นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิ ขสิ ทธิ์
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ") และ/หรือบริษทั ในเครือ ตระหนักถึงคุณค่ำและ
ควำมสำคัญของทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและลิขสิทธิ ์ โดยบริษทั ฯ ไม่สนับสนุ นกำรดำเนินกำรใดๆ ที่มลี กั ษณะเป็ น กำร
ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ ไม่วำ่ จะเป็ นลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมำยกำรค้ำ ข้อมูลระบบสำรสนเทศ และทรัพย์สนิ ทำง
ปั ญญำทุกประเภท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและ
ลิขสิทธิ ์ โดยวำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่ำวดังนี้
1. บริษทั ฯ จะตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอว่ำ ข้อมูล เอกสำร สือ่ สิง่ พิมพ์ทจี่ ะนำมำใช้เพื่อธุรกิจของบริษทั ฯ นัน้
หำกเป็ นงำนอันมีลขิ สิทธิ ์ บริษทั ฯ จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมำยที่เกีย่ วข้องและปฏิบตั ิ
ตำมให้ถูกต้อง
2. บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลไม่ให้มกี ำรนำข้อมูลและควำมลับของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ในเครือ เช่น ข้อมูล
ที่มำจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรศึกษำค้นคว้ำ งำนวิจยั ควำมรูเ้ ทคนิคต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องและเกิดขึ้นอัน
เนื่องมำจำกธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ในเครือ โดยให้ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริษ ัท ฯ
ทัง้ สิ้น ไม่ว่ำจะได้มกี ำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือไม่กต็ ำม ทัง้ นี้ ยังห้ำม
เผยแพร่โดยมิได้รบั อนุญำตจำกบริษทั ฯ หรือผูม้ อี ำนำจหน้ำที่ทรี่ บั ผิดชอบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรก่อน เช่น
ผลงำนและกำรศึกษำวิจยั ใดๆ ทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำนตำมหน้ำทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมำยจำกบริษทั ฯ และ/หรือ
บริษทั ในเครือ ทีใ่ ห้พนักงำนหรือบุคลำกรทีร่ บั ผิดชอบดำเนินกำรหรือจัดทำขึน้ หรือเป็ นงำนทีใ่ ช้ขอ้ มูลและ
งำนทีเ่ รียนรูจ้ ำกบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ในเครือ สิทธิในงำนวิจยั กำรขอสิทธิบตั รกำรเป็ นเจ้ำของสิทธิบ ตั ร
และผลตอบแทนทีไ่ ด้จำกงำนนัน้ ถือว่ำเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ พนักงำนหรือบุคลำกรที่รบั ผิดชอบต้อง
ส่งมอบให้กบั บริษทั ฯ ไม่วำ่ ข้อมูล ผลงำน หรือลิขสิทธิ ์ต่ำงๆ จะเก็บไว้ในรูปแบบใดก็ตำม เป็ นต้น
3. โปรแกรมคอมพิว เตอร์ซึ่ง เกิดจำกกำรมอบหมำยให้พ นั กงำนหรือ บุ คลำกรผู้ร บั ผิดชอบของบริษ ัท ฯ
พัฒ นำขึ้น หรือท ำขึ้นเพื่อ ใช้งำนให้กบั บริษ ัทฯ บริษ ัท ฯ ถือ เป็ น เจ้ำของลิขสิท ธิ ์รวมทัง้ ผลประโยชน์ อนั
เกิดขึน้ จำกโปรแกรมนัน้ และบริษทั ฯ ไม่อนุญำตให้ใช้หรือติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทไี่ ม่เกีย่ วกับธุร กิจ
ของบริษทั ฯ หรือไม่มใี บอนุญำตบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ
4. พนักงำนต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ ์ใดๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ ำ ดัดแปลง เผยแพร่
ผลงำนต่ำงๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงำนที่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือ
ลิขสิทธิ ์ใดๆ จะถือว่ำมีควำมผิดทำงวินยั ทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดและตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
5. กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตวิ ำ่ ด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำรชำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 และกฎหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้องอื่นๆ หำกบริษทั ฯ ตรวจพบกำรกระท ำ
ใดทีไ่ ม่ถูกต้องจะถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินยั
6. บริษทั ฯ กำหนดให้พนักงำนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์ สนิ ทำงปั ญญำและลิขสิทธิ ์ทัง้ หมดที่
บัง คับใช้ เช่น กฎหมำยที่เ กี่ย วกับเครื่อ งหมำยกำรค้ำ กฎหมำยเกี่ย วกับสิท ธิบตั ร กฎหมำยเกี่ย วกับ
ลิข สิท ธิ ์ หรือ กฎหมำยอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ หมด และบริษ ัท ฯ ยัง ส่ง เสริม ให้ม ีกำรฝึ กอบรมให้ควำมรู้กบั

พนักงำนในด้ำนกฎหมำยที่เ กีย่ วข้องกับทรัพย์ส ินทำงปั ญญำและลิข สิทธิ ์ และบริษทั ฯ ไม่สนับสนุ น ให้
พนักงำนเลือกใช้สนิ ค้ำทีล่ ะเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ ์ใดๆ
7. หำกพบกำรกระทำทีเ่ ห็นว่ำเป็ นกำรละเมิดสิทธิหรือกำรกระทำที่อำจก่อให้เกิดประเด็น ข้อพิพำท คดีควำม
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ ์ พนักงำนมีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำในทันที ผูท้ ฝี่ ่ ำฝื น
หรือละเมิดนโยบำยดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินยั ตำมระเบียบข้อบังคับกำรทำงำนที่
บริษทั ฯ กำหนด หรือตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนทีม่ หี น้ำทีก่ ำกับ ควบคุม ดูแล และในกรณีที่ควำมผิด
นัน้ เป็ นควำมผิดตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย จะต้องถูกนำไปพิจำรณำให้รบั โทษตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
ไว้ต่อไป
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2565

