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Supreme Court Judgment No. 9163/2560 
Aircon – MFG Co., Ltd.           Plaintiff 
Director-General of the Department of Intellectual Property, et al.,  Defendants 
Sections 6, 7 paragraph two (3), paragraph three of the Trademark Act B.E. 2534 
(A.D. 1991) 
 
               In general when several foreign words having regular meaning are 
combined or certain words are mixed together and these words are used with 
incorrect grammar so that their meanings cannot be found in a dictionary but their 
characteristics and pronunciations are still maintained and sources of the said words 
can be identified from their characteristics and pronunciations, the words that are 
combined as mentioned are not invented words because their original meanings can 
be conveyed through their characteristics and pronunciations. In regard to the 

Plaintiff’s trademark it can be clearly seen that some parts of a foreign word 
which was used regularly in the society, that is, “AIR CONDITIONER” or the word 
“AIR CONDITIONING” were mixed together as one word “AIRCON.” The eleven 
Defendants also adduced that according an English dictionary the “Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary,” as evidenced by Exhibit marked Lor.28, the word

was the same word as “AIR CONDITIONING” which means air 
conditioning system and the Plaintiff did not adduce arguing the correctness of the 
said information. The Plaintiff only argued that the information regarding the 
dictionary adduced by the eleven Plaintiffs could not support the information 
adduced by the Eleven Defendants that the word was not an invented word 
because the said dictionary was published after the Plaintiff registered as a juristic 
person but the English dictionary marked Exhibit Lor.28 that the Trademark Board 
used in deciding the Appeal was printed “First published 1948” which means that it 
was first published in 1948. The copy of the certificate of the Plaintiff’s company 
marked Exhibit Jor.1 specifies that the Plaintiff registered as a juristic person by 
using the company name as “Aircon-MFG” on October 15, 1992 which means that 
the English dictionary marked Exhibit Lor.28 was published before the Plaintiff used 
the word “Aircon” in conjunction with its juristic person’s name. The facts are 
admissible as evidenced by the English Dictionary marked Exhibit Lor.28, therefore, 

it can be seen that the word  which was commonly used could be understood 
by the public that it meant air conditioning. Even though the Plaintiff modified the 
Roman letter “o” of the said word to have different characteristic than it was 
commonly used by the people in the society but this was only a minor detail not the 
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essential characteristic of the trademark, therefore, the word was not an 
invented word. The Plaintiff appealed arguing that an authorized director of the 
company was the inventor of the said trademark from the name of the Plaintiff’s 
juristic person therefore it was different from the word “AIR CON” commonly used 
in the society or commonly known by the public but it did not appear that the word 

alone was different than the word “AIR CON” or the word ‘AIR 
CONDITIONING” or the word “AIR CONDITIONER” commonly used by the 
public to convey the meaning of an air conditioning system or air conditioner. 

Therefore, it cannot be deemed that the word has distinctiveness pursuant to 
section 7 paragraph two (3) of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) and the 
Plaintiff’s trademark is not registrable pursuant to section 6 of the said Act. 

 As regards the issue of whether or not the Plaintiff should have an exclusive 

right in the word that was commonly used in commerce for air conditioning 
goods, the Court views that even an ordinary word having general meaning could be 
a trademark having registrable characteristics pursuant to section 6 of the Trademark 
Act B.E. 2534 (A.D. 1991) but the said word must not be commonly used in 
commerce for certain goods. The Plaintiff applied for registration of the trademark 

only without having any accompanying mark and the Court already decided 

above that the word was not an invented word, the said word means “AIR 
CONDITIONING” or “AIR CONDITIONER” that the public could use to convey 
the meaning of an air conditioning system or air conditioner, therefore, the word 

was a common thing used in commerce for air conditioning goods pursuant 
to the Notification of the Trademark Registrar No. 1/12546 on things commonly 
used in commerce which prescribes that an image of goods or service or thing used 
in connection with goods or services and an image conveys meaning, characteristic 
or nature of goods or services of all types of goods in each class are common things 
used in commerce for goods applied for registration as well. Consequently, it cannot 
be deemed that any person should be entitled to register the said word as a trademark 
and has an exclusive right. It does not matter how long the Plaintiff had used the said 
trademark or whether it was used in good faith, since the said trademark does not 
have any registrable characteristic pursuant to section 6 due to lack of distinctiveness 
as mentioned, it is lawful that the Trademark Registrar issued the order to refuse 
registration of the said trademark pursuant to section 16 of the Trademark Act B.E. 
2534 (A.D. 1991.) Consequently, the decision of the Trademark Board reversing the 
decision of the Trademark Registrar and suspending the registration of the said 
trademark is lawful pursuant to the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) Since it 
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was already decided that the word had no distinctiveness because it was not 
an invented word pursuant to section 7 paragraph two (3) of the Trademark Act B.E. 
2534 (A.D. 1991) and the said word was commonly used in commerce for the air 
conditioning goods that the Plaintiff applied for registration, the Court cannot decide 
the Plaintiff’s Appeal and the Answer to the Appeal of the eleven Defendants on the 

issue of whether the Plaintiff had publicized or advertised the trademark 
widely and deemed distinctive pursuant to section 7 paragraph three of the 
Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) because the distinctiveness acquired through 
use was not adduced pursuant to section 7 paragraph three (before amendment) of 
the said Act which is the law enforced in this case. 

                (Patarasak Wannasaeng, Prinya Deepadung, Sophon Bangyeekan) 
                                                                  Chattawan Umporn – summarized 
                                                      Watcharaphol Suntarasarntik - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9163/2560    

 บริษัทแอรคอน-เอ็มเอฟจี จํากัด      โจทก 

  อธิบดกีรมทรัพยสินทางปญญา กับพวก      จําเลย 

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

 โดยหลักเกณฑท่ัวไปการนําคําในภาษาตางประเทศท่ีมีความหมายปกติธรรมดาหลายคํามาประกอบ

กันหรือการตัดคัดลอกเฉพาะคําบางคํามาประกอบกัน รวมท้ังการใชคําดังกลาวใหผิดรูปไวยากรณเพ่ือใหไม

สามารถหาคําแปลของคําท่ีประกอบกันข้ึนมาในพจนานุกรมท่ัวไปได แตยังคงรูปลักษณะและเสียงเรียกขาน

เดิม โดยสามารถรูไดโดยพิจารณาจากรูปลักษณะและเสียงเรียกขานนั้นก็ทราบถึงท่ีมาของคําดังกลาวไดนั้น ไม

ถือวาคําท่ีนํามาประกอบกันข้ึนใหมตามวิธีการขางตนนี้ เปนคําท่ีประดิษฐข้ึน เพราะเม่ือพิจารณาจาก

รูปลักษณะและเสียงเรียกขานของเครื่องหมายแลวยังคงสื่อใหเห็นถึงความหมายเดิมของคําดังกลาวนั้นได 

สําหรับเครื่องหมายการคาคําวา   ของโจทกนี้เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการตัดคําบางคํา

จากคําภาษาตางประเทศท่ีใชกันเปนปกติธรรมดาแบบมีความหมายในสังคมคือคําวา “AIR CONDITIONER” 

หรือคําวา “AIR CONDITIONING” มาประกอบกันเปนคําเดียวซ่ึงคําวา “AIRCON” นี้ยังปรากฏขอเท็จจริง

จากท่ีจําเลยท้ังสิบเอ็ดนําสืบพจนานุกรมศัพทภาษาอังกฤษ “Oxford Advanced Learner’s Learner’s 

Dictionary” เอกสารหมาย ล .28 ด วยว า  คํ าว า   คือ คํา เดี ยว กับ คําว า  “AIR 

CONDITIONING” โดยมีความหมายวาระบบปรับอากาศ และโจทกไมไดนําสืบโตแยงความถูกตองแทจริงของ

ขอมูลดังกลาวแตอยางใด โจทกคงโตแยงเพียงวา หลักฐานพจนานุกรมท่ีจําเลยท้ังสิบเอ็ดนําสืบดังกลาวไมอาจ

สนับสนุนขออางของจําเลยท้ังสิบเอ็ดนําสืบดังกลาวไมอาจสนับสนุนขอกลาวอางของจําเลยท้ังสิบเอ็ดท่ีวาคําวา 

 ไมใชคําประดิษฐเพราะพจนานุกรมดังกลาวพิมพเผยแพรหลังจากท่ีโจทกจดทะเบียนนิติ

บุคคลบริษัทโจทกแลวเทานั้น แตก็ปรากฏจากพจนานุกรมศัพทภาษาอังกฤษเอกสารหมาย ล.28 ท่ี

คณะกรรมการเครื่องหมายการคาใชในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนี้ระบุวา “First published 1948” ซ่ึง

หมายความวา มีการพิมพเผยแพรครั้งแรกตั้งแตป 2491 และเม่ือปรากฏตามสําเนาหนังสือรับรองบริษัทโจทก

เอกสารหมาน จ.1 ระบุวา โจทกจดทะเบียนนิติบุคคลโดยใชชื่อบริษัทวา “แอรคอน-เอ็มเอกจี” เม่ือวันท่ี 15 

ตุลาคม 2535 แสดงวาพจนานุกรมศัพทภาษาอังกฤษเอกสารหมาย ล.28 มีการพิมพเผยแพรกอนท่ีโจทกจะใช

ชื่อนิติบุคคลท่ีมีคําวา “แอรคอน” ประกอบอยูดวย จึงรับฟงขอเท็จจริงตามพจนานุกรมศัพทภาษาอังกฤษ

เอกสารหมาย ล.28 นี้ได จึงเห็นไดวาแมกระท่ังคําวา  ก็เปนคําท่ีใชกันอยู ท่ัวไปท่ี

สาธารณชนยอมเขาใจไดวาหมายถึงเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นแมโจทกจะไดดัดแปลงตัวอักษรโรมันตัวโอในคํา

ดังกลาวใหมีลักษณะแตกตางจากตัวอักษรท่ีประชนชนใชกันอยูท่ัวไปในสังคมอยูแลวก็เปนเพียงรายละเอียด

ปลีกยอยเล็กนอยมิใชสาระสําคัญของเครื่องหมายจึงไมทําใหคําวา  เปนคําประดิษฐแต

อยางใด สวนท่ีโจทกอุทธรณโตแยงวากรรมการบริษัทผูมีอํานาจกระทําการบริษัทโจทกเปนผูประดิษฐ

เครื่องหมายการคาดังกลาวข้ึนจากชื่อนิติบุคคลของโจทกจึงแตกตางจากคําวา “AIR CON” ท่ีใชกันอยูท่ัวไปใน

สังคมหรือท่ีสาธารณชนเคยรับรูรับทราบมานั้น ก็ไมปรากฏวาคําวา  เพียงคําเดียวนี้จะ



สรางความแตกตางจากคําวา “AIR CON” คําวา “AIR CONDITIONING” หรือคําวา “AIR CONDITIONER” 

ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจใชเรียกขานเพ่ือสื่อความหมายถึงระบบปรับอากาศหรือเครื่องปรับอากาศตามท่ีใชกันอยู

ในสังคมไดอยางใด จึงไมอาจถือไดวา คําวา  มีลักษณะบงเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง 

(3) แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 เครื่องหมายการคาดังกลาวของโจทจึงไมมีลักษณะอันพึงรับจด

ทะเบียนไดตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

สําหรับปญหาวา คําวา  เปนสิ่ ง ท่ี ใชสามัญในการคาขายสําหรับสินค า

เครื่องปรับอากาศอันไมควรใหโจทกถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวหรือไมนั้น เห็นวา แมคําธรรมดาท่ีมี

ความหมายท่ัวไปอาจเปนเครื่องหมายท่ีจดทะเบียนไดมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 แหง 

พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แตคําดังกลาวตองมิใชสิ่งท่ีใชกันสามัญในทางการคาสําหรับสินคา

บางอยางบางจําพวก สําหรับกรณี โจทกยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําวา  

เพียงคําเดียว ไมมีเครื่องหมายอ่ืนประกอบ และเม่ือไดวินิจฉัยไวขางตนแลว คําวา  ไมใช

คําประดิษฐ โดยคําดังกลาวมีความหมายเทากับคําวา “AIR CONDITIONING” หรือ “AIR CONDITIONER” ท่ี

ประชาชนอาจเรียกขานเพ่ือสื่อความหมายถึงระบบปรับอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นคําวา 

 จึงถือเปนสิ่งสามัญในทางการคาขายสําหรับสินคาเครื่องปรับอากาศ ตามประกาศนาย

ทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ี 1/2546 เรื่อง กําหนดสิ่งท่ีใชสามัญในทางการคาขาย ท่ีกําหนดวา ภาพของ

สินคาหรือบริการหรือสิ่งท่ีใชเก่ียวของกับสินคาหรือบริการ และภาพแสดงถึงความหมาย ถึงลักษณะหรือ

คุณสมบัติของสินคาหรือบริการของสินคาทุกอยางในแตละจําพวกเปนสิ่งสามัญในการคาสําหรับสินคาท่ีขอจด

ทะเบียนนั้นดวย กรณีจึงไมอาจถือไดวาผูหนึ่งผูใดสมควรจะไดรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําดังกลาว

เพ่ือถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียว ไมวาโจทกจะไดใชเครื่องหมายการคาดังกลาวมาโดยสุจริตหรือไมและโจทก

จะไดใชเครื่องหมายการคาดังกลาวนั้นมานานเทาใด และเม่ือเปนกรณีเครื่องหมายการคาท่ีขอจดทะเบียนท้ัง

เครื่องหมายไมมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดตามมาตรา 6 เนื่องจากไมมีลักษณะบง

เฉพาะขางตน ชอบท่ีนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาว

ของโจทกตามมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 เสีย ดังนั้นท่ีคณะกรรมการเครื่องหมาย

การคามีคําวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการคาและใหระงับการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาดังกลาวของโจทกจึงเปนคําวินิจฉัยท่ีชอบดวย พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 แลว และเม่ือ

วินิจฉัยวาคําวา  ไมมีลักษณะบงเฉพาะเพราะมิใชคําประดิษฐตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) 

แหง พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ท้ังยังเปนสิ่งท่ีใชกันสามัญในทางการคาขายสําหรับสินคา

เครื่องปรับอากาศท่ีโจทกขอจดทะเบียน กรณีจึงไมอาจวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกและคําแกอุทธรณของ

จําเลยท้ังสิบเอ็ดท่ีวา โจทกไดมีการจําหนายเผยแพรหรือโฆษณาสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคาคําวา 

 จนแพรหลายไดลักษณะบงเฉพาะจากการใชตามมาตรา 7 วรรคสาม แหง พ.ร.บ.



เครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 เพราะเปนกรณีท่ีไมอาจนําสืบลักษณะบงเฉพาะจากการใชไดตามมาตรา 7 

วรรคสาม (เดิม) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชบังคับแกคดีนี้                     

 (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง – ปริญญา ดีผดุง – โสภณ บางย่ีขัน) 

ชัชตะวัน อัมพร – ยอ  

วัชรพล สุนทระศานตกิ – ตรวจ 

 

 

 


