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ขอบังคับ  
ของ 

ชมรมวาณชิธนกิจ 
สมาคมบรษิัทหลักทรพัยไทย 

 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 

ขอ 1 ชมรมนี้มีชื่อวา “ชมรมวาณิชธนกจิ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย” 

มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Investment Banking Club” (IB Club) 

คําวา “ชมรม” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายถึง “ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย” 

คําวา “บริษัท” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายถึง “บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากดั และใหหมายความรวมถึง     

นิติบุคคลท่ีมกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ” 

คําวา “ผูควบคุมการปฏิบตัิงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงนิ” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายถึง “ผูที่ไดรับ    

มอบหมายจากบริษัทใหเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  โดยตองเปนผูที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเปนผูที่ผานการทดสอบความรูที่ปรึกษา

ทางการเงินที่จัดทดสอบโดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในป พ.ศ. 2543   หรือเปนผูที่ผานการอบรมตาม  

หลักสูตรทีป่รึกษาทางการเงินที่ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพยไทย กําหนดโดยความเห็นชอบของ   
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนไป” 

คําวา “กรรมการ” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายถึง “กรรมการของชมรมวาณิชธนกิจ” 

 คําวา “คณะกรรมการ” ตอไปในขอบังคับนี้ใหหมายถึง “คณะกรรมการของชมรมวาณิชธนกิจ” 

ขอ 2 สํานักงานของชมรมตั้งอยู ณ ที่ทําการของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย   
ขอ 3 ในกรณีที่มีปญหาที่จะตองวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับขอบังคบันี้หรอืการดําเนินการของชมรม ใหคณะกรรมการ

เปนผูวินิจฉัยหรอืตีความแลวแตกรณี 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงคของชมรม 

 

ขอ 4 วัตถุประสงคของชมรมมีดังตอไปนี้ 
 4.1 สงเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพยโดยรวม 
 4.2 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจทั้งดานหลักการและดานปฏิบัต ิ
 4.3 เปนตัวแทนของสมาชิกเพื่อใหความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของในอันที่จะพัฒนาธุรกิจ

  วาณิชธนกิจ 



   

 2 

4.4 กํากับดูแลสมาชกิของชมรมใหปฏิบัติตามระเบยีบ ขอบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทาง 
 ชมรมไดกําหนดขึ้น 

 4.5 ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในการแกไขปญหาตาง ๆ เกีย่วกับธุรกิจวาณิชธนกิจ รวมทั้งการ 
  ประนอมขอพิพาทระหวางสมาชกิ หรือกับบคุคลภายนอกอนัเกี่ยวเนือ่งกับการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ 
 4.6 สงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรขาวสารทางวิชาการและขาวสารเกีย่วกับธรุกิจวาณิชธนกิจ 
 

หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ขอ 5 สมาชิกชมรมไดแก 
 5.1 บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยประเภทที่ปรึกษาการลงทนุ หรือการจัดจําหนาย       
  หลักทรัพย  
 5.2 บริษัทที่มีคุณสมบัต ิดังตอไปนี ้
 5.2.1 เปนสถาบนัการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเปนที่ปรกึษาทางดาน 
  การเงิน หรือทีป่รึกษาทางดานการบญัชี ที่จดทะเบยีนประกอบธุรกจิในประเทศไทย 
 5.2.2 มีสายงานที่รับผิดชอบการปฏิบัตหินาที่เปนที่ปรกึษาทางการเงินที่ชดัเจน โดยในสายงานดังกลาว 
  ตองมีผูที่บริษัทกาํหนดใหเปนผูควบคุมการปฏิบัตงิานอยางนอย 1 คน  
 5.2.3 มีกรรมการ ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายที่รับผิดชอบงานดานที่ปรกึษาทางการเงิน หรือ 
  บุคคลอืน่ที่มีอํานาจหนาที่เชนเดยีวกับบุคคลดังกลาว และผูที่บริษัทกําหนดใหเปนผูควบคุมการ 
  ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีจรรยาบรรณ มีความสามารถหรือมปีระสบการณใน 
  ธุรกิจที่จะดําเนินการและไมมลีักษณะตองหามดังตอไปนี้ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 
 5.2.3.1 มีประวัติเคยถกูไลออก ปลดออก ใหออก หรือตองคดี เนื่องจากการกระทําทุจริต 
 5.2.3.2 มีประวัตคิวามผิดตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพยหลายคร้ัง หรือ     
  ที่เปนความผิดรายแรงอันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบในการ 
  บริหารงาน 
 5.2.4 มีหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติงานท่ีรัดกมุและเช่ือถือได และแสดงไดวาจะสามารถปฏิบัติงานเปน

  ที่ปรึกษาทางการเงินไดเยีย่งผูประกอบวิชาชีพเชนนัน้พึงกระทํา 
 5.2.5 มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวอยางนอย 10 ลานบาท และมสีวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 5  
  ลานบาท 
 5.2.6 มีคุณสมบัติอืน่ใดที่คณะกรรมการกําหนด 

สมาชิกของชมรมจะเปนสมาชิกของสมาคมหรือชมรมอื่น ๆ ที่มีวัตถปุระสงคเชนเดียวกันกับชมรมไมได 
ขอ 6 บริษัทที่มีคุณสมบัติตามขอ 5 ซึ่งมีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรมใหยื่นใบสมัครตอเลขาธกิาร

ชมรมตามวิธกีารที่ชมรมกําหนด และใหเลขาธิการชมรมนําใบสมคัรนั้นเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาคําขอ
เขาเปนสมาชกิ เมื่อคณะกรรมการมีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิกแลว ใหเลขาธิการชมรมมีหนังสือแจง
ใหผูสมัครนั้นทราบภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ลงมต ิ
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ขอ 7 สมาชิกภาพเร่ิมตัง้แตวันที่ผูสมัครไดชําระคาบํารุงเรียบรอยแลว 
ขอ 8 สมาชิกยอมขาดจากสมาชกิภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี ้
 8.1 สมาชิกแจงเปนลายลกัษณอักษรขอลาออกจากชมรม 
 8.2 สมาชิกไมชําระคาบํารุงรายป และคณะกรรมการมมีติใหออก 
 8.3 ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหถอนชื่อจากทะเบียนสมาชกิดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน 
  สมาชิกที่มาประชมุ 
 8.4 คณะกรรมการมมีติใหพนจากสมาชิกภาพตามขอบังคับของชมรมหมวดที ่8 ขอ 28 
 8.5 สมาชิกตามขอ 5.2 ไมไดรับใบอนุญาตการเปนที่ปรกึษาทางการเงินจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

  เปนระยะเวลา 2 ป ติดตอกัน  
 

หมวดที่ 4 
คาลงทะเบียนและคาบํารุง 

 

ขอ 9 สมาชิกตองชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงชมรม ดังนี ้
 9.1 คาลงทะเบียนสมาชิกแรกเขาเปนเงินจํานวน 50,000 บาท และคาบํารุงรายป ๆ ละ 20,000 บาท หรือ 

  ตามที่คณะกรรมการกําหนดแตไมเกิน 20,000 บาท 

 9.2 สมาชิกตองชําระคาบํารุงรายปภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด  
  

หมวดที่ 5 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

 

ขอ 10 สมาชิกมีสิทธิและหนาที่ดังนี ้
 10.1 ปฏิบัติตามขอบังคับและจรรยาบรรณของชมรม 
 10.2 แสดงความคดิเหน็และออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุม 
 10.3 เสนอและเลือกตัง้กรรมการของชมรม 
 10.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม 
 10.5 ไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมของชมรม 

 
หมวดที่ 6 

การประชุมสมาชิก 
 

ขอ 11 ใหคณะกรรมการจัดประชุมสมาชกิสามัญประจําป ปละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน นับแตวันปดรอบระยะเวลาบัญชี
ของชมรม 



   

 4 

ขอ 12 การประชุมสมาชกิคราวอื่น ใหเรียกวาประชุมวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการ หรือสมาชกิจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 
ของจํานวนสมาชกิทั้งหมดจะรองขอใหคณะกรรมการจัดประชุม โดยแจงเหตุรองขอจัดประชุมนั้นเปนลายลักษณ
อักษรไปยังเลขาธิการชมรม 

ขอ 13 การประชุมสมาชกิสามัญประจําป ตองมีสมาชกิมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดจึงจะ
ครบเปนองคประชุม หากเวลาผานพนไป 1 ชั่วโมง สมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหเลือ่นการประชุมไปคราวหนา 
และใหคณะกรรมการเรียกประชมุใหม การประชุมครั้งหลังนี้แมสมาชิกไมครบเปนองคประชุมก็ใหดําเนินการ
ประชุมไปได 

ขอ 14 การประชุมสมาชกิวิสามัญ ตองมสีมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเปน
องคประชุม หากเวลาผานพนไป 1 ชั่วโมง สมาชกิมาไมครบองคประชมุก็ใหเลื่อนการประชุมไปคราวหนา และให
คณะกรรมการเรียกประชมุใหม การประชุมครั้งหลงันี้ แมมีสมาชกิไมครบเปนองคประชุมก็ใหดําเนินการประชุม
ไปได เวนแตในกรณีของการประชุมสมาชกิวิสามัญที่สมาชกิรองขอใหคณะกรรมการจัดประชุมนั้น หากสมาชกิมา
ไมครบเปนองคประชุมก็ใหยกเลิกการประชุมนัน้เสยี 

ขอ 15 การบอกกลาวประชุมสมาชกิ ใหแจงลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 5 วันทําการโดยทางจดหมายนําสงหรือ
โทรสาร พรอมทัง้แจงรายละเอียด วัน เวลา สถานที ่และวาระการประชุม 

ขอ 16 ใหประธานชมรมเปนประธานในท่ีประชุมสมาชกิ ถาประธานชมรมไมมาประชุมใหรองประธานชมรมทาํหนาที่แทน 
ถารองประธานชมรมไมมาประชุมใหสมาชิกเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน 

ขอ 17 ใหที่ประชุมถือคะแนนเสียงขางมากในที่ประชุมเปนเกณฑ สมาชิกแตละรายมีคะแนนเสียงรายละหนึ่งเสยีง ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชีข้าด ยกเวนกรณีที่กาํหนดไวเฉพาะในหมวดที ่10 การแกไข  
ขอบังคับของชมรมและการเลกิชมรม 

 

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการชมรมและการบริหารชมรม 

 

ขอ 18 การเลือกตั้งและแตงตั้งคณะกรรมการ 
 18.1 ใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งมจํีานวนไมเกิน 12 คน ประกอบดวยกรรมการจากบริษัทสมาชิกสมาคม 
  บริษัทหลกัทรัพยไทย 8 คน และกรรมการจากบริษัทอื่น ๆ 3 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของที่ประชมุ 

  สมาชิกและกรรมการอีก 1 คน คือ ผูอํานวยการสมาคม เปนกรรมการและเลขาธกิารชมรมโดยตําแหนง 
 18.2 การเลือกตั้งประธานและกรรมการ ใหกระทําโดยสมาชิกเลือกตั้งจากรายช่ือบคุคลที่เสนอโดยสมาชกิตามที ่
  ตนเหน็สมควรใหดํารงตําแหนงประธานและกรรมการแลวแตกรณีจากบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง 
   ในการเลือกตั้งตามวรรคแรก ใหเลือกตั้งประธานกอน โดยใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูที่ไดรับ 
  เลือก หากปรากฏวามีผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดมากกวา 1 คนใหใชวิธีจับสลาก 

ในการเลือกตั้งกรรมการ  ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงตามลําดับไดเปนกรรมการมีจํานวนตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเปนคราว ๆ ไป แตไมเกินจํานวนที่ระบุไวในขอ 18.1 ถามีผูที่ไดคะแนนเทากัน
ในลําดับสดุทายที่จะไดเปนกรรมการคราวนั้น ใหที่ประชุมสมาชิกลงมติใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน 

หากปรากฏวาคะแนนเทากันอกี ใหใชวิธีจับสลาก 
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18.3 บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิรับเลือกตั้ง ประกอบดวยบัญชีรายช่ือของบุคคลที่เสนอโดยสมาชกิใหเปนผูมสีิทธริับ
เลือกตั้งในตําแหนงประธาน และบัญชีรายช่ือของบุคคลที่เสนอโดยสมาชกิใหเปนผูมีสิทธิรบัเลือกตั้งใน

ตําแหนงกรรมการ 
18.4 ผูที่มีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานหรือกรรมการ จะตองมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงในฝายวาณิช

 ธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรม 
18.5 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานและกรรมการ ใหเสนอตอเลขาธกิารชมรมกอนวัน

 ประชุมสมาชกิไมนอยกวาสิบสี่วัน และใหเลขาธิการชมรมสงบัญชีรายช่ือผูสมัครรบัเลือกตั้งไปยังสมาชิก

 ลวงหนากอนวันประชุมสมาชกิไมนอยกวาเจ็ดวัน 
18.6 ใหบรรดากรรมการเลือกตั้งกนัเองเพ่ือดํารงตําแหนง รองประธาน เหรัญญิก และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามที่

 คณะกรรมการเหน็สมควรกําหนดใหมี  
18.7 คณะกรรมการดาํรงตําแหนงคราวละ 3 ป นับจากวันที่ไดรับการเลอืกตั้งโดยกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม
 จะตองออกจากตาํแหนงเมื่อครบ 1 ป และ 2 ป เพื่อใหมีการเลือกตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ตอง
 ออกตามวาระนั้น กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งไดอีก 
18.8 ความในขอ 18.4  ขอ 18.6 และขอ 18.7 มิใหนํามาใชบังคับแกผูอํานวยการสมาคม ซึ่งเปนกรรมการ 

 และเลขาธิการชมรมโดยตําแหนง 
ขอ 19 ใหมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยไมเกนิ 3 คน และ

ผูทรงคุณวุฒิอื่น รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมทีเ่กีย่วของ อีกไมเกิน 6 คน โดยมีวาระคราวละ 1 ป 
ขอ 20 ใหเชิญผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย เขารวมเปนทีป่รึกษาในฝายงานตาง ๆ ของชมรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ขอ 21 ใหเลขาธกิารชมรมแจงรายช่ือประธาน และ/หรือ กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชกิ พรอมทั้งแจงรายช่ือ   

คณะกรรมการใหสมาชกิทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ 

ขอ 22 การเลือกตั้งกรรมการโดยสมาชกิในท่ีประชุมสมาชกิจะกระทําโดยวิธีเปดเผยหรือวิธอีื่นก็ได ทั้งนี้แลวแตที่ประชุม

สมาชิกจะกําหนด 
ขอ 23 ใหคณะกรรมการรวมกันกําหนดและมอบหมายความรับผิดชอบในงานดานตาง ๆ ของชมรมภายใน 30 วัน    

นับแตวันที่ไดจัดตั้งคณะกรรมการเสร็จสิน้สมบูรณ 
ขอ 24 อํานาจและหนาทีข่องประธานและกรรมการ 
 24.1 บริหารกิจการของชมรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 24.2 คณะกรรมการอาจแตงตั้งที่ปรึกษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได 
 24.3 คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะทํางานในเร่ืองตาง ๆ จากสมาชิกหรอืบุคคลอืน่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 24.4 ใหประธานชมรมเปนผูแทนของชมรมในกิจการอันเกีย่วกับบคุคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุม 
  ของคณะกรรมการและในที่ประชมุสมาชกิ 
 24.5 ใหเลขาธกิารชมรมมีหนาที่ชวยเหลือประธานในกิจการทั้งปวงอันอยูในอํานาจหนาที่ของประธาน  
  เปน ผูปฏิบัติการแทนประธานในขณะที่ประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัตหินาที่ได หรือตามที่ประธานจะ       
  มอบหมายและมหีนาที่บริหารงานเอกสารที่เกี่ยวกบัการประชุม 
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 24.6 ใหประธานชมรมประสานงานกับสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยในการแตงตั้งหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ 
  ของสมาคมบริษัทหลกัทรัพยไทยทําหนาที่รกัษาและจดบันทึกบัญชีเกี่ยวกบัเงิน ทรัพยสิน รายรับ-รายจาย 

  ของชมรม ตลอดจนปฏิบัติหนาที่เปนนายทะเบยีนสมาชิก และหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ  

  เห็นสมควร 
ขอ 25 การประชุมคณะกรรมการ 
 25.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานชมรมจะเห็นสมควร แตอยางนอยจะตองมีการประชุมกัน     
  ทุกเดือน 
 25.2 ในการประชุมคณะกรรมการทกุครั้ง ตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน 
  กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 
 25.3 ใหประธานชมรมเปนประธานในทีป่ระชุม ถาประธานไมมาประชุมใหรองประธานชมรมทําหนาที่แทน        
  ถารองประธานไมมาประชุมใหเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
 25.4 มติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากของจํานวนกรรมการที่มาประชุมเปนเกณฑ ในกรณีที่ 
  เสยีงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 
 25.5 ใหมีการประชุมคณะกรรมการชมรมรวมกับคณะกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยทกุ 3 เดือน 
ขอ 26 กรรมการจะพนจากตําแหนง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 26.1 ถึงแกกรรม 
 26.2 ถึงคราวออกตามวาระ 
 26.3 ลาออกจากกรรมการ 
 26.4 ออกจากบริษัทสมาชิก 
 26.5 บริษัทสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพ 
 26.6 ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 
ขอ 27 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในขอ 18.7 ใหคณะกรรมการแตงตั้ง
 กรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการผูไดรับการแตงตั้งข้ึนใหมมีวาระการดาํรงตําแหนงไดเทากับ

 กรรมการที่ตนเขามาแทนพึงมี ทั้งนี้ ใหกระทําในการประชุมคณะกรรมการคร้ังตอไปตามองคประกอบใน      
 ขอ 18.1 
 

หมวดที่ 8 
การลงโทษสมาชิก 

 

ขอ 28 สมาชิกใดฝาฝนไมปฏิบัตติามขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือจรรยาบรรณของชมรม คณะกรรมการอาจ

มีมติลงโทษสมาชิกนั้น ดังตอไปนี้ 
 28.1 ภาคทัณฑ 
 28.2 ระงับการเปนสมาชิกชมรมชั่วคราว 
 28.3 ใหสมาชิกพนจากการเปนสมาชิกชมรม 
ขอ 29 ในการพิจารณาความผิดและการลงโทษสมาชิก คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรองเรียน

เพื่อทําหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลกัฐานที่เกี่ยวของเพื่อสรปุผลการกระทาํความผิด 
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ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาขอรองเรียนมคีําสั่งลงโทษสมาชิกใดแลว ชมรมจะแจงคําสั่งลงโทษเปน

หนังสือไปยังสมาชิกดังกลาว โดยสมาชิกนั้นอาจยืน่คําขออุทธรณการลงโทษตอคณะอนุกรรมการวินจิฉัยอุทธรณ

ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑที่ชมรมกําหนด ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณใหถือเปนที่สุด 
ขอ 30 ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการลงโทษสมาชิก และการเปดเผยการ    

ลงโทษไดตามที่เห็นสมควร 
ขอ 31  บริษัทใดซ่ึงถูกระงับการเปนสมาชกิชมรมช่ัวคราวตามขอ 28.2 อาจขอใหคณะกรรมการยกเลกิการระงบัดังกลาว

ไดในกรณีที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูถอืหุน คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัท

ที่เกีย่วของกับการกระทําทีเ่ปนเหตุใหถูกระงับการเปนสมาชิก และคณะกรรมการเหน็สมควรใหรับเขาเปนสมาชิก

ไดอีก 
ขอ 32  บริษัทใดซ่ึงพนจากการเปนสมาชกิชมรมตามขอ 28.3 จะขอสมัครเปนสมาชกิชมรมอีกไมได ยกเวนกรณี       

ดังตอไปนี ้
 32.1 ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัท        
  ที่เกีย่วของกับการกระทํานั้น ๆ และคณะกรรมการเห็นสมควรใหรบัเขาเปนสมาชิกไดอีก 
 32.2 ไดพนจากการเปนสมาชกิชมรมมาแลวไมนอยกวา 5 ปนับแตวันพนจากการเปนสมาชิกชมรม 
 

หมวดที่ 9 
การเงินและการบัญชี 

 

ขอ 33 การเงินของชมรมใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หรอืบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะ   
ไดรับการสนบัสนุนดานบคุลากรจากสมาคมบริษัทหลกัทรัพยไทย 

ขอ 34 รายไดของชมรมมาจากการเก็บคาบํารุงจากสมาชกิ รายไดจากการจัดกิจกรรม หรือรายไดจากการจําหนาย

เอกสารทางวิชาการของชมรม 
ขอ 35 ใหคณะกรรมการพิจารณานําเงินของชมรมฝากไว ณ สถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยแยกออก

ตางหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทางสมาคมบริษัทหลกัทรัพยไทย การเบิกจายเงินจากบญัชีเงินฝากของชมรมทุกครั้ง 
ตองมีหลกัฐานการอนุมัติโดยการลงลายมือชื่อของกรรมการอยางนอย 2 คนรวมกัน 

ขอ 36 เหรัญญิกของชมรมอาจเก็บรักษาเงินสดยอยเพ่ือการทดรองจายไดครั้งละไมเกนิ 10,000 บาท และการเบิก

จายเงินจากเงินสดยอยทุกครั้งตองมีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบรูณ 
ขอ 37 ใหคณะกรรมการใชจายเงินของชมรมไดตามความจําเปนเพื่อบริหารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมให

เปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอ 38 รอบปบญัชีของชมรมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที ่31 ธันวาคม ของทุกป ใหผูตรวจสอบบัญชี

ของสมาคมทําการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจาย และงบดลุของทางชมรมแลวนําเสนอตอที่ประชุมสมาชิกในการ

ประชุมสมาชกิสามัญประจําป 
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หมวดที่ 10 
การแกไขขอบังคับของชมรมและการเลิกชมรม 

 

ขอ 39 การแกไขระเบยีบขอบังคับของชมรมจะสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดดวยมติของที่ประชุมสมาชกิ ซึ่งตองมีคะแนน

เสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชกิที่มาประชุม 
ขอ 40 ชมรมจะเลกิไดดวยมติของที่ประชุมสมาชกิ ซึ่งตองมีคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด 
ขอ 41 เมื่อชมรมตองเลกิไป ใหมีการชําระบัญชีของชมรม และ ใหที่ประชุมสมาชกิคราวนัน้ลงมตเิลือกตั้งกําหนดตัว   

ผูชําระบัญชีเสียดวย 
หากมีทรพัยสินของชมรมเหลือจากการชําระบัญชี ใหยกใหแกสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 

 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 42 มิใหนําความในขอ 5.2.5 มาใชบังคับกับผูทีเ่ปนสมาชิกของชมรมอยู ณ วันที่การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั          
ขอดังกลาวมีผลใชบังคับ 

ขอ 43 การตอสมาชิกภาพของสมาชิกตามขอ 42 ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป ใหเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้สําหรบัคุณสมบัตติามขอ 5.2.5 
 สมาชิกตองมีสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 5 ลานบาท 
  ในกรณีที่สมาชิกรายใดมีคุณสมบตัิไมครบถวนตามขอ 43 นี้สมาชกิรายดังกลาวจะตองดําเนนิการใหมี        

คุณสมบัติดังกลาวใหครบถวนภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันครบกําหนดการตออายุสมาชกิของป พ.ศ. 2549 

 
 


