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จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
Code of Ethical Business 

บริษทั แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 
1. ค าจ ากดัความและความหมาย 

“จรรยาบรรณ”    

ความประพฤตทิีด่ทีีก่ าหนดขึน้ไวใ้หถ้อืปฏบิตั ิหรอืจรยิธรรม ซึง่หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัติ่อผูอ้ื่นดว้ยความเป็น

ธรรม 
 
“จรรยาบรรณทางธรุกิจ” 

มาตรฐานการประพฤติปฏบิตัิทีด่ทีี่ก าหนดขึน้เพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ยึดถือปฏบิตัิ  ซึ่งจรรยาบรรณทาง

ธุรกจิ จะต้องมคีวามชดัเจนเพียงพอทีป้่องกนัการประพฤตปิฏบิตัใินทางที่ผดิหรอืท าใหเ้สื่อมเสยีและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ความตอ้งการขององคก์รทีต่อ้งการ ใหทุ้กคนปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั ตามนโยบายและตามคณุคา่หลกัของ

องคก์ร นอกจากนี้จรรยาบรรณทางธุรกจิตอ้งไดร้บัการทบทวนและปรับปรงุให้มคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า 

แนวทางทีย่ดึถอืปฏบิตัดิว้ยความสจุรติและเยีย่งมอือาชพี มมีาตรฐานในระดบัสงูอยู่เสมอ 
 

2. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2.1    “บริษทั” หมายถงึ  บรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูช ัน่ จ ากดั(มหาชน) และ บรษิทัในเครอื ประสงค์ใหก้รรมการ  

และพนกังานทุกคนรบัผดิชอบในการท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้น จรรยาบรรณทาง

ธุรกจิของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมและค านึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 2.1.1   การโน้มน้าว กระตุน้และจูงใจใหก้รรมการและพนกังาน รว่มมอืรว่มใจสรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการ          

2.1.2   ความคาดหวงัและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ของกรรมการและพนกังาน รวมถงึ ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

“ผูม้ีส่วนได้เสีย” หมายถงึ ผูม้สีว่นไดเ้สยี หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) ทีส่ าคญัในวงจรธุรกจิของ

องคก์ร อนัไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ลูกคา้และคูค่า้ เจา้หนี้การคา้ คูแ่ขง่ขนั ชมุชน  

สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐั 

2.1.3    สรา้งความเชือ่ม ัน่วา่ สทิธติามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัความคุม้ครอง 

2.1.4    การปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยความสจุรติ โปรง่ใส และ เป็นธรรม 

2.2    กรณีมปัีญหาในการปฏบิตั ิหรอื มขีอ้ควรปรบัปรงุ ควรรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ ตามล าดบัชัน้  

3. แนวทางในการประกอบธรุกิจ 

3.1 บรษิทัยดึถอืการปฏบิตัิตามกฎหมายที่ใชก้บัธุรกจิการคา้อย่างเคร่งครดัและถึงแมว้่ากฎหมายจะยอมท าได ้  แต่

บรษิทัจะปฏบิตัใินทางทีซ่ื่อตรงสจุรติและถูกตอ้งทีส่ดุ 

3.2 บรษิทัเชือ่ม ัน่วา่ การประกอบธุรกจิอย่างซื่อตรงสจุรติ  มจีรยิธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกจิที่

ถูกตอ้งและยัง่ยนื 
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3.3 บรษิทัเคารพต่อขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวฒันธรรมอนัดขีองชาติ 

3.4 บรษิทัจะบรหิารงานดว้ยความซื่อตรง รวมทัง้การบนัทกึบญัชทีีถู่กตอ้ง การเสนอและใชง้บประมาณอย่างชดัเจน

และประหยดั รวมถงึการประเมนิโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างซื่อตรง ถูกตอ้ง โปรง่ใสและมหีลกัการ 

3.5 บรษิทัมุง่หวงัความซื่อตรงจากพนกังานทุกระดบัชัน้  ในการปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทั หลกัเกณฑท์างบญัช ี 

และการควบคมุภายในอื่น ๆ และหากพนกังานพบเหน็การละเมดิ กฎระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิทั ทีจ่ะสง่ผล

ใหเ้กดิการทุจรติและความเสือ่มเสยีแกบ่รษิทั พนกังานพงึแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

3.6 บรษิทัจะประกอบธุรกจิโดยค านึงถึงหน้าที่และความรบัผดิชอบ ที่มตี่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  

รวมทัง้กฎหมายและศลีธรรมอนัดขีองบา้นเมอืง 

4. การขดัแย้งแห่งผลประโยชน์ 

4.1 บรษิทัตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนหลกีเลีย่งการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัของพนกังานและผลประโยชน์

ของบรษิทัในการตดิต่อกบัคูค่า้และบคุคลอื่น 

4.2 การทีพ่นกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยแกบุ่คคลอื่นในระหวา่งทีอ่ยู่ในการจา้งของบรษิทั

หรอืเมือ่ออกจากการจ้างของบรษิทัแลว้ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตทีถู่กตอ้งจากบรษิทั ถอืเป็นการขดักนัแห่งผล 

ประโยชน์อย่างหนึ่ง 

4.3 บรษิทัหา้มกรรมการและพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืแก่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งขอ้มูลที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ตามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 

4.4 การที่กรรมการหรอืพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบรษิัทอื่น หรือ องค์กรสมาคมทางธุรกจิอื่น  

จะตอ้งไมข่ดัต่อประโยชน์และการประกอบหน้าทีโ่ดยตรงรวมทัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทักอ่น 

4.5 พนกังานพงึใชท้รพัย์สนิของบรษิทั อย่างประหยดัและเกดิประโยชน์สงูสดุและไมน่ าไปใช ้เพื่อประโยชน์สว่นตวั 

4.6 ในกรณีทีก่รรมการหรอืพนกังานและบุคคลในครอบครวั เขา้ไปมสีว่นรว่มหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ในกจิการใด ๆ ซึง่อาจ

มผีลประโยชน์หรอืกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทั จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น 

5.1 บรษิทัจะพยายามสรา้งความเจรญิเตบิโต เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีด่เีป็นเวลายาวนาน ผูถ้อืหุน้จะได ้

รบัประโยชน์จากการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและมผีลประกอบการทีด่ขีองบรษิทั 

5.2 บรษิทัเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรบัทราบขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพื่อใชใ้นการประเมนิการบรหิารงานของบรษิทั จะ

เปิดเผยผลประกอบการพรอ้มกบัขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ และรายงานฐานะการเงนิของบรษิทัต่อผูถ้อื

หุน้อย่างสม ่าเสมอ ตามหลกัสากลอนัเป็นทีย่อมรบัของตลาดเงนิทุนต่างประเทศ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด 

5.3 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะบนัทกึรายการทางบญัช ีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผูต้รวจสอบภายใน  ผูส้อบบญัชภีายนอก และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 



 

                                                                      บรษัิท แมท็ชิ่ง แมก็ซิไมซ ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 
                                                                                                                                      

หน้า 3/5 
 

5.4 บรษิทัจะเคารพและรกัษาสทิธติ่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย และผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการปฏบิตัิดว้ยความสุจรติ 

โปรง่ใส และเป็นธรรม 

6. ความสมัพนัธก์บัคู่ค้าและคู่สญัญา 

6.1 บรษิทัประสงคท์ีจ่ะใหก้ารจดัหาสนิคา้และบรกิาร  เป็นไปอย่างมมีาตรฐานและมจีรยิธรรม โดยด าเนินการภายใต้

หลกัการดงันี้ 

6.1.1 มกีารแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคาและการคดัเลอืกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

6.1.2 มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้และสญัญา 

6.1.3 จดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสม 

6.1.4 จดัใหม้รีะบบการจดัการและตดิตาม เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไข ของสญัญาอย่างครบถ้วน  

เพื่อป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบในทุกข ัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

6.2 บรษิทัประสงคท์ีจ่ะใหบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพีทีด่ ีมคีุณภาพ ดว้ยความซื่อสตัย์ยุตธิรรม 

6.3 บรษิทัมนีโยบายรกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา  ในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและอิสระ  ไม่ด าเนิน

ธุรกจิโดยมชิอบระหวา่งคูค่า้และคูส่ญัญา ไมต่ดิสนิบนหรอืจดัหาสิง่ของใหผู้อ้ื่น  โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิ 

6.4 บรษิทัรกัษาไวซ้ึง่การด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม อยู่บนหลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจ โดยเปรยีบเทยีบ เงือ่นไข ราคา 

คุณภาพ รวมไปถึงการบรกิารต่างๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็

ตาม หา้มมใิหม้กีารเรยีกรอ้งใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาใหห้รอืรบัผลประโยชน์ใดในการด าเนินธุรกจิ 

6.5 บรษิทัมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ย ัง่ยืนกบัคู่คา้ และคู่สญัญาที่มวีตัถุประสงค์ชดัเจน ในเรื่อง 

คณุคา่ของสนิคา้และบรกิาร ทีคู่ค่วรกบัมลูคา่เงนิ คณุภาพทางดา้นเทคนิคและมคีวามเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั 

6.6 บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิใหคู้ค่า้ และคูส่ญัญาตรงเวลา  ตามเงือ่นไขการช าระเงนิทีต่กลงกนั 

6.7 บรษิทัประสงค์ที่จะด าเนินธุรกจิระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา อย่างถูกต้องและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

7. ความรบัผิดชอบต่อกรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน 

7.1 บรษิทัมนีโยบายก าหนดผลตอบแทนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ในระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

7.2 บรษิทัใหค้วามส าคญัเรือ่ง สวสัดภิาพ ความมัน่คง และความกา้วหน้าในอาชพีของพนกังาน 

7.3 บรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 

8. ความสมัพนัธก์บัเจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีเงินกู้ 

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญากบัเจา้หนี้การคา้ และเจา้หนี้เงนิกู ้ดว้ยความสจุรติและเป็นธรรม 

9. คู่แข่งขนั 

9.1 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม โดยไมก่ล่าวหาหรอืท าลายบรษิทัคูแ่ขง่ 

9.2 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ตามกตกิา และกรอบแห่งกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 
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10.   ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อมและภาครฐั 

10.1   บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกจิโดยค านึงถงึ ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐัและจะปฏบิตัติามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อมและภาครฐัที่บงัคบัใชอ้ยู่ หรอืกรณีที่ไม่มกีฎหมายบงัคับใช้ 

บรษิทัจะปฏบิตัติ่อชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐั ดว้ยความรบัผดิชอบโดย 

10.1.1   ด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบของกฎ ระเบยีบ และขอ้งบงัคบัต่างๆ ขององคก์ร 

10.1.2   ด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบของกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของภาครฐั 

10.1.3   ค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม ประเพณี และวฒันธรรมอนัดงีาม 

10.1.4   สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นพลเมอืงดแีละท าคณุประโยชน์ใหช้มุชนและสงัคมและ 

           สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืง 

10.1.5   เคารพต่อวฒันธรรมอนัดงีามของชาตใินการด าเนินธุรกจิ 

11.   การจดัการด้านข้อมลูและการรกัษาความลบั 

11.1   บรษิทัในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสงัคม อนัมหีน้าทีต่ดิตามข่าวสาร ขอ้มลูต่าง ๆ ในสงัคมเดยีวกนั บรษิทัไดม้ี

นโยบายในการจดัการขอ้มลูในบรษิทั อย่างมปีระสทิธภิาพ และเผยแพรข่อ้มลูทีจ่ าเป็นและถูกตอ้งและเหมาะสม

ต่อสงัคมตามแต่โอกาส 

11.2   บรษิทัมนีโยบายในการรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั ใหอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมดแูลโดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบอย่าง

ชดัเจนและเหมาะสม ซึง่รวมถงึการควบคมุดแูลจดัการระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละซอฟท์แวร์ 

11.3   บรษิทัมนีโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างมาตรฐานการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามที่

กฎหมายก าหนด 

12.   การด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศ 

12.1   บรษิทัมนีโยบายในการขยายการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ อย่างมปีระสทิธภิาพโดย มรีะบบจดัการเกีย่วกบั

คุณภาพ ราคาและการบริการอย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความส าคญัเกี่ยวกบัลิขสิทธิ ์ทรพัย์สินทางปัญญา 

เครือ่งหมายการคา้อย่างถูกตอ้ง 

13.   ของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธรุกิจ 

13.1   บรษิทัมนีโยบายการด าเนินธุรกจิอย่างโปรง่ใสและมคีณุธรรม ดงันัน้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมพ่งึ

ท าลายชือ่เสยีงของบรษิทั โดยการประพฤตมิชิอบหรอืกระท าการใด ๆ ทีอ่าจเป็นขอ้ครหาในเรือ่ง ความซื่อสตัย์

สจุรติ และเทีย่งธรรม 

13.1.1   บรษิทัประสงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน หลีกเลีย่งการใหห้รอืรบัสิง่ของหรอืประโยชน์ใด ๆ 

จากคู่คา้ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เวน้แต่ในเทศกาล หรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ที่

เหมาะสมซึง่ผูร้บัพงึพจิารณา 
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13.1.2   ในกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รบัของขวญัในรูปเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง พึงแจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูม้อี านาจสงูสดุทราบและสง่คนื 

13.1.3   กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังาน  ควรหลกีเลีย่งการให ้หรอืการเลี้ยงรบัรองในลกัษณะที่เกนิกว่าเหตุ

ความสมัพนัธ์ปกต ิจากบคุคลอื่นทีม่ธีุรกจิเกีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั 

14.   ความปลอดภยัและสุขอนามยั 

14.1   บรษิทัจะพยายามป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็และความเจบ็ป่วย เนื่องจากงานอาชพีดว้ยความร่วมมอือย่าง

จรงิจงัของพนกังานทุกคน รวมทัง้จะจ ากดัและจดัการความเสีย่งต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการด าเนินงาน

ทางธุรกจิ 

14.2   บรษิทัจะจดัใหม้กีารออกแบบเครือ่งมอื อุปกรณ์ การจดัท าระเบยีบปฏบิตั ิการอบรมและการควบคมุการปฎิบตั ิ

งาน โดยค านึงถงึความปลอดภยัของชวีติและทรพัย์สนิของพนกังาน รวมถงึสว่นรวมทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ 

14.3   บรษิทัจะใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานรฐับาลและองคก์รอื่น ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรอือุบตัเิหตุอนัเกดิจากการ

ปฏบิตัิการดว้ยความรวดเรว็มปีระสทิธภิาพและระมดัระวงั 

14.4   บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเครง่ครดั และจะน ามาตรฐานการจดัการเกีย่วกบัความ 

  ปลอดภยัทีน่่าเชือ่ถอืมาใชบ้งัคบัในกรณีทีไ่มม่กีฎหมายและขอ้บงัคบัใช ้

 

ทัง้นี้ กฎบตัรของคณะกรรมการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชดุ ทางบรษิทัไดเ้ปิดขอ้มลูกฎบตัรฉบบัเต็มผ่าน

ทาง www.matchinggroup.com แลว้ 

 

http://www.matchinggroup.com/

