
 

1 

 

 
บทน ำ 
 
  จริยธรรมฉบบันีไ้ด้กล่าวถึงหลักการพืน้ฐานเก่ียวกับการปฎิบตัิงานในหน้าท่ีของกรรมการและ
พนักงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน) จริยธรรมนีไ้ด้กล่าวถึงข้อมูลเก่ียวกับ
หลกัการและคณุคา่หลกัท่ีบริษัทมุง่หวงั จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ เพ่ือประโยชน์
ในการสร้างมาตรฐานของกรรมการและพนกังานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและยุติธรรมเพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจประสบความส าเร็จและมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดีการรักษาช่ือเสียงของบริษัทนัน้มีความส าคญัยิ่ง 
เน่ืองจากความคาดหวังเก่ียวกับการด าเนินธุร กิจท่ีเพิ่มขึน้จากผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เน่ืองจากการขยายตวัไปสู่ตลาดสากล การแข่งขันทางธุรกิ จท่ี
เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินนโยบายทางธุรกิจให้บรรลุผลส าเร็จภายใต้กฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกบัมาตรฐานและจริยธรรมสงูสดุ 
 
 รายละเอียดในจริยธรรมนีไ้ม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงถึงทุกสถานการณ์หรือกฎระเบียบส าหรับทุก
ค าถามท่ีเกิดขึน้ หากแต่เป็นการให้แนวทางจริยธรรมส าหรับพนกังาน และช่วยให้พนกังานตดัสินใจอย่าง
ถกูต้องและเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมตัิจริยธรรมส าหรับพนกังานฉบบันี ้เม่ือวนัท่ี   20  
มิถุนายน  2550 จึงขอความร่วมมือให้ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานทุกคนศึกษาและท าความเข้าใจ และ
ยอมรับหลกัปฎิบตัใินการด าเนินงานตอ่ไป 
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1.วิสัยทัศน์ และ ภำรกิจ 

 
วิสัยทัศน์   วิสยัทศัน์ของบริษัท  คือ   

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาสินค้า  บริการ  ระบบการบริหารจัดการ  และน าเสนอ
ทางเลือกท่ีหลากหลาย  เพ่ือตอบสนองทกุๆ ความต้องการของทกุกลุ่มตลาดโดยมิได้
หวงั เพียงเป็นอนัดบัหนึ่งในธุรกิจบนัเทิงทุกรูปแบบ เท่านัน้ หากแตเ่พ่ือเป็นท่ีหนึ่งใน
ใจของ ผู้ใช้บริการด้วย   

 
ภำรกิจ     ภารกิจของบริษัท คือ 

1. มุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและผลตอบแทนสงูให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
    ในระยะยาว 
2. มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาบคุลากร 
3. มุง่ท่ีจะขยายตลาดให้เตบิโตทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศ 
4. มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาการให้บริการเพ่ือสร้างความพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าทกุกลุม่ 
    ทกุระดบั 
5. มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์เกมของบริษัท  โดยพยายามท าให้บริษัทเป็น   
    Total Entertainment Solution ท่ีมีนวตักรรมความบนัเทิงสมบรูณ์แบบ 
6. มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาระบบบริหารคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 
2. คุณค่ำหลักที่มุ่งหวัง       
 บริษัทได้มุ่งหวงัในการด าเนินยุทธศาสตร์ให้เป็นไปได้ตามภารกิจท่ีวางใว้โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็น
ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีมีคณุภาพ สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  ภายใต้นโยบายการด าเนิน
ธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณุค่าหลกัท่ีบริษัทมุ่งหวงัเป็นสิ่งท่ีช่วยผลกัดนั
ให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนั และเป็นสว่นส าคญัในการจงูใจและรักษาใว้ซึง่การเป็นบริษัทท่ีเป็นเลิศ  สร้างและ
รักษาไว้ซึ่งความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของลกูค้าสร้างคณุคา่แก่ผู้ ถือหุ้น  รับผิดชอบสงัคม  โดยคณุค่า
หลกัท่ีบริษัทถือเป็นเจตนารมณ์ก าหนดไว้ดงันี ้
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 ควำมซ่ือสัตย์ (Integrity)  
 บริษัทมุ่งม่ันกระท ำในส่ิงท่ีถูกต้องเสมอ 
 ปฏิบตัิหน้าท่ีและตดัสินใจโดยซ่ือสตัย์สุจริต มีวินยั มีคณุธรรมอยู่ภายใต้หลกักฎหมายและคณุค่า
หลกัของบริษัทท่ีต้องยดึถือปฎิบตัทิกุครัง้  รวมทัง้ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กร 
 
 ควำมใว้วำงใจ (Trust) 
 บริษัทเคำรพต่อพนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
 บริษัทให้ความนับถือต่อพนักงาน ลูกค้า ผู้ ถือหุ้ น องค์กรก ากับดูแล   และจะปฏิบัติต่อบุคคล
ดงักล่าวตามความเหมาะสม บริษัทเช่ือมั่นในความสามารถและความมุ่งหมายของแต่ละคนและเช่ือว่า
พนักงานทุกคนจะท างานอย่างเต็มความสามารถบนพืน้ฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพ่ือน าพา
ประโยชน์โดยรวมสูอ่งค์กร 

 
 บุคคลำกร (People) 
 บริษัทเช่ือม่ันว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำมำกที่สุด 
 บริษัทให้ความส าคญัในการสรรหาบคุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการของบริษัทเข้ามาปฎิบตัิงาน  และให้ความส าคญัต่อการให้รางวลัแก่บคุคลากรโดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกบัผลการปฎิบตังิาน 

 
 ควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) 
 บริษัทเป็นผู้น ำกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรท่ีเป็นเลิศ 
 บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการเป็นผู้น าในการพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ  และให้ความส าคญักับ
การน าทรัพยากรมาใช้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์พร้อมกบัการทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ีของผู้บริหารและ
พนกังานเพ่ือให้สามารถบรรลผุลตามกลยทุธ์และลดอปุสรรคตา่งๆ  
 
 ควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership) 
 บริษัทรับผิดชอบร่วมกันในผลที่เกิดขึน้จำกกำรกระท ำของบริษัท 
 พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกันในการผลักดันให้บริษัทประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงพฒันาประสิทธิผลในการปฎิบตัิงานท่ีได้มาตรฐานเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันและ
ค านงึถึงความส าเร็จในระยะยาวขององค์กรตลอดเวลา 
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 กำรปฎิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ (Compliance) 
 บริษัทปฎิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
 บริษัทยึดมัน่ว่าการด าเนินการทางธุรกิจและการกระท าของพนกังานนัน้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ปฎิบตัตินอยา่งมีคณุธรรมและความประพฤติท่ีดี 
 
3.กำรปฎิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 
 บริษัทยึดมัน่ให้พนกังานทกุคนปฎิบตัิตามกฎหมาย  กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องรวมถึงจริยธรรม  การ
ได้รับความกดดนัจากคูแ่ข่งทางธุรกิจ  สภาพแวดล้อมในการแข่งขนัหรือความต้องการจากสภาพตลาดนัน้ 
จะไมเ่ป็นสาเหตใุนการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะด ารงไว้ซึ่งสมัพนัธภาพท่ีดีกับองค์กรก ากับดแูลโดยติดต่อและประสานงานอย่าง
เปิดเผย  โปร่งใส  และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างดีตามท่ีองค์กรก ากับดูแลร้องขอ เพ่ือก่อให้เกิดความ
เช่ือถือซึง่กนัและกนั 
 
4. กำรปฎิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทให้ความส าคญัแก่การก ากับดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น      
เป็นต้น  ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมโดยรวม  โดยคณะกรรมการจะปฏิบตัิต่อบุคคลเหล่านีต้ามสิทธิ 
เง่ือนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการดูแลและ
ปฏิบตัิด้วยดี รวมทัง้จะให้มีการร่วมมือกนัระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าท่ี 
เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอนัพึงได้รับ บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณพนกังาน  โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  และ
ส่ือภายในของบริษัท ได้แก่  เว็บไซต์ภายในของบริษัท ส่ืออิเล็คทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียภายในของบริษัท
และบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัท  เพ่ือให้กรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัถือปฏิบตัิ
อยา่งเคร่งครัดในการปฏิบตังิาน 
 นอกจากนี ้ บริษัทจดัให้มีชอ่งทางให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถตดิตอ่ส่ือสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมลูตอ่
คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระ หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือหน่วยงานส่ือสารองค์กร 
ผ่านทางไปรษณีย์ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9 อาคาร ย.ูเอ็ม. ทาวเวอร์ ห้อง
เลขท่ี 9/285-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 โทรศพัท์
หมายเลข 0-2769-8888 โทรสาร 0-2717-4290 
ผา่นทางเวบไซด์   http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html หรือ e-mail : corpcom@asiasoft.co.th 

mailto:corpcom@asiasoft.co.th
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 กำรรับและพจิำรณำข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อส่ือสาร ให้ข้อมูล รับเร่ืองร้องเรียน 
ข้อคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิ
ชอบของบคุคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทัง้จากพนกังานเอง และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตาม
การปฏิบตัิตามการดแูลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านทาง หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือ
หนว่ยงานส่ือสารองค์กร ในชอ่งทางดงันี ้ 
 ผ่านทางไปรษณีย์ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9 อาคาร ย.ูเอ็ม. ทาว
เวอร์ ห้องเลขท่ี 9/285-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 
โทรศพัท์หมายเลข 0-2769-8888 โทรสาร 0-2717-4290 
 ผา่นทางเวบไซด์   http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html  
 ผา่นทาง e-mail : corpcom@asiasoft.co.th 
 
 เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมูล
ร้องเรียน ข้อมูลท่ีได้รับร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบัโดยบริษัท และมีมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูล
หรือผู้ ให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตมิให้ได้รับการข่มขู่หรือคกุคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนัน้ และ
ส าหรับผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน ส่วน
ผู้ ใดท่ีกระท าการตอบโต้หรือคกุคามผู้ ให้เบาะแสจะถูกด าเนินการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ถกูด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
  
 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
 ควำมเท่ำเทียมของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีการด าเนินธุรกิจซึ่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแขง่ขนั โดยค านงึถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพิ่มมลูคา่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการด าเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
และพยายามอย่างเต็มท่ีในการปกป้องทรัพย์สิน และธ ารงไว้ซึ่งช่ือเสียงของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดแูลสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ของบริษัทฯ อยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม 
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 ควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 การบันทึกรายการในรายการทางการเงินของบริษัทต้องเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทัง้กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง   ห้ามมิให้พนกังานท า
การปกปิดข้อมูลโดยเจตนา  ซึ่งอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนของรายการ หรือผลท่ีแท้จริง ทางด้าน
การเงินและ ท่ีไม่ใช่ทางการเงิน หากพนกังานพบการด าเนินการใดท่ีอาจจะก่อให้เกิดการใช้อิทธิพลท่ีไม่
เหมาะสม การขม่ขู ่หรือการจดัการใด ๆ ท่ีท าให้เกิดความนา่สงสยัในความเป็นอิสระ ของผู้สอบบญัชี หรือผู้
ตรวจสอบภายในในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานทางการเงิน กระบวนการตา่ง ๆ หรือการควบคมุภายใน รวม
ไปถึงการพบข้อสงสยัในการน าเสนอผลการด าเนินการทางการเงินและการปฎบตัิงาน หรือพบการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ ของบริษัท ต้องรายงานผู้บริหารให้ทราบทนัที  
 
 กำรปฎิบัตต่ิอพนักงำน – ทั่วไป 
 ควำมเสมอภำคและควำมเคำรพในสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล 
 พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง  บริษัทสรรหาและว่าจ้างบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ  และมีประสบการณ์เข้ามาปฏิบตังิานสมัพนัธ์กนักบัความเจริญเตบิโตและความต้องการของ
บริษัท  บริษัทพฒันาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความสามารถในระดบัสูง และให้
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้น าทั่วไป  นอกจากนัน้ บริษัทมุ่งพฒันา
เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศในการท างานท่ีดี  และปฎิบตัิกับพนกังานอย่างเท่าเทียมด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบตัิ และการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  การตดัสินใจว่าจ้างพนกังานอยู่บนพืน้ฐานของทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานคณุสมบตัิของแตล่ะ
บคุคล และประสบการณ์  บริษัทให้ความส าคญัในด้านการดแูลสวสัดิภาพ และสวสัดิการของพนกังาน เช่น 
การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสขุภาพประจ าปี การประกนักลุม่ส าหรับพนกังาน การให้เงินกู้ ยืม
แก่พนกังาน การจดัให้มีการเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ การจดัให้มีระบบป้องกนัภยั   เป็นต้น 
  
 ควำมรุนแรง กำรคุกคำม และอำวุธ 
 ห้ามพนกังานก่อให้เกิดความรุนแรง หรือเจตนาก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้ อ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน 
ห้ามพนกังานครอบครอง ซุกซอ่น หรือใช้อาวธุใดๆทัง้สิน้ภายในสถานประกอบการ 
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 สิ่งมึนเมำและยำเสพตดิ 
 ห้ามพนักงานเสพ ใช้  ครอบครอง หรือแจกจ่ายสิ่งมึนเมาและยาเสพติดในบริเวณสถาน
ประกอบการ  
 
 ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
 บริษัทให้ความส าคญัในการสร้างสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้มีความปลอดภัยและมีชีวอนามยั 
รวมทัง้จะปฎิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยัและชีวอนามยั  และ
จะพฒันาระบบและวิธีปฎิบตัิอย่างตอ่เน่ือง บริษัทมุ่งหวงัว่าจะไม่มีผู้ ใดประสบอนัตรายในขณะปฎิบตัิงาน 
โดยพนกังานทกุคนควรปฎิบตัติามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัในขณะปฎิบตัิงาน พนกังานต้องรายงาน
การประสบอนัตรายหรือสิ่งท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายในสถานประกอบการตอ่ผู้บริหารทนัที 
 
 ข้อมูลของพนักงำน 
 บริษัทเคารพในเกียรติ และสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคล
ของพนักงานเฉพาะท่ีจ าเป็นต่อการปฎิบตัิงานอย่างมีประสิทธิผล หรือตามกฎหมายก าหนด โดยถือเป็น
ความลบั การใช้ประวตัิหรือข้อมลูของพนกังานได้ถกูจ ากดัไว้ให้ผู้ ท่ีได้รับอณุญาตเท่านัน้การเปิดเผยข้อมลู
เหลา่นีจ้ะเปิดเผยได้เฉพาะในกรณีผู้ มีสิทธิตามกฎหมายต้องการทราบเท่านัน้  
  
 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 บริษัทส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงาน
พฒันาความสามารถไปสูมื่ออาชีพและได้ท างานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี และส่งเสริมให้
พนกังานท างานร่วมกนัเป็นทีม 
  
 กำรปฎิบัตต่ิอพนักงำน – ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 พนักงานต้องไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนท่ีขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้า การ
ตดัสินใจด าเนินธุรกิจต้องอยู่บนพืน้ฐานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท พนกังานทุกคนจะต้องรายงานและ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ตอ่ผู้บริหารทนัที 
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 กำรใช้ข้อมูลภำยในส ำหรับกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์  
 การใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจริยธรรม ทัง้นี ้
พนักงานไม่สมควรท่ีจะใช้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัททัง้นีห้มายรวมถึงข้อมลูของบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือท าธุรกิจ
ร่วมกนักบับริษัท  นอกจากนีแ้ล้วพนกังานไมส่มควรท่ีจะท าการส่งตอ่หรือจดัหาข้อมลูให้กบับคุคลอ่ืนท่ีคาด
วา่จะน าข้อมลูเหลา่นัน้ไปใช้ตดัสินใจในการลงทนุตอ่ไป  
 
 กิจกรรมภำยนอกและควำมเส่ียงทำงธุรกิจ  
 พนักงานต้องไม่ท างานหรือได้รับค่าตอบแทนจากการท างานให้กับคู่แข่งหรือคู่ค้า โดยไม่ได้รับ
อนมุตัจิากผู้บริหาร การมีผลประโยชน์ตา่ง ๆ เหลา่นัน้ต้องไมข่ดัแย้งตอ่ประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีให้กบั
บริษัท และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัท  อนัรวมถึงการไม่น าทรัพย์สินและบริการท่ีเป็น
กรรมสิทธิของบริษัทไปด าเนินงานภายนอก  
  
 กำรด ำเนินกิจกรรมภำยนอก  
 ความเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจกรรมภายนอก เช่น การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีปรึกษา ตวัแทน
ในบริษัทภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร ซึ่งจะต้องไม่ท าให้เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและ
ช่ือเสียงของบริษัทรวมถึงไมมี่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการท างานให้กบับริษัท  
 
 กำรทุจริต  
 ความซ่ือสัตย์และความเท่ียงตรงเป็นจุดยืนของบริษัท และจะด าเนินการสอบสวนและฟ้องร้อง
ด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีในการรายงานหากสงสยัว่ามีการโจรกรรมและการ
ทจุริตเกิดขึน้ในองค์กร   การรายงานดงักลา่วจะได้รับการสอบสวนและด าเนินการอยา่งเหมาะสม  
  
 กำรตดิต่อธุรกิจกับหน่วยงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร  
 พนักงานต้องตระหนักว่า กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานกับลูกค้าภาคเอกชนอาจไม่
เหมาะสม หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเม่ือเก่ียวข้องกบัหน่วยงานราชการหรือช้าราชการ ดงันัน้ ไม่ควรมอบ
สิ่งท่ีมีค่าให้กับราชการหรือนกัการเมือง  เพ่ือจูงใจให้พนักงานหรือนักการเมืองเหล่านัน้ใช้อ านาจหน้าท่ี
ชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษเดด็ขาด  
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 ของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง 
 การรับหรือให้ของขวญัท่ีมีมลูคา่ไมม่าก รวมไปถึงการเลีย้งรับรองตา่ง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมเป็นสิ่ง
ท่ีพึงปฎิบตัิได้ โดยหากเป็นธรรมเนียมปฎิบตัิท่ียอมรับได้ทางธุรกิจ หรือเป็นไปได้ตามประเพณีปฎิบตัิตาม
เทศกาลตา่ง ๆ แตต้่องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทหรือได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหาร   พนกังานต้องไม่
ยอมรับของขวัญ เงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมุ่งหวังให้พนกังานกระท าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ข้อบงัคบัของบริษัทหรือให้เกิดการยินยอมผอ่นปรนในข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม  
  
 กำรปฎิบัตต่ิอลูกค้ำ 
 คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
 บริษัทมุ่งมัน่ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการน าเสนอบริการ และผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและเป็น
เลิศแก่ลกูค้า  และพร้อมให้การตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลกูค้าแสดง
ความคดิเห็นและจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า  
  
 ข้อมูลของลูกค้ำ 
 ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยูบ่นพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์และความเช่ือถือซึง่กนัและกนั  บริษัทเคารพ
ในสิทธิและข้อมูลของลูกค้า  โดยจะรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลบัเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลของบริษัท 
ดงันัน้  บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูของลูกค้าหากไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการปฎิบตัิตามกฎหมาย
ก าหนดเทา่นัน้  
  
 กำรตลำดและกำรโฆษณำ 
 พนกังานพงึปฎิบตัติอ่ลกูค้าด้วยความเอาใจใสอ่ยา่งสม ่าเสมอ และมุ่งสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว
ให้เป็นท่ียอมรับจากลูกค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธรุกิจ   ส่ือการตลาดและการ
โฆษณา และการด าเนินงานในนามของบริษัทต้องมีความถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง  และปฎิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  บริษัทจะไม่ยอมให้เกิดถ้อยแถลงท่ีท าให้เกิดความเข้าใจผิดโดย
เจตนา การละเว้นข้อมลูท่ีส าคญั หรือการให้ข้อมลูเก่ียวกบัข้อเสนอของคูแ่ข่งท่ีไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 
การเจรจาต่อรองกับลูกค้าควรกระท าอย่างมีความเป็นมืออาชีพ เป็นธรรมและไม่ควรเกิดสญัญาซือ้ขายท่ี
ไมไ่ด้รับการอนมุตั ิอยา่งถกูต้อง 
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 กำรปฏิบัตต่ิอคู่ค้ำ 
 ควำมเสมอภำคและเคำรพ  
 บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการท าธุรกิจ
ตามเง่ือนไขทางการค้าและปฏิบตัิตามสญัญา   มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียง
วิธีการไมส่จุริต  ทัง้นี ้ บริษัทให้ความเคารพและเช่ือถือคูค้่าเสมือหนึง่หุ้นสว่นทางการค้าของบริษัท  
  
 กำรคัดเลือกผู้ขำย คู่สัญญำ และท่ีปรึกษำ  
 การตดัสินใจในการสรรหาต้องกระท าตามหลกัการของการได้รับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท 
ทัง้นี ้การคดัเลือกต้องกระท าอย่างไม่มีอคติ  มีการจดัท าสญัญาท่ีระบถุึงสินค้าและบริการไว้อย่างชดัเจน 
รวมถึงมีการระบุเร่ืองการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ ซึ่งทุกสญัญาท่ีกระท าต้องได้รับการอนุมตัิอย่าง
เหมาะสมจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
 ห้ามมิให้พนกังานรับผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ ท่ีก าลงัจะถูกคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย คู่สญัญา หรือท่ี
ปรึกษาของบริษัทซึง่อาจท าให้เกิดอคตใินการตดัสินใจได้ 
  
 กำรรักษำควำมลับ 
 พนกังานต้องไม่น าข้อมลูความลบัของคูค้่าไปเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน การน าข้อมลูดงักล่าวมาใช้งาน
จะต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์เพ่ือการด าเนินธุรกิจหรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
  
 กำรปฎิบัตต่ิอคู่แข่ง 
 ข้อมูลของคู่แข่ง  
 บริษัทมีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี และได้หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สจุริตเพ่ือท าลาย
คูแ่ขง่  หรือใช้วิธีการท่ีผิดตอ่กฎหมายหรือจริยธรรมเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ 
  
 กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
 พนกังานต้องด าเนินการแขง่ขนัทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม คงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการตดัสินใจใน
กิจกรรมการขายและการตลาด รวมถึงการไม่ท าข้อตกลงหรือหารือร่วมกบัคูแ่ข่งทางด้านช่ือเสียงทางธุรกิจ
การเงิน หรือกฎหมาย พนักงานจะไม่ออกถ้อยแถลงเก่ียวกับคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือ
หลอกลวง รวมถึงไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาของคู่แข่งทางด้านช่ือเสียงทางธุรกิจการเงิน หรือ
กฎหมาย  
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 กำรปฎิบัตต่ิอสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 กิจกรรมต่อสังคมและชุมชน  
 บริษัทมีจิตส านึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชน
และสงัคม เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยได้ด าเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสูง ด้วยนโยบายการให้บริการเกมท่ีมีเนือ้หาท่ีเหมาะสมและไม่มีความรุนแรง รวมทัง้ ได้เป็นผู้
ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยท่ีมีการจดักลุ่มอายผุู้ เล่นส าหรับแตล่ะเกมเพ่ือป้องกนัเยาวชน
จากการเลน่เกมท่ีไมเ่หมาะสม อีกทัง้ ได้จดัให้มีทีมจดัการเกมออนไลน์ (Game Master) ของทกุเกม เพ่ือท า
หน้าท่ีตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ ของผู้ เล่นเกม และป้องกันไม่ให้มีความรุนแรง การพนัน หรือ
กิจกรรมใดๆ ท่ีไม่เหมาะสม นอกจากนี ้การให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ ยงัมีส่วนช่วยเพิ่มทกัษะด้าน
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ เล่นเกม รวมทัง้มีส่วนช่วยการขยายตวัของการใช้อินเตอร์เน็ตและโครงข่ายการส่ือสาร
ทางอินเตอร์เน็ต ซึง่สามารถน าข้อมลูและความรู้ตา่งๆ เข้าสูป่ระชาชนได้สะดวกยิ่งขึน้ อีกทัง้ การพฒันาเกม
ขึน้เองโดยบริษัทยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมอตุสาหกรรมการวิจยัและพฒันาซอฟท์แวร์และอนิเมชัน่ในประเทศ
ไทยอีกด้วย  
 ส าหรับการสนับสนุนการตอบแทนสังคมนัน้ บริษัทได้บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนบัสนนุการจดักิจกรรมส่งเสริมการศกึษาและสขุภาพให้แก่กลุ่มผู้ เล่นเกมของบริษัท 
และการบริจาคเงินเพ่ือการกศุลตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

  

 สิทธิมนุษยชน 

 บริษัทยดึมัน่ในการปฎิบตัติอ่พนกังานอยา่งเสมอภาค ยึดมัน่ในกฎหมายเก่ียวกบัการว่าจ้าง สภาพ
การท างาน รวมถึงการใช้แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

  

 สิ่งแวดล้อม  

 บริษัทมุ่งมัน่ในการด าเนินงานท่ีใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคญักบัการป้องกนัและลดการเกิด
มลภาวะหรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีสง่ผลกระทบหรือท าลายสิ่งแวดล้อม 
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 กิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  

 บริษัทมีหน้าท่ีในการสนบัสนุนให้พนกังานมีสิทธิและเสรีภาพในการสนบัสนุนการเมือง  และเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยถือเป็นการด าเนินการโดยส่วนตวัของพนกังานแต่
ละคน แตห้่ามมิให้พนกังานให้การสนบัสนุนด้านการเมืองในนามของบริษัท  ยกเว้นในกรณีท่ีได้รับอนุมตัิ
จากผู้บริหาร  

 

 กำรปฎิบัตต่ิอทรัพย์สินของบริษัท 

 กำรปกป้องทรัพย์สินของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายก าหนดให้พนกังานมีหน้าท่ีรับผิดชอบและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
อยา่งสงูสดุ  และไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวั   ทัง้นีบ้ริษัทถือว่าแหล่งท่ีมาทางเทคโนโลยีของข้อมลูตา่ง 
ๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทท่ีมีไว้เพ่ือให้พนกังานใช้ในงานทางธุรกิจเท่านัน้  ห้ามมิให้มีการน าไปใช้ในทาง
ท่ีไมเ่หมาะสม  หรือไมเ่ก่ียวข้องกบัการปฎิบตังิานเพื่อธุรกิจของบริษัท 

 

5. กำรก ำกับดแูลกำรปฎิบัตติำมกฎหมำยและจริยธรรม 

 กำรรำยงำนกำรละเมิดกฎหมำยและจริยธรรม  

 ในกรณีท่ีมีการละเมิดหรือสงสยัวา่จะมีการละเมิดจริยธรรมหรือมีการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม
เกิดขึน้ท่ีบริษัท พนักงานต้องรายงานประเด็นเหล่านีต้่อผู้ บริหารหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายอย่างทันที  ซึ่ง
ประเดน็ท่ีเกิดขึน้จะได้รับความสนใจจากผู้บริหารตามสายงานหรือผู้บริหารอ่ืน ๆ  พนกังานทกุคนต้องได้รับ
การให้เกียรติ การเคารพ และต้องไม่ถูกตอบโต้อย่างรุนแรง คกุคาม หรือล่วงละเมิด จากการท่ีพนักงาน
รายงานประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม หรือกฎระเบียบตา่ง ๆ โดยสจุริต  

 ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดแูลการปฎิบตัิตามจริยธรรมของ
พนกังานฉบบันี ้พร้อมทัง้รับผิดชอบในการประเมินข้อมลู สอบสวนการกระท าท่ี ละเมิดจริยธรรมพนกังาน 
และให้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  
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 กำรลงโทษกำรละเมิดกฎหมำยและจริยธรรม  

 เพ่ือให้พนกังานปฎิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและจริยธรรมฉบบันี ้บริษัทจะปฎิบตัิตอ่พนกังานท่ี
ละเมิดจริยธรรมฉบบันีอ้ย่างจริงจงั และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินยั อนัได้แก่ การตกัเตือน การสัง่
พกังาน การลดต าแหนง่ การลดเงินเดือน การเลิกจ้าง และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 
กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 บริษัทมีนโยบายและยดึมัน่ในจริยธรรม ความซ่ือสตัย์ และความสจุริตในการด าเนินธุรกิจตอ่ลกูค้า 
บริษัทคู่ค้า และผู้ ถือหุ้น โดยมีข้อบงัคบัและจริยธรรมของบริษัท ( Code of Conduct ) ก าหนดแนวทาง
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัยึดถือและน าไปปฏิบตัิ ในกรณีท่ีผู้บริหารและ/หรือพนกังานน าข้อมลู
บริษัทไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ส่วนตน หรือกระท าการท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์  ถือเป็นความผิดอย่าง
ร้ายแรงและอาจถกูลงโทษทางวินยั 
 ในจริยธรรมของบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการการป้องกนัการน าข้อมลูภายในของบริษัท 
ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้ 
 1.กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายใน 
 ของบริษัท 
 2.กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไมน่ าความลบัและ/หรือข้อมลูภายใน 
 บริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใด ไมว่า่โดย 
 ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม  
 3.กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของเอเชียซอฟท์ จะต้องไมท่ าการซือ้ขาย  
 โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทและ/หรือเข้า 
 ท านิติกรรมอ่ืนใด โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทอนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่
 เอเชียซอฟท์ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 
 ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูล
ภายในของบริษัทควรหลีกเล่ียงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินตอ่สาธารณชน 
 ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการ พนกังาน และลกูจ้างของ
บริษัทด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้การะท าความผิดอยา่งร้ายแรง 
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 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์      
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท
ดงักลา่ว บริษัทจะลงโทษทางวินยักบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทผู้นัน้ โดยเร่ิมตัง้แต่
การตกัเตือนเป็นหนังสือ การตดัค่าจ้าง การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความร้ายแรงของความผิดนัน้ ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และ
ลกูจ้างของบริษัททราบโดยทัว่กนัแล้ว 
 นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารทกุคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าท่ีในรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535          
                                       
 
 
 
 
           
 


