การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 2564
ภาพรวมการใช้สิทธิ:
❖ มูลค่าการใช้สิทธิทุกกลุ่มความตกลงขยายตัวเกือบทั้งหมด ขยายตัวหลักจากกลุ่มความตกลง
ASEAN-China JTEPA และ ATIGA โดยเฉพาะ JTEPA และ ATIGA มีมูลค่าสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ส่งผลให้เดือนนี้มีมูลค่าการใช้สิทธิในภาพรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่
119,215 ลบ. ขยายตัว 14.5% (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
❖ สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่านาเข้ารวมโดยเดือนนี้อยู่ที่ 16.8%
❖ มูลค่าใช้สิทธิของสินค้าหลัก (มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าใช้สิทธิรวม) 10 อันดับแรก
ขยายตัวสูง โดยเฉพาะสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ ลวดทองแดง เครื่องสูบลม และอาหารปรุงแต่ง
มูล ค่า สูง สุด เป็น ประวัติก ารณ์ และขยายตัว ต่อ เนื่อ ง รวมถึง แผ่น เหล็ก กล้า เจือ รีด
แผ่นเหล็ก รีดร้อ นไม่เจื อ ไม่ ชุบ มูลค่า สูงสุดในรอบ 21, 26 เดือน

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (%YoY)
• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ 4,481 ลบ. (-0.8%)
• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด

4,189 ลบ. (+67.2%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อน ไม่เจือไม่ชุบ 3,938 ลบ. (+37.0%)
• ส่วนประกอบยานยนต์

3,381 ลบ. (+3.6%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์

3,266 ลบ. (+67.7%)

อาเซียน-จีน (ASEAN-China)

36,909 ลบ.
6.5%(YoY)

❖ มูลค่าใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่วนไทย-จีน มูลค่าปรับตัวสูงขึ้น
และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม สอดคล้องกับมูลค่านาเข้าจากจีนที่
ขยายตัว คาดว่า จะปรับตัวสูงขึน้ จากสินค้าหลักทีย่ ังคงขยายตัวต่อเนื่อง
❖ สินค้าที่ขยายตัวสูงสุด จากโพลิอะซีทัล (พลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เครื่องจักร) นาเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวต่อเนื่อง
7 เดือน รองลงมา เครื่องจักรคัดแยกวัตถุ ขยายตัว 3.0 เท่า ต่อเนื่อง 2 เดือน สาหรับ
สินค้าที่ขยายตัวต่อเนือ่ ง คือ รถขุดดิน เฟอร์นิเจอร์ และยางรถยนต์
❖ สินค้าที่หดตัวสูงจากแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ ซึ่งเป็นสินค้าหลักเริ่มมีสัญญาณ
ปรับตัวดีขึ้นในเดือนนี้ แม้จะหดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน และเครื่องรีดโลหะ มูลค่า 11 ลบ.
(ปีก่อน 457 ลบ.) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
❖ ข้อสังเกต มูลค่าปรับตัวสูงขึ้นจากกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ)
ส่วนแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด เริ่มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนีล้ วดทองแดง 6.9 เท่า

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด (%YoY)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด (5 เดือน)
 1,683 ลบ.(67.2%)
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ (9 เดือน)  1,319 ลบ.(67.7%)
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ (4 เดือน)  1,063 ลบ.(37.0%)
รถตู้ (4 เดือน)
 616 ลบ.(74.8%)
เครื่องรีดโลหะ (4 เดือน)
 448 ลบ.(96.9%)
ถ่านหิน (หลังจากเดือนก่อนขยายตัว)  394 ลบ.(37.6%)

อาเซียน (ATIGA)

39,025 ลบ.
 12.9%(YoY)

❖ มูล ค่า ใช้สิท ธิสูง สุด เป็นประวัติการณ์ และต่อเนื่องเป็น เดือนที่ 2 คาดว่า
มูลค่ายังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มมูลค่าใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
❖ คู่ค้า ขยายตัวเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะอิ นโดนีเซีย เวียดนาม และเมียนมาร์
ยกเว้นฟิลิปปิ นส์ สาหรับมูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติก ารณ์ คือ เวียดนาม
เมีย นมาร์ และสิง คโปร์ ส่ว นอิ น โดนี เซี ย ขยายตัว ต่อ เนื่อ ง 4 เดือ น ขณะที่
มาเลเซีย ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 13 เดือน
❖ มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวสูงจากข้าวโพดเป็นหลัก (ยกเว้นอากร ช่วง ก.พ.-ส.ค.64
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ) มันสาปะหลัง ขยายตัว 30% อีกส่วนหนึ่ง
เแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ ลวดทองแดง หมากแห้ง และพริกสด มีการขยายตัวสูงมาก
เกินกว่า 1 เท่า นอกจากนีอ้ าหารปรุงแต่ง ขยายตัว 29% และสูงสุดเป็นประวัติการณ์
❖ สินค้าที่หดตัวสูงจากไซคลิกไฮโดรคาร์บอน และเครื่องควบคุมอัตโนมัติ (หดตัว 3, 22เดือน)
❖ ข้อสังเกต รถยนต์นั่ง ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.64

27,183 ลบ.
30.6%(YoY)

❖ JTEPA และอาเซียน-ญี่ปุ่น มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 คาดว่า ภาพรวมมูลค่าใช้สิทธิจากญี่ปุ่น จะยังคงปรับตัวสูงขึ้น
❖ สินค้าที่ขยายตัวสูงสุด ยังคงเป็นสินค้ากลุ่มเหล็ก โดยเฉพาะแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ และแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ อีกส่วน หนึ่ง
เป็นผลจากตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ และเครื่องสูบลม ซึ่งขยายตัวและมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งส่วนประกอบยานยนต์ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติใน
เครื่องยนต์ของรถยนต์ ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน ข้อสังเกต เครื่องยนต์ดีเซล เป็นสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ขยายตัว 8.6 เท่า ต่อเนื่อง 8 เดือน (ทุกเดือนขยายตัวเกินกว่า 2.5 เท่า)
❖ สินค้าที่หดตัวสูงจากรถตู้ มูลค่า 31 ลบ. (ปีก่อน 676 ลบ.) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ปีนี้สัดส่วนนาเข้าเหลือเพียง 15% (ปีก่อน 82%) สวนทางกับรถตู้ที่ใช้สิทธิ
อาเซียน-เกาหลี ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 83% (ปีก่อน 3%)

สิทธิพิเศษที่น่าสนใจ :
❖ มูลค่าใช้สิทธิอาเซียน-อินเดีย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี (จากพริกแห้งบด และกากน้าตาล) ขณะที่ ไทย-อินเดีย หดตัวต่อเนื่อง 1 ปี
สาหรับอาเซียน-เกาหลี ขยายตัวจากแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ และรถตู้
❖ การปรับลดอัตราอากรสินค้าภายใต้ความตกลง ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ชิลี และอาเซียน-ฮ่องกง เมื่อ ม.ค.64 ขยายตัว ทั้ง หมด มีเ ฉพาะ
ไทย-ออสเตรเลีย ที่หดตัวสูงจากถ่านหิน และแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ ปีนี้ไม่มีนาเข้า (ปีก่อน 139 ลบ.)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. เมษายน 2564

