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กำรเรียกคืนจำกัดเฉพำะขวดทีผ
่ ลิตและจัดส่งในสหรัฐฯ จำนวนหนึง่ ชุดกำรผลิตในปี 2561
ี ์ วันที่ 18 ตุลำคม 2562 – เพือ
นิวบรันสวิก, รัฐนิวเจอร์ซย
่ เป็ นกำรป้ องกันเหตุไว ้ก่อน บริษัท จอห์นสัน แอนด์
จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (JJCI)
ประกำศว่ำบริษัทกำลังจะเริม
่ เรียกคืนแป้ งเด็กของจอห์นสันชุดกำรผลิตเดียวโดยสมัครใจในสหรัฐอเมริกำ
สืบเนื่องจำกกำรทดสอบขององค์กำรอำหำรและยำของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration หรือ
FDA)
ื้ จำกร ้ำนค ้ำปลีกออนไลน์แห่งหนึง่ มีกำรปนเปื้ อนของแร่ใยหิ
ซึง่ ระบุวำ่ ตัวอย่ำงจำกผลิตภัณฑ์กระป๋ องหนึง่ ทีซ
่ อ
นไครโซไทล์ในปริมำณตำ่ มำก (ไม่เกิน 0.00002%)
แม ้ว่ำระดับทีร่ ำยงำนจะตำ่ และบริษัทได ้ให ้ร่วมมือและประสำนงำนกับองค์กำรอำหำรและยำอย่ำงเต็มที่ แต่
JJCI จะเริม
่ เรียกคืนแป้ งเด็กจอห์นสันชุดกำรผลิตที่ 22318RB
ซึง่ ถูกนำไปเป็ นตัวอย่ำงในกำรทดสอบโดยสมัครใจ
ในขณะเดียวกัน JJCI ได ้เริม
่ ทำกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดถีถ
่ ้วนในประเด็นนี้
และกำลังร่วมกับองค์กำรอำหำรและยำพิจำรณำควำมสมบูรณ์ของตัวอย่ำงทีท
่ ำกำรทดสอบและควำมถูกต ้องข
องผลกำรทดสอบดังกล่ำว สำหรับกำรตรวจสอบในขัน
้ ต ้น JJCI:




ไม่สำมำรถยืนยันว่ำกำรปนเปื้ อนข ้ำม (cross-contamination) ของตัวอย่ำงทำให ้เกิดผลบวกปลอม
(false positive) หรือไม่
ไม่สำมำรถยืนยันว่ำใช ้ตัวอย่ำงจำกกระป๋ องทีป
่ ิ ดผนึกสมบูรณ์หรือไม่
หรือมีกำรเตรียมตัวอย่ำงในสภำพแวดล ้อมทีค
่ วบคุมหรือไม่
ไม่สำมำรถยืนยันว่ำผลิตภัณฑ์ทท
ี่ ดสอบเป็ นของแท ้หรือของปลอม

JJCI ได ้กำหนดมำตรฐำนกำรทดสอบทีเ่ ข ้มงวดเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่ำเครือ
่ งสำอำงแป้ งโรยตัวนัน
้ ปลอดภัย
และจำกกำรทดสอบเป็ นเวลำหลำยปี
รวมถึงกำรทดสอบก่อนหน ้ำนีข
้ ององค์กำรอำหำรและยำเองซึง่ ทดสอบครัง้ ล่ำสุดเมือ
่ เดือนทีผ
่ ำ่ นมำ
ก็ไม่พบแร่ใยหิน กำรทดสอบนั บพันครัง้ ตลอด 40 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำยืนยันซ้ำ ๆ
ว่ำผลิตภัณฑ์แป้ งโรยตัวสำหรับผู ้บริโภคของเรำไม่มส
ี ว่ นประกอบของแร่ใยหิน
แป้ งโรยตัวของเรำมำจำกแหล่งแร่ทไี่ ด ้รับกำรยืนยันแล ้วว่ำเป็ นไปตำมข ้อกำหนดทีเ่ ข ้มงวดซึง่ เกินมำตรฐำนอุต
สำหกรรม
เรำและซัพพลำยเออร์ของเรำไม่เพียงทำกำรทดสอบเป็ นประจำเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ำแป้ งโรยตัวของเรำไม่มส
ี ว่ นประ
กอบของแร่ใยหิน
แต่แป้ งโรยตัวของเรำยังได ้รับกำรทดสอบและยืนยันว่ำปรำศจำกแร่ใยหินโดยห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรอิสระ
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนด ้ำนสุขภำพระดับโลกหลำกหลำยแห่ง
เป็ นเวลำ 133 ปี

ั ได ้มุง่ มัน
กลุม
่ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์สน
่ คำนึงถึงควำมต ้องกำรและควำมเป็ นอยูข
่ องผู ้คนทีเ่ รำให ้บริกำรเป็ น
ลำดับแรก และเรำจะทำเช่นนัน
้ ต่อไป
หำกคุณหรือบุคคลทีค
่ ณ
ุ ดูแลมีแป้ งเด็กจอห์นสันกระป๋ องทีม
่ ห
ี มำยเลขชุดกำรผลิต 22318RB
แนะนำให ้คุณหยุดใช ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว สำหรับข ้อมูลในกำรขอเงินคืน
โปรดติดต่อศูนย์บริกำรลูกค ้ำของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันที่ www.johnsonsbaby.com หรือโทร
+1 (866) 565-2229
หมำยเหตุสำหร ับน ักลงทุนเกีย
่ วก ับข้อควำมในล ักษณะทีเ่ ป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต:
ข่ำวประชำสัมพันธ์นม
ี้ ี “ข ้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต”
ตำมทีก
่ ำหนดนิยำมไว ้ในกฎหมำยปฏิรป
ู กำรฟ้ องร ้องคดีหลักทรัพย์สว่ นบุคคลปี 2538 (Private Securities
ั จำนวนหนึง่ ชุดกำรผลิต
Litigation Reform Act of 1995) เกีย
่ วกับกำรเรียกคืนแป้ งเด็กจอห์สน
่ ข ้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตเหล่ำนี้
ผู ้อ่ำนไม่ควรเชือ
ข ้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตในข่ำวประชำสัมพันธ์นี้อ ้ำงอิงข ้อมูลจำกควำมคำด
หวังในปั จจุบน
ั สำหรับเหตุกำรณ์ในอนำคต
่ งหรือควำมไม่แน่นอนทีท
หำกสมมติฐำนอ ้ำงอิงพิสจ
ู น์วำ่ ไม่ถก
ู ต ้องหรือมีควำมเสีย
่ รำบหรือไม่ทรำบเกิดขึน
้
ผลลัพธ์จริงอำจแตกต่ำงออกไปอย่ำงมีนัยสำคัญจำกควำมคำดหวังและกำรคำดกำรณ์ทบ
ี่ ริษัท จอห์นสัน
แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์และ/หรือบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
่ งและควำมไม่แน่นอนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ควำมเสีย
ข ้อกังวลด ้ำนควำมปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ง่ ผลมีกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือกำรดำเนินกำร
ตำมข ้อบังคับทำงกฎหมำย กำรฟ้ องร ้องดำเนินคดีหรือกำรดำเนินกำรของรัฐทีร่ ้ำยแรงอย่ำงมีนัยสำคัญ
รวมถึงกำรเรียกร ้องควำมรับผิดของผลิตภัณฑ์
ควำมไม่แน่นอนว่ำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ทม
ี่ อ
ี ยูจ
่ ะประสบควำมสำเร็จเชิงพำณิชย์
ควำมสำมำรถดำเนินกำรตำมแผนเชิงกลยุทธ์ได ้สำเร็จของบริษัท
อุปสรรคหรือควำมล่ำช ้ำในกำรผลิตภำยในองค์กรหรือภำยในห่วงโซ่อป
ุ ทำน
้
กำรเปลีย
่ นแปลงของกฎหมำยและระเบียบข ้อบังคับทีบ
่ งั คับใช
้ ผลิตภัณฑ์และบริกำรด ้ำนกำรดูแลสุขภำพ
กำรเปลีย
่ นแปลงรูปแบบพฤติกรรมและกำรใช ้จ่ำยของผู ้ซือ
และกำรเพิม
่ กำรตรวจสอบอุตสำหกรรมด ้ำนกำรดูแลสุขภำพของหน่วยงำนรัฐ
่ ง ควำมไม่แน่นอน และปั จจัยอืน
สำมำรถดูรำยกำรและคำอธิบำยเพิม
่ เติมของควำมเสีย
่ ๆ
ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันได ้ในแบบฟอร์ม 10-K
ิ้ สุดในวันที่ 30 ธันวำคม 2561 รวมถึงหัวข ้อ "Cautionary Note Regarding
สำหรับปี งบประมำณทีส
่ น
Forward-Looking Statements
(หมำยเหตุข ้อควรระวังเกีย
่ วกับข ้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต)" และ "Item 1A.
่ ง)" ในรำยงำนประจำไตรมำสบนแบบฟอร์ม 10-Q ทีย
Risk Factors (รำยกำร 1ก. ปั จจัยเสีย
่ น
ื่ ล่ำสุดของบริษัท
และเอกสำรทีบ
่ ริษัทยืน
่ ต่อสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกำในภำย
หลัง สำเนำเอกสำรทีย
่ น
ื่ เหล่ำนี้จะเผยแพร่ทำงออนไลน์ท ี่ www.sec.gov, www.jnj.com
หรือร ้องขอจำกบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
ข ้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตใด ๆ
ทีแ
่ สดงในข่ำวนี้เป็ นควำมเห็นในวันทีเ่ ผยแพร่ขำ่ วนี้เท่ำนัน
้ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
คอนซูเมอร์และบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
ไม่มห
ี น ้ำทีป
่ รับปรุงข ้อควำมในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตอันเป็ นผลจำกข ้อมูลใหม่หรือเ
หตุกำรณ์ในอนำคตหรือกำรพัฒนำใด ๆ
บริษัทจำกัดควำมรับผิดทัง้ หมดอันเนื่องจำกกำรดำเนินกำรหรือกำรไม่ดำเนินกำร
อันเนื่องมำจำกเนื้อหำในข่ำวประชำสัมพันธ์นี้สว่ นหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดโดยชัดแจ ้ง
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