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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 9885/2558 

Catalyst Alliance (Thailand) Co., Ltd.   Plaintiff 
Konraknung OTD Co., Ltd., et al.,        Defendants 

Subject: Infringement of Copyright Act 
 

               The elements of the offences pursuant to section 69 paragraph two in 
conjunction with section 28 (3) of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) are 
stipulated that rental of an original or a copy of a cinematographic work must be 
done only with a license granted by the copyright owner. But the facts as stated in 
the case file show that the exhibit in this case was a copy of cinematographic work 
made without a license from the copyright owner, therefore, it was the copy of the 
work made by infringing the copyright of the owner not a copy of the copyright 
work, it cannot be deemed that the said exhibit is the copy of the copyright work as 
stipulated in the said section. Therefore, the rental of the cinematographic work that 
was made by infringing another persons’ copyright cannot be deemed as infringing 
another person’s copyright in the cinematographic work pursuant to section 69 
paragraph two in conjunction with section 28 (3) of the Copyright Act B.E. 2537 
(A.D. 1994) as requested by the Plaintiff in the Prayer for Relief to punish the First 
and Third Defendants. But the rental of the copy of the cinematographic work by 
infringing another person’s copyright for profit and for commercial purpose is an 
offence infringing another person’s cinematographic work for commercial purpose 
pursuant to section 70 paragraph two in conjunction with section 31 (1) of the 
Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994.) Nevertheless, the Plaintiff did not describe in 
the Complaint that the First and Third Defendants knew or had reasons to believe 
that the said cinematographic CVD was made by infringing the copyright of the first 
and second injured persons and the First and Third Defendants rented the said 
cinematographic CVD with the intent to make profit or for commercial purpose 
which are the elements of the offence pursuant to section 70 paragraph two in 
conjunction with section 31 (1) of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994.) The 
Plaintiff’s Complaint did not describe the elements of the offence completely 
pursuant to section 70 paragraph two in conjunction with section 31 (1,)    therefore, 
it is unlawful pursuant section 26 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) in 
conjunction with section 158 (5) of the Criminal Procedure Code, even if the 
Plaintiff requested in the Prayer for Relief to punish the First and Third Defendants 



(Translation) 
 

pursuant to section 70 but the First and Third Defendants cannot be punished 
pursuant to the said provisions. 

                   (Anant Wongpraparat – Nualnoi Poltavee – Maitree Siraroon) 
                                                      Navaporn Thaiying – summarized 
                                                        Somjit Porpimai - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9885/2558   บริษัทแคททาลิสท อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด       โจทก 
               บริษัทคนรักหนัง โอทีพี จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 3 คน       จําเลย 
 

เรื่อง ความผิดตอพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 
 

 องคประกอบของความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 69 วรรคสอง ประกอบมาตรา 28 
(3) ท่ีบัญญัติวา การใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานภาพยนตรอันมีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์นั้น ตองเปนการใหเชาตนฉบับหรือสําเนาอันมีลิขสิทธิ์ท่ีเจาของลิขสิทธิ์ไดอนุญาตใหทําข้ึนโดยชอบดวย
กฎหมายเทานั้น แตปรากฏขอเท็จจริงตามสํานวนวา ของกลางในคดีนี้เปนสําเนางานภาพยนตรท่ีทําข้ึนโดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ จึงเปนสําเนางานท่ีทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของเจาของลิขสิทธิ์ ไมใช
สําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ ถือไมไดวาสําเนางานของกลางเปนสําเนางานตามท่ีกฎหมายมาตราดังกลาวบัญญัติไว 
ดังนี้ การใหเชาสําเนางานภาพยนตรท่ีทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน จึงไมอาจเปนความผิดฐานละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตรของผูอ่ืนเพ่ือการคาตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 69 วรรคสอง ประกอบ
มาตรา 28 (3) ดังท่ีโจทกของใหลงโทษจําเลยท่ี 1 และท่ี 3 มาในคําขอทายฟองได แตการใหเชาสําเนางาน
ภาพยนตรท่ีทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืนเพ่ือหากําไรและเพ่ือการคานั้น เปนความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ใน
งานภาพยนตรของผูอ่ืนเพ่ือการคาตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 70 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31 (1) 
แตอยางไรก็ตาม โจทกไมไดบรรยายฟองใหเห็นวา จําเลยท่ี 1 และท่ี 3 รูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวาแผนวีซีดี
ภาพยนตรดังกลาวไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเสียหายท่ี 1 และท่ี 2 และการเสนอใหเชาวีซีดีภาพยนตร
ดังกลาว จําเลยท่ี 1 และท่ี 3 มีเจตนากระทําเพ่ือหากําไรและเพ่ือการคา อันเปนองคประกอบของความผิดตาม 
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 70 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31 (1) ฟองของโจทกในความผิดฐานนี้เปน
ฟองท่ีไมไดบรรยายขอเท็จจริงใหครบองคประกอบความผิดตามมาตรา 70 วรรคสอง ประกอบมาตรา 31 (1) 
จึงเปนฟองท่ีไมชอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.อ.มาตรา 
158 (5) แมโจทกจะมีคําขอทายฟองใหลงโทษจําเลยท่ี 1 และท่ี 3 ตามมาตรา 70 ดวย ก็ไมอาจลงโทษจําเลย
ท่ี 1 และท่ี 3 ในความผิดตามบทกฎหมายดังกลาวได 
 

(อนันต วงษประภารัตน – นวลนอย ผลทวี – ไมตรี ศรีอรุณ) 
นวพร ไทยยิง่ - ยอ 

 สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ 


