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สวนเศรษฐกิจตางประเทศ ฝายวิชาการ

Import Cover…คืออะไร
“Import Cover หรือ Months of Import Cover” เปนดัชนีทางเศรษฐกิจทีใ่ ชวดั วา ณ เวลาใดเวลาหนึง่
ประเทศหนึง่ ๆ มีเงินสํารองระหวางประเทศ (International Reserves) เพียงพอทีจ่ ะใชชาํ ระคาสินคาและบริการนําเขาได
นานกีเ่ ดือน โดยทัว่ ไปนิยมหาคา Import Cover โดยคํานวณจากเงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิน้ ป หารดวยมูลคานําเขา
เฉลีย่ รายเดือนของรอบ 12 เดือนทีผ่ า นมา แตบางสํานักเศรษฐกิจอาจตองการทราบคา Import Cover ณ เวลาทีต่ า งออกไป
เชน ตองการทราบคา Import Cover ณ สิ้นไตรมาสแรกของป ก็จะคํานวณโดยการใชเงินสํารองระหวางประเทศ
ณ สิ้นไตรมาสแรกนัน้ หารดวยมูลคานําเขาเฉลีย่ รายเดือนของรอบ 12 เดือนทีผ่ า นมาจนถึงสิน้ ไตรมาสแรก
ปจจุบันองคกรระหวางประเทศที่สําคัญหลายแหง รวมทั้งธนาคารแหงประเทศไทย ใชหลักเกณฑการคํานวณ
คา Import Cover ที่เหมือนกันดังไดกลาวแลว แตแตกตางกันบางในรายละเอียด ดังนี้
1. กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) และ The Economist
Intelligence Unit หรือ EIU ซึ่งเปนองคกรวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจชั้นนําของสหราชอาณาจักร ใชหลักเกณฑ
การคํานวณคา Import Cover ที่เหมือนกัน และมีรายละเอียดที่เหมือนกันทั้งหมด โดยมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
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International Reserves
(Value of Imported Goods f.o.b.+ Imported Services) / 12

เงินสํารองระหวางประเทศ (International Reserves) ประกอบดวย สินทรัพยในรูปเงินตรา
ตางประเทศ1 ทองคํา2 สิทธิพเิ ศษถอนเงิน3 และสินทรัพยสง สมทบกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(Reserve Position in the IMF Fund)
มูลคานําเขา ประกอบดวย มูลคาสินคานําเขาทีค่ าํ นวณจากราคา f.o.b.4 (Imported Goods f.o.b.)
และมูลคานําเขาบริการ (Imported Services)

สินทรัพยในรูปเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Assets) อาทิ currency bank deposits, government securities,
other bonds and notes, financial derivatives, equity securities.
ทองคํา (Monetary Gold) ซึง่ ควรมีความบริสทุ ธิอ์ ยางนอย 995/1000 โดยคํานวณมูลคาตามราคาตลาดของทองคําในขณะนั้น
สิทธิพเิ ศษถอนเงิน (Special Drawing Rights : SDRs) คือสิทธิทปี่ ระเทศสมาชิก IMF มีสทิ ธิจะถอนสินทรัพยสาํ รองระหวางประเทศที่
ฝากไวกบั IMF ไดตามสัดสวนเงินทุนทีป่ ระเทศสมาชิกจายให IMF โดย ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 1 SDR = 1.52263 USD
ราคา f.o.b. (Free on Board) คือราคาที่ผูขายรับภาระคาใชจายครอบคลุมเฉพาะคาสินคา คาบรรจุหีบหอ คาขนสง และคาขนถาย
สินคาลงเรือ ณ ทาเรือตนทาง สวนผูซื้อมีหนาที่รับผิดชอบคาใชจายตอจากนั้น ไดแก คาระวางบรรทุกสินคา คาประกันภัย คาภาษี
และคาธรรมเนียมสงออก-นําเขา รวมทั้งดําเนินพิธีการศุลกากรตาง ๆ จนสินคาถึงปลายทาง

ในทางปฏิบตั ิ ตัวแปรที่ IMF หรือ EIU ใชในสูตรคํานวณคา Import Cover ของแตละประเทศอาจแตกตาง
กันบาง เนื่องจากขอจํากัดดานโครงสรางทางเศรษฐกิจและฐานการจัดเก็บขอมูลของแตละประเทศอาจแตกตางกันไป
นอกจากนี้ ยังขึน้ อยูก บั การวิเคราะหและดุลยพินจิ ของนักเศรษฐศาสตรทรี่ บั ผิดชอบแตละประเทศดวย
2. International Institute of Finance หรือ IIF ซึง่ เปนองคกรวิเคราะหขอ มูลเศรษฐกิจชัน้ นําทีเ่ กิดจาก
การรวมตัวกันของสถาบันการเงินจากทั่วโลก และมีสํานักงานตั้งอยูกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสูตรใน
การคํานวณ Import Cover ดังนี้
Import Cover =
•
•

International Reserves excluding gold
(Value of Merchandise Imports f.o.b.+ Services & Income Payments) / 12

เงินสํารองระหวางประเทศ ประกอบดวยรายการตาง ๆ เหมือนของ IMF แตไมรวมทองคํา
มูลคานําเขา ประกอบดวย 3 รายการ ไดแก มูลคานําเขาสินคาที่คํานวณจากราคา f.o.b.
(Merchandise Imports f.o.b.) มูลคานําเขาบริการ และมูลคานําเขาในรูปรายจายผลตอบแทน
การจางงาน และการลงทุน ฯลฯ (Services & Income Payments)

3. ธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand : BOT) มีสูตรในการคํานวณ Import Cover ดังนี้
Import Cover =
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International Reserves
Value of Imported Goods c.i.f. / 12

เงินสํารองระหวางประเทศ ประกอบดวยรายการตาง ๆ เหมือนของ IMF ทุกรายการ
มูลคานําเขา ประกอบดวย มูลคาการนําเขาสินคาทีค่ าํ นวณจากราคา c.i.f.5 (Imported Goods c.i.f.)
เพียงรายการเดียว

ทั้งนี้ Import Cover ที่สูง แสดงวาประเทศนั้นมีความสามารถในการชําระคาสินคาและบริการนําเขาสูง
สะทอนถึงฐานะเงินสํารองระหวางประเทศที่มั่นคง นาเชื่อถือ โดยทัว่ ไปแตละประเทศควรมี Import Cover ไมตา่ํ กวา
3-4 เดือน จึงจะจัดอยูในเกณฑที่ปลอดภัย

5

ราคา c.i.f. (Cost, Insurance and Freight) คือ ราคารวมตั้งแตตัวสินคานั้น คาประกันภัย และคาระวางขนสง จนกวาสินคาจะ
ถึงเมืองทาปลายทางตามที่ระบุไว

