เอกสารประกอบการบรรยาย
“รู้จริง ทาได้ ในบังกลาเทศ”
คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์
ประธานสภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศ
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สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
People's Republic of Bangladesh

ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : People's Republic of Bangladesh
พื้นที่ : 144,000 (ตารางกิโลเมตร) เมืองหลวง : กรุงธากา (Dhaka City)
ประธานาธิบดี : นาย อับดุล ฮามิด นายกรัฐมนตรี : ชีค ฮาซีนา
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ : นายอาบูล ฮัสซัน มามูด อาลี ประชากร : 162.9 ล้านคน
ภาษาราชการ : ภาษาบังกลา
วันชาติ : 26 มีนาคม 2517
ศาสนา : อิสลาม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต : 5 ตุลาคม 2515
ลักษณะประเทศ :





ที่ตง้ั ตัง้ อยู่ในภูมภิ าคเอเชียใต้ ติดกับอ่าวเบงกอล ระหว่างพม่ากับอินเดีย ละติจูดที่ 24.00 องศาเหนือ
ลองติจูดที่ 90.00 องศาตะวันออก
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของแม่นา้ ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้เป็ นทิวเขา
ภูมิอากาศ อากาศเขตร้อน ช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น (เดือนตุลาคม-มีนาคม) ช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนชื้น
(มีนาคม-มิถนุ ายน) หน้าฝนอากาศชื้น อบอุ่น และมีมรสุม (มิถนุ ายน-ตุลาคม)
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ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 285.817 พันล้านเหรียญสหรัฐรัฐ
สกุลเงิน : ตากา (1 ตากา = 0.39 บาท กรกฏาคม 2561)
GDP Per Capital : 1,677.00 เหรียญสหรัฐ อัตราเงินเฟ้ อ : ร้อยละ 5.57
GDP-Real Growth Rate : ร้อยละ 7.65
ทรัพยากรสาคัญ : แร่เหล็ก แมงกานีส ไมก้าโครไมต์ ก๊าซธรรมชาติเพชร ปิ โตรเลียม ถ่านหินผลิตผลทางการเกษตร
อุตสาหกรรมหลัก : ผ้าฝ้ ายสิง่ ทอ ปอกระเจา เสื้อผ้า อุตสาหกรรมการทาชา กระดาษหนังสือพิมพ์ ซีเมนต์ ปุ๋ยเคมี นา้ ตาล
มูลค่าการส่งออก : 34.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าส่งออกที่สาคัญ : เสื้อผ้าสาเร็จรูป ปอกระเจาและผลิตภัณฑ์จากปอกระเจา หนังปลาและอาหารแช่แข็ง
ตลาดส่งออกที่สาคัญ : สหรัฐอเมริกา เยอรมนีสหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส เนเธอรแลนด์ สเปน อิตาลี
มูลค่าการนาเข้า : 44.83 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้านาเข้าที่สาคัญ : เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภณั ฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสิง่ ทอ อาหารผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม ซีเมนต์
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ : จีน อินเดีย มาเลเซีย

สถิตสิ าคัญ ไทย –บังคลาเทศ
มูลค่าการค้ารวม : 1,317.43 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการส่งออก : 1,256.37 ล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าส่งออก : ข้าว เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ ด้ายและด้ายเส้นใย
ประดิษฐ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เส้นใยประดิษฐ์รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
มูลค่าการนาเข้า : 61.07 ล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้านาเข้า : เสื้อผ้าสาเร็จรูป เนื้อสัตว์สาหรับการบริโภค ผลิตภัณฑ์สง่ิ ทออื่นๆ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
ด้ายและเส้นใย เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สัตว์นา้ สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสาเร็จรู ป
เครื่องจักรไฟฟ้ าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ดุลการค้า : 1,195.30 ล้านเหรียญสหรัฐ
การท่องเที่ยว: ชาวบังกลาเทศเดินทางมาไทย 100,263 คน (2560)
สานักงานของไทยในบังกลาเทศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
สานักงานของบังกลาเทศในไทย : สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจาประเทศไทย
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ข้อมูลการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว : ไทย-บังคลาเทศ
การค้า
 ปริมาณการค้าไทย – บังกลาเทศยังอยู่ในระดับตา่ แต่บงั กลาเทศเป็ นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพสาหรับการค้า การลงทุน
สินค้าและบริการจากไทย
 ปัจจุบนั สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยได้รบั ความนิยมในบังกลาเทศ เพราะถือเป็ นสินค้ามีคุณภาพ ปัจจุบนั นัก
ธุรกิจไทยและบังกลาเทศได้ให้ความสนใจทีจ่ ะทาธุรกิจร่วมกันมากขึ้น เพราะบังกลาเทศมีค่าแรงตา่ และได้รบั สิทธิ
พิเศษทางการค้ายกเว้นภาษีหรือโควตาจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ดังนัน้ นักลงทุนไทยจึงสามารถใช้
บังกลาเทศเป็ นฐานผลิตส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้ได้ ไทยต้องการขยายการค้าในด้าน สิง่ ทอ ยา การเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องหนัง การก่อสร้าง และพลาสติก รวมทัง้ ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ขยายตลาดนักท่องเทีย่ ว
ตารางแสดง สินค้าส่งออก-นาเข้าของไทยกับบังกลาเทศ ในปี 2560 โดยเรียงลาดับตามมูลค่า1

อันดับที่

1

สินค้าส่งออก (ไทย)

สินค้านาเข้า (ไทย)

1

ข้าว

เสื้อผ้าสาเร็จรูป

2

เม็ดพลาสติก

เนื้อสัตว์สาหรับการบริโภค

3

ปูนซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์สง่ิ ทออื่นๆ

4

ผ้าผืน

เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

5

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

ด้ายและเส้นใย

6

เคมีภณั ฑ์

เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์

7

ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์

สัตว์นา้ สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสาเร็จรูป

8

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล

เครื่องจักรไฟฟ้ าและส่วนประกอบ

9

เส้นใยประดิษฐ์

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

10

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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รูปบุคคลสาคัญ
ชื่อ-ตาแหน่ ง
นาย อับดุล ฮามิด
ประธานาธิบดี

รูปภาพ

ชีค ฮาซีนา
นายกรัฐมนตรี
นางซะอีดะฮ์ มุนา ตัสนีม
เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ
ประจาประเทศไทย

นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์
เอกอัครราชทูตไทยประจา
บังกลาเทศ
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