สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
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เมืองหลวง
พื้นที่
ประชากร
ภาษาทางการ
ศาสนา

ดําเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) สงเสริมและขยายความสัมพันธกับเอเชีย โดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก ลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เปดเสรีมากขึ้น เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยรัฐบาลไดยกเลิกระบบการ
ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งใหสิทธิประโยชนแกผูสงออก อาทิ การลดภาษีรายไดจาก
การสงออก ใหสินเชื่อเพื่อการสงออก และรับประกันการสงออก เพื่อลดความเสี่ยงในการทําการคา
ดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีทางพุทธศาสนา (เมืองตักศิลา)
เปนประตูการคาเพื่อกระจายสินคาของไทยไปยังภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง
ไทยและปากีสถานไดเจรจาจัดทํา คตล. FTA แลว ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ก.ย.-1 ต.ค. 2558 ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 27 ม.ค. 2559 ณ กรุงอิสลามาบัด ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 พ.ค. 2559 ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 6-8 ก.ย. 2559
ณ กรุ งอิ สลามาบั ด ครั้ งที่ 5 วั นที่ 16-18 พ.ย. 2559 ณ กรุ งเทพฯ ครั้ งที่ 6 วั นที่ 17-18 มกราคม 2560
ณ กรุงอิสลามาบัด ครั้งที่ 7 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560
ณ กรุงอิสลามาบัด และครั้งที่ 9 วันที่ 22 – 24 พฤสจิกายน 2560 ณ กรุงเทพฯ

การปกครอง
ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย
ผูอํานวยการ สคต. (กรุงธากา)

กรุงอิสลามาบัด
770,880 ตร.กม.
197.3 ลานคน (2017)
ภาษาอูรดู / อังกฤษ
อิสลาม 95% อื่น ๆ 5%

ประชาธิปไตย
นายอารีฟ อัลวี
Imran Khan
Mr. Abdul Razak Dawood
10 ตุลาคม 2494 (1951)
นายสืบศักดิ์ แดงบุญเรือง

ขอมูลเศรษฐกิจ (*ตัวเลขประมาณการ)
*2561 ทรัพยากรสําคั ญ: ก าซธรรมชาติ ปโ ตรเลีย ม ถานหิน แรเ หล็ก ทองแดง เกลื อ
หินปูน
GDP (US$ bn.)
na
สินคาเกษตรสําคัญ: ฝาย ขาวสาลี ขาว ออย ผัก ผลไม นม ปศุสัตว
GDP per capita (US$)
na
อุตสาหกรรมสําคัญ: สิ่งทอและเครื่องนุงหม น้ําตาล น้ํามันพืช ปุย สินคาเกษตร
Real GDP growth (%)
4.5
5.3
5.6
อาหารแปรรูป อุปกรณกีฬา พรม
การคาปากีสถาน - โลก (2560)
มูลคาการสงออก 21,877 ลานเหรียญสหรัฐ
มูลคาการนําเขา 57,440 ลานเหรียญสหรัฐ
สินคาออก สิ่งทอ เสื้อผาที่ทําดวยสิ่งทอ ฝาย เครื่องแตงกายถักแบบนิต สินคาเขา เชื้อเพลิงที่ไดจ ากแร น้ํามันแร เครื่องปฎิกรณนิวเคลีย ร เครื่องจัก ร
เครื่องแตงกายที่ไมไดถักแบบนิต ธัญพืช หนังและผลิตภัณฑ น้ําตาลและ เครื่ อ งใช ก ล และส ว นประกอบ เครื่ อ งจั ก รไฟฟ า เครื่ อ งอุ ป กรณ ไ ฟฟ า และ
ขนมทําจากน้ําตาล อุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร ปลา เกลือ กํามะถัน สวนประกอบ เหล็กและเหล็กกลา ยานบก สวนประกอบและอุปกรณ
ตลาดสงออกสําคัญ สหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร อัฟกานิสถาน เยอรมนี แหล งนํา เข าสํา คัญ จี น สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส สหรั ฐอเมริ ก า ซาอุดิอ าระเบี ย
อินโดนีเซีย และไทย (อันดับที่ 11)
ไทย (อันดับที่ 33)
การคาไทย – ปากีสถาน (2560)
มูลคาการสงออก 1,403.29 ลานเหรียญสหรัฐ
มูลคาการนําเขา 146.74 ลานเหรียญสหรัฐ
อัตราขยายตัว 38.27
อัตราขยายตัว 23.73
สิน คาออก รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ เคมีภัณฑ เครื่องเทศและ สิ น ค า เข า สั ต ว น้ํ า สด แช เ ย็ น แช แ ข็ ง แปรรู ป และกึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป กระดาษ และ
สมุนไพร ผลิตภัณฑยาง เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑกระดาษ ดายและเสนใย ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ ยุทธปจจัย เสื้อผาสําเร็จรูป
เครื่ องยนต สั นดาปภายในแบบลู ก สู บและส วนประกอบ เม็ ดพลาสติ ก สั ต ว แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสั ต ว ผ า ผื น เครื่ อ งดื่ ม ประเภทน้ํ า แร น้ํ า อั ด ลม และสุ ร า
เหล็ก เหล็กกลาและผลิ ตภัณฑ เสนใยประดิษฐเหล็ ก ดายและดายเสนใย เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การแพทย เคมีภัณฑ และเครื่องใชเบ็ดเตล็ด
ประดิษฐ และเครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
ลําดับแหลงนําเขา 58
ลําดับตลาดสงออก 29
สถิติการคาไทย – ปากีสถาน (ลานเหรียญสหรัฐ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2556 (2013)
1,039.94 (5.83)
940.53 (7.13)
99.41 (-5.02)
841.12
2557 (2014)
1,014.98 (-2.40)
874.96 (-6.97)
140.02 (40.86)
734.94
2558 (2015)
1,032.86 (1.76)
913.30 (4.38)
119.55 (-14.62)
793.75
2559 (2016)
1,133.45 (9.74)
1,014.86 (11.12)
118.59 (-0.81)
896.27
2560 (2017)
1,550.03 (36.75)
1,403.29 (38.27)
146.74 (23.73)
1,256.55
2561 (ม.ค.-ส.ค.)
1,167.28 (14.18)
1,003.46 (8.57)
163.82 (67.01)
839.64
2559
278.9
1,441.0

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราขยายตัว

2560
304.0
1,541.1

ที่มา: Thailand Trading Report; กระทรวงพาณิชย

การลงทุนไทย-ปากีสถาน
การลงทุนทางตรงของไทยในปากีสถาน
ป 2549 - 2560 มูลคา N/A
ธุรกิจไทยรายสําคัญที่เขาไปลงทุนในปากีสถาน
บริษัทไทยที่เขาไปลงทุนในปากีสถาน ไดแก บริษัทสยามซีเมนต
บริษัทไทยยูรีเทน เคมีคลั อินดัสเตรียล บริษัทเจริญโภคภัณฑ
(ซี.พี. ปากีสถาน) บริษัทซีพีฟูด บริษัทมาลีสามพราน
บริษัทไทยซัมมิทโอโตพารท และกลุมบริษัทปูนซีเมนตไทย

การลงทุนทางตรงของปากีสถานในไทย
ป 2549 - 2560 มูลคา 5.61 ลานเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจปากีสถานรายสําคัญที่เขามาลงทุนในไทย
มีนักลงทุนปากีสถานที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI 4 ราย ในสาขา
การผลิต เสนใยประดิษฐ ผลิตภัณฑซอฟแวร และพรม

ความสัมพันธ FTA ของปากีสถานในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
อยูระหวางการเจรจา จํานวน 4 ฉบับ
ไทย (2558) สิงคโปร (2548) ตุรกี (2547) และบังกลาเทศ (2546)
FTA ที่มีผลใชบังคับแลว จํานวน 6 ฉบับ

PTA-D8 (2554) มาเลเซีย (2551) จีน (2550) กลุม SAARC (2549)
SAFTA (2549) และศรีลังกา (2548)

PTA ที่มีผลใชบังคับแลว จํานวน 3 ฉบับ

อินโดนีเซีย (2556) มอริเชียส (2550) และอิหราน (2546)

ความตกลงการคาอื่นๆ ที่มีผลใชบังคับแลว จํานวน 1 ฉบับ

อัฟกานิสถาน (2553)

สรุปผลการเจรจาแลว แตยังไมมีผลใชบังคับ 1 ฉบับ

OIC (2557)

ที่มา: Asia Regional Integration Center และ Ministry of Commerce of Pakistan

สวนเอเชียใต
สํานักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ตุลาคม 2561

