ประกาศ
บริษทั พีเอ็ม 80 จำกัด และ บริษทั พีเอ็ม 80 ไบโอ รีเสิรช์ กรุ๊ป จำกัด
ตำมที่ได้ปรำกฏข่ำวในสื่อโซเชียลว่ำ สโมสรนิสติ เภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
ได้อ อกแถลงกำรณ์ ลงวัน ที่ 24 สิง หำคม 2564 เรื่อ ง กำรอ้ ำ งถึง คณะเภสัช ศำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและบุคลำกรของคณะ ในสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์สเปรย์พ่นคอสำรสกัดลำไยเพื่อประโยชน์
เชิงพำณิชย์ โดยกำรนำชื่อหรือภำพ ของนักวิจยั ตลอดจนหน่ วยงำนและสถำบันศึกษำไปอ้ำงอิงโดยไม่ได้
รับคำอนุญำตอย่ำงเป็ นทำงกำร ถือเป็ นกำรละเมิดอย่ำงร้ำยแรง และขอให้ผกู้ ระทำกำรดังกล่ำวยุตกิ ำรแอบ
อ้ ำ งทัง้ หมดที่เ กี่ย วข้อ งกับ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิท ยำลัย คณะเภสัช ศำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิท ยำลัย
และ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ำมวิทย์ โดยทันทีนนั ้
บริษทั พีเอ็ม 80 จำกัด และ บริษทั พีเอ็ม 80 ไบโอ รีเสิรช์ กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนชีแ้ จงและ
ประกำศให้ทรำบว่ำ บริษทั ฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง P80 Throat Spray : สเปรย์สมุนไพรพ่นลำคอจำก
สำรสกัดลำไย ระหว่ำง บริษทั พีเอ็ม 80 ไบโอ รีเสิรช์ กรุ๊ป จำกัด กับ ศ.ภญ. ดร.พรอนงค์ อร่ำมวิทย์ คณะ
เภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2564 โดยบริษทั ฯเป็ นผู้ให้กำรสนับสนุ น
โครงกำร ตกลงให้ผวู้ จิ ยั ทำกำรศึกษำวิจยั โครงกำร P80 Throat Spray : สเปรย์สมุนไพรพ่นลำคอจำกสำร
สกัดลำไย ซึง่ เป็ นโครงกำรทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุนจำกสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ โดยผูว้ จิ ยั จะทำกำรศึกษำ
ประสิทธิภำพของสเปรย์สมุนไพรพ่นลำคอจำกสำรสกัดลำไยในผูป้ ่ ว ยติดเชือ้ COVID-19 โดยเมื่อเสร็จสิน้
โครงกำรแล้ว ทำงผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นโครงกำรจะได้รบั รำยงำนฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้สำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ
โดยผูว้ จิ ยั ตกลงกับบริษทั ฯว่ำ สูตร (ลำไย+น้ ำเกลือ) และสิทธิของผลงำนวิจยั เป็ นของผูใ้ ห้
กำรสนับสนุ นแต่เพียงผูเ้ ดียว และในบันทึกข้อตกลงในข้อที่ 3. กำรนำผลงำนวิจยั ไปใช้ในเชิงพำณิชย์ ผูใ้ ห้
กำรสนับสนุนโครงกำรมีสทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรนำผลงำนวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรวิจยั
ตำมสัญญำนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ ไม่ว่ำในประเทศไทย และ/หรือต่ำงประเทศได้ตลอดไป ผูใ้ ห้กำร
สนับสนุ นโครงกำรแต่เพียงผูเ้ ดียวมีสทิ ธิอนุ ญำตให้บุคคล และ/หรือนิตบิ ุคคลอื่นใดนำผลงำนวิจยั ทีเ่ กิดขึน้
จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรวิจยั ตำมสัญญำนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ไม่ว่ำในประเทศไทยและ/หรือ
ต่ ำ งประเทศได้โ ดยไม่ต้อ งได้ร บั ควำมยิน ยอมจำกผู้ว ิจ ัย และไม่ต้ อ งจัด สรรผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ผู้ว ิจ ัย
รำยละเอียดปรำกฏตำมภำพถ่ำยบันทึกข้อตกลงแนบประกำศนี้

ดังนัน้ บริษทั ฯจึงเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในผลงำนวิจยั และมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำจำกกำรวิจยั ใน
เรื่องนี้แต่เพียงผูเ้ ดียว และตำมบันทึกข้อตกลงในข้อ 7. ผูใ้ ห้กำรสนับสนุ นโครงกำรแต่เพียงผูเ้ ดียว เป็ นผูม้ ี
สิทธิในกำรเผยแพร่ โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ หรือให้ขอ้ มูลข่ำวสำรใดๆเกี่ย วกับงำน กำรดำเนินงำนและ/
หรือ ผลงำนวิจยั ตำมสัญญำ ไม่ว่ำส่ว นหนึ่งส่ว นใดหรือ ทัง้ หมดภำยใต้สญ
ั ญำนี้ หำกผู้ว ิจ ยั ประสงค์จะ
ดำเนินกำรดังกล่ำวต้องได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูใ้ ห้กำรสนับสนุนโครงกำรเท่ ำนัน้ และ
ต้องไม่เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลควำมลับของบริษทั ฯอีกด้วย
ด้ว ยเหตุ ดงั กล่ ำว บริษัทฯจึงมีสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวโดยชอบด้ว ยกฎหมำยที่จ ะกล่ ำ วอ้ำ ง
โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ เกีย่ วกับผลงำนกำรวิจยั เรื่องสเปรย์ฉีดพ่นคอจำกสำรสกัดลำไย บุคคลอื่นใดหรือ
บริษทั นิตบิ ุคคลใด หรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์ใดๆ เกีย่ วกับสำรสกัดลำไยสเปรย์ฉีดพ่นลำคอ จะนำไปแอบอ้ำง
โฆษณำไม่ได้ เพรำะผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับสำรสกัดลำไยฉีดพ่นลำคอทีเ่ ป็ นผลงำนจำกกำรวิจยั ของ ศ.ภญ.ดร.
พรอนงค์ อร่ำมวิทย์ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็ นสิทธิของบริษทั ฯแต่เพียงผูเ้ ดียว และ
มีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่ำนัน้ คือ P80 PLUS SPRAY ผลิตภัณฑ์อ่นื ไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะนำไปแอบอ้ำงโฆษณำได้
กำรกระทำดังกล่ำวย่อมเป็ นกำรละเมิดต่อสิทธิของบริษทั ฯทีบ่ ริษทั ฯมีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินกำรตำมกฎหมำยได้
โดยชอบ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทัวกั
่ น ผูใ้ ดกระทำละเมิดต่อสิทธิของบริษทั ฯ ย่อมเป็ นควำมผิดต่อ
กฎหมำย จึงขอให้ยุตกิ ำรกระทำดังกล่ำวเสีย และบริษทั ฯจะดำเนินคดีกบั ผูก้ ระทำละเมิดหรือผิดสัญญำกับ
บริษทั ฯ จนถึงทีส่ ุด และเรียกร้องควำมเสียหำยโดยเต็มจำนวนสูงสุด ทัง้ นี้ โดยจะไม่ประนีประนอมหรือแจ้ง
เตือนมำอีกแต่อย่ำงใด

ขอแสดงควำมนับถือ
ฝ่ ำยกฎหมำยบริษทั พีเอ็ม 80 จำกัด และบริษทั พีเอ็ม 80 ไบโอ รีเสิรช์ กรุ๊ป จำกัด
ประกำศ ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2564

