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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 2587/2559 

Thai Military Bank Public Co., Ltd.   Plaintiff 
Department of Intellectual Property   Defendant 

Subject: Intellectual Property, Trademark 
 

               If the words or statement that the Plaintiff applied for a service mark 
registration did not have direct characteristics or natures of commercial bank 
services as applied, the said words or statement could be deemed as having 
distinctiveness in itself as prescribed in section 80 in conjunction with section 7 
paragraph two (2) of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) But any words or 

statement of the service mark  that the Registrar might order the Plaintiff to 
disclaim exclusive right when the Plaintiff applied for registration of trademark such 
as the words or statement “Make THE Difference” pursuant to section 80 in 
conjunction with section 17 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991,) it must be 
established that the said words or statement was commonly used for services that 
commercial banks would apply for registration and no bank should have exclusive 
right thereto or the said words or statement had no distinctiveness. In applying for 
registration of the service mark “TMB Make THE Difference,” as the service mark 

 which would be used for Class 36 commercial bank services, the statement 
“Make THE Difference” was a combination of three English words namely “Make” 
and the word “the” and the word “Difference” when considering each word 
respectively the word “Make” means do, create, build, the word “THE” means this, 
that, group (which is specific) and the word “Difference” means not the same. When 
these words were combined as a statement “Make THE Difference” they could be 
translated as “make a difference or create a difference”, they had a nature of generic 
description not directly related to the commercial bank services which was the 
service item the Plaintiff applied for registration in any way. The said statement had 
a nature of suggestive word only not a descriptive word that enabled the public or 
the service users to immediately know or understand the nature or characteristic in 
relation to commercial bank activities specifically but the service users had to use 
their imagination or find additional information to know that the Plaintiff’s 
commercial bank services were different than others. Moreover, the statement 
“Make THE Difference” was not commonly used in commercial bank services in 
any way and the Registrar had not issued a notification prescribing the said statement 



(Translation) 
 

as being commonly used in commercial bank services that the Plaintiff applied for 
registration. Therefore, the statement “Make THE Difference” did not convey the 
characteristic or nature of commercial bank directly and was not commonly used in 
commercial bank services that the Plaintiff applied for registration. As a result, the 
Plaintiff’s service mark TMB with the statement “Make THE Difference” which are 

component parts of the image of the service mark have inherent distinctiveness 
and registrable pursuant to section 80 in conjunction with section 7 paragraph two 
(2) of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) and the Plaintiff does not have to 
disclaim exclusive right in using the statement in Roman letters “Make THE 
Difference.” 

                       (Maitree Sriaroon – Prinya Deepadung – Maitree Sutheppakul) 
                                                                  Chattawan Umporn – summarized 
                                                                  Somchit Porpimai - inspected  



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2587/2559   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)        โจทก                          
        กรมทรัพยสินทางปญญา    จําเลย 
 

เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา 
 

 คําหรือขอความท่ีโจทกขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น หากวาเปนคําหรือขอความอัน
ไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชยท่ีขอจดทะเบียนโดยตรงแลว คํา
หรือขอความนั้นยอมถือไดวามีลักษณะบงเฉพาะในตัวเองดั่งท่ีบัญญัติไวในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 
วรรคสอง (2) แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แลว สวนคําหรือขอความอันเปนสวนใดสวน

หนึ่งของเครื่องหมายการบริการ  ท่ีเม่ือโจทกยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแลว นาย
ทะเบียนเครื่องหมายการคาอาจมีคําสั่งใหโจทกผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นแสดงปฏิเสธวาไมขอถือ
สิทธิของตนแตเพียงผูเดียวอันท่ีจะใชคําหรือขอความ “Make THE Difference” ดังกลาวตามมาตรา 
80 ประกอบ มาตรา 17 แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ตองไดความวา คําหรือขอความนั้น
เปนสิ่งท่ีใชสามัญในการบริการสําหรับบริการธนาคารพาณิชยท่ีขอจดทะเบียนอันไมควรใหผูขอจด
ทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวกรณีหนึ่ง หรือเปนกรณีท่ีคําหรือขอความ
ดังกลาวมีลักษณะไมบงเฉพาะ สําหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคําวา “TMB Make THE 

Difference” ในรูปแบบเครื่องหมายบริการ        เพ่ือใชกับบริการจําพวก 36 รายการ
บริการ ธนาคารพาณิชย  นี้  ขอความวา “Make THE Difference” เปนขอความท่ีนํ าเอาคํา
ภาษาอังกฤษจํานวน 3 คํา มาประกอบกัน ไดแก คําวา “Make THE Difference” เปนขอความท่ีนําคํา
ภาษาอังกฤษจํานวน 3 คํา มาประกอบกัน ได แก คํ าวา  “Make” คํ าวา  “THE” และคําว า 
“Difference” ซ่ึงเม่ือพิจารณาความหมายของคําดังกลาวตามพจนานุกรม คําวา “Make” แปลวา ทํา 
ข้ึน สราง คําวา “THE” แปลวา นี้ นั้น พวก (ท่ีเฉพาะเจาะจง) และคําวา “Difference” แปลวา ความ
แตกตาง เม่ือนํามารวมกันประกอบเปนขอความเปนขอความวา “Make THE Difference” แลว แปล
ไดความหมายวา “ทําใหเกิดความแตกตาง หรือสรางความแตกตาง” ซ่ึงมีลักษณะเปนคําบรรยายท่ัวไป 
ไมเก่ียวของโดยตรงกับการใหบริการธนาคารพาณิชยอันเปนรายการบริการท่ีโจทกขอจดทะเบียนแต
อยางใด ขอความดังกลาวมีลักษณะเปนเพียงคําแนะนํา (Suggestive word) เทานั้น ยังไมใชคํา
พรรณนา (Descriptive word) ท่ีจะทําใหประชาชนหรือผูใชบริการนั้นทราบและเขาใจโดยทันทีถึง
ลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการท่ีเก่ียวของกับกิจการธนาคารพาณิชยท้ังปวงซ่ึงใชเครื่องหมายบริการนี้
โดยตรงวามีลักษณะหรือคุณสมบัติใดเปนการเฉพาะเจาะจง แตผูใชบริการจะตองจินตนาการหรือหา
ขอมูลเพ่ิมเติมจึงจะทราบไดวาบริการเก่ียวกับกิจการธนาคารพาณิชยของโจทกแตกตางจากบริการอ่ืน
อยางไร นอกจากนี้ขอความวา “Make THE Difference” ยังมิไดเปนสิ่งท่ีใชสามัญสําหรับการใหบริการ
เก่ียวกับกิจการธนาคารพาณิชยแตอยางใด ท้ังไมปรากฏวานายทะเบียนเครื่องหมายการคาไดประกาศ
กําหนดใหขอความดังกลาวเปนสิ่งท่ีใชสามัญในการบริการธนาคารพาณิชยท่ีโจทกขอจดทะเบียนดวย 
ขอความวา “Make THE Difference” ดังกลาวจึงเปนขอความอันไมไดเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของบริการธนาคารพาณิชยโดยตรง และมิไดเปนสิ่งสามัญในทางการคาขายหรือบริการธนาคารพาณิชย
ท่ีโจทกขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของโจทกคําวา TMB ซ่ึงมีขอความ “Make THE 



Difference” เปนภาคสวนประกอบดวย ในรูปแบบเครื่องหมายบริการ     จึงมีลักษณะบง
เฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แหง พ.ร.บ.
เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 โดยโจทกไมจําเปนตองแสดงปฏิเสธวาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผู
เดียวท่ีจะใชอักษรโรมันขอความวา “Make THE Difference”  
         

(ไมตรี ศรีอรุณ – ปริญญา ดีผดุง – ไมตรี สุเทพากุล) 
 

ชัชตะวัน อัมพร - ยอ 
สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ 

 
  
 


