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นโยบายทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
1. หลักการ
บริ ษั ท จี เอฟพี ที จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ฯ”) บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย (รวมเรี ย กว่ำ “กลุ่ม บริ ษั ท ”) ตระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญในกำรปกป้อง คุ้มครองและรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำ จึงได้ จดั ทำนโยบำยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจในกำรที่จะปกป้องและดูแลทรัพย์สินทำงปั ญญำของกลุม่ บริ ษัท และจะไม่ละเมิดหรื อสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรใดๆที่มีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิด ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็ นลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร และเครื่ องหมำย
กำรค้ ำ เป็ นต้ น ทังนี
้ เ้ พื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจที่เคำรพต่อทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
2. ขอบเขต
นโยบำยฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับกับคณะกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับของบริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด
(มหำชน) และบริ ษัทย่อย
3. นิยาม
“กลุม่ บริ ษัท” หมำยถึง บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
“บริ ษัทฯ”

หมำยถึง บริ ษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

“บริ ษัทย่อย” หมำยถึง บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชนจำกัด ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของบริ ษัทฯโดยมีลกั ษณะเป็ นไป
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“พนักงำน” หมำยถึง พนักงำนทุกระดับของกลุม่ บริ ษัท
4. แนวทางปฏิบัติไว้
กลุ่มบริ ษัทมีเจตนำรมณ์ ที่ชดั เจนในกำรที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ อย่ำงเคร่ งครัด
และจะไม่กระทำกำรใดๆ อันจงใจที่จะละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ ไม่ว่ำจะเป็ นด้ ำนลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครื่ องหมำยกำรค้ ำ
เป็ นต้ น โดยกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 พนักงำนมีหน้ ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำงๆ หรื อข้ อกำหนดว่ำด้ วยเรื่ องกำรให้ ควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำทุกประเภท รวมถึงระเบียบข้ อบังคับในเรื่ องเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุม่ บริ ษัทอย่ำงเคร่งครัด
4.2 พนักงำนต้ องปฏิบตั ิงำนโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถกู ต้ อง ห้ ำมทำกำรติดตัง้ และใช้ งำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรื อระบบปฏิบตั ิกำรต่ำงๆที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้ องโดยเด็ดขำด หำกกลุม่ บริ ษัทตรวจพบกำรกระทำที่ไม่ถกู ต้ องถือเป็ น
กำรกระทำผิดทำงวินยั ของกลุม่ บริ ษัท
4.3 กรณีทมี่ ีควำมจำเป็ นจะต้ องใช้ Software ลิขสิทธิ์ตำ่ งๆ เพิ่มเติมจำกที่กลุม่ บริ ษัทได้ รับอนุญำต ให้ ดำเนินกำรจัดซื ้อ
จัดหำเพิ่มเติม โดยต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจอนุมตั ิ
4.4 ระมัดระวังในกำรใช้ ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญำต ตลอดจนกำรนำมำใช้ ทำซ ้ำ ดัดแปลง
เผยแพร่ ต่อสำธำรณะในงำนที่มีลขิ สิทธิ์โดยไม่ได้ รับอนุญำต เช่น รู ปภำพ เสียงดนตรี งำนบันทึกภำพและเสียง สือ่ ออนไลน์ เป็ น
ต้ น โดยหำกมีข้อสงสัยในเรื่ องดังกล่ำวให้ ขอควำมเห็นจำกหน่วยงำนสำรสนเทศหรื อหน่วยงำนกฎหมำยของกลุม่ บริ ษัท สำหรับ
พนักงำนที่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรื อลิขสิทธิ์ใดๆ ถือว่ำมีควำมผิดทำงวินยั และตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
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4.5 งำนอันมีสทิ ธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำต่ำงๆ ทีเ่ กิดจำกกำรมอบหมำยให้ พนักงำนของกลุม่ บริ ษัทพัฒนำขึ ้น สิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำดังกล่ำวให้ ถือว่ำเป็ นสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของกลุม่ บริ ษัททังสิ
้ ้น
4.6 ไม่นำทรัพย์สินทำงปั ญญำของกลุม่ บริ ษัทไปใช้ หรื อเผยแพร่ ตอ่ สำธำรณะไม่วำ่ กรณีใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญำตจำก
กลุม่ บริ ษัทอย่ำงเด็ดขำด
4.7 ใช้ ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กลุม่ บริ ษัท และเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ในกำรทำงำน รวมถึงไม่นำทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
4.8 ปกป้องดูแลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของกลุม่ บริ ษัท มิให้ เสียหำย สูญหำย เสือ่ มค่ำ และใช้ ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่กลุม่ บริ ษัท รวมถึงกำรดูแลรักษำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับอย่ำงเหมำะสม
5. บทลงโทษ
หำกพบกำรกระทำที่เห็นว่ำเป็ นกำรละเมิดสิทธิหรื อกำรกระทำที่อำจทำให้ เกิดข้ อพิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ
พนักงำนมีหน้ ำที่รำยงำนต่อผู้บงั คับบัญชำในทันที ผู้ที่ฝ่ำฝื นหรื อละเมิดนโยบำยฉบับนี ้จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำควำมผิ ดทำง
วินยั ตำมระเบียบของกลุม่ บริ ษัท และในกรณีที่ควำมผิดนันเป็
้ นควำมผิดตำมบทบัญญัติของกฎหมำยก็จะถูกนำไปพิจำรณำรับ
โทษตำมที่กฎหมำยกำหนดต่อไป
6. การทบทวนนโยบาย
กลุ่มบริ ษัท จะทำกำรทบทวนนโยบำยนี ้อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิ ภำพ โดยกลุ่ม
บริ ษัท จะเปิ ดเผยนโยบำยที่ได้ มีกำรปรับปรุงล่ำสุดไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.gfpt.co.th

นโยบำยฉบับนี ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เป็ นต้ นไป

ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
- ลงนาม -

(นำยแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธำนกรรมกำรบริ หำร

