บทนำ
จริ ยธรรมฉบับนี ไ้ ด้ กล่าวถึงหลักการพื น้ ฐานเกี่ ยวกับการปฎิ บตั ิง านในหน้ าที่ ของกรรมการและ
พนักงานของบริ ษั ท เอเชี ย ซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จริ ย ธรรมนี ไ้ ด้ กล่าวถึง ข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
หลักการและคุณค่าหลักที่บริษัทมุง่ หวัง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์
ในการสร้ างมาตรฐานของกรรมการและพนักงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและยุติธรรมเพื่อให้ การดาเนิน
ธุรกิจประสบความสาเร็ จและมีการกากับดูแลกิจการที่ดีการรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทนันมี
้ ความสาคัญยิ่ง
เนื่ อ งจากความคาดหวัง เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ รวมไปถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เนื่องจากการขยายตัวไปสู่ตลาดสากล การแข่งขันทางธุรกิ จที่
เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีเจตนารมณ์ ที่จะดาเนินนโยบายทางธุรกิจให้ บรรลุผลสาเร็ จภายใต้ กฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและสอดคล้ องกับมาตรฐานและจริยธรรมสูงสุด
รายละเอียดในจริ ยธรรมนี ้ไม่ได้ กล่าวเฉพาะเจาะจงถึงทุกสถานการณ์หรื อกฎระเบียบสาหรับทุก
คาถามที่เกิดขึ ้น หากแต่เป็ นการให้ แนวทางจริ ยธรรมสาหรับพนักงาน และช่วยให้ พนักงานตัดสินใจอย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบและอนุมตั ิจริ ยธรรมสาหรับพนักงานฉบับนี ้ เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2550 จึงขอความร่ วมมือให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาและพนักงานทุกคนศึกษาและทาความเข้ าใจ และ
ยอมรับหลักปฎิบตั ใิ นการดาเนินงานต่อไป

1

1.วิสัยทัศน์ และ ภำรกิจ
วิสัยทัศน์ วิสยั ทัศน์ของบริษัท คือ
บริ ษั ท มุ่ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร ระบบการบริ ห ารจัด การ และน าเสนอ
ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกๆ ความต้ องการของทุกกลุ่มตลาดโดยมิได้
หวัง เพียงเป็ นอันดับหนึ่งในธุรกิจ บันเทิงทุกรู ปแบบ เท่านัน้ หากแต่เพื่อเป็ นที่หนึ่งใน
ใจของ ผู้ใช้ บริการด้ วย
ภำรกิจ

ภารกิจของบริษัท คือ
1. มุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนสูงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในระยะยาว
2. มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาบุคลากร
3. มุง่ ที่จะขยายตลาดให้ เติบโตทังในประเทศ
้
และ ต่างประเทศ
4. มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาการให้ บริ การเพื่อสร้ างความพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าทุกกลุม่
ทุกระดับ
5. มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกมของบริ ษัท โดยพยายามทาให้ บริ ษัทเป็ น
Total Entertainment Solution ที่มีนวัตกรรมความบันเทิงสมบูรณ์แบบ
6. มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. คุณค่ ำหลักที่ม่ ุงหวัง
บริ ษัทได้ ม่งุ หวังในการดาเนินยุทธศาสตร์ ให้ เป็ นไปได้ ตามภารกิจที่วางใว้ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็ น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ภายใต้ นโยบายการดาเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทังนี
้ ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณค่าหลักที่บริ ษัทมุ่งหวังเป็ นสิ่งที่ช่วยผลักดัน
ให้ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็ นส่วนสาคัญในการจูงใจและรักษาใว้ ซงึ่ การเป็ นบริษัทที่เป็ นเลิศ สร้ างและ
รักษาไว้ ซึ่งความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจของลูกค้ าสร้ างคุณค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้น รับผิดชอบสังคม โดยคุณค่า
หลักที่บริ ษัทถือเป็ นเจตนารมณ์กาหนดไว้ ดงั นี ้
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ควำมซื่อสัตย์ (Integrity)
บริษัทมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้ องเสมอ
ปฏิบตั ิหน้ าที่และตัดสินใจโดยซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั มีคณ
ุ ธรรมอยู่ภายใต้ หลักกฎหมายและคุณค่า
หลักของบริษัทที่ต้องยึดถือปฎิบตั ทิ กุ ครัง้ รวมทังตระหนั
้
กถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร
ควำมใว้ วำงใจ (Trust)
บริษัทเคำรพต่ อพนักงำน ลูกค้ ำ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท ให้ ความนับ ถื อต่อ พนัก งาน ลูก ค้ า ผู้ถือ หุ้น องค์ ก รกากับดูแ ล และจะปฏิ บัติต่อบุค คล
ดังกล่าวตามความเหมาะสม บริ ษัทเชื่อมั่นในความสามารถและความมุ่งหมายของแต่ละคนและเชื่อว่า
พนัก งานทุก คนจะท างานอย่า งเต็ม ความสามารถบนพื น้ ฐานความไว้ ว างใจซึ่ง กัน และกัน เพื่ อ น าพา
ประโยชน์โดยรวมสูอ่ งค์กร
บุคคลำกร (People)
บริษัทเชื่อมั่นว่ ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ ำมำกที่สุด
บริษัทให้ ความสาคัญในการสรรหาบุคคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของบริ ษัทเข้ ามาปฎิบตั ิงาน และให้ ความสาคัญต่อการให้ รางวัลแก่บคุ คลากรโดยพิจารณา
ให้ สอดคล้ องกับผลการปฎิบตั งิ าน
ควำมเป็ นผู้นำ (Leadership)
บริษัทเป็ นผู้นำกำรพัฒนำสินค้ ำและบริกำรที่เป็ นเลิศ
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผู้นาในการพัฒนาสินค้ าและบริ การใหม่ๆ และให้ ความสาคัญกับ
การนาทรัพยากรมาใช้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์พร้ อมกับการทุ่มเทการทางานอย่างเต็มที่ของผู้บริ หารและ
พนักงานเพื่อให้ สามารถบรรลุผลตามกลยุทธ์และลดอุปสรรคต่างๆ
ควำมเป็ นเจ้ ำของ (Ownership)
บริษัทรับผิดชอบร่ วมกันในผลที่เกิดขึน้ จำกกำรกระทำของบริษัท
พนัก งานมี ความรั บผิ ด ชอบร่ วมกันในการผลักดัน ให้ บริ ษัท ประสบความส าเร็ จ ตามเป้าหมาย
มุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลในการปฎิบตั ิงานที่ได้ มาตรฐานเสมือนหนึ่งเป็ นเจ้ าของร่ วมกันและ
คานึงถึงความสาเร็จในระยะยาวขององค์กรตลอดเวลา
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กำรปฎิบัตติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบ (Compliance)
บริษัทปฎิบัตติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องทัง้ หมด
บริ ษัทยึดมัน่ ว่าการดาเนินการทางธุรกิจและการกระทาของพนักงานนันเป็
้ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังปฎิ
้ บตั ติ นอย่างมีคณ
ุ ธรรมและความประพฤติที่ดี
3.กำรปฎิบัตติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
บริ ษัทยึดมัน่ ให้ พนักงานทุกคนปฎิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องรวมถึงจริ ยธรรม การ
ได้ รับความกดดันจากคูแ่ ข่งทางธุรกิจ สภาพแวดล้ อมในการแข่งขันหรื อความต้ องการจากสภาพตลาดนัน้
จะไม่เป็ นสาเหตุในการฝ่ าฝื นกฎหมาย
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดารงไว้ ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรกากับดูแลโดยติดต่อและประสานงานอย่าง
เปิ ดเผย โปร่ งใส และพร้ อมให้ ความร่ วมมืออย่างดีตามที่องค์กรกากับดูแลร้ องขอ เพื่อก่อให้ เกิดความ
เชื่อถือซึง่ กันและกัน
4. กำรปฎิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญแก่การกากับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้ า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น
เป็ นต้ น ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบตั ิต่อบุคคลเหล่านี ้ตามสิทธิ
เงื่อนไข ข้ อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลและ
ปฏิบตั ิด้วยดี รวมทังจะให้
้
มีการร่ วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้ าที่
เพื่อให้ กิจการของบริ ษัทฯ ดาเนินไปด้ วยดี มีความมัน่ คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับสิทธิ อนั พึงได้ รับ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในจรรยาบรรณพนักงาน โดยได้ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
สื่อภายในของบริษัท ได้ แก่ เว็บไซต์ภายในของบริ ษัท สื่ออิเล็คทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียภายในของบริ ษัท
และบอร์ ดประชาสัมพันธ์ภายในบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการตลอดจนผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี ้ บริษัทจัดให้ มีชอ่ งทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรื อให้ ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อหน่วยงานสื่อสารองค์กร
ผ่านทางไปรษณีย์ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้ อง
เลขที่ 9/285-5 ชัน้ 28 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์
หมายเลข 0-2769-8888 โทรสาร 0-2717-4290
ผ่านทางเวบไซด์ http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html หรื อ e-mail : corpcom@asiasoft.co.th
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กำรรับและพิจำรณำข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสาร ให้ ข้อมูล รับเรื่ องร้ องเรี ยน
ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทังจากพนั
้
กงานเอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตาม
การปฏิบตั ิตามการดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านทาง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อ
หน่วยงานสื่อสารองค์กร ในช่องทางดังนี ้
ผ่านทางไปรษณีย์ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาว
เวอร์ ห้ องเลขที่ 9/285-5 ชัน้ 28 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์หมายเลข 0-2769-8888 โทรสาร 0-2717-4290
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เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยน และผู้แจ้ งเบาะแส บริ ษัท ฯ ให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูล
ร้ องเรี ยน ข้ อมูลที่ได้ รับร้ องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นความลับโดยบริ ษัท และมีมาตรการคุ้มครองแก่ผ้ แู จ้ งข้ อมูล
หรื อผู้ให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตมิให้ ได้ รับการข่มขู่หรื อคุกคามจากการแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสนัน้ และ
สาหรับผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน จะได้ รับความคุ้มครอง มิให้ ได้ รับผลกระทบต่อสถานภาพการทางาน ส่วน
ผู้ใดที่กระทาการตอบโต้ หรื อคุกคามผู้ให้ เบาะแสจะถูกดาเนินการอย่างเหมาะสม รวมทังถู
้ กดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
กำรปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
ควำมเท่ ำเทียมของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นให้ มีการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมี ผลการดาเนินงานที่ ดี มีการเจริ ญเติบโตอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแข่งขัน โดยคานึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิ่ มมูลค่า
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการดาเนินงาน เปิ ดเผยข้ อมูลให้ เกิดความโปร่ งใสเป็ นธรรม
และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธารงไว้ ซึ่งชื่อเสียงของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม
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ควำมเชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิน
การบัน ทึก รายการในรายการทางการเงิ น ของบริ ษั ท ต้ อ งเป็ นไปอย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสม ตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทังกฎหมายและระเบี
้
ยบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ห้ ามมิให้ พนักงานทา
การปกปิ ดข้ อมูลโดยเจตนา ซึ่งอาจทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนของรายการ หรื อผลที่แท้ จริ ง ทางด้ าน
การเงินและ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน หากพนักงานพบการดาเนินการใดที่อาจจะก่อให้ เกิดการใช้ อิทธิพลที่ไม่
เหมาะสม การข่มขู่ หรื อการจัดการใด ๆ ที่ทาให้ เกิดความน่าสงสัยในความเป็ นอิสระ ของผู้สอบบัญชี หรื อผู้
ตรวจสอบภายในในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับรายงานทางการเงิน กระบวนการต่าง ๆ หรื อการควบคุมภายใน รวม
ไปถึงการพบข้ อสงสัยในการนาเสนอผลการดาเนินการทางการเงินและการปฎบัติงาน หรื อพบการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ของบริ ษัท ต้ องรายงานผู้บริ หารให้ ทราบทันที
กำรปฎิบัตติ ่ อพนักงำน – ทั่วไป
ควำมเสมอภำคและควำมเคำรพในสิทธิเสรีภำพส่ วนบุคคล
พนักงานของบริ ษั ทถื อเป็ นทรั พ ย์ สิน ที่ มี คุณ ค่า อย่า งยิ่ ง บริ ษั ทสรรหาและว่าจ้ างบุค ลากรที่ มี
ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ ามาปฏิบตั งิ านสัมพันธ์กนั กับความเจริญเติบโตและความต้ องการของ
บริ ษัท บริ ษัทพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มีความสามารถในระดับสูง และให้
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทชัน้ นาทั่วไป นอกจากนัน้ บริ ษัทมุ่งพัฒนา
เสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางานที่ดี และปฎิบตั ิกับพนักงานอย่างเท่าเทียมด้ วยความ
เสมอภาค เป็ นธรรมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และการล่วงละเมิดสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม การตัดสินใจว่าจ้ างพนักงานอยู่บนพื ้นฐานของทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานคุณสมบัติของแต่ละ
บุคคล และประสบการณ์ บริษัทให้ ความสาคัญในด้ านการดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของพนักงาน เช่น
การจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจาปี การประกันกลุม่ สาหรับพนักงาน การให้ เงินกู้ยืม
แก่พนักงาน การจัดให้ มีการเข้ าร่วมการซ้ อมหนีไฟ การจัดให้ มีระบบป้องกันภัย เป็ นต้ น
ควำมรุนแรง กำรคุกคำม และอำวุธ
ห้ ามพนักงานก่อให้ เกิดความรุ นแรง หรื อเจตนาก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น
ห้ ามพนักงานครอบครอง ซุกซ่อน หรื อใช้ อาวุธใดๆทังสิ
้ ้นภายในสถานประกอบการ
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สิ่งมึนเมำและยำเสพติด
ห้ า มพนัก งานเสพ ใช้ ครอบครอง หรื อ แจกจ่ า ยสิ่ ง มึ น เมาและยาเสพติ ด ในบริ เ วณสถาน
ประกอบการ
ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการสร้ างสภาพแวดล้ อมในที่ทางานให้ มีความปลอดภัยและมีชีวอนามัย
รวมทังจะปฎิ
้
บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย และ
จะพัฒนาระบบและวิธีปฎิบตั ิอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทมุ่งหวังว่าจะไม่มีผ้ ใู ดประสบอันตรายในขณะปฎิบตั ิงาน
โดยพนักงานทุกคนควรปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยในขณะปฎิบตั ิงาน พนักงานต้ องรายงาน
การประสบอันตรายหรื อสิ่งที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายในสถานประกอบการต่อผู้บริหารทันที
ข้ อมูลของพนักงำน
บริ ษัทเคารพในเกียรติ และสิ ทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงานเฉพาะที่จาเป็ นต่อการปฎิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิผล หรื อตามกฎหมายกาหนด โดยถือเป็ น
ความลับ การใช้ ประวัติหรื อข้ อมูลของพนักงานได้ ถกู จากัดไว้ ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับอณุญาตเท่านันการเปิ
้
ดเผยข้ อมูล
เหล่านี ้จะเปิ ดเผยได้ เฉพาะในกรณีผ้ มู ีสิทธิตามกฎหมายต้ องการทราบเท่านัน้
กำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทส่งเสริ มให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เห็นคุณค่าของพนักงาน และเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
พัฒนาความสามารถไปสูม่ ืออาชีพและได้ ทางานให้ ตรงกับความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และส่งเสริ มให้
พนักงานทางานร่วมกันเป็ นทีม
กำรปฎิบัตติ ่ อพนักงำน – ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
พนักงานต้ อ งไม่แ สวงหาประโยชน์ ส่ว นตนที่ ขัดแย้ ง ต่อผลประโยชน์ ของบริ ษั ท และลูกค้ า การ
ตัดสินใจดาเนินธุรกิจต้ องอยู่บนพื ้นฐานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท พนักงานทุกคนจะต้ องรายงานและ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นหรื ออาจเกิดขึ ้นต่อผู้บริหารทันที
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กำรใช้ ข้อมูลภำยในสำหรั บกำรซือ้ ขำยหลักทรั พย์
การใช้ ข้อมูลภายในสาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายและจริ ยธรรม ทังนี
้ ้
พนักงานไม่สมควรที่จะใช้ ประโยชน์จากการรั บรู้ ข้ อมูลการดาเนินงานของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ไ ด้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัททังนี
้ ้หมายรวมถึงข้ อมูลของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องหรื อทาธุรกิจ
ร่วมกันกับบริษัท นอกจากนี ้แล้ วพนักงานไม่สมควรที่จะทาการส่งต่อหรื อจัดหาข้ อมูลให้ กบั บุคคลอื่นที่คาด
ว่าจะนาข้ อมูลเหล่านันไปใช้
้
ตดั สินใจในการลงทุนต่อไป
กิจกรรมภำยนอกและควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ
พนักงานต้ องไม่ทางานหรื อได้ รับค่าตอบแทนจากการทางานให้ กับคู่แข่งหรื อคู่ค้า โดยไม่ได้ รับ
อนุมตั จิ ากผู้บริหาร การมีผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เหล่านันต้
้ องไม่ขดั แย้ งต่อประสิทธิภาพในการทางานที่มีให้ กบั
บริ ษัท และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริ ษัท อันรวมถึงการไม่นาทรัพย์สินและบริ การที่เป็ น
กรรมสิทธิของบริษัทไปดาเนินงานภายนอก
กำรดำเนินกิจกรรมภำยนอก
ความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจกรรมภายนอก เช่น การดารงตาแหน่งกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน
ในบริ ษัทภายนอก ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บริ หาร ซึ่งจะต้ องไม่ทาให้ เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและ
ชื่อเสียงของบริษัทรวมถึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานให้ กบั บริ ษัท
กำรทุจริต
ความซื่อสัตย์และความเที่ยงตรงเป็ นจุดยืนของบริ ษัท และจะดาเนินการสอบสวนและฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิด พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ในการรายงานหากสงสัยว่ามีการโจรกรรมและการ
ทุจริตเกิดขึ ้นในองค์กร การรายงานดังกล่าวจะได้ รับการสอบสวนและดาเนินการอย่างเหมาะสม
กำรติดต่ อธุรกิจกับหน่ วยงำนรำชกำรหรือข้ ำรำชกำร
พนักงานต้ องตระหนักว่า กิ จ กรรมที่ เหมาะสมกับ การดาเนิ น งานกับลูก ค้ า ภาคเอกชนอาจไม่
เหมาะสม หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายเมื่อเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานราชการหรื อช้ าราชการ ดังนัน้ ไม่ควรมอบ
สิ่งที่มีค่าให้ กับราชการหรื อนักการเมือง เพื่อจูงใจให้ พนักงานหรื อนักการเมืองเหล่านัน้ ใช้ อานาจหน้ าที่
ช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษเด็ดขาด
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ของขวัญและกำรเลีย้ งรับรอง
การรับหรื อให้ ของขวัญที่มีมลู ค่าไม่มาก รวมไปถึงการเลี ้ยงรับรองต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเป็ นสิ่ง
ที่พึงปฎิบตั ิได้ โดยหากเป็ นธรรมเนียมปฎิบตั ิที่ยอมรับได้ ทางธุรกิจ หรื อเป็ นไปได้ ตามประเพณีปฎิบตั ิตาม
เทศกาลต่าง ๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบของบริ ษัทหรื อได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หาร พนักงานต้ องไม่
ยอมรับของขวัญ เงินสด หรื อรายการเทียบเท่าเงินสดที่มุ่ งหวังให้ พนักงานกระทาผิดกฎหมายหรื อฝ่ าฝื น
ข้ อบังคับของบริษัทหรื อให้ เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้ อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
กำรปฎิบัตติ ่ อลูกค้ ำ
คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทมุ่งมัน่ ให้ ลูกค้ ามีความพึงพอใจโดยการนาเสนอบริ การ และผลิตภัณฑ์ ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ น
เลิศแก่ลกู ค้ า และพร้ อมให้ การตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าแสดง
ความคิดเห็นและจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการรับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
ข้ อมูลของลูกค้ ำ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าอยูบ่ นพื ้นฐานของความซื่อสัตย์และความเชื่อถือซึง่ กันและกัน บริ ษัทเคารพ
ในสิทธิและข้ อมูลของลูกค้ า โดยจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าเป็ นความลับเสมือนหนึ่งเป็ นข้ อมูลของบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจะไม่ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าหากไม่ได้ รับอนุญาต หรื อเป็ นการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
กาหนดเท่านัน้
กำรตลำดและกำรโฆษณำ
พนักงานพึงปฎิบตั ติ อ่ ลูกค้ าด้ วยความเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ และมุ่งสร้ างความสัมพันธ์ระยะยาว
ให้ เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าโดยถูกต้ องตามกฎหมาย และมีจริ ยธรรมทางธรุ กิจ สื่อการตลาดและการ
โฆษณา และการดาเนินงานในนามของบริ ษัทต้ องมีความถูกต้ องตรงต่อความเป็ นจริ ง และปฎิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจะไม่ยอมให้ เกิดถ้ อยแถลงที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดโดย
เจตนา การละเว้ นข้ อมูลที่สาคัญ หรื อการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อเสนอของคูแ่ ข่งที่ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
การเจรจาต่อรองกับลูกค้ าควรกระทาอย่างมีความเป็ นมืออาชีพ เป็ นธรรมและไม่ ควรเกิดสัญญาซื ้อขายที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ อย่างถูกต้ อง
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กำรปฏิบัตติ ่ อคู่ค้ำ
ควำมเสมอภำคและเคำรพ
บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้ วยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทาธุรกิจ
ตามเงื่อนไขทางการค้ าและปฏิบตั ิตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติ กาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยง
วิธีการไม่สจุ ริต ทังนี
้ ้ บริษัทให้ ความเคารพและเชื่อถือคูค่ ้ าเสมือหนึง่ หุ้นส่วนทางการค้ าของบริษัท
กำรคัดเลือกผู้ขำย คู่สัญญำ และที่ปรึกษำ
การตัดสินใจในการสรรหาต้ องกระทาตามหลักการของการได้ รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การคัดเลือกต้ องกระทาอย่างไม่มีอคติ มีการจัดทาสัญญาที่ระบุถึงสินค้ าและบริ การไว้ อย่างชัดเจน
รวมถึงมีการระบุเรื่ องการจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งทุกสัญญาที่กระทาต้ องได้ รับการอนุมตั ิอย่าง
เหมาะสมจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ห้ ามมิให้ พนักงานรับผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้ที่กาลังจะถูกคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย คู่สญ
ั ญา หรื อที่
ปรึกษาของบริษัทซึง่ อาจทาให้ เกิดอคติในการตัดสินใจได้
กำรรักษำควำมลับ
พนักงานต้ องไม่นาข้ อมูลความลับของคูค่ ้ าไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น การนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ งาน
จะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการดาเนินธุรกิจหรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านัน้
กำรปฎิบัตติ ่ อคู่แข่ ง
ข้ อมูลของคู่แข่ ง
บริ ษัทมีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และได้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลาย
คูแ่ ข่ง หรื อใช้ วิธีการที่ผิดต่อกฎหมายหรื อจริ ยธรรมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่ง
กำรแข่ งขันอย่ ำงเป็ นธรรม
พนักงานต้ องดาเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม คงไว้ ซึ่งความเป็ นอิสระในการตัดสินใจใน
กิจกรรมการขายและการตลาด รวมถึงการไม่ทาข้ อตกลงหรื อหารื อร่วมกับคูแ่ ข่งทางด้ านชื่อเสียงทางธุรกิจ
การเงิน หรื อกฎหมาย พนักงานจะไม่ออกถ้ อยแถลงเกี่ ยวกับคู่แข่ง อย่างไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้ องหรื อ
หลอกลวง รวมถึงไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาของคู่แข่งทางด้ านชื่อเสียงทางธุรกิจการเงิน หรื อ
กฎหมาย
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กำรปฎิบัตติ ่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กิจกรรมต่ อสังคมและชุมชน
บริ ษั ท มี จิ ต ส านึก และตระหนัก ในความเป็ นส่ว นหนึ่ง ของสัง คม ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชน
และสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดยได้ ดาเนินธุรกิจการให้ บริ การเกมออนไลน์โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสูง ด้ วยนโยบายการให้ บริ การเกมที่มีเนือ้ หาที่เหมาะสมและไม่มีความรุ นแรง รวมทัง้ ได้ เป็ นผู้
ให้ บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกลุ่มอายุผ้ เู ล่นสาหรับแต่ละเกมเพื่อป้องกันเยาวชน
จากการเล่นเกมที่ไม่เหมาะสม อีกทัง้ ได้ จดั ให้ มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Master) ของทุกเกม เพื่อทา
หน้ าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ ของผู้เล่นเกม และป้องกันไม่ให้ มีความรุ นแรง การพนัน หรื อ
กิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี ้ การให้ บริ การเกมออนไลน์ของบริ ษัทฯ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้ าน
คอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ เู ล่นเกม รวมทังมี
้ ส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้ อินเตอร์ เน็ตและโครงข่ายการสื่อสาร
ทางอินเตอร์ เน็ต ซึง่ สามารถนาข้ อมูลและความรู้ตา่ งๆ เข้ าสูป่ ระชาชนได้ สะดวกยิ่งขึ ้น อีกทัง้ การพัฒนาเกม
ขึ ้นเองโดยบริ ษัทยังมีส่วนช่วยส่งเสริ มอุตสาหกรรมการวิจยั และพัฒนาซอฟท์แวร์ และอนิเมชัน่ ในประเทศ
ไทยอีกด้ วย
สาหรั บการสนับสนุนการตอบแทนสัง คมนัน้ บริ ษัทได้ บริ จ าคเงิ นเพื่ อ สนับสนุนการศึกษาด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการศึกษาและสุขภาพให้ แก่กลุ่มผู้เล่นเกมของบริ ษัท
และการบริจาคเงินเพื่อการกุศลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
สิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดมัน่ ในการปฎิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเสมอภาค ยึดมัน่ ในกฎหมายเกี่ยวกับการว่าจ้ าง สภาพ
การทางาน รวมถึงการใช้ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
สิ่งแวดล้ อม
บริษัทมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อม ให้ ความสาคัญกับการป้องกันและลดการเกิด
มลภาวะหรื อสิ่งอื่นใด ที่สง่ ผลกระทบหรื อทาลายสิ่งแวดล้ อม

11

กิจกรรมและกำรมีส่วนร่ วมทำงกำรเมือง
บริ ษัทมีหน้ าที่ในการสนับสนุนให้ พนักงานมีสิทธิและเสรี ภาพในการสนับสนุนการเมือง และเข้ า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยถือเป็ นการดาเนินการโดยส่วนตัวของพนักงานแต่
ละคน แต่ห้ามมิให้ พนักงานให้ การสนับสนุนด้ านการเมืองในนามของบริ ษัท ยกเว้ นในกรณีที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้บริหาร
กำรปฎิบัตติ ่ อทรัพย์ สินของบริษัท
กำรปกป้องทรัพย์ สินของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ พนักงานมีหน้ าที่รับผิดชอบและใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว ทังนี
้ ้บริ ษัทถือว่าแหล่งที่มาทางเทคโนโลยีของข้ อมูลต่าง
ๆ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัทที่มีไว้ เพื่อให้ พนักงานใช้ ในงานทางธุรกิจเท่านัน้ ห้ ามมิให้ มีการนาไปใช้ ในทาง
ที่ไม่เหมาะสม หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั งิ านเพื่อธุรกิจของบริ ษัท
5. กำรกำกับดูแลกำรปฎิบัตติ ำมกฎหมำยและจริยธรรม
กำรรำยงำนกำรละเมิดกฎหมำยและจริยธรรม
ในกรณีที่มีการละเมิดหรื อสงสัยว่าจะมีการละเมิดจริยธรรมหรื อมีการดาเนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
เกิ ดขึน้ ที่ บริ ษัท พนักงานต้ องรายงานประเด็นเหล่านีต้ ่อผู้บริ หารหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายอย่างทันที ซึ่ง
ประเด็นที่เกิดขึ ้นจะได้ รับความสนใจจากผู้บริ หารตามสายงานหรื อผู้บริ หารอื่น ๆ พนักงานทุกคนต้ องได้ รับ
การให้ เกียรติ การเคารพ และต้ องไม่ถูกตอบโต้ อย่างรุ นแรง คุกคาม หรื อล่วงละเมิด จากการที่พนักงาน
รายงานประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม หรื อกฎระเบียบต่าง ๆ โดยสุจริต
ผู้บริหารหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายมีหน้ าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฎิบตั ิตามจริ ยธรรมของ
พนักงานฉบับนี ้ พร้ อมทังรั
้ บผิดชอบในการประเมินข้ อมูล สอบสวนการกระทาที่ ละเมิดจริ ยธรรมพนักงาน
และให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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กำรลงโทษกำรละเมิดกฎหมำยและจริยธรรม
เพื่อให้ พนักงานปฎิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและจริ ยธรรมฉบับนี ้ บริ ษัทจะปฎิบตั ิตอ่ พนักงานที่
ละเมิดจริยธรรมฉบับนี ้อย่างจริ งจัง และอาจส่งผลให้ เกิดการลงโทษทางวินยั อันได้ แก่ การตักเตือน การสัง่
พักงาน การลดตาแหน่ง การลดเงินเดือน การเลิกจ้ าง และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายและยึดมัน่ ในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริ ตในการดาเนินธุรกิจต่อลูกค้ า
บริ ษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับและจริ ยธรรมของบริ ษัท ( Code of Conduct ) กาหนดแนวทาง
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนาไปปฏิบตั ิ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารและ/หรื อพนักงานนาข้ อมูล
บริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ ส่วนตน หรื อกระทาการที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นความผิดอย่าง
ร้ ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั
ในจริ ยธรรมของบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทจะต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริษัท
2.กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทจะต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายใน
บริษัทไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใด ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3.กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของเอเชียซอฟท์ จะต้ องไม่ทาการซื ้อขาย
โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทและ/หรื อเข้ า
ทานิติกรรมอื่นใด โดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทอันก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
เอเชียซอฟท์ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทัง้ นี ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทซึ่ง อยู่ในหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทควรหลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน
ข้ อกาหนดนี ้ให้ รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้ างของ
บริษัทด้ วย ผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ การะทาความผิดอย่างร้ ายแรง
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กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”)
หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัท
ดังกล่าว บริษัทจะลงโทษทางวินยั กับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทผู้นนั ้ โดยเริ่ มตังแต่
้
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การตัดค่าจ้ าง การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื ออาจให้ ออกจากงาน
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความร้ ายแรงของความผิดนัน้ ซึ่งบริ ษัทได้ ประกาศให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ
ลูกจ้ างของบริษัททราบโดยทัว่ กันแล้ ว
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ ลงนามรับทราบภาระหน้ าที่ในรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตนในบริ ษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
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