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นโยบำยกำรกำรทำสัญญำปกปิ ดควำมลับ (Non Discloser Agreement Policy)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับมิให้รั่วไหล
ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสีย บริ ษทั ฯ จึง
ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษา หรื อผูร้ ั บ จ้างของบริ ษ ัท ฯใช้ข ้อมู ลภายในหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
1. “ข้ อมูลอันเป็ นควำมลับ (Confidential information)” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลัก ษณะ
และรู ปแบบใด รวมถึงเทคโนโลยี แผนงาน ซอฟต์แวร์ การจัดการเครื อข่าย ข้อเสนอ สัญญา วิธีการดาเนิ นงาน
ความรู ้ค วามชานาญเฉพาะด้าน (Know how) ข้อก าหนดรายละเอียด (Specification) ข้อมูลทางบัญชี ก ารเงิ น
กราฟ แผนภูมิ ตาราง รายละเอียดต่างๆ ของ “บริ ษทั ” และ อื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบหรื อได้รับจาก
การเข้ามาทางานตามสัญญาจ้างให้แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล รวมทั้ง บรรดาข้อมูลทั้งปวงที่ได้รับมาจากข้อมูลดังกล่าวซึ่ง
รวมถึงผลการประเมินหรื อข้อมูลที่เปิ ดเผยด้วยวาจาและ/หรื อ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สาม
2. “ข้ อมูลสำรสนเทศ (Information) ” หมายถึง ข้อมูลทุกประเภททั้งที่อยูใ่ นรู ปของเอกสาร เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลหรื อความรู ้ภายในบริ ษทั ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ/หรื อบริ ษทั ใน
เครื อทั้งหมดของบริ ษทั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น ข้อมูล อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร และบริ การสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง
3. “กำรเปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับ (Disclosure of Confidential Information)” หมายถึง การเผยแพร่ การ
ขาย การให้เช่าซื้อ การแจกจ่าย การทาซ้ า การดัดแปลงและการให้เช่าต้นฉบับหรื อสาเนางาน ที่เกี่ยวข้องกับ
“ข้อมูลอันเป็ นความลับ” ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ไม่ว่าจะอยูใ่ นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู ้ ห้
ข้อมูลหรื อไม่ก็ตาม
4. “กรรมกำรบริษัท (Board of Directors)” หมายถึง กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
5. “ผู้บริหำร (manager)” หมายถึง ผูบ้ ริ หารตั้งระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
6. “พนักงำน (staff)” หมายถึง พนักงานที่ทางานให้แก่บริ ษทั โดยได้รับเงินเดือนค่าจ้างจากบริ ษทั ทั้ง
พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว รวมทั้งลูกจ้างรายวันด้วย
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7. “ที่ปรึ กษา (Consultant)” หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู ้ความชานาญทาง
วิชาการ และให้บริ การในการให้ค าปรึ กษาข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิ ค วิชาการสาขาวิชาชีพต่างๆ และตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผูว้ ่าจ้างในด้านต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น ที่ปรึ กษาอาจแบ่งอย่างกว้างๆ ตามลักษณะของความเชี่ยวชาญหรื องานที่ให้บริ การ เช่น ที่
ปรึ กษาด้านการเงิน ที่ปรึ กษาด้านองค์กร ที่ปรึ กษาด้านวิศวกรรม (หรื อวิศวกรที่ปรึ กษา) ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจ
ที่ปรึ กษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
8. “ผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฯ (The Contractor of the company) ” หมายถึง บุคคลที่ถูกว่าจ้างเพื่อดาเนิ นการ
หรื อทาชิ้น งาน ปฏิบตั ิ งาน หรื อบริ การให้แล้วเสร็ จตามข้อตกลงการจ้างงานกับบริ ษ ัทฯ ซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลสาเร็ จของงาน โดยมีสาระสาคัญแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างของแต่ละงาน
9. กรรมการผูบ้ ริ หารพนักงาน ที่ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฯต้องรักษาข้อมูลของบริ ษทั ฯ และของ
ลูกค้าไว้เป็ นความลับโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารบริ ษทั ฯ ที่ยงั มิควรเปิ ดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรื อข้อมูล
ใดๆ ที่ผมู ้ ีอานาจสัง่ การยังไม่อนุญาต
10. กรรมการ ผูบ้ ริ หารพนักงาน ที่ ปรึ กษา หรื อผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฯไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ
และข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เว้น
แต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับบทบังคับของกฎหมาย
11. หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องจัดทาสัญญาต่ อบุคคลต่างๆ ที่ทราบข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
และจัดทาระบบการจัดเก็บเอกสารสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
12. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดหน้าที่ให้บุคคลภายในสังกัดของตนดาเนิ นการรับผิดชอบในการทา
สัญญารักษาความลับดังกล่าวให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด
13. จัดให้มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ ในการจัดทาสัญญาดังกล่าว ให้
พนักงานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่จดั ทาสัญญารักษาความลับ และความรับผิดจากการละเลยหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบตามที่กาหนด

NDA : V.1 November ,2018

หน้าที่ 3/5

แนวทำงปฏิบัตกิ ำรทำสัญญำปกปิ ดควำมลับ (Non Discloser Agreement)
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทาการจัดทาต้นฉบับเอกสาร สาเนาหรื อจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผทู ้ ี่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลหรื อความลับเหล่านั้น
2. กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความลับในที่สาธารณะ
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบจัดทาสัญญาโดยใช้แบบฟอร์ มสัญญากลางที่ทางฝ่ ายกากับและควบคุม ได้
จัดทาขึ้น โดยระบุวตั ถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ให้ชดั เจน รวมทั้งให้ดาเนินการโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ มากที่สุด
4. กาหนดชั้นความลับของข้อมูลออกเป็ น 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิ ดเผยทั้งหมด หรื อเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริ ษทั อย่างร้ายแรงที่สุด
4.2 ลับมำก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิ ดเผยทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วน จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของบริ ษทั อย่างร้ายแรง
4.3 ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิ ดเผยทั้งหมด หรื อเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ของบริ ษทั
5. มอบหมายให้หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องดาเนิ น การจัด ทาสัญญาให้เก็บข้อมูลเป็ นความลับกับคู่ คา้ ที่
ปรึ ก ษา หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งทราบข้อมูลขององค์กรทุกครั้งเมื่อมีการทาสัญญาหรื อเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้ ต้อง
จัดทาสัญญาดังกล่าวให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วที่สุดภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั เริ่ มสัญญา โดยก่อนทาสัญญาต้องแจ้ง
และขอเลขที่ สัญญาจากฝ่ ายก ากับและควบคุ ม เมื่อดาเนิ น การเรี ยบร้ อยให้หน่ วยงานที่ รับผิดชอบในเรื่ องนั้น
จัดเก็บสำเนำเอกสำรสั ญญำรักษาความลับไว้ และให้ส่งมอบต้ นฉบับเอกสำรสัญ ญำให้ฝ่ายกากับและควบคุม
จัดเก็บเข้าสารบบและจัดทาทะเบียนเอกสารสัญญา
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตกิ ำรทำสัญญำปกปิ ดควำมลับ (Non Discloser Agreement)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาสัญญาต่อบุคคลต่างๆ ที่
ทราบข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
(ขอเลขที่สญ
ั ญาจากฝ่ ายกากับฯ)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
โดยเร็ วที่สุดภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั เริ่ ม
เจรจาหรื อทาสัญญา ฯ

หนังสือสัญญารั กษาความลับของ
บริ ษัทเด็มโก้ จากัด (มหาชน)
(Non-Disclosure Agreement )

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บสำเนำ และจัดส่ง
ต้นฉบับให้ฝ่ายกากับและควบคุม

ฝ่ ายกากับและควบคุมจัดทาระบบการจัดเก็บ
เอกสารต้นฉบับสัญญา
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