
ในฐานะคนต�างชาติ
ของอาเซียน

ข�อมูลการจัดตั้งธุรกิจ
และการประกอบธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Department of Business Development 





คำนำ

 “การจัดตั้งธุรกิจและประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติของอาเซียน” เป�นหนังสือที่
จัดทำข�้นเพ�่อเป�นคู�มือแก�ผู�ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค�าการลงทุนในตลาด
ประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยจะนำเสนอข�อมูลเบื้องต�นที่จำเป�นเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน และการจะประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ ด�วยการแนะนำ
หน�วยงาน กฎหมาย หร�อกฎระเบียบ ว�ธีการดำเนินการโดยสังเขป รวมท้ังช�องทางการติดต�อ
ทั้งทางโทรศัพท�และเว็บไซต� 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค�า หวังเป�นอย�างยิ�งว�าหนังสือคู�มือเล�มนี้จะเป�นประโยชน�ต�อ
ผู�ประกอบการไทยในการเข�าถึงข�อมูลได�โดยเร็ว และอำนวยความสะดวกในการติดต�อกับ
หน�วยงานที่มีหน�าที่โดยตรงในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการประกอบธุรกิจในฐานะ
คนต�างชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช�วยประหยัดเวลา ประหยัดค�าใช�จ�ายโดยรวม 
อันจะเป�นแต�มต�อสำหรับการประกอบการค�าการลงทุนในตลาดอาเซียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
สิงหาคม 2556



จะจัดตั้งธุรกิจในอาเซียน
จะต�องเร�ยนรู�ข�อมูลอะไรบ�าง ?

 การจัดต้ังธุรกิจ ในประเทศสมาชิกอาเซียนและการจะประกอบธุรกิจในประเทศสมาชิก
อาเซียนนั้น ผู�ประกอบธุรกิจจำเป�นต�องมีข�อมูล และสามารถเข�าถึงข�อมูลของกฎหมายที่
เก่ียวข�อง รูปแบบองค�กรธุรกิจท่ีสามารถจัดต้ังได� เช�น บร�ษัท ห�างหุ�นส�วนจำกัด ฯลฯ รวมท้ัง
ระบบและขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ ตลอดจนช�องทางการติดต�อกับหน�วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง 

 นอกจากน ี ้ การเข�าไปทำธุรกิจในตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียน ข�อมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของนิติบุคคลท่ีเป�นคนต�างชาติในสายตาของแต�ละประเทศจะมีความแตกต�างกัน 
เช�น กัมพ�ชาและฟ�ลิปป�นส� ใช�สัดส�วนการถือหุ�นในนิติบุคคลเป�นเกณฑ�  ในขณะที่มาเลเซียและ
สิงคโปร�ใช�ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเป�นเกณฑ� เป�นต�น  ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงไปถึง
ประเภทธุรกิจท่ีสามารถประกอบการได�ในแต�ละประเทศ เช�น  บรูไนควบคุมคนต�างชาติในการ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร  ส�วนสิงคโปร�ควบคุมการประกอบธุรกิจใน
บางสาขาธุรกิจ เช�น ธนาคาร สายการบิน เป�นต�น 

 ข�อมูลดังกล�าวข�างต�นของท้ัง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะนำเสนอต�อท�านเป�นลำดับ
รายประเทศ ด�วยการเร�ยบเร�ยงข�อมูลให�ง�ายต�อการนำไปใช�ประโยชน� และประยุกต�ใช�งานอย�าง
มีประสิทธิภาพ โดยเร��มจาก กัมพ�ชา ไทย บรูไน ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซีย เมียนมาร� ลาว เว�ยดนาม 
สิงคโปร� และอินโดนีเซีย
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Cambodia
ประเทศกัมพ�ชา
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Commercial Registration Office 
Department of Business Registration
Ministry of Commerce
โทรศัพท :  + 855 2386 6088
www.moc.gov.kh  

1) Law on Commercial Rules and Registration
2) Law on Commercial Enterprise 

1) กิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorships) 
2) หางหุนสวน: หางหุนสวนสามัญ/หางหุนสวนจำกัด (Partnerships)
3) บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)

1) นำเงินทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร
2) ตรวจสอบชื่อธุรกิจ
3) ประกาศขอมูลบริษัทลงหนังสือพิมพ
4) ยื่นคำขอจดทะเบียน 
5) สำนักงานจดทะเบียนพิจารณาคำขอและออกใบรับรองการจดทะเบียน

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
2 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
3 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
5 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

ตั้งบร�ษัทในกัมพ�ชาได�หร�อไม� ?
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รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (�) Law on Commercial Rules and Register  

เป็นกฎระเบียบที�เกี�ยวกับการจดทะเบียนจัดตั�งองค์กรธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด 

 (�) Law on Commercial Enterprise 

กำกับการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนและบริษัท เช่น ตัวแทนนิติบุคคลที�มี

ฐานะทางกฎหมายในกัมพูชา สถานที�ประกอบการ จำนวนหุ้นและใบรับรองหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริหาร เอกสารการเงินประจำปีและการแจ้งสถานภาพบริษัทประจำปี บทบัญญัติเกี�ยวกับการตรวจสอบบัญชี/

สภาพคล่องของบริษัท และการแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชี และบทลงโทษ เป็นต้น

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองค์กรธุรกิจที�จดทะเบียนภายใต้กฎหมายกัมพูชา แบ่งออกเป็น � ลักษณะ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว 

ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทจำกัด ก็เป็นรูปแบบหนึ�งของการจัดตั�งองค์กรธุรกิจ ดังนี�

รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว ห�างหุ�นส�วน บร�ษัทจำกัด

ห�างหุ�นส�วนสามัญ

ห�างหุ�นส�วนจำกัด

บร�ษัทจำกัดที่มีผู�ถือหุ�นรายเดียว

บร�ษัทจำกัดที่มีผู�ถือหุ�นหลายคน

บร�ษัทจำกัดมหาชน
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การจัดตั�งธุรกิจในประเทศกัมพูชา ก่อนการยื�นจดทะเบียน ผู้ประกอบการจะต้องนำเงินทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร 

และตรวจสอบชื�อที�ต้องการจดทะเบียนกับ Commercial Registration Office จากนั�นผู้ประกอบการต้องทำการ

เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมบริษัทลงในหนังสือพิมพ์ที�เป็นที�รู้จักอย่างกว้างขวางในกัมพูชา โดยขั�นตอนการจัดตั�งธุรกิจ

มีดังนี�

ผู�ประกอบการนำเง�นทุนจดทะเบียนฝากธนาคาร
(ขั้นต่ำ 4,000,000 KHR)

ตรวจสอบชื่อบร�ษัท

ลงประกาศข�อมูลบร�ษัทในหนังสือพ�มพ�

ยื่นแบบฟอร�มคำขอจดทะเบียนบร�ษัท

ผู�ถือหุ�น/ผู�บร�หารแสดงตน
และลงนามในเอกสารต�อหน�าเจ�าหน�าที่

(หร�อมอบอำนาจให�ผู�อื่นกระทำการแทนแล�ว
แสดงตนในภายหลัง)

สำนักงานจดะเบียนพ�จารณาเอกสาร
และออกใบรับรองการจดทะเบียน

ขั้นตอน
ก�อนการยื่นจดทะเบียน

ขั้นตอน
การขอยื่นจดทะเบียน
(ใช�ระยะเวลา 10-25 วัน)
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The Council for the Development of Cambodia (CDC)
Ministry of Commerce
โทรศัพท์ :  + �� �� ���� ����
www.moc.gov.kh  

Law on Investment of the Kingdom of Cambodia

Law on Investment of the Kingdom of Cambodia ไม่ได้กำหนดนิยาม
คนต่างด้าว แต่กำหนดนิยามของนิติบุคคลกัมพูชา ดังนี� 
"นิติบุคคลกัมพูชา" หมายถึง บริษัท ที�มีสถานที�ประกอบธุรกิจและจดทะเบียน
ในราชอาณาจักรกัมพูชาและมีบุคคลสัญชาติกัมพูชาถือหุ้นของบริษัท ��% ขึ�นไป

กลุ่มประเภทธุรกิจที�มีการควบคุม � หมวด ได้แก่
�. การลงทุนที�ต้องห้ามตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
�. การลงทุนที�ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการจูงใจ (Incentives) 
�. การลงทุนที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ�งมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร 
 แต่ไม่มีสิทธิที�จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

�. ยื�นคำขอต่อ CDC 
�. CDC พิจารณาอนุญาต และออกหนังสืออนุญาต (Registration Certificate) 

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขออนุญาต
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

คำนิยามของคนต�างชาติ
 กัมพูชาตรวจสอบธุรกิจที�มีสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ทั�งนี�ไม่ได้กำหนดคำนิยามคนต่างด้าว แต่กำหนด

คำนิยาม "นิติบุคคลกัมพูชา" หมายถึง บริษัทที�มีสถานที�ประกอบธุรกิจและจดทะเบียนในราชอาณาจักรกัมพูชา

และมีบุคคลสัญชาติกัมพูชาถือหุ้นของบริษัท ��% ขึ�นไป

ธุรกิจที่ควบคุม
 กลุ่มประเภทธุรกิจที�มีการควบคุมสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มีดังต่อไปนี�

หมวด �  การลงทุนที�ต้องห้ามตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ได้แก่

  �) กรรมวิธี/กระบวนการผลิตสารของยาทางจิตเวช หรือสารเสพติด 

  �) การผลิตสารเคมีที�เป็นพิษ สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ที�ใช้สำหรับเกษตรกรรม หรือผลิตภัณฑ์อื�นๆที�ใช้สารเคมี

   ที�ต้องห้ามตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ หรือองค์การอนามัยโลก ซึ�งมีผลกระทบต่อสาธารณสุข 

   และสิ�งแวดล้อม 

  �) กรรมวิธี และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากสิ�งปฎิกูลของเสียที�นำเข้ามาจากต่างประเทศ 

  �) ธุรกิจที�ใช้ทรัพยากรป่าไม้ ซึ�งต้องห้ามตามกฎหมายป่าไม้ 

  �) การลงทุนที�ต้องห้ามตามกฎหมาย 

หมวด �  การลงทุนที�ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการจูงใจ (Incentives) 

หมวด �  การลงทุนที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ�งมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร แต่ไม่มีสิทธิตามที�จะได้รับ

  การยกเว้นภาษีเงินได้

ว�ธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 ยื�นขออนุญาตต่อ CDC โดยจำแนกเป็น 

 (�) การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยมีเงื�อนไข ซึ�ง CDC จะออกหนังสือรับรองให้ต่อเมื�อข้อเสนอการลงทุน

มีข้อมูลที�กำหนดตามกฎหมายครบถ้วน และไม่อยู่ในบัญชีธุรกิจที�ควบคุม 

 (�) การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนขั�นสุดท้าย (Final Registration Certificate) โดย CDC จะออกหนังสือ

ภายใน �� วันทำการ นับแต่วันที�ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยมีเงื�อนไข 
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Thailand
ประเทศไทย
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development : DBD) 
โทรศัพท์ : +��� ��� ���� 
สายด่วน ����
www.dbd.go.th  

�) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท
�) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ����

�)  กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole-proprietorship)
�) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership)
�) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Juristic Ordinary Partnership)
�) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
�) บริษัทจำกัด (Limited Company)
�) บริษัทมหาชนจำกัด (Public Company Limited)

�) จองชื�อนิติบุคคลผ่านระบบ ออนไลน์ ที� www.dbd.go.th
�) จดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจ
�) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาอนุญาต 
 และออกใบสำคัญการจดทะเบียนภายใน �� นาที

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
2 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
6 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
3 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

ตั้งบร�ษัทในไทย ภายใน 60 นาที ได�หร�อไม� ?
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รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (�) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บทบัญญัติตาม บรรพ � ลักษณะ �� หุ้นส่วนและบริษัท

เป็นกฎหมายที�ควบคุมการจัดตั�ง การจดทะเบียน การจัดการองค์กร การควบรวมกิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการ

ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด 

 (�) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ����

เป็นกฎหมายที�ควบคุมการจัดตั�ง  การจดทะเบียน  การออกหุ้น  การจัดการองค์กร  การควบรวมกิจการ  ตลอดจน

การเลิกกิจการของบริษัทมหาชน

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศไทย แบ่งออกเป็น � ลักษณะ คือ ธุรกิจที�เป็นนิติบุคคล และธุรกิจที�ไม่เป็นนิติบุคคล 

ซึ�งธุรกิจนิติบุคคล ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด 

และองค์กรธุรกิจจัดตั�งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ ส่วนธุรกิจที�ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว 

เป็นต้น

เป�นนิติบุคคล ไม�เป�นนิติบุคคล

ห�างหุ�นส�วนสามัญจดทะเบียน

ห�างหุ�นส�วนจำกัด

บร�ษัทจำกัด

บร�ษัทมหาชนจำกัด

กิจการเจ�าของคนเดียว

ห�างหุ�นส�วนสามัญ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจในประเทศไทยทำได้โดยง่าย โดยผู้ประกอบธุรกิจจองชื�อนิติบุคคลผ่านเว็บไซต์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน และดำเนินการยื�นขอจดทะเบียนธุรกิจ โดยระยะเวลาการจดทะเบียนใช้เวลาเพียง 

�� นาทีเท่านั�น

จองชื่อนิติบุคคล

เตร�ยมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข�อง

กรณียื่นจดทะเบียน
ณ สถานที่รับจดทะเบียน

นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต�องเอกสาร

กรณียื่นทางอินเตอร�เน็ต

Login เข�าระบบ

เลือกจังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ�

เลือกธุรกรรมที่ต�องการ

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร

เอกสารถูกต�อง

ผู�ขอดำเนินการให�ผู�เกี่ยวข�องลงนาม
ในเอกสารการจดทะเบียน

นำส�งเอกสาร
ณ สถานที่

รับจดทะเบียน

เอกสารถูกต�อง ผู�ขอชำระค�าธรรมเนียม และ
นายทะเบียนออกใบสำคัญการจดทะเบียน / หนังสือรับรอง / สำเนาเอกสาร

นำส�งเอกสาร
ทางไปรษณีย�

ขั้นตอน
ก�อนการยื่นจดทะเบียน

ขั้นตอน
การขอยื่นจดทะเบียน
ภายใน 60 นาที 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา (Department of Business Development : DBD) 
โทรศัพท : + 662 528 7600 
สายดวน   1570
www.dbd.go.th  

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
(Foreign Business Act 1999)

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
กำหนดนิยามของคนตางดาวไว ดังนี้
1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
2) นิติบุคคลไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย
3) นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้
 (ก) มีหุนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดของนิติบุคคล 
 (ข) หางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญ ที่จดทะเบียน 
       ซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปน บุคคลตามขอ 1)
4) นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด
 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตามขอ 1) หรือ ขอ 2) หรือ ขอ 3) 

ธุรกิจที่ควบคุมมี 3 ประเภท คือ 
1) บัญชีหน่ึง : ธุรกิจท่ีไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ
 เชน การคาที่ดิน การทำปาไม เปนตน
2) บัญชีสอง : ธุรกิจท่ีกฎหมายกำหนดใหตองขออนุญาตกอน คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
 ความปลอดภัย หรือความม่ันคงของประเทศหรือมีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม 
 จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) บัญชีสาม : ธุรกิจท่ีกฎหมายกำหนดใหตองขออนุญาตกอน เน่ืองจากเปนธุรกิจ
 ท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว 
 เชน การคาปลีก การทำกิจการโรงแรม เปนตน

คนตางชาติที่ตองการประกอบธุรกิจตามบัญชีสองและบัญชีสาม 
ตองยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
                                                    

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขออนุญาต
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายท่ีกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของตางดาว เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันในการประกอบธุรกิจ

คำนิยามของคนต�างชาติ
 คนตางดาว ครอบคลุม 4 ลักษณะ ดังนี้

 1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย

 2) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย

 3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้

  (ก) นิติบุคคล ซึ ่งมีหุ นอันเปนทุนตั ้งแตกึ ่งหนึ ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม ขอ 1) หรือ ขอ 2) 

   หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม ขอ 1) หรือ ขอ 2) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหน่ึงของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลน้ัน 

  (ข) หางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญ ท่ีจดทะเบียน ซ่ึงหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปน บุคคลตาม ขอ 1)

 4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม 

  ขอ 1), ขอ 2) หรือ ขอ 3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม ขอ 1), ขอ 2) หรือ ขอ 3) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่ง

  ของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

ธุรกิจที่ควบคุม
 พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กำหนดประเภทธุรกิจที่ควบคุมไว 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) บัญชีหน่ึง  ธุรกิจท่ีไมอนุญาต ใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ เชน การทำกิจการหนังสือพิมพ 

 2) บัญชีสอง  กฎหมายกำหนดใหตองขออนุญาตกอน คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือมีผลกระทบตอ

  ศิลปวัฒนธรรม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองไดรับการอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

  พาณิชย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

 3) บัญชีสาม  กฎหมายกำหนดใหตองขออนุญาตกอน เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน

 ในการประกอบกิจการกับคนตางดาว เชน การสีขาว ตองไดรับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจในฐานะต�างชาติ
 “การขอใบอนุญาต” คนตางชาติท่ีตองการประกอบธุรกิจ ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

ตองย่ืนคำขออนุญาตประกอบธุรกิจตออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ท้ังน้ีในกรณีการขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม

บัญชีสอง ตองไดรับการอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  และในกรณี

การขออนุญาตประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
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Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers
โทรศัพท : + 673 224-4872
www.eregistry.agc.gov.bn   
   
   

1) Business Name Act (Chapter 92)
2) Companies Act (Chapter 93) 

1) กิจการเจาของเดียว (Sole Proprietorship) 
2) หางหุนสวน (Partnership) 
3) บริษัทเอกชน (Private Company)
4) บริษัทมหาชน (Public Company)
5) สำนักงานสาขา (Branch of Foreign Company)
6) กิจการรวมคา (Joint Venture)

1) ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล
2) จองชื่อนิติบุคคล
3) จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่ Registries’ Division 
4) Registries’ Division พิจารณาเอกสารและออกหนังสือสำคัญ
 การจดทะเบียน (Certificate of Registration)

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
2 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
6 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
4 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

จะจัดตั้งธุรกิจในบรูไนทำอย�างไร ?
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รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว บร�ษัทจำกัด กิจการร�วมค�า

ห�างหุ�นส�วน บร�ษัทมหาชน

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (1) Business Name Act (Chapter 92)

กำกับการจดทะเบียนช่ือบริษัท ช่ือบุคคลและช่ือนิติบุคคล ระเบียบในการต้ังช่ือธุรกิจ และวิธีการใชเพ่ือดำเนินธุรกิจ 

 (2) Companies Act (Chapter 93)

กำกับการจัดต้ังและการจดทะเบียนธุรกิจ และเง่ือนไขในการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนอกประเทศบรูไน 

รวมถึงการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลในประเทศ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายบรูไน แบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ กิจการเจาของคนเดียว  

หางหุนสวน  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชน และกิจการรวมคา ดังนี้
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 ผู ้ประกอบธุรกิจจองชื �อธุรกิจและยื �นขอจดทะเบียนจัดตั �งธุรกิจ ณ หน่วยงานกำกับดูแลคือ 

Registries’ Division,The Attorney General’s Chambers ซึ�งมีระยะเวลาการพิจารณาออกหนังสือสำคัญการ

จดทะเบียน (Certificate of Incorporation) �-� สัปดาห์ ทั�งนี� หากธุรกิจที�ประสงค์จะยื�นขอจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจ 

เป็นธุรกิจที�เกี�ยวกับธุรกิจธนาคาร ประกันภัย นำเที�ยว การเงินหลักทรัพย์ และการออกเงินกู้ จะต้องได้รับอนุญาต

จากหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวข้องก่อนการยื�นขอจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจ 

จองชื่อนิติบุคคลที่ Registries’ Division, 
The Attorney General’s Chambers

ธุรกิจธนาคาร บร�ษัทประกัน บร�ษัทนำเที่ยว 
บร�ษัทการเง�นหลักทรัพย� และบร�ษัทออกเง�นกู�

ขออนุญาตจากหน�วยงานรัฐที่เกี่ยวข�อง

กรอกแบบฟอร�มต�อนายทะเบียน

ชำระค�าธรรมเนียมต�อนายทะเบียน

Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers
พ�จารณาเอกสารและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน

ธุรกิจทั่วไป
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Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers
โทรศัพท : + 673 224-4872
www.eregistry.agc.gov.bn   
   
   

1) The Companies Act
2) The Investment Incentive order, 2001 

The Investment Incentive Order, 2001 ไมไดกำหนดนิยาม “คนตางดาว” 
แตกำหนดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาว ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ
และสถานการณ

ธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร หรือที่ตองใชทรัพยากรทองถิ่น 
รวมถึงพื้นที่ที่รัฐบาลเปนเจาของ เชน เกษตรกรรม การประมง 
การผลิตอาหาร ตองมีคนทองถิ่นถือหุนอยางนอยรอยละ 30

1) นิติบุคคลตางดาว ย่ืนขออนุญาตตอนายทะเบียน เพ่ือสามารถใชช่ือบริษัท
2) ยื่นเอกสารตอนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
3) ธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอสาธารณะ เชน ธุรกิจธนาคาร บริษัททางการเงิน 
 บริษัทประกันภัย บริษัทตัวแทนการทองเท่ียว และกิจการใหกูยืม ตองไดรับ
 ใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลกอน

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขออนุญาต
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
 (1) The Companies Act 

กำหนดการจัดต้ังและการจดทะเบียนธุรกิจ และเง่ือนไขในการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนนอกประเทศบรูไน 

รวมถึงการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลในประเทศ 

 (2) The Investment Incentive order, 2001 

วาดวยการสงเสริมการจัดตั้งธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมของบรูไน ตลอดจนองคกรเศรษฐกิจตางๆ เพื่อการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจบรูไน 

คำนิยามของคนต�างชาติ
 The Investment Incentive order, 2001 ไมไดกำหนดนิยาม “คนตางดาว” แตกำหนดเรื่องสัดสวนการถือหุน

ของคนตางดาว ไมวาจะเปนสัดสวนการถือหุนไดทั้งหมด การถือหุนสวนใหญ และการถือหุนสวนนอย ซึ่งขึ้นอยูกับ

ประเภทของธุรกิจและสถานการณ

ธุรกิจที่ควบคุม
 กลุมประเภทธุรกิจที่มีการควบคุมสำหรับการประกอบธุรกิจของคนตางดาว คือ การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ

ความม่ันคงทางอาหาร หรือท่ีตองใชทรัพยากรทองถ่ิน รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลเปนเจาของ เชน เกษตรกรรม การประมง 

การผลิตอาหาร ตองมีคนทองถิ่นถือหุนอยางนอยรอยละ 30 ในธุรกิจนั้นๆ สำหรับธุรกิจอื่น เปนไปตามการอนุญาต

ของรัฐบาล ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งคนตางชาติอาจไดรับอนุญาตใหถือหุนทั้งหมด หรือเปน

สวนนอยของประเภทธุรกิจนั้น

 ทั้งนี้ ผูประกอบการตางชาติสามารถถือครองหุนได รอยละ 100 ในบางประเภทธุรกิจ อาทิ อุตสาหกรรมที่ใช

เทคโนโลยีสูง หรืออุตสาหกรรมที่เนนการสงออก (export-oriented) ยกเวนกรณีธุรกิจตองใชทรัพยากรธรรมชาติ

ทองถ่ินมากหรือเก่ียวของกับความม่ันคงทางอาหารของประเทศบรูไน ผูประกอบการตางชาติไมสามารถ ถือครองหุนได

รอยละ 100 

ว�ธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 การย่ืนขออนุญาตตอ Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers กรณีธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรง

ตอสาธารณะ เชน ธุรกิจธนาคาร บริษัททางการเงิน บริษัทประกันภัย  บริษัทตัวแทนการทองเท่ียว และกิจการใหกูยืม 

ตองไดรับใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาลกอนเริ่มประกอบกิจการ
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Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection (BTRCP) 
Department of Trade and Industry (DTI)
www.dit.gov.ph   โทรศัพท : + 63 881 8367

Bureau of Internal Revenue (BIR)
www.bir.gov.ph โทรศัพท : + 63 981 8888 

Securities and Exchange Commission (SEC)
www.sec.gov.ph โทรศัพท : + 63 584 5811  

1) Corporation Code of the Philippines
2) Civil Code (Partnerships)
3) Securities Regulation Code (R.A. 8799)
4) Presidential Decree (P.D.) 902-A as Amended

1) กิจการเจาของเดียว (Sole Proprietorship) 
2) หางหุนสวน (Partnership) 
3) บริษัทไมแบงทุนเปนหุน (Non-Stock Corporation)
4) บริษัทที่แบงทุนออกเปนหุน(Stock Corporations)

1) จองชื่อนิติบุคคล
2) จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่สำนักงาน SEC หรือผานระบบ SEC 
 i-Register (www.sec.gov.ph)
3) สำนักงาน SEC พิจารณาเอกสารและออกหนังสือสำคัญการ
 จดทะเบียน (Certificate of Registration)

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
4 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
4 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
3 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

ตั้งบร�ษัทกับหน�วยงานใดในฟ�ลิปป�นส� ?
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รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว ห�างหุ�นส�วน บร�ษัทไม�แบ�งทุนเป�นหุ�น บร�ษัทท่ีแบ�งทุนออกเป�นหุ�น

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (1) Corporation Code of the Philippines

ระบุขั้นตอนการปฏิบัติและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (ประกอบไปดวย 

บริษัทที่แบงทุนออกเปนหุนและองคกรไมแสวงหากำไร) โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนผูกอการ การแตงตั้ง

กรรมการ องคประกอบและแบบฟอรมของเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (Article of Incorporation) 

 (2) Civil Code (Partnerships)

ระบุขั้นตอนการปฏิบัติและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน โดยระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับการเปนหางหุนสวน สิทธิและหนาท่ีของหุนสวนประเภทตางๆ (หุนสวนผูจัดการหรือหุนสวนจำกัด

ความรับผิดชอบ)

 (3) Securities Regulation Code (R.A. 8799)

ระบุข้ันตอน กฏระเบียบและวิธีปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดหลักทรัพย วัตถุประสงคของ

กฎหมายฉบับนี้คือการสนับสนุนการมีสวนรวมของผูถือหุน สงเสริมใหธุรกิจเปดเผยขอมูลที่ถูกตองของหลักทรัพย

เพื่อสรางความมั่นใจใหนักลงทุน และควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยโดยบุคคลภายใน (Insider Trading) หรือการ

ทุจริตอื่นๆ (Fraudulent or manipulate devices) ที่เปนการบิดเบือนกลไกตลาด

 (4) Presidential Decree (P.D.) 902-A as Amended

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการถายโอนอำนาจหนาที่ในการควบคุมธุรกิจบางสวน จากกรมการคาและอุตสาหกรรม 

(Department of Trade and Industry : DTI) ไปสูสำนักงานจดทะเบียนและกำกับดูแลธุรกิจ (Company Registration 

and Monitoring Department : CRMD) ภายใตคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (Securities and Exchange Commission : 

SEC) ประกอบดวย การควบคุมการจดทะเบียนของหางหุนสวน องคกรแสวงและไมแสวงหากำไร (Stock and 

Non-stock corporation) 

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายฟลิปปนส แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ กิจการเจาของคนเดียว  

หางหุนสวน   บริษัทไมแบงทุนเปนหุน  และบริษัทที่แบงทุนออกเปนหุน ดังนี้



ฟ�ลิปป�นส�

23

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื�นขอจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงาน Securities and Exchange Commission (SEC) 

ได้ด้วยตนเอง หรือผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register และเมื�อได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนแล้ว จะต้อง

จดทะเบียนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที� Bureau of Internal Revenue (BIR)

จองชื่อนิติบุคคลและจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

สำนักงาน SEC พ�จารณาเอกสารและออกหนังสือ
สำคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration)

จดทะเบียนขอเลขประจำตัวผู�เสียภาษีที่ BIR

ชำระค�าธรรมเนียม  และยื่นหลักฐาน 
พร�อมรับเลขประจำตัวผู�เสียภาษี (TIN)

ยื่นจดทะเบียนที่สำนักงาน SEC

จองชื่อนิติบุคคลและชำระค�าธรรมเนียม

กรอกแบบฟอร�มพร�อมสำเนาจำนวน 6 ชุด

ยื่นจดทะเบียนผ�านระบบออนไลน� SEC i-Register

ลงทะเบียนในระบบ SEC i-Register

จองชื่อนิติบุคคลและชำระค�าธรรมเนียม

ดาวน�โหลดและพ�มพ�แบบฟอร�ม

ยื่นจดทะเบียนที่สำนักงาน BIR ลงทะเบียนในระบบ e-REGISTRATION



ข�อมูลการจัดตั้งธุรกิจ และการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติของอาเซียน

24

Company Registration and Monitoring Department (CRMD),
Securities and Exchange Commission (SEC) 
โทรศัพท : + 63 584 5811, + 63 584 0923
www.sec.gov.ph

Foreign Investments Act of 1991 [Republic Act No.7042]

Foreign Investment Act of 1991 ไมไดกำหนดคำนิยามคนตางชาติไว 
แตกำหนดคำนิยาม “คนฟลิปปนส” ไวดังนี้ 
1) พลเมืองของฟลิปปนส
2) หางหุนสวนหรือสมาคมที่มีพลเมืองฟลิปปนสเปนเจาของทั้งหมด
3) บริษัทที่จัดตั้งภายใตกฎหมายของฟลิปปนสซึ่งจำนวนหุนและสิทธิการ
 ออกเสียงอยางนอย 60% เปนของพลเมืองฟลิปปนส
4) บริษัทที่จัดตั้งในตางประเทศและจดทะเบียนประกอบธุรกิจในฟลิปปนส
 ภายใต Corporation Code ซึ่งหุนและสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดเปน
 ของคนฟลิปปนส

1) บัญชี เอ (List A) : ธุรกิจท่ีจำกัดสัดสวนการถือหุนของผูประกอบการตางชาติ
 ตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเฉพาะของประเทศฟลิปปนส 
2) บัญชี บี (List B) : ธุรกิจท่ีจำกัดสัดสวนการถือหุนของผูประกอบการตางชาติ
 ตามกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายดานความม่ันคง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
 การรักษาพยาบาล ศีลธรรม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยจำกัด
 การถือหุนของผูประกอบการตางชาติไมเกินรอยละ 40

1) ยื่นขออนุญาตตอ Company Registration and Monitoring Department 
 (CRMD) 
2) CRMD พิจารณาสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติตามที่ไดกำหนดไว
 ในบัญชีควบคุม (Foreign Investment Negative List: FINL)

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขอนุญาต
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

คำนิยามของคนต�างชาติ
 Foreign Investment Act of 1991 ไมไดกำหนดคำนิยามคนตางชาติไว แตกำหนดคำนิยาม “คนฟลิปปนส” ไวดังน้ี 

(1) พลเมืองของฟลิปปนส

(2) หางหุนสวนหรือสมาคมที่มีพลเมืองฟลิปปนสเปนเจาของทั้งหมด

(3) บริษัทท่ีจัดต้ังภายใตกฎหมายของฟลิปปนสซ่ึงจำนวนหุนและสิทธิการออกเสียงอยางนอย 60% เปนของพลเมือง

 ฟลิปปนส

(4) บริษัทที่จัดตั้งในตางประเทศและจดทะเบียนประกอบธุรกิจในฟลิปปนสภายใต Corporation Code ซึ่งหุนและ

 สิทธิในการออกเสียงทั้งหมดเปนของคนฟลิปปนส

ธุรกิจที่ควบคุม
 ธุรกิจที่อยูในบัญชีควบคุม (Foreign Investment Negative List: FINL) โดยแบงเปน 2 บัญชี ดังนี้

 (1) บัญชี เอ (List A)

  ธุรกิจที่จำกัดสัดสวนการถือหุนของผูประกอบการตางชาติตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายเฉพาะของประเทศ

ฟลิปปนส 

 (2) บัญชี บี (List B)

  ธุรกิจท่ีจำกัดสัดสวนการถือหุนของผูประกอบการตางชาติตามกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายดานความม่ันคง 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล ศีลธรรม และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยจำกัดการถือหุนของ

ผูประกอบการตางชาติไมเกินรอยละ 40 ประกอบดวยธุรกิจ 

ว�ธีการขออนุญาต
 ยื่นขออนุญาตตอ Company Registration and Monitoring Department (CRMD) ทั้งนี้ CRMD จะพิจารณา

จากสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติตามท่ีไดกำหนดไวในบัญชีควบคุม (Foreign Investment Negative List: FINL)



ข�อมูลการจัดตั้งธุรกิจ และการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติของอาเซียน

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

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

1) กิจการเจาของคนเดียว (Sole- proprietorship)
2) หางหุนสวนสามัญ (General Partnership)
3) หางหุนสวนจำกัด (Limited Partnership)
4) หางหุนสวนจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership)
5) บริษัทจำกัดโดยหุน (Company Limited by Share)
6) บริษัทจำกัดโดยการรับประกัน (Company Limited by Guarantee)
7) บริษัทไมจำกัด (Unlimited Company) 
  

1) ลงทะเบียน PSP User Registration1 ที่ www.gov.my 
2) ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลผานระบบ SSM e-Lodgement Service2 
    ที่ www.ssm.com.my
3) ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
4) SSM แจงเลขนิติบุคคลและหนังสือรับรองทางอีเมล
    (กรณีเจาของคนเดียวและหางหุนสวน 1 ชั่วโมง กรณีบริษัท 1 วัน) 

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
2 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
7 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
4 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

หมายเหตุ  

1) PSP User Registration เปนรหัสที่ใชสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผานระบบ SSM e-Lodgement Service

2) SSM e-Lodgement Service เปนบริการการทำธุรกรรมออนไลนดานการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและสงงบการเงินประจำป

จะจัดตั้งธุรกิจในมาเลเซียทำอย�างไร ?
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รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว ห�างหุ�นส�วน บร�ษัทจำกัด บร�ษัทไม�จำกัด

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (1) Registration of Businesses Act 1956 

กำกับการจดทะเบียนพาณิชย  ไมใชบังคับกับธุรกิจของรัฐ บริษัทที่จดทะเบียนตาม Companies Act หรือองคกร

รูปแบบอื่นๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับ โดยมีกฎหมายลำดับรอง คือ “Registration of Businesses Rules 1957” 

ซึ่งระบุรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนดวย 

 (2) Companies Act 1965 (Revised-1973) (Act 125) 

กำกับการจดทะเบียนบริษัท  ระบุขอกำหนดเกี่ยวกับหุนและแหลงทุน การจัดการและการกำกับบริษัท การบัญชี

และการสอบบัญชี การควบรวมบริษัท การเลิกกิจการ และขอกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยมีกฎหมาย

ลำดับรอง คือ “Companies Regulations 1966” ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทดวย 

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายมาเลเซีย แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ กิจการเจาของคนเดียว 

หางหุนสวน  บริษัทจำกัด  และบริษัทไมจำกัด ดังนี้

ห�างหุ�นส�วนสามัญ

ห�างหุ�นส�วนจำกัด

ห�างหุ�นส�วน
จำกัดความรับผิดชอบ

บร�ษัทจำกัดโดยหุ�น

บร�ษัทจำกัด
โดยการรับประกัน
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การจัดตั้งธุรกิจในมาเลเซียผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดำเนินการจองชื่อธุรกิจก่อนดำเนินการจดทะเบียน

จัดตั้งธุรกิจ  ทั้งนี้ การพิจารณาชื่อนิติบุคคลจะใช้ระยะเวลา 1 วัน และผู้ประกอบการต้องดำเนินการจดทะเบียน 

ชื่อดังกล่าวภายใน 90 วัน

นิติบุคคลลงทะเบียน PSP User Registration
www.gov.my

จองชื่อนิติบุคคล

ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

หากได�รับการอนุญาต
SSM แจ�งเลขนิติบุคคล

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

Companies Act 1965

Companies Act 1965  กำหนดนิยามของธุรกิจตางดาวไวดังนี้
1) บริษัท บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือ รูปแบบองคกรอื่น
 ที่จัดตั้งนอกประเทศมาเลเซีย
2) องคกรใดๆ ที่ไมไดมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม หรือรูปแบบ
 องคกรอื่นที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศที่กอตั้ง   
 และไมมีสำนักงานใหญตั้งอยูในประเทศมาเลเซีย

ไมมีบัญชีธุรกิจที่ควบคุม

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
 Companies Act 1965 (Revised-1973) (Act 125) 

เปนกฎหมายท่ีควบคุมการจดทะเบียนบริษัท ขอกำหนดตางๆ เก่ียวกับหุนและแหลงทุนตางๆ การจัดการและการกำกับ

ดูแลบริษัท การบัญชีและการสอบบัญชี การควบรวมบริษัท การเลิกกิจการ และขอกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

โดยมีกฎหมายลำดับรอง คือ Companies Regulations 1966 ซึ่งเปนกฎหมายที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

เพิ่มเติมจาก Companies Act 

คำนิยามของคนต�างชาติ
 นิยามของธุรกิจตางดาวภายใตกฎหมาย “ Companies  Act 1965 (CA 65)”  กำหนดไว ดังนี้

 (1) บริษัท  บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือ รูปแบบองคกรอื่นที่รวมกันจัดตั้งนอกประเทศมาเลเซีย 

 (2) องคกรใดๆ ท่ีไมไดมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม หรือรูปแบบองคกรอ่ืนท่ีจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมาย

ของประเทศที่กอตั้ง อันดำเนินการฟองรองหรือถูกฟองรอง หรือครอบครองทรัพยสินในนามของเลขานุการหรือ

พนักงานอื่น ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว อีกทั้ง ไมมีสำนักงานใหญตั้งอยูในประเทศมาเลเซีย

ธุรกิจที่ควบคุม
 ไมมีบัญชีธุรกิจที่ควบคุม  โดยกฎหมายสงเสริมการลงทุน (Promotion of Investment Act 1986) ระบุบัญชี

การสงเสริมธุรกิจ ที่คนตางชาติสามารถถือหุนได 100 % และไดรับการยกเวนภาษีบางสวน เชน ธุรกิจการผลิต 

ธุรกิจกอสราง นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายสนับสนุนใหประกอบการในรูปแบบของกิจการรวมคารวมกับ

คนชาติมาเลเซียดวย
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ประเทศเมียนมาร�
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Company Registrations Office 
Directorate of Investment and Company Administration (DICA)
Ministry of National Planning and Economic Development
โทรศัพท : +9567 406122
www.dica.gov.mm   

1) The Myanmar Companies Act (1914) 
2) The Special Company Act 1950
3) The Union of Myanmar Foreign Investment Law 2012

1) กิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorships) 
 และหางหุนสวน  (Partnerships)
2) บริษัทจำกัด (Companies limited by shares) 
3) สำนักงานสาขาหรือสำนักงานผูแทนของบริษัทตางชาติ 
  (Branch or Representative Offices of a Foreign Company)
4) สมาคมไมแสวงหากำไร (Association not for profit)

1) ขอใบอนุญาตทำการคากับ DICA (Permit to Trade) 
2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนกับ DICA หลังจากได Permit to Trade
3) DICA พิจารณาการจดทะเบียน และออกใบสำคัญการจดทะเบียน 

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
3 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
4 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
3 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจในเมียนมาร�มีอะไรบ�าง ?
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รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจในประเทศพม่าที�สำคัญมี � ฉบับ ดังนี�

 (�) The Myanmar Companies Act (����)

กฎหมายหลักในการกำกับธุรกิจในประเทศพม่า เกี�ยวกับการจดทะเบียนจัดตั�งบริษัทและห้างหุ้นส่วน 

 (�) The Special Company Act ���� 

กฎหมายว่าด้วยบริษัทพิเศษ เช่น บริษัทร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจ

 (�) The Union of Myanmar Foreign Investment Law 

กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติ เพื�อกำกับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ�งสามารถดำเนินการในรูปของ

ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทร่วมทุน สัญญาการร่วมผลิตกับรัฐวิสาหกิจ (Production sharing contracts) 

โดยบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทท้องถิ�นหรือเป็นกรรมการในบริษัทท้องถิ�น และการถือหุ้นในบริษัท

ท้องถิ�นโดยให้คนพม่าถือหุ้นแทน (Nominee) 

 บริษัทต่างชาติอาจจัดตั�งธุรกิจในรูปของสาขาของบริษัทต่างชาติ (Branch of a Foreign Company) หรือ ในรูป

ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) กับบริษัทพม่า ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติ 

(The Union of Myanmar Foreign Investment Law) เพื�อที�จะสามารถได้รับสิทธิพิเศษ ทั�งนี�บริษัทร่วมทุนที�เป็น

รัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทพิเศษ ( The Special Company Act ����) ด้วย

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายเมียนมาร แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ กิจการเจาของคนเดียว 

หางหุนสวน  บริษัทจำกัด  และสมาคมไมแสวงหากำไร ดังนี้

รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว ห�างหุ�นส�วน บร�ษัทจำกัด สมาคมไม�แสวงหากำไร
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การประกอบกิจการในประเทศเมียนมาร จะตองไดรับใบอนุญาตทำการคา (Permit to Trade) จาก The Company 

Registration Office (CRO), The Ministry of National Planning and Economic Development กอน จึงจะย่ืนขอ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตอ CRO 

 ทั้งนี้ CRO จะพิจารณาและดำเนินการจดทะเบียนใชระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห และออกใบสำคัญการ

จดทะเบียน ใหแกบริษัท 

ยื่นขอจดทะเบียนบร�ษัทที่สํานักงานจดทะเบียนบร�ษัท
(Company Registration Office: CRO)

CRO พ�จารณาเอกสารใบสมัคร

CRO ออกใบสำคัญการจดทะเบียน
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Company Registrations Office 
Directorate of Investment and Company Administration (DICA)
Ministry of National Planning and Economic Development 
โทรศัพท : +9567 406122
www.dica.gov.mm   

Myanmar Foreign Investment Law 2012

Myanmar Foreign Investment Law 2012 กำหนดไว ดังนี้
“คนตางดาว” หมายถึง บุคคลที่ไมใชพลเมืองของเมียนมาร 
และรวมถึงองคกรทางธุรกิจที่กอตั้งโดยการลงทุนของตางชาติเทานั้น

กำหนดธุรกิจตองหามประกอบกิจการภายในประเทศ จำนวน 11 ธุรกิจ 
ที่มีผลกับจารีต วัฒนธรรม ประเพณีของคนชาติในประเทศ หรือเปนอันตราย
ตอสิ่งแวดลอม ชุมชน การผลิต หรือบริการที่กฎหมายสงวนไว
เพื่อธุรกิจทองถิ่น 

1) ยื่นคำขอตอ Myanmar Investment Commission (MIC) 
2) MIC พิจารณาอนุญาต กอนดำเนินการลงนามกับคูสัญญา 
 เพื่อเริ่มประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขออนุญาต
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

คำนิยามของคนต�างชาติ
 The Union of Myanmar Foreign Investment Law กำหนดคำนิยามไว ดังนี้

คนตางดาว หมายถึง บุคคลที่ไมใชพลเมืองของเมียนมาร และรวมถึงองคกรทางธุรกิจที่กอตั้งโดยการลงทุนของ

ตางชาติเทานั้น

ธุรกิจที่ควบคุม
 การลงทุนใน 11 ประเภทธุรกิจ ที่กำหนดเปนธุรกิจตองหามประกอบกิจการภายในประเทศ ดังนี้

 (1) ธุรกิจที่เปนอันตราย และเปนผลเสียตอจารีต วัฒนธรรม ประเพณีของคนชาติในประเทศ 

 (2) ธุรกิจที่เปนภัยตอสุขภาพของประชาชน 

 (3) ธุรกิจที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศวิทยา 

 (4) อุตสาหกรรมที่เปนอันตรายตอชุมชนหรือที่เปนพิษ 

 (5) อุตสาหกรรมที่ใชหรือผลิตสารเคมีที่เปนอันตรายตามบรรทัดฐานระหวางประเทศ 

 (6) การผลิตหรือบริการที่กฎหมายสงวนไวเพื่อธุรกิจทองถิ่น 

 (7) อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี ยา หรืออุปกรณใชสอยในชั้นการทดลอง 

  หรือบรรทัดฐานระหวางประเทศไมไดอนุมัติวาปลอดภัยในการใช 

 (8) การเพาะปลูกในระยะยาว หรือระยะสั้นที่กฎหมายสงวนสำหรับประชากร 

 (9) การขยายพันธุสัตวที่กฎหมายสงวนไวสำหรับประชากร 

 (10) การประมงน้ำเค็มที่กฎหมายสงวนไวสำหรับประชากร 

 (11) โครงการลงทุนอื่นๆที่อยูในระยะ 10 ไมลจากชายแดนประเทศ ยกเวนเขตธุรกิจที่รัฐบาลอนุญาต

ว�ธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 ผูประกอบการตองย่ืนคำขอตอ คณะกรรมาธิการสงเสริมการลงทุนของสหภาพเมียนมาร (Myanmar Investment 

Commission: MIC) ตามที่กำหนด  MIC จะพิจารณาคำขอและออกใบอนุญาต ทั้งนี้ผูประกอบการตองไดรับ

ใบอนุญาตกอนเขาทำสัญญากับหนวยงานของรัฐบาล 
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Enterprise Registration Office 
Enterprise Registration and Management Department (ERM)
Ministry of Industry and Commerce 
โทรศัพท :  + 856 2141 2011
www.moc.gov.la

1) The Enterprise Law
2) The Investment Promotion Law

1) วิสาหกิจสวนบุคคล (Sole Proprietorships) 
2) หางหุนสวน
    วิสาหกิจหุนสวนสามัญ/วิสาหกิจหุนสวนจำกัด (Partnerships)
3) บริษัท (Company)
   (บริษัทจำกัด/บริษัทจำกัดผูเดียว/บริษัทมหาชน/บริษัทรัฐวิสาหกิจ
    /บริษัทผสม)

1) จองชื่อวิสาหกิจ
2) แจงสัญญากอตั้ง (ขอบังคับบริษัท)
3) ยื่นคำรองขอจดทะเบียน
4) ERM พิจารณาคำรองและออกใบรับรองการจดทะเบียน

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
2 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
3 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
4 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

ตั้งห�างหุ�นส�วนในลาวได�หร�อไม� ?



ข�อมูลการจัดตั้งธุรกิจ และการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติของอาเซียน

40

รูปแบบองค�กรธุรกิจ

ว�สาหกิจส�วนบุคคล ว�สาหกิจหุ�นส�วน หร�อ ห�างหุ�นส�วน บร�ษัท

ว�สาหกิจหุ�นส�วนสามัญ

ว�สาหกิจหุ�นส�วนจำกัด

บร�ษัทจำกัด

บร�ษัทจำกัด ผู�เดียว

บร�ษัทมหาชน

บร�ษัทรัฐว�สาหกิจ

บร�ษัทผสม

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 1. The Enterprise Law

กำหนดหลักการ ระเบียบและมาตรการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการวิสาหกิจ  เพ่ือสงเสริมธุรกิจ 

การผลิต และการบริการในทุกสาขาธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาแรงงาน และการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 2. The Investment Promotion Law

กำหนดหลักการ ระเบียบและมาตรการเก่ียวกับการสงเสริม การคุมครองการลงทุนท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือให

การลงทุนมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ไดรับการปกปองดานตางๆ จากรัฐ รับประกันสิทธิและผลประโยชนของ

ผูลงทุนของรัฐ และของประชาชน 

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศลาวมี � รูปแบบ ได้แก่ วิสาหกิจส่วนบุคคล (Sole-trader Enterprise) วิสาหกิจ

หุ้นส่วน หรือ ห้างหุ้นส่วน (Partnership Enterprise)  และ บริษัท (Company) ดังนั�น ท่านจึงสามารถจัดตั�ง

ห้างหุ้นส่วนขึ�นในลาวได้
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ผูประกอบกิจการจะตองทำการจองชื่อวิสาหกิจ และแจงสัญญากอตั้ง เพื่อยื่นตอ

สำนักงานทะเบียนวิสาหกิจ  จากน้ัน ERO จะพิจารณาคำรองและออกใบรับรองการจดทะเบียน โดยมีระยะเวลา 10-15 วัน

เจ�าของ หร�อผู�ที่ได�รับมอบหมาย
(ผู�ก�อตั้ง, ผู�เข�าหุ�น)

แจ�งต�อเจ�าหน�าที่ทะเบียนว�สาหกิจ

ธุรกิจดำเนินการตามกฎหมายกำหนดในแต�ละประเภทธุรกิจ
(หาผู�เข�าชื่อซื้อหุ�น ประชุมจัดตั้ง เร�ยกชำระค�าหุ�น)

ยื่นจดทะเบียนธุรกิจที่สำนักจดทะเบียน ERO

เจ�าหน�าที่พ�จารณาคำขอจดทะเบียน

จองชื่อว�สาหกิจ แจ�งสัญญาก�อตั้ง (สำหรับห�างหุ�นส�วนและบร�ษัท)

กรณีธุรกิจในบัญชีควบคุม
(Negative List)

ส�งคำขอให�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
พ�จารณา ภายใน 10 วัน

ออกใบรับรองการจดทะเบียน
ภายใน 3 วัน

กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม
(Non-Negative List)

ออกใบรับรองการจดทะเบียน
ภายใน 10 วัน

Non-Automatic Registration Automatic Registration

ขั้นตอน
ก�อนการยื่นจดทะเบียน
(กฎหมายไม�ได�กำหนดระยะเวลา)

ขั้นตอน
การยื่นขอจดทะเบียน
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Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI)
Ministry of Planning and Investment 
โทรศัพท : + 856 2191 1342
www.ero.gov.la

Law on Investment Promotion  

Law on Investment Promotion กำหนดไว ดังนี้
“นักลงทุนตางดาว” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตางชาติ
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศลาว

กำหนดธุรกิจท่ีควบคุม คือ ธุรกิจท่ีมีความออนไหวสูง เก่ียวเน่ืองกับความม่ันคง
ของชาติ ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม ประเพณี และสิ่งแวดลอม 
ซึ่งกำหนดใหตองมีการตรวจสอบจากภาคสวนองคกรที่เกี่ยวของกอนที่จะ
ประกอบธุรกิจ

ยื่นขออนุญาตผานหนวยบริการ one stop service 
ของ Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI) 

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขอนุญาต
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คำนิยามของคนต�างชาติ
Law on Investment Promotion กำหนดคำนิยามไว ดังนี้

นักลงทุนตางดาว หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตางชาติที่ลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธุรกิจที่ควบคุม
 ธุรกิจท่ีควบคุม หมายถึง ธุรกิจท่ีมีความออนไหวสูง เก่ียวเน่ืองกับความม่ันคงของชาติ ความเปนระเบียบเรียบรอย

ของสังคม ประเพณี และส่ิงแวดลอม ซ่ึงกำหนดใหตองมีการตรวจสอบจากองคกรท่ีเก่ียวของกอนท่ีจะมีการจดทะเบียน

วิสาหกิจ เชน การปลูกปา และดำเนินการเกี่ยวกับปาไม การผลิตเยื่อกระดาษ กิจการโรงพยาบาล การประกันชีวิต 

กิจการฉายภาพยนตร การขนสงผูโดยสารทางอากาศ

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 การยื่นขอการลงทุนตางชาติตองทำผานหนวยบริการ one stop service ของคณะกรรมการสงเสริมและบริหาร

จัดการการลงทุน (CPMI) โดยมีอัตราคาธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบธุรกิจ คำนวณตามมูลคาของเงินลงทุน 

ทั้งนี้ ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ ดังนี้

 (1) ธุรกิจที่ไมอยูในบัญชีควบคุม

  การพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจใชเวลา 10 วันทำการ

 (2) ธุรกิจที่อยูในบัญชีควบคุม

  การพิจารณาอนุญาตใชเวลา 13 วันทำการ เนื่องจากตองขอความเห็นจากกระทรวงหรือกรมที่เกี่ยวของ
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Department of Planning and Investment (DPI) 
โทรศัพท : +848 8293 179                                      
www.dpi.hochiminhcity.gov.vn  

1) Law on Enterprises No. 60-2005-QH11 และ Government Decree 
 on Enterprise Registration No. 43/2010/ND-CP
2) Investment Law No.59/2005/QH11

1) ธุรกิจในครัวเรือน (Household Business)
2) กิจการเจาของคนเดียว (Private Enterprise)
3) หางหุนสวน (Partnership)
4) บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
5) บริษัทถือหุน (Shareholding Company)

1) จองชื่อนิติบุคคล 
2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนแกสำนักงานจดทะเบียนประจำจังหวัด 
 หรือผานระบบออนไลน
3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน
4) DPI ดำเนินการจดทะเบียน และออกใบสำคัญการจดทะเบียน 

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
2 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
5 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
4 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

ใครคือผู�รับจดทะเบียนบร�ษัทในเว�ยดนาม ?
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รูปแบบองค�กรธุรกิจ

ธุรกิจในครัวเร�อน

กิจการเจ�าของคนเดียว

ห�างหุ�นส�วน

บร�ษัทจำกัด

บร�ษัทถือหุ�น

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (1) Law on Enterprises No. 60-2005-QH11 และ Government Decree on Enterprise Registration 

No. 43/2010/ND-CP

ควบคุมการกอตั้ง การบริหารจัดการ และการดำเนินการของวิสาหกิจ (Law on Enterprise) สวน Government 

Decree on Enterprise Registration No. 43/2010/ND-CP เปนกฎหมายลำดับรองของ Law on Enterprises 

โดยระบุรายละเอียดของระบบการจดทะเบียน คำรอง สวนประกอบของคำรอง การเปลี่ยนแปลงรายการ คำสั่ง 

และขั้นตอนของการจดทะเบียนพาณิชย ทั้งสำหรับวิสาหกิจภายใต Law on Enterprises และธุรกิจในครัวเรือน 

(Household Business) 

 (2) Investment Law No.59/2005/QH11

กำกับสิทธิและหนาที่ของนักลงทุน การปกปองสิทธิอันถูกตองตามกฎหมายของนักลงทุนในการดำเนินกิจกรรม

การลงทุนเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่รัฐใหการสนับสนุน และการจัดการ

การลงทุนในประเทศเวียดนามและการลงทุนในตางประเทศจากประเทศเวียดนาม 

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจในประเทศเวียดนาม แบงได 5 ลักษณะ คือ ธุรกิจในครัวเรือน  กิจการเจาของคนเดียว  

หางหุนสวน  บริษัทจำกัด  และบริษัทถือหุน 
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 Department of Planning and Investment (DPI) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจ
ในประเทศเวียดนาม ซึ�งรวมทั�งการจดทะเบียนตั�งบริษัทจำกัดด้วย  ทั�งนี�การจดทะเบียนสามารถทำได้ � ช่องทาง 
ได้แก่ การยื�นจดทะเบียนออนไลน์ และการจดทะเบียนด้วยตนเองที� Department of Planning and Investment (DPI) 
โดยการจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจในประเทศเวียดนามมี � รูปแบบ คือ (�) การจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน (Household 
Business) ซึ�งเป็นรูปแบบธุรกิจที�ไม่ได้อยู่ภายใต้ Law on Enterprises และ (�) การจดทะเบียนกิจการเจ้าของเดียว 
(Sole Proprietorship) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) บริษัทจำกัด (Limited Liability Company) และบริษัทถือหุ้น 
(Shareholding Company) ซึ�งทั�ง � รูปแบบนี� อยู่ภายใต้ Law on Enterprises จึงมักจะถูกเรียกรวมกันว่า วิสาหกิจ 
(Enterprises) 

จองชื่อนิติบุคคล

ขอรับแบบฟอร�มที่สำนักงานจดทะเบียน ในพ�้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู�
หร�อดาวน�โหลดจากเว็บไซด� www.business.gov.vn

สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียน / ใบอนุญาตดำเนินกิจการ
(Practice Certificate) (ถ�ามี)

เตร�ยมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

ยื่นคำร�องจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข�องที่ DPI
หร�อผ�านระบบออนไลน�

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร

ขอเอกสารเพ��มเติม อนุมัติ
ไม�อนุมัติ และนายทะเบียน

ชี้แจงเหตุผลเป�นลายลักษณ�อักษร

การจดทะเบียนธุรกิจในครัวเร�อน

ยื่นขอจดทะเบียน
ได�ที่สำนักงานจดทะเบียนธุรกิจระดับอำเภอ

(District Level Business Registry) ท่ีจะต้ังกิจการ

การจดทะเบียนกิจการเจ�าของคนเดียว / 
ห�างหุ�นส�วน / บร�ษัทจำกัด / บร�ษัทถือหุ�น

ยื่นขอจดทะเบียนได�ที่สำนักงานจดทะเบียนธุรกิจ
ระดับจังหวัด (Provincial Level Business Registry)

ที่จะตั้งกิจการ

ขั้นตอน
ก�อนการยื่นจดทะเบียน

ขั้นตอน
การยื่นขอจดทะเบียน
(ใช�ระยะเวลา 5 วัน)
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Department of Planning and Investment (DPI) 
โทรศัพท : +848 8293 179                                      
www.dpi.hochiminhcity.gov.vn  

Foreign Investment Law

Law on Foreign Investment in Vietnam 1996 กำหนดคำนิยาม ไวดังนี้
“นักลงทุนตางชาติ ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือองคกรทางธุรกิจของตางชาติ
ลงทุนในประเทศเวียดนาม 
“คูสัญญาตางดาว” หมายถึง คูสัญญาฝายหนึ่งที่ประกอบดวย คนตางดาว
จำนวนตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป

1) โครงการท่ีเปนอันตรายตอกองทัพ ความม่ันคง และผลประโยชนสาธารณะ   
2) โครงการที่ถือวาเปนอันตรายตอสิ่งตกทอดทางประวัติศาสตร
 และวัฒนธรรม จริยธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงามของเวียดนาม 

1) จองชื่อนิติบุคคล และขอรับใบสมัครที่ Business Registration Office 
 ในพื้นที่ที่ธุรกิจตั้งอยู
2) ธุรกิจที่มีมูลคาการลงทุนนอยกวา 3 แสนลานดอง และไมอยูในรายชื่อ
 ของการลงทุน ที่มีเงื่อนไข (List of Conditional Investment Project) 
 ย่ืนคำรองขอจดทะเบียนกับ Provincial-level State Agencies in Charge 
 of Investment
3) ธุรกิจที่มีมูลคาการลงทุนมากกวา 3 แสนลานดองหรือ ประเภทของการ
 ลงทุนท่ีเปนการลงทุนท่ีมีเง่ือนไข (List of Conditional Investment Project) 
 อยางใดอยางหนึ่ง ยื่นขอจดทะเบียนตามปกติกับ Provincial-level State 
 Agencies in Charge of Investment และตองสงเอกสารตอสมัชชาแหงชาติ
 (National Assembly) เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขอนุญาต
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รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

คำนิยามของคนต�างชาติ
 Law on Foreign Investment in Vietnam 1996 กำหนดคำนิยามไวดังนี้

 “นักลงทุนตางชาติ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือองคกรทางธุรกิจของตางชาติลงทุนในประเทศเวียดนาม 

 “คูสัญญาตางดาว” หมายถึง คูสัญญาฝายหนึ่งที่ประกอบดวย คนตางดาวจำนวนตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป

ธุรกิจที่ควบคุม
 (1) โครงการที่เปนอันตรายตอกองทัพ ความมั่นคง และผลประโยชนสาธารณะ เชน  การดำเนินการ

และการผลิตยาท่ีผิดกฎหมาย   การลงทุนในบริหารหนวยสืบราชการลับท่ีเปนภัยคุกคามตอผลประโยชนของรัฐ รวมถึง

สิทธิทางกฎหมาย และผลประโยชนของปจเจกชนและองคการตางๆ   และการลงทุนในสาขาท่ีเก่ียวของกับการสืบสวน 

สอบสวนของเอกชน  เปนตน

 (2) โครงการที่ถือวาเปนอันตรายตอสิ่งตกทอดทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จริยธรรม และจารีต

ประเพณีท่ีดีงามของเวียดนาม เชน โครงการท่ีสรางในพ้ืนท่ีประวัติศาสตร และส่ิงตกทอดทางวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบ

ทางลบตอการออกแบบและภูมิทัศนของอนุสรณทางประวัติศาสตรและส่ิงตกทอดทางวัฒนธรรม และการผลิตผลิตภัณฑ

เกี่ยวกับเพศ หรือสิ่งเรนลับ เปนตน

ว�ธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 (1) การจดทะเบียนธุรกิจตางชาติ ที่มีมูลคาการลงทุนนอยกวา 3 แสนลานดอง

ธุรกิจท่ีมีมูลคาการลงทุนนอยกวา 3 แสนลานดอง และไมอยูในรายช่ือของการลงทุน ท่ีมีเง่ือนไข (List of Conditional 

Investment Project) ยื่นคำรองขอจดทะเบียนตอ Provincial-level State Agencies in Charge of Investment 

เจาพนักงานจะออกใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (Investment Registration Certificate) ใหภายใน 15 วัน

หลังจากไดรับคำรองที่ครบถวนเรียบรอยแลว ซึ่งหนังสือรับรองการลงทุนนี้จะถือเปนใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 

(Business Registration Certificate) ชนิดหนึ่ง

 (2) การจดทะเบียนธุรกิจตางชาติ ที่มีมูลคาการลงทุนมากกวา 3 แสนลานดอง 

ธุรกิจที่มีมูลคาการลงทุนมากกวา 3 แสนลานดองหรือ ประเภทของการลงทุนที่เปนการลงทุนที่มีเงื่อนไข (List of 

Conditional Investment Project) อยางใดอยางหน่ึง นอกจากจะตองย่ืนขอจดทะเบียนตามปกติแลว ผูประกอบการ

จะตองสงเอกสารชี้แจงเงื่อนไขในการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดใหแก สมัชชาแหงชาติ (National Assembly) 

ทั้งนี้ การตรวจสอบจะใชเวลาไมเกิน 30 วัน หรือหากมีความจำเปนอาจขยายระยะเวลาออกไปไดแตไมเกิน 45 วัน 

หลังจากนั้นเจาพนักงานจึงออกใบรับรองการลงทุนใหแกผูประกอบการ
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 Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) 
 โทรศัพท : +65 6248 6028
 www.acra.gov.sg  

1) Business Registration Act (Chapter 32) 
2) Company Act (Chapter 50)
3) Limited Liability Partnership Act (Chapter 163A)
4) Limited Partnership Act (Chapter 163B)
5) Partnership Act (Chapter 391)

1) กิจการเจาของคนเดียว (Sole- proprietorship)
2) หางหุนสวน (Partnership)
3) หางหุนสวนจำกัด (Limited Partnership: LP)
4) หางหุนสวนจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership)
5) บริษัท (Company)

1) ตรวจสอบชื่อนิติบุคคลที่ www.bizfile.gov.sg
2) สมัคร SingPass เขาสูระบบ BizFile 
 (ผูประกอบการตางชาติตองใช EntrePass เพื่อขอ SingPass)
3) จองชื่อนิติบุคคล
4) ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
5 ฉบับ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
5 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
4 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

รู�หร�อไม�ว�า จดทะเบียนในสิงคโปร�ต�องผ�าน Bizfile ?
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รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว ห�างหุ�นส�วน บร�ษัท

ห�างหุ�นส�วนสามัญ

ห�างหุ�นส�วนจำกัด

ห�างหุ�นส�วนจำกัด
ความรับผิดชอบ

บร�ษัทเอกชนจำกัดโดยหุ�น

บร�ษัทมหาชนจำกัดโดยหุ�น

บร�ษัทต�างชาติ

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 (1)  Business Registration Act (Chapter 32) 

กำหนดภาพรวมของระเบียบวิธีการในการจดทะเบียนธุรกิจ

 (2) Company Act (Chapter 50) 

กำหนดขอบังคับตางๆของบริษัท การจัดการเรื่องหุนและเงินกู การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลบริษัท 

การตรวจสอบบัญชีบริษัท การควบรวม  การเลิกกิจการ บริษัทตางชาติ 

 (3) Limited Liability Partnership Act (Chapter 163A) 

กำหนดลักษณะการจดทะเบียน การแปรรูป การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการเลิกกิจการ เปนตน 

 (4) Limited Partnership Act (Chapter 163B) 

กำหนดระเบียบวิธีการการจดทะเบียน หนาท่ี การตรวจสอบ การเลิกกิจการ และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวกับหางหุนสวนจำกัด

 (5) Partnership Act (Chapter 391) 

กำหนดภาระความรับผิดชอบ ระเบียบวิธีการตางๆ การเลิกกิจการ ตลอดจนกฎระเบียบอื่นๆ

ของหางหุนสวนสามัญ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายสิงคโปร แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ กิจการเจาของคนเดียว  

หางหุนสวน   และบริษัท ดังนี้
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การจัดตั�งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์จะต้องดำเนินการจองชื�อและจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ Bizfile 

ด้วยรหัส Singpass ซึ�งมีลำดับขั�นตอน ดังนี�

ขออนุญาตประกอบธุรกิจต�างด�าวจาก
Ministry of Manpower (MOM)

ขอรับรหัส EnterPass จาก Ministry of Manpower (MOM)

ใช� EnterPass เพ�่อขอ SingPass
สำหรับใช� Log- in เข�าสู�ระบบ BizFile

จองชื่อนิติบุคคลผ�านระบบ BizFile

บร�ษัทผู�เชี่ยวชาญทำการจดทะเบียน
นิติบุคคลผ�านระบบ BizFile

ACRA อาจส�งคำขอให�หน�วยงานอื่นอนุมัตก�อนอนุญาต
ให�ทำการจดทะเบียน ซึ่งอาจใช�เวลาอนุมัต 14 วันถึง 2 เดือน

ทำการจดทะเบียนนิติบุคคลผ�านระบบ BizFile

กรณีจดทะเบียนผู�ค�าคนเดียว
(Sole-Proprietorship)

หร�อ ห�างหุ�นส�วน (Partnership)

ผู�เป�นหุ�นส�วนต�องลงชื่อ
รับรองคำขอภายใน 3 วัน

โดยผ�าน BizFile

กรณีจดทะเบียน
ห�างหุ�นส�วนจำกัด

ความรับผิดชอบ (LLP)

ผู�เป�นหุ�นส�วนต�องลงชื่อ
รับรองคำขอภายใน 3 วัน

โดยผ�าน BizFile

กรณีจดทะเบียน
บร�ษัทจำกัด

(Limited Company)

ต�องดำเนินการจดทะเบียน
ภายใน 60 วันหลังจากจอง

ชื่อได�แล�ว

ส�งหนังสือบร�คณห�สนธิ
และข�อบังคับบร�ษัท

ขั้นตอน
การยื่นขอจดทะเบียน

ขั้นตอน
ก�อนการยื่นจดทะเบียน
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1)  Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) 
 โทรศัพท : + 65 6248 6028  www.acra.gov.sg  
2)  Ministry of Manpower (MOM)
 โทรศัพท :  + 65 6538 6930  www.mom.gov.sg

1) Business Registration Act
2) Companies Act

Business Registration Act กำหนดคำนิยาม ไวดังนี้
บริษัทตางชาติ หมายถึง 
(ก) บริษัท  บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือโครงสรางอื่นใด 
 ที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกประเทศสิงคโปร หรือสมาคม
(ข) องคกรใดๆ ท่ีไมไดมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม รูปแบบองคกรอ่ืน
 ที่จัดตั้งตามกฎหมายของประเทศที่กอตั้งอันอาจดำเนินการฟองรองหรือถูก
 ฟองรอง หรือครอบครองทรัพยสินในชื่อของเลขานุการหรือพนักงานอื่น 
 ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว อีกทั้ง ไมมีสำนักงานใหญ
 ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร

Companies Act กำหนดคำนิยาม ไวดังนี้
ธุรกิจตางชาติ  หมายถึง หางราน บุคคล หรือบริษัทใดๆที่สถานที่หลัก
ในการประกอบธุรกิจตั้งอยูนอกประเทศสิงคโปร

การทำธุรกิจในสิงคโปรไมไดกำหนดขอหามในธุรกิจท่ีจะลงทุนสำหรับชาวตางชาติ 
ยกเวนเพ่ือจุดประสงคทางความม่ันคงและในบางธุรกิจเทาน้ัน เชน  ธุรกิจธนาคาร  
ธุรกิจสายการบิน  ธุรกิจขนสง  ธุรกิจสาธารณูปโภคของรัฐ  ธุรกิจการตีพิมพ
หนังสือพิมพ  ธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ  เปนตน 
  

1) ย่ืนขออนุญาตประกอบธุรกิจจาก MOM และขอรับรหัส Entrepass จาก MOM 
 และ ใช Entrepass เพื่อขอ SingPass สำหรับ log in เขาสูระบบ BIZfile
2) จองชื่อนิติบุคคผานระบบ BIZfile โดยใหบริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจทำการ
 จดทะเบียนนิติบุคคล
3) ACRA พิจารณาคำขอแจงจะแจงผลกลับทาง e-mail

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขอนุญาต
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คำนิยามของคนต�างชาติ
 1) Business Registration Act กำหนดคำนิยาม ไวดังนี้

  บริษัทตางชาติ หมายถึง 

  (ก) บริษัท  บรรษัท ประชาคม สมาคม หรือโครงสรางอื่นใด ที่จดทะเบียนจัดตั้งนอกประเทศสิงคโปร 

   หรือสมาคม

  (ข) องคกรใดๆ ท่ีไมไดมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย สมาคม รูปแบบองคกรอ่ืนท่ีจัดต้ังตามกฎหมายของประเทศ

   ที่กอตั้งอันอาจดำเนินการฟองรองหรือถูกฟองรอง หรือครอบครองทรัพยสินในชื่อของเลขานุการหรือ

   พนักงานอ่ืน ซ่ึงไดรับการแตงต้ังเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว อีกท้ัง ไมมีสำนักงานใหญต้ังอยูในประเทศสิงคโปร

 2) Companies Act กำหนดคำนิยาม ไวดังนี้

  ธุรกิจตางชาติ  หมายถึง หางราน บุคคล หรือบริษัทใดๆ ท่ีสถานท่ีหลักในการประกอบธุรกิจต้ังอยูนอกประเทศ

  สิงคโปร

ธุรกิจที่ควบคุม
 การทำธุรกิจในสิงคโปรไมไดกำหนดขอหามในธุรกิจท่ีจะลงทุนสำหรับชาวตางชาติ ยกเวนเพ่ือจุดประสงคทางความ

ม่ันคงและในบางธุรกิจเทาน้ัน เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจขนสง เปนตน

ว�ธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ
 ผูประกอบธุรกิจตางชาติตองจดทะเบียนธุรกิจกับ ACRA ไมวาจะเปนบริษัท บุคคลธรรมดา บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจ

ในฐานะนอมินี ทรัสตี หรือตัวแทนของบริษัทตางชาติ โดยที่ไมมีขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับการลงทุนของคนตางชาติ 

และเร่ืองมูลคาการลงทุน  ท้ังน้ี ผูประกอบการตางชาติไมสามารถย่ืนขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ตองมอบหมายให

บริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจในสิงคโปรเปนผูดำเนินการแทนชาวตางชาติ โดยบริษัทรับจดทะเบียนจะเปนผูกรอกขอมูล

ออนไลนผานระบบ BizFile และยื่นขอจดทะเบียนให 
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หมายเหตุ  

1) ผูประกอบการสามารถจดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยูธุรกิจไดที่สำนักงานเทศบาลทองถิ่น (Local municipality)

2) การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ใหดำเนินการโดย Notary Public เทานั้น (Notary Public หมายถึง บุคคล 

หรือบริษัทที่รับรองเอกสารและเปนตัวแทนในการดำเนินการจดทะเบียน)

Ministry of Justice and Human Right
โทรศัพท: +62 21 5253 004
www.depkumham.go.id   
   
   

Law of the republic of Indonesia No.40-2007 
on Limited Liability Company

1) กิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorship) 
2) หางหุนสวน (Partnerships)
3) บริษัทจำกัด (Limited Liability Companies: PT) 
4) สำนักงานสาขา (Branch Office: BO)
5) บริษัทผูแทน (Representative Offices: RO)
6) กิจการรวมคา (Joint Ventures)
7) รัฐวิสาหกิจ (Badan Usaha Miliknegara: BUMN)

1) ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล
2) จองชื่อนิติบุคคล
3) จดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยูธุรกิจ1                    
4) จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ2

5) Ministry of Justice and Human Right พิจารณาเอกสาร
 และออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration)

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
7 รูปแบบ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
5 ขั้นตอน

ข�อมูลพ�้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจในอินโดนีเซียต�องผ�านตัวแทน ?
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รูปแบบองค�กรธุรกิจ

กิจการเจ�าของคนเดียว บร�ษัทจำกัด รัฐว�สาหกิจ

ห�างหุ�นส�วน กิจการร�วมค�า

รายละเอียดของการจัดตั้งธุรกิจ

รูปแบบองค�กรธุรกิจ
 รูปแบบองคกรธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายอินโดนีเซีย แบงออกเปน 5 ลักษณะ คือ กิจการเจาของคนเดียว

 หางหุนสวน   บริษัทจำกัด  กิจการรวมคา  และรัฐวิสาหกิจ  
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ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
 การจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจภายใต้กฎหมายอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการจะต้องยื�นจดทะเบียนจัดตั�งธุรกิจเป็น

นิติบุคคลต่อ Ministry of Justice and Human Right  ซึ�งต้องทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั�งนี� ผู้ประกอบการ

ไม่สามารถใช้ระบบลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ต้องใช้บริการของบริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจ 

(Notary Public) เนื�องจากระบบอนุญาตให้เฉพาะผู้มีรหัสของ Notary Public ทำธุรกรรมเท่านั�น โดยใช้ระยะเวลา

การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล �� วัน ซึ�งมีขั�นตอนดังนี�

ผู�ประกอบการแต�งตั้งให� 
Notary Public เป�นผู�แทน

จองชื่อกิจการที่ 
Ministry of Justice and Human Right

จดทะเบียนใบรับรองถิ�นที่อยู�ของธุรกิจ 
(Certificate of company domicile)

ชำระค�าธรรมเนียม Non-tax state revenue (PNBP)
ต�อ State Treasury

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่ 
Ministry of Justice and Human Right

 Ministry of Justice and Human Right
ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน 
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Indonesian Investment Coordinating Board 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
โทรศัพท: +62 21 5252 008 
www2.bkpm.go.id

1) Law No.1/1967 concerning Foreign Investment
2) Law of the republic of Indonesia No.25-2007 on Investment

Law No.1/1967 concerning Foreign Investment กำหนดคํานิยามไวดังนี้
นักลงทุนตางชาติ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติอินโดนีเซีย 
ธุรกิจตางชาติ และ/หรือรัฐบาลตางชาติทิี่นำเงินมาลงทุนในดินแดนของ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเภทธุรกิจที่อยูในบัญชีควบคุม มี 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
1) ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เชน ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 การปลูกกัญชา และธุรกิจการพนันและคาสิโน เปนตน 
2) ธุรกิจท่ีอนุญาตใหประกอบกิจการโดยมีเง่ือนไข คือ ธุรกิจท่ีตองขออนุญาต
 ซ่ึงสงวนไวสําหรับวิสาหกิจหรือสหกรณ, ธุรกิจท่ีตองขออนุญาตท่ีกําหนดให
 จัดต้ังในรูปแบบของหางหุนสวน, ธุรกิจท่ีตองขออนุญาตท่ีกำหนดสัดสวนการ
 เปนเจาของทุน, ธุรกิจที่ตองขออนุญาต ซึ่งกำหนดสถานที่ในการประกอบ
 ธุรกิจไวและธุรกิจท่ีกำหนดใหมีใบอนุญาตพิเศษเชนธุรกิจเก่ียวกับน้ำตาล
 ธุรกจิสปาและธุรกิจการขนสงทางทะเล

รับแบบฟอรม และยื่นคำขอตอ BKPM

การประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติ

หน�วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง

คำนิยาม

ธุรกิจที่ควบคุม

ว�ธีการขอนุญาต
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คำนิยามของคนต�างชาติ
 Law No. 1/967 concerning Foreign Investment  กำหนดคำนิยามไว ดังนี้

 นักลงทุนตางชาติ หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติอินโดนีเซีย ธุรกิจตางชาติ และ/หรือ รัฐบาลตางชาติท่ีนำ

เงินมาลงทุนในดินแดนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ธุรกิจที่ควบคุม
 ประเทศอินโดนีเซียควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางชาติ ประกอบดวยบัญชีควบคุม 2 ประเภทหลัก ไดแก 

ธุรกิจที่ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ และธุรกิจที่อนุญาตใหประกอบกิจการโดยมีเงื่อนไข ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจ

ตางชาติสามารถประกอบธุรกิจที่อยูนอกเหนือบัญชีควบคุมนี้ได 

 ประเภทธุรกิจที่อยูในบัญชีควบคุมเปน 2 ประเภทหลัก ดังนี้

 (1) สาขาธุรกิจที่ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เชน ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล การปลูกกัญชา และธุรกิจ

การพนันและคาสิโน 

 (2) สาขาธุรกิจที่อนุญาตใหประกอบกิจการโดยมีเงื่อนไข คือ ธุรกิจที่สามารถลงทุนไดภายใตขอกำหนดตางๆ  

กลาวคือ ธุรกิจที่ตองขออนุญาต ซึ่งสงวนไวสำหรับวิสาหกิจหรือสหกรณ, ธุรกิจที่ตองขออนุญาตที่กำหนดใหจัดตั้ง

ในรูปแบบของหางหุนสวน, ธุรกิจที่ตองขออนุญาตที่กำหนดสัดสวนการเปนเจาของทุน, ธุรกิจที่ตองขออนุญาตซึ่ง

กำหนดสถานท่ีในการประกอบธุรกิจไว และธุรกิจท่ีกำหนดใหมีใบอนุญาตพิเศษ เชนธุรกิจเก่ียวกับน้ำตาล ธุรกิจสปา 

และธุรกิจการขนสงทางทะเล

ว�ธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจ
 - รับแบบฟอรม และยื่นคำขอตอ BKPM

 - นักลงทุนตางชาติตองมีใบอนุญาตการเปนบริษัทตางชาติ คือ Penanaman Modal Asing (PMA) สำหรับ

การตั้งกิจการรวมคากับบุคคลหรือบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย



ศึกษาข�อมูลเพ��มเติมการจัดตั้งธุรกิจและประกอบธุรกิจในฐานะคนต�างชาติของอาเซียน
ได�ที่ www.dbd.go.th/asean

ติดต�อสอบถาม
สำนักบร�หารการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
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