มาเลเซียประกาศเริ่มโครงการ Digital Free Trade Zone อย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรีนาจิ๊บ ราซัค ของมาเลเซีย ประกาศว่าจะเริ่มดาเนินการโครงการ Digital Free Trade
Zone (DFTZ) เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิ กายน 2560 โดยปัจจุบัน มี SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ ว กว่า
1,900 บริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลมาเลเซียได้ตกลงไว้กับ นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้ง Alibaba Group ซึ่งได้
ขอให้มาเลเซียอนุมัติ DFTZ ภายในระยะเวลา 3 เดือน และจัดหา SMEs อย่างน้อย 1,500 บริษัทเข้าร่วม
เพื่อผลักดันให้มาเลเซียกลายเป็น DFTZ แห่งแรกนอกประเทศจีน รัฐบาลมาเลเซียร่วมกับ Malaysia Digital
Economy Corp (MDEC) ได้ เร่ ง ด าเนิ น การด้ า นต่ า งๆ ให้ เป็ น ไปตามที่ ได้ เ คยตกลงกั น ไว้ กั บ นายหม่ า
โดยเชื่อว่า DFTZ จะทาให้ ผู้ ประกอบการในมาเลเซียมี โอกาสทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเข้ าสู่ ต ลาดจี น ซึ่ งเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ ที่ เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง สิ น ค้ าต่ างๆ ของมาเลเซี ย อาทิ รั งนก
หรืออาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมความงามจะสามารถขยายตลาดในจีนได้เพิ่มขึ้น
เมื่ อเดื อนตุ ล าคม 2559 นายกรั ฐ มนตรี น าจิ๊ บ ราซั คและนายแจ็ ค หม่ า ได้ ต กลงกั น ที่ จ ะจั ด ตั้ ง
electronic World Trade Platform (eWTP) นอกประเทศจี น แห่ งแรกของโลก โดย MDEC จะเป็ น ผู้ เริ่ ม
ดาเนินการโครงการนาร่องโดยนาแนวคิด e-hub เข้าไว้ใน DFTZ ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ใน KLIA Aeropolis
บนพื้นที่ 8.09 เฮกตาร์ มีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางการค้าสู่ตลาดโลกที่ครอบคลุมครบถ้วน มีนวัตกรรมและ
ไม่มีค่าใช้จ่ ายส าหรับ SMEs คนรุ่น ใหม่ และผู้ บริโภค ทั้ งนี้ แนวความคิดริเริ่ม ของนายแจ็ค หม่า เกี่ยวกับ
eWTP ในช่วงต้น ได้รับ การยอมรับ ให้ เป็ น ข้อเสนอแนะทางนโยบายที่ส าคัญ ของกลุ่ มธุรกิจ 20 กลุ่ ม และ
ถูกนาเข้าไปบรรจุในแถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมผู้นากลุ่มประเทศ G20 ในปี 2559
DFTZ ประกอบด้ ว ย physical และ virtual zone เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ SMEs ในการ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากการเติบ โตของเศรษฐกิ จ บนโลกอิน เตอร์เน็ต และกิจกรรมการค้ า พาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิก ส์
ข้ามพรมแดน DFTZ จะทาหน้าที่เป็นกลไกขนาดเล็กที่คอยสนับสนุนบริษัทที่ทาการค้าออนไลน์ ทั้งในสินค้า
การค้าบริการ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างคุณ ค่าร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซึ่ง MDEC คาดว่า
DFTZ จะช่ ว ยสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-commerce roadmap)
ของมาเลเซียที่เริ่มขึ้นในปี 2559 และจะช่วยขยายมูลค่าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็น
สองเท่า หรือเพิ่มสัดส่วนต่อ GDP เป็น 211,000 ล้านริงกิต หรือประมาณ 47,680 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี
2563 ตลอดจน จะช่วยสร้างงานได้ถึง 60,000 งานในปี 2568
ข้อคิด เห็น /เสนอแนะของ สคต. มาเลเซียมีความจริงจังในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิ ตอล โดยดึง Alibaba Group ให้ เข้ามาช่ว ยจัด ตั้ งและพั ฒ นา Digital Free Trade Zone (DFTZ) ของ
ประเทศ อีกทั้งยังกระตุ้นให้กลุ่มธุรกิจ SMEs ภายในประเทศเร่งพัฒนาตนเองในการเข้าสู่สังคมการค้าออนไลน์
มากขึ้น ซึ่งขณะนี้มี SMEs ของมาเลเซียเข้าร่วมแล้วเกือบ 2,000 บริษัท นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังได้
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) เพื่อเป็นฐานโลจิสติกส์
รองรับการค้าออนไลน์ที่กาลังเติบโตขึ้น
ประเทศไทยและมาเลเซีย เร่งหาแนวทางในการพั ฒ นาความร่วมมือด้านการค้าในระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาสู่การเป็นพันธมิตรระหว่างกัน (Strategic Partnership) ระหว่างกัน ซึ่งไทยสามารถ
วางบทบาทตนเองให้เกื้อกูลกับมาเลเซียในแง่ของการเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน
ที่มา: Malaysia Reserve, 2 พฤศจิกายน 2560
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