ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain)
 สเปนมีความสัมพันธ์ทใี่ กล้ ชิดเป็ นพิเศษและมีบทบาททางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญยิ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา
 มีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ระดับสูงที่ทนั สมัยในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทังด้
้ านพลังงานทดแทน
 ต้ อนรับนักท่องเทีย่ วปี ละประมาณ 51 ล้ านคน มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก
รองจากฝรั่งเศส
 กองทัพเรื อไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยไทยได้ วา่ จ้ าง
สเปนต่อเรื อรบหลวง “จักรี นฤเบศร”

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ 6
(Felipe VI)
เมืองหลวง
นายกรัฐมนตรี
นายมารี อาโน ราฆอย เบรอี
(Mariano Rajoy Brey)
ประชากร
47.27 ล้ านคน (ไทย 67.6 ล้ านคน)
รมว.กต.
นายโฆเซ่ มานูเอล การ์ เซีย-มาร์ กาโย
(José Manuel García-Margallo)
ภาษาราชการ สเปน
วันชาติ
12 ตุลาคม
ศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้ อยละ 94
วันสถาปนาความสัมพันธ์
23 กุมภาพันธ์ 2413
ทางการทูต
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2556)
GDP
1,389 พันล้ าน USD
สกุลเงิน
ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 40.48 บาท
(ไทย 391 พันล้ าน USD)
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557)
GDP per Capita
29,288 USD (ไทย 5,727 USD)
อัตราเงินเฟ้อ ร้ อยละ 1.8 (ไทย ร้ อยละ2.2)
Real GDP Growth
ร้ อยละ -1.2 (ไทยร้ อยละ 2.9)
อัตราว่ างงาน ร้ อยละ 26.3 (ไทย ร้ อยละ 0.7)
ทรัพยากรสาคัญ
ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ตะกัว่ ปรอท ยูเรเนียม
อุตสาหกรรมหลัก
สิง่ ทอ ปิ โตรเคมี ถลุงเหล็กและ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ า
สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ เครื่ องจักร รถยนต์ เครื่ องอุปโภคบริ โภค เวชภันฑ์
ตลาดส่ งออกที่สาคัญ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปรตุเกส อิตาลี สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ
สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ เครื่ องจักร ปิ โตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่ องอุปโภคบริ โภค
ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี จีน เนเธอร์ แลนด์
สถิติท่ สี าคัญไทย-สเปน (2556)
มูลค่ าการค้ าไทย-สเปน
1,494.8 ล้ าน USD (เพิม่ ขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 4) (ไทยส่งออก 805.3 ล้ าน USD
และนาเข้ า 629.5 ล้ าน USD ไทยได้ ดลุ การค้ า 557 ล้ าน USD)
สินค้ าส่ งออกของไทย
เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่ องนุง่ ห่ม ยางพารา เคมีภณ
ั ฑ์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ข้ าว ผลไม้ กระป๋ องและแปรรูป
สินค้ านาเข้ าจากสเปน
เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัช
กรรม สินค้ าทุนอื่นๆ เหล็ก เหล็กกล้ า เครื่ องจักรไฟฟ้ าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์น ้าสด
แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และสาเร็ จรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
การลงทุน
มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,540 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอันดับที่ 7 ในยุโรป (2555)
จานวนนักท่ องเที่ยว
มีชาวสเปนเดินทางมาไทย 123,490 คน มีคนไทยไปสเปนประมาณ 10,000 คน
จานวนคนไทย
1,095 คน
สานักงานของไทยในสเปน สถานเอกอัครราชทูต (กรุงมาดริ ด) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เกาะเตเนริ เฟ)
สานักงานของสเปนในไทย สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ภูเก็ต)
พืน้ ที่

504,750 ตร.กม.
(ประมาณร้ อยละ 98 ของไทย)
กรุงมาดริ ด (Madrid)

ข้ อมูลทั่วไป
พระประมุข

สถานะ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

