
ขอ้บงัคบั  
(วนัที่ 23 มีนาคม 2555) 

ของ 

ชมรมผูดู้แลการปฏบิตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

 ____________________________________________________________________________________  

หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ชมรมนี้มชีื่อวา่ "ชมรมผูดู้แลการปฏบิตังิานดา้นหลกัทรพัย ์สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย" 
 มชีื่อภาษาองักฤษวา่ "Compliance Club" 
 ค าวา่ "ชมรม" ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ "ชมรมผูดู้แลการปฏบิตังิานดา้นหลกัทรพัย"์ 
 ค าวา่ "คณะกรรมการ" ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ "คณะกรรมการของชมรมผูดู้แลการปฏบิตังิาน 
 ดา้นหลกัทรพัย"์ 
 ค าวา่ "กรรมการ" ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ "กรรมการของชมรมผูดู้แลการปฏบิตังิานดา้นหลกัทรพัย"์ 
ขอ้ 2. ส านกังานของชมรมตัง้อยู่ ณ ทีท่  าการของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
ขอ้ 3. ในกรณีทีม่ปีญัหาทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยัหรือตีความเกี่ยวกบัขอ้บงัคบันี้หรือการด าเนินการของชมรม  ใหค้ณะกรรมการเป็นผู ้

วนิิจฉยัหรอืตคีวามแลว้แต่กรณี 
หมวดที่ 2 

วตัถปุระสงคข์องชมรม 
 
ขอ้ 4. วตัถปุระสงคข์องชมรมมดีงัต่อไปนี้ 
 4.1 เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตัิหนา้ทีก่ารเป็นผูดู้แลการปฏบิตัิงานของสมาชิกใหม้ปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละธุรกิจอื่นใดที่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
 4.2 เป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ ความรูป้ระสบการณ์และวธิีการเกี่ยวกบังานดูแลการปฏบิตัิงาน

ระหวา่งสมาชกิ 
 4.3 เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทกัษะความรู  ้ เทคนิคและวธิีการใหม่ ๆ ของงานการดูแลการปฏบิตัิงานของ

สมาชกิใหส้อดคลอ้งกบัการขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์
 4.4 เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูล ข่าวสารและประสานความร่วมมอืกนัระหว่างสมาชิกในการแกไ้ข

ปญัหาต่าง ๆ ในการปฏบิตังิาน 
 4.5 เป็นตวัแทนของสมาชิก ในการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ

หลกัทรพัย ์เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 4.6 เพือ่เผยแพร่การศึกษา วจิยั กจิกรรมทางวชิาการเกี่ยวกบัการดูแลการปฏบิตังิานใหแ้ก่สมาชกิและผูท้ีส่นใจ 
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หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 5. สมาชกิของชมรม ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บริษทัหรือ

สถาบนัการเงนิทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยท์ุกประเภท หรือทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ "สมาชกิ") 

ขอ้ 6. บรษิทัทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ 5.   ซึง่มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมรม  ใหย้ื่นใบสมคัรต่อเลขาธิการ
ชมรมตามวธิีการทีช่มรมก าหนด  โดยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกในนามสถาบนั และอาจส่งผูแ้ทนไดไ้ม่เกิน 3 คน โดย
ผูแ้ทนของบริษทัจะตอ้งเป็นผูม้ีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูดู้แลการปฏิบตัิงานของสมาชิก 
(Compliance Function) ผูต้รวจสอบภายใน (Internal Audit - Function) หรอืผูม้ปีระสบการณท์ีใ่กลเ้คียง 

ขอ้ 7. สมาชกิภาพเริ่มตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 
ขอ้ 8. สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

8.1 สมาชกิแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรขอลาออกจากชมรม 
8.2 ไมช่ าระค่าบ ารุงรายปี 
8.3 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อนชื่อจากทะเบยีนสมาชกิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก

ทีม่าประชมุ 
8.4 คณะกรรมการมมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพโดยจะด าเนินการตามข ัน้ตอนทีค่ณะกรรมการมมีตกิ าหนด 

ขอ้ 8/1 สมาชิกสมทบของชมรม ไดแ้ก่ บริษทัจดทะเบยีน หน่วยงาน องคก์ร หรือนิติบุคคลอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ    
หลกัทรพัย ์(ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ "สมาชกิสมทบ" )  

 ใหน้ าความในขอ้ 6-8 มาใชบ้งัคบัแก่สมาชกิสมทบโดยอนุโลม 
 
 

หมวดที่ 4 
คา่บ ารุงชมรม 

 
ขอ้ 9. สมาชกิจะตอ้งช าระค่าบ ารุงเป็นรายปี ภายในเดอืนมกราคมของทกุปี ในอตัราดงัต่อไปนี้ 

9.1 ค่าสมาชิกแรกเขา้ 10,000 บาท และสมาชิกปีละ 10,000 บาท (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ส าหรบับริษทัทีม่ี
ผูแ้ทน 1 คน ท ัง้นี้ ใหย้กเวน้ค่าสมาชกิแรกเขา้ส  าหรบับรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

9.2 ค่าบ ารุงสว่นเพิม่ส  าหรบัผูแ้ทนคนที ่2 หรอื 3 ปีละ 2,000 บาทต่อคน (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่) 
 ในปีแรกของการก่อตัง้ชมรมหรอืของการสมคัรใหช้ าระค่าสมาชกิภายในเวลา 60 วนันบัจากวนัสมคัรหรือวนั

แต่งตัง้ผูแ้ทน 
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หมวดที่ 5 
สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 
ขอ้ 10. สมาชกิมสีทิธิดงันี้ 

10.1 แสดงความคิดเหน็ และออกเสยีงลงคะแนน 
10.2 พจิารณาสง่ผูแ้ทนเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
10.3 ไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินกจิการของชมรม 

ขอ้ 10/1 สมาชกิสมทบมสีทิธิไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินกจิการตามวตัถปุระสงคข์องชมรม 
ขอ้ 11. สมาชกิและสมาชกิสมทบมหีนา้ทีด่งันี้ 

11.1 ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของชมรม 
11.2 สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของชมรม 

 

หมวดที่ 6 
การประชุมสมาชิก 

 
ขอ้ 12. ใหค้ณะกรรมการจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัครบรอบระยะเวลาบญัชีของ

ชมรม 
การประชุมสมาชิกคราวอื่นใหเ้รียกว่าประชุมวสิามญั ซึง่คณะกรรมการหรือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 ของ
จ านวนสมาชิกท ัง้หมดจะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุมเมือ่ใดก็ได ้โดยแจง้เหตุรอ้งขอประชุมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไปยงัเลขานุการคณะกรรมการ 
ขอ้ 13. การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ตอ้งมสีมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมด  (ไม่รวม

สมาชิกสมทบ) จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ใหเ้ลือ่นการ
ประชมุไปคราวหนา้ และใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุใหม ่การประชมุคร ัง้หลงันี้แมส้มาชกิไมค่รบเป็นองคป์ระชุมก็
ใหด้  าเนินการประชมุไปได ้

ขอ้ 14. การประชมุวสิามญัตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมด (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) จงึ
จะครบเป็นองคป์ระชมุ หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชมุก็ใหเ้ลือ่นการประชมุไปคราวหนา้
และใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครัง้หลงันี้  แมม้สีมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้  าเนินการ
ประชุมไปได ้ เวน้แต่ในกรณีของการประชุมวสิามญัทีส่มาชิกรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุมนัน้  หากสมาชิกไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุก็ใหย้กเลกิการประชมุนัน้เสยี 

ขอ้ 15. การบอกกลา่วประชุมสมาชิก ใหแ้จง้แก่สมาชิกลว่งหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ โดยทางจดหมาย
น าสง่ จดหมายอเิลคทรอนิกสห์รอืโทรสาร พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีด วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ 

ขอ้ 16. ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุสมาชกิ 
ถา้ประธานคณะกรรมการไมม่าประชมุใหร้องประธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
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ถา้ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมใหส้มาชิกเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  า

หนา้ทีแ่ทน 
ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชุมถอืคะแนนเสยีงขา้งมากในทีป่ระชุมเป็นเกณฑ์ โดยสมาชิกแต่ละรายมคีะแนนเสยีงรายละหนึ่งเสยีง ถา้

คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด ยกเวน้กรณีทีก่  าหนดไวเ้ฉพาะในหมวดที่ 9 เรื่อง "การแกไ้ข
ขอ้บงัคบัชมรมและการเลกิชมรม" 

ขอ้ 17/1 สมาชกิสมทบมสีทิธิเขา้ร่วมประชมุสมาชกิได ้แต่ไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการชมรมและการบรหิารชมรม 

 
ขอ้ 18. การเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการของชมรม 

18.1 ใหม้คีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมจี  านวนไม่เกิน 16 คน ประกอบดว้ยกรรมการจากบริษทัสมาชิกสมาคม
บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยไมเ่กนิ 10 คน  และกรรมการจากบรษิทัอืน่ ๆ ไมเ่กนิ 5 คน  ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของ   
ทีป่ระชุมสมาชิก และ/หรือ การแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ตามขอ้ 27 และกรรมการอกี 1  คน  คือ      
ผูอ้  านวยการสมาคม เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 

18.2 การเลอืกตัง้กรรมการใหก้ระท าโดยสมาชกิเลอืกตัง้จากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ 
18.3 ในการเลอืกตัง้กรรมการ ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงตามล าดบัไดเ้ป็นกรรมการไมเ่กนิจ านวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 18.1 
 ถา้มผูีท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนัในล  าดบัสุดทา้ยทีจ่ะไดเ้ป็นกรรมการคราวนัน้ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูท้ี่

ไดค้ะแนนเทา่กนั  หากปรากฏวา่คะแนนเทา่กนัอกีใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก 
18.4 บญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ยรายชื่อของบคุคลทีเ่สนอโดยสมาชิกใหเ้ป็นผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้

ในต าแหน่งกรรมการชมรม 
18.5 ผูท้ี่มีสิทธิ เ ป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูแ้ทนของสมาชิกและมีต าแหน่งเ ป็นผูบ้ริหารในหน่วยงาน  

Compliance ของสมาชกิ 
18.6 การเสนอรายชื่อบุคคลผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหเ้สนอต่อกรรมการและเลขาธิการชมรมก่อนวนั

ประชุมใหญ่ของชมรม ไม่นอ้ยกว่าสบิสีว่นั และใหก้รรมการและเลขาธิการชมรมส่งบญัชีรายชื่อผูม้สีทิธิรบั
เลอืกตัง้ไปยงัสมาชกิลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุใหญ่ของชมรมไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั 

18.7 ใหบ้รรดากรรมการเลอืกตัง้กนัเองเพือ่ด ารงต าแหน่งประธาน  รองประธาน เหรญัญิก นายทะเบยีน และ
ต าแหน่งอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ ีท ัง้นี้ การด ารงต าแหน่งแต่ละต าแหน่งจะตอ้งไม่
เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

18.8 คณะกรรมการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในวาระเริ่มแรกเมือ่ครบ 1 ปีใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหนึ่งในสามโดยวธิีจบัสลาก และเมือ่ครบสองปีใหก้รรมการในจ านวนที่เหลอืจากการจบัสลาก
ออกเมือ่ครบหนึ่งปีแรก ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของจ านวนดงักลา่วโดยวธิีจบัสลาก หาก
จ านวนทีค่ านวณไดม้เีศษ ใหป้ดัเศษทิ้งและใหถ้อืว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจบัสลากเป็นการออกตาม
วาระดว้ย เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระนัน้ กรรมการชมรมทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้ไดอ้กี 

18.9 ความในขอ้ 18.2, 18.3, และ 18.8 มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่ผูอ้  านวยการสมาคม ซึง่เป็นกรรมการและ
เลขาธิการของชมรมโดยต าแหน่ง 
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ขอ้ 19. ใหม้คีณะที่ปรึกษาคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการสมาคมบริษทัหลกัทรพัย์ไทยไม่เกิน 3 ท่าน และ

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒิอื่นเขา้ร่วมเป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการไดอ้กีไม่เกิน  5 ท่าน โดยมวีาระคราว
ละ 1 ปี นบัจากวนัแต่งตัง้ 

ขอ้ 20. ใหเ้ชิญผูแ้ทนจากหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ ศูนยซ์ื้อขายตราสารหนี้ไทย ศูนยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยล์ว่งหนา้ซึง่จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เขา้
ร่วมเป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการหรอืทีป่รกึษาในฝ่ายงานต่าง ๆ ของชมรมตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

ขอ้ 21. ใหค้ณะกรรมการจากการเลอืกตัง้ของสมาชิกชมรมแจง้รายชื่อกรรมการใหส้มาชิกท ัง้หมดทราบ ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัทีก่ารเลอืกตัง้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 22. การเลอืกตัง้กรรมการโดยสมาชกิในทีป่ระชมุสมาชกิจะกระท าโดยวธิีเปิดเผย หรือ วธิีอื่นก็ได ้ท ัง้นี้ แลว้แต่ทีป่ระชุม
ใหญ่สมาชกิจะก าหนด 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการชมรมร่วมกนัก าหนดและมอบหมายความรบัผดิชอบในงานดา้นต่าง  ๆ ของชมรมภายใน 30 วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการชมรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 24. อ านาจและหนา้ทีข่องประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
24.1 ก าหนดทศิทางและนโยบายของชมรม 
24.2 บรหิารกจิการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
24.3 แต่งตัง้ทีป่รกึษาของชมรมและคณะอนุกรรมการ 
24.4 แต่งตัง้คณะท างานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชกิหรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
24.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของชมรมในกิจการอนัเกี่ยวกบับุคคลภายนอกและเป็นประธานในที่

ประชมุของคณะกรรมการชมรมและในทีป่ระชมุสมาชกิ 
24.6 ใหก้รรมการและเลขาธิการชมรมมีหนา้ที่ช่วยเหลอืประธานในกิจการท ัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของ

ประธาน เป็นผูป้ฏบิตักิารแทนประธานในขณะทีป่ระธานไมอ่ยู่ หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดห้รือตามทีป่ระธาน
จะมอบหมายและมหีนา้ทีบ่รหิารงานเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการประชมุ 

24.7 ใหป้ระธานคณะกรรมการประสานงานกบัสมาคมบริษทัหล ักทรพัยไ์ทยในการแต่งตัง้หรือมอบหมายให ้

เจา้หนา้ทีข่องสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยท าหนา้ทีร่กัษาและจดบนัทกึบญัชีเกี่ยวกบัเงนิ ทรพัยส์นิ รายรบั-
รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏิบตัิหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนสมาชิก และหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
เหน็สมควร 

ขอ้ 25. การประชมุคณะกรรมการ 
25.1 ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตามทีป่ระธานคณะกรรมการจะเหน็สมควร  หรือเมือ่กรรมการอย่างนอ้ย 4 

คน เขา้ชื่อกนัเรยีกประชมุ แต่อย่างนอ้ยจะตอ้งมกีารประชมุทกุ 3 เดอืน 
25.2 ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ตอ้งมกีรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ท ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 
25.3 ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมใหร้องประธาน

คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มา

ประชมุ ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 
25.4 มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการทีม่าประชุมเป็นเกณฑใ์นกรณีทีเ่สยีง

เทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูช้ี้ขาด 
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25.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการหรือผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการมอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานของชมรม

ต่อคณะกรรมการสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยท์กุ 3 เดอืน 
25.6 คณะกรรมการอาจลงมติเวยีนโดยไม่ตอ้งจดัประชุม หากกรรมการทุกคนอนุมตัิการกระท าเช่นนัน้ โดยลง

ลายมอืชื่อไวใ้นมตเิวยีน และการลงมติเวยีนดงักลา่วจะผูกพนัต่อเมือ่กรรมการทุกคนไดล้งลายมอืชื่อไวใ้น

มตนิัน้ โดยมติเวยีนจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีก่รรมการท่านสุดทา้ยไดล้งลายมอืชื่อ และส่งมติเวยีนดงักลา่ว

ไปยงัชมรม และเก็บไวใ้นสมดุรายงานการประชมุคณะกรรมการชมรม 
25.7 หากกรณีจ าเป็นกรรมการอาจมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนได ้ในการมอบฉัน

ดงักลา่วใหท้  าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยอย่างนอ้ยจะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมเองโดยมไิดม้อบฉนัทะ

เป็นจ านวน 5 คน จงึจะถอืวา่การประชมุดงักลา่วมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 26. การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ 
26.1 ถงึแก่กรรม 
26.2 ถงึคราวออกตามวาระ 
26.3 ลาออก 
26.4 ออกจากบรษิทัสมาชกิหรอืพน้สภาพการเป็นผูแ้ทนของบรษิทัสมาชกิ 
26.5 บรษิทัขาดจากสมาชกิภาพ 
26.6 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อดถอนดว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 

 
ขอ้ 27. ในกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากกรณีตามขอ้ 26.2 หรือ 26.6 และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

ท่านนัน้เหลอือยู่เกินกว่า 90 วนั ใหท้ีป่ระชุมสมาชิกเลอืกตัง้กรรมการขึ้นใหม่ ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีต่  าแหน่ง
กรรมการนัน้วา่งลง ตามวธิีการทีก่  าหนดไวใ้นขอ้ 18.  
ในกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการวา่งลง เนื่องจากกรณีตามขอ้ 26.1, 26.3, 26.4 และ 26.5 
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งได  ้ โดยใหพ้ิจารณาภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ต าแหน่ง 
กรรมการนัน้วา่งลง 
ท ัง้นี้ กรรมการใหม่ดงักลา่วในขอ้ 27 นี้ จะตอ้งมคีุณสมบตัิตามขอ้ 18.5 และมวีาระการด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบั
กรรมการทีต่นเขา้มาแทนพงึม ี

 
 

หมวดที่ 8 
การเงนิและการบญัชี 

 
ขอ้ 28. การเงนิของชมรมใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   โดยงาน    

"เลขานุการคณะกรรมการ เหรญัญิก และ ทะเบยีนสมาชิก” จะไดร้บัการสนบัสนุนดา้นบุคลากรจากสมาคมบริษทั
หลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 29. รายไดข้องชมรมเกดิจากการเก็บค่าบ ารุงรายปี จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ รายไดจ้ากการจดักิจกรรมหรือรายได ้
จากการจ าหน่ายเอกสารทางวชิาการของชมรม 

ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาน าเงนิของชมรมฝากไว  ้ ณ สถาบนัการเงนิทีค่ณะกรรมการชมรมเหน็สมควร โดยแยก
ออกต่างหากจากบญัชีอื่น ๆ ของสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชีเงนิฝากของชมรมทุกครัง้
ตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัโิดยการลงลายมอืชื่อของกรรมการชมรมอย่างนอ้ย 2 คนร่วมกนั 
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ขอ้ 31. เหรญัญกิของคณะกรรมการอาจเก็บรกัษาเงนิสดย่อยเพือ่การทดรองจ่ายไดค้ร ัง้ละไม่เกิน  10,000- บาท และการ

เบกิจ่ายเงนิจากเงนิสดย่อยทกุครัง้ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ 
ขอ้ 32. ใหค้ณะกรรมการใชจ้่ายเงนิของชมรมไดต้ามความจ าเป็นเพือ่บรหิารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงค ์
ขอ้ 33. รอบปีบญัชีของชมรมเริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี ใหผู้ต้รวจสอบบญัชีของ

สมาคมท าการตรวจสอบบญัชีรายรบั-รายจ่าย และงบดุลของชมรมแลว้น าเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 

 
 

หมวดที่ 9 
การแกไ้ขขอ้บงัคบัชมรม และการเลกิชมรม 

 
ขอ้ 34. ขอ้บงัคบัของชมรมจะสามารถแกไ้ขเพิม่เติมไดด้ว้ยมติของทีป่ระชุมสมาชิก  ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 
ขอ้ 35. ชมรมจะเลกิไดด้ว้ยมติของทีป่ระชุมสมาชิก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกท ัง้หมด (ไม่รวม

สมาชกิสมทบ) 
 

 
 


