
มูลค่าน าเข้าในรูปเงินบาท 712,613 ลบ. ขยายตัว 2.3 แสน ลบ. คิดเป็นร้อยละ 48.2 (YoY) 
ตามการขยายตัวของกลุ่มเช้ือเพลิง และกลุ่มวัตถุดิบและกึ่งส าเร็จรูป (ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ า) แต่หดตัว
เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.8 (MoM) ขณะที่ มูลค่าน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 22,467 Mil.US ขยายตัว 
7,072 Mil.US คิดเป็นร้อยละ 45.9 (YoY) หรือหดตัวร้อยละ 1.3 (MoM) ทั้งนี้ หากหักเชื้อเพลิง และ
ทองค า (สัดส่วน 16%) มีมูลค่าน าเข้า 597,552 ลบ. ขยายตัว 1.8 แสน ลบ. หรือร้อยละ 43.3 (YoY)
• ดุลการค้าของไทย ขาดดุล 4 พัน ลบ .  เป็นครั้ งแรกในรอบ 3 เดือน โดยขาดดุลสูงสุด

กับจีน 7.5 หมื่น ลบ. แต่เกินดุลสูงสุดกับสหรัฐ 7.7 หมื่น ลบ. อย่างต่อเนื่อง 
• รายได้อากรขาเข้า ขยายตัว 1.4 พัน ลบ. หรือร้อยละ 20.8 (YoY) สินค้าหลักที่จัดเก็บขยายตัว 

ได้แก่ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ ยารักษาโรค รถโดยสาร (ขยายตัวสูง 2.3 เท่า) และ
เครื่องส าอาง

สถานการณ์การน าเข้า เดือนกรกฎาคม 2564

กลุ่มประเทศและประเทศน าเข้าหลักของไทย

JAPAN 13.6%

96,763 ลบ. [+76.5%YoY]
• ขยายตัวกว่า 4.2 หมื่น ลบ. สูงสุด

ใ น ร อ บ  8 ปี  แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง
เป็นเดือนที่  6 จากส่วนประกอบ
ยานยนต์ แผ่นเหล็กรีดร้อนไม่เจือ 
และตัวเร่งปฏิกิริยาคะตะไลส์

ราคาทองค าต่างประเทศเฉลี่ ย 1,807.84 USD/oz
หดตัว 1.46% MoM (เฟดปรับขึ้นดอกเบ้ีย และลด QE)
ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า  
เล็กน้อยจากเดือนก่อน 0.43%

น าเข้าหลัก

เพิ่มขึ้น

ลดลง

น้ ามันดิบ
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบยานยนต์

64.4 พัน ลบ.        1.1 เท่า
41.0 พัน ลบ.         11.1% 
17.7 พัน ลบ.        1.3 เท่า

เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร 
ตู้รถไฟฟ้า
ปลาหมึกแช่แข็ง

- 0.6 พัน ลบ.      -20.3%
- 0.5 พัน ลบ.      -36.9%
- 0.5 พัน ลบ.      -32.3%

น้ ามันดิบ
ส่วนประกอบยานยนต์
น้ ามันส าเร็จรูป

+ 33.5 พัน ลบ.     1.1 เท่า
+ 10.1 พัน ลบ.       1.3 เท่า
+ 7.2 พัน ลบ.          80.2%

มูลค่าน าเข้าสินค้าสูงสุด 3 อันดับ %YoY

# ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปข. กรมศุลกากร
สิงหาคม 2564

สถานการณ์ที่น่าสนใจ

USA   4.9%

35,138 ลบ. [+34.1 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3

จากน้ ามั นดิ บ เศษกระดาษ 
(ขยายตัวสูงถึง 7.1 เท่า) และ
เครื่องกังหันไอพ่น

CHINA 25.7%

183,410 ลบ. [+40.0 %YoY]

• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9
จากวัคซีน (ขยายตัวสูงถึง 826 เท่า) 
คอมพิ ว เตอร์  และแผ่น เหล็ ก
ไม่เจือกว้าง 600 มม. ขึ้นไป

ASEAN [5] 11.8%

84,258 ลบ. [+38.1%YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยเฉพาะ

มาเลเซีย ขยายตัวสูงถึง 8.9 พัน ลบ. หรือ 36.7%
ทั้ งนี้  สิ นค้ าหลั กของ ASEAN [5] มาจาก
น้ ามั นดิบ (มาเลเซี ย )  ทองแดงบริ สุ ท ธิ์ 
(อินโดนีเซีย) และก๊าซธรรมชาติ (มาเลเซีย)

CLMV 4.9%

34,869 ลบ. [+15.0 %YoY]
• ขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน จากเวียดนาม 

(โทรศัพท์  และแผ่นบันทึกข้อมูล ) และ
สปป.ลาว (พลังงานไฟฟ้า) 

• เวียดนาม น าเข้าหลักสูงสุดในกลุ่ม CLMV
1.8 หมื่น ลบ. ขยายตัว 5.1 พัน ลบ. หรือ 
40.9 %YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12

EU 6.9%

48,838 ลบ. [+36.0 %YoY]
• ขยายตั วต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็น เดื อนที่  6 จาก

หนังเฟอร์ดิบ (ฟินแลนด์) เงินชุบ (เบลเยียม) 
และเครื่องกังหันไอพ่น (สวีเดน)

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้าเดือน

โทรศัพท์และอุปกรณ์ ขยายตัวเล็กน้อยที่  3% หรือ 
502 ลบ. เวียดนาม น าเข้าเพิ่มขึ้น 1.2 พัน ลบ. (+84.6%YoY) 
ขณะที่จากจีนลดลง 1.4 พัน ลบ. (-11.3%YoY) ส่วนหนึ่ง
ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิต และหาแหล่งผลิตต้นทุนแรงงานถูก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 ขณะที่ ซัมซุงย้ายฐานผลิต
โทรศัพท์มือถือจากเกาหลีใต้มาที่เวียดนามตั้งแต่ ปี 2008 และ
ทยอยปิดโรงงานในจีน โดยโรงงานแห่งสุดท้ายในจีนปิดตัวลง
ในปี 2019 ซ่ึงการปิดตัวโรงงานในจีนเป็นโอกาสดึงดูดให้ซัมซุง
มาลงทุนในเวียดนามมากย่ิงขึ้น 2

กลุ่มเชื้อเพลิง
กลุ่มเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ถ่านหิน และพลังงานไฟฟ้า 

มีมูลค่าน าเข้ารวม 9.2 หมื่น ลบ. ขยายตัว 4.5 หมื่น ลบ. หรือ 96.5%YoY 
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยเฉพาะน้ ามันดิบ น าเข้าสูงสุด 6.4 หมื่น ลบ. 
เพิ่มขึ้น 3.4 หมื่น ลบ. หรือ 1.1 เท่า จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย 
และมาเลเซีย นอกจากนี้ยังน าเข้าจากลิเบีย กานา เยเมน 
แอลจีเรีย และกาตาร์ มูลค่ารวม 1.4 หมื่น ลบ. (ปีก่อนไม่มีน าเข้า)

แหล่งท่ีมา : 1 กรุงเทพธุรกิจ ข่าวต่างประเทศ
2 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ASIA TRED กระแสเอเชีย

สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบ

เศษกระดาษ
เศษกระดาษ (สัดส่วนกระดาษลูกฟูก 40% เศษกระดาษที่ไม่ได้

คัดแยก 7% และกระดาษหนังสือพิมพ์ 1%) มูลค่าน าเข้ารวม 1.9 พัน ลบ. 
ขยายตัว 1.5 พัน ลบ. หรือ 3.3 เท่า (YoY) ขยายตัวต่อเนื่อง 12 เดือน 
(เริ่มขยายตัวสูงตั้งแต่ช่วง ธ .ค.63) ตลาดน าเข้าหลักจากสหรัฐ (สัดส่วน
ร้อยละ 72) มีมูลค่าน าเข้า 1.4 พัน ลบ. และขยายตัวสูงสุด 1.2 พัน ลบ. 
หรือ 7.1 เท่า (YoY)

กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์มีมูลค่าน าเข้ารวม 2.2 หมื่น ลบ. ขยายตัวสูง 

1.3 หมื่น ลบ. หรือ 1.4 เท่า (ส่วนหนึ่งจากฐานต่ าปีก่อน) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6
โดยส่วนประกอบยานยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ น าเข้าหลักและ
ขยายตัวสูงจากญี่ปุ่น (สัดส่วน 44% ขยายตัว 2.6 เท่า) และจีน (สัดส่วน 19%
ขยายตัว 1.3 เท่า)

มีการน า เข้ า เหล็ก โครงสร้ าง  มู ลค่ าสู งสุ ด เ ป็นประวั ติก ารณ์
ที่ 8.0 พัน ลบ. น าเข้าหลักจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (สัดส่วน 85%)
มูลค่า 6,816 ลบ. ขยายตัวสูงจากปีก่อนฐานต่ า (ปีก่อนน าเข้า 0.26 ลบ.) 
และใช้สิทธิประโยชน์ BOI ในกิจการพลังงาน

มีการน าเข้าวัคซีนโควิดจากจีน 
12 ล้านโดส ญี่ปุ่น 1.1 ล้านโดส และสหรัฐ 
1.5 ล้านโดส รวมมูลค่า 5.6 พัน ลบ.


