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ข้อบงัคบั 
ของ 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
…………………………………………….. 

หมวดท่ี 1 
ความทัว่ไป 

 
ขอ้  1. สมาคมนี้มชีื่อว่า สมาคมสโมสรนักลงทุน 
 ย่อว่า “สลท.” เรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า   INVESTOR CLUB ASSOCIATION 

ย่อว่า “IC” 
 
ขอ้  2. เครื่องหมายของสมาคมมลีกัษณะเป็นรปูวงกลม มตีราเครื่องหมายของส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสรมิการลงทุนตรงกลาง โดยส่วนบนมขีอ้ความว่า สมาคมสโมสรนักลงทุน และส่วนล่างมขีอ้ความว่า 
INVESTOR CLUB ASSOCIATION ซึง่ขอ้ความดงักล่าวทัง้ 2 ขนานอยู่ภายในวงกลม 

 
 รปูของเคร่ืองหมายสมาคม 

 
 
ขอ้  3. ส านักงานใหญข่องสมาคม ตัง้อยู่ ณ เลขที ่1 อาคาร ท ีพ ีแอนด ์ท ีชัน้ 12 ถนนวภิาวดรีงัสติ 

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 และมสี านักงานสาขา จ านวน 5 แห่ง ดงันี้  
 

สาขาที ่1 ส านักงานสาขา จงัหวดัชลบุร ี
       สถานทีต่ัง้ ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่4 เลขที ่46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  

ถนนสุขมุวทิ ต าบลทุง่สุขลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20230  
  

สาขาที ่2 ส านักงานสาขา จงัหวดัเชยีงใหม ่
สถานทีต่ัง้ หอ้งที ่108 อาคารแอรพ์อรต์ บซิเินส ปารค์ เลขที ่90 ถนนมหดิล ต าบลหายยา    
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50100  

 
สาขาที ่3 ส านักงานสาขา จงัหวดันครราชสมีา 

        สถานทีต่ัง้ ศูนยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่2 เลขที ่2112/22 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง  
 อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30000  

 
 

/สาขาที ่4…. 
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สาขาที ่4 ส านักงานสาขา จงัหวดัขอนแก่น 

        สถานทีต่ัง้ เลขที ่177/54 หมู่ 17 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืงอ าเภอเมอืง  
 จงัหวดัขอนแก่น 40000  

 
สาขาที ่5 ส านักงานสาขา จงัหวดัสงขลา 

        สถานทีต่ัง้ เลขที ่7, 9, 11, 13, 15 อาคารไชยยงค ์ชัน้ 5 ถนนจตุอิุทศิ 1 ต าบลหาดใหญ่  
 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

 
ขอ้ 4. วตัถุประสงคข์องสมาคม เพื่อ 

4.1  เป็นศูนยก์ลางใหน้ักลงทุนไดพ้บปะแลกเปลีย่นขอ้มลู  ขา่วสารดา้นการลงทุน 
4.2  รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารดา้นการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
4.3  ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกต่อนักลงทุน 
4.4  ใหบ้รกิารและรบัปรกึษาดา้นการลงทุน 

 4.5   ใหบ้รกิารฝึกอบรม และจดัสมัมนาเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะส าหรบับุคลากร 
        ในภาคธุรกจิและผูส้นใจทัว่ไป 
 4.6   รว่มมอืและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุน 
 4.7   ส่งเสรมิกจิการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชกิและต่อสงัคม 
 4.8   ไม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง 

 
 
 

หมวดท่ี 2 
สมาชิก 

 
ขอ้  5. สมาชกิของสมาคมม ี2 ประเภท คอื 

5.1 สมาชกิสามญั ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาทัว่ไป หรอื นิตบิุคคล 
5.2 สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ ไดแ้ก่ บุคคลผูท้รงเกยีรต ิหรอืทรงคุณวฒุ ิหรอืผูม้อีุปการะคุณแก่สมาคม  

ซึง่คณะกรรมการลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม 
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ขอ้  6. สมาชกิจะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

6.1   เป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแลว้ 
6.2   เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 
6.3 ไม่เป็นโรคทีส่งัคมรงัเกยีจ 
6.4 ไม่ตอ้งค าพพิากษาของศาลถงึทีสุ่ดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืไรค้วามสามารถ หรอื เสมอืนไร้

ความสามารถ หรอืตอ้งโทษจ าคกุ ยกเวน้ความผดิฐานประมาท หรอืลหุโทษการตอ้งค าพพิากษา
ของศาลถงึทีสุ่ดในกรณีดงักล่าว จะตอ้งเป็นในขณะทีส่มคัรเขา้เป็นสมาชกิหรอืในระหว่างทีเ่ป็น
สมาชกิของสมาคมเท่านัน้ 

 
ขอ้  7. ค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงรายปีสมาชกิจะตอ้งช าระตามอตัราทีค่ณะกรรมการสมาคม ก าหนด 

7.1   สมาชกิสามญั จะตอ้งเสยีค่าลงทะเบยีนครัง้แรก 

              -  บุคคลธรรมดา  2,000  บาท 

               -  นิตบิุคคล  5,000  บาท 

                    จะตอ้งเสยีค่าบ ารุงรายปี  

                -  บุคคลธรรมดา  1,000  บาท 

                -  นิตบิุคคล  2,000  บาท 
   

7.2 สมาชกิกติตมิศกัดิ ์มติอ้งเสยีค่าลงทะเบยีนครัง้แรก และค่าบ ารงุรายปีของสมาคมแต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 
ขอ้  8. การสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคม 

8.1    ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการสมาคม   
  พรอ้มช าระคา่ลงทะเบยีนและคา่บ ารุงรายปี 
8.2    เลขานุการสมาคม  พจิารณาอนุมตักิารขอรบัเขา้เป็นสมาชกิ หากผูใ้ดไม่ไดร้บัการอนุมตัจิะคนืเงนิ  
   ค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงรายปีทนัท ี   

 
ขอ้  9.  สมาชกิภาพของผูส้มคัร ใหเ้ริม่นับตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระเงนิค่าลงทะเบยีน และค่าบ ารุงรายปีเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ขอ้ 10. สมาชกิภาพของสมาชกิกติตมิศกัดิ ์ใหเ้ริม่นบัตัง้แตว่นัทีห่นงัสอืตอบรบัค าเชญิของผูท้ีค่ณะกรรมการได้

พจิารณาลงมตใิหเ้ชญิเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ไดม้าถงึยงัสมาคม 
 
ขอ้ 11. สมาชกิภาพของสมาชกิใหส้ิน้สุดดว้ยเหตุ ดงัต่อไปนี้ 

11.1   ตาย 
11.2 ลาออก โดยยื่นหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขานุการสมาคม และเลขานุการสมาคมได้

พจิารณาอนุมตั ิ  
11.3 ขาดคุณสมบตั ิ ตามขอ้บงัคบัที ่6. 
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11.4   ทีป่ระชมุใหญ่สมาคม หรอืคณะกรรมการไดพ้จิารณาลงมตใิหล้บชื่อออกจากทะเบยีน เพราะ 
         สมาชกินัน้ไดป้ระพฤตนิ าความเสื่อมเสยีมาสู่สมาคม ทัง้นี้ ขึน้อยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการ 
 ว่าสมควรลบชื่อออก แตต่อ้งใหโ้อกาสแก่สมาชกิชีแ้จงเหตุผล 
11.5   สมาชกิทีค่า้งช าระเงนิค่าบ ารุง หรอืหนี้อื่น ๆ เกนิกว่า 90 วนันับจากวนัทีท่วงถาม 

 
ขอ้ 12.  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 

12.1  มสีทิธเิขา้ใชส้ถานทีข่องสมาคมโดยเท่าเทยีมกนั 
12.2  มสีทิธเิสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงานของสมาคมต่อคณะกรรมการ 
12.3  มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารต่าง ๆ  ทีส่มาคมไดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
12.4  มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุใหญข่องสมาคม 
12.5 สมาชกิสามญัมสีทิธใินการเลอืกตัง้ หรอืไดร้บัการเลอืกตัง้ หรอืแต่งตัง้เป็นกรรมการสมาคม  
 และมสีทิธอิอกเสยีงลงมตติ่างๆ  ในทีป่ระชุมไดค้นละ 1 คะแนนเสยีง 
12.6  มสีทิธริอ้งขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบญัชทีรพัยส์นิของสมาคม 
12.7 มสีทิธเิขา้ชื่อร่วมกนัอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชกิสามญัทัง้หมด หรอืสมาชกิจ านวนไม่น้อยกว่า 

100  คน ท าหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัได ้
12.8  มหีน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั ิและขอ้บงัคบัของสมาคมโดยเคร่งครดั 
12.9  มหีน้าทีป่ระพฤตตินใหส้มกบัเกยีรตทิีเ่ป็นสมาชกิของสมาคม 
12.10  มหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการด าเนินกจิการต่าง ๆ ของสมาคม 
12.11  มหีน้าทีร่่วมกจิกรรมทีส่มาคมไดจ้ดัใหม้ขีึน้ 
12.12  มหีน้าทีช่ว่ยเผยแพรช่ื่อเสยีงของสมาคมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอยา่งแพรห่ลาย  

 
 

หมวดท่ี 3 
การด าเนินกิจการสมาคม 

 
ขอ้ 13. ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่ง ท าหน้าทีบ่รหิารกจิการของสมาคม มจี านวนอย่างน้อย  7 คน อย่างมากไม่

เกนิ  30  คน  คณะกรรมการนี้ ไดม้าจากการเลอืกตัง้ของทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคม และใหผู้ท้ีไ่ดเ้ลอืกตัง้
จากทีป่ระชุมใหญ่  เลอืกตัง้กนัเองเป็นนายกสมาคม  1  คน และอุปนายก  3  คน  ส าหรบัต าแหน่ง
กรรมการในต าแหน่งอื่น ๆ ใหน้ายกเป็นผูแ้ตง่ตัง้ ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่เขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ของสมาคมตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่ต าแหน่งของกรรมการสมาคมมตี าแหน่งและหน้าทีโ่ดยสงัเขป
ดงัต่อไปนี้ 
 

13.1  นายกสมาคม ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าในการบรหิารกจิการของสมาคม เป็นผูแ้ทนสมาคม
ในการตดิต่อกบับคุคลภายนอก  และท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการ และการประชมุใหญ่ของสมาคม 

 

13.2  อุปนายก ท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยนายกสมาคมในการบรหิารกจิการของสมาคม ปฏบิตัิ
ตามหน้าทีท่ีน่ายกสมาคมไดม้อบหมาย และท าหน้าทีแ่ทนนายกสมาคม
เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ แต่การท าหน้าที่
แทนนายกสมาคม ใหอุ้ปนายกตามล าดบัต าแหน่งเป็นผูก้ระท าการแทน 
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13.3  เลขานุการ                  ท าหน้าทีเ่กีย่วกบังานธุรการของสมาคมทัง้หมด เป็นหวัหน้าเจา้หน้าทีข่อง
สมาคมในการปฏบิตักิารของสมาคม และปฏบิตัติามค าสัง่ของนายกสมาคม 
ตลอดจนท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการในการประชมุต่าง ๆ ของสมาคม 

 

13.4  เหรญัญกิ มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการเงนิทัง้หมดของสมาคม เป็นผูจ้ดัท าบญัชรีายรบั รายจ่าย 
บญัชงีบดุลของสมาคม และเกบ็เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของสมาคมไวเ้พื่อ
ตรวจสอบ 

 

13.5  ปฏคิม มหีน้าทีใ่นการใหก้ารตอ้นรบัแขกของสมาคม เป็นหวัหน้าในการจดัเตรยีม 
สถานทีข่องสมาคม และจดัเตรยีมสถานทีป่ระชุมตา่ง ๆ ของสมาคม 

 

13.6  นายทะเบยีน มหีน้าทีเ่กีย่วกบัทะเบยีนสมาชกิทัง้หมดของสมาคม ประสานงานกบั
เหรญัญกิในการเรยีกเกบ็เงนิค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชกิ 

 

13.7  ประชาสมัพนัธ ์ มหีน้าทีเ่ผยแพร่กจิการ และชื่อเสยีงเกยีรตคิุณของสมาคม ใหส้มาชกิและ
บุคคลโดยทัว่ไปใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย 

 

13.8  กรรมการต าแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึง่คณะกรรมการเหน็สมควรก าหนดใหม้ขีึน้ โดยมี
จ านวนเมื่อรวมกบัต าแหน่งกรรมการตามขา้งตน้แลว้  จะตอ้งไม่เกนิ
จ านวนทีข่อ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้แต่ถา้คณะกรรมการมไิดก้ าหนดต าแหน่ง
กถ็อืว่าเป็นกรรมการกลาง 

 
คณะกรรมการชุดแรก ใหผู้เ้ริม่การจดัตัง้สมาคมเป็นผูเ้ลอืกตัง้ ประกอบดว้ยนายกสมาคม และกรรมการ
อื่น ๆ ตามจ านวนทีเ่หน็สมควรตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

 
ขอ้ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี เมื่อคณะกรรมการอยูใ่นต าแหน่งครบ 

ตามวาระแลว้ แต่คณะกรรมการชุดใหมย่งัไม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ กใ็หค้ณะกรรมการ 
ทีค่รบก าหนดตามวาระรกัษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีน 
จากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
กใ็หท้ าการส่งและรบัมอบงานกนัระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหมใ่หเ้ป็นทีเ่สรจ็สิน้
ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการชุดใหมไ่ดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนจากทางราชการ 

 
ขอ้ 15. ต าแหน่งกรรมการสมาคม ถา้ตอ้งว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระกใ็หค้ณะกรรมการแตง่ตัง้สมาชกิสามญั

คนใดคนหนึ่งทีเ่หน็สมควรเขา้ด ารงต าแหน่งทีว่่างลงนัน้ แต่ผูด้ ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบั
วาระของผูท้ีต่นแทนเท่านัน้ 

 
ขอ้ 16.  กรรมการอาจจะพน้จากต าแหน่ง ซึง่มใิช่เป็นการออกตามวาระดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี้ คอื 

16.1 ตาย 
16.2 ลาออก 
16.3 ขาดจากสมาชกิภาพ 
16.4 ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่ง 

 
/ ขอ้ 17. …… 
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ขอ้ 17.  กรรมการทีป่ระสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งกรรมการใหย้ื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ  
 และใหพ้น้จากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการมมีตใิหอ้อก 

 
ขอ้ 18. อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

18.1 มอี านาจออกระเบยีบปฏบิตัติ่าง ๆ เพื่อใหส้มาชกิไดป้ฏบิตั ิ โดยระเบยีบปฏบิตันิัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อ
ขอ้บงัคบัฉบบันี้ 

18.2 มอี านาจแต่งตัง้และถอดถอนเจา้หน้าทีข่องสมาคม 
18.3 มอี านาจแต่งตัง้ทีป่รกึษากรรมการ หรอือนุกรรมการได ้ แต่ทีป่รกึษากรรมการหรอือนุกรรมการจะ

สามารถอยู่ในต าแหน่งไดไ้ม่เกนิวาระของคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ 
18.4 มอี านาจเรยีกประชมุใหญ่สามญัประจ าปี และประชุมใหญ่วสิามญั 
18.5 มอี านาจแต่งตัง้กรรมการในต าแหน่งอื่น ๆ  ทีย่งัมไิดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ 
18.6 มอี านาจบรหิารกจิการของสมาคม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนมอี านาจอื่น ๆ ตามที่

ขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้
18.7 มหีน้าทีร่บัผดิชอบในกจิการทัง้หมดรวมทัง้การเงนิและทรพัยส์นิทัง้หมดของสมาคม 
18.8 มหีน้าทีจ่ดัใหม้กีารประชมุใหญว่สิามญั  ตามทีส่มาชกิสามญัจ านวน 1 ใน 5 ของสมาชกิทัง้หมด  

ไดเ้ขา้ชื่อรอ้งขอใหจ้ดัประชุมใหญ่วสิามญัขึน้ ซึง่การนี้จะตอ้งจดัใหม้กีารประชมุใหญว่สิามญัขึน้ภายใน 
30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งขอ 

18.9 มหีน้าทีจ่ดัท าเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ  ทรพัยส์นิและการด าเนินกจิกรรมตา่ง ๆ 
ของสมาคมใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถจะใหส้มาชกิตรวจดไูดเ้มื่อสมาชกิรอ้งขอ 

18.10  จดัท าบนัทกึการประชมุต่าง ๆ  ของสมาคม เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและจดัส่งใหส้มาชกิไดร้บัทราบ 
18.11  มหีน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีข่อ้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้

 
ขอ้ 19. คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการบรหิารกจิการของ

สมาคม 
 

ขอ้ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของกรรมการทัง้หมด จงึ
จะถอืว่าครบองคป์ระชุม มตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการ ถา้ขอ้บงัคบัมไิดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น กใ็หถ้อื
คะแนนเสยีงมากเป็นเกณฑ ์แตถ่า้คะแนนเสยีงเท่ากนั กใ็หป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ีข้าด 

 
ขอ้ 21. ในการประชมุคณะกรรมการ ถา้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด ้ กใ็หก้รรมการทีเ่ขา้ประชุมในคราวนัน้เลอืกตัง้กนัเองเพื่อใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็น
ประธานในการประชุมคราวนัน้ 

 
 
 
 
 

 
 

/ หมวดที ่4. …… 
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หมวดท่ี 4 
การประชมุใหญ ่

 
ขอ้ 22. การประชุมใหญ่ของสมาคมม ี2 ชนิด คอื 

22.1 ประชุมใหญ่สามญั 
22.2 ประชุมใหญ่วสิามญั 

 
ขอ้ 23. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ 
 
ขอ้ 24. การประชุมใหญ่วสิามญัอาจจะมขีึน้ไดก้โ็ดยเหตุทีค่ณะกรรมการเหน็ควรจดัใหม้ขีึน้หรอืเกดิขึน้ดว้ยการ 

เขา้ชื่อร่วมกนัของสมาชกิ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชกิสามญัทัง้หมด หรอืสมาชกิจ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน ท าหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการใหจ้ดัมขีึน้ 

 
ขอ้ 25. การแจง้ก าหนดนัดประชมุใหญใ่หเ้ลขานุการเป็นผูแ้จง้ก าหนดนัดประชุมใหญ่ใหส้มาชกิไดท้ราบและการ

แจง้จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุวนั เวลา และสถานทีใ่หช้ดัเจนโดยจะตอ้งแจง้ใหส้มาชกิได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั และประกาศแจง้ก าหนดนัดประชุมไว ้ณ ส านักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนถงึก าหนดการประชุมใหญ่ 

 
ขอ้ 26.  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งมวีาระประชมุอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

26.1 แถลงกจิการทีผ่่านมาในรอบปี 
26.2 แถลงบญัชรีายรบั รายจ่าย และบญัชงีบดุลของปีทีผ่่านมาใหส้มาชกิรบัทราบ 
26.3 เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบก าหนดวาระ 
26.4 แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
26.5 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 
ขอ้ 27. ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี หรอืการประชมุใหญว่สิามญัจะตอ้งมสีมาชกิสามญัเขา้รว่มประชุมไม่

น้อยกว่า 50 คน จงึจะถอืว่าครบองคท์ีป่ระชมุ แต่ถา้เมื่อถงึก าหนดเวลาประชุมยงัมสีมาชกิสามญัเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชมุ ใหค้ณะกรรมการของสมาคมฯ เรยีกประชุมใหญ่อกีครัง้หนึ่ง  โดยจดัใหม้กีาร
ประชุมขึน้ภายใน 14 วนั  นับแต่วนัทีน่ัด ประชุมครัง้แรก ส าหรบัการประชมุในครัง้หลงันี้  ถา้มสีมาชกิ
สามญัเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนเท่าใด กใ็หถ้อืว่าครบองคป์ระชุม ยกเวน้ ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญั
ทีเ่กดิขึน้จากการรอ้งขอของสมาชกิกไ็มต่อ้งจดัประชมุใหญใ่หถ้อืว่าการประชมุเป็นอนัยกเลกิ 

 
ขอ้ 28. การลงมตติ่าง ๆ  ในการประชุมใหญ่ ถา้ขอ้บงัคบัไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น กใ็หถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็น

เกณฑ ์แต่ถา้คะแนนเสยีงทีล่งมตมิคีะแนนเสยีงเท่ากนั กใ็หป้ระธานในการประชุมเป็นผูช้ีข้าด 
 
ขอ้ 29. ในการประชมุใหญข่องสมาคม ถา้นายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไมม่าร่วมประชมุ หรอืไมส่ามารถจะ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ กใ็หท้ีป่ระชมุใหญ่ท าการเลอืกตัง้กรรมการทีม่าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหท้ าหน้าทีเ่ป็น
ประธานในการประชุมคราวนัน้ 

 
 

/ หมวดที ่5. …… 
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หมวดท่ี 5 
การเงินและทรพัยสิ์น 

 
ขอ้ 30. การเงนิและทรพัยส์นิทัง้หมดใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสมาคม ถา้มเีงนิสดใหน้ าฝาก

ธนาคารพาณิชย ์และ / หรอื ตามทีค่ณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบ 
 
ขอ้ 31. ผูม้อี านาจลงนามในเอกสารการสัง่จ่ายเงนิของสมาคมใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 
 
ขอ้ 32. ใหน้ายกสมาคมมอี านาจสัง่จ่ายเงนิของสมาคมไดค้รัง้ละไม่เกนิ 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) ถา้เกนิ

กว่านัน้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 
 
ขอ้ 33. ใหเ้หรญัญกิ มอี านาจเกบ็รกัษาเงนิสดของสมาคมไดไ้ม่เกนิ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว้น) ถา้เกนิกว่า

จ านวนนี้ จะตอ้งน าฝากธนาคารในบญัชขีองสมาคมทนัททีีโ่อกาสอ านวยให ้
 
ขอ้ 34. เหรญัญกิ จะตอ้งท าบญัชรีายรบั รายจ่าย และบญัชงีบดุล ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ การรบัหรอืจ่ายเงนิ

ทุกครัง้ จะตอ้งมหีลกัฐานเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อของนายกสมาคมหรอืผูท้ าการแทนรว่มกบัเหรญัญกิหรอื
ผูท้ าการแทน พรอ้มกบัประทบัตราของสมาคมทุกครัง้ 

 
ขอ้ 35.  ผูส้อบบญัช ีจะตอ้งมใิช่กรรมการหรอืเจา้หน้าทีข่องสมาคม และจะตอ้งเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาต 
 
ขอ้ 36. ผูส้อบบญัช ีมอี านาจหน้าทีจ่ะเรยีกเอกสารทีเ่กีย่วกบัการเงนิและทรพัยส์นิจากคณะกรรมการและสามารถ

จะเชญิกรรมการ หรอืเจา้หน้าทีข่องสมาคมเพื่อสอบถาม เกีย่วกบับญัชแีละทรพัยส์นิของสมาคมได้ 
 
ขอ้ 37. คณะกรรมการจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืกบัผูส้อบบญัช ีเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ หมวดที ่6..... 
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หมวดท่ี 6 
การเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้บงัคบัและการเลิกสมาคม 

 
ขอ้ 38. ขอ้บงัคบัของสมาคมจะเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมตขิองทีป่ระชมุใหญ่เท่านัน้ และองคป์ระชุมใหญ่จะตอ้ง 

มสีมาชกิสามญัเขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 50 คน ของสมาชกิสามญัทัง้หมด มตขิองทีป่ระชมุใหญ่ในการ
ใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชกิสามญัทีเ่ขา้รว่ม
ประชุมทัง้หมด 

 
ขอ้ 39. การเลกิสมาคมจะเลกิไดก้โ็ดยมตขิองทีป่ระชมุใหญข่องสมาคม ยกเวน้เป็นการเลกิเพราะเหตุของกฎหมาย 

มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ทีใ่หเ้ลกิสมาคมจะตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชกิสามญัทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมด และองคป์ระชมุใหญจ่ะตอ้งไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของสมาชกิสามญัทัง้หมด  

 
ขอ้ 40. เมื่อสมาคมตอ้งเลกิ ไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม ทรพัยส์นิของสมาคม ทีเ่หลอือยูห่ลงัจากทีไ่ดช้ าระบญัช ี

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหต้กเป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน หรอืโอนใหแ้ก่สมาคม หรอื
มลูนิธ ิหรอืนิตบิุคคลทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อสาธารณกุศล ซึง่เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ 

 
 

หมวดท่ี 7 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 41. ขอ้บงัคบัฉบบันี้นัน้ ใหเ้ริม่ใชบ้งัคบัไดน้ับตัง้แต่ทีส่มาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล 

เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 42.  เมื่อสมาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลจากทางราชการ กใ็หถ้อืว่าผูเ้ริม่การทัง้หมด 

เป็นสมาชกิสามญั 
      
 
 

      
 
       (ลงชื่อ)........................................................ผูจ้ดัท าขอ้บงัคบั 
            (นางสาวจติรา  กุลวานิช) 
          กรรมการและเลขานุการสมาคมสโมสรนักลงทุน  
    

         


