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               The first issue to be considered according to the Appeal of the First to Third 
and Fifth Defendants is whether or not the trade information in the Complaint has a 
status of a trade secret. The Court views that since the First to Third and Fifth 
Defendants claimed that the trade information related to the jet caster equipment of 
the two Plaintiffs, which the two Plaintiffs claimed as their trade secret, was not trade 
secret because it was disclosed in the said patent, therefore, the First to Third and 
Fifth Defendants had the burden of proof. But the facts claimed in the Appeal by the 
First to Third and Fifth Defendants are the facts testified by Mr. Dor, the two 
Plaintiffs’ witness, that the trade secret of the jet caster equipment was not disclosed 
in the patent and the said patent specified a simple process in producing magnetic 
powder by using a machine in a laboratory that could produce 4 to 40 grams each 
time but the jet caster machine could produce magnetic powder approximately 
400,000 grams each time. Moreover, the facts appealed by the First to Third and 
Fifth Defendants on this issue were merely arguing that the said patent disclosed a 
chemical formula and properties of magnetic powder produced by melt-spinning 
method and the melt-spinning processes and magnetic powder producing method 
were also disclosed; examples of information disclosed in the patent were also given 
but the First to Third and Fifth Defendants did not show any comparison that the 
examples of information disclosed in the patent were the same information that the 
two Plaintiffs claimed as their trade secret. The First to Third and Fifth Defendants 
also appealed that the cooling wheels that the two Plaintiffs claimed as their trade 
secret were also advertised for sale on a website. The Court concludes that when 
comparing the information claimed by the two Plaintiffs as their trade secret related 
to these wheels, it can be seen that the two Plaintiffs’ trade secret does not only 
specifically mean the wheels but include trade information that must be used in 
conjunction with these wheels so that when they were assembled with other 
components of the jet caster equipment then the said equipment could function as 
required.  Therefore, even if the said wheels were already disclosed, the trade 
information, which was the two Plaintiffs’ trade secret, was not affected. The First 



(Translation) 
 

to Third and Fifth Defendants also appealed that the operation manual and the design 
specifying the characteristics of the product were not trade secrets because they were 
equipment maintenance procedures. The Court concludes that section 3 of the Trade 
Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) stipulates that “Trade information means any 
medium which conveys statements, stories, facts or anything regardless of the 
method of conveyance or storage and shall include formulas, forms, compilations or 
assembled works, programs, methods, techniques or processes,” based on the said 
definition the Supreme Court views that the operation manual and the design 
specifying the characteristics of the product are within the meaning of the trade 
information and trade secret as well because it was the information that helped the 
employees to perform their tasks and carry-out the production process correctly 
according to the production standard prescribed by the two Plaintiffs with quality 
and efficiency as required by the customers that would enable the two Plaintiffs to 
have advantage over other companies somewhat. Besides, one set of trade 
information can be protected under the provisions of the Patent Act or the Trade 
Secrets Act but it does not mean that an owner of trade information has to opt for 
protection under either Act alone because a part of the information may be disclosed 
when applying for a patent while other parts of the information may be kept as trade 
secrets. Mr. Jor., the Vice Chairman of the First Plaintiff, submitted the statement 
confirming the facts or opinion that if it was expected that an invention might be 
reverse engineered by a competitor or discovered freely, the management would 
apply a patent for an invention of components of magnetic powder. If the 
management was certain that the competitors would not be able to reverse engineer 
or discover the invention freely then the management would normally prescribe 
security measures to keep the invention information as a trade secret. When the 
Second Defendant invented the magnetic powder and decided to apply for the 
magnetic invention patent, the First Plaintiff decided to use its trade secret measure 
to protect the information related to magnetic powder production machines, 
including the operation manual and the design specifying the characteristics of the 
product because the magnetic powders that were produced and exported to 
customers could be exposed to reverse engineering or discovered freely. But the 
standard and quality of the production process required must be in sufficient quantity 
to compete commercially which depended on the production machines including the 
operation manual and the design specifying the characteristics of the product as well, 
thus, the First Plaintiff chose to keep this information as a trade secret. The First to 
Third and Fifth Defendants’ Appeal is inadmissible. 
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 The First to Third and Fifth Defendants appealed that they took part in 
inventing and creating the two Plaintiffs’ trade secrets, thus, the Second Defendant 
is a co-owner of the two Plaintiffs’ trade secrets. The Court views that the five 
Defendants did not answer arguing about being a co-owner of the trade secrets as 
stated in the two Plaintiffs’ Complaint. By deciding the issue of whether or not the 
Second Defendant discovered, invented, compiled or created the machinery having 
similar components to the jet caster equipment was a trade secret, the Central 
Intellectual Property and International Trade Court decided the said issue in excess 
of the issues raised in the five Defendants’ Answer. Subsequently, the said decision 
led the First to Third and Fifth Defendants to file the Appeal, which is the Appeal 
on the issue not lawfully raised before the Central Intellectual Property and 
International Court pursuant to section 45 of the Act on Establishment of and 
Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (A.D. 
1996) in conjunction with section 225 paragraph one of the Civil Procedure Code 
and this issue is not related to public order. Therefore, the Supreme Court does not 
decide on this issue. 

 The next issue in the First to Third and Fifth Defendants’ Appeal stated that 
the First to Fourth Defendants infringed the two Plaintiffs’ trade secrets. The Court 
views that the facts are admissible as adduced by both parties that there was a merger 
in 2005 and employees of Or. Company were sent to attend meetings and trainings 
at Mor. Company in the People’s Republic of China but it is inadmissible that the 
Fourth received technology transfer from Mor. Company. Additional facts are 
admissible that the Fourth Defendant resigned from Or. Company since January 
2006 before the jet caster equipment was installed at a factory of Or. Company, 
whose name was later changed to the Second Defendant’s name. The two 
Defendants further adduced that the machines used by Or. Company at that time to 
produce magnetic powder were MS 1 and MS 2 designed and built by the Second 
Defendant which were inefficient, hence, it is not admissible that the Fourth 
Defendant had an opportunity to access and learn the trade secrets of the jet caster 
equipment of the two Plaintiffs. This issue is not about the Fourth Defendant 
disclosing the trade secrets to the First to Third Defendants, therefore, it is 
inadmissible that the Fourth Defendant infringed the two Plaintiffs’ trade secrets. 
The Appeal of both Plaintiffs on this issue is inadmissible. 

 As regards the issue of whether or not the Fifth Defendant infringed the trade 
secrets according to the two Plaintiffs’ Complaint and breached the agreement made 
with the two Plaintiffs. The Court views that the Fifth Defendant received 
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technology transfer while attending meetings and trainings at Mor. Company and 
took part in installing the jet caster equipment at the Second Plaintiff’s factory 
between March 2006 to November 2006. In addition, upon seizing the evidence at 
the Fourth Defendant’s factory the two Plaintiffs’ trade secrets were found in the 
Fifth Defendant’s computer, therefore, it is admissible that the Fifth Defendant 
received the trade secret information of the two Plaintiffs and used and disclosed the 
said trade secret information without receiving a consent from the two Plaintiffs and 
breached the non-disclosure agreement made with the two Plaintiffs. 

 The next issue to be considered according the Appeal of the First to Third and 
Fifth Defendants is whether or not the First to Third Defendants infringed the two 
Plaintiffs’ trade secrets by inducing the Fifth Defendant to breach the non-disclosure 
agreement and to infringe the two Plaintiffs’ trade secrets. The Court views that the 
facts are admissible that the First to Third and Fifth Defendants admitted that the 
Second Defendant persuaded the Fifth Defendant to work with the First Defendant 
after the First Defendant found the trade secret information related the jet caster 
equipment of the two Plaintiffs in the Fifth Defendant’s computer, in addition to the 
fact that the melt spinning machines at the First Defendant’s factory designed and 
built by the Second Defendant to produce the same type of magnetic powder as the 
two Plaintiffs’. Furthermore, the First to Third and Fifth Defendants did not adduce 
any evidence to argue that both machines were not the same nor had different 
processes. It is plausible that the melt spinning machines of the First Defendant were 
designed and built by relying on the information that the Fifth Defendant disclosed 
to the First to Third Defendants. The facts are admissible that the Second and Third 
Defendants, in their personal capacity, and the First Defendant, by the Second and 
Third Defendants as the authorized directors of the First Defendant, induced the 
Fifth Defendant to disclose the trade secrets of the two Plaintiffs. 

 The next issue to be considered according to the Appeal of the First to Third 
and Fifth Defendant is whether or not the Central Intellectual Property and 
International Trade Court adjudged dismissing the Prayer for Relief prohibiting the 
Fourth and Fifth Defendants to compete with the Second Plaintiff for two years after 
the case was deemed final and dismissing the Prayer for Relief seeking 
compensation are lawful. The Court views that the obligation under the said 
agreement is forbearance from an act so that the Fourth and Fifth Defendants, after 
resigning from the Second Defendant, who might have other trade information of 
the two Plaintiffs with them would not perform any act in a manner that infringe the 
trade secrets pursuant to section 6 which could deter the Fourth and Fifth Defendants 
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from using or utilizing the said information for a reasonable period of time but the 
Fourth and Fifth Defendants had not forborne from an act up to the period of time 
required in the agreement, instead they violated this obligation. If an enforcement 
order was issued according to the Prayer for Relief of the two Plaintiffs, it would be 
like extending the time that limits the opportunity to profess an occupation of the 
Fourth and Fifth Defendants while the information that they have with them when 
working with the Second Plaintiff would depreciate over time. Especially, the Fourth 
Defendant resigned from the Second Plaintiff before the Second Plaintiff would 
change its old production technology to the jet caster equipment, thus, the chance of 
causing damage from breaching the agreement is less than the Fifth Defendant. The 
Court views that the nature of the obligation of forbearance from an act as specified 
in the Prayer for Relief does not permit compulsory performance and the two 
Plaintiffs’ Prayer for Relief cannot not deemed as requesting for a reasonable 
measure in the future as well. Therefore, the two Plaintiffs should be remedied with 
a compensation as the Court will decide next. 

 The next issue to be considered according to the Appeals of the two Plaintiffs 
and the First to Third and Fifth Defendants is whether the five Defendants have to 
pay damages to the two Plaintiffs and to what extent. The facts are conclusive that 
the Fourth Defendant started to work at the First Defendant’s company six months 
before the two-year term of the agreement would expire and the Fifth Defendant 
started to work at the First Defendant’s company before the expiry of the two-year 
agreement. The Court considered and decides that the Fourth Defendant must pay 
damages to the Second Plaintiff in the sum of 120,000 baht and the Fifth Defendant 
must pay damages to the Second Defendant in the sum of 500,000 baht and there are 
adequate reasons to believe that the Second and the Third Defendant, the authorized 
directors of the First Defendant, accepted the Fourth and Fifth Defendants to work 
when the First to Third Defendants already knew that the Fourth and Fifth 
Defendants entered into the non-disclosure agreement with the Second Plaintiff, the 
acts of the First to Third Defendants are infringement against the Second Plaintiff 
and the First to Third Defendants have to be jointly liable with the Fourth and Fifth 
Defendants for the said damages. 

 The First to Third and Fifth Defendants appealed that section 13 of the Trade 
Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) did not empower the Court to exercise discretion 
in prescribing damages but the two Plaintiffs had the burden of proof, if it could not 
be proven then the two Plaintiffs suffered no damages. The Court views that pursuant 
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to section 13 (1) and (2) the Court has power to exercise discretion to prescribe 
damages according to the following criteria: 

 (1) A compensation shall be paid for an actual damage incurred to a person 
who controls a trade secret caused by an act infringing a right in the trade secret, in 
other words, if there is no infringement of the trade secret, the person who controls 
the trade secret will not suffer any damage whatsoever. 

 (2) When an infringer has to return a benefit gained from or caused by 
infringing another person’s right in the trade secret, the said benefit must be included 
in the calculation of the compensation in (1,) in other words, the benefit gained by 
the infringer of the trade secret should be earned by the person who controls the trade 
secret but as a result of the trade secret infringement the person who controls the 
trade secret has not received the said benefit, therefore, the law empowers the Court 
to prescribe an additional compensation to be included with the compensation for 
the actual damage incurred in (1.) 

 (3) If the compensation cannot be prescribed under (1) or (2,) the Court shall 
prescribe a compensation as the Court deems reasonable, in other words, once the 
facts are admissible that there was a trade secret infringement, the law presumes 
conclusively that the damage, more or less, has incurred to the person who controls 
the trade secret. If the person who controls the trade secret cannot prove the actual 
damage, the Court still has power to exercise discretion to prescribe a reasonable 
compensation according to the circumstances or the severity of the trade secret 
infringement. Therefore, the Appeal of the First to Third and Fifth Defendants on 
this issue is inadmissible. 

 The two Plaintiffs appealed that the income of the First Defendant was the 
actual damages and the rate of the actual damages that the two Plaintiffs calculated 
was 52.88% of the income which was a normal rate used in the same business as the 
two Plaintiffs’, therefore, the Court should prescribe the damages for the two 
Plaintiffs as requested by the two Plaintiff. The First to Third and Fifth Defendants 
appealed that the actual damages prescribed by the Central Intellectual Property and 
International Trade Court were too high. The Court views that according to the facts 
adduced by both parties that technology was required in producing the magnetic 
powder and it was used in technological goods as well, there were a few magnetic 
powder producers, the First Defendant just started its business and its initial 
investment cost could not be compared with the business of the two Plaintiffs that 
had started long time ago, therefore, the criteria that the Plaintiffs used in calculating 
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the cost and profit could not be applied directly. However, the two Plaintiffs 
requested the damages according to clause 4.2 (1) and 4.2 (2) separately. The 
Supreme Court views that according to cluse 4.2 (1) of the Complaint the two 
Plaintiffs requested the compensation based on the opportunity cost in selling the 
magnetic powder, if the First Defendant did not produce the magnetic powder for 
sale between January 2009 to September 2009, the revenue generated during the said 
period would be the two Plaintiffs’ revenue and according to clause 4.2 (2) of the 
Complaint the two Plaintiffs requested the compensation based on the calculation of 
benefits that the First Defendant earned from selling the magnetic powder during the 
same period of time which is the same amount requested in clause 4.2 (1) of the 
Complaint, therefore, this request for compensation is repeated for the same incident 
of trade secret infringement. The Supreme Court disagrees with the judgment of the 
Central Intellectual Property and International Trade Court awarding two separate 
amounts to the two Plaintiffs. The two Plaintiffs also appealed requesting the Court 
to order the Second to Third and Fifth Defendants to be jointly liable with the First 
Defendant in returning the benefit to the two Plaintiffs pursuant to section 432 
paragraph one and section 291 of the Civil and Commercial Code. The Court views 
that the First Defendant was a juristic person in the category of limited company 
consisted of shareholders, executive staff and operational staff and those who  
related to the First Defendant would receive benefits when the First Defendant had 
benefited from its business operation, whether as a dividend or an annual bonus. As 
adduced by the Defendants, the Second and Third Defendants were shareholders of 
the First Plaintiff, besides being its executive employees, the Fifth Defendant was 
an executive employee of the First Defendant, therefore, the benefits that the First 
Defendant received from the infringement of trade secrets of the two Plaintiffs would 
be eventually earned by the Second to Third and Fifth Defendants but must be 
deducted proportionately according to the benefits that the Second to Third and Fifth 
Defendants would receive from the First Defendant which was not the full amount 
that the First Defendant had to compensate the two Plaintiffs. The Supreme Court 
views that it is reasonable to prescribe the sum of 5,000,000 baht for the Second and 
Third Defendants to be jointly liable with the First Defendant and the Fifth 
Defendant must be jointly liable with the First Defendant in the sum of 2,000,000 
baht. The two Plaintiffs’ Appeal on this issue is inadmissible. 

 The two Plaintiffs appealed further that during the trial the First to Third and 
Fifth Defendants had continued to infringe the two Plaintiffs’ trade secrets, 
therefore, when the Court prescribed the monthly damages the Court should 
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prescribe the said monthly damages to be paid from the day the Complaint was filed 
until the day the judgment was given, in addition to the judgment ordering the 
damages to be paid from the day of the judgment until the trade secret infringement 
had stopped. The Supreme Court views that the duration of time as when it should 
begin and when it should end should be granted according to the two Plaintiffs’ 
request but the Central Intellectual Property and International Trade Court did not 
prescribe in the judgment without giving any reasons, therefore, it is unlawful. The 
two Plaintiffs’ Appeal on this issue is inadmissible. As regards the end of the 
duration for calculating the monthly damages, this depends on the facts during the 
execution of the judgment. 

 The First to Third and Fifth Defendants appealed that the Central Intellectual 
Property and International Trade Court’s judgment ordering the ownership of the 
machines and equipment for producing magnetic powder of the First Defendant 
vested in the two Plaintiffs was unlawful because the order exceeded the two 
Plaintiffs’ requests. The Court views that the judgment of the Central Intellectual 
Property and International Court was in accordance to the wordings used by the two 
Plaintiffs, that is, machine and equipment which can be understood herein that the 
machines mean the jet caster machines that are currently in use and the equipment 
means five pieces of equipment as stated in the Complaint and adduced by the 
Plaintiffs, when the said equipment is included with other pieces of equipment that 
are not related the infringement of the two Plaintiffs’ trade secrets they are machines 
that can function, therefore, the said judgment should be clearer for the benefit of 
judgment execution. The First to Third and Fifth Defendants’ Appeal on this issue 
is admissible. 

 The two Plaintiffs appealed further that the Central Intellectual Property and 
International Trade Court did not prescribe any litigation expenses pursuant to 
section 26 of the Act on Establishment of and Procedure for Intellectual Property 
and International Trade Court B.E. 2539 (A.D. 1996) in conjunction with Table 7 
annexed to the Civil Procedure Code. The Court views the Central Intellectual 
Property and International Trade Court has power to exercise discretion on whether 
or not the said expenses should be prescribed. The two Plaintiffs’ Appeal on this 
issue is inadmissible. 

              (Praphan Uhnman – Nualnoi Poltavee – Anant Wongpraparat) 
                                    Sasirat Yuwadee – summarized 
                                  Somchit Porpimai - inspected 
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 11078/2558   แม็กนิเควนช อินเตอรเนชั่นแนล อิงค ท่ี 1             โจทก 
      กับพวกรวม 2 คน     

              บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล แมกเนติกส เทคโนโลยี่ จํากัด ท่ี 1 จําเลย 
     กับพวกรวม 5 คน 
  

เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา ความลับทางการคา 
  

  มีปญหาท่ีตองวินิจฉัยตามอุทธรณของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ขอแรกวา ขอมูลการคาตามฟองมี
สถานะเปนความลับทางการคาหรือไม เห็นวา เม่ือจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 เปนฝายกลาวอางวาขอมูล
การคาท่ีเก่ียวของกับเครื่องเจ็ต คาสเตอรของโจทกท้ังสองซ่ึงโจทกท้ังสองกลาวอางวาเปนความลับทางการคา
ไมมีสภาพเปนความลับทางการคาเพราะถูกเปดเผยในสิทธิบัตรดังกลาวแลว จําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 จึงมี
ภาระการพิสูจน แตจากขอเท็จจริงท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ยกข้ึนกลาวอางในอุทธรณเปนขอเท็จจริงท่ี
นาย ด. พยานโจทกท้ังสองเบิกความวา ความลับทางการคาของเครื่องเจ็ต คาสเตอรไมไดถูกเปดเผยใน
สิทธิบัตร โดยสิทธิบัตรดังกลาวระบุกระบวนการงายๆ ในการผลิตผงแมเหล็กโดยใชเครื่องจักรในหองทดลอง
ผลิตไดปริมาณเพียงครั้งละ 4 ถึง 40 กรัม เทานั้น สวนเครื่องเจ็ต คาสเตอรสามารถผลิตผงแมเหล็กได
ประมาณ 4,00,000 กรัม ตอครั้ง นอกจากนั้น ขอเท็จจริงท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 อุทธรณในปญหานี้ก็
เปนเพียงการโตแยงวา สิทธิบัตรดังกลาวไดเปดเผยสูตรทางเคมี และคุณสมบัติทางแมเหล็กของผงแมเหล็กท่ี
ผลิตโดยกระบวนการเมลท สปนนิ่ง และมีการการเปดเผยถึงกระบวนการปนหลอมและกรรมวิธีในการผลิตผง
แมเหล็ก พรอมท้ังไดยกตัวอยางขอมูลท่ีเปดเผยในสิทธิบัตร โดยไมปรากฏวา จําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ไดยก
ขอเปรียบเทียบชี้ใหเห็นวาขอมูลท่ียกตัวอยางตามสิทธิบัตร คือขอมูลเดียวกันกับขอมูลการคาท่ีโจทกท้ังสอง
อางวาเปนความลับทางการคา สวนท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 อุทธรณวา วงลอเย็นซ่ึงโจทกท้ังสองอางวา
เปนความลับทางการคานั้น รากฎวามีการโฆษณาขายวงลอดังกลาวในเว็บไซตดวย เห็นวา เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับขอมูลท่ีโจทกท้ังสองอางวาเปนความลับทางการคาของตนในสวนท่ีเก่ียวกับวงลอนี้เห็นไดวา
ความลับทางการคาของโจทกท้ังสองในสวนนี้มิไดหมายความเฉพาะสวนของวงลอซ่ึงเปนวัตถุ แตหมายถึง
ขอมูลการคาท่ีตองใชประกอบกับวงลอนี้ดวยเพ่ือวาเม่ือนําไปประกอบกับสวนประกอบอ่ืนๆของเครื่องเจ็ต  
คาสเตอรแลว จะทําใหเครื่องทํางานไดตามท่ีตองการ ดังนั้น แมตัววงลอจะมีการเปดเผยดังกลาวแลว ก็ไม
สงผลกระทบถึงขอมูลการคาสวนนี้ท่ีเปนความลับทางการคาของโจทกท้ังสอง สวนท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 
5 อุทธรณวา คูมือปฏิบัติงานและแบบกําหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑไมใชความลับทางการคา
เพราะเปนข้ันตอนการบํารุงรักษาเครื่องนั้น เห็นวา พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 3 บัญญัติวา 
“ขอมูลการคา” หมายความวา “สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูขอความ เรื่องราว ขอเท็จจริง หรือสิ่งใดไมวาการสื่อ
ความหมายนั้นจะผานวิธีการใดๆ และไมวาจะจัดไวในรูปแบบใดๆ และใหหมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งาน
ท่ีไดรวบรวมหรือประกอบข้ึน โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีดวย” ซ่ึงจากนิยามดังกลาวศาลฎีกาเห็น
วา คูมือปฏิบัติงานและแบบกําหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑอยูในความหมายของขอมูลทางการคา
และอยูในความหมายท่ีจะเปนความลับทางการคา เพราะเปนขอมูลท่ีชวยใหการทํางานของพนักงานและ
กระบวนการผลิตเปนไปโดยถูกตองตามมาตรฐานของผลิตภัณฑท่ีโจทกท้ังสองกําหนด โดยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการนําไปใชตรงตามท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงทําใหโจทกท้ังสองไดเปรียบเหนือผูประกอบการรายอ่ืน
ไดไมมากก็นอย นอกจากนั้นขอมูลการคาชุดหนึ่งอาจสามารถแสวงหาการคุมครองไดท้ังบทบัญญัติของ
กฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายความลับทางการคา แตก็มิไดหมายความวา ผูเปนเจาของขอมูลการคานั้น



จะตองเลือกการคุมครองเพียงตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งเพียงอยางเดียว เพราะขอมูลสวนหนึ่งอาจเปดเผย
ในการขอรับสิทธิบัตร ในขณะท่ีขอมูลการคาอีกสวนหนึ่งอาจถูกเลือกท่ีจะเก็บรักษาไวเปนความลับทางการคา
ก็ได ซ่ึงนาย จ. รองประธานกรรมการของโจทกท่ี 1 ยื่นบันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริงหรือความเห็นวา ใน
กรณีท่ีคาดหมายวาการประดิษฐจะถูกบริษัทคูแขงทําวิศวกรรมยอนกลับหรือคนพบโดยอิสระได ฝายบริหารจะ
ใชวิธียื่นคําขอรับสิทธิบัตร ดังเชนการประดิษฐสวนประกอบของผงแมเหล็ก ในกรณีท่ีฝายบริหารเชื่อม่ันวาการ
ประดิษฐนั้นบริษัทคูแขงจะไมสามารถนําไปทําวิศวกรรมยอนกลับหรือคนพบโดยอิสระได ปกติฝายบริหารจะ
กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเก็บรักษาขอมูลการประดิษฐไวเปนความลับทางการคา เม่ือจําเลยท่ี 
2 ประดิษฐผงแมเหล็กไดและตัดสินใจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐผงแมเหล็กแลว โจทกท่ี 1 ไดตัดสินใจใช
มาตรการความลับทางการคาในการคุมครองขอมูลเก่ียวกับเครื่องจักรสําหรับการผลิตผงแมเหล็ก รวมท้ังคูมือ
ปฏิบัติงานและแบบกําหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑ เพราะแมผงแมเหล็กท่ีผลิตไดและสงออก
จําหนายแกลูกคาจะตกอยูในภาวะเสี่ยงท่ีจะถูกทําวิศวกรรมยอนกลับหรือเกิดการคนพบอิสระได แตสําหรับ
กระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานและคุณภาพท่ีตองการรวมท้ังใหมีปริมาณมากพอในการแขงขันเชิงพาณิชยยัง
ตองข้ึนอยูกับเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตประกอบคูมือปฏิบัติงานและแบบกําหนดคุณลักษณะการผลิตของ
ผลิตภัณฑอีกดวย ซ่ึงในสวนนี้เองโจทกท่ี 1 ไดเลือกท่ีจะใหขอมูลการคาสวนนี้เปนความลับทางการคา อุทธรณ
ของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ขอนี้ฟงไมข้ึน 
 สวนท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 อุทธรณวา จําเลยท่ี 2 มีสวนในการคิดคนสรางสรรคความลับ
ทางการคาของโจทกท้ังสอง จําเลยท่ี 2 จึงมีสวนเปนเจาของความลับทางการคาของโจทกท้ังสองดวย เห็นวา 
จําเลยท้ังหามิไดใหการตอสูเก่ียวกับการมีสวนเปนเจาของความลับทางการคาตามท่ีโจทกท้ังสองฟอง การท่ี
ศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางวินิจฉัยปญหาวา จําเลยท่ี 2 เปนผูคนพบ คิดคน รวบรวม หรือสรางสรรค
เครื่องจักรท่ีมีสวนประกอบตางๆเหมือนเครื่องเจ็ต คาสเตอรอันเปนความลับทางการคาหรือไม เปนการวินิจฉัย
ประเด็นท่ีนอกเหนือไปจากท่ีจําเลยท้ังหาใหการ อันเปนเหตุใหจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ยกข้ึนอุทธรณตอมา 
จึงเปนอุทธรณในขอท่ีมิไดยกข้ึนวากันมาแลวโดยชอบในศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ทรัพยสินทางปญญาฯ พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ท้ังปญหานี้ไมเก่ียวดวย
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลฎีกาไมรับวินิจฉัยให 
 ปญหาตอไปตามอุทธรณของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 และอุทธรณของโจทกท้ังสองมีวา จําเลยท่ี 1 
ถึงท่ี 4 ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของโจทกท้ังสอง เห็นวา ขอเท็จจริงรับฟงไดตามทางนําสืบของ
คูความวา โจทกท้ังสองมีการควบรวมกิจการในป 2548 จากนั้นจึงมีการสงตัวพนักงานของบริษัท อ. ไปประชุม
และฝกอบรมท่ีบริษัท ม. ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และฟงไมไดวาจําเลยท่ี 4 ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีมาจากบริษัท ม. เม่ือขอเท็จจริงฟงตอไปไดวา จําเลยท่ี 4 ลาออกจากการเปนพนักงานบริษัท อ.  
ในขณะนั้นตั้งแตเดือนมกราคม 2549 กอนเริ่มการติดตั้งเครื่องเจ็ต คาสเตอรท่ีโรงงานบริษัท อ. ซ่ึงตอมา
เปลี่ยนชื่อเปนจําเลยท่ี 2 โดยจําเลยท้ังสองนําสืบดวยวาเครื่องจักรท่ีบริษัท อ. ในขณะนั้นใชในการผลิตผง
แมเหล็กคือเครื่อง MS 1 และ MS 2 ท่ีออกแบบและดําเนินการสรางโดยจําเลยท่ี 2 ท้ังเปนเครื่องท่ีไมมี
ประสิทธิภาพได ดังนั้น จึงฟงไมไดวาจําเลยท่ี 4 มีโอกาสเขาถึงและรับรูความลับทางการคาเก่ียวกับเครื่องเจ็ต 
คาสเตอรของโจทกท้ังสอง กรณีไมใชเรื่องท่ีจําเลยท่ี 4 เปดเผยขอมูลความลับทางการคาแกจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 
จึงฟงไมไดวาจําเลยท่ี 4 ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของโจทกท้ังสอง อุทธรณของโจทกท้ังสองขอนี้ฟงไม
ข้ึน 
 สวนปญหาวา จําเลยท่ี 5 ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาตามฟองโจทกท้ังสองและผิดสัญญาตอ
โจทกท้ังสองหรือไม  เห็นวา จําเลยท่ี 5 ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากการท่ีถูกสงไปประชุมและฝกอบรมท่ี



บริษัท ม. และยังรวมในการติดตั้งเครื่องเจ็ต คาสเตอร ท่ีโรงงานของโจทกท่ี 2 ระหวางเดือนมีนคม 2549 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2549 ท้ังในการตรวจยึดพยานหลักฐานท่ีโรงงานของจําเลยท่ี 14 ยังพบขอมูลความลับทาง
การคาของโจทกท้ังสองในเครื่องคอมพิวเตอรของจําเลยท่ี 5 อีกดวย จึงฟงไดวาจําเลยท่ี 5 ไดรับขอมูลอันเปน
ความลับทางการคาของโจทกท้ังสองไปและเอาไปใชและเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากโจทกท้ังสอง 
และเปนการผิดสัญญารักษาความลับตอโจทกท้ังสอง  
 ปญหาตอไปตามอุทธรณของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 มีวา จําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 ละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาของโจทกท้ังสองดวยการจูงใจใหจําเลยท่ี 5 ผิดสัญญารักษาความลับและละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาของโจทกท้ังสองหรือไม เห็นวา ขอเท็จจริงรับฟงไดตามท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 
ยอมรับวา จําเลยท่ี 2 ชักชวนใหจําเลยท่ี 5 เขาทํางานกับจําเลยท่ี 1 หลังจากท่ีจําเลยท่ี 1 พบขอมูลอันเปน
ความลับทางการคาของโจทกท้ังสอง ในเครื่องคอมพิวเตอรของจําเลยท่ี 5 ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับเครื่องเจ็ต          
คาสเตอรของโจทกท้ังสอง ประกอบกับเครื่องเมลท สปนนิ่งท่ีโรงงานของจําเลยท่ี 1 ซ่ึงจําเลยท่ี 2 ออกแบบ
และสรางข้ึนเพ่ือผลิตผงแมเหล็กชนิดเดียวกับของโจทกท้ังสอง ท้ังจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ก็มิไดนําสืบ
โตแยงวา เครื่องจักรท้ังสาองไมเหมือนกันหรือมีกระบวนการทํางานท่ีแตกตางกัน กรณีเชื่อไดวา เครื่องเมลท 
สปนนิ่งของจําเลยท่ี 1 ถูกออกแบบและสรางข้ึนโดยอาศัยขอมูลท่ีจําเลยท่ี 5 เปดเผยแกจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3  
ขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ในฐานะสวนตัวและและจําเลยท่ี 1 โดยจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ในฐานะ
กรรมการผูมีอํานาจของจําเลยท่ี 1 จูงใจใหจําเลยท่ี 5 เปดเผยความลับทางการคาของโจทกท้ังสอง 
 ปญหาตอไปตามอุทธรณของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 วา การท่ีศาลทรัพยสินทางปญญาฯ กลาง 
พิพากษายกคําขอท่ีใหหามจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 แขงขันกับโจทกท่ี 2 ภายใน 2 ป นับแตคดีถึงท่ีสุด รวมท้ังยก
คําขอใหชดใชคาเสียหายในกรณีนี้ดวยเปนการชอบดวยกฎหมายหรือไม เห็นวา หนี้ตามสัญญาดังกลาวเปนหนี้
ท่ีมีวัตถุเปนการงดเวนกระทําการเพ่ือใหจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 ซ่ึงเม่ือออกจากงานท่ีทํากับโจทกท่ี 2 แลว อาจมี
ขอมูลการคาประการอ่ืนของโจทกท่ี 2 ติดไปดวย ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดความลับทาง
การคาตามมาตรา 6 อันเปนการทําใหจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 ไมอาจใชหรือหาประโยชนจากขอมูลท่ีติดตัวไปดวย
นั้นไดชั่วระยะเวลาหนึ่งตามสมควร แตการท่ีจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 งดเวนกระทําการยังไมครบถวนตาม
ระยะเวลาในสัญญาก็ฝาฝนเสียแลว การบังคับใหตามท่ีโจทกท้ังสองมีคําขอจึงเทากับการขยายระยะเวลาการ
จํากัดโอกาสในการประกอบอาชีพของจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 ในขณะท่ีขอมูลท่ีติดตัวมาในขณะท่ีทํางานกับโจทก
ท่ี 2 ไดเสื่อมถอยลงไปตามเวลาท่ีผานไปอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งจําเลยท่ี 4 ไดออกจากการเปนพนักงาน
ของโจทกท่ี 2 กอนท่ีโจทกท่ี 2 จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเดิมเปนเทคโนโลยีการผลิตดวยเครื่องเจ็ต  
คาสเตอร โอกาสสรางความเสียหายจากการฝาฝนสัญญาจึงนอยกวาจําเลยท่ี 5 ดังนั้น เห็นวาสภาพแหงหนี้ใน
กรณีงดเวนกระทําการตามคําขอนี้ไมเปดชองใหบังคับได ท้ังคําขอของโจทกท้ังสองดังกลาว ก็ไมอาจถือไดวา
เปนการขอเพ่ือท่ีเปนการจัดการอันควรเพ่ือกาลภายหนา ดังนั้น จึงสมควรใหโจทกท้ังสองไดรับการเยียวยา
ดวยคาเสียหายแทนซ่ึงจะไดวินิจฉัยตอไป 
 ปญหาตอไปตามอุทธรณของโจทกท้ังสองและจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 มีวา จําเลยท้ังหาตองชดใช
คาเสียหายแกโจทกท้ังสองหรือไม เพียงใด ขอเท็จจริงยุติฟงไดวา จําเลยท่ี 4 เขาทํางานกับบริษัทจําเลยท่ี 1 
กอนกําหนดระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 6 เดือน จึงจะครบ 2 ป สวนจําเลยท่ี 5 เขาทํางานกับบริษัท
จําเลยท่ี 1 กอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 2 ป พิเคราะหแลวเห็นควรกําหนดคาเสียหายสวนนี้ให
จําเลยท่ี 4 ชดใชแกโจทกท่ี 2 จํานวน 120,000 บาท ใหจําเลยท่ี 5 ชดใชแกโจทกท่ี 2 จํานวน 500,000 บาท 
สวนจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 กรรมการผูมีอํานาจของจําเลยท่ี 1 รับจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 เขาทํางานโดยมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 รูอยูแลววาจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 มีขอสัญญารักษาความลับตอโจทกท่ี 2 การ



กระทําของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 จึงเปนการละเมิดตอโจทกท่ี 2 ตองรวมรับผิดกับจําเลยท่ี 4 และท่ี 5 ตามจํานวน
คาเสียหายดังกลาวดวย 
 สวนท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 อุทธรณวา พ.ร.บ. ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 13 ไมได
ใหอํานาจศาลใชดุลพินิจกําหนดจํานวนคาเสียหายแตโจทกท้ังสองมีภาระการพิสูจน ถาพิสูจนไมไดเทากับโจทก
ท้ังสองไมไดรับความเสียหายนั้น เห็นวา กรณีตามมาตรา 13 (1) และ (2) ศาลมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดคา
สินไหมทดแทนภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) กรณีใหชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายท่ีแทจริงท่ีเกิดแกผูควบคุมความลับทางการคาอัน
เนื่องมาจากการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ถาไมเกิดการละเมิด
สิทธิในความลับทางการคา ผูควบคุมความลับทางการคาก็จะไมไดรับความเสียหายอยางหนึ่งอยางใดเลย 

2) กรณีใหคืนผลประโยชนท่ีผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอ่ืนไดจากหรือเนื่องจากการ
ละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของผูอ่ืน โดยคิดรวมเขาไปในคาสินไหมทดแทนตามขอ 1 กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ ผลประโยชนท่ีผูละเมิดสิทธิในความลับทางการคาไดรับไปนั้น แทจริงแลวควรตกไดแกผูควบคุมความลับ
ทางการคา แตเพราะการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาท่ีเกิดข้ึน จึงเปนเหตุใหผูควบคุมความลับทางการคา
ไมไดรับผลประโยชนนั้น กฎหมายจึงใหอํานาจศาลกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนในสวนนี้เพ่ิมเติมและให
รวมเขากับคาสินไหมาทดแทนในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริงตามขอ 1 ดวยอีก ได 

3) กรณีท่ีไมอาจกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนตามขอ 1 หรือขอ 2 ได จึงใหศาลกําหนดคาสินไหม
ทดแทนใหตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เม่ือขอเท็จจริงฟงไดแลววาเกิดการละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคา กฎหมายสันนิษฐานเด็ดขาดวา ยอมเกิดความเสียหายแกผูควบคุมความลับทางการคาแลว
ไมมากก็นอย แตในกรณีท่ีผูควบคุมความลับทางการคาพิสูจนความเสียหายท่ีแนนอนไมได ศาลก็ยังมีอํานาจใช
ดุลพินิจกําหนดจํานวนคาสินไหมทดแทนใหไดตามสมควรแกพฤติการณและความรายแรงของผลแหงละเมิด
สิทธิในความลับทางการคาท่ีเกิดข้ึน อุทธรณของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ขอนี้ฟงไมข้ึน 

สวนท่ีโจทกท้ังสองอุทธรณวา รายไดของจําเลยท่ี 1 เปนคาเสียหายท่ีแทจริงและอัตราคาเสียหายท่ี
แทจริงท่ีโจทกท้ังสองคํานวณไดเทากับรอยละ 52.88 ของรายรับนั้น เปนอัตราปกติในธุรกิจเชนโจทกท้ังสอง 
ดังนั้น ศาลจึงควรกําหนดคาเสียหายใหตามท่ีโจทกท้ังสองขอ สวนจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 อุทธรณวา ใน
สวนคาเสียหายท่ีแทจริงศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลาง กําหนดสูงเกินไป เห็นวา จากขอเท็จจริงตามทางนํา
สืบของคูความวา สินคาประเภทผงแมเหล็กเปนสินคาท่ีใชเทคโนโลยีในการผลิต และใชเปนสวนประกอบของ
สินคาท่ีใชเทคโนโลยีเชนกัน มีผูประกอบการผลิตผงแมเหล็กนอยราย ท้ังจําเลยท่ี 1 ก็เพ่ิงเริ่มการดําเนินธุรกิจ 
ตนทุนเพ่ือการประกอบกิจการท่ีลงทุนไปในชวงเริ่มตนธุรกิจจึงไมอาจเปรียบเทียบกับธุรกิจของโจทกท้ังสองท่ี
ดําเนินการมานานแลวได จึงใชเกณฑคํานวณตนทุนเพ่ือหากําไรตามท่ีโจทกท้ังสองกําหนดโดยตรงไมได 
อยางไรก็ตาม การท่ีโจทกท้ังสองขอคาเสียหายตามฟองขอ 4.2 (1) และ 4.2 (2) แยกกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นวา 
ตามฟองขอ 4.2 (1) โจทกท้ังสองขอคาสินไหมทดแทนโดยคิดจากการท่ีตองขาดประโยชนจากการจําหนายผง
แมเหล็กซ่ึงหากจําเลยท่ี 1 ไมผลิตออกขายในชวงเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2552 ก็จะเปนรายได
ของโจทกท้ังสอง และตามฟองขอ 4.2 (2) โจทกท้ังสองขอคาสินไหมทดแทนโดยคิดจากประโยชนท่ีจําเลยท่ี 1 
ไดจากการขายผงแมเหล็กในชวงเวลาเดียวกัน และจํานวนเงินเดียวกันกับท่ีขอตามฟองขอ 4.2 (1) จึงเปนคา
สินไหมทดแทนท่ีเรียกมาซํ้าซอนในเหตุอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาเดียวกันดวย การท่ี
ศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลาง พิพากษาใหตามท่ีโจทกท้ังสองขอโดยแยกเปนสองจํานวนจึงไมตองดวย
ความเห็นของศาลฎีกา สวนท่ีโจทกท้ังสองอุทธรณวาขอใหพิพากษาใหจําเลยท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 5 รวมรับผิดกับ
จําเลยท่ี 1 ในการคืนคาผลประโยชนแกโจทกท้ังสองดวยตาม ป.พ.พ. มาตรา 432 วรรคหนึ่ง และมาตรา 291 



นั้น เห็นวา จําเลยท่ี 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดประกอบดวยผูถือหุน พนักงานระดับผูบริหาร และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงผูเก่ียวของกับจําเลยท่ี 1 ยอมไดรับผลประโยชนตอเม่ือจําเลยท่ี 1 ไดรับจากการ
ประกอบกิจการ ไมวารูปของเงินปนผลหรือโบนัสประจําป ซ่ึงตามทางนําสืบไดความวา จําเลยท่ี 2 และท่ี 3 
เปนผูถือหุนของจําเลยท่ี 1 ดวยนอกจากการเปนพนักงานระดับบริหาร สวนจําเลยท่ี 5 เปนพนักงานระดับ
บริหารของจําเลยท่ี 1 ดังนั้น ผลประโยชนท่ีจําเลยท่ี 1 ไดรับจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในความลับทางการคาของ
โจทกท้ังสองจึงเทากับจําเลยท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 5 จะไดรับดวยในท่ีสุด แตตองหักทอนลงตามสวนแหง
ผลประโยชนท่ีจําเลยท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 5 จะไดรับจากจําเลยท่ี 1 ซ่ึงไมใชเต็มจํานวนท่ีจําเลยท่ี 1 ตองชดใชคืน
แกโจทกท้ังสอง ศาลฎีกาเห็นสมควรกําหนดใหจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 รวมรับผิดกับจําเลยท่ี 1 จํานวน 
5,000,000 บาท และใหจําเลยท่ี 5 รวมรับผิดกับจําเลยท่ี 1 จํานวน 2,00,000 บาท  อุทธรณของโจทกท้ังสอง
ขอนี้ฟงไมข้ึน 

สวนท่ีโจทกท้ังสองอุทธรณวา ระหวางการพิจารณา จําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ยังคงละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการคาของโจทกท้ังสอง ดังนั้น เม่ือศาลกําหนดคาเสียหายรายเดือนใหแลว ศาลชอบท่ีจะ
กําหนดใหชดใชคาเสียหายรายเดือนนี้นับแตวันฟองถึงวันพิพากษาดวยนอกเหนือจากนับแตวันพิพากษาไป
จนกวาจะยุติการละเมิดสิทธิในความลับทางการคา เห็นวา ในสวนระยะเวลานับแตเม่ือใดถึงเม่ือใดจึงควร
เปนไปตามท่ีโจทกท้ังสองขอ แตศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางมิไดกําหนดใหในคําพิพากษาโดยไมปรากกฎ
เหตุผล จึงไมชอบดวยกฎหมาย อุทธรณของโจทกท้ังสองขอนี้ฟงไมข้ึน สวนระยะเวลาสําหรับการคํานวณ
คาเสียหายรายเดือนนี้จะยุติลงเม่ือใดข้ึนอยูกับขอเท็จจริงในชั้นบังคับคดี 

 สวนท่ีจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 อุทธรณวา การท่ีศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางพิพากษาให
เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตผงแมเหล็กของจําเลยท่ี 1 ตกเปนของโจทกท้ังสองไมชอบดวยกฎหมายเปน
การเกินคําขอ เห็นวา การท่ีศาลทรัพยสินทางปญญาฯ กลางพิพากษาดังกลาวเปนไปตามถอยคําท่ีโจทกท้ังสอง
ใช คือ เครื่องจักรและอุปกรณ ซ่ึงในท่ีนี้ยอมเขาใจไดวา เครื่องจักร หมายถึง เครื่องเจ็ต คาสเตอรในปจจุบันท่ี
ใชอยู สวนอุปกรณ หมายถึง อุปกรณท้ังหาชิ้นตามท่ีโจทกฟองและนําสืบดวย ซ่ึงเม่ือรวมอุปกรณดังกลาวกับ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการคาของโจทกท้ังสองประกอบเขาดวยกันแลว
จึงเปนเครื่องจักรท่ีสามารถใชงานไดนั่นเอง จึงเห็นควรพิพากษาใหชัดเจนเพ่ือประโยชนในชั้นบังคับคดี 
อุทธรณของจําเลยท่ี 1 ถึงท่ี 3 และท่ี 5 ขอนี้ฟงข้ึน 

สวนท่ีโจทกท้ังสองอุทธรณวา ศาลทรัพยสินทางปญญาฯกลางไมไดกําหนดคาใชจายในการดําเนินคดี
ตาม พ.ร.บ. จัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาฯ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบตาราง 7 ทาย ป.วิ.พ. นั้น เห็น
วา คาใชจายในสวนนี้เปนอํานาจศาลท่ีจะใชดุลพินิจกําหนดใหหรือไมก็ได อุทธรณของโจทกท้ังสองขอนี้ฟงไม
ข้ึน 
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