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สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของสมาคมฯ 
 

แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 1 - ข้อ 4. วัตถุประสงค์ 
 
ข้อ 4.  ปัจจบุนั 
 
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ สมาคมการค้านีม้วีตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สง่เสริมการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทยและฮ่องกง รวบรวมสถิติขา่วสาร 

ข้อมูล ท าการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกบัการค้าอุตสาหกรรม การลงทุน การเงินเศรษฐกิจ หรือเร่ืองอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เพื่อท่ีจะเผยแพร่ให้แก่บรรดาสมาชิกตอ่ไป 

(2) สง่เสริมความสมัพนัธ์ทางการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัฮ่องกง 
(3) รับปรึกษาและให้ข้อแนะน าสมาชิกเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน หรือกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ 

และช่วยอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ  ในการด าเนินกิจกรรมดงักลา่วข้างต้นและในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกโดย
ทัว่ๆ ไป 

(4) สนบัสนุน และช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขดัข้องต่าง ๆ เก่ียวกับกิจการของสมาชิก รวมทัง้เจรจาท า
ความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาชิก สอดส่อง ติดตามและ
รายงานความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าและอุตสาหกรรม ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออ านวย
ประโยชน์แก่ความสมัพนัธ์ทางด้านธุรกิจการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน หรือเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
ไทยกบัฮ่องกง 

(5) ประสานความสามัคคีและและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าในระหว่าง
สมาชิกอนัเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน เศรษฐกิจ และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงท า
การวิจยัเก่ียวกบัการตลาดและการอตุสาหกรรม 

(6) ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเก่ียวกบัการด าเนินการค้า และการผลิตทัง้นีด้้วย
ความยินยอมของสมาชิก 

(7) สง่เสริมคณุภาพผลผลติ หรือบริการท่ีสมาชิกเป็นผู้ผลติหรือจ าหนา่ย หรือให้บริการ 
(8) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่รัฐบาลไทย หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทยเพื่อ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
(9) ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการส่งเสริมระบบตลาด และระบบการค้าทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ และ

สง่เสริมการประกอบอตุสาหกิจให้สอดคล้องกบันโยบายของทางราชการ 
(10) ประสานงานในทางการค้าระหวา่งผู้ประกอบการค้ากบัรัฐบาลไทย 
(11) สง่เสริมการผลติเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
(12) ท าความตกลงกบัสมาชิกเก่ียวกบัการวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตัิหืองดเว้นปฏิบตัิ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของ

สมาชิกด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
(13) สง่เสริมสขุภาพพลานามยั กีฬา และจดักิจกรรมสนัทนาการให้แก่สมาชิกเป็นครัง้คราว 
(14) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชก หรือระหว่างสมาชิกกบับคุคลภายนอกในเร่ืองที่เก่ียวกบัการประกอบ

ธุรกิจ 
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(15) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแรงงาน หรือแลกเปลี่ยนแรงงาน เพื่อให้มีการใช้แรงงานในการประกอบธุรกิจของ
สมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(16) ให้ความอนเุคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวสัดิการ ด าเนินการทัง้ปวงเพื่อการกุศลสาธารณะ และประกอบกิจการ
ดงักลา่วข้างต้น เทา่ที่ไมเ่ป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

(17) ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของสมาคมการค้าหรือตามที่ทางรัฐบาลไทย
มอบหมาย 

 
ข้อ 4. ใหม ่
 
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ สมาคมการค้านีม้ีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สง่เสริมความสมัพนัธ์ทางการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัฮ่องกง 
(2) สง่เสริมความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งนกัธุรกิจชาวไทยกบันกัธุรกิจชาวฮ่องกง 
(3) ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่สมาชิกในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและ

ฮ่องกง รวมถึงการรวบรวมสถิติ รายละเอียดและข้อมลู การวิจยัและส ารวจ และเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการค้า 
อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงินและเศรษฐกิจ และเร่ืองอื่น ๆ อนัเป็นที่สนใจของสมาชิก  

(4) ประสานความสามคัคีและเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนัในทางวิชาการ ขา่วสารการค้าในระหวา่งสมาชิกอนั
เก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน เศรษฐกิจ และเร่ืองอื่น ๆ  

(5) สง่เสริมผลติภณัฑ์ หรือบริการท่ีสมาชิกเป็นผู้ผลติ จ าหนา่ย หรือให้บริการ 
(6) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่รัฐบาลไทย หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทยเพื่อ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) ร่วมมือกบัรัฐบาลไทยในการสง่เสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศให้สอดคล้องกบั

นโยบายของทางราชการ 
 (8) จัดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาคมการค้า และ/หรือสมาชิก เป็นต้นว่า กิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ในเชิงสง่เสริมสขุภาพพลานามยั กีฬา และสนัทนาการให้แก่สมาชิก ให้การช่วยเหลือสมาชิกในด้าน
สวัสดิการและกิจกรรมการกุศลต่างๆ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. 2509 

 (9) สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลก การแลกเปลี่ยนการสื่อสารและการท างานร่วมกันระหว่าง
สมาคมธุรกิจฮ่องกงทัว่โลก 

(10) ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของสมาคมการค้าหรือตามที่ทางรัฐบาลไทย
มอบหมาย 

 
เหตผุล 
 
วตัถปุระสงค์ 17 ข้อ ถกูแก้ไขเป็นวตัถปุระสงค์ 10 ข้อ ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี:้ 
 
1.  มีการเพิ่มวตัถปุระสงค์ใหม่ 2 ข้อ – ด ูข้อ 4 (2) และข้อ 4 (10) ใหม:่ 

“(2) สง่เสริมความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งนกัธุรกิจชาวไทยกบันกัธุรกิจชาวฮ่องกง … 
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(9)  สนบัสนนุและสง่เสริมความร่วมมือในระดบัโลก การแลกเปลี่ยนการสื่อสารและการท างานร่วมกนัระหวา่ง
สมาคมธุรกิจฮ่องกงทัว่โลก” 

 
2. ยกเลกิวตัถปุระสงค์ที่ไมไ่ด้ใช้งานเนื่องจากไมค่ลอ่งตวั ข้อ 4 (4), (10), (11), (12), (14), (15); 
 
3. แก้ไขถ้อยค าให้ชดัเจนขึน้  

(1) ข้อ 4 (1) ปัจจบุนั- ดขู้อ 4 (1) ใหม;่ 
(2) ข้อ 4 (9) ปัจจบุนั- ดขู้อ 4 (7) ใหม;่ 

 
4. วตัถปุระสงค์ที่เก่ียวข้องกนัถกูจดัรวมเข้าไว้ในวตัถปุระสงค์เดียวกนั  

(1) สว่นหนึง่ของข้อ 4 (1) และข้อ 4 (3) ปัจจบุนั รวมอยูใ่นข้อ 4 (3) ใหม ่
(2) ข้อ 4 (13) และ 4 (16) ปัจจบุนั รวมอยูใ่นข้อ 4 (8) ใหม ่

 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 2 – ข้อ 5. :  ประเภทสมาชิก 
 
ข้อ 5. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบง่ออกเป็นสามประเภทดงัระบไุว้ในข้อ 5. นี ้คือ 
 

(1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ซึ่งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายที่ประกอบ
วิสาหกิจประเภทเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน การพาณิชย์ และการบริการ 
 

(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บคุคลธรรมดาที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ 
การเงิน การพาณิชย์ และการบริการ 

 
สมาชิกสมทบได้รับประโยชน์และมีหน้าที่เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เว้นแต่ไม่สามารถรับต าแหนง่ใด 
และลงคะแนนเสยีงได้ 

 
(3) สมาชิกกิตติมศกัดิ์ ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลท่ีถกูเลือกโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการว่ามี

คณุสมบตัิและความเหมาะสมครบถ้วนและตอบรับเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ์ 
 

สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้รับประโยชน์และมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ไม่สามารถรับ
ต าแหนง่ดและลงคะแนนเสยีงได้ 
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ข้อ 5.  ใหม ่
 
ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้าแบง่ออกเป็นสามประเภทดงัระบไุว้ในข้อ 5. นี ้คือ 
 

(1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ซึ่งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายที่ประกอบ
วิสาหกิจประเภทเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน การพาณิชย์ และการบริการ 
 

(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งได้จดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายที่ประกอบ
วิสาหกิจประเภทเก่ียวกบัการค้า อตุสาหกรรม การลงทนุ การเงิน การพาณิชย์ และการบริการ 

 
สมาชิกสมทบได้รับประโยชน์และมีหน้าที่เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เว้นแต่ พวกเขา หรือผู้แทนที่ได้รับ
แตง่ตัง้ให้มีอ านาจกระท าการแทนพวกเขา ไมส่ามารถรับต าแหนง่ใด และลงคะแนนเสยีงได้ 

 
(3) สมาชิกกิตติมศกัดิ์ ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลท่ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซึง่

เกียรติภมูิแก่สมาคมการค้า หรือผู้ที่ด าเนินกิจกรรมอนัจะเป็นการช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมการค้า
และตอบรับเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ์ 

 
สมาชิกกิตติมศกัดิ์ได้รับประโยชน์และมีหน้าท่ีเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั เว้นแตไ่มส่ามารถรับต าแหนง่
และลงคะแนนเสยีงได้ นอกจากนีค้ณะกรรมการอาจเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัให้บคุคลหนึง่คนหรือ
มากกว่านัน้ซึ่งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด ารงด าแหน่ง "ประธานกิตติมศกัดิ์" และเมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชมุใหญ่สามญั สมาชิกกิตติมศกัดิ์ดงักลา่วจะได้รับต าแหนง่ "ประธานกิตติมศกัดิ์" 

 
เหตผุล 
 
1. ข้อ 5(2) สมาชิกสมทบ:  ให้นิติบคุคล (บริษัท ) มีทางเลอืกในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมทบในสมาคม 
 
2. ข้อ 5(3) สมาชิกกิตติมศกัดิ์: 
 

(1) เพิ่มหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการต้องพิจารณาวา่เป็นบคุคลที่จะน าเกียรติภมูิมาสูส่มาคมการค้า หรือถ้า
บคุคลดงักลา่วมีสว่นร่วมในกิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมการค้า ก่อนที่บคุคลดงักลา่วจะ
ได้รับการอนมุตัิให้เป็นสมาชิกกิตติมศกัดิ์ 

 
(2) เพิ่มต าแหน่ง “ประธานกิตติมศกัดิ์” ให้กบัสมาชิกกิตติมศกัดิ์ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา และผู้ที่อาจให้การ

สนบัสนนุเป็นการพิเศษแก่สมาคมการค้า 
 
หมายเหต ุ  ไมม่ีการเปลีย่นแปลงส าหรับสมาชิกสามญั 
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แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 3 – ข้อ 13. (5):  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
 
ข้อ 13 .(5) ปัจจบุนั 
 
ข้อ 13. (5) มีสทิธิใช้เคร่ืองหมายของสมาคมการค้าได้ลกัษณะที่มีเกียรติและเหมาะสม แตจ่ะไมไ่ด้มาซึง่ความเป็น

เจ้าของสทิธินัน้แตอ่ยา่งใด 
   
ข้อ 13. (5) ใหม ่
 
ข้อ 13. (5) มีสิทธิใช้เคร่ืองหมายของสมาคมการค้าได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการก่อน

เทา่นัน้ และในลกัษณะที่สมเกียรติและเหมาะสม แตจ่ะไมไ่ด้มาซึง่ความเป็นเจ้าของสทิธินัน้แตอ่ยา่งใด 
 
เหตผุล 
 
เพิ่มข้อก าหนดในการใช้เคร่ืองหมายของสมาคมการค้า จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการก่อน 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 4 – ข้อ 17.:  โครงสร้างและการเลือกตัง้คณะกรรมการ 
 
ข้อ 17. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 17. โครงสร้างและการเลือกตัง้คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า และเป็นผู้ แทนของสมาคมการค้าในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการให้มีจ านวนไมน้่อยกวา่แปดคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน 

 
 เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ครัง้นัน้ ๆ จะมีมติเป็นอย่างอื่น การเลือกตัง้คณะกรรมการให้กระท าด้วยวิธีลงคะแนนลบั

โดยให้สมาชิกสามญัเสนอช่ือของสมาชิกสามญั ซึ่งตนประสงค์จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ่ที่ประชมุใหญ่ 
โดยมีสมาชิกอื่นรับรองไม่น้อยกวา่สองคน แล้วให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตัง้ให้สมาชิก หรือผู้แทนผู้ ได้คะแนน
สงูสดุตามล าดบัได้เป็นกรรมการตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้และตามมติที่ประชมุใหญ่ครัง้นัน้ ๆ  
ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเท่ากนัในล าดบัสดุท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนัน้ ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนเทา่กนั หากปรากฏวา่ได้คะแนนเทา่กนัอีกให้ใช้วิธีจบัสลาก 

 
ให้กรรมการเลือกตัง้กันเอง เพื่อด ารงต าแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก และต าแหน่งอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสมต าแหน่งละหนึ่งคน  ส าหรับต าแหน่งประธานจะต้องเป็นบคุคลที่มีถ่ินที่อยูถ่าวร
ในฮ่องกง 
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กรรมการของสมาคมการค้ามีวาระการด ารงต าแหนง่ได้คราวละหนึ่งปี โดยวาระดงักลา่วให้เร่ิมนบัหลงัจากวนัท่ี
มีการเลือกตัง้โดยที่ประชุมใหญ่และสิน้สดุในวนัที่มีการประชุมใหญ่ครัง้แรกในปีปฏิทินถัดไปที่จดัให้มีขึน้ เพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการ 

 
 ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบญัญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการไปแล้วอาจได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกก็ได้  แต่ทัง้นีบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดจะรับเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการเกินกวา่สี ่(4) คราวติดตอ่กนัมิได้ และกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่สี ่(4) คราวติดตอ่กนันัน้ จะไม่
มีสิทธิได้รับเลือกตัง้อีกจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งปี  ระยะเวลาที่ก าหนดนีไ้ม่ใช้บังคบัแก่กรรมการที่ด ารง
ต าแหน่งประธาน รองประธาน หรือเหรัญญิก ในเทอมที่สี่ (4) นี ้ให้ประธาน รองประธาน หรือเหรัญญิกดงักลา่ว
นัน้ มีคุณสมบตัิได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครัง้จากที่ประชุมใหญ่เป็นเทอมที่ห้า (5) และหาก
บคุคลทัง้หลายดงักลา่วนัน้ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ไมว่า่ในต าแหนง่ประธาน 
รองประธาน หรือเหรัญญิก ในเทอมที่ห้า (5) นีอ้ีก ก็ให้บคุคลทัง้หลายดงักลา่วนัน้ มีคณุสมบตัิได้รับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการจากที่ประชุมใหญ่ในเทอมที่หก (6) ได้อีกเป็นวาระสดุท้ายด้วย ไม่ว่ากรณีใดก็ตามบุคคลใดไม่
อาจจะได้รับการเลือกตัง้เป็นประธาน รองประธาน หรือเหรัญญิกเกินกว่าสี่ (4) คราวติดต่อกันในต าแหน่ง
เดียวกนั 

 
ในการพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลใดเพื่อรับเลอืกตัง้ตอ่หรือคงในต าแหนง่ตอ่ไป ให้นบัวาระการด ารงต าแหน่ง
ก่อนหน้านัน้ในทุกคราวไม่ว่าในแต่ละคราวนัน้จะด ารงต าแหน่งนานเพียงใด ยกเว้นกรณีบุคคลซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมาร เพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายใต้ข้อ 19 ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ วาระการด ารงต าแหน่งของ
บคุคลผู้ถกูแต่งตัง้นัน้จะไม่ถกูนบัรวมเป็นวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อใช้พิจารณาคณุสมบตัิของการท่ี
จะได้รับเลอืกใหมห่รือคงอยูใ่นต าแหนง่ตอ่ไป 

 
ข้อ 17. ใหม ่
 
ข้อ 17. โครงสร้างและการเลือกตัง้คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า และเป็นผู้ แทนของสมาคมการค้าในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) คน แต่ไม่เกินสิบสาม (13) คน โดยได้รับการเลือกตัง้จากสมาชิก
สามญัในท่ีประชมุสามญัประจ าปี ในกรณีสมาชิกสามญัที่เป็นนิติบคุคลผู้แทนท่ีได้รับการเสนอช่ืออาจเข้าสมคัร
รับเลอืกตัง้ได้ หากสมาชิกสามญัดงักลา่วได้มีการเสนอช่ือผู้สมคัรเพียงรายเดียวเทา่นัน้ 

   
 ก่อนวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปีอยา่งน้อยสามสิบ (30) วนั ให้คณะกรรมการจดัให้มีการแจ้งให้สมาชิกทราบ

ถึงช่วงเวลาที่ได้รับการเสนอช่ือและหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการใน
การประชมุสามญัประจ าปี 

 
 แบบฟอร์มการเสนอช่ือสามารถรับได้จากเลขาธิการ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมการค้า 
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 ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงความสนใจโดยการยื่นแบบเสนอช่ือตอ่เลขาธิการหรือ
กรรมการที่รักษาการแทนต าแหน่งเลขาธิการ ภายในระยะเวลาที่รับการเสนอช่ือ แบบฟอร์มการเสนอช่ือที่
สมบูรณ์จะต้องลงนามโดยผู้สมคัรและรับรองโดย สมาชิกสามญัอื่น หนึ่ง (1) ราย และอาจรวมถึงข้อมลูอื่นใด
ตามที่จ าเป็นเป็นครัง้คราว ผู้ รับรองสามารถให้การรับรองหรือสนบัสนุนไม่เกินผู้สมคัรสาม (3) ราย แบบฟอร์ม
การเสนอช่ือทีไ่มส่มบรูณ์เป็นอนัสิน้ผล 

 
 สมาชิกจะได้รับแจ้งรายช่ือผู้ สมคัรที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนก่อนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนการประชุมสามญั

ประจ าปี 
  
 ถ้ามีผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนน้อยกวา่ เจ็ด (7) คน ระยะเวลาการเสนอช่ือจะเปิดขึน้ใหมใ่นวนัประชมุสามญั

ประจ าปี โดยการเสนอช่ือเพิ่มเติมและรับรองโดยสมาชิกสามญัที่เข้าร่วมประชมุได้ 
 
 ในกรณีที่จ านวนผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนน้อยกวา่หรือเท่ากบั สิบสาม (13) ให้ที่ประชุมเลือกตัง้บคุคลซึง่มี

คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการโดยไม่จ าต้องมีการเลอืกตัง้ 
  
 ถ้ามีผู้สมคัรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนมากกว่า สิบสาม (13) คน ให้จดัให้มีการเลือกตัง้ การออกเสียงลงคะแนนจะ

กระท าโดยการลงคะแนนลบั หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการออกเสยีงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในแบบฟอร์ม
การลงคะแนนเสยีง สมาชิกสามญัแตล่ะรายที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะจะได้รับแบบฟอร์ม
การลงคะแนนเสยีงหนึง่ชดุ โดยสมาชิกสามญัซึง่เป็นนิติบคุคลอาจมีตวัแทนสอง (2) คน เข้าร่วมประชมุ  

 
 หลงัจากมีการลงคะแนนเสยีงและการตรวจนบัคะแนนเสยีงแล้ว ให้ที่ประชมุแตง่ตัง้ผู้สมคัรที่มีคะแนนเสยีงสงูสดุ 

สบิสาม (13) คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
 
 ในกรณีที่ผู้สมคัรมีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้มีการลงคะแนนเสียงอีกครัง้หนึง่ส าหรับผู้สมคัรที่มีคะแนนเสยีงเทา่กนั

เท่านัน้ หากผลปรากฏว่าคะแนนเสียงเท่ากนัอีกครัง้ ให้ประธานในที่ประชุมจดัให้มีการจบัสลากโดยผู้สมคัรท่ีมี
คะแนนเสยีงเทา่กนั  

  
ให้กรรมการเลือกตัง้กนัเอง เพื่อด ารงต าแหน่งประธาน รองประธาน (รองประธานไม่เกินสาม (3) คน ในฐานะ
รองประธานคนท่ี 1 รองประธานคนที่ 2 และรองประธานคนที่ 3) เหรัญญิก เลขาธิการ และต าแหนง่อื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสมต าแหนง่ละหนึง่คน ส าหรับต าแหนง่ประธานจะต้องเป็นบคุคลที่มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรใน
ฮ่องกง 
 
กรรมการของสมาคมการค้ามีวาระการด ารงต าแหนง่ได้คราวละหนึ่งปี โดยวาระดงักลา่วให้เร่ิมนบัหลงัจากวนัท่ี
มีการเลือกตัง้โดยที่ประชุมใหญ่และสิน้สดุในวนัที่มีการประชุมใหญ่ครัง้แรกในปีปฏิทินถัดไปที่จดัให้มีขึน้ เพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการ 
 



01.04.19 

8 
 

ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบญัญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการไปแล้วอาจได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกก็ได้  แต่ทัง้นีบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดจะรับเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการเกินกวา่สี ่(4) คราวติดตอ่กนัมิได้ และกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่สี ่(4) คราวติดตอ่กนันัน้ จะไม่
มีสทิธิได้รับเลอืกตัง้อีกจนกวา่จะพ้นระยะเวลาหนึง่ปี  
ในการพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลใดเพื่อรับเลอืกตัง้ตอ่หรือคงในต าแหนง่ตอ่ไป ให้นบัวาระการด ารงต าแหน่ง
ก่อนหน้านัน้ในทุกคราวไม่ว่าในแต่ละคราวนัน้จะด ารงต าแหน่งนานเพียงใด ยกเว้นกรณีบคุคลซึ่งได้รับการ
แต่งตัง้โดยคณะกรรมาร เพื่อแทนต าแหนง่ที่ว่างลงภายใต้ข้อ 19 ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ วาระการด ารงต าแหนง่ของ
บคุคลผู้ถกูแต่งตัง้นัน้จะไม่ถกูนบัรวมเป็นวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อใช้พิจารณาคณุสมบตัิของการท่ี
จะได้รับเลอืกใหมห่รือคงอยูใ่นต าแหนง่ตอ่ไป 

 
เหตผุล 
 
1. เปลี่ยนจ านวนของคณะกรรมการ จากที่เป็นจ านวนคู่ให้เป็นจ านวนคี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงที่เทา่กนั

ในกรณีที่มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุเต็มจ านวน 
 
2. เพิ่มขัน้ตอนการสรรหาและระยะเวลาการเสนอช่ือก่อนการประชมุใหญ่ 
 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์ไม่จ าต้องมีการเลือกตัง้กรรมการ - เมื่อจ านวนผู้ สมัครน้อยกว่าจ านวนสูงสุดของจ านวน

คณะกรรมการ 
 
4. ก าหนดวา่ ในกรณีเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีลงคะแนนลบั 
 
5. เพิ่มต าแหนง่ “เลขาธิการ” แก่ผู้ด ารงต าแหนง่ขึน้ในคณะกรรมการ ต าแหนง่รองประธาน จ ากดัไว้ทีจ่ านวนสามคน 
 
6. ลดวาระการด ารงต าแหน่งสงูสดุของกรรมการ - กรรมการทุกคนจะมีวาระสงูสดุไม่เกิน 4 วาระ ไม่ว่าจะเป็นผู้

ด ารงต าแหนง่หรือไมก็่ตาม 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่  5 – ข้อ 18.:  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 
ข้อ 18. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 18. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการยอ่มพ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือขาดจากสมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสามญั หรือขาดจากการเป็นผู้ แทนของ

สมาชิกสามญั 
(4) ที่ประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
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(5) เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้ออกตามมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 
2509 

 
ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติบคุคลตามข้อ 10. ที่ได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ ตายหรือพ้นจากต าแหน่งผู้แทน
ของสมาชิกนัน้ สมาชิกนัน้ ๆ อาจเสนอช่ือผู้แทนคนใหมใ่ห้เป็นกรรมการแทนที่กรรมการคนเดิมภายใต้ข้อ 19. ก็ได้ 

 
ข้อ 18. ใหม ่
 
ข้อ 18. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการยอ่มพ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือขาดจากสมาชิกภาพในการเป็นสมาชิกสามญั หรือขาดจากการเป็นผู้ แทนของ

สมาชิกสามญั 
(4) ที่ประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
(5) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ หากไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หรือโดยผู้มอบฉันทะ สาม (3) ครัง้ ติดต่อกัน หรือกึ่งหนึ่งของจ านวนการประชุมคณะกรรมการที่
ก าหนดไว้ โดยไมส่ามารถให้เหตผุลอนัสมควรอนัเป็นท่ียอมรับได้โดยคณะกรรมการ 

(6) เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้ออกตามมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญตัิสมาคมการค้า พ.ศ. 
2509 

 
ในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นนิติบคุคลตามข้อ 10. ที่ได้รับเลือกตัง้หรือแต่งตัง้ ตายหรือพ้นจากต าแหน่งผู้แทน
ของสมาชิกนัน้ สมาชิกนัน้ ๆ อาจเสนอช่ือผู้แทนคนใหมใ่ห้เป็นกรรมการแทนที่กรรมการคนเดิมภายใต้ข้อ 19. ก็ได้ 

 
เหตผุล 
 
เพิ่มข้อย่อย (5) ใหม่ – คณะกรรมการสามารถถอดถอนกรรมการ เนื่องจากไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ (ด้วยตนเองหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ) 3 ครัง้ติดตอ่กนั หรือกึ่งหนึง่ของการประชมุคณะกรรมการท่ีก าหนดไว้ โดยไมม่ีค าอธิบายที่นา่พอใจ 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 6 – ข้อ 19.:  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
 
ข้อ 19. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 19. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจตัง้สมาชิกสามญัหรือผู้แทนของสมาชิกสามญัคนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการแทนก็ได้ แต่
กรรมการที่ได้รับต าแหน่งแทนนีใ้ห้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน หรือจนกว่าการประชุม
ใหญ่ในคราวถดัไปเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นต าแหน่งทัง้คณะก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึง่พ้นต าแหนง่นัน้
ด าเนินการจดัประชุมใหญ่ เพื่อเลือกต้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในกรณีนีใ้ห้น าความในข้อ 24. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลอืกตัง้ตามวรรคก่อนอยูใ่นต าแหนง่ได้ ตามวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ไป 
 
ข้อ 19. ใหม ่
 
ข้อ 19. การพ้นจากต าแหน่งกรรมการก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจตัง้สมาชิกสามญัหรือผู้แทนของสมาชิกสามญัคนใดคนหนึ่งให้เป็นกรรมการแทนก็ได้ แต่
กรรมการที่ได้รับต าแหน่งแทนนีใ้ห้เป็นกรรมการอยู่ได้ตามวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน หรือจนกว่าการประชุม
ใหญ่ในคราวถดัไปเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะเกิดขึน้ก่อน 

  
 หากมีต าแหนง่วา่งลงของกรรมการผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่ คณะกรรมการอาจเลอืกกรรมการคนอื่นเพื่อท าหน้าที่แทน

ก็ได้  
 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นต าแหน่งทัง้คณะก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึง่พ้นต าแหนง่นัน้

ด าเนินการจดัประชุมใหญ่ เพื่อเลือกต้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในกรณีนีใ้ห้น าความในข้อ 24. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลอืกตัง้ตามวรรคก่อนอยูใ่นต าแหนง่ได้ ตามวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ไป 
 
เหตผุล 
 
เพิ่มวรรค 2 ใหม่ให้ชดัเจน  คณะกรรมการสามารถแตง่ตัง้กรรมการท่านอื่น ๆ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง แทนที่ต าแหน่งกรรมการ
ทีว่า่งลง 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 7 – ข้อ 20.:  องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 20 ปัจจบุนั 
 
ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชมุไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ หรือตวัแทนทัง้หมดในขณะนัน้ จึงนบัวา่เป็นองค์ประชมุ 
 
 ในกรณีที่มีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ หรือตัวแทน

ทัง้หมด กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมท ากิจการได้เฉพาะแต่ในเร่ืองที่จะตัง้สมาชิกสามญั หรือผู้ แทนของสมาชิก
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สามญัคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นกรรมการเพิ่มขึน้เพื่อให้ครบองค์ประชมุ หรือเพื่อนดัเรียกประชมุใหญ่หรือ
เพื่อกระท ากาอนัสมควรทกุอยา่งเพื่อปกปอ้งรักษาประโยชน์ของสมาคมการค้าเทา่นัน้ 

 
ข้อ 20. ใหม ่
 
ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชมุของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ หรือตวัแทนทัง้หมดในขณะนัน้ จึงนบัวา่เป็นองค์ประชมุ 
 

หากไมค่รบองค์ประชมุ ให้เลือ่นการประชมุออกไปและประธานจะเรียกให้มีการประชมุใหม่ภายในสบิสี ่(14) วนั
นบัจากวนัเลือ่นการประชมุ 
 
ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบอีกในวนัที่มีการเรียกการประชุมภายในสิบสี่ (14) วนันบัจากวนัที่มีการเลื่อนการ
ประชุม กรรมการสอง (2) คน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง ร่วมกันเรียกประชุม
วิสามญัสมาชิกเพื่อด าเนินกิจการของสมาคมการค้า  

 
เหตผุล 
 
ก าหนดวา่ ถ้าไมส่ามารถด าเนินกิจการของสมาคมได้ เนื่องจากในการประชมุคณะกรรมการ มีผู้ เข้าร่วมไมค่รบองค์ประชมุ
อยา่งตอ่เนื่อง 2 ครัง้ ต้องจดัให้มีการประชมุวิสามญัสมาชิก 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 8 – ข้อ 23.:  การจัด การเรียกประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 
ข้อ 23. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 23. การจัด การเรียกประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม ให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยสาม

เดือนต่อครัง้ อนึ่ง ในกรณีที่ประธานสมาคมการค้า หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทน หรือกรรมการร่วมกันไม่น้อย
กวา่สืค่นเห็นเป็นการจ าเป็นอาจเรียกประชมุคณะกรรมการก็ได้ 

 
 ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขิการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ให้ยื่น

รายงานการประชุมงักล่าวนัน้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคราวต่อไปเพื่อรับรองรายงานการประชุมที่ได้รับการ
รับรองแล้วนัน้ให้ประธาน และเลขาธิการลงลายมือช่ือและเก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานของสมาคมการค้าสมาชิก
อาจตรวจดรูายงานการประชมุที่ได้รับการรับรองดงักลา่วได้ในระหวา่งเวลาท าการ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า 
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ข้อ 23. ใหม ่
 
ข้อ 23. การจัดการเรียกประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย

สอง (2) เดือนต่อครัง้ อนึ่ง ในกรณีที่ประธานสมาคมการค้า หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทน หรือกรรมการร่วมกนั
ไมน้่อยกวา่สืค่นเห็นเป็นการจ าเป็นอาจเรียกประชมุคณะกรรมการก็ได้ 

 
ในกรณีที่ประธานถึงแก่กรรมหรือลาออกจากต าแหน่งประธาน ให้คณะกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ  
ภายในสามสิบ (30) วนั เพื่อเลือกตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานคนใหม่ ในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ระยะเวลาเกินสอง (2) เดือน ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสบิ 
(30) วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาสอง (2) เดือน เพื่อเลอืกตัง้ผู้ด ารงต าแหนง่ประธานคนใหม ่

 
 ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ให้ยื่น

เพื่อให้รับรองเห็นชอบตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในคราวตอ่ไป รายงานการประชมุจะต้องลงลายมือช่ือรับรองโดย
ประธานท่ีประชุมและเก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า สมาชิกอาจตรวจดรูายงานการประชมุที่ได้รับ
การรับรองดงักลา่วได้ในระหวา่งเวลาท าการ ณ ส านกังานของสมาคมการค้า 

 
เหตผุล 
 
1. เปลีย่นแปลงความถ่ีในการประชมุคณะกรรมการจากอยา่งน้อยทกุ 3 เดือนเป็นทกุๆ 2 เดือน 
 
2. เพิ่มขัน้ตอนการแตง่ตัง้ประธานคนใหม ่ในกรณีทีป่ระธานเสยีชีวิต ลาออก ขาดหายจากการปฏิบตัิงาน หรือทพุพลภาพ 
 
3. ยกเลกิข้อก าหนด ให้เลขาธิการลงนามในรายงานการประชมุ 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 9 – ข้อ 24.:  การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
 
ข้อ 24. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า ประจ ากรุงเทพมหานครภายใน
สามสบิวนั นบัแตว่นัเลอืกตัง้และสง่มอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายในสามสบิวนั นบัแตว่นัทน่ายทะเบียน
การค้าสมาคมการค้าฯ รับจดทะบียน 

 
 ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้ายงัไมอ่นมุตัิรับจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหม ่และคณะกรรมการที่พ้นจาก

ต าแหน่งยงัมิได้สง่มอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งนัน้มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สมาคมการค้าต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯ จะรับจดทะบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชดุใหมน่ัน้เข้ารับหน้าที่แล้ว 
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ข้อ 24. ใหม ่
 
ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่โดยที่ประชมุใหญ่สามญัให้เรียก

ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสิบห้า (15) วนันบัแต่วนัที่ได้รับเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า ประจ ากรุงเทพมหานครภายใน
สามสิบ (30) วนั นบัแต่วนัเลือกตัง้ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งสง่มอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่
ภายในสามสบิ (30) วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนการค้าสมาคมการค้าฯ รับจดทะบียน 

 
 ในกรณีที่นายทะเบียนสมาคมการค้ายงัไม่อนมุตัิรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ และคณะกรรมการที่พ้น

จากต าแหน่งยงัมิได้สง่มอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งนัน้มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการ
ของสมาคมการค้าต่อไปจนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯ จะรับจดทะบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการชดุใหมน่ัน้เข้ารับหน้าที่แล้ว 

 
เหตผุล 
 
เพิ่มข้อก าหนดวา่ เมื่อคณะกรรมการชดุใหมไ่ด้รับการเลอืกตัง้โดยที่ประชมุใหญ่สามญั คณะกรรมการชดุใหมจ่ะต้องจดัให้มี
การประชมุภายใน 15 วนั 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 10 – ข้อ 25. (1):  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 25. (1) ปัจจบุนั 
 
ข้อ 25. (1) จัดการ และด าเนินการ และจัดการทรัพย์สิน และหนีส้ินของสมาคมการค้าให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมติใด ๆ 

ของที่ประชมุใหญ่ 
 
ข้อ 25. (1) ใหม ่
 
ข้อ 25.  (1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ มีส่วนร่วมและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมการค้า จัดการ และด าเนินการ และ

จดัการทรัพย์สนิ และหนีส้นิของสมาคมการค้าให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมติใด ๆ ของที่ประชมุใหญ่ 
 
เหตผุล 
 
เพิ่มข้อก าหนดของการเป็นกรรมการในเร่ือง “เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ มีส่วนร่วมและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม
การค้า” 
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แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 11 – ข้อ 26.:  อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งและกรรมการบริหาร 
 
ข้อ 26. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 26. อ านาจหน้าที่ของกรรมการและกรรมการบริหาร  

 
กรรมการมีอ านาจและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)  ประธานสมาคมการค้า มีอ านาจหน้าที่อ านวยการเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมการค้าเป็นไป

ตามข้บงัคบัและระเบียบในการปฏิบตัิของสมาคมการค้า เป็นผู้แทนของสมาคมการค้าในกิจการอนั
เก่ียวกับการติดต่อกับภายนอก และเป็นปรานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่ 
เอกสารที่เป้นกทางการทัง้หมดของสมาคมการค้า รวมทัง้สญัญาและธุรกรรมต่าง ๆ กบับคุคลที่สาม
จะต้องลงนามโดยกรรมการสองทา่นใด ๆ ในระหวา่งประธาน และกรรมการอื่นอีกสองทา่นท่ีได้รับมอบ
อ านาจโดยชอบจากมติของคณะกรรมการ 

(2) รองประธานสมาคมการค้า มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือประธานสมาคมการค้าในกิจการทัง้ปวงอนัอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของประธานสมาคมการค้า และเป็นผู้ท าหน้าที่แทนประธานสมาคมการค้า เมื่อประธาน
สมาคมการค้าไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

(3) เหรัญญกิก มีหน้าที่ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของสมาคมการค้า เสนอรายงานทางการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตรวจตราดูแล บ ารุงรักษาบญัชีการเงิน บนัทึกข้อมูล การ
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของสมาคมการค้า ดูแลรักษา และจัดสรรทรัพย์สินของสมาคมการค้า 
ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

(4) คณะกรรมการจะแตง่ตัง้กรรมการบริหารเพื่อปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบตอ่ไปนี ้
(ก) บริหารงานทัว่ไปของสมาคมการค้าใหสอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการ 
(ข) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการโดยไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ค) ควบคมุดแูล และจดัการลกูจ้างของสมาคมการค้า และจดัหาให้ความช่วยเหลือแก่กรรมการ

ในการปฏิบตัิงานของกรรมการในนามของสมาคมการค้า 
(ง) ตระเตรียม เก็บ และรักษาบญัชีการเงิน บนัทึกข้อมลู การจดัเก็บเอกสาร และข้อมลูของสมาคม

การค้า เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง และการประเมินค่าทรัพย์สิน และจัดหาการท าบัญชีที่
เหมาะสมของเงินทนุของสมาคมการค้า โดยทงัหมดนีอ้ยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของเหรัญญิก 

(จ) ตระเตรียมการจดทะเบียนของสมาชิกของสมาคมการค้า 
(ฉ) กระท าการเสมือนเลขานกุารในที่ประชุมกรรมการและที่ประชมุใหญ่ ตระเตรียมรายงานการ

ประชมุ และเก็บรักษาข้อมลูของการประชมุดงักลา่วให้เหมาะสม 
(ช) ดแูลรักษาบนัทกึข้อมลูของขา่วสารท่ีรับเข้ามาและที่สง่ออกไป และรายงานตอ่คณะกรรมการ

ตามความเหมาะสม 
(ซ) กระท าการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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ข้อ 26. ใหม ่
 
ข้อ 26. อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้ด ารงต าแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
กรรมการผู้ด ารงต าแหนง่มีอ านาจและความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)  ประธานสมาคมการค้า มีอ านาจหน้าที่อ านวยการเพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมการค้าเป็นไปตาม

ข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติของสมาคมการค้า เป็นผู้ แทนของสมาคมการค้าในกิจการอัน
เก่ียวกับการติดต่อกับภายนอก และเป็นปรานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ่ 
เอกสารที่เป็นทางการทัง้หมดของสมาคมการค้า รวมทัง้สญัญาและธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลที่สาม
จะต้องลงนามโดยกรรมการสองทา่นใด ๆ ในระหวา่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขาธิการที่
ได้รับมอบอ านาจโดยชอบจากมติของคณะกรรมการ 

(2) รองประธานสมาคมการค้า มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือประธานสมาคมการค้าในกิจการทัง้ปวงอนัอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของประธานสมาคมการค้า และเป็นผู้ท าหน้าที่แทนประธานสมาคมการค้า เมื่อประธาน
สมาคมการค้าไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ หากมีรองประธานมากกวา่หนึง่คนให้รองประธานคนที่ 1 
เป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่แทนประธานสมาคมการค้า 

(3) เหรัญญกิก มีหน้าที่ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของสมาคมการค้า เสนอรายงานทางการเงินต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตรวจตราดูแล บ ารุงรักษาบญัชีการเงิน บนัทึกข้อมูล การ
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของสมาคมการค้า ดูแลรักษา และจัดสรรทรัพย์สินของสมาคมการค้า 
ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

(4) เลขาธิการมีหน้าที่จัดเก็บสมุดข้อมูลทัง้หลาย ยกเว้นสมุดข้อมูลทางการเงินของสมาคม และจัดท า
รายงานการประชมุใหญ่และการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดเพื่อตรวจสอบและลงนาม เลขาธิการจะ
จดัท าส าเนารายงานการประชมุที่ได้รับการลงนามรับรองเพื่อจดัสง่ให้แก่กรรมการแต่ละคน เลขาธิการ
จะปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

(5) เจ้าหน้าที่บริหารอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการและได้รับการว่าจ้างจากสมาคมการค้าเพื่อ
ด าเนินกิจการทัว่ไปของสมาคมการค้า เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัเหลา่นี ้
และท ากิจกรรมและหน้าที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะได้ก าหนด เจ้าหน้าที่บริหารต้องเข้าร่วม
ประชมุในการประชมุคณะกรรมการ โดยงดออกเสยีงลงคะแนน 

 
เหตผุล 
 

1. ก าหนดวา่ การลงนามในสญัญาต้องมีกรรมการลงนาม 2 คน จากประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขาธิการ 
 

2. ก าหนดว่า รองประธานคนที่ 1 เป็นผู้มีอ านาจและหน้าที่แทนประธานสมาคมการค้า  ในกรณีประธานสมาคม
การค้าไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

 
3. เพิ่มวรรค (4) หน้าที่ของเลขาธิการ 
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4. เปลีย่นแปลงต าแหนง่ “กรรมการบริหาร” เป็น “เจ้าหน้าที่บริหาร” เพื่อหลกีเลีย่งความสบัสนกบักรรมการที่ได้รับเลอืกตัง้ 
 

5. เปลีย่นแปลงการแตง่ตัง้กรรมการบริหารจากที่ต้องแตง่ตัง้ให้เป็นดลุพินิจในการแตง่ตัง้ 
 

6. เปลีย่นแปลงขอบเขตของงานที่ถือเป็นการเฉพาะเป็นขอบเขตงานทัว่ไปของกรรมการบริหาร 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 12 – ข้อ 28. (2):  ก าหนดการประชุมใหญ่ 
 
ข้อ 28. (2) ปัจจบุนั 
 
ข้อ 28 (2) ถ้ามีเหตใุดซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกของสมาคมการค้าจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่

ของจ านวนสมาชิกสามัญทัง้หมดแสดงความจ านง โดยท าการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
ก าหนดยี่สบิวนั นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการลงมติหรือวนัท่ีได้รับหนงัสอื 

 
ข้อ 28. (2) ใหม ่
 
ข้อ 28. (2) ทีป่ระชมุวิสามญั จะเรียกประชมุ 

(ก) โดยมติของคณะกรรมการ หรือ 
(ข) ตามข้อ 20 วรรคสาม โดยกรรมการสอง (2) คน ซึง่อยา่งน้อยหนึง่คนต้องเป็นกรรมการผู้ซึง่ด ารง

ต าแหนง่ หรือ 
(ค) โดยคณะกรรมการเป็นผู้นดัเรียกประชุมตามที่สมาชิกสามญัอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ านวน

สมาชิกสามญัทัง้หมดแสดงความจ านงโดยท าการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยื่นตอ่เลขาธิการ 
หรือกรรมการที่รักษาการแทนต าแหน่งเลขาธิการ และในกรณีเช่นนีใ้ห้จัดให้มีการประชุม
วิสามญัสมาชิกภายในยี่สบิ (20) วนั นบัจากวนัท่ีที่มีการยื่นหนงัสอืดงักลา่ว 

 
เหตผุล 
 
การแก้ไขในข้อนีม้ีความจ าเป็น เนื่องจากตามข้อ 20 วรรค 3 อนญุาตให้กรรมการ 2 คนรวมทัง้ผู้ด ารงต าแหนง่อยา่งน้อยหนึง่
คนสามารถเรียกประชมุวิสามญั  
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 13 – ข้อ 30.:  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
 
ข้อ 30. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 30. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชมุใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามญั และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญทัง้หมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม สมาชิกสามัญจะออกเสียง
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ลงคะแนนโดยผู้ รับมอบฉนัทะในที่ประชุมใหญ่ครัง้ใดก็ได้ แต่การมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้อง
ท าเป็นหนงัสือ และจะต้องน าส าเนาหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปมอบไว้แก่เลขาธิการก่อนการประชมุใหญ่ครัง้
นัน้ ๆ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องเป็นสมาชิกสามญั หรือผู้แทนของสมาชิกสามญัของสมาคมการค้าด้วย และจะเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกสามญัทัง้หมดเกินกวา่สามรายไมไ่ด้ 

 
ข้อ 30. ใหม ่
 
ข้อ 30. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชมุใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามญั และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกสามัญทัง้หมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม สมาชิกสามัญจะออกเสียง
ลงคะแนนโดยผู้ รับมอบฉนัทะในที่ประชุมใหญ่ครัง้ใดก็ได้ แต่การมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้อง
ท าเป็นหนงัสือ และจะต้องน าส าเนาหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไปมอบไว้แก่เลขาธิการหรือกรรมการท่ีรักษาการ
แทนต าแหน่งเลขาธิการก่อนการประชุมใหญ่ครัง้นัน้ ๆ  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องเป็นสมาชิกสามญั หรือผู้แทนของ
สมาชิกสามญัของสมาคมการค้าด้วย และจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกสามญัทัง้หมดเกินกวา่สามรายไมไ่ด้ 

 
เหตผุล 
 
เพิ่มข้อความ “หรือกรรมการที่รักษาการแทนต าแหนง่เลขาธิการ” เพื่อความยืดหยุน่ในกรณีที่ไมม่ีเลขาธิการ 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 14 – ข้อ 33.:  วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
 
ข้อ 33. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สมาชิกสามญัและผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกสามญั (ถ้ามี) เทา่นัน้ มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีโ้ดยอยู่ภายในบงัคบัแห่งข้อ 30. และสมาชิกสามญัคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสยีง แม้วา่จะมีผู้แทนสองคนเข้าร่วมในการประชมใหญ่นัน้ก็ตาม 

 
 ในการประชมุใหญ่ใด ๆ ข้อมติอนัเสนอให้ลงคะแนนให้ตดัสนิด้วยวิธีชมูือ หรือวิธีการอื่นใดอนัเป็นการเปิดเผยว่า

สมาชิกใดลงคะแนนเช่นไร ทัง้นีโ้ดยอยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่ข้อ 17. วรรคสอง เว้นแตเ่มื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผล
แห่งการชูมือนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควร หรือได้มีสมาชิกสามัญสองคนเป็นอย่างน้อยติดใจร้อ งขอให้
ลงคะแนนลบั 

 
ข้อ 33. ใหม ่
 
ข้อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สมาชิกสามญัและผู้ รับมอบฉนัทะของสมาชิกสามญั (ถ้ามี) เทา่นัน้ มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีโ้ดยอยู่ภายในบงัคบัแห่งข้อ 30. และสมาชิกสามญัคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่ง
เสยีง แม้วา่จะมีผู้แทนสองคนเข้าร่วมในการประชมใหญ่นัน้ก็ตาม 
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 ยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการตามข้อ 17 ซึ่งจะต้องเป็นบตัรลงคะแนนลบัเท่านัน้ ในการประชุมใหญ่ใด ๆ ข้อมติ
อื่นใดอนัเสนอให้ลงคะแนนให้ตดัสนิด้วยวิธีชมูือ หรือวิธีการอื่นใดอนัเป็นการเปิดเผยวา่สมาชิกใดลงคะแนนเช่น
ไร เว้นแต่เมื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแห่งการชมูือนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควร หรือได้มีสมาชิกสามญัสอง
คนเป็นอยา่งน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลบั 

 
เหตผุล 
 
ขยายความให้ชัดเจนว่า วิธีการลงคะแนนเสียงใด ๆ สามารถน ามาใช้ได้ ยกเว้นการเลือกตัง้กรรมการซึ่งจะต้องใช้วิธีการ
ลงคะแนนลบัเทา่นัน้ 
 
แก้ไขเพิ่มเติม ล าดับที่ 15 – ข้อ 37.:  รายงานการประชุม 
 
ข้อ 37. ปัจจบุนั 
 
ข้อ 37. รายงานการประชุม ให้เลขาธิการหรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการจดบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่ไว้ทกุครัง้ 
 
 รายงานการประชมุใหญ่แตล่ะครัง้ ต้องเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่ครัง้ตอ่ไปเพื่อรับรองรายงานการประชมุที่ผา่นการ

รับรองแล้วให้ลงลายมือช่ือโดยประธานและเลขาธิการ และสมาชิกจะตรวจดูได้ในระหว่างเวลาท าการ ณ 
ส านกังานของสมาคมการค้า 

 

ข้อ 37. ใหม ่
 

ข้อ 37. รายงานการประชุม ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ ได้รับการมอบหมายให้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการจดบนัทึก
รายงานการประชมุใหญ่ไว้ทกุครัง้ 

 

 รายงานการประชมุใหญ่แตล่ะครัง้ ต้องเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่ครัง้ตอ่ไปเพื่อรับรองรายงานการประชมุที่ผา่นการ
รับรองแล้วให้ลงลายมือช่ือโดยประธานที่ประชุม และสมาชิกจะตรวจดูได้ในระหว่างเวลาท าการ ณ ส านกังาน
ของสมาคมการค้า 

 
เหตผุล 
 
ยกเลกิข้อก าหนด ให้เลขาธิการลงนามรับรองในรายงานการประชมุใหญ่ 


