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โครงการจดทะเบียนธุรกิจ Prihatin (SPPP) ภายใต้ส านักงานทะเบียนบริษัทแห่งมาเลเซีย (SSM) 
ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทางธุรกิจในกลุ่มรายได้ B40 ที่มีความประสงค์จะเริ่ม
ด าเนินธุรกิจและผู้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยจะสามารถช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเงินกู้จาก
รัฐบาล เพ่ือด าเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า 
โครงการดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกให้กับโอกาสของสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นสินค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือติดต่อท าการค้าเป็นไป
อย่างจ ากัด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมองหาช่องทางการสร้างเครือข่ายใหม่ที่สามารถเข้าถึงกันได้ 

บริษัท UNITI.Asia เป็นบริษัทมาเลเซียที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและการลงทุนใน
อินโดนีเซียและไทย โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสถาบันการศึกษา การ
พัฒนาและการก่อสร้างที่พักอาศัย รวมไปถึงการบริการให้ค าปรึกษาและอบรมให้ความรู้ส าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อย  

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้หารือกับ Mr. Jamal Mohd Amin ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท 
UNITI.Asia ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินการศูนย์การค้า Pattani 
ASEAN Mall สถานการณ์การค้าปลีกของห้างฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงความเป็นไปได้ใน
การร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ผลการหารือสรุปได้ดังนี้ 

บริษัทได้ร่วมทุนกับกลุ่มนักธุรกิจมุสลิมภาคใต้และภาคกลางก่อตั้ง Pattani ASEAN Mall ศูนย์การค้าที่
มีขนาดพ้ืนที่ 9,000 ตรม. เปิดให้บริการในเฟสแรกช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในชีวิตประจ าวันและเป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าจากมาเลเซียให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
รวมถึงเปิดให้เช่าพ้ืนที่ส าหรับร้านจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ห้องประชุม พ้ืนที่ส าหรับจัดงานแสดงสินค้า
และกิจกรรมต่างๆ มีลานจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง 400 คัน ตั้งอยู่ชานเมืองปัตตานี สะดวกต่อการเดินทาง
เพราะอยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งปัตตานี โดยบริษัทได้กล่าวถึงความส าเร็จในการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า
ประเทศไทย – มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าดังกล่าว แม้จะเป็นการจัดงาน
ครั้งแรกแต่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี 
 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการเปิด
ให้บริการในเฟส 2 ออกไปเป็นช่วงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งตรงกับช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิมเพ่ือกระตุ้นยอดขาย
ของศูนย์การค้าฯ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดดังกล่าวส่งกระทบต่อการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของ
ผู้ประกอบการชาวมาเลเซียที่จะเดินทางเข้ามาเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในพ้ืนที่ 
 สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์จะหยิบยกประเด็นแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ร่วมกันในอนาคตหารือกับนายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูต่อไป เนื่องจากเป็นประเด็น

กระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภคแห่งมาเลเซียขยายเวลาการจดทะเบียนทางธุรกิจฟรี 
แก่ผู้ประกอบการกลุ่มรายได้ B40 (ประชากรรายได้ระดับล่างสัดส่วนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด) 

สคต.กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 

บริษัท UNITI.Asia 

สคต.กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย    

             ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 
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เกี่ยวกับการค้าชายแดน และการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรจะบูรณาการกับศอบต. 
อีกทางหนึ่งด้วย 

MOFAZ Group ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 เริ่มต้นจากการค้าและจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
(FMCG) ตลอดจนการน าเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆ บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการรวมธุรกิจหลากหลายเข้ามาอยู่
ในเครือ ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเรือเดินทะเล กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการบริการทางการแพทย์และ
โฆษณา กลุ่มการบริการโรงแรม และกลุ่มการก่อสร้าง 

นอกจากนี้ บริษัท MOFAZ DAGAND SDN. BHD. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ MOFAZ Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปีพ.ศ. 2521 ด าเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล (FMCG) โดยมีแบรนด์สินค้าภายใต้ ได้แก่ 
ALLA FONTETM (น้ าแร่และน้ าดื่ม) AQUA FIDELLATM (น้ าแร่และน้ าดื่ม) AL-AAFIYAHTM (อินทผาลัมเกรด 
พรีเมี่ยม ข้าวสาร ไก่สดและหมัก) Sufi Tayammum Kit (ชุดอุปกรณ์ส าหรับอาบน้ าละหมาด) ที่เป็นยอมรับในตลาด
ท้องถิ่น ปัจจุบันบริษัทฯ จัดจ าหน่ายสินค้าผ่านธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมที่กระจายอยู่ทั่วมาเลเซีย ธุรกิจค้าปลีก
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ Malakat Mall และ Mydin และเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพ่ิง
ขยายช่องทางจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.mofazmall.com/ ซึ่งในขณะนี้สินค้าที่จัด
จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าพบผู้บริหารของ MOFAZ Group เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์
ตลาดและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมทั้งแนวทางในการผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาด
มาเลเซียผ่านช่องทางจ าหน่ายของบริษัทฯ สรุปผลการหารือได้ดังนี้ 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ มีการปรับธุรกิจเพ่ือเริ่มต้นใหม่ในลักษณะ 
“New Normal” โดยใช้ระบบการจัดกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กร 
ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าอาหารยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในช่วงนี้ จึงพยายามขยายตลาดเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภค
ให้ได้มากที่สุดและถือโอกาสสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์จ าหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลเ พ่ือรองรับผู้บริโภครายใหม่ 
โดยในอนาคตหวังว่าจะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นตัวเชื่อมผู้ประกอบการจากทั่วโลก  โดยจะเปิดโอกาสแก่ทุกคน 
ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือชาวต่างชาติที่มีสินค้าฮาลาลน่าสนใจ
เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจ าหน่ายสินค้าได้ 

บริษัทสนใจสินค้า/วัตถุดิบจากไทยหลายชนิด ได้แก่ 
(1) สายพันธุ์อินทผาลัมไทย ไทยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์อินทผาลัม ผ่านการเพาะเลี้ยงใน

ห้องทดลอง โดยใช้การควบคุมขนาดของล าต้นและรากให้อยู่ในพ้ืนที่จ ากัดเป็นเวลารวมกว่า 1 ปี เมื่อน าพันธุ์
ดังกล่าวลงดิน เกษตรกรก็สามารถเก็บผลอินทผาลัมได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Rotab เป็นสายพันธุ์ที่ผู้น าเข้าสนใจ  

(๒) ขมิ้นด าและกระชายด า เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้มีตามท้องตลาดทั่วไป มีสรรพคุณสามารถน าไปใช้
ได้ทั้งประกอบอาหารและรักษาโรค จึงต้องการน าเข้าเพ่ือใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมร้านอาหาร 

(๓) อาหารทะเล 
(4) ข้าวหักสายพันธุ์ไทย  
(5) คอลลาเจนบ ารุงผิวสกัดจากปลาทะเล ด้วยนาโนเทคโนโลยีที่ไทยน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสูตร

คอลลาเจน ให้มีคุณสมบัติคงความอ่อนเยาว์และลดเรือนริ้วรอยจากสารสกัดปลาทะเลที่ไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติ
ของศาสนา ผู้น าเข้าจึงมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นอย่างมาก  

MOFAZ GROUP 
สคต.กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย    
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(6) โคพันธุ์บราห์มันสายพันธุ์ไทย เป็นโคเนื้อจากฟาร์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ   
โดยสายพันธุ์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าโคท่ัวไปหลายเท่า สามารถผลิตโคขุนที่มีเนื้อคุณภาพดีจ านวนมากได้ผู้น าเข้า
มีความสนใจน าเข้าโคสายพันธุ์ดังกล่าวมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มของบริษัทฯ 

ในวาระการด ารงต าแหน่งใหม่ ผอ. สคต. กัวลาลัมเปอร์ ได้กล่าวทักทายและแนะน าตัวแก่ผู้บริหารบริษัท 
และได้เสนอรายชื่อผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลที่ สคต. ได้คัดเลือกและรวบรวมไว้ อีกทั้งยั ง
ทาบทามความเป็นไปได้ในการเปิด Thai Zone ใน MOFAZ MALLl ซึ่งบริษัทให้ความสนใจ และได้ขอนัดหมาย
การหารือครั้งต่อไปเพ่ือลงรายละเอียดแนวทางการจัดตั้ง Thai Zone ใน MOFAZ MALL ในวันพฤหัสบดีที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 – 13.00 น. ต่อไป 

บริษัท AEON Co. (M) Bhd. เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เริ่มจัดตั้งธุรกิจในมาเลเซียเมื่อปี 2527 ตามค าเชิญ
ของรัฐบาลมาเลเซียเพ่ือพัฒนาภาคธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมสู่ระบบใหม่ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกิจการซุปเปอร์มาเก็ตรวม
ทั้งสิ้น 34 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 28 แห่ง ร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพความงาม 65 แห่ง ภายใต้เครือ AEON เช่น AEON 
Supermarket, AEON Wellness, MaxValue เป็นต้น 

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference กับ Ms. Sunny Setiawan 
กรรมการผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท AEON Co. (M) Bhd. เพ่ือหารือ
ความคืบหน้าจากการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ OBM สินค้าอุปโภคบริโภคกับผู้ประกอบการไทยที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายละเอียดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน ผลการหารือสรุปได้ดังนี้ 

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้สอบถามถึงความคืบหน้าจากการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ 
OBM สินค้าอุปโภคบริโภคกับผู้ประกอบการไทย ระหว่างวันที่ 23–26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่ง AEON มาเลเซีย
แจ้งว่า ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเจรจาฯ ได้จัดส่งรายละเอียดสินค้าและราคาเพ่ือพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ มี
สินค้าบางรายการที่ AEON มาเลเซียสนใจและอยู่ระหว่างด าเนินการสั่งซื้อเพ่ือน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ และ
ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสินค้าไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ที่สนใจน าเข้ามานั้นเป็นสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม นอกจากนี้มีความต้องการน าเข้าสินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้ง 
ผลิตภัณฑ์สปาและน้ ามันหอมระเหย สินค้าหัตถกรรมเพ่ิมมากขึ้น บริษัทได้ขอความอนุเคราะห์จาก สคต.  จัดส่ง
รายชื่อผู้ส่งออกไทยเพ่ือประกอบการพิจารณาและคาดว่าจะน าสินค้าดังกล่าวมาจ าหน่ายช่วงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายร่วมกันอีกด้วย 

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันกับ AEON มาเลเซีย 
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง Standard Operating Procedures (SOPs) ตามนโยบายที่รัฐบาล
มาเลเซียก าหนดไว้ คาดว่า จะสามารถจัดงานดังกล่าวช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งเป็น
ฤดูกาลผลไม้ไทย มีสาขาที่เข้าร่วมจ านวน 11 แห่ง ภายในงานมีการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทย เช่น 
อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สปาและน้ ามันหอมระเหย สินค้าหัตถกรรม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งนี้ AEON จะจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นและรายการสินค้าไทยที่มีวางจ าหน่ายอยู่แล้วในปัจจุบันให้ สคต. พิจารณาเพ่ือ
ประกอบการวางแผนการจัดงานและประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไป 

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้สอบถามความคืบหน้าในการจัดท ามุมสินค้าไทย (Thai products 
corner) ณ ห้าง AEON สาขาโกตาบารู ทางฝ่ายจัดซื้ออยู่ในช่วงการพิจารณาคัดเลือกสินค้า ทั้งนี้ สคต. 
ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูในคราวเมื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมือง

บริษัท AEON Co. (M) 
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โกตาบารูว่าอยากผลักดันให้มีการจัดแสดงสินค้าจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย และจะจัดส่งรายละเอียดสินค้าให้
ทาง สคต. เพื่อส่งต่อให้ทางห้างฯ พิจารณาต่อไป 

บริษัท MOFAZ DAGAND SDN. BHD. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ MOFAZ Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 
ด าเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล (FMCG) โดยมีแบรนด์สินค้าภายใต้ ได้แก่ ALLA 
FONTETM (น้ าแร่และน้ าดื่ม) AQUA FIDELLATM (น้ าแร่และน้ าดื่ม) AL-AAFIYAHTM (อินทผาลัมเกรดพรีเมี่ยม 
ข้าวสาร ไก่สดและหมัก) Sufi Tayammum Kit (ชุดอุปกรณ์ส าหรับอาบน้ าละหมาด) ที่เป็นยอมรับในตลาดท้องถิ่น 
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพ่ิงขยายช่องทางจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ผ ่านเว ็บไซต์ 
https://www.mofazmall.com/ ซึ่งในขณะนี้สินค้าที่จัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 

สคต. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้หารือกับผู้บริหารของ MOFAZ Group เพ่ือติดตามผลการประชุมครั้งก่อน
หน้าและหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันสินค้าไทย-มาเลเซีย สรุปผลการหารือได้ดังนี้ 

บริษัทมีความต้องการสร้างความหลากหลายของสินค้าให้กับผู้บริโภค จึงอยากน าเสนอสินค้าฮาลาลของไทย
ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวมาเลเซียและยินดีจะจัดท า Thai Zone ในแฟลตฟอร์ม MOFAZ MALL 
ตามข้อเสนอของ สคต. โดยบริษัทจะคัดเลือกสินค้าฮาลาลที่น่าสนใจจากรายชื่อที่ สคต. น าเสนอจากการหารือครั้งก่อน
และด าเนินการเจรจาข้อตกลงผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (OBM) ของ สคต. ต่อไป MOFAZ MALL 
เป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกัน ดังนั้น หากมีรายการสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์ม 
ผู้ขายสามารถส่งสินค้าตรงไปยังผู้ซื้อได้ทันที 

ในขณะเดียวกัน บริษัทก าลังมองหาซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตในไทยเพ่ือใช้วางจ าหน่ายสินค้า
ของบริษัท เช่น อินทผาลัมเกรดพรีเมี่ยม เพื่อใช้เป็นช่องทางขยายตลาด อย่างไรก็ดี สคต. มีความเห็นว่า 
อินทผาลัมยังไม่เป็นที่นิยมในไทยมากนัก ประกอบกับธุรกิจอาหารต่างๆ ในไทยมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น 
หากต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคไทย อาจต้องสร้างการรับรู้ต่อสินค้าและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือกระตุ้นความสนใจต่อสินค้ามากขึ้น 

บริษัทก าลังมีโครงการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท าธุรกิจเข้ามาเปิดแบรนด์ภายใต้บริษัท โดยจะสนับสนุน
วัตถุดิบเพ่ือให้มั่นใจว่ามาจากโรงงานที่เชื่อถือได้และฮาลาล จึงขอความอนุเคราะห์ สคต. กัวลาลัมเปอร์เสนอ
รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าวัตถุดิบอาหาร (sourcing) และบรรจุภัณฑ์ (packaging) ที่ได้คัดเลือกและรวบรวมไว้
ส่งให้บริษัทต่อไป 

ในอนาคตบริษัทเสนอให้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทและ สคต. กัวลาลัมเปอร์ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น ส่งเสริมศักยภาพ และร่วมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย-มาเลเซีย พร้อมกับผลักดันให้ 
MOFAZ MALL เป็นที่รู้จักต่อไป 

--------------------------------------- 
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