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หนา 1 คอลัมน "อาเซียน Business Forum"
กาวเขาสูป 2558 ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ตองเรง
สรางความพรอ มตามขอ ตกลงเพื่อ ใหบรรลุวัตถุประสงคความรวมมือ ทางเศรษฐกิจ และมุง เนนการปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน ประเทศไทยมีนโยบาย
สงเสริมการสงออกและการลงทุนของไทยในตางประเทศ ซึ่งสามารถใชประโยชนจากขอตกลงความรวมมือ
ตางๆ ของอาเซียนได ภายใตสถานการณที่ประเทศสมาชิกตางแขงขันดานการสงออกกันอยางเขมขน
โดยจากตัวเลขการคากับประเทศสมาชิกทั้งหมดนั้น มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยกับบรูไนถือ
วานอยมากเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยอยูอันดับสุดทายในอาเซียน และเปนอันดับที่ 52 ของทั้งโลก
ในป 2557 ดังนั้น ประเทศไทยควรใชโอกาสในการเปนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มมูลคาการคาระหวาง
ประเทศกับบรูไน
ประเทศบรูไน หรือชื่อทางการวา “รัฐบรูไนดารุสซาลาม” (State of Brunei Darussalam) หรือใน
ภาษามาเลยวา เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) มีรายไดหลักมาจากการผลิตน้ํามัน
และกาซธรรมชาติ โดยบรูไนสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติกวารอยละ 90 ของการสงออกทั้งหมด เนื่องจาก
ปริมาณการบริโภคภายในประเทศคอนขางนอยดวยมีจํานวนประชากรประมาณสี่แสนคน
รัฐบาลบรูไนตระหนัก ดีวาพลัง งานที่ครอบครองอยูนั้นกําลัง จะหมดไปในอีกไมกี่ปขางหนา จึง เรง
ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยประกาศแผนพัฒ นาระยะยาว “วิสัยทัศนบรูไน ป 2578” (Wawasan
2035 - Vision Brunei 2035) แผนพัฒ นาฉบับ นี้แสดงใหเ ห็นวา บรูไนใหความสําคัญ กับ การพัฒ นาภาค
เศรษฐกิจอื่นนอกจากภาคพลังงานที่ไมตองการพึ่งพาน้ํามันเพียงอยางเดียว รวมถึงการสงเสริมใหนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ
ในป 2557 ประเทศไทยสงออกขาวไปยังบรูไนเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ รถยนต อุป กรณและ
สวนประกอบ มีมูลคาการสงออกของแตละสินคามากกวาพันลานบาท สวนสินคาอื่น ๆ ที่สงออกมีมูลคาไมถึง

สองรอยลานบาท สาเหตุสวนหนึ่ง มาจากมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (Non-Tariff Measures:
NTMs) ที่บรูไนยอมรับมาตรฐานสินคาอาหารฮาลาลของมาเลเซียเทานั้น แตบรูไนยังมีความตองการบริโภค
สินคาเกษตร ซึ่งการผลิตภายในประเทศยังไมเชี่ยวชาญมากนัก ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ
จึง ถือ เปนโอกาสในการลงทุนของผูป ระกอบการไทยที่ ควรอาศัยนโยบายสง เสริม การลงทุนจาก
ตางชาติของรัฐบาลบรูไนที่ใหสิทธิพิเศษหลายประการแกนักลงทุนตางชาติ เชน การใหสิทธิพิเศษดานภาษี โดย
บรูไนไมมีก ารเก็บ ภาษีเ งินไดบุคคลธรรมดาและหางหุนสวน ไมมีเก็บภาษีสงออก ภาษีขาย ภาษีการผลิต
สําหรับภาษีนิติบุคคลนั้นยังมีการเรียกเก็บอยู แตเปนการเรียกเก็บจากนิติบุคคลที่เปนบริษัทเทานั้น ลาสุดภาษี
นิติบุคคลอัตราใหมของบรูไนอยูท ี่ 18.5% จะสงผลใหเปนประเทศทีเ่ ก็บอัตราภาษีตามกฎหมายต่ําเปนลําดับที่
2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปรที่ 17%
รั ฐ บาลบรู ไ นยั ง ได ล งนามความตกลงเพื่ อ การส ง เสริ ม และคุ ม ครองการลงทุ น (Investment
Guarantee Agreements) กับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ครอบคลุมการลงทุนเรื่อง การเปดเสรี (Liberalization)
การคุมครอง (Protection) การสงเสริม (Promotion) และการอํานวยความสะดวก (Facilitation) ครอบคลุม
การลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ประกอบดวย เกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึง
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาขางตน ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct
Investment: FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย (Portfolio Investment) อันเปนผลมาจากการที่รัฐบาลบรูไน
ตองการองคความรูจากผูเชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจตางๆ นอกเหนือจากภาคพลังงาน เพื่อเปนการปูทางไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาคสวนอื่นๆ ของประเทศ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนตอไปในอนาคตที่ไมอาจพึ่งพาภาค
พลังงานไดอีกตอไป
บรูไนมีหนวยงานที่รับผิดชอบการอนุมัติโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับทรัพยากรพื้นฐาน ไดแก กระทรวง
อุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of Industry and Primary Resources: MIPR) ซึ่งดําเนินการ
เกี่ยวของกับการจัดตั้งบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยบรูไนไดจัดตั้ง Industrial Site จํานวน 9 แหง มี
พื้นที่ 568 เฮกตาร และ Industrial Complex 3 แหง สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งจัดระบบ
โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ระบบการระบายน้ํา ระบบจัดการของเสีย การไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม
และการประปา อยู ใ นความดู แ ลขององค ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห ง บรู ไ น (Brunei Industrial
Development Authority: BINA)
มีห นาที่รับพิจ จารณาขอ เสนอจากวิส าหกิจ ขนาดกลางและยอม และนักลงทุนตางชาติ ที่มีความ
ประสงคจะเชาพื้นที่ใน Industrial Site และ Industrial Complex รวมถึงใหการสนับสนุนดานการบริการใน
การเสนอแนะขอ มูล ใหบ ริษัท ที่ อยู ใน Industrial Site ทั้ง การประสานงานกับ กรมแรงงานในเรื่อ งการขึ้น
ทะเบียนแรงงาน และประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในเรื่องใบอนุญาตการทํางานการตรวจลงตรา
โดยทั้งหมดนี้จะตองไดรับการอนุมัติจาก MIPR ในขั้นตอนสุดทาย
การประกอบธุรกิจในบรูไนนั้น กลยุทธที่นาสนใจ คือ ธุรกิจแฟรนไชสจากตางชาติ ซึ่งสวนใหญใชวิธี
รวมทุนกับชาวบรูไน เพื่อเจาะตลาดและขยายกิจการ เนื่องจากชาวบรูไนนิยมสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยสินคาเกษตรของไทยไดรับความนิยมจากชาวบรูไนเนื่องจากมีคุณภาพที่ได

มาตรฐาน มีคุณสมบัติสอดคลองกับกฎระเบียบของทางการ แมวาตลาดบรูไนจะเปนตลาดขนาดเล็ก แตมีกําลัง
ซื้อสูง ทั้งยังมีการแขงขันคอนขางนอยหากเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกัน ผูประกอบการไทยจึงมี
โอกาสในการลงทุนสู ง โดยเฉพาะธุร กิจ ภาคเกษตรและบริก ารอันเปน ภาคธุร กิจ ที่นัก ลงทุน ไทยมีความ
เชี่ยวชาญ นับเปนหนทางประกอบธุรกิจใหมที่ทาทายนักลงทุนอีกทางหนึ่ง
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