การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย
หน่ วยงาน
กฎหมาย
2 ฉบับ

รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ
7 รู ปแบบ

ช่ องทางจดทะเบียน
2 ช่ องทาง

จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
4 ขัน้ ตอน

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)

1) กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole- proprietorship)
2) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ (General Partnership)
3) ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership)
4) ห้ างหุ้นส่ วนจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership)
5) บริษัทจํากัดโดยหุ้น (Company Limited by Share)
6) บริษัทจํากัดโดยการรับประกัน (Company Limited by Guarantee)
7) บริษัทไม่ จาํ กัด (Unlimited Company)
1) ผ่ านระบบออนไลน์ SSM e-Lodgement Service1
(ผู้ประกอบการต่ างชาติไม่ สามารถยื่นจดทะเบียนออนไลน์ ได้ )
2) ยื่นด้ วยตนเองหรื อส่ งไปรษณีย์ท่สี าํ นักงาน CCM

1) ลงทะเบียน PSP User Registration2 ที่ www.gov.my
2) ตรวจสอบและจองชื่อนิตบิ ุคคลที่ www.ssm.com.my
3) ยื่นจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
4) CCM แจ้ งเลขนิตบิ ุคคลและหนังสือรับรองทางอีเมล์
(กรณีเจ้ าของคนเดียวและห้ างหุ้นส่ วน 1 ชั่วโมง กรณีบริษัท 1 วัน)

www.ssm.com.my
หมายเหตุ (1SSM e-Lodgement Service เป็ นบริการการทําธุรกรรมออนไลน์ ด้านการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและส่ งงบการเงินประจําปี
(2 PSP User Registration เป็ นรหัสทีใ่ ช้ สําหรั บการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผ่ านระบบ SSM e-Lodgement Service
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ประเทศมาเลเซีย
หน่ วยงานรั บผิดชอบการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ชื่อหน่วยงาน

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) หรื อ
Company Commission of Malaysia (CCM)

ที่อยู่

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

เบอร์ โทรศัพท์

: + 63 584 5811, + 63 584 0923

สายด่วน SSM

: + 63 584 1119

Fax:

: + 63 584 5319

เว็ปไซต์

www.sec.gov.ph

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศมาเลเซียที่สําคัญมีจํานวน
2 ฉบับ ได้ แก่ Registration of Businesses Act 1956 (Act 197) และ Companies Act 1965 (Revised-1973)
1. Registration of Businesses Act 1956
เป็ นกฎหมายที่ระบุขนตอนและกฎระเบี
ั้
ยบข้ อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ใน
มาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี ไ้ ม่มีผลบังคับใช้ กับธุรกิจของรัฐ บริ ษัท ที่จดทะเบีย นตาม
Companies Act หรื อองค์กรรู ปแบบอื่นๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะกํากับไว้ อยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ กฎหมายฉบับนี ้มี
กฎหมายลูก คือ Registration of Businesses Rules 1957 ซึง่ เป็ นกฎหมายที่ระบุรายละเอียดต่างๆ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ
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2. Companies Act 1965 (Revised-1973) (Act 125)
เป็ นกฎหมายที่ควบคุมการจดทะเบียนบริ ษัท ข้ อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นและแหล่งทุนต่างๆ
การจัดการและการกํากับดูแลบริ ษัท การบัญชีและการสอบบัญชี การควบรวมบริ ษัท การเลิกกิจการ และ
ข้ อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยมีกฎหมายลูกคือ Companies Regulations 1966 ซึ่งเป็ น
กฎหมายที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทเพิ่มเติมจาก Companies Act
รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศมาเลเซียมี 7 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้ อแตกต่าง ดังนี ้
1. กิจการเจ้ าของเดียว (Sole Proprietorship)
ธุรกิจที่มีเจ้ าของคนเดียว โดยมีความรับผิดชอบต่อหนี ้สินไม่จํากัด กิจการและทรัพย์ สินของ
กิจการสามารถถูกอายัดหรื อดําเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ได้
2. ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ (General Partnership)
ธุรกิจที่ผ้ เู ป็ นหุ้นส่วนต้ องรับผิดชอบต่อภาระหนี ้สินของห้ างหุ้นส่วนทังหมดร่
้
วมกัน จํานวนหุ้นส่วน
ของห้ างหุ้นส่วนสามัญต้ องอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 20 ราย
3. ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership)
รู ปแบบของห้ างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้ วยหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดอย่างน้ อย 1 คน และ
หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดอีกอย่างน้ อย 1 คน ผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด เป็ นผู้จดั การกิจการรายวันของ
ห้ างหุ้นส่วน รวมทั ้งเป็ นผู้รับผิดชอบต่อหนี ้สินและการกระทําของผู้เป็ นหุ้นส่วนรายอื่นๆ ในขณะที่ผ้ เู ป็ น
หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดไม่จําเป็ นต้ องดูแลกิจการรายวันของห้ างหุ้นส่วน ความรับผิดชอบของผู้เป็ น
หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดจํากัดอยู่เพียงแค่เท่าเงินที่ลงทุนไว้ รวมทั ้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี ้สินและการ
กระทําของผู้เป็ นหุ้นส่วนรายอื่นๆ
4. ห้ างหุ้นส่ วนจํากัดความรั บผิดชอบ (Limited Liability Partnership)
มีลกั ษณะเหมือนกับห้ างหุ้นส่วนจํากัด ยกเว้ นแต่ว่าผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําของผู้เป็ นหุ้นส่วนรายอื่น ข้ อเรี ยกร้ องของลูกจ้ าง และความรับผิดสาธารณะ
5. บริษัทจํากัดโดยหุ้น (Company Limited by Share)
คือเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังภายใต้
้
หลักการว่าความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นถูกจํากัดไว้ ตามจํานวนหุ้น
หากบริ ษัทล้ มละลายหรื อต้ องชําระหนี ้ ผู้ถือหุ้นไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องชําระหนี ้ของบริ ษัท เว้ นเสียแต่ว่า
ผู้ถือหุ้นได้ ให้ การประกันเป็ นการส่วนตัวไว้

3

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศมาเลเซีย

บริ ษัทจํากัดโดยหุ้นสามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
(1) บริษัทเอกชนจํากัด (Private Limited Company)
เป็ นบริ ษัทที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ขายหุ้นออกสูส่ าธารณะหรื อเชิญชวนให้ สาธารณะฝากเงิน
กับบริ ษัทเพื่อการลงทุน จํานวนผู้ถือหุ้นอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 50 ราย
(2) บริษัทมหาชนจํากัด (Public Limited Company)
เป็ นบริ ษัทที่สามารถออกหุ้นสูส่ าธารณะในรูปแบบใดก็ได้ จํานวนผู้ถือหุ้นตํ่าที่สดุ คือ 2 ราย
และจะมีมากเท่าไรก็ได้ บริ ษัทสามารถนําหุ้นออกสู่ตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียได้ โดยให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับที่กําหนดไว้
6. บริษัทจํากัดโดยการรับประกัน (Company Limited by Guarantee)
ภาระความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นถูกจํากัดไว้ ตามจํานวนที่ได้ ให้ การรับประกันไว้ ในหนังสือ
บริ คณห์สนธิที่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดได้
้
ลงนามไว้ บริ ษัทจํากัดโดยการรับประกันมักจะเป็ นองค์กรไม่แสวงหากําไร
หรื อสมาคมต่างๆ
7. บริษัทไม่ จาํ กัด (Unlimited Company)
บริษัทไม่จํากัดไม่มีการจํากัดภาระความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น บริ ษัทไม่จํากัดแตกต่างจาก
กิ จการเจ้ าของเดียวและห้ างหุ้นส่วนตรงที่ มีข้อบังคับของบริ ษัทโดยเฉพาะอยูแ่ ละสามารถคืนเงินทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ โดยอิสระ
ช่ องทางจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศมาเลเซียสามารถทําได้ 2 ช่องทาง ได้ แก่ ระบบออนไลน์และ
การจดทะเบียนด้ วยตนเองหรื อทางไปรษณีย์ที่สํานักงาน CCM (Company Commission of Malaysia) ดังนี ้
1. การจดทะเบียนผ่ านระบบออนไลน์
้ รกิจผ่านระบบออนไลน์ SSM e-Lodgement Service
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตังธุ
(www.ssm.com.my) ทังนี
้ ้ผู้ยื่นจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจต้ องลงทะเบียนในระบบ PSP (Public Service Portal)
ก่อน โดยใช้ อีเมล์ และ MyKad ซึง่ เป็ นเอกสารประจําตัวประชาชนในรู ปแบบของสมาร์ ทการ์ ด (Government
Multipurpose Smart Card) ที่ชาวมาเลเซียอายุ 12 ปี ขึ ้นไปทุกคนต้ องมี การลงทะเบียนในระบบ PSP ไม่มี
้ รกิจผ่าน SSM Subscriber
ค่าใช้ จา่ ย เมื่อลงทะเบียนในระบบ PSP เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงสามารถจดทะเบียนจัดตังธุ
Registration ได้
การลงทะเบียนเพื่อใช้ SSM e-Lodgement Service ผู้ประกอบการต้ องชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ซึง่ ผู้ประกอบการสามารถใช้ บริ การผ่านระบบ SSM e-Lodgement Service ได้ โดยไม่เสียค่าบริ การเพิ่มเติม
วิธีการชําระค่าธรรมเนียมมี 3 ช่องทาง คือ
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(1) เครดิตการ์ ด (Master / Visa)
(2) Prepaid Accounts / Subscriber’s Prepaid System
(3) Direct Debit / Financial Process Exchange (FPX)
ผู้ประกอบการที่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ งาน SSM e-Lodgement Service สามารถติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ผา่ น 2 ช่องทางคือ
 อีเมล : enquiry@ssm.com.my
 โทรศัพท์ : +603 4047 6111 / +603 4047 6222
วันจันทร์ – วันศุกร์
8.15 – 20.15 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์
8.15 – 17.15 น.
ทัง้ นี ้ ระบบออนไลน์ ให้บริ การเฉพาะธุรกิ จสัญชาติ มาเลเซี ยเท่านัน้ ผูป้ ระกอบการต่างชาติ ไม่
สามารถยืน่ จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้
2. ยื่นจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจด้ วยตัวเอง หรื อส่ งไปรษณีย์ท่ สี ํานักงานใหญ่ CCM ที่ตงั ้ อยู่
ที่ก รุ ง กั ว ลาลั มเปอร์ หรื อที่สาํ นักงานสาขาของแต่ ละรัฐ
ผู้ป ระกอบการสามารถยื่ น คํ า ร้ องและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยตนเองหรื อ ส่ง ไปรษณี ย์ ไปที่
สํานักงานใหญ่ของ CCM (Company Commissions of Malaysia) ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ Menara SSM@Sentral, No
7, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur หรื อที่สํานักงานสาขาของแต่ละรัฐ
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจแต่ละประเภทในประเทศมาเลเซียไม่ได้ มีความแตกต่างกันมากนัก
ทังนี
้ ้ การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจผ่านระบบออนไลน์ สามารถทําได้ เฉพาะผู้ประกอบการมาเลเซียเท่านัน้ โดย
ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถยื่นจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิ จได้ ด้วยตัวเองที่ สํานักงาน CCM ซึ่งมีขัน้ ตอน
เช่นเดียวกับการยื่นขอจดทะเบียนโดยผู้ประกอบการมาเลเซีย
1. การจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิ จผ่านระบบออนไลน์ (ทําได้เฉพาะผูป้ ระกอบการมาเลเซีย)
มีขนตอนหลั
ั้
กดังนี ้
(1) ลงทะเบียน PSP1 User Registration ที่ www.gov.my
ผู้ประกอบการต้ องลงทะเบียน PSP ก่อน จึงจะสามารถดําเนินการจดทะเบียนออนไลน์ผ่าน
SSM Subscriber Registration ได้

1

ระบบ PSP (Public Service Portal) เป็ นระบบการทําธุรกรรมออนไลน์กบั รัฐบาลมาเลเซีย เป็ นระบบที่ให้ บริ การข้ อมูล
การบริการภาครัฐจากเว็บไซต์หน่วยงานรัฐมากกว่า 900 เว็บไซต์ทวั่ ประเทศ
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(2) ตรวจสอบ จองชื่อนิตบิ ุคคลและชําระค่ าธรรมเนียมผ่ าน SSM e-Lodgement Service
ผู้ประกอบการต้ องดําเนินการตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่ต้องการและกรอกเอกสารการ
จองชื่อในแบบฟอร์ ม 13A โดยสามารถจองได้ สงู สุด 3 ชื่อต่อครัง้ มีคา่ ธรรมเนียม 30 ริ งกิต (ประมาณ 10 USD)
โดยหากเป็ นชื่อเดียวกับเจ้ าของกิจการดังปรากฎในบัตรประจําตัวประชาชน ไม่จําเป็ นต้ องทําการจองชื่อ
ทัง้ นี ้ การพิจารณาชื่ อนิ ติบุคคลใช้ ระยะเวลา 1 วัน และผู้ประกอบการต้ องดําเนินการ
จดทะเบียน ชื่อดังกล่าวภายใน 90 วัน2
(3) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจและชําระค่ าธรรมเนียม
ผู้ประกอบการรวบรวมข้ อมูล ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบ SSM e-Lodgement Service ทังนี
้ ้ระยะเวลาที่ต้องจดทะเบียนหลังจากชื่อนิติบคุ คลได้ รับการ
อนุมตั แิ ล้ วมีข้อแตกต่างตามรูปแบบองค์กรธุรกิจดังนี ้
- กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole Proprietorship) และ ห้ างหุ้นส่วนสามัญ (General
Partnership) ต้ องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากที่ชื่อธุรกิจได้ รับการอนุมตั ิ
- บริ ษัทเอกชนจํากัด (Private Limited Company) ต้ องยื่นจดทะเบียนภายใน 90 วัน
หลังจากที่ชื่อธุรกิจได้ รับการอนุมตั ิ
(4) CCM แจ้ งเลขนิตบิ ุคคลและหนังสือรับรองทางอีเมล์ ภายในระยะเวลาดังนี ้
- กิจการเจ้ าของคนเดียวและห้ างหุ้นส่วนสามัญ 1 ชัว่ โมง
- บริ ษัทจํากัด 1 วัน
เมื่อได้ รับการอนุมตั กิ ารจดทะเบียน ธุรกิจจะได้ รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท
(Certificate of Incorporation)
2. การยื่นจดทะเบียนที่สาํ นักงาน CCM หรือส่งไปรษณี ย์
บริ ษัทต่างชาติสามารถจดทะเบียนได้ ในรูปแบบของบริ ษัทจํากัดโดยหุ้น (Company Limited by
Share) และสํานักงานสาขา (Branch Office) โดยขันตอนในการจองชื
้
่อนิตบิ คุ คลและการจดทะเบียนธุรกิจ
ของชาวต่างชาติไม่มีความแตกต่างจากการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจโดยผู้ประกอบการสัญชาติมาเลเซียเพียง
ต้ องมีการกรอกเอกสารเพิ่มเติมเท่านัน้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้

2

รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อบังคับการจองชื่อสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่ Guidelines for application of a company
name ผ่าน www.ssm.com.my
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(1) ตรวจสอบ จองชื่อนิติบุคคลและชําระค่ าธรรมเนียมต่ อสํานักงาน CCM
ผู้ประกอบการจะต้ องเสนอชื่อบริ ษัทและตรวจสอบว่าชื่อบริ ษัทดังกล่าวสามารถใช้ ได้ หรื อไม่
ทังนี
้ ้ ชื่อบริ ษัทที่ใช้ จดทะเบียนในมาเลเซียควรจะเป็ นชื่อเดียวกับที่ใช้ จดทะเบียนในประเทศแม่ การจองชื่อ
บริ ษัทสามารถทําได้ โดยการกรอกคําร้ องลงในแบบฟอร์ ม 13A โดยสามารถจองได้ สงู สุด 3 ชื่อต่อครัง้ โดยมี
ค่าธรรมเนียม 30 ริ งกิต (ประมาณ 10 USD) และชําระค่าธรรมเนียมที่ CCM
การพิจารณาชื่อนิติบคุ คลใช้ ระยะเวลา 1 วัน และผู้ประกอบการต้ องดําเนินการจดทะเบียน
ชื่อดังกล่าวภายใน 90 วัน
(2) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจและชําระค่ าธรรมเนียมต่ อสํานักงาน CCM
ผู้ประกอบการรวบรวมข้ อมูล ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียม
ที่สํานักงาน CCM
(3) SSM แจ้ งเลขนิตบิ ุคคลและหนังสือรับรอง
เมื่อได้ รับการอนุมตั ิการจดทะเบียน ธุรกิจจะได้ รับหนัง สือรับ รองการจดทะเบีย นบริ ษัท
ต่างชาติ (Certificate of Registration of Foreign Company)
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการมาเลเซีย (Local Company)
ขั้นตอนก่อน
การจดทะเบียน

เตรี ยมข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ลงทะเบียน PSP User Registration
ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Lodgement Service หรื อ
ลงทะเบียนที่ SSM Counter Service หรื อ ทางไปรษณีย์

ขั้นตอน
การจดทะเบียน

จองชื่อนิติบคุ คลและชําระค่าธรรมเนียม

ใช้ เวลา 1 วัน
ค่าธรรมเนียม 30 ริงกิต

จดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจและชําระค่าธรรมเนียม

กรณีจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน (Partnership)
หรื อ ผู้ค้าคนเดียว (Sole-Proprietorship)

กรณีจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(Limited Company)

ต้ องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน
หลังจากชื่อกิจการได้ รับการอนุมตั ิ

ต้ องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 90 วัน
หลังจากชื่อกิจการได้ รับการอนุมตั ิ

หากได้ รับการอนุมตั ิ จะได้ รับหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
(Certificate of Incorporation) และหนังสือรับรองทางอีเมล์
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศมาเลเซีย

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการต่ างชาติ (Foreign Company)
ขั้นตอนก่อน
การจดทะเบียน

เตรี ยมข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ขั้นตอน
การจดทะเบียน

จองชื่อนิติบคุ คลและชําระค่าธรรมเนียม

ใช้ เวลา 1 วัน
ค่าธรรมเนียม 30 ริงกิต

จดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจและชําระค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนบริษัทจํากัด
(Limited Company)

ต้ องยื่นขอจดทะเบียนด้ วย
ตัวเองหรื อไปรษณีย์
ภายใน 90 วัน หลังจากชื่อ
กิจการได้ รับการอนุมตั ิ

หากได้ รับการอนุมตั ิ จะได้ รับหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
(Certificate of Registration of Foreign Company) และหนังสือรับรอง
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศมาเลเซีย

เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เอกสารที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของบริ ษัทสัญชาติมาเลเซียและบริ ษัทต่างชาติประกอบด้ วย
เอกสารและข้ อมูลที่จําเป็ น ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทผู้ประกอบการมาเลเซีย (Local Company)
(1) หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)
- วันที่ก่อตังธุ
้ รกิจ
รกิจ
- ที่ตงของธุ
ั้
- วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ
- ทุนจดทะเบียน
(2) ข้ อบังคับของบริ ษัท (Articles of Association)
(3) เอกสารการจองชื่อนิตบิ คุ คลฉบับจริ ง (Form 13A ขออนุมตั ชิ ื่อกิจการ)
(4) สําเนาเอกสารอนุมตั ชิ ื่อนิตบิ คุ คลออกโดย SSM
(5) เอกสาร Form 48A เพื่อยืนยันว่าผู้ประกอบการไม่ได้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อต้ องคดี
(6) เอกสาร Form 6 (Declaration of Compliance)
- เอกสารฉบับนี ้มีเพื่อยืนยันว่าบริษัทได้ ดําเนินการตามระเบียบการจดทะเบียนถูกต้ อง
ครบถ้ วน และลงนามโดยเลขานุการของบริ ษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ
(7) สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคน และเลขานุการ
(8) รายละเอียดของผู้ถือหุ้นและกรรมการ (การจดทะเบียนบริษัทต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 2
คน ที่ถือหุ้นจํานวนอย่างน้ อย 1 หุ้น และกรรมการอย่างน้ อย 2 คน ที่อาศัยอยูใ่ นมาเลเซีย)
2. บริษัทผู้ประกอบการต่ างชาติ (Foreign Company)
(1) เอกสารการจองชื่อนิตบิ คุ คลฉบับจริง (Form 13A ขออนุมตั ชิ ื่อกิจการ)
(2) สําเนาเอกสารอนุมตั ชิ ื่อนิตบิ คุ คลออกโดย SSM
(3) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติ (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) สําเนาสัญญาจัดตังบริ
้ ษัทต่างชาติ (Foreign Company’s Charter) หรื อ หนังสือบริ คณห์
สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท (Articles of Association) หรื อเอกสารอื่นที่แสดงเจตจํานง
ในการจัดตังบริ
้ ษัทต่างชาติ
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(7) บันทึกแต่งตัง้ (Memorandum of Appointment) หรื อหนังสือมอบอํานาจให้ บคุ คลที่อาศัย
อยูใ่ นมาเลเซียดําเนินธุรกรรมในนามของบริ ษัทต่างชาติ
(8) รายละเอียดของผู้ถือหุ้นและกรรมการ (การจดทะเบียนบริ ษัทต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 2
คน ที่ถือหุ้นจํานวนอย่างน้ อย 1 หุ้น และกรรมการอย่างน้ อย 2 คน ที่อาศัยอยูใ่ นมาเลเซีย)
การลงลายมือชื่อ
การลงลายมือชื่อในใบคําร้ องขอจดทะเบียนธุรกิจ (Form A: Registration of Business) ใบอนุญาต
การค้ า (Trading License) และลายเซ็นรับรองสําเนาเอกสารแนบทังหมด
้
ต้ องลงนามโดยเจ้ าของธุรกิจหรื อ
หุ้นส่วนต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจตามที่ระบุไว้ ในแบบฟอร์ ม และลายเซ็นจะต้ องผ่านการรับรองจากบุคคล
ดังต่อไปนี ้ ได้ แก่
(1) บุคคลที่มีอํานาจรับรองลายเซ็นได้ ตามกฎหมาย (The Commissioner of Oaths)
(2) บุคคลที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้พพิ ากษา (Justice of the Peace)
(3) ทนายความ
(4) ผู้พิพากษา
(5) หัวหน้ าหมูบ่ ้ าน
(6) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(7) ผู้วา่ การรัฐ (A State Assemblyman)
กรณีจดทะเบียนบริ ษัทต่างชาติสําเนาเอกสารต้ องผ่านการรับรองไม่เกิน 3 เดือน จาก
(1) Notary Public
(2) นายทะเบียนที่รับจดทะเบียนบริ ษัทต่างชาติ (Registrar of Companies of the place of origin)
ในประเทศที่เป็ นแหล่งกําเนิด
งสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
(3) กรรมการ ผู้จดั การ หรื อเลขานุการของบริ ษัทที่แต่งตังโดยหนั
้
แต่งตั ้งโดยการประกาศตามกฎหมาย (Statutory of Declaration) กรณีที่บริ ษัทต่างชาติ
จดทะเบียนจัดตังในรู
้ ปแบบของ Commonwealth Company
นอกจากนี ้ หากใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) และ สัญญา
จัดตังบริ
้ ษัทต่างชาติ (Foreign Company’s Charter) เป็ นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะต้ อง
แปลเอกสารดังกล่าวให้ เป็ นภาษาอังกฤษ โดยต้ องมีการรับรองเอกสารดังนี ้
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1. กรณีท่ แี ปลภายนอกประเทศมาเลเซีย (Outside Malaysia)
(1) Notary Public
(2) นายทะเบียนที่รับจดทะเบียนบริ ษัทต่างชาติ (Registrar of Companies of the place of
origin) ในประเทศที่เป็ นแหล่งกําเนิด
(3) สํานักงานที่ปรึกษาของมาเลเซีย (Malaysian Consular Office) ที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศแหล่ง
กําเนิดของบริ ษัทต่างชาติ
2. กรณีท่ แี ปลภายในประเทศมาเลเซีย (Inside Malaysia)
(1) บุคคลที่ได้ รับการรับรองโดย Company Commission of Malaysia
ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจสําหรับนิตบิ คุ คลสัญชาติมาเลเซียและนิตบิ คุ คลต่างชาติ
สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
1. นิ ติบุคคลสัญชาติมาเลเซีย (Local Business)
รายการ

การจองชื่อนิตบิ คุ คล (ต่อชื่อ)
การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน
การจดทะเบียนสาขา (ต่อสาขา)
ขอพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ (Business Information Print-out)
ค้ นหาชื่อบริ ษัท (ต่อชื่อ)
ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทขึน้ อยู่กับจํานวนทุนเรื อนหุ้นที่
ได้ รับการอนุมัติ (Authorized Share Capital)
ไม่เกิน 100,000 ริ งกิต
100,001-500,000 ริงกิต
500,001-1,000,000 ริ งกิต
1,000,001-5,000,000 ริงกิต
5,000,001-10,000,000 ริ งกิต
10,000,001-25,000,000 ริ งกิต
25,000,001-50,000,000 ริงกิต
50,000,001-100,000,000 ริ งกิต
สูงกว่า 100,000,000 ริ งกิต

ค่ าธรรมเนียม (ริงกิต)

30
60
5
10
30

1,000
3,000
5,000
8,000
10,000
20,000
40,000
50,000
70,000
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รายการ

ค่ าธรรมเนียม (ริงกิต)

ประทับตรา (Stamp) ลงในหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริ ษัท (ต่อครัง้ )
ประทับตราครัง้ ที่สอง (ต่อครัง้ )
ทําตราประทับบริษัท (Company Seal)
ได้ รับภายใน 1 วัน
ได้ รับภายใน 3 วัน

100
10
150
100

2. ธุรกิจต่ างชาติ (Foreign Business)
รายการ

ค่ าธรรมเนียม (ริงกิต)

การจองชื่อนิตบิ คุ คล (ต่อชื่อ)
ค่ าธรรมเนียมสําหรั บหุ้นทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน ริ งกิต 100,000
100,000 – 500,000 ริงกิต
500,001 – 1,000,000 ริ งกิต
1,000,001 – 5,000,000 ริงกิต
5,000,001 – 10,000,000 ริงกิต
10,000,001 – 25,000,000 ริ งกิต
25,000,001 – 50,000,000 ริ งกิต
50,000,001 – 100,000,000 ริ งกิต
สูงกว่า 100,000,000 ริงกิต
การจดทะเบียนสาขา (ต่อสาขา)
การยื่นขอให้ พมิ พ์เอกสารข้ อมูลบริ ษัท
การยื่นข้ อมูลผลประกอบการประจําปี ของบริษัทมหาชนซึง่ มีห้ นุ ทุนและ
บริษัทต่างชาติ
การจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลของธุรกิจ
การจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงที่ตงของสาขา
ั้
สําหรับการอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทไปเป็ นบริษัทมหาชน
สําหรับการอนุมตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการเริ่มต้ นธุรกิจของบริษัท

30
1,000
3,000
5,000
8,000
10,000
20,000
40,000
50,000
70,000
5
10
350
20
5
300
350

หมายเหตุ: 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ 3.065 ริงกิต อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศมาเลเซีย ดังนี ้
1. ด้านการจดทะเบียน
(1) Company Commission of Malaysia (CCM) หรื อ Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) :
www.ssm.com.my
(2) ธนาคารโลก : www.doingbusiness.org
2. ด้ านการค้ าและการลงทุน
(1) Malaysian Investment Development Authority (MIDA) : www.mida.gov.my
(2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน : www.boi.go.th
(3) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ : www.ditp.go.th/aec
3. หน่วยงานประสานงานระหว่างประเทศ
(1) สถานทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย : www.kln.gov.my/web/tha_bangkok
(2) สถานทูตไทย ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร์ : www.thaiembassy.org/kualalumpur
(3) สํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย
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. Company Commission of Malaysia : www.ssm.com.my
2. “โครงการศึกษาการจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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