ข้ อบังคับ
สมาคมส่ งเสริมการประชุ มนานาชาติ (ไทย)
ข้ อบังคับฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (พ.ศ.2547)
สมาคมนี้จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 และอยูใ่ นความ
ควบคุมดูแลของสานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุ งเทพมหานคร

ข้ อบังคับ

หมวดที่ 1
บทความทัว่ ไป

สมาคมส่ งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
By-Law
Thailand Incentive And Convention Association (TICA)

ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3

ชื่อของสมาคมการค้ า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “สมาคมส่งเสริ มการประชุมนานาชาติ
(ไทย)” เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Incentive and Convention
Association” คาว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “สมาคมส่งเสริ มการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย)”
สานักงานของสมาคม สานักงานของสมาคมนี้ต้ งั อยูท่ ี่ 99/7 อาคารเดอะเลกาซี
วิภาวดี ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
ตราของสมาคม ตราของสมาคมนี้มีเครื่ องหมายเป็ นตัวอักษรลายไทยที่ประกอบไป
ด้วยคาว่า TICA และมีตวั อักษรภาษาอังกฤษคาว่า Thailand Incentive and
Convention Association อยูภ่ ายใต้รูปตราสัญลักษณ์

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4

วัตถุประสงค์ ของสมาคม นี้มีดงั ต่อไปนี้
4.1 ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การแก่ผจู ้ ดั การ
ประชุมแลนิทรรศการนานาชาติ
4.2 ส่งเสริ ม เผยแพร่ ให้ประเทศไทยมีรายได้จากต่างประเทศ โดยการชักชวนให้
หน่วยงานองค์กร หรื อสถาบันจากต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็ นที่จดั ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ และมีผเู ้ ข้าร่ วมงานเดินทางมาสู่ประเทศไทยมากยิง่ ขึ้น
4.3 ส่งเสริ มให้มีการเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวก และการบริ การระดับ
มาตรฐานสากลแก่ผจู ้ ดั และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
4.4 ส่งเสริ มความร่ วมมือ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิก
4.5 สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งการเจรจา
ทาความตกลงกับ องค์กรภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาชิก
4.6 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
4.7 คุม้ ครอง ส่งเสริ ม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
4.8 ร่ วมมือและประสานงานกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
สมาคม
4.9 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมตลอดจนข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การขายและให้บริ การแก่ผจู ้ ดั และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมนิทรรศการ
4.10 ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
4.11 ส่งเสริ มให้มีการเสริ มสร้าง หรื อเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่สมาชิก
4.12 ชี้แจงและเสนอแนะให้ภาครัฐเข้าใจ เพื่อช่วยแก่ปัญหา และขจัดอุปสรรคต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

4.13 ร่ วมมือกับภาครัฐส่งเสริ ม และยะระดับมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
4.14 วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบตั ิ หรื องดเว้นการปฏิบตั ิเพื่อให้การประกอบธุรกิจ
ของสมาชิกดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
4.15 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรื อระหว่างสมาชิกกับองค์กร
ภายนอกในการประกอบธุรกิจ
4.16 จัดให้มีการส่งเสริ มการขายทั้งในและนอกประเทศ
4.17 ร่ วมกระทากิจกรรมหรื อบริ จาคเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อเพื่อ
ความมัน่ คงของชาติ
4.18 ไม่ดาเนินการทางการเมือง

หมวดที่ 3
สมาชิก และสมาชิกภาพ
ข้อ 5
ข้อ 6

ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือสมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ สมาชิกกิตติมศักดิ์
คุณสมบัตขิ องสมาชิก
6.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิ ติบุคคลที่ประกอบกิจการซึ่ งเกี่ยวข้องกับการขายหรื อ
การบริ การแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย
6.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิ ติบุคคลที่ประกอบกิจการหรื อมีส่วนส่ งเสริ มเกี่ยวกับ
การประชุมนานาชาติ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย

6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อนิ ติบุคคลที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม

ข้อ 7

ข้อ 8

ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้น
ตอบรับคาเชิญ
คุณลักษณะของผู้ทเี่ ป็ นสมาชิก นอกจากมีคุณสมบัติตามกาหนดไว้ในข้อ 6 แล้วผูจ้ ะ
เข้าเป็ นสมาชิกของสมาคมยังจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ
7.1 ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
7.1.1 เป็ นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
7.1.2 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อบุคคลไร้ความสามารถ หรื อ
เสมือนไร้ความสามารถ
7.1.3 ไม่เคยเป็ นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึง ที่สุดของ
ศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดที่มีกาหนดโทษขั้น
ลหุโทษหรื อความผิดซึ่งกระทาโดยประมาท
7.1.4 ไม่เป็ นโรคอันพึงรังเกียจแก่สงั คม
7.1.5 เป็ นผูม้ ีฐานะมัน่ คงพอสมควร
7.1.6 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
7.2 ในกรณี เป็ นนิติบุคคล
7.2.1 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
7.2.2 มีฐานะมัน่ คงพอสมควร
ให้นาความในข้อ 7.1 ไปใช้บงั คับแก่คุณลักษณะของผูแ้ ทนนิติบุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจกระทาแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นสมาชิกตามข้อ 11
ด้วย
การสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญหรื อสมาชิก
สมทบของสมาคม จะต้องยืน่ ความจานงต่อกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพและ
ประชาสัมพันธ์ของสมาคมตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้กาหนดไว้โดยมีสมาชิกสามัญ
ของสมาคมเป็ นผูร้ ับรองอย่างน้อย 2 คน

ข้อ 9

การพิจารณาคาขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ให้กรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพและ
ประชาสัมพันธ์นาใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราว
ต่อไปหลังจากที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการของสมาคมมีมติให้รับหรื อไม่รับ
ผูใ้ ดเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้กรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพและประชาสัมพันธ์มีหนังสื อ
แจ้งให้ผสู ้ มัครผูน้ ้ นั ทราบภายในเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ลงมติ หนังสื อแจ้ง
ดังกล่าวในวรรคแรก จะต้องจัดส่งเป็ นจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ณ ที่อยู่
ของผูส้ มัครที่ปรากฎอยูใ่ นใบสมัคร
ข้อ 10 วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ผสู ้ มัครได้ชาระค่าบารุ งเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 11 สมาชิกทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล สมาชิกที่เป็ นนิติบุคคลจะต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดา ซึ่งดารง
ตาแหน่งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปหรื อเทียบเท่าขึ้นไป เป็ นผูแ้ ทนของนิติ
บุคคลนั้นๆได้อย่างมากไม่เกิน 3 คน เพื่อปฎิบตั ิการในหน้าที่ และใช้สิทธิแทนนิติ
บุคคลนั้น
ข้อ 12 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
12.1 ตาย หรื อสิ้ นสภาพนิติบุคคล
12.2 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
12.3 ลาออกโดยยืน
่ หนังสื อลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม และได้ชาระ
หนี้สินที่คา้ งชาระแก่สมาคมเรี ยบร้อย
12.4 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
12.5 ที่ประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุมด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังต่อไปนี้
ก) เจตนากระทาการใดๆที่ทาให้สมาคมหรื อสมาชิกอื่นเสี ยหายหรื อเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยง
ข) เจตนาฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับหรื อระเบียบของสมาคม

ข้อ 13

ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16

ค) ไม่ชาระค่าบารุ งสมาคมให้แก่สมาคมเกินกว่า 4 เดือน หลังจากวันที่ถึง
กาหนดชาระและได้รับหนังสื อแจ้งขอให้ชาระเงินดังกล่าวจากสมาคมแล้ว
สมาชิกรายใดที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมได้มีมติให้ลบชื่อออกจาก
ทะเบียนสมาชิกตามข้อ 12.5 แล้วอาจกลับเข้ามาเป็ นสมาชิกใหม่ได้
หลังจากได้ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดย
การจ่ายค่าบารุ งที่ยงั ค้างชาระอยู่
สมาชิกรายใดที่ลาออกตามข้อ 12.3 อาจกลับเข้าเป็ นสมาชิกได้อีกหลังจาก
ลาออกไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
การรับกลับเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ตามข้อ 13 และข้อ 14 ทั้งสองกรณี
คณะกรรมการของสมาคมจะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิตามความเหมาะสม
ทะเบียนสมาชิก ให้กรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพและประชาสัมพันธ์ของ
สมาคมจัดทาทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สานักงานของสมาคมโดยมี
รายการตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 ได้
กาหนดไว้
หมวดที่ 4
ค่ าลงทะเบียน ค่ าบารุง และเงินอุดหนุน

ข้อ 17 สมาชิกสามัญไม่ตอ้ งชาระค่าลงทะเบียน แต่จะต้องชาระค่าบารุ งสมาคมปี
ละไม่นอ้ ยกว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 18 สมาชิกสมทบไม่ตอ้ งชาระค่าลงทะเบียน แต่จะต้องชาระค่าบารุ งสมาคมปี
ละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ข้อ 19 สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ตอ้ งชาระค่าลงทะเบียน หรื อค่าบารุ งอย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 20 การกาหนดเงินค่าบารุ งสมาคมในแต่ละปี ซึ่งไม่ขดั กับข้อบังคับข้อ 17
และข้อ 18 ดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็ นไปตามมติของสมาชิกข้างมากในที่

ประชุมใหญ่
20.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสาหรับสมาชิกใหม่เป็ นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน)
ข้อ 21 สมาชิกต้องจ่ายค่าบารุ งสมาคมให้สมาคมทุกปี ผูท้ ี่เข้าเป็ นสมาชิกในครึ่ ง
หลังของปี ให้ชาระค่าบารุ งสมาคมเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าบารุ งสมาคม
สาหรับปี นั้นๆ
ข้อ 22 สมาชิกไม่มีสิทธิที่จะเรี ยกเงินซึ่งได้ชาระให้กบั สมาคมไว้แล้วคืนไม่วา่
กรณี ใดๆทั้งสิ้น
หมวดที่ 5
สิทธิ และ หน้ าทีข่ องสมาชิก
ข้อ 23 สิทธิของสมาชิก
23.1 ได้รับความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสมาคมจากสมาคมเท่าที่จะอานวยได้
23.2 เสนอความคิดเห็นหรื อให้คาแนะนาต่อสมาคม หรื อคณะกรรมการของ
สมาคมในเรื่ องใดๆอันอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนามาซึ่งความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของสมาคม
23.3 ขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยทาเป็ นหนังสื อยืน
่ ต่อ
เลขาธิการสมาคมหรื อกรรมการผูท้ าหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคม
23.4 เข้าร่ วมประชุมเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อในการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
23.5 มิสิทธิประดับเครื่ องหมายของสมาคม
23.6 สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
หรื อ ในที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อ ในการรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของสมาคม

ข้อ 24 หน้ าทีข่ องสมาชิก
24.1 ต้องปฎิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และ
มติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่ งครัด
24.2 ดารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยของสมาคม
24.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมีความก้าวหน้า
อยูเ่ สมอ
24.4 ต้องชาระเงินค่าบารุ งให้แก่สมาคมตามมติของที่ประชุมใหญ่
24.5 สมาชิกผูใ้ ดเปลี่ยนนาม นามสกุล สัญชาติ ย้ายที่อยู่ ย้ายที่ต้ งั สานักงาน เปลี่ยน
ประเภทวิสาหกิจ เลิกประกอบวิสาหกิจ หรื อเปลี่ยนผูแ้ ทนนิติบุคคล จะต้องแจ้ง
ให้เลขาธิการสมาคมทราบเป็ นหนังสื อภายในกาหนดเวลา 7 วัน นับแต่วนั ที่
เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6
คณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 25 การเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เป็ นผู ้
บริ หารงานของสมาคมและเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ซึ่งแล้วแต่มติของที่ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งจะ
กาหนดเป็ นครั้งๆไป และผูแ้ ทนของสมาชิกซึ่งจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ของสมาคมนั้น จะต้องดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปหรื อเทียบเท่า
ขึ้นไป การเลือกตั้งคณะกรรมการจะต้องถือโควต้าตามจานวนกลุ่มภาคอาชีพดังนี้คือ
1. กลุ่ม โรงแรม
อัตราส่วนผูแ้ ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย
2. กลุ่มบริ ษทั นาเที่ยว
อัตราส่วนผูแ้ ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย
3. กลุ่มบริ ษทั จัดประชุม
3.1 บริ ษทั รับจัดประชุม
มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน

3.2 บริ ษทั รับจัดนิทรรศการ

มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน

3.3 บริ ษทั รับจัดงานแสดง
3.4 บริ ษทั รับจัดสร้างพื้นที่ นิ ทรรศการ

มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน

3.5 บริ ษทั รับขนส่งสิ นค้า
3.6 บริ ษทั โฆษณา บริ ษทั ประชาสัมพันธ์ มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน
บริ ษทั สานักพิมพ์
4. กลุ่มสถานที่
4.1 ศูนย์การจัดประชุม
มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน
4.2 ศูนย์การจัดนิทรรศการ
มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน
4.3 ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว
มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน
และบันเทิงในท้องถิ่น
5. กลุ่มผูค้ า้ อาหาร เครื่ องดื่ม และเครื่ องมือที่ใช้ในโรงแรม/การประชุม
6. กลุ่มร้านค้าและภัตตาคาร
6.1 ห้างสรรพสิ นค้า
6.2 ร้านค้าศิลปหัตถกรรมและเครื่ องประดับเพชรพลอย
6.3 ภัตตาคาร
มีผแู ้ ทน 1 คน
7. กลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้าที่ใช้ในการส่งเสริ มการประชุม
8. กลุ่มสถาบันการเงิน
9. กลุ่มบริ ษทั การเดินทาง
10. กลุ่มสถาบันการศึกษาภาคท่องเที่ยว
11. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มีผแู ้ ทนจานวน 3 คน
12. บริ ษทั การบินไทยจากัด (มหาชน)
มีผแู ้ ทนจานวน 2 คน
13. สายการบินอื่นๆ
มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน
14. อื่นๆ
มีผแู ้ ทนจานวน 1 คน

ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้น เลือกตั้งกรรมการกันเองในแต่ละกลุ่ม โดยมี
อัตราส่วนผูแ้ ทนกลุ่มโรงแรม (1) เลือกผูแ้ ทนจากหน่วยงานสมาชิกของแต่ละภูมิภาคเพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการโดยมีอตั ราส่วนผูแ้ ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย, กลุ่มบริ ษทั นาเที่ยว (2)
เลือกผูแ้ ทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการโดยมีอตั ราส่วนผูแ้ ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย, กลุ่ม
สมาชิก (3.1) เลือกผูแ้ ทนดารงตาแหน่งกรรมการโดยมีผแู ้ ทน 1 คน, กลุ่มสมาชิก (3.2) เลือก
ผูแ้ ทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการโดยมีผแู ้ ทน 1 คน, กลุ่มสมาชิก (3.3-3.5) เลือกผูแ้ ทนเพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการโดยมีผแู ้ ทน 1 คน, กลุ่มบริ ษทั โฆษณา บริ ษทั ประชาสัมพันธ์ บริ ษทั
สานักพิมพ์ (3.6) เลือกผูแ้ ทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการโดยมีผแู ้ ทน 1 คน, ศูนย์การจัด
ประชุม (4.1) เลือกผูแ้ ทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผแู ้ ทน 1 คน, ศูนย์การจัด
นิทรรศการ (4.2) เลือกผูแ้ ทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผแู ้ ทน 1 คน, กลุ่มธุรกิจ
สถานที่ท่องเที่ยวและบันเทิงในท้องถิ่น (4.3) เลือกผูแ้ ทน เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมี
ผูแ้ ทน 1 คน, กลุ่มสมาชิก (5-10) เลือกผูแ้ ทนเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผแู ้ ทน 1 คน,
ผูแ้ ทนกลุ่ม 11, 12, 13 มีผแู ้ ทนตามจานวนที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น และให้คณะกรรมการของ
สมาคมคัดเลือกกันเองเพื่อดารงตาแหน่ง นายกสมาคม 1 คน, อุปนายกสมาคมไม่เกิน 3 คน,
เลขาธิการสมาคม, เหรัญญิกสมาคม, ประธานกรรมการฝ่ ายส่งเสริ มการขาย, ประธาน
กรรมการฝ่ ายพัฒนาบริ การ, ประธานกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพและประชาสัมพันธ์ ตาแหน่งละ
1 คน และทาหน้าที่กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการของสมาคมอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี ภายใต้บงั คับมาตรา 19 และ มาตรา
33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งกรรมการไปแล้ว
อาจจะได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการได้อีก
คณะกรรมการของสมาคมจะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาเข้าร่ วมเป็ นกรรมการได้ไม่เกิน 5 คน
โดยจะอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ 2 ปี
ข้อ 26 กรรมการของสมาคมคนใดไม่ได้เข้าร่ วมประชุมกรรมการ 3 ครั้งติดต่อกันโดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร อาจถูกคณะกรรมการลงมติให้ถอดถอนจากการเป็ น
กรรมการได้ และคณะกรรมการของสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งสมาชิกสามัญของสมาคม

ตามกลุ่มอาชีพนั้นๆเข้าดารงตาแหน่งแทนตลอดเวลาที่เหลืออยูข่ องกรรมการผูน้ ้ นั
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมต้องแจ้งเหตุผลให้เลขาธิการหรื อคณะกรรมการ
สมาคมทราบล่วงหน้าก่อนมีการประชุมในคราวนั้นไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ข้อ 27 การพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการในกรณี ดงั ต่อไปนี้
27.1 ครบกาหนดออกตามวาระ
27.2 ลาออกโดยคณะกรรมการสมาคมได้ลงมติอนุมตั ิแล้ว เว้นแต่การลาออกเฉพาะ
ตาแหน่งตามข้อ 25
27.3 ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร และคณะกรรมการมีมติให้ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการตามข้อ 26
27.4 พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกสามัญซึ่งเป็ นนิติบุคคล
27.5 ขาดจากสมาชิกภาพ
27.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากการเป็ นกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
27.7 เมื่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์สงั่ ให้ออกตามมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
27.8 ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
ข้อ 28 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ไม่วา่ จะด้วยเหตุใดๆให้
คณะกรรมการของสมาคมมีอานาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญในกลุ่มภาคอาชีพเดียวกัน
กับตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลงเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของสมาคมที่วา่ งลงก่อน
ครบวาระ และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาของผูท้ ี่ตนแทน ถ้าตาแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบกาหนดออก
ตามวาระไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆให้คณะกรรมการของสมาคมทาการตั้งนายกสมาคมคน
ใหม่จากอุปนายกผูอ้ าวุโสตามลาดับ
ข้อ 29 ในกรณี ที่กรรมการของสมาคมลาออกจากตาแหน่งพร้อมกันเป็ นจานวน

ข้อ 30
ข้อ 31

ข้อ 32

ข้อ 33

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดให้ถือว่าคณะกรรมการของ
สมาคมทั้งคณะหมดสภาพในการที่จะเป็ นคณะกรรมการของสมาคมอีก
ต่อไป เพียงแต่ให้รักษาการอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่คณะกรรมการชุดรักษาการนี้จะต้องจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ภายในกาหนด
30 วัน นับแต่วนั รักษาการ ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็ น
คณะกรรมการอยูไ่ ด้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่เหลืออยูข่ องคณะกรรมการชุด
เดิม
นายกสมาคมอาจจะเรี ยกประชุมคณะกรรมการ หรื อสมาชิกของสมาคม
ประจาเดือนได้ในเวลาใดๆที่เห็นสมควร
องค์ ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการของสมาคม การประชุมของ
คณะกรรมการของสมาคมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่วา่
ในขณะที่มีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมครั้งนั้นๆ จะมีจานวน
กรรมการในคณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดในกรณี ที่มีจานวนกรรมการในคณะกรรมการของ
สมาคมน้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่มีตวั อยู่
ย่อมทากิจการเฉพาะแต่ในเรื่ องที่นดั เรี ยกประชุมใหญ่เท่านั้น จะกระทา
กิจการอย่างอื่นๆไม่ได้ท้ งั สิ้น
มติของทีป่ ระชุมของคณะกรรมการของสมาคม นอกจากที่กล่าวไว้เป็ น
อย่างอื่นในข้อบังคับนี้ให้ถือเอาคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ประธานในทีป่ ระชุม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้านายก
สมาคมไม่อาจปฎิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุปนายกสมาคมคนใดคนหนึ่งปฎิบตั ิ

หน้าที่แทน ถ้าทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฎิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น
ข้อ 34 การประชุมคณะกรรมการของสมาคม ให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
ของสมาคมอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง อนึ่ง ในกรณี จาเป็ นนายกสมาคมหรื อ
กรรมการรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน จะเรี ยกประชุมพิเศษขึ้นได้
ข้อ 35 การเข้ ารับหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งยืน่ จดทะเบียนคณะกรรมการ
ชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจากรุ งเทพมหานคร ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนสมาคมการค้าฯรับจดทะเบียน ในกรณี ที่นาย
ทะเบียนสมาคมการค้าฯยังมิได้รับจดทะเบียน คณะกรรมการชุดใหม่และ
คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งยังมิได้ส่งมอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้
คณะกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งนั้นมีอานาจหน้าที่บริ หารกิจการของ
สมาคมต่อไป จนกว่านายทะเบียนสมาคมการค้าฯจะรับจดทะเบียน
กรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่น้ นั เข้ารับหน้าที่แล้ว
ข้อ 36 อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการของสมาคม ให้คณะกรรมการของ
สมาคมมีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
36.1 จัดดาเนิ นกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุม
36.2 เลือกตั้งกรรมการให้ดารงตาแหน่งต่างๆในคณะกรรมการของสมาคม
36.3 วางระเบียบปฎิบตั ิงานของสมาคม
36.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนิ นการขึ้นคณะหนึ่ ง โดยมีให้อานาจตามที่
คณะกรรมการจะได้กาหนดเป็ นคราวๆไป คณะอนุกรรมการดาเนินการดังกล่าว
จะต้องประกอบไปด้วยประธานและคณะกรรมการอีกอย่างน้อย 6 คน กรรมการ
จะเลือกจากสมาชิกของสมาคมหรื อบุคคลภายนอกที่เหมาะสมก็ได้

36.5 แต่งตั้งที่ปรึ กษาของสมาคม โดยให้ที่ปรึ กษาได้รับการแต่งตั้งนั้นอยูใ่ น

ตาแหน่งตามวาระของคณะกรรมการของสมาคมชุดนั้นๆ
36.6 ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนที่ปรึ กษาของสมาคมฯ อนุกรรมการและพนักงาน
ทั้งปวงตลอดจนบุคคลใดๆเพื่อให้การดาเนินงานของสมาคมเป็ นไปโดย
เรี ยบร้อย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม
ข้อ 37 อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการของสมาคมในตาแหน่ งต่ างๆ อานาจหน้าที่
ของกรรมการของสมาคมในตาแหน่งต่างๆดังนี้
37.1 นายกสมาคม มีหน้าที่ดาเนินงานของสมาคมให้เป็ นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบในการปฎิบตั ิงานของสมาคม เป็ นผูแ้ ทนของสมาคมในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกและเป็ นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการของ
สมาคมตลอดจนในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
37.2 อุปนายกสมาคม มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงที่นายก
สมาคมและ/หรื อ คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
37.3 เหรัญญิกสมาคม มีหน้าที่รักษา รับและจ่ายเงิน ติดตามหนี้ สินของสมาคม ทา
บัญชีการเงิน เก็บรักษาและจ่ายพัสดุของสมาคม ตลอดจนปฎิบตั ิหน้าที่อื่นๆ
ตามที่นายกสมาคมและ/หรื อคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
37.4 เลขาธิการสมาคม มีหน้าที่ประสานงานและควบคุมการดาเนินงานของสมาคม
โดยการปฎิบตั ิงานของพนักงานประจาด้านการโต้ตอบหนังสื อ เก็บรักษาเอกสาร
ต่างๆของสมาคม เป็ นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการของสมาคมและที่
ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฎิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการของสมาคมจะได้
มอบหมายและเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการบริ หารและผูอ้ านวยการ
บริ หาร
37.5 ประธานกรรมการฝ่ ายสมาชิกภาพและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาสมาชิกเพิ่มเติมและเผยแพร่ กิจกรรมของสมาคมให้เป็ น

ที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง การจัดทาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆอันมิใช่
ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคม ตลอดจนปฎิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่นายก
สมาคมและ/หรื อ คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
37.6 ประธานกรรมการฝ่ ายส่ งเสริมการขาย มีหน้าที่ส่งเสริ มการขายของสมาชิกให้
บรรลุเป้ าหมายตลอดจนมีหน้าที่อื่นๆตามที่นายกสมาคมและ/หรื อ
คณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
37.7 ประธานกรรมการฝ่ ายพัฒนาบริการ มีหน้าที่วางแผน ประสานงานและ
ช่วยเหลือในกิจกรรมการจัดประชุมนานาชาติ และปฎิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่
นายกสมาคมและ/หรื อคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย
37.8 ประธานกรรมการของสมาคม มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมและปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่
นายกสมาคมและ/หรื อคณะกรรมการของสมาคมจะได้มอบหมาย

หมวดที่ 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 38 การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ให้หมายถึง การประชุมสมาชิกของสมาคม แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
38.1 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี คือการประชุมใหญ่ที่จะต้องจัดให้มีข้ ึนครั้ง
หนึ่งทุกระยะเวลาสิ บสองเดือน
38.2 การประชุมใหญ่วส
ิ ามัญ คือการประชุมใหญ่ครั้งอื่นๆนอกจากการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมสมาชิกประจาเดือน
ข้อ 39 กาหนดการประชุมใหญ่ กาหนดการประชุมใหญ่มีดงั นี้
39.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี การบัญชี
ของสมาคม

39.2 ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการของสมาคม หรื อสมาชิกสามัญจานวนไม่

ข้อ 40

ข้อ 41

ข้อ 42

ข้อ 43

น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด แสดงความจานงที่จะให้มี
การประชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อเลขาธิการสมาคม ให้
คณะกรรมการของสมาคมนัดประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแสดงความจานงที่ขอให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญจะต้อง
ระบุขอ้ ความแจ้งเหตุเพื่อการใดที่จะขอให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญด้วย
การส่ งหนังสือบอกกล่ าวนัดประชุม คณะกรรมการของสมาคมจะต้องส่ง
หนังสื อบอกกล่าวถึงวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมใหญ่
ไปให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ณ
ที่อยูข่ องสมาชิกที่ปรากฎอยูใ่ นทะเบียน หรื อส่งให้ถึงตัวสมาชิกก่อน
กาหนดวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันภายใต้บงั คับของความในวรรค
แรกในกรณี ที่เป็ นการนัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องแนบสาเนา
รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมประจาปี และสาเนางบดุล ซึ่งผูต้ รวจ
สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วไปด้วย
องค์ ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมจะต้องมีสมาชิก
สามัญมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือเป็ น
องค์ประชุม
กรณีทกี่ ารประชุมครั้งแรกสมาชิกมาไม่ ครบองค์ ประชุม การประชุมใหญ่
ที่ได้เรี ยกนัดประชุมในวันและเวลาใด หากล่วงพ้นกาหนดเวลานัดไปแล้ว
1 ชัว่ โมงยังมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่คราวนั้นได้
เรี ยกนัดเพราะสมาชิกร้องขอให้เลิกประชุม ถ้ามิใช่เพราะสมาชิกร้องขอให้เลื่อนการ
ประชุมคราวนั้นไป และให้ทาการบอกกล่าวนัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่คราวแรก ในการ
ประชุมใหญ่คราวหลังนี้จะมีสมาชิกมามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุม
ประธานในทีป่ ระชุม ให้นายกสมาคมเป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้า

นายกสมาคมไม่อาจปฎิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุปนายกสมาคมทาหน้าที่แทน ถ้า
ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฎิบตั ิหน้าที่ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีกรรมการ
อยูใ่ นที่ประชุมเลยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งคนใดขึ้นเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 44 วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมใหญ่ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนและสมาชิกสามัญคนหนึ่งๆมีคะแนนเสี ยง ยกเว้นการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยมี 3 เสี ยง และ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มี 2 เสี ยง การออก
เสี ยงในที่ประชุมให้ถือปฎิบตั ิเป็ น 2 กรณี คือ

44.1 โดยวิธีเปิ ดเผย ให้ใช้วธิ ีชูมือ
44.2 โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ใช้วธิ ีเขียนบัตรลงคะแนนและจะกระทาได้เมื่อ

คณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควร หรื อสมาชิกสามัญไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมร้องขอ
ข้อ 45 มติของทีป่ ระชุมใหญ่ นอกจากที่กล่าวไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ให้
ถือเอาคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุมใหญ่ ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้
ขาด
ข้อ 46 กิจการอันพึงกระทาในการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี กิจการอันพึงกระทาในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีดงั นี้
46.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
46.2 พิจารณารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมที่ผา่ นมาใน
รอบปี
46.3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล

46.4 เลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม
46.5 เลือกตั้งผูส้ อบบัญชีสาหรับปี ต่อไปสาหรับบุคคลภายนอก และกาหนด

ค่าตอบแทน
46.6 พิจารณากาหนดอัตราค่าบารุ งสมาคม และเงินอุดหนุนตามที่คณะกรรมการของ
สมาคมเสนอ
46.7 พิจารณาวาระใดๆที่ยน
ื่ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อนายกสมาคมอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการประชุม เว้นแต่สมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้เข้าร่ วมประชุมคราวนั้นจะได้ตกลง
ยอมรับวาระนั้นโดยมิได้ยกข้อบังคับนี้ข้ ึนมากล่าวอ้าง
ข้อ 47 กิจการอันพึงกระทาในทีป่ ระชุมใหญ่ วสิ ามัญ ได้แก่
47.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
47.2 กิจการที่จะต้องกระทาโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 48 กิจการอันพึงกระทาในการประชุมสมาชิกประจาเดือน กิจการอันพึง
กระทาในการประชุมสมาชิกประจาเดือนนั้น ได้แก่ กิจการอันเกี่ยวกับการ
ปฎิบตั ิธุรกิจทัว่ ไปของสมาคม นอกจากกิจการที่จาเป็ นจะต้องกระทาได้ก็
แต่โดยการประชุมใหญ่สามัญประจาปี หรื อการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 49 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความข้อบังคับของสมาคม ให้ที่ประชุม
ใหญ่ของสมาคมเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ 8
การเงิน และการบัญชีของสมาคม
ข้อ 50 การจัดทางบดุล ให้คณะกรรมการของสมาคมจัดทางบดุลปี ละหนึ่งครั้ง แล้วส่งให้
ผูส้ อบบัญชีไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี และผูส้ อบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้ว
เสร็ จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 51 ปี การบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสิ้นปี การบัญชีของสมาคม

ข้อ 52 อานาจของผู้สอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอานาจเข้าตรวจสอบ
สมุดบัญชีและบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถาม
กรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและ
เอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือและให้ความ
สะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเช่นว่านั้น
ข้อ 53 การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน สมุดบัญชีและเอกสารการเงิน
ของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของสมาคมและให้อยูใ่ นความดูแล
รับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม
ข้อ 54 การเงินของสมาคม เงินของสมาคมจะต้องนาฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิ ชย์
และ/หรื อสถาบันการเงินที่มนั่ คงที่สะดวกในการติดต่อของสมาคมในนามของ
สมาคม แต่การฝากเงินไว้กบั สถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้น จะต้องมีจานวนเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ และต้องแจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบ ให้มีเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ เหรัญญิกสมาคมเป็ นผูร้ ับผิดชอบและ
เก็บรักษาตัวเงิน
การฝากเงิน การถอนเงิน หรื อการสัง่ จ่ายเช็คจากบัญชีของสมาคม ให้อยู่
ในอานาจของนายกสมาคม หรื ออุปนายกสมาคมหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
คณะกรรมการมีมติมอบหมายลงนามร่ วมกับเหรัญญิกสมาคม
กรรมการของสมาคมผูใ้ ดจะทาให้เกิดข้อผูกพันทางการเงินในนามของ
สมาคมไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อ จากที่ประชุม
ใหญ่ของสมาคมก่อน โดยมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 55 การจ่ ายเงินของสมาคม ให้นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการลงมติมอบหมายคนใดคนหนึ่งมีอานาจที่จะสัง่ จ่ายเงินของ
สมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้ามีการจ่ายเงินเกินครั้ง

ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้กระทาโดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของสมาคมทุกครั้งไป

หมวดที่ 9
การบริหารงานสมาคม
ข้อ 56 สมาคมมีพนักงานประจาโดยได้รับเงินเดือนปฎิบตั ิงานในตาแหน่งต่างๆดังนี้
56.1 ผูอ้ านวยการบริ หาร
56.2 ผูบ้ ริ หารการตลาด
56.3 ผูบ้ ริ หารสานักงาน
56.4 เลขานุการบริ หาร
56.5 ผูป้ ระสานงานด้านการตลาด
56.6 ผูช้ ่วยเลขานุการ
56.7 ผูช้ ่วยสานักงาน
ข้อ 57 ผู้อานวยการบริหาร มีหน้าที่เข้าร่ วมการประชุมในคณะกรรมการของ
สมาคมโดยตาแหน่งเพื่อการให้ขอ้ มูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ
สมาคมโดยไม่มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมและมีหน้าที่ประสานงานกับเลขาธิการ
และรับผิดชอบในการบริ หารงานสมาคม ควบคุมการปฎิบตั ิงานของพนักงานสมาคม
และประสานงานให้แก่คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการหรื อคณะทางาน
อนุกรรมการอื่นๆของสมาคม

ข้อ 58

ข้อ 59

ข้อ 60
ข้อ 61

หมวดที่ 10
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมหรือตัดทอนข้ อบังคับ ข้อบังคับนี้จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรื อเพิม่ เติมได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ซ่ ึงมีคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของสมาชิกที่มาประชุม
การเลิกสมาคม สมาคมนี้อาจเลิกได้ดว้ ยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
59.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนน
เสี ยงทั้งหมด
59.2 เมื่อล้มละลาย
59.3 เมื่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์สงั่ ให้เลิกตามมาตรา 36 แห่ ง
พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
ความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อสมาคมมีเพียงเท่าจานวนเงินค่าบารุ ง
และหนี้สินอื่นๆที่จะต้องชาระให้แก่สมาคม
การชาระบัญชี เมื่อสมาคมนี้ตอ้ งเลิกไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังกล่าวในข้อ 59 การ
ชาระบัญชีของสมาคมให้นาเอาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.
2509 มาใช้บงั คับในกรณี ที่สมาคมต้องเลิกไปตามข้อ 59.1 ให้ที่ประชุมใหญ่คราวนั้น
ลงมติเลือกตั้งกาหนดตัวผูช้ าระบัญชีเสี ยด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 59.3 ให้
กรรมการทุกคนในณะกรรมการของสมาคมชุดสุดท้ายที่ได้จดทะเบียนเป็ นกรรมการ
ของสมาคมต่อนายทะเบียน สมาคมการค้าประจากรุ งเทพมหานครเป็ นผูช้ าระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชาระบัญชีให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศ
ไทยที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรื อหลายแห่งตาม
มติของที่ประชุมใหญ่

BY-LAWS
THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION ASSOCIATION
Revision (2011) Version
This Association is established under the Trade Association Decree
B.E.2509 with the Bangkok’s Trade Association Registrar Ministry of Commerce.

CHAPTER 1
GENERAL NAME AND LOCATION
Section 1 NAME

The Association is registered as a trade association under
the name THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION
ASSOCIATION

Section 2 ADDRESS

The office is located at
99/7 Soi Ladprao 8, Ladprao Road,Chatuchak,
Bangkok 10900

Section 3 LOGO

The association uses a graphic representation of a
traditional Thai style The logo should embrace our
Thainess and yet present a modern professional
approach. Underneath is the name
“THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION ASSOCIATION”

4.14 To set up regulations for members to ensure that the association
functions efficiently and in the correct manner.
CHAPTER 2
PURPOSES
Section 4 Its purposes are as follows ;

4.15 To act as an arbiter in cases where members are in conflict with
each other or with people and companies outside the association.

4.16 To conduct promotional activities both locally and internationally.
4.17 To organise activities that are beneficial to public, charities, or

4.1 To promote private business related to sales and services for
international delegates.

national security.

4.18 The association strictly refrains from any political activities or

4.2 To promote and publicize Thailand as a leading conference center by

involvement.

attracting international organisation.
CHAPTER 3
MEMBERS AND MEMBERSHIP

4.3 To encourage local business involved to prepare and upgrade its
standards of sales and services to meet international expectation.

4.4 To create and promote close cooperation among the members of the
association.

Section 5 TYPES OF MEMBERS. There are three types of members; active,
associated and honorary members.

4.5 To support members when dealing with problems and to arrange
contacts or negotiate with outside parties for the mutual benefit.

4.6 To establish unity, and to exchange thoughts, knowledge and news
related to activities conducted by the association among members.

4.7 To protect and to promote mutual benefit.
4.8 To co-ordinate with government, private sectors and individuals
whenever such co-ordination can help the association achieve its
objectives.

Section 6 MEMBERS’ QUALIFICATIONS.
Active members are companies owing registered businesses
involved in sales or services for international conventions.

6.1

6.2 Associated members are companies involved in conference promotion
and tourism.

6.3 Honorary members are highly recognised figures or individual
sponsors voted by the Board of Directors and who accept such honour.

4.9 To promote and publicize activities conducted by the association as
well as news and information on sales and services useful to
international delegates.

4.10 To organise and provide training for those involved in sales and
services which are to be made available to international delegates.

4.11 To encourage the promotion and expansion of business among
members.

4.12 To inform and to guide the government so that it will have a better
understanding of the association’s objectives and will be in a better
position to help resolve any problems facing the association.

4.13 To cooperate with the government in promoting sales and services
connected with international conferences, and to ensure that these
services meet international standards and coincide with the government
own policies.

Section 7 OTHER QUALIFICATIONS. Apart from qualifications stated in point 6,
members are required to possess the following qualifications;

7.1 General Individuals
7.1.1 must be over 18 years of age.
7.1.2 must have never been declared bankrupt or incapable.
7.1.3 must have never been imprisoned.
7.1.4 must not suffer from socially unacceptable diseases.
7.1.5 must have good financial standing.
7.1.6 must have acceptable social behaviour.
7.2 Private Companies
7.2.1 must have no record of bankruptcy.

7.2.2 must have good financial standing.
Point 7.1 applies to those representing private individuals as well as
those covered by point 11.

Section 14 Resigning members due to 12.3 may renew membership after at least 6
months.
Section 15 Renewal of membership is to be considered by the Board of Directors.

Section 8

APPLICATION. Those interested in becoming active or associated
members must submit their application forms to the Membership & PR
Committee. The provided application form must be filled out properly with
references from at least two active members.

Section 9 SCREENING OF APPLICATION. The Membership & PR Committee will
propose applicants to the Board of Directors at the first meeting follow up
the application. After voting by the Board of Directors, the Membership &
PR Committee will inform the applicants within 14 days. Notice will be
sent by registered mail to the address shown on the application form.

Section 16 REGISTRATION. The Membership and PR Committee has a file of
registered members in the office according to point 26 of trade decree
B.E.2509.
CHAPTER 4
REGISTRATION FEE, MEMBERSHIP FEE AND CONTRIBUTION
Section 17

Active members are exempt from registration fee. However,
membership fee of at least baht 2,500.

Section 10 VALIDITY OF MEMBERSHIP. Membership will start only after the
membership fee has been paid.

Section 18

Associated members are exempt from registration fee. However,
membership fee of baht 6,000 is required.

Section 11 PRIVATE COMPANIES. No more than three individuals of executive
management level can be appointed to represent their company.

Section 19
Section 20

Section 12 EXPIRY OF MEMBERSHIP. Membership expires when a member;

12.1 passes away or loses private companies status.
12.2 lacks qualification as in point 6.
12.3 resigns officially having first cleared all debts to the association.
12.4 is declared bankrupt by the court.
12.5 is voted by members at the general meeting to have his/her

Honorary members are exempt from all fees.
Adjustment of fees will be in accordance with voting at the Annual
General Meeting and must respond to point 17 and 18.
20.1 Joining fee for new member is required at baht 1,500.

Section 21

Members are to pay membership fee properly. Those whose
membership begins during the last half of the year have to pay only
half the fee.

Section 22

Fees are not refundable under any circumstances.

membership cancelled with at least two-thirds of present votes due to;

a)
b)
c)

having intention to disgrace the association or its members.
not abiding to the rules regulations and By-Laws.
having neglected to pay membership fee more than 4 months
after the date due despite being informed by the association.

Section 13 Members who have lost membership due to 12.5 may reactivate their
membership after at least one year on condition that all debts are paid.

CHAPTER 5
RIGHTS AND RESPONSIBILITY
Section 23

RIGHTS.

23.1 Members will receive assistance and support in activities related
to the objectives of the association.

23.2

Members may give suggestions and advice in order to help the
association progress.

23.3

Members may request an audit of the association’s operations and
financial position by submitting a relevant form to the Secretary
General or his representative.

23.4

Members are entitled to express or discuss ideas, and make
proposals at Annual General Meeting.

23.5
23.6

Members are entitled to display the association’s logo.

2.

DMCs/Tour Operators
1 representative for each 10 members
(For every exceeding 5 member, one representative shall be eligible)

3.

Professional Organisers/Contractor

3.1 PCO
3.2 PEO
3.3 EMC
3.4 Stand Contractor
3.5 Freight Handling Agent
3.6 Advertising Agencies/PR Companies/Media

Only active members are allowed to vote in Annual General Meeting,
or in Extraordinary General Meeting, or are elected to be the Members
of the Board.

4.
Section 24 RESPONSIBILITY

24.1

Members must abide by the rules, regulations and By-Laws of
Association and obey decisions voted at General Meetings and
Board of Directors Meetings.

24.2

Members must maintain and protect the interests and reputation
established by the association.

24.3
24.4
24.5

Members must support all activities conducted by the association.
Members must pay fees as voted in the General Meeting.
If there is any change of name, address, status, names of
representatives, members must inform the Secretary General
within 7 days.
CHAPTER 6
BOARD OF DIRECTORS

Section 25 ELECTION. The Board of Directors is officially elected to administrate
and represent the association. The Board consists of at least seven active
members appointed at the General Meeting. Election is to be scheduled
as agreed upon at the General Meeting. Appointed members voted on to
the Board of Directors must hold a position at least equivalent to an
assistant manager.
The election is based upon quotas from different business groups as follows;

1.

Hotels
1 representative for each 10 members
(For every exceeding 5 member, one representative shall be eligible)

1 representative
1 representative
1 representative
1 representative

Venues

4.1 Convention Center
1 representative for each 2 members
4.2 Exhibition Center
1 representative for each 2 members
4.3 Local Attraction and Entertainment Establishment
1 representative
5.
6.

Equipment and Food & Beverage Suppliers
Shops & Restaurants

6.1 Department Store, Shopping Arcade
6.2 Jewelry Shops, Handicraft/Souvenir Shops
6.3 Tourist Restaurant
7. Premium & Promotion Items
8. Monetary Agencies
9. Transport Operators/Cruise Lines
10. Educational Institute
11. Tourism Authority of Thailand
12. Thai Airways International
13. Thailand Incentive & Convention Bureau
14. Associate Airlines
15. Associate Members

1 representative

2 representatives
2 representatives
1 representatives
1 representative
No rights

Note : Members in each group vote/s for their representative/s to be Directors of the
Board by voting of Directors of Board. The President, three Vice Presidents,
Secretary General, Treasurer, Chairman of Marketing Committee, Chairman

of Membership and PR Committee, Chairman of Services Development
Committee are elected from the Board of Directors.

Section 29

In the case where more than half of the members of the Board resign
at the same time, the remaining Board will be automatically terminated.
However, the remaining Board will continue to carry out the
association’s duties until the new Board is elected.The remaining
Board is responsible for calling a General Meeting to elect the new
Board within 30 days of the previous Board’s termination. The newly
elected Board will take over the responsibilities only until the ending of
the previous Board’s term.

Section 30

The President may call a Board Meeting or a monthly meeting at any
appropriate time.

Section 31

THE QUORUM OF THE BOARD MEETING. Each Board Meeting
requires at least more than half of the total number of directors except
in the case where the actual number of directors is less than half of the
official appointees.The present board members, if the quorum of the
meeting is not reached, are entitled to discuss subjects presented at
the meeting without interference of other activities.

Section 32

VOTING OF THE BOARD. Unless otherwise stated in the By-Laws, it
is agreed the major votes determine the decision. If the votes are
equal, the President’s additional vote will determine the result of voting.

Section 33

CHAIRPERSON OF THE MEETING. The Association’s President will
automatically chair the meeting. If the President is unable to chair any
meeting a Vice President will take over the chairing of the Meeting. If
the President and Vice Presidents are not available, the Board will
select a member to take over that responsibility on temporary basis.

Section 34

FREQUENCY OF BOARD MEETINGS. The Board meeting is to be
scheduled at least once every two months. If necessary, the President
or at least five Board members may call a special meeting.

Section 35

BOARD APPOINTMENT. When a new Board has been elected the
former Board has to inform the registrar of Bangkok’s Trade
Associations of its retirement and register the newly elected Board
within 30 days after the date of election. The official appointment of the
new Board must be made within 30 days after the date of approval by
the registrar of Bangkok’s Trade Associations.

Each director will hold his position for a two-year term under point 19 and 33 of
the Trade Decree B.E.2509. Retired directors may be re-elected.
Board of Directors will invite not more than 5 experts in the MICE industry to
join the Board. These invited person will hold their position for a two-year term.
Section 26 If a director fails to attend three consecutive meetings, the Board may
vote to cancel his/her appointment and appoint a new representative from
the group which the director represents to take over his position for the
remaining term. If a director is unable to attend any meeting, it is his
responsibility to inform the Secretary General on the Board at least one
day in advance.
Section 27 EXPIRY OF DIRECTOR POSITION

27.1
27.2

At the end of his term.

27.3

When he fails to attend three consecutive meetings without proper
reasons and the Board votes for the cancellation of his
appointment as in point 26.

27.4
27.5
27.6

When appointment as a representative of private individuals ends.

27.7

If the Minister of Trade employs point 33 of the Trade Decree
B.E.2509.

27.8

If the court has found him guilty for any reason according to the
Trade Decree B.E.2509.

When resignation has been approved by the Board with the
exception of the case outlined in point 25.

When his membership expires.
When three-quarters of the voting at the General Meeting agrees
to cancel his appointment.

Section 28 In the case where a director’s position becomes vacant before the term
has been completed, the Board of Directors will select a representative
from the same business group to chair that position until the remaining
term ends. If the President position becomes vacant for whatever reason,
the Board of Directors will appoint the more Senior Vice President to the
position of President.

Section 36

During the period that the registration of the new Board has not been
approved by the registrar of the Bangkok’s Trade Associations, the
former Board is still responsible and holds authorisation until the official
appointment of the new Board is made.
AUTHORISATION AND RESPONSIBILITY OF THE BOARD.

36.1

37.6

CHAIRMAN OF MARKETING COMMITTEE To assist and promote
sales and services offered by members and to perform any task
specified requested by the President or Board of Directors.

37.7

CHAIRMAN OF SERVICES DEVELOPMENT COMMITTEE To plan
and to co-ordinate activities to the organisation of
meeting/conference and to perform any task requested by the
President or Board of Directors.

37.8

BOARD MEMBERS Responsible for attending Board meetings and
perform tasks assigned by President of the Board.

Administrate and supervise works and finance of the association
according to its policies.

36.2 Elect representatives to fill required positions.
36.3 Regulate all activities conducted on behalf of the association.
36.4 Appoint committees for special activities. The committee will

CHAPTER 7
GENERAL MEETING

consist of chairman and at least six representatives selected from
members or qualified non members.

36.5 Appoint advisors whose term will coincide with that of the Board.
36.6 Employ appoint or terminate advisor committees and other

Section 38

employees or individuals so that the operation can run smoothly
under the supervision of the Board of Directors.
Section 37

AUTHORITY OF MEMBERS OF THE BOARD

37.1

THE PRESIDENT to administrate the works of the association
according to objectives and regulations to represent the
association in general public and to chair meeting of the Board
and General Meeting.

Section 39

GENERAL MEETING refers to meeting of members which can be
classified in two categories.

38.1

ANNUAL GENERAL MEETING to be scheduled and organised
at least once a year.

38.2

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING referring meeting of
members apart from monthly and annual meetings.

MEETING SCHEDULE

39.1 Annual General Meeting must be organised within 120 days after
the association’s financial year ending.

37.2

VICE PRESIDENTS to assist the President in all activities
planned by the Chairman of the Board of Directors.

37.3

TREASURER Responsible for the income and expenses billing
and accounting maintenance and purchase as well as other
duties designated by the Board of Directors.

37.4

SECREATARY GENERAL Responsible for correspondance and
filing will be done by the association’s staff under the
coordination and responsibility of the Secretary General who will
also act as secretary at the meeting of the Board as well as
General Meetings and shall act as liaison between the Board of
Directors and the Executive Director.

Section 40

MAILING OF MEETING ANNOUNCEMENT The Board is responsible
for announcing to members the date, place and topics of meeting by
registered mail to the address shown on registration records to reach
members at least seven days in advance. In the case of Annual
General Meeting, copies of the Annual Report and Audited Financial
Report must be enclosed in the mail.

37.5

CHAIRMAN OF MEMBERSHIP AND PR COMMITTEE To solicit
new members through publicity public relations also in charge of
member registration and other activities as appointed by
Chairman on the Board.

Section 41

THE QUORUM OF THE GENERAL MEETING At the Annual General
Meeting, there must be at least one-fourth of the total members.

Section 42

ABSENCE OF QUORUM OF THE GENERAL MEETING When a
Extraordinary General Meeting has been requested by the members

39.2 If members of the Board or one-third of active members agree to
call an Extraordinary Meeting a request must be made to the
Secretary General and the meeting must be organised within 30
days after the date of request.

and the quorum is not achieved within one hour, the meeting may be
cancelled. General Meeting other than the one call by the members will
be rescheduled within 15 days from the previously scheduled meeting.
This time, there is no quorum needed.
Section 43

Section 44

CHAIRMAN OF THE MEETING The Association’s President will
automatically chair the meeting. If the President is unable to chair any
meeting, a Vice President will take over the chairing of the meeting. If
the President and Vice President are not available, the board will select
a member to take over that responsibility on a temporary basis.
VOTING Only active members are entitled to vote. Each member
represents one vote except for the TAT with three votes and the Thai
Airways International with two votes. Voting can be conducted in two
ways;

Section 49

CHAPTER 8
FINANCE AND ACCOUNTING
Section 50

FINANCIAL REPORT Annual Financial Report is taken care of
Directors and must be submitted to the appointed auditor before
January 31. Audit must be finished at least 30 days before the date of
Annual General Meeting.

Section 51

FISCAL YEAR Fiscal year ends on the 31 of December.

Section 52

AUDITOR’S AUTHORITY The appointed auditor has authority and
clearance to audit books and documents as well as discuss and review
with Board members or any officers related to relevant accounting
documents. Board members and account officers are responsible for
any assistance needed by the auditor.

Section 53

KEETING OF BOOKS AND DOCUMENTS Books and documents are
kept in the office and are the treasurer’s responsibility.

Section 54

FINANCING Financial property must be deposited in a commercial
bank or a banking institution that is stable and recognised and
favourable to the office’s financial system. Deposit in any banking
institution must not exceed five million baht and must be approved by
the Board and announced at the Annual General meeting.
Budget reserved (Petty Cash) for daily operation is baht 20,000 under
the treasurer’s supervision. Deposit withdrawal and payment made is
the responsibility of the President, Vice President or an authorised
person to co-sign with the treasurer.Board members are not allow to
use financial status of the association for any purpose without first
seeking the approval of the Board or the body of the General Meeting
with written evidence.

Section 55

PAYMENT MADE ON BEHALF OF ASSOCIATION President, Vice
President, Secretary General or authorised individuals have the
authority to make a payment of no more than baht 20,000 on behalf of
the Association. If the payment to be made exceeds at baht 20,000 it
has to be approved by votes at the Board of Directors meeting.

44.1 Openly by raising hands.
44.2 Secretly marking votes on cards ballot, this can be done only
when requested by more than half of the body of the meeting.
Section 45

Section 46

RESULT OF VOTING Unless otherwise stated in the By-Laws, it is
agreed that the major votes determine the decision. If the votes are
equal the President’s additional vote will determine the result of voting.

professional fee.

46.6 Revision of membership fee and other fees.
46.7 Discuss topics which have been officially presented to the
president at least seven days prior to the meeting.
COMMON PRACTICE AT EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS

47.1 Acknowledge the last meeting’s report minutes.
47.2 Review planned activities employing votes from members.
Section 48

st

COMMON PRACTICE OF GENERAL MEETING

46.1 Adoption of minutes of last general meeting.
46.2 Report of works conducted through the year.
46.3 Adoption of Audited Financial report.
46.4 General Election.
46.5 Appointment of auditor for the upcoming year and determine of

Section 47

In the case of problems concerning interpretation of the By-Laws, the
General Meeting will determine the decision.

COMMON PRACTICE AT MONTHLY MEETING Review of general
administration of the office activities and topics that do not require
discussion of General Meeting.

Section 61
CHAPTER 9
TICA OFFICE PERSONNEL
Section 56

The TICA office will be staffed by the following salaried employees :

56.1 An Executive Director
56.2 A Marketing Executive
56.3 An Administrative Executive
56.4 An Executive Secretary
56.5 An Assistant Secretary
56.6 An Office Assistant
Section 57

THE EXECUTIVE DIRECTOR shall attend meetings of the Board with a
right to speak but without a right to vote and shall coordinate with the
Secretary General and be responsible for the office operations of the
Association as well as providing accurate and complete job descriptions
for all salaried employees and coordinate with the Board of Director,
Committees, sub-committees and ad-hoc committees.

CHAPTER 10
BY-LAWS AMENDMENT CLOSING OF ASSOCIATION
FINANCIAL CLEARANCE
Section 58

CHANGE OF BY-LAWS can be made only at the Annual General
Meeting with votes of the present body.

Section 59

CLOSING OF ASSOCIATION

59.1 ¾ votes of the entire active members.
59.2 Facing bankruptcy.
59.3 Demanded by the Minister of Trade employing Charter 36 of
the Trade Decree B.E. 2509.
Section 60

Members are responsible only for membership fees and their debts to
the Association.

CLEARANCES If the Association is to be closed as in point 59, debt
clearances is to be conducted and enforced by the Trade Decree
B.E.2509.
If the closing is applicable under point 59.1 the General Meeting will
vote for an authorised payment officer. In case of 59.3 let it known
that all members of the latest registered Board will be responsible for
clearances.
If after all clearances, there remains properties such properties will
be donated to charitable organisations as voted at the General
Meeting.
******************************

