
การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 2565 
 มูลค่าการใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีมูลค่า 1.42 แสน ลบ. เพิ่มขึ้น 3.8  หมื่น ลบ. 

หรือ 36.8%YoY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวเกือบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ 
ASEAN-China มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเปลี่ยนสิทธิไทย-จีน 
(เพิ่มขึ้น 2.1 หมื่น ลบ. หรือ 49.8%) รองลงมา ATIGA JTEPA และอาเซียน-เกาหลี ตามล าดับ

 สัดส่วนการใช้สิทธิต่อมูลค่าน าเข้ารวมอยู่ที่ 17.7% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 17.4%
 มูลค่าการใช้สิทธิขยายตัวสูงจากสินค้าในกลุ่มเหล็ก ตามราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่า

ปริมาณจะลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะแผ่นเหล็กรีดเย็น ไม่เจือไม่ชุบ ขยายตัว 1.7 เท่า รวมถึง
แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ และแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชบุ นอกจากนี้ สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ มันส าปะหลัง ฟอยล์อะลูมิเนียม รถขุดดิน และเครื่องสูบลม

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กุมภาพันธ์ 2565

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (YoY)

• มันส าปะหลัง                      4,325 ลบ. (+40.9%)

• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ 3,867 ลบ. (+70.3%)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ     3,838 ลบ. (+27.6%)

• ส่วนประกอบยานยนต์            3,399 ลบ. (+9.8%)

• แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ    3,168 ลบ. (+34.3%)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น/ลดลง สูงสด (YoY)
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ +1,596 ลบ. (70.3%)
แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่ชบุ           +1,411 ลบ. (1.7 เท่า)
มันส าปะหลัง                 +1,256 ลบ. (40.9%)

หน้ากากผ้า            -227 ลบ. (42.2%)

สิ่งสกัดจากมอลต์ -239 ลบ. (37.5%)

ข้าวบาร์เลย์                                  -534 ลบ. (95.9%)

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 คาดว่า มูลค่ายังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จากสินค้าหลักซ่ึงส่วนใหญ่ขยายตัวสูง

 สินค้าที่ขยายตัวสูง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหลักที่ยังคงขยายตัว
ต่อเนื่อง ได้แก่ ฟอยล์อะลูมิเนียม รถขุดดิน แอปเปิ้ล แพร์สด 
และเฟอร์นิเจอร์ (ชั้นวาง โครงเตียงโลหะ) มูลค่าใช้สิทธิสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ รวมถึง แผ่นอะลูมิเนียม และแผ่นเหล็กรีด ชุบ
หรือเคลือบ ขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ รถยนต์นั่ง ขยายตัว 
26.1 เท่า ต่อเนื่อง 12 เดือน ขณะที่การใช้สิทธิ ATIGA ลดลง

 สินค้าที่หดตัวสูง หน้ากากป้องกันฝุ่น หดตัวครั้งแรกในรอบ 
22 เดือน กระเบื้องปูพื้นเซรามิกและลวดทองแดง หดตัวเช่นกัน

 ข้อสังเกต มีการเปลี่ยนสิทธิไทย-จีน เป็นอาเซียน-จีน 
โดยเฉพาะองุ่นสดหรือแห้งใช้สิทธิอาเซียน-จีน มูลค่าปีนี้ 564 ลบ. 
(ปีก่อน 26 ลบ.) ขณะที่ไทย-จีน ปีก่อน 150 ลบ. ปีนี้ 0.4 ลบ.

 สินค้าที่ใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ได้แก่ มันส าปะหลัง
สารแต่งกลิ่นผลิตเครื่องดื่ม ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์
และเนื้อปลาแบบฟิลเลสดหรือแช่แข็ง 

 การใช้สิทธิลดลงจากรถยนต์นั่ง ยังคงหดตัวต่อเนื่อง 
ส าหรับ สิ ่งสกัดจากมอลต์ และรถจักรยานยนต์ 
หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

 ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง 
ขณะที่ รถตู้ กลับมาน าเข้าอีกครั้งหลังจากเดือนก่อน
ไม่มีน าเข้า

 มูลค่าใช้สิทธิสูงสุดในรอบ 10 เดือน และขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12

 คู่ค้าหลัก ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
ขยายตัวทั้งหมด โดยมาเลเซียขยายตัวสูงสุด จาก
ท่อนเหล็กไม่เจือรีดร้อน 561 ลบ. (ปีก่อนไม่มีน าเข้า)

 การใช้สิทธิยังคงขยายตัวต่อเน่ือง แม้ว่า
มูลค่าปรับตัวลดลงทั้ง JTEPA และอาเซียน-ญี่ปุ่น
(มีมูลค่าใช้สิทธิ 0.1 หมื่น ลบ.) 

 สินค้าที่ขยายตัวสูง จากกลุ่มเหล็ก (41.1%)  ต่อเนื่อง 
14 เดือน แม้มูลค่าปรับตัวลงต่ าสุดในรอบ 1 ปี
(แผ่นเหล็กรีดร้อน/รีดเย็น ไม่เจือไม่ชุบ แผ่นเหล็กรีด 
ชุบหรือเคลือบ) และสินค้าที่ขยายตัวสูงสุด คือ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ (เดือนก่อนหดตัว)

 การใช้สิทธิลดลงต่อเน่ือง จากส่วนประกอบเครื่องยนต์
เครื่องเซ็นตรฟิิวจ์ รวมถึง รถตู้ หดตัว ขณะที่
อาเซียน-เกาหลี ขยายตัว 9.5 เท่า  

 ข้อสังเกต แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด มูลค่าต่ าสุด
ในรอบ 12 เดือน แม้จะขยายตัวต่อเนือ่ง

 

อาเซียน (ATIGA) 

• RCEP (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาค) มีผลใช้บังคับ 1 ม.ค.65 มูลค่าใช้สิทธิ 123 ลบ. (สัดส่วนการใช้สิทธิ 92% น าเข้าจากจีน นอกจากนี้ น าเข้าจาก
ญี่ปุ่นและเวียดนามเพียงเล็กน้อย)

3.9 หมื่น ลบ.    27.6% YoY 2.1 หมื่น ลบ.    23.5% YoY6.5 หมื่น ลบ.    49.8% YoY

อาเซียน-จีน (ASEAN-China) 

ข้าวบาร์เลย์ ยังคงหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ ส.ค.64 เดือนนี้มูลค่าใช้สิทธิ 23 ลบ. ปีก่อน 
557 ลบ. เป็นการใช้สิทธิไทย-ออสเตรเลียเพียงสิทธิเดียว

สิ่งสกัดจากมอลต์ ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน
สิทธิหลักและหดตัวสูงจาก ATIGA

มันส าปะหลัง มูลค่าใช้สิทธิสูงเป็นประวตัิการณ์ (เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อแปรรูปส่งออก)1 สิทธิหลัก ATIGA (ลาว +1.0 เท่า)         

ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ เดือนนี้ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน และปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 39.7% (ใช้สิทธิ JTEPA และ ATIGA เป็นหลัก ขยายตัวสูง
ทั้งหมด) เครื่องรีดโลหะ

(เดือนก่อนหดตัว)

(12 เดือน)
(สูงเป็นประวัติการณ์
และ 5 เดือน)

(6 เดือน)

(ต่ าสุดเป็นประวัติการณ์)

(หดตัวครั้งแรกรอบ 22 เดือน)

กลุ่มความตกลงอื่น

• กลุ่ มความตกลงที่ ขยายตัวต่อ เ น่ือง  ได้แก่  อา เซียน - เกาหลี  (แผ่น เหล็กรีด เย็นไม่ เจื อ ไม่ชุบ  มูล ค่าสู ง เป็นประวัติ ก า รณ์ )  ไทย -นิวซีแลนด์  
(นมหรือครีมที่เติมน้ าตาล +1.2 เท่า) อาเซียน-อินเดีย (มูลค่าสูงสุดในรอบ 9 เดือน : รถผสมคอนกรีต +3.4 เท่า) และ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (มูลค่าทรงตัว 
แม้จะขยายตัวต่อเนื่อง 11 เดือน จากโคกระบือแช่แข็ง) ขณะที่ ไทย-ออสเตรเลีย มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แม้จะหดตัวต่อเนื่อง จากข้าวบาร์เลย์ 

https://www.bangkokbiznews.com/business/980099

แหล่งท่ีมา : 1 กรุงเทพธุรกิจ


