นโยบายทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) จัดทานโยบายทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจใน
การปกป้ องและดูแลทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งของบริ ษทั และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น รวมถึง ลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า และข้อมูลที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
“ทรั พย์สินทางปั ญญา” หมายถึ ง สิ ทธิ ทางกฎหมายที่ ให้เจ้าของสิ ทธิ หรื อ “ผูท้ รงสิ ทธิ ” มี อยู่เหนื อสิ่ งที่ เกิ ดจากความคิด
สร้างสรรค์ทางปั ญญา เช่น สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้า ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า หรื อ ข้อมูลอื่นๆที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ฯ
“ลิขสิ ทธิ์ ” หมายถึง รู ปแบบหนึ่งของการป้ องกันที่มอบให้กบั ผูเ้ ขียนต้นฉบับงานประพันธ์ (รวมถึง วรรณกรรม นาฏกรรม
ดนตรี ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์อื่นๆ) เจ้าของลิขสิ ทธิ์ มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการทาซ้ า ดัดแปลง (รู ปแบบ แปล หรื อ
ทาเหมือน) ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงาน หรื อเพื่อเผยแพร่ และนามาแสดงหรื อปฏิบตั ิการ ต่อสาธารณะชน
“สิ ทธิ บตั ร” หมายถึง เป็ นสิ ทธิ ในทรัพย์สินที่มอบให้ผูป้ ระดิ ษฐ์ โดยมีระยะเวลาจากัดสิ ทธิ ในการไม่ให้บุคคลอื่นทาใช้
เสนอขาย ขายหรื อนาเข้าสิ่ งประดิษฐ์ที่มีสิทธิบตั ร สิ ทธิบตั รคุม้ ครองเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคที่จดทะเบียนสิ ทธิบตั รเท่านั้น
“เครื่ องหมายการค้า” หมายถึง ข้อความ ชื่ อ สัญลักษณ์ สโลแกน หรื อโลโก้ ซึ่ งใช้ในทางการค้า สิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งบ่ง
บอกถึงที่มาและทาให้เห็นความแตกต่างของสิ นค้าหรื อบริ การ
“ความลับทางการค้า” หมายถึง การอ้างถึงเกี่ยวกับข้อมูล เช่น สูตร รู ปแบบ การรวบรวม โปรแกรม เครื่ องมือ วิธีการ เทคนิค
กระบวนการ ข้อมูลทางการเงิน หรื อบัญชีรายชื่อลูกค้า ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ของคนอื่นและต้องปกป้ องเป็ นความลับ
“ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ” หมายถึง ข้อมูลซึ่ งไม่เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป เช่น ข้อมูลที่สาธารณะชนไม่รู้หรื อใช้เป็ นการทัว่ ไป
และเป็ นความลับ
เอกสารฉบับ นี้ มุ่ ง หวัง ให้พ นักงานทุ กคนต้อ งปกป้ องทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญาของบริ ษ ัท ซึ่ ง รวมถึ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร
เครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั ฯ และต้องเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผูอ้ ื่นอย่างเคร่ งครัด โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจและส่ งเสริ มให้บุคลากรปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาอย่างเคร่ งครัด
2. บุคลากรของบริ ษทั มีสิทธิ และได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ หรื องานที่ใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั หรื องานที่ทาขึ้นเพื่อบริ ษทั โดยเฉพาะ ถือเป็ น
ทรัพย์สินของบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าให้ถือเป็ นผลงานของผูค้ ิดค้น ผูป้ ระดิษฐ์
ผูว้ จิ ยั หรื อบุคคลอื่นได้
3. บริ ษทั ส่ งเสริ มบุคลากรของบริ ษทั ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรงและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
4. การนาผลงานหรื อข้อมูลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
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5. พนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ จะถูกลงโทษทางวินยั ตามกฎข้อบังคับของบริ ษทั และอาจมีความผิด
ตามกฎหมาย หรื อข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปั ญหา
แจ้ง เบาะแสหรื อข้อ ร้ อ งเรี ยน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่ า นโยบายนี้ ได้รั บ การปฏิ บัติ ต ามอย่ า งเข้ม งวด ผ่ า น email:
whistleblower_centel@chr.co.th ซึ่ งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ แต่เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข
พัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็ นต้นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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