
ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) 

ขอมูลเศรษฐกิจจลุภาค (Microeconomics) 
 

ราชอาณาจักรบาหเรน 
  

 

 

Kingdom of Bahrain 



ขอมูลทั่วไป (General Information) 
ราชอาณาจักรบาหเรน เปนประเทศเล็ก ๆ ในอาวเปอรเซีย ประกอบดวยเกาะนอยใหญประมาณ 

40 เกาะ อยูหางจากฝงทะเลตะวันออกของซาอุดิอาระเบีย 15 ไมล และจากชายฝงทะเลตะวันตกของ
กาตาร 17 ไมล มีพื้นที่รวมทั้งส้ิน 720.14 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเต็มไปดวยทรายและหิน มีกรุง
มานามา (Manama) เปนเมอืงหลวง สภาพอากาศเปนแบบรอนชื้น ในชวงเดือนธันวาคมถึงปลายเดือน
มีนาคม อุณหภูมิจะอยูประมาณ 19-29 องศาเซลเซียส และจะรอนชื้นมากในฤดูรอน โดยในเดือน
สิงหาคมและกันยายนอณุหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส  

สกุลเงิน คือ บาหเรนดนิาร (Bahrain Dinar: BHD) โดย 1 ดินาร เทากับ 1,000 Fils 

ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) 
1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยรวม และ แยกเปนภาคตาง ๆ  
 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ         11.58 ลานดอลลาร (ประมาณการ ป 2005) 

สัดสวนภาคอตุสาหกรรม รอยละ  42.1  
สัดสวนภาคเกษตร รอยละ     0.7  
สัดสวนภาคบริการ รอยละ  57.2 

อัตราการเจริญเติบโต รอยละ    5.9 
ที่มา : Bahrain Economic Development Board 

ขอมูลจากสถานทูตไทยในบาหเรน 

2. ระบบการเมอืงการปกครอง  
บาหเรนมีระบบการปกครองแบบประชาธปิไตย โดยกษตัริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ (Democratic 

Constitutional Monarchy) 
กษัตริยองคปจจุบัน     H.H. King Shaikh Hamad Bin Isa Al-Khalifa  
อํานาจบริหาร   หัวหนารัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) คือ H.H. Shaikh Khalifa Bin Salman al-

Khalifa ซ่ึงมาจากการแตงตัง้จากกษัตริย 
อํานาจนิติบัญญัติ   ประกอบดวยสองสภา (Bicameral System) คือ Shura Council สมาชิกมาจาก

การแตงตั้งจากประมุขจํานวน 40 คน และ House of Deputies สมาชิกมาจากการ
เลือกตั้ง 40 คน ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  

อํานาจตุลาการ   มีศาลอุทธรณ (High Civil Appeals Court)   



ประเทศบาหเรน แบงการปกครองออกเปน 12 เทศบาล คือ Al Hadd, Al Manamah, Al 
Mintaqah al Gharbiyah, Al Mintaqah al Wusta, Al Mintaqah ash Shamaliyah, Al Muharraq, Ar Rifa' 
wa al Mintaqah al Janubiyah, Jidd Hafs, Juzur Hawar, Madinat Hamad, Madinat 'Isa, และ Sitrah ซ่ึง
อยูภายใตการปกครองของ Manama (เมืองหลวง) 

ที่มา : ขอมูลจากสถานทูตไทยในบาหเรน 
World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html> 

3. ประชากร 
3.1  จํานวนประชากร 

บาหเรนมีประชากรประมาณ 727,000 คน เปนชาวบาหเรนรอยละ 63 ที่เหลือเปนชาวเอเชยี 
อาหรับ และอหิราน โดยรอยละ 70 นับถือศาสนาอิสลามนิการชีอะห รอยละ 30 นับถือนิกายซุนนีห 

ที่มา: ขอมูลป 2005 จาก World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population Database 
กระทรวงตางประเทศ, ประเทศไทย <www.mfa.go.th/web/479.php?id=351> 

3.2  จํานวนประชากรในเขตเมือง/เขตชนบท 
  จํานวนประชากรในเขตเมืองและเขตชนบทสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี ้

จํานวนประชากร พันคน สัดสวน 
ในเขตเมือง 
ในเขตชนบท  

701 
25 

96.5 
3.5 

 ที่มา: ขอมูลป 2005 จาก World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population Database  

3.3 รายไดตอหัวตอป 
รายไดตอหวัประชากรของบาหเรน ประมาณ 20,500 ดอลลาร ตอคนตอป  

ที่มา : ขอมูลป 2005 จาก Bahrain Economic Development Board  

3.4 อัตราการรูหนงัสือ 
รอยละ 88 ของประชากรชาวบาหเรนทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไปสามารถอานออกเขียนได  

ที่มา: ขอมูลป 2004 จาก UNICEF <www.unicef.org/infobycountry/bahrain_statistics.html#15> 

4. รายไดหลักของประเทศ 
รายไดหลักของประเทศมาจากการปโตรเลียม และการกลั่นน้ํามัน โดยคิดเปนรอยละ 60 ของ

มูลคาสงออก รอยละ 30 ของ GDP และ รอยละ 60 ของรายไดรัฐ อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดมีการผลักดัน
ใหบาหเรนเปนศูนยกลางดานการเงินการธนาคาร และธรุกิจในภูมภิาค ทําใหฐานทางเศรษฐกิจไมไดยดึ

http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=363
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351


ติดกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันแตเพียงอยางเดียว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไมประสบ
ปญหาการผันแปรไปตามความผันผวนของราคาน้ํามันโลก  

 ที่มา: ขอมูลจากสถานทูตไทยในบาหเรน 
World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html> 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศบาหเรน ไดแก น้ํามัน กาซธรรมชาติ ทรัพยากรทาง

ทะเล 
ที่มา: กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351> 

6. การสงออก 
สินคาออกสําคัญของบาหเรน ไดแก น้ํามันปโตรเลียม ผลิตภัณฑจากน้ํามนั อลูมิเนียม 

เครื่องจักรกล เครื่องมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกรรมน้ํามัน ยานยนต อาหารกระปอง โดยมีตลาดสงออกที่
สําคัญ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดยี ซาอุดิอาระเบยี สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ญี่ปุน และเกาหลีใต 

  ที่มา : World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html>
กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351>

7.  การนําเขา 
สินคานําเขาสําคัญของบาหเรน ไดแก น้าํมันดิบ เครื่องจักรกล สินคาอุปโภคบริโภค โดยมี

ตลาดนําเขาทีสํ่าคัญ คือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน 
  ที่มา : World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html>

กระทรวงการตางประเทศ, ประเทศไทย <http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351>

8. ระบบการขนสงในประเทศ 
ทางถนน     ระยะทาง 3,498 กม. ราดยาง 2,768 กม.  ไมราดยาง 730 กม. (2003) 
ทางน้ํา         มีทาเรือสําคัญ คือ Mina’ Salman, Sitrah (2006) 
ทางอากาศ  มี 3 สนามบิน (2005) 
ทอสง         มีทอน้ํามันยาง 53 กม. ทอกาซ 20 กม. (2004) 

  ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html> 

9. การผลิตในอุตสาหกรรมหลัก (Supply) 
การผลิตในอุตสาหกรรมหลักของบาหเรนไดแก น้ํามนัและแกสธรรมชาติ โดยผลิตได 188,300 

บารเรลตอวัน และ 9.65 คิวบกิเมตร ตามลําดับ  
  ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html> 

http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=363
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html
http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=351
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html


10. การบริโภคในอุตสาหกรรมหลัก (Demand) 
   ในป 2003 บาหเรนมีปริมาณการใชน้ํามนัในประเทศ 26 ลานบารเรลตอวัน และบริโภคกาซ
ธรรมชาติที่ผลิตไดทั้งหมด  

  ที่มา: World Fact Book <www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html> 

11.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจหลกัของแตละประเทศ 
รัฐบาลไดประกาศเปาหมายพัฒนาประเทศ 5 ภาค คือ การทองเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ส่ือสารคมนาคม การสาธารณสุข และการบริการในภาคธุตกิจการเงนิ นอกจากนีย้ังคงดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องในการสรางเสริมบรรยากาศดานการคาการลงทุนสอดคลองกับแนวนโยบาย WTO 

 ที่มา : ขอมูลจากสถานทูตไทยในบาหเรน 

ขอมูลเศรษฐกิจจุลภาค (Microeconomics) 

1. การจัดการธุรกิจ 
บาหเรน ไมไดมีขอจํากัดสําหรับคนตางชาติในการเปนเจาของกิจการในอุตสาหกรรมตาง ๆ  

บริษัทตางชาติไดรับแรงจูงใจ (Incentives) และการสนับสนุนเชนเดียวกับบริษัททองถ่ิน อยางไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมสําคัญ เชน น้ํามัน กาซ อลูมิเนียม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ ยังคงเปนของภาครัฐบาล  

บริษัทที่ดําเนินการในประเทศบาหเรนจะตองมีชาวบาหเรนเปนเจาของไมนอยกวารอยละ 51 
แตจากกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ป 1995 ไดอนุญาตใหชาวตางชาติสามารถเขามาถือหุนในบริษัทจํากัด 
(Limited Liability Company) ได 100 % ในสาขาธุรกิจบริการที่ตองมี Know-how เปนสําคัญ  

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

1.1 เงื่อนไขการตั้งสํานักงานตัวแทนการคา (Representative office) 
เงื่อนไขการตั้งสํานักงานตวัแทนการคา มีดงัตอไปนี ้

1. สํานักงานใหญควรตั้งอยูนอกประเทศบาหเรน และจะตองดําเนินธุรกิจไมนอยกวา 1 ป 
2. ไมมีเงื่อนไขดานเงินทุน แตสํานักงานใหญหรือผูสนับสนุนจะตองใหความมัน่ใจวาจะสามารถ

รับผิดชอบหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ทั้งหมดได 
3. ควรจะตองมีผูจัดการที่ไดรับอํานาจมาจากสํานักงานใหญ 
4. ควรจะตองมีสํานักงานที่ไดรับการลงทะเบยีนแลวอยูในบาหเรน 
5. ตัวแทนหรือสาขา อาจจะตองรายงานผลการตรวจสอบระบบการเงินประจําปใหแกกระทรวง

พาณิชย ถาไดรับการรองขอ 
6. จะตองจายคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายปใหกับกระทรวงพาณิชย 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html


7. สํานักงานตวัแทนการคาสามารถทําการตลาดในบาหเรน ทําสัญญานอกประเทศบาหเรน และ
ไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนดูแลความตองการและผลประโยชนใหกับสํานักงานใหญได แตไม
สามารถทําการคาขายโดยตรง ในประเทศบาหเรนได  (Directly transact in Bahrain) 

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

1.2 เงื่อนไขการตั้งสํานักงานสาขาของบริษัทตางดาว (Branch office) 
เงื่อนไขการตั้งสํานักงานสาขาของบริษัทตางดาวเหมือนกบัเงื่อนไขกรณกีารตั้งสํานักงานตัวแทน

การคา ทั้งนี้ บริษัทสามารถตั้งสาขาในบาหเรนไดถาสํานกังานใหญไดรับการวาจางในบาหเรน และ
สาขาของบริษัทจะตองมีหนวยสนับสนนุ (Sponsor) แตอาจไดรับการยกเวน จากกระทรวงพาณิชย ถา
เปนสาขาในตางจางหวดัที่ดาํเนินกจิกรรมของบริษัท 

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

1.3 เงื่อนไขการตั้งบริษัทโดยการรวมทุน (Joint venture) 
ชาวตางชาติทีร่วมทุนในบริษัทจะตองมีชาวบาหเรนหรือบริษัทของบาหเรนอยางนอย 1 คน/

บริษัทใหการสนับสนุน (Any non-Bahraini Partner of the Joint Venture shall require a Bahraini 
citizen / firm / company as a sponsor for his business) 

  ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

1.4 เงื่อนไขการตั้งบริษัทโดยลงทุนท้ังหมด (Wholly foreign owned company) 
ชาวตางชาติสามารถเขามาถือหุนในบริษัทจํากัด (Limited Liability Company) ได 100 % ใน

สาขาธุรกิจ ดังตอไปนี้  
1. เทคโนโลยี (Technology) 

- การใหบริการทางเทคนิค (Technical Service) 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เชน โทรเลข (Cable) หรือการ

ใหบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
2. การทองเที่ยว (Tourism) 

- โรงแรม (Hotel)  
- รานอาหาร (Restaurant)  
- ศูนยการคา (Shopping Center) 
- บริษัททองเที่ยว (Travel Agencies) 
- อสังหาริมทรัพย (Real Estate) 
- พิพิธภัณฑ (Museums) 
- โครงการทองเที่ยว (Tourism Projects) 

 



3. การบริการดานสุขภาพ (Healthcare) 
- แพทยและทันตแพทย ในภาคเอกชน (Private doctors and dentists) 
- การประกันสขุภาพ (Health Insurance) 
- โรงพยาบาลและคลินิก (Hospitals and Clinics) 
- อุปกรณทางการแพทย (Medical Equipment)  

4. การศึกษาและฝกอบรม (Education and Training) 
- โรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา (Private Primary and Secondary 

School) 
- วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (Colleges and Universities) 
- การฝกอบรมดานอาชีพ (Vocational training) 

5. การบริการดานการประกอบการ (Manufacturing Services) 
- การประกอบ (Re-assembly) บรรจุหีบหอ (Packaging) และขนสงสินคา (Shipping) 
- คลังสินคา (Warehouse) 
- การบริการสนับสนุน (Support Services)  

6. การบริการดานธุรกิจ (Business Services) 
- ที่ปรึกษาดานการพัฒนาธุรกิจ (Project Development Consultants) 
- การติดตอ (Liaison) และตรวจสอบ (Monitor) การกระจายสินคาไปยังเขตตางๆ  
- การบริการใหคําปรึกษา (Consultancy Services) 
- การใหบริการเดินหนังสือหรือสงสารระหวางประเทศ (International Couriers) 
- การตลาด ส่ิงพิมพ ประชาสมัพันธ โฆษณา (Marketing, Publication, Promotion and 

Advertisement) 
- ผูเชี่ยวชาญดานการจัดงานแสดงสินคา การจัดสัมมนาตาง ๆ (Specialized exhibition 

organizers, conference and event services) 
7. การบริการดานอุตสาหกรรม (Industrial Services) 

- โครงการดานอุตสาหกรรม (Industrial Projects)  
- ศูนยบริการสนับสนุนอุตสาหกรรม (Industrial Support Service Center) 
- การดูแลรักษา ซอมแซม และแกไข เครื่องมอือุตสาหกรรม 
- Fabrication and Galvanization of Steel  

8. ดานอื่น ๆ 
- หองทดลองทางวิทยาศาสตร (Scientific Laboratories) 

 



นอกจากนี้ คนตางดาวสามารถถือครองที่ดินได 100%  ในพื้นที่ที่กําหนดไว และ ไมมีขอจํากัดใน
ดานการสงกลบัผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน เชน กําไร ปนผล หรือเงินทุน คืนกลบัประเทศ 

ที่มา : Bahrain Gateway to Gulf <www.bahraingateway.org/index.cfm?fuseaction=section.home&id=21> 

2. ขอจํากัดของคนตางดาวในการทําธุรกิจในโอมาน 
ทะเบียนการคาสําหรับกิจการที่มีเจาของเพยีงคนเดยีวจะใหเฉพาะชาวบาหเรนเทานัน้ โดย

เงื่อนไขสําหรับบริษัทตางชาติที่ตองการดําเนินการในบาหเรน เปนดังนี้ 
1. บริษัทตางชาตทิี่ตองการเขามาดําเนินกิจการในบาหเรนจะตองเปนบริษัทรวมหุน (Joint Stock 

Company) ที่มีรายช่ืออยูในประเทศนั้น ๆ หรือเปน Closed Company ที่กอตั้งมาไมนอยกวา 3 
ป 

2. ตองมีเงินทุนขัน้ต่ํา 3,770,000 ดินารหรือ 10 ลานดอลลารสหรัฐ 
3. ตองมีกําไรจากการดําเนินงานในสามปที่ผานมา 
4. กฎหมายของประเทศของบริษัทตางชาตินัน้จะตองไมมกีารจํากัดการโอนหุนในสวนของ

เจาของ 
5. จะตองมีผูถือหุนในบริษัทไมต่ํากวา 100 คน 
6. จะตองเผยแพรงบการเงินประจําปที่ผานการตรวจบัญชีแลว และงบการเงินประจําครึ่งป  
7. จะตองมอบหมายใหสํานักงานตัวแทนในบาหเรน เปนผูดูแลและดําเนินการดานการโอนหุน 

การปนผลหุน และการรายงานทางการเงิน 
  ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3. ระบบการคาและภาษีในแตละประเทศ 
3.1  การนําเขา 

 อัตราภาษีนําเขาของบาหเรนแตกตางกันไปตามประเภทสินคาและประเทศผูสงออก โดยสินคา
ที่ไดรับการยกเวนภาษี ไดแก อาหารสด (Fresh Foodstuff) หนังสือ นิตยสาร และแคตตาล็อก สวน
สินคาประเภทอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึง เสื้อผา รถยนต เครื่องใชไฟฟา มีอัตราภาษีรอยละ 5 อยางไรก็ตาม ภาษี
สําหรับสินคายาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอัตราที่สูงถึงรอยละ 100 และ 125 ตามลําดับ ทั้งนี้ อัตรา
ภาษีดังกลาวอาจไดรับการยกเวนถาบริษัทหรือกิจการนั้นจัดอยูในประเภทโครงการพัฒนาหรือธุรกิจ 
Re-export  
 อยางไรก็ตาม สินคาที่ขนสงมายัง เขตการสงผาน (Transit Zone) ณ ทาเรือ Mina Salman และ
สามารถสงผานไปไดภายในระยะเวลาที่กําหนด (Goods are cleared within specific time limit) จะไดรับ
การยกเวนภาษี แตจะตองเสยีคาการจัดการและการเก็บรักษาแทน (Handling and Storage Charges) 

  ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

http://www.bahraingateway.org/index.cfm?fuseaction=section.home&id=21


3.2 การสงออก 
บาหเรนสงเสริมการสงสินคาออกไปยังประเทศที่เปน FTA ของบาหเรน โดยการไมจัดเก็บภาษี

สงออก เชน การสงออกสินคาไปยังสหรัฐอเมริกา ผูสงออกไมตองเสียภาษีสงออก 
ที่มา : http://www.meepas.com/Bahrainopportunities.htm

3.3 อัตราภาษีเงินได (corporate income tax) 
บาหเรน ไมมกีารเก็บภาษีเงนิไดนิติบุคคล (Cooperate or local income tax) สําหรับกจิการตาง ๆ 

ยกเวนบริษัทน้ํามัน กาซ และปโตรเลียมจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 46 
ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.4 อัตราภาษีการคา/ภาษีมูลคาเพิ่ม (Sales tax/VAT/GST) 
บาหเรนมีไมมกีารเก็บภาษีมลูคาเพิ่ม (VAT) ภาษีการผลิต (Production Tax) และภาษีทรัพยสิน 

(Property Tax) แตเก็บภาษกีารคากาซโซลีน ในอัตรารอยละ 12 อยางไรก็ตาม การใชบริการโรงแรม
จะตองเสียอากรใหรัฐบาลรอยละ 5 และเสียคาบริการ (Service Charge) ใหโรงแรมรอยละ 15  

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.5 อัตราภาษี/สิทธิประโยชนสาํหรับการคาระหวางประเทศในสหภาพศุลกากรของกลุมประเทศรัฐ
ริมอาว (GCC) 
ขอตกลงสําคัญของ GCC คือ จะไมมีการเก็บภาษีระหวางประเทศสมาชิก ดังนั้นผลผลิตจาก

ประเทศบาหเรนจะไดรับการยกเวนอากรเมื่อสงออกไปยังกลุมประเทศ GCC และผลผลิตจากกลุม
ประเทศ GCC จะไดรับยกเวนอากรขาเขา (Duty Free) 

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.6 การหักภาษี ณ ท่ีจาย (Withholding Tax) 
บาหเรนไมมกีารเก็บภาษหีัก ณ ที่จาย  

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.7  ภาษีซอน (Double Taxation Agreement) กับประเทศไทย 
ไทยและบาหเรนไดลงนามความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอนฯ เมื่อวันที่ 3 เดือน

พฤศจิกายน 2001 
ที่มา : กรมสรรพากร ประเทศไทย < http://www.rd.go.th/publish/765.0.htm > 

3.8 การจัดทํารายงานทางบัญชี/ภาษ ีท่ีตองรายงานภาครัฐ  
 จากกฎหมายบริษัทพาณิชย (Bahrain Commercial Company Law) กิจการในบาหเรนจะตองทํา
รายงานใหภาครัฐดังตอไปนี้ 

http://www.meepas.com/Bahrainopportunities.htm
http://www.rd.go.th/publish/765.0.htm


- บริษัทรวมหุน (Joint Stock Company) บริษัทจํากัด (Limited Liability) และ บริษัท Exempt 
Company จะตองรายงานผลการดําเนินการประจําป ซ่ึงรวมถึงรายงานของผูบริหารและรายงาน
การเงิน (Financial Statement) ที่จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีสากล นอกจากนี้จะตองจัดทําขอมลู
การเงินราย 6 เดือนที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

- สถาบันการเงินภายใตตลาดหลักทรัพยบาหเรน จะตองจัดทําขอมูลการเงินรายไตรมาสที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

- บริษัทรวมหุนภายใตตลาดหลักทรัพยบาหเรนจะตองจะตองมีการประชมุสามัญประจําปภายใน 6 
เดือนนับจากสิน้ปการเงินของบริษัท (Financial Year) สวนธนาคารตองจัดประชุมภายใน 3 เดือน 

- เงินปนผลของสถาบันการเงินจะตองไดรับการอนุมัติจาก Bahrain Monetary Agency 
ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.9  ระบบบัญชี  
บาหเรนใชระบบบัญชีมาตรฐานสากล (International Accounting Standards) 

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.10 การตรวจสอบบัญชี  
บริษัทรวมหุน บริษัทจํากัด และ Exempt Company ทุกแหงจะตองไดรับการตรวจสอบบัญชี

ประจําป 
ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

3.11 ภาษีอ่ืน ๆ เชน ภาษีทองถิน่ ภาษีเพื่อการศึกษา ภาษีสาธารณูปโภค ภาษปีาย ภาษจีากการ
โฆษณา เปนตน 

บาหเรนไมมกีารเก็บภาษีผลตอบแทนจากการลงทุน ภาษีการคา ภาษีอสังหาริมทรัพย ภาษี
ดอกเบี้ย / เงนิปนผล ภาษีลิขสิทธิ์และคาธรรมเนียม ภาษีที่ดิน/ทรัพยสิน (Property Tax) และ ภาษีการ
ผลิต แตมีการเก็บภาษีทองถ่ิน (Municipal Tax) จากบุคคลหรือบริษัทที่มีการเชาที่ดินหรือสินทรัพย 
(Property rent) ในบาหเรน ทั้งนี้อัตราภาษจีะแตกตางไปตามประเภทสนิทรัพย 

ที่มา : ขอมูลป 2003 จาก An Executive Guide to Doing Business in Bahrain โดย บริษัท Ernst & Young  

4. ระบบการเงนิ 
4.1  ขอจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ 

บาหเรนไมมกีารควบคุมการปริวรรตเงินตรา (No Exchange Controls on the Movement of 
Monies) และการโอนผลตอบแทนออกนอกประเทศ (No Repatriation Control)  

ที่มา : Bahrain Economic Development Board 
 



4.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
บาหเรนมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ผูกติดกับเงนิดอลลารสหรัฐ โดยที่  1 ดอลลาร เทากับ 

0.376 บาหเรนดีนาร (Bahrain Dinar) 
ที่มา : Bahrain Economic Development Board 

4.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู และ อัตราคาธรรมเนียมธนาคารที่สําคัญ 
 

รายการ รอยละตอป 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก            3.4 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู                7.7 

ที่มา : ขอมูลเดือนกันยายน 2005 จาก IFS Statistics, ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2549  

4.4 บริการของธนาคาร เชน การฝาก-ถอน, การบริการดานการคาระหวางประเทศ, การค้ําประกัน, 
บริการเงินฝาก Non-resident account, การแลกเปล่ียนเงิน, การปองกนัความเสี่ยงรปูแบบตาง ๆ 
ระบบธนาคารของบาหเรนม ี Bahrain Monetary Agencies (BMA) เปนองคกรที่ควบคุม

กฎระเบยีบและกิจกรรมตาง ๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศบาหเรน เพื่อใหระบบการเงิน
มีเสถียรภาพ 

ที่มา : Bahrain Information Travel & Guide <www.newarabia.net/business_in_bahrain.htm> 

5. ระบบการจางงานในประเทศ 
นโยบาย Bahrainization 
  บาหเรนมีปญหาการวางงานสูง  และพยายามแกปญหาดังกลาวดวยการดําเนินนโยบาย 
Bahrainization ตั้งแตป 2539 ซ่ึงบังคับใหทุกภาคธุรกิจจะตองมีการวาจางชาวบาหเรนทํางานในอัตราตาง 
ๆ โดยทุกบริษัทตองมีการวาจางชาวบาหเรนอยางนอย 1 คน และ บริษัทที่มีลูกจางมากกวา 10 คน ตอง
เพิ่มอัตราการจางงานชาวบาหเรนเปน รอยละ 5 ตอป ทุกป จนถึงเพดานที่รัฐบาลกําหนดไว ที่รอยละ 50 
ในขณะที่โครงการใหม ๆ ตองมีการวาจางชาวบาหเรนอยางนอยรอยละ 20 ของลูกจางทั้งหมด ซ่ึงที่ผาน
มานโยบายดังกลาวสามารถใชไดดีในการจางงานในภาครัฐ แตประสบปญหาในภาคเอกชน เนื่องจาก
ปรากฏวาแรงงานบาหเรนมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ภายหลังจากที่ไดรับการวาจางและฝกอบรมแลว หรือ
ที่เรียกวา turnover phenomenon ซ่ึงในป 2546 มีชาวบาหเรนที่ไดรับการวาจางงานผานกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม รวม 473 คน แตในขณะเดียวกัน ก็มีชาวบาหเรนที่ลาออกจากงานถึง 472 คน และวา
สถานการณดังกลาว เร่ิมสรางความหนักใจใหกับผูประกอบการ บริษัท โรงแรม ฯลฯ ที่วาจางชาวบาหเรน 
เพราะตองเสียทั้งเงินและเวลา และเริ่มมีนักธุรกิจออกมาเรียกรอง 
ใหรัฐบาลทบทวนนโยบายดังกลาวแลว หลายครั้ง  

 ที่มา : ขอมูลจากสถานทูตไทยในบาหเรน 

http://www.newarabia.net/business_in_bahrain.htm


5.1 ขอกําหนดการรับคนในประเทศเขาทํางานกับบริษัทตางดาว 
อายุขั้นต่ําของการรับคนเขาทํางาน 

กฎหมายแรงงานของบาหเรน หามเดก็อายตุ่ํากวา 14 ปทาํงาน และไมใหเด็กที่มีอายุระหวาง 14-
16 ปทํางานที่เปนอันตราย ทาํงานเวลากลางคืน และหามทํางานติดตอกนัเกิน 6 ชม. ตอวัน หรือ การทํา
แบบชิ้นงาน (Piecework basis)   

ที่มา : Bahrain Country Reports on Human Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm> 

5.2 อัตราคาแรงขัน้ต่ํา 
บาหเรน ไมไดมีการกําหนดอัตราคาแรงขั้นต่ําไวอยางเปนทางการ (No Official Minimum Wage) 

แตรัฐบาลไดประกาศวา แรงงานภาคเอกชนและรัฐบาลจะตองไดรับคาแรงไมต่ํากวา 150    ดินาร (398$) 
ตอเดือน สวน Civilians Employees จะตองไดรับไมต่ํากวา 200 ดินาร (520$) ตอเดือน 

ที่มา : Bahrain: Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm> 

5.3 ขอบังคับขั้นต่าํเกี่ยวกับการจางงานตามกฎหมายที่ระบุไว 
จํานวนวันหยดุขั้นต่ําตามกฎหมาย 

ลูกจางจะตองทํางานไมเกนิ 8 ชั่วโมงตอวนั หรือ 48 ชัว่โมงตอสัปดาห โดยมีเวลาหยุดพัก และ
ไมใหทํางานตดิตอกันเกิน 6 ชั่วโมง หากเกินกําหนดนายจางตองจายคาลวงเวลาเพิ่ม 25% (กลางวัน) 
หรือ 50% (กลางคืน) และในแตละสัปดาห จะตองมีชวงเวลาพักผอนหรือหยดุติดตอกันไมนอยกวา 24 
ชั่วโมง ทั้งนี้ในฤดู Ramadhan เวลาทํางานของลูกจางมุสลิมจะตองไมเกิน 6 ชั่วโมงตอวันหรือ 36 
ชั่วโมงตอสัปดาห  

ที่มา : Article 78 of Labor Law for the private sector <www.ba-molsa.com/english/chap11.htm> 

5.4 วันเวลาทําการและวันหยุด 
วัน / เวลาทําการ  

-  หนวยงานราชการ วันเสารถึงวันอังคาร เวลา 07.00-14.15 น. วันพุธเวลา 07:00-14:00 น.  
วันหยุด คือ วนัพฤหัสบดีและวันศกุร 

-  ธนาคาร  วันเสารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 07.30-12.00 น.  
(บางสาขาอาจจะเปดทําการในชวงบาย)  
วันหยุด คือ วนัศุกร  

-  บริษัทและกิจการ        โดยทั่วไปจะหยุดวันศกุรเตม็วันและวนัพฤหัสบดีคร่ึงวันหรือวันเสาร
เต็มวัน  

-  สํานักงานไปรษณียกลาง ณ กรุงมานามา  วันเสารถึงวนัพฤหัสบดี เวลา 07.00 - 19.30 น.   

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm
http://www.ba-molsa.com/english/chap11.htm


-  รานคา  (สวนใหญ)  วันเสารถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 08.30-12.30 และ 16.00-20.00 น.  
บางรานก็เปดบริการในวนัศกุรดวย  

วันหยุดนักขตัฤกษ 
 

วันหยุด วันที่ 
New year's Day Sunday, January 1st 2006 
Eid Al-Adha * Tuesday to Thursday, January 10th to January 12th 2006 
Islamic new year * Tuesday, January 31st 2006 
A'shoura * Wednesday, February 8th and 9th 2006 
Birth of prophet Mohammed (PBUH) * Monday, April 10th 2006 
Labor Day Monday, May 1st 2006 
Eid Al-Fitr * Sunday to Tuesday, October 23rd to 25th 2006 
Bahrain National Day Saturday and Sunday, December 16th  and 17th 2006 
New year's day Sunday, January 1st 2007 

 

การลาหยุดประจําป, การลาปวย, การลากิจ 
การลาหยุดประจําป 

เมื่อทํางานครบหนึ่งป ลูกจางมีสิทธิลาพักรอน 21 วันโดยไดรับคาจางเต็มจํานวน และเพิ่มเปน 
28 วัน หลังจากทํางานครบ 5 ป 

การลาปวย 
ลูกจางสามารถลาปวยไดตามระยะเวลาดังตอไปนี ้
- ลาปวยโดยไดรับคาจางเต็มจาํนวน  15 วัน 
- ลาปวยโดยไดรับคาจางกึ่งหนึ่ง   15 วัน 
- ลาโดยไมไดรับคาจางเลย    15 วัน  

การลากิจพิเศษ (ไดรับคาแรงเต็มจํานวน) 
- ลาเพื่อแตงงานได 3 วัน  
- ลาในโอกาสการเสียชีวิตของญาติได 3 วนั  
- ลาในโอกาสวนัเกิดบุตรได 1  

การลาตามหลักศาสนา/ประเพณ ี
ในชวงระยะเวลาที่ทํางานกับนายจาง ลูกจางสามารถลาไปประกอบพิธีทางศาสนา(Pilgrimage)  

ได 1 คร้ัง โดยไมไดรับคาแรง และตองไมเกิน 4 สัปดาห 
ที่มา : Bahrain e Government Portal  

Article 81-89 of Labor Law for the private sector <www.ba-molsa.com/english/chap11.htm > 

http://www.ba-molsa.com/english/chap11.htm


5.5 ภาระภาษขีองพนักงาน 
บาหเรนไมมกีารเก็บภาษเีงินไดสวนบุคคล ภาษี Wealth Tax, Capital Gain tax, Death duty tax 

or inheritance taxes 
 ที่มา : Bahrain Economic Development Board <www.bahrainedb.com/default.asp?action=category&id=92 > 

5.6 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน (จําเปนหรือไม, ตองมีเงื่อนไขการจัดตั้ง และ การเลิกอยางไร) 
กฎหมายสหภาพการคาแรงงาน (Workers Trade Union Law) ใหสิทธิแกคนงาน (รวมถึงคน

ตางดาว) ในการจัดตั้งและเปนสมาชิกสหภาพได โดย ณ ป 2005 มีสหภาพแรงงานของภาคเอกชน
ทั้งหมด 47 แหง มีแรงงานรอยละ 19 เขาเปนสมาชิก นอกจากนี้ยังมกีารจัดตั้ง General Federation of 
Bahrain Trade Unions ซ่ึงสหภาพทกุแหงจะตองเขาเปนสมาชิกสหภาพกลางนี ้

  ที่มา : Bahrain: Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State 
<www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm> 

6. คาใชจายดําเนินการทั่วไป 
17.1 อัตราคาเชาสํานักงาน 

สํานักงาน ชัน้ดี (High-end Office Block) ตั้งอยูในกลางเมืองมานามา (Manama) และในเขตใกล
สถานทูต มีอัตราคาเชาประมาณ 550 -1000 เหรียญ ตอเดอืน  

พื้นท่ีใหเชาขนาดกลาง (Medium range Unite Space) ขนาด 80-120 ตารางเมตร มีอัตราคาเชา
ประมาณ 25 เหรียญ ตอตารางเมตรตอเดือน (ไมรวมคาบริการ) 

ท่ีดินในเขตอุตสาหกรรม มีอัตราคาเชาประมาณ 2.70 ดอลลาร ตอตารางเมตรตอป สวนตนทนุ
คาอาคารอุตสาหกรรม ที่มีโครงสรางแบบโรงเก็บรถ (Hangar type structure) มีอัตราคาเชา 333 เหรียญ
ดอลลารตอตารางเมตร  

การเชาท่ีดินระยะยาว (Long-Term Land Leases) สําหรับการกอสรางอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
อนุมัติ จะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม ซ่ึงสัญญาเชาจะมีระยะเวลาสูงสุดไดไมเกิน 
50 ป 

ที่มา : Bahrain Information Travel & Guide <www.newarabia.net/business_in_bahrain.htm> 

17.2 อัตราคาไฟฟา(Electric Tariff) 
ปริมาณการใช (กิโลวัตต-ชม.) ดินารตอกิโลวตัต-ชม. 

สําหรับที่อยูอาศัย (Resident) 
0-3,000 

3,001-5,000 
มากกวา 5,000 

0.003 
0.009 
0.016 

http://www.bahrainedb.com/default.asp?action=category&id=92
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61686.htm
http://www.newarabia.net/business_in_bahrain.htm


สําหรับธุรกิจครัวเรือน (Residential Business) 
0-2,000 

2,001-5,000 
มากกวา 5,000 

0.006 
0.012 
0.016 

สําหรับภาคธุรกิจ 
ทุกหนวย 0.016 

สําหรับอุตสาหกรรมที่ไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐ 
ทุกหนวย 0.012 

17.3 อัตราคาประปา (Water Tariff)  
ปริมาณการใช (1,000 ลิตร) ดินารตอ 1,000 ลิตร 

สําหรับที่อยูอาศัย (Resident) 
0-60 

61-100 
มากกวา 101 

0.025 
0.080 
0.200 

สําหรับภาคธุรกิจ 
1-450 

มากกวา 450 
0.300 
0.400 

 ที่มา : Ministry of Electricity and Water, Bahrain < www.mew.gov.bh > 

วันที่ 11 กันยายน 2549 

http://www.mew.gov.bh/

