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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 18884/2555 

Mr. Somnuk Thongma or Cholatee Tarntong   Plaintiff 
Sound of Siam Record – Tape Co., Ltd.      the 1st Defendant 
Mr. Jitpichai Asavaruknunt                         the 2nd Defendant 
Mr. Preecha Asavaruknunt                          the  3rd Defendant 

Subject: Intellectual Property, Copyright 
Sections 15, 16, 17 paragraph two and 63 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 
1994)  
Sections 13, 14 and 15 of the Copyright Act B.E. 2521 (A.D. 1978)  
Section 68 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991)  
 

               The Melody and Lyrics Copyright Assignment Letter dated May 7, 2002 
between the Plaintiff, the assignor, and Thai Copyright Collection Co., Ltd., the 
assignee, indicates that the Plaintiff assigned the copyright of all musical works 
composed by the Plaintiff  and to be composed in the future to Thai Copyright 
Collection Co., Ltd., for a period of two years pursuant to section 17 of the Copyright 
Act B.E. 2537 (A.D. 1994) from May 7, 2002 to May 7, 2004. Therefore, during the 
said two years the copyright of all songs composed by the Plaintiff belonged to Thai 
Copyright Collection Co., Ltd. The Plaintiff filed the Complaint alleging that the 1st 
and the 2nd Defendants infringed the copyright of three songs of the Plaintiff on July 
10, 2002 and September 19, 2002 during which time the copyright of the said three 
songs belonged to Thai Copyright Collection Co., Ltd. The Plaintiff’s right was not 
disputed by the 1st and the 2nd Defendants; therefore, the Plaintiff has legal standing 
to file the Complaint against the 1st and the 2nd Defendants. It is not necessary to 
determine whether the three-year prescription of the right of claim of the Plaintiff 
for two infringements of the copyright had lapsed from the day the Plaintiff who was 
the owner of the copyright became aware of the infringements and of the identity of 
the infringer pursuant to section 63 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994.) 

     With regard to the right of claim of the Plaintiff for joint infringements by the 
1st and the 3rd Defendants of the copyright of the Plaintiff’s songs on May 27, 1997 
and August 29, 2000 respectively and the allegation that the 1st and the 2nd 
Defendants jointly infringed the copyright of the Plaintiff’s songs on June 21, 2005 
and the Plaintiff knew about the action of the 1st and the 3rd Defendants and the action 
of the 1st and the 2nd Defendants in June 2006 because the Plaintiff was granted a 
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license to use the copyright of the songs, an additional contract licensing use of the 
copyright of the songs and a contract licensing use of the copyright from Rose Video 
Co., Ltd., in which the three Defendants did not adduce any evidence to argue the 
said facts adduced by the Plaintiff. Furthermore, the copyright protection system 
does not require a form nor a registration. A contract licensing use of a copyright is 
not required to register as does a contract licensing use of a registered trademark 
pursuant to section 68 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1994.) 
The Plaintiff could not examine whether anyone had licensed someone else to use 
the copyrighted songs of the Plaintiff. Therefore, there are adequate reasons to 
believe that the Plaintiff just became aware of the copyright infringements of the 
Plaintiff’s songs in June 2006. Since the Plaintiff filed this Complaint on March 27, 
2007, the three-year period had not lapsed from the day the Plaintiff, who was the 
owner of the copyright, became aware of the infringements and the identities of the 
infringers. The period of prescription of the right of claim in filing the Complaint 
regarding the copyright infringements committed by the 1st and the 3rd Defendants 
and the 1st and the 2nd Defendants on May 27, 1997, August 29, 2000 and June 21, 
2005 had not lapsed pursuant to section 63 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 
1994.) 

 Although the copy of the Sale of Song Copyright Agreement dated December 
3, 1984 specifies that the Plaintiff, who composed the songs, agreed to assign and to 
sell and Mr. Sukchai, the purchaser, agreed to purchase the song copyright whereby 
the assignment was deemed assigning and selling all copyrights and completed 
throughout the term of the copyrights. Mr. Sukchai, the purchaser, agreed to pay to 
the Plaintiff in the sum of 190,000 baht payable on the day the agreement was 
concluded but Mr. Sukchai did not only pay the sum of 190,000 baht to the Plaintiff 
on December 3, 1984, which was the day the agreement was concluded, but a 
compensation was also paid after the agreement conclusion date. Therefore, it can 
be seen that the compensation paid under this agreement was not paid only once in 
the sum of 190,000 baht as specified in the agreement. Based on the fact that Mr. 
Sukchai paid additional fee to the Plaintiff after the agreement was made; there are 
adequate reasons to believe that the said agreement was merely an agreement to 
license the use of the copyright and not an agreement to assign and to sell all 
copyrights. The true intention of the Plaintiff and Mr. Sukchai was to enter into an 
agreement to license the use of the Plaintiff’s song copyrights. Therefore, the 
Plaintiff was still the owner of the song copyrights, they did not belong to Mr. 
Sukchai because the Plaintiff did not assign the song copyrights to Mr. Sukchai but 
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merely licensed Mr. Sukchai to use the said song copyrights. Mr. Sukchai only had 
personal rights as a licensee to use the song copyrights within the scope of the rights 
prescribed in the copyright licensing agreement. Mr. Sukchai had no right to license 
others to use the song copyrights which would be in breach of the agreement. By 
entering into the Joint Song Copyright Agreement dated March 1, 1996 with the 1st 
Defendant, even though it is admissible that Mr. Sukchai took the songs to conclude 
the Joint Song Copyright Agreement with the 1st Defendant by allowing the 1st 
Defendant to be a co-holder of the copyrights, this did not enable the 1st Defendant 
to have the copyrights nor to use the said song copyrights because Mr. Sukchai was 
merely the licensee of the said copyrights and did not have the song copyrights as 
determined above. As a consequence, Mr. Sukchai could not allow the 1st Defendant 
to be the co-holder of the copyrights nor to use the copyrights of the said songs 
because the Plaintiff was the owner of the copyrights and had exclusive right to 
assign the copyrights of the said songs to others or to license others to use the said 
copyrights pursuant to sections 13, 14 and 15 of the Copyright Act B.E. 2521 (A.D. 
2008,) which was applicable when the agreement was concluded or pursuant to 
sections 15, 16 and 17 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994,) which is 
currently in force. 

 The 1st Defendant, a company whose objective was to bid, buy and sell 
copyrights of compositions such as musical compositions and to produce and 
distribute records, should have exercised special care in verifying copyright 
ownership of songs to be produced as records for sale to prevent infringing musical 
work copyrights of others. But the 1st Defendant did not examine whether Mr. 
Sukchai was true owner of the copyright of the songs as claimed in the Complaint 
before entering into the Joint Song Copyright Agreement dated March 1, 1996 with 
Mr. Sukchai. Instead, the 1st Defendant concluded the Joint Song Copyright 
Agreement and licensed others to use the copyrights of the said songs by reproducing 
and adapting under the song copyright licensing agreements. Therefore, the 1st 
Defendant has to be liable to the Plaintiff, who was the owner of the copyright, for 
infringing the copyright of the said songs. 

                     (Prinya Deepadung – Aram Senamontri – Tudchapun Prapudnitisarn) 
                                       Sirisid Anantasomboon  summarized/typed 
                                       Suthatip Yudtayothin     inspected 



 คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 18884/2555 นายสมนึก  ทองมา หรือชลธี  ธารทอง         โจทก 
                                                   บริษัท เสียงสยามแผนเสียง – เทป  จํากัด ที่ 1 
                                                   นายจิตภิชัย  อัศวฤกษนันท ที่ 2 
                                                   นายปรีชา  อัศวฤกษนันท ท่ี 3                  จําเลย 
 
เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15,16,17,17 วรรคสอง และ 63 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 13,14 และ 15 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง 

 
หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์คํารองและทํานองลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ระหวางโจทก

ผูโอนกับบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด ผูรับโอน แสดงใหเห็นวาโจทกไดโอนลิขสิทธิ์งานเพลง
ดนตรีกรรมของโจทกท่ีไดแตงขึ้นไวแลวท้ังหมดและท่ีจะแตงขึ้นในอนาคตท้ังหมดใหแกบริษัท 
จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด โดยมีกําหนดเวลา 2 ป ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 
มาตรา 17 วรรคสอง ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2545 ถึงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2547 ดังนี้ ในชวง
เวลา 2 ปดังกลาว ลิขสิทธิ์ในเพลงท้ังหมดท่ีโจทกแตงขึ้นจึงเปนของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย 
จํากัด โจทกฟองอางวาจําเลยที่ 1 และที่ 2 ละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลงทั้งสามเพลงดงักลาวของโจทก
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และวันท่ี 19 กันยายน 2545 ซึ่งอยูในชวงเวลาที่ลิขสิทธิ์ในเพลง
ท้ังสามเพลงนั้นเปนของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด โจทกจึงมิใชผูถูกจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 
โตแยงสิทธิ ซึ่งมีอํานาจฟองจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวาสิทธิเรียกรองของ
โจทกสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ท้ังสองครั้งดังกลาวขาดอายุความ 3 ป นับแตวันท่ีโจทกผูเปน
เจาของลิขสิทธิ์รูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 63  

สวนสิทธิเรียกรองของโจทกสําหรับการท่ี จําเลยท่ี 1 และท่ี 3 รวมกันละเมิดลิขสิทธิ ์
เพลงของโจทกเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2540 และวันท่ี 29 สิงหาคม 2543 และการท่ีอางวา
เพ่ิงจําเลยที่ 1 และที่ 2 รวมกันละเมิดลิขสิทธิเ์พลงของโจทกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 โจทก
ทราบการกระทําของจําเลยท่ี 1 และท่ี 3 กับการกระทําของจําเลยท่ี 1 และท่ี 2 เมื่อเดือน
มิถุนายน 2549 เนื่องจากโจทกไดรับสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพลง สัญญาอนุญาตลิขสิทธิ์
เพลงฉบับเพ่ิมเติม และสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ จากบริษัทโรสวีดีโอ จํากัด ซึ่งจําเลยทั้งสาม
มิไดนําสืบพยานหลักฐานโตแยงขอเท็จจริงท่ีนําสืบดังกลาว ประกอบกับระบบการคุมครอง
ลิขสิทธิ์เปนระบบไมมีแบบพิธี ไมมีการจดทะเบียน สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ไมจําตองจด
ทะเบียนดังเชนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาท่ีไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 68 วรรคสอง โจทกไมอาจตรวจสอบไดวามีผูใดนําเพลง
อันมีลิขสิทธิ์ของโจทกไปอนุญาตใหผูอื่นใชลิขสิทธิบ์างหรอืไมได กรณีจึงมีเหตุผลเชื่อวาโจทกเพ่ิง
ทราบการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของโจทกในเดือนมิถุนายน 2549 เมื่อโจทกฟองคดีนี้เมื่อวันท่ี 27 



มีนาคม 2550 จึงยังไมพนกําหนด 3 ป นับแตวันที่โจทกผูเปนเจาของลิขสิทธิ์รูถึงการละเมิดและ
รูตัวผูกระทําละเมิด สิทธิเรียกรองในการฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
จําเลยท่ี 1 และท่ี 3 กับจําเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 วันที่ 29 สิงหาคม 
2543 และวันท่ี 21 มิถุนายน 2548 ยอมไมขาดอายุความ 3 ป ดังกลาวตาม พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 63  

แมตามสําเนาสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2527 ซึ่งระบุขอความวา 
โจทกผูประพันธเพลงตกลงโอนขายและนายศักดิ์ชัยผูซื้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์เพลงโดยการโอนนี้เปน
การโอนขายลิขสิทธิ์ท้ังหมดและเสร็จเด็ดขาดตลอดอายุแหงลิขสิทธิ์ โดยนายศักดิ์ชัยผูซื้อตกลง
จายเงินใหแกโจทกจํานวน  190,000 บาท โดยจายใหในวันทําสัญญา แตปรากฏวานายศักดิ์ชัย
มิไดจายใหโจทกจํานวน 190,000 บาท ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2527 อันเปนวันทําสัญญาเทานั้น 
แตยังมีการจายเงินคาตอบแทนหลังจากวันทําสัญญาดวย แสดงใหเห็นวาคาตอบแทนตาม
สัญญานี้มิไดมีการจายใหแกกันเปนเงินจํานวน 190,000 บาท เพียงครั้งเดียวดังท่ีระบุไวใน
สัญญา การที่นายศักดิ์ชัยจายคาลิขสิทธิ์ใหโจทกอีกภายหลังวันทําสัญญา กลับทําใหมีเหตุผลให
เชื่อวาสัญญาดังกลาวเปนเพียงสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เทานั้น มิใชสัญญาโอนขายลิขสิทธิ์
ทั้งหมดแตอยางใด เจตนาท่ีแทจริงของคูสัญญาระหวางโจทกกับนายศักดิ์ชัยเปนการทําสัญญา
อนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพลงของโจทก ลิขสิทธิ์ในเพลงดังกลาวจึงยังคงเปนของโจทก มิไดตกเปน
ของนายศักดิ์ชัย เพราะโจทกมิไดโอนลิขสิทธิ์ในเพลงใหนายศักดิ์ชัย เพียงแตอนุญาตใหใช
ลิขสิทธิ์ในเพลง นายศักดิ์ชัยจึงมีสิทธิเฉพาะตัวในฐานะเปนผูรับอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ในเพลงนั้น
และมีขอบเขตแหงสิทธิตามสัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ นายศักดิ์ชัยไมมีสิทธินําเพลงนี้ไป
อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิในลิขสิทธิ์อันจะเปนปฏิบัติผิดสัญญา การท่ีนายศักดิ์ชัยทําสัญญารวม
ลิขสิทธิ์เพลงลงวันท่ี 1 มีนาคม 2539 กับจําเลยท่ี 1 แมจะฟงวานายศักดิ์ชัยนําเพลงนั้นไปทํา
สัญญารวมธุรกิจกับจําเลยท่ี 1 โดยใหถือครองเปนผูทรงลิขสิทธิ์รวมกันก็ไมทําใหจําเลยท่ี 1 มี
ลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิใชลิขสิทธิ์ในเพลงดังกลาว เพราะนายศักดิ์ชัยเปนเพียงผูไดรับอนุญาตใหใช
ลิขสิทธิ์ยอมไมมีลิขสิทธิ์ในเพลงดังไดวินิจฉัยขางตน นายศักดิ์ชัยจึงไมอาจใหจําเลยที่ 1 มี
ลิขสิทธิ์รวมกับนายศักดิ์ชัยในเพลงดังกลาวได ท้ังไมอาจอนุญาตใหจําเลยที่ 1 ใชลิขสิทธิ์ในเพลง
นั้นไดดวย เนื่องจากโจทกผูเปนเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตผูเดียวท่ีจะโอนลิขสิทธิ์ในเพลงนั้นแก
ผูอื่นหรืออนุญาตใหผูอื่นใชลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 13,14 และ 
15 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะทําสัญญา หรือตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 15,16 และ 17 ที่ใชบังคับอยูปจจุบัน 

การท่ีจําเลยท่ี 1 เปนบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงคในการทําการประมูลซื้อขายลิขสิทธิ์ 
บทประพันธตางๆ เชน บทประพันธเพลง ผลิตและจําหนายแผนเสียงยอมตองใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษในการตรวจสอบการเปนเจาของลิขสิทธิ์เพลงท่ีนํามาผลิตแผนเสียงเพลง
ออกจําหนาย ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมของผูอื่น แต
จําเลยที่ 1 ไมไดตรวจสอบสิทธิของนายศักดิ์ชัยซึ่งอางวาเปนเจาของลิขสิทธิ์ในเพลงตามคําฟอง
ในการนํามาทําสัญญารวมลิขสิทธิ์เพลงลงวันท่ี 1 มีนาคม 2539 กับจําเลยท่ี 1 ใหดีกอนวานาย
ศักดิ์ชัยเปนเจาของลิขสิทธิ์ในเพลงจริงหรือไม จําเลยท่ี 1 กลับทําสัญญารวมลิขสิทธิ์เพลงไป 



แลวนําเพลงนั้นไปอนุญาตใหผูอื่นใชลิขสิทธิ์ในเพลงดังกลาวโดยนําไปทําซ้ําและดัดแปลงตาม
สัญญาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์เพลง จําเลยท่ี 1จึงตองรับผิดในฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลงตอโจทก 
ผูเปนเจาของลิขสิทธิ์  

 
 ( ปริญญา ดีผดงุ – อราม  เสนามนตรี – ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร ) 

 
 
                    สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ  ยอ/พิมพ     
            สุธาทิพ  ยุทธโยธิน     ตรวจ       
 
 
          


