ข้อบังคับ
ของ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
……………………………………………..
หมวดที่ 1
ความทั ่วไป
ข้อ 1. สมาคมนี้มชี ่อื ว่า สมาคมสโมสรนักลงทุน
ย่อว่า “สลท.” เรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า INVESTOR CLUB ASSOCIATION
ย่อว่า “IC”
ข้อ 2. เครื่องหมายของสมาคมมีลกั ษณะเป็ นรูปวงกลม มีตราเครื่องหมายของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนตรงกลาง โดยส่วนบนมีขอ้ ความว่า สมาคมสโมสรนักลงทุน และส่วนล่างมีขอ้ ความว่า
INVESTOR CLUB ASSOCIATION ซึง่ ข้อความดังกล่าวทัง้ 2 ขนานอยู่ภายในวงกลม
รูปของเครื่องหมายสมาคม

ข้อ 3. สานักงานใหญ่ของสมาคม ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชัน้ 12 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 และมีสานักงานสาขา จานวน 5 แห่ง ดังนี้
สาขาที่ 1 สานักงานสาขา จังหวัดชลบุรี
สถานทีต่ งั ้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เลขที่ 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ถนนสุขมุ วิท ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
สาขาที่ 2 สานักงานสาขา จังหวัดเชียงใหม่
สถานทีต่ งั ้ ห้องที่ 108 อาคารแอร์พอร์ต บิซเิ นส ปาร์ค เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตาบลหายยา
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
สาขาที่ 3 สานักงานสาขา จังหวัดนครราชสีมา
สถานทีต่ งั ้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 เลขที่ 2112/22 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
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สาขาที่ 4 สานักงานสาขา จังหวัดขอนแก่น
สถานทีต่ งั ้ เลขที่ 177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมืองอาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
สาขาที่ 5 สานักงานสาขา จังหวัดสงขลา
สถานทีต่ งั ้ เลขที่ 7, 9, 11, 13, 15 อาคารไชยยงค์ ชัน้ 5 ถนนจุตอิ ุทศิ 1 ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
4.1 เป็ นศูนย์กลางให้นักลงทุนได้พบปะแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสารด้านการลงทุน
4.2 รวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
4.3 ให้บริการและอานวยความสะดวกต่อนักลงทุน
4.4 ให้บริการและรับปรึกษาด้านการลงทุน
4.5 ให้บริการฝึกอบรม และจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะสาหรับบุคลากร
ในภาคธุรกิจและผูส้ นใจทัวไป
่
4.6 ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน
4.7 ส่งเสริมกิจการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและต่อสังคม
4.8 ไม่ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง

หมวดที่ 2
สมาชิ ก
ข้อ 5. สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ
5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทัวไป
่ หรือ นิตบิ ุคคล
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผูม้ อี ุปการะคุณแก่สมาคม
ซึง่ คณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม
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ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะแล้ว
6.2 เป็ นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็ นโรคทีส่ งั คมรังเกียจ
6.4 ไม่ตอ้ งคาพิพากษาของศาลถึงทีส่ ุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคาพิพากษา
ของศาลถึงทีส่ ุดในกรณีดงั กล่าว จะต้องเป็ นในขณะทีส่ มัครเข้าเป็ นสมาชิกหรือในระหว่างทีเ่ ป็ น
สมาชิกของสมาคมเท่านัน้
ข้อ 7. ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงรายปี สมาชิกจะต้องชาระตามอัตราทีค่ ณะกรรมการสมาคม กาหนด
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก
- บุคคลธรรมดา
2,000 บาท
- นิตบิ ุคคล
5,000 บาท
จะต้องเสียค่าบารุงรายปี
- บุคคลธรรมดา
1,000 บาท
- นิตบิ ุคคล
2,000 บาท
7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ ์ มิตอ้ งเสียค่าลงทะเบียนครัง้ แรก และค่าบารุงรายปี ของสมาคมแต่อย่างใดทัง้ สิน้
ข้อ 8. การสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคม
8.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการสมาคม
พร้อมชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงรายปี
8.2 เลขานุการสมาคม พิจารณาอนุมตั กิ ารขอรับเข้าเป็ นสมาชิก หากผูใ้ ดไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ะคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงรายปี ทนั ที
ข้อ 9. สมาชิกภาพของผูส้ มัคร ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ สู้ มัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบารุงรายปี เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ ์ ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือตอบรับคาเชิญของผูท้ ค่ี ณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สน้ิ สุดด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขานุการสมาคม และเลขานุการสมาคมได้
พิจารณาอนุมตั ิ
11.3 ขาดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับที่ 6.
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11.4 ทีป่ ระชุมใหญ่สมาคม หรือคณะกรรมการได้พจิ ารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะ
สมาชิกนัน้ ได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะกรรมการ
ว่าสมควรลบชื่อออก แต่ตอ้ งให้โอกาสแก่สมาชิกชีแ้ จงเหตุผล
11.5 สมาชิกทีค่ า้ งชาระเงินค่าบารุง หรือหนี้อ่นื ๆ เกินกว่า 90 วันนับจากวันทีท่ วงถาม
ข้อ 12. สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
12.1 มีสทิ ธิเข้าใช้สถานทีข่ องสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการต่าง ๆ ทีส่ มาคมได้จดั ให้มขี น้ึ
12.4 มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสทิ ธิในการเลือกตัง้ หรือได้รบั การเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสมาคม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในทีป่ ระชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสทิ ธิรอ้ งขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สนิ ของสมาคม
12.7 มีสทิ ธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า
100 คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
12.8 มีหน้าทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9 มีหน้าทีป่ ระพฤติตนให้สมกับเกียรติทเ่ี ป็ นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าทีร่ ่วมกิจกรรมทีส่ มาคมได้จดั ให้มขี น้ึ
12.12 มีหน้าทีช่ ว่ ยเผยแพร่ช่อื เสียงของสมาคมให้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
หมวดที่ 3
การดาเนิ นกิ จการสมาคม
ข้อ 13. ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง ทาหน้าทีบ่ ริหารกิจการของสมาคม มีจานวนอย่างน้อย 7 คน อย่างมากไม่
เกิน 30 คน คณะกรรมการนี้ ได้มาจากการเลือกตัง้ ของทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผทู้ ไ่ี ด้เลือกตัง้
จากทีป่ ระชุมใหญ่ เลือกตัง้ กันเองเป็ นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 3 คน สาหรับตาแหน่ง
กรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ของสมาคมตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ ซึง่ ตาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตาแหน่งและหน้าทีโ่ ดยสังเขป
ดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม

ทาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนสมาคม
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

13.2 อุปนายก

ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีท่ น่ี ายกสมาคมได้มอบหมาย และทาหน้าทีแ่ ทนนายกสมาคม
เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ แต่การทาหน้าที่
แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็ นผูก้ ระทาการแทน
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13.3 เลขานุการ

ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานธุรการของสมาคมทัง้ หมด เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าทีข่ อง
สมาคมในการปฏิบตั กิ ารของสมาคม และปฏิบตั ติ ามคาสั ่งของนายกสมาคม
ตลอดจนทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม

13.4 เหรัญญิก

มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเงินทัง้ หมดของสมาคม เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อ
ตรวจสอบ

13.5 ปฏิคม

มีหน้าทีใ่ นการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็ นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานทีข่ องสมาคม และจัดเตรียมสถานทีป่ ระชุมต่าง ๆ ของสมาคม

13.6 นายทะเบียน

มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับทะเบียนสมาชิกทัง้ หมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก

13.7 ประชาสัมพันธ์

มีหน้าทีเ่ ผยแพร่กจิ การ และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและ
บุคคลโดยทัวไปให้
่
เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย

13.8 กรรมการตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มขี น้ึ โดยมี
จานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกิน
จานวนทีข่ อ้ บังคับได้กาหนดไว้ แต่ถา้ คณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่ง
ก็ถอื ว่าเป็ นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรก ให้ผเู้ ริม่ การจัดตัง้ สมาคมเป็ นผูเ้ ลือกตัง้ ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการ
อื่น ๆ ตามจานวนทีเ่ ห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี เมื่อคณะกรรมการอยูใ่ นตาแหน่งครบ
ตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการ
ทีค่ รบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียน
จากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ก็ให้ทาการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็ นทีเ่ สร็จสิน้
ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15. ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ สมาชิกสามัญ
คนใดคนหนึ่งทีเ่ ห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งทีว่ ่างลงนัน้ แต่ผดู้ ารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับ
วาระของผูท้ ต่ี นแทนเท่านัน้
ข้อ 16. กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึง่ มิใช่เป็ นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4 ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
/ ข้อ 17. ……
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ข้อ 17. กรรมการทีป่ ระสงค์จะลาออกจากตาแหน่งกรรมการให้ย่นื ใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ
และให้พน้ จากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18. อานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
18.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบตั ติ ่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิ โดยระเบียบปฏิบตั นิ นั ้ จะต้องไม่ขดั ต่อ
ข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตัง้ และถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องสมาคม
18.3 มีอานาจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากรรมการ หรืออนุกรรมการได้ แต่ทป่ี รึกษากรรมการหรืออนุกรรมการจะ
สามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้
18.4 มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
18.5 มีอานาจแต่งตัง้ กรรมการในตาแหน่งอื่น ๆ ทีย่ งั มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอานาจอื่น ๆ ตามที่
ข้อบังคับได้กาหนดไว้
18.7 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในกิจการทัง้ หมดรวมทัง้ การเงินและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของสมาคม
18.8 มีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญ ตามทีส่ มาชิกสามัญจานวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทัง้ หมด
ได้เข้าชื่อร้องขอให้จดั ประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน้ ซึง่ การนี้จะต้องจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน้ ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงิน ทรัพย์สนิ และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รบั ทราบ
18.11 มีหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีข่ อ้ บังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับการบริหารกิจการของ
สมาคม
ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมด จึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถอื
คะแนนเสียงมากเป็ นเกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ก็ให้กรรมการทีเ่ ข้าประชุมในคราวนัน้ เลือกตัง้ กันเองเพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ น
ประธานในการประชุมคราวนัน้
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หมวดที่ 4
การประชุมใหญ่
ข้อ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
22.1 ประชุมใหญ่สามัญ
22.2 ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปี ละ 1 ครัง้
ข้อ 24. การประชุมใหญ่วสิ ามัญอาจจะมีขน้ึ ได้กโ็ ดยเหตุทค่ี ณะกรรมการเห็นควรจัดให้มขี น้ึ หรือเกิดขึน้ ด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด หรือสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า
100 คน ทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั มีขน้ึ
ข้อ 25. การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็ นผูแ้ จ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการ
แจ้งจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวนั เวลา และสถานทีใ่ ห้ชดั เจนโดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกาหนดนัดประชุมไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงกาหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการทีผ่ ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี ทผ่ี ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกาหนดวาระ
26.4 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
26.5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 27. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรือการประชุมใหญ่วสิ ามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่า 50 คน จึงจะถือว่าครบองค์ทป่ี ระชุม แต่ถา้ เมื่อถึงกาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมฯ เรียกประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่ง โดยจัดให้มกี าร
ประชุมขึน้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีน่ ัด ประชุมครัง้ แรก สาหรับการประชุมในครัง้ หลังนี้ ถ้ามีสมาชิก
สามัญเข้าร่วมประชุมเป็ นจานวนเท่าใด ก็ให้ถอื ว่าครบองค์ประชุม ยกเว้น ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการร้องขอของสมาชิกก็ไม่ตอ้ งจัดประชุมใหญ่ให้ถอื ว่าการประชุมเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 28. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ แต่ถา้ คะแนนเสียงทีล่ งมติมคี ะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
ข้อ 29. ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ให้ทป่ี ระชุมใหญ่ทาการเลือกตัง้ กรรมการทีม่ าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ น
ประธานในการประชุมคราวนัน้
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หมวดที่ 5
การเงิ นและทรัพย์สิน
ข้อ 30. การเงินและทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม ถ้ามีเงินสดให้นาฝาก
ธนาคารพาณิชย์ และ / หรือ ตามทีค่ ณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ข้อ 31. ผูม้ อี านาจลงนามในเอกสารการสั ่งจ่ายเงินของสมาคมให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 32. ให้นายกสมาคมมีอานาจสั ่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครัง้ ละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ถ้าเกิน
กว่านัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการก่อน
ข้อ 33. ให้เหรัญญิก มีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีทโ่ี อกาสอานวยให้
ข้อ 34. เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงิน
ทุกครัง้ จะต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผูท้ าการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือ
ผูท้ าการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครัง้
ข้อ 35. ผูส้ อบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าทีข่ องสมาคม และจะต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั อนุญาต
ข้อ 36. ผูส้ อบบัญชี มีอานาจหน้าทีจ่ ะเรียกเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทรัพย์สนิ จากคณะกรรมการและสามารถ
จะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสมาคมเพื่อสอบถาม เกีย่ วกับบัญชีและทรัพย์สนิ ของสมาคมได้
ข้อ 37. คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผูส้ อบบัญชี เมื่อได้รบั การร้องขอ
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หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิ กสมาคม
ข้อ 38. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้โดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่เท่านัน้ และองค์ประชุมใหญ่จะต้อง
มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด มติของทีป่ ระชุมใหญ่ในการ
ให้เปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมด
ข้อ 39. การเลิกสมาคมจะเลิกได้กโ็ ดยมติของทีป่ ระชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็ นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของทีป่ ระชุมใหญ่ทใ่ี ห้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมทัง้ หมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของสมาชิกสามัญทัง้ หมด
ข้อ 40. เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สนิ ของสมาคม ทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากทีไ่ ด้ชาระบัญชี
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็ นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือโอนให้แก่สมาคม หรือ
มูลนิธิ หรือนิตบิ ุคคลทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล ซึง่ เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่

หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41. ข้อบังคับฉบับนี้นนั ้ ให้เริม่ ใช้บงั คับได้นับตัง้ แต่ทส่ี มาคมได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
เป็ นต้นไป
ข้อ 42. เมื่อสมาคมได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถอื ว่าผูเ้ ริม่ การทัง้ หมด
เป็ นสมาชิกสามัญ

(ลงชื่อ)........................................................ผูจ้ ดั ทาข้อบังคับ
(นางสาวจิตรา กุลวานิช)
กรรมการและเลขานุการสมาคมสโมสรนักลงทุน
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