สาธารณรัฐแอฟริกาใต
The Republic of South Africa
ขอมูลสําคัญ

• ความตกลงทางการคาไทย-แอฟริกาใต ลงนามเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2001
• ไทยกับแอฟริกาใตมีการประชุมคณะกรรมรวมทางการคา (JTC) ทั้งสิ้น 4 ครั้ง การประชุมครั้งลาสุด มีขึ้นเมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศไทย
• มีระบบเศรษฐกิจใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา มีระบบการขนสง โทรคมนาคม และโลจิสติกสที่ดี มีความพรอมทั้งทาเรือ
ทาอากาศยาน และถนน ในการรองรับการขนสงสินคาและการทองเที่ยว
• ศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาคแอฟริกาตอนใต
• อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติประเภทแรธาตุ อาทิ ทองคํา โครเมียม แรพลวง ถานหิน
• มีนโยบายการคาเสรีและเปนสมาชิกของกลุมเศรษฐกิจตางๆ ไดแก Southern African Customs Union (SACU)
Southern African Development Community (SADC) The Trade Development and Co-operation
Agreement (TDCA) และ SACU–EFTA FTA และเปนสมาชิก Tripartite FTA
• แอฟริกาใตไดเขาเปนสมาชิกกลุม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต) ซึ่งเปนการรวมตัวของกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาที่เปนตลาดใหมที่สําคัญของโลก และเปนสมาชิกของกลุม G-20
เมืองหลวง กรุงพริทอเรีย (Pretoria)
พื้นที่
1,219,090 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 54.99 ลานคน (2015)
ภาษาทางการ ภาษาอังกฤษ และภาษา Afrikaans เปนภาษาราชการ
ภาษาหลักอื่นๆ ไดแก Ndebele, Sotho, Swazi, Tsonga, Venda,
Tswana, Xhosa, Pedi และ Zulu
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (%)
Inflation rate (%)

2558
314.6
5,773
1.3
4.5

2559
295.2
5,369
0.5
6.5

การคาแอฟริกาใต 2558
มูลคาการสงออก 69.93 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกที่สําคัญ อัญมณีและเครื่องประดับ ยานพาหนะ
สินแร ตะกรัน และเถา แรเชื้อเพลิง เครื่ อ งจั ก ร
ตลาดสงออกสําคัญ จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี นามิเบีย บอตสวานา
ไทย (ลําดับที่ 30)

ศาสนา คริสตรอยละ 43.1 ความเชื่อดั้งเดิมรอยละ 8.2 และอื่นๆ รอยละ 48.7
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข
ประธานาธิบดี นายเจคอบ เกดเลยิกีซา ซูมา (Jacob Gedleyihlekisa Zuma)
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการต า งประเทศ นางไมเต โคอานา-มาซาบาเน (Maite
Nkoana-Mashabane)
รัฐมนตรีกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม นายโรเบิรต เฮเดิ ล เดวี่ ส (Robert
Haydn Davies)
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ทรัพยากรสําคัญ ทองคํา โครเมียม แรพลวง ถานหิน สินแรเหล็ก แมงกานิส นิกเกิล ฟอสเฟต
ดีบุก ยูเรเนียม อัญมณี เพชร ทองคําขาว ทองแดง แรวานาเดียม เกลือ กาซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ ขาวโพด ขาวสาลี ออย ผลไม ผัก เนื้อ ไก เนื้อแกะ ขนสัตว ผลิตภัณฑนม
อุตสาหกรรมสําคัญ เหมืองแร (แพลทินัม ทอง โครเมียม) ประกอบรถยนต เครื่องจักร สิ่งทอ
เหล็กและเหล็กกลา เคมี ปุย อาหาร ซอมแซมเรือพาณิชย
มูลคาการนําเขา 79.59 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคานําเขาสําคัญ เชื้อเพลิง เครื่องจักร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ยานพาหนะ
แหลงนําเขาสําคัญ จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไนจีเรีย อินเดีย ไทย (ลําดับที่ 10)
อัตราภาษีนําเขาเฉลีย่ โดยรวม รอยละ 7.7
อัตราภาษีนําเขาเฉลีย่ สินคาเกษตร รอยละ 9.1
อัตราภาษีนําเขาเฉลีย่ สินคาอุตสาหกรรม รอยละ 7.5

การคาไทย-แอฟริกาใต 2559
มูลคาการสงออก 2,102.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกสําคัญ (1) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (2) เครื่องยนตสันดาปภายในแบบ
ลูกสูบ (3) ขาว (4) ผลิตภัณฑยาง (5) เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ (6) เม็ดพลาสติก
(7) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ (8) เคมีภัณฑ (9) อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
(10) เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ
ลําดับตลาดสงออก 24 อัตราขยายตัว +4.57 %
สถิติการคาไทย – แอฟริกาใต (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
2555
4,873.89 (+36.31)
2556
4,852.32 (-0.44)
2557
3,516.88 (-27.52)
2558
2,846.29 (-19.07)
2559
2,835.16 (-0.39)
ม.ค. - ก.ค. 2559
1,596.48 (-7.21)
ม.ค. - ก.ค. 2560
1,875.10 (+17.45)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราขยายตัว

การสงออก
2,839.68 (+28.95)
2,607.84 (-8.16)
2,349.46 (-9.91)
2,010.16 (-14.14)
2,102.08 (+4.57)
1,222.39 (+1.54)
1,396.50 (+14.24)

มูลคาการนําเขา 733.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคานําเขาสําคัญ (1) เครื่องเพรชพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา
(2) สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ (3) เครื่องจักรและ
สวนประกอบ (4) เคมีภัณฑ (5) เยือ่ กระดาษและเศษกระดาษ
(6) สวนประกอบและอุปกรณยานยนต (7) เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
(8) เครื่องดื่มประเภทน้ําแร น้ําอัดลมและสุรา (9) สัตวและผลิตภัณฑ
จากสัตว (10) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
ลําดับแหลงนําเขา 30 อัตราขยายตัว -12.33 %
การนําเขา
2,034.21 (+48.10)
2,244.48 (+10.34)
1,167.42 (-47.99)
836.14 (-28.38)
733.08 (-12.33)
374.09 (-27.60)
478.61 (+27.94)

ดุลการคา
805.46
363.36
1,182.03
1,174.02
1,369.00
848.31
917.89
กันยายน 2560
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

