
สินค้าลงทุน สินค้าศักยภาพ

สินค้าที่เชื่อมโยง
กับการลงทุน ทั้ง
แบบ FDI และ 
OEM หรืออยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทาน
การผลิต

สินค้าที่
ผู้ประกอบการ

ของไทยส่งออก
มาแข่งขันใน
ตลาดสหรัฐฯ

การน าเข้าของสหรัฐฯ ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2562 การแบ่งกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทย

แนวโน้มการขยายตัวของสินค้าลงทุนและศักยภาพ (%)

สินแร่/เช้ือเพลิง และอื่น

ข้อมูลล่าสุด สิงหาคม 2562

สินค้าลงทุน สินค้าศักยภาพ

สัดส่วนในตลาดสหรัฐฯ ของคู่แข่งไทยในอาเซียน (%)

ขยายตัว

การขยายตัวของสินค้าลงทุนส าคัญ 10 อันดับแรกในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) การขยายตัวของสินค้าศักยภาพส าคัญ 10 อันดับแรกในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.)

หดตัว

ขยายตัว

กลุ่มสินค้า 2559 2560 2561
2562

(ม.ค.-ส.ค.)

สินค้าลงทุน +3.33 +7.19 -1.02 +1.31 

สินค้าศักยภาพ +2.85  +2.59  +8.66  +7.63

สินค้าทั้งหมด +3.01 +5.53 +2.43 +3.513
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อันดับที่ ประเทศ 2559 2560 2561
2562 

(ม.ค.-ส.ค.)
เวียดนาม* 1.92 1.99 1.94 2.56
มาเลเซีย* 1.67 1.60 1.55 1.54

ไทย 1.35 1.33 1.25 1.31
อาเซียน 7.24 7.25 7.28 8.04

* คือ สมาชิกความตกลง Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 
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** คือ สินค้าที่มีการหดตัวในป ี2561 
* คือ สินค้าที่มีการขยายตัวในปี 2561

หดตัว

** คือ สินค้าที่มีการหดตัวในป ี2561 
* คือ สินค้าที่มีการขยายตัวในปี 2561

จีน

แคนาดา

98,248 M USDญี่ปุ่น

85,773 M USD

21,855 M USD

เม็กซิโก

211,710 M USD

ส.ค.    +11.71
ม.ค.-ส.ค.     +1.31 

ส.ค.    +11.46
ม.ค.-ส.ค.     +7.63

-0.07รวมทั่วโลก 1,670,592 M 
USD -12.54301,740 M USD

240,738 M USD

เยอรมนี

ไทย

(18.06%)

(14.41%)

(12.67%)

*เครื่องพิมพ์ (HS 8443) +9.63
**เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ (HS 8525) +14.10
*ส่วนประกอบยานยนต ์(HS 8708)      +32.75
*มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (HS 8528) +40.35
*หม้อแปลงไฟฟ้า (HS 8504) +11.15
**ไดโอด (HS 8541)  +34.86
*เครื่องปรับอากาศ (HS 8415)   +50.13

*เครื่องประมวลผลข้อมูล (HS 8471) -10.62
**เครื่องโทรศัพท์ (HS 8517) -29.97
*แผงวงจรไฟฟ้า (HS 8542) -4.24

ข้อมูลจาก U.S. International Trade Commission (USITC), Department of Commerce

(5.88%)

(5.13%)

(1.31%)

+5.45

+3.51

*ยางนอกชนิดอดัลม (HS 4011) +24.18
*ปลาที่ปรุงแต่ง (HS 1604) +16.85
*ข้าว (HS 1006) +13.43
*เครื่องแตง่กายท าจากยาง(HS 4015)   +9.96
*ของปรุงแต่งใช้เลี้ยงสัตว์ (HS 2309) +9.55
**ยางธรรมชาติ (HS 4001) +19.53

*เครื่องเพชรพลอย (HS 7113)  -22.14
**ผลไม้ปรุงแต่งวิธีอื่นๆ (HS 2008) -2.22
**สัตว์น้ าครัสตาเซีย (HS 1605) -15.70
**รัตนชาติและกึ่งรัตนชาต(ิHS 7103) -14.99
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หมายเหตุ  : การแบ่งกลุ่มสินค้าลงทุนและสินค้าศักยภาพ ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล U.S. International Trade Commission (https://dataweb.usitc.gov) HS Code พิกัด 4 หลัก จ านวน 800 รายการ
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