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ข้อบังคับ 
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิม่เติม (พ.ศ.2547) 

 

 สมาคมน้ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 และอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของส านกังานทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร 
 

หมวดที ่1 
บทความทัว่ไป 

 
ขอ้ 1  ช่ือของสมาคมการค้า สมาคมการคา้น้ีมีช่ือวา่ “สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 

(ไทย)” เขียนช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “Thailand Incentive and Convention 
Association” ค าวา่ “สมาคม” ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถึง “สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ไทย)” 

ขอ้ 2  ส านักงานของสมาคม ส านกังานของสมาคมน้ีตั้งอยูท่ี่ 99/7 อาคารเดอะเลกาซี
วภิาวดี ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ขอ้ 3  ตราของสมาคม ตราของสมาคมน้ีมีเคร่ืองหมายเป็นตวัอกัษรลายไทยท่ีประกอบไป
ดว้ยค าวา่ TICA  และมีตวัอกัษรภาษาองักฤษค าวา่ Thailand Incentive and 
Convention Association อยูภ่ายใตรู้ปตราสญัลกัษณ์ 

 
                                                   

 
 



หมวดที ่2 
วตัถุประสงค์ 

 
ขอ้ 4 วตัถุประสงค์ของสมาคม น้ีมีดงัต่อไปน้ี 

4.1 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ผูจ้ดัการ 
ประชุมแลนิทรรศการนานาชาติ 
 4.2 ส่งเสริม เผยแพร่ ใหป้ระเทศไทยมีรายไดจ้ากต่างประเทศ โดยการชกัชวนให้
หน่วยงานองคก์ร หรือสถาบนัจากต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็นท่ีจดัประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติ และมีผูเ้ขา้ร่วมงานเดินทางมาสู่ประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 
 4.3 ส่งเสริมใหมี้การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการระดบั
มาตรฐานสากลแก่ผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
 4.4 ส่งเสริมความร่วมมือ และความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิก 
 4.5 สนบัสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทั้งการเจรจา
ท าความตกลงกบั องคก์รภายนอก เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบธุรกิจของสมาชิก 
 4.6 สนบัสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบั
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
 4.7 คุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกนั 
 4.8 ร่วมมือและประสานงานกบัภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
สมาคม 
 4.9 เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมของสมาคมตลอดจนข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การขายและใหบ้ริการแก่ผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมประชุมนิทรรศการ 
 4.10 ส่งเสริมและพฒันาบุคลกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
 4.11 ส่งเสริมใหมี้การเสริมสร้าง หรือเพ่ิมพนูประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก 
 4.12 ช้ีแจงและเสนอแนะใหภ้าครัฐเขา้ใจ เพ่ือช่วยแก่ปัญหา และขจดัอุปสรรคต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 

 4.13 ร่วมมือกบัภาครัฐส่งเสริม และยะระดบัมาตรฐานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
 4.14 วางระเบียบใหส้มาชิกปฏิบติั หรืองดเวน้การปฏิบติัเพ่ือใหก้ารประกอบธุรกิจ
ของสมาชิกด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
 4.15 ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิก หรือระหวา่งสมาชิกกบัองคก์ร
ภายนอกในการประกอบธุรกิจ 
 4.16 จดัใหมี้การส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ 
 4.17 ร่วมกระท ากิจกรรมหรือบริจาคเพ่ือการกศุล เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อ
ความมัน่คงของชาติ 
 4.18 ไม่ด าเนินการทางการเมือง 

 
 

หมวดที ่3 
สมาชิก และสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 5  ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือสมาชิกสามญั 

สมาชิกสมทบ สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
ขอ้ 6 คุณสมบัตขิองสมาชิก 

6.1 สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการขายหรือ
การบริการแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาติ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

6.2 สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่ นิติบุคคลท่ีประกอบกิจการหรือมีส่วนส่งเสริมเก่ียวกบั
การประชุมนานาชาติ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 



6.3 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือนิติบุคคลท่ีมีอุปการะคุณแก่สมาคม 
ซ่ึงคณะกรรมการของสมาคมมีมติใหเ้ชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ และบุคคลนั้น
ตอบรับค าเชิญ 

ขอ้ 7 คุณลกัษณะของผู้ทีเ่ป็นสมาชิก นอกจากมีคุณสมบติัตามก าหนดไวใ้นขอ้ 6 แลว้ผูจ้ะ
เขา้เป็นสมาชิกของสมาคมยงัจะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ  
7.1 ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

7.1.1 เป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ 
7.1.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือ 
          เสมือนไร้ความสามารถ 
7.1.3 ไม่เคยเป็นบุคคลท่ีเคยตอ้งโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึง  ท่ีสุดของ

ศาลมาก่อน เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีก าหนดโทษขั้น
ลหุโทษหรือความผิดซ่ึงกระท าโดยประมาท 

7.1.4 ไม่เป็นโรคอนัพึงรังเกียจแก่สงัคม 
7.1.5 เป็นผูมี้ฐานะมัน่คงพอสมควร 
7.1.6 เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 

7.2 ในกรณีเป็นนิติบุคคล 
7.2.1 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
7.2.2 มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
ใหน้ าความในขอ้ 7.1 ไปใชบ้งัคบัแก่คุณลกัษณะของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งใหมี้อ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกตามขอ้ 11 
ดว้ย 

ขอ้ 8 การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิก
สมทบของสมาคม จะตอ้งยืน่ความจ านงต่อกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพและ
ประชาสมัพนัธ์ของสมาคมตามแบบพิมพท่ี์สมาคมไดก้ าหนดไวโ้ดยมีสมาชิกสามญั
ของสมาคมเป็นผูรั้บรองอยา่งนอ้ย 2 คน 

ขอ้ 9 การพจิารณาค าขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ใหก้รรมการฝ่ายสมาชิกภาพและ
ประชาสมัพนัธ์น าใบสมคัรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราว
ต่อไปหลงัจากท่ีไดรั้บใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการของสมาคมมีมติใหรั้บหรือไม่รับ
ผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ใหก้รรมการฝ่ายสมาชิกภาพและประชาสมัพนัธ์มีหนงัสือ
แจง้ใหผู้ส้มคัรผูน้ั้นทราบภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดล้งมติ หนงัสือแจง้
ดงักล่าวในวรรคแรก จะตอ้งจดัส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน ณ ท่ีอยู่
ของผูส้มคัรท่ีปรากฎอยูใ่นใบสมคัร 

ขอ้ 10  วนัเร่ิมสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีผูส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงเรียบร้อยแลว้ 
ขอ้ 11  สมาชิกทีเ่ป็นนิตบุิคคล สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคลจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลธรรมดา ซ่ึงด ารง

ต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นผูแ้ทนของนิติ
บุคคลนั้นๆไดอ้ยา่งมากไม่เกิน 3 คน เพื่อปฎิบติัการในหนา้ท่ี และใชสิ้ทธิแทนนิติ
บุคคลนั้น 

ขอ้ 12 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 
12.1 ตาย หรือส้ินสภาพนิติบุคคล 
12.2 ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 6 
12.3 ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม และไดช้ าระ

หน้ีสินท่ีคา้งช าระแก่สมาคมเรียบร้อย 
12.4 ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
12.5 ท่ีประชุมใหญ่สมาชิกของสมาคมลงมติใหล้บช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกท่ีเขา้ประชุมดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด
ดงัต่อไปน้ี 

ก) เจตนากระท าการใดๆท่ีท าใหส้มาคมหรือสมาชิกอ่ืนเสียหายหรือเส่ือม
เสียช่ือเสียง 

 ข) เจตนาฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสมาคม 



ค) ไม่ช าระค่าบ ารุงสมาคมใหแ้ก่สมาคมเกินกวา่ 4 เดือน หลงัจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระและไดรั้บหนงัสือแจง้ขอใหช้ าระเงินดงักล่าวจากสมาคมแลว้ 

ขอ้ 13  สมาชิกรายใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมไดมี้มติใหล้บช่ือออกจาก 
 ทะเบียนสมาชิกตามขอ้ 12.5 แลว้อาจกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ได ้
 หลงัจากไดถู้กลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดย 
 การจ่ายค่าบ ารุงท่ียงัคา้งช าระอยู ่
ขอ้ 14 สมาชิกรายใดท่ีลาออกตามขอ้ 12.3 อาจกลบัเขา้เป็นสมาชิกไดอี้กหลงัจาก 
 ลาออกไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
ขอ้ 15 การรับกลบัเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตามขอ้ 13 และขอ้ 14 ทั้งสองกรณี  
 คณะกรรมการของสมาคมจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัตามความเหมาะสม 
ขอ้ 16  ทะเบียนสมาชิก ใหก้รรมการฝ่ายสมาชิกภาพและประชาสมัพนัธ์ของ 
 สมาคมจดัท าทะเบียนสมาชิกเก็บไว ้ณ ส านกังานของสมาคมโดยมี 
 รายการตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 ได ้
 ก าหนดไว ้

 
หมวดที ่4 

ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง และเงนิอุดหนุน 
 
ขอ้ 17 สมาชิกสามญัไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน แต่จะตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคมปี 
 ละไม่นอ้ยกวา่ 2,500 บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
ขอ้ 18 สมาชิกสมทบไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน แต่จะตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคมปี 
 ละ 6,000 บาท (หกพนับาทถว้น) 
ขอ้ 19 สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน หรือค่าบ ารุงอยา่งใดทั้งส้ิน 
ขอ้ 20 การก าหนดเงินค่าบ ารุงสมาคมในแต่ละปี ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้บงัคบัขอ้ 17  
 และขอ้ 18 ดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งเป็นไปตามมติของสมาชิกขา้งมากในท่ี 

 ประชุมใหญ่ 
20.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ส าหรับสมาชิกใหม่เป็นเงิน 1,500 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อย

บาทถว้น) 
ขอ้ 21 สมาชิกตอ้งจ่ายค่าบ ารุงสมาคมใหส้มาคมทุกปี ผูท่ี้เขา้เป็นสมาชิกในคร่ึง 
 หลงัของปีใหช้ าระค่าบ ารุงสมาคมเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าบ ารุงสมาคม 
 ส าหรับปีนั้นๆ 
ขอ้ 22 สมาชิกไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกเงินซ่ึงไดช้ าระใหก้บัสมาคมไวแ้ลว้คืนไม่วา่ 
 กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมวดที ่5 
สิทธิ และ หน้าทีข่องสมาชิก 

 
ขอ้ 23  สิทธิของสมาชิก 

23.1 ไดรั้บความช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนัอยูใ่น
วตัถุประสงคข์องสมาคมจากสมาคมเท่าท่ีจะอ านวยได ้

23.2 เสนอความคิดเห็นหรือใหค้  าแนะน าต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของ
สมาคมในเร่ืองใดๆอนัอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสมาคม เพ่ือน ามาซ่ึงความ
เจริญรุ่งเรืองของสมาคม 

23.3 ขอตรวจสอบกิจการ และทรัพยสิ์นของสมาคมได ้โดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อ
เลขาธิการสมาคมหรือกรรมการผูท้  าหนา้ท่ีแทนเลขาธิการสมาคม 

23.4 เขา้ร่วมประชุมเพ่ืออภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญตัติ
ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วสิามญั 

23.5 มิสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของสมาคม 
23.6 สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

หรือ ในท่ีประชุมใหญ่วสิามญั หรือ ในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม 



ขอ้ 24 หน้าทีข่องสมาชิก 
24.1 ตอ้งปฎิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ ของสมาคม มติของท่ีประชุมใหญ่ และ

มติของคณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครัด 
24.2 ด ารงรักษาเกียรติ และผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียของสมาคม 
24.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสมาคมใหเ้จริญรุ่งเรืองและมีความกา้วหนา้

อยูเ่สมอ 
24.4 ตอ้งช าระเงินค่าบ ารุงใหแ้ก่สมาคมตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
24.5 สมาชิกผูใ้ดเปล่ียนนาม นามสกลุ สญัชาติ ยา้ยท่ีอยู ่ยา้ยท่ีตั้งส านกังาน เปล่ียน

ประเภทวสิาหกิจ เลิกประกอบวสิาหกิจ หรือเปล่ียนผูแ้ทนนิติบุคคล จะตอ้งแจง้
ใหเ้ลขาธิการสมาคมทราบเป็นหนงัสือภายในก าหนดเวลา 7 วนั นบัแต่วนัท่ี
เปล่ียนแปลง 

 
หมวดที ่6 

คณะกรรมการของสมาคม 
ขอ้ 25 การเลอืกตั้งคณะกรรมการของสมาคม ใหมี้คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เป็นผู ้

บริหารงานของสมาคมและเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนัเก่ียวกบั
บุคคลภายนอกประกอบดว้ยสมาชิก ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คน ซ่ึงแลว้แต่มติของท่ีประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งจะ
ก าหนดเป็นคร้ังๆไป และผูแ้ทนของสมาชิกซ่ึงจะมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของสมาคมนั้น จะตอ้งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป การเลือกตั้งคณะกรรมการจะตอ้งถือโควตา้ตามจ านวนกลุ่มภาคอาชีพดงัน้ีคือ 

1.  กลุ่ม โรงแรม   อตัราส่วนผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย 
2.  กลุ่มบริษทัน าเท่ียว  อตัราส่วนผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย 
3.  กลุ่มบริษทัจดัประชุม 

3.1 บริษทัรับจดัประชุม   มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 

3.2 บริษทัรับจดันิทรรศการ  มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 
3.3 บริษทัรับจดังานแสดง 
3.4 บริษทัรับจดัสร้างพ้ืนท่ี นิทรรศการ มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 
3.5 บริษทัรับขนส่งสินคา้ 

 3.6 บริษทัโฆษณา บริษทัประชาสมัพนัธ์   มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 
       บริษทัส านกัพิมพ ์
4. กลุ่มสถานท่ี 

4.1 ศูนยก์ารจดัประชุม   มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 
4.2 ศูนยก์ารจดันิทรรศการ  มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 
4.3 ธุรกิจสถานท่ีท่องเท่ียว  มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 

และบนัเทิงในทอ้งถ่ิน 
5.  กลุ่มผูค้า้อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นโรงแรม/การประชุม 
6.  กลุ่มร้านคา้และภตัตาคาร 

6.1 หา้งสรรพสินคา้ 
6.2 ร้านคา้ศิลปหตัถกรรมและเคร่ืองประดบัเพชรพลอย 
6.3 ภตัตาคาร       มีผูแ้ทน 1 คน 

7.  กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ท่ีใชใ้นการส่งเสริมการประชุม 
8.  กลุ่มสถาบนัการเงิน 
9.  กลุ่มบริษทัการเดินทาง 
10. กลุ่มสถาบนัการศึกษาภาคท่องเท่ียว 
11. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   มีผูแ้ทนจ านวน 3 คน 
12. บริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน)   มีผูแ้ทนจ านวน 2 คน 
13. สายการบินอ่ืนๆ    มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 
14. อ่ืนๆ       มีผูแ้ทนจ านวน 1 คน 



ใหส้มาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพดงักล่าวขา้งตน้ เลือกตั้งกรรมการกนัเองในแต่ละกลุ่ม โดยมี
อตัราส่วนผูแ้ทนกลุ่มโรงแรม (1) เลือกผูแ้ทนจากหน่วยงานสมาชิกของแต่ละภูมิภาคเพ่ือด ารง
ต าแหน่งกรรมการโดยมีอตัราส่วนผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย, กลุ่มบริษทัน าเท่ียว (2) 
เลือกผูแ้ทนเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมีอตัราส่วนผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชิก 10 ราย, กลุ่ม
สมาชิก (3.1) เลือกผูแ้ทนด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมีผูแ้ทน 1 คน, กลุ่มสมาชิก (3.2) เลือก
ผูแ้ทนเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมีผูแ้ทน 1 คน, กลุ่มสมาชิก (3.3-3.5) เลือกผูแ้ทนเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมีผูแ้ทน 1 คน, กลุ่มบริษทัโฆษณา บริษทัประชาสมัพนัธ์ บริษทั
ส านกัพิมพ ์(3.6) เลือกผูแ้ทนเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมีผูแ้ทน 1 คน, ศูนยก์ารจดั
ประชุม (4.1) เลือกผูแ้ทนเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผูแ้ทน 1 คน, ศูนยก์ารจดั
นิทรรศการ (4.2) เลือกผูแ้ทนเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผูแ้ทน 1 คน, กลุ่มธุรกิจ 
สถานท่ีท่องเท่ียวและบนัเทิงในทอ้งถ่ิน (4.3) เลือกผูแ้ทน เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมี
ผูแ้ทน 1 คน, กลุ่มสมาชิก (5-10) เลือกผูแ้ทนเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมีผูแ้ทน 1 คน, 
ผูแ้ทนกลุ่ม 11, 12, 13 มีผูแ้ทนตามจ านวนท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ และใหค้ณะกรรมการของ
สมาคมคดัเลือกกนัเองเพ่ือด ารงต าแหน่ง นายกสมาคม 1 คน, อุปนายกสมาคมไม่เกิน 3 คน, 
เลขาธิการสมาคม, เหรัญญิกสมาคม, ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย, ประธาน
กรรมการฝ่ายพฒันาบริการ, ประธานกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพและประชาสมัพนัธ์ ต าแหน่งละ 
1 คน และท าหนา้ท่ีกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการของสมาคมอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 และ มาตรา 
33 แห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งกรรมการไปแลว้ 
อาจจะไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการไดอี้ก 
คณะกรรมการของสมาคมจะแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญในสาขาเขา้ร่วมเป็นกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 คน 
โดยจะอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี 
ขอ้ 26 กรรมการของสมาคมคนใดไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการ 3 คร้ังติดต่อกนัโดย

ปราศจากเหตุผลอนัสมควร อาจถูกคณะกรรมการลงมติใหถ้อดถอนจากการเป็น
กรรมการได ้และคณะกรรมการของสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งสมาชิกสามญัของสมาคม

ตามกลุ่มอาชีพนั้นๆเขา้ด ารงต าแหน่งแทนตลอดเวลาท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูน้ั้น
กรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมตอ้งแจง้เหตุผลใหเ้ลขาธิการหรือคณะกรรมการ
สมาคมทราบล่วงหนา้ก่อนมีการประชุมในคราวนั้นไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 

ขอ้ 27 การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมยอ่มพน้จากต าแหน่ง 
กรรมการในกรณีดงัต่อไปน้ี 
27.1 ครบก าหนดออกตามวาระ 
27.2 ลาออกโดยคณะกรรมการสมาคมไดล้งมติอนุมติัแลว้ เวน้แต่การลาออกเฉพาะ

ต าแหน่งตามขอ้ 25 
27.3 ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 คร้ัง ติดต่อกนัโดยปราศจากเหตุผลอนั

สมควร และคณะกรรมการมีมติใหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการตามขอ้ 26 
27.4 พน้จากการเป็นผูแ้ทนของสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นนิติบุคคล 
27.5 ขาดจากสมาชิกภาพ 
27.6 ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
27.7 เม่ือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยส์ัง่ใหอ้อกตามมาตรา 33 แห่ง

พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 
27.8 ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 

ขอ้ 28 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนครบวาระ ไม่วา่จะดว้ยเหตุใดๆให้
คณะกรรมการของสมาคมมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสามญัในกลุ่มภาคอาชีพเดียวกนั
กบัต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของสมาคมท่ีวา่งลงก่อน
ครบวาระ และใหก้รรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งดงักล่าวอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
ก าหนดเวลาของผูท่ี้ตนแทน ถา้ต าแหน่งนายกสมาคมวา่งลงก่อนครบก าหนดออก
ตามวาระไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆใหค้ณะกรรมการของสมาคมท าการตั้งนายกสมาคมคน
ใหม่จากอุปนายกผูอ้าวโุสตามล าดบั 

ขอ้ 29 ในกรณีท่ีกรรมการของสมาคมลาออกจากต าแหน่งพร้อมกนัเป็นจ านวน 



 เกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดใหถื้อวา่คณะกรรมการของ 
 สมาคมทั้งคณะหมดสภาพในการท่ีจะเป็นคณะกรรมการของสมาคมอีก 
 ต่อไป เพียงแต่ใหรั้กษาการอยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะไดเ้ลือกตั้ง 
 คณะกรรมการชุดใหม่คณะกรรมการชุดรักษาการน้ีจะตอ้งจดัใหมี้การ 
 ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่ภายในก าหนด  
 30 วนั นบัแต่วนัรักษาการ ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการชุดใหม่เป็น 
 คณะกรรมการอยูไ่ดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีเหลืออยูข่องคณะกรรมการชุด 
 เดิม 
ขอ้ 30 นายกสมาคมอาจจะเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม 
 ประจ าเดือนไดใ้นเวลาใดๆท่ีเห็นสมควร 
ขอ้ 31 องค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการของสมาคม การประชุมของ 
 คณะกรรมการของสมาคมจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
 คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่วา่ 
 ในขณะท่ีมีการประชุมคณะกรรมการของสมาคมคร้ังนั้นๆ จะมีจ านวน 
 กรรมการในคณะกรรมการของสมาคมนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวน 
 กรรมการทั้งหมดในกรณีท่ีมีจ านวนกรรมการในคณะกรรมการของ 
 สมาคมนอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีมีตวัอยู ่
 ยอ่มท ากิจการเฉพาะแต่ในเร่ืองท่ีนดัเรียกประชุมใหญ่เท่านั้น จะกระท า 
 กิจการอยา่งอ่ืนๆไม่ไดท้ั้งส้ิน 
ขอ้ 32  มตขิองทีป่ระชุมของคณะกรรมการของสมาคม นอกจากท่ีกล่าวไวเ้ป็น 
 อยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุม  
 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง 
 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ขอ้ 33 ประธานในทีป่ระชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้นายก 
 สมาคมไม่อาจปฎิบติัหนา้ท่ีไดใ้หอุ้ปนายกสมาคมคนใดคนหน่ึงปฎิบติั 

 หนา้ท่ีแทน ถา้ทั้งนายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจปฎิบติัหนา้ท่ี 
 ได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
ขอ้ 34 การประชุมคณะกรรมการของสมาคม ใหมี้การประชุมของคณะกรรมการ 
 ของสมาคมอยา่งนอ้ย 2 เดือนคร้ัง อน่ึง ในกรณีจ าเป็นนายกสมาคมหรือ 
 กรรมการรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน จะเรียกประชุมพิเศษข้ึนได ้
ขอ้ 35 การเข้ารับหน้าทีข่องคณะกรรมการ เม่ือมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุด 
 ใหม่ ใหค้ณะกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งยืน่จดทะเบียนคณะกรรมการ 
 ชุดใหม่ต่อนายทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร ภายใน 30  
 วนั นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสมาคมการคา้ฯรับจดทะเบียน ในกรณีท่ีนาย 
 ทะเบียนสมาคมการคา้ฯยงัมิไดรั้บจดทะเบียน คณะกรรมการชุดใหม่และ 
 คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัมิไดส่้งมอบหนา้ท่ีตามวรรคแรก ให ้
 คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งนั้นมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของ 
 สมาคมต่อไป จนกวา่นายทะเบียนสมาคมการคา้ฯจะรับจดทะเบียน 
 กรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่นั้นเขา้รับหนา้ท่ีแลว้ 
ขอ้ 36 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการของสมาคม ใหค้ณะกรรมการของ 
 สมาคมมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 

36.1 จดัด าเนินกิจการและทรัพยสิ์นของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และมติ
ของท่ีประชุม 

36.2 เลือกตั้งกรรมการใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆในคณะกรรมการของสมาคม 
36.3 วางระเบียบปฎิบติังานของสมาคม 
36.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการข้ึนคณะหน่ึง โดยมีใหอ้ านาจตามท่ี

คณะกรรมการจะไดก้ าหนดเป็นคราวๆไป คณะอนุกรรมการด าเนินการดงักล่าว
จะตอ้งประกอบไปดว้ยประธานและคณะกรรมการอีกอยา่งนอ้ย 6 คน กรรมการ
จะเลือกจากสมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกท่ีเหมาะสมก็ได ้



36.5 แต่งตั้งท่ีปรึกษาของสมาคม โดยใหท่ี้ปรึกษาไดรั้บการแต่งตั้งนั้นอยูใ่น
ต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการของสมาคมชุดนั้นๆ 

36.6 วา่จา้ง แต่งตั้ง และถอดถอนท่ีปรึกษาของสมาคมฯ อนุกรรมการและพนกังาน
ทั้งปวงตลอดจนบุคคลใดๆเพ่ือใหก้ารด าเนินงานของสมาคมเป็นไปโดย
เรียบร้อย โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการของสมาคม 

ขอ้ 37 อ านาจหน้าทีข่องกรรมการของสมาคมในต าแหน่งต่างๆ  อ านาจหนา้ท่ี 
 ของกรรมการของสมาคมในต าแหน่งต่างๆดงัน้ี 

37.1 นายกสมาคม มีหนา้ท่ีด าเนินงานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและ
ระเบียบในการปฎิบติังานของสมาคม เป็นผูแ้ทนของสมาคมในกิจการอนั
เก่ียวกบับุคคลภายนอกและเป็นประธานในท่ีประชุมของคณะกรรมการของ
สมาคมตลอดจนในท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก 

37.2 อุปนายกสมาคม มีหนา้ท่ีช่วยเหลือนายกสมาคมในกิจการทั้งปวงท่ีนายก
สมาคมและ/หรือ คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.3 เหรัญญิกสมาคม มีหนา้ท่ีรักษา รับและจ่ายเงิน ติดตามหน้ีสินของสมาคม ท า
บญัชีการเงิน เก็บรักษาและจ่ายพสัดุของสมาคม ตลอดจนปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ
ตามท่ีนายกสมาคมและ/หรือคณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.4 เลขาธิการสมาคม มีหนา้ท่ีประสานงานและควบคุมการด าเนินงานของสมาคม
โดยการปฎิบติังานของพนกังานประจ าดา้นการโตต้อบหนงัสือ เก็บรักษาเอกสาร
ต่างๆของสมาคม เป็นเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคมและท่ี
ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะได้
มอบหมายและเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งคณะกรรมการบริหารและผูอ้  านวยการ
บริหาร 

 
37.5 ประธานกรรมการฝ่ายสมาชิกภาพและประชาสัมพนัธ์  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบั

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือจดัหาสมาชิกเพ่ิมเติมและเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมใหเ้ป็น

ท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง การจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนต่างๆอนัมิใช่
ทะเบียนเก่ียวกบัการเงินของสมาคม ตลอดจนปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีนายก
สมาคมและ/หรือ คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.6 ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย มีหนา้ท่ีส่งเสริมการขายของสมาชิกให้
บรรลุเป้าหมายตลอดจนมีหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีนายกสมาคมและ/หรือ
คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.7 ประธานกรรมการฝ่ายพฒันาบริการ มีหนา้ท่ีวางแผน ประสานงานและ
ช่วยเหลือในกิจกรรมการจดัประชุมนานาชาติ และปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ี
นายกสมาคมและ/หรือคณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.8 ประธานกรรมการของสมาคม มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
นายกสมาคมและ/หรือคณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

 
 

หมวดที ่7 
การประชุมใหญ่ 

 
ขอ้ 38 การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ใหห้มายถึง การประชุมสมาชิกของสมาคม แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
38.1 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี คือการประชุมใหญ่ท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนคร้ัง

หน่ึงทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 
38.2 การประชุมใหญ่วสิามญั คือการประชุมใหญ่คร้ังอ่ืนๆนอกจากการประชุม

ใหญ่สามญัประจ าปีหรือการประชุมสมาชิกประจ าเดือน 
ขอ้ 39 ก าหนดการประชุมใหญ่ ก าหนดการประชุมใหญ่มีดงัน้ี 

39.1 ใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน 120 วนั นบัแต่วนัส้ินปีการบญัชี
ของสมาคม 



39.2 ถา้มีเหตุใดเหตุหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการของสมาคม หรือสมาชิกสามญัจ านวนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมด แสดงความจ านงท่ีจะใหมี้
การประชุมใหญ่วสิามญั โดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อเลขาธิการสมาคม ให้
คณะกรรมการของสมาคมนดัประชุมใหญ่วสิามญัภายในก าหนดเวลา 30 วนั นบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแสดงความจ านงท่ีขอใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัจะตอ้ง
ระบุขอ้ความแจง้เหตุเพ่ือการใดท่ีจะขอใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัดว้ย 

ขอ้ 40 การส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการของสมาคมจะตอ้งส่ง 
 หนงัสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานท่ีและระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
 ไปใหส้มาชิกทุกคนไดท้ราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบียน ณ  
 ท่ีอยูข่องสมาชิกท่ีปรากฎอยูใ่นทะเบียน หรือส่งใหถึ้งตวัสมาชิกก่อน 
 ก าหนดวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัภายใตบ้งัคบัของความในวรรค 
 แรกในกรณีท่ีเป็นการนดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี จะตอ้งแนบส าเนา 
 รายงานผลการด าเนินงานของสมาคมประจ าปีและส าเนางบดุล ซ่ึงผูต้รวจ 
 สอบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ไปดว้ย 
ขอ้ 41 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมจะตอ้งมีสมาชิก

สามญัมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมดจึงจะถือเป็น
องคป์ระชุม 

ขอ้ 42 กรณีทีก่ารประชุมคร้ังแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม การประชุมใหญ่ 
 ท่ีไดเ้รียกนดัประชุมในวนัและเวลาใด หากล่วงพน้ก าหนดเวลานดัไปแลว้  
 1 ชัว่โมงยงัมีสมาชิกมาไม่ครบองคป์ระชุม ถา้การประชุมใหญ่คราวนั้นได ้

เรียกนดัเพราะสมาชิกร้องขอใหเ้ลิกประชุม ถา้มิใช่เพราะสมาชิกร้องขอใหเ้ล่ือนการ
ประชุมคราวนั้นไป และใหท้ าการบอกกล่าวนดัประชุม วนั เวลา และสถานท่ีประชุม
ใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในก าหนด 15 วนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการ
ประชุมใหญ่คราวหลงัน้ีจะมีสมาชิกมามากนอ้ยเพียงใดก็ใหถื้อวา่เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 43 ประธานในทีป่ระชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ ถา้ 

 นายกสมาคมไม่อาจปฎิบติัหนา้ท่ีไดใ้หอุ้ปนายกสมาคมท าหนา้ท่ีแทน ถา้ 
 ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฎิบติัหนา้ท่ี ใหท่ี้ประชุม 

ใหญ่เลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีกรรมการ
อยูใ่นท่ีประชุมเลยก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งสมาชิกสามญัคนหน่ึงคนใดข้ึนเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ขอ้ 44 วธีิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ สมาชิกสามญัเท่านั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและสมาชิกสามญัคนหน่ึงๆมีคะแนนเสียง ยกเวน้การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยมี 3 เสียง และ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มี 2 เสียง การออก
เสียงในท่ีประชุมใหถื้อปฎิบติัเป็น 2 กรณีคือ 

 
 

44.1 โดยวธีิเปิดเผย ใหใ้ชว้ธีิชูมือ 
44.2 โดยวธีิลงคะแนนลบั ให้ใชว้ธีิเขียนบตัรลงคะแนนและจะกระท าไดเ้ม่ือ

คณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควร หรือสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึง
ของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุมร้องขอ 

ขอ้ 45 มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ นอกจากท่ีกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี ให ้
 ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุมใหญ่ ถา้คะแนนเสียง 
 เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี 
 ขาด 
ขอ้ 46 กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี กิจการอนัพึงกระท าในการ

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี มีดงัน้ี 
46.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
46.2 พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมท่ีผา่นมาใน

รอบปี 
46.3 พิจารณาอนุมติังบดุล 



46.4 เลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม 
46.5 เลือกตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปีต่อไปส าหรับบุคคลภายนอก และก าหนด

ค่าตอบแทน 
46.6 พิจารณาก าหนดอตัราค่าบ ารุงสมาคม และเงินอุดหนุนตามท่ีคณะกรรมการของ

สมาคมเสนอ 
46.7 พิจารณาวาระใดๆท่ียืน่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อนายกสมาคมอยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการประชุม เวน้แต่สมาชิกส่วนใหญ่ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมคราวนั้นจะไดต้กลง
ยอมรับวาระนั้นโดยมิไดย้กขอ้บงัคบัน้ีข้ึนมากล่าวอา้ง 

ขอ้ 47  กจิการอนัพงึกระท าในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั ไดแ้ก่ 
47.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
47.2 กิจการท่ีจะตอ้งกระท าโดยอาศยัมติจากท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้ 48 กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมสมาชิกประจ าเดอืน กิจการอนัพึง 
 กระท าในการประชุมสมาชิกประจ าเดือนนั้น ไดแ้ก่ กิจการอนัเก่ียวกบัการ 
 ปฎิบติัธุรกิจทัว่ไปของสมาคม นอกจากกิจการท่ีจ าเป็นจะตอ้งกระท าไดก็้ 
 แต่โดยการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วสิามญั 
ขอ้ 49 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความขอ้บงัคบัของสมาคม ใหท่ี้ประชุม 
 ใหญ่ของสมาคมเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 
 

หมวดที ่8 
การเงนิ และการบัญชีของสมาคม 

 
ขอ้ 50  การจดัท างบดุล ใหค้ณะกรรมการของสมาคมจดัท างบดุลปีละหน่ึงคร้ัง แลว้ส่งให้

ผูส้อบบญัชีไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี และผูส้อบบญัชีจะตอ้งตรวจสอบใหแ้ลว้
เสร็จก่อนวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

ขอ้ 51 ปีการบัญชี ใหถื้อเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัส้ินปีการบญัชีของสมาคม 

ขอ้ 52 อ านาจของผู้สอบบัญชี ผูส้อบบญัชีซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งมีอ านาจเขา้ตรวจสอบ
สมุดบญัชีและบรรดาเอกสารเก่ียวกบัการเงินของสมาคม และมีสิทธิสอบถาม
กรรมการ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของสมาคมทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับญัชีและ
เอกสารดงักล่าว ในการน้ีกรรมการและเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งช่วยเหลือและใหค้วาม
สะดวกทุกประการเพ่ือตรวจสอบเช่นวา่นั้น 

ขอ้ 53  การเกบ็รักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงนิ สมุดบญัชีและเอกสารการเงิน 
ของสมาคมจะตอ้งเก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานของสมาคมและใหอ้ยูใ่นความดูแล
รับผิดชอบของเหรัญญิกสมาคม 

ขอ้ 54 การเงนิของสมาคม เงินของสมาคมจะตอ้งน าฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชย ์
และ/หรือสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงท่ีสะดวกในการติดต่อของสมาคมในนามของ
สมาคม แต่การฝากเงินไวก้บัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งนั้น จะตอ้งมีจ านวนเงินไม่
เกิน 5 ลา้นบาท โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการ และตอ้งแจง้ใหท่ี้
ประชุมใหญ่ทราบ ใหมี้เงินทดรองจ่ายเก่ียวกบักิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 
20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ในการน้ี เหรัญญิกสมาคมเป็นผูรั้บผิดชอบและ
เก็บรักษาตวัเงิน 

การฝากเงิน การถอนเงิน หรือการสัง่จ่ายเช็คจากบญัชีของสมาคม ใหอ้ยู่
ในอ านาจของนายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคมหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี
คณะกรรมการมีมติมอบหมายลงนามร่วมกบัเหรัญญิกสมาคม  

กรรมการของสมาคมผูใ้ดจะท าใหเ้กิดขอ้ผกูพนัทางการเงินในนามของ
สมาคมไม่ได ้นอกจากจะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ และ/หรือ จากท่ีประชุม
ใหญ่ของสมาคมก่อน โดยมีหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ขอ้ 55 การจ่ายเงนิของสมาคม ใหน้ายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการสมาคม หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการลงมติมอบหมายคนใดคนหน่ึงมีอ านาจท่ีจะสัง่จ่ายเงินของ
สมาคมไดค้ร้ังละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ถา้มีการจ่ายเงินเกินคร้ัง



ละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ใหก้ระท าโดยมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของสมาคมทุกคร้ังไป 

 
 

หมวดที ่9 
การบริหารงานสมาคม 

 
ขอ้ 56 สมาคมมีพนกังานประจ าโดยไดรั้บเงินเดือนปฎิบติังานในต าแหน่งต่างๆดงัน้ี 

56.1 ผูอ้  านวยการบริหาร 
56.2 ผูบ้ริหารการตลาด 
56.3 ผูบ้ริหารส านกังาน 
56.4 เลขานุการบริหาร 
56.5 ผูป้ระสานงานดา้นการตลาด 
56.6 ผูช่้วยเลขานุการ 
56.7 ผูช่้วยส านกังาน 

ขอ้ 57 ผู้อ านวยการบริหาร มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมในคณะกรรมการของ 
 สมาคมโดยต าแหน่งเพ่ือการใหข้อ้มูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ 

สมาคมโดยไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมและมีหนา้ท่ีประสานงานกบัเลขาธิการ
และรับผิดชอบในการบริหารงานสมาคม ควบคุมการปฎิบติังานของพนกังานสมาคม
และประสานงานใหแ้ก่คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
อนุกรรมการอ่ืนๆของสมาคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่10 

การแก้ไขข้อบังคบั การเลกิสมาคม และการช าระบัญชี 
ขอ้ 58  การแก้ไขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหรือตดัทอนข้อบังคบั ขอ้บงัคบัน้ีจะแกไ้ข

เปล่ียนแปลง ตดัทอนหรือเพ่ิมเติมไดก็้แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงมีคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของสมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ้ 59 การเลกิสมาคม สมาคมน้ีอาจเลิกไดด้ว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงัต่อไปน้ี 
59.1 เม่ือท่ีประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนน

เสียงทั้งหมด 
59.2 เม่ือลม้ละลาย 
59.3 เม่ือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยส์ัง่ใหเ้ลิกตามมาตรา 36 แห่ง

พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 
ขอ้ 60 ความรับผดิชอบของสมาชิกท่ีมีต่อสมาคมมีเพียงเท่าจ านวนเงินค่าบ ารุง  
 และหน้ีสินอ่ืนๆท่ีจะตอ้งช าระใหแ้ก่สมาคม 
ขอ้ 61 การช าระบัญชี เม่ือสมาคมน้ีตอ้งเลิกไปดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใดดงักล่าวในขอ้ 59 การ

ช าระบญัชีของสมาคมใหน้ าเอาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. 
2509 มาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีสมาคมตอ้งเลิกไปตามขอ้ 59.1 ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวนั้น
ลงมติเลือกตั้งก าหนดตวัผูช้  าระบญัชีเสียดว้ย และหากตอ้งเลิกไปตามขอ้ 59.3 ให้
กรรมการทุกคนในณะกรรมการของสมาคมชุดสุดทา้ยท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกรรมการ
ของสมาคมต่อนายทะเบียน สมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานครเป็นผูช้  าระบญัชี 
หากมีทรัพยสิ์นของสมาคมเหลือจากการช าระบญัชีใหย้กใหแ้ก่นิติบุคคลในประเทศ
ไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการกศุลสาธารณะแห่งหน่ึงแห่งใดหรือหลายแห่งตาม
มติของท่ีประชุมใหญ่ 

 

 
 

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” 

 

                                                                                              
 
 
 
 



 
 

CHAPTER 2 

PURPOSES 

 

Section  4 Its purposes are as follows ; 

4.1 To promote private business related to sales and services for 

international delegates. 

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

attracting international organisation. 

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. 

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. 

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. 

4.14 To set up regulations for members to ensure that the association 

functions efficiently and in the correct manner. 

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 

national security. 

4.18 The association strictly refrains from any political activities or 
involvement. 

 

CHAPTER 3 

MEMBERS AND MEMBERSHIP 

 

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

associated and honorary members. 

 

Section  6 MEMBERS’ QUALIFICATIONS.  

6.1  Active members are companies owing registered businesses 

involved in sales or services for international conventions. 

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. 

 

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 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 10  VALIDITY OF MEMBERSHIP. Membership will start only after the 

membership fee has been paid. 

 

Section 11  PRIVATE COMPANIES. No more than three individuals of executive 

management level can be appointed to represent their company. 

 

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 

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

a)  having intention to disgrace the association or its members. 

b)  not abiding to the rules regulations and By-Laws. 

c)  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. 

 

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   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 18  Associated members are exempt from registration fee. However, 

membership fee of baht 6,000 is required. 

 

Section 19         Honorary members are exempt from all fees. 

 

Section 20  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. 

 

 

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  Members are entitled to display the association’s logo. 

23.6  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. 

 

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  Members must support all activities conducted by the association. 

24.4  Members must pay fees as voted in the General Meeting. 

24.5  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) 

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      1 representative 

3.2 PEO      1 representative 

3.3 EMC    

3.4 Stand Contractor     1 representative 

3.5 Freight Handling Agent 

3.6 Advertising Agencies/PR Companies/Media  1 representative 

4.  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.  Equipment and Food & Beverage Suppliers 

6.  Shops & Restaurants  

6.1 Department Store, Shopping Arcade 

6.2 Jewelry Shops, Handicraft/Souvenir Shops 

6.3 Tourist Restaurant                        1 representative 

7.  Premium & Promotion Items 

8.  Monetary Agencies 

9.  Transport Operators/Cruise Lines 

10. Educational Institute 

11. Tourism Authority of Thailand    2 representatives 

12. Thai Airways International   2 representatives 

13. Thailand Incentive & Convention Bureau  1 representatives 

14. Associate Airlines    1 representative 

15. Associate Members    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. 

 

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  At the end of his term. 

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

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  When appointment as a representative of private individuals ends. 

27.5  When his membership expires. 

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

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. 
 

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 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. 



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. 

Section 36  AUTHORISATION AND RESPONSIBILITY OF THE BOARD.  

36.1  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 

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 
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. 

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. 

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. 

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. 

 

CHAPTER 7 

GENERAL MEETING 
 

Section 38  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. 
 

Section 39  MEETING SCHEDULE  

39.1 Annual General Meeting must be organised within 120 days after 

the association’s financial year ending. 

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. 

 

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. 

 

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 



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  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. 

 

Section 44  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; 

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  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. 

 

Section  46    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 
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. 
 

Section 47  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  COMMON PRACTICE AT MONTHLY MEETING Review of general 

administration of the office activities and topics that do not require 

discussion of General Meeting. 

Section 49  In the case of problems concerning interpretation of the By-Laws, the 

General Meeting will determine the decision. 

 

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
st
 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. 



 

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. 

 

Section  61  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. 

 

****************************** 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




