นโยบายการทําสั ญญาปกปิ ดความลับ
(Non Disclosure Agreement Policy)
ของ
กลุ่มธุรกิจบริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการทําสั ญญาปกปิ ดความลับ (Non Disclosure Agreement Policy)
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลของบริ ษทั รักษาข้อมูลที่
เป็ นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุ คคลที่ไม่เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั จึงขอสงวนสิ ทธิ ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ที่ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของ
บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ่ืนเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม

1. คํานิยาม
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“ข้ อมูลอันเป็ นความลับ” หมายถึ ง ข้อมู ลใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะและรู ปแบบใด รวมถึ งเทคโนโลยี
แผนงาน ซอฟต์แ วร์ การจัด การเครื อ ข่ า ย ข้อ เสนอ สั ญ ญา วิธี ก ารดํา เนิ น งาน
ความ รู ้ ค วาม ชํ า น าญ เฉ พ าะ ด้ า น (Know How) ข้ อ กํ า ห น ด รายล ะ เอี ย ด
(Specification) ข้อมู ลทางบัญชี การเงิ น กราฟ แผนภูมิ ตาราง รายละเอียดต่าง ๆ
ของ เด็มโก้ และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่ งได้ทราบหรื อได้รับจากการเข้ามาทํางานตาม
สั ญ ญาจ้างให้ แก่ ผูใ้ ห้ข้อมู ล รวมทั้ง บรรดาข้อ มู ล ทั้งปวงที่ ได้รับ มาจากข้อมู ล
ดังกล่าวซึ่ งรวมถึ งผลการประเมินหรื อข้อมูลที่เปิ ดเผยด้วยวาจาและ/หรื อ ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สาม
“ข้ อมู ลสารสนเทศ ” หมายถึ ง ข้อมู ลทุ กประเภททั้งที่อยู่ในรู ป ของเอกสาร เอกสารอิ เล็ก ทรอนิ กส์ สื่ อ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึ งข้อมูลหรื อความรู ้ ภายในบริ ษทั ของผูใ้ ห้ขอ้ มู ล และ/
หรื อบริ ษทั ในเครื อทั้งหมดของบริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล เช่ น ข้อมูล อุ ปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ บุคลากร และบริ การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
“ความลับทางการค้ า” หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่ งยังไม่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป หรื อยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่ ง
โดยปกติ แล้วต้องเกี่ ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็ นข้อมู ลที่ มีประโยชน์ในเชิ ง
พาณิ ชย์เนื่ องจากการเป็ นความลับ และเป็ นข้อมูลที่ผคู ้ วบคุมความลับทางการค้าได้
ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็ นความลับ
“ข้ อ มู ลการค้ า” หมายถึ ง สิ่ งที่ สื่ อความหมายให้รู้ข ้อความ เรื่ องราวข้อเท็ จจริ ง หรื อสิ่ งใดไม่ว่าการสื่ อ
ความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ และไม่วา่ จะจัดไว้ในรู ปใด ๆ และให้หมายความ
รวมถึงสู ตร รู ปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรื อประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิ ค
หรื อกรรมวิธีดว้ ย (พรบ.ความลับทางการค้า พ.ศ.2545)
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“การเปิ ดเผยข้ อ มู ลความลับ” หมายถึ ง การเผยแพร่ การขาย การให้เช่ าซื้ อ การแจกจ่าย การทําซํ้า การ
ดัด แปลงและการให้ เช่ า ต้น ฉบับ หรื อสํ า เนางาน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ “ข้อมู ล อัน เป็ น
ความลับ” ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ไม่วา่ จะอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหรื อไม่ก็ตาม
“กรรมการบริ ษั ท” หมายถึ ง กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารและไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร กรรมการอิ ส ระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
“ผู้ บ ริ ห าร” หมายถึ ง ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จากเด็ ม โก้ใ ห้ เป็ นผู ้บ ริ ห ารจัด การและมี อ ํา นาจอนุ ม ัติ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ค ํ า แนะนํ า ติ ด ตามผล แก้ ไ ขปั ญหาในการดํ า เนิ นงานของ
ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ตั้ง แต่ ร ะดับ ผู จ้ ัด การ
หน่ วยงานขึ้ นไปหรื อผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งเที ยบเท่าผูจ้ ดั การขึ้ นไป (ตั้งแต่ AVP ที่
ดํารงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้นไป)
“พนั กงาน ” หมายถึ ง พนักงานที่ ท าํ งานให้แก่เด็มโก้โดยได้รับ เงิ นเดื อนค่าจ้างจากเด็มโก้ ทั้งพนักงาน
ประจํา พนักงานชัว่ คราว รวมทั้งลูกจ้างรายวันด้วย
“ที่ ป รึ ก ษา” หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ความรู ้ ค วามชํา นาญทางวิช าการ และ
ให้บ ริ ก ารในการให้คาํ ปรึ กษาข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิ ควิช าการสาขาวิชาชี พ
ต่ า งๆ และตามภารกิ จที่ ได้ รั บ มอบห มายจากผู ้ ว่ า จ้ า งใน ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
วิศ วกรรมศาสตร์ การเงิ น บัญ ชี เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ที่
ปรึ กษาอาจแบ่งอย่างกว้างๆ ตามลักษณะของความเชี่ ยวชาญหรื องานที่ให้บริ การ
เช่น ที่ปรึ กษาด้านการเงิน ที่ปรึ กษาด้านองค์กร ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม (หรื อวิศวกร
ที่ปรึ กษา) ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจ ที่ปรึ กษาด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
“ผู้รับจ้ างของบริ ษัท” หมายถึง บุคคลที่ถูกว่าจ้างเพื่อดําเนิ นการหรื อทําชิ้นงาน ปฏิบตั ิงาน หรื อบริ การให้
แล้วเสร็ จตามข้อตกลงการจ้างงานกับเด็มโก้ ซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลสําเร็ จของงาน
โดยมีสาระสําคัญแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างของแต่
ละงาน
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2. การเก็บรักษาความลับของบริษทั

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ที่ ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ซึ่ งในบางครั้งจะต้องทํางานกับ
ข้อมู ล และเอกสารที่ ไม่ ส ามารถเปิ ดเผยต่อบุ คคลอื่นได้ หรื อเป็ นข้อมู ลความลับ ทางการค้า เช่ น ข้อมู ล
ภายในที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล แผนงาน ตัวเลข การประดิษฐ์
คิดค้นต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งถื อเป็ นสิ ทธิ ของเด็มโก้ การปกป้ องข้อมู ลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต รวมทั้งความมัน่ คงในการงานของบุคลากรทุกคน
ดังนั้น บุ ค ลากรทุ กระดับ ของเด็ ม โก้ มี หน้าที่ รัก ษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมู ล เพื่ อ
ปกป้ องข้อมูลอันเป็ นความลับ และเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นความลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนา
2.1. ชั้ นความลับของข้ อมูล
ข้อมูลลับทางการค้าซึ่ งเป็ นข้อมูลภายในของเด็มโก้ ต้องได้รับการปกปิ ดมิให้ร่ัวไหลออก
ไปสู่ บุคคลภายนอกได้ ความลับของข้อมูลเหล่านั้น อาจแบ่งออกเป็ นระดับชั้นตามความสําคัญจาก
น้อยไปหามาก ได้แก่ ข้อมูลที่เปิ ดเผยสาธารณชนได้ ข้อมูลใช้ภายใน ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ และ
ข้อมู ลลับมาก การใช้ขอ้ มู ลภายในร่ วมกันต้องอยู่ในกรอบตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตน
ได้รับมอบหมายเท่านั้น
2.2. การให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่ บุคคลภายนอก
ข้อ มู ล ของเด็ ม โก้ ที่ อ อกไปสู่ ภ ายนอกเด็ ม โก้ หรื อ สู่ ส าธารณชน จะต้อ งได้รั บ ความ
เห็นชอบจากกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น
เด็มโก้จดั ให้มีหน่วยงานกลางที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สาธารณชน รวมทั้งรับผิดชอบ
งานด้า นนั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (IR: Investor Ralations) โดยจะประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เป็ น
เจ้าของข้อมูล ซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้รายละเอียด เพื่อสรุ ปเป็ นสารสนเทศ แล้วขออนุ มตั ิจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายก่อนเผยแพร่
2.3. การแสดงความเห็นแก่ บุคคลภายนอก
บุคลากรของเด็มโก้ จะต้องไม่ตอบคําถามหรื อแสดงความเห็ นแก่บุคคลภายนอกเด็มโก้
เว้นแต่จะมีหน้าที่หรื อได้รับมอบหมายให้ตอบคําถามเหล่านั้น หากไม่มีหน้าที่ ขอให้ปฏิเสธการ
แสดงความเห็ น ต่ างๆ ด้วยความสุ ภาพ และแนะนําให้ส อบถามจากประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายโดยตรง
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3. การใช้ ข้อมูลภายใน

เนื่ องจากเด็มโก้ มีผเู ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลากหลาย จึงต้องดําเนิ นการให้มีความเสมอภาพ
และยุติธรรมต่อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็ นการป้ องกันการกระทําผิดกฎหมาย บุคลากรทุกระดับ
ของเด็ มโก้ตลอดถึ งผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กคนที่ ได้รับ ทราบหรื ออาจได้รับทราบข้อมู ล ภายในที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ควรหลีกเลี่ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้ และปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
เด็มโก้ รวมถึ งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่ งครัด

4. มาตรการป้ องกัน

เพื่อให้การปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นไปตามด้วยความเรี ยบร้อย เด็มโก้จึงกําหนดมาตรการป้ องกัน ไว้

ดังนี้

4.1

4.2
4.3

จํากัดการเข้าถึ งข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู ้ ได้เฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
เท่าที่จะทําได้ และเปิ ดเผยต่อพนักงานของเด็มโก้ ตามความจําเป็ นเท่าที่ตอ้ งทราบเท่านั้น
และแจ้งให้พนักงานทราบว่า เป็ นสารสนเทศที่เป็ นความลับ และมีขอ้ จํากัดในการไปใช้
จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทาํ งานเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
เจ้า ของข้อมู ล ที่ ย งั ไม่ เปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน จะต้อ งกําชับ ผู ท้ ี่ เกี่ ย วข้องให้ ป ฏิ บ ัติ ตาม
ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่ งครัด

5. แนวทางปฏิบัติ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ที่ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของเด็มโก้ ต้องรักษาข้อมูลของเด็มโก้ และ
ของลูกค้าไว้เป็ นความลับโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารเด็มโก้ที่ยงั มิควรเปิ ดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรื อ
ข้อมูลใดๆ ที่ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งการยังไม่อนุญาต
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ที่ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของเด็มโก้ไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลของเด็มโก้
และข้อมู ล ของลู ก ค้าโดยไม่ได้รับ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เป็ นข้อมู ลที่ ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวกับบทบังคับของ
กฎหมาย
5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทําสัญญาต่อบุคคลต่าง ๆ ที่ทราบข้อมูลอันเป็ นความลับของเด็ม
โก้ และจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายของเด็มโก้
5.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดหน้าที่ให้บุคคลภายในสังกัดของตนดําเนิ นการรับผิดชอบในการ
ทําสัญญารักษาความลับดังกล่าวให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
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5.4 จัด ให้ มี ก ารสื่ อสารภายในหน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ เรื่ องนั้น ๆ ในการจัดทําสั ญ ญา
ดังกล่าว ให้พนักงานได้ตระหนักถึ งผลกระทบจากการไม่จดั ทําสัญญารักษาความลับ และ
ความรับผิดจากการละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบตามที่กาํ หนด
6. ขั้นตอนการทําสั ญญาปกปิ ดความลับ (Non Disclosure Agreement)
6.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทําการจัดทําต้นฉบับเอกสาร สําเนาหรื อจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อป้ องกันมิให้ผทู ้ ี่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลหรื อความลับเหล่านั้น
6.2 กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความลับในที่สาธารณะ
6.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทําสัญญาโดยใช้แบบฟอร์ มสัญญากลางที่ทางหน่ วยงานกํากับและ
ควบคุ ม ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยระบุ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละรายละเอี ย ดต่ า งๆ ให้ ชัด เจน รวมทั้ง ให้
ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของเด็มโก้ มากที่สุด
6.4 กําหนดชั้นความลับของข้อมูลออกเป็ น 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.4.1 ลับทีส่ ุ ด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งหากเปิ ดเผยทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วนจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เด็มโก้อย่างร้ายแรงที่สุด
6.4.2 ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่ งหากเปิ ดเผยทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วน จะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของเด็มโก้อย่างร้ายแรง
6.4.3 ลับ หมายถึ ง ข้อมู ล ข่ าวสารลับ ซึ่ งหากเปิ ดเผยทั้งหมด หรื อเพี ยงบางส่ วนจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประโยชน์ของเด็มโก้
6.5 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนิ นการจัดทําสัญญาให้เก็บข้อมูลเป็ นความลับกับคู่คา้ ที่
ปรึ กษา หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ งทราบข้อมูลขององค์กรทุกครั้งเมื่อมีการทําสัญญาหรื อเจรจา
ธุ รกิจ ทั้งนี้ตอ้ งจัดทําสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วที่สุดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั เริ่ ม
สัญญา โดยก่อนทําสัญญาต้องแจ้งและขอเลขที่สัญญาจากหน่ วยงานกํากับและควบคุ ม เมื่ อ
ดําเนิ นการเรี ยบร้ อยให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องนั้นจัดเก็บสํ าเนาเอกสารสั ญญารักษา
ความลับไว้ และให้ส่งมอบต้ นฉบับเอกสารสั ญญาให้หน่ วยงานกํากับและควบคุ มจัดเก็บเข้า
สารบบและจัดทําทะเบียนเอกสารสัญญา

7. บทลงโทษ
บทลงโทษสําหรับการใช้ขอ้ มูลภายในไปในทางมิชอบ ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกลงโทษตามระเบียบของเด็ม
โก้ หรื ออาจให้ออกจากงาน รวมทั้งชดใช้ความเสี ยหายแก่เด็มโก้ ในกรณี เกิดความเสี ยหายเป็ นตัวเงิน ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความร้ายแรงของความผิดนั้น หรื ออาจถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี
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ขั้นตอนการปฏิบัติการทําสั ญญาปกปิ ดความลับ (Non Disclosure Agreement)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําสัญญาต่อบุคคลต่าง ๆ
ที่ทราบข้อมูลอันเป็ นความลับของเด็มโก้
(ขอเลขที่สัญญาจากหน่วยงานกํากับฯ)

หนังสื อสั ญญารักษาความลับของ
บริษัทเด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
(Non-Disclosure Agreement )

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
โดยเร็ วที่สุดภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั เริ่ ม
เจรจาหรื อทําสัญญา ฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บสํ าเนา และ
จัดส่ งต้ นฉบับ
ให้หน่วยงานกํากับและควบคุม

หน่วยงานกํากับและควบคุมจัดทําระบบการ
จัดเก็บเอกสารต้นฉบับสัญญา

• นโยบายนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดู แลกิ จการ
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
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