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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 129/2556               

Samakkhi Pharmacy Co., Ltd.            Plaintiff 
Dararatch Co., Ltd.,                            the 1st  Defendant 
Mrs. Mayuree Dararatch                     the 2nd Defendant 

Subject: Intellectual Property, Trademark 
Sections 44, 46 paragraph two, 67 of the Trademark Act 
 

               Whether or not the trademark ZEMAR and the word ZEMAR X of the First 
Defendant and the trademark ZEMA LOTION are identical with or similar to the 
word ZEMA of the Plaintiff that the public may be confused or misled as to the 
owner or origin of the goods, the Court views that even though the Plaintiff’s 
trademark has the word LOTION after the word ZEMA but it only indicates the 
characteristics and natures of the goods, the distinctiveness and essential 
characteristics of the Plaintiff’s trademark are in the word ZEMA. The Plaintiff’s 
trademark and the First Defendant’s trademark consist of the identical Roman word 
ZEMA by having the letters arranged in the same position, despite the fact that the 
First Defendant’s trademark has a letter R at the end and some marks have a Roman 
letter X in a shield image after the word ZEMAR, but when considered altogether it 
appears that the Plaintiff’s trademark is called zema and the First Defendant’s 
trademark may be called zema without pronouncing the Roman letter X in the shield 
image or zema x but the word x is merely a composition of the trademark that is 
separated from the word zema, as a result, the essence of the sound uttered in calling 
the word zema has not changed. Although the Plaintiff’s trademark was registered 
for use with the goods in the Class 5 goods consist of skin disease medicine and 
topical medicine and the First Defendant registered the trademark for use with the 
Class 3 goods consist of scented soaps, medicinal soaps, shampoos and scented body 
powders but both goods are skin products. Consequently, the First Defendant’s 
trademark is similar to the Plaintiff’s trademark that the public may be confused as 
to the owner or origin of the goods. 

 The next issue that must be considered is whether or not the Plaintiff has better 
right to use the trademark ZEMAR and the word ZEMAR X than First Defendant. 
The Court concludes that the Plaintiff has used the trademark ZEMA with skin 
disease medicine more than sixty years by using the said trademark widely and 
advertising continuously via publications, radio and television until today. In spite 
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of the First Defendant’s claim that ZEMAR is the uttering sound for calling a lion 
in Afghanistan, it is contrary to or inconsistent with the First Defendant’s registration 
application which specified that there was no translation. In addition, the First 
Defendant also claimed to be the inventor of the said trademark without imitating 
the Plaintiff’s trademark which is doubtful. The Plaintiff had used its trademark prior 
to the First Defendant applied for registration of its trademark in 2006 and 2007, 
therefore, the Plaintiff has better right in the trademark ZEMAR and the word 
ZEMAR X than the First Defendant. 

 Another issue is whether the two Defendants had passed off the goods causing 
damage to the Plaintiff. It appears the First Defendant used the word “ซีมา่ เอ็กซ”์ which 

are Thai letters not registered as a trademark and having invention characteristics 
similar to the trademark “ซีมา่” (in Thai letters) of the Plaintiff above the word 

ZEMAR X with a description stating “hygiene soap” and another description stating 
“for bacteria reduction which could be the cause of skin disease, rash and unpleasant 
smell.” The circumstance in which the First Defendant used the trademark 
containing statements in a soap box and advertised through community radios 
causing the public to be confused that the said goods had medicinal properties, 
especially, only sound could be heard through community radios. Since the 
pronunciation of the First Defendant’s trademark is identical with the pronunciation 
of the trademark having the word “ซีม่า” (in Thai letters) that the Plaintiff had used 

for topical medications for skin disease before the First Defendant, therefore, the 
public was confused and misled that the First Defendant’s goods belong to the 
Plaintiff. The First Defendant intended to use its trademark by referencing to the 
reputation of the skin disease medicine bearing the Plaintiff’s trademark. Even 
though the Plaintiff is not the owner of the First Defendant’s registered trademark 
under the Class 3 goods pursuant to section 44 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 
1991) but the First Defendant had used the trademark having characteristics that are 
identical with or similar to the Plaintiff’s trademark that the public may be confused 
or misled that the First Defendant’s goods belong to the Plaintiff which can be 
deemed as passing off. The Plaintiff has legal standing to file the complaint 
prohibiting the First Defendant to use the said trademark by passing off its goods as 
the Plaintiff’s goods and seeks damages from the First Defendant pursuant to section 
46 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.) However, the 
Second Defendant was the director who had power to sign and affix the First 
Defendant’s seal when applying for registration of the trademark ZEMAR and the 
word ZEMAR X by acting as the authorized person of the First Defendant according 
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to the First Defendant’s objectives and bound the First Defendant only, therefore, 
the Second Defendant does not have to be jointly liable with the First Defendant. 
Since the First Defendant has not registered the trademark having Thai letters “ซม่ีา” 

and “ซม่ีา-เอก็ซ”์, the Court cannot adjudge that the Plaintiff has better right in the word 

“ซีมา่” and “ซีมา่-เอ็กซ”์ than the First Defendant pursuant to section 67 of the Trademark 

Act B.E. 2534 (A.D. 1991.)       

                              (Somkuan Vichianwan – Aram Senamontri – Mitri Sriaroon)          
                                               Unchule Mohrasee – summarized/reviewed 
                                                          Sutatip Yudthayotin - inspected                                                                 



คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 129/2556                 บริษัทสามัคคีเภสัช จํากดั                 โจทก 

                                   บริษัทดาราราช จํากัด ที ่1                          
               นางมยุร ีดาราราช ท่ี 2              จําเลย 

เรื่อง ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา มาตรา 44, 46 วรรคสอง, 67 

 เครื่องหมายการคาคําวา ZEMAR และคําวา ZEMAR X ของจําเลยท่ี 1 กับเครื่องหมายการคาคําวา 
ZEMA LOTION เหมือนหรือคลายคําวา ZEMA ของโจทก จนอาจทําใหสาธารณชนสันสนหรือหลงผิดใน
ความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดหรือไม เห็นวา แมเครื่องหมายการคาของโจทก มีคําวา 
LOTION หรือ  โลชั่น  ตอจากคํ าวา ZEMA หรือ  ซีม า ก็ตาม แตก็ เปน เพียงการบอกถึ งลักษณะ              
และคุณสมบัติของสินคา แตลักษณะเดนและสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาโจทกอยูท่ีคําวา ZEMA เครื่องหมาย
การคาของโจทกและจําเลยท่ี 1 ตางประกอบดวยอักษรโรมันคาํวา ZEMA เหมือนกันโดยมีตัวอักษรเรียงอยู
ในตําแหนงเดียวกัน แมเครื่องหมายการคาของจําเลยท่ี 1 มีอักษร R ตอทายและบางเครื่องหมายมีอักษรโรมัน X  
รูปโล ตอจากคําวา ZEMAR  แตเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวปรากฏวาเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการคาของโจทก
เรียกขานไดวา ซีมา เครื่องหมายการคาของจําเลยท่ี 1 อาจเรียกขานไดวา ซีมา โดยไมไดเรยีกขานอักษรโรมนั X 
ในรูปโล หรือซีมา เอ็กซ  สวนคําวา เอ็กซ เปนเพียงภาคสวนประกอบของเครื่องหมายการคาท่ีแยกออกจากคําวา 
ซีมา จึงไมทําใหสาระสําคัญของเสียงเรียกขาน คําวา ซีมา เปล่ียนแปลงไป แมเครื่องหมายการคาของโจทก                 
จดทะเบียนใชกับสินคาจําพวกท่ี 5 รายการสินคายารักษาโรคผิวหนัง ยารักษาโรคใชทา สวนจําเลยท่ี 1            
จดทะเบียนใชกับสินคาจําพวกท่ี 3 รายการสินคาสบูหอม สบูยา แชมพู และแปงหอมทาตัวก็ตาม แตตางก็
เปนสินคาท่ีใชกับผิวหนังเชนกัน เครื่องหมายการคาของจําเลยท่ี 1 จึงคลายกันกับเครื่องหมายการคา              
ของโจทกจนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาได 

 ปญหาตอมามีวา  โจทกมีสิทธใินเครือ่งหมายการคาคําวา ZEMAR และคําวา ZEMAR X ดีกวาจําเลยท่ี 1 หรือไม 
เห็นวา เมื่อโจทกไดใชเครื่องหมายการคาคําวา ZEMA กับสินคายารักษาโรคผิวหนังมากวา 60 ป โดยมีการใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวอยางแพรหลายและโฆษณาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันทั้งส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
สวนจําเลยที่ 1 อางวา ZEMAR มาจากเสียงเรียกขานของสิงโตในภาษาอัฟกานิสถานก็ขัดหรือแยงกับ            
คําขอจดทะเบียนของจําเลยท่ี 1 ซึ่งระบุวา ไมมีคําแปล ที่จําเลยที่ 1 อางวา คิดประดิษฐเครื่องหมายนั้นเอง
ไมไดลอกเลียนเครื่องหมายการคาของโจทกจึงมีพิรุธ เมื่อจําเลยที่ 1 ย่ืนคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา               
เมื่อป 2549 และ 2550 หลังจากโจทกใชเครื่องหมายการคาของโจทกมากอน โจทกจึงมีสิทธิในเครื่องหมาย
การคาคาํวา ZEMAR และคําวา ZEMAR X ดีกวาจําเลยท่ี 1 

   ปญหาตอมามีวา จําเลยท้ังสองลวงขายสินคาทําใหโจทกเสียหายหรือไม  ปรากฏวา จําเลยที่ 1            
นําคําวา ซีมา เอ็กซ ซึ่งเปนอักษรไทยท่ีไมไดจดทะเบียนเปนเครื่องหมายการคาและมีลักษณะการประดิษฐ
ตัวอักษรคลายคลึงกับเครื่องหมายการคาคําวา ซีมา ของโจทกประกอบไวเหนือคําวา  ZEMAR X                  
และมีคํ าบ รรยายว า  สบู อนามั ย  และคํ าบ รรยายว า  ใช ลดแบค ที เรี ยซึ่ งอาจเป นสาเหตุ ของ                              



โรคผิวหนัง ผดผ่ืนคัน และกล่ินไมพึงประสงค พฤติการณของจําเลยท่ี 1 ในการใชเครื่องหมายการคา              
โดยการใชขอความในกลองสบู และเผยแพรโฆษณาทางวิทยุชุมชน ทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดวาสินคา
ดังกลาวมีสรรพคุณในทางยา โดยเฉพาะอยางย่ิงการโฆษณาทางวิทยุชุมชนจะได ยินเฉพาะเสียง                   
เมื่อเครื่องหมายการคาของจําเลยท่ี 1 พองเสียงกับเครื่องหมายการคาคําวา ซีมา ท่ีโจทกใชสําหรับยารักษาโรค
ผิวหนังชนิดทามากอนจําเลยท่ี 1 ยอมทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดวาสินคาของจําเลยท่ี 1 เปนสินคา            
ของโจทก  จําเลยที่  1 มี เจตนาใช เครื่องหมายการค า โดยอาศัยอ างอิ งในความมีชื่ อ เสียงของ                             
ยารักษาโรคผิวหนังซึ่งมีเครื่องหมายการคาของโจทก แมโจทกมิไดเปนเจาของเครื่องหมายการคา                  
ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 44 สําหรับสินคาจําพวกท่ี 3               
ตามท่ีจําเลยท่ี 1 จดทะเบียนไว แตการท่ีจําเลยท่ี 1 ใชเครื่องหมายการคาท่ีมีลักษณะเหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาของโจทก จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดไดวาสินคาของจําเลยที่ 1 เปนของโจทก 
ถือไดวาเปนการลวงขาย โจทกมีสิทธิฟองหามมิใหจําเลยที่ 1 ใชเครื่องหมายการคาดังกลาวในลักษณะท่ีเปน
การลวงขายวาเปนสินคาของโจทกและเรียกคาเสียหายจากจําเลยท่ี 1 ไดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง แตในสวนของจําเลยท่ี 2 ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของจําเลยท่ี 1 ในการย่ืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาคําวา ZEMAR และคําวา 
ZEMAR X   อัน เปนการกระทํ าในฐานะผูแทน จําเลยที่  1 และเปนการกระทํ าตามวัตถุประสงค                  
ของจําเลยท่ี 1 ผูกพันเฉพาะจําเลยท่ี 1 จําเลยท่ี 2 จึงไมตองรวมรับผิดกับจําเลยท่ี 1  เมื่อปรากฏวา จําเลยที่ 1  
มิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาอักษรไทยคําวา ซีมา และซีมา-เอ็กซ ไว จึงไมอาจพิพากษาวาโจทกมีสิทธิ              
ในคําวาซีมา และซีมา-เอ็กซ (อักษรไทย) ดีกวาจําเลยท่ี 1 ได ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา    พ.ศ.2534       
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(สมควร วิเชียรวรรณ –  อราม เสนามนตรี – ไมตร ีศรอีรุณ) 
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        อัญชุลี  เมาะราษี – ยอ/พิมพ/ทาน 
          สุธาทิพย  ยุทธโยธิน      – ตรวจ   
   
                                  


