
ท ำไมบริษทับุหร่ี 

คบไม่ได้ 
บังอร ฤทธิภักดี 
ผูอ้  ำนวยกำร SEATCA 



1. มุ่งก ำไรบนควำม
เจบ็ป่วยและชีวิตของ
ลูกคำ้

ท ำไมบริษทับุหร่ีคบไม่ได้ 



ปัจจุบนัมี
ผูเ้สียชีวิตจำก

บุหร่ี 5.9 ล้าน
คนต่อปี 



บหุรี:่ สาเหตกุารตายทีส่ าคญัทีส่ดุ   
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ก ำไร 105,000,000,000 บาท 

ปี  2553: ก ำไรสุทธิ 
ของ 6 บริษทั  

= 35,000 ลำ้นเหรียญ  
เท่ำกบัก ำไรของโคก้  
ไมโครซอพ และแมค

โดนลัรวมกนั 



ก าไรสุทธิของบริษทับุหร่ี (2553) 
บริษทับุหร่ีแห่งชาตจิีน 496,000  ล้านบาท 
ฟิลลิป มอริสอลัเทรีย  232,500  ลำ้นบำท 
บริติชอเมริกนัโทแบคโก 130,200  ลำ้นบำท 
ฟิลลิป มอริส USA 120,900 ลำ้นบำท 
อิมพิเรียลโทแบคโก   62,000  ลำ้นบำท 
แจแปนโทแบคโก   46,500  ลำ้นบำท 
โรงงำนยำสูบไทย     5,817  ลำ้นบำท 
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ก าไรบนความสูญเสีย 
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ทุก 183,000  
บาท ที่บริษัท

บุหร่ีได้เป็นก าไร  

ท าให้มี
ผู้เสียชีวิต  

1 คน 



ก าไรบนความสูญเสีย 
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ส่วนแบ่งตลาด (%) ท าให้คนตาย 

ฟิลลปิ มอริส 18.6 911,400  คน 

บีเอที 16.9 828,100  คน 

ศาสตราจารยไ์ซมอน แชปแมน 
มหาวทิยาลยัซดินยี ์ออสเตรเลยี 



รำยไดข้องผูบ้ริหำร
บริษทับุหร่ี 



โบนัสและสิทธิประโยชน์ของ CEO บริษทับุหร่ี 
(พ.ศ.2553) 

Michael  Szymanczyk  (Philip Morris USA) 744  ล้านบาท 

Louis Camilleri  (Philip Morris International) 669.6  ลำ้นบำท 

Alison Cooper (Imperial Tobacco) 102.3  ลำ้นบำท 

Nicandro Durante (British American Tobacco) 74.4   ลำ้นบำท 
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“ถำ้คุณสำมำรถท ำกำรตลำด ขำยสินคำ้ท่ีฆ่ำ 
ผูบ้ริโภคได ้คุณกส็ำมำรถขำยไดทุ้กอยำ่ง” 

ค ำพูดของบริษทับหุร่ี 



2. มุ่งล่ำลกูคำ้
เยำวชน

ท ำไมบริษทับุหร่ีคบไม่ได้ 



“เยาวชนในวันนี ้คือ ลูกค้า 
คนส าคัญในวันพรุ่งนี”้ 

 

Today's teenagers are 
tomorrow's potential regular 

customers,"  
 

1981 PM report sent from researcher  

Myron E. Johnston to Robert B. Seligman,  

the vice president of research and development  

at Philip Morris in Richmond. 

บ.บุหร่ี คดิอย่างไรกบัเยาวชน 





เยาวชนคอืกลุม่เป้าหมายส าคญั 

Adventure Outdoor life F-1 World Cup 



ล่าแม้กระทั่งลูกค้าผู้หญิง 



Photos: Piyarat Nimpitakpong 

ใช้ผู้หญิงเป็นเคร่ืองมือ 



Photos: Piyarat Nimpitakpong 

ใช้ผู้หญิงเป็นเคร่ืองมือ 



3. ขดัขวำงนโยบำย
ควบคุมยำสูบ

ท ำไมบริษทับุหร่ีคบไม่ได้ 



แทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบู 

• คดัค้านการขึน้ภาษยีาสูบ 
• คดัค้านค าเตือนขนาดใหญ่และเป็น

รูปภาพ 
• คดัค้านการห้ามตั้งโชว์ซองบุหร่ี 
• คดัค้านการห้ามสูบบุหร่ี 100% 
• ชะลอการออกกฏหมาย 
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CSR  
คอืเครือ่งมอืส าคญั 



CSR คอืเครือ่งมอืส าคญั  

การใหท้นุสนับสนุนของบรษัิทบหุรี ่(ปี 2552 –2554)  

 

  

 

โรงงานยาสบู  

199,937,352  บาท  

ฟิลลปิ มอร์ริส ประเทศไทย 
จ ากดั 

12,042,764 บาท  



วัตถปุระสงคใ์นการท า CSR 

• เพื่อหาพวก 
การให้เงนิสนับสนุนเป็นการสร้างฐานทางสังคมที่ดีที่สุด เพราะบรรดาผู้รับ
เงนิย่อมส านึกในความเอือ้เฟ้ือของผู้ให้เงนิ หรืออย่างน้อยที่สุดกไ็ม่คัดค้าน
บริษัทบุหร่ีอีกต่อไป 

• เพื่อสร้างภาพลักษณ์   
การที่ ช่ือของบริษัทบุหร่ีปรากฏคู่กับองค์กรที่มีช่ือเสียงหรือหน่วยงานของรัฐ 
ย่อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทบุหร่ี 



วัตถปุระสงคใ์นการท า CSR 

• เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์กับผู้มีอ านาจในวงการรัฐบาล 

• เพื่อบั่นทอนพลังของฝ่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี ท าให้
สังคมเหน็ว่ากลุ่มนีเ้ป็นพวกใจแคบ 

• ท าให้ข้อมูลหรือประเดน็ของบริษัทบุหร่ีมีน า้หนักมากขึน้ 

 



ท าบญุ หรอื ลงทนุ? 

“เราไม่เคยใช้ค าว่า “ท าบุญ” ที่หมายถงึว่า เราท าไปโดยไม่
หวังผลตอบแทน ไม่มีการบริจาคเงนิใดๆ ท าไปโดยไม่หวัง
ผล”  

 

นายจอร์ช นอช  เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฟิลปิ มอร์ริส 

( เอกสาร “Smoke & Mirror : How the tobacco Industry Buys & 

Lies Its Way to Power & Profits”. Advocacy Institute, 

August, 1998) 

 



บริษทับุหร่ี 
เช่ือถือได้หรือ 



ปี 1963 

“Nicotine is addictive. We are, then, 
in the business of selling nicotine—an 
addictive drug.” 

 (Brown & Williamson, 1963) 
A. Yeaman, “Implications of Battelle Hippo I & II and the Griffith 

Filter,” 17 July 1963, Document Number 1802.05, 
http://www.library.ucsf.edu/tobacco/docs/html/1802.05/. 

 





บรษิทับหุรีน่า่เชือ่ถอืหรอืไม ่

การส ารวจความน่าเชื่อถือของธุรกจิระดบัโลก  

โดยการส ารวจผู้บริโภค 80,000  คน  

จาก 32 ประเทศ โดย Reputation Institute   
ที่เชี่ยวชาญการบริหารจดัการความน่าเชื่อขององค์กร 

พ.ศ. 2553 
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ธุรกจิยาสูบ  มีความน่าเช่ือถืออยู่ที่อันดับสุดท้าย
ของ 25 ประเภทธุรกิจที่ท าการส ารวจ 



ขอ้เสนอตอ่รฐับาลและสงัคมไทย 

1. รัฐบาลออกกฏหมายห้ามบริษัทบุหร่ีท า CSR 

2. องค์กรต่างๆ ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทบุหร่ี 

3. ส่ือมวลชนไม่เผยแพร่กิจกรรมของบริษัทบุหร่ี 

4. เยาวชนและสังคมไทยรู้ให้ทนัเล่ห์ของบริษัทบุหร่ี 

 

 




