
มูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 23,512 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดในรอบกว่า 8 ปี ขยายตัว 
2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 14.1 (YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาทองค าในตลาดโลกที่
ปรับตัวลงจากเดือนก่อน ขณะที่มูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท 708,096 ลบ. สูงสุดในรอบ 26 เดือน ขยายตัว 
6.2 หมื่ น ลบ .  หรื อร้ อยละ 9.5 (YoY)  ทั้ งนี้ หากหั กเชื้ อเพลิ ง และทองค า (สั ดส่ วน 20%) 
มีมูลค่าน าเข้า 568,370 ลบ. ขยายตัว 6.1 หมื่น ลบ. หรือร้อยละ 11.9 (YoY) 
• มูลค่าดุลการค้าของไทย เกินดุล 1.1 หมื่น ลบ. เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยเกินดุลสูงสุดกับ

สหรัฐ 6.8 หมื่น ลบ. แต่ยังคงขาดดุลสูงสุดกับจีน 5.7 หมื่น ลบ. อย่างต่อเนื่อง
• รายได้อากรขาเข้า 9,527 ลบ. เพิ่มขึ้น 1,568 ลบ. หรือร้อยละ 16.7 (YoY) จัดเก็บจากสินค้าหลัก

ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค กระเป๋า และเครื่องส าอาง ตามล าดับ

สถานการณ์การน าเข้า
เดือนมีนาคม 2564

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 15.2%

107,902 ลบ. [+24.1%YoY]
• มูลค่าน าเข้าสูงสุดในรอบ 29 เดือน 

เพิ่มขึ้นจากทองค า ทองแดงบริสุทธิ์ 
และตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์

สินค้าที่น่าสนใจ

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนนี้อยู่ที่ 30.12 บาท/USD แข็งค่าขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และสูงสุดในรอบกว่า 7 ปี
ราคาทองค าต่างประเทศ มี.ค.64 เฉลี่ย 1,721.89 USD/oz
หดตัว 4.8 %(MoM) เทียบกับเดือน ก.พ.64

น าเข้าหลัก
น้ ามันดิบ
ทองค า
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

57.4 พัน ลบ.        -17.2%
48.1 พัน ลบ.          44.7% 
36.7 พัน ลบ. 24.9%

ลดลง
ยุทโธปกรณ์
น้ ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ

- 19.6 พัน ลบ.        -99.9%
- 11.9 พัน ลบ.       -17.2%
- 3.6 พัน ลบ.        -28.6%

เพิ่มขึ้น
ทองค า
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ทองแดงบริสุทธิ์

+   14.9 พัน ลบ.         44.7%
+     7.3 พัน ลบ.        24.9%
+     3.8 พัน ลบ.         59.9%

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
เมษายน 2564

สถานการณ์ที่น่าสนใจ

USA 5.9%

41,594 ลบ. [-35.2 %YoY]
• หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 โดยเดือน

นี้หดตัวสูงจากยุทโธปกรณ์ (ฝึก Cobra 
Gold) เครื่องกังหันไอพ่น (อากาศยาน)
และทองค า

CHINA 21.1%

149,540 ลบ. [+14.8 %YoY]

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
เพิ่มขึ้นจากโทรศัพท์  น้ ามัน
ส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ และ
ทองแดงบริสุทธิ์

ASEAN [5] 12.4%

88,014 ลบ. [-4.3%YoY]
• หดตัวต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 2 จากทองค า(สิงคโปร์) 

ก๊าซธรรมชาติ  (อินโดนี เ ซีย )  และถ่ านหิน
(อินโดนีเซีย)

CLMV 5.4%

38,494 ลบ. [-1.0 %YoY]
• หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 (เฉพาะกัมพูชาและ

เมี ยนมาร์ที่ หดตั ว )  จากทองค า  (กัมพู ชา ) 
และก๊าซธรรมชาติ (เมียนมาร์)

• น าเข้าจากเวียดนาม สูงสุดในกลุ่ม CLMV 1.9 
หมื่น ลบ. ขยายตัว 2 พัน ลบ. หรือ 12.0%(YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที ่8 จากลวดทองแดง แผ่นเหล็ก
ไม่เจือ และแผ่นบันทึกข้อมูล

EU 6.8%

48,452 ลบ. [+15.1 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที ่2 จากหนังเฟอร์ดิบ

รถยนต์นั่ง และกระเป๋า ตามล าดับ โดยน าเข้าหลัก
และขยายตัวสูงจากเยอรมนี

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้าเดือน มี.ค.64

• WTO คาดการณ์ว่า ปริมาณการค้าโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 
8% ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังจากหดตัว 5.3% ในปีที่
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

• วัคซีน เดือนนี้มูลค่าน าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ
ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน ตลาดหลักจากสหรัฐ (วัคซีน
ส าหรับสัตว์) และจีน (วัคซีนโควิด 19 มูลค่า 412 ลบ.)

• เศรษฐกิจจีน (คู่ค้าหลัก สัดส่วนสูงถึง 21.1% ของการ
น าเข้าทั้งหมด) ไตรมาสแรก ปี 64 ขยายตัว 18.3%  จาก
การฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริโภค การลงทุน 
และการค้าในแทบทุกด้าน ซึ่งส่งผลต่อการน าเข้าของไทย

1

กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

แผ่นเหล็กเจืออื่น ๆ มีมูลค่าน าเข้า 5.2 พัน ลบ. สูงสุดในรอบ 21 
เดือน ขยายตัว 64%(YoY) ต่อเนื่อง 5 เดือน จากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ และ
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เคลือบ น าเข้าหลักจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ มูลค่า 5.1 พัน ลบ. 
สูงสุดในรอบ 20 เดือน และขยายตัว 37%(YoY) ต่อเนื่อง 2 เดือน สอดคล้องกับ
ปริมาณความต้องการใช้เหล็กในประเทศปีนี้ที่ขยายตัว 6% หรือ 17.5 ล้านตัน 
แม้ว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก็ตาม 
โดยเฉพาะราคาแผ่นเหล็กรีดร้อนของจีนเพิ่มขึ้น 2.2 เท่า ทั้งนี้ ราคาน าเข้าที่
ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในไทย ท าให้ต้นทุนก่อสร้าง
เพิ่ม 37.5% จากราคาจ าหน่ายเหล็กในประเทศที่ปรับตัวสูง

กลุ่มสินค้าเหล็ก

แหล่งท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ
RYT9
ประชาชาติธุรกิจ
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• วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าน าเข้า 3.7 หมื่น ลบ. ขยายตัว 24.9%(YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 ตลาดหลักจากไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน ตามล าดับ

• โทรศัพท์และอุปกรณ์ มูลค่าน าเข้า 2.1 หมื่น ลบ. ขยายตัว 10.9%(YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ในอัตราชะลอตัว (ก.พ.64 ขยายตัว 37.6%YoY) ในย่ีห้อหลัก 
แอปเป้ิล และซัมซุง

• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มูลค่าน าเข้า 9.4 พัน ลบ. ขยายตัว 25.0%(YoY) 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในอัตราชะลอตัว (ก .พ.64 ขยายตัว 52.3%YoY) 
โดยน าเข้าหลักจากจีน เช่นเดียวกัน
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กลุ่มสินค้ารถยนต์นั่งฯ
รถยนต์นั่งฯ มูลค่าการน าเข้ารถหรูขยายตัวตามปริมาณการน าเข้าที่

เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ย่ีห้อ PORSCHE LAMBORGHINI MCLAREN AUDI และ 
FERRARI อานิสงส์จากงาน Motor Show 2021 นอกจากนี้การน าเข้ารถยนต์
พลังงานทางเลือก (Hybrid และ EV cars) มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่
มูลค่าการน าเข้ารถที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะย่ีห้อ 
CHEVROLET MAZDA และ MITSUBISHI มูลค่าน าเข้าลดลงตามปริมาณ
น าเข้าที่หดตัวสูง (ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ ATIGA)
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