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MATRADE จัดกิจกรรมด้านการตลาดในสหราชอาณาจักร 

มาเลเซียมีความพยายามในการส่งเสริมธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และบริการด้านสารสนเทศและ            
การสื่อสาร โดย Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)  จะจัดคณะผู้แทน
การค้า Specialized Marketing Mission (SMM)  เดินทางไปเจรจาการค้าที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
ระหว่างงาน Ecobuild London  โดยมีผู้ประกอบการมาเลเซียเข้าร่วมจ านวน 15 บริษัท   

บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน            
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร  ผลิตภัณฑ์ไม้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน บริการด้านการให้ค าปรึกษาด้าน 
hardware และ software บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอินเทอร์ เน็ต และบริการด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ อาทิ เครื่องครัว ระบบการอ่านข้อมูลดิจิตอล ระบบการระบาย           
ความร้อน และเครื่องปรับอากาศ ไฟประดับบ้าน  

ทั้งนี้  บริษัทต่างๆ ต้องน าเสนอสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดสหราช
อาณาจักรให้ความส าคัญและมีแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการดังกล่าวเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากมาเลเซีย
ต้องการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรให้กับตลาดสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการก่อสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะ 

ที่มา : New Straits Times, 7 มนีาคม 2559 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากมาเลเซีย 
      5 – 11 มีนาคม 2559 

       ฉบับที่ 150 
      รวบรวมโดย ส านักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 

ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์ : “มองเขามองเรา”  
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของมาเลเซียถือเป็นธุรกิจที่ส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3-5% ของ GDP มีหน่วยงานรัฐที่ท าหน้าท่ีพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะคอื 
Construction Industry Development Board (CIBD) ซึ่งมีนโยบายที่จะส่งเสริมการส่งออกบริการที่เกี่ยวข้องกับ            
การก่อสร้าง  ในขณะที่ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะ   
นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีจุดแข็งจากอุตสาหกรรมต้นน้ าที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล็ก และป่าไม้  บริษัทก่อสร้างของมาเลเซียมี
การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศทั้งในตะวันออกกลาง เอเชียใต้ จีน อาเซียน แอฟริกา และประเทศเครือจักรภพ ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับน้ า และ
ทางหลวง  โครงการก่อสร้างในต่างประเทศที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปัจจุบัน (ปี 2015) มีมูลค่ารวมมากกว่า 48,000 
ล้านริงกิตหรือประมาณ 410,000 ล้านบาท   
ดังนั้น หากประเทศไทยจะต้องการผลักดันให้ภาคธุรกิจบริการเป็นจักรกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ออกแบบก่อสร้างไทยก็ถือเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพที่ภาครัฐควรให้การส่งเสริม เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็ง
ทั้งในด้านบุคลากรด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อีกทั้งมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจ านวนมาก  และคงไม่เป็นเรื่องน่าอาย            
ที่ประเทศไทยจะใช้มาเลเซียเป็น Benchmark ในการวางรูปแบบองค์กรหรือการท างานเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกแก่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน  
นอกจากน้ี  ควรส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรธุรกิจระหว่างบริษัทไทยและมาเลเซีย เพื่อเสริมจุดแข็งของกันและกันในการขยาย
ธุรกิจก่อสร้างในตลาดประเทศท่ีสามต่อไป 
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โครงการเมกะโปรเจ็คกัวลาลัมเปอร์จะช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ 

Datuk Johari Abdul Ghani  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงเกี่ยวกับโครงการเมกะโปรเจ็ค
กัวลาลัมเปอร์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการฟ้ืนฟู Kampong Bharu โครงการ Tun Razak Exchange (TRX) 
และโครงการ Bandar Malaysia เพ่ือดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ ให้เข้ามาลงทุนในระยะยาวในมาเลเซีย  
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 

โครงการ TRX อยู่ไม่ไกลจากตึกแฝดปิโตรนาส ใช้พื้นที่ 28.35 เฮกตาร์ มีมูลค่าการพัฒนารวม 40,000 ล้าน
ริงกิต  โดยมีการพัฒนาแบบผสมผสาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ TRX จะกลายเป็นศูนย์การเงินระหว่างประเทศ 
ย่านที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจระดับโลก รวมทั้งสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด 

ส าหรับโครงการ Bandar Malaysia ถือเป็นการพัฒนาเมืองแบบผสมผสานที่จะพลิกโฉมหน้าของกรุง
กัวลาลัมเปอร์  ซึ่งจะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 15 ถึง 25 ปี  มีมูลค่าทั้งสิ้น 150 พันล้านริงกิต              
โดยโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปสู่สิงคโปร์ และเส้นทางรถไฟฟ้าอีก 2 สาย 

เมื่อเดือนธันวาคม 2558 บริษัท 1 Malaysia Development Bhd ได้ตกลงที่จะขายหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัท 
Bandar Malaysia Sdn Bhd ให้กลุ่มบริษัทท่ีประกอบด้วย บริษัท Iskandar Waterfront Holding Sdn Bhd 
และบริษัท China Railway Engineering Corp (M) Sdn Bhd (CREC) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
ร้องขอจากบริษัท CH Williams Talhar & Wong (WTW)  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการท าธุรกรรม 
เนื่องจากนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลียกว่า 40 ราย 
ได้แสดงความสนใจผ่านบริษัท WTW  

ทั้งนี้ บริษัท CREC ของจีนเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทด้านวิศวกรรมก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอันดับที่ 71 
ของการจัดอันดับใน Fortune 500 ที่มียอดการท าธุรกิจกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
413 พันล้านริงกิต ต่อปี 

ในส่วนของโครงการฟ้ืนฟู Kampong Bharu จะเริ่มโครงการในปีนี้  โดยบริษัท UDA Holdings Bhd               
เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ Legasi Kampong Bharu เดิม ซ่ึงมีมูลค่า 500 ล้านริงกิต โดยจะก่อสร้าง
อาคารส านักงาน อพาร์ทเม้นขนาดกลางราคาตั้งแต่ 288,000 ถึง 450,000 ริงกิต 

ที่มา : New Straits Times, 7 มนีาคม 2559  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์ : “โอกาสของสินค้าไทย”  
เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย  ประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานภายในประเทศ จึงได้มีนโยบายที่จะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐโดยการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ  ซึ่งโครงการเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ทั้งในภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชน จึงเป็นโอกาสส าหรับการส่งออกสินค้าและบริการของไทย อาทิ วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย   
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โครงการเมกะโปรเจ็คปีนังจะเริ่มข้ึนในเดือนมิถุนายนนี้ 

โครงการเมกะโปรเจ็คปีนังมูลค่า 6.3 พันล้านริงกิต ประกอบด้วยการก่อสร้างทางด่วน 3 สาย ความยาวรวม 
21.2 กิโลเมตร และอุโมงค์ใต้ทะเล ความยาว 7.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการก่อสร้างเส้นทางที่เรียกว่า                   
the Air Itam Tun Dr Lim Chong Eu Expressway bypass เ พ่ือเชื่อมระหว่างเกาะปีนั งกับมาเลเซีย
แผ่นดินใหญ่ โดยจะเริ่มโครงการดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2559 นี้ 

บริษัท  Consortium Zenith BUCG Sdn Bhd (CZBUCG)  เป็นบริษัทผู้ ก่ อสร้ างหลั กของโครงการนี้                  
การก่อสร้างทางด่วนจะเริ่มต้น 2 สาย จากถนน Jalan Tanjung Bungah ไปยัง Teluk Bahang และจะเริ่มสร้าง
เส้นทางสายที่ 3 จาก Gurney Drive ไปยัง Dr Lim Chong Eu   ภายหลังจากก่อสร้างเส้นทางทั้ง 2 สายแรก  
แล้วเสร็จ  ทั้งนี้  ทางด่วนทั้งสามสายมีมูลค่าก่อสร้าง 2 พันล้านริงกิต  โดยบริษัทจะต้องจ่ายคืนค่าที่ดินให้แก่
รัฐบาลเป็นเงินจ านวน 500 ล้านริงกิต  

โครงการเมกะโปรเจ็กของปีนังเป็นโครงการส าคัญที่จะช่วยผลักดันการเติบโต ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ของมาเลเซีย  โดยจะช่วยสร้างงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง             
ซ่ึงโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียในปี 2559  

โครงการก่อสร้างทางด่วนโครงการแรก  คาดว่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 หาก CZBUCG ได้รับ
อนุมัติจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับการจัดสรรที่ดินและมีภาคเอกชนอ่ืนเข้าร่วม              
ในขณะที่การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลจะเริ่มต้นในปี 2563 หรือ 2564  ซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว CZBUCG 
เป็นการด าเนินการร่วมกับบริษัท Chaina Railway Construction Corp Ltd (CRCC)  

ทีม่า : New Straits Times, 8 มนีาคม 2559 

 
น้ ามันปาล์มราคาสูงขึ้นเนื่องจากขาดสต็อก 

MIDF Research มีความเห็นว่า ราคาน้ ามันปาล์มดิบเพ่ิมสูงขึ้นถึง 3,000 ริงกิตต่อตัน ตลอดช่วง 3 เดือน            
ที่ผ่านมา จากเดิมท่ีราคา 2,538 ริงกิตต่อตัน เป็นผลมาจากสินค้าดังกล่าวขาดตลาดอย่างฉับพลัน ท าให้ราคา
น้ ามันปาล์มดิบเพ่ิมขึ้นมาใกล้เคียงกับราคาน้ ามันถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าคู่แข่งส าคัญ โดยราคามาตรฐานใน
อนาคตของน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เป็น 2,537 ริงกิตต่อตัน 

ในอดีตที่ผ่านมา  น้ ามันปาล์มดิบจะขายในราคาที่ต่ าเพ่ือแข่งขันกับน้ ามันถั่วเหลือง  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่า
สังเกตว่า  ราคาขายน้ ามันปาล์มดิบที่ปรับเพ่ิมขึ้นมาใกล้เคียงกับราคาน้ ามันถั่วเหลือง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่บ่อยนัก  หลังจากที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งราคาน้ ามันปาล์มดิบเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
3,800 ริงกิตต่อตัน  เนื่องจากขณะนั้นปริมาณคงคลังลดลงเหลือ 1.48 ล้านตัน   

ทั้งนี้  กลุ่มธุรกิจน้ ามันปาล์มคาดว่า  ราคาน้ ามันปาล์มดิบจะปรับเพ่ิมขึ้นอีกในช่วงไตรมาสที่ 2  เนื่องจาก             
น้ ามันปาล์มคงคลังจะลดลงเหลือ 2.1 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ (จากการส ารวจของรอยเตอร์) โดยเป็น
ผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนินโญ่ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลผลิตลดลงตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559  
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นอกจากนี้ ระดับน้ ามันปาล์มคงคลังในเดือนมีนาคมอาจลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับวิกฤตที่ 1.5 ล้านตัน   
ในไตรมาสที่สองของปี 2559   

MIDF ระบุว่า “เป็นทราบกันว่าระดับน้ ามันปาล์มคงคลังประมาณ 2 สองล้านตันเป็นระดับที่ตลาดมองว่ายังไม่
มีปัญหา และเราคิดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะจบลงในไม่ช้า อย่างไรก็ตามขณะนี้เราเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่สองซึ่งมี
ความเป็นไปได้ว่าน้ ามันปาล์มคงคลังอาจลดลงถึงระดับวิกฤตเนื่องจากขณะนี้ระดับเริ่มเขยิบเข้าใกล้ 1.5            
ล้านตันแล้ว ทั้งนี่เราได้เคยท านายไว้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ในช่วงงาน the Palm and Lauric Oils 
Price Outlook Conference & Exhibition ว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบจะเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 2,500 ริงกิต ต่อตัน
ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นจริง และเรายังคงเห็นว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบจะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 3 ,000             
ริงกิตต่อตันในช่วงไตรมาสที่สองของปี” 

ที่มา : New Straits Times, 8 มนีาคม 2559 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มาเลเซียจะได้ประโยชน์จากความตกลง TPP  

ธนาคาร HSBC ระบุว่า มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของมาเลเซียอาจเพิ่มสูงขึ้น
ถึงร้อยละ 20 และร้อยละ 7 ตามล าดับหลังจากการให้สัตยาบันความตกลง Trans-Pacific Partnership 
Agreement (TPP) 

Douglas Lippoldt นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ HSBC Global Research ระบุว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นในเรื่อง 
ข้อริเริ่มการเปิดเสรีทางการค้าที่ก าลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะความตกลง TPP ที่มาเลเซียเป็นภาคี ซึ่งได้มีการลงนาม
ไปแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการให้สัตยาบัน และน่าจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่เดือนที่ก าลังจะมาถึงนี้ ทั้งนี้
จากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เมื่อความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณจ์ะส่งผลให้การส่งออก
ของมาเลเซียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 GDP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7” 

นอกจากความตกลง TPP มาเลเซียยังเข้าไปมีส่วนความกับความตกลง Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) ที่เป็นการเจรจาระหว่างประเทศเอเชียทั้งสิ้น 16 ประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งหากน าความตกลง TPP และ RCEP ที่มาเลเซียเป็นภาคี มารวมกับทรัพยากรของมาเลเซียเอง              
เช่น ประชากรวัยหนุ่มสาว ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับความเข้มแข็งของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการที่มีศักยภาพ จะท าให้มาเลเซียมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้า 

ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์ : “อานิสงค์ต่อน ้ามันปาล์มในประเทศไทย”  
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในมาเลเซียที่ปรับเพิ่มขึ้น ถือเป็นข่าวดีส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มในประเทศไทยที่อาจได้อานิสงค์
จากราคาที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เป็นผู้ก าหนดราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลก         
โดยมีผลผลิตน้ ามันปาล์มรวมกันร้อยละ ๘๕ ของการผลิตทั้งหมดของโลก ส่วนไทยแม้จะเป็นผู้ผลิตล าดับที่ ๓ แต่คิดเป็น
สัดส่วนเพียวร้อยละ ๓ เท่านั้น    
อย่างไรก็ดี  อานิสงค์ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุการณ์ช่ัวคราว ซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ในขณะที่
เกษตรกรปาล์มน้ ามันของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศที่ท า
เป็นอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย  อีกทั้งขาดความรู้   ในการจัดการให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ด
เต็มหน่วย  โดยปริมาณน้ ามันที่ได้จากผลปาล์มไทยเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ ๑๗ ในขณะที่ผลปาล์มน้ ามันของมาเลเซียให้
ปริมาณน้ ามันเฉลี่ยถึงร้อยละ ๒๐   
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ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความตกลงทั้งสองต่อธุรกิจ SMEs นั้น Lippoldt กล่าวว่า ไม่ว่าประเทศใด   
ก็ตาม SMEs ถือเป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศ  ความตกลง TPP มีข้อบทพิเศษเกี่ยวกับ SMEs ที่ระบุ
เงื่อนไขพิเศษที่จะช่วยเพ่ิมความตระหนักรับรู้ของธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับศักยภาพด้านการค้าที่มีผลต่อ                 
การเติบโตและความส าเร็จของ SMEs ต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาลที่เข้าร่วมการเจรจา TPP ควรสร้างความ
ตระหนักรับรู้ให้กับ SMEs และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ                 
การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึน และฉวยโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ที่ได้จากการเปิดเสรีทางการค้า  

ที่มา : The Sun, 10 มีนาคม 2559 

   ความเห็น สคร. กัวลาลัมเปอร์ : “เรียนรู้และติดตามสถานการณ์”  
จากการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มธุรกิจในมาเลเซีย  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีค่อนข้างเป็นบวกต่อการเข้าร่วม  
TPP  อย่างไรก็ดี มาเลเซียก็ต้องเผชิญกับกลุ่มภาคประชาชนซึ่งมีความเห็นคัดค้าน แต่รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าของมาเลเซียได้มีการเดินสายช้ีแจงท าความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี มาเลเซียยังสามารถสงวนข้อบท
ในส่วนของนโยบายภูมิบุตร ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศของมาเลเซีย และข้อบทในส่วนมาตรการปกป้อง 
(safeguards) ส าหรับอุตสาหกรรมที่ส าคัญของมาเลเซีย   
ส าหรับประเทศไทยอาจจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของมาเลเซียและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วม TPP ของไทยต่อไป  


