ข้ อบังคับ
ของ
สมาคมการค้ าไทย-ฮ่ องกง

สมาคมการค้ านี ้จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509 และอยูใ่ นการควบคุมดูแลของสานักงานทะเบียน
สมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานคร
หมวดที่ 1
บทความทั่วไป
ข้ อ 1.

ชื่อ สมาคมการค้ านี ้มีชื่อว่า “สมาคมการค้ าไทย-ฮ่องกง”
คาว่า “สมาคมการค้ า” ต่อไปในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายความถึง “สมาคมการค้ าไทย-ฮ่องกง”
เขียนชื่อเป็ นอักษรภาษาอังกฤษว่า “THAI-HONG KONG TRADE ASSOCIATION”
เรี ยกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ไทย-ฮ่องกง เทรด แอสโซซิเอชัน่ ”
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ข้ อ 2. ที่อ ยู่ สานัก งานของสมาคมการค้ า ตัง้ อยู่ที่ อาคารสาทรสแควร์ ห้ อ ง 906 ชัน้ 9 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ข้ อ 3.

ตรา ของสมาคมการค้ าเป็ นดังนี ้

ตราประทับสมาคมมีลกั ษณะเป็ นรูปวงรี
มีข้อความภาษาไทยว่า “สมาคมการค้ าไทย-ฮ่องกง” และ
มีข้อความภาษาอังกฤษว่า “THAI-HONG KONG TRADE ASSOCIATION”
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 4.

1

วัตถุประสงค์ สมาคมการค้ านี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้

แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครัง้ ที่ 1/2549 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549
แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 24 เมษายน 2555
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(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ส่งเสิรมการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน การเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยและฮ่องกง รวบรวมสถิติข่าวสาร
ข้ อมูล ทาการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับการค้ าอุต สาหกรรม การลงทุน การเงินเศรษฐกิจ หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ แก่บรรดาสมาชิกต่อไป
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน การเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง
รับปรึ กษาและให้ ข้อแนะนาสมาชิกเกี่ยวกับการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน การเงิน หรื อกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ
และช่วยอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ นและในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกโดย
ทัว่ ๆ ไป
สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิก แก้ ไขอุปสรรคข้ อขัดข้ องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของสมาชิก รวมทัง้ เจรจาทา
ความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาชิ ก สอดส่อง ติดตามและ
รายงานความเคลื่อ นไหวของตลาดการค้ าและอุต สาหกรรม ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ อ อานวย
ประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ ทางด้ านธุรกิจการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน การเงิน หรื อเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ไทยกับฮ่องกง
ประสานความสามัคคีและและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ ข่าวสารการค้ าในระหว่าง
สมาชิกอันเกี่ยวกับการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน การเงิน เศรษฐกิจ และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงทา
การวิจยั เกี่ยวกับการตลาดและการอุตสาหกรรม
ขอสถิติ หรื อเอกสาร หรื อขอทราบข้ อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดาเนินการค้ า และการผลิตทังนี
้ ้ด้ วย
ความยินยอมของสมาชิก
ส่งเสริ มคุณภาพผลผลิต หรื อบริ การที่สมาชิกเป็ นผู้ผลิตหรื อจาหน่าย หรื อให้ บริ การ
ให้ คาปรึ กษาและเสนอข้ อแนะนาแก่รัฐบาลไทย หน่วยงานหรื อองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าในหรื อนอกประเทศไทยเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ร่ วมมือกับรัฐบาลไทยในการส่งเสริ มระบบตลาด และระบบการค้ าทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับประเทศ และ
ส่งเสริ มการประกอบอุตสาหกิจให้ สอดคล้ องกับนโยบายของทางราชการ
ประสานงานในทางการค้ าระหว่างผู้ประกอบการค้ ากับรัฐบาลไทย
ส่งเสริ มการผลิตเพื่อให้ มีปริ มาณเพียงพอแก่ความต้ องการของตลาดทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ทาความตกลงกับสมาชิกเกี่ยวกับการวางระเบียบให้ สมาชิกปฏิบตั ิหืองดเว้ นปฏิบตั ิ เพื่อให้ การประกอบธุรกิจของ
สมาชิกดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ส่งเสริ มสุขภาพพลานามัย กีฬา และจัดกิจกรรมสันทนาการให้ แก่สมาชิกเป็ นครัง้ คราว
ประนีประนอมข้ อพิพาทระหว่างสมาชก หรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในเรื่ องที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ
ส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมแรงงาน หรื อแลกเปลี่ยนแรงงาน เพื่อให้ มีการใช้ แรงงานในการประกอบธุรกิ จของ
สมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้ านสวัสดิการ ดาเนินการทังปวงเพื
้
่อการกุศลสาธารณะ และประกอบกิจการ
ดังกล่าวข้ างต้ น เท่าที่ไม่เป็ นการต้ องห้ ามตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509
ปฏิ บัติ กิ จ การอื่ น ๆ ตามแต่ จ ะมี ก ฎหมายระบุให้ เป็ นหน้ า ที่ ข องสมาคมการค้ า หรื อ ตามที่ ท างรั ฐ บาลไทย
มอบหมาย
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หมวดที่ 3
สมาชิก และสมาชิกภาพ
2

ข้ อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ าแบ่งออกเป็ นสามประเภทดังระบุไว้ ในข้ อ 5. นี ้ คือ
(1)
(2)

สมาชิกสามัญ ได้ แก่ บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล ซึ่งได้ จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมายที่ประกอบ
วิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน การเงิน การพาณิชย์ และการบริ การ
สมาชิกสมทบ ได้ แก่ บุคคลธรรมดาที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการค้ า อุตสาหกรรม การลงทุน
การเงิน การพาณิชย์ และการบริ การ
สมาชิกสมทบได้ รับประโยชน์ และมีหน้ าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้ นแต่ไม่สามารถรับตาแหน่งใด
และลงคะแนนเสียงได้

(3)

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้ แก่ บุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลที่ถกู เลือกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการว่ามี
คุณสมบัติและความเหมาะสมครบถ้ วนและตอบรับเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ได้ รั บ ประโยชน์ แ ละมี ห น้ า ที่ เช่ น เดี ย วกับ สมาชิ ก สามัญ เว้ น แต่ ไม่ ส ามารถรั บ
ตาแหน่งดและลงคะแนนเสียงได้

ข้ อ 6.

คุณ สมบัติ ของสมาชิ ก สมาชิ ก ของสมาคมการค้ า นอกจากคุณ สมบัติ ต ามข้ อ 5. แล้ วยังต้ องประกอบด้ ว ย
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.
2.
3.

4.
5.
6.

2

เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ ว
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย บุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
ไม่เคยเป็ นบุค คลที่ เคยต้ อ งคาพิ พ ากษาถึงที่ สุด ของศาลให้ ลงโทษจ าคุก มาก่ อ น เว้ น แต่
ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที่อตั ราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษ หรื อเป็ นความผิดซึ่ง
กระทาโดยประมาท
ไม่เป็ นโรติดต่อที่สงั คมรังเกียจ
เป็ นผู้มีฐานะทางการเงินมัน่ คงพอสมควร
เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย

แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2544 วันที่ 22 มีนาคม 2544
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(2)

ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คล
1.
2.

ไม่ เป็ นบุค คลล้ ม ละลายมี ห นี ส้ ิน ล้ น พ้ น ตัว เป็ นกิ จ การที่ เลิก ไปแล้ ว หรื อ อยู่ระหว่า งการ
ดาเนินการเพื่อให้ มีสภาพอย่างหนึง่ อย่างใดข้ างต้ น
มีฐานะทางการเงินมัน่ คงพอสมควร

ให้ นาความในข้ อ 6.(1) มาใช้ บงั คับแก่คุณสมบัติของผู้แทนที่ได้ รับแต่งตังให้
้ มีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลที่เป็ นสมาชิกตามข้ อ 10. ด้ วย
ข้ อ 7.

การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ ก ผู้ที่ป ระสงค์ จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กของสมาคมการค้ า จะต้ องยื่นความจานงต่อ
เลขาธิการ หรื อกรรการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการ ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมการค้ าได้ กาหนด

ข้ อ 8.

การพิจารณาคาขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ เลขาธิการ หรื อกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการนาใบสมัครเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป ครัง้ แรกหลังจากที่ได้ รับสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ รับหรื อไม่รับ
ผู้ใดเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ เลขาธิการมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบภายในเจ็
ั้
ดวัน นับแต่วนั ลงมติ

ข้ อ 9.

วันเริ่ มสมาชิกภาพหลังจากคณะกรรมการมีมติให้ รับคาขอแล้ ว ให้ สมาชิกภาพเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ผ้ สู มัครได้ ชาระ
ค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกและค่าบารุงประจาปี ของสมาคมการค้ า
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ข้ อ 10. สมาชิกที่เป็ นนิติบคุ คล ให้ สมาชิกที่เป็ นนิติบคคลแต่งตังบุ
้ คคลธรรมดาเป็ นผู้แทนที่มีอานาจกระทากิจการแทน
นิติบคุ คลนัน้ ๆ ได้ ไม่เกินสองคน เพื่อปฏิบตั ิการในหน้ าที่และใช้ สทิ ธิแทนนิติบคุ คลนัน้ โดยมีหนังสือบอกกล่าวไป
ยังเลขาธิการ ในการนี ้ผู้แทนจะแต่งตังตั
้ วแทนช่วง เพื่อกระทาการแทนตนมิได้ เว้ นแต่เป็ นการตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะ
ตามข้ อ 30. เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนัน้

ข้ อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพจะสิ ้นสุดลงเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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เมื่อสมาชิกตาย หรื อสิ ้นสภาพนิติบคุ คล
เมื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6.
เมื่อสมาชิกลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเห็นชอบ
เมื่อสมาชิกถูกศาลสัง่ ให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ
เมื่อสมาชิกต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจาคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อเป็ นความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท

แก้ ขามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2541 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541

4

(6)

เมื่อคณะกรรมการลงมติให้ ลงชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่มาร่ วมประชุมในการประชุมคราวหนึ่งคราวใด ด้ วยเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังต่อไปนี ้
1.
กระทาการหรื องดเว้ นกระทาการใด ๆ อันทาให้ สมาคมการค้ าเสือ่ มเสียชื่อเสียง
2.
การทาการละเมิดข้ อบังคับ
3.
ไม่ชาระเงินค่าบารุงประจาปี และได้ รับใบเตือนจากสมาคมการค้ าให้ ชาระภายในสามสิบวัน
และมิได้ ชาระภายในกาหนดเวลาดังกล่าว

4

สมาชิกผู้ซงึ่ ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก จะไม่มีสิทธิได้ รับคืนซึ่งเงินค่าธรรมเนียม หรื อเงินจานวนใด ๆ ที่
ได้ ชาระให้ แก่สมาคมการค้ า
ข้ อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้ นายทะเบียนจัดเก็บทะเบียนสมาชิกไว้ ณ สานักงานของสมาคมการค้ า โดยอย่างน้ อยให้ มี
รายการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ชื่อและสัญชาติของสมาชิก และผู้แทนของสมาชิก
ชื่อที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานของสมาชิก
วันที่เข้ าเป็ นสมาชิก
วันที่ขาดจากสมาชิกภาพและเหตุผลแห่งการนัน้
หมวดที่ 4
สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก

ข้ อ 13. สิทธิของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ ามีสทิ ธิดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

4

ได้ รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจการ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม
การค้ า
เสนอความคิ ด เห็น หรื อ ให้ ค าแนะน าต่อ สมาคมการค้ า หรื อ คณะกรรมการในเรื่ อ งใด ๆ อัน อยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้ า เพื่อนามาซึง่ ความเจริ ญรุ่งเรื องของสมาคมการค้ า
ขอตรวจสอบกิ จการและทรั พ ย์ สิน ของสมาคมการค้ าได้ โดยท าเป็ นหนังสือ ยื่น ต่อ เลขาธิ ก ารหรื อ
กรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการ
เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการหรื อบุคคลอื่นใด และเสนอ
ญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
มีสทิ ธิใช้ เครื่ องหมายของสมาคมการค้ าได้ ลกั ษณะที่มีเกียรติและเหมาะสม แต่จะไม่ได้ มาซึง่ ความเป็ น
เจ้ าของสิทธินนแต่
ั ้ อย่างใด

แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 2/2545 วันที่ 8 พฤษภาคม 2545
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(6)
(7)
(8)
(9)

สมาชิกสามัญเท่านัน้ มีสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ
เป็ นผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกผู้อน่ และออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกผู้นนั ้
เป็ นผู้ได้ รับการแต่งตัง้ โดยมติของคณะกรรมการให้ เป็ นสมาชิกผู้มีอปุ การะคุณ หรื อสมาชิกผู้ก่ อตังของ
้
สมาคมการค้ า
5
สมาชิ กกิ ตติมศักดิ์และสมาชิ กสมทบมีสิทธิ เท่ากับที่สมาชิ กสามัญ มี ยกเว้ นสิทธิ ในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการดารงอยูใ่ นตาแหน่งที่ถกู เลือก

ข้ อ 14. หน้ าที่ของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้ ามีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของสมาคมการค้ า มติที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ
ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่ นได้ เสียของสมาคมการค้ า และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ซึ่ง
อาจจะนาความเสือ่ มเสียมาสูส่ มาคมการค้ าโดยเด็ดขาด
ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมการค้ าให้ เจริ ญรุ่งเรื อง และมีความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ
ต้ องรักษาไว้ ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และดาเนินกิจการค้ าธุรกิจหรื อกิจการรายอื่น ๆ ด้ วย
ความสุจริ ต และไม่ก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่สมาชิกคนอื่น ๆ
ชาระค่าธรรมเนียมให้ แก่สมาคมการค้ าตามกาหนด
สมาชิกผู้ใดเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ ายที่ อยู่ ย้ ายที่ตงส
ั ้ านักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ หรื อ
เปลี่ยนผ้ แทนในกรณี สมาชิ ก ที่เป็ นนิ ติบุคคล จะต้ องแจ้ งให้ เลขาธิ การทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ภายในกาหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง สมาคมการค้ าไม่จาต้ องรับรู้ ถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และมีสิทธิที่จะดาเนินการใด ๆ เสมือนดัง่ ว่ามิได้ มีการเปลีย่ นแปลงเช่นว่านันเลย
้
และไม่ต้อง
รับผิดชอบสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการนันตราบเท่
้
าที่สมาคมการค้ ายังไม่ได้ รับหนังสือบอก
กล่าวการเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ
หมวดที่ 5
ค่ าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกและค่ าบารุ งสมาคมการค้ ารายปี

6

ข้ อ 15. ค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกและค่าบารุงรายปี
สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบจะต้ องชาระค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ประชุม
ใหญ่สามัญสมาชิกจะกาหนด ความรับผิดชอบของสมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบถูกจากัดเพียงไม่เกินจานวน
เงินค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันที่ถึงกาหนดแล้ วแต่สมาชิกสามัญหรื อสมาชิกสมทบผู้นนยั
ั ้ งไม่ได้ ชาระ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเข้ าเป็ นสมาชิกหรื อค่าบารุงรายปี

5
6

แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 2/2545 วันที่ 8 พฤษภาคม 2545
แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2544 วันที่ 22 มีนาคม 2544
แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2541 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541
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ข้ อ 16. ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สมาคมการค้ าอาจกาหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจานวนใด ๆ ให้ สมาชิกชาระได้ เป็ นครัง้
คราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องสมาชิกสามัญ และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาประชุมทังหมด
้
และทังนี
้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิสมาคมการค้ าในอันที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม หรื อเงินจานวน
อื่น ๆ ที่ทางสมาคมการค้ าเห็นสมควรเก็บสาหรับการให้ บริ การ หรื อการอานวยความสะดวกพิเศษที่สมาคม
การค้ าเป็ นผู้จดั หามาให้
หมวดที่ 6
คณะกรรมการ
จานวนและการเลือกตัง้ กรรมการ
7

ข้ อ 17. โครงสร้ างและการเลือ กตัง้ คณะกรรมการ ให้ มี ค ณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งเป็ นผู้บ ริ ห ารงานให้ เป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข องสมาคมการค้ า และเป็ นผู้แ ทนของสมาคมการค้ า ในกิ จ การอัน เกี่ ย วกับ บุค คลภายนอก
คณะกรรมการให้ มีจานวนไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบสองคน
เว้ นแต่ที่ประชุมใหญ่ครัง้ นัน้ ๆ จะมีมติเป็ นอย่างอื่น การเลือกตังคณะกรรมการให้
้
กระทาด้ วยวิธีลงคะแนนลับ
โดยให้ สมาชิกสามัญเสนอชื่อของสมาชิกสามัญ ซึ่งตนประสงค์จะเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่
โดยมีสมาชิกอื่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน แล้ วให้ ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตังให้
้ สมาชิก หรื อผู้แทนผู้ได้ คะแนน
สูงสุดตามลาดับได้ เป็ นกรรมการตามจานวนที่กาหนดไว้ ในวรรคแรกของข้ อนี ้ และตามมติที่ประชุมใหญ่ครัง้
นัน้ ๆ ถ้ ามีผ้ ไู ด้ คะแนนเท่ากันในลาดับสุดท้ ายที่จะได้ เป็ นกรรมการคราวนัน้ ให้ ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่
ได้ คะแนนเท่ากัน หากปรากฏว่าได้ คะแนนเท่ากันอีกให้ ใช้ วิธีจบั สลาก
8

ให้ กรรมการเลือกตัง้ กัน เอง เพื่ อด ารงตาแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญ ญิ ก และต าแหน่งอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมตาแหน่งละหนึ่งคน 9สาหรับตาแหน่งประธานจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
ในฮ่องกง
กรรมการของสมาคมการค้ ามีวาระการดารงตาแหน่งได้ คราวละหนึ่งปี โดยวาระดังกล่าวให้ เริ่ มนับหลังจากวันที่
มีการเลือกตังโดยที
้
่ประชุมใหญ่และสิ ้นสุดในวันที่มีการประชุมใหญ่ครัง้ แรกในปี ปฏิ ทินถัดไปที่จดั ให้ มีขึ ้น เพื่อ
เลือกตังกรรมการ
้
10

ภายใต้ บงั คับมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการไปแล้ วอาจได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอี กก็ ได้ แต่ทงั ้ นี บ้ ุค คลหนึ่งบุคคลใดจะรั บเลือกตัง้ ให้ ดารง
7

แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2541 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25414

8

แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 2/2545 วันที่ 8 พฤษภาคม 2545

9

แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557

10

แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มีนาคม 2557
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ตาแหน่งกรรมการเกินกว่าสี่ (4) คราวติดต่อกันมิได้ และกรรมการที่ดารงตาแหน่งสี่ (4) คราวติดต่อกันนัน้ จะไม่
มีสิทธิ ได้ รับเลือกตังอี
้ กจนกว่าจะพ้ นระยะเวลาหนึ่งปี 11ระยะเวลาที่กาหนดนีไ้ ม่ใช้ บังคับแก่กรรมการที่ดารง
ตาแหน่งประธาน รองประธาน หรื อเหรัญญิก ในเทอมที่สี่ (4) นี ้ ให้ ประธาน รองประธาน หรื อเหรัญญิกดังกล่าว
นัน้ มีคุณสมบัติได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าเป็ นกรรมการอีกครัง้ จากที่ประชุมใหญ่ เป็ นเทอมที่ห้า (5) และหาก
บุคคลทังหลายดั
้
งกล่าวนันได้
้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการให้
้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งไม่วา่ ในตาแหน่งประธาน
รองประธาน หรื อเหรัญญิก ในเทอมที่ห้า (5) นี ้อีก ก็ให้ บคุ คลทังหลายดั
้
งกล่าวนัน้ มีคณ
ุ สมบัติได้ รับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการจากที่ประชุมใหญ่ ในเทอมที่หก (6) ได้ อีกเป็ นวาระสุดท้ ายด้ วย ไม่ว่ากรณี ใดก็ตามบุคคลใดไม่
อาจจะได้ รับ การเลือกตัง้ เป็ นประธาน รองประธาน หรื อเหรั ญ ญิ ก เกิ น กว่าสี่ (4) คราวติ ด ต่อกัน ในต าแหน่ง
เดียวกัน
ในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลใดเพื่อรับเลือกตังต่
้ อหรื อคงในตาแหน่งต่อไป ให้ นบั วาระการดารงตาแหน่ง
ก่อนหน้ านัน้ ในทุกคราวไม่ว่าในแต่ละคราวนันจะด
้
ารงตาแหน่งนานเพียงใด ยกเว้ น กรณีบคุ คลซึ่งได้ รับ การ
แต่งตั ้งโดยคณะกรรมาร เพื่อแทนตาแหน่งที่ว่ างลงภายใต้ ข้อ 19 ซึง่ ในกรณีเช่นนัน้ วาระการดารงตาแหน่งของ
บุคคลผู้ถกู แต่งตังนั
้ นจะไม่
้
ถกู นับรวมเป็ นวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ เพื่อใช้ พิจารณาคุณสมบัติของการที่
จะได้ รับเลือกใหม่หรื อคงอยูใ่ นตาแหน่งต่อไป
ข้ อ 18. การพ้ นจากตาแหน่งกรรมการ กรรมการย่อมพ้ นจากตาแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ครบกาหนดออกตามวาระ
ลาออกโดยคณะกรรมการได้ ลงมติอนุมตั ิแล้ ว
ขาดคุณ สมบัติ หรื อขาดจากสมาชิกภาพในการเป็ นสมาชิกสามัญ หรื อขาดจากการเป็ นผู้แทนของ
สมาชิกสามัญ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากการเป็ นกรรมการ
เมื่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์สงั่ ให้ ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ.
2509

ในกรณีที่ผ้ แู ทนสมาชิกซึ่งเป็ นนิติบคุ คลตามข้ อ 10. ที่ได้ รับเลือกตังหรื
้ อแต่งตัง้ ตายหรื อพ้ นจากตาแหน่งผู้แทน
ของสมาชิกนัน้ สมาชิกนัน้ ๆ อาจเสนอชื่อผู้แทนคนใหม่ให้ เป็ นกรรมการแทนที่กรรมการคนเดิมภายใต้ ข้อ 19. ก็ได้
12

ข้ อ 19. การพ้ น จากต าแหน่ งกรรมการก่ อ นครบก าหนดออกตามวาระ ในกรณี ที่ ต าแหน่งว่า งลงในคณะกรรมการ
คณะกรรมการอาจตังสมาชิ
้
กสามัญหรื อผู้แทนของสมาชิกสามัญ คนใดคนหนึ่งให้ เป็ นกรรมการแทนก็ ได้ แต่
กรรมการที่ได้ รับตาแหน่งแทนนี ้ให้ เป็ นกรรมการอยู่ได้ ตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน หรื อจนกว่าการประชุม
ใหญ่ในคราวถัดไปเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะเกิดขึ ้นก่อน

11

แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 1/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
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แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 2/2545 วันที่ 8 พฤษภาคม 2545
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ในกรณีที่คณะกรรมการพ้ นตาแหน่งทังคณะก่
้
อนครบกาหนดออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการซึ่งพ้ นตาแหน่งนัน้
ดาเนินการจัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกต้ งคณะกรรมการชุดใหม่ ในกรณีนี ้ให้ นาความในข้ อ 24. มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
ให้ คณะกรรมการที่ได้ รับเลือกตังตามวรรคก่
้
อนอยูใ่ นตาแหน่งได้ ตามวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งไป
ข้ อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ หรื อตัวแทนทังหมดในขณะนั
้
น้ จึงนับว่าเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีจานวนกรรมการในคณะกรรมการเข้ าร่ วมประชุมน้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ หรื อตัวแทน
ทังหมด
้
กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทากิ จการได้ เฉพาะแต่ในเรื่ องที่จะตัง้ สมาชิกสามัญ หรื อผู้แทนของสมาชิ ก
สามัญคนใดคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นกรรมการเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ครบองค์ประชุม หรื อเพื่อนัดเรี ยกประชุมใหญ่หรื อ
เพื่อกระทากาอันสมควรทุกอย่างเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของสมาคมการค้ าเท่านัน้
ข้ อ 21. มติของที่ประชุมของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงเห็น ชอบข้ างมากของ
กรรมการ หรื อตัวแทนที่เข้ าร่ วมประชุม กรรมการแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงในการลงมติ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือว่า มตินนใช้
ั ้ บงั คับมิได้
ข้ อ 22. ประธานในที่ประชุม ให้ ประธานสมาคมการค้ าเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ถ้ าประธานสมาคม
การค้ าไม่อยู่หรื อไม่อาจปฏิบิตหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานสมาคมการค้ าปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ถ้ าทั ง้ ประธานสมาคม
การและรองประธานสมาคมการค้ าไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
ข้ อ 23. การจัด การเรี ยกประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม ให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยสาม
เดือนต่อครัง้ อนึ่ง ในกรณีที่ประธานสมาคมการค้ า หรื อกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทน หรื อกรรมการร่ วมกันไม่น้อย
กว่าสืค่ นเห็นเป็ นการจาเป็ นอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ได้
ให้ เลขาธิ การ หรื อกรรมการผู้ท าหน้ าที่ แทนเลขิ การจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง้ ให้ ยื่ น
รายงานการประชุมังกล่าวนัน้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคราวต่อไปเพื่อรับรองรายงานการประชุมที่ได้ รับการ
รับรองแล้ วนันให้
้ ประธาน และเลขาธิ การลงลายมือชื่อและเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของสมาคมการค้ าสมาชิก
อาจตรวจดูรายงานการประชุมที่ได้ รับการรับรองดังกล่าวได้ ในระหว่างเวลาทาการ ณ สานักงานของสมาคมการค้ า
ข้ อ 24. การเข้ า รับ หน้ า ที่ข องคณะกรรมการ เมื่ อ มี ก ารเลือ กตัง้ คณะกรรมการชุด ใหม่ ให้ ค ณะกรรมการซึ่งพ้ น จาก
ตาแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ า ประจากรุ งเทพมหานครภายใน
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สามสิบวัน นับ แต่วันเลือกตัง้ และส่งมอบหน้ าที่ให้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบ วัน นับแต่วันท่นาย
ทะเบียนการค้ าสมาคมการค้ าฯ รับจดทะบียน
ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้ ายังไม่อนุมตั ิรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งยังมิได้ สง่ มอบหน้ าที่ตามวรรคแรก ให้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งนันมี
้ อานาจหน้ า ที่บริ หารกิจการ
ของสมาคมการค้ าต่อไปจนกว่านายทะเบี ยนสมาคมการค้ าฯ จะรั บ จดทะบี ยนคณะกรรมการชุด ใหม่และ
คณะกรรมการชุดใหม่นนเข้
ั ้ ารับหน้ าที่แล้ ว
ข้ อ 25. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีอานาจและความรับผิดชอบดังต่อไปนี:้ (1)
(2)
(3)
(4)
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จัดการ แลดาเนินการ และจัดการทรัพย์สิน และหนี ้สินของสมาคมการค้ าให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติ
ใด ๆ ของที่ประชุมใหญ่
เลือกตังกรรมการให้
้
ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
วางระเบียบในการปฏิบตั ิงานของสมาคมการค้ าให้ เป็ นไปตามวัตถุที่ประสงค์ และข้ อบังคับฉบับนี ้
ว่าจ้ าง แต่งตัง้ และถอดถอนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานที่ทางาน
ให้ แก่สมาคมการค้ าทังปวง
้
ในการทากิจการเฉพาะอย่าง หรื อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ อันอยู่ในของเขต
หน้ าที่ของคณะกรรมการ เพื่อให้ การดาเนินงานของสมาคมการค้ าเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย ที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่ งตังจากกรรมการหรื
้
อสมาชิกของสมาคมการค้ า หรื อ
บุคคลภายนอกก็ได้ ที่ปรึกษา เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานที่ทางานให้ แก่สมาคมการค้ าจะได้ รับการแต่งตัง้
โดยได้ รับค่าตอบแทนและภายใต้ ข้อกาหนดอื่นใดโดยคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้ อ 26. อานาจหน้ าที่ของกรรมการและกรรมการบริ หาร กรรมการมีอานาจและความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

(3)
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ประธานสมาคมการค้ า มีอานาจหน้ าที่อานวยการเพื่อให้ การดาเนินงานของสมาคมการค้ าเป็ นไป
ตามข้ บงั คับและระเบียบในการปฏิบตั ิของสมาคมการค้ า เป็ นผู้ แทนของสมาคมการค้ าในกิจการอัน
เกี่ยวกับการติดต่อกับภายนอก และเป็ นปรานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
เอกสารที่เป้นกทางการทังหมดของสมาคมการค้
้
า รวมทังสั
้ ญญาและธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลที่สาม
จะต้ องลงนามโดยกรรมการสองท่านใด ๆ ในระหว่างประธาน และกรรมการอื่นอีกสองท่านที่ได้ รับมอบ
อานาจโดยชอบจากมติของคณะกรรมการ
รองประธานสมาคมการค้ า มีหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยเหลือประธานสมาคมการค้ าในกิจการทังปวงอั
้
นอยู่ใน
อานาจหน้ าที่ของประธานสมาคมการค้ า และเป็ นผู้ทาหน้ าที่แทนประธานสมาคมการค้ า เมื่อประธาน
สมาคมการค้ าไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
เหรัญญกิก มีหน้ าที่ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของสมาคมการค้ า เสนอรายงานทางการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตรวจตราดูแล บารุ งรักษาบัญ ชีการเงิน บันทึกข้ อมูล การ

แก้ ไขตามรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ท่ 2/2545 วันที่ 8 พฤษภาคม 2545
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(4)

จัด เก็ บ เอกสารและข้ อ มูลของสมาคมการค้ า ดูแลรั ก ษา และจัด สรรทรั พ ย์ สิ น ของสมาคมการค้ า
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้ มอบหมาย
คณะกรรมการจะแต่งตังกรรมการบริ
้
หารเพื่อปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบต่อไปนี ้
(ก)
บริ หารงานทัว่ ไปของสมาคมการค้ าใหสอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการ
(ข)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ค)
ควบคุมดูแล และจัดการลูกจ้ างของสมาคมการค้ า และจัดหาให้ ความช่วยเหลือแก่กรรมการ
ในการปฏิบตั ิงานของกรรมการในนามของสมาคมการค้ า
(ง)
ตระเตรี ยม เก็บ และรักษาบัญชีการเงิน บันทึกข้ อมูล การจัดเก็บเอกสาร และข้ อมูลของสมาคม
การค้ า เก็ บค่าธรรมเนี ยม ค่าบ ารุ ง และการประเมิ นค่ าทรั พย์ สิน และจัดหาการท าบัญ ชี ที่
เหมาะสมของเงินทุนของสมาคมการค้ า โดยทังหมดนี ้อยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของเหรัญญิก
(จ)
ตระเตรี ยมการจดทะเบียนของสมาชิกของสมาคมการค้ า
(ฉ)
กระทาการเสมือนเลขานุการในที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตระเตรี ยมรายงานการ
ประชุม และเก็บรักษาข้ อมูลของการประชุมดังกล่าวให้ เหมาะสม
(ช)
ดูแลรักษาบันทึกข้ อมูลของข่าวสารที่รับเข้ ามาและที่สง่ ออกไป และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสม
(ซ)
กระทาการอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่

ข้ อ 27. การประชุมใหญ่ ให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมใหญ่ ของสมาชิกอย่างน้ อยหนึ่ง ครัง้ ทุกระยะเวลาสิบสองเดือน
การประชุมเช่นนี ้เรี ยกว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ”
การประชุมใหญ่คราวอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการประชุมใหญ่ตามวรรคก่อน เรี ยกว่า “การประชุมใหญ่วิสามัญ”
ข้ อ 28. กาหนดการประชุมใหญ่ให้ มีการประชุมใหญ่ของสมาคมการค้ าดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

ให้ มีการประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี ภายในกาหนดหนึ่งร้ อยยี่สิบวัน นับแต่วั นที่สิ ้นปี การบัญ ชี ของ
สมาคมการค้ าเป็ นประจาทุก ๆ ปี
ถ้ ามีเหตุใดซึง่ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรื อสมาชิกของสมาคมการค้ าจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ใน
สี่ของจานวนสมาชิกสามัญทังหมดแสดงความจ
้
านง โดยทาการร้ องขอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรยื่นต่อ
เลขาธิ การ หรื อกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิ การ ให้ คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กาหนดยี่สบิ วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการลงมติหรื อวันที่ได้ รับหนังสือ

ข้ อ 29. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการจะต้ องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ในแต่ละครัง้ โดยระบุวนั
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ไปให้ สมาชิ กทุกคนได้ ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณี ย์

11

ลงทะเบียน ณ ที่อยูข่ องสมาชิกที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนก่อนกาหนดวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน หรื อส่งให้ ถึงตัว
สมาชิกก่อนกาหนดวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวตามวรรคแรก ให้ แนบสาเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญครัง้ ที่แล้ วไปด้ วย
ในกรณีที่เป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้ องแนบสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุล รวมทัง้
สาเนาบัญชีรายยรับ-รายจ่าย ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ วเพิ่มเติมไปด้ วย
14

ข้ อ 30. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่จะต้ องมีสมาชิกสามัญ และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่
น้ อ ยกว่า หนึ่ง ในสี่ ข องจ านวนสมาชิ ก สามัญ ทัง้ หมดจึ งจะถื อ เป็ นองค์ ป ระชุ ม สมาชิ ก สามัญ จะออกเสี ย ง
ลงคะแนนโดยผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมใหญ่ครัง้ ใดก็ได้ แต่การมอบอานาจให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้ อง
ทาเป็ นหนังสือ และจะต้ องนาสาเนาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปมอบไว้ แก่เลขาธิการก่อนการประชุมใหญ่ครัง้
นัน้ ๆ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องเป็ นสมาชิกสามัญ หรื อผู้แทนของสมาชิกสามัญของสมาคมการค้ าด้ วย และจะเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกสามัญทังหมดเกิ
้
นกว่าสามรายไม่ได้

ข้ อ 31. การขาดองค์ประชุม หากล่วงพ้ นกาหนดเวลานัดไปแล้ วสิบห้ านาที ยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ ประชุม ถ้ าการ
ประชุมใหญ่คราวนันได้
้ เรี ยกเพราะสมาชิกร้ องขอ ให้ เลิกการประชุมใหญ่นนั ้ ถ้ ามิใช่เพราะสมาชิกร้ องขอให้ เลือ่ น
การประชุมและให้ ทาการบอกกล่าวนัดประชุม ระบุวนั เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่ นนั ้ อีกครัง้ หนึ่งภายใน
กาหนดเวลายี่สบิ วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุมใหญ่คราวหลังนี ้จะมีสมาชิกมากน้ อยเพียงใด
ก็ให้ ถือเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 32. ประธานในที่ประชุม ให้ ประธานสมาคมการค้ าเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ แต่ละครัง้ ถ้ าประธานสมาคม
การค้ าไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้ รองประธานสมาคมการค้ าทาหน้ าที่แทน ถ้ าทัง้ ประธานสมาคม
การค้ าและรองประธานสมาคมการค้ าไม่อยู่ หือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังกรรมการคนใด
้
คนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเลยก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังสมาชิ
้
กคนใดคน
หนึง่ ขึ ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ข้ อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สมาชิกสามัญและผู้รับมอบฉันทะของสมาชิกสามัญ (ถ้ ามี) เท่านัน้ มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้โดยอยู่ภายในบังคับแห่งข้ อ 30. และสมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
แม้ วา่ จะมีผ้ แู ทนสองคนเข้ าร่วมในการประชมใหญ่นนก็
ั ้ ตาม
ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้ อมติอนั เสนอให้ ลงคะแนนให้ ตดั สินด้ วยวิธีชมู ือ หรื อวิธีการอื่นใดอันเป็ นการเปิ ดเผยว่า
สมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร ทังนี
้ ้โดยอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งข้ อ 17. วรรคสอง เว้ นแต่เมื่อก่อนหรื อในเวลาที่แสดงผล
แห่งการชูมื อ นัน้ คณะกรรมการเห็ น สมควร หรื อ ได้ มี ส มาชิ ก สามัญ สองคนเป็ นอย่า งน้ อ ยติ ด ใจร้ องขอให้
ลงคะแนนลับ
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แก้ ไขตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 1/2541 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541
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ข้ อ 34. มติของที่ประชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้ เป็ นอย่างในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่
ประชุมใหญ่ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด การชี ้ขาดนี ้
อาจทาโดยการชูมือหรื อลงคะแนนลับก็ได้
ข้ อ 35. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ของสมาคมการค้ ามีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ แสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมการค้ าที่ผา่ นมาใน
รอบปี
พิจารณางบดุลพร้ อมด้ วยรายงานของผู้สอบบัญชี
เลือกตังคณะกรรมการ
้
แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาของสมาคมการค้ า และเลือกผู้สอบบัญ ชี ของสมาคมการค้ าประจาปี และกาหนด
ค่าตอบแทน
กิจการอื่นที่ต้องกระทาโดยมติที่ประชุมใหญ่

ข้ อ 36. การประชุมประจาเดือนหรื อการประชุมพิเศษของสมาคมการค้ า ประธานสมาคมการค้ า หรื อคณะกรรมการอาจ
เรี ยกและจัดประชุมสมาชิกของสมาคมการค้ าได้ เป็ นครัง้ คราว เพื่อวัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์ การศึกษา และ/
หรื อ วัตถุประสงค์ทางสังคม (ได้ แก่การพบปะสนทนาในเรื่ องเกี่ยวกับผลประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด หรื อ
เหตุการณ์อื่น ๆ )
ข้ อ 37. รายงานการประชุม ให้ เลขาธิการหรื อกรรมการผู้ทาหน้ าที่แทนเลขาธิการจดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ไว้ ทกุ
ครัง้
รายงานการประชุมใหญ่แต่ละครัง้ ต้ องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ครัง้ ต่อไปเพื่อรับรองรายงานการประชุมที่ผา่ นการ
รับ รองแล้ วให้ ลงลายมื อ ชื่ อโดยประธานและเลขาธิ ก าร และสมาชิ กจะตรวจดูได้ ในระหว่างเวลาท าการ ณ
สานักงานของสมาคมการค้ า
หมวดที่ 8
การเงิน เงินทุนพิเศษและการบัญชีของสมาคมการค้ า
ข้ อ 38. ปี ทางบัญชี ให้ ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสิ ้นปี ทางการบัญชีของสมาคมการค้ า
ข้ อ 39. การจัดทารายงานการเงินประจาปี ให้ คณะกรรมการจัดทางบดุล และงบรายรับรายจ่ายของสมาคมการค้ าในแต่
ละปี ทางบัญชี แล้ วส่งให้ ผ้ สู อบบัญชีไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และผู้สอบบัญชีจะต้ องตรวจสอบงบดุลให้ แล้ ว
เสร็ จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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คณะกรรมการจะต้ องดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับรองแล้ วต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิภายในหนึง่ ร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วนั ที่สิ ้นปี ทางบัญชี
ให้ คณะกรรมการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสมาคมการค้ าต่อที่ประชุม ให้ สมาคม
การค้ าส่งสาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสมาคมการค้ ากับงบดุลที่ได้ ตรวจสอบแล้ วไปยัง
นายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้ เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสมาคมการค้ า และงบดุลที่ได้ ตรวจสอบแล้ วไว้ ที่
สานักงานของสมาคมการค้ าเพื่อให้ สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้ อ 40. อานาจของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสินทรัพย์ สรรพสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินและการดาเนินงานของสมาคมการค้ า และมีสิทธิ สอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ของสมาคม
การค้ า ทุก คนที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ สิน ทรั พ ย์ สรรพสมุด บัญ ชี และเอกสารดัง กล่า ว ในการนี ก้ รรมการและ
เจ้ าหน้ าที่จะต้ องช่วยเหลือและให้ ความสะดวกทุกประการเพื่อการตรวจสอบและการสอบถามเช่นว่านัน้
ข้ อ 41. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน สมุดบัญชีและข้ อมูลทางการเงินของสมาคมการค้ าจะต้ องเก็บรักษา
ไว้ ณ สานักงานของสมาคมการค้ า และให้ อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก
ข้ อ 42. การเงินของสมาคมการค้ า เงินสดของสมาคมการค้ าทังหมดจะต้
้
องนาไปฝากไว้ ในนามของสมาคมการค้ า ณ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ห รื อ สถาบัน การเงิ น แห่ งใดแหน่งหนึ่ ง ซึ่งตัง้ อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ตามมติ ของที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ
ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ การฝากและการถอนเงินจากธนาคารให้ กระทาได้ โดยการลง
นามร่วมกันของกรรมการอย่างน้ อยสองคน
15

ข้ อ 43. ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ และกฏเกณฑ์สาหรับการอนุมตั ิเบิกจ่ายและชาระเงินจะขึ ้นอยู่กบั มติของคณะกรรมการเป็ น
ครัง้ คราว

ข้ อ 44. เงินทุนพิเศษ สมาคมการค้ าอาจหาเงินทุนพิเศษ เพื่อมาดาเนินกิจการ และส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของสมาคม
การค้ าได้ ก็โดยการเชื ้อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกร่วมกันบริ จาคหรื อกระทาการอื่นใดตามที่ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรและไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หมวดที่ 9
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคมการค้ า และการทาบัญชี

15

แก้ ไขตามรางานการประชุมวิสามัญสมาชิก ครัง้ ที่ 2/2545 วันที่ 8 พฤษภาคม 2545
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ข้ อ 45. การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ การแก้ ไข ตัดทอน หรื อเพิ่มเติมข้ อบังคับจะกระทาได้ ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่
ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสามัญ และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วม
ประชุมทังหมด
้
ข้ อ 46. การเลิกสมาคมการค้ า สมาคมการค้ านี ้อาจเลิกได้ ด้วยเหตุหนึง่ เหตุใดดังนี :้ (1) เมื่อที่ประชุมใหญ่ ลงมติให้ เลิก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสามัญ และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) ที่มาประชุมทังหมด
้
(2) เมื่อสมาคมการค้ าล้ มละลาย
(3) เมื่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ สงั่ ให้ เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญ ญัติสมาคมการค้ า พ.ศ.
2509
ข้ อ 47. การชาระบัญ ชี เมื่อสมาคมการค้ านีต้ ้ องเลิกไปด้ วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้ อ 476. ให้ นาบทบัญ ญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พงศ. 2509 มาใช้ บงั คับในการชาระบัญชีของสมาคมการค้ า
ในกรณีที่สมาคมการค้ าต้ องเลิกไปตามข้ อ 46. (1) ให้ ที่ประชุมใหญ่คราวนันลงมติ
้
แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีเสียด้ วย
และหากต้ องเลิกไปตามข้ อ 46.(3) ให้ กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุดสุดท้ ายที่ได้ จดทะเบีย นเป็ นกรรมการ
ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานครเป็ นผู้ชาระบัญชี
หากภายหลักจากการชาระบัญชี ยังคงมีทรัพย์สนิ ของสมาคมการค้ าเหลืออยู่ ให้ โอนทรัพย์สนิ นันให้
้ แก่นิติบคุ คล
ในประเทศไทย ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใด หรื อหลายแห่งตามมติของที่ประชุม
ใหญ่
ในกรณีที่เมื่อมีการชาระบัญชีแล้ ว ทรัพย์สนิ ของสมาคมการค้ ามีไม่พอชาระหนี ้ให้ ความรับผิดของสมาชิกสามัญ
จากัดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันถึงกาหนดแล้ วแต่สมาชิกผู้นนยั
ั ้ งไม่ได้ ชาระ
หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 48. เมื่อนายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุงเทพมหานครได้ อนุญาตให้ จดั ตังสมาคมการค้
้
าแล้ ว ให้ ผ้ เู ริ่ มก่อการทุก
คนทาหน้ าที่คณะกรรมการเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้ มีการเลือกตังคณะกรรมการตามข้
้
อบังคับนี ้ ซึ่งจะต้ อง
จัดให้ มีขึ ้นภายในกาหนดเวลาหนึง่ ร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับอนุญาตให้ จัดตังเป็
้ นสมาคมการค้ า
ข้ อ 49. เพื่อประโยชน์แห่งความในข้ อบังคับข้ อ 7. ให้ ผ้ เู ริ่ มก่อการทุกคนทาหน้ าที่เป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมการค้ า
ข้ อ 50. ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้ ตังแต่
้ วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้ าประจากรุ งเทพมหานคร ได้ อนุญาตให้ จดั ตังเป็
้ นสมาคม
การค้ าเป็ นต้ นไป
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