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 สภาคองเกรสฟิลิปปินส์ได้ตราพระราชบัญญัติการกู้คืนองค์กรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับวิสาหกิจ 
(Corporate Recovery and Tax Incentives For Enterprise Act : CREATE) หรือ Republic Act No.11534 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจที่เลวร้ายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้รับการลงนามโดย
ประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  ทั้งนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ปรับปรุงระบบภาษีเงินได้นิติ
บุคคล โดยการลดอัตราภาษีลง การขยายฐานภาษีรวมทั้งการลดการบิดเบือนและการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
รวมทั้งปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหม่ โดยมีบทบัญญัติที่ส าคัญและน่าสังเกต ได้แก่  

(1) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (RCIT) ส าหรับบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจ
หรือการค้าในฟิลิปปินส์ (นิติบุคคลต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์) จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของรายได้ที่
ต้องเสียภาษี โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้  ส าหรับบริษัทในประเทศที่มี
รายได้สุทธิที่ต้องเสียภาษีไม่เกิน 5 ล้านเปโซ และมีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 100 ล้านเปโซ (ไม่รวมที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาคารส านักงาน โรงงาน และอุปกรณ์ขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ) ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ส าหรับอัตราภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลส าหรับบริษัทต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบการค้าหรือธุรกิจในฟิลิปปินส์ (นิติบุคคลต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ใน
ฟิลิปปินส์) ก็ได้ปรับลดลงเช่นกันจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม มีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2564  

(2) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ าจากร้อยละ 2 ที่เรียกเก็บจากบริษัทในประเทศและบริษัท
ต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ เป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2566  

(3) ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีรายได้สะสมที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 29 แห่งประมวลรัษฎากรแห่งชาติ (The 
National Internal Revenue Code: NIRC)  

(4) Regional Operating Headquarters ของบริษัทต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ ให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 10 ของรายได้ท่ีต้องเสียภาษี มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565  

(5) เงินปันผลที่บริษัทในประเทศได้รับจะไม่ต้องเสียภาษีส าหรับเงินปันผลที่มาจากต่างประเทศจะได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขทีก าหนด  

(6) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งอาจมอบให้กับโครงการหรือกิจกรรมที่จดทะเบียน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบสิ่งจูงใจทางการคลัง (The Fiscal Incentives Review Board: FIRB) หรือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 
(Investment Promotion Agencies) ภายใต้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจาก The Fiscal Incentives Review 
Board จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสมเฉพาะในขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมที่จดทะเบียน
ที่ได้รับอนุมัติภายใต้แผนล าดับความส าคัญการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Priority Plan) โดย
ภายใต้พระราชบัญญัติ CREATE จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังต่อไปนี้ การหยุดพักจากการช าระภาษีเงินได้ 
(ITH) ภาษีเงินได้นิติบุคคลพิเศษ (SCIT) การเพ่ิมค่าลดหย่อน (Enhanced Deductions : ED) การยกเว้นอากรใน
การน าเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ทุน วัตถุดิบ อะไหล่ หรือชิ้นส่วนต่างๆ และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ส าหรับ
การน าเข้า และก าหนดภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 ส าหรับการซื้อในท้องถิ่น  ทั้งนี้ การให้และการใช้ประโยชน์จาก

ฟิลิปปินส์ยกเครื่องออก พ.ร.บ. ปฏิรูประบบภาษีเงินได้และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2564 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดดังกล่าวข้างต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 295 และ 
296 แห่งประมวลรัษฎากรแห่งชาติ (NIRC) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. CREATE 
 ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  

พระราชบัญญัติ CREATE จะช่วยท าให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ฟ้ืนตัวได้รวดเร็วขึ้นท่ามกลางการแพร่
ระบาดฯ ที่ยังคงไม่แน่นอน หากเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ฟ้ืนตัวดีขึ้น ความต้องการใช้จ่ายของประชาชนก็จะฟ้ืนตัว
ตามไปด้วยซึ่งจะเป็นผลดีต่อเนื่องมายังการส่งออกสินค้าไทยมายังฟิลิปปินส์ต่อไป  นอกจากนี้ การปฏิรูประบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จะเป็นโอกาสดีต่อนักลงทุนไทยที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย โดยที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ประกอบการนักลงทุนไทยได้เข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์และประสบ
ความส าเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจทางการเงิน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่
สนใจเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์ควรศึกษาท าความเข้าใจกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและละเอียด
รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง รวมทั้งควรหาโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการไทยที่ท าธุรกิจ
ในฟิลิปปินส์โดยตรง เพ่ือจะได้เข้าใจตัวบทกฎหมายและสภาพตลาดได้ง่ายขึ้น 

 ประธานหอการค้าผู้ผลิตยานยนต์แห่งฟิลิปปินส์ (Chamber of Automotive Manufacturers of the 
Philippines, Inc: CAMPI) และรองประธานของบริษัท Toyota Motor Philippines เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมยานยนต์ฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นผลจากการใช้
มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวดท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ตกต่ าลงอย่างมาก โดยในช่วง
แรกของการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว โรงงานผลิตของค่ายรถยนต์ต่าง  ๆ ต้องปิดด าเนินการชั่วคราวเป็น
ระยะเวลากว่า 2 เดือน และต่อมาแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการลง แต่ยังคงถูกจ ากัดก าลังการผลิต 
(Capacity) ไม่สามารถด าเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องใช้เวลาจนถึงเดือนกันยายน 
2563 จึงจะได้รับอนุญาตและสามารถกลับมาท าการผลิตเป็นสองกะได้ (Two shifts)  นอกจากนี้ ยังได้รับ
ผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟตาอัล (Taal) เมื่อต้นปี 2563 ท าให้เกิดการหยุดชะงักในระบบการจัดส่ง
รถยนต์อีกด้วย  อย่างไรก็ตาม หอการค้าฯ คาดการณ์การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ว่าน่าจะต้องใช้เวลา
ประมาณสองปีนับจากนี้โดยคาดว่ายอดขายจะสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ได้ในช่วง
ปลายปี 2566 แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลสามารถด าเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน
ได้อย่างแพร่หลายและครอบคลุม  ทั้งนี้ จากข้อมูลของหอการค้า CAMPI และสมาคมผู้ผลิตรถบรรทุก (Truck 
Manufacturers Association: TMA) พบว่าในปี 2563 ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในฟิลิปปินส์อยู่ที่ 223,793 คัน 
ลดลงร้อยละ 39.5 จากปี2562 ที่มียอดจ าหน่าย 369,941 คัน ซึ่งเป็นยอดจ าหน่ายต่ าสุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดย
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงร้อยละ 36 อยู่ที่ 69,638 คัน ในขณะที่รถยนต์เชิงพาณิชย์ลดลงร้อยละ 41 อยู่
ที่ 154,155 คัน  ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทค่ายรถยนต์ต่างๆ ก็พยายามปรับตัวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์และแต่ละ
บริษัทก็ได้ปรับแผนธุรกิจและแผนการด าเนินงานที่จ าเป็นต้องหยุดด าเนินการไปสู่งานที่คิดว่าสามารถท าต่อไปได้
เพ่ือความอยู่รอด อุตสาหกรรมยานยนต์ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับยอดจ าหน่ายในปีนี้  
เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์2564 ที่ผ่านมาพบว่ายอดจ าหน่ายรถยนต์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ 
26,230 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 จากเดือนมกราคม 2564 แต่ยังคงลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มียอด
จ าหน่ายอยู่ที่ 29,790 คัน หรือลดลงร้อยละ 12  ทั้งนี้ ตัวเลขยอดจ าหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ดังกล่าวได้ท าให้

คาดอุตสาหกรรมรถยนต์ฟิลิปปินส์จะฟื้นตัวในปลายปี 2566 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 
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อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มมีความหวัง แต่ก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอีก
ไม่ก่ีเดือนข้างหน้า โดยเบื้องต้นภายใต้สถานการณ์ที่ดีท่ีสุดคาดว่ายอดจ าหน่ายในปี 2564 จะสามารถเติบโตร้อยละ 
30 – 35 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ขณะนี้มีอุปสรรคส าคัญ คือ ฟิลิปปินส์ก าลัง  ไต่สวนเพ่ือใช้มาตรการ Safeguard 
สินค้ายานยนต์โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (DTI) ได้ออกค าสั่งเรียกเก็บอากรน าเข้าชั่วคราว 
(Provisional Measure) เป็นระยะเวลา 200 วัน ในช่วงที่คณะกรรมาธิการด้านภาษี (Tariff Commission) อยู่ใน
ระหว่างการไต่สวนขั้นสุดท้าย ซึ่งมาตรการดังกล่าวก าลังท าให้ความพยายามในการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ต้องหยุดชะงักลง และจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดจ าหน่ายที่คาดการณ์ไว้ดังกล่าวอาจลดลงเหลือ
ร้อยละ 20 – 25  ทั้งนี้ ประธานหอการค้าผู้ผลิตยานยนต์แห่งฟิลิปปินส์ระบุเพ่ิมเติมว่า การเรียกเก็บอากรชั่วคราว
ดังกล่าวท าให้เกิดความไม่แน่นอนของตลาดรถยนต์ในประเทศ เนื่องจากราคารถยนต์ได้ปรับตัวสูงขึ้น โดย
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของฟิลิปปินส์จะสามารถอยู่รอดได้จะต้องพ่ึงพาทั้ งการ
ผลิตในท้องถิ่นและการน าเข้ารถยนต์ 
  แม้ว่าตลาดรถยนต์ในฟิลิปปินส์จะเริ่มมีสัญญาณของการฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่
คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกรถยนต์ไทยมายังฟิลิปปินส์คือ ขณะนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์อยู่ในระหว่าง
การไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องการน าเข้าที่เพ่ิมข้ึน (Safeguard) ส าหรับสินค้ายานยนต์และได้มีการบังคับใช้ 
มาตรการปกป้องชั่วคราว 200 วันแล้ว และหากผลการไต่สวนขั้นสุดท้ายมีผลให้ฟิลิปปินส์บังคับใช้มาตรการ
Safeguard ดังกล่าว ก็จะท าให้การน าเข้ารถยนต์จากไทยและประเทศต่างๆ ต้องถูกเรียกเก็บอากรน าเข้าเพ่ิมขึ้น
อย่างไรก็ตาม การไต่สวนกรณีดังกล่าวได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่ไม่ต้องการให้มีการใช้มาตรการดังกล่าว เนื่องจากจะยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ซึ่งรัฐบาลฟิลิปปินส์จ าเป็นต้องไต่สวนอย่างรอบคอบถึง
ผลดีและผลเสียต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของฟิลิปปินส์ในภาพรวม ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และควรร่วมกับคู่ค้าในฟิลิปปินส์ปรับกลยุทธ์และเตรียมแผนการรองรับที่เหมาะสมต่อไป 
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