ข้อบังคับ
สมาคมนักวิ เคราะห์การลงทุน

หมวด 1
ชื่อและวัตถุประสงค์
ข้อ 1. สมาคมนี้มชี ่อื ว่า “สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน” เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า Investment Analysts
Association
เครื่องหมายของสมาคมฯ เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า (โค้งงอ) 2 อันซ้อนกัน และมีตวั อักษรภาษาอังกฤษ IAA
ข้อ 2. สมาคมฯ นี้ตงั ้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ:(1) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการด้านการวิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์และการเงิน รวมถึงการ
บริหารความเสีย่ งด้านการลงทุน
(2) เสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของนักวิเคราะห์การลงทุน
(3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลการวิเคราะห์ เพื่อการลงทุน
(4) ส่งเสริมสามัคคีธรรมและผดุงเกียรติของนักวิเคราะห์การลงทุน
(5) สนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
(6) ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน
(7) เป็ นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างนักวิเคราะห์การลงทุนกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(8) ไม่มนี โยบายหรือเจตนาจะตัง้ โต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สนิ แต่อย่างใด
(9) ไม่มเี จตนาหาผลกาไรมาแบ่งปนั กันแต่อย่างใด
ทัง้ นี้วตั ถุประสงค์ทุกประการไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง

หมวด 2
สมาชิ ก
ข้อ 4. สมาชิกของสมาคมฯ มี 2 ประเภทคือ:(1) สมาชิกกิตติมศักดิ ์
(2) สมาชิกสามัญ
ข ้อบังคับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อบังคับ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555)
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ข้อ 5. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก่ บุคคลซึง่ คณะกรรมการเห็นว่า เป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นด้านการวิเคราะห์การลงทุนหรือ
เป็ นผูท้ ไ่ี ด้ทาคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ ซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรทีจ่ ะเชิญให้เป็ นสมาชิก
ข้อ 6. สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทนิตบิ ุคคล และสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา
ข้อ 7. สมาชิกสามัญประเภทนิตบิ ุคคล เช่น บริษทั หลักทรัพย์, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน, ตัวแทนซือ้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า, ผูป้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า, ธนาคาร, บริษทั ประกันชีวติ ,
บริษทั ประกันภัย, บริษทั จดทะเบียน, นิตบิ ุคคล หรือสถาบันอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน หลักทรัพย์ และ
การเงิน
สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา ได้เแก่
(ก) ผูท้ ม่ี หี รือเคยมีประสบการณ์ทาหน้าทีว่ เิ คราะห์การลงทุน หลักทรัพย์ และการเงิน หรือให้คาแนะนาสู่
สาธารณชนไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ข) ผูท้ ส่ี อบได้ตามหลักสูตรการวิเคราะห์การลงทุน หลักทรัพย์ และการเงินของสมาคมฯ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(ค) นักวิเคราะห์การลงทุนทีข่ น้ึ ทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และได้รบั การเสนอชื่อจากบริษทั ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญ
ประเภทนิตบิ ุคคล
ข้อ 8. (ยกเลิก)
ข้อ 9. สมาชิกสามัญประเภทนิตบิ ุคคล จะต้องแต่งตัง้ บุคคลธรรมดาคนหนึ่งขึน้ เป็ นผูแ้ ทนการใช้สทิ ธิของตนใน
กิจการต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดยแจ้งกาหนดตัวผูแ้ ทนต่อเลขาธิการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 10. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสามัญต้องทาคาขอสมัครตามแบบทีไ่ ด้กาหนดไว้ย่นื ต่อเลขาธิการ คาขอเช่นว่านี้ ต้องมี
สมาชิกสามัญนิตบิ ุคคลหรือกรรมการของสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ราย รับรองว่าเป็ นบุคคลทีส่ มควร
เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ โดยให้เลขาธิการนาใบสมัครนัน้ เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการลงมติเป็ นประการใดแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผสู้ มัครทราบ ทัง้ นี้คณะกรรมการอาจมอบอานาจ
ให้เลขาธิการและ/หรือกรรมการดาเนินการพิจารณารับสมาชิกตามคุณสมบัตใิ นข้อ 7.
ข้อ 11. (ยกเลิก)
ข้อ 12. สมาชิกสามัญบุคคลธรรมดาต้องเสียค่าลงทะเบียนในการสมัครเป็ นสมาชิก คนละ 500.- บาท
สาหรับสมาชิกสามัญนิตบิ ุคคลเสียค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท โดยชาระพร้อมกับการยื่นคา
ขอสมัครเป็ นสมาชิก
สมาชิกสามัญประเภทนิตบิ ุคคล เสียค่าบารุงปี ละ 30,000.- บาท
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สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดาเสียค่าบารุงปี ละ 2,000.- บาท ยกเว้นสมาชิกทีเ่ ป็ นนักวิเคราะห์การ
ลงทุนของสมาชิกนิตบิ ุคคลและได้รบั การเสนอชื่อจากสมาชิกนิตบิ ุคคลดังกล่าวมาเป็ นสมาชิกประเภทบุคคล
ธรรมดา
ค่าบารุงรายปี นนั ้ ให้สมาชิกสามัญชาระภายในเดือนมกราคมทุกปี
ข้อ 13. เมื่อคณะกรรมการพิจารณารับบุคคลและนิตบิ ุคคลใดเป็ นสมาชิกสามัญแล้ว ผูน้ นั ้ จะต้องชาระค่าลงทะเบียน
เป็ นสมาชิกและค่าบารุงภายในกาหนด 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ลขาธิการแจ้งการยอมรับเป็ นสมาชิก หากมิได้
ชาระภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าการขอสมัครและการยอมรับบุคคลนัน้ เข้าเป็ นสมาชิกเป็ นอันระงับ
สิน้ ไป

หมวด 3
สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิ ก
ข้อ 14. สมาชิกมีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ใด ๆ ทีส่ มาคมฯ จักอานวยให้ได้
ข้อ 15. สมาชิกอาจแสดงความคิดเห็นเป็ นหนังสือเกีย่ วด้วยกิจการของสมาคมฯ
ข้อ 16. สมาชิกสามัญมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมใหญ่วสิ ามัญ ทัง้ มีสทิ ธิขอรับทราบหรือตรวจดู
กิจการ การบัญชี การเงิน การทะเบียนของสมาคมฯ
ข้อ 17. สมาชิกมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้คอื :(1) ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ
(2) ต้องรักษาจรรยาบรรณ คุณธรรมความดีงาม และไม่ประพฤติเสือ่ มเสีย
(3) ช่วยส่งเสริมและร่วมมือในกิจการของสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้า

หมวด 4
การขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้อ 18. สมาชิกสามัญประเภทนิตบิ ุคคล ขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) สิน้ สภาพนิตบิ ุคคล
(2) ลาออก
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ถูกลบชื่อจากทะเบียน
(5) ไม่ชาระค่าบารุง
(6) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการเป็ นนิตบิ ุคคล
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ข้อ 19. ผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญประเภทนิตบิ ุคคล สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา และสมาชิกกิตติมศักดิ ์ ขาด
จากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ถูกลบชื่อจากทะเบียน
(5) ไม่ชาระค่าบารุง
(6) ต้องคาพิพากษาทางศาลถึงทีส่ ดุ ให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 20. (ยกเลิก)
ข้อ 21. สมาชิกผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพก็ย่อมทาได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือไปยังเลขาธิการ
สมาชิกซึง่ ลาออกจากสมาชิกภาพแล้ว ต่อมายื่นคาขอสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ ให้นาความในข้อ 10. มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 22. คะแนนเสียงของคณะกรรมการ ในการลบชื่อสมาชิกต้องมีจานวน 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด

หมวด 5
คณะกรรมการ
ข้อ 23. ให้มคี ณะกรรมการของสมาคมฯ เลือกตัง้ จากสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูแ้ ทนของสมาชิก
สามัญประเภทนิตบิ ุคคล ซึง่ ประกอบด้วยนายกหนึ่งคน และกรรมการอื่นไม่น้อยกว่าหกคน โดยทีป่ ระชุมใหญ่
เป็ นผูเ้ ลือกตัง้
ให้คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการเป็ นอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตาแหน่งอื่น ๆ
ตามทีเ่ ห็นสมควร และให้คณะกรรมการสามารถแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมจากผูท้ จ่ี บการศึกษาอย่างน้อย
ปริญญาตรี และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านธุรกิจการลงทุน การเงินและหลักทรัพย์ แต่ไม่เกินกึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทีเ่ ลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่
ข้อ 24. สมาชิกสามัญ ทีจ่ ะสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นนายกหรือกรรมการของสมาคมฯ จะต้องอยู่ในทีป่ ระชุมใหญ่หรือได้
แสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อทีป่ ระชุมใหญ่ โดยได้ย่นื ต่อเลขาธิการไว้แล้ว
ข้อ 25. คณะกรรมการของสมาคมฯ ดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการทีพ่ น้ จากสภาพกรรมการไปแล้ว อาจได้รบั
เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการอีกได้
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ข้อ 26. คณะกรรมการ มีอานาจหน้าทีด่ าเนินกิจการของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และข้อกาหนดของที่
ประชุมใหญ่ ทัง้ มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือออกระเบียบข้อบังคับเพื่อดาเนินกิจการใด ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 27. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่ จานวน จึงเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 28. ในกรณีทจ่ี าเป็ น นายกหรือกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน อาจจะเรียกประชุมพิเศษขึน้ ได้
ข้อ 29. มติของคณะกรรมการ ให้ถอื เสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็ นผูช้ ข้ี าด
ข้อ 30. นายกหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ถึงคราวออกตามวาระ
(3) ลาออก
(4) ขาดจากการเป็ นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา
(5) ขาดจากการเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญประเภทนิตบิ ุคคล
ข้อ 31. ถ้านายก พ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ คณะกรรมการคนหนึ่งรักษาการ
แทน จนกว่าทีป่ ระชุมใหญ่จะทาการเลือกตัง้ นายกขึน้ ใหม่ และให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากาหนดเวลาของผูซ้ ง่ึ
ตนแทน
ถ้ากรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการมีอานาจทีจ่ ะแต่งตัง้ สมาชิกสามัญ
คนใดให้เป็ นกรรมการได้ โดยอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของผูซ้ ง่ึ ตนแทน

หมวด 6
คณะกรรมการอานวยการศึกษาวิ ชาการวิ เคราะห์หลักทรัพย์และการเงิ น
ข้อ 32. (ยกเลิก)
ข้อ 33. (ยกเลิก)
ข้อ 34. (ยกเลิก)
ข้อ 35. (ยกเลิก)
ข้อ 36. (ยกเลิก)
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หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 37. ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญขึน้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี การประชุมใหญ่
นอกเหนือจากนัน้ ให้เรียกว่า การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 38. องค์ประชุมสาหรับการประชุมใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจานวน
สมาชิกสามัญทัง้ หมด จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
การประชุมใหญ่ คราวใดมีสมาชิกสามัญไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนัน้ ได้นดั เรียกเพราะ
สมาชิกร้องขอ ให้เลิกประชุม ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอ ให้เรียกประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภายในกาหนด 14
วัน นับแต่วนั ประชุมคราวแรก และหากในครัง้ นี้มสี มาชิกสามัญมาร่วมประชุมเท่าใด ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม
การประชุมดังกล่าวจะพิจารณาและกระทาการเกีย่ วกับกิจการอื่นใด นอกจากทีไ่ ด้กาหนดไว้สาหรับการ
ประชุมคราวแรกไม่ได้
ข้อ 39. ให้นายกทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่
หากนายกไม่อยู่หรือไม่อาจทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่ได้ ให้อุปนายก หรือกรรมการผูอ้ ่นื ทาหน้าที่
เป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่แทน หรือให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกสมาชิกสามัญผูห้ นึ่งผูใ้ ดทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานใน
ทีป่ ระชุมแทน
ข้อ 40. สมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียง
สมาชิกสามัญจะมอบฉันทะให้สมาชิกคนอื่นเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยการทา
หนังสือมอบฉันทะลงชื่อผูร้ บั มอบและผูม้ อบ และให้นาไปมอบไว้กบั เลขาธิการก่อนเริม่ การประชุม
ข้อ 41. กิจการทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่สามัญพึงจะกระทาได้แก่
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครัง้ ทีแ่ ล้ว
(2) คณะกรรมการแถลงผลงาน
(3) พิจารณารับรองงบดุล
(4) เลือกตัง้ คณะกรรมการ (ถ้ามี)
(5) เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 42. มติของทีป่ ระชุมใหญ่ ให้ถอื เสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็ น ผูช้ ้ี
ขาด ประธานตอนแรกไม่ออกเสียง
ข้อ 43. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่ให้ใช้วธิ ชี มู อื เว้นแต่สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 10 คน ร้องขอให้
ประธานสังให้
่ ลงคะแนนลับ
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ข้อ 44. การประชุมใหญ่วสิ ามัญ จะกระทาได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกสามัญจานวนไม่น้อย กว่า
25 คน ลงชื่อร้องขอเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการ ก็ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ตามทีร่ อ้ งขอภายใน
กาหนด 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอนัน้
การประชุมใหญ่วสิ ามัญให้ถอื องค์ประชุม เช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ

ข้อ 45. ให้สง่ หนังสือเรียกประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกสามัญ ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ในหนังสือนัน้ ให้ระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระด้วย
ถ้าการประชุมใหญ่ครัง้ ใด จะต้องพิจารณารับรองรายงานการประชุมและ/หรือพิจารณารับรองงบดุล ให้สง่
สาเนารายงานการประชุม หรือสาเนางบดุลนัน้ ไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมใหญ่นนั ้ ด้วย

หมวด 8
การเงิ นและการบัญชี
ข้อ 46. การเงินของสมาคมฯ ให้ดาเนินการไปตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการวางระเบียบเกีย่ วกับการเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่าย และอื่น ๆ ขึน้ เพื่อให้การเงิน
ของสมาคมฯ เป็ นไปโดยเรียบร้อย
ข้อ 47. ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารทาบัญชี และการเงินของสมาคมฯ พร้อมด้วยใบสาคัญและหลักฐานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการบัญชี และให้ตรงต่อความเป็ นจริง
ข้อ 48. ให้คณะกรรมการจัดการให้ทางบดุล ส่งให้สมาชิกสามัญ ทราบทุกรอบปี การบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชี

หมวด 9
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 49. การแก้ไข เปลีย่ นแปลงข้อบังคับ จะกระทาได้โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของสมาชิกสามัญผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ให้คณะกรรมการส่งร่างข้อบังคับ ทีข่ อแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย
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หมวด 10
การเลิ กสมาคม
ข้อ 50. สมาคมฯ นี้ จะเลิกได้โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกสามัญ
ทัง้ หมด
ข้อ 51. เมื่อเลิกสมาคมฯ แล้ว ให้ทรัพย์สนิ ของสมาคมฯ ตกเป็ นกรรมสิทธิตลาดหลั
กทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผชู้ าระ
์
บัญชีจดั การชาระบัญชีให้เสร็จโดยเร็วทีส่ ดุ และโอนมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวในวรรคก่อนเป็ นการด่วนไม่ชา้ กว่า
3 เดือน

หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 52. ให้คณะผูเ้ ริม่ ก่อการตัง้ สมาคมฯ ดังปรากฎรายชื่อในคาขอจดทะเบียนสมาคมฯ ทาหน้าทีแ่ ละรักษาการ
คณะกรรมการจนกว่าจะได้เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดแรกขึน้
ข้อ 53. ให้คณะผูเ้ ริม่ ก่อการดาเนินการรับสมัครสมาชิก และเรียกประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกภายใน 180 วัน นับ
จากวันจดทะเบียนสมาคมฯ
ในวาระ 2 ปี แรก แห่งการก่อตัง้ สมาคมฯ นี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณารับบุคคลซึง่ ได้ทางาน
เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการเงินมาเป็ นเวลานานพอสมควร และคณะกรรมการเห็นว่ามี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นสมาชิก เข้าเป็ นสมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดาได้

*****************************************
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