
(Translation) 
 

Supreme Court Judgment No. 862/2561 
Bft S.p.A.                                          Plaintiff 
Department of Intellectual Property   Defendant 

Sections 6, 7 paragraph (3) (before amendment) of the Trademark Act B.E. 2534 
(A.D. 1991) 
 

               Section 7 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) 
prescribes that a trademark having or consisting of any one the following essential 
characteristics shall be deemed distinctive (3) a group of colors represented in a 
special manner, stylized alphabet, number or invented word. An invented word shall 
include words created without meaning such as combining acronyms of a juristic 
person as a word without any meaning or combining two or more words together as 
a new word without any meaning or translation etc. After considering the trademark 

 that the Plaintiff applied for registration, the Court views that it was a 
combination of three Roman letters consecutively without having any specific 
meaning. Subsequently, the Plaintiff used this trademark as a part of the name of its 
juristic person as well, therefore, it could be deemed as invented words. The Plaintiff 
arranged the said words on red background which made the Plaintiff’s trademark 
more outstanding and different from using Roman letters in general and due to its 
attractiveness, the public could easily recognize and distinguish the differences 
between the goods bearing the Plaintiff’s trademark from the goods bearing other 
trademarks, which was the main objective of the trademark. Therefore, the Plaintiff’s 
trademark has inherent distinctiveness pursuant to section 7 paragraph two (3) before 
its amendment. 

             (Niphon Chuaysakul – Suraphun Laongmanee – Maitree Sutepakul) 
                                                                    Chattawan Umporn – summarized 
                                                             Watcharapol Suntarasarntik - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 862/2561  

 บีเอฟที เอส.พี.เอ.        โจทก 

  กรมทรัพยสินทางปญญา         จําเลย 

พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 6, 7 วรรคสอง (3) (เดิม)  

 พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติวา เครื่องหมายการคาท่ีมีหรือ

ประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่งอันเปนสาระสําคัญดังตอไปนี้ ใหถือวามีลักษณะบงเฉพาะ (3) กลุมของ

สีท่ีแสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคําท่ีประดิษฐข้ึน สําหรับคําท่ีประดิษฐข้ึนนั้นมี

ความหมายรวมถึงคําท่ีสรางข้ึนโดยไมมีคําแปล เชน การนําอักษรยอชื่อนิติบุคคลมาเรียงตอกันเปนเปนคําโดย

ไมมีคําแปล หรือการนําคําตั้งแตสองคําข้ึนไปมาประสมกันเปนคําใหมซ่ึงไมมีความหมายหรือคําแปลมา เปนตน 

เม่ือพิจารณาเครื่องหมาย  ท่ีโจทกยื่นคําขอจดทะเบียนแลว เห็นวา เปนการนําตัวอักษรโรมันสามตัว 

คือ B อักษร F และอักษร t มาเรียงตอกันโดยไมมีความหมายของคําเปนท่ีปรากฏ เปนคําเฉพาะ ซ่ึงตอมา

โจทกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทกดวย จึงถือไดวาเปนคําท่ีประดิษฐข้ึน ท้ังโจทกไดใชคํา

ดังกลาวโดยวางอยูบนพ้ืนหลังสีแดงทําใหเครื่องหมายการคาของโจทกดูโดดเดนและแตกตางจากการใชอักษร

โรมันโดยท่ัวไปธรรมดา จึงยิ่งทําใหมีความดึงดูดและเปนท่ีจดจําไดงายของสาธารณชนผูบริโภคสามารถแยก

ความแตกตางระหวางสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคาของโจทกกับสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคาอ่ืน อันเปน

วัตถุประสงคของเครื่องหมายการคาแลว เครื่องหมายการคาของโจทกจึงมีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองตาม

มาตรา 7 วรรสอง (3) เดิม                  

   

 (นิพนธ ชวยสกุล – สุรพันธุ ละอองมณี – ไมตรี สุเทพากุล) 

ชัชตะวัน อัมพร – ยอ  

วัชรพล สุนทระศานตกิ – ตรวจ 

 

 


