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ข้อมูล/ สถานการณ์ปัจจุบนั ที่สาคัญ
 การเมืองบรูไนในปี 2014 ยังมีเสถียรภาพ การปกครองโดยใช้แนวทาง
ศาสนาอิสลามที่เคร่ง ครัดจะเป็นกฏเกณฑ์ส าคัญที่ส ร้างความสงบและเป็ น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยแก่ สั ง คม ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2014 บรู ไ น
ประกาศใช้กฎหมายอาญาอิสลามอย่างเป็นทางการ
 เศรษฐกิจบรูไนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2014 หดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงาน
ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซมี การปรับตัว
ลดลงในอัตราร้อยละ 11.7 จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่
พลังงาน ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า
ระดับราคาน้ามันและก๊าซในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2015 ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของบรูไน และรัฐบาลบรูไนสามารถนารายได้จากการ
ส่งออกพลังงานมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ ได้ และคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจของบรูไนในช่วงปี 2015 จะเติบโตประมาณร้อยละ 1.5 – 2.5
 การด าเนิ น การด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ โครงการก่ อ สร้ า ง
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานต่ า งๆ โครงการก่ อ สร้ า งอุ ท ยานเทคโนโลยี ด้ า น
การเกษตร การปรั บปรุง สนามบิ นนานาชาติ และโครงการท่าเรื อน้าลึกใน
Pula Muara Besar (เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในบรูไน) ซึ่งเป็นการดาเนินการที่
บรรจุอยู่ในแผน 5 ปี ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ระหว่างปี
2007-2012 และต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง แผนพั ฒ นาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10 ระหว่ า งปี
2013-2018
 บรู ไ นคาดการณ์ ว่ า ในปี 2568 ความต้ อ งการสิ น ค้ า ฮาลาลของโลกจะ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งบรูไนสามารถป้อนสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาล
ได้ โดยบรูไนกาลังมองหาตลาดในจีนที่มีประชากรมุสลิมมากกว่า 200 ล้านคน
รวมถึงตลาดในอาเซียน

สถิติการท่องเที่ยว ไทย-บรูไน
ไทยไปบรูไน
บรูไนมาไทย
(ข้อมูลปี 2013)
(ข้อมูลปี 2013)
จานวน (คน)
จานวน (คน)
14,064
14,304
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว (www.tourism.go.th)

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
(1) WTO บรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 1 มกราคม
1995
(2) ASEAN
วันที่ 7 มกราคม
1984
(3) Trans-Pacific Partnership Agreement
- ริ เริ่ มจากการเจรจาระหว่ างประธานาธิ บดี ชิลี นายกรั ฐมนตรี
นิวซีแลนด์และสิงคโปร์เพื่อจัดทาความตกลง The Pacific Three

ความสัมพันธ์ทวิภาคี
 ไทยกับบรูไนยังไม่มีการจัดทาความตกลงทางการค้า แต่มีการลงนามใน
“MOU ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-บรูไน (JC)” เมื่อวันที่ 27
กันยายน 1999 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ผ่านมาได้มีการ
จัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2003 ณ กรุงเทพฯ โดยได้
เห็ น ชอบให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ในการขยายการค้ า และการลงทุ น ระหว่ า งกั น
โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น

-2Closer Economic Partnership (P3 CEP) ในระหว่างการ
ประชุมผู้นาเอเปค ในปี 2002 และต่อมา บรูไนได้ขอเข้าร่วมการ
เจรจาก่อนการเจรจารอบสุดท้ายในเดือนเมษายน 2005
- ในการประชุมเอเปค ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2005 รัฐมนตรีเศรษฐกิ จ ของชิลี นิ วซีแลนด์ สิ งคโปร์
และบรูไน ได้ประกาศเจรจาการทาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน
มีชื่อว่า The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement (TPSEP) หรือ P4
- ปั จ จุ บัน ประกอบด้ วยสมาชิก 12 ประเทศ ซึ่ง อยู่ ร ะหว่า งการ
เจรจา ได้ แ ก่ บรู ไ น ชิ ลี นิ ว ซี แ ลนด์ สิ ง คโปร์ สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม มาเลเซีย เม็กซิโก แคนาดา และญี่ปุ่น
(4) Brunei - Japan Economic Partnership Agreement
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เห็นชอบใน
หลักการพื้นฐานของ BJEPA ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้า การ
ลงทุนและบริก าร รวมถึง ความร่วมมื อด้านพลังงานและการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยได้ เ ริ่ ม การเจรจาเมื่ อ วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2006 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ และสองฝ่ายได้ลง
นามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2007
(5) บรูไนและจีน ได้มีการลงนามความร่วมมือที่จะพัฒนาพื้ นที่ดิน
700 เฮกตาร์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งจีนกับบรูไนได้
พัฒนาการปลูกข้าวในเขต Belait โดยในทุกๆเดือนจะมีการนาพันธุ์
ข้าวจากจีน จานวน 2 พันธุ์เพื่อทดลองปลูกในเขตดังกล่าว
(6) บรูไนและฟิลิปปินส์ มีการลงนามข้อตกลง “Agreement on
Rice Research and Development” เพื่อกาหนดกรอบการ
ทางานของแผนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกัน
(7) บรูไนและสิงคโปร์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ “MOU on
Food, Agri-technology, Agriculture, Fisheries and Nature
and Biodiversity Conservation Cooperation” นอกจากนี้
สิงคโปร์มีแผนจะตั้งโรงงานขนาดใหญ่เพื่อช่วยพัฒนาและขยายพันธุ์
ข้าวแก่บรูไน

 ไทยและบรูไนเห็นชอบให้ จัดตั้งสภาธุรกิ จ ไทย-บรูไน (Thailand-Brunei
Business Council) เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ บาลและ
ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ แต่ปัจจุบันยังไม่มีก ารจัดตั้งสภาธุรกิจไทยบรูไนดังกล่าว

ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลเศรษฐกิจบรูไน ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ปี 2013)
Population (m)
GDP ( U$$ bn )
GDP per capita (U$$)
Real GDP growth (%)
Inflation (%)

บรูไน
0.41
16.1
39,659
-1.8
0.4

กัมพูชา
15.4
15.7
1,016
7.0
3.0

อินโดนีเซีย
248.0
870.3
3,510
5.8
6.4

ลาว
6.8
10.0
1,477
8.2
6.4

มาเลเซีย
29.6
312.4
10,548
4.7
2.1

เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์
64.9
97.5
56.4
272.0
869
2,790
7.5
7.2
5.8
2.9

การค้า บรูไน– โลก ปี 2013

สิงคโปร์
5.4
295.7
54,776
4.1
2.4

ไทย
64.9
385.0
5,647
2.9
2.18

เวียดนาม
89.7
170.6
1,902
5.4
6.6

-3มูลค่าการส่งออก 11.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการนาเข้า 3.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าส่งออก น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรและอุปกรณ์การ สินค้านาเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร
ขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์
ลาดับตลาดส่งออกที่สาคัญ ญี่ปุ่น 39.8% เกาหลีใต้ 16.3% อินเดีย แหล่งนาเข้าที่สาคัญ มาเลเซีย 21.9% สิงคโปร์ 19.1% สหรัฐฯ 11.9% จีน
7.6% ออสเตรเลีย 7.3% เวียดนาม 5.3% อินโดนีเซีย 4.7%
11.2% ญี่ปุ่น 5.8% ไทย 5.0%
สิงคโปร์ 4.4% ไทย 4.2%
การค้าไทย – บรูไนปี 2013
มูลค่าการส่งออก 166.20 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการนาเข้า 553.12 ล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าส่งออก
รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เหล็ก สินค้านาเข้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส้ำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซิเมนต์ โลหะ
จำกสั ต ว์ สิ น แร่ โ ลหะอื่ น ๆ เศษโลหะและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งจั ก รกลและ
หม้ อ แปลงไฟฟ้ าและส่ ว นประกอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ส่วนประกอบ เยื่อกระดำษและเศษกระดำษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยำนยนต์
ลาดับตลาดนาเข้าที่สาคัญ 40 (โลก) / 8 (อาเซียน)
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง
ลาดับตลาดส่งออกที่สาคัญ 75 (โลก) / 9 (อาเซียน)
สถิติการค้าไทย – บรูไน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
มูลค่าการค้า
การส่งออก
การนาเข้า

2009
2010
2011
2012
2013
2013 (ม.ค.-ต.ค.)
2014 (ม.ค.-ต.ค.)

226.57
227.15
269.05
632.89
719.33
606.90
658.31

117.39
128.65
137.04
190.75
166.20
139.56
120.39

109.19
98.50
132.01
442.14
553.12
467.34
537.91

ดุลการค้า

8.20
30.15
5.02
-251.40
-386.92
-327.78
-417.52

ที่มา: Economist Intelligence Unit; CIA the World Factbook; Department of Economic Planning and Development (Brunei); Ministry of
Commerce (Thailand)

สานักอาเซียน
ธันวาคม 2014

