ข้อบังคับ
ของ

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
สมาคมการค้านี จ้ ัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญั ติส มาคมการค้า พ.ศ.2509 และอยู่ใ นการควบคุม ดูแ ลของ
สํานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานคร

หมวดที่ 1
บทความทั่วไป
ข้อ 1. ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านีม้ ีช่ือว่า “ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย ”
เขียนชื่อเป็ นอักษรภาษาอังกฤษว่า “ THAI ENTERTAINMENT CONTENT TRADE ASSOCIATION ”
หรือ TECA เรียกชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ไทย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอนเท้นส์ เทรด แอตโซซิเอชั่น”
ข้อ 2. สํานักงานของสมาคม สํานักงานตัง้ อยู่ท่ี 17 ซอยเลื่อนอรณพ (ทองหล่อ 23) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อ 3. ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็ นรูป ดังนี ้

เครื่องหมายตราสมาคมมี ลกั ษณะเป็ นอักษร TECA ซึ่งย่อมาจาก THAI ENTERTAINMENT CONTENT
TRADE ASSOCIATION ซึ่ ง หมายถึ ง การรวมตัว ของผู้ซ่ึ ง มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ในสิ่ ง บัน ทึ ก เสี ย ง โสตทั ศ นวั ส ดุ
สิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ
ธุรกิ จดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัลและผูซ้ ่ึงประกอบธุรกิ จดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล หรือวิสาหกิ จ
เกี่ ยวกับการผลิ ตและค้าแผ่นเสี ยง สิ่ ง บันทึกเสี ยง สิ่ ง บันทึกภาพ โสตทัศนวัส ดุ ที่ ไ ด้รับหรือมี ลิ ขสิทธิ์ท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ อเป็ นศูน ย์กลางในการสนับสนุน ส่ง เสริม ช่วยเหลื อ ให้คาํ ปรึกษา และแก้ไข
อุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ อันเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ดูแลรักษาสิทธิ การผลิต การค้าแผ่นเสียง ซีดี อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธิ นกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั ตลอดจนการเผยแพร่ขยายงานดนตรีกรรมเข้าสู่ตลาด
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม สมาคมนีม้ ีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ ประเภทที่ เ กี่ ย วกั บ การค้า การผลิ ต รวมทั้ง การจํา หน่ า ย
สิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ
(2) ส่ง เสริม การประกอบวิ ส าหกิ จ ประเภทที่ เ กี่ ย วกับ การจัด เก็ บ ค่าลิ ขสิ ท ธิ์ ใ นสิ่ ง บัน ทึก เสี ย ง
โสตทัศนวัส ดุใ นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน การถ่ ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ
สื่อต่าง ๆ รวมถึงการจัดเก็บค่าตอบแทนในสิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทัง้ เจรจาทําความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์รว่ มกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาคม
(4) ดู แ ลสอดส่ อ ง สั ง เกตการณ์ แ ละติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของตลาดสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
โสตทัศนวัสดุ สิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุญาตที่
ถูกต้องตามกฎหมายทัง้ ภายในและภายนอกประเทศเพื่ออํานวยประโยชน์แก่การประกอบ
ธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจของสมาชิกและอุตสาหกรรมเพลงไทย
(5) ก่อให้เกิดและสนับสนุนซึ่งสิทธิ ของผูผ้ ลิตแผ่นเสียง สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ นักแสดง
เจ้าของหรือผูค้ วบคุมทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) เพื่อปกป้องรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของผูผ้ ลิตสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ นักแสดง หรือ
เจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยการแต่งตัง้ ตัวแทนขึน้ เพื่อการ
เจรจากับรัฐบาล องค์กรอาสาสมัครเอกชน กลุม่ ธุรกิจและตัวแทนทางการค้าอื่น ๆ
(7) ให้ค ํา ปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ค วามรู ้
ต่อสาธารณะในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิ นกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิ อ่ืน ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิ นกั แสดง และเกี่ ยวกับกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล องค์กรอาสาสมัครเอกชน กลุม่ ธุรกิจและตัวแทนทางการค้าอื่น ๆ
(8) ประสานและแลกเปลี่ยนความรู ค้ วามคิดเห็นในทางวิชาการ ข่าวสารการค้าตลอดจนการวิจยั
โดยทั่วไปกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ ยวข้องในเรื่องการผลิตสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรือ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ความรูท้ ่ วั ไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
(9) รวบรวมสถิ ติ เอกสารหรือข้อมูลอื่ นใดจากสมาชิกเกี่ ยวกับการดําเนินการผลิตและการจัด
จําหน่ายสิ่งบันทึกเสี ยง โสตทัศนวัสดุ ทรัพย์สินทางปั ญญา หรืองานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องของ
สมาชิกหรือจําหน่ายเผยแพร่โดยสมาชิก
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(10) ร่วมมื อประสานงานกับรัฐบาลในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ส่ิงบัน ทึกเสียง โสตทัศนวัส ดุ
ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุสาํ เร็จเป้าหมายในมาตรฐานที่สงู กว่า
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
(11) กระตุน้ และส่ง เสริม การผลิ ตสิ่ ง บันทึกเสี ยง โสตทัศนวัส ดุ หรืองานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องให้มี
ปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ
(12) แลกเปลี่ ยนความรู แ้ ละประสบการณ์ระหว่างสมาชิ ก เพื่อนําความรู แ้ ละประสบการณ์ไ ป
ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
(13) ทํา ความตกลง/สัญ ญาซึ่ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ข องสมาชิ ก เท่ า ที่ ไ ม่ ขัด กั บ มาตรา 22 (1)
แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
(14) ส่ง เสริม ดูแ ลสุข ภาพพลานามัยโดยจัดให้มี การแข่ง ขันกี ฬ าและกิ จ กรรมนัน ทนาการเป็ น
ครัง้ คราว
(15) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
(16) ให้ความสนับสนุนแก่สมาชิกในด้านงานสวัสดิการเท่าที่ไม่เป็ นการต้องห้ามตามมาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
(17) เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองการประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่ การค้า และการ
จําหน่ายสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิ อ่ืน ๆ ที่และเรื่องอื่นใด
ให้แก่สมาชิก
(18) สนับสนุน และช่วยเหลื อแก้ไ ขอุปสรรคของปั ญ หาและการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์
ละเมิดสิทธินกั แสดง และเรื่องอื่นใดให้แก่สมาชิก
(19) ติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่ อให้ส มาชิกได้สิ ท ธิ
ประโยชน์ของการคุม้ ครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
(20) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดิจิทลั ให้แก่สมาชิก

หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้ อ 5. ประเภทสมาชิ ก สมาชิกของสมาคมประกอบด้วย บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูซ้ ่ึงมีลิขสิทธิ์
ในสิ่ ง บัน ทึ ก เสี ย ง โสตทัศ นวัส ดุ สิ ท ธิ นัก แสดง ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ สิ ท ธิ อ่ื น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อุตสาหกรรมสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั และผูซ้ ่งึ ประกอบธุรกิจดิจิทลั
หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกี่ ยวกับการผลิตและการค้าสิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ และหรือ
โสตทัศนวัสดุท่ี ไ ด้รับหรือมี ลิขสิ ทธิ์ ท่ี ถูกต้องตามกฎหมายและต้องมี ส ถานะสมาชิก IFPI (International
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Federation of Phonographic Industry) โดยสมาชิ กของสมาคมแบ่ง ออกเป็ นสอง (2) ประเภท และมี
คุณสมบัตดิ งั นีค้ ือ
(1) สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็ นห้า (5) ประเภทระดับสมาชิกตามคุณสมบัตดิ งั นี ้ คือ
(1.1) สมาชิกสามัญประเภท A+ : ผู้ ก่อตั้งและผู้ ผลิตสิ่งบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ได้แก่บุคคล
ธรรมดาหรือ นิติบุคคลผูซ้ ่ึงมีลิขสิทธิ์ใน สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธิ นกั แสดง ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรือสิทธิ อ่ื น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรม สิ่งบันทึกเสี ยง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิ จดิจิทัลหรือ
อุตสาหกรรมดิจิทลั และผูซ้ ่งึ ประกอบธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตและการค้าสิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ และหรือโสตทัศนวัสดุซง่ึ เป็ นผูก้ ่อตัง้ สมาคมและมีสิทธิ์
กํากับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุมากกว่าห้าแสน (500,000) เพลง
(1.2) สมาชิกสามั ญประเภท A : ผู้ ผลิตสิ่งบั นทึกเสียงขนาดใหญ่ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบคุ คลผูซ้ ่งึ มีลิขสิทธิ์ใน สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั
และผูซ้ ่ึงประกอบธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกี่ ยวกับการผลิตและการค้าสิ่ง
บัน ทึกเสี ยง สิ่ ง บันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัส ดุ ผูม้ ี สิท ธิ์ กาํ กับดูแลลิขสิท ธิ์ ส่ิ งบัน ทึกเสียงหรือ
โสตทัศนวัสดุตงั้ แต่หา้ หมื่นหนึ่ง (50,001) ถึงห้าแสน (500,000) เพลง
(1.3) สมาชิกสามั ญประเภท B : ผู้ ผลิตสิ่งบั นทึกเสียงขนาดกลาง ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบคุ คลผูซ้ ่งึ มีลิขสิทธิ์ใน สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั
และผูซ้ ่ึงประกอบธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกี่ ยวกับการผลิตและการค้าสิ่ง
บัน ทึกเสี ยง สิ่ ง บันทึกภาพ และหรื อโสตทัศนวัส ดุ ผู้มี สิท ธิ์ กาํ กับดูแลลิขสิท ธิ์ ส่ิ งบัน ทึกเสียงหรือ
โสตทัศนวัสดุตงั้ แต่หา้ พันหนึ่ง (5,001) ถึงห้าหมื่น (50,000) เพลง
(1.4) สมาชิกสามัญประเภท C : ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงขนาดเล็ก ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลผูซ้ ่งึ มีลิขสิทธิ์ใน สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ สิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั
และผูซ้ ่งึ ประกอบธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตและการค้า
สิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ และหรือโสตทัศนวัสดุผมู้ ีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือ
โสตทัศนวัสดุตงั้ แต่หนึ่งพันพนึ่ง (1,001) ถึงห้าพัน (5,000) เพลง
(1.5) สมาชิกสามัญประเภท D ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลผูซ้ ่งึ มีลิขสิทธิ์ใน สิ่งบันทึกเสียง
โสตทัศ นวัส ดุ สิ ท ธิ นัก แสดง ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ สิ ท ธิ อ่ื น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั และผูซ้ ่ึงประกอบธุรกิจดิจิทลั หรือ
อุตสาหกรรมดิจิทลั หรือวิสาหกิจเกี่ยวกับการผลิตและการค้าสิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ และหรือ
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โสตทัศนวัสดุ ผูม้ ีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่ิงบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุตงั้ แต่หนึ่ง (1) ถึงหนึ่งพัน
(1,000) เพลง
(2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผทู้ รงคุณวุฒิหรือนิติบคุ คลซึ่งมีอปุ การคุณกับสมาคมหรืออุตสาหกรรมดนตรี
หรือบุคคลผูม้ ีความรู ้ ความชํานาญเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธินกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือเรื่องที่
เกี่ ยวข้องกับการผลิตหรือการค้า สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั เข้าเป็ นที่ปรึกษาหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์
ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมอาจมีมติให้เชิญสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนัน้ ตอบรับคําเชิญ
การรับเข้าเป็ นสมาชิกและประเภทระดับสมาชิกรวมถึงการปรับเปลี่ยนสถานะประเภทสมาชิกจากระดับ
หนึ่งเป็ นอีกระดับหนึ่งจะพิจารณาโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ไม่ว่ากรณี ใดก็ ตามที่ ซ่ึงตามความเห็นของคณะกรรมการหรือภายในห้า (5) ปี ก่อนการสมัครขอเข้าเป็ น
สมาชิกหรือผูส้ มัครเป็ นผูก้ าํ กับดูแลบุคคล นิติบุคคลหรือบริษัทใดผูซ้ ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต นําเข้า
ทํา ซํา้ จํา หน่ า ย หรื อ เกี่ ย วข้อ งกั บ การใช้ส่ิ ง บัน ทึ ก เสี ย ง โสตทัศ นวัส ดุ หรื อ งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อุตสาหกรรมดนตรี ธุรกิ จดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการแสดงของศิลปิ นไม่ว่าจะรู ปแบบใด
ซึ่งฝ่ าฝื นกฎหมายจะไม่มีสิทธิสมัครเป็ นสมาชิก
ข้อ 6. คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกของสมาคมนอกจากมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5 แล้วยัง
จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้ คือ
(1) ในกรณีท่ีเป็ นบุคคลธรรมดา
1. เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลให้ลงโทษจําคุกเว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดที่อตั ราโทษไม่สงู กว่าความผิดลหุโทษหรือความผิดซึ่งกระทําโดย
ประมาท
4. ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
5. เป็ นผูท้ ่ีมีความประพฤติดี
6. เป็ นผูม้ ีฐานะมั่นคง
(2) ในกรณีท่ีเป็ นนิติบคุ คล
1. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2. มีฐานะมั่นคง
3. ให้นาํ ความในข้อ 6 (1) มาใช้บงั คับแก่คณ
ุ สมบัติของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลที่เป็ นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย
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ข้ อ 7. การสมั ครเข้ าเป็ นสมาชิก ผูท้ ่ีประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญจะต้องยื่นใบสมัครแสดง
ความจํานงต่อเลขาธิการสมาคมโดยระบุประเภทระดับของสมาชิกสามัญตามที่สมาคมกําหนดและจะต้อง
ได้รบั การสนับสนุนจากสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อยสอง (2) ราย
ข้อ 8. การพิจารณาคําขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ให้เลขาธิการหรือกรรมการผูท้ าํ หน้าที่แทนเลขาธิ การ
นํ า ใบสมั ค รเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของสมาคมโดยทั น ที ห ลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ ใบสมั ค ร
เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รบั หรือไม่รบั ผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิก ให้เลขาธิการสมาคมมีหนังสื อแจ้ง
ให้ผนู้ นั้ ทราบภายในกําหนดเวลาเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ที่ได้ลงมติ
หนังสื อแจ้งดังกล่าวในวรรคแรกจะต้องจัดส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนและหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียดที่อยูข่ องผูส้ มัครที่ปรากฏอยู่ในใบสมัคร
เมื่อมีการยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ผูน้ นั้ จะต้องชําระค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิกและค่าบํารุ ง
สมาคมภายในสามสิบ (30) วัน นับแต่วนั ที่เลขาธิการสมาคมแจ้งให้ทราบจึงจะถือว่าผูน้ นั้ เป็ นสมาชิกโดย
สมบูรณ์ ถ้าสมาชิกผูใ้ ดมิได้ชาํ ระค่าลงทะเบียนและค่าบํารุ งสมาคมภายในกําหนดให้ถือว่าการขอสมัคร
และการยอมรับเข้าเป็ นสมาชิกนัน้ เป็ นอันระงับไป
หากมี การปฏิ เ สธผู้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใ ด ๆ ก็ ตาม ผูส้ มัครนัน้ จะยื่ นคําขอสมัครเป็ นสมาชิ ก
ประเภทนัน้ อีกมิได้ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เลขาธิการสมาคมแจ้งปฏิเสธ
ข้อ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ผสู้ มัครได้ชาํ ระค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิกและ
ค่าบํารุงประจําปี ของสมาคมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10. สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคล สมาชิกนิติบุคคลจะต้องแต่งตัง้ ผูแ้ ทนซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่มีอาํ นาจ
กระทํากิจการแทนนิติบคุ คลนัน้ ๆ โดยมีจาํ นวนไม่เกินกว่าสอง (2) รายเพื่อปฏิบตั ิการในหน้าที่และใช้สิทธิ
แทนนิติบคุ คลนัน้ ได้ ในการนีผ้ แู้ ทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการแทนหรือแต่งตัง้ ตัวแทนช่วงมิได้
ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิน้ สุดลง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตาย หรือสิน้ สภาพนิตบิ คุ คล
(2) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 6 (1) หรือ 6 (2) แล้วแต่กรณี
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคมและได้ชาํ ระหนีส้ ินที่คา้ งชําระแก่
สมาคมเรียบร้อยแล้ว
(4) ต้องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกศาลสั่งให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ต้องคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทําความผิดในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
(7) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ กาํ หนด
โทษขัน้ ลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
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(8) หมดสภาพการเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผูถ้ ือสิทธิ์ และ/หรือผูผ้ ลิต หรือผูจ้ ดั จําหน่ายสิ่งบันทึกเสียง
โสตทัศนวัสดุ สิทธิ นกั แสดง ทรัพย์สินทางปั ญญาหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
(9) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ขับออกจากการเป็ นสมาชิกเนื่องจากมีเจตนาไม่ปฏิ บตั ิตามข้อบัง คับ
ของสมาคมหรือขัดขวางกิจการของสมาคมจนกระทั่งการกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้สมาชิก
อื่นๆ เห็นว่าสมาชิกผูน้ นั้ ไม่สมควรที่จะเป็ นสมาชิกต่อไป อย่างไรก็ดีท่ีประชุมใหญ่ยงั ไม่ลงมติ
ให้ขบั ออกจากสมาชิกจนกว่าสมาชิกผูน้ นั้ จะได้รบั ทราบถึงเรื่องและให้สมาชิกมีโอกาสชี แ้ จง
เป็ นลายลักษณ์อักษรหรื อโดยตนเองต่อหน้าที่ ประชุม ใหญ่ ของสมาคม หากสมาชิ กผู้นั้น
ต้องการ
(10) คณะกรรมการของสมาคมลงมติสนิ ้ สุดจากการเป็ นสมาชิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี ้
1. สมาชิกเจตนากระทําการใด ๆ ที่ทาํ ให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
2. สมาชิกละเมิดข้อบังคับและกฎของสมาคมโดยเจตนา
3. สมาชิกไม่ชาํ ระเงินค่าธรรมเนี ยมหรือค่าบํารุ งรายปี อย่างใดอย่างหนึ่งภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดและไม่แก้ไขภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รบั การ
แจ้งเตือนอย่างเป็ นทางการ
4.

สมาชิกไม่มอบอํานาจให้แก่สมาคมหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากสมาคมในการ
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ ในงานสิ่งบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียงและแถบ
บันทึกภาพ ไฟล์ขอ้ มูลดิจิตอล ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ และงานดนตรีกรรม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร

ข้ อ 12. ทะเบี ยนสมาชิ ก ให้นายทะเบียนสมาคมจัดกระทําทะเบียนสมาชิกเก็ บไว้ ณ สํานักงานของ
สมาคม โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี.้
(1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
(2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(3) ที่ตงั้ สํานักงานของสมาชิก
(4) วันที่เข้าเป็ นสมาชิก
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หมวดที่ 4
สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิก
ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก
(1) ได้รบั ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุท่ีประสงค์
ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอํานวยได้
(2) เสนอความคิดหรื อให้คาํ แนะนําต่อสมาคม หรือคณะกรรมการในเรื่ องใด ๆ อัน อยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสมาคมเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุง่ เรืองของสมาคม
(3) ขอตรวจสอบกิ จ การและทรัพ ย์สิ น ของสมาคมได้โดยทํา เป็ น หนัง สื อยื่ น ต่อเลขาธิ ก าร
สมาคมหรือกรรมการผูท้ าํ หน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
(4) เข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
(5) มีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคมโดยได้รบั การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(6) สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมรายเดือนและการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี แต่สมาชิ กสามัญเท่านั้นมีสิ ทธิ ใ นการออกเสี ยงลงคะแนน ตามประเภทระดับ
สมาชิกในช่วงระยะเวลาประชุมนัน้
ข้อ 14. หน้าทีข่ องสมาชิก
(1) ต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการของสมาคม
(2) ดํารงรักษาเกี ยรติและต้องรักษาความลับข้อมูลและหรื อรายละเอียดที่ หารื อในที่ ประชุม
สมาชิก คณะกรรมการหรือประชุมอื่ น ๆ ของสมาคม ตลอดจนไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ อัน
เกี่ยวกับสมาคมโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริญรุง่ เรืองและมีความก้าวหน้า
(4) ต้องรักษาไว้ซ่งึ ความสามัคคีธรรมและผลประโยชน์ระหว่างสมาชิก
(5) ต้อ งแจ้ง และส่ ง มอบข้อ มู ล สถิ ติ เอกสารหรื อ ข้อ มู ล ใดเกี่ ย วกั บ การผลิ ต และจํา หน่ า ย
สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นเจ้าของหรือจําหน่ายโดยสมาชิก
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรี ธุรกิจดิจิทลั หรืออุตสาหกรรมดิจิทลั ตาม
ระเบียบข้อบังคับนี ้
(6) ชําระค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงรายปี ให้แก่สมาคมตรงเวลาตามกําหนด
(7) สมาชิกผูใ้ ดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ตงั้ สํานักงาน เปลี่ยนแปลงประเภท
วิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรือเปลี่ยนผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล จะต้องแจ้งให้เลขาธิการสมาคม
ทราบเป็ นหนังสือภายในกําหนดเวลาเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
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(8) ต้องมอบอํานาจให้กับสมาคมหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากสมาคมในการปราบปรามการ
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานสิ่ ง บัน ทึ ก เสี ย ง แถบบัน ทึ ก เสี ย ง แถบบัน ทึ ก ภาพ โสตทัศ นวัส ดุ
ตลอดจนงานดนตรีกรรม

หมวดที่ 5
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิก และค่าบํารุ งสมาคม
ข้อ15. ค่าลงทะเบียนเข้าเป็ นสมาชิก
ไม่ตอ้ งชําระค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด
ข้อ 16. ค่าบํารุ งสมาคมรายเดือนเพือ่ การดําเนินงานของสมาคม
สมาชิกจะต้องชําระค่าบํารุงรายเดือนให้แก่สมาคมตามประเภทระดับของสมาชิกโดยกรรมการอาจจะเสนอ
ต่อสมาชิกเพื่อพิจารณาตัดสินในที่ ประชุมใหญ่ ประจําปี ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจในการปรับค่า
บํารุงโดยสมํ่าเสมอ

หมวดที่ 6
คณะกรรมการบริหาร (ในทีน่ ีร้ วมเรียกว่า “คณะกรรมการ”)
ข้อ 17. การเลือกตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้ว ยกรรมการจํา นวนไม่ น้อ ยกว่ าสาม (3) และไม่เ กิ นกว่ าสิ บ ห้า (15)
จากสมาชิ กสามัญ ทั้ง หมดเพื่ อ ทํา หน้าที่ บ ริห ารและเป็ น ตัว แทนสมาคมในการติด ต่อ ประสานงานกับ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายต่าง ๆ
สมาชิกสามัญอาจเสนอสมาชิกสามัญตามมติขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อกรรมการและต้องได้รบั การ
สนับสนุนโดยการรับรองจากสมาชิกสามัญประเภท A+ รายหนึ่งรายใดหรือสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่าสาม
(3) รายเพื่อการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นสมาชิกสามัญประเภท
A+ ทุกรายและกรรมการที่เป็ นสมาชิกสามัญที่ได้รบั เลือกโดยเรียงจากลําดับคะแนนเสียงสูงสุด โดยสมาชิก
สามัญประเภท A+ และกรรมการสมาชิกสามัญที่ได้รบั การเลือกตัง้ จะออกเสียงเลือกตําแหน่งนายกสมาคม
อุปนายก เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิกและตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและด้วยความยินยอม
ของกรรมการที่ได้รบั เลือกแต่งตัง้ นัน้ ๆ
คณะกรรมการมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งสอง (2) ปี และคณะกรรมการชุดใหม่จะต้องได้รบั การเลือกตัง้
ภายในหกสิบ (60) วันหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
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ภายใต้บงั คับแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า มาตรา 19 และ มาตรา 33 กรรมการที่หมดวาระมีสิทธิ
เสนอชื่อตนเองเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
ข้อ 18. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตําแหน่งในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ครบกําหนดออกตามวาระ
(2) ลาออกซึ่งคณะกรรมการของสมาคมได้ลงมติอนุมตั แิ ล้ว
(3) พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญซึ่งเป็ นนิตบิ คุ คล
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็ นกรรมการ
(6) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่ งั ให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
(7) ต้องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตสิ มาคมการค้า พ.ศ. 2509
ข้ อ 19. กรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ งกรรมการก่อ นครบกําหนดออกตามวาระ ในกรณี ท่ีมี
กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนสิน้ สุดวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ สมาชิก
สามัญที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดลําดับถัดมาหากมีเข้าดํารงตําแหน่งที่ว่างลง แต่หากไม่มีคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ส มาชิ ก สามัญ รายใดเข้า ดํา รงตํา แหน่ ง ตามวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ได้เ พี ย งเท่ า
กําหนดเวลาที่กรรมการผูพ้ น้ จากตําแหน่งเหลืออยู่
กรณี คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะก่อนครบกําหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งนัน้ ดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบ (30) วัน
ในกรณีนีใ้ ห้นาํ ความในข้อ 24 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
คณะกรรมการซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ตามวรรคก่อนจะดํารงตําแหน่งจนกว่าจะสิน้ สุดวาระการดํารงตําแหน่งที่
เหลืออยูจ่ ะดํารงตําแหน่งได้ตามวาระเพียงเท่ากําหนดเวลาที่คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งเหลืออยู่
ข้ อ 20. องค์ป ระชุ ม ในการประชุ ม ของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ท่ีมีจาํ นวนกรรมการไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่ เข้าประชุมสามารถดําเนินการได้เฉพาะเพิ่ม
สมาชิ กสามัญ ให้ครบจํานวนองค์ประชุม และเรี ยกประชุม สมาชิ กหรือมอบหมายพิ จ ารณากระทําการ
เฉพาะที่จาํ เป็ นเหมาะสมเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของสมาคมเท่านัน้
ข้ อ 21. มติของที่ประชุ มคณะกรรมการและคะแนนเสียง มติท่ี ประชุมคณะกรรมการจะพิจารณา
ตัดสิ น ใช้วิธี ล งมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากจากการลงมติข องกรรมการที่ เ ข้าร่วมประชุม ในแต่ล ะครั้ง
กรรมการสมาชิกสามัญประเภท A+ รายหนึ่งรายใดและกรรมการสมาชิกสามัญแต่ละรายจะมีสิทธิ์ลงมติ
ออกเสียงในที่ ประชุม หนึ่ง (1) เสี ยงเท่ากัน ในกรณี ท่ีจาํ นวนคะแนนเสี ยงลงมติเ ท่ากัน ให้ประธานในที่
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ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนนเพิ่มอีกเสียงหนึ่งในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนั เป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมายและหรือข้อบังคับนีใ้ ห้ถือว่ามตินนั้ ใช้บงั คับมิได้
ข้อ 22. ประธานในที่ประชุม ให้นายกสมาคมที่ได้รบั การเลือกตัง้ ตามข้อ 17 เป็ นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้อปุ นายกปฏิบตั ิหน้าที่แทนและ
หากกรณีทงั้ นายกสมาคมและอุปนายกไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ที่ประชุมสามารถเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนัน้
ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมกรรมการรายเดือนโดยการแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) วัน อนึ่ง ในกรณี เร่งด่วนจําเป็ นนายกสมาคมหรื อกรรมการ
สมาชิ ก สามัญ ประเภท A+ ไม่ น้อ ยกว่ า สอง (2) รายหรื อ กรรมการสมาชิ ก สามัญ ไม่ น้อ ยกว่ า ห้า (5)
รายสามารถเรียกประชุมโดยกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ โดยคณะกรรมการจะมีสิทธิ์ลงมติออก
เสียงในที่ประชุมหนึ่ง (1) เสียงเท่ากัน
ข้ อ 24. การรั บมอบถ่ายโอนหน้ าที่ของคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รบั การแต่ง ตัง้
คณะกรรมการที่ หมดวาระพ้นจากตําแหน่ง มีม ติม อบหมายให้กรรมการรายหนึ่งรายใดยื่ นจดทะเบี ยน
คณะกรรมการชุดใหม่ตอ่ นายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดกรุ งเทพมหานครภายในสามสิบ (30)
วันนับจากวันที่เลื อกตัง้ และถ่ายโอนหน้าที่ไปยังคณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั
เลือกตัง้ และส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในสามสิบวัน (30) นับแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคม
การค้ารับจดทะเบียน
ในช่ ว งระหว่ า งที่ น ายทะเบี ย นสมาคมการค้า ดํา เนิ น การจดทะเบี ย นคณะกรรมการชุ ด ใหม่ แ ละ
คณะกรรมการชุดที่หมดวาระยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ คณะกรรมการที่หมดวาระจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ต่อไป
จนกว่านายทะเบียนการค้าจะได้จดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยและคณะกรรมการชุดใหม่ได้
เข้าดํารงตําแหน่งรับหน้าที่แล้ว การรับมอบถ่ายโอนหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
ข้อ 25. อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการของสมาคมมีอาํ นาจและหน้าที่ดงั นี ้
(1) จัดดําเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
(2) เลือกตัง้ กรรมการให้ดาํ รงตําแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการของสมาคม
(3) วางระเบียบการในการปฏิบตั งิ านของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุท่ีประสงค์
(4) ว่ า จ้า ง แต่ง ตั้ง และถอดถอน ที่ ป รึก ษาของคณะกรรมการ อนุก รรมการ เจ้า หน้า ที่ แ ละ
พนักงานทัง้ ปวง ในการทํากิ จการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขต
หน้า ที่ ข องสมาคมเพื่ อ ให้ก ารดํา เนิ น งานของสมาคมเป็ น ไปโดยเรี ย บร้อ ย ที่ ป รึก ษาของ
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คณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวจะแต่งตัง้ จากกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมหรือ
บุคคลภายนอกก็ได้
ข้อ 26. อํานาจหน้าทีก่ รรมการตําแหน่งต่าง ๆ มีดงั นี.้ (1) นายกสมาคม : บริหารจัดการการดําเนิน งานของสมาคมให้เ ป็ น ไปตามกฎระเบียบของ
สมาคมและตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ติดต่อประสานงานกับคูส่ ญ
ั ญาอื่น ๆ
และเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมทั่วไป
(2) อุปนายก : ช่วยเหลื อประธานในเรื่องต่าง ๆ และทําหน้าที่ประธานเมื่ อประธานไม่เข้าร่วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้
(3) เลขาธิ ก าร : รับผิดชอบ จัดเก็ บรักษาเอกสารต่าง ๆ ทําหน้าที่ เ ลขานุการในการประชุม
ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าที่และดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(4) เหรัญญิก : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการชําระเงินของสมาคม ทําบัญชีการเงินเก็บรักษาสมุดบัญชี
แจกจ่ายรายการบัญชีของสมาคมและดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย
(5) นายทะเบียน : จัดทําทะเบียนสมาชิกและเก็บรักษาบันทึกการจดทะเบียนของสมาชิกรวมทัง้
การจดทะเบี ยนอื่ น ใดนอกเหนื อจากการทะเบี ยนเกี่ ย วกับการเงิ น และดําเนิ นการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 27. การประชุมใหญ่สมาชิก ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกภาพอย่างน้อยทุก
ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน การประชุมเช่นนีเ้ รียกว่า การประชุมใหญ่สามัญประจําปี
การประชุมสมาชิกใหญ่คราวอื่น ๆ จะ เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 28. กําหนดการประชุมใหญ่ กําหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี ้
(1) ให้มี ก ารประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี ภ ายในกํา หนดเก้า สิ บ (90) วัน นับ แต่ วั น ที่
สิน้ ปี งบประมาณของสมาคมเป็ นประจําทุกปี
(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร
(3) สมาชิกมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดแสดงความจํานงโดย
ทําการร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตาม (2) และ(3) คณะกรรมการนัดประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดสิบห้า (15) วัน นับแต่วนั ที่ลงมติหรือ
วันที่ได้รบั หนังสือแสดงความจํานงจากสมาชิก
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ข้ อ 29. การส่ งหนั งสื อ บอกกล่ า วนั ด ประชุ ม คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสื อแจ้งให้สมาชิก ทราบ
กําหนด วันเวลา และสถานที่ พร้อมส่งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่ง
จดหมายทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือพร้อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามรายละเอียดที่อยู่ของ
สมาชิกที่ ปรากฏอยู่ในทะเบียน หรือส่งให้ถึงตัวสมาชิกโดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วัน
การจัดส่งหนังสื อบอกกล่าวการประชุม จะต้องแนบสําเนารายงานการประชุม ใหญ่ คราวก่ อน(หากมี )*
ในกรณีท่ีเป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องแนบสําเนารายงานประจําปี และสําเนารายงานทาง
การเงินงบดุล รวมทัง้ สําเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพิ่มเติมไปด้วย
ข้อ 30. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกสามัญประเภท A+ ทุกราย
และสมาชิกสามัญรวมกันไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมจึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 31. กรณีไม่ครบองค์ประชุม ในการประชุมใหญ่ หากล่วงพ้นกําหนดเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง ยังมี
สมาชิ กมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุม ใหญ่คราวนั้นได้เรี ยกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ให้เ ลิ กการ
ประชุมใหญ่นนั้ ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลื่อนการประชุมคราวนัน้ ไปและจะมีการจัดประชุมใหญ่ใหม่
โดยเลื่ อนถัดไปอี กสิบห้า (15) วันจากวันประชุมใหญ่ คราวแรก โดยบอกกล่าวนัดประชุมวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมใหญ่นีอ้ ีกครัง้ อย่างไรก็ดีจาํ นวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมใหญ่คราวหลังนีม้ าก
น้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 32. ประธานในที่ประชุมใหญ่ ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ หากนายกสมาคมไม่
อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อปุ นายกทําหน้าที่ประธานแทน หากทัง้ นายกสมาคมและอุปนายกไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมการรายใดรายหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 33. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ เฉพาะสมาชิกสามัญประเภท A+ และสมาชิก
สามัญเท่านัน้ มีสิทธิออกเสียงลงมติคะแนนเลือกตัง้ โดยสมาชิกสามัญประเภท A+ และสมาชิกสามัญจะมี
คะแนนเสียงระบุตามประเภทระดับสมาชิกนัน้ ๆ การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ให้กระทําโดยเปิ ดเผยด้วย
วิธีชมู ือหรือวิธีลงคะแนนลับโดยวิธีเขียนบัตรลงคะแนน หากคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมร้องขอหรือโดยหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าหรือในเวลาที่
เปิ ดลงคะแนนเสียง
ข้อ 34. มติของที่ประชุมใหญ่ หากมิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ มติใด ๆ ในที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาโดยถื อเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ ประชุม ในกรณี ท่ี คะแนนเสี ยงเท่ากันประธานใน
ที่ประชุมจะเป็ นผูอ้ อกเสียงตัดสินชีข้ าด
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ข้อ 35. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในการประชุมสามัญใหญ่ประจําปี
ทุกครัง้ คณะกรรมการต้องยื่นเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนีเ้ ข้าสู่ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรบั รองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี คราวก่อน:
(1) รายงานประจําปี และวิเคราะห์ผลการดําเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี :
(2) บัญชีและงบดุลของสมาคมที่ผา่ นการตรวจบัญชีแล้ว
(3) เลือกตัง้ กรรมการเพื่อคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(4) แต่งตัง้ ที่ปรึกษาและหรือผูส้ อบบัญชีของสมาคมและค่าธรรมเนียม (หากมี)
(5) กิจการอื่นใดที่ตอ้ งกระทําโดยอาศัยมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ (หากมี)
ข้ อ 36.การตีค วามระเบี ยบต่ า ง ๆ ในกรณี ท่ีมีปัญหาในการตีความข้อบัง คับนี ้ ที่ ประชุมใหญ่ จะเป็ น
ผูว้ ินิจฉัยชีข้ าด
หมวดที่ 8
การเงินและการบัญชีของสมาคม
ข้ อ 37. รอบบั ญชี ข องสมาคม ระยะเวลารอบบัญชี ของสมาคม ให้ใช้รอบบัญชี ปฏิ ทินสิน้ สุดลงวันที่
31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 38. งบดุล คณะกรรมการต้องจัดเตรียมงบดุล ณ สิน้ ปี การเงินและนําส่งให้ผสู้ อบบัญชีภายในเดือน
กุม ภาพันธ์ของแต่ล ะปี แ ละผู้ส อบบัญ ชี จ ะต้องสรุ ปผลการสอบบัญ ชี ไ ม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน ก่อน
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
คณะกรรมการต้องนําเสนองบดุลซึ่งผูต้ รวจสอบบัญชีได้รบั รองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา
อนุมตั ภิ ายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีการเงิน
สมาคมจะยื่ นสําเนางบดุลประจําปี และรายงานประจําปี เกี่ ยวกับกิ จกรรมต่าง ๆ ต่อสํานักงานทะเบียน
สมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานครภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
อนึ่ง เอกสารดัง กล่า วข้างต้น ให้เ ก็ บ รัก ษาสําเนาไว้ท่ี ส าํ นักงานของสมาคมเพื่ อให้ส มาชิ ก สามารถเข้า
ตรวจสอบได้
ข้อ 39. อํานาจของผู้สอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจในการตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และบรรดาเอกสาร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน
ซึ่ง เกี่ ยวข้องกับการเงิ นและเอกสารดัง กล่าว ในกรณี นีก้ รรมการและเจ้าหน้าที่ ส มาคมจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว
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ข้อ 40. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารทางการเงิน สมุดบัญชีและเอกสารทางการเงินทัง้ หมด
ของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของสมาคม และให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิ ก
สมาคม
ข้อ 41. การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะนําฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งแห่งใดซึ่งตัง้ อยู่
ในเขตท้องที่จงั หวัดที่สมาคมนีต้ งั้ อยูใ่ นนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ในการนีเ้ หรัญญิ กจะเก็บรักษาตัวเงินและบริหารจัดการเงินทดรองจ่ายเกี่ ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกิน
วงเงินหนึ่งแสน (100,000) บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคม
การฝากถอนเงินและการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับทางธนาคารทัง้ หมดจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนายก
สมาคมหรืออุปนายกหรื อกรรมการรายใดรายหนึ่ง ตามมติท่ี ประชุม คณะกรรมการของสมาคมลงนาม
ร่วมกับเหรัญญิกของสมาคม
ข้อ 42. การจ่ายเงินของสมาคม นายกสมาคมหรืออุปนายกหรือเลขานุการมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินสําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมได้ครัง้ ละไม่เกินหนึ่งหมื่น (10,000) บาทต่อครัง้
ในการจ่ายเงินครัง้ ละเกินกว่าหนึ่งหมื่น (10,000) บาทจะกระทําได้โดยผ่านมติคณะกรรมการเท่านัน้
ข้อ 43. เงินทุนพิเศษ สมาคมมีสิทธิ์ในการระดมทุนพิเศษสําหรับการดําเนินงานหรือการพัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุ งสมาคมโดยการเชิญคู่สญ
ั ญาต่าง ๆ และสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมบริจาคหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและซึ่งไม่ขดั กับกฎหมาย
หมวดที่ 9
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้อ 44. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดทอนข้อบังคับ ข้อบังคับนีจ้ ะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือ
เพิ่มเติมได้ในที่ประชุมใหญ่ก็โดยมติเอกฉันท์ของสมาชิกสามัญประเภท A+ และคะแนนเสียงอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญประเภทอื่น ซึ่งมีคะแนนเสียงรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
สามัญที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ข้อ 45. การเลิกสมาคม สมาคมนีอ้ าจเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี ้
(1) มีมติเอกฉันท์ในที่ประชุมใหญ่ให้เลิก
(2) เมื่อล้มละลาย หรือ
(3) เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่ งั ให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ.2509
ข้ อ 46. การชํา ระบั ญชี หากสมาคมต้องเลิกดําเนิ นงานภายใต้ ข้อ 45 แห่งพระราชบัญญัติส มาคม
การค้า พ.ศ.2509 จะนํามาใช้บงั คับกับการชําระบัญชีของสมาคม
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ในกรณี ท่ีสมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 45 (1) ให้สมาชิกเลื อกบุคคลหนึ่งรายเข้ารับผิดชอบการชําระบัญชี
และหากต้องเลิกไปตามข้อ 45 (3) ให้กรรมการทุกรายในคณะกรรมการของสมาคมชุดสุดท้ายที่จดทะเบียน
ไว้อยู่ในรายชื่อกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจํากรุ งเทพมหานครจะต้องรับผิดชอบในการ
ชําระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือหลังการการชําระบัญชีทรัพย์สินเหล่านัน้ จะถูกบริจาคให้แก่นิติบคุ คลใด ๆ
ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่งตามมติของสมาชิกภาพ
________________________________________________

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย: ประเภทสมาชิกและวิธีการออกเสียงในการประชุมใหญ่สมาชิก
ล่าสุด: สิงหาคม 2018
สมาชิกสามัญ แบ่งออกเป็ นห้า )5) ประเภทระดับสมาชิกตามคุณสมบัตดิ งั นี ้
(1) สมาชิกสามัญประเภท A+: ผูก้ ่อตัง้ สมาคมและผูผ้ ลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุมากกว่า 500,000 เพลง
(2) สมาชิกสามัญประเภท A: ผูผ้ ลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุตงั้ แต่ 50,001 ถึง 500,000 เพลง
(3) สมาชิกสามัญประเภท B: ผูผ้ ลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุตงั้ แต่ 5,001 ถึง 50,000 เพลง
(4) สมาชิกสามัญประเภท C: ผูผ้ ลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุตงั้ แต่ 1,001 ถึง 5,000 เพลง
(5) สมาชิกสามัญประเภท D: ผูผ้ ลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ์กาํ กับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุตงั้ แต่ 1 ถึง 1,000 เพลง
วิธีการออกเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่: สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงลงมติคะแนนเลือกตัง้ ตามประเภทระดับสมาชิกดังนี ้
- สมาชิกสามัญประเภท A+:
4
คะแนนเสียง
- สมาชิกสามัญประเภท A:
3
คะแนนเสียง
- สมาชิกสามัญประเภท B:
2
คะแนนเสียง
- สมาชิกสามัญประเภท C:
1
คะแนนเสียง
- สมาชิกสามัญประเภท D:
0
คะแนนเสียง
ประเภท
ระดับสมาชิก A+
ระดับสมาชิก A
ระดับสมาชิก B
ระดับสมาชิก C
ระดับสมาชิก D
กํากับดูแลลิขสิทธิ์ส่งิ บันทึกเสียง หรือ
คุณสมบัติ
มากกว่า 500,000
50,001 - 500,000
5,001 - 50,000
1,001 - 5,000
1 – 1,000
โสตทัศนวัสดุ
ค่าบํารุงรายเดือน
ค่าธรรมเนียม/เดือน
20,000
10,000
5,000
500
100
สิทธิ์การออกเสียง
คะแนนเสียง/สมาชิก
4
3
2
1
0
(1) การดูแลเรื่อง
(2) การให้คาํ ปรึกษาเรื่องลิขสิทธิ์
ส่งจดหมาย
(1) + (2)
(1) + (2)
(1) + (2)
(1) + (2)
การป้องกันการ
เพลงและรายงาน IFPI GMR
แจ้งเตือน
ละเมิดลิขสิทธิ์

