สาธารณรัฐสิงคโปร์
(The Republic of Singapore)

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
พื้นที่
:
710 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเล็ก 62 เกาะ
เกาะใหญ่ยาว 42 กิโลเมตร กว้าง 23 กิโลเมตร
อาณาเขต
:
ทิศเหนือ ติดมาเลเซีย (Johor Bahru)
ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้
ทิศตะวันตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา
ภูมิประเทศ
:
ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูง
ที่สุดของประเทศ (166 เมตร) เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้าสายส้าคัญของสิงคโปร์
และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่้า ชายฝั่งทะเลมักจะต่้ากว่าระดับน้้าทะเล ต้องมี
การถมทะเล
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:
อากาศร้อนชื้น และฝนตกตลอดทั้งปี
เมืองหลวง
:
เมืองสิงคโปร์
เวลา
:
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
1.2. ประชากร (ปี 2556)
จ้านวนประชากร
:
ประมาณ 5.4 ล้านคน
อัตราการเพิ่มของประชากร
:
ร้อยละ 1.96
โครงสร้างอายุ
:
ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี ร้อยละ 13.6 (ชาย 0.381 ล้านคน หญิง 0.363 ล้านคน)
ประชากรช่วงอายุ 15-64 ปี ร้อยละ
78.2 (ชาย 2.096 ล้านคน หญิง 2.175 ล้านคน)
ประชากรช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ
8.1 (ชาย 0.201 ล้านคน หญิง 0.242 ล้านคน)
สัดส่วนประชากรชาย : หญิง
:
0.96
อายุเฉลี่ยของประชากร
:
84.07 ปี (ชาย 81.67 ปี หญิง 86.64 ปี)
อัตราส่วนประชากรรู้หนังสือ
:
ร้อยละ 92.5
เชื้อชาติ
:
จีน ร้อยละ 74.2 มาเลย์ ร้อยละ 13.3 อินเดีย ร้อยละ 9.2 อื่นๆ ร้อยละ 3.3
ภาษาราชการ :
อังกฤษ จีนกลาง มาเลย์ ทมิฬ
ศาสนา
:
พุทธ ร้อยละ 33.9 มุสลิม ร้อยละ 14.3 ลัทธิเต๋า ร้อยละ 11.3 คริสต์ นิกายคาทอลิก
ร้อยละ 7.1 ฮินดู ร้อยละ 5.2 คริสต์อื่นๆ ร้อยละ 11.0 อื่นๆ ร้อยละ 0.7 ไม่นับถือศาสนา
ร้อยละ 16.5
แรงงานในภาคต่างๆ
:
ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 0.1
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 19.6
ภาคบริการ
ร้อยละ 80.3
อัตราการว่างงาน :
ร้อยละ 2.9
1.3 รัฐบาล
ประธานาธิบดี :

นายธาน เคง ยัม (Tan Keng Yam, หรือเรียกในท้องถิ่นว่า Tony Tan) เข้ารับต้าแหน่ง
เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2554 มีวาระ 6 ปี มาจากการเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรี :
นายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า : นายลิม ฮึง เคียง (Mr. Lim Hng Kiang)
วันชาติ
:
9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1965)
เวลาท้างานของราชการ
: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. เสาร์ เวลา 09.00-13.00 น.
เวลาท้างานของร้านค้าทั่วไป
: อาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 10.30-21.00 น. ศุกร์-เสาร์ เวลา 10.30-22.00 น.
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วันหยุดราชการ
1 มกราคม
3-4 กุมภาพันธ์
22 เมษายน
1 พฤษภาคม
17 พฤษภาคม
9 สิงหาคม
30 สิงหาคม
26 ตุลาคม
6 พฤศจิกายน
25 ธันวาคม

: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น-15.00 น. เสาร์ เวลา 09.30-11.30 น.
:
วันขึ้นปีใหม่
วันตรุษจีน
Good Friday
วันแรงงาน
Vesak Day
วันชาติ
Hari Raya Puasa
Deepavali
Hari Raya Haji
วันคริสตมาส

1.4 การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
APEC, APT, ARF, ADB, ASEAN, BIS, C, CP, EAS, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA,
IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITU, MIGA, NAM, OPCW, PCA, UN, UNCTAD,
UPU, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
1.5 การจัดทาข้อตกลงทางการค้า(FTAs)
สิงคโปร์มี FTA ที่มีผลใช้บังคับและอยู่ระหว่างการจัดท้า รวม 20 ฉบับ
- FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้ว มี 12 ฉบับได้แก่ Australia (SAFTA) China (CSFTA) Hashemite Kingdom
of Jordan (SJFTA) India (CECA)Japan (JSEPA) Korea (KSFTA) New Zealand (ANZSCEP) Panama
(PSFTA) Peru (PeSFTA) European Free Trade Association1 (ESFTA) United States (USSFTA) และ
Costa Rica
2
- FTA ที่สรุปผลการเจรจาแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ มี 1 ฉบับ ได้แก่ Gulf Cooperation Council : GCC
(GSFTA)
- FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจามี 6 ฉบับ ได้แก่ Canada Mexico Pakistan Ukraine EU และ TPP (Tran
Pacific Strategic Partnership Agreement)3
1
2

ประกอบด้วย สมาชิก 4 ประเทศ คือ Switzerland, Liechtenstein, Norway และ Iceland
ประกอบด้วย สมาชิก 6 ประเทศ คือ Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia และ the United Arab Emirates

-4-

FTA ที่อยู่ระหว่างการศึกษามี 1 ฉบับ ได้แก่ Sri Lanka

1.6 ระบบคมนาคม
ทางถนน
:

ระบบราง

:

ท่าเรือ
:
ท่าอากาศยาน :

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) ทางด่วน (Expressway) ได้แก่ East Coast Parkway (ECP),
Pan Island Expressway (PIE) (2) ทางหลวงที่ได้รับการยกระดับเป็น Semi-expressway
มี 3 สาย ได้แก่ Outer Ring Road System (ORRS), West Coast Highway, Nicoll
Highway
แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ (1) รถไฟ ความยาว 38.6 กม. เชื่อมต่อกับมาเลเซียไปยัง
กัวลาลัมเปอร์ และกรุงเทพฯ (2) Mass Rapid Transit (MRT) เป็นระบบขนส่งหลัก
ให้บริการครอบคลุมเขตธุรกิจ สถานที่ราชการ และสนามบิน มีสถานีรวม 67 แห่ง
ระยะทาง 109 กม.
ท่าเรือ Jurong, Tanah Merah
Changi Airport

1.7

การแบ่งเขตปกครอง
แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 5 ภาค คือ
1) ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นที่ 130.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย Central Area เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์ และ 11 เขตรอบนอก โดยภายใน Central Area ถูกแบ่งออกเป็น
11 เขตย่อย เขตที่ส้าคัญ ได้แก่ Downtown Core เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่ส้าคัญ และ Orchard เป็นแหล่ง
การค้าและศูนย์กลางของธุรกิจและโรงแรม
2) ภาคตะวันตก (West Region) มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร เป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด แบ่งเป็น 12 เขต เขต
ที่ส้าคัญ ได้แก่ Western Water Catchment เป็นพื้นที่กักเก็บน้้าขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค
3) ภาคเหนือ (North Region) มีพื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 เขต เขตที่ส้าคัญ ได้แก่ Central
Water Catchment หรือ Central Catchment Natural Reserve: CCNR) เป็นพื้นที่กักเก็บน้้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค
4) ภาคตะวัน ออก (East Region) แบ่งเป็น 6 เขต เขตที่ส้ าคัญ ได้แก่ Changi เป็นที่ตั้งของ
ท่าอากาศยานนานาชาติของสิงคโปร์

3

ประกอบด้วย สมาชิก คือ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ชิลี และเปรู
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของสิงคโปร์
2. การเมือง/การปกครอง
ระบบการปกครอง
: ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด (The Constitution)
พรรคการเมืองส้าคัญ
: - People’s Action Party (PAP) (ปัจจุบันเป็นฝ่ายรัฐบาล)
- Workers’ Party (WP), Singapore People's Party (SPP); Singapore
Democratic Alliance (SDA), Singapore Democratic Party (SDP),
Democratic Progressive Party (DPP); Reform Party (RP) (เป็นฝ่ายค้าน)
การแบ่งอ้านาจปกครอง : มี 3 ส่วน ดังนี้
- สภาบริหาร (The Executive) ประกอบด้วย ประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี
- รัฐสภา (Parliament) มีสมาชิกรวม 87 คน มีวาระ 5 ปี ประกอบด้วย ฝ่ายรัฐบาล
81 คน และฝ่ายค้าน 6 คน
- สภาตุลาการ (Judiciary) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น (Subordinate Courts)
และศาลฎีกา (Supreme Court)
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา : ครั้งล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2554 ครั้งต่อไป ในปี 2559

สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ของ EIU (เดือนมกราคม 2557) ประเมินว่า พรรค PAP จะยังคงเป็นพรรคหลักที่มี
อ้านาจทางการเมืองในช่วงปี 2557-2561 หลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2554 โดยรัฐบาล
สิงคโปร์จะให้ความส้าคัญต่อการก้าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก
เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความผันผวนสูงต่อระดับความต้องการของ
ตลาดของประเทศแถบตะวันตก ทั้งนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบจากการก่อจราจลในย่าน Little India เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2556 ถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่มากที่สุดในสิงคโปร์ในช่วงเวลา 40 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความ
จ้าเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องด้าเนินการแก้ไขในเรื่องความขัดแย้งของเชื้อชาติระหว่างชาวมุสลิม ที่เป็นชน
กลุ่มน้อยและชาวจีน รวมถึงนโยบายในการก้ากับดูแลการเข้ามาท้างานของชาวต่างชาติในสิงคโปร์ให้ มีความ
เหมาะสม เพื่อลดอัตราการว่างงานและรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
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2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศขนาดเล็ ก ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาการค้ า ระหว่ า งประเทศ ถื อ เป็ น ประเทศที่ มี สั ด ส่ ว น
การค้ า ระหว่ า งประเทศต่ อ GDP สู ง สุ ด ในโลก คื อ เฉลี่ ย ประมาณร้ อ ยละ 400 ต่ อ GDP ในช่ ว งปี
2551-2554 สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพในการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคและในโลก
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ จึ ง มี น โยบายเศรษฐกิ จ สนั บ สนุ น การค้ า เสรี ส่ ง ผลให้ สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี พ ลวั ต ทาง
เศรษฐกิ จ สู ง โดยมี ค วามเข้ ม แข็ ง ในสาขาบริ ก ารและการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง รวมถึ ง สิ น ค้ า
นวั ต กรรม ทั้ ง ยั ง มี ค วามพร้ อ มด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ยปั จ จั ย ดั ง กล่ า ว
ประกอบกั บ นโยบายของรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ท้า ให้ ส ิ ง คโปร์ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ มหภาคสู ง ถื อ เป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้
ประชากรต่ อ หั ว สู ง สุ ด ประเทศหนึ่ ง ในโลก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ประเทศที่ มี ค วามง่ า ยในการท้า ธุ ร กิ จ มากที่ สุ ด
เป็ น อั น ดั บ 1 ของโลก 4 จาก 185 ประเทศ ตามการจั ด อั น ดั บ ของธนาคารโลกด้ ว ยดั ช นี ค วามง่ า ยใน
การท้า ธุ ร กิ จ ในปี 2556 ซึ่ ง เป็ น อั น ดั บ ที่ ไ ด้ รั บ 7 ปี ติ ด ต่ อ กั น โดยมี จุ ด เด่ น ในเรื่ อ งความโปร่ ง ใสของ
กฎระเบี ย บ การปลอดจากการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และการลดขั้ น ตอนการท้า ธุ ร กิ จ เพื่ อ อ้า นวยความ
สะดวกให้ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ ตลอดจนการให้ ค วามคุ้ ม ครองทางกฎหมายในทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น
ในปั จ จุ บั น สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า และการลงทุ น ที่
ส้า คั ญ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก โดยตั้ ง แต่ ปี 2550 สิ ง คโปร์ ส ามารถดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งชาติ
ได้ สู ง เฉลี่ ย ประมาณปี ล ะ 25 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ แม้ ว่ า ยั ง มี ข้ อ จ้า กั ด การลงทุ น ในบางสาขา เช่ น
สื ่ อ สา รม ว ลช น บ ริ ก าร ด้ า น กฎ หม า ย แล ะ ธ น าค าร ร าย ย่ อ ย ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ก ระ ตุ ้ น ก าร ล งทุ น ข อ ง
ภาคเอกชนสิ ง คโปร์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ไ ด้ อ อกมาตรการจู ง ใจด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง
มาตรการด้ า นภาษี แ ละที่ มิ ใ ช่ ภ าษี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ของสิ ง คโปร์ ข ยายฐาน
การผลิ ต ในภู มิ ภ าคและในโลก รวมทั้ ง เพิ่ ม การลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D) และการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
โดยรั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นงบประมาณด้ า น R&D เป็ น ร้ อ ยละ 3.5 ต่ อ GDP
ภายในปี 2558 ทั้ ง นี้ ภาคอุ ต สาหกรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง ของสิ ง คโปร์ ได้ แ ก่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ก ารการเงิ น
อุ ป กร ณ์ ใ นก ารขุ ด เจา ะน้้ า มั น ก ารก ลั ่ น ปิ โ ตรเ ลี ย ม การผ ลิ ต ย า อา หาร แปรรู ป แล ะเครื ่ อ งดื ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง และอู่ ซ่ อ มเรื อ
ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ มี น โยบายที่ จ ะลดการพึ่ ง พาภาคการผลิ ต และการส่ ง ออก
สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ลดความผั น ผวนต่ อ วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ โลก โดยให้ ค วามส้า คั ญ เรื่ อ ง
4

ไทยเป็นอันดับ 18 ตามดัชนีความง่ายในการท้าธุรกิจ ปี 2556 หรือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในช่ ว งปี 2547-2550 สิ ง คโปร์ มี อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 8.6 ต่ อ ปี และ
ได้ ห ดตั ว ลงเหลื อ ร้ อ ยละ 0.8 ในปี 2552 เนื่ อ งจากผลกระทบจากวิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น โลก แต่ ไ ด้
ฟื้ น ตั ว ดี ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 14.8 ในปี 2553 จากการขยายตั ว ของการส่ ง ออก ก่ อ นที่ จ ะชะลอตั ว ล งเป็ น
ร้ อ ยละ 5.2 ในปี 2554 และร้ อ ยละ 1.3 ในปี 2555 เนื่ อ งจากผลกระทบจากการชะลอตั ว ของความ
ต้ อ งการในตลาดส่ ง ออกที่ ส้า คั ญ คื อ สหภาพยุ โ รป
ในระยะยาว รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ไ ด้ ตั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ คื อ การสร้ า งความ
ยั ่ ง ยื น ในการเจริ ญ เติ บ โต ทางเศรษฐกิ จ บนพื ้ น ฐานของกา รพั ฒ นาความเชี ่ ย วชาญของ บุ ค ลากร
นวั ต กรรม และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น น้ า ไปสู ่ ก ารยกระดั บ รายได้ แ ละชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชากร โดยได้ ร ะบุ ส าขาเป้ า หมายในการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต 16 สาขา ได้ แ ก่
ก่ อ สร้ า ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งมื อ วั ด (precision engineering) วิ ศ วกรรมการขนส่ ง การ
ผลิ ต ทั่ ว ไป ค้ า ปลี ก บริ ก ารด้ า นอาหาร โรงแรม บริ ก ารสุ ข ภาพ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการเก็ บ รั ก ษา บริ ก ารด้ า นบริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น บั ญ ชี บริ ก ารทางการเงิ น
กระบวนการก่ อ สร้ า งและบ้า รุ ง รั ก ษา และบริ ก ารทางสั ง คม
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น
จากการวิ เ คราะห์ ข อง EIU (เดื อ นมกราคม 2557) ประเมิ น ว่ า สิ ง คโปร์ จ ะมี อั ต ราการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ร้ อ ยละ 3.9 ในปี 2557 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 3.5 เนื่ อ งจากการ
ฟื้ น ตั ว ของความต้ อ งการในตลาดส่ ง ออกแถบตะวั น ตกและการเพิ่ ม ขึ้ น ของกิ จ กรรมในอุ ต สาหกร รม
ก่ อ สร้ า งในประเทศ โดยคาดว่ า เศรษฐกิ จ สิ ง คโปร์ จ ะขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งปี 2558-2561 โดยมี
อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 4.8 ต่ อ ปี จากปั จ จั ย สนั บ สนุ น ทางการเมื อ งที่ มี เ สถี ย รภาพ
ด้ า นการค้ า สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ า งประเทศ EIU คาดการณ์ ว่ า ในช่ ว งปี 2558-2561
สิ ง คโปร์ จ ะยั ง คงมี ย อดดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เป็ น บวก หรื อ เที ย บเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 19.1 ของผลผลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ เนื่ อ งจากการมี ย อดเกิ น ดุ ล การค้ า ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว Singapore Tourism Board (STB) รายงานว่ า ในปี 2556 สิ ง คโปร์ มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้ า มาในประเทศรวม 15.466 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ มี จ้า นวน
14.4 ล้ า นคน คื อ ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.7 โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากอิ น โดนี เ ซี ย จี น
อิ น เดี ย ออสเตรเลี ย และญี่ ปุ่ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 49 ของจ้า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วรวม ทั้ ง นี้
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบการก้า หนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วของสิ ง คโปร์ คื อ Singapore Tourism
Board โดยมี ส้า นั ก งานตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคต่ า งๆ ทั่ ว โลก รวม 20 แห่ ง ท้า หน้ า ที่ ด้ า นการตลาด เพื่ อ

-8เผยแพร่ ข้ อ มู ล และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วสิ ง คโปร์ ภ ายใต้ แ บรนด์ “YourSingapore” คื อ การ
ส่ ง เสริ ม ให้ สิ ง คโปร์ เ ป็ น จุ ด หมายการท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งเดิ น ทางไป (must-visit destination) โดยให้
ประสบการณ์ ที่ น ่ า ประทั บ ใจและมี ผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (user-centric and enriching
experiences)
ความท้าทายส้าคัญที่สิงคโปร์ก้าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ การปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างของประชากรเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ และการหามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการ
ส่ ง เสริ ม สาขาใหม่ ๆ ที่ จ ะเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ส้ า หรั บ ด้ า นสั ง คม รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ไ ด้ ใ ห้
ความส้าคัญมากขึ้นเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายสิทธิ ประโยชน์ของระบบประกันสังคม (Social
safety net) โดยในปี 2556 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศแพ็กเกจการประกันสังคมใหม่ คือ Pioneer Generation
Package ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท้ารายละเอียดผลตอบแทนที่จะได้รับส้าหรับผู้ที่มีสิทธิ นอกจากนี้ สิงคโปร์
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญเรื่ องการลดช่องว่างของรายได้ของประชากร เพื่อน้าไปสู่การสร้างความสมดุลของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ
2.2 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ (ปี 2556)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการว่างงาน

: 291.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
: 54,010 เหรียญสหรัฐฯ
: ร้อยละ 3.5
: ร้อยละ 3.8
: ร้อยละ 6.7

2.3. การค้าระหว่างประเทศ (ปี 2556)
มูลค่าการส่งออก
: 410.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกสาคัญ
: เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แร่เชื้อเพลิง เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
อุปกรณ์การแพทย์ พลาสติก หินมีค่าและโลหะ ยา เครื่องบิน เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกสาคัญ
: มาเลเซีย ร้อยละ 12.2 จีน ร้อยละ 11.8 ฮ่องกง ร้อยละ 11.2
อินโดนีเซีย ร้อยละ 9.9 สหรัฐฯ ร้อยละ 5.7 ญี่ปุ่น ร้อยละ 4.3
(ไทย อันดับ 10 ร้อยละ 3.7)
มูลค่าการนาเข้า
: 373.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้านาเข้าสาคัญ
: แร่เชื้อเพลิง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล อุปกรณ์การแพทย์
หินมีค่าและโลหะ พลาสติก เคมีภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องบิน ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้า
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: จีน ร้อยละ 11.7 มาเลเซีย ร้อยละ 10.9 สหรัฐฯ ร้อยละ 10.3
ไต้หวัน ร้อยละ 7.8 เกาหลีใต้ ร้อยละ 6.5 (ไทย อันดับ 11 ร้อยละ 2.5)
: 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 25.40 บาท (ณ เดือนธันวาคม 2557)

อัตราแลกเปลี่ยน
3. นโยบายการค้าและการลงทุน
รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายนโยบายการค้า คือ การขยายฐานทางเศรษฐกิจในต่างประเทศให้แก่ภาคธุรกิจ
ของสิงคโปร์ การสนับสนุนสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศที่คาดการณ์ได้และเป็นธรรม และการลด
อุปสรรคต่อการน้าเข้าสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด โดยสิงคโปร์สนับสนุนการเจรจาจัดท้าความตกลงการค้าเสรีในทุก
ระดับ ทั้งพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี โดยให้ความส้าคัญมากที่สุดในระดับพหุภาคีภายใต้กรอบองค์การการค้า
โลก (WTO)
ในปี 2552 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Economic Strategic
Committee: ESC) เพื่อจัดท้ายุ ทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพของสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางของโลกที่
สามารถใช้โอกาสที่มีอยู่เพื่อน้าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน
ในการจัดท้าความตกลงการค้าเสรี สิงคโปร์มุ่งเน้นการเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระอย่าง
กว้างขวาง โดยให้มีการลดและยกเลิกภาษีศุลกากร โดยทันที /ทยอยลดลงภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี ส้าหรับสินค้า
ทุกรายการ ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นก้าเนิดสินค้าที่ง่าย มีความยืดหยุ่น และเสรีมากที่สุด เพื่ออ้านวยความสะดวก
การค้า ในแง่กฎระเบียบ สิงคโปร์จะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการเยียวยา เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ฯลฯ ทั้ง
ยังผลักดันการขจัดอุปสรรคทางการค้ามิใช่ภาษีที่ไม่สองคล้องกับ WTO เพื่อให้มีการเปิดตลาดมากขึ้น รวมทั้งมีการ
ยกเลิกอุปสรรคด้านบริการและการลงทุน และมีข้อก้าหนดที่ให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนและการลงทุน
ในปัจจุบัน สินค้าส่งออกจากสิงคโปร์ได้รั บสิทธิประโยชน์พิเศษ GSP จากแคนาดาและรัสเซีย ขณะที่
สิงคโปร์ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ GSP จาก EU ตั้งแต่ปี 2541 แต่สินค้าที่ผลิตจากสิงคโปร์ยังสามารถน้าไปเป็น
ปัจจัยการผลิตให้กับสินค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นที่ยังได้รับ GSP ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น EU เพื่อผลิต
เป็นสินค้าที่มีถิ่นก้าเนิดของอาเซียน และส่งออกต่อไปยังตลาด EU เพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าว
ด้านการลงทุน สิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเข้มข้น
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ Economic Development Board (EDB) ท้าหน้าที่จัดท้าและด้าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของสิ งคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของโลก โดยมีการจัดตั้งศูนย์
ให้บริการเบ็ดเสร็จส้าหรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบนโยบายที่ให้ความส้าคัญ 3 เรื่อง คือ (1)
การจัดท้านโยบายและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ที่น่าดึงดูดให้กับภาคธุรกิจ (2) การท้างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและผลักดัน ความเป็นผู้ประกอบการ และ (3)
การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของผู้ ที่ มี ค วามสามารถ นอกจากนี้ ยั ง มี Contact
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บุคลากรชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ท้างาน และอาศัยในประเทศสิงคโปร์
ส้าหรับที่ดินในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลสิงคโปร์ แม้ว่าจะอนุญาตให้เอกชนเป็นเจ้าของ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ส้าหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัย ต้องขอ
อนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมของสิงคโปร์ก่อน
ในการจัดตั้งธุรกิจทุกประเภทในสิงคโปร์ ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตจดทะเบียนธุรกิจจาก Accounting
and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ส้าหรับธุรกิจให้บริการทางการเงินต้องขออนุญาตและได้รับ
ใบอนุญาตจาก Monetary Authority of Singapore (MAS) ส่วนกิจกรรมการผลิตบางประเภทต้องขออนุญาตจาก
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางปัญญา
วัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลสิงคโปร์ คือ เพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืน เสริมสร้างเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจมหภาค ส่ งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ให้มีความสามารถในการแข่งขันในต่างประเทศ และสนับสนุน
วัตถุประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยแหล่งที่มาของภาษีหลักมาจากภาษีรายได้นิติบุคคล ตามมา
ด้วยภาษีสินค้าและบริการ ซึ่งมีอัตราทั่วไปร้อยละ 17 และร้อยละ 7 ตามล้าดับ
3.1 มาตรการด้านภาษี
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 สิงคโปร์ได้น้าระบบการจ้าแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรฮาร์โมไนซ์ของอาเซียน
ที่ทบทวนใหม่มาใช้ ท้าให้มีรายการสินค้ารวม 9,558 รายการ (เพิ่มขึ้นจาก 8,300 รายการ) โดยมีเพียง 6 รายการ
ที่มีภาษีน้าเข้าที่เก็บตามปริมาณ ได้แก่ สินค้าประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ สุรา ฯลฯ ด้วยเหตุผลทางสังคมและ
วัฒนธรรม ส่วนรายการสินค้าที่เหลือ 9,552 รายการ ไม่มีภาษีน้าเข้า ทั้งนี้ การน้าเข้าสินค้าของสิ งคโปร์จาก
ประเทศคู่เจรจา FTA ในทุกกรอบจะไม่มีภาษีน้าเข้า ท้าให้รายได้จากภาษีน้าเข้า รวมกับภาษีสรรพสามิตที่เก็บจาก
สินค้าน้าเข้า มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.6 ของรายได้ภาษีทั้งหมด ในปี 2554
ภาษีอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บ ได้แก่ ภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax: GST) มีอัตราร้อยละ
7 ส้าหรับการน้าเข้าสินค้าและการผลิตภายในประเทศ และร้อยละ 0 ส้าหรับการส่งออกสินค้าและการให้บริการ
ระหว่างประเทศ5 โดยมีข้อยกเว้นส้าหรับบริการบางสาขา ได้แก่ บริการการเงิน การขาย/เช่าซื้อสินทรัพย์เพื่อการ
อยู่อาศัย รวมถึงทองและโลหะมีค่า ทั้งนี้ ในปี 2554 สิงคโปร์จัดเก็บรายได้จากภาษีสินค้าและบริการ มูลค่ารวม
8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวมของรัฐบาล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดภาระ
5

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ การขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศ การให้ เช่า/เช่าซื้อการขนส่ง บริการที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดิน/อาคาร/สินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อการส่งออก บริการที่ด้าเนินการในต่างประเทศ บริการที่
ให้แก่คนต่างชาติ บริการโทรคมนาคม บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการน้าเข้าและส่งออกสินค้า บริการโฆษณา
บริการที่เกี่ยวข้องกับเรือ เครื่องบิน และตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลและทางอากาศ เป็นต้น
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อนุญาตให้ผู้ประกอบการพักช้าระ (suspend) ภาษี GST ส้าหรับสินค้าน้าเข้าในกรณีที่มีการส่งออกสินค้าดังกล่าว
เป็นส่วนใหญ่ การขยายฐานภาษี GST ร้อยละ 0 ส้าหรับเรือและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การลดหย่อนภาษี GST
ส้าหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น้าเข้ามาเพื่อใช้การทดลอง รวมถึงการเลื่อน (deferment) การจ่ายภาษี GST
ส้าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน จนกว่าจะได้รับเงินภาษีดังกล่าวคืนในแต่ละรอบ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ส้าหรับแอลกอฮอล์ ร้อยละ 50 ยาสูบ ร้อยละ 30 ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ร้อยละ 7 และรถยนต์ ร้อยละ 151
3.2 มาตรการที่มิใช่ภาษี
3.2.1 การห้ามนาเข้า
สินค้าที่ถูกห้ามน้าเข้าส่วนใหญ่เนื่องมาจากเหตุผลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
หรือเป็นรายการสินค้าที่เข้าข่ายความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ รายการสินค้าดังกล่าว เช่น หมากฝรั่ง (ยกเว้น
ด้วยวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ) รถยนต์ใช้แล้วที่มีอายุมากกว่า 3 ปี (ยกเว้นรถยนต์โบราณและรถคลาสสิก )
รวมถึงอาวุธ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 การขออนุญาตนาเข้า
สินค้าที่ต้องขออนุญาตน้าเข้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบอัตโนมัติ (automatic licensing)
และแบบไม่อัตโนมัติ (non-automatic licensing) โดยน้ามาใช้กับสินค้าน้าเข้าจากทุกประเทศ ตัวย่างสินค้าที่เข้า
ข่ายการขออนุญาตน้าเข้าแบบอัตโนมัติ เช่น ผลไม้และผักสด พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช อาหารแปรรูป ปลาและ
ผลิตภัณฑ์ปลา ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฯลฯ ส่วนสินค้าที่เข้าข่ายการขออนุญาตน้าเข้าแบบไม่อัต โนมัติ เช่น เนื้อสัตว์ พืช
และสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ สัตว์มีชีวิต (รวมถึงปลาสวยงาม สุกร โค กระบือ) ไข่ไก่ นมผง ข้าว ฯลฯ
ส้าหรับการขอใบอนุญาตน้าเข้าข้าว อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมราคา (The Price Control Act
and the Price Control (Rice) Order 1990) โดยมีหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต คือ International Enterprise
Singapore (IE Singapore) ประกอบด้วย ใบอนุญาตน้าเข้าข้าวประเภทต่างๆ ได้แก่
- ‘Stockpile license’ ส้าหรับการน้าเข้าข้าวเพื่อจ้าหน่ายส้าหรับการบริโภคภายในประเทศ โดย
มีเงื่อนไขว่าผู้น้าเข้าต้องเก็บรักษาข้าวไว้ในปริมาณเท่ากั บปริมาณการน้าเข้าข้าว 2 เดือน (ปริมาณน้าเข้าข้าวราย
เดือนขั้นต่้า คือ 50 ตัน) และต้องเก็บข้าวไว้ในโกดังที่รัฐ บาลก้าหนด ส่วนข้าวปริมาณที่เหลือสามารถขายโดยตรง
ให้แก่ผู้ค้าส่งจดทะเบียน นอกจากนี้ ผู้น้าเข้าต้องชดเชยสต๊อกข้าวด้วยข้าวล็อตใหม่อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้ข้าวที่
เก็บในสต๊อกไม่มีอายุนานเกินกว่า 1 ปี
- ‘Non-stockpile rice license’ ส้าหรับการน้าเข้าข้าวเหนียว ข้าวกล้อง ข้าวแดง และข้าวป่า
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ปลอดภาษี (free-trade zone: FTZ)
- ใบอนุญาตส้าหรับผู้ผลิต (manufacturer license) ส้าหรับการน้าเข้าข้าวหัก 100% ของผู้ผลิต
เพื่อใช้ในการผลิตเท่านั้น และไม่สามารถน้ามาจ้าหน่ายภายในประเทศ
- ใบอนุญาตค้าส่ง (wholesale license) โดยผู้ได้รับใบอนุญาตอาจไม่ต้องน้าเข้าข้าวเอง แต่เป็น
ผู้ท้าการค้าส่งข้าวทุกประเภท
ทั้งนี้ ค่ าธรรมเนี ย มในการขอใบอนุญ าตน้าเข้า ข้า วทุก ประเภท คือ 50 เหรี ยญสิ งคโปร์ โดย
สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ ใช้เวลาด้าเนินการภายใน 3 วัน
3.2.3 มาตรการเยียวยาทางการค้า
(1) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-dumping and countervailing
measures)
ปัจจุบัน สิงคโปร์ไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าวกับประเทศใด ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้ล่าสุดได้สิ้นสุด
ลงในปี 2546 โดยมีกฎหมายที่ก้ากับดูแล คือ The Countervailing and Anti-Dumping Duties Act
(2) มาตรการปกป้องจากการนาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguards)
ปัจจุบัน สิงคโปร์ยังไม่มี กฎหมายที่ก้ากับดูแลมาตรการนี้ ทั้งยังไม่มีแผนที่จะออกกฎหมาย
ดังกล่าว

3.2.4 มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และการประเมินความสอดคล้อง
หน่วยงานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองแห่งชาติของสิงคโปร์ คือ SPRING Singapore6
ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลการบังคับใช้กฎระเบียบส้าหรับสินค้าที่ถูก
ควบคุม (controlled goods) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมี
หน่ ว ยงานที่ท้า หน้ า ที่อ อกและก้ากับ ดู แลกฎระเบีย บทางเทคนิค ต่ างๆ ได้แก่ Infocomm Development
Authority of Singapore (IDA) กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) กระทรวงสิ่งแวดล้อม The National
Environment Agency (NEA) และ The Public Utilities Board (PUB)
6

SPRING Singapore เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานของสิงคโปร์ที่เป็น National enquiry point ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า (Technical barriers to Trade: TBT) ภายใต้ WTO โดยอีก 2 หน่วยงาน คือ The Agri-Food and
Veterinary Authority (AVA) และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม
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หลักการพื้นฐานในการพัฒนามาตรฐานของสิงคโปร์ คือ ความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ การใช้แนวทาง performance-based รวมถึงการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนามาตรฐานที่ใช้ในกฎระเบียบทางเทคนิค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิงคโปร์ได้พัฒนามาตรฐานแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 705 มาตรฐาน
ประกอบด้วย มาตรฐานบังคับ 173 มาตรฐาน และมาตรฐานสมัครใจ 532 มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นด้วย
เหตุผลเฉพาะ เช่น เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพัฒนา/ทบทวนมาตรฐาน คือ ตั้งแต่ 12 เดือน ส้าหรับมาตรฐานสินค้า
ถึง 24 เดือน ส้าหรับแนวทางการปฏิบัติ (a code of practice) โดยในขั้นตอนการพัฒนามาตรฐาน จะมีการ
เผยแพร่ร่างมาตรฐานต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในช่วงเวลา 60 วัน และเมื่อมาตรฐานดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านมาตรฐาน จะถูกน้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ใน National Gazette โดยจะมีการ
ทบทวนมาตรฐานทุกๆ 5 ปี หรืออาจเร็วกว่านั้น หากมีความจ้าเป็น
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมี การจัดท้าข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค (Technical reference) ซึ่งถือ
เป็นขั้นตอนก่อนการพัฒนามาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองกับความต้องการเร่งด่วนของอุตสาหกรรม
ซึ่ ง มั ก เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว หรื อ ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานของ
อุตสาหกรรมเพื่อใช้อ้างอิง ทั้งนี้ ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิคจะถูกน้ามาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ขั้น ตอนการรั บ ฟั งความคิดเห็ น ของสาธารณะ โดยจะน้า มาใช้ใ นช่ว งเวลา 2 ปี ก่อนที่ จะมีก ารทวนถึงความ
เหมาะสม ซึ่งอาจน้าไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรฐาน หรือการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป หรือการถอดถอนจากข้อมูล
อ้างอิงทางเทคนิค
(2) กฎระเบียบทางเทคนิค
สิ น ค้ า ที่มี ก ฎระเบี ย บทางเทคนิ ค ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ เครื่อ งจั ก ร โทรคมนาคม อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร โดย SPRING Singapore เป็นหน่วยงานหลักที่ก้ากับ
ดูแลระบบการขึ้นทะเบียนสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection (Safety Requirements)
Registration Scheme) ซึ่งสินค้าที่อยู่ในรายการควบคุมจะต้องน้ามาขึ้นทะเบียนกับ SPRING Singapore ก่อนที่
จะมีการโฆษณา หรือน้ามาจ้าหน่ายในท้องตลาด โดยปัจจุบันมีรายการสินค้า ควบคุม 45 รายการ ประกอบด้วย
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 41 รายการ และสินค้าประเภทแก๊ส 4 รายการ นอกจากนี้ หากผู้ผลิตสินค้า
ต้องการใช้เครื่องหมาย Singapore Safety Mark จะต้องผ่านการประเมินความสอดคล้องแบบ type testing
จากผู้ประเมินบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 สิงคโปร์ได้เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคฉบับใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ปลอดภัย ครอบคลุม
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เครื่องมือที่ใช้ในการท้าด้วยตัวเอง (do-it-yourself tools) เป็นต้น โดย SPRING Singapore เป็นหน่วยงานที่มี
อ้านาจระงับการจ้าหน่ ายสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งสั่งการโดยตรงไปยังผู้
จ้าหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ สินค้าทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้านั้น หาก
ฝ่าฝืน อาจมีโทษต้องจ่ายค่าปรับ และ/หรือ จ้าคุก
(3) การประเมินความสอดคล้อง
คณะกรรมการว่ าด้ ว ยการรั บ รองระบบงานของสิ งคโปร์ (Singapore Accreditation
Council of SPRING) ท้าหน้าที่เป็นหน่วยงานประเมินความสอดคล้องและให้การรับรองระบบงาน โดยยึด
หลักการตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO/IEC 17025 ส้าหรับห้องทดลองปฏิบัติการ, ISO/IEC 17020
ส้าหรับหน่วยงานตรวจสอบ, ISO/IEC 17021 ส้าหรับหน่วยงานรับรองระบบการบริหารจัดการ และ ISO/IEC
Guide 65 ส้าหรับหน่วยงานให้การรับรองสินค้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการรับรองระบบงานของสิงคโปร์ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน
การจัดท้าความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมด้านมาตรฐาน ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น Asia
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC),
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) และ International Accreditation Forum
(IAF) ซึ่งจะท้าให้มีการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและการรับรองระบบงานของประเทศคู่ภาคีภายใต้ MRAs
3.2.5 มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and phytosanitary measures: SPS)
ในฐานะที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการน้าเข้าอาหารประมาณร้อยละ 90 ของอาหารที่
ต้องการบริโภคทั้งหมด นโยบายการน้าเข้าอาหารของสิงคโปร์จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีอุปทานอาหารจากประเทศ
ต่างๆ ที่มั่นคงและปลอดภัย โดยมีกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง คือ Agri-Food and Veterinary Authority Act, Animal
and Birds Act, Wholesome Meat and Fish Act, Sale of Food Act, Endangered Species (Import and
Export) Act 2006, Wild Animals and Birds Act, Fisheries Act และ Feeding Stuffs Act
หน่วยงานหลักที่ก้ากับดูแลการใช้มาตรการ SPS รวมทั้งเป็น SPS enquiry point ของสิงคโปร์
คือ Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) โดยยึดหลักการตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ในการน้าเข้าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลา/อาหารทะเล ผักและผลไม้สด ผู้น้าเข้าจะต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้
น้าเข้าจดทะเบียนกับ AVA ก่อน ตามกฎหมาย Wholesome Meat and Fish Act และ The Control of Plant
Act โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถติดตามแหล่งที่มาได้ (traceability) ส่วนสินค้าอาหารอื่น เช่น อาหาร
แปรรูป สิ งคโปร์ มีการใช้ระบบการจดทะเบียนกับ AVA ส้ าหรับผู้ค้าทุกรายที่ต้องการน้าเข้าอาหารแปรรูป
นอกจากนี้ ส้าหรับสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนม ปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ และปลา ยังมีมาตรการ
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ภายใต้การควบคุมตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารโดยหน่วยงานที่มีอ้านาจของประเทศผู้ส่งออก
ส้าหรับสินค้าอาหารทั้งจากการน้าเข้าและการผลิตภายในประเทศ AVA จะด้าเนินการตรวจสอบ
ตั้งแต่แหล่งผลิต เช่น ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป และโกดังเก็บสินค้า โดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยง
ทั้งนี้ สินค้าอาหารที่ไม่ผ่านการตรวจสอบของ AVA จะถูกปฏิเสธการน้าเข้าและท้าลาย/ส่งกลับประเทศต้นทาง
ส้าหรับสินค้าอาหารที่มีข้อก้าหนดเรื่อง traceability อย่างน้อยต้องมีการระบุประเทศที่เป็นแหล่งก้าเนิด (หากไม่
สามารถระบุฟาร์ม/โรงงานผลิต)
ในการน้าเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ฟาร์มและโรงงานผลิตในต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรอง
ระบบงาน (accreditation) จาก AVA ก่อน โดยปัจจุบันสิงคโปร์อนุญาตให้น้าเข้าเนื้อสัตว์จากประเทศที่ได้รับการ
รับรองการตรวจสอบระบบงานตามความตกลงกับประเทศคู่ค้าต่างๆ ส้าหรับเนื้อสุกรแช่เย็น ได้แก่ ออสเตรเลีย
แคนาดา เดนมาร์ก นิวซีแลนด์ สวีเดน และสหรัฐฯ ส่วนเนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อไก่ แช่แข็ง มีการน้าเข้าจากเพียง
ไม่กี่ ป ระเทศ โดยการน้ าเข้ าเนื้ อวั ว อนุ ญาตให้ น้าเข้า จากประเทศที่ ปลอดจากโรค Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ปี ตามแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงขั้นต่้าของ World
Organization for Animal Health (OIE) ซึ่งเมื่อปี 2549 สิงคโปร์ได้เปิดตลาดอีกครั้ง (reopen) ให้กับสหรัฐฯ
ส้าหรับเนื้อวัวไม่ติดกระดูก และได้ทยอยเปิดให้ประเทศอื่นตามมา ได้แก่ แคนาดา ในปี 2552 ญี่ปุ่น ในปี 2553
ฝรั่ ง เศสและไอร์ แ ลนด์ ในปี 2554 และได้ อ นุ ญ าตน้ า เข้ า เนื้ อ ลู ก วั ว แบบติ ด และไม่ ติ ด กระดู ก จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ในปี 2553
ส่วนการน้ าเข้าอาหารทะเลที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น หอยนางรม หอยแครง กุ้งต้มสุก และเนื้อปู สุ ก
อนุญาตให้น้าเข้าจากประเทศที่มีแผนงานด้านสุขอนามัยที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งมีใบรับรองด้านสุขภาพจากประเทศ
ที่เป็นแหล่งผลิต โดยปัจจุบันสิงคโปร์อนุญาตการน้าเข้าหอยนางรมสดจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งนี้ สินค้าทุก consignment ต้องผ่านการตรวจสอบด้าน
สุขอนามัยเมื่อขนส่งถึงสิงคโปร์ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 สิงคโปร์ได้เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบการน้าเข้า
ใหม่ ส้าหรับเนื้อปลาปักเป้าแปรรูป ซึ่งต้องแนบใบรับรองสุขภาพ ส่วนปลาปักเป้าสด ยังห้ามน้าเข้า
ภายใต้ Control of Plants Act การน้าเข้าพืชทุกประเภท รวมถึงการเพาะปลูกพืชในสิงคโปร์
อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ AVA โดยต้องมีใบรับรองด้านสุขอนามัยพืช จากประเทศที่เป็นแหล่งก้าเนิด และจาก
AVA ส้าหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศ เพื่อการส่งออก
3.3

มาตรการด้านการลงทุน
3.3.1 สาขาการลงทุน
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ต่างชาติไหลเข้า (UNCTAD’s Inward FDI Performance) ปี 2553 (อันดับ 61 ในปี 2551 และอันดับ 20 ในปี
2552) โดยมีสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของการลงทุน ขาเข้า
ในปี 2553 ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาบริการ โดยเฉพาะบริการการเงิน
ขณะเดียวกัน สิงคโปร์ยังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะนักลงทุนในประเทศต่างๆ มีมูลค่าการลงทุน
ขาออกเฉลี่ยประมาณปีละ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2548 ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาบริการการเงิน การ
ผลิต โดยมีฐานการลงทุนหลักในประเทศอาเซียน
การลงทุนโดยการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ในเกือบทุกสาขา
โดยไม่มีข้อก้าหนดเงินลงทุนขั้นต่้า ยกเว้นในสาขาอ่อนไหว คือ (1) การกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่ง
ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 และ (2) กิจการหนังสือพิมพ์ ซึ่งต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 นอกจากนี้ ยัง
มีสาขาที่ห้ามต่างชาติลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมาย ทนายความ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจของรัฐ
3.3.2 สิทธิประโยชน์การลงทุน
สิงคโปร์ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่นักลงทุนสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยาย
ฐานการลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม ส่งเสริมการลงทุนด้าน
เทคโนโลยี ขยายโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมถึงบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน เพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรมด้านบริการและการเป็นฐานของส้านักงานใหญ่ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารลงทุ น ด้ า นภาษี ได้ แ ก่ Singapore
Economic
Development Board (EDB), International Enterprise (IE) Singapore, Monetary Authority of
Singapore (MAS), Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) และ SPRING Singapore โดยสิทธิ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ ได้แก่ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ 17) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 10-20)
ให้แก่บริษัท/นักลงทุนที่ไม่มีถิ่นพ้านักในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีการให้เงินกู้ในรูปแบบต่างๆ แก่นักลงทุน ส้าหรับ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์
และการไม่มีการควบคุมในการโอนเงินตราต่างประเทศและผลก้าไรในการประกอบธุรกิจกลับประเทศผู้ลงทุน
3.3.3 ขั้นตอนการขออนุญาตลงทุน
การลงทุนในสิงคโปร์เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งบริษัทโดยการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทต่อ Accounting
& Corporate Regulatory Authority (ACRA) ส้าหรับธุรกิจทุกสาขา นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดตั้งบริษัท เช่น กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment: MOE) เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ
ร้านอาหาร กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) เพื่อขออนุญาตน้าเข้าพ่อครัวมาท้างานใน
สิงคโปร์ ส่วนธุรกิจที่มีหน่วยงานเฉพาะก้ากับดูแล ได้แก่ โรงพยาบาล (Ministry of Health) การก่อสร้าง
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Force) การขนส่ง (Public Transport Council) ธุรกิจ Software (Ministry of Information,
Communications and the Arts) และการเงิน (Ministry of Finance และ Monetary Authority of
Singapore) นักลงทุนจะต้องขอใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทจากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย
3.4 มาตรการรายสาขา
3.4.1 สาขาบริการ
เป็ น สาขาที่ ส้ า คั ญ อั น ดั บ แรกของสิ ง คโปร์ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 69.0 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ในปี 2554 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.8 ในปี 2550) โดยมีการค้าส่งและค้าปลีกเป็นสัดส่วน
สูงสุด คือ ร้อยละ 17.4 ของ GDP ตามมาด้วยบริการธุรกิจ การเงินและประกันภัย การขนส่งและโกดังเก็บสินค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริการที่พักและอาหาร อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2550-2554 สาขาบริการที่
มีอัตราการขยายตัวสูง คือ การเงินและประกันภัย (ร้อยละ 7.1 ต่อปี) ตามมาด้วยบริการธุรกิจ บริการที่พักและ
อาหาร การค้าส่งและค้าปลีก และการขนส่งและโกดังเก็บสินค้า
(1) บริการการเงิน
ภาพรวมโครงสร้างสถาบันการเงินในสิงคโปร์ ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทประกันภัย และ
สถาบันการเงินอื่นๆ เช่ น บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ โดยมีหน่วยงานหลักที่ก้ากับดูแลสถาบันการเงินทั้งระบบ คือ
Monetary Authority of Singapore (MAS) และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Banking Act, Finance
Companies Act, Securities & Futures Act, Financial Advisers Act และ Insurance Act นอกจากนี้ ยังมี
การจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการกับ
สถาบันการเงิน คือ The Financial Industry Disputes Resolution Centre (FIDReC)
ความยืดหยุ่น (Resilience) ของสิงคโปร์ต่อการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกในฐานะการเป็น
ศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ เป็นผลมาจากการมีมาตรฐานสูงด้านกฎระเบียบ รวมถึงเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ ตลอดจนบุคลากรในสาขาการเงินที่มีศักยภาพ
สิงคโปร์ มีการใช้มาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาสาขาการเงิน (Financial
Sector Incentive: FSI) เช่น การคิดภาษีเงินได้ของสถาบันการเงิน (ทั้งต่างชาติและในประเทศ) ในอัตราร้อยละ
12 หรือ ร้อยละ 10 หรือ ร้อยละ 5 ส้าหรับเงินรายได้ที่มาจากกิจกรรมที่เข้าข่ายว่ามีความส้าคัญต่อการเติบโตใน
สาขาการเงิน
ในช่วงที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้มีพัฒนาการไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์
(Asset-Management Centre) ที่ส้าคัญของโลก โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 1.4 ล้านล้านเหรียญสิงคโปร์ ในปี
2553 (เพิ่มขึ้นจาก 891 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ในปี 2549) ซึ่งประมาณร้อยละ 80 มีแหล่งที่มาจากต่างชาติ

-18รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ออกมาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการเติบโตในอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อดึงดูดให้บริษัท
ต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร์มากขึ้น เช่น การคิดภาษีเงินได้ของผู้จัดการ
กองทุนบริหารสินทรัพย์ (Fund managers) ที่ได้รับการอนุมัติภายใต้ FSI-Fund Management award ในอัตรา
ร้อยละ 10 ส้ าหรั บรายได้จ ากค่าธรรมเนี ยมและค่านายหน้าในการบริหารกองทุน รวมถึงค่าบริการในการให้
ค้าปรึกษาด้านการลงทุน
ในปัจจุบัน (ณ เมษายน 2556) สิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศที่ส้าคัญเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย น้าหน้าญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค และเป็นอันดับ 3 ของโลก
(รองจากลอนดอน และนิวยอร์ก ) โดยมีมูลค่าเงินหมุนเวียน (turnovers) รวม 383 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี
2556 เพิ่มขึ้นจาก 266 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553
(1.1) การธนาคาร
กฎหมายหลักที่ก้ากับดูแล คือ Banking Act ซึ่งครอบคลุมการออกใบอนุญาตและก้ากับ
ดูแลการด้าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ (ทั้งต่างชาติและในประเทศ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
Full bank7, Wholesale bank8 และ Offshore bank9 โดยมีความแตกต่างที่ส้าคัญ คือ Full bank สามารถ
ให้บริการธนาคารในขอบเขตที่อนุญาตไว้ทั้งหมดตาม Banking Act ขณะที่ Wholesale และ Offshore bank ไม่
สามารถด้าเนินธุรกรรมรายย่อยภายในประเทศ (domestic retail operations) ในสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์
นอกจากนี้ Offshore bank ยังไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากแบบมีดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าที่มีถิ่นพ้านักในสิงคโปร์ และ
สามารถให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสิงคโปร์
ในการขอใบอนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์ ส้าหรับธนาคารในประเทศต้องมี
เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่้า 1.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และต้องผ่านข้อก้าหนดด้านความเสี่ยงของเงินทุนตามกรอบ
ความตกลงระหว่างประเทศของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ส่วนธนาคารต่างชาติ
ต้องมีเงินทุนที่ส้านักงานใหญ่ขั้นต่้า 200 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และต้องผ่านข้อก้าหนดด้านความเสี่ยงของ BCBS
เช่นเดียวกัน
(1.2) การประกันภัย
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Full bank เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่สามารถด้าเนินธุรกรรมการให้บริการธนาคารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน Banking Act
Wholesale bank เป็นธนาคารพาณิชย์ที่สามารถด้าเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับ full bank ยกเว้นการเปิดบัญชีเงินฝากประจ้าที่
เป็นสกุลเหรียญสิงคโปร์ที่มีวงเงินต่้ากว่า 2.5 แสนเหรียญสิงคโปร์ โดยปัจจุบัน wholesale bank ทั้งหมดในสิงคโปร์เป็นธนาคาร
ของต่างชาติ และสามารถเปิดกิจการได้เพียงแห่งเดียว เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้เพิ่มเติมจาก MAS
9
Offshore bank เป็นธนาคารพาณิชย์ที่สามารถด้าเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับ full bank และ wholesale bank โดยใช้เงินสกุล
เอเชีย (Asian currency units: ACUs)
8
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แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยบริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ ต้ อ งการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในสิ ง คโปร์ ต้ อ งขอใบอนุ ญ าตจาก
Insurance Department ซึ่งอยู่ภายใต้ MAS ทั้งนี้ สิงคโปร์ยืนยันว่า กฎระเบียบและมาตรฐานที่ใ ช้บังคับกับ
บริษัทประกันภัยภายในประเทศและของต่างชาติไม่มีความแตกต่างกัน
(2) โทรคมนาคมและบริการไปรษณีย์
(2.1) โทรคมนาคม
เป็นสาขาที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา บ่งชี้ได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
การเจาะตลาดโทรศัพท์มือถือ10 จากร้อยละ 129 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 150 ในปี 2554 และการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและ broadband ของครัวเรือน จากร้อยละ 71 ในปี 2550 เป็นอัตราร้อยละ 85 ใน
ปี 2554 นอกจากนี้ สัดส่วนของจ้านวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านอย่างน้อย 1 เครื่อง คือ ร้อยละ 86 และมีผู้
ขอใช้บริการ 3G จ้านวน 5.7 ล้านคน ในปี 2554 (เพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านคน ในปี 2550) ทั้งนี้ สิงคโปร์ถือเป็น
ประเทศที่มีผลกระทบของ IT ต่อการพัฒนาประเทศและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นอันดับ 2
ของโลก11 รองจากประเทศฟินแลนด์ ตามการจัดอันดับของ World Economic Forum ในปี 2554
ณ เดือนธันวาคม 2554 สิงคโปร์มีบริษัทผู้ให้บริการ fixed-line รายใหญ่จ้านวน 3 ราย
คือ Singapore Telecommunication Limited (SingTel), Starhub และ OpenNet ส่วนบริษัทผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือมี 3 ราย คือ SingTel, Starhub และ MobileOne (M1) โดย SingTel เป็นผู้ครองส่วนแบ่ง
การตลาด (market share) เป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 84 ในตลาด fixed-line และร้อยละ 46 ในตลาด
โทรศัพท์มือถือ
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ก้ า กั บ ดู แลสาขาโทรคมนาคม คือ Infocomm Development
Authority (IDA) ซึ่งอยู่ภายใต้ Ministry of Information, Communication and the Arts (MICA) โดย IDA มี
หน้าที่ออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตส้าหรับ Facilitiesbased operation (FBO) (fixed-line หรือ mobile) และใบอนุญาตส้าหรับ Services-based operation
(SBO) (local, international และ internet) โดยบริษัทในประเทศและต่างชาติสามารถขอใบอนุญาตด้าเนิน
ธุรกิจได้ทั้งแบบ FBO และ SBO นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อก้าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ รวมถึงจ้านวน
ใบอนุญาตที่สามารถขอได้ เว้นแต่ด้วยเหตุผลข้อจ้ากัดด้านเทคนิค
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เป็นสัดส่วนของจ้านวนการสมัครใช้โทรศัพท์มือถือต่อประชากรจ้านวน 100 คน
ตาม Networked Readiness Index (NRI) โดยประเมินจากระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และผลกระทบของ IT
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ฉบับ แบ่งออกเป็น ใบอนุญาตแบบ FBO จ้านวน 55 ฉบับ และแบบ SBO จ้านวน 1,005 ฉบับ นอกจากนี้ IDA ได้
ทบทวนการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี โดยได้ปรับลดลงในอัตราร้อยละ 20-75 ส้าหรับใบอนุญาตแบบ FBO
และร้อยละ 20 ส้าหรับใบอนุญาตแบบ SBO ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2556
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในสาขาโทรคมนาคม IDA มีหน้าที่ก้ากับดูแลการบังคับ
ใช้กฎหมายการแข่งขันโดยเฉพาะของสาขา คือ Telecom Competition Code ซึ่งอยู่นอกเหนือจากกฎหมาย
การแข่งขัน (Competition Act) ของสิงคโปร์
ในปี 2548 IDA ได้ประกาศแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2548-2558) ในการพัฒนาประเทศ
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “iN2015 Vision” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวม อันประกอบด้วยเป้าหมายส้าคัญ เช่น การเป็นประเทศอันดับหนึ่งในการน้า IT มาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็น 2.6 หมื่น
ล้านเหรียญสิงคโปร์ การเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของรายได้จากการส่ งออกในกิจการโทรคมนาคมเป็น 6 หมื่นล้าน
เหรียญสิงคโปร์ การสร้างงานเพิ่มขึ้น 80,000 ต้าแหน่ง การมีสัดส่วนการใช้ broadband ที่บ้านในอัตราร้อยละ
90 และการเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่บ้านในอัตราร้อยละ 100 เป็นต้น
(2.2) บริการไปรษณีย์
สิงคโปร์ได้เปิดเสรีตลาดบริการไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 หลังจากที่สิทธิใน
การให้บริการแต่เพียงผู้เดียวของ Singapore Post Ltd. (SingPost) ได้หมดอายุลง โดยปัจจุบัน ผู้ให้บริการ
ไปรษณีย์ทั้งในประเทศและต่างชาติสามารถขอใบอนุญาตการให้บริการได้ใน 2 รูปแบบ คือ ใบอนุญาตส้าหรับ
Postal services operators (PSOs) และใบอนุญาตส้าหรับ Express letter services operators โดย
ใบอนุญาตแบบ PSOs มีอายุ 10 ปี และมีค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราร้อยละ 0.4 ของรายได้สุทธิในแต่ละปี ส่วน
ใบอนุญาตแบบ Express letter services operators มีอายุจนกว่าจะมีการยกเลิก หรือการระงับ และมี
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพียงครั้งเดียว คือ 200 เหรียญสิงคโปร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิงคโปร์มี
ผู้ให้บริการไปรษณีย์ที่ขอใบอนุญาตแบบ PSOs จ้านวน 5 ราย (โดยมี SingPost เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์ของรัฐ
(Public Postal Licensee)) และแบบ Express letter services operators จ้านวนมากกว่า 140 ราย
ในปี 2551 IDA ได้ออกกฎหมายใหม่ คือ Postal Competition Code 2008 และ
Postal Services Operations Code 2008 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้านวยความสะดวกการเข้าสู่ตลาดและ
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจบริการไปรษณีย์
(3) การขนส่ง
(3.1) การขนส่งทางน้า
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และร้อยละ 5.5 ของการจ้างงาน ในปี 2553 โดยมีบริษัทผู้ให้บริการขนส่งทางน้้ามากกว่า 5,000 บริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ในสิงคโปร์ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศมากกว่า 120 กลุ่ม ท้าให้ปัจจุบันท่าเรือสิงคโปร์
ถือเป็นท่าเรือที่ถูกใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ดี จากการเผชิญกับแรงกดดันในการแข่งขันที่สูงขึ้น
ระหว่างท่าเรือส้าคัญในภูมิภาค รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ของท่าเรือสิงคโปร์ อาทิ การปรับปรุงมาตรการจูงใจด้านภาษีเงินได้ในสาขาบริการขนส่งทางน้้า และการเพิ่มการ
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของนโยบายการขนส่งทางน้้า คือ การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นท่าเรือศูนย์กลางของโลกและการ
เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้้าระหว่างประเทศที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
กฎหมายหลักที่ก้ากับดูแลสาขาการขนส่งทางน้้า ได้แก่ Maritime and Port Authority
of Singapore Act, Merchant Shipping Act, Carriage of Goods by Sea Act และ Bills of Lading Act
นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นประเทศสมาชิกใน International Maritime Organization และได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการคุ้มครองสภาพแวดล้อมทางน้้า
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการขนส่งทางน้้า คือ Maritime and Port Authority
of Singapore (MPA) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) ท้าหน้าที่ด้าเนินงานตามนโยบาย
การขนส่งทางน้้า การออกใบอนุญาตการให้บริการขนส่งทางน้้าและท่าเรือ รวมถึงการบริหารจัดการท่าเรือและการ
สร้างความปลอดภัยทางน้้า
ปัจจุบัน สิงคโปร์ไม่มีข้อก้าหนดเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในบริการขนส่ง
สินค้าและผู้โ ดยสารทางน้้ า ระหว่างประเทศ ทั้งยังไม่มีข้อก้าหนดเรื่องสัญชาติของลู กเรือที่ท้างานบนเรือที่จด
ทะเบียนในสิงคโปร์
(3.2) การขนส่งทางอากาศ
เป็นสาขาที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 2 ของ
GDP และประมาณร้อยละ 0.8 ของการจ้างงาน ในปี 2553 โดยมีท่าอากาศยานชางฮีเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการ
ขนส่งทางอากาศที่ส้าคัญในภูมิภาค และเป็น 1 ใน 10 ของท่าอากาศยานที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลก โดยรัฐบาล
สิงคโปร์สนับสนุนนโยบายการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open skies policy) ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคอาเซียน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับสายการบินที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์และสายการบินต่างชาติ
หน่วยงานหลักที่ก้ากับดูแลสาขาการขนส่งทางอากาศ คือ Civil Aviation Authority of
Singapore (CAAS) ท้าหน้าที่เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านการบินของสิงคโปร์ผ่านการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างชาติ รวมถึงบังคับใช้กฎระเบียบในการก้ากับดูแลผู้ให้บริการท่าอากาศยาน เข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรี
บริการการบินในกรอบต่างๆ และพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องด้านการบิน เช่น การขนส่งสินค้าทางอากาศ การ
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Act 2009 และ Air Navigation Act
ในปี 2554 สิ ง คโปร์ มี ส ายการบิ น ทั้ ง ในประเทศและต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้
ให้บริการ รวม 8 สาย ตัวอย่างสายการบินส้าคัญ เช่น Singapore Airlines (SIA), Singapore Airlines Cargo,
SilkAir, Tiger Airways และ Jetstar Asia Airways โดย SIA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรัฐบาล
สิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่านบริษัท Temasek Holding (55.59%) และมีบริษัทลูก คือ SilkAir ซึ่งให้บริการขนส่ง
ทางอากาศในภูมิภาค โดยรัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันว่า ไม่มีการให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษแก่ Singapore Airlines
ส้าหรับการบริหารท่าอากาศยานที่ส้าคัญ 2 แห่ง คือ ชางฮี และ Seletar Airport
ด้าเนินการโดยกลุ่มบริษัท Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd ซึ่งเป็นกิจการรัฐวิสาหกิจ 100% ผ่าน
การขอใบอนุญาตจาก CAAS และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่ก้าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมในตลาดท่าอากาศยาน สิงคโปร์ได้น้ากฎหมาย Airport Competition Code มาบังคับใช้เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2552 มี ส าระส้ าคั ญ คือ การห้ า มการจั ดท้ าความตกลงที่ต่ อต้ านการแข่ง ขัน (anti-competitive
agreements) รวมถึงการใช้อ้านาจในทางที่ผิดของการเป็นผู้ครองตลาดของกลุ่ม Changi Airport Group และ
การควบรวมกิจการ อันน้าไปสู่การลดการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ CAAS ยังได้บังคับใช้กฎระเบียบในการ
ก้าหนดราคาส้าหรับรายได้ต่อหัวสูงสุดที่กลุ่มบริษัท Changi Airport Group สามารถคิดได้ที่ท่าอากาศยานชางฮี
ผ่านกระบวนการหารือกับผู้ใช้ท่าอากาศยานในการก้าหนดราคา
รัฐ บาลสิงคโปร์ ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารท่าอากาศยาน คือ การขยายขีด
ความสามารถการรองรับความต้องการให้มากเกินกว่าที่ต้องการ โดยตั้งเป้าให้สามารถรองรับผู้โดยสารประมาณปี
ละ 73 ล้านคน ซึ่งเป็นจ้านวนที่มากกว่าจ้านวนความต้องการใช้จริงในปี 2554 มากกว่าร้อยละ 57 ทั้งนี้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงจากการลงทุนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น หรือความล่าช้าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของท่า
อากาศยาน CAAS ได้เข้ามาก้ากับดูแลกลุ่ม Changi Airport Group ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการ
ก้าหนดกรอบเวลาในการก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จ โดยปัจจุบัน CAAS ยังคงเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
ท่าอากาศยานชางฮี และให้ผู้บริหารท่าอากาศยานมาเช่าซื้อที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาท่าอากาศยานอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้
ในช่วงที่ผ่านมา ท่าอากาศยานชางฮีมีการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย
มากขึ้น โดยได้ แยกสถานี ป ลายทาง (Terminal) ส้ าหรับการขนส่ งสิ นค้า เฉพาะ คือ สิ นค้า เน่า เสี ยง่า ย ที่
Coolport@Changi และสินค้ามูลค่าสูง ที่ Singapore Freeport ทั้งยังมีการยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ Seletar Airport เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา
Seletar Aerospace Park (SAP) เพื่อรองรับกิจกรรมการซ่อมบ้ารุงเครื่องบินแบบครบวงจร

-233.4.2 สาขาการผลิต
การผลิตเป็นสาขาที่มีความส้าคัญอันดับ 2 ต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์ รองจากสาขาบริการ โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 20.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2554 (ลดลงจากร้อยละ 24.2 ในปี 2550) จาก
ความส้าคัญดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจบนรากฐานของภาคการผลิตที่เข้มแข็ง โดย
ได้ตั้งเป้าหมายให้มีสัดส่วนของมูลค่าการผลิตต่อ GDP ในอัตราร้อยละ 20-25 โดยเน้นการส่งเสริม การผลิตใน
อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงและใช้เงินทุนเข้มข้น (capital-intensive industries) เพื่อลดแรงกดดันจากการ
แข่งขันของประเทศผู้ผลิตต้นทุนต่้าในภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในสิงคโปร์ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา
ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โภชนเภสัช (nutriceuticals) การออกแบบและ
การผลิตอุปกรณ์การแพทย์ และชีวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (bioelectronics)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สิงคโปร์ได้ตั้งเป้าหมายอัตราการขยายตัวของประสิทธิภาพการผลิต
(productivity growth) ให้เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ต่อปี ในช่วงทศวรรษหน้า (ปี
2553-2563) โดยได้ก้าหนดแผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความเชี่ยวชาญในทุกสาขา รวมถึงการกระตุ้นให้
ธุรกิจขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อรองรับแผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในภาคการผลิต อาทิ การจัดตั้งกองทุนประสิทธิภาพการผลิตแห่งชาติ (National Productivity Fund)
ในวงเงิน 2 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่ อสนับสนุนผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้
มาตรการจูงใจด้านภาษีเพื่อส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Land Intensification
Allowance: LIA) โดยอนุญาตให้น้าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค้านวณภาษีเงินได้
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส้าคัญและมีการติดตามผลการด้าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ชีวเวชศาสตร์ (biomedical sciences) และวิศวกรรม ทั้งนี้
หลั ง จากวิก ฤตเศรษฐกิจ โลกในช่ ว งปี 2551-52 อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ฟื้ น ตัว ขึ้ นและสามารถรั ก ษา
ความส้าคัญในฐานะอุตสาหกรรมการผลิตที่ส้าคัญอันดับแรกของสิงคโปร์ (มีสัดส่วนร้อยละ 30.2 ของผลผลิตรวม
ในภาคการผลิต ในปี 2554) ขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงในช่วงที่ผ่านมา คือ วิศวกรรมการขนส่ ง ท้าให้
มีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม เช่น การสร้างและซ่อมเรือ นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของการผลิตอุปกรณ์การขุดเจาะ
น้้ามัน และการซ่อมบ้ารุงเครื่องบิน
4. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทย
4.1 ภาครัฐบาล มี 4 กรอบ ได้แก่
(1) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Retreat) มีการประชุม
ไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2554 ณ ประเทศไทย
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Programme - CSEP) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ เพื่อน้าไปสู่ความเป็น
“หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ครอบคลุมความร่วมมือ 12 สาขา อาทิ การศึกษา แรงงาน วิชาการ และวัฒนธรรม มี
การประชุมไปแล้ว 11 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์
(3) การประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี
2546 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เป็นประธานร่วม มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์
(4) ความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่าง
สม่้าเสมอ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการบริหารร่ วมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพ คณะท้างาน
ร่วมกองทัพเรือไทย-สิงคโปร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกบุคลากรและการซ้อมรบร่วมกันใน
หลายโอกาส อาทิ การฝึกร่วมผสม Exercise Cope Tiger และการฝึก Cobra Gold
4.2 ภาคเอกชน
- สภาธุรกิจสิงคโปร์ -ไทย (Thai-Singapore Business Council – TSBC) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างกันและร่วมกันใน
ประเทศที่สาม
5. การค้าไทยกับสิงคโปร์
5.1 การค้ารวม ในปี 2556 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย และเป็นคู่ค้า
อันดับที่ 6 ของไทยในโลก รองจากจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(2552-2556) การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 17,185 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 11.6 ต่อปี ในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2557 การค้าไทย-สิงคโปร์ มีมูลค่า
15,714.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากช่ว งเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.47 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุล การค้า
2,115.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557

(ม.ค.-ต.ค.)

ปริมาณการค้ารวม
มูลค่า
สัดส่วน
13,297.9
4.65
15,287.0
4.06
19,212.4
4.26
18,669.7
3.90
19,462.7
4.06
15,714.1
4.11

%
-22.78
14.96
25.68
-2.82
4.25
-6.47

ส่งออก
มูลค่า
7,573.8
8,993.9
11,423.3
10,835.7
11,236.4
8, 914.9

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

%
-25.12
18.75
27.01
-5.14
3.70
-7.57

หมายเหตุ : สัดส่วน = การค้าสองฝ่ายต่อการค้ารวมของไทยทั้งหมด, % = % การเปลี่ยนแปลง

นาเข้า
ดุลการค้า
มูลค่า
%
5,724.1 -19.45
1,849.7
6,293.1
9.94
2,700.8
7,789.1
23.77
3,634.2
7,834.0
0.58
3,001.7
8,226.3
5.01
3,010.1
6,799.2
-4.98
2,115.6
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5.2 การส่งออก ในปี 2556 สิงคโปร์เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียนรองจากมาเลเซีย และ
เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 6 ของไทยในโลก ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การส่งออกของไทยไปสิงคโปร์มี
มูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปี ในช่วง 10 เดือน
แรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2557 ไทยส่งออกไปยังสิงคโปร์มูลค่า 8,914.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 7.57

สินค้าสาคัญที่ไทยส่งออกไปสิงคโปร์
รายการ

2552

2553

2554

2555

2556

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2557

(ม.ค.-ต.ค.)

1. น้้ามันส้าเร็จรูป
2. แผงวงจรไฟฟ้า
3. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
4. อัญมณีและเครื่องประดับ
5. เคมีภัณฑ์
6. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
7. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
8. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
9. ส่วนประกอบอากาศยาน อุปกรณ์การบิน
10. ข้าว
รวมสินค้า 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

1,695.0
844.3
966.6
39.1
205.6
321.1
215.5
141.1
516.6
147.5
5,092.4
2,481.4
7,573.8

2,302.8 3,686.9 3,869.7 3,405.7
1,017.4
946.0
743.0
748.7
989.5
680.6
532.8
579.1
23.3
116.4
81.7
899.8
324.6
411.1
437.3
545.2
404.2
477.2
476.1
445.2
226.0
297.4
291.3
272.6
194.3
218.8
215.4
253.7
385.9
520.5
325.0
356.0
144.6
29.4
36.7
132.2
6,012.6 7,516.1 7,093.1 7,638.2
2,981.3 3,907.2 3,742.6 3,598.2
8,993.9 11,423.3 10,835.7 11,236.4

หมายเหตุ : % = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

2,523.9
604.9
562.1
438.5
384.9
351.7
250.2
217.4
134.1
109.8
5,577.4
3,337.5
8,914.9

%
57/56
-12.59
-2.10
13.56
-47.51
-17.17
2.30
8.52
-0.22
-57.56
0.44
-14.43
6.74
-7.57

5.3 การนาเข้า ในปี 2556 สิงคโปร์เป็นแหล่งน้าเข้าอันดับที่ 2 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย และเป็น
แหล่งน้าเข้าอันดับที่ 9 ของไทยจากทั่วโลก ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2552-2556) การน้าเข้าของไทยจากสิงคโปร์มีมูลค่า
เฉลี่ยประมาณปีละ 7,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2557 ไทยน้าเข้าจากสิงคโปร์
มูลค่า 6,799.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.98
สินค้าสาคัญที่ไทยนาเข้าจากสิงคโปร์
รายการ

1. น้้ามันส้าเร็จรูป

2552

336.9

2553

225.9

2554

572.2

2555

724.6

2556

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2557

(ม.ค.-ต.ค.)

850.1 1,162.0

%
57/56
48.29
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2. เคมีภัณฑ์
3. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
4. แผงวงจรไฟฟ้า
5. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
6. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้้า
7. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
8. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
9. กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
10. ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
รวมสินค้า 10 รายการ
อื่นๆ
มูลค่ารวม

2552

800.2
556.5
681.4
337.7
474.5
470.8
155.6
132.9
34.3
3,980.8
1,743.3
5,724.1

2553

1,158.9 1,372.0 1,249.7 1,237.6 1,107.7
1,034.9 953.7 970.6 982.8 842.1

%
57/56
5.19
1.61

834.3
399.1
212.4
526.9
207.0
176.6
40.6
4,816.6
1,476.5
6,293.1

-12.87
-14.58
-70.47
8.29
15.24
3.52
14.01
-13.23
31.42
-4.98

หมายเหตุ : % = % การเปลี่ยนแปลง
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

2554

2555

2556

2557

(ม.ค.-ต.ค.)

781.8 733.0 890.4 656.4
375.3 511.7 504.2 371.7
1,293.5 874.5 1,222.7 344.6
467.9 439.8 371.8 333.8
227.9 243.9 248.8 244.2
230.7 224.7 214.0 184.5
85.2 136.6 142.3 131.4
6,360.2 6,109.1 6,664.7 5,062.5
1,428.9 1,724.9 1,561.6 1,736.7
7,789.1 7,834.0 8,226.3 6,799.2

6. ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าของไทย
1) ปัญหาด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) –จากการที่สิงคโปร์มีมาตรการด้าน SPS ที่เข้มงวด
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศที่ต้องพึ่งพาการน้าเข้าอาหารเกือบทั้งหมด ท้าให้ ผู้ส่งออกไทยบางรายไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้าน SPS ของสิงคโปร์ ในสินค้าบางประเภท เช่น
- ล้ า ไย โดยสิ งคโปร์ มีข้ อก้า หนดปริม าณสู งสุ ดของซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ตกค้างบนเปลื อกล้ าไย อั น
เนื่องจากการรมควันเพื่อรักษาคุณภาพล้าไย ไม่เกิน 250 ppm และไม่อนุญาตให้มีสารดังกล่าวตกค้างในเนื้อล้าไย
- เนื้อไก่และเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็ง โดยสิงคโปร์ก้าหนดให้ฟาร์มเลี้ยงไก่และสุกร โรงฆ่า และแปรรูป
ของไทยต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจาก Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ของสิงคโปร์ก่อน
นอกจากนี้ ในกรณีสุกร ต้องได้รับการรับรองว่าปลอดภัยจากโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease:
FMD) โดยได้รับการรับรองจากองค์การโรคระบาดสัตว์โลก (OIE) ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อควบคุมโรคดังกล่าวเพื่อขอรับการรับรองการปลอดโรค FMD จาก OIE
2) ความเข้มงวดในการอนุญาตให้แรงงานไทยเข้าไปทางานภาคบริการ - เช่น ผู้ประกอบการอาหาร
และบริการนวดแผนไทย โดยปัจจุบันสิงคโปร์มีการออกใบอนุญาตท้างานให้กับแรงงานต่างชาติ 3 แบบ คือ
(1) E Pass เป็นใบอนุญาตท้างานระดับวิชาชีพ (Professional) และระดับบริหาร (Executive) ได้รับเงินเดือน
ตั้งแต่ 2,500 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนขึ้นไป (2) S Pass เป็นใบอนุญาตท้างานประเภทแรงงานมีฝีมือในระดับกลาง
(Mid-Level Skilled Labour) เช่น ช่างเทคนิคต่างๆ ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 1,800 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนขึ้นไป
และ (3) Work Permit เป็นใบอนุญาตท้างานประเภทกึ่งฝีมือ (Semi-Skilled Labour) และ แรงงานไร้ฝีมือ
(Unskilled-Labour) ได้รับเงินเดือนต่้ากว่า 1,800 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน

-27ทั้งนี้ ส้าหรับใบอนุญาตท้างานประเภท Work Permit สิงคโปร์อนุญาตให้แรงงานต่างชาติในกลุ่มประเทศ
Traditional Source คือ มาเลเซีย และจีน เข้ามาท้างานในธุรกิจ 5 สาขา ได้แก่ (1) ก่อสร้าง (2) อู่ต่อเรือ
(3) งานรับใช้ในบ้าน (4) การผลิต และ (5) บริการ ขณะที่ไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ Non-Traditional Source
(NTS) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท้างานเฉพาะใน 3 สาขาแรก โดยไม่สามารถท้างานในสาขาบริการ เช่น ผู้ประกอบการ
อาหาร และบริการนวดแผนไทย ฯลฯ นอกจากจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า 1,800 เหรียญสิงคโปร์ หรือเป็นแรงงานที่ถูก
ระบุให้เข้ามาท้างานโดยนายจ้างชาวสิงคโปร์เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตท้างานประเภท S Pass
7. ลู่ทางการค้าและการลงทุนของไทยในสิงคโปร์
1) เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ีความชัดเจนในนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ และมีความง่าย
ในการท้าธุรกิจ ขณะที่การเมืองมีเสถียรภาพ และมีความต่อเนื่องของนโยบายด้านต่างประเทศ ทั้งยังเป็นประเทศ
ที่ท้าการค้ากับประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงมีศักยภาพที่จะเป็นฐานการลงทุนในการกระจายสินค้าของไทย
2) สิงคโปร์ มีจุดแข็งด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริห าร
จัดการ ตลอดจนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้ านต่างๆ เช่น พลังงานสีเขียว สิ่งแวดล้อม สุขภาพ โลจิสติกส์
บริการด้านการเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะร่วมลงทุนและใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ดังกล่าว
3) สิงคโปร์มีเครือข่ายเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาในภูมิภาคต่างๆ อย่างกว้างขวาง สามารถเป็น
ประตูสู่โอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในประเทศคู่เจรจาดังกล่าว ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศ
ผู้ผลิตน้้ามันในตะวันออกกลาง และเป็นผู้ค้าน้้ามันในตลาดโลก จึง มีบทบาทส้าคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานในภูมิภาค
4) เนื่องจากสิงคโปร์ก้าลังประสบภาวะสั งคมผู้สูงอายุ จึงมีความต้องการแรงงานในธุรกิจบริการด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้แรงงานไทยในธุรกิจดังกล่าวได้ออกไปท้างานในสิงคโปร์
----------------------------------

ที่มา : ประมวลข้อมูลจาก
- The Economist Intelligence Unit
- WTO’s Trade Policy Review, 2012, Singapore
- Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government
- The World Fact book, Central Intelligence Agency
- Asia Regional Integration Center, Asian Development Bank
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หมายเหตุ
1. APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
2. APT: ASEAN Plus Three
3. ARF: ASEAN Regional Forum
4. ADB: Asian Development Bank
5. ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
6. BIS: Bank for International Settlements
7. C: Commonwealth
8. CP: Colombo Plan
9. EAS: European Cooperation
10. G-77: Group of 77
11. IAEA: International Atomic Energy Agency
12. IBRD: International Bank for Reconstruction and Development
13. ICAO: International Civil Aviation Organization
14. ICC: International Criminal Court
15. ICFTU: International Confederation of Free Trade Unions
16. ICRM: The Institute of Certified Records Managers
17. IDA: International Development Association
18. IFC: International Finance Corporation
19. IFRCS: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
20. IHO: International Hydrographic Organization
21. ILO: The International Labour Organization
22. IMF: International Monetary Fund
23. IMO: International Maritime Organization

-2924. Interpol: International Criminal Police Organization
25. IOC: International Olympic Committee
26. IPU: Inter-Parliamentary Union
27. ISO: International Organization for Standardization
28. ITU: International Telecommunication Union
29. MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency
30. NAM: National Association of Manufacturers
31. OPCW: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
32. PCA: The Portland Cement Association
33. UN: United Nations
34. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development
35. UPU: Universal Postal Union
36. WCL: World Confederation of Labor
37. WCO: World Customs Organization
38. WHO: World Health Organization
39. WIPO: World Intellectual Property Organization
40. WMO: World Meteorological Organization
41. WTO: World Trade Organization

