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ขอ้บงัคบัของ 
กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 

            ฉบบัที่ 2 
  ว่าดว้ยการเลอืกตัง้คณะกรรมการกลุม่ การประชุมและ 
      ด าเนินกจิการของคณะกรรมการกลุม่ 
   ............................................................... 
 เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสนบัสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยให ้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดใีนระหว่างหมู่สมาชกิ คณะกรรมการสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย มมีตเิมือ่ 24 พฤศจกิายน 2546 ใหจ้ดัต ัง้กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
 กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาลมคีวามสามารถด าเนินกิจกรรมหรอืท านิตกิรรมใดๆ ในนามของ
กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล ภายใตก้ารควบคุมและรบัผดิชอบของคณะกรรมการกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล โดย
ไม่มผีลผูกพนัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยทางกฎหมายแต่อย่างใดท ัง้สิ้น 
 เพือ่ใหก้ิจการของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาลด าเนินไปโดยเรยีบรอ้ย       ทีป่ระชมุสมาชกิกลุม่ 
อตุสาหกรรมน ้าตาล จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า   “ขอ้บงัคบัของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล ฉบบัที ่2  ว่าดว้ยการ
เลอืกต ัง้คณะกรรมการกลุม่ การประชมุและด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 4  กมุภาพนัธ ์2547 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “สภา”                    หมายถงึ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  “คณะกรรมการสภา”     หมายถงึ   คณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่ง 
     ประเทศไทย 
  “กลุม่”                    หมายถงึ   กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
     ( Sugar Industry Club, 
     The Federation of Thai Industries ) 
  “คณะกรรมการกลุม่”    หมายถงึ   คณะกรรมการของกลุม่อตุสาหกรรม   
     น ้าตาล 
  “สมาชกิกลุม่”         หมายถงึ สมาชกิของกลุม่อตุสาหกรรม   
     น ้าตาล 
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  “ประธานกลุม่” หมายถงึ ประธานกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
     ( Chairman of Sugar Industry  
     Club, The Federation of Thai Industries ) 
 

    ขอ้ความทัว่ไป 
 ขอ้ 4.  เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกลุม่ ใหท้ีป่ระชมุใหญ่ของ 
กลุม่เลอืกคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรยีกว่า คณะกรรมการกลุม่ จากผูแ้ทนสมาชกิสามญั มจี านวนกรรมการ
ตามทีท่ีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่จะก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าหา้คน  
 ขอ้ 5. ใหค้ณะกรรมการกลุม่ตามขอ้ 4 เลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกลุม่และให ้
ประธานกลุม่เลอืกกรรมการคนอืน่จากคณะกรรมการกลุม่มจี  านวนตามทีป่ระธานกลุม่จะก าหนดแต่ไม่นอ้ย
กว่าหา้คน เพือ่เป็นรองประธานกลุม่ เลขาธิการกลุม่ และต าแหน่งอืน่ตามทีป่ระธานกลุม่จะเหน็สมควร  
 เฉพาะคณะกรรมการกลุม่ชดุแรกหากวาระของคณะกรรมการสภาจะสิ้นสุดลงภายในเวลา 
ตัง้แต่หน่ึงปีขึ้นไปนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการกลุม่ชดุแรกไดร้บัเลอืกต ัง้ใหว้าระของคณะกรรมการชดุแรกสิ้นสุด
ลงพรอ้มกบัวาระของคณะกรรมการสภาในคราวครบวาระทีจ่ะถงึ   แต่ถา้ วาระของคณะกรรมการสภาจะ 
สิ้นสุดลงภายในเวลานอ้ยกว่าหน่ึงปีนบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการกลุม่ชดุแรกไดร้บัเลอืกต ัง้ใหว้าระของ
คณะกรรมการกลุม่ชดุแรกสิ้นสุดลงพรอ้มกบัวาระของคณะกรรมการสภาทีจ่ะครบวาระถดัจากการครบวาระ
ในคราวทีจ่ะถงึ 
 กรรมการกลุม่มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการกลุม่ทีด่  ารงต าแหน่งตามวรรค
หน่ึงและกรรมการอืน่เมือ่ครบวาระแลว้  จะรบัเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้  ท ัง้น้ีเวน้แต่ต าแหน่ง
ประธานกลุม่  จะด ารงต าแหน่งประธานกลุม่ตดิต่อกนัเกินสองวาระมไิด ้  ประธานกลุม่ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วนัทีข่อ้บงัคบัน้ีเริ่มมผีลบงัคบัใช ้ ใหน้บัวาระซึง่ก าลงัด ารงต าแหน่งอยู่นัน้เป็นวาระแรก 
 สมาชกิสามญัรายหนึ่งมผูีแ้ทนเป็นกรรมการกลุม่ไดเ้พยีงคนเดยีว 
 ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของกลุม่เพือ่เสนอเขา้รบั
การพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภาตามขอ้บงัคบัของสภา 
 กรรมการกลุม่ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นผูแ้ทนของกลุม่เพือ่เป็นกรรมการประเภทแต่งตัง้ของสภาตาม
วรรคหนึ่งย่อมพน้จากการเป็นผูแ้ทนของกลุม่เมือ่กรรมการคนนัน้พน้จากต าแหน่งกรรมการกลุม่ 
 ขอ้ 7.  หา้มผูแ้ทนสมาชกิสามญัผูม้ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการกลุม่ 
  (1)  เป็นพนกังานของสภาหรอืกลุม่ 
  (2) เป็นบคุคลลม้ละลาย 
  (3) เป็นขา้ราชการประจ าหรอืขา้ราชการการเมอืง 
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  (4) เป็นบคุคลวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 
(5) เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดหรอืค าส ัง่ทีช่อบดว้ย กฎหมายใหจ้ าคุก 

เวน้แต่ในความผดิทีก่ระท าโดยประมาทหรอืความผดิ ลหุโทษ 
 ขอ้ 8. กรรมการกลุม่พน้จากต าแหน่งเมือ่ 
  (1) ออกตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก 

(4) ทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่มมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ 
   จ านวนสมาชกิสามญัทีม่าประชมุ 
  (5) ขาดการประชมุคณะกรรมการกลุม่สามคร ัง้ตดิต่อกนัโดยมไิดล้าการประชมุ  
   เวน้แต่คณะกรรมการกลุม่มมีตใิหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได ้
  (6) พน้จากต าแหน่งผูแ้ทนสมาชกิสามญั หรอืสมาชกิสามญันัน้พน้จากการ 
   เป็นสมาชกิกลุม่หรอืสมาชกิของสภา 
  (7) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7 
  (8) คณะกรรมการสภามมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ขอ้ 9. เมือ่ประธานกลุม่พน้จากต าแหน่งก่อนวาระ  ใหร้องประธานกลุม่เป็นประธานกลุม่แทน 
และใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของประธานกลุม่ซึง่ตนแทน 
 ขอ้ 10. เมือ่กรรมการกลุม่พน้จากต าแหน่งก่อนวาระและวาระของกรรมการผูน้ ัน้เหลอืไม่นอ้ย
กว่าหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนัใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกผูแ้ทนสมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุม่แทนภายในสามสบิวนั 
และใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการกลุม่ซึง่ตนแทน 
 ขอ้ 11. เมือ่คณะกรรมการกลุม่ท ัง้คณะพน้จากต าแหน่งนอกจากการพน้จากต าแหน่งท ัง้คณะ
เพราะคณะกรรมการสภาส ัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัสภา ใหค้ณะกรรมการกลุม่ทีพ่น้จากต าแหน่ง
ยงัคงรกัษาการในต าแหน่งเพือ่ด าเนินกิจการของกลุม่ต่อไปเท่าทีจ่  าเป็น จนกว่าคณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่เขา้
รบัหนา้ที ่
 คณะกรรมการกลุม่ทีพ่น้จากต าแหน่งท ัง้คณะตามวรรคหนึ่งตอ้งจดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของ
กลุม่เพือ่เลอืกผูแ้ทนสมาชกิสามญัเขา้เป็นกรรมการกลุม่ตามขอ้ 4.ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีพ่น้จากต าแหน่ง 
 ขอ้ 12. ในกรณีทีต่  าแหน่งกรรมการกลุม่ว่างลงจนเหลอืจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนทีเ่ป็นองค์
ประชมุตามหมวดว่าดว้ยการประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่และตามขอ้บงัคบัของกลุม่ว่า
ดว้ยการประชมุใหญ่ ใหค้ณะกรรมการกลุม่ทีเ่หลอือยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการกลุม่ต่อไปไดแ้ต่
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เฉพาะการจดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของกลุม่เพือ่เลอืกต ัง้ผูแ้ทนสมาชกิสามญัเป็นกรรมการกลุม่แทนตามขอ้ 10 
และการจดัใหม้กีารประชมุใหญ่ของกลุม่ 
 ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการกลุม่มอบหมายหนา้ทีใ่หแ้ก่คณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่ภายในสบิหา้
วนันบัแต่วนัทีไ่ดด้  าเนินการตามขอ้ 4 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้และใหค้ณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่แจง้รายชื่อ
คณะกรรมการกลุม่ชดุใหม่ใหส้ภาทราบเป็นหนงัสอื 
 ขอ้ 14. การประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่ใหเ้ป็นไปตามหมวดว่าดว้ย
การประชมุและการด าเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม่ และขอ้บงัคบัของกลุม่ว่าดว้ยการประชมุใหญ่ 
 

   การประชุมและการด าเนินกจิการของคณะกรรมการกลุม่ 
 

 ขอ้ 15.  คณะกรรมการกลุม่มอี  านาจหนา้ทีว่างนโยบายด าเนินงานของกลุม่ภายใตข้อบเขต
หนา้ทีแ่ละวตัถปุระสงคข์องกลุม่ รวมท ัง้รบัผดิชอบในความผดิต่าง ๆ ตามนิตกิรรมสญัญาและกฎหมายทีก่ลุม่
เขา้ผูกพนัแยกต่างหากจากสภา รวมท ัง้ใหม้อี  านาจออกระเบยีบในเรื่องอืน่ใดทีจ่  าเป็นต่อการด าเนินงานเกี่ยวกบั
กิจการของกลุม่  แต่ท ัง้น้ีระเบยีบดงักลา่วจะตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ขอ้บงัคบัสภา   ขอ้บงัคบัของกลุม่ทีส่ภาก าหนดหรอืทีส่ภาจะแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืก าหนดขึ้นใหม่ใน
อนาคตและมตขิองคณะกรรมการสภาโดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่ 
 ขอ้ 16. คณะกรรมการกลุม่มอี  านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างานของกลุม่เพือ่
พจิารณา หรอืกระท ากิจการเฉพาะอย่าง อนัอยู่ภายในขอบเขตวตัถปุระสงคข์องกลุม่และภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการกลุม่ 
 คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานของกลุม่ตามวรรคหนึ่ง จะแต่งต ัง้จากสมาชกิกลุม่หรอื
บคุคลภายนอกทีค่ณะกรรมการกลุม่จะเหน็เหมาะสมก็ได ้ และใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีค่ณะกรรมการ
กลุม่ก าหนด ซึง่ตอ้งไม่เกินกว่าวาระของคณะกรรมการกลุม่ชดุทีแ่ต่งต ัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานน้ี 
 การประชมุคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานใหใ้ชข้อ้ 17 และ 18 โดยอนุโลมเวน้แต่
คณะกรรมการกลุม่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
 ขอ้ 17. การประชมุคณะกรรมการกลุม่ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกลุม่จะเหน็สมควร แต่
ตอ้งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงคร ัง้ทกุสามเดอืน 
 ขอ้ 18. การประชมุคณะกรรมการกลุม่ตอ้งมกีรรมการกลุม่มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการกลุม่ท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ  
 ใหป้ระธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกลุม่ไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หนา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกลุม่เป็นประธานในทีป่ระชมุ  
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 ถา้ประธานกลุม่หรอืรองประธานกลุม่หรอืผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนตามขอ้ 20 ไม่อยู่ในทีป่ระชมุ 
หรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการกลุม่คนหนึ่งท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 การวนิิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชมุใหถ้อืตามเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการกลุม่คนหนึ่งใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน   ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 
 ในการประชมุคณะกรรมการกลุม่ ถา้มกีารพจิารณาเรื่องใดทีต่วักรรมการกลุม่และ/หรอื
สมาชกิกลุม่ทีก่รรมการคนนัน้เป็นตวัแทนมสี่วนไดเ้สยี กรรมการกลุม่คนนัน้มสีทิธิชี้แจงเรื่องนัน้แต่ไม่มสีทิธิ
ออกเสยีง 
 กรรมการกลุม่อาจมอบหมายใหผู้อ้ืน่มาประชมุและออกเสยีงแทนตนไดโ้ดยตอ้งน าหนงัสอื
มอบอ านาจมาแสดงต่อประธานในทีป่ระชมุก่อนเริ่มการประชมุ 
 ขอ้ 19. ในกิจการทีเ่กี่ยวกบับคุคลภายนอก ใหป้ระธานกลุม่เป็นผูแ้ทนของกลุม่ 
 ประธานกลุม่จะแต่งต ัง้ใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดหรอืหลายคนและไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุม่
หรอืไม่ก็ตาม ใหไ้ปด าเนินการแทนในกิจการทีเ่กี่ยวกบับคุคลภายนอกตามวรรคหนึ่งก็ได ้
 ขอ้ 20. ถา้ประธานกลุม่ไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดเ้ป็นการช ัว่คราว ใหร้องประธานกลุม่
เป็นผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทน แต่ถา้รองประธานกลุม่ไม่อาจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดใ้หค้ณะกรรมการกลุม่เลอืกกรรมการ
กลุม่คนหนึ่งเป็นผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนไปพลางก่อน 
 

    บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ้ 21. กลุม่ทีไ่ดจ้ดัต ัง้ขึ้นก่อนวนัทีท่ีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่มตีใิหใ้ชข้อ้บงัคบัของกลุม่ตาม
แบบทีส่ภาก าหนด ใหค้ณะกรรมการกลุม่ชดุดงักลา่วยงัคงเป็นคณะกรรมการกลุม่ต่อไปโดยใหน้ าความในขอ้ 
5 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
                                        ใหไ้ว ้ณ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2547 

      
                                    ลงชื่อ…………………………………………….. 
                                              (นายประกิต  ประทปีะเสน) 
                                                           ประธานกลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาล 
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ขอ้บงัคบัของ 
กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 

ฉบบัที่ 3 
ว่าดว้ย ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง และค่าบรกิาร 

………………………………………………… 
 

 เพือ่ใหก้ิจการของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล ด าเนินไปโดยเรยีบรอ้ย ทีป่ระชมุสมาชกิกลุม่ 
อตุสาหกรรมน ้าตาล จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล ฉบบัที ่3 ว่าดว้ยค่าลงทะเบยีน 
ค่าบ ารุง และค่าบรกิาร” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2547 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “สภา”  หมายถงึ  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 “คณะกรรมการกลุม่” หมายถงึ   คณะกรรมการของ กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
 “ค่าลงทะเบยีน” หมายถงึ  เงนิทีผู่ส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิกลุม่จะตอ้งช าระใหแ้ก่ 
     กลุม่เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้เป็นสมาชกิกลุม่ 
 “ค่าบ ารุง” หมายถงึ  เงนิบ  ารุงประจ าปีทีส่มาชกิกลุม่จะตอ้งช าระใหแ้ก่กลุม่ 
     เป็นประจ าทกุปี โดยตอ้งช าระภายในเดอืนมกราคม 
     ของทกุปี  ส าหรบัปีแรกทีเ่ขา้เป็นสมาชกิกลุม่ใหช้ าระ 
     ตามส่วนของระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิกลุม่โดยค านวณ 
     เป็นรายไตรมาสและช าระพรอ้มกบัค่าลงทะเบยีน 
 ขอ้ 4. คณะกรรมการกลุม่มอี  านาจก าหนดอตัราค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงไดโ้ดยตอ้งไม่เกิน
อตัราค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงตามขอ้บงัคบัของสภา 
 อตัราค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงใหเ้ป็นดงัน้ี 
 4.1 สมาชกิสามญั  
  -  ค่าลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ …………-…………. บาท 
  -  ค่าบ ารุงประจ าปีเป็นเงนิรายละ     4,000        บาท  (ไม่รวม VAT)  
     4.1.1 เป็นนิตบิคุคล 
            - กิจการทีม่รีายรบัไม่เกิน …………-…………… บาทต่อปี 
              ค่าบ ารุง………-…………บาทต่อปี  
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   - กิจการทีม่รีายรบัเกินกว่า ……-.…… แต่ไม่เกิน ……-…… บาทต่อปี 
     ค่าบ ารุง ………-………. บาทต่อปี  
   - กิจการทีม่รีายรบัเกินกว่า ……-……. แต่ไม่เกิน …….-.… บาทต่อปี 
     ค่าบ ารุง ………-……..…… บาทต่อปี  
   - กิจการทีม่รีายรบัเกินกว่า ……-………… บาทต่อปี 
     ค่าบ ารุง ………-………….. บาทต่อปี  
     4.1.2 เป็นสมาคมการคา้คิดตามจ านวนสมาชกิของสมาคมการคา้นัน้ ๆ โดย 
           -  มสีมาชกิไม่เกิน ………-……….. ราย 
              ค่าบ ารุง ……………..…-………… บาทต่อปี  (ไม่รวม VAT) 
            - มสีมาชกิต ัง้แต่ ………-………. รายขึ้นไป 
              ค่าบ ารุง ………-…………… บาทต่อปี 
 4.2 สมาชกิสมทบ 
    4.2.1 เป็นนิตบิคุคล 
           -  ค่าลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ ………-…….. บาท 
           -  ค่าบ ารุงประจ าปีเป็นเงนิรายละ  4,000    บาท  (ไม่รวม VAT) 
    4.2.2  เป็นบคุคลธรรมดา 
           -  ค่าลงทะเบยีนเป็นเงนิรายละ ………-…….. บาท  (ไม่รวม VAT) 
           -  ค่าบ ารุงประจ าปีเป็นเงนิรายละ   4,000   บาท 
 ขอ้ 5. คณะกรรมการกลุม่อาจพจิารณาปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงตามขอ้ 4 ไดโ้ดย
ค านึงถงึสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณท์ีเ่หมาะสม การปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงดงักลา่วตอ้งกระท าห่าง
กนัไม่นอ้ยกว่าสองปีนบัแต่การปรบัปรุงคร ัง้หลงัสุด และใหเ้พิม่ขึ้นไดไ้ม่เกินรอ้ยละหกสบิ ของอตัราค่าครองชพีที่
เพิม่ขึ้นนบัต ัง้แต่การปรบัปรุงค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงคร ัง้หลงัสุด โดยน าดชันีราคาผูบ้รโิภคของกระทรวงพาณิชย์
เป็นหลกัในการค านวณ โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุใหญ่ของกลุม่ 
 ขอ้ 6. อตัราค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงตามขอ้ 4 และ/หรอื ทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงตามขอ้ 5  จะตอ้ง
เป็นจ านวนไม่เกินอตัราค่าลงทะเบยีนและค่าบ ารุงของสภาทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ 
 
                                            ใหไ้ว ้ณ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2547 

     
                                        ลงชื่อ……………………………………………… 
         (นายประกิต  ประทปีะเสน) 
                                                ประธานกลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาล 
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   ขอ้บงัคบัของ 
        กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
   ฉบบัที่  4 
   ว่าดว้ย การบญัชีและการเงนิ 
   ……………………………………… 
 เพือ่ใหก้ิจการของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล ด าเนินไปโดยความเรยีบรอ้ย ทีป่ระชมุสมาชกิ
กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล  จงึพจิารณาเหน็สมควรใหม้ขีอ้บงัคบัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกว่า    “ขอ้บงัคบัของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล ฉบบัที ่4  ว่าดว้ยการ
บญัชแีละการเงนิ” 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ 4 กมุภาพนัธ ์2547 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “กลุม่”                 หมายถงึ    กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
                           ( Sugar Industry Club, 
                           The Federation of Thai Industries )  
                “คณะกรรมการกลุม่”    หมายถงึ    คณะกรรมการของ กลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
 “ประธานกลุม่”           หมายถงึ    ประธานกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 

      ( Chairman of Sugar Industry Club,  
      The Federation of Thai Industries )                      

                “เหรญัญกิกลุม่”          หมายถงึ   เหรญัญกิของกลุม่อตุสาหกรรมน ้าตาล 
 “การบญัช”ี               หมายถงึ    การบนัทกึรายการทางการเงนิ ตลอดจนลูกหน้ี  
     เจา้หน้ี และทรพัยส์นิต่าง ๆ ของกลุม่ ไวเ้ป็น 

    หลกัฐานว่าไดม้กีารรบั จ่าย โอน เพิม่ ลดรายการ  
      ทางการเงนิหรอืสิง่ทีม่ค่ีาแทนตวัเงนิรวมท ัง้ภาระผูกพนั  
                                      ดา้นลูกหน้ี เจา้หน้ี เป็นอย่างไร 

 “การเงนิ”               หมายถงึ    การรบัหรอืจ่ายเงนิหรอืสิง่ทีม่ค่ีาแทนตวัเงนิของกลุม่เพือ่ 
                                                        ใหเ้ป็นไปตาม วตัถปุระสงคข์องกลุม่และตามขอ้ บงัคบัน้ี 
    
   การบญัชีและการเงนิ 
 ขอ้ 4. ใหร้อบระยะเวลาบญัชขีองกลุม่เริ่มตน้ต ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวนัที ่31  
ธนัวาคม ของทกุปี 



ขอ้บงัคบัฉบบัที ่4    2/2 

 ส าหรบักลุม่ทีจ่ดัต ัง้ขึ้นใหม่ ใหร้อบระยะเวลาบญัชขีองปีแรกสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคมของปีที่
จดัต ัง้กลุม่ 
 ขอ้ 5. คณะกรรมการกลุม่เป็นผูก้ าหนด ปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงนโยบายทางการบญัชี
และการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองท ัว่ไป และมกีารควบคุมภายในทีด่ี 
 ขอ้ 6. คณะกรรมการกลุม่เป็นผูก้ าหนด 

(1) ใหฝ้ากเงนิของกลุม่ในธนาคารหน่ึงธนาคารใดหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีม่ ี    
       ธนาคารพาณิชยค์ า้ประกนัหรอืซื้อต ัว๋แลกเงนิทีม่รีฐับาลใหก้ารค า้ประกนั 
  (2)  การเปิดหรอืปิดบญัชขีองธนาคารหน่ึงธนาคารใดหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ใด 
  (3)  ผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อในการเบกิจ่ายเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ใด 
 ขอ้ 7. ใหเ้หรญัญกิกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมอี านาจในการตรวจสอบการเงนิและการ
บญัชขีองกลุม่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการกลุม่ก าหนด 
 ขอ้ 8. เหรญัญกิกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมหีนา้ทีเ่สนอรายงานแสดงฐานะการเงนิต่อ
คณะกรรมการกลุม่ทกุเดอืน 
 ขอ้ 9. เหรญัญกิกลุม่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมหีนา้ทีเ่สนอรายงานของผูส้อบบญัชพีรอ้ม
ดว้ยงบการเงนิประจ าปีทีแ่สดงใหท้ราบฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมาให ้
คณะกรรมการกลุม่และสมาชกิกลุม่ทราบก่อนวนัประชมุสามญัประจ าปีไม่นอ้ยกว่าเจด็วนั 
 

   การตรวจสอบบญัชี   
 ขอ้ 10. การตรวจสอบบญัชใีหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่ทีป่ระชมุ 
ใหญ่ของกลุม่เลอืกต ัง้ทกุปี 
 ขอ้ 11. ผูส้อบบญัชมีอี  านาจกระท าการไดด้งัน้ี 
  (1)  ตรวจสอบบญัช ีเอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานการสอบ  
      บญัชใีนระหว่างเวลาอนัสมควร 
  (2)  สอบถามกรรมการกลุม่ 
 
 

         ใหไ้ว ้ณ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2547 

               
                                    ลงชื่อ………………………………………… 
                                                      (นายประกิต  ประทปีะเสน)  
                                                                           ประธานกลุม่อตุสาหกรรมน า้ตาล 


