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บทน ำ 
  จริยธรรมฉบบันีไ้ดก้ล่าวถึงหลักการพืน้ฐานเก่ียวกับการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีของกรรมการและ
พนักงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอรป์อเรชั่น จ  ากัด  (มหาชน) จริยธรรมนีไ้ด้กล่าวถึงข้อมูลเก่ียวกับ
หลักการและคุณค่าหลักท่ีบริษัทฯ มุ่งหวัง จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ เพ่ือ
ประโยชนใ์นการสรา้งมาตรฐานของกรรมการและพนกังานดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตและยตุิธรรมเพ่ือใหก้าร
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จและมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีการรักษาช่ือเสียงของบริษัท ฯ นั้นมี
ความส าคญัยิ่ง เน่ืองจากความคาดหวงัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้จากผูมี้ส่วนไดเ้สียตา่ง ๆ รวมไป
ถึงการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เน่ืองจากการขยายตวัไปสูต่ลาดสากล การแข่งขนัทางธุรกิจ
ท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเจตนารมณท่ี์จะด าเนินนโยบายทางธุรกิจใหบ้รรลุผลส าเร็จภายใตก้ฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและจรยิธรรมสงูสดุ 
 
 รายละเอียดในจริยธรรมนีไ้ม่ไดก้ล่าวเฉพาะเจาะจงถึงทุกสถานการณห์รือกฎระเบียบส าหรบัทุก
ค าถามท่ีเกิดขึน้ หากแต่เป็นการใหแ้นวทางจริยธรรมส าหรบัพนกังาน และช่วยใหพ้นกังานตดัสินใจอย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ ์
 
 คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบและอนุมตัิจริยธรรมส าหรบัพนกังานฉบบันี ้เม่ือวนัท่ี  20  
มิถุนายน  2550 จึงขอความร่วมมือใหผู้บ้งัคบับญัชาและพนกังานทุกคนศึกษาและท าความเขา้ใจ และ
ยอมรบัหลกัปฏิบตัใินการด าเนินงานตอ่ไป 
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1. วิสัยทัศน ์และ ภำรกิจ 

 
วิสัยทัศน ์  วิสยัทศันข์องบรษิัทฯ  คือ   

The Virtual World for Passionate Gaming. 
 
ภำรกิจ     ภารกิจของบรษิัทฯ คือ 

To Inspire Endless Moments of FUN and Excitement through Virtual and Live 
Experiences. 

 
2. คุณค่ำหลักทีมุ่่งหวัง       
 บริษัทฯ ไดมุ้่งหวังในการด าเนินยุทธศาสตรใ์หเ้ป็นไปไดต้ามภารกิจท่ีวางใวโ้ดยมีเป้าหมายท่ีจะ
มอบประสบการณแ์ละการบริการท่ีมีคณุภาพ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลกูคา้  ภายใตน้โยบายการ
ด าเนินธุรกิจท่ีรบัผิดชอบตอ่สงัคม  ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณุคา่หลกัท่ีบริษัทฯ มุ่งหวงัเป็นสิ่งท่ีช่วย
ผลกัดนัใหบ้รรลุเปา้หมายร่วมกนั และเป็นส่วนส าคญัในการจงูใจและรกัษาไวซ้ึ่งการเป็นบริษัทท่ีเป็นเลิศ  
สรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของลูกคา้สรา้งคุณค่าแก่ผูถื้อหุน้  รบัผิดชอบสงัคม  
โดยคณุคา่หลกัท่ีบรษิัทฯ ถือเป็นเจตนารมณก์ าหนดไวด้งันี ้
 ควำมซื่อสัตย ์(Integrity)  
 บริษัทฯ มุ่งม่ันกระท ำในส่ิงทีถู่กต้องเสมอ 
 ปฏิบตัิหนา้ท่ีและตดัสินใจโดยซ่ือสตัยส์ุจริต มีวินยั มีคณุธรรมอยู่ภายใตห้ลกักฎหมายและคณุค่า
หลกัของบรษิัทฯ ท่ีตอ้งยดึถือปฏิบตัทิกุครัง้  รวมทัง้ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่องคก์ร 
 
 ควำมไว้วำงใจ (Trust) 
 บริษัทฯ เคำรพต่อพนักงำน ลูกค้ำ ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง 
 บริษัทฯ ให้ความนับถือต่อพนักงาน ลูกคา้ ผู้ถือหุ้น องคก์รก ากับดูแล   และจะปฏิบตัิต่อบุคคล
ดงักล่าวตามความเหมาะสม บริษัทฯ เช่ือมั่นในความสามารถและความมุ่งหมายของแตล่ะคนและเช่ือว่า
พนักงานทุกคนจะท างานอย่างเต็มความสามารถบนพืน้ฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพ่ือน าพา
ประโยชนโ์ดยรวมสูอ่งคก์ร 
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 บุคคลำกร (People) 
 บริษัทฯ เชื่อม่ันว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรทีม่ีคุณค่ำมำกทีสุ่ด 
 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสบการณท่ี์สอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของบริษัทฯ เขา้มาปฏิบัติงาน  และใหค้วามส าคญัต่อการใหร้างวัลแก่บุคคลากรโดย
พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิาน 

 
 ควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) 
 บริษัทฯ เป็นผู้น ำกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรทีเ่ป็นเลิศ 
 บรษิัทฯ มีความมุง่มั่นในการเป็นผูน้  าในการพฒันาสินคา้และบรกิารใหม่ ๆ  และใหค้วามส าคญักบั
การน าทรพัยากรมาใชเ้พ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคพ์รอ้มกบัการทุ่มเทการท างานอย่างเต็มท่ีของผูบ้ริหารและ
พนกังานเพ่ือใหส้ามารถบรรลผุลตามกลยทุธแ์ละลดอปุสรรคตา่ง ๆ  
 
 ควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership) 
 บริษัทฯ รับผิดชอบร่วมกันในผลทีเ่กิดขึน้จำกกำรกระท ำของบริษัทฯ  
 พนักงานมีความรบัผิดชอบร่วมกันในการผลักดนัให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  
มุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงพฒันาประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานท่ีไดม้าตรฐานเสมือนหนึ่งเป็นเจา้ของร่วมกันและ
ค านงึถึงความส าเรจ็ในระยะยาวขององคก์รตลอดเวลา 
 
 กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ (Compliance) 
 บริษัทฯ ปฏิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องท้ังหมด 

 บรษิัทฯ ยดึมั่นวา่การด าเนินการทางธุรกิจและการกระท าของพนกังานนัน้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ปฏิบตัตินอยา่งมีคณุธรรมและความประพฤติท่ีดี 
 
3. กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 
 บรษิัทฯ ยดึมั่นใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัติามกฎหมาย  กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงจริยธรรม  การ
ไดร้บัความกดดนัจากคูแ่ข่งทางธุรกิจ  สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัหรือความตอ้งการจากสภาพตลาดนัน้ 
จะไมเ่ป็นสาเหตใุนการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 บรษิัทฯ มุง่มั่นท่ีจะด ารงไวซ้ึ่งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัองคก์รก ากบัดแูลโดยติดตอ่และประสานงานอย่าง
เปิดเผย  โปร่งใส  และพรอ้มใหค้วามร่วมมืออย่างดีตามท่ีองคก์รก ากับดูแลรอ้งขอ เพ่ือก่อใหเ้กิดความ
เช่ือถือซึ่งกนัและกนั 
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4. กำรปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัแก่การก ากบัดแูลผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เช่น ลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน ผูถื้อหุน้      
ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมโดยรวม  โดยคณะกรรมการจะปฏิบตัิตอ่บคุคลเหล่านีต้ามสิทธิ เง่ือนไข ขอ้
กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดแูลและปฏิบตัิดว้ยดี 
รวมทัง้จะใหมี้การรว่มมือกนัระหวา่งผูมี้สว่นไดส้่วนเสียในกลุ่มตา่ง ๆ ตามบทบาทและหนา้ท่ี เพ่ือใหกิ้จการ
ของบรษิัทฯ ด าเนินไปดว้ยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายเพ่ือใหม้ั่นใจได้
ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดร้บัสิทธิอนัพึงไดร้บั บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใน
จรรยาบรรณพนกังาน  โดยไดมี้การเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ  และส่ือภายในของ
บรษิัทฯ ไดแ้ก่  เว็บไซตภ์ายในของบริษัท ส่ืออิเล็คทรอนิกสแ์ละโซเชียลมีเดียภายในของบริษัทฯ และบอรด์
ประชาสัมพันธภ์ายในบริษัทฯ  เพ่ือใหก้รรมการตลอดจนผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัถือปฏิบตัิอย่าง
เครง่ครดัในการปฏิบตังิาน 
  
 กำรรับและพจิำรณำข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯ จัดใหมี้ช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียสามารถติดต่อส่ือสาร ใหข้อ้มูล รบัเรื่องรอ้งเรียน 
ขอ้คดิเห็น หรือขอ้เสนอแนะ รวมถึงการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิ
ชอบของบคุคลในองคก์ร (Whistle Blowing) ทัง้จากพนกังานเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
การปฏิบตัติามการดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้ 

 สง่จดหมายทางไปรษณีย ์ระบหุนา้ซองถึงผูร้บัแจง้เบาะแสทา่นใดทา่นหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
o เลขานกุารบรษิัท 
o ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

โดยสง่มายงัท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ 
บรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

 เว็บไซต:์ https://investor.asiasoft.net  

 อีเมล: auditcom@asiasoft.co.th  หรือ corporate@asiasoft.net 

 โทรศพัท:์ 66 2769 8888 / โทรสาร: 66 2717 4250 
 

https://investor.asiasoft.net/
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เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน และผูแ้จง้เบาะแส บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูล

รอ้งเรียน ขอ้มลูท่ีไดร้บัรอ้งเรียนจะถกูเก็บเป็นความลบัโดยบริษัทฯ และมีมาตรการคุม้ครองแก่ผูแ้จง้ขอ้มลู
หรือผูใ้หเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริตมิให้ไดร้บัการข่มขู่หรือคกุคามจากการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสนัน้ และ
ส าหรบัผูร้อ้งเรียนท่ีเป็นพนกังาน จะไดร้บัความคุม้ครอง มิใหไ้ดร้บัผลกระทบตอ่สถานภาพการท างาน ส่วน
ผูใ้ดท่ีกระท าการตอบโตห้รือคกุคามผูใ้หเ้บาะแสจะถูกด าเนินการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ถกูด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
  
 กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 
 ควำมเท่ำเทยีมของผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นใหมี้การด าเนินธุรกิจซึ่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแขง่ขนั โดยค านงึถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือใหเ้กิดการเพิ่มมลูคา่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการด าเนินงาน เปิดเผยขอ้มูลใหเ้กิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
และพยายามอย่างเต็มท่ีในการปกปอ้งทรพัยส์ิน และธ ารงไวซ้ึ่งช่ือเสียงของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดร้บัรูถ้ึงสิทธิ และมีการดแูลสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ของบรษิัทฯ อยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม 
  
 ควำมเชื่อถอืได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 การบันทึกรายการในรายการทางการเงินของบริษัทฯ ตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป รวมทัง้กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   หา้มมิใหพ้นกังานท า
การปกปิดขอ้มูลโดยเจตนา  ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของรายการ หรือผลท่ีแทจ้ริง ทางดา้น
การเงินและ ท่ีไม่ใช่ทางการเงิน หากพนกังานพบการด าเนินการใดท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการใชอิ้ทธิพลท่ีไม่
เหมาะสม การขม่ขู ่หรือการจดัการใด ๆ ท่ีท าใหเ้กิดความนา่สงสยัในความเป็นอิสระ ของผูส้อบบญัชี หรือผู้
ตรวจสอบภายในในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน กระบวนการตา่ง ๆ หรือการควบคมุภายใน รวม
ไปถึงการพบขอ้สงสยัในการน าเสนอผลการด าเนินการทางการเงินและการปฏิบตัิงาน หรือพบการละเมิด
ลิขสิทธ์ิของบรษัิทฯ ตอ้งรายงานผูบ้รหิารใหท้ราบทนัที  
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 กำรปฏิบัตติ่อพนักงำน – ท่ัวไป 
 ควำมเสมอภำคและควำมเคำรพในสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล 
 พนกังานของบริษัทฯ ถือเป็นทรพัยส์ินท่ีมีคณุค่าอย่างยิ่ง  บริษัทฯ สรรหาและว่าจา้งบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ  และมีประสบการณเ์ขา้มาปฏิบตังิานสมัพนัธก์นักบัความเจรญิเตบิโตและความตอ้งการของ
บรษิัทฯ  บรษิัทฯ พฒันาความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือใหมี้ความสามารถในระดบัสงู และให้
คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทชัน้น าทั่วไป  นอกจากนัน้ บริษัทฯ มุ่งพฒันา
เสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศในการท างานท่ีดี  และปฏิบตัิกับพนกังานอย่างเท่าเทียมดว้ยความ
เสมอภาค เป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ และการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม  การตดัสินใจว่าจา้งพนกังานอยู่บนพืน้ฐานของทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างานคณุสมบตัิของแตล่ะ
บคุคล และประสบการณ ์ บรษิัทใหค้วามส าคญัในดา้นการดแูลสวสัดิภาพ และสวสัดิการของพนกังาน เช่น 
การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันกลุ่มส าหรบัพนกังาน การจดัใหมี้
การเขา้รว่มการซอ้มหนีไฟ การจดัใหมี้ระบบปอ้งกนัภยั    
  
 ควำมรุนแรง กำรคุกคำม และอำวุธ 
 หา้มพนกังานก่อใหเ้กิดความรุนแรง หรือเจตนาก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู้ อ่ืนหรือทรพัยส์ินของผูอ่ื้น 
หา้มพนกังานครอบครอง ซุกซอ่น หรือใชอ้าวธุใด ๆ ทัง้สิน้ภายในสถานประกอบการ 
 
 ส่ิงมึนเมำและยำเสพตดิ 
 ห้ามพนักงานเสพ ใช้  ครอบครอง หรือแจกจ่ายสิ่งมึนเมาและยาเสพติดในบริเวณสถาน
ประกอบการ  
 
 ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย 
 บริษัทใหค้วามส าคญัในการสรา้งสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานใหมี้ความปลอดภัยและมีชีวอนามยั 
รวมทัง้จะปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัและชีวอนามยั  และ
จะพฒันาระบบและวิธีปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง บริษัทมุ่งหวงัว่าจะไม่มีผูใ้ดประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิงาน 
โดยพนกังานทกุคนควรปฏิบตัติามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัในขณะปฏิบตัิงาน พนกังานตอ้งรายงาน
การประสบอนัตรายหรือสิ่งท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายในสถานประกอบการตอ่ผูบ้รหิารทนัที 
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 ข้อมูลของพนักงำน 
 บริษัทเคารพในเกียรติ และสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน และจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของพนักงานเฉพาะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิผล หรือตามกฎหมายก าหนด โดยถือเป็น
ความลบั การใชป้ระวตัิหรือขอ้มลูของพนกังานไดถ้กูจ ากดัไวใ้หผู้ท่ี้ไดร้บัอนญุาตเท่านัน้การเปิดเผยขอ้มลู
เหลา่นีจ้ะเปิดเผยไดเ้ฉพาะในกรณีผูมี้สิทธิตามกฎหมายตอ้งการทราบเท่านัน้  
  
 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 บริษัทฯ ส่งเสริมใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้เห็นคณุค่าของพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
พฒันาความสามารถไปสู่มืออาชีพและไดท้  างานตรงกับความรูค้วามสามารถอย่างเต็มท่ี และส่งเสริมให้
พนกังานท างานรว่มกนัเป็นทีม 
  
 กำรปฏิบัตติ่อพนักงำน – ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์
 พนักงานตอ้งไม่แสวงหาประโยชนส์่วนตนท่ีขัดแย้งต่อผลประโยชนข์องบริษัทและลูกคา้ การ
ตดัสินใจด าเนินธุรกิจตอ้งอยู่บนพืน้ฐานเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท พนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานและ
เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ตอ่ผูบ้รหิารทนัที 
 
 กำรใช้ข้อมูลภำยในส ำหรับกำรซือ้ขำยหลักทรัพย ์ 
 การใชข้อ้มูลภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายและจริยธรรม ทัง้นี ้
พนกังานไม่สมควรท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากการรบัรูข้อ้มูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ทัง้นีห้มายรวมถึงขอ้มลูของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งหรือท าธุรกิจ
รว่มกนักบับรษิัท  นอกจากนีแ้ลว้พนกังานไมส่มควรท่ีจะท าการส่งตอ่หรือจดัหาขอ้มลูใหก้บับคุคลอ่ืนท่ีคาด
วา่จะน าขอ้มลูเหลา่นัน้ไปใชต้ดัสินใจในการลงทนุตอ่ไป  
 
 กิจกรรมภำยนอกและควำมเส่ียงทำงธุรกิจ  
 พนักงานตอ้งไม่ท างานหรือไดร้ับค่าตอบแทนจากการท างานให้กับคู่แข่งหรือคู่คา้ โดยไม่ไดร้ับ
อนมุตัจิากผูบ้รหิาร การมีผลประโยชนต์า่ง ๆ เหลา่นัน้ตอ้งไมข่ดัแยง้ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีใหก้บั
บริษัท และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทฯ  อนัรวมถึงการไม่น าทรพัยส์ินและบริการท่ีเป็น
กรรมสิทธิของบรษิัทฯ ไปด าเนินงานภายนอก  
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 กำรด ำเนินกิจกรรมภำยนอก  
 ความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมภายนอก เช่น การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีปรกึษา ตวัแทน
ในบริษัทภายนอก ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร ซึ่งจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อธุรกิจและ
ช่ือเสียงของบรษิัทฯ รวมถึงไมมี่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการท างานใหก้บับริษทัฯ  
 
 กำรทุจริต  
 ความซ่ือสตัยแ์ละความเท่ียงตรงเป็นจุดยืนของบริษัทฯ และจะด าเนินการสอบสวนและฟ้องรอ้ง
ด าเนินคดีต่อผูก้ระท าความผิด พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการรายงานหากสงสยัว่ามีการโจรกรรมและการ
ทจุรติเกิดขึน้ในองคก์ร   การรายงานดงักลา่วจะไดร้บัการสอบสวนและด าเนินการอยา่งเหมาะสม  
  
 กำรตดิต่อธุรกิจกับหน่วยงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร  
 พนักงานต้องตระหนักว่า กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานกับลูกคา้ภาคเอกชนอาจไม่
เหมาะสม หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเม่ือเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการหรือชา้ราชการ ดงันัน้ ไม่ควรมอบ
สิ่งท่ีมีค่าใหก้ับราชการหรือนกัการเมือง  เพ่ือจูงใจใหพ้นักงานหรือนักการเมืองเหล่านัน้ใชอ้  านาจหนา้ท่ี
ชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษเดด็ขาด  
  
 ของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง 
 การรบัหรือใหข้องขวญัท่ีมีมลูคา่ไมม่าก รวมไปถึงการเลีย้งรบัรองตา่ง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมเป็นสิ่ง
ท่ีพึงปฏิบตัิได ้โดยหากเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิท่ียอมรบัไดท้างธุรกิจ หรือเป็นไปไดต้ามประเพณีปฏิบตัิตาม
เทศกาลตา่ง ๆ แตต่อ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของบริษัทฯ หรือไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหาร  พนกังานตอ้งไม่
ยอมรบัของขวัญ เงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมุ่งหวังใหพ้นกังานกระท าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรือใหเ้กิดการยินยอมผอ่นปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม  
  
 กำรปฏิบัตติ่อลูกค้ำ 
 คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
 บรษิัทฯ มุง่มั่นใหล้กูคา้มีความพงึพอใจโดยการน าเสนอบริการ และผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพและเป็น
เลิศแก่ลกูคา้  และพรอ้มใหก้ารตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้  รวมถึงการเปิดโอกาสใหล้กูคา้แสดง
ความคดิเห็นและจดัใหมี้ผูร้บัผิดชอบในการรบัขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้  
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 ข้อมูลของลูกค้ำ 
 ความสมัพนัธก์บัลกูคา้อยูบ่นพืน้ฐานของความซ่ือสตัยแ์ละความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั  บริษัทเคารพ
ในสิทธิและขอ้มูลของลกูคา้  โดยจะรกัษาขอ้มูลของลกูคา้เป็นความลบัเสมือนหนึ่งเป็นขอ้มูลของบริษัทฯ 
ดงันัน้  บรษิัทฯ จะไมใ่ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้หากไม่ไดร้บัอนญุาต หรือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ก าหนดเทา่นัน้  
  
 กำรตลำดและกำรโฆษณำ 
 พนกังานพงึปฏิบตัติอ่ลกูคา้ดว้ยความเอาใจใสอ่ยา่งสม ่าเสมอ และมุ่งสรา้งความสมัพนัธร์ะยะยาว
ใหเ้ป็นท่ียอมรบัจากลูกคา้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธรุกิจ   ส่ือการตลาดและการ
โฆษณา และการด าเนินงานในนามของบริษัทฯ ตอ้งมีความถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริง  และปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษัทฯ จะไม่ยอมใหเ้กิดถอ้ยแถลงท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด
โดยเจตนา การละเวน้ขอ้มลูท่ีส าคญั หรือการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอของคูแ่ข่งท่ีไม่ถกูตอ้งตามความเป็น
จรงิ การเจรจาตอ่รองกบัลกูคา้ควรกระท าอยา่งมีความเป็นมืออาชีพ เป็นธรรมและไมค่วรเกิดสญัญาซือ้ขาย
ท่ีไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิอยา่งถกูตอ้ง 
  
 กำรปฏิบัตติ่อคู่ค้ำ 
 ควำมเสมอภำคและเคำรพ  
 บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและยตุิธรรมในการท าธุรกิจ
ตามเง่ือนไขทางการคา้และปฏิบตัิตามสญัญา   มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  หลีกเล่ียง
วิธีการไมส่จุรติ  ทัง้นี ้ บรษิัทใหค้วามเคารพและเช่ือถือคูค่า้เสมือหนึ่งหุน้สว่นทางการคา้ของบรษิัท  
  
 กำรคัดเลือกผู้ขำย คู่สัญญำ และทีป่รึกษำ  
 การตดัสินใจในการสรรหาตอ้งกระท าตามหลกัการของการไดร้บัผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้การคดัเลือกตอ้งกระท าอย่างไม่มีอคติ  มีการจดัท าสญัญาท่ีระบถุึงสินคา้และบริการไวอ้ย่างชดัเจน 
รวมถึงมีการระบุเรื่องการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ ซึ่งทุกสญัญาท่ีกระท าตอ้งไดร้บัการอนุมตัิอย่าง
เหมาะสมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 หา้มมิใหพ้นกังานรบัผลประโยชนอ่ื์นใดจากผูท่ี้ก าลงัจะถูกคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้าย คู่สญัญา หรือท่ี
ปรกึษาของบรษิัทฯ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดอคตใินการตดัสินใจได ้
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กำรรักษำควำมลับ 

 พนกังานตอ้งไม่น าขอ้มลูความลบัของคูค่า้ไปเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน การน าขอ้มลูดงักล่าวมาใชง้าน
จะตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์พ่ือการด าเนินธุรกิจหรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
  
 กำรปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 
 ข้อมูลของคู่แข่ง  
 บรษิัทฯ มีการประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีดี และไดห้ลีกเล่ียงวิธีการท่ีไม่สจุริตเพ่ือท าลาย
คูแ่ขง่  หรือใชว้ิธีการท่ีผิดตอ่กฎหมายหรือจริยธรรมเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ 
  
 กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
 พนกังานตอ้งด าเนินการแขง่ขนัทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม คงไวซ้ึ่งความเป็นอิสระในการตดัสินใจใน
กิจกรรมการขายและการตลาด รวมถึงการไม่ท าขอ้ตกลงหรือหารือรว่มกบัคูแ่ข่งทางดา้นช่ือเสียงทางธุรกิจ
การเงิน หรือกฎหมาย พนักงานจะไม่ออกถ้อยแถลงเก่ียวกับคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้งหรือ
หลอกลวง รวมถึงไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาของคู่แข่งทางดา้นช่ือเสียงทางธุรกิจการเงิน หรือ
กฎหมาย  
 
 กำรปฏิบัตติ่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 กิจกรรมต่อสังคมและชุมชน  
 บริษัทฯ มีจิตส านึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชมุชน
และสงัคม เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยไดด้  าเนินธุรกิจการใหบ้ริการเกมออนไลนโ์ดยมีความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมสูง ดว้ยนโยบายการใหบ้ริการเกมท่ีมีเนือ้หาท่ีเหมาะสมและไม่มีความรุนแรง รวมทัง้ ไดเ้ป็นผู้
ใหบ้รกิารเกมออนไลนร์ายแรกในประเทศไทยท่ีมีการจดักลุ่มอายผุูเ้ล่นส าหรบัแตล่ะเกมเพ่ือปอ้งกนัเยาวชน
จากการเลน่เกมท่ีไมเ่หมาะสม อีกทัง้ ไดจ้ดัใหมี้ทีมจดัการเกมออนไลน ์(Game Master) ของทกุเกม เพ่ือท า
หนา้ท่ีตรวจตราดแูลกิจกรรมในเกมต่าง ๆ ของผูเ้ล่นเกม และป้องกันไม่ใหมี้ความรุนแรง การพนนั หรือ
กิจกรรมใด ๆ ท่ีไมเ่หมาะสม นอกจากนี ้การใหบ้ริการเกมออนไลนข์องบริษัทฯ ยงัมีส่วนช่วยเพิ่มทกัษะดา้น
คอมพิวเตอรใ์หแ้ก่ผูเ้ล่นเกม รวมทัง้มีส่วนช่วยการขยายตวัของการใชอิ้นเตอรเ์น็ตและโครงข่ายการส่ือสาร
ทางอินเตอรเ์น็ต ซึ่งสามารถน าขอ้มูลและความรูต้า่ง  ๆ เขา้สู่ประชาชนไดส้ะดวกยิ่งขึน้ อีกทัง้ การพฒันา
เกมขึน้เองโดยบริษัทยังมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาซอฟทแ์วรแ์ละอนิเมชั่นใน
ประเทศไทยอีกดว้ย  
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ส าหรบัการสนับสนุนการตอบแทนสังคมนัน้ บริษัทฯ ไดบ้ริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนบัสนนุการจดักิจกรรมส่งเสริมการศกึษาและสขุภาพใหแ้ก่กลุ่มผูเ้ล่นเกมของบริษัท 
และการบรจิาคเงินเพ่ือการกศุลตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
  

สิทธิมนุษยชน 
 บรษิัทยดึมั่นในการปฎิบตัติอ่พนกังานอยา่งเสมอภาค ยึดมั่นในกฎหมายเก่ียวกบัการว่าจา้ง สภาพ
การท างาน รวมถึงการใชแ้รงงานอยา่งเป็นธรรม 

  
 ส่ิงแวดล้อม  
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักับการป้องกันและลดการ
เกิดมลภาวะหรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีสง่ผลกระทบหรือท าลายสิ่งแวดลอ้ม 
 
 กิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  
 บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการสนบัสนนุใหพ้นกังานมีสิทธิและเสรีภาพในการสนบัสนนุการเมือง  และเขา้
รว่มกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยถือเป็นการด าเนินการโดยส่วนตวัของพนกังานแต่
ละคน แตห่า้มมิใหพ้นกังานใหก้ารสนบัสนนุดา้นการเมืองในนามของบริษัทฯ  ยกเวน้ในกรณีท่ีไดร้บัอนมุตัิ
จากผูบ้รหิาร  
 
 กำรปฏิบัตติ่อทรัพยส์ินของบริษัท 
 กำรปกป้องทรัพยส์ินของบริษัท  
 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้พนักงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างสูงสุด  และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตวั   ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าแหล่งท่ีมาทางเทคโนโลยี
ของขอ้มูลตา่ง ๆ ถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทฯ ท่ีมีไวเ้พ่ือใหพ้นกังานใชใ้นงานทางธุรกิจเท่านัน้  หา้มมิใหมี้
การน าไปใชใ้นทางท่ีไมเ่หมาะสม  หรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิานเพ่ือธุรกิจของบรษิัทฯ 
 
5. กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและจริยธรรม 
 กำรรำยงำนกำรละเมิดกฎหมำยและจริยธรรม  
 ในกรณีท่ีมีการละเมิดหรือสงสยัวา่จะมีการละเมิดจรยิธรรมหรือมีการด าเนินกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม
เกิดขึน้ท่ีบริษัทฯ พนกังานตอ้งรายงานประเด็นเหล่านีต้่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายอย่างทันที ซึ่ง
ประเดน็ท่ีเกิดขึน้จะไดร้บัความสนใจจากผูบ้รหิารตามสายงานหรือผูบ้รหิารอ่ืน ๆ พนกังานทกุคนตอ้งไดร้บั 
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การใหเ้กียรติ การเคารพ และตอ้งไม่ถูกตอบโตอ้ย่างรุนแรง คกุคาม หรือล่วงละเมิด จากการท่ีพนักงาน
รายงานประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดกฎหมาย จรยิธรรม หรือกฎระเบียบตา่ง ๆ โดยสจุรติ  
 ผูบ้รหิารหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการติดตามดแูลการปฏิบตัิตามจริยธรรมของ
พนกังานฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัผิดชอบในการประเมินขอ้มลู สอบสวนการกระท าท่ี ละเมิดจริยธรรมพนกังาน 
และใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  
 
 กำรลงโทษกำรละเมิดกฎหมำยและจริยธรรม  
 เพ่ือใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจริยธรรมฉบบันี ้บริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังานท่ี
ละเมิดจรยิธรรมฉบบันีอ้ย่างจริงจงั และอาจส่งผลใหเ้กิดการลงโทษทางวินยั อนัไดแ้ก่ การตกัเตือน การสั่ง
พกังาน การลดต าแหนง่ การลดเงินเดือน การเลิกจา้ง และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 
กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซ่ือสัตย ์และความสุจริตในการด าเนินธุรกิจต่อ
ลูกคา้ บริษัทคู่คา้ และผูถื้อหุน้ โดยมีขอ้บงัคบัและจริยธรรมของบริษัท (Code of Conduct) ก าหนด
แนวทางเพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุระดบัยึดถือและน าไปปฏิบตัิ ในกรณีท่ีผูบ้ริหารและ/หรือพนกังาน
น าขอ้มูลบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือน าไปใชส้่วนตน หรือกระท าการท่ีอาจขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ ถือเป็น
ความผิดอยา่งรา้ยแรงและอาจถกูลงโทษทางวินยั 
 ในจริยธรรมของบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการน าข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชนส์่วนตน รวมทั้งการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะตอ้งรักษาความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบรษิัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะตอ้งไม่น าความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในบรษิัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใด 
ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของเอเชียซอฟท ์จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรบั
โอน หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ และ/หรือเขา้ท า
นิติกรรมอ่ืนใด โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทฯ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่เอเชียซอฟทฯ์ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
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ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มูล

ภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเล่ียงการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 
 ขอ้ก าหนดนีใ้หร้วมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการ พนกังาน และลกูจา้งของ
บรษิัทฯ ดว้ย ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ไดก้าระท าความผิดอยา่งรา้ยแรง 
  
 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์      
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
 หากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของ
บริษัทฯ ดงักล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินยักบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ผูน้ัน้ 
โดยเริ่มตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนังสือ การตดัค่าจา้ง การพกังานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรืออาจให้
ออกจากงาน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความรา้ยแรงของความผิดนัน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ระกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ทราบโดยทั่วกนัแลว้ 
 นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารทกุคนไดล้งนามรบัทราบภาระหนา้ท่ีในรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของตนในบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรพัย ์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 
แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
 
 
           
 


