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คำ�น�
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคแห่งโอกาสทางธุรกิจและการค้าการลงทุน ขณะเดียวกันประเทศสมาชิก

ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก�าลังก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจอันมีวิวัฒนาการ 

ด้านดจิิทลัและเทคโนโลยเีข้ามาช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ โดยอาเซยีนได้ก�าหนดแผนพมิพ์เขียวประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนปี 2568 

(AEC Blueprint 2025) เพือ่เปลีย่นผ่านไปสูอ่าเซียน 4.0 ภายใต้ยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที ่4 ซึง่อาศยัการเตบิโตไปด้วยกนั 

และการรวมตวักนัอย่างลึกซึง้มากข้ึน รวมทัง้ต่อยอดการพฒันาไปเป็นประชาคมทีม่คีวามสามารถทัง้ในด้านการแข่งขัน นวตักรรม 

และพลวัต โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอาเซียน 

มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนมากขึ้น และได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการขยายตัวของ 

เมืองเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละประเทศอาเซียน และการเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต 

เข้ามามบีทบาทในชวิีตประจ�าวนัและเปลีย่นแปลงวถิกีารบริโภคอย่างมาก ส่งผลให้เกิดโอกาสและความท้าทายทางธรุกจิใหม่ๆ  

มากขึ้น ในการนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ร่วมกับ 

ส�านกัพฒันาตลาดและธุรกจิไทยในต่างประเทศ 1 จงึได้ปรบัปรงุคูม่อืโอกาสและทศิทางการค้าการลงทนุสูอ่าเซยีนรายประเทศ 

โดยรวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้เตรยีมพร้อมเกบ็เกีย่วผลประโยชน์จากโอกาส รวมถึงรบัมือกบั 

ความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนสู่อาเซียน 

รายประเทศฉบบัปรบัปรงุใหม่นี ้จะมส่ีวนช่วยเพิม่องค์ความรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการเพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิ 

ในตลาดฟิลิปปินส์ และเป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนดแผนกลยทุธ์ธรุกิจในองค์กรด้วยมมุมองทีม่ต่ีอตลาดอาเซยีนอย่างครอบคลมุ

และครบครัน ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะเป็นไปในระยะข้างหน้า ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการศึกษาเพิ่มเติม

ในอนาคตต่อไป

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

2561
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ข้อมูลพื้นฐาน
1 
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1.1 สภาพภูมิประเทศ

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วย 7,107 เกาะ 

โดยมีพื้นท่ีรวมประมาณ 300,000 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 

115,831 ตารางไมล์) ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวที่สุด 

มากเป็นอนัดบั 5 ของโลก โดยมคีวามยาวมากกว่า 36,289 กิโลเมตร

ฟิลปิปินส์ตัง้อยูใ่นพกิดัภมูศิาสตร์ระหว่าง 116° 40’ และ 126° 34’  

ลองจิจดูตะวนัออก และระหว่าง 4° 40’ และ 21° 10’ ละติจดูเหนือ  

โดยมีพรมแดนติดกับทะเลฟิลิปปินส์ทางตะวันออก ทะเลจีนใต้ทาง 

ตะวันตก และทะเลเซลเีบสทางตอนใต้ ทัง้นี ้ฟิลปิปินส์มรีะยะห่างจาก 

เกาะบอร์เนียวประมาณ 200-300 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต ้

และไต้หวันทางตอนเหนือ 

ฟิลิปปินส์ยังแบ่งเป็น 3 หมู่เกาะใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

- ลูซอน มีพื้นที่ 147,947.63 ตารางกิโลเมตร

- วิสำยำส์ มีพื้นที่ 59,873.84 ตารางกิโลเมตร

- มินดำเนำ มีพื้นที่ 135,626.85 ตารางกิโลเมตร

อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ไม่มีพรมแดนกับประเทศอื่นๆ ทางบก แต่มีระยะทางที่ใกล้กับไต้หวันทางตอนเหนือ มาเลเซีย

และอินโดนีเซียทางตอนใต้ เวียดนามทางทิศตะวันตก และจีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

แม่น�้าสายที่ยาวที่สุดของฟิลิปปินส์ คือ แม่น�้าคากายัน (Río Grande de Cagayan) ซึ่งมีความยาวประมาณ 350  

กโิลเมตร นอกจากนี ้ยงัมแีม่น�า้อืน่ๆ เช่น Abra, Bicol, Chico และ Pampanga ในขณะทีแ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัคอืแม่น�า้ปาซกิ  

(Pasig River) ที่มีความยาวเพียง 25 กิโลเมตร แต่เป็นทางน�้าหลักของประเทศที่ไหลระหว่าง Laguna de Bay ซ่ึงเป็น 

ทะเลสาบน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ผ่านกลางกรุงมะนิลาและไหลลงสู่อ่าวมะนิลา

เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ท�าให้เกาะต่างๆ ของฟิลิปปินส์เป็นเกาะภูเขาไฟ

และมีลกัษณะภมิูประเทศเป็นภเูขา โดยภเูขาท่ีสงูทีส่ดุของฟิลปิปินส์คอื Mount Apo ทีม่คีวามสงูกว่า 2,956 เมตรเหนอืระดบั

น�้าทะเล ส่วนภูเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 คือ Mount Dulang-Dulang ในเกาะลูซอน 

ภเูขาไฟในฟิลปิปินส์จ�านวนมากยงัเป็นภเูขาไฟทีม่พีลงั ซึง่การระเบดิของภเูขาไฟทีม่กีารท�าลายล้างสงูคอื การระเบดิ

ของภูเขาไฟ Pinatubo ในปี 2534 ส่วนภูเขาไฟท่ีมีพลังอีกแห่งหนึ่งที่ส�าคัญและมีความสวยงามคือ ภูเขาไฟ Mayon ซึ่งได้

ปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม ปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีภูเขาไฟ Taal ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
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เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นเกาะภูเขาไฟจึงท�าให้มีทรัพยากรแร่ธาตุค่อนข้างมาก โดยทรัพยากรที่ฟิลิปปินส์มีจ�านวนมาก 

เช่น ทอง ทองแดง นิกเกิล โครไมต์ และสังกะสี อย่างไรก็ดี การจัดการท่ีไม่มีประสิทธิภาพและปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท�าให ้

ทรัพยากรธรรมชาตดิงักล่าวยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเตม็ที ่นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์ยงัเป็นประเทศท่ีผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

มากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาด้วย 

1.2 สภาพภูมิอากาศ

ฟิลปิปินส์มภีมิูอากาศแบบมรสมุเขตร้อน ซึง่มักมีภมิูอากาศแบบร้อนและชืน้ โดยฟิลปิปินส์มีฤดกูาล 3 ฤดกูาล ได้แก่ ฤดรู้อน  

(ตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน) และฤดูหนาว (ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) 

ลมมรสุมที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของฟิลิปปินส์ คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และ 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) 

อณุหภมูเิฉลีย่ของฟิลปิปินส์อยูท่ีป่ระมาณ 21-32 องศาเซลเซยีส โดยเดอืนทีม่อีากาศเยน็ทีส่ดุคอืเดอืนมกราคม และ

เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ดี ในบางภูมิภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต�่ากว่าปกติ เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูง 

เช่น เมืองบาเกียวซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18.3 องศาเซลเซียส และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูร้อน

ฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในเขตพายุไต้ฝุ่น โดยต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติเกี่ยวกับไต้ฝุ่นทุกปี โดยช่วงที่ฟิลิปปินส์มี 

พายุไต้ฝุ่นมากคือเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยพายุไต้ฝุ่นเข้าสู่ฟิลิปปินส์ประมาณ 19 ลูกต่อปี 

1.3 เมืองหลวง/ เมืองส�คำัญ 

เมโทรมะนิลำ 

เมโทรมะนลิา หรอืเขตนครหลวงมะนลิา (NCR) เป็นศูนย์กลางการบรหิารประเทศและเป็นภมูภิาคทีม่ปีระชากรหนาแน่น 

มากที่สุดในประเทศ และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย 

เขตนครหลวงมะนิลาเป็นศนูย์กลางวฒันธรรม เศรษฐกิจ การศกึษาและรัฐบาลของฟิลิปปินส์ เป็นศนูย์กลางทางการเงนิ 

และการพาณิชย์ มูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 37.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของฟิลิปปินส์ 

อตุสาหกรรมทีม่คีวามโดดเด่นของเมโทรมะนลิา คอื อตุสาหกรรม BPO (Business Process Outsourcing) โดยพืน้ทีส่�านกังาน 

ในเมืองเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากความต้องการใช้พ้ืนที่ของอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยพื้นที่ที่เป็นที่นิยมมาก คือ  
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Makati, Bonifacio Global City ในเมอืง Taguig, Ortigas Center, City of Manila, Pasay, Alabang และ Quezon City  

หลังบริษัทระดับโลกอย่าง Google และ HSBC เริ่ม outsource กิจกรรมทางธุรกิจมายังฟิลิปปินส์มากขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน 

เมโทรมะนิลาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม BPO อันดับ 3 ระดับโลก รองจากบังกาลอร์และมุมไบ

นอกจากอุตสาหกรรม BPO ที่มีชื่อเสียงแล้ว เมโทรมะนิลายังเป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก เนื่องจาก

ประชากรภายในประเทศมีก�าลังซื้อมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

เซบู 

เซบูเป็นเมืองที่มีระดับการพัฒนามากที่สุดเมืองหนึ่งในฟิลิปปินส์ และยังถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ  

การค้า การศึกษาและอุตสาหกรรมในหมู่เกาะวิสายาส์ 

ปัจจุบนัเซบูมกีารพฒันาค่อนข้างมากในด้านการท่องเทีย่วเน่ืองจากเซบมูเีกาะท่ีสวยงามจ�านวนมาก เป็นสถานทีด่�าน�า้

และมีมรดกทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดี ท�าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและ

ต่างประเทศจ�านวนมาก นอกจากนี้ เซบูยังถือเป็นประตูสู่ภาคกลางและภาคใต้ของฟิลิปปินส์ด้วย 

เซบูมีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการต่อเรือและการเดินเรือ โดยมีการผลิตเรือมากกว่า 70,000 DWT มีท่าเรือ 

ทีเ่ชือ่มต่อกบัเส้นทางเดินเรอืหลกัจ�านวนมาก ท�าให้มบีรษิทัต่างชาตเิข้ามาตัง้โรงงานจ�านวนมาก และยงัมเีขตเศรษฐกจิพเิศษ 

บนเกาะ Mactan คอื the Mactan Economic Processing Zone 1 (MEPZ-1) และ Mactan Economic Processing Zone 2  

(MEPZ-2) นอกจากนี้ เซบูยังเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของฟิลิปปินส์ด้วย 

ดำเวำ 

ดาเวาเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 4 ของฟิลปิปินส์ และเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในเกาะมนิดาเนา 

ดาเวาถือเป็นศนูย์กลางด้านการค้าธรุกจิและอตุสาหกรรมของมนิดาเนา และยงัเป็นทีต่ัง้ของ Mount Apo ซึง่เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุ 

ของฟิลิปปินส์และเป็นเมืองหลวงของทุเรียนในฟิลิปปินส์ด้วย 

ภาคการเกษตรยงัเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุของดาเวา ซึง่สนิค้าเกษตรทีม่คีวามส�าคญัคอื ทเุรยีน กล้วย 

สบัปะรด กาแฟ มะม่วง ส้มโอ มงัคดุ มะละกอ และมะพร้าว โดยพืน้ทีเ่กอืบร้อยละ 70 ของเมอืง เป็นพืน้ทีข่องภาคเกษตรกรรม 

นอกจากภาคเกษตรกรรมแล้ว ดาเวายังเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ซึ่งมีโรงงานแปรรูปผลไม้ 

เพื่อการส่งออกอยู่จ�านวนมาก

ซูบิก 

ซูบิกเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Zambales นับเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเคยเป็นเมือง

ที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
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ท่าเรือซูบิกและเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยรอบยังเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีโครงการการลงทุนกว่า 700  

โครงการ รวมถงึโรงงานต่อเรือของบรษิทั Hanjin Heavy Industries and Construction ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของโลก  

นอกจากนี ้ท่าเรอืซบูกิยงัมกีารพัฒนาสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐานอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัมกีารสร้างถนนเพือ่เชือ่มกบั 

เขตเศรษฐกจิพเิศษคลาร์ก ผ่านทางหลวงระยะทาง 45 กิโลเมตร ซ่ึงอาจท�าให้ซบูกิเป็นศนูย์กลางด้านการบริการและโลจสิตกิส์ 

ชั้นน�าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปำมปังกำ 

ปามปังกาเป็นจังหวัดในภูมิภาคลูซอนกลาง เมืองหลวงคือ San Fernando ปามปังกามีสนามบินหลักของเมือง คือ 

Clark International Airport ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท่าเรือเสรีคลาร์ก 

ปามปังกานับเป็นเมืองเกษตรกรรมท่ีส�าคัญ โดยมีการท�านาและการประมงเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

ที่ส�าคัญคือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย นอกจากนี้ ยังมีการท�าเฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือด้วย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษคลาร์กยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ อุตสาหกรรม การบิน การท่องเท่ียวและความบันเทิงของ 

ภูมิภาคลูซอนกลางอีกด้วย 

ส�าหรับเมืองอื่นๆ ที่มีความส�าคัญในฟิลิปปินส์ ได้แก่ Baguio, Dagupan, Angeles, Olongapo, Batangas, Naga, 

Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro, Zamboanga, Davao และ Iligan

1.4 การแบ่งเขตการปกคำรอง

ฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 3 หมู่เกาะหลัก คือ ลูซอน วิสายาส์ และมินดาเนา ซึ่งแบ่งเป็น 17 ภูมิภาค 81 จังหวัด 144 เมือง 

1,491 เทศบาล และ 42,028 หมู่บ้าน ทั้งนี้ เขตต่างๆ ของฟิลิปปินส์แสดงในตาราง

ภูมิภำค เมืองศูนย์กลำงของภูมิภำค

Ilocos Region (Region I) San Fernando, La Union

Cagayan Valley (Region II) Tuguegarao

Central Luzon (Region III) San Fernando, Pampanga

CALABARZON (Southern Tagalog Mainland) (Region IV-A) Calamba

MIMAROPA (Southern Tagalog Islands) (Region IV-B) Calapan

Bicol Region (Region V) Legazpi
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ภูมิภำค เมืองศูนย์กลำงของภูมิภำค

Western Visayas (Region VI) Iloilo City

Central Visayas (Region VII) Cebu City

Eastern Visayas (Region VIII) Tacloban

Zamboanga Peninsula (Region IX) Pagadian

Northern Mindanao (Region X) Cagayan de Oro

Davao Region (Region XI) Davao City

SOCCSKSARGEN (Cotabato Region) (Region XII) Koronadal

Caraga (Region XIII) Butuan

Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Cotabato City

Cordillera Administrative Region (CAR) Baguio

National Capital Region (NCR) Metro Manila

1.5 ระบบการเมือง/ การปกคำรอง 

ฟิลปิปินส์ได้รบัเอกราชโดยสมบรูณ์เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2489 แต่ถอืวนัที ่12 มถุินายนเป็นวนัชาต ิ(ประกาศเอกราช 

จากสเปนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2441) ปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งอ�านาจ

อธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ อ�านาจบริหาร อ�านาจนิติบัญญัติ และอ�านาจตุลาการ มีประธานาธิบดีซึ่งได้จากการเลือกตั้ง

เป็นประมุขและผู้น�ารัฐบาล

ฟิลปิปินส์มรีะบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยรูปแบบสาธารณรฐัทีม่ปีระธานาธบิดเีป็นประมขุ และมกีารปกครอง

แบบเป็นรัฐเดี่ยว ยกเว้นในเขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา 

ประธานาธิบดีท�าหน้าที่เป็นทั้งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและผู้บัญชาการทหารสูงสุด การเลือกตั้งประธานาธิบดี

จะจัดขึ้นทุก 6 ปี และประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศต่อไป 

ฟิลิปปินส์ยังมีระบบสภาคู่ คือ วุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาการท�างานทั้งหมด 6 ปี และสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีระยะเวลา 

การท�างาน 3 ปี การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกต้ังจากทั่วประเทศ ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็น 

การเลือกตั้งในเขตและภาคส่วนต่างๆ 

ระบบตลุาการของประเทศควบคมุโดยศาลฎกีา โดยประกอบด้วยประธานศาลฎกีา และคณะตุลาการทัง้หมด 14 คน
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1.6 ประชากร/ สังคำม/ วัฒนธรรม 

ประชำกร

มปีระชากรจ�านวน 104.25 ล้านคน (ข้อมลูปี 2560) ความหนาแน่นประชากร 330 คน/ ตารางกิโลเมตร เป็นเชือ้สายมาเลย์ 

ร้อยละ 96 เชื้อสายจีนร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 2 อัตราการเพิ่มของประชากรร้อยละ 2.04

กลุม่ประชากรส่วนใหญ่ในฟิลปิปินส์เป็นชนชาต ิAustronesian Descent โดยเผ่าทีมี่จ�านวนมากทีสุ่ด ได้แก่ Tagalog, 

Ilocano, Cebuano, Bisaya/ Binisaya, Hiligaynon Ilonggo, Bikol, Waray

    

กำรจ�ำแนกกลุ่มประชำกรตำมอำยุ

อำยุ (ปี) วัย จ�ำนวน (ล้ำนคน)
ร้อยละของจ�ำนวน

ประชำกร

0-14 เด็ก 34.81 33.39

15-64 วัยท�างาน 64.76 62.72

65 ปีขึ้นไป คนชรา 4.68 4.49

ฟิลิปปินส์มีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Below Poverty Line) ประมาณร้อยละ 24.7 ของจ�านวนประชากร

ทั้งหมด ผู้มีฐานะดีมีจ�านวนไม่มากเท่าใดนัก ในขณะที่อัตราประชากรที่รู้หนังสืออยู่ที่ร้อยละ 96.3 

วัฒนธรรม  

ชนกลุม่แรกทีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐานในฟิลิปปินส์คือชาว Melanesian แต่ในปัจจบัุนคนกลุม่นีเ้หลอือยูน้่อยมาก แต่ยงัรักษา 

วฒันธรรมแบบดัง้เดมิไว้อย่างเข้มแขง็ หลงัจากนัน้เริม่มีกลุม่ Austronesian ซึง่คนกลุม่นีม้วีฒันธรรมทีโ่ดดเด่นทีส่ดุทัง้ด้านภาษา  

อาหาร ศิลปะ คนกลุ่มนี้ยังมีปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย ญี่ปุ่น ตะวันออกกลางและบอร์เนียว 

สเปนได้เข้ามาปกครองฟิลปิปินส์มากกว่า 3 ศตวรรษ ท�าให้ฟิลปิปินส์มีรากฐานของวฒันธรรมฮสิแปนกิ (Hispanic) อยูม่าก  

โดยสเปนได้เข้ามามอีทิธพิลทัง้ในเร่ืองของศิลปะ ศาสนา ภาษา รวมถึงค่านิยมต่างๆ ทัง้นี ้หลงัจากฟิลปิปินส์ได้รบัเอกราชจาก 

สเปน ฟิลิปปินส์ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกากว่า 50 ปี เพราะเหตุนี้ฟิลิปปินส์จึงได้รับอิทธิพลทางด้าน 

ความเป็นสมัยใหม่และภาษาอังกฤษมาจนถึงทุกวันนี้ 

วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จึงเป็นลักษณะวัฒนธรรมผสมผสานที่ได้รับอิทธิพลจากสเปน จีน เม็กซิกัน อเมริกา อาหรับ 

และมาเลเซีย ในปัจจุบันอิทธิพลที่เห็นได้เด่นชัดของฟิลิปปินส์น่าจะมีด้วยกันอย่างน้อย 3 สาย คือ สเปน จีน และอเมริกัน
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อิทธิพลจำกสเปน

อทิธพิลวฒันธรรมจากสเปนและเม็กซโิก เรยีกว่า Hispanic 

Influences ท่ีมีมากว่า 300 ปีในช่วงการปกครองแบบอาณานิคม  

จะเห็นได้จากความเชื่อในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  

งานประเพณทีางศาสนา ซึง่ในทกุๆ ปีฟิลปิปินส์จะมงีานรืน่เรงิ เรยีกว่า  

Barrio Fiesta เป็นการฉลองวันนักบุญของเมือง หมู่บ้านและ 

เขตการปกครองต่างๆ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวน

ในเมืองฉลองวันนักบุญ การจุดพลุไฟ การประกวดความงามและ 

การเต้นร�า รวมทั้งมีการชนไก่ด้วย

มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส (The Pontifical and Royal University of Santo Tomas) เป็นมหาวิทยาลัยใน 

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกของฟิลิปปินส์ มีชื่อเรียกย่อๆ ว่า UST มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในศาสนาคาทอลิก 

ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1611 โดย archbishop Miguel de Benavides นับเป็นมหาวิทยาลัย 

ทีเ่ก่าแก่ท่ีสุดในฟิลิปปินส์และในเอเชยี รวมทัง้จดัเป็นมหาวทิยาลยัคาทอลกิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก คอืมนีกัศกึษาประมาณ 

37,000 คน

วัฒนธรรมของสเปนอกีอย่างหนึง่ทีม่คีวามเด่นชดัคอืชือ่และนามสกุลของชาวฟิลปิปินส์ แม้ว่าชือ่และนามสกุลเหล่าน้ัน  

จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษ โดยชื่อและนามสกุลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสเปนออกกฎให้ใช้ชื่อและนามสกุล 

แบบสเปนในฟิลิปปินส์

นอกจากชือ่ของบคุคลแล้ว ช่ือของถนน เมืองและจังหวดัของฟิลปิปินส์จ�านวนมากยงัเป็นภาษาสเปนด้วย สถาปัตยกรรม

หลายแห่งในฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นรูปแบบแบบสเปน เช่น มีการออกแบบรอบๆ จัตุรัสของเมือง โดยเฉพาะโบสถ์ ท่ีท�าการของ

ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย

อิทธิพลจำกจีน

อทิธพิลทางวัฒนธรรมจากจนีจะพบได้จากอาหาร ซึง่อาหารของฟิลิปปินส์นัน้จดัได้ว่าคล้ายอาหารจนี มรีสชาติค่อนข้าง 

ไม่เผ็ดร้อนนัก ไม่เหมือนอาหารพื้นบ้านของไทย ฟิลิปปินส์นิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้น เรียกว่า Mami เช่นเดียวกับ

อาหารจานเนื้ออื่นๆ นอกจากนี้คือ ภาษาที่ชาวจีนในฟิลิปปินส์นิยมพูดกันในหมู่ชุมชนของตน
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อิทธิพลจำกอเมริกัน

ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐฯ  

ไม่นาน แต่ได้รับอิทธิพลจากอเมริกันอย่างมาก ประเทศสหรัฐฯ เป็นแหล่ง

ที่คนมีการศึกษาในฟิลิปปินส์นิยมไปแสวงหาโชคและหางานท�ามากที่สุด 

อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอเมริกันนับว่ามีการแพร่หลาย เช่น การพูด 

และใช้ภาษาอังกฤษ

ในด้านกฬีาจะเหน็ได้จากกฬีาบาสเกตบอล (Basketball) ซึง่จดัเป็น

กฬีายอดนยิมของชาต ิกีฬาท�าชือ่เสยีงให้กบัฟิลปิปินส์อืน่ๆ ได้แก่ ชกมวย ว่ายน�า้  

ศลิปะการต่อสู ้บลิเลยีด หมากรกุ ส�าหรบักฬีาบาสเกตบอล ฟิลิปปินส์มีทมีอาชพี 

มกีารจดัการแข่งขนัทีมี่บรษิทัและองค์กรสนบัสนนุอย่างดีและมผีูช้มหนาตา

อำหำรกำรกิน

อาหารฟิลิปปินส์มีการพัฒนามาหลายศตวรรษต้ังแต่ชนชาติมาเลย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานและได้รับอิทธิพลจากสเปน จีน 

อเมริกันและเอเชีย โดยอิทธิพลของเอเชียนั้น ได้มีการปรับเข้ากับส่วนผสมอาหารท้องถิ่นด้วย อาหารของฟิลิปปินส์มีตั้งแต่

อาหารที่เรียบง่ายอย่างปลาเค็มและข้าว จนถึงอาหารที่มีความซับซ้อนในการปรุงท่ีใช้ในงานเทศกาลอย่าง Paella และ  

Cocido 

อาหารอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัความนยิมในฟิลปิปินส์ ได้แก่ เลชอน ซซิีก อโดโบ ซนิกัิง คาเร-คาเร หมกูรอบ ปานซติ เปาะเป๊ียะ 

และฮาโลฮาโล (น�้าแข็งไส) 

ทั้งนี้ เมื่อรับประทานอาหาร ชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมทานอาหารกับตะเกียบ แต่ใช้อุปกรณ์ทานอาหารแบบตะวันตก  

อย่างช้อนและส้อม แต่ข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของชาวฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ วิธีการรับประทานแบบดั้งเดิมโดยใช้มือ  

ก็ยังคงเป็นที่นิยมในเขตชนบทด้วยเช่นเดียวกัน 

อาหารจานด่วน (Fast Food) อันเป็นวัฒนธรรมแบบตะวันตก สามารถเติบโตได้อย่างมากในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น 

McDonald’s จากสหรัฐฯ หรือ Jollibee ร้านอาหารแบบ Franchise ที่ด�าเนินการโดยชาวฟิลิปปินส์เอง

ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) เป็นอทิธพิลมาจากอเมรกินั ซึง่โดยเปรยีบเทยีบชาวฟิลปิปินส์จะชืน่ชมอาหารจานด่วน 

มากกว่าชาวไทย เครือร้านอาหารเหล่านี้ได้แก่ McDonald’s, Pizza Hut, Burger King, KFC, Kenny Rogers Roasters, 

Wendy’s, Shakey’s และ Carl’s Jr. นอกจากนี ้ยงัมร้ีานอาหารจานด่วนของท้องถิน่ทีป่ระสบความส�าเร็จเช่นเดยีวกนั ได้แก่ 

Jollibee, Greenwich Pizza, Chowking และ Max’s Fried Chicken
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ศำสนำ 

ศาสนาครสิต์นกิายโรมันคาทอลกิ ร้อยละ 80.9 ศาสนาครสิต์นกิายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 2.8 อสิลามนกิายสหุนี ่ร้อยละ 5  

Iglesia ni Kristo ซึ่งเป็นศาสนาคริสต์ลัทธิใหม่เฉพาะของฟิลิปปินส์ ร้อยละ 2.3 ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 6.5 และ

ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1.8 ไม่ระบุศาสนา ร้อยละ 0.6 และไม่มีศาสนาร้อยละ 0.1

ภำษำ

ฟิลิปปินส์มีภาษากว่า 186 ภาษาในประเทศ โดยเป็นภาษาที่มีผู้ใช้จริง 182 ภาษา โดยภาษาส่วนใหญ่อยู่ในตระกูล 

Austronesian ยกเว้นภาษา Chavacano ท่ีมีรากฐานมาจากภาษาสเปน ทั้งนี้ ภาษาท่ีมีผู้ที่ใช้มากที่สุด 5 ล�าดับแรก คือ  

Tagalog/ Filipino (52 ล้านคน) Cebuano (16 ล้านคน) Ilokano (7 ล้านคน) Hiligaynon (6 ล้านคน) และ Bikol (5 ล้านคน) 

ส�าหรับภาษาทางการของประเทศ คอื ภาษาฟิลปิิโนและภาษาองักฤษ โดยภาษาฟิลิปิโนมรีากฐานมาจากภาษา Tagalog  

ซึ่งใช้สื่อสารกันในเมืองมะนิลาและเมืองใหญ่ๆ ท้ังภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษมีการใช้ในหน่วยงานรัฐบาล การศึกษา  

สื่อสิ่งพิมพ์ ส่ือมวลชนและธุรกิจ อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่ในชนบทอาจไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่จะ 

พูดภาษาฟิลิปิโนและภาษาท้องถิ่นเป็นหลัก 

สกุลเงิน

ใช้สกุลเงินเปโซ โดยอัตราแลกเปล่ียนอยู่ที่ 50.47 เปโซ ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ (ปี 2560) หรือเทียบเป็นเงินไทย  

จะสามารถแลกได้ 1.51 เปโซ ต่อ 1 บาท

เวลำ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (โซนเวลาของฟิลิปปินส์คือ GMT +8) 

1.7 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วันที่ วันหยุด

1 มกราคม วันปีใหม่

2 มกราคม ชดเชยวันปีใหม่

19 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน

25 กุมภาพันธ์ EDSA Revolution Day

2 เมษายน Maundy Thursday

3 เมษายน Good Friday
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วันที่ วันหยุด

4 เมษายน Black Saturday

9 เมษายน Araw ng Kagitingan

1 พฤษภาคม วันแรงงาน

12 มิถุนายน วันชาติ

21 สิงหาคม Ninoy Aquino Day

31 สิงหาคม National Heroes Day

1 พฤศจิกายน All Saints Day

30 พฤศจิกายน Bonifacio Day

24 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคริสต์มาส

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส

30 ธันวาคม Rizal Day

31 ธันวาคม วันสิ้นปี

1.8 เส้นทางคำมนาคำม 

ทำงเรือ 

มีเรือที่มีระวางตั้งแต่ 1,000 GRT ขึ้นไปจ�านวน 403 ล�า การคมนาคมขนส่งทางน�้าเป็นระบบที่ส�าคัญที่สุด เนื่องจาก

ภูมิประเทศเป็นเกาะถึง 7,000 กว่าเกาะ ท�าให้การคมนาคมทางน�้าเป็นวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวก โดยใช้ขนส่งทั้งสินค้าและ

ผู้โดยสาร แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การเดินทางไปเมืองเซบู (เมืองส�าคัญอันดับ 2) ใช้เวลา 24 ชั่วโมง ในขณะท่ีเดินทาง 

โดยเครื่องบินใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

ท่าเรือท่ีส�าคัญ ได้แก่  South Habour, Manila International Container Port (MICP), Cebu, Batangas, Davao, 

Subic, Cagayan de Oro, General Santos และ Zamboanga นอกจากนี ้ยงัมเีรอืส�าราญให้บรกิารเทยีบท่า ณ อ่าวมะนลิา 

โดยเส้นทางหลักอยู่ระหว่างมะนิลาและเซบู  
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ท่ำเรือ

ท่าเรือท่ีมีความหนาแน่นท่ีสุดในฟิลิปปินส์ คือ ท่าเรือมะนิลา โดยเฉพาะ 

Manila International Cargo Terminal ส�าหรับเมืองอื่นๆ ที่มีท่าเรือที่ค่อนข้าง

หนาแน่นได้แก่ Bacolod City, Batangas City, Cagayan de Oro, Cebu City, 

Davao City, Butuan, Iligan, Iloilo City, Jolo, Legazpi City, Lucena City, 

Puerto Princesa, San Fernando, Subic, Zamboanga City, Cotabato City,  

General Santos City, Allen, Ormoc, Ozamiz, Surigao และ Tagbilaran  

ซ่ึงท่าเรอืเหล่านีส่้วนใหญ่จะเป็นส่วนหนึง่ของ Strong Republic Nautical Highway  

ซึง่เป็นระบบขนส่งทางเรอื ท่ีสามารถเชือ่มโยงกบัการขนส่งทางบก (Roll-on/ Roll-off)  

เพื่อเชื่อมโยงกับเกาะอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้ ท่าเรือหลักของฟิลิปปินส์ได้แก่ Batangas, 

Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Liman และ Manila

 

เรือในแม่น�้ำ

ในกรุงมะนิลามีเรือเฟอร์รี่บริการคือ Pasig River Ferry Service ซ่ึงมีท่าเรือทั้งหมด 17 ท่า โดยแล่นตั้งแต่ Plaza 

Mexico ใน Intramuros จนถึง Nagpayong ในเมือง Pasig 

ถนน

ฟิลิปปินส์มีถนนความยาวรวมทั้งหมด 213,151 กิโลเมตร แต่ลาดยาง 

แล้วเพยีง 54,481 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่งทางนีเ้ป็นระบบทีส่�าคญัรองลงมา  

แต่ไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากมีทางซูเปอร์ไฮเวย์เพียง 2 สาย คือ North  

Luzon Express Way และ South Luzon Express Way ซึง่ค่าผ่านทางสูงมาก 

นอกจากนี้ ถนนที่แยกจากซูเปอร์ไฮเวย์ซึ่งเรียกว่าถนนไฮเวย์ เป็นถนน 2 เลน

และมีชุมชนอยู่ข้างทางเกือบตลอดทาง ท�าให้เสียเวลาในการเดินทางมากกว่าที่

ควรเป็นอย่างมาก

ถนนที่มีความส�าคัญและเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ คือ 

Pan-Philippine Highway ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 3,517 กิโลเมตร (2,185 ไมล์) 

โดยเป็นทัง้เครือข่ายถนน สะพานและเรอืเฟอร์รี ่จากเกาะลซูอนไปทีภู่มภิาค Samar,  

Leyte และมินดาเนา ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของระบบการขนส่งของฟิลิปปินส์  

โดยทางเหนืออยู่ที่ Laoag City และทางใต้สุดอยู่ที่ Zamboanga City 

ส่วนถนนทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุในเมโทรมะนลิา คอื Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) ซึง่เป็นถนนสายหลกั 

ของเขตนครหลวงมะนิลา โดยตัดผ่าน 6 เมืองส�าคัญในกรุงมะนิลา ได้แก่ Caloocan, Quezon City, Mandaluyong,  

San Juan, Makati และ Pasay นอกจากนี ้ยงัมปีรมิาณยานพาหนะในถนนท่ีหนาแน่นกว่า 2 ล้านคันต่อวนั ส่วนถนนอกีสายหน่ึง 

ที่ค่อนข้างมีความส�าคัญเช่นเดียวกัน คือ Commonwealth Avenue
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ฟิลิปปินส์ยังมีทางด่วนหลายสายซึ่งส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเกาะลูซอน โดยระบบทางด่วนแห่งแรกของประเทศคือ North 

Luzon Expressway (NLEX) และ South Luzon Expressway (SLEX) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในเขตนครหลวงมะนิลา

ทางด่วนอีกแห่งหนึ่งที่มีความส�าคัญคือ Subic-Clark-Tarlac ซึ่งอยู่ในภูมิภาคลูซอนกลาง โดยทางด่วนดังกล่าว  

เชื่อมโยงกับ North Luzon Expressway เขตท่าเรือเสรีซูบิกและเขตท่าเรือเสรีคลาร์ก 

ทั้งน้ี รัฐบาลฟิลิปปินส์และภาคเอกชนก�าลังด�าเนินการสร้างทางด่วนและถนนใหม่จ�านวนมาก เพื่อปรับปรุง 

โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยด�าเนินการหลักผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน (Public-private  

Partnership) เป็นหลัก 

ทำงรถไฟ

มีเส้นทางท่ีด�าเนินการในปัจจุบันเพียง 56.14 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟสายเดียวของกรุงมะนิลาที่ให้บริการจาก

สถานี Manila ในเขตนครหลวงมะนิลา ไปยังสถานี Calamba ในจังหวัด Laguna โดยฟิลิปปินส์มีทางรถไฟตั้งแต่สมัยที ่

ยังเป็นอาณานิคมของสเปน 

นอกจากนี้ มะนิลายังมีระบบรถไฟฟ้าหรือ LRTA ซ่ึงเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยระบบรถไฟฟ้า

ของฟิลิปปินส์มีผู้โดยสารมากกว่าวันละ 1 ล้านคนในแต่ละวัน มีสถานีกว่า 31 สถานี ระยะทางทั้งหมด 31 กิโลเมตร  

ซึง่ระบบรางรถไฟฟ้าดงักล่าวผ่านเมอืงต่างๆ ในเขตนครหลวงมะนิลา ได้แก่ Caloocan, Manila, Marikina, Pasay, San Juan  

และ Quezon City 

นอกจากระบบ LRTA แล้ว มะนลิายงัมรีะบบ MRTC ด้วย ซึง่เป็นรถไฟฟ้าทีส่ร้างอยูบ่นถนน Epifanio de los Santos 

Avenue (EDSA) โดยมีทัง้หมด 13 สถาน ีมีความยาวท้ังหมด 16.95 กโิลเมตร ผ่านเมอืงต่างๆ ในเขตนครหลวงมะนลิา ได้แก่ 

Makati, Mandaluyong, Pasay และ Quezon City 

ทำงเครื่องบิน 

ฟิลิปปินส์มีสนามบินท้ังหมดกว่า 247 แห่ง แต่มีรันเวย์ที่ลาดยางแล้วเพียง 89 แห่งเท่านั้น สนามบินหลัก 

ของประเทศซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่ส�าคัญ เช่น  Manila, Iloilo, Cebu, Davao, Clark, Subic, และ Laoag  

โดยมีสนามบินหลักคือ Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในฟิลิปปินส์  

สนามบนิดงักล่าวตัง้อยูใ่นเขตเมอืง Parañaque และ Pasay ในเขตนครหลวงมะนลิา โดยแต่ละปีมผู้ีโดยสารมากกว่า 30 ล้านคน  

ท�าให้เป็นสนามบินที่หนาแน่นที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีสนามบินนานาชาติ Clark International Airport  

ซึ่งจะเป็นสนามบินท่ีท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ในประเทศในอนาคต โดยสนามบิน Clark International  

Airport ให้บริการกับสายการบินต้นทุนต�่าเป็นหลัก เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต�่ากว่าสนามบิน NAIA ส่วนสนามบิน 

ภายในประเทศท่ีส�าคัญ ได้แก่  Bacolod, Loakan, Lumbia, Awang, Sivulan, Legazpi, Roxas, Puerto Princesa, 

San Jose และ Tacloban 
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1.9 ระบบการเงินการธนาคำาร 

โดยทั่วไปการก�ากับดูแลสถาบันการเงินประเภทต่างๆ ของฟิลิปปินส์ด�าเนินการผ่าน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 

1. ธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ก�ากับสถาบันการเงินการธนาคาร

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ Securities and Exchange Commission (SEC) 

ก�ากับดูแลด้านตลาดหุ้น 

3. ส�านกังานคณะกรรมการเกีย่วกบัการประกนั Insurance Commission (EC) ก�ากับดแูลด้านการประกันภยัภาคเอกชน 

ทั้งนี้ ธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์ (BSP) เป็นผู้ก�ากับดูแลสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องหลักด้านนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบการเงินการธนาคาร การก�าหนดอัตราดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ประเภทและจ�ำนวนของสถำบันกำรเงิน 

ตามข้อมูลของธนาคารกลางแห่งฟิลิปปินส์ล่าสุดจากเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่ามีธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งหมด 12,023 ธนาคาร โดยมีสาขาธนาคารรวมทั้งหมดทั่วประเทศที่ 11,493 สาขา แยกเป็นธนาคารประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

ประเภทธนำคำร จ�ำนวนธนำคำร จ�ำนวนสำขำ

1. ธนำคำรแบบครบวงจร (Universal Banks) 6,003 5,982

1.1 ธนาคารเอกชนในประเทศ

(Private Domestic Banks)

5,396 5,384

1.2 สถาบันการเงินของรัฐ

(Government Banks)

595 592

1.3 สาขาของธนาคารต่างประเทศ

(Foreign Bank Branches)

12 6

2. ธนำคำรพำณิชย์ (Commercial Banks) 554 532

2.1 บริษัทย่อยของธนาคารต่างประเทศ

(Foreign Bank Subsidiaries)

105 103

2.2 ธนาคารเอกชนในประเทศ

(Private Domestic Banks)

430 425

2.3 สาขาของธนาคารต่างประเทศ 

(Foreign Bank Branches)

19 4
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ประเภทธนำคำร จ�ำนวนธนำคำร จ�ำนวนสำขำ

3. ธนำคำรเพื่อกำรออม (Thrift Bank) 2,502 2,447

4. ธนำคำรชนบทและสหกรณ์ (Rural and Cooperative Banks) 2,964 2,478

รวมธนำคำรทั้งหมด 10,023 11,439

ทั้งนี้ ธนาคารแบบครบวงจรและธนาคารพาณิชย์ของฟิลิปปินส์ที่มีสินทรัพย์มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1. BDO UNIBANK INC

2. METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY

3. BANK OF THE PHILLIPPINE ISLANDS

4. LAND BANK OF THE PHILIPPINES

5. SECURITY BANK CORP

6. PHILLIPPINE NATIONAL BANK

7. DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES

8. CHINA BANKING CORP

9. UNION BANK OF THE PHILIPPINES

10. UNITED COCONUT PLANTERS BANK

1.10 โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 

ในปี 2560 ฟิลิปปินส์มีผู้ใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมากกว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของประชากร 

ท้ังประเทศ และคาดว่าในปี 2561 จะเพิม่ขึน้ถงึ 41 ล้านคน เนือ่งจากคนฟิลปิปินส์เป็นเจ้าของโทรศพัท์มอืถอืกนัมากขึน้ ท�าให้

มกีารใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มอืถอืมากขึน้เช่นเดียวกนั นอกจากนี ้ยังมกีารคาดการณ์ว่าผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ใน 3  

ของฟิลิปปินส์ มีอายุน้อยกว่า 30 ปีด้วย อย่างไรก็ดี อินเทอร์เน็ตของฟิลิปปินส์ยังค่อนข้างช้าเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ  

ในภูมิภาค รหัสโดเมนของประเทศฟิลิปปินส์คือ .ph 
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1.11 มารยาททางธุรกิจและธรรมเนียมปฏิบัติ 

คนฟิลิปปินส์ใช้การทักทายในรูปแบบเดียวกับตะวันตก กล่าวคือหากคู่สนทนาไม่มีความสนิทสนมให้ใช้วิธีการจับมือ 

ทักทายแบบตะวันตก และหากคู่สนทนามีความสนิทสนมดีใช้วิธีหอมแก้มแบบแก้มชนแก้มในระหว่างหญิงกับหญิง หรือ  

หญิงกับชาย และการสวมกอดระหว่างชายกับชาย ส่วนระหว่างการหอมแก้มระหว่างชายกับชายนั้นมักพบเฉพาะใน 

กลุ่มชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนามุสลิม

คนฟิลิปปินส์มีการทักทายระบบอาวุโสในระหว่างหมู่เครือญาติ เด็กชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังถูกอบรมให้ทักทาย 

ญาติผู้ใหญ่ด้วยการจับมือผู้อาวุโสมาแตะที่กลางหน้าผากเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ 

ในการพบปะเจรจาธุรกิจ ในงานสังคมทั่วไปทั้งชาย/ หญิง จะจับมือเพื่อทักทายและท�าความรู้จัก และจับมืออีกครั้ง 

เมื่ออ�าลา ลักษณะการจับมือควรจะเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการและไม่แน่นจนเกินไป ผู้ชายอาจตบหลังของอีกฝ่ายหนึ่ง 

แบบเบาๆ ก็ได้ ฝ่ายชายควรจะรอให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายยื่นมือออกมาก่อน ในขณะที่การแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสนั้น  

ต้องเริ่มด้วยการทักทายผู้ที่อาวุโสมากที่สุดก่อน

ในส่วนของชื่อและกำรเรียกชื่อนั้น มีข้อปฏิบัติและข้อควรรู้ดังนี้

• ทั้งชาย/ หญิง การล�าดับชื่อจะขึ้นด้วยชื่อตัว + อักษรตัวแรกของนามสกุลมารดา + นามสกุลบิดา การแนะน�า 

บุคคลให้ใช้นามสกุลเต็ม อย่าเรียกอักษรย่อ

• พึงใช้ Mr. Mrs. Miss ค�าน�าหน้าชื่อตามอาชีพ + นามสกุล จนกว่าเจ้าบ้านหรือผู้ร่วมงานของคุณจะอนุญาตให ้

เรียกชื่อตัวได้ และอาชีพ หมอ ครู ต�ารวจ และอื่นๆ จะมีค�าน�าหน้าชื่อที่บอกอาชีพ

• ใช้ Sir, Mam เมื่อพูดกับผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา หรือค�าน�าหน้าชื่อที่ได้รับอนุญาตให้เรียก + นามสกุล แม้ว่า 

จะรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ตาม

• เมื่อแต่งงานแล้ว ผู้หญิงหลายคนยังคงนามสกุลของตนเอง บางคนก็เพิ่มนามสกุลของฝ่ายสามีเข้าไปด้วย โดยเติม

หลังเครื่องหมาย (-)

• ในการติดต่อเรือ่งจดหมาย หากผู้ต้องการติดต่อดว้ยคือ Mrs. Maria Bacani-Aquino กค็วรขึน้ต้นด้วย Dear Mrs. 

Aquino แต่ส�าหรับการสนทนาทั่วไปให้เรียกเธอว่า Mrs. Aquino 

• ครอบครัวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีชื่อเป็นภาษาสเปนเนื่องจากถูกสเปนครองมานานกว่า 3 ศตวรรษ

กำรเตรียมเงินเดินทำง

การถอนเงนิผ่านตูเ้อทเีอม็อาจมกีารระบปุรมิาณการถอนเงินสงูสดุแต่ละครัง้ที ่20,000 เปโซ ยกเว้นตู้เอทเีอ็มธนาคาร

ในระดับสากล เช่น ธนาคาร HSBC ที่จ�ากัดปริมาณการถอนเงินที่มากกว่านั้น 

ส่วนร้านแลกเงนิมกีระจายอยูท่ัว่โดยเฉพาะในเขตย่านการค้าธรุกจิ เช่น เมอืงมากาต ิเมอืงมะนลิา เป็นต้น ท้ังนี ้ควรเลือก 

ร้านแลกเปลีย่นเงนิทีน่่าเชือ่ถอืและควรนบัเงนิทกุครัง้หลงัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เนือ่งจากมข่ีาวร้านแลกเปลีย่นเงนิ 

ให้เงินในจ�านวนต�่ากว่าอัตราหรือขาดหายบ่อยครั้ง 
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เงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ธนบัตรต้องไม่มีรอยหัก พับ ฉีกขาด 

ในการแลกเปลี่ยนเงินกับร้านแลกเปลี่ยนเงิน

กำรแต่งกำย

ชาวฟิลปิปินส์ถอืเร่ืองการแต่งกายเป็นสิง่ส�าคญั โดยต้องแต่งกายสุภาพสวมรองเท้าหุม้ส้นในการผ่านเข้าอาคารส�านกังาน  

โบสถ์ โรงแรม และร้านอาหารที่มีระดับหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม หากเดินเข้าร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าไม่มีข้อก�าหนด

เรื่องการแต่งกายดังกล่าว 

การแต่งตัวเข้าร่วมงานประชุมหรืองานพิธีกับทางราชการ ผู้ชายชาวฟิลิปปินส์มักสวมเสื้อประจ�าชาติเรียกว่า บารอง 

ท�าจากใยสับปะรดหรือใยกล้วยสีครีม และผู้หญิงมักใส่กระโปรงสุภาพกับเสื้อที่ค่อนข้างมีสีสัน

หากเป็นงานเลี้ยงกลางคืนผู้ชายยังสามารถสวมเสื้อบารองหรือสูทในการเข้าร่วมงาน ส่วนหญิงชาวฟิลิปปินส์มักนิยม

ใส่ชุดกระโปรงราตรียาวสีสันต่างๆ หรืออาจใส่เสื้อราตรีประจ�าชาติแขนยกสูงที่เรียกว่า ฟิลิปปินเยียนา

พิธีงำนจัดเลี้ยงวันเกิด งำนแต่งงำน งำนศพ

ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์มีพิธีความเชื่อในการฉลองจัดเลี้ยงวันเกิดเม่ือบุตรทั้งหญิงและชายครบรอบ 1 ปี 3 ปี 7 ปี 

และอีกครั้งเมื่อเด็กผู้หญิงมีอายุครบ 18 ปี หลังจากครบอายุดังกล่าวเป็นการจัดเลี้ยงฉลองส่วนตัว

พิธีแต่งงานของชาวฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็นสองช่วงคล้ายกับของไทย คือ พิธีทางศาสนาในช่วงเช้าและงานเลี้ยง 

ในโรงแรมในช่วงเย็น การจัดงานแต่งงานค่าใช้จ่ายในการจัดงานบางส่วนเจ้าสาวเจ้าบ่าวอาจขอเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร ์

นอกเหนอืจากวงศ์ญาติ เช่น เจ้านาย ผูน้�าท้องถิน่ ผูน้�าทางการเมอืง เป็นต้น ในระหว่างการร่วมงานต้องมกีารเตรยีมเงนิสดเพือ่ช่วยงาน  

เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจมกีารเต้นเพือ่เรยีกให้แขกผูม้าร่วมงานสมทบเงนิการจดังาน หลงัจากแต่งงานคูส่ามีภรรยามักนิยมจัดเลีย้ง

เมื่อครบรอบการแต่งงาน 25 ปี และ 50 ปี

พิธีงานศพในระหว่างการจัดงานศพมีการท�าพิธีทางศาสนาเป็นเวลา 3-5 วัน ส�าหรับงานศพชาวบ้านท่ัวๆ ไป  

ในระหว่างงานมกีารอนุญาตให้มีการพนันหน้างานเพือ่หาเงนิสมทบทนุงานศพภายใต้ชือ่เรยีก Abuloy ผูเ้ข้าร่วมงานแต่งกาย

สีสุภาพเน้นสีขาว รองลงมาได้แก่สีด�า

กำรรับประทำนอำหำร

คนฟิลิปปินส์รับประทานอาหารวันละ 5 รอบ คือ เช้า เที่ยง ค�่า และอาหารว่างระหว่างวันช่วงสายและบ่ายที่เรียกว่า  

เมอร์เยียนดา อาหารจานหลักของชาวฟิลิปปินส์คือข้าวเช่นเดียวกันกับชาวไทย จานกับข้าวของฟิลิปปินส์มักมีรสอ่อน 

ไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในเขตเพื่อนบ้าน และเน้นรับประทานอาหารที่ท�าจากเนื้อมากกว่าผัก ทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู  

เนื้อไก่ และเนื้อปลา โดยชาวฟิลิปปินส์นิยมบริโภคหมูหัน (Lechon) หรือปลานวลจันทร์ทะเล (Bangus) และผักที่ได้รับ 

ความนิยมในการบริโภค ได้แก่ แครอต มะเขือเทศ ใบมะรุม ใบมันเทศ และผักบุ้ง
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คนฟิลปิปินส์สมยัใหม่นยิมรบัประทานอาหารฟาสต์ฟูด้จานด่วน เช่น ข้าวไก่ทอด สปาเกตตี ้พซิซ่า เบเกอรีจ่ากกลุม่เครอื 

ร้านอาหารอเมริกัน เช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี สตาร์บัค โดยระยะหลังมีการสร้างแบรนด์ร้านอาหารท้องถิ่นซึ่งมีเจ้าของเป็น 

ชาวฟิลปิปินส์ทีมั่กเปิดให้บรกิาร 24 ชัว่โมง เช่น ร้านฟาสต์ฟูด้ไก่ทอด Jollibee ร้านอาหารฟิลปิปินส์ Inasal ทีม่สีาขาอยูท่ัว่ประเทศ 

 

มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 

• ใช้อุปกรณ์การรับประทานอาหารแบบตะวันตก ตามปกติแล้วอาหารจะเสิร์ฟในคราวเดียวมากกว่ามาทีละชุด

• ชาวฟิลิปปินส์อาจไม่ใส่ใจกับค�าเชิญไปร่วมทานอาหารหรือเลี้ยงสังสรรค์มากนัก แม้ว่าจะตอบรับแต่ใช่ว่าจะจริงจัง

กับค�าตอบรับ ทางที่ดีควรโทร. ไปเชิญ/ เตือนความจ�าอีกครั้ง 

• รอจนกว่าเจ้าภาพจะเชิญให้น่ัง การปฏิเสธค�าเชิญชวนให้นัง่ทานอาหาร หรอืรบัเครือ่งด่ืมในครัง้แรกถือเป็นการแสดง

ความสุภาพ เมื่อออกปากเชิญครั้งที่ 2 จึงค่อยตอบรับ

• โดยทัว่ไปเจ้าภาพจะยกอาหารทีเ่สร์ิฟมาจานแรกให้แขก จานต่อไปจงึค่อยบรกิารตนเอง ระหว่างรบัประทานอาหาร

ให้วางมือของคุณบนโต๊ะเสมอ

• กล่าวชมเจ้าภาพในเร่ืองรสชาตอิาหาร การรับประทานอย่างเอรด็อร่อยถอืเป็นการชมทีจ่รงิใจทีสุ่ด และเหลืออาหาร

ในจานเล็กน้อยเมื่อทานเสร็จ ควรรวบช้อนส้อมไว้ในจาน

• เมื่อไปร่วมสังสรรค์มื้อค�่าในวันสุดสัปดาห์ ให้ลากลับประมาณเที่ยงคืน ส่วนวันธรรมดาให้ลากลับ 4 ทุ่ม

• การดื่มอวยพรเป็นธรรมเนียมในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะการพบปะสังสรรค์ทางธุรกิจ เจ้าภาพ/ แขกอาวุโสเป็นผู้เริ่ม

กล่าวอวยพรก่อน

• การดื่มอวยพรเป็นภาษาอังกฤษถือเป็นความเหมาะสม

ส�ำหรับในภัตตำคำรนั้น มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

• การดื่มเครื่องดื่มเล็กๆ น้อยๆ ก่อนสั่งอาหาร ถือเป็นเรื่องปกติ

• ผู้เชิญเป็นผู้จ่ายค่าอาหาร ไม่ต้องช่วยกันจ่าย

• เมื่อต้องการเรียกบริกรให้ชูมือขึ้น พึงเรียกบริกรหญิงว่า Miss

อุปนิสัย

ภายใต้การเป็นเมอืงขึน้ของสเปนและสหรฐัอเมรกิาเกอืบ 400 ปี ท�าให้ชาวฟิลปิปินส์ถกูหล่อหลอมเรือ่งวฒันธรรมบญุคณุ  

เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส ระบบชนชั้นการปกครอง และความมีวินัย เช่น การต่อแถวรอคิวซื้อของ การต่อแถวขึ้นรถประจ�าทาง 

เป็นต้น 

ชาวฟิลิปปินส์ยังมีอุปนิสัยรักความสนุกสนาน เปิดเผย เข้าถึงง่าย รู้สิทธิทางกฎหมายและการเมืองดี พูดสื่อสารเก่ง 

กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองสูงซึ่งอาจได้อิทธิพลมาจากการถูกปกครองโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง 50 ปีหลัง 

จากการปกครองภายใต้สเปนและอเมริกาดังกล่าวเป็นเวลายาวนานท�าให้ชาวฟิลิปปินส์มีรสนิยมการอุปโภคบริโภค

คล้ายชาวตะวันตกมากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
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นิสัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือชาวฟิลิปปินส์มักให้ความส�าคัญกับพวกพ้องและพี่น้องมาก และมีนิสัยกล้าปฏิเสธค�าร้อง

จากบุคคลนอกครอบครวัและกลุม่เพือ่นฝงู แต่มกัไม่ค่อยนิยมลดแลกแจกแถมของหรอืเล้ียงแบบฟรเีสียเปล่า แต่จะใช้ลกัษณะ

หารค่าใช้จ่ายกันหรือหาผลประโยชน์ร่วมกัน  

การจัดการปัญหาท้ังระดับปัญหาขนาดเล็กถึงใหญ่ชาวฟิลิปปินส์มักนิยมใช้การต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อปกป้องสิทธิตน 

โดยไม่นิยมการประนีประนอม อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงวิธีขึ้นศาลและใช้วิธีไกล่เกลี่ยด้วยเหตุผล เนื่องจาก

การขึ้นศาลเป็นวิธีที่มีกระบวนการซับซ้อน ใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง   

ค่ำนิยม 

ชาวฟิลิปปินส์เป็นคนง่ายๆ สบายๆ รักสนุก จิตใจอ่อนไหว และช่างต้อนรับขับสู้ เกียรติยศของครอบครัวและบุคคล

ถือเป็นเรื่องใหญ่ พอๆ กับการยอมรับนับถือและความภาคภูมิใจ การศึกษาเป็นสิ่งที่ชาวฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญมาก และ 

ครอบครวัจะท�าทุกอย่างเพือ่ให้ลกูหลานได้รบัการศกึษา นอกจากนี ้ยงัมค่ีานยิม บายานฮัีน (Bayanihan) คอืจติวญิญาณร่วม

ที่ท�าให้ชาวฟิลิปปินส์มารวมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทันทีในคราวที่จ�าเป็น

ครอบครัว

ครอบครวัมคีวามส�าคญักว่าปัจเจกบคุคลและให้คณุค่ากบัการพึง่พาอาศยักันมากกว่าการพึง่พาตนเอง ครอบครวัขยาย 

ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของสงัคม วงศาคณาญาตจิะช่วยให้สมาชกิในครอบครวัมีความรูส้กึปลอดภยั การหย่าร้างเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย  

โดยมากครอบครัวชาวฟิลิปปินส์เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ค�าแนะน�าของมารดาถือเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องฟังและปฏิบัติ

 

ภำษำท่ำทำง

• ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดเผย อบอุ่น และมีมิตรไมตรี ชาวฟิลิปปินส์จะถูกตัวกันมากกว่าชาติอื่นในเอเชีย

• หากชาวฟิลิปปินส์ไม่เข้าใจค�าถาม จะท�าท่าอ้าปากหวอ ส่วนการหัวเราะอาจหมายถึงความสุขหรือเขิน

• เมื่ออยู่ในสังคม ชาวฟิลิปปินส์จะค้อมตัวเมื่อเดินผ่านผู้คน

• ชาวฟิลิปปินส์มกัไม่ชอบปฏิเสธ การแสดงออกว่าไม่ อาจตามด้วยค�าพดูว่าใช่  ซึง่คุณควรเข้าใจว่าคือการปฏเิสธน่ันเอง

• หลีกเลี่ยงการจ้องมองหน้านานๆ เพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจว่าคุณก�าลังหาเร่ือง แม้ว่าการจ้องหน้าจะเป็น 

การกระท�าที่ไม่สุภาพ แต่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่ค่อยมีชาวต่างชาติไปเยือน คนฟิลิปปินส์ก็อาจมองจ้องคุณหรือถึงกับมาสัมผัส 

ตัวด้วยก็มี

• การยืนเอามือเท้าสะเอวหมายถึงคุณก�าลังโกรธ  

• อย่ายกมือเรียกโดยใช้นิ้วชี้เพียง 1 นิ้ว เพราะหมายถึงการสบประมาท ควรยกแขนขึ้นและกวักเรียกทั้งมือ 

• เวลาต้องการพูดว่า 2 ใช้ชูนิ้วนาง + นิ้วก้อย

• การยักคิ้วคือวิธีการทักทายของชาวฟิลิปปินส์

• คนฟิลิปปินส์จะไม่ชี้ไปที่คน/ สิ่งของ แต่จะใช้การเหลือบตามองไปที่ของชิ้นนั้น หรือท�าท่าบุ้ยปาก 

• ชาวฟิลิปปินส์ค่อนข้างคุ้นเคยกับท่าทางของชาวตะวันตก 
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วัฒนธรรมกำรท�ำงำน

โครงสร้ำง 

วัฒนธรรมเชิงธุรกิจ ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากสเปน จีน อเมริกา นักธุรกิจและบรรดาผู้บริหารประเทศส่วนใหญ ่

จบการศึกษาจากสหรัฐฯ ท�าให้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบอเมริกาเป็นปกติวิสัยในวงธุรกิจ

เนือ่งจากวยัและประสบการณ์คอืเครือ่งหมายภูมปัิญญาและอ�านาจการบงัคบับัญชา รปูแบบการจดัองค์กรเป็น “ระบบ

อุปถัมภ์” บริษัทต้องเกื้อกูลพนักงาน อย่างไรก็ดี ชาวฟิลิปปินส์มีความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายสูงรวมถึงความรู้เรื่องกฎหมาย

แรงงาน ในการท�างานของชาวฟิลิปปินส์มักท�างานเฉพาะในช่วงเวลาและหน้าที่ที่ระบุตามสัญญาจ้างงานอย่างเที่ยงตรง 

ฟิลปิปินส์มคีวามเป็นหนึง่กบักลุม่/ พวกพ้อง ทัง้ญาต ิชุมชนในบรษัิท ซึง่ท�าให้บคุคลภายนอกประสบกบัความยากล�าบาก 

ในการเริ่มต้นท�าธุรกิจใหม่ๆ 

การมีพรรคพวก/ เพื่อนพ้องทางธุรกิจจะช่วยและเอื้อประโยชน์ให้การท�าธุรกิจง่ายขึ้น การสร้างความสัมพันธ์ส�าคัญ  

ในฐานะพื้นฐานทางธุรกิจ ความไว้ใจ ซื่อตรงและจริงใจต่อกัน ก็เป็นคุณสมบัติที่เปรียบเหมือนอิฐที่ใช้ก่อสร้าง ท่ีต้องการ 

ความอดทนอดกลั้นเป็นซีเมนต์ประสานความมั่นคง

นอกจากนี ้ชาวฟิลปิปินส์จะรูส้กึว่านวตักรรมความเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัเป็นเรือ่งเสีย่ง และยงัเชือ่ว่านอกเสยีจาก 

ความสามารถและความพยายามแล้ว ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับโชคชะตาอีกด้วย

กำรประชุม

การเจรจาต่อรองอาจเริ่มด้วยหัวข้อสนทนาในเร่ืองท่ัวๆ ไป ก่อนน�าเข้าสู่ประเด็นทางธุรกิจ การมีบุคคลที่ 3 หรือ 

คนกลางจะช่วยในการประนีประนอมให้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะประเด็นท่ีหาข้อสรุปยาก ผู้ขายชาวฟิลิปปินส์มักถือเรื่องราคา 

เป็นหลกัว่าจะตดัสนิใจสัง่ซือ้หรือไม่ การลดราคาสินค้าอาจเกิดขึน้ได้หากการต่อรองยดืเยือ้ ส�าหรบัการเจรจาไม่ควรปล่อยเวลา 

ให้นานเกินไป เพราะความกระตือรือร้นจะค่อยหมดไปเรื่อยๆ 

นอกจากนี ้การท�างานกบัคนฟิลปิปินส์ในการตกลงเรือ่งธุรกจิควรให้มพียานในการประชมุ การบนัทกึข้อความการประชมุ  

การยืนยันและการท�าการตกลงแบบมีลายลักษณ์อักษรแทนการตกลงทางค�าพูด 

กำรสื่อสำร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจที่ใช้ติดต่อการค้า ชาวฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแม้ในระดับชนชั้นแรงงาน ท�าให้ 

การท�างานค่อนข้างไม่มีอปุสรรคทางด้านภาษา และใช้ได้สุภาพมากกว่าชาวตะวันตกใช้ น่ันคอืการพดูความจริงจะท�าอย่างระวงั 

การถกเถียงอาจท�าแบบอ้อมๆ ไม่ว่าเนื้อหาในการสื่อสารเป็นรูปใด ชาวฟิลิปปินส์จะค�านึงถึงเรื่องการแสดงออกทางมารยาท 

ชนดิทีป่ากกบัใจตรงกนัมากเกนิไป บางครัง้จะถกูมองว่าไร้วัฒนธรรม การวพิากษ์วจิารณ์ผูร่้วมงานควรท�าเป็นส่วนตัว อย่ารกุ 

มากเกินไปหรือต้อนใครให้จนมุม ส�าหรับชาวฟิลิปปินส์แล้ว เป็นเรื่องล�าบากใจในการตอบปฏิเสธ โดยเฉพาะการท�าต่อหน้า 

ผูบ้งัคบับญัชา เตรียมใจไว้ว่าคุณจะพบกบัค�าตอบอ้อมๆ อย่าเข้าใจผดิว่าเป็นการหลอกลวง พวกเขาเพยีงไม่ต้องการเผชิญหน้า  



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส ์| 29 

และอยากให้คุณสบายใจ หรือเอาใจคุณเท่าน้ัน การพยายามเอาใจอาจแสดงออกด้วยการเห็นด้วยกับข้อตกลง แต่กลับ 

ไม่ท�าอะไร (ดื้อเงียบ) เม่ือมีค�าถามให้ตั้งค�าถามง่ายๆ และหลีกเลี่ยงค�าถามท่ีต้องการค�าตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ โดยเฉพาะ 

ค�าถามปฏิเสธ อาทิ คุณจะไปทานข้าวกับผมหรือไม่ ค�าตอบอาจจะครับ แต่แท้จริงคือเขาไม่ไป

การเขา้พบเพื่อเจรจาเป็นที่นิยมมากกว่า การติดต่อผ่านอเีมลหรือโทรศัพท์นั้นไม่นา่เชื่อถือ ส่วนทางจดหมายคุณอาจ

ไม่ได้รับค�าตอบกลับ ระวังปัญหาการสื่อสารผิดความหมาย การเข้าใจผิดจากการสื่อสารด้วย

ส่วนเรื่องของเวลา ชาวฟิลิปปินส์ไม่เคร่งครัดเร่ืองเวลานัก การนัดพบจึงมักช้ากว่าก�าหนด และงานสังคมโดยทั่วไป 

ไม่จ�าเป็นต้องตรงต่อเวลามากนัก

กำรรับรองแขก

• การรับรองส่วนใหญ่จะท�าในร้านอาหารหรือในคลับ ถ้าเป็นภัตตาคารควรอยู่ระดับสากล 

• คุณอาจถูกขอให้ขึ้นร้องเพลง ดังนั้นควรมีความสามารถในการร้องเพลงได้ 

• อย่าน�าภรรยาหรือสามีไปในการนัดรับประทานอาหารกลางวัน เพราะส่วนใหญ่ไปเพื่อเจรจาธุรกิจ

• การนัดหมายส�าหรับมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นควรท�าด้วยตนเองและควรติดตามผล

• โดยปกติชาวฟิลิปปินส์จะไม่ต่อรองในระหว่างมื้ออาหาร แต่จะเจรจาตามงานสังคมทั่วไปเพราะชอบรวมธุรกิจกับ

ความสนุกไว้ด้วยกัน 

• หากคุณได้รับเชิญทานอาหารมื้อเย็นก็ควรหาโอกาสเลี้ยงตอบด้วยมื้ออาหารที่ราคาใกล้เคียงกัน

1.12 ข้อแนะน�ที่เป็นประโยชน์ 

สิ่งที่ควรท�ำ

• แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสด้วยการทักทายเป็นท่านแรกและสละที่ให้ท่านนั่งกรณีไม่มีที่ว่าง

• ขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่จะถ่ายรูป

• เตรียมใจว่าคุณอาจถูกไต่ถามเรื่องส่วนตัว ทางกลับกนัคุณอาจถามค�าถามเดียวกันกลับได้โดยเฉพาะเรื่องครอบครัว

• ควรพูดจานุ่มนวลและเก็บอารมณ์ 

สิ่งที่ไม่ควรท�ำ

• อย่าท�าให้ใครอาย/ เสียหน้า เพราะหมายถึงตัวเขาและครอบครัวเขาด้วย

• หลีกเลี่ยงการวิจารณ์บุคคล ครอบครัว ประเทศ วัฒนธรรม

• ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเพราะอาจไปกระทบกับผู้อื่น

• อย่าชมหากคุณไม่รู้สึกอย่างนั้นจริง

• ชาวฟิลิปปินส์มักไม่ตอบปฏิเสธแบบเต็มปากเต็มค�าจะแสดงแบบคลุมเครือ
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• อย่าโกรธหากคนฟิลิปปินส์หัวเราะเยาะในโชคร้าย/ ความเศร้าโศก ซึ่งเป็นวิธีการจัดการทางอารมณ์ทั่วไป 

• ไม่ควรแสดงความคิดเห็นคัดค้านผู้อาวุโสอย่างรุนแรง

สภำพแวดล้อมในกำรด�ำรงชีวิต

ข้อแนะน�ำอื่นเกี่ยวกับสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย 

• ไม่ควรดื่มน�้าประปาและน�้าบ่อ ควรดื่มน�้าต้มหรือน�้าดื่มขวด นม น�้าหวานที่มีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัย

• หลีกเลี่ยงการว่ายน�้าในทะเลสาบน�้าจืดหรือว่ายน�้าในล�าคลอง แม่น�้า

• ระวังการบริโภคน�้าแข็ง อาหารดิบ ผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค

• ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเพื่อป้องกันโรคไข้มาลาเรีย และระวังแมลงกัดต่อย

• หากป่วยหนักหรือได้รับบาดเจ็บให้หาแพทย์ในมะนิลาหรือเมืองใหญ่ใกล้เคียง

• โรงพยาบาลส่วนใหญ่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

• อาชญากรรมประเภทไม่รนุแรงแต่พบบ่อย ได้แก่ การลกัขโมยกระเป๋าเงินและของมีค่า และการให้เงินไม่ครบจ�านวน

จากร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นกรณีที่พบได้บ่อยครั้งซึ่งผู้เดินทางควรระวังตัว

• อาชญากรรมรุนแรงที่อาจเกิดได้ในประเทศฟิลิปปินส์ เช่น การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ จี้หรือมอมยาในเคร่ืองด่ืมเพื่อ

ปลดทรัพย์ ดังนั้นควรระวังการตอบรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า หากโดนจี้ไม่ควรใช้วิธีการขัดขืนหรือต่อสู้ 

หมำยเลขฉุกเฉินส�ำคัญในมะนิลำ

สถำนที่ เบอร์ติดต่อ

โรงพยาบาลมากาติเมดิคอล (632) 815-9911/ 892-5544

ศูนย์โรงพยาบาลหัวใจฟิลิปปินส์ (632) 925-2401-50

โรงพยาบาลเซนต์ลุค (632) 789-7700

สายด่วนต�ารวจ 24 ชั่วโมง 117 



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส ์| 31 

เศรษฐกิจการคำ้า
2
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2.1 ภาวะเศรษฐกิจ

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

2.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจส�คำัญ/ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส�คำัญ
2.1.1.1 กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ

ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เตบิโตร้อยละ 6.7 ในปี 2560 (จากร้อยละ 5.9 ในช่วงเดยีวกนัของปี 2559) 

ในไตรมาสสี่ปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีการเติบโตร้อยละ 7.3 (จากเดิม 

ร้อยละ 7.9 ในไตรมาสสามปี 2559) ส่วนภาคบริการมีการเติบโตร้อยละ 6.8 (จากเดิมร้อยละ 7.2 ในไตรมาสสามปี 2559) 

ขณะที่ภาคการเกษตรเติบโตร้อยละ 2.4 (จากเดิมร้อยละ 1.3 ในไตรมาสสี่ปี 2559) รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 - อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของแต่ละภำคส่วนในไตรมำสสี่ปี 2560

 ภำคส่วนเศรษฐกิจ อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ (ร้อยละ)

เกษตรกรรม 2.4

อุตสาหกรรม 7.3

บริการ 6.8

รวม (เฉลี่ย) 6.6

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์

ส่วนภาคการใช้จ่ายพบว่าการใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ไตรมาสสี่ของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 การใช้จ่ายของภาครัฐ  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 และการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 - อัตรำกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยในแต่ละภำคส่วนของฟิลิปปินส์

ภำคส่วน

อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)

2560 2559

ไตรมำสสี่ ไตรมำสสี่ ตลอดปี

การบริโภคในครัวเรือน 6.1 6.2 5.8

การใช้จ่ายของภาครัฐ 14.3 4.5 7.3

การลงทุน 8.2 14.7 9.0



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส ์| 33 

ภำคส่วน

อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)

2560 2559

ไตรมำสสี่ ไตรมำสสี่ ตลอดปี

การส่งออก 18.6 13.4 20.7

การน�าเข้า 17.5 15.4 17.6

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์

2.1.1.2 ภำวะกำรลงทุน 

ช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2560 ฟิลปิปินส์มกีารลงทนุจากต่างประเทศสทุธ ิ(Net Foreign Direct Investment - FDI) รวมทัง้สิน้  

8,725 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 20.1 จากช่วงเดยีวกนั ในปี 2559 (ซึง่มกีารลงทนุจากต่างประเทศ 7,264 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ)  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนพบว่าการลงทุนที่ไม่ใช่การน�าผลก�าไรมาลงทุนเพิ่มอยู่ที่ 2,804 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2560 เนเธอร์แลนด์มีการลงทุนในโครงการใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์มากที่สุด ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 

1,461 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยสิงคโปร์ (506.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และสหรัฐอเมริกา (457.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 - กำรลงทุนทำงตรงสุทธิของต่ำงประเทศในฟิลิปปินส์ จ�ำแนกตำมประเทศและแหล่งที่มำของเงินทุน 

ในเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2559 และ 2560

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ ประเทศ
2560

(ม.ค.-ธ.ค.)

การลงทนุท่ีไม่ใช่การน�าผลก�าไรมาลงทุนเพิม่ (หรอืการลงทนุใหม่) 2,804

1 เนเธอร์แลนด์ 1,461

2 สิงคโปร์ 506.4

3 สหรัฐอเมริกา 457.2

4 ฮ่องกง 103.6

5 คูเวต 60.0

6 เยอรมนี 42.1

7 ไต้หวัน 39.3

8 จีน 27.6
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อันดับ ประเทศ
2560

(ม.ค.-ธ.ค.)

9 ลักเซมเบิร์ก 25.6

10 มาเลเซีย 13.8

อื่นๆ 67.4

กำรน�ำผลก�ำไรมำลงทุนใหม่ 717

ตรำสำรหนี้ 5,204

กำรลงทุนทำงตรงต่ำงประเทศรวม 8,725

ที่มา: กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์

อุตสาหกรรมที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์มากที่สุด คือ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้าและเครื่องปรับอากาศ,  

การผลติ, อสงัหาริมทรพัย์, ก่อสร้าง, การเงนิและการประกนัภยั, ความเชีย่วชาญเฉพาะทางวทิยาศาสตร์และกิจกรรมทางเทคนิค,  

การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า, กิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม, การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  

การท�าเหมืองแร่และเหมืองหินและอื่นๆ ตามล�าดับ

ส�าหรับการลงทุนของต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์รายงานว่าเดือนมกราคม 2561  

มเีงนิลงทนุไหลเข้า 1,623.36 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และมเีงนิทนุไหลออก 1,461.20 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ท�าให้มเีงนิทนุไหลเข้าสทุธิ  

162.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

2.1.1.3 กำรบริโภคภำยในประเทศ 

ข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ในไตรมาสสี่ของปี 2560 ระบุว่าการใช้จ่ายในครัวเรือนของฟิลิปปินส์  

อยู่ที ่3.26 ล้านล้านเปโซ (ราคาปัจจุบนั) ขยายตวัร้อยละ 6.1 โดยเป็นการใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองดืม่มากทีส่ดุ รองลงมา 

ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการอื่นๆ และที่พักอาศัย น�้า ไฟฟ้า ก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆ

- อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 7.84) มีมูลค่า 1.46 ล้านล้านเปโซ 

- สินค้าและบริการอื่นๆ (ร้อยละ 9.76) มีมูลค่า 448,935 ล้านเปโซ 

- ค่าที่พักอาศัย น�้าไฟฟ้า ก๊าซและเชื้อเพลิงอื่น ๆ (ร้อยละ 13.82) มีมูลค่า 356,367 ล้านเปโซ

2.1.1.4 อัตรำเงินเฟ้อ 

อตัราเงนิเฟ้อของฟิลปิปินส์ในเดือนมกราคม 2561 อยู่ทีร้่อยละ 4.0 โดยมากกว่าเดอืนธนัวาคม 2560 (ซึง่อยูท่ีร้่อยละ 3.3)  

และมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม 2560 (ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.7)
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แผนภูมิ 1 - อัตรำเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2560-มกรำคม 2561

 

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์

2.1.1.5 อัตรำกำรจ้ำงงำนและอัตรำกำรว่ำงงำน

อัตราการจ้างงานในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 95.0 ซ่ึงสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอัตราการจ้างงาน 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 94.4 หากเทียบตามกลุ่มแรงงาน พบว่าแรงงานในภาคบริการยังคงมีสัดส่วนสูงสุด  

อยู่ที่ร้อยละ 57 ของแรงงานท้ังหมด และประมาณร้อยละ 20 ของแรงงานกลุ่มนี้ท�างานอยู่ในภาคส่วนค้าส่ง ค้าปลีกและ 

การซ่อมแซมยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของการจ้างงานในภาคบริการ 

ส่วนแรงงานภาคเกษตรกรรม มีจ�านวนมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 25 ของแรงงานทั้งหมด ขณะที่แรงงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 18.1 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 - สถิติด้ำนแรงงำนของฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎำคม 2560 และเดือนตุลำคม 2560

 สถิติ กรกฎำคม 2560 ตุลำคม 2560

จ�านวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 70,164,000 คน 70,401,000 คน

อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ร้อยละ 5.6 ร้อยละ 5

อตัราการท�างานต�า่กว่าระดับความรูค้วามสามารถ/ วุฒิการศกึษา 

(Underemployment Rate)

ร้อยละ 16.3 ร้อยละ 15.9

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์
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2.1.2 สถานการณ์การคำ้า (การส่งออก-น�เข้า)
2.1.2.1 กำรส่งออก 

การส่งออกของฟิลิปปินส์ในเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560 มีมูลค่า 4.72 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.91  

เมือ่เทียบกบัเดอืน ม.ค.-ธ.ค. 2559  ท้ังนี ้มลูค่าและอัตราการขยายตวัของสนิค้าส่งออกหลกัของฟิลิปปินส์ ดงัแสดงในตารางที ่5-6 

ตำรำงท่ี 5 - มูลค่ำและอตัรำกำรขยำยตัวของสนิค้ำส่งออกหลักของฟิลปิปินส์ ในเดือน ม.ค.-ธ.ค. 59/ 60 (จ�ำแนกตำมสนิค้ำ)

ล�ำดับ สินค้ำ

มูลค่ำ : พันล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วน

(ร้อยละ)

ขยำยตัว

(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60

1 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 29.42 32.70 52.02 11.17

2 เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง 3.09 3.80 6.04 23.00

3 ชุดขดลวดที่ใช้ในยานพาหนะ เรือ และอากาศยาน 1.99 2.03 3.23 1.55

4 เครื่องไม้และเฟอร์นิเจอร์ 2.98 1.55 2.46 48.05

5 น�้ามันมะพร้าว 1.15 1.50 2.39 30.60

6 ส่วนประกอบโลหะ 1.21 1.50 2.38 23.67

7 สารเคมี 1.60 1.37 2.18 14.53

8 ผลิตภัณฑ์แร่อื่นๆ 0.13 1.27 2.02 914.40

9 ทองค�า 0.54 1.21 1.93 126.21

           อืน่ๆ 15.30 15.94 25.37 9.44

กำรส่งออกรวม 57.41 62.88 100.00 9.53

ที่มา: กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์

ตำรำงที ่6 - มลูค่ำและอตัรำกำรขยำยตัวของสินค้ำส่งออกไปยงัตลำดหลกั ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 59/ 60 (จ�ำแนกตำมตลำด)

ล�ำดับ สินค้ำ

มูลค่ำ : พันล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วน

(ร้อยละ)

ขยำยตัว

(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60

1 ญี่ปุ่น 11.67 10.19 16.20 12.71

2 สหรัฐอเมริกา 8.85 9.16 14.56 3.45
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ล�ำดับ สินค้ำ

มูลค่ำ : พันล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วน

(ร้อยละ)

ขยำยตัว

(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60

3 ฮ่องกง 6.62 8.64 13.74 30.57

4 จีน 6.37 6.91 10.99 8.43

5 สิงคโปร์ 3.82 3.85 6.12 0.60

6 ไทย 2.18 2.63 4.18 20.27

7 เยอรมนี 2.33 2.62 4.16 12.26

8 เกาหลีใต้ 2.18 2.51 4.00 15.21

9 เนเธอร์แลนด์ 1.74 2.45 3.90 40.48

10 ไต้หวัน 2.13 2.27 3.61 6.86

           อืน่ๆ 9.51 11.65 18.54 22.64

กำรส่งออกรวม 57.41 62.88 100 9.53

ที่มา : กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์

2.1.2.2 กำรน�ำเข้ำ 

การน�าเข้ารวมของฟิลิปปินส์ในเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560 อยู่ที่ 8.74 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.56  

เมือ่เทยีบกบัเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2559 ทัง้น้ี มูลค่าและอตัราการขยายตวัของสนิค้าน�าเข้าหลกัของฟิลปิปินส์ ดงัแสดงในตารางที ่7-8 

ตำรำงที ่7 - มลูค่ำและอตัรำกำรขยำยตวัของสนิค้ำน�ำเข้ำหลกัของฟิลปิปินส์ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 59/ 60 (จ�ำแนกตำมสนิค้ำ) 

ล�ำดับ สินค้ำ

มูลค่ำ : พันล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วน

(ร้อยละ)

ขยำยตัว

(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60

1 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 22.30 23.33     25.18 4.63

2 น�้ามัน ยางมะตอยและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง 7.97 10.59 11.43 32.95

3 อุปกรณ์การขนส่ง 9.45 10.03 10.82 6.04

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ 6.03 5.90 6.37 2.02

5 เหล็ก 3.32 4.07 4.40 22.64

6 อาหารและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 3.19 3.07 3.32 3.58
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ล�ำดับ สินค้ำ

มูลค่ำ : พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ สัดส่วน

(ร้อยละ)

ขยำยตัว

(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60

7 ชิ้นส่วนการผลิตเบ็ดเตล็ด 2.58 2.79 3.01 7.76

8 อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ 2.30 2.56 2.76 11.41

9 พลาสติก 2.24 2.23 2.41 0.40

10 แร่โลหะ และเศษโลหะ 0.44 2.06 2.22 363.80

           อื่นๆ 24.29 26.02 28.08 7.16

กำรน�ำเข้ำรวม 84.11 92.66 100 10.17

ตำรำงที ่8 - มลูค่ำและอตัรำกำรขยำยตัวของสินค้ำน�ำเข้ำจำกตลำดหลกัของฟิลปิปินส์ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 59/ 60 

(จ�ำแนกตำมแหล่งน�ำเข้ำ)

ล�ำดับ สินค้ำ

มูลค่ำ : พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ สัดส่วน

(ร้อยละ)

ขยำยตัว

(ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 60

1 จีน 15.57 16.83 18.17 8.14

2 ญี่ปุ่น 9.88 10.56 11.39 6.81

3 เกาหลีใต้ 5.57 8.07 8.71 44.99

4 สหรัฐอเมริกา 7.58 7.04 7.60 7.09

5 ไทย 6.58 6.60 7.13 0.39

6 อินโดนีเซีย 4.61 6.30 6.80 36.84

7 สิงคโปร์ 5.46 5.47 5.91 0.16

8 ไต้หวัน 5.19 4.91 5.30 5.22

9 มาเลเซีย 3.40 3.62 3.91 6.82

10 ฮ่องกง 2.50 2.63 2.84 5.66

           อื่นๆ 17.80 20.61 22.24 15.79

กำรน�ำเข้ำรวม 84.11 92.66 100.00 10.17

ที่มา: กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งฟิลิปปินส์
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2.1.2.3 มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงไทย-ฟิลิปปินส์

ตำรำงที่ 9 - สรุปกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ไทย-ฟิลิปปินส์) ในเดือน ม.ค.-ม.ค. 60 เทียบกับเดือน ม.ค.-ม.ค. 61

กำรค้ำระหว่ำง

ไทย-ฟิลิปปินส์

มูลค่ำ  

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

อัตรำขยำยตัว 

(ร้อยละ)

สัดส่วนต่อกำรค้ำโลก 

(ร้อยละ)

ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61 ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61 ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61

มูลค่าการค้ารวม 761.85 920.52 13.18 20.83 2.28 2.28

ไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์ 537.92 648.88 9.78 20.63 3.15 3.23

ไทยน�าเข้าจากฟิลิปปินส์ 223.93 271.63 22.28 21.30 1.38 1.34

ดุลการค้า 313.98 377.25

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2561 มูลค่าการค้ารวมของไทยกับฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 920.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 20.83 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2560 (มลูค่า 761.85 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.28 ของการค้าทัว่โลก  

การส่งออกจากไทยไปยงัฟิลปิปินส์ ในช่วงเดอืน ม.ค.-ม.ค. 2561 มมีลูค่า 648.88 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 20.63 

จากช่วงเดียวกันของปี 2560 (มูลค่า 537.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.23 ของการส่งออกไปทั่วโลก  

ขณะเดียวกัน ไทยมีการน�าเข้าจากฟิลิปปินส์ในช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2561 เป็นมูลค่า 271.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 21.30 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 (มูลค่าน�าเข้า 223.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.34 ของ

การน�าเข้าจากทั่วโลก 

สรุปการค้าระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2561 ปรากฏว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าฟิลิปปินส์  

เป็นมูลค่า 377.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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2.1.2.4 กำรส่งออกสินค้ำของไทยไปยังฟิลิปปินส์

ตำรำง 10 - กำรส่งออกสินค้ำของไทยไปยังฟิลิปปินส์ ช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2560 เทียบกับช่วง ม.ค.-ม.ค. 2561

ล�ำดับ รำยกำรสินค้ำ

มูลค่ำ 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

อัตรำขยำยตัว 

(ร้อยละ)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61 ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61 ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61

1 รถยนต์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ
180.7 229.6 -11.20 27.11 33.59 35.39

2 ข้าว 39.9 47.9 81.76 20.06 7.42 7.39

3 แผงวงจรไฟฟ้า 34.3 31.6 17.39 -7.83 6.37 4.87

4 เครื่องจักรกลและ

ส่วนประกอบของเครื่อง
15.1 29.8 -2.04 97.26 2.81 4.60

5 เม็ดพลาสติก 19.9 24.5 10.98 23.05 3.71 3.78

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าของไทยไปยังฟิลิปปินส์ ช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2561 พบว่าไทยส่งออกสินค้ารถยนต์  

อุปกรณ์และส่วนประกอบ มายังฟิลิปปินส์เป็นมูลค่าสูงสุด คือ 229.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.11 

จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 รองลงมาคอื ข้าว แผงวงจรไฟฟ้า เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบของเครือ่งและเมด็พลาสตกิ

อย่างไรกต็าม พบว่าในช่วง ม.ค.-ม.ค. 2561 สนิค้าทีมี่อัตราการขยายตวัในการส่งออกอย่างมาก ได้แก่ สิง่ปรงุรสอาหาร 

ซ่ึงมีมูลค่า 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยขยายตัวร้อยละ 194.34 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง ซึ่งมีมูลค่า 29.8  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยขยายตัวร้อยละ 97.26 และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ซึ่งมีมูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

โดยขยายตัวร้อยละ 72.86
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2.1.2.5 กำรน�ำเข้ำของไทยจำกฟิลิปปินส์ 

ตำรำง 11-กำรน�ำเข้ำของไทยจำกฟิลิปปินส์ ช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2560 เทียบกับช่วง ม.ค.-ม.ค. 2561

ล�ำดับ รำยกำรสินค้ำ

มูลค่ำ 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

อัตรำขยำยตัว 

(ร้อยละ)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61 ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61 ม.ค.-ม.ค.60 ม.ค.-ม.ค.61

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์/ ส่วนประกอบ
41.5 70.7 -5.64 70.28 18.55 26.05

2 สินแร่โลหะอื่นๆ  

เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
21.8 40.8 99.80 86.95 9.74 15.02

3 แผงวงจรไฟฟ้า 39.6 35.9 16.01 -9.15 17.66 13.23

4 เครื่องจักรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ
25.2 29.2 31.65 15.96 11.25 10.75

5 ส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ยานยนต์
22.2 24.9 22.49 12.00 9.93 9.17

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เมือ่พจิารณาการน�าเข้าของไทยจากฟิลปิปินส์ ช่วงเดือน ม.ค.-ม.ค. 2561 พบว่าไทยน�าเข้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์

และส่วนประกอบเป็นหลัก (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.05) มีมูลค่าน�าเข้า 70.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.28  

จากช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีแล้ว รองลงมาได้แก่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เคร่ืองจักรไฟฟ้า

และส่วนประกอบ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

2.2 นโยบายด้านเศรษฐกิจการคำ้า

เป้าหมายหลกัของนโยบายเศรษฐกจิฟิลปิปินส์ คอื การเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่ข้าถงึคนทกุกลุม่ มกีารสร้างต�าแหน่งงาน 

และท�าให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการลดความยากจนของคนในประเทศ ซึ่งยังเป็นสิ่งท่ี

ฟิลิปปินส์ขาดอยู่ในตอนนี้ และส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ 
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เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ฟิลิปปินส์จึงมีนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ลดความยากจนและปฏิรปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิเพือ่กระจายความมัง่คัง่ ซึง่สิง่ทีรั่ฐบาลฟิลปิปินส์ให้ความส�าคญั

มากที่สุดคือ 

- การเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพและการศึกษา 

- การเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม (ลดการผูกขาด) 

- การท�ากฎระเบียบให้ง่ายขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก 

2. เพิม่การลงทนุภายในประเทศโดยการปฏริปูนโยบายภาษ ีปัจจบุนัฟิลปิปินส์ยงัมนีโยบายภาษทีีไ่ม่เอือ้ต่อการลงทนุ

และท�าให้เกิดช่องว่างในการลงทุนหลายสาขา (เช่น การใช้จ่ายเงินร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในเรื่อง 

โครงสร้างพืน้ฐาน และร้อยละ 4.3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในเรือ่งบริการสาธารณะ เป็นต้น) ส่งผลให้เกดิความแออดั 

ของท่าเรือและถนน รวมถึงการขาดแคลนพลังงาน นอกจากนี้ การเพิ่มการลงทุนยังจะท�าให้เกิดการแข่งขันภายในประเทศ

มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันหลายอุตสาหกรรม อาทิ การบิน เริ่มมีการเปิดเสรีทางการแข่งขันมากขึ้น 

นอกจากนโยบายดงักล่าว รฐับาลฟิลิปปินส์ยังมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายและคอขวดในการจัดซือ้จัดจ้าง 

ของภาครัฐ โดยมีการร่างกฎหมายงบประมาณซึ่งจะเป็นการท�าระบบงบประมาณและกฎหมายที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจน

มากขึ้น 

ทั้งนี้ กรอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ แสดงในแผนภูมิ 
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2.3 กฎระเบียบการน�เข้าสินคำ้า 

ฟิลิปปินส์ห้ามน�าเข้าสินค้าหลายประเภท ดังนี้

- สิ่งทอที่ใช้งานมาก่อน

- ยางรถยนต์ใช้แล้ว

- ของเล่นที่มีลักษณะเหมือนอาวุธหรือระเบิด

- ยานพาหนะที่มีพวงมาลัยอยู่ด้านขวา

- ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

- ไดนาไมต์ ดินปืน ระเบิดชนิดต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ส่ิงพมิพ์ท่ีมข้ีอความอาจก่อให้เกดิการจลาจล ความไม่สงบ หรอืการต่อต้านรฐับาล รวมถงึการต่อต้านกฎหมายในประเทศ  

หรือมีลักษณะท�าให้เกิดอันตรายต่อบุคคลในประเทศ

- สิ่งพิมพ์หรือสื่อลามกอนาจารต่างๆ

- ยาเสพติดหรืออุปกรณ์ในการเสพยา

- อุปกรณ์ส�าหรับการเล่นพนัน

- สลากกินแบ่งหรือตั๋วพนัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลฟิลิปปินส์

- อาหารและยาที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายอาหารและยา

- ฝิ่น กัญชา ใบโคเคน เฮโรอีน หรือสารที่มีฤทธิ์ต่อประสาทชนิดอ่ืนๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Dangerous  

Drugs Board เพื่อใช้ในการแพทย์เท่านั้น

ข้อก�ำหนดด้ำนเอกสำร

ส�าหรบักระบวนการน�าเข้าสนิค้า จ�าเป็นต้องตรวจสอบเอกสารและหนงัสือรบัรองเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้น�าเข้าของฟิลิปปินส์  

ค่าลงทะเบยีนรายปีอยูท่ี ่1,500 เปโซ และค่าด�าเนนิการต่ออายอุยูท่ี ่500 เปโซ เอกสารทีจ่�าเป็นส�าหรบัการขนส่งสนิค้าน�าเข้า 

ไปยังฟิลิปปินส์มีดังนี้:

1. ใบก�ากับสินค้า

2. ใบตราส่งสินค้าทางเรือหรือใบตราส่งสินค้าส�าหรับการขนส่งทางอากาศ

3. หนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ถ้ามีการร้องขอ

4. ใบรายการบรรจุหีบห่อ

5. จ�าเป็นต้องน�าหนังสือรบัรองแบบพเิศษท่ีสามารถใช้งานตามลกัษณะของสนิค้าท่ีขนส่ง/ ตามท่ีผูป้ระกอบธรุกจิน�าเข้า 

ร้องขอมา/ ธนาคาร/ การออกตราสารเครดติ อาท ิใบอนญุาตของส�านกังานอาหารและยา (Bureau of Food and Drugs: BFAD)

6. ใบก�ากับสินค้าของการส่งคืนสินค้าของฟิลิปปินส์และค�าประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินราคา

7. การออกตราสารเครดติ (L/C) ท่ีตรงตามก�าหนดรายการทีเ่กดิจากการใช้ตราสารเครดติ (L/C) รวมถงึใบเสนอราคา  

(Proforma Invoice) และใบขนส่งสินค้าขาเข้า (Import Entry Declaration) ส�าหรบัภาษนี�าเข้าทีล่กูค้าส�ารองจ่าย (Advance 

Customs Import Duty: ACID)
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8. ส�าหรับการรับรองที่ไม่ใช่ตราสารเครดิต (Non-L/C Transactions) ไม่ว่าจะเป็นการรับรองตั๋วแลกเงินเพื่อ

ขอรับเอกสาร (Draft Documents against Acceptance: D/A) การช�าระเงินเพื่อขอรับเอกสาร (Documents against 

Payment: D/P) การเปิดบัญชีซื้อเครดิต (Open Account: OA) หรือแม้แต่เป็นเจ้าของทุนเอง รวมทั้งใบเสนอราคา 

(Proforma Invoice)

ข้อก�ำหนดก่อนกำรขนส่งสินค้ำ

การขนส่งสินค้าเทกอง (Bulk Cargo) และสินค้าหีบห่อ (Break-bulk Cargo) ก�าหนดให้ต้องมีการส�ารวจเมืองท่า

ต้นทางที่ส่งออก โดยใช้ Surveyer เป็นผู้ตรวจสอบ (Load PortSurvey: LPS) ข้อก�าหนดนี้ได้ขยายครอบคลุมไปจนถึง

การขนส่งสนิค้าทางเรอืทัง้แบบใช้ตูค้อนเทนเนอร์หรอืไม่ใช้ตูค้อนเทนเนอร์ทีข่นส่งผ่านมหาสมทุรไปยงัฟิลปิปินส์ ซึง่เริม่ต้น 

ในทางกฎหมายมาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าก่อนการขนส่งสินค้า (ปัจจุบันยังไม่ม ี

 ผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ) 

บริษทัทีส่�ารวจและตรวจสอบจะร่วมเป็นพยานในการบรรจแุละปิดผนกึก่อนออกใบรายงานการส�ารวจเมืองท่าต้นทาง

ที่ส่งออก (Load Port Survey Report: LPSR) ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินพิธีการศุลกากรในฟิลิปปินส์
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แผนภูมิขั้นตอนกำรน�ำเข้ำ
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ข้อบังคับและนโยบำยจ�ำแนกตำมประเภทของสินค้ำ

สินค้ำ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อำหำร อำหำรทะเล สัตว์ปีก ข้ำว 

ข้ำวโพด ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลี

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Bureau of Food and Drugs: BFAD) 

ส�านักงานอุตสาหกรรมสัตว์ (Bureau of Animal Industry: BAI)

กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture: DA) 

ส�านักประมงและทรัพยากรทางทะเล (Bureau of Fisheries and Aquatic  

Resources: BFAR)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

• Administrative Order No. 37 series 1979 ที่ว่าด้วยการน�าเข้าสินค้า

จ�าพวกอาหารที่จ�าเป็นต้องลงทะเบียนจากหน่วยงาน BFAD เพื่อกระจายสินค้าใน

ตลาดภายในประเทศ

• มีการจ�าแนกสินค้าออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ส�าหรับการลงทะเบียนของสินค้า

1) ประเภทที่ I : อาหารส�าเร็จรูป เนื้อสัตว์ พืชผักผลไม้ เนื้อปลา เป็นต้น

2) ประเภทที่ II : แอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพร สินค้าเกี่ยวกับ

สมุนไพร เป็นต้น

• กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture) จะเป็นฝ่ายควบคมุการน�าเข้า 

เนื้อสัตว์ตาม Administrative Order No. 26 และต้องมีใบรับรองคุณภาพจาก

สัตวแพทย์ (Veterinary Quarantine Certificate) 

• หนังสืออนุญาตน�าเข้า/ ควบคุมส�าหรับการน�าเข้าของพืชผักต้องมาจาก

กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture)

• ส�าหรับการน�าเข้าปลาและสัตว์น�้าต้องมีใบรับรองจากสุขภาพอนามัย 

ระหว่างประเทศ (International Health Certificate) จากกรมประมง
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สินค้ำ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พอลิเมอร์ของเอทิลีน

โพรพิลีน ส�ำหรับใช้ใน

ขั้นตอนกำรขึ้นรูปหลัก 

ผลิตภัณฑ์พลำสติก 

ผลิตภัณฑ์ยำง เคมีภัณฑ์

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Bureau) 

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Department of Environment  

or Natural Resources)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

- จ�าเป็นต้องตรวจสอบก่อนโดยส�านักงานจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental  

Management Bureau) คือการทดสอบ Pre-manufacturing and Pre-importation  

Notification (PMPIN) ก่อนการน�าเข้าของสารเคมซีึง่จะน�ามาใช้ในข้ันตอนการขึน้รปู 

ของพอลิเมอร์ของเอทิลีนและโพรพิลีนอีกด้วย

- ส�าหรบัเคมีภณัฑ์ เช่น ปรอท ไซยาไนด์ แร่ใยหิน สารเคมีท่ีท�าลายช้ันบรรยากาศ  

และ PCBs จ�าเป็นต้องขออนุญาตผ่านฝ่ายควบคุมสารเคมี (Chemical Control 

Order: COO) ก่อนการน�าเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลงังาน (Department of Energy) และส�านักมาตรฐานผลติภณัฑ์  

(Bureau of Product Standards)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานของ ASEAN ที่ได้ประกาศไว้ในโครงสร้างและมาตรฐานของ ASEAN 

(ASEAN Standards and Conformance) อาจจ�าเป็นต้องท�าการทดสอบและ

อนุญาตโดยกระทรวงพลังงานและส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และรถยนต์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรม (Department of Trade and Industry)  

ส�านักงานบริการการน�าเข้า (Bureau of Import Services)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

ส�าหรับการน�าเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ ส�านักงานบริการการน�าเข้า  

Bureau of Import Services) และกระทรวงการค้าและอตุสาหกรรม (Department  

of Trade and Industry) ก�าหนดให้ต้องมีใบอนุญาตการน�าเข้าส�าหรับชิ้นส่วน 

ยานยนต์บางประเภท
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สินค้ำ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส�านักมาตรฐานสินค้า (Bureau of Product Standards: BPS) ภายใต้

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

• ICC (Import Commodity Clearance) และการรับรองมาตรฐานของ

ฟิลิปปินส์ (Philippines Standards Certification Mark: PS) ส�าหรับ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ส�าหรับสินค้าส่วนบุคคลจะต้องมีสติ๊กเกอร์ของ ICC 

ก�ากับไว้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายในฟิลิปปินส์

• การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยส�านักมาตรฐานสินค้า

เครื่องส�ำอำงหรืออุปกรณ์ที่ใช้

เตรียมแต่งหน้ำ สบู่และอุปกรณ์ที่

ใช้ในกำรดูแลผิว

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานอาหารและยาของฟิลิปปินส์ (Philippines Bureau of Food 

and Drugs)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

- เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และชุดตรวจวินิจฉัยโรคส�าเร็จรูป 

จะต้องมีการลงทะเบียนไว้กับส�านักงานอาหารและยาของฟิลิปปินส์

- เครื่องส�าอางที่น�าเข้าจะต้องมีการลงทะเบียนไว้กับ Authority FAD

เอกสารที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการน�าเข้า อาจรวมไปถึงหนังสือรับรอง 

ผลิตภัณฑ์อาหารและยา หนังสือรับรองการจ�าหน่าย หนังสือรับรองผลวเิคราะห์คุณภาพ  

และหนังสือรับรองการตรวจผ่านชื่อสินค้า หน่วยงานผู้ผลิตยาจ�าเป็นต้องเตรียม

หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาเอาไว้ด้วย

เชื้อเพลิงส�ำเร็จรูป หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์ (Philippines Department of Energy)

หนังสือรับรอง/ ใบรับรองคุณภำพ/ ข้อก�ำหนดหนังสืออนุญำตน�ำเข้ำ

ใบขนส่งสินค้าขาเข้า การอนุมัติและรับรองจากหน่วยงานกระทรวงพลังงาน 

ส�าหรับการน�าเข้าเชื้อเพลิง/ น�้ามันที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีการควบคุมใน

ฟิลิปปินส์
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ภำษีอำกร

ส�าหรับการน�าเข้าสินค้ามายังฟิลิปปินส์ จะมีการเรียกเก็บภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วิธีการประเมินราคาภาษี 

จะอ้างอิงกับ CIF (ราคา ประกัน และค่าขนส่ง) ที่ได้ค�านวณภาษีและอากรเอาไว้แล้ว 

1. อัตรำภำษี

ช่วงอัตราภาษีในฟิลิปปินส์มีตั้งแต่ร้อยละ 0 ไปจนถึงร้อยละ 65 (โดยเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 10.5) ข้ึนอยู่กับ CIF และ

ผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถน�าเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษี 

พิธีกำรศุลกำกรแบบไม่เป็นทำงกำร

ตามก�าหนดของข้อบงัคบัการค้าในการซือ้ขาย การเจรจาต่อรอง หรอืการว่าจ้างนัน้ โดยทัว่ๆ ไปไม่ควรจะมมีลูค่าภาษี 

เกิน 2,000 เปโซ

สินทรัพย์หรือข้อตกลงส่วนตัวและครอบครัว (ภายในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร หรือสิ่งอื่นที่เป็นของใช้ส่วนตัว) 

จะไม่ถือว่าเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ 

พิธีกำรศุลกำกรแบบเป็นทำงกำร (Formal Entry)

ตามก�าหนดของข้อบังคับการค้าในการซ้ือขาย การเจรจาต่อรอง หรือการว่าจ้างนั้นโดยทั่วๆ ไปจะมีมูลค่าภาษีเกิน

กว่า 2,000 เปโซ ขึ้นอยู่กับค�าแนะน�าของคณะกรรมการควบคุมดูแลภาษีศุลกากร (Tariff Commission) ส�าหรับป้องกัน 

อุตสาหกรรมภายในท้องถิน่หรอืรายได้ของรฐั จ�าเป็นต้องใช้ข้อบงัคบัของพธิกีารศลุกากรแบบเป็นทางการโดยไม่ต้องค�านงึถงึ 

มูลค่า และจุดหมายใดๆ และลักษณะของการน�าเข้าสินค้า

2. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

สินค้าทีน่�าเข้าไปยงัฟิลปิปินส์จะถกูเรียกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ในอตัราร้อยละ 12 ตามมลูค่าของ CIF ของการน�าเข้า

3. ภำษีอื่นๆ และค่ำธรรมเนียมศุลกำกร

สินค้าเครื่องใช้บางอย่าง เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ แอลกอฮอล์ ยาสูบ เป็นต้น อาจจะต้องช�าระภาษีตามมูลค่า  

(Ad Valorem Tax) เพิ่มเติมจากภาษีน�าเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

2.4 โอกาสทางการคำ้าและปัญหาอุปสรรคำ

โอกำสทำงกำรค้ำ

ฟิลิปปินส์มีขุมทรัพย์มากมายที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทั้งด้านการค้าและการลงทุน ตลาดฟิลิปปินส์นับเป็น 

ตลาดขนาดใหญ่เน่ืองจากมปีระชากรมากกว่า 104.9 ล้านคน และประมาณร้อยละ 62 เป็นประชากรท่ีอยูใ่นวยัท�างาน (อาย ุ15-64 ปี)  
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ขณะที่ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น และโดยอุปนิสัยของชาวฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นผู ้ที่ชื่นชอบ 

การจับจ่ายใช้สอยด้วย 

นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจท่ีดีอย่างต่อเนื่อง เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูง 

มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชียในปี 2560 อยูท่ีร้่อยละ 6.1 ปรมิาณการส่งเงนิกลบัเข้าประเทศของแรงงานฟิลปิปินส์ทีท่�างานอยู่

ในต่างประเทศ (ซึ่งเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์) เพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2560 มีเงินโอนกลับประเทศ 

ของแรงงานฟิลิปปินส์ที่ท�างานในต่างประเทศกว่า 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.8 และ 

การพฒันาอตุสาหกรรม BPO (Business Process Outsourcing) หรอืธรุกิจรบัจ้างบรหิารระบบธรุกจิ ซึง่กลายเป็นอตุสาหกรรม

ระดบัแนวหน้าของโลก เนือ่งจากแรงงานฟิลปิปินส์สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ด ีโดยในปี 2560 อตุสาหกรรมมีรายได้อยูท่ี่ 

1.8 หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 จากปี 2559  ซึง่ปัจจยับวกดังกล่าวน้ันท�าให้ชนช้ันกลางในประเทศฟิลปิปินส์

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป

ส่วนภาครฐัและภาคธุรกจิต่างกก็�าลงัเร่งโครงการก่อสร้างจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นส่ิงปลูกสร้างเพือ่รองรบัธรุกจิทีก่�าลังเตบิโต  

การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซ่ึงไม่ได้มีการพัฒนามาเป็นเวลานาน ทั้งถนน สนามบิน โครงการรถไฟฟ้า  

ท่าเรอื ท�าให้อตุสาหกรรมก่อสร้างของฟิลปิปินส์ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการใช้จ่ายของรฐับาลก็เพิม่มากขึน้ด้วยเช่นเดยีวกนั  

นอกจากนี ้รฐับาลฟิลิปปินส์ยังพยายามปรับปรุงกระบวนการและการด�าเนนิงานของภาครฐัให้มคีวามคล่องตวัและความโปร่งใส 

มากขึ้นด้วย

ปัจจัยบวกดังกล่าวนับเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคชนชั้นกลาง 

ทั้งนี้ สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดฟิลิปปินส์ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจใช้จุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหารไทย สินค้าออร์แกนิก ความสะดวก หรือการสร้างความแตกต่างของตัวสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่

เร่งรีบมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย  

นอกจากน้ี สนิค้าเครือ่งส�าอางและผลิตภณัฑ์ประเภท Personal Care กเ็ป็นสนิค้าทีม่ศีกัยภาพในตลาดนีเ้ช่นเดยีวกนั 

เน่ืองจากชาวฟิลิปปินส์ใส่ใจเรือ่งของความสวยงามและสขุอนามยัมากข้ึน ท�าให้ผลิตภณัฑ์สปา หรอืผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาด

ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรสามารถจ�าหน่ายได้มากขึ้น 

โอกาสอีกอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายส�าหรับนักธุรกิจไทย คือ การมองข้ามตลาดกลุ่มรายได้ต�่า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า

ร้อยละ 70 ของผูบ้ริโภคทัง้หมด เน่ืองจากแท้จริงแล้ว ตลาดกลุ่มนีม้คีวามต้องการซือ้ผลิตภณัฑ์อุปโภคบรโิภคเช่นกัน เพยีงแต่

ผูป้ระกอบการต้องปรบัขนาดบรรจภัุณฑ์ให้ผู้บริโภคกลุ่มนีส้ามารถซือ้ได้ เช่น การปรบับรรจภุณัฑ์ให้มขีนาดเลก็และจ�าหน่าย

ในราคาต�่าลง หรือบรรจุสินค้าเป็นซองๆ แทนที่จะบรรจุในขวด ซึ่งจะท�าให้ปริมาณสินค้าลดลง ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต�่าลง และ

ราคาสินค้าถูกลงด้วย  

ไม่เฉพาะสินค้าผู้บริโภคเท่านั้นที่มีโอกาสในตลาดฟิลิปปินส์ สินค้าอุตสาหกรรมอย่างวัสดุก่อสร้างก็มีศักยภาพมาก

เช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการสร้างถนน ท่าเรือ สนามบิน  
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ปรับปรุงระบบรถไฟฟ้า การก่อสร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 

ภัยพิบัติ นอกจากนี้ ภาคเอกชนก็ด�าเนินการก่อสร้างอาคารส�านักงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม BPO คอนโดมิเนียมส�าหรับ 

พักอาศัย และส�าหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สินค้าไทยในตลาดฟิลิปปินส์ที่ถือว่ามาแรงมากอีกอย่างหนึ่งคือ ชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากฟิลิปปินส์มียอดขาย

รถยนต์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยในปี 2560 ยอดขายรถยนต์ของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 234,747 คัน (เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 29.49) นอกจากนี้ สภาพถนนของฟิลิปปินส์ในหลายพื้นที่ยังไม่ค่อยดี และรถยนต์บางส่วนก็มีสภาพที่ค่อนข้างเก่า  

ท�าให้ช้ินส่วนรถยนต์มีการสึกหรอและเสียง่ายจึงต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนบ่อยครั้ง ท�าให้กลายเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการ 

ช้ินส่วนยานยนต์ไทยทีจ่ะขยายตลาดเข้ามาทีน่ี ่โดยในปัจจบุนั ไทยถอืเป็นผูน้�าในการส่งออกสนิค้ารถยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ 

มายังฟิลิปปินส์ โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 30 

ปัจจัยต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของประชากรและจ�านวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น วิถีชีวิตของผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ ผนวกกับความสามารถ 

ของผูป้ระกอบการไทยในการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้ อกีทัง้อตัราภาษีน�าเข้า 

ภายในอาเซียนที่ปรับเหลือร้อยละ 0 ท�าให้นักธุรกิจไทยสามารถคว้าโอกาสจากตลาดที่ถูกลืมอย่างฟิลิปปินส์ได้ไม่ยาก

ตัวอย่ำงปัญหำ/ อุปสรรค/ ประเด็นทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับไทย   

สินค้ำ รำยละเอียด

ข้ำว ฟิลิปปินส์ได้ยื่นขอผ่อนผันพันธกรณีการเปิดตลาดข้าว โดยการขอต่ออายุการน�าเข้าสินค้าข้าว 

แบบจ�ากัดปริมาณ MMA ไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ฟิลิปปินส์ยังคงใช้มาตรการน�าเข้า 

ข้าวแบบจัดสรรโควตา Minimum Access Volume (MAV) ณ อัตราเรียกเก็บภาษีน�าเข้า 

ในโควตาที่ร้อยละ 35 และภาษีน�าเข้าข้าวนอกโควตาที่ร้อยละ 50 

น�้ำตำล ฟิลปิปินส์ยังขอคงรายการสินค้าน�้าตาลไว้ใน Sensitive List ภายใต้ ATIGA ทั้งนี้ ตั้งแต่มกราคม 

2558 อัตราภาษีน�าเข้าน�้าตาลจากประเทศในอาเซียนลดลงเหลือร้อยละ 5

ผักและผลไม้ ห้ามน�าเข้าผักและผลไม้สดจากประเทศเขตร้อน เพื่อควบคุมการป้องการแพร่ระบาดโรคแมลงและ

โรคพืชที่ติดมากับผลไม้ ขณะนี้อนุญาตให้น�าเข้าเฉพาะลองกองและมะขามหวาน อย่างไรก็ดี  

มีการน�าเข้าผลไม้ไทยหลายชนิด เช่น ล�าใย ลิ้นจี่ ผ่านไต้หวัน/ สิงคโปร์ เป็นต้น

เนื้อวัวสดและ  

แช่เย็น

ต้องได้รบัอนุมัติน�าเข้าจาก The National Meat Inspection และ The Bureau of Animal 

Industry

เนื้อสุกรและ

ผลิตภัณฑ์

ต้องไดร้ับใบอนุญาตน�าเข้าจาก The National Meat Inspection และ The Bureau of  

Animal Industry และโรงงานผู้ส่งออก/ ผู้ผลิตจะต้องได้รับการตรวจรับรองเช่นกัน
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สินค้ำ รำยละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์และ

ส่วนประกอบ

ต้องขออนุญาตการน�าเข้าโดยได้รับอนุญาตจาก Philippine National Products Standards 

และยังมีการก�าหนดมาตรฐานสินค้าส�าหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตและน�าเข้า 70 รายการ 

ต้องมีใบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ยำและเคมีภัณฑ์ มาตรการควบคุมการน�าเข้าโดยจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อขอ Certification of Product 

Registration จาก Authority of Food and Drug ก่อนจึงจะน�าเข้าได้ นอกจากนี้ ต้องมีเภสัชกร

ประจ�าส�านักงานผู้น�าเข้าด้วย แม้จะไม่มีการจ�าหน่าย ท�าให้ค่าใช้จ่ายสูง

รถจักรยำนยนต์ 

อะไหล่ และ

ส่วนประกอบ

ต้องขออนุญาตการน�าเข้าโดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น The Department 

of Trade   & Industry, Board of Investment และ The Bureau of Import Service

เครื่องปรับอำกำศ มาตรฐานสินค้าก�าหนด Minimum Efficiency Standard เกี่ยวกับการใช้พลังงานควบคุม 

การน�าเข้า ต้องได้รับอนุญาตน�าเข้าและมาตรฐานสินค้าจากส�านักงานมาตรฐานสินค้า  

(Philippines National Product Standards) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและตลาดในประเทศ

รถยนต์และ

ส่วนประกอบ

ควบคุมการน�าเข้าต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Bureau of Import Service

อุปกรณ์กำรแพทย์ ตอ้งมีใบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

สินค้ำปืนเด็กเล่น ห้ามน�าเข้าสนิค้าประเภทปืนเด็กเล่น

ปัญหำและอุปสรรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่มำตรกำรทำงกำรค้ำ

1. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวดและหยุมหยิม

2. มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูงในทุกระดับ แม้แต่การเสนอขายสินค้าให้กับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ก็ต้องจ่าย 

เบี้ยบ้ายรายทาง

3. สหภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก ท�าให้ค่าจ้างแรงงานสูงและมีการเรียกร้องค่าแรงเพิ่มเสมอ 

4. ไม่มคีวามปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิ มกีารจับตัวเรยีกค่าไถ่ แม้รฐับาลก�าลังปราบปรามโจรก่อการร้ายอยู ่แต่ยงั 

ไม่หมดสิน้ลง ท�าให้นักท่องเทีย่วจากต่างชาตไิม่เข้ามาเที่ยวในประเทศ ทัง้ๆ ทีม่ธีรรมชาตสิวยงามโดยเฉพาะทะเลทางตอนใต ้

ของประเทศซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย

5. สาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานมไีม่เพยีงพอ มคีวามแออดัของถนนและท่าเรอื ไฟฟ้าดบับ่อย โดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศ  

เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เต็มที่  
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2.5 ระบบโลจิสติกส์ การส่งสินคำ้า 

เน่ืองจากปัจจัยด้านลักษณะภมูปิระเทศของฟิลปิปินส์ทีป่ระกอบด้วยหมูเ่กาะมากกว่า 7,000 เกาะ และจากปัจจยัทางด้าน 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก ส่งผลให้ยังไม่มีการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างแต่ละเกาะภายในฟิลิปปินส์ 

ท�าให้การขนส่งทั้งจากภายนอกประเทศและภายในประเทศนั้นล้วนพึ่งพาการขนส่งทางเรือเป็นหลัก

การขนส่งสินค้าระหวา่งไทยและฟิลิปปินส์ใช้การขนส่งทางเรือเปน็หลกั โดยไทยจะสง่สินค้าผ่านจากท่าเรือกรงุเทพฯ 

หรอืท่าเรอืแหลมฉบงัไปยงั 1) ท่าเรอืมะนลิา ซึง่เป็นท่าเรอืหลกัของประเทศ ท้ังน้ี ส�าหรับสนิค้าท่ีต้องการส่งไปยงัทางตอนกลาง

และตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ไทยจะส่งไปยงั 2) ท่าเรอืเซบู เพือ่จะได้กระจายสนิค้าต่อไป เนือ่งจากการขนส่งภายในประเทศจาก 

ท่าเรือมะนลิาไปยงัท่าเรอืเซบหูรอืท่าเรอือืน่ๆ ภายในประเทศ มีต้นทนุค่อนข้างแพง ผูป้ระกอบการทีจ่ะส่งสนิค้าไปยงัภมิูภาคต่างๆ  

ของฟิลิปปินส์จึงควรศึกษาสภาวะตลาดและต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศให้ดีเสียก่อน

ข้อตกลง/ ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกับประเทศไทย

ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ด�าเนินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิด มาเป็นระยะเวลานาน มีการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2492 (ค.ศ. 1949) โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ด้วย ฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ต่อไทยในฐานะมิตรประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน และเป็นแนวร่วม 

ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เนื่องจากมีทัศนคติและแนวคิดคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประชาธิปไตยและ 

สิทธิมนุษยชน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral Cooperation-JCBC) 

ขึ้นเมื่อปี 2536 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม 

ทัง้นี ้ได้มกีารประชมุคณะกรรมาธกิารร่วมฯ ไปแล้ว 5 ครัง้ (ประชมุครัง้ที ่1 ทีก่รงุมะนลิา เมือ่วนัที ่1-4 มนีาคม 2537 

ครั้งที่ 2 ที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2540 ครั้งที่ 3 ที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2542 ครั้งที่ 4 ไทยเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุม JC เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 และครั้งที่ 5 ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 

ที่กรุงมะนิลา)

ส�าหรับความสัมพันธ์ทางการค้า ไทยและฟิลิปปินส์ได้มีความสัมพันธ์ตามข้อตกลงต่างๆ ดังนี้ 

1. ภำครัฐบำล

ควำมสัมพันธ์ทวิภำคี

- ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ ลงนามเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2505

- อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 

และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ลงนามเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2525

- การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral 

Cooperation-JCBC) ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535

- ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538
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- ความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ลงนามเมือ่วันที ่27 พฤศจกิายน 2542 โดยภายใต้ความตกลงดงักล่าว 

ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางด้านการค้าไทย-ฟิลิปปินส์ (Thailand-Philippines Joint Trade Commission-JTC)  

แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประชุม JTC

ควำมสัมพันธ์ในกรอบอื่น

- อาเซียน: ปัจจุบันอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- 

AEC) ในปี 2558

2. ภำคเอกชน

- ข้อตกลงจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ลงนามเมื่อปี 2538
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รายงาน
ภาคำการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ส�คำัญของฟิลิปปินส์

3
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สนิค้าการเกษตรทีม่คีวามส�าคญัของฟิลิปปินส์ ได้แก่ อ้อย มะพร้าว ข้าว ข้าวโพด กล้วย มนัส�าปะหลงั สบัปะรด มะม่วง 

หมู ไข่ เนื้อวัว และอุตสาหกรรมประมง ท้ังนี้ ภาคการเกษตรของฟิลิปปินส์มีการจ้างแรงงานคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 32  

ของแรงงานทั้งประเทศ 

ในปี 2560 ภาคการเกษตรของฟิลปิปินส์ขยายตวัร้อยละ 2.4 ซึง่มปัีจจัยบวกจากพชื ปศสุตัว์ และสตัว์ปีก โดยมรีายได้รวม 

อยู่ที่ 1.48 แสนล้านเปโซ เพิ่มจากปีที่แล้วกว่าร้อยละ 8 

ในส่วนของการปลูกพืชที่คิดเป็นร้อยละ 51.71 ของภาคการเกษตรทั้งหมด เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 3.25  

โดยการผลติข้าวและข้าวโพดเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.87 และ 5.33 ตามล�าดับ ทัง้นี ้ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรทีม่กีารเพาะปลกูมากขึน้ 

อย่างมีนัยส�าคัญ ได้แก่ อ้อย มะม่วง ยาสูบ มันส�าปะหลัง และหัวหอม

ส�าหรับภาคปศุสัตว์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 และมีการผลิตคิดเป็นร้อยละ 16.10 ของภาคเกษตรกรรมทั้งหมด  

โดยมมีลูค่าการผลติกว่า 247.1 พนัล้านเปโซ ในขณะทีส่่วนของการผลติสตัว์ปีกขยายตวัเพยีงร้อยละ 0.27 และมกีารผลติคดิเป็น 

ร้อยละ 14.54

3.1 พืชผลการเกษตร 

ฟิลิปปินส์มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พืชเศรษฐกิจส�าคัญดังนี้

ข้ำว

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของผลผลิตข้าวท่ัวโลก  

แต่ฟิลปิปินส์ยงัน�าเข้าข้าวเป็นจ�านวนมาก และเป็นผูน้�าเข้าข้าวรายใหญ่ของโลกเนือ่งจากผลผลติไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 

ทั้งนี้ การผลิตข้าวในฟิลิปปินส์เพิ่มข้ึนมากตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เนื่องมาจากการปฏิวัติเขียวภายในประเทศ  

และยังมีการก่อตั้งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศในฟิลิปปินส์ ซึ่งท�าให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นมาก 

ผลผลติข้าวของฟิลิปปินส์ในปี 2560 มจี�านวนกว่า 19.28 ล้านตัน เพิม่ขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 8.55 และมพีืน้ทีเ่พาะปลกู 

กว่า 5 ล้านเฮกตาร์

ข้ำวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญเป็นอันดับ 2 ของฟิลิปปินส์ โดยมีครัวเรือนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม 

การปลกูข้าวโพดกว่า 600,000 ครวัเรอืน และฟิลปิปินส์ยงัปลกูข้าวโพดมากเป็นอนัดบั 15 ของโลก โดยในปี 2560 มผีลผลติ

อยู่ที่ 7.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.80 พื้นที่เพาะปลูกกว่า 3 ล้านเฮกตาร์
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มะพร้ำว

ฟิลปิปินส์มกีารปลกูมะพร้าวเป็นจ�านวนมากจนกลายเป็นหนึง่ในประเทศผูส่้งออกมะพร้าวรายใหญ่ของโลก ทัง้น�า้มนัมะพร้าว

และเนือ้มะพร้าวแห้ง ท้ังนี ้พบว่าผลติภณัฑ์จากน�า้มนัมะพร้าวเป็นทีน่ยิมมากในฟิลปิปินส์  โดยใช้ในการประกอบอาหาร ผลติเครือ่งส�าอาง  

สบู ่แชมพ ูรวมถงึใช้ในกจิการสปา พืน้ท่ีท่ีใช้ในการปลูกมะพร้าวคิดเป็นร้อยละ 25 ของพืน้ทีก่ารเกษตรทัง้หมดของประเทศ 

ในปี 2559 ฟิลปิปินส์มีผลผลติมะพร้าวกว่า 13.82 ล้านตนั ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 6.58 และมพีืน้ทีเ่พาะปลกู  

3.55 ล้านเฮกตาร์

กล้วย

เป็นผลไม้หลักอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์สามารถผลิตผลผลิตทั้งสิ้นได้กว่า 8.9 ล้านตันในปี 2559 ลดลง

ร้อยละ 1.98 จากปี 2558 และมีพื้นที่เพาะปลูก 445,935 เฮกตาร์

สับปะรด

นับเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญอีกชนิดหน่ึง โดยผลผลิตรวมในปี 2559 ของฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 2.6  ล้านตัน  

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.13 มีพื้นที่เพาะปลูก 60,750 เฮกตาร์

อ้อย

มีปริมาณผลผลิตในปี 2559 ประมาณ 22.37 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.42 และมีพื้นที่เพาะปลูก 437,068  

เฮกตาร์ พืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยทีส่�าคญัของฟิลปิปินส์คอืจงัหวดั Negros ซึง่มพีืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยคดิเป็นร้อยละ 51 ของพืน้ทีเ่พาะปลกู 

ทั้งประเทศ 

3.2 ปศุสัตว์ 

 ตำรำง มูลค่ำและปริมำณกำรผลิตสินค้ำประเภทปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์ 

ประเภท มูลค่ำกำรผลิต (ล้ำนเปโซ) ปริมำณ (พันตัน)

โคเนื้อ 23,367.23 266.30

สุกร 203,678.11 2,265.01

โคนม 628.91 22.76

ไก่ 143,045.42 1,745.89

เป็ด 2,835.38 31.09

ไข่ไก่ 40,160.10 492.41

ไข่เป็ด 3,660.35 45.43
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3.3 ประมง 

ฟิลิปปินส์มีทรัพยากรทางทะเลทีส่มบรูณ์ โดยมพีืน้ทีท่างทะเลใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก และเป็นประเทศทีป่ระกอบด้วย 

เกาะต่างๆ มากถึง 7,107 เกาะ ซึ่งมีความยาวชายฝั่งรวม 17,460 กิโลเมตร พื้นที่ทางน�้าที่อยู่ในอาณาเขตมีพื้นที่รวมถึง 2.2 

ล้านตารางกิโลเมตร

การผลิตในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลในฟิลิปปินส์ประกอบด้วยการประมงเชิงพาณิชย์ (Commercial  

Fishing) การประมงท้องถิน่ (Municipal Fishing) และการประมงแบบเพาะเลีย้ง (Aquaculture Fishing) โดยมคี�าจ�ากดัความ 

ของการประมงแต่ละแบบ ดังนี้

1. การประมงเชิงพาณิชย์ (Commercial Fishing) คือ การจับปลาโดยใช้เรือประมงท่ีมีความจุมากกว่า 3 ตัน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ท�าธุรกิจหรือหาผลก�าไร มีการด�าเนินการห่างจากเขตของรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่า 15 กิโลเมตร

2. การประมงท้องถิน่ (Municipal Fishing) คอื การจบัปลาในน่านน�า้ท้องถิน่ด้วยเรอืประมงทีม่คีวามจนุ้อยกว่า 3 ตนั  

และไม่ใช้เรือประมงในการจับปลา นอกจากนี้ การด�าเนินการอยู่ในรัศมีเขตของรัฐบาลท้องถิ่นภายใน 15 กิโลเมตร

3. การประมงแบบเพาะเลีย้ง (Aquaculture Fishing) คอื การเพาะเลีย้งปลาและสตัว์อ่ืนในน�า้จดื น�า้กร่อยหรอืน�า้เคม็

มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมประมงในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปี 2559

 

3.4 แร่ธาตุ 

เนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟซึ่งมีการระเบิดของภูเขาไฟ ท�าให้มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ ฟิลิปปินส์ม ี

แร่ธาต ุทอง ทองแดง และนกิเกลิอยู่จ�านวนมาก โดยพ้ืนทีป่ระมาณ 9 ล้านเฮกตาร์ (หรอืประมาณร้อยละ 30 ของพืน้ทีท่ัว่ประเทศ)  

มีแร่ธาตุโลหะ ในขณะที่พื้นที่อีก 5 ล้านเฮกตาร์ เป็นแหล่งของแร่ธาตุอโลหะ  

อาณาเขตในทะเลของฟิลิปปินส์มีพ้ืนที่ประมาณ 2.2 ล้านตารางกิโลเมตร ยังเป็นแหล่งแร่หลายชนิด ได้แก่ ทองค�า  

แมกนีไทต์ และทรายโครไมต์ด้วย 

อย่างไรก็ตาม กิจการเหมืองแร่ในฟิลิปปินส์ต้องการพัฒนาอยู่มากเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินทุนและ

การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รัฐบาลจึงแก้ปัญหาโดยเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

ได้เต็มที่ และเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ศาลสูงของฟิลิปปินส์อนุมัติให้แก้ไขกฎหมายเหมืองแร่ ฉบับที่ 2538 (Philippines  

Mining Act of 1995) อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนโดยตรงทั้งหมดในกิจการเหมืองแร่ขนาดใหญ่  
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ตลอดท้ังสายการผลิตได้ แต่ทัง้นีผู้ป้ระกอบการต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั โดย DENR Administrative  

Order No. 96-40 ก�าหนดให้บรษิทัเหมืองแร่ทีไ่ด้เอกสาร Environmental Compliance Certificate (ECC) ต้องเข้าร่วมโปรแกรม  

Environmental Protection and Enhancement Program (EPEP) และบริจาคเงิน 5 ล้านเปโซ ให้แก่  

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูเหมืองแร่ด้วย

ส�าหรับแร่ธาตุที่ส�าคัญ ได้แก่

- ทองค�า จังหวัดที่มีการท�าเหมืองทองมาก ได้แก่ Baguio, Paracale, Masbate, Surigao และ Masara

- ทองแดง มีมากกว่า 5.3 พันล้านตัน ส่วนใหญ่พบในบริเวณเดียวกับทองค�า

- เงิน ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการท�าเหมืองทองและทองแดง

- โครเมียม พบมากในจังหวัด Zambales และเกาะ Dinagat ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมินดาเนา

นอกจากนัน้ ยงัพบนเิกลิจ�านวนมากบรเิวณตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเกาะมนิดาเนา รวมถึงโคบอลต์ซึง่เป็นผลพลอยได้

ส�าคัญจากการผลิตนิกเกิล ทองค�าขาว เหล็ก แมงกานีส ปรอท และอะลูมิเนียม

ส่วนแร่อโลหะที่พบมากในฟิลิปปินส์ ได้แก่ ถ่านหิน เกลือ หินปูน หินอ่อน เฟลด์สปาร์ ฟอสเฟต ก�ามะถัน  

รวมถงึแร่อญัมณีต่างๆ เช่น หยก, พลอย, Quartz, Rhodomite, Tektile, Obsidian, Diorite, Agate, Serpentinite เป็นต้น

จากการทีม่แีร่ธาตแุละหนิมค่ีาจ�านวนมาก อตุสาหกรรมอัญมณแีละเครือ่งประดบัจึงเป็นกจิการหนึง่ทีน่่าสนใจ ปัจจุบัน

มีจ�านวนโรงงานประมาณ 250 แห่ง ครึ่งหนึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่อยู่ใน Metro Manila, Bulacan, 

Carmarines Norte, Davao, Cebu และ Baguio City ผลิตภัณฑ์ส�าคัญได้แก่ เครื่องประดับทอง ไข่มุก และเงิน 

ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนมากเป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนท้องถิ่น 

3.5 ถ่านหิน 

ถ่านหินพบมากในบริเวณหมู่เกาะวิสายาส์และมินดาเนา ปัจจุบันมีแหล่งส�ารวจและผลิตถ่านหินรวม 21 แห่ง  

รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายส�ารวจและพัฒนาการผลิตถ่านหินภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เพิ่มพื้นที่ส�ารวจถ่านหิน

แหล่งใหม่อีก 14 แห่ง ดังนี้

1) Gereral Nakar, Quezon

2) Calatrava, Negros Occidental

3) Bayawan City, Negres Occidental

4) Siay, Zamboanga Sibugay

5) Gigaquit, Surigao Del Norte
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6) Kitcharao, Surigao Del Norte

7) Cagwait-Marihatag, Surigao Del Sur

8) San Agustin-Lingam, Surigao Del Sur

9) Tandag-Tago, Surigao Del Sur

10) Bunawan, Agusan Del Sur

11) Tento, Agusan Del Sur

12) Tarragona, Davao Oriental

13) Davao City, Cebu

14) Naga, Cebu

3.6 น�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

แม้ฟิลิปปินส์จะมีการผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติอยู่บ้างในบริเวณนอกชายฝั่งทะเลของหมู่เกาะปาลาวันซูลูและ 

ด้านใต้ของประเทศ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ท�าให้ต้องน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ 

กว่าร้อยละ 90 ของความต้องการใช้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟิลิปปินส์มีโครงการ “Philippine Energy Contracting Round (PECR) 2006” เพ่ือเพิ่ม 

แหล่งส�ารวจน�้ามันและก๊าซธรรมชาติอีก 9 แห่ง

1) Cagayan

2) Central Luzon

3) Mindoro-Cuyo, Block 1

4) Mindoro-Cuyo, Block 2

5) East Palawan, Block 1

6) East Palawan, Block 2

7) East Palawan, Block 3

8) Visayas

9) Agusan-Davao
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รายงานตลาด
(รายสินคำ้า) ที่น่าสนใจ

ในตลาดฟิลิปปินส์

4
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4.1 ภาวะตลาดสินคำ้าอาหารและเคำรื่องดื่มในฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริโภคฟิลิปปินส์มีรายได้ในการจับจ่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นท�าให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

มีการเปลี่ยนแปลง โดยหันมาใส่ใจสุขภาพและมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น

ทั้งนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในปี 2561 (ตัวเลขคาดการณ์) มีรายละเอียดดังนี้

- การบริโภคอาหารต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 

- มูลค่ายอดขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2

- มูลค่ายอดขายของเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

- มูลค่ายอดขายร้านสะดวกซื้อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

ในระยะกลาง-ระยะยาวคาดว่าเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง จะท�าให้ผูบ้รโิภคโดยเฉพาะกลุม่ทีม่รีายได้ปานกลาง-สงู 

ในเมืองใหญ่ซ่ึงมีร้านค้าปลีกสะดวกซื้อจ�านวนมากหันมาใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มมากข้ึน โดยร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ 

จะเป็นช่องทางให้กับประชาชนส่วนมากซึ่งยังมีรายได้ไม่มากนัก สามารถบริโภคอาหารราคาถูกได้  

อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส�าหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจคือเรื่องโครงสร้างประชากร 

เนือ่งจากฟิลปิปินส์มีประชากรหนุม่สาวคดิเป็นกว่าร้อยละ 60 ซ่ึงอยูใ่นวยัท�างาน และชอบการสงัสรรค์หรอืรบัประทานอาหาร

นอกบ้าน ท�าให้เป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

ในปี 2561 คาดว่าจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อุปสงค์ที่แข็งแกร่งของอาหารและเครื่องด่ืมน�าเข้า รวมทั้งเศรษฐกิจ 

ที่ฟื้นตัวของฟิลิปปินส์จะท�าให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นอีก และฟิลิปปินส์จะยังคงเป็นประเทศน�าเข้าอาหารต่อไป โดยเฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้แก่ ข้าว กาแฟ กระเทียม ถั่ว ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก แม้ว่าประเทศจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นก็ตาม

แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศ

อกีสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ฟิลปิปินส์ต้องน�าเข้าอาหารและเครือ่งดืม่อย่างต่อเนือ่ง มาจากปัญหาในภาคการเกษตรซึง่ท�าให้ 

ฟิลปิปินส์ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายด้านความมัน่คงทางอาหารได้ และท�าให้ราคาอาหารในประเทศค่อนข้างสูง แม้การปฏรูิปทางการเกษตร 

อาจช่วยในการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้บ้าง แต่ก็คาดว่าฟิลิปปินส์ยังจะต้องน�าเข้าอาหารต่อไป โดยในปี 2561 คาดว่า

ฟิลิปปินส์จะน�าเข้าอาหารเป็นมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

ตลาดอาหารส�าเร็จรูปในฟิลิปปินส์มีการเติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที ่

เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามเชือ่มัน่และใช้จ่ายมากขึน้ นอกจากน้ี ยงัมาจากความพยายามของผู้ผลิตในการน�าเสนอ 

ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่นีวัตกรรม รวมทัง้การส่งเสรมิทางการตลาดโดยการลดราคา อกีท้ังการโฆษณาด้วยรปูแบบเดมิและรปูแบบใหม่  

เช่น โซเชียลมีเดีย การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นต้น
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ปัจจุบันผู้ผลิตอาหารในฟิลิปปินส์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการความหลากหลาย 

ในการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับคนในเมือง โดยการออกรสชาติใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสะดวก  

และประโยชน์ด้านสุขภาพ เพราะชาวฟิลิปปินส์มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น อีกทั้งใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นด้วย

ทัง้นี ้ส�าหรบัผูป้ระกอบการในตลาดพบว่า บรษิทัเนสท์เล่ ฟิลปิปินส์ ยงัมส่ีวนแบ่งตลาดมากทีสุ่ดส�าหรบัสินค้าอาหารส�าเรจ็รปู  

ในปี 2557 โดยบรษิทัฯ ได้เปิดสายผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภณัฑ์เพือ่สุขภาพ นอกจากน้ี  

บริษัทยังพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดต่างๆ  

ร้านค้าปลกีสมยัใหม่เป็นช่องทางส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัการจดัจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหารส�าเรจ็รปู ได้แก่ ไฮเปอร์มาร์เกต็  

ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีมูลค่าการจ�าหน่ายคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหารส�าเร็จรูป

ทั้งหมด โดยกลยุทธ์การขยายกิจการของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น SM Investments Corp, Puregold Price Club,  

Philippine Seven Corp เป็นต้น ท�าให้ช่องทางดังกล่าวมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

มีข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่การกระจายรายได้ยังไม่เท่าเทียม มีช่องว่างระหว่างคนรวย

กับคนจนมาก ท�าให้สินค้าบางประเภทมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยสินค้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

สินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับกลาง-สูง แต่กลุ่มสินค้าที่มีเป้าหมายลูกค้าเป็นตลาดใหญ่ เช่น ขนมปัง 

ข้าว เกลือ มีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าในระยะยาวตลาดอาหารส�าเร็จรูปของฟิลิปปินส์น่าจะ

เติบโตได้เฉลี่ยปีละร้อยละ 3 เนื่องจากผู้บริโภคชนชั้นกลางฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะมีก�าลังซ้ือมากขึ้นและมีจ�านวนมากขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง ท�าให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่สินค้าจ�าเป็นอย่างข้าวหรือขนมปัง เช่น ขนมขบเคี้ยว นมถั่วเหลือง  

น�้ามันมะกอก นมสด เป็นต้น ขยายตัวขึ้น อีกทั้งวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นของฟิลิปปินส์และการขยายตัวของอุตสาหกรรม BPO 

ท�าให้ผู้บริโภคในเมืองหันมาบริโภคอาหารกล่องส�าเร็จรูปเนื่องจากมีเวลาท�าอาหารน้อยลง

นอกจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว บริษัทต่างๆ ยังพยายามวางต�าแหน่งของตราสินค้าใหม่ โดยให้ความส�าคัญ

กับความสมดุลระหว่างชีวิตท�างานและชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) และชีวิตครอบครัวมากขึ้น เช่น ตรา Selecta,  

Lucky Me เป็นต้น มข้ีอความในการโฆษณาเพ่ือสนบัสนนุให้ครอบครวัใช้เวลาร่วมกนั และวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์ให้เป็นผลติภณัฑ์ 

ของครอบครวั เนือ่งจากวฒันธรรมชาวฟิลปิปินส์เป็นสังคมทีใ่ห้ความส�าคญักบัครอบครวัมาก การจดักจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาด 

ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจึงได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และท�าให้ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้น

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ทั้งในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศที่ขยายตัวท�าให้มีการจ้างงานมากขึ้น และท�าให้คน 

มีเวลาท�าอาหารและใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งมีแนวโน้มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ท�าให้ผู้ผลิตต้อง 

ออกผลติภณัฑ์เพือ่ตอบสนองกบัความต้องการของครอบครวัสมยัใหม่ทีมี่ชวีติเร่งรบี เช่น อาหารกล่องส�าเรจ็รปู อาหารกระป๋อง  

ซเีรยีลอาหารเช้าส�าหรบัเดก็ เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถประหยดัเวลาได้ ผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุสมบตั ิอาทิ ประกอบอาหารได้เรว็  

สามารถเข้าไมโครเวฟได้จึงเป็นที่ต้องการ 
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ปัจจยัเทคโนโลยมีผีลท�าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคของชาวฟิลิปปินส์เร่ิมเปลีย่นไปด้วยเช่นเดยีวกนั โดยเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ 

และการออกไปเทีย่วต่างประเทศท�าให้ชาวฟิลปิปินส์สนใจในผลติภณัฑ์ใหม่ๆ และใส่ใจในความหลากหลายของสนิค้ามากขึน้  

นอกจากนี้ ยังชอบลองสินค้าใหม่ๆ ด้วย โดยเฉพาะสินค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ ในกรณีของไอศกรีม Magnum ซึ่งวางต�าแหน่ง

สนิค้าไว้ในระดบัสงู และได้รบัความนยิม แสดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภครุน่ใหม่ ชอบลองสนิค้าในระดับพรเีมยีมมากขึน้ หรอืในกรณี

บริษัท Universal Robina Corp เปิดตัวบะหมี่ส�าเร็จรูปรสชาติใหม่ๆ ได้แก่รส Lapaz bat choy ซ่ึงเป็นรสอาหารดั้งเดิม 

ของฟิลิปปินส์ และรสบาร์บีคิวหวานและเผ็ด เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ชอบลองของใหม่ๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและน�าเข้า 

จากเกาหลีหรือญี่ปุ่นด้วย การท่ีผู้ผลิตเพิ่มความหลากหลายของตัวสินค้าในตลาดก็เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและ 

ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ บางบริษัทยังใช้ประโยชน์จากคุณภาพของส่วนผสมที่น�าเข้าจากต่างประเทศเพื่อท�าให้ภาพลักษณ์ของ 

ผลิตภัณฑ์ดูดีขึ้น โดยมีการผสมวัตถุดิบของอาหาร เช่น เม็กซิกัน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยม อย่างไรก็ดี ช็อกโกแลต  

ยงัเป็นรสชาตทิีเ่ป็นทีไ่ด้รบัความนยิมมากท่ีสดุในอาหารอย่างไอศกรมี เบเกอรีแ่ละนม ในขณะทีอ่าหารฟิลปิปินส์ยังเป็นรสชาติ

ที่ได้รับความนิยมในผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปมากที่สุด

ส�าหรับการส่งเสริมทางการตลาด ในสมัยก่อนผู้ประกอบการใช้การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลยุทธ์ราคา อาทิ  

การแถมสนิค้าหรือส่วนลด เพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งและสร้างอรรถประโยชน์ด้านราคา แต่ในปัจจบุนั นอกจากผูป้ระกอบการจะใช้ 

กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที่ออกแบบให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยตรงแล้ว  

ปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยผู้บริโภค 

จะได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดทันที และยังมีกิจกรรมส่งเสริมทาง 

การตลาดออนไลน์อกีด้วยกจิกรรมดงักล่าว เช่น สนิค้าตรา Selecta จดักิจกรรมให้ลกูค้าอปัโหลดรปูภาพเค้กไอศกรมีท่ีท�าเอง 

ลงในแฟนเพจ หรอืตรา Snickers สร้างแฟนเพจในเวบ็ไซต์เฟซบุก๊เพือ่ใช้ในกจิกรรม “You’re Not You When You’re Hungry”  

รวมทัง้ตรา Maggi ทีอ่ปัโหลดวดิโีอ คนดงัท�าอาหารในเฟซบุ๊กอกีด้วย ทัง้นี ้แม้แต่โฆษณาในโทรทศัน์กย็งัมข้ีอความให้ผูบ้รโิภค

เข้าไปดูในแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยเช่นเดียวกัน 
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นอกจากโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการนิยมน�ามาใช้ ได้แก่ การสนับสนุนงาน/ นิทรรศการที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

และความเป็นอยูท่ีดี่ เพือ่สร้างภาพลกัษณ์บรษิทัทีร่กัสุขภาพตามกระแสรักสขุภาพของฟิลปิปินส์ รวมท้ังการเป็นผูส้นับสนนุหลกั 

การวิ่งหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬาอ่ืนๆ เพื่อเป็นการตอกย�้าภาพลักษณ์การเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพที่ดี 

ของชาวฟิลิปปินส์

กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำสินค้ำอำหำรและเครื่องดื่ม

สินค้าอาหารและสินค้าเกษตรน�าเข้าในฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสุขภาพและสุขอนามัยของฟิลิปปินส์  

ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้น�าเข้ามาในฟิลิปปินส์หากเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ภายใต้กฎสขุภาพและสขุอนามยั กระบวนการและระเบียบการน�าเข้าของผลติภัณฑ์ค่อนข้างมคีวามใกล้เคียงกบัสากล 

โดยผู้น�าเข้าเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและสุขอนามัย ซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

จะเป็นผู้ตรวจสอบสินค้าและเอกสารเพื่ออนุมัติการน�าเข้าสินค้าเข้ามาในฟิลิปปินส์ หากสินค้าน�าเข้าไม่ปฏิบัติตามกฎของ

ฟิลิปปินส์ สินค้านั้นจะต้องถูกท�าลายหรือก�าจัด 

ฉลำก

ข้อมูลต่อไปนี้ต้องระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารน�าเข้า 

1. ชื่ออาหาร

2. รายช่ือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (เรยีงล�าดบัจากสดัส่วนมากไปน้อย) รวมถงึสารปรงุแต่งและผงชูรสทีใ่ช้ในอาหาร 

3. ปริมาณสุทธิและน�้าหนัก 

4. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ รวมถึงประเทศที่ผลิต และชื่อและที่อยู่ของผู้กระจายสินค้า/ ผู้น�าเข้าชาวฟิลิปปินส์ 

5.  Lot Identification 

กำรจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรูป 

ผลติภัณฑ์อาหารส�าเรจ็รปูทัง้หมดท่ีวางขายในตลาดฟิลปิปินส์ต้องจดทะเบียนกับส�านักอาหารและยา (Bureau of Food 

and Drugs) โดยผู้ที่มาจดทะเบียนผลิตภัณฑ์น�าเข้าต้องเป็นชาวฟิลิปปินส์เท่าน้ัน ผู้ส่งออกอาจต้องเตรียมเอกสารบางอย่าง 

เช่นเดียวกัน อาทิ ตัวอย่างสินค้า ทั้งนี้ การจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภท 1 ได้แก่ เบเกอรี่ เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ลูกอมและของหวาน โกโก้ กาแฟ ชา ครีมเทียม ซอสปรุงรส 

เจลาติน ผลิตภัณฑ์นม แป้ง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ พาสต้า ถั่วแระ ผลิตภัณฑ์จากถั่ว 

น�้ามัน ขนมขบเคี้ยวและซีเรียล น�้าตาล 

ประเภท 2 ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเสริม เช่น ชาสมุนไพร น�้าเปล่าบรรจุขวด อาหารส�าหรับเด็กอ่อนและ

เด็ก อาหารท่ีผ่านกระบวนการพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารท้องถ่ินท่ีมีส่วนประกอบเฉพาะและหายาก

ในฟิลิปปินส์ 
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ทัง้นี ้การขออนญุาตส�าหรบัการน�าเข้าควรด�าเนนิการโดยผูน้�าเข้าชาวฟิลปิปินส์ ผลติภณัฑ์ทีม่ใีบอนญุาตการจดทะเบียน 

อย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายแบบปลีกในฟิลิปปินส์

เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรจดทะเบียนน�ำเข้ำในแต่ละประเภท มีดังนี้ 

ประเภทที่ 1 

• จดหมายขอยื่นจดทะเบียนส�าหรับผู้น�าเข้า/ ผู้กระจายสินค้า

• Affidavit of Undertaking

• รายชื่อผลิตภัณฑ์แยกตามประเภท ส�าเนา 3 ชุด 

• ใบอนญุาตด�าเนนิการของผูน้�าเข้า/ ผูก้ระจายสนิค้า (ออกโดย BFAD) พร้อมรายชือ่ซพัพลายเออร์และแหล่งน�าเข้าสนิค้า 

• ส�าเนา Sales Invoice

• ตวัอย่างของแต่ละผลติภณัฑ์และส�าเนาของฉลากทีเ่ป็นไปตามกฎระเบยีบของ Codex และ BFAD ทัง้นี ้อาจสามารถส่งรปูส ี

ของแต่ละผลติภัณฑ์ และสตกิเกอร์ทีร่ะบชุือ่และทีอ่ยูข่องผูน้�าเข้าต้องติดอยู่บนตัวผลิตภณัฑ์ หากไม่ได้มกีารพมิพ์ข้อมลูนัน้บนฉลาก

• ค่าจดทะเบียน 200 เปโซต่อผลิตภัณฑ์ 

ประเภทที่ 2 

• จดหมายขอยื่นจดทะเบียนจากผู้น�าเข้า/ ผู้กระจายสินค้า

• ใบอนุญาตด�าเนินการของผู้น�าเข้า/ ผู้กระจายสินค้า (ออกโดย BFAD) 

• ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

• รายละเอียดของส่วนประกอบไล่จากมากไปน้อย รวมถึงสารเติมแต่ง

• ตัวอย่างสินค้าเพื่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

• ฉลากที่ใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์

• รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่เน่าเสีย รวมถึงวิธีการเก็บ

• ค�าอธิบายโดยย่อและแผนผังของกระบวนการผลิต

• ใบรับรองการวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ รวมถึงหลักฐานอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการขอใบอนุญาต

• ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบตั้งแต่ 250-1,000 เปโซต่อผลิตภัณฑ์บวกค่าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

การทดสอบในห้องปฏิบัติการจาก BFAD เป็นข้อบังคับหนึ่ง เพื่อก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

และต้นทุนในการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการจะจัดเก็บจากผู้น�าเข้า

ใบรับรองการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (CPR) ที่ออกโดย BFAD จะมีอายุ 1 ปี และการต่อใบอนุญาตจะมีผล 5 ปีและ

เสียค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต 5,000 เปโซ

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกควรตระหนักว่าผู้น�าเข้าฟิลิปปินส์ต้องมีใบอนุญาตการด�าเนินการ (LTO) ที่ออกโดย BFAD จึงจะ 

สามารถด�าเนินการขออนุญาตจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งใบอนุญาตนี้จะมีรายชื่อของซัพพลายเออร์สินค้าด้วย ดังนั้น  

ผู้น�าเข้าอาจจ�าเป็นต้องขอข้อมูลเหล่านี้จากผู้ส่งออก
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• สัญญาตัวแทนจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศที่รับรองโดยกงสุลฟิลิปปินส์ในประเทศนั้นๆ 

• ใบรับรองการผลิตของผู้ส่งออกซ่ึงออกโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศที่ผลิตสินค้า และรับรองโดย 

กงสุลฟิลิปปินส์ 

BFAD ยังออกกฎระเบียบเพิ่มเติมให้ผู ้น�าเข้าขอใบหนังสือรับรองการจ�าหน่าย (CFS) จากหน่วยงานของ 

ประเทศส่งออกด้วย 

ทั้งน้ี ต้นทุนของใบอนุญาตการด�าเนินการ (LTO) คือ 4,000 เปโซ และการต่อใบอนุญาตใหม่ (มีอายุ 2 ปี)  

มีค่าธรรมเนียม 8,000 เปโซ 

หากมีข ้อสงสัยหรือต ้องการค ้นหาข ้อมูลเพิ่มเติม ผู ้ส ่งออกสามารถเข ้าเว็บไซต ์ของ BFAD ได ้ที่  

http://www.bfad.gov.ph/default.cfm  

ส�าหรับอัตราภาษีน�าเข้านั้น สินค้าอาหารและเครื่องด่ืมส่วนใหญ่ของไทยเสียภาษีน�าเข้าในอัตราร้อยละ 0  

ตามข้อตกลง ASEAN-CEPT ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวบางอย่าง เช่น ข้าวและน�้าตาล

สินค้ำอำหำรและเครื่องดื่มไทยในฟิลิปปินส์

ซูเปอร์มาร์เก็ตในฟิลิปปินส์จ�านวนมากมีผลิตภัณฑ์ที่น�าเข้าจากไทยวางจ�าหน่ายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะนม น�้าผลไม้  

ผงปรุงรส ซอสปรุงรส ขนมขบเคี้ยว น�้าพริก เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าท่ีมี 

รายได้ระดบักลาง-บนเป็นหลกั แต่บางผลติภณัฑ์มกีารเจาะตลาดไปยงัลกูค้าทัว่ๆ ไป และยงัมีการปรบับรรจุภณัฑ์ให้มีขนาดเลก็  

เพื่อให้ลูกค้าที่มีรายได้ต�่าสามารถซื้อได้ด้วย 

ทั้งนี้ เรำสำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และควำมเสี่ยงของสินค้ำอำหำรไทยในฟิลิปปินส์ได้ ดังนี้

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง

และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารที่

มากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร ในการ

เพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์

3. ชาวไทยเป็นผู้ที่มีความพิถีพิถันเรื่องอาหาร ท�าให้ม ี

ความหลากหลายของอาหารและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

ส่งผลให้อาหารไทยมีคุณภาพเป็นแนวหน้าของโลก 

4. อาหารไทยบางชนิดมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ 

1. อุตสาหกรรมอาหารของไทยยังเป็นอุตสาหกรรมที่

กระจาย (Fragmented Industry) คือมีบริษัทขนาดเล็ก 

ในอุตสาหกรรมจ�านวนมาก ส่งผลให้เป็นข้อจ�ากัดต่อ 

การพัฒนานวัตกรรมและมีการใช้ทรัพยากรที่ทับซ้อนกัน  

2. อุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ยังไม่มีนวัตกรรมที่

ก้าวหน้ามากนัก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเชิงระบบซึ่งอาจ 

เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ 

การส่งออกในอนาคตได้ 

3. ต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารไทยค่อนข้างสูง เนื่องจาก

ต้นทุนแรงงานและต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
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โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้

อัตราภาษีน�าเข้าของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยและ

ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเหลือร้อยละ 0 (ยกเว้นสินค้าบาง 

รายการเช่นข้าวและน�า้ตาล) เม่ือเทียบกบัสินค้านอกภูมิภาคที ่

หลายรายการยังต้องเสียภาษีร้อยละ 3-40

2. ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เริ่มมีรายได้สูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและ 

ให้อรรถประโยชน์ รวมถึงเริ่มมีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มี

ความต้องการเฉพาะ อาทิ สมุนไพร 

3. ชาวฟิลิปปินส์มีนิสัยชอบรับประทานและลองของใหม่ๆ 

และยังมีรสนิยมเกี่ยวกับอาหารที่ใกล้เคียงกับคนไทย 

(ยกเว้นไม่ชอบทานรสเผ็ด) 

4. การพัฒนาของเครือข่ายค้าปลีกภายในประเทศ  

อาจท�าให้มีโอกาสในการกระจายสินค้าส�าหรับ 

ผู้ผลิตภายในประเทศมากยิ่งขึ้น

1. ผู้บริโภคฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังคงใช้ราคาเป็นปัจจัยหลัก

ในการเลือก

2. บริษัทขนาดใหญ่ฟิลิปปินส์มีเงินทุนมากและครอบครอง

ตลาดมาเป็นเวลานาน ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถ

เจาะตลาดได้ค่อนข้างยาก 

3. คู่แข่งในตลาดมีเป็นจ�านวนมาก และส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์

ราคาในการแข่งขัน 

4. การพัฒนาของร้านค้าปลีกที่ค่อนข้างช้าในต่างจังหวัด 

ท�าให้การเติบโตของยอดขายยังเป็นไปได้อย่างจ�ากัด

จำกกำรวเิครำะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกำส และควำมเสีย่ง ท�ำให้เรำสำมำรถสรปุกลยทุธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดที ่

ควรใช้ในตลำดฟิลิปปินส์ดังนี้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ประกอบการไทยควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบและส่วนผสมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมของผู้บริโภคในตลาด นอกจากนี้ อาจเพิ่มการใส่ 

สมนุไพรเพือ่เพ่ิมมลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้าและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ส�าหรับบรรจภุณัฑ์นัน้  

อาจปรับเปลี่ยนให้เป็นขนาดเล็กเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ปานกลาง-ต�่า  

มีก�าลังซื้อเพียงพอ แต่ถ้าหากต้องการเจาะตลาดระดับบนหรือตลาดระดับพรีเมียม  

ควรท�าบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มดังกล่าวด้วย 

ราคา (Price) หากต้องการเจาะตลาดประชาชนทั่วไป ราคาควรอยู่ในระดับปานกลางโดยเทียบเท่ากับ

ตราสินค้าอื่นๆ ในตลาด หากต้องการเจาะตลาดระดับบนหรือพรีเมียม ราคาไม่ควร 

ต�่าเกินไปเพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า แต่ต้องเหมาะสมกับอรรถประโยชน์

หรือคุณภาพของสินค้าที่น�าเสนอผ่านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากต้องการให้สินค้าเข้าถึง

ผู้บริโภคทุกๆ กลุ่ม ผู้ประกอบการควรจ�าหน่ายราคาต�่าในปริมาณน้อยแทน
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม โดยผู้น�าเข้าจะเป็นผู้ติดต่อกับเครือข่าย

ห้างค้าปลีกและร้านค้าเหล่านี้เอง ส�าหรับแนวทางการหาผู้น�าเข้านั้นสามารถท�าได้หลาย

แนวทาง เช่น การติดต่อกับผู้น�าเข้าที่อยู่ในรายชื่อผู้น�าเข้าของฟิลิปปินส์ตามที่แนบหลัง

รายงานนี้ หรือสามารถเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

ได้แก่ MAFBEX, WOFEX, Asia Food Expo และ IFEX ที่จัดงานทุกปี และเป็น 

งานระดับนานาชาติ มีผู้น�าเข้าและผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก นอกจากนี้ ยังสามารถ

ติดต่อกับส�านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอค�าปรึกษาต่างๆ ได้โดยตรง  

ในการจัดหาผู้น�าเข้า และข้อแนะน�าด้านตลาดหรือการจัดตั้งธุรกิจ

การส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสามารถท�าได้หลาย

แนวทาง เช่น การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต แฟนเพจในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์   

ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังสามารถจัดกิจกรรมทาง 

การตลาดตามห้างสรรพสินค้าเพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือสร้างความภักดีต่อ 

ตราสินค้าได้อกีทางหนึง่ แต่หากผู้ประกอบการมงีบประมาณเพยีงพอกส็ามารถประชาสมัพนัธ์ 

โฆษณาผ่านสื่อแบบดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ได้

4.2 ภาวะตลาดสินคำ้าเคำรื่องส�อางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง
(Personal Lifestyle)

ข้อมูลทั่วไป 

ในปี 2560 สนิค้าเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์ส�าหรบัการดแูลตนเองมีการขยายตวัร้อยละ 4.9 โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่  

ยงัคงใช้ผลติภณัฑ์ดูแลตนเองขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ ผลติภณัฑ์ดแูลผม ผลติภณัฑ์ดแูลผวิ และผลติภณัฑ์ดแูลช่องปาก แต่ยอดขาย 

ก็ยังมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคระดับชนชั้นกลางเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง 

ที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียง รวมถึงมีความพิถีพิถันเกี่ยวกับเรื่องความงามมากข้ึน อาทิ เลือกซื้อครีมนวดผม เพิ่มจากการซื้อ 

ยาสระผมปกต ิในขณะทีก่ลุม่นกัเรยีนและวยัรุน่ยงัเลอืกซือ้ตราสนิค้าทีม่รีาคาถกู แต่กเ็ร่ิมมกีารใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทดแูลผวิหนงั 

หรอืเคร่ืองส�าอางส�าหรับแต่งหน้าแล้วเช่นเดยีวกนั อนัแสดงให้เห็นว่าธรุกิจเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์ดูแลตนเองในฟิลปิปินส์  

เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพในประเทศนี้ โดยยอดขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองในปี 2560 อยู่ท่ี 

171,201.3 ล้านเปโซ 

สภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค

ผูบ้ริโภคชาวฟิลปิปินส์ยงัคงให้ความส�าคญักบัสขุอนามยัและรปูลกัษณ์ภายนอกเป็นส�าคญั ซึง่ท�าให้ชาวฟิลปิปินส์ใช้จ่าย 

กับผลิตภัณฑ์ด้านความงามและผลิตภัณฑ์ส�าหรับการดูแลตนเอง นิยามของค�าว่า “งาม” ของชาวฟิลิปปินส์เปล่ียนไป 
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ตามกาลเวลา แต่ยังคงให้ความส�าคัญกับผิวขาวและหน้าที่ไม่มีริ้วรอยเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวฟิลิปปินส์นิยมใช ้

ผลติภณัฑ์เพือ่ความงามและการดแูลตนเอง ควบคูก่บัการใช้วติามนิและอาหารเสรมิซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผวิ นอกจากนี้  

ผู้บริโภคในปัจจุบัน ยังมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีบ�ารุงผิว เช่น มะละกอ ชะเอมเทศ กลูตาไทโอน  

คาลามนัซ ี(มะนาวขนาดเล็ก) เป็นต้น อย่างไรกดี็ ค�าว่าผิวสวยของชาวฟิลปิปินส์ไม่ได้หมายถงึการมีผวิขาวเท่านัน้ แต่ยังต้องมี 

ผิวที่อมชมพูด้วย

ค่านิยมดังกล่าวมีผลมาจากอิทธิพลของประเทศตะวันตก ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับความงาม  

และท�าให้ผลิตภัณฑ์ประเภทไวท์เทนนิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการขยายตัวค่อนข้างมาก โดยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบใหม่

มากมายในตลาด นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายใหญ่ยังท�าการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้อนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

กำรประชำสัมพันธ์และกลยุทธ์ส่งเสริมทำงกำรตลำด

การโฆษณาส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์การดูแลตนเอง ส่วนใหญ่ยังใช้สื่อโทรทัศน์เป็นหลัก 

เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้จ�านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการใช้คนดังและศิลปินดาราชื่อดังเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ตราสินค้า

อีกด้วย เนื่องจากศิลปินดาราเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ดี โซเชียลมีเดียเริ่มเข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากขึ้น เพราะอัตราการเข้าถึง

อนิเทอร์เนต็ของผูบ้รโิภคชาวฟิลปิปินส์เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยตราสนิค้าตัง้แต่ระดบัล่างถงึบนเริม่ใช้โซเชยีลมีเดยีในการ 

เข้าถงึลกูค้า ทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุได้แก่ เฟซบุก๊ ซึง่มกีารสร้างแฟนเพจของตราสนิค้ายีห้่อต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่  

ตราสนิค้านานาชาต ิเช่น Palmolive, Ever Bilena, Olay, Pond’s, Sunsilk เป็นต้น แฟนเพจเหล่านีม้ผีูต้ดิตามหลายแสนคน  

และเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ตวัใหม่รวมถงึการจดักจิกรรม เช่น การประกวด การแข่งขัน การสร้างความสมัพนัธ์ 

กบัลูกค้า ช่องทางโซเชียลมเีดยีนีถ้อืเป็นช่องทางทีม่ปีระโยชน์ส�าหรบัธรุกจิขนาดเลก็ เนือ่งจากใช้งบประมาณการลงทุนค่อนข้างต�า่  

และเหมาะกับการท�าตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ค่ำนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวกับรำคำ

ผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสุขอนามัยและความงามมากข้ึน แต่รายได้ที่ใช้จ่ายได้ของชาวฟิลิปปินส์

ทีย่งัไม่มากนกัท�าให้ผูบ้รโิภคชาวฟิลปิปินส์บรโิภคสนิค้าราคาถกูมากกว่า ดงันัน้แม้ชาวฟิลปิปินส์จะเลอืกซือ้สนิค้าทีม่คีณุภาพ 

อยู่บ้าง แต่ราคายังคงเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกซื้อสินค้า

เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตราสินค้าส่วนใหญ่ยังคงใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น  

ผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผม ผลติภณัฑ์ดแูลผวิหนงั ผลติภณัฑ์ระงบักลิน่กาย สบู่ ยาสฟัีน ราคาของผลติภณัฑ์ทีใ่ช้บรรจภัุณฑ์เหล่านี้ 

อยู่ที่ประมาณ 5-20 เปโซ ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคมีก�าลังเพียงพอที่จะซื้อได้ 

นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังคงเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ไม่ขึ้นราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาด รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

ทางการตลาด มกัเกีย่วข้องกบัการลดราคาเป็นหลกั จงึไม่น่าแปลกใจว่ายอดขายของตราสนิค้าในระดบัพรเีมยีมมส่ีวนแบ่งตลาด 

ไม่ถึงร้อยละ 5 ในฟิลิปปินส์ 
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อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมผีูบ้รโิภคทีเ่ป็นชนชัน้กลางมากขึน้ ซึง่ผูบ้ริโภคเหล่านีไ้ด้ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ความงาม 

และเริม่ซือ้สนิค้าโดยใช้คณุภาพเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ จึงท�าให้ตราสนิค้าระดบักลาง-บนจะมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต

ทัง้น้ี ไทยมส่ีวนแบ่งตลาดในฟิลิปปินส์เป็นอนัดบั 1 ในหลายผลติภัณฑ์ ได้แก่ ผลติภณัฑ์เสรมิความงามหรอืแต่งหน้า 

ผลิตภัณฑ์ส�าหรบัใช้กบัผม ผลติภณัฑ์เพ่ืออนามยัของช่องปากหรอืฟัน และผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางปรงุแต่งอืน่ๆ ซึง่ล้วนมส่ีวนแบ่ง 

มากกว่าร้อยละ 30 ในตลาดทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี จากการส�ารวจตลาดพบว่าสินค้าของตรายี่ห้อที่มีช่ือเสียงจากตะวันตกนั้น  

มฐีานการผลติในประเทศไทย จงึท�าให้มกีารน�าเข้าจากไทยค่อนข้างมาก แต่ยงัไม่พบสนิค้าทีเ่ป็นตรายีห้่อของไทยเองในตลาดมากนกั 

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าไทยมีศกัยภาพในการผลติสนิค้าดงักล่าว แต่ยงัขาดการเพิม่มลูค่าโดยการสร้างตราสนิค้าให้เป็นทีรู่จ้กัในต่างประเทศ  

กฎระเบียบในกำรน�ำเข้ำสินค้ำเครื่องส�ำอำงและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง

1. เอกสำรในกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง

สินค้าเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองสามารถด�าเนินการส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้เสรี ไม่มีข้อจ�ากัดการน�าเข้า 

ในส่วนของเอกสารการส่งออก สินค้าในกลุ่มนี้เป็นไปตามหลักสากล กล่าวคือ มี Commercial Invoice, Packing List, 

Pro-forma Invoice, Insurance certificate และ Certificate origin แต่ผู้ส่งออกสินค้ารายการนี้ไปฟิลิปปินส์ต้องปฏิบัติ  

ตามระเบยีบขององค์การอาหารและยาของฟิลปิปินส์ (Food and Drug Administration: FDA) โดยมเีอกสารทีผู่ส่้งออกต้องส่ง 

ให้ผู้น�าเข้าเพื่อขออนุญาตน�าเข้าสินค้าดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรอง การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการอาหารและยา

2. Certificate of Free Sale จากประเทศที่เป็นแหล่งก�าเนิดสินค้า

3. หนังสือสัญญาซื้อ ขาย ระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้น�าเข้าฟิลิปปินส์ พร้อมรายการสินค้า

4. หนังสือรับรอง Production Flow หรือ Production Procedure ของผู้ผลิต/ ผู้ส่งออก

ทั้งนี้ สินค้าที่มีแหล่งก�าเนิดจากไทยต้องมีหนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า (Form D) จึงจะได้รับสิทธิพิเศษทาง 

ด้านภาษีตามข้อตกลง CEPT 

2. ฉลำก

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองในฟิลิปปินส์ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปน้ีบนฉลาก โดยฉลากต้องเป็น

ภาษาอังกฤษหรือภาษาฟิลิปปินส์ (Filipino) เท่านั้น

1. ชื่อผลิตภัณฑ์

2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้กระจายสินค้า 

3. ปริมาณ

4. เลขที่ทะเบียน

5. ส่วนประกอบที่อาจท�าให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ใช้และค�าเตือน

6. วิธีการใช้ 
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ส�าหรับอัตราภาษีน�าเข้านั้น สินค้าเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองส่วนใหญ่ของไทยเสียภาษีน�าเข้า 

ในอัตราร้อยละ 0 ตามข้อตกลง ASEAN-CEPT ทั้งน้ี จากข้อมูลข้างต้นเราจึงสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ความเสี่ยง (SWOT) ของสินค้าเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองของไทยในฟิลิปปินส์ได้ดังแผนภูมิ

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. ไทยไม่ต้องพึง่พาการน�าเข้าวัตถดุบิในการผลติผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง 

และผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองจากต่างประเทศ เนื่องจากสามารถจัดหา

วัตถุดิบได้ภายในประเทศ

2. ประเทศไทยมีก�าลังและความสามารถในการผลิตสินค้า 

เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองได้จ�านวนมาก

3. เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ทั้งทางด้านรูปลักษณ์และกลิ่น นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 

ท�าให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าได้

1. เครื่องจักรและกระบวนการการผลิตของไทย

ยังไม่ทันสมัยเทียบเท่ากับต่างประเทศ

2. การวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

และผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองของไทยยังค่อนข้าง

น้อย

3. ต้นทุนแรงงานของไทยยังค่อนข้างสูงหาก

เทียบกับต่างประเทศ

โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้อัตรา

ภาษีน�าเข้าของสินค้าเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองของ

ไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเหลือร้อยละ 0 

เมื่อเทียบกับสินค้านอกภูมิภาคที่หลายรายการยังต้องเสียภาษ ี

ร้อยละ 7-10

2. ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เริ่มมีรายได้สูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและให้

อรรถประโยชน์ รวมถึงเริ่มมีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่ม ี

ความต้องการเฉพาะ อาทิ สมุนไพร มากขึ้น

1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงใช้ราคาเป็นปัจจัยหลัก 

ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง ท�าให้เกิดสงครามราคา

ภายในตลาด

2. บริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุนมากและ 

ครอบครองตลาดมาเป็นเวลานาน ท�าให ้

ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเจาะตลาด 

ได้ค่อนข้างยาก

ทั้งนี้ สามารถสรุปกลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ผู้ประกอบการไทยควรใช้ ในตลาดฟิลิปปินส์ดังนี้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ประกอบการไทยควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบและส่วนผสมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมของผู้บริโภคในตลาด นอกจากนี้ อาจเพิ่ม 

การใส่สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ส�าหรับบรรจุภัณฑ์นั้น  

อาจปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวหรือเป็นแบบซองขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้บริโภค 

ที่มีระดับรายได้ปานกลาง-ต�่า สามารถหาซื้อได้ แต่ถ้าหากต้องการเจาะตลาดระดับบน

หรือตลาดระดับพรีเมียม ควรท�าบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดลูกค้ากลุ่มดังกล่าวด้วย
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ราคา (Price) หากต้องการเจาะตลาดประชาชนท่ัวไป ราคาควรอยู่ในระดับปานกลาง โดยเทียบ

เท่ากับตราสินค้าอื่นๆ ในตลาด หากต้องการเจาะตลาดระดับบนหรือพรีเมียม ราคา

ไม่ควรต�่าเกินไป เพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า แต่ต้องเหมาะสมกับ

อรรถประโยชน์หรือคุณภาพของสินค้าที่น�าเสนอผ่านการประชาสัมพันธ์ 

การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าประเภทเครื่องส�าอางและ

ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ร้านขายสินค้า 

เกี่ยวกับความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการขายตรงด้วย โดยผู้น�าเข้า 

จะเป็นผู้ติดต่อกับเครือข่ายห้างค้าปลีกและร้านค้าเหล่านี้เอง ส�าหรับแนวทางการ 

หาผู้น�าเข้านั้น สามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น การติดต่อกับผู้น�าเข้าที่อยู่ในรายชื่อ

ผู้น�าเข้าของฟิลิปปินส์ตามที่แนบหลังรายงานนี้ หรือสามารถเข้าร่วมงานนิทรรศการ 

แสดงสินค้าประเภทความงามอย่าง PhilBeauty ที่จัดงานทุกปี และเป็นงานระดับนานาชาติ  

มีผู้น�าเข้าและผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อกับ 

ส�านักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อขอค�าปรึกษาต่างๆ ได้โดยตรง  

ในการจัดหาผู้น�าเข้าและข้อแนะน�าด้านตลาดหรือการจัดตั้งธุรกิจ

การส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง

สามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต แฟนเพจในเฟซบุ๊ก  

หรือทวิตเตอร์ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังสามารถ 

จัดกิจกรรมทางการตลาดตามห้างสรรพสินค้า เพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือ

สร้างความภักดีต่อตราสินค้าได้อีกทางหนึ่ง 

4.3 ภาวะตลาดสินคำ้าชิ้นส่วนยานยนต์ในฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไปและสภำพตลำด 

อุตสาหกรรมยานยนต์ในฟิลิปปินส์เป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทต่างชาติมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะญี่ปุ่น เช่น  

Toyota Motor Phils. Corp. (TMPC), Mitsubishi Motor Phils. Corp. (MMPC), Honda Cars Phils., Inc. (HCPI) เป็นต้น  

บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ใช้ฟิลิปปินส์เป็นฐานในการประกอบชิ้นส่วนหรือการผลิตท้ังคัน เน่ืองจากต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก 

ทัง้นี ้บรษิทัเหล่านีมุ้ง่เน้นการขายตลาดภายในประเทศเป็นหลัก เพราะอตัราการเป็นเจ้าของรถยงัค่อนข้างต�า่อยู ่ท�าให้มีโอกาส 

ที่ตลาดในอนาคตจะเติบโตได้มาก

การบริโภคของภาคเอกชนเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเงินโอน

ของแรงงานฟิลิปปินส์ที่ท�างานอยู่ในต่างประเทศเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจส�าคัญ นอกจากนี้ ตลาดรถระดับพรีเมียมก็มีอัตรา

การขยายตัวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 
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ยอดขายรถยนต์ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ขณะที่ยอดการผลิตในประเทศ 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 30.1 ในช่วงเวลาเดยีวกนั ในแง่ของยอดขายรถยนต์มีเพยีงฟิลปิปินส์ เมียนมา และไทยทีเ่ตบิโตเป็นเลข 2 หลกั

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ในภูมิภาครวมอยู่ที่ 2.44 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากช่วงเดียวกัน

ปี 2559 อยูท่ี ่2.31 ล้านคนั ในขณะเดยีวกนัยอดการผลติรถยนต์ภายในฟิลปิปินส์เพิม่ขึน้จาก 86,244 คนั เป็น 112,171 คนั  

ม ี3 ประเทศคอื ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี และเมียนมา ทีมี่ยอดการผลติรถยนต์ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัโดยเมือ่เทียบกบั 

การผลิตในปี 2559 ท้ังน้ี โดยรวมในภูมิภาคการผลิตรถยนต์ชะลอตัวจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 และคาดการณ์ว่าจะ 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนหน่ึงของงบประมาณส�าหรบัโครงการ CARS ได้ถกูแบ่งออกมาเพือ่สนบัสนนุด้านรถสาธารณะและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  

นอกจากนี ้รัฐบาลยงัพยายามจะปรับปรุงรถจิป๊นีย์กว่า 2 แสนคนัทัว่ประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของความพยายามจดัหาระบบขนส่ง 

ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้โดยสารและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ

เม่ือพิจารณาตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ตลาดรถยนต์ฟิลปิปินส์มคีวามแตกต่างกบัตลาดอืน่ เน่ืองจากตลาดยานยนต์  

ยงัคงจ�าหน่ายรถยนต์เพือ่การพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่กว่า 2 ใน 3 ซึง่ท�าให้ผูผ้ลติรถยนต์เพือ่การพาณชิย์เป็นผูค้รอบครองตลาดนี้  

และเน่ืองจากฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถผลิตยานพาหนะประเภทดังกล่าวได้เองจึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้  

รถที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมได้แก่รถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถใช้ได้เป็นทั้งยานพาหนะส�าหรับครอบครัว และ

เครื่องมือในการท�าธุรกิจ

ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กมีแนวโน้มจะมีผู ้ซื้อเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนท�างานท่ีมีอายุน้อย  

ส่วนรถยนต์ประเภท SUV และรถยนต์เชิงพาณชิย์ขนาดเลก็กม็แีนวโน้มทีด่เีช่นกัน โดยผูบ้รโิภคจ�านวนมาก มองเหน็ความจ�าเป็น 

ส�าหรบัการซ้ือรถ SUV มากข้ึน หรอืรถยนต์ทีม่คีวามสูงมากกว่าเดมิเพือ่การใช้งานในสภาวะน�า้ท่วม ประกอบกับปัจจยับวกอืน่ๆ  

ได้แก่ ราคาน�า้มนัทีล่ดลง ผลติภณัฑ์ทีม่หีลากหลาย ราคารถยนต์ทีต่�า่ลง และสมรรถนะของรถทีส่งูขึน้ ท�าให้ผูบ้รโิภคต้องการ

ซื้อรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ด้านผู้ผลิตรถยนต์ท้องถิ่นอย่างเช่นโตโยต้าฟิลิปปินส์ ได้มีการเพิ่มทุนการผลิตแล้วเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย

สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ของรัฐบาล ทั้งนี้ โตโยต้าฟิลิปปินส์ได้ลงทุนกว่า 700 ล้านเปโซ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในจังหวัด Laguna โดยในปัจจุบันโตโยต้าเป็นผู้น�าตลาดรถยนต์ มีส่วนแบ่งตลาด 

กว่าร้อยละ 44.5 และคาดว่านโยบายใหม่ของภาครัฐจะท�าให้อุตสาหกรรมมีความยั่งยืนและเพิ่มความสามารถทาง 

การแข่งขันมากขึ้น

จากการเตบิโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในฟิลปิปินส์รวมถงึโครงสร้างพืน้ฐานของฟิลปิปินส์อย่างถนนทีม่สีภาพไม่ดนีกั  

ท�าให้เครื่องยนต์สึกหรอได้ง่ายตาม นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังไม่มีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งเท่ากับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ 

ในเรื่องของวัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิตที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศได้อย่างเพียงพอ  

จึงนับเป็นโอกาสส�าคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้ามาบุกตลาดที่มีศักยภาพสูงแห่งนี้ได้

สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันในฟิลิปปินส์ 

1. เพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยง ส�าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

2. เกียร์และระบบเกียร์ ยกเว้นเฟือง

3. กระปุกเกียร์หรืออุปกรณ์เปลี่ยนความเร็ว 

4. ระบบสายไฟที่ใช้กับยานพาหนะ

5. ส่วนประกอบและชิ้นส่วนของคลัตช์

6. ยางรถยนต์และส่วนประกอบ

7. ส่วนประกอบอื่นๆ ของรถยนต์

8. หม้อน�้า

9. ระบบดักเสียงและท่อไอเสีย

10. ยางเรเดียล และระบบนิวแมติก

11. ยางอื่นๆ และระบบนิวแมติกที่ใช้กับรถบัสและรถขนาดใหญ่

12. อุปกรณ์กรองอากาศส�าหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน 

13. เครื่องรับวิทยุ

14. อุปกรณ์ไฟและให้สัญญาณส�าหรับรถยนต์

ไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์มายังฟิลิปปินส์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ 

สนิค้าประเภทลวดและเคเบลิ และส่วนประกอบของยานยนต์ทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 10 ทัง้ยงัมแีนวโน้มการเข้าสูต่ลาด 

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คู่แข่งส�าคัญของไทยโดยเฉพาะสินค้าประเภทช้ินส่วนยานยนต์และช้ินส่วนจักรยานยนต์  

คือ อินโดนีเซียและจีน โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งก�าลังมีส่วนแบ่งตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนในสินค้าหลายประเภท ในขณะท่ีจีนมุ่งเน้น 

ขายสินค้าโดยใช้กลยุทธ์ราคาในการแข่งขันเป็นหลัก
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ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำ

ช่องทางการกระจายสินค้าส�าหรับสินค้าช้ินส่วนยานยนต์ในฟิลิปปินส์สามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ  

การจ�าหน่ายสินค้าให้กับโรงงานผลิต และการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าที่จ�าหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนอะไหล่  

โดยช่องทางการกระจายสินค้าแสดงในแผนภูมิ

ผู้ผลิตชิ้นส่วน/ ผู้แทน 

น�ำเข้ำชิ้นส่วนยำนยนต์

ผู้ผลิตและ

ประกอบรถยนต์
ผู้บริโภค

 จากแผนภูมิ ทั้งผู้ผลิตและผู้น�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จะเป็นผู้ส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบรถยนต์ในฟิลิปปินส์ เนื่องจาก 

ฟิลปิปินส์ยงัผลติชิน้ส่วนรถยนต์ได้ไม่มากนกั จงึต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศรวมถงึประเทศไทยด้วย  ซึง่เมือ่ได้ชิน้ส่วนมาแล้ว  

ผู้ประกอบรถยนต์จะประกอบรถยนต์และจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป

ผู้ผลิตชิ้นส่วน/

ผู้น�ำเข้ำ
ผู้ค้ำส่ง

ผู้ค้ำปลีก/

อู่ซ่อมรถ
ผู้บริโภค

 จากแผนภูมิ ทั้งผู้ผลิตและผู้น�าเข้าช้ินส่วนยานยนต์จะส่งสินค้าให้กับผู้ค้าส่ง โดยผู้น�าเข้าบางรายอาจจะท�าหน้าที ่

เป็นผู้ค้าส่งด้วย หลังจากนั้นผู้ค้าส่งจะส่งต่อให้กับผู้ค้าปลีกหรืออู่ซ่อมรถทั่วประเทศ ซึ่งจะน�าไปขายต่อให้กับผู้บริโภคต่อไป 

เพื่อเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซมจากของเดิม 

ช่องทางในการเข้าสู่ตลาดท่ีส�าคัญคือ การติดต่อกับผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า ซึ่งผู้ส่งออกสามารถหาผู้น�าเข้าได้จาก 

หลากหลายช่องทาง เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่เกี่ยวข้องในฟิลิปปินส์ เช่น งาน Philauto ซ่ึงจัดขึ้นช่วง 

เดอืนพฤษภาคมทกุปีและมผีูเ้ข้าชมงานกว่า 2,000 ราย สนิค้าทีม่โีอกาสสงู ได้แก่ ชดุแต่งรถ Auto Gas System อปุกรณ์ท่ีใช้ใน 

การติดตั้งแก๊ส อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถยนต์ หลังคารถยนต์ ลูกสูบ ฝาสูบ ตัวถังรถ ล้อรถ ชิ้นส่วนที่ใช้ใน

การขับเคลื่อนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

นอกจากการเข ้าร ่วมงานแสดงสินค ้าแล ้ว อีกช ่องทางหนึ่งที่สามารถท�าได ้คือ การขอรายชื่อจาก 

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและติดต่อโดยตรงกับผู้น�าเข้าที่มีศักยภาพ

กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำสินค้ำชิ้นส่วนยำนยนต์ 

นอกเหนอืจากเอกสารน�าเข้าทัว่ไป ได้แก่ Commercial Invoice, Packing List, Pro-forma Invoice, Insurance certificate  

และ Certificate Origin การน�าเข้าสนิค้าชิน้ส่วนยานยนต์ของรถยนต์ท่ีอยู่ภายใต้รหสัมาตรฐานสนิค้า PSCC 781 (รถยนต์และ 

ยานพาหนะอืน่ๆ ทีอ่อกแบบส�าหรบัการขนส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากการขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถแข่งและรถ Station Wagon)   

มีกฎระเบียบข้อบังคับพิเศษ กล่าวคือสินค้าต่อไปนี้ผู้น�าเข้าต้องขออนุญาตน�าเข้าจาก Bureau of Import Services ก่อน  

โดยผูน้�าเข้าต้องยืน่ใบอนญุาตท่ีออกโดย Bureau of Import Services ก่อนทีจ่ะออกของจากศุลกากรด้วย สนิค้าดังกล่าวได้แก่
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แผงหน้าปัดด้านหน้าของรถ ฟลอร์บอร์ด

กันชนรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์

ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์ แร็กหลังคา

กระโปรงรถ บันไดที่จะก้าวขึ้นรถยนต์

แท่นใส่ป้ายทะเบียน กระโปรงหลังรถยนต์

ฝากั้นหม้อน�้า สปอยเลอร์

เครื่องบังแสงอาทิตย์ที่กระจกรถยนต์ พรมรถยนต์

บังโคลน โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ

ตัวถังรถยนต์ โครงช่วงล่าง

ประตู

ส�าหรับรถจักรยานยนต์นั้น ฟิลิปปินส์ห้ามน�าเข้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภท ในขณะท่ีการน�าเข้า

สินค้าต่อไปนี้จ�าเป็นต้องขออนุญาตก่อน

เบาะ คลัตช์

เบรก สตาร์ทเตอร์

ถังน�้ามัน โช๊กอัพ

กันโคลน สแตน

ล้อ ส่วนประกอบด้านข้างของมอเตอร์ไซค์
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อัตรำภำษ ี

HS Code ผลิตภัณฑ์ อัตรำภำษีทั่วไป
อัตรำภำษีส�ำหรับ

ประเทศในอำเซียน

87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0-30 0

8408 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วย

การอัด

1-10 0

8544 ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน 

(รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และ

ตัวน�าไฟฟ้าอื่นๆ ที่หุ้มฉนวน

0-20 0

8708 ชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ 1-30 0

8714 ชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ 1-15 0

จากตารางดังกล่าว จะเห็นว่าประเทศในอาเซียนมีความได้เปรียบประเทศนอกกลุ่มส�าหรับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ฟิลิปปินส์ เนื่องจากเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 ในขณะที่ประเทศนอกกลุ่มหากต้องการน�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายในฟิลิปปินส์ 

อาจต้องเสยีภาษมีากถงึร้อยละ 30 ในหลายรายการ ดงันัน้การได้รบัยกเว้นภาษตีามข้อตกลง ATIGA จงึนบัเป็นความได้เปรยีบ 

อย่างหนึง่ของผูป้ระกอบการไทยท่ีท�าให้มต้ีนทนุต�า่ลง ทัง้น้ี สนิค้าท่ีมแีหล่งก�าเนดิจากไทยต้องมหีนงัสอืรบัรองแหล่งก�าเนดิสนิค้า Form D  

จึงจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีตามข้อตกลง CEPT (เสียภาษีอัตราร้อยละ 0)

จากข้อมูลข้างต้นและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เราจึงสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และความเสี่ยงของสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยในฟิลิปปินส์ได้ดังแผนภูมิ

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีความช�านาญในการผลิต รวมถึง

แรงงานมีประสบการณ์และทักษะการผลิตมาก ซึ่งช่วยยกระดับและ

เพิ่มมูลค่าสินค้าได้มาก นอกจากนี้ ยังมีค่ายรถยนต์จากต่างประเทศ 

เข้ามาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย ท�าให้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 

ของไทยมีความแข็งแกร่ง

2. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที ่

เข้มแข็ง เช่น แม่พิมพ์ การขึ้นรูปโลหะและพลาสติก เป็นต้น

3. ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้รับมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000, ISO 

14000 ท�าให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากนานาชาติ 

1. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยต้องพึ่งพา

วัตถุดิบเช่น เหล็ก และเทคโนโลยีต่างๆ จาก

ต่างประเทศ 

2. ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ 

คู่แข่งจากจีน 

3. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายราย 

ยังไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง 

4. ผู้ผลิตไทยยังไม่มีการเชื่อมโยงกันเป็น 

เครือข่ายและมีอุปสรรคด้านภาษา
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โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของฟิลิปปินส์ยังไม่ก้าวหน้า

มากนัก และยังขาดชิ้นส่วนการผลิตรถยนต์ ต้องมีการน�าเข้า

2. ตลาดฟิลิปปินส์ยังมีศักยภาพมากในระยะยาว เนื่องจากอัตราการ 

เป็นเจ้าของรถยนต์ยังต�่า และรายได้ของประชากรยังขยายตัว 

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีความสามารถในการเป็นเจ้าของรถยนต์มากขึ้น 

สะท้อนจากตัวเลขยอดขายรถยนต์ของฟิลิปปินส์ที่เพิ่มสูงสุดในอาเซียน 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานของฟิลปิปินส์โดยเฉพาะถนนยงัไม่มปีระสทิธภิาพ  

ท�าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ ชิ้นส่วนยานยนต์ค่อนข้างบ่อย 

4. ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียนท�าให้ต้นทุนภาษีลดลง 

และผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

1. มีการลักลอบการน�าเข้าและเริ่มแย่ง 

ส่วนแบ่งตลาดของซัพพลายเออร์ที่ด�าเนินธุรกิจ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2. ความล่าช้าในการออกนโยบายส่งเสริม

อุตสาหกรรมรถยนต์ของรัฐบาล อาจท�าให้

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไม่ก้าวหน้า 

เท่าที่ควร

3. ผู้บริโภคในฟิลิปปินส์จ�านวนมากยังคงมี

ความอ่อนไหวต่อราคา และนิยมใช้สินค้าที่มี

ราคาต�่า

ทั้งนี้ สามารถสรุปกลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ผู้ประกอบการไทยควรใช้ในตลาดฟิลิปปินส์ดังนี้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ระกอบการไทยควรมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและนวัตกรรมต่างๆ  

รวมถึงลดต้นทุนการผลิตสินค้า เพื่อให้มีความสามารถทางการแข่งขัน

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังควรรักษามาตรฐานและด�ารงจุดแข็ง 

ด้านคุณภาพของตัวสินค้า เพราะถือเป็นจุดแข็งส�าคัญของผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในฟิลิปปินส์ 

ราคา (Price) ราคาไม่ควรตั้งสูงมากนัก เนื่องจากผู้บริโภคฟิลิปปินส์เป็นผู้ที่มีความ 

อ่อนไหวทางด้านราคาค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี หากสินค้ามีตราสินค้า

และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่แข็งแกร่งก็จะสามารถเจาะตลาดระดับบน

และตั้งราคาสูงกว่าเดิมได้ โดยราคาที่ตั้งควรสูงกว่าสินค้าที่ลักลอบน�าเข้า

หรือสินค้าคุณภาพต�่า เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคสับสน
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าประเภท 

ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ร้านค้าปลีกจ�าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์  

โดยผู้น�าเข้าจะเป็นผูติ้ดต่อกบัร้านค้าเหล่าน้ีเอง (หรือบางคร้ังผูน้�าเข้าจะเป็น

ผูจ้�าหน่ายสนิค้าช้ินส่วนยานยนต์ด้วย) ส�าหรบัแนวทางการหาผูน้�าเข้านัน้  

สามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น การติดต่อกับผู้น�าเข้าที่อยู่ในรายชื่อ

ผู้น�าเข้าของฟิลิปปินส์ หรือสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับ 

ช้ินส่วนยานยนต์อย่าง PhilAuto ทีจ่ดังานทกุปี และเป็นงานระดับนานาชาติ  

มีผู้น�าเข้าและผู้สนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก นอกจากนี้ ยังสามารถ

ติดต่อกับส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเพื่อขอค�าปรึกษาต่างๆ 

ได้โดยตรงในการจัดหาผู้น�าเข้า และข้อแนะน�าด้านตลาดหรือการจัดตั้ง

ธุรกิจ

การส่งเสริมการขาย (Promotion) กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ 

สามารถท�าได้โดยการใช้กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าปลีกหรือผู้ผลิต

เป็นหลัก เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้หรือแนะน�าสินค้า 

ให้กับผู้บริโภค ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและน�าไปจ�าหน่ายต่อได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าส�าหรับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์  

จึงถือว่ามีความส�าคัญมาก
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4.4 ภาวะตลาดสินคำ้าวัสดุก่อสร้างของฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไปและแนวโน้มควำมต้องกำรของสินค้ำวัสดุก่อสร้ำงในฟิลิปปินส ์

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เริ่มก้าวสู่ยุคแห่งการฟื้นตัวและรุ่งโรจน์อีกครั้ง รวมถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ชะงักงัน 

หลายทศวรรษก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดปัจจุบัน

ของฟิลิปปินส์ได้พยายามเร่งด�าเนินการโครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย

และปรับปรุงโครงข่ายถนนและการขนส่งทางราง การขยายสนามบิน และการพัฒนาท่าเรือที่ส�าคัญต่างๆ 

ในป ัจจุบัน ระบบการขนส ่งในกรุงมะนิลาจ�าเป ็นต ้องมีการพัฒนาทั้งในรูปแบบการขนส ่งทางราง  

การขนส่งแบบมวลชนและถนน บริษัทน�้าประปาในมะนิลาซึ่งแปรรูปเป็นบริษัทเอกชนมามากกว่า 10 ปี ก�าลังมี 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงระบบน�้าและน�้าทิ้ง ส�าหรับเมืองใหญ่อื่นๆ อย่างเช่นเซบูและดาเวาก็อยู่ระหว่าง 

การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เช่นเดยีวกนั ส่วนทางตอนใต้ของประเทศแถบมินดาเนากก็�าลงัขยายกจิการเหมืองแร่ 

อย่างต่อเนื่อง  

ในปีนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนที่จะใช้จ่ายผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานถึง 2.284 ล้านล้านเปโซ  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการในลักษณะโครงการความร่วมมือของภาครัฐ-ภาคเอกชน 

(Public-Private Partnership) ท่ีมมีลูค่าหลายพันล้านเหรียญสหรฐัฯ ซึง่รฐับาลฟิลิปปินส์ได้ต้ังศนูย์ PPP Center เพือ่ท�าหน้าที ่

เป็นศูนย์กลางในการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน

ในส่วนของภาคเอกชนนัน้ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ธุรกจิ BPO (Business Process Outsourcing) และธุรกจิเหมอืงแร่  

ซึง่เป็นธรุกจิท่ีมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจยัผลกัดันส�าคญัอีกประการหนึง่ทีส่่งผลดต่ีออตุสาหกรรมก่อสร้างในฟิลปิปินส์ 

ในส่วนของภาคทีพ่กัอาศยั การขยายตวัของการก่อสร้างบ้านเรอืนและท่ีพกัอาศยัเพิม่ขึน้ เพือ่รองรบักลุม่นกัลงทนุและ

แรงงานต่างชาตทิีเ่ข้ามาประกอบธรุกจิในฟิลปิปินส์ รวมถงึแรงงานฟิลปิปินส์ทีท่�างานอยูใ่นต่างประเทศและมคีวามต้องการจะ 

ย้ายถ่ินฐานกลับประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนกลุ่มชนชั้นกลางและบนท่ีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ต่างก็เป็นแรงสนับสนุนส�าคัญท่ี

ท�าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   

ด้วยอุปสงค์ในประเทศฟิลิปปินส์ที่เพิ่มมากขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้ว จึงนับเป็นโอกาสอันดีส�าหรับการเข้ามาติดต่อ

ธุรกิจการค้า/ การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการไทยกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง 

ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ เพราะสินค้าวัสดุก่อสร้างถือเป็นส่วนส�าคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิธรุกจิไม่ว่าจะเป็นการค้าหรอืการลงทนุในอตุสาหกรรมก่อสร้างของฟิลิปปินส์ยงัมคีวามเส่ียงอยู่  

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของโครงสร้างพ้ืนฐานทียั่งไม่พร้อม กฎระเบียบท่ีซบัซ้อนและเปลีย่นแปลงบ่อย และปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั  

ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนการด�าเนินธุรกิจและความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทได้ ดังน้ันผู้ประกอบการไทยจึงจ�าเป็น 

ต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ รูปแบบการลงทุน สภาพตลาดและปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ในฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี 
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ทั้งนี้ สินค้าและวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างท่ีมีโอกาสขยายตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าส�าคัญ  

7 กลุ่ม ได้แก่ เซรามิก อะลูมิเนียม เหล็ก ปูนซีเมนต์ หินอ่อนและแกรนิต แก้วและกระจก หลังคาและอุปกรณ์  

แผนภูมิ ห่วงโซ่อุปทำนของกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำงในฟิลิปปินส์เพื่อกำรส่งออกของผู้ประกอบกำรไทย

ผู้ประกอบกำร

ไทย

พันธมิตร

ทำงธุรกิจใน

ฟิลิปปินส์

คนกลำง

หรือตัวแทน

จ�ำหน่ำย

ลูกค้ำ

ส�าหรับห่วงโซ่อุปทานของการค้าในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อการส่งออกนั้น ผู้ประกอบการไทยจะส่งออกมายัง

พันธมิตรทางธุรกิจในฟิลิปปินส์ ซึ่งก็จะส่งสินค้าต่อไปยังตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการไทยก็อาจส่งออกตรงมายังพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนจ�าหน่ายในฟิลิปปินส์ได้ด้วยเช่นกัน 

เมือ่พจิารณาถงึศกัยภาพของตลาดสนิค้าวสัดกุ่อสร้างไทยในฟิลิปปินส์นัน้ พบว่าในหลายสนิค้าไทยถอืว่ามส่ีวนแบ่งตลาด 

ค่อนข้างมากในตลาด เช่น 

- แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยมและของที่คล้ายกัน ท่ีท�าด้วยเส้นใยพืช ฟาง หรือท�าด้วยขี้กบ ชิ้นไม้ สะเก็ดไม้  

ขี้เลื่อยหรือเศษไม้อื่นๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจ�าพวกแร่อื่นๆ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 45

- ของท�าด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29

- ของท�าด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ ซีเมนต์หรือท�าด้วยของที่คล้ายกัน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 79
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- บล็อกปูพื้นแผ่นหนา บล็อกปูพื้นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส อิฐ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.2

- กระเบื้อง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.6

- วัสดุอื่นๆ ท�าด้วยแก้วและเครื่องแก้ว มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.9

- อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ทีเกี่ยวข้อง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5

- ของท�าด้วยหิน ปูนปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 39

นอกจากน้ี สินค้าไทยในกลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้างยงัมีแนวโน้มทีจ่ะส่งออกมายงัฟิลปิปินส์ได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งอกีด้วย  

อย่างไรก็ดี คู่แข่งที่ส�าคัญในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของไทยคือจีนซึ่งมีต้นทุนที่ต�่ากว่า

ส�าหรบัสนิค้าหลายตวัของไทยทีม่ส่ีวนแบ่งตลาดค่อนข้างมากในฟิลปิปินส์ ผูป้ระกอบการเหล่าน้ี ควรรักษาส่วนแบ่งตลาด 

ที่มีอยู่ด้วยการขยายขอบเขตการด�าเนินงาน การหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ควรมองฟิลิปปินส์ 

เป็นโอกาส เนื่องจากยังมีการขยายตัวของอุปสงค์อย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวแล้วในช่วงต้น

ทัง้นี ้จากการส�ารวจตลาดจ�าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ได้พบผลิตภณัฑ์ของไทยอยูห่ลายตราสินค้าเช่นกนั  

เช่น กระเบื้องตรา Susuco บล็อกแก้วตรา Chang Kaew ไม้ฝา Shera เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์ของฟิลิปปินส ์

ที่มีบริษัทไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กระเบื้องตรา Mariwasa ด้วย 

กฎระเบียบและอัตรำภำษีน�ำเข้ำส�ำหรับสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง 

ในส่วนของเอกสารการน�าเข้าสนิค้าในกลุม่นีเ้ป็นไปตามหลกัสากล กล่าวคอืม ีCommercial Invoice, Packing List, 

Pro-forma Invoice, Insurance certificate และ Certificate origin  

อย่างไรก็ดี สินค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่จ�าหน่ายในฟิลิปปินส์จ�าเป็นต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ ต้องได้รับกำรรับรองเครื่องหมำย PS หรือ ICC 

1. ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ และ Black iron 

2. ซีเมนต์แบบ Portland

3. ซีเมนต์แบบ Pozzolan 

4. กระเบื้องเซรามิก 

5. เหล็กข้ออ้อย (Deformed steel bars) 

6. เหล็กฉาก (Angle steel) 

7. กระจกเรียบ

8. ท่อโพลีบูทิลีน

9. ท่อโพลิเอทิลีนส�าหรับน�้าดื่ม

10. ท่อพีวีซีที่ไม่ใช่พลาสติกส�าหรับน�้าดื่ม
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11. ท่อหนาพิเศษหรือท่ออาร์เอสซีแบบไวนิล

12. ท่อไวนิลส�าหรับ Drain Waste 

13. แผ่นไม้อัด

14. เหล็กแบบ Rerolled Steel

15. เครื่องสุขภัณฑ์

16. แผ่นเหล็กส�าหรับหลังคา

17. ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต�่า 

18. ตะปู 

ภาพตรามาตรฐาน PS และ ICC ของฟิลิปปินส์

Imports Commodity Clearance (ICC)

ส�าหรบัผลิตภณัฑ์น�าเข้าส�านกัมาตรฐานผลติภณัฑ์ มมีาตรฐาน ICC ซึง่ระบไุว้ในกฎหมายมาตรา 5:2001 โดยมาตรฐานนี้  

ออกให้กับผู้น�าเข้าท่ีปฏิบัติตามข้อก�าหนดของมาตรฐานแห่งชาติของฟิลิปปินส์หรือมาตรฐานท่ีสากลรับรองนอกจาก 

การทดสอบสิง่ของท่ีน�าเข้ามาแล้ว ส�านกัมาตรฐานผลติภณัฑ์ยงัท�าการตรวจสอบร้านค้าต่างๆ เพือ่ให้แน่ใจว่าสนิค้าน�าเข้าเหล่านี้  

ตรงกับมาตรฐานของฟิลิปปินส์

ทัง้นี ้ผูน้�าเข้าจะต้องเป็นผูข้ออนมุตัมิาตรฐานดงักล่าวในการล�าเลยีงสนิค้าส�าหรบัผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึง่ถ้าหากผลติภณัฑ์นัน้  

ไม่ได้บงัคบัให้แสดงมาตรฐาน ผูน้�าเข้าไม่จ�าเป็นต้องด�าเนนิการขออนุมัติ แต่หากกฎหมายบังคบัให้ขออนุมัติมาตรฐาน ผูน้�าเข้า 

จะต้องยืน่ตวัอย่างสนิค้าให้ส�านกัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตรวจสอบและหากผลติภณัฑ์ผ่านการทดสอบทัง้หมดส�านกัมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

จึงจะอนุญาตให้กระจายสินค้าในประเทศได้

Philippines national standard (PNS) 

มาตรฐานแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNS) เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นโดยคณะกรรมการ ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ 

ผ่านการอนมุตัโิดยส�านกัมาตรฐานผลติภณัฑ์ ซ่ึงมเีนือ้หาเกีย่วกบักฎ วิธีการและผล มีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ให้มีการวัดมาตรฐาน

ของสินค้าในประเทศอย่างเหมาะสม โดยผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีมาตรฐานตามที่ก�าหนด

อัตรำภำษีน�ำเข้ำ

ส�าหรบัสนิค้าวสัดกุ่อสร้างในฟิลปิปินส์ ประเทศในกลุม่อาเซยีนเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 0 ในขณะท่ีประเทศนอกกลุม่ 

หากต้องการน�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายในฟิลิปปินส์อาจต้องเสียภาษีมากถึงร้อยละ 15-20 ดังนั้นภาษีจึงนับเป็นความได้เปรียบ

อย่างหนึ่งของผู้ประกอบการไทยที่ท�าให้มีต้นทุนต�่าลง
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ทั้งนี้ จำกกำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมก่อสร้ำงไทยและตลำดวัสดุก่อสร้ำงในฟิลิปปินส์ สำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกำส และควำมเสี่ยง ได้ตำมแผนภูมิ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. ผู้ประกอบการไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตเหล็กที่มีคุณภาพ มีรูปแบบตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า คุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

2. บริษัทหรือโรงงานต่างๆ ของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

ISO 9002 ISO 14001 และ ISO GUIDE25

3. ต้นทนุโลจสิติกส์ในการขนส่งสนิค้าจากไทยมายงัฟิลปิปินส์ไม่สงูนัก  

เมื่อเทียบกับคู่แข่งประเทศอื่นๆ ที่มีระยะทางห่างไกลกว่าไทย

4. ผู้ประกอบการไทยมีฐานลูกค้าอยู่ในฟิลิปปินส์อยู่แล้ว

1. ต้นทุนของสินค้ามีราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย 

(เช่น จีน เวียดนาม) เนื่องจากไทยมีค่าแรงงาน

และค่าขนส่งที่สูงกว่า

2. ขาดการวิจัยและพัฒนาสินค้าต่างๆ ให้ทันสมัย 

เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้อัตรา

ภาษีน�าเข้าส�าหรับวัสดุก่อสร้างของไทยและประเทศอื่นๆ  

ในอาเซียนเหลือร้อยละ 0

2. ตลาดภายในฟิลิปปินส์เริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากรายได้

ประชากรที่เพิ่มสูงข้ึนและการขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศ

3. อุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการก่อสร้าง อย่างเช่น BPO และ

การท่องเที่ยวยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

4. รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งการใช้จ่ายในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างต่อเน่ือง

1. รัฐบาลของฟิลิปปนิส์มีความล่าช้าในการ 

ด�าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน  

(Public-Private Partnership)

2. ความเสียหายที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน 

อาจท�าให้รัฐบาลใช้จ่ายในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ลดลง 

3. การกระจายรายได้ให้แก่ประชากรที่ยากจน

ยังไม่ดี

4. สินค้าจากจีนยงัมแีนวโน้มทีจ่ะแย่งส่วนแบ่งตลาด 

จากประเทศคู่แข่งอื่นๆ เนื่องจากมีราคาต�่ากว่า

ส�ำหรบักลยทุธ์ของส่วนประสมทำงกำรตลำดส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรไทยทีค่วรใช้ในตลำดฟิลปิปินส์ แสดงในแผนภมูิ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้าที่ต้องการท�าตลาดในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางขึ้นไปควรเน้นด้านคุณภาพ ความคงทน

แข็งแรง รูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย ควรมีการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด 

และควรมีการบริการหลังการขาย
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ราคา (Price) น�าเสนอราคาระดับกลางคือ ต�า่กว่าราคาของผูน้�าตลาด แต่ต้องสูงกว่าสนิค้าประเภทเดยีวกนั 

จากประเทศจีน แต่หากสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ในระดับราคาต�่า จะท�าให้สามารถ 

ขายได้มากขึ้น 

การจัดจ�าหน่าย (Place) ฟิลิปปินส์มีช่องทางการกระจายสินค้าที่หลากหลาย โดยกลุ่มของผู้บริโภคระดับกลาง-บน  

มักซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างใน Depot ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ อาจน�าเสนอต่อบริษัทใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรใช้ช่องทางติดต่อกับ

ผู้น�าเข้าและผู้แทนจ�าหน่ายที่มีเครือข่ายกระจายสินค้าหลายแห่งโดยตรง โดยการเข้าร่วม

งานแสดงสินค้าในฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะน�าสินค้าเข้าสู่ตลาด เพราะ

ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์จะเข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น งาน Worldbex หรือ 

Philconstruct ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญของประเทศ

การส่งเสริมการขาย

(Promotion)

ควรด�าเนินกลยุทธ์ต่อผู้ขายสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าประเภทนี้ผู้ขายจะต้องมีความรู้

และท�าหน้าที่เป็นผู้แนะน�าสินค้าแก่ลูกค้าด้วย ดังนั้นกลยุทธ์การส่งเสริมการขายจึงควรให้

เกิดผลต่อผู้ขายสินค้าเป็นส�าคัญ ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์เรื่องราคาหรือการให้ความรู้แก่ผู้ขาย 

ว่าสินค้าดีอย่างไร เป็นต้น

4.5 ภาวะตลาดเคำรื่องใช้ไฟฟ้าในฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริโภคฟิลิปปินส์ในปัจจุบันเริ่มหันมาพิถีพิถันกับสิ่งที่ซื้อในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น (ไม่พิจารณาราคาเป็นปัจจัยหลัก

เหมอืนแต่ก่อน) ประกอบกบักระแสโลกาภวิตัน์และเทคโนโลยกีารสือ่สารรวมถงึการขนส่งทีก้่าวหน้า ท�าให้ผูบ้รโิภคฟิลปิปินส์มี 

รายได้ในการจับจ่ายและมีความพิถีพิถันกับการซ้ือสินค้าในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น รวมถึงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย  

การขยายตวัของเศรษฐกจิ รายได้ของประชากร และตลาดอสังหารมิทรัพย์ท่ีก�าลังขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ผู้ประกอบการ

สนิค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านมีโอกาสในการเจาะตลาดฟิลิปปินส์ เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคทีห่นัมาเน้นคณุภาพ

ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมากขึ้น หรืออาจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในฟิลิปปินส์

ก็ได้ โดยในปี 2560 นั้น มูลค่าตลาดของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปปินส์มากกว่า 2.4 หมื่นล้านเปโซ 

สภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเริ่มเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

นอกจากจะมีคณุลกัษณะและคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ทีด่กีว่าเดมิแล้ว ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าในฟิลปิปินส์ในปัจจบุนั  

ยังมีคุณสมบัติที่สามารถประหยัดพลังงานและน�้าได้มากกว่าเดิม เนื่องจากผู้บริโภคในฟิลิปปินส์และหน่วยงานต่างๆ ของ 



90 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์

ภาครฐัต่างให้ความส�าคญักับเรือ่งดงักล่าวมากขึน้ นอกจากนี ้อกีปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัคอืการปรบัขึน้ค่าสาธารณปูโภคทีเ่กิดขึน้บ่อย  

ก็ท�าให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความส�าคัญกับการประหยัดน�้าและพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม

กำรส่งเสริมทำงกำรตลำดโดยใช้อินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมำกขึ้น 

เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์นิยมใช้โซเชียลมีเดีย ท�าให้อินเทอร์เน็ตเริ่มมีความส�าคัญส�าหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในการท�า 

กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด โดยความเร็วและความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลนั้น นับเป็นข้อได้เปรียบส�าคัญส�าหรับ 

ผูบ้รโิภคเม่ือเทยีบกับส่ือแบบดัง้เดมิ ท�าให้ในปัจจบุนับรษัิทต่างๆ เริม่ใช้สือ่โซเชยีลมเีดยีกระจายข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ใหม่ 

และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

ร้ำนขำยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีอิทธิพลมำกกว่ำผู้ค้ำปลีกออนไลน์ 

ร้านทีข่ายผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์โดยตรงยงัเป็นช่องทางหลกัในการจ�าหน่ายสนิค้ามากกว่าร้านค้าปลกีออนไลน์  

แม้ว่าร้านค้าปลีกออนไลน์จะท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามสะดวกในการเปรยีบเทยีบราคาและคณุสมบตัขิองสนิค้า รวมถงึร้านออนไลน์ 

ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอยู่บ้าง แต่ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดบนร้านค้าออนไลน์ 

ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากร้านขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็มีกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด

เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีทางเลือกในการผ่อนจ่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายอีกด้วย

หน่วยงำนรัฐบำลให้กำรสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้ำแบบประหยัดพลังงำน 

เนื่องจากฟิลิปปินส์มีอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในเอเชีย หน่วยงานรัฐบาลจึงให้ความรู้

กับประชาชนเก่ียวกับการประหยัดไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยกระทรวงพลังงานได้ออกโครงการ Energy Labelling 

Program เพื่อลดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟที่ไม่มีประสิทธิภาพในตลาด ซ่ึงฉลากเหลืองจะต้องติดกับผลิตภัณฑ์อัตราส่วน 

ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (EER) และ Energy Efficiency Factor (EEF) ของตู้เย็น โดยถ้า EER และ EEF สูง  

จะมีประสิทธิภาพของเครื่องไฟฟ้าที่ดีกว่าและมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต�่ากว่า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังวางแผนจะสร้าง 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานของประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย 

 

ร้ำนค้ำปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้ำและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังคงเป็นช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำหลัก 

ผู้บริโภคยังคงชอบที่จะซ้ือสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรงมากกว่า โดยเฉพาะการซื้อ 

สินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยมียอดขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางดังกล่าวกว่าร้อยละ 74 นอกจากนี้ จ�านวนสาขาของ 

ร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ส�าหรบั SM Appliance Center นัน้มกีารเปิดสาขาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งรวมถงึการพัฒนาร้านออนไลน์ โดยการขยาย 

ขอบเขตการขนส่งในเมืองหลักนอกจากเมโทรมะนิลา แต่เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย 

ในการท�ารายการออนไลน์ รวมถึงนโยบายการคืนสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท�าให้การขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตยังอยู่ 

ในสัดส่วนร้อยละ 0.4 เท่านั้น
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กำรส่งเสริมทำงกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

อนิเทอร์เนต็กลายเป็นช่องทางทีส่�าคญัในการเข้าถงึลกูค้าส�าหรบัธรุกจิหลายประเภท รวมถงึเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย  

ซึ่งผู้ท่ีใช้การส่งเสริมทางการตลาดมีท้ังผู้ผลิตเองและร้านค้าปลีกด้วย อาทิ Automatic Centre ที่เคยให้ส่วนลดกับ 

ผู้ซื้อผ่านเฟซบุ๊กกว่าร้อยละ 65  

กำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท�ำให้กำรเติบโตของยอดขำยเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ท่ีเฟื่องฟูท�าให้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้รับผลดีไปด้วย และเนื่องจากการเข้าถึง

สินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับแต่ก่อนที่ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มซื้อคอนโดมิเนียมจ�านวนมาก อีกทั้งยังท�าให้กระแส

การซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปด้วย โดยกระแสเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพื้นที่และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอเนกประสงค์เริ่ม 

ได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยนวัตกรรมทีถื่อว่ามาแรง เช่น เครือ่งป่ันแบบไร้สาย ตูเ้ยน็พร้อมจอสมัผสั เป็นต้น 

ท้ังน้ี ผู้บริโภคยังไม่นิยมที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ Built-in มากนัก เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่ไม่ใช่ Built-in  

มีความยืดหยุ่นในการพกพาไปยังท่ีต่างๆ ได้ง่ายกว่า ดังน้ันนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือมัณฑนากรมักไม่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้า 

แบบ Built-in ในการออกแบบหรอืแบบแพลนก่อสร้าง เนือ่งจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง นอกจากน้ี เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แบบ Built-in ยงัเหมาะส�าหรบัผูใ้ช้ทีม่รีายได้สงูเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้สินค้าดงักล่าวเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะและใช้ในคอนโดมิเนียม

ระดับบน 

กฎระเบียบในกำรน�ำเข้ำสินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของฟิลิปปินส์ มีการควบคุมจากทั้งกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 

รวมถึงกระทรวงพลังงาน โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมนั้น ควบคุมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ผ่าน

หน่วยงานส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือ Bureau of Products Standards (BPS) ในการบังคับใช้มาตรฐานแห่งชาติของ

ฟิลิปปินส์ส�าหรับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ออกใบรับรอง PS Quality และ/หรือ Safety Certification 

Mark ส�าหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้อีกด้วย 

ส�าหรบัการออกใบรบัรองให้กับผูผ้ลตินัน้ ส�านกัมาตรฐานผลติภณัฑ์จะด�าเนินการท้ังการตรวจโรงงานเพือ่ตรวจสอบว่า  

โรงงานมีการจัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพที่เหมาะสมหรือไม่ และการประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 

เครื่องหมาย ICC
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นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟ ควบคุมโดยกระทรวงพลังงาน  

ในการบังคับใช้มาตรฐานพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในฟิลิปปินส์และโครงการฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าว 

มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้

ทั้งนี้ ในการน�าเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในฟิลิปปินส์ ผู้น�าเข้าต้องมี Import Commodity Clearance ก่อน 

เพ่ือให้สามารถท�าพิธีการศุลกากรได้ และในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีเคร่ืองหมาย PS 

Quality และ/ หรือ Safety Certification Mark ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ทีผ่ลติในประเทศ และมีเครือ่งหมาย ICC Quality ส�าหรบั 

ผลิตภัณฑ์น�าเข้า และยังต้องมฉีลากแสดงพลงังานทีต้่องใช้อกีด้วย นอกจากนี ้กระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมอาจด�าเนนิการ 

สุม่ตรวจผลติภณัฑ์ในการขนส่งแต่ละคร้ังด้วย ซึง่เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้วกระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมจะออกใบอนญุาต

ให้ประทับเครื่องหมาย PS หรือ ICC ต่อไป 

นอกจากกฎดังกล่าวแล้ว ฟิลิปปินส์ยังก�าหนดให้ผู้ประกอบการติดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบนผลิตภัณฑ์ด้วย  

ประกอบด้วย ตราสินค้า ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�าเข้า ชื่อรุ่น การใช้ ระบบการท�างานและค�าเตือน 

ทั้งนี้ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ส่งออกจากไทยมายังฟิลิปปินส์สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากอัตราภาษี  

ASEAN-CEPT ที่ก�าหนดให้สินค้าที่มีแหล่งก�าเนิดในอาเซียนเสียภาษีร้อยละ 0 แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 12 

เมื่อมีการจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส ์| 93 

ทั้งน้ี เราสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยในฟิลิปปินส์ได้ในแผนภูมิ 

SWOT ดังแสดงในแผนภูมิ

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. ไทยเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพมายาวนาน สินค้าที ่

ผลติในไทยมคีณุภาพมาตรฐานระดับโลก ด้วยราคาเหมาะสม  

เป็นที่ยอมรับในตลาดส่งออก

2. มีอุตสาหกรรมสนับสนุนจ�านวนมาก

3. แรงงานฝีมือมีทักษะดีเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

1. อุตสาหกรรมสนับสนุนยังขาดการเชื่อมโยง

2. ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงและขาดประสิทธิภาพ

3. มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากรเพื่อ

รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การท�า

วิจัยและพัฒนา รวมถึงอุตสาหกรรมต้นน�้า

โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้

อัตราภาษีน�าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย 

เสียภาษีร้อยละ 0

2. ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เริ่มมีรายได้สูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

และซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

3. ไม่มีนโยบายกีดกันการค้าส�าหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

1. สินค้าราคาถกูจากจีนทีเ่ข้ามาตตีลาดฟิลิปปินส์อย่างต่อเนือ่ง 

2. ผู้บริโภคฟิลิปปินส์จ�านวนมากยังคงมีความอ่อนไหวต่อ

ราคา และผู้บริโภคบางส่วนยังไม่ให้ความส�าคัญกับบริการ

หลังการขายมากนัก

3. กฎระเบียบการน�าเข้าค่อนข้างมีความซับซ้อนและ

มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

ทั้งนี้ สามารถสรุปกลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ผู้ประกอบการไทยควรใช้ในตลาดฟิลิปปินส์ ดังนี้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ประกอบการไทยควรรักษาจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เนื่องจาก 

ผู้บริโภคฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะยกระดับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทันสมัยมากขึ้น และ

ยังเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยและการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบและ 

เพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้  

ราคา (Price) เนื่องจากผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ยังคงมีความอ่อนไหวต่อราคา ดังนั้นหากต้องการเจาะ

ตลาดประชาชนทั่วไป ราคาควรอยู่ในระดับปานกลางโดยเทียบเท่ากับตราสินค้าอื่นๆ  

ในตลาด หากต้องการเจาะตลาดระดับบนหรือพรีเมียม ราคาไม่ควรต�่าเกินไปเพราะจะ 

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า แต่ต้องเหมาะสมกับอรรถประโยชน์หรือคุณภาพของ

สินค้าที่น�าเสนอผ่านการประชาสัมพันธ์และการท�าการตลาด 
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ 

ร้านค้าปลีกที่จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง รวมถึงไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ได้แก่ SM และ 

Abenson ในขณะท่ีช่องทางจดัจ�าหน่ายออนไลน์เริม่มเีพิม่มากขึน้แต่ยงัไม่แพร่หลายมากนกั 

การส่งเสริมการขาย

(Promotion)

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปปินส์เน้นกลยุทธ์ราคา 

และการจดัรายการส่งเสริมทางการตลาดเป็นหลกั ทัง้น้ี ในช่วงหลงัผูป้ระกอบการในตลาด 

เริ่มให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบริการหลังการขายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 

4.6 ภาวะตลาดสินค้ำาอาหารและอปุกรณ์ดูแลสัตว์เล้ียงของฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไป 

ผู้บริโภคในตลาดฟิลิปปินส์มีก�าลังซื้อเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นด้วย ผู้บริโภค

เหล่านี้ไม่เพียงแต่พิถีพิถันเฉพาะสินค้าที่บริโภคในชีวิตประจ�าวันเท่านั้น แต่ยังมีความพิถีพิถันกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง  

ผู้บริโภคจ�านวนมากมองสตัว์เล้ียงเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของสมาชิกครอบครวั โดยในปัจจบุนัผูบ้รโิภคเริม่ใช้อาหารสตัว์เลีย้งส�าเรจ็รปู  

แทนการใช้อาหารเหลือจากม้ืออาหาร พฤติกรรมดังกล่าวท�าให้การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ฟิลิปปินส์จึงกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ส�าหรับดูแลสัตว์เลี้ยงในที่สุด

ตลาดสินค้าอาหารและอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงของฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีศักยภาพเชิงปริมาณ แม้ประชากรส่วนใหญ่ 

(ประมาณร้อยละ 70) จะยงัเป็นผู้บรโิภคระดบั D-E แต่ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ระดบัปานกลาง-สงู และมคีวามพถิพีถินักบัสัตว์เลีย้ง 

กม็มีากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยตลาดสนิค้าอาหารและอปุกรณ์ดแูลสตัว์เลีย้งของฟิลิปปินส์มมีลูค่ากว่า 250.79 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ  

ในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 24.62

สภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

แม้ว่าครวัเรอืนฟิลปิปินส์จะมกี�าลงัซือ้เพิม่ขึน้มาก แต่ครวัเรอืนทีมี่รายได้ปานกลางจ�านวนมากยงัคงเลอืกซือ้อาหารสตัว์เลีย้ง 

ทีม่รีาคาต�า่กว่า ท�าให้อาหารสตัว์ทีร่าคาต�า่และราคาปานกลางมกีารขยายตวัมากกว่าอาหารสตัว์เลีย้งทีม่รีาคาแพง อย่างไรก็ดี  

ตราสนิค้าของบรษัิทข้ามชาตคิาดว่าจะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งทัง้อาหารและอปุกรณ์ดแูลสตัว์เลีย้ง แต่ตราสนิค้าท้องถิน่ยงัใช้กลยทุธ์ 

เพือ่แข่งขนัอย่างเข้มข้นเพือ่แย่งชงิส่วนแบ่งตลาดโดยกลยทุธ์ทีใ่ช้ส่วนใหญ่เป็นกลยทุธ์ราคาเป็นหลกั อย่างไรกด็ ีบรษิทัข้ามชาติ 

เริม่เสนอส่วนลดและจดักจิกรรมส่งเสรมิทางการตลาดเพือ่แย่งชงิส่วนแบ่งตลาดเช่นเดยีวกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความได้เปรยีบ

ด้านราคายังเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในตลาดนี้ 

ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำที่ส�ำคัญของผู้ประกอบกำร 

ส�าหรบัช่องทางการกระจายสินค้านัน้ แม้ว่าในปัจจุบนัจะมพีืน้ทีศู่นย์การค้าหรอืพืน้ทีเ่ชิงพาณชิย์ทีเ่ปิดส�าหรบัสนิค้าอาหาร 

และอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ เช่น ย่าน Cartimar และ Pet Village ใน Tiendesitas โดยร้านเหล่านี้เป็นเหมือน 
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ศนูย์บรกิารครบวงจรส�าหรับผูรั้กสัตว์เลีย้ง และท�าให้ผูเ้ล้ียงสามารถเปรยีบเทยีบราคาและเลอืกซือ้ตราสนิค้าทีถ่กูใจได้ง่ายกว่าเดมิ  

แต่อย่างไรก็ดี ส�าหรับตลาดอาหารสัตว์เล้ียงจะพบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท�าให้ร้านค้าสัตว์เลี้ยง 

ต้องเสียส่วนแบ่งบางส่วนให้กับซูเปอร์มาร์เก็ต

  

ศนูย์กำรค้ำทีมี่นโยบำยเป็นมิตรต่อสตัว์เลีย้ง ช่วยกระตุน้ยอดขำยสินค้ำอำหำรและผลติภณัฑ์ดแูลสัตว์เล้ียงของฟิลิปปินส์ 

ในปัจจุบันเริ่มมีศูนย์การค้าที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากข้ึน โดยบางศูนย์การค้าจัดลานกลางแจ้ง 

ส�าหรับท�ากจิกรรมกบัสตัว์เลีย้ง เพือ่ใหเ้จ้าของสามารถน�าสตัว์เลี้ยงมาทีศู่นยก์ารค้าได้ในช่วงวันหยดุ ในบางห้างยงัอนุญาต

ให้น�าสัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้างหรือในพื้นที่อาณาเขตได้ เช่น Eastwood City ในกรุงมะนิลา หรือ PARKMALL ในเมืองเซบู  

นอกจากนี ้ยงัมศีนูย์การค้าท่ีจ�าหน่ายสนิค้าประเภทสตัว์เลีย้งโดยเฉพาะ ได้แก่ Cartimar Pet center และ Pet Village ใน  

Tiendesitas ด้วย

ศูนย์การค้าท่ีมีนโยบายเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงเหล่านี้รวมถึงศูนย์การค้าครบวงจรส�าหรับสัตว์เลี้ยงนั้น ท�าให้ 

ผู้บริโภคเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากยิ่งข้ึน ครอบครัวบางส่วนที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเมื่อมาเดินศูนย์การค้าเหล่านี้ก็อาจเริ่ม 

สนใจเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะส�าหรับเด็กๆ ที่จะขอพ่อแม่เลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมียอดขายเพ่ิมมากข้ึน 

เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถหาของเหล่าน้ีจากแหล่งการค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตห้างสรรพสินค้า 

ที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงจะมีเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากต้องการดึงดูดลูกค้าให้มาจับจ่ายในวันหยุดหรือจับจ่าย 

เพื่อกิจกรรมนันทนาการ เนื่องจากผู้บริโภคที่ต้องการน�าสัตว์เลี้ยงมาเดินห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้สูง  

อีกทั้งยังเป็นไปได้ว่าในอนาคต ผู้ประกอบการจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับ

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น ประโยชน์ต่อสุขภาพของสัตว์ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด

ที่เพิ่มมากข้ึนเพื่อเจาะตลาดกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และบริกำรของสัตว์เลี้ยงเริ่มมีควำมใกล้เคียงกับมนุษย์ยิ่งขึ้น

เนื่องจากชุมชนเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจ�านวนประชากรที่มีสถานภาพโสดมีจ�านวนมากขึ้น โดยเฉพาะใน

เขตเมือง สัตว์เลี้ยงได้กลายเป็นเพื่อนรู้ใจของคนจ�านวนมาก ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของสัตว์เล้ียงเหล่านี้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์

มากขึ้น เช่น รสชาติของอาหารสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงสปาสัตว์เล้ียงและโรงแรมสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะใน 

เขตเมโทรมะนิลา สถานบริการสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และบางร้านยังมีภาพลักษณ์เป็นร้านส�าหรับ 

ลูกค้าระดับพรีเมียมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มใส่ใจต่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้น 

ผูบ้รโิภคท่ีมรีายได้ในระดบัปานกลางเริม่มีค่านยิมในการเลีย้งสตัว์เลีย้งให้เหมอืนกบัมนษุย์มากขึน้ ท�าให้กลุม่ผูบ้รโิภค 

กลุม่นีย้อมทีจ่ะใช้จ่ายในเรือ่งของการดูแลสตัว์เลีย้งมากขึน้ด้วย ท�าให้สนิค้าและบริการทีเ่กีย่วข้องกบัสตัว์เลีย้งมีแนวโน้มขยายตวั  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอนาคตอาจใช้วิธีการให้ความรู้กับผู้บริโภคเก่ียวกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน เพื่อให ้

ผูบ้ริโภคดแูลสตัว์เลีย้งอย่างเหมาะสม รวมถงึเปิดโอกาสให้บริษัทเหล่าน้ีสามารถสร้างบริการใหม่ๆ ให้แก่สตัว์เลีย้งได้มากขึน้ด้วย  

อีกทั้งยังท�าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเพิ่มราคาได้ 
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ผู้บริโภคเริ่มมีสัตว์เลี้ยงหลำยประเภทมำกขึ้น 

นอกจากสาเหตุที่กล่าวข้างต้นแล้ว เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นคือ  

จ�านวนการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์เล้ียงเพิ่มมากข้ึนท่ัวประเทศ เช่น การจัดกิจกรรม Doggie Run ประจ�าปี  

หรือการจัดการแสดงสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

เมื่อผู้บริโภคไปเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ อาจถูกเชิญชวนให้เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ ด้วย อาทิ สัตว์เลื้อยคลานหรือปลา 

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสัตว์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ประเภทอ่ืนอาจได้รับการเชิญชวนให้เลี้ยงสัตว์อย่าง 

สุนัขหรือแมว ท�าให้มีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะมีสัตว์เลี้ยงในบ้านมากกว่า 1 ประเภท ซึ่งส่งผลดีต่อตลาดอาหารและ 

อปุกรณ์ดแูลสตัว์เลีย้งในฟิลปิปินส์ ทัง้นี ้เจ้าของสตัว์เลีย้งทีม่สีตัว์เลีย้งจ�านวนมาก อาจซือ้อาหารสตัว์เลีย้งในบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่  

ซึ่งท�าให้ราคาต่อหน่วยลดต�่าลง 

กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำส�ำหรับสินค้ำอำหำรและอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยง

ส�าหรับการน�าเข้าสนิค้าอาหารสตัว์เลีย้งนัน้ นอกจากเอกสารการค้าระหว่างประเทศทัว่ไปแล้ว ส�านกัอตุสาหกรรมสตัว์  

(Bureau of Animal Industry-BAI) ก�าหนดให้ต้องจดทะเบียนกับ BAI ก่อนการน�าเข้า นอกจากนี้ ในการน�าเข้า  

ยังต้องมีประกาศนียบัตรรับรองสุขอนามัยของอาหารสัตว์เป็นหลักฐานประกอบ อีกทั้งต้องมีการขอใบอนุญาตการน�าเข้า  

ซึง่ส่งให้กบัผูส่้งออกเพือ่เป็นหลกัฐานในการส่งสนิค้าด้วย ภายใต้กฎของ BAI ใบอนญุาตการน�าเข้าจะออกภายใน 5 วนัท�าการ 

โดยส�าเนาอิเล็กทรอนิกส์จะส่งให้กับผู้ส่งออกเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งสินค้าต่อไป

นอกจากหลกัฐานดงักล่าว รฐับาลฟิลปิปินส์ยงัก�าหนดให้ขอหนงัสอือนญุาตออกสนิค้าทีเ่กีย่วกบัสขุอนามัยสตัว์และพชื  

(SPS import clearance and permit) ด้วย 

 ส�าหรับการน�าเข้ายาและเวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยงต้องปฏิบัติตามกฎของมาตรการสุขอนามัยสัตว์และพันธุ์พืช โดยต้อง

ย่ืนแบบฟอร์มขอน�าเข้าสินค้าเกี่ยวกับกับสัตว์เลี้ยงกับส�านักอุตสาหกรรมสัตว์ กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (Bureau of 

Animal Industry (BAI)-Department of Agriculture) การขนส่งสินค้าแต่ละคร้ังจ�าเป็นต้องขออนุญาตการออกของ 

ทุกครั้ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.bai.da.gov.ph)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอหนังสืออนุญาตออกสินค้าที่เก่ียวกับสุขอนามัยสัตว์และพืช (SPS import clearance 

and permit) ตามแนบดังนี้

1. แบบค�าร้องการขอน�าเข้าที่กรอกแล้ว

2. Pro-forma invoice

3. หนังสือรับรองข้อเท็จจริง (Notarized Affidavit of Undertaking) 

4. ใบเสร็จรับเงิน

5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามค�าร้องเพิ่มเติม 
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ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตกับผู้ที่มีหลักฐานและท�าตามข้อก�าหนดครบถ้วนเท่านั้น โดยใบอนุญาตต้อง

มีส�าเนาไว้ 4 ชุดให้แก่

1. ต้นฉบับให้แก่เจ้าหน้าที่กักกัน

2. ส�าเนาฉบับของคู่ค้า

3. ส�าเนาฉบับของศุลกากร

4. ส�าเนาฉบับให้กับองค์กรที่ออกใบอนุญาต

ทั้งนี้ ฉบับของคู่ค้านั้นเป็นหนังสือคนละฉบับกันกับที่ใช้ยื่นกับกรมศุลกากร ซึ่งใช้เฉพาะในการท�าธุรกรรมการค้าหรือ 

สัญญากับผู้ส่งออก สถาบันการเงิน และ/ หรือบริษัทขนส่ง และต้องมีตราประทับว่า “For business transaction only. 

NOT FOR CUSTOMS AND QUARANTINE CLEARANCE”

หลงัจากด�าเนนิขัน้ตอนจนได้เอกสารครบถ้วนจากทางไทยแล้ว ต้องส่งส�าเนาให้แก่ส�านักอุตสาหกรรมสัตว์ของประเทศฟิลิปปินส์ 

ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นการอนุญาตการออกของจะถือเป็นโมฆะ เอกสารดังกล่าวได้แก่

1) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

2) ใบ Invoice 

3) ใบรับรองด้านสุขอนามัยสัตว์/ พืช ที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่ส่งออก 

เมือ่สนิค้ามาถงึต้องได้รบัการตรวจสอบสนิค้าและเอกสารจากเจ้าหน้าทีก่กักนั โดยต้องยืน่เอกสารต้นฉบบัต่อเจ้าหน้าที่ 

โดยเจ้าหน้าที่กักกันจะออกเอกสารซึ่งต้องน�าไปใช้ในการออกสินค้าต่อไป  เอกสารที่จะต้องยื่นได้แก่

1) หนังสืออนุญาตออกสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสัตว์และพืช (SPS Import Clearance and Permit) 

2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

3) ใบ Invoice 

4) ใบรับรองด้านสุขอนามัยสัตว์/ พืชที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่ส่งออก 

ภำษีน�ำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่น�าเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั่วไปจะต้องเสียภาษีน�าเข้าในอัตราร้อยละ 5 ยกเว้น 

กลุม่ประเทศในอาเซยีน ทีค่วามตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน (ATIGA) ส่งผลให้อตัราภาษนี�าเข้าของสนิค้าอาหารสตัว์เลีย้งของไทย 

และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเหลือร้อยละ 0 และส�าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เมื่อมีการจ�าหน่ายสินค้าในท้องตลาดก็ต้อง 

เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 12 ด้วย
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ทั้งนี้ เราสามารถวิเคราะห์ SWOT ของสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงของไทยในฟิลิปปินส์ได้ดังนี้

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. ไทยมีความเข้าใจและมีค่านิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

มากกว่าหลายประเทศ ท�าให้ตลาดภายในประเทศม ี

ความซับซ้อนละเอียดอ่อน และนักธุรกิจสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีในระดับสากล

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการผลิตของไทยค่อนข้างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็น by product 

มาจากอาหารคน 

3. ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ติด 1 ใน 5 ของโลกใน 

สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง สินค้ามีความน่าเชื่อถือ

4. วัตถุดิบหลายอย่างสามารถหาได้ภายในประเทศ เช่น  

ปลาป่น ข้าวโพด เป็นต้น

1. ต้นทุนแรงงานและสาธารณูปโภคสูง

2. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสินค้าอาหารและอุปกรณ์

ดูแลสัตว์เลี้ยงยังมีไม่มากนัก 

3. หน่วยงานและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องยงัไม่พร้อมมากนัก  

อาทิ การศึกษาหรือมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้

อตัราภาษนี�าเข้าของสนิค้าสตัว์เล้ียงของไทยและประเทศอ่ืนๆ  

ในอาเซียนเหลือร้อยละ 0 เมื่อเทียบกับสินค้านอกภูมิภาค 

ที่หลายรายการยังต้องเสียภาษีกว่าร้อยละ 5

2. ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เริ่มมีรายได้สูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง ท�าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มเริ่มให้ความส�าคัญกับ 

สัตว์เลี้ยงมากขึ้น 

3. ช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น

1. แม้ภาพรวมเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะดีขึ้น แต่ยังม ี

ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต�า่จ�านวนมาก ท�าให้คู่แข่งทีเ่น้นกลยทุธ์ 

ราคาต�่ามีความได้เปรียบสูง 

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงให้สัตว์เลี้ยงรับประทาน 

อาหารเหลือจากโต๊ะอาหารอยู่ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปกลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ผู้ประกอบการไทยควรใช้ในตลาดฟิลิปปินส์ดังนี้

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ประกอบการไทยควรรักษาจุดแข็งในเรื่องมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ

ของอาหารสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มการวิจัยและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภคระดับกลาง-สูงในฟิลิปปินส์ และในประเทศอื่นๆ 
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ราคา (Price) หากต้องการเจาะตลาดผู้บริโภคทั่วไป ราคาควรอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยเทียบเท่ากับตราสินค้าอื่นๆ ในตลาด หากต้องการเจาะตลาดระดับบน

หรือพรีเมียม ราคาไม่ควรต�่าเกินไปเพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ 

ตราสินค้า แต่ต้องเหมาะสมกับอรรถประโยชน์หรือคุณภาพของสินค้าที ่

น�าเสนอผ่านการประชาสัมพันธ์ 

การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ�าหน่ายและกระจายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง 

ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ  

โดยผู้น�าเข้าจะเป็นผู้ติดต่อกับเครือข่ายห้างค้าปลีกและร้านค้าเหล่านี้เอง  

(หรือผู้ส่งออกอาจติดต่อกับร้านจ�าหน่ายของเหล่านี้โดยตรง) ส�าหรับ

แนวทางการหาผู้น�าเข้านั้น สามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น การติดต่อ 

กับผู้น�าเข้าที่อยู่ในรายชื่อผู้น�าเข้าของฟิลิปปินส์ตามที่แนบหลังรายงานนี้  

หรือสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Week ที ่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังสามารถ

ติดต่อกับส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพื่อขอค�าปรึกษาต่างๆ  

ได้โดยตรงในการจดัหาผู้น�าเข้า และข้อแนะน�าด้านตลาดหรอืการจัดตัง้ธรุกจิ

การส่งเสริมการขาย (Promotion) กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง เน้นกลยุทธ์ผลัก 

คือการให้สิทธิประโยชน์กับคลินิกสัตว์เลี้ยง ผู้ค้าปลีกหรือผู้กระจายสินค้า

เป็นหลัก เช่น การให้ส่วนลดหรือให้ส่วนแบ่งในอัตราส่วนที่สูง นอกจากนี้ 

อาจร่วมกับร้านจ�าหน่ายสินค้าอาหารและอุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงจัดกิจกรรม

ส่งเสริมทางการตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้ 

4.7 ภาวะตลาดสินคำ้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านของฟิลิปปินส์

ข้อมูลทั่วไป

เนื่องจากผู้คนมีวิถีชีวิตที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นท�าให้เกิดความเครียดและต้องการสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้สินค้าใน

กลุม่เฟอร์นเิจอร์และของแต่งบ้านได้รบัผลดจีากแนวโน้มดงักล่าว นอกจากนี ้ผูค้นยงัต้องการความสะดวกสบายมากข้ึน ใช้เวลา

ในการมองหาสนิค้าทีม่รีาคาถกูทีส่ดุน้อยลง ท�าให้สามารถจ�าหน่ายสนิค้าดงักล่าวได้ในราคาสูงข้ึน โดยตลาดสนิค้าเฟอร์นิเจอร์

และของแต่งบ้านในฟิลิปปินส์มีมูลค่ากว่า 180,000 ล้านเปโซ

ท้ังนี้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมที่กระจาย เนื่องจากมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจ�านวนมาก  

ทั้งจากในและต่างประเทศ โดยคู่แข่งจากต่างประเทศมีตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงจนถึงเฟอร์นิเจอร์ราคาถูก ท�าให ้

ผู้ประกอบการหลายรายต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก เพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน  
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นอกจากน้ี วิถีชีวิตของผู้คนยังท�าให้ช่องทางการเลือกซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย  

โดยการเลอืกซือ้ของเหล่านีก้ลายเป็นกจิกรรมรองในชวีติประจ�าวนั ท�าให้มกีารเปลีย่นช่องทางเป็นร้านค้าปลกีสมยัใหม่มากขึน้  

โดยร้านเฟอร์นเิจอร์ท่ีอยูใ่นห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่เริม่ได้รบัความนยิมมากขึน้ รวมถงึมูลค่าขายในห้างเหล่านีก้เ็พิม่มากขึน้ 

เช่นเดียวกัน สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ท�าให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ในห้างขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นท่ีนิยมคือ ผู้บริโภครู้สึกว่าร้านเหล่านี้ 

เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่สามารถมองหาสินค้าได้ครบทุกรูปแบบ 

ในอนาคตคาดว่า สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในฟิลิปปินส์จะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 

ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อมากขึ้น รวมถึงรสนิยมของผู้บริโภคท่ีเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มใช้สินค้าที่มีราคาแพงมากขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ตราสินค้าใหม่ๆ ในตลาดท�าให้ผู้ประกอบการในตลาดเร่ิมใช้กลยุทธ์ราคาในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งนับเป็น

ปัจจัยลบในตลาดเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในฟิลิปปินส์ 

สภำพตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

ผู้บริโภคฟิลิปปินส์เริ่มท�ำงำนจำกบ้ำนมำกขึ้น และเริ่มมีที่ท�ำงำนในบ้ำนมำกขึ้น 

เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นแหล่งลงทุนของบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้าน BPO หลายแห่ง และหลายบริษัทในอุตสาหกรรมนี้  

เร่ิมมีนโยบายให้พนักงานท�างานจากที่บ้านได้ ท�าให้ผู้บริโภคฟิลิปปินส์เริ่มท�างานจากบ้านมากขึ้น และอาศัยอยู่ในบ้านเป็น

เวลานานขึ้นอีกด้วย จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจกับการตกแต่งบ้านมากขึ้น ทั้งการปรับแต่งภูมิทัศน์

ภายในบ้าน รวมถึงการซื้ออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในบ้านใหม่ 

พฤตกิรรมดงักล่าว นอกจากจะเป็นผลดต่ีอการจ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์โดยท่ัวไปแล้ว ประเภทของเฟอร์นเิจอร์ท่ีจ�าหน่าย 

ได้มากขึน้คอื เฟอร์นเิจอร์ส�านกังานทีใ่ช้ตามบ้าน เนือ่งจากผูบ้รโิภคบางส่วนมคีวามจ�าเป็นต้องซือ้อปุกรณ์ดงักล่าวในการท�างาน  

หรืออาจเป็นการซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับการนั่งผ่อนคลายหลังการท�างาน

ผู้บริโภคบางส่วนท�างานในบ้านเป็นเพียงงานเสริม เนื่องจากมีงานประจ�าอยู่แล้ว ท�าให้มีก�าลังซื้อมากขึ้นและหันมา 

ใส่ใจกับพื้นที่ส่วนตัวในบ้านมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านด้วยเช่นเดียวกัน

ตรำสินค้ำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้ำนที่มีรำคำถูกมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 

แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านจะเป็นตลาดท่ีผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาไม่มากนัก  

เม่ือเทียบกบัสนิค้าอืน่ๆ แต่ราคาทีถู่กกว่ากส็ามารถเป็นสิง่จงูใจให้ผูบ้รโิภคฟิลปิปินส์เลอืกซือ้สนิค้านัน้ได้มาก ดงันัน้ผูผ้ลติและ

ผู้น�าเข้าจึงนิยมเปิดตัวหรือน�าสินค้าที่มีราคาถูกมาจ�าหน่ายในตลาด 

จากการทีต่ราสนิค้าต่างๆ เริม่เปิดตัวผลติภณัฑ์หรอืตราสนิค้าทีม่รีาคาถกูมากขึน้ ท�าให้ตลาดเฟอร์นเิจอร์และของแต่งบ้าน 

มียอดขายเพิม่ขึน้ และผลิตภณัฑ์กลุ่มทีม่รีาคาต�า่เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่กีารเตบิโตของยอดขายสงู ทัง้นี ้มแีนวโน้มว่าความนยิมชมชอบ 

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต�า่ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์จะยังมีอยู่ต่อไปในอนาคต (แต่สินค้าต้องมีคุณภาพ) แม้ว่าผู้บริโภคบางกลุ่ม

จะเริ่มหันไปซื้อสินค้าราคาที่สูงกว่า แต่ตรงกับรสนิยมและมาตรฐานคุณภาพที่ตั้งไว้ก็ตาม 
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ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้ำนผ่ำนห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่

วิถีชีวิตชาวฟิลิปปินส์ที่มีความยุ่งเหยิงมากขึ้น ท�าให้พฤติกรรมการซื้อของของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป โดยมีผู้บริโภค

จ�านวนไม่มากนกัทีจ่ะมเีวลาไปเปรียบเทยีบราคาหรือมองหาสนิค้าท่ีดทีีส่ดุจากหลายๆ ร้านเหมอืนแต่ก่อน ท�าให้ความสามารถ

ในการเข้าถึงสินค้าและความง่ายในการซื้อสินค้ากลายเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์

และของแต่งบ้าน

ค่านิยมดังกล่าว ท�าให้ช่องทางค้าปลีกในศูนย์การค้ากลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม รวมถึงร้านที่จ�าหน่ายสินค้า

ประเภทเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะด้วย (ทั้งน้ี ร้านดังกล่าวอาจไม่จ�าเป็นต้องตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า แต่ตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวก

ในการเข้าถึง) 

ร้ำนเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจรตำมห้ำงสรรพสินค้ำและท�ำเลอื่นๆ ในกรุงมะนิลำ

ช่องทางค้าปลีกเหล่านี้ยังท�าให้มูลค่าขายของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านเพิ่มมากข้ึนด้วย เนื่องจาก 

ฐานลกูค้าทีเ่ข้ามาซือ้สินค้าตามร้านเหล่านีม้กัเป็นผูท้ีมี่ก�าลงัซือ้สงูกว่าผูท้ีไ่ปซือ้สนิค้าตามร้านเลก็ๆ แบบดัง้เดมิ ท�าให้เป็นผลดี 

ต่อตลาดและสนิค้าทีพ่ยายามเจาะลกูค้าเป้าหมายในระดับกลาง-บน ทัง้นี ้ในอนาคตคาดว่าจะมกีารเปิดร้านประเภทน้ีมากขึน้อกี  

เนือ่งจากวถิชีวีติของผูบ้รโิภคทัง้ในกรงุมะนลิาและต่างจงัหวดัเริม่เปลีย่นแปลงไป มคีวามยุง่เหยงิมากขึน้และต้องการใช้เวลากบั

การจบัจ่ายซือ้สนิค้าประเภทดงักล่าวน้อยลง อย่างไรกด็ ีร้านเฟอร์นเิจอร์แบบดัง้เดิมยังสามารถเป็นช่องทางในการเจาะตลาด 

บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลาง-ต�่าได้ 
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สินค้าเฟอร์นิเจอร์น�าเข้าของฟิลิปปินส์นั้นน�าเข้ามาจากจีนเป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 50 และยังมีแนวโน้ม 

การน�าเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู ้บริโภคยังคงนิยมสินค้าที่มีราคาถูกจากจีนอยู่ ทั้งนี ้ 

ไทยยังถือว่ามีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างน้อยในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น และมีมูลค่าการน�าเข้าจากไทยประมาณ  

24.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 อย่างไรก็ดี แนวโน้มการน�าเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ตั้งแต่ปี 2558-2561

กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำส�ำหรับสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้ำน

ส�าหรับการน�าเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในฟิลิปปินส์น้ัน ไม่มีเอกสารการน�าเข้าใดท่ีต้องขอเป็นพิเศษ 

นอกเหนือจากเอกสารที่ต้องใช้ในการน�าเข้าโดยทั่วไปได้แก่ 

- ใบก�ากับสินค้าหรือบัญชีแสดงราคาสินค้า (Commercial Invoice)

- ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

- ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 

- ใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) 

- ส�าหรับรายการที่ใช้ Letter of Credit ในการช�าระเงิน ให้น�า Letter of Credit, Proforma Invoice  

(เอกสารใบแสดงรายละเอยีดสนิค้า ราคา แจ้งให้ลกูค้าทราบก่อนทีจ่ะมีการส่งสนิค้าจรงิ) ใบขนสนิค้าเข้าและใบแสดงรายการค้า  

(Import Entry Declaration) 

- ส�าหรับรายการที่ไม่ได้ใช้ Letter of Credit ใช้ Proforma invoice และเอกสารดราฟต์ของ D/A, D/P, OA 

ส�าหรับอัตราภาษีน�าเข้านั้น สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่มาจากกลุ่มประเทศในอาเซียนไม่ต้องเสียภาษี 

น�าเข้า ในขณะที่สินค้าที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ อาจต้องเสียภาษีมากถึงร้อยละ 15 ท�าให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยมีความได้เปรียบ

ด้านต้นทุนจากข้อตกลงด้านภาษีดังกล่าว

ทั้งนี้ เราสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านไทยในฟิลิปปินส์

ได้ดังแผนภูมิ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

1. บุคลากรมีฝีมือ ความสามารถในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่

ประณีต

2. ผู้ผลิตบางส่วนสามารถสร้างเอกลักษณ์และออกแบบ

ลวดลายใหม่ได้ด้วยตนเอง

3. ตลาดภายในประเทศมีความซับซ้อน ท�าให้ผู้ผลิตสามารถ

พัฒนาตนเองได้มาก 

1. ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ ยังไม่มีตราสินค้าของตนเอง

2. กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังเสียเปรียบด้านต้นทุน 

เมื่อเทียบกับจีนหรือคู่แข่งที่ใช้กลยุทธ์ต้นทุนต�่า

3. ผู้ผลิตขาดความเข้าใจความต้องการลูกค้าต่างชาติ 

รวมถึงขาดความรู้ด้านการตลาด

4. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ขาดผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวัสดุศาสตร์และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
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โอกำส (O) ควำมเสี่ยง (T)

1. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ส่งผลให้

อัตราภาษีน�าเข้าของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านไทย

และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเหลือร้อยละ 0 เมื่อเทียบกับ

สินค้านอกภูมิภาคที่หลายรายการยังต้องเสียภาษีร้อยละ 1-15

2. ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เริ่มมีรายได้สูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง ท�าให้ผู้บริโภคเริ่มเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นและ

ซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมากขึ้น 

3.  ไม่มีนโยบายกีดกันการค้าส�าหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์

1. สินค้าราคาถูกจากจีนที่เข้ามาตีตลาดฟิลิปปินส์อย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ฟิลิปปินส์มีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่ม ี

ความสามารถทางการแข่งขันอยู่แล้วอาจท�าให้

เฟอร์นิเจอร์ไทยแข่งขันได้ยาก

3. ผู้บริโภคฟิลิปปินส์จ�านวนมากยังคงมีความอ่อนไหว

ต่อราคา 

 

จากสภาพตลาดและการวเิคราะห์ SWOT เราสามารถสรปุกลยทุธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4P) ทีผู่ป้ระกอบการไทย 

ควรใช้ในตลาดฟิลิปปินส์ ดังนี้ 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ประกอบการไทยควรรักษาจุดแข็งในเรื่องของการ

ออกแบบและมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ และเนื่องจาก 

ผู้บริโภคฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะอยู่ในเมืองและมีวิถีชีวิต 

แบบ Urban lifestyle มากขึ้น รวมถึงมีการท�างานจากบ้าน 

มากขึ้น ท�าให้เฟอร์นิเจอร์ที่มาจ�าหน่าย ควรค�านึงถึง

การใช้ประโยชน์ใช้สอย และการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม 

และหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เจาะตลาดพรีเมียม ควรเป็น 

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นข้อได้เปรียบ 

และเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้ 

ราคา (Price) เนื่องจากผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ยังคงมีความอ่อนไหวต่อ

ราคา ดังนั้นหากต้องการเจาะตลาดประชาชนทั่วไป ราคา

ควรอยู่ในระดับปานกลางโดยเทียบเท่ากับตราสินค้าอื่นๆ 

ในตลาด หากต้องการเจาะตลาดระดับบนหรือพรีเมียม 

ราคาไม่ควรต�่าเกินไปเพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ ์

ของตราสินค้า แต่ต้องเหมาะสมกับอรรถประโยชน์หรือ

คุณภาพของสินค้าที่น�าเสนอผ่านการประชาสัมพันธ์ และ

การท�าการตลาด 
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ส่วนประสมทำงกำรตลำด กลยุทธ์

การจัดจ�าหน่าย (Place) ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ�าหน่ายและกระจาย 

สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ได้แก่  

ร้านเฟอร์นเิจอร์และของแต่งบ้านโดยตรง โดยเฉพาะทีต่ัง้อยู ่

ในห้างสรรพสนิค้า นบัเป็นกระแสใหม่ของผูบ้ริโภคเนือ่งจาก 

มีความสะดวกสบายและครบวงจร โดยร้านเหล่านี้  

อาจน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศหรอืผลติเอง ส�าหรับแนวทาง

การหาผู้น�าเข้านั้น สามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น  

การติดต่อกับผู้น�าเข้าที่อยู่ในรายชื่อผู้น�าเข้าของฟิลิปปินส์

ตามท่ีแนบหลงัรายงานน้ี หรือสามารถเข้าร่วมงานนิทรรศการ 

แสดงสินค้าอย่างงาน Thailand Week , Philippines 

International  Furniture Show หรือ Manila FAME  

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อกับ 

ส�านกังานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพือ่ขอค�าปรกึษาต่างๆ  

ได้โดยตรงในการจัดหาผู้น�าเข้า และข้อแนะน�าด้านตลาด

หรือการจัดตั้งธุรกิจ

การส่งเสริมการขาย (Promotion) กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์ฟิลิปปินส์ เน้นกลยุทธ์ราคา และ 

การจัดรายการส่งเสริมทางการตลาดเป็นหลัก  

ทั้งนี้ในช่วงหลัง ผู้ประกอบการในตลาดเริ่มให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาบริการหลังการขายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน 
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การลงทุน
5
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5.1 การลงทุนจากต่างประเทศของฟิลิปปินส์

ส�าหรับการลงทุนของต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์รายงานว่าเดือนมกราคม 2561  

มเีงนิลงทนุไหลเข้า 1,623.36 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และมเีงนิทนุไหลออก 1,461.20 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ท�าให้มเีงนิทนุไหลเข้าสทุธิ  

162.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตำรำงเงินลงทุนจ�ำแนกตำมประเทศที่เข้ำมำลงทุนในฟิลิปปินส์ ปี 2560

อันดับ ประเทศ 2560 (ม.ค.-พ.ย.)

กำรลงทุนที่ไม่ใช่กำรน�ำผลก�ำไรมำลงทุนเพิ่ม 

(หรือกำรลงทุนใหม่)

2,804

1 เนเธอร์แลนด์  1,461

2 สิงคโปร์ 506.4

3 สหรัฐอเมริกา 457.2

4 ฮ่องกง 103.6

5 คูเวต 60.0

6 เยอรมนี 42.1

7 ไต้หวัน 39.3

8 จีน 27.6

9 ลักเซมเบิร์ก 25.6

10 มาเลเซีย 13.8

อื่นๆ 67.4

กำรน�ำผลก�ำไรมำลงทุนใหม่ 717

ตรำสำรหนี้ 5,204

กำรลงทุนทำงตรงต่ำงประเทศรวม 8,725
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 อุตสาหกรรมที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์มากที่สุด คือ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้าและเคร่ืองปรับอากาศ  

การผลติ อสงัหารมิทรพัย์ ก่อสร้าง การเงินและการประกนัภยั ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง วทิยาศาสตร์และกจิกรรมทางเทคนคิ  

การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า กิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การท�าเหมืองแร่และเหมืองหินและอื่นๆ ตามล�าดับ

ตัวอย่ำงของบริษัทต่ำงชำติที่เข้ำมำลงทุนในฟิลิปปินส์และประเภทของอุตสำหกรรมที่มำลงทุน

บริษัท อุตสำหกรรม

ON Semicon อิเล็กทรอนิกส์

Shell Petroleum Corporation น�้ามันและปิโตรเลียม

Toshiba Information Equipment (Philippines) อิเล็กทรอนิกส์

Nestle Philippines Incorporated อาหาร

Philips Semiconductors (Philippines) Incorporated อิเล็กทรอนิกส์ 

Zuellig Pharma ยา

Samsung Electronics Philippines Manufacturing Corporation อิเล็กทรอนิกส์

Caltex Philippines Incorporated น�้ามันและปิโตรเลียม

Toyota Motor Philippines Corporation รถยนต์

Holcim Philippines Inc วัสดุก่อสร้าง

กำรลงทุนของบริษัทไทยในฟิลิปปินส์ และประเภทของอุตสำหกรรมที่มำลงทุน

บริษัท อุตสำหกรรม

Bangkok  Bank การเงินและการธนาคาร

Dusit Thani โรงแรม

Italian-Thai Development Public Co., ltd. บริการก่อสร้าง

Charoen Pokphand Group อุตสาหกรรมการเกษตร

PTT Philippines Corporation น�้ามันและปิโตรเลียม (ค้าปลีก) 

Siam Cement Group วัสดุก่อสร้าง
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บริษัท อุตสำหกรรม

Mariwasa Siam Ceramics Inc. วัสดุก่อสร้าง

United Pulp & Paper Co.,Inc. กระดาษ

Quezon Power (Philippines), Limited Co. พลังงาน

Thai Airways สายการบิน

5.2 กฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติปี 2534 Foreign Investments Act of 1991 บัญญัติเกี่ยวกับ 

เรือ่งการเข้ามาของการลงทนุต่างชาตแิละการประกอบธรุกจิในประเทศฟิลปิปินส์ รวมถงึข้อจ�ากดัและข้อห้ามการประกอบธรุกิจ 

บางประเภทของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Negative List) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก�าหนดให้คนต่างชาติที ่

มิใช่คนฟิลิปปินส์อาจลงทุนในธุรกิจการค้าภายในประเทศหรือธุรกิจการส่งออกในฟิลิปปินส์ สามารถเป็นเจ้าของกิจการโดย

ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นการลงทุนที่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดและข้อห้าม

- ประเทศของนักลงทนุต่างชาตินัน้ต้องอนญุาตให้คนชาตฟิิลปิปินส์ประกอบธรุกจิในลักษณะเดยีวกนัภายในประเทศนัน้ได้

- หากเป็นการลงทนุในธรุกิจการค้าภายในประเทศต้องมเีงนิทนุช�าระแล้วเป็นสกุลเปโซฟิลปิปินส์อย่างน้อย 200,000 

เหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีก่ารลงทนุในธรุกจิการส่งออกไม่มเีงือ่นไขขัน้ต�า่ อย่างไรกต็าม เงือ่นไขเงนิทนุขัน้ต�า่นัน้อาจลดลงเป็น

เงนิสกลุเปโซฟิลปิปินส์เหลอื 100,000 เหรยีญสหรฐัฯ หากเป็นกิจการทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยชีัน้สงูซึง่ก�าหนดและรบัรองโดย 

กรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Department of Science and Technology) หรือมกีารจ้างแรงงานอย่างน้อย 50 คนขึน้ไป  

ซึ่งรับรองโดยส�านักงานท้องถิ่นของกรมแรงงานและการจ้างแรงงาน (Department of Labor and Employment)

นอกจากน้ี ความหมายของค�าว่า “คนชาติฟิลิปปินส์” (Philippine National) ในกรณีนิติบุคคลคือ นิติบุคคล 

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีคนสัญชาติฟิลิปปินส์ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 60
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กิจกรรมที่มีเงื่อนไขในกำรลงทุนส�ำหรับชำวต่ำงชำติ (Foreign Investments Negative List-FINL)

List A : กิจการที่มีข้อจ�ากัดการลงทุนของต่างชาติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

กิจกำรที่ห้ำมต่ำงชำติลงทุน 1. สื่อทุกประเภท ยกเว้นการบันทึก

2. วิชาชีพดังต่อไปนี้ : เภสัชกร นักรังสีวิทยาและเทคโนโลยี X-ray นักอาชญาวิทยา  

นักป่าไม้ นักกฎหมาย

3. กิจการค้าปลีกที่มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วต�่ากว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4. สหกรณ์

5. ตัวแทนนายหน้าค้าหุ้นเอกชน

6. การท�าเหมืองแร่ขนาดเล็ก

7. กิจการที่ใช้ทรัพยากรในไหล่ทวีปทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะรวมถึง 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแม่น�้า อ่าว หรือแหลม

8. ธุรกิจบ่อนไก่ (Management of Cockpit)

9. การผลิต ซ่อมแซม สะสมและกระจายอาวุธนิวเคลียร์

10. การผลิต ซ่อมแซม สะสมและกระจายอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี อาวุธรังสีชีวภาพ

11. การผลิตดอกไม้ไฟ ประทัด

กิจกำรที่อนุญำตให้ต่ำงชำติ

ลงทุนได้ไม่เกิน 20%

เครือข่ายวิทยุสื่อสารเอกชน

กิจกำรที่อนุญำตให้ต่ำงชำติ

ลงทุนได้ไม่เกิน 25%

1. บริษัทจัดหางาน ทั้งในและต่างประเทศ

2. กิจการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสถานที่ราชการ ยกเว้น

(1) การก่อสร้างที่ระบุใน R.A. No. 7718

(2) กิจการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาติและเป็นไปตามการแข่งขันราคา 

ระหว่างประเทศ (International Competitive Bidding)

3. กิจการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศและความมั่นคง

กิจกำรที่อนุญำตให้ต่ำงชำติ

ลงทุนได้ไม่เกิน 30%

การโฆษณา
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กิจกำรที่อนุญำตให้ต่ำงชำติ

ลงทุนได้ไม่เกิน 40%

1. การแสวงหา พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

2. การเป็นเจ้าของที่ดินเอกชน 

3. การด�าเนินการบริการสาธารณะของรัฐ

4. สถาบันการศึกษาอื่นที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเผยแพร่ศาสนา 

5. การปลูก ผลิต แปรรูป ค้าขาย (ยกเว้นค้าปลีก) ข้าวและข้าวโพด  

โดยการเจรจาต่อรอง ซื้อขาย

6. ผู้จัดหาวัตถุดิบ สินค้า ให้กับกิจการที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือบริษัทที่รัฐควบคุมอยู่

หรือบริษัทของเทศบาล

7. การเป็นผู้ด�าเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์หรือการพัฒนา 

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นต่อสาธารณะ

8. เรือประมงน�้าลึก

9. บริษัทรับจัดการและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ หนี้สิน

10. การเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม

กิจกำรที่อนุญำตให้ต่ำงชำติ

ลงทุนได้ไม่เกิน 60%

1. สถาบันทางการเงินที่ควบคุมโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์

2. สถาบันการลงทุนที่ควบคุมโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์

List B : กิจการที่มีข้อจ�ากัดการลงทุนของต่างชาติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ สุขภาพอนามัย 

วัฒนธรรม หรือเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

กิจกำรที่อนุญำตให ้

ต่ำงชำติลงทุนได้ไม่เกิน 

40%

1. การผลิต ซ่อมแซม สะสมผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบตามที่ก�าหนดใน Philippine 

National Police (PNP) Clearance

2. การผลิต ซ่อมแซม สะสมผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบตามที่ก�าหนดโดย Department 

of National Defense

3. การผลิตและจ�าหน่ายยาอันตราย

4. ซาวน่า โรงนวด หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง ที่กฎหมายก�าหนดว่าจะมีผลกระทบ

ต่อการสาธารณสุขและศีลธรรม

5. การพนันทุกชนิด ยกเว้นที่มีข้อตกลงการลงทุนร่วมกับ PAGCOR

6. บริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วน้อยกว่า 2 แสนเหรียญสหรัฐฯ

7. บริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงหรือมีการจ้างแรงงานตั้งแต่  

50 คนเป็นต้นไป และมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้วน้อยกว่า 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ
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5.3 การจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

1. กฎหมำย Corporation Code of the Philippines

ระบุขั้นตอนการปฏิบัติและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ทั้งบริษัทที่แบ่งทุน

ออกเป็นหุ้นและองค์กรไม่แสวงหาก�าไร

2. กฎหมำย Civil Code (Partnerships)

ระบุขั้นตอนการปฏิบัติและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

3. พระรำชบัญญัติ Securities Regulation Code (R.A. 8799)

ระบุขั้นตอนกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ 

4. Presidential Decree (P.D.) 902-A ฉบับปรับปรุง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมธุรกิจบางส่วน จากกรมการค้าและอุตสาหกรรม  

(Department of Trade and Industry: DTI) ไปสู่ส�านักงานจดทะเบียนและก�ากับดูแลธุรกิจ (Company Registration 

and Monitoring Department: CRMD) ภายใต้คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ (Securities and Exchange Commission: 

SEC) ประกอบด้วยการควบคุมการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน องค์กรแสวงและไม่แสวงหาก�าไร (Stock and Non-stock 

corporation)

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได้ให้อ�านาจ SEC ในการตัดสินคดีความของธุรกิจภายใต้อ�านาจกฎหมายที่ก�าหนด

การจดทะเบียนด�าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทที่ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนได้ในประเทศฟิลิปปินส์แบ่งเป็น  

7 ประเภทหลัก 

1. ห้ำงหุ้นส่วน (Partnerships)

1.1 หุ้นส่วนทั่วไป (General Partnership) ผู้เป็นหุ้นส่วนมีหุ้นไม่จ�ากัด โดยผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งหรือมากกว่าจะมี

ความรับผิดชอบผูกพันตามกฎหมายอย่างไม่จ�ากัด

1.2 หุ ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดชอบ (Limited Partnership) ผู ้เป็นหุ ้นส่วนจ�ากัดความรับผิดชอบจะม ี

ความรับผิดชอบผูกพันตามกฎหมายตามจ�านวน

2. บริษัทจ�ำกัด (Corporations)

2.1 บรษิทัไม่แบ่งทนุเป็นหุน้ (Non-Stock Corporation) องค์กรทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การสาธารณะ การกศุล NGOs 

การศึกษาและวัฒนธรรมโดยไม่มีการจ�าหน่ายหุ้นให้สมาชิก
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2.2 บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น (Stock Corporations) รูปแบบบริษัทท่ีสามารถแบ่งทุนออกเป็นหุ้นที่มี 

การจ�าหน่ายหุ้นให้ผู้ถือหุ้น

3. ส�ำนักงำนสำขำ (Branch Office)

4. ส�ำนักงำนตัวแทน (Representative Office) 

5. ส�ำนักงำนภูมิภำค (Regional Head Quarters)

6. ส�ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค (Regional Operating Head Quarters) สามารถท�าหน้าที่

- วางแผน บริหารจัดการด้านธุรกิจและการเงิน

- โฆษณาและกิจกรรมการตลาด

- บริหารงานส่วนบุคคล

- บริการโลจิสติกส์

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�านักงาน

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- บริการทางเทคนิคและการสื่อสาร

7. กิจกำรที่เป็นเจ้ำของคนเดียวโดยต่ำงชำติ (Sole Proprietorship Foreign owned) 

เงินทุนจดทะเบียน

การก�าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต�่าตามรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) คือกิจการที่มีการร่วมทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

โดยอัตราสัดส่วนการถือหุ้นของฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติมีผลต่อเงินทุนจดทะเบียนดังนี้

• หากหุ้นส่วนธุรกิจชาวต่างชาติน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 3,000 เปโซ

• หากหุ้นส่วนธุรกิจชาวต่างชาติมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 200,000 เหรียญสหรัฐฯ

2. บริษัทจ�ากัด (Corporations) คือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น 5 คนขึ้นไป

• หากหุน้ส่วนธุรกิจชาวต่างชาตน้ิอยกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ 40 ทนุจดทะเบียนขัน้ต�า่ 5,000 เปโซ (Filipino Corporation)

• หากหุ้นส่วนธุรกิจชาวต่างชาติมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 200,000 เหรียญสหรัฐฯ  

(Domestic Foreign-owned Corporation)

3. ส�านักงานสาขา (Branch Office) คือกิจการที่จดทะเบียนและมีส�านักงานใหญ่ในไทยแต่ตั้งสาขาในฟิลิปปินส์  

ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 200,000 เหรียญสหรัฐฯ
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4. ส�านักงานตัวแทน (Representative Office) หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศแต่ตั้งส�านักงานตัวแทน

ในฟิลิปปินส์โดยมิได้มีรายได้ในฟิลิปปินส์ ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 30,000 เหรียญสหรัฐฯ

5. ส�านักงานภูมิภาค (Regional Head Quarters: RHQ) หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในฟิลิปปินส์ ท�าหน้าที่ 

ประสานงาน รวบรวมข้อมูลให้แก่ส�านักงานใหญ่ในต่างประเทศ โดยมิได้มีรายได้ในฟิลิปปินส์ ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 50,000 

เหรียญสหรัฐฯ (ช�าระทุกปี)

6. ส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Head Quarters: RHOQs) หมายถึงกิจการที่จดทะเบียน 

ในฟิลิปปินส์ ท�าหน้าที่ด�าเนินกิจกรรมแทนบริษัทแม่ โดยมีรายได้ในฟิลิปปินส์ ทุนจดทะเบียนขั้นต�่า 200,000 เหรียญสหรัฐฯ

7. กจิการท่ีเป็นเจ้าของคนเดยีวโดยต่างชาต ิ(Sole Proprietorship Foreign owned) ทุนจดทะเบยีนขัน้ต�า่ 200,000 

เหรียญสหรัฐฯ

สัดส่วนกำรถือหุ้น

สัญชาติของบริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีผลส�าคัญต่อการท�าธุรกรรม อาทิ 

- การถือครองที่ดิน 

- การรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- การประกอบธุรกิจที่จ�ากัดสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการต่างชาติ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้นได้ร้อยละ 100 หากไม่ได้ด�าเนินธุรกิจที่ 

อยู่ในบัญชีควบคุมของฟิลิปปินส์ (Philippines Foreign Investment Negative List)

ขั้นตอนกำรจดทะเบียน

การจดทะเบียนมีขั้นตอนด�าเนินงาน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. กำรจองชื่อธุรกิจ

ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อธุรกิจได้ 3 ชื่อ หากชื่อธุรกิจไม่ได้รับการอนุมัติ ระบบจะพิจารณาช่ือในล�าดับถัดไป  

ค่าธรรมเนียมการจองชื่อขึ้นอยู่รับระยะเวลาการจอง (30-90 วัน) การจองชื่อธุรกิจท�าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- การจองชื่อด้วยตนเองที่ส�านักงาน SEC ที่ฝ่ายจองชื่อ

- จองชื่อผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register 

2. จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

การจดทะเบียนสามารถท�าได้ 2 ช่องทางเช่นกัน คือ

- จดทะเบียนด้วยตนเองที่ส�านักงาน SEC

- จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register
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ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พิมพ์แบบฟอร์มรับรองเอกสาร และส่งเอกสารได้ที่ส�านักงาน CRMD

3. ส�ำนักงำน SEC พิจำรณำเอกสำรและออกหนังสือส�ำคัญกำรจดทะเบียน (Certificate of Registration) 

กรณีท่ีผู้ประกอบการน�าส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน ส�านักงาน SEC สามารถพิจารณาอนุมัติจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และบริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้นได้ภายใน 1 วัน

รูปแบบองค์กรธุรกิจ เอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่ได้รับ

ห้างหุ้นส่วน Certificate of Recording

บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น

และไม่แบ่งทุนเป็นหุ้น

Certificate of Incorporation

ส�านักงานสาขา (Branch Office) 

ส�านักงานผู้แทน (Rep. Office) 

ส�านักงานภูมิภาค (RHQ)

ส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (RHOQs)

License to Do Business

4. จดทะเบียนเลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี

หลังจากที่ธุรกิจได้จดทะเบียนจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการด�าเนินการขอเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี (TIN) ที่

กรมสรรพากร (BIR) ซึ่งท�าได้ 2 ช่องทาง คือ

- จดทะเบียนด้วยตนเองที่ส�านักงาน BIR

- จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-REGISTRATION

โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถช�ำระค่ำธรรมเนียมได้ 3 ช่องทำง คือ 

- กรมสรรพากร (Revenue District Office: RDO) หรือ

- ผ่านระบบออนไลน์ที่ eFPS หรือ

- G-Cash

ยกเว้นรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวที่สามารถจองชื่อและจดทะเบียนโดยตรงทั้งหมดที่ DTI โดยการจดทะเบียน

กิจการเจ้าของคนเดียวมีขั้นตอนด�าเนินงาน 4 ขั้นตอนในลักษณะเดียวกัน ดังนี้

1. กำรจองชื่อธุรกิจ

ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อธุรกิจได้ 3 ชื่อ หากชื่อธุรกิจไม่ได้รับการอนุมัติ ระบบจะพิจารณาช่ือในล�าดับถัดไป  

ใช้ระยะเวลาพิจารณา 1 วัน การจองชื่อธุรกิจท�าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส ์| 115 

- การจองชื่อด้วยตนเองที่ส�านักงาน DTI ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์ม BTRCP No.16 และช�าระค่าธรรมเนียมที่

ส�านักงาน DTI ซึ่งมีเวลาท�าการ 8.00-17.00 น.

- จองชื่อผ่านระบบออนไลน์ (Web-Enabled Business Name Registration System: WEBNRS) ที่  

www.bnrs.dti.gov.ph

ผูป้ระกอบการต้องส่งเอกสารให้ส�านกังาน DTI ภายใน 10 วนั หลงัจากจองชือ่ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ส�าเนาเอกสาร 

ระบุรหสัการท�าธรุกรรม TRN จ�านวน 2 ชดุ เอกสารยนืยนัตวับคุคลและรปูถ่ายปัจจบุนั การพจิารณาชือ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 

1-2 วัน ค่าธรรมเนียมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมขอบเขตการท�าธุรกิจ (Business Scope)

2. จดทะเบียนธุรกิจกับส�ำนักงำนเทศบำล (Municipality)

ผู้ประกอบการขอใบอนญุาตประกอบธรุกจิท้องถิน่ (Barangay Clearance) จากส�านกังาน โดยน�าส่งส�าเนาเอกสาร TRN 

ท่ีส�านกังานเทศบาลและกรอกเอกสารรบัรองการประกอบธุรกจิในเขตเทศบาล (Mayor’s Permit) การพจิารณาใช้ระยะเวลา 

ประมาณ 1 วัน ค่าธรรมเนียมประมาณ 500 เปโซ

3. จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

ผู้ประกอบการด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและขอเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี (TIN) ท่ีกรมสรรพากร (BIR)  

ท�าได้ 2 ช่องทางคือ

- จดทะเบียนด้วยตนเองที่ส�านักงาน BIR

- จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-REGISTRATION

โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถช�ำระค่ำธรรมเนียมได้ 3 ช่องทำง คือ 

- กรมสรรพากร (Revenue District Office: RDO) หรือ

- ผ่านระบบออนไลน์ที่ eFPS หรือ

- G-Cash

4. ส�ำนักงำน BIR พิจำรณำเอกสำรและออกหนังสือส�ำคัญกำรจดทะเบียน (Certificate of Registration)

กรณีท่ีผูป้ระกอบการน�าส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน ส�านกังาน BIR สามารถพจิารณาอนมุตัจิดทะเบยีนกจิการเจ้าของ

คนเดียวได้ภายใน 2 วัน

เอกสำรกำรจดทะเบียน

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์และบริษัทต่างชาติ ประกอบด้วยเอกสารและ

ข้อมูลที่จ�าเป็นดังต่อไปนี้

1. กิจกำรเจ้ำของเดียว (Sole Proprietorship) เตรียมเอกสำร 6 ชุด ดังนี้

- ส�าเนาเอกสารแสดงสัญชาติฟิลิปปินส์ อาทิ บัตรประจ�าตัวประชาชน 
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- แบบฟอร์มการจองชื่อ แบบฟอร์ม 16

- รูปบัตรประชาชน (ขนาดเดียวกับพาสปอร์ต) 7 รูป

- ตั๋วเงินฝากยืนยันการช�าระทุน (Bank Certificates of Deposit)

- ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Endorsement) (ถ้ามี)

2. ห้ำงหุ้นส่วน (Partnership)

- ใบจองชื่อ หลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

- หนังสือส�าคัญการจดทะเบียนและข้อบังคับบริษัท (Articles of Association and By-laws)

- ข้อมูลการจดทะเบียน (Registration Data Sheet)

- ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Endorsement) (ถ้ามี)

- ใบอนุญาตตัวแทนพิธีการศุลกากร ส�าหรับธุรกิจตัวแทนส่งของ (Customs Brokerages)

- หนังสือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (Articles of Partnership)

ในกรณีที่หุ้นส่วนเป็นผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ มีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้

- แบบฟอร์ม No. F-105

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ส�าหรับการลงทุนของหุ้นส่วนต่างชาติ (Capital Contribution)

- หลักฐานการช�าระทุนจดทะเบียนขั้นต�่า (Inward Remittance)

3. บริษัทเอกชน (Non-Stock Corporation)

- ใบจองชื่อ หลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

- หนังสือส�าคัญการจดทะเบียนและข้อบังคับบริษัท (Articles of Association and By-laws)

- ข้อมูลการจดทะเบียน (Registration Data Sheet)

- รายการช�าระทุน (Contribution)

- หนังสือรับรอง (Affidavit)

- แบบฟอร์ม No. F108

- การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์

4. บริษัทมหำชน (Stock Corporation)

- ใบจองชื่อหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม

- หนังสือส�าคัญการจดทะเบียนและข้อบังคับบริษัท (Articles of Association and By-laws)

- หนังสือรับรอง (Treasurer’s Affidavit)

- ตั๋วเงินฝากยืนยันการช�าระทุน (Bank Certificates of Deposit)

- ข้อมูลการจดทะเบียน (Registration Data Sheet)

- ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Endorsement) (ถ้ามี)

- ใบลงทะเบียนการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Application Form) (ถ้ามี)
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5. ส�ำนักงำนสำขำ (Branch Office)

- แบบฟอร์ม F-103 (ส�านักงานสาขา)

- หลักฐานการช�าระเงินในประเทศ (Inward Remittance)

- บันทึกการตกลงของกรรมการจัดตั้งส�านักงานสาขาในประเทศฟิลิปปินส์ (เอกสารตัวจริง)

- หลักฐานทางการเงิน (Financial Statement) รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ในประเทศต้นก�าเนิด

- หนังสือส�าคัญการจดทะเบียน (Article of Incorporation and By-laws

- หนังสือรับรอง (Affidavit) สถานะการเงินของบริษัทแม่ (ส�านักงานผู้แทน)

6. ส�ำนักงำนผู้แทน (Representative Office)

- แบบฟอร์ม F104 (ส�านักงานผู้แทน)

- หลักฐานการช�าระเงินในประเทศ (Inward Remittance)

- บันทึกการตกลงของกรรมการจัดตั้งส�านักงานสาขาในประเทศฟิลิปปินส์ (เอกสารตัวจริง)

- หลักฐานทางการเงิน (Financial Statement) รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ในประเทศต้นก�าเนิด

- หนังสือส�าคัญการจดทะเบียน (Article of Incorporation and By-laws

- หนังสือรับรอง (Affidavit) สถานะการเงินของบริษัทแม่ (ส�านักงานผู้แทน)

7. ส�ำนักงำนใหญ่ภูมิภำค (RHQ) 

- หลักฐานการช�าระเงินที่น�าเข้าประเทศ (Inward Remittance)

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (Application for RHQ/ ROHQ)

- หนังสือรับรองว่าบริษัทมีกิจการการค้าระหว่างประเทศ และมีส�านักงานภูมิภาคอยู่ในเอเชียแปซิฟิกและพื้นที่อื่นๆ 

(Authenticated Certification)

- หนังสือรับรองการจัดตั้งส�านักงานภูมิภาคออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแม่

8. ส�ำนักงำนปฏิบัติงำนภูมิภำค (RHOQ)

- หลักฐานการช�าระเงินที่น�าเข้าประเทศ (Inward Remittance)

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (Application for RHQ/ ROHQ)

- หนังสือรับรองว่าบริษัทมีกิจการการค้าระหว่างประเทศ และมีส�านักงานภูมิภาคอยู่ในเอเชียแปซิฟิกและพื้นที่อื่นๆ 

(Authenticated Certification)

- หนังสือรับรองการจัดตั้งส�านักงานภูมิภาคออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแม่
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5.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและการจดทะเบียนธุรกิจ

กิจกำรที่จดทะเบียน BOI

กิจการทั้งของท้องถิ่นและต่างชาติที่จดทะเบียนกับ Board of Investments (BOI) จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ

ลงทุนหากอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เป็นกิจการที่ระบุใน Investment Priorities Plan (IPP) 

2. หากเป็นกิจการที่มิได้อยู่ใน IPP ต้องเป็นการผลิตเพื่อส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 50 (กรณีเป็นกิจการที่ต่างชาติ 

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40) หรืออย่างน้อยร้อยละ 70 (กรณีกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 40) 

ส�าหรับสิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญ ได้แก่

1. กำรยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล กจิการทีจ่ดทะเบยีนกับ BOI จะได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นบัจากปีทีเ่ริม่ผลติเชงิพาณิชย์ 

ในระยะเวลาแตกต่างกัน ดังนี้

- โครงการใหม่ที่เป็นโครงการบุกเบิก (Pioneer Status) 6 ปี

- โครงการใหม่ที่มิได้เป็นโครงการบุกเบิก (Non-pioneer Status) 4 ปี

- โครงการขยาย 3 ปี และโดยทั่วไปจะจ�ากัดเฉพาะรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

- โครงการใหม่หรอืโครงการขยายทีอ่ยูใ่นเขตห่างไกลความเจริญ (Less Developed Areas: LDAs) 6 ปี ไม่ว่าจะเป็น 

โครงการบุกเบิกหรือไม่ โดยกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงมะนิลาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ยกเว้นกิจการที่เก่ียวข้อง 

กับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านบริการการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือผู้ส่งออกที่ขยายโครงการ

- โครงการปรับปรุงกิจการ 3 ปี และโดยทั่วไปจะจ�ากัดเฉพาะรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 

- โครงการใหม่และโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต LDAs อาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ถ้ากิจการนั้นมีการใช้

วตัถดิุบในประเทศอย่างน้อยกึง่หนึง่ของต้นทนุวตัถดุบิในปีก่อนหน้า (ยกเว้น BOI ก�าหนดสัดส่วนสูงกว่านี)้ หรือสัดส่วนทุนต่อ

แรงงานไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน หรือมีรายได้เงินตราต่างประเทศสุทธิอย่างน้อย 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

2. กำรยกเว้นภำษีน�ำเข้ำ กิจการที่มีคลังสินค้าทัณฑ์บนจะได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าสินค้าและชิ้นส่วน

3. กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมท่ำเรือ ภำษีส่งออก และค่ำธรรมเนียมกำรน�ำเข้ำ กิจการที่จดทะเบียนภายใต้ IPP  

จะได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนยีมในการใช้ท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนยีมการน�าเข้าเป็นเวลา 10 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีน

4. กำรหักลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล กิจการสามารถน�ารายจ่ายมาหักลดหย่อนรายได้ก่อนน�ามาค�านวณ 

ภาษีเงินได้ ดังนี้

- ค่าจ้างแรงงานสามารถน�ามาหักลดหย่อนได้กึ่งหนึ่ง หากการนั้นมีสัดส่วนทุนต่อแรงงานตามที่ก�าหนด และไม่ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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- ค่าใช้จ่ายในการสร้างสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นสามารถน�ามาหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด หากกิจการน้ันตั้งอยู่ใน 

เขตท้องถิ่นห่างไกลความเจริญที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ ยกเว้น

กิจการเหมืองแร่และป่าไม้ ซึ่งจ�าเป็นต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบอยู่แล้ว

5. กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำต ิกจิการทีจ่ดทะเบยีนกบั BOI สามารถจ้างแรงงานต่างชาตใินต�าแหน่งผูอ้�านวยการ ช่างเทคนคิ  

และที่ปรึกษาได้ 5 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียน ท้ังน้ี ยกเว้นประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการสร้าง 

ด้านการเงิน ไม่มีข้อจ�ากัดนี้

6. กำรผ่อนคลำยพิธีกำรศุลกำกร กิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการน�าเข้า

อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ วัตถุดิบและสินค้า และการส่งออกสินค้า โดยการผ่อนคลายระบบพิธีการศุลกากรเพ่ือการอ�านวย

ความสะดวกแก่นักลงทุน

กิจกำรที่จดทะเบียนกับ PEZA 

ส�าหรบักิจการทีต่ัง้อยูใ่นเขตส่งเสริมการลงทนุภายใต้การก�ากบัดแูลของ PEZA และมกีารส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 70 

จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนที่ส�าคัญ ดังนี้

1. กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4 ปี และขยายได้อีก

ไม่เกนิ 4 ปี หลงัจากนัน้สามารถเลอืกเสยีภาษีเงนิได้ในอตัราพิเศษ (Special Income Tax) ร้อยละ 5 ของรายได้รวม (Gross 

Income) แทนการเสียภาษีเงินได้และภาษีท้องถิ่นในอัตราทั่วไปได้

2. กำรยกเว้นภำษนี�ำเข้ำ ผูป้ระกอบการได้รบัยกเว้นภาษนี�าเข้าเครือ่งจกัร อุปกรณ์ช้ินส่วนอะไหล่ และวัตถดิุบทัง้หมด

3. กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมท่ำเรือ ภำษีส่งออก และค่ำธรรมเนียมกำรน�ำเข้ำ ผู้ประกอบการจะได้รับยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนียมในการน�าเข้าสินค้าต่างๆ

4. สทิธกิำรพ�ำนกัถำวร ผูป้ระกอบการต่างชาตแิละครอบครวัจะมสีทิธกิารพ�านกัถาวรหากมีการลงทนุเริม่ต้นไม่น้อยกว่า  

150,000 เหรียญสหรัฐฯ

5. กำรผ่อนคลำยพธีิกำรศลุกำกร ผูป้ระกอบการจะได้รับความสะดวกในการน�าเข้าและส่งออกสนิค้า โดยการผ่อนคลาย 

ระบบพิธีการศุลกากรให้คล่องตัวขึ้น

 

รำยชื่อหน่วยงำน/ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษ Philippine Economic Zone Authority (PEZA)

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APECO)

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษ Bases Conversion and Development Authority (BCDA)

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษ Cagayan Economic Zone Authority (CEZA)
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5. เขตท่าเรือปลอดภาษีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Clark Development Corporation (CDC)

6. ท่าเรือปลอดภาษี Freeport Area of Bataan (FAB)

7. เขตนิคมอุตสาหกรรม Phividec Industrial Authority (PIA)

8. ท่าเรือปลอดภาษี Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA)

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ Zamboanga Economic Zone Authority (ZEZA)

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ Autonomous Region in Muslim Mindanao - RBOI-ARMM

11. เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้หน่วยงาน Philippine Retirement Authority

รำยชื่ออุตสำหกรรมที่ฟิลิปปินส์สนับสนุนให้ลงทุนในปี 2560

1. กำรผลิต

1.1 อุตสาหกรรมอาหาร  

1.2 เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื่องจักร

2. กำรเกษตรและกำรประมง 

2.1 การผลิตเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 

- มะพร้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง กาแฟ โกโก้ การประมง สัตว์ปีกและปศุสัตว์ 

- พืชมูลค่าสูง ได้แก่ ยางพารา เครื่องเทศ ผักและผลไม้  

2.2 การแปรรูปเชิงพาณิชย์ 

- การสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากป่า ด้วยกระบวนการผลิตเชิงชีวภาพ  

(Bioprocessing) 

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและประมงรวมถึงของเสีย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในการผลิตหรือการบริโภค 

2.3 การผลิตอาหารสัตว์หรือสัตว์น�้า ยกเว้นสัตว์ที่ใช้ในการกีฬาหรือสัตว์เลี้ยง 

2.4 การผลิตปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

2.5 การพัฒนาโรงงานน�้าตาลให้ทันสมัย

2.6 บริการสนับสนุนการเกษตรที่ใช้เครื่องจักร 

2.7 โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น โกดังเก็บ สถานที่ส�าหรับตากแห้ง โกดังเย็น ศูนย์การค้าสินค้าเกษตร  

โรงฆ่าสัตว์ระดับ AAA 

3. บริกำร

3.1 บริการออกแบบวงจรรวม

3.2 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ บริการฐานความรู้ 

 - อะนิเมชัน 

 - การพัฒนาซอฟต์แวร์

 - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพ
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3.3 บริการการซ่อมเรือ 

3.4 Charging Station ส�าหรับ e-Vehicle 

3.5 การซ่อมแซม บ�ารุงและปรับปรุงอากาศยาน 

3.6 การจัดการขยะอุตสาหกรรม

4. บ้ำนรำคำต�่ำ

5. โรงพยำบำล คลินิก

6. พลังงำน

6.1 การส�ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงาน

6.2 โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

6.3 บริการสนับสนุน

7. โครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณะและโลจิสติกส์

7.1 ท่าเรือและสนามบิน ส�าหรับสินค้าและผู้โดยสาร

7.2 การขนส่งทางอากาศ บกและน�้า 

7.3 สถานที่จัดเก็บแก๊ส LNG และสถานีเติมแก๊ส

7.4 โรงงานบ�าบัดน�้าและผลิต

8. โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ-เอกชน

9. กิจกรรมเพื่อกำรส่งออกทั้งสินค้ำ บริกำรและบริกำรสนับสนุนกำรส่งออก 

10. เกี่ยวกับกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมทำงอำกำศ

5.5 อัตราภาษีในการลงทุน

นโยบายภาษีเป็นไปภายใต้กรอบการปฏิบัติสากลในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิก OECD โดยมี

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับภาษีของประเทศฟิลิปปินส์ที่ส�าคัญคือพระราชบัญญัติสาธารณรัฐที่ 8424 หรือพระราชบัญญัติ

ประมวลสรรพากรแห่งชาติปี 1997 แบ่งเป็น 6 ภาษีหลักคือ

1. ภาษีเงินได้ (Income Tax) 

2. ภาษีอสังหาริมทรัพย์และมรดก (Estate and Donor’s tax)
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3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

4. ภาษีตามสัดส่วนร้อยละ (Percentage Tax)

5. ภาษีสรรพสามิต (Excise tax)

6. ภาษีอากรแสตมป์ (Documentary stamp Tax)

อัตรำกำรจัดเก็บภำษีเงินได้ในประเทศฟิลิปปินส์

ภำษีเงินได้นิติบุคคล ค�านวณจากฐานภาษีต่างกันตามประเภทนิติบุคคล 

• นิติบุคคลในประเทศ (Domestic Corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนตามกฎหมายของฟิลิปปินส์  

ค�านวณภาษีเงินได้จากฐานเงินได้สุทธิ (Net Income) ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก

• นิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีถ่ินที่อยู่ในฟิลิปปินส์ (Resident Foreign Corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียน 

ในต่างประเทศภายใต้กฎหมายของต่างประเทศและเข้ามาด�าเนนิกิจการในฟิลปิปินส์ (อาท ิสาขาของส�านกังานใหญ่ในต่างประเทศ)  

ค�านวณภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ (Net Income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟิลิปปินส์

• นิติบุคคลต่างประเทศทีม่ไิด้มถีิน่ทีอ่ยูใ่นฟิลปิปินส์ (Non-resident Foreign Corporation) หมายถงึ กจิการทีจ่ดทะเบยีน 

ในต่างประเทศภายใต้กฎหมายของต่างประเทศและมิได้เข้ามาด�าเนินกิจการในฟิลิปปินส์ ค�านวณภาษีจากฐานรายได้รวม  

(Gross Income) ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในฟิลิปปินส์ เช่น เงินปันผล ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าบริการต่างๆ โดย 

หักภาษี ณ ที่จ่าย 

ประเภทภำษี

อัตรำภำษีนิติบุคคล 

ในประเทศ/ นิติบุคคล

ต่ำงประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ใน

ฟิลิปปินส์

อัตรำภำษีนิติบุคคล 

ต่ำงประเทศที่มิได้มีถิ่นที่อยู่

ในฟิลิปปินส์

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั่วไป (Taxable income) 30% 30%

ดอกเบี้ยเงินฝาก/ 

เงินค่าธรรมเนียมและกองทุน (Interest on Deposits/ 

Yield of Substitutes, Trust Funds, Royalties)

20% 35%

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากของบริษัทนิติบุคคล 

ในประเทศสกุลเงินต่างประเทศ (Interest Income

under Foreign Currency Deposit )

7.5% ไม่ระบุ เนื่องจากภาษ ี

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เพียง

นิติบุคคลในประเทศ



124 | คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส์

ประเภทภำษี

อัตรำภำษีนิติบุคคล 

ในประเทศ/ นิติบุคคล

ต่ำงประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ใน

ฟิลิปปินส์

อัตรำภำษีนิติบุคคล 

ต่ำงประเทศที่มิได้มีถิ่นที่อยู่

ในฟิลิปปินส์

เงินปันผลจากนิติบุคคลในประเทศ

(Dividends from Domestic Corporation)

ไม่ระบุ 15% / 35%

(15% หากประเทศนิติบุคคล

ต่างประเทศมีกฎหมายเอื้อ

การลดหย่อนภาษี)

ดอกเบีย้เงนิกู้ต่างประเทศ (Interest on Foreign Loans) ไม่ระบุ 20%

ก�าไรจากการขายหุ้นของบริษัทที่ไม่อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ หากน้อยกว่า 100,000 เปโซ

(Gains on sales of stocks not traded in the Stock 

Exchange)

5% 5%

ก�าไรจากการขายหุ้นของบริษัทที่ไม่อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์หากมากกว่า 100,000 เปโซ

 (Gains on sales of shares not traded in the 

Stock Exchange)

10% 10%

ก�าไรจากการขายหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

(Gains on sales of shares listed in the Stock 

Exchange)

0.5% ของราคาขายรวม 

(Gross Selling Price)

0.5% ของราคาขายรวม 

(Gross Selling Price)

ภาษีรายได้นิติบุคคลต่างชาติขั้นต�่า

(Minimum Corporate Income Tax)

2% รายได้รวม ไม่ระบุ

ทั้งนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศยังต้องค�านวณภาษีต่างกันตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ อัตรำภำษี ฐำนกำรค�ำนวณภำษี

สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล

ที่ไม่แสวงหาก�าไร

10% เงินได้พึงประเมิน  (Taxable Income)

บริษัทที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ PEZA

5% รายได้รวม (Gross Income)



คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในฟิลิปปินส ์| 125 

ประเภทธุรกิจ อัตรำภำษี ฐำนกำรค�ำนวณภำษี

ชาวต่างด้าวผู้ครอบครอง/ ผู้ให้เช่าเครื่องบิน 

รวมถึงเครื่องยนต์และอุปกรณ์

7.5% รายได้จากการให้เช่ายืมในประเทศ

ชาวต่างด้าวผู้ครอบครองเรือตามการขึ้นทะเบียน

กับองค์การอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

4.5% รายได้จากการให้เช่ายืมในประเทศ

ชาวต่างด้าวผู้ครอบครอง ผู้ให้เช่า ผู้จัดจ�าหน่าย

ธุรกิจภาพยนตร์

25% รายได้รวม (Gross Income) ในประเทศ

บริษัทขนส่งต่างชาติทางเรือและทางอากาศ 2.5% ใบเรียกเก็บเงินเบื้องต้น 

(Gross billing) ในประเทศ

หน่วยธุรกิจการจัดการเงิน

นอกประเทศ (OBUs) และหน่วยธุรกิจเงินฝาก

สกุลเงินต่างประเทศ (FCDUs)

10%

32% 

10% ของเงินได้พึงประเมินรวม (Gross  

Taxable Income) ของทุกธุรกรรมเงินสกุล 

ต่างประเทศ และ 32% ของเงินได้พึงประเมิน    

(Taxable Income) ของธุรกรรมอื่น 

นอกเหนือธุรกรรมเงินสกุลต่างประเทศ

ศูนย์ส่วนกลางปฏิบัติงานระดับภูมิภาค

(Regional Operating Headquarters)

10% เงินได้พึงประเมิน (Taxable Income)

บุคคลผู้เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางเทคนิค 

บริหารจัดการ

30% 30%

ภาษีเงินได้บุคำคำลธรรมดา        
ฟิลิปปินส์ได้เริ่มประกาศใช้โครงการปฏิรูปภาษีเพ่ือผลักดันเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียม (Tax Reform for 

Acceleration and Inclusion (RA10963): TRAIN) ซ่ึงมีเป้าหมายให้ระบบภาษีง่าย ยุติธรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ 

รองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของฟิลิปปินส์ โดยเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2561 ได้เร่ิมมีผลบังคับใช้  

โดยกฎหมายการปฏิรูปภาษีมีข้อน่าสนใจที่ส�าคัญ ดังนี้ 

กำรลดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ยกเว้นส�ำหรับผู้มีรำยได้สูง

กฎหมายใหม่ระบุว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต�่ากว่า 250,000 เปโซต่อปี ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

และผู้ที่มีรายได้มากกว่านั้น (ยกเว้นกลุ่มที่รวยที่สุด) จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่ต�่าลงตั้งแต่ร้อยละ 15-30  

ภายในปี 2566 ซึ่งผู้ที่มีรายได้มากกว่า 8 ล้านเปโซต่อปี ยังต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 32-35

เริ่มตั้งแต่ปี 2561-2565 เป็นต้นไป ผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีในฟิลิปปินส์จะเสียภาษีในอัตราดังต่อไปนี้
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ตำรำงอัตรำภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของฟิลิปปินส์ในปี 2561-2565

รำยได้ที่ต้องเสียภำษี (เปโซ) อัตรำภำษี

0-250,000 ร้อยละ 0

มากกว่า 250,000-400,000 ร้อยละ 20 ของส่วนที่เกิน 250,000 เปโซ

มากกว่า 400,000-800,000 30,000 เปโซ + ร้อยละ 25 ของส่วนที่เกิน 400,000 เปโซ 

มากกว่า 800,000-2,000,000 130,000 เปโซ + ร้อยละ 30 ของส่วนที่เกิน 800,000 เปโซ 

มากกว่า 2,000,000-8,000,000 490,000 เปโซ + ร้อยละ 32 ของส่วนที่เกิน 2,000,000 เปโซ 

มากกว่า 8,000,000 2,410,000 เปโซ + ร้อยละ 35 ของส่วนที่เกิน 8,000,000 เปโซ 

วิธีกำรจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล

แบบฟอร์มภาษีเงินที่เกี่ยวข้องมี 4 ประเภทหลัก คือ

1. Annual Income Tax Return for Corporations and partnerships - เลขที่ 1702

2. Quarterly Income Tax Return for Corporations and Partnerships - เลขที่ 1702Q

3. Improperly Accumulated Earnings Tax Return - เลขที่ 1704 

4. Account Information Form - เลขที่ 1702AIF

ระยะเวลำยื่นเสียภำษี

บริษัทอาจยื่นแบบฟอร์มขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยึดตามวันปฏิทินหรือปีงบประมาณ แต่ต้องยื่นภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด ดังนี้

• ส�าหรับไตรมาส 1, 2 และ 3 ต้องยื่นภายใน 60 วันหลังจากหมดไตรมาสนั้นๆ 

• ส�าหรับไตรมาสสุดท้ายต้องยื่นภายในวันที่ 15 เมษายน หรือภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ 4 ของปีภาษี

ทั้งนี้ ผู้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมีหน้าท่ีต้องจ่ายภาษี เมื่อยื่นแบบขอคืนภาษีและหากภาษีเงินได้มีมูลค่าเกิน 2,000 

เปโซ อาจสามารถแบ่งช�าระได้ใน 2 งวด โดยครึ่งแรกช�าระในวันที่ยื่นแบบฟอร์ม และงวดที่ 2 จ่ายในวันที่ 15 กรกฎาคม
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ภาษีอสังหาริมทรัพย์และมรดก (Estate and Donor’s tax)
อัตรำกำรจัดเก็บภำษีประเภทอสังหำริมทรัพย์

ประเภทภำษี อัตรำร้อยละ

ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ 

Capital Gains Tax 

6% ของราคาขาย หรอืราคาตลาด หรอืราคาตามท้องท่ีแล้วแต่ราคาใด 

จะสูงกว่า

ภาษีการโอนทรัพย์สิน

Transfer Tax

0.25-0.75% ของราคาขาย หรือราคาตลาด หรือราคาตามท้องที ่

แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

ภาษีอากรแสตมป์

Documentary Stamps Tax (DST)

0.15% ของราคาขาย หรือราคาตลาด หรือราคาตามท้องที่แล้วแต่

ราคาใดจะสูงกว่า

ตัวอย่ำง : กำรค�ำนวณภำษีในกำรโอนที่ดินสมมุติ

มูลค่ำที่ดิน 388 ล้ำนเปโซ โดยมีรำคำขำยสูงกว่ำรำคำตลำดและรำคำตำมท้องที่

ประเภทภำษี อัตรำร้อยละ อัตรำ มูลค่ำที่ต้องจ่ำย (เปโซ)

ภาษีรายได้จากเงินทุน ผู้ขาย 6% ของราคาขาย 23,280,000

อากรแสตมป์ ผู้ซื้อ 1.5% ของราคาขาย 5,820,000

ภาษีการโอน ผู้ซื้อ 0.75% ของราคาขาย 2,910,000

อัตรำกำรจัดเก็บภำษีอสังหำริมทรัพย์และมรดก (Estate and Donor’s tax)

ภำษีมรดก 

ตามมาตรา 84 ภาษีมรดกจะมีการประเมินและเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ราคาสินทรัพย์หักค่าใช้จ่ายที่กฎหมาย

อนุญาตให้ลดหย่อนได้) ในอัตราเดียวกันทั้งชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติ ตามตารางดังนี้

มูลค่ำสินทรัพย์ ภำษี

น้อยกว่า 200,000 เปโซ ยกเว้นภาษี

200,000-500,000 เปโซ 5% ของส่วนเกิน 200,000 เปโซ 

500,000-2,000,000 เปโซ 15,000 + 8% ของส่วนที่เกิน 500,000 เปโซ

2,000,000-5,000,000 เปโซ 135,000 + 11% ของส่วนที่เกิน 2,000,000 เปโซ
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มูลค่ำสินทรัพย์ ภำษี

5,000,000-10,000,000 เปโซ 465,000 + 15% ของส่วนที่เกิน 5,000,000 เปโซ

มากกว่า 10,000,000 เปโซ 1,215,000 + 20% ของส่วนที่เกิน 10,000,000 เปโซ

ภาษีเงินรางวัล/ ของขวัญ
ตามมาตรา 98 ภาษีเงินรางวัล/ ของขวัญจะเก็บเมื่อมีการส่งมอบให้กับบุคคลธรรมดาทั้งท่ีเป็นพลเมืองและ 

ไม่ใช่พลเมืองชาวฟิลิปปินส์ และไม่ว่าทรัพย์สินน้ันจะเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้  

อัตราการเก็บภาษี แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1. อัตราการเก็บภาษีการรับของขวัญทั่วไป โดยจะค�านวณจากมูลค่าของขวัญสุทธิตลอดปีปฏิทิน 

มูลค่ำของขวัญ อัตรำภำษี

ไม่เกิน 100,000 เปโซ ยกเว้นภาษี

100,000-200,000 เปโซ 2% ของส่วนที่เกิน 100,000 เปโซ

200,000-500,000 เปโซ 2,000  + 4% ของส่วนที่เกิน 200,000 เปโซ

500,000-1,000,000 เปโซ 14,000 + 6% ของส่วนที่เกิน 500,000 เปโซ

1,000,000-3,000,000 เปโซ 44,000 + 8% ของส่วนที่เกิน 1,000,000 เปโซ

3,000,000-5,000,000 เปโซ 204,000 + 10% ของส่วนที่เกิน 3,000,000 เปโซ

5,000,000-10,000,000 เปโซ 404,000 + 12% ของส่วนที่เกิน 5,000,000 เปโซ

เกิน 10,000,000 เปโซ 1,040,000 + 15% ของส่วนที่เกิน 10,000,000 เปโซ

2. อตัราการเกบ็ภาษกีารรบัของขวญัคนแปลกหน้า โดยก�าหนดให้ผูบ้รจิาคของขวญัต้องเสยีภาษร้ีอยละ 30 ของมลูค่า

ของขวัญรวม โดยมีนัยยะครอบคลุมบุคคลผู้บริจาคของขวัญดังนี้

• ผู้ที่ไม่นับเป็นพี่น้อง คู่สมรส บรรพบุรุษ หรือผู้สืบเชื้อสาย

• ผู้ที่ไม่นับเป็นญาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกันภายใน 4 รุ่น 
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ภาษีมูลคำ่าเพิ่ม (VAT)
กำรยกเลิกกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำบำงรำยกำร 

โดยทั่วไปแล้ว สินค้าและบริการที่จ�าหน่ายในฟิลิปปินส์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 12 แต่ในกฎหมายฉบับนี้  

ยงัมสีนิค้าและบรกิารส่วนหนึง่ทีม่กีารยกเว้นภาษมีลูค่าเพิม่ รายการสนิค้าทีต้่องยกเว้นการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ให้เหลอืน้อยลง 

นั่นหมายถึงมีสินค้าบางรายการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เช่น น�้ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิน

ส�าหรบัผูป้ระกอบการท้องถ่ินไม่ต้องจ่ายภาษมีลูค่าเพิม่กรณขีายสนิค้าหรอืบรกิารให้กบับริษทัทีจ่ดทะเบียนใน PEZA 

(Philippines Economic Zones Authority) ซ่ึงหลักการข้อนี้อาจยังไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากขัดแย้งกับกฎหมาย 

PEZA และค�าสั่งของกฤษฎีกา

ตามกฎหมายพระราชบญัญตัทิี ่RA 7716 ก�าหนดให้บคุคลใดทีท่�าการค้าขาย/ การค้าต่างตอบแทน/ การแลกเปลีย่น/

การให้เช่าสินค้าหรือทรัพย์สิน รวมถึงสินค้าน�าเข้าต้องเข้าข่ายเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะจัดเก็บจากธุรกรรมการค้าทั้งการค้าขาย/ ให้เช่าสินค้าประเภททรัพย์สินรวมถึงการค้าขาย/ 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการทุกรายการที่อัตราร้อยละ 10 บวกอีกร้อยละ 2 เป็นภาษีให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินของ

ราคาขายรวม รวมเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 12

ผู้ท่ีต้องจดทะเบียนผู้เสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตามกรอบกฎหมายภาษีมาตราที่ 109 ก�าหนดให้บุคคลที่ต้องจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อ

• สร้างรายได้จากยอดขายรวม (Gross Sales) หรือจากใบเสรจ็รบัเงนิ (Receipts) เกนิ 1,500,000 เปโซ ภายในระยะเวลา  

12 เดือนที่ผ่านมา หรือ

• มีหลักฐานที่คาดได้ว่าจะสร้างรายได้เกิน 1,500,000 เปโซ ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า  

ผูท้ีไ่ด้รบักำรยกเว้นเสยีจำกภำษมีลูค่ำเพ่ิม การจ�าหน่ายสนิค้าต่อไปน้ี ยกเว้นจากการเสยีภาษมูีลค่าเพิม่ทีอ่ตัราร้อยละ 0

• การค้าขายสินค้าเพื่อการส่งออก

• การขายสินค้าให้กับชาวต่างชาติในฟิลิปปินส์เพ่ือประกอบ/ ผลิต และส่งต่อให้กับพลเมืองชาวฟิลิปปินส์  

โดยจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของธนาคารกลางฟิลิปปินส์

• การขายให้กับบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษหรือมีข้อตกลงระหว่างประเทศ

กำรยื่นแบบแสดงกำรเสียภำษีมูลค่ำเพิ่ม ผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นหนังสือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน  

(แบบฟอร์ม BIR Form 2550) ภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือนนั้นๆ และจะต้องยื่นแบบแสดงขอคืนภาษีรายไตรมาส (BIR Form 

No. 2550Q) ภายใน 25 วันหลังปิดงบบัญชีรายไตรมาส 
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ภาษีสรรพสามิต (Excise tax) 
ภำษสีรรพสำมติ  ได้แก่ ภาษเีฉพาะทีเ่รยีกเก็บจากการจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิารบางประเภท ซึง่อาจก่อให้เกดิผลเสยี

ต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี รวมถึงสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย และมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ  

มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีที่จัดเก็บ ซึ่งจะท�าให้ราคารถยนต์ที่จ�าหน่ายในฟิลิปปินส์เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตของรถบรรทุกและรถไฟฟ้า

อตัราภาษรีถยนต์ใหม่ข้ึนอยูก่บัราคาขายรถยนต์สทุธขิองผูผ้ลิตหรอืผู้น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ โดยอตัราภาษสีรรพสามติ 

ส�าหรับรถยนต์แสดงในตาราง

ตารางอัตราภาษีสรรพสามิตส�าหรับรถยนต์ในปี 2561

รำคำขำยสุทธิของผู้ผลิตหรือผู้น�ำเข้ำ อัตรำภำษี

ต�่ากว่า 600,000 เปโซ 4%

600,000-1,000,000 เปโซ 10%

1,000,000 เปโซ-4,000,000 เปโซ 20%

4,000,000 เปโซขึ้นไป 50%

ภำษีอำกรแสตมป์ (Documentary stamp Tax)

รำยกำร อัตรำอำกรแสตมป์

สัญญาการกู้เงิน 1.50 เปโซ ต่อมูลค่าในสัญญา 200 เปโซ

การออกหุ้น 2 เปโซ ทุกมูลค่าตราหน้าหุ้น 200 เปโซ

หนังสือสัญญาซื้อขาย การจัดส่ง การซื้อขายหุ้น 1.50 เปโซ ต่อมูลค่าในสัญญา 200 เปโซ

ใบแสดงผลก�าไร หรอืผลประโยชน์ของสินทรพัย์หรอืการสะสมทนุ 0.50 เปโซ ต่อมูลค่าผลก�าไร 200 เปโซ

เช็คธนาคาร ดราฟต์ เงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย 1.50 เปโซ

ตราสารหนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์ที่ออกโดย

รัฐบาล สิ่งทดแทนเงินฝาก เงินฝากที่มีดอกเบี้ย

0.30 เปโซ ต่อมูลค่าในสัญญา 200 เปโซ

การออกใบรับตั๋วแลกเงิน 0.30 เปโซ ต่อมูลค่าในสัญญา 200 เปโซ

ตั๋วแลกเงินจากต่างประเทศ (Letter of Credit) 0.30 เปโซ ต่อมูลค่าในสัญญา 200 เปโซ
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รำยกำร อัตรำอำกรแสตมป์

กรมธรรม์ประกันชีวิต 0.50 เปโซ ต่อมูลค่ากรมธรรม์ 200 เปโซ

กรมธรรม์ประกันทรัพย์สินและอื่นๆ 0.50 เปโซ ต่อมูลค่ากรมธรรม์ 4 เปโซ

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่จ่ายผลตอบแทนเป็นรายปี 1.50 เปโซ ต่อมูลค่ากรมธรรม์ 200 เปโซ

ใบรับประกัน/ หนังสือรับรองโดยนายทะเบียน (Notary  

Public)/ ศุลกากรและนักส�ารวจทางทะเล 
15 เปโซ

ใบเสร็จคลังสินค้า 15 เปโซ

ใบขนสินค้าหรือใบเสร็จ (Bill of Lading) 1 เปโซ หากสินค้ามีมูลค่า 100-1,000 เปโซ 

10 เปโซ หากสินค้ามีมูลค่าเกิน 1,000 เปโซ

หนังสือมอบฉันทะ 15 เปโซ

หนังสือมอบอ�านาจให้ทนาย 5 เปโซ

สัญญาเช่าและจัดจ้าง 3 เปโซ ส�าหรับมูลค่าในสัญญา 2,000 เปโซแรก และ 

1 เปโซ ส�าหรับมูลค่า 1,000 เปโซต่อๆ ไป

สัญญาจ�านอง 20 เปโซ ส�าหรับมูลค่าในสัญญา 5,000 เปโซ และ 

10 เปโซ ส�าหรับมูลค่า 5,000 เปโซต่อๆ ไป

สัญญาขายบ้านและโอนกรรมสิทธิ์ 15 เปโซ ต่อมูลค่าในสัญญา 1,000 เปโซ

ภาษีเงินได้พิเศษ (Special Income Tax)
กิจการที่ตั้งอยู่ในเขต Ecozone, Subic Bay Freeport and Special Economic Zone และ Clark Special 

and Economic Zone ที่ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอาจเลือกช�าระภาษีในอัตราพิเศษ คือ ร้อยละ 5 ของรายได้รวม (Gross 

Income) แทนการช�าระภาษีในระบบปกติ 

ภาษีจากการโอนก�ไรออกนอกประเทศ (Profit Remittance Tax)
โดยทั่วไป การโอนก�าไรออกนอกประเทศของกิจการต่างชาติในฟิลิปปินส์ (ยกเว้นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของ PEZA) ต้องช�าระภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของเงินโอน โดยไม่หักค่าลดหย่อนใดๆ

ภาษีศุลกากร (Customs Duty)
ภาษีศุลกากรเรียกเก็บสินค้าที่น�าเข้ามาในฟิลิปปินส์ อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับการจัดหมวดหมู่และ 

ประเทศแหล่งก�าเนิดของสินค้าท่ีน�าเข้า ถ้าสินค้าท่ีมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของแกตต์ (GATT) หรือสมาชิกอาเซียน  

จะมีการจัดเก็บภาษีภายใต้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกด้วยกัน
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5.6 ข้อมูลด้านแรงงาน

ในประเทศฟิลิปปินส์การจัดการแรงงานอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (Department of 

Labor and Employment หรอืรูจ้กัในนาม DOLE) โดยสามารถแบ่งกฎหมายด้านแรงงานของฟิลิปปินส์ออกเป็น 7 ส่วนหลกั  

ได้แก่

1. กฎหมายก่อนการจ้างงาน (Pre-employment)

2. กฎหมายการวางแผนแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (HRD Program)

3. กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน (Conditions of Employment)

4. กฎหมายประกันสังคมและการคุ้มครองสุขภาพ (Health, Safety and Social Welfare)

5. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งนายจ้างลูกจ้าง (Labor Relations)

6. กฎหมายหลังการจ้างงาน (Post-employment)

7. บทบัญญัติท้าย รวมถึงบทลงโทษ (Transitory and Final Provisions)

หน่วยงำน/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำน 

1. กลุม่หน่วยงำนกำรก�ำกับควบคมุแรงงำน/ กำรจ้ำงงำน กระทรวงแรงงานและการจ้างงานของฟิลปิปินส์ยงัแบ่งกลุม่ 

การจัดการดูแลแรงงานตามลักษณะของงานออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

• แรงงานทัว่ไป (Worker) ซึง่อยู่ภายใต้การดูแลก�ากบัของส�านกัการจดัหางาน (Bureau of Employment Services) 

• แรงงานประมง (Seaman) ภายใต้การดูแลก�ากับของคณะกรรมการก�ากับแรงงานประมงแห่งชาติ (National 

Seamen Board)

• แรงงานในต่างประเทศ (Overseas employment) ซึง่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการพฒันาการจ้างงาน 

ในต่างประเทศ (Overseas Employment Development Board)

• แรงงานต่างด้าว (Emigrant) ภายใต้การดแูลก�ากบัของส�านกังานกจิการแรงงานต่างด้าว (Office of Emigrant Affairs) 

2. กลุม่หน่วยงำนกำรวำงแผน/ พฒันำแรงงำนและทรัพยำกรมนษุย์ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานของฟิลปิปินส์

ยังแบ่งกลุ่มการวางแผนพัฒนาจัดการแรงงานออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

• คณะกรรมการส�านักเลขาธิการแรงงานและการจ้างงาน (Council Secretariat) 

• ส�านักงานการวางแผนและพัฒนาก�าลังคน (Office of Manpower Planning and Development)

• ส�านักงานพัฒนาก�าลังคนระดับภูมิภาค (Regional manpower development offices)

• ส�านักงานพัฒนาแรงงานวิชาชีพ (Office of Vocational Preparation)

• ศูนย์พัฒนาทักษะแรงงานแห่งชาติ (National Manpower Skills Center)

• สภาพัฒนาแรงงานและเยาวชนแห่งชาติ (National Manpower and Youth Council)

• คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม (Industry boards)
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3. กลุ่มหน่วยงำนดูแลกำรก�ำหนดค่ำแรงและเงินเดือน

• ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับค่าจ้างและผลการผลติแห่งชาต ิ(National Wages and Productivity Commission)

• คณะกรรมการก�ากับค่าจ้างและผลการผลิตไตรภาคี (Regional Tripartite Wages and Productivity Boards)

• คณะกรรมการก�ากับค่าตอบแทนโดยพนักงาน (Employees’ Compensation Commission)

ตามประมวลกฎหมายแรงงานแห่งประเทศฟิลปิปินส์ (Labor Codes of the Philippines) เล่มที ่3 กฎหมายเกีย่วกบั 

การจ้างงาน (Conditions of Employment) ระบุรายละเอียดตามหัวข้อหลักโดยสังเขปดังนี้

ชั่วโมงกำรท�ำงำน

ส�าหรับแรงงานทั่วไปก�าหนดให้ท�างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (ระยะเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง) ระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน   

ยกเว้นข้าราชการพลเรอืน (Government Employees) พนกังานระดับผู้บริหาร (Managerial Employees) พนกังานภาคสนาม  

(Field Personnel) การจ้างงานตามผลงาน งานลักษณะผู้ช่วยเลขาส่วนบุคคล สมาชิกในครอบครัวที่ท�างานในฐานะ 

เป็นผู้พึ่งพา แม่บ้าน (Domestic Helpers) 

ส�าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขและดูแลสุขภาพรวมถึงแพทย์ วิชาชีพพยาบาล เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่ท�างานใน 

เขตเมอืงทีม่ปีระชากรมากกว่า 1 ล้านคน หรอืในโรงพยาบาล/ คลนิกิทีม่เีตยีงผูป่้วยมากกว่า 100 เตยีง หากมคีวามจ�าเป็นต้อง

ท�างานเกินก�าหนดติดต่อกัน 6 วัน 48 ชั่วโมง ก�าหนดให้จ่ายค่าจ้างชดเชยที่อัตราเพิ่มจากฐานเงินเดือนร้อยละ 30  

กำรท�ำงำนล่วงเวลำ 

• หากท�างานเกิน 8 ชั่วโมงในวันท�างานปกติ ลูกจ้างต้องได้รับค่าล่วงเวลาที่ร้อยละ 25 จากอัตราค่าจ้างปกติ  

• หากท�างานเกิน 8 ชั่วโมงในวันหยุดรายสัปดาห์ของลูกจ้าง ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมอย่างน้อยร้อยละ 30  

จากอัตราการจ้างงานปกติ

• หากมีการท�างานกะกลางคืนในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมท่ีร้อยละ 10 จากอัตรา

การจ้างงานปกติ

วันหยุดรำยสัปดำห์

ก�าหนดวนัพกัผ่อน 1 วนั หลงัท�างานติดต่อกนั 6 วนั โดยสามารถตกลงวนัหยดุรายสปัดาห์กบัลกูจ้าง ทัง้นี ้ต้องเคารพ

สิทธิการเลือกวันหยุดรายสัปดาห์ของลูกจ้างหากเป็นเหตุผลเกี่ยวกับศาสนา

วันหยุดและค่ำจ้ำงชดเชยกำรท�ำงำนในวันหยุด

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทางการ 12 วนั วนัหยดุทางการพเิศษซึง่ขึน้อยูก่บัการก�าหนดของรฐัตามแต่กรณใีนแต่ละปีประมาณ 3-8 วัน 

• หากเป็นการท�างานในวนัหยดุรายสปัดาห์ของลกูจ้าง ลูกจ้างต้องได้รบัค่าจ้าง 1 วนัท�างานทีอ่ตัราการจ้างงานชดเชย

อย่างน้อยร้อยละ 30 จากอัตราการจ้างงานปกติ (ร้อยละ 130)

• หากเป็นการท�างานในวันหยุดทางการพิเศษ ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้าง 1 วัน และค่าจ้างชดเชยอย่างน้อยร้อยละ 30 

จากอัตราการจ้างงานปกติ (ร้อยละ 130)
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• หากเป็นการท�างานในวันหยุดทางการพิเศษซึ่งทับซ้อนกับวันหยุดรายสัปดาห์ของลูกจ้าง ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้าง

เพิ่มเติมอย่างน้อยร้อยละ 50 จากอัตราการจ้างงานปกติ (ร้อยละ 150)

• หากเป็นการท�างานในวันหยดุนกัขตัฤกษ์ทางการ ลกูจ้างต้องได้รบัค่าจ้างอกีเท่าตวัจากอตัราการจ้างงานปกต ิ(ร้อยละ 200)

• วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางการพื้นฐานที่ผู้จ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแม้มีการท�างาน ได้แก่ 

 - วันปีใหม่ 

 - Maundy Thursday

 - Good Friday

 - วันที่ 9 เมษายน

 - วันที่ 1 พฤษภาคม

 - วันที่ 12 มิถุนายน

 - วันที่ 4 กรกฎาคม 

 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 

 - วันที่  25 และ 30 ธันวาคม

 - วันที่ก�าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามกฎหมาย

วันหยุดรำยปีหลังผ่ำนกำรท�ำงำน

ลูกจ้างที่ท�างานมากกว่า 1 ปีมีสิทธิวันหยุดรายปีจ�านวน 5 วัน โดยไม่หักเงินเดือน

ค่ำจ้ำงแรงงำน

• แรงงานขัน้ต�า่ขึน้กับเขตการจ้างงาน ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับค่าจ้างและผลการผลติไตรภาครีะดบัภมิูภาค  

(Regional Tripartite Wages and Productivity Board) ซึ่งก�าหนดอัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

• ก�าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดหรือเช็ค จ่าย 2 รอบต่อ 1 เดือน โดยไม่มีการหักค่าประกัน ค่าชดเชยความเสียหาย 

ค่าลดหย่อนทุกประเภทจากเงินค่าจ้างยกเว้นค่าสหภาพแรงงานหรือค่าประกันสุขภาพ

กฎหมายประกันสังคำมและการคำุ้มคำรองสุขภาพ 
หน่วยงำน/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำน 

1. คณะกรรมการก�ากับค่าตอบแทนพนักงาน/ ลูกจ้าง (Employee Compensation Commission)

2. ส�านักงานดูแลระบบสวัสดิการประกันสังคมพนักงาน/ ลูกจ้าง (Social Security System หรือ SSS)  

3. ส�านักงานดูแลระบบสวัสดิการประกันสังคมข้าราชการพลเรือน (Government Service Insurance System 

หรือ GSIS) 

ตามประมวลกฎหมายแรงงานแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Labor Codes of the Philippines) เล่มที่ 4  

กฎหมายประกันสังคมและการคุ้มครองสุขภาพ (BOOK FOUR HEALTH, SAFETY AND SOCIAL WELFARE BENEFITS) 
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กำรคุ้มครองสุขภำพและกำรรักษำพยำบำล

• ก�าหนดให้นายจ้างจัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานหนึ่งส่วน

• หากมีการจ้างงานระหว่าง 50-200 คน ก�าหนดให้มีสถานพยาบาลเบื้องต้นพร้อมยาและการดูแลสุขภาพช่องปาก

เบือ้งต้นโดยพยาบาลวิชาชพี หากสถานทีไ่ม่มีความเส่ียงต่ออนัตรายสามารถทดแทนพยาบาลวชิาชพีด้วยการจดัสรรบคุลากร

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

• หากมีการจ้างงานระหว่าง 200-300 คน ก�าหนดให้มคีลินกิฉกุเฉนิพยาบาลวชิาชพี แพทย์นอกเวลา และทนัตแพทย์

นอกเวลา

• หากมีการจ้างงานเกิน 300 คนข้ึนไป ก�าหนดให้มีโรงพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ แพทย์ และ

ทันตแพทย์ โดยต้องมีเตียงผู้ป่วย 1 เตียงต่อจ�านวนพนักงาน 100 คน

ในกรณีที่นายจ้างท�าข้อตกลงกับโรงพยาบาลในการคุ้มครองดูแลสุขภาพได้ทันทีหากมีกรณีจ�าเป็น นายจ้างไม่จ�าเป็น

ต้องจัดสรรโรงพยาบาลหรือคลินิกฉุกเฉินในสถานที่ท�างาน

กองทุนประกันสังคมแห่งชำติ (The State Insurance Fund)

• โดยนายจ้างให้นับจากวันแรกของการเปิดด�าเนินกจิการ และลกูจ้างให้นบัจากวนัแรกของการท�างาน และทัง้ 2 ฝ่าย

ต้องลงทะเบียนกับระบบส�านักงานดูแลระบบสวัสดิการประกันสังคมพนักงาน/ ลูกจ้าง SSS

• กองทุนประกันสังคมไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะได้รับบาดเจ็บถึงพิการหรือเสียชีวิต อันเกิด

จากความตั้งใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างเอง

• กองทุนประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีกรณีบาดเจ็บถึงพิการหรือเสียชีวิตของลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะจาก

อุบัติเหตุโดยบุคคลที่สาม 

กำรจ่ำยเงินเบี้ยประกันสังคม (Contributions)

• ก�าหนดให้ลูกจ้างจ่ายเบ้ียประกันสังคมทุกวันสุดท้ายของเดือนตลอดช่วงระยะเวลาสัญญาการจ้างงานท่ีร้อยละ 1  

ของเงินเดือน

• ก�าหนดให้มีการพิจารณาปรับอัตราการจัดเก็บเบี้ยประกันสังคมหากมีการปรับเพิ่มความเสี่ยง

• นายจ้างจ่ายเบ้ียประกนัสงัคมสมทบโดยไม่มกีารหกัจากเงินเดือนลกูจ้าง และสามารถหยดุการจ่ายเบีย้ประกันสงัคมสมทบ 

ในเดือนสุดท้ายที่มีการจ้างงาน หรือจ่ายเงินเดือนแก่ลูกจ้าง หรือจากการยุติการจ้างงานจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

• ตามมาตราที่ 200 หากลูกจ้างเจ็บถึงพิการหรือเสียชีวิตอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้าง 

ด้านมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท�างาน ก�าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมท่ีร้อยละ 25 ของจ�านวน 

เงินสะสมของลูกจ้าง

แผนบ�ำนำญ

• บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากแผนประกันสังคม ก�าหนดนายจ้างและลูกจ้างอายุไม่เกิน 60 ปี ให้มีการจ่าย 

เบี้ยเงินประกันสังคม โดยลูกจ้างสามารถได้รับสิทธิเงินบ�านาญเกษียณอายุหรือเงินประกันชีวิตหลังอายุ 60 ปีขึ้นไป 
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เงินสงเครำะห์กำรเจ็บป่วย (Medical Benefits)

ก�าหนดให้ลูกจ้างสามารถได้รับคุ้มครองทันทีหลังการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บโดยกองทุนประกันสังคม

• โดยผู้ก�าหนดรายชื่อหรือเปลี่ยนสถานที่พักฟื้น โรงพยาบาล แพทย์ตามความเหมาะสม

• หากลูกจ้างไม่ยื่นผลการตรวจสุขภาพตามก�าหนด กองทุนประกันสังคมสามารถหยุดการจ่ายประกันค่ารักษาได้

• ค่ารกัษาพยาบาลต้องไม่เกนิราคากลางค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลทัว่ไปตามก�าหนดในประมวลพระราชบญัญตัิ 

611 หรือ Philippine Medical Care Act of 1969

• ก�าหนดให้กองทุนประกันสังคมจัดสรรการให้บริการการรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในกรณีทุพพลภาพ

เงินชดเชยทุพพลภาพ (Disability Benefits)
ทุพพลภำพชั่วครำว

• ก�าหนดให้ลูกจ้างทุพพลภาพชั่วคราวได้รับเงินชดเชยร้อยละ 90 ของค่าเงินเดือนเฉลี่ยเครดิตต่อวัน เป็นระยะเวลา 

ต่อเนือ่งไม่เกนิ 120 วนั โดยค่าเฉลีย่รายวนัดังกล่าวต้องอยู่ระหว่าง 10-90 เปโซต่อวนั ตามมาตราที ่19 ของระเบียบ Presidential  

Decree No. 850

ทุพพลภำพถำวร

• กรณีลูกจ้างทุพพลภาพถาวร กองทุนประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยจ�านวนเท่ากับเงินชดเชย 10 เดือน รวมค่าชดเชย

เพิ่มอีกร้อยละ 1 ตามจ�านวนบุตร (สูงสุดไม่เกิน 5 คนนับจากบุตรคนเล็กสุด) 

• โดยจ่ายติดต่ออย่างน้อย 5 ปี และจะระงับการจ่ายค่าชดเชยหากลูกจ้างสามารถกลับไปท�างานได้อีกเต็มเวลา หรือ

หายจากความทุพพลภาพ หรือไม่มารายงานตัวตามการนัดหมายของส�านักงานกองทุนประกันสังคมทุกรอบ 1 ปี

โดยแบ่งประเภทลักษณะทุพพลภาพถาวรดังนี้

1. ทุพพลภาพสิ้นเชิง 

• ทุพพลภาพชั่วคราวเกิน 120 วัน สามารถตีความตามบัญญัตินี้

• การสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง 

• การสูญเสียแขน/ ขา หรือข้อเท้าหรือข้อมือทั้ง 2 ข้าง 

• อาการอัมพาตของแขนหรือขาทั้ง 2 ข้าง

• การได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองและมีผลกระทบต่อสติสัมปชัญญะ 

2. ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

โดยผู้ทุพพลภาพถาวรบางส่วนจะได้รับค่าชดเชยทุพพลภาพตามระยะเวลาก�าหนดดังนี้

นิ้วหัวแม่มือ 1 นิ้ว -10 เดือน

นิ้วชี้ 1 นิ้ว -8 เดือน

นิ้วกลาง 1 นิ้ว -6 เดือน

นิ้วนาง 1 นิ้ว -5 เดือน

นิ้วก้อย 1 นิ้ว -3 เดือน
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นิ้วโป้งเท้า 1 นิ้ว -6 เดือน

นิ้วเท้า 1 นิ้ว -3 เดือน

แขน 1 ข้าง -50 เดือน

มือ 1 ข้าง -39 เดือน

เท้า 1 ข้าง -31 เดือน

ขา 1 ข้าง -46 เดือน

หู 1 ข้าง -10 เดือน

หูทั้ง 2 ข้าง -20 เดือน

การได้ยินของหู 1 ข้าง -10 เดือน

การได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง -50 เดือน

ดวงตา 1 ดวง -25 เดือน

  

เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (Death Benefits)

• กรณีลูกจ้างเสียชีวติ กองทนุประกนัสงัคมจ่ายเงนิชดเชยจ�านวนเท่ากบัเงนิเดอืนชดเชย เพ่ิมอกีร้อยละ 10 ต่อบตุรหนึง่คน  

โดยชดเชยจ�านวนสูงสุดไม่เกินบุตร 5 คน เริ่มนับจากบุตรคนเล็ก

• ผู้รับประโยชน์หลักจะได้รับเบี้ยชดเชยเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

• หากไม่มีผู้รับประโยชน์หลักให้จ่ายเบี้ยชดเชยแก่ผู้รับประโยชน์รองเป็นเวลาไม่เกิน 60 เดือน ตามระเบียบ  

Presidential Decree No. 1921

• เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตก�าหนดมีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 15,000 เปโซ 

• เงินค่าจัดงานฌาปณกิจศพที่ 3000 เปโซแก่ลูกจ้างผู้เสียชีวิต

แรงงำนต่ำงด้ำว

• ก�าหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตการท�างานจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (DOLE)

• ก�าหนดให้สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวในกรณีหากไม่สามารถหาแรงงานชาวฟิลิปปินส์ท่ีมีความสามารถเฉพาะ 

ที่ทดแทนได้

• ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนถ่ายโอนต�าแหน่งงานหรือเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่แจ้งต่อกระทรวง หากฝ่าฝืนมีความผิด

• นายจ้างท่ีประสงค์จะขอใบอนญุาตการท�างานต้องแจ้งรายชือ่ของบุคคลต่างด้าว ระบุข้อมูลชือ่ สญัชาติ ทีอ่ยู่ในประเทศ 

และถิ่นที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ ลักษณะการท�างานและข้อมูลสถานะการพักอาศัยในประเทศฟิลิปปินส์

• หากเป็นการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงสามารถออกใบอนุญาตตามค�าร้องของหน่วยงาน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
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ค่าใช้จ่ายส�าหรับการท�าวีซ่า ส�าหรับแรงงานต่างด้าวในฟิลิปปินส์ เป็นดังนี้ 

1. บัตรประจ�ำตัวต่ำงด้ำว I-CARD

บัตรประจ�ำตัวต่ำงด้ำว ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย

I-CARD 1 ปี 50 เหรียญสหรัฐฯ

I-CARD 2 ปี 100 เหรียญสหรัฐฯ

I-CARD 3 ปี 150 เหรียญสหรัฐฯ

2. ใบอนุญำตท�ำงำน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก

ประเภทใบอนุญำตท�ำงำน วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ยื่นขอใบ

อนุญำต
ขอต่ออำยุ

PROVISIONAL WORK PERMIT ส�าหรับชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างการ

รอรับวีซ่าท�างานและใบอนุญาตท�างาน

ระยะยาว 

3 เดือน 4,040

SPECIAL WORK PERMIT: 

COMMERCIAL

ส�าหรับชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้างงาน 

ไม่เกิน 3-6 เดือน

6 เดือน 6440

ALIEN EMPLOYMENT PERMIT ส�าหรับชาวต่างชาติที่ท�างานใน 

ประเทศฟิลิปปินส์ระยะยาวทั่วไปรวมถึง

ประเภทวีซ่า SIRV, SRRV, 9d , 47a

1 ปี 8,000 3,000 

ต่อปี

3. ค่ำใช้จ่ำยค่ำท�ำวีซ่ำท�ำงำนทั่วไป: PRE-ARRANGED EMPLOYEE VISA

ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

พนักงำน: เปโซ

ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

คู่สมรส: เปโซ

ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

ผู้ติดตำมอำยุ 16 ปี: เปโซ

ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

ผู้ติดตำมอำยุ 18 ปี: เปโซ

1 ปี 10,130 8,120 7,870 7,370

2 ปี 17,170 13,960 13,710 13,210

3 ปี 24,210 19,800 19,550 19,050

* หมายเหตุ: ราคาทั่วไปส�าหรับบริษัทที่ไม่ติดในอันดับ TOP 1,000
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4. ค่ำใช้จ่ำยต่ออำยุวีซ่ำท�ำงำนทั่วไป: PRE-ARRANGED EMPLOYEE VISA

ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

พนักงำน: เปโซ

ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

คู่สมรส: เปโซ

ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

ผู้ติดตำมอำยุ 16 ปี: เปโซ

ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำ

ผู้ติดตำมอำยุ 18 ปี: เปโซ

1 ปี 7,060 6,360 6,360 6,360

2 ปี 13,100 11,700 11,700 11,700

3 ปี 19,140 17,040 17,040 17,040

* หมายเหตุ: ราคาทั่วไปส�าหรับบริษัทที่ไม่ติดในอันดับ TOP 1,000

5. กำรท�ำวีซ่ำและใบอนุญำตกำรท�ำงำน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

5.1 วีซ่าส�าหรับพนักงาน แบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก

1) 9G Visa - วีซ่าระยะยาวทั่วไปส�าหรับแรงงานต่างด้าวฝีมือ 

2) 9d Visa - วีซ่าส�าหรับบริษัทจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี  

3) 47 (a) - วีซ่าส�าหรับการจ้างแรงงานของบริษัทที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ส�านักงาน BOI และ PEZA

4) Subic Working Visa - วีซ่าส�าหรับการจ้างแรงงานบริษัทที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ Subic

5) Clark Working Visa - วีซ่าส�าหรับการจ้างแรงงานบริษัทที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ Clark

6) CEZA Working Visa - วีซ่าส�าหรับการจ้างแรงงานบริษัทที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ CEZA

7) RHQ/ROHQ R.A. 8756 Visa - วีซ ่าส�าหรับการจ้างแรงงานของบริษัทประเภทส�านักงานใหญ่  

ศูนย์ส่วนกลางปฏิบัติงานระดับภูมิภาค บริษัทข้ามชาติ

8) PD 1034 Visa - วีซ่าส�าหรับการจ้างแรงงานของบริษัทธุรกิจธนาคารนอกประเทศ (Offshore Banking)

5.2 วีซ่าพิเศษส�าหรับผู้ลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก

1) Special Investors Resident Visa (SIRV) - วีซ่าส�าหรับผู้ลงทุนในประเทศทั่วไป โดยต้องน�าฝากเงินจ�านวน 

ไม่ต�่ากว่า 75,000 เหรียญสหรัฐฯ และต้องลงทุนในแผนธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยั่งยืน

2) SPECIAL VISA FOR EMPLOYMENT GENERATION (SVEG) - วีซ่าส�าหรับผู้ลงทุนระดับสร้างงานในประเทศ  

โดยต้องจ้างงานแรงงานชาวฟิลิปปินส์ขั้นต�่าจ�านวน 10 คน และต้องมีแผนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและมีความยั่งยืน
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5.7 ระบบบัญชี

กฎหมำยและมำตรฐำน

ระบบบัญชีของประเทศฟิลิปปินส์โดยรวมได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากระบบประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต ่

ยคุภายใต้การปกครองของสหรฐัฯ โดยฟิลปิปินส์รายงานการเงนิตามระบบ GAAP ซึง่เป็นระบบมาตรฐานการรายงานการเงนิบญัชสีากล 

ที่มาจากประเทศสหรัฐ รวมทั้งการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามแนวทางรายงานการเงินของประเทศสหรัฐฯ  

ในระยะหลงัฟิลปิปินส์ต้องการให้ระบบการรายงานทางการเงนิภายในประเทศมคีวามเป็นสากลมากขึน้ โดยหนัมาใช้ 

กรอบมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ IAS ในปี 2540 ตามด้วยกรอบมาตรฐานรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ IFRS  

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ RA 9298 (หรือกฎหมายการบัญชีแห่งชาติ) ในปี 2547 มาปรับเป็นพื้นฐานการรายงาน 

บัญชีหลักของประเทศ ดังนี้  

• มาตรฐาน PAS (Philippine Accounting Standard) ตามแนวทางการรายงานของ IAS

• มาตรฐาน PFRS (Philippine Financial Accounting Standards)  ตามแนวทางการรายงานของ IFRS

• มาตรฐาน PFRS for SMEs (Philippine Financial Accounting Standards for Small and Medium Enterprise)  

ซึง่เปน็มาตรฐานการรายงานการเงนิการบญัชสี�าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางการรายงาน

ของ IFRS ที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบัน 

ตามพระราชบัญญัติ RA 9298 สภาวิชาชีพบัญชีฟิลิปปินส์ (PICPA) แบ่งกลุ่มการตรวจสอบบัญชีออกเป็น 4 กลุ่ม 

ตามประเภทกิจการ ได้แก่

• กลุ่มกิจการเพื่อสาธารณะ 

• กลุ่มพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

• กลุ่มการศึกษา/ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

• กลุ่มหน่วยงานราชการ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำบัญชี

• สภาวิชาชีพบัญชีฟิลิปปินส์ หรือ PICPA 

• สภามาตรฐานการสอบบัญชี หรือ AASC  

• คณะกรรมการการบัญชี หรือ BOA

• สภามาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือ FRSC 

• คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ COA

• ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ หรือ BSP

• ส�านักผู้บริหารสถาบันการเงินแห่งประเทศฟิลิปปินส์ หรือ FINEX

• ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC 

• กรมสรรพากรฟิลิปปินส์ BIR
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ประเภทรำยงำน/ งบกำรเงินกำรบัญชี 

รัฐบาลฟิลิปปินส์ก�าหนดให้บริษัทท่ีด�าเนินกิจการในประเทศต้องจัดท�ายื่นรายงานการเงินการบัญชีท่ัวไป 

ตามมาตรฐานสากลดังนี้ 

• งบดุล (Balance Sheet)

• งบก�าไรขาดทุน (Income Statement) 

• งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ(Statement of Changes in Equity)

• รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor’s Opinion) 

• งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income)

• งบก�าไรขาดทุนล่วงหน้า (Pro forma Income Statement)

ประเภทบริษัทและกำรบัญชี

ตามระเบียบที่ SRC 68 การรายงานบัญชีต้องรายงานตรงต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC โดย SEC แบ่งประเภทการยื่นรายงานตามขนาดของบริษัทโดยทั่วไปออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. บรษิทัขนาดใหญ่และบรษิทัมหาชน 2. กจิการเอสเอม็อ ี3. กจิการขนาดเลก็ โดยแต่ละกลุม่มหีลกัการโดยสงัเขปดงันี้

• บริษัทขนาดใหญ่/ กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ/ บริษัทมหาชน - ใช้มาตรฐานการรายงาน PFRS พร้อมรายงาน

ประกอบอื่นตามระเบียบ SRC 68 ส่วนที่ 2

 - บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 350 ล้านเปโซ หรือบัญชีหนี้สินรวมมากกว่า 250 ล้านเปโซ หรือ

 - เป็นกิจการที่ต้องการออกหุ้นสามัญ 

 - ถือใบอนุญาตเสริมเฉพาะจากหน่วยงานรัฐ 

• กิจการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME - ใช้มาตรฐานการรายงาน PFRS for SMEs

 - ธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมของมากกว่า 3-350 ล้านเปโซ หรือบัญชีหนี้สินรวมมากกว่า 3-250 ล้านเปโซ หรือ

 - ไม่เป็นกิจการที่ต้องการออกหุ้นสามัญ 

 - ไม่ถือใบอนุญาตเสริมเฉพาะจากหน่วยงานรัฐ 

ยกเว้น 

• กิจการเอสเอ็มอีที่ไม่สามารถรายงานได้ตามเกณฑ์ขั้นต�่าของมาตรฐานบัญชี PFRS for SMEs และจะมีผลกระทบ

ทางลบต่อบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในระยะยาว  

• กิจการเอสเอ็มอีที่มีแผนการออกหุ้นสามัญภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

• กิจการเอสเอ็มอีที่อยู่ระหว่างการช�าระบัญชีหนี้สิน

• บริษัทผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME พิเศษ - ที่ต้องใช้มาตรฐานการรายงาน PFRS

 - บริษัทเอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทในเครือภายใต้บริษัทแม่ในประเทศ

 - บริษัทเอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทร่วมทุน/ บริษัทในเครือ 

 - บริษัทเอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทที่ถูกก�าหนดให้รายงานภายใต้มาตรฐานการรายงาน PFRS 
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• บริษัทผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SME พิเศษ - ที่ต้องใช้มาตรฐานการรายงาน IFRS

 - บริษัทเอสเอ็มอีที่เป็นบริษัทในเครือภายใต้บริษัทแม่ต่างประเทศ

 - บริษัทเอสเอ็มอีเป็นบริษัทสาขาหรือบริษัทศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาคต่างประเทศ 

• ธรุกจิขนาดเลก็ - สามารถใช้มาตรฐานการรายงาน PFRS for SMEs หรอืมาตรฐานการรายงานอืน่ทีไ่ม่ขดัต่อระเบยีบ

การบัญชีสากลได้

 - ที่มีสินทรัพย์บัญชีหนี้สินรวมน้อยกว่า 3 ล้านเปโซ 

 - ไม่เป็นกิจการที่ต้องการออกหุ้นสามัญ 

 - ไม่ถือใบอนุญาตเสริมเฉพาะจากหน่วยงานรัฐ

 

5.8 คำ่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

1. รำคำที่ดินและค่ำเช่ำส�ำนักงำน

รำคำที่ดิน/ ค่ำเช่ำส�ำนักงำน รำคำ เปโซ : ตรม.

ราคาที่ดินเฉลี่ยเขต Makati 327,500-560,000

ราคาที่ดินเฉลี่ยในเขต Ortigas Center 125,000-198,000

ราคาที่ดินเฉลี่ยในเขต Fort Bonifacio 273,000-500,000

ค่าเช่าส�านักงานย่านธุรกิจ Makati  (Premium) 1,020-1,330

ค่าเช่าส�านักงานย่านธุรกิจ Makati  (Grade A) 705-1,050

ค่าเช่าส�านักงานย่านธุรกิจ Makati  (Grade B) 560-785

ค่าเช่าส�านักงานเขตเมืองมะนิลาและรอบนอก 550-750

ค่าเช่าส�านักงานต่างจังหวัด 300-500
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2. ค่ำเช่ำที่พักอำศัย 

ค่ำเช่ำที่พักอำศัย รำคำ เปโซ : ตรม./ เดือน

ค่าเช่าที่พักอาศัย 3 ห้องนอน ในเขต Makati 578-1,118

ค่าเช่าที่พักอาศัย 3 ห้องนอน ในเขต Rockwell 755-1,080

ค่าเช่าที่พักอาศัย 3 ห้องนอน ในเขต Fort Bonifacio 660-1,050

3. ค่ำจ้ำงแรงงำน

ต�ำแหน่งงำน เงินเดือนเฉลี่ย: เปโซ

พนักงานแคชเชียร์ 10,500

เสมียน 10,500

เลขานุการ 12,000

พนักงานศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) 15,000

พนักงานไอที 15,000

พนักงานบัญชี 15,000

พนักงานออฟฟิศ (Administrative Officer) 15,000

พนักงานขาย 15,000

เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000

พนักงานสายการผลิต 10,300

หมายเหตุ: อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าสวัสดิการและค่าสิทธิประโยชน์อื่นๆ

4. รำคำน�้ำมัน

ราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเขตนครหลวงมะนิลา (ข้อมูลช่วงวันที่ 6-22 มีนาคม 2561) 

ประเภทน�้ำมัน/

รำคำ : เปโซ

Caltex Petron Shell Seaoil Flying V

เบนซิน 91 47.02-53.37 46.72-54.82 47.02-53.92 47.20-48.30 48.73-50.64 

เบนซิน 93 - - - - -
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ประเภทน�้ำมัน/

รำคำ : เปโซ

Caltex Petron Shell Seaoil Flying V

เบนซิน 95 47.92-57.12 47.22-57.12 47.92-55.81 - 49.13-55.12

เบนซิน 97 - 49.22-59.13 50.22-59.74 47.70-55.47 -

เบนซิน 100 - - - - -

ดีเซล 36.75-41.60 37.35-41.70 37.25-41.88 35.80-39.05 37.90-40.50

ดีเซล+ - 41.01-45.85 40.36-46.38 - -

น�้ามันก๊าด 47.91-53.70 43.52-51.96 49.10-50.37 - -

5. ค่ำขนส่งทำงเรือ 

เส้นทำงกรุงเทพฯ-มะนิลำ

ค่าใช้จ่ายขนส่งระหว่างประเทศทางเรือ: กรุงเทพฯ-มะนิลา

เส้นทำง/ ประเภทตู้คอนเทนเนอร์: ฟุต รำคำ : เหรียญสหรัฐฯ

กรุงเทพฯ-มะนิลา (สินค้าเสื้อผ้า) 20’ 954.72-1,055.22

กรุงเทพฯ-มะนิลา (สินค้าเสื้อผ้า) 40’ 1,424.96-1,574.96

กรุงเทพฯ-มะนิลา (สินค้าเสื้อผ้า) 45’ 1,567.46-1,732.45

กรุงเทพฯ-มะนิลา (สินค้าอาหาร) 20’ 1078.84-1,192.4

กรุงเทพฯ-มะนิลา (สินค้าอาหาร)  40’ 1,610.21-1,779.70

กรุงเทพฯ-มะนิลา (สินค้าอาหาร) 45’ 1,771-1,957.67

กรุงเทพฯ-มะนิลา (ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ) 20’ 1,938.09-2,142.10

กรุงเทพฯ-มะนิลา (ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ) 40’ 2,892.67-3,197.17

กรุงเทพฯ-มะนิลา (ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ) 45’ 3,181.94-3,516.88

มะนิลา-กรุงเทพฯ (สินค้าเสื้อผ้า) 20’ 747.78-826.5

มะนิลา-กรุงเทพฯ (สินค้าเสื้อผ้า) 40’ 1,116.09-1,233.58

มะนิลา-กรุงเทพฯ (สินค้าเสื้อผ้า) 45’ 1,227.7-1,356.93

มะนิลา-กรุงเทพฯ (สินค้าอาหาร) 20’ 844.99-933.94

มะนิลา-กรุงเทพฯ (สินค้าอาหาร) 40’ 1,261.18-1,393.94
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เส้นทำง/ ประเภทตู้คอนเทนเนอร์: ฟุต รำคำ : เหรียญสหรัฐฯ

มะนิลา-กรุงเทพฯ (สินค้าอาหาร) 45’ 1,387.3-1,533.34

มะนิลา-กรุงเทพฯ (ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ) 20’ 1,518-1,677.79

มะนิลา-กรุงเทพฯ (ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ) 40’ 2,265.67-2,504.16

มะนิลา-กรุงเทพฯ (ตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศ) 45’ 2,492.24-2,754.58

ค่าใช้จ่ายขนส่งระหว่างประเทศทางเรือนอกเหนือจากค่าตู้: กรุงเทพฯ-มะนิลา

ประเภทค่ำใช้จ่ำยขนส่งเส้นทำง/ ประเภทตู้คอนเทนเนอร์: ฟุต รำคำ : เหรียญสหรัฐฯ

ค่าใช้จ่ายในการลากตู้จากท่าเรือถึงโรงงาน (IHC) 20’ 303.40

ค่าใช้จ่ายในการลากตู้จากท่าเรือถึงโรงงาน (IHC) 40’ 342.00

ค่าภาระภายในการท่าเรือ (THC) 20’ 127.10

ค่าภาระภายในการท่าเรือ (THC) 40’ 164.10

ค่าด�าเนินเอกสาร (BL) 45-50

ค่าผ่านพิธีการศุลกากร ( Customs Clearance) 82

ค่าระวาง/ ขนส่งสินค้า (FRT) 20’ 150

ค่าระวาง/ ขนส่งสินค้า (FRT) 40’ 250

ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ (ARRASTRE/WHARFAGE) 20’ 81.20

ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ (ARRASTRE/WHARFAGE) 40’ 181.12

ค่าขนส่งทางบกทั่วไป: กรุงมะนิลา-ปลายทางภายในกรุงมะนิลา 

ประเภทค่ำขนส่งทำงบกทั่วไป รำคำประมำณ (เปโซ)

รถโดยสารจิ๊ปนีย์ เริ่ม 7.5 เปโซ + 1.4 เปโซ ต่อ กม.

รถโดยสารบัสประจ�าทาง เริ่ม 10 เปโซ + 2.5 เปโซ ต่อ กม.

รถโดยสารบัสประจ�าทางปรับอากาศ เริ่ม 12 เปโซ + 2.5 เปโซ ต่อ กม.

รถแท็กซี่ เริ่ม 40 เปโซ/ 500 เมตร + 3.50 เปโซ/ ทุก 300 เมตร

รถตู้โดยสารขนาดเล็ก (Minivan) 15-50 เปโซ
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ประเภทค่ำขนส่งทำงบกทั่วไป รำคำประมำณ (เปโซ)

รถสามล้อ เริ่ม 2 เปโซ + 1 เปโซ/ ทุก 300 เมตร (เหมาเที่ยว 50-100)

รถไฟราง Light Rail Transit (LRT)

สาย 1 เส้นทาง Baclaran-Bonifacio

สาย 2 จาก Santolan-Recto 

15-30 เปโซ

รถไฟเมโทร Metro Rail Transit (MRT)

สาย 3 จาก North Avenue-Taft Avenue

13-28 เปโซ

รถไฟธรรมดา PNR

เส้นทาง  Tutuban-Alabang

10-40 เปโซ

5.9 ข้อเสนอแนะส�หรับนักลงทุนไทย 

ในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลังจากท่ีจีนและเวียดนามประสบความส�าเร็จอย่างสูง 

ในการเข้าสูต่ลาดการค้าเสรี การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไทยจึงเป็นสิง่จ�าเป็น และหนทางหน่ึงคอื  

การขยายการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งฟิลิปปินส์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์มีข้อได้เปรียบ 

ด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้ได้เร็ว และเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ จ�านวนประชากรที่มีมากถึง 

100 ล้านคน แสดงให้เหน็ถงึตลาดภายในประเทศทีม่ศีกัยภาพ อกีทัง้ยงัมทีรพัยากรธรรมชาตทิีย่งัมิได้ใช้ประโยชน์เตม็ที ่อาทิ 

ทองค�า ทองแดง โครเมียม นิกเกิล รวมถึงสัตว์น�้าและพืชผลการเกษตรต่างๆ 

5.10 อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพลงทุนในฟิลิปปินส์ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพลงทุนในฟิลิปปินส์ ได้แก่ ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 

ธุรกิจแปรรูปอาหาร และธุรกิจสปา 

1. ธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจำกทรัพยำกรธรรมชำติ 

อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ ด้วยเหตทุีฟิ่ลปิปินส์มปีรมิาณส�ารองของทรพัยากรธรรมชาตแิละแร่ธาตมุากมาย ได้แก่ ทองแดง 

ทองค�า และโครเมียมที่มีปริมาณมากติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก รวมถึงแร่อื่นๆ เช่น ถ่านหิน ยิปซั่ม หินปูน หินอ่อน ดินขาว 

และฟอสเฟต เป็นต้น แต่อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ขณะที่ฟิลิปปินส์ยังขาดแคลน 

เงนิทนุและสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีจ่�าเป็น รฐับาลฟิลปิปินส์จงึเปิดให้นกัลงทนุต่างชาตเิข้ามาลงทนุในธรุกจิดงักล่าวได้อย่างเตม็ที่ 

แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
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ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟ จึงมีสินแร่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทองค�า เงิน 

หยก และพลอย 

ธรุกจิค้าวสัดกุ่อสร้างและรบัเหมาก่อสร้าง เนือ่งจากฟิลิปปินส์ยงัขาดแคลนสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีจ่�าเป็น อาท ิถนน 

ท่าเรือ สะพานและระบบชลประทานซึ่งยังต้องก่อสร้างอีกมาก ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถใช้วัสดุก่อสร้างซ่ึงเป็นวัตถุดิบ 

จากทรัพยากรธรรมชาติในฟิลิปปินส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นทราย หินปูน และหินอ่อน ในการรับเหมาก่อสร้าง

2. ธุรกิจแปรรูปอำหำร 

มีปัจจัยเกื้อหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ U.S. Department of Commerce 

คาดว่าประชากรฟิลปิปินส์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เป็น 113 ล้านคนในปี 2563 ส่งผลให้ความต้องการสนิค้าอาหารแปรรปูมแีนวโน้ม

ขยายตวัเช่นกนั นอกจากนี ้ฟิลปิปินส์ยังมพืีชผลทางการเกษตรและสตัว์น�า้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ แต่กระบวนการผลติยงัมปีระสิทธภิาพ

ไม่มากนกั ส่งผลให้ต้องพึง่พาการน�าเข้าสนิค้าประเภทดังกล่าว จงึเป็นช่องทางทีน่่าสนใจของนกัลงทนุไทยในการเข้าไปเตมิเตม็

ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ประเภทของอาหารและเกษตรแปรรูปที่ไทยมีศักยภาพสูง ประกอบด้วยอาหารทะเลแปรรูป 

(เช่น แปรรูปกุง้ ผลติปลาทนู่า) ข้าว ผลติภัณฑ์นม เครือ่งปรงุรส อาหารปรงุแต่งส�าเรจ็รปู ผลไม้อบแห้ง ผกัผลไม้แปรรปู บะหมี ่

ขนมปังกรอบ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (เช่น น�้าผักผลไม้ นมพร้อมดื่ม) และน�้ามันพืช เป็นต้น
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3. ธุรกิจสปำ 

กระแสรักสุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันกิจการสปาในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น Day Spa  

(สปาที่ให้บริการระยะสั้น ต้ังอยู่ในท�าเลที่สะดวกต่อการเดินทางส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ) Destination Spa (สปาที่มี

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพครบวงจร อาทิ บริการอาหารเพื่อสุขภาพและฟิตเนส) Hotel/ Resort Spa (สปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือ 

บริเวณเดียวกับโรงแรมและรีสอร์ต) Club Spa (สปาที่ให้บริการเฉพาะสมาชิก) และ Medical Spa (สปาที่จัดตั้งโดย  

พ.ร.บ. สถานพยาบาล โดยมแีพทย์และพยาบาลคอยก�ากบัดแูล) สอดคล้องกับการทีฟิ่ลปิปินส์ก�าลงัพฒันาเพือ่มุง่สูก่ารเป็นผูน้�า 

ด้านการท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ ซึง่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ฟิลิปปินส์หลายพนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขณะท่ีธรุกิจสปาเป็นธรุกิจ

ที่ไทยมีศักยภาพจากประสบการณ์และความช�านาญที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ธุรกิจสปาไทยมีชื่อเสียงและมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นธุรกิจสปาจึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส�าหรับการลงทุนในฟิลิปปินส์

ข้อสังเกตในกำรท�ำกำรตลำดและกำรท�ำกำรค้ำ กำรลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์

1. ถึงแม้ว่าประชาชนชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ชาวฟิลิปปินส์นิยมและให้การยอมรับสินค้าของ 

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนัน้ในการท�าการตลาดในฟิลปิปินส์ควรให้ความส�าคญัไปยังสนิค้าทีม่คีณุภาพดี ราคาท่ีเหมาะสม  

นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการต้องการเจาะตลาดลูกค้าระดับสูง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  

ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญไปยังการสร้างแบรนด์ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีก�าลังซื้อสูง

2. การลงทุนในฟิลิปปินส์ควรอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน่ืองจากฟิลิปปินส์ยังมีปัญหา 

ความไม่พร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานอยูม่าก นอกจากนี ้การลงทนุในเขตดงักล่าวยงัได้สทิธปิระโยชน์ค่อนข้างสงู อาท ินอกจากจะได้ 

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4-8 ปีแล้ว หลังจากนั้นยังมีสิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราพิเศษร้อยละ 5 ของรายได้รวม

อีกด้วย

3. การด�าเนินธุรกิจท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ต้องค�านึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งค่อนข้างสูง เนื่องจากการเดินทาง

ข้ามเมืองไม่สะดวกและอาจต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้ ยังต้องระวังปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย

4. ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังเส้นทางคมนาคม ท่าเรือ สนามบิน และไฟฟ้า การขาดแคลน 

อุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นรุนแรงบ่อยครั้ง และปัจจัยด้านกฎระเบียบที่มีความซับซ้อน

และเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นปัจจัยที่นักลงทุนไทยต้องระวัง
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คำ�ถามที่ถามบ่อย
เกี่ยวกับการคำ้าและ
การลงทุน (FAQ)

6
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Q1 : ท�ำไมตลำดฟิลิปปินส์จึงน่ำสนใจ 

A1 : ตลาดฟิลิปปินส์ในปัจจุบันมีความน่าสนใจเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น จ�านวนประชากรของฟิลิปปินส์ที่มี 

มากเป็นอนัดบั 2 ของอาเซียน ท�าให้เป็นตลาดขนาดใหญ่ของภมูภิาค นอกจากน้ี ประชากรของฟิลปิปินส์เองกม็กี�าลงัซ้ือมากขึน้ 

จากแหล่งรายได้หลักของประเทศคอืเงนิโอนของแรงงานฟิลปิปินส์ทีท่�างานอยูใ่นต่างประเทศ รวมถงึรายได้จากอตุสาหกรรมบพีโีอด้วย  

ท�าให้ผู้บริโภคมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าและมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อยลง

อกีปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้ฟิลปิปินส์มีความน่าสนใจคอื นโยบายของรฐับาลทีก่�าลงัเร่งปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานภายในประเทศ  

ท�าให้การก่อสร้างของประเทศมีการขยายตัวค่อนข้างมาก และกลายเป็นโอกาสของธุรกิจวัสดุก่อสร้างในการขยายตลาด 

เข้ามาในฟิลิปปินส์เช่นเดียวกัน 

Q2 : อุปสรรคส�ำคัญในกำรท�ำธุรกิจกับฟิลิปปินส์มีอะไรบ้ำง

A2 : 1. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวดและหยุมหยิม

  2. มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูงในทุกระดับ แม้แต่การเสนอขายสินค้าให้กับบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ก็ต้อง 

จ่ายเบี้ยบ้ายรายทาง

  3. สหภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก ท�าให้ค่าจ้างแรงงานสูง และมีการเรียกร้องค่าแรงเพิ่มเสมอ  

ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงปัญหาโดยจ้างคนงานต�่ากว่า 6 เดือน เพ่ือมิให้สามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ ท�าให้ 

คนงานไม่มีความช�านาญ

  4. ไม่มีความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มกีารจบัตัวเรยีกค่าไถ่ แม้รฐับาลก�าลงัปราบปรามโจรก่อการร้ายอยู่  

แต่ยงัไม่หมดส้ินลง ท�าให้นกัท่องเทีย่วจากต่างชาติไม่เข้ามาเทีย่วในประเทศ ทัง้ๆ ทีม่ธีรรมชาตสิวยงาม โดยเฉพาะทะเลทางตอนใต้ 

ของประเทศซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย

  5. สาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐานมไีม่เพยีงพอ ไฟฟ้าดบับ่อย เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถรองรบัการขยายตวั 

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เต็มที่  

Q3 : ปัจจัยที่นักลงทุนไทยควรพิจำรณำ หำกต้องกำรไปลงทุนในฟิลิปปินส์ 

A3 : ในการลงทนุท่ีฟิลปิปินส์ นกัลงทุนไทยควรตระหนกัถงึความไม่พร้อมของโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้เส้นทางคมนาคม  

ท่าเรือ สนามบิน และไฟฟ้า รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นการลงทุนในฟิลิปปินส์ควรอยู่ใน 

เขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีดังกล่าวมีความพร้อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆ 

นอกจากน้ี การลงทุนในเขตดังกล่าวยังได้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างสูง เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4-8 ปี 

หลังจากนั้นยังมีสิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราพิเศษร้อยละ 5 ของรายได้รวมอีกด้วย
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Q4 : สินค้ำส่งออกหลักของไทยไปยังฟิลิปปินส์ มีอะไรบ้ำง

A4 : สนิค้าส่งออกไปยงัฟิลปิปินส์ 5 อนัดบัแรกของไทยคือ รถยนต์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น�า้มนัส�าเร็จรูป  

เม็ดพลาสติก เครื่องส�าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว โดยฟิลิปปินส์เปิดเสรีด้านการค้า และไม่มีกฎระเบียบพิเศษ  

ยกเว้นบางสินค้า อาทิ เครื่องส�าอาง ที่ต้องขออนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของฟิลิปปินส์ก่อน  

Q5 : ไทยสำมำรถส่งออกผลไม้ไปยังฟิลิปปินส์ได้หรือไม่

A5 : ฟิลิปปินส์มีมาตรการห้ามน�าเข้าผักและผลไม้สดจากประเทศเขตร้อน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 

โรคแมลงและโรคพชืทีต่ดิมากบัผลไม้ ขณะนีฟิ้ลปิปินส์อนญุาตให้น�าเข้าผลไม้จากไทยเฉพาะลองกอง อย่างไรกด็ ีมกีารน�าเข้า 

ผลไม้ไทยหลายชนิด เช่น ล�าไย ลิ้นจี่ ผ่านไต้หวัน
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7.1 หน่วยงานราชการของฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�เนินการน�เข้า/ ส่งออก 

1. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY  

4th Floor, Industry and Investments Building

385 Gil Puyat Avenue, Makati City, Philippines

Tel : (632) 8904901-05  

Fax : (632) 8953993

E-Mai : TGAquino@boi.gov.ph

2. BUREAU OF IMPORT SERVICES, DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

3rd Floor, Open Building 349 Sen. Gil Puyat Avenue, Makati City Philippines

Tel : (632) 8964430, (632) 8905418

Fax : (632) 8957466

E-Mail : bis@dti.gov.ph

          

3. BUREAU OF EXPORT TRADE PROMOTION, DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

6th Floor, New Solid, 357 Sen. Gil Puyat Avenue Makati City, Philippines

Tel : (632) 8904683, (632) 8990133

Fax : (632) 8904716, (632) 8904707

E-Mail : betp@dti.gov.ph

Website : www.dti.gov.ph/betp

4. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Filinvest Corporate City, Civic DriveAlabang, Muntinlupa City, Philippines

Tel : (632) 8070721

Fax : (632) 8070751

E-Mail : bfad@doh.gov.ph

5. NATIONAL FOOD AUTHORITY

Philsugin Bldg., North Ave., Diliman, Quezon City, Philippines

Tel : (632) 4556085

Fax : (632) 9266493

E-Mail : nfa_admin@nfa.gov

Website : www.nfa.gov.ph
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7. PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (PCCI) 

19TH Floor, Salcedo Towers 169 Dela Costa Street, 

Salcedo Village 1227, Makati City Philippine

Tel : (632) 8445713, (632) 8433158

Fax : (632) 8434102

E-Mail : mis@philippinechamber.com

Website : www.philippinechamber.com

7.2 รายช่ือทีต่ดิต่อหน่วยงานราชการ/ รฐัวสิาหกจิไทย 

1. ROYAL THAI EMBASSY

107 Rada/ Thailand’s St. Legaspi Village, MakatiI City, Philippines.

Tel : (632) 8154219 to 20, (632) 8160696

Fax : (632) 8154221

E-Mail : thaimnl@pldtdsl.net

2. THAI TRADE CENTER

107 Rada/ Thailand’s St. Legaspi Village, MakatiI City, Philippines.

Tel : (632) 8940403, (632) 8940406

Fax : (632) 8160698

E-Mail : thaicommnl@pldtdsl.net, thaicommnl@ymail.com 

7.3 รายชื่อห้างสรรพสินคำ้าและซูเปอร์มาร์เกตในฟิลิปปินส์ 

1. MR. ROBERT KNEE

Executive Vice President 

SM HYPERMART

SM Central Business Park, Manila Bay Boulevard

Pasay City, 1308, Philippines

Tel. : (632) 8311888 loc 5302; 8311212 

Fax : (632) 8349546 

Email : executive@smsupermarket.com, rk@smhypermarket.com
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2. MR. RICHARD LEE

Marketing Director

PHIL. SEVEN CORPORATION

Executive Office, 11th Floor, the Columbia Tower

Ortigas Avenue, Mandaluyong City, 1550 Philippines

Tel. : (632) 7055289 

E-mail : yjlee@7-eleven.com.ph

3. MS. ROSEMARIE VERNEZA

AVP - Merchandising

MS. JASMINE CACELA

AVP- Shopwise

RUSTAN SUPERCENTERS, INC.

5th Floor, Morning Star Center, # 347 Sen. Gil Puyat Avenue,

Makati City, 1200 Philippines

Tel. : (632) 8991055

E-mail : reverneza@rsci.com.ph, jocacela@rsci.com.ph

Website : www.rustan.com.ph, www.shopwise.com.ph

4. MS. AIREEN ROBLES MANAHAN

CEO

STA. LUCIA SUPERMARKET

Marcos High-way corner Felix Avenue

Cainta, Rizal, 1900 Philippines

Tel. : (632) 6815138, 6815137

Fax : (632) 6815137

E-mail : sle_supermarket@yahoo.com

5. MR. RAYMOND Y. LIM

Purchasing Manager

THE LANDMARK CORPORATION

Makati Avenue, Ayala Center, Makati City, 1224 Philippines

Tel. : (632) 8109990 ext. 2117

Fax : (632) 8153595

E-mail : raymondyulim@yahoo.com
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6. MS. JENNILYN Q. LIM

President

WALTER MART SUPERMARKET

6TH Floor, 8001-A Walter Mart Building, North EDSA

Quezon City, Philippines

Tel. : (632) 3321014, 9810000

Fax : (632) 9810777

E-mail : jennilyn.lim.uy@abenson.com

Website : www.abenson.com.ph 

7. MS. CHRISTINE GAISANO

Division Manager

METRO GAISANO

Taft IT Zone, CD Seno St., Brgy. Guizo North Reclamation Area,

Mandaue City, Cebu City, Philippines

Tel. : (032) 2368391, 2368371 to 73

E-mail : edward@metrogaisano.com

8. MS. SUSAN CO 

President

Ms. EVELYN BINANITAN 

Manager

Ms. RECEL LAZADA

Category Buyer

PUREGOLD DUTY FREE

Ground Floor Building 1, Tabacalera Compound 

900 D. Romualdez Street Paco, Manila, Philippines

Tel. : (632) 5266648 ; 5244351; 5265895

Fax : (632) 5266008; 5269198

Email : ebinanitan@puregold.com.ph, rromero@puregold.com.ph

Website : www.puregold.com
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9. MR. JOHN S. GOBENGHUY

President

ISETAN SUPERMARKET STORE

CM Recto Avenue corner Evangelista Street &

Quezon Boulevard, Quiapo, Manila, Philippines

Tel. : (632) 7338283, 7338201

Fax : (632) 7334303, 7336431

10. HR DEPARTMENT 

LANDERS SUPERSTORE

1890 Paz Mendoza Guazon St. Otis Paco Manila

Tel. : (632) 819 7000 loc (6020)

Email : hr.superstore@landers.ph



Department of International Trade Promotion
Ministry of Commerce, THAILAND

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ +66 (0) 25078218-20
โทรสาร  +66 (0) 25474212-14

http://www.ditp.go.th/aec
www.facebook.com/ditpaecclub

FanpageWebsite




