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วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553
ประเภทเว็บไซต์ Local (ISP)
เรือ
่ ง การมีไฟล์เพลงไว ้แจกจ่าย (เผยแพร่) โดยมิได ้รับอนุญาต
เรียน ท่านผู ้เกีย
่ วข ้อง บริษัท CAT TELECOM Data Comm.Dept,IDC Office (Th.)
ด ้วยสมาคมการค ้าผู ้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) ซึง่ เป็ นสมาชิกของสมาพันธ์ผู ้ผลิต
สิง่ บันทึกเสียงระหว่างประเทศ (International Federation of Phonographic Industry - IFPI)
ซึง่ มีสมาชิกค่ายเพลงกว่า 1,400 บริษัท จากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก ประกอบไปด ้วย 9 ค่ายเพลง
สากลหลักได ้แก่ บริษัท โซนี่ มิวสิค เอ็นเทอร์เทนเมนต์ , บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์
โอเปอร์เรติง้ (ประเทศไทย ) จากัด , บริษัท ดับเบิล
้ ยูอเี อ อินเตอร์เนชั่ นแนล อิง้ ค์ , บริษัท วอร์นเนอร์
ั
มิวสิค (ประเทศไทย ) จากัด , บริ ษัท ยูเอ็มจี เรค คอร์ดดิง้ เซอร์วส
ิ เซส อิงค์ , บริษัท ยูนเิ วอร์ซล
่ แนล เซอร์วส
มิวสิค (ประเทศไทย ) จากัด , บริษัท อีเอ็มไอ มิวสิค อินเตอร์เนชัน
ิ เซส จากัด , บริษัท
่ จากัด โดยทาหน ้าทีห
เอส.สแตค จากัด และบริษัท แพลตตินั่ม มาร์เก็ตติง้ แอนด์ดส
ิ ทริบวิ ชัน
่ ลักในการ
ิ ทางปั ญญาให ้กับสมาชิก
ดูแลคุ ้มครองสิทธิท
์
างทรัพย์สน
และงานอีกส่วนหนึง่ ของสมาคมฯ
คือ การสารวจการใช ้งานระบบอินเตอร์เนท เพือ
่ ค ้นหาและดาเนินคดีตอ
่ ผู ้ทีใ่ ช ้เพลงในลักษณะทีล
่ ะเมิด
สิทธิของงานสิง่ บั นทึกเสียง ในทีน
่ ี้ สมาคมฯ พบว่ามีการทาสา เนาเ สียงเพลงซึง่ มีไว ้เพือ
่ แจกจ่าย
รวมถึงเผยแพร่โดยไม่ได ้รับอนุญาตในเว็บไซต์รายละเอียดดังต่อไปนี้
www.xq28.org
IP address: 61.19.250.190
Found@Web page
http://zaa.xq28.org/viewtopic.php?f=4&t=5634

Artist: Westlife
Track: Smile
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8495562/W ... e.rar.html
Artist: Westlife
Track: Let There Be Love
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8496271/W ... e.rar.html

Artist: Westlife
Track: The Way You Look Tonight
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8497577/W ... t.rar.html
Artist: Westlife
Track: Come Fly with Me
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8497579/W ... e.rar.html
Artist: Westlife
Track: Mack the Knife
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8497578/W ... e.rar.html
Artist: Westlife
Track: I Left My Heart in San Francisco
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8498624/W ... o.rar.html
Artist: Westlife
Track: Summer Wind
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8498625/W ... d.rar.html
Artist: Westlife
Track: Clementine
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8498622/W ... e.rar.html
Artist: Westlife
Track: When I Fall in Love
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8498626/W ... e.rar.html
Artist: Westlife
Track: That's Life
Label: Sony Music
Link: http://www.ziddu.com/download/8498623/W ... e.rar.html

*ซึง่ มีกจิ กรรมให ้สมาชิกเข ้ามาแจกจ่ายลิงค์ไฟล์ข ้อมูลเสียงเพลงโดยไม่ได ้รับอนุญาตและให ้มีการ
ดาวน์โหลดไฟล์ข ้อมูลดังกล่าวได ้
เสียงเพลงภายในเว็บไซ ต์ดังกล่าวนัน
้ เกิดมาจากการสร ้างสรรค์และอยูใ่ นความดูแล
ของบริษัทสมาชิกสมาคมฯ สมาคมจึงใคร่ขอเรียนให ้ท่านทราบว่าการอัพโหลด
(Upload) งานสิง่
บันทึกเสียงทีไ่ ด ้รับความคุ ้มครองตามกฎหมาย และนาเสียงเพลงเหล่านีไ
้ ปทาให ้เข ้าถึงได ้ในระบบ
อินเตอร์เนทนัน
้ ต ้องได ้รับอนุญาตอย่ างถูกต ้องจากเจ ้าของสิทธิ์ การกระทาดังกล่าวโดยมิได ้รับ
อนุญาตย่อมถือเป็ นการละเมิดสิทธิข
์ องสมาชิกสมาคม
สมาคมฯเข ้าใจดีวา่ เสียงเพลงเหล่ านีไ้ ด ้ถูกทาขึน
้ โดยบุคคลทีส
่ าม ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้ความ
อานวยความสะดวกจากท่านในฐานะผู ้ให ้บริการ (ISP) ซึง่ ก่อให ้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสมาคมฯ
ในการนีส
้ มาคมฯ ขอแจ ้งให ้ทราบว่า ภายใต ้ความคุ ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นัน
้ การมีสว่ น
ร่วมในการละเมิดลิขสิทธิท
์ ก
ี่ ระทาโดยบุคคลทีส
่ ามนัน
้ ก็ถอ
ื ว่าเป็ นการกระทาความผิดทัง้ ทางแพ่งและ
อาญาด ้วยเช่นกันครับ
ซึง่ จุดประสงค์ของสมาคมฯ และสมาชิกนั ้ น คือความร่วมมือกับชุมชนออนไลน์และ
อินเตอร์เนทเพือ
่ ตอกย้าว่ามีความเข ้าใจในกฎหมายและมีการนาไปใช ้อย่างเหมาะสม สมาคมฯ หวังว่า
การสนับสนุนซึง่ กันและกันในการบังคับใช ้กฎหมายระหว่างอุตส
าหกรรมเพลงและอุตสาหกรรม
ออนไลน์ จะเสริมส ร ้างสภาพแวดล ้อมของธุรกรรมทางอินเตอร์เนท (E-commerce) ให ้เจริญงอกงาม
ยิง่ ขึน
้ ด ้วยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได ้รับความร่วมมือจากท่าน สมาคมฯจึงได ้ออกจดหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษรฉบับนีเ้ พือ
่ แจ ้งให ้ท่านทราบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิเ์ กิดขึน
้
โดยจดหมายฉบับนีส
้ มาคมฯ ใคร่ขอ
รบกวนท่านโปรดดาเนินการแ
จ ้งและ
ประชาสัมพันธ์ ต่อสมาชิกให ้ทาการแก ้ไขและรับทราบว่าการกระทาในลักษณะดังกล่าวเป็ นการละ เมิด
ลิขสิทธิข
์ องผู ้อืน
่ ครับ และ เพือ
่ เป็ นการระงับและป้ องกันมิให ้มีการส่งต่อสาเนาและเผยแพร่ไฟล์เพลง
โดยมิได ้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ดังกล่าวสมาคมฯ ขอให ้ท่านจัดหาข ้อมูลของบุคคลทีร่ ับผิดชอบในการ
จัดทาไฟล์เพลงดังกล่าวให ้แก่สมาคมฯ ครับ
หากท่านมีข ้อสงสัยเพิม
่ เติมโปรดติดต่อกลับมายังสมาคมฯ โดยทันที
สมาคมฯ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน
นายทรงยศ เมืองฤกษ์
สมาคมการค้าผูป
้ ระกอบธุรกิจบ ันเทิงไทย
(Thai Entertainment Content Trade Association)
ฝ่ ายลิขสิทธิท
์ างอินเตอร์เนท
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