สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
(Timor-Leste)
ข้อมูลสาคัญ
 เป็ น ประเทศที่ เ พิ่ ง ได้ รั บ เอกราชอย่ า งสมบู ร ณ์ เ มื่ อ วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2545
(2002) จึงอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ และประสบปัญหาภายใน เช่น ปัญหา
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อั ต ราการว่ า งงานสู ง ขาดแคลนสิ่ งอ านวยความ
สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น
 ให้ความสาคัญต่อสาขาพลังงาน ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพ โดยรัฐบาลได้วางแผน
แม่บทระยะยาวสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและธุรกิจต่อเนื่องที่
ชายฝั่ งทางตอนใต้ (southcoast) โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ร่ ว มเพื่ อ การพั ฒ นา
ปิโตรเลียม (Joint Petroleum Development Area : JPDA) และปัจจุบัน
ติมอร์ฯ ได้จัดตั้งบริษัท TimorGAP (Timor Gas and Petroleum Company)
โดยขณะนี้ส่วนแบ่งระหว่างติมอร์ฯ กับออสเตรเลียตามข้อตกลงในพื้นที่ JPDA คือ
50 : 50 ซึ่งไทยยังมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมและลงทุนได้
 The Economist Intelligence Unit (EIU) คาดการณ์ว่าในปี 2018-2019
เศรษฐกิจของติมอร์-เลสเตจะดีขึ้นเล็กน้อย จากภาคการผลิตน้ามันที่คาดว่าจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์ราคาน้ามันในตลาดโลกที่น่าจะปรับตัวสูงขึ้น
การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
เมืองหลวง กรุงดิลี (Dili)
ประธานาธิบดี นายฟรานซิสโก กูแตร์เรส
พื้นที่
14,870 ตร.กม.
ประชากร
1.3 ล้านคน (2560)
(President H.E. Dr. Francisco “Lu-Olo” Guterres)
ภาษาทางการ ภาษาโปรตุเกสและเตตุน (ภาษาราชการ) ภาษาอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรี นายมารี อัลกาตีรี
ภาษาอังกฤษ (ภาษาอื่นๆ)
(Mr. Mari Alkatiri)
ศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (96.9%) อิสลาม (0.3%)
รมว.พาณิชย์และอุตสาหกรรม Mr. António da Conceição
คริสต์นิกายโปแตสแตนท์ (2.2%) อื่นๆ (0.5%)
วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย 20 พฤษภาคม 2545
หมายเหตุ: ไม่มสี านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศตั้งอยู่
ข้อมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
2559
2560
ทรัพยากร ทองคา ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ แมกกานีส หินอ่อน
GDP (US$ bn.) (Current prices)
2.7
2.7
ผลิตภัณฑ์เกษตร กาแฟ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง มันฝรั่งหวาน
GDP per capita (US$)
2,230
2,190
ถั่วเหลือง กะหล่าปลี มะม่วง กล้วย วานิลา
Real GDP growth (% change yoy)
5.0
4.0
อุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ สบู่ สินค้าหัตถกรรม เสื้อผ้าขนสัตว์
2
การค้าติมอร์-เลสเต-โลก 2559 (พันเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 161,800
มูลค่าการนาเข้า 511,704
สินค้าเข้า อาหาร น้ามัน น้ามันก๊าซ เครื่องจักร
สินค้าออก กาแฟ ไม้จันทน์ หินอ่อน (ไม่รวม น้ามัน)
ตลาดส่งออกสาคัญ สหรัฐฯ (ร้อยละ 40.90) เยอรมัน (ร้อยละ 15.40) แหล่งนาเข้าสาคัญ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 30.01) สิงคโปร์ (ร้อยละ
จีน (ร้อยละ 10.89) ฮ่องกง (ร้อยละ 6.94) มาเลเซีย (ร้อยละ
แคนาดา (ร้อยละ 10.40) เบลเยี่ยม (ร้อยละ 9.60) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 19.90)
6.50) ไทย (ร้อยละ 2.46)
5.80) ไทย (ไม่พบข้อมูล)
การค้าไทย-ติมอร์-เลสเต 25603 (พันเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 18,872
มูลค่าการนาเข้า 220
สินค้าออก เช่น ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้าตาลทราย สินค้าเข้า เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์
น้ามันสาเร็จรูป เครื่องสาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
อาหารทะเลกระป๋อ งและแปรรู ป ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ไดโอด
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ธัญพืช เป็นต้น
ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนา สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง เป็นต้น
อันดับตลาดส่งออก อันดับ 132
อันดับแหล่งนาเข้า อันดับ 186
อัตราขยายตัว +124.59%
อัตราขยายตัว -99.42%
3
สถิติการค้าไทย – ติมอร์-เลสเต (พันเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนาเข้า
ดุลการค้า
2556
186,170
4,830
181,340
-176,510
2557
40,710 (-78.13 %)
40,710 (+742.42%)
0.00 (-100%)
+40,710
2558
35,680 (-12.36%)
16,470 (-59.54 %) 19,210 (+3,841,780%)
-2,740
2559
46,110 (+29.23%)
8,400 (-48.97%) 37,700 (+96.28%)
-29,300
2560
19,092 (-58.59%)
18,872 (+124.59%)
220 (-99.42%)
+18,653
ที่มา : 1 dfat.gov.au ; 2 cia.gov; 3 กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th/

การลงทุนไทย-ติมอร์-เลสเต
การลงทุนทางตรงของไทยในติมอร์-เลสเต
-ไม่มีข้อมูล-

การลงทุนทางตรงของติมอร์-เลสเตในไทย
-ไม่มีข้อมูล-

ธุรกิจไทยรายสาคัญที่เข้าไปลงทุนในติมอร์-เลสเต
-ไม่มีข้อมูล-

ธุรกิจติมอร์-เลสเตรายสาคัญที่เข้ามาลงทุนในไทย
-ไม่มีข้อมูล-

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow)),
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ FTA ของติมอร์-เลสเตในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
WTO APEC
ASEAN
CPLP

ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-ติมอร์-เลสเต

เป็นประเทศผูส้ ังเกตการณ์
เป็นสมาชิกกลุ่ม CPLP (Community of Portuguese Language
Countries) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยโปรตุเกส บราซิล เคปเวิร์ด โมซัมบิค
เซาโตเม่และปรินเซเป แองโกลา กีนีบิเซา อิเควทอเรียลกินี และติมอร์-เลสเต
มีลักษณะร่วมกันคือการใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ และมีความ
ร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการศึกษา โดยปัจจุบันบราซิล
ได้ให้ความช่วยเหลือติมอร์-เลสเตในหลายด้าน ทั้งการสนับสนุนโครงการนา
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste Recycling) ผ่านทางกองทุนร่วมกับอินเดีย
และแอฟริกาใต้ (IBA Fund) การที่ติมอร์-เลสเตเข้าเป็น Directorate ของ
บราซิลใน IMF และให้บราซิลเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของติมอร์ฯ ใน IMF
รวมทั้งการที่บราซิลให้ความสนใจลงทุนในด้านการศึกษาด้วย
ยังไม่มีการจัดทาความตกลงทางการค้าระหว่างกัน

ที่มา https://aric.adb.org/fta-country

ส่วนบริหารงานทวิภาคี
สานักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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