
   

 1 

ขอ้บงัคบั  
ของ 

ชมรมวาณิชธนกจิ 
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

 

หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

 

ขอ้ 1 ชมรมนี้มชีื่อวา่ “ชมรมวาณิชธนกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย” 
มชีื่อเป็นภาษาองักฤษวา่ “Investment Banking Club” (IB Club) 
ค าวา่ “ชมรม” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “ชมรมวาณิชธนกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย” 
ค าวา่ “บรษิทั” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “บรษิทัจ ากดั บรษิทัมหาชนจ ากดั และใหห้มายความรวมถงึ     
นิตบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกจิ” 
ค าวา่ “ผูค้วบคุมการปฏบิตังิานในสายงานทีป่รกึษาทางการเงนิ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “ผูท้ีไ่ดร้บั    
มอบหมายจากบรษิทัใหเ้ป็นผูค้วบคุมการปฏบิตัิงานในสายงานทีป่รกึษาทางการเงนิตามทีส่  านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด  โดยตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัิงานเต็มเวลา และเป็นผูท้ีผ่่านการทดสอบความรูท้ีป่รกึษาทางการเงนิทีจ่ดั
ทดสอบโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปี พ.ศ. 2543   หรอืเป็นผูท้ีผ่่านการอบรมตามหลกัสูตรทีป่รกึษา
ทางการเงนิทีช่มรมวาณิชธนกจิ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย ก าหนดโดยความเหน็ชอบของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป” 
ค าวา่ “กรรมการ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “กรรมการของชมรมวาณิชธนกจิ” 
 ค าวา่ “คณะกรรมการ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “คณะกรรมการของชมรมวาณิชธนกจิ” 

ขอ้ 2 ส านกังานของชมรมตัง้อยู่ ณ ทีท่  าการของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย   

ขอ้ 3 ในกรณีทีม่ปีญัหาทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยัหรอืตคีวามเกี่ยวกบัขอ้บงัคบันี้หรือการด าเนินการของชมรม  ใหค้ณะกรรมการ

เป็นผูว้นิิจฉยัหรอืตคีวามแลว้แต่กรณี 
 

หมวดที่ 2 
วตัถปุระสงคข์องชมรม 

 

ขอ้ 4 วตัถปุระสงคข์องชมรมมดีงัต่อไปนี้ 
 4.1 สง่เสรมิและพฒันาธุรกจิวาณิชธนกจิและธุรกจิหลกัทรพัยโ์ดยรวม 
 4.2 สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานการปฏบิตัิงานการประกอบธุรกิจวาณิชธนกจิท ัง้ดา้นหลกัการและดา้นปฏบิตัิ 
 4.3 เป็นตวัแทนของสมาชกิเพือ่ใหค้วามร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในอนัทีจ่ะพฒันาธุรกจิ

  วาณิชธนกจิ 
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4.4 ก ากบัดูแลสมาชกิของชมรมใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทีท่าง 
 ชมรมไดก้ าหนดขึ้น 

 4.5 ประสานความร่วมมอืระหวา่งสมาชกิในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัธุรกจิวาณิชธนกจิ รวมท ัง้  
  การประนอมขอ้พพิาทระหวา่งสมาชกิ หรอืกบับคุคลภายนอกอนัเกี่ยวเนื่องกบัการประกอบธุรกจิวาณิชธนกจิ 
 4.6 สง่เสรมิการศึกษา วจิยั และการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการและข่าวสารเกี่ยวกบัธุรกิจวาณิชธนกจิ 
 

หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ขอ้ 5 สมาชกิชมรมไดแ้ก่ 
 5.1 บรษิทัสมาชกิสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยทีม่สีายงานทีร่บัผดิชอบการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นทีป่รึกษาทางการเงนิ 

ทีช่ดัเจน  
 5.2 บรษิทัทีม่คีุณสมบตัิ ดงัต่อไปนี้ 
 5.2.1 เป็นสถาบนัการเงนิ หรอืนิตบิคุคลอืน่ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รึกษาทางดา้น 
  การเงนิ หรอืทีป่รึกษาทางดา้นการบญัช ีทีจ่ดทะเบยีนประกอบธุรกจิในประเทศไทย 
 5.2.2 มกีารก าหนดสายงานทีร่บัผดิชอบการปฏบิตัิหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาทางการเงนิทีช่ดัเจน โดยในสายงาน

ดงักลา่วตอ้งมผูีค้วบคุมการปฏบิตัิงานทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อย่างนอ้ย 1 คน  
 5.2.3 มกีรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายทีร่บัผดิชอบงานดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอื 
  บคุคลอืน่ทีม่อี  านาจหนา้ทีเ่ช่นเดยีวกบับคุคลดงักลา่ว และผูท้ีบ่รษิทัก าหนดใหเ้ป็นผูค้วบคุมการ 
  ปฏบิตัิงานในสายงานทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีม่จีรรยาบรรณ มคีวามสามารถหรอืมปีระสบการณ์ 
  ในธุรกจิทีจ่ะด าเนินการและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 5.2.3.1 มปีระวตัเิคยถกูไลอ่อก ปลดออก ใหอ้อก หรอืตอ้งคด ีเนื่องจากการกระท าทจุริต 
 5.2.3.2 มปีระวตัคิวามผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์ลายครัง้ หรอื     
  ทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรงอนัแสดงถงึการขาดความรบัผดิชอบ หรอืความรอบคอบในการ 
  บรหิารงาน 
 5.2.4 มหีลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตังิานทีร่ดักมุและเชื่อถอืได ้และแสดงไดว้า่จะสามารถปฏบิตังิาน 

  เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิไดเ้ยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีเช่นนัน้พงึกระท า 
 5.2.5 มทีนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้อย่างนอ้ย 10 ลา้นบาท และมสี่วนของผูถ้อืหุน้ไมต่ า่กวา่ 5 ลา้นบาท 
 5.2.6 มคีุณสมบตัอิืน่ใดทีค่ณะกรรมการก าหนด 
 สมาชกิของชมรมจะเป็นสมาชกิของสมาคมหรอืชมรมอืน่ ๆ ทีม่วีตัถปุระสงคเ์ช่นเดยีวกนักบัชมรมไมไ่ด ้  

ขอ้ 6 บรษิทัทีม่คีุณสมบตัิตามขอ้ 5 ซึง่มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของชมรมใหย้ืน่ใบสมคัรต่อเลขาธิการ
ชมรมตามวธิีการทีช่มรมก าหนด และใหเ้ลขาธิการชมรมน าใบสมคัรนัน้เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่พจิารณาค าขอ
เขา้เป็นสมาชกิ เมือ่คณะกรรมการมมีตใิหร้บัหรอืไมร่บัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ใหเ้ลขาธิการชมรมมหีนงัสอืแจง้ให ้
ผูส้มคัรนัน้ทราบภายในก าหนดเจ็ดวนันบัแต่วนัทีล่งมติ 

ขอ้ 7 สมาชกิภาพเริ่มตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ขอ้ 8 สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  
 8.1 สมาชกิแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรขอลาออกจากชมรม 
 8.2 สมาชกิไมช่ าระค่าบ ารุงรายปี และคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 
 8.3 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อนชื่อจากทะเบยีนสมาชกิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน 
  สมาชกิทีม่าประชมุ 
 8.4 คณะกรรมการมมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพตามขอ้บงัคบัของชมรมหมวดที ่8 ขอ้ 28 
 8.5 สมาชกิตามขอ้ 5.2 ไมไ่ดร้บัใบอนุญาตการเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  เป็นระยะเวลา 2 ปี ตดิต่อกนั  

 

หมวดที่ 4 
ค่าลงทะเบียนและคา่บ ารุง 

 

ขอ้ 9 สมาชกิตอ้งช าระค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงชมรม ดงันี้ 
 9.1 ค่าลงทะเบยีนสมาชกิแรกเขา้เป็นเงนิจ านวน 100,000 บาท และค่าบ ารุงรายปี ๆ ละ 20,000 บาท หรอื 
  ตามทีค่ณะกรรมการก าหนดแต่ไม่เกนิ 20,000 บาท 
 9.2 สมาชกิตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปีภายในเดอืนพฤษภาคมของทกุปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  
  

หมวดที่ 5 
สทิธแิละหนา้ที่ของสมาชิก 

 

ขอ้ 10 สมาชกิมสีทิธิและหนา้ทีด่งันี้  
 10.1 ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของชมรม 
 10.2 แสดงความคิดเหน็และออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ 
 10.3 เสนอและเลอืกตัง้กรรมการของชมรม 
 10.4 สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของชมรม 
 10.5 ไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินกจิกรรมของชมรม 
 

หมวดที่ 6 
การประชุมสมาชิก 

 

ขอ้ 11 ใหค้ณะกรรมการจดัประชมุสมาชกิสามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัปิดรอบระยะเวลาบญัชี 
ของชมรม 

ขอ้ 12 การประชมุสมาชกิคราวอืน่ ใหเ้รยีกวา่ประชมุวสิามญั ซึง่คณะกรรมการ หรอืสมาชกิจ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ใน 4  
ของจ านวนสมาชกิท ัง้หมดจะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชมุ โดยแจง้เหตรุอ้งขอจดัประชมุนัน้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรไปยงัเลขาธิการชมรม 
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ขอ้ 13 การประชมุสมาชกิสามญัประจ าปี ตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิท ัง้หมดจงึจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชมุ ใหเ้ลือ่นการประชมุไปคราวหนา้ 
และใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุใหม่ การประชมุคร ัง้หลงันี้แมส้มาชกิไมค่รบเป็นองคป์ระชมุก็ใหด้  าเนินการ
ประชมุไปได ้

ขอ้ 14 การประชมุสมาชกิวสิามญั ตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนสมาชกิท ัง้หมดจงึจะครบเป็น
องคป์ระชมุ หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชุมก็ใหเ้ลือ่นการประชมุไปคราวหนา้ และ 
ใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุใหม่ การประชมุคร ัง้หลงันี้ แมม้สีมาชกิไมค่รบเป็นองคป์ระชมุก็ใหด้  าเนินการประชมุ
ไปได ้เวน้แต่ในกรณีของการประชุมสมาชกิวสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชมุนัน้  
หากสมาชกิมาไมค่รบเป็นองคป์ระชมุก็ใหย้กเลกิการประชมุนัน้เสยี 

ขอ้ 15 การบอกกลา่วประชมุสมาชกิ ใหแ้จง้ลว่งหนา้ก่อนการประชมุไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการโดยทางจดหมายน าสง่หรอื
โทรสาร พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีด วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ 

ขอ้ 16 ใหป้ระธานชมรมเป็นประธานในทีป่ระชมุสมาชกิ ถา้ประธานชมรมไมม่าประชมุใหร้องประธานชมรมท าหนา้ทีแ่ทน 
ถา้รองประธานชมรมไมม่าประชมุใหส้มาชกิเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 

ขอ้ 17 ใหท้ีป่ระชมุถอืคะแนนเสยีงขา้งมากในทีป่ระชมุเป็นเกณฑ ์สมาชกิแต่ละรายมคีะแนนเสยีงรายละหนึ่งเสยีง  
ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูช้ี้ขาด ยกเวน้กรณีทีก่  าหนดไวเ้ฉพาะในหมวดที่ 10 การแกไ้ข  
ขอ้บงัคบัของชมรมและการเลกิชมรม 

 

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการชมรมและการบรหิารชมรม 

 

ขอ้ 18 การเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการ 
 18.1 ใหม้คีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจ านวนไมเ่กนิ 15 คน ประกอบดว้ยประธานทีม่าจากการเลอืกตัง้ของ 

ทีป่ระชมุสมาชกิจ านวน 1 คน และกรรมการจากการเลอืกตัง้ของทีป่ระชมุสมาชกิจากบคุคลทีส่มาชกิ 

แต่ละประเภทระหวา่งกนัเองเป็นผูเ้สนอหรอืเลอืกตัง้ไมเ่กนิ 13 คน โดยเป็นกรรมการจากสมาชกิชมรม 

ตามขอ้ 5.1 ไมเ่กนิ 8 คน และกรรมการจากสมาชกิชมรมตามขอ้ 5.2 ไมเ่กนิ 5 คน โดยอย่างนอ้ย 1 คน 

ในจ านวน 5 คนนัน้เป็นกรรมการทีเ่สนอและเลอืกตัง้โดยสมาชกิชมรมทีป่ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และ

กรรมการอกี 1 คน คือ เลขาธิการสมาคม เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 
 18.2 การเลอืกตัง้ประธานและกรรมการ ใหก้ระท าโดยสมาชกิเลอืกตัง้จากรายชื่อบคุคลทีเ่สนอโดยสมาชกิตามที่ 
  ตนเหน็สมควรใหด้  ารงต าแหน่งประธานและกรรมการแลว้แต่กรณีจากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ 
   ในการเลอืกตัง้ตามวรรคแรก หากคราวใดมกีารเลอืกตัง้ท ัง้ประธานและกรรมการใหเ้ลอืกตัง้ประธานก่อน 

โดยใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดเป็นผูท้ีไ่ดร้บัเลอืก หากปรากฏวา่มผูีท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดมากกวา่ 1 คน 

ใหท้ีป่ระชมุสมาชกิลงมตใิหมเ่ฉพาะผูท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนั หากปรากฏวา่คะแนนเทา่กนัอกี ใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก  
ในการเลอืกตัง้กรรมการ  ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงตามล  าดบัไดเ้ป็นกรรมการมจี านวนตามที่

คณะกรรมการจะไดก้ าหนดเป็นคราว ๆ ไป แต่ไมเ่กนิจ านวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 18.1 ถา้มผูีท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนั 
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ในล  าดบัสุดทา้ยทีจ่ะไดเ้ป็นกรรมการคราวนัน้ ใหท้ีป่ระชมุสมาชกิลงมตใิหมเ่ฉพาะผูท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนั  

หากปรากฏวา่คะแนนเทา่กนัอกี ใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก 
18.3 บญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ยบญัชรีายชื่อของบคุคลทีเ่สนอโดยสมาชกิใหเ้ป็นผูม้สีทิธิ 

รบัเลอืกตัง้ในต าแหน่งประธาน และบญัชรีายชื่อของบคุคลทีเ่สนอโดยสมาชกิใหเ้ป็นผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ 
ในต าแหน่งกรรมการ  

18.4 ผูท้ีม่สีทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นประธานหรอืกรรมการ จะตอ้งมตี าแหน่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงในฝ่ายวาณิช 

ธนกจิของบรษิทัสมาชกิ หากสมาชกิของชมรมรายใดไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืประธานของชมรม 

(แลว้แต่กรณี) แลว้ สมาชกิของชมรมรายนัน้ไมม่สีทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นประธานหรอืกรรมการ 

อกีต าแหน่งหนึ่ง 

18.5 การเสนอรายชื่อบคุคลเพือ่รบัเลอืกตัง้เป็นประธานและกรรมการ ใหเ้สนอต่อเลขาธิการชมรมก่อน 
 วนัประชมุสมาชกิไมน่อ้ยกวา่สบิสีว่นั และใหเ้ลขาธิการชมรมสง่บญัชรีายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไปยงั

 สมาชกิลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสมาชกิไมน่อ้ยกวา่เจด็วนั 
18.6 ใหบ้รรดากรรมการเลอืกตัง้กนัเองเพือ่ด ารงต าแหน่งรองประธาน เหรญัญกิ และต าแหน่งอืน่ ๆ ตามที่

 คณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ ี 
18.7 คณะกรรมการด ารงต าแหน่งคราวละไมเ่กนิ 3 ปี ในการประชมุสมาชกิสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจาก

ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก้็ใหอ้อกโดยจ านวน 

ใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหนึ่งในสาม ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีพ่น้

จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้ไดอ้กี 
18.8 ความในขอ้ 18.4  ขอ้ 18.6 และขอ้ 18.7 มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่เลขาธิการสมาคม ซึง่เป็นกรรมการและ

เลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 

ขอ้ 19 ใหม้คีณะทีป่รึกษาคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยไมเ่กนิ 3 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒอิืน่ รวมท ัง้ตวัแทนจากสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีไมเ่กนิ 6 คน โดยมวีาระคราวละ 1 ปี 

ขอ้ 20 ใหเ้ชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เขา้ร่วมเป็นทีป่รกึษาในฝ่ายงานต่าง ๆ ของชมรมตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

ขอ้ 21 ใหเ้ลขาธิการชมรมแจง้รายชื่อประธาน และ/หรอื กรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากสมาชกิ พรอ้มท ัง้แจง้รายชื่อ   
คณะกรรมการใหส้มาชกิทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่ลอืกตัง้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 22 การเลอืกตัง้กรรมการโดยสมาชกิในทีป่ระชมุสมาชกิจะกระท าโดยวธิีเปิดเผยหรอืวธิีอืน่ก็ได ้ท ัง้นี้แลว้แต่ทีป่ระชมุ

สมาชกิจะก าหนด 

ขอ้ 23 ใหค้ณะกรรมการร่วมกนัก าหนดและมอบหมายความรบัผดิชอบในงานดา้นต่าง ๆ ของชมรมภายใน 30 วนั    
นบัแต่วนัทีไ่ดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 24 อ านาจและหนา้ทีข่องประธานและกรรมการ 
 24.1 บรหิารกจิการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
 24.2 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ทีป่รกึษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได ้
 24.3 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะท างานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชกิหรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
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 24.4 ใหป้ระธานชมรมเป็นผูแ้ทนของชมรมในกจิการอนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก และเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
  ของคณะกรรมการและในทีป่ระชมุสมาชกิ 
 24.5 ใหเ้ลขาธิการชมรมมหีนา้ทีช่่วยเหลอืประธานในกจิการท ัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องประธาน  
  เป็น ผูป้ฏบิตักิารแทนประธานในขณะทีป่ระธานไม่อยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัิหนา้ทีไ่ด ้หรอืตามทีป่ระธาน 
  จะมอบหมายและมหีนา้ทีบ่รหิารงานเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการประชมุ 
 24.6 ใหป้ระธานชมรมประสานงานกบัสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยในการแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่ 
  ของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยท าหนา้ทีร่กัษาและจดบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบัเงนิ ทรพัยส์นิ รายรบั-รายจ่าย 
  ของชมรม ตลอดจนปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนสมาชกิ และหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ เหน็สมควร 

ขอ้ 25 การประชมุคณะกรรมการ 

 25.1 ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตามทีป่ระธานชมรมจะเหน็สมควร แต่อย่างนอ้ยจะตอ้งมกีารประชมุกนั 
  ทกุเดอืน 
 25.2 ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ ตอ้งมกีรรมการมาร่วมประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
  ท ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 
 25.3 ใหป้ระธานชมรมเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานไมม่าประชมุใหร้องประธานชมรมท าหนา้ทีแ่ทน   
  ถา้รองประธานไมม่าประชมุใหเ้ลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 
 25.4 มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการทีม่าประชมุเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่ 
  เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูช้ี้ขาด 
 25.5 ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการชมรมร่วมกบัคณะกรรมการสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยทกุ 3 เดอืน 

ขอ้ 26 กรรมการจะพน้จากต าแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

 26.1 ถงึแก่กรรม 
 26.2 ถงึคราวออกตามวาระ 
 26.3 ลาออกจากกรรมการ 
 26.4 ออกจากบรษิทัสมาชกิ 
 26.5 บรษิทัสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพ 
 26.6 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อดถอนดว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 

ขอ้ 27 ในกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการวา่งลง ซึง่นอกเหนือไปจากการออกตามวาระในขอ้ 18.7 ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้
 กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นใหมม่วีาระการด ารงต าแหน่งไดเ้ทา่กบักรรมการ

 ทีต่นเขา้มาแทนพงึม ีท ัง้นี้ ใหก้ระท าในการประชมุคณะกรรมการครัง้ต่อไปตามองคป์ระกอบในขอ้ 18.1 
 

หมวดที่ 8 
การลงโทษสมาชิก 

 

ขอ้ 28 สมาชกิใดฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ หรอืจรรยาบรรณของชมรม คณะกรรมการอาจมี

มตลิงโทษสมาชกินัน้ ดงัต่อไปนี้  
 28.1 ภาคทณัฑ ์
 28.2 ระงบัการเป็นสมาชกิชมรมช ัว่คราว 
 28.3 ใหส้มาชกิพน้จากการเป็นสมาชกิชมรม 
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ขอ้ 29 ในการพจิารณาความผดิและการลงโทษสมาชกิ คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน 

เพือ่ท  าหนา้ทีพ่จิารณาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่สรุปผลการกระท าความผดิ 
ในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนมคี าส ัง่ลงโทษสมาชกิใดแลว้ ชมรมจะแจง้ค าส ัง่ลงโทษ 

เป็นหนงัสอืไปยงัสมาชกิดงักลา่ว โดยสมาชกินัน้อาจยืน่ค าขออทุธรณก์ารลงโทษต่อคณะอนุกรรมการวนิิจฉยั

อทุธรณซ์ึง่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีช่มรมก าหนด ท ัง้นี้ ค าวนิิจฉยัของคณะอนุกรรมการวินิจฉยั

อทุธรณใ์หถ้อืเป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 30 ใหค้ณะกรรมการมอี านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการในการลงโทษสมาชกิ และการเปิดเผยการลงโทษ

ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 31  บรษิทัใดซึง่ถูกระงบัการเป็นสมาชกิชมรมชัว่คราวตามขอ้ 28.2 อาจขอใหค้ณะกรรมการยกเลกิการระงบัดงักลา่วได ้
ในกรณีทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการของบรษิทัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าทีเ่ป็นเหตใุหถ้กูระงบัการเป็นสมาชกิ และคณะกรรมการเหน็สมควรใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิ 

ไดอ้กี 

ขอ้ 32  บรษิทัใดซึง่พน้จากการเป็นสมาชกิชมรมตามขอ้ 28.3 จะขอสมคัรเป็นสมาชกิชมรมอกีไมไ่ด ้ยกเวน้กรณี       
ดงัต่อไปนี้ 

 32.1 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการของบรษิทั 

  ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท านัน้ ๆ และคณะกรรมการเหน็สมควรใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิไดอ้กี 
 32.2 ไดพ้น้จากการเป็นสมาชกิชมรมมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัพน้จากการเป็นสมาชกิชมรม 
 

หมวดที่ 9 
การเงนิและการบญัชี 

 

ขอ้ 33 การเงนิของชมรมใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย โดยจะไดร้บั

การสนบัสนุนดา้นบคุลากรจากสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 34 รายไดข้องชมรมมาจากการเก็บค่าบ ารุงจากสมาชกิ รายไดจ้ากการจดักจิกรรม หรอืรายไดจ้ากการจ าหน่ายเอกสาร

ทางวชิาการของชมรม 

ขอ้ 35 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาน าเงนิของชมรมฝากไว ้ณ สถาบนัการเงนิทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยแยกออก

ต่างหากจากบญัชอีืน่ ๆ ของทางสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของชมรมทกุครัง้ 
ตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัโิดยการลงลายมอืชื่อของกรรมการอย่างนอ้ย 2 คนร่วมกนั 

ขอ้ 36 เหรญัญกิของชมรมอาจเก็บรกัษาเงนิสดย่อยเพือ่การทดรองจ่ายไดค้ร ัง้ละไมเ่กนิ 10,000 บาท และการเบกิจ่ายเงนิ
จากเงนิสดย่อยทกุคร ัง้ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 37 ใหค้ณะกรรมการใชจ้่ายเงนิของชมรมไดต้ามความจ าเป็นเพือ่บรหิารงานของชมรม และกจิกรรมของชมรมใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงค ์



   

 8 

ขอ้ 38 รอบปีบญัชขีองชมรมเริ่มตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิ้นสุดในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทกุปี ใหผู้ต้รวจสอบบญัชขีอง
สมาคมท าการตรวจสอบบญัชรีายรบั-รายจ่าย และงบดุลของทางชมรมแลว้น าเสนอต่อทีป่ระชมุสมาชกิในการ
ประชมุสมาชกิสามญัประจ าปี 

 
หมวดที่ 10 

การแกไ้ขขอ้บงัคบัของชมรมและการเลกิชมรม 
 

ขอ้ 39 การแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบัของชมรมจะสามารถแกไ้ขเพิม่เตมิไดด้ว้ยมตขิองทีป่ระชุมสมาชกิ ซึง่ตอ้งมคีะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 

ขอ้ 40 ชมรมจะเลกิไดด้ว้ยมตขิองทีป่ระชุมสมาชกิ ซึง่ตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสมาชกิท ัง้หมด 

ขอ้ 41 เมือ่ชมรมตอ้งเลกิไป ใหม้กีารช าระบญัชขีองชมรม และใหท้ีป่ระชมุสมาชกิคราวนัน้ลงมตเิลอืกตัง้ก าหนด 
ตวัผูช้  าระบญัชเีสยีดว้ย 

หากมทีรพัยส์นิของชมรมเหลอืจากการช าระบญัช ีใหย้กใหแ้ก่สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 42 มใิหน้ าความในขอ้ 5.2.5 มาใชบ้งัคบักบัผูท้ีเ่ป็นสมาชกิของชมรมอยู่ ณ วนัทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัขอ้ดงักลา่ว
มผีลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 43 การต่อสมาชกิภาพของสมาชกิตามขอ้ 42 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
ดงัต่อไปนี้ส  าหรบัคุณสมบตัิตามขอ้ 5.2.5 

 สมาชกิตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ไม่ต า่กวา่ 5 ลา้นบาท  
  ในกรณีทีส่มาชกิรายใดมคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามขอ้ 43 นี้สมาชกิรายดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหม้ ี       

คุณสมบตัดิงักลา่วใหค้รบถว้นภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัครบก าหนดการต่ออายุสมาชกิของปี พ.ศ. 2549 
 


