สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
เปนสมาชิกความรวมมือในภูมิภาคเอเชียใต (SAARC) และ BIMSTEC
• มีที่ตั้งในจุดยุทธศาสตรทางทะเลซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา
และยุโรปได พรอมทั้งอยูระหวางการพัฒนาทาเรือสําคัญ ไดแก โคลัมโบและฮัมบันโตตา
• มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคที่ใหความเปนธรรมตอสังคม มุงเนนการลดความยากจน
การส ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ ห า งไกล การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก
การพัฒนาภาคการเกษตร และการขยายบริการสาธารณะ
• อยูระหวางสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น หลังจากที่สถานการณในประเทศ
สงบลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• มีม าตรการสงเสริม การลงทุนรูปแบบตางๆ เชน ยกเวนภาษี 3-15 ป ยกเวนภาษีนําเขา
วั ต ถุ ดิ บ เป น ต น โดยมี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น ในสาขาการท อ งเที่ ย วและบริ ก าร
การกอสราง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชา ยางพารา และอัญมณี เปนตน
เมืองหลวง กรุงโคลัมโบ (Colombo)
การปกครอง ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
พื้นที่
65,610 ตร.กม.
ประธานาธิบดี นายไมตรีปาละ สิริเสนา (9 ม.ค.58)
ประชากร
22.409 ลานคน (ก.ค. 2560 ประมาณการ)
นายกรัฐมนตรี นายรานิล วิกรมสิงเห (9 ม.ค.58)
ภาษาทางการ สิงหล (ภาษาราชการ) 74% ทมิฬ (ภาษาประจําชาติ) 18% รมว. อุตสาหกรรมและพาณิชย Hon. Abdul Rishad BATHIUDEEN
ศาสนา
พุทธ (70.2%) ฮินดู (12.6%) มุสลิม (9.7%) คริสต (7.4%) วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย 20 พฤศจิกายน 2498
ผูอํานวยการ สคร. เจนไน นางสาวจิตติมา นาคมโน
1
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2559
2560
ทรัพยากร หินปู น กราไฟต แรทราย รัตนชาติ ฟอสเฟต ดินเหนีย ว
GDP (US$bn) (current prices)
81.3
86.7
พลังงานน้ํา พื้นที่เพาะปลูก
GDP per capita (US$)
3,900
4,140
ผลิตภัณฑเกษตร ขาว ออย ธัญพืช น้ํามันพืช เครื่องเทศ ผัก ผลไม ชา
Real GDP growth (%)
4.4
4.2
ยาง มะพราว นม ไข หนังสัตว เนื้อวัว ปลา
Inflation (% change yoy)
4.0
6.6
อุตสาหกรรม แปรรูปยาง ชา มะพราว ยาสูบ ผลผลิตการเกษตร เสื้อผา สิ่งทอ
2
การคาศรีลังกา-โลก 2560 (ลานเหรียญสหรัฐ)
มูลคาการสงออก 11,741.03
มูลคาการนําเขา 21,316.20
สินค าออก เครื่อ งนุง หม ที่ถัก เครื่องนุงห มที่ท อ เครื่ องเทศ ยางและ สินคาเขา น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักร เครื่องจักรกล ยานยนต อุปกรณ
ผลิตภัณฑจากยาง อุปกรณไฟฟา หินมีคาและอัญมณี ผลไมและถั่วปลา ไฟฟา ผาถัก พลาสติก ฝาย เกลือ เหล็กและเหล็กกลา ไขมุก เปนตน
และอาหารทะเล ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ด น้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน
แหลงนําเขาสําคัญ จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สิงคโปร ญีป่ ุน
ตลาดสงออกสําคัญ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อินเดีย เยอรมนี อิตาลี มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และ ไทย
เบลเยีย่ ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน เนเธอรแลนด และญี่ปุน (ไทยเปน
ตลาดสงออกอันดับที่ 43)
การคาไทย-ศรีลังกา 25603 (ลานเหรียญสหรัฐ)
มูลคาการสงออก 442.55
มูลคาการนําเขา 70.46
สินคาออก ปลาแหง ผาผืน น้ําตาลทราย รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ สินคาเขา เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา พืชและผลิตภัณฑ
ยางพารา เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก
จากพืช เสื้อผาสําเร็จรูป สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งสําเร็จรูป
เคมีภัณฑ ปูนซิเมนต เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ผาผืน ลวดและสายเคเบิล สวนประกอบ
และอุปกรณยานยนต ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ เครื่องประดับอัญมณี
ลําดับตลาดสงออก 45 อัตราขยายตัว 2.48%
ลําดับแหลงนําเขา 70
อัตราขยายตัว 76.48%
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สถิติการคาไทย-ศรีลังกา (ลานเหรียญสหรัฐ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2556
478.85 (-12.72%)
422.15 (-6.89%)
56.70 (-40.46%)
+365.46
2557
510.68 (+6.65%)
452.22 (+7.12%)
58.46 (+3.10%)
+393.76
2558
488.06 (-4.43%)
434.04 (-4.02%)
54.02 (-7.59%)
+380.02
2559
471.74 (-3.34%)
431.82 (-0.51%)
39.92 (-26.10%)
+391.90
2560
513.01 (8.75%)
442.55 (2.48%)
70.46 (76.48%)
+372.09
2561 (มค. – ส.ค.)
359.83 (3.95%)
306.75 (2.86%)
53.09 (10.78%)
+253.66
•

4

การลงทุนไทย – ศรีลังกา

การลงทุนทางตรงของไทยในศรีลังกา
ป 2548 – 2559 มูลคา 400.49 ลานเหรียญสหรัฐ
ป 2559 มูลคา 383.14 ลานเหรียญสหรัฐ
ป 2560 มูลคา 422.25 ลานเหรียญสหรัฐ

การลงทุนทางตรงของศรีลังกาในไทย
ป 2548 – 2559 มูลคา 151.77 ลานเหรียญสหรัฐ
ป 2559 มูลคา 0.68 ลานเหรียญสหรัฐ
ป 2560 มูลคา 0.17 ลานเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจไทยรายสําคัญที่ไปลงทุนในศรีลังกา
- บริษัท Bischoff Gamma (โรงงานทอผาลูกไม)
- เครือ Minor Group
- กลุมบริษัท Centara Resorts and Hotels
- เครือดุสติ ธานี
- เครื่อง Onyx (กลุมโรงแรมอมารี)
- เครือเจริญโภคภัณฑ (CPF) ซื้อหุนรอยละ 80 ของ Norflok
- บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง
- บริษัทนาราไทย (รานอาหารไทย)

ธุรกิจศรีลังการายสําคัญที่เขามาลงทุนในไทย
- บริษัท Touchwood Asia
- บรัษัท Knaap (Thailand) : วัสดุสําหรับปลูกพืชทําจากขุยมะพราว
- Shizuki Company Limited : ถานกัมมันต
- Dipped Products (Thailand) : ถุงมือยาง
- บริษัท Rosy Blue Diamond : เพชรเจียระไน

ความสัมพันธ FTA ของศรีลังกาในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
ภูมิภาคที่มีผลบังคับใชแลว จํานวน 2 ฉบับ
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1) South Asia Free Trade Area (SAFTA) (ประเทศ
สมาชิกประกอบดวย บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล
ศรีลังกา ปากีสถาน และมัลดีฟส)
2) Asia – Pacific Trade Agreement (APTA) (ประเทศ
สมาชิกประกอบดวย บังกลาเทศ อินเดีย ลาว จีน เกาหลีใต
และศรีลังกา)
BIMSTEC FTA (ประเทศสมาชิกประกอบดวย บังกลาเทศ
อยูระหวางการเจรจา จํานวน 1 ฉบับ
ภูฏาน อินเดีย เนปาล ศรีลังกา เมียนมา และไทย)
FTA
ทวิภาคีที่มีผลใชบังคับแลว
1) ศรีลังกา – อินเดีย (ISFTA) (เฉพาะดานการคาสินคา)
FTA จํานวน 3 ฉบับ
2) ศรีลังกา – ปากีสถาน (PSFTA)
PTA จํานวน 1 ฉบับ
3) ศรีลังกา – สิงคโปร (SLSFTA) (Comprehensive)
PTA
1) ศรีลังกา – อิหราน
1) ศรีลังกา – อินเดีย (Comprehensive)
ทวิภาคีที่อยูระหวางการเจรจา จํานวน 3 ฉบับ
2) ศรีลังกา – จีน
3) ศรีลังกา – ไทย
ตุลาคม 2561
ที่มา: 1 ViewsWire.eiu.com ; 2 https://www.trademap.org/ 3 กระทรวงพาณิชย www.tradereport.moc.go.th/
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ธนาคารแหงประเทศไทย ตารางที่ 74 ลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Inflow)
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https://aric.adb.org/fta-country

