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การค้ าบุหรี่ผิดกฎหมายในภาคใต้ ยังคงพุ่งสูงขึน้
ฟิ ลลิป มอร์ ริส ชื่นชมมาตรการปกป้ องภาษีของภาครัฐ
 ผลการสารวจซองเปล่าบุหรี่ (Empty Pack Survey) เผยสัดส่วนบุหรี่ ไม่เสียภาษี ในประเทศไทยเพิ่มขึ ้น เป็ น
6.6% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562
 สงขลาแชมป์ บริ โภคบุหรี่ ไม่เสียภาษี 72.1% ตามมาด้ วยสตูล 65.7% พัทลุง 60.8% และระนอง 34%
 การบังคับใช้ กฎหมายเชิงรุกช่วยปราบปรามการค้ าบุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย
 ฟิ ลลิป มอร์ ริส สนับสนุนการต่อต้ านการค้ าบุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย
กรุงเทพฯ –ฟิ ลลิป มอร์ ริส ชื่นชมการบังคับใช้ กฎหมายเชิงรุกเพื่อปราบปรามการค้ าบุหรี่ ผิดกฎหมาย พร้ อม
ร่วมมือยกระดับการบังคับใช้ กฎหมายให้ เข้ มงวดขึ ้นในช่วงของการปรับเพิ่มภาษี ที่จะมีขึ ้นในเดือนตุลาคม 2563 นี ้
นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อานวยการฝ่ ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิง้ (ไทยแลนด์ )
จากัด กล่าวว่า “เราขอชื่นชมมาตรการปราบปรามและการป้องกันเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐทังกรมสรรพสามิ
้
ต กรม
ศุลกากร ตารวจ และทหาร ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เจ้ าหน้ าที่ต้องเผชิญกับข้ อจากัดต่าง ๆ ในการต่อสู้กบั การค้ าบุหรี่ ไม่
เสียภาษี เนื่องจากกลุม่ ผู้ค้าทีห่ ลบเลีย่ งภาษี ได้ ปรับวิธีการในการลักลอบนาเข้ าบุหรี่ หนีภาษี และยังมีทรัพยากรในการ
ทางานทีจ่ ากัดจากัด อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ปู ฏิบตั ิงานต่างก็มีความพยายามในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว”
นายพงศธร เปิ ดเผยเพิ่มว่า “การลักลอบค้ าบุหรี่ ไม่เสียภาษี กลายเป็ นทางเลือกของผู้สบู บุหรี่ เนื่องจากราคาขาย
บุหรี่ ที่เสียภาษี ถกู ต้ องตามกฎหมายและบุหรี่ ไม่เสียภาษี มคี วามแตกต่างกันมาก อยูท่ ี่ 30-40 บาทต่อซอง เทียบกับราคา
บุหรี่ ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายทีม่ ีราคาตา่ ที่สดุ ในท้ องตลาด ตัวเลขนี ้จะขยับขึ ้นอย่างแน่นอนเมื่อมีการขึ ้นภาษี สรรพสามิต
ในช่วงเดือนตุลาคมของปี นี ้ จากการสารวจซองเปล่าบุหรี่ (Empty Pack Survey) ซึง่ ทาการสารวจโดย นีลเส็น ระหว่าง
วันที่ 1-23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยการเก็บตัวอย่างซองเปล่าบุหรี่ ที่ถกู ทิ ้งตามท้ องถนนและสถานที่ทิ ้งขยะสาธารณะ
จานวน 10,000 ซอง (สารวจด้ วยวิธีการ Stratified Quota Sampling) พบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนบุหรี่ ไม่เสียภาษี กลับมา
เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก หลังจากที่มีสดั ส่วนลดลงแล้ วในปี ก่อนหน้ า โดยตัวเลขขยับขึ ้นมาเป็ น 6.6% ในปี 2562 เพิ่มขึ ้น
จาก 5.2% ในปี 2561
“แม้ วา่ จะมีการบังคับใช้ กฎหมายในเชิงรุก แต่ตวั เลขสัดส่วนบุหรี่ ไม่เสียภาษีในปี 2562 ยังคงสูงกว่าตัวเลขใน
การสารวจในปี 2559 ก่อนช่วงการปรับขึ ้นเพดานภาษี ในปี 2560 ที่อยูท่ ี่ระดับเพียง 2.9% โดยเฉพาะภาคใต้ ยงั คงเป็ น
พื ้นที่นา่ กังวลมากที่สดุ เนื่องจากผลการสารวจล่าสุดแสดงให้ เห็นว่ามี สดั ส่วนบุหรี่ ไม่เสียภาษี สงู ทีส่ ดุ ในประเทศ นอกจากนี ้
ผลการสารวจระบุวา่ จังหวัดสงขลามีสดั ส่วนบุหรี่ ไม่เสียภาษี มากที่สดุ ในประเทศ ในเดือนตุลาคม 2562 อยูท่ ี่ 72.1%
ตามมาด้ วยสตูล 65.7 % พัทลุง 60.8 % และระนอง 34%” นอกจากนี ้ นายพงศธรยังได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตด้ วยว่าทังจั
้ งหวัด

สงขลา สตูล และพัทลุง ต่างก็ติดสิบอันดับของจังหวัดทีม่ ีอตั ราการบริ โภคบุหรี่ มากที่สดุ ในประเทศ จากผลการสารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดืม่ สุราของประชากร พ.ศ. 2560 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
“หากรัฐบาลมุง่ มัน่ เดินหน้ านโยบายต่อสู้กบั ปั ญหาบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบทีไ่ ม่เสียภาษี ก็จะถือเป็ นโอกาสช่วย
เพิ่มการจัดเก็บภาษี บหุ รี่ ให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ 78,000 ล้ านบาทด้ วย”
“บุหรี่ ที่เสียภาษีถกู ต้ องตามกฎหมายส่วนใหญ่มีราคาขายปลีกซองละ 60 บาท ดังนัน้ หากภาครัฐสามารถ
จัดการกับบุหรี่ ที่ไม่เสียภาษี ได้ ทงหมดอาจจะช่
ั้
วยให้ ภาครัฐจัดเก็บภาษี ได้ เพิม่ อีก 4 พันล้ านบาท ซึง่ บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส
เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด พร้ อมให้ ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้ มาตรการปั จจุบนั และมาตรการใหม่เพื่อต่อสู้กบั การค้ า
บุหรี่ ที่ผิดกฎหมาย” นายพงศธร กล่าวทิ ้งท้ าย
หมายเหตุบรรณาธิการ
การสารวจซองเปล่าบุหรี ่ (Empty Pack Survey) จัดทาขึ้นในประเทศไทยเป็ นประจาทุกปี ตงั้ แต่ปี 2552 โดย
นีลเส็น (Nielsen) ผูใ้ ห้บริ การด้านวิ จยั การตลาดและสือ่ ระดับโลก โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างซองบุหรี ่ทิ้งแล้วประมาณ
10,000 ซองทีร่ วบรวมแบบสุ่มตามท้องถนนและสถานทีท่ ิ้ งขยะสาธารณะ
###

หากต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สปาร์ ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด
มิตรสีนี ชมบุญ (ก้ อย) โทรศัพท์ 062-689-1455
Delivering a Smoke-Free Future
บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นบริษัทในเครือของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ)
และเป็ นผู้นาในธุรกิจนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนาเข้ าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตังแต่
้ ปี 2534 และมี
พนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีสว่ นสาคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสาเร็จทางธุรกิจในการสร้ างสังคม
ไร้ ควัน
เราเป็ นผู้นาในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้ างสังคมไร้ ควันและนาผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่
บุหรี่ซิกาแรตในทีส่ ดุ เพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สบู บุหรี่ที่เป็ นผู้ใหญ่ที่ตดั สินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่ อไป พีเอ็มไอ
กาลังสร้ างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ ควันซึง่ แม้ จะไม่ได้ ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ตอ่ ไป ด้ วย
ความสามารถอันหลากหลายในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้ อมด้ วยศูนย์วิจยั ที่ทนั สมัย และกระบวนการพิสจู น์และวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
พีเอ็มไอมุง่ มัน่ ในการสร้ างความมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ ควันจะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคที่เป็ นผู้ใหญ่และเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดด้ านกฎระเบียบที่เข้ มงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผ้ สู บู บุหรี่ที่เป็ นผู้ใหญ่ทวั่ โลกประมาณ 9.7 ล้ านคน
ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึง่ มีจาหน่ายอยูใ่ นเมืองหลักและทัว่ ประเทศใน 52 แห่งทัว่
โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติม https://www.pmi.com/markets/thailand/en และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

