
 

ข้อบงัคบัชมรมบริหารทรัพยากรบคุคลบริษัทหลกัทรัพย์ ณ 18 มีนาคม 2562 

 

 
 

ขอ้บงัคบั  
ของ 

ชมรมบริหารทรพัยากรบุคคลบริษทัหลกัทรพัย ์
สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย 

 ____________________________________________________________________________________  
หมวดที่ 1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ชมรมนี้มชีื่อวา่ "ชมรมบรหิารทรพัยากรบคุคลบรษิทัหลกัทรพัย ์สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย" 
 มชีื่อภาษาองักฤษวา่ "Human Resources Club" 
 ค าวา่ "ชมรม" ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ "ชมรมบรหิารทรพัยากรบคุคลบรษิทัหลกัทรพัย"์ 
 ค าว่า "คณะกรรมการ" ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ "คณะกรรมการของชมรมบริหารทรพัยากรบุคคลบริษทั
 หลกัทรพัย"์ 
 ค าวา่ "กรรมการ" ต่อไปในขอ้บงัคบันี้ใหห้มายถงึ "กรรมการของชมรมบรหิารทรพัยากรบคุคลบรษิทัหลกัทรพัย"์ 
ขอ้ 2. ส านกังานของชมรมตัง้อยู่ ณ ทีท่  าการของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
ขอ้ 3. ในกรณีที่มีปญัหาที่จะตอ้งวินิจฉยัหรือตีความเกี่ยวกบัขอ้บงัคบันี้หรือการด าเนินการของชมรม  ใหค้ณะกรรมการ 

เป็นผูว้นิิจฉยัหรอืตคีวามแลว้แต่กรณี 
 

หมวดที่ 2 
วตัถปุระสงคข์องชมรม 

 
ขอ้ 4. วตัถปุระสงคข์องชมรมมดีงัต่อไปนี้ 

4.1 เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นความคิดเหน็ ความรู ้ประสบการณ ์ และวธิีเกี่ยวกบังานบริหารทรพัยากร
บคุคลระหวา่งสมาชกิ 

4.2 เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลู ข่าวสาร และประสานความร่วมมอืกนัระหวา่งสมาชกิในการแกไ้ข

ปญัหาต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล 
4.3 ใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลแก่บรษิทัสมาชกิ  
4.4 เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาทรพัยากรบคุคลใหก้บับคุลากรของบรษิทัสมาชกิใหม้ศีกัยภาพในการบรหิารงาน

ทรพัยากรบคุคลอย่างมอือาชพี เพือ่ใหม้แีนวคิดในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคลแนวใหม ่โดยพฒันาใหม้ี

ความสามารถในการบรหิารทรพัยากรบคุคลอย่างแทจ้ริง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธิภาพ และประโยชนสู์งสุดต่อ

ธุรกจิโดยภาพรวม 
4.5 เพื่อเผยแพร่งานวชิาการ ผลการวจิยั และกิจกรรมทางวชิาการที่เกี่ยวกบัการบริหารทรพัยากรบุคคลใหแ้ก่

สมาชกิ 
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หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 5. สมาชิกของชมรม ไดแ้ก่ บริษทัทีอ่ยู่ในธุรกิจการเงนิ อนัไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรพัย์ บริษทัเงนิทุน บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนรวม บริษทัทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายลว่งหนา้หรือทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์และสถาบนัการเงนิ (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ "สมาชกิ") 

ขอ้ 6. บริษทัทีม่คีุณสมบตัิตามขอ้ 5. ซึง่มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมรม ใหย้ื่นใบสมคัรต่อเลขาธิการ
ชมรมตามวธิีการทีช่มรมก าหนด และใหเ้ลขาธิการชมรมน าใบสมคัรนัน้เสนอต่อคณะกรรมการเพือ่พจิาณาค าขอเขา้
เป็นสมาชิก โดยเมือ่คณะกรรมการมมีติใหร้บัหรือไม่รบัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิก  ใหเ้ลขาธิการชมรมมหีนงัสอืแจง้ให ้
ผูส้มคัรนัน้ทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการลงมต ิ

ขอ้ 7. สมาชกิภาพเริ่มตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงชมรมฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
ขอ้ 8. สมาชกิย่อมขาดจากสมาชกิภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

8.1 สมาชกิแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรขอลาออกจากชมรม 
8.2 สมาชกิไมช่ าระค่าบ ารุงรายปี โดยไมม่เีหตอุนัควร 
8.3 ทีป่ระชมุสมาชกิมมีตใิหถ้อนชื่อจากทะเบยีนสมาชกิดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก

ทีม่าประชมุ 
8.4 คณะกรรมการมมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพโดยจะด าเนินการตามข ัน้ตอนทีค่ณะกรรมการมมีตกิ าหนด 

 
หมวดที่ 4 

ค่าบ ารุงชมรม 
 
ขอ้ 9. สมาชกิจะตอ้งช าระค่าลงทะเบยีนแรกเขา้และค่าบ ารุงชมรม ดงันี้ 

9.1 ค่าลงทะเบยีนสมาชิกแรกเขา้เป็นเงนิจ านวน 2,000 บาท และช าระค่าบ ารุงรายปีในอตัราทีค่ณะกรรมการ

ชมรมก าหนด แต่ไมเ่กนิปีละ 20,000 บาท (ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่) ท ัง้นี้ ใหย้กเวน้ค่าลงทะเบยีนสมาชิกแรก

เขา้ส  าหรบับรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย  
9.2  การช าระค่าบ ารุงรายปีของสมาชกิรายใหม ่ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต่์อไปนี้  

9.2.1 ระยะเวลาทีเ่ขา้เป็นสมาชกิในปีแรกนอ้ยกวา่ 6 เดอืน ใหช้ าระค่าบ ารุงรายปีจ านวนกึ่งหนึ่ง 
9.2.2 ระยะเวลาทีเ่ขา้เป็นสมาชกิในปีแรกมากกวา่ 6 เดอืน ใหช้ าระค่าบ ารุงรายปีเต็มจ านวน 
9.2.3 ใชช้  าระค่าบ ารุงรายปีภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหร้บัสมาชกิรายใหม่ 
การขอผ่อนผนัการช าระค่าบ ารุงรายปีของสมาชกิใหม ่ใหข้ึ้นอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการชมรม 

             9.3     สมาชกิตอ้งช าระค่าบ ารุงรายปี ภายในเดอืนกมุภาพนัธ ์ของทกุปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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หมวดที่ 5 
สทิธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 
ขอ้ 10. สมาชกิมสีทิธิดงันี้ 

10.1 แสดงความคิดเหน็ และออกเสยีงลงคะแนนเพือ่ลงมต ิ
10.2 พจิารณาสง่ผูแ้ทนเขา้สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
10.3 ไดร้บัประโยชนจ์ากการด าเนินกจิการของชมรม 
10.4 ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของชมรม 
10.5 สง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของชมรม 

 
หมวดที่ 6 

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

ชมรม 
 การประชุมสมาชิกคราวอื่นใหเ้รียกว่าประชุมวสิามญั ซึ่งคณะกรรมการหรือสมาชิกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1  
ใน 4 ของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจะรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุมเมื่อใดก็ได ้โดยแจง้เหตุรอ้งขอประชุมเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรไปยงัเลขาธิการชมรม 
ขอ้ 12 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ตอ้งมสีมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจงึจะครบเป็น

องคป์ระชุม หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ใหเ้ลือ่นการประชุมไปคราวหนา้ และ 
ใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมใหม่ การประชุมครัง้หลงันี้แมส้มาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้  าเนินการประชุม 

ไปได ้
ขอ้ 13. การประชุมวสิามญัตอ้งมสีมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

หากเวลาผ่านพน้ไป 1 ช ัว่โมง สมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุมก็ใหเ้ลือ่นการประชุมไปคราวหนา้และใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมใหม่ การประชุมครัง้หลงันี้  แมม้สีมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุมก็ใหด้  าเนินการประชุมไปได  ้ เวน้แต่ 

ในกรณีของการประชุมวสิามญัทีส่มาชิกรอ้งขอใหค้ณะกรรมการจดัประชุมนัน้ หากสมาชิกไม่ครบเป็นองคป์ระชุม 

ก็ใหย้กเลกิการประชมุนัน้เสยี 

ขอ้ 14. การบอกกลา่วประชุมสมาชิก ใหแ้จง้แก่สมาชิกลว่งหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ โดยทางจดหมาย
น าสง่จดหมายอเิลคทรอนิกส ์หรอืโทรสาร พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีด วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ 

ขอ้ 15. ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุสมาชกิ  
  ถา้ประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมใหร้องประธานคณะกรรมการ  หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย  

เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 ถา้ประธานคณะกรรมการ  รองประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย  

ไมส่ามารถมาประชมุได ้ใหส้มาชกิเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 
ขอ้ 16. ใหส้มาชกิแต่ละรายมคีะแนนเสยีงรายละหนึ่งเสยีง โดยการลงมตใิหท้ีป่ระชุมถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของสมาชิกทีม่ี

ส่วนไดเ้สยี ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมเป็น 

ผูช้ี้ขาด ยกเวน้กรณีทีก่  าหนดไวเ้ฉพาะในหมวดที ่9 เรื่อง "การแกไ้ขขอ้บงัคบัชมรมและการเลกิชมรม" 
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หมวดที่ 7 
คณะกรรมการชมรมและการบริหารชมรม 

 
 
ขอ้ 17. การเลอืกตัง้และแต่งตัง้คณะกรรมการของชมรม 

17.1 ใหม้คีณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมจี  านวนไม่เกิน 12 คน ประกอบดว้ยกรรมการจากบริษทัสมาชิกสมาคม
บริษทัหลกัทรพัยไ์ทย และกรรมการจากบริษทัอื่น ๆ ไม่เกิน 3 คน ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของทีป่ระชุม
สมาชกิ และ/หรอื การแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ ตามขอ้ 24. และใหเ้ลขาธิการสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย
เป็นเลขาธิการชมรมโดยต าแหน่ง 

17.2 การเลอืกตัง้กรรมการใหก้ระท าโดยสมาชกิเลอืกตัง้จากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ 
17.3 ในการเลอืกตัง้กรรมการ ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัคะแนนสูงตามล าดบัไดเ้ป็นกรรมการไมเ่กนิจ านวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 17.1 
   ถา้มผูีท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนัในล  าดบัสุดทา้ยทีจ่ะไดเ้ป็นกรรมการคราวนัน้ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ลงมติใหม่

เฉพาะผูท้ีไ่ดค้ะแนนเทา่กนั  หากปรากฏวา่คะแนนเทา่กนัอกีใหใ้ชว้ธิีจบัสลาก 
17.4 บญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้ ประกอบดว้ยรายชื่อของบคุคลทีเ่สนอโดยสมาชิกใหเ้ป็นผูม้ีสทิธิรบัเลอืกตัง้

ในต าแหน่งกรรมการชมรม 
17.5 ผูท้ี่มีสิทธิเป็นกรรมการจะตอ้งเป็นผูแ้ทนของสมาชิกและมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในหน่วย งานบริหาร

ทรพัยากรบคุคลของสมาชกิ 
17.6 การเสนอรายชื่อบุคคลผูม้สีทิธิรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหเ้สนอต่อกรรมการและเลขาธิการชมรมก่อนวนั

ประชุมใหญ่ของชมรม ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการ และใหก้รรมการและเลขาธิการชมรมส่งบญัชีรายชื่อผูม้ี
สทิธิรบัเลอืกตัง้ไปยงัสมาชกิลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุใหญ่ของชมรมไมน่อ้ยกวา่สามวนัท าการ 

17.7 ใหบ้รรดากรรมการเลือกตัง้ต าแหน่งหนา้ที่ในชมรมกนัเองเพื่อด ารงต าแหน่งหนา้ที่ต่อไปนี้  ประธาน  
รองประธาน เหรญัญิก และต าแหน่งอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ี ท ัง้นี้ การด ารง
ต าแหน่งแต่ละต าแหน่งจะตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั  ท ัง้นี้  ผูท้ี่มสีิทธิไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นประธาน 

จะตอ้งเป็นผูแ้ทนของสมาชิกหรือมตี าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในหน่วยงานบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษทั

หลกัทรพัย ์
17.8 คณะกรรมการด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี และในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุคร ัง้ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้  โดยใหผู้ท้ีอ่ยู่ในวาระนานทีสุ่ดออกก่อน

และหากไม่ครบใหใ้ชว้ธิีจบัสลากกรรมการที่เหลอื โดยวธิีจบัสลากหากจ านวนที่ค านวณไดม้เีศษใหป้ดัทิ้ง 

และใหถ้อืวา่การออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นการออกตามวาระดว้ย  เพือ่ใหม้กีาร
เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระนัน้ กรรมการชมรมทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัเลอืกตัง้ไดอ้กี 

17.9 ความในขอ้ 17.2, 17.3, และ 17.8 มใิหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่เลขาธิการสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย ซึง่เป็น
กรรมการและเลขาธิการของชมรมโดยต าแหน่ง 
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ขอ้ 18. ใหค้ณะกรรมการจากการเลอืกตัง้ของสมาชิกชมรมแจง้รายชื่อกรรมการใหส้มาชิกท ัง้หมดทราบ ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีก่ารเลอืกตัง้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
ขอ้ 19. การเลอืกตัง้กรรมการโดยสมาชิกในที่ประชุมสมาชิกจะกระท าโดยวธิีเปิดเผย  หรือวิธีอื่นก็ได  ้ ท ัง้นี้  แลว้แต่ 

ทีป่ระชมุใหญ่สมาชกิจะก าหนด 
ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการชมรมร่วมกนัก าหนดและมอบหมายความรบัผดิชอบในงานดา้นต่าง  ๆ ของชมรมแก่กรรมการ

ชมรมภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการชมรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
ขอ้ 21. อ านาจและหนา้ทีข่องประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

21.1 ก าหนดทศิทางและนโยบายของชมรม 
21.2 บรหิารกจิการของชมรมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
21.3 แต่งตัง้ทีป่รกึษาของชมรมและคณะอนุกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

21.4 แต่งตัง้คณะท างานในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชกิหรอืบคุคลอืน่ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
21.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นผูแ้ทนของชมรมในกิจการอนัเกี่ยวกบับุคคลภายนอกและเป็นประธาน  

ในทีป่ระชมุของคณะกรรมการชมรมและในทีป่ระชมุสมาชกิ 
21.6 ใหก้รรมการและเลขาธิการชมรมมีหนา้ที่ช่วยเหลอืประธานในกิจการท ัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของ

ประธาน เป็นผูป้ฏบิตักิารแทนประธานในขณะทีป่ระธานไมอ่ยู่ หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดห้รือตามทีป่ระธาน
จะมอบหมายและมหีนา้ทีบ่รหิารงานเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการประชมุ 

21.7 ใหป้ระธานคณะกรรมการประสานงานกบัสมาคมบริษทัหลกัทรพัย์ไทยในการแต่งตัง้หรือมอบหมายให ้

เจา้หนา้ทีข่องสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยท าหนา้ทีร่กัษาและจดบนัทกึบญัชีเกี่ยวกบัเงนิ ทรพัยส์นิ รายรบั-
รายจ่ายของชมรม ตลอดจนปฏบิตัิหนา้ที่เป็นนายทะเบยีนสมาชิก และหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
เหน็สมควร 

ขอ้ 22. การประชมุคณะกรรมการ 
22.1 ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตามทีป่ระธานคณะกรรมการจะเหน็สมควร แต่อย่างนอ้ยจะตอ้งมกีารประชุม

ทกุ 3 เดอืน 
22.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ตอ้งมกีรรมการมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ท ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 
22.3 ใหป้ระธานคณะกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมใหร้องประธาน

คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มา

ประชมุ ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งท  าหนา้ทีแ่ทน 
22.4 มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของจ านวนกรรมการทีม่าประชุมเป็นเกณฑใ์นกรณีทีเ่สยีง

เทา่กนัใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูช้ี้ขาด 
22.5 ใหป้ระธานคณะกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมการมอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานของชมรมต่อ

คณะกรรมการสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
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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 

ขอ้ 24. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง ซึ่งนอกเหนือไปจากการออกตามวาระในขอ้ 17.8 ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้

 กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นใหมม่วีาระการด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบักรรมการ

 ทีต่นเขา้มาแทนพงึม ีท ัง้นี้ ใหก้ระท าในการประชมุคณะกรรมการครัง้ต่อไปตามองคป์ระกอบในขอ้ 17.1 

 
หมวดที่ 8 

การเงนิและการบญัชี 
 
ขอ้ 25. การเงนิของชมรมใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   โดยจะไดร้บั

การสนบัสนุนดา้นบคุลากรจากสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 

ขอ้ 26. รายไดข้องชมรมเกดิจากการเก็บค่าลงทะเบยีนแรกเขา้และค่าบ ารุงรายปีจากสมาชิก รายไดจ้ากการจดักิจกรรมหรือ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายเอกสารทางวชิาการของชมรม 

ขอ้ 27. ใหค้ณะกรรมการพจิารณาน าเงนิของชมรมฝากหรือลงทุนไวก้บัสถาบนัการเงนิที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร 
โดยแยกออกต่างหากจากบญัชีอื่น ๆ ของสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชีเงนิฝาก หรือ 
การไถถ่อนเงนิลงทนุของชมรมทกุครัง้ตอ้งมหีลกัฐานการอนุมตัิโดยการลงลายมอืชื่อของกรรมการชมรมอย่างนอ้ย  
2 คนร่วมกนั 

ขอ้ 28. เหรญัญกิของคณะกรรมการอาจเก็บรกัษาเงนิสดย่อยเพือ่การทดรองจ่ายไดค้ร ัง้ละไม่เกิน 10,000 บาท และการเบกิ
จ่ายเงนิจากเงนิสดย่อยทกุครัง้ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานครบถว้นสมบูรณ์ 

ขอ้ 29. ใหค้ณะกรรมการใชจ้่ายเงนิของชมรมไดต้ามความจ าเป็นเพือ่บรหิารงานของชมรม และกิจกรรมของชมรมใหเ้ป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์

ขอ้ 30. รอบปีบญัชีของชมรมเริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี ใหผู้ต้รวจสอบบญัชีของ
สมาคมท าการตรวจสอบบญัชีรายรบั-รายจ่าย และงบดุลของชมรมแลว้น าเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกในการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 

 
หมวดที่ 9 

การแกไ้ขขอ้บงัคบัชมรม และการเลกิชมรม 
 
ขอ้ 31. ขอ้บงัคบัของชมรมจะสามารถแกไ้ขเพิม่เติมไดด้ว้ยมติของที่ประชุมสมาชิก ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชมุ 
ขอ้ 32. ชมรมจะเลกิไดด้ว้ยมตขิองทีป่ระชมุสมาชกิ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของสมาชกิท ัง้หมด  

 


