
 

 

 

                                                                                       

                                                                                                 ขา่วเด่นประจ าสัปดาห์ 

                                             จากสงิคโปร์  

                                   วนัที ่ 8-12 กุมภาพนัธ์ 2559  

   

    

      รวบรวมโดยส านกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ กรงุสงิคโปร ์

 

 เศรษฐกิจสิงคโปร์ ปี 2559 จะเติบโตในระดับเพียง 1.0-3.0% 

  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  Mr. S. Iswaran, Minister for Trade & Industry (Industry) กล่าว
สุนทรพจน์เนื่องในวันตรุษจีน ณ  Singapore - Chinese Chamber of Commerce and Industry (SCCCI) โดยให้
สิงคโปร์ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปีราศี (ปีลิง) ที่ลักษณะนิสัยตามธรรมชาติมีชีวิตชีวา มีความยืดหยุ่น ท าสิ่งใดๆได้
รวดเร็ว และมีความเป็นเอนกประสงค์  เพื่อสร้างให้ประเทศมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นและต่อเนื่อง 

  Mr. S. Iswaran กล่าวถึงเศรษฐกิจสิงคโปร์ในปี 2559 ซึ่งจะยังคงอยู่ในระดับชะลอตัวต่อไป เศรษฐกิจ
สิงคโปร์พึ่งพาเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯที่ยังคงชะลอตัวอยู่ ซึ่งท าให้การซื้อสินค้าจากสิงคโปร์ลดลงมาก ถึงแม้ว่าในปี 
2558 เศรษฐกิจสิงคโปร์จะเติบโตเพ่ิมข้ึน แต่เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลง และภาครัฐคาดว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์ปี 2559 จะมี
การขยายตัวอยู่ระดับเพียง 1.0 - 3.0% อย่างไรก็ตาม Mr. S. Iswaran กล่าวว่า สภาวะทุกอย่างไม่ใช่จะมืดมน โดย
ยกตัวอย่างถึงราคาน้ ามันที่ลดลง แม้ว่าจะส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมบางกลุ่มก็ตาม แต่ก็ยังส่งผลให้ราคาพลังงาน
ลดลง ส าหรับการท าธุรกิจในกลุ่มอื่นๆ ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ระดับต่ า และโอกาสธุรกิจในกลุ่มต่างๆของ
สิงคโปร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะขยายตัวในภูมิภาค อาทิ  การผลิตสินค้าชั้นสูง  โลจิสติกส์  การดูแลรักษา
สุขภาพ  ดิจิตอล และการปรับปรุงผังเมืองให้น่าอยู่  เป็นต้น 

  ทั้งนี้  ในปัจจุบันภาครัฐจะให้การสนับสนุนธุรกิจที่แตกต่างจากสภาวะเศรษฐกิจเมื่อปี 2551 โดยให้
ด าเนินควบคู่ไปกับโครงสร้างของเศรษฐกิจในระยะยาวที่ต้องมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น การผลิตเพิ่มข้ึน และแรงงานที่ดี
ขึ้น ให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงในขณะที่เดินหน้าด้วยความตื่นตัวและระมัดระวัง เสริมสร้างความแข็งแกร่ง มุ่งเน้น
สนับสนุน Small and Medium Enterprises (SMEs) ช่วยสร้างให้มีความสามารถในการแข่งขันส าหรับการเข้าสู่
ตลาดนานาชาติและมีนวัตกรรมสูง อีกท้ังคณะกรรมการ Future Economy จะเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆเพ่ือเสริมสร้างการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ในระยะยาวต่อไป 

  ในช่วงที่ผ่านมา SCCCI จัดการประชุม 18 ครั้ง ระหว่างสมาชิกสมาคมการค้าต่างและหน่วยงาน
ภาครัฐ จากการประชุมเหล่านั้น สมาคมท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจที่ส าคัญซึ่ง
สมาชิกประสบ ซ่ึงรวมถึงการใช้พ้ืนที่เพ่ืออุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ และค่าเช่าสถานที่
ซึ่งมอัีตราสูงขึ้น 
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  เมื่อเร็วๆนี้ SCCCI ได้ยื่นข้อมูลการส ารวจเกี่ยวกับงบประมาณปี 2559 พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
เพ่ือให้ภาครัฐพิจารณา โดยที่ส าคัญ อาทิ การลดความซับซ้อนในการยื่นเอกสารเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนธุรกิจ  เร่ง
กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินทุนให้รวดเร็วขึ้น ซึ่ง Mr. S. Iswaran กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐจะปฏิบัติงานอย่างแข็ง
ขันเพ่ือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ซึ่งขณะนี้ SPRING และ IE Singapore ได้จัดโปรแกรมส าคัญส าหรับ SMEs 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. The Capability Development Grant for Innovation and Domestic Capability Development 
(ความสามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรมและขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศ) 

2. Global Company Partnership for Internationalisation  
(ความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติเพื่อตลาดต่างประเทศ) 

ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการเพ่ือการสนับสนุน SMEs ในอนาคตดังกล่าวนี้  จะช่วยให้มีวิธีการอย่างง่ายดายทั้งด้านการ
เลือกสรร  การยื่นขอเงินอุดหนุน เพ่ือให้ SMEs ได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลอย่างดียิ่ง 
 
ข้อคิดเห็น 
  การด าเนินงานของภาครัฐอย่างแข็งขันเพ่ือส่งเสริม SMEs เนื่องจาก SMEs ทั้งท่ีเป็นกลุ่มด าเนินธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นกลุ่มส าคัญที่สามารถสร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีในอนาคต  
การส่งเสริมของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมต่อ SMEs จะส่งเสริมให้ SMEs  แข็งแรงก่อนหรือมีพร้อม จึงจะ
ส่งเสริมให้ออกไปท าธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากนี้ ระเบียบปฏิบัติงบประมาณของสิงคโปร์สามารถปรับเปลี่ยนได้
ง่าย และรัฐบาลยังจะปรับปรุงให้การขอเบิกจ่ายง่ายขึ้นอีก  ท าให้มีความคล่องตัวและทันต่อความต้องการของ SMEs 
ที่จะไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจต่อไป  
 
ที่มา : Today Newspaper, 8 February 2016 
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พฤตกิรรมการบริโภคของคนสิงคโปร์ในช่วงตรุษจีน 

 
  เม่ือเทศกาลตรุษจีนมาถึง  ชาวจีนในสิงคโปร์ ซึง่มีสดัสว่นถึงร้อยละ 74  ต้องซือ้สินค้าเพ่ือเตรียม
ของไหว้และจดัหาขนมเพื่อน าไปเป็นของฝากแก่ญาติ เพ่ือนสนิท หรือคนรู้จกัไว้ลว่งหน้า ซึง่ในศนูย์การค้าตา่งก็
เตรียมสินค้าส าหรับเทศกาลตรุษจีนไว้ตัง้แตห่ลงัปีใหม่ รวมทัง้ของประดบับ้าน  ร้านค้า และตกึสถานท่ีท างาน
ตา่งๆ   ในปีนี ้ คนสิงคโปร์ออกไปซือ้ของส าหรับเทศกาลคอ่นข้างช้า รอจน 1 – 2 วนัก่อนวนัตรุษจีน   

 
 
   
  ขนมท่ีมกัจะให้กนัชว่งตรุษจีน เชน่ “ทาร์ตสบัปะรด”  ภาษาจีนฮกเกีย้น คือ ong lai หมายถึงขอให้
มีความเจริญรุ่งเรือง  “ทองม้วน” หมายถึง ความรัก   “เป๊าะเป๊ียะกุ้ง”  หมายถึง แทง่ทอง   “หมแูผ่น”  
(Bak kwa)  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นของขวญัท่ีมีราคาสงู  เป็นต้น  
 

 
 

 

ทาร์ตสบัปะรด 
 http://www.thefinder.com.sg 

เป๊าะเป๊ียะกุ้ง 
https://tummytroll.file.wordpress.com  

 

หมแูผน่ 
http://danielfooddiary.com  

 
 

  ในปี 2559   คนสิงคโปร์สว่นหนึง่ท่ีใช้ประโยชน์จากช่วงท่ีดอลล่าร์สิงคโปร์ออ่นตวั  ไปซือ้สินค้าท่ี
มาเลเซียแทน  เน่ืองจากคา่ครองชีพท่ีสิงคโปร์สงู  โดยเม่ือปลายเดือนมกราคม  2559  เงิน 1 เหรียญ-สิงคโปร์แลก
ได้ 2.91 ริงกิต   ในขณะท่ีชว่งเดือนธนัวาคม 2558  แลกได้ 3.04 ริงกิต   และเดือนมิถนุายน 2558 แลกได้ 2.79 ริง
กิต   ท าให้คนสิงคโปร์เดนิทางไปซือ้สินค้าในมาเลเซียมากกวา่ปกติ 
 
  ส าหรับผู้ ท่ีซือ้สินค้าในประเทศสิงคโปร์   เม่ือผู้ ส่ือข่าวได้สอบถามจากผู้ประกอบการบางราย  
ปรากฎวา่ ปีนีค้นสิงคโปร์ออกไปซือ้สินค้าเม่ือเข้าใกล้เทศกาลมาก  รอจน 1 - 2 วนัก่อนวนัตรุษจีน  อีกทัง้ต้องการ
จะเช็คราคาสินค้าในหลายๆ ร้านเพ่ือให้ได้ราคาท่ีดี และในปีนีค้นสิงคโปร์ซือ้สินค้าในปริมาณท่ีลดลง ประกอบกบั 
 
 
 
 

https://tummytroll.file.wordpress.com/
https://www.google.com.sg/imgres?imgurl=http://danielfooddiary.com/wp-content/uploads/2015/01/kimjooguan1.jpg&imgrefurl=http://danielfooddiary.com/2015/01/13/kimjooguan/&docid=VuX7NSJochv8oM&tbnid=pSXAsMLN9IZS3M:&w=650&h=433&ved=0ahUKEwj6p6Tb2e7KAhUSB44KHYaKD6wQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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สินค้าหลายชนิดก็มีราคาสงูขึน้  เชน่  หมแูผน่ (Bak kwa)  มีราคาสงูขึน้ร้อยละ  5 - 15  ปลาเตา๋เต้ย  (Silver 
pomfret) ราคากิโลกรัมละ 100 เหรียญสิงคโปร์ จาก 80  เหรียญสิงคโปร์เม่ือปี  2558  เป็นต้น  ทัง้นี ้ผู้ประกอบการ
โดยส่วนใหญ่  บอกว่าในปีนี ้มียอดขายลดลงร้อยละ 5 - 20 เม่ือเทียบกบัชว่งตรุษจีนปี 2558   อยา่งไรก็ดี  ในชว่ง
ดงักลา่ว ยงัมีซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีขยายเวลาปิดดกึและ/หรือเปิด 24  ชัว่โมง  เชน่  NTUC FairPrice, Cold Storage, 
Sheng Siong จงึท าให้ผู้บริโภคไปเลือกซือ้สินค้าท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน สง่ผลให้รายได้ของผู้ประกอบการร้านค้า
ลดลง 
 
  ในทางกลบักนั  ผู้ประกอบการออนไลน์  เชน่  NTUC FairPrice  คาดวา่ ยอดขายออนไลน์ในชว่ง
ตรุษจีนปีนีส้งูขึน้ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัชว่งตรุษจีนปีท่ีแล้ว  และ Sheng  Siong ก็แจ้งวา่ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึน้
เชน่กนั    
 
  ผลของเทศกาลตรุษจีนตอ่สินค้าไทยท่ีส าคญัได้แก่ อาหารตา่งๆ เชน่ ข้าวหอมมะลิ  เน่ืองจากตาม
ธรรมเนียมจะต้องมีภาชนะบรรจขุ้าว  เชน่  ถงั  ต้องบรรจขุ้าวให้เตม็ถงั  อาหารทะเล  ผกัสด ผลไม้   ธรรมเนียมท่ี
ส าคญัอีกประการ  คือ การรับประทานอาหารของครอบครัว (Family  Reunion)  ซึง่จะไปรับประทานอาหารท่ี
ร้านอาหารมกัจะเป็นอาหารจีน  ซึง่มีการน าเข้าวตัถดุิบอาหารจากไทยด้วย ปีนีก้ลุ่มภตัตาคารหลายกลุม่แจ้งว่า
ขายดี มียอดส ารองโต๊ะเตม็ ส าหรับร้านอาหาร/ภตัตาคารไทยท่ีมีธุรกิจดีในชว่งตรุษจีน อาทิ Siam Kitchen, 
Bangkok Jam    
 
  นอกจากนี ้เป็นท่ีนา่ภมูิใจอีกอยา่งหนึง่ คือ วดัพระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ใน
ไชน่าทาวน์ ได้มีการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิไทยเพ่ือการกศุล ให้ผู้ ท่ีมาเคารพสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิได้ซือ้เพ่ือท าบญุ ซึง่ข้าว
หอมมะลิดงักลา่วมีตราสญัลกัษณ์ Thailand Brand ท่ีรับรองคณุภาพและมาตรฐานของกรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศและตราเคร่ืองหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยอีกด้วย  
    

  

ข้าวหอมมะลิไทยส าหรับท าบญุท่ีวดัพระเขีย้วแก้ว 
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