ระเบียบสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (Thai Business Council in Cambodia)
(ฉบับปรับปรุงโดยมติที่ประชุมสามัญประจาปี 2559 ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559)

1. ชื่อสมาคมฯ
ชื่อสมาคมได้แก่ “สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา”
Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
ตราสมาคม

2. ที่อยู่สมาคมฯ
สมาคมตั้งอยู่เลขที่ 196, M.V. Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamcarmon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-958065 Secretary, 016-958065 Administrative Officer
E-mail : secretary@tbcccambodia.org, admin@tbcccambodia.org
Website : www.tbcccambodia.org
Facebook: https://www.facebook.com/ThaiBusinessCouncilinCambodia/
3. หลักการของสมาคมฯ
3.1 สมาคมตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความสมัครใจ เพี่อวางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก
สมาคมในกัมพูชา โดยการสนับสนุนด้านคาปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกัมพูชา
3.2 สมาคมไม่เกี่ยวข้องในการเมืองของกัมพูชา และไม่แสวงประโยชน์จากพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งพรรคใดในกัมพูชาในการดาเนินงานตามเป้าหมายของสมาคม
3.3 สมาคมไม่แสวงหาผลกาไร
4. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
4.1 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของสมาชิกสมาคมในกัมพูชา
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4.2 เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานและ/หรือเจรจากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของ
กัมพูชา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกโดยรวม
4.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุ รกิจ ความสัมพันธ์ และการติดต่อทางธุรกิ จ
ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ
4.4 เพื่อให้บริการสมาชิกสมาคมทางด้านข้อมูลทางธุรกิจ สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยใน
กัมพูชา
4.5 เพื่ อ เพิ่ ม ความตื่ น ตั ว ของสมาชิ ก สมาคม ให้ มี ค วามตื่ น ตั ว ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และพาณิชย์ในกัมพูชา เพื่อส่งเสริมบทบาทและภาพพจน์ ของนักธุรกิจไทย
ในกัมพูชา
5. สมาชิกภาพ
สมาชิกสมาคมฯ มี 4 ประเภท ได้แก่
5.1 สมาชิกสามัญ (แบบนิติบุคคล)
บริษัท สานักงานตัวแทน สาขา ห้างหุ้นส่ วน กิจการเจ้าของคนเดียว องค์กร ซึ่งจด
ทะเบี ยนดาเนิ น กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จหรื อพาณิ ชย์ ได้ รับ การรับ รองตามกฎหมายของ
กัมพูชาหรือไทย ซึ่งมีเจ้าของ ผู้บริหาร หรือพนักงานเป็นบุคคลสัญชาติไทยทางานอยู่ด้วย
มีสิทธิสมัครหรือถูกเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานสมาคมฯ และสามารถ
ถูกเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานสมาคมฯ
มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสมาคมฯ และสามารถถูกแต่งตั้งเป็นรองประธาน,
เลขาธิการ หรือกรรมการสมาคมฯ
ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามัญ (แบบนิติบุคคล) จะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้ งแนบสาเนาการจดทะเบียนตามกฎหมายของกัมพูชาหรือไทย
ตามที่กล่าวข้างต้น และเสียค่าบารุงสมาชิกเป็นประจาทุกเดือนมกราคมของทุกปี จานวน
USD150.- ต่อปี
5.2 สมาชิกสมทบ (แบบนิติบุคคล)
บริษัท สานักงานตัวแทน สาขา ห้างหุ้นส่วน กิจการเจ้าของคนเดียว องค์กร ซึ่งจด
ทะเบี ยนดาเนิ น กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จหรื อพาณิ ชย์ ได้ รับ การรับ รองตามกฎหมายของ
กัมพูชาหรือไทย ซึ่งมีเจ้าของ ผู้บริหาร หรือพนักงานเป็นบุคคลสัญชาติไทยทางานอยู่ด้วย
มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสมาคมฯ และสามารถถูกแต่งตั้งเป็นรองประธาน,
เลขาธิการ หรือกรรมการสมาคมฯ
ผูส้ นใจสมัครเป็นสมาชิกสมทบ (แบบนิติบุคคล) จะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งแนบสาเนาการจดทะเบียนตามกฎหมายของกัมพูชาหรือไทย
ตามที่กล่าวข้างต้น และเสียค่าบารุงสมาชิกเป็นประจาทุกเดือนมกราคมของทุกปี จานวน
USD60.- ต่อปี

ระเบียบสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา

Page 2

ฉบับปรับปรุง 28 มกราคม 2559

5.3 สมาชิกวิสามัญ (แบบบุคคลธรรมดา)
บุคคลสัญชาติไทยที่พานักอาศัยหรือประกอบธุรกิจขนาดเล็กในประเทศกัมพูชาหรือไทย
มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสมาคมฯ และสามารถถูกแต่งตั้งเป็นรองประธาน,
เลขาธิการ หรือกรรมการสมาคมฯ
ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ (แบบบุคคลธรรมดา) จะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
เป็นสมาชิกสมาคมฯ พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตไทย และ
เสียค่าบารุงสมาชิกเป็นประจาทุกเดือนมกราคมของทุกปี จานวน USD20.- ต่อปี
5.4 สมาชิกกิติมศักดิ์
ข้าราชการประจาสถานเอกอัค รราชทูตไทย และอดีตประธานสมาคมฯ เป็นสมาชิ ก
กิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ โดยได้รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมและมีสิทธิในการเข้าร่วมการ
ประชุมและแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิยับยั้งการตัดสินใจหรือการดาเนินการใด ๆ ของสมาคมฯ ที่จะ
ส่งผลกระทบเสียหายต่อผลประโยชน์ของรัฐบาลไทย
6. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
6.1 สิทธิ ในการได้รับ ข้อมู ลและข่า วสาร ที่ เกี่ย วข้ องกั บการประกอบธุร กิจและการใช้ชีวิ ตใน
ประเทศกัมพูชา จากสมาคมฯ
6.2 สิทธิในการมีชื่อและข้อมูลของบริษัทปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ ของสมาคม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะและในหมู่สมาชิกสมาคมฯ
6.3 สิทธิในเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์
ประจาเดือน งานสัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ในอัตราพิเศษ
6.4 สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์กร หรือสมาคมอื่นๆ ที่สมาคมฯเป็นสมาชิกหรือมีความ
ร่วมมือกันอยู่
6.5 สิทธิในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ผ่านสมาคมฯ ไปสู่สมาชิกและสาธารณะ
ในทุกช่องทางที่สมาคมฯ มีอยู่
7. คณะกรรมการและการตัดสินใจของสมาคมฯ
7.1 คณะกรรมการสมาคมฯ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี (2559-2560) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ประธาน 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ
และสมาชิกวิสามัญ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ส่วนที่ 2 : รองประธาน 4 คน มาจากการแต่งตั้งโดยประธาน และมาจากสมาชิกสามัญ,
สมาชิกสมทบ และสมาชิกวิสามัญ
ส่วนที่ 3 : เลขาธิการ 1 คน มาจากการแต่งตั้งโดยประธาน และมาจากสมาชิกสามัญ,
สมาชิกสมทบ และสมาชิกวิสามัญ
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ส่วนที่ 4 : กรรมการ ไม่เกิน 20 คน มาจากการแต่งตั้งโดยประธานและรองประธานของ
แต่ละฝ่าย และมาจากสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ และสมาชิกวิสามัญ
ส่วนที่ 5 : ที่ ปรึก ษากิติม ศัก ดิ์ มาจากการแต่ง ตั้ง โดยประธาน โดยไม่ จาเป็น ต้องเป็ น
สมาชิกสมาคมฯ ไม่ นับรวมจานวนในคณะกรรมการสมาคมฯ มีได้ไม่จากัดจานวน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้งเพื่อให้คาเสนอแนะและให้คาปรึกษาหารือเรื่องเฉพาะกิจ จะ
ถูกเชิญมาให้คาปรึกษาแก่สมาคมฯ เป็นวาระเท่านั้น
7.2 การดาเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ประธานหลังจากได้รับเลือกตั้งแล้วจะแต่งตั้ง รอง
ประธาน, เลขาธิ การ และกรรมการฝ่ายต่า ง ๆ จากสมาชิก สมาคมฯ ซึ่งควรกระจายให้
ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มีจานวนรวมไม่เกิน 25 คน (รวมประธานและรองประธาน) โดย
มีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานงานทั่วไป
7.3 เฉพาะตาแหน่งประธาน เมื่อประธานที่ได้รับการเลือกตั้งโยกย้ายหรือลาออก ให้รองประธาน
ท่านใดท่านหนึ่งรักษาการตาแหน่งประธานไปก่อน จนถึงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติรับรองหรือสรรหาใหม่ ตาแหน่งประธานมีวาระการดารงตาแหน่งไม่
เกิน 2 สมัย หรือ 4 ปี ติดต่อกัน
7.4 ผู้ที่ด ารงตาแหน่ งรองประธานและเลขาธิการ เมื่อ มีการโยกย้ ายหรือ ลาออกให้ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตั้งกรรมการท่านใดท่านหนึ่งขึ้นมารับตาแหน่งแทน
7.5 ผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อมีการโยกย้ายหรือลาออกให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
แต่งตั้งสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกวิสามัญท่านใดท่านหนึ่งขึ้นมารับตาแหน่ง
แทน
7.6 กรณีที่รองประธาน, เลขาธิการ หรือกรรมการท่านใดที่พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากหมดวาระ
การปฏิบัติหน้าที่การงานในประเทศกัมพูชา (โยกย้าย) สามารถให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
แทนในหน่วยงานนั้นๆ เข้าดารงตาแหน่งแทนได้ด้วยการแจ้งให้ที่ประชุม กรรมการสมาคมฯ
ทราบ
7.7 การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ในแต่ละครั้ง จะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน
3 ของคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมอยู่ด้วย และมติที่ประชุมต้องไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของที่
ประชุม
7.8 การดาเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ของสมาชิกสามัญ ,
สมาชิกสมทบ และสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุม นับรวมทั้งสมาชิกที่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมแต่ทาหนังสือมอบอานาจ (Proxy) ให้ตัวแทนมาร่วมประชุม ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี
การแก้ไขระเบียบสมาคมฯ
การเลือกตั้งประธานสมาคมฯ ตามวาระปกติ
ประเด็นอื่น ใดที่คณะกรรมการสมาคมฯ เห็น ว่ามีค วามจ าเป็นที่จะต้ องขอความ
เห็นชอบจากสมาชิกของสมาคมฯ
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7.9 การตัดสินใจในประเด็นอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 7.8 กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจ
รอเข้าในการประชุมสามัญครั้งต่อไป ให้ประธาน, รองประธานทั้ง 3 ฝ่าย และเลขาธิการจัด
ประชุม และใช้มติเสียงข้างมากในการให้ความเห็นชอบและนาไปปฏิบัติ
7.10 กรณีที่คณะกรรมการสมาคมฯ ท่านใดขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้
ทราบจะถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบอานาจให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนได้
8. คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
8.1 ประธาน (President)
รับผิดชอบการบริหารงานสมาคมฯ ในภาพรวมทั้งหมด
8.2 รองประธาน ฝ่ายบริหาร (Vice President/Management Department)
รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักด้านรายงานงบการเงินรายเดือน และเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณรายปี
8.3 รองประธานฝ่ายวิชาการ (Vice President/Academic Department)
รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักด้านการจัดสัมมนาทางวิชาการ
8.4 รองประธานการายได้ แ ละกิ จ กรรม (Vice President/Fund Raising & Activities
Department)
รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
8.5 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Vice President/Public Relation)
รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของสมาคมฯ
8.6 เลขาธิการ (Secretary General)
เป็นตัวแทนสมาคมในการเข้า ประชุมและเข้าพบกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
รับผิดชอบด้านการบริหารสานักงานและบุคคลากร รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานให้แก่
ทุกฝ่ายงานของสมาคมฯ และหน่วยงานภายนอก งานประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง
เว๊บไซด์ของสมาคมฯ และโครงการภาษาไทย
8.7 กรรมการ (Committee Members)
รับผิดชอบในการร่วมมือปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวของกับฝ่ายของตน ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากรองประธานฝ่ายนั้น ๆ
9. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
9.1 การลาออกของสมาชิ ก อย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจะมี ผ ลเมื่ อ มี ก ารประกาศโดย
คณะกรรมการสมาคมฯ
9.2 การถูกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่เอาใจใส่ต่อระเบียบและการตัดสินใจของสมาคมฯ
หรือละเมิดกฎหมายของกัมพูชาหรือไทย โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการสมาคมฯ
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9.3 สมาชิกซึ่งดาเนินธุรกิจในทางที่ผิดกฎหมายตามคาพิพากษาของศาล
9.4 สมาชิกซึ่งศาลประกาศให้เป็นผู้ล้มละลาย
9.5 เสียชีวิต
9.6 สมาชิกยุติการดาเนินกิจการในประเทศกัมพูชาหรือไทย
10. การจัดการด้านการเงิน
10.1 สมาคมมีรายได้ทางการเงินจากค่าธรรมเนียมสมาชิก , เงินสนับสนุนจากสถานทูตไทย, การ
จัดสัมมนา และการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้และเพื่อสังคมอื่น ๆ
10.2 สมาคมมีรายจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ ใน
แต่ละปี
10.3 สมาชิกใหม่ที่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ในปีแรกจะเสียค่าสมาชิกเต็มจานวน ในปีที่สอง
จะชาระค่าสมาชิกตามส่วนของเดือนที่ใช้ไปแล้วในปีที่หนึ่งเท่านั้น และชาระค่าสมาชิกเต็ม
จานวนปกติในทุกเดือนมกราคมของปีที่สามและปีต่อ ๆ ไป
10.4 รองประธานฝ่ายบริหาร มีหน้าที่เสนอรายงานด้านการเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ เป็นประจาทุกเดือน และนาเสนอขออนุมัติงบประมาณประจาปีจากคณะกรรมการ
สมาคมฯ ทุกปี
11. การประชุมต่าง ๆ
11.1 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละ 1 ครั้ง องค์ประชุมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ของสมาชิก สมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อหารือและประเมินผลการดาเนินงานของ
สมาคมฯ ตลอดจนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการเงินและแผนงานประจาปี
11.2 คณะกรรมการสมาคมฯ มีการประชุม สามัญเป็นประจาทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง การ
ประชุมกรรมการสมาคมฯ ในแต่ละครั้ง จะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมอยู่ด้วย และมติที่ประชุมต้องไม่ต่ากว่า 1 ใน 2 ของที่ประชุม
11.3 การประชุมวิสามัญอาจจัดขึ้นได้ด้วยการร้องขอของสมาชิกคณะกรรมการสมาคมฯ ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 หรือต้องใช้สมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ และสมาชิกวิสามัญ ไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง
12. การยุบเลิกสมาคมฯ
12.1 สมาคมฯ อาจถูกยุบเลิกได้ตามกฎหมาย
12.2 การตัดสินใจยุบเลิกสมาคมฯ ต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิก
ทั้งหมดของสมาคมฯ
12.3 หลังจากการยุติสมาคมฯ ให้ชาระบัญชี และบริจาคทรัพย์สินที่เหลือของสมาคมแก่องค์กร
ด้านมนุษยธรรมสาธารณะ
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ภาคผนวก
1) เลขาธิการสมาคมฯ (Secretary General)
เลขาธิการสมาคมฯ (Secretary General) มีหน้าที่เป็นตัวแทนสมาคมในการเข้า ประชุมและเข้าพบ
กับ หน่ ว ยงานหรื อ บุค คลภายนอก ก ากับ ดู แ ลบริ ห ารงานสมาคมฯ โดยตรง รวมทั้ ง การจั ด หา
เจ้าหน้าที่มาประจาทางาน ด้วยการเปิดรับสมัค ร คัดเลือ ก ติดตามการดาเนินงาน ให้คาแนะนา
ปรึกษา ประเมินผลงาน และพิจารณาขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นประจาทุกปี
2) วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ จะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกสองปี
ตาแหน่งประธานเท่านั้นจะมาจากการเลือกตั้ง ตาแหน่งรองประธาน, เลขาธิการ และกรรมการจะมา
จากการแต่งตั้งจากสมาชิกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ มีจานวนรวมกันไม่เกิน 25 คน
2.1) คณะกรรมการชุดเก่าประกาศให้สมาชิกเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธาน
สมาคมฯ โดยพิจารณาจากสมาชิกสามัญเท่านั้น หรือเปิดรับสมัครสมาชิกสามัญที่มีความประสงค์ลง
สมัครเป็นประธานสมาคมฯ ภายในเดือนตุลาคม ของปีที่หมดวาระ
2.2) กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี พร้อมแจ้ง รายชื่อผู้ลงสมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเข้า รับการ
เลือกตั้งเป็นประธานสมาคมฯ ให้สมาชิกทราบก่อนการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อย 1 เดือน
2.3) จัดการประชุมใหญ่ที่มีสมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ และสมาชิกวิสามัญ เกินครึ่งหนึ่ง ในรอบ 2
ปี เ มื่ อ ถึ ง ก าหนดหมดวาระของกรรมการชุ ด เก่ า ผู้ สั ง เกตการณ์ คื อ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และ
คณะกรรมการสมาคมฯ เสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันให้ ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการเลือกตั้ง โดยบุค คลนั้นจะต้องไม่สมัครหรือถูกเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นประธานในสมัยนั้น
2.4) ผู้ถูกเสนอชื่อ หรือผู้ลงสมัครเป็นประธานสมาคมฯ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอานาจ จักต้องอยู่ใน
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และดาเนินการแถลงนโยบายต่อที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงคะแนน มิ
เช่นนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
2.5) ให้ สมาชิกสามั ญ, สมาชิกสมทบ และสมาชิ กวิส ามั ญ ผู้ มีสิท ธิลงคะแนน เขี ยนชื่ อ หรื อกา
หมายเลขผูม้ ีความเหมาะสมที่ผู้ลงคะแนนต้องการให้เป็นประธานสมาคมฯ บนกระดาษเลือกตั้งซึ่ง
จัดเตรียมโดยคณะกรรมการพิเศษสาหรับดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
2.6) การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประธานสมาคมฯ จะเป็นไปอย่างเปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบ
พร้อมกัน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในตาแหน่งนั้นจะได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งประธานสมาคมฯ ทันที
หากผลจากการนับคะแนนมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุด เท่ากัน ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะทาการลงคะแนนใหม่
บนกระดาษเลือกตั้งที่ได้เตรียมไว้ โดยให้เลือกลงคะแนนใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
เท่านั้น
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2.7) ประธานสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง มีสิทธิติดต่อทาบทามขอความร่วมมือจากสมาชิก และ
แต่งตั้งสมาชิกผู้นั้นให้ดารงตาแหน่งเป็นรองประธาน 4 คน และเลขาธิการ 1 คน และรองประธานมี
สิทธิติดต่อทาบทามขอความร่วมมือจากสมาชิกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการในฝ่ายงานของ
ตน โดยได้รับความเห็นชอบและประกาศรายชื่อกรรมการสมาคมฯ โดยประธานสมาคมฯ ในการ
ประชุมกรรมการสามัญครั้งต่อไป
2.6) คณะกรรมการชุดที่จะพ้นจากตาแหน่งต้องทาหนังสือ รายชื่อคณะกรรมการของสมาคมธุรกิจ
ไทยในกัมพูชาที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งใหม่แจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกัมพูชาและ
ประกาศเผยแพร่ใน website ของสมาคมให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศใช้ ณ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

นางอรนุช ผการัตน์
ประธานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา ปี 2559-2560
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โครงสร้างองค์กร
สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาปี พ.ศ.2559-2560
ประธาน

สมาชิกกิตติมศักดิ์

(President)

(Honorary Member)

๖
เลขาธิการสมาคมฯ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(Secretary General)

(Honorary Consultant)

รองประธาน (Vice

รองประธาน (Vice

รองประธาน (Vice

รองประธาน (Vice

President)

President)

President)

President)

กรรมการ (Committee

กรรมการ (Committee

กรรมการ (Committee

กรรมการ (Committee

Members)

Members)

Members)

Members)

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ

(Management

(Academic Department)

(Fund

Department)

Raising &
Activities)

(Public Relation
Department)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
(Administrative Officer)
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