
mengikut arah aliran terkini perda
gangan dan industri. 

Bagi memperkasa dan menen.iskan 
kecemerlangan SSM, beberapa strategi 
telah dirangka, telah dan akan dilak
sanakan secara bersepadu iaitu: 

• SSM mewujlidkan pelbagai 
khidmat pelanggan menerusi 
Khid mat Kaunter Penerangan, 
Khidmat Hot-line, Program 
Hari Bersama Pelanggan dan 
program pameran sepanjang 
tahun. 

• SSM juga menyediakan Perkhid
matan Kaunter , sebagai pu
sat sehenti bagi pelaksanaan 
sistem maklumat baharu yang 
memungkinkan urusan serah 
simpan dokumen dan pem
bayaran di kaunter yang sarna. 
Pusat Panggilan Pelanggan akan 
diwujudkan bagi meningkatkan 
kualiti perkhidmatan di kaunter 
di ibu pejabat dan di kesemua 
14 cawangan seluruh negara. 

• SSM sedang membangunkan e
info bagi memungkinkan per
mohonan maklumat ' syarikat 
dan perniagaan dibuat meneru
si internet. 

• SSM juga menyediakan perkhid
matan pembayaran menerusi kad 
kredit atau autodebit. 

• SSM akan memperkenalkan 
perkhidmatan SMS yang me
lalu inya usahawan, perniagaan 
dan masyarakat uinum dapat 
menyemak status sesebuah 
syarikat atau perniagaan atau 
mengetahui kompaun yang 
dikenakan terdapat perniagaan 
syarikat. 

• SSM dengan kerjasama BASIS 
(Business Search Information 
Services Sdn Bhd) menerbitkan 
Malaysia 1000 Direktori Syarikat 
Terunggul di Malaysia 2003 clan 
2004 yang mengandungi mak
lumat , syarikat ,l teruhggul , di 
Malaysia berdasarkan nisbah 
pulangan/jualan, ' keuntimgan 
dan industri. j;,i.ii ' , 

• SSM juga menyediakan perkhid
matan kepadaagensi kerajaan 

Jadual3 : Pematuhan Syarikat yang Diuruskan oleh SSM. 

Jumlah kompaun di bayar 

Jumlah pemeriksaan keseluruhan 

Jumlah pemeriksaan operas! 
(termasuk dalam pemeriksaan 
keseluruhan) 

7 Jumlah pengarah syarikat yang 
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. kesalahan 
Sumber: Suruhanjaya Syarikat Malaysia (2004), 

SSM perlu lebih 
peka mengenal 

keperluan Industrt .' 
dan mengenaJ pastl 
peluang pernlagaan 

secara lebih 
meluas dan tidak 
harus berperanan 

sebagaibadan 
mendaftar syarikat 
atau perniagaan 

serta melaksanakan 
undang-undang 

sahaja 

lain seperti Polis DirajaMalaysia 
(PDRM), Badan Pentegah Rasuah 

. (BPR) dan Jabatan Pengangkutan 
Jalan UPJ) bagi memudahkan 
agensi berkenaan dalam men- ' 
jalankan penyiasatan dan me
lengkapkanlaporan berhubung 
perundangan dan penguatkua
saan. 
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Dalam Jadual3 SSM perlu menon
jolkan kewibawaannya sebagai agensi 
penguatkuasaan undang-undang dan 
peraturan kepada pengamal industri 
syarikat dan perniagaan tanpa preju
dis. Kadar pematuhan akan berada 
pada kedudukan yang terbaik jika 
SSM ' memperketat penguatkuasaan 
dan sejajar dengan objektif penubu
hannya bagi memastikan , dipatuhi 
peruntukan dalam Akta Syarikat 1965 
dan Akta Pendaftaran Pern iagaan 1956. 
Sepanjang tahun 2005, SSM mendak
wa 3926 syarikat yang membabitkan 
pelbagai kesalahan syarikat dan per
niagaan. SSM telah memfailkan kes 
terhadap 250 syarikat untuk didakwa 
di mahkarriah. langkah SSM mengkaji 
semula akta sedia ada secara menye
luruh menerusi Jawatankuasa Kajian 
Undang-undang 'Syarikat , (ClRC), 
adalah satu ' langkah wajar bagi me
mastikan peraturan yang diguna pa
kaisesuai dengan urusan perniagaan 
dan urus tadbir korporat yang bersifat 
lebih menyeluruh. Antara fokus kaji
an adalah yang melibatkan isu me
nyelenggarakan modal, amal tadbir 
urus korporat, hak pemegang sa
'ham dan keselamatan korporat 

Bahagian Penguatkuasaari " dan 
Perundangan SSM akan terus me-


