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1 ช่ องทาง

จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
4 ขัน้ ตอน

1) ตรวจสอบชื่อนิตบิ ุคคล
2) จองชื่อนิตบิ ุคคล
3) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจที่สาํ นักงานจดทะเบียน Registrar of
Companies
4) สํานักงานจดทะเบียน พิจารณาเอกสารและออกหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration)
ใช้ ระยะเวลา 4-8 สัปดาห์
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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศบรูไนที่สําคัญมีจํานวน 2
ฉบับ ได้ แก่ Business Name Act (Chapter 92) และ Companies Act (Chapter 93)
1. Business Name Act (Chapter 92)
ระบุข้อกําหนดของการจดทะเบียนชื่อของบริ ษัท บุคคลและนิติบคุ คล ยกเว้ น Limited liability
กฎหมายฉบับนี ้ยังกําหนดระเบียบในการตังชื
้ ่อธุรกิจ และวิธีการใช้ เพื่อดําเนินธุรกิจ
2. Companies Act (Chapter 93)
ระบุข้อกําหนดในการจัดตังและการจดทะเบี
้
ยนธุรกิจในประเทศบรู ไน และระบุเงื่อนไขในการ
ดําเนินธุรกิจของนิติบคุ คลที่จดทะเบียนนอกประเทศบรู ไน รวมถึงการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ
ของนิตบิ คุ คลในประเทศ
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รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รู ปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศบรู ไนมี 6 รู ปแบบโดยสามารถจําแนกได้ เป็ น 2 ส่วนหลัก ได้ แก่
ธุรกิจ (Business) และบริ ษัท (Company) ดังนี ้
1. ธุรกิจ (Business)
ธุ ร กิ จ หมายถึ ง กิ จ การที่ จ ดทะเบี ย นภายใต้ กฎหมายการจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ (Business
Registration Act) บริ ษัทต่างชาติ (Foreign Company) ไม่สามารถจดทะเบียนเป็ นธุรกิจได้ ยกเว้ นแต่ว่า
ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการจดทะเบียนบริษัทแล้ ว (Companies Act) ธุรกิจมี 2 รูปแบบ คือ
1) กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole Proprietorship)
เจ้ าของกิจการมีความรับผิดชอบต่อหนี ้สินไม่จํากัด กิจการและทรัพย์สนิ ของกิจการสามารถ
้ ้
ถูกอายัดหรื อดําเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ได้ กิจการเจ้ าของคนเดียวได้ รับการยกเว้ นภาษี ในปั จจุบนั ทังนี
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนกิจการเจ้ าของคนเดียวได้
2) ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
จํานวนหุ้นส่วนต้ องอยู่ระหว่าง 2 ถึง 20 ราย (หากมีห้ นุ ส่วนมากกว่า 20 รายต้ องจดทะเบียน
เป็ นบริ ษัทภายใต้ กฏหมาย Company Act, Cap 39) สามารถเป็ นบริ ษัทท้ องถิ่น (Local company) หรื อ บุคคล
ธรรมดา สํานักงานสาขาของบริ ษัทต่างชาติ โดยปกติห้ นุ ส่วนอย่างน้ อย 1 หุ้นส่วนต้ องเป็ นผู้ประกอบการ
สัญชาติบรูไน (Bruneian) หรื อพํานักอยู่ในบรูไน (Brunei Permanent Resident) ผู้ประกอบการต่างชาติ
ที่ต้องการจดทะเบียนเป็ นห้ างหุ้นส่วนต้ องจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการจดทะเบียนบริ ษัทและได้ รับ
การอนุมตั ิจาก สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง (Immigration Department, Economic Planning Unit) และ
สํานักงานแรงงาน (Labour Department) ก่อน
ห้ างหุ้นส่วนได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลในปั จจุบนั (Corporate Tax)
2. บริษัท (Company)
บริ ษัทหมายถึงกิจการที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการจดทะเบียนบริ ษัท (Companies Act,
Chapter 39) มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล มีสิทธิสามารถเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินและถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีได้ มี
ข้ อความแสดงนิตฐิ านะอยูท่ ้ ายชื่อของบริ ษัท (Pte Ltd หรื อ Ltd)
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนมีข้อบังคับหลัก 2 ข้ อ ดังนี ้
้
มีสญ
ั ชาติบรูไน
(1) กรรมการอย่างน้ อย 2 คน (ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกรรมการทังหมด)
(2) มีกรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยไม่มีการกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการ
ต่างชาติ ทังนี
้ ้รัฐบาลบรูไนอาจจะระบุสดั ส่วนการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการบรู ไนในกรณีที่บริ ษัทเข้ าร่วมการ
ประมูลใบอนุญาต (Government licenses) หรื อการประมูลงาน (Jobs bidding)
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รูปแบบของบริ ษัทมี 3 รูปแบบ คือ
1) บริษัทเอกชน (Private Company) (Sendirian Berhad or SDN. BHD)
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนอยู่ภายใต้ กฎหมายบริ ษัท (Companies Act : Cap 39)
ภายใต้ กฎหมายฉบับนี ้ บริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(1) บริ ษัทจํากัดโดยหุ้น (Companies limited by shares)
(2) บริษัทจํากัดโดยการประกัน (Companies limited by guarantee)
(3)บริษัทจํากัดโดยหุ้นและการประกัน (Companies limited by shares and guarantee)
(4) บริ ษัทไม่จํากัด (Unlimited companies)
ตามข้ อบังคับที่กําหนดโดยบริ ษัท (Article of Association) บริ ษัทเอกชนต้ องควบคุมการ
เปลี่ยนหุ้น จํากัดการจําหน่วยหุ้นสูส่ าธารณะ (Prohibit public to subscribe for shares or debentures)
้ ้ผู้ถือหุ้นไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ประกอบการสัญชาติบรูไน หรื อ
และจํากัดจํานวน ผู้ถือหุ้นระหว่าง 2-50 คน ทังนี
พํานักอยู่ในบรู ไน (Brunei Permanent Resident) บริ ษัทในเครื อสามารถถือหุ้นของบริ ษัทแม่ได้ ทังนี
้ ้บริ ษัท
จํากัดไม่มีการกําหนดทุนจดทะเบียนขันตํ
้ ่า
้ ้ ตรวจสอบบัญชีเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น บริษัทต้ องส่ง
บริษัทเอกชนและมหาชนต้ องแต่งตังผู
รายงานงบการเงินประจําปี ต่อสํานักงานจดทะเบียน (Registrar of Companies) และแบบแสดงรายการภาษี ตอ่
สํานักงานจัดเก็บภาษี (Collector of Income Tax : CIT, Ministry of Finance) โดยชําระภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
ที่ 22% ของกําไรขันต้
้ น (22% gross profit corporate tax)
2) บริษัทมหาชน (Public Company) (Berhad or BHD)
บริ ษัทมหาชนจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทไม่จํากัดก็ได้ สามารถจําหน่ายหุ้น
สู่สาธารณะได้ โดยเสรี มีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 7 คน ทังนี
้ ้ กรรมการอย่างน้ อยครึ่ งหนึ่งต้ องเป็ นสัญชาติบรู ไน
้ ่า
หรื อพํานัก อยูใ่ นบรูไน (Brunei Permanent Resident) ไม่มีการกําหนดเงินทุนขันตํ
3) สํานักงานสาขา (Branch of Foreign Company)
บริ ษัทต่างชาติที่ไม่ได้ จดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจภายใต้ กฎหมายบรู ไนต้ องจดทะเบียนเป็ น
สํานักงานสาขา โดยต้ องมีสํานักงานตังอยู
้ ใ่ นบรูไนและแต่งตังชาวบรู
้
ไนเป็ นตัวแทน (Local agent) สํานัก งาน
สาขาต้ องส่งรายงานงบการเงินและแบบภาษี ประจํ าปี ต่อสํานักงานจดทะเบียน ไม่มี การกํ าหนดทุนจด
ทะเบียนขันตํ
้ ่า โดยชําระภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลที่ 22% ของกําไรขันต้
้ น (22% gross profit corporate tax)
3. กิจการร่ วมค้ า (Joint Venture)
กิจการร่ วมค้ าสามารถจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนก็ได้ โดยบริ ษัทร่ วมค้ า (Corporate jointventure) ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อหนี ้สินจํากัด ในขณะที่ห้างหุ้นส่วนร่ วมค้ า (Partnership jointventure) ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ไม่จํากัด
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ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือครองหุ้นได้ ร้อยละ 100 ในบางประเภทธุรกิจ อาทิเช่น อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสงู (High-tech) หรื ออุตสาหกรรมที่เน้ นการส่งออก (export-oriented) โดยหากธุรกิจต้ องใช้ ทรัพยากร
ธรรมชาติท้องถิ่นมากหรื อเกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงทางอาหารของประเทศบรู ไน ผู้ประกอบการต่างชาติไม่
สามารถ ถือครองหุ้นร้ อยละ 100 ได้
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศบรูไนสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รู ปแบบองค์ กร
กิจการเจ้ าของคนเดียว
ห้ างหุ้นส่วน
บริษัทเอกชน
บริษัทมหาชน
สํานักงานสาขา
กิจการร่วมทุน

การจดทะเบียน
โดยต่ างชาติ
X
อนุมตั ิเป็ นรายกรณี
√
√
√
อนุมตั ิเป็ นรายกรณี

ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ยกเว้ น
ยกเว้ น
22%
22%
22%
22%

ช่ องทางการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ช่องทางการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศบรูไนสําหรับทุกรูปแบบองค์กรธุรกิจต้ องยื่นจดทะเบียน
ด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers
สํานักงานจดทะเบียนประเทศบรูไนมีเวลาทําการดังนี ้
บริการรั ฐ

วันทําการ

การจดทะเบียน

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์

การชําระค่าธรรมเนียม

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
วันเสาร์

เวลาทําการ
7.45 – 12.15
13.00 – 16.30
8.00 – 11.30
14.00 – 15.00
8.30 – 11.00
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ประเทศบรู ไนอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบการยื่นจดทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ “ONEBIZ”
ระบบ ONEBIZ เป็ นผลจากนโยบายการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Licensing System : BLS) ของรัฐบาล
บรูไนที่อนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถทําธุรกรรมได้ ทกุ วันและชําระค่าธรรมเนียมเพียงครัง้ เดียวจากการ
ขอเอกสารจากหน่วยงาน ดังนี ้
ลําดับ
หน่ วยงาน
1 กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance
2 กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากร
Ministry of Industry & Primary Resources
3 กระทรวงศาสนา
Ministry of Religious Affairs

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

สํานักงานขนส่ง
Motor Transport Licensing Authority
สํานักงานขนส่งทางบก
Land Transportation Department
สํานักงานโยธา
Authority of Building Control & Construction
Industry
สํานักงานขนส่งทางทะเล
Marine Department
กระทรวงการสื่อสาร
Ministry of Communications
กรมประปา
Department of Water Service
กรมการปกครอง
Department of Immigration & National Registration
สํานักงานเทศบาลและสํานักงานท้ องถิ่น
Municipal Department & District Offices
กรมแรงงาน
Labour Deparment
กรมไฟฟ้า
Department of Electrical Services

ใบอนุญาต / บริการภาครั ฐ
เอกสารการจดทะเบียน
(Certificate of Registration / incorporation)
สิทธิประโยชน์การลงทุน
(Investment Incentives)
ใบประกาศฮาลาล (Halal Certificate)
ใบอนุญาตฮาลาล (Halal Permit)
โลโก้ ฮาลาล (Halal Logo)
ใบอนุญาตฆ่าสัตว์ (Slaughtering Certificate)
ใบอนุญาตขนส่งสาธารณะ
(Public Service Vehicle & Franchise License)
ใบอนุญาตอูซ่ อ่ มรถ
(Vehicle Approval Workshop)
ใบอนุญาตรับเหมาก่อสร้ าง (Application to be listed
as qualified person able to submit development
plans for planning approval)
ใบอนุญาตขับเรื อ (Boat License)
ใบอนุญาตผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ทท้ องถิ่น
(Localized internet service reseller)
ใบอนุญาตผู้ให้ บริ การนํ ้าประปา
(Water supply application)
ใบอนุญาตทํางาน
(Employment pass endorsement, Employment visa)
ใบอนุญาตติดป้ายโฆษณา (Billboard, Signboard,
Banner & Advertisement License)
ใบอนุญาตทํางานสําหรับบุคคลต่างชาติ
(Foreign worker license)
การขอใช้ ไฟฟ้า (Electric Supply Connection)
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ลําดับ
หน่ วยงาน
14 กรมผังเมือง
Department of Town & Country Planning
15 Authority of Building Control & Construction
Industry

ใบอนุญาต / บริการภาครั ฐ
ใบอนุญาตโฆษณา (Advertisement Approval)
ใบอนุญาตก่อสร้ าง (Application for new building /
Permit for building)

ผู้ประกอบการที่ไม่มีอินเตอร์ เน็ทสามารถใช้ บริ การจดทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ “Onebiz” ได้
ที่ Business Facilitation Center (BFC) โดยทุกเขตจะมีเคาน์เตอร์ Onebiz ให้ บริการ

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจแต่ละประเภทในประเทศบรูไน มีขนตอนการจดทะเบี
ั้
ยนดังนี ้
1. การจองชื่อกิจการ
ผู้ประกอบการจองชื่อกิจการกับสํานักงานจดทะเบียน (Registrar of Companies) การพิจารณา
ใช้ ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ มีคา่ ธรรมเนียมแบบฟอร์ มการจองชื่อกิจการ (Application for Reservation of
Business Name) 5 ดอลลาร์ บรู ไน (BND) และค่าธรรมเนียมการอนุมตั ิการจองชื่อ (Name Certificate)
30 ดอลลาร์ บรูไน
ชื่อนิติบคุ คลที่มีคําว่า “Bank, Finance Company, Insurance, School, University, Travel
Agent” ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้ คําว่า “The Mall” ได้
การจองชื่อนิตบิ คุ คลมีหลักการที่สําคัญ 3 ข้ อ ดังนี ้คือ
1) ต้ องไม่ซํ ้าหรื อเหมือนกับชื่อนิตบิ คุ คลอื่นที่ได้ จดทะเบียนแล้ ว
2) ต้ องไม่เป็ นถ้ อยคําที่รุนแรงหรื อหยาบคายในทุกกรณี
3) ต้ องไม่กระทบสิทธิบตั รหรื อเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนแล้ ว (not infringe registered
trademarks or patents)
2. กรอกแบบฟอร์ มและส่ งให้ สาํ นักงานจดทะเบียน
ผู้ประกอบการต้ องสําเนาแบบฟอร์ มการจดทะเบียนให้ สํานักงานจดทะเบียนภายในระยะเวลา
การจองชื่อกิจการ โดยมีแบบฟอร์ มหลักดังนี ้
1) หนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริษัท (Memorandum and Articles of Association)
2) สัญญายินยอม (Statutory declaration of compliance)
3) เอกสารการอนุมตั ชิ ื่อกิจการ (Form 1)

7

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศบรูไน

ในกรณี ที่กิจการมี ผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณะ อาทิ ธนาคาร บริ ษัทการเงิ นหลักทรั พย์
บริ ษัทประกัน บริ ษัทนําเที่ยว และบริ ษัทออกเงินกู้ ผู้ประกอบกิจการต้ องได้ รับใบอนุญาต (Licenses) จาก
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องก่อนที่จะดําเนินการจดทะเบียน การพิจารณาใช้ ระยะเวลา 5-6 สัปดาห์
3. ชําระค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบีย นขึน้ อยู่กับทุน จดทะเบียนของบริ ษัท อาทิเ ช่น ทุนจดทะเบีย น
25,000 ดอลลาร์ บรูไน มีคา่ ธรรมเนียมรวมค่าเอกสารที่เกี่ยวข้ องประมาณ 750 – 850 ดอลลาร์ บรูไน
4. สํานักงานจดทะเบียนพิจารณาเอกสารและออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
การพิจารณาออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) ใช้ ระยะเวลา
4-8 สัปดาห์ หลังจากผู้ประกอบการยื่นเอกสารที่สมบูรณ์
ธุรกิจต้ องดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (Miscellaneous License or Rampaian)
หากต้ องการประกอบธุรกิจดังรายการในตารางด้ านล่าง โดยสามารถซือ้ แบบฟอร์ มได้ ที่สํานักงานเขต
(District office)
รายการ
ร้ านกาแฟ (Coffee shop)
ร้ านอาหาร (Eating House)
โรงแรม ที่พกั (Boarding House)
จํานวน 10 ห้ องขึ ้นไป
จํานวนน้ อยกว่า 10 ห้ อง
บ้ านพักแรม (Lodging House)
รี สอร์ ท (Resort and Entertainment)
แผงหาบเร่ (Hawker)
ผู้ค้ารถยนต์ (Motor Vehicle Dealer)
ตัวแทนจําหน่ายหลัก (Main Dealer)
สาขา (Branch)
ตัวแทน (Agent)
สถานีบริการนํ ้ามัน (Petrol Station)
ร้ านค้ าปลีก (Retail Shop)
ร้ านค้ าไม้ หรื อร้ านเฟอร์ นิเจอร์
(Timber store, Furniture factory)
ร้ านซ่อม (Workshop)

1 ปี
25
50

ค่ าธรรมเนียม (B$)
2 ปี
3 ปี
4 ปี
50
75
100
100
150
200

5 ปี
125
250

100
50
25
100
10

200
100
50
200
20

300
150
75
300
30

400
200
100
400
40

500
250
125
500
50

5,000
3,000
1,000
100
50

10,000
6,000
2,000
200
100

15,000
9,000
3,000
300
150

20,000
12,000
4,000
400
200

25,000
15,000
5,000
500
250

100

200

300

400

500

50

100

150

200

250

ที่มา : Miscellaneous Licenses Act, Amendment (Chapter 127)
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ขั้นตอนก่อน
การจดทะเบียน

เตรี ยมข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ขั้นตอน
การจดทะเบียน

จองชื่อกิจการที่สํานักงานจดทะเบียน (Registrar of Companies)

ธุรกิจทัว่ ไป

ธุรกิจธนาคาร บริ ษัทประกัน บริ ษัทนําเที่ยว
บริษัทการเงินหลักทรัพย์ และบริ ษัทออกเงินกู้
ขออนุญาติจากหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้ องใช้ ระยะเวลา 5-6 สัปดาห์
กรอกแบบฟอร์ มต่อนายทะเบียน
ชําระค่าธรรมเนียมต่อนายทะเบียน
สํานักงานจดทะเบียนพิจารณาเอกสาร
และออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน

ข้ อปฏิบัตหิ ลังการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจแล้ ว ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบของประเทศบรูไน ดังนี ้
1. บริษัทแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนในประเทศบรูไนประจําบริษัท
2. รายงานผลตอบแทนและงบการเงินประจําปี (Income Statement and Balance Sheet) ต่อ
นายทะเบียน
3. รายงานข้ อมูลทางบัญชีประจําปี ต่อ กรมเศรษฐกิจและการพัฒนา (Department of Economic
and Development) สํานักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office)
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ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศบรู ไน แปรผันตามทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(Company’s authorized capital) ดังนี ้
รายการ
ค่ าแบบฟอร์ มเอกสาร
1. แบบฟอร์ มการจองชื่อ (Application for Reservation of Business Name)
2. แบบฟอร์ มรายชื่อกรรมการและผู้จดั การ : แบบฟอร์ ม X
(Filling of Particulars of Directors and Managers)
3. ค่าอากรแสตมป์
ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียน
1. ค่าธรรมเนียมการอนุมตั ิการจองชื่อ (Name Certificate)
2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (Registration Fees)
2.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์ บรูไน
2.2 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ ้นทุก 5,000 ดอลลาร์ บรูไน
(25,000 – 500,000 ดอลลาร์ บรูไน)
3. ค่าธรรมเนียมหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริษัท
(Memorandum and Articles of Association)
4. หนังสือรับรองของกรรมการ (Consent letter) (ฉบับละ)
5. Notice of the situation of registered office
6. หนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation)

ค่ าธรรมเนียม
(ดอลลาร์ บรู ไน)
5
10
10
30
300
20
20
10
10
25

หมายเหตุ: 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ 1.22 ดอลลาร์ บรูไน (BND) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2555

เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เอกสารที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของบริ ษัทสัญชาติบรู ไนและบริ ษัทต่างชาติประกอบด้ วย
เอกสารและข้ อมูลที่สําคัญ ดังต่อไปนี ้
1. แบบฟอร์ มการจองชื่อ
2. หนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริษัท (Memorandum and Articles of Association)
3. แบบฟอร์ มรายชื่อกรรมการและผู้จดั การ : แบบฟอร์ ม X
4. หนังสือรับรองของกรรมการ (Consent letter)
5. หนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration)
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. ด้ านการจดทะเบียน
(1) Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers : www.eregistry.agc.gov.bn
(2) ธนาคารโลก : www.doingbusiness.org
2. ด้ านการค้ าและการลงทุน
(1) Brunei Economic Development Board (BEDB) : www.bedb.com.bn
(2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทย Board of Investment (BOI) : www.boi.go.th
(3) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กรมพาณิชย์ Department of International Trade Promotion
(DITP) : www.ditp.go.th/aec
3. หน่ วยประสานงานระหว่ างประเทศ
(1) สถานทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย : www.kln.gov.my/web/tha_bangkok
(2) สถานทูตไทย ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร์ : www.thaiembassy.org/kualalumpur
(3) สํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย1
ที่อยู่
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 206 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์
+63 2142 4601, +63 2145 8545
อีเมล
enquiry@thaitrade.my
ทีม่ า : 1. Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers : www.eregistry.agc.gov.bn
2. “โครงการศึกษาการจัดการและเชื อ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก

1

สํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย มีภารกิจดูแลด้ านการพาณิชย์ใน 2 ประเทศคือ
ประเทศมาเลเซียและประเทศบรูไน
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