การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 2564
ภาพรวมการใช้สิทธิ:
 มูลค่า นาเข้าใช้สิทธิเดือนนี้อยู่ท่ี 100,352 ลบ.(สูงกว่าแสนล้านบาทต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
ซึ่งเป็ น ระดับเดียวกับก่อนการแพร่ระบาด COVID-19) กลับมาหดตัวอีกครั้งหลังจากขยายตัว
ในเดือนก่อนที่ร้อยละ 12.4 (YoY) ตามทิศทางมูลค่านาเข้ารวมที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน
 การใช้สิทธิในกลุ่มหลัก (สัดส่วน 93 % : ASEAN-China ATIGA ASEAN-Korea และ JTEPA)
หดตัวลงทั้งหมด ที่ร้อยละ 5.0-16.3
 ในเดือน ม.ค. 64 เริ่มมีการปรับลดอัตราอากรจาก ไทย-ออสเตรเลีย (64 รายการ) ไทย-นิวซีแลนด์
(35 รายการ) ไทย-ชิลี (11,956 รายการ) และอาเซียน-ฮ่องกง 10,392 รายการ ทุกกลุ่มความตกลง
ส่งผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่ามูลค่าการใช้สิทธิพิเศษจะขยายตัว
อยู่ในช่วงร้อยละ 7.5 – 9.3

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)
• มันสาปะหลัง

3,068 ลบ. (+7.5%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ 2,983 ลบ. (-21.1%)
• ส่วนประกอบยานยนต์

2,558 ลบ. (-1.3%)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด

2,346 ลบ. (+24.7%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ 2,314 ลบ. (+0.4%)

อาเซียน-จีน (ASEAN-China)

42,541 ลบ.
 15.0%(YoY)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
รถขุดดิน  11 เดือน
สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์  7 เดือน
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด  3 เดือน
้งแรกใน
แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ ครั
รอบ 3 เดือน
จอมอนิเตอร์  หลังจากเดือนก่อนขยายตัว
เครื่องรีดโลหะ 2 เดือน

อาเซียน (ATIGA)

+710 ลบ.(95.9%)
+487 ลบ.(27.4%)
+465 ลบ.(24.7%)
-798 ลบ.(21.1%)
-596 ลบ.(28.3%)
-586 ลบ.(95.4%)

29,642 ลบ.
 9.3%(YoY)

 มูลค่าใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ พ.ย.63 แม้เดือนนี้จะหดตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  มูลค่าใช้สิทธิหดตัวต่อเนื่อง 10 เดือน (เว้น ธ.ค.63) สวนทางกับมูลค่านาเข้า
จากอาเซียนที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 คาดว่า ยังคงอยู่ในระดับทรงตัว
ขณะที่ไทย-จีน ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่อัตราขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อน และ
เนื่องจากมูลค่าใช้สิทธิปรับตัวลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 คาดว่า มูลค่าใช้สิทธิอาเซียน-จีน ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

คู่ค้าหลัก ส่วนใหญ่หดตัว โดยเฉพาะมาเลเซียหดตัวสูง 11 เดือน (รถยนต์นั่ง
ขณะที่ไทย-จีน ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ และท่อนเหล็กไม่เจือ ปีนี้ไม่มีนาเข้า ปีก่อน 230 ลบ.) และเวียดนาม
 มูลค่าใช้สิทธิลดลง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหลัก โดยเฉพาะแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ
และเครื่องรีดโลหะ หดตัวสูงต่อเนื่อง ส่วนแอปเปิ้ล แพร์ หดตัวครั้งแรกในรอบ 7 เดือน หดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ขณะที่อินโดนีเซียขยายตัวสูงสุด (รถยนต์นั่ง +1.0 เท่า)
อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระเป๋า เหล็กโครงสร้าง และเห็ดอบแห้ง ที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง  สินค้าที่หดตัวสูงจากจอมินิเตอร์ หดตัวหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน เครื่องควบคุม
อัตโนมัติ หดตัวต่อเนื่อง 20 เดือน และอาหารปรุงแต่ง หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน
12, 9 และ 16 เดือน ตามลาดับ
 สินค้าขยายตัวสูงสุดจากรถขุดดิน มูลค่าสูงสุดในรอบ 56 เดือน และต่อเนื่อง 11 เดือน  สิ นค้ าที่ ขยายตั วสู งจากหมากแห้ ง มู ลค่ าสู งสุ ดเป็ นประวั ติ การณ์ โดยเดื อนนี้
ขยายตัว 17.6 เท่า (นาเข้าจากอินโดนีเซีย) และต่อเนื่อง 9 เดือน
และหน้ากากอนามัย นาเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และต่อเนื่อง 10 เดือน
 ข้อสังเกต เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทาน้าร้อนด้วยไฟฟ้า หดตัวเป็นครั้งแรก  ข้อสังเกต รถยนต์นั่ง แม้จะหดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน แต่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
รวมถึงส่วนประกอบยานยนต์ ที่ขยายตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 16 เดือน
ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ตามลาดับ ขณะที่ลวดทองแดง นาเข้าสูงสุดรอบ 6 ปี

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

15,842 ลบ.
 5.0%(YoY)

 เดือนนี้หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ทั้งมูลค่าใช้สิทธิ JTEPA อาเซียน-ญี่ปุ่น และมูลค่านาเข้ารวมจากญี่ปุ่น ส่งผลให้มูลค่าใช้สิทธิจากญี่ปุ่น ต่าสุดในรอบ 4 เดือน คาดว่า
จะอยู่ในระดับทรงตัว หรืออาจจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
 การใช้สิทธิลดลงจากรถตู้ นาเข้าต่าสุดในรอบ 5 เดือน อีกส่วนหนึ่งท่อนเหล็ก แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ หดตั วต่อเนื่อง 16 และ 9 เดือน (เว้น ธ.ค.63) ตามลาดับ
นอกจากนี้ส่วนประกอบยานยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าหลัก หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
 สินค้าที่ขยายตัวได้ดีจากแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ ขยายตัว 3 และ 7 เดือน ตามลาดับ โดยเฉพาะแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ขยายตัว
เป็นเดือนที่ 2 หลังจากหดตัวถึง 16 เดือน ข้อสังเกต ยารักษาโรค นาเข้าต่าสุดในรอบ 65 เดือน เครื่องยนต์เบนซิน หดตัว 1 ปี (เว้น ธ.ค.63) ขณะที่เครื่องยนต์ดีเซล ขยายตัว 6 เดือน

สิทธิพิเศษที่น่าสนใจ :
 มูลค่าใช้สิทธิที่มีสัญญาณการปรับตัวสูงขึ้น แม้จะยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-อินเดีย และไทย-นิวซีแลนด์ ขณะที่อาเซียน-เกาหลี มูลค่าใช้สิทธิ
ปรับตัวลดลง โดยหดตัวต่อเนื่อง 18 เดือน (เว้น ธ.ค.63 ขยายตัวเล็กน้อย) จากไซคลิกไฮโดรคาร์บอน ปีนี้นาเข้า 1.3 ลบ. (ปีก่อน 368 ลบ.) หดตัวต่อเนื่อง 11 เดือน และกลุ่ม
สินค้าเหล็กทั้งแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ/ชุบหรือเคลือบ ซึ่งเป็นสินค้าหลักปรับตัวลดลงหลังจากขยายตัวเดือนก่อน
 อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 จากสินค้านาเข้าหลัก คือ เนื้อสัตว์ (เนื้อโคกระบือสด/แช่แข็ง) และผลิตภัณฑ์นม (นมที่เติมน้าตาล, เนยแข็ง)
ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กุมภาพันธ์ 2564

