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สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ 
ในเดือนมีนาคม 2564

 

เมื ่อวันที ่ 16 เมษายน 2564 หน่วยงาน Enterprise 
Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้า
ระหว ่างประเทศของส ิงคโปร ์ เด ือนมีนาคม 2564  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ในเดือนมีนาคม 2564 เติบโตที่ +19.6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -3.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการ
ส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +21% (หลังจากลดลงที่ -2.1% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ 
+17.9% (หลังจากลดลงที ่-4.6% ในเดือนก่อนหน้า) 

 

 
 

ก.พ. 64 (%) มี.ค . 64 (%) ประเทศคู่ค้าส าคัญ มี.ค . 64

การ ค้ารวม -3.3 19.6

การ ส่งออก -2.1 21.0

มาเลเซีย (+47%)

จีน (+46.4%)
EU27 (+31.6%)

Electronic NODX 7.3 24.4

Non-electronic NODX 3.2 9.4

มาเลเซีย (+71.9%)

ฮ่องกง (+43.5%)

จีน (+22.7%)

Electronic NORX 15.7 38.8

Non-electronic NORX -9.5 19.1

จีน (+149.7%)

ออสเตร เลีย (+76.1%)

อินโดนีเซีย (+19.7%)

การน าเข้า -4.6 17.9

สรุปสถานการณ์การ ค้าของสิงคโปร์์  เ ดือนมีนาคม 2564

NODX (Non-oil Domestic Export) 4.2 12.1

NORX (Non-oil Re-exports) 2.7 28.7

Oil Domestic Export -28.0 14.7
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การส่งออกของสิงคโปร์ 
 Non-oil Domestic Export (NODX) ในเดือนมีนาคม 2564 เติบโตที ่+12.1% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +4.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX 

 

การส่งออกสินค้า Electronic NODX 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +24.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที ่+7.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs 
(+66.1%) Diodes & Transistors (+44.4%) และ ICs (+19.2%)  

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +9.4% เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +3.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 
ได้แก่ Petrochemicals (+51.4%), Specialized Machinery (+35.1%) และ Pharmaceuticals (+25.5%) 
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ตลาดการส่งออก NODX 
 ในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ไทย สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ มาเลเซีย (+47%) จีน (+46.4%) และ 
EU27 (+31.6%) 

 

 

ก.พ.64 มี.ค .64 ก.พ.64 มี.ค .64 ก.พ.64 มี.ค .64

จีน 17.3 46.4 14.4 12.5 17.9 53.9

EU27 -34.7 31.6 -30.0 39.1 -35.3 30.8

มาเลเซีย -7.8 47.0 -12.7 29.4 5.2 57.2

ไต้หวัน 16.5 24.0 10.6 16.7 22.3 30.1

อินโดนีเซีย -0.6 25.4 20.4 86.9 -2.9 19.7

เกาหลีใต้ 29.6 17.3 103.3 27.0 19.8 15.4

ฮ่องกง 10.7 -13.1 13.6 47.9 1.8 -49.1

ญ่ีปุ่น -18.0 -28.7 18.2 8.8 -24.5 -32.9

สหรัฐฯ -5.3 -19.8 1.2 -1.3 -6.9 -22.7

ไทย -9.2 -50.7 -4.9 16.6 -11.4 -62.0

ตารางแสดง Non-oil Domestic Exports (NODX) to Top Markets (% Y-o-Y Growth)

NODX Non-Electronic NODXElectronic NODX
ตลาด



ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสิงคโปร์ ชว่งวันที่ 19-23 เมษายน 2563 

  
4 

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets1) 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +67.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +45.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ได้แก่ ละตินอเมริกา (+280.6%) เอเชียใต้ (+83.2%) และ CLMV (+50.8%) 

การส่งออก Oil Domestic Exports 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที ่+14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -28% ในเดือนก่อนหน้า โดยประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด  
3 อันดับแรก ได้แก ่จีน (+149.7%) ออสเตรเลีย (+76.1%) และอินโดนีเซีย (+19.7%) ในขณะที่การส่งออกน้ำมัน
เชิงปริมาณหดตัวที ่-24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที ่-30.7% ในเดือนก่อนหน้า 

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เติบโตที่ +28.7% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากจากการเติบโตที ่+2.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX 

การส่งออกสินค้า Electronic NORX 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +38.8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +15.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs 
(+61.9%) Telecommunications Equipment (+55.1%) และ ICs (+37.1%) 

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX 
 ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +19.1% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -9.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด 
ไ ด ้ แ ก ่  Non-Monetary Gold (+199 . 9% )  Personal Beauty Products (+41 . 7% )  แล ะ  Specialised 
Machinery (+29.5%) 

ตลาดการส่งออก NORX 
 ในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ โดย
ตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+71.9%) ฮ่องกง (+43.5%) และจีน (+22.7%) 

 
 
 

 
1 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยโุรปใต้ 
(ไม่ใช่สหภาพยโุรป) ละตินอเมริกา ตะวนัออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟรกิาใต้ 
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (NODX) ของสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม 2564 เติบโตขึ้นถึง 12.1%2 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เมื่อรวมกับการส่งออกน้ำมันที่เติบโต เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปีที่  
14.7%3 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์เติบโตเป็นครั้งแรกในรอบปีเช่นกันที่ 19.6%4 ซึ่งเกินความ
คาดหมายของนักวิเคราะห์หลายราย ทำให้การคาดการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีการปรับ
เพ่ิมข้ึนเป็น +2% จากเดิม 0% 

 ทั้งนี้ การเติบโตของการส่งออกสินค้า NODX มีเหตุผลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้า 
ICs (+19.2%) มูลค่าประมาณ 0.3 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (7.04 พันล้านบาท5) เนื่องจากความต้องการเซมิคอน
ดักเตอร์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดการชะงักของการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าปัจจุบันโรงงานผลิตชิปจะสามารถ
เริ่มดำเนินการได้แล้ว แต่ด้วยความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ผลิตชิปไม่สามารถ
ผลิตได้ทันตามคำสั่งซื้อเดิมและคำสั่งซื้อใหม่ สำหรับการเติบโตของการส่งออกน้ำมันเชิงมูลค่าในเดือนมีนาคม 
2564 (+14.7%) เป็นผลจากฐานที่ต่ำเมื่อเดือนมีนาคม 2563 (-37%) ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ลดลงเมื่อปีที่
แล้ว6 32 เหรียญสหรัฐ (998.72 บาท7) / บาร์เรล ในขณะที่มีนาคม 2564 ราคาน้ำมันอยู่ที่ 65 เหรียญสหรัฐ 
(1,935.02 บาท) / บาร์เรล 

 ในด้านของตลาดการส่งออก NODX ในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนใหญ่เติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากอุปสงค์ท่ีเพ่ิมมากขึ้น และฐานที่ค่อนข้างต่ำในปีก่อนหน้า ในทางกลับกันการส่งออก NODX ไปยังไทย สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น และฮ่องกง หดตัวลง เนื่องจากความต้องการสินค้ากลุ่ม Non-Electronics ที่ลดลง ทั้งนี้ แม้ว่าภาพรวม
เศรษฐกิจสิงคโปร์จะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์และไทยได้ ถึงจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศแล้วก็ตาม 

------------------------------------- 

ที่มา : Enterprise Singapore – https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2021/april/monthly-

trade-report---mar-2021.pdf?la=en  

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

เมษายน 2564 

 
2 การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น ้ามัน (NODX) เติบโตติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน ธ.ค.63 (+6.8%) ม.ค.64 (+12.7%) ก.พ.64 (+4.2%) และมี.ค.64 (+12.1%) 
3 การส่งออกน ้ามันหดตัวติดต่อกันเกือบ 2 ปี พ.ค.62 (+2.0%) มิ.ย.62 (-10%) ก.ค.62 (-7.8%) ส.ค.62 (-27.3%) ก.ย.62 (-22.6%) ต.ค.62 (-21.2%) พ.ย.62 

(-27.5%) ธ.ค.62 (-14.3%) ม.ค.63 (-21.3%) ก.พ.63 (-28.6%) มี.ค.63 (-37%) เม.ย.63 (-64.9%) พ.ค.63 (-76.2%) มิ.ย. (-60.8%) ก.ค.63 (-50.9%) ส.ค.63  
(-49.0%) ก.ย.6 (-45.4%) ต.ค.63 (-54.4%) พ.ย.63 (-33.9%) ธ.ค.63 (-19.3%) ม.ค.64 (-37.8%) ก.พ.64 (-28.0%) และมี.ค.64 (+14.7%) 
4 การค้ารวมของสิงคโปร์ในเดือนมี.ค. 64 เติบโตเป็นครั้งแรกในรอบปี มี.ค.63 (-0.2%) เม.ย.63 (-12.9%) พ.ค.63 (-25.0%) มิ.ย.63 (-7.0%) ก.ค.63  

(-9.0%) ส.ค.63 (-7.8%) ก.ย.63 (-1.9%) ต.ค.63 (-9.0%) พ.ย.63 (-7.3%) ธ.ค.63 (-0.3%) ม.ค.64 (-1.9%) ก.พ.64 (-3.3%) และมี.ค.64 (+19.6%) 
5 อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสิงคโปร ์เท่ากับ 23.45 บาท 
6 ราคาน ้ามัน - ทีม่า: U.S. Energy Information Administration 
7 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.21 บาท 


