
 

 
 
 

 
1. เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโต 5.8 % ในปี 2558  

           นาย Arsenio M. Balisacan รัฐมนตรีด้านการวางแผนเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ กล่าวว่าอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในไตรมาส 4 ของปี 2558  อยู่ที่ 6.3 % ซึ่งสูงสูดในปี 2558 แม้ว่าจะน้อยกว่า 6.6 
% ในช่วงเดียวกันของปี 2557 ก็ตาม ส าหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งปีของปี 2558 อยู่ที่ 5.8 % ต่ า
กว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้ที่ 7- 8 %  อย่างไรก็ตามยังถือว่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ 
แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะต่ ากว่าที่เป้าหมายไว้ แต่ก็ยังที่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในครึ่งปีแรกฟิลิปปินส์

ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปรากฎการณ์เอลนิโน และปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐ   นาย Balisacan ยังกล่าวด้วยว่าในอนาคต รัฐบาลยังสามารถที่จะเพ่ิมอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจได้อีก หากมีการแก้ปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีอยู่ 
 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปี 2558 ต่ ากว่าปี 2557 ที่ 6.1 % และ ปี 2556 ที่ 7.1 % 
แตถ่ือว่าภายใต้การบริหารของนายอาคิโนนั้น มีอัตราการสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา
และมีเพียงอินเดีย จีน และเวียดนาม เท่านั้น ที่น าหน้าฟิลิปปินส์ ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย  
 ภาคบริการเป็นส่วนหลักท่ีขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีอัตราการ
ขยายตัวกว่า 6.7 % มากกว่า 5.9 % ในปี 2557 ในขณะที่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีการชะลอตัว อยู่
ที่ 0.2 และ 6% ตามล าดับ จาก 1.6 และ 7.9 % ในปี 2557 
 การเติบโตของปีที่แล้ว ยังมาจากการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ และภาค
ครัวเรือนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ปี 2559 ฟิลิปปินส์น่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นต่อไปอีก เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกดีข้ึน แต่ก็มีความจ าเป็นที่ฟิลิปปินส์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและสร้างพื้นฐานที่
แข็งแกร่ง  
(แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Philippine Daily Inquirer ฉบับวันที่ 29 มกราคม 2559)  

2. PPMA เร่งให้ผู้ผลิตรถยนต์ฟิลิปปินส์ซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทขนาดเล็ก 
 สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ฟิลิปปินส์ (PPMA) ก าลังกระตุ้นให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ สั่งซื้อชิ้นส่วน
ส าคัญจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากรัฐบาลได้  
 นาย Ferdinand Raquelsantos ประธาน PPMA ไดป้ระกาศภายหลังรัฐบาลเปิดรับสมัครนักลงทุน
เข้าร่วมโครงการกลยุทธ์การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมยายนต์อย่างเต็มรูปแบบ (CARS) เมือ่วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา 
ว่า PPMA ได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็กให้กับผู้ประกอบรถยนต์เหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย 
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กว่า 36 ราย  

    ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากฟิลิปปินส์  
                                                            ประจ าวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์   2559  

                                                                 โดย ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
                                                               ณ กรุงมะนิลา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 



 เป้าหมายที่ส าคัญของโครงการดังกล่าวคือการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ท้องถิ่น โดยการเสนอ
ข้อเสนอทางการลงทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้กับผู้ประกอบรถยนต์ ซึ่งจะเพ่ิมการท าธุรกิจกับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนและซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น โดยผู้ประกอบรถยนต์ต้องใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไม่ต่ ากว่า 60 % 
ของรถยนต์ที่ประกอบ 
 ประธาน PPMA ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่า การผลิตชิ้นส่วนพลาสติกขนาดใหญ่และตัวถังนั้น เป็นกิจกรรมที่
ใช้เงินทุนจ านวนมาก และมักจะด าเนินการโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ประกอบรถยนต์ สิ่งที่ฟิลิปปินส์
ต้องการคือ ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดย่อยมีความส าคัญมากขึ้น (Strategic parts) ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาด
ใหญ่ และต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
ทั้งนี้ ระเบียบที่ก าหนดให้มีชิ้นส่วนในประเทศ จะท าให้ซัพพลายเออร์ต่างประเทศต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้  
 ตัวอย่างส าคัญของ Strategic parts เช่น  โช้คอัพ ถังน้ ามันพลาสติก ไฟหน้ารถ โคมไฟรถยนต์ แกน
พวงมาลัย และหม้อน้ าอลูมิเนียม 
 ทั้งนี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก าลังรอค่ายรถยนต์ 2 ราย เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือ 
Toyota และ Mitsubishi อย่างไรก็ดี แม้ว่าทั้ง 2 ค่ายนี้ จะไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่ในอนาคต 
ฟิลิปปินส์ก าลังจะมีข้อตกลงทางเทคนิคระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท้องถิ่น กับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ 
 อนึ่ง นอกจากข้อก าหนดการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ท้องถิ่นแล้ว โครงการ CARS ยังก าหนดให้ผู้ประกอบ
รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผลิตรถยนต์อย่างน้อย 200,000 คัน ตลอดโครงการ โดยงบประมาณสนับสนุน
ของรถยนต์แต่ละรุ่นคือ 9 พันล้านเปโซ (3 รุ่น)  
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Business Mirror ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)  

3. FDA ฟิลิปปินส์เตรียมปรับรูปแบบการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเป็นดิจิตอล 
 นาง Maria Theresa C. Cerbolles เจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาฟิลิปปินส์ (FDA) กล่าวว่า 
FDA ก าลังด าเนินการปรับระบบการจดทะเบียน license to operate (LTO) และ certificate of product 
registration (CPR) ให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559   
         ปัจจุบัน มี LTO กว่า 2,000 ใบ และ CPR กว่า 6,000 ใบ ที่รอการอนุมัติตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งการที่
ใบสมัครค้างอยู่จ านวนมาก มีสาเหตุมาจากมีผู้กระจายสินค้า ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และผู้ผลิตอาหาร มาขอ
ใบอนุญาตดังกล่าวจ านวนมาก นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ประกอบการมีการจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศมากข้ึนด้วย FDA จึงต้องมองหาเทคโนโลยีเพ่ือมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงหากระบบดังกล่าว
เสร็จสิ้น ผู้ขอใบอนุญาตจาก FDA ก็ไม่จ าเป็นต้องไปที่ส านักงานฯของ FDA อีกต่อไป เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์และ
อัพโหลดเอกสารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม FDA ไดเ้น้นย้ าว่า ผู้สมัครขอใบ CPR จะต้องระมัดระวังในการกรอก
แบบฟอร์มออนไลน์ เพราะหาก FDA พบว่าข้อมูลบนฉลากและข้อมูลที่กรอกไม่ตรงกัน ก็อาจถูกปฏิเสธได้ 
 ส าหรับอาหารที่จัดอยู่ในประเภท “มีความเสี่ยงน้อย” คืออาหารที่หมดอายุช้า เช่น บิสกิต ก๋วยเตี๋ยว 
ลูกอม นูกัด และเบเกอรี่ การออกใบ CPR จะใช้เวลาประมาณ 53 วัน ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง-



สูง จะใช้เวลาในการจดทะเบียนใบ CPR ประมาณ 114 วัน (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเภทเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ 
ช็อคโกแลต อาหารกระป๋องและบรรจุขวด ของหวานที่ไม่ได้ท าจากนม ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จัดว่ามีความเสี่ยงสูง 
ได้แก่ ไข่ ชีส นมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์เนื้อแช่แข็ง เบเกอรีที่มีผงฟู ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนประกอบของถั่วและ
อาหารทะเล) นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เนื้อส าเร็จรูป จะต้องมีการจดทะเบียนและขอ
ใบอนุญาตจาก FDA ด้วย  
 ส าหรับในเดือนมีนาคมนี้ จะมีการจดทะเบียนใบอนุญาตการด าเนินธุรกิจ (License to Operate – 
LTO)แบบออนไลน์ (e-LTO) ด้วยเช่นกัน ซึ่งเจะป็นการสมัครและกรอกข้อมูลธุรกิจออนไลน์ โดยจะมีการเปิด
ให้ใช้ e-LTO กับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องส าอาง  
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Business Mirror ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)  
 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด 
 
 
 
 

 
 
 


