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1 มิถุนายน 2018

ประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และโลกอนาคต เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน

ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อ 200,000 ปีที่แล้ว

มนุษย์ก็ได้สร้าง และสะสมองค์ความรู้เรื่อยมา

สิ่งนี้เราเรียกว่า “เทคโนโลยี”

มนุษย์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีความเป็นอยู ่ที่สะดวกสบายกว่ามนุษย์ 
ใน 100 ปีที่แล้ว

เพราะมนุษย์ในตอนนี้ได้ต่อยอดเทคโนโลยีที่สะสมมาได้มากกว่า

และมนุษย์ ใน 100 ปีข้างหน้า ก็น่าจะสบายกว่ามนุษย์ ในตอนนี้ 
อีกหลายร้อยเท่าเช่นกัน

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมดในโลกตอนนี้ ก็คงจะเทียบไม่ได้เลย กับสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การที่มนุษย์ได้เรียนรู ้ประวัติศาสตร์ และเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
จะท�าให้เราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเข้าใจโลกนี้ได้ดีขึ้น

ในการเชื่อมโยง ทุกคนอาจมีมุมมองเป็นของตนเองที่แตกต่างกันตามแต่
จินตนาการของตน

ค�ำน�ำ
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และนี่แหละ คือเสน่ห์ของ “ลงทุนแมน”...

“ลงทุนแมน” ไม่ได้เป็นผู้ฉลาดที่สุดในทุกเรื่องราว แต่ “ลงทุนแมน” 
จะน�าเสนอประเด็นในแต่ละเรื่องให้เราฉุกคิดได้บ้าง และผู้อ่านสามารถ 
น�าความคิดของตนเองไปต่อยอดในเรื่องราวนั้นได้

สิ่งที่ “ลงทุนแมน” เขียน 1 ประโยค อาจจะมีคนน�าเรื่องนี้ ไปคิดต่อ 
ยอดเป็น 1,000 รูปแบบ

เพียงแค่นี้ ก็น่าจะท�าให้เกิดกระบวนการที่เป็นแรงผลักดันสังคมให้ก้าวไป
ข้างหน้าได้

ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณผู ้อ ่านทุกท่านที่สนับสนุน และติดตามกันมา 
จนท�าให้ตอนนี้ เพจ Facebook “ลงทุนแมน” มีผู้ติดตาม 630,000 คน

ส�าหรับในหนังสือ ลงทุนแมน 4.0 นี้ จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ 
ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ไปจนถึงเรื่องน่ารู้ทั่วไป ที่แต่ละเรื่องอาจมีเบื้องหลังที่น่าสนใจซ่อนอยู่

“ลงทุนแมน” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ความรู้มากขึ้นจากหนังสือ
ลงทุนแมน 4.0 เล่มนี้

ซึ่งเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ

เราก็น่าจะได้เข้าใจมากขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้

ว่า อดีต ปัจจุบัน และอนาคต มีความสัมพันธ์กันอย่างไร…

ลงทุนแมน
Facebook : ลงทุนแมน
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Booking.com 
ดีลแห่งทศวรรษ

ทุกคนน่าจะเคยใชเว็บไซตนี้

เว็บไซตจองที่พักยอดนิยม

แตรูไหมวา เรื่องนี้มีดีลที่น่าสนใจซอนอยู

ลงทุนแมนจะเลาใหฟัง

Booking.com ใหบริการจองที่พักตางๆ ไมวาจะเปนโรงแรมหาดาว โรงแรม
ทองถิ่น หรือแมแตโฮสเทล โดยมีจุดเดนที่โปรโมชั่นการจองแบบ “จองกอน
จายทีหลัง” หรือแมกระทั่งยกเลิกฟรี ไมมีคาธรรมเนียม

แล้วใครเป็นเจ้าของเว็บไซตนี้?

เว็บไซตนี้ถูกกอตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โดย Mr. Geert Jan 
Bruinma โดยมีส�านักงานอยูที่เมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด

Mr. Geert เลาวา กอนที่จะมีระบบจองหองพักทางอินเทอรเน็ตนั้น การจอง
หองพักสักที่ ถือเปนเรื่องที่ยุงยากพอสมควร โดยเฉพาะการจองหองพักใน
ตางประเทศ
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ครั้งหนึ่งเขาตองเดินทางไปตางประเทศ โดยการจองหองพักเริ่มจากคนหาชื่อ
โรงแรมที่ตองการ คนหาเบอรโทรศัพทของโรงแรม หารหัสโทรศัพทระหวาง
ประเทศ โทร. คุยกับโอเปอเรเตอรโรงแรมเรื่องรายละเอียดตางๆ (แคนึกภาพ
ตามกป็วดหวัแลว) ซึง่ถอืวาวุนวายกบัทัง้ตวันกัทองเทีย่ว และเจาของทีพ่กัเปน
อยางมาก

จากการก�าเนดิขึน้ของระบบอนิเทอรเนต็ Mr. Geert จงึเกดิไอเดยีทีจ่ะท�าระบบ
จองหองพักออนไลนที่สะดวกสบายตอทั้งนักทองเที่ยวและโรงแรม โดยใช
เทคโนโลยีในการแกปัญหา

Mr. Geert ยอนความทรงจ�าในชวงกอตั้งเว็บไซตใหมๆ วา ตองพบอุปสรรค
มากมายในชวงเริ่มตน ไมวาจะเปนความน่าเชื่อถือในการท�าธุรกิจ การติดตอ
ประสานงาน จ�านวนพนักงานที่นอย หรือแมกระทั่งปัญหาทางเทคนิค เชน 
ระบบลม ขอมูลสูญหาย

เขาเคยใหสมัภาษณกบันติยสารแหงหนึง่วา กอนจะตัง้เวบ็ไซตเขาถงึกบัลงทนุ
ไปซือ้หนงัสอืเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอรชื่อ Teach Yourself Perl 5 in 21 days 
โดยอานติดตอกันเปนสิบวัน เพื่อที่จะเขียนระบบเว็บไซตของตัวเอง

หลังจากการท�างานหนัก ในวนัที่ 8 กุมภาพันธ 2540 ลูกคาคนแรกของเว็บไซต 
ก็ไดท�าการจองและเขาพักส�าเร็จผานระบบของเขาเปนรายแรก ซึ่งเขากลาว
วา นี่เปนโมเมนตที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียว

หลังจากนั้น Booking.com ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด

แตจุดพีคอยูตอจากตรงนี้...

ในปี 2548 หรือเพียง 7 ปี หลังจากกอตั้ง Priceline Group บริษัทสัญชาติ
อเมริกัน ซึ่งเปนบริษัทคลาย Booking.com ใหบริการจองโรงแรม รถเชา และ
สายการบิน ไดเขามาเจรจาซื้อเว็บไซต Booking.com ในวงเงินกวา 133 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 4,500 ลานบาท) ซึ่งถือวาเยอะมากในยุคนั้น 
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กับเว็บไซตเล็กๆ ที่เพิ่งกอตั้ง โดย Priceline Group เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
เว็บไซต ซึ่งขณะนั้นเติบโตอยางมากในยุโรป

นอกจาก Booking.com แลว ปัจจุบัน Priceline Group เปนเจาของธุรกิจ
ประเภท Reservation Online Services มากมาย เชน 

•  Priceline.com – ใหบริการการจองทัวร รถเชา โรงแรม ตั๋วเครื่อง
บินในอเมริกา

•  agoda.com – ใหบริการการจองที่พัก โดยเนนใหบริการลูกคาใน
โซนเอเชียแปซิฟิก

•  Kayak – ใหบริการจองและเปรียบเทียบตั๋วเครื่องบินตางๆ 

•  OpenTable – บริการจองรานอาหาร

รายไดของ Priceline Group

•  ปี 2557 รายได 2.8 แสนลานบาท ก�าไร 7.9 หมื่นลานบาท

•  ปี 2558 รายได 3.0 แสนลานบาท ก�าไร 8.3 หมื่นลานบาท

•  ปี 2559 รายได 3.5 แสนลานบาท ก�าไร 7.0 หมื่นลานบาท

โดยรายไดหลักกวา 90% มาจากคาคอมมิชชั่นและที่เหลือจากการโฆษณา

ทีน่่าสนใจคอื ปัจจบุนั Booking.com เปนแหลงรายไดทีส่�าคญัทีส่ดุของ Priceline 
Group โดยประมาณการวาเปนรายไดกวา 2 ใน 3 ของทั้งบริษัทเลยทีเดียว

ปี 2548

จากเม็ดเงินเพียง 4,500 ลานบาท ที่ Priceline Group ลงทุนไป
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12 ปีผ่านไป

ปี 2560

ถาคิดจากมูลคาตลาด (Market cap.) ของ Priceline Group ตอนนี้มีมูลคา 
3,200,000 ลานบาท มลูคาของ Booking.com ทีเ่ปน 2 ใน 3 จะมมีลูคาประมาณ 
2,000,000 ลานบาท

จาก 4,500 ลาน ไป 2,000,000 ลาน ใน 12 ปี…

ก็คงจะไม่เกินไปที่จะพูดว่า

ดีลนี้ เป็นหนึ่งในดีลซื้อกิจการที่นาทึ่งที่สุดในทศวรรษนี้...

เขียน ณ วันที่ 16/10/2560



ลงทุนแมน 4.0  13

ไวน์ไทย 8,000 ล้ำน

Passion ไมไดหาเจอกันไดงายๆ 

แตส�าหรับคนที่หา Passion เจอแลว

ขอใหสนุกกับมันไปเรื่อยๆ 

เหมือนเรื่องของสยามไวเนอรี่...

ยอนกลบัไปเมื่อ 35 ปีทีแ่ลว ในปี 2525 สยามไวเนอรี่ไดกอตัง้ขึน้โดย คณุเฉลมิ 
อยูวิทยา ซึ่งเปนบุตรชายคนรองของคุณเฉลียว อยูวิทยา มหาเศรษฐี 
กระทิงแดง

ดวยความรักหลงใหลในเรื่องของไวนมาโดยตลอดตั้งแตสมัยเรียน ในชวง 
เริ่มตนธุรกิจ คุณเฉลิมมีความตองการที่จะปลูกองุนในเมืองไทย เพื่อที่จะผลิต
ไวนชั้นยอด แตก็ยังหาพื้นที่ไมได

ชวงนั้นมีความผูกพันกับอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดท�าใหพบปะ
รูจักกับทานรองวุฒิ สุมิตร (อดีตรองราชเลขาธิการ) ซึ่งทานรองวุฒิไดแนะน�า
คณุเฉลมิใหไปทดลองปลกูองุนที่โครงการอนัเนื่องมาจากประราชด�าร ิ“โครงการ
หวยทราย”
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ดวยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ท�าใหคุณเฉลิมไดรับพระราชทานที่ดินใกลอางเก็บน�้าจ�านวน 10 ไร ซึ่งพื้นที่
สวนนัน้มลีกัษณะเปนดนิปนทราย และคอนขางเปนแหลงทีแ่รธาตอุาหารนอย 
แตคุณเฉลิมก็ไดตั้งมั่นที่จะทดลองปลูกดู

แตผลลัพธเปนที่น่าแปลกใจอยางมาก ผลผลิตองุนออกมาไดดี ขนาดของผล
องุนสม�า่เสมอ ไดมาตรฐาน ท�าใหคณุเฉลมิมัน่ใจและไดท�าการสัง่ถงัไมโอ๊คจาก
ฝรั่งเศส เพื่อมาบมองุน โดยใชเวลาบมมากกวา 1 ปี และน�ามาบรรจุขวด

เมื่อคณุเฉลมิท�าไวนส�าเรจ็ ก็ไดทลูเกลาขอพระราชทานนามของไวน โดยขอใช
ชื่อวา “BIN 9” หรือที่อานวา BIN เลขที่ 9 ซึ่งเปนเวลาประจวบเหมาะพอดีของ
ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จครองราชยครบ 60 ปี ท�าใหคุณเฉลิมไดมี
โอกาสน�าไวน BIN 9 ขึ้นเสิรฟบนโต๊ะใหแขกผูรวมในงานเฉลิมฉลองนี้ดวย

ตอมาเมื่อการทดลองปลกูองุนของคณุเฉลมิส�าเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ีท�าใหมกีาร
ขยายการปลูกไปที่บานคอกชาง ต�าบลหนองพลับ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เดิมทีเปนไรสับปะรด เปนพื้นที่อยูในหุบเขา หางทะเล 40 กิโลเมตร โดยใชชื่อ
ไรองุนแหงนี้วา “Hua Hin Hills Vineyard” ในปัจจุบันไดท�าการรีแบรนดเปน 
“Monsoon Valley Vineyard” (ไรองุนมอนซูน แวลลีย วินยารด) แลว

แตดวยวิสัยทัศนของคุณเฉลิมที่ตองการสรางวัฒนธรรมการดื่มไวน ตลอดจน
การขายไวนใหประสบความส�าเรจ็ในไทย คณุเฉลมินัน้ทราบดวีาตองใชวธิคีอยๆ 
ปรับการรับรสชาติของคนไทย จึงเปนเหตุที่ท�าให สปาย “ไวนคูลเลอร 
(Spy Wine Cooler)” ก�าเนิดขึ้น สรางยอดขายไดมากมาย มากกวา 180 ลาน
ขวดตอปี และเปนเครื่องดื่มที่มีความนิยมเปนอยางมากในกลุมผูหญิงอีกดวย

ตลอดเวลาที่ผานมาหลายปี สยามไวเนอรี่สามารถสรางกลุมธุรกิจขึ้นหลาย
บริษัทดวยกัน เชน 
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1. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จ�ากัด ส�านักงานใหญ

• ปี 2558 รายได 987 ลานบาท

• ปี 2559 รายได 488 ลานบาท

2. บริษัท สยามไวเนอรี่ จ�ากัด โรงผลิตไวน์

• ปี 2558 รายได 2,934 ลานบาท

• ปี 2559 รายได 2,661 ลานบาท

3. บริษัท สยาม ไวเนอรี่คอมเมอร์เชี่ยล จ�ากัด คลังสินคา และขายสง

• ปี 2558 รายได 4,992 ลานบาท

• ปี 2559 รายได 4,966 ลานบาท

ที่น่าสนใจคือ ไรองุน Monsoon Valley Vineyard สามารถสงเสริมการทอง
เที่ยวและอาหารไทยไดเปนอยางดี สรางเม็ดเงินมหาศาลที่หัวหิน

สยามไวเนอรี่ เปนกลุมธุรกิจที่ถือวาไมธรรมดา ถารวมรายไดของทั้งกลุมจะ
เห็นไดวามีรายไดมากกวา 8,000 ลานบาท

อะไรคือความส�าเร็จของสยามไวเนอรี่?

สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกกค็อื ตวัคณุเฉลมิเอง ผูเปนประธานบรษิทั รกัและหลงใหล
เรื่องของไวนมาก มากซะจนสรางสนิคาขึน้มาใหเปนสนิคาระดบัโลกที่ไดรบัการ
ยอมรับวาเปน “ไวนเสนรุงใหม (New Latitude Wines)” ที่มีแหลงผลิตในแถบ
เสนศูนยสูตร

เรื่องนี้สอนใหรูวา ความหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองท�า หรือการมี Passion จะเปน
ตวัชีน้�าใหเราท�างานทีเ่รารกัอยางสนกุ ท�าอยางตอเนื่อง จนประสบความส�าเรจ็
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ในโลกนี้

มีคนอยู่ 2 ประเภท

ประเภทแรกคือ คนที่อยูไปวันๆ ไมมี Passion ไมรู วาตัวเองชอบอะไร 
คนประเภทนี้เวลาตื่นขึ้นมาก็จะรูสึกวาเบื่อ ไมอยากไปท�างาน อยากหยุดงาน 
แตเมื่อไรที่ถึงวันหยุด จะรูสึกวาตัวเองมีความสุขขึ้นมาทันที

ประเภทสองคอื คนทีม่ ีPassion รูวาเป้าหมายคอือะไร รูวาตวัเองท�าอะไรแลว
มคีวามสขุ ทกุครัง้ทีค่นประเภทนีต้ื่นขึน้มา จะอยากรูวาวนันัน้เขาจะท�าอะไรกบั 
Passion ของเขาไดบาง วันท�างานกลายเปนวันที่สนุก แตวันหยุดกลับกลาย
เปนวันที่น่าเบื่อ

แล้วเราเป็นคนประเภทไหน? ไม่ได้บอกว่าคนประเภทแรกหรือประเภทที่สอง 
คนไหนจะดีกว่ากัน

เพราะ Passion ไมไดหาเจอกันไดงายๆ เชื่อวาหลายคนก็ยังหา Passion ของ
ตัวเองไมเจอ หรือเจอแลวแตเปนของเทียม ท�าใหเปลี่ยน Passion ไปเรื่อยๆ 

แตส�าหรับคนที่หา Passion ของแทเจอแลว ขอใหจดจ�าโมเมนตนี้ ไว และขอ
ใหสนุกกับมันไปเรื่อยๆ ไมจ�าเปนตองประสบความส�าเร็จเปนอาณาจักรที่ใหญ
โตเหมือนสยามไวเนอรี่

ขอแค่สนุกกับสิ่งที่ท�าก็นาจะเพียงพอแล้ว

มนุษยก็แค่นี้แหละ

คนเราจะต้องการอะไรไปมากกว่า ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขทุกวัน…

เขียน ณ วันที่ 16/10/2560
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บริษัทบุหรี่ รำยได้เท่ำไร?

รูไหมวา ทุกๆ บุหรี่ 100 บาท

ตนทุนบุหรี่คือ 9 บาท

แตภาษีบุหรี่คือ 72 บาท

วันนี้ “ลงทุนแมน” จะพาไปรูจักวา

บริษัทบุหรี่มีรายได้เท่าไร?

บหุรี ่ถกูจดัอยูในกลุมสนิคาฟุม่เฟือย และท�าลายสขุภาพเหมอืนกบัพวกเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล แตดูเหมือนวาสินคาทั้ง 2 ประเภท จะไมใชสินคาฟุ่มเฟือย
ส�าหรับคนไทยซักเทาไหร เพราะไมวาเศรษฐกิจจะดีหรือแย ก็ยังคงเปนสินคา
ที่ขายไดอยูดี

ชวงปีนี้ หลายๆ คนที่เขารานสะดวกซื้ออยูบอยๆ น่าจะพอสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลงบนแผงขายบุหรี่ที่อยูดานหลังพนักงานขาย จากที่เคยวางขาย
ปกติ กลายเปนมีบานพับเปิดปิด จนปัจจุบันจะใชกระดาษเสียบปิดไวดานหนา 
เพื่อไมใหมองเห็นบุหรี่ที่วางขายอยู



18 ลงทุนแมน 4.0

และนี่ไมใชความพยายามเดียวของภาครัฐ ที่พยายามรณรงคใหคนลดการ 
สูบบุหรี่ลง (รวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และน�้าหวาน) เพราะ 
ยังมีมาตรการขึ้นภาษีสรรพสามิตอีกดวย

เมื่อชวงกลางเดือนกันยายนที่ผานมา ไดมีการเริ่มใช พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
ฉบับใหม ซึ่งพูดงายๆ ก็คือ จะมีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสินคาประเภท
ฟุ่มเฟือยและท�าลายสุขภาพ โดยหลักๆ แลวก็คือ พวกเบียร เหลา และบุหรี่

การขึ้นภาษีในสวนนี้ (ไมใชจากครั้งนี้ครั้งเดียว) ก็เปนสวนส�าคัญที่ท�าใหราคา
บุหรี่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย 5 ปีหลังสุดนี้ มีการปรับราคาขึ้นไมต�่ากวา 
3 ครั้ง และในชวง 10-20 ปีที่ผานมา บุหรี่บางยี่หอมีราคาสูงขึ้นมากกวา 
เทาตัว

สวนการจัดเก็บภาษีแบบใหมนั้นก็คือ จะเปลี่ยนมาคิดจาก ”ราคาขายปลีก
แนะน�า” จากเดมิเปน “ราคาหนาโรงงาน”  และมกีารปรบัอตัราตามมลูคา และ
ตามปริมาณดวย

กรมสรรพสามิตประเมินวา โดยรวมจากทุกสินคาแลวจะมีรายไดจากภาษีเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 2% คิดเปนมูลคา 12,000 ลานบาท

ส�าหรับบุหรี่ที่มีขายทั่วไปในบานเราก็มีอยูหลายยี่หอ ทั้งจากผูผลิตในไทยเอง
และที่น�าเขาจากตางประเทศ

โดยบุหรี่ของไทยจะครองสวนแบงตลาดไปกวา 75% ในปี 2559 ไดแก สามิต, 
กรุงทอง, กรองทิพย, สายฝน, วันเดอร, เอสเอ็มเอส, โกลด, ไลน, และรอยัล
สแตนดารด ซึ่งทั้งหมดถูกผลิตโดยโรงงานยาสูบ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ   สังกัด
กระทรวงการคลัง และผูกขาดตลาดนี้

สวนบหุรีน่อกทีข่ายทัว่ไป สวนใหญจะมาจาก บรษิทั ฟิลลปิ มอรรสิ (ไทยแลนด) 
ตัวแทนจ�าหน่าย มารลโบโร และ แอล แอนด เอ็ม กับ บริษัท ลีดอน 
ดิสทริบิวชั่น ผูจัดจ�าหน่าย เบรก, ไอสกอร, เพยออฟ, ลีมอส, และเอสเช
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ราคาแพงขึ้น คนสูบบุหรี่น้อยลง?

จากงานวิจัยพบวา ประเทศซึ่งจัดเก็บภาษีบุหรี่ในอัตรา 70-90% นั้น สงผลให
คนสูบบุหรี่นอยลง เพราะจากราคาที่แพง ท�าใหการเขาถึงของเยาวชนลดลง

แตดูเหมือนวาในระยะ 10 ที่ผานมา ราคาที่แพงขึ้น ชวยใหคนสูบบุหรี่นอยลง
ก็จริง แตการลดลงเปนไปอยางชาๆ 

• ปี 2547 มีคนสูบบุหรี่ 22.98%

• ปี 2552 มีคนสูบบุหรี่ 20.70%

• ปี 2556 มีคนสูบบุหรี่ 19.94%

• ปี 2558 มีคนสูบบุหรี่ 19.90%

ทีนี้ลองมาดูผลประกอบการของโรงงานยาสูบ 3 ปีลาสุด

• ปี 2557 มีรายไดรวม 61,272 ลานบาท เปนก�าไร 6,275 ลานบาท 
อัตราก�าไร 10%

• ปี 2558 มีรายไดรวม 61,401 ลานบาท เปนก�าไร 7,105 ลานบาท 
อัตราก�าไร 12%

• ปี 2559 มีรายไดรวม 64,787 ลานบาท เปนก�าไร 8,861 ลานบาท 
อัตราก�าไร 14%

นอกจากจะมีรายไดและก�าไรมหาศาลไมแพบริษัทใหญๆ แลว อัตราก�าไรยัง
เพิม่ขึน้อยางตอเนื่องอกีดวย สวนหนึง่กเ็พราะบรษิทักลบัไดประโยชนจากการ
ปรับราคาสูงขึ้น

ทุกคนอาจจะไมเคยรูมากอนวา
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ทุกๆ บุหรี่ 100 บาท

ต้นทุนบุหรี่คือ 9 บาท

ภาษี 72 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5 บาท

เหลือเป็นก�าไร 14 บาท

แตตองหมายเหตุวา ราคา 100 บาทนี้ เปนราคาหนาโรงงานยาสูบที่ยังไมได
บวกก�าไรของรานคา แปลวาถาเราซื้อบุหรี่ที่รานคาทั่วไป 100 บาท ตนทุนจะ 
ถูกกวา 9 บาทเสียอีก

หลายคนอาจสงสัยวา แทนที่ภาครัฐจะออกมาตรการตางๆ ทั้งใสรูปและ 
ค�าเตอืนบนซองบหุรี ่ปิดบงัไมใหมองเหน็ทีจ่ดุขาย รวมไปถงึการเพิม่ภาษ ีเพราะ
เปนหวงสุขภาพประชาชน ท�าไมไมหามขายซะเลย

ค�าตอบจริงๆ คงมีหลายเหตุผล แตจุดที่น่าสนใจก็คือ รายไดที่น�าสงรัฐ

สลากกินแบงรัฐบาล เปนรัฐวิสาหกิจที่สงรายไดเขารัฐมากสุด ปี 2559 จัดสรร
เปนรายไดแผนดินจ�านวน 25,919 ลานบาท

แตปี 2559 โรงงานยาสูบมีคาแสตมป์และภาษีตางๆ มากถึง 46,599 ลานบาท

แปลวาถารวมเรื่องภาษีดวย โรงงานยาสูบจะเปนรัฐวิสาหกิจที่สงรายไดเขารัฐ
มากสุดแทน

สรุปแลวก็น่าแปลกใจวา ตัวท�ารายไดเขารัฐมากสุด กลับไมใชน�้ามันหรือไฟฟ้า 
แตเปนสินคาบานๆ อยาง ลอตเตอรี่และบุหรี่...
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ความรูเพิ่มเติม 6 บริษัทยาสูบที่ใหญที่สุดในโลก

1. Philip Morris International มูลคา 5.7 ลานลานบาท

เปนบรษิทัทีแ่ยกตวัออกมาจาก Altria Group เพื่อท�าการคานอกอเมรกิา เจาของ
แบรนดอยาง Marlboro และ L&M

2. British American Tobacco มูลคา 4.7 ลานลานบาท

บริษัทสัญชาติอังกฤษ มีแบรนดขายดีคือ Dunhill และ Lucky Strike และถา
นบัการควบรวมกบั Reynolds American จะกลายเปนผูน�าตลาดยาสบูของโลก

3. Altria Group มูลคา 4 ลานลานบาท

เปลี่ยนชื่อมาจาก Philip Morris Companies เคยเปนบริษัทแมของ Philip 
Morris International และ Kraft Foods กอนที่ทั้ง 2 บริษัทจะแยกตัวออกไป
เมื่อปี 2550 และ 2551 ปัจจุบันยังเปนบริษัทแมของ Philip Morris USA

4. Reynolds American มูลคา 3.1 ลานลานบาท

เพิ่งกลายเปนบริษัทยอยของ British American Tobacco มีแบรนด Newport, 
Camel, Pall Mall Kent, และ Capri เปนตน

5. Japan Tobacco มูลคา 2.1 ลานลานบาท

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีจุดเริ่มตนจากการกอตั้งของรัฐบาล มีแบรนด Cabin, 
Camel (นอกอเมริกา), Mevius, Sakura, Salem (นอกอเมริกา) และ Seven 
Stars เปนตน

6. Imperial Brands มูลคา 1.4 ลานลานบาท

บริษัทสัญชาติอังกฤษ เปนบริษัทแมของ Davidoff มีแบรนด Davidoff, West, 
Golden Virginia, Drum และ Rizla

เขียน ณ วันที่ 17/10/2560
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ตำนาน ดอยคำ

ข้อคิด มนต์นมสด

สรุปอาณาจักร THE MALL

พารากอน รายได้เท่าไร

4.0

สวนสนุกไทย กำลังฝันร้าย

กระต่ายบิน รายได้เท่าไร

ประเทศเฟซบุ๊ก

กรณีศึกษา โดรน DJI

VOC บริษัทใหญ่สุด
ในประวัติิศาสตร์

เคาน์เตอร์เซอร์วิส กำไรดีแค่ไหน

NETFLIX หุ้นเทพใน 10 ปี

CPRAM บริษัทอาหาร
ของ 7-Eleven

ไทย-เดนมาร์ค นมอันดับหนึง

โทฟุซัง นำเต้าหู้ 200 ล้าน

ยาดมโป๊ยเซียน รายได้เท่าไร

การเงินการลงทุน - ทั่วไป

4.0


