มองโกเลีย (Mongolia)

 มีแร่ธาตุจานวนมาก โดยเฉพาะ ทองแดง ทองคา ถ่านหิน ยูเรเนียม มีศักยภาพเป็นแหล่ง
วัตถุดิบสาหรับไทย หรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม อาทิ จีน รัสเซีย
 ต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอาเซียน เพื่อคานอานาจจีน และรัสเซีย
 เป็นพันธมิตรกับไทยในกิจการระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคง
การพัฒนาในกรอบสหประชาชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ความเป็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
1.5 ล้าน ตร.กม. (ใหญ่กว่าไทย 3 เท่า) ประธานาธิบดี นาย Tsakhiagiin Elbegdorj (ซักเคีย แอลแบคดอร์จ)
เมืองหลวง
กรุงอูลานบาตอร์
นายกรัฐมนตรี นาย Chimediin Saikhanbileg (ชิเม็ดอิน ไซคานบิเล็ค)
ประชากร
2.8 ล้านคน
รมว. กต.
นาย Lundeg Purevsuren (ลันเดก พูเร็ฟสูเรน)
ภาษาราชการ
มองโกล
วันชาติ
11 กรกฎาคม
ศาสนา
พุทธนิกายลามะ (ร้อยละ 50)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย
5 มีนาคม 2517
ข้อมูลเศรษฐกิจ (2556)
GDP
US$ 11.52 พันล้าน (ไทย : US$ 387.3
สกุลเงิน
ตูริก (Tugriks - MNT) โดย 1,000 MNT ประมาณ
พันล้าน)
17.62 บาท (ตุลาคม 2557)
GDP per Capita
US$ 4,056.40 (ไทย : US$ 5,778.98)
เงินทุนสารอง US$ 2 พันล้าน (ไทย : US$ 175.262 พันล้าน )
Real GDP Growth
ร้อยละ 11.8 (ไทย : ร้อยละ 2.9)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 9.2 (ไทย : ร้อยละ 2.2)
ทรัพยากรสาคัญ
ทองแดง ทองคา ถ่านหิน ยูเรเนียม แร่เหล็ก เงิน สังกะสี และปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมหลัก
เหมืองแร่ (ร้อยละ 31 ของ GDP ปี 2553 โดยเฉพาะทองแดงและยูเรเนียม) เนื้อสัตว์ (ม้า แกะ) และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
อาทิ สิ่งทอจากขนแกะ
สินค้าส่งออกสาคัญ
แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และเครื่องนุ่งห่ม
ตลาดส่งออกสาคัญ
จีน (ร้อยละ 81.8) แคนาดา (ร้อยละ 8.1) สหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ร้อยละ 5.6) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 3.4)
รัสเซีย (ร้อยละ 3.1) ไทยอันดับที่ 39 (ร้อยละ 0.001)
สินค้านาเข้าสาคัญ
เครื่องจักรกล น้ามัน อาหาร โลหะ เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม
ตลาดนาเข้าสาคัญ
จีน (ร้อยละ 42.1) รัสเซีย (ร้อยละ 25.9) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 5.2) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 4.8) ไทยอันดับที่ 20 (ร้อยละ
0.1)
สถิติที่สาคัญไทย-มองโกเลีย (2556)
มูลค่าการค้ารวม
ระหว่างเดือนมกราคมถึง ตุลาคม 2557 มีมูลค่าการค้ารวม US$ 11.67 ล้าน (ไทยส่งออก US$ 11.02 ล้าน
และนาเข้า US$ 0.65 ล้าน) ในปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม US$ 15.23 ล้าน (ไทยส่งออก US$ 15.14 ล้าน และนาเข้า
US$ 0.09 ล้าน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21 จากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม US$ 13.69 ล้าน ทาให้ในปี 2556
มองโกเลียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 158 ของไทย เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 136 และเป็นแหล่งนาเข้าอันดับที่ 178
สินค้าส่งออกของไทย
ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและ
ส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
สินค้านาเข้าของไทย
เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ถ่านหิน เสื้อผ้าสาเร็จรูป และ
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุนของไทยในมองโกเลีย ยังมีจากัด เนื่องจากเป็นตลาดเล็ก ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดจากัด อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนไทยเริ่มสนใจเข้าไป
ลงทุนในมองโกเลียในสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (บ. บ้านปู จากัด) และสาขาการบริการทางการแพทย์
(โรงพยาบาลบารุงราษฎร์)
คนไทยในมองโกเลีย
ประมาณ 30-40 คน ประกอบอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทย และเป็นพ่อครัวร้านอาหารไทย รวมทั้ งมีส่วนหนึ่ง
สมรสกับชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพอยู่ในมองโกเลีย หรือแต่งงานกับชาวมองโกเลีย และ จนท. บ. บ้านปู

สนง. ไทยในมองโกเลีย
สนง. มองโกเลียในไทย

สอท. ณ กรุงปักกิ่งมีเขตอาณาครอบคลุมถึงมองโกเลีย และ Mr. Lhagvaa lhagvasuren เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์
ของไทยประจามองโกเลีย
สอท. มองโกเลียประจาประเทศไทย (ออท. ปัจจุบัน คือ H.E. Mr. Chimeddorj Battumur) และ
นายวิวิศน์ เตชะไพบูลย์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลียประจาประเทศไทย
สถานะวันที่ 15 ธันวาคม 2557

