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ขอ้บงัคบั 

ของ 

ชมรมปฏบิตัิการหลกัทรพัย ์ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข ณ วนัที่ 24 มีนาคม 2557) 

 ________________________________________________________  

 

หมวดที่ 1 

บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ชมรมนี้มชีื่อวา่ “ชมรมปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย” 

 มชีื่อภาษาองักฤษวา่ “ Back Office Operation Club “  

 ค าวา่ “ชมรม” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “ชมรมปฏบิตักิารหลกัทรพัย”์ 

 ค าวา่ “คณะกรรมการ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “คณะกรรมการของชมรมปฏบิตักิารหลกัทรพัย”์ 

 ค าวา่ “กรรมการ” ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ “กรรมการของชมรมปฏบิตักิารหลกัทรพัย”์ 

ขอ้ 2. ส านกังานของชมรมตัง้อยู่ ณ ทีท่  าการของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 3. ในกรณีที่มีปญัหาที่จะตอ้งวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกบัขอ้บงัคบันี้ หรือการด าเนินการของชมรม ใหค้ณะกรรมการ                        

 เป็นผูว้นิิจฉยัหรอืตคีวามแลว้แต่กรณี 

 

หมวดที่ 2 

วตัถปุระสงคข์องชมรม 

 
ขอ้ 4. วตัถปุระสงคข์องชมรมมดีงัต่อไปนี้ 

 4.1 สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์

 4.2 เป็นศูนยก์ลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูป้ระสบการณ์ และวิธีการเกี่ยวกบังานปฏิบตัิการ

หลกัทรพัย ์

 4.3 เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทกัษะความรู ้เทคนิค และวธิีการใหม่ ๆ ของงานดา้นปฏบิตัิการหลกัทรพัยข์อง

สมาชกิใหส้อดคลอ้งกบัการขยายขอบเขตการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์

 4.4 เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูล ข่าวสาร และประสานความร่วมมอืกนัระหว่างสมาชิกในการแกไ้ข

ปญัหาต่าง ๆ ในการปฏบิตังิาน 

 4.5 เป็นตวัแทนของสมาชิกในการประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ในการพฒันางานดา้นปฏิบตัิการ      

หลกัทรพัย ์

 4.6 เผยแพร่การศึกษา วจิยั กจิกรรมทางวชิาการเกี่ยวกบังานปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์
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หมวดที่ 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

ขอ้ 5. สมาชกิของชมรม  ไดแ้ก่  บริษทัหลกัทรพัย ์บริษทัหรือสถาบนัการเงนิทีม่ใีบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยท์ุก

ประเภท หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ทุกประเภท หรือทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืธุรกจิสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “สมาชิก”) 

ขอ้ 5/1 สมาชกิสมทบของชมรม ไดแ้ก่ บรษิทัจดัการกองทนุรวม หรอื นิตบิคุคลอืน่ใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์

 (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “สมาชิกสมทบ”) ท ัง้นี้ ใหน้ าความตามขอ้ 6 – 9 มาใชบ้งัคบัแก่สมาชกิสมทบโดยอนุโลม 

ขอ้ 6. บรษิทัทีม่คีุณสมบตัติามขอ้ 5. และขอ้ 5/1 ซึง่มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมรมใหย้ื่นใบสมคัรต่อ

เลขาธิการชมรมตามวธิีการทีช่มรมก าหนด  และใหเ้ลขาธิการชมรมน าใบสมคัรนัน้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

พจิารณาค าขอเขา้เป็นสมาชกิ  เมือ่คณะกรรมการมมีตใิหร้บัหรอืไม่รบัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ใหเ้ลขาธิการชมรมมี

หนงัสอืแจง้ใหผู้ส้มคัรนัน้ทราบภายในก าหนดเจด็วนันบัแต่วนัทีล่งมติ 

ขอ้ 7. สมาชกิภาพเริ่มตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้ 8. สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

 8.1 สมาชกิแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรขอลาออกจากชมรม 

 8.2 สมาชกิไมช่ าระค่าบ ารุงรายปี และคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 

 8.3 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อนชื่อจากทะเบยีนสมาชกิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน 

  สมาชกิทีม่าประชมุ 

 8.4 คณะกรรมการมมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพโดยจะด าเนินการตามข ัน้ตอนทีค่ณะกรรมการมมีตกิ าหนด 

 

หมวดที่ 4 
ค่าบ ารุงชมรม 

 

ขอ้ 9. สมาชกิจะตอ้งช าระค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงชมรมดงันี้ 

9.1 ค่าลงทะเบยีนสมาชกิแรกเขา้เป็นเงนิจ านวน 30,000 บาท  ท ัง้นี้ ใหย้กเวน้ค่าลงทะเบยีนสมาชกิแรกเขา้

ส  าหรบับรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย  และสมาชกิจะตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปีตามปีปฏทินิ

ในอตัราทีค่ณะกรรมการชมรมก าหนดแต่ไมเ่กนิปีละ 20,000 บาท 

 9.2 สมาชกิตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปีภายในเดอืนมกราคมของทกุปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

หมวดที่ 5 
สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 

ขอ้ 10. สมาชกิมสีทิธิและหนา้ที ่ดงันี้ 

 10.1 แสดงความคิดเหน็ และออกเสยีงลงคะแนน 

 10.2 พจิารณาสง่ผูแ้ทนเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 10.3 ไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินกจิการของชมรม 

 10.4 ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของชมรม 

 10.5 สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของชมรม 

ขอ้ 10/1 สมาชกิสมทบมสีทิธิและหนา้ทีต่ามขอ้ 10.3, 10.4 และ 10.5 



 

ขอ้บงัคบัชมรมปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2557 
 

3 

 

 

หมวดที่ 6 

การประชุมสมาชิก 

 
ขอ้ 11. ใหค้ณะกรรมการจดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ ภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัครบรอบระยะเวลาบญัชีของ

ชมรม  

 การประชุมสมาชิกคราวอื่นใหเ้รียกว่าประชุมวสิามญั ซึง่คณะกรรมการหรือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 4 ของ

จ านวนสมาชิกท ัง้หมดจะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุมเมือ่ใดก็ได  ้  โดยแจง้เหตุรอ้งขอประชุมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรไปยงัเลขาธิการชมรม 

ขอ้ 12. การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชกิท ัง้หมด จงึจะครบเป็น

 องคป์ระชมุ  หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง  สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ใหเ้ลือ่นการประชุมไปคราวหนา้ และให ้

 คณะกรรมการเรยีกประชมุใหม ่ การประชมุคร ัง้หลงันี้แมส้มาชกิไมค่รบเป็นองคป์ระชมุก็ใหด้  าเนินการประชมุไปได ้

ขอ้ 13. การประชุมวสิามญัตอ้งมสีมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง  สมาชกิมาไมค่รบองคป์ระชุมก็ใหเ้ลือ่นการประชุมไปคราวหนา้และใหค้ณะกรรมการ

 เรยีกประชุมใหม่  การประชุมครัง้หลงันี้ แมม้สีมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้  าเนินการประชุมไปได  ้เวน้แต่ใน

 กรณีของการประชมุวสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชมุนัน้  หากสมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ให ้

 ยกเลกิการประชมุนัน้เสยี 

ขอ้ 14. การบอกกลา่วประชมุสมาชกิ  ใหแ้จง้แก่สมาชกิลว่งหนา้ก่อนการประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการ  โดยทางจดหมาย

 น าสง่หรอืโทรสาร หรอืจดหมายอเิลคโทรนิคส ์(E-mail) พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีด วนั เวลา สถานที ่และวาระการ
 ประชมุ 

ขอ้ 15. ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุสมาชกิ 

 ถา้ประธานคณะกรรมการไมม่าประชมุใหร้องประธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 ถา้ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมใหส้มาชิกเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่ง   

 ท าหนา้ทีแ่ทน 

ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชมุถอืคะแนนเสยีงขา้งมากในทีป่ระชมุเป็นเกณฑ ์โดยสมาชิกแต่ละรายมคีะแนนเสยีงรายละหนึ่งเสยีง  ถา้

 คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด ยกเวน้กรณีทีก่  าหนดไวเ้ฉพาะในหมวดที่ 9 เรื่อง "การแกไ้ข
 ขอ้บงัคบัชมรมและการเลกิชมรม" 

ขอ้ 16/1 สมาชกิสมทบมสีทิธิเขา้ร่วมประชมุสมาชกิได ้และไมม่สีทิธิออกเสยีงคะแนน 
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หมวดที่ 7 

คณะกรรมการชมรมและการบรหิารชมรม 

 
ขอ้ 17. การเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการของชมรม 

 17.1 ใหม้คีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมจี  านวนไม่เกิน 12 คน ประกอบดว้ยกรรมการจากบริษทัสมาชิกสมาคม

  บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยไมเ่กนิ 8 คน  และกรรมการจากบรษิทัอืน่ ๆ ไมเ่กนิ 3 คน  ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ 

  ทีป่ระชุมสมาชิก และกรรมการอีก 1  คน  คือ ผูอ้  านวยการสมาคมหรือผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจาก           

  ผูอ้  านวยการ เป็นกรรมการและเลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 

 17.2 การเลอืกตัง้กรรมการใหก้ระท าโดยสมาชกิเลอืกตัง้จากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ 

 17.3 ในการเลอืกตัง้กรรมการ  ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงตามล าดบัไดเ้ป็นกรรมการไมเ่กนิจ านวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 17.1  

ถา้มผูีท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนัในล  าดบัสุดทา้ยทีจ่ะไดเ้ป็นกรรมการคราวนัน้ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูท้ี่

 ไดค้ะแนนเทา่กนั  หากปรากฎวา่คะแนนเทา่กนัอกีใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก 

 17.4 บญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ยรายชื่อของบคุคลทีเ่สนอโดยสมาชิกใหเ้ป็นผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้

  ในต าแหน่งกรรมการชมรม 

 17.5 ผูท้ีม่สีทิธิเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูแ้ทนของสมาชิกและมตี าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในสายงานดา้นปฏบิตัิการ

  หลกัทรพัยข์องสมาชกิ 

 17.6 การเสนอรายชื่อบุคคลผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหเ้สนอต่อกรรมการและเลขาธิการชมรมก่อนวนั

  ประชมุใหญ่ของชมรม ไม่นอ้ยกว่าสบิสีว่นั และใหก้รรมการและเลขาธิการชมรมส่งบญัชีรายชื่อผูม้สีทิธิรบั

  เลอืกตัง้ไปยงัสมาชกิลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุใหญ่ของชมรมไมน่อ้ยกวา่เจด็วนั 

 17.7 ใหบ้รรดากรรมการเลอืกตัง้กนัเองเพือ่ด ารงต าแหน่งประธาน  รองประธาน  เหรญัญิก  และต าแหน่งอื่น ๆ 

  ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ ี  

 17.8 คณะกรรมการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในวาระเริ่มแรกเมือ่ครบ 1 ปีใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

  เป็นจ านวนหนึ่งในสามโดยวธิีจบัสลาก และเมือ่ครบสองปีใหก้รรมการในจ านวนทีเ่หลอืจากการจบัสลาก

  ออกเมือ่ครบหนึ่งปีแรก ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของจ านวนดงักลา่วโดยวธิีจบัสลาก  หาก

  จ านวนทีค่ านวณไดม้เีศษ ใหป้ดัเศษทิ้งและใหถ้อืว่าการออกจากต าแหน่งโดยการจบัสลากเป็นการออกตาม

  วาระดว้ย เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระนัน้ กรรมการชมรมทีพ่น้

  จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้ไดอ้กี 

 17.9 ความในขอ้ 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 และ 17.8 มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่ผูอ้  านวยการสมาคมหรือผูท้ีไ่ดร้บั 

  มอบหมายจากผูอ้  านวยการ ซึง่เป็นกรรมการและเลขาธิการของชมรมโดยต าแหน่ง 

ขอ้ 18. ใหเ้ลขาธิการชมรมแจง้รายชื่อกรรมการใหส้มาชกิทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีก่ารเลอืกตัง้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 19. การเลอืกตัง้กรรมการโดยสมาชิกในทีป่ระชุมสมาชิกจะกระท าโดยวธิีเปิดเผยหรือวธิีอื่นก็ได  ้ ท ัง้นี้แลว้แต่ทีป่ระชุม

ใหญ่สมาชกิจะก าหนด 

ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการชมรมร่วมกนัก าหนดและมอบหมายความรบัผดิชอบในงานดา้นต่าง ๆ ของชมรมภายใน  30 วนั 

นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการชมรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
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ขอ้ 21. อ านาจและหนา้ทีข่องประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

21.1 ก าหนดทศิทางและนโยบายของชมรม 

21.2 บรหิารกจิการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

21.3 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ทีป่รกึษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได ้

21.4 แต่งตัง้คณะท างานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชกิหรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

21.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของชมรมในกิจการอนัเกี่ยวกบับุคคลภายนอกและเป็นประธานใน     

ทีป่ระชมุของคณะกรรมการชมรมและในทีป่ระชมุสมาชกิ 

 21.6 ใหก้รรมการและเลขาธิการชมรมมีหนา้ที่ช่วยเหลอืประธานในกิจการท ัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของ

ประธาน เป็นผูป้ฏิบตัิการแทนประธานในขณะที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดห้รื อตามที่

ประธานจะมอบหมายและมหีนา้ทีบ่รหิารงานเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการประชมุ 

 21.7 ใหป้ระธานคณะกรรมการประสานงานกบัสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยในการแต่งตัง้หรอืมอบหมายให ้

เจา้หนา้ทีข่องสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยท าหนา้ทีร่กัษาและจดบนัทกึบญัชีเกี่ยวกบัเงนิ ทรพัยส์นิ รายร ับ-

รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏบิตัิหนา้ที่เป็นนายทะเบยีนสมาชิก และหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ

เหน็สมควร 

ขอ้ 22. การประชมุคณะกรรมการ 

 22.1 ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตามทีป่ระธานคณะกรรมการจะเหน็สมควร แต่อย่างนอ้ยจะตอ้งมกีารประชุม

  ทกุ 3 เดอืน 

 22.2 ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ตอ้งมกีรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

  ท ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 22.3 ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมใหร้องประธาน

  คณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไมม่า 

  ประชมุ ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 

 22.4 มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการทีม่าประชุมเป็นเกณฑใ์นกรณีทีเ่สยีง

  เทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูช้ี้ขาด 

 22.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการมอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานของชมรมต่อ

  คณะกรรมการสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยทกุ 3 เดอืน 

ขอ้ 23. การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ 

 23.1 ถงึแก่กรรม 

 23.2 ถงึคราวออกตามวาระ 

 23.3 ลาออก 

 23.4 ออกจากบรษิทัสมาชกิหรอืพน้สภาพการเป็นผูแ้ทนของบรษิทัสมาชกิ 

 23.5 บรษิทัขาดจากสมาชกิภาพ 

 23.6 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อดถอนดว้ยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 



 

ขอ้บงัคบัชมรมปฏิบติัการหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2557 
 

6 

 

ขอ้ 24. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในขอ้ 17.8 ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้

กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นใหมม่วีาระการด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบักรรมการ

ที่ตนเขา้มาแทนพงึม ี  ท ัง้นี้  ใหก้ระท าในการประชุมคณะกรรมการครัง้ต่อไปตามองคป์ระกอบในขอ้ 17.1  หาก

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งดงักลา่ว มวีาระการด ารงต าเหน่งทีเ่หลอือยู่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการเขา้

ด ารงต าแหน่งแทนในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

 

 
หมวดที่ 8 

การเงนิและการบญัชี 

 
ขอ้ 25. การเงนิและการบญัชขีองชมรมใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

 โดยจะไดร้บัการสนบัสนุนดา้นบคุลากรจากสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 26. รายไดข้องชมรมเกดิจากการเก็บค่าบ ารุงจากสมาชิก รายไดจ้ากการจดักิจกรรมหรือรายไดจ้ากการจ าหน่ายเอกสาร

 ทางวชิาการของชมรม 

ขอ้ 27. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาน าเงนิของชมรมฝากไว  ้ณ สถาบนัการเงนิทีค่ณะกรรมการชมรมเหน็สมควร โดยแยก

 ออกต่างหากจากบญัชอีืน่ ๆ ของสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย  การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชีเงนิฝากของชมรมทุกครัง้  

ตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัโิดยการลงลายมอืชื่อของกรรมการชมรมอย่างนอ้ย 2 คนร่วมกนั 

ขอ้ 28. เหรญัญกิของชมรมอาจเก็บรกัษาเงนิสดย่อยเพือ่การทดรองจ่ายไดค้ร ัง้ละไม่เกิน 10,000 บาท และการเบกิจ่ายเงนิ

 จากเงนิสดย่อยทกุครัง้ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ ์

ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการใชจ้่ายเงนิของชมรมไดต้ามความจ าเป็นเพือ่บรหิารงานของชมรม และกจิกรรมของชมรมใหเ้ป็นไป

 ตามวตัถปุระสงค ์

ขอ้ 30. รอบปีบญัชขีองชมรมเริ่มตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิ้นสุดในวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี  ใหผู้ต้รวจสอบบญัชีของ

สมาคมท าการตรวจสอบบญัชรีายรบั-รายจ่าย  และงบดุลของชมรมแลว้น าเสนอต่อทีป่ระชุมสมาชิกในการประชุม

 ใหญ่สามญัประจ าปี 

 

หมวดที่ 9 

การแกไ้ขขอ้บงัคบัชมรม และการเลกิชมรม 

 
ขอ้ 31. ขอ้บงัคบัของชมรมจะสามารถแกไ้ขเพิม่เติมไดด้ว้ยมติของทีป่ระชุมสมาชิก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

 ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 

ขอ้ 32. ชมรมจะเลกิไดด้ว้ยมตขิองทีป่ระชมุสมาชกิ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสมาชกิท ัง้หมด 

 

 
 


