
เล่าเร่ืองมัลดีฟส์ 

โดย  ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ 
14 ตุลาคม 2558 



 

เจนไน 



ประชากร             3 แสนคน 
นกัทอ่งเท่ียว         1 ล้านคน  
รายได้หลกั            การทอ่งเท่ียว (70%) / ประมง 
 
ภาคการผลิต 
 
ผืนดิน     
 
เกาะทัง้หมด            1,900 เกาะ 
เกาะท่ีมีคนอาศยั        200 เกาะ 
เกาะท่ีพฒันาแล้ว  80 เกาะ 
 
รายได้เฉล่ียต่อหวั 6,686ดอลลาร์สหรัฐ 
โรงแรม/รีสอร์ท       90 แหง่ 
ศาสนา                   อิสลาม 

มีน้อยมาก  ต้องน าเข้าเกือบทกุอยา่ง      

300 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง 

แหลง่ทอ่งเท่ียวชัน้น าของโลก  



 บริการ 
60% 

(ท่องเท่ียว 

28%) 

อ่ืนๆ 
40% 

โครงสร้าง GDP มัลดีฟส์ 

เกษตร/ ประมง-33% - ทนู่า  
อตุฯ  7% เสือ้ผ้า ตอ่เรือเลก็ หตัถกรรม  



 

สง่ออกทนู่าเป็นหลกั 

นโยบายการค้า - การยกเลกิโควตาการน าเข้าและเปิดเสรีการ
สง่ออก 



 

โรงแรมระดบัโลกในมลัดีฟส์ -Hilton, Four Seasons, Club Med และ 
One & Only , ดสุิต   เซนทารา 

ธนาคารดงัระดบัโลก Hong-Kong  and 
Shanghai, Standard Sharterd  

http://www.multiplustravel.com/mticket_th/newssub.php?id=26
http://www.multiplustravel.com/mticket_th/newssub.php?id=26
http://www.multiplustravel.com/mticket_th/newssub.php?id=26


 



 

สญัชาตินกัทอ่งเท่ียวจากยโุรปที่ส าคญัคืออิตาลี ฝร่ังเศส 
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และองักฤษ ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และจีน 

นกัทอ่งเท่ียวของมลัดีฟส์เป็นนกัทอ่งเท่ียว
ระดบับนเป็นสว่นมาก 



 



 

 สินค้าส่งออกส าคัญ มีชนิดเดียวคือ ปลา  โดยเฉพาะปลาทูน่า 
มูลค่าการส่งออกปี 2557  166 ล้านเหรียญสหรัฐ 
         ตลาดส่งออกส าคัญ ( ปี 2557)ได้แก่ ประเทศไทย 19%, 
ฝรั่งเศส 13.5%, สหรัฐ 11%,  
         มูลค่าการน าเข้าปี 2556: 1.406 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
         สินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เสื้อผ้า สินค้ากึ่ง
ส าเร็จรูป 
       และสินค้าทุนผลิตภัณฑ์อาหาร   เรือspeedboat   
         

 แหล่งน าเข้าส าคัญ (2551) ได้แก่ สิงคโปร์ 18% UAE 18%,  อินเดีย 9%, 
มาเลเซีย 8.3 % จีน6.7 % ศรีลังกา 5.7 % ไทย5.5 % 



รวม 124.96 

EXPORT 85.37 

Import 39.59 
ดลุการค้า 45.78 
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การค้าไทย-มัสดีฟส์ 2554-2557 



 

การค้ากับประเทศไทย 
        ไทยส่งออก ได้แก่ สินค้า อุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์
พลาสติก เสื้อผ้าส าเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปสินค้าเครื่องก่อสร้าง  เช่น
ปูนซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
         การน าเข้า ปลาทูน่า 

http://jpegstories.com/a-maldives-experience/olympus-digital-camera-10/


ภาษี 
- ภาษีนกัท่องเท่ียว 8 เหรียญต่อหวัต่อคืน 

- ภาษีก าไรธุรกิจ เกบ็ 15% หากก าไรเกิน 32,425 เหรียญสหรัฐ 
- ภาษีสินคา้และบริการส าหรับนกัท่องเท่ียว 12% 

- ค่าท่ีพกั เร่ิมตน้ท่ี 15,843.74 THB 

ภาษนี าเข้า 
สัตวมี์ชีวิต  35% 

เน้ือหมู/ผลิตภณัฑ ์ 35% 

เน้ือสัตวอ่ื์นๆ 25% 

ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์25% 

ผกั ผลไม ้กาแฟ 15% 

กระดาษมวนบุหรี 50% 



 



 



 



 

http://www.marinaboutiqe.com/view-activities.php?id=2


 

 Hulhumale project 2020 
เขตเมืองหลวง 2 

Marina-อูเ่รือยอร์ช 

กรุง มาเล เมืองหลวง 

โครงการเมกะโปรเจคของมัลดีฟส์ 



• ยา่นท่ีพกัอาศยั ยา่นการค้าและยา่นอตุสาหกรรมเบา 
• อูจ่อดเรือยอร์ช มารีนา่ ตัง้อยูใ่นเขต Hulhumale  สามารถจอดเรือได้ 76 ล า ในเขต

มารีนาจะมีร้านอาหารร้านกาแฟ สถานบนัเทิง สปา และการบริการอ่ืนๆ ได้แก่ สถานีเติม
น า้มนัและน า้ เป็นต้น  

•  Medical tourism Hub  
• ศนูย์ศิลปและวฒันธรรม (Arts and Cultural Center)  -entertainment 

complex 
• ยา่นอาคารส านกังานขนาดใหญ่ (Office Tower) - เพ่ือเป็นย่านธุรกิจท่ีทนัสมยั 

รองรับการเป็นศนูย์กลางธุรกิจในอนาคตเชน่เดียวกบัดไูบ 
• ยา่นท่ีพกัอาศยักึ่งยา่นธุรกิจ (Mix-Residential)  
• โรงเรียนนานาชาติ 

 

 Hulhumale project 2020 
เขตเมืองหลวง 2 





 

โอกาสอ่ืนๆ -Supply สินค้าทกุชนิดให้โรงแรม และยา่นธุรกิจ
Hulhumale 
-สร้าง สยามนิรมิตใน Hulhumale 
-ตัง้โรงแรม 
-- ร่วมมือ Medical hub, welness,spa 
-- เช่ือมเครือข่ายการเดินเรือส าราญ และเรือยอร์ช 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.travelnics.com/maldives-travel-guide.html&ei=2LrhVOrDCNfluQTH5oCwAQ&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNEIOu05yy_XrgzxDSa7k8ScQkiCmw&ust=1424165712691707


 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Be a Gift to the World  
สาครนคร 

HK2 



The Philippines 
 จดุเดน่ของฟิลปิปินสต์อนนีค้อืการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงู
เฉลีย่ 7.4% ตอ่ปี โดยไดแ้รงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิส าคญัคอืการ
เตบิโตในภาคบรกิาร ( 60% ของ GDP)  ซึง่จา้งแรงงานกวา่ 
50% ของแรงงานทัง้หมด  ธรุกจิในภาคบรกิารทีเ่ป็นดาวเดน่
ของฟิลปิปินส ์คอืการบรกิารธรุกจิผา่นสือ่ IT หรอื Business 
Process Outsourcing (BPO) 

แหลง่รายไดท้ีส่ าคัญอกีแหลง่คอืการโอนเงนิกลับประเทศของแรงงาน 
ฟิลปิปินสโ์พน้ทะเล  (Philippines Oversea Workers-POW) (12.6 
ลา้นคนเป็นอันดับที ่3 ของโลกรองจากอนิเดยีและจนี เป็นรายไดท้ีม่าก
ถงึ 10% ของ GDP  มมีลูคา่ถงึ 24.2 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯในปี 2557  

เมือง IT  

เนน้ตลาดในประเทศ 

Population: 100 million 

GDP per capita (US$) 3,037 



The Philippines  


