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OUR PROFILE 
--------------------------------------------------------- 

บรษิัท ลขิสิทธิ์ดนตรีบรษิัท ลขิสิทธิ์ดนตรี  ((ประเทศไทยประเทศไทย))  จ ำกดั จ ำกดั ““MMCCTT””  

เป็นองค์กรของนกัแตง่เพลงที่ด ำเนินงำนตำมเป็นองค์กรของนกัแตง่เพลงที่ด ำเนินงำนตำม  

หลักสำกลของกำรบรหิำรจดักำรลขิสทิธิ์หลักสำกลของกำรบรหิำรจดักำรลขิสทิธิ์ของ   ของ   

นันักกประพนัธ ์ประพนัธ ์((AAuutthhoorrss’’  CCoolllleeccttiivvee  

MMaannaaggeemmeenntt  OOrrggaanniizzaattiioonn))  

MCT มุ่งมั่นเจตนำรมย ์ ที่จะร่วมมือกับทุกๆ ฝ่ำย เพื่อสร้ำงระบบ

บริหำรจัดกำรลิขสิทธิ์งำนดนตรีกรรมโดยนักแต่งเพลงในประเทศ

ไทย ทั้งด้ำนกำรจัดเก็บและจัดสรรค่ำลิขสิทธิ์ที่มุ่งเน้น 

 ควำมโปร่งใส  

 ไม่แสวงก ำไร 

 ตรวจสอบได ้

 สอดคล้องกบัหลักกำรสำกล 

 

ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรโดยหลักสำกลนี้ ได้กำรยอมรับจำกนักแต่ง

เพลงทั่วโลก ว่ำเป็นกลไกที่ส่งผลตอบแทนถึงมือนักแต่งเพลง เป็น

ธรรม และให้ควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำนเพลงมำเป็นระยะเวลำ

ยำวนำน 

 

ปจัจบุนั MCT มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนขององค์กรนักแต่งเพลง

ที่ท ำสัญญำต่ำงตอบแทน (Reciprocal Agreement) ระหว่ำง

กันกว่ำ 33 ประเทศหลัก ครอบคลุม 78 ประเทศจำกทั่วโลก และมี

กำรท ำสัญญำดังกล่ำวกับนำนำประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี 

 

MCT จึงพร้อมที่จะยกระดับควำมคุ้มครองสิทธินักแต่งเพลงไทย ให้

ได้รับผลตอบแทนค่ำสิทธิ ในกรณีที่มีกำรใช้งำนในต่ำงประเทศ

ด้วยเช่นกัน 

 

MCT เป็นองคก์รนกัแต่งเพลง

แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รบั

การยอมรบัให้เป็นสมาชกิของ

สมาพันธ์ผูส้ร้างสรรค์และ

นักแต่งเพลงระหว่าง

ประเทศ 

 

 

CISAC: The International 

Confederation of 

Societies of Authors and 

Composers 

 

 

นอกจากนี้สมาชิก MCT 

สามารถเข้ารับทราบข้อมลู

ข่าวสารของนักแต่ง

ประพันธ์และองค์กรลิขสิทธ์ิ

จากทกุมมุโลกได้ที ่

www.cisac.org 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board of Directors 

2010-2012 

                                 

                

                              

         

                                       

                                                                                  

\ 

นายวรัิช อยู่ถาวร 
ประธานกรรมการบริหาร 

นายธนิต เชญิพพิัฒน์ 

รองประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวมาลินี สาคริก          

กรรมการบริหาร                          
มูลนิธิหลวงประดษิฐไพเราะ 

นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรตขิจร 

กรรมการบริหาร 

นายสมพจน์ สิงห์สุวรรณ 

 กรรมการบริหาร   

นายณพ ณรงค์เดช                         

กรรมการบริหาร                                         
บริษัท เคพเีอน็ มิวสิค แอนด์                           

เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 

นายอทิธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  

กรรมการบริหาร 

นายนัดดา บุรณศิริ                     

กรรมการบริหาร                                    
บริษัท วอร์นเนอร์แช็ปเปิล  มิวสิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

นายประทวน ฉิมพะวงษ์ 

กรรมการบริหาร 



 

 

 

 

 

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ MCT มีภำรกิจในกำรสนับสนุนผลงำนและกำร

สร้ำงสรรค์ของนักแต่งเพลงไทยให้ก้ำวไปในโลกระดับสำกล ให้ทัดเทียมนำนำ

ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นระบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรด้ำนลิขสิทธิ์  (Sister 

Societies) ครอบคลุมกว่ำ 80 ประเทศจำกทุกมุมทวีปทั่วโลก เพื่อให้ผลงำนของ

สมำชิก MCT ได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึงบนมำตรฐำนเดียวกัน 

 

นอกจำกนี้ MCT ยังมีสื่อกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับสมำชิกผ่ำนเว็ปไซต์ 

www.mct.in.th แ ล ะ  www.facebook.com/Music.Copyright.Thailand  ทั้ ง นี้

มิใช่เพื่อประโยชน์แก่ท่ำนสมำชิกเพียงประกำรเดียว 

แต่หมำยควำมรวมถึงกำรเป็นช่องทำงสื่อกลำงด้ำน

ข่ำวสำรอื่นๆ อำทิ เช่น กิจกรรม “Music-Give-

Charity” ที่ได้รับควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือ

จำกสมำชิกของ MCT ในกำรตอบแทนสิ่งดีๆกลับคืน

สู่สังคมของเรำด้วยเช่นกัน   

 

เรำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ในอนำคตอันใกล้นี้ 

MCT จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนวงกำร

เพลงของไทยให้มุ่งไปสู่อุตสำหกรรมเพลงระดับสำกลอย่ำงเต็มภำคภูมิ 

นำยวริชั อยูถ่ำวร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 

Message from  

“CHAIRMAN” 

http://www.mct.in.th/
http://www.facebook.com/Music.Copyright.Thailand


 

MCT’s Staffs 

 

 

 

 

 

1. จิตราภา พยัคฆโส General Manager 

2. ศศิพมิล  เนาวกลุ Accounting Finance & HR. Manager 

3. กานต์พาณิชย์ ภู่ตระกลู Database & Distribution Supervisor 

4. จฬุาพรรณ ปานทองค า Membership Supervisor 

5. สภุธิดา  กาญจนะ Asst. Supervisor Documentation 

6. ราเชนทร์   โอดเทิง Asst. Supervisor Distribution & Programmer 

7. ณรงค์  อินตาพวง Documentation & Distribution officer 

8. จรัณยา โรจนโสภณดิษฐ์ International Coordinator 

9. ภทรมล     สขุเสนา Documentation & Distribution officer 

10. โอชวิน โตสินธุ์ Membership officer 

  



 

Item Description ปี  2554 % ปี  2553 % 
            
1 รายได้  MCT         

1.1 รายได้คา่สิทธิจากหน่วยงานจดัเก็บ - MPC           30,572,964          94.9            25,706,628          95.2  
1.2 คา่สิทธิ Ringtone ดนตรีกรรมเพลงสากล               805,066            2.5                775,820            2.9  
1.3 คา่สิทธิเพลงพระราชนิพนธ์               120,804            0.4                  79,804            0.3  
1.4 คา่สิทธิรับจากต่างประเทศ               230,890            0.7                141,823            0.5  
1.5 คา่สิทธิท าซ า้                 55,000            0.2                  40,000            0.1  
1.6 รายได้อื่นๆ (ดอกเบีย้ ฯลฯ)               414,718            1.3                267,529            1.0  

  รวมรายได้  MCT         32,199,442       100.0          27,011,604       100.0  

2 ค่าใช้จ่าย         
2.1 คา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บคา่สิทธิ - MPC             6,114,593          19.0             5,141,326          19.0  
2.2 คา่ใช้จ่าย MCT            6,057,639          18.8             5,296,062          19.6  
2.3 ภาษีเงินได้นิติบคุคล               742,199            2.3                626,886            2.3  

  รวมค่าใช้จ่าย         12,914,431  
        
40.1  

        11,064,274  
        
41.0  

  ยอดคงเหลือ         19,285,011  
        
59.9  

        15,947,330  
        
59.0  

3 ยอดจัดสรรค่าสิทธิหลังหกัค่าใช้จ่าย         
3.1 ยอดจดัสรรคา่สิทธิที่จดัเก็บจากสถานประกอบ         

  การทัว่ไปโดย MPC           18,210,109          94.9            15,318,677          94.4  
3.2 ยอดจดัสรรคา่สิทธิ - ริงโทนเพลงสากล               610,609            3.2                668,179            4.1  
3.3 ยอดค่าสิทธิเพลงพระราชนิพนธ์               120,804            0.6                  79,804            0.5  
3.4 ยอดค่าสิทธิรับจากต่างประเทศ               207,801            1.1                127,641            0.8  
3.5 ยอดค่าสิทธิท าซ า้                 49,500            0.3                  36,000            0.2  
  รวมยอดจัดสรรค่าสิทธิ         19,198,823       100.0          16,230,301       100.0  

4 รายได้อื่นๆ          

4.1 รายได้อื่นๆ (ดอกเบีย้รับ ฯลฯ)               414,718              -                  267,529              -    
4.2 รายได้อื่นๆ (MCT)               413,669              -                  269,629              -    
4.3 ภาษีเงินได้นิติบคุคล -             742,199              -    -             626,886              -    

  รวมยอดรายได้อื่นๆ                 86,188  
            
-    

-             89,728  
            
-    

หมายเหต ุ
   

 1 รายได้คา่สิทธิ  MPC  =  รายได้คา่สิทธิจากหน่วยงานจดัเก็บ  MPC (1.1)  หกั คา่ใช้จ่ายของ  MPC (2.1)  =   24,458,371  บาท 
2 คา่ใช้จ่าย MCT ( 2.2 ) ยอดตามงบการเงิน  6,606,639  บาท หกั Refund From MPC  549,000  บาท  คงเหลือ   6,057,639   บาท 

 

 

สรุปผลประกอบการในรอบปี 2554 

 



 

 
สรุปผลการจดัเก็บค่าสิทธิปี 

2554 

 

 

 

 

                

No. Customer ค่าสิทธิ ค่าใช้จ่าย คงเหลอื ค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย ยอดจัดสรร 

      MPC   MCT อืน่ ๆ   

                

1.1  Radio         4,573,679  (914,736)         3,658,943  (879,848) (54,884)         2,724,211  

1.2  Hotel         2,678,305  (535,661)         2,142,644  (515,231) (32,140)         1,595,273  

1.3  Airline         4,474,400  (894,880)         3,579,520  (860,750) (53,693)         2,665,077  

1.4 Restaurant         3,862,012  (772,402)         3,089,610  (742,944) (46,344)         2,300,322  

1.5 Bar/Pub/Lounge/Disco         2,080,732  (416,146)         1,664,586  (400,275) (24,969)         1,239,342  

1.6 Karaoke         1,645,617  (329,123)         1,316,493  (316,571) (19,747)            980,175  

1.7 Single Event            287,750  (57,550)            230,200  (55,355) (3,453)            171,392  

1.8  TV         2,406,159  (481,232)         1,924,927  (462,878) (28,874)         1,433,175  

1.9  Concert         4,799,967  (959,993)         3,839,974  (923,380) (57,600)         2,858,994  

1.10 Retail & Shop          2,386,715  (477,343)         1,909,372  (459,138) (28,641)         1,421,594  

1.11  Internet            318,712  (63,742)            254,970  (61,311) (3,825)            189,834  

1.12 Mobile Business             

   - Reproduction (K-New Media)              59,257  (11,851)              47,406  (11,399) (711)              35,295  

1.13 Reproduction             

   - Korean Music(Physical)            254,077  (50,815)            203,262  (48,877) (3,049)            151,335  

1.14 Fitness            515,650  (103,130)            412,520  (99,197) (6,188)            307,136  

1.15 Bowling            122,580  (24,516)              98,064  (23,581) (1,471)              73,012  

1.16 Hospital & Other            107,353  (21,471)              85,882  (20,652) (1,288)              63,942  

  รวม       30,572,964  (6,114,593)       24,458,371  (5,881,387) (366,875)       18,210,109  

หมายเหตุ  :   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ * ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
     

 

 



 

2.  ค่าสิทธิจาก   Ringtone  งานดนตรีกรรมเพลงสากล   

ล าดบั รายการ ค่าสิทธิ ค่าใชจ่้าย MCT ยอดจดัสรร 

          

2.1 สิทธิท าซ ้ าของ Publishers                 72,026  (7,203)                 64,823  

2.2 สิทธิเผยแพร่ฯของ MCT               732,962  (187,246)               545,716  

2.3 Joint Fund (M2G)                        78  (8) 70  

  รวม               805,066  (194,457)               610,609  
 

3.  ค่าสิทธิและรายได้อืน่ๆ       

ล าดบั รายการ ค่าสิทธิ ค่าใชจ่้าย MCT ยอดจดัสรร 

          

3.1 ค่าสิทธิเพลงพระราชนิพนธ์               120,804                          -                  120,804  

3.2 ค่าสิทธิรับจากต่างประเทศ               230,890  (23,089)               207,801  

3.3 ค่าสิทธิท าซ ้ า                 55,000  (5,500)                 49,500  

3.4 รายไดอ่ื้นๆ (ดอกเบ้ีย ฯลฯ)               414,718         (328,530.00)                 86,188  

  รวม               821,412  (357,119)               464,293  
 

 

 

 

 

 

ปี การจัดสรรค่าสิทธิเพลงไทย การจัดสรรค่าสิทธิเพลงต่างประเทศ 

2012 -2013 ครัง้ท่ี 1 – เดือนเมษายน ครัง้ท่ี 1 – เดือนสงิหาคม 

 ครัง้ท่ี 2 – เดือนกนัยายน* ครัง้ท่ี 2 – เดือนพฤศจิกายน 

● ● ●   *ครั้งที ่2 – เดือนกนัยายน* = เมือ่นกัแต่งมีค่าสิทธิ ณ ขณะนัน้เกิน 10,000 บาท  

Distribution Plan 
2012-2013 

 



 

  MCT’s Seminars: 

เดือนสิงหาคม 2554 ท่ีผ่านมา ทาง MCT ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม “MIS@Asia 

Meeting In Thailand” โดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ Singapore (COMPASS), Vietnam 

(VCPMC) และ Philippines (FILSCAP) เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพลง, การจัดสรรค่า

สิทธิ ฯลฯ ให้เป็นสากลและมีการด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 

Music Brainstorming: 

MCT ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของผู้สนับสนุนงานสัมมนา “ระดม

สมองสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย” ณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน า้ไท โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ในอุตสาหกรรมเพลงหลายท่านขึ้นร่วมเสวนาแสดงความ

คิดเห็น มมุมองในแง่มมุต่างๆเก่ียวกับอุตสาหกรรมเพลงไทยใน

ยคุปัจจุบันและอนาคต โดยบอร์ดบริหารของทาง MCT ได้รับ

เกียรติให้เป็นผู้ร่วมเสวนาบนเวทีภายในงานนีด้้วยเช่นกัน 



 

 

“Music-Give- Charity” 

  

MCT’s Activities: 

MCT ได้จัดท าโครงการ “Music-

Give-Charity” ขึน้ เพ่ือเป็นการ

ตอบแทนส่ิงดีๆกลับคืนสู่สังคม 

โดยในรอบปี2554 ท่ีผ่านมาน้ัน 

ทาง MCT ได้จัดโครงการดังกล่าว

ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การตั้ง

กล่องรับบริจาคตามสถานท่ีต่างๆ 

หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิก

นักแต่งเพลงของบริษัทฯ ได้แก่ วง 

Coffee Break, Jungo และวง ETC 

ซ่ึ ง ร า ย ไ ด้ ท้ั ง หมดโดย ไ ม่ หั ก

ค่าใช้ จ่ายใดๆได้น าไปมอบให้

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เพ่ือน าไป

ช่ว ย เห ลือผู้ ป ระสบ อุทกภั ย ท่ี

เกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ีของประเทศ

ไทย 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
3,305,179       

                        
1,554,967       

                     
1,711,584       

                       
78,464       

                          MCT

1,364,664       
                     MCT

346,920       
 

 

1. กำรสุ่มตัวอยำ่งขอ้มลูกำรใช้เพลงจำกสถำนประกอบกำร 

 

 ในป ี2554 นี ้MCT ได้ สุ่มตัวอย่ำงข้อมูลกำรใช้เพลงทั้งสิ้น 3,305,179 รำยกำร จำกสถำน

ประกอบกำรต่ำงๆที่จ่ำยค่ำสิทธิ ซึ่งข้อมูลสุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำว มีรำยละเอียดแยกตำมภำษำ ได้ดังน้ี : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NO Business_Name เพลงภาษาไทย เพลงภาษาอังกฤษ 

ของสมาชิก MCT ไม่ใช่สมาชิก MCT 

1 RADIO 41,742 175,831 183,731 

2 HOTEL 58,872 247,131 226,283 

3 AIRLINE 286 3,946 23,666 

4 RESTAURANT 58,225 228,831 182,436 

5 BAR/PUB/LOUNGE/DISCOTHEQUE 74,068 328,809 451,932 

6 KARAOKE 76,643 268,976 152,936 

7 SINGLE EVENT 0 0 29 

8 TV 8 10 252 

9  CONCERT 12 25 498 

10 RETAIL & SHOPS 1,668 8,780 39,906 

11 INTERNET 3,084 15,791 80,124 

12 FITNESS 2,243 10,118 20,648 

13 BOWLING  15,001 33,182 9,273 

14 HOSPITAL& OTHER 15,068 43,234 183,253 

Total 346,920 1,364,664 1,554,967 

  

 

ขอ้มลูสุม่ตวัอยำ่งดงักลำ่ว มรีำยละเอยีดแยกตำมประเภทสถำนประกอบกำรที่จำ่ยคำ่สทิธิ ดงันี ้: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
หมำยเหต ุ: ภำษำอืน่ๆ ประกอบดว้ยดงัตอ่ไปนี ้   

   

 

จนี 49,850   
 

  

 

ญีปุ่น่ 20,932   
 

  

 

เกำหล ี 3,092   
 

  

 

ไตห้วนั 3,011   
 

  

 

ฮอ่งกง 1,579   
 

2. กำรจัดสรรค่ำสิทธิเผยแพร่ต่อสำธำรณชนงำนดนตรีกรรมของสมำชิก 

      กำรจัดสรรค่ำสิทธิประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

2.1 จัดสรรตำมข้อมูลสุ่มตัวอย่ำงกำรใช้เพลง : ด ำเนินกำรจัดสรรด้วยระบบ MIS@Asia 

(Music Information System @ Asia) โดยแยกจัดสรรตำมโพล คือตำมรำยได้ของประเภท

สถำนประกอบกำร กับข้อมูลสุ่มตัวอย่ำงเพลงของประเภทสถำนประกอบกำรน้ัน ๆ ดังแสดงในรูป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเภทกำรจดัสรร รำยละเอยีด 

1.  จัดสรรตำมข้อมูลสุ่มตัวอย่ำงด้วยระบบ  

     MIS @ Asia 

50 %  ของยอดจัดสรร 

2.  UPA แบบที่ 1 30%  ของยอดจัดสรร 

3.  UPA แบบที่  2 20%  ของยอดจัดสรร 

2.2 กำรจัดสรรชดเชยให้เพลงที่อำจมีกำรใช้แต่ไม่พบข้อมูลกำรสุ่มตัวอย่ำง (UPA: 

Unlogged Performance Allocation) : กำรจัดสรร UPA นี ้ เป็นกำรจัดสรรค่ำสิทธิแบบพิเศษ

บนพื้นฐำนควำมจริง ของหลักสถิติกำรสุ่มตัวอย่ำงเพลงว่ำไม่สำมำรถให้ข้อมูลกำรใช้เพลงได้

สมบูรณ์ตำมควำมจริงทั้งหมด  

ดังนั้น UPA จึงเสมือน กำรจัดสรรชดเชยให้กับสมำชิกที่เพลงอำจมีกำรใช้ เล่น/เปิดใน

สถำนประกอบกำรแต่ไม่พบในข้อมูลกำรใช้จำกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ในป ี2553 นี ้มติคณะกรรมกำรให้จัดสรร UPA แบ่งเป็น 2 สว่น ดังนี ้

 UPA แบบที ่1:  จัดสรรให้สมำชิกทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 UPA แบบที ่ 2:  จัดสรรตำมจ ำนวนเพลงของสมำชิกที่มีในฐำนข้อมูลเพลงของ 

MCT 

      โดยสรปุมติกรรมกำรบริหำร มีมติในกำรแบ่งยอดจัดสรรดังกล่ำวคือ 

 



 

 

3. ค ำอธบิำย ใบรำยละเอียดของผลกำรจดัสรรคำ่สิทธิด้วยระบบ MIS @ Asia  

 รำยละเอียดกำรจัดสรรด้วยระบบ MIS @ Asia นี ้มีค ำอธิบำยหลักๆ ตำมใบตัวอย่ำงที่แนบ  ดังนี้ 

3.1 ใบตัวอย่ำงนี้เป็นรำยละเอียดของสมำชิก คือ นำยดนตรี  ลิขสิทธิ์  ซึ่งมีเพลงที่ถูกใช้ตำม

ข้อมูลสุ่มตัวอย่ำง 4 เพลง 

 

3.2 เพลงที่พบในกำรสุ่มตัวอย่ำงทั้ง 4 เพลง มีรำยละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 เพลง “รักใหม่ที่ลิขสิทธิ์ดนตรี” ซึ่ง นำยดนตรี เป็นผู้แต่งทั้งค ำร้องและท ำนอง (แสดง

โดยC=Composer   และ A=Author ในคอลัมภ์ “ROLE” หรือ A) ดังนั้น นำยดนตรีจึงมีสิทธิ์

ครบ 100% ในเพลงนี ้(คอลัมภ์ “OWN” หรือ B) เพลงนี้พบกำรใช้จำก 

- วิทยุ  (แสดงโดย RD01 ในคอลัมภ์ C หรือ “SOURCE”) มีค่ำสิทธิเป็น 3,114.2292 

บำท (ระบบคอมพิวเตอร์จะค ำนวณและแสดงผลเป็นทศนิยม 4 หลัก)  

- คำรำโอเกะ (โดยแสดงด้วย KA02 ในคอลัมภ ์ C หรือ “SOURCE”) มีค่ำสิทธิ์เป็น 

23.1216 บำท 

3.2.2 เพลง “เลอทักดัง ๆ” พบในฐำนข้อมูลว่ำ นำยดนตรี แต่งค ำร้อง (A:Author) โดยไม่พบ

ข้อมูลว่ำใครเป็นผู้แต่งท ำนอง (จึงแสดงโดยค ำว่ำ “WARSAW RULE”)  และเพลงนี้พบกำร

ถูกใช้ในคำรำโอเกะ, ผับ/บำร์, ฟิตเนส ,โบลลิ่ง และ  (โดยแสดงด้วย KA01,BP01,FB02 และ 

HT01 ตำมล ำดับ)   

3.2.3 เพลง “อำกำรทอย” เป็นเพลงที่ นำยดนตรีเป็นผู้แต่งท ำนอง (C:Composer) และนำย

เก่งศักดิ์แต่งเนื้อร้อง (A:Author)  จึงมีสิทธิคนละ 50%  และนำยเก่งศักดิ์ก็เป็นสมำชิก MCT 

ด้วยเช่นกัน  

หมำยเหต ุ  : ใบแสดงผลของนำยดนตรี (ดังตัวอย่ำง) จะไม่แสดงยอดเงินของนำยเก่งศักดิ์เพรำะ

ยอดเงินจัดสรรของสมำชิกจะถือเป็นควำมลับของสมำชิกเฉพำะท่ำนน้ันๆ) 

 3.2.4 เพลง “เปิดใจ” เป็นเพลงที่ นำยดนตรีเป็นผู้แต่งท ำนองและแต่งเน้ือร้องร่วมกับนำยมัม 

ด ำเหลำ (นำยดนตรีเป็น CA และนำยมัมเป็น A) นำยดนตรีจึงมีสัดส่วน 75% ของเพลง (50% 

ในส่วนของผู้แต่งท ำนองและอีก 25% ในส่วนของผู้แต่งค ำร้องร่วมกันกับนำยมัม) 

3.3 เป็นกำรสรุป  โดย 

      3.3.1 สรุปจ ำนวนเงินและจ ำนวนเพลงแยกตำมประเภทสถำนประกอบกำร 

      3.3.2 สรุป จ ำนวนเงินและจ ำนวนเพลงทั้งหมดที่พบ 

 

























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับเงินค่าสิทธิเพลงไทย 
จากผลประกอบการปี 2554 (คร้ังท่ี 1) 

1 Paul John Hudson II 31 จิระชยั ฉตัรโชคชยักลุ 

2 Pierantonio Gualtieri 32 จิระวฒัน ์ตนัตรานนท ์ 

3 กร กีรติกวีกาญจน์ 33 เจริญ แซ่หลี 

4 กรภทัร์ คงเจริญ  34 ฉลาด กมลรัตน์ 

5 กรูฟวิ่นเฮา้ส์ เรคคอร์ด บจก. 35 ฉตัรชยั ดุริยประณีต 

6 กฤชยศ เลิศประไพ 36 เฉลิมศรี จงวานนท ์(ทายาท) 

7 กฤษติกร พรสาธิต 37 ชนสิทธ์ิ สิงห์ศิริพร 

8 กษิดิศ ทาโส 38 ชรัส เฟ่ืองอารมย ์

9 กสิ นิพฒันศิ์ริผล 39 ชลิต นิธิกิตติกุล 

10 กญัญา โชคธนาชยักลุ 40 ชวลัวิทย ์ยิง่ยศเสนี 

11 กญัญาภคั ผวิพรรณ 41 ชชัวาลย ์ภกัดีศรี 

12 กาํแหง เกรียงไกรธรณี 42 ชยัรัตน ์เทียบเทียม 

13 กิตติ กาญจนสถิตย ์ 43 ชยัรัตน ์วงศเ์กียรติขจร 

14 กิตติ ชูเกียรติเมธา 44 ชยัวธัน ์รัตนธรรม 

15 กีรติ ศิริสุทธิพฒันา 45 ชยัอนนัต ์ ตรีสารศรี (วงพองพอง) 

16 กลุธร ศิลปบรรเลง (ทายาท) 46 ชาญดา ลียะวณิช (ทายาท) 

17 เกียรตินคร ประชากุล 47 ชาตรี ศิลปสนอง 

18 คฑาวธุ ศรีทบัทิม 48 ชาสินี ม่ิงช่ืน 

19 เคพีเอน็ มิวสิค แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์บจก. 49 ชูขวญั  อุไรพงษ ์

20 จรัญ คาร์น 50 โซน่ี มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต ์โอเปอร์เรต้ิง (ประเทศไทย) บจก. 

21 จกักฤช เกียรติธาํรงกลุ 51 ณธนา หลงบางพลี 

22 จกัรกฤษณ์ มฆันาโส 52 ณรงค ์เดชะ 

23 จกัรพชัร อิศรางกรู ณ อยธุยา 53 ณรงค ์สุขสมบท 

24 จกัรา เวียนวิวฒัน ์ 54 ณรงคว์ิทย ์เตชะธนะวฒัน ์

25 จิตติพล บวัเนียม 55 ณรงคศ์กัด์ิ ศรีบรรฏาศกัด์ิวชัรากรณ์ 

26 จิตรกร  บวัเนียม 56 ณฐัพชัร์ เพช็รสิมาลยั 

27 จิตรกร มงคลธรรม 57 ณฐัวฒิุ พนัธ์สายเช้ือ 

28 จิตรลดา กรรมเศก  58 ณศัภสัร์ วิจิตรรัตนานนท ์

29 จิรพรรณ องัศวานนท ์ 59 ดนู ฮนัตระกลู 

30 จิรศกัด์ิ มีคุณ 60 ดาวี คงแจ่ม 

  
 



รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับเงินค่าสิทธิเพลงไทย 
จากผลประกอบการปี 2554  (ต่อ) 

61 ดาํรงค ์แนวศรีนาค 91 ธีรพงษ ์สวาสด์ิวงศ ์

62 ดาํรงคเ์ดช เจริญบุตร 92 ธีระศกัด์ิ วดีศิริศกัด์ิ 

63 ดีดี มิวสิค บจก. 93 นคร ถนอมทรัพย ์

64 เดชาพงษ ์ดวงศรี 94 นนท ์อุย้นอง 

65 ต่อพงศ ์น่ิมนวล 95 นภาภรณ์ อจัฉริยะกลุ (ทายาท) 

66 ตุล ไวฑูรเกียรติ 96 นราธิป ปานแร่ 

67 ถวลัย ์ปฏิภาคศิริ 97 นฤนาท  ถาวรบุตร (ทายาท) 

68 ทวิษยช์ญะ  ตั้งสหะรังษี 98 นวสุ อคัราภิรัตน์ 

69 ทีฆทศัน ์ทวิอารยกลุ 99 นวชั พานิชผล 

70 เทพนม สุวรรณะบุณย ์ 100 นิธิ วนดุรงคว์รรณ 

71 เทอดพล ขทุรานนท ์ 101 นุสรี เลาหวงศเ์พยีรพฒิุ 

72 เทียร่ี สุทธิยง เมฆวฒันา 102 เนติ ผอ่งพุทธคุณ 

73 ธงชยั ธงเงิน 103 เนรมิต พลเยีย่ม 

74 ธนเดช ผาสุขธรรม 104 บงกช ฮดัซนั 

75 ธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ 105 บพิตร วนัโท 

76 ธนบดีฐ ์ สุขสงวน  106 บรรเจิด สินธุฉํ่า 

77 ธนนัต ์เชิญพิพฒัธนสกลุ 107 บวรภสั จินตป์ระเสริฐ 

78 ธนาคม นวลนิรันดร์ 108 บญัชา ไชยรัตน์ 

79 ธนาคม พิทกัษส์งคราม 109 บญัชา ผาลี 

80 ธนิต เชิญพิพฒัน์ 110 บณัฑิต แซ่โงว้ (หมู Muzu) 

81 ธนิศร กลัยาณคุณากร 111 บตัเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด บจก. 

82 ธนิศร โหมานนัท ์ 112 บวัทอง สัญญากิจ (ทายาท) 

83 ธนิสร์ ศรีกล่ินดี 113 บุญหลาย แกว้ทอง 

84 ธเนศ นุ่มหอม 114 บูรพา ทองธชั (ทายาท) 

85 ธรรศ จนัทกลู 115 บูรพา อารัมภีร (ทายาท) 

86 ธรา เทียนธรรมชยั 116 ปกรณ์ ปานเจริญ 

87 ธรากร บุษบงไกรสรณ์ 117 ปกรณ์เกียรติ สุตวณิชย ์

88 ธนัย ์พรมพทุธา 118 ปฏิเวธ อุทยัเฉลิม 

89 ธานินทร์ เคนโพธ์ิ 119 ปธยัวฒัน ์วิจิตรเวชการบุญ 

90 ธานี วงศนิ์วติัขจร 120 ปภสัศิลป์ คีตวงศว์ชัร์ 

 
 
 



รายช่ือสมาชิกผู้ได้รับเงินค่าสิทธิเพลงไทย 
จากผลประกอบการปี 2554 (ต่อ) 

121 ปรชญา รามโยธิน (ม้ิน ETC.) 151 พีรดา กิตติรัตนโสภา  

122 ปรภวรรต คเชนทร 152 พีรพฒัน์  คงเพช็ร 

123 ปรเมศวร์ เหมือนสนิท 153 พีรยา โพธิชยั 

124 ประจวบ ดว้งมาลา 154 พีระศกัด์ิ ทศันวรานนท ์

125 ประทวน ฉิมพะวงษ ์ 155 เพชรี พรหมช่วย (ปฐมพร ปฐมพร) 

126 ประมวล จนัทรา 156 เพ่ิมศกัด์ิ ทรัพยโ์มกข ์

127 ประวิทย ์ สารีบุญ 157 ไพโรจน ์ธรรมรส (โอเล่ ETC.) 

128 ปราโมทย ์วิเลปะนะ 158 ภพธรรม ไชยกิจ 

129 ปริชญ ์หนูป่ิน 159 ภรัณย ูผูน้าํพล 

130 ปัญญา โกเมนไปรรินทร์ 160 ภทัรเมธ รัมมณีย ์

131 ปัถย ์ศรีประดิษฐ ์(ทายาท) 161 ภูษิต ศศิธรานนท ์

132 ปิติ ล้ิมเจริญ 162 มณฑวรรณ ศรีวิเชียร 

133 ปิยะ ครุธา 163 มธุรส วิสุทธกลุ (ทายาท) 

134 ปิยะ ประชากลุ 164 มนตช์ยั สัตยเทพ 

135 ผจญ บุญคง 165 มนตรี นุชดอนไผ ่

136 ผดุง ฉิมกลบั 166 ม่วงทอง สุขช่วย 

137 พงศธร วงศภ์ูรินทร์ 167 มานพ สุขพาสน์เจริญ 

138 พงศพิ์ธาน ธุวชัชยั 168 มาโนช พนัธ์ุนิล 

139 พงศภคั ทองเจริญ 169 มิน เนาวคุณ 

140 พณวรรธน ์พงศภ์กัดีบริบาล 170 มีศกัด์ิ นาครัตน์ 

141 พนเทพ สุวรรณะบุณย ์ 171 มุขพล จนัทรวงศ ์(ดอดจ ์วงโบก้ีดอดจ)์ 

142 พนสั หิรัญกสิ 172 มูลนิธิหลวงประดิษฐไ์พเราะ 

143 พรรณี พลางกรู (ทายาท) 173 เมธี ทวีทรัพย ์(วงพองพอง) 

144 พรลพชัร นรารัตนว์นัชยั 174 เมธี นอ้ยจินดา (วงโมเดิร์นด๊อก) 

145 พฤทธ์ิ ภทัรสุข 175 แมนรัตน ์ศรีกรานนท ์

146 พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ (วงพอส) 176 แมนลกัษณ์ ทุมกานนท ์(โซ่ ETC.) 

147 พลสันต ์พินิจคุณ (A-MOB) 177 แมนสรวง สุรางครัตน ์

148 พสิษฐ ์ธนชยับุญยรัตน ์(ออด้ี) 178 ไมเคิล สวสัด์ิเสวี 

149 พิเชษฐ น่ิมสุวรรณ์ 179 ยศพทัธ์ นิธิบูลยสิ์ริ  

150 พิสุทธ์ิ ทรัพยว์ิจิตร 180 ยทุธนา ศรีอาจ 
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181 ยทุธพล กลา้สงคราม 211 วนัเพญ็ บุญทรง (ทายาท) 

182 ยพุวฒัน ์แกว้ชนะ 212 วิชา สมัพนัธ์สโมสร 

183 ยนีูค เรคคอร์ดส บจก. 213 วินยั จรัสอาชา 

184 รณภพ อรรคราช 214 วินยั ไตรนทีภกัดี (วงพองพอง) 

185 รพี  ฮนัตระกลู 215 วิรัช อยูถ่าวร 

186 รพีพงศ ์ยงัวราสวสัด์ิ 216 วิริศิรินทร์ ประนอมเชย 

187 รสิก ดุษฎีพรรณ์ 217 วิวฒัน ์ ฉตัรธีรภาพ 

188 ระพี  ตรีบุปผา (ทายาท) 218 วีณา ประมาพนัธ์ 

189 ระวี กงัสนารักษ ์ 219 วีระนนท ์นวชานน 

190 รังสี สิงหลกะ 220 วีระพฒัน ์วงศล่์าม 

191 รัชพงศ ์โอชาพงศ ์ 221 วฒิุชยั สมบติัจินดา 

192 ราชนัย ์หิงหอ้ยทอง 222 ศรชยั  เรืองแสน 

193 รีโวล ์มิวสิค ครีเอชัน่ บจก. 223 ศรัณย ์วงศน์อ้ย (Mac Am.Pm) 

194 รุจิเศรษฐ ์มหาเพชร 224 ศรีสุภางค ์อินทร์ไทร 

195 เรวฒั อยูเ่จริญ 225 ศกัด์ิไท ชูรัตน์ 

196 เรืองกิจ ยงปิยะกลุ 226 ศาสสณัฑ ์บุญญาสยั 

197 เรืองฤทธ์ิ เอกะหิตานนท ์ 227 ศิลป์ศุภา ชมจินดา 

198 ฤทธิพร อินสวา่ง 228 ศิลาแลง อาจสาลี 

199 ลทัธ์ ใจจุฑามูล 229 ศิวพล เพชรทอง 

200 ลาํจวน ทรงเผา่ (ทายาท) 230 เศกสิทธ์ิ ฟเูกียรติสุทธ์ิ 

201 เลอธชั ธงศรีเจริญ (ทายาท) 231 เศรษฐพงศ ์ศิริยศ 

202 วนิดา ลอ้มไพบูลย ์ 232 สติ สติฐิต 

203 วรฉตัร วรราช 233 สนัน่ นาฑี 

204 วรวิทย ์กนิษฐนาคะ 234 สมชาย ตรุพิมาย 

205 วรวิทย ์แสงสีดา 235 สมชาย สันติฤทธ์ิ 

206 วราวุธ สุมาวงศ ์ 236 สมโชค เลา้เป่ียมทอง 

207 วสา พลเยีย่ม 237 สมพงษ ์ตระการพนัธ์ุ 

208 วสุพล ศรีบณัฑิตย ์ 238 สมพจน ์สิงห์สุวรรณ 

209 วนัชยั ป่ินทอง 239 สมพร  รัตนไพร 

210 วนัทนาพร นามสง่า 240 สมพร โชคดีมีบุญ 
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241 สมศกัด์ิ มานพ 271 สุนีย ์ อศัวชนะการ  

242 สมศกัด์ิ สกักาํปัง 272 สุปาณี  ยงยทุธ (ทายาท) 

243 สมสุข อินทรชุบ 273 สุภกิตต์ิ  ทีนะกลุ 

244 สมหวงั ช่วงโชติ 274 สุรชยั  พรพิมานแมน 

245 สมาน ครองเมือง 275 สุรพล สวิงรัมย ์

246 สยมุภู นิลวรรณ 276 สุรพนัธ์ ชาญวิชณานนัต ์

247 สรรชยั คลา้ยขาํ 277 สุรภทัร ภู่จาํเริญ  

248 สรัลยส์รกร เพชรขจรพชัร์  278 สุระชยั บุญแต่ง 

249 สร่างศลัย ์เรืองศรี (หนู มิเตอร์) 279 สุรัช ทบัวงั (เป้ ไฮร็อก) 

250 สราวุฒิ กิจวิกยั 280 สุรัตน ์หนูป่ิน 

251 สราวุธ โถชาลี 281 สุริยนต ์เกิดทุ่งย ั้ง 

252 สวสัดี วงศเ์จนสันต ์ 282 สุรีย ์ฝ้ันต้ือ 

253 สองสมิต บจก. 283 เสง่ียม บุญอาจ 

254 สณัห์ชุกรณ์ พิริยะธาํรงศกัด์ิ 284 เสริมศกัด์ิ นิวาศานนท ์

255 สารภี ศิริสัมพนัธ์ 285 โสตถินนัท ์ไชยลงัการณ์ (บี ETC.) 

256 สาโรจน ์เสมทรัพย ์ 286 อติพร เสนะวงศ ์(ทายาท) 

257 สาํเนียง ทองม่วง 287 อธิคม รอดอน้ 

258 สาํรวย เกิดศิริ (ทายาท) 288 อนนัต ์เธียรธรรมจกัร์ 

259 สิรพนัธ์ อมรพนัธ์ุ 289 อนุกลู บูรณะคุปต ์

260 สุจินต ์สุวรรณกิจกร 290 อนุชา กนัสา 

261 สุชาติ ศรีแสง 291 อนุชา อรรจนาวฒัน ์

262 สุเชษฐ ์โชติชินรัตน์ 292 อภิไชย เยน็พนูสุข 

263 สุดชาย ธรรมศิวพฒัน์ 293 อภิวฒัน ์พงษว์าท (หน่ึง ETC.) 

264 สุดาพร ศรียาภยั 294 อมรวฒิุ เมธสาตร์ 

265 สุทธิพงษ ์วฒันจงั 295 อรชุน วรหาญ 

266 สุทธิพงษ ์สมบติัจินดา 296 อรพรรณ สุคนัธนาค (ม.ร.ว) 

267 สุทธิรัตน ์วิชชาสุทธ์ิ 297 อริยะ นาคเกิด 

268 สุเทพ วงศก์าํแหง 298 อริยะ รัตนาภูผา 

269 สุนนัท ์แกว้คชชา 299 อริสมนัต ์พงศเ์รืองรอง 

270 สุนิสา มณีนิล (ทายาท) 300 อคัรวฒัน ์ โชติอมรพนัธ์ุ 
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301 อจัฉริยา ดุลยไพบูลย ์

302 อนัดามนั แตม้มาลา 

303 อมัพร ชาวเวียง 

304 อศัวา ภูธราพฒัน์  

305 อาทิตย ์ผดุงวิทย ์

306 อารียา พีรพงศเ์ดชา 

307 อิทธิพล เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา (เวสป้า) 

308 อุดม เฉลิมนนท ์

309 อุดม ทองสงคราม 

310 อุทยั  บุนทรีรัตน ์

311 อุไร มานพ 

312 อุษา พกุกะเวส (ทายาท) 

313 เอกชยั จุลภมรศรี 

314 เอครู มิวสิค บจก. 

315 เอน็ที ครีเอชัน่ บจก. 

316 ไอ-เวิร์คส แมเนจเมน้ท ์บจก. 
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