สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives)
 เป็ นแหล่งปลาทูน่าที่สาคัญ ทูน่าแช่แข็งเป็ นสินค้ าหลักที่ไทยนาเข้ า
 สภาวะโลกร้ อนอาจทาให้ มลั ดีฟส์จมใต้ ทะเล ภายในปี 2557 รัฐบาลมัลดีฟส์ จึงให้
ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ในเวทีระหว่างประเทศ
 เป็ นสมาชิกกลุม่ SAARC และ OIC
 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ดร. Mohamed Waheed รองประธานาธิบดีมลั ดีฟส์ได้
เข้ ารับตาแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 5 ภายหลังจากประธานาธิบดี Mohamed
Nasheed ลาออกจากตาแหน่ง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ชมุ นุมประท้ วงต่อต้ านรัฐบาล
กาลังปฏิรูประบบการเมืองเพื่อไปสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตยและการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน
 ทังสองฝ่
้
ายกาลังอยูร่ ะหว่างการสรุปการเจรจาจัดทาความตกลง Comprehensive
Framework Agreement for Cooperation ซึง่ ครม. ได้ อนุมตั ิการลงนามแล้ ว
 กต. มัลดีฟส์ ได้ ออกอนุมตั ิบตั รให้ กบั กงสุลกิตติมศักดิไ์ ทยประจามัลดีฟส์ (นาย
Mohamed Salih) เมื่อ 5 สิงหาคม 2552 และ กต. โดย สกส. (กิตติมศักดิ์) ณ กรุงมาเล
ได้ เปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อ 2 ธันวาคม 2552
 มัลดีฟส์เสนอแต่งตังเอกอั
้ ครราชทูตมัลดีฟส์/ประเทศไทย ถิ่นพานักที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
เป็ นคนแรก (นาย Mohamad Zaki) และได้ เข้ าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตัง้ เมื่อ 7
มกราคม 2553
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่

300 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 0.06% ของไทย)

เมืองหลวง

กรุงมาเล

ประชากร

394,451คน (2554)

ภาษาราชการ

ดิเวฮี

ศาสนา

อิสลาม นิกายซุนนี

ประมุข

ประธานาธิบดีโมฮาเม็ด วาฮีด (Dr. Mohamed Waheed)

รมว. กต.

นายอาห์เม็ด นาซีม (Mr. Ahmed Naseem)

วันชาติ

26 มิถนุ ายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

21 มิถนุ ายน 2522
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2553)

GDP

2.1 พันล้ าน USD (ไทย: 355 พันล้ าน USD)

GDP per Capita

8,400 USD (ไทย: 5,257.9 USD)

Real GDP Growth

ร้ อยละ 6.5 (ไทย: ร้ อยละ 1.5)

สกุลเงิน

รูฟียา (1 บาท = 0.48 รูฟียา) (สถานะ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

เงินทุนสารอง

34.2 พันล้ าน USD (ไทย: 178 พันล้ าน USD)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ 4.7 (ไทย: ร้ อยละ 3.4)

ทรั พยากรธรรมชาติ

สัตว์ทะเล ปลาทูน่า

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปปลา การท่องเที่ยว

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

น ้ามัน สินค้ าอุปโภคบริโภค

ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ

สิงคโปร์ ศรี ลงั กา อินเดีย

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

ปลาและผลิตภัณฑ์จากทะเล

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

ไทย อังกฤษ ศรี ลงั กา
สถิตทิ ่ ีสาคัญไทย-มัลดีฟส์ (2554)

มูลค่ าการค้ าไทย-มัลดีฟส์

108.72 ล้ าน USD (ไทยส่งออก 68.30 ล้ าน USD ไทยนาเข้ า 40.42 ล้ าน USD ไทยได้
ดุลการค้ า 27.89 ล้ าน USD)

สินค้ าส่ งออกของไทย

ผลิตภัณฑ์พลาสติก เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป ซีเมนต์ รถจักรยานยนต์และชิ ้นส่วน เฟอร์ นิเจอร์
และส่วนประกอบ

สินค้ านาเข้ าจากมัลดีฟส์

อาหารทะเลสด แช่เย็น และแช่แข็ง เรื อและชิ ้นส่วน สิ่งทอ สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การลงทุน

นักธุรกิจไทยเข้ าไปทาธุรกิจในมัลดีฟส์จานวนหนึง่ อาทิ การก่อสร้ าง ร้ านอาหาร โรงแรม
ห้ องเย็น และการพาณิชย์

การท่ องเที่ยว

นักท่องเที่ยวมัลดีฟส์มาไทย 8,343 คน และนักท่องเที่ยวไทยไปมัลดีฟส์ 5,397 คน

คนไทยในมัลดีฟส์

ประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ทางานกระจัดระจายตามเกาะต่าง ๆ ในภาค
ก่อสร้ าง ธุรกิจสปา และพ่อครัว

การตรวจลงตรา

ไม่มีความตกลงยกเว้ นการตรวจลงตราระหว่างกัน / บุคคลสัญชาติไทยได้ รับยกเว้ นการ
ตรวจลงตรา (พานักได้ ไม่เกิน 30 วัน)
กรุงมาเล (สถานกงสุลกิตติมศักดิ)์ มีกงสุลกิตติมศักดิไ์ ทยประจามัลดีฟส์ คือ นาย
Mohamed Salih
กรุงเทพฯ (สถานกงสุลกิตติมศักดิ)์ มีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิม์ ลั ดีฟส์ประจาไทย คือ นาย
สนัน่ อังอุบลกุล

สานักงานของไทยในมัลดีฟส์
สานักงานของมัลดีฟส์ ในไทย

กองเอเชียใต้ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ธันวาคม 2555

