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การคาเสรีในยุค Digital Economy
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จัดสัมมนา เรื่อง “การคาเสรีในยุค Digital Economy” ในวันที่ 15 ส.ค. 59 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด
เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ มีประเด็นสําคัญดังนี้
ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ของไทยในยุค Digital Economy
Digital Economy พึ่งพา FTA อยางชัดเจนในกรณีการคาสินคา เพราะตองใชสิทธิประโยชนทางภาษีของ FTA หากไมใชสินคา ไม
จําเปนตองมี FTA เชน Facebook Line และ เกมส เปนตน
 Digital Economy คือ เศรษฐกิจยุคใหม ที่นําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม มาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางรายได เพื่อเพิ่มมูลคาแกสินคา

และบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และลดตนทุนเมื่อเทียบกับการคาแบบเดิม




รูปแบบของการทําธุรกิจยุคใหม ทําโดยการสราง Platform เชื่อมกลุมลูกคา หรือ Commodities (ไดแก ผูบริโภค และผูผลิต) ผาน
Internet จะทําใหได Big Data ซึ่งเปนขอมูลพฤติกรรมการบริโภค ทั้งนี้ การนํา Big Data มาวิเคราะหและประมวลผล จะทําให
สามารถเพิ่มรายไดอยางมากจากการโฆษณา และขายซื้อสินคา
Platform ที่สรางขึ้น ตองตอบสนองความตองการของลูกคา และมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ สามารถทําซ้ําได และขยาย
ระบบไดงายในหลายตลาดหรือหลายประเทศ เชน Facebook, Instagram, Line, WeChat, GrapTaxi, Uber และ Pokemon เปนตน

 FTA


WTO ซึ่งปจจุบันมีสมาชิก 164 ประเทศ รายงานวา มีการทํา FTA ทั่วโลก 635 ฉบับ มีผลใชบังคับแลว 423 ฉบับ เชน ยุโรป (36
ฉบับ) สหรัฐฯ (14 ฉบับ) จีน (14 ฉบับ) อินเดีย (15 ฉบับ) อาเซียน (6 ฉบับ) และไทย (12 ฉบับ) เปนตน
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ประเทศคู่ภาคี
ชิลี อิสราเอล เกาหลีใต เม็กซิโก แอฟริกาใต ตุรกี และยูเครน เปนตน
ออสเตรเลีย บาหเรน ชิลี อิสราเอล จอรแดน เปรู สิงคโปร และโอมาน เปนตน
คอสตาริกา ฮองกง นิวซีแลนด สิงคโปร ไอซแลนด และปากีสถาน เปนตน
อัฟกานีสถาน ภูฏาน ญี่ปุน มาเลเซีย เนปาล สิงคโปร ชิลี และศรีลังกา เปนตน
จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย เปนตน
FTA ของไทยที่มผี ลบังคับใชแลว

กรอบอาเซียน
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อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุน
อาเซียน-เกาหลีใต
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด

กรอบทวิภาคี
บังคับใช้
1 ม.ค. 36
20 ก.ค. 48
1 พ.ค. 52
1 ต.ค. 52
1 ม.ค. 53
12 มี.ค. 53

ความตกลง
ไทย-อินเดีย
ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย-นิวซีแลนด
ไทย-ญี่ปุน
ไทย-เปรู
ไทย-ชิลี
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บังคับใช้
1 ก.ย. 47
1 ม.ค. 48
1 ก.ค. 48
1 พ.ย. 50
31 ธ.ค. 54
5 พ.ย. 58
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ความตกลง
RCEP (อาเซียน+6)
อาเซียน-ฮองกง
ไทย-อินเดีย (FTA ฉบับเต็ม)
ไทย-ปากีสถาน
ไทย-EU
ไทย-EFTA
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FTA ของไทยที่อยูระหวางการเจรจา
ความคืบหน้ า
อยูระหวางเจรจาจัดทําความตกลง มีเปาหมายใหเสร็จภายในป 59
มีเปาหมายสรุปผลภายในป 59
อยูระหวางเจรจาเปดเสรีสินคาเพิ่มเติม การคาบริการ และการลงทุน
อยูระหวางเจรจาจัดทําความตกลง มีเปาหมายใหเสร็จภายในป 60
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย การเจรจาหยุดชะงัก
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย การเจรจาหยุดชะงัก

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก (Megatrend)
 ฐานอํานาจทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับเปลี่ยนไปอยูที่เอเชีย โดย BRICS และอาเซียน เปนฐานเศรษฐกิจใหม


อาเซียน มีทรัพยากรจํานวนมาก และแรงงานหลากหลาย ทั้งแรงงานมีฝมือ และแรงงานตนทุนต่ํา


แรงงานตางดาวจะกลับถิ่นฐาน สวนแรงงานมีฝมือจะกระจายตัวในแหลงที่ใหรายไดสูง



กลุมธุรกิจตนน้ํา สวนใหญจะอยูใน เมียนมาร ลาว กัมพูชา และเวียดนาม



กลุมธุรกิจกลางน้ํา สวนใหญจะอยูใน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ขณะที่อัตราการตายลดลง


แรงงานในตลาดโลกนอยลง และเกิดการขาดแคลนแรงงานฝมือ



พนักงานในบริษัทมีความหลากหลายของชวงอายุมากกวาปจจุบัน



ผูประกอบการตองมีความสามารถในการเจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)

 ผูหญิงจะเปนกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อสูง จากการสํารวจ ผูหญิงยุคใหม ที่มีการศึกษา หนาที่การงานดี และรายไดสูง จะใชจายเฉลี่ยถึง

30% ของรายได
 ผูบริโภคยุคใหม มีความเปนตัวของตัวเองสูง พรอมจะจายเงินเพิ่มขึ้นในสินคาและบริการที่ตนภักดี


พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยมีความเปนตัวของตัวเองสูง คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ที่มาของสินคา เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม



บัณฑิตจบใหม มีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกที่ทํางานอิงคุณคา มากกวาตัวเงิน โดยกลาเลือกทํางานที่ชอบมากกวาอยูเพื่อเงินเดือน



ผูประกอบการ ตองเขาหาตลาดและพนักงานมากขึ้น และกําหนดสายความกาวหนาทางอาชีพ (Career Path) ใหชัดเจน



โครงสรางและวัฒนธรรมบริษัท ตองรองรับกับความหลากหลายของคนรุนใหม

 การทําตลาดจะเนนตลาดเฉพาะกลุม/แยกยอยมากขึ้น เพื่อใหสินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละพื้นที่ โดยจะผลิตสินคา

ที่สอดคลองกับรสนิยมของลูกคาในพื้นที่นั้น ๆ แทนการผลิตสินคาสําหรับทั้งประเทศ
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 เทคโนโลยสารสนเทศจะมีบทบาทหลักในเศรษฐกิจ


ในอีก 5 ปขางหนา มีประชากรใช Internet ประมาณ 5 พันลานคน



ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบราคาไดเร็ว



เทคโนโลยีจะเชื่อมตอกันไดระหวางอุตสาหกรรม



การขยายกิจการ ในมิติ Diversification ไดงายขึ้น

ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจาก Digital Economy


รานขายปลีก ใชระบบการสั่งซื้อ Online มากขึ้น ทําใหอาจมีการปลดพนักงานขาย



สื่อสิ่งพิมพ และบันเทิง มีการ Download จาก Application มากขึ้น



สถาบันการเงิน ผูประกอบการสามารถระดมทุนไดโดยตรงโดยไมตองกูจากธนาคาร เชน Venture Capital และ Crowdfunding เปนตน



อุตสาหกรรมรถยนต รถยนตที่ไมตองมีคนขับจะเขามาแทนที่
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