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ธุรกิจแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19

นาง Sherill Quintana ประธานสมาคมแฟรนไชส์แห่งฟิลิปปินส์ (The Philippine Franchise
Association: PFA) เปิ ด เผยในระหว่ า งการประชุ ม นายจ้ า งระดั บ ชาติ ค รั ้ ง ที ่ 42 (The 42nd National
Conference of Employers) ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์นายจ้างแห่งฟิลิปปินส์ (The Employers Confederation of
the Philippines: ECOP) ว่า ภาคธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยธุรกิจแฟรนไชส์ กว่าร้อยละ 79 รายงานว่าต้องประสบภาวะสูญเสียรายได้มากกว่าร้อยละ 75
อันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และธุรกิจแฟรนไชส์มากถึงร้อยละ 75 ต้องลดจำนวน
พนักงานลง อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่ างๆ ของรัฐบาลฟิลิปปินส์
เพื่อ รับ มือและช่ว ยเหลือภาคธุร กิจ แฟรนไชส์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ เช่น การให้เงินกู้ยืม
แ ก ่ น า ย จ ้ า งผ ่ า นโ ค รง ก าร The Small Business Corp’s COVID-19 Assistance to Restart Enterprise
Program โครงการ COVID-19 Adjustment Measure Program ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานและ
การผ่อนปรนระยะเวลาการชำระสินเชื่อกับธนาคารผ่านพระราชบัญญัติ Bayanihan to Heal As One Act
อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจแฟรนไชส์ ยังคงต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์
ในปัจจุบันยังคงท้าทายจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ภาคธุรกิจแฟรนไชส์
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประเมินภาษีสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับหน่วยงานรัฐบาล
ท้องถิ่น (Local Government Units: LGUs) โดยภาคธุรกิจแฟรนไชส์หลายรายต้องแบกรับกับภาระในการจ่าย
ภาษีท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงาน LGUs ได้ใช้ข้อมูลในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ เป็นฐานสำหรับ
การประเมินภาษี แต่วิกฤติโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์แทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ โดยร้อยละ
94 ต้องปิดดำเนินการเป็นเวลาหลายเดือนในปี 2563 ดังนั้น ภาคธุรกิจแฟรนไชส์หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็น ผู้ประกอบรายย่อยและวิสาหกิจ
ขนากลางและขนาดย่อมเพื่อช่วยให้สามารถพยุงและฟื้นตัวทางธุรกิจได้
นโยบายภาครัฐ
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อย่ า งไรก็ ต าม ประธานสมาคมแฟรนไชส์ แ ห่ ง ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ ก ล่ า วเพิ ่ ม เติ ม ว่ า ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมา
แม้ว่าภาคธุรกิจแฟรนไชส์หลายรายต้องปิดตัวลง แต่ก็พบว่ามีจำนวนผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เป็นกลุ่มคนที่ถูกเลิก
จ้างจากงานเก่า หรือต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองหรือผู้ที่มีรู้ว่าสามารถทำงานเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้
เข้าสู่ธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ สมาคมแฟรนไชส์แห่งฟิลิปปินส์กำลังดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่สนใจ
จะเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีโครงการที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนในแง่ของการเลือกธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่เหมาะสมช่วยเจรจากับรัฐบาลและร่วมมือกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ เช่น หอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์
(Philippine Chamber of Commerce: PCCI) สมาพันธ์นายจ้างแห่งฟิลิปปินส์ (Employers Confederation of the
Philippines: ECOP) และสมาพันธ์ผู้ส่งออกฟิลิปปินส์ (Philippine Exporters Confederation: Philexport) เป็นต้น
ที่มา: หนังสือพิมพ์ Philippine Star
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น
• ก่อนเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 อุตสาหกรรมแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์กำลังเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก โดยถือ
เป็นภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศและกลายเป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ อย่างต่อเนื่อง
อัน เนื่องมาจากการเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ที ่แ ข็ง แกร่ งของฟิล ิป ปินส์ ทำให้ฟิล ิปปินส์ไ ด้รั บ การขนานนามว่ า
เป็น ศูน ย์ กลางแฟรนไชส์แห่งเอเชีย (The Franchising Hub in Asia) นอกจากนี้ ฟิล ิปปินส์ยังถือเป็นตลาด
แฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีประชากร
กว่า 20 ล้านคน ถือเป็นตลาดเป้าหมายหลักสำหรับแฟรนไชส์ ทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ โดยในแต่ละวัน
จะมีผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ กว่า 4 ล้านคน ออกมารับประทานอาหารและจับจ่ายซื้อของในเขตมหานครแห่งนี้
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์พบว่าเริ่มมีการเติบโตอย่างโดดเด่นและเป็นทีน่ ิยมในช่วง 10 กว่าที่ผ่านมา
โดยปัจจุบันมีจำนวนแฟรนไชส์ อยู่ประมาณ 1,300 แห่ง จากเพียงประมาณ 50 แห่งในปี 2538 ซึ่งครอบคลุม
ทั้งภาคธุรกิจอาหาร การค้าปลีกและบริการ และส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 เป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ MSMEs
โดยแบ่งเป็นแฟรนไชส์ต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 45 และแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) ร้อยละ 55 โดยเบรนด์
แฟรน์ไชส์ท้องถิ่น ของฟิลิปปินส์ที่เป็นที่นิ ยมและเป็นที่รู้จักในต่างประเทศเป็นอย่างดี เช่น Jollibee, Potato
Corner และ Bench เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา การทำธุรกิจแฟรนไชส์ ในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีอัตราประสบความสำเร็จ ที่สูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งดีกว่าธุรกิจค้าปลีกที่มีอัตราสำเร็จเพียงร้อยละ 25
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อย จึงไม่น่าแปลกใจที่มีจำนวนผู้ ประกอบการมากขึ้นสนใจและต้องการเข้าสู่
ตลาดแฟรนไชส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่เปิดรับเทรนด์ใหม่ๆ ของอาหาร
หรือแฟชั่นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการได้รับฟังเรื่องราวความสำเร็จของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับแฟรนไชส์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คนหนุ่มสาวชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากเต็มใจเสี่ยงที่จะนำเงินไป
ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นที่นิยมในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ แต่ปัจจุบันนักลงทุนแฟรนไชส์กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในด้าน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น สปา ศูนย์ต่อต้านวัย ทันตกรรม การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และบริการบ้านพัก
นโยบายภาครัฐ
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คนชรา เป็น ต้น นอกเหนือจากการเปลี่ย นแปลงในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ ดังกล่าว ยัง พบ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์ในตลาดฟิลิปปินส์ โดยเมื่อก่อนแพ็คเกจการลงทุน
แฟรนไชส์ต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 1 ล้านเปโซ ไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ต่างชาติหรือในประเทศ แต่ปัจจุบันมีแฟรนไชส์
ที่นำเสนอโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จ ได้ในมูลค่าต่ำกว่า 50,000 เปโซ
มากขึ้น เช่น ธุรกิจอาหารแบบซุ้ม รถเข็น และแผงขายของต่างๆ รวมถึงสถานความงาม เป็นต้น
• ปัจจัยสนับสนุน ที่ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศตัวเลือกที่น่าสนใจในฐานะศูนย์กลางแฟรนไชส์ นอกจากฐาน
ผู้บริโภคขนาดใหญ่ แล้ว ยังมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยเพิ่มเติม ได้แก่ (1) กลุ่มคนชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะคนทำงานในวัยหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองมักนิยมบริโภคเครื่องดื่ม อาหาร เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาแพงขึ้น (2) มีแหล่งเงินรายได้จากเงินส่งกลับจากแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศปีละกว่า 3 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีส่วนทำให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น (3) การสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในวงกว้าง (4) ความใกล้ชิด
ทางวัฒนธรรมกับ ค่านิย มแบบอเมริกัน (5) ค่าแรงต่ำ และแรงงานมีทักษะจำนวนมาก (6) โครงสร้างพื้น ฐาน
ในระดับปานกลาง และ (7) บรรยากาศการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นเมืองมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่
ต้องการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น แต่ฟิลิปปินส์ ก็ยัง มีปัจจัยความท้าทายหลายประการสำหรับนักลงทุนแฟรนไชส์
ด้วยเช่นกัน เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง ค่าเงินที่อ่อนแอ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
ในประเทศซึ่งอาจเป็นปัญหาร้ายแรงที่แฟรนไชส์ต่างประเทศต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม สำหรับ นักลงทุนในธุรกิจ
แฟรนไชส์ก็มีความเต็มใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะประสบความสำเร็จและได้รับผลกำไร
ในระยะยาว
• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ โดยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจถูกจำกัดอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ทั้งการสั่งห้าม
การเดินทาง การสั่งปิดธุรกิจชั่วคราว การเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมกับมาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด ซึ่งการ
ควบคุมการแพร่ระบาดฯ เป็นเวลานานได้เพิ่มความเสี่ยงของความล้มเหลวทางธุรกิจและการล้มละลาย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ MSMEs ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างกะทันหันและการเงิน
ที่ตึงตัว ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจแฟรนไชส์ โดยการเริ่มต้นปี 2563 อย่างมีความหวังจากภาวะการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของภาคธุรกิจแฟรนไชส์ กลับหยุดชะงักลงเมื่อต้องประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19
ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนมากต้องลดการผลิต รวมถึงการให้บริการต่างๆ และต้องเผชิญกับการขาดเงินทุน
หมุนเวียน รวมทั้งต้องเลิกจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ต่างก็กำลัง
ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤติในครั้งนี้ โดยการแพร่ระบาดฯ ได้สร้างบรรทัดฐาน “ปกติใหม่” ทีก่ ำลังเปลี่ยนแปลง
มุมมองของธุรกิจแฟรนไชส์ ในฟิลิปปินส์ โดยผู้ประกอบการจำนวนมากได้ปรับตัวและมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการ
ยกระดับธุรกิจของตนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงวิธีการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด
และทางเลือกในการจัดส่ง เป็นต้น และแม้จะเกิดวิกฤติโควิด -19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง แต่ ธุรกิจ
แฟรนไชส์บางแห่งได้พิสูจน์ ว่าสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และขณะนี้ อาจเป็นวิกฤติในโอกาสสำหรับการทำ
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ธุรกิจแฟรนไชส์บางประเภทด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ค่าเช่าและค่าเช่าพื้นที่ที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อน ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะมีบริการจัดส่ง แฟรนไชส์มอบส่วนลดค่าแฟรนไชส์และค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น
• อุตสาหกรรมแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์เป็ นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะขยาย
ธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดานักลงทุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ แม้ว่าปัจจุบันจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย
หรือยุติลง คาดว่าธุรกิจแฟรนไชส์ ในตลาดฟิลิปปินส์ จะสามารถกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้ เนื่องจากปัจจัย
สนับสนุนหลายประการที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีธุรกิจแฟรนไชส์ ของไทยที่สามารถรุกเข้ามาในตลาด
ฟิลิปปินส์ได้สำเร็จ เช่น แบล็คแคนยอน โคคาสุกี้ ร้านอาหารไทย Nara ร้านชาเสือพ่นไฟ และร้าน Greyhound
เป็นต้น โดยกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์ คือ การหาพันธมิตรท้องถิ่น
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความสามารถ รวมทั้งการหาสถานที่ตั้งหรือทำแลที่มีศักยภาพ โดยเขต Metro
Manila ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลายังคงเป็นตัวเลือกในลำดับแรกๆ เนื่องจากเป็นเขตชุมชนเมืองที่ประชากรอาศัย
อยู่หนาแน่น และเป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งจะช่วยให้การเจาะตลาดลูกค้าทั้งชาวฟิลิปปินส์
และนักท่องเที่ยวต่างชาติทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม เช่น โอกาส
ทางการตลาดใหม่ๆ ในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) โดยผู้ประกอบการไทยควรร่วมกับพันธมิตรในการจัดทำ
แผนการตลาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน ซึ่ง พฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์นิยม
ติดตามเทรนด์ต่างๆ ผ่านโซเซียลมีเดียและสื่อโฆษณาอื่นๆ ทำให้แฟรนไชส์ชาวฟิลิปปินส์มักนิยมลงทุนในแบรนด์
ที่ได้รับความนิยมในฟิลิปปินส์อยู่แล้ว หากแบรนด์ไม่เป็นที่รู้จักในฟิลิปปินส์จะต้องลงทุนมากขึ้นในการสร้าง
การรับ รู้ถึงเบรนด์ และพัน ธมิตรในท้องถิ่นอาจคาดหวัง กับการลงทุนจำนวนมากจากเงินทุนจากแฟรนไชส์
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ก็ควรการคำนึงถึง การพัฒนาฐานลูกค้าที่มั่นคงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจด้วย
-----------------------------------------------------สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
27 กรกฎาคม 2564
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