
มูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท 718,651 ลบ. ขยายตัว 2.4 แสน ลบ. คิดเป็นร้อยละ 51.3 (YoY) ตามการ
ขยายตัวของกลุ่มวัตถุดิบและกลุ่มสินค้าส าเร็จรูป (ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ า) หรือร้อยละ 2.7 (MoM) ขณะที่ 
มูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 22,754 Mil.US ขยายตัว 8,000 Mil.US คิดเป็นร้อยละ 53.8 (YoY)
หรือร้อยละ 2.2 (MoM) ทั้งนี้ หากหักเช้ือเพลิง และทองค า (สัดส่วน 17%) มีมูลค่าน าเข้า 597,758 ลบ. 
ขยายตัว 1.9 แสน ลบ. หรือร้อยละ 46.1 (YoY)
• ดุลการค้าของไทย เกินดุล 1.9 หมื่น ลบ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเกินดุลสูงสุดกับสหรัฐ

8.3 หมื่น ลบ. สูงสุดในรอบ 2 ปี แต่ยังคงขาดดุลสูงสุดกับจีน 7.0 หมื่น ลบ. อย่างต่อเนื่อง
• รายได้อากรขาเข้า ขยายตัว 1.9 พัน ลบ. หรือร้อยละ 27.1 (YoY) จัดเก็บจากสินค้าหลัก ได้แก่ 

รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค เครื่องส าอาง และกระเป๋า ตามล าดับ ซ่ึงขยายตัว
ทั้งหมด ยกเว้นยารักษาโรคที่หดตัวเล็กน้อย 1.7 ลบ. หรือร้อยละ 0.4 (YoY) 

สถานการณ์การน าเข้า เดือนมิถุนายน 2564

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 13.7%

98,172 ลบ. [+69.4%YoY]
• ขยายตัวกว่า 4 หมื่น ลบ. สูงสุด

ในรอบ 8 ปี  และต่ อเนื่ องเป็น
เดือนที่ 5 จากส่วนประกอบยานยนต์
ตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์ และ
แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ

ราคาทองค าต่างประเทศเฉลี่ย 1,834.57 USD/oz
หดตัวเล็กน้อย 0.85% MoM
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าเล็กน้อยจากเดือนก่อน 0.45%

น าเข้าหลัก

เพิ่มขึ้น

ลดลง

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ทองค า

64.1 พัน ลบ.    95.5%
39.0 พัน ลบ.         37.8% 
22.8 พัน ลบ.        1.4 เท่า

โทรศัพท์และอุปกรณ์
เครื่องกังหันก๊าซ
อาวุธปืน

- 2.4 พัน ลบ.      -13.9%
- 1.2 พัน ลบ.      -98.7%
- 0.7 พัน ลบ.      -91.3%

น้ ามันดิบ
ทองค า
ส่วนประกอบยานยนต์

+ 31.3 พัน ลบ.          95.5%
+ 13.1 พัน ลบ.       1.4 เท่า
+ 11.6 พัน ลบ.         1.5 เท่า

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ที่น่าสนใจ 1

USA   5.6%

40,356 ลบ. [+32.3 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 

จากน้ ามันดิบ ส่ วนประกอบ
ยานยนต์ เศษกระดาษ และ
ข้าวสาลี (ขยายตัวสูงถึง 142 เท่า)

CHINA 24.3%

174,959 ลบ. [+34.9 %YoY]

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่  8
จากแผ่นเหล็กไม่เจือกว้าง 600 มม. 
ส่วนประกอบโทรทัศน์ วัคซีน
และส่วนประกอบยานยนต์ASEAN [5] 12.5%

89,961 ลบ. [+49.2%YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะ

อินโดนีเซีย ขยายตัวสูงถึง 1.2 หมื่น ลบ. หรือ 
1.2 เท่า สูงสุดในรอบ 4 ปี ทั้งนี้ สินค้าหลักของ 
ASEAN [5] มาจากน้ ามันดิบ (มาเลเซีย) ทองค า 
(สิงคโปร์)  และทองแดงบริสุทธิ์ (ฟิลิปปินส์)

CLMV 5.4%

38,613 ลบ. [+42.2 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน (ขยายทุกประเทศ) จาก

น้ ามันดิบ (เวียดนาม) พลังงานไฟฟ้า (สปป.ลาว) 
และข้าวโพด (เมียนมา)

• เวี ยดนาม น า เข้ าหลักสู งสุ ด ในกลุ่ ม  CLMV
2 หมื่ น  ลบ .  ขยายตั ว  8 .3  พัน  ลบ .  หรื อ 
69.5%YoY (ฐานต่ าในปีก่อน) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11

EU 6.8%

48,763 ลบ. [+26.7 %YoY]
• ขยายตั วต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็น เดื อนที่  5 จาก

ส่วนประกอบยานยนต์ (เยอรมนี) รถยนต์นั่ง 
(เยอรมนี) และหนังเฟอร์ดิบ (ฟินแลนด์) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้าเดือน มิ.ย.64

คาดยอดขายชิพท่ัวโลกพุ่ง 20% จากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้น
ตามเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตัว โดย World Semiconductor
Trade Statistics Inc. (WSTC) คาดการณ์ว่า ยอดขายชิพทั่วโลก
จะพุ่งขึ้น 19.7% สู่ระดับ 5.2722 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ 
เนื่องจากอุปสงค์หรือความต้องการชิพสูงกว่าอุปทานใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรถยนต์ จากความ
จ าเป็นในการ Work form Home ส่งผลใหย้อดขายคอมพิวเตอร์
แลป็ทอ็ป และแทบ็เลต็เพิ่มขึน้

เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิต iPhone รายใหญ่ในจีน
บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี หรือ ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป 
ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน และเป็น
ซัพพลายเออร์ของแอ๊ปเป้ิลได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ทั้งนี้ ตาม
รายงานข่าวกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ
สายการผลิตของหงไห่แต่อย่างใด

กลุ่มเชื้อเพลิง
กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน 

มีมูลค่าน าเข้ารวม 9.2 หมื่น ลบ. ขยายตัว 4.1 หมื่น ลบ. หรือ 79.9%YoY 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเฉพาะน้ ามันดิบ น าเข้าสูงสุด 6.4 หมื่น ลบ. 
เพิ่มขึ้น 3.1 หมื่น ลบ. หรือ 95.5%YoY น าเข้าหลักจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย

แหล่งท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ ข่าวต่างประเทศ1

กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป 
แผ่นเหล็กเจือและไม่เจือ กว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป แผ่นเหล็กรีดร้อนและรีด
เย็นไม่เจือ แผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม และของอื่น ๆ ท าด้วยเหล็ก รวม 7 รายการ 
มีมูลค่าน าเข้า 4.5 หมื่น ลบ. เพิ่มขึ้น 2.6 หมื่น ลบ. หรือ 1.4 เท่า ซ่ึงแต่ละ
รายการขยายตัวสูงเกิน 1 พัน ลบ. โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส าเร็จรูป 
แผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม แผ่นเหล็กรีดเย็นไม่เจือ เดือนนี้น าเข้าและอัตราขยาย
ตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

โทรศัพท์และอุปกรณ์
มูลค่าน าเข้าโทรศัพท์และอุปกรณ์ ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 

ลดลง 2.4 พัน ลบ. หรือ 13.9%YoY จากตลาดหลักจีน (สัดส่วน 73.2%) 
ลดลง 1.9 พัน ลบ. หรือ 15.0%YoY คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
การขาดแคลนชิพที่กระทบในหลายอุตสาหกรรม และการชะลอตัว เพื่อรอ
การเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64

วัคซีนโควิด-19
มีการน าเข้าวัคซีนโควิด-19 สูง ตั้งแต่เดือน พ.ค.64 โดยเดือนนี้มีการ

น าเข้าหลักจากจีน (สัดส่วน 99.96%) และอินเดีย รวมกว่า 4.5 ล้านโดส
ขยายตัวร้อยละ 20 (MoM)


