
(Translation) 
 

Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No.14586/2557 

Thai Agri Foods Public Co., Ltd.       Plaintiff 
Siam Esteemed Product Co., Ltd. et al.,  Defendants 

Subject: Intellectual Property, Trademark 
 

               Goya Foods Inc., was the owner of the trademark GOYA in dispute and 
registered the said trademark in the USA for the fruit juice and hired the Plaintiff to 
produce coconut juice for export by requiring the Plaintiff to use the trademark 

 . Subsequently, the Plaintiff applied for registration of  and   
trademarks in Thailand for coconut juice class without any consent from Goya Foods 

Inc. However, as long as the trademarks  and  that the Plaintiff registered 
have not been revoked or Goya Foods Inc., the owner of the trademark  in 
the USA, has not applied for revocation of the said trademark of the Plaintiff, it must 
be deemed that the Plaintiff is still the lawful owner of the trademark  and 

used for coconut juice in Thailand. Nevertheless, when the Plaintiff 
acknowledged that Goya Foods Inc., is the owner of the trademark  registered 
in the USA and admitted the fact that the said company hired the First Defendant to 
produce coconut juice under the trademark by requiring the said goods to 
reach the USA in June 2012. In addition, the two Defendants adduced that Goya 
Foods Inc., had never authorized the Plaintiff to register the trademark 
.Therefore, when the two Defendants jointly produced the said goods for exhibition 
in a trade fair it is plausible that they understood in good faith that they had the right 
to produce coconut juice bearing the trademark  by relying on the right of 
Goya Foods Inc., the owner of the trademark  registered in the USA. The 
evidence adduced by the two Defendants has greater weight than the Plaintiff’s 
evidence, therefore, it is admissible that the two Defendants did not infringe the 
Plaintiff’s trademark. 

     (Aram Senamontri – Nualnoi Poltavee – Anant Wongpraparatana)  
                                         Sunya Teppipatchaikul – summarized 
                                         Somjit Porpimai - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 14586/2557  บริษัทไทย อกริ ฟูดส จํากัด (มหาชน)   โจทก 
      บริษัทสยามเอสทีม โปรดัก จํากัด ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน จําเลย 
 

เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา  
 

 บริษัทโกยา ฟูดส อิงค เปนเจาของเครื่องหมายการคาคําวา GOYA ท่ีพิพาทโดยจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือใชกับน้ําผลไมและจางใหโจทกผลิตสินคาน้ํามะพราวเพ่ือสงใหจําหนายใน

ตางประเทศ โดยกําหนดใหโจทกตองใชเครื่องหมายการคา  ซ่ึงตอมาโจทกนําเครื่องหมายการคา 

 และ  มาขอจดทะเบียนในประเทศไทยสําหรับรายการสินคาน้ํามะพราว แมไมปรากฏวาบริษัทโกยา 

ฟูดส อิงค ใหความยินยอมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวแกโจทก แตตราบใดท่ีเครื่องหมายการคา 

 และ  ท่ีโจทกจดทะเบียนไวยังไมถูกเพิกถอน หรือบริษัทโกยา ฟูดส อิงค เจาของเครื่องหมายการคา

คําวา GOYA ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไมไดรองขอใหเพิกถอนเครื่องหมายการคาดังกลาวของโจทกก็ตองถือวา

โจทกยังเปนเจาของเครื่องหมายการคา  และ  ซ่ึงใชสําหรับน้ํามะพราวในประเทศไทยโดยชอบดวย

กฎหมายอยู อยางไรก็ตามเม่ือโจทกรับวาบริษัทโกยา ฟูดส อิงค เปนเจาของเครื่องหมายการคาคําวา GOYA ท่ีจด

ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และรับวาบริษัทดังกลาวจางจําเลยท่ี 1 ใหผลิตสินคาน้ํามะพราวภายใตเครื่องหมาย

การคา  โดยกําหนดใหสงสินคาดังกลาวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน 2555 จริง ท้ังจําเลยท้ัง

สองก็นําสืบดวยวาบริษัทโกยา ฟูดส อิงค ไมเคยใหอํานาจแกโจทกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําวา GOYA 

ดังนั้นการท่ีจําเลยท้ังสองรวมกันผลิตสินคาน้ํามะพราวท่ีมีเครื่องหมายการคา  ของโจทกซ่ึงจดทะเบียนใน

ประเทศไทยและนําสินคาดังกลาวออกแสดงในงานแสดงสินคา จึงนาเชื่อวาเกิดจากการเขาใจโดยสุจริตวาตนมีสิทธิ

ผลิตสินคาน้ํามะพราวท่ีมีเครื่องหมายการคา  ไดโดยอาศัยสิทธิของบริษัทโกยา ฟูดส อิงค เจาของ

เครื่องหมายการคา GOYA ท่ีจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา พยานหลักฐานท่ีจําเลยท้ังสองนําสืบมาจึงมีน้ําหนัก

ยิ่งกวาพยานหลักฐานของโจทกรับฟงไดวาจําเลยท้ังสองไมไดกระทําละเมิดเครื่องหมายการคาของโจทก 
 

(อราม เสนามนตรี - นวลนอย ผลทวี – อนันต วงษประภารัตน) 
 

   สัญญา เทพพิพัฒนชัยกุล – ยอ 

   สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ 

 


