
 

การส่งออกของไทยเดือนกันยายน 2557 กลับมาขยายตัว  
ตามการฟ้ืนตัวของตลาดหลักและสินค้าส่งออกส าคัญที่กลับมาขยายตัว 
มูลค่าการส่งออกของไทยเดือนกันยายน 2557 กลับมาขยายตัวที่ ร้อยละ 3.2              

ตามสัญญาณการฟื้นตัวในตลาดส าคัญ  ได้แก่ สหรัฐฯ และอาเซียน รวมทั้งการขยายตัว 
อย่างต่อเนื่องในกลุ่มสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง และไก่แช่แข็งและแปรรูป  ขณะที่ 
การส่งออกกลุ่มสินแร่ เชื้อเพลิงและทองค ายังคงหดตัว  

การส่งออกเดือนกันยายน 2557 มูลค่า (ล้านเหรียญ) อัตราขยายตัว 

มูลค่าการส่งออกรวม 19,912.8 +3.19 
มูลค่าการน าเข้ารวม                21,711.0 +14.42 
ดุลการค้า -1,798.3  

มูลค่าการส่งออก เดือน ก.ย. 57 มีมูลค่า 19,912.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวตัวร้อยละ 3.19 (YoY) 
และระยะ 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 57) มีมูลค่า 170,456.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -0.85 (AoA) โดยสินค้า
ส่งออกหลัก (ไม่รวมสินแร่เชื้อเพลิง และทองค า) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,637.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
ร้อยละ 4.76 (YoY)  คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 93.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม ขณะที่การส่งออกสินแร่ เชื้อเพลิง 
และทองค าซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ  
-15.35  ในส่วนของการน าเข้าเดือน ก.ย. 57 มีมูลค่า 21,711.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดใน
รอบ 16 เดือน ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 14.42 (YoY) และระยะ 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 57) มีมูลค่า 171,974.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ -10.00 (AoA)  ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศ เดือน ก.ย. 57 ขาดดุลการค้ารวม 
1,798.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และระยะ 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 57) ขาดดุลการค้ารวม 1,517.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ขณะที่พิจารณามูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินบาท พบว่ามูลค่าการส่งออกเดือน 
ก.ย. 57 มีมูลค่า 630,756.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.19 (YoY) และระยะ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 57) 
มีมู ลค่ า  5,474,512.6 ล้ านบาท ขยายตั วร้ อยละ 6 .33 (AoA) ขณะที่การน า เข้ า  เดือน  ก .ย .57 
มีมูลค่า 695,866.8 ล้านบาท ขยายตัวตัวร้อยละ 15.52 (YoY) และระยะ9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 57) มีมูลค่า 
5,586,364.7 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -3.50 (AoA) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือน ก.ย. 57 ขาดดุลการค้า
รวม 65,110.3 ล้านบาท ในระยะ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 57) ขาดดุลการค้ารวม 111,852.1 ล้านบาท 

ภาพรวมการส่งออกไตรมาส 3 ของปี 2557 กลับมาหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.8 เนื่องจาก
การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ และสัญญาณการชะลอตัวของการ
ส่งออกสินค้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -3.7 นอกจากนี้การส่งออกยางพารา 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเหล็ก ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก รวมทั้งการหดตัวในการ 
ส่งออกสินค้าทองค า และน้ ามันส าเร็จรูป ซึ่งหดตัวร้อยละ -85.7 และร้อยละ -7.2 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557  
ขณะที่สินค้าที่มีอัตราขยายตัวในช่วงไตรมาส 3 ต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ  
แผงวงจรไฟฟ้า    อัญมณี และเครื่องประดับไม่รวมทองค า  ผลิตภัณฑ์พลาสติก ข้าว และผลิตภัณฑ์           
มันส าปะหลัง  

 

 

 

อัตราการขยายตัว (หน่วย: ร้อยละ (YoY)) 



 

อัตราขยายตัวสินค้าส่งออกส าคัญเดือนกันยายน 2557  
สินค้า (%YoY)  ก.ย.57 9 เดือน สินค้า (%YoY)  ก.ย.57 9 เดือน 

สินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร 2.8  -2.7  สินค้าอุตสาหกรรม -0.4  0.4  
ข้าว 49.2  16.9  เครื่องคอมพิวเตอร ์ส่วนประกอบ 5.3  3.4  
ยางพารา -27.6  -20.8  แผงวงจรไฟฟ้า -0.1  2.4  
ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลัง 12.6  14.2  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน ์ 11.3  0.3  
อาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูป -3.5  -9.0 เครื่องปรับอากาศ&ส่วนประกอบ -0.8  3.1  
ผัก ผลไมส้ด แช่แข็ง และแปรรูป       -5.0  15.5 ยานพาหนะ และส่วนประกอบ -12.1  -1.0  
ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 13.9  5.8  เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก 15.7  7.8  
น้ าตาล 21.9  -19.0  สิ่งทอ 4.2  -0.2  

การส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรยังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 
ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมยังคงหดตัว การส่งออกเดือน ก.ย. 57 ในภาพรวมสินค้าในกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 (YoY) จากการขยายตัวของการส่งออกในหลายสินค้าส าคัญ ได้แก่ 
ข้าว  ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และน้ าตาลที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวที่มี
อัตราขยายตัวสูงถึงร้อยละ 49.2 ตลาดที่ขยายตัวสูงและต่อเนื่องได้แก่ ไนจีเรีย เบนิน จีนและมาเลเซีย ขณะที่
สินค้า เกษตรที่ยั งคงหดตัว ได้แก่  ยางพารา  โดยมูลค่าหดตัวร้อยละ -27.6 ขณะที่ปริมาณลดลง 
ร้อยละ -2.6 เป็นผลมาจากราคายางพาราในตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินของ
ยางพาราในตลาดโลก และอุปสงค์ยางพารายังไม่ฟ้ืนตัวเท่าที่ควร รวมทั้งอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป 
ที่ยังคงหดตัว ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์โรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่จากปัญหาการ 
ขาดแคลนวัตถุดิบเป็นเวลานาน ท าให้กุ้งไทยเสียส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลัก (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ 
สหราชอาณาจักร) แก่คู่แข่งส าคัญอย่างอินโดนีเซีย เวียดนาม เอกวาดอร์ และอินเดีย  

ขณะที่สินค้าส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -0.4 (YoY) จากการหดตัวในกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ ยานพาหนะ และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะ
กลุ่มยานพาหนะ และส่วนประกอบ ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 12.9 ของมูลค่าส่งออกรวม หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 
2   ที่ร้อยละ -12.1 จากการหดตัวในตลาดอินโดนีเซียซึ่งมีมาตรการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ในภายในประเทศ 
ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์บางส่วนย้ายไปเพ่ิมการผลิตในตลาดอินโดนีเซียแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งไทยมี
ส่วนแบ่งในตลาดการน าเข้ารถยนต์นั่งในอินโดนีเซียถึงร้อยละ 49 ส่งผลให้ไทยส่งออกรถยนต์นั่งขนาดต่ ากว่า 
1,500 ซีซี ไปตลาดอินโดนีเซียลดลงหดตัวสูง รวมทั้งการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยใน
ตลาดซาอุดิอาระเบียและมาเลเซีย ซึ่งเติบโตได้ดีในช่วงครึ่งปีแรกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง       
ทั้งนี้แม้ว่าภาพรวมการส่งสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวแต่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญหลายรายการยังมีการ
ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และวัสดุก่อสร้าง ขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ 5.3 ,11.3 และ 8.6 ตามล าดับ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 7.9 ของมูลค่าการส่งออกรวม มีการขยายตัวต่อเนื่องตลาดส าคัญอย่าง สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง 
และเยอรมนี นอกจากนี้สินค้าอุตสาหกรรมส าคัญหลายรายการเริ่มฟ้ืนตัว หลังจากกลับมาขยายตัวในเดือน
กันยายน ได้แก่ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อัญมณีไม่รวมทองค า 
และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์    

ส าหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแม้จะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4          
แต่ในช่วง 9 เดือนยังคงหดตัวที่ร้อยละ -2.7 (AoA) จากการหดตัวของสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ ยางพารา 
อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และน้ าตาล สาเหตุส าคัญมาจากราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในสินค้าอาหารทะเล  แต่ในส่วนการส่งออกข้าว             



 
 

และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ภาพรวมยังคงขยายตัวที่ร้อยละ 16.9 และ14.2 ตามล าดับ  ตามนโยบายการ        
เร่งระบายข้าว  และปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในหลายประเทศท าให้หลายตลาดน าเข้าข้าวเพ่ือเก็บสต็อก  
มากขึ้น รวมทั้งความต้องการมันส าปะหลังในตลาดต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสะสมในช่วง 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 57) ยังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.4 
(AoA) มาจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ    
เป็นต้น ขณะที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างติดลบร้อยละ 16.2 (AoA)     
จากการลดลงของการส่งออกเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เป็นส าคัญ เนื่องจากอุปทานเหล็กในตลาดโลกยัง
อยู่ในระดับสูงจากการสต๊อกเหล็กของจีน และเร่งการระบายเหล็กในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับ
ราคาแร่เหล็กในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง 

อัตราขยายตัวตลาดส่งออกส าคัญเดือนกันยายน 2557 
ตลาดส่งออก (%YoY) ก.ย.57 9 เดือน 

ตลาดหลัก (Matured Market) 4.1 2.4 
 ญี่ปุ่น      1.4 -1.3 
 สหรัฐอเมริกา 6.2 3.0 
 สหภาพยโุรป(15) 4.5 5.8 

ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) 5.3 -1.9 
 อาเซียน(9) 8.8 -1.3 
  อาเซียนเดมิ (5) 4.3 -6.2 
  อินโดจีน(4)(รวมพม่า) : CLMV 19.0 9.8 
 จีน -1.7 -5.0 

ตลาดศักยภาพระดับรอง (Emerging Market) -2.1 -4.6 
 ทวีปออสเตรเลีย (25) 10.4 -15.2 
 ตะวันออกกลาง (15) -15.9 0.4 

มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดส าคัญหลายตลาด กลับมาขยายตัวอีกคร้ังในเดือนกันยายน 
2557 ขณะที่ตลาดจีน ยังหดตัวต่อเนื่อง การส่งออกของไทยไปตลาด สหรัฐฯ สหภาพยุโรป(15) ญี่ปุ่น 
และอาเซียน ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม  เริ่มมีสัญญาณการฟ้ืนตัวหลังกลับมา
ขยายตัวในเดือนกันยายน 2557 โดยตลาดสหรัฐมีความต้องการสินค้ากลุ่ม โทรทัศน์และส่วนประกอบ และ
คอมพิวเตอร์สูงขึ้น ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปี 2557 โดยเฉพาะ
การบริโภคภาคครัวเรือน ที่ขยายตัวสูงในกลุ่มสินค้าคงทน ได้แก ่รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในส่วนตลาด ญี่ปุ่น
และสหภาพยุโรป(15) ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจยังคงทรงตัว แต่การส่งออกกลุ่มสินค้าเครื่องจักรกล และ สินค้า
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป(15) ขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ตลาด
อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดอันดับ 1 ของไทยกลับมาขยายตัวสูงถึงร้อยละ 8.8  จากการส่งออกน้ ามันส าเร็จรูปที่
ขยายตัวสูง ในตลาดสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และเวียดนาม  รวมทั้งกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ที่การค้าชายแดน และผ่านแดนมีอัตราขยายตัวสูงต่อเนื่อง โดยเดือนกันยายน 57 การค้าชายแดน
และผ่านแดนขยายตัวร้อยละ 6.0 และ 27.2 ตามล าดับ ขณะที่ตลาดจีนยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3     
จากการหดตัวในสินค้าน้ ามันส าเร็จรูปและยางพาราเนื่องจากระดับราคายางพาราในตลาดโลกยังไม่ฟ้ืนตัว 
รวมทั้งอุปสงค์การบริโภคในจีนเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว 

มูลค่าการส่งออกสะสม 9 เดือน ไปยังตลาดหลักยังคงขยายตัว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 5.8 และ 3.0 (AoA) ตามล าดับ ซึ่งยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามสัญญาณการ



 

ขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศในภูมิภาคทั้งสอง ทั้งนี้แม้ว่าการส่งออกของไทยเดือนกันยายน 2557 หลาย
ตลาดจะกลับมาขยายตัว แต่การส่งออกในระยะ 9 เดือนตลาดส่วนใหญ่ยังคงหดตัวได้แก่ ญี่ปุ่น ติดลบร้อยละ -1.3 
(AoA) จากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และการชะลอการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนภายหลังการขึ้น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวมทั้งตลาดจีนยังคงติดลบร้อยละ -5.0(AoA) เนื่องจากนโยบายลดการพ่ึงพิงการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่นเดียวกับ ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ที่หดตัวร้อยละ -5.1และ -2.5 (AoA) ตามล าดับ นอกจากนี้ ตลาด
อาเซียน (9) ติดลบเช่นกันที่ร้อยละ -1.3 (AoA) ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวในตลาดส าคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขณะที่การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ยังคงขยายตัวสูงที่ร้อยละ 9.8 (AoA) 

การน าเข้ากลับมาขยายตัวเป็นเดือนแรกของปี 2557 โดยมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 16 เดือน
จากการน าเข้าที่ขยายตัวสูงในสินค้า ทองค า เหล็ก น้ ามันส าเร็จรูป และเครื่องบิน ส่งผลให้
ดุลการค้ากลับมาขาดดุล มูลค่าการน าเข้าเดือนกันยายน 2557 กลับมาขยายตัวสูงถึงร้อยละ 14.4 (YoY) 
ขยายตัวเกือบทุกกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะ สินค้าทองค า ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 67.3 เนื่องจากมีการน าเข้ามาเพ่ือ
การเกร็งก าไร จากการที่ระดับราคาทองค าในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ต่ าสุดในรอบปี 2557 รวมทั้งมีการน าเข้า
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กแผ่น และเหล็กท่อ เหล็กเส้น จากจีนสูงขึ้นถึงร้อยละ 80.4  และ
การน าเข้าจากปัจจัยชั่วคราวได้แก่ การน าเข้าเครื่องบิน และแท่นขุดเจาะน้ ามัน ท าให้การน าเข้ากลุ่มวัตถุดิบ/  
กึ่งส าเร็จรูป และสินค้าทุนขยายตัวที่ร้อยละ 21.8 และร้อยละ 17.5 ตามล าดับ นอกจากนี้การน าเข้ากลุ่ม
เชื้อเพลิงขยายตัวเช่นกันที่ร้อยละ 6.3 จากการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป และก๊าชธรรมชาติ ที่ขยายตัวร้อยละ 
105.0 และร้อยละ 41.5 ตามล าดับ แต่การน าเข้าน้ ามันดิบยังคงหดตัวที่  ร้อยละ 8.8 ทั้งนี้การน าเข้า
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -10.3 ตามความต้องการซื้อรถยนต์
ภายในประเทศที่ยังไม่ฟ้ืนตัว 

มูลค่าการน าเข้าสินค้าสะสม 9 เดือน ยังคงหดตัวที่ร้อยละ -10.0 (AoA) เนื่องมาจากปัจจัยเรื่องการ  
อ่อนค่าของเงินบาทท าให้ชะลอการน าเข้าลง และใช้สินค้าในสต๊อกทดแทนการน าเข้า ประกอบการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาเป็นระยะ
เวลานานซึ่งส่งผลท าให้การน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือใช้ประกอบการลงทุนลดลง 

การส่งออกของไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ขณะเดียวกันยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลาย
ประการในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 การส่งออกของไทยไตรมาสสุดท้ายของปีเริ่มมีสัญญาณที่ดีจาก
การที่ตลาดส่งออกส าคัญ กลับมาขยายตัวเกือบทุกตลาด ประกอบกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญหลาย
รายการเริ่มกลับมาขยายตัวเช่นเดียวกัน ขณะที่สินค้ากลุ่มเกษตร/และอุตสาหกรรมเกษตรยังคงขยายตัวได้ดี
ต่อเนื่อง รวมทั้งการน าเข้ากลุ่มสินค้าวัตถุดิบ/กึ่งส าเร็จรูป ที่เริ่มกลับมาขยายตัว โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ซึ่งมีอัตราขยายตัวทีร่้อยละ 18.1 ในเดือนกันยายน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง
ได้แก่  การส่งออกสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบซึ่งหดตัวสูงในตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
และออสเตรเลีย ขณะเดียวกันตลาดใหม่ที่ขยายตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกเริ่มมีทิศทางขยายตัวในอัตราที่ลดลง 
รวมทั้งการน าเข้าสินค้าส่วนประกอบ และอุปกรณ์ยานยนต์ที่ยังหดตัวต่อเนื่อง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรยังคงมี
แนวโน้มลดลงโดยเฉพาะยางพาราที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องในระดับสูงของช่วงครึ่งปีหลัง และข้อจ ากัดด้านอุปทาน
ในสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป รวมทั้งราคาทองค าซึ่งเป็นปัจจัยให้การส่งออกทองค ามีความผันผวน  
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