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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment 13233/2556                     

Unicharm Corporation                      Plaintiff 
Department of Intellectual Property  Defendant 

Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991) section 6 (3) and section 13 
Subject: Intellectual Property, Trademark 
    

             Although the trademark SOFY of the Plaintiff and the trademark “Hi-sofy” 
consist of an identical word SOFY but there is a word “HI” in front of the word 
“sofy” and a hyphen (-) in between, therefore, there are differences and they are 
called differently. The trademark “SOFY” is called sofy but the trademark Hi-sofy 
is called hi-sofy. Particularly when the Plaintiff applied for registration of the 
trademark SOFY to be used for the Class 25 goods consist of baby diapers made 
from fabric covering water-proof baby diapers, baby pants, baby diapers made from 
cloth, baby potty training pants, baby aprons, baby mittens and baby clothes and 
baby apparels such as suites, skirts, hats, shoes, underwear, jackets, polo collar 
shirts, socks, stockings, neckties, scarfs, gloves having a characteristic of ready-
made apparel. The trademark Hi-sofy was registered to be used for the Class 24 
goods consist of synthetic fabrics and cloth containing synthetic fabrics which have 
a characteristic of raw material used for producing finished goods, therefore, they 
are goods in different class and not having the same characteristics. There were 
diverse groups of buyers purchasing the said goods. Therefore, there were sufficient 
reasons that buyers of the Plaintiff’s goods and buyers of the goods of the owner of 
“Hi-sofy” could distinguish the differences of the said goods that they were not from 
the same owner or origin and not confused nor misled. Therefore, the trademark 
having the word SOFY of the Plaintiff is not similar to the trademark having the 
words Hi-sofy that the public may be confused or misled as  to the owner or origin 
of the goods in the same class or different class having the same characteristics 
prohibiting the Registrar to allow for such registration pursuant to section 6 (3) and 
section 13 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) 

 Even though the trademark SOFY of the Plaintiff and the trademark SOFTY 
was registered for the Class 25 as well and consist of four identical Roman letters 
but the trademark SOFTY had first four Roman letters identical with the word 
“SOFT” used in English language and thus was the reason that could be easily 
familiarized and recognizable and read as “soft” and when the letter Y is added at 
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the end it is read as “softy.” While the word SOFY which was the Plaintiff’s 
trademark could not be translated, it was an invented word and read sofy and could 
easily be differentiated from the word SOFY without confusing or misleading the 
public as to the owner or origin of the goods. Therefore, it can be concluded that the 
trademark having the word SOFY that the Plaintiff applied for registration to be used 
for goods in the Class 25 is not identical with or similar to a trademark already 
registered by another person that the public may be confused or misled as to the 
owner or origin of the goods. The Registrar can lawfully proceed with the Plaintiff’s 
application for registration. The rejection of the Plaintiff’s application for 
registration by the Registrar and the appeal decision of the Trademark Board 
upholding the decision of the Registrar are revoked. It is not necessary to consider 
other issues in the Defendant’s appeal since they will not change the outcome of the 
case. 

             (Tudchaphan Praputnitisarn – Aram Senamontri – Prinya Deepadung) 
                                       Sirisit Anantasomboon summarized/typed 
                                        Sutatip Yudhayotin /inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่  13233/2556  ยูนิ  -  ชารม คอรปอเรชัน่    โจทก 
                                                  กรมทรัพยสินทางปญญา    จําเลย   
 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13 
เรื่อง  ทรัพยสินทางปญญา  เครือ่งหมายการคา  
  
 เครื่องหมายการคาคําวา SOFY ของโจทกและเครื่องหมายการคาคําวา Hi – sofy แมจะ
ประกอบดวยคําวา SOFY เหมือนกัน แตมีคําวา Hi อยูขางหนาคําวา sofy โดยมีเครื่องหมายยัติภังค 
(-) คั่น จึงมีสวนท่ีแตกตางกันและยังมีเสียงเรียกขานแตกตางกันโดยเครื่องหมายการคาคําวา 
SOFY เรียกขานไดวาโซฟ สวนเครื่องหมายการคาคําวา Hi – sofy เรียกขานไดวา ไฮ – โซฟ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อโจทกขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําวา SOFY ของโจทกสําหรับใชกับ
สินคาในจําพวก 25 รายการสินคาผาออมเดก็ทารกทําจากส่ิงทอ ท่ีคลุมผาออมเด็กที่กันน้ําได กางเกง
เด็กทารก ผาออมของเด็กทารกที่ทําดวยผา กางเกงสําหรับใสใหเด็กทารกชวยฝกนั่งขับถาย ผาผูกใต
คางเด็กเพ่ือกันเปอนสําหรับเด็กทารก ถงุมือเด็กทารกและชุดแตงกายเด็กตางๆ กับชุดแตงกายทั่วไป 
เชน ชุดสูท กระโปรง หมวก รองเทา ชุดชั้นใน เส้ือแจกเก็ต เส้ือเชิ้ตคอโปโล ถุงเทา ถุงนอง เนคไท 
ผาพันคอ ถุงมือ ซึ่งมีลักษณะเปนสินคาเครื่องแตงกายสําเร็จรูป สวนเครื่องหมายการคาคําวา Hi – 
sofy จดทะเบียนไวสําหรับใชกับสินคาในจําพวก 24 รายการสินคา ผาสังเคราะห และผาท่ีมี
สวนผสมของเสนใยสังเคราะห อันมีลักษณะเปนสินคาวัตถุดิบสําหรับนําไปใชผลิตสินคาสําเร็จรูป
ตอไป จึงเปนสินคาตางจําพวกกันและไมมีลักษณะอยางเดียวกัน กลุมคนผูชื้อสินคาดังกลาวก็เปนคน
ละกลุมแตกตางกันมาก ดังนี้ยอมมีเหตุใหผูซื้อสินคาของโจทกตามรายการสินคาที่โจทกกับผูซื้อสินคา
ของเจาของเครื่องหมายการคา คําวา Hi – sofy สามารถแยกแยะความแตกตางระหวางสินคา ไดวา
ไมใชสินคาท่ีมีเจาของหรือสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดเดียวกันโดยไมสับสนหรือหลงผิด เครื่องหมาย
การคาคําวา SOFY ของโจทกจึงไมคลายกับเครื่องหมายการคาคําวา Hi – sofy จนอาจทําให
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาในสินคา
จําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกที่มีลักษณะอยางเดียวกันที่หามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13 
 
 สวนเครื่องหมายการคาคําวา SOFY ของโจทกและเครื่องหมายการคาคําวา SOFTY ซึ่ง
จดทะเบียนไวใชกับสินคาในจําพวก 25 เชนกันนั้น แมจะประกอบดวยตัวอักษรโรมันเหมือนกันถึง 
4 ตัวอักษร แตเครื่องหมายการคาคําวา SOFTY มีอักษรโรมัน 4 ตัวแรกตรงกับคําวา SOFT อันเปน
คําที่ใชในภาษาอังกฤษ ยอมเปนเหตุใหเห็นคุนเคยและจดจําไดงายโดยอานไดวาซอฟต เมื่อใชอักษร 
Y ตอทายก็อานไดเปนซอฟตี ขณะท่ีคําวา SOFY ท่ีเปนเครื่องหมายการคาของโจทกเปนคําท่ีไมมีคํา
แปล โดยมีลักษณะเปนคําท่ีประดิษฐขึ้นโดยเฉพาะ อานไดวา โซฟ ไมเปนคําท่ีคนคุนเคย จึงยอม
สังเกตเห็นความแตกตางจากคําวา SOFY ไดโดยงายจนไมทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดใน
ความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา ดังนั้น จึงสรุปไดวา เครื่องหมายการคาคําวา 



SOFY ท่ีโจทกขอจดทะเบียนสําหรับใชกับสินคาจําพวก 25 ไมเหมือนหรือคลายกับเครื่องหมาย
การคาของบุคคลอื่นท่ีไดจดทะเบียนไวแลวจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปน
เจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาชอบท่ีนายทะเบียนเครื่องหมายการคาจะดําเนินการ
ตามคําขอจดทะเบียนของโจทกตอไป จึงตองเพิกถอนคําส่ังของนายทะเบียนเครื่องหมายการคาท่ี
ปฏิเสธไมรับจดทะเบียนและคําวนิิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการเครื่องหมายการคาท่ีวินิจฉัยยืนตาม
คําส่ังของนายทะเบยีนเครื่องหมายการคาดงักลาว และไมจําตองวินิจฉัยอุทธรณขออื่นของจําเลยที่ไม
ทําใหผลคดีเปล่ียนแปลงไปอีก    

 (ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร – อราม  เสนามนตร ี– ปรญิญา  ดีผดงุ) 
 

 
สิรสิิทธ์ิ อนันตสมบูรณ ยอ/พิมพ 

สุธาทิพ  ยุทธโยธิน / ตรวจ 


