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ขอ้บงัคบั IT Club 
 

23 มีนาคม 2559 

หวัขอ้ รายละเอียด 
 
รูปแบบของชมรม 

 
ชมรมจะจดัตั้งขึ้ นในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยเป็นส่วนหน่ึงของสมาคมบริษัทหลกัทรพัย์
ไทย 
 

 
บทบาทและหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ 
 

 
ก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการชมรมใหเ้ป็นดงัน้ี 
1. ก าหนดทิศทางและนโยบายของชมรม 
2. ก าหนดและพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานของสมาชิก 
3. เสนอแนะและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ศึกษาและวางแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบติังานของสมาชิกใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 
ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม 

 
ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม ประกอบไปดว้ยหมวดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีคือ  
หมวดท่ี 1   ช่ือชมรม 
หมวดท่ี 2   สถานท่ีตั้ง 
หมวดท่ี 3   วตัถุประสงคข์องชมรม 
หมวดท่ี 4   สมาชิกและสมาชิกภาพ 
หมวดท่ี 5   การประชุมสมาชิก 
หมวดท่ี 6   การบริหารชมรม 
หมวดท่ี 7   การเงินและการบญัชี 
หมวดท่ี 8 การแกไ้ข “ระเบียบขอ้บงัคบั” 
หมวดท่ี 9 บททัว่ไป 
 

 
ระเบียบขอ้บงัคบัของชมรม 
หมวดท่ี 1   
ช่ือชมรม 

 
ช่ือชมรม 
ภาษาไทย  ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาองักฤษ “Information Technology Club”  (IT Club) 
 

 
หมวดท่ี 2   
สถานท่ีตัง้ 

 
อาคารชุดเลครชัดาออฟฟิศคอมเพล็กซ ์2  ชั้น 5  
เลขท่ี 195/6 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 0-2264-0909  
โทรสาร  0-2661-8505-6 
 

 
หมวดท่ี 3  
วัตถุประสงคข์องชมรม 

 
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดา้นหลักการ

และดา้นปฏิบติั 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของชมรมใหป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณ

ในการปฏิบติังาน 
3. ส่งเสริมและพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจหลกัทรพัยโ์ดยรวม 
4. เป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนของสมาชิกเพ่ือใหค้วามร่วมมือและประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ประสานความรว่มมือระหวา่งสมาชิกในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
6. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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หมวดท่ี 4   
สมาชิกและสมาชิกภาพ 
 

 

 สมาชิกชมรมไดแ้ก่ บริษัทท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัย ์หรือธุรกิจสัญญา   

ซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

  สมาชิกของชมรมจะเป็นสมาชิกของสมาคมหรือชมรมอ่ืนๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนักบั
ชมรมไมไ่ด ้
 

ค่าบ ารุงชมรม 
1. สมาชิกตอ้งเสียคา่ลงทะเบียนสมาชิกแรกเขา้เป็นเงินจ านวน 5,000 บาท 
2. สมาชิกจะตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปี ตามปีปฏิทินในอตัราท่ีคณะกรรมการชมรมก าหนดแต่

ไมเ่กินปีละ 20,000 บาท 
3. สมาชิกจะตอ้งช าระคา่บ ารุงรายปีภายในเดือนมกราคมของทุกปี  หรือตามท่ีคณะกรรมการ

ชมรมก าหนดแต่ไมเ่กินเดือนมีนาคมของทุกปี 
 

การพน้จากการเป็นสมาชิก 
สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. สมาชิกแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรขอลาออกจากชมรม 
2. ไมช่ าระคา่บ ารุงรายปี 
3. ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหถ้อนช่ือจากทะเบียนสมาชิกดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 
 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
4. คณะกรรมการชมรมมีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพโดยจะด าเนินการตามขั้นตอน 
 

สิทธิและหนา้ที่ของสมาชิก 
1. สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของชมรม 
2. แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
3. รบัเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของชมรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชมรม 
5. ไดร้บัประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมของชมรม 
 

 

หมวดท่ี 5   
การประชุมสมาชิก 

 

การประชุมสมาชิก 
1. ใหค้ณะกรรมการชมรมจดัประชุมสมาชิกสามญัประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือนนับแต่

วนัปิดรอบระยะเวลาบญัชีของชมรม 
2. การประชุมสมาชิกคราวอ่ืน ใหเ้รียกวา่ประชุมวิสามญั ซ่ึงคณะกรรมการชมรมหรือสมาชิก

จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดจะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการชมรม โดย
แจง้เหตุรอ้งขอจดัประชุมน้ันเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัเลขาธิการคณะกรรมการชมรม 

3. การประชุมสมาชิกสามญัประจ าปี ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ชัว่โมง สมาชิกมาไม่ครบ
องคป์ระชุม ใหเ้ล่ือนการประชุมไปคราวหน้า และใหค้ณะกรรมการชมรมเรียกประชุมใหม่  
การประชุมครั้งหลงัน้ีแมส้มาชิกไมค่รบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้ าเนินการประชุมไปได ้

4. การประชุมสมาชิกวิสามญั ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ชัว่โมง สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม
ก็ใหเ้ล่ือนการประชุมไปคราวหน้า และใหค้ณะกรรมการชมรมเรียกประชุมใหม่  การประชุม
ครั้งหลงัน้ี แมม้ีสมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้ าเนินการประชุมไปได้  เวน้แต่ในกรณี
ของการประชุมสมาชิกวิสามญัท่ีสมาชิกรอ้งขอใหค้ณะกรรมการชมรมจัดประชุมน้ัน หาก
สมาชิกมาไมค่รบเป็นองคป์ระชุมก็ใหย้กเลิกการประชุมน้ันเสีย 
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หมวดท่ี 5   
การประชุมสมาชิก 
 

                     

การบอกกล่าวประชุมสมาชิก 
การบอกกล่าวประชุมสมาชิก ใหแ้จง้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ โดยทาง
จดหมายน าส่งหรือโทรสาร พรอ้มทั้งแจง้รายละเอียด วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม 
 

ประธานในที่ประชุมสมาชิก 
ใหป้ระธานคณะกรรมการชมรมเป็นประธานในท่ีประชุมสมาชิก  ถา้ประธานคณะกรรมการ
ชมรมไมม่าประชุม ใหส้มาชิกเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึง ท าหนา้ท่ีแทน 
 

การลงคะแนนเสียงในการประชุมสมาชิก 
ใหท่ี้ประชุมถือคะแนนเสียงขา้งมากในท่ีประชุมเป็นเกณฑ ์สมาชิกแต่ละรายมีคะแนนเสียงราย

ละหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด ยกเวน้กรณีท่ีก าหนดไว ้

เฉพาะในหมวดของ “การเลิกชมรม” และ “การแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบั ของชมรม” 
 

หมวดท่ี 6   
การบริหารชมรม      

 

 

1. คณะกรรมการชมรม  
 1.1 การเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรม 

1.1.1 ใหม้ีคณะกรรมการขึ้ นคณะหน่ึงมีจ านวนรวมไม่เกิน 13 คน ประกอบดว้ย
กรรมการซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมสมาชิกของชมรม ไม่เกิน 12 คน 
และกรรมการอีก 1 คน คือ เลขาธิการสมาคมเป็นกรรมการและเลขาธิการ
ชมรมโดยต าแหน่ง  

1.1.2 การเลือกตั้งประธานและกรรมการ ใหก้ระท าโดยสมาชิกเลือกตั้งจากรายช่ือ
บุคคลท่ีเสนอโดยสมาชิกตามท่ีตนเห็นสมควรใหด้ ารงต าแหน่งประธานและ

กรรมการของชมรมแลว้แต่กรณีจากบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิรบัเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งตามวรรคแรก ใหเ้ลือกตั้งประธานก่อน โดยใหผู้ท่ี้ไดร้ับ

คะแนนสูงสุดเป็นผู ้ท่ีได้รับเลือก  หากปรากฏว่ามีผู ้ท่ีไดร้ับคะแนนสูงสุด

มากกว่า 1 คนใหท่ี้ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนนเท่ากัน  หาก

ปรากฏวา่คะแนนเท่ากนัอีกใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
ในกรณีท่ีไม่มีผู ้เสนอรับเลือกตั้งเป็นประธาน หรือผลการเลือกตั้งไม่

สามารถหาผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งประธานได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด หรือกรณีท่ี

ประธานพน้สภาพการเป็นประธานและกรรมการชมรมตามขอ้ 4. ใหเ้ป็น
อ านาจของคณะกรรมการชมรม ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานชมรม ตาม

คุณสมบติัท่ีก าหนด 

ในการเลือกตั้งกรรมการของชมรมใหผู้ท่ี้ไดร้ับคะแนนสูงตามล าดับได้

เป็นกรรมการของชมรมมีจ านวนตามท่ีท่ีประชุมใหญ่จะไดก้ าหนดเป็นคราวๆ 

ไป แต่ไม่เกินจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.1.1 ถา้มี ผูท่ี้ไดค้ะแนนเท่ากนัในล าดับ
สุดทา้ยท่ีจะไดเ้ป็นกรรมการคราวน้ันใหท่ี้ประชุมใหญ่ลงมติใหม่เฉพาะผูท่ี้ได้

คะแนนเท่ากนั หากปรากฏวา่คะแนนเท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
1.1.3 บญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิรบัเลือกตั้ง ประกอบดว้ยบญัชีรายช่ือของบุคคลท่ีเสนอโดย

สมาชิกใหเ้ป็นผู ้มีสิทธิรับเลือกตั้งในต าแหน่งประธานและบัญชีรายช่ือของ

บุคคลท่ีเสนอโดยสมาชิกใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิรบัเลือกตั้งในต าแหน่งกรรมการชมรม 
1.1.4 ผูท่ี้มีสิทธิไดร้ับเลือกตั้งใหเ้ป็นประธานหรือกรรมการของชมรม จะตอ้งเป็น

บุคลากรของบริษัทสมาชิกหรือบริษัทในเครือเดียวกนั ท่ีบริษัทสมาชิกเสนอช่ือ 
1.1.5 การเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรบัเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการชมรม 

ใหเ้สนอต่อเลขาธิการสมาคมก่อนวนัประชุมใหญ่ของชมรมไม่น้อยกว่าสิบวนั 
และใหเ้ลขาธิการสมาคมส่งบัญชีรายช่ือผู ้สมัครรับเลือกตั้ งไปยังสมาชิก

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมใหญ่ของชมรมไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัและเสนอในวนัประชุม

ก็ได ้
1.1.6 ใหบ้รรดากรรมการของชมรมเลือกตั้งกันเอง  เพ่ือด ารงต าแหน่งอุปนายก 

เหรญัญิก นายทะเบียน และต าแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ก าหนดใหม้ี 

 

ที่ปรึกษาชมรม 

Compliance 

1 ท่านจากตลท. 

1 ท่านจากกลต. 



 

ข้อบงัคบั IT Club 23 มีนาคม 2559 

4/5 

หวัขอ้ รายละเอียด 
                   

หมวดท่ี 6  
การบริหารชมรม      

 

1.1.7 คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี และในการประชุมสมาชิก
สามญัประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะน้ันโดยใหผู้ท่ี้อยู่ในวาระนานท่ีสุดออกก่อนและหาก

ไมค่รบใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกรรมการท่ีเหลือ   โดยวิธีจบัสลากหากจ านวนท่ีค านวณ

ไดม้ีเศษ ใหปั้ดเศษท้ิงและใหถื้อว่าการออกจากต าแหน่งในการประชุมสมาชิก

สามญัประจ าปีเป็นการออกตามวาระดว้ย เพ่ือใหม้ีการเลือกตั้งกรรมการใหม่

แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระน้ัน กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัเลือกตั้งไดอี้ก 

1.1.8 ความในขอ้ 1.1.2 กบั 1.1.7 มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่เลขาธิการสมาคม ซ่ึงเป็น

กรรมการและเลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 
 

 1.2 ใหม้ีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการสมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย 3 
ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน รวมทั้งตวัแทนจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอีกไมเ่กิน 3 ท่าน โดยมี
วาระคราวละ 1 ปี 
 

 1.3 ใหเ้ชิญผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นท่ีปรึกษาในฝ่ายงานต่าง  ๆ  ของชมรมตามท่ี
คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร 
 

 1.4 ใหค้ณะกรรมการ และประธานกรรมการจากการเลือกตั้งของสมาชิกชมรมแจง้รายช่ือ
ประธานกรรมการชมรม และกรรมการชมรมใหส้มาชิกทราบ ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ี
การเลือกตั้งเสร็จส้ินสมบรูณ ์
 

 1.5 การเลือกตั้งกรรมการชมรมโดยสมาชิกในท่ีประชุมสมาชิกจะกระท าโดยวิธีเปิดเผยหรือ
วธีิอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกจะก าหนด 
 

 1.6 ใหค้ณะกรรมการชมรมร่วมกันก าหนดและมอบหมายความรบัผิดชอบในงานดา้นต่างๆ  
ของชมรมภายใน 30 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชมรมเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

 

2. อ านาจและหนา้ที่ของประธานกรรมการและกรรมการชมรม 
 2.1 บริหารกิจการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 2.2 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาของชมรมและคณะอนุกรรมการได ้
 2.3 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะท างานในเร่ืองต่างๆ  จากสมาชิกหรือบุคคลอ่ืนท่ี

 คณะกรรมการเห็นสมควร 
 2.4 ให้ประธานคณะกรรมการชมรมเ ป็นผู ้แทนของชมรมในกิจการอัน เ ก่ียวกับ

บุคคลภายนอกและเป็นประธานในท่ีประชุมของคณะกรรมการชมรมและในท่ีประชุม

สมาชิก 
 2.5 ใหเ้ลขาธิการสมาคมมีหน้าท่ีช่วยเหลือประธานในกิจการทั้งปวงอันอยู่ในอ านาจหน้าท่ี

ของประธาน  เป็นผูป้ฏิบติัการแทนประธานในขณะท่ีประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีไดห้รือตามท่ีประธานจะมอบหมายและมีหน้าท่ีบริหารงานเอกสารท่ีเก่ียวกบัการ

ประชุม 
 2.6 ใหป้ระธานคณะกรรมการชมรมประสานงานกับสมาคมบริษัทหลักทรพัย์ไทยในการ

 แต่งตั้ง หรือมอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีของสมาคมบริษัทหลกัทรพัย์ไทยท าหน้าท่ีรกัษาและ
จดบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัเงิน  ทรพัยสิ์น  รายรบั-รายจ่ายของชมรมตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นนายทะเบียนสมาชิก และหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรมเห็นสมควร 

 

3. การประชุมคณะกรรมการชมรม 
 3.1  ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการชมรมตามท่ีประธานคณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่อย่าง

นอ้ยจะตอ้งมีการประชุมกนัทุกสองเดือน 
 3.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งตอ้งมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม 
 3.3 ใหป้ระธานคณะกรรมการชมรมเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานไม่มาประชุมให้

เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงท าหน้าท่ีแทน 
 3.4 มติของท่ีประชุมคณะกรรมการชมรมใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีมาประชุม

เป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ที่ปรึกษาชมรม 

Compliance 

1 ท่านจากตลท. 

1 ท่านจากกลต. 
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หวัขอ้ รายละเอียด 
 

หมวดท่ี 6  
การบริหารชมรม      

 

4.  การพน้จากต าแหน่งของคณะกรรมการชมรม 
  กรรมการชมรมจะพน้จากต าแหน่ง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ถึงแก่กรรม 
  4.2 ถึงคราวออกตามวาระ 
  4.3 ลาออกจากกรรมการ 
  4.4 ออกจากบริษัทสมาชิกหรือพน้สภาพการเป็นผูแ้ทนของบริษัทสมาชิก 
  4.5 บริษัทสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
 4.6 ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหถ้อดถอนดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวน สมาชิกท่ีมาประชุม 
 
5. ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง  ซ่ึงนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในขอ้  1.1.7 
กรรมการชมรมอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการผูไ้ดร้บัการ
แต่งตั้งขึ้ นใหมม่ีวาระการด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบักรรมการท่ีตนเขา้มาแทนพึงมี   
 

 

หมวดท่ี 7   
การเงินและการบญัชี 

 

การบญัชี 
1. รอบปีบญัชีของชมรมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม  และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
ใหผู้ต้รวจสอบบัญชีของสมาคมท าการตรวจสอบบัญชีรายรบั-รายจ่าย และงบดุลของทางชมรม
แลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมสมาชิก ในการประชุมสามญัประจ าปี 

 

หมวดท่ี 8   
การแกไ้ข “ระเบียบ  ขอ้บงัคบั”  
ของชมรม 

 

การแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัของชมรมจะสามารถแกไ้ขเพ่ิมเติมไดด้ว้ยมติของท่ีประชุมสมาชิก  ซ่ึง
ตอ้งมีคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 
 

 

หมวดท่ี 9   
บททั่วไป 

 

ในกรณีท่ีมีปัญหาท่ีจะตอ้งวินิจฉัยหรือตีความเก่ียวกับขอ้บังคบัน้ีหรือการด าเนินการของชมรม          

ใหค้ณะกรรมการชมรมเป็นผูว้นิิจฉยัหรือตีความแลว้แต่กรณี 
 

 

ที่ปรึกษาชมรม 

Compliance 

1 ท่านจากตลท. 

1 ท่านจากกลต. 


