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การคา้เสร ี= “High Risk Strategy”

• มแีตก่า้วหนา้และกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว
• ไมแ่น่นอน (ขึ)นกบัคูเ่จรจาและการตอ่รอง)
• ยากที/จะลว่งรู ้สว่นใหญเ่ป็นความลบั
• คลมุเครอื ซบัซอ้น ยากที/จะเขา้ใจ• คลมุเครอื ซบัซอ้น ยากที/จะเขา้ใจ
• มอีํานาจเนื/องจากผกูพันตามกฎหมาย
• ยากที/จะยอ้นกลบัไปแกไ้ข

ในขณะที=นโยบายควบคมุคบืหนา้ไปอยา่ง
ชา้ๆและยากลําบาก
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FTA ยคุใหม่

• ไมใ่ชเ่รื/องของการคา้สนิคา้ขา้มพรมแดนอยา่งเดยีว
อกีตอ่ไป แตเ่ป็นเรื/อง “ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ” 
“การลดอปุสรรคทางการคา้ในหว่งโซอ่ปุทาน” เชน่ 
การผลติ การนําเขา้ การกระจายสนิคา้ การโฆษณา
เป้าหมายคอื “จํากดัหรอืกําจัด” นโยบายและ• เป้าหมายคอื “จํากดัหรอืกําจัด” นโยบายและ
กฎระเบยีบภายในประเทศ (Behind the border)

• เพิ/มอํานาจการตอ่รอง การล็อบบี) = การ 
empower ตดิอาวธุใหผู้เ้ลน่ในตลาด
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ความขดัแยง้ในหลกัการ
หลักการเชงิปรัญชาของการคา้เสร ี
• สนับสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความมั/งคั/งของสงัคม
• กําจัดอปุสรรคทางการคา้ เพื/อใหเ้กดิ free flow

• เพิ/มความหลากหลายและการเขา้ถงึสนิคา้ใหผู้บ้รโิภค
• เพิ/มการแขง่ขนั และลดราคา
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หลักการของนโยบายบหุร/ีสรุา
• ควบคมุ/จํากดั/ลด



• ไมใ่ชส่นิคา้ธรรมดา

• ไมม่กีารสบู/ดื=มที=ปราศจากความ
เสี=ยง

บหุรี=และสรุา
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เสี=ยง
 
• ไมม่ปีระโยชนท์างสขุภาพ (จาก

แอลกอฮอลใ์นระดบัประชากรใน
ประเทศไทย)



เปิดเสร ี> เกดิอะไรขึOน
• การแขง่ขนัราคา
• ผูป้ระกอบการใหม-่สนิคา้ใหม-่แขง่ขนักนัดเุดอืด
• ธรุกรรมขา้มพรมแดน
• ความรว่มมอืของผูป้ระกอบการ หว่งโซอ่ปุทาน
• การปรับตวัของผูป้ระกอบการในประเทศ• การปรับตวัของผูป้ระกอบการในประเทศ
• Market domination, ขอบเขตของอทิธพิล
• เครื/องดื/มประเภทใหม่ๆ  วธิกีารขายใหม ่วธิกีารดื/มใหม่
• เจาะเซกเมนตต์ลาดยอ่ยมากขึ)น ชดัขึ)น
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ผลกระทบของขอ้ตกลงการคา้เสรี

• ผลตอ่ อปุทาน
• ผลตอ่ อปุสงค ์
• ผลตอ่ นโยบาย 
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ผลกระทบดา้น อปุทาน (supply)

ผลติภณัฑ์
� จํานวน
� ความหลากหลาย
� ราคาถกูลง
� ปรมิาณนําเขา้มากขึ)น

ผูผ้ลติ
� จํานวน
� การแขง่ขนั +/-
� การตลาด
� ความรว่มมอื
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ผลกระทบดา้น อปุสงค ์(demand)

Alcohol epidemic

� ความตอ้งการเพื=มขึOนจากกลยทุธก์ารตลาด
� ความตอ้งการเพิ=มขึOนจากการทาํใหก้ารดื=มเป็น
เรื=องปกติ



อปุทาน > สว่นแบง่ตลาดของบรษิัทยาสบูในไทย
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อปุสงค ์> อตัราการสบูบหุรี/ของประชากรไทย 2534 -52
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อปุทาน > มลูคา่การนําเขา้สรุาจากตา่งประเทศ 
จําแนกตามแหลง่นําเขา้ (หน่วย: ลา้นบาท)
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อปุสงค ์> มลูคา่การนําเขา้เครื=องดื=มแอลกอฮอล ์จาก
ประเทศในอาเซยีน (million Bht), Thailand 2000- 04
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อปุสงค ์> Consumption volume/capita 
(Litre of pure alcohol)

Domestic

Import4 times in 12 y

13

Domestic



กฎขอ้บงัคบัท ั=วไป
1. การหา้มเลอืกปฏบิตั ิ(Most-favoured nation & National 

treatment) 
2. การออกกฎหมายขอ้บงัคบัในประเทศ (Domestic 

regulations)
3. การจาํกดัทางจาํนวน (Quantitative restriction)

ผลกระทบตอ่นโยบาย

3. การจาํกดัทางจาํนวน (Quantitative restriction)
4. ขอ้ยกเวน้ในความตกลง (General exceptions) 
5. การปรบัเปลี=ยนรายการผกูพนัและการ “ถอนตวั” 

(Modification and withdrawal)
6. การเสรแีบบกา้วหนา้เป็นลําดบั (Progressive 

liberalization) 
7. การเปิดตลาด (Market access)
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ไมใ่ชแ่คส่นิคา้ 

• GATS การคา้บรกิาร 
• TBT (Technical Barrier to Trade)
• TRIPS (Trade Related aspect of 

Intellectual Property Rights)Intellectual Property Rights)
• การคุม้ครองการลงทนุ
• อื=นๆที=จะตามมา?
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ขาขึ)น
• ทําใหอ้อ่นแอลง Roll-back 
• ไมม่คีวามกา้วหนา้ Freeze 
• จํากดัพื)นที/นโยบาย 

ผลกระทบตอ่นโยบาย

เพราะ 
•  ความบบีค ัOนจาก progressive liberalization
•  อาการ “เกร็ง” หรอื เซ็นเซอรต์วัเอง เพราะไมแ่นใ่จ 
ขาดความรู ้ ความกดดนั การขดัแยง้กนัเองภายใน
•  อทิธพิลและการล็อบบีO
•  การฟ้องรอ้งไดโ้ดยตรง 16



บหุรี=
• ภาพคําเตอืน
• ซองมาตรฐาน
 การใชค้ํา/เครื/องหมาย 

สรุา

ผลกระทบตอ่นโยบาย

ขาลง
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• การใชค้ํา/เครื/องหมาย 
(mind, light etc)
• การเปิดเผยสว่นประกอบ
• การควบคมุสว่นประกอบ
• การหา้มโฆษณา
• การจํากดัการขาย

• ภาษแีละราคา
• การโฆษณา
• ภาพคาํเตอืน
• การเขา้ถงึ



Cascades of alcohol-related problems
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1. Pricing and taxation
2. Physical availability 
3. Modifying the drinking context
4. Drink-driving countermeasures
5. Alcohol promotion
6. Education and persuasion 
7. Treatment & screening
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เหลอืแตม่าตรการที=ไมม่ ี
หรอืมปีระสทิธผิลนอ้ย



การวิ=งเตน้ของบรษิทับหุรี=
“…ในบรรดาข้อกังวลทั �งหมด มีอยู่ ข้อหนึ�งที�เราหวาดหวั�นมากที�สุด 
นั�นคือ การเกบ็ภาษีอากร  แม้ว่ามาตรการจาํกัดกจิกรรมการตลาด 
การสูบบุหรี�ในที�สาธารณะและการสูดควันบุหรี� มือสองทาํให้ยอดขาย
ลดลงกจ็ริง แต่จากประสบการณ์ของเรา การขึ �นภาษีอากรทาํให้
ยอดขายลดลงได้มากที�สุด...”          บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 2528ยอดขายลดลงได้มากที�สุด...”          บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 2528

“…เหตุผล (ในการคัดค้านการขึ �นภาษี) นั �นไม่ซับซ้อนเลย เพราะ
ปัญหาของการเพิ�มภาษีอยู่ที�ว่า ภาษีที�เพิ�มขึ �นทาํให้คนสูบบุหรี�
น้อยลง ซึ�งเป็นสิ�งที�ผู้ผลักดนัให้มีการเพิ�มภาษีต้องการจะให้
เกดิขึ �น …”

บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 253019



เพื=อผูถ้อืหุน้ ไมม่คีาํวา่ศลีธรรม

มีผู้ถามว่า

“… การขยายตลาดบุหรี� เข้าสู่ประเทศกาํลังพฒันานั�น
ชอบด้วยศีลธรรมหรือไม่…”ชอบด้วยศีลธรรมหรือไม่…”

“… คงไม่ฉลาดที�จะละเลยตลาดที�กาํลังขยายตวั ผมตอบ
คาํถามยุ่งยากในเชิงศีลธรรมไม่ได้หรอก เราทาํธุรกจิเพื�อ
สร้างความพอใจให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทของเรา …”

ตวัแทนของบริษัทบุหรี�รอทแมนส์
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สรา้งสมัพนัธก์บัฝ่ายการเมอืง

“… ในปี 2528 นี �เรากาํลังปรับปรุงการทาํงาน
ของเราในการตดิต่อสื�อสารกับสมาชิกสภานิติ
บัญญัต ิ … เราจะให้ความสนใจมากขึ �นกับการบัญญัต ิ … เราจะให้ความสนใจมากขึ �นกับการ
สร้างความสัมพนัธ์กับระบบข้าราชการประจาํ …”

บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 2528
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 “…ในปี 2529 เราพานักหนังสือพมิพ์ 97 คน จาก 
5 ประเทศมาเที�ยวอเมริกา … สาํหรับปี 2530 

เราจัดเน้นประเดน็ควันบุหรี� มือสองให้ชัดเจนยิ�งขึ �น 

การใชอ้ทิธพิลในวงการสื/อ

เราจัดเน้นประเดน็ควันบุหรี� มือสองให้ชัดเจนยิ�งขึ �น 
ด้วยการจัดบรรยายสรุปแก่นักข่าวในเอเชีย ละตนิ
อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียอีกด้วย …”

บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ปี 2529 
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จดุยนืของอตุสาหกรรมสรุา ตอ่ การคา้เสรี
• 2003 World Spirits Alliance มยีทุธศาสตรเ์พื=อขยายตลาด

เครื=องดื=มแอลกอฮอล ์รวมถงึผลกัดนัใหม้กีารยกเลกิขอ้กดีขวาง
ในการขนถา่ยสนิคา้และการโฆษณา ปี 2004 ไปพบกบัองคก์าร
อนามยัโลกอยา่งเป็นทางการ

• 2003 SAB Miller CEO“ตอ้งทาํสนิคา้ของบรษิทใหเ้ขา้กบั
รสนยิมของผูบ้รโิภค และผลกัดนัใหย้กเลกิขอ้กดีกนัทางการคา้
ตา่งๆ”
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• Carlton Foster ใชช้อ่งทางของขอ้ตกลงการคา้เสรลีว่งหนา้ 
โดยการใหล้ขิสทิธิ~กบับรษิทัเบยีรท์อ้งถิ=นในตรุก ีและเตรยีมใช้
ตรุกเีป็นฐานการสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปอื=นๆ 
เมื=อสหภาพยโุรปพจิารณารบัตรุกเีขา้เป็นสมาชกิ

• “liberalisation, and where appropriate, elimination of non-tariff 
barriers to access for imported spirits, including import quotas, 
licensing requirements, discriminatory state trading practices, 
inappropriate product standards and labelling 

requirements...”(European Spirits Organization, 2005)



นอกจากผลกระทบตอ่นโยบาย ยงัมี
ผลกระทบตอ่รายไดร้ฐั

• เมื�อพดูถงึภาษีเหล้าและบุหรี�  หลายคนมักคดิถงึแต่ภาษี
สรรพสามติ แต่การคาํนวณภาษีสรรพสามติเหล้าและบุหรี�
ของไทยนั�นได้นําเอาภาษีศุลกากรไปรวมคาํนวณด้วย ของไทยนั�นได้นําเอาภาษีศุลกากรไปรวมคาํนวณด้วย 

• ตั �งแต่มกราคม 2546 ที�มีการลดภาษีนําเข้าบุหรี�จาก 
60 % เหลือ 5 % นั �น กระทรวงพาณิชย์ทราบหรือไม่ว่า
ประเทศไทยสูญเสียรายได้ภาษีที�ควรได้ไปเท่าไรจาก
การลดภาษีนําเข้า
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ผลของการลดภาษนีําเขา้บหุรี=

• จากข้อมูลการนําเข้าผลิตภณัฑ์ยาสูบที�รวบรวมจาก
เวบ็ไซต์ของกรมศุลกากรเมื�อปีที�แล้ว พบว่าในช่วงเกือบ 7 
ปีตั �งแต่มกราคม 2546 จนถงึตุลาคม 2552 มีการนําเข้า
บุหรี�คดิเป็นมูลค่าตามราคา c.i.f. รวม 22,441 ล้านบาท บุหรี�คดิเป็นมูลค่าตามราคา c.i.f. รวม 22,441 ล้านบาท 
ในจาํนวนนี �เป็นการนําเข้าจากกลุ่มอาเซียนร้อยละ 86 

• จากข้อมูลดงักล่าว เมื�อนํามาคาํนวณภาษีจะพบว่ากรม
ศุลกากรจัดเกบ็ภาษีนําเข้าบุหรี� ได้เพยีง 2,889 ล้านบาท
จากที�ควรจัดเกบ็ได้ 13,465 ล้านบาทหากไม่มีการลดภาษี 
นั�นคือจัดเกบ็ลดลงกว่า 10,500 ล้านบาท
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• ยิ�งกว่านั �น การที�กรมสรรพสามิตใช้ฐานในการคาํนวณ
ภาษี คือราคา c.i.f. บวกภาษีนําเข้าที�จัดเกบ็ในอัตรา
ใหม่ (คือ 5 % แทนที�จะเป็น 60 %) กย็ังทาํให้จัดเกบ็
ภาษีสรรพสามิตบุหรี� ได้น้อยลงอีกกว่า 38,000 ล้าน
บาทด้วย 

• การลดภาษีนําเข้าบุหรี�ตั �งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจงึเอื �อ• การลดภาษีนําเข้าบุหรี�ตั �งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจงึเอื �อ
ประโยชน์แก่บริษัทบุหรี� ต่างชาตถิงึสองต่อ 

• ต่อแรกคือภาษีนําเข้าลดลง 10,576 ล้านบาท 
และ

• ต่อที�สองคือภาษีสรรพสามิตลดลงถงึ 38,055 

ล้านบาท  ดงัแสดงในตาราง 26



ภาษทีี=จดัเก็บจาก
บหุรี=นําเขา้

ถา้หาก
ไมล่ดภาษี

นําเขา้

กรณีที=เป็นอยู่
คอืลดภาษี

นําเขา้

สว่นตา่ง
ภาษี

ภาษีศลุกากร 13,465 2,889 10,576

  (ลา้นบาท)
ต ัOงแต ่มค. 2546 – ตค. 2552

ภาษีสรรพสามติ 128,458 90,403 38,055

ภาษีกองทนุ สสส. 2,569 1,808 761

 รวม 144,492 95,100 49,392
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  กรณีของเครื/องดื/มแอลกอฮอลก์จ็ะเป็น
ทํานองเดยีวกนั แตย่งัไมม่ตีวัเลขที/ศกึษา 
กระทรวงพาณชิยแ์ละกระทรวงการคลงัควร
เรง่ศกึษาผลกระทบนี)ใหช้ดัเจนกอ่นจะ
พจิารณาลดภาษีนําเขา้ รวมทั )งพจิารณาดว้ย
วา่กระทรวงการคลงัจะตอ้งหาเงนิมาใชจ้า่ยวา่กระทรวงการคลงัจะตอ้งหาเงนิมาใชจ้า่ย
เพื/อรักษาโรค (+อนัตรายอื/น) จากการดื/ม
เหลา้และสบูบหุรี/ที/จะเพิ/มขึ)นอกีเทา่ใดใน
อนาคตดว้ยหากกระทรวงพาณชิยต์อ้งการจะ
ลดภาษีนําเขา้สนิคา้เหลา่นี)
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สขภุาพของประชาชนและสงัคมอยูไ่หน ? 
Stakeholder mapping 

Discrimination

สขุภาพ ชา้ง

สงิห์

FTA NGOs

นักวชิาการกา้วหนา้

ภาคเศรษฐกจิ
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สนิคา้ธรรมดา
สนิคา้ไมธ่รรมดา

Liberalization

Importers

รัฐบาลตา่งชาติ

ผูเ้จรจา

ธรุกจิอื/น

ประชาชน

กลไกโลกกบาลดา้นเศรษฐกจิ



มขีอ้ยกเวน้ไหม > Public health exceptions

ม ีแต.่..

• ยงัไวใ้จไมไ่ด ้

• คาดเดา/หวงัผลไมไ่ด ้ Totally unpredictable in 

FTAs cos ad hoc tribunalsFTAs cos ad hoc tribunals

• Exception doesn’t apply for investment 

chapters in most US FTAs
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ทางที=ดที ี=สดุ > ตดัไฟแตต่น้ลม

  ไมร่วมเอาสนิคา้หรอืบรกิารที/มผีลกระทบ
ทางลบตอ่สขุภาพ/สขุภาวะไปอยูใ่นความ
ตกลงการคา้ตกลงการคา้
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ปรัญชาสงูสดุของการคา้เสร ีคอื 
การพัฒนาคณุภาพชวีติ พัฒนาสงัคม

แต ่
บหุรี/และสรุา ทําลายคณุภาพชวีต 

คณุภาพสงัคมคณุภาพสงัคม

ขอบคณุคะ่
www.cas.or.th
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