
กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหร่ีในการหลบหลีกกฎหมายห้ามโฆษณาบุหร่ี 

ประเทศไทย มีกฎหมายพระราชบญัญตัิควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 ท่ีมีสาระส าคญั 
ประการหนึง่คือ  การห้ามโฆษณาและสง่เสริมการขายทกุรูปแบบ  โดยความหมายของการ โฆษณาตาม พ.ร.บ. 
ฉบบันี ้ คือ 

 “การกระท าไมว่า่โดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชนเหน็  ได้ยินหรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ทางการค้า” 

ในมาตรา 8  ของ พ.ร.บ.ฉบบันี ้ ระบวุา่  “ห้ามให้ผู้ ใดโฆษณาผลิตภณัฑ์ยาสบูในสิ่งพิมพ์  ทางวิทย ุ
กระจายเสียง  วิทยโุทรทศัน์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เป็นการโฆษณาได้” 

จากการส ารวจของมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี  พบวา่  บริษัทบหุร่ีได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ี
หลบเลี่ยงกฎหมายหลายอย่างเพ่ือให้เข้าถงึผู้บริโภค 

โดยกลยทุธ์ส าคญัของบริษัทบหุร่ีในการหลบเลี่ยงกฎหมายห้ามโฆษณาบหุร่ีในประเทศไทยมีดงันี ้

1.การโฆษณา ณ จุดขาย 

การโฆษณา ณ จดุขาย  ได้แก่ สื่อตา่ง ๆ ท่ีอยู่ ณ จดุขาย  เชน่  ป้าย ธงราว  สติกเกอร์  ตู้หรือชัน้วาง
สินค้าท่ีผลิตขึน้มาเฉพาะสินค้าชนิดนัน้ 

จากงานวิจยัเร่ืองการโฆษณาบหุร่ี  ณ จดุขาย  โดย รศ.ดร.วสนัต์  ศิลปสวุรรณ  และคณะ  เม่ือเดือน 
กมุภาพนัธ์ 2543  โดยวิธีวิจยัเชิงส ารวจ เก็บข้อมลูจากร้านจ าหน่ายบหุร่ี พบวา่ ลกัษณะของการโฆษณา ณ 
จดุขาย มีลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้  

1. ตู้มีสีสนัและโลโก้เดียวกบัซองบหุร่ี 
2. ตู้ขนาดใหญ่มีสีสนัและโลโก้เดียวกบัซองบหุร่ีและสามารถวางสินค้าอื่นได้  

3. วางกลอ่ง / ซองบรรจซุองบหุร่ีไว้ด้านหน้าร้าน  
4. ตู้ขายบหุร่ีขนาดเลก็มีป้ายราคาติดท่ีตู้     
5. มีภาพท่ีสื่อถงึย่ีห้อบหุร่ีติดท่ีหน้าร้าน 

นอกจากนี ้พบวา่ บหุร่ีย่ีห้อมาร์ลโบโรมีการโฆษณา ณ จดุขาย มีความถ่ีสงูท่ีสดุในทกุ ๆ ด้าน และจาก
การส ารวจในกลุม่ประชาชนท่ีสบูบหุร่ี ตา่งประเทศจะนิยมสบูบหุร่ีย่ีห้อแอลแอนด์เอม็ และมาร์ลโบโร ตามล าดบั  
ซึง่ทัง้สองย่ีห้อผลิตจากบริษัทค้าบหุร่ีเดียวกนั 

 

2. กลยุทธ์ด้านราคา 

เป็นกลยทุธ์ส าคญัท่ีบริษัทบหุร่ีตา่งประเทศใช้ เพ่ือบกุเบิกตลาดในประเทศไทย  ทัง้นีเ้พราะ  
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- บหุร่ีของโรงงานยาสบู ซึง่ผกูขาดตลาดในประเทศไทยมาตลอด มีราคาขายต ่ากว่า 
- การผลกัดนัขององค์กรรณรงค์ไมส่บูบหุร่ี ให้การขึน้ภาษีสรรพสามิตเป็นสว่นหนึง่ของการบริโภค

ยาสบู และปัจจบุนัท่ีอตัราร้อยละ 75  ซึง่มีผลให้ต้นทนุของสินค้าชนิดนีส้งูขึน้ 

อย่างไรก็ตามแม้จะถกูกดดนัด้วยข้อจ ากดัดงักลา่ว แตบ่ริษัทบหุร่ีตา่งประเทศก็สามารถขยายสว่นแบง่
ทางการตลาดได้ในระดบัหนึง่  โดยการไมข่ึน้ราคาบหุร่ีแม้จะมีการขึน้ภาษีสรรพสามิต เพ่ือตรึงราคาไว้และยอม
ขาดทนุก าไร 

3.  การเผยแพร่ของสินค้าอื่น ๆ ที่มโีลโก้ยี่ห้อเดยีวกับบุหร่ี 

นอกจากสินค้าท่ีผลิตจากบริษัทบหุร่ีเอง เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ร้านขายบหุร่ี เช่น นาฬิกา ปฏิทิน และไฟ
แช็ค ซึง่มีโลโก้ย่ีห้อบหุร่ีติดอยู่แล้ว จากการส ารวจยงัพบสินค้าประเภทอื่น ๆ ท่ีมีโลโก้ย่ีห้อบหุร่ีติดท่ีตวัสินค้า หรือ
เป็นสินค้าท่ีใช้ช่ือย่ีห้อเดียวกบัย่ีห้อบหุร่ี วางจ าหน่ายตามสถานท่ีตาม เช่น บริเวณอนุสาวรีย์ชยัสมรภมูิ ตลาดนดั
สวนจตจุกัร ชัน้ใต้ดินเซน็ทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว และตลาดนดัตามสถานท่ีราชการตา่ง ๆ 

สินค้าท่ีมีโลโกบหุร่ีปรากฏอยู่อย่างแพร่หลาย ได้แก่ หน้ากากโทรศพัท์มือถือ  เข็มขดั  พวงกญุแจ  ถงุ
เท้า  กลอ่งใสบ่หุร่ี  เป็นต้น 

แม้จะยงัไมส่ามารถพิสจูน์สนิค้าเหลา่นี ้ ผลิตโดยบริษัทบหุร่ีเอง หรือบริษัทบหุร่ีมีสว่นรู้เหน็ในการผลิต
หรือไมก่็ตาม  สินค้าเหลา่นีก้ม็ีการจ าหน่ายแบบแพร่หลายและเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากเป็นสนิค้าส าหรับกลุม่วยัรุ่น 
ท่ีราคาไมแ่พง  นอกจากนีย้งัสร้างความรู้สกึเท่ ทนัสมยั เน่ืองจากเป็นย่ีห้อบหุร่ีตา่งประเทศ 

ข้อสังเกต แม้จะเป็นการกระท าท่ีละเมิดลขิสิทธ์ิ แตบ่ริษัทผู้ผลิตบหุร่ีซึง่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิโลโก้
ย่ีห้อบหุร่ีท่ีถกูน ามาใช้ผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ  ไมเ่คยมีการด าเนินการฟ้องร้องกบัผู้ผลิตสินค้าเลียนแบบเหลา่นีเ้ลย 

4. กิจกรรมสร้างภาพพจน์ 

4.1 การสนับสนุนกจิกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม  รวมทัง้การบริจาคเงนิแก่
องค์กรการกุศล ได้แก่   

 การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซี่ยน  โดยบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส 

การประกวดศิลปกรรมยอดเย่ียมแห่งประเทศไทย เป็นการจดัการประกวดศิลปกรรมเพ่ือ
คดัเลือกผลงานท่ีเข้ารอบ 30 ชิน้จดัแสดงเป็นนิทรรศการและน าผลงานชนะเลิศ 5 อนัดบัแรกสง่
เข้าประกวดร่วมกบัผลงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 8 ประเทศ   เพ่ือชิงชนะเลิศในระดบั
อาเซียน โดยมีการเวียนกนัจดัการประกวดในระดบัอาเซียนในหมูป่ระเทศสมาชิกทัง้ 8 ประเทศ  
การประกวดนีจ้ดัขึน้ครัง้แรกท่ีในปี 2537 ปัจจบุนัจดัเป็นปีท่ี 8  โดยมีหน่วยงานศิลปทัง้ภาครัฐ
และเอกชนเข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจดัทกุครัง้และได้รับความสนใจจากนกัศกึษาด้านศิลปอย่าง
กว้างขวาง 
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ทัง้นีบ้ริษัทบุหร่ีได้จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์  ได้แก่ 

- การจดัการแถลงข่าวการจดัการประกวด และการแถลงข่าวผลการประกวด 
- การจดันิทรรศการแสดงผลการประกวดและการมอบรางวลั 
-  การลงข่าวประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรผลงานทางหนงัสือพิมพ์ 

- การจดัท าโปสเตอร์และแผ่นพบัเพ่ือประชาสมัพนัธ์ตามสถานศกึษาตา่ง ๆ 

 การบริจาคเงนิแก่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน า้ท่วมที่จังหวัด
สุโขทยัและจังหวัดเพชรบูรณ์   จ านวน 1 ล้านบาท 

การประชาสัมพันธ์   ได้แก่ 

- ภาพข่าวประสมัพนัธ์การมอบเงินแก่ คณุมีชยั วีระไวทยะ นายกสมาคมพฒันาประชากร

ไทย ทางหนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวนัท่ี 23 ตลุาคม 2544 

 โครงการร่วมกันรักษาแสนแสบให้สดใส โดย บริษัทบริตชิอเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

เป็นกิจกรรมท่ีบริษัทเนชัน่กรุ๊ปริเร่ิมขึน้ เพ่ือหาทนุให้กบัโครงการคนรักคลองของ กทม. โดย
เนชัน่กรุ๊ป รับผิดชอบเฉพาะคลองแสนแสบ (23 กิโลเมตร) โดยมีสปอนเซอร์ร่วมคือ  บริษัทบริติช
อเมริกนั โทแบคโค สิงค์โปร์ เป็นสปอนเซอร์ร่วมรายใหญ่ท่ีสดุ  (แตใ่นโฆษณาใช้ช่ือบริติชอเมริกนั 
โทแบคโค ไทยแลนด์), เนชัน่กรุ๊ป เทสโกโลตสั และบริษัทวีนิไทย จ ากดั (มหาชน) (สปอนเซอร์
ย่อยรายละ 300,000 บาท) โดยได้มีการมอบเงินดงักล่าวในงาน “คนรักคลอง” ท่ี กทม. จดั
ขึน้ท่ีสวนสนัติชยัปราการ เม่ือวนัท่ี 22  กนัยายน  2544  โดยนายสมคัร สนุทรเวช ผู้วา่ กทม. 
เป็นผู้ รับมอบจากผู้แทนทัง้ 4  บริษัท 

การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

- จดัท าแผ่นไวนิลช่ือโครงการพร้อมโลโกของผู้สนบัสนนุ ขนาด 0.8 x 1.8 ม. เพ่ือติดท่ีท่าเรือ
ทกุท่า ตลอดคลองแสนแสบ จ านวน 10 จดุ  ตัง้แตเ่ดือนกนัยายนถงึปัจจบุนั 

- การประชาสมัพนัธ์ทาง โทรทศัน์ช่อง UBC 8 และวิทย ุ FM. 90.5 

- ภาพโฆษณาลงหนงัสือพิมพ์ เดอะเนชัน่ และกรุงเทพธรุกิจ ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการคือวนัท่ี 4 –19 
กนัยายน 44  (โดยโฆษณาท่ีลงทางหนงัสือพิมพ์มีทัง้หมด 4 แบบ  และลงขนาดคร่ึงหน้า
หนงัสือพิมพ์ ส ีขาว –  ด า  มีทัง้แบบข้อความภาษาไทยและข้อความภาษาองักฤษ 

- ภาพข่าวประชาสมัพนัธ์การมอบเงินเผยแพร่ทางหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเดอะเนชัน่ ใน
วนัท่ี 28   กนัยายน 44 

 การสนับสนุนกจิกรรมขององค์กรต่างๆ  โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  

ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา โรงงานยาสบูได้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมบนัเทิงและศิลปวฒันธรรมตา่งๆ 
รวมทัง้จดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างภาพพจน์ ได้แก ่
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- คอนเสิร์ทเวทีไท ถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์ ช่อง 9 อสมท. โดยให้สถานท่ีในการแสดงภายใน
บริเวณของโรงงานยาสบู   และมีการติดป้ายสญัลกัษณ์ของโรงงานยาสบูบนเวที เม่ือวนัท่ี 28 
กรกฎาคม 2544 

- มหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติ ครัง้ท่ี 3 โดยเป็นผู้สนบัสนนุร่วมกบัองค์กรอื่น ๆ ในการ
จดัการแสดงดนตรี ดรามา บลัเลต์่  แจ๊ซ  ตลอดเดือน กนัยายน 2544 โดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์การแสดงนีท้างหนงัสือพิมพ์และมีโลโกโรงงานยาสบู 

- การประกวดนางสาวเชียงใหม ่ 2545 โดยเป็นหนึง่ในผู้สนบัสนนุการประกวด และมีโลโก้ของ     
โรงานยาสบูบนเวที 

- การจดักิจกรรมแมด่ีเป็นศรีของชาติ  โดยร่วมกบัสมาคมสง่เสริมเอกลกัษณ์ของชาติ  ระหวา่ง
วนัท่ี 9 – 12  สิงหาคม 2545  ณ เดอะมอลล์  งามวงศ์วาน มีโลโกโรงงานยาสบูร่วมกบั
ผู้สนบัสนนุอืน่ ๆ บนเวที 

- การจดัโครงการประกวดแผ่นพบั วิธีปฏิบตัิเพ่ือ “เสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยดั” (เงินตรา
ตา่งประเทศ)  โดยมีการประชาสมัพนัธ์ทางนิตยสารวยัรุ่น a day, summer และแพรว
สดุสปัดาห์ และทางเวบไซต์ของโรงงานยาสบู โดยจดัให้มีการตดัสินและมอบรางวลัเมื่อวนั
อาทิตย์ท่ี 23  ธนัวาคม 2544   ณ โรงหนงัเมเจอร์ซีนีเพลกซ์ รัชโยธิน  

-   การร่วมกบัสถานีบริการน า้มนั ปตท.    จดัท าโครงการ ดับเคร่ืองยนต์ มองก่อนสูบ โดยมี
ภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ทางหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ วนัเสาร์ท่ี 15 ธนัวาคม 2544 

-   การออกบู๊ทของโรงงานยาสบูในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหวา่งวนัท่ี 18 – 25 
สิงหาคม 2545  ท่ีอิมแพคท์ เมืองทองธานี 

4.2  การประชาสัมพันธ์องค์กรทางส่ือมวลชน ได้แก่ 

 การโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรทางหนังสือพมิพ์ ของโรงงานยาสูบ 

ปี 2544     มีการลงภาพโฆษณาองค์กรในรูปแบบตา่ง ๆ ทางหนงัสือพิมพ์มติชน และขา่วสด  
ปี2545    มีการลงโฆษณาองค์กรในช่วงการแข่งขนัฟตุบอลโลก และหลงัจบการแขง่ขนัแล้ว

ทางหน้า 1 ของหนงัสือพิมพ์สยามกีฬา 
นอกจากนีใ้นช่วงท่ีมีข่าวเร่ืองการแปรรูปโรงงานยาสบูก็มีการลงโฆษณาองค์กรขนาดเต็มหน้า
หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการรายวนั 

 การโฆษณาทางโทรทศัน์ของโรงงานยาสูบ 

พบวา่มีการซือ้เวลาในช่วงละครหลงัข่าวของละครเร่ือง นางมาร ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และ
ออก   สปอตโฆษณาของโรงงานยาสบูในประเดน็ ความห่วงใยตอ่สขุภาพและสนบัสนนุให้ออก
ก าลงักาย โดยพบการออกอากาศ เม่ือวนัพธุท่ี 17 กรกฎาคม 2544   เวลาประมาณ  
22.00 น. 
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 การเป็นสปอนเซอร์รายการโทรทศัน์ ได้แก่ 

- รายการเมืองไทยรายวนั  ทางช่อง 9 อสมท. เวลา 22.00 น. ทกุวนั โดยมี สปอตของ
โรงงานยาสบูในรายการ 

- รายการ ห้า สี่ สาม สอง หนึง่  ทางช่อง 5  เวลา  22.00 น.   วนัจนัทร์    โดยมีสปอตค า
ขวญั  วฒันธรรมไทย มีสายใยผกูพนั 

- รายการฝีไม้ลายมือ ทางช่อง 5 เวลา 19.00 น. วนัอาทิตย์ โดยมีสปอตของโรงงานยาสบูใน
รายการ 

-   รายการเมืองไทยวนันี ้  ทางช่อง 5 เวลา 21.00 น. ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ 
- รายการข่าวเกาะติดสถานการณ์  ทางสถานีโทรทศัน์ไอทีวี  
- รายการรัฐบาลหุน่ฮอลิเดย์  ทางสถานีโทรทศัน์ไอทีวี ในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

- รายการ 11 โลกกีฬา ซึง่มีการน าเทปการแข่งขนัฟตุบอลโลก 2002 มาออกอากาศอีกครัง้  

 การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ ครัง้ที่ 14 ทางสถานีโทรทศัน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ช่อง ไอทีวี, ช่อง 5, ช่อง 9  และช่อง 11 

5. การรณรงค์ไม่ให้วัยรุ่นสูบบุหร่ีในประเทศต่าง ๆ 

  บริษัทบหุร่ีก็ได้ด าเนินแผนการรณรงค์กบัเยาวชนในหลายรูปแบบ  โดยเข้าหาและขอความร่วมมือกบั
พ่อ แม ่ครู โรงเรียน มหาวิทยาลยั  องค์กรด้านกีฬา ด้านเยาวชน  สาธารณสขุ  และหน่วยงานตา่ง ๆ ของรัฐบาล 
แม้กระทัง่กบัหน่วยงานปราบยาเสพติด 

กจิกรรมหลักของบริษัทบุหร่ีในด้านนี ้คือ 

5.1 จัดท าโครงการร้านค้าไม่ขายบุหร่ีแก่เดก็อายุต ่ากว่า  18 ปี 

บริษัทบหุร่ีได้หยิบประเดน็การไมข่ายบหุร่ีแก่เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี มารณรงค์ในหลายประเทศ เพ่ือ
แสดงให้สงัคมเห็นวา่ตนเองมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในประเทศก็มีความพยายามท ากิจกรรมนี ้ได้แก่ 

 การจดัท าสติ๊กเกอร์งดจ าหน่ายบหุร่ีแก่เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ติดท่ีตู้จ าหน่ายบหุร่ีมาร์ลโบโรและ
แอลแอนด์เอม็ โดยบริษัทฟิลิป มอร์ริส 

 การติดข้อความงดจ าหน่ายบหุร่ีแก่เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ท่ีตู้จ าหน่ายบหุร่ีไมลด์เซเวน่ ของ
บริษัท เจแปน โทแบคโค จ ากดั 

5.2  กจิกรรมป้องกันเยาวชนจากบุหร่ี 

บริษัทบหุร่ีเขียนไว้ในเอกสารเผยแพร่ของเขาวา่  ปัญหาการสบูบหุร่ีในหมูเ่ยาวชนเป็นสิ่งท่ีเขาให้
ความส าคญั เขาต้องการเป็นสว่นหนึง่ของการแก้ปัญหานี ้  โดยบริษัทบหุร่ีหลายบริษัท ได้ก าลงัท ากิจกรรม
รณรงค์กบักลุม่เยาวชน ร่วมกบัองค์กรตา่ง ๆ  ในหลายประเทศ เช่น ประเทศบงัคลาเทศ ประเทศมาเลเซีย 
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ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศลาว   รวมทัง้การท าสปอตโฆษณาเผยแพร่ทางเอม็ทีวี ของบริษัท เจแปน โท แบคโค 
จ ากดั 

อย่างไรก็ตาม จากเอกสารภายในของ Tobacco Institute เม่ือปี 1982  เองระบไุว้ชดัเจน
วา่ “โครงการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีในกลุม่เยาวชนอาจจะชว่ยชะลอ หรือยบัยัง้มาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคมุอตุสาหกรรมบหุร่ี”  ฉะนัน้แรงผลกัดนัส าคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัโครงการเพ่ือเยาวชนทัง้หลาย จงึมาจาก
สาเหตขุองความกลวัในแง่ท่ีกฎหมายจะท าให้การโฆษณาและสง่เสริมการขายบหุร่ีโดยตรง เป็นไปอย่าง
ยากล าบากมากขึน้ 

ในเอกสารบนัทกึช่วยจ าของฟิลลิป มอร์ริส  ในละตินอเมริกา เม่ือปี 1994  ได้บ่งชีอ้ย่างชดัเจนเช่น 
ถงึแรงจงูใจส าคญัของอตุสาหกรรมบหุร่ีในการริเร่ิมโครงการเพ่ือเยาวชน 

“เน่ืองจากมีแรงกดดนัเพ่ิมขึน้จากกลุม่ตอ่ต้านบหุร่ีในละตนิอเมริกา การค้นหาทางเลือกใหม ่ ๆ 
เพ่ือลบภาพพจน์ในทางลบย่อมมีความจ าเป็นมากขึน้ และเป็นโอกาสของอตุสาหกรรมบหุร่ีท่ีจะสร้างความเข้าใจ
ในแง่ดีตอ่สาธารณะชน ด้วยโครงการรณรงค์ห้ามการสบูบหุร่ีในเยาวชน” 

ข้อสงัเกตอีกประการหนึง่ก็คือ การใช้แผนประชาสมัพนัธ์เจาะตลาดวยัรุ่นนัน้ มีผลดีทางด้าน
สง่เสริมภาพพจน์ของบริษัทบหุร่ีเอง และยงัสามารถหลีกเลีย่งกฎหมายท่ีวา่ด้วยการห้ามโฆษณาบหุร่ี ซึง่มีอยู่ใน
หลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย เพราะทกุครัง้ท่ีมีการร่วมมือหรือให้การอปุถมัภ์กิจกรรมทางวฒันธรรม 
บนัเทิง ศิลป หรือกีฬา ช่ือย่ีห้อและโลโก้ของบริษัทบหุร่ีย่อมจะถกูติดในท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 


