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คู่มือจริยธรรมธุรกจิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ตระหนกัดีว่ำ กำรร่วมกนัปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและ

มีจรรยำบรรณของพนกังำนทุกท่ำน ทุกต ำแหน่ง ทุกหนำ้ท่ี ทั้งของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะน ำพำกิจกำร
ใหป้ระสบควำมส ำเร็จได ้ และพฒันำองคก์รใหก้ำ้วไปขำ้งหนำ้อยำ่งย ัง่ยนื ดงันั้นบริษทัจึงจดัใหมี้คู่มือจริยธรรมแสดงขอ้พงึปฏิบติังำน 
เพือ่ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีแนวปฏิบติังำนท่ีดี และเป็นมำตรฐำนเดียวกนัท่ีจะมุ่งมัน่พฒันำคุณภำพผลิตภณัฑ ์ กำร
ใหบ้ริกำร และกำรปฏิบติังำนของเรำให้ดีอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเกี่ยวขอ้งกบับุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียหลำยฝ่ำย อนั
ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งปฏิบัติหนำ้ท่ีตำมหลกั
จริยธรรมดงัน้ี 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีต่อบริษัท 
1.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัอยำ่งเตม็ท่ีตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั 
1.2 สรรหำผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีมีควำมเหมำะสม 
1.3 ติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้ก ำหนดในสัญญำท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

บริษทั 
1.4 ไม่ใชช่้องว่ำงของกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด เพือ่ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
1.5 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์เพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
1.6 ไม่เปิดเผยขอ้มูลควำมลบัขององคก์รต่อบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งขนั 
1.7 ปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมืออำชีพดว้ยควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมมุ่งมัน่และดว้ยควำมระมดัระวงั ตลอดจนกำร

ประยกุตใ์ชค้วำมรู้และทกัษะในกำรบริหำรจดักำรบริษทัอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
2.1 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำในกำรตดัสินใจและกระท ำกำรใดๆ 

มีกำรค ำนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของกลุ่มผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยรวมแลว้ 
2.2 ก ำกบัดูแลเพือ่ใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจว่ำ มีกำรบริหำรและจดักำรท่ีถูกตอ้งเหมำะสม และมีกำรปรับปรุงงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

เพือ่ปกป้องและเพิม่พนูผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
2.3 ก ำกบัดูแลเพือ่ใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจว่ำ บริษทัไดร้ำยงำนเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลำ ท่ีมี

มำตรฐำน  และควำมโปร่งใส 
2.4 ก ำกบัดูแลเพือ่ใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจว่ำ  ผูถ้ือหุน้ทุกรำยไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
2.5 ไม่แสวงหำประโยชน์ใหต้นเอง และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใด ๆ ขององคก์รซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน 
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2.6 เปิดเผยผลประกอบกำรพร้อมกบัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง และรำยงำนฐำนะกำรเงินของบริษทัต่อผูถ้ือหุน้

อยำ่งสม ่ำเสมอ รำยงำนสถำนภำพขององคก์รสม ่ำเสมอ 
2.7 ตอ้งไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์ร อำทิเช่น ตอ้งหลีกเลี่ยง

กำรน ำช่องทำงกำรติดต่อของบริษทัไปใชท่ี้จะน ำใหเ้กิดผลประโยชน์ของส่วนตวั 

3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
3.1 ก ำกบัดูแลเพือ่ใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจว่ำ บริษทัได ้ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม 
3.2 ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้จำกคู่คำ้ 
3.3 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ หำกไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ หรือสงสัยว่ำจะมีเหตุกำรณ์ท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อคู่คำ้  ใหเ้ร่งน ำขอ้แนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก และหรือแจง้คู่คำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพือ่ช่วยหำแนวทำงแกไ้ข 
3.4 กำรเลือกคู่คำ้ของบริษทั จะพจิำรณำคุณภำพ ควำมคุม้ค่ำรำคำเหมำะสม และควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรหลงั

กำรขำย เป็นเกณฑ ์เพือ่ตอบสนองกำรผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและกำรใหบ้ริกำรท่ีดีต่อลูกคำ้ของบริษทั 

4. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
4.1 ไม่ใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในต ำแหน่งกรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำร เพือ่แสวงหำประโยชนส่์วนตนหรือของผูใ้กลชิ้ดไดว้่ำ

ทำงตรงหรือทำงออ้ม 
4.2 กรรมกำรและ/หรือผูบ้ริหำรจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัต่อควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำงกำร

ท ำงำนในฐำนะของกรรมกำรและ/หรือฝ่ำยบริหำร 
4.3 แจง้ใหบ้ริษทั รับทรำบ โดยไม่ชกัชำ้  เม่ือมีเหตุ ดงัน้ี 
 กำรตอบรับเชิญเป็นกรรมกำรและ/หรือ ผูบ้ริหำรของบริษทัอื่น 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำร และบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมหรือเป็นผูถ้ือหุน้ในกิจกำรใดๆ ซ่ึงอำจมีผลประโยชน์

หรือเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
 เขำ้ถือหลกัทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัในเครือ  โดยตอ้งระบุจ ำนวนหลกัทรัพย ์รวมทั้งกำรเปล่ียนแปลง 

5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
5.1 ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีและมีคุณธรรม 
5.2 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงและกล่ำวหำคู่แข่งทำงกำรคำ้ หรือผลิตภณัฑข์องบริษทัของคู่แข่งดว้ยควำมไม่สุจริต และ

ปรำศจำกขอ้มูล ควำมจริง 
5.3 ไม่เขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม 
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6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
6.1 ผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ ตลอดจนรักษำคุณภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนตลอดเวลำ 
6.2 เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
6.3 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัดและเป็นธรรม 
6.4 ไม่ส่งมอบสินคำ้ และบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ทั้ง ๆ ท่ีทรำบว่ำสินคำ้และบริกำรนั้น ๆ มีขอ้บกพร่องเสียหำย 
6.5 จดัระบบ เพือ่ใหลู้กคำ้สำมำรถแจง้เกี่ยวกบัสินคำ้และบริกำร ตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว 
6.6 รักษำควำมลบัของลูกคำ้ รวมถึงไม่น ำมำใชป้ระโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยมิชอบ 
6.7 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีอำจไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขจะตอ้งรีบด ำเนินกำร

แจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.1 เป็นผูน้  ำกระตุน้ใหเ้กิดกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลของประเทศ ส่งเสริมกำรสร้ำงทุนทำงปัญญำสร้ำงงำน สร้ำง

ควำมรู้ สู่ชุมชน สร้ำงงำนท่ีมีมูลค่ำเพิม่สูงในระดบัทอ้งถ่ิน และกระจำยรำยได ้ ช่วยยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งประเทศเพือ่
กำรพฒันำสังคมและประเทศอยำ่งย ัง่ยนื 

7.2 ใหก้ำรสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน์ อำทิ กำรลดกำรใชพ้ลงังำนและทรัพยำกรธรรมชำติ    
เป็นตน้ 

7.3 ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียต่อสภำพแวดลอ้มเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
7.4 ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบริษทั และพนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดลอ้ม 
7.5 ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงำม และ/หรือเป็นกำรส่งเสริมอบำยมุข 
7.6 ใหค้วำมร่วมมือ และควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 

8. การปฏิบัติต่อพนักงาน 
8.1 ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบติังำน

ของพนกังำนแต่ละคน 
8.2 กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย รวมทั้งกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษพนกังำนตอ้งกระท ำดว้ยควำมเสมอภำค บริสุทธ์ิใจ 

และตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทั้งกำรกระท ำ หรือกำรปฏิบติัของพนกังำนนั้นๆ 
8.3 บริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลือกปฏิบติั

ไม่แบ่งแยก ถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ เพศ อำย ุ สีผิว ศำสนำ ควำมพกิำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดท่ีมิไดเ้กี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบักำรปฏิบติังำน 

  



 บริษัท ลพีัฒนาผลติภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษัท ลพีัฒนาอาหารสัตว์ จ ากดั 

ส ำนกังำน  : 33/137 อำคำรวอลลส์ตรีททำวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สุรวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์: 0-2632-7232, 0-2632-7300 โทรสำร : 0-2236-7751 
โรงงำนเพชรบรีุ  : 65 หมู่ 2 ต.ห้วยทำ่ชำ้ง อ.เขำยอ้ย จ.เพชรบรีุ 76140 โทรศพัท ์: 0-3244-6565 โทรสำร : 0-3244-6560 
โรงงำนสระบรีุ : 33/1 หมู่ 7 ต.ดำวเรือง อ.เมือง จ.สระบรีุ 18000 โทรศพัท ์: 0-3622-3370-5 โทรสำร : 0-3622-1881 

 
8.4 ปฏิบติัต่อพนกังำนบนพื้นฐำนแห่งควำมยติุธรรม และใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และ

ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยใหโ้อกำสกบัพนกังำนอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
8.5 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
8.6 ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน รวมถึงกำรแกไ้ขปัญหำของหน่วยงำนและ

บริษทั โดยรวม 
8.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังำนไดรั้บกำรอบรมเพือ่เพิม่พนูควำมรู้ควำมสำมำรถ 
8.8 ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัแก่ชีวติ สุขภำพร่ำงกำยและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยู่

เสมอ 
8.9 ส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำทหนำ้ท่ี เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของ

จรรยำบรรณอยำ่งทัว่ถึงทั้งบริษทั 
8.10 ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 

9. การใช้ข้อมูลของบริษัท 
9.1 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บในฐำนะกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรบริษทั ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน 
9.2 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัทำงธุรกิจหรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำธุรกิจต่อบุคคลภำยนอก 
9.3 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีอำจมีผลกระทบรำคำหุน้ของบริษทั โดยท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ต่อผูอ้ื่น ซ่ึงขอ้มูลเหล่ำน้ี

จะรวมถึง 
 กำรคำดกำรณ์ผลก ำไร 
 กำรออกหลกัทรัพยใ์หม่ 
 กำรครอบง ำกิจกำรท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 คดีควำมท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 โครงกำรลงทุนใหม่ 
 ปัญหำเกี่ยวกบัสภำพคล่อง 

 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั 

นำยนิพนธ์ ลีละศิธร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ 

 


