Factsheet เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)








จีนปกครองฮ่องกงภายใต้หลักการ “หนึงประเทศ สองระบบ” ตั้งแต่วันที ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
เป็นเศรษฐกิจเสรีและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงทีสุดในโลก
มีระบบเศรษฐกิจทีเน้นภาคบริการมากทีสุดในโลก
เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ และการเงินของภูมิภาคเอเชีย
มีตลาดหุ้นทีใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของโลก
เป็นเมืองท่าปลอดภาษี และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน
มีนักท่องเทียวในปี ๒๕๕๙ มากถึง ๕๖.๖๕ ล้านคน (ในจ่านวนนี้เป็นนักท่องเทียว
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ๔๒.๗ ล้านคน
 ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากจีนภายใต้ข้อตกลง Closer Economic Partnership
Arrangement (CEPA) และกรอบความร่วมมือ Pan Pearl River Delta (PPRD)
พื้นที่
ภูมิประเทศ
ประชากร
ศาสนา
ภาษา
ชนชาติหลัก

๑,๑๐๓ ตร.กม. (เล็กกว่าไทยประมาณ๕๐๐ เท่า)
 น ดินแดน
ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลู
New Territories และเกาะเล็ก ๆ อีก ๒๓๕ เกาะ
๗.๓๑ ล้านคน (ไทยมีประชากร ๖๕ ล้านคน)
พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู
จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ
จีนฮัน (ร้อยละ ๙๕)

GDP
GDP per Capita
GDP Growth
ทรัพยากรธรรมชาติ
การค้ากับต่างประเทศ
การขยายตัวของการค้า
สินค้าส่งออกที่สาคัญ
สินค้านาเข้าที่สาคัญ

การค้ากับไทย

สินค้านาเข้าจากไทย
สินค้าส่งออกไปไทย
การลงทุนของฮ่องกง
ในไทย
การท่องเที่ยว
ธุรกิจสาคัญของไทย
ในฮ่องกง
จานวนคนไทย
ทีมประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารสูงสุด
(Chief Executive)
ผู้แทนจีนประจา
ฮ่องกง

ข้อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๙)
สกุลเงิน

USD ๓๑๖.๐๗ พันล้าน
(ไทย : USD ๓๙๐.๕๙ พันล้าน)
USD ๔๓,๖๘๑ (ไทย : USD ๕,๙๐๘)
ร้อยละ ๑.๕ (ไทย : ร้อยละ ๓.๒๓)
ฮ่องกงมีพื้นทีจ่ากัดและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ
เพือการส่งออก
USD ๙๗๘ พันล้าน
ลดลงร้อยละ ๓
ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/
บริโภค เครืองจักรและอุปกรณ์
เครืองจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้า
อุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้่ามันปิโตรเลียม

CPI
อุตสาหกรรมหลัก
มูลค่าการส่งออก
มูลค่าการนาเข้า
ตลาดส่งออกที่สาคัญ
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ

นางแคร์รี หล่า (กวางตุ้ง : หล่า เจง ยฺหวิตหง่อ)
(Carrie Lam)
นายจาง เสียวหมิง
(ผอ. สนง. ของรัฐบาลกลางประจ่าฮ่องกง)
นายเซีย เฟิง
(ผู้แทนพิเศษ กต. จีนประจ่าฮ่องกง)
พล. ท. ถาน เปิ่นหง
(ผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประจ่า
ฮ่องกง)
HKD (BHT ๔.๕๕ ต่อ HKD ๑ /
HKD ๗.๗๖ ต่อ USD ๑)
ร้อยละ ๒.๕ (ไทย : ลดลงร้อยละ ๑.๓)
บริการด้านการเงิน การค้าและ
โลจิสติกส์ การท่องเทียว
บริการด้านวิชาชีพ
USD ๔๖๒.๓ พันล้าน (-๑.๘%)
USD ๕๑๖.๔ พันล้าน (-๔.๑%)
จีน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน
สหภาพยุโรป สิงคโปร์
จีน ญีปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา

สถิติสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)
ในปี ๒๕๖๐ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๐ มีมูลค่าการค้ารวม USD ๗.๑๒ พันล้าน (เพิมขึ้นร้อยละ ๑๖.๖๗ จากช่วง
เดียวกันในปี ๒๕๕๙) โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที ๘ ของไทย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าการค้ารวม USD ๑๓.๐๗ พันล้าน (ลดลง
ร้อยละ ๒.๔๗ จากปี ๒๕๕๘ ) โดยไทยส่งออก USD ๑๑.๔๗ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๓.๐๓ จากปี ๒๕๕๘) และน่าเข้า USD ๑.๕๙
พันล้าน (เพิมขึ้นร้อยละ ๑.๗๓ จากปี ๒๕๕๘) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครืองประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สดและแห้ง เม็ดพลาสติก ข้าว
อัญมณี เงินแท่งและทองค่า เครืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เครืองจักรกลและส่วนประกอบ
สินแร่ โลหะอืน ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า แผงวงจรไฟฟ้า
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ ฮ่องกงมีมูลค่าการลงทุนในไทย USD ๑๑.๖๑ พันล้าน มากเป็นอันดับ ๕ ของไทย (ลดลงร้อยละ
๒๐.๑๔ จากช่วงเดียวกันในปี ๒๕๕๙) และไทยมีการลงทุนในฮ่องกงรวม USD ๑๑.๘๒ พันล้าน (เพิมขึ้นร้อยละ ๒๔.๑๐ จากช่วง
เดียวกันในปี ๒๕๕๙) มากเป็นอันดับ ๑ ของการลงทุนในต่างประเทศของไทย
ในปี ๒๕๕๙ มีนักท่องเทียวฮ่องกงเยือนไทย ๗๔๙,๖๙๔ คน (เพิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๙๖ จากปี ๒๕๕๘) และมีนักท่องเทียวไทยเยือน
ฮ่องกง ๕๙๔,๖๑๕ คน (เพิมขึ้นร้อยละ ๑๒.๓ จากปี ๒๕๕๘)
บริษัท การบินไทย ธ. กรุงเทพ ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. กสิกรไทย บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน เครือไทยเบฟเวอเรจ จ่ากัด (มหาชน) บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ในจ่านวนนี้ มีแรงงานไทยประมาณ ๔,๔๐๐ คน
สถานกงสุลใหญ่ฯ/ สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/ สนง. ศุลกากร/ สนง. แรงงาน/ ททท./ บ. การบินไทย จ่ากัด (มหาชน)/
สนง. เศรษฐกิจการลงทุน (สนง. ณ นครกว่างโจว)/ สนง. ฝ่ายการเกษตร (สนง. ณ นครกว่างโจว)
สถานะ ณ วันที ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

