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สารบัญ 

3 ปณิธานของประธานคณะกรรมการและประธานคณะผูบริหาร 

5 รากฐานของความยั่งยืนและการสรางคุณคารวมกัน   

6 หลักปฏิบัติ 10 ประการในการดำเนินธุรกิจ 
 ผูบริโภค 
 1 โภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี   
 2 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  
 3 การสื่อสารกับผูบริโภค  
 สิทธิมนุษยชนและขอปฏิบัติดานแรงงาน 
 4 สิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ  
 บุคลากรของเรา   
 5 ภาวะผูนำและความรับผิดชอบของพนักงาน 
 6 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  
 ผูขายสินคาและบริการและลูกคา 
 7 ความสัมพันธกับผูขายสินคาและบริการและลูกคา  
 8 เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท  
 สิ่งแวดลอม   
 9 ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 
 10 น้ำ  
  
8 คำอธิบายโดยละเอียดและเว็บไซตเชื่อมสูนโยบายองคกร 
8 ผูบริโภค 
9 สิทธิมนุษยชนและขอปฏิบัติดานแรงงาน 
10 บุคลากรของเรา   
11 ผูขายสินคาและบริการและลูกคา   
12 สิ่งแวดลอม  

13 การตรวจสอบ 



หลักปฏิบัติ 10 ประการในการดำเนินธุรกิจ 

โครงสรางหลักปฏิบัติและนโยบายของเนสทเล 

 

2
การประกันคุณภาพ
และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ 

นโยบายคุณภาพ
ของเนสทเล  

 

นโยบายคุณภาพดาน
โภชนาการของเนสทเล 

ผูบริโภค 

1
โภชนาการ  
สุขภาพ และ 
คุณภาพชีวิตที่ดี 

หลักปฏิบัติของเนสทเล 
วาดวยโภชนาการ 
สุขภาพ และ 
คุณภาพชีวิตที่ดี  

 

3
การสื่อสารกับ 
ผูบริโภค 

หลักปฏิบัติวาดวยการ
สื่อสารกับผูบริโภค
ของเนสทเล   

  

นโยบายเกี่ยวกับการ 
กลาวอางดานโภชนาการ 
และสุขภาพของเนสทเล   

 

คุณลักษณะดาน
โภชนาการของ
ผลิตภัณฑเนสทเล   

   

เข็มทิศสุขภาพดี
ของเนสทเล   

   

หลักเกณฑสากลวาดวย
การโฆษณาและ
จำหนายอาหารทดแทน
นมแมขององคการ
อนามัยโลก* 

 

นโยบายวาดวยการ
เคารพสิทธิสวนบุคคล
ของเนสทเล 

 

สิทธิมนุษยชนและขอ
ปฏิบัติดานแรงงาน 

4
สิทธิมนุษยชน 
ในการดำเนินธุรกิจ 

ขอตกลงโกลบอลคอม
แพ็คแหงสหประชาชาติ 
(UN Global Compact)*  

 

อนุสัญญาแรงงาน
ระหวางประเทศ 87, 
138, 182*  

 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็กขององคการ
สหประชาชาติ: ขอ 32*  

 

แนวปฏิบัติสำหรับ
องคกรขามชาติของ
องคกรเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ป 2000* 

 

ปฏิญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ
วาดวยองคกรขามชาติ 
ป 2006* 

บุคลากรของเรา 

5
ภาวะผูนำและความ
รับผิดชอบของ
พนักงาน 

หลักการดานการจัดการ
และการเปนผูนำ
ของเนสทเล  

 

จรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจของเนสทเล    

   

นโยบายทางดาน
ทรัพยากรบุคคล
ของเนสทเล   

 



* เอกสารอางอิง 
   ภายนอก  

 

6
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 
ในการทำงาน 

นโยบายดาน 
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการ
ทำงานของเนสทเล   

ผูขายสินคาและบริการและลูกคา 

7
ความสัมพันธกับ 
ผูขายสินคาและ
บริการและลูกคา 

 8
เกษตรกรรมและ 
การพัฒนาชนบท 

หลักปฏิบัติของผูขาย
สินคาและบริการ
ของเนสทเล 

 นโยบายความยั่งยืน 
ทางดานสิ่งแวดลอม
ของเนสทเล 

สิ่งแวดลอม   

9
ความยั่งยืนทางดาน
สิ่งแวดลอม  

 10
น้ำ  

นโยบายความยั่งยืน 
ทางดานสิ่งแวดลอม
ของเนสทเล 

 นโยบายความยั่งยืน 
ทางดานสิ่งแวดลอม
ของเนสทเล  

 

ปณิธานของ 
เนสทเลเกี่ยวกับเรื่องน้ำ    
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ปณิธานของประธานคณะกรรมการ 
และประธานคณะผูบริหาร 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความสำคัญของการปฏิบัติตาม
นโยบายและขอกำหนดตางๆ อยางเครงครัด ซึ่งเปน
วัฒนธรรมองคกรที่ปลูกฝงอยูในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
โดยความมุงมั่นนี้สะทอนอยูในหลักปฏิบัติทางธุรกิจและ
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ อันเปนการรักษาความไววางใจ
และความเชื่อมั่นที่ผูบริโภคและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ มีตอ
ตราสินคาของเนสทเล  ทั้งนี้ กฎระเบียบของเนสทเลไมเพียง
แตกำหนดใหตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัดเทานั้น  แตยังกำหนดแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ในกรณีที่กฎหมายคอนขางจะผอนปรนหรือไมมีการ
บังคับใชเลย  สำหรับเนสทเลแลว การสงเสริมใหพนักงานทุก
คนปฏิบัติตามนโยบายและขอกำหนดตางๆ นั้นไมได
หมายความเพียงแคการจัดทำรายการตรวจสอบเทานั้น 
แตยังครอบคลุมไปถึงการมีหลักการที่หนักแนนและใชบังคับ
ทั่วทั้งองคกร รวมถึงใหแนวทางที่ชัดเจนแกทุกคนในองคกร
อีกดวย 

ในฐานะประธานคณะกรรมการและประธานคณะผู
บริหารของเนสทเล  เรามุงมั่นที่จะกำกับดูแลใหการบริหาร
จัดการองคกรของเราเปนไปตามหลักปฏิบัติดังกลาว  รวมทั้ง
จะผลักดันใหพนักงานทุกคนทั่วโลกยึดถือหลักการดังกลาว
ในการปฏิบัติงาน   นอกจากนี้ เรายังมุงมั่นที่จะปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่องและยินดีเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
กับสมาคมและองคกรภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจของเราดวย 

หลักปฏิบัติทางธุรกิจของเนสทเลถือเปนรากฐานของ
วัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ ซึ่งไดหลอหลอมมาเปนระยะ
เวลานานกวา 140 ป นับตั้งแต อองรี เนสทเล ไดพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารธัญพืชสำหรับทารก “Farine Lactée” 
ซึ่งประสบความสำเร็จอยางมาก บริษัทฯ เชื่อวาการพัฒนา
ธุรกิจบนหลักการพื้นฐานเพื่อใหเกิดความสำเร็จในระยะยาว
สำหรับผูถือหุนนั้น  ไมเพียงแตตองปฏิบัติตามขอกำหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของและกำกับดูแลใหการดำเนินงานทุก
อยางของบริษัทฯ เปนไปอยางยั่งยืนเทานั้น  แตยังรวมถึง
การสรางสรรคคุณคาที่สำคัญใหกับสังคมอีกดวย  
ซึ่งสำหรับเนสทเลแลว เราเรียกสิ่งนี้วาเปนการสรางคุณคา
รวมกัน (Creating Shared Value) 

แมวาบริษัทฯ จะเผยแพรหลักปฏิบัติทางธุรกิจ โดยรวมทุก
เรื่องไวในฉบับเดียวเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2541 แตบริษัทฯ 
ไดกำหนดหลักปฏิบัติแตละเรื่องสวนใหญมากอนหนานั้น
หลายปมาแลว  และแมวาหลักปฏิบัติทางธุรกิจดังกลาวจะมี
สาระสำคัญสมบูรณแลวก็ตาม แตบริษัทฯ ยังคงพัฒนาและ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน 
บริษัทฯ ไดนำหลักการของขอตกลงโกลบอลคอมแพ็คแหง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ทั้ง 10 
ประการมาเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ 
ในทันทีที่มีการประกาศใชและยังใชอยูจนถึงปจจุบันนี้ 

หลักปฏิบัติทางธุรกิจฉบับลาสุดนี้ตางจากสองฉบับที่แลว  
โดยไดมีการเชื่อมโยงหลักปฏิบัติ 10 ประการในการดำเนิน
ธุรกิจ ไปยังเอกสารฉบับออนไลนซึ่งจะมีรายละเอียดของ
หลักปฏิบัติ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางดำเนินงาน
ตางๆ ที่กลาวถึง ซึ่งชวยใหการอธิบายหลักปฏิบัติแตละ
ขอนั้นสามารถทำไดกระชับยิ่งขึ้น ในขณะที่เมื่อจะนำไป
บังคับใชก็มีรายละเอียดของหลักปฏิบัติแตละขออยาง
เพียงพอและปรากฏอยูบนเว็บที่เผยแพรทั่วโลก  นับเปนครั้ง
แรกที่ไดนำโครงสรางของหลักปฏิบัติตางๆ และภาพรวมของ
มาตรการที่เกี่ยวของของบริษัทฯ มาสรุปใสไวในตอนตนของ
เอกสารอีกดวย  

พอล บุลเก    

ประธานคณะผูบริหาร    

 

ปเตอร บราเบค-เล็ทเมธ   

ประธานคณะกรรมการ    
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รากฐานของความยั่งยืนและ 
การสรางคุณคารวมกัน 

งบประมาณในการดำเนินงานที่เล็งเห็นแลววามีศักยภาพที่
จะสรางคุณคารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด  รวมทั้ง
พิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานรวมกับภาคสวนตางๆ 
นั้นอีกดวย  

สำหรับเนสทเล  บริษัทฯ ไดวิเคราะหในทุกขั้นตอนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นวาสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ 
มีศักยภาพสูงสุดในการสรางคุณคารวมกันกับสังคม ก็คือ
เรื่องโภชนาการ น้ำ และการพัฒนาชนบท ซึ่งการดำเนินงาน
ในดานตางๆ เหลานี้ถือเปนหัวใจสำคัญของยุทธศาสตรการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   และมีความหมายอยางยิ่งตอ
ความเปนอยูของประชาชนในประเทศที่บริษัทฯ เขาไป
ดำเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงและสนับสนุน
กิจกรรมกับภาคสวนตางๆ ที่มีสวนพัฒนาและสรางผลกระ
ทบในเชิงบวกอยางสูงสุดตอสิ่งสำคัญที่เรามุงเนนทั้ง 3 
ประการขางตน อยางไรก็ตาม การสรางคุณคารวมกันมิใช
เพียงการใหหรือบริจาค แตเปนการยกระดับการปฏิบัติงาน
ในทุกๆ กิจกรรมหลักของบริษัทใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการยก
ระดับการดำเนินธุรกิจของหุนสวน ธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯ 
ดวย เพื่อประโยชนรวมกันของประชากรในประเทศที่บริษัทฯ 
เขาไปประกอบธุรกิจ 

ดวยเหตุนี้ เนสทเลจึงยังคงยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจใน
ระยะยาวและยินดีที่จะใหความรวมมือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับภาคสวนตางๆ ที่มีการดำเนินการอยางสรางสรรค
และยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งภาคสวนตางๆ เหลานี้หมาย
รวมถึง สวนราชการ หนวยงานกำกับดูแล หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ 
และชุมชนในพื้นที่ตางๆ 

ดวยเนสทเลเปนบริษัทซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุงเนน
หลักปฏิบัติเปนสำคัญ หลักปฏิบัติทางธุรกิจของเนสทเล 
(Nestlé Corporate Business Principles) จึงเปนพื้นฐาน
สำคัญของการดำเนินงานในทุกๆ ดานของบริษัทฯ   ดังนั้น 
พนักงานทุกคนจึงตองปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจดัง
กลาว ตลอดจนนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักปฏิบัติ
แตละขออยางเครงครัด  โดยจะมีการติดตามและตรวจสอบ
อยางสม่ำเสมอ 

ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิขางลางนี้วาการปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจของเนสทเลนั้น เปนรากฐานของปณิธาน
ของบริษัทฯ ในการสรางความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอมและ
การสรางคุณคารวมกัน 

ในการประกอบธุรกิจนั้น บริษัทฯ ยึดหลักในการสราง
คุณคารวมกันมาโดยตลอด  กลาวคือ หากเราจะสรางคุณคา
ระยะยาวใหแกผูถือหุน  เราจะตองสรางคุณคาใหกับสังคม
ดวย   อยางไรก็ตาม เราจะไมสามารถสรางความยั่งยืนทาง
ดานสิ่งแวดลอมหรือสรางคุณคารวมกันใหกับผูถือหุนและ
สังคมได หากเราละเลยและไมปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ   

ทั้งนี้ การสรางคุณคารวมกันยังครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นๆ
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑและการสรางความ
ยั่งยืน  ทุกองคกรที่คำนึงถึงความเติบโตในระยะยาวและ
ยึดถือในหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เหมาะสมนั้นลวนแลวแต
สรางคุณคาใหกับผูถือหุนและสังคมไปพรอมๆ กัน ในการทำ
กิจกรรมตางๆ ขององคกร อาทิ การมีตำแหนงงานตางๆ 
ทำใหเกิดการจางงาน  การชำระภาษีเพื่อสนับสนุนรัฐในการ
ใหบริการประชาชน  และการดำเนินธุรกิจทั่วไปที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตาม การสรางคุณคารวมกัน (Creating Shared 
Value) นั้น เปนการกาวขามไปอีกขั้นหนึ่ง กลาวคือ องคกร
จะตองกำหนดเปาหมายที่ตองการมุงเนนอยางชัดเจน   
โดยพิจารณาอยางถี่ถวนถึง ก) ประโยชนของผูถือหุนและ
ประโยชนของสังคมมีรวมกัน และ ข) สามารถสรางคุณคาให
กับผูถือหุนและสังคมไดสูงสุด   ดังนั้น บริษัทฯ จึงทุมเท
ทรัพยากรทั้งในดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ

 

การ
สราง

คณุคารวมกนั   
โภชนาการ น้ำ    

และการพัฒนาชนบท 

ความยั่งยืน  
ปกปองอนาคต 

การปฏิบัติตาม 
หลักปฏิบัติทางธุรกิจของเนสทเล กฎหมาย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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หลักปฏิบัติ 10 ประการในการดำเนินธุรกิจ 

ผูบริโภค 

1
โภชนาการ สุขภาพ  
และคุณภาพชีวิตที่ดี   
เปาหมายหลักของเรา คือ การสงเสริม
ใหผูบริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ทุกที่ทุกเวลาดวยการนำเสนอทางเลือก
ของอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดี
ขึ้นและเสริมสรางสุขภาพมากขึ้น  
ตลอดจนสงเสริมใหผูบริโภคมีวิถีชีวิตที่
เนนการรักษาสุขภาพยิ่งขึ้น  ดังจะเห็น
ไดจากคำขวัญของบริษัทฯ ที่วา  
Good Food, Good Life 

 

2
การประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ  
ไมวาที่ใดในโลก ชื่อของเนสทเลเปน
สัญลักษณที่สะทอนใหเห็นคำมั่น
สัญญาที่บริษัทฯ มีตอผูบริโภควา
ผลิตภัณฑของเราปลอดภัยและมี
มาตรฐานสูง  

 

3
การสื่อสารกับผูบริโภค  
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสื่อสารกับผูบริโภค
ดวยความรับผิดชอบและเชื่อถือได 
โดยเปดโอกาสใหผูบริโภคมีสิทธิไดรับ
ขอมูลเพื่อการพิจารณาเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑที่ตองการ  รวมทั้งสงเสริม
ใหผูบริโภครับประทานอาหารที่ดีตอ
สุขภาพยิ่งขึ้น ซึ่งความเปนสวนบุคคล
ของผูบริโภคเปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความ
สำคัญและเคารพเสมอมา  

 

สิทธิมนุษยชนและ 
ขอปฏิบัติดานแรงงาน 

4
สิทธิมนุษยชน 
ในการดำเนินธุรกิจ 
บรษิทัฯ สนบัสนนุขอตกลงโกลบอล 
คอมแพค็แหงสหประชาชาต ิ(United 
Nations Global Compacts - UNGC) 
ที่วาดวยหลักในการดำเนินการเกี่ยว
กับสิทธิมนุษยชนและขอปฏิบัติดาน
แรงงานอยางเต็มที่ และมุงหวังที่จะ
เปนแบบอยางที่ดีในดานสิทธิมนุษยชน
และขอปฏิบัติดานแรงงานในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 

บุคลากรของเรา   

5
ภาวะผูนำและความรับผิดชอบของ
พนักงาน 
ความสำเร็จขององคกร มาจาก
พนักงานทุกคน  เราปฏิบัติตอกันดวย
ความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและ
กัน  โดยบริษัทฯ คาดหวังใหพนักงาน
ทุกคนสงเสริมและสรางความสำนึกใน
หนาที่ความรับผิดชอบของตน   
บริษัทฯ คัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่
มีความสามารถ มีแรงจูงใจ และเคารพ
ในคานิยมของบริษัทฯ  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังใหโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและความกาวหนาใน
อาชีพแกพนักงานทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน รวมทั้งปกปองความเปน
สวนบุคลลของพนักงาน และจัดการ
อยางเด็ดขาดกับการลวงละเมิดหรือ
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 

 

6
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงาน  
บริษัทฯ มุงมั่นในการปองกันอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ และการเจ็บปวยที่มาจาก
การทำงาน  อีกทั้งปกปองพนักงาน 
ผูรับเหมา ตลอดจนบุคคลอื่นๆ  
ทุกคนที่เกี่ยวของในทุกขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
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ผูขายสินคาและบริการ 
และลูกคา   

7
ความสัมพันธกับผูขายสินคาและ
บริการและลูกคา  
บริษัทฯ มีความประสงคใหผูขายสินคา
และบริการ ผูรับเหมา และพนักงาน
ของบริษัทดังกลาวมีความซื่อสัตย 
มีคุณธรรม และยุติธรรม อีกทั้งยึดมั่น
ปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ 
อยางเครงครัด ในขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ก็มุงมั่นที่จะปฏิบัติเชน
เดียวกันกับลูกคาของเรา 

 

8
เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท  
บริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการ
พัฒนาการผลติผลติผลทางการเกษตร 
ปรบัปรงุสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชนใน
ชนบท ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิต
เพื่อใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนยิ่งขึ้น  

สิ่งแวดลอม   

9
ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม  
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไป
พรอมกับการรักษาสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ  ตลอดจนเลือกใช
ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใชใหม
ดวยวิธีการจัดการอยางยั่งยืน  รวมถึง
การตั้งเปาหมายใหมีของเสียเปนศูนย 

 

10
น้ำ  
บริษัทฯ มุงมั่นในการกำหนดแนวทาง
การใชน้ำดวยวิธีที่ยั่งยืน พรอมทั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอยาง
ตอเนื่อง โดยตระหนักดีวาโลกกำลัง
เผชญิกบัความทาทายในเรื่องของน้ำ
มากขึ้นทุกขณะ การบริหารจัดการ
แหลงทรัพยากรน้ำของโลกดวยความ
รับผิดชอบของผูใชน้ำทุกคนจึงเปนสิ่ง
จำเปนอยางยิ่ง 
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คำอธิบายโดยละเอียดและเว็บไซตเชื่อมสูนโยบายองคกร 
 
ผูบริโภค 

1
โภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี 
เปาหมายหลักของเรา คือ การสงเสริมใหผูบริโภคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุกที่ทุกเวลาดวยการนำเสนอทางเลือกของอาหาร
และเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีขึ้นและเสริมสรางสุขภาพมากขึ้น  
ตลอดจนสงเสริมใหผูบริโภคมีวิถีชีวิตที่เนนการรักษาสุขภาพ
ยิ่งขึ้น   ดังจะเห็นไดจากคำขวัญของบริษัทฯ ที่วา  
Good Food, Good Life  

ดวยความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่มีตอโภชนาการ สุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี  เราจึงพยายามคิดคนเพื่อเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการใหกับผลิตภัณฑ  ตลอดจนปรับปรุงรสชาติ
และความพึงพอใจไปในขณะเดียวกัน   นอกจากนี้ ยังไดมี
การพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธและขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสแกผู
บริโภคในการรับขอมูลขาวสารประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสม 

โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง  
The Nestlé Principles on Nutrition, Health and Wellness 
ที่ www.nestle.com/policies 

 

2
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  
ไมวาที่ใดในโลก ชื่อของเนสทเลเปนสัญลักษณที่สะทอนให
เห็นคำมั่นสัญญาที่บริษัทฯ มีตอผูบริโภควาผลิตภัณฑของ
เราปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง  

ความมุงมั่นของบริษัทฯ ในเรื่องความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดเปนไปโดยเครงครัดไมอาจตอรอง
ได  นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ สะทอนใหเห็นถึงความ
ปรารถนาเพื่อกาวไปสูความเปนเลิศในการ  

สรางความเชื่อมั่นดวยการนำเสนอผลิตภัณฑและบริการ
ที่ตอบสนองความคาดหวังและความตองการของผู
บริโภค    
ปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎระเบียบทั้งของเนสทเลและ
หนวยงานภายนอกบริษัทฯ ในเรื่องคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร 

คุณภาพเปนปณิธานของพวกเราทุกคน   เราทาทายตัวเอง
เสมอเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องจน
สามารถกาวไปอยูในระดับคุณภาพสูงสุด  นอกจากนี้ 
เนสทเลยังคงไวซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารสูงสุด
ในทุกประเทศที่เนสทเลเขาไปดำเนินธุรกิจ 
ดวยระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ  จึงมั่นใจไดวา

ผลิตภัณฑที่นำออกสูตลาดนั้นมีคุณภาพสูง    
โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง The Nestlé 

Quality Policy ที่ www.nestle.com/policies 
 

•

•

 

3
การสื่อสารกับผูบริโภค  
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสื่อสารกับผูบริโภคดวยความรับผิดชอบ
และเชื่อถือได โดยเปดโอกาสใหผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูล
เพื่อการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ตองการ  รวมทั้ง
สงเสริมใหผูบริโภครับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น 
ซึ่งความเปนสวนบุคคลของผูบริโภคเปนสิ่งที่บริษัทฯ 
ใหความสำคัญและเคารพเสมอมา 

กลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจของเนสทเลคือการสงเสริม
และสนับสนุนใหผูบริโภคมีโภชนาการที่สมดุลและดีตอ
สุขภาพยิ่งขึ้น  โดยหลักปฏิบัติวาดวยการสื่อสารกับผูบริโภค
ของเนสทเล ประกอบดวยขอกำหนดในการสื่อสารทางการ
ตลาดไปยังผูบริโภค ซึ่งรวมถึงการนำเสนอและการอธิบาย
ขอมูลเกี่ยวกับอาหารอยางถูกตองและไมสนับสนุนใหเกิด
การบริโภคเกินจำเปน    นอกจากนี้ ยังมีหลักปฏิบัติโดย
เฉพาะวาดวยเรื่องการสื่อสารกับเด็ก  ซึ่งรวมถึงการไม
โฆษณาหรือดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับเด็กอายุต่ำกวา 
6 ป ในขณะที่การโฆษณากับเด็กอายุระหวาง 6-12 ป 
สามารถทำไดเฉพาะในผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑของเนสทเลดานโภชนาการที่ไดกำหนดไว  
รวมทั้งตองกำหนดปริมาณพลังงานที่ไดรับในการบริโภคและ
แสดงปริมาณสวนผสมที่มีผลตอสุขภาพ เชน น้ำตาล เกลือ 
ไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันชนิดทรานส อยางชัดเจน ทั้งนี้ 
หลักปฏิบัติในการสื่อสารกับเด็กของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคที่
จะปกปองเด็กเปนหลักดวยการสรางความมั่นใจวาโฆษณาที่
นำเสนอนั้นไมนำพาใหเขาใจผิด ไมบั่นทอนอำนาจของผู
ปกครอง หรือสรางความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จใน
แบบที่ไมสามารถเปนจริงได รวมทั้งไมกอใหเกิดความรูสึกถึง
ความเรงดวนหรือลอลวงใหเขาใจผิดวาผลิตภัณฑนั้นมีราคา
ถูก  
นโยบายเกี่ยวกับการกลาวอางดานโภชนาการและสุขภาพ

ของเนสทเล  ควบคุมการอางอิงขอมูลสนับสนุนในเชิง
วิทยาศาสตร  ทั้งนี้ โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร
เรื่อง The Nestlé Consumer Communication Principles, 
The Nestlé Policy on Nutrition and Health Claims และ 
The Nestlé Nutritional Profiling System ที่ 
www.nestle.com/policies  
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การทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑอาหารทารก 
เนสทเลมุงมั่นสนับสนุนการใหการเริ่มตนชีวิตของทารกเปน
ไปอยางดีที่สุด ซึ่งหมายความวาบริษัทฯ แนะนำใหเลี้ยง
ทารกดวยนมแมมากกวาอาหารทดแทนอื่นๆ  แตสำหรับ
ทารกที่จำเปนตองใชอาหารทดแทนนมแมอื่นๆ บริษัทฯ ก็ได
พัฒนาผลิตภัณฑนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก แทนที่จะใช
อาหารทดแทนนมแมที่ไมเหมาะสมและเปนอันตรายอยาง
นมผงธรรมดา (Whole milk) เปนตน   นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑอาหารธัญพืช อาหารทารก และนม
ชนิดตางๆ ที่จะชวยใหทารกเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี 
แทนการใชอาหารซึ่งมีโภชนาการต่ำ 

ในการทำตลาดผลิตภัณฑอาหารสำหรับทารกนั้น  
บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑ
สากลวาดวยการโฆษณาและจำหนายอาหารทดแทนนมแม  
ขององคการอนามัยโลก ซึ่งประเทศสมาชิกตางนำไปบังคับ
ใช  สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา บริษัทฯ ไดนำหลักเกณฑ
ดังกลาวขององคการอนามัยโลกไปใชโดยสมัครใจแมวา
รัฐบาลของประเทศนั้นยังไมไดบังคับใชอยางเปนทางการ
ก็ตาม บริษัทฯ มีการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมั่นใจ
วาการดำเนินงานทุกอยางของเราเปนไปตามมาตรฐานดัง
กลาว ไมวารัฐบาลของประเทศนั้นจะมีีระบบการตรวจสอบ
หรือไมก็ตาม  ซึ่งการตรวจสอบนั้นจะมีขึ้นอยางสม่ำเสมอ
โดยบริษัทที่ทำหนาที่ตรวจสอบทางสังคมที่มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับและดำเนินการอยางเปนอิสระ  รายงานการตรวจ
สอบดังกลาวมีการเผยแพรสูสาธารณชนดวย  โปรดดูราย
ละเอียดที่เว็บไซต www.babymilk.nestle.com 
 

สิทธิมนุษยชนและขอปฏิบัติดานแรงงาน 

4
สิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ สนับสนุนขอตกลงโกลบอลคอมแพ็คแหง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compacts - 
UNGC) ที่วาดวยหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษย
ชนและขอปฏิบัติดานแรงงานอยางเต็มที่ และมุงหวังที่จะ
เปนแบบอยางที่ดีในดานสิทธิมนุษยชนและขอปฏิบัติดาน
แรงงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ  

สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชนที่
ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย 
(หลักการ UNGC ขอที่ 1)   
หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปเกี่ยวของกับ
การลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน (หลักการ UNGC ขอที่ 2)  
ตอตานการแสวงหาผลประโยชนกับเด็กในทุกรูปแบบ 
ใหความสำคัญกับสิทธิสวนบุคคลโดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของสิทธิมนุษยชน 
คาดหวงัใหบรษิทัในเครอืทกุแหงในแตละประเทศเคารพและ
ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบดานสทิธมินษุยชนของ
ประเทศนัน้ๆ ในกรณทีีห่ลกัการและขอกำหนดของบรษิทัฯ 
มคีวามเขมงวดกวากฎหมายและขอบงัคบัในทองถิน่นัน้ 
ใหยดึถอืหลกัการและขอกำหนดทีเ่ขมงวดกวาเสมอ 
ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบของบรษิทัในเครอืทกุแหงใน
การเคารพสทิธมินษุยชน ไมวารฐับาลของประเทศทีบ่รษิทั
เขาไปดำเนนิธรุกจิอยูนัน้จะบญัญตักิรอบกฎหมายเพือ่
ปกปองสทิธมินษุยชนในประเทศของตนหรอืไมกต็าม 

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติดังนี้ 

เคารพตอสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมของแรงงานและ
การรับรองสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง (หลักการ UNGC 
ขอที่ 3)   
ขจัดการบังคับใชแรงงานและการใชแรงงานโดยไมสมัคร
ใจ (หลักการ UNGC ขอที่ 4)  
ยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางจริงจัง (หลักการ UNGC 
ขอที่ 5)   
ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจางงานและการประกอบ
อาชีพ (หลักการ UNGC ขอที่ 6)  

บริษัทฯ ยึดถืออนุสัญญาพื้นฐานขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ 8 ฉบับ  โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 87 
วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการ
รวมตัวกัน (1948) และอนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้น
ต่ำในการจางงาน และอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบ
ของแรงงานเด็กที่รายแรงที่สุด ซึ่งบัญญัติขึ้นตามอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก (ขอที่ 32) นอกจากนั้น 
บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามปฏิญญาไตรภาคีเรื่องหลักการวาดวย
สถานประกอบการขามชาติและนโยบายสังคม (ILO)) ณ 
เดือนมีนาคม พ.ศ.2549 และแนวปฏิบัติสำหรับองคกรขาม
ชาติของ OECD ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2543 ดวย 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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บุคลากรของเรา   

5
ภาวะผูนำและความรับผิดชอบของพนักงาน 
ความสำเร็จขององคกร มาจากพนักงานทุกคน  เราปฏิบัติตอ
กันดวยความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน  โดยบริษัทฯ 
คาดหวังใหพนักงานทุกคนสงเสริมและสรางความสำนึกใน
หนาที่ความรับผิดชอบของตน   บริษัทฯ คัดเลือกและสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถ มีแรงจูงใจ และเคารพในคานิยม
ของบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและความกาวหนาในอาชีพแกพนักงานทุกคน
อยางเทาเทียมกัน รวมทั้งปกปองความเปนสวนบุคลลของ
พนักงาน และจัดการอยางเด็ดขาดกับการลวงละเมิดหรือ
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ 

หลักการดานการจัดการและการเปนผูนำของเนสทเล  
หลักการดานการจัดการและการเปนผูนำของเนสทเล กลาว
ถึงวัฒนธรรมและคานิยมพื้นฐานที่บริษัทฯ ประสงคให
บุคลากรทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม  ตลอดจนคุณสมบัติที่
จำเปนตองมีในการบริหารจัดการและการเปนผูบริหารของ
บริษัทฯ   โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง  
The Nestlé Management and Leadership Principles  
ที่ www.nestle.com/policies  

นโยบายวาดวยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  
นโยบายวาดวยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
จะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดใน
เรื่องของพฤติกรรมของพนักงานซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความขัดแยงทางผลประโยชน การตอตานการ
ผูกขาดและการทำธุรกิจอยางยุติธรรม  การใหสินบน 
การทุจริต (หลักการ UNGC ขอที่ 10) การเลือกปฏิบัติและ
การลวงละเมิด และความมีคุณธรรม  โดยบริษัทฯ ยึดมั่นใน
ความสำคัญของการแขงขันอยางอิสระ จึงมุงมั่นที่จะกระทำ
การใดๆ ดวยความมีคุณธรรมในทุกสถานการณ  โปรดอาน
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง The Nestlé Code of 
Business Conduct ที่ www.nestle.com/policies  
นโยบายดานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะกลาวถึง

ทัศนคติตางๆ เชน การเคารพซึ่งกันและกัน  ความไววางใจ 
และความโปรงใสในการทำงานรวมกัน รวมทั้งกระตุนใหมี
การสื่อสารอยางเปดเผยและการใหความรวมมือซึ่งกันและ
กัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นดวยวาความสำเร็จระยะ
ยาวขององคกรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ 
ในการดึงดูด พัฒนา ปกปอง และรักษาพนักงานที่ดีเยี่ยม
และมีคุณสมบัติเหมาะสม 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ

สิทธิของพนักงาน  ไมใหมีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจาก
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เผาพันธุ เพศ อายุ หรือรสนิยมทาง
เพศ  รวมทั้งจะไมยินยอมใหมีการลวงละเมิดไมวาทางกาย
หรือทางวาจาเนื่องดวยเหตุใดๆ ขางตนหรือเหตุอื่นๆ    
บริษัทฯ เคารพตอสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวของพนักงาน
และรับรองสิทธิในการเจรจาตอรองรวม โดยผานทางสหภาพ
หรือรูปแบบของสมาคมอื่นๆ (หลักการ UNGC ขอที่ 3) 
รวมทั้งเคารพสิทธิความเปนสวนบุคคลของพนักงานดวย 

 

6
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  
บริษัทฯ มุงมั่นในการปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการ
เจ็บปวยที่มาจากการทำงาน  อีกทั้งปกปองพนักงาน 
ผูรับเหมา ตลอดจนบุคคลอื่นๆ  ทุกคนที่เกี่ยวของใน
ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน 

นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ของบริษัทฯ กำหนดใหความปลอดภัยเปนเรื่องสำคัญที่สุด
อีกประการหนึ่งในวัฒนธรรมขององคกรที่ทุกคนตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและ
มุงหวังใหพนักงานทุกคนตางมีบทบาทอยางเต็มที่ในการ
ทำใหสภาพแวดลอมในการทำงานมีความปลอดภัย 
นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัสงเสรมิใหพนกังาน ผูรบัเหมา  ตลอดจน
บคุคลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของหรอืไดรบัผลกระทบจากการดำเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัฯ ไดตระหนกัและมคีวามรูในดานความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัเหลานี ้โดยการกำหนดมาตรฐาน
ในระดบัสงู 

บริษัทฯ ติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใชระบบ
การบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และถูกสุขอนามัย 
เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรของเราไดทำงานในสถานที่ที่
ปลอดภัยและมีสุขอนามัย  โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมใน
เอกสารเรื่ือง The Nestlé Policy on Safety and Health at 
Work ที่ www.nestle.com/policies 
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ผูขายสินคาและบริการและลูกคา   

7
ความสัมพันธกับผูขายสินคาและบริการและลูกคา  
บริษัทฯ มีความประสงคใหผูขายสินคาและบริการ ผูรับเหมา 
และพนักงานของบริษัทดังกลาวมีความซื่อสัตย มีคุณธรรม 
และยุติธรรม อีกทั้งยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ 
อยางเครงครัด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มุงมั่นที่จะปฏิบัติ
เชนเดียวกันกับลูกคาของเรา 

หลักปฏิบัติสำหรับผูขายสินคาและบริการของเนสทเล 
กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่บริษัทฯ ประสงคใหผูขายสินคา
และบริการ ผูรับเหมา และพนักงานของบริษัทดังกลาว
เคารพและปฏิบัติตาม  โดยหลักปฏิบัติสำหรับผูขายสินคา
และบริการของเนสทเลนี้ระบุถึงขอพึงปฏิบัติตางๆ รวมถึง 
ความมีคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจ
และแนวปฏิบัติทางดานเกษตรกรรมอยางยั่งยืน  มาตรฐาน
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  

เพื่อกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสำหรับผู
ขายสินคาและบริการของเนสทเลอยางเครงครัด  บริษัทฯ 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเขาตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาคูคา
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาว 
โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง The Nestlé 

Supplier Code ที่ www.nestle.com/policies 
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เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท  
บริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการผลติผลติผล
ทางการเกษตร ปรบัปรงุสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร ชุมชนในชนบท ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ผลิตเพื่อใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนยิ่งขึ้น  

เพื่อใหมั่นใจไดวาโรงงานของเราจะไดรับวัตถุดิบในราคาที่
สามารถแขงขันได รวมทั้งมีคุณภาพและความปลอดภัย
ตามที่กำหนด  

บริษัทฯ มีสวนรวมในการพัฒนาวิถีปฏิบัติและระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว  สรางรายไดใหกับเกษตรกร  รวมทั้งถายทอด
ความรูทางดานเกษตรกรรมแกผูจัดหาวัตถุดิบใหกับ
บริษัทฯ 
บริษัทฯ สนับสนุนการประยุกตใชวิทยาการใหมๆ 
และความกาวหนาในวิทยาศาสตรการเกษตร ซึ่งรวมถึง
การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใชประโยชนหากไดรับการ
ทดสอบยืนยันดวยวิธีทางวิทยาศาสตรและผูบริโภค
ยอมรับแลววาใหผลดีในแงความปลอดภัยของอาหาร 
สภาพแวดลอม การทำการเกษตร และประสิทธิภาพใน
การผลิต  

การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนของเนสทเล (The Sustainable 
Agriculture Initiative Nestlé - SAIN) เปนแนวทางที่
บริษัทฯ ใชในการเขาไปมีสวนรวมในระบบเกษตรกรรมเพื่อ
สนับสนุนแนวทางปฏิบัติดานการเกษตร การพัฒนาชนบท 
กระบวนการและวิธีในการสรรหาวัตถุดิบใหสามารถดำเนิน
ไปอยางยั่งยืนไดในระยะยาว  โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติม
ในเอกสารเรื่อง The Nestlé Policy on Environmental 
Sustainability  ที่ www.nestle.com/policies 

•

•
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สิ่งแวดลอม   

9
ความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม   
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปพรอมกับการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  
ตลอดจนเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใชใหมดวย
วิธีการจัดการอยางยั่งยืน  รวมถึงการตั้งเปาหมายใหมีของ
เสียเปนศูนย 

บริษัทฯ ลงทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  โดยนโยบายความยั่งยืนทาง
ดานสิ่งแวดลอมของเนสทเล ไดรวมเอาหลักการ 3 ประการ
ของขอตกลงโกลบอลคอมแพ็คแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมไวดวย (หลักการขอที่ 7, 8 และ 9)  
บริษัทฯ นำแนวทางวงจรชีวิตของผลิตภัณฑมาใชในการ

วิเคราะหเพื่อประสานงานกับทุกภาคสวน ตั้งแตแหลงเพาะ
ปลูกวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภคเพื่อลดผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากผลิตภัณฑและการดำเนินธุรกิจของเรา
ใหอยูในระดับต่ำที่สุด   ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสำคัญสูงสุด
มี 4 ประการดวยกัน คือ  น้ำ วัตถุดิบทางดานการเกษตร 
การผลิตผลิตภัณฑ และการจัดจำหนาย รวมถึงบรรจุภัณฑ 
โดยบริษัทฯ ไดนำนโยบายมาใชผานทางขอปฏิบัติวาดวย
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของเนสทเล  
บริษัทฯ เชื่อวาการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปนความ

รับผิดชอบรวมกันและจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุก
ภาคสวนของสังคม บริษัทฯ มุงมั่นที่จะยังคงเปนผูนำในเรื่อง
นี้ตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย  โปรดอานรายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง The Nestlé Policy on 
Environmental Sustainability ที ่www.nestle.com/policies  
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น้ำ  
บริษัทฯ มุงมั่นในการกำหนดแนวทางการใชน้ำดวยวิธีที่
ยั่งยืน พรอมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอยางตอเนื่อง  
โดยตระหนักดีวาโลกกำลังเผชิญกับความทาทายในเรื่องของ
น้ำมากขึ้นทุกขณะ  การบริหารจัดการแหลงทรัพยากรน้ำ
ของโลกดวยความรับผิดชอบของผูใชน้ำทุกคนจึงเปนสิ่ง
จำเปนอยางยิ่ง 

น้ำเปนเรื่องหนึ่งที่เนสทเลใหความสำคัญเปนอยางมาก    
ในเอกสารปณิธานของเนสทเลเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ไดกำหนด
ลำดับความสำคัญและเปาหมายในการใชน้ำดวยความ
รับผิดชอบ   ซึ่งไดแก ความพยายามของบริษัทฯ ในการลด
ปริมาณการใชน้ำในขั้นตอนการผลิต  การกำกับดูแลใหการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรมขององคกรคำนึงถึงแหลงทรัพยากรน้ำ
ในทองถิ่น  การกำกับดูแลใหน้ำที่ปลอยลงสูแหลงน้ำ
สาธารณะในธรรมชาติตองสะอาด  การทำความเขาใจกับผู
จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลักดันใหมีการอนุรักษน้ำ โดยเฉพาะใน
กลุมเกษตรกร  ตลอดจนการประชาสัมพันธไปยังภาคสวน
อื่นๆ ใหตระหนักถึงการอนุรักษน้ำและการเขาถึงแหลงน้ำ 
ซึ่งเนสทเลเปนผูประกอบการรายหนึ่งที่รวมกอตั้งและลงนาม 
ใน CEO Water Mandate ภายใตขอตกลงโกลบอลคอมแพค็ 
แหงสหประชาชาติ (United Nations Global Compact)  
มีการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงน้ำ

โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารจัดการแหลงทรัพยากร
น้ำของบริษัทฯ สำหรับการจัดการน้ำภายในโรงงานดำเนิน
การโดยผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม โดยสอดคลองกับระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของเนสทเล 
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของทุกคนในการเขาถึงน้ำสะอาด

ตามความจำเปนพื้นฐาน 
โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารเรื่อง Every 

Drop Counts ที่  www.nestle.com/policies   
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การตรวจสอบ 

 
หลักปฏิบัติทางธุรกิจของเนสทเลเปนสิ่งที่ผูบริหารและ
พนักงานทุกคนของเนสทเลตองยึดถือและปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด  และยังสอดแทรกอยูในแผนงานตางๆ  การตรวจ
สอบ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
บริษัทฯ อีกดวย 
หลักปฏิบัติทางธุรกิจนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายและ

ขอกำหนด กฎระเบียบในแตละเรื่อง ซึ่งมีการอธิบายขั้นตอน
ในการปฏิบัติโดยละเอียด ดูแผนผังการเชื่อมโยงของเนื้อหา
ในแตละเรื่องกับนโยบายและหลักปฏิบัติที่อางถึง (ที่ปก
หนาดานใน) 
ผูตรวจสอบของเนสทเลจะทำการตรวจสอบการดำเนิน

งานขององคกรอยางสม่ำเสมอ วาเปนไปตามหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจนี้หรือไม  โดยการตรวจสอบจะเปนไปตามขั้นตอนที่
ระบุไวอยางชัดเจน ซึ่งเผยแพรบนอินทราเน็ตของกลุม
บริษัทเนสทเลเพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถศึกษาขอมูลได  
สวนการดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และคุณธรรม
ในการดำเนินธุรกิจนั้น  จะมีการประเมินผานทางโปรแกรม 
CARE ซึ่งดำเนินการโดยเครือขายบริษัทผูตรวจสอบอิสระ
ภายนอกบริษัทฯ  นอกจากนี้  ผูตรวจสอบอิสระภายนอกยัง
ทำหนาที่ตรวจสอบรายงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการสราง
คุณคารวมกัน  ทั้งในแงของความถูกตองและความ
สอดคลอง โดยหลังจากศึกษาระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ จนเปนที่เขาใจแลว KPMG ซึ่งเปนผูตรวจสอบ
ภายนอกจะพิจารณาวาหลักปฏิบัติทางธุรกิจนี้จะสอดคลอง
และเขากับกรอบการกำกับดูแลองคกรโดยรวมของกลุม
บริษัทฯ ไดอยางไร    
ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบจะ

รายงานไปยังคณะกรรมการบริหารของเนสทเล เอส.เอ. 
โดยผานคณะกรรมการตรวจสอบ ( ฺBoard of Audit 
Committee) ของกลุมบริษัทเนสทเล 




