายตลาดการเงิน ธนาคาร
กลาวสุนทรพจนเพื่อเปดงาน และ Mr. Mushtaq Kapasi, Chief Representative 

วิทยากรผูมาใหความรูเกี่ยวกับกฏเกณฑ BASEL III 
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับภาคการเงินจากการใชกฏเกณฑ BASEL III นี้ และมี ดร

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไดใหเกียรติกลาวปดงาน  
นอกจากนี้ในชวงทายของงานไดมีการแลกเปล่ียน MOU ระหวาง สมาค

ความรวมมือในการแลกเปล่ียนสาระความรูและขอมูลที่เปนประโยชนในการพั

งานสัมมนาคร้ังนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากผูเขารวมงานที่หลากหลาย ไดแก
ๆ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต

บริษัทผูออกตราสารหน้ี สถาบันผูคาตราสารหน้ี ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี 
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ผูชวยผูวาการ สายตลาดการเงิน ธนาคาร
Chief Representative 

BASEL III รวมถึงแนวทางการ
และมี ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม 

ระหวาง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนา

ที่หลากหลาย ไดแก ผูบริหาร
ต. สํานักงานบริหารหน้ี

ผูคาตราสารหน้ี ผูจัดจําหนายตราสารหน้ี สถาบันจัด

 


