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Lampiran 2 

  
Tuan, 
 
PERAKUAN STATUS SYARIKAT PKS BAGI GERAN LATIHAN SME CORP. MALAYSIA 
 
1. Adalah ini diakui bahawa _________________________  No. ROC/ROB __________ 

        (Nama penuh syarikat) 
   

adalah memenuhi kriteria Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) iaitu : 
 
[   ]  syarikat merupakan syarikat perkilangan (termasuk asas tani) atau perkhidmatan 

berkaitan perkilangan yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25  
juta ATAU jumlah pekerja sepenuh masa kurang daripada 150 orang ; ATAU 

[   ]  syarikat merupakan syarikat perkhidmatan (termasuk ICT) yang mempunyai nilai 
jualan  tahunan tidak melebihi 5 juta ATAU jumlah pekerja sepenuh masa kurang 
daripada 50 orang ;  

[   ] sekurang-kurangnya 60% ekuiti syarikat dimiliki oleh rakyat Malaysia ; DAN 
[   ] syarikat memiliki lesen perniagaan/premis yang sah ATAU surat pengesahan 

pengecualian lesen dari Kerajaan Tempatan ATAU dokumen pendaftaran dengan 
mana-mana badan profesional dan beroperasi hanya di kawasan premis 
perniagaan yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU dokumen 
pengesahan sebagai peserta Inkubator Agensi Kerajaan ;  

 
2. Disertakan bersama-sama ini salinan(perlu dikemukakan sebelum menghadiri latihan): 
 

 

Syarikat Enterpris: 
 

[   ]  Lesen Kerajaan Tempatan ATAU dokumen pendaftaran dengan badan  
 profesional ATAU Lesen Papan Tanda ATAU dokumen pengesahan sebagai 
 peserta Inkubator Agensi Kerajaan ;  
[   ]  Borang Pendaftaran Syarikat ; DAN 
[   ]  Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terkini. 
 
Syarikat Sdn Bhd: 
 
[    ]  Lesen Kerajaan Tempatan ATAU dokumen pendaftaran dengan badan  
 profesional ATAU Lesen Papan Tanda ATAU dokumen pengesahan Sebagai 

Peserta Inkubator Agensi Kerajaan ;  
[   ]  Borang 9 ;  
[   ]  Borang 24 & 49 ;  
[   ]  Penyata Kewangan Syarikat diaudit terkini ; DAN 
[   ]  Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terkini dari KWSP. 

 
* kesemua salinan dokumen di atas wajib disahkan benar iaitu dicop dan 
ditandatangani di setiap mukasurat oleh mana-mana Setiausaha Syarikat atau 
Akauntan yang berdaftar atau Pesuruhjaya Sumpah atau pegawai kerajaan kumpulan 
pengurusan atau penghulu atau lain-lain individu yang diberikan kuasa untuk 
melakukan pengesahan terhadap dokumen terbabit mengikut undang-undang sedia 
ada. 
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3. Dimaklumkan bahawa syarikat terlibat dalam sektor industri: 
 

 

 [   ] Elektrikal & elektronik termasuk telekomunikasi  

       (Electrical & electronic inc. telecommunications)  

 [   ] Peralatan pengangkutan (Transport equipment) 

 [   ] Mesin & kejuruteraan (Machinery & engineering) 

 [   ] Produk kimia petrokimia (Chemicals & petrochemical products) 

 [   ] Makanan, minuman dan tembakau (Food beverages and tobacco) 

 [   ] Produk logam (Metal products) 

  [   ] Kertas dan percetakan (Paper and printing) 

 [   ] Produk plastik (Plastic products) 

 [   ] Produk getah (Rubber products) 

 [   ] Tekstil, pakaian dan kulit (Textile, apparel and leather) 

 [   ] Produk kayu dan berasaskan kayu (Wood and wood-based products) 

 [   ] Perkhidmatan berkaitan perkilangan (Manufacturing related services) 

        [   ] Farmasi (Pharmaceutical) 

[   ] Teknologi Komunikasi & Maklumat (Information & Communication Technology) 

[   ] Lain-lain perkhidmatan (others services) 

 

 

Saya dengan ini mengakui bahawa semua butir-butir di atas adalah betul dan benar dan 
sekiranya SME Corp. Malaysia mendapati bahawa maklumat yang diberikan meragukan 
dan tidak lengkap, SME Corp. Malaysia berhak menuntut semula geran yang telah 
diberikan dan tindakan undang-undang yang sewajarnya boleh diambil ke atas saya dan 
syarikat saya. 

 
 
 
Yang benar, 
 

 

 

…………………….........….. 
 

Nama    :        

Jawatan :     

Tarikh    : 

 
 
 
 
 
 

Cop Syarikat 


