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สารบัญ
บทนา
การแจ ้งเตือนงานอันมีลข
ิ สิทธิเ์ พือ
่ จุดประสงค์ในการจัดสรรค่าสิทธิ
แจ ้งเตือนการแสดงสด
ประเภทการจัดสรรเงินคืน
การคานวณค่าสิทธิจากรายงานการใช ้เพลง
ระบบการให ้คะแนนการเผยแพร่
ค่าลิขสิทธิส
์ ท
ุ ธิทส
ี่ ามารถจัดสรรคืนได ้
ลาดับขัน
้ ของค่าลิขสิทธิ์
การแบ่งสรรพิเศษ
บัญชีพเิ ศษ
การปรับปรุงยอดค่าลิขสิทธิ์
ค่าลิขสิทธิท
์ ไี่ ด ้รับจากองค์กรในเครือ
การชาระขัน
้ ต่า
ความถีใ่ นการจัดสรรเงินคืน
ระบบตัวเลขในการจัดสรรเงินคืน
การบริหารสิทธิการเผยแพร่ดนตรีกรรมและการเรียบเรียงทีใ่ ช ้เพือ
่ ละครเวที
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ค่าสิทธิในการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน
1. บทนา
1.1 บริษั ท ลิข สิท ธิด
์ นตรี (ประเทศไทย) จากั ด : เอ็ ม ซีท ี (ต่ อ ไปนี้ เรีย กว่า "เอ็ ม ซีท ี" ) มีห น า้ ที่ห ลั ก คือ
ดาเนินการบริหารงานสิทธิการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน ทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากสมาชิกและองค์กรเครือข่ายใน
้ จงรายละเอียดกฎการ
ต่างประเทศ โดยอาศัยข ้อตกลงต่างตอบแทน วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ คอ
ื ชีแ
จัดสรรค่าสิทธิการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน
1.2 สิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายถึงสิทธิทจ
ี่ ะทาหรือมอบอานาจบุคคลอืน
่ ให ้ดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
1.2.1 เพือ
่ นางานดนตรีกรรมออกแสดง รวมทัง้ งานวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในทีส
่ าธารณะ
1.2.2 เพือ
่ แพร่เสียงแพร่ภาพ งานทางดนตรี รวมทัง้ งานวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องดังกล่าว หรือรวมไว ้ในรายการ
แพร่เสียงแพร่ภาพทางเคเบิล
1.3 ภายใต ้ขอบเขตของการบริหารสิทธิ เอ็มซีทส
ี ามารถให ้อนุญาตผู ้ใช ้เพลงใช ้สิทธิ และจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
จากผู ้ใช ้งานดังกล่าว ค่าสิทธิดังกล่าวสามารถจาแนกได ้เป็ น "ค่าสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน" เช่น
ค่าลิขสิทธิจ
์ ากร ้านค ้าปลีก โรงแรม และกล่องคาราโอเกะ และ "ค่าลิขสิทธิใ์ นการแพร่เสียงแพร่ภาพ" ซึง่
หมายถึง ค่าสิทธิจากสถานีวท
ิ ยุและโทรทัศน์ และการให ้บริการเคเบิลทีว ี
1.4 เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการการจัดสรรค่าสิทธิทเี่ ก็บรวบรวมมานั น
้ คณะกรรมการของเอ็มซีทม
ี ห
ี น ้าทีใ่ นการ
ิ้ สุดและ
รับผิดชอบพิจารณากฎการจัดสรร การตัดสินใจของคณะกรรมการเรือ
่ งกฏข ้อบังคับฉบับนี้ถอ
ื เป็ นทีส
่ น
มีผลผูกพัน ในทางตรงกันข ้าม ผู ้บริหารของเอ็มซีทม
ี ห
ี น ้าทีใ่ นการเสนอการเปลีย
่ นแปลงกฎข ้อบังคับนี้ ถ ้ามี
สถานการณ์จาเป็ น
2. การแจ้งเตือนงานอ ันมีลข
ิ สิทธิเ์ พือ
่ จุดประสงค์ในการจ ัดสรรค่าสิทธิ
2.1 สาหรับผู ้ประพันธ์และพับลิชเชอร์ ต ้องแจ ้งผลงานดนตรีกรรมให ้เอ็มซีทท
ี ราบ เมือ
่ งานได ้ถูกสร ้างสรรค์
ขึน
้ และ/หรือนาออกเผยแพร่ เมือ
่ ได ้รับการแจ ้งเตือนแล ้ว เอ็มซีทจ
ี ะดาเนินการจัดทาเอกสารการจัดสรรค่า
สิทธิให ้ถูกต ้องโดยทันที
2.2 เพือ
่ ประโยชน์ในการคานวณข ้อมูลค่าสิทธิ เอ็มซีทม
ี ก
ี าหนดเวลาสาหรับการแจ ้งเตือนผลงาน กาหนดวัน
้ เดือนกั นยายน โดยเอ็มซีทจ
ครบก าหนดดังกล่าวคือทุก สิน
ี ะแจ ้งให ้สมาชิกทุกคนทราบในช่วงต ้นปี ปฏิท น
ิ
เพือ
่ แจ ้งผลงานทีส
่ ร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในปี ทผ
ี่ ่านมา การแจ ้งเตือนจะถือว่าทันเวลาหากเอ็มซีทไี ด ้รับการแจ ้งเตือน
ภายในหรือก่อนวันครบกาหนด การแจ ้งเตือนทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับหลังจากนั น
้ จะไม่รวมอยู่ในการจัดสรรค่าสิทธิ
จนกว่าจะมีการจัดสรรค่าสิทธิครัง้ ต่อไปโดยวิธก
ี ารปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี
3. แจ้งเตือนการแสดงสด
ในหลายกรณี มีผลงานดนตรีกรรมที่มีก ารแสดงสดในสถานที่และร ้านค ้าอื่น ๆ ที่ไ ม่ส ามารถหาตารางการ
แสดงได ้ตามปกติ แต่ให ้ถือว่าเอ็มซีทไี ด ้รับรู ้การจัดแสดงดังกล่าวและพร ้อมจะจัดสรรค่าสิทธิ โดยถือเสมือน
มีรายละเอียดของของการแสดง และมีค่าลิขสิท ธิ์ 10,000 บาทขึน
้ ไป และด ้วยเหตุนี้ สมาชิก จึงควรแจ ้ง
ให ้เอ็ ม ซีท ีท ราบล่ว งหนา้ เกีย
่ วกั บ การแสดงดั งกล่าว เมือ
่ มีก ารแจ ้งเตือ น เอ็ ม ซีท ีอาจมีเวลาเพียงพอที่จะ
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อนุญาตให ้ใช ้สิทธิในการแสดงทีม
่ ป
ี ั ญหาได ้ทุกครัง้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรค่าสิทธิ สมาชิกควร
กรอกข ้อมูล ในแบบฟอร์มและแจ ้งกลั บไปที่ "แจ ้งเตือนการแสดงสด" ของเอ็ม ซีท ี และขอความกรุณ าให ้
เจ ้าของร ้านค ้าหรือผู ้จัดงานลงนามเพือ
่ รับรองความถูกต ้อง
4. ประเภทการจ ัดสรรเงินคืน
ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ใช ้เพลงสามารถจัดส่งรายการใช ้งานได ้อย่างถูกต ้อง และรายได ้จากงานดังกล่าวอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม และมีการจัดประเภทการจัดสรรแยกตรงตามแต่ละการใช ้งาน นีจ
่ ะทาให ้เอ็มซีทส
ี ามารถจัดสรรเงิน
ค่าสิทธิทจ
ี่ ัดเก็บมาจากผู ้ใช ้งานเพลง คืนไปยังเจ ้าของงานซึง่ มีการนาออกแสดงหรือแพร่เสียงแพร่ภาพ ได ้
ตรงประเภทการจัดสรรตามใช ้งานนัน
้ ๆ
4.1 ประเภทการจัดสรร การแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์
ในการแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์ รายได ้ค่าลิขสิทธิจ
์ ะถูกจัดเก็บจากผู ้ผลิตรายการในแต่ละช่อง เอ็มซี
ทีตระหนักดีว่าผู ้ผลิตรายการต่างๆ มีขนาดผู ้ชมแตกต่างกัน ดังนั น
้ จึงได ้มีการตัดสินว่า การให ้คะแนนผู ้ชมจะ
ถูกนามาใช ้ในการจัด สรรค่าลิขสิท ธิข
์ องแต่ล ะช่อ งรายการในสถานี เหตุผลที่อยู่เบื้อ งหลั งคือ จะมีก ารให ้
คะแนนสูงกับช่องทีเ่ รตติง้ ผู ้ชมสูงกว่า เพราะผู ้ชมทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ขน
ึ้ ก็ยอ
่ มเผยแพร่งานดนตรีด ้วยการเข ้าถึงสูง
้
กว่า รายได ้สาหรับงานดังกล่าวจะค่อนข ้างสูงกว่างานชินเดียวกันทีอ
่ อกอากาศในช่องทีม
่ ค
ี ะแนนเรตติง้ ผู ้ชม
ต่ากว่า ในกรณี ทไี่ ม่สามารถให ้คะแนนเรตติง้ ผู ้ชมได ้ จะมีการใช ้ส่วนแบ่งรายได ้และหรือดัชนีเนื้อหาเพลง
ของสถานีแทน ในอนาคตเมือ
่ มีสถานีหรือช่องใหม่ ก็จะมีการสร ้างหมวดหมู่การจัดสรรประเภทนั น
้ ๆ ตามมา
ด ้วย
4.2 ประเภทการจัดสรร การเผยแพร่ทางวิทยุ
เช่นเดียวกับการออกอากาศทางโทรทัศน์ ประเภทของผู ้ฟั งจะถูกใช ้เพือ
่ กาหนดค่าลิขสิทธิท
์ จ
ี่ ัดสรรคืนในแต่
ละช่องของสถานีวท
ิ ยุ ในอนาคตเมือ
่ มีส ถานี หรือช่องใหม่ก็จะมีการสร ้างหมวดหมู่การจัดสรรประเภทนั น
้ ๆ
ตามมาด ้วย
4.3 ประเภทการจัดสรร การเผยแพร่ทั่วไป
ประเภทหมวดหมูก
่ ารจัดสรร ได ้ถูกตัง้ ขึน
้ สาหรับการใช ้งานต่อไปนี้:
Hotel
Airline
Restaurant
Bar/ Pub/ Lounge/ Disco
Karaoke
Single Event
Concert
Retail & Shop
Internet
Mobile Business
Cinema
Fitness Bowling
Hospital & Other
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4.4 การจัดสรรค่าสิทธิจากผู ้ให ้บริการดิจต
ิ อล
บริษัทฯ จะจัดสรรค่าสิทธิตามรายงานการใช ้งานเพลงทีไ่ ด ้รับมาจากผู ้ให ้บริการดิจต
ิ อล
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ให ้บริการดิจต
ิ อลได ้จัดสรรเงินรายได ้จากการใช ้งานเพลงของบุคคลทีไ่ ม่ใช่สมาชิกบริษัทฯรวมอยู่
ด ้วย บุค คลที่ไ ม่ใ ช่ส มาชิก บริษั ทฯ นั ้นสามารถขอรั บ เงินในส่ว นของตนได ้ โดยรับ รองความเป็ นเจ ้าของ
ลิข สิท ธิแ
์ ละรั บ รองว่ า ตนยิน ดี รับ ผิด แทนบริษั ทฯ ในความเสีย หายหรือ ค่ า ใช ้จ่ า ยใด ๆ ที่ อ าจเกิด จาก
บุคคลภายนอกได ้อ ้างสิทธิเรียกร ้องในเงินจานวนดังกล่าวนั น
้ , นอกจากนี้ บุคคลทีไ
่ ม่ใช่สมาชิกบริษัทฯ ที่
ประสงค์จะรับ เงินจานวนดั งกล่าว ต ้องนาส่งข ้อมูล หรือเอกสารอันจาเป็ นในการรับเงินค่าสิท ธิม าแสดงต่อ
่ เพลง ชือ
่ ศิลปิ น และเลขประจางานเพลงหรือเลขทีใ่ ช ้
บริษัทฯ ด ้วยเช่น หลักฐานการเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ์ ชือ
ระบุเนื้อหาอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
บริษัทฯ จะเก็บเงินจานวนดังกล่าวข ้างต ้นเอาไว ้ ตามระยะเวลาทีส
่ ามารถกระทาได ้ตามกฎหมาย
5. การคานวณค่าสิทธิจากรายงานการใชเ้ พลง
การคานวณค่าสิทธิจากรายงานการใช ้เพลง เป็ นเครือ
่ งมือพืน
้ ฐานในการจัดสรรคืนค่าลิขสิทธิท
์ เี่ ก็บรวบรวมไว ้
เอ็มซีทจ
ี าเป็ นต ้องร ้องขอรายงานการใช ้เพลงจากผู ้ออกอากาศ และผู ้ใช ้งานเพลงบางรายเพือ
่ วัตถุประสงค์นี้
กาหนดเวลาในการรับ รายงานการใช ้เพลง คือปลายเดือ นมกราคม เป็ นความตัง้ ใจของเอ็ม ซีท ีในการการ
้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ในความเป็ นจริงแม ้ว่าอาจจะไม่
คานวณค่าสิทธิจากรายงานการใช ้เพลงให ้เสร็จสิน
คุ ้มค่าในด ้านราคาหากจะคานวณค่าสิทธิจากข ้อมูลให ้ครบสมบูรณ์ทัง้ หมด เนื่องจากมีข ้อมูลจานวนมหาศาล
่ ตัวอย่างทีก
ทีส
่ ด
ุ แล ้วการคานวณค่าสิทธิจะขึน
้ อยู่กับระบบการสุม
่ าหนดขึน
้ ตามหลักความถูกต ้อง ความเป็ น
ธรรม และความคุ ้มค่าทางการเงิน
นอกจากรายงานการใช ้เพลง เอ็มซีทย
ี ังได ้นาระบบตรวจจับลายนิว้ มือเพลง (Music Fingerprint) ของบริการ
BMAT และ Intensive Watch มาใช ้ตรวจสอบการจัดสรรคืนค่าลิขสิทธิ์ ซึง่ ระบบดังกล่าวมีมาตรฐานสากล มี
ความถูกต ้องเทีย
่ งตรง ได ้รับการยอมรับจากเจ ้าของสิทธิทั่วโลก
5.1 การเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนโดยการแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์
ปั จจุบัน รายงานของช่องรายการโทรทัศน์ทัง้ หมดจะได ้รับการคานวณค่าสิทธิ 2 แบบ คือ
1. รายงานการใช ้เพลงด ้วยระบบการตรวจจับลายนิว้ มือเพลง (Music Fingerprint) ของบริการ BMAT
่ ตัวอย่าง รายได ้ทีเ่ กิดขึน
2. ตามเกณฑ์การสุม
้ ของแต่ละช่อง การจัดเรตผู ้ชมตามแต่ละช่อง และเนื้อหา
่ ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม สาหรับช่อง
เพลง จะถูกตรวจสอบและใช ้เป็ นพืน
้ ฐานในการปรับแผนการสุม
รายการเพลงของผู ้แพร่เสียงแพร่ภาพในประเทศ(Local)แบบฟรีทวี ี ทีอ
่ อกอากาศงานมิวสิควิดโี อ
และสิง่ ลักษณะคล ้ายกันนัน
้ จะมีการคานวณค่าสิทธิจากรายงานของรายการทัง้ หมด(ไม่สม
ุ่ )
5.2 การเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนโดยการออกอากาศทางวิทยุ
เช่นเดียวกับการแพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์ การออกอากาศทางวิทยุ มีการคานวณค่าสิทธิจากรายงาน
2 แบบ คือ
1. รายงานการใช ้เพลงด ้วยระบบการตรวจจับลายนิว้ มือเพลง (Music Fingerprint) ของบริการ BMAT
หรือ Intensive Watch
่ ตัวอย่างการออกอากาศทางวิทยุ ซึง่ ขึน
2. แผนการสุม
้ อยูก
่ ับการจัดประเภทผู ้ฟั งและรายได ้ จากการใช ้
่ อิเล็กทรอนิกส์ ข ้อมูลที่
งานระบบคอมพิวเตอร์ สถานีวท
ิ ยุได ้เริม
่ ส่งรายงานของรายการเพลงด ้วยสือ
ได ้รับจึงถูกคานวณค่าสิทธิอย่างครบถ ้วน เนื่องจากภาระงานและค่าใช ้จ่ายลดลง
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5.3 การเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนในงานทั่วไป
ผู ้ใช ้งานเพลงตามประเภทต่อไปนี้ ซึง่ ถูกกาหนดด ้วยหมวดหมูก
่ ารจัดสรรแยกประเภท จะต ้องส่งรายงานการ
ใช ้เพลงและหลักการคานวณค่าสิทธิตามนี้:
แหล่งรายได ้ผู ้ใช ้งานเพลง

การคานวณค่าสิทธิ

ผู ้ให ้บริการเพลงแบคกราวนด์

่ ตัวอย่างจากผู ้ให ้บริการเพลงรายใหญ่
สุม

เพลงเปิ ดในอากาศยาน

่ ตัวอย่างจากผู ้ให ้บริการเพลงในอากาศยาน
สุม

เพลงเปิ ดในห ้างร ้าน

การแจงนับ 100%

กล่องคาราโอเกะ

่ ตัวอย่างจากชาร์ตเพลงยอดนิยมในคาราโอเกะ
สุม

คอนเสิรต
์ เล่นสด

การแจงนับ 100%

่ เพลง)
เพลงรอสายในทีท
่ างาน (มีรายชือ

การแจงนับ 100%

โทรศัพท์มอ
ื ถือ – โทรคมนาคม

การแจงนับ 100%

5.4 อย่างไรก็ตาม ในความเป็ นจริงมีผู ้ใช ้เพลงทีไ่ ม่เก็บรายงานการใช ้เพลง หรือจาเป็ นต ้องใช ้กาลังคนและ
เวลาทีไ่ ม่คุ ้มค่าเพือ
่ จะให ้ได ้รายงานการใช ้เพลงมา ในกรณีดังกล่าว เมือ
่ รายงานการใช ้เพลงปกติไม่สามารถ
หาได ้ สิง่ ทีต
่ ้องใช ้เป็ นรายงานการใช ้เพลงเพือ
่ การวิเคราะห์ คือ:
1. Radio pool (Radio Song list จาก 12 สถานี และ ระบบตรวจจับเพลง เช่น BMAT หรือ Intensive
Watch)
2. TV pool (BMAT)
3. Digital pool (YouTube / Apple Music / Joox)
4. Background Music Service Providers’ song list pool
ทัง้ นี้ สัดส่วนการนารายงานลาดับที่ 1-4 มาใช ้วิเคราะห์กับแต่ละแหล่งรายได ้ผู ้ใช ้งานเพลง ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของคณะกรรมการบริษัท จะกาหนดนโยบายการจัดสรร (Distribution Policy) เป็ นคราวๆ ไป
แหล่งรายได ้ผู ้ใช ้งานเพลง
1. สวนสนุก
2. ธนาคาร
3. บาร์
4. ลานโบว์ลงิ่
5. ทีจ
่ อดรถ
6. ปาร์ตเี้ ต ้นรา
7. ห ้างสรรพสินค ้า
8. ปาร์ตรี้ ับประทานอาหาร
9. งานสังสรรค์แฟนคลับ
่ โชว์
10. งานแฟชัน
11. ร ้านทาผม
12. ศูนย์สข
ุ ภาพ / ฟิ ตเนส
13. ตู ้เพลง
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14. วงดนตรีเล่นสด
15. น้ าพุดนตรี
16. เพลงรอสายในทีท
่ างาน
(สาหรับการใช ้งานเพลงจานวนมาก)
17. ลิฟต์โดยสาร
18. บริษัทบันทึกเสียง
19. โรงพยาบาล
20. ร ้านอาหาร
21. ร ้านค ้าปลีก
22. ชอปปิ้ งมอลล์
23. ลานเสก็ต
24. งานแสดงสินค ้า
25. คลีนค
ิ
26. วิดโี อวอลล์
27. โรงแรม
28. ดิสโก ้
6. ระบบการให้คะแนนการเผยแพร่
6.1 ในการจัดสรรเงินคืน เอ็มซีทจ
ี ะกาหนดคะแนนการเผยแพร่ให ้กับแต่ละงาน โดยมีพน
ื้ ฐานตามปั จจัยต่างๆ
ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 6.2 ด ้านล่าง มูลค่าต่อคะแนนการเผยแพร่ จะคานวณโดยหารยอดรวมค่าลิขสิทธิท
์ จ
ี่ ะจัดสรร
ในแต่ละหมวดหมู่ โดยมีตัวตัง้ เป็ นคะแนนการเผยแพร่ ทัง้ หมดในหมวดหมู่การจัดสรรนั น
้ รายได ้ของแต่ละ
้ งานจะถูกกาหนดโดยจานวนคะแนนการเผยแพร่ทงี่ านมีอยู่
ชิน
6.2 คะแนนการเผยแพร่จะได ้มา ดังนี:้
Performance credit(s) of a work
= Music Usage Value (MUV) x Duration point x Time Zone Weight (if applicable)
คะแนนการเผยแพร่ของงาน = มูลค่าการใช ้งานดนตรี x แต ้มระยะเวลา x น้ าหนักโซนเวลา (ถ ้ามี)
6.2.1 มูลค่าการใช ้งานดนตรี (MUV)
้ งานดนตรีชน
ิ้ เดียว สามารถถูกนาไปใช ้ในบริบทต่างๆ กัน เช่น ในภาพยนตร์, รายการทีว ี หรือการแพร่
ชิน
เสียงแพร่ภาพ มูลค่าการใช ้งานดนตรี (MUV) จึงถูกใช ้เพือ
่ สะท ้อนความแตกต่างในคุณค่าของเพลงทีม
่ ก
ี าร
ใช ้งานต่างกัน
6.2.1.1 คาจากัดความการใช ้งานเพลง
Music usage
การใชง้ านเพลง
Serious Music (SER)
เพลงบรรเลง
Pop music (POP)

Definition
คาจาก ัดความ
การใช ้งานเพลงบรรเลง คือ การแสดงในคอนเสิรต
์ ที่แสดงสดหรือ
ทางวิทยุกระจายเสียง
งานดนตรีกรรมนอกเหนือจากเพลงบรรเลง ที่แสดงสดในคอนเสิรต
์
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เพลงป็ อป

หรือออกอากาศทางวิทยุ

Theme title (FT)
เพลง Theme

งานทีป
่ ระพันธ์ไว ้เฉพาะสาหรับงานใดๆ, การแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือ
ภาพยนตร์ หรือ เป็ นงานทีม
่ อ
ี ยู่ก่อนแล ้วซึง่ นามาใช ้เพื่อเป็ นตัวแทน
ของงานการแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือภาพยนตร์ โดยปกติแล ้วจะถูกนา
ออกแสดงหรือแพร่เสียงแพร่ภาพในตอนต ้นและตอนท ้ายของงาน,
การแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือภาพยนตร์
Visual (FV)
งานเพลงที่ถูก ใช ้ในรายการโทรทั ศน์หรือภาพยนตร์เพื่อ ส่งเสริม ให ้
เพลง Visual
รายการหรือภาพยนตร์นัน
้ มีความต่อเนื่อง และมีเสียงให ้นั กแสดงได ้
ยินในรายการหรือในภาพยนตร์ ทัง้ นี้หมายความรวมถึงการแสดงสด
และมิวสิคด
ิ โี อทีเ่ ผยแพร่ทางโทรทัศน์
Background (FB)
งานเพลงที่ ใ ช ้ในรายการโทรทั ศ น์ ห รือ ภาพยนตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม ให ้
เพลง Background
รายการหรือภาพยนตร์นัน
้ มีความต่อเนื่อง แต่นักแสดงในรายการหรือ
ในภาพยนตร์ไ ม่ ไ ด ย้ ิน เสีย งดั ง กล่ า ว ส าหรั บ ในวิท ยุ คื อ งานที่ ใ ช ้
ประกอบการเปิ ดเพลงของดีเจ หรือเพลงทีใ่ ชเพื่อเป็ นส่วนเสริมของ
ละครวิทยุ
Interval (IM)
งานเพลงที่แพร่เสียงแพร่ภ าพทางโทรทั ศ น์ เพื่อ จุ ด ประสงค์ในการ
้ ๆ ระหว่างรายการ งานมิวสิควิดโี อมัก
เติมเต็มรอยต่อหรือช่วงพักสัน
ถูกใช ้เพือ
่ จุดประสงค์ดังกล่าวนี้
Commercial Jingle (COM)
งานเพลงที่ใ ช ้ในสปอตโฆษณาหรือ การแถลงต่ อ สาธารณชนของ
รัฐบาล
Programmer promo (PI)
งานเพลงที่แพร่เสียงแพร่ภ าพทางโทรทั ศ น์ห รือ วิท ยุ เพื่อ โฆษณา
รายการทีอ
่ อกอากาศในช่องของตนเอง
Signature tune of commercial ส าหรั บ โทรทั ศ น์ เ ท่ า นั ้ น , งานเพลงที่ เ ปิ ดก่ อ นและหลั ง จากเข า้
break (ST)
โฆษณาของรายการ
Signature tune of news, traffic, ส าหรั บ วิท ยุ เ ท่ า นั ้น , งานเพลงที่ เ ปิ ดเพื่ อ แจ ้งว่ า เป็ นรายการข่ า ว,
weather & finance (ST)
จราจร, พยากรณ์อากาศ และการเงิน
Station ID (SI)

งานเพลงทีใ่ ช ้ประกอบเพลงประจาของสถานีวท
ิ ยุหรือโทรทัศน์

Trademark (TM)

งานเพลงทีถ
่ ูกแพร่เสียงแพร่ภาพในตอนต ้นหรือตอนจบของรายการ
โทรทั ศน์ห รือภาพยนตร์ เพื่อบอกให ้ทราบถึงตั วตนของผู ้สร ้างหรือ
ผู ้นาออกจาหน่าย

6.2.1.2 การพิจารณามูลค่าการใช ้งานดนตรีในโทรทัศน์
Music usage
การใช ้งานเพลง
Theme title (FT)
เพลง Theme
Visual (FV)
เพลง Visual
Background (FB)
เพลง Background
Interval (IM)

การพิจารณามูลค่าการใช ้งานดนตรี (MUV)
1.00
2.00
0.90
0.80
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Background (FB)

0.50

Commercial Jingle (COM)

0.45

Programmer promo (PI)

0.35

Station ID (SI)

0.30

Trademark (TM)

0.30

6.2.1.3 การพิจารณามูลค่าการใช ้งานดนตรีในวิทยุ/ คอนเสิรต
์ / ภาพยนตร์
Music usage
การใช ้งานเพลง
Serious music/ Pop music
งานเพลงบรรเลงและเพลงป็ อป
Theme title
เพลง Theme
Visual

การพิจารณามูลค่าการใช ้งานดนตรี (MUV)
1.00
1.00
1.00

Signature tune for news, traffic, 0.80
weather & finance
Interval

0.80

Background

0.50

Commercial Jingle

0.45

Station ID

0.40

Programme promo

0.40

Trademark

0.30

6.2.2 การแปลงแต ้มระยะเวลา
6.2.2.1 สาหรับงานเพลงบรรเลงและเพลงป็ อปทีแ
่ สดงสดในคอนสิรต
์ หรือถ่ายทอดทางวิทยุ

ตารางแปลง
From

To

Duration-points

จากเวลา

ถึง

แต ้มระยะเวลา
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0'01”

1'00"

0.50

1'01"

2'00"

1.00

2'01"

3'00"

1.50

3'01"

4'00"

2.00

4'01"

5'00"

2.50

5'01"

6'00"

3.00

6'01"

7.00"

3.50

701"

8'00"

4.00

8'01"

9'00"

4.50

9'01"

10'00"

5.00

10'01"

11'00"

5.50

11'01"

12'00"

6.00

12'01"

13'00"

6.50

และต่อๆ ไป
แต ้มระยะเวลา จะมีคา่ 0.5 ต่อทุกๆ ช่วงเวลา 1 นาที หรือช่วงใดช่วงหนึง่ นัน
้
6.2.2.2 สาหรับการใช ้งานเพลงทีน
่ อกเหนือจาก ข ้อ 6.2.2.1 ด ้านบน
Music Usages
การใช ้งานเพลง

ตารางแปลง I

แต ้มพืน
้ ฐาน

0.000

จานวน(เวลา)ทีเ่ พิม
่

0' 15"

แต ้มทีเ่ พิม
่

0.125

เวลาสูงสุด

999'30"

แต ้มสูงสุด

499.750

Conversion table I

Theme title
เพลงธีม
Visual
เพลงวิชวล
Commercial Jingle
จิงเกิล
้ เพือ
่ การค ้า
Programme promo
เพลงโปรโมทรายการ
Signature tune
เพลงประจา
Station ID
เพลงประกอบสถานี
Trademark
เพลงเครือ
่ งหมายการค ้า
Background
เพลงพืน
้ หลัง
Interval
เพลงช่วงพัก
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6.2.3 การให ้น้าหนักตามช่วงเวลา สาหรับผู ้แพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์
ผู ้แพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์ยังคงเป็ นสถานีโทรทัศน์ทม
ี่ อ
ี ท
ิ ธิพลมากทีส
่ ุดในประเทศไทย แม ้ว่าจะมี
การแข่งขันกับผู ้ออกอากาศรายใหม่ เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างมากในการจัดเรตผู ้ชมในช่วงเวลาต่างๆ
จึงถือเป็ นสิง่ ทีจ
่ าเป็ นเพื่อสะท ้อนถึงการจัดความนิยมผู ้ชม ในการกาหนดเครดิต การนาออกเผยแพร่ ให ้กับ
งานที่ออกอากาศในช่อ งเหล่า นี้ ตามรูป แบบการดูในประเทศไทย ได ้มีก าหนดช่วงเวลาต่อไปนี้ ส าหรับ ผู ้
ออกอากาศโทรทัศน์ การให ้คะแนนผู ้ชมโดยเฉลีย
่ ทีไ่ ด ้รับ จากโปรแกรม BMAT หรือผู ้วิจัยมาตรฐานระดั บ
นานาชาติอน
ื่ ๆ เป็ นประจาทุกปี เพือ
่ กาหนดน้ าหนักช่วงเวลา
ช่วงเวลาต่างๆ สาหรับผู ้แพร่เสียงแพร่ภาพทางโทรทัศน์
Time zone

Duration

ช่วงเวลาหลัก

19.00 – 22.59 น

ช่วงเวลารอง

17.30 – 18.59 น และ
23.00 – 00.29 น

ช่วงเวลาปกติ

00.30-17.29 น

เอ็ ม ซีท ีจ ะเฝ้ าติด ตามพั ฒ นาการการแพร่เสียงแพร่ภ าพภายในประเทศ เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสมของ
น้ าหนักช่วงเวลาสาหรับช่องสถานีอน
ื่ ด ้วยเช่นกัน
7. ค่าลิขสิทธิส
์ ท
ุ ธิทส
ี่ ามารถจ ัดสรรคืนได้
หลักการทั่วไปเพือ
่ คานวณค่าลิขสิทธิส
์ ท
ุ ธิทส
ี่ ามารถจัดสรรคืนได ้ เป็ นไปตามรายการด ้านล่าง
รายรับค่าลิขสิทธิต
์ ามจริง
+

รายรับจากแหล่งอืน
่

=

รายรับรวม

-

ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการ

=

ค่าลิขสิทธิส
์ ท
ุ ธิทส
ี่ ามารถจัดสรรคืนได ้

เช่น รายได ้จากการลงทุน

8. ลาด ับขนของค่
ั้
าลิขสิทธิ์
8.1 การจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิก
์ ารเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนให ้แก่ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย จะต ้องเป็ นไปตามสัดส่วน
การแบ่งขัน
้ พืน
้ ฐานดังต่อไปนี้ สัดส่วนดังกล่าวนี้ในทุกกรณีอาจมีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดจากการตกลงกัน
เป็ นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ยกเว ้นว่า จะไม่มก
ี รณีทส
ี่ ่วนแบ่งของพับลิชเชอร์หรือส่วน
แบ่งรวมของพับลิชเชอร์ทัง้ หมดของงานบางงานเกินกว่ากึง่ หนึง่ (50%) ของค่าลิขสิทธิท
์ จ
ี่ ัดสรรได ้ทัง้ หมด
งานทีไ่ ม่มพ
ี ับลิชเชอร์
1. ผู ้ประพันธ์ทานอง
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2. ผู ้ประพันธ์ทานอง

50.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

50.00%

3. ผู ้ประพันธ์ทานอง

100.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง (งานสาธารณะ)

0.00%

4. ผู ้ประพันธ์ทานอง (งานสาธารณะ)

0.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง
5. ผู ้ประพันธ์ทานอง

100.00%
50.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง (งานสาธารณะ)

0.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้องใหม่

50.00%

6. ผู ้ประพันธ์ทานอง (งานสาธารณะ)
ผู ้เรียบเรียง
7. ผู ้ประพันธ์ทานองและผู ้ประพันธ์คาร ้อง (งานสาธารณะ)
ผู ้เรียบเรียง
8. ผู ้ประพันธ์ทานองและผู ้ประพันธ์คาร ้อง (งานสาธารณะ)

0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้องใหม่

50.00%

ผู ้เรียบเรียง

50.00%

งานทีม
่ พ
ี ับลิชเชอร์
1. ผู ้ประพันธ์ทานอง
พับลิชเชอร์

50.00%
50.00%

2. ผู ้ประพันธ์ทานอง

25.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

25.00%

พับลิชเชอร์

50.00%

3. ผู ้ประพันธ์ทานอง

25.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

25.00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้ประพันธ์ทานอง)

25,00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้ประพันธ์คาร ้อง)

25.00%

4. ผู ้ประพันธ์ทานอง

25.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

25.00%

พับลิชเชอร์และผู ้รับช่วงพับลิชเชอร์

50.00%

5. ผู ้ประพันธ์ทานอง

16.66%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

16,66%

ผู ้รับช่วงผู ้ประพันธ์คาร ้อง

16.66%

พับลิชเชอร์ และผู ้รับช่วงพับลิชเชอร์

50.00%
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6. ผู ้ประพันธ์ทานอง (งานสาธารณะ)

0.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

50.00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้ประพันธ์คาร ้อง)

50.00%

7. ผู ้ประพันธ์ทานอง

50.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง (งานสาธารณะ)

0.00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้ประพันธ์ทานอง)

50.00%

8. ผู ้ประพันธ์ทานอง (งานสาธารณะ)

0,00%

ผู ้เรียบเรียง

50.00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้เรียบเรียง)

50.00%

9. ผู ้ประพันธ์ทานอง (งานสาธารณะ)

0.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

25.00%

ผู ้เรียบเรียง

25.00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้ประพันธ์คาร ้อง)

25.00%

พับลิชเชอร์(ของผู ้เรียบเรียง)

25.00%

8.2 หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการนาออกเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน
8.2.1 สาหรับการนาออกเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน ซึง่ ผลงานทัง้ หมดเป็ นการขับร ้องเหมือนต ้นฉบับ ผู ้ประพันธ์
คาร ้องจะได ้รับส่วนแบ่งตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากเป็ นเวอร์ชันเสียงร ้องทีท
่ าขึน
้ จากผลงานทีต
่ ้นฉบับเป็ น
แบบเฉพาะเครือ
่ งดนตรี (Instrumental) ผู ้ประพันธ์คาร ้องจะได ้รับส่วนแบ่งเฉพาะเมือ
่ ใช ้เวอร์ชันเสียงร ้อง
เท่านัน
้
ั่ ต ้นฉบับหรือเวอร์
8.2.2 การนาออกเผยแพร่ ด ้วยการแสดงเฉพาะเครือ
่ งดนตรี โดยเกิดข ้อขัดแย่งว่า เวอร์ชน
ชั่นของประเทศปลายทางที่ถูก นาออกแสดง ให ้นากฏ Amalfi Resolution ของ CISAC มาบั งคั บ ใช ้ และ
สัดส่วนการแบ่งสรรจะเป็ นดังต่อไปนี้
ผู ้ประพันธ์ทานอง

25.00%

ผู ้ประพันธ์คาร ้อง

16.67%

ผู ้รับช่วงผู ้ประพันธ์คาร ้อง

8.33%

พับลิชเชอร์ และผู ้รับช่วงพับลิชเชอร์

50.00%

8.3 หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับผู ้รับช่วงพับลิชเชอร์
8.3.1 ในกรณีทส
ี่ ัญญาระหว่างผู ้ประพันธ์และพับลิชเชอร์ต ้นฉบับของผลงาน มอบสิทธิในส่วนแบ่งแก่พับลิช
เชอร์ทั ง้ หมด ส่ว นแบ่ ง ดั งกล่ า วนั ้น จะถู ก แบ่ ง ระหว่ า งพั บ ลิช เชอร์ต ้นฉบั บ และผู ร้ ับ ช่ว งพั บ ลิช เชอร์ ตาม
บทบัญญัตข
ิ องสัญญาผู ้รับช่วงพับลิชเชอร์ จะไม่มก
ี ารแบ่งจากส่วนแบ่งของผู ้ประพันธ์
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8.3.2 ถ ้าสัญญาพับลิชเชอร์ต ้นฉบับไม่ได ้กาหนดส่วนแบ่งทีจ
่ ่ายให ้กับผู ้ประพันธ์และผู ้จัดพิมพ์ตามลาดับ แต่
ระบุวา่ การแบ่งต ้องสอดคล ้องกับกฎการจัดสรรค่าลิขสิทธิข
์ องเอ็มซีท ี เอ็มซีทจ
ี ะถือว่า – ในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้รับช่วง
พับลิชเชอร์ – ส่วนแบ่งของพับลิชเชอร์จะเพิม
่ ขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ แต่รวมสูงสุดแล ้วไม่เกิน 50% และส่วนแบ่ง
ของผู ้ประพันธ์ก็จะลดลงในลักษณะเดียวกัน หากส่วนแบ่งของพับลิชเชอร์ดงั ้ เดิมไม่ใช่ 50%
8.4 หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับการเรียบเรียง เอ็มซีทไี ม่มก
ี ารจัดสรรส่วนแบ่งใด ๆ ให ้แก่ผู ้เรียบเรียง
8.5 หลักเกณฑ์เกีย
่ วกับส่วนแบ่งของนักแต่งทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชิก
8.5.1 งานทีส
่ ร ้างสรรค์ของ เอ็มซีท ี
(i) หากพับลิชเชอร์ไม่ได ้เป็ นสมาชิก ส่วนแบ่งจะถูกชาระให ้แก่องค์กรของผู ้ประพันธ์ทานอง และ ผู ้ประพันธ์
คาร ้อง
(ii) หากผู ้ประพันธ์ทานอง และ ผู ้ประพันธ์คาร ้องไม่ได ้เป็ นสมาชิก ส่วนแบ่งของบุคคลดังกล่าวจะชาระ
ให ้แก่ผู ้ร่วมประพันธ์ทก
ุ คนเท่าๆ กัน
8.5.2 งานทีส
่ ร ้างสรรค์ของต่างประเทศ
(i) หากพับลิชเชอร์ไม่ได ้เป็ นสมาชิก ส่วนแบ่งจะถูกชาระให ้แก่องค์กรของผู ้ประพันธ์ทานองและผู ้ประพันธ์
คาร ้อง
(ii) หากผู ้ประพั นธ์ท านอง และ ผู ้ประพั นธ์ค าร ้องไม่ได ้เป็ นสมาชิก ส่ว นแบ่งของบุ ค คลดั งกล่า วจะช าระ
ให ้แก่องค์กรของพับลิชเชอร์ต ้นฉบับ หากงานนัน
้ ไม่มพ
ี ับลิชเชอร์ ส่วนแบ่งของนักแต่งทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชิกจะ
ถูกชาระให ้แก่องค์กรของผู ้ร่วมประพันธ์
(iii) ในกรณีทส
ี่ ว่ นแบ่งของนั กแต่งทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชิกถูกส่งคืนโดยองค์กรทีร่ ับเงินด ้วยสาเหตุใดก็ตาม เงิน
นัน
้ จะถูกส่งคืนไปในการจัดสรรรอบถัดไป และจะแบ่งด ้วยหลักการแบ่งตามสัดส่วน ให ้แก่ทก
ุ ฝ่ ายทีไ่ ด ้รับส่วน
แบ่งค่าลิขสิทธิใ์ นรอบการจัดสรรนัน
้
9. การแบ่งสรรพิเศษ
การแบ่งสรรสาหรับการเผยแพร่ทไี่ ม่มรี ายละเอียด - Unlogged Performance Allocation (UPA)
การแบ่งสรรสาหรับการเผยแพร่ทไ
ี่ ม่มรี ายละเอียด (UPA) ถูกทาขึน
้ เพื่อชดเชยการเผยแพร่ทถ
ี่ ูกละเว ้นจาก
การวิเคราะห์เนื่ อ งจากการสุ่ม ตั ว อย่างและปั จ จั ยอื่น การแบ่งสรรนี้ จ ะจ่ ายให ้แก่ส มาชิก ของ เอ็ ม ซีท ี และ
องค์กรต่างประเทศในเครือ ซึง่ จะได ้รับค่าลิขสิทธิใ์ นแต่ละรอบการจัดสรรตามวิธก
ี ารทีร่ ะบุไว ้ด ้านล่างนี้
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โดยสัดส่วนการแบ่งสรรเงิน จากยอดสุทธิ UPA ระหว่างสมาชิกผู ้สร ้างสรรค์เพลงสากลขององค์กรสมาชิกใน
เครือ ต่อ สมาชิกผู ้สร ้างสรรค์เพลงไทยสมาชิกของ เอ็มซีท ี จะเป็ นในสัดส่วน 30% ต่อ 70% (ทัง้ นี้ สัดส่วน
ดังกล่าวเป็ นผลสรุป จากมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการใหญ่)
9.1 UPA สาหรับสมาชิกของ เอ็มซีท ี
สัด ส่วน UPA ส าหรับ สมาชิกของ เอ็ม ซีท ี ก่อ นปี 2562 (2019) จะถูก ค านวณเท่ าๆ กั น จากเงิน UPA ใน
ประเทศทัง้ หมด หารด ้วยจานวนสมาชิกทุกราย* ของ เอ็มซีท ี
สัดส่วน UPA สาหรับสมาชิกของ เอ็มซีท ี ตัง้ แต่ปี 2019 เป็ นต ้นไป จะถูกคานวณจาก
1. UPA ทีห
่ ารเท่ากันด ้วยจานวนสมาชิกทุกรายของ เอ็มซีท ี - 80%
2. UPA ทีห
่ ารเท่ากันต่อจานวนเพลง** เฉพาะสมาชิกทีแ
่ ต่งเพลงออกเผยแพร่ครัง้ แรกในปี กอ
่ นหน ้าปี
ทีถ
่ ก
ู จัดสรร - 20%
หมายเหตุ
*หากงานของผู ้ประพั นธ์ท านองและผู ้ประพั นธ์คาร ้องไม่ได ้ถูกใช ้งานในช่วงเวลาสามปี ผู ้ประพั นธ์ทานอง
และผู ้ประพันธ์คาร ้องดังกล่าวจะไม่ได ้รับการแบ่งสรรนี้
** เฉพาะเพลงทีม
่ ก
ี ารเผยแพร่

9.2 UPA สาหรับองค์กรต่างประเทศในเครือ
i. สัดส่วน UPA (ต่างประเทศ) จะกาหนดตามแต่ละปี ทถ
ี่ ูกจัดสรร โดยมีพน
ื้ ฐานจากสัดสวนของค่าลิขสิทธิท
์ ี่
ถูกจัดสรรให ้สมาชิกของ เอ็มซีท ี ต่อสัดส่วนค่าลิขสิท ธิท
์ ั ง้ หมดที่จ่ายให ้องค์กรต่างประเทศในเครือในปี ที่
ผ่านมา
ii. จานวนของ UPA จะถูกคานวณตามสัดส่วน UPA (ต่างประเทศ) และแบ่งสรรให ้แก่องค์กรต่างประเทศใน
เครือทัง้ หมดเป็ นเงินเหมารวม โดยแบ่งตามสัดส่วนรายได ้จากการเผยแพร่ของแต่ละองค์กรในปี ทถ
ี่ ก
ู จัดสรร
iii. จะไม่มก
ี ารแบ่งสรร UPA ให ้แก่ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ ป็ นบัญชีพเิ ศษทีม
่ ไิ ด ้เป็ นสมาชิก และบัญชีพเิ ศษทีม
่ ี
การแย ้งสิทธิ (ดูข ้อ 10)
10. บ ัญชีพเิ ศษ
ในการจัดสรรครัง้ ใดๆ ค่าลิขสิทธิท
์ จ
ี่ ะชาระให ้แก่งานลิขสิทธิห
์ รือผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียฝ่ ายใดก็ตาม จะถูกจัดให ้
เป็ นเงินคงค ้างในบัญชีพเิ ศษ ในกรณีดังต่อไปนี้
10.1 บัญชีพเิ ศษทีม
่ ไิ ด ้เป็ นสมาชิก
10.1.1 งานทีส
่ ร ้างสรรค์ของเอ็มซีท ี
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หากผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียคนหนึ่งคนใดในงานสร ้างสรรค์ของเอ็มซีท ี ไม่ได ้เป็ นสมาชิก ส่วนแบ่งของบุคคล
ดังกล่าวจะถูกนาไปใส่ในบัญชีพเิ ศษนี้ ค่าลิขสิทธิจ
์ ะถูกเก็บไว ้จนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็ นสมาชิก จากนั น
้
จานวนเงินทีถ
่ อ
ื ไว ้นั น
้ จะชาระออกได ้ หากบุคคลดังกล่าวมิได ้เป็ นสมาชิกในช่วงเวลาทีม
่ ก
ี ารจัดสรรเงินครัง้
ถัดไป ค่าลิขสิทธิข
์ องบุคคลดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปทีป
่ ระเภทการจัดสรรทีต
่ รงกัน และจะได ้รับการจัดสรร
แบบตามสัดส่วนให ้แก่ทก
ุ ฝ่ ายทีไ่ ด ้รับค่าลิขสิทธิใ์ นประเภทการจัดสรรนัน
้ ๆ
10.1.2 งานทีไ่ ม่ใช่ของเอ็มซีท ี
ถ ้าในช่วงเวลาของการจัดสรร ไม่มเี อกสารรายละเอียดสาหรับงานที่ได ้นาออกเผยแพร่ หรือ แพร่เสียงแพร่
ภาพ แต่ผู ้ประพั นธ์ค นใดคนหนึ่งได ้รับ การระบุว่าเป็ นสมาชิก หรือ เจ ้าของลิขสิท ธิข
์ ององค์ก รในเครือ กฎ
CISAC Warsaw จะถูกนามาปรับใช ้เพือ
่ จัดสรรค่าลิขสิทธิด
์ ังกล่าว ค่าลิขสิทธิท
์ ัง้ หมดสาหรับงานนั น
้ ต ้องส่ง
ต่อไปยังองค์กรในเครือดังกล่าว องค์กรทีไ่ ด ้รับจะดาเนินการจัดสรรตามเอกสารทีม
่ ส
ี าหรับงานนัน
้
10.2 บัญชีพเิ ศษทีม
่ ก
ี ารแย ้งสิทธิ
10.2.1 องค์กรในเครือ
หากองค์กรในเครือแจ ้งแก่เอ็มซีทวี า่ มีการแย ้งสิทธิโดยการร ้องขอเป็ นลายลักษณ์อักษร เพือ
่ ให ้ค่าลิขสิทธิ์
นั น
้ ถูกระงับการจ่าย เอ็มซีท ีจะกาหนดให ้ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิด
์ ังกล่าว – ถ ้ามี – ทีไ่ ด ้รับ ผลกระทบจากการ
แย ้งสิทธินัน
้ ใส่ไว ้ในบัญชีนี้
10.2.2 สมาชิกของเอ็มซีท ี
i. หากมีการแย ้งสิทธิเกิดขึน
้ ระหว่างสมาชิก โดยที่เอ็มซีท ีได ้รับการแจ ้งเป็ นลายลักษณ์ อั กษรจากสมาชิก
เอ็ มซีท จ
ี ะปรึก ษาผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียอีกฝ่ ายหนึ่ง ตามที่ได ้ลงทะเบียนไว ้ในบั นทึก ของเอ็ม ซีท ี เพื่อขอรับ
ความคิดเห็นเกีย
่ วกับการแย ้งสิทธิดังกล่าว
ii. หากยังมิได ้รับการตอบกลับภายในหกเดือน เอ็มซีทจ
ี ะแจ ้งให ้ทุกฝ่ ายทราบว่าค่าลิขสิทธิ์ (ถ ้ามี) ทีแ
่ บ่งสรร
ให ้แก่งานทีม
่ ก
ี ารแย ้งสิทธิทไี่ ด ้รับผลกระทบนัน
้ จะถูกระงับไว ้เป็ นระยะเวลาหกเดือน
iii. การระงับดังกล่าวนั น
้ จะมีจนกว่าจะมีการตกลงกันถึงทีส
่ ด
ุ โดยสาเนาของการตัดสินของศาลซึง่ ออกโดย
โจทก์ ได ้ยืน
่ ให ้แก่เอ็มซีทภ
ี ายในระยะเวลาหกเดือน
iv. เอ็มซีท อ
ี าจใช ้ดุลพินิจในการยกเลิก การระงับ ชาระค่าลิขสิท ธิ์ และจัดสรรตามสัดส่วนการแบ่งสรรก่อ น
วันทีจ
่ ะมีการแย ้งสิทธิ หากไม่มก
ี ารดาเนินการตามกฎหมายภายในระยะเวลาหกเดือน หรือหากการแย ้งสิทธิ
้
นัน
้ มิได ้ถูกดาเนินการให ้เสร็จสิน
10.2.3 การระงับข ้อพิพาทในการแย ้งสิทธิ
เมือ
่ เอ็มซีทไี ด ้รับแจ ้งจากสมาชิกหรือองค์กรในเครือต่างๆ ว่าการแย ้งสิทธิได ้รับการแก ้ไขแล ้ว ค่าลิขสิทธิท
์ ี่
ถูก ระงับนั ้น จะต ้องด าเนินการตามข ้อก าหนดในการระงับ ข ้อพิพ าท โดยมีเงื่อ นไขว่าข ้อกาหนดนั น
้ ต ้องไม่
ขัดแย ้งกับกฎการจัดสรรเงินคืน
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10.3 ค่าลิขสิทธิท
์ จ
ี่ ด
ั สรรไม่ได ้ในบัญชีพเิ ศษ
ในกรณี ทไี่ ม่มเี อกสารใดๆ และในกรณี ทแ
ี่ ม ้แต่กฎของ CISAC Warsaw Rule* ก็ไม่สามารถนาไปบังคับใช ้
ค่าลิขสิทธิจ
์ ะถูกใส่ไว ้ในบัญ ชีพเิ ศษนี้ จานวนเงินทีช
่ ลอการชาระภายใต ้เงือ
่ นไขเหล่านี้ อาจถูกนามาใช ้ใน
การชาระคืนหลังจากได ้ตรวจสอบความถูกต ้อง สาหรับการเผยแพร่ทไี่ ม่พบในการจัดสรรครัง้ ก่อนหน ้า
ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิท
์ ไี่ ม่ได ้รับการจัดสรรในบัญชีพเิ ศษ จะถูกเก็บไว ้เป็ นระยะเวลา 2 ปี สาหรับงานสร ้างสรรค์
ทัง้ ของประเทศไทยและงานสร ้างสรรค์ของต่างประเทศ เมือ
่ พ ้นระยะเวลาดังกล่าว ค่าลิขสิทธิท
์ ย
ี่ ังไม่มข
ี ้อมูล
หรือเอกสารสนับสนุน จะถูกนากลับเข ้าสูร่ ะบบการจัดสรรเงินคืนในรอบการจัดสรรถัดไป
[*CISAC Warsaw Rule คือ หากในช่วงเวลาของการจัดสรร ไม่มเี อกสารรายงานสาหรับงานทีไ่ ด ้ถูกนาออก
แสดงหรือ แพร่เสียงแพร่ภ าพ แต่ หากหนึ่งในผู ้สร ้างสรรค์ ถูก ระบุว่า เป็ นสมาชิก หรือ เจ ้าของลิขสิท ธิเ์ ป็ น
สมาชิกขององค์กรในเครือ ค่าลิขสิทธิท
์ ัง้ หมดสาหรับงานนี้ จะถูกจัดสรรให ้แก่ผู ้สร ้างสรรค์ทไ
ี่ ด ้รับการระบุ
ตัวตนหรือเจ ้าของลิขสิทธิ์ โดยการส่งต่อไปยัง องค์กรในเครือดังกล่าว]
10.4 งานทีไ่ ม่มห
ี นังสือมอบอานาจ
ค่าลิขสิทธิท
์ จ
ี่ ัดสรรคืนจะถูกชลอการชาระไว ้ก่อนในกรณีทส
ี่ มาชิกไม่สามารถส่งหนังสือมอบอานาจตามรอบ
การจัดสรรได ้ เงินดังกล่าวจะได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ชาระได ้เมือ
่ สมาชิกส่งเอกสารแล ้ว หากสมาชิกไม่ได ้ลงนาม
ในหนังสือมอบอานาจเกินกว่าสามปี จานวนเงินทีถ
่ ก
ู ชลอไว ้นัน
้ จะถูกส่งกลับไปในการจัดสรรเงินคืนครัง้ ต่อไป
และจะได ้รับการแบ่งสรรให ้ตามสัดส่วน แก่ทก
ุ ฝ่ ายทีไ่ ด ้รับค่าลิขสิทธิใ์ นการจัดสรรนัน
้
10.5 งานทีไ่ ม่มข
ี ้อมูลผู ้ติดต่อและรายละเอียดบัญชีธนาคาร
ค่ า ลิข สิท ธิท
์ ี่จั ด สรรคืน จะถู ก ชลอการช าระไว ้ก่อ น ในกรณี ท ี่ส มาชิก ไม่ ส ามารถให ้ข ้อมู ล การติด ต่ อ หรือ
รายละเอียดบัญชีธนาคารได ้ตามช่วงเวลาทีม
่ ก
ี ารจัดสรรเงินคืน เงินดังกล่าวจะได ้รับการอนุมัตใิ ห ้ชาระได ้เมือ
่
่ ารจัดสรรครัง้
ได ้รับข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นจากสมาชิก หรือจานวนเงินทีถ
่ อ
ื ครองมานานกว่าเจ็ดปี จะถูก ส่งกลับไปสูก
ต่อไป และจะได ้รับการแบ่งสรรให ้ตามสัดส่วน แก่ทก
ุ ฝ่ ายทีไ่ ด ้รับค่าลิขสิทธิใ์ นการจัดสรรนัน
้
้ สุดความเป็ นสมาชิก
10.6 การสิน
้ สุดการเป็ นสมาชิก ระยะเวลาทีม
เมือ
่ สมาชิกสิน
่ ผ
ี ลใช ้บังคับจะสืบเนื่องต่อไปไม่เกิน 12 เดือน หลังจากที่ เอ็ม
ิ้ สุด
ซีท ีได ้รับ หนั งสือ แจ ้งจากสมาชิก อย่า งไรก็ ด ี หากมีค่ าลิข สิท ธิท
์ ี่ยังไม่ไ ด ้ช าระซึง่ เก็ บ มาก่อ นวันที่ส น
สัญญา ให ้จ่ายเงินค่าลิขสิทธิน
์ ัน
้ แก่สมาชิกจนกว่าจะไม่เหลือยอดค ้างชาระ
11. การปร ับปรุงยอดค่าลิขสิทธิ์
รายงานการใช ้เพลงทีไ่ ม่สมบูรณ์จากผู ้ใช ้ดนตรีหรือการยืน
่ แจ ้งผลงานทีไ่ ม่สมบูรณ์ให ้แก่เอ็มซีทอ
ี าจนาไปสู่
รายงานการเผยแพร่ทไี่ ม่ครบถ ้วน ในแต่ละรอบการจัดสรรรค่าลิขสิทธิจ
์ านวนหนึง่ จากค่าลิขสิทธิส
์ ท
ุ ธิทจ
ี่ ่าย
ได ้ จะถูกจ่ายให ้แก่ผู ้ประพันธ์ทา่ นอืน
่ ๆ
12. ค่าลิขสิทธิท
์ ไี่ ด้ร ับจากองค์กรในเครือ
ค่าลิขสิทธิท
์ ถ
ี่ ูกจัดสรรให ้แก่สมาชิก จะต ้องเป็ นไปตามข ้อมูลทีไ่ ด ้รับจากองค์กรในเครืออย่างเคร่งครัดเป็ น
ประจาทุกปี ในเดือนธันวาคม
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13. การชาระขนต
ั้ า
่
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งค่าใช ้จ่ายทางบัญชีทไี่ ม่เหมาะสม เอ็มซีทจ
ี ะไม่ชาระเงินหากมูลค่าการจัดสรรเงินคืนทัง้ หมดที่
ออกโดยเช็ ค หรือ ดราฟต์ หรือ การโอนทางอิเลคทรอนิค ส์ ไม่ เกิน 10,000 บาท ส าหรับ องค์ก รในเครือ
ต่างประเทศ
14. ความถีใ่ นการจ ัดสรรเงินคืน
ในปั จจุบัน เอ็มซีทจ
ี ัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ - ซึง่ ครอบคลุมค่าลิขสิทธิท
์ เี่ รียกเก็บตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
ของปี กอ
่ นหน ้า – แบ่งเป็ นปี ละ 4 ครัง้ โดยรอบการจัดสรรเป็ นดังต่อไปนี้
ครัง้ ที่ 1
มีนาคม (March)

ครัง้ ที่ 2
มิถน
ุ ายน (June)

ครัง้ ที่ 3
กันยายน (September)

ครัง้ ที่ 4
ธันวาคม ( December)

15. ระบบต ัวเลขในการจ ัดสรรเงินคืน
ระบบตัวเลขในการจัดสรรเงินคืนของเอ็มซีท ี ประกอบด ้วยรหัสตัวเลขและตัวอักษร
i. รหัสตัวแรกหมายถึงชนิดของการจัดสรร
"P" - ค่าลิขสิทธิก
์ ารเผยแพร่ในประเทศไทย
"O" - ค่าลิขสิทธิก
์ ารเผยแพร่ในต่างประเทศ
"T" - ค่าลิขสิทธิก
์ ารสตรีมทางอินเทอร์เน็ ต
"D" - ค่าลิขสิทธิอ
์ น
ิ เทอร์เน็ ตและดาวน์โหลด
"M" – ค่าลิขสิทธิใ์ นการทาซ้างานดนตรีกรรม
่ อืน
"S" - ค่าลิขสิทธิก
์ ารนาไปประกอบสือ
่
่ โทรทัศน์
"T" - ค่าลิขสิทธิก
์ ารนาไปประกอบสือ
"G" – ค่าลิขสิทธิใ์ นสิทธิดนตรีกรรมและการเรียบเรียงทีใ่ ช ้เพือ
่ ละครเวที (บริหารจัดการแต่เพียงผู ้เดียวโดย
บริษัทตัวแทนทีม
่ ข
ี ้อตกลงกับเจ ้าของลิขสิทธิ)์
ii ตัวเลขสองตัวถัดไปในลาดับทีส
่ อง หมายถึงปี ทเี่ ก็บค่าลิขสิทธิ์
iii ตัวเลขสุดท ้ายหมายถึงตัวเลขระบุครัง้ /รอบการจัดสรร
16. การบริหารสิทธิการเผยแพร่ดนตรีกรรมและการเรียบเรียงทีใ่ ชเ้ พือ
่ ละครเวที
ภายใต ้หนั งสือมอบอานาจฉบับปั จจุบัน ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนของสมาชิก เอ็มซีทม
ี อ
ี านาจในการ
บริหารจัดการสิทธิการเผยแพร่เป็ นจานวนมากสาหรับสมาชิก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของนโยบาย เอ็มซีทไี ม่ได ้
บริหารหรืออนุญาตสิทธิการเผยแพร่ดนตรีกรรมและการเรียบเรียงทีใ่ ช ้เพือ
่ ละครเวที เว ้นแต่จะได ้รับการร ้อง
ขอเป็ นพิเศษจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในงานดังกล่าว เหตุผลมีดังนี้
16.1 งานดนตรีกรรมต่างประเทศ
องค์กรต่างประเทศไม่ได ้รับสิทธิในการอนุญาตสิทธิการเผยแพร่ดนตรีกรรมและการเรียบเรียงทีใ่ ช ้เพือ
่ ละคร
เวทีมาตัง้ แต่แรก ด ้วยเหตุนี้ เอ็มซีท ีจงึ มิได ้รับมอบอานาจให ้ออกใบอนุ ญ าตการเผยแพร่ในราชอาณาจักร
ไทย
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16.2 งานในประเทศไทย
การเผยแพร่ดนตรีกรรมและการเรียบเรียงทีใ่ ช ้เพือ
่ ละครเวที(Grand Right) ในประเทศไทยไม่ได ้เกิดขึน
้ บ่อย
นัก สมาชิกจึงมักจะเก็บค่าลิขสิทธิเ์ องโดยตรงจากผู ้จัดแสดงทีเ่ กีย
่ วข ้อง
อย่า งไรก็ ต าม เอ็ ม ซีท ีไ ด ้รับ สิท ธิใ นการอนุ ญ าตให ้ใช ้สิท ธิก ารเผยแพร่ ในงานละครเวทีก งึ่ ละครร ้อง และ
บัลเลต์ในหลายช่องทาง หากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดตรวจสอบบันทึกความเข ้าใจและหนั งสือบริคณห์
สนธิของเอ็มซีท ี
อนุมัตโิ ดย

คุณณฐพล ศรีจอมขวัญ

คุณวิรัช อยูถ
่ าวร

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการกิตม
ิ ศักดิ์
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