Digital Zone หนทางสู่การเติบโตทางการค้า

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และนายแจ๊ค หม่า ผู้ ก่อตั้ง Alibaba Group ร่วมเปิดตัว Digital Free
Trade Zone (DFTZ) ซึ่งคาดว่าภายในปี 2568 จะมีมูลค่าการค้าถึง 65,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ
286,000 ล้านริงกิต) DFTZ เป็นโครงการในปีงบประมาณ 2560 ของรัฐบาลมาเลเซีย มีเป้าหมายในการ
สร้างงาน 60,000 ตาแหน่ง และสร้างความเติบโตด้านการส่งออกของ SMEs ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดย
รั ฐ บาลมาเลเซี ย เห็ น ว่ า Digital Economy จะเป็ น ภาคเศรษฐกิ จ ที่ ท าให้ ม าเลเซี ย เติ บ โตได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
สร้างรายได้ให้กับ SMEs ธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนขยายการค้ากับอาเซียนและโลกตามไปด้วย
นอกจากนี้ มาเลเซีย ยั งมี โครงการสร้าง Kuala Lumpur Internet City (KLIC) แห่ งใหม่ ภ ายใต้
DFTZ โดยตั้งเป้าในการเพิ่มจานวนบริษัทที่สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 1,000 ราย
และพัฒ นาผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 25,000 ราย KLIC จะมี พื้นที่ 5 ล้านตารางฟุต ใช้เวลาก่อ สร้าง
ประมาณ 15 ปี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า การพั ฒ นารวม 5,000 ล้ านริ งกิ ต ทั้ งนี้ ปั จ จุ บั น ธุร กิ จ SMEs มี สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 37 ของเศรษฐกิจ มาเลเซีย ซึ่ง DFTZ จะช่วยให้เพิ่มสัดส่วนต่อ GDP ได้ถึงร้อยละ 60 – 80 โดย
นายแจ๊ค หม่า ได้ตกลงที่จะเป็นที่ปรึกษาและขอให้ มาเลเซียทาให้ DFTZ เกิดขึ้นโดยเร็ว
ขณ ะนี้ รั ฐ บาลมาเลเซี ย ได้ ตั้ ง เป้ า หมายเป็ น 1 ใน 20 ประเทศชั้ น น าภายใต้ National
Transformation Plan ปี 2593 โดย Pricewaterhouse Coopers คาดการณ์ว่าในปี 2573 มาเลเซีย
จะมี GDP สูงสุดเป็นอัน ดับ ที่ 25 ของโลกโดยวัดจากความเท่าเทียมกันของอานาจซื้อ (PPP Purchasing
Power Parity) และจะขึ้นสู่อันดับที่ 24 ในปี 2593
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. มาเลเซียให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ
ยุคดิจิตอลโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งนโยบาย Digital Free Trade Zone (DFTZ) เป็ น ย่างก้าวที่ ส าคั ญ ที่ แสดงถึงวิสั ยทั ศน์ ในระยะยาวของ
รัฐบาลมาเลเซีย และยังมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการสร้างกระแสความตื่นตัวแก่ ประชาชนในประเทศรวมทั้ง
สร้างความรับ รู้ แก่สั งคมโลกเกี่ย วกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศของมาเลเซีย โดยการเชิญ ชวน Alibaba
Group ซึ่งเป็น บริษัทพาณิ ชย์ ดิจิ ตอลระดับ โลกของจีนเข้ามาร่วมเปิดตัวโครงการและพัฒ นาความร่วมมือ
ระหว่างกันต่อไป ทั้งนี้ Alibaba ได้ประกาศแผนการจัดตั้ ง e-commerce hub ขึ้นใน DFTZ เพื่อใช้เป็น
ศูน ย์กลางการเก็บ และกระจายสิ น ค้าในภูมิภ าคและกระจายสิ นค้าไปยังตลาดโลก นอกจากนี้ ยังจะมีการ
ให้บริการทางการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ
มาเลเซียในการเชื่อมต่อไปยังกลุ่มลุกค้าทั่วโลกโดยใช้ Alibaba เป็นสื่อกลาง
จากความร่ วมมือระหว่างรัฐ บาลมาเลเซียและ Alibaba Group นับเป็นบทศึกษาที่ ส าคัญ ต่อไทย
ในการดาเนินนโยบายการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ Digital Economy อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพ SMEs รวมทั้งการ
กาหนดนโยบายด้านภาษีหรือแรงจูงใจสาหรับภาคธุรกิจดิจิตอล ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถใช้ความได้เปรียบ
ด้านภูมิศ าสตร์ ที่ไทยตั้งอยู่ บ นพื้ น ที่ ที่ เป็ น ศูนย์กลางคาบสมุ ทรอินโดจีนและสามารถเชื่อมต่อเส้ นทางขนส่ ง
โลจิสติกส์ สู่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ เช่น ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม
ตลอดจนแสวงหาความร่ วมมื อเชิงยุ ทธศาสตร์ (strategic partnership) กั บมาเลเซี ยในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดิจิตอลร่วมกันต่อไป
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