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ประเทศมาเลเซีย 

 

หมายเหตุ    1 ( SSM e-Lodgement Service เป็นบริการการทาํธุรกรรมออนไลน์ด้านการจดทะเบยีนจัดต้ังธุรกจิและส่งงบการเงนิประจาํปี 
   2 ( PSP User Registration เป็นรหัสทีใ่ช้สําหรับการจดทะเบยีนจัดต้ังธุรกจิผ่านระบบ SSM e-Lodgement Service 

    

 1) ผ่านระบบออนไลน์ SSM e-Lodgement Service1 
  (ผู้ประกอบการต่างชาตไิม่สามารถยื่นจดทะเบียนออนไลน์ได้) 

 2) ยื่นด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ที่สาํนักงาน CCM 
      

2 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

 1) ลงทะเบียน PSP User Registration2 ที่ www.gov.my  
 2) ตรวจสอบและจองช่ือนิตบุิคคลที่ www.ssm.com.my 

 3) ยื่นจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 
4) CCM แจ้งเลขนิตบุิคคลและหนังสือรับรองทางอีเมล์ 

(กรณีเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน 1 ช่ัวโมง กรณีบริษัท 1 วัน) 
    

4 ขัน้ตอน 

จดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกจิ 

 1) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole- proprietorship) 
 2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) 
 3) ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership) 
 4) ห้างหุ้นส่วนจาํกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership) 

5) บริษัทจาํกัดโดยหุ้น (Company Limited by Share) 
6) บริษัทจาํกัดโดยการรับประกัน (Company Limited by Guarantee) 

       7) บริษัทไม่จาํกัด (Unlimited Company)  
   

7 รูปแบบ 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ 

www.ssm.com.my 

   Company Commission of Malaysia (CCM) หรือ 
 Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)  
  www.ssm.com.my โทร +603 2299 4400 

 1) Registration of Business Act 1956 (Act 197)  
2) Companies Act 1965 (Revised – 1973) (Act 125) 
 2 ฉบับ 

หน่วยงาน 

กฎหมาย 
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ประเทศมาเลเซีย 

 

ช่ือหนว่ยงาน Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) หรือ  

Company Commission of Malaysia (CCM)  

ท่ีอยู ่ No 7, Jalan Stesen DSentral 5 Kuala Lumpur Sentral 50623  

Kuala Lumpur. 

เบอร์โทรศพัท์  :  + 63 584 5811, + 63 584 0923 

สายดว่น SSM :  + 63 584 1119 

Fax:  :  + 63 584 5319 

เว็ปไซต์  www.sec.gov.ph 

 

 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศมาเลเซียท่ีสําคญัมีจํานวน 
2 ฉบบั ได้แก่ Registration of Businesses Act 1956 (Act 197) และ Companies Act 1965 (Revised-1973) 

1. Registration of Businesses Act 1956  
 เป็นกฎหมายท่ีระบขุัน้ตอนและกฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย์ใน
มาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบบันีไ้ม่มีผลบงัคบัใช้กับธุรกิจของรัฐ บริษัทที่จดทะเบียนตาม 
Companies Act หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีกฎหมายเฉพาะกํากบัไว้อยู่แล้ว ทัง้นี ้กฎหมายฉบบันีมี้
กฎหมายลกู คือ Registration of Businesses Rules 1957 ซึง่เป็นกฎหมายท่ีระบรุายละเอียดต่างๆ 
เพิ่มเตมิเก่ียวกบัการจดทะเบียนธุรกิจ 
   

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

2. Companies Act 1965 (Revised-1973) (Act 125)  
 เป็นกฎหมายท่ีควบคมุการจดทะเบียนบริษัท ข้อกําหนดต่างๆ เก่ียวกบัหุ้นและแหล่งทุนต่างๆ 
การจดัการและการกํากบัดแูลบริษัท การบญัชีและการสอบบญัชี การควบรวมบริษัท การเลิกกิจการ และ 
ข้อกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยมีกฎหมายลกูคือ  Companies Regulations 1966 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีระบรุายละเอียดเก่ียวกบับริษัทเพิ่มเตมิจาก Companies Act  

รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศมาเลเซียมี 7 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้อแตกตา่ง ดงันี ้

1. กิจการเจ้าของเดยีว (Sole Proprietorship)  
ธุรกิจท่ีมีเจ้าของคนเดียว โดยมีความรับผิดชอบต่อหนีส้ินไม่จํากัด กิจการและทรัพย์สินของ

กิจการสามารถถกูอายดัหรือดําเนินการทางกฎหมายอ่ืนๆ ได้ 

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership)  
ธุรกิจท่ีผู้ เป็นหุ้นสว่นต้องรับผิดชอบตอ่ภาระหนีส้นิของห้างหุ้นสว่นทัง้หมดร่วมกนั จํานวนหุ้นสว่น

ของห้างหุ้นสว่นสามญัต้องอยูร่ะหวา่ง 2 ถึง 20 ราย 

3. ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership)  
รูปแบบของห้างหุ้นส่วนท่ีประกอบไปด้วยหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดอย่างน้อย 1 คน และ

หุ้นสว่นจํากดัความรับผิดอีกอยา่งน้อย 1 คน ผู้ เป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด เป็นผู้จดัการกิจการรายวนัของ 
ห้างหุ้นส่วน รวมทัง้เป็นผู้ รับผิดชอบต่อหนีส้ินและการกระทําของผู้ เป็นหุ้นส่วนรายอื่นๆ ในขณะที่ผู้ เป็น
หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดไม่จําเป็นต้องดูแลกิจการรายวนัของห้างหุ้นส่วน ความรับผิดชอบของผู้ เป็น
หุ้นส่วนจํากดัความรับผิดจํากดัอยู่เพียงแค่เท่าเงินที่ลงทนุไว้ รวมทัง้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนีส้ินและการ
กระทําของผู้ เป็นหุ้นสว่นรายอ่ืนๆ  

4. ห้างหุ้นส่วนจาํกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership)  
มีลกัษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนจํากดั ยกเว้นแต่ว่าผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดไม่ต้อง

รับผิดชอบตอ่การกระทําของผู้ เป็นหุ้นสว่นรายอ่ืน ข้อเรียกร้องของลกูจ้าง และความรับผิดสาธารณะ  

5. บริษัทจาํกัดโดยหุ้น (Company Limited by Share) 
  คือเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ภายใต้หลกัการว่าความรับผิดชอบของผู้ ถือหุ้นถกูจํากดัไว้ตามจํานวนหุ้น 
หากบริษัทล้มละลายหรือต้องชําระหนี ้ผู้ ถือหุ้นไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระหนีข้องบริษัท เว้นเสียแต่ว่า 
ผู้ ถือหุ้นได้ให้การประกนัเป็นการสว่นตวัไว้ 
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ช่องทางจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

บริษัทจํากดัโดยหุ้นสามารถแบง่ได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) บริษัทเอกชนจาํกัด (Private Limited Company)  

เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตให้ขายหุ้นออกสูส่าธารณะหรือเชิญชวนให้สาธารณะฝากเงิน
กบับริษัทเพ่ือการลงทนุ จํานวนผู้ ถือหุ้นอยูร่ะหวา่ง 2 ถงึ 50 ราย 

(2) บริษัทมหาชนจาํกัด (Public Limited Company)  
เป็นบริษัทท่ีสามารถออกหุ้นสูส่าธารณะในรูปแบบใดก็ได้ จํานวนผู้ ถือหุ้นต่ําท่ีสดุคือ 2 ราย 

และจะมีมากเท่าไรก็ได้ บริษัทสามารถนําหุ้นออกสู่ตลาดหลกัทรัพย์ของมาเลเซียได้ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัท่ีกําหนดไว้ 

6. บริษัทจาํกัดโดยการรับประกัน (Company Limited by Guarantee)  
ภาระความรับผิดชอบของผู้ ถือหุ้นถูกจํากัดไว้ตามจํานวนท่ีได้ให้การรับประกันไว้ในหนังสือ

บริคณห์สนธิท่ีผู้ ถือหุ้นทัง้หมดได้ลงนามไว้ บริษัทจํากดัโดยการรับประกนัมกัจะเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร
หรือสมาคมตา่งๆ 

7. บริษัทไม่จาํกัด (Unlimited Company)  
บริษัทไมจํ่ากดัไมมี่การจํากดัภาระความรับผิดชอบของผู้ ถือหุ้ น บริษัทไม่จํากัดแตกต่างจาก

กิจการเจ้าของเดียวและห้างหุ้ นส่วนตรงท่ีมีข้อบงัคบัของบริษัทโดยเฉพาะอยูแ่ละสามารถคืนเงินทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้โดยอิสระ 
 

 การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศมาเลเซียสามารถทําได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ระบบออนไลน์และ
การจดทะเบียนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ท่ีสํานกังาน CCM (Company Commission of Malaysia) ดงันี ้

1. การจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจผา่นระบบออนไลน์ SSM e-Lodgement Service 

(www.ssm.com.my) ทัง้นีผู้้ ย่ืนจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจต้องลงทะเบียนในระบบ PSP (Public Service Portal) 
ก่อน โดยใช้อีเมล์ และ MyKad ซึง่เป็นเอกสารประจําตวัประชาชนในรูปแบบของสมาร์ทการ์ด (Government 
Multipurpose Smart Card) ท่ีชาวมาเลเซียอาย ุ12 ปีขึน้ไปทกุคนต้องมี การลงทะเบียนในระบบ PSP ไมมี่ 
คา่ใช้จา่ย เม่ือลงทะเบียนในระบบ PSP เรียบร้อยแล้ว จงึสามารถจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจผา่น SSM Subscriber 
Registration ได้   

การลงทะเบียนเพ่ือใช้ SSM e-Lodgement Service ผู้ประกอบการต้องชําระคา่ธรรมเนียมรายปี 
ซึง่ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านระบบ SSM e-Lodgement Service ได้โดยไม่เสียคา่บริการเพิ่มเติม 
วิธีการชําระคา่ธรรมเนียมมี 3 ช่องทาง คือ 



การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 

 

5

ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

(1) เครดติการ์ด (Master / Visa) 
(2) Prepaid Accounts / Subscriber’s Prepaid System 
(3) Direct Debit / Financial Process Exchange (FPX) 

ผู้ประกอบการท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัการใช้งาน SSM e-Lodgement Service สามารถตดิตอ่
เจ้าหน้าท่ีผา่น 2 ช่องทางคือ 

 อีเมล : enquiry@ssm.com.my                

 โทรศพัท์ : +603 4047 6111 / +603 4047 6222 
วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  8.15 – 20.15 น. 
วนัเสาร์ – อาทิตย์ 8.15 – 17.15 น. 

ทัง้นี้ ระบบออนไลน์ให้บริการเฉพาะธุรกิจสญัชาติมาเลเซียเท่านัน้ ผูป้ระกอบการต่างชาติไม่
สามารถยืน่จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได ้ 

2. ยื่นจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ที่สํานักงานใหญ่ CCM ที่ตัง้อยู่
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่สาํนักงานสาขาของแต่ละรัฐ 
ผู้ ประกอบการสามารถย่ืนคําร้องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ ไปท่ี

สํานกังานใหญ่ของ CCM (Company Commissions of Malaysia) ซึง่ตัง้อยู่ท่ี Menara SSM@Sentral, No 
7, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur หรือท่ีสํานกังานสาขาของแตล่ะรัฐ 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจแต่ละประเภทในประเทศมาเลเซียไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก 
ทัง้นี ้การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ สามารถทําได้เฉพาะผู้ประกอบการมาเลเซียเท่านัน้ โดย
ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถย่ืนจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจได้ด้วยตัวเองท่ีสํานักงาน CCM ซึ่งมีขัน้ตอน
เช่นเดียวกบัการย่ืนขอจดทะเบียนโดยผู้ประกอบการมาเลเซีย 

1. การจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกิจผา่นระบบออนไลน์ (ทาํได้เฉพาะผูป้ระกอบการมาเลเซีย)  
มีขัน้ตอนหลกัดงันี ้
(1) ลงทะเบยีน PSP1 User Registration ที่ www.gov.my  

ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียน PSP ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการจดทะเบียนออนไลน์ผ่าน 
SSM Subscriber Registration ได้ 

                                                 
1 ระบบ PSP (Public Service Portal) เป็นระบบการทําธุรกรรมออนไลน์กบัรัฐบาลมาเลเซีย เป็นระบบท่ีให้บริการข้อมลู
การบริการภาครัฐจากเวบ็ไซต์หน่วยงานรัฐมากกวา่ 900 เวบ็ไซต์ทัว่ประเทศ 
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(2) ตรวจสอบ จองช่ือนิตบุิคคลและชาํระค่าธรรมเนียมผ่าน SSM e-Lodgement Service  

ผู้ประกอบการต้องดําเนินการตรวจสอบรายช่ือนิติบุคคลท่ีต้องการและกรอกเอกสารการ

จองช่ือในแบบฟอร์ม 13A โดยสามารถจองได้สงูสดุ 3 ช่ือตอ่ครัง้ มีคา่ธรรมเนียม 30 ริงกิต (ประมาณ 10 USD) 

โดยหากเป็นช่ือเดียวกบัเจ้าของกิจการดงัปรากฎในบตัรประจําตวัประชาชน ไมจํ่าเป็นต้องทําการจองช่ือ 

ทัง้นี  ้การพิจารณาช่ือนิติบุคคลใช้ระยะเวลา 1 วัน และผู้ประกอบการต้องดําเนินการ 

จดทะเบียน ช่ือดงักลา่วภายใน 90 วนั2  

(3) จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและชาํระค่าธรรมเนียม 

ผู้ประกอบการรวบรวมข้อมลู สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนและชําระคา่ธรรมเนียม 
ผ่านระบบ SSM e-Lodgement Service ทัง้นีร้ะยะเวลาท่ีต้องจดทะเบียนหลงัจากช่ือนิติบคุคลได้รับการ
อนมุตัแิล้วมีข้อแตกตา่งตามรูปแบบองค์กรธุรกิจดงันี ้

- กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) และ ห้างหุ้นส่วนสามญั (General 
Partnership) ต้องย่ืนจดทะเบียนภายใน 30 วนั หลงัจากท่ีช่ือธุรกิจได้รับการอนมุตั ิ

- บริษัทเอกชนจํากดั (Private Limited Company) ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 90 วนั 
หลงัจากท่ีช่ือธุรกิจได้รับการอนมุตั ิ

(4) CCM แจ้งเลขนิตบุิคคลและหนังสือรับรองทางอีเมล์ ภายในระยะเวลาดงันี ้
- กิจการเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นสว่นสามญั 1 ชัว่โมง 
- บริษัทจํากดั 1 วนั 

เม่ือได้รับการอนมุตักิารจดทะเบียน ธุรกิจจะได้รับหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(Certificate of Incorporation) 

2. การย่ืนจดทะเบียนท่ีสาํนักงาน CCM หรือส่งไปรษณีย ์ 
บริษัทตา่งชาตสิามารถจดทะเบียนได้ในรูปแบบของบริษัทจํากดัโดยหุ้น (Company Limited by 

Share) และสํานกังานสาขา (Branch Office) โดยขัน้ตอนในการจองช่ือนิตบิคุคลและการจดทะเบียนธุรกิจ
ของชาวตา่งชาติไม่มีความแตกตา่งจากการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจโดยผู้ประกอบการสญัชาติมาเลเซียเพียง 
ต้องมีการกรอกเอกสารเพิ่มเตมิเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 
 

                                                 
2 รายละเอียดเก่ียวกบัข้อบงัคบัการจองช่ือสามารถศกึษาเพิ่มเติมได้ท่ี Guidelines for application of a company 

name ผา่น www.ssm.com.my 
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(1) ตรวจสอบ จองช่ือนิติบุคคลและชาํระค่าธรรมเนียมต่อสาํนักงาน CCM 
ผู้ประกอบการจะต้องเสนอช่ือบริษัทและตรวจสอบว่าช่ือบริษัทดงักลา่วสามารถใช้ได้หรือไม ่

ทัง้นี ้ช่ือบริษัทท่ีใช้จดทะเบียนในมาเลเซียควรจะเป็นช่ือเดียวกบัท่ีใช้จดทะเบียนในประเทศแม่ การจองช่ือ
บริษัทสามารถทําได้โดยการกรอกคําร้องลงในแบบฟอร์ม 13A โดยสามารถจองได้สงูสดุ 3 ช่ือตอ่ครัง้ โดยมี
คา่ธรรมเนียม 30 ริงกิต (ประมาณ 10 USD) และชําระคา่ธรรมเนียมท่ี CCM 

การพิจารณาช่ือนิติบคุคลใช้ระยะเวลา 1 วนั และผู้ประกอบการต้องดําเนินการจดทะเบียน 
ช่ือดงักลา่วภายใน 90 วนั  

(2) จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและชาํระค่าธรรมเนียมต่อสาํนักงาน CCM 
ผู้ประกอบการรวบรวมข้อมลู สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนและชําระคา่ธรรมเนียม

ท่ีสํานกังาน CCM  

(3) SSM แจ้งเลขนิตบุิคคลและหนังสือรับรอง  
เม่ือได้รับการอนุมตัิการจดทะเบียน ธุรกิจจะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

ต่างชาติ (Certificate of Registration of Foreign Company) 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการมาเลเซีย (Local Company) 

 
 
 
 
 

  

เตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ลงทะเบียน PSP User Registration 

ลงทะเบียนผา่นระบบ e-Lodgement Service หรือ
ลงทะเบียนท่ี SSM Counter Service หรือ ทางไปรษณีย์ 

จองช่ือนิติบคุคลและชําระคา่ธรรมเนียม 

จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและชําระคา่ธรรมเนียม 

กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นสว่น (Partnership)  
หรือ ผู้ ค้าคนเดียว (Sole-Proprietorship) 

กรณีจดทะเบียนบริษัทจํากดั  
(Limited Company) 

ต้องย่ืนขอจดทะเบียนภายใน 90 วนั 
หลงัจากช่ือกิจการได้รับการอนมุติั 

ต้องย่ืนขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั 
หลงัจากช่ือกิจการได้รับการอนมุติั 

หากได้รับการอนมุติั จะได้รับหนงัสือสําคญัการจดทะเบียน 

(Certificate of Incorporation) และหนงัสือรับรองทางอีเมล์ 

ขัน้ตอนก่อน 

การจดทะเบียน 

ขัน้ตอน 

การจดทะเบียน 
ใช้เวลา 1 วนั 

คา่ธรรมเนียม 30 ริงกิต 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาต ิ(Foreign Company) 

 
 
 
 
 

  

เตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

จองช่ือนิติบคุคลและชําระคา่ธรรมเนียม 

จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและชําระคา่ธรรมเนียม 

จดทะเบียนบริษัทจํากดั  
(Limited Company) 

ต้องย่ืนขอจดทะเบียนด้วย
ตวัเองหรือไปรษณีย์ 

ภายใน 90 วนั หลงัจากช่ือ
กิจการได้รับการอนมุติั 

หากได้รับการอนมุติั จะได้รับหนงัสือสําคญัการจดทะเบียน 

(Certificate of Registration of Foreign Company) และหนงัสือรับรอง

ขัน้ตอนก่อน 

การจดทะเบียน 

ขัน้ตอน 

การจดทะเบียน 

ใช้เวลา 1 วนั 
คา่ธรรมเนียม 30 ริงกิต 
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เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของบริษัทสญัชาติมาเลเซียและบริษัทตา่งชาติประกอบด้วย 
เอกสารและข้อมลูท่ีจําเป็น ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทผู้ประกอบการมาเลเซีย (Local Company) 
(1) หนงัสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) 

- วนัท่ีก่อตัง้ธุรกิจ 
- ท่ีตัง้ของธุรกิจ 
- วตัถปุระสงค์ของการประกอบธุรกิจ 
- ทนุจดทะเบียน 

(2) ข้อบงัคบัของบริษัท (Articles of Association) 
(3) เอกสารการจองช่ือนิตบิคุคลฉบบัจริง  (Form 13A ขออนมุตัช่ืิอกิจการ) 
(4) สําเนาเอกสารอนมุตัช่ืิอนิตบิคุคลออกโดย SSM 
(5) เอกสาร Form 48A เพ่ือยืนยนัวา่ผู้ประกอบการไมไ่ด้เป็นบคุคลล้มละลายหรือต้องคดี 
(6) เอกสาร Form 6 (Declaration of Compliance) 

- เอกสารฉบบันีมี้เพ่ือยืนยนัวา่บริษัทได้ดําเนินการตามระเบียบการจดทะเบียนถกูต้อง 
ครบถ้วน และลงนามโดยเลขานกุารของบริษัทท่ีปรากฏช่ือในหนงัสือบริคณห์สนธิ 

(7) สําเนาบตัรประชาชนของกรรมการทกุคน และเลขานกุาร 
(8) รายละเอียดของผู้ ถือหุ้นและกรรมการ (การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 2 

คน ท่ีถือหุ้นจํานวนอยา่งน้อย 1 หุ้น และกรรมการอยา่งน้อย 2 คน ท่ีอาศยัอยูใ่นมาเลเซีย) 

2. บริษัทผู้ประกอบการต่างชาต ิ(Foreign Company) 
(1) เอกสารการจองช่ือนิตบิคุคลฉบบัจริง  (Form 13A ขออนมุตัช่ืิอกิจการ) 
(2) สําเนาเอกสารอนมุตัช่ืิอนิตบิคุคลออกโดย SSM 
(3) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจตา่งชาต ิ(Certificate of incorporation or 

registration of the foreign company) 
(4) เอกสาร Form 79 
(5) เอกสาร Form 80 (Statutory Declaration by Agent of Foreign Company) 
(6) สําเนาสญัญาจดัตัง้บริษัทตา่งชาติ (Foreign Company’s Charter) หรือ หนงัสือบริคณห์

สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท (Articles of Association) หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงเจตจํานง
ในการจดัตัง้บริษัทตา่งชาต ิ 
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การลงลายมือช่ือ 

(7) บนัทกึแตง่ตัง้ (Memorandum of Appointment) หรือหนงัสือมอบอํานาจให้บคุคลท่ีอาศยั
อยูใ่นมาเลเซียดําเนินธุรกรรมในนามของบริษัทตา่งชาต ิ

(8) รายละเอียดของผู้ ถือหุ้นและกรรมการ (การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 2 
คน ท่ีถือหุ้นจํานวนอยา่งน้อย 1 หุ้น และกรรมการอยา่งน้อย 2 คน ท่ีอาศยัอยูใ่นมาเลเซีย) 

การลงลายมือช่ือในใบคําร้องขอจดทะเบียนธุรกิจ (Form A: Registration of Business) ใบอนญุาต
การค้า (Trading License) และลายเซ็นรับรองสําเนาเอกสารแนบทัง้หมด ต้องลงนามโดยเจ้าของธุรกิจหรือ 
หุ้นสว่นตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจตามท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์ม และลายเซ็นจะต้องผ่านการรับรองจากบคุคล 
ดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่  

(1) บคุคลท่ีมีอํานาจรับรองลายเซน็ได้ตามกฎหมาย (The Commissioner of Oaths) 
(2) บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้พพิากษา (Justice of the Peace)  
(3) ทนายความ  
(4) ผู้พิพากษา  
(5) หวัหน้าหมูบ้่าน  
(6) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(7) ผู้วา่การรัฐ (A State Assemblyman) 

กรณีจดทะเบียนบริษัทตา่งชาตสํิาเนาเอกสารต้องผา่นการรับรองไมเ่กิน 3 เดือน จาก 
(1) Notary Public 
(2) นายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียนบริษัทตา่งชาต ิ(Registrar of Companies of the place of origin)  

ในประเทศท่ีเป็นแหลง่กําเนิด 
(3) กรรมการ ผู้จดัการ หรือเลขานกุารของบริษัทท่ีแต่งตัง้โดยหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ 

แต่งตัง้โดยการประกาศตามกฎหมาย (Statutory of Declaration) กรณีท่ีบริษัทต่างชาติ 
จดทะเบียนจดัตัง้ในรูปแบบของ Commonwealth Company  

นอกจากนี ้หากใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation)  และ สญัญา
จดัตัง้บริษัทตา่งชาติ (Foreign Company’s Charter) เป็นภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษ จะต้อง
แปลเอกสารดงักลา่วให้เป็นภาษาองักฤษ โดยต้องมีการรับรองเอกสารดงันี ้
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

1. กรณีที่แปลภายนอกประเทศมาเลเซีย (Outside Malaysia) 
(1) Notary Public 
(2) นายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียนบริษัทตา่งชาติ (Registrar of Companies of the place of 

origin) ในประเทศท่ีเป็นแหลง่กําเนิด 
(3) สํานกังานท่ีปรึกษาของมาเลเซีย (Malaysian Consular Office) ท่ีตัง้อยู่ในประเทศแหลง่ 

กําเนิดของบริษัทตา่งชาต ิ

2. กรณีที่แปลภายในประเทศมาเลเซีย (Inside Malaysia) 
(1) บคุคลท่ีได้รับการรับรองโดย Company Commission of Malaysia 

คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจสําหรับนิตบิคุคลสญัชาตมิาเลเซียและนิตบิคุคลตา่งชาต ิ
สามารถจําแนกได้ดงันี ้

1. นิติบุคคลสัญชาติมาเลเซีย (Local Business) 

รายการ ค่าธรรมเนียม (ริงกติ) 

การจองช่ือนิตบิคุคล (ตอ่ช่ือ) 30 
การจดทะเบียนห้างหุ้นสว่น 60 
การจดทะเบียนสาขา (ตอ่สาขา)   5 
ขอพิมพ์ข้อมลูธุรกิจ (Business Information Print-out) 10 
ค้นหาช่ือบริษัท (ตอ่ช่ือ) 30 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทขึน้อยู่ กับจาํนวนทุนเรือนหุ้นที่
ได้รับการอนุมัต ิ(Authorized Share Capital) 

 

ไมเ่กิน 100,000 ริงกิต 1,000 
100,001-500,000 ริงกิต 3,000 
500,001-1,000,000 ริงกิต 5,000 
1,000,001-5,000,000 ริงกิต 8,000 
5,000,001-10,000,000 ริงกิต 10,000 
10,000,001-25,000,000 ริงกิต 20,000 
25,000,001-50,000,000 ริงกิต 40,000 
50,000,001-100,000,000 ริงกิต 50,000 
สงูกวา่ 100,000,000 ริงกิต 70,000 
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รายการ ค่าธรรมเนียม (ริงกติ) 

ประทบัตรา (Stamp) ลงในหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัท (ตอ่ครัง้) 100 
ประทบัตราครัง้ท่ีสอง (ตอ่ครัง้) 10 
ทาํตราประทบับริษัท (Company Seal)   

ได้รับภายใน 1 วนั 150 
ได้รับภายใน 3 วนั 100 

 
2. ธุรกิจต่างชาต ิ(Foreign Business) 

รายการ ค่าธรรมเนียม (ริงกติ) 

การจองช่ือนิตบิคุคล (ตอ่ช่ือ) 30 
ค่าธรรมเนียมสาํหรับหุ้นทุนจดทะเบยีน  

ไมเ่กิน 100,000 ริงกิต  1,000 
100,000 – 500,000 ริงกิต 3,000 
500,001 – 1,000,000 ริงกิต 5,000 
1,000,001 – 5,000,000 ริงกิต 8,000 
5,000,001 – 10,000,000 ริงกิต 10,000 
10,000,001 – 25,000,000 ริงกิต 20,000 
25,000,001 – 50,000,000 ริงกิต 40,000 
50,000,001 – 100,000,000 ริงกิต 50,000 
สงูกวา่ 100,000,000 ริงกิต 70,000 

การจดทะเบียนสาขา (ตอ่สาขา) 5 
การย่ืนขอให้พมิพ์เอกสารข้อมลูบริษัท 10 
การย่ืนข้อมลูผลประกอบการประจําปีของบริษัทมหาชนซึง่มีหุ้นทนุและ
บริษัทตา่งชาต ิ

350 

การจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงข้อมลูของธุรกิจ 20 
การจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงท่ีตัง้ของสาขา 5 
สําหรับการอนมุตักิารเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษัทไปเป็นบริษัทมหาชน 300 
สําหรับการอนมุตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการเร่ิมต้นธุรกิจของบริษัท 350 

หมายเหต:ุ 1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ 3.065 ริงกิต อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ดงันี ้

1. ดา้นการจดทะเบยีน 
(1) Company Commission of Malaysia (CCM) หรือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 

www.ssm.com.my 
(2) ธนาคารโลก : www.doingbusiness.org 

2. ด้านการค้าและการลงทนุ 
(1) Malaysian Investment Development Authority (MIDA) : www.mida.gov.my 
(2) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ : www.boi.go.th 
(3) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ : www.ditp.go.th/aec 

3. หน่วยงานประสานงานระหวา่งประเทศ 
(1) สถานทตูมาเลเซีย ประจําประเทศไทย : www.kln.gov.my/web/tha_bangkok 
(2) สถานทตูไทย ประจํากรุงกวัลาลมัเปอร์ : www.thaiembassy.org/kualalumpur  
(3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย 

ท่ีอยู ่ Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 206 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

โทรศพัท์ +63 2142 4601, +63 2145 8545 
อีเมล enquiry@thaitrade.my 

 

 
ทีม่า : 1. Company Commission of Malaysia : www.ssm.com.my  

2. “โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
 3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 
 


