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“ซีอีโอ เนสท์ เล่ เวิลด์ ไวด์ ” เยือนไทย แจงแผนขยายธุรกิจ
 “เนสท์ เล่ แน่ วแน่ ในการปั กหลักลงทุนทําธุรกิจในไทยในระยะยาว เราเชื่อมั่นในอนาคต
ของประเทศไทย” – มร. บุลเก้ ประธานคณะผู้บริหาร เนสท์ เล่ เอส.เอ.
 เผยเตรียมลงทุน 3.5 พันล้ านบาทในไทยในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า
กรุงเทพฯ (29 ส.ค. 54) – วานนี ้ มร. พอล บุลเก้ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เนสท์ เล่ เอส.เอ. ซึ่งมี
สํานักงานใหญ่ ณ เมืองเวเว่ ย์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ เป็ นเวลา 2 วัน เพื่อร่วม
การประชุมทบทวนผลการดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาคร่วมกับผู้บริหารของเนสท์เล่รวมกว่า 180 คน ในการนี ้ยัง
ได้ ประกาศแผนการลงทุนมูลค่ามหาศาลในประเทศไทยในอีก 2 ปี อีกด้ วย
มร. บุลเก้ เปิ ดเผยว่า “ธุรกิจของเนสท์เล่ในประเทศไทยกําลังขยายตัวอย่างน่าพอใจ โดยมีอตั ราการเติบโต
มากกว่า 10% ในปี 2553 อันเป็ นผลมาจากความเชื่อมัน่ ที่ผ้ บู ริ โภคชาวไทยที่มีตอ่ แบรนด์และคุณภาพใน
ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราจากฐานการผลิตในประเทศไทยไปยังตลาดประเทศ ทัง้
ในแถบเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ รวมกว่า 44 ประเทศ”
“โรงงานของเนสท์เล่ในเมืองไทยสามารถผลิตสินค้ าได้ มาตรฐานสูงสุดระดับโลก ช่วยให้ เราสามารถรักษาระดับ
การส่งออกไว้ ได้ ในระดับที่สงู มาก คิดเป็ นมูลค่ากว่า 4.4 พันล้ านบาทในปี 2553” มร. บุลเก้ กล่าว
“ยิ่งไปกว่านั ้น ความพิถีพิถนั ของผู้บริ โภคชาวไทย และการให้ ความสําคัญกับสินค้ าคุณภาพที่มีประโยชน์ตอ่
สุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการนัน้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เนสท์เล่จงึ มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน จึงช่วย
กระตุ้นการเติบโตด้ านยอดขายภายในประเทศให้ กบั เรา” มร. บุลเก้ กล่าว
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มร. บุลเก้ กล่าวว่า “จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของเราจากธุรกิจในประเทศและธุรกิจส่งออกเนสท์เล่จึงมี
แผนลงทุนอย่างต่อเนื่องในไทยกว่า 3.5 พันล้ านบาทในอีก 2 ปี ข้ างหน้ า โดยจะมุง่ เน้ นไปที่การขยาย
โรงงานผลิตเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์กาแฟและไอศกรีม รวมถึงการจัดตังห้
้ องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เป็ นศูนย์ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนสท์เล่”
มร. บุลเก้ กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อกลยุทธ์ของเนสท์เล่ ทังระดั
้ บโลกและระดับเอเซีย
เนื่องด้ วยประเทศไทยดูแลธุรกิจของเนสท์เล่ในภูมิภาคด้ วย จุดมุง่ หมายของการเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ของผมก็คือ เพื่อยืนยันต่อชาวเนสท์เล่ในเมืองไทย เกี่ยวกับพันธกิจที่เนสท์เล่มีตอ่ ประเทศไทยในระยะยาว
และความเชื่อมัน่ ของเราต่ออนาคตทางเศรษฐกิจไทย รวมถึงความคาดหวังที่เรามีตอ่ ศักยภาพอันมหาศาลของ
ตลาดเมืองไทย และภูมิภาคอินโดไชน่า”
“เราตระหนักว่ากุญแจสูค่ วามสําเร็ จระยะยาวในตลาดเมืองไทยนัน้ มีปัจจัยสําคัญคือ ความเข้ าใจ และการตอบสนองต่อความต้ องการที่ปรับเปลีย่ นอยูเ่ สมอของผู้บริ โภคชาวไทย รวมถึงชุมชนที่เราเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
ด้ วยการสร้ างคุณค่าในทุกขันตอนที
้
่เรามีสว่ นร่วม” มร. บุลเก้ กล่าว
มร. บุลเก้ กล่าวว่า บริ ษัทกําลังเร่ งดําเนินโครงการต่างๆ ภายใต้ แนวคิด “การสร้ างคุณค่าร่วมกับสังคม” ซึง่ เน้ น
ที่ความสําคัญของการสร้ างคุณค่าต่อสังคมและผู้ถือหุ้นของบริษัทไปพร้ อมๆ กัน สอดคล้ องกับพันธกิจของ
เนสท์เล่ในการรักษาการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในประเทศไทย
“การสร้ างคุณค่าร่วมกับสังคมเป็ นส่วนประกอบพื ้นฐานของแนวทางการดําเนินธุรกิจของเนสท์เล่ในประเทศไทย เรามุง่ เน้ นที่องค์ประกอบซึง่ เป็ นแกนหลักในการทํากิจกรรมทางธุรกิจหลักของเรา ได้ แก่ โภชนาการ นํ ้า
และการพัฒนาชุมชน ซึง่ สามารถจะสร้ างคุณค่าต่อสังคมและผู้ถือหุ้นได้ ดีที่สดุ อาทิ ในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า เราจะ
รับซื ้อกาแฟโดยตรงจากเกษตรกรชาวกาแฟไทยกว่า 12,500 ราย ในพื ้นที่ปลูกกาแฟหลักของไทย ซึง่ จะช่วยให้
ผู้ปลูกกาแฟในเมืองไทยขายผลผลิตได้ ในราคาที่ดี สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนั ้นเรายังจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ จา่ ยประมาณครึ่งหนึง่ ของเกษตรกรในการซื ้อต้ นกล้ าพันธุ์ที่ให้
ผลผลิตสูง ซึง่ นอกจากจะเป็ นการช่วยเกษตรกรไทยแล้ ว ยังช่วยให้ เนสท์เล่มีแหล่งวัตถุดิบกาแฟที่มีคณ
ุ ภาพสูง
เชื่อถือได้ และมีความยัง่ ยืนกว่าแหล่งอื่นทัว่ ๆ ไปอีกด้ วย จึงนับเป็ นการผสานผลประโยชน์ที่ลงตัว อันเป็ น
แบบอย่างของการสร้ างคุณค่าร่วมกับสังคมที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริ ง” มร. บุลเก้ กล่าว
มร. บุลเก้ กล่าวสรุปว่า เนสท์เล่จะเพิ่มการกระจายกล้ าพันธุ์กาแฟเป็ นประมาณ 6,000,000 ต้ น ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
###

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท เนสท์ เล่ (ไทย) จํากัด
บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จํากัด
บงกช แพบรรยง
ปานตา พูนทรัพย์มณี (ต่อ 116) หรื อ
โทรศัพท์ 02 657 8827
ชัชฎาภา วิจิตรานนท์ (ต่อ 111)
bongkod.paebunyong@th.nestle.com
โทรศัพท์ 02 664 9500 โทรสาร 02 664 9515

