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ข้อมูลสาคัญ
 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 21 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอาเซียน
ด้านการนาเข้าไทยเป็นผู้นาเข้าอันดับที่ 23 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอาเซียน
 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.9 และคาดว่าทั้งปี 2561 จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.2-4.7
 ความสามารถในการแข่งขัน (World Competitiveness) ปี 2560-2561 อยูล
่ าดับที่ 32 จาก 137
1
ประเทศ
 Ease of Doing Business ปี 2560 ลาดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ
 รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศโดยกาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบตั ิให้เห็นเป็นรูปธรรมในช่วงเวลา 5 ปีแรก และอีกนโยบายสาคัญ
คือ นโยบายไทยแลนด์ 4.0
เมืองหลวง
พื้นที่

กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
513,115 ตารางกิโลเมตร

ประชากร
ภาษาทางการ
ศาสนา

66.3 ล้านคน (ก.ย. 2561)
ภาษาไทย
ศาสนาพุทธ (94.6%) ศาสนาอิสลาม (4.2%)
ศาสนาคริสต์ (1.1%)

ข้อมูลเศรษฐกิจ2 (ปี 2561 ตัวเลขประมาณการ)
2560
GDP (US$ bn.) (Current prices)
455.3

2561
513.3

GDP per capita (US$)
Real GDP Growth (% change yoy)

7,567.7
4.2-4.7

6,730.2
3.9

การคาไทย-โลก 25603 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 236,634.68
สินค้าส่งออก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและ
เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก
ตลาดส่งออกสาคัญ อาเซียน จีน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น

การปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประมุข
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ทรัพยากร
ดิน ป่าไม้ น้า และแร่ธาตุ
ผลิตภัณฑ์เกษตร ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด อ้อย
มะพร้าว ปาล์มน้ามัน
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องดื่ม ยาสูบ ซีเมนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
มูลค่าการนาเข้า 221,518.83
สินค้านาเข้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ามันดิบ
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่องเพชรพลอย
อัญมณี เงินแท่งและทองคา
แหล่งนาเข้าสาคัญ จีน อาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ

สถิติการค้าไทย-โลก4 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561 (ม.ค.-ก.ค.)

มูลค่าการค้า
478,914.69 (+0.15%)
455,210.59 (-4.95%)
416,962.57 (-8.40%)
409,585.57 (-1.77%)
458,153.50 (+11.86%)
289,531.89 (+12.64%)

การส่งออก
228,498.54 (-0.26%)
227,461.99 (-0.45%)
214,309.58 (-5.78%)
215,387.54 (+0.50%)
236,634.68 (+9.86%)
146,235.65 (+10.57%)

การนาเข้า
250,416.15 (+0.52%)
227,748.59 (-9.05%)
202,652.99 (-11.02%)
194,198.03 (-4.17%)
221,518.83 (+14.07%)
143,296.24 (+14.84%)

ดุลการค้า
-21,917.61
-286.60
11,656.59
21,189.51
15,115.85
2,939.40

ที่มา : 1The Global Competitiveness Report 2017–2018, สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ณ 20 ส.ค. 61,3 และ4 กระทรวงพำณิชย์
www2.ops3.moc.go.th

การลงทุนไทย-โลก5
การลงทุนทางตรงของไทยในต่างประเทศสุทธิ
ปี 2548-2560 มูลค่า 97,598.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปี 2560
มูลค่า 20,291.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ประเทศ/กลุ่มประเทศที่ไทยออกไปลงทุนในปี 2560
- อาเซียน (สิงคโปร์, เวียดนาม)
- สหภาพยุโรป (EU)
- ฮ่องกง
ธุรกิจไทยรายสาคัญที่ไปลงทุนในต่างประเทศในปี 2560
- บริษัท SCG
- เครือเจริญโภคภัณฑ์
- เครือเซ็นทรัล

การลงทุนทางตรงของต่างประเทศสุทธิในไทย
ปี 2548-2560 มูลค่า 111,705.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปี 2560
มูลค่า 7,944.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ประเทศ/กลุ่มประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดปี 2559
- ญี่ปุ่น
- อาเซียน (สิงคโปร์)
- สหภาพยุโรป
ธุรกิจรายต่างชาติรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในไทย
- บริษัท Toyota Motor Corporation (ญี่ปุ่น)
- บริษัท NMB-Minebea (ญี่ปุ่น)
- บริษัท Continental Tyres (เนเธอร์แลนด์)

ที่มา: 5ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ตำรำงที่ 53 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่ำงประเทศ (Outflow) และตำรำงที่ 57 เงินลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ (Inflow))

ความสัมพันธ์ FTA ของไทยในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี6
มีผลใช้บังคับแล้ว จานวน 12 ฉบับ

อาเซียน
ไทย-อินเดีย (ลด/ยกเลิกภาษีสินค้าบางส่วน)
ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย-นิวซีแลนด์
อาเซียน-จีน
ไทย-ญี่ปุ่น
อาเซียน-ญี่ปุ่น
อาเซียน-เกาหลี
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
ไทย-เปรู (ลด/ยกเลิกภาษีสินค้าบางส่วน)
ไทย-ชิลี

สรุปผลการเจรจาแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ

ไทย-เปรู (ฉบับเต็ม)
อาเซียน-ฮ่องกง

อยู่ระหว่างการเจรจา

ไทย-อินเดีย (ฉบับเต็ม)
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
ไทย-ปากีสถาน
ไทย-สหภาพยุโรป
ไทย-EFTA
BIMSTEC
ไทย-ตุรกี
ไทย-ศรีลังกา

ที่มา: 6กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์

ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจการค้าและประเมินผลการเจรจา
ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กันยายน 2561

