สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2564
การส่งออก

มูลค่าการส่งออก 21,976 ล้านดอลลาร์ สรอ.  8.9% (YoY) (หักทองคา  24.1%)
มีสัญญานการขยายตัวในอัตราชะลอตัว ตามกลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก

มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทที่ 715,416 ลบ. ขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือน ที่ร้อยละ 12.8
ทั้งนี้ ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
สินค้าขยายตัวสูง ได้แก่ น้้ามันส้าเร็จรูป (สูงสุดที่กลุ่มประเทศอาเซียน) กลุ่มยานยนต์
(รถกระบะ ส่ ว นประกอบยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ และเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล )
และกลุ่ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ฮาร์ ด ดิ ส ก์ วงจรรวมฯ) นอกจากนี้ เหล็ ก แท่ ง และ
แผ่นอะลูมิเนียม ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส้าหรับเม็ดพลาสติกและเยื่อกระดาษ
(สูงสุดที่ตลาดหลัก จีน) ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
สินค้าหดตัวสูง ได้แก่ ทองค้า (ฐานสูงปีก่อน) และ รถยนต์นั่งที่หดตัวครั้งแรกในรอบ 6
เดือน (โดยเฉพาะ Toyota จากการขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์/ชิปและการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และ BMW (ฐานสูงปีก่อน))

สินค้าส่งออกหลัก
ฮาร์ดดิสก์
(+29.9%)
น้้ามันส้าเร็จรูป
(+1.5 เท่า)
ส่วนประกอบยานยนต์ (+33.1%)

สินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูง
น้้ามันส้าเร็จรูป
ทุเรียนสด
ฮาร์ดดิสก์

สินค้ากลุ่มพืชผลเกษตรและเกษตรแปรรูป

ส่งออกเพิ่มขึน ได้แก่ ทุเรียนสด มังคุดสด เนื้อทุเรียนแช่แข็ง ยางธรรมชาติ มันส้าปะหลังและ
แป้งมันส้าปะหลัง ยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง (สูงสุดที่จีน) รวมถึง ข้าวที่ขยายตัวหลังจากหดตัว
ต่อเนื่อง 7 เดือน จากราคาที่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกขยายตัว
ส่งออกลดลง ได้แก่ เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง (ต่้าสุดเป็นประวัติการณ์จากการปิดตัวชั่วคราว
ของโรงงานผลิ ตที่ พนง.ติ ดเชื้ อโควิ ด ท้ าให้ ราคาปรั บเพิ่ มสู งขึ้ น ) รวมถึ ง ปลากระป๋ อง
สุกรมีชีวิต (สูงสุดที่เวียดนาม จากปีนี้ไม่ส่งออก) ยังหดตัวต่อเนื่อง

การนาเข้า

•
•

(+2.8 เท่า)
(+29.9%)

สินค้าส่งออกที่หดตัวสูง
ทองค้า
รถยนต์นั่ง
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง

(-85.3%)
(-13.4%)
(-31.6%)

มูลค่าการนาเข้า 23,192 ล้านดอลลาร์ สรอ.  47.9% (YoY) (หักนามัน และทองคา  42.8%)
ขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จากกลุ่มเชือเพลิง วัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูปเป็นหลัก

มู ลค่ าน้ าเข้ าในรู ปเงิ นบาทสู งสุ ดในรอบ 3 ปี ที่ 765,249 ลบ.
ขยายตัวร้อยละ 53.2 หักน้้ามัน และทองค้า ขยายตัวร้อยละ 47.9
สินค้าขยายตัวสูง ได้แก่ กลุ่มเชื้อเพลิง (น้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป
และก๊าซธรรมชาติ โดยที่ถ่านหิน และพลังงานไฟฟ้า น้าเข้าสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์) กลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียม ส่วนประกอบยานยนต์
และส่ วนประกอบเครื่ องยนต์ นอกจากนี้ สิ นค้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โดยเฉพาะไดโอด สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนใหญ่
มาจากจีน) ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และกระดาษ ยังขยายตัวต่อเนื่อง
น้าเข้าวัคซีน Sinopharm (บ.ไบโอจีนเี ทค และสภากาชาดไทย) และ
Sinovac (องค์ การเภสั ชกรรม) จากจี น จ้ านวน 7.15 ล้ านโดส
รวมถึงได้รั บบริ จาควัคซีน Astrazeneca จากญี่ ปุ่น และอังกฤษ
จ้านวนรวม 5.65 แสนโดส มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.2 พัน ลบ.

ภาพรวมการค้า

(+1.5 เท่า)

สินค้านาเข้าหลัก

น้้ามันดิบ
(+94.6%)
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ (+40.9%)
ส่วนประกอบยานยนต์ (+76.1%)

สินค้านาเข้าที่ขยายตัวสูง

สินค้านาเข้าที่หดตัวสูง

น้้ามันดิบ
(+94.6%)
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ (+40.9%)
น้้ามันส้าเร็จรูป
(+1.3 เท่า)

เรือยก
(-95.0%)
ตู้รถไฟฟ้า
(-73.5%)
โทรศัพท์และอุปกรณ์ (-4.2%)

มูลค่าการค้ารวม 45,168 ล้านดอลลาร์ สรอ. (1.5 ล้านล้านบาท)

มูลค่าการค้ารวมในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขยายตัว 9,315 ล้านดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 26.0 (YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส้าหรับในรูปเงินบาท ขยายตัว 347,126 ล้านบาท ร้อยละ 30.6
ดุลการค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ขาดดุล 1,216 ล้านดอลลาร์ สรอ. หลังจากเกินดุลต่อเนื่อง 6 เดือน
(ขาดดุลสูงสุดในรอบ 19 เดือน) และในรูปเงินบาท ขาดดุล 49,833 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร
ศปข. กรมศุลกากร
กันยายน 2564

