เลขที่.

ใบสมัครสมาชิก
วันที่

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็ นสมาชิ กของสมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จบัน เทิ ง โดยมี คุณสมบัติ ของสมาชิ กสามัญ
ตามประเภทดังต่อไปนี้
A+ : สมาชิกผูก้ ่อตั้งสมาคมหรื อผูผ้ ลิตสิ่ งบันทึกเสี ยงขนาดใหญ่/ Founder-Major (มากกว่า 500,000เพลง)
A : ผูผ้ ลิตสิ่ งบันทึกเสี ยงขนาดใหญ่/Large-sized producer (ตั้งแต่ 50,001 ถึง 500,000 เพลง)
B : ผูผ้ ลิตสิ่ งบันทึกเสี ยงขนาดกลาง/Medium-sized producer (ตั้งแต่ 5,001 ถึง 50,000 เพลง)
C : ผูผ้ ลิตสิ่ งบันทึกเสี ยงขนาดเล็ก/Small-sized producer (ตั้งแต่ 1,001 ถึง 5,000 เพลง)
D : ผูผ้ ลิตสิ่ งบันทึกเสี ยง/Producer (ตั้งแต่ 1 ถึง 1,000 เพลง)
บริ ษทั : (ภาษาไทย)
: (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยูเ่ ลขที่ :
ถนน

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

E –mail:
ชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ

ประทับตรา
บริ ษทั

ลงนาม
(...................................................)

ลงนาม
(........................................................)

ข้าพเจ้าของรั บ รองว่าจะปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บและข้อ บัง คับ ของสมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ บัน เทิ งไทย
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้กรอกแบบสอบถามที่ ได้แนบมาพร้อมใบสมัครนี้ เพื่อประกอบการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับชําระค่าสมาชิกรายปี เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิก
หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสาร พร้อมรับรองสําเนาดังนี้ :
1. รู ปถ่ายผูม้ ีอาํ นาจ (ไม่เกิน 1 ปี ) ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
2. กรณี นิติบุคลล สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั อายุไม่เกิน 6 เดือนและสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
3. กรณี บุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
4. รายละเอียดงานสิ่ งบันทึกเสี ยงที่ให้ดูแล
5. หนังสื อรับรองลิขสิ ทธิ์
6. หนังสื อมอบอํานาจ (หากมี)
รับรองความประพฤติโดยสมาชิกสามัญ
1.)

2.)
(............................................................)

วันที่

(................................................................)
วันที่

ม ติ ก ร ร ม ก า ร
รับเป็ นสมาชิก โดยเริ่ มสมาชิกภาพ
ตั้งแต่………………………………………………………………………………เป็ นต้นไป
ปฏิเสธ
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………
( นายคาล นิทศั น์ คงขํา )
นายกสมาคม
วันที่……………………
พยาน: ……………………………………………………
( นางสาวชญาภัช แสงทับทิม )
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
TECA
ใบสมัครเลขที่. _____________

แบบสอบถาม
1. ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่บริ ษทั ท่านเป็ นเจ้าของหรื อได้รับสิ ทธิ (ระบุได้มากกว่า 1 ช่อง)
งานสิ่ งบันทึกเสี ยง
งานดนตรี กรรม
งานโสตทัศนวัสดุ (Music Video, Live Concert, Karaoke, สารคดี)
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................................
2. บริ ษทั ของท่านเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์โดยตรง
ใช่

ไม่ใช่ (ข้ามตอบข้อ 7)

3.บริ ษทั เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้า..........................................................................................
4. บริ ษทั ของท่านมีการผลิตงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามข้อ 1 หรื อไม่
มี

ไม่มี

5. งานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามข้อ 1 มีการจัดจําหน่ายหรื อขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปหรื อไม่
มี
ไม่มี
6. งานอันมีลิขสิ ทธิ์ของท่านผลิตในประเทศใช่หรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่ (โปรดระบุ)...........................................

7. บริ ษทั ของท่านเป็ นตัวแทนที่ได้รับสิ ทธิ์แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยที่จะดําเนินการดังต่อไปนี้
ผลิต
นําเข้า
จัดจําหน่าย
ไม่ใช่ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
8. บริ ษทั ของท่านเป็ นเจ้าของหรื อผูด้ ูแลลิขสิ ทธิ์ในงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามข้อ 1 ในประเทศไทย
ใช่
ไม่ใช่

9. บริ ษทั ของท่านเป็ นผูผ้ ลิตงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามข้อ 1 ใช่หรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

ถ้า “ใช่” กรุ ณาระบุประเภทสื่ อ (Format) ที่ท่านผลิต
CD
Digital Content
VDO
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................

DVD

ถ้า “ไม่ใช่” กรุ ณาระบุชื่อบริ ษทั หรื อผูผ้ ลิตงานอันมีลิขสิ ทธิ์ของท่าน
CD ..............................................................................................................................................
Digital Content. ........................................................................................................................
VCD ...........................................................................................................................................
DVD ..........................................................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................
10. บริ ษทั ของท่านหรื อเจ้าของ/กรรมการเคยต้องคําพิพากษาลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บ้างหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (โปรดระบุ) .............................................
11. บริ ษทั ของท่านเคยเป็ นที่รู้จกั ภายใต้ชื่ออื่นหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (โปรดระบุ) .............................................
12. บริ ษทั ของท่านจัดตั้งขึ้นเมื่อ............................................................................................และผลงานมีการวางจําหน่าย
ครั้งแรกเมื่อ ......................................................................................................................................
13. บริ ษทั ของท่านมีรายชื่อหรื อรายละเอียดของงานประเภทงานอันมีลิขสิ ทธิ์ตามข้อ 1 อยูห่ รื อไม่
มี (กรุ ณาส่งสําเนา 1 ชุดให้กบั สมาคมฯ)
ไม่มี
14. บริ ษทั ของท่านจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายหรื อไม่
จด (กรุ ณาส่งสําเนา 1 ชุดให้กบั สมาคมฯ)
15. บริ ษทั ของท่านมีสาขาในประเทศอื่นหรื อไม่
มี (โปรดระบุ) ............................................................

ไม่ได้จด

ไม่มี

16. บริ ษทั ของท่านมีพนักงาน. ....................................................... คน
17. บริ ษทั ของท่านมีแผนกวิจยั (Research and Development) หรื อ A & R (ARTIST AND REPERTOIRE) หรื อไม่
มี
ไม่มี
18. บริ ษทั ของท่านมีหอ้ งอัดเสี ยง, Pre-Production หรื อ Post production หรื อไม่
มี
ไม่มี
ถ้า “ไม่มี” กรุ ณาระบุชื่อและที่อยูข่ องห้องอัด, Pre-Production หรื อ Post production ที่ใช้บริ การ
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
หมายเหตุ สมาคมฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่แจ้งไม่ถูกต้อง

