ระเบียบการรับสมัครสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย พ.ศ. 2561
ตามข้ อ บัง คับ ของสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย หมวดที่ 2 ข้ อ 5 และหมวดที่ 3 ข้ อ 16.1 ให้ อ านาจ
คณะกรรมการออกระเบี ยบ โดยระเบียบการรับสมัครสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ฉบับนีใ้ ห้ ใช้ กับการรับ
สมัครสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย จนกว่าจะได้ มีการยกเลิกหรื อมีระเบียบฉบับใหม่แทนที่

ข้ อ 1 ผู้สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทยต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบฉบับนี ท้ งั ้ ในเวลาที่
สมัครและตลอดระยะเวลาที่เป็ นสมาชิก โดยแบ่งเป็ นประเภทดังต่อไปนี ้
1.1
ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อนิตบิ คุ คลซึง่ ใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริ การเกี่ ยวกั บ การเงิน การ
บริ หารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน
1.2
สถาบันการเงิน หมายถึง นิติบคุ คลตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และนิตบิ คุ คลที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ และประกันวินาศภัย
สมาชิกตามข้ อ 1.1 และ 1.2 เป็ นสมาชิกประเภท สมาชิกสามัญ
1.3

หน่วยงานกากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ สมาคม หรื อองค์กรที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหากาไร

1.4
สมาชิกนิตบิ คุ คลทัว่ ไป หมายถึง นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีในการให้ บริ การ
เกี่ยวกับการเงิน การบริ หารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน หรื อมีความสนใจจะลงทุนในฟิ นเทค
1.5
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) หมายถึง นิติบคุ คลไทยหรื อนิตบิ ุคคลต่างประเทศที่ให้ ความร่ วมมือ ให้ การ
สนับสนุนทางด้ านความเชี่ยวชาญ ความรู้ สินค้ าหรื อบริการ เพื่อสนับสนุนสมาคมฟิ นเทคหรื ออุตสาหกรรมฟิ นเทคประเทศไทย
หรื อนิตบิ คุ คลที่ค้นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับฟิ นเทค
1.6

บุคคลธรรมดา

สมาชิกตามข้ อ 1.3 – 1.6 เป็ นสมาชิกประเภท สมาชิกวิสามัญ
ข้ อ 2

ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้ อยข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้

2.1

เป็ นนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทย

2.2
เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ ดาเนิน ธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย หรื อมี แผนการที่ จะดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยในกรณี ที่ ยังไม่ มี ผ ลิตภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร (idea stage) หรื อ อยู่ร ะหว่า งการขออนุ ญ าตการประกอบธุ รกิ จกั บ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 3 ค่าธรรมเนียมสมาชิกให้ เก็บในอัตราตามที่กาหนดในข้ อบังคับสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
สาหรับ สมาชิก ประเภทต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามที่ กาหนดในระเบียบนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นการเก็ บค่าธรรมเนี ยมสมาชิกโดย
คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามข้ อ 4
3.1
ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมกับค่าธรรมเนียมบารุ งสมาคมเป็ นจานวน สองพันบาท หนึ่งหมื่น
บาท หรื อสองหมื่นบาท แล้ วแต่กรณี
3.2
กรณี

สถาบันการเงิน ให้ เก็บค่าธรรมเนีย มผู้สนับสนุนเป็ นจานวน สามแสนบาท หกแสนบาท หรื อ เก้ าแสนบาท แล้ วแต่

3.3
หน่วยงานกากับของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ สมาคม หรื อองค์กรที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหา
กาไร ให้ ยกเว้ นการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมบารุงสมาคม
3.4
สมาชิกนิตบิ คุ คลทัว่ ไป หมายถึง นิตบิ คุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีในการให้ บริการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริ หารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน หรื อมีความสนใจจะลงทุนในฟิ นเทค ให้
เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมกับค่าธรรมเนียมบารุ งสมาคมเป็ นจานวน สองพันบาท หนึ่งหมื่นบาท หรื อสองหมื่นบาท แล้ วแต่
กรณี
3.5
พันธมิตรทางธุรกิจ ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกจานวนสองหมื่นบาท เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นการเก็บค่าธรรมเนียม
สมาชิกโดยคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามข้ อ 4
3.6

บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมสมาชิกจานวนหนึ่งพันบาท

ข้ อ 4 คณะกรรมการสามารถกาหนดคณะอนุก รรมการคณะหนึ่ง จานวนไม่ น้อ ยกว่า 7 คน โดยให้ มีน ายกสมาคมเป็ น
ประธาน และเลขาธิการเป็ นเลขานุการของคณะอนุกรรมการขึ ้นมาพิจารณาการรับสมัครสมาชิกให้ เป็ นไปตามระเบียบฉบับนี ้
และข้ อบังคับของสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย
ข้ อ 5 ขันตอนการรั
้
บสมัครสมาชิกให้ ผ้ ูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีก ารที่ คณะกรรมการกาหนดต่อเลขาธิการ เมื่อ
เลขาธิ ก ารได้ รับ ใบสมัครแล้ ว ให้ ตรวจสอบคุณ สมบัติเบื อ้ งต้ น ก่ อ นเสนอให้ คณะอนุ ก รรมการตามข้ อ 4 พิ จ ารณา โดย
คณะอนุกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันทาการนับแต่วนั ที่เลขาธิการตรวจสอบเบื ้องต้ นแล้ วถูกต้ องครบถ้ วน
หากคณะอนุกรรมการเห็นว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนให้ มีมติรับเป็ นสมาชิก และให้ สมาชิกชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกและ

ค่าธรรมเนียมบารุงสมาคมตามที่กาหนดในข้ อ 3 ภายใน 30 วัน หรื อภายในวันที่ได้ รับการผ่อนผันจากเลขาธิการสมาคมเมื่อมี
การร้ องขอ มิเช่นนันให้
้ ถือว่าสมาชิกสละสิทธิและไม่ประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิก
ข้ อ 6 การชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ เลขาธิการแจ้ งอัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชาระเงิน
ให้ สมาชิกทราบโดยเร็ วภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการตามข้ อ 4 มีมติรับเป็ นสมาชิกแล้ ว
ข้ อ 7 สมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทยที่ได้ ชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมบารุ งสมาคมไว้ แล้ วก่อนระเบียบ
ฉบับนี ้บังคับใช้ โดยให้ ระเบียบฉบับนี ้ใช้ บงั คับแก่สมาชิกดังกล่าวในรอบการต่ออายุสมาชิกสมาคมของสมาชิกดังกล่าว

ระเบียบฉบับนี ้ให้ ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป
นายเจษฎา สุขทิศ
นายกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย

