ฟลิปปนสกับธุรกิจ BPO
ฟลิปปนสเปนประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับคอนขางสูง โดยในป 2556 ที่ผานมาเศรษฐกิจของประเทศฟลิปปนสมีอัตราเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว โดย
เติบโตสูงมากในเอเชีย เปนรองแคประเทศจีนเทานั้น แมในชวงปลายปจะตองเผชิญภัยจากพายุไหเยี่ยนและ
แผนดินไหว โดยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของป 2556 ขยายตัวถึง 7.7% โดยเฉพาะในไตร
มาสสุด ทายของปที่แ ม ต อ งเผชิ ญ ไต ฝุ น ที่ ส ร า งความสู ญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น แต เ ศรษฐกิ จ ประเทศ
ช ว งนี้ ยั ง เติ บ โตถึ ง 6.5% เมื่ อ พิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป 2556 พบวาโตขึ้นถึง 7.1%
เติบโตมากที่สุดนับตั้งแตประธานาธิบดี เบนิกโน อาคีโนเขารับตําแหนงเมื่อป 2553 จากที่รัฐบาลตั้งเปาการ
เติบโตของเศรษฐกิจไวที่ 6.0-7.0% โดยปจจัยหลักที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางนาพอใจมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การคา อสังหาริมทรัพย และภาคการเงิน ทั้งนี้ ขอมูลจากทางการฟลิปปนสระบุวา
ในไตรมาสสุดทายของป 2556 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถึง 12.3% มากกวาชวงเดียวกันของป 2555 ถึงสอง
เทา สวนหนึ่งเนื่องมาจากการสงออกเติบโต ขณะที่การสงออกภาคบริการ ซึ่งเปนอีกปจจัยที่หนุนนําเศรษฐกิจ
ขยายตัวถึง 7% หลังจากอุตสาหกรรมรับจางบริหารธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) ยังคง
เติบโตรวดเร็วตอเนื่อง
ฟล ิป น สเ ปน ที ่รูจ ัก ในฐานะประเทศสง ออกแรงงานบริก ารขั ้น สูง เชน พยาบาล และ
แมบา น ซึ่ง นับ วา เปน รายไดห ลัก ที่ส ง เงิน กลับ ประเทศเปน จํ า นวนมหาศาล โดยในป 2555 แรงงาน
ฟลิปปนสที่ทํางานในตางประเทศมีถึงประมาณ 10 ลานคน คิดเปน 25% ของแรงงานรวมในประเทศ และสง
เงินกลับฟลิปปนสกวาสองหมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะเดียวกันฟลิปปนสก็ใชประโยชนจากการเปนแรงงานที่
มีศักยภาพและมีทักษะดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี มีคาจางแรงงานถูกกวาประเทศในแถบตะวันตก ซึ่งเมื่อ
เปรี ยบเทีย บกั บคาจางในสหรัฐฯ คา จา งชาวฟลิป ปน สนอ ยกวา ถึง 5 เทา ดัง นั้น หลายประเทศในแถบ
ตะวันตกจึงใหความสนใจและนิยมจางงานในธุรกิจ BPO โดยเฉพาะธุรกิจประเภทใหบริการขอมูลลูกคาทาง
โทรศัพท หรือ call center ที่มีสัดสวนสูงที่สุดคิดเปน 61% ของมูลคาธุรกิจ BPO
อุต สาหกรรม BPO ในฟลิป ปน สยังคงเติบ โตรวดเร็ว อยางตอเนื่อง และคาดวาในอีก 2-3
ป จะสามารถสร างรายได ที่เป นเงิน ตราตางประเทศเข าประเทศไดใกล เคี ยงกั บเงิน ที่แรงงานฟลิป ปน สใน
ตางประเทศสงกลับประเทศ ในชวง 5 ปที่ผานมา ธุรกิจ BPO มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยปละ 20% ทั้งนี้
สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการธุรกิจของฟลิปปนส (Information Technology and Business
Process Assciation of the Philippines: IBPAP) ประมาณการณวา ในปที่แลว อุตสาหกรรม BPO สราง
รายไดถึง 15,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้นจากป 2555 ถึง 16% จํานวนลูกจางเต็มเวลาก็สูงขึ้น 16%
คิดเปน 900,000 คนในป 2556 นอกจากนี้ IBPAP ยังประเมินวาในป 2557 รายไดจากอุตสาหกรรม BPO จะ
สูงถึง 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ และภายในป 2559 จะสูงถึง 25,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ การ
เติ บ โตของธุ ร กิจ BPO ในฟ ลิ ปป น สยั งส งผลกระทบด านบวกตอธุ ร กิจ ที่ เกี่ ย วเนื่ อง เช น ร านสะดวกซื้ อ
รานอาหารจานดวน และตลาดกลางคืน เปนตน
ในรายงาน “2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations: Rankings” ออกเมื่อ
เดือนธันวาคม 2556 ซึ่งเปนการจัดอันดับเมืองที่มีความโดดเดนดานธุรกิจ outsourcing และมีความนาสนใน
การทําธุรกิจนี้โดยบริษัทที่ปรึกษา Tholons ปรากฏวา มีเมืองจากประเทศฟลิปปนสถึง 7 เมือง ไดแก
Manila, Cebu City, Davao City, Santa Rosa, Bacolod City, lloilo City, Baguio City โดยเมือง
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Manila ขยับขึ้นมาอยูในอันดับ 2 ของโลกแซงหนามุมไบของอินเดียที่ตกไปอยูอันดับ 3 และ Cebu City อยู
อันดับ 8 ของโลก ในขณะที่อันดับ 1 ยังคงเปนบังกาลอรของอินเดีย
ในอดีต ธุรกิจ BPO ในฟลิปปนสไมไดรับความสนใจมากนัก จนมาถึงป 2547 ที่อุตสาหกรรมนี้
สรางรายไดถึง 1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหเริ่มเปนที่จับตามอง และรัฐบาลฟลิปปนสเริ่มใหการสงเสริม
อยางจริงจัง โดยตัวอยางมาตรการที่รัฐบาลฟลิปปนสออกมาสนับสนุนอุตสาหกรรม BPO เชน การใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีแก บริษัทที่อยูในธุรกิจนี้ที่ถึงแมจะมีสํานักงานตั้งอยูใจกลางกรุงมะนิลา แตไดสิทธิประโยชน
ทางภาษีเหมือนกับธุรกิจทีต่ ั้งอยูใน export-processing zone ที่อยูนอกเมือง เปนตน โดยจากจุดเดนของ
แรงงานฟลิปปนสที่มีศักยภาพ มีทักษะภาษาอังกฤษดี และคาจางที่คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ
อีกทั้งรัฐบาลฟลิปปนสยังใหการสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจนี้อยางจริงจัง ทําใหบริษัทยักษใหญตางชาติหลาย
บริษัททั้งจากสหรัฐฯ อังกฤษ และออสเตรเลีย เชน AT&T, JPMorgan Chase, Expedia, Citibank, HP และ
Oracle หันมา outsource ศูนย call center ในฟลิปปนสเพื่อลดคาใชจาย และสรางความไดเปรียบทางการ
แข งขั น ทั้ งนี้ มี การกล าวกั น ว า ป จ จุ บั น ฟ ลิ ป ป น ส ไ ด แซงหน าอิ น เดี ย ขึ้ น ไปอยู อัน ดั บ หนึ่ งในการเป น Call
Center Hub ขนาดใหญที่สุดที่สุดในโลกทั้งในแงรายไดและจํานวนพนักงาน โดยฟลิปปนสมีบริษัท call
center มากกวา 600 บริษัท
บทวิเคราะห ฟลิปปนสประสบความสําเร็จอยางสูงในการพัฒนาภาคบริการของตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม BPO ทําใหกลายเปน hub ของโลกในดานนี้ สรางรายไดในรูปเงินตรา
ต างประเทศจํ านวนมหาศาล โดยป จ จั ย ที่ ส งผลดั งกล าว มาจากการที่ ฟลิ ป ป น ส มีแรงงานที่ มีคุณภาพ ใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี ตรงกับความตองการของตลาด และมีคาแรงที่ไมสูงนัก นอกจากนี้ การที่
รัฐบาลฟลิปปนสสามารถนําจุดเดนและความไดเ ปรีย บของแรงงานของตนมาเปน จุด ขาย การสนับ สนุน
สงเสริมที่ตรงกับความตองการของภาคเอกชน การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษาอยางใกลชิดใน
การพัฒนาบุคลากรใหตรงกั บความตองการของตลาดก็เปนแรงหนุ นสําคัญตอความสําเร็จ ไทยเองควรนํ า
กรณีศึกษาจากฟลิปปนสมาวิเคราะหและศึกษาหาจุดเดนของตน รวมถึงนํามาพัฒนาและตอยอดในสาขาที่มี
ความชํานาญและเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ควรเรงพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานทักษะทาง
ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการกาวเขาสูโลกในยุคไรพรมแดน และรวมถึงรองรับการกาวเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
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