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“Music gives a soul to the
universe, wings to the mind,
flight to the imagination,
and life to everything”
- Plato

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

MCT เป็ นองค์กรนักแต่งเพลงแห่ง
เดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับให้เป็ นสมาชิกของ
สมาพันธ์ ผูส้ ร้างสรรค์ และ
นั กแต่งเพลงระหว่างประเทศ

บริษท
ั ลิขสิทธิด
์ นตรี (ประเทศไทย)
จำกัด “MCT” เป็นองค์กรของนักแต่ง
เพลงทีด
่ ำเนินงำนตำม หลักสำกลของกำรบริหำรจัดกำร
ลิขสิทธิของ
์ ของ นักประพันธ์ (Authors’ Collective
Management Organization)

MCT มุ่งมัน
่ เจตนำรมย์ ที่จะร่วมมือกับทุกๆ ฝ่ำย เพื่อสร้ำงระบบ

บริหำรจัดกำรลิขสิทธิ์งำนดนตรีกรรมโดยนักแต่งเพลงในประเทศ
ไทย ทั้งด้ำนกำรจัดเก็บและจัดสรรค่ำลิขสิทธิ์ที่มุ่งเน้น





ควำมโปร่งใส
ไม่แสวงกำไร
ตรวจสอบได้
สอดคล้องกับหลักกำรสำกล

ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรโดยหลักสำกลนี้
ได้กำรยอมรับจำกนักแต่ง
เพลงทั่วโลก ว่ำเป็นกลไกที่ส่งผลตอบแทนถึงมือนักแต่งเพลง เป็น
ธรรม และให้ควำมสะดวกต่อผู้ใช้งำนเพลงมำเป็นระยะเวลำยำวนำน
ปัจจุบน
ั MCT มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนขององค์กรนักแต่งเพลงที่
ทำสัญญำต่ำงตอบแทน (Reciprocal Agreement) ระหว่ำงกัน
กว่ำ 37 ประเทศหลัก ครอบคลุม 80 ประเทศจำกทั่วโลก และมีกำร
ทำสัญญำดังกล่ำวกับนำนำประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี
MCT จึงพร้อมที่จะยกระดับควำมคุ้มครองสิทธินักแต่งเพลงไทย ให้

ได้รับผลตอบแทนค่ำสิทธิ ในกรณีที่มก
ี ำรใช้งำนในต่ำงประเทศด้วย
เช่นกัน

CISAC: The International
Confederation of Societies
of Authors and Composers

นอกจากนี้สมาชิก MCT
สามารถเข้ารั บทราบข้อมูล
ข่าวสารของนั กแต่งประพันธ์
และองค์ กรลิขสิทธิ์จากทุกมุม
โลกได้ที่ www.cisac.org

Board of Directors
2013-2014

นายวิรชั อยู่ถาวร

นายธนิ ต เชิญพิพฒั น์

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายชรัส เฟื่ องอารมย์

นายสมพจน์ สิงห์สุวรรณ

รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

นายอิทธิพล เสนี ยว์ งศ์ ณ อยุธยา

นายวีระนนท์ นวชานนท์

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

นายสร่างศัลย์ เรืองศรี

นายดนัย ฮันตระกูล

กรรมการบริหาร

บริษทั สองสมิต จากัด
กรรมการบริหาร

นายนัดดา บุ รณศิริ

นายคณิ ต พฤกษ์พระกานต์

บริษทั วอร์เนอร์แช๊ปเปิ ล มิวสิค (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด จากัด

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร
บ
ริ
ษั
ท

MCT ‘S ORGANIZATION CHART

Our Staffs

สรุปผลประกอบการในปี 2555
Item

Description

1

รายได้ MCT

1.1

รายได้ค่าสิ ทธิจากหน่วยงานจัดเก็บ - MPC

1.2

ค่าสิ ทธิ Ringtone ดนตรี กรรมเพลงสากล

1.3

ค่าสิ ทธิเพลงพระราชนิพนธ์

1.4

ค่าสิ ทธิรับจากต่างประเทศ

1.5

ค่าสิ ทธิทาซ้ า

1.6

รายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ย ฯลฯ)
รวมรายได้ MCT

ปี 2555

%

ปี 2554

%

36,604,400

88.4

30,572,964

94.9

257,079

0.6

805,066

2.5

61,000

0.1

120,804

0.4

3,083,523

7.4

230,890

0.7

-

-

55,000

0.2

1,416,806

3.4

414,718

1.3

41,422,809

100.0

32,199,442

100.0

2

ค่ าใช้ จ่าย

2.1

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าสิ ทธิ - MPC

7,320,880

17.7

6,114,593

19.0

2.2

ค่าใช้จ่าย MCT

7,350,858

17.7

6,057,639

18.8

2.3

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

813,665

2.0

742,199

2.3

15,485,403

37.4

12,914,431

40.1

25,937,406

62.6

19,285,011

59.9

22,774,442

87.8

18,210,109

94.4

205,663

0.8

610,609

3.2

61,000

0.2

120,804

0.6

2,466,818

9.5

207,801

1.1

-

49,500

0.3

429,483

1.7

86,188

0.4

25,937,406

100.0

19,285,011

100.0

รวมค่ าใช้ จ่าย
ยอดคงเหลือ
3

ยอดจัดสรรค่ าสิ ทธิหลังหักค่ าใช้ จ่าย

3.1

ยอดจัดสรรค่าสิ ทธิที่จดั เก็บจากสถานประกอบ
การทัว่ ไปโดย MPC

3.2

ยอดจัดสรร Ringtone ดนตรี กรรมเพลงสากล

3.3

ยอดค่าสิ ทธิเพลงพระราชนิพนธ์

3.4

ยอดค่าสิ ทธิรับจากต่างประเทศ

3.5

ยอดค่าสิ ทธิทาซ้ า

3.6

รายได้อื่นๆ
รวมยอดจัดสรรค่ าสิ ทธิ

-

หมายเหตุ
1

รายได้ค่าสิ ทธิ MCT = รายได้ค่าสิ ทธิ จากหน่วยงานจัดเก็บ MPC (1.1) หัก ค่าใช้จ่ายของ MPC (2.1) = 29,283,520 บาท

ิ ธิปี 2555
สรุปผลการจ ัดเก็บค่าสท
No.

Customer

ค่าสิทธิ

ค่าใช้ จ่าย

คงเหลือ

MPC

ค่าใช้ จ่าย

ค่าใช้ จ่าย

MCT

อืน่ ๆ

ยอดจัดสรร

1.1

Radio

4,236,985

(847,397)

3,389,588

(673,974)

(79,457)

2,636,158

1.2

Hotel

2,312,856

(462,571)

1,850,285

(367,904)

(43,373)

1,439,007

1.3

Airline

4,524,042

(904,808)

3,619,234

(719,635)

(84,840)

2,814,758

1.4

Restaurant

3,598,741

(719,748)

2,878,993

(572,449)

(67,488)

2,239,056

1.5

Bar/Pub/Lounge/Disco

2,276,587

(455,317)

1,821,270

(362,135)

(42,693)

1,416,442

1.6

Karaoke

1,960,062

(392,012)

1,568,050

(311,785)

(36,757)

1,219,507

1.7

Single Event

417,000

(83,400)

333,600

(66,332)

(7,820)

259,448

1.8

TV

2,753,385

(550,677)

2,202,708

(437,979)

(51,635)

1,713,095

1.9

Concert

8,107,675

(1,621,535)

6,486,140

(1,289,681)

(152,044)

5,044,415

1.10

Retail & Shop

3,234,338

(646,868)

2,587,470

(514,483)

(60,654)

2,012,333

1.11

Internet

2,456,342

(491,268)

1,965,074

(390,728)

(46,064)

1,528,281

1.12

Mobile Business
- Korean Music(PP)

52,451

(10,490)

41,961

(8,343)

(984)

32,634

- Reproduction (K-New
Media)

39,760

(7,952)

31,808

(6,325)

(746)

24,738

-

-

1.13

Reproduction
- Korean Music(Physical)

-

-

-

-

1.14

Fitness

412,653

(82,531)

330,122

(65,640)

(7,739)

256,744

1.15

Bowling

114,844

(22,969)

91,875

(18,268)

(2,154)

71,453

1.16

Hospital & Other

106,679

(21,336)

85,343

(16,969)

(2,001)

66,373

รวม

36,604,400

(7,320,880)

29,283,520

(5,822,630)

(686,448)

22,774,442

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ * ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ค่ าสิ ทธิจาก Ringtone งานดนตรีกรรมเพลงสากล
ลาดับ
รายการ
ค่าสิ ทธิ

ค่าใช้จ่าย MCT

ยอดจัดสรร

2.1

สิ ทธิ ทาซ้ าของ Publishers

-

-

-

2.2

สิ ทธิ เผยแพร่ ฯของ MCT

257,079

(51,416)

205,663

257,079

(51,416)

205,663

รวม

3. ค่ าสิ ทธิและรายได้ อนื่ ๆ
ลาดับ
รายการ
3.1

ค่าสิ ทธิ เพลงพระราชนิพนธ์

3.2

ค่าสิ ทธิ รับจากต่างประเทศ

3.3

รายได้อื่นๆ
รวม

ค่าสิ ทธิ์

ค่าใช้จ่าย MCT

ยอดจัดสรร

61,000

-

61,000

3,083,523

(616,705)

2,466,818

429,483

-

429,483

3,574,006

(616,705)

2,957,301

Growth of Collection Chart

หมายเหตุ
1. MCT ได ้รับสิทธิในการจัดเก็บค่าสิทธิทาซ้าเพลงสากลจาก Publisher ต่างประเทศเป็ นกรณีพเิ ศษ จึงทาให ้ยอดจัดเก็บเติบโต
สูงกว่าปี อน
ื่ ๆ
2. มูลค่าการจัดเก็บค่าลิขสิทธิท
์ ค
ี่ าดการณ์ไว ้ แต่ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ
3. พ.ศ. 2552 เหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ
4. พ.ศ. 2553 เหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ

หมายเหตุ
ในปั จจุบน
ั มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิต
์ ามประเภทของธุรกิจหรือสถานประกอบการกว่า 30 ประเภทใบอนุญาต

ิ MCT
จานวนสมาชก
(ข ้อมูลปั จจุบน
ั

ณ วันที่ 4 เมษายน

2556)

ิ เผยแพร่
สมาชก
ทัง้ หมด 351 คน

นักแต่งเผยแพร่

ทายาท

309 คน

ผู ้พิมพ์และโฆษณา
เพลง

21คน

(Publisher)
21 บริษัท

ผู ้แต่งทานอง

ผู ้แต่งคาร ้อง

39 คน

38 คน

ผู ้แต่งคาร ้องและ
ทานอง

232 คน

การดาเนินงานระหว่างประเทศ

MCT เป็ นองค์กรสมาชิกในเครือ CISAC: The International Confederation of Societies of Authors and
Composers จึงทาให ้ MCT มีการเซ็นสัญญาต่างตอบแทน (Reciprocal Agreement) กับองค์กรผู ้ประพันธ์เพลง
้ 39 องค์กร ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทัว่ โลก
ในนานาประเทศ ปั จจุบน
ั มีการเซ็นสัญญาไปทัง้ สิน

เมือ
่ เพลงของสมาชิกนักแต่งเพลง MCT (Thai Repertoires) ได ้ถูกเผยแพร่ในประเทศต่างๆตามตารางด ้านล่างนีก
้ ็
ิ ธิ รวมทัง้ จัดเก็บและนาส่งค่าสิทธิกลับมายังประเทศไทย เฉกเช่นเดียวกับเพลงสากล
จะได ้รับการดูแลพิทักษ์ สท
จากประเทศต่างๆ (International Repertoires) ทีถ
่ ก
ู ใช ้งานในประเทศไทยก็จะได ้รับความคุ ้มครองบนหลักปฎิบต
ั ิ
และมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ั
ื่ องค์กรทีม
รายชอ
่ ส
ี ญญาต่
างตอบแทนก ับ MCT
No.

Country

Society
ASCAP

1

AMERICA

BMI
SESAC

Name of Society
- AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND PUBLISHERS
- BROADCAST MUSIC, INC.
- SESAC INC.

2

ARGENTINA

SADAIC

- SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA

3

AUSTRALIA

APRA

4

AZERBAIJAN

AAS

5

BELGIUM

SABAM

6

BRAZIL

UBC

- UNIAO BRASILEIRA DE COMPOSITORES

7

BRUNEI

BEAT

-BRUNEIAN AUTHORS AND COMPOSERS ASSOCIATION (BEAT) BERHAD

8

CANADA

SOCAN

9

CHINA

MCSC

- THE MUSIC COPYRIGHT SOCIETY OF CHINA

10

DENMARK

KODA

- SELSKABET TIL FORVALTNING AF INTERNATIONALE KOMPONISTRETTIGHEDERI DANMARK

11

ENGLAND

PRS

- THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED ***

12

ESTONIA

EAU

- EESTI AUTORITE UHING

13

FRANCE

SACEM

- SOCIETY DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

14

GERMANY

GEMA

- GESELLSCHAFT FUR MUSIKALISCHE AUFFUHRUNGS - UND MECHANISCHE VERVIELFALTIGUNGSRECHTE

15

GREECE

AEPI

- SOCIETE HELLENIQUE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SA

16

HONG KONG

CASH

- THE COMPOSERS AND AUTHORS SOCIETY OF HONG KONG LIMITED

17

INDIA

IPRS

- THE INDIAN PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED

18

INDONESIA

WAMI

- WAHANA MUSIK INDONESIA

19

IRELAND

IMRO

- IRISH MUSIC RIGHTS ORGANISATION EAGRAS UM CHEARTA CHEOLTA TEORANTA

20

ISRAEL

ACUM

-SOCIETY OF AUTHORS, COMPOSERS AND MUSIC PUBLISHERS IN ISRAEL

21

ITALY

SIAE

- SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

22

JAPAN

JASRAC

- JAPANESE SOCIETY FOR RIGHTS OF AUTHORS COMPOSERS AND PUBLISHERS

23

KOREA

KOMCA

- KOREA MUSIC COPYRIGHT ASSOCIATION

24

LATVIA

AKKA/LAA

25

MACAU

MACA

- MACAU ASSOCIATION OF COMPOSERS, AUTHORS & PUBLISHERS

26

MALAYSIA

MACP

- MUSIC AUTHORS' COPYRIGHT PROTECTION (MACP) BERHAD

27

NETHERLANDS

BUMA

- THE VERENIGING BUMA

28

PHILIPPINES

FILSCAP

29

PORTUGAL

SPA

- SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORERS, CRL

30

RUSSIA

RAO

- RUSSIAN AUTHORS' SOCIETY

31

SINGAPORE

COMPASS

32

SOUTH AFRICA

SAMRO

33

SPAIN

SGAE

- SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y DEITORES

34

SWEDEN

STIM

- SVENSKA TONSATTARES INTERNATIONELLA MUSIKBYRA

35

SWITZERLAND

SUISA

- Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke

36

TAIWAN

MUST

- MUSIC COPYRIGHT INTERMEDIARY SOCIETY OF CHINESE TAIPEI

37

VIETNAM

VCPMC

-THE VIETNAM CENTER FOR PROTECTION OF MUSIC COPYRIGHT

- AUSTRALASIAN PERFORMING RIGHT ASSOCIATION LIMITED
- AZERBAIJAN AUTHORS SOCIETY
-SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS

- SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA

- AUTORTIESIBU UN KOMUNICESANAS KONSULTACIJU AGENTURA / LATVIJAS AUTORTIESIBU AGENTURA

- FILIPINO SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS & PUBLISHERS, INC.

- COMPOSERS & AUTHORS SOCIETY OF SINGAPORE LTD
- SOUTHERN AFRICAN MUSIC RIGHTS ORGANISATION, LIMITED

REMARK: RECIPROCAL AGREEMENT SIGNED WITH THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS) IN UK SHALL INCLUDE
ORGANIZATIONS AS FOLLOW:
RECIPROCAL AGREEMENT SIGNED WITH PRS IN ENGLAND
1.1

INCLUDED SOCIETIES IN STATES BELOW

COUNTRY

SOCIETIES

NIGERIA

Musical Copyright Society Nigeria Limited

SRI LANKA

The Sri Lanka Performing Rights Society Limited

ZIMBABWE

Zimbabwe Music Rights Association

1.2

INCLUDED STATES SUBJECT TO ENGLAND MANDATORIES

Anguilla

Malawi

Antigua and Barbuda

Malta

Ascension Island

Man ( Isle of )

Bahamas

Montserrat

Bangladesh

Nigeria

Barbados

Pakistan

Belize

Pitcairn Islands

Bermuda

St. Helena

British Antarctic Territory

St. Kitts and Nevis

British Indian Ocean Territory

St. Lucia

British Virgin Island

St. Vincent and the Grenadines

Brunei

Seychelles

Cayman Islands

Sierra Leone

Channel Islands

South Georgia

Cyprus

Sandwich Islands

South

Diego Garcia

Sri Lanka

Dominica

Tanzania

Falkland Islands

Tonga

Ghana

Trinidad & Tobago

Gibraltar

Tristan da Cunha

Grenada

Turks and Caicos Islands

Guyana

Uganda

Jamaica

Zambia

Kenya

Zimbabwe

Author & Composer Interview
คุณชร ัส เฟื่ องอารมย์
ื่ เสียงและกรรมการบริหารบริษ ัท
ในฐานะศิลปิ นน ักแต่งเพลงผูม
้ ช
ี อ
ื่ เสียงทั่วโลกส่วนใหญ่มักจะมีองค์กรในประเทศนัน
“ในต่างประเทศนักแต่งเพลงผู ้มีชอ
้ ๆคอยดูแลด ้าน
่ วชาญในการบริหารสิทธิด ้วยมาตรฐานสากลอยูแ
ลิขสิทธิใ์ ห ้ เพราะองค์กรจะมีความเชีย
่ ล ้ว ไม่วา่ จะด ้าน
การเจรจากับคูค
่ ้า ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศด ้วยกัน จึงทาให ้นักแต่งเพลงสามารถใช ้เวลาใน
การสร ้างสรรผลงานคุณภาพได ้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่ต ้องกังวลเรือ
่ งการบริหารลิขสิทธิต
์ นเอง”

คุณเมธี น้อยจินดา
(มือกีตา้ ร์วง Modern Dog) ปัจจุบ ันเป็นผูบ
้ ริหารและศิลปิ นน ักแต่งเพลง
ค่ายเมาคลี เรคคอร์ด (Mowgli Records)
“สิง่ สาคัญทีใ่ ช ้ในการพิจาณาเลือกองค์กรบริหารลิขสิทธิ์ คือ องค์กรต ้องมีความโปร่งใส เป็ นธรรม
และเป็ นมาตรฐานสากล
•เป็ นธรรม - ค่าลิขสิทธิน
์ ัน
้ มีหลักเกณฑ์และการกาหนดราคาตามหลักสากล และมีอัตราใกล ้เคียงกับ
องค์กรอืน
่ ๆทั่วโลก
•โปร่งใส – สามารถตรวจสอบการจัดสรรเงินคืนแก่เจ ้าของสิทธินักแต่งเพลงตามการใช ้งานจริง
•เป็ นมาตรฐานสากล–ใช ้หลักการเจรจากับลูกค ้ามากกว่าการเข ้าข่มขู่หรือจับกุมผู ้ประกอบการ”

คุณทวิษย์ชญะ ตงสหะร
ั้
ังษี
ผูบ
้ ริหารและศิลปิ นน ักแต่งเพลง ค่ายคลาสซี่ เรคคอร์ด
(Classy Records)
“นอกเหนือจากการบริหารสิทธิในประเทศแล ้ว
องค์กรยังมีการติดต่อและจัดเก็บค่าลิขสิทธิจ
์ าก
บริษัทด ้านเพลงยักษ์ ใหญ่หลายบริษัททีจ
่ ะเข ้ามาทาการตลาด อาทิเช่น iTunes ทีท
่ ราบกันดีวา่ เพิง่
เปิ ดตัวในประเทศแถบอาเซียน ซึง่ จะเป็ นช่องทางในการส่งเสริมผลงานเพลงของศิลปิ นและนักแต่ง
มากขึน
้ โดยไม่จาเป็ นต ้องลงทุนด ้านการประชาสัมพันธ์เท่าสมัยก่อนก็สามารถขยายฐานแฟนเพลง
่ ลาดสากลได ้ นอกจากนีเ้ มือ
ในลักษณะ Mass Market และ Niche Market สูต
่ เพลงนาไปถูกใช ้งาน
่ ัก
ในประเทศต่างๆทั่วโลก
องค์กรก็สามารถจะติดต่อเพือ
่ จัดเก็บค่าลิขสิทธิจ
์ ากประเทศนัน
้ ๆคืนสูน
แต่งเพลงได ้เลย โดยผ่านสัญญาต่างตอบแทนทีค
่ รอบคลุมองค์กรลิขสิทธิต
์ า่ งๆกว่า 70 ประเทศทั่ว
โลก”

ขอบคุณบทส ัมภาษณ์จาก
งานเอ็ มพีซ ี มิวสิค (MPC Music)
องค์กรด้านลิขสิทธิเ์ พลงระด ับโลก
เมือ
่ ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 18 ตุลาคม 2555
ณ ห้อง Lecture Hall, The Campus
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราว ัณ กรุงเทพ

NEW MUSIC SERVICES IN THAILAND
้ ขายเพลงระดับโลก [Global Music
ในช่วงปี 2555 ทีผ
่ า่ นมานัน
้ มีผู ้ให ้บริการด ้านการฟั งเพลงและซือ
Services] ถึง 2 รายใหญ่ๆทีเ่ ข ้ามาเปิ ดตัวในประเทศไทย ซึง่ ถือได ้ว่าเป็ นผู ้เปิ ดทางการดาเนินธุรกิจเพลงรูปแบบ
ใหม่ในบ ้านเราให ้ก ้าวไปอีกขัน
้ ทัง้ สองบริษัทได ้แก่ iTunes จากบริษัท Apple Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
DEEZER จากบริษัท Blogmusik SASประเทศฝรั่งเศส โดย รูปแบบการให ้บริการของทัง้ 2 Services มีรายละเอียด
ดังนี้

iTunes คือโปรแกรมหนึง่ ทีไ่ ว ้ใช ้ ดูหนัง ฟั งเพลง (แบบ
เดียวกับโปรแกรม Windows Media Player ทีต
่ ด
ิ มากับ
Windows ) โดยเราจะพบโปรแกรม iTunes ได ้ทัง้ บน
คอมพิวเตอร์, Mac, iPhone, iPad และ iPod ครับ ซึง่
โปรแกรม iTunes เป็ นโปรแกรมทีผ
่ ลิตโดยบริษัท Apple ราย
เดียวกับผู ้ผลิต iPhone, iPad และคอมพิวเตอร์ Mac โดย
โปรแกรมนีส
้ ามารถใช ้ได ้ทัง้ คอมพิวเตอร์ทใี่ ช ้ระบบปฎิบัตก
ิ าร
(OS) Windows ต่าง ๆ เช่น XP, 7 และ Mac และทีส
่ าคัญ
โปรแกรม
iTunes
นั่นมีหน ้าทีส
่ าคัญอีกอย่างคือเอาไว ้
่ มต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวก iPhone, iPad หรือ iPod
เชือ
ของค่าย Apple โดย iTunes สามารถทาได ้ดังนี้ คือ คัดลอก
,ย ้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ หรือจากอุปกรณ์ไป
ยังคอมพิวเตอร์ สารองข ้อมูล (Backup) หรือคืนค่าเดิม
(Restore) อุปกรณ์นัน
้ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ อัพเดทระบบ
ปฎิบัตก
ิ าร (iOS) ให ้เป็ นรุน
่ ล่าสุดผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดาวน์
โหลด App, เพลง หรือวีดโี อ ผ่านทาง iTunes Store (มีทงั ้
แบบฟรีและเสียเงิน)
โดยเมือ
่ ปี ทผ
ี่ า่ นมานัน
้ Apple Inc. ได ้เปิ ดตัว Asia iTunes
Music Store ในวันที่ 27 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2555 โดยแอปเปิ ล
้ เพลง
ได ้ทาการเพิม
่ iTunes Store ในไทยให ้สามารถซือ
หนัง และมิวสิควิดโี อได ้แล ้ว โดยแอปเปิ ลได ้ประกาศใน
Press Release ว่ามีการเปิ ดตัว iTunes Store เต็มรูปใน 13
ประเทศ คือไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย,
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์, ฮ่องกง, ไต ้หวัน, บรูไน, กัมพูชา, มาเก๊า, ศรี
ลังกา, ลาวและเวียดนาม ปั จจุบันApple เปิ ดตัว iTunes
Store แล ้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยการเปิ ดตัว iTunes
นีส
้ ง่ ผลให ้เกิดการบริโภคผลงานเพลงและหนังทีถ
่ ก
ู ต ้องตาม
ลิขสิทธิม
์ ากขึน
้
โดย iTunes นีถ
้ อ
ื เป็ นอีกช่องทางหนึง่
สาหรับการหารายได ้กลับคืนกลับสู่ผู ้สร ้างสรรค์ผลงานเพลง

DEEZER เรียกได ้ว่าเป็ นแอฟพลิเคชัน่ สาหรับการฟั งเพลง
ทีเ่ ป็ นรูปแบบการฟั งเพลงแบบ Streaming จากประเทศ
ฝรั่งเศส โดยผู ้ใช ้ Deezer สามารถฟั งเพลงได ้ทุกที่ ทุกเวลา
ื่ สารทีห
ผ่านอุปกรณ์สอ
่ ลากหลาย ทัง้ สมาร์ทโฟน หรือแท็บ
ิ้ เปลือง
เล็ต
โดยไม่ต ้องดาวน์โหลดมาเก็บไว ้
จึงไม่สน
หน่วยความจาในเครือ
่ ง นอกจากนัน
้
ยังสามารถแชร์เพลง
โปรด หรือ รายการเพลงส่วนตัว (Play List) บนเฟซบุค
๊ หรือ
ทวิตเตอร์ได ้ง่าย ๆ นับว่าเป็ นเป็ นการสร ้างประสบการณ์แบบ
่ มโยงกับเครือข่ายสังคมอย่าง
“โซเชียลมิวสิคสตรีมมิง่ ” เชือ
สมบูรณ์แบบทีส
่ ด
ุ โดย “DEEZER” นีจ
้ ะมีเพลงจากศิลปิ น
ตัง้ แต่สมัยอดีตจนปั จจุบัน เหมือนใช ้มือถือย ้อนเวลาไปช่วง
ต่างๆของวัย ศิลปิ นดังๆแห่งยุค เช่น Frank Sinatra, the
Beatles, Aerosmith, Madonna, Michael Jackson ซึง่
“DEEZER” นีน
้ ับว่าเป็ นเทรนด์การฟั งเพลงรูปแบบใหม่ล่าสุด
ั ให ้กับผู ้บริโภคชาวไทย
ทีจ
่ ะมาสร ้างสีสน
บริการ “DEEZER”นอกจากจะเป็ นการมอบความเพลินเพลิน
ในการฟั งเพลงรูปแบบใหม่ทไี่ ม่มข
ี ด
ี จากัดให ้กับผู ้บริโภคแล ้ว
ยังเป็ นการส่งเสริมการฟั งเพลงอย่างถูกกฏหมายและเป็ นอีก
่ มโยงระหว่างศิลปิ นผู ้สร ้างสรรค์ดนตรี
ช่องทางหนึง่ ในการเชือ
ค่ายเพลงและผู ้ฟั งเพลง
ไม่ว่าจะเป็ นการขายหรือโปรโมท
ผลงานต่างๆ ประโยชน์จงึ ไม่ได ้เกิดกับผู ้บริโภคเท่านัน
้ แต่ยัง
เป็ นประโยชน์ตอ
่ ศิลปิ นและค่ายเพลงด ้วย ต่อจากนีร้ ป
ู แบบ
ธุรกิจทีเ่ คยเป็ นการขายเสียงเพลงรอสาย เพลงริงโทน ซึง่ คิด
ส่วนแบ่งรายได ้ให ้ศิลปิ นตามจานวนการดาวน์โหลด
(Download Model)ก็มแ
ี นวโน ้มทีจ
่ ะเปลีย
่ นเป็ น Listening
Model ซึง่ ศิลปิ นเองจะได ้รับส่วนแบ่งรายได ้ตามจานวนครัง้
ในการฟั งเพลง
อีกทัง้ ผู ้สร ้างสรรค์ผลงานเพลงก็จะได ้รับ
สัดส่วนรายได ้ค่าลิขสิทธิเ์ พลงทีม
่ ากขึน
้ และมีกาลังใจในการ
สร ้างสรรค์ผลงานต่อเนือ
่ งต่อไป

่ งทางรายได้ของน ักแต่งเพลงมาจากไหน?
ชอ

ิ ทางปั ญญา
ในเมือ
่ ปั จจุบันการละเมิดทรัพย์สน
ยั ง คงเป็ นปั ญ หาระดั บ ชาติ เมื่อ มีผู ้ซื้อ ก็ ย่ อ มมีผู ้ขาย
เมือ
่ มีคนชอบของฟรี (ทีม
่ ีคุณภาพบ ้าง ไม่มค
ี ุณภาพ
บ ้าง) ก็ ย่ อ มมี ผู ใ้ จดีส รรหามาแจกให ้ ดั ง นั ้ น วิธ ี ก าร
แก ้ปั ญ หาดัง กล่า ว เช่น การจั บ ผู ้ค ้าซีด เี ถื่อ นหรือ การ
ปิ ดเว็ป ไซต์ทม
ี่ ีการดาวน์โ หลดแบบผิดกฎหมายนั ้น ก็
ท า ได ย
้ าก ล าบ า กแ ล ะเ ห มื อ นกั บ กา ร แก ป
้ ั ญห า ที่
ปลายทาง เพราะปิ ดปุ๊บอีก ไม่ น านก็ ม าเปิ ดใหม่ เป็ น
แบบนีไ้ ปเรือ
่ ยๆ
ฉะนั ้นรายได ้นั กแต่งเพลงจะมาจากไหน ? ลองมามอง
หากัน...
เมื่อ ช่อ งทาง ”รายได ้หลั ก ในอดีต ”นั ้น มาจาก
ี ี วีซด
ี ี หรือทีเ่ รา
ส่วนแบ่งจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซด
ั ส่วนทีล
เรียกกันว่า Physical มีสด
่ ดลง บวกกับการละเมิด
ทีเ่ พิ่ม ขึน
้ เรื่อ ยๆ นั ก แต่ง เพลงจึง ควรมองหาช่อ งทาง
“รายได ้ในอนาคต” ทีจ
่ ะเข ้ามาทดแทนรายได ้ทีส
่ ญ
ู เสีย
ไป ถึงแม ้ช่องทางรายได ้ใหม่นี้อาจจะไม่หวือหวาและมี
มูล ค่า ไม่สงู เหมือ นเช่น รายได ้หลักในอดีต แต่ม ีความ
มั่นคงมากกว่าเดิมในระยะยาว เปรีย บเสมือนการปลูก
ต ้นไม ้ยืน ต ้นทีป
่ ี แรกๆไม่ ม ีด อกผล แต่ใ นระยะยาวนั ้น
สามารถเก็บกินไปได ้ตลอดชีวต
ิ โดยไม่ต ้องพึง่ พาหรือ
้ หาจากใคร
ซือ
ช่อ งทางรายได ้ในอนาคต ”ทีว่ ่า นั น
้ มีม ากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นค่าลิขสิทธิจ
์ าก“Global Music Service” หรือ
บริษัทผู ้ให ้บริการด ้านเพลงระดับ โลก อาทิเช่น iTunes
หรือ Deezer ทีเ่ พิง่ เปิ ดตัวในประเทศไทยเมือ
่ ปี ทีผ
่ ่านมา
โดยในอนาคตคาดว่า จะมี “Global Music Service”ใน
ลักษณะนี้เตรียมเข ้ามาเปิ ดบริการในประเทศไทยและ
แถบเอเชียทัง้ หมดอีกหลายราย บริษัท ให ้บริก ารด ้าน
เพลงเหล่า นี้ จ ะมีร ะบบการจั ด สรรเงิน คืน แก่ผู ้เป็ นเจ ้า
สิทธิแบบ per stream คือ ทุกการฟั งเพลง 1 ครัง้ ก็จะตี
เป็ นมู ล ค่า ลิข สิท ธิน
์ ั ้น คืน กลับ มาแก่นั ก แต่ง เพลงและ
ค่ายเพลงต่างๆ ยิง่ มีคนฟั งมากก็จ่ายมาก ทัง้ นี้การจ่าย
ลิขสิทธิด
์ ังกล่าวนั น
้ จะตัง้ อยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกันทั่ว
โลก
นอกจากรายไดค
้ ่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ข า้ ง ต น
้ แ ล ว้
ช่อ งทางรายได ้ค่า ลิข สิท ธิจ
์ ากการทีม
่ ีผู ้จั ด คอนเสิร์ต

การแสดงสด งานอีเว ้นท์ หรือเพลงทีถ
่ ูกนาไปประกอบ
โฆษณารายการโทรทัศ น์ต่างๆ ฯลฯ ก็ จะเป็ นรายได ้ที่
เป็ นกอบเป็ นก า ซึ่ง ตั ง้ แต่ อ ดีต จนถึง ปั จจุ บั น นั ก แต่ ง
เพลงไทยส่ว นใหญ่ มั ก จะไม่ ไ ด ้รั บ ส่ว นแบ่ ง จากการ
จัดเก็บ ค่าลิขสิทธิจ
์ ากการใช ้งานพวกนี้ม ากนั ก เพราะ
ั
ไดท
้ าสญญาขายขาดเรื
อ
่ งลิขสิทธิใ์ ห ้แก่คา่ ยเพลงที่
สังกัดไปแล ้ว ยกเว ้นแต่ว่าผู ้แต่งท่านนั น
้ จะเป็ นศิลปิ น
่
และท าการแสดงเองด ้วย ซึง ค่า ยเพลงส่ว นใหญ่ก็ จ ะ
จ่ายเป็ นค่าการแสดงโชว์เพียงอย่างเดียว หรือถ ้าค่า ย
ใดใจดีหน่ อ ยก็ อ าจแบ่ง ค่าลิข สิท ธิร์ วมให ้กับค่า แสดง
ไปเรียบร ้อยแล ้ว ตามหลักการสากลนั น
้ ถ ้าหากลิขสิทธิ์
เพลงยังคงเป็ นของผู ้แต่งเพลง รายได ้จากการจัดเก็บ
ิ ปิ นนั ก แต่ง เพลง
จะมีมูล ค่า มหาศาล เหมือ นเช่น ทีศ
่ ล
จากทั่วโลกได ้รับอยู่ในปั จจุบัน อาทิเช่น Mariah Carey,
Elton John, Lady Gaga หรือในแถบเอเชียก็ จะมี Psy
เจ ้าของ Gangnum Style ทีโ่ ด่งดัง ศิลปิ นเหล่านี้ล ้วนต่าง
ก็เป็ นนักแต่งเพลง ไม่วา่ จะแต่งให ้กับอัลบัม
้ ของตนเอง
หรืออาจจะแต่งเพลงให ้กับศิลปิ นคนอืน
่ ๆ เวลาทีม
่ ก
ี าร
แสดงคอนเสิร์ ต หรื อ โชว์ต่ า งๆ ศิล ปิ นที่เ ป็ นนั ก แต่ ง
เพลงก็จะมีรายได ้มาจาก 2 ทางคือ 1.ค่าแสดงโชว์จาก
ค่ายทีส
่ ังกัดอยู่ 2.รายได ้จากค่าลิขสิทธิเ์ พลงทีต
่ นเอง
แต่ง ขึน
้ ซึง่ ได ้รั บ จากองค์ก รจั ด เก็ บ ค่า สิท ธิท ี่นั ก แต่ง
เพลงเหล่านัน
้ เป็ นสมาชิกอยู่ จะสังเกตได ้ว่าเป็ นรายได ้
จากแหล่งทีม
่ านั น
้ แตกต่างกัน โดยไม่ได ้รวมค่าแสดง
ิ ปิ นนั ก
กับค่าลิขสิทธิม
์ าเป็ นก ้อนเดียวกัน เฉกเช่นทีศ
่ ล
แต่งเพลงไทยมักจะได ้รับอยูใ่ นปั จจุบน
ั
รายได ้มหาศาลทั ง้ หมดทั ง้ มวลนี้ มีเ งื่อ นไข
ประการส าคัญ อยู่ป ระการหนึ่ง คือ ลิข สิท ธิน
์ น
ั้ ย งั เป็ น
ของน ักแต่งเพลงอยูห
่ รือไม่? หรือได ้ขายขาดให ้ใคร
ไปแล ้ว ต ้องกลับ ไปดูสัญ ญาให ้ชัด เจน...ส่วนนั กแต่ง
เพลงท่านใดทีย
่ ังถือลิขสิทธิข
์ องตนเองอยู่นัน
้ ก็คงไม่ม ี
อะไรต ้องห่ว ง สิง่ ทีต
่ ้องทาก็เ พีย งแค่เ ลือ กสรรองค์ก ร
หรือ หน่ ว ยงานที่ด แ
ี ละมีคุณ ธรรมเป็ นผู ้บริห ารจั ด การ
ลิข สิท ธิ์ใ ห ้แก่ต นเอง....แล ้วต ้นไม ้ของท่า นจะเจริญ
งอกงามและใหด
้ อกผลในระยะยาว เพราะการ
ิ ทางปั ญ ญา
สร า้ งสรรค์ผ ลงานเพลงนั ้น เป็ นทรั พ ย์ส น
อันมีมล
ู ค่าลิขสิทธิท
์ ไี่ ม่สามารถประเมินค่าได ้

News Update!
ิ ค้า และบริการ หรือ กกร.
ประกาศจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสน

ิ ค ้า และบริการ หรือ กกร. ของกรมการค ้าภายใน (คน.) ได ้
คณะกรรมการกลางว่าด ้วยราคาสน
ิ ธิเ์ พลงทุกรายแจ ้งข ้อมูลเพลงทีจ
ิ ธิท
เปิ ดโอกาสให ้ผู ้จัดเก็บค่าลิขสท
่ ะเก็บค่าลิขสท
์ ัง้ หมดให ้คน.ทราบ
ิ ธิเ์ พลงจากเดิมทีม
เพือ
่ เป็ นการลดจานวนบริษัทจัดเก็บค่าลิขสท
่ ถ
ี งึ 31 ราย โดย ณ ปั จจุบันมีบริษัท
ิ ธิเ์ พลงทีข
ิ ทางปั ญญาอยู่ 15 รายทีส
จัดเก็บค่าลิขสท
่ น
ึ้ ทะเบียนกับกรมทรัพย์สน
่ ามารถเรียกเก็บ
ิ ธิเ์ พลงได ้ ซงึ่ หนึง่ ในนัน
ิ จากัด
ค่าลิขสท
้ คือ บริษัท เอ็มพีซ ี มิวสค
ิ จากัด เป็ นบริษัททีด
ิ ธิใ์ นสว่ นงานดนตรีกรรม
โดยบริษัทเอ็มพีซ ี มิวสค
่ แ
ู ลการจัดเก็บค่าลิขสท
ิ ธิดนตรี(ประเทศไทย) จากัด และ ค่าลิขสท
ิ ธิใ์ นสว่ นงานสงิ่ บันทึกเสย
ี งให ้กับ บริษัท
ให ้กับบริษัท ลิขสท
โฟโนไรท์ (ประเทศไทย) จากัด
ิ ธิใ์ ห ้แก่สมาชก
ิ
จากประกาศ กกร. ข ้างต ้นสง่ ผลให ้ทาง MCT สามารถดาเนินการจัดเก็บค่าลิขสท
ิ ทางปั ญญาว่าลิขสท
ิ ธิท
นักแต่งเพลงได ้เฉพาะเพลงทีไ่ ด ้รับการตรวจสอบจากกรมทรัพย์สน
์ ย
ี่ น
ื่ จด
้
ทะเบียนนัน
้ ไม่ซ้าซอนกั
บผู ้ใดและบริษัทใดเท่านัน
้
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Paul John Hudson II
Pierantonio Gualtieri
กร กีรติกวีกาญจน์
กรภัทร์ คงเจริ ญ
กรู ฟวิน่ เฮ้าส์ เรคคอร์ด บจก.
กฤชยศ เลิศประไพ
กฤษติกร พรสาธิต
กษิดิศ ทาโส
กสิ นิพฒั น์ศิริผล
กัญญา โชคธนาชัยกุล
กัญญาภัค ผิวพรรณ
กาแหง เกรี ยงไกรธรณี
กิตติ กาญจนสถิตย์
กิตติ ชูเกียรติเมธา
กีรติ ศิริสุทธิพฒั นา
กุลธร ศิลปบรรเลง (ทายาท)
เกียรตินคร ประชากุล
คฑาวุธ ศรี ทบั ทิม
คลาสส์ซี่ เรคคอร์ดส์ บจก.
เคพีเอ็น มิวสิ ค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก.
จรัญ คาร์น
จักกฤช เกียรติธารงกุล
จักรกฤษณ์ มัฆนาโส
จักรพัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา
จักรา เวียนวิวฒั น์
จักราวุธ แสวงผล
จิตติพล บัวเนียม
จิตรกร บัวเนียม
จิตรกร มงคลธรรม
จิตรลดา กรรมเศก
จิรพรรณ อังศวานนท์
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51
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จิรศักดิ์ มีคุณ
จิระชัย ฉัตรโชคชัยกุล
จิระวัฒน์ ตันตรานนท์ (Ping Am.Pm)
เจริ ญ แซ่หลี
ฉลาด กมลรัตน์
ฉัตรชัย ดุริยประณี ต
เฉลิมศรี จงวานนท์ (ทายาท)
ชนสิ ทธิ์ สิ งห์ศิริพร
ชรัส เฟื่ องอารมย์
ชลิต นิธิกิตติกลุ
ชวัลวิทย์ ยิง่ ยศเสนี
ชัชวาลย์ ภักดีศรี
ชัยรัตน์ เทียบเทียม
ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
ชัยวัธน์ รัตนธรรม
ชัยอนันต์ ตรี สารศรี (วงพองพอง)
ชาญดา ลียะวณิ ช (ทายาท)
ชาญวุฒิ บุญแย้ม
ชาตรี ศิลปสนอง
ชาสิ นี มิ่งชื่น
ชิโนรส วงษ์ถวิล
ชูขวัญ อุไรพงษ์
โซนี่ มิวสิ ค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย)
ณธนา หลงบางพลี
ณรงค์ เดชะ
ณรงค์ สุขสมบท
ณรงค์วทิ ย์ เตชะธนะวัฒน์
ณรงค์ศกั ดิ์ ศรี บรรฏาศักดิ์วชั รากรณ์
ณัฐนิมมาน หุตาคม
ณัฐพงศ์ เพชรขจรพัชร
ณัฐพัชร์ เพ็ชรสิ มาลัย
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ณัฐวุฒิ พันธ์สายเชื้อ
ณัศภัสร์ วิจิตรรัตนานนท์
ดนัย ฮันตระกูล
ดนู ฮันตระกูล
ดาวี คงแจ่ม
ดารงค์ แนวศรี นาค
ดารงค์เดช เจริ ญบุตร
ดีดี มิวสิ ค บจก.
เดชาพงษ์ ดวงศรี
ต่อพงศ์ นิ่มนวล
ตุล ไวฑูรเกียรติ
ถวัลย์ ปฏิภาคศิริ
ทวิษย์ชญะ ตั้งสหะรังษี
ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล
เทพนม สุวรรณะบุณย์
เทอดพล ขุทรานนท์
เทียรี่ สุทธิยง เมฆวัฒนา
ธงชัย ธงเงิน
ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล
ธนเดช ผาสุขธรรม
ธนธีร์ธาญ สุ ภาพรเหมินทร์
ธนบดีฐ์ สุขสงวน (B-King)
ธนพงศ์พนั ธ์ บูรณะคุปต์
ธนันต์ เชิญพิพฒั ธนสกุล
ธนาคม นวลนิรันดร์
ธนาคม พิทกั ษ์สงคราม
ธนิต เชิญพิพฒั น์
ธนิศร กัลยาณคุณากร
ธนิศร โหมานันท์
ธนิสร์ ศรี กลิ่นดี
ธเนศ นุ่มหอม
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114
115
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117
118
119
120
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122
123
124

ธรรณพ ชานาญศิลป์
ธรรศ จันทกูล
ธรา เทียนธรรมชัย
ธรากร บุษบงไกรสรณ์
ธราดล จันทร์ศรี วงศ์
ธานินทร์ เคนโพธิ์
ธานี วงศ์นิวตั ิขจร
ธีรพงษ์ สวาสดิ์วงศ์
ธีระศักดิ์ วดีศิริศกั ดิ์
นคร ถนอมทรัพย์
นคริ นทร์ กิ่งศักดิ์
นนท์ อุย้ นอง
นภาภรณ์ อัจฉริ ยะกุล (ทายาท)
นราธิป ปานแร่
นริ นทร์พนั ธุ์ ปั ณฑรวงศ์
นฤนาท ถาวรบุตร (ทายาท)
นวสุ อัคราภิรัตน์
นวัช พานิชผล
นิติพงษ์ ห่อนาค
นิธิ วนดุรงค์วรรณ
นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนรมิต พลเยีย่ ม
บงกช ฮัดซัน
บพิตร วันโท
บรรเจิด สิ นธุฉ่ า
บวรภัส จินต์ประเสริ ฐ
บัญชา ไชยรัตน์
บัญชา ผาลี
บัณฑิต แซ่โง้ว (หมู Muzu)
บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด บจก.

รายชื่อสมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินค่าสิทธิเพลงไทย
จากผลประกอบการปี 2555 (ต่อ)
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

บัวทอง สัญญากิจ (ทายาท)
บุญหลาย แก้วทอง
บูรพา ทองธัช (ทายาท)
บูรพา อารัมภีร (ทายาท)
ปกรณ์ ปานเจริ ญ
ปกรณ์เกียรติ สุตวณิ ชย์
ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม
ปธัยวัฒน์ วิจิตรเวชการบุญ
ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วชั ร์
ปรชญา รามโยธิน (มิ้น ETC.)
ปรภวรรต คเชนทร
ปรเมศวร์ เหมือนสนิท
ประจวบ ด้วงมาลา
ประทวน ฉิ มพะวงษ์
ประทีป สิ ริอิสสระนันท์
ประมวล จันทรา
ประวิทย์ สารี บุญ
ปราโมทย์ วิเลปะนะ
ปริ ชญ์ หนูปิ่น
ปั ญญา โกเมนไปรริ นทร์
ปั ญญาวัฒน์ สุวรรณทิพย์
ปั ถย์ ศรี ประดิษฐ์ (ทายาท)
ปิ ติ ลิม้ เจริ ญ
ปิ ยะ ครุ ธา
ปิ ยะ ประชากุล
ผจญ บุญคง
ผดุง ฉิ มกลับ
พงศธร วงศ์ภูรินทร์
พงศ์พิธาน ธุวชั ชัย
พงศภัค ทองเจริ ญ
พณวรรธน์ พงศ์ภกั ดีบริ บาล
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พนเทพ สุวรรณะบุณย์
พนัส หิ รัญกสิ
พรรณี พลางกูร (ทายาท)
พรลพัชร นรารัตน์วนั ชัย
พฤทธิ์ ภัทรสุข
พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ (วงพอส)
พลรักษ์ อมาตย์ธนเสฐ
พลสันต์ พินิจคุณ (A-MOB)
พสิ ษฐ์ ธนชัยบุญยรัตน์ (ออดี้)
พิเชษฐ นิ่มสุวรรณ์
พิมลพัชร์ กิตติรัตนโสภา
พิสิษฐ์ แดงกุล
พิสุทธิ์ ทรัพย์วจิ ิตร
พีรพัฒน์ คงเพ็ชร
พีรยา โพธิชยั
พีระศักดิ์ ทัศนวรานนท์
เพชรี พรหมช่วย (ปฐมพร ปฐมพร)
เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์
ไพโรจน์ ธรรมรส (โอเล่ ETC.)
ฟลัดด์อาทส์ มูฟเม้นท์(ประเทศไทย) บจก.
ฟิ วชัน่ เรคคอร์ด มิวสิ ค กรุ๊ ป
ภพธรรม ไชยกิจ
ภรัณยู ผูน้ าพล
ภัทรเมธ รัมมณี ย ์
ภิรญา พีรพงศ์เดชา
ภูษิต ศศิธรานนท์
มณฑวรรณ ศรี วเิ ชียร
มธุรส วิสุทธกุล (ทายาท)
มนต์ชยั สัตยเทพ
มนตรี นุชดอนไผ่
มนัส อาจสกุล

รายชื่อสมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินค่าสิทธิเพลงไทย
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ม่วงทอง สุขช่วย
มานพ สุขพาสน์เจริ ญ
มาโนช พันธุ์นิล
มิน เนาวคุณ
มีศกั ดิ์ นาครัตน์
มุขพล จันทรวงศ์
มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
เมธี ทวีทรัพย์ (วงพองพอง)
เมธี น้อยจินดา (วงโมเดิร์นด๊อก)
เมาคลี เรคคอร์ดส บจก.
แมนรัตน์ ศรี กรานนท์
แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (โซ่ ETC.)
แมนสรวง สุรางครัตน์
ไมเคิล สวัสดิ์เสวี
ยศพัทธ์ นิธิบูลย์สิริ
ยุทธนา ศรี อาจ
ยุทธพล กล้าสงคราม
ยุพวัฒน์ แก้วชนะ
ยูนีค เรคคอร์ดส บจก.
รณภพ อรรคราช
รพี ฮันตระกูล
รพีพงศ์ ยังวราสวัสดิ์
รสิ ก ดุษฎีพรรณ์
ระพี ตรี บุปผา (ทายาท)
ระวี กังสนารักษ์
รังสี สิ งหลกะ
รัชพงศ์ โอชาพงศ์
รัชพล พรมพุทธา
รัฐนนท์ เจียงวิเชียร
ราชันย์ หิ งห้อยทอง
รี โวล์ มิวสิ ค ครี เอชัน่ บจก.
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รุ จิเศรษฐ์ มหาเพชร
เรวัฒ อยูเ่ จริ ญ
เรื องกิจ ยงปิ ยะกุล
เรื องฤทธิ์ เอกะหิ ตานนท์
ฤทธิพร อินสว่าง
ลัทธ์ ใจจุฑามูล
ลาจวน ทรงเผ่า (ทายาท)
เลอธัช ธงศรี เจริ ญ (ทายาท)
วนิดา ล้อมไพบูลย์
วรฉัตร วรราช
วรวิทย์ กนิษฐนาคะ
วรวิทย์ แสงสี ดา
วราวุธ สุมาวงศ์
วสา พลเยีย่ ม
วสุพล ศรี บณ
ั ฑิตย์
วอร์นเนอร์ มิวสิ ค (ประเทศไทย) บจก.
วันชัย ปิ่ นทอง
วันทนาพร นามสง่า
วันเพ็ญ บุญทรง (ทายาท)
วิชา สัมพันธ์สโมสร
วินยั จรัสอาชา
วินยั ไตรนทีภกั ดี
วิรัช อยูถ่ าวร
วิริศิรินทร์ ประนอมเชย
วิวฒั น์ ฉัตรธีรภาพ
วีณา ประมาพันธ์
วีระนนท์ นวชานน
วีระพัฒน์ วงศ์ล่าม
วุฒิชยั สมบัติจินดา
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บจก. (มหาชน)
ศรชัย เรื องแสน
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ศรัณย์ วงศ์นอ้ ย (Mac Am.Pm)
ศรี สุภางค์ อินทร์ไทร
ศักดิ์ไท ชูรัตน์
ศาสสัณฑ์ บุญญาสัย
ศิลป์ ศุภา ชมจินดา
ศิลาแลง อาจสาลี
ศิวพล เพชรทอง
เศกสิ ทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
เศรษฐพงศ์ ศิริยศ
สติ สติฐิต
สนัน่ นาฑี
สมเกียรติ เมธาพฤทธิ์
สมชาย ตรุ พิมาย
สมชาย สันติฤทธิ์
สมโชค เล้าเปี่ ยมทอง
สมพงศ์ ตระการพันธุ์
สมพจน์ สิ งห์สุวรรณ
สมพร รัตนไพร
สมพร โชคดีมีบุญ
สมศักดิ์ มานพ
สมศักดิ์ สักกาปั ง
สมสุข อินทรชุบ
สมหวัง ช่วงโชติ
สมาน ครองเมือง
สมุทร มวยพิมาย
สยุมภู นิลวรรณ
สรรชัย คล้ายขา
สร่ างศัลย์ เรื องศรี (หนู มิเตอร์)
สราวุฒิ กิจวิกยั
สราวุธ โถชาลี
สวัสดี วงศ์เจนสันต์
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สองสมิต บจก.
สัณห์ชุกรณ์ พิริยะธารงศักดิ์
สารภี ศิริสมั พันธ์
สาโรจน์ เสมทรัพย์
สาเนียง ทองม่วง
สารวย เกิดศิริ (ทายาท)
สิ รพันธ์ อมรพันธุ์
สุจินต์ สุวรรณกิจกร
สุชาติ ศรี แสง
สุเชษฐ์ โชติชินรัตน์
สุดชาย ธรรมศิวพัฒน์
สุดาพร ศรี ยาภัย
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ ตตี้)
สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
สุทธิรัตน์ วิชชาสุทธิ์
สุเทพ วงศ์กาแหง
สุนนั ท์ แก้วคชชา
สุนิสา มณี นิล (ทายาท)
สุนีย ์ อัศวชนะการ
สุปาณี ยงยุทธ (ทายาท)
สุภกิตติ์ ทีนะกุล
สุภาวรรณ พวงงาม
สุรชัย พรพิมานแมน
สุรพล สวิงรัมย์
สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
สุรภัทร ภู่จาเริ ญ
สุระชัย บุญแต่ง
สุรัช ทับวัง (เป้ ไฮร็ อก)
สุรัตน์ หนูป่ิ น
สุริยนต์ เกิดทุ่งยั้ง
สุรีย ์ ฝั้นตื้อ
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สุวทิ ย์ สัตโกวิท
เสงี่ยม บุญอาจ
เสริ มศักดิ์ นิวาศานนท์
โสตถินนั ท์ ไชยลังการณ์ (บี ETC.)
อติพร เสนะวงศ์ (ทายาท)
อธิคม รอดอ้น
อนันต์ เธียรธรรมจักร์
อนุชา กันสา
อนุชา อรรจนาวัฒน์
อภิไชย เย็นพูนสุข
อภิวฒั น์ พงษ์วาท (หนึ่ง ETC.)
อมรวุฒิ เมธสาตร์
อรชุน วรหาญ
อรพรรณ สุคนั ธนาค (ม.ร.ว)
อริ ยะ นาคเกิด
อริ ยะ รัตนาภูผา
อริ สมันต์ พงศ์เรื องรอง
อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

อัจฉริ ยา ดุลยไพบูลย์
อันดามัน แต้มมาลา
อัมพร ชาวเวียง
อัศวา ภูธราพัฒน์
อาทิตย์ ผดุงวิทย์
อาทิตย์ สาระจูทะ
อาภากร บุญคงชื่น
อิทธิพล เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา (เวสป้ า)
อุดม เฉลิมนนท์
อุดม ทองสงคราม
อุทยั บุนทรี รัตน์
อุไร มานพ
อุษา พุกกะเวส (ทายาท)
เอกชัย จุลภมรศรี
เอครู มิวสิ ค บจก.
เอ็นที ครี เอชัน่ บจก.
โอเรี ยนท์ มิวสิ ค บจก.
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