การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 2564
❖ มูลค่าการใช้สิทธิเดือนนี้ทาสถิติ New High เป็นครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2564 ที่ 131,317 ลบ.
เพิ่ ม ขึ้ น 42,367 ลบ. (+47.6% YoY) และขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งในอั ต ราสู งเป็ นเดื อ นที่ 7
ตามมูลค่านาเข้าที่สูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้ นจาก JTEPA ASEAN-China และ ASEAN-Korea
เป็นหลัก โดย JTEPA ขยายตัวสูงสุด 1.8 เท่า YoY (+20,645 ลบ.) ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้สิทธิ
ต่อมูลค่านาเข้ารวมอยู่ที่ 17.2% ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ 17.8%
❖ กลุ่มสินค้าเหล็กและกลุ่มเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกลุ่มเหล็ก
ปรับ ตัวสูงขึ้นต่อ เนื่อ งจากแผ่นเหล็ก กล้า เจือรีด แผ่นเหล็ก รีดร้อ น/รีดเย็นไม่เจือ ไม่ชุบ
กลุ่มเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดขยายตัวสูงจากตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ รวมทั้ง ส่วนประกอบยานยนต์
และรถตู้ ขยายตัวต่อเนื่อง 7 และ 3 เดือน ตามลาดับ ขณะที่รถยนต์นั่ง มูลค่าต่าสุดในรอบ 47 เดือน

TOP 5 สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษสูงสุด (%YoY)
• แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด

7,235 ลบ. (+3.9 เท่า)

• แผ่นเหล็กรีดร้อน ไม่เจือไม่ชุบ 5,898 ลบ. (+4.6 เท่า)
• ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์

5,335 ลบ. (+2.3 เท่า)

• แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ 4,604 ลบ. (+0.7%)
• ส่วนประกอบยานยนต์

อาเซียน-จีน (ASEAN-China)

3,713 ลบ. (+55.6%)

53,236 ลบ.
 36.7%(YoY)

❖ มูลค่าใช้สิทธิขยายตัวในอัตราสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา
❖ สินค้า หลักที่ ข ยายตัวสูง ได้แ ก่ แผ่นเหล็ก กล้ า เจื อ รีด มูลค่ า ใช้สิทธิเพิ่มขึ้ น
1,007 ลบ. (+1.5 เท่า YoY) ต่อเนื่อง 7 เดือ น แผ่นเหล็ก รีด ชุบหรือ เคลือ บ
ขยายตัว 25.8% (YoY) และหดตัว 58.8% (MoM) (จากการใช้สิทธิสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ในเดือนก่อน) รวมถึงแผ่นอะลูมิเนียม ฟอยล์อะลูมิเนียม และท่อนเหล็กกล้า
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
❖ สินค้าที่หดตัวสูงสุดจากลิฟต์ บันไดเลื่อน และรถปูยางตีนตะขาบ หดตัวเป็น
ครั้ง แรกในรอบ 7 เดือ น รวมถึง สิน ค้า ที่ห ดตัว ต่อ เนื่อ งเกิน 3 เดือ น คือ
ปลาปรุงแต่ง เครื่องรีดโลหะ และปลาหมึกกล้วย หอยแมลงภู่
❖ ข้อสังเกต สินค้าที่มีมูลค่าใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์และขยายตัว ต่อเนื่อง
ได้แก่ ลวดและเคเบิล เก้าอี้/โซฟา เครื่องสูบลม และเฟอร์นิเจอร์ ขณะที่รถขุดดิน
และยางนอก หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน และ 14 เดือน ตามลาดับ

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

32,071 ลบ.
 1.8 เท่า (YoY)

❖ มูล ค่า ใช้สิท ธิสูง สุด เป็น ประวัติก ารณ์ และขยายตัว ต่อ เนื่อ งเป็น เดือ นที่ 7
โดยเดือ นนี้ข ยายตัว สูง ถึง 1.8 เท่า (YoY) ส่ว นหนึ่งจากฐานต่าปี ก่อ น และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 7,065 ลบ. หรือ 28.3%
❖ สินค้าหลักที่ขยายตัวต่อเนื่อง แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ ไม่ชุบ แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด และ
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงแผ่นเหล็กรีดเย็น
ไม่เจือไม่เคลือบ ท่อนเหล็กไม่เจือ ขยายตัว 8.7 เท่า และ 6.2 เท่า (YoY) ตามลาดับ
❖ สิน ค้า ที่ห ดตัว สูง สุด เครื่องกังหั นไอน้า ปี นี้ไม่มีนาเข้ า (ปี ก่อน 108 ลบ.) และ
ซิลิโคน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10
❖ ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ (สินค้าหลัก) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และ
เครื่องยนต์ดีเซล มูลค่าสูงสุดในรอบ 4 ปี ขยายตัว 1.4 เท่า (YoY)

สินค้าที่ใช้สิทธิเพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด (%YoY)
แผ่นเหล็กกล้าเจือรีด (New High)  5,752 ลบ.(3.9 เท่า)
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือไม่ชุบ (New High) 4,836 ลบ.(4.6 เท่า)
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ (New High)  3,703 ลบ.(2.3 เท่า)
รถยนต์นั่ง (2 เดือน)
 584 ลบ.(66.8%)
ถ่านหิน (ครั้งแรกในรอบ 5 เดือน)
 316 ลบ.(44.7%)
ข้าวโพด (ครั้งแรกในรอบ 7 เดือน)
 311 ลบ.(33.7%)

อาเซียน (ATIGA)

28,205 ลบ.
 6.4%(YoY)

❖ มูล ค่า ใช้สิท ธิยัง คงขยายตัว ต่อ เนื่อ งเป็น เดือ นที่ 7 แต่ป รับ ตัว ลดลงจาก
เดือนก่อน 1,561 ลบ. หรือ 5.2%
❖ การใช้สิทธิขยายตัวสูงจากอินโดนีเซีย มูลค่าใช้สิทธิเพิ่มขึ้น 1,921 ลบ.(+32.5% YoY)
รองลงมา คือ สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ขณะที่เวียดนามหดตัวสูงสุด
❖ การใช้สิทธิ เพิ่มขึ้น ปุ๋ ยเคมี มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนประกอบยานยนต์
ส่วนประกอบเครื่องยนต์ ท่อนเหล็กไม่เจือรีดร้อน และโพลิเมอร์ของเอทิลีน
(ใช้ผลิต บรรจุ ภัณฑ์พ ลาสติ ก ) รวมถึ ง แฟตตี้แอลกอฮอลล์ (วัตถุ ดิบผลิตแชมพู
ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดในครัวเรือน)
❖ สินค้าที่หดตัวสูง แผ่นเหล็กรีด ชุบหรือเคลือบ มูลค่าลดลง 1,001 ลบ. (-89.2% YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จอมอนิเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าหลัก หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน รวมถึง
ข้าวโพด หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
❖ ข้อสังเกต ส่วนประกอบยานยนต์ มูลค่าสูงสุดในรอบ 25 เดือน ขยายตัว 1.3 เท่า (YoY)
ขณะที่รถยนต์นั่ง มูลค่าต่าสุดในรอบ 47 เดือน หดตัว 80.4% (YoY) ต่อเนื่อง 3เดือน

กลุ่มความตกลงอื่น ๆ :
❖ อาเซีย น-เกาหลี มูล ค่า สูง สุด เป็น ประวัติก ารณ์ ขยายตัว ต่อ เนื่อ งจาก
แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือไม่เคลือบ +2.8 เท่า (YoY) และน้ามันสาเร็จรูป +2.7 เท่า
โดยเฉพาะน้ามัน ฟีดสต๊อก (ใช้ผลิตน้ามันหล่อ ลื่น ) +4.2 เท่า รวมทั้งรถตู้
สัดส่วนใช้สิทธิเพิ่มขึ้น (เดิม 11%เป็น 85%) เดิมสิทธิหลัก ATIGA(เดิม 74%เหลือ 13%)
❖ อาเซีย น-ออสเตรเลี ย -นิว ซีแ ลนด์ มู ลค่า ใช้ สิทธิ สูงสุ ดเป็ นประวัติก ารณ์
ขยายตัวที่ร้อยละ 30.9 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จากเนื้อโคกระบือแช่แข็ง
❖ การใช้สิทธิของ 4 กลุ่มความตกลง (ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ชิลี
และอาเซียน-ฮ่องกง) มูลค่าเพิ่มขึ้น 595 ลบ. (+25.5% YoY) ขยายตัว ที่
ไทย-นิวซีแลนด์ (นมและครีมที่เติมน้าตาล) และไทย-ชิลี (ปลาป่นทาเป็นอาหารสัตว์)
ทั้งนี้ ส.ค.64 อากรสูญเสีย 13 ลบ. (ม.ค.-ส.ค.64 อากรสูญเสียรวม 155 ลบ.)
ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กันยายน 2564

