สถานการณ์การนาเข้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2564

มูลค่านาเข้า 610,036 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 11 เดือน ขยายตัว 1.03 แสน ล้านบาท หรือร้อยละ
20.4 (YoY) ขณะที่ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีมูลค่า 20,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 22.0 (YoY) ขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อน ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิง และ
ทองคา (สัดส่วน 20%) มีมูลค่านาเข้า 486,061 ล้านบาท ขยายตัว 6.8 หมื่น ลบ. หรือร้อยละ 16.3 (YoY)
• มูล ค่า ดุ ลการค้ า ของไทย ขาดดุ ล 8.5 พัน ลบ. ต่ อ เนื่อ งเป็ นเดื อ นที่ 2 โดยขาดดุ ลสู งสุ ด กับ จี น
6 หมื่น ลบ. แต่ยังคงเกินดุลสูงสุดกับสหรัฐ 5.7 หมื่น ลบ. อย่างต่อเนื่อง
• รายได้อากรขาเข้า 7,713 ลบ. เพิ่มขึ้ น 597 ลบ. หรื อร้ อยละ 8.4 (YoY) จั ดเก็บจากสินค้าหลั ก ได้แก่
รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค และเครื่องสาอาง ตามลาดับ

กลุ่มประเทศและประเทศนาเข้าหลักของไทย
EU 6.5%
39,382 ลบ. [+7.5 %YoY]
• ขยายตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 13 เดือน จากเครื่องกังหัน
ไอพ่น เครื่องจักร และวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ
โดยนาเข้าหลักและขยายตัวสูงจากเยอรมนี
ASEAN [5] 11.4%
69,326 ลบ. [-1.5 %YoY]
• หดตั ว เป็ น เดื อ นแรกในรอบ 4 จากน้ ามั น ดิ บ
(มาเลเซีย) ถ่านหิน (อินโดนีเซีย) และส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ (ฟิลิปปินส์) ตามลาดับ
CLMV 5.6%
34,133 ลบ. [-12.7 %YoY]
• หดตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 4 เดือน (เฉพาะกัมพูชา
และเมี ย นมาร์ ที่ ห ดตั ว ) จากทองค า (กั มพู ชา)
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และโทรศัพท์ ตามลาดับ
• นาเข้าจากเวียดนาม สูงสุดในกลุ่ม CLMV 1.4 หมื่น ลบ.
ขยายตั ว เล็ ก น้ อ ย 636 ลบ. หรื อ 4.6%(YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จากแผ่นเหล็กไม่เจือตั้งแต่
600 มม. และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็จรูป ตามลาดับ

กลุ่มเชื้อเพลิง

CHINA 22.5%
137,557 ลบ. [+99.9 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
(ฐานต่ าปี ก่ อ น) เพิ่ ม ขึ้ น จาก
โทรศั พ ท์ คอมพิ ว เตอร์ และ
ส่วนประกอบยานยนต์
JAPAN 14.7%
89,794 ลบ. [+16.6%YoY]
• มูลค่าน าเข้าสู งสุดในรอบ 16 เดือน
เพิ่มขึ้นจากแผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าคะตะไลส์ และ
ส่วนประกอบยานยนต์ ตามลาดับ
USA 5.7%
34,639 ลบ. [-40.9 %YoY]
• หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 โดยเดือน
นี้หดตัว สูง จากยุ ทโธปกรณ์ (ฝึ ก Cobra
Gold) รถบรรทุก และเครื่องกั งหันไอพ่ น
(อากาศยาน) ตามลาดับ

สินค้าที่น่าสนใจ

น้ ามั นส าเร็ จรู ป และน้ ามั นดิ บ ขยายตั ว 3.9 พั น ลบ. หรื อ 23.1%(YoY)
เป็นครั้งแรกในรอบ 5 และ 3 เดือน ตามลาดับ สอดคล้องกับปริมาณนาเข้าที่
ขยายตัว ขณะที่ราคานาเข้าเฉลี่ยลดลง สาหรับก๊าซธรรมชาติ หดตัวสูง 1.3 พัน ลบ.
หรือ 12.3%(YoY) เป็นเดือนที่ 11

กลุ่มแผ่นเหล็ก
สินค้ากลุ่มแผ่นเหล็ก ได้แก่ แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เคลือบ แผ่นเหล็กไม่เจือ
เคลือบ 600 มม.ขึ้นไป แผ่นเหล็กเจืออื่น ๆ 600 มม.ขึ้นไป และแผ่นเหล็กรีด
เย็นไม่เจือ มูลค่า 1.6 พัน ลบ. ขยายตัว 5.5 พัน ลบ. หรือ 51.3%(YoY) นาเข้า
หลักจากญี่ปุ่นและจีน สอดคล้องกับความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า
ราคาเหล็กของจีนจะปรับตัวสูงขึ้น 2

โทรศัพท์และอุปกรณ์
มูลค่านาเข้า 1.5 หมื่น ลบ. ขยายตัว 4.1 พัน ลบ. หรือ 37.6 %(YoY)
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยเฉพาะยอดขาย iPhone 12 ที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้อง
กับความต้องการในประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการช็อปดีมีคืนของ
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม คาดว่าทิศทางการนาเข้าในเดือนหน้าจะยังคงขยายตัวใน
อัตราชะลอตัว
แหล่งที่มา :

1
2
3

ปัจจัยที่มีผลต่อการนาเข้าเดือน ก.พ.64

กรุงเทพธุรกิจ
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อัตราแลกเปลี่ยนเดือนนี้อยู่ที่ 30.18 บาท/USD แข็งค่าขึ้น
สูงสุดในรอบกว่า 7 ปี
ราคาทองคาต่ างประเทศ ก.พ.64 เฉลี่ ย 1,808.17 USD/oz
หดตัว 3.15 %(MoM)

สถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจ

1

• ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือชิพอย่างรุนแรงใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึง
แผ่นเวเฟอร์ชิพ และฉนวนไมโครฟิล์ม ซึ่งเป็นวัสดุพื้นผิวของ
ชิพไฮเอนด์สาหรับใช้ในรถยนต์ก็เผชิญปัญหาขาดแคลนด้วย
เช่นกัน ทาให้ผู้ผลิตรถยนต์ (จีเอ็ม โฟล์คสวาเกน ฟอร์ด ซูบารุ
โตโยต้า มาสด้า ฮอนด้า และนิสสัน ) ตัดสินใจลดการผลิต
ทั้งนี้ ไอเอชเอส มาร์กิ ต คาดการณ์ว่าการผลิตรถทั่วโลกจะ
อยู่ที่ 672,000 คัน และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง
ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 64
• ไต้ หวั นเศรษฐกิ จขยายตัวเร็วสุ ดในเอเชีย จากอุ ตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตชิพรายใหญ่ สุด
ของโลก โดยเศรษฐกิ จไต้ หวั นขยายตั ว 2.98% ฟื้ นตั วเร็ ว
อันดับ 1 ในเอเชีย แซงหน้าจีนซึ่งครองแชมป์มานาน 30 ปี

สินค้าสูงสุด 3 อันดับ

มูลค่านาเข้า

%YoY

55.4 พัน ลบ.
39.0 พัน ลบ.
27.8 พัน ลบ.

6.7%
2.6 เท่า
2.7%

นาเข้าหลัก

น้ามันดิบ
ทองคา
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มขึ้น

ทองคา
น้ามันสาเร็จรูป
ส่วนประกอบยานยนต์

+ 28.1 พัน ลบ.
+ 5.2 พัน ลบ.
+ 4.3 พัน ลบ.

2.6 เท่า
84.2%
30.5%

ลดลง

ยุทโธปกรณ์
เครื่องบินขับไล่
พลอยเจียระไน

- 22.7 พัน ลบ.
- 3.0 พัน ลบ.
- 1.8 พัน ลบ.

-99.5%
-88.0%
-71.1%

ประเทศน่าจับตามอง
เมียนมาร์
สถานการณ์รัฐประหารของประเทศเมียนมาร์ ในเดือน ก.พ.64 ส่งผลต่อ
3
เศรษฐกิจของเมียนมาร์ ปี 64 โดยคาดว่าจะหดตัวในช่วง 0.5 - 2.5% ทั้งนี้
มูลค่านาเข้าจากเมียนมาร์ หดตัว 620 ลบ. หรือ 7.4%(YoY) ต่อเนื่อง 10 เดือน
ส่วนหนึ่งจากผลกระทบโควิด -19 โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ (ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทย
นาเข้าหลักจากเมียนมาร์ หดตัวต่อเนื่อง 19 เดือน นับตั้งแต่ ส.ค.62) รวมถึง
ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น และโคมีชีวิต (ปีนี้ไม่มีการนาเข้า)
# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
มีนาคม 2564

