
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤศจิกายน 2564 
 มูลค่าการใช้สิทธิพิเศษยังคงขยายตัวเป็นเดือนที่ 10 ที่ 27.4% YoY และ 11.2% MoM

โดยมีมูลค่า 1.30 แสน ลบ. อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมลูค่าน าเขา้รวมอยูใ่นระดับทรงตัว 
เดือนนี้อยู่ที่ 17.1% ใกล้เคียงกับปีก่อน 17.4%

 กลุ่มความตกลง 14 กลุ่ม ขยายตัวเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มความตกลงหลัก ได้แก่ ASEAN-China
JTEPA ATIGA และอาเซียน-เกาหลี มีเพียงไทย-จีน และไทย-ชิลี หดตัวลงเล็กน้อย

 สินค้าที่ใช้สิทธิสูงยังคงเป็นกลุ่มเหล็ก สัดส่วน 15% (แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด และแผ่นเหล็ก
รีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ และแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ ) 
แม้ว่าปริมาณน าเข้าจะลดลง แต่ราคาในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น และกลุ่มเครื่องจักร สัดส่วน 10%
(เครื่องสูบลม และรถขุดดิน) ขณะที่กลุ่มยานยนต์หดตัวสูงจากรถตู้ (JTEPA) และรถยนต์นั่ง  (ATIGA)

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. ธันวาคม 2564

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ 4,968 ลบ. (+1.1เท่า)

• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด              4,732 ลบ. (+54.9%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ    4,564 ลบ. (+55.4%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ     3,638 ลบ. (+14.5%)

• ส่วนประกอบยานยนต์            3,567 ลบ. (+0.9%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ + 2,609 ลบ. (1.1 เท่า)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด                    + 1,676 ลบ. (54.9%)
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ + 1,627 ลบ. (55.4%)

รถยนต์น่ัง              - 257 ลบ. (15.6%)

ข้าวบาร์เลย์                                 - 494 ลบ. (95.8%)

รถตู้                                          - 551 ลบ. (64.4%)

 มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่น ลบ. 
(+30.5%) และขยายตัวต่อเนื่อง 10 เดือน แต่มูลค่าทรงตัว

 การใช้สิทธิเพิ่มขึ้น สัดส่วน 53% มาจากสินค้าหลัก ได้แก่ 
ฟอยล์อะลูมิเนียม (ขยายตัวสูงสุด 97.9%) องุ่นสดหรือแห้ง
(+1.2 เท่า) เหล็กโครงสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง
รถยนต์นั่ง มูลค่าสูงสุดในรอบ 25 เดือน ขยายตัว 10 เดือน

 สินค้าที่หดตัวสูง ส้มสดหรือแห้ง ปลาแช่แข็ง และ
ปลาหมึกหดตัวต่อเนื่อง 2, 3 และ 6 เดือน ตามล าดับ

 ข้อสังเกต มีการเปลี่ยนสิทธิจากไทย-จีน เป็นอาเซียน-จีน
ตั้งแต่ ก.ย.64 โดย พ.ย.64 ลดลงเหลือเพียง 3.8 ลบ. 
(ปีก่อน 692 ลบ.) โดยเฉพาะผลไม้อื ่นๆ สด และ
องุ่นสดหรือแห้งลดลง 403 ลบ. หรือ 99.2% ขณะที่
อาเซียน-จีน เพิ่มขึ้น 612 ลบ. หรือ 1.6 เท่า น าเข้าหลัก
ที่ด่านเชียงของ

 สินค้าหลักที่ขยายตัวสูงสุด ได้แก่ จอมอนิเตอร์ 
อาหารปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ และกาแฟ 
โดยเฉพาะสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ (มาเลเซีย) และ
เมล็ดข้าวโพด(เมียนมา) มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 

 การใช้สิทธิลดลงจากรถยนต์นั่ง -646 ลบ. (40.1%)
ปลาปรุงแต่ง -190 ลบ. (67.6%) และน้ ามันมะพร้าว
(ปีนี้ไม่มีน าเข้า ปีก่อน 143 ลบ.)

 ข้อสังเกต สินค้าหลักขยายตัวต่อเนื่อง แต่มูลค่าทรงตัว 
คือ ส่วนประกอบยานยนต์ สารแต่งกลิ่นผลิตเครื่องดื่ม

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 5 เดือน และขยายตัวต่อเนือ่ง
เป็นเดือนที่ 10

 ประเทศคู่ค้า ขยายตัวทั้งหมด ยกเว้น อินโดนีเซีย (หดตัวจาก
รถยนต์นั่ง) ขณะที่มาเลเซียขยายตัวจากสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์
ส่วนเวียดนามขยายตัวสูงจากจอมอนิเตอร์

 การใช้สิทธิขยายตวัติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13
แต่มูลค่ายังคงทรงตัว และอาเซียน-ญี่ปุ่น 
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์

 สินค้าที่ขยายตัวสูงจากกลุ่มเหล็ก เกือบทุกผลิตภัณฑ์
ขยายตัวทั้งหมด โดยแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ 
ขยายตัวสูงสุด ต่อเนื่อง 12 เดือน รองลงมา
สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด 

 การใช้สิทธิลดลง รถตู้หดตัว 12 เดือน ที่ 99.4% รวมทั้ง
รถตู้ที่ใช้สิทธิ ATIGA -80.2% สวนทางกับรถตู้ที่ใช้สิทธิ
อาเซียน-เกาหลี +41.6%ส าหรับส่วนประกอบยานยนต์ 
แม้หดตัวต่อเนื่อง  แต่มูลค่าสูงสุดในรอบ 5 เดือน

 ข้อสังเกต ท่อนเหล็กไม่เป็นสนิมและแผ่นทองแดง 
มูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ ส่วนแผ่นเหล็กรีด ชุบหรือ
เคลือบ/รีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ ขยายตัวแต่มูลค่าลดลง 

 

อาเซียน (ATIGA) 

• ในช่วง ม.ค. – พ.ย.64 การปรับลดอัตราอากร 4 ความตกลง (ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ชิลี และอาเซียน-ฮ่องกง) มูลค่าการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 3,420 ลบ. 
หรือ 11.9% ขยายตัวสูงจากนมและครีมที่เติมน้ าตาล ถ่านหิน และข้าวบาร์เลย์ รวมทั้ง เนย ไขมันที่ได้จากนม +7.2 เท่า สินค้าส่วนใหญ่ใช้สิทธิไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์

3.4 หมื่น ลบ.    19.5% YoY 2.7 หมื่น ลบ.    31.4% YoY5.4 หมื่น ลบ.    30.5% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

รถตู้ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากการใช้สิทธิ JTEPA (เดิมสิทธิหลัก) และ ATIGA 
โดย JTEPA มูลค่า 3 ลบ. ปีก่อน 523 ลบ.ขณะที่อาเซียน-เกาหลี มีการใช้สิทธิเพิ่มขึน้

ข้าวบาร์เลย์ หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 จากการใช้สิทธิหลัก 
ไทย-ออสเตรเลีย มูลค่าใช้สิทธิ 22 ลบ. (ปีก่อน 516 ลบ.)

สิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ ขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เฉลี่ย 1.6 เท่า
และมูลค่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 75% (สิทธิหลักJTEPA)         

แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด การใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13
แต่ลดลงจากเดือนก่อน 16.4% MoM (สิทธิหลักและขยายตัวจาก JTEPA อาเซียน-จีน)

เครื่องรีดโลหะ

(7 เดือน)

(13 เดือน)

(12 เดือน)

(3 เดือน)

(4 เดือน)

(หดตัวหลัง 2 เดือนก่อนขยายตัว)

ประเด็นที่น่าสนใจ

• อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มูลค่าสูงสุดในรอบ 3 เดือน และขยายตัวต่อเนื่องจากแผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชุบ เนื้อโคกระบือแช่แข็ง รวมทั้ง 
ไทย-ออสเตรเลีย และอาเซียน-อินเดีย ขยายตัวหลังจากเดือนก่อนหดตัว โดยขยายตัวจากถ่านหิน (ไทย-ออสเตรเลีย) มูลค่าน าเข้า 383 ลบ. (ปีก่อนไม่มีน าเข้า) 
และแผ่นเหล็กกล้าเจือรีด (อาเซียน-อินเดีย) มูลค่าน าเข้า 344 ลบ. (ปีก่อนไม่มีน าเข้า) 


