สาธารณรัฐกินี (Republic of Guinea)
 ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเป็นประเทศแรก (ปี 2501) ตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเป็น
เวลานานหลายสิบปี เพิ่งมีการเลือกตั้ง ปธน. และเลือกตั้ง สส. ที่เป็นประชาธิปไตย
ครั้งแรกเมื่อปี 2553
 เป็น ปท. ยากจนซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุและพลังงาน (บอกไซต์ เพชร
ทองคา ไม้) โดยมีแร่บอกไซต์มากถึง 2 ใน 3 ของโลก ประชาชนส่วนใหญ่ทาการเกษตร
(ร้อยละ 76) แต่รายได้จากการเกษตรมีน้อย (เพียงร้อยละ 22 ของ GDP)
 ในปี 2547 ไทยบริจาคเงินจานวน 10,000 USD ให้แก่กินี เนื่องจากกินีประสบปัญหาขาด
แคลนอาหาร
 กินีติดค้างชาระค่าข้าวไทย ประมาณ 1.29 ล้าน USD มาตั้งแต่ปี 2525 และขอผ่อนผัน
การชาระหนี้ข้าวมาโดยตลอด
 ยังคงมีปัญหาทางด้านการเมือง ในประเด็นการสร้างความสมานฉันท์ของกลุ่มชาติพันธุ์
การปฏิรปู ทหาร การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการบริการของรัฐ
 นายอาลฟา กงเด (Alpha Condé) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐกินี เดินทางมาเยือนไทย
อย่างเป็นทางการ (Official Visit) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นการเยือน
ระดับสูงครั้งแรกระหว่างไทยกับกินี
 กินีได้จัดการเลือกตั้ง ปธน. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2558 ซึ่งนายอาลฟา กงเด ได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่ง ปธน. สมัยที่สอง
 WHO ได้ประกาศให้กินีเป็นเขตปลอดไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558 และต่อมา เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2559 สธ. ได้ประกาศยกเลิกกินีจากการ
เป็นประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ได้เกิดการระบาด
ของเชื้อไวรัสอีโบลาในกินีอีกครั้งเมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2559 จึงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป

245,857 ตารางกิโลเมตร
ประธานาธิบดี นายอาลฟา กงเด (เข้ารับตาแหน่งเมื่อ 21 ธ.ค. 2553)
(เล็กกว่าไทยครึ่งหนึ่ง)
(Mr. Alpha Condé)
กรุงโกนากรี (Conakry)
นายกรัฐมนตรี นายมามาดี ยูลา (เข้ารับตาแหน่งเมื่อ 4 ม.ค. 2559)
12.65 ล้านคน (ประมาณการปี 2559)
(Mr. Mamady Youla)
ฝรั่งเศส
รมว.กต.
นางมากาเล กามารา (เข้ารับตาแหน่งเมื่อ 4 ม.ค. 2559)
(Mrs. Makalé Camara)
อิสลาม ร้อยละ 85 คริสต์ ร้อยละ 8 ความเชื่อดั้งเดิม ร้อยละ 7
2 ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 15 เมษายน 2526

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ประมาณการปี 2558)

GDP 6.6 พันล้าน USD (ไทย: 397.6 พันล้าน USD) (2559)
สกุลเงิน ฟรังก์กินี (GNF) (1 บาท = 267.843 GNF) (สถานะ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2560)
GDP per Capita 531.3 USD (ไทย: 5,893.9 USD) (2559)
เงินทุนสารอง 302.8 ล้าน USD (ไทย: 171.9 พันล้าน USD) (2559)
Real GDP Growth ร้อยละ 0.1 (ไทย: ร้อยละ 3.2) (2559)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 9.7 (2557) (ไทย: ร้อยละ 0.3) (2559)
ทรัพยากรธรรมชาติ
บ็อกไซต์ (มีปริมาณกว่าครึ่งหนึ่งของโลก) แร่เหล็ก เพชร ทองคา ยูเรเนียม พลังงานน้า ปลา เกลือ
อุตสาหกรรมหลัก
บ็อกไซต์ ทอง เพชร เหล็ก การสกัดอะลูมเิ นียม อุตสาหกรรมเบา การแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โลหะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ขนส่ง สิ่งทอ ธัญพืช และผลิตภัณฑ์อาหาร
ตลาดนาเข้าทีส่ าคัญ
จีน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
สินค้าส่งออกทีส่ าคัญ บ็อกไซต์ อะลูมิเนียม ทองคา เพชร กาแฟ ปลา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตลาดส่งออกที่สาคัญ อินเดีย สเปน รัสเซีย เยอรมนี ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ยูเครน

สถิติที่สาคัญไทย-กินี (ประมาณการปี 2559)

มูลค่าการค้าไทย-กินี 50.43 ล้าน USD (ไทยส่งออก 47.15 ล้าน USD ไทยนาเข้า 3.27 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 43.88 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย ข้าว เครือ่ งดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสาอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว
สินค้านาเข้าจากกินี ด้ายและเส้นใย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
(ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ 2559)
การลงทุน
ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน (2559)
การท่องเที่ยว
ชาวกินีมาไทย 1,235 คน (2559)
คนไทยในกินี
0 คน (ข้อมูลจาก สอท. ณ กรุงดาการ์ ก.พ. 2559)
การตรวจลงตรา
ขอรับการตรวจลงตราได้ที่สถานเอกอัครราชทูตกินี (ที่ใกล้ที่สุดคือ สถานเอกอัครราชทูตกินี ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์)
สานักงานของไทยที่ดูแลกินี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
สานักงานของกินีที่ดูแลไทย กรุงเทพฯ (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) (กสม. กินีประจาไทยคือนายสมาน ไกรคุ้ม) /สถานเอกอัครราชทูตกินีประจามาเลเซีย
กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ พฤษภาคม 2560
ข้อมูลจาก World Bank

