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ฯพณฯ พล.ต. สนัน่ ขจรประศาสน
รองนายกรัฐมนตรี
14 กรกฎาคม 2553
เรือ่ ง ขอยกเวนภาษีไวนและอาหารทีจ่ ะนำเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ แสดงและชิมในงานไวนเทรดแฟร
เรียน ฯพณฯ พล.ต. สนัน่ ทีน่ บั ถือ
บริษทั แบงค็อก อินเตอรเนชัน่ แนล ไวน แฟร จำกัด กอตัง้ ขึน้ โดยบุคลากรและผเู ชีย่ วชาญดานอาหารและเครือ่ งดืม่
เพือ่ ดำเนินการจัดงานแสดงสินคานานาชาติประเภทไวน อาหารหรู และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับไวน
โดยมีวตั ถุประสงคหลักดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ยกระดับใหกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางการคาไวนและอาหารหรูในภูมภิ าคอาเซียน
ลดการนำเขาและคาไวนทผี่ ดิ กฏหมาย และยกระดับการคาไวนในประเทศใหไดมาตรฐานสากล
โปรโมทไทยไวนและการทองเทีย่ วไรไวนในประเทศ ไปยังกลมุ ประเทศอาเซียน
ยกระดับกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองวัฒนธรรมอาหารหรูแหงเอเชีย “Culinary City of Asia”
โปรโมทการทองเทีย่ วไปยังกลมุ นักธุรกิจและนักทองเทีย่ วทีม่ กี ำลังซือ้ สูง (ผผู ลิตไวนยหี่ อ ทีม่ ชี อื่ เสียงมีฐานะ
เปนเศรษฐีและมหาเศรษฐี นักธุรกิจดานอาหารและไวนทงั้ จากประเทศผผู ลิตไวนและในอาเซียน มีไลฟสไตล
การบริโภคทีแ่ ตกตางจากนักทองเทีย่ วกลมุ อืน่ ๆ)
6. โปรโมทและยกระดับอาหารไทยใหเปน “ฟายน ควิซิน” (fine cuisine) และชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สมุนไพรไทย รวมทัง้ สินคาอาหารอืน่ ๆ ทีผ่ ลิตในประเทศไทยไดเปนทีร่ จู กั ในประเทศทีผ่ ลิตไวนทวั่ โลก

บริษทั ฯ เปดตัวงาน “แบงค็อก อินเตอรเนชัน่ แนล ไวน แฟร” (Bangkok International Wine Fair) ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่
9 ตุลาคม 2552 และไดทำประชาสัมพันธไปยังประเทศทีผ่ ลิตอาหารและไวนทวั่ โลกวาจะมีการจัดงานอินเตอรเนชัน่ แนล
ไวนเทรดแฟร ระหวางวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2553 ณ. รอยัล พารากอนฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน
ผบู ริหารบริษทั ฯ ไดเดินทางไปทำโรดโชวในงานไวนแฟรในตางประเทศ และไปเยือนประเทศผลิตไวนหลายครัง้ เพือ่ เชิญ
ชวนใหผผู ลิตไวนและอาหารหรูสง สินคา และเดินทางมาแสดงสินคาและชมงานในประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว
โดยไดรบั ความสนใจและตอบรับจากนักธุรกิจในกลมุ นีเ้ ปนจำนวนมาก
ในขณะเดียวกันทางบริษทั ฯ ไดเสนองาน “แบงค็อก อินเตอรเนชัน่ แนล ไวน แฟร” ตอสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน) เพือ่ ชวยประสานงานและสนับสนุนใหงานนีเ้ กิดขึน้ ในประเทศไทย
ตัง้ แตตน ปทผี่ า นมา บริษทั ฯ ไดปรึกษาหารือกับหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ อาทิ กระทรวงการคลัง (จดหมายขอยกเวน
ภาษีไวนเพือ่ การแสดงสินคาในปริมาณจำกัด) กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร เพือ่ ขอความชวยเหลือในการยกเวนภาษี
ไวนและสินคาทีจ่ ะนำเขามาแสดง
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โดยปกติประเทศไทยคิดภาษีนำเขาไวนประมาณ 60 เปอรเซ็นต และภาษีสรรพสามิตเพิม่ อีก 300 กวาเปอรเซ็นต
เปนเหตุใหผผู ลิตไวนและบุคคลากรในแวดวงธุรกิจไวนทวั่ โลก (ซึง่ มีอยปู ระมาณ 30 ลานคนทัว่ โลก) ไมสนใจเดินทาง
มาเยือนประเทศไทย
เพือ่ สรางแรงจูงใจใหผผู ลิตไวนในตางประเทศทีย่ งั ไมเคยสงสินคาเขามาจำหนายในประเทศไทย ซึง่ สินคาดังกลาว
เปนสินคาทีใ่ ชบริโภค คือ อาหารและไวน ถูกจัดใหอยใู นกลมุ “perishable goods” ซึง่ เมือ่ เปดชิมแลว หากเหลือ
ก็จะเสีย ไมมมี ลู คาทางการคา ไมสามารถสงกลับได แตจะตองเสียภาษีสงู ถึง 400 เปอรเซ็นต
ประเทศสิงคโปร ซึง่ เปนประเทศคแู ขงทางการคาทีส่ ำคัญของไทย โดยเฉพาะงานแสดงสินคานานาชาติประเภทตางๆ
และเปนประเทศทีจ่ ดั งานแสดงสินคาประเภทอาหารและเครือ่ งดืม่ ไดยงิ่ ใหญทสี่ ดุ ในโลก โดยปกติการจัดเก็บภาษีสนิ คา
ทุกชนิดของสิงคโปรจะต่ำกวาประเทศไทย แตสงิ คโปรกป็ ระกาศใหมกี ารยกเวนการเก็บภาษีไวนทจี่ ะนำเขามาเพือ่
การแสดงและชิมในงานแสดงสินคานานาชาติได (ตามเอกสารทีแ่ นบมา)
ในการดำเนินการจัดงานครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ วา ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะจัดงานไวนเทรดแฟรนานาชาติ
ไดสงู กวาประเทศในกลมุ อาเซียนทุกประเทศ และหากบริษทั ฯ สามารถจัดงานนีไ้ ดสำเร็จ ก็จะบรรลุวตั ถุประสงคทกี่ ลาว
ขางตน และโอกาสทีป่ ระเทศไทยจะเปนศูนยกลางการคาไวนและไดรบั การยอมรับใหเปนเมืองวัฒนธรรมแหงอาหารหรู
ของเอเชียก็นา จะไมไกลเกินเอือ้ ม เพราะประเทศไทยมีแหลงทองเทีย่ ว โรงแรม รีสอรท และรานอาหารหรูเปนจำนวนมาก
อีกทัง้ มีบคุ ลากรในภาคสวนนีน้ บั ลานคน
แตเนือ่ งจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองทีผ่ า นมา เปนเหตุใหงาน “แบงค็อก อินเตอร เนชัน่ แนล ไวน แฟร”
ไดรบั ผลกระทบมากมาย อีกทัง้ การดำเนินการทีล่ า ชาและขาดความเขาใจจากหนวยงานของรัฐ ขอจำกัดทีเ่ กิดจากการ
บังคับใชกฏหมาย และการนำมาปฎิบตั ทิ ไี่ มสอดคลองและเอือ้ ประโยชนใหการจัดงานไวนเทรดแฟรนานาชาติไดสาํ เร็จ
บริษทั ฯ เกรงวาจะเกิดความลาชามากขึน้ และนำความเสียหายมาสกู ารจัดงานทีส่ ำคัญ จนเปนเหตุใหบริษทั ฯ ไมสามารถ
จัดงานได
บริษทั ฯ จึงใครขอเรียนมาเพือ่ ฯพณฯ โปรดพิจารณาหาชองทาง ชวยเหลือในการดำเนินการขอยกเวนภาษีไวน อาหาร
และผลิตภัณฑประชาสัมพันธ (โบรชัวร เอกสารขอมูลเกีย่ วกับสินคา) ทีจ่ ะนําเขามาในราชอาณาจักรเพือ่ การแสดง
และชิมในปริมาณทีจ่ าํ กัด เพือ่ บริษทั ฯ จะนำไปใชจงู ใจและสรางความสนใจแกเจาของสินคา เพือ่ จัดสงสินคามาแสดง
และเดินทางมารวมงาน “แบงค็อก อินเตอรเนชัน่ แนล ไวน แฟร” ในประเทศไทยในครัง้ นีแ้ ละในโอกาสตอๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
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