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นโยบายการทาํสัญญาปกปิดความลบั (Non Disclosure Agreement Policy) 

 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบขอ้มูลของบริษทั รักษาขอ้มูลท่ี

เป็นความลบัมิให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั 

หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัจึงขอสงวนสิทธิไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของ

บริษทัใช้ขอ้มูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

1. คาํนิยาม 

“เด็มโก้”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“ข้อมูลอันเป็นความลับ” หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลกัษณะและรูปแบบใด รวมถึงเทคโนโลย ี

แผนงาน ซอฟต์แวร์ การจัดการเครือข่าย ข้อเสนอ สัญญา วิธีการดําเนินงาน 

ค ว าม รู้ ค ว าม ชํ าน าญ เฉ พ าะ ด้ าน  (Know How) ข้อ กํ าห น ด ราย ล ะ เอี ย ด 

(Specification) ขอ้มูลทางบญัชีการเงิน กราฟ แผนภูมิ ตาราง รายละเอียดต่าง ๆ 

ของ เด็มโก ้และอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงไดท้ราบหรือไดรั้บจากการเขา้มาทาํงานตาม

สัญญาจ้างให้แก่ผูใ้ห้ข้อมูล รวมทั้ง บรรดาข้อมูลทั้ งปวงท่ีได้รับมาจากข้อมูล

ดงักล่าวซ่ึงรวมถึงผลการประเมินหรือขอ้มูลท่ีเปิดเผยดว้ยวาจาและ/หรือ ขอ้มูล

ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม  

 “ข้อมูลสารสนเทศ ” หมายถึง ขอ้มูลทุกประเภททั้งท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือ

บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลหรือความรู้ภายในบริษทัของผูใ้ห้ขอ้มูล และ/

หรือบริษทัในเครือทั้งหมดของบริษทัผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น ขอ้มูล อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟตแ์วร์ บุคลากร และบริการสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

“ความลบัทางการค้า” หมายถึง  ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไป หรือยงัเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่บุคคลซ่ึง

โดยปกติแลว้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในเชิง

พาณิชยเ์น่ืองจากการเป็นความลบั และเป็นขอ้มูลท่ีผูค้วบคุมความลบัทางการคา้ได้

ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาไวเ้ป็นความลบั 

“ข้อมูลการค้า” หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้ข้อความ เร่ืองราวขอ้เท็จจริง หรือส่ิงใดไม่ว่าการส่ือ

ความหมายนั้นจะผา่นวิธีการใด ๆ และไม่วา่จะจดัไวใ้นรูปใด ๆ และใหห้มายความ

รวมถึงสูตร รูปแบบ งานท่ีไดร้วบรวมหรือประกอบข้ึน โปรแกรม วิธีการ เทคนิค 

หรือกรรมวธีิดว้ย (พรบ.ความลบัทางการคา้ พ.ศ.2545) 
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“การเปิดเผยข้อมูลความลับ” หมายถึง การเผยแพร่ การขาย การให้เช่าซ้ือ การแจกจ่าย การทาํซํ้ า การ

ดัดแปลงและการให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางาน ท่ีเก่ียวข้องกับ “ข้อมูลอนัเป็น

ความลบั” ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่วา่จะอยู่ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ผูใ้หข้อ้มูลหรือไม่ก็ตาม 

 “กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

“ผู้บริหาร”  หมายถึง   ผู ้ท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากเด็มโก้ให้เป็นผู ้บริหารจัดการและมีอํานาจอนุมัติ 

ควบ คุมดูแลให้ค ําแนะนําติดตาม ผล แก้ไขปั ญ หาในการดําเนินงานของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษัท ตั้ งแต่ระดับผูจ้ ัดการ

หน่วยงานข้ึนไปหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูจ้ดัการข้ึนไป (ตั้งแต่ AVP ท่ี

ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วยงาน ข้ึนไป) 

 “พนักงาน ” หมายถึง พนักงานท่ีทาํงานให้แก่เด็มโก้โดยได้รับเงินเดือนค่าจา้งจากเด็มโก ้ทั้งพนักงาน

ประจาํ พนกังานชัว่คราว รวมทั้งลูกจา้งรายวนัดว้ย 

“ที่ปรึกษา” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญทางวิชาการ และ

ให้บริการในการให้คาํปรึกษาขอ้เสนอแนะทางด้านเทคนิควิชาการสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ  แล ะต าม ภ ารกิ จ ท่ี ไ ด้ รับ ม อบ ห ม ายจาก ผู ้ว่ าจ้างใน ด้าน ต่ าง  ๆ  เช่ น 

วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน บญัชี เศรษฐศาสตร์ สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นตน้ ท่ี

ปรึกษาอาจแบ่งอย่างกวา้งๆ ตามลกัษณะของความเช่ียวชาญหรืองานท่ีให้บริการ 

เช่น ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน ท่ีปรึกษาดา้นองคก์ร ท่ีปรึกษาดา้นวศิวกรรม (หรือวิศวกร

ท่ีปรึกษา) ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจ ท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

 “ผู้รับจ้างของบริษัท” หมายถึง บุคคลท่ีถูกวา่จา้งเพื่อดาํเนินการหรือทาํช้ินงาน ปฏิบติังาน หรือบริการให้

แล้วเสร็จตามขอ้ตกลงการจา้งงานกบัเด็มโก ้ซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลสําเร็จของงาน 

โดยมีสาระสําคญัแตกต่างกนัไปตามเง่ือนไขและวตัถุประสงคใ์นการวา่จา้งของแต่

ละงาน 
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2. การเกบ็รักษาความลบัของบริษทั  

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของบริษทั ซ่ึงในบางคร้ังจะตอ้งทาํงานกบั

ขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนได้ หรือเป็นขอ้มูลความลับทางการค้า เช่น ขอ้มูล

ภายในท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมูล แผนงาน ตวัเลข การประดิษฐ์

คิดคน้ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของเด็มโก้ การปกป้องขอ้มูลจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์องบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต รวมทั้งความมัน่คงในการงานของบุคลากรทุกคน 

ดงันั้น บุคลากรทุกระดบัของเด็มโก้ มีหน้าท่ีรักษาความลบัและความปลอดภยัของข้อมูลเพื่อ

ปกป้องขอ้มูลอนัเป็นความลบั และเพื่อไม่ใหข้อ้มูลอนัเป็นความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

2.1. ช้ันความลบัของข้อมูล 

 ขอ้มูลลบัทางการคา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภายในของเด็มโก ้ตอ้งไดรั้บการปกปิดมิให้ร่ัวไหลออก

ไปสู่บุคคลภายนอกได ้ความลบัของขอ้มูลเหล่านั้น อาจแบ่งออกเป็นระดบัชั้นตามความสาํคญัจาก

นอ้ยไปหามาก ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยสาธารณชนได ้ขอ้มูลใชภ้ายใน ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั และ

ขอ้มูลลบัมาก การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยู่ในกรอบตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตน

ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

2.2. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

 ข้อมูลของเด็มโก้ ท่ีออกไปสู่ภายนอกเด็มโก้ หรือสู่สาธารณชน จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

เท่านั้น 

 เด็มโกจ้ดัให้มีหน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารแก่สาธารณชน รวมทั้งรับผิดชอบ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR: Investor Ralations) โดยจะประสานงานกับหน่วยงานท่ีเป็น

เจา้ของขอ้มูล ซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้รายละเอียด เพื่อสรุปเป็นสารสนเทศ แลว้ขออนุมติัจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อนเผยแพร่ 

2.3. การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก 

 บุคลากรของเด็มโก ้จะตอ้งไม่ตอบคาํถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกเด็มโก ้

เวน้แต่จะมีหน้าท่ีหรือไดรั้บมอบหมายให้ตอบคาํถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าท่ี ขอให้ปฏิเสธการ

แสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนําให้สอบถามจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายโดยตรง 
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3. การใช้ข้อมูลภายใน 

 เน่ืองจากเด็มโก ้มีผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียหลากหลาย จึงตอ้งดาํเนินการให้มีความเสมอภาพ 

และยติุธรรมต่อทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเพื่อเป็นการป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมาย  บุคลากรทุกระดบั

ของเด็มโก้ตลอดถึงผูเ้ก่ียวข้องทุกคนท่ีได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ควรหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้และปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ

เด็มโก ้รวมถึงปฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งเคร่งครัด 

4. มาตรการป้องกนั 

 เพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามนโยบายเป็นไปตามดว้ยความเรียบร้อย เด็มโกจึ้งกาํหนดมาตรการป้องกนั ไว้

ดงัน้ี 

4.1 จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้และเปิดเผยต่อพนกังานของเด็มโก ้ตามความจาํเป็นเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านั้น 

และแจง้ใหพ้นกังานทราบวา่ เป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบั และมีขอ้จาํกดัในการไปใช ้

4.2 จดัระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบั 

4.3 เจ้าของข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะตอ้งกําชับผูท่ี้เก่ียวข้องให้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัโดยเคร่งครัด 

5. แนวทางปฏิบัติ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของเด็มโก ้ตอ้งรักษาขอ้มูลของเด็มโก ้และ

ของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัโดยไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารเด็มโกท่ี้ยงัมิควรเปิดเผย และไม่ใหข้่าวสารหรือ

ขอ้มูลใดๆ ท่ีผูมี้อาํนาจสั่งการยงัไม่อนุญาต 

5.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งของเด็มโกไ้ม่พึงเปิดเผยขอ้มูลของเด็มโก ้

และข้อมูลของลูกคา้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารหรือผูท่ี้

ได้รับมอบหมาย เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวกบับทบงัคบัของ

กฎหมาย 

5.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัทาํสัญญาต่อบุคคลต่าง ๆ ท่ีทราบขอ้มูลอนัเป็นความลบัของเด็ม

โก ้และจดัทาํระบบการจดัเก็บเอกสารสัญญาใหถู้กตอ้งครบถว้นตามนโยบายของเด็มโก ้

5.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดหนา้ท่ีใหบุ้คคลภายในสังกดัของตนดาํเนินการรับผิดชอบในการ

ทาํสัญญารักษาความลบัดงักล่าวใหเ้สร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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5.4 จดัให้มีการส่ือสารภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองนั้ น ๆ ในการจดัทาํสัญญา

ดงักล่าว ให้พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่จดัทาํสัญญารักษาความลบั และ

ความรับผดิจากการละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบตามท่ีกาํหนด  

6. ข้ันตอนการทาํสัญญาปกปิดความลบั (Non Disclosure Agreement) 

6.1 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทาํการจดัทาํตน้ฉบบัเอกสาร สําเนาหรือจดัเก็บขอ้มูลอย่าง

เหมาะสม ปลอดภยั เพื่อป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลหรือความลบัเหล่านั้น 

6.2 กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะพูดถึงความลบัในท่ีสาธารณะ 

6.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัทาํสัญญาโดยใชแ้บบฟอร์มสัญญากลางท่ีทางหน่วยงานกาํกบัและ

ควบคุม ได้จัดทําข้ึน โดยระบุวตัถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน รวมทั้ งให้

ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของเด็มโก ้มากท่ีสุด 

6.4 กาํหนดชั้นความลบัของขอ้มูลออกเป็น 3 ชั้น คือ ลบัท่ีสุด ลบัมาก ลบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

6.4.1 ลบัทีสุ่ด หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารลบั ซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เด็มโกอ้ยา่งร้ายแรงท่ีสุด  

6.4.2 ลบัมาก หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารลบั ซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน จะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของเด็มโกอ้ยา่งร้ายแรง  

6.4.3 ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซ่ึงหากเปิดเผยทั้ งหมด หรือเพียงบางส่วนจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของเด็มโก ้ 

6.5 มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการจดัทาํสัญญาให้เก็บขอ้มูลเป็นความลบักบัคู่คา้ ท่ี

ปรึกษา หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงทราบขอ้มูลขององคก์รทุกคร้ังเม่ือมีการทาํสัญญาหรือเจรจา

ธุรกิจ ทั้งน้ีตอ้งจดัทาํสัญญาดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุดภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัเร่ิม

สัญญา โดยก่อนทาํสัญญาตอ้งแจง้และขอเลขท่ีสัญญาจากหน่วยงานกาํกบัและควบคุม เม่ือ

ดาํเนินการเรียบร้อยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นจดัเก็บสําเนาเอกสารสัญญารักษา

ความลบัไว ้และให้ส่งมอบต้นฉบับเอกสารสัญญาให้หน่วยงานกาํกบัและควบคุมจดัเก็บเขา้

สารบบและจดัทาํทะเบียนเอกสารสัญญา 

7. บทลงโทษ 

 บทลงโทษสําหรับการใช้ขอ้มูลภายในไปในทางมิชอบ ผูฝ่้าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบของเด็ม

โก ้หรืออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดใชค้วามเสียหายแก่เด็มโก ้ในกรณีเกิดความเสียหายเป็นตวัเงิน ทั้งน้ี 

ข้ึนอยูก่บัความร้ายแรงของความผดินั้น หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการทาํสัญญาปกปิดความลบั (Non Disclosure Agreement) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบายน้ี ไดรั้บการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ        

คร้ังท่ี 4/2564  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564  และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 8/2564  เม่ือ

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํสัญญาต่อบุคคลต่าง ๆ 

ท่ีทราบขอ้มูลอนัเป็นความลบัของเด็มโก ้

(ขอเลขท่ีสัญญาจากหน่วยงานกาํกบัฯ) 

 

หนังสือสัญญารักษาความลบัของ

บริษัทเด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

(Non-Disclosure Agreement ) 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

โดยเร็วท่ีสุดภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัเร่ิม

เจรจาหรือทาํสัญญา ฯ  

 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเก็บสําเนา และ

จดัส่งต้นฉบับ 

ใหห้น่วยงานกาํกบัและควบคุม 

 

หน่วยงานกาํกบัและควบคุมจดัทาํระบบการ

จดัเก็บเอกสารตน้ฉบบัสัญญา  


