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ข้อบังคับ 
สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 
ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิม่เติม (พ.ศ.2561) 

 

 สมาคมน้ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ.2509 และอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของส านกังานทะเบียนสมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร 
 

หมวดท่ี 1 
บทความท่ัวไป 

 
ขอ้ 1  ช่ือของสมาคมการค้า สมาคมการคา้น้ีมีช่ือว่า “สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 

(ไทย)” เขียนช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า “Thailand Incentive and Convention Association” 
ค าว่า “สมาคม” ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีให้หมายถึง “สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ 
(ไทย)” 

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

ขอ้ 3  ตราของสมาคม ตราของสมาคมน้ีมีเคร่ืองหมายเป็นตวัอกัษรลายไทยท่ีประกอบไปดว้ยค า
ว่า TICA  และมีตวัอกัษรภาษาองักฤษค าว่า Thailand Incentive and Convention 
Association อยูภ่ายใตรู้ปตราสัญลกัษณ์ 
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หมวดท่ี 2 
วตัถปุระสงค ์

 
ขอ้ 4  วตัถุประสงคข์องสมาคมนี้มดีงัต่อไปนี้ 

4.1  ส่งเสรมิการประกอบวสิาหกจิประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายหรอืใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ระดบันานาชาต ิ

4.2  ส่งเสรมิ เผยแพร่ ใหป้ระเทศไทยมรีายไดจ้ากต่างประเทศ โดยการชกัชวนใหห้น่วยงาน 
องคก์าร หรอืสถาบนัจากต่างประเทศเลอืกประเทศไทยเป็นทีจ่ดัประชุมระดบันานาชาต ิและมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเดนิทางมาสู่ประเทศไทยมากยิง่ขึน้ 

4.3  ส่งเสรมิใหม้กีารเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวก การบรกิารแก่ผูจ้ดัประชุมนานาชาตแิละผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมในระดบัเทยีบเท่ามาตรฐานสากล 

4.4  ส่งเสรมิ และสรา้งความร่วมมอือนัดรีะหว่างสมาชกิทัง้หลายของสมาคม 
4.5  สนับสนุน และชว่ยเหลอืสมาชกิแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆ รวมทัง้การเจรจาท าความตกลง

กบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์รว่มกนัในการประกอบวสิาหกจิของสมาชกิ 
4.6  ประสานความสามคัค ีและแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัในวชิาการตลอดจน

ขา่วสารต่างๆ เกีย่วกบักจิการการประชุมนานาชาต ิและการท่องเทีย่ว 
4.7  คุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาผลประโยชน์รว่มกนั 
4.8  ร่วมมอืและประสานงานกบัภาครฐับาลและเอกชน เช่น องคก์าร สมาคม บรษิทั คณะบุคคลหรอื

บุคคลใดๆในเมื่อสมาคมเหน็ว่าการร่วมมอืดงักล่าวจะเป็นการช่วยเหลอื หรอือ านวยความ
สะดวกในการบรรลุซึง่วตัถุประสงคข์องสมาคม 

4.9  เผยแพร่และประชาสมัพนัธก์จิกรรมของสมาคมตลอดจนขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขาย หรอื
ใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ

4.10  ด าเนินการส่งเสรมิการจดัใหม้กีารอบรมสมัมนาในงานดา้นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขาย หรอื
ใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิและธุรกจิประเภทอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายหรอื
ใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ

4.11  ส่งเสรมิใหม้กีารเสรมิสรา้ง หรอืเพิม่พนูประโยชน์ใหแ้ก่สมาชกิ 
4.12  ชีแ้จงและเสนอแนะใหร้ฐับาลไดเ้ขา้ใจ และช่วยแกปั้ญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆอนัมตี่อกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายหรอืใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิ
4.13  ร่วมมอืกบัรฐับาลในการส่งเสรมิการท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายหรอืใหบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมระดบันานาชาต ิใหอ้ยู่ในมาตรฐานทีด่ ีและสอดคลอ้งกบันโยบายของทางราชการ 
4.14  ท าความตกลงหรอืวางระเบยีบใหส้มาชกิปฎบิตั ิหรอืงดเวน้การปฎบิตั ิเพื่อใหก้ารประกอบ

วสิาหกจิของสมาชกิไดด้ าเนินการไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
4.15  ประนีประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชกิ หรอืระหว่างสมาชกิกบับุคคลภายนอกในการประกอบ

วสิาหกจิ 
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4.16  จดัใหม้กีารส่งเสรมิการขายทัง้ในและนอกประเทศ 
4.17  ร่วมกระท ากจิกรรมหรอืบรจิาคเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ หรอืเพื่อความมัน่คง 

ของชาต ิ
4.18  ไม่ด าเนินการทางการเมอืง 

 
 

หมวดท่ี 3 
สมาชิก และสมาชิกภาพ 

 
ขอ้ 5  ประเภทสมาชกิ สมาชกิของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอืสมาชกิสามญั  สมาชกิสมทบ  

สมาชกิกติตมิศกัดิ ์
 

ขอ้ 6 คุณสมบตัขิองสมาชกิ 
6.1  สมาชกิสามญั ไดแ้ก่ นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการซึง่เกีย่วขอ้งกบัการขายหรอืการบรกิารแก่

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาต ิซึง่ไดจ้ดทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
6.2  สมาชกิสมทบ ไดแ้ก่ นิตบิุคคลทีป่ระกอบกจิการหรอืมสีว่นส่งเสรมิเกีย่วกบัการประชุม

นานาชาต ิและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
6.3  สมาชกิกติตมิศกัดิ ์ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒุ ิหรอืนิตบิุคคลทีม่อีุปการะคุณแก่สมาคม ซึง่

คณะกรรมการของสมาคมมมีตใิหเ้ชญิเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์และบุคคลนัน้ตอบรบัค าเชญิ 
 

ขอ้ 7 คุณลกัษณะของผูท้ีเ่ป็นสมาชกิ นอกจากมคีุณสมบตัติามก าหนดไวใ้นขอ้ 6 แลว้ ผูจ้ะเขา้เป็นสมาชกิ
ของสมาคมยงัจะตอ้ง ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ดว้ย คอื  
7.1  ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

7.1.1  เป็นบุคคลทีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้ 
7.1.2  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
7.1.3  ไม่เคยเป็นบุคคลทีเ่คยตอ้งโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดของศาลมาก่อน เวน้แต่

ความผดิลหุโทษ หรอืความผดิทีม่กี าหนดโทษขัน้ลหุโทษหรอืความผดิซึง่กระท าโดย
ประมาท 

7.1.4  ไม่เป็นโรคอนัพงึรงัเกยีจแก่สงัคม 
7.1.5  เป็นผูม้ฐีานะมัน่คงพอสมควร 
7.1.6  เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย 
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7.2  ในกรณีเป็นนิตบิุคคล 
7.2.1  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
7.2.2  มฐีานะมัน่คงพอสมควร 
ใหน้ าความในขอ้ 7.1 ไปใชบ้งัคบัแก่คุณลกัษณะของผูแ้ทนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม้อี านาจ
กระท าแทนนติบิุคคลซึง่เป็นสมาชกิตามขอ้ 11 ดว้ย 
 

ขอ้ 8 การสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิสามญัหรอืสมาชกิสมทบของสมาคม 
จะตอ้งยื่นความจ านงต่อกรรมการฝ่ายสมาชกิภาพและประชาสมัพนัธข์องสมาคมตามแบบพมิพท์ี ่
สมาคมไดก้ าหนดไวโ้ดยมสีมาชกิสามญัของสมาคมเป็นผูร้บัรองอย่างน้อย 2 คน 

 
ขอ้ 9 การพจิารณาค าขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ใหก้รรมการฝ่ายสมาชกิภาพและประชาสมัพนัธน์ าใบ 
 สมคัรเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการของสมาคมในคราวตอ่ไปหลงัจากทีไ่ดร้บัใบสมคัร เมื่อ 
 คณะกรรมการของสมาคมมมีตใิหร้บัหรอืไมร่บัผูใ้ดเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ใหก้รรมการฝ่ายสมาชกิ 
 ภาพและประชาสมัพนัธม์หีนังสอืแจง้ใหผู้ส้มคัรผูน้ัน้ทราบภายในเวลา 14 วนันับแต่วนัทีไ่ดล้งมต ิ 
 หนังสอืแจง้ดงักล่าวในวรรคแรก จะตอ้งจดัส่งเป็นจดหมายทางไปรษณียล์งทะเบยีน ณ ที่อยู่ของ 
 ผูส้มคัรทีป่รากฎอยู่ในใบสมคัร 
 
ขอ้ 10  วนัเริม่สมาชกิภาพ สมาชกิภาพเริม่ตัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าบ ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ขอ้ 11  สมาชกิทีเ่ป็นนิตบิุคคล สมาชกิทีเ่ป็นนิตบิุคคลจะตอ้งแต่งตัง้บุคคลธรรมดา ซึง่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ 
 ระดบัผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไปหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป เป็นผูแ้ทนของนติบิุคคลนัน้ๆไดอ้ย่างมากไม่เกนิ 3  
 คน เพื่อปฎบิตักิารในหน้าที ่และใชส้ทิธแิทนนิตบิุคคลนัน้ 
 
ขอ้ 12 การขาดจากสมาชกิภาพ สมาชกิภาพย่อมสิน้สุดลงในกรณีดงัต่อไปนี้ 

12.1  ตาย หรอืสิน้สภาพนิตบิุคคล 
12.2  ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 6 
12.3  ลาออกโดยยืน่หนังสอืลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม และไดช้ าระหนี้สนิทีค่า้งช าระแก่

สมาคมเรยีบรอ้ย 
12.4  ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
12.5  ทีป่ระชุมใหญ่สมาชกิของสมาคมลงมตใิหล้บชื่อออกจากทะเบยีนสมาชกิ โดยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสองในสามของสมาชกิทีเ่ขา้ประชุมดว้ยเหตุหนึ่งเหตุใดดงัต่อไปนี้ 
ก)  เจตนากระท าการใดๆทีท่ าใหส้มาคมหรอืสมาชกิอื่นเสยีหายหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 
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ข)  เจตนาฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบของสมาคม 
ค)  ไม่ช าระค่าบ ารุงสมาคมใหแ้ก่สมาคมเกนิกว่า 4 เดอืน หลงัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระ

และไดร้บัหนังสอืแจง้ขอใหช้ าระเงนิดงักล่าวจากสมาคมแลว้ 
 

ขอ้ 13  สมาชกิรายใดทีท่ีป่ระชุมใหญ่ของสมาคมไดม้มีตใิหล้บชื่อออกจากทะเบยีนสมาชกิ ตามขอ้ 12.5  
แลว้อาจกลบัเขา้มาเป็นสมาชกิใหม่ไดห้ลงัจากไดถู้กลบชื่อออกจากทะเบยีนสมาชกิไปแลว้ ไม่น้อย 
กว่า 1 ปี โดยการจ่ายค่าบ ารุงทีย่งัคา้งช าระอยู ่
 

ขอ้ 14 สมาชกิรายใดทีล่าออกตามขอ้ 12.3 อาจกลบัเขา้เป็นสมาชกิไดอ้กีหลงัจากลาออกไปแลว้ไม่น้อยกว่า 
6 เดอืน 

 
ขอ้ 15 การรบักลบัเขา้เป็นสมาชกิใหม่ตามขอ้ 13 และขอ้ 14 ทัง้สองกรณี คณะกรรมการของสมาคมจะเป็น

ผูพ้จิารณาอนุมตัติามความเหมาะสม 
 
ขอ้ 16  ทะเบยีนสมาชกิ ใหก้รรมการฝ่ายสมาชกิภาพและประชาสมัพนัธข์องสมาคมจดัท าทะเบยีนสมาชกิ 
 เกบ็ไว ้ณ ส านักงานของสมาคมโดยมรีายการตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้  
 พ.ศ.2509 ไดก้ าหนดไว ้
 

 

หมวดท่ี 4 
ค่าลงทะเบยีน ค่าบ ารงุ และเงินอดุหนุน 

 
ขอ้ 17 สมาชกิสามญัไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบยีน แต่จะตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคมปีละไม่น้อยกว่า 2,500 บาท  

(สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
 

ขอ้ 18 สมาชกิสมทบไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบยีน แต่จะตอ้งช าระค่าบ ารุงสมาคมปีละ 6,000 บาท  
(หกพนับาทถว้น) 
 

ขอ้ 19 สมาชกิกติตมิศกัดิไ์มต่อ้งช าระค่าลงทะเบยีน หรอืค่าบ ารุงอย่างใดทัง้สิน้ 
 
ขอ้ 20 การก าหนดเงนิค่าบ ารุงสมาคมในแต่ละปี ซึง่ไม่ขดักบัขอ้บงัคบัขอ้ 17 และขอ้ 18 ดงักล่าวขา้งตน้ 

จะตอ้งเป็นไปตามมตขิองสมาชกิขา้งมากในทีป่ระชุมใหญ่ 
20.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ส าหรบัสมาชกิใหม่เป็นเงนิ 1,500 บาท (หนึ่งพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
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ขอ้ 21 สมาชกิตอ้งจ่ายค่าบ ารุงสมาคมใหส้มาคมทุกปี ผูท้ีเ่ขา้เป็นสมาชกิในครึง่หลงัของปีใหช้ าระค่าบ ารุง
สมาคมเพยีงครึง่หนึ่งของค่าบ ารุงสมาคมส าหรบัปีนัน้ๆ 

 
ขอ้ 22 สมาชกิไม่มสีทิธทิีจ่ะเรยีกเงนิซึง่ไดช้ าระใหก้บัสมาคมไวแ้ลว้คนืไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 

หมวดท่ี 5 
สิทธิ และ หน้าท่ีของสมาชิก 

 
ขอ้ 23  สทิธขิองสมาชกิ 

23.1  ไดร้บัความช่วยเหลอื และการสงเคราะหใ์นเรื่องทีเ่กีย่วกบักจิการอนัอยู่ในวตัถุประสงคข์อง
สมาคมจากสมาคมเท่าทีจ่ะอ านวยได้ 

23.2  เสนอความคดิเหน็หรอืใหค้ าแนะน าตอ่สมาคม หรอืคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆอนั
อยู่ในวตัถุประสงค์ของสมาคม เพื่อน ามาซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืงของสมาคม 

23.3  ขอตรวจสอบกจิการ และทรพัยส์นิของสมาคมได ้โดยท าเป็นหนังสอืยื่นต่อเลขาธกิารสมาคม
หรอืกรรมการผูท้ าหน้าทีแ่ทนเลขาธกิารสมาคม 

23.4  เขา้ร่วมประชุมเพื่ออภปิรายแสดงความคดิเหน็ ซกัถามกรรมการ เสนอญตัตใินการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี หรอืในการประชมุใหญ่วสิามญั 

23.5  มสีทิธปิระดบัเครื่องหมายของสมาคม 
23.6  สมาชกิสามญัเท่านัน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรอื ในที่

ประชุมใหญ่วสิามญั หรอื ในการรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของสมาคม 
 
ขอ้ 24 หน้าทีข่องสมาชกิ 

24.1  ตอ้งปฎบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าสัง่ ของสมาคม มตขิองที่ประชุมใหญ่ และมตขิอง
คณะกรรมการของสมาคมโดยเคร่งครดั 

24.2  ด ารงรกัษาเกยีรต ิและผลประโยชน์สว่นไดส้ว่นเสยีของสมาคม 
24.3  ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิการของสมาคมใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและมคีวามกา้วหน้าอยู่เสมอ 
24.4  ตอ้งช าระเงนิค่าบ ารุงใหแ้ก่สมาคมตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ 
24.5  สมาชกิผูใ้ดเปลีย่นนาม นามสกุล สญัชาต ิยา้ยทีอ่ยู่ ยา้ยทีต่ ัง้ส านักงาน เปลีย่นประเภท

วสิาหกจิ เลกิประกอบวสิาหกจิ หรอืเปลีย่นผูแ้ทนนติบิุคคล จะตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธกิารสมาคม
ทราบเป็นหนังสอืภายในก าหนดเวลา 7 วนั นับแต่วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 
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หมวดท่ี 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 
ขอ้ 25 การเลอืกตัง้คณะกรรมการของสมาคม ใหม้คีณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เป็นผูบ้รหิารงานของสมาคม 

และเป็นผูแ้ทนของสมาคมในกจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอกประกอบดว้ยสมาชกิสามญั ซึง่ไดร้บั
เลอืกตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน ซึง่แลว้แต่มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ใน
การเลอืกตัง้จะก าหนดเป็นครัง้ๆไป และผูแ้ทนของสมาชกิสามญัซึง่จะมสีทิธไิดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการของสมาคมนัน้ จะตอ้งด ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไปหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป  
 

การเลอืกตัง้คณะกรรมการจะตอ้งถอืโควตา้ตามจ านวนกลุ่มภาคอาชพีดงันี้คอื 
1.  กลุ่ม โรงแรม    อตัราสว่นผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 10 ราย 

(หากมเีศษของสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย อตัราส่วนผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1 อตัรา) 
2.  กลุ่มบรษิทัน าเทีย่ว   อตัราสว่นผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 10 ราย 

(หากมเีศษขอสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย อตัราสว่นผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1 อตัรา) 
กลุ่มบรษิทัจดัประชุม 

3.1 บรษิทัรบัจดัประชุม                                    อตัราสว่นผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 10 ราย 
                                    (หากมเีศษของสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย อตัราสว่นผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1  อตัรา) 

3.2 บรษิทัรบัจดันิทรรศการ   อตัราสว่นผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 10 ราย 
                                    (หากมเีศษของสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย อตัราสว่นผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1 อตัรา) 

3.3 บรษิทัรบัจดังานแสดง    อตัราสว่นผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 
10 ราย 

                                    (หากมเีศษของสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย อตัราสว่นผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1  อตัรา) 
3.4   บรษิทัรบัจดัสรา้งพืน้ที ่นิทรรศการ    มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน 
 3.5   บรษิทัรบัขนส่งสนิคา้  
3.6   บรษิทัโฆษณา บรษิทัประชาสมัพนัธ ์บรษิทัส านักพมิพ ์              มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน 

4.   กลุ่มสถานที่ 
4.1  ศูนยก์ารจดัประชุม   มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน ต่อ สมาชกิ 2 ราย 
4.2  ศูนยก์ารจดันิทรรศการ  มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน ต่อ สมาชกิ 2 ราย 
4.3  ธุรกจิสถานทีท่่องเทีย่วและบนัเทงิในทอ้งถิน่   มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน 

5.  กลุ่มผูค้า้อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นโรงแรม/ 
การประชุม 

6.  กลุ่มรา้นคา้และภตัตาคาร 
6.1  หา้งสรรพสนิคา้ 
6.2  รา้นคา้ศลิปหตัถกรรมและเครือ่งประดบัเพชรพลอย   
6.3  ภตัตาคาร       
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7.  กลุ่มผูผ้ลติสนิคา้ทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิการประชุม 
8.  กลุ่มสถาบนัการเงนิ    
9.  กลุ่มบรษิทัการเดนิทาง     มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน 
10.  กลุ่มสถาบนัการศกึษา 
11.  การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย    มผีูแ้ทนจ านวน 2 คน 
12.  บรษิทัการบนิไทยจ ากดั (มหาชน)    มผีูแ้ทนจ านวน 2 คน 
13.  ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนทิรรศการ   มผีูแ้ทนจ านวน 2 คน 

(องคก์ารมหาชน) 
14.  สายการบนิอื่นๆ      มผีูแ้ทนจ านวน 1 คน 
15.  สมาชกิสมทบ 
ใหส้มาชกิในแต่ละกลุ่มอาชพีดงักล่าวขา้งตน้ เลอืกตัง้กรรมการกนัเองในแต่ละกลุ่ม โดยมอีตัราสว่น
ผูแ้ทนกลุ่มโรงแรม (1) เลอืกผูแ้ทนจากหน่วยงานสมาชกิของแต่ละภูมภิาคเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการโดยมอีตัราส่วนผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 10 ราย (หากมเีศษของสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย 
อตัราสว่นผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1 อตัรา), กลุ่มบรษิทัน าเทีย่ว (2) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการโดยมอีตัราส่วนผูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 10 ราย (หากมเีศษของสมาชกิเกนิกว่า 5 ราย 
อตัราสว่นผูแ้ทนจะเพิม่ขึน้อกี 1 อตัรา), กลุ่มสมาชกิ (3.1) เลอืกผูแ้ทนด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมี
ผูแ้ทน 1 คน, กลุ่มสมาชกิ (3.2) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมผีูแ้ทน 1 คน, กลุ่ม
สมาชกิ (3.3-3.5) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมผีูแ้ทน 1 คน, กลุ่มบรษิทัโฆษณา 
บรษิทัประชาสมัพนัธ ์บรษิทัส านักพมิพ ์(3.6) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการโดยมผีูแ้ทน 1 
คน, ศูนยก์ารจดัประชุม (4.1) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมผีูแ้ทน 1 คน ต่อสมาชกิ 
2 ราย, ศูนยก์ารจดันิทรรศการ (4.2) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยมผีูแ้ทน 1 คน ต่อ
สมาชกิ 2 ราย, กลุ่มธุรกจิ สถานทีท่่องเทีย่วและบนัเทงิในทอ้งถิน่ (4.3) เลอืกผูแ้ทน เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการ โดยมผีูแ้ทน 1 คน, กลุ่มสมาชกิ (5-10) เลอืกผูแ้ทนเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 
โดยมผีูแ้ทน 1 คน, ผูแ้ทนกลุ่ม 11, 12, 13,14 มผีูแ้ทนตามจ านวนทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้ และให้
คณะกรรมการของสมาคมคดัเลอืกกนัเองเพื่อด ารงต าแหน่ง นายกสมาคม 1 คน, อุปนายกสมาคมไม่
เกนิ 4 คน, เลขาธกิารสมาคม, เหรญัญกิสมาคม, ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสรมิการขาย, ประธาน
กรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพ, ประธานกรรมการฝ่ายสมาชกิภาพและประชาสมัพนัธ ์ต าแหน่งละ 1 
คน คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 และ มาตรา 33 
แห่งพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ.2509 กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งกรรมการไปแลว้ อาจจะ
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการไดอ้กี คณะกรรมการของสมาคมจะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาเขา้ร่วม
เป็นกรรมการไดไ้ม่เกนิ 10 คน โดยจะอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี 
 

ขอ้ 26 กรรมการของสมาคมคนใดไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมกรรมการ 3 ครัง้ตดิต่อกนัโดยปราศจากเหตุผล 
อนัสมควร อาจถูกคณะกรรมการลงมตใิหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการได ้และคณะกรรมการ 
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ของสมาคมมสีทิธแิต่งตัง้สมาชกิสามญัของสมาคมตามกลุ่มอาชพีนัน้ๆเขา้ด ารงต าแหน่งแทน
ตลอดเวลาทีเ่หลอือยู่ของกรรมการผูน้ัน้กรรมการทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมตอ้งแจง้เหตุผลใหเ้ลขาธกิาร
หรอืคณะกรรมการสมาคมทราบล่วงหน้าก่อนมกีารประชุมในคราวนัน้ไม่น้อยกว่า 1 วนั 
 

ขอ้ 27 การพน้จากต าแหน่งกรรมการ กรรมการของสมาคมย่อมพน้จากต าแหน่ง กรรมการในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 
27.1  ครบก าหนดออกตามวาระ 
27.2  ลาออกโดยคณะกรรมการสมาคมไดล้งมตอินุมตัแิลว้ เวน้แต่การลาออกเฉพาะต าแหน่งตาม

ขอ้ 25 
27.3  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครัง้ ตดิต่อกนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร และ

คณะกรรมการมมีตใิหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการตามขอ้ 26 
27.4  พน้จากการเป็นผูแ้ทนของสมาชกิสามญัซึง่เป็นนิตบิุคคล 
27.5  ขาดจากสมาชกิภาพ 
27.6  ทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนจากการเป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนสมาชกิทีม่าประชุม 
27.7  เมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยส์ัง่ใหอ้อกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญตัสิมาคม

การคา้ พ.ศ.2509 
27.8  ตอ้งค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหล้งโทษตามพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ.2509 

 
ขอ้ 28 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดๆใหค้ณะกรรมการของสมาคม 

มอี านาจแต่งตัง้สมาชกิสามญัในกลุ่มภาคอาชพีเดยีวกนักบัต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของสมาคมทีว่่างลงก่อนครบวาระ และใหก้รรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ดงักล่าวอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาของผูท้ีต่นแทน ถา้ต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงก่อนครบก าหนด
ออกตามวาระไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆใหค้ณะกรรมการของสมาคมท าการตัง้นายกสมาคมคนใหม่จาก 
อุปนายกผูอ้าวุโสตามล าดบั 
 

ขอ้ 29 ในกรณีทีก่รรมการของสมาคมลาออกจากต าแหน่งพรอ้มกนัเป็นจ านวนเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน 
กรรมการทัง้หมด ใหถ้อืว่าคณะกรรมการของสมาคมทัง้คณะหมดสภาพในการทีจ่ะเป็นคณะกรรมการ 
ของสมาคมอกีต่อไป เพยีงแต่ใหร้กัษาการอยู่ในต าแหน่งตอ่ไปจนกว่าจะไดเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการ 
ชุดใหม ่คณะกรรมการชุดรกัษาการนี้จะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมใหญ่เพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการของ
สมาคมชุดใหมภ่ายในก าหนด 30 วนั นับแต่วนัรกัษาการ ในกรณีนี้ ใหค้ณะกรรมการชุดใหม่เป็น
คณะกรรมการอยูไ่ดเ้พยีงเท่าก าหนดเวลาทีเ่หลอือยูข่องคณะกรรมการชุดเดมิ 
 

ขอ้ 30 นายกสมาคมอาจจะเรยีกประชุมคณะกรรมการ หรอืสมาชกิของสมาคมประจ าเดอืนไดใ้นเวลาใดๆ 
ทีเ่หน็สมควร 
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ขอ้ 31 องคป์ระชุมในการประชุมของคณะกรรมการของสมาคม การประชุมของคณะกรรมการของสมาคม

จะตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะนับเป็นองค์
ประชุม เวน้แตว่่าในขณะทีม่กีารประชุมคณะกรรมการของสมาคมครัง้นัน้ๆ จะมจี านวนกรรมการใน
คณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ในกรณีทีม่จี านวนกรรมการ
ในคณะกรรมการของสมาคมน้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการทีม่ตีวัอยู่ย่อม
ท ากจิการเฉพาะแต่ในเรื่องทีน่ัดเรยีกประชุมใหญ่เท่านัน้ จะกระท ากจิการอย่างอื่นๆไม่ไดท้ัง้สิน้ 

 
ขอ้ 32  มตขิองทีป่ระชุมของคณะกรรมการของสมาคม นอกจากทีก่ล่าวไวเ้ป็นอยา่งอื่น ในขอ้บงัคบันี้ให้

ถอืเอาคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก
เสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 33 ประธานในทีป่ระชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฎบิตัหิน้าทีไ่ด้

ใหอุ้ปนายกสมาคมคนใดคนหนึ่งปฎบิตัหิน้าทีแ่ทน ถา้ทัง้นายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่อาจ
ปฎบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะในการประชุม
คราวนัน้ 

 
ขอ้ 34 การประชุมคณะกรรมการของสมาคม ใหม้กีารประชุมของคณะกรรมการของสมาคมอย่างน้อย  

2 เดอืนครัง้ อนึ่ง ในกรณี จ าเป็นนายกสมาคมหรอืกรรมการรวมกนัไมน้่อยกว่า 5 คน จะเรยีก 
ประชุมพเิศษขึน้ได ้
 

ขอ้ 35 การเขา้รบัหน้าทีข่องคณะกรรมการ เมื่อมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ ใหค้ณะกรรมการซึง่ 
พน้จากต าแหน่งยื่นจดทะเบยีนคณะกรรมการชุดใหม่ตอ่นายทะเบยีนสมาคมการคา้ประจ า
กรุงเทพมหานคร ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที ่นายทะเบยีนสมาคมการคา้ฯรบัจดทะเบยีน ในกรณีที่
นายทะเบยีนสมาคมการคา้ฯยงัมไิดร้บัจดทะเบยีน คณะกรรมการชุดใหม่และคณะกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งยงัมไิดส้่งมอบหน้าทีต่ามวรรคแรก ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งนัน้มอี านาจหน้าที่
บรหิารกจิการของสมาคมต่อไป จนกว่านายทะเบยีนสมาคมการคา้ฯจะรบัจดทะเบยีนกรรมการชุด
ใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่นัน้เขา้รบัหน้าทีแ่ลว้ 
 

ขอ้ 36 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการของสมาคม ใหค้ณะกรรมการของสมาคมมอี านาจและหน้าทีด่งันี้ 
36.1  จดัด าเนินกจิการและทรพัยส์นิของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุม 
36.2  เลอืกตัง้กรรมการใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆในคณะกรรมการของสมาคม 
36.3  วางระเบยีบปฎบิตังิานของสมาคม 
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36.4  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินการขึน้คณะหนึ่ง โดยมใีหอ้ านาจตามที่คณะกรรมการจะได้

ก าหนดเป็นคราวๆไป คณะอนุกรรมการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งประกอบไปดว้ยประธาน
และคณะกรรมการอกีอย่างน้อย 6 คน กรรมการจะเลอืกจากสมาชกิของสมาคมหรอื
บุคคลภายนอกทีเ่หมาะสมกไ็ด ้

36.5  แต่งตัง้ทีป่รกึษาของสมาคม โดยใหท้ีป่รกึษาไดร้บัการแต่งตัง้นัน้อยู่ในต าแหน่งตามวาระของ
คณะกรรมการของสมาคมชุดนัน้ๆ 

36.6  ว่าจา้ง แต่งตัง้ และถอดถอนทีป่รกึษาของสมาคมฯ อนุกรรมการและพนักงานทัง้ปวง
ตลอดจนบุคคลใดๆเพือ่ใหก้ารด าเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย โดยอยู่ในความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการของสมาคม 

 
ขอ้ 37 อ านาจหน้าทีข่องกรรมการของสมาคมในต าแหน่งต่างๆ  อ านาจหน้าทีข่องกรรมการของสมาคมใน

ต าแหน่งต่างๆ ดงันี้ 
37.1  นายกสมาคม มหีน้าทีด่ าเนินงานของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบในการ

ปฎบิตังิานของสมาคม เป็นผูแ้ทนของสมาคมในกจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอกและเป็น
ประธานในทีป่ระชุมของคณะกรรมการของสมาคมตลอดจนในทีป่ระชุมใหญ่ของสมาชกิ 

37.2  อุปนายกสมาคม มหีน้าทีช่่วยเหลอืนายกสมาคมในกจิการทัง้ปวงทีน่ายกสมาคมและ/หรอื 
คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.3  เหรญัญกิสมาคม มหีน้าทีร่กัษา รบัและจ่ายเงนิ ตดิตามหนี้สนิของสมาคม ท าบญัชกีารเงนิ 
เกบ็รกัษาและจ่ายพสัดุของสมาคม ตลอดจนปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆตามทีน่ายกสมาคมและ/หรอื
คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.4  เลขาธกิารสมาคม มหีน้าทีป่ระสานงานและควบคุมการด าเนินงานของสมาคมโดยการ
ปฎบิตังิานของพนักงานประจ าดา้นการโตต้อบหนังสอื เกบ็รกัษาเอกสารตา่งๆของสมาคม 
เป็นเลขานุการทีป่ระชุมคณะกรรมการของสมาคมและทีป่ระชุมใหญ่ ตลอดจนปฎบิตัหิน้าที่
อื่นๆตามทีค่ณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมายและเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะ
กรรมการบรหิารและผูอ้ านวยการบรหิาร 

37.5  กรรมการฝ่ายสมาชกิภาพและประชาสมัพนัธ ์ มหีน้าทีเ่กีย่วกบัประชาสมัพนัธเ์พื่อจดัหา
สมาชกิเพิม่เตมิและเผยแพร่กจิกรรมของสมาคมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างกวา้งขวาง การจดัท า
ทะเบยีนสมาชกิและทะเบยีนต่างๆอนัมใิช่ทะเบยีนเกีย่วกบัการเงนิของสมาคม ตลอดจน
ปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆตามทีน่ายกสมาคมและ/หรอื คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 

37.6  กรรมการฝ่ายส่งเสรมิการขาย มหีน้าทีส่่งเสรมิการขายของสมาชกิใหบ้รรลเุป้าหมาย
ตลอดจนมหีน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีน่ายกสมาคมและ/หรอืคณะกรรมการของสมาคมจะได้
มอบหมาย 

37.7    กรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพ มหีน้าทีว่างแผนด าเนินการในดา้นการจดัฝึกอบรม ใหค้วามรู ้      
    รวมถงึพฒันาขดีความสามารถใหก้บัสมาชกิใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามเป็นมอือาชพี และ 
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     ปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆตามทีน่ายกสมาคมและ/หรอืคณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 
37.8  กรรมการของสมาคม มหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมและปฎบิตัหิน้าทีต่ามทีน่ายกสมาคมและ/หรอื

คณะกรรมการของสมาคมจะไดม้อบหมาย 
 

หมวดท่ี 7 
การประชมุใหญ ่

 
ขอ้ 38 การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ใหห้มายถงึ การประชุมสมาชกิของสมาคม แบ่งออกเป็น  

2 ประเภทคอื 
38.1  การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี คอืการประชุมใหญ่ทีจ่ะต้องจดัใหม้ขีึน้ครัง้หนึ่งทุกระยะเวลา

สบิสองเดอืน 
38.2  การประชุมใหญ่วสิามญั คอืการประชมุใหญ่ครัง้อื่นๆนอกจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี

หรอืการประชุมสมาชกิประจ าเดอืน 
 
ขอ้ 39 ก าหนดการประชุมใหญ่ ก าหนดการประชุมใหญ่มดีงันี้ 

39.1  ใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายใน 120 วนั นับแต่วนัสิน้ปีการบญัชขีองสมาคม 
39.2  ถา้มเีหตุใดเหตุหนึ่งซึง่คณะกรรมการของสมาคม หรอืสมาชกิสามญัจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสามของจ านวนสมาชกิสามญัทัง้หมด แสดงความจ านงทีจ่ะใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญั 
โดยท าเป็นหนังสอืยื่นต่อเลขาธกิารสมาคม ใหค้ณะกรรมการของสมาคมนัดประชุมใหญ่
วสิามญัภายในก าหนดเวลา 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแสดงความจ านงทีข่อใหม้กีาร
ประชุมใหญ่วสิามญัจะตอ้งระบุขอ้ความแจง้เหตุเพื่อการใดทีจ่ะขอใหม้กีารประชุมใหญ่
วสิามญัดว้ย 

 
ขอ้ 40 การส่งหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการของสมาคมจะตอ้งส่งหนงัสอืบอกกล่าวถงึวนั เวลา 

สถานทีแ่ละระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ไปใหส้มาชกิทุกคนไดท้ราบ โดยส่งจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ณ ทีอ่ยู่ของสมาชกิทีป่รากฎอยู่ในทะเบยีน หรอืส่งใหถ้งึตวัสมาชกิก่อนก าหนดวนัประชุม
ใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วนัภายใตบ้งัคบัของความในวรรคแรกในกรณีทีเ่ป็นการนัดประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี จะตอ้งแนบส าเนารายงานผลการด าเนินงานของสมาคมประจ าปีและส าเนางบดุล ซึง่ผูต้รวจ
สอบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้ไปดว้ย 

 
ขอ้ 41 องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ ในการประชุมใหญ่ของสมาคมจะตอ้งมสีมาชกิสามญัมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสีข่องจ านวนสมาชกิสามญัทัง้หมดจงึจะถอืเป็นองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 42 กรณีทีก่ารประชุมครัง้แรกสมาชกิมาไม่ครบองคป์ระชุม การประชุมใหญ่ทีไ่ดเ้รยีกนัดประชุมในวนั
และเวลาใด หากล่วงพน้ก าหนดเวลานัดไปแลว้ 1 ชัว่โมงยงัมสีมาชกิมาไม่ครบองคป์ระชุม ถ้าการ
ประชุมใหญ่คราวนัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะสมาชกิรอ้งขอใหเ้ลกิประชุม ถ้ามใิช่เพราะสมาชกิรอ้งขอให้
เลื่อนการประชุมคราวนัน้ไป และใหท้ าการบอกกล่าวนัดประชุม วนั เวลา และสถานทีป่ระชุมใหญ่อกี
ครัง้หนึ่งภายในก าหนด 15 วนั นับแตว่นัประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชมุใหญ่คราวหลงันี้จะมี
สมาชกิมามากน้อยเพยีงใดกใ็หถ้อืว่าเป็นองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 43 ประธานในทีป่ระชุม ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่ ถา้นายกสมาคมไม่อาจปฎบิตัิ

หน้าทีไ่ดใ้หอุ้ปนายกสมาคมท าหน้าทีแ่ทน ถา้ทัง้นายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อาจปฎบิตัิ
หน้าที ่ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มกีรรมการ
อยู่ในทีป่ระชุมเลยกใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้สมาชกิสามญัคนหนึ่งคนใดขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนัน้ 

 
ขอ้ 44 วธิอีอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ สมาชกิสามญัเท่านัน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและ 

สมาชกิสามญัคนหนึ่งๆมคีะแนนเสยีง ยกเวน้การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยม ี3 เสยีง และ บรษิทั 
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ม ี2 เสยีง การออกเสยีงในทีป่ระชุมใหถ้อืปฎบิตัเิป็น 2 กรณีคอื 
44.1  โดยวธิเีปิดเผย ใหใ้ชว้ธิชีูมอื 
44.2  โดยวธิลีงคะแนนลบั ใหใ้ชว้ธิเีขยีนบตัรลงคะแนนและจะกระท าไดเ้มื่อคณะกรรมการของ

สมาคมเหน็สมควร หรอืสมาชกิสามญัไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิสามญัทีม่า
ประชุมรอ้งขอ 

 
ขอ้ 45 มตขิองทีป่ระชุมใหญ่ นอกจากทีก่ล่าวไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ ใหถ้อืเอาคะแนนเสยีงขา้งมาก

เป็นมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 46 กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมใหญ่ 

สามญัประจ าปี มดีงันี้ 
46.1  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่คราวกอ่น 
46.2  พจิารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกจิการของสมาคมทีผ่่านมาในรอบปี 
46.3  พจิารณาอนุมตังิบดุล 
46.4  เลอืกตัง้คณะกรรมการของสมาคม 
46.5  เลอืกตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีต่อไปส าหรบับุคคลภายนอก และก าหนดค่าตอบแทน 
46.6  พจิารณาก าหนดอตัราค่าบ ารุงสมาคม และเงนิอุดหนุนตามทีค่ณะกรรมการของสมาคมเสนอ 
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46.7  พจิารณาวาระใดๆทีย่ื่นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อนายกสมาคมอย่างน้อย 7 วนัก่อนการ
ประชุม เวน้แตส่มาชกิส่วนใหญ่ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมคราวนัน้จะไดต้กลงยอมรบัวาระนัน้โดย
มไิดย้กขอ้บงัคบันี้ขึน้มากล่าวอา้ง 

 
ขอ้ 47  กจิการอนัพงึกระท าในทีป่ระชุมใหญ่วสิามญั ไดแ้ก่ 

47.1  รบัรองรายงานการประชุมใหญ่คราวกอ่น 
47.2  กจิการทีจ่ะตอ้งกระท าโดยอาศยัมตจิากทีป่ระชุมใหญ ่

 
ขอ้ 48 กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมสมาชกิประจ าเดอืน กจิการอนัพงึกระท าในการประชุมสมาชกิ

ประจ าเดอืนนัน้ ไดแ้ก่ กจิการอนัเกีย่วกบัการปฎบิตัธิุรกจิทัว่ไปของสมาคม นอกจากกจิการทีจ่ าเป็น
จะตอ้งกระท าไดก้แ็ต่โดย 
การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีหรอืการประชุมใหญ่วสิามญั 

 
ขอ้ 49 ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการตคีวามขอ้บงัคบัของสมาคม ใหท้ีป่ระชุมใหญข่องสมาคมเป็นผูว้นิิจฉยั

ชีข้าด 
 
 

หมวดท่ี 8 
การเงิน และการบญัชีของสมาคม 

 
ขอ้ 50  การจดัท างบดุล ใหค้ณะกรรมการของสมาคมจดัท างบดุลปีละหนึ่งครัง้ แลว้ส่งใหผู้้สอบบญัชไีม่เกนิ

เดอืนมกราคมของทุกปี และผูส้อบบญัชจีะตอ้งตรวจสอบใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนวนัประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 
ขอ้ 51 ปีการบญัช ีใหถ้อืเอาวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัสิน้ปีการบญัชขีองสมาคม 
 
ขอ้ 52 อ านาจของผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชซีึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้มอี านาจเขา้ตรวจสอบสมุดบญัชแีละ

บรรดาเอกสารเกีย่วกบัการเงนิของสมาคม และมสีทิธสิอบถามกรรมการ ตลอดจนเจา้หน้าทีข่อง
สมาคมทุกคนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบับญัชแีละเอกสารดงักล่าว ในการนี้กรรมการและเจา้หน้าทีจ่ะตอ้ง
ช่วยเหลอืและใหค้วามสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบเชน่ว่านัน้ 

 
ขอ้ 53  การเกบ็รกัษาสมุดบญัชแีละเอกสารการเงนิ สมุดบญัชแีละเอกสารการเงนิของสมาคมจะตอ้งเกบ็

รกัษาไว ้ณ ส านักงาน ของสมาคมและใหอ้ยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของเหรญัญกิสมาคม 
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ขอ้ 54 การเงนิของสมาคม เงนิของสมาคมจะตอ้งน าฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรอืสถาบนัการเงนิที่
มัน่คงทีส่ะดวกในการตดิตอ่ของสมาคมในนามของสมาคม แต่การฝากเงนิไวก้บัสถาบนัการเงนิแต่ละ
แห่งนัน้ จะตอ้งมจี านวนเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท โดยความเหน็ชอบของทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ
ตอ้งแจง้ใหท้ีป่ระชุมใหญ่ทราบ ใหม้เีงนิทดรองจ่ายเกีย่วกบักจิการของสมาคมไม่เกนิวงเงนิ 20,000 
บาท (สองหมื่นบาทถว้น) ในการนี้ เหรญัญกิสมาคมเป็นผูร้บัผดิชอบและเกบ็รกัษาตวัเงนิ 

การฝากเงนิ การถอนเงนิ หรอืการสัง่จ่ายเชค็จากบญัชขีองสมาคม ใหอ้ยู่ในอ านาจของ
นายกสมาคม หรอือุปนายกสมาคมหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีค่ณะกรรมการมมีตมิอบหมายลงนาม
ร่วมกบัเหรญัญกิสมาคม  

กรรมการของสมาคมผูใ้ดจะท าใหเ้กดิขอ้ผกูพนัทางการเงนิในนามของสมาคมไม่ได ้
นอกจากจะไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ และ/หรอื จากทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคมก่อน โดยมี
หลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
ขอ้ 55 การจ่ายเงนิของสมาคม ใหน้ายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธกิารสมาคม หรอืบุคคลที่

คณะกรรมการลงมตมิอบหมายคนใดคนหนึ่งมอี านาจทีจ่ะสัง่จ่ายเงนิของสมาคมไดค้รัง้ละไม่เกนิ 
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว้น) ถา้มกีารจ่ายเงนิเกนิครัง้ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถว้น) ให้
กระท าโดยมตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของสมาคมทุกครัง้ไป 

 
 

หมวดท่ี 9 
การบริหารงานสมาคม 

 
ขอ้ 56 สมาคมมพีนักงานประจ าโดยไดร้บัเงนิเดอืนปฎบิตังิานในต าแหน่งต่างๆดงันี้ 

56.1  ผูอ้ านวยการบรหิาร 
56.2  ผูจ้ดัการ 
56.3  ผูบ้รหิารการตลาด 
56.4  เลขานุการบรหิาร 
56.5  ผูช้่วยเลขานุการ 
56.6  ผูช้่วยส านักงาน 

 
ขอ้ 57 ผูอ้ านวยการบรหิาร มหีน้าทีเ่ขา้ร่วมการประชุมในคณะกรรมการของสมาคมโดยต าแหน่ง 

เพื่อการใหข้อ้มลูต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการของสมาคมโดยไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมและ 
มหีน้าทีป่ระสานงานกบัเลขาธกิารและรบัผดิชอบในการบรหิารงานสมาคม ควบคุมการปฎบิตังิาน
ของพนักงานสมาคมและประสานงานใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิาร คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างาน
อนุกรรมการอื่นๆ ของสมาคม 
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หมวดท่ี 10 
การแก้ไขข้อบงัคบั การเลิกสมาคม และการช าระบญัชี 

 
ขอ้ 58  การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหรอืตดัทอนขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบันี้จะแกไ้ขเปลีย่นแปลง ตดัทอนหรอื

เพิม่เตมิไดก้แ็ต่โดยมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ซึง่มคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของสมาชกิสามญัทีม่าประชุม 

 
ขอ้ 59 การเลกิสมาคม สมาคมนี้อาจเลกิไดด้้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดงัตอ่ไปนี้ 

59.1  เมื่อทีป่ระชุมใหญ่ลงมตใิหเ้ลกิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด 
59.2  เมื่อลม้ละลาย 
59.3  เมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยส์ัง่ใหเ้ลกิตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญตัสิมาคม

การคา้ พ.ศ.2509 
 
ขอ้ 60 ความรบัผดิชอบของสมาชกิทีม่ตี่อสมาคมมเีพยีงเท่าจ านวนเงนิค่าบ ารุง และหนี้สนิอืน่ๆทีจ่ะตอ้ง

ช าระใหแ้ก่สมาคม 
 
ขอ้ 61 การช าระบญัช ีเมื่อสมาคมนี้ตอ้งเลกิไปดว้ยเหตุหนึ่งเหตุใดดงักล่าวในขอ้ 59 การช าระบญัชขีอง

สมาคมใหน้ าเอาบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัสิมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 มาใชบ้งัคบัในกรณีที่
สมาคมตอ้งเลกิไปตามขอ้ 59.1 ใหท้ี่ประชุมใหญ่คราวนัน้ลงมตเิลอืกตัง้ก าหนดตวัผูช้ าระบญัช ี
เสยีดว้ย และหากตอ้งเลกิไปตามขอ้ 59.3 ใหก้รรมการทุกคนในคณะกรรมการของสมาคมชุดสุดทา้ย 
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นกรรมการของสมาคมต่อนายทะเบยีน สมาคมการคา้ประจ ากรุงเทพมหานคร 
เป็นผูช้ าระบญัชหีากมทีรพัยส์นิของสมาคมเหลอืจากการช าระบญัชใีหย้กใหแ้ก่นิตบิุคคลในประเทศ
ไทยทีม่วีตัถุประสงค์เกีย่วกบัการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรอืหลายแห่งตามมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ 

 
*************************** 
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BY-LAWS 

THAILAND INCENTIVE AND CONVENTION ASSOCIATION 
Revision (2018) 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” 
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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 organisations. 

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

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 of the industry. 
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 

circulate 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. 
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4.15  To act as an arbitrator 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 an 

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

3.  Professional Organisers/Contractor 
3.1 PCO    1 representative for each 10 members 

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

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

                (For every exceeding 5 members, one representative shall be eligible) 
  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 Institution 
11. Tourism Authority of Thailand    2 representatives 
12. Thai Airways International    2 representatives 
13. Thailand Convention and Exhibition Bureau  2 representative 
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, Four Vice Presidents, Secretary General, Treasurer,  
 Chairman of Marketing Committee, Chairman of Membership and PR Committee, Chairman of  
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 Capabilities 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 10 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. 
 
Section27  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. 
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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.    
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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 correspondence 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. 
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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 CAPABILITIES DEVELOPMENT COMMITTEE To oversee the  
educational, training and development projects with the aim to upgrade members’ 
professionalism 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. 
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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. 
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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 31st 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 5 million baht and must be 
approved by the Board and announced at the Annual General meeting. 
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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 Manager 
56.3  A Marketing 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. 
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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 3/4 

votes of the present body. 
 
Section 59  CLOSING OF ASSOCIATION  

59.1  3/4 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. 

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

 
 


