แนะอุตฯทําใจสูคาจาง300บ.หาชองขอรัฐชวยลดผลกระทบ
ส.อ.ท.เตรียมรวบรวมผลกระทบคาจาง 300 บาทหารือรัฐบาลชวยเหลืออีกรอบ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวาการบังคับใชคาจางขั้นต่ํา 300 บาทที่จะเริ่มเดือน
เม.ย.นี้ ส.อ.ท.จะรวบรวมขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง เชน ไมสามารถรับภาระไดจนตองปดกิจการ หรือ
อยูในภาวะที่ขาดทุนมาก เพื่อนําไปหารือกับภาครัฐหาแนวทางดูแล ลดผลกระทบอยางไรก็ดี ในสวนของ
ผูประกอบการก็ตองชวยตัวเองดวยการลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนายธนิต โสรัตน รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา ผูประกอบการตองทําใจวาตอไปนี้คาจางในเมืองไทยจะไมถูกอีก
แนนอนหากตองการจะทําธุรกิจตอไปตองเริ่มปรับตัวเพื่อความอยูรอดเพราะการทําธุรกิจตองแขงขันกับคูแขงใน
ประเทศและตางประเทศ กลุมที่มีศักยภาพจะยายไปตางประเทศตองเตรียมตัวศึกษาหาลูทางโดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบานที่มีคาจางถูกกวาไทยกลุมธุรกิจที่ไมมีศักยภาพจะไปลงทุนตางประเทศตองหันมาดูแลกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน ปรับใชเครื่องมือเครื่องจักร จะชวยลดแรงงานลงไดประมาณ 30% เพิ่มผลผลิตได20%
ขณะเดียวกันตองปรับลดตนทุน เมื่อใชวัตถุดิบ100% ตองไดผลผลิตอยางนอย 99%
โพสตทูเดย
22/03/2555

ผูผลิตรวมพลคาน
"คลัง" ขึ้นภาษีแอร ใชเกณฑใหม "คาอีอีอาร" กินไฟนอย กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส.อ.ท.อ
อกโรงคานกรมสรรพสามิตเตรียมเก็บภาษีแอร 15% ชี้ขอมูลกรมผิดพลาด แอรทุกรุนปรับราคาลงตั้งแตป 2552
เหตุแขงขันกันหนัก อธิบดี "เบญจา หลุยเจริญ" ไมฟงเสียงผูบริโภคอวมผูประกอบการผลักภาระภาษีรับไปเต็ม ๆ
นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" กรณีที่กรมสรรพสามิตเตรียมที่จะกลับมา
เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่รอยละ15 หลังจากที่ "ยกเวน" การจัดเก็บมาตั้งแตเดือนกันยายน
2552 วา ทางกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศพรอมจะยื่นหนังสือคัดคานตอกรมสรรพสามิตทันทีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเด็นที่กรมสรรพสามิตอางวา หลังจากที่กรมยกเวนการจัดเก็บภาษีมา 2 ปไมมีผูประกอบการรายใด
ปรับลดราคาจําหนายเครื่องปรับอากาศลงมาเลย ซึ่งในประเด็นนี้ไมใชขอมูลที่ถูกตอง เนื่องจากสภาพการแขงขัน
ในตลาดทําใหผูประกอบการลดราคาจําหนายเครื่องปรับอากาศลงมาอยางตอเนื่อง(ตารางประกอบ)ตามราคาที่
รายงานไปยังกรมการคาภายใน ยกตัวอยาง เครื่องปรับอากาศชนิดตูตั้งพื้น ขนาด 33,000 BTU ป 2552 ราคา
ตอหนวย 45,000 บาท บวกคาติดตั้ง 4,000 บาท รวม 49,000 บาท ป 2553 ราคาตอหนวยลดลงเหลือ
42,600 บาท บวกคาติดตั้ง 4,000บาท รวม 46,600 บาท ป 2554-2555 ราคาตอหนวยลดลงเหลือ
40,900 บาท บวกคาติดตั้ง 4,000 บาท รวม 44,900 บาท หากคิดเฉพาะรุนแลวพบวาเครื่องปรับอากาศขนาด
13,000 BTU ลดไดสูงสุดถึงรอยละ16และหากประเมินจากราคาเครื่องปรับอากาศทุกรุนจะมีการปรับลดราคา
สูงสุดถึงรอยละ 22 "ราคาเครื่องปรับอากาศเมื่อเทียบเฉพาะป 2554 กับป 2553 ราคาลดลงเฉลี่ย11-16% แต
หากรวมการปรับลดราคาตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบันจะพบวาราคาเฉลี่ยลดไปกวา 30% ฉะนั้นขอมูลที่กรม
สรรพสามิตอางวา
ตั้งแตยกเวนการจัดเก็บภาษีแลวราคาเครื่องปรับอากาศไมไดลดลงเลยจึงคลาดเคลื่อนจาก

ขอเท็จจริงอยูมากและหากกรมสรรพสามิตยืนยันที่จะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหมผูรับภาระจะกลายเปนผูบริโภค
จะไดรับผลกระทบจากราคาเครื่องปรับอากาศที่ปรับสูงขึ้นตามภาระภาษี"
นางจินตนา กลาวอยางไรก็ตาม ทางกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไดหารือกับนายพยุงศักดิ์ ชาติ
สุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในประเด็นนี้ปรากฏมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือไม
เห็นดวยที่กรมสรรพสามิตจะหันมาจัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศ อีก นายไพรัตน เอื้อชูยศ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทสตาร(ประเทศไทย)จํากัดไมเห็นดวยที่จะมีการกลับมาเก็บภาษีสรรพสามิตจากเหตุผลที่วา
ในชวงที่ผานมาเครื่องปรับอากาศไมไดปรับลดราคาลง ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริงเครื่องปรับอากาศ จําเปนตอง
ปรับลดราคาจากการแขงขันที่รุนแรงอยางตอเนื่องโดยเครื่องปรับอากาศ ที่1 ตันจะมีราคาจําหนายเพียง 10,000
กวาบาทเทานั้น "ซึ่งถือวาถูกมาก" นอกจากนี้ตนทุนในการผลิตเครื่องปรับอากาศปจจุบันยังเพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน
EER (Energy Efciency Ratio-คาการประหยัดไฟฟา)อัตราสวนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่การ
Ratio-คาการประหยัดไฟฟา)อัตราสวนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) กําหนดไวระหวาง 5-10แตกระบวนการผลิตปจจุบันสามารถทําคา ERR ชี้วัดไดถึงรอยละ 11.6 แลว"
แมตนทุนในการผลิตใหไดคามาตรฐาน ERR จะเพิ่มขึ้น แตที่ผานมาก็ไมมีผูประกอบการรายใดปรับขึ้นราคา
จําหนาย"
ประชาชาติธุรกิจ 22/03/2555
กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ไดยื่นหนังสือ
คัดคานตอกรมสรรพสามิต พรอมเปรียบเทียบราคา 2 ป ลดลงกวา30% และเครื่องปรับอากาศสวนใหญที่ผลิตก็
จะเปนเบอร 5 ตามมาตรฐานประหยัดไฟหากเปนระบบประหยัดไฟสูงสุด เครื่องปรับอากาศนั้นจะมีราคาสูงขึ้น
อีกนิดหนอยอยางไรก็ตามถาตองมีการเก็บภาษีใหมอีกครั้งจริงกรมสรรพสามิตก็ควรจะตองรับฟงความเห็นจาก
ผูประกอบการดวยวาราคาไมปรับลดลงจริงหรือไมผูประกอบการใชเทคนิคการเปลี่ยนรูปแบบเครื่องปรับอากาศ
และแจงราคาสูงขึ้นหรือไมทําใหราคาเครื่องปรับอากาศไมลดลง
โพสตทูเดย
25/03/2555

ส.อ.ท.คานคลังรีดภาษีแอรเพิ่มหวั่นแอรเถื่อนทะลัก-ตลาดสงออกจอปนปวนสภาอุตสาหกรรมเตรียมตบเทาเขา
พบกรมสรรพสามิตวอนระงับปรับขึ้นภาษีแอรเต็มเพดาน 15% หวั่นกระทบทั้งตลาดแอรภายใน ปลุกตลาดแอร
เถื่อนกลับมาเกิดใหมทั้งยังสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันกับอาเซียนนางจินตนา
ศิริสันธนะ
ประธานกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปดเผยวากลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯเตรียมนัดเขาพบกับนางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต
เพื่อสอบถามความชัดเจนของการปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกรมสรรพสามิต มีแผนที่จะปรับภาษี
ขึ้นแตยังไมมีความชัดเจน และสรางความกังวลใหกับผูประกอบการ เนื่องจากที่ผานมาผูประกอบการใชเวลา 17
ป ขอใหยกเลิกภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศลงและรัฐบาลตกลงลดภาษีสรรพสามิตเมื่อป 2552 จาก 15%
เหลือ0%“ปจจุบันเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีเทศบาล 1.5% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวม 8.5%
และถากลับมาเก็บภาษีสรรพสามิต 15% จะทําใหเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และ

ภาษีมูลคาเพิ่มรวม 23.5% จะทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาขึ้น 15% ตามอัตราภาษีใหม หรือปรับขึ้นเครื่อง
ละ 3,000-20,000 บาท รวมทั้งตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากการปรับคาแรงขั้นต่ําเปนวันละ 300 บาท
และราคาทองแดงปจจุบันสูงขึ้นมาอยูที่ 8,000 เหรียญสหรัฐฯตอตันจากป 2551 ที่ราคาตันละ 1,000 เหรียญ
ทั้งนี้หากปรับภาษีสรรพสามิตขึ้นจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศซึ่งป 2553
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 30% เพราะยกเลิกภาษีสรรพสามิตทําใหราคาสินคาลดลง และปที่ผาน
มาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 10%โดยผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 1 ลานเครื่อง ผลิตเพื่อสงออก
17ลานเครื่องและปนี้ก็คาดวาอุตสาหกรรมนี้จะขยายตัว
10%
แตถาขึ้นภาษีสรรพสามิตอาจมีผลตอการ
ขยายตัวนางจินตนากลาววาส.อ.ท.จะชี้แจงกรมสรรพสามิตวาผูประกอบการไดปรับราคาเครื่องปรับอากาศลงเมื่อ
ภาครัฐยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิตโดยราคาเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง หรือแขวน 5 ขนาดมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับลดราคาลงอยางตอเนื่องอาทิ ขนาด 12,000-13,000 บีทียู ราคาเฉลี่ย 5 ยี่หอป 2550 เครื่องละ 27,420
บาท ราคาป 2554 เครื่องละ 22,133 บาท หรือขนาด 16,000-20,000 บีทียู ราคาเฉลี่ย 5 ยี่หอ ป 2550
เครื่องละ 36,340 บาท ราคาป 2554 เครื่องละ 29,803 บาทนายสุเมธ สิมะกุลธร ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศฯส.อ.ท.กลาววาในอาเซียนมีเฉพาะประเทศไทยที่เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศซึ่งทํา
ใหขีดความสามารถในการแขงขันลดลงโดยสินคาสงออกไมตองเสียภาษีสรรพสามิตแตผูผลิตตองแยสายการผลิต
ออกเปน 2 สวน คือ 1.ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ จะตองติดแสตมปภาษีสรรพสามิต 2.ผลิตเพื่อสงออก
ซึ่งผูผลิตจะนําชิ้นสวนและสินคามารวมกันไมได
เพราะอาจถูกตรวจสอบวาไมปดแสตมปและเสียคาปรับ
แตถาไมมีการเก็บภาษีสรรพสามิตจะทําใหผูผลิตมีความคลองตัวเพราะสินคาในคลังจะนําไปสงออกหรือขายใน
ประเทศก็ได ซึ่งประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 58 จึงเห็นวาภาครัฐควรสงเสริม
ใหผูผลิตไทยแขงขันกับอาเซียน“หากราคาเครื่องปรับอากาศในประเทศสูงขึ้นจะสงผลใหเครื่องปรับอากาศ
หลีกเลี่ยงภาษีหรือไมปดแสตมปมีมากขึ้นซึ่งปญหานี้หายไปเมื่อรัฐบาลยกเลิกภาษีสรรพสามิตเมื่อป 2552
เพราะไมคุมคากับการผลิต”.
มติชน (กรอบบาย) 27/03/2555

คนขี้รอนระวังเปดแอรเพลิน
กฟผ.ชี้เตรียมตัวจายคาไฟงวดเดือนพ.ค.ทะลัก "กฟผ."เตือนประชาชน ประหยัดการใชไฟฤดูรอนโดยเฉพาะผูที่
ใชแอรเผยแนวโนมบิลคาไฟรอบใหมเดือน พ.ค.-ส.ค.สอขยับขึน้ 30 สต.ตอหนวยแตตองรอเรคกูเลเตอรชี้ขาด
ส.อ.ท.ขอเขาพบกรมสรรพาสามิตชี้แจงกรณีที่จะมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตแอร 15% เพราะจะทําใหราคา
แอรปรับเพิ่มขึ้นตามภาษีทันทีนางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานกลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทํา
ความเย็น สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา กลุมฯเตรียมนัดเขาพบกับนาง เบญจา หลุยเจริญ
อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อสอบถามความชัดเจนของการปรับภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกสรรพสามิต
จะปรับภาษีขึ้นเพราะไดสรางความกังวลใหกับผูประกอบการ เนื่องจากที่ผานมาผูประกอบการใชเวลา 17 ป
ขอใหยกเลิกภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศลงและรัฐบาลไดลดภาษีสรรพสามิตเมื่อป2552จาก 15% เหลือ
0%"ปจจุบันเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีเทศบาล 1.5% ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวม8.5%และถากลับมาเก็บ
ภาษีสรรพสามิต 15% จะทําใหเครื่องปรับอากาศตองเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาลและภาษีมูลคาเพิ่มรวม

23.5%จะทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาขึ้น 15% ตามอัตราภาษีใหม หรือปรับขึ้นเครื่องละ 3,000-20,000

บาท"ทั้งนี้ หากปรับภาษีสรรพสามิตขึ้น จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งป 2553
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศขยายตัว 30%เพราะยกเลิกภาษีสรรพ สามิต ทําใหราคาสินคาลดลง และปที่ผาน
มาขยายตัว 10% โดยผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 1 ลานเครื่อง ผลิตเพื่อสงออก 17 ลานเครื่องโดยคาดวาปนี้จะ
ขยายตัว10% แตถาปนี้ขึ้นภาษีสรรพสามิต อาจมียอดขายลดลงนายสุเมธ สิมะกุลธร ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศฯ ส.อ.ท.กลาววาในอาเซียน มีเฉพาะประเทศไทยที่เก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ
ประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 จึงเห็นวาภาครัฐควรสงเสริมใหผูผลิตไทย
แขงขันกับอาเซียน เชน มาเลเซีย เวียดนาม โดยปที่แลวไทยสงออกเครื่องปรับอากาศ มูลคารวม 376,800 ลาน
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