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ขอ้บงัคบั 

ของ 

ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ 

สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
 ________________________________________________________  

 

หมวดที่ 1 

บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ชมรมนี้มชีื่อวา่ “ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย” 

 มชีื่อภาษาองักฤษวา่ "Futures Industry Club" (FI Club) 
 ค าวา่ “ชมรม” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “ชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้” 

 ค าวา่ “คณะกรรมการ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “คณะกรรมการของชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้” 

 ค าวา่ “กรรมการ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “กรรมการของชมรมผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้” 

ขอ้ 2. ส านกังานของชมรมตัง้อยู่ ณ ทีท่  าการของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 3. ในกรณีที่มีปญัหาที่จะตอ้งวนิิจฉยัหรือตีความเกี่ยวกบัขอ้บงัคบันี้หรือการด าเนินการของชมรม ใหค้ณะกรรมการ                        

 เป็นผูว้นิิจฉยัหรอืตคีวามแลว้แต่กรณี 

 

หมวดที่ 2 

วตัถปุระสงคข์องชมรม 

 
ขอ้ 4. วตัถปุระสงคข์องชมรมมดีงัต่อไปนี้ 

 4.1 สง่เสรมิและพฒันาธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

 4.2 สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานการประกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ท ัง้ดา้นหลกัการและ ดา้น

ปฏบิตั ิ

 4.3 เป็นตวัแทนของสมาชิกเพื่อใหค้วามร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในอนัที่จะพฒันาธุรกิจ

  สญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

4.4 ก ากบัดูแลสมาชิกของชมรมใหป้ฏบิตัิตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณของชมรมและหรือมติที่ประชุม

สมาชกิในการประกอบธุรกจิทีท่างชมรมไดก้ าหนดขึ้น 

4.5 ประสานความร่วมมอืระหว่างสมาชิกในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัธุรกิจสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ รวมท ัง้

การประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชิก หรือกบับุคคลภายนอกอนัเกี่ยวเนื่องกบัการประกอบธุรกิจสญัญาซื้อ

ขายลว่งหนา้ 

4.6 สง่เสรมิการศึกษา วจิยั และการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการและข่าวสารเกี่ยวกบัธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 
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หมวดที่ 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ขอ้ 5. สมาชกิของชมรม  ตอ้งเป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

ขอ้ 6. บริษทัทีม่คีุณสมบตัิตามขอ้ 5.  ซึง่มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมรมใหย้ื่นใบสมคัรต่อเลขาธิการ

 ชมรมตามวธิีการทีช่มรมก าหนด  และใหเ้ลขาธิการชมรมน าใบสมคัรนัน้เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่พจิารณาค าขอ

 เขา้เป็นสมาชกิ  เมือ่คณะกรรมการมมีตใิหร้บัหรอืไมร่บัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ใหเ้ลขาธิการชมรมมหีนงัสอืแจง้ให ้

 ผูส้มคัรนัน้ทราบภายในก าหนดเจด็วนันบัแต่วนัทีล่งมต ิ

ขอ้ 7. สมาชกิภาพเริ่มตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้ 8. สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

8.1 สมาชกิแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรขอลาออกจากชมรม 

8.2 สมาชกิไมช่ าระค่าบ ารุงรายปี และคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 

8.3 ทีป่ระชุมสมาชิกมมีติใหถ้อนชื่อจากทะเบยีนสมาชิกดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

 สมาชกิทีม่าประชมุ 

8.4 คณะกรรมการมมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพตามขอ้บงัคบัของชมรมหมวดที ่8 ขอ้ 27. 

 

หมวดที่ 4 

ค่าบ ารุง 

 
ขอ้ 9. สมาชกิจะตอ้งช าระค่าบ ารุงชมรมดงันี้ 

 9.1 ค่าบ ารุงรายปี ๆ ละ 20,000 บาท หรอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนด   

 9.2 สมาชกิตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปีภายในเดอืนพฤษภาคมของทกุปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

หมวดที่ 5 

สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 
ขอ้ 10. สมาชกิมสีทิธิและหนา้ที ่ดงันี้ 

10.1  ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ จรรยาบรรณของชมรมและหรอืมตทิีป่ระชมุสมาชกิ 

10.2  แสดงความคิดเหน็และออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ 

10.3 เสนอและเลอืกตัง้กรรมการของชมรม 

10.4 ร่วมมอืกบัชมรมในกจิการต่างๆ ของชมรม 

10.5 ประกอบธุรกจิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอนัดขีองธุรกจิ เพือ่ประโยชนส์ว่นรวมของสมาชกิ 

10.6 ประกอบธุรกจิดว้ยความสุจรติและยุตธิรรมต่อลูกคา้ 
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หมวดที่ 6 

การประชุมสมาชิก 

 
ขอ้ 11. ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมสมาชิกสามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัปิดรอบระยะเวลาบญัชี

ของชมรม 

ขอ้ 12. การประชุมสมาชิกคราวอื่น ใหเ้รียกว่าประชุมวสิามญั ซึง่คณะกรรมการ หรือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 

ของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุม โดยแจง้เหตุรอ้งขอจดัประชุมนัน้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไปยงัเลขาธิการชมรม 

ขอ้ 13. การประชุมสมาชิกสามญัประจ าปี ตอ้งมสีมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชมุ หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชมุ ใหเ้ลือ่นการประชมุไปคราวหนา้ และให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุใหม ่การประชมุคร ัง้หลงันี้แมส้มาชกิไมค่รบเป็นองคป์ระชมุก็ใหด้  าเนินการประชมุไปได ้

ขอ้ 14. การประชมุสมาชกิวสิามญั ตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์

ประชุม หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุมก็ใหเ้ลือ่นการประชุมไปคราวหนา้ และให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุใหม ่การประชมุคร ัง้หลงันี้ แมม้สีมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้  าเนินการประชุมไป

ได ้เวน้แต่ในกรณีของการประชุมสมาชิกวสิามญัทีส่มาชิกรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุมนัน้  หากสมาชิกมาไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุก็ใหย้กเลกิการประชมุนัน้เสยี 

ขอ้ 15. การบอกกลา่วประชุมสมาชิก ใหแ้จง้ลว่งหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการโดยทางจดหมายน าส่งหรือ

โทรสาร หรอืจดหมายอเิลคโทรนิคส ์(E-mail) พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีด วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ 

ขอ้ 16. ใหป้ระธานชมรมเป็นประธานในทีป่ระชุมสมาชิก ถา้ประธานชมรมไม่มาประชุมใหร้องประธานชมรมท าหนา้ทีแ่ทน 

ถา้รองประธานชมรมไมม่าประชมุใหส้มาชกิเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 

ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชุมถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของสมาชิกซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ท ัง้นี้  ไม่ใหน้บัรวมผูง้ดออก

เสยีง สมาชิกแต่ละรายมคีะแนนเสยีงรายละหนึ่งเสยีง ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ยกเวน้กรณีทีก่  าหนดไวเ้ฉพาะในหมวดที ่10 การแกไ้ข  ขอ้บงัคบัของชมรมและการเลกิชมรม 

 

หมวดที่ 7 

คณะกรรมการชมรมและการบรหิารชมรม 

 
ขอ้ 18. การเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการ 

18.1 ใหม้คีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมจี  านวนไมเ่กนิ 12 คน  ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของทีป่ระชมุสมาชกิ  แ ล ะ

กรรมการอกี 1 คน คือ ผูอ้  านวยการสมาคม หรือผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูอ้  านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 
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18.2 การเลอืกตัง้ประธานและกรรมการ ใหก้ระท าโดยสมาชิกเลอืกตัง้จากรายชื่อบุคคลทีเ่สนอโดยสมาชิกตามที่

 ตนเหน็สมควรใหด้  ารงต าแหน่งประธานและกรรมการแลว้แต่กรณีจากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ 

  ในการเลอืกตัง้ตามวรรคแรก ใหเ้ลอืกตัง้ประธานก่อน โดยใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดเป็นผูท้ี่ไดร้บั

เลอืก หากปรากฏวา่มผูีท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดมากกวา่ 1 คนใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก 

  ในการเลอืกตัง้กรรมการ  ใหผู้ท้ี่ไดร้บัคะแนนสูงตามล  าดบัไดเ้ป็นกรรมการมีจ านวนตามที่

คณะกรรมการจะไดก้ าหนดเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 18.1 ถา้มผูีท้ีไ่ดค้ะแนนเท่ากนั

ในล  าดบัสุดทา้ยทีจ่ะไดเ้ป็นกรรมการคราวนัน้ ใหท้ีป่ระชมุสมาชกิลงมตใิหมเ่ฉพาะผูท้ีไ่ดค้ะแนนเท่ากนั หาก

ปรากฏวา่คะแนนเทา่กนัอกี ใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก 

18.3 บญัชีรายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ยบญัชีรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกใหเ้ป็นผูม้สีทิธิรบั

เลอืกตัง้ในต าแหน่งประธาน และบญัชีรายชื่อของบุคคลที่เสนอโดยสมาชิกใหเ้ป็นผูม้สีิทธิรบัเลอืกตัง้ใน

ต าแหน่งกรรมการ 

18.4 ผูท้ีม่สีทิธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นประธานหรือกรรมการ จะตอ้งเป็นผูแ้ทนหรือผูแ้ทนส ารองของบริษทัสมาชิก 

หรือเป็นบุคลากรที่ไดร้บัการรบัรองจากบริษทัสมาชิกทีบุ่คคลนัน้สงักดัอยู่ ซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ

หรอืประสบการณด์า้นอนุพนัธ ์

18.5 การเสนอรายชื่อบคุคลเพือ่รบัเลอืกตัง้เป็นประธานและกรรมการ ใหเ้สนอต่อเลขาธิการชมรมก่อนวนัประชุม

สมาชิกไม่นอ้ยกว่าสบิสีว่นั และใหเ้ลขาธิการชมรมส่งบญัชีรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไปยงัสมาชิกล่วงหนา้

ก่อนวนัประชมุสมาชกิไมน่อ้ยกวา่เจด็วนั 

18.6 ใหบ้รรดากรรมการเลอืกตัง้กนัเองเพื่อด ารงต าแหน่ง รองประธาน เหรญัญิก และต าแหน่งอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ ี 

18.7 คณะกรรมการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้โดยกรรมการจ านวนหนึ่งในสาม

จะตอ้งออกจากต าแหน่งเมือ่ครบ 1 ปี และ 2 ปี เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีต่อ้งออก

ตามวาระนัน้ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้ไดอ้กี 

18.8 ความในขอ้ 18.4  ขอ้ 18.6 และขอ้ 18.7 มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่ผูอ้  านวยการสมาคมหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากผูอ้  านวยการ ซึง่เป็นกรรมการ และเลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 

ขอ้ 19. ใหเ้ชญิผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    บรษิทัตลาดอนุพนัธ ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั มหาชน (TFEX) และส านกัหกับญัช ี(TCH) เขา้ร่วมเป็นทีป่รกึษาในฝ่ายงานต่าง ๆ ของชมรมตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควร 

ขอ้ 20. ใหเ้ลขาธิการชมรมแจง้รายชื่อประธาน และ/หรือ กรรมการที่ไดร้บัเลือกตัง้จากสมาชิก พรอ้มท ัง้แจง้รายชื่อ   

คณะกรรมการใหส้มาชกิทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่ลอืกตัง้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 21. การเลอืกตัง้กรรมการโดยสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกจะกระท าโดยวธิีเปิดเผยหรือวธิีอื่ นก็ได ้ท ัง้นี้แลว้แต่ทีป่ระชุม

สมาชกิจะก าหนด 

ขอ้ 22. ใหค้ณะกรรมการร่วมกนัก าหนดและมอบหมายความรบัผิดชอบในงานดา้นต่าง ๆ ของชมรมภายใน 30 วนั      

นบัแต่วนัทีไ่ดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
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ขอ้ 23. อ านาจและหนา้ทีข่องประธานและกรรมการ 

23.1 บรหิารกจิการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

23.2 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ทีป่รกึษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได ้

23.3 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะท างานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชกิหรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

23.4 ใหป้ระธานชมรมเป็นผูแ้ทนของชมรมในกิจการอนัเกี่ยวกบับุคคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชุม

 ของคณะกรรมการและในทีป่ระชมุสมาชกิ 

23.5 ใหเ้ลขาธิการชมรมมหีนา้ทีช่่วยเหลอืประธานในกจิการท ัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องประธาน หรอืตามที่

ประธานจะมอบหมายและมหีนา้ทีบ่รหิารงานเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการประชมุ 

23.6 ใหป้ระธานชมรมประสานงานกบัสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยในการแต่งตัง้หรือมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีข่อง

 สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยท าหนา้ทีร่กัษาและจดบนัทกึบญัชีเกี่ยวกบัเงนิ ทรพัยส์นิ รายรบั-รายจ่ายของ

 ชมรม ตลอดจนปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนสมาชกิ และหนา้ทีอ่ืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

ขอ้ 24. การประชมุคณะกรรมการ 

24.1 ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตามที่ประธานชมรมจะเห็นสมควร แต่อย่างนอ้ยจะตอ้งมกีารประชุมกนั    

 ทกุ 3 เดอืน 

24.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ตอ้งมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน

 กรรมการท ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

24.3 ใหป้ระธานชมรมเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ประธานไม่มาประชุมใหร้องประธานชมรมท าหนา้ที่แทน       

 ถา้รองประธานไมม่าประชมุใหเ้ลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 

24.4 มติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถ้ือเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการที่มาประชุมเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่

 เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ 25. กรรมการจะพน้จากต าแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

25.1 ถงึแก่กรรม 

25.2 ถงึคราวออกตามวาระ 

25.3 ลาออกจากกรรมการ 

25.4 ออกจากบรษิทัสมาชกิ 

25.5 บรษิทัสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพ 

25.6 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อดถอนดว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 

ขอ้ 26. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในขอ้ 18.7 ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้

 กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นใหม่มีวาระการด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบั

 กรรมการทีต่นเขา้มาแทนพงึม ีท ัง้นี้ ใหก้ระท าในการประชมุคณะกรรมการครัง้ต่อไปตามองคป์ระกอบในขอ้ 18.1 

 

หมวดที่ 8 

การลงโทษสมาชิก 
 

ขอ้ 27. สมาชิกใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าส ัง่ จรรยาบรรณของชมรม  และหรือมติที่ประชุม

สมาชกิ คณะกรรมการอาจมมีตลิงโทษสมาชกินัน้ ดงัต่อไปนี้ 
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27.1 ภาคทณัฑ ์

27.2 ปรบั 

27.3 ระงบัการเป็นสมาชกิชมรมชัว่คราว 

27.4 ใหส้มาชกิพน้จากการเป็นสมาชกิชมรม 

ขอ้ 28. ในการพจิารณาความผดิและการลงโทษสมาชกิ คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรียนเพือ่

ท  าหนา้ทีพ่จิารณาขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่สรุปผลการกระท าความผดิ 

ในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนมคี าส ัง่ลงโทษสมาชิกใดแลว้ ชมรมจะแจง้ค าส ัง่ลงโทษเป็น

หนงัสอืไปยงัสมาชกิดงักลา่ว โดยสมาชกินัน้อาจยืน่ค าขออทุธรณก์ารลงโทษต่อคณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ซึง่

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑท์ีช่มรมก าหนด ท ัง้นี้ ค าวนิิจฉยัของคณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ให ้

ถอืเป็นทีสุ่ด 

ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการลงโทษสมาชิก และการเปิดเผยการ     

ลงโทษไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 30.  บรษิทัใดซึง่ถกูระงบัการเป็นสมาชกิชมรมชัว่คราวตามขอ้ 27.3 อาจขอใหค้ณะกรรมการยกเลกิการระงบัดงักลา่วได ้

ในกรณีที่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการของบริษทัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าทีเ่ป็นเหตุใหถู้กระงบัการเป็นสมาชิก และคณะกรรมการเหน็สมควรใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกได ้

อกี 

ขอ้ 31.  บริษทัใดซึ่งพน้จากการเป็นสมาชิกชมรมตามขอ้ 27.4 จะขอสมคัรเป็นสมาชิกชมรมอีกไม่ได ้ยกเวน้กรณี       

ดงัต่อไปนี้ 

31.1 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการของบริษทั        

 ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท านัน้ ๆ และคณะกรรมการเหน็สมควรใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิไดอ้กี 

31.2 ไดพ้น้จากการเป็นสมาชกิชมรมมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีนบัแต่วนัพน้จากการเป็นสมาชกิชมรม 

 

หมวดที่ 9 

การเงนิและการบญัชี 
 

ขอ้ 32. การเงนิของชมรมใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยจะ    

ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นบคุลากรจากสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 33. รายไดข้องชมรมมาจากการเก็บค่าบ ารุงจากสมาชกิ รายไดจ้ากการจดักจิกรรม หรอืรายไดจ้ากการจ าหน่ายเอกสาร

ทางวชิาการของชมรม 

ขอ้ 34. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาน าเงนิของชมรมฝากไว ้ณ สถาบนัการเงนิที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยแยกออก

ต่างหากจากบญัชีอื่น ๆ ของทางสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชีเงนิฝากของชมรมทุกครัง้ 

ตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัโิดยการลงลายมอืชื่อของกรรมการอย่างนอ้ย 2 คนร่วมกนั 

ขอ้ 35. เหรญัญกิของชมรมอาจเก็บรกัษาเงนิสดย่อยเพือ่การทดรองจ่ายไดค้ร ัง้ละไมเ่กนิ 10,000 บาท และการเบกิจ่ายเงนิ

จากเงนิสดย่อยทกุครัง้ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ 
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ขอ้ 36. ใหค้ณะกรรมการใชจ้่ายเงนิของชมรมไดต้ามความจ าเป็นเพือ่บรหิารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงค ์

ขอ้ 37. รอบปีบญัชขีองชมรมเริ่มตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิ้นสุดในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี ใหผู้ต้รวจสอบบญัชีของ

สมาคมท าการตรวจสอบบญัชีรายรบั-รายจ่าย และงบดุลของทางชมรมแลว้น าเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการ

ประชมุสมาชกิสามญัประจ าปี 

 

หมวดที่ 10 

การแกไ้ขขอ้บงัคบัของชมรมและการเลกิชมรม 
 

ขอ้ 38. การแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบัของชมรมจะสามารถแกไ้ขเพิม่เตมิไดด้ว้ยมตขิองทีป่ระชมุสมาชกิ ซึง่ตอ้งมคีะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ท ัง้นี้ ไมใ่หน้บัรวมผูง้ดออกเสยีง 

ขอ้ 39. เมือ่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกใบอนุญาตและรบัรองจดทะเบยีนสมาคม 

ก ากบัผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ใหช้มรมเป็นอนัยกเลกิ หรอืโดยมตขิองทีป่ระชมุ

สมาชกิ ซึง่ตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสมาชกิท ัง้หมดใหย้กเลกิ 

ขอ้ 40. เมือ่ชมรมตอ้งเลกิไป ใหม้กีารช าระบญัชีของชมรม และ ใหท้ีป่ระชมุสมาชกิคราวนัน้ลงมติเลอืกตัง้ก าหนดตวัผูช้  าระ

บญัชเีสยีดว้ย 

หากมทีรพัยส์นิของชมรมเหลอืจากการช าระบญัช ีใหต้กเป็นของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

 

หมวดที่ 11 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 41. ในวาระแรกเมือ่สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยไดจ้ดัตัง้ชมรมแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย

แต่งตัง้ประธานชมรมเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามขอ้บงัคบั 

 

 
 

 
 

 


