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รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือ 100 ล้านริงกิตส าหรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
 

 รัฐบำลให้เงินช่วยเหลือ 100 ล้ำนริงกิตส ำหรับอุตสำหกรรมฮำลำลในปีงบประมำณ 2559 เพ่ือยก
มำตรฐำนของผู้ประกอบกำรท้องถิ่นที่เป็น SMEs 
 
 Datuk Seri Jamil Bidin, CEO, Halal Industry Development Corporation (HDC) กล่ำวในงำน
เปิดตัว Nestle Halal Forum ว่ำ เงินช่วยเหลือดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ฮำ
ลำลผ่ำนกำรให้กำรรับรองฮำลำลและมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเช่นเดียวกันกับ Good Manufacturing 
Practice (GMP) อุตสำหกรรมฮำลำล คำดว่ำจะมีสัดส่วน 8.5% ของ GDP ในปี 2563 โดยส่วนใหญ่มำจำก
กลุ่มสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
 “ควำมท้ำทำยหนึ่งในอุตสำหกรรมฮำลำลที่เผชิญอยู่ขณะนี้คือควำมไม่เพียงพอของอุปทำนผลิตภัณฑ์
ฮำลำลส ำหรับตลำดที่ก ำลังเติบโต  และเรำก็ก ำลังมองที่จะพัฒนำอุตสำหกรรมวัตถุดิบฮำลำลอย่ำงจริงจัง โดย
มำเลเซียสำมำรถเป็นผู้เล่นรำยใหญ่ได้เนื่องจำกไม่มีประเทศอ่ืนใดในโลกที่ก ำลังพัฒนำอุตสำหกรรมดังกล่ำว 
ทั้งนี้ อุตสำหกรรมวัตถุดิบฮำลำลมีควำมส ำคัญส ำหรับบริษัทใหญ่ๆดังเช่น Nestle เนื่องจำกบริษัทซื้อวัตถุดิบ
จ ำนวนมำกและต้องกำรที่จะมั่นใจว่ำ อุตสำหกรรมวัตถุดิบฮำลำลจะป้อนให้แก่ผู้เล่นฮำลำลทั่วโลก” Datuk 
Seri Jamil Bidin กล่ำว 
 
 นำย Alois Hofbauer, Nestle Regional Head for Malaysia, Singapore and Brunei กล่ำวว่ำ  
บริษัทท ำงำนร่วมกันกับ HDC  มำเกือบ 5 ปีเพ่ือที่จะพัฒนำผู้ประกอบกำร SME ให้เป็นผู้ขำยไม่ใช่แก่เฉพำะ
ส ำหรับ Nestle แต่กับบริษัทอ่ืนๆด้วย รวมทั้งช่วยเหลือบริษัทให้สำมำรถก ำหนด area ที่ตนเองสำมำรถอยู่
รอดได้  อนึ่ง Nestle ได้จัดตั้ง Paddy Club และ Chilli Club เพ่ือช่วยชำวนำท้องถิ่นรำว 500 คนในกลันตัน 
(พริก) เกดะห์และซำรำวัก (ข้ำว) ให้ผลิตผลผลิตที่มีคุณภำพสูงอย่ำงยั่งยืน  ปัจจุบัน บริษัท Nestle Malaysia 
ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮำลำลไปยัง 50 ประเทศทั่วโลกในตะวันออกกลำง อำเซียน ชิลี บรำซิล และสหรัฐ  ทั้งนี้ 
ใบรับรองฮำลำลเป็นสิ่งที่มำเลเซียได้เปรียบในกำรแข่งขันเนื่องจำกได้รับกำรยอมรับจำกโลกว่ำเป็นกำรพิสูจน์
คุณภำพที่แท้จริง 
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การอ่อนค่าของเงินริงกิตไม่ส่งผลกระทบต่อราคาน  ามันปาล์มและยางพารา 
 

 กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของรำคำน้ ำมัน
ปำล์มและยำงพำรำในประเทศ 
 
 Datuk Amar Douglas Uggah Embas รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง  Plantation Industries and 
Commodities กล่ำวว่ำ  กำรลดลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ท้ังสองชนิดมำจำกหลำยปัจจัย เช่น กำรชะลอตัว
ของเศรษฐกิจของประเทศผู้น ำเข้ำ เช่น จีน สหภำพยุโรป และสหรัฐฯซึ่งผลกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำร  
อีกท้ังกำรเพิ่มขึ้นของสต๊อกสินค้ำเนื่องจำกผลผลิตที่ดีกว่ำควำมต้องกำร  โดยอัตรำสต๊อกน้ ำมันของมำเลเซียได้
เพ่ิมข้ึนจำก 1.99 ล้ำนตันในปี 2556 เป็น 2.02 ล้ำนตันในปี 2557  และจนถึงเดือนกันยำยน 2558   
สต๊อกน้ ำมันปำล์มอยู่ที่ 2.63 ล้ำนตัน ส่วนสต๊อกน้ ำมันถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้ำคู่แข่งกับน้ ำมันปำล์มก็ยังเพ่ิม
สูงขึ้น  อัตรำสต๊อกของยำงธรรมชำติในโลกได้เพ่ิมขึ้นจำก 2.35 ล้ำนตันในปี 2555 เป็น 3.12 ล้ำนตันในปี 
2557  แม้ว่ำในช่วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2558 สต๊อกยำงธรรมชำติของโลกจะตกลงเหลือ 2.6 ล้ำนตัน 
 
 ในส่วนของมำตรกำรที่จะด ำเนินกำรเพ่ือกระตุ้นรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ทั้งสองและสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้แก่สวัสดิกำรของเกษตรกรรำยย่อย  Datuk Uggah กล่ำวว่ำ  ในส่วนของน้ ำมันปำล์มนั้น รัฐบำลได้ส่งเสริม
กำรใช้ไบโอดีเซลำจำก B5 เป็น B7  จำกเดือนพฤศจิกำยนเมื่อปีที่แล้วและยังได้ก ำหนดวงเงิน 100 ล้ำนริงกิต
ภำยใต้โครงกำร Replanting Incentive Scheme ในปี 2558  ส่วนกรณียำงพำรำ  รัฐบำลก ำลังท ำงำนเพ่ือ
เสริมสร้ำงกำรผลิตโดยกำรผสมยำงกับบิทูเมนส ำหรับกำรก่อสร้ำงถนนนับจำกปีหน้ำ 
 
 อนึ่ง ในกรอบกำรท ำงำนของสภำยำงไตรภำคีระหว่ำงประเทศ (International Tripartite Rubber 
Council)  มำเลเซีย ไทยและอินโดนีเซียก ำลังท ำงำนร่วมกันเพ่ือหำแนวทำงที่สร้ำงเสถียรภำพของรำคำยำง
ธรรมชำติ 
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 นิคมฮาลาลสร้างโอกาสที่ย่ิงใหญ่แก่ผู้เล่น 
 

นิคมฮำลำล (Halal park) ที่ Johor Biotech Park จะสร้ำงโอกำสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่อุตสำหกรรม 
ฮำลำลโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่อิสกันดำร์ฝั่งตะวันออกของรัฐยะโฮร์  ครอบคลุมพ้ืนที่ 141 เฮกเตอร์ใน Johor 
Biotech Park จะช่วยเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจเบื้องต้นรำว 1.5 พันล้ำนริงกิตใน 5–7 ปีข้ำงหน้ำและถูก
ก ำหนดใหส้่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เป็น SMEs 
 

Datuk Charlie Chia Lui Meng, CEO ของกลุ่มบริษัท United Malayan Land Bhd (UM-Land) 
กล่ำวว่ำ Johor Biotech Park จะถูกบูรณำกำรกับนิคมฮำลำลเป็นครั้งแรกด้วยมำตรฐำนระหว่ำงประเทศที่จะ
ดึงดูดผู้ประกอบกำรที่เป็น SMEs  รวมทั้งนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ  โดยกลุ่มบริษัท UM-Land ได้ยื่นใบ
สมัครต่อบริษัท HIDC  (Halal Industry Development Corporation Sdn Bhd) เ พ่ือให้ผ่ ำนกำรเป็น 
Halmas ซึ่งเป็นกำรรับรองที่ให้แก่ผู้ประกอบกำรใน Halal park ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก ำหนด  โดย
กำรได้รับกำรรับรองเป็น halal status  หรือ Halmas นั้น จะท ำให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมฮำลำลหรือ
ฮำลำลโลจิสติกส์สำมำรถท่ีจะได้รับ incentives จำก HDC 

 
Wan Amir-Jeffery Wan Abdul Majid, CEO ของบริษัท Johor Biotechnology and Biodiversity 

Corp (J-Biotech) กล่ำวว่ำ นิคมฮำลำลได้ส่งสัญญำณในกำรเริ่มพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ (Bioeconomy) 
ให้กับประเทศ  จนถึงขณะนี้โครงกำรเฟสแรกได้เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วประมำณ 30%  

 
นำย Wan ยังกล่ำวต่อไปว่ำ ในเดือนสิงหำคม UM-Land และ J-Biotech ได้ร่วมทุนเพ่ือสร้ำง Johor 

Biotech Park ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่ำเรือ Pasir Gudang Port  โดยโครงกำรนี้จะประกอบด้วย หน่วยงำนด้ำน
กำรตลำดภูมิภำค กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ คลังสินค้ำ โลจิสติกส์ ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ ห้องแล็บวิทยำศำสตร์และ
ฮำลำล เป็นต้น โครงกำรดังกล่ำวมีศักยภำพท่ีจะปรับภูมิทัศน์เศรษฐกิจทำงตอนใต้  
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บริษัทน  ามันและก๊าซอุตสาหกรรมต้นน  าต้องผนึกก าลังร่วมกัน 
 

 อุตสำหกรรมน้ ำมันและก๊ำซต้นน้ ำต้องร่วมมือกันเพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมควำมประสิทธิภำพและสร้ำงควำม
ยั่งยืนในช่วงรำคำน้ ำมันที่ตกต่ ำลง  
 
 “ผู้ให้บริกำรบริกำรน้ ำมันและก๊ำซต้นน้ ำได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
รำคำน้ ำมันในตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม ตนก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต้นน้ ำร่วมกันผนึกก ำลัง
เพ่ือลดต้นทุนของตน   แม้ว่ำรำคำน้ ำมันที่ตกต่ ำลงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจต้นน้ ำ แต่ธุรกิจปลำยน้ ำได้รับ
ประโยชน์จำกรำคำน้ ำมันตกต่ ำ และนั่นคือเหตุผลว่ำท ำไมเรำจะพัฒนำต่อไปโดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีอย่ำงบูรณำกำรที่ pengeran รัฐยะโฮร์ เนื่องจำกคำดว่ำ กิจกรรมปลำยน้ ำจะท ำก ำไร
ได้มำกขึ้น” Datuk Seri Abdul Wahid Omar รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีกล่ำว 
 
 นำย Wahid กล่ำวต่อไปว่ำ กำรปฏิรูปเศรษฐกิจ (diversify) เป็นสิ่งส ำคัญเพ่ือที่จะยังคงควำมยืดหยุ่น
ไว้แม้จะมีควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันในตลำดโลก   ทั้งนี้รำคำน้ ำมันควรกลับไปที่ US$60 (RM256.8) ต่อ
บำเรลภำยใน 2-3 ปี  ในแง่ควำมจ ำเป็นส ำหรับแผนที่อำจเกิดขึ้นหำกรำคำน้ ำมันที่ตกต่ ำได้ยืดเยื้อออกไปนั้น   
รัฐบำลก็จะเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์ในตลำดโลกอย่ำงต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ลดกำรพ่ึงพำน้ ำมันลง รวมทั้ง 
diversity ตลำดส่งออก  ขณะนี้ มำเลเซียก็ก ำลัง diversify แหล่งที่มำของรำยรับโดยลดกำรพ่ึงพำน้ ำมันจำก
ก่อนหน้ำนั้นซึ่งอยู่ท่ี 40% เหลือ 29%   
 

“แม้มำเลเซียจะได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่ได้มำกนักเนื่องจำกมำเลเซียได้ขยำยฐำนรำยรับจำกกำรเก็บ
ภำษี GST"  นำย Wahid กล่ำว 
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ยอดการผลิตท้องถิ่นในเดือนตุลาคมตกลง 
 

 ยอดกำรผลิตท้องถิ่น (local production) ในมำเลเซียในเดือนตุลำคมได้ตกลงจำกกำรหดตัวอย่ำง
ฮวบฮำบของยอดสั่งซื้อใหม่ๆ 
 
 ข้อมูลจำก Nikkei Malaysia Manufacturing Purchasing Manager’s Index (PMI) ระบุว่ำ แรง
กดดันจำกต้นทุนเนื่องจำกรำคำที่ซื้อขำยเพ่ิมขึ้นท ำให้ยอดกำรผลิตในท้องถิ่นตกลง    อัตรำกำรท ำสัญญำซื้อ
ขำยลดลงอย่ำงมำกในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่เนื่องจำกอุปสงค์ที่ลดลงและเงื่อนไขควำมท้ำทำยทำง
เศรษฐกิจ  อย่ำงไรก็ตำม ยอดสั่งซื้อของผู้ผลิตสินค้ำทุนได้เพ่ิมขึ้นในเดือนที่ 2 นับจำกเดือนก่อนและอัตรำกำร
ขยำยตัวก็นับว่ำดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 
 
 แม้เง่ือนไขของภำคอุตสำหกรรมจะแย่ ระดับกำรจ้ำงงำนได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วในเกือบ 3 ปี  ส่วนใน
แง่ของรำคำสินค้ำ  รำยงำนระบุว่ำ อัตรำแลกเปลี่ยนที่ไม่น่ำพอใจท ำให้ต้นทุนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบสูงขึ้น   
Ms.Amy Brownbill นักเศรษฐศำสตร์ของ Markit  ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลส ำรวจ กล่ำวว่ำ เงื่อนไขของ
ภำคอุตสำหกรรมในมำเลเซียได้แย่ลงในช่วงเริ่มต้นของไตรมำสสุดท้ำยของปีนี้   กำรผลิตได้หดตัวลงเป็นเดือน
ที่ 7 จำกกำรลดลงอย่ำงมำกของยอดสั่งซื้อใหม่ๆในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้กิจกรรมกำรซื้อลดลงเนื่องจำก
ภำคอุตสำหกรรมยังมีสินค้ำคงคลังอยู่แทนที่จะสั่งซื้อใหม่  ส่วนแรงกดดันด้ำนเงินเฟ้อก็ยังมีเนื่องจำกรำคำ
ปัจจัยกำรผลิตที่เพ่ิมข้ึน  อย่ำงไรก็ตำม กำรจ้ำงงำนและยอดสั่งซื้อใหม่เพ่ือส่งออกได้ขยำยตัวในเดือนตุลำคมซึ่ง
ถือว่ำสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 
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ดัชนีความเชื่อม่ันของผู้บริโภคมาเลเซียต่ าลงในไตรมาสที่ 3 ของปีนี  

 
 “ดัชนีควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคมำเลเซียต่ ำลง 11 จุดในไตรมำสที่ 3 ของปีนี้ (และถือว่ำต่ ำกว่ำ 10 
ปีที่แล้ว) โดยอยู่ที่ 78% เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ 89%”  แหล่งข้อมูลจำก Nielsen’s Online 
Survey ระบ ุ
 
 ผลจำกกำรส ำรวจระบุว่ำ ควำมกังวลของผู้บริโภคมำเลเซียหลักคือ เศรษฐกิจ เสถียรภำพทำงกำรเมือง 
และควำมมั่นคงด้ำนกำรจ้ำงงำน   โดยชำวมำเลเซีย 9 ใน 10 คนรู้สึกว่ำ ประเทศก ำลังอยู่ในสภำวะตกต่ ำ  
ข้อมูลจำกจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจระบุว่ำ 61% มีควำมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขทำงกำรเงิน เทียบกับ 43% ใน
ไตรมำสที่ 2  และ 34% มีควำมกังวลเสถียรภำพทำงกำรเมืองเพ่ิมข้ึนจำก 13% ในไตรมำสที่ 2 
 
 กำรอ่อนค่ำของเงินริงกิตยังได้สร้ำงกังวลแก่เศรษฐกิจของประเทศ  หำกค่ำเงินริงกิตยังคงตกต่ ำอย่ำง
ต่อเนื่องแล้วควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน  ค่ำเงินริงกิตในปัจจุบันของมำเลเซียอ่อน
ค่ำลงไปแล้วอย่ำงน้อย 25% ได้ส่งผลระทบต่อกำรรับรู้โดยทั่วไปของควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจ    ผู้บริโภค
ที่อำศัยอยู่ในเขต Klang Valley รู้สึกว่ำต้นทุนค่ำครองชีพแพงขึ้นขณะที่อ ำนำจซื้อลดลง   ภำคกำรเงินและ
บริกำรเติบโตช้ำลง ส่วนตลำดส่งออกและอุตสำหกรรมยังคงยืดหยุ่น 
 
 อนึ่ง ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคมำเลเซียต่ ำสุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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Highlights ของข้อตกลง TPPA  
 

     Highlights ของข้อตกลง TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) ทีท่ำงกำรมำเลเซียเผยแพร่
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558  โดยรัฐสภำของมำเลเซียจะมีกำร debate เรื่องนีใ้นเดือนมกรำคมหรือ
กุมภำพันธ์ 2559 
 

ประเด็น รำยละเอียด 
อ ำนำจอธิปไตย (Sovereign rights) - มำเลเซียจะไม่สูญเสียอ ำนำจอธิปไตยภำยใต้ TPP 

- รฐับำลยังคงสิทธิ์ในกำรก ำหนดกฎระเบียบเพ่ือประโยชน์ของ
สำธำรณะ รวมทั้งกำรด ำเนินมำตรกำรที่จะปกป้องมนุษย์ 
สุขภำพพืชและสัตว์ และควำมม่ันคงของชำติ 

กำรคุ้มครองข้อมูลยำ (Pharmaceutical 
Data Protection) 

รัฐบำลตกลงที่จะขยำยกำรคุ้มครองข้อมูลแก่ biologics 
products เพ่ือให้กำรปฏิบัติที่ไม่แตกต่ำง (non-
discriminatory treatment) แก่ biologics ที่อ้ำงถึง non-
chemical drugs ที่ผลิตโดยใช้กระบวนกำรไบโอเทคโนโลยี 

กำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงชำติ (Entry 
of Foreign Labour) 

มำเลเซียมีสิทธิ์ที่จะควบคุมกำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงชำติโดย
ขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นของอุตสำหกรรม และให้ล ำดับควำม 
ส ำคัญกับโอกำสกำรจ้ำงงำนแรงงำนท้องถิ่น 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ (Government 
Procurement) 

- ก ำหนดสัดส่วนของคู่สัญญำที่เป็นชำวภูมิบุตรไว้ 30% ในกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงที่เปิดให้แก่สมำชิก TPP 
- บริกำรกอ่สร้ำงที่ไม่ไดเ้ปิดให้แก่สมำชิก TPP  มำเลเซียจะยัง 
คงสิทธิพิเศษปัจจุบัน (preference) ที่ใหแ้ก่ชำวภูมิบุตรไว้ 

กำรปฏิบัติ (treatment) สินค้ำและซัพพลำยของสมำชิก TPP ต่ำงๆ จะได้รับกำรปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับสินค้ำและซัพพลำยของท้องถิ่น  เช่นเดียวกันกับ
สินค้ำและซัพพลำยของมำเลเซียจะได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกัน
เมื่อเข้ำร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐของประเทศสมำชิก TPP 

วิสำหกิจของรัฐ (State Owner 
Enterprises : SOEs) 

SOEs มีควำมยืดหยุ่นที่จะให้สิทธิพิเศษ (preference) แก่ชำว
ภูมิบุตร และซัพพลำยเออร์ที่เป็น SMEs สูงถึง 40% ของกำร
ซื้อขำยประจ ำปี (annual purchases)   

บริกำรและกำรลงทุน มำเลเซียจะยังไว้ซึ่งนโยบำยปัจจุบันและด ำเนินนโยบำยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับข้อกังวลของชำวภูมิบุตรผ่ำนกำรจัดท ำใบอนุญำต
ใหม่/เพ่ิมเติม (licences/permit) ในกำรลงทุนและกำรบริกำร 

SMEs SMEs จะเข้ำถึงตลำดที่เปิดเสรีมำกข้ึนภำยใต้ TPP ส ำหรับกำร
ส่งออกสินค้ำ 

กำรเข้ำสู่ตลำด - TPP ได้ให้กำรเข้ำสู่ตลำดสินค้ำและบริกำรเป็นพิเศษจำก
มำเลเซียไปยังตลำดควำมตกลงกำรค้ำเสรี “ใหม่” ได้แก่ 
สหรัฐฯ แคนำดำ เม็กซิโก และเปรู 
- SMEs จะได้ประโยชน์ผ่ำนกำรเข้ำร่วมในห่วงโซ่อุปทำน
ภูมิภำคเนื่องจำกแสวงหำปัจจัยกำรผลิตได้มำกข้ึนจำกสมำชิก 



TPP เพ่ือจะได้บรรลุเงื่อนไขตำมกฎถิ่นก ำเนิดสินค้ำ (rules of 
origin) 
- มำเลเซียจะยกเลิกกำรเก็บภำษีน ำเข้ำสินค้ำเกือบ 85% ที่
น ำเข้ำจำกสมำชิก TPP เมื่อควำมตกลงมีผลใช้บังคับ 

กลไกระงับข้อพิพำทนักลงทุน-ภำครัฐ 
(Investor-state dispute settlement 
mechanism) 

ในกรณีของมำเลเซีย  กลไกระงับข้อพิพำทดังกล่ำวจะใช้เวลำ 3 
ปีหลังจำกโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐมีผลใช้บังคับซ่ึงต่ ำกวำ่ 
threshold ที่ก ำหนด 

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มำเลเซียจะได้เปรียบในกำรแข่งขันกับคู่แข่งในภูมิภำคในกำร
ส่งออกสินค้ำกลุ่มชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตภัณฑ์เคมีและผลิตภัณฑ์น้ ำมันปำล์ม 
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