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Supreme Court Judgment No. 1323/2560 
Cedar Freight & Terminal Co., Ltd.        Plaintiff 
Choke Anan Trans Service Limited Partnership, et al.,     Defendants 

Section 3 of the Trade Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) 
 

               Section 3 of the Trade Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) stipulates the 
definition of trade secret as “trade information which has not yet been widely known 
or not accessible amongst the persons who are related to such information and the 
information which is useful commercially as it is a secret and the information which 
a commercially trade sector controller uses appropriate measure to maintain its 
secrecy.” The Plaintiff had the burden to adduce that the information related to the 
name list, addresses and transportation fees specified in the Complaint were 
complete to be qualified as trade secrets as stipulated in section 3. After considering 
the testimonies of the Plaintiff’s witnesses, it appears that the only measure used by 
the Plaintiff for keeping the information related to the name list of customers, 
addresses and transportation fees was assigning the Second Defendant to store the 
said information in a computer with a password in storing the said information 
without any other measures such as a company internal regulation related to 
information classification and methods in storing such information or marking the 
documents to indicate that they were confidential documents or concluding an 
employment contract prohibiting the employees who resigned from using the secret 
information of the company etc. The facts are also admissible that after the Second 
Defendant recorded the information the price quotations showing transportation fees 
agreed with each customer would be printed out and sent to the customers and the 
copies of the documents would be kept in a file by the accounting department which 
was the Second Defendant. Normally, a price quotation would have name and 
address of a customer and a sum that the customer had to pay to the Plaintiff, 
therefore, a price quotation contained name and address of a customer and 
transportation fee as specified in the Plaintiff’s Complaint. The Plaintiff had the 
price quotations printed out and the price quotation copies kept in files without 
having any measure to prevent or keep the said information confidential. The said 
information was not only stored in the computer but it was open information and 
easily accessible by all employees of the Plaintiff and the password to access the 
computer of the Second Defendant was posted on the top right of the computer 
screen, thus, other employees besides the Second Defendant could access the 
computer as well. By letting the Plaintiff’s employees, besides the Second 
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Defendant, to be able to access the information related to the name lists, addresses 
and transportation fees on the documents and in the computer, it indicates that the 
Plaintiff did not use any appropriate measure to keep the said information 
confidential. Therefore, the information related to the name lists, addresses and 
transportation fees as specified in the Plaintiff’s Complaint is not a trade secret 
pursuant to section 3 of the Trade Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002.) 

                              (Mitri Sriaroon – Prinya Deepadung – Mitri Sutaepakul) 
                                                                     Navaporn Thaiying – summarized 
                                                          Wacharapol Suntarasarntik - inspected 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1323/2560 
 บริษัท ซิดาร เฟรท แอนด เทอรมินัล จํากัด     โจทก 
 หางหุนสวนจํากัด โชคอนันต ทรานส เซอรวิส กับพวก    จําเลย 
พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 3 
 พ.ร.บ.ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 3 บัญญัตินิยามของความลับทางการคาวา 
“ขอมูลการคาซึ่งยังไมรูจักกันโดยทั่วไป หรือยังเขาถึงไมไดในหมูบุคคลซึ่งโดยปกติแลวตองเกี่ยวของกับ
ขอมูลดังกลาว โดยเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในเชิงพาณิชยเนื่องจากเปนความลับ และเปนขอมูลท่ีผู
ควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาไวเปนความลับ” โจทกจึงมีหนาที่นําสืบ
วาขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ท่ีอยู และราคาคาจางขนสงตามฟองมีลักษณะครบถวนท่ีจะเปนความลับทาง
การคาท่ีมาตรา 3 ดังกลาวกําหนดไว เมื่อพิจารณาจากคําเบิกความของพยานโจทกแลวไดความเพียงวา
มาตรการท่ีโจทกใชเพ่ือรักษาขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อลูกคา ท่ีอยู และราคาคาจางขนสงคือมอบหมายให
จําเลยท่ี 2 เปนผูจัดเก็บขอมูลดังกลาวโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีรหัสผานเปนอุปกรณในการจัดเก็บ
ขอมูลและไมปรากฏวาโจทกมีมาตรการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ เชน ขอกําหนดภายในบริษัทเกี่ยวกับการ
จําแนกขอมูลที่เปนความลับและวิธีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว การทําเครื่องหมายในเอกสารเพ่ือแสดงวา
เอกสารนั้นเปนเอกสารลับ หรือการทําสัญญาวาจางพนักงานท่ีมีขอตกลงหามพนักงานท่ีลาออกใช
ความลับของบริษัท เปนตน ขอเท็จจริงยังไดความอีกวา หลังจากจําเลยท่ี 2 บันทึกขอมูลแลวจะมีการ
พิมพใบเสนอราคาซึ่งจะปรากฏราคาคาขนสงท่ีตกลงไวกับลูกคาแตละรายมาเปนเอกสารเพ่ือจัดสงใหแก
ลูกคา และมีสําเนาเอกสารเก็บไวในแฟมเอกสารโดยเก็บไวท่ีฝายบัญชีคือ จําเลยท่ี 2 โดยปกติใบเสนอ
ราคายอมปรากฏชื่อและที่อยูของลูกคา กับจํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระแกโจทก ดังนั้นใบเสนอราคาจึง
แสดงถึงขอมูลชื่อลูกคา ท่ีอยู และราคาคาจางขนสงอันเปนขอมูลที่โจทกกลาวอางในคําฟอง การที่โจทก
กําหนดใหมีการพิมพใบเสนอราคาและจัดเก็บสําเนาใบเสนอราคาในแฟมเอกสารโดยไมไดกําหนด
มาตรการท่ีจะปองกันหรือเก็บรักษาเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ ทําใหขอมูลดังกลาวไมไดอยูใน
เครื่องคอมพิวเตอรอยางเดียว อีกทั้งขอมูลนั้นมีลักษณะเปดเผยและพนักงานบริษัทโจทกทุกคนสามารถ
เขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยงายและรหัสผานในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของจําเลยที่ 2 อยูบน
กระดาษติดไวท่ีมุมขวาของจอคอมพิวเตอร ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหพนักงานอื่นนอกจากจําเลยที่ 2 
สามารถเขาถึงขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรได การที่พนักงานบริษัทโจทกคนอื่นนอกเหนือจากจําเลยท่ี 2 
สามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ท่ีอยู และราคาคาจางขนสงท้ังท่ีเปนเอกสาร และเปนขอมูลใน
เครื่องคอมพิวเตอรแสดงวาโจทกไมไดใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ 
ขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ท่ีอยู และราคาคาขนสงตามฟองโจทก จึงไมใชความลับทางการคาตาม พ.ร.บ.
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 มาตรา 3  

(ไมตรี ศรีอรณุ – ปริญญา ดีผดุง – ไมตรี สุเทพากุล) 
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