สหภาพยุโรป
(The European Union: EU)
ข้อมูลสาคัญ
 สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทยในโลก และเป็นตลาดส่งออกสาคัญอันดับที่ 3
และเป็นแหล่งนาเข้าอันดับที่ 3 ของไทย (2561)
 สหภาพยุ โ รปเป็ น มหาอ านาจทางเศรษฐกิ จ ของโลกที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในกระแส
การเมือง เศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง และสังคมของโลก
 มิติด้านการค้าถือว่าเป็นตลาดที่มีกาลังซื้อสูงที่สุดตลาดหนึ่งของโลกทั้งด้านสินค้าและ
บริการ รวมทั้งเป็นตลาดการเงินและแหล่งเงินทุนที่สาคัญ
 เป็นผู้นาในการกาหนดมาตรการด้ านมาตรฐานสินค้าและอุตสาหกรรมของโลก และ
ผลักดันให้เจรจาในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนโยบาย
การแข่งขัน รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน สิทธิมนุษย์ชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
เวทีระหว่างประเทศในทุกระดับ
 สหภาพยุโรปเป็นนักลงทุนอันดับ 2 ของไทย รองจากญี่ปุ่น ประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทย
มากที่สุด ได้แก่ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และเบลเยียม
เมืองหลวง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels), ประเทศเบลเยียม
พื้นที่
4,475,757 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
512.6 ล้านคน (2561)
ภาษาทางการ 24 ภาษา
ศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (48%)
ไม่นับถือศาสนาใด (23%) คริสต์นกิ ายโปรเตสแตนต์ (12%)
คริสต์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ (8%) คริสต์นิกายอื่น ๆ (4%)
อิสลาม (2%) 1
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2560
2561
GDP (US$ bn.) (Current prices) 17,325.4
18,769.3
GDP per capita (US$)
31,993.7
36,736.0
Real GDP growth (% change yoy)
2.7
2.2

การค้าสหภาพยุโรป-โลก 25612 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 2,324,857.77
สินค้าออก เครื่องจักร ยานยนต์ เครื่องจั กรไฟฟ้า ยาและผลิ ตภั ณฑ์
อุ ปกรณ์ การแพทย์ แร่ เชื้ อเพลิ ง เพชรพลอย เครื่ องบิ นและอุ ปกรณ์
พลาสติก เคมีภัณฑ์อินทรีย์
ตลาดส่งออกสาคัญ USA จีน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ไทย (ลาดับที่ 29)
การค้าไทย-สหภาพยุโรป 25613 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 25,014.13
สิ นค้ าออก เครื่ องคอมพิ วเตอร์ และส่ วนประกอบ รถยนต์ อุ ปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบ อั ญ ม ณี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แผงวงจรไฟฟ้ า
เครื่ อ งปรั บ อากาศและส่ ว นประกอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ไก่ แ ปรรู ป
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
อันดับตลาดส่งออก 3
อัตราขยายตัว 5.15%
สถิติการค้าไทย – สหภาพยุโรป3 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี
มูลค่าการค้า
44,411.25 (6.04)
2556
42,801.52 (-3.62)
2557
40,035.80 (-6.46)
2558
40,133.53 (0.24)
2559
44,383.19 (10.60)
2560
47,271.87 (6.51)
2561
1

2
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การปกครอง
ระบบเหนือรัฐ (supranational)
President of the European Council Mr. Donald Tusk
President of the European Commission Mr. Jean-Claude Junker
รัฐมนตรีการค้า Ms. Cecilia Malmström
รัฐสมาชิก
ปัจจุบันมีสมาชิก 28 ประเทศ (สหราชอาณาจักร
อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อออกจากการเป็นสมาชิก EU)
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) TBC
ทรัพยากร เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน ทองแดง ตะกั่ว
สังกะสี ยูเรเนียม
ผลิตภัณฑ์เกษตร ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ หัวบีตสาหรับทาน้าตาล ไวน์
องุ่น ผลิตภัณฑ์นม ปศุสัตว์ สินค้าประมง
อุตสาหกรรม การผลิตโลหะภัณฑ์ ปิโตรเลียม ถ่านหิน ซีเมนต์
เคมีภณ
ั ฑ์เวชภัณฑ์ ยานยนต์และอากาศยาน การก่อสร้างและต่อเรือ
เครื่องจักรกล โทรคมนาคม การแปรรูปสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และ
ประมง ภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว สื่อ การเงิน
มูลค่าการนาเข้า 2,341,884.48
สินค้าเข้า แร่เชื้อเพลิง เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักร เพชรพลอย
ยานยนต์ ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เคมี ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย์
เครื่องนุ่งห่ม พลาสติก เครื่องบิน และอุปกรณ์
แหล่งนาเข้าสาคัญ จีน USA รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ไทย (ลาดับที่ 19)
มูลค่าการนาเข้า 22,257.74
สินค้าเข้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์
การบิน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องเพชรพลอย
อัญมณี เงิ นแท่ งและทองค า เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ ยวกั บวิทยาศาสตร์
แผงวงจรไฟฟ้าพืช สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสาอาง
อันดับแหล่งนาเข้า 3 อัตราขยายตัว 8.07%

การส่งออก
22,398.04 (3.26)
23,342.44 (4.22)
21,950.21 (-5.96)
22,044.07 (0.43)
23,788.36 (7.94)
25,014.13 (5.15)

ที่มา : http://www.dfat.gov.au/geo/, World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th/

การนาเข้า
22,013.20 (9.02)
19,459.08 (-11.60)
18,085.59 (-7.06)
18,089.46 (0.02)
20,594.82 (13.83)
22,257.74 (8.07)

ดุลการค้า
384.84
3,883.36
3,864.62
3,954.46
3,193.54
2,756.40

การลงทุนไทย-สหภาพยุโรป
การลงทุนทางตรงของไทยในสหภาพยุโรป
ปี 2548-2559 มูลค่า 42,279.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2559 มูลค่า 7,889.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2560 มูลค่า 11,622.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2561 มูลค่า 11,316.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ธุรกิจไทยรายสาคัญที่เข้าไปลงทุนในสหภาพยุโรป
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) มีการลงทุนในฝรั่งเศส สเปน อิตาลี
เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี
- บริษัทไทยเบฟเวอเรจจากัด (มหาชน) ลงทุนในสหราชอาณาจักร
- บริษัทไทยยูเนีย่ นโฟรเซ่นจากัด
ธุรกิจโรงแรม
- กลุ่มโรงแรมแลนด์มาร์ค ในสหราชอาณาจักร
- กลุ่มโรงแรมเครือดุสิตธานี
- โรงแรม Adlord Kempinski ในเยอรมนี
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
- บริษัท Thai-Pranda Jewelry ในเยอรมนี

การลงทุนทางตรงของสหภาพยุโรปในไทย
ปี 2548-2559 มูลค่า 80,788.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2559 มูลค่า 6,731.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2560 มูลค่า 6,575.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปี 2561 มูลค่า 7,055.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ธุรกิจสหภาพยุโรปรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในไทย
- สมาคมการค้ า ยู โ รเปี ย นเพื่ อ ธุ ร กิ จ และการพาณิ ช ย์ (European
Association for Business and Commerce: EABC) มีสมาชิกเป็น
บริ ษั ท ของยุ โ รปที่ มี ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยจ านวนกว่ า 2,000 บริ ษั ท
แบ่งกลุ่มสาขาธุรกิจได้เป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและเภสัชกรรม ธุรกิจภาพรวมทางการค้าและการลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจประกันภัย ขนส่งและโลจิสติกส์
ทรัพย์สินทางปัญญา พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานถนนและราง
ยกตัวอย่างบริษัทที่เป็นสมาขิก อาทิ Standard Chartered, BMW,
Mercedes-Benz, GlaxoSmiteKline (GSK), BASF, Diageo Moet
Hennessy, Mazars, Bayer
- สมาคมการค้าไทยยุโรป (Thai European Business Association: TEBA)
เป็นผู้แทนของภาคธุรกิ จและนักลงทุนทั้งไทยและยุโรป ทั้งนักลงทุ น
ยุโรปที่ดาเนินธุรกิจร่วมทุนในประเทศไทยและทั้งฝ่ายไทยที่ดาเนินธุรกิจ
การค้า การลงทุน ในยุ โรป ยกตั วอย่า งบริ ษัท ยุโ รปที่ เป็ นสมาขิ ก อาทิ
Continental, DHL, Ducati, Triumph, Loxley, Michelin, Bosch,
Rolls Royce,

ที่มา: 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow))
5
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ FTA ของสหภาพยุโรปในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
เม็กซิโก / ชิลี / โคลัมเบีย-เปรู / โมร็อกโก / แอลจีเรีย / ตูนีเซีย /
เจรจาแล้วเสร็จ จานวน 30 ฉบับ
อียิปต์ / จอร์แดน / อิสราเอล / ปาเลสไตน์ / เลบานอน / มาเซโดเนีย /
แอลบาเนีย / ซีเรีย / มอนเตเนโกร / บอสเนียเฮอเซโกวินา / โครเอเซีย
/ สวิตเซอร์แลนด์ / แอฟริกาใต้ / เกาหลีใต้ / เขตเศรษฐกิจยุโรป (The
European Economic Area: EEA ประกอบด้วย นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์
และลิกเทนส์ไตน์) / Central America (ปานามา, คอสตาริกา,
เอลเซกวาดอร์, กัวเตมาลามา, นิคารากัว และฮอนดูรัส) / CARIFORUM
(แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, ดอมินีกา,
สาธารณรัฐโดมินิกัน, เกรเนดา, กายอานา, จาเมกา, สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาม และ
ตรินิแดดและโตเบโก) / และบางประเทศในกลุม่ ACP (Economic
Partnership Agreement: EPA) / สิงค์โปร์ / จอร์เจีย / มอลโดวา /
แคนาดา / เวียดนาม / ญี่ปุ่น
อยู่ระหว่างการเจรจา จานวน 11 ฉบับ

อินเดีย /เอกวาดอร์/ ยูเครน / ลิเบีย / เมอร์โคซู (บราซิล, อาร์เจนตินา,
อุรุกวัย และปารากวัย) / GCC (ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, โอมาน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี), การ์ต้า และบาห์เรน) / และประเทศ
ในกลุ่ม ACP (กรอบ Economic Partnership Agreement: EPA) /
สหรัฐฯ /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/อาเซียน/ไทย

กาลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจา จานวน 5 ฉบับ

อาเซอร์ไบจาน / บรูไน / อินโดนีเซีย / โบลิเวีย
ส่วนยุโรป 1
สานักยุโรป
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เมษายน 2562

