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ประกาศ เลขที 10/2022 
 
 

เรือง  นโยบายการบริหารและการดาํเนินกิจการของบริษัท 

Subject  The integrated management system policy  

 

   บริษทั ยูนีซัน จาํกดั เป็นบริษทัผูน้ําในการผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบันที$ได้ขึ(นทะเบียนผลิตภณัฑ์กับ
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นที$ยอมรับทั(งตลาดในประเทศและต่างประเทศมา
อยา่งยาวนาน บริษทัฯ มีความมุ่งมั$นที$จะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยการพฒันาระบบบริหารแบบองคร์วมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยการดาํเนินการตามนโยบายที$บริษทัฯกาํหนดไว ้ดงันี(     
 

นโยบายการบริหารและการปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 

การปฏิบัตต่ิอลูกค้า: มุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์ที$ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกิจกรรมการส่งมอบอย่าง
ต่อเนื$อง เพื$อความพึงพอใจของลูกคา้ รับฟังการแสดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนด้วย
ความเตม็ใจ รายงานต่อผูบ้ริหารเพื$อวเิคราะห์หาสาเหตุ  แนวทางการแกไ้ข และปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบับริบท ทิศทางกลยทุธ์ และการประเมินความเสี$ยงขององคก์ร เพื$อการพฒันา
อยา่งย ั$งยนื 
 

การปฏิบัตต่ิอบริษัทคู่ค้า: ยึดมั$นในความซื$อสัตยต์่อการปฏิบติัตามเงื$อนไขที$ให้ไวต้่อคู่คา้ทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้
เงื$อนไข ขอ้กาํหนดและกฎหมายที$เกี$ยวขอ้ง ตั(งอยูบ่นพื(นฐานของการไดผ้ลตอบแทนที$เป็น
ธรรมทั( งสองฝ่าย สื$อสารความคาดหวงัที$มีต่อบริษทัคู่คา้เพื$อส่งเสริมการทาํงานร่วมกัน                    
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

การปฏิ บัติ ต่ อพันธมิต รทาง       

การเรียนรู้และการค้า: 

มุ่งดําเนินธุรกิจและกิจกรรมที$ มุ่งหวงัร่วมกันบนพื(นฐานความสัมพันธ์อันดี เอื(อเฟื( อ 
แลกเปลี$ยนทรัพยากรและองคค์วามรู้ เพื$อการเติบโตไปพร้อมกนั   
 

การปฏิบัตต่ิอภาครัฐ: สนบัสนุนการดาํเนินงานภาครัฐ และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และนโยบาย ควบคู่ไปกบัการ
ส่งเสริม และสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เพื$อร่วมเสริมสร้างความมั$นคง                 
และเจริญเติบโตใหก้บัประเทศ 
 

การปฏิบัตต่ิอชุมชน: ทาํความเขา้ใจ เขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของชุมชนภายใตข้อบเขต เงื$อนไข และ
บริบทขององคก์ร 
 

การปฏบัิตต่ิอพนักงาน: ให้ความสาํคญักบัการบริหารและพฒันาบุคลากร พฒันาวิธีการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรม 
หลกัสูตรต่าง ๆ เพื$อเพิ$มศักยภาพของพนักงาน ให้ความสําคญัเรื$ องความปลอดภยัของ
พนกังาน จดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มให้ปลอดภยัและเอื(อต่อการทาํงาน มีการกาํหนด
มาตรการความปลอดภยัที$ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทั(งกาํหนดแผนฉุกเฉิน
เพื$อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
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นโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิงแวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

1. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ประกาศ และกฎระเบียบขอ้บังคบัที$เกี$ยวขอ้งกับ
ประเด็นปัญหาสิ$งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของบริษทั มีความมุ่งมั$นที$จะบรรลุวตัถุประสงคท์างสิ$งแวดลอ้ม 
อาชีวอนามยั และความปลอดภยัที$ไดต้ั(งไว ้

2. ร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง สนับสนุนและยกระดบัคุณภาพสิ$งแวดลอ้ม และความปลอดภยัอย่าง
ต่อเนื$อง รวมทั(งตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที$มีผลกระทบต่อสิ$งแวดลอ้มและความปลอดภยัของ
ชุมชน อนัเนื$องมาจากการดาํเนินงานของบริษทัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. สนบัสนุนการจดัซื(อผลิตภณัฑห์รือบริการที$มีการพิจารณาความปลอดภยั การอนุรักษสิ์$งแวดลอ้ม  
4. ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งเอาใจใส่อยา่งยิ$งต่อกิจกรรมทั(งปวงที$จะส่งเสริมการปกป้องสิ$งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทาํงาน ปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ$งแวดลอ้มให้กบั
พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการทาํงานอยา่งปลอดภยั และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  

5. ให้ความสาํคญัต่อการวิเคราะห์ประเด็นทางสิ$งแวดลอ้มอาชีวอนามยัและความปลอดภยัต่อการกาํหนดกลยทุธ์ของบริษทัที$
ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

6. มุ่งมั$นปกป้องสิ$งแวดลอ้ม ลดระดบัมลพิษ ปริมาณของเสียที$ออกสู่สิ$งแวดลอ้ม และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้
ถูกสุขลกัษณะ มีสภาพแวดลอ้มที$ดี รวมถึงลดการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่ มเฟือย 

7. สื$อสาร ใหค้วามรู้ความเขา้ใจที$ถูกตอ้งแก่พนกังาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพนกังาน ผูเ้ยี$ยมชม และผูรั้บเหมา หรือบุคคล
ที$เขา้มาปฏิบติังานภายในบริษทัฯ ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังาน สิ$งแวดลอ้ม รวมถึงการสร้างจิตสาํนึกดา้นอาชี
วอนามยั และความปลอดภยัในการทาํงาน เพื$อใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื$อง 

8. มุ่งดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข กาํจดัแหล่งอนัตราย ลดความเสี$ยง และป้องกนัอนัตรายจากเครื$องจกัร เครื$องมือ อคัคีภยั และ
สารเคมีอนัตราย รวมทั(งควบคุมความเสี$ยงทุกระดบัในองคก์ร 
 
จึงประกาศมาใหท้ราบและถือปฏิบติัโดยทั$วกนั 
 
ประกาศ ณ วนัที$ 15 กมุภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 
 

  
หมายเหตุ: ใช้แทนประกาศเลขที 18/2019 ลงวันที 07 สิงหาคม 2562 
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ประกาศ เลขที 11/2022 

เรือง  นโยบายการบริหารแบบบูรณาการและการจดัการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

Subject  The energy management system policy 

บริษทั ยนีูซนั จาํกดั เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายยาแผนปัจจุบนั ที$ไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ$ งผลิตและจาํหน่ายทั(งในประเทศและต่างประเทศมาอยา่งยาวนาน บริษทัฯ มีความมุ่งมั$น ที$จะสร้าง
ความพึงพอใจและความคาดหวงัของลูกคา้ ใหอ้ยูใ่นระดบัดีมาก ดว้ยการพฒันาระบบบริหารแบบองคร์วมอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มุ่งมั$นพฒันาคุณภาพของเวชภัณฑ์ยาที$ผลิตควบคู่ไปกับการดูแล ใส่ใจ มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ$งแวดลอ้มตามเจตนารมณ์ที$จะมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าว มีความมุ่งมั$นที$จะส่งเสริมและสนับสนุนการใชพ้ลงังาน
สะอาด และพลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษพ์ลงังานทั(งภายในอาคารสาํนกังาน และอาคารผลิตอยา่งเป็น
รูปธรรม ซึ$ งจะส่งผลกระทบดา้นบวกทั(งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ$งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ$งการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที$เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี$ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกดว้ย ดงันั(น เพื$อเป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการดา้นพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษทัฯ จึงมุ่งมั$นกาํหนดนโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน ดงันี(  

1. บริษทัฯ จะมุ่งมั$นดาํเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยกาํหนดให้การอนุรักษ์และการจดั
การพลงังานเป็นส่วนหนึ$งของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ที$สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอื$นๆ ที$เกี$ยวขอ้งกบัการ
อนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน อนัจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ั$งยนื 

2. บริษทัฯ จะมุ่งมั$นปฏิบติัตามกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบัการอนุรักษ์และการจัดการพลงังานอย่างจริงจงั และจะดาํเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานอย่างต่อเนื$องให้เหมาะสมกับลกัษณะการดาํเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และ
แนวทางการปฏิบติัที$ดีที$สากลยอมรับ 

3. บริษทัฯ จะมุ่งมั$นกาํหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานของบริษทัฯ ในแต่ละปี และสื$อสารให้พนักงานทุกคน
เขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยจะถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหนึ$งของการดาํเนินการของบริษทัฯในทุกภาค
ส่วน 

4. บริษัทฯ จะกําหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน รวมทั( งการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ขอ้บกพร่องของระบบการจดัการพลงังาน อยา่งนอ้ยปีละครั( งตามช่วงเวลาที$เหมาะสม เพื$อใหม้ั$นใจวา่การปฏิบติัสอดคลอ้ง
และครบถว้นตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที$เกี$ยวขอ้ง  

5. บริษทัฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลงังานเป็นหน้าที$ความรับผิดชอบของทั(งผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัที$จะตอ้งให้ความ
ร่วมมือ และมุ่งมั$นในการปฏิบัติตามมาตรการที$กําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทํางานด้านการจัด
การพลงังาน 

6. บริษทัฯ จะสนบัสนุนการจดัซื(อผลิตภณัฑ ์เครื$องจกัร หรือบริการดา้นพลงังานที$มีประสิทธิภาพ มุ่งมั$นให้การสนบัสนุน
ทรัพยากรที$จาํเป็นเพื$อให้การดาํเนินงานอนุรักษ์และจัดการพลงังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ$ งรวมถึงบุคลากร 
งบประมาณ เวลาในการทาํงาน รวมทั(งการฝึกอบรม เพื$อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนํา
เสนอแนะขอ้คิดเห็นที$เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานอนุรักษแ์ละจดัการพลงังานของบริษทัฯ  

7. บริษทัฯ จะมุ่งมั$นกาํกบัดูแลใหมี้การใชเ้ครื$องมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที$สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานอนุรักษแ์ละจดั
การพลงังาน  และมีความยืดหยุ่นเพียงพอสําหรับการอนุรักษ์และจดัการพลงังานภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019    (COVID- 19) 
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8. ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานมุ่งมั$นจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาํเนินงาน
ดา้นพลงังานเป็นประจาํทุกปี 

9. บริษทัฯ จะจดัทาํสรุปผลการจดัทาํระบบการจดัการพลงังานของบริษทัฯ และเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็น
ประจาํทุกปี  และจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เสนอต่อผูบ้ริหาร และส่งให้กบัทางกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังานประจาํทุกปี 

10. บริษทัฯ จะมุ่งมั$นส่งเสริมและผลกัดนัใหพ้นกังานที$ปฏิบติังานเกี$ยวขอ้งกบักลุ่มเครื$องจกัรหรืออาคารที$มีนยัสาํคญัของการ
ใช้พลงังานในบริษทัฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที$จะช่วยลดการใช้พลงังานรวมของบริษทัฯ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเหมาะสม เพื$อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- 19) ในกระบวนการอนุรักษแ์ละจดัการพลงังานที$จดัทาํขึ(นระหวา่งปี 

จึงประกาศมาใหท้ราบและถือปฏิบติัโดยทั$วกนั 

 

ประกาศ ณ วนัที$ 15 กมุภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

หมายเหตุ:  ยกมาจาก นโยบายการบริหารและการดาํเนินกิจการของบริษัทในประกาศเลขที 18/2019 ลงวันที 07 สิงหาคม 2562 


