
มูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 22,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงถึง 8.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือร้อยละ 63.5 (YoY) มูลค่าขยายตัวสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี ขณะที่มูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท 
699,918 ลบ. ขยายตัว 2.6 แสน ลบ. หรือร้อยละ 57.5 (YoY) ส่วนหนึ่งจากฐานต่ าปีก่อน ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิง 
และทองค า (สัดส่วน 17%) มีมูลค่าน าเข้า 582,036 ลบ. ขยายตัว 1.8 แสน ลบ. หรือร้อยละ 44.3 (YoY)
• ดุลการค้าของไทย เกินดุล 1.5 หมื่น ลบ. สวนทางกับเดือนก่อน โดยเกินดุลสูงสุดกับสหรัฐ 

5.9 หมื่น ลบ. แต่ยังคงขาดดุลสูงสุดกับจีน 6.7 หมื่น ลบ. 
• รายได้อากรขาเข้า ขยายตัว 2.2 พัน ลบ. หรือร้อยละ 34.5 (YoY) จัดเก็บจากสินค้าหลัก ได้แก่ 

รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค เครื่องส าอาง และกระเป๋า  ตามล าดับ ซ่ึงขยายตัว
ทั้งหมด โดยเฉพาะรถยนต์และกระเป๋า ขยายตัวสูงถึง 1.6 เท่า และ 1.7 เท่า ตามล าดับ

สถานการณ์การน าเข้า เดือนพฤษภาคม 2564

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 11.9%

82,994 ลบ. [+43.4%YoY]
• ขยายตัวกว่า 2.5 หมื่น ลบ. สูงสุด

ในรอบ 8 ปี  และต่ อเนื่ องเป็น
เดือนที่ 4 จากส่วนประกอบยาน
ยนต์ แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ 
และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 31.44 บาท/USD อ่อนค่า
จากเดือนก่อน (เม.ย.64 อยู่ที่ 31.07 บาท/USD)
ราคาทองค าต่างประเทศเฉลี่ย 1,850.26 USD/oz
ขยายตัว 5.13 %MoM

น าเข้าหลัก

เพิ่มขึ้น

ลดลง

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบยานยนต์

71.8 พัน ลบ.        5.0 เท่า
37.4 พัน ลบ.         31.7% 
17.2 พัน ลบ.         71.7%

โทรศัพท์และอุปกรณ์
อะไซคลิกไฮโดร์คาร์บอน
เพอร์ออกโซคาร์บอเนต 

- 4.7 พัน ลบ.      -23.8%
- 0.8 พัน ลบ.      -62.2%
- 0.5 พัน ลบ.      -53.2%

น้ ามันดิบ
น้ ามันส าเร็จรูป
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

+ 59.8 พัน ลบ.         5.0 เท่า
+ 10.0 พัน ลบ.       1.6 เท่า
+ 9.0 พัน ลบ.          31.7%

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
มิถุนายน 2564

สถานการณ์ที่น่าสนใจ

USA   5.5%

38,467 ลบ. [+8.4 %YoY]
• ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 13 

เดือน จากก๊าซธรรมชาติ เศษ
กระดาษ และเครื่องยนต์เบนซิน 
ในอัตราสูง 1.3 เท่า 6.1 เท่า และ 
13.7 เท่า ตามล าดับ

CHINA 25.8%

180,690 ลบ. [+39.3 %YoY]

• น าเข้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7
จากแผ่นเหล็กไม่เจือ กว้างตั้งแต่ 
600 มม .  ขึ้นไป ปุ๋ยเคมี และ
ส่วนประกอบยานยนต์ASEAN [5] 11.5%

80,492 ลบ. [+51.6%YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากน้ ามันดิบ 

(อินโดนีเซีย) ทองแดง (ฟิลิปปินส์)  และปุ๋ยเคมี 
(อินโดนีเซีย) โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ขยายตัวสูงถึง 
1 หมื่น ลบ. หรือ 92.3%YoY สูงสุดในรอบ 4 ปี

CLMV 5.1%

35,721 ลบ. [+46.3 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน (ขยายทุกประเทศ) จาก

ข้าวโพด (เมียนมา ) ทองค า (สปป.ลาว ) และ
ลวดทองแดง (เวียดนาม)

• เวี ยดนาม น า เข้ าหลักสู งสุ ด ในกลุ่ ม  CLMV
1.7 หมื่น ลบ . ขยายตัว  8.4 พัน ลบ .  หรือ 
91.8%YoY (ฐานต่ าในปีก่อน) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10

EU 7.5%

52,267 ลบ. [+45.4 %YoY]
• ขยายตัว 1.6 หมื่น ลบ. สูงสุดในรอบ 8 ปี 

และต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากหนังเฟอร์ดิบ
(เดนมาร์ก) ส่วนประกอบยานยนต์ (เยอรมนี) 
และเครื่องกังหันไอพ่น (เยอรมนี) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้าเดือน เม.ย.64

• มูลค่าการน าเข้าจอมอนิเตอร์ ขยายตัว 1.6 พัน ลบ. หรือ 
1.1 เท่า (YoY) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ซ่ึงสอดคล้องกับการ
คาดการณ์ของบริษัทวิจัยสหรัฐ (ดีเอสซีซี) ว่าตลาดหน้าจอ
แอลซีดีจะขยายตัว 33% หรือ 112,000 ล้านดอลลาร์ในปี 64 
จากความต้องการหน้าจอทีวีที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะ
หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ จะมีราคาแพงขึ้น ชิ้นส่วนแอลซีดีอื่น ๆ 
มีอยู่จ ากัด 1

• เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ น าเข้าลดลง 124 ลบ. 
หรือ 1.3%YoY หดตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ 
สองค่ายยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเดลล์ (Dell) และเอชพี (Hp) เตือน
วิกฤติขาดแคลนชิพ กระทบยอดขายพีซี เนื่องจากบริษัทไม่
สามารถผลิตแล็ปท็อปได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ในปีนี้ 1

น้ ามันดิบ
มูลค่าน าเข้า 7.2 หมื่น ลบ. สูงสุดในรอบ 24 เดือน และขยายตัว

สูงถึง 6 หมื่น ลบ. หรือ 5 เท่า ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยตลาดน าเข้าหลัก
ขยายตัวสูงจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และแองโกลา (เพิ่มขึ้น 
8 เท่า 7 เท่า และ 10 เท่า (YoY) ตามล าดับ) ทั้งนี้ มูลค่าน าเข้าขยายตัวตาม
ปริมาณและราคาน าเข้าเฉลี่ยที่ เพิ่มขี้น 1.3 เท่า และ 1.7 เท่า (YoY)
สอดคล้องกับราคาในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณความต้องการน้ ามัน
ในสหรัฐและยุโรปที่สูงขึ้น เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ผู้คนเริ่ม
กลับมาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งหลังคลาย
ล็อกดาวน์ 

แหล่งท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ

1

2

มูลค่าน าเข้ารถยนต์นั่งเดือน พ.ค.64 3.8 พัน ลบ. ขยายตัว 2.2 พัน ลบ.
หรือ 1.4 เท่า YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ตลาดน าเข้าหลักขยายตัวสูงสุด
จากจากเยอรมนี ญี่ ปุ่น และมาเลเซีย สวนทางกับยอดขายรถยนต์นั่ง
ไตรมาสแรกปี 64 (ม.ค. - มี.ค.64) จ านวน 65,256 คัน หดตัว 16.7% 
เป็นผลจากการระบาดของโควดิ-19 ระลอก 3 ท าให้ลูกค้าชะลอรับรถและทิ้ง
ใบจอง รวมถึงยอดออร์เดอร์ใหม่ลดลง2

รถยนต์นั่ง โทรศัพท์และอุปกรณ์
มูลค่าน าเข้าหดตัว 4.7 พัน ลบ. หรือ 23.8% YoY เป็นครั้งแรกในรอบ 

7 เดือน หดตัวสูงในตลาดหลักจีน (สัดส่วน 73.2%) ลดลง 5 พัน ลบ. หรือ 
31.2% YoY คาดว่าเป็นการชะลอตัว เพื่อรอการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่
ที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64


