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ข้อตกลงอันเป็นความลับและเปิดเผยไม่ได ้
 
ข้อตกลงอันเป็นความลับและเปิดเผยไม่ได้ (ต่อไปนี้เรียกว่าเป็น "ข้อตกลง" หรือ "CNDA") ท าขึ้น

ระหว่าง 
ฝ่าย “ก.”) กลุ่มบริษัท LION RAMPANT ทั้งผู้ร่วมงานและพนักงานของบริษัท (“เจ้าของ” เป็น

บุคคล/องค์กรนิติบุคคล ผู้ถือสิทธิ์หลักในการครอบครองข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือการ
เจรจาทางธุรกิจ ตามที่ได้อธิบายไว้ในตารางที่แนบมาพร้อมกันนี้) ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 83 ถนนปริ๊นเซส 
เมืองเอดินเบอร์กระ ประเทศสกอตแลนด์ และยังอีกทั้งตามที่จดทะเบียนไว้ในประเทศสิงคโปร์และ
ราชอาณาจักรไทยตามวาระ ต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็น "ฝ่าย ก." 

และ 
ฝ่าย “ข.”) ....................................................................................... (“ผู้มีส่วนได้เสีย” เป็นบุคคล/

องค์กรนิติบุคคล ผู้มีความปรารถนาที่จะตกลงกับฝ่าย ก. โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจ 
ตามท่ีอธิบายไว้ในรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้) อยู่บ้านเลขท่ี …………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. ต่อไปนี้จะเรียกว่าเป็น "ฝ่าย ข." 

โดยฝ่าย ก. และฝ่าย ข. มีเจตนาร่วมกันอภิปรายและ/หรือเจรจาต่อรองทั้งทางวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจที่จัดตั้งและก าหนดไว้ในรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้ ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า "การเจรจาทางธุรกิจ" ไม่ว่าจะมีการเซ็นสัญญาการแต่งตั้งหรือข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการหรือไม่
ก็ตาม 

ทั้งนี ้เกี่ยวเนื่องกับการเจรจาทางธุรกิจนี้ ฝ่าย ก. อาจและ/หรือจะเปิดเผยข้อมูลต่อฝ่าย ข. ทั้งข้อมูล
แน่นอนที่เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ (ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญานี้) เกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจ 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงผลก าไรของทั้งสองฝ่ายในการด าเนินการหารือดังกล่าวและเจรจาต่อรองที่
เกี่ยวข้องกับการเจรจาทางธุรกิจ และสัญญาเพ่ิมเติมและความเข้าใจเพ่ิมเติมดังที่ระบุไว้ในที่นี้  ทั้งสองฝ่ายตก
ลงกันดังต่อไปนี้ 

๑. ตามท่ีใช้ในที่นี้ "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึง 
ก) เอกสารข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัด

เฉพาะการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเจรจาทางธุรกิจ ผลการด าเนินงานทางการเงิน และ
ข้อมูลการด าเนินงาน ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ แฟ้มข้อมูลลูกค้าหรือลูกค้าอ่ืนๆ ผู้ขายหรือข้อมูล
หุ้นส่วน ผลประกอบการภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตของ
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจและลูกค้าของลูกค้า และผู้จัดหาส่งมอบสินค้าของลูกค้าหรือ
อ่ืนใด 

ข) ข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลทางเทคนิคใดๆ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจ ซึ่งมี
คุณค่าทางการค้าและละเอียดอ่อน และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ค) การเก็บรักษาเอกสารลับ ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่แสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 
รายงาน ข้อมูลจ าเพาะ ฐานข้อมูลลูกค้า ความรู้และความลับทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นที่จด
สิทธิบัตรแล้วหรือไม่ก็ตาม 
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ง) ข้อมูลใดก็ตามที่อยู่ข่ายเดียวกับข้อ (ก) (ข) และ/หรือ (ค) ข้างต้น ซึ่งเมื่อเปิดเผยทางวาจา
แล้ว จะถูกระบุว่าเป็น “ข้อมูลที่เป็นความลับ” เมื่อมีการเปิดเผยและยืนยันโดยทั้งสองฝ่าย
ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ เป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้า (5) วัน ไปยังที่อยู่ต่างๆที่แสดง
ไว้ข้างต้น 

๒. ฝ่าย ก. อาจหรือจะมอบข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องให้กับฝ่าย ข. เพ่ือให้ฝ่าย ข. สามารถประเมิน
ความน่าดึงดูดทางการค้าของการเจรจาทางธุรกิจ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ได้ การระงับข้อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่าการพิจารณาโดยสมบูรณ์และสมดุลโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
จะถือเป็นโมฆะทั้งหมดและไม่ต้องรับผิดใดๆตามกฎหมายระหว่างคู่สัญญา ฝ่าย ข. ไม่ต้อง
รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่าย ก. และจะไม่ถูก
เรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์หรือตามกฎหมายใดในเชิงเดียวกัน 

๓. ไม่ว่า CNDA ฉบับนี้หรือการให้ข้อมูลใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสร้าง
ถ่ายทอด ถ่ายโอนให้ หรือมอบสิทธิ์หรืออ านาจใดๆ ให้แก่ฝ่าย ข. ในหรือต่อข้อมูลที่เปิดเผย
ดังกล่าวหรือประการใดก็ตาม 

๔. คู่สัญญารับทราบและเข้าใจว่า การเปิดเผยข้อมูลใดๆ โดยฝ่าย ก. จะไม่กระท าการหรือผูกมัด
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการท าสัญญาหรืออ่ืนๆ และฝ่าย ข. จะไม่ถือว่าข้อมูลใดๆ ที่ฝ่าย ก. ให้ไว้นั้น
เป็นการผูกมัดหรือชักน าให้กระท าหรือไม่กระท าการใดๆ ฝ่าย ก. จะไม่รับผิดชอบต่อฝ่าย ข. ใน
การตัดสินใจ ภาระผูกพัน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจ 
แผนงาน องค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออ่ืนใดที่ฝ่าย ข. เป็นผู้กระท า อันเป็นผลมาจาก CNDA 
ฉบับนี้หรือการให้ข้อมูลใดๆในที่นี ้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงเพ่ิมเติมและ
ตกลงโดยทั้งสองฝ่าย 

๕. ฝ่าย ข. ตกลงที่จะถือและรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดให้ฝ่าย ก. ให้ไว้เป็นความลับ ซึ่ง
ได้รับหรืออาจจะได้รับจากแหล่งใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการปรึกษาหารือในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเจรจาทางธุรกิจ ในการรักษาความลับของข้อตกลงนี้ แต่ละฝ่ายตกลงจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อ
บุคคลที่สาม บริษัทหรือองค์กร โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ก่อน ทั้งจะไม่ท าซ้ าหรือส่งต่อ หรือใช้ข้อมูล (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) เพ่ือประโยชน์ของ
ตัวเองหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น อันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

๖. คู่สัญญาตกลงว่าข้อมูลจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็น "ข้อมูลที่เป็นความลับ" อันอยู่ภายใต้ขอบเขต แต่
อยู่ในขอบเขตที่ว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้น 
ก) เป็นที่ทราบกันแล้วว่า ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลนั้นไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับใดๆ ณ 

เวลาที่ได้รับข้อมูลนั้น 
ข) เป็นหรือกลายเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ผ่านการกระท าที่ผิดพลาดของฝ่ายที่ได้รับข้อมูลนั้น 
ค) ถูกได้รับอย่างถูกต้องจากบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจ ากัด และไม่ไดล้ะเมิดข้อตกลงนี้ หรือ 
ง) ได้รับการพัฒนาจากพนักงาน ที่ปรึกษาหรือตัวแทนของอีกฝ่าย ในภายหลังและเป็นอิสระ

โดยไม่มีการอ้างอิงหรือการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของ CNDA นี้ 
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๗. คู่สัญญายอมรับว่า หากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดคุกคามข้อตกลงใน CNDA นี้ ฝ่ายที่มิได้ท าการ
ละเมิดจะไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมในเรื่องเงินทองหรือความเสียหาย และด้วยเหตุนี้จึงมี
สิทธิ์รับความบรรเทาทุกข์จากค าสั่งศาล แม้จะมิได้ก าหนดการเยียวยาพิเศษโดยเฉพาะไว้ใน 
CNDA ฉบับนี้ก็ตาม ซึ่งจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือห้ามมิให้มีการเยียวยาแก้ไขอ่ืนใด 
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดคุกคามข้อตกลงนี้ 

๘. ฝ่าย ข. จะด าเนินการคืนข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดกลับไปยังฝ่าย ก. ตามค าร้องขอที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากฝ่าย ก. โดยทันที ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองหรือการควบคุมของฝ่าย 
ข. ซึ่งอยู่ในรูปแบบทางกายภาพ หรือบันทึก หรือจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทาง
อ่ืนใดก็ตาม รวมทั้งส าเนาเอกสารทุกอย่างด้วย 

๙. แต่ละฝ่ายรับทราบและตกลงว่าโดยไม่ค านึงถึงการสนทนา จดหมาย บันทึก และการติดต่อ
แลกเปลี่ยนในส่วนที่เกี่ยวกับการเจรจาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกันนี้ ฝ่าย ข. 
นับว่าไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดเกี่ยวเนื่องด้วยการเจรจาทางธุรกิจ 

๑๐. ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของ ก) ประเทศสกอตแลนด์ ข) ประเทศ
สิงคโปร์ และ ค) ราชอาณาจักรไทย ตามท่ีเกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาทางธุรกิจอยู่ในหน้าถัดไป 
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รายละเอียด 
 
ต่อไปนี้คือรายละเอียดของการเจรจาทางธุรกิจ ภายใต้การสนทนาและการเจรจาต่อรอง

โดยคู่สัญญาและเงื่อนไขพิเศษใดๆ ที่จ าเป็นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและตกลงร่วมกันโดยทั้งสองฝ่าย 
๑. การหารือและการเจรจาธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน วิศวกรรมการเงิน ที่ปรึกษาบริษัท 

และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทางธุรกิจส าหรับการติดต่อเฉพาะในอนาคต 
และเก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในอนาคต 
(เพ่ิมเติม: ตามความจ านงที่แสดงด้วยลายมือ พิมพ์ หรือแนบภาคผนวก ที่ท าเครื่องหมายไว้แล้ว) 

เพ่ือเป็นพยานแก่การนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เซ็นลงนามในสัญญา CNDA ฉบับนี้โดยสมบูรณ์ ตาม
วันที่ที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยต่างฝ่ายต่างมีโอกาสที่เหมาะสมในการค้นหาและขอรับค าปรึกษาทาง
กฎหมายที่ถูกต้อง ตามข้อตกลงนี้ 

คู่สัญญาตกลงว่าเอกสารข้อตกลงนี้ เมื่อแต่ละและ/หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และทุกฝ่าย
ด าเนินการเซ็นสัญญาแล้ว จะเป็นเอกสารที่ยอมรับได้ตามกฎหมายและมีผลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะส่ง
มอบให้กับแต่ละฝ่ายหรือคู่สัญญาในต้นฉบับด้วยมือ หรือจะโดยทางไปรษณีย์ หรือโดยบริษัทส่งพัสดุ 
หรือโดยวิธีการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยก็ตาม 

 
 

ลงชื่อ.............................................. ฝ่าย ก. (เจ้าของ)   ลงชื่อ.......................................ผู้มีส่วนได้เสีย(ฝ่าย ข.) 
     (                               )                (                               ) 
  ต าแหน่ง........................................                      ต าแหน่ง........................................ 
  วันที่..............................................     วันที่..............................................  
 
หมายเหตุ โปรดกรอกและเซ็นชื่อลงในช่องว่างทุกช่องรวมถึงระบุวันที่ และเซ็นชื่อและระบุวันที่ที่ด้านล่าง
ของหน้าแต่ละหน้าด้วย 
 
 
form/LGr/CNDA/2019/Sc. 

จบเอกสาร 

 

 


