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มูลค่านาเข้า

อัตราการขยายตั

มูลค่านาเข้า 601,898 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 เดือน หดตัว 3.6 หมื่น ล้านบาท หรือร้อยละ
5.7 (YoY) เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่า 19,909 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัว 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 5.2 (YoY) หดตัวหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน ทั้งนี้ หากหัก
เชื้อเพลิง และทองคา (สัดส่วน 18%) มีมูลค่านาเข้า 492,149 ล้านบาท หดตัว 3 หมื่น ลบ. หรือร้อยละ 5.8 (YoY)
• มูลค่าดุลการค้าของไทย ขาดดุล 1.5 หมื่น ลบ. เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยขาดดุลสูงสุดกับจีน
9 หมื่น ลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ยังคงเกินดุลสูงสุดกับสหรัฐ 5.3 หมื่น
• รายได้ อากรขาเข้ า 7,553 ลบ. ลดลง 1.2 พั น ลบ. หรื อร้ อยละ 1.4 (YoY) โดยรายได้ หลั กมาจาก
ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค รถยนต์นั่ง และกระเป๋า ซึ่งหดตัวทั้งหมด ยกเว้นกระเป๋า

กลุ่มประเทศและประเทศนาเข้าหลักของไทย
EU 6.4%
38,413 ลบ. [-34.1 %YoY]
• หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 จากเครื่องบิน (ฝรั่งเศส)
เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องสาอาง (อังกฤษและฝรั่งเศส)
และยารักษาโรค (เยอรมนี) ตามลาดับ
ASEAN [5] 12.9%
77,476 ลบ. [+1.4 %YoY]
• ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งเป็ น เดื อ นที่ 3 (ขยายตั ว ทุ ก
ประเทศ ยกเว้น มาเลเซียและบรูไน) เพิ่มขึ้นจาก
ทองคา (สิงคโปร์) น้ามันดิบ (อินโดนี เซีย) และ
ส่วนประกอบยานยนต์ (อินโดนีเซีย) ตามลาดับ
CLMV 6.0%
35,899 ลบ. [+11.1%YoY]
• มู ลค่ าน าเข้ าสู งสุ ดในรอบ 10 เดื อน และขยายตั ว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 (ยกเว้น พม่าและกัมพูชาที่หดตัว)
เพิ่มขึ้นจากน้ามันดิบ โทรศัพท์ และทองคา ตามลาดับ
• นาเข้าจากเวียดนาม สูงสุดในกลุ่ม CLMV 1.8 หมื่น ลบ.
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และขยายตัว 3.6 พัน ลบ.
หรือ 25.4 %YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากน้ามับดิบ
โทรศัพท์ และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการนาเข้าเดือน ม.ค.64

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนนี้อยู่ที่ 30.23 บาท/USD แข็งค่าขึ้น
CHINA 26.4%
สูงสุดในรอบ 7 ปี
159,188 ลบ. [+4.0 %YoY]
ราคาทองคาต่ างประเทศ ม.ค.64 เฉลี่ ย 1,866.98 USD/oz
• มู ล ค่ า น าเข้ า สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.46 %MoM
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เพิ่มขึ้น สถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ 1
จากโทรศัพท์ วงจรรวมอิ เล็ กทรอนิ กส์
• ธนาคารโลก คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 4.0% ในปี นี ้
และคอมพิวเตอร์
ต่ากว่าระดับ 4.2% ที่คาดการณ์ในเดือนมิ.ย. 63 เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19
JAPAN 12.1%
• กลุ่มประเทศผู้ส่งออกนา้ มัน (โอเปก) คาดการณ์ ว่า ราคา
72,809 ลบ. [-4.7 %YoY]
น ้ามันในตลาดโลกมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลงในช่วง
ครึ่ งแรกของปี 64 แม้ ว่าความต้ องการน ้ามันทัว่ โลกจะได้ รับ
• มูลค่านาเข้าต่าสูงสุดในรอบ 4 เดือน และ
แรงหนุนจากอุปสงค์ในกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา
หดตั วเป็ นครั้ งแรกในรอบ 3 เดื อน จาก
ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องกังหันไอน้า • ปั ญหาขาดแคลนเซมิ คอนดัก เตอร์ หรื อชิ ปทั่ว โลก (ใช้ ใน
และไดโอด ตามลาดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ) จาก
อุปสงค์ที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว ตามการฟื ้นตัวของยอดขาย
รถยนต์ในจีน ส่งผลต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ทวั่ โลก เช่น
USA 5.4%
บริ ษั ท ฮอนด้ า มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์ รายใหญ่ ของญี่ ปุ่ น
32,526 ลบ. [-38.9 %YoY]
วางแผนปรั บลดการผลิตรถยนต์ลงประมาณ 4,000 คันต่อ
• หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 เดือน จาก
น้ามันดิบ เครื่องกังหันไอพ่น (อากาศยาน)
เดือน และบริ ษัท โฟล์คสวาเกน เอจี ผู้ผลิตรถยนต์สญ
ั ชาติ
และเครื่องยนต์เบนซิน ตามลาดับ
เยอรมัน ที่ เตรี ยมปรั บลดปริ มาณการผลิตรถยนต์ ในยุ โรป
อเมริ กาเหนือ และจีน เนื่องจากประสบปั ญหาเดียวกัน

สินค้าที่น่าสนใจ
กลุ่มเชื้อเพลิง
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และน้ามันสาเร็จรูป นาเข้าลดลง 3.1 หมื่น ลบ.
หรือ 32.6%YoY หดตัวเป็นเดือนที่ 2 10 และ 4 ตามลาดับ
 น้ามันดิบ หดตัว ตามปริมาณและราคาในตลาดโลกที่ลดลง โดยนาเข้ า
หลั กและหดตั วสู งจากสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ (ลดลง 1.1 พั น ลบ. หรื อ
61.6%YoY)
 ก๊าซธรรมชาติ นาเข้าต่าสุดในรอบ 48 เดือน ลดลงสูงจากประเทศกาตาร์
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจการบิน
หยุดชะงัก เป็นผลให้เครื่องกังหันไอพ่นของอากาศยาน เครื่องบิน และ
เครื่องยนต์เบนซินสาหรับอากาศยาน ในเดือนนี้นาเข้าลดลง 1.5 หมื่น ลบ. หรือ
84.3 %YoY เมื่อเทียบกับปีก่อน

เครื่องสาอาง
นาเข้าลดลง 2 พัน ลบ. หรือ 62.7%YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
ตามสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถดถอย จากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19
(เอกสารใช้สาหรับภายในเท่านั้น)
แหล่งที่มา : 1 กรุงเทพธุรกิจ

สินค้าสูงสุด 3 อันดับ

มูลค่านาเข้า

%YoY

นาเข้าหลัก

น้ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ทองคา

47.7 หมื่น ลบ.
37.0 หมื่น ลบ.
35.9 หมื่น ลบ.

-30.4%
16.2%
2.7 เท่า

เพิ่มขึ้น

ทองคา
โทรศัพท์
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

+ 26.2 พัน ลบ.
+ 11.8 พัน ลบ.
+ 5.2 พัน ลบ.

2.7 เท่า
78.4%
16.2%

ลดลง

- 20.8 พัน ลบ.
น้ามันดิบ
เครื่องกังหันไอพ่น (อากาศยาน) - 7.1 พัน ลบ.
- 5.6 พัน ลบ.
ก๊าซธรรมชาติ

-30.4%
-77.1%
-47.7%

สินค้าที่น่าจับตามอง
ยารักษาโรค
การนาเข้ายารักษาโรคในเดือนนี้ต่าสุดในรอบ 45 เดือน
และหดตัวครั้งแรกในรอบ 2 เดือน จากประเทศเยอรมนี ในกลุ่มยารักษา
โรคมะเร็ง
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการผลิตยา
ของไทย เพื่อลดการพึ่งพายานาเข้า และลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
ประเทศ
# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
กุมภาพันธ์ 2564

