สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบันเทิงไทย หรือ Thai Entertainment Content Trade Association “TECA”
เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงของไทยและต่างประเทศ เริ่ม
ดาเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร และเป็ น National Group ของ IFPI
(The International Federation of the Phonographic Industry) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 8,000 บริษัทจากกว่า 70
ประเทศทั่วโลก

บทบาทหน้าที่
บทบาทของสมาคมการค้าผู้ป ระกอบธุ รกิจ บันเทิง ไทย ความส าเร็จ ของอุตสาหกรรมบันเทิง ขึน้ อยู่กับ
ความสามารถในการลงทุนและการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่าบทบาทของ
สมาคมฯ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมบันเทิงทุกแขนงให้ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนที่มี อยู่
ดังนัน้ สมาคมฯ จึงแสวงหากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจของมวลสมาชิกให้เกิดการพัฒนา
และการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ออกสูส่ งั คม ซึ่งกิจกรรมเหล่านัน้ ได้แก่
– สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดบทบัญญัติกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้มีการคุม้ ครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาโดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยประสานงานกับ
หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเกี่ ย วกับ กฎหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ งานสิ่ ง บัน ทึ ก เสี ย งและ
อุตสาหกรรมบันเทิง นอกจากนีส้ มาคมฯ ยังเป็ นตัวแทนของสมาชิกในการร้องเรียนเพื่อรักษาผลประโยชน์
และร่วมเจรจาในการดาเนินการทางนิติบญ
ั ญัติดว้ ย
– ต่อต้านการละเมิ ดทรัพ ย์สิ นทางปั ญ ญา การละเมิ ดทรัพ ย์สินทางปั ญญาเป็ นอาชญากรรมที่คุกคาม
อุตสาหกรรมบันเทิงมาโดยตลอดโดยในแต่ละปี จะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจเป็ นมูลค่านับหลายพันล้าน
บาท ดัง นั้น สมาคมฯจึ ง ได้เ ข้าร่วมในกิ จกรรมการต่ อต้านการละเมิดลิ ข สิทธิ์ และสิทธิ ในทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาอื่นๆ ของอุตสาหกรรมบันเทิง โดยดาเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้เกิดมาตรการคุ้ม ครองทาง
กฎหมายที่เพียงพอและมีการบังคับใช้ท่มี ีประสิทธิภาพ
– ให้คาปรึกษาแก่สมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์, สัญญาและอื่นๆ เพื่อสมาชิกในสถานะภาคธุรกิจ หรื อ
ภาคการคิดสร้างสรรค์ สามารถดาเนินกิจกรรมของตนไปได้โดยไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับการดาเนินการปกป้อง
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สิทธิ์จากผูก้ ระทาละเมิดเนื่องจากสมาคมฯ เป็ นผูด้ าเนินการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาแก่
สมาชิก
– แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบันเทิงไทย ได้ ร่วมในการคิดค้นพัฒนาวิทยาการ
สมัยใหม่ เ พื่อแก้ไ ขปั ญ หาการละเมิ ดทรัพ ย์สินทางปั ญญาของอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
พัฒนาการทางด้านอินเตอร์เน็ต และการผลิตสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบ Digital และAnalog เพื่อป้องกันการ
ทาละเมิด
– จัดหาข้อมูลข่าวสาร สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบันเทิงไทยจัดหาข้อมูลข่าวสารและวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติต่างๆ ในอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลก เช่น สถิติการจาหน่าย, สถิติการละเมิด, มูลค่าของตลาด,รายงาน
สภาพการตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งของไทยและต่างประเทศ, ข้อมูลวิชาการตลอดถึงรายงานความ
คืบหน้าในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิขา้ งเคียง เช่น รายงานสถิติธุรกิจ
สิ่งบันทึกเสียงทั่วโลก Global Music Report (GMR), การศึกษาค้นคว้าพัฒนาการทางอุตสาหกรรมดนตรี
ศิลปิ น และ Music Cities
– สร้างระบบเครือข่าย สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบันเทิงไทยเป็ นสมาชิกระดับ National Group ของ
IFPI ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็ นการเปิ ดช่องให้มีการร่วมลงทุนระหว่างกันอีกด้วย โดย
ได้รบั มอบหมายหน่วยงานแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยในการออกรหัส The International Standard
Recording Code (ISRC) งานสิ่งบันทึกเสียง
– ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบันเทิง
ไทยจะดาเนินการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาโดยมุ่งเน้นให้การศึกษาแก่ประชาชนและบุคคล
ทั่วไปตลอดจนนักเรียนนักศึกษา หรือผูป้ ระกอบการที่ประสงค์จะนางานอันมีลิขสิทธิ์ท่เี กี่ยวกับอุตสาหกรรม
บันเทิงไปใช้ในกิจกรรมของตน ให้มีความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
การคุม้ ครองสิทธิ์และการบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย รวมทัง้ ไม่สนับสนุนสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีผิดกฎหมาย
ไป พร้อมกันเช่น การจัดสัมมนา, จัดนิทรรศการ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์รวมทัง้ ให้
การสนับสนุนแก่การจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานนอกเหนือไปจากการปราบปรามด้วยอีกทางหนึ่ง
– พัฒ นาศักยภาพของอุต สาหกรรมบัน เทิง ในประเทศ การสร้างเครื อข่ า ยและการเชื่ อมโยงติ ด ต่ อ กับ
อุต สาหกรรมบัน เทิ ง แขนงต่ า งๆ ทั้ง ในและต่ า งประเทศจะเป็ น หนทางหนึ่ ง ที่ น่ า จะท าให้เ กิ ด ผลดี ต่ อ
อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนอกจากจะทาให้เกิดการเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียมและ
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ก้าวไปสู่ความเป็ นสากลได้แล้ว ยังเป็ นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันได้เป็ นอย่างดี
สมาคมฯ จะดาเนินการประสานงานและติดต่อกับอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศอื่นๆ เพื่อให้เกิดการ
ติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรมระหว่ า งกัน นอกจากนี ้ สมาคมฯจะจัด ให้มี กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ง เสริม วงการ
อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
– ประสานงานร่ ว มกับ องค์ก รจัด การจัด เก็ บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห้ส มาชิ ก โดยมี Phonorights (Thailand) Ltd.
“PNR” ภายใต้ IFPI ซึ่งเป็ นองค์กรบริหารจัดการลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนและทาซา้ เพื่อเผยแพร่จ่ อ
สาธารณชน รวมถึงเป็ นศูนย์กลางข้อมูลของสมาชิกโดยทาหน้าที่เป็ นสะพานเชื่อมโยงการประสานงานให้
ข้อมูลเพลง, ศิลปิ น และกิจกรรมของค่ายเพลงสมาชิกรวมถึงการขออนุญาตการใช้งานเพลงทัง้ สากลและ
ไทย

สมาชิกของสมาคมฯ
บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)/ BEC-TERO Entertainment (Public) Co.,Ltd
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จากัด (มหาชน) /BEC World (Public) Co.,Ltd
บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติง้ (ประเทศไทย) จากัด/ Sony Music Entertainment
Operating (Thailand) Co.,Ltd
บริษัท ยูนิเวอร์ซลั มิวสิค (ประเทศไทย) จากัด/ Universal Music (Thailand) Co.,Ltd
บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จากัด / Warner Music (Thailand) Co.,Ltd
บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จากัด /Spicy disc Co.,Ltd
บริษัท มิวซิกมูฟ จากัด / MUZIK MOVE Co.,Ltd
บริษัท วอท เดอะ ดัก จากัด/ What the Duck Co.,Ltd
บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด/ KPN Music and Entertainment Co.,Ltd
บริษัท รีโวล์ มิวสิค ครีเอชั่น จากัด/ Revol Music Creation Co.,Ltd
บริษัท ฮิตแมน จากัด/ Hitman Co.,Ltd

ติดต่อสมาคมฯ:
สิรกิ ร แสนทวีสขุ E-mail: Silikorn@teca.co.th Tel 02 203-1002 ext 404
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