
 
สาธารณรฐัอารเ์จนตินา (Argentine Republic) 

 
- เศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของลาตนิอเมรกิา และมภีาคเกษตรเป็นภาคสง่ออกสาํคญั      

       - เป็นคู่คา้อนัดบั 3 ของไทยในลาตนิอเมรกิา รองจากบราซลิและเมก็ซโิก             
        - มเีทคโนโลยกีา้วหน้าทัง้ดา้นการเกษตร พลงังาน และอวกาศ (อาท ิผลติภณัฑเ์กีย่วกบั

พลงังาน   
                นิวเคลยีรแ์ละอวกาศ และการปล่อยดาวเทยีมสือ่สาร "อารแ์ซท-1" ทีผ่ลติขึน้เองดวงแรกขึน้สู ่

อวกาศเมื่อปี 2557 และนับเป็นดาวเทยีมดวงแรกของประเทศในละตนิอเมรกิา)  
            - เป็นสมาชกิตลาดร่วมอเมรกิาใตต้อนล่าง หรอื MERCOSUR (บราซลิ อารเ์จนตนิา ปารากวยั  

 และอุรุกวยั)  

                ข้อมูลทัว่ไป 
พื้นท่ี 2,737,000 ตร.กม.  

(5 เท่าของไทย)  
ประธานาธิบ
ดี 

Mr. Alberto Fernández 
(เขา้รบัตําแหน่งเมื่อวนัที ่10 ธ.ค. 2562)                

เมืองหลวง กรุงบวัโนสไอเรส รมว.กต. Mr. Felipe Solá 
(เขา้รบัตําแหน่งเมื่อวนัที ่10 ธ.ค. 25๖2) 

ประชากร 45,195,774 ลา้นคน  วนัชาติ 25 พ.ค. 
ภาษา
ราชการ 

สเปน วนัสถาปนา       2 ก.พ. 2498 (ค.ศ. 1955)  

ศาสนา ครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ รอ้ยละ 92           ความสัมพันธ 
         ทางการทูต 

                                                            ข้อมูลเศรษฐกิจ (2563) 
GDP  382.76  พนัลา้น USD  

(ไทย 501.8 พนัลา้น USD) 
ทรพัยากรธรรมช

าติ 
 ทุ่งหญา้แปมปัส  ตะกัว่ สงักะส ีดบีุก  
ทองแดง น้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิ 
ยเูรเนียม   

GDP per Capita  8,430 USD 
(ไทย 7,219.2 USD)   

อตุสาหกรรม อาหารแปรรปู ยานยนต ์สนิคา้อุปโภค
บรโิภค สิง่ทอ กระดาษ เคมภีณัฑ ์และ
เหลก็  

GDP growth รอ้ยละ -11.8 
(ไทย รอ้ยละ -6.1)  

สินค้าส่งออก
สาํคญั 

ถัว่เหลอืงและผลติภณัฑแ์ปรรปูจากถัว่
เหลอืง เชือ้เพลงิ ยานพาหนะ ขา้วโพด 
ขา้วสาล ี

อตัราเงินเฟ้อ รอ้ยละ ๓๗.๒๐ (2562) 
(ไทย รอ้ยละ -0.8) 

สินค้านําเข้า
สาํคญั 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องยนต ์
น้ํามนัและก๊าซธรมชาต ิเคมภีณัฑ ์
พลาสตกิ 

สกลุเงิน เปโซอารเ์จนตนิา (Argentine Peso) 
(1 USD ต่อ 56 เปโซ)  

ตลาดส่งออก
สาํคญั    

บราซลิ จนี ชลิ ีและสหรฐัฯ  

ตลาดนําเข้า
สาํคญั 

บราซลิ สหรฐัฯ จนี และเยอรมนี 

                                                            สถิติท่ีสาํคญั  (ม.ค. – พ.ค. 2564) 
มูลค่าการค้ารวม 820.07 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 โดยไทยไดเ้ปรยีบดุลการคา้ 311.33 ลา้น USD 

สินค้าส่งออกของไทย 
(5 ลาํดบัแรก)  

565.70 ลา้น USD เพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.81 
(1) รถยนต ์อุปกรณ์ และสว่นประกอบ (2) เครื่องยนตส์นัดาปภายในแบบลูกสบูและสว่นประกอบ (3) 
เครื่องจกัรกลและสว่นประกอบของเครื่องจกัรกล (4) ผลติภณัฑย์าง และ (5) เหลก็ เหลก็กลา้และ
ผลติภณัฑ ์

สินค้านําเข้าของไทย 
(5 ลาํดบัแรก) 

254.37 ลา้น USD ลดลงรอ้ยละ 15.32  
(1) พชืและผลติภณัฑจ์ากพชื (2) สตัวน้ํ์าสด แช่เยน็ แช่แขง็ แปรรปูและกึง่สาํเรจ็รปู (3) สตัวแ์ละ
ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์(4) เนื้อสตัวส์าํหรบัการบรโิภค (5) ผลติภณัฑเ์วชกรรมและเภสชักรรม  

กิจกรรมส่งเสริม
การค้า 

กจิกรรม OBM, Export Clinic, Podcast ขอ้มลูตลาด, เชญิ ผนข ร่วมงาน virtual trade fairของ
กรม (กจิกรรมปกต ิ: คณะผูแ้ทนการคา้เดนิทางเยอืนอารเ์จนตนิา, เชญิ ผนข รว่มงานแสดงสนิคา้
ของกรม) 



การลงทุนของไทย บรษิทั BCP Innovation Pte.Ltd. ภายใตบ้รษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) ไดร้ว่มลงทุน
ในธุรกจิเหมอืงแร่ลเิทยีมของบรษิทั ลเิทยีม อเมรกิา คอรป์ (LAC) มมีลูค่าการลงทุน 38 ลา้น USD  
โดย LAC ไดส้ทิธใินการซื้อผลผลติแร่ลเิทยีมปีละ 2.5 พนัตนั เป็นเวลา 20 ปี  

การลงทุนของ
อารเ์จนตินา 

โรงงานฟอกหนัง Sadesa ที ่จ.อยุธยา เป็นบรษิทัเดยีวของอารเ์จนตนิาในไทย  

คนไทยในอารเ์จนตินา 85 คน  
สถิตินักท่องเท่ียว นักท่องเทีย่วอารเ์จนตนิามาไทย 9,678 คน (ม.ค.-ต.ค. 2563) นักท่องเทีย่วไทยไปอารเ์จนตนิาประมาณ 90 

คน 
สาํนักงานอารเ์จนตินาในไทย  กรุงเทพฯ (สอท.) 
สาํนักงานไทยในอารเ์จนตินา  กรุงบวัโนสไอเรส (สอท. และ สคต.) 

สรุปสถานการณการคาระหวางไทยกับอารเจนตินา  

เปาหมายสงออก มูลคาการคารวม (ลาน USD) มูลคาการสงออก (ลาน USD) มูลคาการนำเขา (ลาน USD) 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

ป 2021 
ป 2020 

ป 2021 

(%) 
ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 1,410.23 969.98 39.53 880.53 688.05 92.94 529.70 281.93 -16.73 

สินคาสงออกหลักของไทยไปตลาดอารเจนตินาป 2020 – ป 2021                                                    หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 
1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 268.98 111.74 205.61 84.02 

2. เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและ 202.17 79.28 177.15 123.44 

3. เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง 64.21 25.82 52.28 102.43 

4. ผลิตภัณฑยาง 58.51 22.18 49.65 123.89 

5. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 41.36 17.68 29.66 67.81 

6. ของเบ็ดเตล็ดทำดวยโลหะสามญั 33.79 14.00 23.36 66.84 

7. ผลิตภัณฑพลาสติก 22.15 8.70 16.71 92.13 

8. เฟอรนิเจอรและช้ินสวน 18.28 7.50 13.28 77.01 

9. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 14.70 8.61 12.05 40.00 

10. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 29.58 10.00 9.18 -8.22 

การสงออกรวม 880.53 356.62 688.05 92.94 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

สินคาหลักท่ีไทยนำเขาจากอารเจนตินา ป 2020 – ป 2021                                                              หนวย : ลาน USD 

สินคา ป 2020 ป 2020 

 

ป 2021 

ม.ค.-มิ.ย. +/- (%) 

 1. พืชและผลติภณัฑจากพืช 261.94 201.34 130.44 -35.21 

2. สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึง 88.62 55.54 61.20 10.19 

3. สัตวและผลิตภณัฑจากสัตว 111.34 58.21 56.49 -2.96 

4. ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 19.14 6.85 8.09 18.13 

5. เน้ือสัตวสำหรับการบริโภค 10.59 3.71 7.08 90.76 

6. เคมีภณัฑ 5.51 3.20 5.43 69.68 



7. ดายและเสนใย 5.28 2.65 3.22 21.63 

8. สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ 7.01 0.08 2.19 2,607.54 

9. ก ผลไมและของปรุงแตงท่ีทำจากผัก ผลไม 8.69 2.24 1.94 -13.22 

10. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 2.12 1.12 1.34 20.23 

การนำเขารวม 529.70 338.56 281.93 -16.73 

ที่มา: ศูนยเทศโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในตางประเทศ 2  
กรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
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