บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)





 พึ่งพาไทยในเรื่องข้าว น้าตาลและแรงงานก่อสร้าง
พื้นที่
เมืองหลวง
ประชากร

๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร
(ประมาณจังหวัดนครพนม)
บันดาร์เสรีเบกาวัน
๔๐๑,๘๙๐ คน

มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นองค์ประมุขและผู้นารัฐบาล
ปรัชญาแห่งชาติคือราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Malay Islamic Monarchy – MIB)
เริ่มบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเมื่อ ๑ พ.ค. ๒๕๕๗
ต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและลดการจ้างแรงงานต่างชาติ รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรตามแผนพัฒนาระยะยาว (WAWASAN ๒๐๓๕)
 มีนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะด้านการเกษตร
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นโอกาสขยายช่องทางการค้าและบริการของไทยให้
กว้างขึ้น
ข้อมูลทั่วไป
พระประมุขและ
นายกรัฐมนตรี
รมว.กต.

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
Waddaulah) สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ ๒๙
คนที่ ๑ เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ (Prince Mohamed Bolkiah)
คนที่ ๒ เปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ็อก เซง (Pehin Dato Lim Jock Seng)

ภาษาราชการ
ศาสนา

มาเลย์
วันชาติ
๒๓ กุมภาพันธ์
อิสลาม (๖๗%) พุทธ (๑๓%) คริสต์ (๑๐%) และ วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย
๑ มกราคม ๒๕๒๗
อื่น ๆ (๑๐%)
ข้อมูลเศรษฐกิจ (๒๕๕๖ - ๕๗)
GDP
๑๖.๑๑๑ พันล้าน USD (๒๕๕๖)
สกุลเงิน
ดอลลาร์บรูไน (๑ ดอลลาร์บรูไน ประมาณ ๒๕.๑๒๗ บาท
(ไทย: ๓๘๐ พันล้าน USD สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
สถานะ ๑๕ ธ.ค. ๕๗)
เงินทุนสารอง
GDP per Capita
๓๘,๕๖๓ USD (๒๕๕๖)
๓.๓๙๘ พันล้าน USD (๒๕๕๖) (ไทย: ๑๖๑.๕๗๒ พันล้าน
(ไทย: ๕,๕๔๕ USD สถานะ ส.ค. ๒๕๕๗)
USD สถานะ ก.ย. ๕๗)
Real GDP Growth
ร้ อ ยละ ๑.๘ (๒๕๕๖) (ไทย: ร้ อ ยละ ๑.๕-๒.๐ อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ ๐.๔ (๒๕๕๖) (ไทย: ร้อยละ ๒.๑๖ สถานะ ส.ค.
คาดการณ์ปี ๒๕๕๗)
๒๕๕๗)
ทรัพยากรสาคัญ
น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมหลัก
น้ามัน อาหาร (สินค้าเกษตรและประมง) และเสื้อผ้า
สินค้าส่งออกที่สาคัญ
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
ตลาดส่งออกที่สาคัญ
ญี่ปุ่น อาเซียน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อินเดีย
สินค้านาเข้าที่สาคัญ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ
อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน
มูลค่าการค้ารวม

สินค้าส่งออกของไทย
สินค้านาเข้าจากบรูไน

การลงทุน

การท่องเที่ยว

สถิติที่สาคัญไทย - บรูไนดารุสซาลาม (๒๕๕๖ – ๕๗)
ในปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าการค้ารวม ๗๑๙.๓๓ ล้าน USD ไทยนาเข้า ๕๕๓.๑๒ ล้าน USD ไทยส่งออก ๑๖๖.๒๐ ล้าน USD
ไทยเสียดุลการค้า ๓๘๖.๙๒ USD โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ การค้ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๙๒ ทั้งนี้ บรูไนฯ เป็นคู่ค้า
ลาดับสุดท้ายของไทยในอาเซียน และลาดับที่ ๕๒ ของโลก
รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซิเมนต์หม้อแปลง
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารสัตว์เลี้ยง
น้ามันดิบ เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ สัตว์น้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสาเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์จากสินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ และ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ กบข. และ Brunei Investment Agency (BIA) รวมทั้งสถาบันการเงินในประเทศ ๘ แห่ง
ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมจัดตั้งกองทุนไทยทวีทุน ๒ มูลค่ากองทุน ๗๖ ล้าน USD เพื่อลงทุนระยะยาวในบริษัท
ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ผ่านมามีโครงการลงทุนของบรูไนภายใต้ BOI จานวน ๑ โครงการ คือ
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์กิต (ไทยแลนด์) จากัด มูลค่า ๕๐๓ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๖ นักท่องเที่ยวบรูไนมาไทยมีจานวน ๑๔,๒๐๕ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕.๘๒ จากปี ๒๕๕๕ และจานวนนักท่องเที่ยว
ในช่วงแรกของปี ๒๕๕๗ ลดลงร้อยละ ๓๔.๘๑
สถานะวันที ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

คนไทยในบรูไน
สานักงานของไทยในบรูไน
สานักงานของบรูไนในไทย

ประมาณ ๒,๐๐๐ คน (สถานะ ก.ย. ๕๗) แรงงานไทยส่วนใหญ่ทางานในกิจการก่อสร้าง อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก
และในภาคธุรกิจบริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร การตกแต่งดูแลดอกไม้ประดับในสถานที่สาคัญ
บันดาร์เสรีเบกาวัน (สถานเอกอัครราชทูต)
กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)

สถานะวันที ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

