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ข้อมูลทั่วไป 

พื้นที่  ๑๐๐,๓๓๙ ตร.กม. (ประมาณ ๑ ใน ๕ ของไทย) ประธานาธบิด ี นายยุน ซ็อก-ย็อล (Yoon Suk-yeol) (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕) 
เมืองหลวง กรุงโซล นายกรัฐมนตร ี นายฮัน ด็อก-ซู (Han Duck-soo)  
ประชากร ๕๑.๘๓ ล้านคน ณ ป ี๒๕๖๓ (โซล ๙.๖ ล้านคน) รัฐมนตรีต่างประเทศ นายปัก จิน (Park Jin)  
ภาษาราชการ เกาหล ี วันชาต ิ ๓ ต.ค. ของทุกป ี
ศาสนา คริสต์ (๕๒%) พุทธ (๔๖%) ขงจื๊อ (๑%) อื่นๆ (๑%) วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย     ๑ ต.ค. ๒๕๐๑ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (สถานะปี ๒๕๖๔) 
GDP ๑.๘ ล้านล้าน USD (๒๕๖๔) 

(ไทย: ๕.๐๖ แสนล้าน USD) 
สกุลเงิน วอน (๑,๐๐๐ วอน เท่ากบัประมาณ ๒๗ บาท)  

GDP per Capita ๔๘,๙๘๕.๔ USD (๒๕๖๔) 
(ไทย: ๗,๒๕๕.๕ USD) 

เงินทุนสำรอง ๔.๖๓ แสนล้าน USD (๒๕๖๔) 
(ไทย: ๒.๗๙ แสนล้าน USD) 

Real GDP Growth 
ดุลบัญชีเดินสะพัด 

ร้อยละ ๔.๐ (๒๕๖๔) (ไทย: ร้อยละ ๑.๖) 
๘.๘๓ หมื่นล้าน USD  
(ไทย: -๑.๐๙ หมื่นลา้น USD) 

อัตราเงินเฟ้อ 
อัตราการว่างงาน 

ร้อยละ ๑.๖ (๒๕๖๔) (ไทย: ร้อยละ ๑.๒) 
ร้อยละ ๓.๗๙ (ไทย: ร้อยละ ๑.๙๓) 

ทรัพยากรสำคัญ ถ่านหิน ทังสเตน กราไฟต ์ตะกัว่ ธาตุโลหะ   
อุตสาหกรรมหลัก  เซมิคอนดักเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ ต่อเรือ ปิโตรเคมี สินค้านวัตกรรมชั้นสูง 
สินค้าส่งออกสำคัญ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์ พลังงานเช้ือเพลิง และพลาสติก    
สินค้านำเข้าสำคัญ พลังงานเช้ือเพลิง เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ตลาดส่งออกสำคัญ จีน สหรัฐฯ เวียดนาม ฮ่องกง และญี่ปุ่น  
ตลาดนำเขา้สำคัญ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ซาอุดีอาระเบยี และเวียดนาม  

สถิติที่สำคัญไทย - เกาหลีใต ้ 
มูลค่าการค้ารวม ปี ๒๕๖๔ มูลค่า ๑๕,๘๐๑.๗๙ ล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๒.๗ จากปี ๒๕๖๓) โดยไทยส่งออกไปเกาหลีใต้ ๕,๘๘๒ ล้าน USD นำเข้า

จากเกาหลีใต้ ๙,๙๑๘ ล้าน USD โดยเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับที่ ๙ ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๑๖ ของเกาหลีใต้ 
สินค้าส่งออกของไทย น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ยางพารา 
สินค้านำเข้าจากเกาหลีใต้ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 
การลงทุน  ในปี ๒๕๖๔ เกาหลีใต้ลงทุนในไทย โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน ๒๘ โครงการ รวมมูลค่า ๑๒,๔๑๙ ล้านบาท  

โดยลงทุนในสาขาเครื่องจักรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
การท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มาไทยเป็นอันดับ ๙ (ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗,๐๑๑ คน)   

นักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีใต้เป็นอันดับ ๘ (ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๖,๕๖๘ คน) 
คนไทยในเกาหลีใต้ 
 
คนเกาหลีใต้ในไทย 

มีคนไทยในเกาหลีใต้ ๑๗๑,๔๘๖ คน แบ่งเป็นพำนักถูกกฎหมาย ๒๙,๖๓๐ คน (ส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม)  และพำนักผิดกฎหมาย (overstay) จำนวน ๑๔๑,๘๕๖ คน (ก.พ. ๒๕๖๕)   
มีคนเกาหลีใต้ในไทยประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหาร พนักงานประจำบริษัทเกาหลีใต้  

สำนักงานไทยในเกาหลีใต้ 
 
สำนักงานเกาหลีใต้ในไทย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (นายวิชชุ เวชชาชีวะ เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๕) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ  
นครปูซาน (นายปัก มย็อง-จิน ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ โดยสัญญาบัตรตราตั้งลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓) 
สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯ (นายมุน ซึง-ฮย็อน เอกอัครราชทูต เดินทางมารับหน้าที่ในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ และ
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตฯ ได้ระหว่างรอเข้าเฝ้า
ฯ เพื่อถวายอักษรสาส์นตราตั้ง) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่จังหวัดภูเก็ต 


