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Supreme Court Judgment No. 2565/2560 
LG Corp.      Plaintiff 
Department of Intellectual Property  Defendant 

Sections 7 and 17 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) 
 

               When considering the word “LG” in the trademark , it can be seen 
that the said letters were arranged almost at the center of the mark and they were a 
part of the name of the Plaintiff’s juristic person and was the name that the Plaintiff 
had used in conjunction with the Plaintiff’s registered trademark before any other 
marks. The trademark  of the Plaintiff was registered without having to 
disclaim exclusive right for the Class 22 water-proof canvas when the Plaintiff 
applied for registration on April 1, 2009 which was the same time that the Plaintiff 
filed nine applications for registration of the trademarks in this case, therefore, the 
said letters were important part of the trademarks according to the Plaintiff’s 
applications. Although the Roman letters “LG” in the Plaintiff’s trademark were 
merely normal capital Roman letters without any special invention but the said 
letters were a combination of two Roman letters arranged next to each other without 
a space in between to have a special characteristic that could not be translated. The 
word “LG” was derived from the previous name of the Plaintiff’s company 
“LUCKY” and “GOLDSTAR.” Even if the word “LG” was not the full name of the 
Plaintiff’s juristic person but it was a combination of “L” and “G” which was an 
acronym of the Plaintiff’s juristic person and could be uttered as “l – g”, therefore, 
the said word can be deemed as an invented word to be shown as a trademark that 
enabled the public or the users of the said goods to know and understand that the 
goods using the trademark  of the Plaintiff were different from other goods. 
Therefore, the Plaintiff’s trademark  has distinctiveness pursuant to section 7 
paragraph one and paragraph two (3) of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) 
The word “LG” is not commonly used in commerce for the goods in Class 6, 9, 11, 
16, 17, 18, 19, 21 and 27 as specified in the Plaintiff’s applications for Trademark 
Registration No. 726269, No. 726270, No. 726721, No. 726272, No. 726273, No. 
726274, No. 726275, No. 726276 and No. 726278. The Plaintiff does not have to 
disclaim exclusive right for the word “LG” pursuant to section 17 of the Trademark 
Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) 

   (Surangkana Kamollakorn – Prinya Deepadung – Tudchapun Prabudhanitisarn) 
                                                            Sunya Theppipatchaikul – summarized 
                                                      Wacharapol Suntarasarntik      - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2565/2560      
 แอลจี คอรป.                   โจทก 
 กรมทรัพยสินทางปญญา              จําเลย 
พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 7, 17   

   เมื่อพิจารณาคําวา “LG” ในเครื่องหมายการคา “ ” แลว เห็นไดวาคํา
ดังกลาวถูกจัดวางไวเกือบกึ่งกลางของเครือ่งหมาย ท้ังยังเปนสวนหนึ่งของชื่อนิติบุคคลของโจทก 
และเปนชื่อท่ีโจทกใชประกอบเครื่องหมายการคาของโจทกท่ีไดรับการจดทะเบียนมากอนทุก

เครื่องหมาย ท้ังเครื่องหมายการคา “ ” ของโจทกยังไดรับการจดทะเบียนโดยไม
ตองแสดงปฏิเสธไมขอถือสิทธิเปนสิทธิของตนแตผูเดียวสําหรับสินคาจําพวกท่ี 22 รายการสินคา
ผาใบกันน้ํา ซึ่งโจทกย่ืนคําขอจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2552 อันเปนเวลาเดียวกับท่ีโจทก
ย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในคดีนี้ท้ังเกาคําขอดวย คําดังกลาวจึงนับวาเปนภาคสวน
สําคัญของเครื่องหมายการคาตามคําขอของโจทก แมอักษรโรมันคําวา “LG” ในเครื่องหมาย
การคาของโจทกจะเปนเพียงอักษรโรมันตวัพิมพใหญธรรมดาที่ไมมีการประดิษฐใหมีลักษณะพิเศษ
ใดๆ ก็ตาม แตคําดังกลาวก็เกิดจากการนําเอาอักษรโรมัน 2 ตัวอักษร มาเขียนติดกันเพ่ือใหเกิด
ลักษณะเฉพาะท่ีไมสามารถแปลความได โดยคําวา “LG” มีท่ีมาจากชื่อบริษัทเดิมของโจทกท่ีชื่อ
วา “LUCKY” กับชื่อ “GOLDSTAR” ดังนั้น แมคําวา “LG” ไมใชชื่อเต็มของนิตบิุคคลโจทกก็ตาม 
แตก็เปนคําท่ีเกิดจากนําตัวอักษร “L” และ “G” อันเปนชื่อยอของชื่อนิติบุคคลของโจทกมา
รวมกัน โดยออกเสียงไดวา “แอล-จี” คําดังกลาวจึงถือไดวาเปนคําประดิษฐท่ีใชแสดงเปน
เครื่องหมายการคาที่ทําใหประชาชนหรือผูใชสินคานั้นทราบและเขาใจไดวาสินคาที่ใชเครื่องหมาย

ก ารค า  “ ”  ข อ ง โจท ก แ ต ก ต า งจ าก สิ น ค า อื่ น  เค รื่ อ งห ม าย ก ารค า 

“ ” ของโจทกจึงมีลักษณะบงเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่งและวรรคสอง (3) 
แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 คําวา “LG” ไมถือเปนส่ิงท่ีใชกันสามัญในการคาขาย
สําหรับสินคาจําพวกที่ 6 ที่ 9 ที่ 11 ที่ 16 ที่ 17 ที่ 18 ที่ 19 ท่ี 21 และที่ 27 ตามคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเลขท่ี 726269, 726270, 726271, 726272, 726273, 726274, 
726275, 726276 และ 726278 ของโจทก โจทกจึงไมตองแสดงปฏิเสธท่ีจะไมขอถือเปนสิทธิแต
ผูเดียวในคําวา “LG” ตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534        

 (สุรางคนา กมลละคร – ปริญญา ดผีดุง – ธัชพันธ ประพุทธนิติสาร) 
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