ฉบับร่ าง

ข้ อบังคับหอการค้าไทยไอร์ แลนด์
หมวด 1: ชื่ อและที่อยู่
ข้ อ 1: หอการค้าแห่งนี้ชื่อว่า “หอการค้าไทยไอร์แลนด์” โดยเรี ยกภาษาอังกฤษว่า “Irish Thai Chamber of Commerce” ซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “หอการค้า”
ข้ อ 2: สานักงานหอการค้าตั้งอยูท่ ี่ [ใส่ที่อยูส่ านักงานใหม่]
ข้ อ 3: ตราของหอการค้า มีเครื่ องหมายเป็ นรู ปดังนี้
หมวด 2: วัตถุประสงค์
ข้ อ 4: วัตถุประสงค์ของหอการค้าเป็ นดังต่อไปนี้
4.1

ส่งเสริ มและพัฒนาสัมพันธภาพทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ดา้ นการพาณิ ชย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
และด้านเศรษฐกิจระหว่างไอร์แลนด์และราชอาณาจักรไทย

4.2

ส่งเสริ มความร่ วมมือและสัมพันธภาพทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจชาวไอริ ชในประเทศไทยและนักธุรกิจชาว
ไทยรวมทั้งในภูมิภาคใกล้เคียง

4.3

ให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศและภาครัฐบาลในการพัฒนาการค้า อุตสาหกรรม การลงทุน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

4.4

ให้คาปรึ กษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจของชาวไอร์แลนด์ในประเทศไทย
และในภูมิภาคใกล้เคียง ทั้งด้านการค้า อุตสาหกรรม การลงทุน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.5

ดาเนินกิจกรรมและให้บริ การตามหน้าที่ของหอการค้า

4.6

รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล และสถิติทวั่ ไปเกี่ยวกับการค้าการอุตสาหกรรม กฎหมายและการเงินที่เป็ น
ประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ แก่สมาชิก

4.7

ช่วยเหลือและส่งเสริ มกิจกรรมเพือ่ การกุศลและสวัสดิการสังคม

1

ฉบับร่ าง

หมวด 3: สมาชิกภาพ
ข้ อ 5: หอการค้าต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีภูมิลาเนาในราชอาณาจักรไทยและมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไอร์แลนด์หรื อนิติบคุ คลที่มีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไอร์แลนด์เป็ นหุ้นส่วนหรื อผูถ้ ือหุ้นที่ถือหุน้ เกินร้อยละห้าสิ บ (50%) ของ
จานวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้นรวมทั้งสาขาของนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ สมาชิกหอการค้าทั้งหมดจะต้อง
ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า การบริ การ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรื อเศรษฐกิจ หรื อมี
สานักงานอยูใ่ นประเทศไทย

ข้ อ 6: สมาชิกภาพแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ
6.1

สมาชิกสามัญ (รวมถึงสมาชิกสามัญพิเศษ)

6.2

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ข้ อ 7:
7.1
“สมาชิกสามัญ” จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การเงิน หรื อเศรษฐกิจอื่น ๆ และการเป็ นสมาชิกนั้นได้รับการอนุมตั ิจากจากคณะกรรมการ
7.2
“สมาชิกสามัญพิเศษ” จะต้องเป็ นนิติบคุ คลซึ่ง นอกจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติครบ
ตามข้อกาหนดสาหรับสมาชิกสามัญและเป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการเห็นว่ามีคุณสมบัติเพียงพอและมีสายสัมพันธ์กบั ประเทศ
ไอร์แลนด์ สาหรับการได้รับการพิจารณาให้เป็ นสมาชิกสามัญ โดยคณะกรรมการอาจมีมติและเผยแพร่ เกณฑ์การพิจารณาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติในการเป็ นสมาชิกสามัญพิเศษ
สมาชิกสามัญส่วนใหญ่ (รวมทั้งสมาชิกสามัญพิเศษด้วย) จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไอริ ชหรื อนิติบคุ คล ตามที่ได้ระบุไว้
ในข้อ 5 สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิออกเสี ยงคนละหนึ่งเสี ยงในกรณี ที่สมาชิกสามัญเป็ นนิติบคุ คล ที่แต่งตั้งผูแ้ ทนมากกว่าหนึ่ง
คนให้เข้าร่ วมการประชุมให้ถือว่าการออกเสี ยงของผูแ้ ทนเหล่านั้นรวมกันเป็ นหนึ่งเสี ยง
ข้ อ 8: สมาชิกกิตติมศักดิ์คือผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูม้ ีอปุ การคุณแก่หอการค้า ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสี ยงให้แก่หอการค้า และ/หรื อเป็ น
ที่รู้จกั จากกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่หอการค้าหรื อแวดวงนักธุรกิจชาวไอริ ชการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ จะต้อง
ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกหอการค้า และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา (คณะกรรมการ) และผ่านการ
อนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมของหอการค้าได้ท้งั หมด และจะได้รับสิ ทธิประโยชน์
เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงและไม่ได้รับอนุญาต ให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการ
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ข้ อ 9: คุณสมบัติของสมาชิก: นอกเหนือจากคุณสมบัติของสมาชิกที่ระบุไว้ในข้อ 7 และ 8 แล้ว ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกจะต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
9.1

ในกรณี ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
a. จะต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
b. จะต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
c. จะต้องไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลมาก่อน เว้นแต่เป็ นความผิดลหุ
โทษหรื อความผิดซึ่งกระทาโดยประมาท
d. จะต้องมีฐานะทางการเงินพอสมควร
e. จะต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติดี

9.2

ในกรณี ที่เป็ นนิติบคุ คล
a. จะต้องไม่เป็ นนิติบคุ คลล้มละลาย
b. จะต้องมีการดาเนินกิจการและมีผลกาไรอย่างสม่าเสมอ
c. จะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับหน่วยงานของรัฐ ณ สถานที่ประกอบการตั้งอยู่

9.3

นิติบคุ คลสามารถแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหนึ่งหรื อสองคนเป็ นผูแ้ ทนถาวร หรื อแต่งตั้ง บุคคลธรรมดาอีกคน
หนึ่งเป็ นผูแ้ ทนสารอง ซึ่งจะกระทาการในนามของนิติบุคคลในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอการค้า ผูแ้ ทน
สามารถกระทาการแทนสมาชิกในประเด็นเดียวกันได้เพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น ผูแ้ ทนถาวรหรื อผูแ้ ทน
สารองสามารถใช้สิทธิแทนนิติบคุ คลได้เพียงเท่าที่นิติบคุ คลนั้นจะพึงมี

9.4

บุคคลธรรมดาซึ่งกระทาการเป็ นผูแ้ ทนถาวรหรื อผูแ้ ทนสารองให้กบั นิติบคุ คลหนึ่งแล้ว ไม่อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็ นผูแ้ ทนถาวรหรื อผูแ้ ทนสารองของนิติบุคคลอื่นได้

9.5

บุคคลธรรมดาที่กระทาการในฐานะผูแ้ ทนถาวรหรื อผูแ้ ทนสารองของนิติบุคคล สามารถเป็ นสมาชิกได้ตาม
สิ ทธิของตน

9.6

ให้นาความในข้อ 9.1 มาใช้กบั คุณสมบัติของผูแ้ ทนนิติบคุ คลที่ได้รับแต่งตั้งให้กระทาการแทนนิติบุคคลนั้น

ข้ อ 10: การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ให้เป็ นไปดังนี้
10.1

การสมัครจะต้องอยูใ่ นรู ปแบบที่หอการค้ากาหนด และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และจะต้องส่งใบ
สมัครเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังสานักงานหอการค้า โดยจ่าหน้าถึงเลขาธิการใหญ่หรื อกรรมการที่กระทา
การแทนเลขาธิการและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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a.

ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขโทรพิมพ์ และ/หรื อโทรสารของผูส้ มัคร

b.

ประเภทของสมาชิกภาพที่ตอ้ งการสมัคร

c.

ประเภทของวิสาหกิจที่ผสู ้ มัครประกอบการ

d.

การยินยอมให้จดั การกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

e.

ใบสมัครและข้อมูลที่ส่งสามารถอยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกระทาด้วยขั้นตอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้

10.2

เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว ใบสมัครจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป ใบสมัครสมาชิก
จะต้องผ่านการอนุมตั ิตามญัตติคณะกรรมการตามดุลยพินิจเท่านั้น โดยต้องผ่านการลงมติโดยเสี ยงข้างมาก
ของกรรมการในที่ประชุม เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิให้รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว สมาชิกภาพจะเริ่ มต้น
ทันที

10.3

เมื่อคณะกรรมการรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ผูส้ มัครจะได้รับการแจ้งเตือนทันที

ข้ อ 11: สิ ทธิและหน้าที่
11.1

สิทธิ: สมาชิกหอการค้าที่ได้ชาระค่าบารุ งสมาชิกภาพเต็มจานวนแล้ว จะมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
a.

ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันอยูใ่ นขอบเขตวัตถุประสงค์ของ
หอการค้า

b.

ให้คาแนะนาหรื อเสนอความคิดเห็นต่อหอการค้า โดยอยูภ่ ายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของหอการค้า
ผ่านคณะกรรมการหรื อที่ประชุมใหญ่ประจาปี หรื อในการประชุมใหญ่วิสามัญ

c.

ขอให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและ/หรื อขอตรวจสอบทรัพย์สินของหอการค้าได้ โดยทาเป็ นหนังสื อ
ยื่นต่อคณะกรรมการ

d.

เข้าร่ วมการอภิปรายในที่ประชุมใหญ่ แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ และลงมติในที่ประชุมใหญ่

e.

ประดับเครื่ องหมายของหอการค้า

f.

เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของสมาชิกอื่นในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ในที่ประชุมใหญ่
ประจาปี และที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ตามรู ปแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดโดยคณะกรรมการ

g.

เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อ และเลือกตั้ง
กรรมการ
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11.2

หน้ าที่: สมาชิกหอการค้ามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
a.

ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของหอการค้า มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการ

b.

ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของหอการค้า และไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดของหอการค้าซึ่งอาจสร้าง
ความเสื่ อมเสี ยแก่หอการค้า

c.

ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของหอการค้า

d.

รักษาไว้ซ่ ึงความสามัคคีปรองดองระหว่างสมาชิก และประกอบกิจการด้านการค้าและกิจการอื่น ๆ
โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต

e.

ชาระค่าบารุ งประจาปี ให้แก่หอการค้า

f.

สมาชิกหอการค้าที่เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่ ที่ต้งั สานักงาน ประเภทวิสาหกิจ หรื อผูแ้ ทนนิติ
บุคคล จะต้องแจ้งคณะกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้ อ 12: ค่าสมัครสมาชิก:
12.1

สมาชิกสามัญจะต้องชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี ในเดือนที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิการสมัครสมาชิกของผูส้ มัคร

12.2

สมาชิกใหม่จะต้องชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี ในอัตราที่คณะกรรมการ
กาหนด ณ เวลาที่การสมัครสมาชิกผ่านการอนุมตั ิ เว้นแต่กรณี ที่สมาชิกใหม่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกภายใน 180
วัน นับตั้งแต่วนั ที่จดั การประชุมใหญ่ประจาปี ในกรณี ดงั กล่าว สมาชิกใหม่สามารถชาระค่าลงทะเบียน และ
ค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ประจาปี ได้

12.3

ค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี จะเรี ยกเก็บกับสมาชิกในอัตราที่คณะกรรมการกาหนดเป็ นครั้งคราว
และค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี อัตราใหม่จะมีผลบังคับใช้หากครบกาหนดชาระค่าบารุ งสมาชิก
ภาพหลังจากที่มีการเผยแพร่ อตั ราใหม่น้ นั บนเว็บไซต์ของหอการค้าแล้ว

12.4

สมาชิกกิตติมศักดิ์จะต้องชาระค่าลงทะเบียนหรื อค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี เว้นแต่จะได้รับการ
ยกเว้นจากคณะกรรมการ

12.5

สมาชิกใหม่จะต้องชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี ในอัตราที่คณะกรรมการ
กาหนด ณ เวลาที่การสมัครสมาชิกผ่านการอนุมตั ิ เว้นแต่กรณี ที่สมาชิกใหม่สมัครเข้าเป็ นสมาชิกภายใน 180
วัน นับตั้งแต่วนั ที่จดั การประชุมใหญ่ประจาปี ในกรณี ดงั กล่าว สมาชิกใหม่สามารถชาระค่าลงทะเบียน และ
ค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ประจาปี ได้การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าลงทะเบียนและค่าบารุ งสมาชิกภาพหอการค้าประจาปี จะต้องได้รับการเสนอต่อ
คณะกรรมการ และได้รับการอนุมตั ิดว้ ยการออกเสี ยงลงคะแนน ด้วยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
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จานวนสมาชิกในคณะกรรมการ จากนั้นจะนาไปเสนอในการประชุมใหญ่ประจาปี หรื อการประชุมใหญ่
วิสามัญ แล้วแต่ว่าการประชุมใดจัดขึ้นก่อนโดยจะต้องรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไว้ดว้ ย
หอการค้าอาจเรี ยกเก็บค่าบารุ งพิเศษจากเป็ นครั้งคราว ตามมติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด

12.6

ข้ อ 13: สมาชิกที่ตอ้ งการยกเลิกสมาชิกภาพจะต้องแจ้งประธานกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและชาระค่าธรรมเนียมคงค้าง
ทั้งหมดต่อหอการค้า ซึ่งรวมถึงค่าลงทะเบียน ค่าบารุ งสมาชิกภาพประจาปี และค่าบารุ งพิเศษ
ข้ อ 14: หอการค้าอาจให้สมาชิกที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรื อเมื่อเห็นว่าการให้อยูใ่ นสมาชิกภาพ ต่อไปจะนาความเสื่ อม
เสี ยมาสู่หอการค้า ออกจากสมาชิกภาพได้โดยการให้ออกจากสมาชิกภาพ จะต้องผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการที่เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าวหลังจากนั้น
คณะกรรมการจะทาหนังสื อแจ้ง ไปยังสมาชิกที่ถูกลงมติให้พน้ จากสมาชิกภาพ
ข้ อ 15: การสิ้นสุ ดสมาชิกภาพ: สมาชิกภาพอาจสิ้นสุ ดหรื อรับรองโดยมติของคณะกรรมการ ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
a.

เสี ยชีวิตหรื อสิ้นสุ ดสภาพของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล

b.

ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7, 8 หรื อ 9

c.

ลาออกโดยทาหนังสื อลาออกต่อคณะกรรมการและได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการ

d.

สมาชิกที่ถูกสัง่ ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อโดยคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล

e.

ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดของศาล เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดซึ่งกระทาโดย
ประมาท

f.

สิ้นสุ ดจากการเป็ นสมาชิกภาพตามข้อที่ 14

g.

ถูกศาลสั่งให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ

h.

ค้างชาระค่าบารุ งสมาชิกภาพเกินสามเดือนนับจากได้รับการแจ้งเตือนจากหอการค้า

i.

คณะกรรมการลงมติเป็ นกรณี พิเศษให้เพิกถอนการลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิกด้วยคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนกรรมการที่เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อจุดประสงค์
ดังกล่าว โดยมีสาเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. เจตนากระทาการที่ทาให้เสื่ อมเสียชื่อเสี ยงของหอการค้า หรื อ
2. เจตนาละเมิดข้อบังคับนี้
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หมวด 4: การประชุมใหญ่
ข้ อ 16: การประชุมใหญ่จะจัดให้มีข้ นึ ดังนี้
16.1

ให้จดั การประชุมใหญ่ประจาปี ภายในกาหนด 120 วัน นับแต่วนั ที่สิ้นปี บัญชีของหอการค้า เพื่อพิจารณา
รายงานประจาปี เกี่ยวกับกิจการและกิจกรรมของหอการค้า พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการทุกปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณากิจการอื่น ๆ
a. ประธานคณะกรรมการจะต้องเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ประจาปี ทุกคราว หากประธานกรรมการ
ไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ ให้รองประธานคนที่หนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทน หากทั้ง
ประธานและรองประธานคนที่หนึ่งไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ ให้เลือกรองประธาน
คนที่สองหรื อกรรมการผูใ้ ดก็ได้ที่อยู่ ณ ที่ประชุมขึ้นมาเป็ นประธานในที่ประชุมโดยเสี ยงข้างมากของ
คณะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม หากไม่มีกรรมการมาเข้าร่ วมให้สมาชิกเลือกสมาชิกผูใ้ ดก็ได้มาเป็ น
ประธานการประชุมโดยเสี ยงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุม
b. สมาชิกทุกคนจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการประชุมใหญ่ประจาปี ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรื อ
พนักงานส่งเอกสาร ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนการประชุม หนังสื อเรี ยกประชุมใหญ่ประจาปี จะต้องระบุ
วันที่ เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
c. กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่ประจาปี มีดงั นี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อน
2. ตรวจทานรายงานประจาปี และผลการดาเนินกิจการของหอการค้าในรอบปี ที่ผา่ นมา (ถ้ามี)
3. พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีการเงินของหอการค้า (ถ้ามี)
4. เลือกตั้งคณะกรรมการมาแทนที่กรรมการที่ครบวาระ
5. เลือกตั้งที่ปรึ กษาและผูส้ อบบัญชีของหอการค้าประจาปี บัญชีน้ นั ๆ และกาหนด
ค่าตอบแทน (ถ้ามี) และ
6. กิจกรรมอื่นที่ตอ้ งกระทาโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ่
d. สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจาปี จะต้องเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ ตามที่กาหนดไว้ในวาระการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งในข้อ 17 ทุกปี

16.2

อาจมีการเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ทุกเมื่อ โดยมติของคณะกรรมการ หรื อโดยการร้องขอเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังคณะกรรมการจากสมาชิกสามัญจานวนอย่างน้อยหนึ่งในห้า และประกอบด้วยบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไอริ ชเป็ นส่วนใหญ่ หากคณะกรรมการไม่ดาเนินการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญตามหนังสื อ
ร้องขอ ให้จดั การประชุมใหญ่วิสามัญที่จดั ทาขึ้นโดยสมาชิกสามัญอย่างน้อยหนึ่งในห้า ซึ่งประกอบด้วย
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บุคคลธรรมดาสัญชาติไอริ ชเป็ นส่วนใหญ่ ภายใน 14 วันหลังมีการส่งหนังสื อร้องขอ สมาชิกที่เป็ นผูจ้ ดั ทา
หนังสื อร้องขอสามารถทาการเชิญประชุมและจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ดว้ ยตัวเอง
a. หนังสื อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญนั้นจะต้องจัดส่งให้สมาชิกล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
โดยหนังสื อเรี ยกประชุม จะต้องระบุวาระการประชุม วันที่ เวลา และสถานที่จดั การประชุม
16.3

ในการประชุมใหญ่ประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญองค์ประชุมจะต้อง ประกอบด้วยสมาชิกสามัญไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด (โดยเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อโดยผูแ้ ทน หรื อโดย
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายที่ใช้บงั คับในประเทศไทยกาหนด) ซึ่งจานวนสมาชิกส่ วนใหญ่ที่
เข้าประชุมจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไอริ ช หนังสื อมอบฉันทะที่ถือโดยผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมการ
ประชุมแทนสมาชิกจะนับรวมเป็ นองค์ประชุมที่มีสิทธิ์ลงมติ สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิ ในการแต่งตั้ง
สมาชิกอื่นให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ของตนในการเข้าประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะ
แต่ละคนจะมีสิทธิ ได้รับการแต่งตั้งจากสามัญได้เพียง 1 คนเท่านั้นในการลงคะแนน

16.4

หากกาหนดการประชุมได้ล่วงเลยไป 30 นาทีหลังกาหนดเวลาเริ่ มประชุม ที่ประชุมมีสมาชิกมาไม่ครบองค์
ประชุม ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไปอีก 30 นาที หลังจากนั้น สามารถเริ่ มต้นการประชุมได้หากมีสมาชิก
สามัญอย่างน้อยหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดของหอการค้า โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนสาหรับ
สมาชิกสามัญ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.5 มาเข้าร่ วมประชุม มิฉะนั้น ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้
คณะกรรมการจัดประชุมใหม่ภายในกาหนดเวลา 30 วันนับจากวันประชุมเดิม โดยจะต้องส่งหนังสื อเรี ยก
ประชุมให้แก่สมาชิกทุกคนอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

16.5

สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิลงคะแนนหนึ่งเสี ยง และในการลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเอาเสียงข้าง
มากด้วยวิธีชูมือ หากสมาชิกมาปรากฎตัวด้วยตนเอง หรื อใช้วิธีการอันเหมาะสมหากผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ขอ้ บังคับจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

16.6

การประชุมใหญ่ประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญสามารถจัดขึ้นในรู ปแบบการประชุมทางวิดีโอ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรื อโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่อนุญาต ให้ทาได้ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บงั คับในประเทศไทย

หมวด 5: คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 17: คณะกรรมการจะต้องดูแลกิจการของหอการค้า และจะต้องได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่
หน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็ นไปดังต่อไปนี้
8
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17.1

อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมีดงั นี้
a. บริ หารจัดการกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าตามข้อบังคับและมติที่ประชุม
b. เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการทุกคราว หากปราศจากเหตุอนั สมควร
c. เลือกตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
d. กาหนดข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานของหอการค้าให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และ
e. ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ในการ
ประกอบกิจการเฉพาะอย่างหรื อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ อันอยูใ่ นขอบเขตหน้าที่ของหอการค้า เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหอการค้าเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย ที่ปรึ กษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าว จะ
แต่งตั้งจากกรรมการและสมาชิกของหอการค้าหรื อบุคคลอื่นก็ได้

17.2

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่า 9 คน และไม่เกิน 17 คน คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลธรรมดาสัญชาติไอริ ชเป็ นส่วนใหญ่
กรรมการแต่ละคนจะมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการจะดารงตาแหน่งเกินกว่าสองคราว
ติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ มีกรรมการที่ยอมรับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการไม่เพียงพอ ในกรณี ดงั กล่าว กรรมการ
สามารถดารงตาแหน่งต่อไปอีกคราวได้ตามความจาเป็ น

17.3

การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดขึ้นทุก 3 เดือนเป็ นอย่างน้อย หรื อมากกว่านั้นตามความจาเป็ นหากมี
กิจการเร่ งด่วน โดยจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 8 ครั้ง ภายในระยะเวลาทุก 2 ปี หากปราศจากเหตุขดั ข้อง หากจาเป็ น
ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่กระทาการแทนประธาน หรื อกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน สามารถเรี ยก
ประชุมพิเศษได้

17.4

กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการมีสิทธิอนุมตั ิให้แต่งตั้งกรรมการกิตติมศักดิ์ไม่เกิน 5 คนโดยเสี ยงข้าง
มาก ซึ่งประธานอาจอนุญาตให้กรรมการกิตติมศักดิ์เข้าร่ วมและพูดในที่ประชุมคณะกรรมการ แต่จะไม่มี
อานาจ หน้าที่ หรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน คุณสมบัติของกรรมการกิตติมศักดิ์น้ นั ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด และกรรมการกิตติมศักดิ์จะไม่นบั รวมในคณะกรรมการ

17.5

หากในคณะกรรมการมีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไอริ ชน้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรื อมีตาแหน่งว่างลง คณะกรรมการ
จะต้องเชิญผูท้ ี่บคุ คลธรรมดาสัญชาติไอริ ชเสนอชื่อขึ้นมาดารงตาแหน่งกรรมการหอการค้า ในกรณี ดงั กล่าว
จะต้องมีการส่งหนังสื อไปยังสมาชิกหอการค้าทั้งหมด เพื่อแจ้งและสอบถามว่าสมาชิกสามัญต้องการเสนอ
ชื่อผูส้ มัครหรื อไม่ คณะกรรมการจะรับรองคาตอบที่ส่งมาภายในกาหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่ที่ลงไว้ใน
หนังสื อ หลังจากได้รับการเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการจะต้องรับรองกรรมการใหม่โดยยึดเอาตามเสี ยงข้าง
มากสองในสามของจานวนสมาชิกในคณะกรรมการวาระของกรรมการใหม่จะดาเนินไปจนถึงการประชุม
ใหญ่ประจาปี ครั้งถัดไป ซึ่งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลง
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17.6

การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจะต้องใช้วิธีชูมือลงคะแนนให้แก่ผสู ้ มัครที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่จะ
มีสมาชิกสามัญร้องขอให้ลงคะแนนลับ การลงคะแนนลับจะต้องดาเนินไป ตามรู ปแบบที่ประธานในที่
ประชุมใหญ่กาหนด ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน จะเป็ นการชูมือก็ดี หรื อในการลงคะแนนลับก็ดี ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด ผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ

17.7

กรรมการหอการค้าไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามจะต้องออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระตามที่ระบุไว้ในข้อ 17.2
และสามารถได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้ไม่เกินสองคราวติดต่อกัน นอกเสี ยจากว่าไม่มีกรรมการใหม่ตก
ลงสมัครรับเลือกตั้งตามที่ได้รับการเสนอชื่อ

17.8

คณะกรรมการจะเลือกตั้งตาแหน่งดังต่อไปนี้จากสมาชิกในคณะกรรมการด้วยกันเอง
a. ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ มีหน้าที่อานวยการเพื่อให้กิจการของหอการค้าเป็ นไปตาม
ข้อบังคับนี้และกฎข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานของหอการค้า และเป็ นผูแ้ ทนของหอการค้าในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนในที่ประชุมใหญ่
b. รองประธานจานวนสองคน - รองประธาน มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานกรรมการในกิจการทั้งปวงอันอยู่
ในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และเป็ นผูท้ าหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธาน
กรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองประธานคนที่หนึ่งและรอง
ประธานคนที่สองตามดุลยพินิจของตน
c. เลขาธิการ มีหน้าที่เตรี ยมการสื่ อสารเพื่อโต้ตอบและเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดของหอการค้า เป็ น
เลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
d. เหรัญญิก - เหรัญญิกมีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของหอการค้า ทาบัญชี เก็บรักษาและจัดการรายหาร
ทรัพย์สินของหอการค้า ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
e. นายทะเบียน - นายทะเบียนมีหน้าที่จดั ทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่าง ๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับ
การเงินของหอการค้า ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่งอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่สามารถดารงตาแหน่งติดกันเกินสองคราวได้

17.9

ประธานกรรมการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไอริ ช
a. หากประธานกรรมการไม่อยู่ ให้รองประธานคนที่หนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทน
b. หากทั้งประธานและรองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งรองประธานคนที่สองหรื อ
กรรมการผูใ้ ดก็ได้ที่อยู่ ณ ที่ประชุมขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม

17.10

องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกคณะกรรมการทั้งหมด
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17.11

การประชุมคณะกรรมการอาจจัดขึ้นในรู ปแบบการประชุมทางวิดีโอ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หรื อโดยใช้อปุ กรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่อนุญาตให้ทาได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บงั คับ

17.12

สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการสามารถลาออกจากคณะกรรมการได้ทุกเมื่อ โดยทาหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ต่อประธานกรรมการ หากคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งน้อยกว่า 9 คน
จะต้องขอให้มีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

17.13

คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อดูแล
กิจการพิเศษต่าง ๆ คณะกรรมการจะต้องกาหนดอานาจ หน้าที่ ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงานให้แก่
อนุกรรมการดังกล่าว

17.14

คณะกรรมการจะต้องเชิญผูท้ ีได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไอริ ชหรื อสัญชาติอื่น ๆ มา
เป็ นที่ปรึ กษาบุคคลธรรมดาเหล่านี้จะต้องสามารถให้คาปรึ กษา และให้บริ การเพื่อประโยชน์ของหอการค้า
ได้ที่ปรึ กษาแต่ละคนจะต้องได้รับการเสนอชื่อ จากสมาชิกคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนและได้รับการ
รับรองจากสามในสี่ ของจานวนสมาชิกคณะกรรมการ ทั้งผูท้ ี่เป็ นสมาชิกและไม่ได้เป็ นสมาชิกหอการค้ามี
สิ ทธิได้รับการเสนอชื่อได้ แต่ตอ้ งไม่ใช่สมาชิกคณะกรรมการชุดปัจจุบนั ที่ปรึ กษาแต่ละคนจะดารงตาแหน่ง
เป็ นเวลา 2 ปี นับจากวันที่แต่งตั้ง หรื อตามวาระที่คณะกรรมการกาหนด สาหรับคุณสมบัติของที่ปรึ กษา
ผูแ้ ทนควรมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
a. จะต้องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ
b. จะต้องไม่ถูกประกาศให้เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรื อบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
c. จะต้องไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลมาก่อน เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ
หรื อความผิดซึ่งกระทาโดยประมาท
d. จะต้องมีฐานะทางการเงินพอสมควร
e. จะต้องเป็ นผูม้ ีความประพฤติดี

17.15

หากได้รับคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวนกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
สามารถแต่งตั้งสมาชิกสามัญที่เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญที่เป็ นนิติบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งที่ว่างอยูใ่ นคณะกรรมการได้ จนกว่าจะครบวาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง โดยการแต่งตั้ง
ดังกล่าวไม่ตอ้ งมีการรับรองจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ในกรณีต่อไปนี้
a.

เสี ยชีวิต

b.

ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ

c.

ลาออกโดยมีหนังสื อแจ้งประธานกรรมการ

d.

ถูกศาลสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
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e.

17.16

ถูกศาลสั่งให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ

คณะกรรมการสามารถให้กรรมการออกจากการเป็ นกรรมการในกรณี ที่กรรมการผูน้ ้ นั
a. ได้รับการพิจารณาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
b. ได้รับการพิจารณาว่าบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 17.1 โดยสุ จริ ต หรื อ
c. ได้รับการพิจารณาว่าหากยังคงดารงตาแหน่งกรรมการอยู่ จะทาให้หอการค้าเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
การให้ออกจากการเป็ นกรรมการจะต้องผ่านการรับรองโดยเสี ยงไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวน
คณะกรรมการทั้งหมด แต่ไม่นบั รวมกรรมการที่ถูกพิจารณาให้ออก ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสี ยง หรื อมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ หลังจากนั้น คณะกรรมการจะทาหนังสื อแจ้งไปยังกรรมการที่ถูกให้ออกทราบ

17.17

คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งผูอ้ านวยการหรื อเลขานุการบริ หารให้ดูแลกิจการทัว่ ไปของหอการค้าตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย และข้อบังคับของหอการค้า โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะกรรมการ ผูอ้ านวยการ
สามารถเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการได้แต่จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงหากผูอ้ านวยการผูน้ ้ นั ไม่ได้เป็ น
สมาชิกคณะกรรมการอานาจในการลงนามของผูอ้ านวยการ จะต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หาก
ผูอ้ านวยการไม่อยู่ ประธานกรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้

ข้ อ 18: วาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการจะสิ้นสุ ดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
a.

สิ้นสุ ดการดารงตาแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ หรื อในกรณีลาออกจากตาแหน่ง หรื อถูกให้ออก
จากตาแหน่ง หรื อมีเหตุอื่นทาให้ตาแหน่งว่างลง ดังที่กาหนดในข้อ 17

b.

สมาชิกภาพระดับสามัญของกรรมการหรื อนิติบคุ คลที่กรรมการเป็ นผูแ้ ทนสิ้นสุ ดลง ดังที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 13, 14 และ 15

c.

กรรมการขาดคุณสมบัติตามมาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1996)

d.

กระทรวงพาณิ ชย์มีคาสัง่ ให้พน้ จากตาแหน่ง ภายใต้ขอ้ กาหนดในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1996)

หมวด 6: การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ
ข้ อ 19: ข้อบังคับของหอการค้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญหรื อที่ประชุมใหญ่วิสามัญและเมื่อได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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19.1

มีการระบุเนื้อหาของการแก้ไขที่เสนอไว้ในวาระการประชุมที่ส่งให้แก่สมาชิกหอการค้าแล้ว

19.2

ตามข้อ 20.3 เนื้อหาของการแก้ไขที่เสนอได้รับการรับรองโดยเสี ยงข้างมากสองในสามของจานวน
สมาชิกสามัญทั้งหมดที่อยูใ่ นที่ประชุม มีผแู ้ ทนในที่ประชุมใหญ่ประจาปี หรื อที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

19.3

การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังต่อไปนี้จะต้องผ่านการลงคะแนนที่มีสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บ
ห้า(95%) มาเข้าร่ วม
a. ข้อ 10 ข้อกาหนดที่ระบุว่าคณะกรรมการมีอานาจตัดสิ นใจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาว่าผูส้ มัครมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การเป็ นสมาชิกสามัญหรื อไม่และคณะกรรมการไม่จาเป็ นต้อง ให้เหตุผล
ในการปฏิเสธการรับผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิก
b. ข้อ 17
(1) ข้อกาหนดที่ระบุว่ากรรมการส่วนใหญ่จะต้องมีสัญชาติไอริ ช และ
(2) ข้อกาหนดที่ระบุว่าประธานกรรมการ รองประธานกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน และเหรัญญิก
จะต้องมีสัญชาติไอริ ช

หมวด 7: การบัญชีของหอการค้า
ข้ อ 20: ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสิ้นปี บัญชีของหอการค้า
ข้ อ 21: ให้เลือกผูส้ อบบัญชีในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง โดยต้องเป็ นบุคคลเดียวหรื อหลายคน ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก
คณะกรรมการ ผูส้ อบบัญชีจะต้องตรวจสอบงบดุลประจาปี และงบการเงิน รวมทั้งบัญชีต่าง ๆ ของหอการค้าด้วย ให้กาหนด
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในการประชุมใหญ่ของสมาชิก
ข้ อ 22: คณะกรรมการจะต้องจัดทางบดุลประจาปี งบกาไรขาดทุนประจาปี และรายงานประจาปี ของหอการค้า งบดุลต้องส่ง
ให้กบั ผูส้ อบบัญชีเพื่อตรวจสอบให้แล้วเสร็ จก่อนการประชุมใหญ่ประจาปี โดยต้องเสนองบการเงินซึ่งผูส้ อบบัญชีได้รับรอง
แล้ว รวมทั้งรายงานประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้นปี บัญชี
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หมวด 8: การเลิกหอการค้า
ข้ อ 23: หอการค้านี้อาจเลิกได้โดยการประชุมใหญ่วิสามัญ
23.1

เมื่อเป็ นที่ประจักษ์ว่าวัตถุประสงค์หรื อกิจการของหอการค้าขัดต่อกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสวัสดิภาพทาง
เศรษฐกิจหรื อความมัน่ คงของประเทศ หรื อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศ

23.2

เมื่อหอการค้าละเมิดมาตรา 29 ในพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1996) โดยการละเมิดดังกล่าว
สร้างความเสี ยหายอย่างร้ายแรง

23.3

เมื่อหอการค้าไม่สามารถดาเนินกิจการหรื อได้ยตุ ิกิจการต่าง ๆ มาเป็ นเวลาสองปี ขึ้นไป

23.4

เมื่อเป็ นที่ประจักษ์ว่าหอการค้าเป็ นสาเหตุหรื ออนุญาตให้บคุ คลที่มิใช้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
ในการดาเนินกิจการของหอการค้า

23.5

เมื่อมีการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงสองในสามของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดที่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อโดย
ผูแ้ ทนในที่ประชุมใหญ่ประจาปี หรื อที่ประชุมใหญ่วิสามัญที่เรี ยกประชุมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

23.6

เมื่อหอการค้าถูกประกาศให้ลม้ ละลาย

ข้ อ 24: ในกรณี ที่หอการค้านี้ตอ้ งเลิกไปตามข้อ 23 ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งผูช้ าระบัญชี หากหอการค้านี้ตอ้ งเลิกไปตามข้อ 23.123.4 ให้คณะกรรมการเลือกผูช้ าระบัญชี
ข้ อ 25: หลังจากเลิกหอการค้า หากมีทรัพย์สินของหอการค้าเหลือจากการชาระบัญชี ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณะ ที่ไม่แสวง
ผลกาไรตามที่มติของคณะกรรมการเห็นสมควร
หมวด 9: บทเฉพาะกาล
ข้ อ 26: เมื่อนายทะเบียนหอการค้ากรุ งเทพมหานครได้อนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นหอการค้าแล้ว ให้ผเู ้ ริ่ มก่อการจัดตั้ง ทุกคนทาหน้าที่
คณะกรรมการชัว่ คราว จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกตามข้อบังคับนี้ การประชุมใหญ่เพื่อจุดประสงค์ในการ
เลือกคณะกรรมการนั้นจะต้องจัดขึ้นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นหอการค้า
ข้ อ 27: เพื่อประโยชน์แห่งความในข้อ 10 ให้ถือว่าผูเ้ ริ่ มก่อการทุกคนเป็ นสมาชิกสามัญ
ข้ อ 28: ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่นายทะเบียนหอการค้ากรุ งเทพมหานครได้อนุญาตให้จดั ตั้งเป็ นหอการค้าเป็ นต้นไป
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