


หนังสือชื่อ       : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย

ชื่อผู้แต่ง         : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปีที่แต่ง           :  ตุลาคม 2558

พิมพ์ครั้งที่ 1    : ธันวาคม 2558

จ�านวนที่พิมพ์   : 300  เล่ม

จ�านวนหน้า    : 208 หน้า

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   

563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. (662) 507 8218-20 โทรสาร. (662) 547 4212-4   

เว็บไซต์  : http://www.ditp.go.th



ค�ำน�ำ

  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียนทั้งเชิง

กว้างและเชิงลึกที่ส�าคัญในระยะยาว และเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ความสนใจอย่างจริงจัง 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาคส�าหรับ 

ผู้ประกอบการไทยในทุกแวดวงธุรกิจ จึงได้จัดท�าคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซียและ

ประเทศอาเซยีนอืน่ๆ ขึน้ โดยมุง่หวังทีจ่ะสร้างความตระหนกัต่อการผนกึก�าลังร่วมกนัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

และท�าความรูจ้กัประเทศต่างๆ ได้อย่างทัว่ถงึในทกุแง่มมุ เพือ่เตรยีมพร้อมต่อโอกาสทางธรุกจิ ขณะเดยีวกนักพ็ร้อม

ตั้งรับกับความท้าทายในการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นจากคู่แข่งต่างชาติได้อย่างเหมาะสม 

 คูม่อืโอกาสและทศิทางการค้าการลงทนุในประเทศมาเลเซยีฉบบันี ้ด�าเนนิการจดัท�า เรยีบเรยีงและตรวจทาน

โดยส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ร่วมกับส�านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนและเอเชียประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับ โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย สิ่งที่ควร

รู้ในประเทศอินโดนีเซียการจัดตั้งธุรกิจ ต้นทุนการท�าธุรกิจ การเลือกที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบการลงทุน 

ตลอดจนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
	 ท้ายที่สุด	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใคร่ขอขอบพระคุณองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan	 External	 Trade	Organization	 :	 JETRO)	 ซ่ึงเป็นต้นแบบในการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนเป็นอย่างสูง	 
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้น�ารูปแบบการให้บริการดังกล่าว	 มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการค้า 
การลงทุนในอาเซียน	 เพ่ือใช้ส�าหรับให้บริการผู้ประกอบการไทย	 รวมทั้งเพ่ือจัดท�าเป็นคู่มือโอกาสและทิศทางการค้า 
การลงทุนในประเทศสิงคโปร์ฉบับน้ี	 กรมฯ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาไม่มากก็น้อย	 สามารถ 
น�าไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจด�าเนินธุรกิจในตลาดมาเลเซีย	 และเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 
ในองค์กรด้วยมุมมองท่ีมีต่อตลาดอาเซียนอย่างครอบคลุมและครบครัน	 ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปใน 

ระยะข้างหน้า	ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ธันวาคม 2558
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน

 สหพนัธรฐัมาเลเซยีเป็นประเทศในภมูภิาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจนีใต ้

กั้น ส่วนแรกคือคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือ 

ติดประเทศไทยและทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ส่วนที่สอง 

คือ ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต ้

ติดอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศ 

บรูไน ภูมิประเทศบนแหลมมลายูเป็นหนองบึงตาม 

ชายฝั่งและพื้นดินจะสูงข้ึนเป็นล�าดับ จนกลายเป็น 

แนวเขาด้านในของประเทศ โดยมีพื้นที่ราบอยู่ระหว่าง 

แม่น�้าสายต่างๆ พื้นดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นัก แต ่

เหมาะส�าหรับปลูกยางพาราและต้นปาล์ม ด้านในของ 

ประเทศจะมีพืชพันธุ ์ไม้นานาชนิดข้ึนตามบริเวณ 

ป่าดงดิบ โดยเฉพาะในแถบภูเขา ซึ่งมีความสูงระหว่าง  

150-2,207 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล มีความยาวของ 

สภาพภูมิศาสตร์

ชายฝั่งจากเหนือ (ติดชายแดนไทย) ถึงปลายแหลม 

ประมาณ 804 กิโลเมตร ทางชายฝั ่งตะวันตกม ี

ช่องแคบมะละกา แยกออกจากเกาะสุมาตราของ 

อินโดนีเซีย ความกว้างของแหลมส่วนที่กว้างที่สุด 

ประมาณ 330 กิ โลเมตร ภูมิประเทศบนเกาะ 

บอร์เนียวเป็นพื้นที่ราบตามชายฝั่งและมีภูเขาเรียงราย 

อยูด้่านใน โดยมคีวามสงูตัง้แต่ 300-2,440 เมตร เหนือ 

ระดับน�้าทะเล ทางตอนเหนือของเกาะเป็นแหล่ง 

น�้ามันและก๊าซธรรมชาติส�าคัญ ความกว้างจากชายฝั่ง 

ทะเลถึงอาณาเขตที่ติดกับกะลิมันตันของอินโดนีเซีย 

ประมาณ 270 กิโลเมตร และชายฝั ่งยาว 1,120  

กิโลเมตร ส ่วนอาณาเขตท่ีติดต ่อกับกะลิมันตัน 

มีความยาว 1,450 กิโลเมตร
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สภาพภูมิอากาศ

เมืองหลวง/เมืองส�าคัญ/เมืองท่า

 มาเลเซียอยู่ในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิระหว่าง 21-35 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกตลอดปี ปริมาณน�้าฝนใน  

รัฐซาบาห์กับซาราวักจะมากกว่าบนแหลมมลายู ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และ

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

 เมืองหลวง 

 กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเขตปกครองพิเศษ

อยู่ในรัฐสลังงอร์ (Selangor) พื้นที่ประมาณ 0.2 พันตารางกิโลเมตร ประชากร 1.7 ล้านคน

 เมืองรำชกำร

     เมืองปตุราจายา (Putrajaya) เป็นเมอืงใหม่ทีเ่กิดข้ึนจากแนวความคดิของอดตีนายกรฐัมนตร ีดร.มหาเธร์ โมฮมัหมดั

ทีจ่ะสร้างเมืองเพือ่เป็นทีต่ัง้ของฝ่ายบรหิารและประมขุของประเทศตัง้อยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลมัเปอร์ ประมาณ 

25 กิโลเมตร มพีืน้ทีร่าว 4,932 เฮกเตอร์ ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของศนูย์ราชการและกระทรวงต่างๆ มีประชากรทีพ่กัอาศยั

ในเมืองปุตราจายาประมาณ 86,000 คน

 เมืองส�ำคัญ/เมืองท่ำ

 สลังงอร์ (Selangor) เมืองหลวงของรัฐสลังงอร์ 

คือ ชาห์อาลัม (Shah Alam) มีพื้นที่ประมาณ 8.10 

ตารางกิโลเมตร และมีอาณาบริเวณที่ล้อมรอบกรุง

กวัลาลมัเปอร์ไว้ท้ังหมด มีประชากร 5.8 ล้านคน ถือเป็น

รัฐที่มีความม่ังคั่งมากที่สุดในมาเลเซีย มอีาณาเขต 

ติดกับกรุงกัวลาลัมเปอร์และปุตราจายา ซ่ึงเป็น 

เขตปกครองพิเศษที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารของ 

รฐัสลงังอร์ อุตสาหกรรมหลักของรัฐสลังงอร ์คือ 

อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

เคมีภณัฑ์ และอตุสาหกรรมการบรกิาร สินค้าเกษตรหลัก 

ของรฐั คือ มะเฟือง มะละกอ กล้วย และปาล์มน�า้มัน  

รัฐสลังงอร์เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้ง

ของสนามบิน KLIA และ KLIA 2 (Low Cost Car r i e r 

Terminal) และมท่ีาเรอืหลกั คอื ท่าเรอืคลงั (Port Klang) 

ซึง่เป็นหนึง่ในท่าเรอืทีส่�าคญัของภูมภิาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้
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 ยะโฮร์ (Johor) มพ้ืีนทีป่ระมาณ 19.21 พันตาราง

กโิลเมตร ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซีย  ติดพรมแดน

ประเทศสงิคโปร์ เมืองหลวงคอื ยะโฮร์บาห์ร ูมปีระชากร 

3.5 ล้านคน อตุสาหกรรมส�าคญั ได้แก่ อุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วและอสงัหารมิทรพัย์ มีท่าเรอืส�าคญัคอื ท่าเรอื 

Pasir Gudang ท่าเรือ Tanjung Pelepas และท่าเรอื Tanjung 

Langsat Port รฐับาลมาเลเซยีก�าหนดให้ยะโฮร์เป็นรัฐใน

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษทางตอนใต้ เรยีกว่า อสิกนัดาร์ 

(Iskandar) ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเม่ือ

ปี 2549 และใช้งบประมาณในการสร้างเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแห่งนี้กว่า 4,000 ล้านริงกิต และได้ต้ังเป้าหมาย

ดงึดดูการลงทนุมลูค่ากว่า 370,000 ล้านรงิกติ ในปี 2568

 ปีนงั (Penang) มีพืน้ทีป่ระมาณ 1.1 พนัตาราง

กโิลเมตร ประชากร 1.65 ล้านคน เป็นดินแดนที่รู้จัก 

กนัในช่ือว่า “ไข่มุกตะวันออก” เนื่องจากมีหาดทราย

สวยงาม รีสอร์ทระดับมาตรฐานมากมาย ปีนังเป็น

นครที่รวมเอาความพิเศษของซีกโลกตะวันออกและ

ตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เห็นได้จากอาคาร

ตึกรามบ้านช่องที่ได ้รับอิทธิพลการก่อสร้างสมัย

อาณานิคมปะปนกับอาคารสมัยใหม่ มี George Town 

เป็นเมอืงหลวงของรฐั อตุสาหกรรมส�าคญั ได้แก่ เครือ่งใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และ

คอมพิวเตอร์ อัญมณีและเครื่องประดับ  เป็นต้น

 เกดะห์ (Kedah) พื้นที่ประมาณ 9.4 พันตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส�าคัญของประเทศ จนได้รับ

การขนานนามว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น�้า” ของมาเลเซีย อีกทั้งยังมีทิวทัศน์สวยงาม มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน  

รัฐเกดะห์เป็นหนึ่งในบรรดารัฐเก่าแก่ที่สุดของมาเลเซีย มีการขุดพบโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆ เช่น Bujang  

Valley, Gunung Jerai Foothill และภูเขา Alor Setar ที่แสดงถึงอิทธิพลของฮินดูในคริสต์ศตวรรษที่ 4 Alor Setar  

เป็นเมืองหลวงของรัฐที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ ซ่ึงยังคงสภาพเดิมแข็งแรงพร้อมโบราณวัตถุต่างๆ อีกทั้งยังเป็น 

สถานที่เกิดของ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ผลผลิตส�าคัญของรัฐนี้ ได้แก่ สินค้าเกษตร 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น
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 ปะลิส (Perlis) มีพื้นที่ประมาณ 0.8 พันตาราง

กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 240,000 คน อยู่ทาง

เหนอืสดุของมาเลเซยี มอีาณาเขตตดิกบัชายแดนไทย

ด้านจังหวัดสงขลาและสตูล รัฐปะลสิ มี Kangar เป็น

เมอืงหลวง ส่วนเมือง Arau เป็นทีป่ระทบัของเชือ้พระวงศ์

และองค์ประมุขของรัฐ Kuala Perlis เป็นเมืองทาง 

เข้าออกสู่เกาะลังกาวี (Langkawi Island) ซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวและประมงที่น่าสนใจ ปะดังเบซาร์ (Padang 

Besar) เป็นเมืองชายแดนตดิกบัประเทศไทย เป็นแหล่ง

จ�าหน่ายสนิค้าทีมี่ชือ่เสยีงและได้รบัความนยิมมากทีส่ดุ 

ผลผลิตส�าคัญของรัฐ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์น�้า และผลิตภัณฑ์จากไม้

 ซำรำวัก (Sarawak) ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของ

เกาะบอร์เนียว มีพื้นที่ประมาณ 124.45 พันตาราง

กโิลเมตร มีประชากรประมาณ 2.61 ล้านคน เป็นรัฐที่

มีพื้นที่มากที่สุด เมืองหลวงของรัฐซาราวัก คือ กูชิง 

(Kuching) มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ SCORE (Sarawak 

Corridor of Renewable Energy) ส่งเสริมการพัฒนา

ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆอาท ิการท่องเท่ียว น�า้มนั อะลมูเินียม 

เหล็ก แก้ว ประมง ปาล์มน�้ามัน สินค้าไม้ ปศุสัตว์ 

และการต่อเรือ มีท่าเรือหลักคือ ท่าเรือ Kuching และ

ท่าเรือ Sibu

 กลันตัน (Kelantan) มีพื้นที่ประมาณ 14.9 พัน 

ตารางกิโลเมตร อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

คาบสมุทรมลายู   มีพรมแดนติดกับไทยด้านทิศเหนือ  

มีประชากรประมาณ 1.67 ล้านคน ลักษณะทั่วไปของ

รัฐนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบ มีชายหาด

สวยงาม ไร่นาเขียวชอุ่ม และยามว่างผู้คนมักนิยม 

เล่นว่าวและลูกข่าง จนกลายเป็นประเพณีนิยม ดังนั้น

นักท่องเที่ยวจะได้พบการแสดงการเล่นว่าวยักษ์และ 

ลูกข่างยกัษ์ เสียงกลอง “Rebana Ubi” รวมถงึการแสดง

หนังตะลุง “Wayang Kulit” ได้ทุกแห่ง กลันตันจึงได้รับ

การขนานนามว่า “แหล่งวฒันธรรมมาเลย์” ม ีKota Bharu 

เป็นเมืองหลวงของรัฐ อุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงทอ เคมีภัณฑ์  

และไม้สัก

 ซำบำห์ (Sabah) ต้ังอยู่บนทางตอนเหนือของ

เกาะบอร์เนียว มีพ้ืนที่ประมาณ 73.63 พันตาราง

กโิลเมตร มีประชากรประมาณ 3.5 ล้านคน เป็นรัฐ 

ที่มีพื้นที่มากที่สุดเป ็นอันดับสอง เมืองหลวงของ 

รัฐซาบาห์คือ โกตากินะบะลู อุตสาหกรรมหลัก คอื

สนิค้าไม้ ผลติภณัฑ์จากไม้ อาหารทะเล ปาล์มน�้ามัน 

และโกโก้ มีท่าเรอื 7 แห่ง คอื ท่าเรอื Kota Kinabalu 

ท่าเรือ Sepanggar Bay Container ท่าเรือ Sandakan 

ท่าเรือ Tawau ท่าเรือ Kudat ท่าเรือ Kunak และท่าเรือ 

Lahad Datu

 เประ (Perak) มีพื้นที่ประมาณ 21 พันตารางกิโลเมตร ประชากร 2.45 ล้านคน Ipoh คือ เมืองหลวงของรัฐ 

และมี Taiping เป็นเมืองใหญ่ อุตสาหกรรมส�าคัญ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 

ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้
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 กำรแบ่งเขตกำรปกครอง  

 มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์เป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครอง 

เขตการปกครองต่างๆ 

 ดินแดนสหพันธ์มำเลเซียตะวันตก ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ (กัวลาลัมเปอร์) และปุตราจายา (ปุตราจายามาเลเซีย

ตะวันออก ได้แก่ ลาบวน (วิกตอเรีย)

  รัฐในมำเลเซียตะวันตก (คาบสมุทรมลายู) ได้แก่ กลันตัน (โกตาบารู) เกดะห์ หรือไทรบุรี (อลอร์สตาร์)  

ตรังกานู (กัวลาตรังกานู) เนกรีเซมบิลัน (สเรมบัน) ปะหัง (กวนตัน) ปะลิส (คันการ์) ปีนัง (จอร์จทาวน์) เประ (อีโปห์) 

มะละกา (มะละกา) ยะโฮร์ (ยะโฮร์บาห์รู) สลังงอร์ (ชาห์อาลัม)

  รัฐในมำเลเซียตะวันออก (เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ) ได้แก่ ซาบาห์ (โกตากินะบะลู) ซาราวัก (กูชิง)

สภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง

สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม

 ประชำกร

 มาเลเซียมีประชากรประมาณ 29.53 ล้านคน 

(ณ ธันวาคม 2556) แบ่งเป็น ชาวมลายู 14.93 ล้านคน 

(50.4%) จีน 7 ล้านคน (23.7%) ภูมิบุตรที่ไม่ใช่มลายู 

3.2 ล้านคน (11%) อินเดีย 2.1 ล้านคน (7.1%) อื่นๆ 

2.3 ล้านคน (7.8%) ประชากรของมาเลเซยี ผู้ชายมอีายุ

เฉลี่ย 72.6 ปี ขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 77.2 ปี อัตรา

เพิม่เฉลีย่ของประชากร ร้อยละ 1.45 ประชากรทีม่อีายุ

ไม่เกิน 15 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 26 อายุ 15-64 ปี  

ร้อยละ 68.5 และตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.5  

 สังคมและวัฒนธรรม

 มาเลเซียประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ ์ 

(พหุสังคม) รวมกันอยู่บนแหลมมลายูมากว่า 1,000 ปี 

ประกอบด้วยเชื้อชาติใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ ชาวมลายู  

ชาวจีน และชาวอินเดีย อาศัยอยู่บนแหลมมลายู ส่วน

ชนพื้นเมืองอื่นๆ เช่น อิบัน (Ibans) ส่วนใหญ่อาศัย 

อยู่ในรัฐซาราวัก และคาดาซัน (Kadazans) อาศัยอยู่

ในรัฐซาบาห์ ประชาชนมาเลเซียมีการนับถือศาสนา

แตกต่างกัน โดยประมาณร้อยละ 60.4 นับถือศาสนา

อิสลาม รองลงมาได้แก่ ศาสนาพุทธ (19.2%) ศาสนา

ครสิต์ (9.1%) ศาสนาฮนิด ู(6.3%) และศาสนาอืน่ๆ เช่น 

ศาสนาซิกข์ ลัทธิเต๋า ฯลฯ (5%)
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 ภำษำรำชกำร 

 ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษามาเลย์ (หรือ Bahasa Malayu) ส�าหรับภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ  

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ

 สกุลเงิน 

 หน่วยเงินตราของมาเลเซีย คือ ริงกิตมาเลเซีย โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 3.2 ริงกิตต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ 

และ 0.10 ริงกิต เท่ากับ 1 บาท (แหล่งที่มา : Bank Negara Malaysia อัตราเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557)

 เวลำ 

 มาเลเซียมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

 ระบบรัฐบาลของมาเลเซียมีทั้งรัฐบาลกลางหรือ

สหพันธรัฐ (Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ 

(State Government) แต่ละรัฐมีสุลต่านปกครอง และ

สุลต่านร่วมกันเลือกสมเด็จพระราชาธิบดี หรือ ยังดี 

เปอร์ตวน อากง (Yang di-Pertuan Agong) เป็นกษัตริย์

ปกครองประเทศ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนกัน

ระหว่างสุลต่านทั้ง 9 รัฐ เพื่อเป็นประมุของค์ละ 5 ปี 

(รฐัท่ีมสีลุต่านเป็นประมขุ จ�านวน 9 รฐั ได้แก่ เประ ปะหงั 

สลงังอร์ ปะลสิ เกดะห์ เนกรเีซมบลินั ยะโฮร์ กลนัตนั  

และตรังกานู รัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นประมขุจ�านวน 4 รฐั 

ได้แก่ ปีนัง มะละกา ซาราวกั และซาบาห์) ปัจจบุนัสมเดจ็

พระราชาธิบดแีห่งมาเลเซียคือ Yangdi-Pertuan Agong 

Sultan Abdul Halim จากรฐัเกดะห์ (ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่ 

11 เมษายน 2555) การปกครองเป็นแบบรฐัสภา ( Parliament  

System ) ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (House of  

Representative) ท่ีสมาชิกมาจากการเลอืกตัง้และวฒุสิภา

(Senate ) สมาชกิมาจากการแต่งตัง้ อ�านาจทางการเมอืง

ขึน้อยูก่บัสภาผูแ้ทนราษฎรโครงสร้างการปกครองของ

มาเลเซียแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่

ระบบการปกครอง
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 ก. ฝ่ำยนิติบัญญัติ

 ประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภา หรือสภาสูง (Senate หรือ Dewan Negara) จ�านวน 70 ที่นั่ง มาจาก 2 ส่วน

คือ ส่วนแรกมาจากการแต่งต้ังโดยนายกรัฐมนตรี จ�านวน 44 ที่นั่ง และส่วนที่สองอีก 26 ที่นั่ง มาจากการเลือก 

โดยสภานิติบัญญัติของทั้ง 13 รัฐ (State Legislatures) จ�านวนรัฐละ 2 คน มีวาระ 6 ปี และสภาผู้แทนราษฎร  

(House of Representative หรือ Dewan Rakyat) มาจากการเลือกตั้งเขตละ 1 คน รวม 222 คน มีหน้าที่พิจารณา

ร่างกฎหมายที่รัฐบาลหรือวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ผลสรุปจากการเลือกตั้งครั้งที่ 13 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 จากข้อมูลของรัฐสภาแห่งมาเลเซีย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งออกได้ ดังนี้

 พรรคร่วมรัฐบำล (Barisan Nasional : BN) ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน 133 คน  

(ร้อยละ 60 ของจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ประกอบด้วยสมาชิกจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ท้ังส้ิน 11 พรรค 

รวมตัวกันเป็นรัฐบาล พรรคการเมืองใหญ่ที่ส�าคัญ เช่น United Malay National Organization (UMNO) จ�านวน  

88 คน, United Traditional Bumiputera Party (PBB) จ�านวน 14 คน, Malaysian Chinese Association (MCA) 

จ�านวน 7 คน, Sarawak Peoples’ Party (PRS) จ�านวน 6 คน, Malaysian Indian Congress (MIC) จ�านวน 4 คน, 

United Sabah Party (PBS) จ�านวน 4 คน Sarawak Progressive Democratic Party (SPDP) จ�านวน 4 คน,  

United Pasokmomogun Kadazandusu Murut Organisation (UPKO) จ�านวน 3 คน, Malaysian People’s  

Movement Party (Gerakan) จ�านวน 1 คน, Sarawak United Peoples’ Party (SUPP) จ�านวน 1 คน และ United 

Sabah People’s Party (PBRS) จ�านวน 1 คน

 พรรคฝ่ำยค้ำน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน 89 คน จากพรรคการเมือง 4 พรรค คือ  

Democratic Action Party (DAP) จ�านวน 38 คน, People’s Justice Party (PKR) จ�านวน 30 คน, Pan-Malaysian 

Islamic Party (PAS) จ�านวน 21 คน

 ข. ฝ่ำยบริหำร

 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) เป็นผู้น�าสูงสุดของ

ฝ่ายบริหารตามระบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่สมาชิกได้รับเลือกเข้ามาในสภามากที่สุด 

หรืออาจเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นแกนน�าในสภาผู้แทนราษฎร โดยประมุขของประเทศจะเป็นผู้แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี

คนปัจจุบันคือ Y.A.B. DATO’SRI HJ. MOHD. NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK ด�ารงต�าแหน่งใน 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2556 คณะรัฐมนตรี (Cabinet) เป็นกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า  

นายกรัฐมนตรีจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาด�ารงต�าแหน่งในกระทรวงต่างๆ

 ค. ฝ่ำยตุลำกำร

 อ�านาจตุลาการใช้ระบบกฎหมายของอังกฤษคือ Common Law ยกเว้นศาสนาอิสลามอยู่ภายใต้ระบบ ท�าให้

อ�านาจตุลาการมีความอิสระมาก เพราะไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
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สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

 กำรมุ่งไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว

 มาเลเซียตั้งเป้าท่ีจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีมี

รายได้สูงภายในปี 2563 ตามวิสัยทัศน์ หรือ Vision 

2020 ของดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัดโดยต้ังเป้าหมาย 

ให้ประเทศมาเลเซียบรรลุความส�าเร็จในการเป็น

ประเทศพัฒนาแล้วในแง่ของรายได้ การอยู่ดีกินดี  

การศึกษาในระดับโลก การมีเสถียรภาพทางการเมือง  

และความสมดุลด้านสังคมและวัฒนธรรม (การพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน) 

 รัฐบาลในสมัยต่อๆ มา รวมทั้งรัฐบาลสมัย

ปัจจุบันได้พยายามสานต่อปณิธานนี้ ดังเห็นได้จาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 10 (2554-2558) 

โดยมี New Economic Model เป็นโครงร่างส�าคัญที่

ใช้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม (Economic and 

Social Transformation) เพื่อปรับเปลี่ยนมาเลเซียจาก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ภายในปี 2563 กลยุทธ์ของ New Economic Model 

ประกอบด้วยการปรับปรุงระดับเทคโนโลยี การ

สร้างสรรค์ เศรษฐกิจที่พึ่งด้านความรู้ และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ โดยการขยายห่วงโซ่ของมูลค่าเพิ่ม 

(Value-Chain) ให้ครบวงจรต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 

การมุ่งเน้นเทคนิคด้านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เป็นส�าคัญ และการพึ่งพาด้านนวัตกรรม รวมทั้งการ

วิจัยและการพัฒนา (R&D)

 แรงขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ

 มาเลเซียเป็นประเทศขนาดเลก็ทีพ่ึง่รายได้จากการส่งออกเป็นแรงขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในการด�าเนนิ

กลยุทธ์เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายในการยกระดับทางเศรษฐกิจ มาเลเซียต้องอาศัยทั้งแรงขับเคลื่อนเดิมและใหม่ควบคู ่

กันไป แรงขับเคลื่อนเดิมซึ่งเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมน�้ามันและแก๊ส น�้ามัน

ปาล์ม และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แรงขับเคลื่อนใหม่ที่ส�าคัญคือ การพัฒนาและขยายอุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology : ICT) โดยคาดว่า มาเลเซีย

จะกลายเป็นประเทศส่งออกทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในอนาคต นอกจากนัน้ รฐับาลยงัให้ความ

ส�าคัญกับภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ (Healthcare) 

 ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนาจิบ อับดุลราซัค เข้ามารับต�าแหน่งในปี 2552 ได้มีการจัดต้ังหน่วย Performance  

Management & Delivery Unit (PEMANDU) ขึ้นเพื่อดูแลและติดตาม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและเป็นแรงกระตุ้น

เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติการของโครงการปฏิรูปของรัฐบาล (Government Transformation Programme : 

GTP) และโครงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation Programme : ETP) โดยหวังว่าโครงการทั้งสอง

จะปูพื้นฐานส�าคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมอันจะน�าไปสู่เป้าหมายในปี 2563 PEMANDU  

ให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (ETP) โดยการริเริ่มโครงการน�าร่อง Entry Point Projects (EPP)  

และศึกษาโอกาสในทางธุรกิจ

 โครงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (ETP) เริ่มก่อตั้งขึ้น 

ในเดือนตุลาคม 2553 เป็นโครงการระยะ 10 ปี  

ประกอบด้วยนโยบายหลัก 2 อย่างคือ การพัฒนาภาค 

เศรษฐกิจที่มีความส�าคัญระดับชาติ (National Key  

Economic Areas : NKEA) 12 เรื่อง และการปรับปรุง 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitiveness)  

โดยใช้กลยุทธ์การปฏิรูป 6 ประการ ภาคเศรษฐกิจ  

NKEA ได้แก่ (1) ปริมณฑลกัวลาลัมเปอร์หรือ Klang  

Valley (2) อุตสาหกรรมน�้ามัน แก๊สและพลังงาน  

(3) การบริการด้านการเงิน (4) การค้าปลีกและค้าส่ง  

( 5 )  อุตสาหกรรมปาล ์มน�้ ามั นและยางพารา  

(6) การท ่องเที่ยว (7) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์ (8) ธุรกิจบริการ (9) การสื่อสารและ 

โครงสร้างพื้นฐาน (10) การศึกษา (11) การเกษตร และ  

(12) บริการด้านสุขภาพ ส่วนการปรับปรุงความได้ 

เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 6 ประการ 

คือ (1) การแข่งขัน มาตรฐานและนโยบายเสรี (2) การ 

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ (3) บทบาทของรฐับาลในธรุกจิ  

(4) การปฏริปูการคลงั (5) การให้บรกิารของรฐับาล และ  

(6) การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

 หน่วยงาน PEMANDU คาดว่า ภาคเอกชนจะ 

เป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญในการพัฒนา NKEA ทั้ง  

12 สาขา ส่วนบทบาทของรัฐที่ส�าคัญ ได้แก่ การม ี

นโยบายเสรีทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาค 

บริการและการปรับปรุงระบบการคลังให ้สมดุล  

นโยบายเสรีในภาคบริการที่ส�าคัญ ได้แก่ การยกเลิก 

การก�าหนดสัดส่วน 30% ของการถือหุ ้นของชาว 

ภูมิบุตร (Bumiputera) ในสาขาบริการต่างๆ รวม  

27 สาขา การอนุมัติให้มีการต้ังธนาคารพาณิชย์ 

ต่างชาติและบริษัทประกันภัยใหม่ และการยกเลิกการ 

ก�าหนดสัดส่วน 30% การถือหุ้นของชาวภูมิบุตรใน 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหุ้น ในด้านการคลังได้มี 

การลดเงินสนับสนุนน�้ามันเชื้อเพลิงและสินค้าจ�าเป็น 

บางอย่าง รวมทั้งการน�ามาตรการภาษีสินค้าและ 

บริการมาใช้เพื่อเพิ่มรายได้คงคลัง นอกจากนั้นเพื่อ 

เป็นการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน รัฐบาลได้ลด 

บทบาทในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ 

ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และการเปลี่ยนมือการ 

เป็นเจ้าของบริษัทสู่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น (Privatisation) 
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 รัฐบาลมาเลเซียมีความมั่นใจว่า NKEA ทั้ง 12 สาขา และกลยุทธ์การได้เปรียบในการแข่งขัน 6 ประการ จะน�า

มาเลเซียไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563 โดยมีรายได้ต่อหัว 15,000 เหรียญสหรัฐฯ (ซ่ึงป็น 

ขีดระดับขั้นต�่าสุดของการเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามมาตรฐานของธนาคารโลก) มีการลงทุน 1.4 ล้านล้าน 

ริงกิต มีรายได้ประชาชาติ 1.7 ล้านล้านริงกิต และสร้างการจ้างงาน 3.3 ล้านราย ปัจจุบัน รายได้ประชาชาติต่อหัว  

(Per Capita Gross National Income) ของมาเลเซียในปี 2556 อยู่ที่ 32,954 ริงกิต (10,734 เหรียญสหรัฐฯ)  

 ธนาคารโลกได้จัดให้มาเลเซียอยู่ในล�าดับที่ 6  

(จาก 189 ประเทศ) ของโลกท่ีง่ายต่อการท�าธรุกจิในรายงาน 

World Bank Doing Business 2014 (ไทยอยู่ในล�าดับ 

ที่ 18) และ AT Kearney จัดให้มาเลเซียอยู่ล�าดับที่ 3  

เป็น Attractive Destination for Offshoreing Business  

หรือ Business Process Outsourcing ด้วยเหตุผลของ 

การมีต้นทุนด้านสาธารณูปโภคที่ต�่าบรรยากาศในทาง 

ธุรกิจที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้าน 

สารสนเทศและการสือ่สารของรฐับาล  รวมทัง้การเปิดรบั 

ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง และ 

คาดว่าใน 5 ปีข้างหน้ามาเลเซียอาจจะน�าหน้าอินเดีย 

ส่วน World Economic Forum’s Global Competitiveness 

Index 2013 ได้จัดให้มาเลเซียอยู่ล�าดับที่ 24 (จาก 148 

ประเทศ) ของประเทศที่มีขีดความสามารถใน 

การแข่งขันสูง (ไทยอยู่ล�าดับที่ 37) และ AT Kearney  

จดัให้มาเลเซยีอยูล่�าดบัที ่9 ของ FDI Confidence Index 

in 2012 (ไทยอยู่ที่ 16) โดยวัดจากผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และกฎเกณฑ ์

ข้อบังคับที่มีต ่อความพอใจและความตั้งใจลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศของบริษัทใหญ่ๆ ทั่วโลก

โครงสร้างและการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย

 โครงสร้างเศรษฐกิจของมาเลเซียในภาคบริการมีสัดส่วนสูงสุดราว 54.6% ของ Real GDP รองลงมาคือ  

ภาคอุตสาหกรรม (24.8 %) ภาคเหมืองแร่ (8.41%) และภาคเกษตร (7.39%)

 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของมำเลเซีย 

 ในปี 2557 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของมาเลเซียอยู่ที่ 6%  เทียบกับ 4.7% ในปี 2556  

โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 เศรษฐกิจมาเลเซีย 

ขยายตวั 5.8% จากการขบัเคลือ่นของการขยายตวัของ 

การลงทุนของภาคเอกชน (11.2%) ตลาดแรงงานที่มี

เสถียรภาพและการเติบโตของค่าจ้างแรงงานอย่าง 

ต่อเนื่อง ขณะที่ภาคบริการขยายตัว 6.4% ในทุกภาค

ธุรกิจบริการย่อยๆ ส่วนภาคอุตสาหกรรม ยังคงเติบโต

อย่างคงเส้นคงวาที ่5.2%จากการส่งออกผลติภณัฑ์/ชิน้

ส่วนไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีแขง็แกร่ง การบรโิภคของ

ภาคเอกชนก็ขยายตัว 7.8% ส่วนปี 2558 รัฐบาล

มาเลเซียคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะ

อยู ่4.5-5.5% เม่ือค�านงึถงึผลกระทบจากการตกลงของ

ราคาน�้ามัน (ที่มากกว่า 50%) ในขณะนี้ และเงื่อนไข

เศรษฐกจิของโลกทีก่ารฟ้ืนตวัยงัไม่ค่อยชัดเจน ธนาคาร 

Maybank กล่าวว่า ปี 2558 จะเป็นปีแห่งความท้าทาย

อีกปีหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัย 

ภายใน และจากการแกว ่งตัวของเศรษฐกิจโลก 

รวมทั้งการตกลงของราคาน�้ามันดิบ
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 ส่วนปี 2558 รัฐบาลมาเลเซียคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 4.5-5.5% จากผลกระทบจาก

การตกลงของราคาน�า้มนั (ทีม่ากกว่า 50%) ในขณะนีแ้ละค่าเงนิรงิกติทีอ่่อนตวัลง ซึง่มผีลกระทบต่อต้นทนุการน�าเข้า 

รวมท้ังการที่มาเลเซียจะน�าภาษีสินค้าและบริการมาใช้ในเดือนเมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาด 

หลักทรัพย์ฯ มาเลเซียคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐ จะขยายตัวขึ้น (โต 3%) ขณะที่สหภาพยุโรปยังอยู่ในภาวะ 

ที่เปราะบาง ส่วนจีนยังเติบโตแข็งแกร่ง และญี่ปุ่นจะเติบโตค่อนข้างดีขึ้น

 การตกต�่าของราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก ส่งผล 

กระทบต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียคือ

  ท�าให้รฐับาลมาเลเซยีปรบัเป้าหมายการขาดดลุ

การคลังในปี 2558 ใหม่เป็น 3.2% ของ GDP จากเดิม

ก�าหนดไว้ที่ 3% ของ GDP (รายรับของรัฐบาลจาก

น�า้มนัและแก๊สมสีดัส่วนเพยีง 22% ของรายรบัท้ังหมด 

จากเดิมมีสัดส่วนถึง 40%) และหากรัฐบาลไม่ด�าเนิน

มาตรการการคลังจะท�าให้การขาดดุลการคลังพุ่งสูงถึง 

3.9% โดยงบประมาณปี 2558 ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน 

ราคาน�้ามันอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐฯ (357ริงกิต) ต่อ 

บาเรล แต่ราคาน�า้มนัดบิเบรนท์ได้ตกลงไปมากกว่าครึง่

หนึ่งตั้งแต่กลางปีที่แล้ว

  การตกต�่าของราคาน�้ามันดิบท�าให้ค ่าเงิน 

ริงกิตเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนตัวลง  

นกัวเิคราะห์มองว่า ความกงัวลต่อผลกระทบของราคา

น�า้มนัทีล่ดลงจะท�าให้ค่าเงนิรงิกติแกว่งตวัขึน้ลงจนกว่า

ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกจะมีเสถียรภาพ (ความ 

กังวลต่อเศรษฐกิจโลกและการตกลงของราคาน�้ามัน

ท�าให้มีการไหลออกของเงินทุนต่างชาติถึง 18.6  

พนัล้านรงิกติ แต่ธนาคารกลางมาเลเซยีมองว่าการไหล

ออกของเงนิทนุดงักล่าวกถ็อืเป็นเร่ืองธรรมดา)  โดยค่า

เงินริงกิตเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐ ตกลงไป 11% ใน

ช่วง 2-3 เดือนทีผ่่านมา การตกลงของราคาน�า้มนัอย่าง

มากจะท�าให้อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของมาเลเซยี

ในปีนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเดิม (5-6%) ที่เคย

ก�าหนดไว้ได้ขณะนีค่้าเงนิรงิกติเม่ือเทยีบกบัเงนิเหรยีญ

สหรฐัได้ตกต�า่ลงมากเกอืบเป็นปีที ่ 6 เมือ่เทียบกับเงิน

สกุลอ่ืนๆ ในภูมิภาค  โดยผู ้ เชี่ยวชาญคาดว ่า  

เงินริงกิตก�าลังมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องเม่ือ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
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 กำรค้ำระหว่ำงประเทศของมำเลเซีย 

 ในปี 2557 การค้าระหว่างประเทศของมาเลเซยีมี

มูลค่า 1,449.1 พันล้านริงกิต ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี

ก่อนหน้า 5.9% โดยมาเลเซียส่งออกมูลค่า 766.1 พัน

ล้านริงกิต เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปี 2556 และ

มาเลเซยีน�าเข้ามลูค่า 683 พนัล้านริงกติ  เพิม่ขึน้ 5.3% 

เมื่อเทียบกับปี 2556 ท�าให้มาเลเซียได้ดุลการค้า 83.1 

พนัล้านรงิกติ ซึง่เป็นการเกินดลุการค้าตดิต่อกนัมาเป็น

ปีที่ 17 ปัจจัยที่ผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศของ

มาเลเซยีมกีารเตบิโตทีด่เีนือ่งจากการขยายตวัของการ 

ส่งออก ซึ่งมาจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์ การฟื้นตัวของตลาดสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

การขยายตัวของความต้องการของตลาดใหม่ในแถบ

แอฟริกา เอเชียกลางและเอเชียใต้ ทั้งนี้ จีน ยังคงเป็น

คู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดของมาเลเซียติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6  

โดยในปี 2557 มลูค่าการค้าระหว่างมาเลเซยีและจนีอยู่

ที ่207.8 พนัล้านรงิกติ ขยายตวัเพ่ิมขึน้ 2.2% เม่ือเทยีบ

กับปี 2556  

 ตลาดส่งออกของมาเลเซียอันดับ 1 คือ สิงคโปร์  

(สัดส่วนการส่งออก 14.2%) รองลงมาคือ จีน (12.1%)  

ญี่ปุ่น (10.8%) สหรัฐฯ (8.4%) ไทย (5.3%) และฮ่องกง 

(4.3%) ส่วนแหล่งน�าเข้าของมาเลเซียอันดับ 1 คือ จีน 

(16.9%) รองลงมาคือ สิงคโปร์ (12.5%) ญี่ปุ่น (8%)  

สหรัฐฯ (7.7%) และไทย (5.8%) 

  

 สนิค้าส่งออกส�าคญัของมาเลเซยีในปี 2557 ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีม แก๊สธรรมชาต ิเคมภีณัฑ์  น�า้มนัปาล์ม ส่วน

สินค้าน�าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นกลาง (59.8%)  

รองลงมาคือ สินค้าทุน (14.1%) และสินค้าอุปโภค

บริโภค (7.4%) ทั้งนี้ สินค้าอุตสาหกรรมเป็นหมวดที่

มาเลเซียน�าเข้ามากที่สุด (86.3%) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/ 

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น�้ามันส�าเร็จรูป 

เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน และโลหะ

 

 อาเซียนถือเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญของมาเลเซีย โดยใน

ปี 2557 สัดส่วนการค้าของมาเลเซียกับอาเซียนมีถึง 

26.8%  โดยปี 2557 การค้าของมาเลเซียกับอาเซียนมี

มูลค่า 389.4 พันล้านริงกิต โดยมาเลเซียส่งออกไป

อาเซียนมูลค่า 213.6 พันล้านริงกิต ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

5.9% เม่ือเทียบกับปี 2556 ซึ่งมาเลเซียส่งออกไป

สิงคโปร์มากที่สุด (สัดส่วน 51%) รองลงมาคือ  

ไทย (18.9%) อินโดนีเซีย (14.9%) เวียดนาม (6.7%)  

ฟิลิปปินส์ (5.6%) ขณะเดียวกัน มาเลเซียน�าเข้าจาก

อาเซียนมูลค่า 175.8 พันล้านริงกิต ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

1.5% เมื่อเทียบกับ ปี 2556 โดยมาเลเซียน�าเข้าจาก

สิงคโปร ์ (สัดส ่วน48.7%)มากที่ สุดรองลงมาคือ 

ไทย (22.6%) อินโดนีเซีย (15.8%) เวียดนาม (8.7%) 

ฟิลิปปินส์ (2.9%)

 อย่างไรกต็าม การตกลงของราคาน�า้มนัดบิ จะท�าให้แรงกดดันจากเงนิเฟ้อลดลง  โดยในปี 2558 รฐับาลมาเลเซยี

ได้ปรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อใหม่ (ได้ค�านึงถึงการจะใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST)) โดยคาดว่า จะอยู่ราว 2.5-3.5% 

(จากเดมิทีค่าดว่าจะอยูท่ี ่4-5%) เนือ่งจากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิภายในประเทศประเภท RON97, RON95 ลดลง  ทัง้นี้ 

อตัราเงินเฟ้อในปี 2557 ของมาเลเซยีอยูท่ี ่3.2%  โดยเฉพาะมาจากการเพิม่ขึน้ของดชันรีาคาในสินค้าทกุกลุม่ ยกเว้น 

กลุ่มสื่อสาร (ลดลง 0.7) เสื้อผ้าและรองเท้า (ลดลง 0.2) ส่วนกลุ่มสินค้าที่ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นมาก คือ ขนส่ง ที่พักอาศัย 

น�้าประปา ไฟฟ้า แก๊สเชื้อเพลิงอื่นๆ อาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
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 กำรลงทุนของมำเลเซีย

 ในปี 2557 มีโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก MIDA ทั้งส้ิน 811 โครงการ รวมมูลค่า 71,825.7 ล้านริงกิต   

ในจ�านวนนี้ เป็นการลงทุนภายในประเทศ 32,260 ล้านริงกิต (คิดเป็น 44.9%) และจากต่างประเทศ 39,529.7  

ล้านริงกิต (คิดเป็น 55.1%) สร้างการจ้างงาน 78,343 ราย โดยมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 

ถึง  22.7% โดยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ ปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 29.5% ส่วนมูลค่าการลงทุนภายใน

ประเทศในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึง 49.6%   

 ในช่วงดงักล่าว นกัลงทนุต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุในมาเลเซยีมากท่ีสดุ คอื ญ่ีปุ่น รองลงมาคอื สงิคโปร์ จนี  เยอรมน ี

เกาหลใีต้ สหรฐัฯ และไอร์แลนด์ โดยนกัลงทนุต่างชาตเิข้าไปลงทนุในรฐัยะโฮร์มากทีส่ดุ รองลงมาคอื รฐัซาราวกั ปีนงั  

สลงังอร์ เกดะห์ ปะหงั และมะละกา โดยต่างชาตส่ิวนใหญ่เข้ามาลงทนุจดัตัง้ธรุกจิการค้าการจดัจ�าหน่าย (Distributive 

Trade) รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ ส�านักงานภูมิภาค บริการธนาคาร

 กำรค้ำระหว่ำงไทยกับมำเลเซีย

 ไทยและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกัน  

ในแต่ละปีการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมี

มูลค่ารวมราว 5 แสนล้านบาท ปี 2557 มาเลเซียเป็น

คู่ค้าและตลาดส่งออกอันดับ 4 ของไทย (รองจากจีน  

ญีปุ่น่ และสหรัฐฯ) และเป็นอนัดบั 1 ของไทยในอาเซยีน 

ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของมาเลเซีย (รองจากจีน 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ)  และอันดับ 2 ของอาเซียน

รองจากสิงคโปร์  

 ในป ี 2557 มูลค ่าการค ้าไทยกับมาเลเซีย 

รวมทัง้สิน้ 25.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดยไทยส่งออก 

ไปมาเลเซีย 12.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก 

ปี 2556 ในอัตรา -1.9% และไทยน�าเข้าจากมาเลเซีย 

12.74  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าที่ไทยส่งออก 

10 อนัดบัแรกทีส่่งออกมายงัมาเลเซยีปรากฏว่ามอีตัรา

การส่งออกลดลงเกือบทุกรายการ (ยกเว้น รถยนต์

อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและ 

ผลิตภัณฑ ์  เ ม็ดพลาสติ ก  เครื่ อ ง จักรกลและ 

ส่วนประกอบ) โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 

ส่วนประกอบ (-12.96%) น�้ามันส�าเร็จรูป (-9.73%)   

ยางพารา (-28.01%) เคมีภัณฑ์ (-12.94%) ผลิตภัณฑ์

ยาง (-17.01%) ส่วนสินค้าที่ไทยน�าเข้าจากมาเลเซีย 

ได้แก่ น�้ามันดิบ (น�าเข้าลดลง -18.22%) เครื่อง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-9.63%) 

เคมีภัณฑ์ (-4.02%) แผงวงจรไฟฟ้า (-24.33%) 

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (-13.68%)

 กำรลงทุนสะสมของไทยในมำเลเซีย

 มลูค่าการลงทนุสะสมของไทยในมาเลเซยีตัง้แต่ปี  

2523-2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,496.8 ล้านริงกิต จ�านวน  

86 โครงการ สร้างการจ้างงาน 9,672 ราย โดยมูลค่า

การลงทุนของไทยสูงสุดคือ อุตสาหกรรมอาหาร  

รองลงมาคือเคมแีละผลติภณัฑ์เคม ีผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม  

(รวมปิโตรเคมี) กระดาษและสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  ไม้และผลิตภัณฑ์

จากไม้  ในปี 2556 ไทยเข้ามาลงทุนในมาเลเซีย (เป็น

อันดับที่ 18) จ�านวน 3 โครงการคิด เป็นมูลค่า  

105 ล้านรงิกิต (เทยีบกบัจ�านวน 11 โครงการในปี 2555 

ซึ่งมีมูลค่า 445.9 ล้านริงกิต หรือลดลงกว่า 3 เท่าตัว) 

ซึ่งเป็นธุรกิจเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ช้ินส่วนไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์มูลค ่าการลงทุนสะสมของไทยใน

มาเลเซียต้ังแต่ปี 2523-2556 มีมูลค่าทั้งส้ิน 1,496.1 

พันล้านริงกิต จ�านวน 85 โครงการ สร้างการจ้างงาน 

9,652 ราย โดยมูลค่าการลงทุนของไทยสูงสุดคือ 

อุตสาหกรรมอาหาร  รองลงมาคือ เคมีและผลิตภัณฑ์

เคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (รวมปิโตรเคมี) กระดาษ 

และส่ิงพิมพ์อุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์  ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ ส่วนในปี 2557 

ไทยเข้ามาลงทุนในมาเลเซีย จ�านวน 2 โครงการ ซึ่งอยู่ 

ในสินค้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์เคมี และ 

สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ



กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ 2
บทที่ 
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บทที่ 2 
กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ

กฎระเบียบทางธุรกิจ

 ส�านักงานทะเบียนบริษัท (Companies Commission of Malaysia หรือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia : SSM) 

เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค (Ministry of Domestic Trade,  

Co-Operatives and Consumerism) ของมาเลเซยี ท�าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนบรษิทัและด�าเนนิการจัดตัง้ธรุกจิ รวมทัง้

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจแก่บุคคลทั่วไป SSM ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือนเมษายน ปี 2545 โดยรวม 2 องค์การ

ไว้ด้วยกันคือ Registrar of Companies (ROC) และ Registrar of Businesses (ROB) นอกจากนี้ SSM รับผิดชอบ

เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทและธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.sssm.com.my

 (1) ใบอนุญำตกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

 มาเลเซียมีการออกกฎเกณฑ์ในการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีในด ้านอุตสาหกรรม การเซ็นสัญญา 

ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างบรษัิทมาเลเซยีและบรษิทัต่างชาติ 

ต้องผ่านการเห็นชอบจาก Malaysian Investment 

Development Authority (MIDA) ก่อน เพื่อให้การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในประเทศ

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดทางเทคนิคตามข้อตกลง

ในใบอนุญาต (Licensing Agreement) ยังอยู่ใน 

วงจ�ากัดเฉพาะบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือที่ได้รับ

อนุญาตเท่านั้น

 (2) กำรควบคุมรำคำ

 พระราชบญัญัติการควบคมุราคาและการค้าก�าไร

เกนิควร (Price Control and Anti-Profiteering Act 2011) 

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ให้อ�านาจ 

แก่กระทรวงการค้าภายในสหกรณ์ และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (MyCC) ในการควบคุมราคาสินค้าประเภท 

น�า้มันเชือ้เพลงิ น�า้มนัดเีซล ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

น�า้ตาลทราย น�า้มันประกอบอาหาร และแป้งท�าอาหาร 

รวมทัง้สนิค้าจ�าเป็นบางอย่างในช่วงเทศกาล นอกจากนัน้

ยังมีประมวลกฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภคอีก 3 ฉบับก็ได้

รับการแก้ไขเช่นกัน ได้แก่ กฎหมายเช่าซ้ือ ปี 2510 

(Hire-PurchaseAct 1967) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

ปี 2542 (Consumer Protection Act 1999) และ 

กฎหมายการขายตรงปี 2536 (Direct Sale Act 1993)
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  (3) กำรผูกขำด (Monopoly) และข้อจ�ำกัด

ทำงกำรค้ำ

 มาเลเซียส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเที่ยงธรรม  

แต่ในบางภาคส่วนยงัมกีารคุม้ครองการแข่งขนัอยู ่โดยผ่าน 

การจัดหาของรัฐบาล และการออกใบอนุญาตการค้า  

(Trade Licensing Or Permit ) โดยรัฐบาลได ้ 

ออกประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขัน  

(Competition Act 2010) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อต่อต้านการผูกขาด  

(Anti-Monopoly) และต่อต้านกลุ่มบริษัทที่ตกลงราคา

ขายร่วมกัน (Anti-Cartel)

 (4) ทรัพย์สินทำงปัญญำ

 มาเลเซียในฐานะสมาชิกขององค์การทรัพย์สิน

ทางปัญญาโลก (World Intel lectual Property  

Organisation : WPO) ได้ลงนามในสนธิสัญญาหลาย

ฉบับเพื่อให้การคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน

ประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานโลก และเพื่อปกป้อง

คุ้มครองนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ โดยมาเลเซีย

มีกฎหมายลงโทษอย่างหนักต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งทางแพ่งและทาง

อาญา รวมทั้งมีแผนในการป้องกันปราบปรามด้วย

 ในปี 2550 มาเลเซียได้มีการจัดตั้งศาลคุ้มครอง

ทรพัย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Court) และ

มีการจัดท�านโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ  

(National Intellectual Property Policy) นอกจากนี้ 

มาเลเซียยังได้มีการจัดตั้งบริษัททรัพย์สินทางปัญญา

แห่งมาเลเซีย (Intellectual Property Corporation of  

Malaysia) เพื่อท�าหน้าที่ในการบริหารและก�ากับดูแล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

 (5) มำตรกำรเปิดเสรี (Liberalisation Measures)

 กฎระเบียบที่ส�าคัญของคณะกรรมการส ่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment  

Committee : FIC)  ได้เริ่มน�ามาใช้ตั้งแต่ปี 2517 ได้แก่ นโยบายการให้ชาวภูมิบุตร (Bumiputera) ถือหุ้นอย่างต�่า 30% 

ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทมาเลเซีย เพื่อช่วยเหลือชาวภูมิบุตรให้มีความทัดเทียมในด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม  

ในปี 2552 รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการเปิดเสรีการค้าอย่างกว้างขวาง โดยเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดของ FIC ในสาระ

ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การซื้อกิจการ (Acquisition) โดยใช้ตราสารทางการเงิน (หุ้น) และการควบรวมกิจการโดย

วิธีการควบ/รวมกิจการ (Merger และ Takeover) (2) ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์และการระดมทุน 

หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ และ (3) การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ
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 กำรซื้อกิจกำร (Acquisition) โดยใช้ตรำสำรทำงกำรเงิน และกำรควบรวมกิจกำร (Merger/Takeover)

 นโยบายเสรีเกี่ยวกับการซื้อกิจการโดยใช้ตราสารทางการเงิน และการควบ/รวมกิจการ ได้แก่

   ยกเลกิข้อก�าหนดสดัส่วน 30% ของชาวภมูบิตุรในหุน้ทัง้หมดของบรษิทั ยกเว้นในบางภาคส่วนท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

Bank Negara Malaysia, Energy Commission, Commercial Vehicles Licensing Board, National Water Services 

Commission, Malaysian Communication and Multimedia Commission ที่ยังคงใช้ข้อก�าหนดเดิม

  ยกเลิกข้อก�าหนดของ FIC ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นและไม่เกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเข้ำตลำดหลักทรัพย์และกำรระดมทุนหลังเข้ำตลำดหลักทรัพย์

 นโยบายเสรีเกี่ยวกับการระดมทุนครั้งแรกในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 

  ยกเลิกข้อก�าหนดสัดส่วน 30% ของชาวภูมิบุตรในหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นในบางภาคส่วนที่ส�าคัญ 

  ต้องเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (Free Float) อย่างน้อย 25% ของหุ้นทั้งหมดและครึ่งหนึ่งของจ�านวน

หุ้นต้องขายให้กับชาวภูมิบุตร

 ในการระดุมทุนครั้งต่อไป มีข้อก�าหนดใหม่ ดังนี้

  ยกเลิกข้อก�าหนดสัดส่วน 30% ของชาวภูมิบุตรในหุ้นทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นในบางภาคส่วนที่ส�าคัญ  

  ไม่มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับ Free Float (ตามข้อ 2 ข้างต้น) ยกเว้นในกรณี Reverse-Takeover และในกรณีมีหุ้น

ใหม่ที่มีสิทธิควบคุมกิจการ

 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรซื้ออสังหำริมทรัพย์ของชำวต่ำงชำติ

 Acquisition of Properties (“EPU Guideline”) ของส�านักงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ (Economic Planning 

Unit : EPU) ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรี ก�าหนดให้การซ้ืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านริงกิตขึ้นไป  

อนัเป็นเหตใุห้สดัส่วนการถอืหุน้ของชาวภมูบิตุร และ/หรอืของรฐับาลลดน้อยลงไป จะต้องได้รบัอนมุตัจิาก EPU ก่อน 

ส่วนการซือ้อสงัหารมิทรพัย์อืน่ๆ รวมทัง้การซือ้ขายระหว่างชาวต่างชาตแิละผูท้ีไ่ม่ใช่ชาวภมิูบตุรไม่ต้องขออนมัุตจิาก 

EPU โดยไม่จ�ากัดมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ส�านักงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติได้ก�าหนดอสังหาริมทรัพย์ 11 ประเภท

ที่ไม่ต้องขออนุมัติจาก EPU ได้แก่ การซื้อที่ดินของบริษัทอุตสาหกรรมในกิจกรรมอุตสาหกรรม การซ้ือที่พักอาศัย 

ภายใต้โครงการ “Malaysia My Second Home Programme” การซื้ออสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวณของ Multimedia 

Super Corridor (MSC) ของบรษิทัส�าหรบัเป็นทีต่ัง้ส�านกังานหรอืท่ีพกัอาศยัของพนกังาน รวมท้ังการซือ้อสงัหารมิทรพัย์

ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมพิเศษจากรัฐบาล อาทิ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (International Procurement 

Centre) ส�านักงานใหญ่ปฏิบัติการ (Operational Headquarters) ส�านักงานตัวแทน (Representative Office) หรือ 

สถานภาพด้านชีวภาพ (BioNexus Status)
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 การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องขออนุมัติจาก EPU ภายใต้เงื่อนไขการถือหุ้นและเงินทุนท่ีช�าระแล้ว ประกอบ 

ด้วย 3 กรณีคือ 

  กรณีชาวภูมิบุตรมีหุ้นอย่างน้อย 30% ของหุ้นทุนเรือนหุ้น (Issued Share Capital) 

  กรณีบริษัทในประเทศที่ชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของมีทุนที่ช�าระแล้วมีมูลค่า 100,000 ริงกิตขึ้นไป

  กรณีบริษัทในประเทศที่บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของมีทุนที่ช�าระแล้วมีมูลค่า 250,000 ริงกิตขึ้นไป

 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ในบางกรณีต้องขออนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลและ

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ส�าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม มูลค่า 500,000 ริงกิตขึ้นไป

  ที่ดินทางการเกษตร มูลค่า 500,000 ริงกิตขึ้นไป

  ที่พักอาศัยมูลค่า 500,000 ริงกิตขึ้นไป (ณ วันที่ 1 มกราคม 2553)

 อนึ่ง ในเดือนตุลาคม 2556 ได้มีการประกาศไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติครอบครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 

ต�่ากว่า 1 ล้านริงกิต โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557

 นโยบำยเสรีภำคบริกำร

 มาเลเซียได้มีการเปิดเสรีภาคบริการ 27 สาขา  

เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน 2552 โดยมีผลบังคับใช้

ทนัท ีและได้ยกเลกิข้อก�าหนดสดัส่วนหุ้น 30% ของชาว

ภูมิบุตรในสาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม บริการ

ด้านการท่องเที่ยว บริการด้านการขนส่ง บริการด้าน

ธุรกิจ และบริการด้านคอมพิวเตอร์ และบริการอ่ืนที่

เกีย่วข้อง นอกจากนัน้ ในงบประมาณปี 2555 มาเลเซยี

ยังได้เปิดเสรีในกิจกรรมด้านบริการอ่ืนๆ อีก 17 

ประเภท ได้แก่ โทรคมนาคม การศึกษา สุขภาพ และ

วิชาชีพ ขณะเดียวกันได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ส�าหรับอนุมัติและจัดตั้งการลงทุนในธุรกิจบริการ  

(National Committee for Approval of Investment in 

Service Sector) อยู่ใต้สังกัด MIDA ยกเว้นการลงทุน 

ในธุรกิจบริการด้านการเงิน การขนส่งทางอากาศ

สาธารณูปโภคเขตระเบยีบพฒันาเศรษฐกจิ (Economic 

Development Corridors) เขตระเบียงเศรษฐกิจ

มลัตมิเีดยี (Multimedia Super Corridor : MSC) กจิการ

เกีย่วเนือ่งกบัสถานภาพด้านชวีภาพ (Bionexus Status) 

และการกระจายสินค้า นอกจากนั้นยังมีมาตรการส่ง

เสริมให้มาเลเซียเป็นศูนย์การเงินอิสลามนานาชาติ 

(International Islamic Financial Hub)
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 (6)  สิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงใจด้ำนกำรลงทุน 

จำกต่ำงประเทศ

 Malaysia Investment Development Authority 

(MIDA) ได้ก�าหนดสิ่งจูงใจ (Incentives) ด้านการลงทุน

ส�าหรับบริษัทที่จะลงทุนในโครงการใหม่หรือขยาย

กิจการหลายประเภท ได้แก่ สิทธิประโยชน์ลดหย่อน

ภาษีเงนิได้ถ้าเข้าข่าย Pioneer Status หรอืการลดหย่อน

ภาษีอากรส�าหรับทุน (Investment Tax Allowances) 

การลดหย่อนภาษีอากรในรปูแบบต่างๆ  การตัง้โรงงาน

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของรัฐ สิทธิในการได้รับเงิน

ช่วยเหลอืหรือเงนิกู ้(Concessional Grants and Loans) 

จากองค์กรรัฐ การลงทุนในแหล่งที่ด้อยพัฒนาของ

ประเทศจะได ้รับสิทธิพิ เศษเช ่นเดียวกันบวกกับ 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ในการน�าธุรกิจสู่ท้องถิ่นนั้นๆ 

 นอกจากนั้น รัฐบาลยังให้สิ่งจูงใจในการลงทุน

ประเภท ธรุกจิไฮ-เทคในเขตระเบยีงเศรษฐกจิมลัตมิเีดยี          

(Multimedia Super Corridor (MSC)) เขตระเบียงการ

พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Deveolpment Corridors) 

และวสิาหกจิขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME) กจิกรรม

อ่ืนๆ ที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ  

การเงินแบบอิสลาม ธุรกิจการร่วมลงทุน (Venture 

Capital) บริการท่องเที่ยว การเกษตรบางประเภท  

การปิโตรเลียม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์

และเครื่องจักรพิเศษ การลดการใช้พลังงาน และ 

การปกป้องสิ่งแวดล้อม สิทธิพิเศษในบริการด้าน 

การเงนิ Offshore  ทีเ่มอืงลาบวน สทิธปิระโยชน์ในการ

จดัตัง้ส�านกังานใหญ่ปฏบิตักิาร (Operational Headquater) 

ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (international 

Procurement Centre) ศนูย์กระจายสนิค้า (Distribution 

Centre) และศูนย์การจัดการด้านการเงิน (Treasury 

Management Centre)

 (7) กำรควบคุมเงินตรำต่ำงประเทศ 

 มาเลเซียมีระบบปริวรรตเงินตราเสรีเพื่อความเสมอภาคส�าหรับหุ้นส่วนการค้า การควบคุมและกฎระเบียบของ

ธนาคารแห่งชาติเป็นไปเพื่อช่วยธนาคารพาณิชย์ในการควบคุมการช�าระหนี้และรายรับจากธุรกิจระหว่างประเทศ

เท่านั้น บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศมาเลเซีย (Non-Resident Company) สามารถโอน 

เงินตราต่างประเทศเข้าหรือออกจากมาเลเซียได้อย่างเสรี โดยไม่จ�ากัดจ�านวน แต่ส�าหรับผู้ที่น�าเงินสกุลต่างประเทศ

เข้าหรือออกจากประเทศด้วยตนเอง (Individual) สามารถน�าเข้าหรือออกได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ
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ข้อก�าหนดและวิธีการจัดตั้งธุรกิจ

 (1) รูปแบบกำรจัดตั้งธุรกิจ 

 บริษัทที่จะท�าธุรกิจในมาเลเซียได้ต้องจดทะเบียนกับส�านักงานทะเบียนบริษัท (Companies Commission of 

Malaysia : SSM) โดยปกติบริษัทจากต่างประเทศสามารถท�าธุรกิจในมาเลเซียได้ในรูปแบบต่างๆ กัน ประกอบด้วย

  จัดตั้งบริษัทจดทะเบียนในมาเลเซียเป็นบริษัทใหม่หรือบริษัทในเครือ (Subsidiaries) ในสถานภาพเป็น Resident 

Company

  ซื้อหุ้นทั้งหมดหรือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทมาเลเซียที่ตั้งอยู่แล้ว

  ร่วมทนุกับบริษทัมาเลเซยีหรือชาวมาเลเซยีในรปูแบบของการถอืหุน้ในบรษัิทร่วมทนุ (Joint Venture Company) 

ซึ่งตั้งขึ้นใหม่

  จดทะเบียนในสถานะบรษิทัต่างประเทศในรปูแบบส�านกังานสาขา (Branch) ส�านกังานภมูภิาค (Regional Office) 

หรือ ส�านักงานใหญ่ปฏิบัติการ (Operational Headquaters : OHQ) ในสถานภาพเป็น Non-Resident Company

 บรษิทัใหม่หรอืบรษิทัในเครอื (Resident Company) 

และส�ำนักงำนสำขำ (Non-Resident Company)

 รัฐบาลมาเลเซียส ่งสริมการจัดตั้ งบริษัทใน

มาเลเซียหรือบริษัทในเครือ (Subsidiaries) มากกว่า

ส�านักงานสาขา (Branch) โดยส�านักงานสาขาต้อง 

จดทะเบยีนเช่นเดยีวกบับรษิทัในเครอืและจะต้องช�าระ

 ส�ำนักงำนตัวแทน (Representative Office) และส�ำนักงำนภูมิภำค (Regional Office)

 บริษทัต่างประเทศทีท่�าธรุกจิเกีย่วกบัการอตุสาหกรรมและภาคบรกิารสามารถตัง้ส�านกังานตวัแทนหรอืส�านกังาน

ภูมิภาคในมาเลเซีย ได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับส�านักงานทะเบียนบริษัท (SSM) แต่ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน

ภาษอีากรเหมอืนบริษทัจดทะเบยีนในมาเลเซีย แต่ไม่มสีทิธิขอรบัสิทธิประโยชน์ทางภาษ ี แม้ว่าจะต้องเสียภาษีรายได้

เหมือนกันก็ตาม นอกจากน้ัน ยังต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์แหล่งรายได้ที่มาจากแหล่งนอกประเทศด้วย กรณีที่

ส�านักงานสาขาตัดสินใจจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นบริษัทในเครือนั้น ในการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถ

น�าส่วนขาดทุนของกิจการของส�านักงานสาขามาเป็นส่วนหนึ่งในการจดทะเบียนได้ ท้ังนี้ การที่จะเลือกต้ังบริษัทใน

รูปแบบส�านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือมักจะข้ึนอยู่กับระบบภาษีอากรของประเทศเจ้าของบ้าน ถ้าประเทศ

เจ้าของบ้านเก็บภาษีท่ัวโลกจากบริษัทจดทะเบียนในประเทศ (Resident Company) ก็ควรท่ีจะเปิดเป็นส�านักงาน

สาขา (Branch) ก่อน (ในช่วงแรกเริ่มที่มีการขาดทุน) และในระยะถัดไปจึงเปลี่ยนเป็นบริษัทในเครือ (เม่ือบริษัท 

เริ่มมีก�าไร)
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หลกัทีร่บัผดิชอบด้านการลงทนุคอื Malaysian Investment Development Authority (MIDA) โดยปกตใิบอนญุาตมอีายุ 

2 ปี อย่างไรก็ตาม ส�านักงานทั้งสองประเภทนี้ไม่ต้องเสียภาษีในมาเลเซีย แต่ส�านักงานตัวแทนจะต้องไม่ท�าธุรกิจใน

เชิงพาณิชย์

 รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมให้บริษัทต่างประเทศตั้งส�านักงานใหญ่ปฏิบัติการ (Operational Headquaters : OHQ) 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ (International Procurement Centre) และศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค  

(Regional Distribution Centre) ในมาเลเซีย โดยให้สทิธปิระโยชน์ในการยกเว้นภาษรีายได้เป็นระยะเวลา 10 ปี อย่างไรกต็าม 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ

 กำรจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนในประเทศ

 บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทใน

มาเลเซยีส่วนใหญ่นิยมจัดตัง้เป็นบรษิทัจ�ากดั (Company 

Limited by Shares) เน่ืองจากความรับผิดชอบใน 

หน้ีสินจ�ากัดแค่ส่วนของหุน้ค้างจ่ายเท่านัน้ บรษิทัจ�ากดั

อาจจดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเอกชน (Sendirian  

Berhad หรือ Sdn. Bhd.) หรือบริษัทจ�ากัดมหาชน 

(Berhad หรือ Bhd.) ก็ได้ โดยบริษัทจ�ากัดเอกชนจะ

ก�าหนดจ�านวนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 ราย และจ�ากัดสิทธิ

การโอนหุน้และไม่พึง่ทุนจากสาธารณะไม่ว่าในรปูแบบ

ของหุ้นหรือหนี้ ส่วนบริษัทมหาชนสามารถออกหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจ�ากัดในรูป

แบบเอกชนอาจปรบัเปลีย่นเป็นบรษิทัจ�ากดัมหาชนใน

ภายหลังหรือในทางกลับกัน

 เงื่อนไขส�ำคัญในกำรจดทะเบียนจัดตั้งเป็น

บริษัทในประเทศ 

 (1) จ�านวนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน

 (2) จ�านวนกรรมการบริหารอย่างน้อย 2 คน 

 (3) มเีลขานุการบรษิทั (Company Secretary) ซึง่มี

คุณสมบัติดังนี้

 ทัง้นี ้ กรรมการบรหิารและเลขานกุารบรษิทัต้องเป็นผูท้ีใ่ช้เวลาส่วนใหญ่พ�านกัในมาเลเซยี หรอืพ�านกัในมาเลเซยี

เพยีงแห่งเดียว หรือเป็นผู้มถีิน่พ�านกัถาวรในมาเลเซยี (Permanent Resident) นอกจากนี ้บรษิทัต้องแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีในมาเลเซีย บริษัทต้องมีส�านักงานที่จดทะเบียนในมาเลเซียเพื่อท�าหน้าที่เก็บ

เอกสารและด�าเนนิการด้านบญัชขีองบรษิทัตามกฎหมาย ช่ือของบรษิทัจะต้องเป็นตวัอกัษรโรมัน (Romanised) ทีเ่หน็

เด่นชัด มีเลขที่จดทะเบียนบนตราของบริษัท (Seal) และในเอกสารของบริษัท อนึ่ง บริษัทจะจัดการหุ้นของตนเอง 

ไม่ได้และไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทแม่ (Holding Company) หุ้นของบริษัทจ�ากัดมหาชน 1 หุ้นจะมีสิทธ์ิออก 

เสียงได้ 1 เสียงในการประชุมสามัญของบริษัท แต่บริษัทจ�ากัดเอกชนอาจให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการออกเสียงแตกต่าง

กันไปได้

  เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ ซึ่งก�าหนดโดย

กระทรวงการค้าภายใน สหกรณ์และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives 

and Consumerism : MyCC) หรือ

  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตจากส�านักงานทะเบียน

บริษัทมาเลเซีย (SSM) 
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 ขั้นตอนกำรจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนในประเทศ

 การจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ ในมาเลเซียจะต้องจดทะเบียนกับ SSM โดยมีขั้นตอนคือ         

 1.  จะต้องจองชื่อบริษัทที่จะจัดตั้งกับ SSM โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 13A และยื่นต่อ SSM  โดยชื่อนั้น

จะต้องไม่ซ�า้กับบรษิทัอืน่ทีไ่ด้จดทะเบยีนไปแล้ว  ทัง้นี ้ ชือ่ทีจ่องไว้ส�าหรบัใช้ในการจดทะเบยีนบรษิทัต่างชาตคิวรเป็น

ชือ่เดียวกนักบัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศแหล่งก�าเนดิ พร้อมทัง้จ่ายค่าธรรมเนียม 30 รงิกติ การจองชือ่บรษิทัและช�าระ

ค่าธรรมเนียม สามารถด�าเนินการผ่านทาง On-Line ได้ โดย SSM ใช้เวลาการพิจารณา 1 วัน

 2.  หากชื่อที่จองไว้ส�าหรับจดทะเบียนต่อ SSM ได้รับอนุมัติแล้วก็จะถูกส�ารองไว้เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวัน

ที่ได้รับอนุมัติจาก SSM  

 3.  ยื่นเอกสารส�าคัญให้แก่ SSM หลังการอนุมัติชื่อบริษัท ได้แก่

   หนังสือบริคณห์สนธิและกฎบัตรของบริษัท

   หนังสือแสดงความจ�านงตามแบบฟอร์ม 6 (Statutory Declaration of Compliances–Form 6)   

   ปฏิญญาตามกฎหมายตามแบบฟอร์ม 48A (Statutory Declaration) ของกรรมการ/ผู้ก่อตั้งบริษัท  

(Promotor-Form 48A) และ 

   เอกสารประกอบอืน่ ๆ  ได้แก่ แบบฟอร์ม 13A ตวัจรงิ ส�าเนาจดหมายอนมัุตชิือ่บรษัิทจาก SSM ส�าเนาบัตร

ประจ�าตัวของกรรมการบริหารแต่ละคนและเลขานุการบริษัท หรือส�าเนาหนังสือเดินทางถ้ากรรมการบริหารเป็นชาว 

ต่างชาติ นอกจากนั้น เลขานุการของบริษัทต้องเป็นสมาชิกในองค์กรตามที่ก�าหนด หรือผู้ได้รับใบอนุญาตจาก SSM 

 เมื่อได้รับหนังสือส�าคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate OfIncorporation) แล้ว บริษัทจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

ซึง่สามารถด�าเนนิกจิการต่างๆ  ในฐานะบรษิทัจ�ากดั สามารถจะฟ้องหรอืถกูฟ้องได้ มสีทิธติามกฎหมายท่ีจะครอบครอง 

ทีด่นิ และสมาชกิมคีวามรบัผดิชอบในหน้ีสนิของบรษิทัในกรณมีกีารล้มเลกิกจิการตามพระราชบญัญตั ิCompany Act 

1965 ปัจจุบันการจดทะเบียนบริษัทสามารถแล้วเสร็จได้ภายใน 1 วัน เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์รวมการปฏิบัติหน้าที่

เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553
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หมายเหตุ  *  การยื่นขอชื่อบริษัทเพียงอย่างเดียว อาจท�าได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัท

             ** ระยะเวลาที่ใช้ด�าเนินการคิดตั้งแต่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจนถึงเวลาออกใบส�าคัญ  

ที่มา : www.ssm.com.my

 กำรจดทะเบียนในสถำนะบริษัทต่ำงประเทศ

  ขัน้ตอนการจดทะเบยีนในสถานะบรษิทัต่างประเทศตามประมวลกฎหมายพระราชบญัญตั ิCompany Act 1965 

ดังนี้

 1. ผู้ขอจดทะเบียนต้องค้นหาว่าชื่อบริษัทที่ต้องการจดซ�้ากับชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้วหรือไม่ โดยชื่อของบริษัท 

ต่างชาติท่ีใช้ควรเป็นชื่อเดียวกันกับช่ือบริษัทในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนต้องย่ืน Form 13A กับ SSM พร้อม 

ค่าธรรมเนียม 30 ริงกิตต่อชื่อบริษัทหน่ึงชื่อ เมื่อชื่อที่ขอได้รับการอนุมัติแล้ว มีเวลาด�าเนินการจดทะเบียนภายใน 

เวลา 3 เดือน

 2. หลังการได้รับอนุมัติ ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ต่อ SSM ภายใน 3 เดือนหลังการอนุมัติชื่อ 

  2.1 ส�าเนาเอกสารการจดทะเบยีนวสิาหกจิ (Incorporation) หรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน (Registration) 

ของบริษัทต่างประเทศที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง

  2.2 ส�าเนาเอกสารกฎบัตร (Charter) ข้อบังคับ (Statute) หรือหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 

(Memorandum and Articles of Association) หรือเอกสารอื่นๆ ที่ได้ระบุองค์ประกอบไว้ตามกฎหมายที่ได้รับการ

รับรองความถูกต้อง

  2.3 แบบฟอร์ม 79 กรอกรายละเอยีดปลกีย่อยเกีย่วกบักรรมการบรหิารและการเปลีย่นแปลงในรายละเอียด

เหล่าน้ัน ถ้ารายช่ือข้างต้นรวมกรรมการบริหารซ่ึงพ�านักอยู่ในมาเลเซียเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารในประเทศ

ของบริษัทต่างประเทศต้องแนบหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งได้บันทึกอ�านาจในการท�าการหรือการท�าการแทนบริษัท 

ต่างประเทศมาแสดงให้แก่ SSM ด้วย

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัท

ธุรกรรม ระยะเวลำที่ใช้

การจดทะเบียน 1 วัน

การเปลี่ยนสถานภาพ 1 วัน

การเปลี่ยนชื่อบริษัท 1 วัน

การเริ่มเปิดบริษัทมหาชน 1 วัน

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหุ้นใหม่ (Registration of Charge) 2 วัน

การอนุมัติ Trust Deed (Approval of A Trust Deed) 5 วัน

การจดทะเบียนหนังสือชี้ชวน 3 วัน

การยกเลิกการรับรองส�าเนาเอกสารของบริษัท 30 นาที

การรับรองส�าเนาเอกสารของบริษัท    1 ชั่วโมง
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  2.4 บันทึกการแต่งตั้งหรือการมอบอ�านาจ

ตามกฎหมายให้บุคคล (หรือหลายคน) ซึ่งพ�านักอยู่ใน

มาเลเซีย ในการที่จะรับหมายแจ้งใดๆ แทนบริษัทต่าง

ประเทศ 

  2.5 แบบฟอร์ม 80 (ค�าสาบานตามกฎหมาย 

(Statutory Declaration)) ของตัวแทนของบริษัทต่าง

ประเทศ และเอกสารเพิม่เตมิ ประกอบด้วย แบบฟอร์ม 

13A ฉบับตัวจริง และส�าเนาหนังสือจาก SSM อนุมัติ

ชื่อของบริษัทต่างประเทศ

   ในกรณีเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนดังที่

กล่าวมาข้างต้นเป็นภาษาอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ภาษา Bahasa 

Malaysia หรอืภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษา Bahasa  

Malaysia หรอืภาษาองักฤษก่อน พร้อมค�ารบัรองความ

ถูกต้อง

 3. บริษัทต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบยีนการเริม่ตัง้ธรุกจิในมาเลเซยีให้แก่ SSM โดยใน

การค�านวณค่าธรรมเนียมให้ใช้มูลค่าทุนเรือนหุ ้น  

(Nominal Share Capital) ของบริษัทต่างประเทศ 

เป็นหลกั ซึง่จะต้องค�านวณเป็นสกลุเงนิตราของมาเลเซยี  

(ริงกิต) ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น กรณีที่บริษัท

ต่างประเทศไม่แจ้งมูลค่าทุนเรือนหุ้น (Share Capital)  

ค่าธรรมเนยีมทีต้่องจ่ายให้ SSM ให้คดิเป็นจ�านวนคงที่ 

คือ 1,000  ริงกิต

 ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตั้งธุรกิจ

 SSM ก�าหนดให ้บริษัทจ�ากัดต ้องช�าระเงิน 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งขึ้นอยู่

กับมูลค่าทุนจดทะเบียน (Authorised Share Capital)  

โดยเริม่ตัง้แต่ 1,000 รงิกติ ส�าหรบัทุนจดทะเบยีนมลูค่า 

ไม่เกิน 100,000 ริงกิต จนถึง 70,000 ริงกิต ส�าหรับทุน

จดทะเบียนมูลค่าเกิน 100 ล้านริงกิต

 4.  SSM จะออกใบส�าคญัในการจดทะเบียนบรษิทั 

(Certificate of Registration) หลังจากด�าเนินการตาม

กฎข้อบังคับและส่งมอบเอกสารเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทหรือตัวแทน 

บรษิทัต่างประเทศต้องท�าตามประมวลกฎหมายบรษิทั 

2508 (Company Act 1965) ในกรณมีกีารเปลีย่นแปลง

ใดๆ ในรายละเอียดของบริษัท ชื่อบริษัท หรือการ

เปล่ียนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องรายงาน

ให้ SSM ทราบภายในเวลาหนึ่งเดือนนับจากการ

เปลีย่นแปลงนัน้ ๆ  พร้อมจ่ายค่าธรรมเนยีม นอกจากนัน้

ทกุบรษิทัจะต้องเกบ็บนัทกึบญัชทีีถ่กูต้อง และรายงาน

รายได้ประจ�าปีต่อ SSM ทุกปี กรณีต้องการความช่วย

เหลือเพิ่มเติมบริษัทต ่างประเทศควรปรึกษากับ

ทนายความและอยัการ นกับญัช ีหรอืเลขานกุารบรษิทั
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ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตั้งธุรกิจ

หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน :  1 เหรียญสหรัฐฯ = 3.20 ริงกิต  

ที่มา : Companies Act 1965 (Act 125) & subsidiaries legislations, www.ssm.com.my 

ริงกิต เหรียญสหรัฐฯ

การจองชื่อบริษัท 30 9

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทุนเรือนต้น (Nominal Share Capital)

100,000 ริงกิตหรือต่�ากว่า US$31,250) 1,000 313

100,001-500,000 ริงกิต US$31,250-US$156,250) 3,000 938

500,001-1 ล้านริงกิต (US$156,250-US$312,500) 5,000 1,563

1,000,001-5 ล้านริงกิต (US$312,500-US$1.6 ล้าน) 8,000 2,500

5,000,001-10 ล้านริงกิต (US$1.6 ล้าน-US$3.13 ล้าน) 10,000 3,125

10,000,001-25 ล้านริงกิต (US$3.13 ล้าน-US$7.81 ล้าน) 20,000 6,250

25,000,001-50 ล้านริงกิต (US$7.81 ล้าน-US$15.63 ล้าน) 40,000 12,500

50,000,001-100 ล้านริงกิต (US$15.63 ล้าน-US$31.25 ล้าน) 50,000 15,625

100 ล้านริงกิต (US$15.63 ล้าน) ขึ้นไป 70,000 21,875
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หมายเหตุ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน : 1 เหรียญสหรัฐฯ = 3.20 ริงกิต

ที่มา : Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA)  www.maicsa.org.my

 (1) กำรขออนุมัติโครงกำรลงทุน

 พระรำชบัญญัติควำมร่วมมือในด้ำนอุตสำหกรรม 2518 (Industrial Co-Ordination Act (ICA) 1975)

 ตามประมวลกฎหมาย Industrial Co-Ordination Act 1975 บริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทุน ผู้ถือหุ้น 

(Shareholders’ Funds) เกิน 2.5 ล้านริงกิต หรือจ้างพนักงานมากกว่า 75 ราย ต้องยื่นขอใบอนุญาตในการผลิต 

(Manufacturing Licence) จาก MIDA

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนเลขำนุกำร (Company Secretariat Services)

RM US$

การจดทะเบียนบริษัทจ�ากัดเอกชน หรือ Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) 2,000 625

การจดทะเบียนบริษัทจ�ากัดมหาชน หรือ Berhad (Bhd.) 3,500 1,094

ค่าธรรมเนียมประจ�าเดือน ค่าจ้าง (Professional Fee) ค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า 

(Retaining Fee)

ริงกิต US$ ริงกิต US$

บริษัทเอกชน

1 กรณีหยุดกิจการชั่วคราว 50 16 100 31

2 กรณีด�าเนินการบางส่วน 100 31 150 47

3 กรณีด�าเนินการเต็มที่ 150 47 300 94

บริษัทมหาชน

1 กรณีไม่อยู่ในตลาดหุ้น 200 63 750 234

2 กรณีอยู่ในตลาดหุ้น 300 94 2,000 625

ค่าธรรมเนียม ค่าปรึกษา และค�าแนะน�า 

(ขั้นต่�าต่อชั่วโมง)

300 ริงกิต (US$94) ต่อชั่วโมง หรือเศษของชั่วโมง (ตามแต่จะ

ตกลงกัน)

โครงการส่งเสริมการลงทุน
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 แนวทำงในกำรขออนุมัติโครงกำร

 ในการขออนุมัติโครงการลงทุน บริษัทต้องไม่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour Intensive 

Industry) โดยต้องมีสดัส่วนการลงทนุต่อพนกังาน (Capital Investment/Employee-C/E Ratio) ไม่น้อยกว่า 55,000 รงิกติ 

ต่อราย ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

   ธุรกิจมีกระบวนการผลิตเพิ่มมูลค่า (Value Added) มากกว่า 30%

   ธุรกิจมีสัดส่วนของพนักงานในระดับผู้จัดการ ช่างเทคนิค และผู้คุมงาน (Managerial, Technical and  

   Supervisory (MTS) Index) มากกว่า 15%

   จัดอยู ่ในประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งอยู ่ในรายชื่อประเภทกิจกรรมที่ได้รับการ 

   ส่งเสริมการลงทุน 

   บริษัทที่เพิ่งขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการผลิต (โดยได้รับการยกเว้นมาก่อน)  

 นอกจากนี้ บริษัทที่จดทะเบียนแล้ว หากต้องการขยายก�าลังการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์โดยการผลิต 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จะต้องขออนุญาตการขยายกิจการต่อ MIDA

 (3) สิทธิประโยชน์ส�ำหรับโครงกำรในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต

 สิทธิประโยชน์หรือสิ่งจูงใจด้านภาษีอากรส�าหรับบริษัทที่ลงทุนในภาคการผลิตมี 2 ประเภท คือ Pioneer Status 

(สถานภาพการเป็นผู้ริเริ่ม) และ Investment Tax Allowance (การลดหย่อนภาษีอากรด้านการลงทุน) โดยการจะเลือก

สิง่จงูใจประเภทใดขึน้อยูก่บัสิง่ทีน่กัลงทนุให้ความส�าคญัในล�าดบัต้นๆ ได้แก่ การเพิม่มลูค่า (Value Added) เทคโนโลยี

ที่ใช้ และการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรม (Industrial Linkages) กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

ส่งเสริม (ดูภาคผนวก : รายชื่อกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม-รายการทั่วไป ท้ายบท)

 1. Pioneer Status บรษิทัทีไ่ด้รบัพจิารณาเข้าข่าย  

Pioneer Status ในกรณทีัว่ไปจะได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้

ส่วนหนึ่ง โดยช�าระภาษีเงินได้เพียงร้อยละ 30 ของ 

รายได้พึงประเมิน (Statutory Income) เป็นระยะเวลา 

5 ปี นบัจากวนัแรกทีมี่ระดบัการผลติถงึร้อยละ 30 ของ

ก�าลังการผลิตทั้งหมด 

 (2) สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน (Investment Incentives)

 MIDA มีการให้สิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ

ลงทุน (Promotion of Investments Act 1986) พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (Income Tax Act 1967) พระราชบัญญัติ

ศุลกากร (Customs Act 1967) พระราชบัญญัติภาษีการขาย (Sales Tax Act 1972) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

(Excise  Act 1976) และพระราชบัญญัติเขตปลอดอากร (Free  ZonesAct  1990) กฎหมายเหล่านี้ครอบคลุม ทั้งภาค 

การผลิต เกษตรกรรม บริการทางธุรกิจและวิชาชีพ  ท่องเที่ยว การค้นคว้าและวิจัย (R&D) การฝึกอบรม และการ

คุม้ครองรกัษาสิง่แวดล้อม  ทัง้น้ีสทิธปิระโยชน์ด้านภาษทีางตรง  คอืการลดหย่อนภาษเีงนิได้ส่วนหนึง่หรอืทัง้หมดจาก

จ�านวนที่ต้องจ่ายจริงภายในเวลาที่ก�าหนด ส่วนภาษีทางอ้อม ได้แก่ การยกเว้นภาษีสินค้าเข้า ภาษีการขาย และภาษี

สรรพสามิต

 หมายเหต ุ: รายได้พงึประเมิน (Statutory Income) 

หมายถึง  รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อม 

นอกจากนั้น ค ่าใช ้จ ่ายในการลงทุนที่ยังค ้างอยู ่  

(Unabsorbed Capital Allowance) หรือการขาดทุน

สะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างการได้รับสิทธิประโยชน์นี้

สามารถยกยอดไปหักจากรายได้หลังส้ินสุดสิทธิ

ประโยชน์ Pioneer Status ได้
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 (4) สิทธิประโยชน์ส�ำหรับโครงกำรเทคโนโลยีขั้นสูง 

 บริษัทที่ด�าเนินโครงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หมายถึง บริษัทที่ด�าเนินกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามที่ระบุไว้ใน

บัญชีรายการท่ีก�าหนด หรือผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการส่งเสริมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่หรือที่เพิ่งถูกค้นพบ (ดูภาค

ผนวกท้ายบท : รายชื่อกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม-ส�าหรับบริษัทที่เข้าข่ายบริษัทไฮ-เทค) บริษัทที่ถูก

จัดให้อยู่ในประเภทบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

 4.1 ได้รับสิทธิ์  Pioneer Status  โดยจะได้ยกเว้นภาษีเงินได้ 100% จากรายได้พึงประเมิน (Statutory Income) 

เป็นเวลา 5 ปี เงินส�ารองค่าเสื่อมซึ่งยังค้างอยู่และขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน Pioneer 

Status สามารถน�ามาหักกับรายได้หลังช่วงได้รับสิทธิประโยชน์นี้ได้ หรือ

 4.2 การลดหย่อนภาษีส�าหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Tax Allowance) ส�าหรับโรงงานและเครื่องจักร

ทีเ่กดิขึน้ภายใน 5 ปีหลงัจากเริม่มค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกบัโรงงานและเครือ่งจกัร การลดหย่อนภาษอีาจน�ามาหกักบัรายได้ที่

ต้องเสยีภาษใีนแต่ละปี 100% ส่วนทีเ่หลอืให้น�ามาหกัจากรายได้ในปีต่อไปจนกว่าจะได้รบัการลดหย่อนภาษคีรบถ้วน   

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

   ค่าใช้จ่ายในด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 1% ของมูลค่าขาย 1 ปี  

และมีเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ เพื่อใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้

   มีพนักงานด้านวิทยาศาสตร์และพนักงานทางเทคนิค ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี  

มีจ�านวนอย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 15 ของจ�านวนพนักงานของบริษัททั้งหมด

 (5) สิทธิประโยชน์ส�ำหรับโครงกำรด้ำนยุทธศำสตร์

 โครงการด้านยุทธศาสตร์ คือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่มีความส�าคัญในระดับชาติ  

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหนักซึ่งให้ผลในระยะยาว ใช้เทคโนโลยีในระดับสูง มีขนาดใหญ่

ครบวงจร (Integrated) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในวงกว้าง และส่งผลกระทบที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ โครงการในลักษณะนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

   ได้รบัสทิธิ ์Pioneer Status ซึง่ได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้ 100% จากรายได้พงึประเมนิ (Statutory Income) 

เป็นเวลา 10 ปี การหักค่าเสื่อมซึ่งยังค้างอยู่และขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน Pioneer 

Status นี้ สามารถน�ามาหักกับรายได้ภายหลังการได้รับสิทธิประโยชน์ได้ หรือ

   การลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านโรงงานและเครื่องจักร (Investment Tax Allowance) 

100% ที่เกิดขึ้นภายใน 5 ปี นับจากวันแรกที่เริ่มมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้ การลดหย่อนภาษีอาจน�ามาหักกับรายได้สุทธิ

ในแต่ละปี 100% ส่วนที่เหลือให้น�ามาหักจากรายได้ในปีต่อไป จนกว่าจะครบจ�านวนที่ได้รับการลดหย่อนภาษี

 2. Investment Tax Allowance กรณีบริษัทไม่

ต้องการรับสิทธิประโยชน์แบบ Pioneer Status บริษัท

อาจขอรับสิทธิประโยชน์แบบ Investment Tax  

Allowance (ITA) โดยรับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 60 

ของค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เข้าข่าย (ได้แก่ ตัวโรงงาน 

อาคาร  เครือ่งจกัรเครือ่งมอืทีใ่ช้ในโครงการทีไ่ด้รบัการ

ส่งเสรมิ) ทีเ่กดิขึน้ในเวลา 5 ปีนบัจากวนัแรกทีม่ค่ีาใช้จ่าย

ที่เข้าข่ายนี้เกิดข้ึน บริษัทสามารถน�าส่วนลดภาษีนี้ไป

หักจากรายได้สุทธิในแต่ละปีได้ถึง 70% ของเงินได ้

สุทธิที่น�าไปค�านวณภาษี (รายได้พึงประเมิน) ส่วนที ่

เหลือให้ยกยอดไปหักลดในปีถัดไปได้ จนกว่าจะหักลด 

หย่อนภาษีได้ทั้งหมด ส่วนเงินได้ท่ีเหลืออีก 30%  

แต่ละปีเป็นส่วนทีบ่รษิทัจะต้องเสียภาษเีงนิได้ตามอตัรา 

ที่ก�าหนด
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 (6) สิทธิประโยชน์ส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม (SME)

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  

หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในมาเลเซีย (Resident 

Company) มีทุนที่ช�าระแล้วมูลค่า 2.5 ล้านริงกิตหรือ

ต�่ากว่าในปีประเมินภาษี และไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของบริษัทที่ใหญ่กว่าซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วมากกว่า 2.5 

ล้านริงกิต ค�าจ�ากัดความนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ประเมิน

ภาษปีี 2552 บรษิทัทีเ่ข้าข่าย SME มสีทิธิท์ีจ่ะได้รบัการ

ลดหย่อนภาษีเงินได้อัตรา 20% ของรายได้พึงประเมิน  

(Statutory Income) จ�านวนไม่เกิน 500,000 ริงกิต  

ส่วนรายได้ที่เหลือจะต้องเสียภาษีรายได้ในอัตรา 25%

 บริษัทอุตสำหกรรมขนำดย่อม

 บริษัทอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป ็นบริษัทท่ี 

จดทะเบียนในมาเลเซีย (Resident Company) มีทุน 

ผู ้ถือหุ้นไม่เกิน 500,000 ริงกิต และมีสัดส่วนของ 

ชาวมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 60% มีสิทธิ์ได้รับ

สิทธิประโยชน์ ดังนี้

  ได้รบัสทิธิ ์Pioneer Status โดยได้รบัยกเว้นภาษี

เงนิได้ 100% จากรายได้พงึประเมนิ (Statutory Income) 

เป็นเวลา 5 ปี การหกัค่าเสือ่ม ซึง่ยงัค้างอยูแ่ละขาดทนุ

สะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน  

Pioneer Status อาจน�ามาหักกับรายได้ในช่วงหลังการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ หรือ

  ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินลงทุน (Investment 

Tax Allowance) 60% ของค่าใช้จ่ายลงทนุท่ีได้รบัอนมุตัิ

เป็นเวลาภายใน 5 ปี การลดหย่อนภาษีนี้อาจน�ามาหัก

กับรายได้พึงประเมิน 100% ของแต่ละปี ส่วนที่เหลือ

ให้น�ามาหักจากรายได้ในปีต่อไปจนกว่าจะครบตาม

จ�านวนที่ได้รับการลดหย่อนภาษี

 บริษัทที่เป็นเจ้าของแต่ผู ้เดียวหรือบริษัทท่ีมี 

หุ ้นส่วนมีสิทธ์ิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ในกรณีที่มี 

การจัดต้ังบริษัทจ�ากัดเอกชนใหม่ เพื่อท่ีจะซ้ือกิจการ

หรือการผลิตซึ่งมีอยู่แล้ว และนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม  

2555 เป ็นต ้นไปบริษัทขนาดย่อมที่มีสิทธิ์ ได ้รับ 

สทิธปิระโยชน์ จะต้องมคุีณสมบตั ิคอื (1) ท�ากจิการทีเ่พิม่ 

มูลค่าอย่างน้อย 25% (2) พนักงานด้านจัดการ  

ด้านเทคนคิ และผูค้มุงานต้องมสีดัส่วนอย่างน้อย 20% ของ 

จ�านวนแรงงานทั้งหมด

 รายการกจิกรรมและผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสริม

ส�าหรบับรษิทัขนาดย่อมอยูใ่นภาคผนวก : บรษิทัขนาด

ย่อม หรือ ในรายการทั่วไป (ภาคผนวก : รายการ

กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม-รายการ

ทั่วไป) บริษัทที่เข้าข่ายสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์

นี้ได้ที่ MIDA
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 (7) สิทธิประโยชน์ของโครงกำรประเภทอื่นๆ

 สิทธิประโยชน์ของโครงการประเภทอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการบิน ท่องเที่ยว 

เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนา อุปกรณ์การแพทย์ การฝึกอบรม ธุรกิจบริการ บริการด้านการเดินเรือ

และขนส่ง  ICT อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการ Operational Headquarter ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ

และศูนย์การจัดจ�าหน่าย ตัวแทนส�านักงาน/ภูมิภาค มัลติมีเดีย ศูนย์บริหารจัดการด้านเงินทุน บริการออกแบบด้าน

อุตสาหกรรม  โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันการศึกษาเอกชน (รายละเอียดทาง website : mida.gov.my)

สรุปสิทธิประโยชน์/สิ่งจูงใจในกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศแยกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ

1. Malaysia Investment Development Authority (MIDA)

อุตสำหกรรม ประเภท สิ่งจูงใจ

Pioneer Status และ Investment Tax 

Allowance

E&E ปิโตรเคมีและ 

Oleochemicals  

Food and Agro-Processing

Biotechnology

Pioneer 

Status

การยกเว้น

ภาษีจาก

รายได้

พึงประเมิน

Investment 

Tax 

Allowance

หักจาก

รายได้

พึงประเมิน

ทั่วไป 5 ปี 70% 60% : 5 ปี 70%

ไฮ-เทค 5 ปี 100% 60% : 5 ปี 100%

โครงการ

ยุทธศาสตร์/

โครงการพิเศษ

10 ปี 100%
100% : 

5-10 ปี
100%

นอกจากนั้น ยังได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าและ/หรือภาษีการขาย ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งวัตถุดิบและ

ชิ้นส่วนประกอบที่ใช้โดยตรงในกระบวนการผลิต 
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1. Malaysia Investment Development Authority (MIDA)

อุตสำหกรรม ประเภท สิ่งจูงใจ

โลจิสติกส์

Integrated Logistic Service 

Providers (ILS)

International Procurement 

Centres (IPC)

Regional Distribution Centres (RDC)

ยกเว้นภาษี
ศุลกากร/

ภาษีการขาย

Pioneer Status หรือ Investment Tax 
Allowance

Pioneer 
Status

การยกเว้น
ภาษีจาก
รายได้

พึงประเมิน

Investment 
Tax 

Allowance

การลด
หย่อนภาษี
จากรายได้
พึงประเมิน

เครื่องจักร
และวัตถุดิบ

5 ปี 70% 60% : 5 ปี 70%

เครื่องจักร
และวัตถุดิบ

5 ปี 100% : 10ปี 60% : 5 ปี 70%

เครื่องจักร
และวัตถุดิบ

5 ปี 100% : 10ปี 60% : 5 ปี 70%

การท่องเที่ยว

การศึกษา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Pioneer 
Status

การยกเว้น
ภาษีจาก
รายได้

พึงประเมิน

Investment 
Tax 

Allowance

การลด
หย่อนภาษี
จากรายได้
พึงประเมิน

อุปกรณ์ 5 ปี 70% 60% : 5 ปี 70%

อุปกรณ์ - - 100% : 10ปี 70%

5 ปี 70% 60%: 5 ปี 70%

บริการด้านการเงิน  บริการให้
ค�าปรึกษาส�านักงานภูมิภาคของ 
Business Process 
Outsourcing/Offshoring

10 ปี 5 ปี 100%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mida.gov.my
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4. Malaysian Islamic Financial Centre (MIFC)

โดยท่ัวไปบริการด้านธนาคารและการเงนิ จะไม่เข้าข่ายการได้รบัสทิธปิระโยชน์ ยกเว้นบรกิารด้านการเงนิแบบอสิลาม 

ซึง่ได้รับสิง่จงูใจดังนี้

 1)  การยกเว้นภาษีเกีย่วกบัธรุกิจเงนิตราต่างประเทศ

 2)  การยกเว้นภาษีการออกหุน้อสิลามในกรณพีเิศษ

 3)  การลดหย่อนภาษค่ีาใช้จ่ายในการออกหุน้อสิลาม

 4)  การยกเว้นภาษีส�าหรบับรษิทัจัดการหุน้อสิลาม (Islamic Fund Management)

 5)  การลดหย่อนภาษกีารจัดตัง้บรษิทัขายหุน้อสิลาม

 6)  การยกเว้นภาษีรายได้ผูเ้ชีย่วชาญทางการเงนิอสิลามทีไ่ม่ใช่ผู้พ�านักถาวร (Non-Resident)

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่www.mifc.gov.my

2. Multimedia Deveolpment Coorporation (MDC) ส�ำหรับบริษัทที่มีคุณสมบัติเข้ำข่ำย Multimedia 

Super Corridor (MSC) 

อุตสำหกรรม ประเภท สิ่งจูงใจ

การศึกษา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

บริการด้านการเงิน 

บริการให้ค�าปรึกษา

ส�านักงานภูมิภาคของ Business  

Process Outsourcing/Offshoring

 

Pioneer Status หรือ Investment Tax 

Allowance

ยกเว้นภาษี

ศุลกากร/

ภาษีขาย

Pioneer 

Status

การยกเว้น

ภาษีจาก

รายได้

พึงประเมิน

Investment 

Tax 

Allowance

การลด

หย่อนภาษี

จากรายได้

พึงประเมิน

Pioneer 

Status

อุปกรณ์ 5 + 5 ปี 100% 5 ปี 100%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mscmalaysia.com

3. กระทรวงเกษตรฯ

อุตสำหกรรม ประเภท สิ่งจูงใจ

Pioneer Status หรือ Investment Tax 

Allowance

อาหารและอาหารส�าเร็จรูปจาก

ผลผลิตการเกษตร

Pioneer 

Status

การยกเว้น

ภาษีจาก

รายได้

พึงประเมิน

Investment 

Tax 

Allowance

การลด

หย่อนภาษี

จากรายได้

พึงประเมิน

100% : 10 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://agrolink.moa.my/moa
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ที่มา: Iskandar Malaysia 2014 (www.iskandarmalaysia.com.my)

5. Malaysian Biotechnology Corporation รับผิดชอบสิ่งจูงใจบริษัทที่เข้ำข่ำยสถำนภำพ Bionexus

อุตสำหกรรม ประเภท สิ่งจูงใจ

สถานภาพ Bionexus

Pioneer Status และ Investment Tax 

Allowance

ยกเว้นภาษี

ศุลกากร 

อุปกรณ์และ

วัตถุดิบ

Pioneer 

Status

การยกเว้น

ภาษีจาก

รายได้ 

พึงประเมิน

Investment 

Tax 

Allowance

การยกเว้น

รายได้

พึงประเมิน

Double 

Deduction 

ส�าหรับ R&D

100% : 10 ปี 100% : 5 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biotechcorp.com

6. Halal Industry Development Corporation (HDC)

Pioneer Status หรือ Investment Tax 

Allowance

การพัฒนา Halal Park 

การบริการฮาลาลครบวงจร

อุตสาหกรรมฮาลาล

- ผลิตอาหารพิเศษ

- เครื่องส�าอาง/ผลิตภัณฑ์ยา

- ส่วนประกอบฮาลาล

- สัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ยกเว้นภาษี

ศุลกากร

Pioneer 

Status

การยกเว้น

ภาษีจาก

รายได้

พึงประเมิน

Investment 

Tax 

Allowance

การยกเว้น

รายได้

พึงประเมิน

อุปกรณ์

ห้องเย็น

10 ปี 100% 100% : 5 ปี 100%

อุปกรณ์

ห้องเย็น

5 ปี 100% 100% : 5 ปี 100%

วัตถุดิบ 5 ปี รายได้

จากส่งออก

100% : 10 ปี 100%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hdcglobal.com
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 ประเภทธุรกิจที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

 รายละเอียดรายการประเภทธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ Pioneer Status และ  

Investment Tax Allowance ภายใต้กฎหมายการส่งเสรมิการลงทนุ (Promotion of Investment Act 1986) อยูใ่น 

ภาคผนวกของบทที ่2 

การคุ้มครองการลงทุน

 มาเลเซยีได้ให้พนัธะสญัญาการคุม้ครองการลงทนุเพือ่สร้างบรรยากาศในการลงทุนทีม่ั่นคงปลอดภยัแก่นกัลงทนุ

จากต่างประเทศกว่า 8,000 บริษัท จากกว่า 40 ประเทศ 

 ข้อตกลงด้ำนกำรประกันกำรลงทุน

 มาเลเซียได้จัดท�าข้อตกลงการประกันการลงทุน หรือ Investment Guarantee Agreement (IGA) เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ ดังนี้

  การป้องกันการยึดอ�านาจและยึดบริษัทให้เป็นของรัฐ

  ในกรณเีกดิเหตกุารณ์ยดึอ�านาจและยดึบรษิทัให้เป็นของรฐั จะมีการจ่ายค่าเสียหายทดแทนโดยเรว็ทีสุ่ด และ 

  อย่างสมเหตุสมผลที่สุด

  การมีบริการด้านการโอนก�าไร เงินทุนและค่าธรรมเนียมที่เสรี

  ในกรณีมีการโต้แย้งด้านการลงทุน มาเลเซียในฐานะสมาชิกของอนุสัญญา Convention on the Settlement  

  of Investment Disputes ตั้งแต่ปี 2509 จะให้ความมั่นใจว่าการโต้แย้งจะด�าเนินไปภายใต้อนุสัญญานี้

  มาเลเซียได้ท�าข้อตกลงการประกันการลงทุน (Investment Guarantee Agreement : IGA) กับกลุ่มประเทศ 

  และประเทศต่างๆ ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศมุสลิม และกลุ่มประเทศอื่นๆ
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ประเทศที่จัดท�ำข้อตกลงกำรประกันกำรลงทุนกับมำเลเซีย

แอลเบเนีย เยอรมนี ปาปัวนิวกินี

แอลจีเรีย กานา เปรู

อาร์เจนตินา กินี โปแลนด์

ออสเตรีย ฮังการี โรมาเนีย

บาห์เรน อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย

บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เซเนกัล

เบลโก-ลักเซมเบิร์ก อิหร่าน สาธารณรัฐสโลวัก

บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา อิตาลี สเปน

บอตสวานา จอร์แดน ศรีลังกา

บูร์กินาฟาโซ คาซัคสถาน สาธารณรัฐซูดานใต้

กัมพูชา เกาหลีเหนือ สวีเดน

แคนาดา เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์

สาธารณรัฐชิลี คูเวต สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐคีร์กีซ ไต้หวัน

โครเอเชีย สปป.ลาว ตุรกี

คิวบา เลบานอน เติร์กเมนิสถาน

สาธารณรัฐเช็ก มาซิโดเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เดนมาร์ก มาลาวี สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐจิบูตี มองโกเลีย อังกฤษ

อียิปต์ โมร็อกโก อุรุกวัย

เอธิโอเปีย นามิเบีย อุซเบกิสถาน

ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม

ฝรั่งเศส นอร์เวย์ เยเมน

ปากีสถาน ซิมบับเว
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 สนธิสัญญำระงับข้อพิพำทด้ำนกำรลงทุน (Convention on the Settlement of Investment Disputes)

 รัฐบาลมาเลเซียได้ให้สัตยาบันในข้อก�าหนดในอนุสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงข้อพิพาทด้านการลงทุนในปี 2509 

สนธิสัญญานี้ได้ริเริ่มขึ้นโดย International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ซึ่งท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย

และตัดสินข้อพิพาทการลงทุนระหว่างประเทศ โดยผ่านศูนย์นานาชาติ ของ IBRD ที่กรุงวอชิงตัน

 ศูนย ์อนุญำโตตุลำกำรระดับภูมิภำคใน

กวัลำลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Regional Centre for 

Arbitration)

 Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration  

(www.klrca.org.my)   หรือศูนย์อนุญาโตตุลาการระดับ 

ภูมิภาค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตั้งขึ้นในปี 2521 ภายใต้ 

องค ์การ Asian-Afr ican Legal Consultat ive  

Organisation (AALCO) ซึง่เป็นองค์การร่วมมอืระหว่าง

รฐับาลอาเซยีนกบัแอฟรกิา ศนูย์นีเ้ป็นองค์กรไม่หวงัก�าไร  

ท�าหน้าที่ให้บริการระดับภูมิภาคในเขตเอเชียแปซิฟิก  

มีจุดประสงค์ให้บริการด้านระบบการตกลงข้อพิพาท 

ส�าหรับคู่กรณีด้านการค้า การพาณิชย์ และการลงทุน

ภายในและภายนอกภมูภิาค กรณข้ีอพิพาท การโต้เถยีง 

หรอืการเรยีกร้องสทิธอินัเกดิจากการท�าสญัญา การผดิ

สัญญา การเลิก หรือการเป็นโมฆะ จะท�าการตัดสิน 

โดยอนุญาโตตุลาการตามกฎข ้อบังคับเกี่ยวกับ

อนุญาโตตุลาการ (Rules for Arbitration) ของศูนย์

อนุญาโตตุลาการในระดับภูมิภาคในกรุงกัวลาลัมเปอร์

ภำคผนวก

ประเภทกิจกรรม/โครงกำร/ผลติภณัฑ์ทีอ่ยูใ่นข่ำยได้รบัสิทธปิระโยชน์ Pioneer Status และ

Investment Tax Allowance ภำยใต้กฎหมำยกำรส่งเสรมิกำรลงทนุปี 2529 

(Promotion of Investment Act 1986) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ วนัที ่2 เดอืนมีนำคม 2555

รำยกำรทั่วไป

รำยกำร ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

I กำรผลิตทำงกำรเกษตร (Agricultural Production)

1. อุตสาหกรรมไม้ดอก (Floriculture)

II กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร (Processing of Agricultural Produce)

1. ช็อกโกแลตและขนมขบเคี้ยวท�าจากช็อกโกแลต

2. ผัก หัว หรือรากผัก และผลไม้

3. ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

4. ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือผลพลอยได้ทางการเกษตร

5. ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้�า (Aquatic Product)

6. อาหารส�าหรับสัตว์น้�า (Aquacultyre Feed)

7. สิ่งสกัดจากพืชส�าหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม น้�าหอม เครื่องส�าอาง หรืออาหารและน้�ามันหอม 

(Essentials Oils)

8. เครื่องปรุงประกอบอาหาร (Food Supplements)

9. สารประเภท เครื่องปรุงแต่ง เครื่องปรุงกลิ่น สีประกอบอาหารและเครื่องปรุงแต่งเฉพาะ
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รำยกำร ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

III อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง

1. ยางรถตักดิน ยางรถทางการเกษตร ยางรถงานอุตสาหกรรม ยางรถเกี่ยวกับการค้า ยางรถ
จักรยานยนต์ และยางส�าหรับเครื่องบิน

2. ผลิตภัณฑ์จากน้�ายาง 

 ถุงมือยางนิรภัย/ถุงมือยางงานพิเศษ

3. ผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง 

 สายคาดทั้งหลาย (Belting)

 สายยาง ท่อ หลอด (Hoses, Pipe, Tubing)

 แบบยาง (Rubber Profiles)

 ตรายาง (Seals) ประเก็น (Gasket) วงแหวนบุรองกันร่ัว (Washers) ประเก็นวงแหวน (Packings)
  วงแหวน (Ring) แผ่นยางรอง (Rubber Linings)

 แผนยางกันกระเทือน (Anti-Vibration)  ยางลดแรงกระแทก และยางกันเสียง (Damping and
  Sound Insulation Products)

IV อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกน้�ำมันปำล์มและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง (Derivatives)

1. น้�ามันจากพืช (Oleochemicals) หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Oleochemicals Derivatives)

2. อาหารเสริม (Nutraceuticals) ที่ใช้ส่วนประกอบน้�ามันปาล์มหรือน้�ามันจากเมล็ดปาล์มเป็นส่วน
ประกอบ (Constituent of Palm Oil or Palm Kernel Oil) 

3. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้�ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบและส่วนผสม

 ผลิตภัณฑ์แทนไขมันสัตว์เฉพาะอย่าง (Specialty Animal Fat Replacer)

 มายองเนสและน้�าสลัดที่ใช้น้�ามันปาล์มเป็นส่วนประกอบ

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนมหรือกะทิ (Milk or Coconut Powder Substitute)

 น้�ามันปาล์มสีแดงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Red Palm Oil and Related Products)

 ส่วนประกอบอาหารที่ใช้น้�ามันปาล์มเป็นส่วนผสม

 ผลิตภัณฑ์จากการดัดแปลง (Interesterified) น้�ามันปาล์มหรือน้�ามันเมล็ดปาล์ม

 เนยเทียม (Margarine) เนยเหลว (Vanaspati)  Shortening (น้�ามันหรือเนยที่ท�าให้ขนมกรอบ)    
  หรือผลิตภัณฑ์ไขมันอื่นจากโรงงานอุตสาหกรรม

 ส่ิงท่ีใช้แทนเนยโกโก้ (Cocoa Butter Replacers) ส่ิงท่ีใช้แทนเนยโกโก้ (Cocoa Butter Substitutes)  
  สิ่งที่เทียบเท่าเนยโกโก้ (Cocoa Butter Equivalent) (Palm Mid-Fraction) หรือน้�ามันพืชเพื่องาน
  จ�าเพาะ (Special Olein)

4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

 กากเมล็ดปาล์ม (Palm Kernel Cake)

 น้�าทิ้ง จากโรงหีบน้�ามันปาล์ม (Palm Oil Mill Effluent)

 กากชีวภาพจากปาล์ม (Palm Biomass)
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รำยกำร ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

V อุตสำหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

1. สารเคมีอันเนื่องมาจากหรือเตรียมมาจากแหล่งอินทรีย์หรืออนินทรีย์

2. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี

VI อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1. ผลิตผลเพื่อใช้ทางเภสัชกรรมหรือเภสัชกรรมชีวภาพ (Pharmaceuticals or Biopharmaceuticals)

2. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Nutraceuticals)  

3. จุลินทรีย์ (Microbials) และ โปรไบโอติก (Probiotics-จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์)

VII อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ

1. การออกแบบ พัฒนาและผลิตเฟอร์นิเจอร์ท�าด้วยไม้

2. การท�าผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเว้นไม้อัด

VIII อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ กระดำษและแผ่นกระดำษแข็ง 

1. กระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูกท�าจากเยื่อที่ใช้ซ้�า (Test Liner) หรือกระดาษลูกฟูกท�าจากเยื่อใหม่ 
(Kraft Liner) กระดาษกล่องที่ท�าจากเยื่อใหม่โดยวิธีของ Kraft (Kraft Paper)

IX อุตสำหกรรมใช้ปอ (Kenaf) เป็นวัตถุดิบ

1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปอ (Kenaf) เป็นวัตถุดิบ เช่น อาหารสัตว์ ใยป่านหรือการท�าใยป่านให้เป็นผง (Particle)   
แผ่นกระดานหรือผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ (Reconstituted Panel Board or Products)  (เช่น 
กระดานอัด ใยแผ่นอัดความหนาแน่นปานกลาง) และผลิตภัณฑ์ที่ท�าด้วยปอ 

X อุตสำหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1. เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์

2. เส้นด้ายท�าจากเส้นใยธรรมชาติหรือสังเคราะห์

3. ผ้าทอ

4. ผ้าถัก

5. ผ้าที่ไม่ใช่ผ้าทอ (Non-Woven Fabrics)

6. การท�าผ้าตกแต่ง (Finishing) ได้แก่ การกัดสี การย้อมและการพิมพ์ดอก

7. เสื้อผ้าส�าเร็จรูปและเครื่องประดับ (Apparel)

8. สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเกี่ยวกับด้านเทคนิคและสิ่งทอที่ออกแบบเพื่อท�าหน้าที่เฉพาะอย่าง  
(Technical and Functional Textiles) 

XI อุตสำหกรรมที่ใช้ดินเหนียว ทรำย เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แร่ที่ไม่ใช่โลหะ

1. วัสดุทนไฟชนิดมีอะลูมินาสูงหรือธรรมดา (High Alumina or Basic Refractories)

2. เครื่องใช้ในห้องแล็บ เครื่องใช้ทางเคมี หรือเครื่องใช้ทางอุตสาหกรรม

3. เพชรเทียม

4. แก้วเจียระไนหรือใช้เบ้าหลอม เช่น อิฐ แผ่นกระเบื้อง แผ่นหนา (Slab) ลูกปราย (Pallet)  บล๊อคและ
แผ่นสี่เหลี่ยมส�าหรับปูพื้น (Paving Blocks and Squares)
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5. ดินเหนียวแร่ซึ่งสามารถดูดซึมได้ (Absorbent Mineral Clay)

6. ผลิตภัณฑ์หินอ่อนและแกรไนต์

7. แผ่นป้าย (Panels) กระดาน แผ่นกระเบื้อง บล๊อค หรือวัสดุที่คล้ายกันซึ่งท�าด้วยเส้นใยธรรมชาติหรือ
สังเคราะห์ ผสมกับซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์หรือวัสดุแร่อื่นเป็นตัวเชื่อม

XII อุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำ

1. ท่อนเหล็ก หรือบลูม (Blooms) หรือแผ่นเหล็กกล้า (Slabs)

2. เหล็กกล้าขึ้นรูป หรือชิ้นส่วนต่างๆ มีความสูงเกิน 200 มิลลิเมตร

3. แผ่นจานและแผ่นรีด (Plates and Sheets) แผ่นม้วน (Coils) ห่วง (Hoops) หรือเหล็กเส้น (Strips)      
ท�าด้วยเหล็กกล้า

 ขดลวดม้วนร้อน (Hot Rolled)
 ขดลวดม้วนเย็น (Cold Rolled) หรือ ขดลวดลดความเย็น (Cold Reduced)

4. ท่อเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บ (Seamless Steel Pipe)

5. เหล็กผสมแมงกานีส (Ferromanganese) ซิลิคอนผสมแมงกานีส (Silicon Manganese) หรือ  
เหล็กผสมแมงกานีส (Ferrosilicon)

6. แผ่นหรือขดม้วนเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีการอิเล็กทรอไลต์ (Electrolytic Galvanised Steel 
Sheet or Coil)

XIII อุตสำหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและผลิตภัณฑ์

1. ก้อน ท่อน หรือชิ้น ของโลหะเบื้องต้น ที่ไม่ใช่เหล็ก หรือตะกั่ว (Primary Ingots, Billets and Slabs of 
Non-Ferrous Metals Other Than Tin) 

2. แท่ง (Bars) ท่อน (Rods) รูปทรง หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ยกเว้น ท่อนทองแดง EC 
(EC Copper Rods)

3. แผ่นจานและแผ่น (Plates and Sheets) ขดลวด ห่วง หรือเส้น ท�าด้วยโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

4. ท่อหรือหลอดท�าด้วยโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Pipe or Tubes of Non-Ferrous Metals)

5. แผง (Panel) ท�าด้วยอะลูมิเนียมผสม (Aluminum Composite Panel)

XIV อุตสำหกรรมท�ำเครื่องจักรหรือส่วนประกอบของเครื่องจักร

1. เครื่องจักรหรือเครื่องมือพิเศษส�าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Specialised Machinery or Equipment for 
Specific Industry)

2. เครื่องจักรหรือเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

3. เครื่องจักรหรือเครื่องมือส�าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

4. ต้นแบบ (Module) ส�าหรับเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Parts or Components)

5. เครื่องจักรหรือเครื่องมือส�าหรับงานโลหะ

6. ปรับปรุงสมรรถนะหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือเครื่องมือ รวมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีขึ้น
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XV ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสนับสนุน

1. การหล่อโลหะ (Metal Castings)

2. การตีขึ้นรูปโลหะ (Metal Forging)

3. วิศวกรรมแต่งผิวโลหะ (Surface Engineering)

4. การกลึง  การยึด และติดตั้ง (Machining, Jigs and Fixtures)

5. เบ้าหลอม เครื่องมือและแบบชิ้นงาน (Moulds, Tools and Dies)

6. การชุบด้วยไฟฟ้าหรือการใช้ความร้อนปรับคุณภาพโลหะ (Heat Treatment)

XVI อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์, ส่วนประกอบและชิ้นส่วนด้ำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรที่

เกี่ยวข้อง

1. Semiconductor

 การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication)

 การประกอบเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Assembly)

 เซมิคอนดักเตอร์ และส่วนประกอบ (Semiconductor and Parts)

 วัสดุผสมที่ก้าวหน้า (Advanced Substrate)

 วัสดุที่ใช้บัดกรี (Solder Materials)

 แผ่นตัวติดเชื่อม (Bond Pads)

 เครื่องมือเกี่ยวกับ Semiconductor

 ตัวบรรจุเวเฟอร์ (Wafer Carriers)

 ตัวบรรจุแผงวงจร (Integrated Circuit (IC) Carriers)

 Photomask และ Mask Blank

 การบริการที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor

 การเตรียม Diesor Wafer Level Preparation

 การทดสอบแผงวงจรไอซี (Integrated Circuit (IC) Testing)

 การทดสอบหรือจ�าแนกประเภทแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Probing or Sorting)

 Wafer Bumping

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทจอแสดงผลแบบก้าวหน้าและชิ้นส่วน (Advanced Display Products and Parts)

 ผลิตภัณฑ์ประเภทจอแสดงผลแบบก้าวหน้า (Advanced Display Products)

 ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดจอแสดงผล (Advanced Display Module)

 ระบบให้แสงหลังจอ (Backlighting)
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3. ผลิตภัณฑ์ ระบบและอุปกรณ์ (Device) ทางเทคโนโลยีคมนาคมข้อมูลและสื่อสาร (ICT) 

 ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ (Device) เกี่ยวกับ Digital Convergence

 ระบบหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล 

4. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบันเทิงหรือข่าวสารการบันเทิง (Infotainment Products) ระบบดิจิตอล

 ทีวีระบบดิจิตอล

 ระบบภาพยนตร์ในบ้านระบบดิจิตอลหรือผลิตภัณฑ์

 เครื่องบันทึกหรือเครื่องเล่นเครื่องเสียง หรือวิดีโอ หรือภาพ

5. เครื่องมือ ระบบ อุปกรณ์ หรือ ส่วนประกอบ เกี่ยวกับวิชชุอิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronics)

 อุปกรณ์ (Device) หรือส่วนประกอบเกี่ยวกับแสง (Photonics)

 เครื่องมือหรือระบบ (Equipment or Systems), อุปกรณ์ (Device) หรือส่วนประกอบเกี่ยวกับวิชชุ

  อิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronics)

 ใยแก้วน�าแสง (Optical Fibre) หรือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใยแก้วน�าแสง (Optical Fibre)

6. ระบบหรืออุปกรณ์ติดตาม (Tracking) หรือระบบความปลอดภัย (Security System)

 เครื่องมือหรือระบบหรืออุปกรณ์ ช่วยในการบันทึกหรือจ�า (Recognition) หรือรวบรวม 

  (Synthesis) เกี่ยวกับเสียง หรือรูปแบบหรือสิ่งที่เห็น 

 เครื่องมือหรือระบบหรืออุปกรณ์ เกี่ยวกับการน�าทางไปยังที่ต่างๆ (Navigation) และการติดตาม 

  (Tracking) ทางอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบหรืออุปกรณ์ จับและจ�าแนกความถี่คลื่นวิทยุ (RFID)

7. ส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์

 แผงวงจรไฟฟ้าแบบหลายชั้นหรือปรับเปลี่ยนแบบได้ (Multilayer or Flexible Printed Board)

 การเชื่อมต่อแบบด้วยวิธีขั้นสูง

8. เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ ระบบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

 เซลล์หรือแผง หรือ Module หรือ ระบบแสงอาทิตย์ (Solar Cells or Panels or Module or System)

 อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ที่อัดประจุไฟฟ้าได้ใหม่ (Rechargeable Batteries or Storage System)

 อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง (Fuel Cell)

9. อุปกรณ์การติดตั้งแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน

10. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยไม่ขาดตอน (Uninterruptible Power Supplies; UPS)

 เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverters) หรือ เครื่องปรับความถี่กระแสสลับ  

  (Converters)
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XVII อุตสำหกรรมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกี่ยวกับวิชำชีพ  กำรแพทย์  วิทยำศำสตร์และกำรวัดหำค่ำ

1. อุปกรณ์หรือเครื่องมือและชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบ/สิ่งประกอบที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์  

ศัลยกรรม ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์

2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทดลอง การวัดค่า หรือห้องแล็บ

XVIII อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์พลำสติก

1. แผ่นฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษ

2. ผลิตภัณฑ์ระบบธรณี (Geosystem)

3. ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมพลาสติก (Engineering Plastic)

4. การหล่อหลอมผลิตภัณฑ์ภายในห้องปลอดเชื้อ (Clean Room Conditions)

5. ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Biopolymer)

XIX เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรป้องกัน 

1. ถุงมือนิรภัยผลิตโดยการเคลือบหรือถัก (Coated or Knitted Gloves)

2. กระจกนิรภัยระดับขีปนาวุธผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Ballistic Protection Glass) 

3. อุปกรณ์ป้องกันการหกล้ม

XX อุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง 

1. การบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร

2. การอ�านวยความสะดวกบริการห้องเย็นแบบครบวงจร (Chain Facilities) ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

3. การบริการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Sterilisation) โดยใช้ระบบก๊าสหรือพลังงานรังสี

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม

 การรีไซเคิลน้�าเสีย

 ของเสียที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ

 สารเคมี

 ยางที่น�ามาใช้ใหม่ (Reclaimed Rubber)

5. การบริการด้านออกแบบอุตสาหกรรม

XXI อุตสำหกรรมธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

1. การจัดตั้งโรงแรมในระดับราคาถูกและราคาปานกลาง (จนถึงระดับโรงแรมสามดาว)

2. การจัดตั้งโรงแรมในระดับ 4 และ 5 ดาว

3. การขยายและพัฒนาโรงแรมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น
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4. การจัดตั้งโครงการท่องเที่ยว

5. การขยายและพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น

6. การจัดตั้งแคมป์นันทนาการ

7. การจัดตั้งศูนย์การประชุม

XXII อื่นๆ

1. ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือด้านการกีฬา

2. เครื่องประดับท�าด้วยโลหะมีค่า

3. เครื่องประดับเพชรพลอยปลอมที่ใส่เพื่อความสวยงาม (Costume Jewelry)

4. ผลิตภัณฑ์หีบห่อและเครื่องใช้ในบ้าน ซึ่งใช้แล้วทิ้ง (Disposable) จากวัสดุสามารถย่อยสลายทาง

ชีวภาพ

รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์

I กำรออกแบบ กำรพัฒนำและกำรผลิต อุตสำหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ข้ันสูง

1. การออกแบบ การพัฒนาและการผลิต

 ระบบหรือโมดูลแบบ High-Density

 จอภาพแบบทันสมัย

 อุปกรณ์ Semiconductor ขั้นสูง

 ตัวเชื่อมขั้นสูง (Advance Connectors)

 อุปกรณ์หรือระบบจัดเก็บข้อมูล

 Substrate ขั้นสูง

 ผลิตภัณฑ์ ระบบ หรืออุปกรณ์ ด้านข้อมูลและโทรคมนาคม

 เครื่องมือ ระบบ หรืออุปกรณ์ ด้านการวัดสายตาและประกอบแว่น

 ระบบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและการควบคุม

 เครื่องจักร เครื่องมือ ระบบหรืออุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์

 ส่วนประกอบเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีสูง
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รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์

II อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกี่ยวกับด้ำนวิชำชีพ กำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ และกำรวัดค่ำ

1. การออกแบบ การพัฒนา และการผลิต

 ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเครื่องมือทางการแพทย์

 Medical Implant อุปกรณ์ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทางการแพทย์

 เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ (Apparatus) ส�าหรับการทดลอง การวัดค่า หรือห้องแล็บ

III เทคโนโลยีชีวภำพ

1. การพัฒนา การทดลองและการผลิต

 เภสัชกรรม

 สารเคมีที่ละเอียดอ่อน (Fine Chemicals)

 การวินิจฉัยโรคทางชีวภาพ 

IV วัสดุแบบก้ำวน�ำ

1. การพัฒนาและการผลิต

 Polymers หรือ Biopolymers

 เซรามิกคุณภาพดี หรือชั้นน�า

 สารประกอบที่มีความเข้มข้นสูง

2. อนุภาค (Particle) ของ Nano และการก�าหนดสูตร

V เทคโนโลยีพลังงำนทำงเลือก

1. การออกแบบ การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ระบบ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบ ส�าหรับ

ใช้ในภาคพลังงานทางเลือก

VI เหล็กและเหล็กกล้ำ

1. เส้นลวดที่มีขนาดเล็กมากโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า
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รำยกำรกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ำยได้รับสิทธิประโยชน์ Pioneer Status และ Investment Tax

Allowance ภำยใต้กฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Promotion of Investment Act 1986)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือนมีนำคม 2555

รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

I กิจกรรมด้ำนกำรเกษตร

1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้�า (Aquaculture)

2. การเลี้ยงผึ้ง (Apiculture)

II กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

1. กาแฟ

2. ชา

3. ผลไม้

4. ผัก

5. สมุนไพรหรือเครื่องเทศ

6. โกโก้และผลิตภัณฑ์โกโก้

7. ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ยกเว้น มะพร้าวแห้ง และน้�ามันมะพร้าวดิบ

8. แป้งมันและผลิตภัณฑ์จากแป้งมัน

9. ผลิตภัณฑ์ธัญพืช

10. น้�าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ลูกกวาด

11. การสกัดจากพืช

12. ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงผึ้ง (Apiculture)

13. เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและผลพลอยได้

III ผลิตภัณฑ์จำกป่ำ

1. ผลิตภัณฑ์หวาย (ยกเว้น ไม้ท่อน ปอกเปลือก หรือผ่าซีก)

2. ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่

3. ผลิตภัณฑ์จากป่าอื่นๆ

IV อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง

1. ผลิตภัณฑ์ยางจากการหล่อจากแม่พิมพ์

2. ผลิตภัณฑ์ยางจากการกดอัดเป็นรูป (Extruded Rubber Products)

3. ผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป

ส�ำหรับบริษัทขนำดย่อม
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รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

V อุตสำหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ปำล์มน้�ำมัน

1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้�ามันปาล์ม

2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกากชีวภาพของปาล์ม/ของที่ปลดปล่อย/ผลพลอยได้

VI อุตสำหกรรมเคมีและเภสัชกรรม

1. การเตรียมท�าสีย้อม การกระจายสี (Dispersions) และการเคลือบสีพิเศษ

2. สารที่เป็นตัวดูดความชื้น (Desiccant)

3. ยางสนชีวภาพ Bio-resin (Biopolymer)

4. หมึกพ่นพิมพ์ (Inkjet)

VII อุตสำหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้

1. ไม้อัดประเภทสวยงาม (ยกเว้นไม้อัดแบบธรรมดา)

2. คิ้วหล่อบนผนังหรือมุม ท�าด้วยไม้ (Timber Mouldings)

3. งานช่างไม้ เครื่องไม้ บันได ประตู และอื่นๆ 

4. ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ (เช่น Activated Charcoal, Wooden Briquettes, 

ใยไม้)

5. สิ่งของใช้ในบ้านและที่ท�างานซึ่งท�าด้วยไม้

VIII อุตสำหกรรมกระดำษและผลิตภัณฑ์แผ่นกระดำษ (Paperboard)

1. ผลิตภัณฑ์กระดาษท�าจากเบ้า 

IX อุตสำหกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1. ผ้าบาติก หรือผ้าคาดเอว (Songket) หรือ Pua

2. เครื่องประดับ (Accessories) ส�าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

X อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดินเหนียวและทรำยเป็นวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์แร่ธำตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่

โลหะ

1. ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปะ เครื่องตกแต่ง และสิ่งของที่ท�าด้วยเซรามิกหรือแก้ว

2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�าหรับการขัดถูในงานบด ขัดให้เป็นเงา และท�าให้คม

XI อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ำ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและผลิตภัณฑ์

1. ลวดและผลิตภัณฑ์ลวด

2. ผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา (Fabricated Products)

XII ผลิตภัณฑ์สนับสนุนและบริกำร

1. การตีโลหะ (Metal Stamping)

2. ตราอุตสาหกรรม หรือวัสดุในการท�าตรา
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รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

XIII อุตสำหกรรมส่วนประกอบ ชิ้นส่วนและเครื่องประดับยำนพำหนะ

1. ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนและเครื่องประดับยานพาหนะ

XIV อุตสำหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ เครื่องจักรและเครื่องมือ

1. ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ เครื่องจักรและเครื่องมือ

XV อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

1. ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนไฟฟ้า ส�าหรับผู้บริโภค

2. ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับผู้บริโภค

3. ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนไฟฟ้า ส�าหรับการอุตสาหกรรม

4. ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการอุตสาหกรรม

XVI อุตสำหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์

1. ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์

XVII อุตสำหกรรมเกี่ยวกับเกมและอุปกรณ์เพิ่มเติม (Accessories)

1. เกมและอุปกรณ์เพิ่มเติม (Accessories)

XVIII อุตสำหกรรมของที่ระลึก (หนึ่งผลิตภัณฑ์)

1. ของที่ระลึก ของขวัญ และสิ่งประดับ

XIV อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์พลำสติก (สองผลิตภัณฑ์)

1. แผ่นเครื่องตกแต่งและเครื่องประดับ

2. สารประกอบในการท�าเบ้า ซึ่งเคลือบด้วย Epoxy (Epoxy Encapsulation Moulding Compound)
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รำยกำรกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ำยได้รับสิทธิประโยชน์ Pioneer Status และ Investment Tax

Allowance ภำยใต้กฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน (Promotion of Investment Act 1986)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือนมีนำคม 2555

ส�ำหรับอุตสำหกรรมบำงประเภท

รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

I เครื่องจักรและเครื่องมือ

1. เครื่องกลึง (Machine Tools)

2. อุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling Equipment)

3. เครื่องมืออัตโนมัติส�าหรับโรงงานและหุ่นยนต์

4. Module และส่วนประกอบส�าหรับ เครื่องกลึง อุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling  

Equipment) และเครื่องมืออัตโนมัติส�าหรับโรงงานและหุ่นยนต์

II เครื่องจักรและเครื่องมือเฉพำะ

1. เครื่องจักรและเครื่องมือในการแปรรูปพิเศษ ส�าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ

2. เครื่องจักรส�าหรับบรรจุหีบห่อ

3. Module และส่วนประกอบส�าหรับ เครื่องจักรและเครื่องมือในการแปรรูปพิเศษ ส�าหรับอุตสาหกรรม

เฉพาะ และเครื่องจักรส�าหรับบรรจุหีบห่อ

III กำกชีวภำพของปำล์มน้�ำมัน

1. การใช้ประโยชน์จากกากชีวภาพของปาล์มน้�ามัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

IV พลังงำนทดแทน (Renewable Energy)

1. การสร้างพลังงานทดแทน

V กำรอนุรักษ์พลังงำน

1. การอนุรักษ์พลังงาน
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รำยกำร กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริม

I ทรัพยำกรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

1. ยางพารา

2. ปาล์มน้�ามัน

3. ไม้

II กำรแปรรูปอำหำร

1. กิจกรรมการแปรรูปอาหาร

III กำรวิจัยและกำรพัฒนำ

1. กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนา

IV อุตสำหกรรมธุรกรรมโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

1. กิจกรรมธุรกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว

V กำกชีวภำพปำล์มน้�ำมัน

1. การใช้ประโยชน์จากกากชีวภาพของปาล์มน้�ามัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

VI สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำรอุตสำหกรรมห้องเย็นแบบลูกโซ่

1. การจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก และบริการอุตสาหกรรมห้องเย็นแบบลูกโซ่ ส�าหรับผลผลิตทางการ 

เกษตรที่เสียง่าย (ผลไม้ ผัก ดอกไม้ ใบเฟิร์น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้�า)

รำยกำรกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่ำยได้รับสิทธิประโยชน์ ภำยใต้กฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

(Promotion of Investment Act 1986) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือนมีนำคม 2555

ส�ำหรับกำรขยำยกำรลงทุน 



การจางงาน 3
บทที่ 
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บทที่ 3 
การจ้างงาน

กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานบุคลากรต่างชาติ

 (1) ระบบเงินทุนสมทบ (Levy)

 กองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Development Fund : HRDF) ตั้งขึ้นในปี 2536 โดยมี 

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ (Human Resources Development Council : HRDC) เป็นผูบ้รหิารจัดการ ปัจจบุนั  

HRDC ได้ยกฐานะเป็นบรษิทัเพ่ือการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ หรอื Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)  

โดย PSMB ด�าเนินการบนพื้นฐานของระบบเงินทุนสมทบ (Levy)/การให้เงินสนับสนุน (Grant) แก่บริษัทนายจ้างที่ 

จ่ายเงินสมทบทุน (Levy) โดยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน (Grant) ส�าหรับการฝึกอบรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ 

ฝึกอบรมลูกจ้างชาวมาเลเซีย

เงินทุนสมทบที่บริษัทซึ่งเป็นนำยจ้ำงต้องจ่ำยสมทบ

ที่มา:  MIDA 2014 “Manpower Development”  (www.mida.gov.my)

 การฝึกอบรมในประเทศ อนุญาตให้เบิกความช่วยเหลือด้านการเงินได้ 100% ของค่าใช้จ่าย ส่วนการฝึกอบรม

ในต่างประเทศสามารถเบิกได้ไม่เกิน 50% ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเงินสมทบทุน (Levy) ในบัญชีของนายจ้างท่ีมีอยู่กับ  

PSMB บริษัทเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PSMB) ได้พัฒนาและด�าเนินการโครงการฝึกอบรมหลายโครงการ  

เพื่อฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะระดับสูงเข้าสู ่ตลาดแรงงาน อาทิ การฝึกอบรมจากผู้ช�านาญงานทั้งในขณะ 

ปฏิบัติงาน (Apprenticeship) และนอกเวลาการปฏิบัติงาน และโครงการให้เงินสนับสนุน (Grant) การฝึกทักษะ 

เบือ้งต้นอ่ืนๆ ภายใต้โครงการฝึกอบรมจากผูช้�านาญงานในขณะปฏบิตังิาน (Apprenticeship) บรษิทันายจ้างจะได้รบั

เงนิสนบัสนนุช่วยเหลอื 100% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้แก่ เบีย้เลีย้งต่อเดอืนของผูช้�านาญงาน ค่าประกันภยั

และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการฝึกอบรม

บริษัทซึ่งมีพนักงาน 50 คนขึ้นไป 1% ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้าง

บริษัทซึ่งมีพนักงานน้อยกว่า 50 คน และอย่างต่�า 10 คน และมีทุนที่

ช�าระแล้ว 2.5 ล้านริงกิตหรือมากกว่า

1% ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้าง

บริษัทซึ่งมีพนักงานน้อยกว่า 50 คน และอย่างต่�า 10 คน และมีทุนที่

ช�าระแล้วต่�ากว่า 2.5 ล้านริงกิต จะลงทะเบียนกับ PSMB หรือไม่ก็ได้

0.5% ของค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้าง
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 โครงการเหล่านี้ได ้น�ามาใช ้ในอุตสาหกรรม 

หลากหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องกลผสม

อิเล็กทรอนิกส์ (Mechatronics) การโรงแรมและ 

การท่องเทีย่ว การผลิตด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ อุตสาหกรรมเคร่ืองมอืและเบ้าแบบ (Tools & 

Dies) และอตุสาหกรรมทีใ่ช้ไม้เป็นพืน้ฐาน (Wood-Based)

 (2) กำรจ้ำงงำนบุคลำกรต่ำงชำติ

 บคุลากรต่างชาตจิะต้องขอใบอนญุาตท�างาน หรอื “Employment Pass” จงึจะมสีทิธิพ์�านกัและท�างานในมาเลเซยี

ได้ ยกเว้นบุคลากรต่างชาติที่มีเงินเดือน 8,000 ริงกิตต่อเดือนหรือมากกว่าจะได้รับใบอนุญาตท�างานโดยอัตโนมัติ  

โดยใบอนญุาตท�างานซึง่ออกโดยกรมตรวจคนเข้าเมอืงของมาเลเซยี ม ี2 ประเภท (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการว่าจ้างงาน 

และค่าจ้างต่อเดือน) คือ ต�าแหน่งหลัก (Key Post) ต�าแหน่งชั่วคราว (Term Post) ในรูปแบบ Executive Post และ 

Non-Executive Post  

 ต�าแหน่ง KeyPost เป็นต�าแหน่งผู้จัดการระดับสูงสุดของบริษัทต่างประเทศในมาเลเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ผลประโยชน์และการลงทุนของบริษัท  รวมทั้งเป็นผู้วางนโยบายและเป้าหมายของของบริษัท  ส่วนต�าแหน่งชั่วคราว 

(Term Post) ในลักษณะ Executive Post เป็นต�าแหน่งผู้จัดการระดับอาชีพ/ระดับกลาง ต้องเป็นผู้มีความรู้แบบ 

มอือาชพี และมีประสบการณ์ในการท�างาน และทกัษะเกีย่วกบังานทีท่�า เป็นผูร้บัผดิชอบในด้านการน�านโยบายบรษิทั

ไปปฏิบัติ และควบคุมพนักงานรุ่นน้อง (Junior Staff) ส�าหรับ Non-Excutive Post เป็นต�าแหน่งส�าหรับผู้มีทักษะสูง 

โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท�างานและมีทักษะด้านเทคนิคในด้านงานที่ท�า

Employment Pass ส�ำหรับบุคลำกรต่ำงชำติ

 ทัง้น้ี PSMB ได้เปิดเวบ็ไซต์ www.hrdportal.com.my 

เพื่อช่วยเหลือบริษัทนายจ้างในการสรรหาโครงการ

อบรมที่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเปิดโอกาสให้

เป็นตลาดแก่ผู้ที่จัดท�าโครงการฝึกอบรมได้น�าเสนอ

โครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทใบอนุญำตท�ำงำน ค่ำธรรมเนียม

A Employment Pass 
ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้แก่ผู้ที่มีต�าแหน่ง 

Key Post และผู้มีการว่าจ้างในต�าแหน่ง Term Post 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. มีสัญญาจ้างอย่างต่�า 2 ปีและประทับตรา  
   (Stamping) เป็นส�าคัญ และ
2. เงินเดือนไม่ต่�ากว่า 3,000 ริงกิต (US$938) 
   ต่อเดือน

 

1. Employment Pass 
1) Key Post : 300 ริงกิต (US$94)
2) Term Post :  200 ริงกิต (US$63)

2. ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต (Processing Fee) : 
125 ริงกิต 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 ริงกิต (US$156) ต่อหนึ่ง
ต�าแหน่งต่อครั้ง (ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดในการท�าวีซ่า
ของแต่ละประเทศ)
4. ไม่จ่ายเงินทุนสมทบ (Levy ของกองทุน PSMB)

 B Visit Pass [VP(TE)]-PLKS-ใบอนุญาตท�างาน
ช่ัวคราว    

ใบอนุญาตประเภทนี้ออกให้แก่ผู้ที่เข้ามา
ท�างานประเภทแม่บ้านเท่านั้น

1. PLKS/VP(TE) Pass : 60 ริงกิต (US$19)
2. ค่าเงินทุนสมทบ (Levy) : 410 ริงกิต (US$128)
3. ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต (Processing 
Fee) : 125 ริงกิต (รวมทั้งการขอใบอนุญาตท�างาน
ประเภท Work Pass)
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) 500 ริงกิต (US$156) 
(ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดในการท�าวีซ่าของประเทศ)

1. ที่มา:  Immigration Department – www.imi.gov.my
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 (3) เงื่อนไขขั้นต�่ำของกำรจ้ำงงำน

 พระราชบัญญัติแรงงานปี 2498 (Employment Act 1955) ได้ระบุข้อก�าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างงานใน

มาเลเซียไว้ ดังนี้

การลาคลอดโดยได้รับเงินค่าจ้าง 60 วัน

เวลาการท�างานปกติ ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วันหยุดที่ได้รับเงินค่าจ้าง อย่างน้อยในวันหยุดราชการ 11 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน (ซึ่งรวมวันหยุด 

ราชการที่ต้องหยุดคือ วันชาติ วันสมภพพระราชาธิบดี วันรัฐบาล 

กลาง วันแรงงาน และวันมาเลเซีย) และวันหยุดราชการอื่นๆ  

ซึ่งประกาศเป็นวันหยุดราชการ ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ  

Holiday Act 1951

เงื่อนไขขั้นต่�ำของกำรจ้ำงงำน

วันลำหยุดประจ�ำปีของพนักงำนโดยได้รับเงินค่ำจ้ำง

อายุการท�างานน้อยกว่า 2 ปี 8 วัน

อายุการท�างาน 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 5 ปี 12 วัน

อายุการท�างาน 5 ปีขึ้นไป 16 วัน

วันลำป่วยประจ�ำปี

อายุการท�างานน้อยกว่า 2 ปี 14 วัน

อายุการท�างาน 2 ปีหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 5 ปี 18 วัน

อายุการท�างาน 5 ปีขึ้นไป 22 วัน

การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 60 วัน (รวมวันลาป่วยที่ได้รับ

ข้างต้นด้วย)
ที่มา : MIDA: www.mida.gov.my

กำรจ่ำยเงินค่ำล่วงเวลำ

วันท�างานปกติ 1.5 เท่าของอัตราจ้างต่อชั่วโมง

วันหยุด 2 เท่าของอัตราจ้างต่อชั่วโมง

วันหยุดราชการ 2 เท่าของอัตราจ้างต่อชั่วโมง
 ที่มา : กระทรวงทรัพยากรมนุษย์  (www.mohr.gov.my)
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 ค่ำจ้ำงแรงงำน

 ข้อมูลจากสหพนัธ์นายจ้างแห่งมาเลเซยี (Malaysian 

Employers Federation : MEF) (www.mef.org.my)   

ค่าจ้างแรงงานพื้นฐานข้ึนกับสถานที่ต้ังของที่ประกอบ

การและภาคส่วนอตุสาหกรรม  ส่วนผลประโยชน์ชดเชย

อื่นๆ ได้แก่ วันหยุดราชการ วันหยุดประจ�าปี การลา

ป่วย การลาคลอด การลาเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน การให้

เงินค่าเครื่องแบบ การสนับสนุนเป็นบางส่วนหรือออก

ค่าเดนิทางให้ทัง้หมด สิง่จูงใจทีข้ึ่นกบัสมรรถนะ การให้

ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ แตกต่างกัน

ไปในแต่ละบริษัท เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษแก่

บุคลากรด้านการบริหารและจัดการก็แตกต่างกันไปใน

แต่ละภาคอุตสาหกรรม    และนโยบายการว่าจ้างของ

แต่ละบริษัท บริษัทส่วนใหญ่จ่ายค่าบริการด้านสุขภาพ

และการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล มีการออก 

 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสรรหำงำน

 ผู้หางานท�าอาจหางานโดยผ่านส�านักงานจัดหา

งาน หรือขอความช่วยเหลือจากส�านักงานการจ้างงาน

ของรัฐบาลซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ บริษัทผู้จ้างอาจหา

ข้อมูลเกีย่วกบัผูท้ีต้่องการหางานท�าทีไ่ด้ลงทะเบยีนกบั

ส�านกังานเหล่านี ้ซึง่มหีน้าทีใ่นการช่วยโฆษณา สรรหา 

ลูกจ้างของบริษัทนายจ้าง และเตรียมงานเกี่ยวกับการ

สัมภาษณ์และทดสอบ วิทยาลัยโปลีเทคนิคและ

วิทยาลัยชุมชนก็ให ้ความสะดวกต ่อนายจ ้างใน 

การสมัภาษณ์นกัศกึษาทีต้่องการท�างานภายในสถาบัน

ของตน

 กรมแรงงานมีหน้ารับผิดชอบในด้านการก�าหนดนโยบายและก�าหนดแผนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อความ

เป็นระเบียบในภาคอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติแรงงานก�าหนดข้อบังคับขั้นต�า่ที่ใช้กับการว่าจ้างแรงงานโดยทั่วไป

ในกรณทีีต้่องการความยดืหยุน่ในทางปฏบิตั ิอาจขออนมัุตยิกเว้นข้อก�าหนดบางประการได้จาก Director ฝ่ายแรงงาน

ของกรมแรงงาน

 (1) พระรำชบัญญัติกำรจ้ำงงำน (Employment Act 1955)

 พระราชบัญญัติการจ้างงานปี 2498 (Employment Act 1955) จะใช้บังคับแก่ลูกจ้างทั่วแหลมมลายูและรัฐบาล

กลางเมืองลาบวน ซึ่งได้รับเงินเดือนต�่ากว่าเดือนละ 1,500 ริงกิต และผู้ใช้แรงงานฝีมือ (Manual Labour) ทั้งหมด  

โดยไม่จ�ากัดอัตราการว่าจ้าง นายจ้างอาจท�าสัญญาจ้างตามที่ประสงค์ แต่ต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์ขั้นต�่าที่ลูกจ้าง 

ควรได้รับตามกฎหมาย ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนระหว่าง 1,500 และ 5,000 ริงกิต อาจย่ืนค�าร้องต่อศาลแรงงาน  

ขอแก้ไขเง่ือนไขและภาวะของสญัญาจ้างใหม่ได้ ทัง้นี ้ตามกฎหมายพระราชบญัญตักิารจ้างงานดงักล่าว ได้ระบใุห้นายจ้าง 

ต้องกระท�าตามกฎข้อบังคับ ดังนี้

  ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับสัญญาการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วย ข้อก�าหนด เวลา และสภาพใน  

  การท�างาน รวมทั้งเงื่อนไขในการเลิกสัญญา 

  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้าง ได้แก่ ประวัติลูกจ้าง เงินค่าจ้าง และการหักเงินค่าจ้าง

   ข้อก�าหนดพิเศษส�าหรับลูกจ้างผู้หญิง เกี่ยวกับการท�างานกลางคืน และการมีบุตร

  จ�านวนเวลาท�างาน และข้อก�าหนดอื่นๆ เกี่ยวกับจ�านวนเวลาท�างาน

   ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการลาประจ�าปี การลาป่วย วันหยุดราชการ โดยได้รับเงินค่าจ้าง

   รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนการท�างานล่วงเวลา และงานพิเศษ

   ระเบียบการและความรับผิดชอบของนายจ้างต่อแรงงานต่างชาติ

ค่าประกันด้านอุบัติเหตุและการประกันชีวิต การเบิก 

ค่าเดินทาง โบนัสประจ�าปี ค่าตอบแทนตอนเกษียณ

อายุ และการเพิ่มเงินทุนสมทบในกองทุนเลี้ยงชีพของ

พนักงาน  (Employment   Provident   Fund (EPF))

มาตรฐานแรงงาน
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 (2) พระรำชกฤษฎกีำแรงงำนในรฐัซำบำห์ และ

รัฐซำรำวัก

 พระราชกฤษฎีกาแรงงานรฐัซาบาห์และรฐัซาราวกั 

(Labour Ordinance, Sabah; Labour Ordinance,  

Sarawak) มีข้อก�าหนดคล้ายคลึงกับข้อก�าหนดใน  

พระราชบัญญัติการว่าจ้างปี 2498 (Employment Act 

1955) แต่มข้ีอแตกต่างทีส่�าคญัเก่ียวกบัข้อก�าหนดพเิศษ

ในการจ้างเด็กและเยาวชน และการจ้างงานผู้ที่ไม่มีถิ่น

พ�านักถาวร (Non Resident Employee) ใน รัฐซาบาห์

และรัฐซาราวัก 

 พระราชกฤษฎีกาแรงงานอนุญาตให้ “เด็ก” และ 

“เยาวชน” ท�างานได้ “เด็ก” ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่อายุต�่า

กว่า 15 ปี และ “เยาวชน” หมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 

15-18 ปี ส่วน “ผู้ไม่มีถิ่นพ�านักถาวร (Non Resident)” 

ต้องขอใบอนญุาตท�างานจาก Director ฝ่ายแรงงานของ

รัฐซาบาห์/รัฐซาราวักก่อน “ผู้ไม่มีถิ่นพ�านักถาวร”  

หมายถึง ผู้ที่ไม่ใช่ชาวซาบาห์หรือชาวซาราวัก ตาม 

ค�าจ�ากัดความในประมวลกฎหมาย มาตรา 71 ของ  

พระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองปี 2502/2506 

(Immigration Act 1959/1963)

 (3) กองทุนเลี้ยงชีพของลูกจ้ำง (Employees Provident Fund (EPF))

 พระราชบัญญัติกองทุนเลี้ยงชีพของลูกจ้างปี 2534 (Employee Provident Fund Act 1991) ก�าหนดไว้ว่า  

นายจ้างและลกูจ้างทกุคน (ยกเว้น ผูท้ีถ่กูจ�าแนกตามบญัชใีน First Schedule ของพระราชบญัญตั)ิ ต้องจ่ายเงนิสมทบ

ทุนต่อกองทุนเลี้ยงชีพของลูกจ้าง (Employees Provident Fund : EPF) นายจ้างทุกคนต้องจดทะเบียนลูกจ้างกับ EPF 

ทันทีที่มีการว่าจ้าง ยกเว้นผู้ที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายเท่านั้น

กลุ่มผู้มีอำยุต่�ำกว่ำ 55 ปี 

เงินสมทบจากนายจ้าง (1) เงินเดือน 5,000 ริงกิต (US$1,606) และน้อยกว่า

อย่างต่�า 13% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

(2) เงินเดือนเกิน 5,000 ริงกิต (US$1,606)

อย่างต่�า 12% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

เงินสมทบจากลูกจ้าง (1) อย่างต่�า 11% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

ที่มา : Third Schedule (Part A) Employee Provident Fund Act 1991

เงินสมทบทุนกองทุนเลี้ยงชีพของลูกจ้ำง

กลุ่มผู้มีอำยุ 55-75 ปี 

เงินสมทบจากนายจ้าง (1) เงินเดือน 5,000 ริงกิต (US$1,606) และน้อยกว่า

อย่างต่�า 6.5% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

(2) เงินเดือนเกิน 5,000 ริงกิต (US$1,606)

อย่างต่�า 6% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

เงินสมทบจากลูกจ้าง (3) อย่างต่�า 5.5% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

 ที่มา : Third Schedule (Part C) Employee Provident Fund Act 1991

         Employees Provident Fund เว็บไซต์ :  www.kwsp.gov.my
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 แรงงานต่างชาติและบุคลากรต่างชาติและนายจ้าง ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบทุน แต่หากต้องการจ่าย

เงินสนับสนุน สามารถจ่ายในอัตราดังนี้

กำรสมทบทุน EPF ของแรงงำนต่ำงชำติและผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศและนำยจ้ำง

  (4) กำรประกันสังคม (Employee’s Social Security)

 ส�านักงานประกันสังคม (Social Security Organization : SOCSO) มีโครงการ 2 ประเภท เพื่อคุ้มครองสวัสดิการ

ของลกูจ้างและผูอ้ยูใ่นความอปุถมัภ์ ภายใต้พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (Social Security Act 1969) ได้แก่ โครงการ

ประกนัอนัตรายในระหว่างการท�างาน (Employment Insurance Scheme) และโครงการทพุพลภาพบ�านาญ (Invalidity 

Pension Scheme)

 (4.1)  โครงกำรประกันอันตรำยในระหว่ำงกำร

ท�ำงำน (Employment Injury Insurance Scheme)

 โครงการประกนัอนัตรายในระหว่างการท�างานให้

ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายเนื่องจากการ

ท�างาน ได้แก่ การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ผลประโยชน์

ที่ได้รับภายใต้โครงการน้ี ได้แก่ เบี้ยชดเชยค่ารักษา

พยาบาล เบีย้ชดเชยชัว่คราว เบีย้ชดเชยกรณทีพุพลภาพ

ถาวร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ดูแลรักษาต่อเนื่อง เบี้ยชดเชยผู้อยู่

ในความอุปถัมภ์ เบี้ยชดเชยค่าท�าศพ เบี้ยชดเชยด้าน

การฟื้นฟูสุขภาพ และเบี้ยชดเชยด้านการศึกษา

 (4.2) โครงกำรทุพพลภำพบ�ำนำญ (Invalidity 

Pension Scheme)

 โครงการทุพพลภาพบ�านาญให้ความคุ้มครอง

ลูกจ้างตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณีพิการหรือมีการตาย

เกดิขึน้นอกเวลาท�างาน นายจ้างมข้ีอผกูพนัทีจ่ะต้องให้

ทุพพลภาพบ�านาญ ประกอบด้วย เงินทุพพลภาพ

บ�านาญ  เงินช่วยเหลือผู้พิการ เบี้ยเล้ียงผู้ดูแลรักษา 

ต่อเนื่อง บ�านาญส�าหรับทายาท  (Survivor’s  Pension) 

เบ้ียชดเชยค่าท�าศพ  เบ้ียชดเชยด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 

และเบี้ยชดเชยด้านการศึกษา  

กลุ่มผู้มีอำยุ 55-75 ปี 

เงินสมทบจากนายจ้าง 5.00 ริงกิต (US$1.56) ต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน

เงินสมทบจากลูกจ้าง 5.5% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

ที่มา : Third Schedule (Part D) Employee Provident Fund Act 1991

        Employees Provident Fund เว็บไซต์ : www.kwsp.gov.my

กลุ่มผู้มีอำยุต่�ำกว่ำ 55 ปี 

เงินสมทบจากนายจ้าง 5.00 ริงกิต (US$1.56) ต่อลูกจ้างหนึ่งคนต่อเดือน

เงินสมทบจากลูกจ้าง 11% ของเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

ที่มา : Third Schedule (Part B) Employee Provident Fund Act 1991
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 (4.3) กฎเกณฑ์ของนำยจ้ำง

 นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปตามค�า

จ�ากัดความของพระราชบัญญัติการประกันสังคม ต้อง

จดทะเบียนและสมทบทุนกับส�านักงานประกันสังคม 

(SOCSO) การสมทบทุนเป็นกฎข้อบังคับท้ังนายจ้าง

และลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราช

บัญญัติ อัตราการสมทบทุนส�าหรับนายจ้างขณะน้ีคือ 

1.75% ของเงินเดือนลูกจ้าง  และลูกจ้างจ่ายสมทบ 

0.5%

 (4.4) กฎเกณฑ์ของลูกจ้ำง

 ลกูจ้างทีม่รีายได้เดอืนละ 3,000 รงิกติหรอืต�า่กว่า 

จะต้องจ่ายเงินสมทบทุนกับ SOCSO ส่วนกรณีผู้ที่มี

รายได้ต่อเดือนมากกว่า 3,000 ริงกิต และยังไม่ได ้

จดทะเบยีน กม็สีทิธิท์ีจ่ะจดทะเบยีนและจ่ายเงนิสมทบ

ทุนได้ถ ้าทั้งลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันที่จะเข้า

โครงการ ส�าหรับลูกจ้างที่ได้จดทะเบียนกับ SOCSO 

แล้ว ก็มีสิทธิ์ที่จะสมทบทุนอีกและได้รับการคุ้มครอง 

ต่อไปไม่ว่ารายได้ในภายหลังจะอยู่ในระดับใดก็ตาม

 (5) ค่ำเบี้ยชดเชยแรงงำนต่ำงชำติ 

 พระราชบัญญัติค่าเบี้ยชดเชยแก่ลูกจ้างปี 2495 (Workmen’s Compensation Act 1952) ให้ความคุ้มครอง 

เกีย่วกบัเรือ่งการจ่ายเบีย้ชดเชยในกรณเีกิดอุบตัเิหตใุนระหว่างการท�างาน และมผีลบงัคบัให้นายจ้างท�าประกนัให้แก่

ลูกจ้างในกรณีบริษัทได้มีการออกระเบียบตามโครงการเบี้ยชดเชยส�าหรับแรงงานต่างชาติปี 2548 (Foreign  

Workers’ Compensation Scheme (Insurance) Order 2005) นายจ้างทีจ้่างแรงงานต่างชาตจิะท�าประกนัให้แก่ลกูจ้าง

กับบริษัทประกันตามรายชื่อที่ก�าหนด เพื่อสามารถจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีลูกจ้างต่างชาติประสบอุบัติเหตุในระหว่าง

และนอกเวลาท�างาน

 (6) ควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย 

 กรมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย (Department of Occupational Safety and Health : DOSH) ภายใต้

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบและท�าตามกฎข้อบังคับในด้านกฎหมาย เพื่อต้องการให้ความมั่นใจว่า

ผู้ที่อยู่ในระหว่างการท�างานหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการจาก

อันตรายอันเป็นผลมาจากกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่และการระเบิดหิน  

การก่อสร้าง การเกษตร การป่าไม้และการประมง สาธารณูปโภค (แก๊ส ไฟฟ้า น�้าประปาและสาธารณสุข) การขนส่ง 

การเก็บรักษาและการคมนาคม การค้าส่งและปลีก โรงแรมและร้านอาหาร การเงิน การประกันภัย บริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ การบริการสาธารณะ และการบริการของหน่วยงานตามกฎหมาย (Statutory Aauthority)  

โดยกิจกรรมเหล่านี้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายดังต่อไปนี้
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 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยด้ำนอำชีว

อนำมัย (Occupational Safety and Health Act : 

OSHA) 1994

 พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัด้านอาชวีอนามยั 

(OSHA 1994) ได้บัญญัติโครงร่างทางกฎหมายเพ่ือที่

จะส่งเสริม   และกระตุน้ลกูจ้างและนายจ้างในมาเลเซยี

ให้มีมาตรฐานด้านสุขภาพและนิสัยการท�างานอย่าง

ปลอดภัย โดยการจัดตั้งโครงการของตนเอง เพื่อความ

เหมาะสมในสภาพการณ์ของแต่ละอุตสาหกรรม 

หรือองค์กร โดยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  นายจ้าง

มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการดแูลสขุภาพ    ความปลอดภยั

และสวัสดิการของผู้ที่ท�างานให้ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการจัดหาและบ�ารุงรักษาโรงงาน เครื่องจักร และ

ระบบการท�างานที่ปลอดภัย    กฎหมายมีข้อก�าหนด 

ให้มกีารจดัการทีป่ลอดภยัต่อสขุภาพ ในการใช้  ควบคุม  

เก็บ รักษา และเคลื่อนย ้ายเครื่ อง จักรโรงงาน 

(เครื่องจักร อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ) และวัสดุ 

(ส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบ

ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส)  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลด 

ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด นายจ้างต้องให้ข้อมูล  

ค�าแนะน�า ฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาที่จ�าเป็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมทั้งข้อมูลด้านกฎหมาย

แก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกีย่วกับกระบวนการ

ผลิตที่มีอันตรายสูง รวมทั้ง นายจ้างจะต้องรายงาน

อุบัติเหตุ เหตุการณ์รุนแรง สิ่งเป็นพิษและโรคที่เกิดขึ้น

หรืออาจเกิดขึ้นได้ในท่ีท�างานต่อส�านักงานด้านอาชีว

อนามยัทีใ่กล้ทีส่ดุ ในกรณีทีก่ระบวนการผลติต้องใช้สาร

เคมีที่มีอันตราย ต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ในด้าน

ความปลอดภัยมาควบคุม

 กรณนีายจ้างทีม่ลีกูจ้าง 40 คนขึน้ไป จะต้องแต่งตัง้

คณะกรรมการด้านรกัษาความปลอดภยัและสขุภาพใน

สถานที่ท�างาน เพื่อความมั่นใจว่า มีการประเมิน

มาตรการความปลอดภัยและสุขภาพอยู่เสมอ ในขณะ

เดียวกัน ต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์อาชีว

อนามัยควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ท�างานด้วย

 พระรำชบัญญัติโรงงำนและเครื่องจักร (Factories and Machinery Act : FMA) 1967

 พระราชบัญญัติโรงงานและเครื่องจักร (FMA 1967) ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่โรงงานในเร่ืองเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการของบุคลากร การจดทะเบียนและการตรวจสอบเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เครื่องจักรที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เครื่องต้มไอน�้า (Boiler) ท่อความดันสูง (Unfired Pressure Vessels) ลิฟต์โดยสาร 

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกของ ได้แก่ ปั้นจั่นยกของหนักที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) ปั้นจั่นประจ�าที่ (Tower Trane) 

กระเช้าโดยสาร (Passenger Hoists) เครนเคลื่อนตามรางบนคาน (Overhead Travelling Cranes) รถกอนโดล่า  

(Gondolas) ส�าหรับบรรทุกซีเมนต์จะต้องได้รับการรับรองและตรวจสอบจากกรมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย

(DOSH) ก่อนที่จะติดตั้งและน�ามาใช้

 ในการปฏิบัติการ การติดต้ัง การบ�ารุงรักษา และการรื้อถอนอุปกรณ์และกระบวนการบางอย่าง ต้องการผู้มี

ความช�านาญเฉพาะ ดังนั้น ในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์ และระบบการระบายอากาศเสีย 

(Local Exhaust Ventilation System) ต้องอาศัยผู้มีความรู้ในการติดตั้ง อาทิ การใช้อุปกรณ์ที่มีความเส่ียงสูง 

เช่น เครือ่งต้มไอน�า้ (Boiler) ต้องการผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบ Boiler และวศิวกรผูช้�านาญการด้านเครือ่งจกัรไอน�า้ (Steam 

Engineer) เป็นต้น
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 พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม (Petroleum Act (Safety Measure) 1985)

 ข้อบังคับในพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านปิโตรเลียมมีเป็นจ�านวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติการล�าเลียง

ปิโตรเลียมโดยผ่านทางท่อปี 2528 (Transportation of Petroleum by Pipelines Regulations 1985) ซึ่งมีกฎข้อบังคับ 

ได้แก่ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตติดต้ัง กฎข้อบังคับเก่ียวกับการด�าเนินการ กฎข้อบังคับเก่ียวกับ 

การตรวจสอบ กฎข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น กฎข้อบังคับ

เกี่ยวกับการเกิดอันตราย เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.dosh.gov.my
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บทที่ 4 
การบัญชี

ข้อก�าหนดการบัญชี

 พระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act 1965, 

revised 1973) ได้ก�าหนดความรบัผดิชอบของกรรมการ

บรหิารในการจดัเกบ็บญัชแีละหลกัฐานอืน่ๆ เพือ่ใช้ใน

การอธิบายธุรกรรมและสถานภาพด้านการเงินของ

บริษัท และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ โดยบัญชีของ

บริษัทต้องแสดงสถานภาพของบริษัทที่แท้จริงและ 

เทีย่งธรรม และสามารถอธิบายธรุกรรมของบริษทัได้อย่าง

พอเพยีง และบันทึกข้อมูลถึง 60 วันก่อนวันน�าเสนอ 

บัญชีที่ได้รับการสอบบัญชีแล้วและต้องสอดคล้องกัน

กับรายงานของคณะกรรมการบริหารและรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ซึ่งรับรองว่างบการเงินรายงานตามความ

เป็นจรงิและถูกต้อง งบดลุและบญัชเีหล่านีต้้องน�าเสนอ

ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้น

 หลักฐานการบัญชี (Accounting Records) ต้อง

เก็บรักษาไว้ท่ีส�านักงานของบริษัทหรือสถานที่ใน 

ประเทศมาเลเซียท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 

ข้อตกลงของกรรมการบรหิาร ถ้าหลกัฐานการบญัชไีม่ได้ 

จัดเก็บไว้ที่ส�านักงานทะเบียนของบริษัท  (SSM)  และ 

กรรมการบริหารลงมติให้จัดเก็บไว้นอกประเทศก็อาจ

ท�าได้  แต่ต้องเก็บหลักฐานและบันทึกทางการเงินไว้ใน

ประเทศมาเลเซียด้วย  เพื่อใช้ในการลงบัญชีตามความ

เป็นจริงและถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ SSM 

ต้องการขอดูหลักฐานการบัญชี บริษัทต้องพร้อมที่จะ

น�ามาแสดงได้ หลกัฐานการบญัชต้ีองเกบ็ไว้เป็นเวลา 7 

ปีหลังจากสิ้นสุดธุรกรรม

 งบก�าไรขาดทุนที่ได้รับการรับรองการสอบบัญชี

แล้วต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปี (Annual  

General Meeting : AGM) ไม่เกนิ 18 เดอืนหลังการจดัตัง้ 

บริษัท และภายใน 6 เดือนหลังวันส้ินสุดของรอบป ี

การเงิน (Financial Year) ของบริษัท หลังจากนั้นต้อง 

น�าเสนองบบัญชีก�าไรและขาดทุนต่อที่ประชุมสามัญ

ประจ�าปี (AGM) อย่างน้อยทกุปีปฏทินิ (Calendar Year) 

และมีช่วงห่างกันไม่เกิน 15 เดือน และต้องมีข้อมูลไม่

เกิน 6 เดือนนับถึงวันประชุม 

 นอกจากนั้นต้องย่ืนรายงานรายได้ประจ�าปีต่อ 

SSM พร้อมหลักฐานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว 

รวมทั้งรายงานของกรรมการบริหารภายในหนึ่งเดือน

ก่อนวันประชุมสามัญประจ�าปี (Annual General  

Meeting) อนึ่ง บริษัทมาเลเซียยังต้องรายงานรายได้

ประจ�าปีต่อ SSM โดยปรับข้อมูลให้ทันเวลาถึงวัน

ประชุม หรือไม่เกิน 14 วันหลังการประชุม และในการ

รายงานรายได้ของบริษัทต้องรวมรายละเอียดตาม 

ข้อก�าหนดพระราชบัญญัติบริษัท

 ส่วนบรษิทัต่างประเทศต้องยืน่ส�าเนางบดลุสิน้สดุ

ในปลายปีการเงิน รวมทั้งหลักฐานประกอบต่อ

ส�านักงานทะเบียนบริษัทภายใน 2 เดือนหลังการ

ประชุมสามัญประจ�าปี นอกจากนั้น ยังต้องเสนองบ

ก�าไรขาดทนุซึง่ผ่านการตรวจสอบบญัชจีากผูส้อบบญัชี

แล้ว ซึง่ถกูต้องตามข้อก�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั

เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติ รายงานการตรวจสอบบัญชี

แสดงสินทรัพย์ท่ีใช้และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน

กจิการในมาเลเซยี และรายงานทีไ่ด้ผ่านการรบัรองจาก

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (Approved Auditor’s  

Report) ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัท
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ข้อก�าหนดด้านการตรวจสอบบัญชี

มาตรฐานการบัญชี

 พระราชบญัญตับิรษิทั ก�าหนดให้กรรมการบรหิาร

หรือสมาชิกของบริษัทแต่งต้ังผู้สอบบัญชีท่ีทรงคุณวุฒิ

นอกบริษัท ซึ่งมีใบอนุญาตมาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีจน

กระทั่งถึงวันประชุมสามัญประจ�าปีครั้งแรก จากนั้นใน

การประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละคร้ัง กรรมการบริหาร

หรอืสมาชกิของบรษิทัต้องแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ในจ�านวนที่เหมาะสมมาท�างานจนกว่าจะถึงวาระการ

ประชุมสามัญประจ�าปีในคราวต่อไป 

 หน้าที่ส�าคัญของผู ้สอบบัญชีของบริษัท คือ  

การรายงานเก่ียวกับงบบัญชี หรืองบบัญชีรวมที่จะ 

น�าเสนอในการประชมุสามญัประจ�าปีต่อสมาชกิบรษิทั   

พระราชบัญญัติ บริษัทให้อ�านาจแก่ผู้สอบบัญชีในการ

เปิดเผยข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบ

บญัชีต้องแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบังบบัญชขีองบริษทั 

งบดลุและงบก�าไรขาดทนุในปีการเงิน ซึง่สะท้อนให้เหน็

สถานภาพผลงานของบริษทัอย่างถูกต้องและเท่ียงธรรม

ตามข้อก�าหนดของประมวลกฎหมายใน Ninth Schedule 

ของพระราชบัญญัติบริษัท  (Ninth Schedule of the 

Company Act) นอกจากนัน้ บรษิทัจะต้องเสนองบบัญชี

ต่อกรมสรรพากร (Inland Revenue Board) เพือ่ประเมนิ

ภาษีรายได้ต่อไป

 นอกเหนอืจากพระราชบญัญตับิริษทัแล้ว องค์กรการบญัชใีนประเทศได้บญัญตัมิาตรฐานการบัญชขีึน้ ซึง่สมาชกิ 

ขององค์กรจะต้องปฏิบัติตาม กรณีวิธีการสอบบัญชี องค์กรได้รับเอามาตรฐานการสอบบัญชีต่างประเทศมาใช้ 

โดยได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการสอบบญัชใีนประเทศแล้ว อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตัมิกีารอ้างองิแนวทางปฏบิตัขิอง 

การสอบบัญชีในประเทศและวารสารทางเทคนิคที่จัดพิมพ์โดยองค์กรฯ

 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีแห่งมาเลเซีย (Malaysian Accounting Standards Boards : MASB) ได้น�า

เอาข้อก�าหนดของมาตรฐานการบัญชีต่างประเทศมาปรับใช้ในมาตรฐานการบัญชีในประเทศด้วย โดยมาเลเซีย

พยายามปรับมาตรฐานการรายงานด้านการเงินในประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานสากลของ IFRS (International Financial 

Reporting Standards) อย่างเต็มตัว เพื่อยกระดับคุณภาพและความสอดคล้องกันในการรายงานตลาดการเงินและ

ตลาดทุน โดยก�าหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นวันที่มีผลบังคับใช้มาตรฐาน IFRS 139 Financial Instruments : 

Recognition and Measurement

 ดังนั้นบริษัทซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎมาตรฐานการบัญชีในพระราชบัญญัติการรายงานด้านการเงิน Financial  

Reporting Act 1997 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทซึ่งต้องรายงานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ (Securities Commission) และธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) จะต้องท�าตาม

มาตรฐาน IFRS ดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 มาตรฐานการบัญชีที่ต้องผ่านการอนุมัติส�าหรับองค์กร

ต่างๆ ยกเว้นบริษัทเอกชน ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานด้านการเงินของ IFRS ทุกประการ 

อย่างไรก็ตาม แผนการปรับเปลี่ยนนี้ ไม่มีผลกระทบกับบริษัทเอกชนที่ใช้ระบบมาตรฐาน Private Entity Reporting 

Standards หรือ PERS
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บทที่ 5
ภาษีอากร

ภาษีอากรบริษัท (Company Tax)

 รัฐบาลมาเลเซียก�าหนดประเภทรายได้ที่จะต้องเสียภาษีอากร  ประกอบด้วย เงินได้ หรือก�าไรจากธุรกิจไม่ว่าจะ

ด�าเนินการในช่วงใด เงินได้หรือก�าไรจากการจ้างงาน (เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน) เงินปันผล ดอกเบ้ีย ส่วนลด   

ค่าเช่า ค่าสิขสิทธิ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยบ�านาญ เงินประจ�าปีต่างๆ เงินได้หรือก�าไรจากสิ่งที่มีลักษณะเป็นรายได้

 บริษัทจดทะเบียนในมาเลเซียเป็นบริษัทใหม่หรือ

บริษัทในเครือ (Subsidiaries) ในสถานภาพเป็น  

Resident Company หรอืบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในสถานะ

บริษัทต่างประเทศ (Non-Resident Company) จะต้อง

ถูกประเมินการเสียภาษีส�าหรับรายได้ท่ีเกิดข้ึนหรือมา

จากมาเลเซยี รายได้ท่ีมแีหล่งทีม่าจากภายนอกประเทศ 

และถกูโอนเข้ามาในมาเลเซยีโดยบรษิทัใหม่หรอืบรษิทั

ในเครือ (Resident Company) จะได้รับยกเว้นการเสีย

ภาษี ยกเว้นกรณีธุรกิจธนาคารและประกันภัย ขนส่ง

ทางทะเลและทางอากาศ ทั้งน้ี บริษัทที่ถือว่าเป็น  

Resident Company หากการควบคมุ/บรหิารกจิการถกู

ด�าเนินการโดยชาวมาเลเซีย

 ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา อัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคล (Corporate Tax) ของมาเลเซียอยู่ที่ 25%  

และค่าลดหย่อนส�าหรบัการจ่ายเงนิซะกาต (Zakat) ของ

บริษัท องค์กรสังคม  หรือองค์กรหลักทรัพย์จะไม่เกิน  

2.5% ของรายได้รวมในปีที่มีการประเมินภาษีอากร

 เงินอุดหนุนที่ให้แก่องค์กร/สถาบัน (ที่ได้รับความ

เห็นชอบจาก Inland Revenue Board Malaysia) 

กิจกรรมด้านกีฬา (ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง

การคลังหรือคณะกรรมการด้านกีฬา) โครงการที่เป็น

ประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

จะน�าไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของรายได้

รวมของบริษทัในปีประเมินภาษ ี นอกจากนี ้ เงนิอดุหนนุ

ที่ให้แก่รัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่นยังสามารถ

น�าไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้อีกด้วย

อัตรำภำษีอำกรบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในมาเลเซียที่มีสถานะเป็น Resident Company หรือบริษัทที่

จดทะเบียนในสถานะบริษัทต่างประเทศ (Non-Resident Company) 

25%

บริษัทจดทะเบียนในมาเลเซียที่มีสถานะเป็น Resident Company ซึ่งมีทุนช�าระแล้ว 2.5 ล้านริงกิต และน้อยกว่า 

ณ ปีเริ่มต้นประเมินภาษี

รายได้ 500,000 ริงกิตแรก 20%

รายได้มากกว่า 500,000 ริงกิต เป็นต้นไป 25%
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ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

 บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียหรือมาจากมาเลเซียหรือได้รับเข้าในมาเลเซียจาก

ภายนอกประเทศ รายได้ที่โอนเข้ามาในมาเลเซียโดยบุคคลที่มีถิ่นพ�านักในมาเลเซีย (Resident Individual) จะได้รับ

การยกเว้นภาษ ีส่วนบคุคลทีไ่ม่มถีิน่พ�านกัในมาเลเซยีจะต้องเสยีภาษหีากรายได้นัน้เกดิขึน้ในมาเลเซยี โดยอตัราภาษี

ทีจ่ะเสยีขึน้อยูก่บัสถานะของบคุคลนัน้ๆ โดยพจิารณาจากระยะเวลาการพ�านกัในมาเลเซยีตาม Income Tax A, 1967 

โดยทั่วไปบุคคลที่อยู่ในมาเลเซียอย่างน้อย 182 วันในปีปฏิทินจะต้องเสียภาษี

 บุคคลที่มีถิ่นพ�ำนักในมำเลเซีย (Resident  

Individual) จะต้องเสียภาษีเงินได้หลังจากหักค่า 

ลดหย่อนส่วนตวัแล้ว (เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตวั ค่ารักษา  

พยาบาลส�าหรับบิดามารดา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  

ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับโรคร้ายแรง ค่าซื้อเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ค่าลดหย่อนส�าหรับบุตร เป็นต้น)  

ในอัตราระหว่าง 1%-26% ในปีประเมินภาษี

 บุคคลที่ไม่มีถ่ินพ�านักในมาเลเซียที่จะต้องเสีย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 10% ส�าหรับแหล่ง

ทีม่าของรายได้ประเภทต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในมาเลเซยี เช่น 

การให้บริการแก่บุคคลหรือลูกจ้างที่เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินหรือสิทธิ์  การติดตั้ง  การด�าเนินธุรกิจของ

โรงงาน เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์ต่างๆ  การให้ค�าปรกึษา

ทางเทคนคิ/ช่วยเหลอื/บรกิารทีเ่กีย่วกบัการจดัการทาง

เทคนคิ หรอืการบรหิารด้านวทิยาศาสตร์ อตุสาหกรรม 

พาณิชยกรรม โครงการหรือแผนงาน การเช่าหรือการ

ใช้จ่ายภายใต้ข้อตกลง หรือการจัดการเกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สิน  ทั้งนี้  หากบุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเสีย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องเสียเงินค่าปรับในอัตรา 

10% ของจ�านวนเงินที่ไม่ได้จ่ายภาษี 

 อนึ่ง มาเลเซียได้ลดภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายส�าหรับ 

ดอกเบี้ย ค่ารอยัลตี้ และค่าธรรมเนียมส�าหรับการให้ 

บริการทางเทคนิคลงเหลือ 10% และ 7.5% ตามล�าดับ  

โดยสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hasil.

gov.my

 บุคคลที่ไม ่มีถิ่นพ�ำนักในมำเลเซีย (Non- 

Resident Individual) จะต้องเสียภาษีในอัตรา 26% 

โดยไม่มีค่าลดหย่อนส่วนตัว แต่บุคคลที่ไม่มีถิ่นพ�านัก

ในมาเลเซยี สามารถเรยีกเงนิภาษคืีนส�าหรบัค่าธรรมเนียม

ที่จ่ายให้แก่รัฐบาลส�าหรับการออกใบอนุญาตการ

ท�างาน

ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ

บุคคลที่มีถิ่นพ�านักที่มีรายได้ 16,667 ริงกิต และมากกว่า 16,667 ริงกิตขึ้นไปต่อปี 

(หลังจากหักค่าลดหย่อนส่วนตัวแล้ว)

1%-6%

บุคคลที่ไม่มีถิ่นพ�านัก (ไม่ได้รับการหักค่าหย่อนส่วนตัว) 26%
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 เงินได้จากท่ีอยูอ่าศัยและทรัพย์สนิในเชิงพาณิชย์จะต้องเสยีภาษรีะหว่าง 0%-10% ขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการถอื

ครองทรัพย์สนิดงักล่าว

 ภาษีการขายจะเรียกเก็บจากสินค้าน�าเข้าและ 

การผลิต  สินค้าที่ผลิตในมาเลเซียที่จะต้องเสียภาษีจะ

ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย Sales Tax 1972  

บริษัทที่มียอดขายสินค้าน้อยกว่า 100,000 ริงกิต และ

บรษิทัท่ีได้รับสถานะเป็นคลงัสนิค้าเพือ่การส่งออกทีไ่ด้

รบัอนญุาต (Licensed Manufacturing Warehouse : LMW) 

จะได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต (เสียภาษีการขาย)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มียอดขายน้อยกว่า 100,000  

ริงกิต ต้องย่ืนขอใบรับรองการขอยกเว้น ไม่ต้องมีใบ

อนุญาต (จากการเสียภาษีการขาย) อุตสาหกรรมที่ได้

รับใบอนุญาตจะถูกเก็บภาษีส�าหรับผลผลิต ขณะที่

อตุสาหกรรมท่ีไม่ต้องมใีบอนญุาตหรอืได้รบัการยกเว้น

ไม่ต้องมีใบอนญุาตจ�าเป็นจะต้องเสียภาษสี�าหรบัปัจจยั

การผลิต   ส�าหรบัผูป้ระกอบการขนาดเล็กสามารถทีจ่ะ

เลือกมาขอรับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายดังกล่าวเพื่อ

ทีจ่ะได้ไม่ต้องเสียภาษกีารขายส�าหรบัปัจจยัการผลติได้  

ดังน้ันกรณีนี้ผู ้ประกอบการขนาดเล็กจึงเสียภาษีการ

ขายเฉพาะสินค้าส�าเร็จรูปเท่านั้น

ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย

บุคคลที่ไม่มีถิ่นพ�านักจะเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามล�าดับชั้นของรายได้ เช่น

ชั้นรายได้พิเศษ (บริการทางเทคนิค บริการการติดตั้งอุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักร)
10%

ดอกเบี้ย 15%

รอยัลตี้ 10%

การจ่ายเงินตามสัญญากับ 

1. คู่สัญญา

2. ลูกจ้าง

10%

3%

รายได้อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าประกัน ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าแนะน�า 10%

ภาษีเงินได้จากทรัพย์สิน (Real Property Gains Tax)

ระยะเวลำกำรถือครองทรัพย์สิน

อัตรำภำษี

บริษัท บุคคลธรรมดำ

(คนมำเลเซียหรือผู้มีถ่ินพ�ำนัก

ในมำเลเซีย)

บุคคลธรรมดำ

(ผู้ไม่มีถิ่นพ�ำนักในมำเลเซีย)

ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป 10% 10% 10%

เกินกว่า 2 ปี จนถึง 5 ปี 5% 5% 5%

เกินกว่า 5 ปี 0% 0% 0%

ภาษีการขาย (Sales Tax)
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 โดยทั่วไป อัตราภาษีการขายคือ 10% ส่วนวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะได้รับการยกเว้นภาษีอากร 

ขณะที่ปัจจัยการผลิตส�าหรับการผลิตสินค้าบางประเภทจะไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ สินค้าบริโภคที่ไม่จ�าเป็น เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ยาสูบ/บุหรี่ วัสดุก่อสร้าง จะต้องเสียภาษี 5% และ 10% ส�าหรับสินค้าทั่วไป หรือ 20% ส�าหรับส่วน

ประกอบในการท�าเคร่ืองดืม่ ส่วนผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและน�า้มนัรถยนต์จะต้องเสยีภาษีตามอตัราตามสภาพ (Specific Rate) 

ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าบริโภคพื้นฐาน วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรหนักส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อุปกรณ์กีฬา หนังสือ หนังสือพิมพ์จะได้รับยกเว้นการเสียภาษีการขาย 

 ภาษีบริการอยู่ที่อัตรา 6% โดยรัฐบาลมาเลเซียจะเก็บภาษีดังกล่าวจากสินค้าและบริการในมาเลเซีย รวมท้ัง

อาหาร เคร่ืองดืม่ ยาสบู โรงแรมทีพ่กั และสถานทีป่ระชมุ การแสดงแฟชัน่ การแสดงทางวฒันธรรม บริการด้านสขุภาพ  

บริการที่พักและอาหารโดยโรงพยาบาลเอกชน บริการวิชาชีพและให้ค�าปรึกษาโดยนักบัญชี ทนาย วิศวกร สถาปนิก 

นักส�ารวจ บริการโฆษณา บริการที่ปรึกษา ผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการ บริษัทประกันภัย บริการด้านรถยนต์และ

ซ่อมแซม บริษัทท่ีให้บริการโทรคมนาคม การรักษาความปลอดภัย บริการสันทนาการ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์  

ผูป้ระกอบการให้บรกิารจอดรถ และบรษิทัขนส่งไปรษณย์ี โดยท่ัวไปการเสยีภาษบีรกิารจะขึน้อยูก่บัระดบัรายได้ต่อปี 

(ระหว่าง 150,000-500,000 ริงกิต) เช่น

  ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจาก Commercial Vehicles Licensing Board Act, 1987 ที่มียอดขาย 

  ต่อปีตั้งแต่ 150,000 ริงกิตขึ้นไป

  ธุรกิจการจ้างงานที่มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 150,000 ริงกิตขึ้นไป

  บริษัทที่ให้บริการด้านบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดการโครงการและประสานงานที่มียอดขายตั้งแต่  

  150,000 ริงกิตขึ้นไป

  โรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักเกินกว่า 25 ห้องขึ้นไป และมีภัตตาคารในโรงแรม

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ภาษีบริการยังเรียกเก็บจากผู้ถือบัตรเครดิตและค่าธรรมเนียม 

(แม้ว่าบตัรเครดตินัน้จะไม่เสยีค่าธรรมเนยีม) โดยจะต้องเสีย 50 รงิกติต่อปีส�าหรบับตัรหลัก และ 25 รงิกติต่อปีส�าหรบั

บัตรเสริม ภาษีบริการจะเรียกเก็บนับตั้งแต่วันที่เริ่มออกบัตรจนถึงวันที่บัตรหมดอายุหรือต่ออายุ

 อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป มาเลเซียจะน�าวิธีการเก็บภาษีสินค้าและบริการหรือ GST (Goods 

and Services Tax : GST) มาใช้  โดยก�าหนด GST ในอัตรา 6%  เพื่อทดแทนการเก็บภาษีการขายและภาษีการบริการ  

โดยขอบเขตของ GSP คือ

  เก็บ GST กับสินค้าและบริการในธุรกิจทุกระดับเริ่มจากการผลิต ค้าปลีก ค้าส่งที่ป้อนภายในประเทศและ  

  น�าเข้ามาในประเทศ

  เก็บ GST กับสินค้าและบริการที่ป้อนจากภายในประเทศหรือน�าเข้ามาในประเทศ

  ธุรกิจที่มีผลตอบแทน (Turnover) ต่อปีตั้งแต่ 500,000 ริงกิตขึ้นไป จะต้องเสียภาษี GST

  สนิค้าและบรกิารทีไ่ด้รบัการยกเว้นจาก GST ประกอบด้วย สนิค้าบรโิภคพืน้ฐาน เช่น ข้าว น�า้ตาล น�า้มนัปรงุ

  อาหาร แป้งจากธัญพืช (Four) การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัย การขาย/ซื้อที่ดินเกษตรกรรม การศึกษา การขนส่ง 

  สาธารณะ และบริการด้านสุขภาพ

ภาษีบริการ (Service Tax)
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 ภาษีน�าเข้าในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นภาษีตาม

มูลค่า (Ad Valorem)  แต่สินค้าบางประเภทก็จะถูกเก็บ

ภาษีในอัตราตามสภาพ (Specific Duty)  อย่างไรก็ตาม 

จากการเปิดเสรีการค้าภายใต้อาเซียนของมาเลเซีย 

ท�าให้ภาษีน�าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมท้ังหมดที่มาเลเซีย

ค้าขายกบัอาเซยีนอยูใ่นอตัรา 0-5%  (ปัจจบุนั มาเลเซยี

ได้สรุปผลการเจรจา FTA แล้วกับญี่ปุ่น ปากีสถาน 

นิวซีแลนด์ อินเดีย อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ ่น  

อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

อาเซียน-อินเดีย)

 มาเลเซียจะเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าน�าเข้าและสินค้าบางรายการท่ีผลิตในมาเลเซีย โดยภาษีสรรพสามิต

ที่เก็บในอัตราตามมูลค่า (Ad Valorem) ได้แก่ รถยนต์ ไพ่นกกระจอก กระเบื้อง ส่วนบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์จะเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่าและตามสภาพ (Specific Rate)

ภาษีน�าเข้า (Import Duty)

ภาษีสรรพสามิต (Excise Duty)

ภำษีสรรพสำมิต

ภาษีสรรพสามิตจะเก็บจากสินค้าน�าเข้าและสินค้าที่ผลิตในมาเลเซียภายใต้ Excise Act 1976 โดยรายการสินค้า 

จะปรากฏอยู่ใน Excise Duties Order 2004  รวมถึง

รถยนต์ 75% - 105%

รถยนต์ 4 ล้อ 60% - 105%

รถจักรยานยนต์ 20% - 30%

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 10.10 ริงกิตต่อลิตร + 15% ต่อลิตร - 42.50 ริงกิตต่อลิตร + 15%

ยาสูบ 0.22 ริงกิต ต่อแท่ง +  20%
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 DTA เป็นความตกลงระหว่างสองประเทศทีต้่องการหลกีเล่ียงการเสยีภาษซี�า้ซ้อน โดยก�าหนดสทิธิด้์านภาษขีอง

แต่ละประเทศเกี่ยวกับรายได้ข้ามพรมแดนและการให้เครดิตด้านภาษีหรือยกเว้นการเสียภาษีซ�้าซ้อน

ความตกลงภาษีซ�้าซ้อน (Double Taxation Agreement : DTA)

ควำมตกลงภำษีซ�้ำซ้อนของมำเลเซียกับประเทศต่ำงๆ (ณ 31 มกรำคม 2555)

แอลเบเนีย ฝรั่งเศส มอลตา ซานมารีโน

อาร์เจนตินา เยอรมนี เมอร์ริเชส ซาอุดิอาระเบีย

ออสเตรเลีย ฮังการี มองโกเลีย เซลชีเรส

ออสเตรีย อินเดีย โมร็อกโก สิงคโปร์

บาห์เรน อินโดนีเซีย เมียนมา อัฟริกาใต้

บังกลาเทศ อิหร่าน นามิเบีย สเปน

เบลเยียม ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ศรีลังกา

แคนาดา อิตาลี นิวซีแลนด์ ซูดาน

จีน ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวีเดน

ชิลี จอร์แดน ปากีสถาน สวิตเซอร์แลนด์

โครเอเชีย คาซัคสถาน ปาปัวนิวกีนี ซีเรีย

สาธารณรัฐเช็ก เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย

เดนมาร์ก คูเวต โปแลนด์ ตุรกี

อียิปต์ สปป.ลาว กาตาร์ เตอร์เมนนิสเตน

ฟิจิ เลบานอน โรมาเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ฟินแลนด์ ลักเซมเบิร์ก รัสเซีย สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา1 อุซเบกิสถาน เวียดนาม เวเนซุเอลา

1Limited Agreement
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โครงสรางพื้นฐาน 6
บทที่ 

บทที่ 6
โครงสร้างพื้นฐาน

 1. นิคมอุตสำหกรรม

 มาเลเซียมีนิคมอุตสาหกรรมกว่า 200 แห่ง  

ซึง่พัฒนาโดยองค์กรของภาครฐั ภาคเอกชนได้มส่ีวนใน 

การพฒันานคิมอุตสาหกรรมเช่นกันแต่ในขอบเขตจ�ากดั   

องค์กรของภาครฐั ได้แก่ บรษิทัพฒันาเศรษฐกจิแห่งรฐั  

(State Economic Development Corporations : SEDC) 

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับภูมิภาค (Regional 

Economic Development Authority) การท่าเรือ และ

เทศบาล

 SEDC จดัตัง้ขึน้มาในรูปแบบของบรษิทัเพือ่ให้การ

ลงทุนของรัฐสามารถด�าเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ ส่วน

การพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระดบัภมูภิาค รฐับาลอ�านวย

ความสะดวกขั้นพื้นฐานส�าหรับการลงทุนในระดับ

ภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ Iskandar Malaysia ซึ่งเป็นเขต 

เศรษฐกิ จพิ เ ศษภูมิ ภาคทาง ใต ้ ของรั ฐยะ โฮร ์  

เขตเศรษฐกจิพเิศษภมูภิาคทางเหนอื (Northern Corridor  

Economic Region) เขตเศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคทางฝั่ง 

ตะวนัออก (East Coast Economic Region)  เขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษในรัฐซาบาห์ (Sabah Development 

Corridor) และเขตเศรษฐกิจพิเศษส�าหรับพลังงาน

ทดแทนในรฐัซาราวกั (Sarawak Corridor of Renewable  

Energy) โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเหล่านี้ 

เพือ่กระจายการผลิตด้านอตุสาหกรรมออกไปสู่ภมิูภาค 

และเช่ือมโยงเขตอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของ

ประเทศไว้ด้วยกนั เนือ่งจากเดมิเขตอตุสาหกรรมตัง้อยู่

ในรัฐสลังงอร์และปีนังเป็นส่วนใหญ่

 2. เขตเศรษฐกิจเสรี (Free Zone : FZ)

 เขตเศรษฐกจิเสรี เป็นพ้ืนทีใ่นมาเลเซยี ซึง่กระทรวงการคลงัประกาศให้เป็นเขตการพาณชิย์เสร ี(Free Commercial  

Zone : FCZ) หรือเขตอุตสาหกรรมเสรี (Free Industrial Zone : FIZ) โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 3 (1) ของ 

พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจเสรี Free Zone Act 1990 เขตเศรษฐกิจเสรีมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการซื้อขายสินค้า

ในเขตเสรีก่อนน�าส่งไปที่อื่น (Entrepot Trade) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตและประกอบ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นหลัก

เขตเศรษฐกิจพเิศษ
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 ธรุกจิและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกจิเสรจีะเสยี

ภาษตี�า่สดุ  โดยถอืเป็นบรเิวณนอกเขตการเกบ็ภาษหีลกั

ของศุลกากร (Principal Custom Area) ตามมาตรา 2 

(1A) ของพระราชบัญญัติภาษีศุลกากร Customs Act 

1967 ยกเว้นสินค้าที่ห้ามการน�าเข้าหรือส่งออก ตาม

มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สินค้าและ

บรกิารทุกรูปแบบ (ยกเว้นสนิค้าผดิกฎหมาย และสนิค้า

ทีข่ดักบัพระราชบญัญตั ิFree Zone Act 1990)  สามารถ

น�าเข้า ผลิต ประกอบผลิตภัณฑ์หรือจัดหาในเขต

เศรษฐกิจเสรีโดยไม ่ต ้องเสียภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามิต ภาษกีารขาย หรอืภาษบีรกิาร อย่างไรกต็าม 

กระทรวงการคลังมีอ�านาจตามกฎหมายในการสั่งห้าม

สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเข้ามาในเขตเสรี สินค้าที่

ถูกสั่งห้ามน้ีถ้าน�าเข้ามาในเขตเสรี จะต้องเสียภาษี 

ดังกล่าวข้างต้นเสมือนสินค้านั้นอยู่ในเขตบริเวณการ 

เก็บภาษีหลักของศุลกากร 

 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจเสรี  

ยงัให้ส่ิงจงูใจทางด้านการเงินในรปูแบบของสิทธิประโยชน์ 

ส�าหรับการลงทุนประเภท Pioneer Status โดยการ

ยกเว้นการเสียภาษศุีลกากรสินค้าขาเข้าและสินค้าส่งออก

รวมทั้งภาษีรายได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5-10 ปี  

นั่นคือได้รับการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลในอัตรา 

35%  และภาษีเพื่อการพัฒนา  5%  และหลังจากอายุ

ของสทิธปิระโยชน์สิน้สดุลงแล้ว การลงทุนทีไ่ด้รบัอนุมตัิ

สทิธพิิเศษมสิีทธไิด้รับสทิธิป์ระโยชน์ในด้าน Investment 

Tax Credits (ITC) ซึ่งเป็นการยืดเวลายกเว้นการเสีย

ภาษีออกไปได้อีก 5-10 ปี อนึ่งการขาดทุนในระหว่าง

ได้รับสิทธิประโยชน์ สามารถใช้เป็นเหตุผลในการยืด

เวลาการยกเว้นการเสียภาษีด้วย

 3. เขตกำรพำณิชย์เสรี (Free Commercial Zone : FCZ)

 เขตการพาณิชย์เสรีเป็นเขตที่ประกอบธุรกิจพาณิชกรรม ประกอบด้วย การค้าขาย (ยกเว้นการค้าปลีก) การจัด

แบ่งเป็นหีบห่อย่อย (Break Bulk) การคัดแยกประเภท (Grading) การจัดท�าหีบห่อใหม่ (Repacking) การติดฉลากใหม่ 

(Relabeling) การขนถ่ายสินค้า (Transhipment) และสินค้าผ่านแดน (Transit) ปัจจุบันมาเลเซียมีเขตการพาณิชย์เสรี 

17 แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณด้านเหนือ ด้านใต้ และด้านตะวันตกของท่าเรือ  Port Klang  เขตการพาณิชย์เสรี 

Port Klang (Port Klang Free Zone) ศูนย์โลจิสติกส์ Pulau Indah (Pulau Indah MILS Logistic Hub) บัตเตอร์เวิร์ธ, 

Bayan Lepas, KLIA, Rantau Panjang, Pengalan Kubor, Stulang Laut, ท่าเรือยะโฮร์ และท่าเรือ Tanjung Pelepas
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 4. เขตอุตสำหกรรมเสรี (Free Industrial Zone : FIZ) 

 การจดัตัง้เขตอุตสาหกรรมเสรเีป็นส่วนหนึง่ของกลยุทธ์ทางเศรษฐกจิของมาเลเซยีทีจ่ะปรบัเปลีย่นจากการผลติ

เพือ่ทดแทนการน�าเข้าเป็นการผลติเพือ่การส่งออก โดยในเขตอตุสาหกรรมเสร ี(FIZ) อุตสาหกรรมทีผ่ลิตสนิค้าส่งออก 

ได้รับการยกเว้นภาษีการน�าเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้โดยตรงใน

กระบวนการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบภาษีอย่างเป็นทางการน้อยที่สุดในการส่งออกสินค้าที่ผลิตได้ ปัจจุบัน 

มาเลเซียมีเขตอุตสาหกรรมเสรี 18 แห่ง ได้แก่  Pasir Kudang, Tanjung Pelepas, Batu Berendam I, Batu Berendam 

II, Tanjung Kling, Telok Panglima Garang, Pulau Indah (PKFZ), Sungai Way I, Sungai Way II, Ulu Kelang, 

Jelapang II, Kinta, Bayan Lepas I, II, III, IV, Seberang Perai และ Sama Jaya  โดยบริษัทที่มีสิทธิ์เข้ามาตั้งในเขต

อุตสาหกรรมเสรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   สินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรืออย่างน้อย 80% ของทั้งหมด จะต้องผลิตเพื่อการส่งออก

   วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสินค้าน�าเข้า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสนับสนุนให้บริษัทในเขต 

   อุตสาหกรรมเสรีหันมาใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น

  (1) Northern Corridor Economic Region 

(Koridor Utara)

  เขตเศรษฐกิจนี้มุ่งเร่งรัดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและยกระดับรายได้ของประชากรในเขตตอน

เหนือของภูมิภาคมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการ

เป็นภูมิภาคทางเศรษฐกิจระดับโลกภายในปี 2568 

  ภูมิภาคทางตอนเหนอืของมาเลเซีย ประกอบด้วย  

รฐัปะลสิ เกดะห์ พลูวัปีนงั (Pulau Pinang) และเประ 

ตอนเหนือ (ได้แก่ Dstrict of Hulu Perak, Kerian,  

Kuala Kangsar และ Larut Matang-Selama)  ครอบคลมุ

พื้นที่ 17,816 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจดังกล่าวใช้

แรงผลักจากความส�าเร็จทางเศรษฐกิจที่มีอยู ่ของ

ภูมิภาคในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ท่องเที่ยว   

เกษตรกรรม   และจากการมทีีต่ัง้ทางยทุธศาสตร์ตดิกบั

ชายแดนไทยและช่องแคบมะละกา

  (2)  East Coast Economic Region (ECER) 

  เขตเศรษฐกิจ ECER ประกอบด้วย รัฐกลันตัน  

ตรงักาน ูและปะหงั และเขตเมอร์ซงิในยะโฮร์  ครอบคลมุ

พื้นที่ 66,000 ตารางกิโลเมตร โดย CER ครอบคลุม

มากกว่าครึ่งหนึ่ง (51%) ของคาบสมุทรมาเลเซีย  

ประชากรในเขตเศรษฐกิจ ECER มีราว 3.9 ล้านคน  

คิดเป็น 14.5% ของประชากรมาเลเซียทั้งหมด ภูมิภาค 

ECER อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะน�้ามันและแก๊ส    

และมีทรพัยากรท่องเทีย่วหลากหลาย  (เช่น ป่าไม้เก่าแก่ 

ชายฝ่ังสวยงาม เกาะปะการงั ทะเลสาบ) ค่าครองชพีต�า่

เมื่อเทียบกับคาบสมุทรมาเลเซียที่เหลือ

 5. เขตระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)



74

  (3) Sarawak Corridor of Renewable  

Energy (SCORE)

  SCORE เป็นข้อริเริ่มเพื่อพัฒนาภูมิภาคตอน 

กลางของมาเลเซยีและปรบัเปลีย่นรฐัซาราวกัให้เป็นรฐั

ที่พัฒนาภายในปี 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายในการเร่งรัด

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปรับปรุง

คณุภาพชวีติของประชากรในรฐัซาราวัก  เศรษฐกจิหลกั

ของเขตเศรษฐกจิน้ืคอื ทรพัยากรด้านพลงังาน โดยเฉพาะ

ไฟฟ้าพลังน�้า (28,000 เมกะวัตต์) ถ่านหิน (1.46 พัน

ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (40.9 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต)  

เขตทีไ่ด้รับเลอืกส�าหรับเป็นจดุการเตบิโตใหม่เพือ่ส่งเสรมิ

การลงทุน ได้แก่ TanjungManis (เมืองท่าอุตสาหกรรม

และศูนย์กลางฮาลาล),Mukah (Smart City),Samalaju 

(ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก)  Baram และ Tunoh 

(ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากร)

  (4) Sabah Development Corridor (SDC)

  SDC ครอบคลมุทัง้รฐัซาบาห์ซึง่มโีกตากนิะบะลู

เป็นเสาหลกัของการเตบิโต และได้ก�าหนดพืน้ทีพ่ฒันา

ทางยุทธศาสตร์ 6 แห่ง ประกอบด้วย Bio-Triangle, 

Agro Marine Belt, Interior Food Valley, Kanabalu 

Gold Coast Enclave, Brunei Bay Integrated  

Development Area และ Oil and Gas Clusters ซาบาห์

มีพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรทางทะเล 

และป่าไม้ จึงมีศักยภาพในการประกอบอุตสาหกรรม 

ที่ใช ้ทรัพยากร เช่น ป่าไม้ อุตสาหกรรมที่ใช ้ไม้ 

อตุสาหกรรมอาหาร  เกษตรอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ  รวมทั้งมีทรัพยากรน�้ามันและแก๊ส 

ตลอดจนอตุสาหกรรมปิโตรเคมทีีเ่ป็นโอกาสส�าหรับการ

ลงทุน

  (5) Iskandar Malaysia

  เขตเศรษฐกิจนี้ตั้งอยู่รัฐยะโฮร์ เป็นประตูทางใต้ของคาบสมุทรมาเลเซีย และวางเป้าที่จะเป็นเขตพัฒนา 

มากที่สุดของคาบสมุทรมาเลเซียตอนใต้ โดยเป็นทั้งแหล่งพ�านักอาศัย บันเทิง ส่ิงแวดล้อม และธุรกิจ นักลงทุน 

ต่างชาตแิละบริษทัใหญ่ๆ  เข้าไปลงทนุในเขตเศรษฐกจิน้ีมาก เขตเศรษฐกจิ Iskandar มีท่าเรอืหลัก ได้แก่ Pasir Gudang 

Port, Port of Tanjung Pelepas และ Tanjung Langsat Port  โดยการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจนี้สามารถไปได้ทั้งทางอากาศ 

ทางถนน ทางรถไฟ และทางทะเล

เขต/ภูมิภำค เขตพื้นที่

ที่ครอบคลุม

สำขำเศรษฐกิจที่ให้

ควำมส�ำคัญ

ระยะเวลำ หน่วยงำน

ด้ำนบริหำร

Northern Corridor 

Economic Region 

(NCER) 

 

รัฐปะลิส  เกดะห์ 

ปีนัง และตอนเหนือ 

ของรัฐเประ

 

 เกษตรกรรม

 อุตสาหกรรม 

 ท่องเที่ยว 

 โลจิสติกส์ 

 การศึกษา 

2550-2568

(2007-2025)

Northern Corridor 

Implementation  

Authority (NCIA) 

East Coast 

Economic Region 

(ECER)  

     

 

รัฐกลันตัน ตรังกานู  

ปะหัง เขตเมอร์ซิง

ในยะโฮร์ 

 

 ท่องเที่ยว 

 น้�ามัน แก๊ส ปิโตรเคมี 

 อุตสาหกรรม 

 เกษตรกรรม 

 การศึกษา 

2550-2563 

(2007-2020) 

East Coast  

Economic Region  

Development  

Council (ECERDC) 
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เขต/ภูมิภำค เขตพื้นที่

ที่ครอบคลุม

สำขำเศรษฐกิจที่ให้

ควำมส�ำคัญ

ระยะเวลำ หน่วยงำน

ด้ำนบริหำร

Sarawak  

Corridor of  

Renewable  

Energy (SCORE) 

 

รัฐซาราวัก 

(เน้น เมืองตันจุง  

มานิส มุกคา  

ซารามาจู ตูนู และ

บารัม   

 

 อะลูมิเนียม

 กระจก 

 เหล็ก

 อุตสาหกรรมจากน้�ามัน

 น้�ามันปาล์ม

 ประมง & สัตว์น้�า  

 ปศุสัตว์ 

 อุตสาหกรรมไม้ 

 วิศวกรรมทางทะเล 

 ท่องเที่ยว 

2551-2573 

(2008-2030)

Regional Corridor 

Development 

Authority 

(RECODA)

Sabah 

Development  

Corridor (SDC)  

 

รัฐซาบาห์  ท่องเที่ยว 

 เกษตรกรรม (เช่น  

  น้�ามันปาล์ม)

 อุตสาหกรรม

 โลจิสติกส์

 น้�ามัน แก๊ส พลังงาน

 การศึกษาขั้นสูง

2551-2568 

(2008-2025)

Sabah Economic 

Development 

and Investment 

Authority (SEDIA)

Iskandar 

Malaysia (IRDA) in 

Southern Johor

รัฐยะโฮร์ตอนใต้

(เช่น เมือง

ยะโฮร์บารู  

เตนกาห์ กูไลน์จายา  

ปาเซอร์ กูดัง และ 

นูซาจายา 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 การศึกษา

 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 การเงิน 

 อาหาร อุตสาหกรรม 

  เกษตรแปรรูป 

 สุขภาพ

 โลจิสติกส์

 ปิโตรเคมี

 Oleo Chemical

 ท่องเที่ยว

2549-2568 

(2006-2025)

Iskandar Region 

Development 

Authority (IRDA)
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 6. คลังสินค้ำเพื่อกำรส่งออก (Licensed Manufacturing Warehouse : LMW)

 ในกรณทีีส่ถานทีต่ัง้ไม่เหมาะสมในการจดัตัง้เขตอตุสาหกรรมเสร ี(FIZ) จะมกีารอนมุตัใิห้จดัตัง้คลงัสนิค้าเพือ่การ

ส่งออกที่ได้รับอนุญาต (Licensed Manufacturing Warehouses : LMW) ขึ้น ซ่ึงให้บริการในท�านองเดียวกันกับ 

เขตอุตสาหกรรมเสรี  โดยคุณสมบัติของบริษัทที่มีสิทธิ์จัดตั้งคลังสินค้าเพื่อการส่งออก คือ 

    สินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรืออย่างน้อย 80% ของทั้งหมด จะผลิตเพื่อการส่งออก 

    วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นสินค้าน�าเข้า

 กำรเสียภำษี

 ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมเสรีและคลังสินค้าเพื่อการส่งออกมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าในอัตราของ 

CEPT (Common Effective Preferential Tariff) หรอืข้อตกลงภาษพีเิศษทีเ่ท่ากันในเขตการค้าเสรอีาเซยีน  โดยมเีง่ือนไข

ดังนี้ 

    ผู้ประกอบการจะต้องใช้วัตถุภายในประเทศในสัดส่วน 40% 

    ในกรณีที่ใช้วัตถุภายในประเทศในสัดส่วนไม่ถึง 40% แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการน�าเข้าวัตถุดิบที่ไม่ได้มี 

   ถิ่นก�าเนิดภายในประเทศ (Non-Originating Raw Material) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าส�าเร็จรูปได้ 

   ท�าการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) ตามกระบวนการที่ได้ก�าหนดไว้

 มาเลเซียมีบริษัทให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต  

(Internet Service Providers : ISP) จ�านวน 28 บริษัท 

โดยมีจ�านวนสมาชิก 5.6 ล้านคน บริษัทใหญ่ 3 บริษัท 

ได้แก่ TM, Maxis และ Celcom ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่

ที่ 35%, 19% และ 18% ตามล�าดับ โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโทรคมนาคมนี้ให้บริการทุกประเภททั้งในระบบ

เสียง ข้อมูล และวิดีโอ โดยเครือข่ายในระบบดิจิตอลที่

ทันสมัยเต็มรูปแบบโดยการขยายความกว้างของแถบ

คลื่นความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร (Bandwidth) ของระบบ

ใช้สายและระบบไร้สายเพือ่เพิม่ความเรว็ในการส่งเสยีง

และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ขณะนี้ Bandwidth ของ

บริการขั้นพื้นฐานส�าหรับการส่ือสารภายในประเทศ  

มีมากกว่า 40 GB ส่วนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ  

Multimedia Super Corridor : MSC) มีถึงระดับ 10 GB

 ในมาเลเซยีมจี�านวนผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายไร้สายและเครอืข่ายอืน่ให้บรกิารด้านโครงสร้างพืน้ฐานการสือ่สารผ่าน

โทรศัพท์ใช้สาย โทรศัพท์มือถือ (Mobile) และดาวเทียม ในรูปแบบของเสียง วิดีโอ ข้อมูล และการบริการด้านการ

สื่อสารที่ทันสมัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือครอบคลุมการบริการด้าน

โทรคมนาคมถึง 96% ของพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ และมีจ�านวนสมาชิกมากกว่า 35.7 ล้านคน ระบบ VSAT และ

บริการดาวเทียมได้เพิ่มสมรรถนะของบริการเครือข่ายโทรคมนาคมในระบบใช้สายและไร้สายทั้งบนบกและทางทะเล 

(Maritime)

โทรคมนาคม
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 มาเลเซียติดต่อกับโลกภายนอกทางระบบใยแก้ว 

น�าแสง (Fibre Optics) และเครอืข่ายดาวเทยีม (Satellite  

Consortia) ได้แก่ FLAG, SEA-ME-WE, AAG, MCS, 

APCN, China-US, Measat และ Intelsat นอกจากนั้น 

ได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีในระดับกลางและทันสมัย

ที่สุด อาทิ ADSL, VDSL2+, FTTP, HSPA, WiMAX มา

ใช้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการความเรว็ในการส่งผ่านข้อมลูทีเ่พิม่ขึน้  ปัจจบุนั 

มาเลเซียตั้งอัตราค่าบริการที่ได้เปรียบในการแข่งขันใน

การติดต่อโทรคมนาคมทั้งในท้องถิ่น ภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ โดยให้บริการให้เช่าวงจรสื่อสาร 

(Leased Circuits) การบริการอินเตอร์เน็ตโดยผ่าน

โทรศัพท์ใช้สาย (Internet Dial-Up) และคิดค่าบริการ

ระหว่างประเทศที่ต�่าที่สุดในภูมิภาค

 1. กำรขนส่งทำงอำกำศ

 สนามบินระหว่างประเทศกวัลาลมัเปอร์ (Kuala Lumpur International Airport-KLIA) ทีเ่มอืง Sepang รฐัสลงังอร์

เป็นสนามบินที่ทันสมัย ปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 40 ล้านคน และส่งสินค้าได้ปีละ 1.2 ล้านตัน โดยมี

การวางแผนที่จะใช้ที่ดินของ KLIA ซึ่งมีบริเวณ 10,000 เฮกเตอร์ เพื่อรองรับผู้โดยสารปีละ 60 ล้านคนและสินค้า

จ�านวน 6 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2563 และล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดสนามบิน

ระหว่างประเทศ KLIA2 เพือ่รองรบัสายการบนิต้นทนุต�า่ ซึง่สร้างบนพืน้ทีต่่อเนือ่งในทีดิ่นของสนามบนิระหว่างประเทศ KLIA

 สนามบนิระหว่างประเทศอืน่ๆ ในมาเลเซยี ได้แก่ 

Penang International Airport, Langawi International 

Airport และ Senai International Airport ในคาบสมุทร

แหลมมลายู Kota Kinabalu International Airport  

ในรัฐซาบาห์ และ Kuching International Airport  

ในรัฐซาราวัก

 MASkargo (www.maskargo.com) เป็นหน่วยงานด้านขนส่งสินค้าของบรษิทั Malaysian Airline (MAS) ซึง่รบัส่ง 

สินค้าทั้งในเที่ยวบินปกติหรือเหมาเที่ยวบิน และมีบริการจัดการรับส่งสินค้าในภาคพื้นดิน ท�าหน้าที่ขนถ่ายสินค้า

ระหว่างสนามบินและท่าเรือ นอกจากนี้ MASkargo ยังอาศัยที่ว่างในการบรรทุกสินค้าโดยเที่ยวบินของ MAS และ

บริษัทสาขาในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมาย 100 แห่งในหกทวีปอีกด้วย

การขนส่งในมาเลเซีย
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 MASkargo จดัตัง้ศนูย์รบัส่งสนิค้าทีทั่นสมยัในเขต

การค้าเสร ี(FCZ) ที ่KLIA ศนูย์นีม้รีะบบการรกัษาความ

ปลอดภัยที่มั่นคง โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ซ่ึงใช ้

กระบวนการอัตโนมัติทั้งหมด สามารถติดตามข้อมูลที่

เกิดขึ้นจริงตามเวลาจริงได้ (Real-Time Tracking) และ

การสือ่สารข้อมูลทีร่าบรืน่ ส่ิงอ�านวยความสะดวกอืน่ๆ 

ได้แก่ โรงแรมสัตว์ ศูนย์บริการจุดเดียวครบวงจร (One-

Stop Centre) ส�าหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย และศูนย์ 

Priority Business Centre (PBS) แห่งแรกของโลก  

MASkargo ให้บริการรับส่งสินค้าเป็นประจ�าจาก

กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และคูชิง ไปยังเมืองซิดนีย์ เซี่ยงไฮ้ 

ไทเป กรุงเทพฯ ฮ่องกง มะนิลา จาการ์ตา ซุระบายา 

โตเกียว โอซาก้า แฟรงก์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม และชาร์จาห์ 

ปัจจบัุน MASkargo มเีคร่ืองบนิขนส่งของตนเอง คอื มี 

Boeing B747-400F จ�านวน 2 เคร่ือง และ Airbus 

A330-200F จ�านวน 2 เครื่อง  

 ล่าสุด MASkargo ได้รับการรับรองจาก Secure 

Freight Program ของ IATA ในโครงการเครือข่ายลูกโซ่

ของสินค้า (Supply Chain Program) ท�าให้เพิ่มความ

มั่นใจในด้านการให้บริการขนส่งสินค้า บริษัทยังมี

บริการ I-Port ซึ่งเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่มีการ

ขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับสนามบิน โดยส่งสินค้า

จากท่าเรือ Port Klang ไปยงัสนามบนิ KLIA นอกจากน้ัน 

MASkargo ยังมีบริการรถบรรทุกรับส่งสินค้าระหว่าง

สนามบินอีกด้วย

 บริการการขนส่งทางอากาศ รวมบรกิารของบรษิทั

รับส่งสินค้าทางอากาศ Transmile Air ซึ่งท�าการขนส่ง

ระหว่างสนามบินในประเทศ 6 แห่ง ในรัฐซาบาห์ 

ซาราวัก และคาบสมุทรแหลมมลายู และมีการส่งตาม

 2. กำรขนส่งทำงเรือ

 ท่าเรอืในมาเลเซยีมสีองประเภท คอื ท่าเรอืของรฐับาล

กลาง (Federal Port) และท่าเรือของรัฐ (State Port) 

ท่าเรือของรัฐบาลกลางอยู่ใต้การควบคุมของกระทรวง

ขนส่ง ขณะน้ีมีท่าเรือของรัฐบาลกลางจ�านวน 7 แห่ง 

ได้แก่ Port Klang, Penang Port, Johor Port, Port of 

Tanjung Pelepas, Kuantan Port, Kemaman Port และ 

Bintulu Port ท่าเรือของรัฐบาลกลางทุกแห่งมีเครื่อง

อ�านวยความสะดวกที่ทันสมัย ส่วน Bintulu Port เป็น

ท่าเรือแห่งเดียวที่ขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquified 

Natural Gas-LNG) กจิการท่าเรอืในมาเลเซยีมกีารขยายตวั 

อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และการค้า ท่าเรือสองแห่งคือ Port Klang และ Port 

of Tanjung Pelepas ได้ถูกจัดอยู่ใน 20 อันดับต้นๆ 

ของท่าเรือระดับโลก  ทั้งนี้  รัฐบาลส่งเสริม Port Klang 

ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและเป็นศูนย์กลาง 

การขนถ่ายสนิค้าไปสูท่ีอ่ืน่ (Transhipment) ของประเทศ  

ขณะที่ Port of Tanjung Pelepas เป็นที่รูจ้ักกันในฐานะ

เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าไปสู ่ที่อื่นในระดับ

ภูมิภาค

ตารางบินปกติ (Schedule) ในต่างประเทศอีก 2 แห่ง

คือ ฮ่องกงและสิงคโปร์ เทีย่วบนิในประเทศซึง่มีจดุหมาย

ปลายทางไปยังเมืองลาบวน (Labuan) และบินตูลู  

(Bintulu) รบัส่งสินค้าอตุสาหกรรมประเภทน�า้มันเช้ือเพลิง

และแก๊สซึ่งต้องการการจัดการเป็นพิเศษ นอกจากนี้ 

Transmile Air ยงัมบีรกิารรบัเหมาไปยังภมูภิาคอาเซยีน 

และเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งมีสมรรถนะที่จะบินไปยัง

ประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง และจีนด้วย
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 กำรขนส่งสินค้ำโดยใช้ตูค้อนเทนเนอร์ (Container 

haulage)

 รัฐบาลมาเลเซียควบคุมการขนส่งสินค้าโดยใช้ 

ตูค้อนเทนเนอร์ โดยผ่านส�านกังานการขนส่งสาธารณะ

ทางบก (Land Public Transport Commission) บริษัท

ลากจูงตู้คอนเทนเนอร์ในมาเลเซียมีจ�านวน 62 บริษัท 

ซึ่งรองรับความต้องการในการส่งสินค้า Cargo โดยใช้

รถพ่วงหลากหลายประเภท และรถหัวลากที่ดี (Prime 

Mover) รวมทั้งรถที่ออกแบบโดยเฉพาะ รถบรรทุกบาง

ประเภทติดตั้งระบบติดตาม (Tacking System) เพื่อให้

สามารถติดต่อกับรถบรรทุกสินค้าที่วิ่งอยู่ระหว่าง 

จุดหมายได้ นอกจากน้ัน ยังมีการขนส่งสินค้าโดยรถ 

บรรทุกแบบธรรมดาของบริษัทขนาดเล็กและ 

ขนาดกลางอีกจ�านวนมากไปยงัส่วนต่างๆ ของประเทศ  

ส่วนบรกิารขนส่งสนิค้าโดยการเหมาตูร้ถไฟ (Block Rail 

Feeder) จะส่งไปยังจุดหมายปลายทางเฉพาะ และการ

 กำรขนส่งสินค้ำจ�ำนวนมำก (Cargo)

 ในมาเลเซียมีหลากหลายบริษัทที่ให้บริการระบบ

ตู้คอนเทนเนอร์ส�าหรับขนส่งสินค้าประเภท Cargo  

ได้แก่ บริการของบริษัทขนส่งสนิค้าโดยใช้ตูค้อนเทนเนอร์ 

(Container Haulage) บริการการรับส่งสินค้า (Freight 

Forwarding) บริการคลังสินค้า บริการที่เก็บเชื้อเพลิง 

บริการการกระจายสินค้า  บริการเสียค่าใช้จ่ายท่าเรือ

และภาษีศุลกากร  การซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์  และ

การเช่าซื้อและการบ�ารุงรักษา ทั้งนี้ ผู้รับตราส่งสินค้า 

(Consignee) ธนาคารผูเ้ปิด  L/C หรอืผู้รบัสนิค้าโดยตรง 

และลูกค้าในมาเลเซีย สามารถใช้บริการการขนส่ง 

สินค้า Cargo ที่มีประสิทธิภาพและบริการท่ีรวดเร็ว  

โดยผ่านเครือข่ายสาขาและบริษัทในประเทศ ซึ่งบริษัท

ในมาเลเซยีส่วนใหญ่มเีครือข่ายตวัแทนในต่างประเทศ

บริการเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ให้บริการแก่ลูกค้า

นอกเมืองหรือนอกประเทศ ระบบการขนส่งแบบต่อ

เนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal) ระหว่างทางรถยนต์

และทางรถไฟ ท�าให้เพิ่มความมั่นใจในความรวดเร็วใน

การบริการขนส่งสินค้า
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 บริกำรรับส่งสินค้ำ (Freight Forwarding)

 ในมาเลเซียมีตัวแทนบริษัทรับส่งสินค้าทั้งในประเทศและไปต่างประเทศจ�านวนมาก บริษัทตัวแทนรับส่งสินค้า

สามารถให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมในด้านการกรอกใบค�าร้อง การขอใบอนุญาต (Permit) การขอใบอนุญาต 

(License) และการขอยกเว้นภาษีศุลกากร/ภาษีตามกฎข้อบังคับการน�าออกสินค้า และการผ่านพิธีการศุลกากร 

 ผู ้ที่ต้องการให้บริการด้านขนส่งในมาเลเซียจะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นในมาเลเซีย1 โดยประเภทใบอนุญาต 

ประกอบด้วย

 (1) ใบอนุญำตส�ำหรับยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชย์และกำรขนส่งสินค้ำ

        (1.1) บริกำรขนส่ง

   บริษัทท่ีต้องการให้บริการด้านขนส่งแก่กลุ่มบุคคล/บุคคลที่สาม (Third Parties) โดยใช้ยานพาหนะ

เพือ่การพาณชิย์ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท Carrier Licence A สว่นบริษทัทีใ่ห้บรกิารขนส่งส�าหรับตนเอง (Own 

Use) จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท Carrier Licence C โดยใบอนุญาตทั้งสองประเภทต้องได้รับจาก Land Public 

Transport Commission (SPAD) ส�าหรับผู้ด�าเนินธุรกิจในเขตคาบสมุทรมลายู (Peninsular Malaysia) และจาก  

Commercial Vehicles Licensing Board (CVLB) ส�าหรับผู้ด�าเนินธุรกิจในรัฐซาบาห์และซาราวัก  โดยการยื่นใบสมัคร

ต่อ SPAD/CVLB

     (1.2) บริกำรขนส่งประเภท Container Bulk, Bulk Liquid และลำกจูงทั่วไป (General Haulage)

   ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ที่น�าไปใช้ในการขนส่งสินค้าประเภท Container Bulk, Bulk Liquid และ

ลากจูงทั่วไปต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกของมาเลเซีย [Road Transport Department Malaysia (JPJ)]   

โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

      ใบอนุญาตที่จดทะเบียน (Registration Licence) กับ SPAD/CVLB

      รายงานการตรวจสอบและน�า้หนกัจากศนูย์การตรวจสอบรถยนต์ทางคอมพวิเตอร์ (Computerised  

     Vehicle Inspection Centre : PUSPAKOM) 

     ใบรับรองค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามราคา (Ad Valorem Registration Fee : AVRF) และ 

     การประเมนิ (ส�าหรบัรถพ่วงและกึง่รถพ่วงในเขตคาบสมทุรมลาย)ู ทัง้นี ้จะต้องแยกใบสมคัรส�าหรบั 

     ยานพาหนะแต่ละประเภทต่อ JPJ

 (2) ใบอนุญำตส�ำหรับกำรขนส่งของเสียที่ก�ำหนด (Scheduled Wastes)

  บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจขนส่งประเภทของเสียตามที่รัฐบาลมาเลเซียก�าหนดไว้ จะต้องได้รับใบอนุญาต 

จากหน่วยงาน Department of Environment  โดยใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และต่ออายุได้

 (3) ใบอนุญำตส�ำหรับกำรขนส่งวัสดุกัมมันตภำพรังสีและนิวเคลียร์

       บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจขนส่งวัสดุกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ จะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท Class D  

จากหน่วยงาน Atomic Energy Licensing Board (AELB)

1 เงื่อนไขที่ SPAD/CVLB ก�าหนดส�าหรับบริษัทที่ต้องการจัดตั้งขึ้นในมาเลเซียเพื่อให้บริการขนส่งในมาเลเซีย คือ
การยื่นขอใบอนุญาตประเภท A : มาเลเซียถือหุ้นอย่างน้อย 51% (รวมถือหุ้นโดยภูมิบุตร 30%) และต่างชาติถือหุ้นได้ 49% โดยมี Licensing 
Committee เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส่วนการให้บริการประเภท Courier Services  ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100%
การยื่นขอใบอนุญาตประเภท C :  มาเลเซียอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100%
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 3. กำรขนส่งทำงถนนและรถไฟ

 ทำงถนนหลวง

 องค์การทางหลวงแห่งมาเลเซีย (Land Public 

Transport Commission : SPAD) ให้ค�าปรึกษาและ

บริหารด้านการออกแบบ การสร้าง ออกกฎข้อบังคับ 

ด�าเนินการ และบ�ารุงรักษาทางถนนหลวงที่เชื่อม

ระหว่างเมืองใหญ่ในมาเลเซีย ทางด่วนเหล่าน้ีเชื่อม

เมืองส�าคัญต่าง ๆ   และอาณาเขตที่มีศักยภาพในการ

พัฒนาไว้ด้วยกัน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพยังช่วย

กระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

(Privatisation) และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

เศรษฐกจิก่อให้เกดิโครงการพฒันาทางถนนหลวงข้ึนอกี

หลายโครงการ ปัจจบัุนทางด่วน North-South Expressway 

สะพานปีนัง ทางถนนหลวง Kuala Lumpur-Karak 

Highway  และทางถนนหลวงชายฝั่งด้านตะวันออก 

(East Coast Highway) ได้กลายเป็นเส้นทางหลักของ

การเดินทางทางบกของมาเลเซีย ซึ่งมีอิทธิพลมากต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 กำรบริกำรด้ำนกำรรถไฟ

 บรษิทัรถไฟมหาชน Keratapi Tanah Melayu Bhd 

(KTMB) เป็นบรษัิทซึง่รฐับาลมาเลเซยีเป็นเจ้าของเพยีง

ผูเ้ดียว และเป็นบรษิทัขนส่งเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ 

KTMB มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าหลากหลาย

ประเภทตั้งแต่สินค้าประเภทธัญพืชจนถึงเครื่องจักร  

โครงข่ายเส้นทางของ KTMB ครอบคลุมด้านเหนือ 

จดใต้และตะวันออกจดตะวันตก จากสถานีทางเหนือ

ของประเทศทีเ่มืองปาดงัเบซาร์ถงึเมืองปาเซอร์ กดูงั ใน

รฐัยะโฮร์ซึง่อยูท่างตอนใต้สดุ รถไฟสายเหนอืให้บรกิาร

แก่ท่าเรือใหญ่และอ�านวยความสะดวกแก่ท่าเรือใน 

ปีนังด้วย
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รำยชื่อหน่วยงำนด้ำนกำรขนส่งในมำเลเซีย

หน่วยงำน สถำนที่ตั้ง

Ministry of Transport No.26, Jalan Tun  Hussein, Presint 4, 
62100 Putrajaya
โทร : 03-8000-8000
Website : www.mot.gov.my

Road Transport Department Aras 1-5, Blok D4, Kompleks D, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62620 
Putrajaya
โทร : 03-8888-4244, 03-8886-6400
โทรสาร : 03-8888-9645
www.jpj.gov.my

Department of Civil Aviation No.27 Persiaran Perdana
Aras 1-4 Blok Podium
62618 Putrajaya
โทร : +60388714000
www.dca.gov.my

Marine Department Malaysia Level 5, 6 & 7, Block D5, Parcel D
Federal Government Center, 62502 Putrajaya
โทร : 03-8886 6000 โทรสาร : 03-8889 1569
www.mot.gov.my

Road Safety Department Lot 125-135, Jalan TKS 1, Taman Kajang Sentral, 
43000 Kajang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 
โทร : +603 8924 9200 
โทรสาร : +603 8733 2005
www.miros.gov.my

Port Klang Authority Port Klang Authority
Mail Bag Service 202, 
Jalan Pelabuhan Utara,
42005 Pelabuhan Klang,
Selangor, Malaysia.
www.pka.gov.my
PKA Call Centre
โทร : 603-3168 8211
โทรสาร : 603-3168 7626
E-mail. : onestopagency@pka.gov.my
        : webmaster@pka.gov.my
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หน่วยงำน สถำนที่ตั้ง

Johor Port Authority No.6A, 1-8A1, Jalan Bandar
Puat Perdagangan
81700 Pasir Gudang
Johor Darul Takzim
โทร : +607-2517721
โทรสาร : +607-2517694
www.johorport.com.my

Bintulu Port Authority Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile 
Tanjung Kidurong Road, 
P.O Box 996, 97008 Bintulu,
Sarawak, Malaysia.
โทร : +6086 291001
โทรสาร : +6086 253597
www.bintuluport.com.my

Kuantan Port Authority Kuantan Port Authority
P.O. Box 161, Tanjung Gelang
25720 Kuantan,
Pahang Darul Makmur
โทร : 609-585 8000
โทรสาร : 609-583 3866
www.lpktn.gov.my 

Kuching Port Authority General Manager,
Kuching Port Authority,
Jalan Pelabuhan,
93450 Kuching, Sarawak,
Malaysia.
โทร : +60 82 482 144
โทรสาร : +60 82 481 696/ 
            +60 82 334 776
www.kpa.gov.my
E-mail: hq@kuport.com.my

Miri Port Authority โทร : 085-609009 
โทรสาร : 085-604841
E-mail : miriport@tm.net.my
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หน่วยงำน สถำนที่ตั้ง

Penang Port Sdn. Bhd. Headquarters : No.1. Pesara King Edward, 

Georgetown, 10300 Penang, Malaysia

Postal Address : P.O. Box 1204, 10710 Penang, 

Malaysia.

โทร : 04-210 2211 (General Line)

โทรสาร : 04-263 4792

www.penangport.com.my

E-mail : info@penangport.com.my 

Rajang Port Authority Jalan Pulau, 96000 Sibu

Sarawak

โทร : 084-319009 

โทรสาร : 084-318754

www.rajangport.gov.my

E-mail : Rajang@po.jaring.my

Northport (Malaysia) Bhd. Jalan Pelabuhan,

Pelabuhan Utara,

42000 Port Klang,

Malaysia.

โทร : 603-3169 8888

โทรสาร : 603-3169 8811

E-mail : ccd@northport.com.my

www.northport.com.my

Sabah Ports Authority Jalan Tun Fuad, Tanjung Lipat,

Locked Bag 2005,

88617 Kota Kinabalu,

Sabah, East Malaysia.

โทร : 6-088-538400

โทรสาร : 6-088-223036

E-mail : sabport@po.jaring.my

         spagm@po.jaring.my

www.lpps.sabah.gov.my



ทรัพยสินทางปญญา 7
บทที่ 
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บทที่ 7 
ทรัพย์สินทางปัญญา

 มาเลเซยีได้ลงนามในสนธสิญัญาหลายฉบบั เพือ่ 

ให้การคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่ 

สอดคล้องกับมาตรฐานโลก และปกป้องคุ ้มครอง 

นักลงทุนมาเลเซียทั้งในและนอกประเทศ ได้แก ่

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการปกป้องทรัพย์สินทาง

อุตสาหกรรม อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการปกป้อง

งานวรรณกรรมและศลิปกรรมภายใต้องค์การทรพัย์สนิ

ทางปัญญาโลก (World Intel lectual Property  

Organisation : WIPO) สนธิสัญญาการร่วมมือกันด้าน

สทิธบิตัร (Patent Coorperation Treaty : PTC) ข้อตกลง

ที่เมืองนีซและกรุงเวียนนา รวมทั้งข้อตกลงทรัพย์สิน 

ทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS)  

ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organisation 

: WTO)  

 ข้อตกลง TRIPS มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  

เดือนมกราคม 2538 โดย TRIPS นับเป็นข้อตกลง

ที่ครอบคลุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวาง 

TRIPS ครอบคลุมในจุดที่อนุสัญญากรุงปารีสและ 

อนุสัญญากรุงเบิร ์นครอบคลุมไม่ถึง และยังรวม 

อนุสัญญากรุงเบิร ์นบางส่วนไว้ในข้อก�าหนดของ  

TRIPS ด้วย  ข้อตกลง TRIPS ครอบคลุมเรื่องสิทธิบัตร  

(Patents ) เค ร่ืองหมายการค ้า (Trademarks) 

(รวมเครื่องหมายด้านการบริการ) การออกแบบด้าน

อุตสาหกรรม (Industrial Designs) ลิขสิทธิ์ (Copyright) 

การออกแบบวงจรไอซี (Integrated circuit) ส่ิงบ่งช้ี 

ด้านภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และข้อมูล

ที่ไม ่เป ิดเผย (Undisclosed Information) (รวมทั้ง 

ความลับทางการค้าและข้อมูลการทดลอง)  

 การคุ ้มครองของ TRIPS ในเรื่องสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า การออกแบบสินค้าอุตสาหกรรม

และการออกแบบวงจรไอซี และสิ่งบ่งชี้ด้านภูมิศาสตร์

จะต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนการคุ ้มครอง โดยใน 

การจดทะเบยีนต้องช้ีแจงรายละเอียดในส่วนที่ต้องการ

ขอรับความคุ้มครอง ได้แก่ การประดิษฐ์ การออกแบบ 

ยี่ห้อหรือแบรนด์เนม (Brandname) โลโก้ (Logo) และ

รายละเอียดเหล่านี้เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ

ส่วนลิขสิทธิ์และความลับทางการค้า (Trade Secret)

ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นขอ 

จดทะเบยีนการคุ้มครอง ดงันัน้จงึไม่ต้องเปิดเผยข้อมลู
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การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สิทธิบัตร 

 มาเลเซียออกกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

ปี 2526 (Patent Act 1983) และข้อก�าหนดเก่ียวกับ 

สิทธิบัตรปี 2529 (Patent Regulations 1986) เพื่อใช้

คุ้มครองสิทธิบัตร ในกรณีผู้ขอรับการคุ้มครองเป็นผู้ที่

อาศัยอยู ่หรือเป็นผู ้พ�านักถาวรในมาเลเซียอาจยื่น

ค�าร้องได้ด้วยตนเอง ส่วนกรณีชาวต่างชาติจะต้องยื่น

ค�าร้องผ่านตวัแทนสทิธบิตัรทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมาย

ในมาเลเซียเพื่อให้ท�าหน้าที่แทน

 ในท�านองเดียวกันกับกฎหมายของประเทศอ่ืน  

สิง่ประดษิฐ์ทีจ่ะจดทะเบยีนสทิธบิตัรได้จะต้องเป็นสิง่ที่

คิดค้นขึ้นใหม่เป็นคนแรก และสิ่งน้ันอาจน�ามาใช้

ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมตามข้อตกลงของ TRIPS  

สิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ขอยื่น

รบัการคุ้มครอง การคดิค้นทางด้านการบรกิารสาธารณะ 

(ได้แก่ รถเมล์ รถราง รถไฟ โทรศัพท์ ไฟฟ้า) มีอายุ 

สิทธิบัตรคร้ังแรกเพียง 10 ปี โดยสามารถย่ืนค�าร้อง 

ขอต่อการคุ้มครองได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี เจ้าของ

สิทธิบัตรมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์กับสิทธิบัตรที่ได ้

จดทะเบียนแล้ว โดยการมอบหมายหรือโอนสิทธ ิ

ให้ผู ้อื่นหรือท�าสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ (Licensed  

Contract)

 พระราชบญัญตัสิทิธบิตัรของมาเลเซยีมกีารแก้ไข

เพ่ิมเตมิตามบทบญัญตัสินธิสัญญาความร่วมมือในด้าน

สิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty : PCT) เกี่ยวกับ

การอนุญาตการน�าเข้าสินค้าจดทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว

และวางจ�าหน่ายแล้วในตลาดประเทศอ่ืน ในเงื่อนไข

เป็นกรณีบังคับใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบัตร (Compulsory 

License) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาจสั่งระงับการละเมิด

สิทธิบัตรได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ประเทศ (Public Order) หรือด้วยเหตุผลด้านศีลธรรม

ทัง้นีม้าเลเซยีเข้าร่วมเป็นภาคใีนสนธสิญัญาความร่วมมอื

ด้านสิทธิบัตร (PCT) ในปี 2549 และนับตั้งแต่วันที่ 16 

สิงหาคม 2549 นานาชาติอาจขอยื่นเป็นสมาชิก PCT 

ได้ที่หน่วยงาน Intellectual Property Corporation of 

Malaysia หรือ MyIPO (www.myipo.gov.my)
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ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยทำงกำรค้ำ (Trade Mark) ในมำเลเซีย

กรอกแบบฟอร์ม TM5 และจ่ายเงิน 370 ริงกิต 

(ลงวันที่และหมายเลขที่ยื่นขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า)  (กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาของมาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง

ตามที่กฎหมายที่ก�าหนด

ตรวจสอบการลงทะเบียนและค้นหาเครื่องหมายการค้า

ก่อนหน้านั้นว่าเคยมีการจดทะเบียนซ�้ากันหรือไม่

กรอกแบบฟอร์ม TM31 เพื่อยื่นขอโฆษณา

เครื่องหมายการค้า (เสียค่าใช้จ่าย 650 ริงกิต) หากมี 

ผู้คัดค้าน ต้องด�าเนินการภายใน 2 เดือน

ยื่นแบบฟอร์ม TM7 เพื่อแจ้งการคัดค้าน 

(เสียค่าใช้จ่าย 650 ริงกิต) และรับฟังความเห็น

จากผู้ยื่นขอจดทะเบียนและผู้คัดค้าน

ออกใบรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า   

(Certificate of Registration)

แก้ไขเอกสาร (แจ้งผล

ภายใน 12  เดือน)

ยื่นอุทธรณ์

เป็นลายลักษณ์อักษร

รับฟังความเห็นจากฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใด (ผู้ยื่นขอจดทะเบียน

หรือผู้คัดค้าน)

ปฏิเสธการยื่นขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า

ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง 

(ด้านทรัพย์สินทางปัญญา)

 สอดคล้อง

 ไม่สอดคล้อง

ยอมรับ

ยอมรับ
ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

คัดค้าน

มีผู้คัดค้าน

ไม่มีผู้คัดค้าน

ปฏิเสธการคัดค้าน ยอมรับการคัดค้าน
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 2. เครื่องหมำยกำรค้ำ

 เคร่ืองหมายการค้าและการบรกิารทีจ่ดทะเบยีนในมาเลเซยีแล้ว บคุคลอืน่หรอืวสิาหกจิอ่ืนไม่อาจน�ามาใช้ได้เว้นแต่

เจ้าของหรือผู้ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมาย ระยะเวลาการคุ้มครองเครื่องหมาย 

การค้ามีเวลา 10 ปี และขอต่อเวลาได้ทุกๆ 10 ปี เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือการบริการ มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์

หรือมอบหมาย (Assign) รวมทั้งท�าสัญญาให้เช่าสิทธิ์ในสิ่งที่คิดค้นนั้น มาเลเซียมีข้อห้ามผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว รวมทั้งมีมาตรการห้ามน�าสินค้าปลอมแปลง เข้าประเทศ 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลง TRIPS

        

 ขั้นตอนกำรยื่นค�ำร้องขอ

 แบบธรรมดำ (Normal Application) อนุมัติภำยใน 1 ปี

 1. กรอกแบบฟอร์ม TM5 ท่ีมกีารประกาศตามกฎหมาย (รวม) จ�านวน 5 ฉบบั พร้อมกบัจ่ายค่าธรรมเนยีม  370  รงิกติ

 

 แบบต้องกำรกำรตรวจสอบเร่งด่วน (Expedited Examination) อนุมัติภำยใน 6 เดือน 3 สัปดำห์

 1. กรอกแบบฟอร์ม TM5A ทนัทหีรอืภายใน 4 เดอืนหลงัจากกรอกแบบฟอร์ม TM5 เพือ่ขออนมุตักิารตรวจสอบ

แบบเร่งด่วน พร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียม 250 ริงกิต (กระบวนการขอการอนุมัติจะใช้เวลา 5 วันของวันท�าการ)

 2. กรอกแบบฟอร์ม TM5B ทันทีที่มีการอนุมัติ TM5A พร้อมกับจ่ายค่าธรรมนียม 1,200 ริงกิต 

 3. กำรออกแบบด้ำนอุตสำหกรรม

 พระราชบญัญตักิารออกแบบด้านอตุสาหกรรมปี 

2539 (Industrial Design Act 1996) และข้อก�าหนดการ

ออกแบบด้านอุตสาหกรรมปี 2542 (Industrial Design 

Regulations 1999) ของมาเลเซียให้ความคุ้มครองการ 

ออกแบบด้านอตุสาหกรรมในมาเลเซยี พระราชบญัญตัิ 

นี้ ให ้สิทธิแก ่การออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่ได ้ 

จดทะเบยีนแล้วเสมอืนเป็นสนิทรพัย์ส่วนตวั  ซึง่เจ้าของ

มีสิทธิมอบหมายหรือโอนให้ผู ้อ่ืนได้ตามกฎหมาย 

ในการจดทะเบยีนนัน้ สิง่ทีอ่อกแบบต้องเป็นนวตักรรม

ด้านอุตสาหกรรม และวิธีการสร้างหรือออกแบบไม่ขึ้น

กับประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานอย่างเดียว และการ

ออกแบบน้ีไม ่ขึ้นอยู ่กับรูปร ่างของสิ่งที่จะน�ามา 

ประกอบเข้าด้วยกัน ท้ังนี้ ผู ้ขอยื่นการจดทะเบียน 

ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียสามารถจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  

หรือผ ่านตัวแทนจดทะเบียนการออกแบบด ้าน

อุตสาหกรรม ในกรณีชาวต่างชาติการขอจดทะเบียน

ต ้องผ ่านตัวแทนจดทะเบียนการออกแบบด ้าน

อุตสาหกรรมเท่านั้น การออกแบบด้านอุตสาหกรรมที่

ได ้จดทะเบียนแล้ว สามารถคุ ้มครองสิทธิ์ในการ

ออกแบบในระยะแรกได้ 5 ปี แต่สามารถขอต่อทะเบยีน

ได้อีกครั้งละ 5 ปี จ�านวน 2 ครั้ง รวมการคุ้มครอง

ทั้งหมด 15 ปี
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 5. กำรออกแบบวงจรไอซี 

 พระราชบัญญัติการออกแบบวงจรไอซีปี 2543  

(Layout Design of Integrated Circuit Act 2000) ของ

มาเลเซียให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบวงจรไอซี 

โดยถือหลักการเป็นผู้ริเริ่ม (Originality) เป็นนวัตกรรม

ของผู้สร้างเอง และเป็นการสร้างสรรค์อย่างอิสระ 

(Freely Created) โดยไม่มีการจดทะเบียนการออกแบบ

วงจรไอซี  การคุ้มครองมีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ 

วนัทีมี่การน�าไปใช้ในเชงิพาณชิย์ หรอื 15 ปี ส�าหรบักรณ ี

ที่ไม่มีการน�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์นับต้ังแต่วันคิดค้น

ส�าเรจ็พระราชบญัญตัดิงักล่าวให้อ�านาจเจ้าของในการ

ด�าเนินการฟ้องร้องหากมีการละเมิด สิทธิ์สิทธิ์นี้

สามารถท�าการโอนได้เป็นบางส่วนหรอืทัง้หมดโดยการ

มอบหมายการให้สทิธิใ์นการออกใบอนญุาต (Licence) 

การยกมรดก หรือการบังคับให้ตามกฎหมาย

 6. สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (Geographical  

Indications)

 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปี 2543  

(Geographical Indications Act 2000) ของมาเลเซียให้

ความคุ ้มครองแก่สินค้าที่ใช้ชื่อสถานท่ีผลิตเป็นช่ือ

สินค้า โดยมีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือลักษณะพิเศษอื่นๆ 

อันเป็นคุณลักษณะเกี่ยวโยงถึงแหล่งผลิตดั้งเดิมทาง

ภูมิศาสตร์ การคุ ้มครองสินค้าประเภทนี้เป็นการ

คุ้มครองสินค้าประเภทสินค้าธรรมชาติหรือสินค้า

การเกษตร สินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ลามกหรือ

อนาจารจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ การคุ้มครองมีระยะเวลา 10 ปี โดยสามารถขอ

ยืดเวลาคุ้มครองออกไปได้อีก 10 ปี

 4. ลิขสิทธิ์ 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2530 (Copyright Act 1987) ของมาเลเซียให้ความคุ้มครองงานด้านลิขสิทธิ์อย่าง 

ครอบคลุม พระราชบัญญัติได้วางแนวทางของธรรมชาติงานที่จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (รวมโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์) ขอบเขตของการคุ้มครองและลักษณะของการคุ้มครอง แต่ไม่มีการจดทะเบียนส�าหรับงานลิขสิทธิ์  

การคุม้ครองทางลขิสทิธิส์�าหรบังานด้านวรรณกรรม ดนตรหีรอืศลิปะ มอีายเุท่ากบัอายขุองผูป้ระพนัธ์หรอืผูส้ร้างสรรค์ 

และอีก 50 ปีหลังการเสียชีวิตของเจ้าของ กรณีการบันทึกเสียง การกระจายเสียง และภาพยนตร์ การคุ้มครองด้าน

ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปีหลังการผลิตผลงานหรือการเผยแพร่ (Published) เป็นครั้งแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคุ้มครอง

สิทธิของนักแสดงที่แสดงบนเวที (Life Performance) เป็นเวลา 50 ปีนับปีปฏิทินตั้งแต่ปีแรกที่มีการแสดง

 สาระส�าคญัของพระราชบญัญัตฉิบบันีค้อื บทบญัญติัซึง่อนญุาตให้อ�านาจในการจบักมุการแก้ไขพระราชบญัญตั ิ

ลิขสิทธิ์ 2530 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ให้อ�านาจในการจับกุม (รวมทั้งการจับกุมแบบจู่โจม)  

แก่เจ้าหน้าทีป่ราบปรามของกระทรวงการค้าภายใน การสหกรณ์และการบรโิภค (Ministry of Domestic Trade, Cooperative 

and Consumerism : MDTTC) ของมาเลเซีย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจ้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและมีอ�านาจ

ในการเข้าไปตรวจค้นในสถานที่ที่ต้องสงสัย และยึดสิ่งที่ท�าหรือสิ่งประดิษฐ์เลียนแบบได้



การเขาเมือง 8
บทที่ 
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บทที่ 8 
การเข้าเมือง

ข้อก�าหนดการเข้าเมือง

 1. หนังสือเดินทำง (Passport) 

 ผู้ท่ีต้องการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียต้องถือ

หนงัสือเดนิทางทีอ่อกให้โดยประเทศน้ัน หรอืใช้เอกสาร

การเดนิทางทีเ่ป็นทีย่อมรบัระหว่างประเทศ ซึง่ยงัมอีายุ

การใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้า

มาเลเซีย ผู้มีหนังสือเดินทางที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ

ประเทศมาเลเซียต ้องท�าเอกสารเดินทางแทน

หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า ซึ่งออกให้โดยส�านักงาน

ตัวแทนของประเทศมาเลเซียในต่างประเทศ การขอ

ประทับตราวีซ่าอาจท�าได้ที่ส�านักงานตัวแทนของ

ประเทศมาเลเซียที่ใกล้ที่สุดในประเทศนั้นๆ ในกรณี

ประเทศไทยสามารถติดต่อขอท�าวีซ ่าได ้ที่สถาน

เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงเทพมหานคร หรือ

สถานกงสุลมาเลเซียประจ�าประเทศไทย ณ จังหวัด

สงขลา  ส่วนกรณีที่ไม่มีส�านักงานตัวแทนของประเทศ

มาเลเซยีในประเทศดงักล่าว อาจไปขอประทบัตราวซ่ีา

ได้ที่ส�านักงานกงสุลใหญ่ของอังกฤษ หรือสถาน

เอกอัครราชทูตอังกฤษที่ใกล้ที่สุด

 2. กำรขอประทับตรำวีซ่ำ

 การประทับตราวีซ่า คือการประทับตราลงใน 

พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางอ่ืนๆ ของชาวต่างชาติ

ที่เป็นท่ียอมรับทางราชการ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้ถือ

หนังสือเดินทางนั้นได้ขออนุมัติเข้าประเทศมาเลเซีย 

และได้รบัการอนมุติัแล้ว ชาวต่างชาตซิึง่ต้องขออนุญาต

การประทับตราวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซียต้องขอยื่น

ค�าร้องในการท�าวซ่ีาล่วงหน้าและต้องได้รบัอนมุตัก่ิอน

การเดินทางเข้าประเทศ ข้อก�าหนดในการขอประทับ

ตราวีซ่าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนี้
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ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย

 อัฟกานิสถาน*
 แองโกลา
 ภูฏาน
 Burkina Faso
 Burundi
 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 จีน
 โคลัมเบีย
 Comoros
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 Cote D’lvoire
 Djibouti
 Equatorial Guinea
 Eritrea
 เอธิโอเปีย
 Guinea-Bissau

 ฮ่องกง (หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงตน)
 อินเดีย
 Liberia
 มาลี
 เมียนมา (ถือพาสปอร์ตตามปกติ)
 เนปาล
 ไนเจอร์
 รวันดา
 สาธารณรัฐเซอร์เบียและ

  สาธารณรัฐมอนตินิโกร
 ไต้หวัน
 สหประชาชาติ (พาสปอร์ตเป็นทางการ)
 ซาฮาราตะวันตก

ประเทศในเครือจักรภพ
ที่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ
มาเลเซีย

 บังกลาเทศ
 แคมมารูน
 กานา
 โมซัมบิค

 ไนจีเรีย
 ปากีสถาน
 ศรีลังกา

ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย กรณีอยู่
เกิน 3 เดือน

 แอลเบเนีย
 แอลจีเรีย
 อาร์เจนตินา
 ออสเตรเลีย
 ออสเตรีย (เวียนนา)
 บาห์เรน
 เบลเยี่ยม
 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา 
 บราซิล 
 โครเอเชีย
 คิวบา
 สาธารณรัฐเช็ก
 เดนมาร์ก
 อียิปต์
 ฟินแลนด์
 ฝรั่งเศส
 เยอรมนี
 ฮังการี
 ไอซ์แลนด์
 ไอร์แลนด์
 อิตาลี
 ญี่ปุ่น
 จอร์แดน

 เลบานอน
 ลิกเตนสไตน์
 ลักเซมเบิร์ก
 โมร็อกโก
 เนเธอร์แลนด์
 นอร์เวย์
 โอมาน
 เปรู
 โปแลนด์
 กาตาร์
 โรมาเนีย
 ซานมารีโน
 ซาอุดิอาระเบีย
 สโลวาเกีย
 เกาหลีใต้
 สเปน
 สวีเดน
 สวิตเซอร์แลนด์
 ตูนิเซีย
 ตุรกี
 Turkmenistan
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สหราชอาณาจักร
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 คีร์กีซสถาน
 คูเวต
 สาธารณรัฐคีร์กีซ

 อุรุกวัย
 เยเมน

ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย กรณีอยู่
เกิน 1 เดือน

 อาร์มีเนีย
 อาเซอร์ไบจาน
 บาร์เบโดส
 เบลารุส
 เบนิน
 โบลิเวีย
 บัลแกเรีย
 กัมพูชา
 Cape Verde
 ชาด (Chad)
 ชิลี
 คอสตาริกา
 เอกวาดอร์ 
 เอลซัลวาดอร์
 เอสโตเนีย
 กาบอง
 จอร์เจีย
 กรีซ
 กัวเตมาลา
 สาธารณรัฐกินี
 เฮติ
 ฮอนดูรัส
 ฮ่องกง
 Surinam
 Tajikistan
 Togo
 ยูเครน
 Upper Volta

 คาซัคสถาน
 ลัตเวีย
 ลิทัวเนีย
 มาเก๊า SAR
 มาซิโดเนีย
 มาดากัสการ์
 มอลโดวา
 Mauritania
 เม็กซิโก
 โมนาโก
 มองโกเลีย
 นิการากัว
 เกาหลีเหนือ
 เยเมนเหนือ
 ปานามา
 ปารากวัย
 โปรตุเกส
 รัสเซีย
 Sao Tome & Principe
 เซเนกัล
 สโลวีเนีย
 ซูดาน
 อุซเบกิสถาน
 เมืองวาติกัน
 เวเนซุเอลา
 แซร์
 ซิมบับเว

ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศมาเลเซีย กรณีอยู่
เกิน 14 วัน

 อิหร่าน
 อิรัก
 ลิเบีย
 มาเก๊า (ใบส�าคัญการเดินทาง/

  ใบแสดงตนของโปรตุเกส 
  (Portugal Certificate of Identity)

 ปาเลสไตน์
 เซียร์ราลีโอน
 โซมาเลีย
 เยเมนใต้
 ซีเรีย

 ในกรณีบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาด้วยจุดประสงค์ทางสังคม ธุรกิจ หรือวิชาการ ไม่ต้องท�าวีซ่า 

(ยกเว้นการเข้ามาท�างาน) แต่บุคคลสัญชาติอิสราเอลต้องลงตราวีซ่า และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย

เป็นการล่วงหน้าก่อน ส่วนบคุคลสญัชาตเิซอร์เบยีและมอนตนิโิกร ไม่ต้องขออนญุาตจากกระทรวงมหาดไทย  แต่ต้อง

ขอประทับตราวีซ่า

หมายเหตุ : * วีซ่าประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
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 กรณีบุคคลในประเทศอาเซียน (ยกเว้นประเทศเมียนมา) ไม่ต้องขอวีซ่าส�าหรับการพ�านักในมาเลเซียไม่เกิน 

หนึ่งเดือน ถ้าต้องการเข้ามาพ�านักในมาเลเซียเกินหนึ่งเดือนก็ต้องขอวีซ่า (ยกเว้นประเทศบรูไนและสิงคโปร์)

 บคุคลสญัชาตอ่ืิน นอกเหนอืจากประเทศดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว มีสิทธ์ิเดนิทางเข้าประเทศมาเลเซยี (ยกเว้นประเทศ

อิสราเอล) โดยไม่ต้องขอวีซ่าหากเข้ามาโดยเหตุผลทางสังคม และพ�านักภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน

 3. กำรขอประทับตรำ Pass

 นอกเหนือจากการขอเข ้าประเทศมาเลเซีย 

เพ่ือเหตผุลทางสงัคมและธรุกจิแล้ว ผูเ้ดินทางเข้าประเทศ 

มาเลเซยีต้องขออนญุาตประทบัตราลง “Pass” ซึง่มอียู ่

หลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง 

เข้าประเทศ ได้แก่ Visit Pass ระยะสั้นและระยะยาว   

Employment Pass, Professional Pass, Dependent  

Pass และ Student Pass ซึ่งต้องได้รับอนุมัติก่อนการ 

เข้าประเทศ 

 Pass คือ การประทับตราในหนังสือเดินทาง  

เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าได้รับอนมัุตใิห้อยูใ่นประเทศมาเลเซีย 

เป็นระยะเวลาหนึ่ง ชาวต่างชาติต้องได้รับประทับตรา  

Pass ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองและได้รับการประทับตรา 

วซ่ีา (ถ้าจ�าเป็น) ซึง่อนญุาตให้อยูใ่นมาเลเซียได้เป็นการ 

ชัว่คราว การขออนุมตั ิPass นี ้ต้องมผีูร้บัรองในประเทศ 

มาเลเซีย โดยผู้รับรองยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที ่

เกดิข้ึน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการส่งกลบั (ถ้าม)ี รายละเอยีด

ประเภทของ Pass ส�าหรับชาวต่างประเทศ ดูได้จาก 

www.talentcorp.com.my และ www.imi.gov.my

  (1)  Visit Pass (สังคม) ระยะสั้น  

  Visit Pass ระยะสัน้ออกให้แก่ชาวต่างชาตผิูม้คีวามประสงค์มาเยีย่มเยียนด้วยเหตผุลทางสงัคม หรอื/และ

ทางธุรกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    เจ้าของหรือตัวแทนบริษัทที่เดินทางเข้ามาเลเซียเพื่อมาประชุม สัมมนา ตรวจสอบบัญชี หรือดูแลการ 

   ด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น

    นกัลงทนุหรอืนกัธรุกิจท่ีเข้ามามาเลเซยีเพือ่แสวงหาโอกาสในทางธรุกจิและการลงทุน หรอืจดัตัง้โรงงาน 

   อุตสาหกรรม

    ตัวแทนบริษัทต่างชาติที่เข้ามามาเลเซียเพื่อแนะน�าสินค้าอุตสาหกรรมในมาเลเซีย แต่ไม่ได้ท�าการค้า 

   หรือจ�าหน่ายสินค้าโดยตรง

    เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาเพื่อเจรจา ขาย หรือให้เช่าสินทรัพย์

    นักหนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวจากองค์กรสื่อสาธารณะเข้ามาในมาเลเซียเพื่อท�าข่าว

    ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬานัดส�าคัญ

    นักศึกษาเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือคณะผู้แทนทางมิตรภาพ

    ผู้เข้ามาเย่ียมเยียนเก่ียวกับเร่ืองอ่ืน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยได้รับความ 

   เห็นชอบและอนุมัติจากอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง

  Visit Pass ประเภทนี้ ใช้ไม่ได้ในกรณีเกี่ยวกับการจ้างงาน หรือการควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ หรือ 

การควบคุมการสร้างโรงงาน

  (2) Visit Pass (สังคม) ระยะยำว 

  Visit Pass เพือ่เหตุผลทางสังคมระยะยาวจะอนมุตั ิให้ชาวต่างชาตอิยู่ในประเทศมาเลเซยีได้ไม่ต�า่กว่า 6 เดอืน  

ทั้งนี้อาจมีการยื่นขอต่อเวลาได้ ถ้าบุคคลน้ันมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดและท�าตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างครบถ้วน  

อนึง่คูส่มรสของชาวมาเลเซยี  ซึง่ม ีSocial Visit Pass ระยะยาว สามารถท�างานได้โดยได้รบัค่าจ้าง หรอืท�าธรุกจิและวชิาชพี 

ใดๆ ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานภาพของ Social Visit Pass ที่มีอยู่มาเป็น Employment Pass (การอนุญาตการ 
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  (4) Employment Pass (กำรอนุญำตกำรจ้ำงงำนระยะยำว) 

  Employment Pass จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานในมาเลเซียเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี  

โดย Employment Pass จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ การจ้างงานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ  

(Expatriate Post) จากหน่วยงานที่มีอ�านาจเกี่ยวข้อง 

  (5) Professional Pass (กำรอนุญำตกำรจ้ำงงำนผู้ช�ำนำญในวิชำชีพ)

  Professional Pass จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างในระยะสั้นกับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยอายุ

ของ  Pass ประเภทนี้จะแตกต่างกันไป แต่มีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนในแต่ละครั้ง และผู้ขอ Pass ประเภทนี้ควร

ยื่นขอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มชำวต่ำงชำติผู้มีสิทธิยื่นขอ Professional Pass

  (3) Temporary Employment Pass 

(กำรอนุญำตกำรจ้ำงงำนชั่วครำว) 

  Pass ส�าหรับการอนุญาตการจ้างงาน

ชัว่คราว (Temporary Employment Pass) จะออกให้แก่

ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานในมาเลเซียในระยะเวลา 

ไม่เกิน 24 เดือน

จ้างงานระยะยาว) หรอื Temporary Employment Pass 

(การอนญุาตการจ้างงานช่ัวคราว) อย่างไรกต็าม คูส่มรส

ชาวมาเลเซียจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานกองตรวจคนเข้า

เมืองถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่ตนเองจะท�างานด้วย

เพื่อที่เจ้าหน้าท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองจะท�าการบันทึก

และระบุบนหนังสือเดินทางของบุคคลนั้นๆ

ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professionals)/

อาสาสมัคร

1. นักวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมาเลเซีย

2. สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ

3. ผู้บรรยาย/วิทยากรที่ได้รับเชิญ

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งหรือบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

5. ผู้ที่ให้การฝึกอบรมทางเทคนิค และอื่นๆ

ศิลปิน 1. ผู้ที่ร่วมในการถ่ายท�าภาพยนตร์หรือนักแสดง

2. ผู้ที่ร่วมในการโปรโมทอัลบั้มหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และอื่นๆ

ผู้เผยแผ่ศาสนา (อิสลามหรือศาสนาอื่น) ผู้ที่เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านศาสนา
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  (6) Dependent Pass ส�ำหรับผู้ติดตำม 

  Dependent Pass ประเภทน้ีออกให้แก่

ครอบครัวของพนักงานต่างประเทศ ได้แก่ คู่สมรสและ

บุตรของผู้ถือ Employment Pass การขอ Dependent 

Pass และ Employment Pass อาจท�าควบคูก่นัไป หรอื

อาจขอ Dependent Pass ภายหลังจากได้รับอนุมัติ  

Employment Pass แล้วก็ได้

  1. ประเภทของต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่จำกต่ำงประเทศ

  (1) ต�ำแหน่งหลัก (Key Post)

  เป็นต�าแหน่งของผู้จัดการระดับสูงของบริษัทหรือธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในมาเลเซีย 

ต�าแหน่งนี้ส�าคัญส�าหรับบริษัทต่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์ในการลงทุน โดยเป็นผู้รับผิดชอบใน 

นโยบายต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การด�าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย

  (2) ต�ำแหน่งชั่วครำว (Time Post)

  ต�ำแหน่งผู้บริหำร (Executive Post) เป็นต�าแหน่งผู้จัดการและผู้เช่ียวชาญในระดับกลาง ซึ่งต้องการ 

ผู้ที่มีคุณวุฒิด้านอาชีพ มีประสบการณ์ในการท�างาน ทักษะและความเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศในระดับนี้เป็น

ผู้รับผิดชอบในการน�าเอานโยบายของบริษัทมาปฏิบัติใช้ และให้ค�าปรึกษาแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

  ต�ำแหน่งที่มิใช่ผู้บริหำร (Non-Executive Post) เป็นต�าแหน่งท่ีต้องปฏิบัติงานด้านงานเทคนิค  

ซึ่งต้องการความช�านาญทางเทคนิคเฉพาะทาง หรือมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

 รัฐบาลมาเลเซียมคีวามประสงค์ให้ชาวมาเลเซยีเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการฝึกอบรมและได้รบัการจ้างงานในทกุระดบั ดงันัน้

จึงสนับสนุนให้บริษัทท�าการฝึกอบรมชาวมาเลเซีย เพื่อให้การจ้างงานในทุกระดับของหน่วยงาน สะท้อนถึงเชื้อชาติ

หลากหลายของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ขาดผู้เชี่ยวชาญที่เป็นชาวมาเลเซีย บริษัทสามารถจ้างเจ้าหน้าที่จาก

ต่างประเทศได้ใน ต�าแหน่งหลัก (Key Post) หรือ ต�าแหน่งชั่วคราว (Time Post) ต�าแหน่งหลักเป็นต�าแหน่งที่ต้องใช้

เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเป็นการถาวร ในขณะที่ “Time Post” มีการก�าหนดเวลาจ้างงานเฉพาะ

  (7) Student Pass ส�ำหรับนักศึกษำ

  Student Pass ออกให ้แก ่ นักศึกษา 

ต่างประเทศทีต้่องการเข้ามาศกึษาในสถาบนัการศกึษาใน 

ประเทศมาเลเซียในหลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองจาก

กระทรวงการศึกษาระดับสูง และการสมัครเข้ามาเรียน

ได้รับการอนุมัติจาก Ministry of Home Affairs ของ

มาเลเซียแล้ว

การจ้างงานเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ (Expatriate)
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 2 . แนวทำงปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนเจ้ำหน้ำที่จำกต่ำงประเทศ

 ขั้นตอนในการจ้างงานเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ ประกอบด้วย

  1. ยืน่ขออนมุตักิารจ้างในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีจ่ากต่างประเทศต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยขึน้อยูก่บัลักษณะ

งานของธุรกิจ

  2.  เมือ่ได้รบัอนมุตักิารจ้างงานแล้วให้น�าเสนอต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองเพือ่ทีจ่ะออก Employment Pass 

ต่อไป

 

  กรณผีูป้ระกอบอตุสำหกรรมซึง่มทีนุจำกต่ำงประเทศทีช่�ำระแล้ว 2 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ หรอืมำกกว่ำ

   อนุมัติต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศทันทีโดยอัตโนมัติจ�านวน 10 ต�าแหน่ง รวมต�าแหน่งหลัก 

   จ�านวน 5 ต�าแหน่ง

   ระยะเวลาการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศสูงสุด 10 ปี ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร และ 5 ปี ส�าหรับ 

   ต�าแหน่งผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

  กรณีผู้ประกอบอุตสำหกรรมซึ่งมีทุนจำกต่ำงประเทศที่ช�ำระแล้วมำกกว่ำ 200,000 เหรียญสหรัฐ ฯ  

  แต่ต�่ำกว่ำ 2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

   อนุมัติต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีจากต่างประเทศทันทีโดยอัตโนมัติจ�านวน 5 ต�าแหน่ง รวมต�าแหน่งหลัก 

   อย่างน้อย 1 ต�าแหน่ง

   ระยะเวลาการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศสูงสุด 10 ปี ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร และ 5 ปี ส�าหรับ 

   ต�าแหน่งผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

  กรณผีูป้ระกอบบริษทัอตุสำหกรรมทีม่ทุีนจำกต่ำงประเทศทีช่�ำระแล้วต�ำ่กว่ำ 200,000 เหรยีญสหรฐัฯ  

  อนุมัติให้ทั้งต�ำแหน่งหลักและต�ำแหน่งชั่วครำวตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ในปัจจุบัน 

   กรณีทุนจากต่างประเทศที่ช�าระแล้วไม่ต�่ากว่า 500,000 ริงกิต จะพิจารณาอนุมัติต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ี 

   จากต่างประเทศต�าแหน่งหลัก แต่จ�านวนต�าแหน่งขึ้นอยู่กับเหตุผลในแต่ละกรณี

   อนุมัติการจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศชั่วคราวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี ในต�าแหน่งผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ 

   ด้านวชิาชพีและประสบการณ์ในการท�างาน ส่วนต�าแหน่งทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารซึง่มีคุณสมบตัด้ิานทกัษะและ 

   ประสบการณ์ทางเทคนิค อาจจ้างได้ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ มีข้อแม้ว่าต้องฝึกอบรมชาวมาเลเซียเพื่อให้ 

   สามารถมาท�างานแทนในต�าแหน่งเหล่านี้ได้

   จ�านวนต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศต�าแหน่งหลักและต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญช่ัวคราวที่จะได้รับ 

   อนุมัติขึ้นกับเหตุผลในการขออนุมัติในแต่ละกรณี 
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  กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของ การอนุมัติต�าแหน่งการจ้างงานเจ้าหน้าที่จาก 

ต่างประเทศทางเทคนคิ รวมทัง้ต�าแหน่งผู้วจิยั R&D จะเป็นไปตามท่ีขอมา ส�าหรบัเจ้าหน้าทีจ่ากต่างประเทศทีถ่กูโอนย้าย 

จากต�าแหน่งงานทีห่น่ึงมายงัอกีทีห่นึง่ภายในบรษิทัเดียวกนั ต้องยืน่ขอ Employment Pass ใหม่ โดยจะมกีารแก้ไขใน  

Employment Pass ฉบับเดิมหากเป็นเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศใหม่ที่ถูกโอนย้ายเข้ามาท�างานแทนคนเดิมใน

ต�าแหน่งเดมิกต้็องยืน่ขอใบ Employment Pass ใหม่ ท้ังนี ้Employment Pass ท้ังหมดน้ีจะมอีายุเท่ากบัช่วงระยะเวลา 

ในการด�ารงต�าแหน่งที่ได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ตาม Employment Pass ส�าหรับต�าแหน่งหลักของเจ้าหน้าที่จาก 

ต่างประเทศจะต่ออายุได้ถึง 5 ปี ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

   หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานน้อยกว่า 5 ปี

   สัญญาจ้างงานเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศน้อยกว่า 5 ปี

   บริษัทต้องการบริการจากเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศน้อยกว่า 5 ปี

  ผู้ที่มี Employment Pass จะได้รับการลงตราวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry Visa)  

โดยมีอายุการใช้งานเท่ากับระยะเวลาของ Employment Pass

การยื่นขอต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ

 บริษัทใหม่หรือบริษัทที่มีอยู่แล้วในมาเลเซียที่ต้องการขอต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ (รวมทั้งบริษัทที่ 

ไม่เก่ียวข้องกับการขยายงาน) ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องยื่นขอต่อ MIDA ไม่ว่า 

บริษัทเหล่านั้นจะได้รับใบอนุญาตการประกอบอุตสาหกรรม (Licence) หรือไม่ก็ตาม

 การจ้างแรงงานต่างชาติในมาเลเซียอาจท�าได้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง การท�าสวนขนาดใหญ่ 

การเกษตร ภาคการบรกิารและแม่บ้าน ในส่วนของภาคการบรกิาร ประกอบด้วย 11 ประเภท ได้แก่ ร้านอาหาร บรกิาร

ท�าความสะอาด การจัดการด้านสินค้าจ�านวนมาก (Cargo) บริการซักรีด เด็กบริการในสโมสรกอล์ฟ ช่างตัดผมผู้ชาย 

ผู ้ค้าส่ง/ผู ้ค้าปลีก สิ่งทอ กิจกรรมเศษเหล็ก/เศษของท้ิงแล้ว/รีไซเคิล บ้านสงเคราะห์ และโรงแรม/รีสอร์ท 

บนเกาะ ทั้งนี้มาเลเซียมีการก�าหนดแรงงานเฉพาะจากบางประเทศเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สามารถมาท�างานใน 

มาเลเซียได้ในบางประเภทธุรกิจ

การจ้างแรงงานต่างชาติ
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 การขอใบอนุญาตท�างานของแรงงานต่างชาติ ต้องยื่นต่อศูนย์ One Stop Centre ของ Ministry of Home Affairs 

ยกเว้นการขออนุมัติการท�างานของแม่บ้าน ซึ่งจะต้องไปยื่นขอที่กรมตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซีย รายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติดูได้ที่  www.moha.gov.my

 การออกใบอนญุาตท�างานขึน้กบัพืน้ฐานเหตผุลในแต่ละกรณแีละเงือ่นไข ซึง่เปล่ียนแปลงได้เป็นระยะๆ การยืน่

ขอใบอนุญาตท�างานเพื่อจ้างแรงงานต่างชาติจะได้รับการพิจารณาในกรณีที่ไม่สามารถหาแรงงานจากชาวมาเลเซีย

ในประเทศได้หรอืผูมี้พ�านกัถาวรทีม่คีณุสมบตัติามต้องการได้ โดยแรงงานต่างชาตต้ิองจ่ายค่าธรรมเนียม (Levy) ต่อปี

ประเภทธุรกิจที่มำเลเซียอนุญำต แรงงำนจำกประเทศที่ก�ำหนด

  อุตสาหกรรม

  การเพาะปลูก

  เกษตรกรรม

  การก่อสร้าง

  ธุรกิจบริการ

อินโดนีเซีย กัมพูชา เนปาล เมียนมา 

สปป.ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

(ผู้ชายเท่านั้น) ปากีสถาน ศรีลังกา  

เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน  

คาซัคสถาน ไทย

  การบริการ (พ่อครัว การค้าส่ง/ค้าปลีก เศษเหล็ก/เศษของ

   ทิ้งแล้ว/ของรีไซเคิล สิ่งทอ)

  การก่อสร้าง (ซ่อมสายเคเบิลไฟแรงสูงเท่านั้น) 

  เกษตรกรรม 

  การเพาะปลูก 

อินเดีย

ประเภทธุรกิจที่มำเลเซียอนุญำต อัตรำค่ำธรรมเนียมประจ�ำปี (ริงกิต) ในกำรขอใบอนุญำตท�ำงำน

อุตสาหกรรม 1,250

การก่อสร้าง 1,250

การเพาะปลูก 590

เกษตรกรรม 410

แม่บ้าน 410

การบริการ

  บ้านสงเคราะห์

  รีสอร์ทบนเกาะ

  อื่นๆ

600

1,200

1,850

ที่มา : www.moha.gov.my 

ที่มา : www.moha.gov.my



บทที่ 

9การธนาคารและการเงิน
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บทที่ 9 
การธนาคารและการเงิน

ระบบการเงินในมาเลเซีย

 ระบบการเงนิของมาเลเซียประกอบด้วยสถาบนัหลากหลายระดับ เพือ่สนองความต้องการทีแ่ตกต่างและซบัซ้อน

มากขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศ ระบบการเงินประกอบด้วย ระบบการเงินแบบด้ังเดิมและระบบการเงินแบบ

อิสลาม ซึ่งให้บริการในทิศทางเดียวกัน

 1. ธนำคำรกลำง

 Bank Negara Malaysia (BNM) หรือ ธนาคารกลางของมาเลเซีย เป็นสถาบันการเงินสูงสุดของโครงสร้างทาง 

การเงินของประเทศ วัตถุประสงค์พื้นฐานของธนาคารคือ การส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินและเป็นสื่อกลางใน 

การสร้างความเจริญเตบิโตแบบยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิของมาเลเซยี โดยมหีน้าท่ีหลกัตามพระราชบญัญตั ิCentral Bank 

Malaysia Act 2009 ดังนี้

    ก�าหนดและด�าเนินการนโยบายทางการเงินในมาเลเซีย

    ก�าหนดสกุลเงินในมาเลเซีย

    ออกกฎระเบียบและก�ากับดูแลสถาบันทางการเงินตามกฎหมาย

    ก�ากับดูแลตลาดเงินและเงินตราต่างประเทศ

    ก�ากับดูแลระบบการช�าระเงิน

    ส่งเสริมระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า และครอบคลุม

    ถือและจัดการเงินส�ารองต่างประเทศของมาเลเซีย

    ส่งเสริมระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และ

    เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นักการธนาคาร และตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล
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  (1) ระบบกำรธนำคำร

  ระบบการธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคาร 

พาณิชย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน และธนาคารอิสลาม  

เป็นแหล่งระดมทุนหลักและแหล่งที่มาของเงินทุนที่ 

ส�าคัญ ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในมาเลเซีย  

สถาบันการธนาคารมีการด�าเนินการผ ่านระบบ 

เครอืข่ายมากกว่า 2,000 สาขาทัว่ประเทศ และยงัม ี14  

ส�านกังานทีเ่ป็นตวัแทนธนาคารต่างชาติในมาเลเซยี ซึง่ 

ไม่ได้ด�าเนินธุรกรรมทางการธนาคาร แต่ท�าหน้าที่ 

เกี่ยวกับงานวิจัย ประสานงานด้านการบริการ และ 

แลกเปลีย่นข้อมูล ขณะนีม้าเลเซยีม ี6 กลุม่ธนาคารใน 19  

ประเทศในรูปแบบของส�านักงานสาขา ส�านักงาน 

ตัวแทน บริษัทในเครือ การร่วมหุ้นและบริษัทร่วมทุน  

(Joint Venture)

  (2) สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร

  สถาบันการเงินทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank  

Financial Institution) ประกอบด้วย สถาบันการเงินเพือ่ 

การพฒันา บรษิทัประกนัภยั และบรษิทัประกนัภยัแบบ 

อิสลาม (Takaful Operators) ท�าหน้าที่ส่งเสริมสถาบัน 

การเงินในการระดมการออมและการตอบสนองความ 

ต้องการทางการเงนิของเศรษฐกจิ บรษิทัประกนัภยัและ 

บรษิทัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) ได้ด�าเนนิธุรกจิประกนั 

ชีวิตและประกันภัยทั่วไป ในท�านองเดียวกัน Takaful  

และ Takaful Operators ซึง่ท�าธรุกจิ Takaful แบบทัว่ไป 

และแบบครอบครัว บริษัทประกันภัยและ Takaful  

Operators ได้เตรยีมลูท่างในการจัดการความเสีย่งและ 

แนวทางแก้ไขการวางแผนทางการเงินส�าหรับธุรกิจ 

โดยทัว่ไปและธรุกจิเกีย่วกบัครอบครวั โดยผ่านเครอืข่าย 

มากกว่า 800 ส�านักงาน และตัวแทน 100,000 ราย 

ที่ลงทะเบียนไว้ทั่วประเทศ

2. สถำบันกำรเงิน

จ�ำนวนสถำบันกำรเงินภำยใต้กำรดูแลของ Bank Negara Malaysia ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2555

รวม สถำบันควบคุม

โดยมำเลเซีย

สถำบันควบคุม

โดยต่ำงชำติ

ธนาคารพาณิชย์ 25 8 17

ธนาคารอิสลาม 16 10 6

ธนาคารอิสลามนานาชาติ 5 0 5

ธนาคารเพื่อการลงทุน 15 15 0

บริษัทประกันภัย 36 19 17

บริษัทประกันภัยแบบอิสลาม (Takaful Operators) 12 9 3

บริษัทประกันภัยแบบอิสลามนานาชาติ 1 0 1

บริษัทประกันภัยต่อ (Reinsurers) 7 3 4

บริษัทประกันภัยต่อ-แบบอิสลาม 4 1 3

สถาบันพัฒนาทางการเงิน 6 6 0

 ที่มา : Bank Negara Malaysia (www.bnm.gov.my) และ MIDA 2014, Invest in Malaysia: Banking, 

         Finance and Foreign Exchange Administration Rules (www.mida.gov.my)  
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  (3) อุตสำหกรรมกำรเงินอิสลำม

  ระบบการเงินอิสลาม ประกอบด้วย (1)  

ธนาคารอิสลาม (2) บริษัทประกันภัยแบบอิสลาม  

(Takaful และ Retakaful) (3) ตลาดเงินระหว่างธนาคาร 

แบบอิสลาม (Islamic Interbank Money Market) และ  

(4) ตลาดทุนแบบอิสลาม (Islamic Capital Market)  

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเงินระบบอิสลาม 

ในขณะนี้เกิดจากการบริการด้านการเงินแบบอิสลาม 

จาก 56 สถาบัน 

 

  ผลิตภัณท์และบริการของธนาคารอิสลาม 

มีมากกว่า 100 ตัวเลือก นอกจากน้ันยังได้มีการน�า 

นวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณท์และตราสารทาง 

การเงิน ตามหลักของ Shariah สากล สู่ตลาดโลก 

ตวัอย่างหนึง่ คือ การออกพันธบตัรแบบ Sukuk ในสกลุเงนิ 

ตราหลากหลาย (Multi-Currency Sukuk) ได้แก่  

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เหรยีญสงิคโปร์ และ สกลุเงนิ 

ตราจีน Renmimbi ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจจาก 

นกัลงทุนต่างชาตมิาก ท�าให้มาเลเซยีครองตลาดพนัธบตัร 

ประเภท Sukuk ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับ 

สองของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 14.5%

 3. ศูนย์กำรเงินนำนำชำติระบบอิสลำม (Malaysia International Islamic Financial Centre) 

 ศูนย์การเงินนานาชาติระบบอิสลาม (Malaysia International Islamic Financial Centre หรือ MIFC) เริ่มจัดตั้ง

ขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2549 เพื่อยกระดับมาเลเซียให้เป็น International Hub ส�าหรับการเงินแบบอิสลามและเพื่อ

เสริมสร้างให้ประเทศมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของนักวิชาการด้านการเงินในระบบอิสลาม

  มาเลเซียได้มีการออกพระราชบัญญัติ Development Financial Institutions Act 2002 ปรับปรุงการให้

บริการและการด�าเนินงานของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (DFI) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยธนาคารกลางได้รับ

แต่งตั้งให้เป็นสถาบันก�ากับควบคุมและให้ค�าปรึกษา และในเดือนธันวาคม 2554 สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา 6 

แห่ง ที่ได้ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ (1) SME Bank (ธนาคารอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง) 

(2) Bank Pembangunan Malaysia Berhad (ธนาคารเพื่อการพัฒนา)  (3) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad 

(ธนาคารเพื่อการสหกรณ์) (4) EXIM Bank หรือ Export-Import Bank of Malaysia Berhad (ธนาคารเพื่อการส่งออก

และน�าเข้า) (5) Bank Simpanan Nasional (ธนาคารออมสิน) และ (6) Bank Pertanian Malaysia Berhad หรือ Agro-

bank (ธนาคารเพื่อการเกษตร)

  (4) สถำบันกำรเงินเพื่อกำรพัฒนำ

  สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา หรือ 

Development Financial Institutions (DFI) เป็นสถาบัน 

ทางการเงินเฉพาะ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนา 

ภาคเศรษฐกิจ กลยุทธ์ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ได้แก่ ภาค 

การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลาง 

(SME) โครงการพืน้ฐาน การซ่อมและต่อเรอื สินค้าเพือ่

การส่งออก อุตสาหกรรมที่ใช้ทุนสูง และอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสูง

  สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (DFI) ให้ 

บริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการในด้านการเงินเฉพาะ 

อย่าง รวมท้ังค�าปรึกษาและแนะน�า เพื่อสนองความ 

ต ้องการเฉพาะให้กับภาคเศรษฐกิจกลยุทธ ์ตาม 

เป้าหมาย DFI ท�าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็มสถาบัน 

การธนาคารและรับหน้าที่เป็นส่วนส�าคัญท่ีสุดในการ 

เชี่อมต่อช่องว่างในอุปทานของสินค้าและบริการทาง 

การเงิน ไปยังภาคเศรษฐกิจกลยุทธ์ เพ่ือการพัฒนา 

เศรษฐกิจในระยะยาว
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 ความคิดริเริ่มของ MIFC ได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรและเครือข่ายหลายฝ่าย ซึง่เกีย่วข้องกบัสายงาน 

การเงินในระบบอิสลาม องค์การของรัฐบาล สถาบัน

การเงนิ สถาบนัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และบรษัิท

ซึ่งให้บริการแบบมืออาชีพ (Professional Service 

Companies) และมีส่วนร่วมในด้านการเงินอิสลาม 

รวมทัง้หน่วยงานชัน้น�าท่ีด�าเนินงานด้านกฎหมาย และ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศที่ปฏิบัติตาม

หลัก Shariah ท�าให้ผู้ปฏิบัติการในประเทศสามารถให้

บริการด้านการเงินระหว่างประเทศในระบบอิสลาม

อย่างกว้างขวางทั่วประเทศมาเลเซีย โดยได้รับสิทธิ

ประโยชน์ในขณะเดียวกัน

 โครงการการให้สินเชือ่เพือ่การส่งออก หรอื ECR ให้สนิเชือ่ระยะสัน้ท้ังก่อนและหลงัการขนส่งสนิค้าแก่ผูส่้งออก 

โดยทางตรงและทางอ้อม  การให้สินเชื่อก่อนการขนส่งสินค้า หรือ Pre-Shipment ECR ช่วยอ�านวยความสะดวก 

ในการซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ (Overhead Expenses) ในขณะที่การให้สินเชื่อหลังการขนส่งสินค้า 

หรือ Post-Shipment ECR ให้สินเชื่อโดยตรงกับผู้ส่งออก ณ วันที่ขนส่งสินค้า

 มาเลเซยีอยูใ่นสถานะท่ีได้เปรยีบในการเป็นทางผ่าน  

(Gateway) ในการอ�านวยความสะดวกและเสริมสร้าง 

ความเช่ือมโยงระหว่างประเทศ และการรวมตลาด 

การเงนิในระบบอสิลามของประเทศในภมิูภาคเอเชียกบั 

ตลาดโลก เนื่องจากท่ีตั้งของมาเลเซียเป็นศูนย์กลาง 

ระหว่างประเทศในเอเชีย บวกกับประสบการณ์ในด้าน 

การเงินในระบบอิสลามกว่า 30 ปี จึงสามารถท�าหนา้ที่ 

เป็นฐานในการประชมุส�าหรบัผูท้ีม่กีองทุนส่วนเกนิและ 

ผู้ท่ีพยายามระดมทุนจากส่วนต่างๆ ของโลกได้เป็น 

อย่างดี สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิด 

ริเริ่มของ MIFC อาจดูจากข้อมูลในเว็บไซต์ www.mifc.

com

การให้สนิเชือ่เพือ่การส่งออก หรอื Export Credit Refinancing (ECR)
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 Bursa Malaysia เดิมชื่อ Kuala Lumpur Stock  

Exchange เป็นตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีการด�าเนินการ 

ซือ้ขายตราสารทางการเงินแบบครบวงจร (Fully-Integrated  

Exchange) ทั้งตราสารทุน (Equity) ตราสารอนุพันธ ์

(Derivatives) การซื้อขายล่วงหน้า (Futures Trading) 

พนัธบตัรและผลติภัณฑ์แบบอิสลาม อกีทัง้ให้ทางเลอืก 

ทางการลงทุนในระดับนานาชาติอีกมากมาย   

 

 วิธีกำรให้สินเชื่อ

 การให้สินเชื่อก่อนการขนส่งสินค้า (Pre-Shipment ECR) มี 2 วิธี ได้แก่ (1) Order Based และ (2) Certificate 

of Performance (CP) การให้สินเชื่อก่อนการขนส่งสินค้าแบบ Order Based คือการให้สินเชื่อโดยใช้หลักฐานใบสั่งซื้อ

สินค้าออกจากผู้ซื้อต่างประเทศหรือผู้ส่งออกโดยตรง โดยผู้ส่งสินค้าออกจะได้รับสินเชื่อถึง 95% ของมูลค่าใบสั่งซื้อ

สินค้าทั้งหมด ส่วนการให้สินเชื่อก่อนการขนส่งสินค้าแบบ Certificate of Performance (CP) ใช้หลักฐาน CP ของ

ธนาคาร EXIM Bank เป็นส�าคัญ โดยจ�านวนสินเชื่อที่ได้รับขึ้นกับหลักฐานที่ให้กับธนาคาร EXIM Bank 

 

 ในกรณีการให้สินเชื่อหลังการขนส่งสินค้า Post-Shipment ECR) จะใช้วิธีการรับซื้อตั๋วลด (Bills Discounting) 

โดยผู้ส่งสินค้าออกจะได้รับสินเชื่อถึง 100% ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การให้สินเชื่อ

สูงสุดของธนาคารพาณิชย์และธนาคาร EXIM Bank

 

 ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อและกำรคืนเงินสินเชื่อ

 ระยะเวลาสงูสดุในการให้สินเชือ่ส�าหรบัผูส่้งออกก่อนการขนส่งสนิค้าและหลงัการขนส่งสนิค้าคอื 4 และ 6 เดือน 

ตามล�าดับ โดยต้องคืนเงินสินเชื่อเม่ือได้รับเงินค่าสินค้าออก หรือในกรณีสินเช่ือหลังการขนส่งสินค้า ต้องจ่ายเงิน 

สินเชื่อคืนเมื่อหมดอายุการให้สินเช่ือน้ันแล้วแต่วิธีไหนจะเร็วกว่ากัน ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม อาจดูข้อมูลได้ท่ี

เว็บไซต์  www.exim.com.my

 ตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia มีหน้าที่ใน 

การก�าหนดกฎระเบยีบและด�าเนนิกจิกรรมทางการค้าของ 

ตลาดหลักทรพัย์ในมาเลเซยี ในตลาดหุน้ขณะนีมี้บรษิทั 

ทั้งหมดประมาณ 1,000 กว่าบริษัท พร้อมกับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจมากกว่า 50 รายการ บริษัทดังกล่าวต้อง 

จดทะเบียนในตลาดหลัก (Main Market) ซึ่งมีหุ้นที่ออก 

โดยบริษัทขนาดใหญ่ หรือต้องจดทะเบียนในตลาด  

AEC ส�าหรับบริษัททุกขนาดท่ีเพิ่งเข้ามาในตลาด 

หลักทรัพย์เป็นครั้งแรก Bursa Malaysia รายงานราคา 

หุ ้นโดยใช ้ดัชนี FTSE Bursa Malaysia KLCI  

(FBMKLCI)  

ตลาดหลักทรัพย์ในมาเลเซีย (Bursa Malaysia)
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 Bursa Malaysia Derivatives หรือ BMD เป็นบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ Bursa Malaysia Berhad ซึ่ง 

ให้บริการ ด�าเนินการ และจัดการด้านหลักทรัพย์ประเภท Futures และ Options โดย BMD มีสินค้าที่โดดเด่น ได้แก่  

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าน�า้มนัปาล์มดบิ (Futures Crude Palm Oil หรอื FCPO) โดยราคาตามสัญญาซือ้ขายของ FCPO  

ได้ถูกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกในการตั้งราคาน�้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากน�้ามันปาล์ม

 นอกจากนั้น เป้าหมายในระยะยาวของ Bursa Malaysia คือ การยกระดับการให้บริการตลาดทุนแบบอิสลาม

ให้อยู่ในตลาดหลัก เน่ืองจาก Bursa Malaysia เป็นตลาดหลักทรัพย์แรกที่ออกหุ้นแบบ End to End ตามหลัก  

Shariah เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

 บริษัทนำยหน้ำซื้อขำยหุ้น

 ปัจจุบันมาเลเซียมีบริษัทนายหน้าซื้อขายหุ ้น 

มากกว่า 35 บริษัท โดยเป็นธนาคารเพื่อการลงทุน  

(Investment Bank) จ�านวน 14 ธนาคาร เน่ืองจาก 

ธนาคารเพ่ือการลงทุนได้รับใบอนุญาตท�าธุรกรรม 

ด้านธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Merchant Banking) 

ขณะเดียวกนักไ็ด้ใบอนญุาตจากตลาดหลักทรพัย์ ดงันัน้จงึ 

สามารถให ้บริการได ้ทั้งด ้านการเงินและบริการ 

ด้านตลาดหลกัทรัพย์แบบครบวงจร ได้แก่ การเงนิธรุกจิ  

(Corporate Finance) การซ้ือขายตราสารหน้ี และ 

การซื้อขายหลักทรัพย์

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 กรอบการบรหิารความเส่ียงของ Bursa Malaysia จะอยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของ Risk Management Committee 

(RMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้กับกลุ่มการลงทุน

 ศนูย์การเงนิ และการพาณชิย์นานาชาตลิาบวน (Labuan International Business and Financial Centre (Labuan 

IBFC)) น�าเสนอบรกิารวธิแีก้ปัญหาทางการเงนิอย่างครบวงจร ตามหลกัแนวคดิทางการเงนิแบบดัง้เดิม และตามหลกั 

Shariah ในด้านการธนาคาร การประกัน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน Takaful/Retakaful สัญญาเช่า 

(Leasing) การบริหารทรัสต์ และการระดมทุน

 กำรคุ้มครองนักลงทุน

 ปัจจุบันนี้ Bursa Malaysia ให้การคุ ้มครอง 

นกัลงทนุ โดยการตัง้กองทนุเบ้ียชดเชย 3 ประเภท ได้แก่  

(1) Compensation Fund of Bursa Malaysia Securities  

(2) Fidelity Fund of Bursa Malaysia Derivatives และ  

(3) Compensation Fund of Bursa Malaysia Depository  

เพื่อชดเชยให้แก ่นักลงทุนท่ีก�าลังประสบปัญหา 

การขาดทุน ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

ศูนย์การเงินและการพาณิชย์นานาชาติลาบวน  
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 มาเลเซียจัดตั้ งลาบวนให ้ เป ็นศูนย ์การเงิน 

นานาชาติตั้งแต่ปี 2533 และได้มีการจัดตั้ง Labuan  

International Financial Exchange (LFX) เพื่อให้บริการ 

การระดมทนุในทกุรปูแบบ ด้วยการเข้าถงึตลาดระหว่าง 

ประเทศอย ่างไม ่ มีขีดจ�ากัด โดยผ ่านการเข ้าสู  ่

ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมการค้า และตราสารทางการ

เงิน (financial Instruments) โดยธุรกรรมของบริษัทใน 

 สิ่งจูงใจด้ำนภำษี

 สิ่งจูงใจด้านภาษีในการท�าธุรกิจในศูนย์การเงินและการพาณิชย์นานาชาติลาบวน (IBFC) แยกเป็นสิ่งจูงใจ 

ด้านภาษ ีตามประมวลกฎหมายพระราชบญัญัต ิLabuan Business Activity Tax Act 1990 และ Income Tax Act 1967

 สิ่งจูงใจด้ำนภำษีตำมพระรำชบัญญัติ Labuan Business Activity Tax Act 1990

   ตามประมวลกฎหมายพระราชบญัญัต ิ  Labuan Business Activity Tax Act 1990 นติบิคุคลในลาบวน  

   ซึง่ท�าธุรกรรมการค้าในลาบวน มสีทิธิเ์ลอืกเสยีภาษใีนอตัรา 3% ของก�าไรหลงัการสอบบญัช ีหรอืจ่ายค่าภาษี 

   จ�านวนคงที่ปีละ 20,000 ริงกิต ส่วนกรณีธุรกรรมที่ไม่ใช่การค้า ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บภาษี 

   การเลือกวิธีเสียภาษีอาจเลือกเป็นการถาวร (Irrevocable)

   นิติบุคคลอาจเลือกเสียภาษีแบบดั้งเดิมหรือแบบอิสลาม (Business Zakat)

 กำรยกเว้นเสียภำษีเงินได้ตำมพระรำชบัญญัติ Income Tax Act 1967 

    เงินปันผลที่นิติบุคคลในลาบวนจ่ายให้แก่บุคคลสถานภาพผู้พ�านักถาวรหรือไม่ใช่ผู้พ�านักถาวร

   เงินปันผลจากบริษัทมาเลเซียในประเทศ ซึ่งได้รับจากนิติบุคคลในลาบวน

   การยกเว้นภาษีเงินได้ 100% ของผู้อ�านวยการที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซีย 

   การอนุญาตให้นิติบุคคลไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในหลายกรณี 

   การยกเว้นภาษีของผู้ให้บริการวิชาชีพ 

   (1) บุคคลหรือเจ้าพนักงาน หรือบริษัทท่ีให้บริการวิชาชีพทางกฎหมาย การบัญชี การเงินและ 

    การเลขานุการ ได้รับยกเว้นจากเงินภาษีรายได้ 65% ของรายได้พึงประเมิน

   (2) ผูท้ีไ่ม่ใช่ชาวมาเลเซยี ท�างานในต�าแหน่งการจดัการในนติบิคุคลในลาบวน ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้ 

    สูงสุดถึง 50% ของรายได้รวมทั้งหมด

   การยกเว้นเสียอากรแสตมป์ของนิติบุคคลในลาบวนเกี่ยวกับธุรกรรมในลาบวน

   รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ www.labuanfsa.gov.my

ลาบวน แยกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมทางการค้า

และกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้า กิจกรรมทางการค้า ได้แก่  

การธนาคาร การประกัน การจัดการกองทุน (Fund 

Management) สัญญาเช่า (Leasing) นายหน้าซื้อขาย

ตราสารการเงิน (Money Broking) และธุรกรรม 

ทางพาณิชย์อื่นๆ ส่วนกิจกรรมที่ไม่ใช่การค้า ได้แก่  

การลงทุนในหลักทรัพย์ และหุ้น เป็นต้น
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กฎระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา

 มาเลเซียยังคงด�าเนินนโยบายการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเสรี หรือ Liberal Foreign 

Exchange Administration (FEA) ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาคในการรักษา

เสถียรภาพทางการเงิน และในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันดุลการช�าระเงิน นโยบายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ได้เปิดอย่างเสรีมากขึ้นตามล�าดับ เพื่อสนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อบรรลุผล

สัมฤทธิ์ที่ดีกว่าในการด�าเนินการทางการค้าและการลงทุน

 1. บรษิทัต่ำงชำตทิีไ่ม่ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทั

ในประเทศ (Non-Residents) 

  (1) กำรลงทุนในมำเลเซีย 

  กฎระเบียบส�าหรับบริษัทชาติที่ ไม ่ได ้

จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ (Non-Residents) มดีงันี้ 

  (1.1) บรษิทัต่างประเทศทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน

เป็นบริษัทในมาเลเซีย (Non-Residents) มีอิสระท่ีจะ

ลงทุนในประเทศในสินทรัพย์ที่เป็นริงกิตในรูปแบบใด

ก็ได้ ไม่ว ่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนใน 

ตลาดหลักทรัพย์

  (1.2) แหล่งเงินลงทุนอาจมาจากแหล่ง 

ต่างกนั ได้แก่ (1) การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเป็น 

ริงกิตจาก ธนาคารในประเทศ (2) การท�าธุรกรรมผ่าน

ส�านกังานสาขาต่างประเทศของกลุม่ธนาคารในประเทศ 

(3) การกูย้มืเงนิตราต่างประเทศจากธนาคารในประเทศ 

หรือ (4) การกู้ยืมเงินริงกิตจากธนาคารในประเทศ 

(ยกเว้นจากธนาคารอิสลามนานาชาติ) เพื่อท�าธุรกิจใน

ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือซ้ืออสังหาริมทรัพย์ส�าหรับ

ที่พักอาศัยและธุรกิจ ยกเว้นการซื้อที่ดิน

  (1.3) การจ่ายเงินค่าท�าการค้าและบริการ  

อาจท�าได้ทัง้ในสกลุเงนิตราต่างประเทศหรอืรงิกติ และ 

สามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศกับเงินตรา 

ต่างประเทศสกุลอื่นได้ แต่ต้องผ่านสถาบันการเงินใน 

ประเทศเท่านั้น

   (2) กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในประเทศ

  กำรกู้ยืมเงินตรำต่ำงประเทศ

  มาเลเซียไม่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงเงินทุน

ต่างประเทศของบริษัทต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็น

บริษัทในมาเลเซีย หรือ Non-Residents (ไม่ว่าจะเป็น

ธนาคารหรือสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร) จากธนาคารใน

ประเทศที่ได้รับใบอนุญาต  

  (2.1) กรณีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศใน

มาเลเซีย บริษัทต่างชาติ (Non-Residents) ท้ังท่ีเป็น

ธนาคาร หรือไม่ใช่ธนาคาร สามารถกู ้ยืมเงินตรา 

ต่างประเทศจากธนาคารในประเทศที่ได้รับใบอนุญาต 

(Licensed Onshore Bank) และรายได้จากการกูยื้มอาจ

น�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในหรือนอกประเทศ 

  (2.2) กรณีการกู้เงินริงกิต บริษัทต่างชาติที่ 

ไม่ใช่ธนาคารสามารถกู้ยืมเงินสกุลริงกิตจากสถาบัน 

การเงินในประเทศ (Onshore Bank )เพือ่ซ้ือสังหารมิทรพัย์ 

หรือจ่ายค่าสินค้าและบริการ 

  (2.3) มาเลเซียอนุญาตให้บริษัทต่างชาติ 

ออกพันธบัตรประเภท Sukuk ท่ีเป็นสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศ(Foreign Currency Dominated Bonds) 

ในมาเลเซียเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ



110

  (3) กำรช�ำระหนีก้ำรค้ำ (สินค้ำและบรกิำร)

  บริษัทต่างชาติอาจช�าระหน้ีค่าสินค้าและ

บริการโดยการใช้เงินสกุลต่างประเทศหรือริงกิตแก่

บริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ (Residents) 

ของมาเลเซีย

  (5) กำรเปิดบัญชี

  บัญชีสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ

  บริษัทต่างชาติสามารถเปิดบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศกับธนาคารในประเทศและธนาคารอิสลาม 

นานาชาติที่ได้รับใบอนุญาต เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการลงทุนและการท�าธุรกิจในมาเลเซีย โดยเงินในบัญชี 

เหล่านี้สามารถส่งไปต่างประเทศในสกุลเงินตราต่างประเทศ

  บัญชีเงินริงกิต

  บริษัทต่างชาติสามารถเปิดบัญชีริงกิตกับธนาคารในประเทศและธนาคารอิสลามนานาชาติท่ีได้รับ 

ใบอนุญาต โดยฝากเงนิทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรอืรายได้ทีเ่ป็นเงนิรงิกติจากการลงทนุในมาเลเซยี 

รวมถึงดอกเบี้ย ค่าเช่า ก�าไร เงินปันผล และเงินที่ได้จากการตัดทอนการลงทุนของสินทรัพย์ที่เป็นริงกิต โดยเงินใน

บัญชีเหล่านี้สามารถส่งไปต่างประเทศได้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ  รายละเอียดเพ่ิมเติมอาจดูได้จากเว็บไซต์ 

www.bnm.gov.my

  กำรกู้ยืมเงินริงกิต

  บรษิทัต่างชาตทิีไ่ม่ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัในมาเลเซยี (Non-Residents) ทีไ่ม่ใช่ธนาคารมีอสิระทีจ่ะกูย้มื

เงินริงกิตจ�านวนใดก็ได้จากธนาคารในประเทศที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อไปลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงใน

มาเลเซยี หรอืซือ้อสงัหารมิทรพัย์ส�าหรบัทีพ่กัอาศยัและธรุกจิ ยกเว้นการซือ้ทีด่นิเพยีงอย่างเดยีว บรษิทัต่างชาตอิาจ

เพิ่มการกู้ยืมริงกิตโดยการออกพันบัตรแบบ Sukuk ในมาเลเซีย โดยเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมสามารถใช้ประโยชน์ได้

ทั้งในและต่างประเทศ

  (4) กำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging)

  บริษัทต่างประเทศมีอิสระที่จะป้องกัน

ความเส่ียงในการท�าธุรกจิด้านการค้าหรอืการลงทนุกบั 

ธนาคารในประเทศและธนาคารอิสลามนานาชาติที ่

ได้รบัใบอนญุาต อย่างไรกต็าม ในกรณเีป็นการป้องกัน 

ความเสีย่ง ค่าเงนิรงิกติจะต้องท�ากบัธนาคารในประเทศ

ที่ได้รับใบอนุญาต (Licensed Onshore Banks) เท่านั้น
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 2. บริษัทต่ำงชำติที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ (Residents)

  (1) กำรลงทุนสินทรัพย์ในต่ำงประเทศ

  บรษิทัต่างชาตทิีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัในประเทศ (Resident Company) หรือบรษิทัในเครอื สามารถลงทนุ 

ในทรัพย์สนิต่างประเทศได้อย่างเสร ีถ้าการลงทนุนัน้ใช้เงนิทนุท่ีได้มาจากเงนิตราต่างประเทศของกองทนุของบรษิทัเอง 

ในกรณีที่เงินทุนนั้นได้มาจากการกู้ยืมในประเทศและมีการแลกเปลี่ยนริงกิตเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อน�าไป 

ลงทุน มีกฎระเบียบให้บริษัท Resident Companies ยืมเงินตราต่างประเทศในจ�านวนเทียบเท่าได้ไม่เกิน 50 ล้าน 

ริงกิต ส�าหรับกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด 

  (2) กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในประเทศ 

   กำรกู้ยืมในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ

    บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ (Resident Company) มีอิสระที่จะกู้ยืมเงินใน 

    สกลุเงินตราต่างประเทศในจ�านวนไม่จ�ากัด ถ้าเป็นการกูย้มืจาก (1) ธนาคารในประเทศ (Onshore Bank)  

    (2) บริษัทต่างชาติที่ไม่ใช่ธนาคารแต่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ (3) บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียน 

    เป็นบริษัทในประเทศ (Resident Company) และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

      กรณบีรษิทัต่างชาตทิีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษัิทในประเทศ (Resident Company) กู้ยมืเงนิในสกลุเงนิตรา 

    ต่างประเทศจากบริษัทต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในมาเลเซีย (Non-Resident  

    Company) และเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันมีกฎระเบียบให้การกู้ยืมนั้นไม่เกินจ�านวนเทียบเท่า  

    100 ล้านริงกิต ส�าหรับกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด

   กำรกู้ยืมเงินริงกิต

    บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ (Resident Company) สามารถกู้ยืมเงินริงกิตได้ 

    อย่างเสรจีากบริษทัต่างชาติทีไ่ม่ใช่ธนาคารแต่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั เพือ่น�ามาใช้ลงทนุในกิจการ 

    ด้านเศรษฐกิจที่แท้จริงในมาเลเซีย

    บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศ (Resident Company) กู้ยืมจากบริษัทต่างชาติที่ 

    ไม่ใช่ธนาคารและเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีกฎระเบียบให้การกู ้ยืมนั้นไม่เกินจ�านวน  

    1 ล้านริงกิตส�าหรับกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด

  (3) กำรช�ำระหนี้ค่ำสินค้ำและบริกำร

  รายได้จากการส่งสินค้าออกทั้งหมดของ Resident Company ต้องน�าเข้าประเทศทั้งหมดภายใน 6 เดือน

นับตั้งแต่วันส่งสินค้าออก โดยหนี้ค้างจ่ายกับบริษัทต่างชาติที่เป็น Non-Resident Company อาจท�าได้ทั้งในเงินสกุล

ต่างประเทศหรือริงกิต
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  (4) กำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging)

  บรษิทัต่างชาตมิเีสรทีีจ่ะป้องกนัความเสีย่งในการท�าธุรกิจด้านการค้าหรอืการลงทนุกับธนาคารในประเทศ

และธนาคารอิสลามนานาชาตทิีไ่ด้รบัใบอนญุาต อย่างไรกต็าม ในกรณเีป็นการป้องกนัความเสีย่งค่าเงนิรงิกติจะต้อง

ท�ากับธนาคารในประเทศ (Onshore Bank) ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น

  (5) กำรเปิดบัญชี (ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ) 

  กรณีบริษทัทีจ่ดทะเบยีนเป็นบรษิทัในประเทศ (Resident Company) เปิดบญัชใีนสกลุเงนิตราต่างประเทศ

กับธนาคารอิสลามนานาชาติและธนาคารต่างประเทศ (Offshore Bank) ที่ได้รับใบอนุญาต เงินฝากในสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศจะมาจากแหล่งรายได้ใดๆ ก็ได้ ยกเว้นรายได้จากการส่งออก อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อจ�ากัดในแหล่งรายได้

จากเงนิตราต่างประเทศ ถ้าเปิดบญัชกีบัธนาคารในประเทศ (Onshore Bank) รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎระเบยีบ

ด้านการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตรา อาจดูได้จากเว็บไซต์ www.bnm.gov.my บทที่ 

10การจัดการดานสิ่งแวดลอม



บทที่ 

10การจัดการดานสิ่งแวดลอม
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บทที่ 10 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

 รัฐบาลมาเลเซียได้วางโครงสร้างทางกฎหมายและองค์กรคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

แบบยั่งยืนและการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสนับสนุนให้นักลงทุนน�าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหน่ึงของ 

การวางแผนโครงการผลติตัง้แต่แรกเร่ิม มกีารวางหลกัเกณฑ์ในการควบคุมมลพษิ ปรบัเปลีย่นสมรรถนะ กระบวนการผลติ 

เพื่อลดปริมาณของเสีย (Waste) ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งจัดการการป้องกันมลพิษให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 

การผลิต และการมุ่งเน้นในด้านการน�ากลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เป็นทางเลือก

 พระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2517 (The Environmental Quality Act 1974) ก�าหนดให้ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมต้องได้รับการประเมนิเกีย่วกบัคณุภาพสิง่แวดล้อม และได้รบัอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการด�าเนนิการ

โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 1)  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 2)  การประเมินความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ

 3)  การรายงานหรือการอนุมัติการก่อสร้าง 

 4)  การอนุมัติการติดตั้งเตาเผา อุปกรณ์ในการเผาเชื้อเพลิง และปล่องไฟ

 5)  ใบอนุญาตการครอบครองสถานที่และอุปกรณ์การล�าเลียงตามข้อก�าหนด

 1. กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

 โครงการทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎระเบยีบการประเมนิผลกระทบด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมปี 2530 (Environmental Impact 

Assessment Order 1987) ก�าหนดไว้ว่าต้องมีการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact  

Assessment : EIA) ก่อนการอนุมัติโครงการ ประกอบด้วย 

  1)  เกษตรกรรม

     โครงการพัฒนาที่ดิน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 3,125 ไร่ (500 เฮกเตอร์) โดยการปรับเปลี่ยนที่ดิน 

    ป่าไม้เป็นที่ดินเพื่อผลผลิตทางการเกษตร

    โปรแกรมทางการเกษตร ซึ่งต้องโยกย้ายอพยพครอบครัวจ�านวนเกินกว่า 100 ครอบครัว

    การพัฒนาทางเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่เกินกว่า 3,125 ไร่ (500 เฮกเตอร์) โดยมี 

    การปรับเปลี่ยนประเภทของเกษตรกรรม
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  2)  สนามบิน

    การสร้างสนามบิน (ซึ่งมีลานบินเป็นระยะทางเกินกว่า 2,500 เมตร)

    การสร้างลานบินในพื้นที่เขตอุทยานของรัฐหรืออุทยานแห่งชาติ

        3)  การระบายน�้าและการชลประทาน 

    การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ หรือการขยายอ่างเก็บน�้าธรรมชาติในพื้นที่เกินกว่า 1,250 ไร่  

    (200 เฮกเตอร์) 

    การระบายน�า้ออกจากพืน้ทีช่ายเลนท่ีเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์ป่าหรือป่าดบิในพืน้ทีเ่กนิกว่า 625 ไร่ (100 เฮกเตอร์) 

    โครงการชลประทานในพื้นที่เกินกว่า 31,250 ไร่ (5,000 เฮกเตอร์)

 

  4)  การถมทะเลให้เป็นพื้นดิน (Land Reclaimation)

    การถมทะเลให้เป็นพื้นดินซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์) 

  5)  การประมง

    การก่อสร้างท่าเรือประมง

    การขยายท่าเรือเพื่อให้มีสมรรถนะจอดเรือประมงเพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% 

    โครงการเลี้ยงสัตว์น�้า (Aqua Culture) โดยการเปิดพื้นที่ป่าชายเลน (Mangrove Swamp) ครอบคลุม 

    พื้นที่เกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์) 

   6)  ป่าไม้

    การปรับเปลีย่นท่ีดนิป่าเขาเพือ่ใช้ในประโยชน์อย่างอืน่ ครอบคลมุพืน้ทีเ่กนิกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์) 

    การตดัไม้หรอืการปรบัเปลีย่นทีด่นิในป่าเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างอืน่ในพืน้ทีร่บัน�า้รอบอ่างเกบ็น�า้  พืน้ที่ 

    ใช้ท�าน�้าประปาของเทศบาล พ้ืนท่ีเขื่อนชลประทานหรือการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน�้า หรือในบริเวณท่ี 

    เชือ่มต่อกบัเขตอทุยานแห่งชาติ (National Parks) ของรัฐ รวมทัง้บรเิวณอทุยานทางทะเล (Marine Parks)

    การตัดไม้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 3,125 ไร่ (500 เฮกเตอร์) 

    การปรับเปลี่ยนที่ป่าชายเลน (Mangrove Swamp) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย  

    หรือการเกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์) 

    การเปิดพื้นที่ป่าชายเลนบนเกาะที่อยู่ติดกับเขตอุทยานทางทะเล (Marine Parks)

        7)  ที่อยู่อาศัย

    บ้านจัดสรรครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์)

  8) อุตสาหกรรม



116

  9)  สาธารณูปโภค 

    การสร้างโรงพยาบาลซึ่งยื่นล�้าออกไปบนชายหาดที่ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

    การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมหนัก ครอบคลุมพื้นที่ 

   เกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์) 

    การสร้างทางด่วน

    การสร้างทางหลวง

    การสร้างเมืองใหม่

        10) ท่าเรือ

    การสร้างท่าเรือ

    การขยายท่าเรือ โดยเพิ่มสมรรถนะในการด�าเนินการ 50% หรือมากกว่าต่อปี

        11) การท�าเหมือง

    การท�าเหมืองแร่ในพื้นที่ใหม่ซึ่งมีเขตครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 1,562.5 ไร่ (250 เฮกเตอร์)

    การถลุงแร่ รวมทั้งการก�าจัดสิ่งปลอมปนในแร่ของอะลูมิเนียม ทองแดง ทอง หรือแทนทาลัม

    การขุดทรายซึ่งมีขอบเขตเกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์) 

อุตสำหกรรมที่ต้องได้รับกำรประเมินผลกระทบก่อนกำรอนุมัติโครงกำร

อุตสาหกรรมสารเคมี มีสมรรถนะในการผลิตสินค้าชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกันมากกว่า 100 ตันต่อวัน 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทุกขนาด 

อุตสาหกรรมประเภท

ไม่ใช่เหล็ก 

(Non-Ferrous)

การหลอมเบื้องต้น (Primary Smelting) : 

1. อะลูมิเนียม-ทุกขนาด

2. ทองแดง-ทุกขนาด

3. อื่นๆ-ก�าลังการผลิตต่อวัน 50 ตันหรือมากกว่า 

อุตสาหกรรมประเภท

ไม่ใช่โลหะ 

(Non-Metallic)

ปูนซีเมนต์   - มีเครื่องบด (Clinker Throughput) รวม 30 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป

ปูนขาว       - 100 ตันต่อวันข้ึนไป โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบหมุน (Burnt Lime Rotary 

Kiln) หรือ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ถ้าใช้เตาเผาแบบยืน (Vertical Kiln)

อุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้า

1. ใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตมากกว่า 100 ตันต่อวัน หรือ

2. ใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตมากกว่า 200 ตันต่อวัน

อุตสาหกรรมการต่อเรือ ระวางบรรทุกรวมน้�าหนัก (Deadweight) มากกว่า 5,000 ตัน

อุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษและกระดาษ

สมรรถนะในการผลิต มากกว่า 50 ตันต่อวันท�างาน (Industry Day)

 ที่มา :  MIDA 2014, Invest in Malaysia: Environment Mangement (www.mida.gov.my)
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        12) การปิโตรเลียม

    การพัฒนาแหล่งน�้ามันและแก๊ส

     การก่อสร้างท่อส่งน�้ามันบนฝั่ง (On-Shore) และนอกฝั่ง (Off-Shore) มีความยาวเกิน 50 กิโลเมตร

     การก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการแยก การกลั่น (Processing) การจัดการ (Handling) และ 

    การเก็บรักษาน�้ามันและแก๊ส

    การก่อสร้างโรงกลั่นน�้ามัน

    การก่อสร้างคลังเก็บน�้ามันเบนซิน แก๊ส หรือดีเซล (ยกเว้นปั๊มน�้ามัน) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณห่างจากย่าน 

    การพาณิชย์ ย่านอุตสาหกรรมหรือที่พักอาศัย 3 กิโลเมตร และมีความจุในการจัดเก็บรวมกันเกิน 

    กว่า 60,000 บาเรล

   13) การผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า

    การก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้า พลังไอน�้า หรือถ่านหิน โดยมีก�าลังผลิตเกิน 10 เมกะวัตต์

    โครงการเขื่อนและผลิตไฟฟ้าพลังน�้า ซึ่งมีข้อก�าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่าง ดังนี้

    (1) เขื่อนสูงเกินกว่า 15 เมตร รวมโครงสร้างประกอบทั้งหมด ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ทั้งหมดเกิน  

    250 ไร่ (40 เฮกเตอร์)

    (2) อ่างเก็บน�้าซึ่งคลุมพื้นที่เกิน 2,500 ไร่ (400 เฮกเตอร์)

    การก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้า โดยระบบพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Station)

    การก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear-Fueled Power Station)

        14) การย่อยหิน

    โครงการย่อยหินก้อน หินปูน ซิลิกา (Slica) ควอร์ทไซต์ (Quartzite) หินทราย (Sandstone) อ่อนและ 

    หินประดับบ้าน ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากบริเวณที่พักอาศัย ย่านการค้าและแหล่งอุตสาหกรรมที่ตั้ง 

    อยูแ่ล้วหรอืบรเิวณทีพ่กัอาศยั ย่านการพาณชิย์และแหล่งพฒันาอตุสาหกรรม ทีม่ใีบอนญุาต (License)  

    หนังสือยินยอม (Permit) หรือได้รับอนุมัติแล้ว

          

  15) การรถไฟ

    การก่อสร้างทางเดินรถไฟสายใหม่ (New Routes)

    การก่อสร้างเพิ่มเส้นทางแยก (Branch Lines) ทางเดินรถไฟ

        16) การขนส่ง

     โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามวลชน MRT (Mass Rapid Transit Transportation)

        17) การพัฒนารีสอร์ท และสถานพักผ่อนหย่อนใจ 

    การก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกของรสีอร์ท หรอืโรงแรมเลยีบชายหาด ซึง่มห้ีองพกัเกนิกว่า 80 ห้อง

  

อุตสาหกรรมสารเคมี มีสมรรถนะในการผลิตสินค้าชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกันมากกว่า 100 ตันต่อวัน 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทุกขนาด 

อุตสาหกรรมประเภท

ไม่ใช่เหล็ก 

(Non-Ferrous)

การหลอมเบื้องต้น (Primary Smelting) : 

1. อะลูมิเนียม-ทุกขนาด

2. ทองแดง-ทุกขนาด

3. อื่นๆ-ก�าลังการผลิตต่อวัน 50 ตันหรือมากกว่า 

อุตสาหกรรมประเภท

ไม่ใช่โลหะ 

(Non-Metallic)

ปูนซีเมนต์   - มีเครื่องบด (Clinker Throughput) รวม 30 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป

ปูนขาว       - 100 ตันต่อวันข้ึนไป โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบหมุน (Burnt Lime Rotary 

Kiln) หรือ 50 ตันต่อวันขึ้นไป ถ้าใช้เตาเผาแบบยืน (Vertical Kiln)

อุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้า

1. ใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตมากกว่า 100 ตันต่อวัน หรือ

2. ใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตมากกว่า 200 ตันต่อวัน

อุตสาหกรรมการต่อเรือ ระวางบรรทุกรวมน้�าหนัก (Deadweight) มากกว่า 5,000 ตัน

อุตสาหกรรมเยื่อ

กระดาษและกระดาษ

สมรรถนะในการผลิต มากกว่า 50 ตันต่อวันท�างาน (Industry Day)
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    การพัฒนารีสอร์ทหรือโรงแรมบนเนินเขา ครอบคลุมพื้นที่เกินกว่า 312.5 ไร่ (50 เฮกเตอร์)

    การพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืนนัทนาการในเขตอทุยานแห่งชาต ิ(National Parks)

    การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับนักท่องเที่ยวหรือนันทนาการบนเกาะ ซึ่งประกาศเป็น 

    เขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติ 

 

        18) การบ�าบัด และก�าจัดของเสีย

    ของเสียที่เป็นพิษและเป็นอันตราย

    (1) การสร้างเตาเผา

    (2) การสร้างโรงงานการคืนวัตถุสู่สภาพใหม่ (Recovery Plant)  (นอกที่ตั้งโรงงาน)  

     (3) การสร้างโรงงานบ�าบัดน�้าเสีย (นอกที่ตั้งโรงงาน)

      การสร้างเครื่องอ�านวยความสะดวกในการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill)

      การสร้างเครื่องอ�านวยความสะดวกในการเก็บรักษา (นอกที่ตั้งโรงงาน)

     (4) สิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งในเขตเทศบาล

      การสร้างเตาเผา

      การสร้างโรงงานแบบผสม

      การสร้างโรงงานการคนืวตัถสุูส่ภาพใหม่/การหมุนเวยีนมาใช้ประโยชน์ซ�า้ (Recovery/Recycling)

      การสร้างเครื่องอ�านวยความสะดวกในการฝังกลบสิ่งปฏิกูลจากเทศบาล

    (5) น�้าเสียของเทศบาล

      การสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสีย

      การสร้างทางออกน�้าเสียลงทะเล (Marine Outfall)

          

  19) น�้าประปา

    การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน�้า พื้นที่เกินกว่า 1,250 ไร่ (200 เฮกเตอร์) 

    การพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลส�าหรับใช้ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรหรือชุมชน ในปริมาณเกินกว่า  

   4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 ที่ปรึกษำด้ำนกำรประเมินผลกระทบด้ำน

สิ่งแวดล้อม (EIA)

 กรมการสิ่ งแวดล ้อม (Department of  

Environment : DOE) ก�าหนดว่าการศึกษาการประเมิน

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) ต้องท�าโดยบคุคลหรอื

คณะบคุคลทีมี่ความรู้ ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบักรมสิง่แวดล้อม

(DOE) ภายใต้โครงการการข้ึนทะเบยีนทีป่รกึษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ส�าหรับรายชื่อของที่ปรึกษา EIA และ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาจหาดูได้จาก

เว็บไซต์ www.doe.gov.my        
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 2. กำรประเมนิควำมเหมำะสมทีต่ัง้โครงกำร 

 ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ในการพจิารณาอนุมติั 

ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความเหมาะสม 

ของท่ีตั้งโครงการที่น�าเสนอ โดยพิจารณาความ 

สอดคล้องของโครงการกับโครงสร้างตามกฎหมายที่ม ี

อยู่แล้วหรือแผนงานของท้องถิ่น การใช้ที่ดินในบริเวณ 

ข้างเคียงพื้นที่ให้เว้นว่างหรือพ้ืนที่กันชนตามกฎหมาย  

(Provision of Set-Back or Buffer Zone) สมรรถนะของ 

พ้ืนที่ในการรองรับมลพิษที่เพิ่มขึ้น  และการก�าจัด 

สิ่งปฏิกูล

 

 ในการพิจารณาของ  DOE  การประเมินความ 

เหมาะสมที่ตั้งโครงการ (Site Suitability Evaluation : 

  3) การกระท�าใดๆ ต่อทีด่นิ หรอืเครือ่งอ�านวยความสะดวก หรอืส่ิงก่อสร้างใดๆ อนัอาจก่อให้เกดิแหล่งใหม่ 

ของสิ่งไหลซึมหรือปลดปล่อยสิ่งตกค้าง (Leachate Discharge or Release) ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก�าหนดเกี่ยวกับ 

คุณภาพสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัการควบคมุมลพษิจากการโยกย้ายเศษวสัดทุีเ่หลือใช้ทีเ่ป็นของแขง็และการฝังกลบในท่ีดนิ 

ปี 2552 (Environmental Quality (Control of Pollution from Solid Waste Transfer Station and Landfill) Regulation 

2009)

  1) การด�าเนนิงานในสถานทีห่รอืการก่อสร้าง 

อาคารใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการขับออกหรือปลดปล่อย 

ของเสียจากอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ 

หลายอย่าง อันท�าให้เกิดหรือเป็นเหตุให้เกิดหรือท�าให้ 

มีการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งที่ขับออกจากแหล่งที่มีอยู่เดิม 

ลงไปบนหรือเข้าไปในพื้นดิน หรือเข้าไปในแหล่งน�้า 

ภายในหรือน่านน�้าของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงสถานที่ 

ดังกล่าวอยูน่อกรายการทีร่ะบไุว้ ในบญัช ีFirst Schedule  

ภายใต้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สารพิษ 

จากการอุตสาหกรรมปี 2552) (Environmental Quality  

(Industrial Effluent) Regulation 2009)

  2) การขับออกหรือปลดปล่อย หรือท�าให้

มกีารทิง้น�า้เสยีลงไปบนหรอืเข้าไปในพ้ืนดนิ หรอืเข้าไปใน 

แหล่งน�้าภายใน หรือน่านน�้าของประเทศมาเลเซีย  

ยกเว้นในกรณีการพัฒนาที่อยู ่อาศัยหรือ/และย่าน 

การพาณชิย์ ในบริเวณซึง่มผีูอ้ยูอ่าศยัน้อยกว่า 150 คน  

ดังที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

(น�้าเสีย) ปี 2552 (Environmental Quality (Sewage) 

Regulation 2009)

SSE) ได้กลายเป็นกระบวนการส�าคัญในการตัดสิน

ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทั้งหลาย ดังนั้นจึง

มีการประเมินความเหมาะสมที่ตั้งโครงการก่อน ทั้งใน

กรณขีองโครงการทีร่ะบแุละไม่ได้ระบไุว้ตามข้อก�าหนด 

ในกรณีของกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ การประเมินความ

เหมาะสมทีต่ัง้โครงการ (SSE) ต้องท�าก่อนการประเมนิ

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อให้แน่ใจว่าที่ตั้ง

โครงการที่เลือกเหมาะส�าหรับกิจกรรมท่ีจะด�าเนินการ

และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ ดินในสภาพ

แวดล้อมบริเวณนั้น  เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน

การศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หาก

ที่ตั้งโครงการไม่เหมาะสมกับการด�าเนินการ

 3. กำรรำยงำนหรือกำรอนุมัติกำรก่อสร้ำง

 กิจกรรมดังต่อไปน้ีต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิบดีกรมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (Director-General of 

Environmental Quality Department) ก่อนการด�าเนินการ
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 4. กำรอนุมัติกำรติดตั้งเตำเผำ อุปกรณ์กำรเผำเชื้อเพลิง และปล่องไฟ

 โครงการดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดีกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อน 

  1) การเริ่มธุรกิจใหม่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัยตามรายละเอียดในข้อก�าหนด Regulation 4 และบัญชี First  

Schedule ของข้อก�าหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อากาศบริสุทธิ์) ปี 2521 (Environmental Quality (Clean Air)  

Regulation 1978)

  2) การก่อสร้าง (รวมเตาเผา) การติดตั้ง การน�ากลับมาติดตั้งใหม่ (Resitting) หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

เผาเชื้อเพลิง ซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่เป็นผง (Pulverised) หรือเชื้อเพลิงแข็ง ในอัตราตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไปหรือ

เชื้อเพลิงเหลวหรือแก๊ส ในอัตราตั้งแต่ 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก�าหนด Regulation 36 และ 

Regulation 38 ของข้อก�าหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อากาศบริสุทธิ์) ปี 2521 (Environmental Quality (Clean Air) 

Regulation 1978)

  3) การก่อสร้าง การติดตั้ง การน�ากลับมาติดตั้งใหม่ (Resitting) หรือปรับเปลี่ยนปล่องไฟใดๆ ซึ่งก่อให้

เกิดการพ่นหรือรั่วไหลของมลพิษทางอากาศจากหรือผ่านปล่องไฟนั้นๆ 

 5. ใบอนุญำตกำรครอบครองสถำนที่และอุปกรณ์กำรล�ำเลียงตำมข้อก�ำหนด 

 โครงการที่ต้องขออนุมัติการครอบครองและการด�าเนินการตามข้อก�าหนด ประกอบด้วย

    1) โรงงานหีบน�้ามันปาล์ม

  2) โรงงานยางดิบ

  3) สิ่งอ�านวยความสะดวกและการก�าจัดของเสียตามบัญชี (Scheduled Waste) 

  นอกจากนัน้ บรษิทัต้องยืน่ขออนมุตัสิ�าหรบัอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการล�าเลยีงสิง่ของตามข้อก�าหนด (Prescribed 

Conveyance) ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2548 หรือ Environment Quality (Prescribed 

Conveyance) (Scheduled Wastes) Order 2005 โดยอุปกรณ์ล�าเลียงตามข้อก�าหนด ได้แก่ ยานพาหนะหรือเรือ

ประเภทใดก็ตาม ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1) ขับเคลื่อนด้วยกลไกในตัวเอง

  2) สร้างหรือดัดแปลงให้ใช้ได้บนบกหรือในน�้า และ

  3) ใช้ในการเคลื่อนที่ โยกย้าย จัดวางหรือสะสมของเสียตามบัญชี (Scheduled Waste)

 นอกจากนั้นการก่อสร้างบนที่ดินหรืออาคารใดๆ  

หรือการประกอบกิจการ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ที่ดินหรือ 

อาคารนั้นๆ เข้าข่ายอยู่ในอาคารตามที่ได้ระบุไว้ใน 

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัคณุภาพสิง่แวดล้อม ได้แก่ โรงงานหบี 

น�้ามันปาล์ม โรงงานยางดิบ และสิ่งอ�านวยความ 

สะดวกในการบ�าบัดและก�าจัดของเสีย ที่อาจเป็น

อันตรายตามบัญชี (Scheduled Wastes) ที่ก�าหนดไว้

ในบทบัญญัติมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมปี 2517 (Section 19 of the Environmental 

Quality Act 1974) ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์

อักษรจากอธิบดีกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อน
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 การยื่นขอใบอนุญาต ต้องท�าหลังจากได้รับอนุมัติ/เห็นชอบการประเมินความเหมาะสมที่ตั้งโครงการเป็นลาย 

ลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติให้ท�าการก่อสร้างซ่ึงเก่ียวข้องกับการขับออกหรือปลดปล่อยของเสียดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น นอกจากนัน้ยงัมีค่าธรรมเนียมในการขอใบอนญุาตในโครงการ/กจิกรรม ประเภท น�า้มนัปาล์ม โรงงานยางดิบ  

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการบ�าบัดและก�าจัดของเสียตามบัญชี (Scheduled Wastes) รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน 

การล�าเลียงสิ่งของ

 6. มำตรฐำนเก่ียวกับกำรปล่อยแก๊สและ 

กำรปล่อยของเสีย

 มาเลเซียก�าหนดกฎหมายบังคับให ้โรงงาน

อุตสาหกรรมท�าตามมาตรฐานเกี่ยวกับการปล่อย

อากาศเสยี การปล่อยของเสยีในด้านอุตสาหกรรม และ

สิ่งที่ถูกกรองทิ้งหรือปล่อยทิ้งจากท่อน�้าเสียให้อยู ่

ในสภาพที่ยอมรับได้ตามกฎระเบียบคุณภาพด้าน 

สิ่งแวดล้อม (อากาศบริสุทธิ์) ปี 2521 (Environmental 

Quality (Clean Air) Regulations 1978) กฎระเบียบ

คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (มลพิษด้านอุตสาหกรรม)  

ปี 2552 (Environmental Quality (Industrial Effluents) 

Regulations 2009) กฎระเบยีบคณุภาพด้านสิง่แวดล้อม 

(ท่อน�้าเสีย) ปี 2552 (Environmental Quality (Sewage) 

Regulations 2009) และกฎระเบียบคุณภาพด้าน 

สิ่งแวดล้อม (การควบคุมมลพิษจากการเคลื่อนย้าย 

วัสดุเหลือใช้ที่เป็นของแข็งและการฝังกลบ) ปี 2552  

(Environmental Quality (Control of Pollution from 

Solid Waste Transfer Station and Landfill) Regulations 

2009)

 7. กำรควบคมุสิง่ทีล่ดระดบัโอโซนในอำกำศ

 สารทีล่ดระดบัโอโซนในอากาศ (Ozone Depleting 

Substances (ODS) ถูกจัดให้อยู่ในประเภทสิ่งที่เป็น

อนัตรายร้ายแรงต่อสิง่แวดล้อมตามกฎระเบยีบคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม (การจัดการสารลดอุณหภูมิ) ปี 2542 

(Environment Quality (Refrigerant Management) 

Regulation 1999) และกฎระเบียบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(การจัดการเกี่ยวกับฮาลอน) ปี 2542 (Environment 

Quality (Halon Management) Regulation1999) ดังนั้น

จึงห้ามการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเหล่านี้

 8. กำรจัดกำรของเสียตำมบัญชี (Scheduled Waste)

 “Scheduled Waste” หมายถึง วัสดุหรือสิ่งของที่ประกอบด้วยสารเคมี หรือมีส่วนผสมของสารเคมี ซ่ึงมี 

ความเข้มข้นเกินกว่าที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

    เป็นสารอินทรีย์

    ยากต่อการท�าลายโดยการใช้สารเคมีทางกายภาพ หรือวิธีชีวภาพ

    เป็นพิษต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ สัตว์น�้า และพืช

    ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพในร่างกายมนุษย์ พืช และสัตว์
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 มาเลเซยีได้ออกกฎระเบยีบแบบครอบคลมุเกีย่วกบั

การจัดการของเสียที่เป็นพิษและมีอันตรายร้ายแรง  

กฏระเบียบเหล่านี้ มี ต้ังแต่ ข้ันเบาจนถึงหนักที่สุด 

กฏระเบียบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับของเสียตาม

บัญชีปี 2548 (Scheduled Waste 2005) แยกประเภท

ของเสียตามบัญชี (Scheduled Waste) ออกเป็น 77 

ประเภท ดงัมีรายการในบญัชี First Schedule ซึง่จ�าแนก

ได้เป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้

 ของเสียตามบัญชี (Scheduled Wastes) อาจน�า

มาเก็บน�ามาใช้ได้ใหม่ หรือบ�าบัดภายในสถานที่ของ 

ผูผ้ลติของเสยี ในกรณขีองเสยีสะสมมจี�านวนไม่เกิน 20 

เมตริกตัน ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมสิ่งแวดล้อม 

(DOE) ผู้ผลิตของเสียอาจจัดเก็บของเสียประเภทน้ีไว้ 

ไม่เกิน 180 วัน แต่กรณีมีการเก็บสะสมในจ�านวน 

มากกว่านี้ ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

อธิบดีกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหีบห่อท่ีใช้ใน 

การบรรจขุองเสยีตามบัญช ี(Scheduled Waste) ต้องเขยีน 

ป้ายบอกให้ชดัเจนถงึวนัผลิตของเสยีวนัแรก วนัทีก่�าจดั 

ของเสีย รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ 

ผู้ผลิตของเสียนี้ ทั้งนี้ตามกฎหมายการเก็บของเสีย 

ประเภทนี ้ไม่อนญุาตให้เกบ็รวมกบัของเสยีประเภทอ่ืน

 กรณีการบ�าบดัและก�าจดัของเสยีในทีต่ัง้โครงการ   

รัฐบาล ไม่สนับสนุนการเผาของเสียประเภทของเสีย

ตามบัญชี   (Scheduled Waste)  โดยใช้เตาเผาในที่ตั้ง

โครงการ ในกรณีมีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องท�าการติดตั้ง 

เตาเผาจะต้องท�าตามแนวทางปฏิบัติในการติดตั้ง 

เตาเผาใน “Guideline On the Installation of On-Site  

Incinerator for the Disposal of Scheduled Wastes in 

Malaysia” โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องท�าการประเมิน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด และประกาศ

รายงานการศกึษาการประเมนิผลกระทบให้สาธารณชน 

ทราบเพื่อขอความเห็น อย่างไรก็ตาม เจ้าของโรงงาน 

ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและของเสียมีสิทธิ์ยื่นขออนุมัติ 

การจัดการของเสียตามบัญชีเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ 

สอดคล้องกบัข้อก�าหนด Regulation 7(1) Environmental  

Quality (Schedule Wastes) Regulations 2005 ได้

ประเภทของเสียตำมบัญชี (Scheduled Waste)

1) SW1 ของเสียประเภทโลหะและมีโลหะประกอบ (ของเสียตามบัญชี 10 ประเภท)

2) SW2 ของเสียซึ่งส่วนใหญ่เป็น (ประเภท) อนินทรีย์ อาจมีโลหะและสารอินทรีย์ปนอยู่ (ของเสียตามบัญชี 5 

ประเภท)

3) SW3 ของเสียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอินทรีย์ซึ่งอาจมีโลหะและสารอนินทรีย์ปนอยู่ (ของเสียตามบัญชี 27 

ประเภท)

4) SW4 ของเสียประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์ (ของเสียตามบัญชี 32 ประเภท)

5) SW5 ของเสียประเภทอื่น (ของเสียตามบัญชี 1 ประเภท)

 ที่มา : MIDA 2014, Invest in Malaysia: Environment Mangement (www.mida.gov.my)
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สิ่งจูงใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   

โครงกำร สิ่งจูงใจ

1. โครงการปลูกป่า

Pioneer Status หรือ Investment Tax Allowance

Pioneer Status การยกเว้นภาษีจาก

รายได้พึงประเมิน

Investment Tax 

Allowance

การลดหย่อนภาษี

จากรายได้

พึงประเมิน

10 ปี 100% 100%  5 ปี 100%

ขอยื่นอนุมัติได้ที่ MIDA

โครงกำร สิ่งจูงใจ

1. โครงการปลูกป่า

การลดหย่อนภาษี และการยกยอดการขาดทุน

การยกเว้นภาษีจากรายได้พึงประเมิน การขาดทุนก่อนและระหว่างการยกเว้น

ภาษี ยกยอดไปหลังช่วง 10 ปีสิ้นสุดได้10 ปี 100%

ขอยื่นอนุมัติได้ที่ Ministry of Plantation Industries and Commodities

โครงกำร สิ่งจูงใจ

 

2. โครงการเก็บรักษา 

บ�าบัด และก�าจัด

ของเสียที่เป็นพิษและ

อันตราย 

Pioneer Status หรือ Investment Tax Allowance

Pioneer Status การยกเว้นภาษีจาก

รายได้พึงประเมิน

Investment Tax 

Allowance

การลดหย่อนภาษี

จากรายได้

พึงประเมิน

5 ปี 70%

100% ในเขต

ส่งเสริม

60% 5 ปี

100% 5 ปี ในเขต

ส่งเสริม

60%

100% ในเขต

ส่งเสริม

ขอยื่นอนุมัติได้ที่ MIDA

 รัฐบาลมาเลเซียเสนอสิง่จูงใจแก่บริษทัอตุสาหกรรมทีขั่บออกหรือปลดปล่อยของเสียส�าหรบัโครงการต่างๆ ดงันี้

หรอื
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 โครงการ Green Building Index (GBI) หมายถึง อาคารที่มีคุณสมบัติในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวัดจาก

ปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย

  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน�้า

  การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

  มีการจัดการและการวางแผนท่ีย่ังยืนเก่ียวกับอาคารที่ตั้งโรงงานในด้านการควบคุมมลพิษ และส่ิงอ�านวย 

  ความสะดวกต่อพนักงาน

  การน�าวัสดุและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และการน�ากลับมาใช้ประโยชน์

  การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

โครงกำร สิ่งจูงใจ

 

3. โครงการน�าของเสีย

กลับมาท�าประโยชน์ใหม่ 

โดยมีมูลค่าเพิ่มสูงและ

ใช้เทคโนโลยีระดับสูง

Pioneer Status หรือ Investment Tax Allowance

Pioneer Status การยกเว้นภาษีจาก

รายได้พึงประเมิน

Investment Tax 

Allowance

การลดหย่อนภาษี

จากรายได้

พึงประเมิน

5 ปี 70%

100% ในเขต

ส่งเสริม

60% 5 ปี

100% 5 ปี ในเขต

ส่งเสริม

70%

100% ในเขต

ส่งเสริม

ขอยื่นอนุมัติได้ที่ MIDA

โครงกำร สิ่งจูงใจ

 

4. โครงการ Green 

Building Index (GBI) 

เจ้าของอาคาร ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ GBI

การลดหย่อนภาษี การยกเว้นภาษีจาก

รายได้พึงประเมิน

ยกเว้นภาษีอากรใน

การโอนสินทรัพย์

100% ของ

ค่าใช้จ่าย GBI

100% เฉพาะค่าใช้จ่าย 

GBI

หมายเหตุ : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2512-31 ธันวาคม 2557 ขอยื่นอนุมัติได้ที่ MIDA
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 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและสิ่งจูงใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ที่ MIDA 2014, 

Investment in Malaysia : Environmental Management (www.mida.gov.my) 

  โครงกำรเร่งรัดกำรลดหย่อนค่ำลงทุนในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม

 รัฐบาลมาเลเซยียงัมโีครงการเร่งรดัการลดหย่อนค่าเงนิลงทนุ (Capital Allowance) ในการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

ส�าหรบับรษิทัทีน่�าอุปกรณ์ป้องกนัสิง่แวดล้อมมาใช้ โดยให้สทิธใินการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการลงทนุ (ตามข้อก�าหนด) 

ในครั้งแรก 40% และในปีถัดไป 20% ต่อปีส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เหลือ นั่นหมายถึงผู้ประกอบการสามารถจ่ายค่าเงิน

ลงทนุในอุปกรณ์ทัง้หมดได้ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยบรษิทัทีเ่ข้าข่ายคอืบรษิทัอตุสาหกรรมท่ีขบัออกหรอืปลดปล่อย

ของเสีย และมีความประสงค์ติดตั้งเครื่องอ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บบ�าบัดและก�าจัดของเสียเหล่านี้ทั้งในและ

นอกบริเวณที่ตั้งโครงการ รวมทั้งการน�าของเสียกลับมาท�าประโยชน์ใหม่ โดยขอยื่นอนุมัติได้ที่ กรมสรรพากร (Inland 

Revenue Board) ของมาเลเซยี ในกรณขีองการน�าอปุกรณ์มาใช้เพ่ือประหยดัพลงังานเพยีงอย่างเดยีว ต้องได้รบัอนมุตัิ

จาก Ministry of Energy, Green Technology and Water ด้วย



บทที่ 

11ตนทุนการขนสง
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บทที่ 

11ตนทุนการขนสง

บทที่ 11 ต้นทุนการขนส่ง

 ต้นทนุการขนส่งทีส่�าคญั ได้แก่ ค่าระวางบรรทกุคอนเทนเนอร์ ค่าระวางบรรทกุทางเรอื และค่าขนส่งสนิค้าทาง

เครือ่งบนิ ตารางด้านล่างน้ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัอตัราค่าระวางเหล่านีโ้ดยเฉล่ีย (ข้อมูลของ MIDA 2014 : 15 เมษายน 2557)

หมายเหตุ :  1. มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2554    
 2. *  : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 US$ = 3.2 ริงกิต 
 3. FAF: Freight Analysis Framework คอืโครงสร้างการวเิคราะห์ข้อมลูการเคลือ่นไหวของการขนส่งสนิค้าจากแหล่งต่างๆ โดยวธิกีารขนส่งในทุกรปูแบบ
ที่มา : Selangor Freight Forwarders & Logistics Association

ต้นทุนการขนส่ง

 ค่ำขนส่งสนิค้ำโดยตูค้อนเทนเนอร์ (Freight Forwarding & Logistics) (โดยเฉลีย่)

ฐำนบรรทกุ : ท่ำเรอืคลัง (Port Klang) (ด้ำนเหนอื)

กำรรับสินค้ำจำกเขตต่ำงๆ 
(ไปยังฐำนบรรทุก) 

อัตรำค่ำ
ขนส่ง

ค่ำผ่ำนด่ำน
(Road Tolls)

 FAF รวมค่ำขนส่งทั้งหมด
(คอนเทนเนอร์ 20 & 40)

คอนเทนเนอร์ 
20 & 40
(ริงกิต) (ริงกิต)

16.19%
เร่ิม 1 มิถุนำยน 

2554 (ริงกิต) (US$)*

ท่าเรือ Klang - ชาห์อาลัม 533.00 19.80 86.29 633.09 199.72

เปตตาลิง จายา - สุไหง เวย์ 605.00 23.20 97.95 726.15 226.92

กัวลาลัมเปอร์  - เกอปง 764.00 32.00 123.69 919.69 287.40

สลังงอร์ - บันติง 677.00 0.00 109.61 786.61 245.82

เประ – ตันยง มาลิม 1515.00 59.80 245.28 1820.08 568.78

ปีนัง – บัตเตอร์เวิธ/
         เซอเบอรัง ไปร

2883.00 194.80 466.76 3544.56 1107.68

เกดะห์ – คูลิม 2847.00 240.00 460.93 3547.93 1108.73

ปะลิส – คังงา/กัวลาเปอร์ลิส/
          ปาดังเบซาร์

3488.00 240.00 564.71 4292.71 1341.47

เนกรีเซมบิลัน – นิไล 1162.00 56.40 188.13 1406.53 439.54

มะละกา – เขตอุตสาหกรรม  
             อาย โครห์

1762.00 103.40 285.27 2150.67 672.08

กลันตัน – โกตาบารู 3963.00 197.80 641.61 4802.41 1500.75

ปะหัง – กวนตัน 2328.00 197.80 376.90 2902.70 907.09

ตรังกานู - เกอเต้ 2782.00 197.80 450.41 3430.21 1071.54

ยะโฮร์ – ปาเซอร์ กูดัง 2818.00 211.00 456.23 3485.23 1089.13
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จำกท่ำเรือ Klang ไปยัง : คอนเทนเนอร์ขนำด

20 ฟุต

คอนเทนเนอร์ขนำด

40 ฟุต

US$ US$

ออสเตรเลีย : ท่าเรือหลัก 900 1,800

จีน : เซี่ยงไฮ้ 100 200

ยุโรป : ท่าเรือหลัก 900 1,800

อินเดีย : Navasheva 600 1,800

ญี่ปุ่น : ท่าเรือหลัก 400 800

เกาหลี : ปูซาน 400 800

เมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก : ท่าเรือหลัก 900 1,800

นิวซีแลนด์ 950 1,900

อัฟริกาใต้ 1,300 2,600

ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ : ลอสแอนเจลิส 1,725 2,300

ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ : นิวยอร์ค 2,625 3,500

ค่ำระวำงบรรทุกทำงเรือ (โดยเฉลี่ย)

ที่มา :  Malaysian International Shipping Corporation Berhad (MISC) (www.misc.com.my)

         ข้อมูลไปสหรัฐฯทางเรือจาก Westports Malaysia Sdn Bhd  (www.westportsmalaysia.com), MIDA 2014,    

         (15 เมษายน 2557), Starting a Business: Average Freight Rates (www.mida.gov.my)

ประเทศปลำยทำง เลขท่ีรำยกำร SCR* น้�ำหนักต่�ำสุด (กก.) อัตรำ/กก.

ริงกิต US$

ออสเตรเลีย

เพิร์ธ

ซิดนีย์

ปกติ

45

250

500

ปกติ

45

250

500

13.6

10.2

8.28

7.66

17.25

12.94

9.39

8.92

4.25

3.19

2.59

2.39

5.39

4.04

2.93

2.78

ค่ำขนส่งสินค้ำทำงเครื่องบิน (โดยเฉลี่ย)

ค่ำขนส่งสินค้ำทำงเครื่องบินจำกกัวลำลัมเปอร์
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ประเทศปลำยทำง เลขท่ีรำยกำร SCR* น้�ำหนักต่�ำสุด (กก.) อัตรำ/กก.

ริงกิต US$

เยอรมนี

โคโลน/Frankfurt/Hamburg/
Struttgart

ปกติ
45
200

28.47
21.35
10.76

8.89
6.67
3.36

ญี่ปุ่น

โอซาก้า/โตเกียว ปกติ

45

16.71

12.53

5.22

3.91

เกาหลี

โซล ปกติ

45

18.73

14.05

5.85

4.39

สหภาพยุโรป

ลอนดอน ปกติ

45

250

31.03

23.27

11.08

9.69

7.27

3.46

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ค

4314

4314

4314

4416

4416

4416

ปกติ

45

100

200

300

400

500

300

500

1000

100

500

1000

26.29

20.29

19.90

18.28

16.35

16.13

15.08

13.85

13.85

13.34

13.51

12.93

71.39

8.21

6.34

6.21

5.71

5.10

5.04

4.71

4.33

4.16

3.98

4.22

4.04

3.55
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ประเทศปลำยทำง เลขท่ีรำยกำร SCR* น้�ำหนักต่�ำสุด (กก.) อัตรำ/กก.

ริงกิต US$

สหรัฐอเมริกา

ชายฝั่งตะวันตก

4314

4314

4314

4416

4416

4416

ปกติ

45

100

200

300

400

500

300

500

1000

100

300

1000

24.64

18.48

18.28

16.63

14.73

14.51

13.43

12.18

11.66

11.09

11.93

11.54

9.42

7.70

5.77

5.71

5.19

4.6

4.53

4.19

3.80

3.64

3.46

3.72

3.61

2.94

*   SCR=Specified Cargo Rates

รายการเลขที่  4314  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, แผ่นวงจร ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์)

รายการเลขที่ 4416- เครื่องวิทยุติดรถยนต์  Dictation Machines เครื่องช่วยฟัง  แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง  Recording Wire, วิทยุ  ทีวี  เครื่องบันทึกเสียง  

 เครื่องใช้ไฟฟ้า โคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง  Enamelled Wire, Insulated Wire, อุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์โทรเลข Teletype Apparatus,  

 Eectronic Tubes, Semi-Conductors

ที่มา : Quality Standards & Tariffs, MasKargo (www.maskargo.com), MIDA 2014 (15 เมษายน 2557) : Starting a   

        Business: Air Cargo Rates (www.mida.gov.my)
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 ต้นทุนที่ดินอุตสำหกรรมและอำคำรโรงงำน

 จากข้อมูลของ State Economic Development Corporation (SEDC) และ MIDA 2014 (15 เมษายน 2557) 

Start a Business : Cost of Industrial Land and Factory Building (www.mida.gov.my) ต้นทุนที่ดินอุตสาหกรรม

และต้นทุนอาคารโรงงานส�าเร็จรูป ต้นทุนการก่อสร้างอาคารโรงงาน และอัตราค่าเช่าส�านักงานโดยเฉลี่ย มีดังนี้

อัตรำค่ำระวำงเหล่ำนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้

(1)  THL/THD/DOC และ EDI

 THL : Terminal Handling Charge in Origin Side คือค่าใช้จ่ายหน้าท่าหรือค่ายกตู้สินค้าต้นทาง

 THD : Terminal Handling Charge in Destination Side คือค่าใช้จ่ายหน้าท่าหรือค่ายกตู้สินค้าปลายทาง

 DOC : Documentation Fee (Origine) คือค่าเอกสาร (ต้นทาง)

 EDI : Electronic Data Interchange Fee หมายถึง ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัท 

 คู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยระบบ EDI 

(2)   BAF/CAF/WAR RISK (WRS)/PEAK SEASON (PSS) 

 BAF : Bunker Adjustment Factor หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากค่าน�้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ 

 บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) จากค่าระวางปกติ 

 CAF : Currency Adjustment Factor หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป  

 เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทขนส่งเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) จากค่าระวางปกติ 

 WRS : Ware Risk คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) จากค่าระวางปกติ เนื่องจากเหตุผล 

 ความเสี่ยงทางสงคราม

 PSS : Peak Season คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) จากค่าระวางปกติ ในฤดูกาลที่มี 

 ความต้องการสูง และ

(3)   ค่าระวางปรับเปลี่ยนตามสภาวะของตลาด

 รายละเอยีดค�านยิามข้างต้น อาจดไูด้จากข้อมลูในเวบ็ไซต์ www.utsexpress.com, www.hb-international.com  

 และ www.namkao.com

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์
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ต้นทุนที่ดินอุตสำหกรรม

ที่ตั้ง (รัฐ) รำคำขำยต่อตำรำงฟุต ค่ำภำษีที่ดิน (Quit Rent) ต่อปี ค่ำภำษีโรงเรือน   

(Assessment Rate)

(% ของมูลค่ำสินทรัพย์)

ปะลิส 10.00-15.00 ริงกิต

US$3.20-4.80

100 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร

US$31.25 ต่อ 100 ตารางเมตร

0.15

เกดะห์ 23.00 ริงกิต

US$7.36

1.72 ริงกิต ต่อตารางเมตร

US$0.54 ต่อตารางเมตร

8-12

ปีนัง

- เกาะ

-แผ่นดินใหญ่

60-65 ริงกิต

US$19.20-20.80

ริงกิต 6,458-10,764 ต่อเฮกเตอร์

US$2,018-3,364 ต่อเฮกเตอร์

10-13.5

18 ริงกิต

US$5.63

เประ 5.00-17.00 ริงกิต

US$1.56-5.31

3,000 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$938 ต่อเฮกเตอร์

10

สลังงอร์ 8.50-70 ริงกิต

US$2.72-22

2,763-23,204 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$863-7,251 ต่อเฮกเตอร์

8-13

เนกรีเซมบิลัน 6.00-25.00 ริงกิต

US$1.92-8.00

1,976.84-7,700 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$618-2,406 ต่อเฮก เตอร์

8-13

มะละกา 6.00-18.00 ริงกิต

US$1.88-5.63

60-204 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร

US$19-64 ต่อ 100 ตารางเมตร

12-13.2
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ที่ตั้ง (รัฐ) รำคำขำยต่อตำรำงฟุต ค่ำภำษีที่ดิน (Quit Rent) ต่อปี ค่ำภำษีโรงเรือน

(Assessment Rate)

(% ของมูลค่ำสินทรัพย์)

ยะโฮร์

8.00-38.00 ริงกิต

US$2.50-12.61

อุตสาหกรรมเบา :

1,600 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$500 ต่อเฮกเตอร์

0.33-1.0
อุตสาหกรรมขนาดกลาง :

2,100 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$656 ต่อเฮกเตอร์

อุตสาหกรรมหนัก :

2,400 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$750 ต่อเฮกเตอร์

ปะหัง

3.00-11.00 ริงกิต

US$0.94-3.44

< หรือ = 2 เฮกเตอร์ :

15 ริงกิต ต่อ 100 ตารางเมตร

US$4.69 ต่อ 100 ตารางเมตร 7-9

> 2 เฮกเตอร์ :

10 ริงกิตต่อ 100 ตารางเมตร

US$3.13 ต่อ 100 ตารางเมตร

ตรังกานู 2.00-60.00 ริงกิต

US$0.64-19.20

8-20 ริงกิตต่อ 100 ตารางเมตร

US$2.50-6.25 ต่อ 100 ตารางเมตร

5-10

กลันตัน 9.00 ริงกิต

US$2.88

1.000 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$313 ต่อเฮกเตอร์

5-12

ซาบาห์* - KKIP 28.00-30.00 ริงกิต

US$8.96-9.60

1% ของราคาตลาด

9-15

ซาบาห์* - POIC 12.00 ริงกิต

US$3.75

0.05 ริงกิต ต่อตารางฟุต

US$0.01 ต่อตารางฟุต

ซาราวัก 2.50-10.00 ริงกิต

US$0.70-2.78

285-2,400 ริงกิต ต่อเฮกเตอร์

US$79-667 ต่อเฮกเตอร์

5.5-26.5

หมายเหตุ : * ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม Kota Kinabalu Industrial Park (KKIP) และ Palm Oil Industrial Clusters 

                 (POIC) ใน Lahad Datu และ Sandakan เป็นส่วนหนึ่งของ Sabah Development Corridor

ที่มา :   State Economic Development Corporation (SEDC), MIDA 2014, Starting a Business: Cost of Industrial 

          Land and Factory Building (www.mida.gov.my) 
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ที่มา : MIDF Property Berhad (www.midf.com.my) & State Economic Development 

        Corporation (SEDC), MIDA 2014, Starting a Business: Cost of Industrial Land 

        and Factory Building (www.mida.gov.my) 

ที่ตั้ง (รัฐ) รำคำขำยพื้นที่โรงงำน
ต่อตำรำงฟุต

ค่ำเช่ำพื้นที่โรงงำน
ต่อตำรำงฟุตต่อเดือน

ปะลิส 100-150 ริงกิต
US$32-48

1.20 ริงกิต
US$0.38

เกดะห์ 2.00 ริงกิต
US$0.64

0.50-0.70 ริงกิต
US$0.16-0.22

ปีนัง
- เกาะ

-แผ่นดินใหญ่

168-400 ริงกิต
US$168-400
141-330 ริงกิต

US$45.12-105.60

1.50-3.53 ริงกิต
US$0.48-1.13
0.70-1.70 ริงกิต
US$0.22-0.54

เประ 97-115 ริงกิต
US$30.-36

0.50-0.70 ริงกิต
US$0.16-0.22

สลังงอร์ 70-306 ริงกิต
US$22.40-97.92

1.10-3.00 ริงกิต
US$0.35-0.96

เนกรีเซมบิลัน 70-306 ริงกิต
US$22.40-97.92

0.90-2.00 ริงกิต
US$0.28-0.63

มะละกา 50-180 ริงกิต
US$16-56

1.00-4.00 ริงกิต
US$0.32-1.28

ยะโฮร์ 140-200 ริงกิต
US$44.80-64

1.20-2.20 ริงกิต
US$0.38-0.70

ปะหัง 50-127 ริงกิต
US$15.63

0.40-0.60 ริงกิต
US$0.13-0.19

ตรังกานู 60-99 ริงกิต
US$19-31

0.40-0.65 ริงกิต
US$0.13-0.20

กลันตัน - 0.35-0.45 ริงกิต
US$0.11-014

ซาบาห์ 145 ริงกิต
US$45

1.40 ริงกิต
US$0.45

ซาราวัก 92-155.82 ริงกิต
US$26-43.32

0.40-0.80 ริงกิต
US$0.11-0.22

ต้นทุนของอำคำรโรงงำนส�ำเร็จรูป
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ริงกิต (RM) US$

โรงงานซึ่งใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 65-230 20.80-73.60

โครงสร้างเหล็กบนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Steel Portal Frame on Reinforced 

Concrete)

75-250 24-80

โรงงานพร้อมเครื่องอ�านวยความสะดวกในการท�าความสะอาด 120-130 38.40-41

ต้นทุนกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนต่อตำรำงฟุต (โดยเฉลี่ย)

ที่มา : MIDF Property Berhad (www.midf.com.my) & State Economic Development Corporation (SEDC), 

       MIDA 2014, Start a business: Cost of Industrial Land and Factory Building (www.mida.gov.my)  

รัฐ ริงกิต (RM) US$

อลอร์สตาร์  รัฐเกดะห์ 21.50-27.50 6.72-8.44

จอร์จทาวน์  รัฐปีนัง 27.00-30.00 8.44-9.38

อีโปห์ รัฐเประ 10.70-20.40 3.34-6.38

กัวลาลัมเปอร์* 64.60-102.25 20.19-31.95

เปอตาลิงจายา  รัฐสลังงอร์ 37.70-53.80 11.78-16.81

สเรมบัน  รัฐเนกรีเซมบิลัน 19.40-25.80 6.06-8.06

รัฐมะละกา 10.70-27.00 3.34-8.44

ยะโฮร์บาห์รู  รัฐยะโฮร์ 27.00-32.30 8.44-10.09

กวนตัน  รัฐปะหัง 13.00-27.00 4.06-8.44

กัวลาตรังกานู   รัฐตรังกานู 21.50-27.00 6.72-8.44

โกตาบารู  รัฐกลันตัน 16.00-27.00 3.34-8.44

โกตากินะบะลู  รัฐซาบาห์ 27.00-32.30 5.00-8.44

กูชิง  รัฐซาราวัก 15.00-27.00 8.44-10.09

อัตรำค่ำเช่ำส�ำนักงำนชั้นหนึ่งในรัฐต่ำงๆ ต่อตำรำงฟุตต่อเดือน

หมายเหตุ :  1. ค่าเช่าต่อตารางฟุตต่อเดือน รวมค่าบริการ (service charge)

              2. 1 ตารางเมตร = 10.76 ตารางฟุต  1US$ = RM3.20

          3.  * : ไม่รวมค่าเช่าในตึกแฝดของ Petronas

ที่มา : CH Williams, Talhar & Wong; MIDA 2014 (www.mida.gov.my) 
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ต้นทุนแรงงาน

 เงินเดือนผู้บริหำรในภำคอุตสำหกรรม

 จากผลการส�ารวจรายได้แรงงานในปี 2555 ของ  

Malaysia Employers Federation (MEF) : Salary Survey 

for Executives 2012 (www.mef.org.my) เงินเดือน 

พ้ืนฐานโดยเฉลี่ยของผู ้บริหารในภาคอุตสาหกรรม  

อยู่ระหว่างเดือนละ 3,423 ริงกิต (US$1,099) ส�าหรับ

ผูบ้รหิาร ถงึ 11,970 รงิกติ (US$3,845) ส�าหรับผูจ้ดัการ

อาวโุสและ 22,130 รงิกติ (US$7,108) ส�าหรบัต�าแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูง ตารางด้านล่างนี้แสดงเงินเดือนโดย

เฉลี่ยในระดับต�่าสุดและสูงสุดในต�าแหน่งผู ้บริหาร 

บางต�าแหน่ง

ต�ำแหน่งผู้บริหำร ริงกิต US$

ต่�ำสุด สูงสุด ต่�ำสุด สูงสุด

ผู้จัดการใหญ่ 13,700 24,844 4,394 7,982

ผู้จัดการใหญ่ แผนกขาย & การตลาด/การพัฒนาธุรกิจ 12,038 19,292 3,868 6,199

ผู้จัดการ/ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน 11,147 16,615 3,581 5,338

ผู้ควบคุม/ผู้อ�านวยการด้านการเงิน 12,992 23,349 4,174 7,502

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส 8,618 14,325 2,769 4,603

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 6,052 10,896 1,945 3,501

ผู้จัดการฝ่ายประกัน/ควบคุมคุณภาพ 5,714 10,955 1,836 3,520

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 6,085 11,041 1,955 3,547

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์/ซื้อ/การขนส่ง/คลังสินค้า 5,977 10,394 1,920 3,340

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์/การผลิต 5,622 8,978 1,806 2,885

ผู้จัดการฝ่ายการบริหาร/ทรัพยากรมนุษย์/การเงิน 6,440 10,881 2,069 3,496

หัวหน้าวิศวกร/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 8,927 16,492 2,868 5,299

ผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด 5,889 9,979 1,892 3,206

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 3,060 6,438 983 2,069

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บัญชี 6,235 10,825 2,003 3,478

วิศวกรกลการ 3,192 5,920 1,026 1,902

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย/ความมั่นคง 5,698 11,531 1,831 3,705

เลขาธิการ/ผู้ช่วยส่วนตัว 2,922 5,709 939 1,834

วิศวกรการผลิต 2,909 5,710 935 1,835

ผู้บริหารด้านการขาย/การตลาด 2,520 4,568 810 1,468

ผู้บริหารการประกัน/ควบคุมคุณภาพ 2,521 5,076 810 1,631

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2,488 4,901 799 1,575

อัตรำเงินเดือนผู้บริหำร

ที่มา : Malaysia Employers federation (MEF): Salary Survey for Executives 2012
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  เงินเดือนผู้ไม่ใช่ผู้บริหำรในภำคอุตสำหกรรม

 ผลการส�ารวจรายได้แรงงานในปี 2555 ของ Malaysia Employers Federation (MEF) : Salary Survey for  

Executives 2012 (www.mef.org.my) ชี้ให้เห็นว่าเงินเดือนพื้นฐานโดยเฉล่ียของผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประเภทแรงงาน 

ไร้ฝีมอือยูร่ะหว่างเดอืนละ 1,017 รงิกติ (US$356) และผูช้�านาญงาน/ช่างฝีมือ เดอืนละ 2,009 รงิกติ (US$645) ตาราง

ข้างต้นนีแ้สดงเงินเดอืนโดยเฉลีย่ในระดบัต�า่สดุและสงูสดุในต�าแหน่งผู้ไม่ใช่ผูบ้รหิารบางต�าแหน่งในภาคอุตสาหกรรม

ต�ำแหน่งผู้ไม่ใช่ผู้บริหำร ริงกิต US$

ต่�ำสุด สูงสุด ต่�ำสุด สูงสุด

เลขานุการ 1,826 3,615 587 1,162

ผู้ควบคุม IT 2,053 4,055 660 1,303

ผู้ควบคุม (medium pressure) 1,942 3,588 624 1,153

ผู้ควบคุมการผลิต 1,849 3,402 594 1,093

หัวหน้าคนงาน 1,404 3,152 451 1,013

ช่างเทคนิคด้านบ�ารุงรักษา/บริการ 1,230 2,667 395 857

ผู้ควบคุมการประกัน/ควบคุมคุณภาพ 1,843 3,524 592 1,132

เจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุ/คลังสินค้า 1,316 2,705 422 869

ช่างไฟฟ้า 1,238 2,549 398 819

เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (กึ่งฝีมือ) 731 1,869 235 601

ช่างวางสายไฟ/Wekler 1,145 2,550 368 819

พนักงานบัญชี 1,084 2,178 348 700

พนักงาน/เสมียนทั่วไป 1,043 2,377 335 764

พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ 1,074 2,025 345 651

ช่างเทคนิค (ทั่วไป) 1,239 2,776 398 892

พนักงานรับโทรศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (IT) 1,057 2,147 340 690

พนักงานขับรถบรรทุก/รถตู้ 1,090 2,103 350 676

พนักงานรักษาความปลอดภัย 742 1,827 238 587

พนักงานรับโทรศัพท์ (ไร้ฝีมือ) 704 1,551 226 498

อัตรำเงินเดือนระดับผู้ไม่ใช่ผู้บริหำร

ที่มา : Malaysia Employers federation (MEF): Salary Survey for Executives 2012 (www.mef.org.my)
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ต้นทุนสาธารณูปโภค

 (1) อัตรำค่ำไฟฟ้ำ

 อัตรำค่ำไฟฟ้ำในแหลมมลำยู

 Tenaga Nasional Berhad Malaysia เป็นผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ส�าคัญของมาเลเซีย จากข้อมูลของ 

Tenaga Nasional Berhad (www.tnb.com.my) และ MIDA 2014, Start a Business: Electricity Rates (www.mida.

gov.my) อัตราค่าไฟฟ้าตามตารางด้านล่างนี้ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 และน�ามาใช้แทนอัตรา 

ค่าไฟฟ้าที่ประกาศไว้เดิม ซึ่งมีผลบังตับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

อัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับกำรพำณิชย์ :  ส�ำนักงำน ร้ำนค้ำและโรงแรม ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

RM เซ็นต์ US เซ็นต์

ประเภท B 

(โวลต์ต่�า จ่ายกระแสไฟไม่เกิน 1,000 โวลต์)

กรณี  200 kWh แรก (1-200 kWh)  ต่อเดือน 43.5 13.1

กรณี kWh ต่อไป (201 kWh ขึ้นไป) ต่อเดือน 50.9 15.3

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 7.20 ริงกิต (US$2.25)

การใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด (kWh) 36.5 11

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน :  30.30  ริงกิต 

(US$9.14) 

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)

ประเภท C2

(Medium Voltage กรณี Peak/Off-Peak จ่ายกระแสไฟระหว่าง 6.6 kV-66kV)

การใช้ไฟฟ้า kWh ทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง 

(Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.)

36.5 11

การใช้ไฟฟ้า kWh ทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

22.4 6.8

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 45.10 ริงกิต (US$13.60)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)

อัตรำค่ำไฟฟ้ำในคำบสมุทรมลำยู
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อัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

RM เซ็นต์ US เซ็นต์

ประเภท D 

(โวลต์ต่�า, จ่ายกระแสไฟไม่เกิน 1,000 โวลต์)

กรณี  200 kWh แรก (1-200 kWh)  ต่อเดือน 38 11.5

กรณี kWh ต่อไป (201 kWh ขึ้นไป) ต่อเดือน 44.1 13.3

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 7.20 ริงกิต (US$2.25)

ประเภท Ds

(ค่าไฟฟ้าราคาพิเศษส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม-ลูกค้าที่เข้าข่าย)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (kWh) 42.7 12.9

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 7.20 ริงกิต (US$2.25)

ประเภท E1

(Medium Voltage กรณีปกติ จ่ายกระแสไฟระหว่าง 6.6 kV-66kV)

การใช้ไฟฟ้า kWh ทั้งหมด 33.7 10.2

ค่าไฟฟ้าต่อ kW แต่ละหน่วยส�าหรับความต้องการสูงสุด

ต่อเดือน : 29.60  ริงกิต (US$8.92)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)

ประเภท E1s

 (ค่าไฟฟ้าราคาพิเศษส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม-ลูกค้าที่เข้าข่าย)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (kWh) 33.6 10.1

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน : 23.70 ริงกิต (US$7.15)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)

ประเภท E2

(Medium Voltage ในช่วง Peak/Off-Peak จ่ายกระแสไฟระหว่าง 6.6 kV-66kV)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 35.5 10.7

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า 

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

21.9 6.6

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 37.00 ริงกิต (US$11.15)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)
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หมายเหตุ :  อัตราแลกเปลี่ยน US$1 = RM3.30 

ที่มา :  Tenaga Nasional Berhad (www.tnb.com.my) 

         MIDA 2014, Starting a Business: Electricity Rates (www.mida.gov.my)

อัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

RM เซ็นต์ US เซ็นต์

ประเภท E2s

(ค่าไฟฟ้าราคาพิเศษส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม-ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าข่าย)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 33.6 10.1

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า 

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

19.1 5.8

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 32.90 ริงกิต (US$9.92)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)

ประเภท E3

(High Voltage ในช่วง Peak/Off-Peak จ่ายกระแสไฟ 132 kV หรือมากกว่า)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 33.7 10.2

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า 

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

33.7 10.2

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 35.50 ริงกิต (US$10.76)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)

ประเภท E3s

(ค่าไฟฟ้าราคาพิเศษส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม-ลูกค้าที่เข้าข่าย)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 31.7 9.6

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า 

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

17.5 5.3

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 29.00 ริงกิต (US$8.74)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 600 ริงกิต (US$187.50)
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 อัตรำค่ำไฟฟ้ำใน รัฐซำบำห์

 บริษัท Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในรัฐซาบาห์ และเมืองลาบวน อัตรา 

ค่าไฟฟ้าในรัฐซาบาห์ในตารางด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 โดยแยกเป็นค่าไฟฟ้าส�าหรับ 

การพาณิชย์และส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

อัตรำค่ำไฟฟ้ำในรัฐซำบำห์

อัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับกำรพำณิชย์ :  ส�ำนักงำน ร้ำนค้ำ  

ร้ำนอำหำรและโรงแรม (ซำบำห์)

ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

(RM เซ็นต์) (US เซ็นต์)

ประเภท CM1

(ค่าไฟฟ้าส�าหรับการพาณิชย์ โวลต์ต่�า)

1,000 kWh แรก ต่อเดือน 38.5 11.6

1,001 kWh ต่อเดือนหรือมากกว่า 39.5 11.9

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 15.00 ริงกิต (US$4.69)

ประเภท CM2

Medium Voltage ส�าหรับการพาณิชย์ กรณีปกติ

ทุกยูนิต 32.4 9.8

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน : 23.20 ริงกิต (US$6.99)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 1,000 ริงกิต (US$312.50)

ประเภท CM3

(High Voltage ในช่วง Peak/Off-Peak ส�าหรับการพาณิชย์)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 32.4 9.8

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า 

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

19.5 5.9

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 32.60 ริงกิต (US$9.83)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 1,000 ริงกิต (US$312.50)
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 อัตรำค่ำไฟฟ้ำในรัฐซำรำวัก

 บริษัท Sarawak Electricity Supply Corporation (SESCO) ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในรัฐซาราวัก อัตรา

ค่าไฟฟ้าในรัฐซาราวักแยกเป็นค่าไฟฟ้าส�าหรับการพาณิชย์และส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

อัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม (ซำบำห์) ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

(RM เซ็นต์) (US เซ็นต์)

ประเภท ID1

(โวลต์ต่�า ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม)

ทุกยูนิต 37.6 11.3

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 15.00 ริงกิต (US$4.69)

ประเภท ID2 

(Medium Voltage ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม กรณีปกติ)

ทุกยูนิต 22.8 7.1

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน : 21.75  ริงกิต 

(US$6.56)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 1,000 ริงกิต (US$312.50)

ประเภท ID3

(Medium Voltage ในช่วง Peak/Off-Peak ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม)

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 28.6 8.6

การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงความต้องการต่�า 

(Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.)

18 5.4

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 28.00 ริงกิต (US$8.44)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 1,000 ริงกิต (US$312.50)

รำคำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับกำรพำณิชย ์:  ส�ำนักงำน ร้ำนค้ำ 

ร้ำนอำหำรและโรงแรม ในรัฐซำรำวัก

ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

(RM เซ็นต์) (US เซ็นต์)

ประเภท C1

100 ยูนิตแรกต่อเดือน 40.0 12.5

4,900 ยูนิตต่อไป ต่อเดือน 34.0 10.6

ส�าหรับยูนิตต่อไป ต่อเดือน 30.0 9.4

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 10.00 ริงกิต (US$3.13)

ที่มา : Sabah Electricity Sdn. Bhd. (www.sesco.com.my) และ MIDA 2014, Starting a Business: Electricity Rates (www.mida.gov.my)
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หมายเหตุ :  อัคราแลกเปลี่ยน US$1 = RM3.04 (มิถุนายน 2011)

ที่มา : Syarikat SESCO Berhad (www.sesco.com.my)     

        MIDA 2014, Starting a Business: Electricity Rates (www.mida.gov.my)

รำคำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับกำรพำณิชย์ : ส�ำนักงำน ร้ำนค้ำ  

ร้ำนอำหำรและโรงแรม ในรัฐซำรำวัก

ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

(RM เซ็นต์) (US เซ็นต์)

ประเภท C2

ทุกยูนิต 25.0 7.8

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน : 16.00 ริงกิต  

(US$5.00)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 16.00 ริงกิต (US$5.13) 

ต่อ kW x การใช้ไฟฟ้าตามใบเสร็จ

ประเภท CM3

ช่วงความต้องการสูง (Peak) : (เวลา 07.00 – 24.00 น.) 25.0 7.8

ช่วงความต้องการต่�า (Off-Peak : เวลา 00.00 – 07.00 น.) 14.4 4.5

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน 

ในช่วง Peak : 20 ริงกิต (US$6.25)

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 20 ริงกิต (US$6.25) 

ต่อ kW x การใช้ไฟฟ้าตามใบเสร็จ

อัตรำค่ำไฟฟ้ำส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมในรัฐซำรำวัก ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)

(RM เซ็นต์)      (US เซ็นต์)

ประเภท I1

100 ยูนิตแรกต่อเดือน 40.0 12.5

4,900 ยูนิตต่อไป ต่อเดือน 30.0 10.6

ส�าหรับยูนิตต่อไป ต่อเดือน        27.0 9.4

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 10.00 ริงกิต (US$3.13)

ประเภท I2

ทุกยูนิต 22.2 6.9

ส�าหรับแต่ละ kW ของความต้องการใช้สูงสุดต่อเดือน : 16.00 ริงกิต (US$5.13) 

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 16.00 ริงกิต (US$5.13) 

ประเภท I3

ช่วงเวลาความต้องการสูง (Peak : เวลา 08.00 – 22.00 น.) 23.4 7.3

ช่วงเวลาความต้องการต่�า (Off-Peak : เวลา 22.00 – 08.00 น.) 14.4 4.5

ค่าไฟฟ้าขั้นต่�าสุดต่อเดือน : 20 ริงกิต (US$6.25)
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 (2) อัตรำค่ำน�้ำประปำ

 ในมาเลเซีย หน่วยงานรฐับาลในแต่ละรัฐมหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการพฒันา การปฏบิตังิาน และการบ�ารงุรกัษา 

น�้าประปา องค์การน�้าประปาของรัฐ  ได้แก่ 

  กรมงานสาธารณะ (Public Works) 

  กรมการประปา 

  คณะกรรมการบริหารการประปา  

  บริษัทการประปา  

  National Water Services Commission (SPAN)

รัฐ ต่อลูกบำศก์เมตร

ริงกิต US$

ยะโฮร์

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

0 - 35 ลูกบาศก์เมตร 2.60 0.81

มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร 2.96 0.93

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 25.00 7.81

เกดะห์

การพาณิชย์

0 - 50 ลูกบาศก์เมตร 1.40 0.44

51- 200 ลูกบาศก์เมตร 1.50 0.47

201- 350 ลูกบาศก์เมตร 1.60 0.50

มากกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร 1.80 0.56

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 15.00 4.69

(รวมคอนโดมิเนียม  อาคารพาณิชย์  ศูนย์การค้า  สวนขนาดใหญ่  การท�าฟาร์ม 

และสระว่ายน้�า ยกเว้นสระว่ายน้�าในโรงแรม)

การอุตสาหกรรม, การโรงแรมและการก่อสร้าง (บริการชั่วคราว) 1.40 0.44

0-1,000 ลูกบาศก์เมตร 1.50 0.50

10,1001 – 50,000 ลูกบาศก์เมตร 1.60 0.6

มากกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตร 1.80 0.66

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 15.00 4.69

(รวมสระว่ายน้�าในโรงแรมและสวนสนุก)

อัตรำค่ำน�้ำประปำในรัฐต่ำงๆ ของมำเลเซีย
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รัฐ ต่อลูกบำศก์เมตร

ริงกิต US$

อุตสาหกรรมพิเศษ

0-10,000 ลูกบาศก์เมตร 1.05 0.33

10,1001 – 50,000 ลูกบาศก์เมตร 1.15 0.36

มากกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตร 1.20 0.38

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 15.00 4.69

กลันตัน

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์ 1.25 0.39

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 12.50 3.91

มะละกำ

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

0 - 50 ลูกบาศก์เมตร 1.65 0.52

51-100 ลูกบาศก์เมตร 1.70 0.53

มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร 1.80 0.56

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 20.00 6.25

เนกรีเซมบิลัน

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

0 - 35 ลูกบาศก์เมตร 1.50 0.47

มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร 1.60 0.50

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 15.00 4.69

ปะหัง

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

1. ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัคิ

0 - 227 ลูกบาศก์เมตร 0.92 0.29

มากกว่า  227 ลูกบาศก์เมตร 0.84 0.26

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 30.00 9.38

2. การค้า 1.45 0.45

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 20.00 6.25

3. กึ่ง-การค้า 0.99 0.31

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 10.00 3.13

4. ท่าเรือ 1.45 0.45
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รัฐ ต่อลูกบำศก์เมตร

ริงกิต US$

ปีนัง

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

0 – 20 ลูกบาศก์เมตร 0.66 0.21

21 – 40 ลูกบาศก์เมตร 0.89 0.28

41 – 200 ลูกบาศก์เมตร 1.15 0.36

มากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร 1.27 0.40

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 10.00 3.13

การค้า (พิเศษ)

อัตราคงที่ 1.52 0.48

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 10.00 3.13

การค้า (การขนส่งทางเรือ)

อัตราคงที่ 2.54 0.79

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 10.00 3.13

เประ

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

0 – 10 ลูกบาศก์เมตร 1.20 0.38

11 – 20 ลูกบาศก์เมตร 1.40 0.44

มากกว่า  20 ลูกบาศก์เมตร 1.61 0.50

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 12.00 3.75

ปะลิส

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

1. การค้า (นอกนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติ และอื่นๆ) 1.30 0.41

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 8.00 2.50

2. กึ่ง-การค้า 1.10 0.34

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 5.00 1.56

ซำบำห์และลำบวน 

การพาณิชย์ 0.90 0.28

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 

(ยกเว้น อ�าเภอ Kota Belud ซึ่งจ่ายในอัตราครึ่งหนึ่งของซาบาห์)

4.00 1.25
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รัฐ ต่อลูกบำศก์เมตร

ริงกิต US$

สลังงอร์

การอุตสาหกรรม/การพาณิชย์

0 – 35 ลูกบาศก์เมตร 2.07 0.65

มากกว่า 35 ลูกบาศก์เมตร 2.28 0.71

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 

(รวมสระว่ายน้�าสาธารณะ  Service Apartment  และบ้านบนเรือ)

36.00 11.25

ตรังกำนู

การอุตสาหกรรม 1.15 0.36

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 50.00 15.63

การพาณิชย์

น้อยกว่า 70 ลูกบาศก์เมตร 0.95 0.30

มากกว่า  70 ลูกบาศก์เมตร 1.15 0.36

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 15.00 4.69

ซำรำวัก

การอุตสาหกรรม

0 – 25 ลูกบาศก์เมตร 0.95 0.30

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 1.20 0.38

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 22.00 6.88

การพาณิชย์

0 – 25 ลูกบาศก์เมตร 0.88 0.28

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 0.96 0.30

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 20.00 6.25

การค้าภายในประเทศ

0 – 25 ลูกบาศก์เมตร 0.75 0.23

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 0.86 0.27

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 17.00 5.31

ซำรำวัก (Bintulu)

การอุตสาหกรรม

0 – 23 ลูกบาศก์เมตร (ค่าใช้จ่ายต่�าสุด) 24.20 7.56

มากกว่า 23 ลูกบาศก์เมตร 1.21 0.37
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 อัตรำค่ำระบำยน�้ำเสีย

 การบริการด้านน�้าเสียด�าเนินการโดยบริษัท Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. ซึ่งกระทรวงการคลังเป็น

เจ้าของแต่ผู้เดียว โดยบริษัทมีองค์กรปฏิบัติการในท้องถ่ิน 87 แห่ง ยกเว้นในรัฐกลันตัน อ�าเภอยะโฮร์บาห์รู 

Pasir Kudang และ Kejora ในรัฐยะโฮร์ และรัฐกลันตัน  Ketengah ในรัฐตรังกานู  รัฐซาบาห์และรัฐซาราวัก

รัฐ ต่อลูกบำศก์เมตร

ริงกิต US$

การพาณิชย์

0 – 23 ลูกบาศก์เมตร (ค่าใช้จ่ายต่�าสุด) 20.90 6.53

มากกว่า 23 ลูกบาศก์เมตร  0.99 0.30

การค้าภายในประเทศ

0 – 25 ลูกบาศก์เมตร 0.83 0.25

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 0.95 0.29

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 18.70 5.84

ซำรำวัก (Kuching, Sibu, Sri Aman, Miri, Limbang, Sarikei & Kapit)

การพาณิชย์

1 – 25 ลูกบาศก์เมตร 0.97 0.30

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 1.06 0.33

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 22.00 6.88

การค้าภายในประเทศ

0 – 25 ลูกบาศก์เมตร 0.83 0.26

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 0.95 0.30

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 18.70 5.84

การอุตสาหกรรม (ยกเว้น Kuching และ Sibu)

1 – 25 ลูกบาศก์เมตร 1.05 0.33

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร 1.32 0.41

ค่าใช้จ่ายต่�าสุด 24.20 7.56

ที่มา : National Water Services Commission (SPAN)  (www.span.gov.my)  

        www.mida.gov.my

อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักของรัฐบาลซึ่งต่อกับระบบท่อระบายน้�าเสีย 8 ริงกิต (US$2.50) ต่อเดือน

อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักของรัฐบาลซึ่งติดตั้งถังน้�าเสีย 6 ริงกิต (US$1.88) ต่อเดือน

อัตรำค่ำบ�ำบัดน�้ำเสียของบ้ำนพักอำศัย
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อาคารซึ่งต่อกับระบบท่อระบายน้�าเสีย 2.50 ริงกิต (US$0.78) ต่อหัวต่อเดือน

อาคารซึ่งติดตั้งถังน้�าเสีย 2 ริงกิต (US$0.63) ต่อหัวต่อเดือน

โรงงำนอุตสำหกรรม

ที่มา:  Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (www.iwk.com.my)

 อำคำรพำณิชย์

 ค่าบริการการระบายน�า้เสยีส�าหรบัอาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพืน้ฐานซึง่ขึน้กับราคาของอาคารและ

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินซึ่งค�านวณจากการใช้น�้าโดยเฉลี่ยในส่วนที่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร

รำคำต่อปีของอสังหำริมทรัพย์ อำคำรซึ่งต่อกับ

ระบบท่อระบำยน้�ำเสีย

อำคำรซึ่งติดตั้งถังน้�ำเสีย

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

2,000 หรือต่�ากว่า 625 หรือต่�ากว่า 8 3 7 2

2,000-5,000 625-1,563 14 4 8 3

5,001-10,000 1,563-3,125 20 6 14 4

10,001-20,000 3,125-6,250 26 8 19 6

20,001-30,000 6,250-9,375 29 9 21 7

30,001-40,000 9,375-12,500 32 10 23 8

40,001-50,000 12,500-15,625 35 11 25 8

50,001-60,000 15,625-18,750 38 12 27 8

60,001-70,000 18,750-21,875 41 13 29 9

70,001-80,000 21,875-25,000 44 14 31 10

80,001-90,000 25,000-28,125 47 15 33 10

90,001-100,000 28,125-31,250 50 16 35 11

100,001-200,000 31,250-62,500 180 56 120 38

200,001-400,000 62,500-125,000 495 155 330 103

400,001-600,000 125,000-187,500 522 163 348 109

600,001-800,000 187,500-250,000 1,980 619 1,320 413

อัตรำค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนต่อเดือน

บ้านในหมู่บ้าน/หมู่บ้าน New Village/หรือสวนขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งถังน้�าเสียหรือ

ต่อกับระบบท่อระบายน้�าเสีย

3 ริงกิต (US$0.94) ต่อเดือน

บ้านหรือบ้านพักของรัฐบาลส�าหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภท F,G,H,I ตาม 

ข้อก�าหนดท่ัวไปของรัฐบาล) ซ่ึงติดต้ังถังน้�าเสียหรือต่อกับระบบท่อระบายน้�าเสีย

2 ริงกิต (US$0.63) ต่อเดือน

ที่มา :  Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (www.iwk.com.my)
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รำคำต่อปีของอสังหำริมทรัพย์ อำคำรซึ่งต่อกับ

ระบบท่อระบำยน้�ำเสีย

อำคำรซึ่งติดตั้งถังน้�ำเสีย

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

800,001-1,000,000 250,000-312,500 2,160 675 1,440 450

1,000,001-3,000,000 312,500-937,500 4,320 1,350 2,880 900

3,000,001-5,000,000 937,500-1,562,500 8,800 2,750 5,400 1,875

5,000,001-7,000,000 1,562,500-2,187,500 9,200 2,875 6,000 1,875

มากกว่า 7,000,000 มากกว่า 2,187,500 9,600 3,000 6,600 2,063

ที่มา :  Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (www.iwk.com.my)

ปริมำณกำรใช้น้�ำ ค่ำใช้จ่ำยบริกำรน้�ำเสียส่วนเกิน

น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร 0.30 ริงกิต (US$0.078)

มากกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร 0.45 ริงกิต (US$0.094)

อัตรำค่ำใช้จ่ำยส่วนเกินต่อเดือน

หมายเหตุ : องค์การน�้าประปาปรับปรุงตัวเลขค่าใช้จ่ายส่วนเกินประจ�าปี โดยขึ้นกับข้อมูลการใช้น�้าในปีก่อน

ที่มา :  Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (www.iwk.com.my)

  อัตรำกำรบ�ำบัดของเสียตำมบัญชี  (Scheduled Waste)

 บริษัท Kualiti Alam Sdn. Bhd. เป็นบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งให้บริการบ�าบัดของเสียที่อาจเป็นอันตรายตามบัญชี 

(Scheduled Waste) ตามที่ก�าหนดไว้ภายนอกโรงงานในคาบสมุทรแหลมมลายู  โดยมีศูนย์จัดการของเสียอยู่ที่ Bukit 

Nanas ในรฐัเนกรเีซมบลินั กรณีการก�าจดัของเสยีทีไ่ม่ได้เข้าข่ายทีก่�าหนด อัตราการเกบ็และก�าจดัแตกต่างกนัไปตาม

สถานที่และผู้รับเหมา

ประเภทของเสียตำมบัญชี

ของกลุ่ม ประเภท

A ของเสียประเภทน้�ามันจากแร่

ของเสียประกอบด้วยน้�ามันหล่อลื่น น้�ามันไฮดรอลิค ฯลฯ

B ของเสียประเภทเคมีอินทรีย์ ซึ่งมีส่วนประกอบของ Halogen และ/หรือก�ามะถัน >1%

Freon เศษ PVC Solvents (ตัวละลาย) คอนเดนเซอร์ หม้อแปลงซึ่งมี PCB ฯลฯ

C ของเสียประเภท Solvents (ตัวละลาย) ซึ่งมีส่วนประกอบของ Halogen และ/หรือก�ามะถัน  

<1% Acetone แอลกอฮอล์ (เช่น Ethanol Methanol) เบนซิน Terpentine Xylene ฯลฯ

H ของเสียประเภทเคมีอินทรีย์ ซึ่งมีส่วนประกอบของ Halogen และ/หรือก�ามะถัน <1%

กาว Latex สี Phenol หมึกพิมพ์ น้�ามันเทียม สบู่ Epoxy ฯลฯ

K ของเสียประเภทมีปรอท (Mercury) เจือปน

Mercury Vapour Lamp COD-Fluid Mercury Batteries ฯลฯ
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ของกลุ่ม ประเภท

T ของเสียประเภทยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราและยาฆ่าวัชพืช

X ของเสียประเภทอนินทรีย์

น้�ากรด ด่าง Sodium Hypochlorite เกลืออนินทรีย์ ตะกอนของ Metal Hydroxide 

เศษ Chromate และ Cyanide ฯลฯ

Z ของเสียประเภทอื่นๆ

เศษยา Lab-Pack เศษ Asbestos ตะกอนแร่ Isocyanate (MDI, TDI) แบตเตอรี่ ฯลฯ

กลุ่ม ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes)* ของเสียในปริมำณมำก (Bulk Waste)

ของเหลวที่ใช้

เครื่องสูบได้

ของแข็ง ของเหลวที่ใช้

เครื่องสูบได้

ของแข็ง

ต่อตัน ต่อตัน

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

A 810 253 - - 630 197 - -

B 3,150 984 3,600 1,125 - - - -

C 1,350 422 - - - - - -

H/Z 1,850 591 2,790 872 1,800 563 2,700 844

T 3,150 984 3,600 1,125 - - - -

กลุ่ม ถัง Pallet Tank 

ขนำด 800 ลิตร

ถังขนำด 200 ลิตร

ต่อตัน ต่อตัน

ริงกิต US$ ริงกิต US$

ของเสียประเภทกรด แต่ไม่มี Chromate (X) 1,440 450 1,620 506

ของเสียประเภทด่าง แต่ไม่มี Cyanide (X) 1,440 450 1,620 506

ของเสียประเภท Chromate (X) 1,800 563 1,980 619

ของเสียประเภท Cyanide (X) 1,800 563 1,980 619

ของเสียประเภท Mercury (X) 3,600 1,125 3,780 1,181

ที่มา : Kualiti Alam Sdn. Bhd.

อัตรำค่ำบ�ำบัดของเสียประเภทอินทรีย์ (Organic Waste) ส�ำหรับน�ำไปเผำ

หมายเหตุ : * ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes) หมายถึง ของเสียที่บรรจุถุง PP ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร หรือในถังมาตรฐานจุ 200 ลิตร     

ที่มา : Kualiti Alam Sdn. Bhd.

อัตรำค่ำบ�ำบัดของเสียประเภทของเหลวอนินทรีย์ทำงเคมีหรือกำยภำพ

ที่มา : Kualiti Alam Sdn. Bhd.
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กลุ่ม ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes)* ของเสียในปริมำณมำก (Bulk Waste)

ต่อตัน ต่อตัน

ริงกิต US$ ริงกิต US$

X/Z 810 253 765 239

กลุ่ม ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes)* ของเสียในปริมำณมำก (Bulk Waste)

ต่อตัน ต่อตัน

ริงกิต US$ ริงกิต US$

X/Z 495 155 450 141

กลุ่ม ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes)* ของเสียในปริมำณมำก (Bulk Waste)

ต่อตัน ต่อตัน

ริงกิต US$ ริงกิต US$

X 700 219 - -

กลุ่ม (Z) ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes)*

ต่อตัน

ริงกิต US$

ถังที่ปนเปื้อน (Contaminated Crushed Drum) และของเสียประเภท

ปนเปื้อนอื่นๆ

1,500 469

กลุ่ม (Z) ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes)*

ต่อตัน

ริงกิต US$

แบตเตอรี่แห้งและของเสียอื่นๆ 1,500 469

อัตรำค่ำบ�ำบัดของเสียประเภทอนินทรีย์ (Inorganic Waste) โดยกำรตกผลึกให้เป็นของแข็ง

* (Packaged Wastes) หมายถึง ของเสียที่บรรจุถุง PP ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร หรือในถังมาตรฐานจุ 200 ลิตร 

ที่มา : Kualiti Alam Sdn. Bhd.

อัตรำค่ำก�ำจัดของเสียประเภทอนินทรีย์โดยกำรฝังกลบ

ที่มา : Kualiti Alam Sdn. Bhd..

อัตรำค่ำก�ำจัดของเสียประเภทตะกอนยำงพำรำ (Rubber Sludge) โดยกำรไปฝังกลบในที่เฉพำะ

* ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes) หมายถึง ของเสียที่บรรจุถุง PP ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร หรือในถังมาตรฐานจุ 200 ลิตร

อัตรำค่ำก�ำจัดของเสียโดยกำรใส่ในแคปซูล

* ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes) หมายถึง ของเสียที่บรรจุในถังมาตรฐานจุ 200 ลิตร หรือถุง PP ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร

กำรก�ำจัดของเสียโดยกำรโบกด้วยซีเมนต์
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กิโลเมตร รัฐ

ต่อ Pallet

ต่อเมตริกตัน1st Tier 2nd Tier

อย่ำงน้อย 18 Pallet 18 Pallet ข้ึนไป

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

114 เนกรีเซมบิลัน 52.88 16.53 26.44 8.26 66.10 20.66

248 กัวลาลัมเปอร์ 59.73 18.67 29.87 9.33 74.66 23.33

274 มะละกา 60.71 18.97 30.36 9.49 75.89 23.72

374 สลังงอร์ 65.61 20.50 32.80 10.25 82.01 25.63

652 เประ 79.32 24.79 39.66 12.39 99014 30.98

722 ยะโฮร์ 82.25 25.70 41.13 12.85 102.82 32.13

760 ปะหัง 84.21 26.32 42.11 13.16 105.26 32.89

1050 เกาะปีนัง 113.59 35.50 56.79 17.75 141.98 44.37

1152 ตรังกานู 180.17 56.30 90.09 28.15 225.22 70.38

1166 เกดะห์ 181.15 56.61 90.58 28.31 226.44 70.76

1190 กลันตัน 183.11 57.22 91.56 28.61 228.89 71.53

1240 ปะลิส 184.09 57.53 92.04 28.76 230.11 71.91

เกดะห์ (Kulim) 142.24 44.45 71.12 22.23 177.80 55.56

อัตรำค่ำขนส่งของเสีย

หมายเหตุ :  1. * ของเสียบรรจุถุง (Packaged Wastes) หมายถึง ของเสียที่บรรจุถุง PP ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรหรือในถังมาตรฐานจุ 200 ลิตร 

             2.  ส�าหรับการขนส่งโดยใช้เครื่องยก pallet อัตราค่าขนส่งคิดเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกคือค่าขนส่งส�าหรับอย่างน้อย 18 Pallet ส่วนที่สองคิดค่าขนส่งโดย   

                   นับจ�านวน Pallet ต่อจากส่วนแรกในการส่งของในคราวเดียวกัน

ที่มา :  Kualiti Alam Sdn. Bhd. (www.kualitialam.com.my) และ  www.mida.gov.my

ต่อลิตร ริงกิต US$

น้�ามันเบนซิน (ไร้สารตะกั่ว)

1. ราคาขายปลีก 1.90 0.61

2. ลูกค้ารายใหญ่* 1.88 0.60

น้�ามันดีเซล

1. ราคาขายปลีก 1.80 0.58

2. ลูกค้ารายใหญ่* 1.65 0.53

น้�ามันเชื้อเพลิงขนาดกลาง 1.61 0.52

อัตรำค่ำขนส่งของเสีย
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ต้นทุนโทรคมนาคม

 ค่ำโทรศัพท์

 รัฐบาลมาเลเซียได้ก�าหนดเพดานค่าบริการสูงสุด 

(Tariff Ceiling Rate) ส�าหรับโทรศัพท์ระบบพื้นฐานและ

โทรศัพท์มือถือ ส่วนค่าบริการที่ต้องจ่ายจริงข้ึนอยู่กับ

การแข่งขันในตลาดเสรี   โดยบริษัทเอกชนอาจต้ังค่า 

บริการในอัตราเดียวกันกับที่รัฐบาลก�าหนดไว้หรือ 

ต�่ากว่าก็ได้

 โทรศัพท์ในประเทศ

 กรณบีรกิารโทรศพัท์ระบบพืน้ฐานหรอืโทรศพัท์สายตรง ลูกค้าต้องเสียค่าเช่าบรกิารโทรศัพท์เป็นรายเดอืน ส่วน

กรณีที่มีโทรศัพท์พ่วง ค่าเช่าต่อเดือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 โทรศัพท์พ้ืนฐำน/โทรศัพท์สำยตรง (Fixed 

Telephone/Direct Exchange Line)

 บริษัท Telekom Malaysia หรือ TM ให้บริการทั้ง

ในอัตราตามที่ประกาศ และอัตราบริการตามค�าสั่ง

เฉพาะของลูกค้าตารางในหน้าถัดไปเป็นอัตราที่

ประกาศให้ลูกค้าโดยทั่วไปทราบ ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ/

ลูกค้ารายใหญ่ TM จะจัดแพ็คเกจสนองความต้องการ

ทั้งบริการในและระหว่างประเทศรวมท้ังการน�าเสนอ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการในลูกค้าแต่ละ

ประเภท

ต่อกิโลกรัม ริงกิต US$

LPG

1. บรรจุขวด 1.85 0.59

2. ลูกค้ารายใหญ่* 2.13 0.68

หมายเหตุ :  1. *  ใช้ราคาน�้ามันในกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นหลัก 

              2. * ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาในสัญญาและสภาวะตลาดน�้ามันดิบในขณะนั้น

ที่มา :  PETRONAS Dagangan Bhd.(www.petronas.com.my) และ www.mida.gov.my
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ค่ำธรรมเนียม ผู้ใช้โทรศัพท์บ้ำน ลูกค้ำธุรกิจ

ริงกิต US$ ริงกิต US$

การวางมัดจ�าเบื้องต้น 75 25 200-500 66.67-167.67

ค่าอากรแสตมป์ 10 3.13 10 3.13

สมรรถนะของสำยโทรศัพท์ คำบสมุทรแหลมมลำยู รัฐซำบำห์/รัฐซำรำวัก

ผู้ใช้

โทรศัพท์บ้ำน

ลูกค้ำธุรกิจ ผู้ใช้

โทรศัพท์บ้ำน

ลูกค้ำธุรกิจ

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

เกิน 1,000 สาย 25 8 45 14 25 8 40 13

501-1,000 สาย 13 4 45 14 13 4 40 13

500 สายหรือน้อยกว่า 13 4 20 6 13 4 20 6

ค่ำใช้จ่ำย ริงกิต US$

1. ค่าติดตั้ง (จ่ายให้แก่บริษัท Telekom Malaysia) 50 15.63

2. ค่าการเดินสายไฟฟ้า (จ่ายให้แก่ผู้รับเหมา ซึ่ง Telekom Malaysia เป็นผู้แต่งตั้ง)

1) สายซึ่งมีอยู่เดิม 30 9.40

2) สายใหม่

หมายเหตุ : ส�าหรับ 5 เมตรแรก คิดค่าใช้จ่าย 50 ริงกิต (US$15.63)  และ

ส�าหรับเมตรต่อๆ ไป คิด 5 ริงกิต (US$1.56)/เมตร 

อัตรานี้ใช้ส�าหรับการถอดสายโทรศัพท์ออกด้วย

50 15.62

3) การบอกรับบริการใหม่

บริการการเชื่อมต่อใหม่ส�าหรับลูกค้าที่หยุดการรับบริการชั่วคราว

10 3.13

อัตรำค่ำเช่ำบริกำร

อัตรำค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้น

ที่มา :  Telekom Malaysia
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ท้องถิ่น 0.08 ริงกิต (US$0.03) ส�าหรับ 2 นาทีแรก หรือเศษส่วนของนาที และ

0.04 ริงกิต (US$0.01) ส�าหรับทุกๆ นาทีต่อไป หรือเศษส่วนของนาที

ต่างประเทศ การใช้บริการระบบ IDD (International Direct Dial) ลูกค้าสามารถหมุนโทรศัพท์ไป 

ต่างประเทศได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพนักงานต่อโทรศัพท์ (Operator) ท�าให้ติดต่อ 

ต่างประเทศได้รวดเร็วและในราคาถูก รายละเอียดค่าโทรศัพท์ในระบบ IDD จะแจ้งไว้

ในใบเสร็จค่าโทรศัพท์

ในประเทศ การโทรศัพท์ในประเทศ เป็นการหมุนโทรศัพท์ด้วยตนเอง จากเมืองหน่ึงไปสู่อีกเมืองหน่ึง  

ซึ่งอยู่เกินบริเวณใกล้เคียงกับเขตที่ลงทะเบียนไว้

โทรศัพท์จำก 

Fixed Line 

ไปยัง Fixed Line

ระยะทำง (กม.)

รำคำเต็ม

07.00 น.-18.59 น.

รำคำถูก

19.00 น.-06.59 น.

ผ่ำนพนักงำน

ต่อโทรศัพท์*

(รำคำต่อ 

3 นำที)

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

Band A 

(ไม่เกิน 50 กม.)

0.10/50  วินาที 0.03/50 วินาที 0.10/60 วินาที* 0.03/60 วินาที 0.35 0.11

Band B 

(50 กม.-150 กม.)

0.10/20  วินาที 0.03/20 วินาที 0.10/40 วินาที 0.03/40 วินาที 0.90 0.28

Band C  

(เกิน 150 กม.)

0.10/7 วินาที 0.03/7 วินาที 0.10/14 วินาที 0.03/14 วินาที 2.70 0.84

อัตรำค่ำใช้โทรศัพท์

ที่มา :  Telekom Malaysia

อัตรำค่ำโทรศัพท์จำกโทรศัพท์ระบบพื้นฐำน (Fixed Phone) ไปยังระบบพื้นฐำน

หมายเหตุ :  *  Telekom Malaysia คิดค่าโทรศัพท์ทุก 75 วินาที ค่าบริการถ้าติดต่อได้ส�าเร็จ 1.50 ริงกิต (US$0.47) ต่อครั้ง     

                  ค่าโทรศัพท์ต่อบล๊อคของ 3 + 3 วินาที

ที่มา  :  Telekom Malaysia
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โทรศัพท์จำก Fixed 

line ไปยังโทรศัพท์

มือถือ

ในบริเวณ MTX**

รำคำเต็ม

09.00 น.-20.59 น.

รำคำถูก

21.00 น.-08.59 น.

ผ่ำนพนักงำน

ต่อโทรศัพท์*

(รำคำต่อ 

3 นำที)

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

Band L (ภายในเครือ

ข่ายเขต MTX)

0.10/20 วินาที 0.03/20 วินาที 0.10/30 วินาที 0.03/30วินาที 2.10 0.66

Band M

(บริเวณใกล้เคียง MTX)

0.10/8.6 วินาที 0.03/8.6 วินาที 0.10/15 วินาที 0.03/15 วินาที 2.10 0.66

Band N (ไม่อยู่ใกล้

เคียงกับ MTX)

0.10/8.6 วินาที 0.03/8.6 วินาที 0.10/15 วินาที 0.03/15 วินาที 2.10 0.66

ต�ำแหน่งที่อยู่ รำคำมำตรฐำน ผ่ำน พนักงำนต่อโทรศัพท์*

(รำคำต่อ 3 นำที)

ริงกิต US$ ริงกิต US$

เขตชายแดนไปยังสิงคโปร์/บรูไน 0.10/20 วินาที 0.03/20 วินาที 0.90 0.28

หมายเหตุ:  * ค่าบริการโดยผ่านพนักงานต่อโทรศัพท์ ถ้าติดต่อได้ส�าเร็จ 1.50 ริงกิต (US$0.47) ต่อครั้ง

โทรศัพท์จำก 

Fixed Line ไปยัง 

รำคำเต็ม

07.00 น.-18.59 น.

รำคำถูก

19.00 น.-06.59 น.

ผ่ำนพนักงำน

ต่อโทรศัพท์*

(รำคำต่อ 

3 นำที)

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

คาบสมุทรมลายูไป

สิงคโปร์**

0.10/3.1 วินาที 0.03/3.1วินาที 0.10/5.8วินาที* 0.03/5.8 วินาที 6.00 1.88

ซาบาห์/ซาราวักไป

สิงคโปร์

0.10/2.3 วินาที 0.03/2.3 วินาที 0.10/4.6 วินาที 0.03/4.6 วินาที 7.80 2.44

ซาบาห์/ซาราวักไป

บรูไน

0.10/3.1 วินาที 0.03/3.1 วินาที 0.10/5.8 วินาที 0.03/5.8 วินาที 6.00 1.88

อัตรำค่ำโทรศัพท์จำกระบบพื้นฐำน (Fixed Line) ไปยังโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ :  * ค่าบริการโดยผ่านพนักงานต่อโทรศัพท์ ถ้าติดต่อได้ส�าเร็จ 1.50 ริงกิต (US$0.47) ต่อครั้ง 

              ** MTX หมายถึงเขตเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ที่มา : Telekom Malaysia

อัตรำค่ำโทรศัพท์จำกระบบพื้นฐำน (Fixed Line) ไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน

หมายเหตุ :  * ค่าบริการโดยผ่านพนักงานต่อโทรศัพท์ ถ้าติดต่อได้ส�าเร็จ 1.50 ริงกิต (US$0.47) ต่อครั้ง 

               **  บริเวณที่ไม่ต่อกับชายแดนมาเลเซีย   

 ที่มา : Telekom Malaysia
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 กำรบริกำรด้ำนอินเตอร์เน็ต

 บริษัทที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต (Internet  

Service Provider : ISP) ที่ส�าคัญในมาเลเซีย ได้แก่ TM 

Net Sdn. Bhd. (Telekom Malaysia Berhad), JARING 

(MIMOS Bhd.), DiGi Telecommunications Sdn. Bhd.), 

TimeNet (TT Dotcom Sdn. Bhd.) และ Maxis  

Broadband Sdn. Bhd. 

 ผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet Service 

Provider : ISP) ที่ใหญ่ที่สุด 2 บริษัทคือ TM Net  

(Telekom Malaysia Berhad เป็นเจ้าของแต่เพยีงผูเ้ดยีว) 

และ JARING (MIMOS Berhad เป็นเจ้าของแต่เพียง 

ผู้เดียว)

ประเทศ รหัสประเทศ เวลำแตกต่ำง 

(ชั่วโมง)

อัตรำต่อนำที (อัตรำมำตรฐำน)

ริงกิต US$

ออสเตรเลีย 61 0 ถึง + 2 0.90 0.28

จีน 86 0 2.40 0.75

เยอรมนี 49 -7 1.80 0.56

ญี่ปุ่น 81 +1 1.80 0.56

UK 44 -8 0.90 0.28

สหรัฐอเมริกา 1 -13 ถึง -16 0.90 0.28

บริกำร ISP รำยละเอียด

JA
RING

TM 
Net

ผลิตภัณฑ์ ประเภท ค่ำใช้
จ่ำย (ต่อ

นำที)
US$ 

(เซ็นต์)

ค่ำ
โทรศัพท์ 

US$ 
(เซ็นต์)

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

ค่ำลง
ทะเบียน
(เสียครั้ง
เดียว)

ค่ำสมำชิก
ประจ�ำปี

การบริการทาง 
อินเตอร์เน็ต
ติดต่อผ่าน 

เครือข่ายโทรศัพท์
สาธารณะ (PSTN/

ISDN)

1515 บ้าน 1 
เซ็นต์

1.5 
เซ็นต์

10 ริงกิต
(US$3.13)

24 ริงกิต
(US$7.50)

องค์กร 2.5 
เซ็นต์

2.5 
เซ็นต์

50 ริงกิต 
(US$15.62)

60 ริงกิต 
(US$18.75)

1525 บ้าน 3 
เซ็นต์

2 
เซ็นต์

10 ริงกิต
(US$3.13)

24 ริงกิต
(US$7.50)

องค์กร 3 
เซ็นต์

2 
เซ็นต์

50 ริงกิต 
(US$15.62)

60 ริงกิต 
(US$18.75)

การบริการสาย
เฉพาะ

(Dedicated Access 
Service)

1. บริการแก่ลูกค้าธุรกิจและองค์กร
2. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้
3. ให้รายละเอียดเมื่อมีการสอบถาม

หมายเหตุ : การโทรศัพท์ระบบ IDD คิดค่าโทรศัพท์ในอัตราบล๊อคของ 6 วินาทีหรือเศษของวินาที ค่าโทรศัพท์ต่อบล๊อคขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

ที่มา : Telekom Malaysia

อัตรำค่ำบริกำรทำงอินเตอร์เน็ต

อัตรำค่ำบริกำรโทรศัพท์สำยตรงไปต่ำงประเทศ : International Direct Dial (IDD)
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การบริการ

อินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง 

(Broad Band)

1. TM Net บริการแบบใช้สายและไร้สาย (บ้าน, ลูกค้าธุรกิจและ SME)

2. JARING และ TM Net บริการแบบมีสาย (ลูกค้าธุรกิจ) และไร้สาย 

    (บ้าน, ลูกค้าธุรกิจ)

ศูนย์บริการข้อมูล - TM Net

1. มี 10 ศูนย์ทั่วประเทศ

2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง 155 Mbps  บริการด้านจัดการ 

    การด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง, บริการกู้ข้อมูลจากภัยพิบัติ

3. ศูนย์ข้อมูล Tier 3/Tier4

Virtual Private 

Network (VPN)

1. เครือข่ายส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าธุรกิจและ    

   องค์กร จัดบริการโดย TM Net และ JARING 

2. ให้รายละเอียดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการสอบถาม

       (ดูหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้านล่าง)

บริการผ่าน

ดาวเทียม

1. ใช้ ระบบ C-Band 

2. ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกแห่งในมาเลเซียและบางส่วนของภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก

3. ศูนย์ดาวเทียมอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

บริการอื่นๆ - - ส�าหรับบริการอื่นๆ ของ TM Net และ JARING อาจหาดูได้ที่เว็บไซต์ 

www.tm.net.my และ  www.jaring.my

หมายเหตุ :  ติดต่อโทรศัพท์หมายเลขพิเศษ – 1515 & 1525 (TM Net), 1511 (JARING)

 ปัจจุบันมีการบริการสายเฉพาะ (Dedicated Access Services) ให้แก่ลูกค้าธุรกิจและองค์กร โดยมีสมรรถนะอยู่

ระหว่าง 64 Kbps ถึง 2 Mbps โดยผ่านสื่อต่างๆ กัน ได้แก่ สายให้เช่า สื่อไร้สาย ใยแก้วน�าแสง ระบบดิจิตอล SDSL 

และดาวเทียม

จุดหมำยปลำยทำง

ต่ำงประเทศ

(จำกมำเลเซีย)

ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี

ส�ำหรับวงจร 64 Kbps

ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี

ส�ำหรับวงจร 2Mbps

รำคำปกติ* รำคำ MSC** รำคำปกติ* รำคำ MSC**

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

ออสเตรเลีย 54,548 17,046 53,948 16,859 104,124 32,539 95,846 29,952

ฝรั่งเศส n.a. n.a. n.a. n.a. 164,692 51,466 150,366 46,989

เยอรมนี n.a. n.a. n.a. n.a. 164,692 51,466 150,366 46,989

อินโดนีเซีย 27,548 8,609 26,948 8,421 87,240 27,263 80,650 25,203

ญี่ปุ่น 32,048 10,015 31,448 9,828 105,333 32,917 96,942 30,294

เกาหลีใต้ 32,048 10,015 31,448 9,828 105,334 32,917 96,942 30,294

ไทย 27,548 8,609 26,948 8,421 87,240 27,263 80,650 25,203

อัตรำค่ำเช่ำสำยดิจิตอล



160

จุดหมำยปลำยทำง

ต่ำงประเทศ

(จำกมำเลเซีย)

ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี

ส�ำหรับวงจร 64 Kbps

ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี

ส�ำหรับวงจร 2Mbps

รำคำปกติ* รำคำ MSC** รำคำปกติ* รำคำ MSC**

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

UK n.a. n.a. n.a. n.a. 164,692 51,466 150,366 46,989

สหรัฐอเมริกา n.a. n.a. n.a. n.a. 113,297 35,405 104,099 32,531

หมายเหตุ: *   ราคาปกติส�าหรับลูกค้าทั่วไป

               **  ราคาพิเศษส�าหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสื่อผสม 

                   (Multimedia Super Corridor – MSC)

จุดหมำยปลำยทำง

ภำยในประเทศ 

(จำกกัวลำลัมเปอร์)

ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี

ส�ำหรับวงจร 64 Kbps

ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี

ส�ำหรับวงจร 2Mbps

รำคำปกติ* รำคำ MSC** รำคำปกติ* รำคำ MSC**

ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$ ริงกิต US$

บูกิต ดามันซารา 10,800 3,375 9,120 2,850 54,300 16,969 43,890 13,716

สเรมบัน 24,600 7,688 13,110 4,097 152,400 47,625 96,900 30,281

มะละกา 27,624 8,633 15,265 4,770 176,970 55,303 118,446 37,014

อิโปห์ 30,120 9,413 17,043 5,326 197,250 61,641 136,230 42,572

คังงา 41,064 12,833 24,841 7,763 286,170 89,428 214,206 66,939

อลอร์สตาร์ 39,096 12,218 23,438 7,324 270,180 84,431 200,184 62,558

กวนตัน 31,080 9,713 17,727 5,540 205,050 64,078 143,700 44,906

กัวลาตรังกานู 35,640 11,138 20,976 6,555 242,100 75,656 175,560 54,863

ปีนัง 35,880 11,213 21,147 6,608 244,050 76,266 177,270 55,397

ยะโฮร์บาห์รู 35,928 11,228 21,181 6,619 244,440 76,388 177,612 55,504

โกตาบารู 37,896 11,843 22,583 7,057 260,430 81,384 191,634 59,886

กูชิง 68,568 21,428 44,437 13,887 509,640 159,263 410,172 128,179

โกตากินะบะลู 84,120 26,288 55,518 17,349 636,000 198,750 520,980 162,806

ค่ำใช้จ่ำยกำรให้บริกำรสำยด่วนจ�ำเพำะ (Dedicated Access Services)
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 ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data Centre - IDC)

 ศูนย์นี้ให้บริการด้าน Co-Location Service และการจัดการ Hosting Service แก่ลูกค้า ศูนย์ IDC น�าเสนอ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านโครงสร้างท่ีล่าสุด เพื่อบริการให้ลูกค้าได้มี Server ที่ท�างานเป็นปกติอย่างสม�่าเสมอใน 

ความเร็วสูงมากตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และ 365 วันต่อปี TM Net และ JARING มีศูนย์ข้อมูล 

อินเตอร์เน็ตเช่นนี้ประมาณ 2-3 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆ โดยมีสมรรถนะ 155 Mbps

 Co-Location Service อนญุาตให้ลกูค้าจดัเก็บระบบของลกูค้าบางส่วนหรือทัง้หมดไว้ภายในศนูย์ IDC ในกรณนีี ้

ลูกค้าสามารถตัดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเครือข่ายที่ใช้อยู่   ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายการปฏิบัติงานทางอินเตอร์เน็ต

ได้อย่างง่ายดาย เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น

 

 บริกำรอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (Broadband)

  TM Net และ JARING ให้บรกิารอนิเตอร์เน็ตความเรว็สงู โดยใช้เทคโนโลยแีบบใช้สายและไร้สายแก่ลกูค้าทีบ้่าน

และลูกค้าธุรกิจ การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายจ�ากัดอยู่เพียงในเมืองใหญ่เท่านั้น แต่ก�าลังขยาย

การบริการออกไปสู่เขตอื่นทั่วประเทศ TM เลือกใช้ Measat-3 และ JSat เป็นเครื่องรับส่งเรดาร์แบบอัตโนมัติและ

รวดเรว็ของการสือ่สารผ่านดาวเทยีม การบรกิารด้านดาวเทยีมครอบคลมุบรเิวณภายในประเทศท้ังหมดและบางส่วน

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 บริกำรข้อควำมทำงเสียงผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol : VoIP)

 ผู้รับบริการสามารถใช้บริการ VoIP ผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทที่ให้

บริการ VoIP ได้แก่ TM Net Sdn. Bhd., JARING, Time dotcom และ NasionCom

ริงกิต/นำที US$/นำที

โทรศัพท์ภายในประเทศ (แตกต่างกันไปตามจุดหมายปลายทาง) 0.15-0.25 0.05-0.08

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ (แตกต่างกันไปตามประเทศ) 0.15-7.00 0.05-2.19

รำยกำร เครือข่ำยส่วนตัว แพ็กเกจอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์

(2 หมำยเลข)

Uplink (Kbps) 9.6 Kbps-2Mbps 128 Kbps 256 Kbps -

Downlink (Kbps) 9.6Kbps-2Mbps 384 Kbps 1 Mbps -

เทคโนโลยี dedicated widthband ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ -

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้ 1,199 ริงกิต 

(US$375)

1,499 ริงกิต 

(US$468)

1,014 ริงกิต

(US$317)

อัตรำค่ำบริกำร VoIP

อัตรำค่ำบริกำรวงจรสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียม

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม OTC (One Time Charge) คิดตามแพ็คเกจที่เลือกใช้

ที่มา : Telekom Malaysia (www.tm.com.my),   TM Net (www.tm.net.my) และ JARING (www.jaring.my)
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บทที่ 

12กฎระเบียบเกี่ยวกับ

การนำเขาและสงออก

ต้นทุนที่พักอาศัย

ประเภทบ้ำนพักอำศัย เขตบ้ำนพักชั้นหนึ่งใน

กัวลำลัมเปอร์

เขตนอกชำนเมืองกัวลำลัมเปอร์

ริงกิต US$ ริงกิต US$

บ้ำน

บ้านบังกะโล 11,000-45,000 3,438-14,063 4,000-15,000 1,250-4,688

บ้านแฝดสองชั้น 8,000-15,000 2,500-4,688 2,000-7,000 625-2,188

บ้านทาวน์เฮาส์ n.a. n.a. 1,600-5,000 500-1,563

อพำร์ทเม้นท์

1 ห้องนอน 1,500-3,600 469-1,125 1,000-2,000 313-625

2 ห้องนอน 4,000-6,000 1,250-1,875 1,200-3,200 375-1,000

3 ห้องนอน 5,000-12,000 1,563-3,750 1,500-4,500 469-1,406

อัตรำค่ำเช่ำบ้ำนพร้อมเฟอร์นิเจอร์

ที่มา :  Malaysian Chamber of Commerce & Industry (MICCI) และ www.mida.gov.my



บทที่ 

12กฎระเบียบเกี่ยวกับ

การนำเขาและสงออก
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บทที่ 12 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออก

ขั้นตอนการน�าเข้าสินค้าของมาเลเซีย

 กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตของมาเลเซีย

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเก็บภาษีทางอ้อม  เช่น 

ภาษีศุลกากร (ภาษีน�าเข้าและส่งออก) ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีการขาย ภาษีบริการ ภาษีรถยนต์ รวมทั้งควบคุม

การส่งสินค้าและสิ่งของที่เข ้ามายังมาเลเซียหรือ 

ส่งออกจากมาเลเซีย กฎหมาย Customs Act 1967  

ใช้บังคับและควบคุมการห้ามน�าเข้าและส่งออกสินค้า

ตามกฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 

30 ฉบับ

 

 กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตจะร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ รวมท้ังหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบั

การออกใบอนุญาตส�าหรับการน�าเข้าสินค้าได้แก่ 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

จากเนื้อสัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ปีกและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก   

 สินค้าน�าเข้าที่ส่งมาถึงมาเลเซียท้ังภาคพื้นดิน

และด่านศลุกากรทีท่่าอากาศยานจะต้องแจ้ง (Declare) 

เป็นลายลกัษณ์อักษรโดยกรอกแบบฟอร์ม Customs No.1  

ไม่ว่าสินค้านั้นจะเสียภาษีน�าเข้าหรือไม่ โดยจะต้อง

แจ้งจ�านวนและลักษณะของสินค้าและบรรจุหีบห่อ  

มูลค่า น�้าหนัก ปริมาณหรือหน่วยวัด แหล่งก�าเนิด

สินค้า จุดหมายปลายทางของสินค้า โดยจะต้องยื่น

แบบฟอร์มดังกล่าวแก่ด่านศุลกากรที่สินค้านั้นถูกน�า

เข้ามา

 

 ผู ้น�าเข้าสามารถให้เอเย่นต์เป็นผู ้ด�าเนินการ 

การผ่านพิธีการศุลกากรให้ได้โดยเอเย่นต์นั้นต้อง 

ได้รบัอนมุตัจิากอธบิดกีรมศลุกากร   ทัง้นี ้ สนิค้าน�าเข้า

จะต้องเสียภาษีต่างๆ เช่น ภาษีน�าเข้า ภาษีการขาย 

ก่อนที่สินค้านั้นจะถูกปล่อยออกมา

 เอกสำรที่กรมศุลกำกรของมำเลเซียก�ำหนด 

  แบบฟอร์ม Customs Entry

  หลักฐานแสดงสิทธิ์ในการเข้าเมือง เช่น  Bill of Landing

  Commercial Invoice หรือ Pro-Forma Invoice 

  Packing List

  เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า
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 กฎหมำยด้ำนอำหำร

 กฎหมาย Food Act 1983 และ Food Regulations  

1985 ของมาเลเซีย ว่าด้วยเร่ืองความปลอดภัยของ 

อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมทั้ ง 

มาตรฐานอาหาร อนามยัอาหาร การน�าเข้าและส่งออก 

อาหาร การโฆษณาอาหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   

โดยมีหน่วยงาน Food Safety and Quality Division  

(FSQD) ของกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบใน 

การปฏิบตัแิละบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น การสุม่ตรวจสอบ 

แหล่งทีต่ัง้ของอาหาร การออกใบอนญุาต การเฝ้าระวงั 

สารปนเปื ้อนในอาหาร ทั้งนี้  ส ่วนประกอบและ 

การติดฉลากจะก�าหนดไว้ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่จะมคีวามเข้มงวดมาก 

ส�าหรับผลิตภัณฑ ์ ท่ีมีส ่วนผสมจากเนื้อหมูและ 

แอลกอฮอล์ ซึ่งจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษตาม 

ข้อก�าหนดของมาเลเซียเรื่องการติดฉลาก 

 

 สินค้าที่ส่งขายทุกชนิดจะต้องถูกสุ่มตรวจสอบ ณ 

จุดตรวจ (Entry Point) ทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้

 พืชและผลิตภัณฑ์จำกพืช

 การน�าเข้าพชืและผลติภณัฑ์จากพชืมายงัมาเลเซยีอยูภ่ายใต้กฎระเบยีบ Agricultural Pests and Noxious Plants 

(Import/Export) Regulations 1981 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการน�าเข้าพืชส�าหรับป้องกันน�าแมลงและเชื้อโรค

เข้ามาจากต่างประเทศ การตรวจสอบและการรับรองการส่งพืช ส่วนของพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช พืชแปรรูปเข้ามา

ในมาเลเซียต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดสุขอนามัยพืช

 การยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate : P.C) จะต้องกรอกแบบฟอร์ม PQ9 (สามารถ 

ขอได้จากหน่วยงาน Plant Quarantine) และยืน่ต่อหน่วยงานดงักล่าวไม่น้อยกว่า 4 วนัท�าการก่อนวนัตรวจสอบ  และ

ต้องใช้ส�าเนาใบรับรองตัวจริงของใบอนุญาตน�าเข้า (Import Permit) ที่ออกโดยอธิบดีกระทรวงเกษตรฯ ด้วย ท้ังนี้ 

เงื่อนไข/ข้อก�าหนดต่างๆ  ของการน�าเข้าพืชจะระบุไว้ในใบอนุญาต โดยเง่ือนไขส่วนใหญ่ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการจะ

อยู่ในประเทศแหล่งก�าเนิดของพืช ซึ่งผู้น�าเข้าจะต้องแจ้งแก่ผู้ส่งออกก่อนล่วงหน้า

 สัตว์มีชีวิตและสัตว์ปีก

 กรมปศสุตัว์เป็นหน่วยงานบงัคับใช้กฎเกณฑ์ Animal Rules 1962 เก่ียวกบัการน�าสตัว์มชีวีติหรอืสตัว์ปีกเข้ามายงั

มาเลเซีย กฎระเบียบ Animal Ordinance 1953, Animal Rules 1962, Animal Importation Order 1962 และ  

Federal Animals Quarantine Station (Management and Maintenance) By-Law 1984 ใช้บังคับและก�าหนดเงื่อนไข 

เช่น ใบอนุญาตน�าเข้า ใบรับรองสุขอนามัย ซึ่งใช้ส�าหรับการน�าเข้าสัตว์มีชีวิตหรือสัตว์ปีกเข้ามายังมาเลเซีย

ม่ันใจว่าสินค้าอาหารที่น�าเข้ามามีความปลอดภัยและ

สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบ สินค้าจะถูก

ท�าลายหากถูกพบว่าเป็นอันตรายต่อการบริโภคของ

มนุษย์   สินค้าประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก 

เนื้อสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม หมูและผลิตภัณฑ์

จากหมูที่น�าเข้ายังมาเลเซียจะต้องถูกตรวจสอบจาก 

เจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจจากกรมปศุสตัว์ ณ จดุตรวจ

ทีส่นิค้ามาถงึในมาเลเซยี  ตวัอย่างสนิค้าจะถกูสุม่ตรวจ

และรวบรวมเพื่อน�าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการและ

กรมปศุสัตว์มีสิทธ์ิที่จะท�าลาย กัก หรือไม่อนุญาต 

ให้น�าเข้าสินค้านั้นได้

 ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และอาหาร

สุขภาพจะต้องถูกขึ้นทะเบียน เนื้อสัตว์ และนม และ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า  

การจดทะเบยีนผลิตภัณฑ์และการขอใบอนุญาตน�าเข้า

จะด�าเนินการผ่านบริษัทจดทะเบียนของมาเลเซีย   

โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส�าหรับใบอนุญาตน�าเข้า
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 เนือ้สัตว์และผลิตภณัฑ์สตัว์ปีก (ยกเว้นเนือ้หม)ู

 กรมปศสุตัว์เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการสร้าง

ความมัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์จากแหล่งก�าเนดิของสตัว์เพือ่

การบรโิภคของมนษุย์ถกูสขุอนามยั  ปลอดภยั และเป็น

ประโยชน์ต่อการบริโภค Control of Slaughter Rules 

1975 ก�าหนดให้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที ่

น�าเข้ามายังมาเลเซีย ต้องได้รับการรับรองฮาลาลและ

ผลติภณัฑ์ต้องเร่ิมจากโรงเชอืดสตัว์ทีไ่ด้รบัการตรวจสอบ

และรับรองจาก JAKIM (Islamic Development 

Foundation of Malaysia) นอกเหนือจากการรับรอง

ส�าหรบัส่งออกฮาลาลแล้ว  JAKIM จะอนมุตัแิละแต่งตัง้ 

Islamic Center เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานะ  

“ฮาลาล” ของท่ีได้รับการรับรองและออกใบรับรอง 

ฮาลาลส�าหรับการส่งออกทั้งหมด

 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับฉลำก

 อาหารท่ีผลิต ถูกเตรียม หรือถูกบรรจุหีบห่อในมาเลเซีย จะใช้ภาษามาเลย์บนฉลาก กรณีเป็นสินค้าน�าเข้า 

อาจจะใช้ภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษ และไม่ว่าจะใช้ภาษาใดก็อาจจะรวมถึงการแปลนั้นเป็นภาษาอื่น

 อาหารทีก่�าหนดให้ระบวุนัหมดอาย/ุระยะเวลาการบรโิภค เช่น บสิกติ ขนมปัง อาหารกระป๋องส�าหรบัทารกและ

เด็ก ซีเรียลช็อกโกเลต ช็อกโกแลตขาว ช็อกโกแลตนม ครีมถั่ว นมมะพร้าว ผงมะพร้าว ไขมัน อาหารพลังงานต�่า 

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่ม น�้าผลไม้ น�้าผัก เนยถั่ว ซอส

 ผลิตภัณฑ์สุขภำพและอำหำรทำงกำรแพทย์

 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารทางการแพทย์ทุก

ชนิด จ�าเป็นต้องถูกจ�าแนกโดยหน่วยงาน National 

Pharmaceutical Control Bureau (NPCB) โดยภายใต้

กฎหมาย Dangerous Drugs Act 1952, Control of 

Drugs and Cosmetic Regulations 1984  NPCB จะ

เป็นผู้ตัดสินว่า  ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารทางการ

แพทย์จ�าเป็นต้องถูกขึ้นทะเบียนหรือไม่ ใบอนุญาต 

น�าเข้าอาจเป็นส่ิงจ�าเป็นและออกโดย Compliance Unit  

ทั้งนี้ในการจดทะเบียนกับ NPCB ผู ้ส ่งออกหรือ 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายทีถ่กูแต่งตัง้จ�าเป็นต้องแจ้ง NPCB เกีย่วกบั

ช่ือผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและสัดส่วนส่วนประกอบ  

การใช้/ข้อมูลอ้างอิง พร้อมท้ังแนบส�าเนาของฉลาก/

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ

ติดต่อกับ National Pharmaceutical Control Bureau, 

Ministry of Health, Malaysia หรือ www.bpfk.gov.my
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สินค้ำที่ต้องมีใบอนุญำตน�ำเข้ำ (Import License)

ภำยใต้กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) ตำมกฎหมำย Customs Act 1967

น้�าตาลดิบ

น้�าตาลอื่นๆ

แป้งสาลี

นม (HS 040130110, 220290100)  

ดินสังเคราะห์  

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มม. ข้ึนไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด 

ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มม. ข้ึนไป ได้จากการรีดเย็น ไม่หุ้มติด 

ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มม. ขึ้นไป ได้หุ้มติด ชุบ หรือเคลือบ

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มม. หรือมากกว่า ไม่หุ้มติด หรือ

ไม่เคลือบ

ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างต้ังแต่ 600 มม. ข้ึนไป ได้จากการรีดเย็น ไม่หุ้มติด 

ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ  ไม่ได้ท�ามากไปกว่ารีดร้อน

หลอด ท่อ หรือโพรไฟล์กลวงท�าด้วยเหล็กหล่อ

หลอด ท่อ หรือโพรไฟล์กลวงท�าด้วยเหล็กหล่อ ไร้ตะเข็บท�าด้วยเหล็ก (นอกเหนือจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า - 

ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้�ามันหรือก๊าซ

หลอดหรือท่ออื่นๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้�าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็น

วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มม. ท�าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

หลอดหรือท่อ หรือโพรไฟล์กลวงอ่ืนๆ (เช่น ชนิดเช่ือมตะเข็บ ย้�าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะท่ีคล้ายกัน) ท�าด้วย

เหล็กหรือเหล็กกล้า

ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า แต่ต้องมีใบรับรอง (Certificate of 

Approval) จาก CIDB (ก่อสร้าง) หรือ SIRIM (ไม่ใช่ก่อสร้าง)

สายเคเบิล

รถยนต์

รถจักรยานยนต์

รถยนต์ส�าหรับการขนส่งสินค้า (เช่น รถบรรทุก รถดั๊มพ์)

รถยนต์ส�าหรับใช้งานพิเศษนอกจากรถยนต์ท่ีออกแบบส�าหรับขนส่งผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้าเป็นหลัก (เช่น รถยก

ลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถส�าหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถหน่วย

รังสีวิทยาเคลื่อนที่)   
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สินค้ำที่ต้องมีใบอนุญำตน�ำเข้ำ (Import License)

ภำยใต้กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) ตำมกฎหมำย Customs Act 1967

ปั้นจั่น รวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนข้ายแบบสแตรดเดิ้ล และรถใช้งาน 

(Work Truck) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย

แทรกเตอร์เดินบนถนนส�าหรับลากรถกึ่งรถพ่วง

เศษพลาสติก

ยางรถยนต์ใช้แล้ว

สารเคมีที่เป็นพิษ และสารตั้งต้นของสารเคมีเหล่านั้นที่ระบุไว้ในอนุสัญญาอาวุธเคมี 2005 

เครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ด�า)

เครื่องถ่ายเอกสาร (สี)

เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น

หมึกพิมพ์ (Toner)

Optical Disc Mastering and Replicating

เครื่องผลิตยา

หมวกนิรภัย (ซึ่งต้องได้รับ Approved Permit) รวมทั้งหมวกนิรภัยส�าหรับรถจักรยานยนต์

 ทั้งนี้ ผู้น�าเข้าที่ประสงค์จะน�าเข้าสินค้าข้างต้นจะต้องขอใบอนุญาตน�าเข้าโดยกรอกแบบฟอร์ม J.K 69 พร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ MITI หรือสาขาของ MITI ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ประสงค์จะน�าเข้า

      สถานที่ติดต่อ :  Import and Export Control Division

                         2nd Floor, Block 10a

                         Government Office Complex

  Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur, Malaysia

   Tel : 602-6203 3022 (General Line)

                         Fax : 603-6201 3012/4806

ที่มา : MITI
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รำยกำรสินค้ำควบคุมซึ่งจะต้องมีใบอนุญำตน�ำเข้ำ (Import Permit License : AP)
ภำยใต้ Customs Order 1998 (Prohibition of Import) และ Customs Act 1967

เงื่อนไขและขั้นตอนการยื่นขอใบ AP (Approved Permit)
1. บริษัทจะต้องจดทะเบียนกับ Companies Commission of Malaysia
2. บริษัทต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร (Application Form) พร้อมด้วยเอกสาร ได้แก่
   2.1  แบบฟอร์มศุลกากร (Customs Form JK69) 
   2.2  เอกสารบันทึกความเข้าใจ (Memorandum) และ Article of Association (M & A) 
   2.3  แบบฟอร์ม 24 (Form 24) : ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
   2.4  แบบฟอร์ม 49 (Form 49) : ข้อมูลกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ เลขานุการของบริษัท M & A  แบบฟอร์ม 24     
         และแบบฟอร์ม 49  

สินค้ำ เอกสำรเพิ่มเติมเฉพำะรำยสินค้ำ

ผลิตภัณฑ์อาหาร 
    แป้งท�าอาหารและแป้งท�า 
อาหารส�าหรับอุตสาหกรรม
 
    นม 

     น้�าตาลอื่นๆ (นอกเหนือ
จากน้�าตาลทรายบริสุทธิ์)

รายงานผลการทดสอบ (Test Report) ที่ออกโดย SIRIM และใบแจ้งราคาสินค้า 
(Invoice)

ใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ และใบแจ้งราคาสินค้า

ใบแจ้งราคาสินค้า และตัวอย่างน้�าตาล

เครื่องจักรหนัก
   

   Prime Mover

  
    เครื่องถ่ายเอกสาร
    ขาว-ด�า  
    สี
 
 
 
    เครื่องผลิตคอมแพกดิสก์
และเครื่องจักรผลิตแผ่นดิสก์
แบบดิจิตอล (CD & DVD)

    Magnetic Tape

    หมึกพิมพ์ (Toner)

    เหล็กกล้า (แบบแผ่น 
แบบท่อ และแบบยาว)

    เคมีภัณฑ์

    หมวกกันน็อค
 
    สายเคเบิล

ใบรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าจากประเทศผู้ส่งออก (เคร่ืองจักรต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี)   
แคตตาล็อกและภาพถ่าย บันทึกการน�าเข้า และใบแจ้งราคาสินค้า 

ใบรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าจากประเทศผู้ส่งออก (Prime Mover ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี)   
จดหมายจาก Commercial Vehicles Licensing Board และใบแจ้งราคาสินค้า 

แคตตาล็อกฉบับจริง และใบแจ้งราคาสินค้า
ใบสมัคร (Application Form) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ส�าเนาบัตรประชาชน
ของผู้ยื่นแบบฟอร์ม สถานที่ตั้งและใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงาน
ท้องถิ่น แผนผังส�านักงาน สถานที่ตั้งของห้องพิเศษ แคตตาล็อกของ
เครื่องถ่ายเอกสารแบบสี ใบแจ้งราคาสินค้า
 
แคตตาล็อกฉบับจริง ใบอนุญาตผลิตออกโดย  MIDA  ใบอนุญาตผลิตออกโดย
กระทรวง Domestic Trade, Cooperative and Consumerism ใบอนุญาตการ
ผลิตและจัดจ�าหน่ายฟิล์มจาก FINAS สถานที่ตั้งและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
จากหน่วยงานท้องถิ่น  แผนผังส�านักงาน  แผนที่ตั้งของห้องพิเศษ  ใบแจ้งราคา
สินค้า แคตตาล็อกของเครื่องจักร และ Exclusive Rights Agreement กับบริษัท 
(Recording Company) ท้องถิ่นและต่างประเทศ  

รายชื่อผู้ซื้อ และใบแจ้งราคาสินค้า

รายชื่อผู้ซื้อ และใบแจ้งราคาสินค้า

ใบอนุญาตการผลิต หรือ Warehouse Manufacturing License ใบสมัคร 
ใบแจ้งราคาสินค้า/สัญญาขาย/ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อจากลูกค้าส�าหรับศูนย์การ
ให้บริการและผู้ค้า และ Stockists

Chemical Weapon Convention (CWC) และใบแจ้งราคาสินค้า

รายงานผลทดสอบ (Test Report) ออกโดย SIRIM และใบแจ้งราคาสินค้า

จดหมายจาก Malaysia Manufacturer of Cable and Wire Association  
(MECWA) และใบแจ้งราคาสินค้า 

ที่มา : MITI
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 ใบสมัคร (Application Form) ส�าหรับการน�าเข้าเหล็กกล้า เครื่องถ่ายเอกสารแบบสี และ เครื่องจักรผลิต 

แผ่นดิสก์สามารถ Download ได้จาก Website ของ MITI และแผนกให้บริการ (ชั้น 2) ของ MITI

        Customs Form JK69 สามารถรับได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ :

          Syarikat Percetakan Nasional (M) Bhd.

          Jalan Chan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur

          Tel : +603-922-12022

          Fax : +603-922-20690  

 

  สถานที่ยื่นใบสมัคร :

          Ministry of International Trade and Industry (MITI)

          Import & Export Control Section

         2nd Floor, Block 10

          Government Office Complex

          Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur

          Tel : +603-6203-3022

          Fax : +603-6201-3012

รำยกำรสินค้ำที่รัฐบำลมำเลเซียห้ำมน�ำเข้ำยกเว้นแต่จะมีใบอนุญำตน�ำเข้ำ 

(Import Licensing / Import Permit) จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ไข่ในเปลือกหอย   

เนื้อสัตว์ กระดูก บางส่วนของสัตว์และสัตว์ปีก

สัตว์มีชีวิต

วัตถุระเบิดและดอกไม้ไฟ

แขนเทียม ปืนของเล่น ปืน

เสื้อกันกระสุน หมวกกันน๊อคที่เป็นเหล็ก และส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าเพื่อเป็นเครื่องป้องกัน

ดินและแมลง รวมทั้งแมลงมีชีวิต หนู หอยทาก  

ยานยนต์

ผ้าบาติก

ข้าวสาร ข้าวเปลือก และผลิตภัณฑ์ข้าว

ขัณฑสกรและเกลือของขัณฑสกร

ปลามีชีวิต

น้�ามันและไขมันจากสัตว์

ยาก�าจัดศัตรูพืชทางการเกษตรและในครัวเรือน

วัตถุเป็นพิษและของเสียที่เป็นอันตราย

ปะการังมีชีวิตหรือตาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์ส�าหรับการต้มเบียร์ภายในบ้าน

ผลิตภัณฑ์ยา

พืชและส่วนของพืช และผลิตภัณฑ์จากพืช

ที่มา : กรมศุลกากรมาเลเซีย
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ตัวอย่างกฎระเบียบสินค้าบางประเภทของมาเลเซีย

 1. กฎระเบียบกำรวำงจ�ำหน่ำย/น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

 กำรแจ้ง (Notification) กำรวำงจ�ำหน่ำย/น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงในมำเลเซีย

 ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางในมาเลเซยีจะถกูก�ากบัดแูลโดยกฎระเบียบ Control of Drugs and Cosmetic Regulations 

1984  โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป บริษัทที่รับผิดชอบในการวางขายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในตลาด

มาเลเซียจะต้องด�าเนินการลงทะเบียนโดยแจ้ง (Notify) แก่ Director of Pharmaceutical Services (DPS) ผ่าน  

National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB) ก่อนทีจ่ะท�าตลาด ผลติ น�าเข้า หรอืขายส่งผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง 

หลังจากนัน้ บริษทัผูส่้งออกต้องท�าหนงัสอืมอบอ�านาจ (Letter of Authorization) ให้แก่บรษิทัผูน้�าเข้าเพือ่ไปจดทะเบยีน 

สินค้ากับ NPCB (การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จะมีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้ โดย NPCB จะใช้เวลาในการด�าเนินการ

มากที่สุดคือ 30 วัน ซึ่งค่าธรรมเนียมในการแจ้งจดทะเบียนคือ 50 ริงกิตต่อสินค้า) ข้อก�าหนดดังกล่าวของมาเลเซีย

เป็นการด�าเนนิการตาม ASEAN Cosmetic Directives1 ส่วนการเฝ้าระวงัหลงัจากวางตลาด (Post Market Surveillance) 

ผลิตภัณฑ์จะด�าเนินการโดย NPCB อนึ่ง บริษัทผู้น�าเข้าสามารถแจ้ง (Notify) หรือลงทะเบียนกับ NPCB ผ่านทาง 

On-Line ผ่านระบบ Quest3 ซึ่งอยู่ใน Website ของ NPCB (www.bpfk.gov.my)

รำยกำรสินค้ำที่ต้องมีใบอนุญำตส่งออก (Export Licensing / Export Permit) 

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

สัตว์หรือนกใดๆ ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ปีก ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม หรือชิ้นส่วนใดๆ ของสัตว์ดังกล่าว

สัตว์มีชีวิตสายพันธุ์วัว

สัตว์ปีก

เนื้อวัว

หอยแครง

พืช และกล้วยไม้

ผักสดแช่เย็น/แช่แข็งที่มีน้�าหนักเกินกว่า 3 กิโลกรัมต่อ Consignment

เมล็ดปาล์มและผลปาล์ม

เสื้อผ้าและอุปกรณ์ทางทหาร

อาวุธและกระสุนปืน

โบราณวัตถุตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายของมาเลเซีย

น้�าตาล

ข้าว

ปะการังมีชีวิตหรือตายแล้ว

กุ้งสด  ปลามีชีวิต

ที่มา : กรมศุลกากรมาเลเซีย

1มาเลเซียได้น�าข้อก�าหนดของ ASEAN Cosmetic Directive มาปรับไว้ใช้ใน Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia  
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 กำรออกใบอนุญำต (Licensing)

 กฎระเบียบ Control of Drugs and Cosmetic Regulations 1984 ก�าหนดให้บริษัทที่ต้องการผลิต น�าเข้า  

หรือขายส่งผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางที่ได้จดทะเบียน2 ไว้แล้ว (Registered Products) จะต้องมีใบอนุญาตการผลิต  

(Manufacturer’s License) ใบอนุญาตน�าเข้า (Import License) หรือใบอนุญาตขายส่ง (Wholesaler’s License)   

โดยหน่วยงาน Licensing Unit Centre for Compliance and Licensing (CCL) จะเป็นผู้ด�าเนนิการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบั 

การออกใบอนุญาตเหล่าน้ี ใบอนุญาตการผลิตจะอนุญาตให้ผู้ผลิตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และขายโดยผู้ค้าส่งได้  

หรือป้อนผลิตภัณฑ์จากสถานท่ีตั้งได้ ใบอนุญาตน�าเข้าจะอนุญาตให้มีการน�าเข้าหรือขายโดยผู้ค้าส่งได้ หรือป้อน 

ผลติภัณฑ์ทีจ่ดทะเบยีนแล้วจากสถานทีต่ัง้ได้  ใบอนญุาตค้าส่งจะอนญุาตให้มกีารน�าเข้าโดยผู้ค้าส่งหรอืป้อนผลติภณัฑ์

ที่จดทะเบียนแล้วจากสถานที่ตั้งได้ ทั้งนี้ แบบฟอร์มส�าหรับการยื่นขอใบอนุญาต (Form BPFK-413) ทั้งสามประเภท

สามารถ Download ได้จาก www.bpfk.gov.my (เลือกหัวข้อ Form) โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆ ประกอบตาม

ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแล้วส่งไปที่

 กำรเฝ้ำระวังหลังจำกกำรวำงตลำดผลิตภัณฑ์ 

  เจ้าหน้าที่จะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1) การกลั่นกรองส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และข้อมูล  

  2) การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือไม่  

  3) การเก็บตัวอย่าง การทดสอบและเฝ้าติดตามความสอดคล้องของฉลาก  

  4) การตรวจสอบสถานที่ตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบ ASEAN Guidelines for Cosmetic   

      Good Manufacturing Practice

  5) การไต่สวนข้อร้องเรียน

  6) การตักเตือนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียน

  7) การติดตามปฏิกิริยาทางลบจากผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

  8) การเฝ้าติดตามการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

2 ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน (Registered Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ (Approved) จาก Drug Control Authority (DCA)  ส�าหรับขาย/ใช้ในมาเลเซีย  

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการประเมินและทดสอบในแง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนก็จะมีหมายเลขจดทะเบียนที่

จะต้องพิมพ์บนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์
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 กฎหมำย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ประกอบด้วย Poison Act 1952 and Regulations (Act 366),  Sale of Drugs Act 1952 (Act 368) Dangerous 

Drug Act 1952 and Regulations (Act 234), Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984 นอกจากนี้  

ผู ้ผลิตก็ถูกก�าหนดให้ด�าเนินการผลิตให้สอดคล้องกับหลักการของ Good Manufacturing Practice (GMP)  

ส่วนผู้น�าเข้าและผู้ค้าส่งก็ถูกก�าหนดให้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการของ Good Distribution Practice (GDP) 

 กำรติดฉลำก

 บรษิทัหรอืผูร้บัผดิชอบในการวางจ�าหน่ายเครือ่งส�าอางในตลาดจะต้องตดิฉลากผลิตภณัฑ์ตามข้อก�าหนดทีร่ะบุ

ไว้ในภาคผนวก 1 ส่วนที่  7 ของ Cosmetic Labelling Requirements ของ Guidelines for Control of Cosmetic 

Products in Malaysia โดยตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้จะปรากฏอยู่ในบรรจุภัณฑ์ด้านนอก (Outer Packaging) ของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง หรือบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ (Immediate Packaging) เครื่องส�าอาง 

   ชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง และการท�างานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (Function) เว้นแต่จะมีความชัดเจน 

   จากตัวผลิตภัณฑ์

   วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง เว้นแต่จะมีความชัดเจนจากตัวผลิตภัณฑ์

   รายการส่วนผสมทั้งหมด โดยเรียงล�าดับตามน�้าหนักลงมา

   ประเทศผู้ผลิต และ Batch Number ของผู้ผลิต

   ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการวางผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายภายในประเทศ

   ส่วนประกอบตามน�้าหนักหรือปริมาณ

   วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง (เช่น เดือนและปี หรือวัน-เดือน-ปี) โดยระบุค�าน�าหน้าว่า 

   “Expiry Date” หรือ “Best Before”

   ระบุข้อมูล/ข้อควรระวังในการใช้ หรือค�าเตือนในการใช้

   ในกรณีท่ีขนาด รูปร่าง และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ท�าให้ไม่สามารถวางข้อก�าหนดต่างๆ ข้างต้นได้  

   ก็อาจ ใช้แผ่นพับ ใบปลิว  แผ่นป้าย กระดาษพับ เป็นต้น

   ภาษาท่ีใช้ที่ฉลากจะเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาประจ�าชาติ และ/หรือภาษาที่เป็นที่เข้าใจของ 

   ผู้บริโภคในตลาดที่วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

 Unit Kewangan,

 Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan

 Lot 36, Jalan Universiti

 46200 Petaling Jaya, Selangor

 ภายหลังช�าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว (1,000 ริงกิต ส�าหรับการขอใบอนุญาตการผลิต และ 500 ริงกิต ส�าหรับ

ใบอนุญาตน�าเข้าและใบอนุญาตผู้ค้าส่ง) และหากเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาด�าเนินการ 4 วัน ทั้งนี ้

ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี (1 มกราคม-31 ธันวาคมของปีนั้นๆ) ส�าหรับใบอนุญาตการผลิตและใบอนุญาตน�าเข้า ส่วน 

ใบอนุญาตผู้ค้าส่งมีอายุ 1 ปี (เริ่ม 1 กรกฎาคม-30 มิถุนายนของปีถัดไป)
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 2.  กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรวำงจ�ำหน่ำย/น�ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ The Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984  

ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน National Pharmaceutical Contral Bureau (NPCB) และ Drug Control  

Authority (DCA) โดยผูใ้ดทีต้่องการผลติ จ�าหน่าย/ขาย น�าเข้าและบรหิารจดัการผลติภณัฑ์ดงักล่าวจะต้องจดทะเบยีน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและต้องมีใบอนุญาตที่ออก (ในการผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า) โดย DCA

 ในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่น�าเข้ามาวางจ�าหน่ายในมาเลเซียนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้

   มีใบรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Pharmaceutical Product) หรือ

   มี Certificate of Free Sale

   ได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices)  ในปัจจุบัน

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดในแง่วัตถุดิบ การทดสอบ (Stability 

Testing) และผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นไม่สามารถน�ามาใช้อ้างในเรื่องการรักษาโรคหรือ

ป้องกันโรคได้ แต่จะอ้างได้เฉพาะในแง่การท�างานของสารนั้นในร่างกาย หรืออาจอ้างได้เฉพาะเรื่องส่วนประกอบ 

(Active Ingredients) แต่ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์  

ตัวอย่ำงรำยกำร/กลุ่มสินค้ำผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง

 ครีม อิมัลชัน โลชั่น เจล และน�้ามันส�าหรับผิว (มือ ใบหน้า เท้า ฯลฯ )

 มาร์คหน้ากาก

 รองพื้น ( ของเหลว  ผง )

 ผงแต่งหน้า (หลังการอาบน�้า) ผงอนามัย

 สบู่อาบน�้า  ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ฯลฯ

 น�้าหอม  โคโลญ

 อุปกรณ์ส�าหรับเตรียมอาบน�้า  เกลือ โฟม น�้ามัน เจล 

 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย

 ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เช่น 

    - ผลิตภัณฑ์ส�าหรับย้อมยืดผม-ตกแต่งทรงผม  แชมพู  ครีมนวดผม 

    - ผลิตภัณฑ์โกนหนวด  ครีม โฟม  โลชั่น 

    - ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแต่งหน้า ท�าความสะอาดใบหน้า  

 ผลิตภัณฑ์ส�าหรับดูแลฟัน ปาก เล็บ 

 ผลิตภัณฑ์อนามัยส�าหรับใช้ภายนอก
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 กำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม บุคคลท่ีจะจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นบริษัทท้องถิ่นโดยเข้าไป 

จดทะเบียนกับหน่วยงาน Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) หรือ Malaysia Registrar of Business (ROB) กรณี

ผูย้ืน่ขอจดทะเบยีนผลติภณัฑ์อาหารเสรมิไม่ใช่เจ้าของผลติภณัฑ์นัน้ กจ็ะต้องได้รบัมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อกัษร

จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้ถือ (Holder) ใบรับรองการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบส�าหรับเรื่องต่างๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์  โดยหากยื่นจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม  

Quest3 ผ่าน www.bpfk.gov.my ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีได้รับการจดทะเบียนจะมีอายุ 5 ปี การต่ออาย ุ

การจดทะเบยีนผลติภัณฑ์ดงักล่าวควรจะด�าเนินการไม่ช้ากว่า 6 เดอืนก่อนทีก่ารจดทะเบียนจะหมดอาย ุส่วนใบอนญุาต 

น�าเข้ามีอายุ 1 ปี และต่ออายุได้ทุกปี

วิธีกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมท่ีน�ำเข้ำมำ

วำงจ�ำหน่ำยในมำเลเซีย

เอกสำรส�ำหรับส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม (ท่ีได้รับ

กำรจดทะเบียนแล้ว) เพ่ือกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร

1. Product Validation (ต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง)

2. ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

(Administration Data and Product Information) และ

สูตรของผลิตภัณฑ์ (Product Formula) ซึ่งใช้เอกสาร

ดังนี้

 Batch Manufacturing Formula

 In Process Quality Control

 Finished Product Specification Stability Data

 Label (Mock Up) for Immediate Container

 Label (Mock Up) for Outer Carton Certificate of  

  Free Sale (CFS)

 Good Manufacturing Practice Certificate (GMP)

 จดหมายมอบอ�านาจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

 Letter of Acceptance from Contract Manufacturer

 Protocol of Analysis

 Certificate of Analysis

 ใบอนุญาตน�าเข้า (Import Permit)

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จ�านวนอย่างน้อย 6 ชุด โดย

  แต่ละชุดไม่น้อยกว่า 200 กรัม

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้องถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อดั้งเดิม   

  (Driginal Packaging) และติดฉลาก

 ใบรับรองการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis)

 วันหมดอายุของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้องอย่างน้อย 

  1 ปี นับจากวันที่ยื่นส่งตัวอย่าง

 ส�าเนาการช�าระเงิน (Payment Voucher)

 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้องมาจากโรงงานผลิตเดียวกันกับ

  ที่ระบุใบยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์

ค่ำด�ำเนินกำร ค่ำวิเครำะห์ รวมค่ำธรรมเนียม

ทั้งหมด

1,000 ส่วนประกอบ 1 ตัว (Single Active Ingredient) : 1,200 2,200

1,000 สว่นประกอบ 2 ตัว หรือมากกว่า (Two or More Ative Ingredients)  : 2,000 3,000

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
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 กำรช�ำระค่ำธรรมเนียม

 การช�าระค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์ ซ่ึงเมื่อด�าเนินการเสร็จแล้วจะได้ใบเสร็จออกมาก็ให้พิมพ์ใบเสร็จไว้ 

ซึ่งจะแนบไปกับตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบในห้องปฏิบัติการ กรณีช�าระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารก็ให้

สั่งจ่ายไปที่ “Biro Pengawalan Farmaseutikal” แล้วส่งไปยังที่อยู่ ดังนี้

  Administrative Unit

  National Pjarmaceutical Control Bureau

  Jalan Universiti

  PO Box 319

  46730 Petaling Jaya

  Selangor, Malaysia

 3. กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำรถยนต์มือสอง

 มาเลเซียอนุญาตให้น�าเข้ารถยนต์ (ทั้งใหม่และ

รถยนต์มอืสอง) จากต่างประเทศได้ โดยรถยนต์นัน้ต้อง

มีอายุน้อยกว่า 5 ปี (นับตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียน) โดย 

ผู้ที่สามารถน�าเข้ารถยนต์ได้มี 4 กลุ่ม คือ คนมาเลเซีย

ทีท่�างานในต่างประเทศแล้วน�ารถทีใ่ช้แล้วกลบัเข้ามาใน

มาเลเซีย คนต่างชาติ (Expatriate)  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

น�าเข้า [ซึง่ต้องขอใบอนญุาตน�าเข้า (Import License หรอื 

Approved Permit : AP) จากกระทรวงการค้าระหว่าง

ประเทศและอุตสาหกรรม (MTI)] และผู้เข้ามา พ�านัก

ระยะยาวในมาเลเซีย (Malaysia My Second Home)  

 รถยนต์ทีม่าเลเซยีอนญุาตให้น�าเข้า  ประกอบด้วย

   รถยนต์ส�าหรับขนส่งผู้โดยสารตั้งแต่ 10 คน     

ขึ้นไป (HS 87.02)

   รถยนต์ส�าหรับขนส่งผู้โดยสารน้อยกว่า 10  

คนลงมา (ยกเว้นรถ Go-Karts และรถพยาบาล)

 4. กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดแยก (Grading) 

กำรบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และกำรติดฉลำก 

(Labeling) ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

 สหพันธ์การตลาดเพื่อการเกษตรกรรม (Federal  

Agricultural Marketing Authority : FAMA) ได้ออก 

กฎระเบยีบเกีย่วกบัการคดัเกรด (Grading) การบรรจภุณัฑ์  

(Packaging) และการตดิฉลาก (Labeling) หรอืทีเ่รยีกว่า  

GPL Regulations โดยก�าหนดให้ผู้ส่งออก ผู้น�าเข้า   

ผูค้้าส่ง และผูค้้าปลกีผลผลติทางการเกษตรทีว่างตลาด

ในมาเลเซยีปฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักล่าวก่อนทีจ่ะน�า

ผลผลิตทางการเกษตรวางในตลาดมาเลเซีย GPL  

       HS 8703.10.900

         HS 8703.21 (ยกเว้น 8703.21.100, 8703.21.500)

  HS 8703.22 (ยกเว้น 8703.22.100)

       HS 8703.22 (ยกเว้น 8703.22.100)

       HS 8703.23 (ยกเว้น 8703.23.100)

       HS 8703.24 (ยกเว้น 8703.24.100)

       HS 8703.31 (ยกเว้น 8703.31.100)

       HS 8703.32 (ยกเว้น 8703.32.100)

       HS 8703.33 (ยกเว้น 8703.33.100)

       HS 8703.90 (ยกเว้น 8703.90.100)

   รถยนต์ส�าหรับขนส่งสินค้า (HS 87.04)

 อย่างไรก็ตาม มาเลเซียจะห้ามน�าเข้ารถยนต์ 

มือสอง (รถยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ขนส่งผู้โดยสาร

รถจักรยานยนต์)  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 (2016) 

เป็นต้นไป  และ Franchise AP จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 (2020)
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ใช้บังคับผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย ผัก (73 

ชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง หอมหัวใหญ่ บล็อคโคลี่ เห็ด  

พริก  ขิง  ข้าวโพด ถั่วฝักยาว กะหล�่าปลี  ดอกกะหล�่า  

ฟักทอง แครอท หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง ตะไคร้ 

แตงกวา) ผลไม้ (56 ชนิด เช่น องุ ่น แอพริคอต  

อะโวคาโด มะละกอ  เชอร์รี  ทุเรียน แอปเปิล ฝรั่ง  

กีวี อินทผาลัม ลางสาด ส้ม ลิ้นจี่ ขนุน มังคุด ลูกแพร์ 

พีช พลัม เงาะ สตรอว์เบอร์รี่ แตงโม เป็นต้น ดอกไม้ 

(6 ชนิด เช ่น ดอกเก็กฮวย กล ้วยไม ้ กุหลาบ  

ดอกคาร์เนชั่น เป็นต้น) ถั่ว (2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดถั่วลิสง

ถั่วลิสงสดทั้งเปลือก) ล�าอ้อย   มะพร้าว   และธัญพืช  

(เมล็ดกาแฟ)

กำรคัดเกรด กำรบรรจุภัณฑ์ กำรติดฉลำก

 การคัดเกรดต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของมาเลเซีย (Malaysia 
Standards : MS)
 ผลผลิตน�าเข้าที่ยังไม่ได้

มาตรฐานของมาเลเซียก�ากับต้อง
ผ่านการคัดเกรดตามมาตรฐานของ
ประเทศต้นก�าเนิด
 ผลผลิตที่ยังไม่มีมาตรฐานของ

มาเลเซียหรือมาตรฐาน
การคัดเกรดของประเทศต้นก�าเนิด
ก�ากับต้องผ่านการคัดเกรดตาม
มาตรฐานเฉพาะที่ก�าหนดโดย 
FAMA เป็นครั้งๆ ไป

 จะต้องเป็นขนาดที่สามารถบรรจุ
ผลผลิตลงในบรรจุภัณฑ์ได้พอดี
 จะต้องบรรจุผลผลิตทางการเกษตร

ที่มีชนิดและเกรดเดียวกัน
 จะต้องมีน้�าหนักไม่เกิน 30 

กิโลกรัม
 จะต้องผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ

สุขอนามัยและความทนทาน 
สามารถปกป้องผลผลิตทางการเกษตร
จากความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นระหว่างการจัดการและขนส่งได้
สูงสุด
 จะต้องท�าจากวัสดุที่ไม่ท�าให้

รูปลักษณ์และคุณภาพของผลผลิต
ทางการ เกษตรเสียหาย
 หากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่น�ากลับมา

ใช้ใหม่จะต้องปราศจากฉลากหรือ
ร่องรอยต่างๆ ของบรรจุภัณฑ์เดิม 

 ฉลากที่ใช้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ควรเป็น
ดังนี้

- ขนาดของฉลากจะต้องไม่เล็กกว่า 
11 x 7 เซ็นติเมตร

-  สามารถติดได้แน่นและเห็นได้
ชัดเจน

- จะต้องมีข้อความ ดังนี้
-- ช่ือและท่ีอยู่ของบริษัทผู้น�าเข้า/ 

ผู้ส่งออก/ตัวแทนจ�าหน่าย/ผู้ผลิต/
ผู้จัดจ�าหน่าย หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

-- ชื่อเรียกโดยทั่วไปของผลผลิต
-- มาตรฐานการคัดเกรดผลผลิต 
-- ขนาดของผลผลิต 
-- ประเทศต้นก�าเนิด 
-- น้�าหนักของบรรจุภัณฑ์ 
--  ผลผลิตทางการเกษตรของ

มาเลเซียที่ส่งออกไปยังประเทศอื่น
ต้องมีค�าว่า “Product of Malaysia”
 ข้อก�าหนดในการพิมพ์รายละเอียด

ของฉลากเพื่อให้อ่านได้ง่ายและมี
ความทนทาน มีดังนี้

- ขนาดของตัวหนังสือจะต้อง
ไม่เล็กกว่า 20 พอยท์ 
- ผลผลิตที่จ�าหน่ายในตลาด

มาเลเซียต้องพิมพ์ด้วยภาษามาเลย์และ
อาจใส่ค�าแปลในภาษาอ่ืนๆ ด้วยก็ได้ 

- ผลผลิตเพื่อส่งออกต้องพิมพ์ด้วย
ภาษาอังกฤษและอาจใส่ค�าแปลใน
ภาษาอื่นๆ ด้วยก็ได้ 

- ผลผลิตท่ีน�าเข้าจากประเทศอ่ืน
มายังมาเลเซียต้องพิมพ์ด้วยภาษามาเลย์
และอาจใส่ค�าแปลในภาษาอ่ืนๆ ด้วยก็ได้
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เกรด คุณสมบัติ เกณฑ์ที่ยอมรับได้สูงสุด

Premium ความสุกของผลผลิต 

ความสด ความสะอาด

ขนาดผลผลิตเท่ากัน  ความสุกระดับเดียวกัน

ไม่มีต�าหนิและความเสียหาย

ความสุก : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3%

ความสด : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%

ความเสียหาย : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3%

ต�าหนิ : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3%

ขนาดผลผลิต : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%

1 ความสุกของผลผลิต  

ความสด ความสะอาด 

ขนาดผลผลิตเท่ากัน ความสุกระดับเดียวกัน 

ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีต�าหนิและความเสียหาย 

ความสุก : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

ความสด : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

ความเสียหาย : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

ต�าหนิ : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

ขนาดผลผลิต : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

2 ความสุกของผลผลิต  

ความสด ความสะอาด 

ขนาดผลผลิตเท่ากัน ความสุกระดับเดียวกัน  

ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีต�าหนิและความเสียหาย 

ความสุก : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% 

ความสด : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% 

ความเสียหาย : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% 

ต�าหนิ : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% 

ขนาดผลผลิต : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% 

 5. กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

 มาเลเซียได้ก�าหนดกฎระเบียบการน�าเข้านมและผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ Animal Rules, 1962 โดยมีการปรับปรุง

แก้ไขเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2557 (โดย Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture and  

Agro-Based Industry) 

กฎระเบียบ รำยละเอียด

ใบอนุญาตน�าเข้า 

(Import Permit)

นมและผลิตภัณฑ์นมที่จะส่งเข้ามายังมาเลเซียจะต้องมีใบอนุญาตน�าเข้า (Import 

Permit) ซึ่งออกโดยหน่วยงาน Malaysian Quarantine and Inspection Services 

Department (MAQIS)  

ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ 

(Veterinary Health 

Certification)

นมและผลิตภัณฑ์นมในแต่ละ Consignment ที่ส่งเข้ามามาเลเซียจะต้องมีใบรับรอง

สุขอนามัยสัตว์ (Veterinary Health Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษที่ลงวันที่ภายใน 7 

วันที่ส่งออกและลงนามหรือรับรอง โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

ปศุสัตว์ของรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ประเทศแหล่งก�าเนิดหรือส่วนของประเทศหรือจังหวัดของประเทศแหล่งก�าเนิด

ปราศจากโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยและโรคไวรัสร้ายแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ก่อนและจนกระทั่งถึงวันที่ที่มีการส่งออก

2. นมและผลิตภัณฑ์นมมาจากฝูงสัตว์ซึ่งเลี้ยงในประเทศหรือส่วนหนึ่งของประเทศ

ในช่วงระหว่าง 12 เดือนล่วงหน้าก่อนที่จะส่งออก
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ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ 

(Veterinary Health 

Certification)

3. ฟาร์มของประเทศแหล่งก�าเนิดได้รับการรับรองว่าปราศจากวัณโรคและโรค 

บรูเซลโลซิส (Brucellosis)

4. สัตว์จะต้องมีสุขภาพดีและปราศจากสัญญาณการติดเชื้อหรือปนเปื้อนโรค 

(รวมทั้งเชื้อปาราสิต) ในช่วงเวลาที่รีดนม

5. นมและผลิตภัณฑ์นมผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุในโรงงานซึ่งได้รับการ

รับรองส�าหรับการส่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ส่งออก (ชื่อ ที่อยู่ 

และหมายเลขการจัดตั้งโรงงาน และ batch/lot number และวันผลิตจะต้องระบุไว้

อย่างชัดเจนในใบรับรอง)

6. นมและผลิตภัณฑ์นมจะต้องผ่านกระบวนการผลิต บรรจุ และเก็บไว้ภายใต้

เงื่อนไขสุขอนามัยและไม่มีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย เจือสี หรือสิ่งตกค้าง หรือ

สารแปลกปลอมหรือวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมท้ังเมลามีนและมีการระมัดระวัง 

ล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิต การบรรจุ 

การเก็บรักษา และการถือจับก่อนที่จะส่งออก

7. นมและผลิตภัณฑ์นมจะต้องด�าเนินกระบวนการ ดังนี้

    7.1  กรณีที่นม หรือครีมส�าหรับการบริโภคของมนุษย์ : นมจะได้รับการผ่าน

ความร้อน (นม UHT) อย่างต่�าที่อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 วินาที หรืออุณหภูมิสูงแบบปกติ 72 องศาเซลเซียส (นมพาสเจอร์ไรส์) 

(HTST) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วินาทีส�าหรับนมที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 หรือ

จะต้องผ่าน HTST เป็นระยะเวลา 2 เท่าส�าหรับนมที่มีค่า pH 7 หรือมากกว่า  

    7.2 นมส�าหรับการบริโภคของสัตว์ที่อาจจะผ่านอุณหภูมิแบบ HTST เป็นระยะ 

เวลา 2 เท่าหรือผ่านอุณหภูมิ HTST แบบปกติหรือ UHT จะต้องด�าเนิน การควบคู่กับ

physical treatment เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งค่า pH 5 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 

หรือเพ่ิมการผ่านความร้อนอีกอย่างน้อย 72 องศาเซลเซียสควบคู่กับการดูดความช้ืน

8. กรณีนมหรือผลิตภัณฑ์นมใช้ส�าหรับการบริโภคของมนุษย์ก็จะต้องเป็นประโยชน์

ต่อสุขภาพและเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์

9. การระมัดระวังล่วงหน้าที่จ�าเป็นจะต้องด�าเนินการเพื่อจะป้องกันการปนเปื้อน

นมและผลิตภัณฑ์นมจากเชื้อโรค

การขนส่งและสถานที่ส่งมา

ถึง (landing place)

นมและผลิตภัณฑ์นมที่ส่งมายังมาเลเซียในแต่ละ Consignment จะต้องขนส่งทาง

เรือหรือเครื่องบินหรือยานพาหนะใดๆ ที่ขนส่งโดยตรงมายังสถานที่ตั้งในมาเลเซีย

ที่ได้ก�าหนดไว้

เงื่อนไขอื่นๆ โรงงานผลิตหรือบรรจุจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยกรมปศุสัตว์ของ

มาเลเซียก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบหากมีความจ�าเป็น  โดยผู้น�าเข้าจะต้องรับผิดชอบ

ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : โรงงานจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์และ JAKIM
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การติดฉลากผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์นมที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคควรระบุไว้อย่าง

ชัดเจนและติดฉลาก (สีแดง) ว่า “ไม่เหมาะสมส�าหรับการบริโภคของมนุษย์ (“Unfit 

for Human Consumption”) หรือ “ห้ามใช้ส�าหรับการบริโภคของมนุษย์” (“Not for 

Human Consumption”) หรือ “ใช้ส�าหรับการบริโภคของสัตว์เท่านั้น” (for animal 

Use only”) หรือ “อาหารสัตว์เลี้ยง” (“Animal Feeds”)  หรือ  “Stock Feeds”

การระงับการน�าเข้า อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือ State Director ของกรมปศุสัตว์ของมาเลเซียอาจระงับ

การน�าเข้านมหรือผลิตภัณฑ์นมเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหากมีการแพร่ระบาดหรือ

สงสัยจะมีการแพร่ระบาดของโรคหรือกรณีที่การน�าเข้าฝ่าฝืนกับกฎระเบียบข้างต้น

 6. กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ปีก

     มาเลเซียก�าหนดกฎระเบียบในการน�าเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ประกอบด้วย โครงสัตว์ปีกแช่เย็น/แช่แข็ง   

สัตว์ปีกแช่เย็น/แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกแช่เย็น/แช่แข็ง ช้ินส่วนจากสัตว์ปีกแช่เย็น/แช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์จาก 

สัตว์ปีกที่ผ่านความร้อน ส�าหรับการบริโภคของมนุษย์ กฎระเบียบดังกล่าวเป็นการประกาศใช้ภายใต้ Section 8 ของ  

Animal Rules, 1962

หัวข้อ รำยละเอียด

ใบอนุญาตน�าเข้า (Import 

Permit)

แต่ละครั้งของการส่งมอบสินค้า  (Consignment) โครงสัตว์ปีก  ผลิตภัณฑ์ และ

ชิ้นส่วนจากสัตว์ปีก จะต้องมีใบอนุญาตน�าเข้าที่ออกโดยหน่วยงาน Malaysian 

Quarantine and Inspection Services Department (MAQIS)  มาประกอบควบคู่กัน

ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาในมาเลเซีย

การรับรองสัตว์ (Veterinary 

Certification)

การส่งมอบสินค้า (Consignment) แต่ละครั้งของโครงสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก 

และชิ้นส่วน จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยอย่างเป็นทางการจากสัตว์แพทย์เป็น

ภาษาอังกฤษที่ลงวันที่ภายใน 7 วัน ซึ่งออกโดยหน่วยงานปศุสัตว์ของรัฐบาลของ

ประเทศผู้ส่งออก เพื่อรับรองดังนี้

1. ประเทศ หรือส่วนหนึ่งของประเทศ หรือรัฐที่เป็นแหล่งก�าเนิดปราศจาก

โรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza) โรคไข้หวัดนก

ชนิดก่อโรคไม่รุนแรง (Low Pathogenic Avian Influenza)  และโรคนิวคาสเซิล เป็น

ระยะเวลา 12 เดือนก่อนและจนกระทั่งวันที่ส่งออกสินค้าดังกล่าว 

2. สัตว์ปีกมาจากฟาร์มที่จดทะเบียนซึ่งได้รับการรับรองว่าปราศจากโรคขี้ขาว 

โรคไทฟอยด์ โรคล�าไส้อักเสบ ที่เกิดจากเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella Pullorum, 

Salmonella Gallinarum และ Salmonella Enteritidis) กรณีเป็ดและห่านก็จะต้อง

ปราศจากโรคล�าไส้อักเสบจากเช้ือไวรัสและโรคตับอักเสบจากเช้ือไวรัส เป็นระยะเวลา 

12 เดือนก่อนที่จะส่งออก
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หัวข้อ รำยละเอียด

การรับรองสัตว์ (Veterinary 

Certification)

3. โครงสัตว์ปีก  ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน  ต้องมาจากสัตว์ปีกที่ผ่านการตรวจก่อนฆ่า 

(Ante-Mortem) และการตรวจซากเคร่ืองในภายหลังการฆ่า (Post Mortem) และพบว่า 

มีสุขภาพดีและปราศจากสัญญาณทางคลีนิคของการติดเชื้อหรือปน เปื้อนโรคใน

ช่วงเวลาที่มีการเชือดช�าแหละ

4. สัตว์ปีกจะถูกเชือดและผ่านกระบวนช�าแหละจากโรงงานที่ได้รับอนุมัติ (ชื่อ ที่อยู่ 

หมายเลขโรงเชือดและผ่านกระบวนการช�าแหละ วันเชือดช�าแหละ และวันผลิต 

จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในใบรับรอง) ซ่ึงได้รับการตรวจสอบและอนุมัติส�าหรับการส่งออก

โดย Department of Veterinary Services (DVS) ของมาเลเซีย และอยู่ภายใต้

การก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของประเทศผู้ส่งออก

5. เน้ือสัตว์ปีกจะต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานจุลชีววิทยา (Microbiological 

standards) ของมาเลเซีย และปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogen) สิ่งปนเปื้อน

และสิ่งตกค้าง

6. โครงสัตว์ปีก  ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและชิ้นส่วน  จะถูกทดสอบแบบสุ่มตัวอย่าง 

(random) ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและพบว่าปราศจากสิ่งตกค้างของ

ไนโตรฟูราน (nitro furans) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ

7. โครงสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและชิ้นส่วนที่ถูกห่อหุ่มจะต้องถูกเก็บแช่เย็นไว้

ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ถึง -4 องศาเซลเซียส หรือ แช่แข็งไว้ที่อย่างน้อย -18 

องศาเซลเซียส ณ โรงงานเชือดช�าแหละและผ่านกระบวนการที่ได้รับความเห็นชอบ

8. มีการเฝ้าระวังล่วงหน้า (precaution) ทุกครั้งๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน หรือมี

สิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์

การรับรองฮาลาล 1. แต่ละครั้งของการส่งมอบสินค้า (consignment) โครงสัตว์ปีก  ผลิตภัณฑ์จาก 

สัตว์ปีก และชิ้นส่วน จะต้องมีใบรับรองฮาลาลที่ออกหรือได้รับการรับรองและ 

ลงนามโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอ�านาจขององค์กรอิสลามจดทะเบียนในประเทศผู้ส่งออก 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานรับรองของมาเลเซียว่า กระบวนการ 

เชือดช�าแหละได้ถูกด�าเนินการตามพิธีกรรมมุสลิมและการเชือดช�าแหละ การแช่เย็น  

การแช่แข็ง การเก็บรักษา การขนส่ง และการกระท�าอื่นๆที่เชื่อมโยงกับการถือจับ  

(handling) และการส่งมอบสินค้าจะต้องด�าเนินการแยกออกจากกันส�าหรับสัตว์

แต่ละสายพันธุ์

2. ใบรับรอง มีรายละเอียด ดังนี้

    2.1  ชื่อ ที่อยู่ของการจัดตั้งโรงเชือดและกระบวนการช�าแหละ

    2.2  ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งมอบ (consignor) และผู้ส่งออก

    2.3  รายละเอียดสินค้า

จ�านวนสินค้า

วันที่ของการเชือด

วันส่งมอบ (date of dispatch)

ปริมาณสินค้า
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การขนส่งและสถานที่เทียบ

ท่า (landing place)

1. ยานพาหนะหรือห้องแช่เย็นส�าหรับใช้ขนส่งโครงสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและ

ชิ้นส่วนต้องถูกสุขอนามัยและมีอุณหภูมิระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียสส�าหรับแช่เย็น  

หรือ -18 องศาเซลเซียสส�าหรับแช่แข็ง

2. ยานพาหนะหรือห้องแช่เย็นส�าหรับใช้ขนส่งจะต้องใช้เฉพาะสินค้าฮาลาลเท่านั้น

และควรขนส่งเฉพาะสินค้าดังกล่าวเท่านั้น

3. แต่ละครั้งของการส่งมอบโครงสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเข้ามายังมาเลเซีย

ควรใช้ทางเรือหรือเครื่องบินหรือยานพาหนะใดๆที่มายังสถานที่เทียบท่า (landing 

place) โดยตรง หรือท่าเรือหรือสนามบินอื่นๆในมาเลเซีย

เงื่อนไขอื่นๆ 1.ผู้ยื่นขออนุญาตน�าเข้าโครงสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และชิ้นส่วนเข้ามายัง

มาเลเซียจะต้องเขียนหนังสืออย่างเป็นทางการส่งมายัง Director General of Veterinary  

Services Malaysia (DVS)  ผู้ยื่นขอต้องเป็นเอเย่นต์ท้องถิ่นหรือบริษัทที่ 

จดทะเบียนในมาเลเซียหรือมีฐานอยู่ในมาเลเซีย

2.DVS มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ 

ผู้ยื่นขออนุญาต (ผู้น�าเข้าหรือผู้ส่งออก) ไม่สามารถให้ข้อมูล/เอกสารตามที่ก�าหนด 

ไว้ได้ DVS ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือไม่อนุมัติให้น�าเข้าสินค้าดังกล่าว

3.โรงงานเชือดหรือกระบวนการช�าแหละสินค้าดังกล่าวเพื่อการส่งออกจะได้รับ

การตรวจสอบก่อนที่จะอนุมัติให้ความเห็นชอบ  โดยเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการตรวจ

สอบโรงงานจะมาจาก DVS  และ Islamic Affairs Department Malaysia  และผู้ที่

เกี่ยวข้องจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

4.โรงงานเชือดหรือกระบวนการช�าแหละที่จดทะเบียนและได้รับอนุมัติเห็นชอบ 

จาก DVS แล้วจะถูกตรวจสอบ (หรือทบทวน) ทุกๆ 2 ปีและเมื่อต้องการเจ้าหน้าที่

ของมาเลเซียมีสิทธิ์จะกักกันหรือถอดถอนสถานะการอนุมัติ (approval status)  

จากการจดทะเบียนได้

5.แต่ละครั้งของการส่งมอบสินค้าโครงสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และชิ้นส่วนมายัง

มาเลเซียจะได้รับการตรวจสอบทางสัตวบาล (veterinary inspection) จาก DVS ณ 

จุดที่สินค้ามาถึง (disembarkation/point of entry) ในมาเลเซีย  หลังจากนั้นจะมีการ

สุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อน�ามาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซึ่ง DVS มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ 

ท�าลาย หรือกักกันสินค้าเหล่านั้นหากจ�าเป็น

การระงับการน�าเข้า อธิบดีของ DVS หรือ State Director of Veterinary Services Malaysia อาจระงับ

การน�าเข้าเมื่อใดก็ได้หากจ�าเป็นทั้งในลักษณะการระงับการน�าเข้าชั่วคราวหรือถาวร

ในกรณีที่มีระบาดของโรคหรือสงสัยจะเกิดโรคระบาดหรือการน�าเข้านั้นขัดกับกฎ

ระเบียบข้างต้น
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 สินค้าไทยท่ีส่งออกมาวางจ�าหน่ายในตลาดมาเลเซีย ควรมีเครื่องหมายฮาลาลที่ได้รับการรับรองจาก 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน JAKIM (Department of Islamic  

Development Malaysia)   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองฮาลาลของมาเลเซียแล้ว   อย่างไรก็ตาม   ผู้ประกอบการ 

ต่างประเทศสามารถขอใบรับรองฮาลาลจาก JAKIM ได้ แต่จะยื่นสมัครได้เฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส�าอาง

เท่านั้น  โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นขอตราฮาลาลของมาเลเซีย

ข้อก�ำหนดทั่วไปในกำรขอใบรับรองตรำฮำลำล

 

 ผู้ผลิต โรงงาน สถานที่ตั้ง หรือ โรงฆ่าสัตว์ ต้องผลิตสินค้าที่เป็นฮาลาลเท่านั้น 

 บริษัทซึ่งยื่นขอใบรับรองตราฮาลาลต้องมั่นใจถึงที่มาของส่วนผสม/วัตถุดิบ (ingredients) ทั้งหมดว่าเป็น 

 ฮาลาลและต้องเลือกผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับสัญญาย่อยซึ่งจัดส่งสินค้าที่เป็นฮาลาลเท่านั้นหรือมีใบรับรอง 

 ตราฮาลาลอยู่แล้วเท่านั้น

 บริษัทต้องมั่นใจว่าทุกขั้นตอนในการด�าเนินการขอใบรับรองตราฮาลาลเป็นไปตามคู่มือการขอใบรับรองตรา 

 ฮาลาลของมาเลเซีย

 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในกลุ่มของ SME ต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตราฮาลาลภายในองค์กรและ 

 แต่งตั้งผู้บริหารด้านอิสลามเพื่อตรวจสอบและสร้างความมั่นใจในการด�าเนินงานอย่างสอดคล้องกับขั้นตอน 

 การขอใบรับรองตราฮาลาล

 ก�าหนดให้มีคนงานที่เป็นมุสลิมและถือสัญชาติมาเลเซียอย่างน้อย 2 คน อยู่ในครัว/ส่วนที่รับผิดชอบ 

 ด้านการจัดการ/ดูแลกระบวนการผลิตอาหาร 

 ผลิตภัณฑ์ต้องสะอาดและไม่มีส่วนผสมที่ไม่เป็นฮาลาลตามกฎหมายอิสลามในระหว่างขั้นตอนการเตรียม  

 การจัดการ กระบวนการผลิต  การบรรจุภัณฑ์ หรือการขนส่ง

 อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในโรงงานต้องสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนตามกฎหมายอิสลาม และไม่เป็น 

 อันตรายต่อสุขภาพ
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 พาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้องเป็นพาหนะที่ใช้ส�าหรับการขนส่งสินค้าฮาลาลเท่านั้น

 ให้ความส�าคัญอย่างสูงสุดในเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์  พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง พื้นที่โรงงานและ 

 สิ่งแวดล้อม  และบริษัทต้องมีการปฏิบัติที่ดีของการผลิต

 ทรัพย์สินส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการบูชาทางศาสนาไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณที่ใช้ส�าหรับผลิตอาหาร

 แรงงานต้องมีศีลธรรมในการท�างานและการปฏิบัติด้านอนามัยที่ดีในขณะปฎิบัติงาน เช่น 

 -   แรงงานทุกคนต้องได้รับการฉีดยาตามที่ก�าหนดจากศูนย์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลทั้งก่อน 

  และหลังการจ้างงาน

 -  แรงงานทุกคนต้องรักษาสุขภาพอนามัยและความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 -  แรงงานที่เจ็บป่วยหรือได้รับความบาดเจ็บหรือมีแผลเปิดซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการผลิตต้องไม่ได้รับ 

  อนุญาตให้ท�างานจนกว่าจะหาย

 -   หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงระหว่างมือของแรงงานและวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังผลิตไม่เสร็จ

 -   การสูบบุหรี่  รับประทานอาหาร การดื่ม และเก็บรักษาอาหาร เครื่องดื่ม บุหรี่ หรือยาต้องท�าในเฉพาะ 

  บริเวณพื้นที่ที่ก�าหนดไว้เท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิต

 -   บุคคลที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่การผลิตต้องสวมเครื่องแต่งกายของโรงงานหรือเครื่องแต่งกายที่สะอาด 

  และเหมาะสม (หากไม่มีเครื่องแต่งกายของโรงงาน) ซึ่งรวมถึงบุคลากรทุกประเภทของโรงงานด้วย

 -   แรงงานต้องรักษาสุขอนามัยและสวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมหมวกและหน้ากาก  ถุงมือ และรองเท้า 

  ให้เหมาะสม

 -   แรงงานต้องล้างมือให้สะอาดโดยใช้เจลล้างมือที่เหมาะสม

  * ก่อนเริ่มกิจกรรมการผลิตอาหาร

  * หลังจากเข้าห้องน�้า

  * หลังจากการจับวัตถุดิบหรือสิ่งปนเปื้อน

 -   ไม่อนุญาตให้แรงงานใส่เครื่องประดับ นาฬิกา เป็นต้น ในขณะที่อยู่ในบริเวณผลิตอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยง

  การปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิต

 -   แรงงานต้องอยู่ประจ�าต�าแหน่งตามที่ได้ก�าหนดไว้ เช่น จุดตรวจสอบคุณภาพฮาลาล และจุดซื้อ 

  วัตถุดิบฮาลาล

 -   แรงงานต้องมีความรับผิดชอบและมีพันธกรณีกับนโยบายของฮาลาล
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ขั้นตอนกำรยื่นค�ำร้องขอใบรับรองฮำลำล

ผู้สมัครที่ประสงค์จะยื่นขอใบรับรองตราฮาลาล  ได้แก่

  ผู้ผลิต/ โรงงาน

  ผู้จัดจ�าหน่าย

  ผู้ผลิตรับจ้าง (sub contact)

  ผู้บรรจุหีบห่อ

  สถานที่ตั้งจ�าหน่ายอาหาร

  โรงฆ่าสัตว์

   ใบสมัครส�าหรับการขอใบรับรองตราฮาลาลส�าหรับตลาดมาเลเซียและต่างประเทศสามารถยื่นได้ที่  

   JAKIM Halal Hub หรือสมัครผ่านทางออนไลน์

   ใบสมัครส�าหรบัการขอใบรับรองตราฮาลาลส�าหรบัตลาดท้องถิน่ต้องย่ืนโดยตรงต่อ Department of State  

   Religious Affairs (JAIN) หรอื State Islamic Religious Council (MAIN) แล้วแต่ว่าจะเก่ียวข้องกบัหน่วยงานไหน

ใบสมัครที่จะถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

  บริษัทนั้นผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าทั้งที่เป็นฮาลาลและไม่ฮาลาล

  สินค้าไม่ฮาลาล

  สารธรรมชาติ (natural substances) นั้นไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

  ยาหรือผลิตภัณฑ์นั้นถูกจ�าแนกอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ยาโดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย

  สีย้อมผม

  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในต่างประเทศ

  ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากที่มีชื่อเหมือนกันกับชื่อทางเทคนิค

  ปุ๋ย และอาหารสัตว์

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง เช่น

  ผลิตภัณฑ์/ ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

  สถานที่จ�าหน่ายอาหาร

   โรงฆ่าสัตว์

การยื่นสมัครขอใบรับรองฮาลาลผ่านทางออนไลน์ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

  โปรไฟล์ของบริษัท

  ใบรับรองจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ ธุรกิจ

  ชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์/ รายการส�าหรับใบรับรอง

  ส่วนผสม/วัตถุดิบที่ใช้

  ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต/ ผู้จัดจ�าหน่ายส่วนผสม/วัตถุดิบ

  ใบรับรองฮาลาลส�าหรับส่วนผสม/วัตถุดิบ (หากเกี่ยวข้อง)

  รูปแบบวัสดุที่ใช้ส�าหรับบรรจุภัณฑ์

  กระบวนการและขั้นตอนการผลิต

  เอกสารอื่นๆ เช่น HACCP, ISO, GHP, TQM และอื่นๆ (หากมี)

  แผนที่สถานที่ตั้งของโรงงาน

ผู้ยื่นใบสมัครต้องจัดท�าแฟ้มเอกสารการยื่นขอใบรับรองตราฮาลาลเก็บไว้ เพื่อเก็บเอกสาร ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

และสามารถใช้อ้างอิงในระหว่างมีการตรวจสอบโรงงาน
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ขั้นตอนเพิ่มเติมในกำรยื่นขอใบรับรองฮำลำล

 

 หากมีเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นขอใบรับรองตราฮาลาล  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

บริษัทและผลิตภัณฑ์  จะต้องปฏิบัติดังนี้

 1) เปลี่ยนชื่อบริษัทและที่อยู่โดยไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งของโรงงาน

   ผู้สมัครต้องแจ้ง JAKIM/JAIN เป็นลายลักษณ์อักษร และคืนใบรับรองตราฮาลาลของมาเลเซียและ

ส�าเนาใบจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจท้องถิ่น หลังจากนั้น 

JAKIM/JAIN อาจจะออกใบรับรองตราฮาลาลใหม่ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากคณะ

ตรวจสอบฮาลาล

     2) เปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงาน (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญารายย่อย)

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงาน  ใบรับรองตราฮาลาลจะถือเป็นโมฆะและต้องส่งคืนกลับ

ไปยัง JAKIM/JAIN ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครใหม่โดยใช้ข้อมูลของโรงงานใหม่ JAKIM/JAIN จะด�าเนินการตาม

กระบวนต่างๆอีกครั้งส�าหรับการยื่นขอใบรับรองตราฮาลาล

ขั้นตอนกำรยื่นเรื่องขอรับตรำฮำลำล JAKIM

1. ยื่นลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ - สร้าง ID และ Password

2. ยืนยันภายใน 24 ชม. หรือ 1 วัน

3. ส่งเอกสารต่างๆ ภายใน 5 วันท�าการหลังจากยื่นสมัครผ่านทางออนไลน์

4. ภายหลังจากได้รับเอกสารแล้ว สถานะของการสมัครจะขึ้นอยู่ความครบถ้วนของเอกสาร

5. การตรวจสอบ - หากเอกสารครบถ้วน การสมัครจะถูกด�าเนินการภายใน 1-5 วันท�าการขึ้นอยู่กับจ�านวน

ของผลิตภัณฑ์/รายการ/สถานที่ตั้งและจะมีการออกจดหมายแจ้งค่าบริการ แต่หากเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้สมัคร

ต้องส่งเอกสารใหม่ภายใน 5 วันท�าการ

6. ค่าธรรมเนียมส�าหรับการด�าเนินการต้องช�าระภายใน 14 วันท�าการ

7. ใบเสร็จรับเงินจะออกให้ภายใน 1 วันหลังจากการช�าระเงินค่าธรรมเนียม

8. กระบวนการตรวจสอบจะด�าเนินการภายใน 30 วันหลังจากได้รับการช�าระเงิน

9. กระบวนการอนุมัติจะขึ้นอยู่กับวันที่คณะกรรมการออกใบรับรองมีการประชุม

10. หากได้รับการอนุมัติ ใบรับรองตราฮาลาลจะออกภายใน 5 วันท�าการ และในกรณีที่ไม่ได้การอนุมัติ จะมี

การแจ้งแก่ผู้สมัครผ่านทางอีเมล
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ค่ำธรรมเนียมในกำรขอรับรองตรำฮำลำล JAKIM

ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) อุตสาหกรรม โรงงาน ประเภทของสินค้า

ประเภทอุตสำหกรรม

  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

  อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

  บริษัทข้ามชาติ

ประเภทของสถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร

  ร้านอาหาร

  โรงแรม

ประเภทของโรงฆ่ำสัตว์

  ขนาดเล็ก

  ขนาดกลาง

  ขนาดใหญ่

     ต้นทุนทั้งหมดส�าหรับการวิจัยและทดสอบในห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับสถานะของส่วนผสม/ วัตถุดิบของ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้สมัครหรือบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการสามารถท�าได้โดยห้อง

ปฏิบัติการของทางราชการหรือห้องปฏิบัติของภาคเอกชนที่ได้รับความเห็นชอบ

 ต้นทนุทัง้หมดส�าหรบัการวิจยัและทดสอบในห้องปฏบิตักิารขึน้อยูก่บัสถานะของส่วนผสม/ วตัถดุบิของผลติภณัฑ์

ซึ่งผู้สมัครหรือบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการสามารถท�าได้โดยห้องปฏิบัติการของ

ทางราชการหรือห้องปฏิบัติของภาคเอกชนที่ได้รับความเห็นชอบ

อุตสำหกรรม อัตรำ (ริงกิต)

(ส�ำหรับระยะเวลำ 1 ปี)

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 100/ปี

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 400/ปี

บริษัทข้ามชาติ 700/ปี

อัตรำค่ำธรรมเนียมส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิต
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ประเภทของอุตสำหกรรม

อุตสำหกรรม ประเภท แรงงำน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ยอดขายมูลค่า 500,000 

ริงกิต ต่อปี

แรงงาน 50 คน  เช่น

อุตสาหกรรมในพื้นที่ชนบท

อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดเล็ก

ยอดขายมูลค่า 500,000-

25 ล้านริงกิต ต่อปี

แรงงาน 150 คน

บริษัทข้ามชาติ ยอดขายมูลค่า 25

ล้านริงกิต ต่อปี

แรงงานมากกว่า 150 คน

ขนำดโรงฆ่ำสัตว์

ขนำด ลักษณะ

เล็ก   จ�านวนสัตว์ปีก (ใกล้เคียง) ต่อวัน น้อยกว่า 2,000 ตัว

  จ�านวนของแพะต่อวัน น้อยกว่า 500 ตัว

  จ�านวนของโคต่อวัน น้อยกว่า 50 ตัว

กลาง   จ�านวนสัตว์ปีก (ใกล้เคียง) ต่อวัน 2,000-3,000 ตัว

  จ�านวนของแพะต่อวัน 500-700 ตัว

  จ�านวนของโคต่อวัน 50-100 ตัว

ใหญ่   จ�านวนสัตว์ปีก (ใกล้เคียง) ต่อวัน มากกว่า 3,000 ตัว

  จ�านวนของแพะต่อวัน มากกว่า 700 ตัว

  จ�านวนของโคต่อวัน มากกว่า 100 ตัว

อัตรำค่ำธรรมเนียมส�ำหรับขนำดโรงฆ่ำสัตว์

ขนำด  อัตรำ (ริงกิต)

เล็ก 100

กลาง 400

ใหญ่ 700
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 ค่าธรรมเนียมส�าหรับใบรับรองตราฮาลาลจะสามารถใช้ได้ส�าหรับระยะเวลา 2 ปี ความล่าช้าในการช�าระค่าใช้

จ่ายจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการตรวจสอบโรงงาน สถานที่ตั้งอาหาร โรงฆ่าสัตว์  และจะมีค่าใช้จ่ายส�าหรับ 

ทุกๆ ครั้งที่มีการต่ออายุใบรับรองตราฮาลาล ทั้งนี้ การยื่นขอใบรับรองตราฮาลาลส�าหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหลังจาก

การออกใบรับรองตราฮาลาลก็จะมีค่าใช้เพิ่มเติม 

 อัตราค่าบริการ รวมถึง

   ค่าธรรมเนียม

   การช�าระค่าใช้จ่ายต้องท�าผ่าน Post Order หรือ Bank Draft เท่านั้น หรือจ่ายโดยตรงที่ Department of  

   Islamic Development Malaysia (JAKIM) หรือ State Islamic Council/ Department (ทุกสาขา)

   เมื่อมีการช�าระครบถ้วนแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้

หมายเหตุ :  ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.halal.gov.my

สถำนที่จ�ำหน่ำยอำหำร/ภัตตำคำร/ 

สถำนที่จัดเลี้ยง และโรงแรม
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บทที่ 

13การครอบครองอสังหาริมทรัพย

บทที่ 13

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์

กฎระเบยีบเกีย่วกบัการครอบครองอสงัหาริมทรพัย์ของต่างชาติ 

 1. กำรครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์โดย “Foreign 

Interest” ที่ต้องขออนุมัติจำก EPU

 (1)  การครอบครองโดยตรงในกรณอีสงัหารมิทรพัย์

มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านริงกิต อันเป็นเหตุให้ลดสัดส่วน

การเป็นเจ้าของของชาวภูมิบุตร (Bumiputera) หรือ

รัฐบาลให้น้อยลง

 (2) การครอบครองทางอ้อม (โดยถือหุ้นในบริษัท

ที่เข้าครอบครอง)   ในกรณีอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเกิน

กว่า 20 ล้านริงกิต อันเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง

อ�านาจในการควบคมุบรษิทั ซึง่ชาวภมูบิตุรหรอืรฐับาล

มีส่วนถือครองทรัพย์สินมากกว่า 50%

 2. กำรครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์โดย “Foreign 

Interest” ท่ีต้องขออนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐบำล 

และ/หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดย “Foreign 

Interest” ทีไ่ม่ต้องขออนมุตัจิาก EPU แต่ต้องขออนมุตัิ

จากหน่วยงานรฐับาล และ/หรอืกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่

 (1) การครอบครองอาคารพาณชิย์ มลูค่า 500,000 

ริงกิตขึ้นไป

 (2) การครอบครองที่ดินทางการเกษตรมูลค่า 

500,000 ริงกิตขึ้นไป หรือมีพื้นที่อย่างต�่า 31.25 ไร่  

(5 เอเคอร์) เพื่อประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 ส�านักงานวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ (Economic Planning Unit, Prime Misnister’s Department : EPU) เป็น 

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลกฎระเบยีบด้านการท�าธรุกรรมเกีย่วกับการครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ของ “Foreign Interest” 

 “Foreign Interest” ในที่นี้หมายถึง

  (1) บุคคลที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซีย และ/หรือ 

  (2)  บุคคลที่ถือสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นพ�านักถาวรของมาเลเซีย (Permanent Resident) และ/หรือ 

  (3)  บริษัทต่างประเทศ หรือสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ 

  (4)  บริษัทหรือสถาบันที่จัดตั้งในมาเลเซีย และมีผู้ถือหุ้นประเภทที่ระบุในข้อ (1), (2) และ (3) ข้างต้น มีสิทธิ์ 

ออกเสียงมากกว่า 50%
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 1. เงื่อนไขกำรครอบครองอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องขออนุมัติจำก EPU

 การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดย “Foreign Interest” ที่ต้องขออนุมัติจาก EPU  ประกอบด้วย

 เงื่อนไขกำรถือหุ้น                         

   บริษัทต้องมีชาวภูมิบุตรถือหุ้นอย่างน้อย 30% ของหุ้นทุนเรือนหุ้น (Issued Share Cpital) 

 เงื่อนไขเงินทุนที่ช�ำระแล้ว

   กรณีบริษัทในประเทศที่ชาวมาเลเซียเป็นเจ้าของต้องมีทุนที่ช�าระแล้วมูลค่า 100,000 ริงกิตขึ้นไป

   กรณีบริษัทในประเทศที่บริษัทต่างประเทศเป็นเจ้าของต้องมีทุนที่ช�าระแล้วมูลค่า 250,000 ริงกิตขึ้นไป 

 2. เงื่อนไขกำรครอบครองอสังหำริมทรัพย์ท่ีต้องขออนุมัติจำกหน่วยงำนรัฐบำล และ/หรือกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง

 การครอบครองอสงัหารมิทรพัย์โดย “Foreign Interest” ในกรณ ี (1)  การครอบครองอาคารพาณิชย์มลูค่า 500,000 

ริงกิตขึ้นไป (2) การครอบครองที่ดินทางการเกษตร มูลค่า 500,000 ริงกิตขึ้นไป และ (3) การครอบครองที่ดินทาง

อุตสาหกรรมมูลค่า 500,000 ริงกิตขึ้นไป จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเท่านั้น

 3. ระยะเวลำกำรท�ำตำมเงื่อนไข

 กรณีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยตรง จะต้องท�าตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการถือหุ้นและเงินทุนที่ช�าระแล้ว

ตามที่ส�านักงานวางแผนเศรษฐกิจของส�านักนายกรัฐมนตรี (EPU) วางไว้ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถท�าการโอน 

กรรมสทิธิใ์นอสงัหาริมทรพัย์นัน้ได้ ส่วนกรณกีารครอบครองอสงัหารมิทรพัย์โดยทางอ้อม จะต้องท�าตามเง่ือนไขเกีย่วกบั 

การถือหุ้นและเงินทุนที่ช�าระแล้วตามที่ EPU วางไว้ ภายในเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

   ธรุกรรมทางการเกษตรเชงิพาณชิย์ขนาดใหญ่ 

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือในระดับสูง 

   โครงการท่องเที่ยวแบบการเกษตร (Agro- 

Tourism) 

   ธรุกรรมทางการเกษตร หรอืโครงการเกษตร

อตุสาหกรรม (Agricultural or Agro-Based) ส�าหรบัผลติ

เพื่อการส่งออก

 (3)  การครอบครองที่ดินทางอุตสาหกรรมมูลค่า 

500,000 ริงกิตขึ้นไป 

 (4)   การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ชาวต่างชาติ 

ซึ่งเป็นเครือญาติจะอนุญาตให้แก่ผู้สืบสกุลเท่านั้น

 3. กำรครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์โดย “Foreign  

Interest” ที่ต้องขออนุมัติจำกส�ำนักงำนรัฐบำล 

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (State Authority)

 การครอบครองทีพ่กัอาศยัโดย “Foreign Interest” 

ที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 ริงกิต ไม่ต้องขออนุมัติจาก 

EPU  แต่ต้องขออนุมัติจากส�านักงานรัฐบาลท้องถิ่นที่

เกี่ยวข้อง (State Authority)

 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลมาเลเซียได้มีมต ิ

เมือ่กลางเดอืนตลุาคม 2556 ก�าหนดให้อสงัหารมิทรพัย์ที่

ซื้อขายโดยชาวต่างชาติจะต้องมีมูลค่าอย่างต�่า 1 ล้าน

ริงกิตต่อยูนิต (เดิมอยู ่ ท่ี 500,000 ริงกิต) โดยมีผล 

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

เงื่อนไขในการขออนุมัติครอบครองอสังหาริมทรัพย์
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 การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปน้ี จะได้รับการ

ยกเว้นโดยไม่ต้องมาขออนุมัติจากส�านักงานวางแผน

เศรษฐกิจ (EPU)

 (1)  การครอบครองที่พักอาศัยภายใต้โครงการ 

“มาเลเซียบ้านที่สองของฉัน” หรือ “Malaysia My  

Second Home”

 (2) บรษิทัทีไ่ด้รบัสทิธบิตัรสถานภาพ MSC ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ Multimedia Super Corridor (MSC) 

โดยมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใดๆ  ก็ได้

ภายในเขตเศรษฐกิจ MSC แต่ทรัพย์สินน้ีต้องใช้ใน

ธุรกรรม (รวมถึงใช้เป็นที่พักอาศัยของพนักงาน) ของ

บริษัทเท่านั้น 

 (3) การครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัทีไ่ด้

รับอนุมัติให้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับภูมิภาค 

(Regional Development Corridor) 

 (4) การครอบครองอสงัหารมิทรพัย์ของบรษิทัทีไ่ด้

รับอนุมัติจากส�านักงานศูนย์การเงินอิสลามนานาชาติ

ของมาเลเซีย (Secretariat of Malaysian International 

Islamic Financial Centre (MIFC)

 (5) การครอบครองบ้านพกัอาศัยซึง่จะใช้เป็นทีพ่กั 

ของคนงานบรษิทักรณบีริษทัจดทะเบยีนในประเทศทีม่ี 

“Foreign Interest” เป็นเจ้าของ จะอนุญาตให้ซื้อบ้านที่

มีราคาเกินกว่า 1,000,000 ริงกิตขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับการวินิจฉัยของส�านักงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

 (6) การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ “Foreign Inter-

est” ตามพินัยกรรมและค�าสั่งของศาล

 (7) การครอบครองที่ดินส�าหรับการอุตสาหกรรม

ของบริษัทอุตสาหกรรม

 (8) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยกระทรวง

และกรมต่าง ๆ  ของรัฐบาล (รัฐบาลกลางและรัฐบาล

ท้องถิน่) บริษทัของกระทรวงการคลัง บรษิทัทีต่ัง้ขึน้ภาย

ใต้อ�านาจของผู้บริหารสูงสุดของรัฐบาลท้องถิ่น(Chief 

Minister หรือ Menteri Besar) บริษัทที่ต้ังข้ึนภายใต้

อ�านาจของรัฐมนตรี (State Secretary) และบริษัท

มหาชนทีร่ฐับาลมส่ีวนเป็นเจ้าของ (Listed Government 

Linked)

 (9) การครอบครองทรัพย์สินภายใต้โครงการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) หรือการโอนกิจการ

ที่รัฐมีส่วนเป็นเจ้าของสู่เอกชน ไม่ว่าจะเป็นในระดับ 

รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีข ้อแม้ว ่า  

การครอบครองอสังหารมิทรพัย์ต้องเกีย่วข้องกบับรษิทัที ่

ลงนามในโครงการ

 (10) การครอบครองทรัพย์สินภายใต้โครงการ 

ซึง่ได้รบัสทิธพิเิศษในการลงทุนได้แก่บรษิทัประเภทศนูย์ 

จัดหาระหว่างประเทศ (International Procurement  

Centre (IPC)) ส�านักงานใหญ่ปฏิบัติการ (Operational 

Headquarters : OHQ) ส�านกังานตวัแทน (Representative 

Offices) ส�านักงานภูมิภาค บริษัท Offshore ที่เมือง

ลาบวน และบรษิทัธุรกจิชวีภาพ (BioNexus) หรือบริษทั 

ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆในการลงทุนในมาเลเซีย 

โดยได้รบัการอนมุตัจิากกระทรวงการคลงั กระทรวงการค้า 

ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม และกระทรวงอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

 (11) การครอบครองบ้านพักอาศัยโดย

          เจ้าหน้าทีต่่างประเทศ (Expatriate) ผูท้�างาน

ให้กับรัฐบาล(รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น) หรือ

          เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ (Expatriate) ผู้ไม่ได้

ท�างานให้กับรัฐบาล (รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น) 

และมีเงินเดือนอย่างต�่า 8,000 ริงกิต หรือ

   ผูม้สีถานภาพเป็นผูพ้�านกัถาวร (Permanent 

Resident) ซึ่งมีบัตรประจ�าตัวสีแดงบุคคลดังกล่าว 

ข้างต้น ได้รบัอนญุาตให้ซือ้บ้านพกัอาศัยมูลค่าอย่างต�า่ 

250,000 ริงกิต (ยกเว้นในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์  

รัฐยะโฮร ์ และปีนัง) ทั้งนี้ขึ้นกับการวินิจฉัยของ

ส�านักงานรัฐบาลท้องถิ่น

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นจากการขออนุมัติจาก EPU
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 ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ :

 (1) อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าต�่ากว่า 1,000,000 ริงกิตต่อยูนิตในเดือนตุลาคม 2556 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2557

 (2) กลุม่ท่ีพกัอาศัยซึง่อยูใ่นข่ายทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้ ีรายได้น้อยหรอืน้อยปานกลางตามข้อก�าหนดขององค์กรของรฐั

 (3) อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบนที่ดินสงวนไว้ให้ชาวภูมิบุตร 

 (4)  อสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้จัดสรรไว้ส�าหรับชาวภูมิบุตรในโครงการบ้านจัดสรรตามข้อก�าหนดขององค์กรของรัฐ

 การเสยีภาษจีากก�าไรในการขายอสงัหารมิทรพัย์ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการถอืครองทรพัย์สนินัน้อตัราภาษจีากก�าไร

ในการขายอสงัหารมิทรพัย์ทีแ่ท้จรงิ (RPGT) ได้เพิม่เป็น 30% ส�าหรบัชาวมาเลเซยีทีข่ายอสังหารมิทรพัย์ในเวลาน้อย

กว่า 3 ปีของการครอบครองทรัพย์สินนั้น และอัตรานี้จะลดลงเป็น 20% และ 15% ถ้าระยะเวลาการครอบครองเป็น   

4 และ 5 ปี ตามล�าดับ การขายทรัพย์สินในปีที่ 6 และในปีถัดไป ผู้ขายชาวมาเลเซียจะไม่ต้องเสียภาษีจากก�าไรใน 

การขาย แต่ในกรณีนติบุิคคลต้องเสยีภาษใีนอตัรา 5%  ส่วนกรณผีูข้ายเป็นชาวต่างชาตต้ิองเสยีภาษจีากก�าไรในการขาย 

อสังหาริมทรัพย์ในอัตรา 30% ถ้าขายทรัพย์สินภายใน 5 ปีของการครอบครองทรัพย์สินนั้น ถ้าขายในปีที่ 6 หรือหลัง

จากนั้น ต้องเสียภาษีจากก�าไรในการขายในอัตรา 5%

 การครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติ  

(Foreign Interest) ได้ปรากฏอยู่ภายใต้กฎหมายข้อที่  

433 B ของประมวลกฎหมายท่ีดนิของมาเลเซียปี 2508  

(National Land Code 1965) ซึง่ระบไุว้ว่า การครอบครอง 

ทรัพย์สินโดยชาวต่างชาติ จะต้องย่ืนขออนุมัติจาก 

เจ้าหน้าท่ีรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการ

ท�าสญัญาซือ้ขาย (ยกเว้นทีดิ่นซึง่ได้จดัให้อยูใ่นประเทศ 

ที่ดินส�าหรับการอุตสาหกรรม)ดังน้ันในทุกกรณีจึงต้อง

ได้รบัอนมุติัจากเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลท้องถิน่(StateAu-

thority)ท้ังนี้ รัฐบาลท้องถ่ินมีสิทธิ์ที่จะก�าหนดเง่ือนไข

อื่นๆหรือก�าหนดการเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามท่ีเห็น

สมควรได้ โดยปกติทนายความเป็นผู้ด�าเนินการขอ

อนญุาตในนามของผูซ้ือ้ นอกจากนัน้รฐัต่างๆหลายรฐั

ในมาเลเซียท�าตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานวางแผน 

เศรษฐกิจของส�านักนายกรัฐมนตรีที่ก�าหนดมูลค่า 

อสังหาริมทรัพย์อย่างต�่าเป็น 1,000,000 ริงกิต แต่ใน

บางรัฐมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อาจจะก�าหนดต�่ากว่านี ้ 

ดงันัน้ก่อนท�าการซือ้ขายทีด่นิ ควรมกีารตรวจสอบข้อมลู 

เก่ียวกับข้อจ�ากัดในการซื้อขายที่ดินในแต่ละรัฐกับ 

ทนายความในมาเลเซียก่อน เน่ืองจากข้อมูลข้อจ�ากัด

เหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยมิได้ประกาศให้ทราบเป็นทางการ   

อนึ่ง เรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่ในอ�านาจของแต่ละรัฐ 

ซึง่มอี�านาจเหนอืนโยบายของรฐับาลกลาง การทีจ่ะรบั 

ทราบข้อมูลกฎระเบียบอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดควรไป

ติดต่อโดยตรงกับส�านักงานที่ดินของรัฐบาลท้องถิ่น

อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติครอบครอง

ภาษีจากก�าไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์

การอนุมัติการครอบครองอสังหาริมทรัพย์

โดยรัฐบาลท้องถิ่น (State Authority)
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 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้ีมีข้อก�าหนดให้แสดงหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบของเงินฝากประจ�ามูลค่า

อย่างน้อย 500,000 ริงกิต และรายได้ในต่างประเทศเดือนละ 10,000 ริงกิตต่อปี ในกรณีผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี ต้อง

แสดงหลักฐานเงินฝากประจ�ามูลค่าเพียง 350,000 ริงกิต หรือ รายได้ประจ�าเดือนในจ�านวนดังกล่าว ส�าหรับผู้ที่ได้

ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าอย่างน้อย 1 ล้านริงกิตแล้ว สามารถมีเงินฝากประจ�าในจ�านวนน้อยกว่า เงินฝากประจ�านี้

อาจถอนออกมาบางส่วนหลังจากฝากไว้เป็นเวลา 1 ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์ ค่าเล่าเรียนบุตรใน

มาเลเซีย หรือค่ารักษาพยาบาล

 เงือ่นไขอืน่ๆ ได้แก่ การมผีูร้บัรอง (Sponsor) รายงานสขุภาพจากโรงพยาบาลทีเ่ป็นทีย่อมรบั และมบีตัรประกนั

สุขภาพที่เป็นท่ียอมรับในมาเลเซีย อน่ึง หากสถานะทางการเงินเป็นที่พอใจแก่เจ้าหน้าท่ีรับสมัครก็ไม่จ�าเป็นต้องมี

ผู้รับรอง

 รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมโครงการ “มาเลเซียบ้านท่ีสองของฉัน (Malaysia My Second Home : ‘MM2H’)”  

โดยผูท่ี้มีคณุสมบตัติามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนดจะได้รบัการอนมุตัวิซ่ีา “Social Visit” ระยะยาวเป็นเวลา 10 ปี โดยสามารถต่อ 

อายุได้อีก และเป็น Pass ประเภทเข้า-ออกได้หลายครั้ง (Multiple-Entry Social Visit Pass) 

 โครงการนี ้ผูถื้อวซ่ีาประเภทนีส้ามารถน�าคูส่มรส พ่อแม่และบตุรทียั่งไม่แต่งงานเข้าประเทศมาเลเซยีได้ คูส่มรส

ชาวต่างชาตขิองชาวมาเลเซยีและเจ้าพนกังานต่างประเทศซึง่มคีวามประสงค์จะใช้ชวีติวยัเกษยีณในมาเลเซียกส็ามารถ

สมคัรเข้าโครงการนีไ้ด้ และจะได้รับสทิธิก์ารซือ้บ้านได้โดยไม่ต้องขออนมุตัจิากส�านกังานวางแผนเศรษฐกจิ (EU) ของ

ส�านักนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังสามารถน�าแม่บ้าน รถส่วนตัวเข้ามาใช้ได้ด้วย หรือถ้าซื้อรถประกอบภายใน

ประเทศมาเลเซียก็ได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีการขาย

โครงการ “มาเลเซียบ้านที่สองของฉัน (‘MM2H’)”



บทที่ 

14สภาพแวดลอม

ในการดำรงชีวิตในมาเลเซีย



บทที่ 

14สภาพแวดลอม

ในการดำรงชีวิตในมาเลเซีย
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บทที่ 14  
สภาพแวดล้อมในการด�ารงชีวิตในมาเลเซีย

ประชากร

 มาเลเซียมีหลายเชื้อชาติทั้งคนมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ เชื้อสายจีน เชื้อสายอินเดีย เป็นต้น แต่ละเชื้อชาติก็คุย

ภาษาของตัวเอง มาเลเซียก็คุยมลายู คนจีนก็พูดภาษาจีน (จีนกลาง แคนโทนีส ฮกเกี้ยน) คนอินเดียก็พูดภาษาฮินดู 

ส�าหรับการสนทนาข้ามเชื้อชาติจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางหรือไม่ก็ภาษามลายู กลุ่มแต่ละเชื้อชาติมักจะสร้าง

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่เฉพาะภายในกลุ่มของตน

   ชาวมาเลย์เชื้อสายมาเลย์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ชาวไร่ ชาวนา อยู่ตามชนบท โดยรัฐบาลมาเลเซียจะมี

โครงการช่วยเหลือให้ได้รบัสทิธพิเิศษต่าง ๆ   แก่ชาวภมูบิตุรเหนอืชาวมาเลย์เช้ือสายอืน่ ๆ   เช่น  การศึกษา  ทีอ่ยูอ่าศัย 

การเป็นเจ้าของที่ดิน  การถือหุ้นในธุรกิจ

   ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง มีนิสัยขยันขันแข็งประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า 

นักธุรกิจ บางส่วนท�างานในเหมือง หรือสวนยาง มีฐานะร�่ารวยกว่าชาวมาเลย์ เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของ

ประเทศ 

   ชาวมาเลย์เชื้อสายอินเดีย  ประกอบอาชีพพ่อค้า ท�างานด้านใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ มีความขยันขันแข็ง 

สภาพความเป็นอยู่ปานกลาง และมีบทบาททางเศรษฐกิจการค้า

   มาเลเซียเป็นประเทศที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ สบายๆ อย่างไรก็ตาม ชาวมาเลเซียมีขนมธรรมเนียมเป็น

ของตนเอง ผู้มาเยือนควรปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมเหล่านี้เม่ือเดินทางมาถึงมาเลเซีย การจับมือทักทายจะได้รับ

การยอมรับโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง แต่สุภาพสตรีมุสลิมบางคนอาจเลือกที่จะทักทายสุภาพบุรุษด้วยการ

พยักหน้าเล็กน้อยและยิ้ม การจับมือทักทายจึงควรให้สุภาพสตรีเป็นผู้เริ่มก่อน การทักทายแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า

ซาลามคล้ายกับการแตะมือด้วย 2 มือ โดยไม่ได้จับมือของอีกฝ่าย ผู้ชายจะยื่นมือทั้งสองข้างมาข้างหน้าและสัมผัส 

กบัมอืของอีกฝ่ายทีย่ื่นออกมาในลกัษณะเดยีวกนัจากนัน้จึงดงึมอืทัง้สองข้างกลบัมาแตะบรเิวณหน้าอก หมายความว่า  

“ผมทักทายคุณด้วยหัวใจ” เมื่อได้รับการทักทายด้วยการซาลาม นักท่องเที่ยวควรทักทายด้วยการซาลามกลับไป
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วัฒนธรรมด้านอาหาร

 มาเลเซียเป็นดินแดนที่มีผู้คนหลากหลายชนชาติ

อาศัยอยู่ร่วมกัน มาเลเซียจึงเต็มไปด้วยอาหารการกิน

หลากหลายประเภทของแต่ละชนชาติรวมไปถึงอาหาร

ไทยด้วยอาหารหลกัของชาวมาเลเซยีคอืข้าวเหมอืนกบั

คนไทยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซียน้ันคือ 

Nasi Lemak หรือภาษาไทยเรียกว่า “ข้าวมัน” ซึ่งเป็น

อาหารที่มีขายทั่วไปและมีขายต้ังแต่เช้าตรู่ถึงดึก และ

ถอืเป็นอาหารราคาประหยดั  ส่วนอาหารยอดนยิมของ

มาเลเซยีคอืแกงกะหรี ่(Curry) ซึง่มหีลากหลายประเภท

ทั้งสไตล์มาเลย์ สไตล์อินเดีย สไตล์อินโดนีเซีย และ

สไตล์จีน หน้าตาและรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไป 

นอกจากนี้ยังมีโรตี จาไน (Roti Canai) เป็นโรตีแผ่นบาง

กรอบซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวอินเดีย พบได้ทั้งใน

มาเลเซียและอินโดนีเซีย และพบได้ในภัตตาคารที่ขาย

อาหารมินังกาเบาหรืออาหารอาเจะห์ สิงคโปร์และ

มาเลเซยีทางใต้จะเรยีกโรต ีปราตา  ซึง่คล้ายกบัอาหาร

อินเดียที่เรียกปาโรตตาแบบของรัฐเกระละ

 

 ลักษณะเด่นของอาหารมาเลเซียอยู ่ที่การใช้

สมนุไพร เคร่ืองเทศ พรกิ มรีสเผด็ และมกัจะใช้ผงกะหรี่ 

คนในปีนังไม่ว่าจะเป็นคนอินเดีย  จีน  หรือมาเลเซีย

ชอบทานอาหารทีม่ผีงกะหรีแ่ละไม่มใีครปฏเิสธอาหาร

ที่มีผงกะหรี่ สมุนไพรที่น�ามาประกอบอาหารนอกจาก

สมุนไพรท้องถิ่นซึ่งมีอยู่มากมาย บางครั้งยังมีการรวม 

สมุนไพรหลายชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีกลิ่นหอม  

มกัใช้ในการผดัข้าว อาหารมาเลเซยีส่วนใหญ่อาจจะเรยีก 

ได้ว่าเป็นอาหารมุสลิม เพราะไม่ใช้เน้ือหมู และไม่ใส่ 

ไวน์ เนือ้สัตว์ทีน่ยิมรบัประทานกนัจงึเป็น เนือ้ไก่ เนือ้ววั  

เนื้อแพะ เนื้อแกะ และอาหารทะเล ในแต่ละภูมิภาค 

ของมาเลเซีย  อาหารจะมีลักษณะเฉพาะต่างกัน เช่น 

ปีนงัจะใช้ผงกะหรีใ่นการประกอบอาหารมาก เพราะคน

ส่วนใหญ่ชอบผงกะหรี่  ขณะที่ทางตอนใต้ของประเทศ

จะนิยมใช้กะทิคล้ายกับอาหารไทย โดยจะใช้กะทิกับ

อาหารเกือบทุกอย่าง  หน้าตาของอาหารมาเลเซีย

คล้ายกบัอาหารอนิเดีย แต่อาหารอนิเดยีจะใช้กะทเิป็น

ส่วนผสมน้อยมาก ขณะทีอ่าหารมาเลเซยียงัมีเครือ่งจิม้

คล้ายน�า้พรกิกะปิ เรียกว่า ซมับลั (Sambal) ท�าจากพรกิ

ป่น หัวหอมและน�้ามะขาม เป็นส่วนหนึ่งของส�ารับ

อาหารของชาวมาเลเซีย นอกจากนี้ยังนิยมใช้กะปิใน

การปรงุอาหารแทบทกุชนดิไม่ว่าจะผดัหรอืแกงส�าหรบั

อาหารมาเลเซีย

 สุขอนามัยด้านอาหารท่ัวไปอยู ่ในระดับสูง  

อย่างไรก็ตาม  ควรรับประทานอาหารและดื่มน�้าที่

สะอาดปลอดภยัเท่านัน้ เลือกอาหารจากร้านค้ารมิถนน

อย่างระมัดระวัง ดื่มเฉพาะน�า้ดื่มบรรจุขวดหรือน�า้ต้ม 

ควรหลีกเล่ียงการดื่มน�้าประปา  น�้าจากน�้าพุ  หรือก้อน

น�า้แขง็ ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาน�า้บรรจขุวดได้ ให้ใช้เมด็

ไอโอดีน  หรือแผ่นกรองน�้าแบบพกพาเพื่อท�าความ

สะอาดน�้าก่อนดื่มเสมอ
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ที่พักอาศัย

สุขภาพและความปลอดภัย

 มาเลเซียเป็นประเทศขนาดเล็กที่พักอาศัยในกรุง 

กวัลาลมัเปอร์ส่วนมากจะเป็นคอนโดมเินยีม แต่ในส่วน 

ของรฐัอืน่ๆ ของมาเลเซยีมกัเป็นรปูแบบของบ้านเดีย่ว   

อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมเินยีมปะปนกนัไป ค่าครองชพี 

และที่อยู่อาศัยในกรุงกัวลาลัมเปอร์จะแพงกว่าโซน 

ที่พักอาศัยอื่นๆ เช่น คอนโดมิเนียมขนาด 1 ห้อง 

ตกแต่งพร้อม มีอัตราค่าเช่าอยู่ระหว่าง 1,800-2,500 

ริงกิต (18,000-25,000 บาท) ขนาด 2 ห้องนอน อัตรา

ค่าเช่าอยู่ระหว่าง 2,500-3,500 ริงกิต ขณะที่หากเป็น

เขตนอกกัวลาลัมเปอร์  คอนโดมิเนียม ขนาด 1 ห้อง

ตกแต่งพร้อม มีอัตราค่าเช่าอยู่ระหว่าง 1,200-1,500  

รงิกติ ขนาด 2 ห้องนอน อตัราค่าเช่าอยูร่ะหว่าง 1,800-

2,300 ริงกิต เ น่ืองจากในตัวเมืองมีสิ่ งอ�านวย 

 มาเลเซียมีสภาพอากาศร้อนชื้น  ควรสวมเสื้อผ้า/

เครื่องแต ่งกายที่ เหมาะสมกับสภาพอากาศและ

วัฒนธรรมเน่ืองจากเป็นประเทศมุสลิม จึงควรสวม

เสือ้ผ้าทีส่ภุาพเรียบร้อย  และด้วยสภาพอากาศดงักล่าว 

จึงพบเห็นยุงได้ตลอดทั้งปี โรคส�าคัญที่มียุงเป็นพาหะ

ได้แก่ มาลาเรีย ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ  หาก

ต้องไล่ยุง  แมลงดูดเลือด  และแมลงขาปล้องชนิดอื่นๆ 

ให้ทาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีส่วนผสมของ DEET ลงบน 

ผิวหนังหรือเสื้อผ้า ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวใน 

คาบสมุทรมลายูส ่วนใหญ่จะเป ็นโรคมาลาเรียม ี

น้อยมากขณะท่ีนกัท่องเทีย่วในเมอืงกวัลาลมัเปอร์ ปีนงั  

และเมืองใหญ่อื่น ๆ  มีความเสี่ยงที่จะติดโรคเหล่านี้ต�่า 

อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวในภาคตะวันออกของ

มาเลเซียมีความเสี่ยงท่ีจะติดโรคมาลาเรียตลอดทั้งป ี

โดยทั่วไปผู้ที่จะเดินทางไปยังรัฐดังกล่าวจะได้รับการ

แนะน�าเรื่องการป้องกันโรคมาลาเรียตามมาตรการ

ป้องกันโรค 

 มาเลเซียก็เหมือนกับสถานที่หลาย ๆ   แห่งที่การ

เดนิทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ   กต้็องระมดัระวงัเรือ่งความ

ปลอดภัย  หลีกเล่ียงการเดินทางไปสถานที่เปล่ียวและ

มืดหรือการสวมเครื่องประดับมีค่า เนื่องจากมาเลเซีย

มีคนหลายเช้ือชาติเข ้ามาอยู ่อาศัยและท�างาน 

การเดนิทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (7.00-9.00 น.) และ

ตอนเยน็หลังเลิกงานและช่วงค�า่ (17.00-19.00 น.) จะมี

ปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในเขตกรุงกัวลาลัมเปอร์

และบริเวณใกล้เคียงรอบนอก เนื่องจากถนนที่คับแคบ 

ปริมาณรถที่หนาแน่นและมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่

บริเวณรอบนอกเขตชานเมือง

ความสะดวกสบายต่างๆมากมายเช่น  สาธารณูปโภค  

การเดินทาง การพักผ่อน  โรงพยาบาล ส่วนมากคนที่

เข้ามาพ�านักในกรุงกัวลาลัมเปอร์จะเป็นชาวต่างชาติที่

เข้ามาท�าธุรกจิมากกว่าคนในพืน้ที ่(Local People) หรอื 

เข้ามาซือ้อสงัหารมิทรพัย์ไว้เพือ่เป็นการลงทนุ เช่น ให้เช่า  

หรือขาย ขณะที่กลุ่มคนพื้นเมืองจะมีที่อยู่อาศัยอยู ่

ในรอบชานเมือง เช่น แถบปะตาลิง จายา (Petaling 

Jaya) ชา อลาม (Shah Alam) และชานเมืองโดยรอบ

เพราะค ่าครองชีพและที่พักอาศัยจะถูกกว ่าใน

กวัลาลัมเปอรเ์กือบเท่าตวั โดยเฉพาะแถบ Shah Alam 

เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีสถานประกอบการจ�านวนมาก  

โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากอยู่ใกล้กับ

สนามบินและท่าเรือเป็นต้น



บทที่ 

มารยาททางวัฒนธรรม
ในการติดตอธุรกิจกับชาวมาเลเซีย 15
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บทที่ 15  มารยาททางวัฒนธรรม

ในการติดต่อธุรกิจกับชาวมาเลเซีย

การแต่งกายของต่างชาติในการติดต่อธุรกิจกับชาวมาเลเซีย 

การแลกเปลี่ยนนามบัตร 

   ผู้ชายควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพแบบสากล สวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต และผูกเนคไท 

   ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสวมกางเกงที่ไม่สุภาพ แต่ควรสวมกระโปรงยาวคลุมเข่าและเสื้อแขนยาว 

   สีต้องห้ามของเสื้อทั้งผู้หญิงและผู้ชายคือ สีเหลือง เพราะเป็นสีท่ีสงวนไว้ส�าหรับสมาชิกในราชวงศ์ของ  

   มาเลเซียเท่านั้น

   นามบัตรที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจควรพิมพ์เป็น 2 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างละด้าน รวมทั้ง 

   ควรใช้หมึกพิมพ์สีทองเพื่อสร้างความประทับใจในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีนในมาเลเซีย 

   การมอบนามบัตรควรใช้มือทั้งสองข้าง เมื่อได้รับนามบัตรแล้ว ผู้ประกอบการควรพิจารณานามบัตรที่ได้ 

   รับก่อน ไม่ควรเก็บนามบัตรลงกระเป๋าทันที เพราะชาวมาเลเซียถือว่าเป็นการกระท�าที่ไม่สุภาพ รวมทั้ง 

   ไม่ควรขีดเขียนข้อความใด ๆ  ลงบนนามบัตรที่ได้รับ

การสนทนา

   เมื่อมีค�าถามระหว่างการสนทนา ไม่ควรตอบค�าถามทันที แต่ควรเว ้นช่วงสักระยะหนึ่งก ่อน 

   เพื่อแสดงออกถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตอบค�าาถาม 

   ระหว่างการสนทนาควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ์กฎหมายหรือวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย รวมถึงประเด็นที่ 

   อาจท�าให้คู่สนทนารู้สึกเสียหน้า ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงส�าหรับชาวมาเลเซีย
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การมอบและรับของขวัญ

ข้อพึงระวัง

   การมอบของขวญัควรใช้มือขวาเท่านัน้ ส่วนการรบัของขวญัควรใช้มอืทัง้สองข้างเพือ่เป็นการให้เกยีรตแิก่ 

   ผู้ให้ของขวัญ รวมทั้งควรมีของขวัญตอบแทนผู้ให้ 

   ส�าหรับผู้ชายควรระมัดระวังในการมอบของขวัญให้แก่ผู้หญิง เพราะอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการให้ในเชิง 

   ชู ้สาวได้ ขณะที่การมอบของขวัญแก่ผู้ที่มิได้มีความสนิทสนมหรือคุ้นเคยกันมาก่อนอาจถูกมองว่า 

   เป็นการกระท�าเพื่อติดสินบน

   นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาวเพราะสื่อถึงความตาย น่าสังเกตว่า 

   ชาวมาเลเซียนิยมใช้กระดาษห่อของขวัญสีเขียวและสีแดงกันมาก รวมท้ังควรหลีกเล่ียงการให้ของขวัญที่ 

   เกี่ยวข้องกับ สุนัข เช่น ภาพสุนัขหรือตุ๊กตาสุนัข รวมทั้งของขวัญที่มีแอลกอฮอล์หรือเนื้อหมูเป็นส่วน 

   ประกอบเนื่องจากขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม

   การยืนล้วงกระเป๋าระหว่างการสนทนากับชาวมาเลเซียถือเป็นการกระท�าที่ไม่สุภาพอย่างยิ่ง

   ชาวมาเลเซียถือว่าเท้าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด จึงไม่ควรใช้เท้าช้ี หรือเข่ียส่ิงของใด ๆ  และไม่ควรนั่งไขว่ห้าง  

   เพราะจะท�าให้เท้าชี้ไปทางผู้อื่น

   การยืนเท้าสะเอวถือเป็นการแสดงออกเชิงก้าวร้าวส�าหรับชาวมาเลเซีย

   การใช้มือซ้ายแตะหรือสะกิดผู้อื่นถือว่าไม่สุภาพ

   นอกจากน้ี ผู ้ประกอบการพึงตระหนักเสมอว่าชาวมาเลเซียจะไม่ท�าธุรกิจกับบุคคลท่ีไม่รู ้จักหรือ 

   ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนในระดับหนึ่ง ดังน้ัน การพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนการเจรจาธุรกิจจึงเป็นส่ิงส�าคัญ 

   อีกประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบ เพื่อให้การติดต่อธุรกิจเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น

Do Don’t do

 โดยท่ัวไป มาเลเซียเป็นคนสุภาพและถ่อมตน  
คนมาเลเซียจะซาบซ้ึงกับค�าชมเชยประเทศและความส�าเร็จ 
ของประเทศ ผู้คนและวัฒนธรรม
 การมอบนามบัตรจะใช้มือขวา หรือมือทั้งสอง (การ

ใช้มือทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสุภาพมากกว่า) และ
ควรรับนามบัตรในลักษณะเดียวกันและใช้เวลาสั้นๆ 
ดูนามบัตรก่อนที่จะวางลง
 ในการพัฒนาธุรกิจ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะ

เป็นสิ่งส�าคัญ การพัฒนาธุรกิจอาศัยเวลา  การพัฒนา
สายสัมพันธ์ส่วนตัวและความไว้วางใจกับพันธมิตรชาว
มาเลเซียโดยการพูดคุยเก่ียวกับครอบครัว งานอดิเรก 
อาชีพ เช่น กอล์ฟหรือ แข่งรถ และมุมมองส่วนบุคคล
ในประเด็นที่น่าสนใจทั่วไปถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้าง
ไมตรีจิตรและความไว้วางใจกับคนที่คุณติดต่อด้วย

 อย่าจับมือกันกันแน่นเกินไป ชาวมาเลเซียบางคน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวมุสลิมชอบท่ีจะสัมผัสฝ่ามือเบาๆ และ 
น�ามือขึ้นไปยังหัวใจ หลังจากนั้นก็จะแสดงการต้อนรับ   
ผูช้ายชาวมสุลมิบางคนอาจจะไมต่อ้งการทีจ่ะจบัมือหรือ
สัมผัสฝ่ามือกับผู้หญิงแบบตะวันตก
 อย่าวางตนว่าคุณเป็นผู้มีอ�านาจและหลีกเลี่ยงการ

เทศนาหรือบรรยาย (lecture)  นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่คุณพบเป็นผู้ได้รับการศึกษา  จึงควรที่จะปฏิบัติ
ตนอย่างเท่ากันเทียมกัน
 การยืนกรานที่จะได้รับค�าตอบอย่างเพียงพอส�าหรับ

ค�าถามที่เขาไม่อยากตอบจะท�าให้คนมาเลเซียอับอาย 
โดยเฉพาะเมื่อมีชาวมาเลเซียอื่นอยู่ด้วย

เกร็ดควำมรู้ที่ผู้ประกอบกำร/นักลงทุนไทยควรท�ำ/ไม่ควรท�ำ (Do/Don’t do)

เกร็ดควำมรู้วัฒนธรรมทำงธุรกิจในมำเลเซีย
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Do Don’t do

 การท�าธุรกิจ ในมาเลเซียต้องใช้ความมุ่งมั่นระยะยาว  
บอ่ยครัง้ทีธ่รุกจิมักจะด�าเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานของความ
สัมพันธ์ส่วนตัว และคุณจ�าเป็น ต้องลงทุนด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือมาเยือนอย่างสม่�าเสมอและพัฒนาสาย
สัมพันธ์/ไมตรีจิตรกับลูกค้า  เอเย่นต์  และเจ้าหน้าท่ี
ติดต่อภาครัฐบาลและธุรกิจ  
 มาเลเซียมีความหลากหลายเชื้อชาติ  พยายามศึกษา 

potential contact ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนท่ี
จะเจรจาธุรกิจ
 คุณต้องมั่นใจว่า ประเด็นที่คุณก�าลังถกเถียงกันอยู่นั้น 

คณุก�าลงั deal อยูก่บัตวัคนหลกัๆ ไมใ่ชต่วัเลก็ๆ ทีม่สีว่น 
ในการตัดสินใจเพียงเล็กน้อย
 บทบาทของเจา้นายและผู้ใตบ้งัคับบญัาสามารถเปรยีบ

ดั่งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ผู้ใต้บังคับคาดหวังท่ี
จะได้รับความสนใจในความเป็นอยู่โดยรวมจากเจ้านาย 
ซึ่งผู้ใต้บังคับก็จะตอบแทนด้วยความขยันและจงรักภักดี
 ความสัมพันธ์จะต้องสร้างอย่างมั่นคงก่อนที่ธุรกิจจะ

เริ่มต้นธุรกิจ  
 ความสุภาพและวาทศิลป์เป็นสิ่งที่จ�าเป็นเมื่อท�าธุรกิจ

ในมาเลเซยี  ความตรงไปตรงมาสามารถท�าใหเ้กิด ความ
เข้าใจผิดว่าไม่สุภาพและขาดความเคารพ
 การประชมุอาจยาวนาน  การเริม่ตน้ดว้ยการพดูคยุกนั

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และไม่ถือเป็นเรื่องผิด ปกติที่จะ
เริ่มประชุมโดยพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 การพยักหน้าหรือโค้งตัวเล็กน้อยเมื่อต้อนรับสตรีหรือ

ผู้อาวุโสกว่า  แนะน�าตัวผู้ที่ระดับสูงกว่าหรืออาวุโสก่อน  
แนะน�าสตรีก่อนบุรุษ
 สตรตีะวนัตกตอ้นรบับรุษุมาเลเซยีโดยกม้ศรีษะและยิม้
 การสังสรรค์เป็นสิ่งส�าคัญส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจ 

ส่วนใหญ่จะสังสรรค์ในร้านอาหาร และให้เจ้าภาพเป็น
ผู้สั่งอาหาร

 มาเลเซยีจะไมค่อ่ยพูดค�าวา่ “ไม”่  แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่  
พวกเขาไม่ได้สนใจในส่ิงที่คุณเสนอ จึงควรคอยติดตาม 
และตัดสินความเต็มใจของพวกเขาจากระดับของความ 
กระตือรือร้น  
 จดุมุง่หมายของการประชมุสว่นใหญค่อืการพฒันาหรอื 

เสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์ซึง่โดยทัว่ไปจะสรา้งความส�าเรจ็ 
ไดผ้า่นการส่งเสรมิความสามัคคี  อยา่ท�าลายความสามัคคี 
ผ่านการรุกเกินไปเพื่อพยายามที่จะไปถึงการตัดสินใจ
 วัฒนธรรมหลกัทีค่ณุอาจเผชญิเมือ่ท�าธรุกจิในมาเลเซยี

คือ การท�างานเป็นกลุ่ม  สิ่งส�าคัญที่จะต้องค�านึงถึงคือ
ความตอ้งการของทัง้กลุม่มากกวา่บุคคลใดๆ  การยกยอ่ง
บคุคลใดๆ หรอืการใหร้างวลัเฉพาะเจาะจงอาจกอ่ใหเ้กดิ
ความล�าบากใจภายในกลุ่ม
 มันเป็นเรื่องยากส�าหรับคนที่จะพูดว่า ‘ไม่’ หรือ แจ้ง

ข่าวร้าย อย่าใช้ค�าว่า “Yes” ว่าหมายถึง ‘ฉันตกลง” ทั้งที่  
อาจจะเป็นเพียงการยืนยันความเข้าใจ
 อย่าให้ของขวัญที่เป็นเงิน สุรา มีด กรรไกร หรือ  

ภาพรปูสนุขั การใหห้รอืรบัของขวญัโดยใชส้องมอื แสดงถงึ 
ความเคารพ อย่าใช้มือซ้ายให้หรือรับของขวัญ และไม่ 
แกะของขวัญในระหว่างที่ผู้ให้ยังอยู่
 ชาวมาเลเซียใช้มือขวาเมื่อรับประทานอาหาร ส่งผ่าน

สิ่งของ สัมผัส และถือสิ่งของต่างๆ และไม่ใช้มือซ้ายใน
การรับประทานอาหาร
 อย่าน�าหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางศาสนาใน

มาเลเซยีและการเมอืงขึน้พดูเนือ่งจากเป็นเรือ่งออ่นไหว
 อย่าใช้นิ้วช้ีเม่ือต้องการช้ีไปท่ีส่ิงของหรือช้ีไปข้างหน้า 

แต่ให้ใช้นิ้วโป้ง 

   มาเลเซยีประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ ์(พหสัุงคม) ประกอบด้วยเช้ือชาตใิหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ ชาวมลายู  

   ชาวจีน และชาวอินเดีย อาศัยอยู่บนแหลมมลายู ส่วนชนพื้นเมืองอื่น ๆ  เช่น อิบัน (Ibans) ส่วนใหญ่อาศัย 

   อยู่ในรัฐซาราวัก และคาดาซัน (Kadazans) อาศัยอยู่ในรัฐซาบาห์ ประชาชนมาเลเซียมีการนับถือศาสนา 

   แตกต่างกัน โดยประมาณร้อยละ 60.4 นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาได้แก่ ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 19.2)  

   ศาสนาคริสต์ (ร ้อยละ 9.1) ศาสนาฮินดู (ร ้อยละ 6.3) และศาสนาอ่ืนๆ เช่น ศาสนาซิกข์  

   ลัทธิเต๋า ฯลฯ (ร้อยละ 5)

โครงสร้างสังคม
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