สหราชอาณาจักร
(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
ข้อมูลสาคัญ
 สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับที่ 18 ของไทยในโลก เป็นตลาดส่งออกที่สาคัญของไทย
อันดับที่ 18 และเป็นแหล่งนาเข้าที่สาคัญอันดับที่ 19
 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อัตราเฉลี่ย 3 ปี (2558-2560) อยู่ที่ร้อยละ 5.59 ต่อปี
 GDP ปี 2560 อยู่ที่ 2,496.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีภาคการค้าบริการเป็นตัวขับเคลื่อน
หลัก (80.4%) ภาคการผลิตอุตสาหกรรม (19%) การก่อสร้างและการเกษตร (0.6%)
 ความสามารถในการแข่งขัน (World Competitiveness) ปี 2559-2560 อยู่ในลาดับที่ 7
 Ease of Doing Business ปี 2560 ลาดับที่ 7
 สหราชอาณาจักรมีนโยบายทางเศรษฐกิจ ดังนี้
- Global Britain จัดทาข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือต่างๆ กับนานาประเทศ
- 2017 Exporting year ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพใน
ภูมิภาคอเมริกาและเอเชีย โดยไทยเป็นหนึ่งใน 50 ประเทศทีส่ หราชอาณาจักรให้ความสนใจ
- Modern Industrial Strategy ผลักดันภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อคงการลงทุนไว้ใ นสหราชอาณาจักร ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ยานยนต์
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน อากาศยาน เป็นต้น
เมืองหลวง ลอนดอน (London)
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พืน้ ที่
243,610 ตารางกิโลเมตร
ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (HM Queen Elisabeth II)
ประชากร 65.64 ล้านคน (ต.ค. 2560)
นายกรัฐมนตรี นางเทเรซา เมย์ (Theresa May)
ภาษาทางการ ภาษาอังกฤษ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า นายเลียม ฟ็อกซ์ (Liam Fox)
ศาสนา
คริสต์ (59.5%) ไม่นับถือศาสนา (25.7%)
วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย 18 เมษายน 2398
มุสลิม (4.4%) ฮินดู (14.3%)
ทูตพาณิชย์ไทยประจากรุงลอนดอน นางสาวสุภาวดี แย้มกมล
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ข้อมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2559
2560
ทรัพยากร ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี
GDP (US$ bn.) (Current prices) 2,629.2
2,496.8
ทอง ดีบุก หินปูน เกลือ
GDP per capita (US$)
40,095.9
37,812.5 ผลิตภัณฑ์เกษตร ธัญพืช มันฝรั่ง ผัก แกะ ปศุสัตว์ สัตว์ปีก ปลา
Real GDP growth (% change yoy)
1.8
1.7
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โลหะและแร่ธาตุ อุปกรณ์พลังไฟฟ้า เรือ รถยนต์
อากาศยาน เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เคมี
2
การค้าสหราชอาณาจักร-โลก 2560 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 446,988
มูลค่าการนาเข้า 621,932
สินค้าส่งออก เครื่องจักรกล ยานพาหนะ โลหะ เชื้อเพลิงและน้ามัน สินค้า นาเข้า เครื่ องจั กร ยานพานะ เครื่อ งจัก รไฟฟ้า เชื้อ เพลิ งและ
ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องจักรไฟฟ้า อากาศยาน พลาสติก สารเคมีอินทรีย์ น้ามัน โลหะ ผลิตภัณฑ์ยา พลาสติก อากาศยาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่อง
เครื่องดื่ม ศิลปะโบราณ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ น้าหอมและ นอน เครื่องนุ่งห่ม สารเคมีอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เครื่องดื่ม ไม้
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เครื่องนุ่งห่ม เฟอร์นิเจอร์
กระดาษ ผลไม้และถั่ว รองเท้า เหล็กและเหล็กกล้า น้าหอม
ตลาดส่งออกสาคัญ USA เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ ไอร์แลนด์ แหล่งนาเข้าสาคัญ เยอรมนี USA จีน เนเธอแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยียม
จีน สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยียม สเปน อิตาลี ไทย (ลาดับที่ 39)
อิตาลี นอร์เวย์ สเปน ไทย (ลาดับที่ 31)
การค้าไทย-สหราชอาณาจักร 25603 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 4,079.21
มูลค่าการนาเข้า 2,940.69
สินค้าส่งออก รถยนต์และอุปกรณ์ ไก่แปรรูป แผงวรจรไฟฟ้า อัญมณี สินค้านาเข้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวรจรไฟฟ้า เครื่องดื่ม
และเครื่องประดับ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องมือ
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรู ป เครื่ อ งใช้ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการแพทย์ เครื่ อ วส าอาง สบู่
เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม เหล็กและเหล็กกล้า
ผงซักฟอก พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องบิน ผลิตภัณฑ์โลหะ
อันดับตลาดส่งออก 18 อัตราขยายตัว 5.94%
อันดับแหล่งนาเข้า 19 อัตราขยายตัว 45.89%
3
สถิติการค้าไทย – สหราชอาณาจักร (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนาเข้า
ดุลการค้า
7,095.89 (+7.85%)
3,786.66 (-0.38%)
3,309.23 (+19.12%)
477.42
2556
6,788.38
(-4.33%)
4,006.95
(+5.82%)
2,781.43
(-15.95%)
1,225.52
2557
6,367.10 (-6.21%)
3,817.32 (-4.73%)
2,549.78 (-8.33%)
1,267.54
2558
5,866.07 (-7.87%)
3,850.42 (+0.87%)
2,015.65 (-20.95%)
1,834.77
2559
2560
7,019.90 (+19.67%)
4,079.21 (+5.94%)
2,940.69 (+45.89%)
1,138.52
1

2

3

ที่มา : Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government; World Trade Atlas; กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th/

การลงทุนไทย-สหราชอาณาจักร4
การลงทุนทางตรงของไทยในสหราชอาณาจักร
ปี 2548-2560 มูลค่า 12,944.71 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2559 มูลค่า 1,716.01 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2560 มูลค่า 3,779.36 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจไทยรายสาคัญที่เข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักร5
- ธนาคารกรุงเทพจากัด(มหาชน)
- บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจากัด
- International Beverage Ltd.
- Siam Winery, Monsoon Valley Wine
- Landmark Group
- TTC Land Group
- Mercure Hotel
- King Power Group
- กลุ่มศรีวิกรณ์
- Thai Union Frozen Group
- CP UK
- Carabao Group Public Company Limited

การลงทุนทางตรงของสหราชอาณาจักรในไทย
ปี 2548-2560 มูลค่า 19,123.10 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2559 มูลค่า 587.26 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2560 มูลค่า 986.17 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจสหราชอาณาจักรรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในไทย
- BP (ผลิตน้ำมันและปิโตรเลียม)
- British Gas
- British Airways
- Boots Chemical
- Cadbury Schweppes
- GlaxoSmithKline
- Grampian Country Foods (อำหำร)
- Tesco
- Unilever

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

ความสัมพันธ์ FTA ของสหราชอาณาจักร (สหภาพยุโรป) ในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
เจรจาแล้วเสร็จ จานวน 29 ฉบับ

เม็กซิโก / ชิลี / โคลัมเบีย -เปรู / โมร็กโก / แอลจีเรีย / ตูนีเซีย /
อียิปต์ / จอร์แดน / อิสราเอล / ปาเลสไตน์ / เลบานอน / มาเซโด
เนีย / แอลบาเนีย / ซีเรีย / มอนเตเนโกร / บอสเนียเฮอเซโกวินา /
โครเอเทีย / 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,
สหพันธรัฐเซนต์คิตส์-และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนา
ดีนส์, ซูรินาม และตรินิแดดและโตเบโก)
บางประเทศในกลุ่ม ACP (Economic Partnership Agreement:
EPA) / สิงค์โปร์ / จอร์เจีย / มอลโดวา /แคนาดา / เวียดนาม

อยู่ระหว่างการเจรจา จานวน 12 ฉบับ

อิ น เดี ย / มาเลเซี ย / ยู เ ครน / ลิ เ บี ย / เมอร์ โ คซู (บราซิ ล ,
อาร์เจนตินา, อุรุกวัย และปารากวัย) / GCC (ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต,
โอมาน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี), การ์ต้า และบาห์เรน) / และ
ประเทศในกลุ่ม ACP (กรอบ Economic Partnership Agreement:
EPA) / สหรัฐฯ / ญี่ปุ่น / เอกวาดอร์ / ไทย / ฟิลิปปินส์

กาลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจา จานวน 5 ฉบับ

อาเซอร์ไบจาน / บรูไน / อินโดนีเซีย / โบลิเวีย
สานักยุโรป
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มิถุนายน 2561

