
 
 

  

 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
17 มีนาคม 2563    
 

การค้าบุหร่ีผิดกฎหมายในภาคใต้ยังคงพุ่งสูงขึน้ 
ฟิลลิป มอร์ริส ช่ืนชมมาตรการปกป้องภาษีของภาครัฐ 

 ผลการส ารวจซองเปลา่บหุร่ี (Empty Pack Survey) เผยสดัสว่นบหุร่ีไมเ่สยีภาษีในประเทศไทยเพิ่มขึน้ เป็น 
6.6% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 

 สงขลาแชมป์บริโภคบหุร่ีไมเ่สยีภาษี 72.1% ตามมาด้วยสตลู 65.7% พทัลงุ 60.8% และระนอง 34% 

 การบงัคบัใช้กฎหมายเชิงรุกช่วยปราบปรามการค้าบหุร่ีที่ผิดกฎหมาย 

 ฟิลลปิ มอร์ริส สนบัสนนุการตอ่ต้านการค้าบหุร่ีที่ผิดกฎหมาย 
 

กรุงเทพฯ –ฟิลลปิ มอร์ริส ช่ืนชมการบงัคบัใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อปราบปรามการค้าบหุร่ีผิดกฎหมาย พร้อม
ร่วมมือยกระดบัการบงัคบัใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึน้ในช่วงของการปรับเพิ่มภาษีที่จะมีขึน้ในเดือนตลุาคม 2563 นี ้
 

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิง้  (ไทยแลนด์) 
จ ากัด กลา่ววา่ “เราขอช่ืนชมมาตรการปราบปรามและการปอ้งกนัเชิงรุกของหนว่ยงานภาครัฐทัง้กรมสรรพสามิต กรม
ศลุกากร ต ารวจ และทหาร ในชว่งหลายปีที่ผา่นมา เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกบัข้อจ ากดัตา่ง ๆ ในการตอ่สู้กบัการค้าบหุร่ีไม่
เสยีภาษี เนื่องจากกลุม่ผู้ ค้าทีห่ลบเลีย่งภาษีได้ปรับวิธีการในการลกัลอบน าเข้าบหุร่ีหนีภาษี และยงัมีทรัพยากรในการ
ท างานท่ีจ ากดัจ ากดั อยา่งไรก็ตาม เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานตา่งก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว”   
 

นายพงศธร เปิดเผยเพิ่มวา่ “การลกัลอบค้าบหุร่ีไมเ่สยีภาษีกลายเป็นทางเลอืกของผู้สบูบหุร่ีเนื่องจากราคาขาย
บหุร่ีที่เสยีภาษีถกูต้องตามกฎหมายและบหุร่ีไมเ่สยีภาษีมคีวามแตกตา่งกนัมาก อยูท่ี่ 30-40 บาทตอ่ซอง เทยีบกบัราคา
บหุร่ีที่ถกูต้องตามกฎหมายทีม่ีราคาต า่ที่สดุในท้องตลาด ตวัเลขนีจ้ะขยบัขึน้อยา่งแนน่อนเมื่อมกีารขึน้ภาษีสรรพสามิต
ในช่วงเดือนตลุาคมของปีนี ้ จากการส ารวจซองเปลา่บหุร่ี (Empty Pack Survey) ซึง่ท าการส ารวจโดย นีลเสน็ ระหวา่ง
วนัท่ี 1-23 ตลุาคม พ.ศ. 2562 โดยการเก็บตวัอยา่งซองเปลา่บหุร่ีที่ถกูทิง้ตามท้องถนนและสถานท่ีทิง้ขยะสาธารณะ
จ านวน 10,000 ซอง (ส ารวจด้วยวิธีการ Stratified Quota Sampling) พบวา่ประเทศไทยมีสดัสว่นบหุร่ีไมเ่สยีภาษีกลบัมา
เพิ่มสงูขึน้เป็นอยา่งมาก หลงัจากที่มีสดัสว่นลดลงแล้วในปีก่อนหน้า โดยตวัเลขขยบัขึน้มาเป็น 6.6% ในปี 2562 เพิ่มขึน้
จาก 5.2% ในปี 2561  
 

“แม้วา่จะมีการบงัคบัใช้กฎหมายในเชิงรุก แตต่วัเลขสดัสว่นบหุร่ีไมเ่สยีภาษีในปี 2562 ยงัคงสงูกวา่ตวัเลขใน
การส ารวจในปี 2559 ก่อนชว่งการปรับขึน้เพดานภาษีในปี 2560 ที่อยูท่ี่ระดบัเพียง 2.9% โดยเฉพาะภาคใต้ยงัคงเป็น
พืน้ท่ีนา่กงัวลมากที่สดุเนื่องจากผลการส ารวจลา่สดุแสดงให้เห็นวา่มีสดัสว่นบหุร่ีไมเ่สยีภาษีสงูทีส่ดุในประเทศ นอกจากนี ้
ผลการส ารวจระบวุา่จงัหวดัสงขลามีสดัสว่นบหุร่ีไมเ่สยีภาษีมากที่สดุในประเทศ ในเดอืนตลุาคม 2562 อยูท่ี่ 72.1% 
ตามมาด้วยสตลู 65.7 %  พทัลงุ 60.8 % และระนอง 34%” นอกจากนี ้ นายพงศธรยงัได้ตัง้ข้อสงัเกตด้วยวา่ทัง้จงัหวดั



 
 

  

สงขลา สตลู และพทัลงุ ตา่งก็ติดสบิอนัดบัของจงัหวดัทีม่ีอตัราการบริโภคบหุร่ีมากที่สดุในประเทศ จากผลการส ารวจ
พฤติกรรมการสบูบหุร่ีและการดืม่สรุาของประชากร พ.ศ. 2560 โดยส านกังานสถิติแหง่ชาติ 
 

“หากรัฐบาลมุง่มัน่เดินหน้านโยบายตอ่สู้กบัปัญหาบหุร่ีและผลติภณัฑ์ยาสบูทีไ่มเ่สยีภาษี ก็จะถือเป็นโอกาสช่วย
เพิ่มการจดัเก็บภาษีบหุร่ีให้ได้ตามเปา้หมายที่ 78,000 ล้านบาทด้วย” 
 

“บหุร่ีที่เสยีภาษีถกูต้องตามกฎหมายสว่นใหญ่มีราคาขายปลกีซองละ 60 บาท ดงันัน้ หากภาครัฐสามารถ
จดัการกบับหุร่ีที่ไมเ่สยีภาษีได้ทัง้หมดอาจจะช่วยให้ภาครัฐจดัเก็บภาษีได้เพิม่อีก 4 พนัล้านบาท ซึง่บริษัท ฟิลลปิ มอร์ริส 
เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั พร้อมให้ความร่วมมือกบัภาครัฐภายใต้มาตรการปัจจบุนัและมาตรการใหมเ่พื่อตอ่สู้กบัการค้า
บหุร่ีที่ผิดกฎหมาย” นายพงศธร กลา่วทิง้ท้าย   
 
หมายเหตบุรรณาธิการ 

การส ารวจซองเปล่าบหุร่ี (Empty Pack Survey) จดัท าข้ึนในประเทศไทยเป็นประจ าทกุปีตัง้แต่ปี 2552 โดย 
นีลเส็น (Nielsen) ผูใ้หบ้ริการดา้นวิจยัการตลาดและสือ่ระดบัโลก โดยเก็บข้อมูลจากตวัอย่างซองบหุร่ีท้ิงแลว้ประมาณ 
10,000 ซองทีร่วบรวมแบบสุ่มตามทอ้งถนนและสถานทีท้ิ่งขยะสาธารณะ 
 

### 

หากต้องการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ   
บริษัท สปาร์ค  คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั 
มิตรสีนี ชมบญุ (ก้อย) โทรศพัท์ 062-689-1455 
Delivering a Smoke-Free Future 
 

บริษัท ฟิลลปิ มอร์ริส เทรดดิง้ (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นบริษัทในเครือของฟิลลปิ มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) 
และเป็นผู้น าในธุรกิจน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบูจากตา่งประเทศ เราเร่ิมน าเข้าและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบูของพีเอ็มไอ มาตัง้แตปี่ 2534 และมี
พนกังานไทยที่มีความสามารถกวา่ 300 คน ซึง่เป็นผู้ที่มีสว่นส าคญัในการพฒันาวฒันธรรมองค์กรและความส าเร็จทางธุรกิจในการสร้างสงัคม
ไร้ควนั 
 

เราเป็นผู้น าในการปรับโฉมอตุสาหกรรมยาสบูเพ่ือสร้างสงัคมไร้ควนัและน าผลิตภณัฑ์ไร้ควนั (Smoke-free Product) มาแทนที่
บหุร่ีซิกาแรตในทีส่ดุเพื่อประโยชน์ของสงัคม บริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้สบูบหุร่ีที่เป็นผู้ ใหญ่ที่ตดัสินใจจะบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสบูต่อไป พีเอ็มไอ
ก าลงัสร้างอนาคตใหมด้่วยผลิตภณัฑ์ไร้ควนัซึง่แม้จะไมไ่ด้ปลอดภยัจากความเสี่ยงตอ่สขุภาพ แตก็่เป็นทางเลือกที่ดีกวา่การสบูบหุร่ีตอ่ไป ด้วย
ความสามารถอนัหลากหลายในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ พร้อมด้วยศนูย์วิจยัที่ทนัสมยั และกระบวนการพิสจูน์และวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
พีเอ็มไอมุง่มัน่ในการสร้างความมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์ไร้ควนัจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 พีเอ็มไอ ประมาณการวา่มีผู้สบูบหุร่ีที่เป็นผู้ ใหญ่ทัว่โลกประมาณ 9.7 ล้านคน 
ที่เลิกสบูบหุร่ีและเปลี่ยนมาใช้ยาสบูแบบไมเ่ผาไหม้ (heated tobacco product) ซึง่มีจ าหน่ายอยูใ่นเมืองหลกัและทัว่ประเทศใน 52 แหง่ทัว่
โลก 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม https://www.pmi.com/markets/thailand/en และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/ 
 

https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

