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แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ข้อมูลส าคัญ 

อนมุตัิ ณ วนัที่  อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2559 

วตัถปุระสงค์การใช้งาน แนวทางปฏิบตัิ 

ผู้ รับผิดชอบ คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยืนทางธุรกิจ 

ผู้ติดตามและรายงาน กลุม่ผลติภณัฑ์ / ส านกัสื่อสารองค์กร /  
ส านกัประสานงานภายนอก 

ที่มา 

ภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการตราพระราชบญัญัติ
สรุา พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) บญัญัติให้การผลิตและการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั โดยก่อนหน้านีก้ารผลิตและ
จ าหน่ายเคร่ืองแอลกอฮอล์ถูกผูกขาดโดยรัฐบาลจนถึงปี 2542 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์มีการเปิดเสรีในปี 2543 ปัจจบุนั  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ไทยเบฟ”) เป็นเจ้าของ
โรงงานผลิตสรุา 18 แห่ง และโรงงานผลิตเบียร์ 3 แห่งในประเทศไทย และมีการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้กฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการจ่ายภาษีและข้อบงัคบั
ตามพระราชบญัญตัิสรุา พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และพระราชบญัญตัิควบคมุเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มอบความสุขให้แก่นักดื่มที่บรรลุนิติภาวะนับล้านทั่วโลกทุกวัน  
ดั่งที่ เป็นมาหลายพันปี ไทยเบฟเห็นความส าคัญของบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ที่
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีต่อการเข้าสงัคมและการเฉลิมฉลองในวัฒนธรรมไทยและใน
วฒันธรรมอื่น ๆ แต่ก็ตระหนกัดีว่า การดื่มแบบขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดปัญหาทัง้
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ต่อบคุคลและสงัคมโดยรวม ไทยเบฟจึงมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าตราสินค้าของ
ไทยเบฟมีการโฆษณาและท าการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ 

ขอบเขตแนวทางปฏิบัติ 

การบังคับใช้แนวทางปฏิบัติด้านการตลาดส าหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (“แนวทาง
ปฏิบัติ”) นีเ้ป็นหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมจากเอกสารสญัญาและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตวัแทนสื่อ
โฆษณา มีอยู่กบัไทยเบฟ กรณีที่ข้อความใดในแนวทางปฏิบตัิขดัหรือแย้งกบัข้อความใน
เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงเหล่านัน้ ให้ตีความตามข้อความในเอกสารสัญญาหรือ
ข้อตกลงเหลา่นัน้ 

แนวทางปฏิบตัิครอบคลมุกิจกรรมทกุประเภทที่ไทยเบฟใช้ในการท าการตลาดตราสินค้า 
รวมไปถึงการโฆษณาตราสินค้า กิจกรรมในช่องทางการบริโภค ณ จุดจ าหน่าย  
(On-trade) และ การบริโภคนอกจดุจ าหน่าย (Off-trade) การสร้างนวตักรรมตราสินค้า 
การท าการตลาดแบบให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม การวางแผนเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค การตลาด
เพื่อสร้างความสมัพันธ์ การประชาสมัพันธ์ให้แก่ผู้บริโภค และการพัฒนาเว็บไซต์ตรา
สินค้าและเนือ้หา 

นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของหน่วยงานราชการของประเทศไทย ช่ือตรา
สินค้าและการบรรจภุณัฑ์จะต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

กิจกรรมการตลาดที่เก่ียวข้องกับตราสินค้า การขายและการโฆษณาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทัง้หมด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายภายใน
ของแต่ละประเทศ 

แนวทางปฏิบัติประกอบด้วยหลักการทั่วไปซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกประเภทที่ไทยเบฟส่งเสริมในประเทศไทย หลักการดังกล่าวยัง
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ครอบคลุมถึงประเทศอื่นที่ไทยเบฟท าการตลาดผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจาก  
การปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัในแต่ละประเทศ 

2. การจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต ่ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดให้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

ไทยเบฟตระหนักถึงความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า 
บุคคลที่มีอายุต ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดให้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้จะ  
ไม่เป็นเปา้หมายของกิจกรรมทางการตลาด ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนา 

โดยจะเห็นได้จากการกระท าดงัต่อไปนี ้

2.1 ไทยเบฟจะโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อหรือการจดังานที่คาดหวงัได้ว่า 
ผู้ ชมหรือผู้ ร่วมงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุที่สามารถซือ้เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย ตัวแทนจ าหน่ายและผู้ ด าเนินการซือ้ 
สื่อโฆษณาต้องตระหนกัถึงพนัธะข้อนีแ้ละมีสว่นร่วมในการช่วยให้ไทยเบฟ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์นี ้

2.2 เว็บไซต์ของไทยเบฟและกิจกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทัง้หมด จะขอ
ค ายืนยนัอายุจากผู้ เข้าใช้งานว่ามีอายเุกินเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดให้ซือ้
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตามกฎหมายของประเทศไทย  

2.3 ผู้ที่ปรากฏตัวในสื่อโฆษณาตราสินค้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ
จะต้องมีอายไุม่ต ่ากว่าอายขุองบคุคลที่สามารถซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

2.4 ไทยเบฟจะไม่ใช้ภาพ สญัลกัษณ์ ตวัการ์ตนู หรือบคุคลที่ดึงดดูกลุ่มบคุคล
ที่อายุต ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดให้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็น
เปา้หมายหลกั 
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2.5 ไทยเบฟจะไม่อนุญาตให้ใช้ตราสินค้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โลโก้ และ
เคร่ืองหมายการค้า บนเสือ้ผ้าเด็ก ของเล่น เกม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อการใช้งานโดยบคุคลที่อายตุ ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดให้ซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

3. การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ  

ไทยเบฟเช่ือว่าการโฆษณาตราสินค้าที่สื่อถึงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อ
ผ่อนคลาย เข้าสังคม และความเพลิดเพลิน เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเส ริมการ
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารการตลาดจะต้องแสดงให้เห็นถึงการดื่มอย่างพอเหมาะ
และรับผิดชอบ ไทยเบฟจะไม่สนบัสนนุการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากเกิน
พอดีหรือขาดความรับผิดชอบ หรือสื่อสารว่าการมนึเมาเป็นสิ่งที่ดี 

ไทยเบฟจะไม่สื่อเร่ืองการดื่มหนกัหรือดื่มเร็ว หรือสื่อเป็นนยัว่าพฤติกรรมดงักลา่ว
เป็นพฤติกรรมที่ดงึดดูใจหรือเหมาะสม 

4. การปฏิเสธการดื่ม 

ไทยเบฟจะไม่น าเสนอการปฏิเสธการดื่มในเชิงลบ หรือสื่อเป็นนัยว่าการปฏิเสธ
การดื่มเป็นเร่ืองผิดหรือโง่เขลา บุคคลทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่การดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์มิใช่สิ่งอันควร เช่น เมื่อต้องรับประทานยาบางชนิด หรืออยู่ใน
สถานการณ์ที่การดื่มอาจท าให้ความสามารถในการขับขี่ ลดลง และยังมีกลุ่ม
บุคคลที่เลือกจะไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างสิน้เชิง ซึ่งไทยเบฟเคารพการ
ตดัสินใจดงักลา่ว 
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5. การโฆษณาในเชิงไม่สร้างสรรค์  

ไทยเบฟคาดหวงัว่าทีมการตลาดและตวัแทนสื่อโฆษณาของไทยเบฟจะด าเนินการ
เพื่อให้แน่ใจว่า การสื่อสารตราสินค้าของไทยเบฟจะไม่มีภาพ สัญลักษณ์ หรือ
บุคคล ที่อาจถูกมองว่าเป็นการไม่สร้างสรรค์หรือดูถูกเหยียดหยามทางเพศ  
เชือ้ชาติ ศาสนา วฒันธรรม หรือกลุม่บคุคลสว่นน้อยกลุม่หนึ่งกลุม่ใดในสงัคม 

6. ปริมาณแอลกอฮอล์ 

ไทยเบฟจะไม่เน้นย า้เร่ืองปริมาณแอลกอฮอล์ที่สงูเพื่อใช้เป็นจดุหลกัในการดงึดดู
ผู้บริโภค การให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัความเข้มข้นของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อาจชว่ย
ให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจ หากกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ แต่
จะไม่มีการหยิบยกเร่ืองความเข้มข้นของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นประเด็นหลกั
ในการโฆษณาหรือสื่อประชาสมัพนัธ์เพื่อการสื่อสารตราสินค้าอื่น ๆ 

7. สรรพคุณทางยาหรือการรักษาโรค 

มีงานเขียนจ านวนมากที่กล่าวถึงคุณประโยชน์และความเสี่ยงจากการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีเร่ืองราวเก่ียวกบัความเสี่ยงหรือคณุประโยชน์ที่อาจมีต่อ
สุขภาพปรากฏให้เห็นบ่อยครัง้ตามข่าวในสื่อที่ได้รับความนิยม ไทยเบฟเช่ือว่า
ส าหรับคนทัว่ไปแล้ว การดื่มแต่พอเหมาะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่มี
สมดุลและสุขภาพดี อย่างไรก็ตาม ไทยเบฟจะไม่ประชาสัมพันธ์เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในฐานะยารักษาโรค โฆษณาและสื่อประชาสมัพนัธ์ของบริษัทจะไม่
สื่อเป็นนยัว่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีความสามารถในการปอ้งกนั บ าบดัหรือรักษา
โรคใด ๆ ที่ เกิดแก่มนุษย์ หรือสร้างความเข้าใจผิดว่าการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางจิตใจหรือกายภาพ เช่น ในการเล่นกีฬา  
ไทยเบฟจะไม่ประชาสมัพนัธ์สินค้าของบริษัทในฐานะ “เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั” 
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8. การดื่มและการขับขี่ 

โฆษณาและสื่อประชาสมัพนัธ์ของไทยเบฟจะไม่แสดงถึงกิจกรรมหรือสถานที่ซึ่ง
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นสิ่ งที่ ไม่ปลอดภัยและไม่พึงกระท า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารการตลาดจะต้องไม่สื่อเป็นนัยว่าการบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือขณะใช้งานเคร่ืองจกัร ขบัขี่ยานพาหนะ หรือปฏิบตัิ
หน้าที่ซึง่ต้องอาศยัสมาธิเพื่อความปลอดภยัเป็นสิ่งที่ยอมรับได้   

9.  ความส าเร็จทางสังคมและทางเพศ  

ส าหรับบุคคลส่วนมากที่เลือกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มองว่าการดื่มเป็นที่มา
ของความสุขในแง่ที่ เ ก่ียวข้องกับการเข้าสังคมและมิตรภาพ การโฆษณา  
ตราสินค้าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของไทยเบฟสะท้อนถึงข้อนีแ้ละมกัหยิบยกให้เห็น
ถึงการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นวิธีการผ่อนคลายและเข้าสังคมกับ
เพื่อนอย่างสนุกสนาน แม้การเลือกตราสินค้าเคร่ืองดื่มจะถูกน าเสนอว่าสะท้อน
ถึงรสนิยมที่ดีและความฉลาดเลือก แต่ไทยเบฟจะด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า 
การโฆษณาและกิจกรรมต่าง ๆ จะไม่สื่อเป็นนัยว่าการบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์จะส่งเสริมความเสน่หาทางเพศหรือเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับทางสงัคมและแรงปรารถนาทางเพศ 

10. กิจกรรมต่อต้านสังคม 

ไทยเบฟจะด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า การสื่อสารทางการตลาดจะไม่เสนอแนะ 
ในเชิงที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงหรือพฤติกรรมต่อต้านสังคม ภาษาที่ใช้ในการ
โฆษณาหรือการสื่อสารตราสินค้า จะไม่อ้างอิงถึงพฤติกรรมการเสพยาหรือยาเสพติด 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
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11. กิจกรรม 

กิจกรรมการบริโภค ณ จุดจ าหน่าย (On-trade) และการบริโภคนอกจดุจ าหน่าย 
(Off-trade) ของไทยเบฟจะสนับสนุนการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างมี
ความรับผิดชอบในกลุ่มผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งเลือกที่จะดื่ม และจะไม่สนับสนุน
กิจกรรมอนัใดที่จะสง่เสริมการบริโภคมากเกินไป 

ไทยเบฟจะไม่ให้การสนบัสนนุกิจกรรมซึ่งเก่ียวข้องกบัเกมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่

มีกติกาให้ต้องดื่มอย่างรวดเร็วหรือดื่มปริมาณมากในเวลาจ ากดั 


