ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการค้าของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(The Republic of the Philippines)

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง
: ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 100 กิโลเมตร
อาณาเขต
: ทิศเหนือ ติดทะเลลูซอน
ทิศใต้ ติดทะเลมินดาเนา
ทิศตะวันออก ติดมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันตก ติดทะเลจีนใต้
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พื้นที่

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ

เมืองหลวง
เมืองสําคัญ
วันชาติ
เวลาท้องถิ่น

: พื้นที่ดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ
เกาะที่สําคัญได้แก่ เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิสซายา (Visayas) และเกาะ
มินดาเนา (Mindanao)
: เป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่
น้อย เป็นที่ราบแคบๆ ที่ราบสําคัญคือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า
ทีร่ าบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด
: มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - เมษายน มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤษภาคมตุลาคม มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ น และดีเปรสชั่น บริเวณ
ที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต้
: กรุงมะนิลา (Metro Manila)
: เซบู ดาเวา บาเกียว
: 12 มิถุนายน (ค.ศ. 1898) (เป็นวันประกาศอิสรภาพจากสเปน
และวันที่ 4 กรกฎาคม 1946 เป็นวันประกาศอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา)
: GMT + 8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

1.2 ประชากร (2554)
จํานวนประชากร
: 101.83 ล้านคน (อันดับที่ 12 ของโลก)
อัตราการเพิ่มประชากร : ร้อยละ 1.903
เชื้อชาติ
: ตากาลอก 28.1 % Cebuano 13.1% Ilocano 9 % Bisaya/Binisaya 7.6 %
Hiligaynon Ilonggo 7.5% Bikol 6 % Waray 3.4 % อื่นๆ 25.3 %
ศาสนา
: ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์ โดยนับถือนิกายโรมันคาทอลิก
อันดับ 4 ของโลก (83 %) นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก (9 %) ศาสนา
อิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพุทธศาสนา
อันดับที่ 17 ของโลก
ภาษา
: ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก (ภาษาฟิลิปิโน)
มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นตระกูลภาษา
ย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่ใช้กันมากมี 8 ภาษา
ได้แก่ สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว อินโดนีเซีย ปัญจาบ เกาหลี และอาหรับ
1.3 รัฐบาล
ระบบการปกครอง

:

ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็น
ประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ
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ประธานาธิบดี

นายเบนิโย ไซมอน นอยนอย อาควิโน (Mr. Benigno Simeon C.Aquino III)
ประธานาธิบดีคนที่ 15 ของฟิลิปปินส์ เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
มีวาระ 6 ปี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม : HON. GREGORY L. DOMINGO เข้ารับตําแหน่งเมื่อ
เดือนเมษายน 2553 มีประสบการณ์ในด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ปลัดกระทรวง
การค้าและอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้จัดการ
บริหารของ SM Investment Corp. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ของฟิลิปปินส์ดําเนิน
ธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้า และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้าน
การเงินและกฎหมายการค้าและธุรกิจ
:

1.4 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ (ปี 2554 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : 393.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (อันดับที่ 33 ของโลก)
มาจากภาคบริการ ร้อยละ 54.4 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 33.3
และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 12.9
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
: 4,100 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ 4.7
อัตราเงินเฟูอ
: ร้อยละ 5.3
อัตราการว่างงาน
: ร้อยละ 7.2
1.5 การค้าระหว่างประเทศ (ปี 2553)
มูลค่าการส่งออก
: 51.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกที่สําคัญ : ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์กึ่งตัวนํา (semi conductors) เครื่องจักรกล
เครื่องมือเครื่องใช้ในการขนส่ง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ทองแดง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
น้ํามันมะพร้าว และผลไม้
ตลาดส่งออกที่สําคัญ : ญี่ปุน (ร้อยละ 15.22) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 14.57) สิงคโปร์ (ร้อยละ 14.25)
จีน (ร้อยละ 11.09) ฮ่องกง (ร้อยละ 8.43) เยอรมัน (ร้อยละ 5.17) และ
ไทย (ร้อยละ 3.47 ) (เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 9 ของฟิลิปปินส์)
มูลค่าการนําเข้า
: 54.72 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้านําเข้าที่สําคัญ
: น้ํามันเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ขนส่ง เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ ธัญพืช เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก
แหล่งนําเข้าที่สําคัญ
: ญี่ปุน (ร้อยละ 12.33) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 10.71) สิงคโปร์ (ร้อยละ 9.47)
จีน (ร้อยละ 8.42) และไทย (ร้อยละ 7.07) (เป็นแหล่งนําเข้าอันดับที่ 5 ของฟิลิปปินส์)
สกุลเงิน
: ฟิลิปปินส์ เปโซ (Philippine peso : PHP)
อัตราแลกเปลี่ยน
: 43.44 เปโซ/1 เหรียญสหรัฐฯ
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2. การเมืองและสังคม
ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นอาณานิคมของนิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และประกาศอิสรภาพจากสเปน
วันที่ 12 มิถุนายน 2441 (วันชาติฟิลิปปินส์ ) ระหว่างสงครามสเปน- อเมริกัน หลังจากสงครามฟิลิปปินส์ตกเป็น
อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489) อเมริกาและนิวสเปนจึงเป็นสองอิทธิพลที่มีผลต่อวัฒนธรรมของ
ฟิลิปปินส์มากที่สุด ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากอเมริกาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2489
ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปี 2553 เป็นปีของการเปลี่ยนโฉมทางการเมืองของ ฟิลิปปินส์ เนื่องจากชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรค
Liberal Party (LP) และการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของนางเบนิกโน เอส อาคีโนที่ 3 ซึ่งได้รับคะแนนเสียง
อย่างท่วมท้น โดยชาวฟิลิปปินส์มองว่าเป็นพลังแห่งความหวังทางการเมืองในสภาว ะที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาอย่าง
มากกับการบริหารประเทศของอดีตประธานาธิบดีอาร์โรโย นโยบายสําคัญ ของรัฐบาลชุดใหม่ คือ การเสริมสร้าง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย เน้นความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างไรก็ตาม ในการบริหารของรัฐบาลอาคีโนที่ 3 ที่จะต้องร่วมงานกับผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอาร์
โรโย เนื่องจากพรรค LP เป็นเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรค Lakes Kampi Christian
Muslim ของอดีตประธานาธิบดีอาร์โรโย เป็นพรรคเสียงข้างมาก จึงอาจทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ในอนาคตได้
ที่มา : (http://www.economist.com/countries)

ประเภทของรัฐบาลและการแบ่งส่วนบริหาร
ฟิลิปปินส์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ
เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ มีการแบ่งหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น (Local Government Units, LGUs) โดยมี
จังหวัดเป็นหน่วยหลัก ปัจจุบัน มี 80 จังหวัด (provinces) และ 120 chartered cities แบ่งออกเป็นเมือง (cities)
และ เทศบาล (municipalities) ซึ่งหน่วยการปกครองทั้งสองยังประกอบไปด้วย บารังไกย์ (barangay) อีกทอดหนึ่ง
ถือเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นที่เล็กที่สุด
ฟิลิป ปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน 16 เขตเพื่อความสะดวกในการ
ปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ 4 แห่ง
หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะตั้งสํานักงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อรับใช้ประชาชนในจังหวัดที่อยู่
ใน
ภูมิภาคนั้น ๆ ภูมิภาคไม่มีรัฐบาลท้องถิ่นแยกต่างหาก ยกเว้น เขตปกครองตนเองในมินดาเนามุสลิม และเขตบริหาร
คอร์ดิลเลราซึ่งปกครองตนเอง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ประธานาธิบดีอาร์โรโยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพื่อศึกษาแนวทางเปลี่ยนรูปแบบรัฐบาลจากระบบประธานาธิบดีเป็นระบบรัฐสภาแบบสหพันธรัฐ ซึ่งยัง
ไม่มีข้อยุติแต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2550
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ระบบกฎหมาย รัฐสภาและการเลือกตั้ง
รัฐสภา แบ่งเป็นสองสภาคือ สภาสูง (Senate) ประกอบด้วย 24 ที่นั่ง สมาชิกส่วนใหญ่มีวาระ
6 ปี และสภาล่าง (House of Representatives) ประกอบด้วยสมาชิก 212 คน และ 24 sectoral party-list
members มีวาระ 3 ปี คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยได้รับการเห็นชอบจาก Commission of
Appointments
การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งตามคะแนนนิยมมีวาระ 6 ปี
เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547
ประธานาธิบดี Mr.Benigno Simeon C.Aquino III (เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553)
เป็นประธานาธิบดีคนที่ 15 ของฟิลิปปินส์ มีวาระ 6 ปี
รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
Mr. Gregory Domingo
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
Mr. Cesar Purisima
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
Mr. Alberto Romulo
กลุ่มเรียกร้องทางการเมืองและผู้นาต่างๆ AKBAYAN [Reps. Etta ROSALES, Mario AGUJA, and Risa
HONTIVEROS-BARAQUIEL]; ALAGAD [Rep. Rodante MARROLITA]; ALIF [Rep. Acmad TOMAWIS]; An
Waray [Rep. Horencio NOEL]; Anak Mindanao [Mujiv HATAMIN]; ANAKPAWIS [Reps. Crispin BELTRAN
and Rafael MARIANO]; APEC [Reps. Ernesto PABLO, Edgar VALDEZ]; Association of Philippine
Electric Cooperatives (APEC) [Reps. Edgar VALDEZ, Ernesto PABLO, and Sunny Rose MADAMBA];
AVE [Rep. Eulogio MAGSAYSAY]; Bayan Muna [Reps. Satur OCAMPO, Joel VIRADOR, and Teodoro
CASINO, Jr.]; BUHAY [Reps. Rene VELARDE and Hans Christian SENERES]; BUTIL [Rep. Benjamin
CRUZ]; CIBAC [Rep. Emmanuel Joel VILLANUEVA]; COOP-NATCO [Rep. Guillermo CUA]; GABRIELA
[Rep. Liza MAZA]; Partido Ng Manggagawa [Rep. Renato MAGTUBO]; Veterans Federation of the
Philippines [Rep. Ernesto GIDAYA] (2006)
การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ADB, APEC, APT, ARF, ASEAN, BIS, CD, CICA
(observer), CP, EAS, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA,
MINUSTAH, NAM, OAS (observer), OPCW, PCA, PIF (partner), UN, UNCTAD, UNDOF,
UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMISS, UNMIT, UNMOGIP, UNOCI,
UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
3. ข้อมูลเศรษฐกิจ
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
ในปี 2553 ฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ
7.6 ก่อนที่จะชะลอตัวลง
เหลือเพียงร้อยละ 3.6 ใน ช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2554 เนื่องจาก ผลกระทบจากพายุไต้ฝุนและ
การค้าโลกที่ปรับตัวลดลง ทําให้ การส่งออก ของฟิลิปปินส์ลดลง ประมา ณร้อยล ะ 13 ขณะที่การลงทุน
โดยตรงในช่วง 7 เดือนแรกของปี ลดลงร้อยละ
9.7 เหลือ 805 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการส่งเงิน
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จากชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศยังขยายตัว สามารถส่งเงินกลับประเทศได้ถึง
16 ,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี แม้ว่าแรงงานฟิลิปปินส์ในบางปร
ะเทศต้องเดินทางกลับเนื่องจาก
สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนสําคัญทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์
คือ การบริโภคภายในประเทศ การ
ขยายตัวของการส่งออกและการลงทุน รวมถึงการใช้จ่ายของรัฐบาล เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภาค ฟิลิปปินส์ ได้รับผลกระทบรุนแรงน้อยกว่าจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี
25512552 เนื่องจากมีการลงทุนจํากัดในสินทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีปัญหา มีการพึ่งพาการส่งออกน้อย
กว่า มีการบริโภคภายในประเทศที่ค่อนข้างยืดหยุ่น มี
การ ส่ง เงิน จาก ชาว ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
ประมาณ 4- 5 ล้ านคน และมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
(business
process outsourcing industry)
แม้ว่า ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี
MACAPAGAL-ARROYO ฟิลิปปินส์มีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ
4.5 แต่ปัญหาความยากจนในประเทศกลับแย่ลง เนื่องจากรัฐบาล
ได้ตั้งเปูาหมายที่จะลดยอดขาดดุลงบประมาณลงจากร้อยละ
3.9 ของ GDP ให้เหลือร้อยละ 2
ภายในปี 2556 ส่งผลให้หนี้สาธารณะลดลงไปต่ํากว่าร้อยละ
50 ของ GDP และยังทําให้การใช้จ่าย
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลงไปด้วย ทําให้ฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี
2554 นําไปสู่การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่ม
การใช้จ่าย ของรัฐบาล ด้านโครงสร้างพื้นฐานในปี 2555 โดยรายจ่ายของรัฐบาลที่มีความสําคัญลําดับ
แรก ได้แก่ ด้านการศึกษา สาธารณสุข
การให้เงินช่วยเหลือคนยากจน และการจัดทําโครงการเพื่อให้
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคม
โดยโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาคเอกชน
จุดอ่อนของฟิลิปปินส์ ด้านการจัดเก็บภาษีรวมทั้งการให้
สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่ภาคเอกชน
โดยเฉพาะ SMEs เป็นปัจจัยสําคัญที่จํากัดการทํางานของรัฐบาลใ
น
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนั้น ในการบริหารงานของ
AQUINO รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงมุ่งเน้นไปที่การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้านธรรมาภิบาล ฟิลิปปินส์
ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในระยะยาว ครอบคลุมทั้งเรื่องการพึ่งพาการนําเข้าพลัง
งาน และการ
พึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศในด้าน แรงงาน
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปี 2555 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราต่ําลง โดยรัฐบาลตั้งเปูาหมายไว้ที่
ร้อยละ 5.5- 6.5 (ขณะที่ EIU คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัว เพียง ร้อยละ 3.4 ในปี
2555 และจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวขอ
งเศรษฐกิจโลกเป็นร้อยละ 5.6 ในปี 2559 ) เนื่องจาก
การใช้จ่ายของภาครัฐจะชะลอตัวลงตามนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณปี
2555 ซึ่งกําหนดไว้ที่
ร้อยละ 2.6 ของ GDP อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้จัดสรรเงินเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐมูลค่า
7,640
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการสําคัญ และโ
ครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน มูลค่า
16 ,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุน
(รัฐบาลตั้งเปูาหมายไว้ที่
3,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ) และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของฟิลิปปินส์ รวมทั้งจะเพิ่มมาตรการจูงใจและ
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สิ่งอํานวยความสะดวก ที่จะดึงดูดก ารลงทุน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การบริการ พลังงานทดแทน
การเกษตร และเหมืองแร่
ส่วนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายส่งออก
ข้าวในปี 2556 โดยในปี 2555 ฟิลิปปินส์กําหนดว่าจะนําเข้าข้าวไม่เกิน
850 ,000 ตัน และมี
แผนการเพิ่มพื้นที่ ปลูกข้าวและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้
18 .7 ล้านตัน ในปี
2555 รวมทั้งร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการผลิตข้าวพันธุ์เมล็ดสั้นเพื่อการส่งออก
ด้านต่างประเทศ แม้ว่าฟิลิปปินส์มียอดขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดเกินดุลจากการ
โอนเงินจากต่างประเทศ ของแรงงานฟิ ลิปปินส์ ทําให้บัญชีเดินสะพัด จะ ยังคงเกินดุลต่อ ไป ในช่วงปี
2555- 2559 โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ของ GDP อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ฟิลิปปินส์ มีอัตรา
การขยายตัวของการส่งเงินรายได้กลับเข้าประเทศลดลง ควบคู่ไปกับยอดขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาทา งการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ รวมทั้งการตัดสินใจ
(work permits) แก่แรงงานฟิลิปปินส์
ของซาอุดิอาระเบียในการกําหนดให้มีการออกใบอนุญาตทํางาน
EIU
ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องถึงปี
2555 แต่จะปรับตัวดีขึ้นในปี
2556 เป็นต้นไป ด้านการส่งออก
คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2556- 2559 ฟิลิปปินส์จะมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ
9.9 ต่อปี ในขณะที่
การนําเข้าจะขยายตัวร้อยละ 10 .9 ต่อปี ด้านบริการ ฟิลิปปินส์มียอดเกินดุลการค้าบริการมาตั้งแต่ปี
2549 และจะยังคง เกินดุลต่อไปในช่วงปี 2555- 2559 เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกบริการ
จากการที่ฟิลิปปินส์ มีความสําคัญมากขึ้นในฐานะประเทศที่เป็นฐานการรับจ้างบริหารงานระบบธุรกิจ
(business-process outsourcing) และในภาคการรับจ้าง
(outsourcing sector) ซึ่งจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงปี 2555- 2559
ในส่วนความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฟิลิปปินส์ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับป
ระเทศต่างๆ
ทั้งในกรอบอาเซียนและประเทศที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัญหาความขัดแย้งในทะเล
จีนใต้ระหว่างจีน- ฟิลิปปินส์ที่ปะทุมาตั้งแต่มีนาคม
2554 เป็นปัญหาที่ฟิลิปปินส์ใช้เป็นโอกาสในการ
แสดงบทบาทนําในด้านการต่างประเทศ โดยเสนอให้ใช้แนวทางพหุภาคีในการแ
ก้ไขปัญหาการอ้าง
กรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้มากกว่าการแก้ไขทวิภาคีตามที่จีนเสนอ และพยายามดึงสหรัฐฯเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย แต่ไม่น่าลุดลามถึงขั้นใช้กําลังทหาร เนื่องจากฟิลิปปินส์ยังคํานึงถึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
กับจีน โดยมุ่งหวังให้จีนเป็น (ลงทุนหลักในโครงการสาธารณูปโ
ภค และฟิลิปปินส์ยังต้องพึ่งพาสินค้า
จากจีน อีกทั้งกองทัพฟิลิปปินส์ยังไม่มีศักยภาพพอที่จะปราบปรามการรุกล้ําน่านน้ําจากจีน
การจัดทาความตกลงทางการค้า ปัจจุบันฟิลิปปินส์ได้จัดทํา อยู่ระหว่างการจัดทํา และอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรี จํานวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ ประกอบด้วย
ความตกลงเขตการค้าเสรี
1. ASEAN Free Trade Area
2. ASEAN-Korea Free Trade Area
3. ASEAN-China Free Trade Area

สถานะ
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
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ความตกลงเขตการค้าเสรี
4. ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade
Agreement
5. ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation
Agreement
6. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
7. ASEAN-EU Free Trade Agreement
8. East Asia Free Trade Area
9. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement
10. Pakistan-Philippines Free Trade Agreement
11. United States-Philippines Free Trade Agreement

สถานะ
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
หยุดพักการเจรจา
อยู่ระหว่างการศึกษา
ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้ว
อยู่ระหว่างการศึกษา
อยู่ระหว่างการศึกษา

ที่มา: www.aric.adb.org

3.2 นโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลอาคีโนที่ 3 มีนโยบายแก้ไข ขาดดุลงบประมาณ เน้นการสร้างวินัย ทางการคลัง โดยวิธีการบริหาร
งบประมาณแบบสมดุล (Zero Budgeting Policy) และมีการเสนอกฎหมายคว ามรับผิดชอบทางการคลัง (Fiscal
Responsibility Bill) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมการพิจารณาอนุมัติเฉพาะโครงการที่สามารถระบุแหล่งที่มาของ
เงินทุนได้เท่านั้น รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อ
ระดมทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน
ในฟิลิปปินส์ โดยการอํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการล งทุน โดยสนับสนุนการสร้างกลไกความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน และถือเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy)
นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน รถไฟฟูา
ท่าอากาศยาน และพลังงาน
รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนําของประ ธานาธิบดีเบนิโย อากิโนให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเร่งรัดพัฒนา
ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 รัฐบาลได้กําหนดแผนแม่บทเพื่อ
เพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคและลดการนําเข้าข้าว โดยมีเปูาหมายที่จะยุติการนําเข้าข้าวให้ได้อย่ างเร็ว
ที่สุดในปี 2556 หรืออย่างช้าที่สุดในปี 2558 เนื่องจากที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการ
นําเข้าข้าวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในปี 2553 ที่ฟิลิปปินส์นําเข้าข้าวถึง 2.5 ล้านตัน ส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็น
ประเทศผู้นําเข้าข้าวสูงสุดในโลก
สาเหตุสําคัญที่ทําให้ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคมาโดยตลอด ได้แก่ (1) สภาพภูมิประเทศที่
เป็นเกาะและไม่มีพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําขนาดใหญ่เหมือนไทยและเวียดนาม ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกข้าวจํานวน
มาก (2) รัฐบาลที่ผ่านมาไม่สนใจพัฒนาภาคเกษตรกรรมเท่าที่ควร แต่กลับมุ่ งเน้นการให้เงินเพื่อจัดซื้อข้าวจาก
ต่างประเทศ (3) เกษตรกรขาดแคลนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย และ ยังไม่มีการใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่
ให้ผลผลิตสูงที่แพร่หลาย (4) ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงพื้นที่เพาะปลูก (5) ขาดแคลนเส้นทางคมนาคมจากแหล่ง
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เพาะปลูกสู่ตลาด (6) การปลูกข้าวยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงมีผลกระทบ
อย่างมากต่อผลผลิตข้าว เช่น ปัญหาภัยแล้งและพายุไต้ฝุน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ซึ่งไม่ประสบปัญหาพายุ
ไต้ฝุนมากนัก คือ เกาะมินดาเนา ยังมีปัญหาการสู้รบแบ่งแยกดินแดนและขาดแคล นน้ํา (7) การมีประชากรจํานวน
มากและมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง (คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านคน) ขณะที่พื้นที่
เพาะปลูกข้าวประมาณ 28 ล้านล้านไร่ มีปริมาณการผลิตในปี 2554 ประมาณ 17.6 ล้านตัน และมีความต้องการ
บริโภคข้าวประมาณปีละกว่า 25 ล้านตัน
การนําเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ยังคงผูกขาดโดยสํานักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Agency – NFA)
สังกัดกระทรวงเกษตร โดย NFA เป็นองค์กรเดียวที่กําหนดปริมาณการนําเข้าข้าวในแต่ละปี ที่ผ่านมา NFA ถูกโจมตี
มากว่ามีการคอรัปชั่นสูง เป็นเหตุให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้ องเสียงบประมาณจํานวนมากเพื่ออุดหนุนการดําเนินการของ
NFA ปัจจุบัน ประธานาธิบดีอากิโนพยายามเร่งปฏิรูปการทํางานของ NFA เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการนําเข้าข้าวที่
เกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีกลิเรีย มากาปากัล อาร์โรโย และปัญหาการขาดทุนอย่างมากจากการนําเข้าข้าว
เมื่อปี 2553 ทําให้ NFA มีหนี้สินสูงถึง 176,700 ล้านเปโซ (ประมาณ 4,005 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มาตรการสําคัญภายใต้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย (1) สร้างระบบชลประทานขนาดย่อมในพื้นที่เพาะปลูก
ทั่วประเทศ (2) เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว (3) ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึ งระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน (4) พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งจากแหล่งเพาะปลูกไปสู่ตลาด (5) ส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ข้าวพันธุ์ผสมที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง (6) แก้ไขปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทํากินโดยการเร่งรัดปฏิรูปที่ดินทั่ว
ประเทศ (7) กําหนดราคากลางของข้าวเพื่ อเพิ่มกําลังซื้อแก่ทุกคนในสังคมและกระตุ้นการผลิต และ (8) ภาครัฐจะ
รับซื้อข้าวทั้งหมดที่ชาวนาเพาะปลูกเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิต
3.3 มาตรการด้านภาษี
ภาษีศุลกากรยังคงเป็นเครื่องมือหลักในการดําเนินนโยบายการ ค้าของฟิลิปปินส์ และเป็นแหล่งรายได้สําคัญ
ของรัฐบาล ทั้งนี้ เมื่อมีการนําการจําแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรฮาร์โมไนซ์ของอาเซียนปี 2007 มาใช้ ฟิลิปปินส์มี
จํานวนรายการสินค้าทั้งสิ้น 8,299 รายการ (ลดลงจาก 10,688 รายการ ในปี 2547) โดยมีอัตราภาษีที่เรียกเก็บ
จริงเฉลี่ย (average MFN applied tariff) ร้อยละ 19.3 ลดลงจากร้ อยละ 25.7 ในปี 2547 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
แยกเป็นรายสาขา อัตราภาษีเฉลี่ยสําหรับภาคเกษตรกรรม อยู่ที่ร้อยละ 10.2 (ร้อยละ 10.3 ในปี 2547) และภาค
ที่มิใช่เกษตร ร้อยละ 5.8 (ร้อยละ 7 ในปี 2547) โดยมีอัตราภาษีสูงในบางสาขา โดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องหนัง
รวมถึง ไม้และเฟอร์นิเจอร์ กระดาษและสิ่งพิมพ์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากแร่ที่มิใช่โลหะ
ภายใต้ความตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ฟิลิปปินส์ได้ลดภาษีนําเข้า
สําหรับ สินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทุกรายการ (ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ) เป็นร้อยละ 0 รวมทั้ง
ยกเลิกมาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 โดยฟิลิปปินส์
มีรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสําปะหลัง และข้าวโพด ซึ่งปัจจุบันได้ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0-5 และสินค้าอ่อนไหวสูง ได้ แก่ น้ําตาล ซึ่งได้คงอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 38 จนถึงปี 2554 และจะ
ลดลงตามลําดับเป็นร้อยละ 5 ในปี 2558 และข้าว ซึ่งจะคงอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 40 จนถึงปี 2557 และจะ
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ลดลงเป็นร้อยละ 35 ในปี 2558 นอกจากนี้ ไทยในฐานะผู้มีส่วนได้เสียหลักได้เจรจาขอชดเชยการไม่ปฏิบัติตา ม
พันธกรณีในสินค้าน้ําตาลและข้าว โดยได้จัดทํา MOU มีสาระสําคัญ คือ ฟิลิปปินส์จะนําเข้าน้ําตาลจากไทยขั้นต่ําปี
ละ 5.5 แสนตัน และจะ นําเข้า ข้าวทั่วไปจากไทยอย่างต่ําปีละ 3.67 แสนตัน เว้นแต่กรณีที่ราคาข้าวในตลาดโลก
และ/หรือผลผลิตภายในประเทศทําให้ฟิลิปปินส์ไม่สามารถรักษาร ะดับการค้าข้าวดังกล่าว และหากฟิลิปปินส์
จําเป็นต้องนําเข้าข้าวคุณภาพดี ฟิลิปปินส์ต้องให้ความสําคัญกับการนําเข้าข้างคุณภาพดีจากไทยจํานวน 50,000
ตัน ซึ่งนับรวมอยู่ในปริมาณ 367,000 ตัน ด้วย (MOU จะหมดอายุในสิ้นปี 2557 หลังจากนั้น ฟิลิปปินส์จะไม่มี
ข้อผูกพันในการนําเข้าข้าวใดๆจากไทยอีก)
ขณะเดียวกัน ฟิลิปปินส์ยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีภายใต้ GSP scheme จากประเทศเบลารุส
แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุน นอรเวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และสหรัฐอเมริกา
3.4 มาตรการที่มิใช่ภาษี/มาตรการอื่นๆ
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเป็นอุปสรรคในการนําเข้าของฟิลิปปินส์ ที่สําคัญ ได้แก่
 การอนุญาตการนาเข้า (import licensing and permits) มีผลกระทบต่อสินค้าหลายรายการ
โดยมีกระบวนการออกใบอนุญาตทีค่ ่อนข้างซับซ้อน และมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามแต่ละ
ประเภทสินค้า
 การห้ามการนาเข้า เช่น ท่อนซุง
 การจากัดปริมาณการนาเข้า (Import quota) สําหรับ สินค้าอ่อนไหวบางรายการ เช่น ข้าว ปลา
และผลิตภัณฑ์จากปลา
 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping measure) สินค้าไทยที่ เคยได้รับผลกระทบ เช่น
อิฐทนไฟ
 มาตรการปกป้อง (Safeguard measure) กับหลายสินค้าที่ นําเข้าจากไทยและประเทศอื่นๆ เช่น
ปูนซีเมนต์ กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง และกระจก
 มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Sanitary and Phytosanitary) ซึ่งมีกฎระเบียบที่ค่อนข้าง
เข้มงวด
4. นโยบายต่างประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ.1987 ได้กําหนดกรอบนโยบายต่างประเทศไว้ใน 3 ด้าน คือ
(1) การรักษาและการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
(2) การส่งเสริมและการคงไว้ในความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(3) การคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของคนฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ภายใต้แถลงการณ์ของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ยังได้ระบุข้อเท็จจ ริงของนโยบายต่างประเทศ
(Foreign Policy Realities) ไว้ 8 ประการ ได้แก่

11
(1) นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์จัดทําขึ้นภายใต้บริบทของอาเซียน
(2) สังคมมุสลิมระหว่างประเทศยังคงมีความสําคัญต่อฟิลิปปินส์
(3) องค์กรในระดับพหุภาคีและภูมิภาคจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต ในการส่งเสริมผ ลประโยชน์
ร่วมกัน
(4) ในฐานะที่เป็นประเทศหมู่เกาะ การปกปูองเอกราชของประเทศและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงสิทธิเหนือเขตแดนทางทะเล
(5) นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศยังคงเป็นมิตรกับการลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
(6) ฟิลิปปินส์จะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
(7) คนฟิลิปปินส์ในต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญต่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
5. นโยบายการลงทุน
กฎหมายหลักที่กํากับดูแลด้านการลงทุนของฟิลิปปินส์ คือ Foreign Investment Act (FIA) ปี 1991
ซึ่งมีการแก้ไขโดย Republic Act 8179, the Omnibus Investment Code (OIC) และกฎระบียบที่เกี่ยวข้อง
โดย FIA ได้กําหนดกิจกรรมที่ห้าม/จํากัดการถือหุ้นของต่างชาติ แบ่งออกเป็น List A และ List B ดังนี้
- List A เป็นรายการกิจกรรมที่สงวนไว้ให้เฉพาะชาวฟิลิปปินส์ ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหม ายเฉพาะ
เช่น สื่อสารมวลชน การประกอบวิชาชีพ ธุรกิจค้าปลีกที่มีทุนจดทะเบียนต่ํากว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สหกรณ์
การทําเหมืองแร่ขนาดเล็ก เครือข่ายการสื่อสารทางวิทยุ การจัดหางาน การทําสัญญางานก่อสร้างของภาครัฐ การ
ทําโฆษณา การสํารวจและการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ การถือครองที่ดิน กิจการสาธาณูปโภค สถาบันการศึกษา
อุตสาหกรรมข้าว การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การประมงน้ําลึก และธุรกิจการเงิน
- List B เป็นรายการกิจกรรมและธุรกิจที่มีการกํากับดูแลเรื่องการถือหุ้นของต่างชาติ ด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคง ความเสี่ยงต่อสุขภาพและศีลธรรม และการปกปูองวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนด้านการพนัน โดยต้องมีการทําความตกลงกับ
Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) และดําเนินการอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย
การกํากับดูแลของ Philippines Economic Zone Authority
สําหรับกิจการที่มิได้ระบุไว้ใน FINL นักลงทุนต่างชาติ สามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 เช่น กิจการด้าน
ส่งออก (มีการส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 60 ของผลผลิต) ขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีทุนจดทะเบียนต่ํา
กว่า 2 แสนเหรียญสหรัฐฯยังสงวนไว้ให้เฉพาะคนชาติฟิลิ ปปินส์ ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งนัก
ลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ในธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือมีการจ้างคนฟิลิปปินส์
ทํางานอย่างน้อย 50 คน
สิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองที่ รัฐบาลให้แก่นักลงทุน ได้แก่ สิทธิในการ ส่งเงินลงทุนและผลตอบแทน
จากการลงทุนกลับประเทศ สิทธิในการปลอดจากการเวนคืนทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีเพื่อ การใช้งานของรัฐ หรือเพื่อ
สวัสดิการและการปูองกันประเทศ โดยได้รับการจ่ายเงินชดเชยที่เหมาะสม
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นักลงทุน สามารถได้รับ สิทธิประโยชน์พิเศษ (Incentives) จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของฟิลิปปินส์
ซึ่งมีทั้งหมด 12 หน่วยงาน เช่น Board of Investment (BOI), Export Processing Zone Authority (EPZA),
Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) และ CDA (Clark Development Authority) หากมีการลงทุนใน
สาขาตามที่ระบุไว้ใน Investment Priorities Plan (IPP)1 หรือหากกิจกรรมดังกล่าวเข้าข่าย ดังนี้
- มีการผลิตเพื่อส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 50 ของการผลิต หากเป็นธุรกิจของคนฟิลิปปินส์
- มีการผลิตเพื่อส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 70 ของการผลิต หากเป็นธุรกิจของต่างชาติ (ต่างชาติถือ
หุ้นมากกว่าร้อยละ 40)
สิทธิประโยชน์พิเศษ (Incentives) ที่นักลงทุนจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย
(1) สิทธิประโยชน์ทางการคลัง (Fiscal Incentives) ได้แก่
- การยกเว้นภาษีเงินได้ (Income Tax Holiday) ระยะเวลา 4 ปี สําหรับ non-pioneer firms
และ 6 ปี สําหรับ pioneer firms ที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยอาจขยายเวลาได้อีก หาก เป็นไปตามเงื่อนไข คือ มีการใช้วัตถุดิบ
ในประเทศในอัตราส่วนที่กําหนด มีการใช้อุปกรณ์ประเภททุนและจํานวนคนงานตามที่กําหนด และ
/หรือ มี
ผลตอบแทนในช่วง 3 ปีแรกอย่างน้อย 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยสามารถขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
สูงสุดไม่เกิน 8 ปี
- การยกเว้นภาษีนําเข้า (Tax and Duty Exemption) สําหรับสินค้าประเภททุนและส่วนประกอบ
ที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต และสําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อการทําปศุสัตว์ (เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มดําเนิน
กิจการด้านการเกษตร)
- การคืนภาษีนําเข้า (Tax credits) สําหรับการนําเข้าวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้ากึ่งสําเร็จรูปที่นํามาใช้
ในการผลิตเพื่อส่งออก และสําหรับการนําเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อการทําปศุสัตว์ (เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่ม
ดําเนินกิจการด้านการเกษตร)
- การอนุญาตให้ ใช้อุปกรณ์ฝากขาย (Consigned equipment) โดยไม่มีข้อจํากัด โดยต้องมีการ
วางประกันการส่งออกกลับ (re-export bond) / ได้รับยกเว้นการวางประกันตามเงื่อนไขที่กําหนด
- การเข้าถึงระบบคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehousing System) โดยให้สิทธิแก่ธุรกิจจด
ทะเบียนเพื่อการส่งออกทุกสาขา
- การยกเว้นการจ่ายค่าสําหรับจอด เทียบเรือและค่าธรมเนียมอื่นๆ สําหรับ การส่งออกของธุรกิจ
จดทะเบียนเพื่อการส่งออก
- การยกเว้นภาษีนําเข้าชิ้นส่วนและวัสดุ สําหรับผู้ผลิตเพื่อการส่งออก อย่างน้อยร้อยละ 70 ของ
การผลิต
(2) สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ทางการคลังอื่นๆ (Other Non-Fiscal Incentives) เช่น
- การจ้างแรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ระดับบริหารขึ้นไป เป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มกิจการ และ
สามารถต่ออายุได้ภายในช่วงเวลาที่กําหนด

1

สาขาที่ระบุไว้ใน IPP จะมีการทบทวนทุกปีโดยการหารือกับภาคเอกชน
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- การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่คนงาน โดยกระทรวงแรงงานฟิลิปปินส์จะให้ความช่วยเหลือแก่
กิจการที่ตั้งอยู่ในเขตการผลิตเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โรงแรม
และร้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และคอมพิวเตอร์
โดยทั่วไป สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ เว้นแต่ใบรับรองการคืนภาษี (tax
credit certificates) ภายใต้เงื่อนไขที่ BOI กําหนด นอกจากนี้ บริษัทที่ได้จดทะเบียนและได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ยังต้องขายหุ้นแก่สาธารณะอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
6. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทย
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ ต้ที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ ทูต
ด้วย ฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์กับไทยในฐานะมิตรประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน และเป็นแนวร่วมของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ เนื่องจากมีทัศนคติและแนวคิดคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ดี ในแง่เศรษฐกิจทั้งสองประเทศมีความรู้สึกเป็นคู่แ ข่งกันเนื่องจากผลิตสินค้าคล้ายกัน
ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าที่มีความสําคัญต่อไทยเป็นลําดับที่ 5 ในอาเซียน และอันดับที่ 17 ในโลก ฟิลิปปินส์เป็นแหล่ง
นําเข้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญอันดับที่ 14 ของไทยในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าสําคัญเป็น
ลําดับที่ 3 ของฟิ ลิปปินส์ในอาเซียน และอันดับที่ 10 ของฟิลิปปินส์ในโลก ไทยเป็นแหล่งนําเข้าที่สําคัญอันดับที่ 9
ของฟิลิปปินส์ และเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญอันดับที่ 11 ของฟิลิปปินส์ มูลค่ าการค้าระหว่างสองประเทศในปี
2554 คือ 7,342.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไ ทยส่งออกไปฟิลิปปินส์มูลค่ า 4,640.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ และ
นําเข้าจากฟิลิปปินส์มูลค่า 2,701.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยได้ดุลการค้า 1,939.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
6.1 ความร่วมมือภาคเอกชน
สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์จัดตั้งเมื่อปี 2538 ที่ผ่านมายังไม่ได้ดําเนิน กิจกรรมใด อย่างไรตาม ในปี 2550
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สภาธุรกิจต่างๆ มีกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
6.2 ความร่วมมือภาครัฐ
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Committee: JC)
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย- ฟิลิปปินส์ มีการประชุม มาแล้ว 3 ครั้ง ในการ
ประชุมครั้งที่ 3 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการลงนามความตกลงทางการค้าและจัดตั้ง JTC ภายใต้ ความตกลง ฯ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC ไทย – ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย
โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือ 8 สาขา ได้แก่







การค้าและการลงทุน
เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวและการขนส่ง
ความร่วมมือด้านแรงงานและกฎหมาย
ประเด็นด้านภาษี
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 พลังงาน
 ความร่วมมือด้านความมั่นคง
โดยสาขาพลังงาน และความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการประชุมครั้งที่ 4
คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า ไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Trade Committee : JTC)
ในการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ ระหว่างการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปค 2549 ณ ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์รับที่จะเป็น
เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 1 อย่างไรก็ดียังไม่มีกําหนดการที่แน่นอน
ข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์
1. ความตกลงว่าด้วย ไมตรี การพาณิชย์ และการเดินเ รือ (Treaty of Friendship) ลงนามเมื่อ 14
มีนาคม 2492 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
2. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินทางอากาศ (Air Services Agreement) ลงนามเมื่อ 27 เมษายน 2496
ณ กรุงเทพฯ และ Confidential Memorandum of Understanding (CMU) ลงนามเมื่อ 25 พฤษภาคม 2538
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
3. ความตกลงว่าด้วย การยกเว้น การตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (Agreement in the
Abolition of Visa Requirements and Waiver of Visa Fees in certain cases) ลงนามเมื่อ 30 สิงหาคม
2505
4. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม (Cultural Cooperation Agreement) ลงนามเมื่อ 22
กรกฎาคม 2518 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
5. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ด้านเกษตร (Agreement for Agricultural Cooperation) ลงนามเมื่อ
29 สิงหาคม 2522 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
6. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์แ ละวิชาการ (Agreement on Scientific and
Technical Cooperation) ลงนามเมื่อ 11 เมษายน 2526 ณ กรุงเทพฯ
7. อนุสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition Treaty) ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม 2527
8. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (Tourism Cooperation Agreement) ลงนามเมื่อ
24 มีนาคม 2536
9. ความตกลงว่าด้วย การ จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย
– ฟิลิปปินส์
(Agreement in Establishment of Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ลงนามเมื่อ 24
สิงหาคม 2536
10. ความตกลงว่าด้วยการยอมรับ ของสถาบันวิจัยข้าวร ะหว่างประเทศ (Agreement Recognizing the
International Rice Research Institute: IRRI) ลงนามเมื่อ 19 พฤษภาคม 2538 ณ กรุงมะนิลา
11. ความตกลงว่าด้วยการ ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Agreement for the Promotion and
Protection of Investments) ลงนามเมื่อ 30 กันยายน 2538 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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12. บันทึกความเข้าใจว่าด้วย โทรคมนาคม (MOU on Telecommunications) ลงนามเมื่อ 29 มกราคม
2540 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (MOU on Scientific and Technical
Cooperation) ลงนามเมือ่ 30 มกราคม 2540 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
14. ความตกลง ว่าด้วยความเป็น เมืองพี่เมืองน้อง มะนิลา – กรุงเทพ (Manila-Bangkok Sister City
Agreement) ลงนามเมื่อ 24 มิถุนายน 2540 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ทางทหาร (MOU on Defense Cooperation) ลงนามเมื่อเดือน
สิงหาคม 2540 ณ กรุงเทพฯ
16. ความร่วมมือการค้าต่างตอบแทน (Countertrade Cooperation) ลงนามเมื่อ 2 กันยายน 2540
ณ กรุงเทพฯ
17. ความตกลง แลกเปลี่ยน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและการ
กีฬาฟิลิปปินส์ (Exchange Agreement between the Ministry of Education of Thailand and DECS of RP)
ลงนามเมื่อ 23 กันยายน 2540 ณ กรุงเทพฯ
18. ความตกลง เสริม ว่าด้วยความร่วมมือ ทวิภาคีด้าน การท่องเที่ยวไทย –ฟิลิปปินส์ (Supplemental
Agreement to the Existing Bilateral Tourism Cooperation) ลงนามเมื่อ 18 ธันวาคม 2541
19. ความตกลงความร่วมมือ ในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม (Cooperation Agreement on
the Prevention and Fight Against Criminal Activities) ลงนามเมื่อ 18 ธันวาคม 2541
20. บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการขจัดคราบน้ํามัน ร่วมกัน (MOU on Joint Spill Response) ลงนามเมื่อ
27 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
21. ความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ลงนามเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
22. บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย ความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนา ด้าน การเ กษตร (MOU for
Cooperation on Agricultural Research and Development) ลงนามเมื่อ 30 พฤษภาคม 2543 ณ ประเทศไทย
23. สนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษ (Treaty of the Transfer of Sentenced Persons) ลงนามเมื่อ
13 ตุลาคม 2544 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
24. ความตกลงว่าด้วยความตกลงการยกเว้นการเก็ บภาษีซ้อน (The Agreement on the Avoidance of
Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
ข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์ที่ยังไม่เสร็จสิ้น
25. ความตกลงว่าด้วย การช่วยเหลือด้าน กฏหมายเรื่องอาชญากรรมร่วมกัน : The Agreement on
Mutual Legal Assistance on Criminal Matters
7. สภาวะการค้าไทยกับฟิลิปปินส์
การค้ารวม ในปี 255 4 ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย และเวียดนาม และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 17 ของไทยกับโลก การค้าของไทยกับฟิลิปปินส์ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา
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(2551-2554) มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 6,299.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สําหรับในปี 2554 การค้ารวมไทย-ฟิลิปปินส์ มี
มูลค่า 7,342.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 1.12 โดยไทยเป็นฝุาย ได้ดุลการค้ามูลค่า 1,939.1
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การส่งออก ในปี 2554 ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน และเป็นตลาดส่งออก
อันดับที่ 12 ของไทยกับโลก ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (2551-2554) การส่งออกของไทยไปฟิลิปปินส์มีมูลค่าเฉลี่ยปี
ละ 4,015.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สําหรับในปี 2554 ไทยส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ มีมูลค่า 4,640.9 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.02
สินค้าส่งออกของไทยที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ํามันสําเร็จรูป
แผงวงจรไฟฟูา เครื่องสําอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และน้ําตาลทราย
การนาเข้า ฟิลิปปินส์เป็นตลาดนําเข้าอันดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน และเป็นตลาดนําเข้าอันดับที่ 17 ของ
ไทยกับโลก ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (2551-2554) การนําเข้าของไทยจากฟิลิปปินส์มีมู ลค่าเฉลี่ยปีละ 2,284.33
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สําหรับในปี 2554 ไทยมีการนําเข้าจากฟิลิปปินส์ มูลค่า 2,701.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 13.75
สินค้านาเข้าของไทยที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจร
ไฟฟูา ส่วน ประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟูาและส่วนประกอบ น้ํามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ และรถยนต์นั่ง ตามลําดับ

การค้าระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี
2551

ปริมาณการค้ารวม
มูลค่า
สัดส่วน %
5,789.5 1.62 12.38

ส่งออก
มูลค่า
%
3,512.5 16.62

2552

4,805.1

1.68

-17.00 3,021.9 -13.97 1,783.2 -21.69 1,238.7

2553

7,261.3

1.92

51.12

4,886.0

61.69

2,375.3

33.20

2,510.7

2554
(มค.-ธค.)

7,342.7

1.61

1.12

4,640.9

-5.02

2,701.8

13.75

1,939.1

หมายเหตุ : สัดส่วน = การค้าสองฝุายต่อการค้ารวมของไทยทั้งหมด, % = % การเปลี่ยนแปลง

นาเข้า
มูลค่า
%
2,277.0 6.40

ดุลการค้า
1,235.5
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

การส่งออกสินค้าไทยไปฟิลิปปินส์
รายการ

2551

1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
640.9
2. น้ํามันสําเร็จรูป
182.5
3. แผงวงจรไฟฟูา
324.5
4. เครื่องสําอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว
106.8
5. เม็ดพลาสติก
111.5
6. เคมีภัณฑ์
98.7
7. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
105.5
8. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี อาหารสําเร็จรูปอื่นๆ 95.7
9. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
77.7
10. น้ําตาลทราย
45.7
รวมสินค้า 10 รายการ
1,789.5
อื่นๆ
1,723.0
มูลค่ารวม
3,512.5

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2552

2553

2554

%54/53

658.0
137.7
297.6
122.7
95.3
88.2
81.2
81.2
69.4
35.8
1,667.1
1,354.8
3,021.9

1,012.6
618.3
404.3
152.0
188.7
115.2
89.3
113.4
100.4
170.1
2,964.3
1,921.7
4,886.0

723.7
526.4
459.1
201.6
183.2
149.3
123.9
121.7
116.7
115.6
2,721.2
1,919.7
4,640.9

-28.53
-14.86
13.55
32.65
-2.90
29.52
38.68
7.37
16.18
-32.04
-8.20
-0.10
-5.02

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

การนาเข้าสินค้าจากฟิลิปปินส์
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายการ

2551

2552

2553

2554

%54/53

1. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
2. แผงวงจรฟูา
3. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
4. เครื่องจักรไฟฟูา และส่วนประกอบ
5. น้ํามันดิบ
6. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

227.7
405.8
291.2
146.2
137.2
198.1

201.6
325.3
217.6
144.2
159.0
63.6

345.2
412.3
363.9
263.5
53.8
62.0

427.1
424.9
322.5
310.5
161.6
101.8

23.71
3.06
-11.36
17.86
200.01
64.15
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7. เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
8. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
9. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
10. รถยนต์นั่ง
รวมสินค้า 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

93.7
74.0
89.9
79.1
1,742.9
534.1
2,277.0

71.6
59.9
71.9
77.2
1,391.9
391.9
1,783.2

113.8
79.2
89.5
117.7
1,900.9
474.4
2,375.3

96.0
87.4
68.6
65.7
36.57
21.24
33.20

-15.60
10.41
-23.38
-44.19
1,481.4
418.7
1,900.2

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

8. ปัญหาและอุปสรรคการค้าทวิภาคี
- ระเบียบขั้นตอนทางศุลกากร หลายปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้พยายามปรับปรุงระเบียบขั้นตอน
ทางศุลกากรให้สอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้ WTO โดยได้มีการยกเลิกการใช้ ‘Home Consumption Value’ ใน
การคํานวณอัตราภาษี advalorem และเปลี่ยนมาใช้ ‘Transaction Value’ แทนในการคํานวณ นอกจากนี้ยังมีการ
ออกกฏหมายในปี 2544 เพื่อขจัดการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของภาคเอกชนในขั้นตอนการประเมินภาษีและชี้แจงว่า
อาจมีการใช้มูลค่าอ้างอิงเพียงเพื่อเป็นการจัดการความเสี่ ยงแต่จะไม่ใช้เป็นมูลค่าในขั้นตอนการประเมิน อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติพบว่ามีการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในขั้นตอนการประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
import specialist team ซึ่งมีอํานาจในการตรวจดูสินค้าใน green lane ที่อาจมีการกระทําผิดในการประเมิน
- การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure) ที่ผ่านสินค้าไทยต้อง
ประสบปัญหากับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นผลให้สินค้าไทยต้องสูญเสียโอกาสทางการตลาดไปเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถสอบสวนได้ว่ามีการทุ่มตลาดจริง สินค้าที่ไทยประสบปัญหา ได้แก่ อิฐ
ทนไฟ
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพบว่าฟิลิปปินส์หันไปใช้มาตรการปกปูองมากขึ้นแทนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
- การใช้มาตรการปกป้อง (Safeguard Measure) วันที่ 10 สิงหาคม 2543 ฟิลิปปินส์ออก
กฎหมายมาตรการปกปูอง ซึ่งให้อํานาจรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเก็บภาษีเ พิ่มขึ้นกับสินค้าที่มีการ
นําเข้าเพิ่มมากขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่อุตสาหกรรมในประเทศเพื่อปกปูองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ หลังจากการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวพบว่าฟิลิปปินส์มีการใช้มาตรการปกปูอง
(Safeguard
Measure) กับหลายสินค้าที่นําเข้าจากไทยและประเทศอื่นๆ (เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง และกระจก )
ทั้งๆ ที่บางสินค้าไม่ได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจริง โดยฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศกําลังพัฒนามีสิทธิที่จะใช้
มาตรการปกปูองนานถึง 10 ปี หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าอุตสาหกรรมในประเทศได้รับความเสียหายอย่า งรุนแรงหรือ
มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจริงจากการเพิ่มขึ้นของสินค้านําเข้า ล่าสุดฟิลิปปินส์ได้ประกาศ
ยกเลิกมากตราการปกปูองสําหรับสินค้า ปูนซิเมนต์ และกระเบื้องปูนพื้นและผนัง แต่ขยายเวลามาตรการปกปูอง
สินค้ากระจก ออกไปอีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี ซึ่งจะครบกําหนดการในเดือนธันวาคม 2555
- มาตรการสุขอนามัย
 การส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไทยไปฟิลิปปินส์ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับ
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การตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัยของฟิลิปปินส์ก่อน ซึ่งขณะนี้มีโรงงานที่ได้รับการรับรองแล้ว 27
โรงงาน อย่างไรก็ดีปัจจุบันผู้ส่งออกไทยยังไม่สามารถส่งออกไก่ไปยังฟิลิปปินส์ได้โดยฟิลิปปินส์อ้างว่ากําลังอยู่
ระหว่างการปรับปรุงกฏระเบียบการนําเข้า อย่างไรก็ดีล่าสุดฟิลิปปินส์ได้ส่ง requirements เกี่ยวกับกฏระเบียบใน
การนําเข้าเนื้อสัตว์ (administrative order no.16, series 2006, pre-border measure for the export of
meat and meat products to the Philippines)ให้กับเอกชนไทย ซึ่งหากเอกชนยังคงสนใจที่จะส่งออกไปยัง
ฟิลิปปินส์ จะต้องให้หน่วยงานของฟิลิปปินส์เข้ามาตรวจสอบโรงฆ่าและโรงงานแปรรูปไก่อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีตลาดหลักในการส่ง ออกไก่ คือ EU และญี่ปุน ซึ่งหากไทยสามารถขยายตลาดไปยังฟิลิปปินส์ได้ก็จะ
ช่วยลดการพึ่งพาตลาดเพียงไม่กี่ตลาด
 ฟิลิปปินส์กําหนดมาตรการเพิ่มเติมสําหรับการตรวจสอบการนําเข้าเนื้อสัตว์ประเภทไก่
วัว หมู และเนื้อสัตว์อื่นๆ (Administrative Order No. 25) โดยกําหนดให้มีใบรั บรองการตรวจสอบสิทธิการ
ครอบครอง และใบรับรองความปลอดภัย ซึ่งระบุให้การผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งเนื้อสัตว์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ผู้นําเข้าฟิลิปปินส์เห็นว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการกีดกันทางการค้า ซึ่งขัดต่อนโยบายการค้า
เสรีของรัฐบาล
 ปี 2552 ฟิลิปปินส์ยังคงมีมาตรการห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดและแช่แข็งจากไทย
ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2547 หลังจากมีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในไทย แม้ว่าฝุาย
ไทยจะได้พยายามเจรจาขอให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวในระดับต่างๆหลายครั้ง อย่างไรก็ดี ปัจ จุบันฟิลิปปินส์ได้
อนุญาตให้นําเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดและแช่แข็งจากอเมริกา และบราซิล ซึ่งเคยมีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดนกในประเทศเช่นกัน
9.

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1) ไทยและฟิลิปปินส์ได้ลงนามในความตกลงทางการค้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 และมี
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย -ฟิลิปปินส์ (Thailand-Philippines Joint Trade Committee: JTC) ซึ่งเวทีการเจรจา
ดังกล่าว จะช่วยผ่อนคลายปัญหาและอุปสรรคทางการค้าในระดับทวิภาคี
2) ทั้งสองฝุายได้จัดตั้งสภาธุรกิจอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่มีการดําเนินการแต่อ ย่างใด
เห็นควรให้ภาครัฐทั้งสองฝุายผลักดันให้ภาคเอกชนในแต่ละประเทศได้มีการติดต่อร่วมมือทางการค้าระหว่างกันให้
มากขึ้น
3) ฟิลิปปินส์มุ่งส่งเสริมการส่งออกสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
รัฐบาลฟิลิปปินส์เริ่มดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่ อการส่งออก ซึ่งรวมถึงอาหารฮาลาล เพื่อทดแทนการ
ส่งออกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ที่ความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวลง ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ส่งออกไทยในอนาคต
10.

บทสรุป
จุดเด่นของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์คือการมีเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศจํานวนมากจาก
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รายได้ของแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศซึ่งเป็นแหล่งรายได้เงินตราจากต่างประเทศอันดับสองของประเทศรอง
จากการส่งออกสินค้า ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ มีรายได้จากแรงงานในต่างประเทศสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกรอง
จากอินเดียและเม็กซิโก รายได้จากแรงงานในต่างประเทศของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มขึ้นจาก 103
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2518 เป็น 10,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2548 ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้มาจาก
แรงงานในสหรัฐอเมริกา โดยสัดส่วนของรายได้จากแรงงานชั้นสูงเช่นพยาบาล วิศวกรและนักดนตรีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีแรงงานในต่างประเทศรวมเกือบ 8 ล้านคน ทั้งนี้เนื่องจากฟิลิปปินส์มีจํานวนประชากรสูงและ
ส่วนใหญ่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสเปน ทําให้ได้ เปรียบแรงงานจากประเทศอาเซียนอื่นๆ หลายประเทศ
นอกจากนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้คนไปทํางานในต่างประเทศ โดยเห็นได้จากการผลักดัน
ให้มีข้อบทในการอนุญาตให้พยาบาลฟิลิปปินส์สามารถเข้าไปทํางานในประเทศญี่ปุนได้ใน FTA ฟิลิปปินส์-ญี่ปุน
การสร้างโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของประชากรเพื่อส่งเสริมให้แรงงานส่วนหนึ่งไปทํางานใน
ต่างประเทศนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไทยควรสนับสนุน ข้อดีคือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับแรงงานไทยพร้อม
กับนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย แต่อาจมีข้อเสียคือการไหลออกไปนอกประเทศ ของผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ในปัจจุบันการผลักดันแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศ ยังจํากัดอยู่เพียงไม่กี่สาขาวิชาชีพ ใน
สาขาแพทย์และพยาบาลนั้น สถานพยาบาล แพทย์และการพยาบาลของไทยมีศักยภาพในการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ดึงดูดผู้ปุวยชาวต่างชาติให้มารักษาพยาบาลในประเทศ หรืออาจส่งแพทย์พยาบาลที่มีความรู้ทางด้านภาษาไปทํางาน
ในต่างประเทศเพื่อนํารายได้กลับเข้าสู่ประเทศได้เช่นกัน แต่ท่าทีไทยยังคงมีความกังวลว่าหากส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการพยาบาล หรือหากส่งเสริมแพทย์และพยาบาลไปทํางานในต่างประเทศจะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่
ที่มรี ายได้ต่ําจะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างพอเพียง อย่างไรก็ดีหากมีการวางแผนที่ดีในการผลิตและบริหาร
จํานวนแพทย์และพยาบาลสําหรับกลุ่มเปูาหมายต่างๆ การส่งเสริมดังกล่าวย่อมสามารถทําได้ ทั้งนี้หากมีช่องทาง
และโอกาสในการทํางานดีย่อมมีผู้สนใจที่จะศึกษาวิชาชีพดังกล่า วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเจรจา FTA เป็นเพียง
การเปิดโอกาสให้กับคนไทยให้มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการจะได้ประโยชน์จากการทํา FTA หรือไม่ขึ้นอยู่กับคนไทยเองที่
จะใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีได้มากขนาดไหนซึ่งรัฐบาลควรวางแผนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการเจรจา
เปิดการค้าเสรีด้วย
----------------------------------------------------------------------------------------
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