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ข้อบงัคับหอการค้าไทยไอร์แลนด์ 

 

หมวด 1: ช่ือและท่ีอยู่ 

 

ข้อ 1: หอการคา้แห่งน้ีช่ือว่า “หอการคา้ไทยไอร์แลนด”์ โดยเรียกภาษาองักฤษว่า “Irish Thai Chamber of Commerce” ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หอการคา้” 

ข้อ 2: ส านกังานหอการคา้ตั้งอยูท่ี่ [ใส่ท่ีอยูส่ านกังานใหม่] 

ข้อ 3: ตราของหอการคา้ มีเคร่ืองหมายเป็นรูปดงัน้ี 

 

หมวด 2: วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 4: วตัถุประสงคข์องหอการคา้เป็นดงัต่อไปน้ี 

4.1 ส่งเสริมและพฒันาสัมพนัธภาพทางธุรกิจเพื่อประโยชนด์า้นการพาณิชย ์ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นเกษตรกรรม 
และดา้นเศรษฐกิจระหว่างไอร์แลนดแ์ละราชอาณาจกัรไทย 

4.2 ส่งเสริมความร่วมมือและสัมพนัธภาพทางธุรกิจระหว่างนกัธุรกิจชาวไอริชในประเทศไทยและนกัธุรกิจชาว
ไทยรวมทั้งในภูมิภาคใกลเ้คียง 

4.3 ให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของแต่ละประเทศและภาครัฐบาลในการพฒันาการคา้ อุตสาหกรรม การลงทุน 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

4.4 ให้ค  าปรึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อผลประโยชนใ์นทางธุรกิจของชาวไอร์แลนดใ์นประเทศไทย
และในภูมิภาคใกลเ้คียง ทั้งดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การลงทุน และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.5 ด าเนินกิจกรรมและให้บริการตามหนา้ท่ีของหอการคา้ 

4.6 รวบรวมข่าวสาร ขอ้มูล และสถิติทัว่ไปเก่ียวกบัการคา้การอุตสาหกรรม กฎหมายและการเงินท่ีเป็น
ประโยชน์ เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก 

4.7 ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมเพือ่การกุศลและสวสัดิการสังคม 
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หมวด 3: สมาชิกภาพ 

 

ข้อ 5: หอการคา้ตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงมีภูมิล าเนาในราชอาณาจกัรไทยและมีสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาติ
ไอร์แลนดห์รือนิติบคุคลท่ีมีบคุคลธรรมดาสัญชาติไอร์แลนดเ์ป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้เกินร้อยละห้าสิบ (50%) ของ
จ านวนเงินทนุของนิติบุคคลนั้นรวมทั้งสาขาของนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด ์ สมาชิกหอการคา้ทั้งหมดจะตอ้ง
ประกอบวิสาหกิจในทางการคา้ การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ หรือมี
ส านกังานอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

ข้อ 6: สมาชิกภาพแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

6.1 สมาชิกสามญั (รวมถึงสมาชิกสามญัพิเศษ) 

6.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

 

ข้อ 7:  

7.1   “สมาชิกสามญั” จะตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบวิสาหกิจในทางการคา้ อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และการเป็นสมาชิกนั้นไดรั้บการอนุมติัจากจากคณะกรรมการ 

7.2  “สมาชิกสามญัพิเศษ” จะตอ้งเป็นนิติบคุคลซ่ึง นอกจากจะมีคุณสมบติัตามขอ้ 5 แลว้ จะตอ้งมีคุณสมบติัครบ
ตามขอ้ก าหนดส าหรับสมาชิกสามญัและเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีคุณสมบติัเพียงพอและมีสายสัมพนัธ์กบัประเทศ
ไอร์แลนด ์ส าหรับการไดรั้บการพิจารณาให้เป็นสมาชิกสามญั โดยคณะกรรมการอาจมีมติและเผยแพร่เกณฑก์ารพิจารณาบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัในการเป็นสมาชิกสามญัพิเศษ 

สมาชิกสามญัส่วนใหญ่ (รวมทั้งสมาชิกสามญัพิเศษดว้ย) จะตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาติไอริชหรือนิติบคุคล ตามท่ีไดร้ะบุไว้
ในขอ้ 5 สมาชิกสามญัทุกคนมีสิทธิออกเสียงคนละหน่ึงเสียงในกรณีท่ีสมาชิกสามญัเป็นนิติบคุคล ท่ีแต่งตั้งผูแ้ทนมากกว่าหน่ึง
คนให้เขา้ร่วมการประชุมให้ถือว่าการออกเสียงของผูแ้ทนเหล่านั้นรวมกนัเป็นหน่ึงเสียง 

ข้อ 8: สมาชิกกิตติมศกัด์ิคือผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้อุปการคุณแก่หอการคา้ ซ่ึงสามารถสร้างช่ือเสียงให้แก่หอการคา้ และ/หรือเป็น
ท่ีรู้จกัจากกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่หอการคา้หรือแวดวงนกัธุรกิจชาวไอริชการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ จะตอ้ง
ไดรั้บการเสนอช่ือจากสมาชิกหอการคา้ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา (คณะกรรมการ) และผา่นการ
อนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ สมาชิกกิตติมศกัด์ิ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมของหอการคา้ไดท้ั้งหมด และจะไดรั้บสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั แต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงและไม่ไดรั้บอนุญาต ให้สมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 
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ข้อ 9: คุณสมบติัของสมาชิก: นอกเหนือจากคุณสมบติัของสมาชิกท่ีระบุไวใ้นขอ้ 7 และ 8 แลว้ ผูส้มคัรเป็นสมาชิกจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

9.1  ในกรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

a. จะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

b. จะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย บคุคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

c. จะตอ้งไม่เคยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลมาก่อน เวน้แต่เป็นความผิดลหุ
โทษหรือความผดิซ่ึงกระท าโดยประมาท 

d. จะตอ้งมีฐานะทางการเงินพอสมควร 

e. จะตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติดี 

9.2  ในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคล 

a. จะตอ้งไมเ่ป็นนิติบคุคลลม้ละลาย 

b. จะตอ้งมีการด าเนินกิจการและมีผลก าไรอยา่งสม ่าเสมอ  

c. จะตอ้งจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งกบัหน่วยงานของรัฐ ณ สถานท่ีประกอบการตั้งอยู ่

9.3  นิติบคุคลสามารถแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหน่ึงหรือสองคนเป็นผูแ้ทนถาวร หรือแต่งตั้ง บคุคลธรรมดาอีกคน
หน่ึงเป็นผูแ้ทนส ารอง ซ่ึงจะกระท าการในนามของนิติบุคคลในกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอการคา้ ผูแ้ทน
สามารถกระท าการแทนสมาชิกในประเด็นเดียวกนัไดเ้พียงคร้ังละหน่ึงคนเท่านั้น ผูแ้ทนถาวรหรือผูแ้ทน
ส ารองสามารถใชสิ้ทธิแทนนิติบคุคลไดเ้พียงเท่าท่ีนิติบคุคลนั้นจะพึงมี 

9.4  บุคคลธรรมดาซ่ึงกระท าการเป็นผูแ้ทนถาวรหรือผูแ้ทนส ารองใหก้บันิติบคุคลหน่ึงแลว้ ไม่อาจไดรั้บการ
แต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนถาวรหรือผูแ้ทนส ารองของนิติบุคคลอ่ืนได ้

9.5 บุคคลธรรมดาท่ีกระท าการในฐานะผูแ้ทนถาวรหรือผูแ้ทนส ารองของนิติบุคคล สามารถเป็นสมาชิกไดต้าม
สิทธิของตน 

9.6 ให้น าความในขอ้ 9.1 มาใชก้บั คณุสมบติัของผูแ้ทนนิติบคุคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้กระท าการแทนนิติบุคคลนั้น 

 

ข้อ 10: การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ให้เป็นไปดงัน้ี 

10.1 การสมคัรจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบที่หอการคา้ก าหนด และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการ และจะตอ้งส่งใบ
สมคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัส านกังานหอการคา้ โดยจ่าหนา้ถึงเลขาธิการใหญห่รือกรรมการท่ีกระท า
การแทนเลขาธิการและตอ้งประกอบ ดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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a. ช่ือและท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล หมายเลขโทรพิมพ ์และ/หรือโทรสารของผูส้มคัร 

b. ประเภทของสมาชิกภาพท่ีตอ้งการสมคัร 

c. ประเภทของวิสาหกิจท่ีผูส้มคัรประกอบการ 

d. การยินยอมให้จดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศไทย 

e. ใบสมคัรและขอ้มูลท่ีส่งสามารถอยูใ่นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และกระท าดว้ยขั้นตอนแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้

10.2 เม่ือไดรั้บใบสมคัรแลว้ ใบสมคัรจะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการในการประชุมคร้ังถดัไป ใบสมคัรสมาชิก
จะตอ้งผา่นการอนุมติัตามญตัติคณะกรรมการตามดุลยพินิจเท่านั้น โดยตอ้งผา่นการลงมติโดยเสียงขา้งมาก
ของกรรมการในท่ีประชุม เม่ือคณะกรรมการอนุมติัให้รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ สมาชิกภาพจะเร่ิมตน้
ทนัที 

10.3 เม่ือคณะกรรมการรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ผูส้มคัรจะไดรั้บการแจง้เตือนทนัที 

 

ข้อ 11: สิทธิและหนา้ท่ี 

11.1 สิทธิ: สมาชิกหอการคา้ท่ีไดช้ าระค่าบ ารุงสมาชิกภาพเตม็จ านวนแลว้ จะมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

a. ไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการอนัอยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคข์อง
หอการคา้ 

b. ให้ค  าแนะน าหรือเสนอความคดิเห็นต่อหอการคา้ โดยอยูภ่ายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องหอการคา้ 
ผา่นคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามญั 

c. ขอให้มีการช้ีแจงเก่ียวกบักิจการและ/หรือขอตรวจสอบทรัพยสิ์นของหอการคา้ได ้โดยท าเป็นหนงัสือ
ยื่นต่อคณะกรรมการ 

d. เขา้ร่วมการอภิปรายในท่ีประชุมใหญ่ แสดงความคดิเห็น ซกัถามกรรมการ และลงมติในท่ีประชุมใหญ่ 

e. ประดบัเคร่ืองหมายของหอการคา้ 

f. เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของสมาชิกอ่ืนในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในท่ีประชุมใหญ่
ประจ าปีและท่ีประชุมใหญ่วิสามญั ตามรูปแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ 

g. เฉพาะสมาชิกสามญัเท่านั้นท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ เสนอช่ือ และเลือกตั้ง
กรรมการ 
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11.2 หน้าท่ี: สมาชิกหอการคา้มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

a. ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของหอการคา้ มติของท่ีประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการ 

b. ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของหอการคา้ และไม่เปิดเผยขอ้มูลใดของหอการคา้ซ่ึงอาจสร้าง
ความเส่ือมเสียแก่หอการคา้ 

c. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของหอการคา้ 

d. รักษาไวซ่ึ้งความสามคัคีปรองดองระหว่างสมาชิก และประกอบกิจการดา้นการคา้และกิจการอื่น ๆ 
โดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

e. ช าระค่าบ ารุงประจ าปีให้แก่หอการคา้ 

f. สมาชิกหอการคา้ท่ีเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ ท่ีอยู ่ท่ีตั้งส านกังาน ประเภทวิสาหกิจ หรือผูแ้ทนนิติ
บุคคล จะตอ้งแจง้คณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

ข้อ 12: ค่าสมคัรสมาชิก: 

12.1 สมาชิกสามญัจะตอ้งช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีในเดือนท่ีคณะกรรมการ
อนุมติัการสมคัรสมาชิกของผูส้มคัร 

12.2 สมาชิกใหม่จะตอ้งช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีในอตัราท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ณ เวลาท่ีการสมคัรสมาชิกผา่นการอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีสมาชิกใหม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกภายใน 180 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีจดัการประชุมใหญ่ประจ าปี ในกรณีดงักล่าว สมาชิกใหม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน และ
ค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีตามอตัราท่ีก าหนดไวก่้อนท่ีจะมีการประชุมใหญ่ประจ าปีได ้

12.3 ค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีจะเรียกเก็บกบัสมาชิกในอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นคร้ังคราว 
และค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีอตัราใหมจ่ะมีผลบงัคบัใชห้ากครบก าหนดช าระค่าบ ารุงสมาชิก
ภาพหลงัจากท่ีมีการเผยแพร่อตัราใหม่นั้นบนเวบ็ไซตข์องหอการคา้แลว้ 

12.4 สมาชิกกิตติมศกัด์ิจะตอ้งช าระค่าลงทะเบียนหรือค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปี เวน้แตจ่ะไดรั้บการ

ยกเวน้จากคณะกรรมการ 

12.5 สมาชิกใหม่จะตอ้งช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีในอตัราท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด ณ เวลาท่ีการสมคัรสมาชิกผา่นการอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีสมาชิกใหม่สมคัรเขา้เป็นสมาชิกภายใน 180 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีจดัการประชุมใหญ่ประจ าปี ในกรณีดงักล่าว สมาชิกใหม่สามารถช าระค่าลงทะเบียน และ
ค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีตามอตัราท่ีก าหนดไวก่้อนท่ีจะมีการประชุมใหญ่ประจ าปีไดก้าร
เปล่ียนแปลงแกไ้ขค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาชิกภาพหอการคา้ประจ าปีจะตอ้งไดรั้บการเสนอตอ่
คณะกรรมการ และไดรั้บการอนุมติัดว้ยการออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี ของ
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จ านวนสมาชิกในคณะกรรมการ จากนั้นจะน าไปเสนอในการประชุมใหญ่ประจ าปีหรือการประชุมใหญ่
วิสามญั แลว้แต่ว่าการประชุมใดจดัขึ้นก่อนโดยจะตอ้งรวมถึงการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีไวด้ว้ย 

12.6 หอการคา้อาจเรียกเก็บค่าบ ารุงพิเศษจากเป็นคร้ังคราว ตามมติของท่ีประชุมใหญ่ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมทั้งหมด 

 

ข้อ 13: สมาชิกท่ีตอ้งการยกเลิกสมาชิกภาพจะตอ้งแจง้ประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษรและช าระค่าธรรมเนียมคงคา้ง
ทั้งหมดต่อหอการคา้ ซ่ึงรวมถึงคา่ลงทะเบียน ค่าบ ารุงสมาชิกภาพประจ าปี และค่าบ ารุงพิเศษ 

ข้อ 14: หอการคา้อาจให้สมาชิกท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือเม่ือเห็นว่าการให้อยูใ่นสมาชิกภาพ ต่อไปจะน าความเส่ือม
เสียมาสู่หอการคา้ ออกจากสมาชิกภาพไดโ้ดยการให้ออกจากสมาชิกภาพ จะตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการซ่ึงจดัขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือจุดประสงคด์งักล่าวหลงัจากนั้น
คณะกรรมการจะท าหนงัสือแจง้ ไปยงัสมาชิกท่ีถูกลงมติให้พน้จากสมาชิกภาพ 

ข้อ 15: การส้ินสุดสมาชิกภาพ: สมาชิกภาพอาจส้ินสุดหรือรับรองโดยมติของคณะกรรมการ ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 

a. เสียชีวิตหรือส้ินสุดสภาพของบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล 

b. ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 7, 8 หรือ 9 

c. ลาออกโดยท าหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการและไดรั้บการรับทราบจากคณะกรรมการ 

d. สมาชิกท่ีถูกส่ังให้เป็นบุคคลลม้ละลายหรือโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล 

e. ตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดซ่ึงกระท าโดย
ประมาท 

f. ส้ินสุดจากการเป็นสมาชิกภาพตามขอ้ท่ี 14 

g. ถูกศาลส่ังให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

h. คา้งช าระค่าบ ารุงสมาชิกภาพเกินสามเดือนนบัจากไดรั้บการแจง้เตือนจากหอการคา้ 

i. คณะกรรมการลงมติเป็นกรณีพิเศษใหเ้พิกถอนการลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการซ่ึงจดัขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือจุดประสงค์
ดงักล่าว โดยมีสาเหตุขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี  

1. เจตนากระท าการท่ีท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของหอการคา้ หรือ 

2. เจตนาละเมิดขอ้บงัคบัน้ี 

 



ฉบบัร่าง 

 
7 

 

หมวด 4: การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 16: การประชุมใหญ่จะจดัใหมี้ขึ้นดงัน้ี 

16.1  ให้จดัการประชุมใหญ่ประจ าปีภายในก าหนด 120 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินปีบญัชีของหอการคา้ เพ่ือพิจารณา
รายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการและกิจกรรมของหอการคา้ พิจารณาและอนุมติังบดุล พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการทุกปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณากิจการอ่ืน ๆ 

a. ประธานคณะกรรมการจะตอ้งเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ประจ าปีทุกคราว หากประธานกรรมการ 
ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ให้รองประธานคนท่ีหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน หากทั้ง
ประธานและรองประธานคนท่ีหน่ึงไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ใหเ้ลือกรองประธาน
คนท่ีสองหรือกรรมการผูใ้ดก็ไดท่ี้อยู ่ณ ท่ีประชุมขึ้นมาเป็นประธานในท่ีประชุมโดยเสียงขา้งมากของ
คณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม หากไม่มีกรรมการมาเขา้ร่วมให้สมาชิกเลือกสมาชิกผูใ้ดก็ไดม้าเป็น
ประธานการประชุมโดยเสียงขา้งมากของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม 

b. สมาชิกทุกคนจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบถึงการประชุมใหญ่ประจ าปีทางโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล หรือ
พนกังานส่งเอกสาร ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนการประชุม หนงัสือเรียกประชุมใหญ่ประจ าปี จะตอ้งระบุ
วนัท่ี เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม 

c. กิจการอนัพึงกระท าในการประชุมใหญ่ประจ าปี มีดงัน้ี  

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังก่อน  

2. ตรวจทานรายงานประจ าปีและผลการด าเนินกิจการของหอการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา (ถา้มี)  

3. พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีการเงินของหอการคา้ (ถา้มี)  

4. เลือกตั้งคณะกรรมการมาแทนท่ีกรรมการท่ีครบวาระ  

5. เลือกตั้งท่ีปรึกษาและผูส้อบบญัชีของหอการคา้ประจ าปีบญัชีนั้น ๆ และก าหนด
ค่าตอบแทน (ถา้มี) และ 

6. กิจกรรมอื่นท่ีตอ้งกระท าโดยอาศยัมติจากท่ีประชุมใหญ่ 

d. สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ประจ าปีจะตอ้งเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นวาระการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งในขอ้ 17 ทุกปี 

16.2 อาจมีการเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามญัไดทุ้กเม่ือ โดยมติของคณะกรรมการ หรือโดยการร้องขอเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไปยงัคณะกรรมการจากสมาชิกสามญัจ านวนอยา่งนอ้ยหน่ึงในห้า และประกอบดว้ยบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไอริชเป็นส่วนใหญ่ หากคณะกรรมการไม่ด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัตามหนงัสือ
ร้องขอ ให้จดัการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีจดัท าขึ้นโดยสมาชิกสามญัอยา่งนอ้ยหน่ึงในห้า ซ่ึงประกอบดว้ย
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บุคคลธรรมดาสัญชาติไอริชเป็นส่วนใหญ่ ภายใน 14 วนัหลงัมีการส่งหนงัสือร้องขอ สมาชิกท่ีเป็นผูจ้ดัท า
หนงัสือร้องขอสามารถท าการเชิญประชุมและจดัการประชุมใหญวิ่สามญัไดด้ว้ยตวัเอง 

a. หนงัสือเรียกประชุมใหญ่วิสามญันั้นจะตอ้งจดัส่งให้สมาชิกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
โดยหนงัสือเรียกประชุม จะตอ้งระบุวาระการประชุม วนัท่ี เวลา และสถานท่ีจดัการประชุม 

16.3  ในการประชุมใหญ่ประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามญัองคป์ระชุมจะตอ้ง ประกอบดว้ยสมาชิกสามญัไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมด (โดยเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือโดยผูแ้ทน หรือโดย
ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในประเทศไทยก าหนด) ซ่ึงจ านวนสมาชิกส่วนใหญ่ท่ี
เขา้ประชุมจะตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาติไอริช หนงัสือมอบฉนัทะท่ีถือโดยผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมการ
ประชุมแทนสมาชิกจะนบัรวมเป็นองคป์ระชุมท่ีมีสิทธ์ิลงมติ สมาชิกสามญัทุกคนมีสิทธิในการแต่งตั้ง
สมาชิกอ่ืนให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ของตนในการเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะ
แต่ละคนจะมีสิทธิ ไดรั้บการแต่งตั้งจากสามญัไดเ้พียง 1 คนเท่านั้นในการลงคะแนน  

16.4 หากก าหนดการประชุมไดล่้วงเลยไป 30 นาทีหลงัก าหนดเวลาเร่ิมประชุม ท่ีประชุมมีสมาชิกมาไม่ครบองค์
ประชุม ใหเ้ล่ือนการประชุมนั้นออกไปอีก 30 นาที หลงัจากนั้น สามารถเร่ิมตน้การประชุมไดห้ากมีสมาชิก
สามญัอยา่งนอ้ยหน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมดของหอการคา้ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นส าหรับ
สมาชิกสามญั ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 16.5 มาเขา้ร่วมประชุม มิฉะนั้น ให้เล่ือนการประชุมออกไป และให้
คณะกรรมการจดัประชุมใหม่ภายในก าหนดเวลา 30 วนันบัจากวนัประชุมเดิม โดยจะตอ้งส่งหนงัสือเรียก
ประชุมให้แก่สมาชิกทุกคนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม 

16.5 สมาชิกสามญัทุกคนมีสิทธิลงคะแนนหน่ึงเสียง และในการลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ ให้ถือเอาเสียงขา้ง
มากดว้ยวิธีชูมือ หากสมาชิกมาปรากฎตวัดว้ยตนเอง หรือใชวิ้ธีการอนัเหมาะสมหากผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เวน้แตข่อ้บงัคบัจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

16.6 การประชุมใหญ่ประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามญัสามารถจดัขึ้นในรูปแบบการประชุมทางวิดีโอ ผา่น
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ไดห้รือโดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์เท่าท่ีอนุญาต ให้ท าไดภ้ายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในประเทศไทย 

 

 

 

หมวด 5: คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

 

ข้อ 17: คณะกรรมการจะตอ้งดูแลกิจการของหอการคา้ และจะตอ้งไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกสามญัในท่ีประชุมใหญ่ 
หนา้ท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปดงัต่อไปน้ี 



ฉบบัร่าง 

 
9 

 

 

17.1  อ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการมีดงัน้ี  

a. บริหารจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของหอการคา้ตามขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุม  

b. เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกคราว หากปราศจากเหตุอนัสมควร 

c. เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการ  

d. ก าหนดขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของหอการคา้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และ  

e. ว่าจา้ง แต่งตั้ง และถอดถอนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และพนกังาน ในการ
ประกอบกิจการเฉพาะอยา่งหรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ อนัอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีของหอการคา้ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของหอการคา้เป็นไปโดยเรียบร้อย ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดงักล่าว จะ
แต่งตั้งจากกรรมการและสมาชิกของหอการคา้หรือบคุคลอ่ืนก็ได ้

17.2 คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกสามญัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ โดยมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 9 คน และไม่เกิน 17 คน คณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบคุคลธรรมดาสัญชาติไอริชเป็นส่วนใหญ่ 
กรรมการแต่ละคนจะมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการจะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองคราว
ติดต่อกนัมิได ้เวน้แต่ มีกรรมการท่ียอมรับการเสนอช่ือเป็นกรรมการไม่เพียงพอ ในกรณีดงักล่าว กรรมการ
สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปอีกคราวไดต้ามความจ าเป็น 

17.3 การประชุมคณะกรรมการจะตอ้งจดัขึ้นทุก 3 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย หรือมากกว่านั้นตามความจ าเป็นหากมี
กิจการเร่งด่วน โดยจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 8 คร้ัง ภายในระยะเวลาทุก 2 ปี หากปราศจากเหตุขดัขอ้ง หากจ าเป็น 
ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีกระท าการแทนประธาน หรือกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน สามารถเรียก
ประชุมพิเศษได ้

17.4 กรรมการกิตติมศกัด์ิ คณะกรรมการมีสิทธิอนุมติัให้แตง่ตั้งกรรมการกิตติมศกัด์ิไม่เกิน 5 คนโดยเสียงขา้ง
มาก ซ่ึงประธานอาจอนุญาตให้กรรมการกิตติมศกัด์ิเขา้ร่วมและพูดในท่ีประชุมคณะกรรมการ แต่จะไม่มี
อ านาจ หนา้ท่ี หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน คุณสมบติัของกรรมการกิตติมศกัด์ินั้นให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด และกรรมการกิตติมศกัด์ิจะไมน่บัรวมในคณะกรรมการ 

17.5  หากในคณะกรรมการมีบคุคลธรรมดาสัญชาติไอริชนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงหรือมีต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการ
จะตอ้งเชิญผูท่ี้บคุคลธรรมดาสัญชาติไอริชเสนอช่ือขึ้นมาด ารงต าแหน่งกรรมการหอการคา้ ในกรณีดงักล่าว 
จะตอ้งมีการส่งหนงัสือไปยงัสมาชิกหอการคา้ทั้งหมด เพ่ือแจง้และสอบถามว่าสมาชิกสามญัตอ้งการเสนอ
ช่ือผูส้มคัรหรือไม่ คณะกรรมการจะรับรองค าตอบที่ส่งมาภายในก าหนดเวลา 15 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีลงไวใ้น
หนงัสือ หลงัจากไดรั้บการเสนอช่ือแลว้ คณะกรรมการจะตอ้งรับรองกรรมการใหม่โดยยดึเอาตามเสียงขา้ง
มากสองในสามของจ านวนสมาชิกในคณะกรรมการวาระของกรรมการใหม่จะด าเนินไปจนถึงการประชุม
ใหญ่ประจ าปีคร้ังถดัไป ซ่ึงกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะสมคัรเขา้รับการเลือกตั้ง ในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลง 
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17.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการคา้จะตอ้งใชวิ้ธีชูมือลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เวน้แต่จะ
มีสมาชิกสามญัร้องขอให้ลงคะแนนลบั การลงคะแนนลบัจะตอ้งด าเนินไป ตามรูปแบบที่ประธานในท่ี
ประชุมใหญ่ก าหนด ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั จะเป็นการชูมือก็ดี หรือในการลงคะแนนลบักดี็ ใหผู้เ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

17.7 กรรมการหอการคา้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17.2 
และสามารถไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกไดไ้ม่เกินสองคราวติดตอ่กนั นอกเสียจากว่าไม่มีกรรมการใหม่ตก
ลงสมคัรรับเลือกตั้งตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

17.8 คณะกรรมการจะเลือกตั้งต าแหน่งดงัต่อไปน้ีจากสมาชิกในคณะกรรมการดว้ยกนัเอง 

a. ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ มีหนา้ท่ีอ านวยการเพื่อให้กิจการของหอการคา้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัน้ีและกฎขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของหอการคา้ และเป็นผูแ้ทนของหอการคา้ในกิจการอนั
เก่ียวกบับุคคลภายนอก และเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนในท่ีประชุมใหญ่ 

b. รองประธานจ านวนสองคน - รองประธาน มีหนา้ท่ีช่วยเหลือประธานกรรมการในกิจการทั้งปวงอนัอยู่
ในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการ และเป็นผูท้  าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการเม่ือประธาน
กรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองประธานคนท่ีหน่ึงและรอง
ประธานคนท่ีสองตามดุลยพินิจของตน 

c. เลขาธิการ มีหนา้ท่ีเตรียมการส่ือสารเพื่อโตต้อบและเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดของหอการคา้ เป็น
เลขานุการในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

d. เหรัญญิก - เหรัญญิกมีหนา้ท่ีรักษาและจ่ายเงินของหอการคา้ ท าบญัชี เก็บรักษาและจดัการรายหาร
ทรัพยสิ์นของหอการคา้ ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

e. นายทะเบียน - นายทะเบียนมีหนา้ท่ีจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่าง ๆ อนัมิใช่ทะเบียนเก่ียวกบั
การเงินของหอการคา้ ดูแลรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย 

เจา้หนา้ท่ีทุกต าแหน่งอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี และไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดกนัเกินสองคราวได ้

17.9 ประธานกรรมการจะตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาติไอริช  

a. หากประธานกรรมการไม่อยู ่ให้รองประธานคนท่ีหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

b. หากทั้งประธานและรองประธานคนท่ีหน่ึงไม่อยู ่ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งรองประธานคนท่ีสองหรือ
กรรมการผูใ้ดก็ไดท่ี้อยู ่ณ ท่ีประชุมขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม 

17.10 องคป์ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกคณะกรรมการทั้งหมด 
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17.11  การประชุมคณะกรรมการอาจจดัขึ้นในรูปแบบการประชุมทางวิดีโอ ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือโดยใชอ้ปุกรณ์ส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์เท่าท่ีอนุญาตให้ท าไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

17.12  สมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสามารถลาออกจากคณะกรรมการไดทุ้กเม่ือ โดยท าหนงัสือแจง้
ความประสงคต์่อประธานกรรมการ หากคณะกรรมการประกอบดว้ยสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งนอ้ยกว่า 9 คน 
จะตอ้งขอให้มีการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่วิสามญั 

17.13 คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งอนุกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกคณะกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคน เพื่อดูแล
กิจการพิเศษต่าง ๆ คณะกรรมการจะตอ้งก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงานให้แก่
อนุกรรมการดงักล่าว 

17.14 คณะกรรมการจะตอ้งเชิญผูที้ไดรั้บการเสนอช่ือจากบคุคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไอริชหรือสัญชาติอื่น ๆ มา
เป็นท่ีปรึกษาบคุคลธรรมดาเหล่าน้ีจะตอ้งสามารถให้ค  าปรึกษา และใหบ้ริการเพ่ือประโยชน์ของหอการคา้
ไดท่ี้ปรึกษาแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการเสนอช่ือ จากสมาชิกคณะกรรมการอย่างนอ้ยหน่ึงคนและไดรั้บการ
รับรองจากสามในส่ีของจ านวนสมาชิกคณะกรรมการ ทั้งผูท่ี้เป็นสมาชิกและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกหอการคา้มี
สิทธิไดรั้บการเสนอช่ือได ้แต่ตอ้งไม่ใช่สมาชิกคณะกรรมการชุดปัจจุบนั ท่ีปรึกษาแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง
เป็นเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีแต่งตั้ง หรือตามวาระท่ีคณะกรรมการก าหนด ส าหรับคุณสมบติัของท่ีปรึกษา 
ผูแ้ทนควรมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

a. จะตอ้งเป็นผู้บรรลนิุติภาวะ 

b. จะตอ้งไม่ถูกประกาศให้เป็นบคุคลลม้ละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

c. จะตอ้งไมเ่คยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลมาก่อน เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ
หรือความผิดซ่ึงกระท าโดยประมาท 

d. จะตอ้งมีฐานะทางการเงินพอสมควร  

e. จะตอ้งเป็นผูมี้ความประพฤติดี 

17.15  หากไดรั้บคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสองในสามของจ านวนกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
สามารถแต่งตั้งสมาชิกสามญัท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือผูแ้ทนของสมาชิกสามญัท่ีเป็นนิติบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งท่ีว่างอยูใ่นคณะกรรมการได ้จนกว่าจะครบวาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง โดยการแต่งตั้ง
ดงักล่าวไม่ตอ้งมีการรับรองจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ในกรณีต่อไปน้ี 

a. เสียชีวิต 

b. ออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ 

c. ลาออกโดยมีหนงัสือแจง้ประธานกรรมการ 

d. ถูกศาลส่ังให้เป็นบคุคลลม้ละลาย 
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e. ถูกศาลส่ังให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

17.16 คณะกรรมการสามารถให้กรรมการออกจากการเป็นกรรมการในกรณีท่ีกรรมการผูน้ั้น  

a. ไดรั้บการพิจารณาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม  

b. ไดรั้บการพิจารณาว่าบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 17.1 โดยสุจริต หรือ  

c. ไดรั้บการพิจารณาว่าหากยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการอยู ่จะท าใหห้อการคา้เส่ือมเสียช่ือเสียง  

การให้ออกจากการเป็นกรรมการจะตอ้งผา่นการรับรองโดยเสียงไม่ต ่ากว่าสองในสามของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด แต่ไม่นบัรวมกรรมการท่ีถูกพิจารณาให้ออก ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ หลงัจากนั้น คณะกรรมการจะท าหนงัสือแจง้ไปยงักรรมการท่ีถูกให้ออกทราบ 

17.17 คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งผูอ้  านวยการหรือเลขานุการบริหารให้ดูแลกิจการทัว่ไปของหอการคา้ตาม
วตัถุประสงค ์นโยบาย และขอ้บงัคบัของหอการคา้ โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการ ผูอ้  านวยการ
สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการไดแ้ต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงหากผูอ้  านวยการผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกคณะกรรมการอ านาจในการลงนามของผูอ้  านวยการ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการ หาก
ผูอ้  านวยการไม่อยู ่ประธานกรรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

ข้อ 18: วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการจะส้ินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

a. ส้ินสุดการด ารงต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ หรือในกรณีลาออกจากต าแหน่ง หรือถูกให้ออก
จากต าแหน่ง หรือมีเหตุอื่นท าใหต้ าแหน่งว่างลง ดงัท่ีก าหนดในขอ้ 17 

b. สมาชิกภาพระดบัสามญัของกรรมการหรือนิติบคุคลท่ีกรรมการเป็นผูแ้ทนส้ินสุดลง ดงัท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 13, 14 และ 15 

c. กรรมการขาดคุณสมบติัตามมาตราท่ี 26 ของพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1996) 

d. กระทรวงพาณิชยมี์ค าส่ังให้พน้จากต าแหน่ง ภายใตข้อ้ก าหนดในมาตรา 40 ของพระราชบญัญติั
หอการคา้ พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1996) 

 

 

หมวด 6: การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ 

 

ข้อ 19: ขอ้บงัคบัของหอการคา้จะเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่สามญัหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัและเม่ือได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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19.1 มีการระบุเน้ือหาของการแกไ้ขท่ีเสนอไวใ้นวาระการประชุมท่ีส่งให้แก่สมาชิกหอการคา้แลว้ 

19.2 ตามขอ้ 20.3 เน้ือหาของการแกไ้ขท่ีเสนอไดรั้บการรับรองโดยเสียงขา้งมากสองในสามของจ านวน 
สมาชิกสามญัทั้งหมดท่ีอยูใ่นท่ีประชุม มีผูแ้ทนในท่ีประชุมใหญ่ประจ าปีหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญั 

19.3 การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ีจะตอ้งผา่นการลงคะแนนท่ีมีสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบ
ห้า(95%) มาเขา้ร่วม  

a. ขอ้ 10 ขอ้ก าหนดท่ีระบุว่าคณะกรรมการมีอ านาจตดัสินใจโดยเดด็ขาดในการพิจารณาว่าผูส้มคัรมี
คุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑก์ารเป็นสมาชิกสามญัหรือไม่และคณะกรรมการไม่จ าเป็นตอ้ง ให้เหตุผล
ในการปฏิเสธการรับผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิก  

b. ขอ้ 17 

(1)  ขอ้ก าหนดท่ีระบุว่ากรรมการส่วนใหญจ่ะตอ้งมีสัญชาติไอริช และ  

(2)  ขอ้ก าหนดท่ีระบุว่าประธานกรรมการ รองประธานกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคน และเหรัญญิก 
จะตอ้งมีสัญชาติไอริช 

 

 

หมวด 7: การบัญชีของหอการค้า 

 

ข้อ 20: ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี เป็นวนัส้ินปีบญัชีของหอการคา้ 

ข้อ 21: ให้เลือกผูส้อบบญัชีในการประชุมใหญ่แต่ละคร้ัง โดยตอ้งเป็นบคุคลเดียวหรือหลายคน ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
คณะกรรมการ ผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบงบดุลประจ าปีและงบการเงิน รวมทั้งบญัชีต่าง ๆ ของหอการคา้ดว้ย ให้ก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในการประชุมใหญข่องสมาชิก 

ข้อ 22: คณะกรรมการจะตอ้งจดัท างบดุลประจ าปี งบก าไรขาดทนุประจ าปี และรายงานประจ าปีของหอการคา้ งบดุลตอ้งส่ง
ให้กบัผูส้อบบญัชีเพ่ือตรวจสอบให้แลว้เสร็จก่อนการประชุมใหญ่ประจ าปี โดยตอ้งเสนองบการเงินซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรอง
แลว้ รวมทั้งรายงานประจ าปี ต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมติัภายใน 120 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินปีบญัชี 
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หมวด 8: การเลิกหอการค้า 

 

ข้อ 23: หอการคา้น้ีอาจเลิกไดโ้ดยการประชุมใหญ่วิสามญั 

 

23.1  เม่ือเป็นท่ีประจกัษว่์าวตัถุประสงคห์รือกิจการของหอการคา้ขดัต่อกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสวสัดิภาพทาง
เศรษฐกิจหรือความมัน่คงของประเทศ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประเทศ 

23.2  เม่ือหอการคา้ละเมิดมาตรา 29 ในพระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1996) โดยการละเมิดดงักล่าว
สร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

23.3 เม่ือหอการคา้ไม่สามารถด าเนินกิจการหรือไดย้ติุกิจการต่าง ๆ มาเป็นเวลาสองปีขึ้นไป 

23.4 เม่ือเป็นท่ีประจกัษว่์าหอการคา้เป็นสาเหตุหรืออนุญาตให้บคุคลท่ีมิใชก้รรมการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
ในการด าเนินกิจการของหอการคา้ 

23.5 เม่ือมีการลงมติดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมดท่ีอยูใ่นท่ีประชุม หรือโดย
ผูแ้ทนในท่ีประชุมใหญ่ประจ าปีหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัท่ีเรียกประชุมเพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 

23.6 เม่ือหอการคา้ถูกประกาศให้ลม้ละลาย 

 

ข้อ 24: ในกรณีท่ีหอการคา้น้ีตอ้งเลิกไปตามขอ้ 23 ใหท่ี้ประชุมใหญ่แต่งตั้งผูช้  าระบญัชี หากหอการคา้น้ีตอ้งเลิกไปตามขอ้ 23.1-
23.4 ให้คณะกรรมการเลือกผูช้  าระบญัชี 

ข้อ 25: หลงัจากเลิกหอการคา้ หากมีทรัพยสิ์นของหอการคา้เหลือจากการช าระบญัชี ให้โอนให้แก่องคก์รสาธารณะ ท่ีไม่แสวง
ผลก าไรตามท่ีมติของคณะกรรมการเห็นสมควร 

 

หมวด 9: บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 26: เม่ือนายทะเบียนหอการคา้กรุงเทพมหานครไดอ้นุญาตใหจ้ดัตั้งเป็นหอการคา้แลว้ ให้ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้ง ทุกคนท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการชัว่คราว จนกว่าจะไดมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกตามขอ้บงัคบัน้ี การประชุมใหญ่เพ่ือจุดประสงคใ์นการ
เลือกคณะกรรมการนั้นจะตอ้งจดัขึ้นภายใน 180 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งเป็นหอการคา้ 

ข้อ 27: เพื่อประโยชน์แห่งความในขอ้ 10 ให้ถือว่าผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนเป็นสมาชิกสามญั 

ข้อ 28: ขอ้บงัคบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนหอการคา้กรุงเทพมหานครไดอ้นุญาตให้จดัตั้งเป็นหอการคา้เป็นตน้ไป 


