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นโยบายเก่ียวกับทรัพยส์ินทางปัญญา 

วัตถุประสงค ์

วตัถุประสงคข์องนโยบำยนีค้ือเพื่อคุม้ครองสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของบริษัทฯ (ตำมค ำจ ำกดัควำมขำ้งล่ำงนี)้ 

และเพื่อหลีกเล่ียงกำรละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้ับคณะกรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ และบุคคลที่

มิใช่พนกังำนแต่ไดร้บัอนญุำตใหด้ ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ 

ค าจ ากัดความและค าย่อ 

 
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำว่ำ “ควบคุม” และค ำที่มี
ควำมหมำยที่เกี่ยวขอ้งทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใตก้ำรควบคมุรว่มกนั” หมำยถึง กำรเป็นเจำ้ของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้
ไดร้บัผลประโยชน ์(Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงออ้ม ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้ที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ในบริษัทหรือนิติ
บคุคลนัน้ 
2  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : “What is Intellectual Property?” โ ด ย  World Intellectual Property Organization จ ำ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บรษิัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทในเครือ1 ทัง้หมด 

ทรัพยส์ินทางปัญญา2 

หมำยถึงผลงำนที่สรำ้งสรรคจ์ำกควำมคิด: ส่ิงประดิษฐ์; งำนประพนัธแ์ละงำนศิลปะ; 
และสัญลักษณ์ ชื่อ และรูปภำพที่ใช้ในกำรคำ้ ทรัพย์สินทำงปัญญำสำมำรถแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทไดแ้ก่: 

• ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม ประกอบด้วยสิทธิบัตรส ำหรับส่ิงประดิษฐ์  
เครื่องหมำยกำรคำ้ กำรออกแบบเชิงอตุสำหกรรม และควำมลบัทำงกำรคำ้ 

• ลิขสิทธ์ิ ครอบคลมุถึงบทควำมงำนวิจยั วิดีโอ ภำพยนตร ์เพลง ภำพ ภำพถ่ำย 
ภำพวำด ภำพออกแบบกรำฟิกและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และอื่นๆ 

สิทธิบัตร2 
สิทธิเด็ดขำดที่มอบใหส่ิ้งประดิษฐ์ ซึ่งหมำยถึงผลิตภณัฑห์รือขัน้ตอนที่แสดงถึงวิธีกำร
ท ำส่ิงใดสิ่งหนึ่งแบบใหม่ หรือแสดงถึงวิธีกำรแกปั้ญหำทำงเทคนิคแบบใหม่ 
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ข้อก าหนดนโยบาย 

ทรพัยสิ์นทำงปัญญำของไอวีแอลถือเป็นทรพัยสิ์นอนัมีค่ำที่จะตอ้งไดร้บัควำมคุม้ครอง เนื่องจำกมีควำมส ำคญัในเชิง
ขอ้ไดเ้ปรียบทำงธุรกิจไวต้ลอดเวลำ 

เพื่อใหม้ั่นใจว่ำสิทธิอนัเก่ียวเนื่องกับกำรใชง้ำน กำรเปิดเผย และกำรโอนกรรมสิทธ์ิทรพัยสิ์นทำงปัญญำนัน้จะไดร้บั
ควำมคุม้ครอง บรษิัทฯ อำจด ำเนินกำรจดทะเบียนทรพัยสิ์นทำงปัญญำตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

บคุคลที่อยู่ภำยใต ้“ขอบเขต” ของนโยบำยฉบบันีจ้ะตอ้งไม่อนญุำตใหบ้คุคลที่สำมใชท้รพัยสิ์นทำงปัญญำของบริษัทฯ 
โดยไม่ไดร้บัอนญุำตอย่ำงเหมำะสม หรือไม่มีกำรท ำขอ้ตกลงกำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิที่อนมุตัิโดยฝ่ำยกฎหมำยของบรษิัทฯ  

1. กรรมสิทธิ์ในทรัพยส์ินทางปัญญาาของบริษัทฯ (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า และความลับ

ทางการค้า) 

บริษัทฯ เป็นเจำ้ของสิทธิในงำนทกุชิน้ของพนกังำนทกุคน เวน้แต่จะมีขอ้ตกลงอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรระบไุว้

เป็นอื่น โดยบรษิัทฯ จะยงัคงควำมเป็นเจำ้ของแมว้่ำพนกังำนผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรสรำ้งหรือพฒันำทรพัยสิ์นทำง

ปัญญำดงักล่ำวจะไดอ้อกจำกบรษิัทฯ ไปแลว้หรือบรษิัทฯ ยงัมิไดป้รบัใชท้รพัยสิ์นทำงปัญญำก็ตำม 

พนกังำนจะใหค้วำมรว่มมือกบับรษิัทฯ ในกำรจดทะเบียนสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

 
3  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล “  : What is a Trade Secret ” ? โ ด ย  World Intellectual Property Organization , https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_ 

secrets/trade_secrets.htm 

เคร่ืองหมายการค้า2 

สญัลกัษณท์ี่มีลกัษณะเฉพำะซึ่งระบุถึงสินคำ้หรือบริกำรเฉพำะอย่ำงที่ผลิตหรือมอบ
ใหโ้ดยบุคคลหรือบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท โลโก ้ค ำขวญั และงำนออกแบบที่ใชเ้พื่อ
ระบแุละแยกแยะสินคำ้ของบรษิัทในกำรคำ้เชิงธุรกิจ 

การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม 

กำรออกแบบเชิงอุตสำหกรรมหมำยถึงกำรประดบัตกแต่งหรือกำรสรำ้งควำมสวยงำม
ของส่ิงของชิน้หนึ่ง กำรออกแบบอำจประกอบดว้ยลักษณะสำมมิติ เช่นรูปทรงหรือ
พืน้ผิวของสิ่งของดงักล่ำว หรือลกัษณะสองมิติ เช่นลำย เสน้ หรือสี 

ความลับทางการค้า3 

ขอ้มลูธุรกิจที่ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะซึ่งเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหก้ิจกำร 
โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจเป็นส่ิงที่จับตอ้งไดห้รือจับตอ้งไม่ได ้เช่น วิธีกำรขำย วิธีกำร
กระจำยสินคำ้ ขอ้มลูของลกูคำ้ กลยทุธก์ำรโฆษณำ กลยทุธเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภำพของ
ลกูจำ้ง รำยชื่อผูจ้ดัหำสินคำ้และลกูคำ้ และขัน้ตอนกำรผลิต 
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สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของงำนที่มีกำรว่ำจำ้ง   (Commissioned work) ซึ่งด ำเนินกำรโดยที่ปรึกษำหรือ

ผูร้บัเหมำอิสระนัน้ เห็นควรใหม้ีกำรจดัท ำขอ้ตกลงที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมที่ไดร้บัอนุญำต ซึ่งจะตอ้งระบใุนเรื่อง

ของกรรมสิทธ์ิ หรือกำรโอนสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำเท่ำนัน้ 

นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนอื่นๆ แลว้ เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทฯไม่ควรถูกน ำไปใชใ้นลกัษณะกำร

หมิ่นประมำทหรือในลกัษณะที่ไม่เหมำะสม 

ทัง้นี ้ทกุฝ่ำยจะตอ้งเคำรพกำรไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นควำมลบัและกำรรกัษำควำมลบัในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของ

ไอวีแอล ซึ่งอำจรวมถึง (ก)  ควำมลบัทำงกำรคำ้และ/หรือ (ข) ทรพัยสิ์นทำงปัญญำที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนดว้ย 

2. การใช้ซอฟตแ์วร ์

ไอวีแอลใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ถูกลิขสิทธ์ิซึ่งซือ้มำจำกแหล่งท่ีชอบดว้ยกฎหมำยซึ่งสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ

หรือขอ้ตกลงกำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิในซอฟตแ์วรเ์ท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนอื่นๆ แลว้ พนกังำนของไอวีแอลจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรกระท ำกำร

ดงัต่อไปนี ้

2.1. ติดตัง้ซอฟตแ์วรข์องบรษิัทฯ ลงในคอมพิวเตอรท์ี่มิใช่ของบรษิัทฯ 

2.2. คดัลอกโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องบรษิัทฯ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 

2.3. ติดตัง้โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ลงในคอมพิวเตอรข์องบรษิัทฯ โดยไม่ไดร้บัอนญุำตจำกหวัหนำ้ฝ่ำยไอที 

3. ทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อืน่ 

บรษิัทฯ จะเคำรพต่อสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของบคุคลที่สำมและจะไม่จงใจท ำกำรละเมิดสิทธิดงักล่ำวของ

บคุคลที่สำม 

4. การด าเนินการต่อการละเมิด 

ไอวีแอลขอสงวนสิทธิทัง้หมด ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรด ำเนินกำรทำงวินยัและ/หรือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยหำกมี

กำรละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของบรษิัทฯ 

การบังคับใช้ 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแยง้กับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวขอ้งในทอ้งถิ่นใด ซึ่งเป็นผลใหข้อ้ก ำหนดดงักล่ำวตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคับใชไ้ด ้ใหพ้ิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูลในทอ้งถิ่นนัน้เป็นหลกั 
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ทัง้นี ้หำกหน่วยงำนธุรกิจหรือสถำนที่ใดมีแนวปฏิบตัิที่เขม้งวดยิ่งกว่ำนโยบำยฉบบันีห้รือมีธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือ
กนัอยู่ ใหพ้ิจำรณำและยึดถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเขม้งวดมำกกว่ำนัน้เป็นหลกั 

เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไม่มี 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ตน้ฉบบั คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชุมครั้งที่   2/2556 
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2556 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชุมครั้งที่   2/2566 
วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2566 

ปรับปรุงเพื่อให้นโยบำยมีควำมชัดเจนและ
ก ำหนดเนือ้หำที่เฉพำะเจำะจงสำมำรถเขำ้ใจได้
ง่ำยมำกยิ่งขึน้ 

 

 


