ข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไน

ชื่อทางการ เนการาบรูไนดารุสซาลาม
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็น 4 เขต
คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
พื้นที่: 5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนแผ่นดิน 5270 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ 70% เป็นปุา
เขตร้อน) และเป็นผืนน้้า 500 ตารางกิโลเมตร
ดินแดนอาณาเขต:
รวม 381 กิโลเมตร มีดินแดนอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียทั้งหมด
เขตชายฝั่ง: 161 กิโลเมตร
เมืองหลวง: บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ภูมิอากาศ:
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี
อุณหภูมิอบอุ่น โดยมีอุณหภูมเิ ฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ภูมิประเทศ: พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาต่า้ ทางทิศตะวันตก
ทรัพยากรธรรมชาติ: ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้
ภัยธรรมชาติ: ไต้ฝุน แผ่นดินไหว และอุทกภัย
เวลา: + 8 GMT
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1.2 ประชากร (ประมาณการ กรกฎาคม 2554)
ประชากร:
401,890 คน เป็นอันดับที่ 174 ของโลก
โครงสร้างอายุ:
0-14 ปี : 25.5% (เพศชาย 52,944 เพศหญิง 49,729)
15-64 ปี : 70.9 % (เพศชาย 141,121 เพศหญิง 143,977)
65 ปี ขึ้นไป : 3.5% (เพศชาย 6,881 เพศหญิง 7,283)
อัตราการเติบโตของประชากร: 1.712 % ต่อปี
สัญชาติ:
ชาวบรูไน (Bruneian)
กลุ่มชนพื้นเมือง:
มาเลย์ 66.3% จีน 11.2% ชาวพื้นเมือง 3.4% อื่นๆ 19.1%
ศาสนา:
ศาสนาประจ้าชาติ คือ อิสลาม 67% และศาสนาอื่น ได้แก่ พุทธ 13%
คริสต์ 10% และอื่นๆ 10%
ภาษา:
ออกเป็นกฎหมายให้ใช้ภาษามลายู และอักษรยาวี (Malay หรือ Bahasa
Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และจีน
การรู้หนังสือ:
92.7% ของประชากรทั้งหมดอ่านออกเขียนได้
1.3 รัฐบาล
รูปแบบการปกครอง: สมบูรณาญาสิทธิราช ตามปรัชญา “ราชาธิบไตยอิสลามมลายู (Melayu
Islam Beraja-MIB หรือ Malay Islamic Monarchy)
เขตการปกครอง:
แบ่งเป็น 4 เขต คือ Brunei-Muara, Belait, Temburong, Tutong
รัฐธรรมนูญ:
29 กันยายน 2502 (แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527)
ระบบกฎหมาย:
ใช้หลักกฎหมายอังกฤษ ส้าหรับชาวมุสลิม ใช้ Islamic Shari'a law แทน
กฎหมายแพ่งในหลายสาขา
วันชาติ:
23 กุมภาพันธ์ (บรูไนได้รับเอกราชจากที่อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527) บรูไนได้จัดฉลองวันชาติครบรอบปีที่ 26
ฝ่ายบริหาร:
ประมุขของรัฐ:

สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ ซัดดิน วัดเดาละห์
(His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal
Bolkiahu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นประมุขของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5
ตุลาคม 2510
หัวหน้ารัฐบาล สมเด็จพระราชาธิบดีทรงด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รมว. กระทรวงการต่างประเทศและการค้า – เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ (His Royal Highness
Prince Mohamed Bolkiah)
รมช. กระทรวงการต่างประเทศและการค้า - H.E. Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato
Seri Setia Lim Jock Seng, Second Minister of Foreign Affairs
1
and Trade
1

บรูไนปรับคณะรัฐมนตรีครัง้ แรกในปี 2548 ต่อมาในปี 2551 ได้เปลี่ยนรัฐมนตรี 3 ต้าแหน่ง (กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชนและกีฬา และกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน และปรับคณะรัฐมนตรี
ครั้งใหญ่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2553 - 29 พ.ค.2558 –มีวาระ 5 ปี)
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คณะรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีทงั้ สิ้นจ้านวน 22 คน แต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี
ฝ่ายนิติบัญญัติ:
สภานิติบัญญัติบรูไน (Brunei Legislative Council: Legco) ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่
25 กันยายน 2547 ในรอบ 20 ปี มีสมาชิก 21 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสุลต่าน รัฐธรรมนูญ ที่ผ่านการ
แก้ ไขก้าหนดให้มี ส มาชิก สภา 45 คน (มาจากการเลือกตั้ง 15 คน) และเมื่ อวันที่ 1 กันยายน 2548
สุลต่านได้ยกเลิกสภาเดิม และแต่งตั้งสภาใหม่โดยมีสมาชิก 29 คน
ฝ่ายตุลาการ:
รัฐธรรมนูญระบุให้อ้านาจตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาท้าสัตย์
ปฏิญ าณกั บ สมแด็จ พระราชาธิบ ดีในช่วงเวลา 3 ปี และให้ คณะกรรมธิก ารสภาองคมนตรี (Judicial
Committee of Privy Council ) ในกรุงลอนดอน ท้าหน้าที่ศาลสูงสุดส้าหรับคดีทางแพ่ง ส่วน Shariah
court ดูแลกฎหมายอิสลาม (2006)
1.4 การเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ: ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, C, CP, EAS, G-77,
IBRD, ICAO, ICRM, IDB, IFRCS, ILO, IMF, IMO,IMSO, Interpol, IOC, ISO (correspondent), ITSO,
ITU, NAM, OIC, OPCW, UN, UNCTAD, UNIFIL, UNESCO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO,
WIPO, WMO, WTO
2. ข้อมูลเศรษฐกิจ
2.1 ดัชนีเศรษฐกิจ (ปี 2554)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
GDP Official Exchange Rate : 15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
GDP Real Growth Rate
: 2.8 %
GDP Per Capita
: 36,521 เหรียญสหรัฐต่อปี (www.dfat.gov.au)
GDP by Sector (2008 est.) : เกษตร 0.7%
อุตสาหกรรม 74.1%
บริการ 25.3%
แรงงาน (2008 est.)
: จ้านวน 188,800 คน เป็นอันดับที่ 172 ของโลก
สาขาเกษตร: 4.2%
สาขาอุตสาหกรรม: 62.8%
สาขาบริการ: 33%
อัตราการว่างงาน
: 3.7% (2551)
อัตราเงินเฟ้อ (2011 est.)
: 1.8%
สาขาการผลิตที่สาคัญ
สินค้าเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม

: ข้าว ผัก ผลไม้ ไก่ โค กระบือ แพะ ไข่
: ปิโตรเลียม การกลั่นปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว การก่อสร้าง
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การค้าระหว่างประเทศ (ปี 2554)
มูลค่าการส่งออก
: 10.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 83 ของโลก
สินค้าส่งออกสาคัญ
: น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมกลั่น เสื้อผ้า
ตลาดส่งออกสาคัญ
: ญี่ปุน 45.6% เกาหลีใต้ 12% อินโดนีเซีย 7.4% ออสเตรเลีย 11.9%
มูลค่าการนาเข้า
: 2.61 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 145 ของโลก
สินค้านาเข้าสาคัญ
: เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร เคมีภัณฑ์
แหล่งนาเข้าสาคัญ
: สิงคโปร์ 33.5% มาเลเซีย 19.9% ญี่ปุน 5.3% จีน 13%
ไทย 4.6% US 4.4%
สกุลเงิน
: ดอลลาร์บรูไน (Bruneian Dollar -- BND)
อัตราแลกเปลี่ยน
: 1 ดอลลาร์บรูไน/ 23.66 บาท (กพ. 2012)
ข้อมูลอื่นๆ (กรกฎาคม 2010)
การผลิตน้ามัน (2010 est.)
การส่งออกน้ามัน
การบริโภคน้ามัน

: 159,400 บาร์เรลต่อวัน (1 บาร์เรลเท่ากับ 139.9 กิโลกรัม)
: ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
: 17,000 บาร์เรลต่อวัน ล้าดับที่ 137

2.2 ภาพรวม:
ระบบเศรษฐกิ จของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้ก ารดูแลของรัฐ รายได้หลัก ของประเทศมาจาก
น้้ามัน ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 43% นับเป็นประเทศผู้ผลิตน้้ามันรายใหญ่อันดับ 4 ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย คือประมาณ 2 แสนบาร์เรลต่อวัน และ
ผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 4 ของโลก คือประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีบริษัทปิโตรเลียม
แห่งชาติ (Brunei National Petroleum Company Sedirian Berhad หรือ Petroleum Brunei) ซึ่งจัดตั้ง
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 เป็นหน่วยงานก้าหนดนโยบายน้้ามันและก๊าซ โดยมุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งด้วยการ
น้ า รายได้ จ ากน้้ า มั น ไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ หรื อ ร่ ว มทุ น กั บ ต่ า งประเทศ โดยด้ า เนิ น การผ่ า น Brunei
Investment Agency (BIA) ในรูปการถือหุ้นหรือซื้อพันธบัตรในยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุน ออสเตรเลีย และเวียดนาม
โดยส่วนใหญ่อาศัยผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์เป็นผู้ให้ค้าปรึกษา
เนื่อ งจากสินค้าส่ง ออกหลักของบรูไน คื อ น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ (ส่ง ออกถึง ร้อยละ 90 ของการ
ส่งออกทั้ง หมด) ท้ าให้บ รูไนมี ดุล การค้าเกินดุล มาโดยตลอด สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง ญี่ปุน อัง กฤษ ไทย
สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐ ฟิลิป ปินส์ และสาธารณรัฐเกาหลี ตามล้าดับ ในขณะที่สินค้าน้าเข้าส่วนใหญ่มาจาก
สิง คโปร์ อั ง กฤษ สหรัฐฯ และมาเลเซีย โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมื อ
เครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ และสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและผลไม้
บรูไนมีอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากน้้ามันและก๊าซธรรมชาติอยู่บ้าง ได้แก่ การผลิตอาหาร เครื่องมือ
และเสื้อผ้า เพื่อส่งออกไปยังประเทศในยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้ รัฐบาลบรูไนมุ่งที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหารและผลิตเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากไม้ วัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช่โลหะ กระจกรถยนต์
เป็นต้น แต่ยัง คงประสบอุป สรรคด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่างฝีมือ ซึ่ง ต้องอ าศัยแรงงานจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก และตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2.3 นโยบายต่างประเทศ
การให้ความส้าคัญกับอาเซียน ถือเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของบรูไน นอกจากนี้บรูไน
ยังให้ความส้าคัญกับความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค ได้แก่ Brunei - Indonesia - Malaysia -Philippines
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East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง การเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) การประชุมเอเชีย-ยุโรป
(ASEM) กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ องค์การการประชุมอิสลาม และองค์การสหประชาชาติ และการสร้าง
ความสัมพั นธ์ในระดับทวิภาคีกับ ประเทศต่างๆทั้งในทางการค้า การลงทุน และทางทหาร โดยหลักการการ
ด้าเนินนโยบายต่างประเทศที่ส้าคัญ ได้แก่ การเคารพอธิปไตย อิสรภาพและบูรณภาพทางดินแดนของประเทศ
ต่างๆ การยอมรับความเท่าเทียมกัน การไม่ยุ่งเกี่ยวในกิจการภายในประเทศซึ่งกันและกัน การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลบรูไนใช้กลไกในการเจรจา
ทั้งในระดับภูมิภาคและพหุภาคีเป็นเครื่องมือส้าคัญ โดยสนับสนุนความร่วมมือในทุกสาขา โดยเฉพาะ การเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการศึกษา การอนุรักษ์และปกปูองสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังใช้โอกาสและสิ่งท้า
ทายจากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเพิ่มอ้านาจการ
ต่อรองและเสริมสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
เป็นที่น่าสังเกตว่า บรูไนได้เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสัม พันธ์กับ ประเทศที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิ จ และสามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล โดยในปี 2552 สมเด็จพระราชาธิบดีได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆ และได้แสดงบทบาทมาก
ขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือต่างๆ เช่น
- บรูไนและจีน ได้มีการลงนามความร่วมมือที่จะพัฒนาพื้นที่ดิน 700 เฮกตาร์ เพื่อสร้างความมั่น คง
ทางด้านอาหาร ซึ่งจีนกับบรูไนได้พัฒนาการปลูกข้าวในเขต Belait โดยในทุกๆเดือนจะมีการน้า
พันธุ์ข้าวจากจีน จ้านวน 2 พันธุ์เพื่อทดลองปลูกในเขตดังกล่าว
- บรู ไ นและฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี ก ารลงนามข้ อ ตกลง “Agreement on Rice Research and
Development” เพื่อก้าหนดกรอบการท้างานของแผนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกัน
- บรูไนและสิงคโปร์ ลงนามในความตกลง “MOU on Food, Agri-technology, Agriculture,
Fisheries and Nature and Biodiversity Conservation Cooperation” นอกจากนี้ สิงคโปร์มี
แผนจะตั้งโรงงานขนาดใหญ่เพื่อช่วยพัฒนาและขยายพันธุ์ข้าวแก่บรูไน
- เวียดนามวางแผนจะส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือบรูไนในการพัฒนาพันธุ์ข้าว
- บรูไน และคูเวต โอมาน รัสเซีย ลงนามในความตกลงด้านการค้าการลงทุน
การที่ประเทศต่างๆ หันมาให้ความร่วมมือกับบรูไนนั้น น่าจะเป็นเพราะเล็งเห็นว่า บรูไนเป็น
ประเทศมุสลิมสายกลางที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จึงอาจใช้ความร่วมมือต่างๆนี้เป็นโอกาสเปิดตลาดสินค้าทั้ง
ด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารในโลกมุสลิมอีกทางหนึ่ง
2.4 การจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรี
(1) Japan-Brunei Economic Partnership Agreement
- รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศญี่ปุนได้เห็นชอบในหลักการพื้นฐานของ BJEPA ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้า การลงทุนและบริการ
รวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้เริ่มการเจรจาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2549 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ และสองฝุายได้ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550
(2) Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement
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- ริเริ่มจากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีชิลี นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และสิงคโปร์เพื่อจัดท้าความตกลง
The Pacific Three Closer Economic Partnership (P3 CEP) ในระหว่างการประชุมผู้น้าเอเปค ในปี
2545 และต่อมา บรูไนได้ขอเข้าร่วมการเจรจาก่อนการเจรจารอบสุดท้ายในเดือนเมษายน 2548 ปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู บรูไน สิงคโปร์และเวียดนาม
- ในการประชุมเอเปค ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 รัฐมนตรีเศรษฐกิจของ
ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และบรูไน ได้ประกาศสรุปผลการเจรจาการท้าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน มีชื่อว่า
The Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548
โดยได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2549
ข้อตกลงดังกล่าวจะให้มีการเปิดตลาดเสรีครอบคลุมสินค้าและบริการ การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา และความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี ป ระเด็ น ส้ า คั ญ ดั ง ต่ อ ไปนี้
1) ข้อตกลงการค้าเสรี จะน้าไปสู่การปฏิบัติที่จะท้าให้สินค้ามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการค้า
ระหว่างประเทศปลอดจากภาษีน้าเข้า
2) ข้อตกลงการค้าเสรีจะน้าไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของมาตรการทาง
สุขอนามัย และมาตรฐานทางศุลกากร
3) กรอบการเปิดเสรีจะช่วยให้มีการค้าในภาคบริการระหว่างกันมากขึ้น
4) ข้อ ตกลงการค้าเสรีจ ะน้าไปสู่ความมั่ นใจว่าบริษัท จากประเทศใน The Trans-pacific
strategic Economic Partnership สามารถแข่งขันอย่างเท่าเทียมกับผู้ผลิตภายในประเทศในเรื่องของสัญญา
การจัดซื้อจัดจ้าง
5) ความร่วมมือกันระหว่าง 4 ประเทศในการสนับสนุนการแข่งขันและคุ้มทรัพย์สินทางปัญญา
6) การเตรียมกรอบความร่วมมือกันในด้าน นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 วุฒิสมาชิก Max Baucus (พรรค Damocrat รัฐ Montana) และ
คณะฯ ได้มีหนังสือถึงประธานาธิบดีโอบามา เพื่อผลักดันการเร่งสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ระหว่างสหรัฐฯกับกลุ่มประเทศสมาชิก Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP) โดยให้
ความเห็นว่า ความตกลงนี้จะช่วยเปิดตลาดส่งออกใหม่ให้กับสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในขณะที่ วุฒิสมาชิก Charies Grassley (พรรค Republican รัฐ Iowa) ได้กล่าวเสริมว่า การค้า
จ้าเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นการสรุปผลการเจรจาความตกลง TPP จะเป็นเครือ่ งบ่งชี้
ต่อประเทศคู่ค้าว่า สหรัฐฯยังคงมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญในการด้าเนินนโยบายการค้า
2.5 การจ้างแรงงานต่างชาติ
บรูไนเป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีประชากรน้อย จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ทั้งใน
ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก แรงงานส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
ไทย อินเดีย และ บัง คลาเทศ โดยภาคเอกชนเป็นแหล่งการจ้างงานส่วนใหญ่ ส่วนที่ เหลือเป็นการจ้างงานใน
ภาครัฐบาล
หน่วยงานที่บริหารการจ้างแรงงานต่างชาติ คือ กรมแรงงาน โดยจะก้าหนดเงื่อนไขจ้านวน ต้าแหน่ง
และสัญชาติแรงงานต่างชาติโดยรวม (Labour Quota) และให้นายจ้างแต่ละรายพิจารณาในรายละเอียดว่าจะจ้าง
แรงงานต่างชาติในแต่ละต้าแหน่งจ้านวนเท่าใด ตามโควตาที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ นายจ้างส่วนใหญ่จะจ้างแรงงาน
จากประเทศต่างๆในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อปูองกันการรวมตัวเพื่อต่อรองเรียกร้องผลประโยชน์ และจะ
พิจารณาจากข้อเด่น ข้อด้อยของแรงงานจากที่ท้างานหรือเคยท้างานร่วมกันมาก่อน
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ค่าจ้าง
บรูไนไม่ได้ก้าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่้า ค่าจ้างในแต่ละสาขาอาชีพเป็นไปตามความต้องการของตลาด โดย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังคงอัตราเดิม คือ ค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมือ วันละ 18 เหรียญบรูไน และแรงงานกึ่งฝีมือวันละ
20 – 23 เหรียญบรูไน2
ความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ
อันดับที่หนึ่ง แรงงานจากประเทศอินโดนีเซีย มีจ้านวนถึง 21,528 คน
อันดับที่สอง แรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ มีจ้านวนทั้งสิ้นรวม 15,225 คน
อันดับที่สาม แรงงานจากประเทศมาเลเซีย มีจ้านวนรวม 14,705 คน
อันดับที่สี่ แรงงานจากประเทศไทยเป็น มีจ้านวน 8,466 คน
อันดับที่ห้า แรงงานจากประเทศอินเดีย มีจ้านวน 8,420 คน
อันดับที่หก แรงงานจากประเทศบังคลาเทศ มีจ้านวน 6,256 คน
ความต้องการจ้างแรงงานไทย มีแนวโน้มความต้องการจ้างงาน ประมาณ 6,500 – 7,000 คน แยก
เป็น
- ภาคก่อสร้าง ร้อยละ 60 ในต้าแหน่งกรรมกร และช่างฝีมือ
- ภาคเหมืองแร่และการผลิต ร้อยละ 20 ในต้าแหน่งช่างเย็บผ้า และคนงานในโรงงาน
- ภาคการขายส่งขายปลีก ร้อยละ 5 ต้าแหน่งพนักงานขายสินค้า ,เก็บของจัดของ
- ภาคบริการชุมชน ร้อยละ 5 ต้าแหน่งคนงานท้าความสะอาด,ช่างซ่อมรถยนต์
- ส่วนที่เหลือเป็นต้าแหน่งงานที่กระจายไปตามภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
ความต้องการจ้างแรงงานไทยในประเทศบรูไนมีปริมาณลดลง ทั้งนีส้ าเหตุจากปัจจัยต่างๆหลายประการ
คือ
1. อัตราค่าจ้างและรายได้ที่แรงงานต่างชาติที่ได้รับในประเทศบรูไนไม่มากเท่าที่ควร
2. ปัจจัยด้าน Labour Supply ถึงแม้นายจ้างบรูไนจ้านวนมากจะพึงพอใจ ในฝีมือการท้างานของ
แรงงานไทย และต้องการจ้างแรงงานไทยจ้านวนมาก แต่จ้านวนแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปประเทศบรูไน
กลับมีปริมาณลดลง สาเหตุที่ท้าให้มีผู้ตอ้ งการเดินทางมาท้างานประเทศบรูไนลดน้อยลง เนื่องจากรายได้ที่ได้รับอยู่
ระหว่าง 18 – 20 เหรียญต่อวัน การให้ลกู จ้างท้างานล่วงเวลาลดลงหรือไม่มีการท้างานล่วงเวลา ปัญหาการจ่าย
ค่าจ้างล่าช้า แรงงานไทยต้องการรอการไปท้างานในประเทศเกาหลี อิสราเอล หรือประเทศอื่น ซึง่ คาดว่าจะได้รับ
ค่าจ้างสูงกว่า
3. การสิ้นสุดของ Multi Fiber Agreement ณ วันสิ้นปี 2004 ซึ่งมีผลให้ระบบโควต้าในการส่งสินค้า
เสื้อผ้าส้าเร็จรูปไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สิ้นสุดลง ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผ้า
ส้าเร็จรูปของประเทศบรูไน ซึ่งเกิดจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าส้าเร็จรูป
เพื่ออาศัยโควต้าของประเทศบรูไน ในการส่งสินค้าเสื้อผ้าส้าเร็จรูปไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป อาจ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีแหล่งค่าจ้างแรงงาน และวัตถุดิบราคาถูก อาทิ จีน อินเดีย บังคลา
เทศ เนื่องจากไม่จ้าเป็นต้องอาศัยโควต้าของประเทศบรูไน ซึ่งได้ส่งผลให้การจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมตัดเย็บ
เสื้อผ้าของบรูไนลดลง ซึ่งใช้แรงงานต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งแรงงานไทยด้วย
2
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3. การเมืองและสังคม:
ความเป็นมา : บรูไนรุ่งเรืองและเป็นทีร่ ู้จกั มากขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 15 และ 16 เมื่อได้ครอบครอง
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมูเ่ กาะซูลู (Sulu) มีชื่อเสียงทางการค้า สินค้าส่งออกที่ส้าคัญ
ในสมัยนั้น ได้แก่ การบูร พริกไทย และทองค้า หลังจากคริสตศตวรรษที่ 15 บรูไนเริม่ เสื่อมอ้านาจลง ในขณะที่
สเปนและดัชท์ได้แผ่อ้านาจเข้ามาจนท้าให้บรูไนต้องเสียดินแดนและเสื่อมลงมากจนถึงสมัยคริสตศตวรรษที่ 19
ในปี 2431 (ค.ศ. 1888) บรูไนได้ยินยอมอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ เนื่องจากความกังวลว่าจะต้อง
เสียดินแดนต่อไปอีก ต่อมา ในปี 2449 (ค.ศ. 1906) บรูไนได้ลงนามในสนธิสัญญากับอังกฤษ ยินยอมอยู่ภายใต้
อารักขาของอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ
ในปี 2472 (ค.ศ. 1929) บรูไนส้ารวจพบน้้ามันและก๊าซธรรมชาติที่เมือง Seria ท้าให้บรูไนมีฐานะมั่งคั่ง
ขึ้นในเวลาต่อ มา ในปี 2505 (ค.ศ. 1962) บรูไนได้จัดการเลือกตั้ง โดยพรรคประชาชนบอร์เนียว (Borneo
People’s Party) ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่ถู กกีดกันไม่ให้จัดตั้งรัฐบาล และได้มีความพยายามที่จะยึด
อ้านาจจากสุลต่านในเวลาต่อมา แต่สุลต่านทรงได้รับความช่วยเหลือจากกองทหารกูรข่าของอังกฤษที่ส่งตรงมา
จากสิงคโปร์ หลังจากนั้น บรูไนมีการประกาศภาวะฉุกเฉินโดยต่ออายุทุกๆ 2 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หลังจากอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมานานถึง 95 ปี บรูไนได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527
(ค.ศ. 1984)
การเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญปัจจุบันซึ่งแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527 ก้าหนดให้สุลต่านทรงเป็นอธิปัตย์ คือ เป็น
ทั้งประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาว
บรูไนมีเชื้อสายมาเลย์โดยก้าเนิด และจะต้องเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่
นโยบายหลักของประเทศ ได้แก่ การสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ และด้ารงความเป็นอิสระของ
ประเทศ บรูไนมีความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ แม้ว่าจะถูก โอบล้อมโดยมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่ง เป็น
ประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ทางตอนใต้ เนื่องจากมีสถานะที่คล้ายคลึงกันกับสิงคโปร์หลายประการ เช่น การเป็น
ประเทศขนาดเล็ก และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมุสลิมขนาดใหญ่
นับจากการพยายามยึดอ้านาจเมื่อปี 2505 รัฐบาลได้ประกาศกฎอัยการศึก ยัง ผลให้ไม่มีการเลือกตั้ง
รวมทั้ ง บทบาทพรรคการเมื อ งได้ ถูก จ้ ากั ด ลงอย่า งมาก จนปั จ จุบั น พรรคการเมื อ ง Parti Perpaduan
Kebangsaan Brunei (PPKB) และ Parti Kesedaran Rakyat (PAKAR) ไม่มีบทบาททางการเมืองมากนัก
เนื่องจากถูกรัฐบาลควบคุมด้วยมาตรการต่างๆ เช่น กฎหมาย Internal Security Act (ISA) ซึ่งห้ามชุมนุนทาง
การเมือง และอาจถูกถอดถอนจากการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองได้ ตลอดจนห้ามข้าราชการ ซึ่งมีจ้านวน
กว่าครึ่งของประชากรทั้งหมด เป็นสมาชิกพรรคการเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลยังเห็นว่า ไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้อง
มีพรรคการเมือ ง เนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของ
สุลต่านได้อยู่แล้ว
ในปี 2552 บรูไนยังคงมีเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมืองภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีทรงให้ความส้าคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการด้าเนินการของภาครัฐ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นในพระราชด้ารัสต่อสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2544) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
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2552 ให้น้าแนวทางการปกครองประเทศในระบอบราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Malayu Islam Beraja : MIB)
ตามหลักไตรลักษณ์ประกอบด้วย ชาวมลายู ศาสนาอิสลาม และพระมหากษัตริย์ มาบริหารประเทศ เพื่อคงไว้ซงึ่
ความเป็นชาตินิยม และธ้ารงรักษาวัฒนธรรมอิสลามมลายูของชาติ และเน้นให้ข้าราชการน้าหลักการดังกล่าวมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างผลงานที่มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนเน้นความเป็นมุสลิมสายกลาง รวมทั้งก้าหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม
และการพัฒนาระบบการศึกษา
4. นโยบายเศรษฐกิจ
4.1 บรูไนตระหนักว่าไม่สามารถพึ่งพารายได้จากน้้ามันและก๊าซธรรมชาติได้ตลอดไป เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่า ปริมาณน้้ามันและก๊าซธรรมชาติส้ารองที่ยืนยันแล้ว (proven reserve) ว่าปริมาณน้้ามันส้ารอง
ของบรูไนจะหมดลงในอีกประมาณ 25 ปีข้างหน้า และปริมาณก๊าซธรรมชาติจะหมดลงในอีก 40 ปีข้างหน้า ซึ่ง
หากบรูไนไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองมาสู่อุตสาหกรรมและบริการที่ไม่ใช้พลังงานเป็นฐานในเร็ววัน เศรษฐกิจอัน
สดใสของบรูไนก็อาจจะต้องเผชิญกั บความยากล้าบาก ท้าให้บรูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และใช้
มาตรการต่างๆเพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
4.2 เมื่อเดือนมกราคม 2551 รัฐบาลบรูไนได้ประกาศแผนพัฒนาในระยะยาวออกมาเป็นฉบับแรก ซึ่งมี
ชื่อว่า"วิสัยทัศน์บรูไน ปี 2578" (Wawasan 2035 - Vision Brunei 2035) เป็นวิสัยทัศน์แห่งชาติโดยจะใช้
ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาระยะสั้น 5 ปี โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจที่พึ่งพาน้้ามันและก๊าซเป็นหลักไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพราะปัจจุบนั
ภาคพลังงานมีสัดส่วนราว 94% ของรายได้ทั้งหมดของรัฐ และคิดเป็นสัดส่วน 96% ของการส่งออก 74% ของ
การลงทุน และ 69% ของจีดีพีทั้งประเทศ
วิสัยทัศน์ของบรูไน
1) เน้นการหาวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยพึ่งเศรษฐกิจที่ไม่ใช่น้ามันแทน ซึ่งในแผนฉบับนี้ตั้งเปูาให้
บรูไนสามารถขึ้นไปติดอันดับท็อป 10 ของประเทศที่มจี ีดีพตี ่อหัวสูงสุดในโลกภายใน ปี 2578 จาก
ปัจจุบันทีบ่ รูไนติดอันดับในท็อป 30 รวมทั้งให้ความส้าคัญกับการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งกุญแจ
ส้าคัญอยู่ที่ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ให้ความส้าคัญกับธุรกิจขนาดย่อม การลงทุนเกี่ยวกับการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลายน้้า และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาลเตรียมจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3) สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงานของบรูไน อาทิ เมื่อเดือนมกราคม "อัลคัว" ผู้ผลิตอะลูมเิ นียม
รายใหญ่ของสหรัฐได้เซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ BRUNEI Economic Development
Board : BEDB ในการศึกษาความเป็นไปได้ทจี่ ะตั้งโรงงานถลุงอะลูมเิ นียมในบรูไน นอกจากนี้ยังได้
เซ็น MOU อีกฉบับเพื่อพัฒนาธุรกิจรายย่อย
4) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพราะแม้จะไม่สามารถยับยั้งไม่ให้แหล่งพลังงานส้ารองหมดไปได้ แต่
ก็อาจยืดเวลาให้ยาวนานออกไป โดยกระทรวงพลังงานได้ออกมาเตือนประชาชนให้ปรับเปลี่ยนไลฟ์
สไตล์ และเตรียมรับสถานการณ์เมื่อถึงเวลาที่น้ามันและก๊าซหมดไป รวมถึงได้จ้ากัดการผลิตน้้ามัน
ให้อยู่ที่ 200,000 บาร์เรลต่อวัน
ข้อจากัดในการบรรลุวิสัยทัศน์ของบรูไน
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1) แม้ว่ารัฐบาลบรูไนจะเข้าใจถึงความจ้าเป็นในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในระยะยาว แต่
การปฏิบัติ ก็ ยัง คงเป็นเรื่อ งยาก เช่น ด้า นการท่ องเที่ ยว ซึ่ง แม้ บ รูไนจะมี ศั ก ยภาพในด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่การเป็นประเทศมุสลิมแบบอนุรักษนิยมที่เข้มงวดต่อกฎระเบียบในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจส่งผลต่อการพยายาม โปรโมตธรรมชาติและอากาศแบบเมืองร้อน
2) ด้านสาธารณูปโภค ซึ่งแม้บรูไนจะมีเงินในการพัฒนาสาธารณูปโภคและชักชวนนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุน แต่กลับต้องเผชิญการแข่งขันจากเพื่อนบ้านที่พยายามตั้งฮับด้านการขนส่งทางเรือ ไม่
ว่าจะเป็นมาเลเซียที่มีพอร์ตกลาง รวมถึงพอร์ตออฟสิงคโปร์ ในแดนลอดช่อง
3) การจะปรั บเปลี่ยนตัวเองมาเน้นธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่น้ามันยังต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงระบบภาษี
รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดของรัฐและประชาชน ยังไม่นับรวมอุปสรรคจากการปกครองแบบรวมศูนย์ไป
ที่สุลต่าน ซึ่งท้าให้ไม่มีแรงกดดันมากพอที่จะเร่งให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเพือ่ รองรับ
กับแนวทางในอนาคต
4) การพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรัฐบาลได้ประกาศแผนการส่งเสริม
การเกษตรเมือเดือนตุลาคม 2552 เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต
และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเชิงนิเวศน์
4.3 คาดว่าในปี 2553 บรูไนจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 1.2 และบรูไนยังคง
เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒ นาแห่ง ชาติ (National Development Plan-RKN) ฉบับที่ 9 พ.ศ.
2550-2555 โดยให้ความส้าคัญกับการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากน้้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลมีเปูาหมายลดอัตราการใช้พลังงาน และแสวงหาทางเลือกการใช้พลังงานที่เหมาะสม เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2553 ศูนย์ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของบรูไน (Centre for Strategic and Policy StudiesCSPS) ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาแคนาดาและญี่ปุนเพื่อจัดท้าแผนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่าง
มีคุณภาพปี 2578
นอกจากนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล และบรรยากาศการลงทุนจากต่างประเทศ โดย
จัดงาน International Halal Products Expo (IHPE) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายน 2553 เพื่อเผยแพร่ตรา
สัญญลักษณ์ Brunei Halal ให้เป็นที่รู้จัก ร่วมมือกับฝรั่งเศส (ธุรกิจฮาลาลในตลาดมุสลิมฝรั่งเศส) ร่วมมือกับ
สหรัฐฯ (กรมประมงบรูไน กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการพัฒนากับบริษัท Darden Aquafarm Inc. ของสหรัฐฯท้าโครงการวิจัยกุ้งก้ามกราม) ร่วมมือกับ
ญี่ปุน (โครงการผลิตเมธานอลที่ Sungai Liang Industrial Park)
5. นโยบายการค้าและการลงทุน
ภายใต้รัฐธรรมนูญของบรูไน (1984) เมื่อสุลต่านได้ให้สัตยาบันความตกลงระหว่างประเทศทุกความตก
ลง รวมถึงความตกลง WTO แล้ว จะต้องน้าไปบรรจุไว้กฎหมายแห่งชาติ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในประเทศ แต่
จนถึงปัจจุบัน นอกจากกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลบรูไนยังไม่มีด้าเนินการด้านกฎหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของ WTO ซึ่งการด้าเนินการตามข้อผูกพันของ WTO จะท้าในลักษณะ “good faith”
หรือ “best efforts”
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานของบรูไนมีหน้าที่จัดท้าและด้าเนินการนโยบายการค้า โดย
มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย อาทิ กระทรวงการคลัง และมีการหารือกับภาคเอกชนเป็นครัง้ คราว แต่ยังไม่มี
หน่วยงานอิสระทีท่ ้าหน้าประเมินนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากยังขาดข้อมูลในหลายสาขาทีส่ ้าคัญ ท้าให้เป็น
อุปสรรคต่อการจัดท้าและการประเมินนโยบายและมาตรการทางการค้าและที่เกี่ยวข้องกับการค้า
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บรูไนให้ ความส้า คัญ กั บ การลงทุ นจากต่างประเทศซึ่ ง มี บ ทบาทส้าคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีของประเทศ รัฐบาลจึงอนุญาตการลงทุนจากต่างประเทศเกือบทุกสาขา รวมถึงการอนุญาตให้ต่างชาติ
ถือหุ้นได้ 100% ในทุกสาขา ยกเว้น อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศและที่เกี่ยวข้องกับความมั่นค’ทาง
อาหารแห่งชาติ ซึ่งยังต้องมีผู้ถือหุ้นภายในประเทศ โดยต้องมีอย่างน้อย 30% ในสาขาการเกษตร ประมง และ
การแปรรูปอาหาร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีค้านิยามที่ชัดเจนว่าสาขาใดที่จะต้องมีผู้ถือหุ้นภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของทางการ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลได้ให้สทิ ธิพิเศษทางภาษี เช่น ภายใต้โครงการผู้บกุ เบิก (The
Pioneer Status Programme) บริษัทจะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยปกติ 30% ส้าหรับบริษัทที่ไม่ได้ท้า
ธุรกิจน้้ามัน เป็นเวลาถึง 8 ปี และได้รับยกเว้นภาษีน้าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
6. มาตรการด้านภาษี
อัตราภาษี MFN ที่เก็บจริงของบรูไนค่อนข้างต่้า เฉลี่ยที่ 3.1% ในปี 2543 โดยสินค้าเกษตรเป็น 0% และ
สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร 3.6% แต่ในสินค้าประเภทยานยนต์ ยังมีอัตราภาษีสูงถึง 200% บรูไนผูกพันภาษีภายใต้
WTO ประมาณ 95%ของพิกัดภาษีทั้งหมด อัตราภาษีผกู พันเฉลี่ยอยู่ที่ 24.8% ท้าให้มีช่องว่างระหว่างอัตราภาษีที่
เก็บจริงกับอัตราภาษีผูกพัน ซึ่งท้าให้เกิดความไม่แน่นอนแก่ผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากทางการมีโอกาสพิจารณาขึ้น
อัตราภาษีที่เก็บจริงได้โดยไม่เกินอัตราที่ผกู พันไว้ ซึ่งบรูไนไม่เคยใช้มาตรการดังกล่าว แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจในเอเชีย
สินค้าที่มี อัตราภาษีสูง ได้แก่ สินค้าประเภทไม้และเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ ที่ท้ าจากโลหะ เครื่องจัก ร
เคมีภัณฑ์ โดยภาษีในสินค้าที่ยังไม่ได้แปรรูปจะสูงกว่าสินค้าที่ส้าเร็จรูปแล้ว
ในฐานะที่ บรูไนเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน บรูไนได้ล ดภาษีสินค้าที่ อยู่ในบัญชีล ดภาษีภายใต้ CEPT
Scheme ลงเหลือ 0-5% ภายในปี 2545 โดยมีอัตราภาษี CEPT เฉลี่ยอยู่ที่ 1.6% สินค้าที่บรูไนไม่น้ามาอยู่ใน
บัญชีลดภาษี ได้แก่ ชา กาแฟ ยาสูบ และแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอัตราภาษีพิเศษ และยานยนต์ ซึ่งมีอัตราภาษีเท่ากับ
21% ในปี 2545 ส่วนอัตราภาษี CEPT ส้าหรับสินค้า IT ยังสูงกว่าอัตราภาษี MFN เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในสาขา IT ซึ่งในกรณีนี้ จะใช้อัตราภาษี MFN ที่ต่้ากว่า
7. มาตรการที่มิใช่ภาษี
ในขณะที่มาตรการด้านภาษีของบรูไนค่อนข้างต่้า แต่สินค้าหลายรายการยังมีข้อจ้ากัดเรื่องการน้าเข้าและ
ส่งออก เช่น การห้าม การจ้ากัด ข้อบังคับในการน้าเข้า และการขอใบอนุญาต
การห้ามนาเข้า
บรูไนห้ามน้าเข้าฝิ่น ประทัด วัคซีนจากไต้หวัน อาวุธ และกระสุน ด้วยเหตุผลสุขภาพและศีลธรรม
การจากัดการนาเข้า
มีการจ้ากัดการน้าเข้าข้าว น้้าตาล และเกลือ เพื่อรักษาระดับอุปทานข้าว นอกจากนี้ การน้าเข้าข้าวยังมี
ลักษณะผูกขาด โดยส่วนใหญ่จะซื้อจากไทย โดยผ่าน The Department of Information Technology and
State Stores ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยสัญญาซื้อขายแบบ G-to-G
สินค้าอื่นที่มกี ารจ้ากัดการน้าเข้า ได้แก่ เนื้อวัว เป็ด ไก่ และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ (ด้วยเหตุผลทางศาสนา)
พืชและสัตว์มีชีวิต ไม้แปรรูป และยานพาหนะที่ใช้แล้วอย่างต่้า 5 ปี (ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย) นอกจากนี้ ไข่
ที่น้าเข้าต้องมีการแสตมป์เพื่อแยกความแตกต่างจากไข่ที่ได้จากในประเทศ เพื่อปูองกันการลักลอบน้าเข้าไข่ที่ไม่ได้
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ตามมาตรฐานสุขอนามัยและเพื่อให้แน่ใจว่าไข่ที่น้าเข้าทัง้ หมดได้มาตรฐานสุขอนามัย ส้าหรับการห้ามน้าเข้า
ชั่วคราวของซีเมนต์ และวัสดุที่ใช้ท้าหลังคา มีวัตถุประสงค์เพื่อปกปูองผู้ผลิตภายในประเทศ
ข้อบังคับในการนาเข้า
บรูไนมีข้อบัง คับ ในการน้าเข้าสินค้าประเภทอาหารที่ เคร่ง ครัดมาก โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโค
กระบือ แพะ แกะ และไก่ จะต้องเป็นสินค้าฮาลาลเท่านั้น โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
บรูไน คือ กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) และกรมเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of
Industry and Primary Resources) ไปตรวจโรงงาน เพื่อตรวจสอบกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบและได้รับการรับรองแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้าไปจ้าหน่ายในบรูไนได้ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ ท้าให้เกิดความ
ล่าช้าและไม่คล่องตัวในการส่งสินค้าอาหารไปยังบรูไน
การขอใบอนุญาตนาเข้า
สินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตก่อนน้าเข้า ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์ พืช
และสัตว์มีชีวิต
โควตาการนาเข้า
ถึงแม้บรูไนจะไม่มโี ควตาการน้าเข้าสินค้า แต่การน้าเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เป็ดและไก่ ต้องอยู่ภายใต้
การก้ากับดูแล โดยมีการก้าหนดเพดานน้าเข้าทุกปี เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะสินค้าล้นตลาด
มาตรฐานสินค้า
ปัจจุบัน บรูไนยังไม่มมี าตรฐานบังคับ แต่มีมาตรฐานสมัครใจ 27 มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ยังไม่มีองค์กรแห่งชาติที่จัดท้ามาตรฐาน หน่วยงานหลักด้านมาตรฐานและการประเมินความสอดคล้อง
คือ ส้านักวิจัยและวางแผนการก่อสร้าง กระทรวงการพัฒนา
การตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กระทรวงสาธารณสุขบรูไน โดยกองควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร (Food Safety and
Quality Control Division) ประกาศจะใช้มาตการตรวจสอบสารเมลามีนในสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมจากไทย
เข้มงวดมากขึ้น และต่อเนื่อง หลังจากได้ตรวจพบสารเมลามีนปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารจ้านวน 5 รายการ ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์นมจากไทย 1 รายการ โดยให้ผู้น้าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวยุติการน้าเข้าและเรียกเก็บสินค้าจาก
ชั้นวางจ้าหน่ายทันที นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้บริโภคแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบผลิตภัณฑ์ ที่
สงสัยว่ามีการปนเปื้อนสารเมลามีน
การจากัดการส่งออก
สินค้าที่มีข้อจ้ากัดการส่งออก ได้แก่ ไม้ซุง ปาล์มน้้ามัน ข้าว และน้้าตาล ซึง่ การจ้ากัดส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของอุปทานภายในประเทศ นอกจากนี้ ไม้ซงุ ยังมีข้อจ้ากัดการส่งออกด้วยเหตุผล
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
มาตรการอื่นที่กระทบการค้า
บรูไนมีนโยบายอุตสาหกรรมซึ่งใช้เพื่อพัฒนาสาขาที่ มีความส้าคัญ โดยเฉพาะสาขาบริการ มาตรการที่
ส้าคัญได้ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติ 5 ปี ซึ่งได้จัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนใน
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สาขาเปูาหมาย โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีและที่ มิใช่ภาษี และการลงทุนในธุรกิจ สาขาที่ มีความส้าคัญ ของ
รัฐบาลโดยผ่านบริษัทผู้ถือหุ้น (Holding Company) คือ Semaun Holdings ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนร่วมกับต่างชาติในภาคการผลิต รวมถึง
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
เครื่องมือส้าคัญที่รัฐบาลใช้เพื่อดึงดูดการลงทุน คือ ภาษีและสิ่งจูงใจอื่นๆ เช่น การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี ส้าหรับ บริษัท ที่ล งทุ นในกิ จกรรมต่างๆ ภายใต้ Pioneer Status Programme การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยได้จัดตั้งกองทุน Working Capital Credit Fund
มูลค่า 200 ล้านเหรียญบรูไน เมื่อเดือนมกราคม 2544 โดยเน้นกิจกรรมในสาขาการก่อสร้าง การท่องเที่ยว และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและบรูไน
8.1 ความร่วมมือภาครัฐ
8.1.1 คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไน (Joint Commission for
Bilateral Cooperation Between Thailand and Brunei Darussalam) จัดตั้งขึ้นเมือ่ เมือ่ วันที่ 27 กันยายน
2542 เพื่อเป็นเวทีส้าหรับการหารือถึงลู่ทางความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ข้อขัดแย้งซึง่ อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม
2546 โดยมีดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ
เจ้าชาย Mohamed Bolkiah รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไน ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนบรูไนดารุส
ซาลาม ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่างๆ เช่น การส่งเสริมการค้าการลงทุน
ความร่วมมือด้านแรงงาน วิชาการ ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายยังได้หารือ
เกี่ยวกับสินค้าอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม เหล็ก การประมง และการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย
บรูไนจะจัดส่งคณะท้างานมายังประเทศไทย เพื่อส้ารวจความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบรูไนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งธนาคารอิสลามในประเทศ
ไทย
8.1.2 ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร ในระหว่างการเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและบรูไนได้ร่วมลงนามในบันทึกความ
เข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ด้ า นสารสนเทศ และการกระจายเสี ย งและภาพระหว่ า งไทย -บรู ไ น
(Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang DiPertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in
the Field of Information and Broadcasting) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสาระ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันจะส่งผลให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยบรูไน (Joint Technical Committee on Information and Broadcasting) ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดระหว่าง
วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2546 ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน
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8.1.3 ความร่วมมือด้านการลงทุน ไทยและบรูไนได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ในวันที่ 27
สิงหาคม 2545 ระหว่างการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2545 ได้แก่
- Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the
Government Pension Fund of Thailand
- Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan
and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and Chia Meng Group
- Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Biz
Dimension Co. Ltd.
สืบ เนื่อ งจาก MoU ระหว่าง Brunei Investment Agency (BIA) และ กองทุ นบ้าเหน็จ บ้านาญ
ข้าราชการ (กบข.) ทั้งสองฝุายได้ร่วมลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) ในชื่อกองทุนไทย
ทวีทุน (Thailand Prosperity Fund – TPF) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 โดยมีวงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
สามารถเพิ่มวงเงินได้ไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ กบข. และ BIA ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33 : 67 ของ
วงเงินทั้งหมด โดยมีเงินลงทุนประมาณ 66 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 134 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล้าดับ
กองทุนทวีไทยมีระยะเวลาลงทุน 8 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนทั้งในและนอกตลาด
หลักทรัพย์ โดยเฉพาะหลัก ทรัพย์จ ดทะเบียนในตลาด และหลักทรัพย์ที่ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) โดยกองทุนได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ING (ประเทศไทย) ให้เป็นผู้จัดการกองทุน
นอกจากนี้ BIA และ กบข. ยังได้ร่วมลงทุน (Joint Venture) จัดตั้งบริษัท Thai Prosperity Advisory
Company Limited (TPA) เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับกองทุนไทยทวีทุน โดย กบข. และ BIA มี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 59 : 41 ตามล้าดับ ทั้งนี้ กองทุนไทยทวีไทยได้เปิดด้าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2546 และได้ร่วมทุนกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย3 โดยถือหุ้นร้อยละ 15 เป็นเงินประมาณ 2.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (และธนาคารอิสลามแห่งบรูไน หรือ Islamic Bank of Brunei Berhad : IBB ถือหุ้นอีกร้อยละ 15)
และร่วมทุนกับบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ้ากัด (มหาชน) เป็นเงินประมาณ 19 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมมูลค่าการลงทุนของ
กองทุน 21.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน กองทุนอยู่ระหว่างจัดหาบริษัทอื่นๆเพื่อเข้าลงทุนเพิ่มเติม
8.1.4 ความร่วมมือด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการบรูไนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และมหาวิทยาลัยอื่นๆในภาคใต้ข องไทย อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam - UBD) เกี่ยวกับวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยให้แก่นักศึกษา และการท้าวิจัยร่วมในสาขา bio-diversity and agro-technology for
food security นอกจากนี้ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสองประเทศรวมทั้งให้นักศึกษาจาก UBD
เดินทางเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
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ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีแนวคิดในการจัดตั้งมาจากการที่รัฐบาลไทยได้ลงนามในโครงการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนิเซีย
มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เพื่อเป็นช่องทางทางการเงินสาหรับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิ สลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2545 อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีสานักงานใหญ่ที่คลองตัน และเปิดบริการสาขาคลองตันขึ้นเป็นสาขาแรก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2546 หลังจากนั้นเปิดให้บริการ อีก 5 สาขา ในปีเดียวกัน คือ สาขาทุ่งครุ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปี 2547 เปิดให้บริการ 2 สาขา คือ สาขา
หาดใหญ่ และสาทร ในปี 2548 ได้เปิดสาขากระบี่ เป็นสาขาล่าสุด รวมทั้งสิ้น 9 สาขา
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8.2 ความร่วมมือภาคเอกชน
8.2.1 ภาคเอกชนของทั้งสองฝุายจะหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสภานักธุรกิจไทย-บรูไน และสภานักธุรกิจ
บรูไน-ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานต่างๆ
8.2.2 ภาคเอกชนไทย โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม ได้เริ่มให้ความร่วมมือด้านการผลิตข้าวกับบรูไน
โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลบรูไนในการสร้างโรงงานผลิตข้าว (Rice Processing Plant) ครบวงจร ซึ่งคาดว่า
โครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2553 ซึ่งหากภาครัฐสามารถเพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรกับบรูไน ก็
น่าจะเป็นการรักษา และขยายตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ของไทยในบรูไน รวมทั้ง
เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปประเทศที่สามด้วย
9. การค้าระหว่างไทย – บรูไน
1) การค้ารวม การค้าระหว่างไทยกับบรูไนในแต่ละปีขยายตัวไม่มากนัก โดยไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของ
บรูไน ในขณะที่บรูไนเป็นคู่ค้าอันดับสุดท้ายคือที่ 9 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับดับที่ 72 ของโลก การค้า
ของไทยกับบรูไน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2551-2553) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 221.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส้าหรับ 5 เดือน
แรกของปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) การค้ารวมมีมูลค่า 164.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 265.77 โดยไทยเป็น
ฝุายเสียเปรียบดุลการค้ามูลค่า -60.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2) การส่งออก บรูไนเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 9 ของไทยในอาเซียน และเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 80 ของ
ไทยกับโลก ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2551-2553) การส่งออกของไทยไปบรูไนมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 123.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส้าหรับ 5 เดือนแรกของปี 2554 (ม.ค.-พ.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 52.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ
20.42
สินค้าส่งออกของไทยที่สาคัญ 10 อันดับแรกได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว น้้าตาลทราย
ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปูนซิเมนต์ เครื่องนุ่งห่ม หม้อแปลงไฟฟูาและส่วนประกอบ อัญมณี
และเครื่องประดับ กระดาษและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3) การนาเข้า บรูไนเป็นตลาดน้าเข้าอันดับที่ 9 ของไทยในอาเซียน และเป็นตลาดน้าเข้าอันดับที่ 58 ของ
ไทยกับโลก ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (2551-2553) การน้าเข้าของไทยจากบรูไนมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 98.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส้าหรับ 5 เดือนแรกของปี 2553 (ม.ค.-พ.ค.) การน้าเข้ามีมูลค่า 112.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
6,522
สินค้านาเข้าของไทยที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ น้้ามันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟูาและส่วนประกอบ
เครื่องมื อเครื่อ งใช้เกี่ ยวกับ วิทยาศสาตร์และการแพทย์ ลวดสายเคเบิล เครื่องจัก รกลและส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์โลหะ และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เป็น
ต้น
10. ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าของไทย
1) แม้ประชากรของบรูไนจะมีก้าลังซื้อสูง แต่ตลาดก็มีขอบเขตจ้ากัดและกระบวนการสั่งซื้อสินค้าของ
บรูไนมีขั้นตอนในการสั่งซื้อมากมาย โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุนนั้น การน้าเข้าจะขึ้นอยู่
กับนักธุรกิจของสิงคโปร์เป็นส้าคัญ
2) การขนส่งสินค้าไปบรูไนมีปัญหามากเนื่องจากเรือที่ท้าการส่งออกไปนั้นมีสินค้าบรรทุกกลับน้อย
เพราะสินค้าที่ไทยน้าเข้าส่วนใหญ่เป็นน้้ามันดิบซึ่งต้องใช้เรือบรรทุกเฉพาะ และในการส่งสินค้าออกไปนั้นมีจ้านวน
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สินค้าไม่มากจึงท้าให้ต้องไปขนถ่ายที่สิงค์โปร์ก่อนท้าให้เพิ่มต้นทุนในการใช้จ่ายและเสียเวลามากขึ้น ยกเว้นข้าวที่
ส่งได้โดยตรงแต่ก็ไม่มากครั้งนักในแต่ละปีและไม่มีความแน่นอน
11. โอกาสและลู่ทางขยายการค้าการลงทุน
1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับบรูไนในปัจจุบันยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศ
สมาชิก อาเซียนอื่ นๆ โดยบรูไนเป็นคู่ค้าอันดับ สุดท้ ายในอาเซียน แต่อย่างไรก็ดี การที่บ รูไนได้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย โดยเน้นการเกษตรและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ จะเป็น
โอกาสให้ไทยสามารถเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการเกษตรกับบรูไน เพื่อเป็นการรักษาและขยายตลาดสินค้าเกษตร
ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ของไทยในบรูไน
2) สินค้าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่น้าเข้าบรูไนต้องเป็นสินค้าฮาลาลเท่านั้น จึงเป็นโอกาสที่จะขยายฐาน
การค้าไปยังบรูไน เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านวัตถุดิบและมีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดโลกในด้านคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ บรูไนมีนโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
อาหารฮาลาลในภูมิภาค จึงเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปประเทศที่สามด้วย
---------------------------------------กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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