ที่ 21/2653

ประกาศ
เรือ
่ ง นโยบายคุณภาพผลิตภ ัณฑ์และความปลอดภ ัยของอาหาร
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรให ้ยกเลิกประกาศ ที่ 11/2562 (25 มีนาคม 2562) เรือ
่ ง นโยบายคุณภาพผลิตภัณฑ์
และความปลอดภัยของอาหาร และให ้ใช ้ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้
บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน) ได ้มีก ารจัด ท า นามาปฏิบั ต ิ และคงรักษาไว ้ ซึง่ ระบบการจัดการด ้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตามระบบมาตรฐาน ได ้แก่
1. GMP Codex Alimentarius (General Principles of Food Hygiene)
หรือ หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิตอาหาร
2. GMP-PIC/S (Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)
หรือ แนวทางปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ยา
3. HACCP Codex Alimentarius (Hazard Analysis and Critical Control Point)
หรือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม
4. FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000)
หรือ ระบบรับรองความปลอดภัยอาหาร
เพือ
่ ยกระดับระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารขององค์กร บริษัทฯ จึงได ้กาหนดนโยบาย
คุณภาพผลิตภัณฑ์และความปลอดภั ยของอาหาร พร ้อมแนวทางปฏิบัตใิ ห ้การดาเนินงานสอดคล ้องตามข ้อกาหนด
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเอกสารแนบ
จึงประกาศมาเพือ
่ ทราบและปฏิบัตโิ ดยทั่วกัน
ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช ้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต ้นไป

.............................................

(วรรณิภา ภักดีบต
ุ ร)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

….............................................

(วีระชัย กุลชนะภาคย์)
Head of Human Capital and Organization
Excellence

….............................................

(ใกล ้รุ่ง ปั ญญาคม)
Head of Quality
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ที่ 21/2653

ประกาศ
เรือ
่ ง นโยบายคุณภาพผลิตภ ัณฑ์และความปลอดภ ัยของอาหาร
ิ ค้า และ
“บริษ ท
ั โอสถสภา จ าก ด
ั (มหาชน) มุ่ ง ม ่น
ั ในการผลิต ส น
บริการ ทีม
่ ค
ี ุณ ภาพและปลอดภย
ั ต่อผูบ
้ ริโภค สอดคล้องตามข้อกาหนด
กฎหมาย โดยค านึง ถึง การพ ฒ
ั นาปร บ
ั ปรุง การด าเนิน งานระบบบริห าร
จด
ั การด้า นคุ ณ ภาพ ผลิต ภ ณ
ั ฑ์ แ ละความปลอดภ ย
ั ของอาหาร เพื่ อ
่ นได้สว
่ นเสย
ี อย่างต่อเนือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผูม
้ ส
ี ว
่ ง”

โดยมีแนวทางปฏิบ ัติ ด ังนี้
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย ของอาหาร ถือ เป็ นหนา้ ที่ค วามรับผิด ชอบขององค์กรและ
พนักงานทุกคน โดยต ้องมีสว่ นร่วม ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม ในการดาเนินการจัดทา นามาปฏิบัต ิ คงรักษา
ไว ้ และพั ฒ นาปรั บ ปรุง ระบบการจั ด การด ้านคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหารอย่างต่ อ เนื่ อ ง ให ้
เหมาะสมกับ บริบ ทองค์ก ร และสนั บ สนุ น ทิศ ทางกลยุท ธ์ข ององค์ก ร เพื่อ ให ้สอดคล ้องตามมาตรฐาน
กฎหมาย รวมถึงข ้อกาหนดของผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการจัดการด ้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด ้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารขององค์กร เพือ
่ ชีว้ ัดและ
ประเมินผลการดาเนินงาน ในการผลิตสินค ้าและบริการ รวมถึงวัดความพึงพอใจของลูกค ้า และผู ้มีสว่ นได ้
ส่ว นเสีย ให บ
้ รรลุ สอดคล อ้ งตามนโยบายฯ ที่ ก าหนดไว ้ พร ้อมก าหนดให ม
้ ี ก ารทบทวนนโยบายฯ,
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย เพือ
่ ความเหมาะสม อย่างน ้อย ปี ละ 1 ครัง้
่ สารภายในองค์กร ในเรื่องของนโยบายผลิตภัณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยของ
3. จัดให ้มีการสือ
อาหาร และความคาดหวัง ของผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสีย ให ้กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ได ้เข ้าใจทั่ วกัน รวมทั ง้ การ
่ สารภายนอกไปยังผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
สือ
่ วข ้องได ้ทราบถึงนโยบายฯ ทีอ
่ งค์กรจัดทา
4. ให ้การสนับสนุนทรัพยากรทีจ
่ าเป็ น ในการพัฒนาความรู ้ ความเข ้าใจ สร ้างจิตสานึก ให ้ตระหนักถึง
ความสาคัญด ้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยพนักงานทุกระดับ ต ้องได ้รับการฝึ กอบรมและ
เสริมความรู ้ให ้มีความสามารถอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสาหรับการปฏิบัตงิ านทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
จึงประกาศมาเพือ
่ ทราบและปฏิบัตโิ ดยทั่วกัน
ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช ้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต ้นไป

.............................................
(วรรณิภา ภักดีบต
ุ ร)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
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No. 21/2020

Announcement

Company Product Quality and Food Safety Policy
It deems appropriate to amend the announcement no. 11/2019 (25 March 2019),
Re: Company Product Quality and Food Safety Policy, hereby issues the notification as
follows:
Osotspa Public Company Limited has established, implemented and maintained the Food
Safety and Quality Management System that comply with the standards;
1. GMP Codex Alimentarius (General Principles of Food Hygiene)
2. GMP-PIC/S (Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme)
3. HACCP Codex Alimentarius (Hazard Analysis and Critical Control Point)
4. FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)
To enhance the Food Safety and Quality management system of the organization, the
company has established the Product Quality and Food Safety Policy including the
guidelines for operations that comply with standard requirement effectively and improve
continuously as attachment.
Please kindly be informed and action accordingly.
This announcement is effective on 1st July, 2020 onwards.

.............................................

(Wannipa Bhakdibutr)
President

….............................................

(Werachai Kulchanapark)
Head of Human Capital and Organization
Excellence

….............................................

(Klairoong Panyakom)
Head of Quality
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No. 21/2020

Announcement

Company Product Quality and Food Safety Policy
“Osotspa Public Company Limited is committed to manufacture
products and services that provide quality and safe for customers,
comply with applicable regulatory requirements, strive towards to
continual improvement the operating of the product quality and food
safety management system in order to fulfil the satisfaction of
customers and interested parties.”

The guidelines are as follows;
1. Product Quality and Food Safety is responsibility of the organization and all employees to
get involved both directly and indirectly to establish, implement, maintain and continually improve
the Product Quality and Food Safety Management System appropriately align with the context of
organization and are compatible with the corporate strategic direction of organization in order to
comply with standards, applicable regulatory requirements including needs and expectations of
interested parties that are relevant to the Product Quality and Food Safety Management System.
2. To establish the Company Quality and Food Safety objectives and targets to evaluate and
maintain the performance of operating products and services including satisfaction of customers
and interested parties to ensure the achievement in accordance with policy including the reviewing
of the policy, objectives and targets should be at least once a year.
3. To provide the internal communication for the Company Product Quality and Food Safety
Policy, needs and expectations of interested parties for all levels of employees in the organization,
including provide the external communication for the Company Product Quality and Food Safety
Policy to relevant interested parties for acknowledgement.
4. To determine and provide resources needed to develop the adequate knowledge,
understanding and awareness on Quality and Food Safety for all employees to operate and
maintain and effective Food Safety Management System by education and training.
Please kindly be informed and action accordingly.
This announcement is effective on 1st July, 2020 onwards.

.............................................
(Wannipa Bhakdibutr)
President
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