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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the
Supreme Court
Supreme Court Judgment No. 2461/2559
Public Prosecutor, Office of the Attorney General Plaintiff
Food Village Co., Ltd.
Co-Plaintiff
Ms. Butrasanee or Napada Iamsri, et al.,
Defendants
Subject: Infringement of Trade Secrets Act
Section 33 of the Trade Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) prescribes that
“Any person who discloses trade secrets of others to the public in a manner which
results in trade secrets ceased to be a secret with intent to harass and cause damage
to the trade secrets holder, whether or not by publication, audio or image
broadcasting or by any other means…..” In this case the Plaintiff requested that the
Defendant be punished pursuant to the said section 33. One of the elements of the
offence that the Plaintiff had to describe the in the Indictment was disclosing trade
secrets of others to be widely known which means disclosing the information to the
public in a manner that caused the said information to lose its nature or characteristic
as a secret. The Plaintiff described in the Indictment that the three Defendants jointly
took the information which was a trade secret of another person who was the injured
person to disclose to a named person who was a member of the public without
consent from the injured person and the three Defendants had intent to harass and to
cause the trade secret of the injured person to cease to be a trade secret and caused
damage to the injured person’s business without describing whether the method that
the Defendants used to disclose the information was done by using documents, audio
or video broadcasting or any other means. Therefore, it was not a corroboration of
the fact that the act carried out by the three Defendants was disclosing another
person’s trade secret to be widely known in a manner that caused the said trade secret
ceased to be a trade secret but it was merely a corroboration that the information was
disclosed to an ordinary person. Consequently, the Plaintiff’s Indictment did not
describe the elements of the offence completely pursuant to section 33 of the Trade
Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002,) it is contrary to section 26 of the Act on the
Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade
Court B.E. 2539 (A.D. 1996) in conjunction with section 158 (5) of the Civil
Procedure Code. This is a legal issue relating to public order and the Supreme Court
has power to decide pursuant to section 45 of the Act on the Establishment of and
Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (A.D.
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1996) in conjunction with section 195 paragraph two of the Criminal Procedure
Code.
(Maitree Sriaroon – Prinya Deepadung – Maitree Sutepakul)
Navaporn Thaiying – summarized
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พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
บริษัทฟูดวิลเลจ จํากัด
นางสาวบุตรศณีหรือนภาดา เอี่ยมศรี ที่ 1
กับพวกรวม 3 คน

โจทก
โจทกรวม
จําเลย

เรื่อง ความผิดตอพระราชบัญญัติความลับทางการคา
พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ.2545 มาตรา 33 บัญญัติวา “ผูใดเปดเผยความลับทางการคาของผูอื่น
ใหเปนที่ลวงรูโดยทั่วไปในประการที่ทําใหความลับทางการคานั้นสิ้นสภาพการเปนความลับทางการคา โดย
เจตนากลั่นแกลงใหผูควบคุมความลับทางการคาไดรับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ ไมวาจะกระทําโดย
การโฆษณาดวยเอกสาร การกระจายเสียง หรือการแพรภาพหรือการเปดเผลดวยวิธีอื่นใด...” คดีนี้โจทกฟอง
ขอใหลงโทษจําเลยตามมาตรา 33 ดังกลาว องคประกอบของความผิดขอหนึ่งที่โจทกจะตองบรรยายมาในคํา
ฟองคือ การเปด เผยความลับ ทางการคาของผูอื่น ให เป น ที่ลวงรูโดยทั่ วไป ซึ่งหมายถึ งการเป ดเผยข อมูลให
สาธารณชนได ลวงรูในลักษณะที่มีผ ลทําใหขอมูลนั้ นสูญ เสีย สภาพหรือคุณ สมบั ติการเปน ความลับ ที่ โจทก
บรรยายฟองวา...จําเลยทั้งสามรวมกันนําเอาขอมูลอันเปนความลับทางการคาของผูเสียหายไปเปดเผยใหกับ
บุคคลผู มีชื่ออัน เป น บุ คคลทั่ วไปล วงรูถึงข อมูล อัน เปน ความลับ ทางการคาของผูเสียหายโดยไมไดรับ ความ
ยินยอมจากผูเสียหายและจําเลยทั้งสามมีเจตนากลั่นแกลง อันเปนเหตุใหขอมูลซึ่งเปนความลับทางการคาของ
ผูเสียหายสิ้นสภาพความเปนความลับทางการคา ทําใหผูเสียหายไดรับความเสียหายในการประกอบธุรกิจ โดย
มิไดบรรยายฟองระบุวิธีการเปดเผยขอมูลดังกลาวนั้นวาเปนการโฆษณาดวยเอกสาร การกระจายเสียง หรือ
การแพรภาพหรือเปดเผยดวยวิธีอื่นใด จึงไมใชการยืนยันขอเท็จจริงวาการกระทําของจําเลยทั้งสามเปนการ
เปดเผยความลับทางการคาของผูอื่นใหเปนที่ลวงรูโดยทั่วไปในประการที่ทําใหความลับทางการคานั้นสิ้นสภาพ
การเปนความลับทางการคาดังกลาว แตเปนการยืนยันเพียงวาเปนการเปดเผยแกบุคคลคนหนึ่งที่เปนบุคคล
ทั่วไป ฟองของโจทกจึงเปนการบรรยายฟองที่ไมครบองคประกอบของความผิดตาม พ.ร.บ.ความลับทางการคา
พ.ศ.2545 มาตรา 33 ไมชอบดวย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ.
มาตรา 158 (5) ปญหาขอนี้เปนขอกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้นวินิจฉับได
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง
(ไมตรี ศรีอรุณ – ปริญญา ดีผดุง – ไมตรี สุเทพากุล)
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