สาธารณรัฐมัลดีฟส
(Republic of Maldives)
เปนสมาชิกสมาคมความรวมมือแหงภูมิภาคเอเชียใต (South Asian Association for
Regional Cooperation หรือ SAARC) และกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด (Non-Aligned
Movement หรือ NAM) อยางไรก็ดี มัลดีฟสมีความกระตือรือรนเปนอยางมากเกี่ยวกับ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทําใหระดับน้ําทะเล
สูงขึ้นกวา 60 มิลลิเมตร (ใน 20 ป ที่ผานมา) ซึ่งอาจทําใหมัลดีฟสตองจมลงใตทะเล
• มั ล ดี ฟ ส พึ่ ง พารายได จ ากการท อ งเที่ ย วเป น หลั ก ซึ่ ง มี ก ารเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางไปเยือนมัลดีฟสเฉลี่ย 1.2 ลานคนตอป
• มัล ดีฟ สมี แผนใหเ อกชนเข ามาบริห ารบางกิ จ การเพื่ อใหเ กิด ประสิ ทธิ ภ าพที่ สุด รวมทั้ ง
สนับสนุนใหตางประเทศเขามารวมลงทุน ซึ่งรัฐบาลมัลดีฟสจะใหมาตรการจูงใจและ
การสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ
• มีสาขาประมงที่เปนรายไดหลักเปนอันดับสองรองจากการทองเที่ยว ทั้งนี้ มัลดีฟสเปนแหลง
นําเขาปลาทูนาสําคัญของไทย
เมืองหลวง กรุงมาเล (Malé)
ประธานาธิบดี นายอับดุลลา ยามีน กายูม (17 ก.ค. 2556)
พื้นที่
300 ตร.กม. หมูเกาะ 26 กลุม รวม 1,190 เกาะ
รมว. กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ นายโมฮัมหมัด ซาอีด
ประชากร
392,709 คน (ประมาณการป 2560)
วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย 2 มิถุนายน 2522
ภาษาทางการ มัลดิเวียนดิเวฮีมสี ําเนียงสิงหล และใชตัวอักษรอาหรับ ออท. ไทยประจําศรีลังกา นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ
ศาสนา
อิสลาม นิกายซุนนี
ผอ.สคร.เจนไน นางสาวจิตติมา นาคมโน
การปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
ขอมูลเศรษฐกิจ1 (*ตัวเลขประมาณการ)
2560
2561*
ทรัพยากรที่สําคัญ ปลา การประมง มะพราว ขาวโพด มันฝรั่ง
4.7
GDP (US$bn)
4.5
แหลงทองเที่ยว
GDP per capita (US$)
12,568.6 12,430.0 อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การแปรรูปปลา ขนสง การตอเรือ
แปรรูปมะพราว ทอเสื่อ ทอเชือก หัตถกรรม เหมืองทราย
4.7
Real GDP growth (%)
4.6
Inflation (% Change yoy)
2.5
2.1
การคามัลดีฟส-โลก 25592 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคาการสงออก 139.59
มูลคาการนําเขา 2,127.97
สิ น ค า ส ง ออก ปลาและสั ต ว น้ํ า ที่ มี เ ปลื อ กแข็ ง เนื้ อ สั ต ว เหล็ ก และ สิ น ค า นํ า เข า เครื่ อ งจั ก ร แร เ ชื้ อ เพลิ ง เครื่ อ งจั ก รไฟฟ า และ
เหล็กกลาทองแดงและผลิตภัณฑ กากอาหาร อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ สวนประกอบ เกลือ ซัลเฟอร ดิน และหิน เฟอรนิเจอร ไมและ
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากไม ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเหล็ ก และเหล็ ก กล า เรื อ และ
พลาสติกและผลิตภัณฑ กระดาษและกระดาษแข็ง เปนตน
สิ่ง ก อ สร า งลอยน้ํ า เครื่อ งบิ น และส วนประกอบ พลาสติ ก และ
ตลาดสงออกสําคัญ ไทย ศรีลังกา USA ฝรั่งเศส เยอรมันนี
ผลิตภัณฑ เปนตน
แหลงนําเขาสําคัญ UAE สิงคโปร จีน อินเดีย ศรีลังกา
3
การคาไทย-มัลดีฟส 2560 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
มูลคาการสงออก 105.48
มูลคาการนําเขา 80.78
สินคาออก ไดแก ผลิตภัณฑพลาสติก รถจักรยานยนตและสวนประกอบ สินค าเขา ได แก สั ตว น้ํา สด แชเ ย็น แชแ ข็ง แปรรูป และกึ่ ง
เครื่องนุงหม ปูนซิเมนต เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน เหล็ก เหล็กกลาและ เนื้อสัตวสําหรับการบริโภค ลวดและสายเคเบิล ผลิตภัณฑสิ่งทอ
ผลิตภัณฑ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง ผลไมสด แชเย็น อื่น ๆ เสื้อผาสําเร็จรูป สัตวมีชีวิตไมไดทําพันธุ เครื่องใชเบ็ดเตล็ด
แชแข็งและแหง ผักสด แชเย็น แชแข็งและแหง ผลิตภัณฑเซรามิก เปนตน สินแรโลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ แผงวงจรไฟฟา สิ่งพิมพ
ลําดับตลาดสงออก 83 อัตราขยายตัว +4.65%
เปนตน
ลําดับแหลงนําเขา 69 อัตราขยายตัว +111.48%
3
สถิติการคาไทย-มัลดีฟส (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2556
152.27 (+39.48 %)
80.61 (+10.42 %)
71.66 (+98.16 %)
8.96
2557
124.96 (-17.94%)
85.37 (+5.90%)
39.59 (-44.75%)
45.78
2558
122.43 (-2.10%)
81.59 (-4.42%)
40.84 (+2.90%)
40.75
2559
139.00 (+13.54%)
100.80 (+23.55%)
38.20 (-6.47%)
62.61
2560
186.26 (+34.00%)
105.48 (+4.65%)
80.78 (+111.48%)
24.71
2561 (ม.ค.-ส.ค.)
134.15 (+1.04%)
78.64 (13.10%)
55.50 (-12.22%)
23.14
•

การลงทุนไทย-มัลดีฟส
การลงทุนทางตรงของไทยในมัลดีฟส
-ไมพบขอมูล-

การลงทุนทางตรงของมัลดีฟสในไทย
-ไมมีการลงทุน-

ธุรกิจไทยรายสําคัญที่เขาไปลงทุนในมัลดีฟส
ธุรกิจมัลดีฟสรายสําคัญที่เขามาลงทุนในไทย
- กลุมบริษัทเครือเซ็นทารา (Centara Grand Island Resort & Spa - ไมม-ี
/ Centara Ras Fushi Resort & Spa)
- ดุสิตธานี (Dusit Thani Maldives)
- อนันตรา (Anantara Dhigu Resort & Spa, Maldives /
Anantara Kihavah Villas Resort / Naladhu Maldives
(Anantara) / Anantara Veli Resort & Spa)
- กลุมบริษัท Italthai Group (บริหารจัดการโรงแรมเครือ Amari
และ Breeze Spa ในโรงแรม Amari Havodda Maldives
- บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) รวมกับ Hard Rock Hotel
Group และ Café Del Mar ทําสัญญากับรัฐบาลมัลดีฟสลงทุนใน
โครงการกอสรางรีสอรทครบวงจร (Fully Integrated Resort)
ความสัมพันธ FTA4 ของมัลดีฟสในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
South Asian Free Trade Area
พหุพาคีที่มีผลบังคับใชแลว จํานวน 1 ฉบับ
People’s Republic of China-Maldives Free Trade Agreement
ทวิภาคีทลี่ งนามแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ จํานวน 1 ฉบับ
พหุพาคีที่ลงนามแลวแตยังไมมีผลใชบังคับ จํานวน 1 ฉบับ
ทวิภาคีที่อยูระหวางการเจรจา จํานวน 1 ฉบับ

Trade Preferential System of the Organization of the Islamic
Conference
Hong Kong (China) and Maldives Free Trade Arrangement

ที่มา: 1 Dept. of foreign affairs and trade , Australia
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Trade Map (2016) : http://trademap.org
กระทรวงพาณิชย www.tradingreport.moc.go.th
4
https://aric.adb.org/fta-country
3

สวนเอเชียใต
สํานักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ตุลาคม 2561

