
ข้อบงัคับ 
ของ 

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกจิบนัเทงิไทย 
 
 

สมาคมการค้านี *จัดตั *งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ

สํานกังานทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานคร 

 

หมวดที> 1 
บทความทั>วไป 

 
ข้อ 1. ชื*อของสมาคมการค้า  สมาคมการค้านี *มีชืMอวา่ “ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกจิบันเทงิไทย ” 

เขียนชืMอเป็นอกัษรภาษาองักฤษว่า “ THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION ” 

หรือ  TECA เรียกชืMอเป็นภาษาองักฤษวา่ “ไทย เอน็เตอร์เทนเม้นท์ คอนเท้นส์ เทรด แอตโซซเิอชั*น” 

ข้อ 2. สํานักงานของสมาคม  สํานกังานตั *งอยู่ทีM 17 ซอยทองหล่อ 23 ถนนสขุุมวิท 55 แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

ข้อ 3.  ตราของสมาคม  มีเครืMองหมายเป็นรูป ดงันี * 

 

เครืMองหมายตราสมาคมมีลกัษณะเป็นอกัษร TECA ซึMงย่อมาจาก THAI ENTERTAINMENT CONTENT 

TRADE ASSOCIATION ซึMงหมายถึงการรวมตัวของผู้ ซึMงมีลิขสิทธิj  ในสิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ          

สิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกบัอตุสาหกรรมสิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุ

ธุรกิจดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลและผู้ ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล หรือวิสาหกิจ

เกีMยวกับการผลิตและค้าแผ่นเสียง สิMงบันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุ ทีMได้รับหรือมีลิขสิทธิjทีM

ถูกต้องตามกฎหมายเพืMอเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน  ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา และแก้ไข

อุปสรรคข้อขดัข้องต่าง ๆ อนัเกีMยวกับการใช้สิทธิ ดแูลรักษาสิทธิ การผลิต การค้าแผ่นเสียง ซีดี อุปกรณ์

จดัเก็บข้อมลู สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้อง

ธรุกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั ตลอดจนการเผยแพร่ขยายงานดนตรีกรรมเข้าสูต่ลาด  

หมวดที> 2 
วัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม  สมาคมนี *มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี * 

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภททีMเกีMยวกับการค้า การผลิตรวมทั *งการจําหน่าย            

สิMงบนัทกึเสียงและโสตทศันวสัด ุ
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(2) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภททีMเกีMยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิjในสิMงบันทึกเสียง 

โสตทัศนวัสดุในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน การถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ       

สืMอต่าง ๆ รวมถึงการจดัเก็บค่าตอบแทนในสิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ     

ทีMเกีMยวข้อง  

(3) สนบัสนนุและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องตา่ง ๆ รวมทั *งเจรจาทําความตกลงกบั

บคุคลภายนอกเพืMอประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวิสาหกิจของสมาคม  

(4) ดูแลสอดส่อง สังเกตการณ์และติดตามความเคลืMอนไหวของตลาดสิMงบันทึกเสียง 

โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องเพืMอการอนญุาตทีM

ถูกต้องตามกฎหมายทั *งภายในและภายนอกประเทศเพืMออํานวยประโยชน์แก่การประกอบ

ธรุกิจการค้าอตุสาหกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจของสมาชิกและอตุสาหกรรมเพลงไทย 

(5) ก่อให้เกิดและสนับสนุนซึMงสิทธิของผู้ผลิตแผ่นเสียง สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัดุ นักแสดง

เจ้าของหรือผู้ควบคมุทรัพย์สนิทางปัญญาหรือสทิธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้อง 

(6) เพืMอปกปอ้งรักษาสิทธิjและผลประโยชน์ของผู้ผลิตสิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุนกัแสดง หรือ

เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้อง โดยการแต่งตั *งตวัแทนขึ *นเพืMอการ

เจรจากบัรัฐบาล องค์กรอาสาสมคัรเอกชน กลุม่ธรุกิจและตวัแทนทางการค้าอืMน ๆ 

(7) ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือสมาชิกด้วยวิธีการทีM เหมาะสม รวมทั *งส่งเสริมให้ความรู้                 

ต่อสาธารณะในเรืMองลิขสิทธิj สิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้อง 

รวมถึงการแลกเปลีMยนความคิดเห็นเรืMองลิขสิทธิj สิทธินกัแสดง และเกีMยวกับกฎหมายอืMน ๆ       

ทีMเกีMยวข้องกบัรัฐบาล องค์กรอาสาสมคัรเอกชน กลุม่ธรุกิจและตวัแทนทางการค้าอืMน ๆ 

(8) ประสานและแลกเปลีMยนความรู้ความคิดเห็นในทางวิชาการ ขา่วสารการค้าตลอดจนการวิจยั

โดยทัMวไปกบัหน่วยงานเอกชนทีMเกีMยวข้องในเรืMองการผลิตสิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุหรือ

งานอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้อง รวมทั *งความรู้ทัMวไปเกีMยวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 

(9) รวบรวมสถิติ เอกสารหรือข้อมูลอืMนใดจากสมาชิกเกีMยวกับการดําเนินการผลิตและการจัด

จําหน่ายสิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัดุ ทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องของ

สมาชิกหรือจําหน่ายเผยแพร่โดยสมาชิก  

(10) ร่วมมือประสานงานกับรัฐบาลในการส่งเสริมประชาสมัพันธ์สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ      

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องให้บรรลสํุาเร็จเปา้หมายในมาตรฐานทีMสงูกว่า

และสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล 

(11) กระตุ้ นและส่งเสริมการผลิตสิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรืองานอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องให้มี

ปริมาณเพียงพอสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดทั *งภายในและตา่งประเทศ 

(12) แลกเปลีMยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก เพืMอนําความรู้และประสบการณ์ไป

ดําเนินการให้มีประสทิธิภาพ 

(13) ทําความตกลง/สัญญาซึMงธุรกิจเพืMอประโยชน์ของสมาชิกเท่าทีMไม่ขัดกับมาตรา 22 (1)        

แหง่พระราชบญัญติัสมาคมการค้า พ.ศ. 2509  

(14) ส่งเสริมดูแลสุขภาพพลานามัยโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเป็น      

ครั *งคราว 

(15) ประนีประนอมข้อพิพาทระหวา่งสมาชิกหรือระหวา่งสมาชิกกบับคุคลภายนอก 
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(16) ให้ความสนบัสนนุแก่สมาชิกในด้านงานสวสัดิการเท่าทีMไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 

แหง่พระราชบญัญติัสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

(17) เพืMอสง่เสริมและคุ้มครองการประกอบวิสาหกิจเกีMยวกบัการผลติ การเผยแพร่ การค้า และการ

จําหน่ายสิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMและเรืMองอืMนใด

ให้แก่สมาชิก  

(18) สนับสนุนและช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคของปัญหาและการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิj 

ละเมิดสทิธินกัแสดง และเรืMองอืMนใดให้แก่สมาชิก  

(19) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั *งภาครัฐและภาคเอกชนเพืMอให้สมาชิกได้สิทธิ

ประโยชน์ของการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 

(20) การสง่เสริมหรือสนบัสนนุการประกอบธรุกิจหรืออตุสาหกรรมดิจิทลัให้แก่สมาชิก 

 

หมวดที> 3 
สมาชกิและสมาชกิภาพ 

 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก  สมาชิกของสมาคมประกอบด้วย บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ ซึMงมีลิขสิทธิj      

ในสิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธินักแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีM เกีMยวข้องกับ

อตุสาหกรรมสิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลัและผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลั

หรืออตุสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกีMยวกบัการผลิตและการค้าสิMงบนัทึกเสียง สิMงบนัทึกภาพ และหรือ

โสตทัศนวัสดุทีMได้รับหรือมีลิขสิทธิjทีMถูกต้องตามกฎหมายและต้องมีสถานะสมาชิก IFPI (International 

Federation of Phonographic Industry) โดยสมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็นสอง (2) ประเภท และมี

คณุสมบติัดงันี *คือ 

(1) สมาชิกสามญั แบง่ออกเป็นห้า (5) ประเภทระดบัสมาชิกตามคณุสมบติัดงันี * คือ 

(1.1) สมาชิกสามัญประเภท A+ : ผู้ก่อตั aงและผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ได้แก่บุคคล

ธรรมดาหรือ นิติบุคคลผู้ซึMงมีลิขสิทธิjใน สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุ สิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกับอุตสาหกรรม สิMงบนัทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทัลหรือ

อตุสาหกรรมดิจิทลัและผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกีMยวกบัการ

ผลิตและการค้าสิMงบนัทกึเสียง สิMงบนัทกึภาพ และหรือโสตทศันวสัดซุึMงเป็นผู้ ก่อตั *งสมาคมและมีสิทธิj

กํากบัดแูลลขิสทิธิjสิMงบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดมุากกวา่ห้าแสน (500,000) เพลง  

(1.2) สมาชิกสามัญประเภท A : ผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือ     

นิติบคุคลผู้ซึMงมีลิขสิทธิjใน สิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ

อืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกบัอตุสาหกรรม สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั 

และผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกีMยวกบัการผลิตและการค้าสิMง

บันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรือโสตทัศนวัสดุ ผู้ มีสิทธิjกํากับดูแลลิขสิทธิjสิMงบันทึกเสียงหรือ

โสตทศันวสัดตุั *งแตห้่าหมืMนหนึMง (50,001) ถงึห้าแสน (500,000) เพลง 

(1.3) สมาชิกสามัญประเภท B : ผู้ผลิตสิ*งบันทึกเสียงขนาดกลาง ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือ    

นิติบคุคลผู้ซึMงมีลิขสิทธิjใน สิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ

อืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกบัอตุสาหกรรม สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั
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และผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกีMยวกบัการผลิตและการค้าสิMง

บันทึกเสียง สิMงบันทึกภาพ และหรือโสตทัศนวัสดุ ผู้ มีสิทธิjกํากับดูแลลิขสิทธิjสิMงบันทึกเสียงหรือ

โสตทศันวสัดตุั *งแตห้่าพนัหนึMง (5,001) ถงึห้าหมืMน (50,000) เพลง 

        (1.4) สมาชิกสามัญประเภท C :  ผู้ผลิตสิ*งบันทกึเสียงขนาดเล็ก ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติ   

          บคุคลผู้ซึMงมีลขิสทิธิjใน สิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุสทิธินกัแสดง ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือสทิธิj 

          อืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกบัอตุสาหกรรมสิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุธรุกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั 

          และผู้ซึMงประกอบธรุกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลัหรือวิสาหกิจเกีMยวกบัการผลติและการค้า                   

          สิMงบนัทกึเสียง สิMงบนัทกึภาพ และหรือโสตทศันวสัดผุู้ มีสทิธิjกํากบัดแูลลขิสทิธิjสิMงบนัทกึเสียงหรือ 

          โสตทศันวสัดตุั *งแตห่นึMงพนัพนึMง (1,001) ถงึห้าพนั (5,000) เพลง 

(1.5) สมาชิกสามัญประเภท D ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ซึMงมีลิขสิทธิjใน สิMงบนัทกึเสียง 

โสตทัศนวัสดุ สิทธินักแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกับอุตสาหกรรม               

สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลัและผู้ซึMงประกอบธุรกิจดิจิทลัหรือ

อตุสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกีMยวกบัการผลิตและการค้าสิMงบนัทกึเสียง สิMงบนัทกึภาพ และหรือ

โสตทศันวสัด ุผู้ มีสิทธิjกํากบัดแูลลิขสิทธิjสิMงบนัทึกเสียงหรือโสตทศันวสัดตุั *งแต่หนึMง (1) ถึงหนึMงพนั 

(1,000) เพลง  

(2) สมาชิกกิตติมศกัดิj ได้แก่ผู้ทรงคณุวฒิุหรือนิติบคุคลซึMงมีอปุการคณุกบัสมาคมหรืออตุสาหกรรมดนตรี

หรือบคุคลผู้ มีความรู้ ความชํานาญเกีMยวกบักฎหมายลขิสทิธิj สทิธินกัแสดง ทรัพย์สนิทางปัญญาหรือเรืMองทีM

เกีMยวข้องกบัการผลิตหรือการค้า สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุหรืองานอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกบัอตุสาหกรรม     

สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัด ุธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั เข้าเป็นทีMปรึกษาหรือสมาชิกกิตติมศกัดิj 

ซึMงคณะกรรมการของสมาคมอาจมีมติให้เชิญสมาชิกกิตติมศกัดิj และบคุคลนั *นตอบรับคําเชิญ 

การรับเข้าเป็นสมาชิกและประเภทระดบัสมาชิกรวมถึงการปรับเปลีMยนสถานะประเภทสมาชิกจากระดบั

หนึMงเป็นอีกระดบัหนึMงจะพิจารณาโดยขึ *นอยูก่บัดลุยพินิจของคณะกรรมการ  

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทีMซึMงตามความเห็นของคณะกรรมการหรือภายในห้า (5) ปีก่อนการสมคัรขอเข้าเป็น

สมาชิกหรือผู้สมคัรเป็นผู้ กํากบัดแูลบคุคล นิติบคุคลหรือบริษัทใดผู้ซึMงมีส่วนเกีMยวข้องกบัการผลิต นําเข้า 

ทําซํ *า จําหน่าย หรือเกีMยวข้องกับการใช้สิMงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรืองานอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกับ                 

อุตสาหกรรมดนตรี ธุรกิจดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการแสดงของศิลปินไม่ว่าจะรูปแบบใด                           

ซึMงฝ่าฝืนกฎหมายจะไมมี่สทิธิสมคัรเป็นสมาชิก 

ข้อ 6. คุณสมบัตขิองสมาชิก สมาชิกของสมาคมนอกจากมีคณุสมบติัตามทีMกําหนดไว้ในข้อ 5 แล้วยงั

จะต้องประกอบด้วยคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี * คือ 

(1) ในกรณีทีMเป็นบคุคลธรรมดา 

1. เป็นผู้บรรลนิุติภาวะ 

2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย บคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไมเ่คยเป็นบคุคลทีMเคยต้องคําพิพากษาถงึทีMสดุของศาลให้ลงโทษจําคกุเว้นแตค่วามผิด

ลหโุทษ หรือความผิดทีMอตัราโทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษหรือความผิดซึMงกระทําโดย

ประมาท 

4. ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรังเกียจแก่สงัคม 

5. เป็นผู้ ทีMมีความประพฤติดี 
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6. เป็นผู้ มีฐานะมัMนคง 

(2) ในกรณีทีMเป็นนิติบคุคล 

1. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

2. มีฐานะมัMนคง 

3. ให้นําความในข้อ 6 (1) มาใช้บงัคบัแก่คณุสมบติัของผู้แทนนิติบคุคลทีMได้รับแตง่ตั *งให้มี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลทีMเป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย 

ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ ทีMประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญัจะต้องยืMนใบสมคัรแสดง

ความจํานงตอ่เลขาธิการสมาคมโดยระบปุระเภทระดบัของสมาชิกสามญัตามทีMสมาคมกําหนดและจะต้อง

ได้รับการสนบัสนนุจากสมาชิกสามญัรับรองอยา่งน้อยสอง (2) ราย 

ข้อ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้เลขาธิการหรือกรรมการผู้ ทําหน้าทีMแทนเลขาธิการ

นําใบสมัคร เสนอต่อ ทีMประชุมคณะกรรมการของสมาคมโดยทันทีหลังจากทีM ไ ด้ รับใบสมัคร                             

เมืMอคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการสมาคมมีหนงัสือแจ้ง

ให้ผู้นั *นทราบภายในกําหนดเวลาเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัทีMได้ลงมติ 

หนังสือแจ้งดังกล่าวในวรรคแรกจะต้องจัดส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและหรือจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียดทีMอยูข่องผู้สมคัรทีMปรากฏอยูใ่นใบสมคัร 

เมืMอมีการยอมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั *นจะต้องชําระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบํารุง

สมาคมภายในสามสิบ (30) วนั นบัแต่วนัทีMเลขาธิการสมาคมแจ้งให้ทราบจึงจะถือว่าผู้นั *นเป็นสมาชิกโดย

สมบูรณ์ ถ้าสมาชิกผู้ ใดมิได้ชําระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาคมภายในกําหนดให้ถือว่าการขอสมคัร

และการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกนั *นเป็นอนัระงบัไป 

หากมีการปฏิเสธผู้ สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ สมัครนั *นจะยืMนคําขอสมัครเป็นสมาชิก

ประเภทนั *นอีกมิได้ภายในกําหนดระยะเวลาหนึMง (1) ปี นบัตั *งแตว่นัทีMเลขาธิการสมาคมแจ้งปฏิเสธ 

ข้อ 9. วันเริ*มสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเริMมตั *งแต่วนัทีMผู้สมคัรได้ชําระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและ   

คา่บํารุงประจําปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 10. สมาชิกที*เป็นนิติบุคคล  สมาชิกนิติบคุคลจะต้องแต่งตั *งผู้แทนซึMงเป็นบคุคลธรรมดาทีMมีอํานาจ

กระทํากิจการแทนนิติบคุคลนั *น ๆ โดยมีจํานวนไม่เกินกว่าสอง (2) รายเพืMอปฏิบติัการในหน้าทีMและใช้สิทธิ

แทนนิติบคุคลนั *นได้  ในการนี *ผู้แทนจะมอบหมายให้บคุคลอืMนกระทําการแทนหรือแต่งตั *งตวัแทนช่วงมิได้ 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอ่มสิ *นสดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี * 

(1) ตาย หรือสิ *นสภาพนิติบคุคล 

(2) ขาดคณุสมบติัตามข้อ 6 (1) หรือ 6 (2) แล้วแตก่รณี 

(3) ลาออกโดยยืMนหนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ชําระหนี *สินทีMค้างชําระแก่

สมาคมเรียบร้อยแล้ว 

(4) ต้องคําพิพากษาถงึทีMสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 

(5) ถกูศาลสัMงให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ต้องคําพิพากษาถงึทีMสดุวา่กระทําความผิดในข้อหาละเมิดลขิสทิธิjตามกฎหมายลขิสทิธิj 

(7) ต้องคําพิพากษาถึงทีMสดุให้ลงโทษจําคกุ เว้นแต่เป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดทีMกําหนด

โทษขั *นลหโุทษหรือความผิดทีMได้กระทําโดยประมาท 
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(8) หมดสภาพการเป็นเจ้าของลิขสิทธิj ผู้ ถือสิทธิj และ/หรือผู้ผลิต หรือผู้จดัจําหน่ายสิMงบนัทกึเสียง 

โสตทศันวสัด ุสิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องกบัอตุสาหกรรม    

สิMงบนัทกึเสียง โสตทศันวสัด ุธรุกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลัทีMถกูต้องตามกฎหมาย 

(9) ทีMประชุมใหญ่มีมติให้ขบัออกจากการเป็นสมาชิกเนืMองจากมีเจตนาไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบั

ของสมาคมหรือขดัขวางกิจการของสมาคมจนกระทัMงการกระทําดงักล่าวเป็นเหตใุห้สมาชิก

อืMนๆ เห็นวา่สมาชิกผู้นั *นไม่สมควรทีMจะเป็นสมาชิกตอ่ไป อย่างไรก็ดีทีMประชมุใหญ่ยงัไม่ลงมติ

ให้ขบัออกจากสมาชิกจนกว่าสมาชิกผู้นั *นจะได้รับทราบถึงเรืMองและให้สมาชิกมีโอกาสชี *แจง

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยตนเองต่อหน้าทีMประชุมใหญ่ของสมาคม หากสมาชิกผู้ นั *น

ต้องการ 

(10) คณะกรรมการของสมาคมลงมติสิ *นสดุจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตหุนึMงเหตใุดดงัตอ่ไปนี *  

1. สมาชิกเจตนากระทําการใด ๆ ทีMทําให้สมาคมเสืMอมเสียชืMอเสียงโดยเจตนา 

2. สมาชิกละเมิดข้อบงัคบัและกฎของสมาคมโดยเจตนา 

3. สมาชิกไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบํารุงรายปีอย่างใดอย่างหนึMงภายใน

ระยะเวลาทีMกําหนดและไม่แก้ไขภายในสามสิบ  (30) วนันบัจากวนัทีMได้รับการ

แจ้งเตือนอยา่งเป็นทางการ 

4. สมาชิกไม่มอบอํานาจให้แก่สมาคมหรือผู้ ทีMได้รับมอบหมายจากสมาคมในการ

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ ในงานสิMงบนัทึกเสียง แถบบนัทึกเสียงและแถบ

บนัทึกภาพ ไฟล์ข้อมูลดิจิตอล ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ และงานดนตรีกรรม    

โดยไมมี่เหตอุนัสมควร 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก  ให้นายทะเบียนสมาคมจัดกระทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สํานักงานของ

สมาคม โดยอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี *. 

(1) ชืMอและสญัชาติของสมาชิก 

(2) ชืMอทีMใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 

(3) ทีMตั *งสํานกังานของสมาชิก 

(4) วนัทีMเข้าเป็นสมาชิก 

 

 

 

 

 

หมวดที> 4 
สทิธิและหน้าที>ของสมาชกิ 

 
ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 

(1) ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรืMองทีMเกีMยวกบักิจการอนัอยู่ในวตัถทีุMประสงค์

ของสมาคมจากสมาคมเทา่ทีMจะอํานวยได้ 
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(2) เสนอความคิดหรือให้คําแนะนําต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรืMองใด ๆ อันอยู่ใน

วตัถปุระสงค์ของสมาคมเพืMอนํามาซึMงความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

(3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้โดยทําเป็นหนังสือยืMนต่อเลขาธิการ

สมาคมหรือกรรมการผู้ ทําหน้าทีMแทนเลขาธิการสมาคม 

(4) เข้าร่วมประชมุเพืMออภิปรายแสดงความคิดเห็นซกัถามกรรมการเสนอญัตติในการประชมุ

ใหญ่สามญัประจําปีหรือในการประชมุใหญ่วิสามญั 

(5) มีสทิธิใช้เครืMองหมายของสมาคมโดยได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(6) สมาชิกทกุประเภทมีสิทธิในการเข้าร่วมการประชมุรายเดือนและการประชมุใหญ่สามญั

ประจําปีแต่สมาชิกสามัญเท่านั *นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ตามประเภทระดับ

สมาชิกในชว่งระยะเวลาประชมุนั *น 

ข้อ 14. หน้าที*ของสมาชิก   

(1) ต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบั ระเบียบและมติของคณะกรรมการของสมาคม 

(2) ดํารงรักษาเกียรติและต้องรักษาความลบัข้อมูลและหรือรายละเอียดทีMหารือในทีMประชุม

สมาชิก คณะกรรมการหรือประชุมอืMน ๆ ของสมาคม ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ อนั

เกีMยวกบัสมาคมโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากคณะกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้า 

(4) ต้องรักษาไว้ซึMงความสามคัคีธรรมและผลประโยชน์ระหวา่งสมาชิก 

(5) ต้องแจ้งและส่งมอบข้อมูลสถิติ เอกสารหรือข้อมูลใดเกีMยวกับการผลิตและจําหน่าย            

สิMงบนัทึกเสียง โสตทศันวสัดหุรืองานอืMน ๆ ทีMเกีMยวข้องเป็นเจ้าของหรือจําหน่ายโดยสมาชิก

เพืMอวตัถปุระสงค์ในการพฒันาอตุสาหกรรมดนตรี ธุรกิจดิจิทลัหรืออตุสาหกรรมดิจิทลั ตาม

ระเบียบข้อบงัคบันี * 

(6) ชําระคา่ธรรมเนียมและคา่บํารุงรายปีให้แก่สมาคมตรงเวลาตามกําหนด 

(7) สมาชิกผู้ ใดเปลีMยนชืMอ ชืMอสกลุ สญัชาติ ย้ายทีMอยู่ ย้ายทีMตั *งสํานกังาน เปลีMยนแปลงประเภท

วิสาหกิจ เลกิประกอบวิสาหกิจ หรือเปลีMยนผู้แทนนิติบคุคล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคม

ทราบเป็นหนงัสือภายในกําหนดเวลาเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัทีMเปลีMยนแปลง 

(8) ต้องมอบอํานาจให้กับสมาคมหรือผู้ ทีMได้รับมอบหมายจากสมาคมในการปราบปรามการ

ละเมิดลิขสิทธิj  ในงานสิMงบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุ 

ตลอดจนงานดนตรีกรรม  

 
หมวดที> 5 

ค่าลงทะเบยีนเข้าเป็นสมาชกิ และค่าบาํรุงสมาคม 
 
ข้อ15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก 

ไมต้่องชําระคา่ลงทะเบียนแตอ่ยา่งใด 

ข้อ 16. ค่าบาํรุงสมาคมรายเดือนเพื*อการดาํเนินงานของสมาคม  
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สมาชิกจะต้องชําระคา่บํารุงรายเดือนให้แก่สมาคมตามประเภทระดบัของสมาชิกโดยกรรมการอาจจะเสนอ

ต่อสมาชิกเพืMอพิจารณาตดัสินในทีMประชุมใหญ่ประจําปีซึMงคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการปรับค่า

บํารุงโดยสมํMาเสมอ  

 

หมวดที> 6 
คณะกรรมการบริหาร (ในที>นี Tรวมเรียกว่า “คณะกรรมการ”) 

 
ข้อ 17. การเลือกตั aงคณะกรรมการ  

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสาม (3) และไม่เกินกว่าสิบห้า (15)         

จากสมาชิกสามัญทั *งหมดเพืMอทําหน้าทีMบริหารและเป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อประสานงานกับ

คูส่ญัญาฝ่ายตา่ง ๆ  

สมาชิกสามญัอาจเสนอสมาชิกสามญัตามมติข้อตกลงเกีMยวกบัการเสนอรายชืMอกรรมการและต้องได้รับการ

สนบัสนนุโดยการรับรองจากสมาชิกสามญัประเภท A+ รายหนึMงรายใดหรือสมาชิกสามญัไม่น้อยกว่าสาม 

(3) รายเพืMอการเลือกตั *งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการทีMเป็นสมาชิกสามญัประเภท 

A+ ทกุรายและกรรมการทีMเป็นสมาชิกสามญัทีMได้รับเลือกโดยเรียงจากลําดบัคะแนนเสียงสงูสดุ โดยสมาชิก

สามญัประเภท A+ และกรรมการสมาชิกสามญัทีMได้รับการเลือกตั *งจะออกเสียงเลือกตําแหน่งนายกสมาคม 

อปุนายก เลขานกุาร นายทะเบียน เหรัญญิกและตําแหน่งอืMน ๆ ตามความเหมาะสมและด้วยความยินยอม

ของกรรมการทีMได้รับเลือกแตง่ตั *งนั *น  ๆ 

คณะกรรมการมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งสอง (2) ปีและคณะกรรมการชดุใหม่จะต้องได้รับการเลือกตั *ง

ภายในหกสบิ (60) วนัหลงัจากสิ *นสดุระยะเวลาการดํารงตําแหน่งดงักลา่ว 

ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญัติสมาคมการค้า มาตรา 19 และ มาตรา 33 กรรมการทีMหมดวาระมีสิทธิ

เสนอชืMอตนเองเพืMอเข้ารับการเลือกตั *ง 

ข้อ 18. การพ้นจากตาํแหน่งกรรมการ  กรรมการของสมาคมยอ่มพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงัตอ่ไปนี * 

(1) ครบกําหนดออกตามวาระ 

(2) ลาออกซึMงคณะกรรมการของสมาคมได้ลงมติอนมุติัแล้ว 

(3) พ้นจากการเป็นผู้แทนของสมาชิกสามญัซึMงเป็นนิติบคุคล 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ทีMประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 

(6) เมืMอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สัMงให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติ

สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

(7) ต้องคําพิพากษาถงึทีMสดุให้ลงโทษตามพระราชบญัญติัสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

 ข้อ 19. กรณีที*กรรมการพ้นจากตําแหน่งกรรมการก่อนครบกําหนดออกตามวาระ ในกรณีทีMมี

กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนสิ *นสดุวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั *งสมาชิก

สามญัทีMได้รับคะแนนเสียงสงูสดุลําดบัถดัมาหากมีเข้าดํารงตําแหน่งทีMว่างลง แต่หากไม่มีคณะกรรมการ

อาจมอบหมายให้สมาชิกสามัญรายใดเข้าดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียงเท่า

กําหนดเวลาทีMกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งเหลืออยู ่
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กรณีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั *งคณะก่อนครบกําหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึMงพ้นจาก

ตําแหน่งนั *นดําเนินการเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเพืMอเลือกตั *งคณะกรรมการชดุใหม่ภายในสามสิบ (30) วนั 

ในกรณีนี *ให้นําความในข้อ 24 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

คณะกรรมการซึMงได้รับเลือกตั *งตามวรรคก่อนจะดํารงตําแหน่งจนกว่าจะสิ *นสดุวาระการดํารงตําแหน่งทีM

เหลืออยูจ่ะดํารงตําแหน่งได้ตามวาระเพียงเทา่กําหนดเวลาทีMคณะกรรมการทีMพ้นจากตําแหน่งเหลืออยู ่

ข้อ 20. องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ  การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม

จะต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึMงหนึMงของจํานวนกรรมการทั *งหมดจงึเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีทีMมีจํานวนกรรมการไม่ครบองค์ประชุม กรรมการทีMเข้าประชุมสามารถดําเนินการได้เฉพาะเพิMม

สมาชิกสามัญให้ครบจํานวนองค์ประชุมและเรียกประชุมสมาชิกหรือมอบหมายพิจารณากระทําการ

เฉพาะทีMจําเป็นเหมาะสมเพืMอปกปอ้งรักษาประโยชน์ของสมาคมเทา่นั *น 

ข้อ 21. มติของที*ประชุมคณะกรรมการและคะแนนเสียง  มติทีMประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา

ตัดสินใช้วิธีลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากจากการลงมติของกรรมการทีMเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั *ง 

กรรมการสมาชิกสามญัประเภท A+ รายหนึMงรายใดและกรรมการสมาชิกสามญัแต่ละรายจะมีสิทธิjลงมติ

ออกเสียงในทีMประชุมหนึMง (1) เสียงเท่ากัน ในกรณีทีMจํานวนคะแนนเสียงลงมติเท่ากันให้ประธานในทีM

ประชุมมีสิทธิjออกเสียงคะแนนเพิMมอีกเสียงหนึMงในกรณีทีMทีMประชุมคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายและหรือข้อบงัคบันี *ให้ถือวา่มตินั *นใช้บงัคบัมิได้ 

ข้อ 22. ประธานในที*ประชุม  ให้นายกสมาคมทีMได้รับการเลือกตั *งตามข้อ 17 เป็นประธานในทีMประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีทีMนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าทีMได้ ให้อปุนายกปฏิบติัหน้าทีMแทนและ

หากกรณีทั *งนายกสมาคมและอปุนายกไม่อาจปฏิบติัหน้าทีMได้ ทีMประชุมสามารถเลือกกรรมการคนใดคน

หนึMงเป็นประธานในทีMประชมุเฉพาะในการประชมุคราวนั *น 

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะต้องจดัการประชมุกรรมการรายเดือนโดยการแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) วัน อนึMง ในกรณีเร่งด่วนจําเป็นนายกสมาคมหรือกรรมการ

สมาชิกสามัญประเภท A+ ไม่น้อยกว่าสอง (2) รายหรือกรรมการสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าห้า (5)             

รายสามารถเรียกประชุมโดยกําหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั *นก็ได้ โดยคณะกรรมการจะมีสิทธิjลงมติออก

เสียงในทีMประชมุหนึMง (1) เสียงเทา่กนั 

ข้อ 24. การรับมอบถ่ายโอนหน้าที*ของคณะกรรมการ  เมืMอคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการแต่งตั *ง 

คณะกรรมการทีMหมดวาระพ้นจากตําแหน่งมีมติมอบหมายให้กรรมการรายหนึMงรายใดยืMนจดทะเบียน

คณะกรรมการชดุใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจงัหวดักรุงเทพมหานครภายในสามสิบ (30) 

วนันบัจากวนัทีMเลือกตั *งและถ่ายโอนหน้าทีMไปยงัคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบ (30) วนันบัแต่วนั

เลือกตั *งและสง่มอบหน้าทีMให้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายในสามสบิวนั (30)  นบัแตว่นัทีMนายทะเบียนสมาคม

การค้ารับจดทะเบียน 

ในช่วงระหว่างทีMนายทะเบียนสมาคมการค้าดําเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่และ

คณะกรรมการชุดทีMหมดวาระยงัมิได้ส่งมอบหน้าทีM คณะกรรมการทีMหมดวาระจะต้องปฏิบติัหน้าทีMต่อไป

จนกว่านายทะเบียนการค้าจะได้จดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหม่เรียบร้อยและคณะกรรมการชดุใหม่ได้

เข้าดํารงตําแหน่งรับหน้าทีMแล้ว  การรับมอบถ่ายโอนหน้าทีMของคณะกรรมการจะต้องกระทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
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ข้อ 25. อาํนาจและหน้าที*ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการของสมาคมมีอํานาจและหน้าทีMดงันี * 

(1) จดัดําเนินกิจการและทรัพย์สนิของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมติของทีMประชมุ 

(2) เลือกตั *งกรรมการให้ดํารงตําแหน่งตา่งๆ ในคณะกรรมการของสมาคม 

(3) วางระเบียบการในการปฏิบติังานของสมาคมให้เป็นไปตามวตัถทีุMประสงค์ 

(4) ว่าจ้าง แต่งตั *ง และถอดถอน ทีMปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าทีMและ

พนักงานทั *งปวง ในการทํากิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรืMองต่าง ๆ อนัอยู่ในขอบเขต

หน้าทีMของสมาคมเพืMอให้การดําเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย ทีMปรึกษาของ

คณะกรรมการและอนกุรรมการดงักล่าวจะแต่งตั *งจากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือ

บคุคลภายนอกก็ได้ 

ข้อ 26. อาํนาจหน้าที*กรรมการตาํแหน่งต่าง ๆ  มีดงันี *.- 

(1) นายกสมาคม : บริหารจัดการการดําเนินงานของสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

สมาคมและตามทีMได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ติดตอ่ประสานงานกบัคูส่ญัญาอืMน ๆ 

และเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและการประชมุทัMวไป 

(2) อุปนายก : ช่วยเหลือประธานในเรืMองต่าง ๆ และทําหน้าทีMประธานเมืMอประธานไม่เข้าร่วม

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าทีMได้  

(3) เลขาธิการ : รับผิดชอบ จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ทําหน้าทีMเลขานุการในการประชุม

ตลอดจนปฏิบติัหน้าทีMและดําเนินการอืMนใดตามทีMคณะกรรมการมอบหมาย 

(4) เหรัญญิก : ดแูลรับผิดชอบเรืMองการชําระเงินของสมาคม ทําบญัชีการเงินเก็บรักษาสมดุบญัชี 

แจกจ่ายรายการบญัชีของสมาคมและดําเนินการอืMนใดตามทีMคณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

(5) นายทะเบียน : จดัทําทะเบียนสมาชิกและเก็บรักษาบนัทกึการจดทะเบียนของสมาชิกรวมทั *ง

การจดทะเบียนอืMนใดนอกเหนือจากการทะเบียนเกีMยวกับการเงิน และดําเนินการตามทีM

คณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวดที* 7 

การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ 27.  การประชุมใหญ่สมาชิก  ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกภาพอย่างน้อยทกุ

ระยะเวลาสบิสอง (12) เดือน การประชมุเช่นนี *เรียกวา่ การประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

การประชมุสมาชิกใหญ่คราวอืMน ๆ จะ เรียกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อ 28.  กาํหนดการประชุมใหญ่ กําหนดการประชมุใหญ่มีดงันี * 

(1) ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายในกําหนดเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันทีM        

สิ *นปีงบประมาณของสมาคมเป็นประจําทกุปี 

(2) ในกรณีทีMคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร  

(3) สมาชิกมีจํานวนไมน้่อยกวา่หนึMงในสีMของจํานวนสมาชิกทั *งหมดแสดงความจํานงโดย

ทําการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ตาม (2) และ(3) คณะกรรมการนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายในกําหนดสบิห้า (15) วนั นบัแตว่นัทีMลงมติหรือ

วนัทีMได้รับหนงัสือแสดงความจํานงจากสมาชิก 

ข้อ 29. การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ

กําหนด วนัเวลา และสถานทีM พร้อมส่งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่ง

จดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือพร้อมกบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียดทีMอยูข่อง

สมาชิกทีMปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตวัสมาชิกโดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า      

เจ็ด (7) วนั  

การจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมจะต้องแนบสําเนารายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน(หากมี)*        

ในกรณีทีMเป็นการนดัประชมุใหญ่สามญัประจําปีจะต้องแนบสําเนารายงานประจําปีและสําเนารายงานทาง

การเงินงบดลุ รวมทั *งสําเนาบญัชีรายรับ-รายจ่าย ซึMงผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วเพิMมเติมไปด้วย 

ข้อ 30. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  ในการประชมุใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามญัประเภท A+ ทกุราย

และสมาชิกสามญัรวมกนัไมน้่อยกวา่กึMงหนึMงเข้าร่วมประชมุจงึจะถือเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 31. กรณีไม่ครบองค์ประชุม  ในการประชมุใหญ่ หากลว่งพ้นกําหนดเวลานดัไปแล้วหนึMงชัMวโมง ยงัมี

สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั *นได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เลิกการ

ประชมุใหญ่นั *น ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลืMอนการประชมุคราวนั *นไปและจะมีการจดัประชมุใหญ่ใหม่

โดยเลืMอนถัดไปอีกสิบห้า (15) วนัจากวนัประชุมใหญ่คราวแรก  โดยบอกกล่าวนัดประชุมวนั เวลา และ

สถานทีMประชมุใหญ่นี *อีกครั *ง อย่างไรก็ดีจํานวนสมาชิกทีMเข้าร่วมประชมุในการประชมุใหญ่คราวหลงันี *มาก

น้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 32. ประธานในที*ประชุมใหญ่  ให้นายกสมาคมเป็นประธานในทีMประชมุใหญ่ หากนายกสมาคมไม่

อยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัหน้าทีMได้ให้อปุนายกทําหน้าทีMประธานแทน  หากทั *งนายกสมาคมและอปุนายกไมอ่าจ

ปฏิบติัหน้าทีMได้ ให้ทีMประชมุใหญ่เลือกตั *งกรรมการรายใดรายหนึMงขึ *นเป็นประธานในทีMประชมุ   

ข้อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที*ประชุมใหญ่  เฉพาะสมาชิกสามญัประเภท A+ และสมาชิก

สามญัเท่านั *นมีสิทธิออกเสียงลงมติคะแนนเลือกตั *ง โดยสมาชิกสามญัประเภท A+ และสมาชิกสามญัจะมี

คะแนนเสียงระบตุามประเภทระดบัสมาชิกนั *น ๆ การออกเสียงในทีMประชมุใหญ่ให้กระทําโดยเปิดเผยด้วย

วิธีชมืูอหรือวิธีลงคะแนนลบัโดยวิธีเขียนบตัรลงคะแนน หากคณะกรรมการหรือสมาชิกสามญัไม่น้อยกว่า

กึMงหนึMงของจํานวนสมาชิกสามญัทีMเข้าร่วมประชมุร้องขอหรือโดยหนงัสือมอบฉนัทะลว่งหน้าหรือในเวลาทีM

เปิดลงคะแนนเสียง 

ข้อ 34. มตขิองที*ประชุมใหญ่  หากมิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอืMนในข้อบงัคบันี * มติใด ๆ ในทีMประชมุจะต้อง

พิจารณาโดยถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของทีMประชุม ในกรณีทีMคะแนนเสียงเท่ากันประธานใน      

ทีMประชมุจะเป็นผู้ออกเสียงตดัสนิชี *ขาด 

 ข้อ 35. กิจการอันพึงกระทาํในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในการประชมุสามญัใหญ่ประจําปี   

ทกุครั *ง คณะกรรมการต้องยืMนเรืMองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี *เข้าสู่ทีMประชมุเพืMอพิจารณาและอนมุติัรับรองรายงาน

การประชมุใหญ่สามญัประจําปีคราวก่อน: 

(1) รายงานประจําปีและวิเคราะห์ผลการดําเนินกิจการของสมาคมทีMผา่นมาในรอบปี: 

(2) บญัชีและงบดลุของสมาคมทีMผา่นการตรวจบญัชีแล้ว 
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(3) เลือกตั *งกรรมการเพืMอคดัเลือกเป็นคณะกรรมการเมืMอครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

(4) แตง่ตั *งทีMปรึกษาและหรือผู้สอบบญัชีของสมาคมและคา่ธรรมเนียม (หากมี) 

(5) กิจการอืMนใดทีMต้องกระทําโดยอาศยัมติอนมุติัจากทีMประชมุใหญ่ (หากมี) 

ข้อ 36.การตีความระเบียบต่าง ๆ ในกรณีทีMมีปัญหาในการตีความข้อบังคับนี * ทีMประชุมใหญ่จะเป็น        

ผู้ วินิจฉยัชี *ขาด 

 
หมวดที* 8 

การเงนิและการบัญชีของสมาคม 

 

ข้อ 37. รอบบัญชีของสมาคม ระยะเวลารอบบัญชีของสมาคม ให้ใช้รอบบัญชีปฏิทินสิ *นสุดลงวันทีM        

31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 38. งบดุล คณะกรรมการต้องจดัเตรียมงบดลุ ณ สิ *นปีการเงินและนําส่งให้ผู้สอบบญัชีภายในเดือน

กุมภาพันธ์ของแต่ละปีและผู้ สอบบัญชีจะต้องสรุปผลการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วันก่อน        

วนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี 

คณะกรรมการต้องนําเสนองบดลุซึMงผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับรองแล้วต่อทีMประชมุใหญ่สามญัเพืMอพิจารณา

อนมุติัภายในเก้าสบิ (90) วนันบัแตว่นัสิ *นปีทางบญัชีการเงิน  

สมาคมจะยืMนสําเนางบดุลประจําปีและรายงานประจําปีเกีMยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสํานักงานทะเบียน

สมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานครภายในสามสบิ (30) วนันบัจากวนัทีMประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

อนึMงเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้เก็บรักษาสําเนาไว้ทีMสํานักงานของสมาคมเพืMอให้สมาชิกสามารถเข้า

ตรวจสอบได้ 

ข้อ 39. อาํนาจของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบญัชีมีอํานาจในการตรวจสอบสรรพสมดุบญัชี และบรรดาเอกสาร

อืMนใดทีMเกีMยวข้องกบัการเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าทีMของสมาคมทกุคน

ซึMงเกีMยวข้องกับการเงินและเอกสารดังกล่าว ในกรณีนี *กรรมการและเจ้าหน้าทีMสมาคมจะต้องให้ความ

ช่วยเหลือและให้ข้อมลูทีMเกีMยวข้องทั *งหมดเพืMอการตรวจสอบดงักลา่ว 

ข้อ 40. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารทางการเงิน  สมดุบญัชีและเอกสารทางการเงินทั *งหมด

ของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สํานกังานของสมาคม และให้อยู่ในความดแูลรับผิดชอบของเหรัญญิก

สมาคม 

ข้อ 41. การเงนิของสมาคม  เงินสดของสมาคมจะนําฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึMงแหง่ใดซึMงตั *งอยู่

ในเขตท้องทีMจงัหวดัทีMสมาคมนี *ตั *งอยูใ่นนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของทีMประชมุใหญ่ 

ในการนี *เหรัญญิกจะเก็บรักษาตวัเงินและบริหารจดัการเงินทดรองจ่ายเกีMยวกบักิจการของสมาคมไม่เกิน

วงเงินหนึMงแสน (100,000) บาทเพืMอใช้ในกิจกรรมของสมาคม 

การฝากถอนเงินและการทําธุรกรรมตา่ง ๆ กบัทางธนาคารทั *งหมดจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายก

สมาคมหรืออุปนายกหรือกรรมการรายใดรายหนึMงตามมติทีMประชุมคณะกรรมการของสมาคมลงนาม

ร่วมกบัเหรัญญิกของสมาคม 

 ข้อ 42. การจ่ายเงนิของสมาคม  นายกสมาคมหรืออปุนายกหรือเลขานกุารมีอํานาจสัMงจ่ายเงินสําหรับ

กิจกรรมตา่ง ๆ ของสมาคมได้ครั *งละไมเ่กินหนึMงหมืMน (10,000) บาทตอ่ครั *ง  

ในการจ่ายเงินครั *งละเกินกวา่หนึMงหมืMน (10,000) บาทจะกระทําได้โดยผา่นมติคณะกรรมการเทา่นั *น 
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ข้อ 43. เงินทุนพิเศษ สมาคมมีสิทธิjในการระดมทนุพิเศษสําหรับการดําเนินงานหรือการพฒันาส่งเสริม

ปรับปรุงสมาคมโดยการเชิญคู่สญัญาต่าง ๆ และสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมบริจาคหรือทํากิจกรรมอืMน ๆ 

ตามทีMคณะกรรมการเห็นสมควรและซึMงไมข่ดักบักฎหมาย 
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การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชาํระบัญชี 

 

ข้อ 44. การแก้ไขเปลี*ยนแปลงหรือตัดทอนข้อบังคับ  ข้อบงัคบันี *จะแก้ไข เปลีMยนแปลง ตดัทอน หรือ

เพิMมเติมได้ในทีMประชุมใหญ่ก็โดยมติเอกฉันท์ของสมาชิกสามญัประเภท A+ และคะแนนเสียงอย่างน้อย    

กึMงหนึMงของสมาชิกสามญัประเภทอืMน ซึMงมีคะแนนเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก

สามญัทีMเข้าร่วมประชมุทั *งหมด 

ข้อ 45. การเลิกสมาคม  สมาคมนี *อาจเลกิได้ด้วยเหตหุนึMงเหตใุดดงัตอ่ไปนี * 

(1) มีมติเอกฉนัท์ในทีMประชมุใหญ่ให้เลกิ 

(2) เมืMอล้มละลาย หรือ 

(3) เมืMอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สัMงให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญัติ

สมาคมการค้า พ.ศ.2509 

ข้อ 46. การชําระบัญชี  หากสมาคมต้องเลิกดําเนินงานภายใต้ ข้อ 45  แห่งพระราชบัญญัติสมาคม

การค้า พ.ศ.2509 จะนํามาใช้บงัคบักบัการชําระบญัชีของสมาคม  

ในกรณีทีMสมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 45 (1) ให้สมาชิกเลือกบุคคลหนึMงรายเข้ารับผิดชอบการชําระบญัชี     

และหากต้องเลกิไปตามข้อ 45 (3) ให้กรรมการทกุรายในคณะกรรมการของสมาคมชดุสดุท้ายทีMจดทะเบียน

ไว้อยู่ในรายชืMอกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานครจะต้องรับผิดชอบในการ

ชําระบญัชี 

หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือหลงัการการชําระบญัชีทรัพย์สินเหลา่นั *นจะถกูบริจาคให้แก่นิติบคุคลใด ๆ 

ทีMมีวตัถปุระสงค์เกีMยวกบัการกศุลสาธารณะแหง่หนึMงแหง่ใดหรือหลายแหง่ตามมติของสมาชิกภาพ 

 

________________________________________________ 

 



สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกจิบันเทงิไทย: ประเภทสมาชิกและวธีิการออกเสียงในการประชุมใหญ่สมาชิก 
ล่าสุด: สิงหาคม 2018 
สมาชิกสามญั แบง่ออกเป็นห้า (5) ประเภทระดบัสมาชิกตามคณุสมบติัดงันี B 
(1) สมาชิกสามัญประเภท A+: ผู้ ก่อตั Bงสมาคมและผู้ผลติสิGงบนัทกึเสียงมีสทิธิKกํากบัดแูลลขิสทิธิKสิGงบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดมุากกวา่ 500,000 เพลง  
(2) สมาชิกสามัญประเภท A: ผู้ผลติสิGงบนัทกึเสียงมีสทิธิKกํากบัดแูลลขิสทิธิKสิGงบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุั Bงแต ่50,001 ถงึ 500,000 เพลง 
(3) สมาชิกสามัญประเภท B: ผู้ผลติสิGงบนัทกึเสียงมีสทิธิKกํากบัดแูลลขิสทิธิKสิGงบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุั Bงแต ่5,001 ถงึ 50,000 เพลง 
(4) สมาชิกสามัญประเภท C:  ผู้ผลติสิGงบนัทกึเสียงมีสทิธิKกํากบัดแูลลขิสทิธิKสิGงบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุั Bงแต ่1,001 ถงึ 5,000 เพลง 
(5) สมาชิกสามัญประเภท D: ผู้ผลติสิGงบนัทกึเสียงมีสทิธิKกํากบัดแูลลขิสทิธิKสิGงบนัทกึเสียงหรือโสตทศันวสัดตุั Bงแต ่! ถงึ !,### เพลง  
วธีิการออกเสียงในทีOประชุมใหญ่: สมาชิกสามญัมีสทิธิออกเสียงลงมติคะแนนเลือกตั Bงตามประเภทระดบัสมาชิกดงันี B  

- สมาชิกสามญัประเภท A+:   4  คะแนนเสียง  
- สมาชิกสามญัประเภท A:   3  คะแนนเสียง 
- สมาชิกสามญัประเภท B:   2  คะแนนเสียง  
- สมาชิกสามญัประเภท C:   1  คะแนนเสียง 
- สมาชิกสามญัประเภท D:   0  คะแนนเสียง 

  ประเภท ระดบัสมาชิก A+ ระดบัสมาชิก A ระดบัสมาชิก B ระดบัสมาชิก C ระดบัสมาชิก D 

คณุสมบติั กํากบัดแูลลขิสทิธิKสิGงบนัทกึเสียง หรือ
โสตทศันวสัด ุ มากกวา่ 500,000 50,001 - 500,000 5,001 - 50,000 1,001 - 5,000 1 – 1,000 

คา่บํารุงรายเดือน คา่ธรรมเนียม/เดือน 20,000 10,000 5,000 500 100 
สทิธิKการออกเสียง คะแนนเสียง/สมาชิก 4 3 2 1 0 
(1) การดแูลเรืGอง

การปอ้งกนัการ
ละเมิดลขิสทิธิK 

(2) การให้คําปรึกษาเรืGองลขิสทิธิK
เพลงและรายงาน IFPI GMR (1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) สง่จดหมาย 

แจ้งเตือน 

 


