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นล 03/59 

เร่ือง  นโยบายอนุรักษ์พลงังานและระบบการจัดการพลงังาน 
 เน่ืองจำกสภำวะปัจจุบนัประเทศก ำลงัประสบปัญหำดำ้นพลงังำน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญั และมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวิต

ของบุคลำกรภำยในองคก์ร ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยำ่งมำก 

 ดงันั้น บริษทัในเครือลีพฒันำ จึงไดน้ ำระบบกำรจดักำรพลงังำนมำประยุกต์ใช้ภำยในบริษทัฯ กำรจัดกำรพลงังำนเป็นส่ิง

ส ำคญัและถือเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของบุคลำกรภำยในองค์กรท่ีตอ้งร่วมมือกนัด ำเนินกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงต่อเน่ืองและ

ยัง่ยนื 

 ดงันั้น เพือ่ใหก้ำรจดักำรพลงังำนเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง ทำงบริษทัฯ จึงขอก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรพลงังำนเพื่อใช้เป็น

แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนและเพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และเกิดประโยชน์อย่ำงแทจ้ริง 

ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัฯ จะด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดให้กำรอนุรักษ์พลงังำนเป็นส่วน
หน่ึงของกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ        ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรขององคก์รอยำ่งต่อเน่ือง และเหมำะสมกบัธุรกิจเทคโนโลยี
ท่ีใช ้และแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดี 

3. บริษทัฯ จะก ำหนดแผน และเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลงังำนในแต่ละปี เพื่อให้กำรใช้พลงังำนลดลง    และกำรส่ือสำรให้
พนกังำนทุกคนเขำ้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

4. บริษทัถือว่ำกำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของเจำ้ของ ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนกังำนของบริษทัฯ ทุกระดบั
ท่ีจะใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรพลงังำน 

5. บริษัทจะให้กำรสนับสนุนท่ีจ ำเป็น รวมถึงข้อมูล ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร ดำ้นงบประมำณ เวลำในกำรท ำงำน กำร
ฝึกอบรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คิดเห็นเพือ่พฒันำงำนดำ้นพลงังำน 

6. ผูบ้ริหำร และคณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรพลงังำน ทบทวนและปรับปรุงนโยบำย เป้ำหมำย            และแผนกำรด ำเนินงำน
ดำ้นพลงังำนทุกปี 

7. บริษทัฯ จะพิจำรณำออกแบบ และจัดซ้ืออุปกรณ์กำรผลิต กำรบริกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นปรับปรุงสมรรถนะพลงังำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
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 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. บริษทัฯ จะก ำกบักำรใชพ้ลงังำน และปริมำณกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

ท้ังน้ีให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1  กันยายน  2559  เป็นต้นไป 

 

       

 

       

 

 

 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั 

นำยนิพนธ์ ลีละศิธร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษทั ลีพฒันำผลิตภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ 
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ที  นล.  03/61 
 

นโยบายระบบบริหารคุณภาพและการจดัการสิ งแวดล้อม 
 

 บริษทัในเครือลีพฒันา เป็นกลุม่บริษทัผูผ้ลิต จาํหน่ายและบริการผลิตภณัฑ์อาหารสตัว ์  มีความมุ่งมั@นต่อความสาํคญั
ของคุณภาพผลิตภณัฑ์  สิ@งแวดลอ้ม  สุขลกัษณะที@ดีในสถานประกอบการและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค   
  ดงันั�น เพื@อใหก้ารจดัการทางดา้นคุณภาพ และสิ@งแวดลอ้ม เป็นไปอยา่งต่อเนื@อง ทางบริษทัฯ จึงขอกาํหนดนโยบาย
ระบบบริหารคุณภาพ และการจดัการสิ@งแวดลอ้ม เพื@อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี�  
  

1. มีกระบวนการผลิตที@ไดม้าตรฐานสากล  พร้อมทั�งมีการพฒันาคุณภาพและบริการอยา่งต่อเนื@อง  เพื@อความพงึ
พอใจของลูกคา้ 

2. สรรหาวตัถุดิบที@ดี  จากทุกแหล่งที@มีมาตรฐาน 
3. บริหารจดัการดว้ยทีมงานที@รอบรู้และมีประสบการณ์ 
4. ผลิตสินคา้ใหถู้กสุขลกัษณะที@ดีในสถานประกอบการและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
5. ป้องกนัและควบคุมมลพิษสิ@งแวดลอ้ม  รวมทั�งปรับปรุง ปกปักรักษาสิ@งแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังานและ

ทรัพยากรอยา่งต่อเนื@อง 
6. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆที@เกี@ยวขอ้งกบัระบบคุณภาพและสิ@งแวดลอ้ม 
7. ส่งเสริมใหค้วามรู้ ประชาสมัพนัธ์ เพื@อสร้างจิตสาํนึกดา้นคุณภาพสิ@งแวดลอ้ม รวมทั�งมีส่วนร่วมรับผิดชอบตอ่

ชุมชนและสงัคม 
 

ทั�งนี�  ให้มีผลตั�งแต่วันที� 1  มกราคม  2561  เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที�  29 ธันวาคม 2560 

 

       
  

ในนามคณะกรรมการบริษทั 
นายนิพนธ์ ลีละศิธร 

ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

 


