สหรั ฐเม็กซิโก (United Mexican States)
เป็ นคูค่ ้ าอันดับ 2 ของไทยในลาตินอเมริกา
เป็ นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่เป็ นสมาชิก OECD และเป็ นสมาชิก
APEC, G-20, TPP และกลุม่ Pacific Alliance (เปรู โคลอมเบีย ชิลี และ
เม็กซิโก) เพื่อก่อตังเขตการค้
้
าเสรี และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมือง
ให้ ความสาคัญกับประเด็น Climate change
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
1,964,375 ตร.กม. (4 เท่าของ ประธานาธิบดี นายเอนริ เก เปญญา นิเอโต
ไทย/ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในลาติน
(Mr. Enrique Peña Nieto)
อเมริกา)
(รับตาแหน่ง 1 ธ.ค. 2555)
เมืองหลวง
กรุงเม็กซิโก
รมว.กต.
นายโฮเซ อันโตนิโอ มีด
ประชากร
116.2 ล้ านคน
(Mr. José Antonio Meade)
ภาษาราชการ สเปน
(รับตาแหน่ง 1 ธ.ค. 2555)
ศาสนา
โรมันคาทอลิก ร้ อยละ 89
วันชาติ
16 กันยายน
โปรเตสแตนท์ ร้ อยละ 6
วันสถาปนา คสพ. กับไทย 28 สิงหาคม 2518
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2556)
GDP
1,178.12 พันล้ าน USD สกุลเงิน
เป เปโซเม็กซิโก (1 เปโซ = 2.3 บาท)
(2555: World Bank)
(1 USD = 12.76 MXN)
(ไทย 385 พันล้ าน USD)
(2556: CIA)
GDP per Capita
9,748.87 USD
ทรัพยากรธรรมชาติ น ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติ
(2555: World Bank)
ธาตุเหล็ก แร่เงิน กามะถัน
(ไทย 5,647 USD)
GDP Growth
ร้ อยละ 3.78
อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป ยาสูบ
(ไทยร้ อยละ 2.9)
เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็กกล้ า
ปิ โตรเลียม เหมืองแร่
อัตราเงินเฟ้อ
ร้ อยละ 3.4 (2556: EIU) สินค้ านาเข้ าสาคัญ เครื่ องจักรอุตสาหกรรม เครื่ องจักรการเกษตร
(ไทยร้ อยละ 2.2)
สินค้ าวัตถุดบิ
สินค้ าส่ งออกสาคัญ สินค้ าอุตสาหกรรม
ส่วนประกอบรถยนต์
ปิ โตรเลียม สินค้ าเกษตร แร่
ตลาดส่ งออกสาคัญ สหรัฐฯ แคนาดา จีน สเปน ตลาดนาเข้ าสาคัญ สหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้
สถิตทิ ่ สี าคัญ (2556)
มูลค่ าการค้ ารวม
2,622.83 ล้ าน USD เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.95 จากปี ก่อน ไทยได้ ดลุ การค้ า 1,088.44 ล้ าน
USD (ส่งออก 1,855.63 ล้ าน USD นาเข้ า 767.20 ล้ าน USD)
สินค้ าส่ งออกของไทย
1) เครื่ องประมวลผลข้ อมูลอัตโนมัตแิ ละส่วนประกอบ 2) รถยนต์และส่วนประกอบ
3) อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ และส่วนประกอบ 4) เครื่ องโทรพิมพ์ ชุดโทรศัพท์ และส่วนประกอบ
สินค้ านาเข้ าจากเม็กซิโก
1) เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2) อัญมณีรวมถึงแท่งเงินและทอง
3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 4) ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนา
ชาวเม็กซิโกเดินทางเข้ าไทย 16,451 คน (โดยเป็ นนักท่องเที่ยว 12,988 คน) และมีชาวไทยในเม็กซิโกประมาณ 150 คน
การลงทุน (ไทย)
บ. อินโดรามาไทยลงทุนในสาขาใยสังเคราะห์และแปรรูปพลาสติก
(เม็กซิโก)
บ. ปูนซีเมนต์ CEMEX บ. ชิ ้นส่วนรถบรรทุก Metalsa บ. Kidzania และ บ. GERSA
สานักงานไทยในเม็กซิโก
กรุงเม็กซิโก (สถานเอกอัครราชทูต และสานักงานส่งเสริมการค้ า)
เมืองมอนเตร์ เรย์ (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สานักงานเม็กซิโกในไทย
กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)

