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การขยายธุุรกิจไปยังฟิิลิิปปินส์์ 
พื้้�นท่ี่�บริเวณเขตเศรษฐกิจพื้ิเศษ
(Special Economic Zones 
หรือ Ecozones) เป็นที่างเลืิอก
ท่ี่�ดี่เน่�องจากม่ีความีพื้ร้อมีแลิะ
มี่สิ์ที่ธิุประโยชน์ ในดี้านต่างๆ
ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจพื้ิเศษ
จำานวน 408 แห่งของประเที่ศ
ฟิิลิิปปินส์์อย่่ภายใต้การกำากับ
ดีแ่ลิของ Philippine Economic 
Zone Authority (PEZA) องคก์ร
ที่่�ตั�งข้�นเพื้้�ออำานวยความีส์ะดีวก
ดี้านการจัดีตั�งธุุรกิจส์ำาหรับชาว
ต่างชาติในประเที่ศฟิิลิิปปินส์์ 

ประเทศฟิิลิิปปินส์์นับเป็นหน่�งในประเทศท่�มี่ปัจจัย 
เก้ื้�อหนุนต่่อกื้ารลิงทุนของชาวต่่างชาติ่หลิายประกื้าร
ทั�งในเร่�องต่ลิาดผู้้�บริโภคท่�มี่ขนาดใหญ่่ด�วยจำานวน
ประชากื้รกื้ว่า 100 ลิ�านคน ความีส์ามีารถในกื้ารส่์�อส์าร
ภาษาองักื้ฤษของชาวฟิิลิปิปนิส์ ์มีท่รัพยากื้รธรรมีชาต่ิ
ท่�ยงัอดุมีส์มีบ้รณ์์ รวมีถง่รฐับาลิให�ความีส์ำาคญั่กัื้บกื้าร
ส์่งเส์ริมีกื้ารลิงทุนจากื้ต่่างประเทศ 

ถึึงแม้ีฟิิลิิปปินส์์จะเผชิญวิกฤติ
โควิดี 19 เช่นเดี่ยวกับหลิาย
ประเที่ศทัี่�วโลิก แต่รัฐบาลิยังคง
เตรียมีความีพื้รอ้มีดีา้นเศรษฐกจิ
ให้กับประเที่ศ โดียประกาศเขต
เศรษฐกิจ ใหมี่ เพื้ิ� มีอ่กที่ั� ง สิ์� น
จำานวน 12 แห่ง ในช่วงเด่ีอน
มีกราคมีถึึงมีิถึุนายนท่ี่�ผ่านมีา 
โดีย PEZA มีองว่าเขตเศรษฐกิจ
พื้ิเศษใหมี่ทัี่�ง 12 แห่งน่�จะส์ร้าง
การลิงทุี่นในประเที่ศได้ีมีากถึึง 
6.4 พื้ันลิ้านเปโซฟิิลิิปปินส์์ หรือ
ประมีาณ 4.1 พื้ันลิ้านบาที่ 

ฟิลิปปินส์  
อนาคตดินแดนแห่ง
การลงทุนของเอเชีย
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สิิทธิิประโยชน์์ท่�น์ักลงทุน์จะ
ได้้รับ

การลิงทุี่นในพื้้�นท่ี่� เขตเศรษฐกิจพื้ิเศษใน
ฟิิลิิปปินส์์จะไดี้รับการส์นับส์นุนดี้านส์ิที่ธุิ
ประโยชน์ที่างภาษ่ผ่านพื้ระราชบัญญัติ 
CREATE (Corporate Recovery and Tax 
Incentives for Enterprises Act) โดียธุรุกิจ
จะไดี้รับการลิดีภาษ่เงินไดี้นิติบุคคลิจาก 
ร้อยลิะ 30 เหลิือร้อยลิะ 25 บังคับใช้ตั�งแต่ 
วนัที่่� 1 กรกฎาคมี 2563 ถึงึป ี2565 หลิงัจาก
นั�นจะที่ยอยลิดีจนเหลืิอร้อยลิะ 20 ภายใน
ปี 2570 นอกจากน่�นักลิงทุี่นยังส์ามีารถึนำา
เอกส์ารไปย่�นเพื้้�อขอรับสิ์ที่ธิุประโยชน์ต่อไดี้
ถึึง 40 ปีหากเป็นกิจการที่่�ส์ร้างรายรับให้กับ
ประเที่ศฟิลิิิปปนิส์์ เช่น เป็นกจิการท่ี่�ที่ำาใหเ้กดิี
การจา้งงานส่์ง หรอืกจิการนั�นส์ามีารถึดีงึด่ีดี
เงินลิงทีุ่นจากต่างประเที่ศไดี้เป็นจำานวนมีาก

ส์ำาหรับการลิงทุี่นใน IT Park นักลิงทุี่น
จะได้ีรับสิ์ที่ธิุประโยชน์ต่างๆ เพื้ิ�มีเติมี เช่น
กระบวนการนำาเข้า-ส่์งออกที่ำาไดี้ง่ายข้�น  
การขยายเพื้ดีานการยกเว้นภาษ่ รวมีถึึงไดี้
รับส์ิที่ธุิประโยชน์ที่่�ไมี่ใช่ภาษ่อ่�นๆ ดี้วย

ส์ิที่ธุิประโยชน์ในการลิงทุี่นนับเป็นหนึ�งใน
ปัจจัยส์ำาคัญท่ี่�มี่ผลิต่อการตัดีส์ินใจลิงทีุ่น
ของธุุรกิจ ดีังนั�นเพื้้�อส์ร้างแรงจูงใจให้ชาว
ต่างชาติเข้ามีาลิงทีุ่นในประเที่ศฟิิลิิปปินส์์ 
มีากข้�น PEZA จง้แนะนำาแนวที่างแก่รฐับาลิใน 
การเตรียมีความีพื้ร้อมีให้กับประเที่ศ ดีังน่�
1. ปรับปรุงส์ิที่ธุิประโยชน์ที่างภาษ่แลิะที่่�ไมี่ใช่
ภาษ่ที่่�เป็นประโยชน์แก่นักลิงทีุ่น
2. เพิื้�มีงบประมีาณส์นับส์นุนการก่อส์ร้าง
ภาครัฐ โครงส์ร้างพื้้�นฐานระบบงานไอท่ี่  
รวมีถึึงการพัื้ฒนาศ่นย์กลิางการขนส่์ง 
แลิะระบบโลิจิส์ติกส์์

3. ลิดีอัตราค่าไฟิแลิะผลัิกดัีนการส์ร้าง 
Supply Chain
4. จัดีหาโครงการพัื้ฒนาที่ักษะบุคลิากรให้
ส์อดีคล้ิองกับความีตอ้งการแรงงานในตลิาดี
ฝึึกให้มี่ทัี่�งทัี่กษะแลิะความีร่้ที่่�รอบด้ีานเท่ี่ยบ
เที่่าแรงงานระดีับ World-Class ไดี้

ทัี่�งน่�หากส์ามีารถึพื้ัฒนาปัจจัยดีังกลิ่าว 
ขา้งต้นให้มีป่ระสิ์ที่ธุภิาพื้ จะส่์งผลิให้ตน้ทุี่นใน
การที่ำาธุรุกิจภายในประเที่ศลิดีลิง แลิะจะที่ำาให้
ฟิิลิิปปินส์์กลิายเป็นดีินแดีนแห่งการลิงทีุ่นใน
ที่วีปเอเช่ย

เขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ทั้ง 12 แห่ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสำาหรับ

อุตสาหกรรมการผลิต
จำานวน 2 แห่ง

• Millennium Industrial 
Economic Zone
• Davao del Sur Industrial 
Economic Zone

IT Centers 
จำานวน 9 แห่ง

• Abiathar Commercial 
Complex
• TDG Innovation and 
Global Business Solutions 
Center
• Ayala Bacolod Capitol 
Corporate Center
• Silver City 4
• GLAS Office Development
• Bench City Center
• Ortigas Technopoint 
Tower 1 & 2
• NEX Tower
• Robinsons Luisita 2

IT Park 
จำานวน 1 แห่ง

• BatStateU  
Knowledge, Innovation 
and Science Technology 
Park


