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คาดการลงทนุจะหลัง่ไหลเข้าสู่ฟลิปิปนิส์มากขึน้ หลังการเลอืกตัง้ประธานาธบิดคีนใหม ่

 นาง Charito B. Plaza ผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานเขตเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ (Philippine 
Economic Zone Authority: PEZA) เปิดเผยว่า ภาวะการลงทุนในฟิลิปปินส์ยังไม่พ้นจากการแพร่ระบาดใหญ่
ของโควิด-19 และยิ่งประกอบกับภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างยูเครน – รัสเซีย รวมทั้งขณะนี้ ฟิลิปปินส์  
อยู่ในระหว่างช่วงการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศ โดยนักลงทุนต่างตั้งตารอดูผลการเลือกตั้งดังกล่าวและคาดหวัง
ว่านักลงทุนจะมีความกระตือรือร้นในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งใหญ่ดังกล่าว ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีกำหนด
จัดการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งโดยปกติแล้ว นักลงทุนจะแสวงหาความชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบายที่เป็นไปได้ของประธานาธิบดีคนใหม่ก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ โดยขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายโดยรัฐบาลชุดใหม่ของฟิลิปปินส์ที่อาจส่งกระทบต่อการลงทุน โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2565 
ที่ผ่านมา Bloomberg ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์รวม 28 คน โดยผลการ
สำรวจระบุว่า นาง Maria Leonor “Leni” G. Robredo รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ 
ที่นักลงทุนอยากให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ ในขณะที่นาย Ferdinand R. Marcos, Jr 
ตัวเต็งบุตรชายอดีตประธานาธิบดี Ferdinand Marcos มีคะแนนเป็นอันดับสองรองจากสุดท้าย 
 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า สัญญาการลงทุนรวม    
ที่ได้รับการอนุมัติจาก PEZA และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 ลดลง
ถึงร้อยละ 90 มีมูลค่าอยู่ที่ 1.282 หมื่นล้านเปโซจากมูลค่า 1.3324 แสนล้านเปโซในช่วงเดียวกันของปีก่อน      
โดยการลงทุนผ่าน PEZA ลดลงร้อยละ 53 อยู ่ที ่ 5.27 พันล้านเปโซ ในขณะที่การลงทุนผ่าน BOI ลดลง         
ร้อยละ 94 มีมูลค่าอยู่ที่ 7.55 พันล้านเปโซ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลงทุนในปี 2565  จะเริ่มต้นได้ไม่สดใสนัก 
แต่ PEZA ตั้งเป้าหมายการอนุมัติการลงทุนในปี 2565 จะเติบโตที่ร้อยละ 7-8 สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ว่า      
จะเติบโตที่ร้อยละ 6 
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  นาง Charito B. Plaza กล่าวเพิ่มเติมว่า PEZA ได้ปรับแก้ตัวเลขเป้าหมายการเติบโตดังกล่าว
หลังจากกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 3 ฉบับที่มีการเปิดเสรีและมุ่งกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นผ่าน
การอนุมัติแก้ไขเรียบร้อยแล้วได้แก่ การแก้ไขพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติการเปิดเสรี
การขายปลีก และพระราชบัญญัติการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้คาดการณ์ว่า จะเห็นการลงทุนที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะหลังการเลือกตั ้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม PEZA ยังต้องพยายามทางการตลาดเป็นสองเท่าเพื ่อให้         
บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ฝ่ายรัฐบาลยังได้ระบุว่ามาตรการในการปรับแก้ไขกฎหมายการลงทุนทั้งสามดังกล่าว         
จะช่วยให้เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ฟื้นตัวเร็วขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกระทรวงการคลังตั้งเป้า    
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ร้อยละ 7 - 9 ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าการขยายตัวของ GDP 
ในปี 2564 ที่ร้อยละ 5.6 โดยภายใตก้ารแก้ไขพระราชบัญญัติบริการสาธารณะ ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของ
บริการสาธารณะได้อย่างเต็มที่ เช่น โทรคมนาคม การขนส่งภายในประเทศ รถไฟและรถไฟใต้ดิน สายการบิน 
ทางด่วน และสนามบิน เป็นต้น หลังจากถูกแยกออกจากคำจำกัดความของสาธารณูปโภคโดยก่อนการแก้ไข 
อุตสาหกรรมบริการดังกล่าวเคยถูกจัดประเภทไว้ภายใต้ระบบสาธารณูปโภคที่กำหนดขีดจำกัดความเป็นเจ้าของ
ของชาวต่างชาติไว้ที่ร้อยละ 40 ที่บัญญัติไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 1987 นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติการ
ลงทุนจากต่างประเทศฉบับแก้ไข นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในวิสาหกิจในประเทศและจัดตั ้งบริษัท           
ได้ 100% และภายใต้พระราชบัญญัติการเปิดเสรีการค้าปลีกฉบับแก้ไขได้ลดทุนชำระขั้นต่ำของผู ้ค้าปลีก
ต่างประเทศเป็น 25 ล้านเปโซ จาก 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
  ทั้งนี ้ ข้อมูลจากหน่วยงาน PEZA เกี ่ยวกับการลงทุนในปี 2564 พบว่ามีการอนุมัติ         
การลงทุนมูลค่ารวม 6.930 หมื่นล้านเปโซ โดยการลงทุนบางส่วนมาจากอุตสาหกรรมการผลิตซึ่ง มีมูลค่า         
การลงทุน 2.551 หมื่นล้านเปโซ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มูลค่าการลงทุน 7.322 พันล้าน     
เปโซ นอกจากนี้ รายได้จากการส่งออกของบริษัทที ่เข้ามาลงทุนในเขต PEZA ในปี 2564 มีมูลค่า 6.306        
หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จาก 5.5309 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World 
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น 

• ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฟิลิปปินส์นับเป็นหนึ่งในตลาดเกิดใหม่สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
และภาคการลงทุนได้กลายเป็นหนึ ่งในภาคส่วนสำคัญที ่ช ่วยขับเคลื ่อนระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์              
โดยหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของฟิลิปปินส์มีด้วยกัน 2 หน่วยงานหลักได้แก่ Board of Investments (BOI)    
และ PEZA ซึ ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ (Government-owned corporation) อยู ่ภายใต้สังกัดกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม โดย PEZA ก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย Special Economic Zone Act of 1995 เป็นหน่วยงานส่งเสริม
การลงทุนเพื่อการส่งออกของฟิลิปปินส์ที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนต่างชาติ มีอาณาเขตการลงทุนกระจาย    
อยู ่ทั ่วประเทศ โดยมีทั ้งเขตศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีปาร์ค 197 แห่ง เขตนิคมอุตสาหกรรม 66 แห่ง             
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เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตร 17 แห่ง  เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวและอุตสาหกรรม              
เชิงท่องเที่ยว 20 แห่ง โดยในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหรรม IT พบว่ามีสัดส่วนในการเข้ามาลงทุนมากที่สุด เนื่องจาก
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจรับจ้าง
บริหารระบบ (BPO) ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งของฟิลิปปินส์ โดยธุรกิจ Call Center มีอัตราการขยายตัวของรายได้
มากกว่าร้อยละ 15 ต่อปีจากการที่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย 
นิยมว่าจ้างศูนย์ Call Center ในฟิลิปปินส์ เนื่องจากข้อได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็น
จุดแข็งหลักของฟิลิปปินส์ในแง่ของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีตลาด            
ในประเทศขนาดใหญ่และยังคงมีความมั่งคั่งของทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ยัง คงมีจุดอ่อน
สำคัญหลายประการในภาคการลงทุนเช่นกัน อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมืองระบบโครงสร้างพื้นฐาน          
มีคุณภาพต่ำ ความไม่มั่นใจต่อระบบกฎหมาย ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นระดับสูงในฝ่ายบริหารและหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ และยิ่งประกอบกับการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อมิติการลงทุนในฟิลิปปินส์ โดยพบว่าภาคการลงทุนจาก
ต่างประเทศหดตัวลงอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ที่มีบริษัทลงทุนข้ามชาติ นอกจากนี้ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังได้ส่งผลต่อความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจอ่อนแอลง  และเกิดการหยุดชะงักใน
กระบวนการลงทุน ทำให้เกิดการกีดกันการไหลเวียนของ FDI รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงพยายามปรับปรุงนโยบายและ
กฎหมายเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศและความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือให้ฟิลิปปินส์อยู่ในฐานะประเทศ
จุดหมายปลายทางในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการปรับแก้ไขกฎหมายหลักเกี่ยวกับการลงทุนถึง 3 ฉบับ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการลงทุนต่างประเทศ พระราชบัญญัติการเปิดเสรีการขายปลีก พระราชบัญญัติ           
การบริการสาธารณะ ซ่ึงการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของฟิลิปปินส์ที่จะช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธุรกิจและเปิดรับโอกาสการลงทุนจากกับนักลงทุนต่างชาติ โดยคาดว่า       
จะช่วยส่งผลมหาศาลต่อการสร้างงานให้กับชาวฟิลิปปินส์ การนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้น 
การปรับปรุงคุณภาพระบบบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ ่งช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ        
จากวิกฤติโควิด-19  

• ปัจจุบันบรรยากาศการลงทุนในฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขการลงทุน
ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอประเมินสถานการณ์หลังการเลือกตั้งใหญ่ของฟิลิปปินส์ว่า ใครจะ    
เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ รวมถึงนโยบายด้านการค้าการลงทุนที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับ      
นักลงทุนต่างชาติ โดยการเลือกตั ้งใหญ่ดังกล่าวจะเกิดขึ ้นในวันที ่ 9 พฤษภาคม 2565 ที ่จะถึงนี ้ ทั ้งนี้              
หากฟิลิปปินส์สามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติให้กลับมาลงทุนมากขึ้น ก็จะช่วยส่งผลต่อเนื่อง
ให้เกิดการจ้างงานชาวฟิลิปปินส์ให้มีรายได้และกำลังซื้อมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าไทย        
มายังฟิลิปปินส์ตามไปด้วย รวมทั้งยังช่วยเอื้อประโยชน์และสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุน     



  
 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์าก สคต. ณ กรงุมะนิลา ระหวา่งวันที่ 18 – 24 เมษายน 2565 
 

        นโยบายภาครัฐ         ✓  เศรษฐกิจการลงทุน           แนวโน้มการตลาด          รายงานสินค้าและบริการ        
 

 

ในฟิลิปปินส์มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม การเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์ค่อนข้างมีขั ้นตอนที่ยุ ่งยากและซับซ้อน
พอสมควร ผู้ประกอบการไทยจึงควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการลงทุนอย่างละเอียด
รอบคอบไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดตั้งธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี และอื่นๆ  ประกอบการตัดสิน         
เข้ามาลงทุนทุกครั้ง  
 

------------------------------------- 
 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
26 เมษายน 2565 

 
 

 
 

 


