ระเบียบการรั บสมัครสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย พ.ศ. 2560
ตามข้ อบังคับของสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย หมวดที่ 2 ข้ อ 5 และหมวดที่ 3 ข้ อ 16.1 ให้ อานาจ
คณะกรรมการออกระเบียบ โดยระเบียบการรับสมัครสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย พ.ศ. 2560 นันให้
้ ใช้ กบั การรับสมัคร
สมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย จนกว่าจะได้ มีการยกเลิกหรื อมีระเบียบฉบับใหม่แทนที่ระเบียบฉบับเดิม

ข้ อ 1 ผู้สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทยต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบฉบับนี ้ทังในเวลาที
้
่
สมัครและตลอดระยะเวลาทีเ่ ป็ นสมาชิก โดยแบ่งเป็ นประเภทดังต่อไปนี ้
1.1
ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ หมายถึงบุคคล กลุม่ บุคคล หรื อนิติบคุ คลซึง่ ใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริ การเกี่ยวกับการเงิน การ
บริ หารการลงทุน การประกันภัย และธุรกิจในตลาดเงินตลาดทุน
1.2
สถาบันการเงิน หมายถึง นิติบคุ คลตามกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และนิติบคุ คลที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ และประกันวินาศภัย
สมาชิกทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1.1 และ 1.2 เป็ นสมาชิกประเภท สมาชิกสามัญ
1.3

หน่วยงานกากับของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ

1.4

Venture Capital และ Angel Investor ทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่สนใจลงทุนในฟิ นเทคสตาร์ ทอัพตามข้ อ

1.1
1.5
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) รวมถึง สถาบันการศึกษา พันธมิตรทางธุรกิจหมายถึง นิติบคุ คลไทยหรื อ
นิติบคุ คลต่างประเทศที่ให้ ความร่วมมือ ให้ การสนับสนุน หรื อมีความสนใจลงทุนในฟิ นเทค
1.6

บุคคลธรรมดา

สมาชิกทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1.3 – 1.6 เป็ นสมาชิกประเภท สมาชิกวิสามัญ
ข้ อ 2

ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพต้ องมีคณ
ุ สมบัติอย่างน้ อยข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้

2.1

เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลไทย

2.2
เป็ นบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ดาเนินธุรกิจฟิ นเทคในประเทศไทย หรื อมีแผนการทีจ่ ะดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยในกรณีที่ยงั ไม่มีผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (idea stage)

ข้ อ 3 ค่าธรรมเนียมสมาชิกให้ เก็บในอัตราตามที่กาหนดในข้ อบังคับสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
สาหรับสมาชิกประเภทต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกโดย
คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามข้ อ 4
3.1

ฟิ นเทคสตาร์ ทอัพ

3.1.1 หากได้ รับการสนับสนุนเงินลงทุน (raised fund) จากนักลงทุนหรื อระดมทุนจากนักลงทุนแล้ ว ให้ เก็บ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมกับค่าธรรมเนียมบารุงสมาคมจานวนหนึง่ หมื่นบาท
3.1.2 หากยังไม่ได้ ได้ รับการสนับสนุนเงินลงทุนหรื อยังไม่ได้ ระดมทุนจากนักลงทุน ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรวม
กับค่าธรรมเนียมบารุงสมาคมจานวนสองพันบาท
3.2

สถาบันการเงิน
3.2.1 สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมกับค่าธรรมเนียมบารุงสมาคมจานวนสามแสนบาท

3.2.2 สถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรวมกับค่าธรรมเนียมบารุ งสมาคม
จานวนหนึง่ แสนบาท
ให้ คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการตามข้ อ 4 พิจารณากาหนดแนวทางสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในการ
พิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมบารุงสมาคม
3.3

หน่วยงานกากับของรัฐ และหน่วยงานของรัฐ ให้ ยกเว้ นการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมบารุงสมาคม

3.4

Venture Capital และ Angel Investment ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกจานวนหนึง่ พันบาท

3.5
พันธมิตรทางธุรกิจ ให้ เก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกจานวนหนึง่ พันบาท เว้ นแต่มคี วามร่วมมือหรื อข้ อตกลงซึง่ เป็ น
ประโยชน์แก่สมาคมฟิ นเทคประเทศไทย
3.6

บุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมสมาชิกจานวนหนึง่ พันบาท

ข้ อ 4 คณะกรรมการสามารถกาหนดคณะอนุกรรมการคณะหนึง่ จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยให้ มีนายกสมาคมเป็ น
ประธาน และเลขาธิการเป็ นเลขานุการของคณะอนุกรรมการขึ ้นมาพิจารณาการรับสมัครสมาชิกให้ เป็ นไปตามระเบียบฉบับนี ้
และข้ อบังคับของสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย
ข้ อ 5 ขันตอนการรั
้
บสมัครสมาชิกให้ ผ้ สู มัครยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดต่อเลขาธิการ เมื่อ
เลขาธิการได้ รับใบสมัครแล้ ว ให้ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื ้องต้ นก่อนเสนอให้ คณะอนุกรรมการตามข้ อ 4 พิจารณา โดย
คณะอนุกรรมการต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั ที่เลขาธิการตรวจสอบเบื ้องต้ นแล้ วถูกต้ องครบถ้ วน

หากคณะอนุกรรมการเห็นว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนให้ มีมติรับเป็ นสมาชิก และให้ สมาชิกชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกและ
ค่าธรรมเนียมบารุงสมาคมตามทีก่ าหนดในข้ อ 3 ภายใน 30 วัน หรื อภายในวันที่ได้ รับการผ่อนผันจากเลขาธิการสมาคมเมื่อมี
การร้ องขอ มิเช่นนันให้
้ ถือว่าสมาชิกสละสิทธิและไม่ประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิก
ข้ อ 6 การชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ เลขาธิการแจ้ งอัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชาระเงิน
ให้ สมาชิกทราบโดยเร็ วภายหลังจากทีค่ ณะอนุกรรมการตามข้ อ 4 มีมติรับเป็ นสมาชิกแล้ ว

ระเบียบฉบับนี ้ให้ ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป
นายเจษฎา สุขทิศ
นายกสมาคมฟิ นเทคประเทศไทย

