การปรับแก้กฎ และข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
เลขาธิการ

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้กฎ และข้อบังคับของสมาคมฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การก�ำหนดนโยบาย และการบริหารงานสมาคมฯ สามารถด�ำเนินการได้อย่างอิสระโดยคนไทย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการ และเจตนารมณ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ เป็นต้นมา และเพื่อเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการบริหาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
ข้อ 18. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ ห ารสมาคม ยกเว้ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
สมาคม ซึ่งเป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง และ
อธิ ก ารบดี ส ถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ ่ น จะต้ อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
18.1 เป็นสมาชิกสามัญ และปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกตามข้อ 16

ข้อความใหม่

เหตุผลในการแก้ไข

ข้อ 18. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร
คงเดิม

-

18.1 เป็นสมาชิกสามัญสัญชาติไทย
เพื่อให้สามารถกำ�หนดนโยบาย และ
และปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกตามข้อ บริหารงานได้อย่างอิสระโดยคนไทย ตาม
16
หลักการ และเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
สมาคมฯ

18.2 เป็นบุคคลที่ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาคมอย่างสม�่ำเสมอ
18.3 ไม่ เ ป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งประจ� ำ ของ
สมาคมหรือสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หรือนิติบุคคลที่สมาคมถือหุ้นเกินกว่า 50%

คงเดิม

-

คงเดิม

-

18.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

คงเดิม

-

18.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ
18.6 ไม่เป็นโรคติดต่ออันสังคมรังเกียจ

คงเดิม

-

คงเดิม

-

18.7 นายกสมาคมต้องเป็นผู้ที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหารสมาคมมาก่อนไม่น้อยกว่า
1 สมัย
18.8 อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สามารถได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคม
ให้เป็นกรรมการบริหารได้

คงเดิม

ข้อ 19. การพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริหาร
19.1 ครบก�ำหนดออกตามวาระ
19.2 ลาออกโดยคณะกรรมการบริหารได้ลงมติ
อนุมัติแล้ว

คงเดิม

ข้อ 19. การพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
บริหาร
คงเดิม
คงเดิม

-

-

-
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ข้อความเดิม
19.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 18 และ
ขาดสมาชิกภาพตามข้อ 14
19.4 ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้ ถ อดถอนออกจาก
ต�ำแหน่ง

19.5 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารติดต่อ
กัน 3 ครัง้ โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลอันสมควรให้
ทราบล่วงหน้า

ข้อความใหม่

เหตุผลในการแก้ไข

คงเดิม

-

เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาการ
19.4 ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ติดต่อกัน 3 ครัง้ โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล พ้นจากต�ำแหน่ง
(ข้อ 19.5 เดิม และเพิ่มข้อความ)
อันสมควรให้ทราบล่วงหน้า และ
คณะกรรมการบริหารมีมติให้พ้น
จากต� ำ แหน่ ง ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
มากกว่า 3 ใน 4 ขององค์ประชุม
เพือ่ ให้กรรมการบริหารถือปฏิบัติหน้าที่
19.5 ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริ ห าร ตามประมวลจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้
(เพิม่ เติม)
สมาคม และคณะกรรมการบริหาร
มีมติให้พน้ จากต�ำแหน่งด้วยคะแนน
เสียงมากกว่า 3 ใน 4 ขององค์ประชุม
19.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
ย้ายล�ำดับมาจากข้อ 19.4 เดิม
จากต�ำแหน่ง

ทางส�ำนักงานได้สง่ กฎ และข้อบังคับฉบับแก้ไขให้กรมการปกครองพิจารณา ซึง่ ทางกรมการปกครองได้อนุมตั ติ ามทีส่ มาคมฯ ขอแก้ไข
ทัง้ นี้ กรมการปกครองได้ให้สมาคม ฯ ปรับแก้ขอ้ ความในกฎ และข้อบังคับเพิม่ เติมในย่อหน้าแรกของข้อ 35.การใช้จา่ ยเงิน และการลงทุน เพือ่
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเก่า

ข้อความใหม่

ข้อ 35. การใช้จ่ายเงิน และการลงทุน
ข้อ 35. การใช้จ่ายเงิน และการลงทุน
เงินสดของสมาคม ถ้ามี ให้นำ� ไปฝากทีธ่ นาคารหรือลงทุนในตัว๋ สัญญา
เงินสดของสมาคม ถ้ามี ให้น�ำไปฝากที่ธนาคารหรือสถาบันการ
ใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์รัฐบาล หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ เงินอืน่ ทีม่ นั่ คงหรือซือ้ พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือ
ตราสาร รวมทัง้ การลงทุน และร่วมทุนต่างๆ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สลากออมสิน (ธนาคารออมสิน) หรือสลากออมทรัพย์ (ธนาคารใน
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�ำหนด
สังกัดกระทรวงการคลัง) ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธกี าร
ที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�ำหนด ส่วนเอกสารสิทธิให้เก็บไว้ใน
ตู้นิรภัยที่มั่นคง

ขณะนี้ส�ำนักงานได้จัดท�ำกฎ และข้อบังคับฉบับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสามารถเข้าไปอ่าน และดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่
เว็บไซต์ของสมาคมฯ (http://www.tpa.or.th)
อนึ่ง ในปี 2561 สมาคมฯ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พร้อมทั้งเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวัน
เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เพื่อรับฟังผลการด�ำเนินงาน
ของสมาคมฯ และร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครต�ำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหารในวันดังกล่าวด้วยครับ
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