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1 มิถุนำยน 2018

ประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และโลกอนาคต เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน

ตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อ 200,000 ปีที่แล้ว

มนุษย์ก็ได้สร้าง และสะสมองค์ความรู้เรื่อยมา

สิ่งนี้เราเรียกว่า “เทคโนโลยี”

มนุษย์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายกว่ามนุษย์ 
ใน 100 ปีที่แล้ว

เพราะมนุษย์ในตอนนี้ได้ต่อยอดเทคโนโลยีที่สะสมมาได้มากกว่า

และมนุษย์ใน 100 ปีข้างหน้า ก็น่าจะสบายกว่ามนุษย์ในตอนนี้ 
อีกหลายร้อยเท่าเช่นกัน

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมดในโลกตอนนี้ ก็คงจะเทียบไม่ได้เลยกับสิ่ง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การที่มนุษย์ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
จะท�าให้เราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเข้าใจโลกนี้ได้ดีขึ้น

ในการเชื่อมโยง ทุกคนอาจมีมุมมองเป็นของตนเองที่แตกต่างกันตามแต่
จินตนาการของตน

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

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

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

เพียงแค่นี้ ก็น่าจะท�าให้เกิดกระบวนการท่ีเป็นแรงผลักดันสังคมให้ก้าวไป
ข้างหน้าได้

ซ่ึงก็ต้องขอขอบคุณผู ้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

ทุกคนนำจะเคยใช้เว็บไซตนี้

เว็บไซตจองที่พักยอดนิยม

แต่รู้ไหมว่ำ เรื่องนี้มีดีลที่นำสนใจซ่อนอยู่

ลงทุนแมนจะเล่ำให้ฟัง

Booking.com ให้บริการจองที่พักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมห้าดาว โรงแรม
ท้องถิ่น หรือแม้แต่โฮสเทล โดยมีจุดเด่นที่โปรโมชั่นการจองแบบ “จองก่อน
จ่ายทีหลัง” หรือแม้กระทั่งยกเลิกฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

แล้วใครเป็นเจำ้ของเว็บไซตนี้?

เว็บไซต์นี้ถูกก่อตั้งครั้งแรกในปีพ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โดย Mr. Geert Jan 
Bruinma โดยมีส�านักงานอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Mr. Geert เล่าว่า ก่อนที่จะมีระบบจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ตนั้น การจอง
ห้องพักสักที่ ถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร โดยเฉพาะการจองห้องพักใน
ต่างประเทศ
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ครั้งหนึ่งเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยการจองห้องพักเริ่มจากค้นหาชื่อ
โรงแรมที่ต้องการ ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม หารหัสโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ โทร. คุยกับโอเปอเรเตอร์โรงแรมเรื่องรายละเอียดต่างๆ (แค่นึกภาพ
ตามกป็วดหวัแล้ว) ซึง่ถอืว่าวุน่วายกบัทัง้ตวันกัท่องเทีย่ว และเจ้าของทีพ่กัเป็น
อย่างมาก

จากการก�าเนดิขึน้ของระบบอนิเทอร์เนต็ Mr. Geert จงึเกดิไอเดยีท่ีจะท�าระบบ
จองห้องพักออนไลน์ที่สะดวกสบายต่อทั้งนักท่องเที่ยวและโรงแรม โดยใช้
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

Mr. Geert ย้อนความทรงจ�าในช่วงก่อตั้งเว็บไซต์ใหม่ๆ ว่า ต้องพบอุปสรรค
มากมายในช่วงเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือในการท�าธุรกิจ การติดต่อ
ประสานงาน จ�านวนพนักงานที่น้อย หรือแม้กระทั่งปัญหาทางเทคนิค เช่น 
ระบบล่ม ข้อมูลสูญหาย

เขาเคยให้สมัภาษณ์กบันติยสารแห่งหนึง่ว่า ก่อนจะต้ังเว็บไซต์เขาถงึกบัลงทนุ
ไปซือ้หนงัสอืเก่ียวกับระบบคอมพวิเตอร์ชื่อ Teach Yourself Perl 5 in 21 days 
โดยอ่านติดต่อกันเป็นสิบวัน เพื่อที่จะเขียนระบบเว็บไซต์ของตัวเอง

หลังจากการท�างานหนัก ในวนัที่ 8 กุมภาพันธ ์2540 ลูกค้าคนแรกของเวบ็ไซต์ 
ก็ได้ท�าการจองและเข้าพักส�าเร็จผ่านระบบของเขาเป็นรายแรก ซึ่งเขากล่าว
ว่า นี่เป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียว

หลังจำกนั้น Booking.com ก็เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด

แต่จุดพีคอยู่ต่อจากตรงนี้...

ในปี 2548 หรือเพียง 7 ปี หลังจากก่อตั้ง Priceline Group บริษัทสัญชาติ
อเมริกัน ซึ่งเป็นบริษัทคล้าย Booking.com ให้บริการจองโรงแรม รถเช่า และ
สายการบิน ได้เข้ามาเจรจาซื้อเว็บไซต์ Booking.com ในวงเงินกว่า 133 ล้าน
ดอลลาร์ (ประมาณ 4,500 ล้านบาท) ซึ่งถือว่าเยอะมากในยุคนั้นกับ 
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เว็บไซต์เล็กๆ ท่ีเพ่ิงก่อตั้ง โดย Priceline Group เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
เว็บไซต์ ซึ่งขณะนั้นเติบโตอย่างมากในยุโรป

นอกจาก Booking.com แล้ว ปัจจุบัน Priceline Group เป็นเจ้าของธุรกิจ
ประเภท Reservation Online Services มากมาย เช่น 

•  Priceline.com – ให้บริการการจองทัวร์ รถเช่า โรงแรม ตั๋วเครื่อง
บินในอเมริกา

•  agoda.com – ให้บริการการจองที่พัก โดยเน้นให้บริการลูกค้าใน
โซนเอเชียแปซิฟิก

•  Kayak – ให้บริการจองและเปรียบเทียบตั๋วเครื่องบินต่างๆ 

•  OpenTable – บริการจองร้านอาหาร

รายได้ของ Priceline Group

•  ปี 2557 รายได้ 2.8 แสนล้านบาท ก�าไร 7.9 หมื่นล้านบาท

•  ปี 2558 รายได้ 3.0 แสนล้านบาท ก�าไร 8.3 หมื่นล้านบาท

•  ปี 2559 รายได้ 3.5 แสนล้านบาท ก�าไร 7.0 หมื่นล้านบาท

โดยรายได้หลักกว่า 90% มาจากค่าคอมมิชชั่นและที่เหลือจากการโฆษณา

ทีน่่าสนใจคอื ปัจจบุนั Booking.com เป็นแหล่งรายได้ทีส่�าคญัทีส่ดุของ Priceline 
Group โดยประมาณการว่าเป็นรายได้กว่า 2 ใน 3 ของทั้งบริษัทเลยทีเดียว

ปี 2548

จากเม็ดเงินเพียง 4,500 ล้านบาท ที่ Priceline Group ลงทุนไป
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12 ปีผ่ำนไป

ปี 2560

ถ้าคิดจากมูลค่าตลาด (Market cap.) ของ Priceline Group ตอนนี้มีมูลค่า 
3,200,000 ล้านบาท มลูค่าของ Booking.com ทีเ่ป็น 2 ใน 3 จะมมีลูค่าประมาณ 
2,000,000 ล้านบาท

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

ก็คงจะไม่เกินไปที่จะพูดว่ำ

ดีลนี้ เป็นหนึ่งในดีลซื้อกิจกำรที่นำทึ่งที่สุดในทศวรรษนี้...

เขียน ณ วันที่ 16/10/2560
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ไวน์ไทย 8,000 ล้ำน

Passion ไม่ได้หำเจอกันได้ง่ำยๆ 

แต่ส�ำหรับคนที่หำ Passion เจอแล้ว

ขอให้สนุกกับมันไปเรื่อยๆ 

เหมือนเรื่องของสยำมไวเนอรี่...

ย้อนกลับไปเม่ือ 35 ปีทีแ่ล้ว ในปี 2525 สยามไวเนอรี่ได้ก่อตัง้ขึน้โดย คณุเฉลมิ 
อยู่วิทยา ซึ่งเป็นบุตรชายคนรองของคุณเฉลียว อยู่วิทยา มหาเศรษฐี 
กระทิงแดง

ด้วยความรักหลงใหลในเรื่องของไวน์มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเรียน ในช่วง 
เริ่มต้นธุรกิจ คุณเฉลิมมีความต้องการที่จะปลูกองุ่นในเมืองไทย เพื่อที่จะผลิต
ไวน์ชั้นยอด แต่ก็ยังหาพื้นที่ไม่ได้

ช่วงนั้นมีความผูกพันกับอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ท�าให้พบปะ
รู้จักกับท่านรองวุฒิ สุมิตร (อดีตรองราชเลขาธิการ) ซึ่งท่านรองวุฒิได้แนะน�า
คณุเฉลมิให้ไปทดลองปลกูองุ่นที่โครงการอันเนื่องมาจากประราชด�าร ิ“โครงการ
ห้วยทราย”
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ด้วยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ท�าให้คุณเฉลิมได้รับพระราชทานที่ดินใกล้อ่างเก็บน�้าจ�านวน 10 ไร่ ซึ่งพื้นที่
ส่วนนัน้มีลักษณะเป็นดนิปนทราย และค่อนข้างเป็นแหล่งท่ีแร่ธาตอุาหารน้อย 
แต่คุณเฉลิมก็ได้ตั้งมั่นที่จะทดลองปลูกดู

แต่ผลลัพธ์เป็นที่น่าแปลกใจอย่างมาก ผลผลิตองุ่นออกมาได้ดี ขนาดของผล
องุ่นสม�่าเสมอ ได้มาตรฐาน ท�าให้คุณเฉลิมมั่นใจ และได้ท�าการสั่งถังไม้โอ๊ค
จากฝรั่งเศส เพื่อมาบ่มองุ่น โดยใช้เวลาบ่มมากกว่า 1 ปี และน�ามาบรรจุขวด

เมื่อคณุเฉลมิท�าไวน์ส�าเรจ็ ก็ได้ทูลเกล้าขอพระราชทานนามของไวน์ โดยขอใช้
ชื่อว่า “BIN 9” หรือที่อ่านว่า BIN เลขที่ 9 ซึ่งเป็นเวลาประจวบเหมาะพอดีของ
ปีท่ีในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จครองราชย์ครบ 60 ปี ท�าให้คุณเฉลิมได้มี
โอกาสน�าไวน์ BIN 9 ขึ้นเสิร์ฟบนโต๊ะให้แขกผู้ร่วมในงานเฉลิมฉลองนี้ด้วย

ต่อมาเมื่อการทดลองปลกูองุน่ของคณุเฉลมิส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีท�าให้มกีาร
ขยายการปลูกไปที่บ้านคอกช้าง ต�าบลหนองพลับ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เดิมทีเป็นไร่สับปะรด เป็นพื้นที่อยู่ในหุบเขา ห่างทะเล 40 กิโลเมตร โดยใช้ชื่อ
ไร่องุ่นแห่งนี้ว่า “Hua Hin Hills Vineyard” ในปัจจุบันได้ท�าการรีแบรนด์เป็น 
“Monsoon Valley Vineyard” (ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ วินยาร์ด) แล้ว

แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณเฉลิมที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการดื่มไวน์ ตลอดจน
การขายไวน์ให้ประสบความส�าเรจ็ในไทย คณุเฉลมินัน้ทราบดว่ีาต้องใช้วิธีค่อยๆ 
ปรับการรับรสชาติของคนไทย จึงเป็นเหตุที่ท�าให้ “สปาย ไวน์คูลเลอร์ 
(Spy Wine Cooler)” ก�าเนิดขึ้น สร้างยอดขายได้มากมาย มากกว่า 180 ล้าน
ขวดต่อปี และเป็นเครื่องดื่มที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้หญิงอีกด้วย

ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปี สยามไวเนอร่ีสามารถสร้างกลุ่มธุรกิจขึ้นหลาย
บริษัทด้วยกัน เช่น 
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1. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จ�ากัด ส�านักงานใหญ

• ปี 2558 รายได้ 987 ล้านบาท

• ปี 2559 รายได้ 488 ล้านบาท

2. บริษัท สยามไวเนอรี่ จ�ากัด โรงผลิตไวน์

• ปี 2558 รายได้ 2,934 ล้านบาท

• ปี 2559 รายได้ 2,661 ล้านบาท

3. บริษัท สยาม ไวเนอรี่คอมเมอร์เชี่ยล จ�ากัด คลังสินคา และขายสง

• ปี 2558 รายได้ 4,992 ล้านบาท

• ปี 2559 รายได้ 4,966 ล้านบาท

ที่น่าสนใจคือ ไร่องุ่น Monsoon Valley Vineyard สามารถส่งเสริมการท่อง
เที่ยวและอาหารไทยได้เป็นอย่างดี สร้างเม็ดเงินมหาศาลที่หัวหิน

สยามไวเนอรี่ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ถือว่าไม่ธรรมดา ถ้ารวมรายได้ของทั้งกลุ่มจะ
เห็นได้ว่ามีรายได้มากกว่า 8,000 ล้านบาท

อะไรคือควำมส�ำเร็จของสยำมไวเนอรี่?

ส่ิงส�าคัญอันดับแรกกค็อื ตวัคณุเฉลมิเอง ผูเ้ป็นประธานบรษิทั รกัและหลงใหล
เรื่องของไวน์มาก มากซะจนสร้างสนิค้าขึน้มาให้เป็นสนิค้าระดบัโลกที่ได้รบัการ
ยอมรับว่าเป็น “ไวน์เส้นรุ้งใหม่ (New Latitude Wines)” ที่มีแหล่งผลิตในแถบ
เส้นศูนย์สูตร

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองท�า หรือการมี Passion จะเป็น
ตัวชีน้�าให้เราท�างานทีเ่รารกัอย่างสนกุ ท�าอย่างต่อเนื่อง จนประสบความส�าเรจ็
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ในโลกนี้

มีคนอยู่ 2 ประเภท

ประเภทแรกคือ คนที่อยู่ไปวันๆ ไม่มี Passion ไม่รู ้ว่าตัวเองชอบอะไร 
คนประเภทนี้เวลาตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเบื่อ ไม่อยากไปท�างาน อยากหยุดงาน 
แต่เมื่อไรที่ถึงวันหยุด จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขขึ้นมาทันที

ประเภทสองคอื คนทีม่ ีPassion รูว่้าเป้าหมายคอือะไร รูว่้าตวัเองท�าอะไรแล้ว
มคีวามสขุ ทกุครัง้ทีค่นประเภทนีต้ื่นขึน้มา จะอยากรูว่้าวนันัน้เขาจะท�าอะไรกบั 
Passion ของเขาได้บ้าง วันท�างานกลายเป็นวันที่สนุก แต่วันหยุดกลับกลาย
เป็นวันที่น่าเบื่อ

แล้วเรำเป็นคนประเภทไหน? ไม่ได้บอกว่ำคนประเภทแรกหรือประเภทที่สอง 
คนไหนจะดีกวำ่กัน

เพราะ Passion ไม่ได้หาเจอกันได้ง่ายๆ เชื่อว่าหลายคนก็ยังหา Passion ของ
ตัวเองไม่เจอ หรือเจอแล้วแต่เป็นของเทียม ท�าให้เปลี่ยน Passion ไปเรื่อยๆ 

แต่ส�าหรับคนที่หา Passion ของแท้เจอแล้ว ขอให้จดจ�าโมเมนต์นี้ ไว้ และขอ
ให้สนุกกับมันไปเรื่อยๆ ไม่จ�าเป็นต้องประสบความส�าเร็จเป็นอาณาจักรที่ใหญ่
โตเหมือนสยามไวเนอรี่

ขอแค่สนุกกับสิ่งที่ท�ำก็นำจะเพียงพอแล้ว

มนุษยก็แค่นี้แหละ

คนเรำจะต้องกำรอะไรไปมำกกว่ำ ตื่นขึ้นมำแล้วมีควำมสุขทุกวัน…

เขียน ณ วันที่ 16/10/2560
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บริษัทบุหรี่ รำยได้เท่ำไร?

รู้ไหมว่า ทุกๆ บุหรี่ 100 บาท

ต้นทุนบุหรี่คือ 9 บาท

แต่ภาษีบุหรี่คือ 72 บาท

วันนี้ “ลงทุนแมน” จะพาไปรู้จักว่า

บริษัทบุหรี่มีรำยได้เท่ำไร?

บหุรี ่ถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนิค้าฟุม่เฟือย และท�าลายสขุภาพเหมอืนกบัพวกเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ดูเหมือนว่าสินค้าทั้ง 2 ประเภท จะไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย
ส�าหรับคนไทยซักเท่าไหร่ เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่ ก็ยังคงเป็นสินค้า
ที่ขายได้อยู่ดี

ช่วงปีนี้ หลายๆ คนที่เข้าร้านสะดวกซื้ออยู่บ่อยๆ น่าจะพอสังเกตเห็นความ
เปลี่ยนแปลงบนแผงขายบุหรี่ที่อยู่ด้านหลังพนักงานขาย จากที่เคยวางขาย
ปกติ กลายเป็นมีบานพับเปิดปิด จนปัจจุบันจะใช้กระดาษเสียบปิดไว้ด้านหน้า 
เพื่อไม่ให้มองเห็นบุหรี่ที่วางขายอยู่
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และนี่ไม่ใช่ความพยายามเดียวของภาครัฐ ท่ีพยายามรณรงค์ให้คนลดการ 
สูบบุหร่ีลง (รวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน�้าหวาน) เพราะ 
ยังมีมาตรการขึ้นภาษีสรรพสามิตอีกด้วย

เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการเริ่มใช้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
ฉบับใหม่ ซ่ึงพูดง่ายๆ ก็คือ จะมีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าประเภท
ฟุ่มเฟือยและท�าลายสุขภาพ โดยหลักๆ แล้วก็คือ พวกเบียร์ เหล้า และบุหรี่

การขึ้นภาษีในส่วนนี้ (ไม่ใช่จากครั้งนี้ครั้งเดียว) ก็เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ราคา
บุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 5 ปีหลังสุดนี้ มีการปรับราคาขึ้นไม่ต�่ากว่า 
3 ครั้ง และในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา บุหรี่บางยี่ห้อมีราคาสูงข้ึนมากกว่า 
เท่าตัว

ส่วนการจัดเก็บภาษีแบบใหม่นั้นก็คือ จะเปลี่ยนมาคิดจาก ”ราคาขายปลีก
แนะน�า” จากเดมิเป็น “ราคาหน้าโรงงาน”  และมกีารปรบัอตัราตามมลูค่า และ
ตามปริมาณด้วย

กรมสรรพสามิตประเมินว่า โดยรวมจากทุกสินค้าแล้วจะมีรายได้จากภาษีเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 2% คิดเป็นมูลค่า 12,000 ล้านบาท

ส�าหรับบุหรี่ที่มีขายทั่วไปในบ้านเราก็มีอยู่หลายยี่ห้อ ทั้งจากผู้ผลิตในไทยเอง
และที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

โดยบุหรี่ของไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดไปกว่า 75% ในปี 2559 ได้แก่ สามิต, 
กรุงทอง, กรองทิพย์, สายฝน, วันเดอร์, เอสเอ็มเอส, โกลด์, ไลน์ และรอยัล
สแตนดาร์ด ซึ่งทั้งหมดถูกผลิตโดยโรงงานยาสูบ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ   สังกัด
กระทรวงการคลัง และผูกขาดตลาดนี้

ส่วนบหุรีน่อกทีข่ายทัว่ไป ส่วนใหญ่จะมาจาก บรษิทั ฟิลลิป มอร์รสิ (ไทยแลนด์) 
ตัวแทนจ�าหน่าย มาร์ลโบโร และ แอล แอนด์ เอ็ม กับ บริษัท ลีดอน 
ดิสทริบิวชั่น ผู้จัดจ�าหน่าย เบรก, ไอสกอร์, เพย์ออฟ, ลีมอส, และเอสเช่
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รำคำแพงขึ้น คนสูบบุหรี่น้อยลง?

จากงานวิจัยพบว่า ประเทศซึ่งจัดเก็บภาษีบุหรี่ในอัตรา 70-90% นั้น ส่งผลให้
คนสูบบุหรี่น้อยลง เพราะจากราคาที่แพง ท�าให้การเข้าถึงของเยาวชนลดลง

แต่ดูเหมือนว่าในระยะ 10 ที่ผ่านมา ราคาที่แพงขึ้น ช่วยให้คนสูบบุหรี่น้อยลง
ก็จริง แต่การลดลงเป็นไปอย่างช้าๆ 

• ปี 2547 มีคนสูบบุหรี่ 22.98%

• ปี 2552 มีคนสูบบุหรี่ 20.70%

• ปี 2556 มีคนสูบบุหรี่ 19.94%

• ปี 2558 มีคนสูบบุหรี่ 19.90%

ทีนี้ลองมาดูผลประกอบการของโรงงานยาสูบ 3 ปีล่าสุด

• ปี 2557 มีรายได้รวม 61,272 ล้านบาท เป็นก�าไร 6,275 ล้านบาท 
อัตราก�าไร 10%

• ปี 2558 มีรายได้รวม 61,401 ล้านบาท เป็นก�าไร 7,105 ล้านบาท 
อัตราก�าไร 12%

• ปี 2559 มีรายได้รวม 64,787 ล้านบาท เป็นก�าไร 8,861 ล้านบาท 
อัตราก�าไร 14%

นอกจากจะมีรายได้และก�าไรมหาศาลไม่แพ้บริษัทใหญ่ๆ แล้ว อัตราก�าไรยัง
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องอกีด้วย ส่วนหนึง่กเ็พราะบรษิทักลบัได้ประโยชน์จากการ
ปรับราคาสูงขึ้น

ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า
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ทุกๆ บุหรี่ 100 บำท

ต้นทุนบุหรี่คือ 9 บำท

ภำษี 72 บำท

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 5 บำท

เหลือเป็นก�าไร 14 บาท

แต่ต้องหมายเหตุว่า ราคา 100 บาทนี้ เป็นราคาหน้าโรงงานยาสูบที่ยังไม่ได้
บวกก�าไรของร้านค้า แปลว่าถ้าเราซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าทั่วไป 100 บาท ต้นทุนจะ 
ถูกกว่า 9 บาทเสียอีก

หลายคนอาจสงสัยว่า แทนที่ภาครัฐจะออกมาตรการต่างๆ ท้ังใส่รูปและ 
ค�าเตอืนบนซองบหุรี ่ปิดบังไม่ให้มองเห็นทีจุ่ดขาย รวมไปถงึการเพิม่ภาษ ีเพราะ
เป็นห่วงสุขภาพประชาชน ท�าไมไม่ห้ามขายซะเลย

ค�าตอบจริงๆ คงมีหลายเหตุผล แต่จุดที่น่าสนใจก็คือ รายได้ที่น�าส่งรัฐ

สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้เข้ารัฐมากสุด ปี 2559 จัดสรร
เป็นรายได้แผ่นดินจ�านวน 25,919 ล้านบาท

แต่ปี 2559 โรงงานยาสูบมีค่าแสตมป์และภาษีต่างๆ มากถึง 46,599 ล้านบาท

แปลว่าถ้ารวมเรื่องภาษีด้วย โรงงานยาสูบจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้เข้ารัฐ
มากสุดแทน

สรุปแล้วก็น่าแปลกใจว่า ตัวท�ารายได้เข้ารัฐมากสุด กลับไม่ใช่น�้ามันหรือไฟฟ้า 
แต่เป็นสินค้าบ้านๆ อย่าง ลอตเตอรีและบุหรี่...
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ความรูเพิ่มเติม 6 บริษัทยาสูบที่ใหญที่สุดในโลก

1. Philip Morris International มูลค่า 5.7 ล้านล้านบาท

เป็นบรษิทัทีแ่ยกตวัออกมาจาก Altria Group เพื่อท�าการค้านอกอเมรกิา เจ้าของ
แบรนด์อย่าง Marlboro และ L&M

2. British American Tobacco มูลค่า 4.7 ล้านล้านบาท

บริษัทสัญชาติอังกฤษ มีแบรนด์ขายดีคือ Dunhill และ Lucky Strike และถ้า
นบัการควบรวมกบั Reynolds American จะกลายเป็นผูน้�าตลาดยาสบูของโลก

3. Altria Group มูลค่า 4 ล้านล้านบาท

เปลี่ยนชื่อมาจาก Philip Morris Companies เคยเป็นบริษัทแม่ของ Philip 
Morris International และ Kraft Foods ก่อนที่ทั้ง 2 บริษัทจะแยกตัวออกไป
เมื่อปี 2550 และ 2551 ปัจจุบันยังเป็นบริษัทแม่ของ Philip Morris USA

4. Reynolds American มูลค่า 3.1 ล้านล้านบาท

เพิ่งกลายเป็นบริษัทย่อยของ British American Tobacco มีแบรนด์ Newport, 
Camel, Pall Mall Kent, และ Capri เป็นต้น

5. Japan Tobacco มูลค่า 2.1 ล้านล้านบาท

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีจุดเริ่มต้นจากการก่อตั้งของรัฐบาล มีแบรนด์ Cabin, 
Camel (นอกอเมริกา), Mevius, Sakura, Salem (นอกอเมริกา) และ Seven 
Stars เป็นต้น

6. Imperial Brands มูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท

บริษัทสัญชาติอังกฤษ เป็นบริษัทแม่ของ Davidoff มีแบรนด์ Davidoff, West, 
Golden Virginia, Drum และ Rizla

เขียน ณ วันที่ 17/10/2560
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Kobe Steel ญี่ปุ่นก็โกงเป็น

“No lie can live forever”
ไม่มีค�าโกหกใด จะอยู่ได้ตลอดไป

เป็นค�ากล่าวของ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

ยังเป็นประโยคที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย

โดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท Kobe Steel ผู้ผลิตเหล็ก
รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้ออกมาแถลงยอมรับว่าปลอมแปลงสเปกคุณภาพสินค้า 
และมลีกูค้าทีอ่าจจะได้รบัผลกระทบทัง้ในญีปุ่น่และต่างประเทศกว่า 200 บรษิทั 
เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะกระทบบริษัททั่วโลก รวมถึงความเชื่อมั่นในสินค้า
ของญี่ปุ่นเองด้วย

Kobe Steel ท�ำธุรกิจอะไร บริษัทใหญ่แค่ไหน?

Kobe Steel ด�าเนินธรุกจิผลิตโลหะและวสัดุอตุสาหกรรม เช่น เหลก็ อะลมูเินยีม 
ทองแดง เป็นต้น เป็นบริษทัที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของญีปุ่น่ในกลุม่อตุสาหกรรมนี้
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บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2448 หรือมีอายุถึง 112 ปีแล้ว โดยตั้งอยู่
ที่เมืองโกเบ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ ถือเป็นเมืองท่า การค้า 
และอุตสาหกรรมที่ส�าคัญเมืองหนึ่งของประเทศ

ในอดีต นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซะ อาเบะ ก็เคยท�างานที่ Kobe Steel 
ก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วย

•  ปี 2557 มีรายได้ 17,697 ล้านดอลลาร์ ก�าไร 666 ล้านดอลลาร์

•  ปี 2558 มีรายได้ 15,419 ล้านดอลลาร์ ก�าไร 71 ล้านดอลลาร์

•  ปี 2559 มีรายได้ 15,520 ล้านดอลลาร์ ขาดทุน 407 ล้านดอลลาร์ 
ถือเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงเป็นอันดับ 578 ของโลก

มีกำรปลอมแปลงคุณภำพสินค้ำอย่ำงไร?

เรื่องเริ่มต้นที่ Nissan Motor ได้ตรวจสอบความปลอดภัย และพบความผิด
ปกติบางอย่าง จึงได้เรียกรถกลับมาตรวจใหม่กว่า 1 ล้านคัน เม่ือต้นเดือน
ตุลาคม ซ่ึงตอนแรก Nissan เองกย็งัไม่แน่ใจถงึต้นเหต ุจนสดุท้าย Kobe Steel 
ได้ออกมายอมรับผิดตามข่าว

Kobe Steel ได้ตรวจสอบคณุภาพสนิค้าทีข่ายให้กบัลกูค้า ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 
2559 – สิงหาคม 2560 และพบว่ามี 4 โรงงานในเครือได้ปลอมแปลงค่าความ
แขง็แรง และความทนทานของอะลมูเินยีมแผ่น จ�านวน 19,300 ตนั อะลมูเินยีม
ชนิดอัดขึ้นรูป 19,400 ยูนิต และทองแดง 2,200 ตัน ซึ่งคิดเป็น 4% ของยอด
ขายในกลุ่มนี้ โดยยอดขายอะลูมิเนียมและทองแดงนั้น คิดเป็น 1 ใน 5 ของ
รายได้บริษัท

นอกจากนี้ มีการตรวจพบเพิ่มว่า อาจมีการปลอมแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ ์
ผงเหล็กกล้าท่ีน�าไปผลิตรถยนต์หรือเครื่องจักรให้ได้ตามเกณฑ์ลูกค้ามานาน
กว่า 10 ปีอีกด้วย
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เหตุผลที่ท�าไมโรงงานของ Kobe Steel จึงท�าเช่นนี้ อาจเป็นเพราะการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากบริษัทต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย ประกอบกับญี่ปุ่น
อยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองมานาน ต้องควบคุมต้นทุน หน่วยงานของ
บริษัทจึงท�าทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้สูญเสียลูกค้า แม้การผลิตอาจท�าได้ไม่เต็มที่
เหมือนอดีต

กำรกระท�ำครั้งนี้ กระทบใครบ้ำง?

ข่าวนี้สร้างความกังวลให้กับบริษัทกลุ่มขนส่งอย่างมาก เพราะเป็นลูกค้าของ 
Kobe Steel แทบทั้งนั้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก�าลังรีบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่
ใช้ผลิตสินค้าของตนเองกัน ได้แก่ 

1. กลุมรถยนต์ เช่น Toyota, Honda, Ford, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, 
Subaru, General Motors บางส�านักก็บอกว่า Tesla ด้วย

2. กลุมการบนิ เช่น Boeing, Mitsubishi Heavy Industries ต่างกใ็ช้อะลมูเินยีม
จาก Kobe Steel มาผลติปีกและล�าตวัเครื่อง รวมไปถงึกระจก นอกจากนี ้JAXA 
องค์กรส�ารวจอวกาศของญี่ปุ่นก็อาจใช้วัสดุจาก Kobe Steel เช่นกัน

3. กลุมรถไฟ โดยเฉพาะ JR Central เจ้าของรถไฟชินคันเซ็น ใช้อะลูมิเนียม
จาก Kobe Steel มาผลิตรถไฟหัวกระสุน ล่าสุด JR Central ได้ให้ข่าวว่า พบ
ชิน้ส่วนบางอย่างไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม แม้จะยังไม่เจอปัญหาด้านความ
ปลอดภัยก็ตาม

4. กลุมอาวุธยุทโธปกรณ์ กลุ่มนี้มีตั้งแต่เครื่องบิน รถถัง และขีปนาวุธ เช่น 
Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries ที่ผลิตให้ 
กองก�าลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่น

ซึง่มนัอาจสร้างความเสยีหายต่ออตุสาหกรรมเหล็ก และประเทศญีปุ่น่มหาศาล
เลยทีเดียว เพราะที่ผ่านมา ญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพสินค้าที่สูงกว่า เมื่อเทียบ
กับเจ้าอื่นทีท่�าแค่ถึงเกณฑ์มาตรฐานอตุสาหกรรม ท�าให้บรษิทัสามารถคดิราคา
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สินค้าได้แพงกว่าตลาด เมื่อเกิดอย่างนี้แล้ว ลูกค้าย่อมไม่ม่ันใจที่จะซื้อ หรือ
อย่างน้อยต้องต่อรองราคาลงมา ซึ่งจะท�าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ปีที่แล้วโตเพียง 
1% จะยิ่งชะลอลงไปอีก

อนำคตของ Kobe Steel จะเป็นอย่ำงไร?

บทเรยีนจากบรษิทั Takata ทีผ่ลติถงุลมนริภยัในรถยนต์ไม่ได้มาตรฐาน ท�างาน
ผิดพลาด และเกิดระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 17 รายทั่วโลก ท�าให้มีการ
เรียกถุงลมนิรภัยคืนมากสุดในประวัติศาสตร์กว่า 100 ล้านชิ้น จนบริษัทยอม
จ่ายค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์ และชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนกว่า 
5,000-10,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคต สุดท้ายบริษัทก็มีหนี้สินสูงถึง 9,000 
ล้านดอลลาร์ และขอยื่นล้มละลายในที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2560

ตอนนี้ Kobe Steel มีแผนที่จะชดเชยให้ลูกค้า แต่ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทใดเรียก
ร้องเข้ามา ซึ่งนักวิเคราะห์อย่าง JP Morgan ได้ประมาณมูลค่าความเสียหาย
ในกรณีนี้ 90-130 ล้านดอลลาร์ โดย Kobe Steel มีทรัพย์สินราว 20,600 ล้าน
ดอลลาร์ เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นราว 6,000 ล้านดอลลาร์

ดเูพยีงตวัเงนิ อาจจะยงัไม่รนุแรงมาก เนื่องจากข้อมูลเบ้ืองต้น สนิค้าทีม่ปัีญหา
เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายได้บรษิทั แต่ก็ไม่มอีะไรแน่นอน ผลลพัธ์ของเหตกุารณ์
ขึน้อยูก่บัการชีแ้จงและการพสิจูน์ว่า แม้คณุภำพไม่สูงเท่ำสัญญำ แต่ยงัสูงกว่ำ
มำตรฐำนข้ันต�่ำหรือไม่ ไม่มีผลร้ำยแรงต่อผู้บริโภคใช่หรือไม่ หากตอบไม่ได้ 
อนาคตอาจไม่ต่างจาก Takata ก็เป็นได้

ที่แน่ๆ ตอนนี้ราคาหุ้น Kobe Steel ได้ตอบสนองข่าวไปพอสมควร

•  6 ตุลาคม 2560 ราคาปิดไปที่ 1,368 เยนต่อหุ้น

•  8 ตุลาคม 2560 บริษัทออกมาแถลงข่าว

•  9 ตุลาคม 2560 หนึ่งวันหลังแถลงข่าว ราคาปิดไปที่ 1,068 เยน 
ต่อหุ้น (-22%)
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•  16 ตลุาคม 2560 หนึง่สปัดาห์หลงัแถลงข่าว ราคาปิดไปที ่827 เยน
ต่อหุ้น (-40%)

แต่ถ้าเหตุการณ์บานปลายกว่านี้ เราอาจจะยังไม่ได้เห็นราคาต�่าที่สุดก็เป็นได้

เรื่องนี้สอนให้รู้วำ่ กำรท�ำธุรกิจให้ยั่งยืนต้องมีควำมซื่อสัตย

ไม่วำ่บริษัทจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ถ้ำคิดมุ่งหวังแต่ก�ำไร โดยใช้ค�ำโกหกบังหน้ำ

ถึงจะได้ผลในช่วงแรก แต่ค�ำโกหกจะสะสมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

สุดทำ้ยสิ่งที่รออยู่เบื้องหลัง ก็คือ ภูเขำมหึมำที่ปิดไว้ไม่อยู่…

No lie can live forever

เขียน ณ วันที่ 18/10/2560
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