
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 2. เคร่ืองชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
เมืองหลวง:กรุงอาบูดาบ ี
พ้ืนที่: 83,600 ตร.กม. (ประมาณ 17% ของไทย) 
เขตการปกครอง: 7 รัฐ 
ประชากร: 9.8 ล้านคนเป็นชาว UAE ไม่ถึง 20% (2015) 
ศาสนา: อิสลามส่วนใหญ่เป็นสุหนี่ (96%) และอื่นๆ (4%) 
ประธานาธิบดี: นายเชค คาลีฟะห์ บิน ซายิด อัล นะหย์าน  
และเป็นเจ้าผูค้รองรัฐอาบูดาบี (พ.ย.2004) 
ทรัพยากร: ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 
อัตราแลกเปลี่ยน: 1 บาท = 0.11 ดีแรห์ม (AED) (ก.ย.2016) 
ภาษาราชการ : อาหรับ (มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย) 
เมืองส าคัญ:เมืองชาร์จาห์ศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศ 
เมืองท่า: เมืองดูไบ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ 
ประเทศ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งเป็นเมือง 
ท่าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของโลก 
การปกครอง:สหพันธรัฐ แต่ละรัฐมีระบบการปกครองท้องถิ่น 
ของตนเองโดยมีรัฐบาลกลางดูแลนโยบายและกิจการที่ส าคญั 
ของประเทศ และประธานาธิบดีเลอืกจากเจ้าผู้ครองรัฐ 
ความสัมพันธ์ทางการทูต: สถาปนาเมื่อ 12ธ.ค.1975(39ปี)  
3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 4. สถานการณ์เศรษฐกิจ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
-รักษาตลาดเดิม ขยายตลาดใหม่ 
- รักษาตลาดรถยนต์ / เครื่องปรับอากาศ  เครื่องประดับอัญมณี /
อาหาร / ไม้ 
-สนับสนุนการน าเข้าสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
-ส่งเสริมการส่งออกสินค้า บริการ และ Lifestyle ส่งเสริม 
ประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า และบริการไทย 
- การสร้างพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
เป้าหมาย 
- กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
- ส่งเสริมนักธุรกิจท้องถิ่น 
- เข้าถึง เข้าใจ เพื่อท่ีจะผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการและ
วัฒนธรรมของผู้บริโภค 
 
3.2 กิจกรรมในปี 2561 
- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ : SEAFEX 2017 (7-9 
พ.ย. 61 ณ เมืองดูไบ) / THE BIG 5 SHOW 2017(21-24 พ.ย. 
61 ณ เมืองดูไบ) / GULF FOOD 2017 (18-22 ก.พ. 61 ณ เมือง
ดูไบ) / AUTO MACHANIKA DUBAI 2017 (8-10 พ.ค. 61 ณ 
เมืองดูไบ) / BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2018 (พ.ค. 61 
ณ เมืองดูไบ) 
- In-coming & Out-Going Goodwill Mission : โครงการคณะ
ผู้แทนระดับสูงเดินทางไปเยือนภูมิภาคตะวันออกกลาง ทุกสินค้า
และบริการ (2 คณะ) / โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าระดับสูง
ภูมิภาคตะวันออกกลางเยือนไทย (2 คณะ) 
- In-Coming & Out-Going Mission : โครงการจัดคณะผู้แทน
การค้าเข้าร่วมเจรจาการค้าสินค้าข้าว/มันส าปะหลัง/ยางพารา/
วัสดุก่อสร้าง 

นโยบายเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจประกอบด้วย ภาคการบริการร้อยละ 61.1 ภาคการเกษตรร้อยละ 
38.2 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 0.6และได้เข้าร่วมกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐ
อ่าวอาหรับ (GCC) มีนโยบายก าหนดอัตราภาษีน าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มร้อยละ 5 
ส าหรับสินค้าท่ัวไปและไม่มีภาษีส าหรับสินค้าอาหารมีการท าความตกลง Greater 
Arab Free Trade Area  (GAFTA) ระหว่างประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือ ท าให้ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าและส่งออกระหว่างประเทศท่ีท าข้อตกลง
ระหว่างกัน 
แนวโน้มเศรษฐกิจ 
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ (GDP) ใหญ่เป็นอันดับท่ี 3 ของภูมิภาคตะวันออกกลางและมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับท่ี 3 ของภูมิภาค รายได้หลักมาจากการ
ส่งออกน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ซ่ึงมีน้ ามันดิบส ารองมากเป็นอันดับ 7 ของโลก และมีก๊าซธรรมชาติส ารอง
มากเป็นอันดับท่ี 7 ของโลก  
สถานการณ์การค้า 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประตูการค้าของไทยและเป็นคู่ค้าอันดับหน่ึงของไทยใน
ตะวันออกกลางไทยน าเข้าน้ ามันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นอันดับหน่ึงจากกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง และประเทศอื่น ๆ  ในโลก โดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
น าเข้าน้ ามันดิบจาก Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) มากเป็น
อันดับหน่ึง โดยมีสัญญาการซ้ือขายน้ ามันแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา 
สถานการณ์ลงทุน 
บริการด้านการแพทย์ของไทยเป็นท่ีนิยมของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท าให้มี
โรงพยาบาลเอกชนไทยสนใจไปลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่น  โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น 
บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการลงทุนของบริษัทไทยหลาย
ราย เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทสยามซีเมนต์ได้เข้าไปมีบริษัทตัวแทนใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ดูไบ (Thai-Dubai Business 
Council) ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคัญในการให้ข้อมูลและความ
ช่วยเหลือ รวมท้ังรวมกลุ่มของภาคเอกชนไทยในดูไบ 

  
  

 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019*F 

GDP (US$bn)  357.26 386.63 417.62 
GDP Per Capita (US$) 35,236 37,068 38,852 
GDP Growth (%) 2.62 3.13 3.43 
Goods & Service Exports 
(% change) 

-2.80 -0.85 -1.53 

Inflation (%) 2.70 3.01 3.16 
Unemployment Rate (%) 3.8  n/a n/a 
 สินค้าส่งออกท่ีส าคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แก่1. น้ ามันดิบ 
2. น้ ามันส าเร็จรูป  3. ทองค า4. ก๊าซธรรมชาติ  5. เพชร 
ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ได้แก่1. ไต้หวัน (21.6%)  2. ญี่ปุ่น (16.4%)  3.อินเดีย (7.3%) 4. อิหร่าน (3.2%) 
5. กาตาร์ (1.5%)30. ไทย (0.2%) 
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แก่1.เครื่องประดับ2.ทองค า
3.น้ ามันส าเร็จรูป4.รถยนต5์.เพชร 
ตลาดน าเข้าท่ีส าคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ได้แก่1. จีน (9.9%) 2. อินเดีย (9.6%)3. สหรัฐอเมริกา (7.0%)  
4. ญี่ปุ่น (6.6%) 5. เยอรมนี (5.8%) 17. ไทย (1.4%) 
 
 



 

5. สถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เป้าการส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 

ปี 2018 ปี 2017 
ปี 2018 

ปี 2017 
ปี 2018 

ปี 2017 
ปี 2018 

ม.ค.-ส.ค. +/-(%) ม.ค.-ส.ค. +/-(%) ม.ค.-ส.ค. +/-(%) 
2% 10,237.85 

(+15.57) 8,760.27 38.64 2,837.27 
(-1.26) 1,769.72 -4.46 7,400.58 

(23.64) 6,990.85 56.51 

 
6. สินค้าส่งออกหลกัของไทยไปตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปี 2016– ปี 2017    หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2017 
ปี 2017 
ม.ค.-ส.ค. 

ปี 2018 
ม.ค.-ส.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.-ส.ค. 

1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 410.59 274.90 283.71 3.20 
2. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 243.31 169.22 167.61 -0.95 
3. อัญมณีและเครื่องประดับ 270.65 177.44 165.03 -6.99 
4. เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 325.99 172.70 156.62 -9.31 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 152.17 100.95 107.35 6.34 
6. ไม้และผลิตภณัฑไ์ม ้ 124.30 67.56 82.24 21.73 
7. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 82.15 54.07 72.82 34.68 
8. ผลิตภัณฑย์าง 99.51 64.70 63.29 -2.18 
9. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรปู 80.58 50.96 47.42 -6.95 
10. เครื่องใช้ฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ  63.08 46.06 37.52 -18.54 
การส่งออกรวม 2,837.27 1,851.99 1,769.42 -4.46 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 

7. สินค้าน าเข้าหลักของไทยไปตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2016– ปี 2017     หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2017 
ปี 2017 
ม.ค.-ส.ค. 

ปี 2018 
ม.ค.-ส.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.-ส.ค. 

1. น้ ามันดิบ 5,366.33 3,214.50 5,380.95 67.40 
2. น้ ามันส าเร็จรูป 916.69 494.05 974.66 97.28 
3. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 335.34 212.11 260.89 23.00 
4. ก๊าซธรรมชาต ิ 175.94 128.52 167.73 30.51 
5. เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์ 77.52 59.21 52.87 -23.61 
6. เคมีภณัฑ ์ 69.27 45.11 21.25 -6.34 
7. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 57.84 37.73 37.02 -1.88 
8. พืชและผลติภณัฑ์จากพืช 31.50 18.66 33.28 78.35 
9. เครื่องประดับอญัมณ ี 10.26 3.27 9.58 192.97 
10. ปุ๋ยและยาก าจดัศัตรูพืชและสตัว์ 0.09 0.06 8.73 14,450.00 
การน าเข้ารวม 7,400.58 4,466.82 6,990.85 56.51 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 

ส านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1  
กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


