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          รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร ์

วันที่ 17-23 กันยายน 2559   
    

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สิงคโปร์และสหราชอาณาจักรลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลบญัชีทางการเงิน  

ก ร มส ร ร พา ก ร แ ห่ ง สิ ง ค โ ป ร์  ( The Inland Revenue 
Authority of Singapore: IRAS) และหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษี

แห่ ง อั ง กฤษ  ( British Tax Authority) /
ส านักงานสรรพากรและศุลกากร (Her 
Majesty’s Revenue and Customs: 
HMRC) ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการ
แบ่ งปันข้อมูลด้ านบัญชีการ เงิน  เ พ่ือ

แก้ปัญหาการหลบหนีและหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี ซึ่งข้อตกลงนี้จะมีผลใช้
บังคับในเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป 

ค าแถลงการณ์ของกรมสรรพากรแห่งสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงข้อตกลงนี้ว่า เป็นข้อตกลงที่ตั้งอยู่บนมาตรฐาน
ของ The common reporting standard ซึ่งเป็นแม่บทของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีการเงิน โดยใช้
หลักถิ่นที่อยู่ในการเสียภาษีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากองค์กรเพื่อความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา  (Organisation for Economic Co-
operation and Development: OECD) และ Global Forum for 
Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes ซึ่งเป็นเวทีการประชุมและประเมินศักยภาพของประเทศ
สมาชิก โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีตามมาตรฐานสากลของ OECD เพ่ือป้องกันการ
หลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ ขจัดอาชญากรรมทางภาษี

ข้ามชาติ และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในระบบภาษีของแต่ละประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 134 ประเทศ 
โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย ภายใต้ข้อตกลงนี้ IRAS และ HMRC จะต้องแบ่งปันข้อมูลด้านบัญชีทางการเงินของตนให้แก่ประเทศ
คู่สัญญา ทั้งนี้ ยังมีประเทศอ่ืนๆอีกมากกว่า 100 ประเทศที่ลงนามเพ่ือรับรองแผนแม่บทของ The common 
reporting standard และจะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการเงินระหว่างกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่า จะ
เริ่มต้นในปี 2560  หรือปี 2561 

ทั้งนี้  นอกจากสิงคโปร์จะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินกับสหราช -
อาณาจักรแล้ว สิงคโปร์ยังได้ลงนามในสัญญาเช่นเดียวกันนี้กับประเทศออสเตรเลียด้วยแล้ว 
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บทวิเคราะห์ 

 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในระดับดี จึงเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติ
และเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์มากกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น การลงนามในข้อตกลงระหว่างสิงคโปร์และ 
สหราชอาณาจักรดังกล่าวนี้ จึงเป็นการสร้างความตื่นตัวและท าให้สิงคโปร์ท าการค้ากับสหราชอาณาจักรได้อย่าง
โปร่งใส ส่งผลให้ประเทศอ่ืนๆมีความเชื่อมั่นในสิงคโปร์เพ่ิมมากขึ้น ส าหรับไทย ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีข้อตกลง
ต่างๆกับต่างประเทศ และก ากับดูแลให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ภาคเอกชนขยายการด าเนินธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศได้เพ่ิมข้ึน  

ข้อคิดเห็น 

 ในปี 2558 สิงคโปร์ได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศที่ช่วยผู้คนหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Havens)
รองจากสวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และสหรัฐฯ (รายงานจากเครือข่ายความยุติธรรมทางภาษี : The Tax Justice 
Network, www.taxjustice.net)   ซึ่งการลงนามในข้อตกลงเพ่ือป้องกันการหลบหนีภาษีระหว่างสิงคโปร์และ 
สหราชอาณาจักร จึงแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวและการหาแนวทางการป้องกันที่จริงจังในการลดหรือขจัดปัญหา
ดังกล่าว  อย่างไรก็ดี ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกให้มีระเบียบ/ข้อตกลงให้ถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน ย่อมท าให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย 

ที่มา: straitstimes.com 

 

สิงคโปร์ได้รับชื่อเสียงเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยมาก 

องค์ ก ร  Economist Intelligence Unit’s (EIU) 
จัดอันดับเมืองน่าอยู่อาศัยในโลกประจ าปี 2558  โดย
สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่อันดับที่ 46 จาก 140 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งสิงคโปร์ได้รับชื่อเสียงเป็นเมืองที่น่าอยู่

มากในโลกนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เทียบกับประเทศคู่แข่งส าคัญคือ ฮ่องกง 
ทีอ่ยู่อันดับที่ 43 

 สิงคโปร์ได้รับคะแนนสูงมากในด้านการรักษาความปลอดภัยและที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แต่ได้รับคะแนน
ลดลงในส่วนของวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย  

 แม้ว่าในภาพรวมของสิงคโปร์จะอยู่อันดับปานกลาง  แต่สิงคโปร์ไม่ได้กังวลแต่อย่างใด สิงคโปร์ได้รับ
คะแนน 88.7 จาก 100  จากเกณฑ์การให้คะแนน 5 ประการ คือ ด้านความมั่นคง  สุขอนามัย  วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษา และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 
2554  แม้ว่าอันดับที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากอันดับที่ 51 เป็น 46  เนื่องจากประเทศอ่ืนๆมีผลลบในด้าน
ความมั่นคง โดยเฉพาะอัตราอาชญากรรมสูง  ปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ก่อการร้ายและการก่อการไม่สงบในประเทศ  
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 ในส่วนของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สิงคโปร์ได้คะแนนเพียง 76.6 เนื่องจากสิงคโปร์ไม่สามารถจัดการ
สภาวะความชื้น อุณหภูมิและอากาศท่ีไม่สุขสบายในการท่องเที่ยว  ส าหรับในเรื่องอ่ืนๆที่คาดว่า สิงคโปร์สามารถ

พัฒนาได้ อาทิ การคอรัปชั่นและการเซนเซอร์    แต่นับเป็นการฉุด
ให้คะแนนน้อยลง เพราะสิงคโปร์มีการเซนเซอร์ที่ เคร่งครัด  
สารสนเทศในประเทศถูกควบคุม  ประชาชนไม่มีเสรีในการ
อภิปรายในที่สาธารณะ และไม่สามารถร่วมในการรณรงค์หาเสียง 

 ในด้านสุขอนามัย สิงคโปร์ได้คะแนนน้อย แม้ว่าคุณภาพการ
ให้บริการด้านสุขอนามัยอยู่ในระดับสูงก็ตาม  แต่เนื่องจากขาดบุคล

ลากรทางการแพทย์และจ านวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากร  รวมถึงเงินสนับสนุนด้าน
สุขอนามัยสาธารณะมีอัตราต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP  ซึ่งส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศและ
การจ้างเหมาภายในประเทศประสบปัญหาค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูง  ในทางกลับกันผู้ที่ประกันสุขภาพไว้กับ
บริษัทเอกชนจะได้รับผลกระทบน้อย  

   
การสร้างให้สิงคโปร์เป็นเมือง

ที่น่าอยู่นับเป็นการมุ่งเน้นของภาครัฐ 
โดยได้สร้างการคมนาคมที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ จนถึงพ้ืนที่สาธารณะสี

เขียวมีชีวิตชีวา ส่งผลให้สภาพชีวิตประจ าวันของประชาชนมีการพัฒนาดี
ขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่น่าดึงดูดให้นักลงทุน  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้มีความรู้ความช านาญ
เข้ามาพักอาศัยและท างานในสิงคโปร์  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่สิงคโปร์เสียเปรียบ
คือ ค่าใช้จ่ายภายในประเทศอยู่ในระดับสูง ทั้งในการท าธุรกิจและการพัก
อาศัย  หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

 ทั้งนี้  ในปัจจุบัน สิงคโปร์ได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสูงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้ทั้งชาว
สิงคโปร์และชาวต่างชาติมีความมั่นใจอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่อง
มาตรฐานของที่พักอาศัย ทั้งนี้สิงคโปร์ตั้งความหวังอย่างมากที่จะ
ได้รับการจัดอันดับสูงในด้านนวัตกรรมและความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

บทวิเคราะห์ 

 แม้ว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจระดับสูง มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การแพทย์และมีเครือข่ายธุรกิจดี  ซึ่งเป็นเหตุผลท าให้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญต่างชาติพิจารณาเป็นตัวเลือก
อันดับ 1 ในการเข้ามาท างานและพักอาศัย  แต่ส าหรับนักลงทุน สิ่งที่ค านึงอันดับ 1  คือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
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ธุรกิจ รองลงมาได้แก่  จ านวนบุคลากรที่ช านาญการมีเพียงพอหรือไม่  ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า 
รวมถึงเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถท าให้บริษัทลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่  ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่
สิงคโปร์เสียเปรียบประเทศอ่ืนๆ  ทั้งนี้  หากไทยบริหารจัดการประเทศให้ได้มาตรฐาน จะเป็นประโยชน์ทั้งการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยและความก้าวหน้าของประเทศเพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งไทยคงต้องค านึงถึงและปรับเปลี่ยน/พัฒนาในหลายๆด้าน อาทิ การเตรียม
สภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับการอยู่อาศัย  การบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง   การ
ขยายตัวของพ้ืนที่สีเขียว  การจัดการน้ า  การสาธารณูปโภคและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

ข้อคิดเห็น 

 การเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยของสิงคโปร์ในปัจจุบัน ได้มาจากการมี
ผู้น าที่ดีและและมีนโยบายแข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่า สิงคโปร์จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน น้ า 
หรือที่ดิน อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์สามารถชนะข้อจ ากัดดังกล่าวและสร้างให้
ประเทศเป็นเมืองสีเขียวและเป็นเมืองอัจฉริยะ มีความน่าอยู่อาศัยและเป็นที่
น่าภูมิใจของชาวสิงคโปร์ในการที่เป็นเมืองสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย รวมถึงเศรษฐกิจมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และในอนาคตสิงคโปร์อาจได้รับการจัดอันดับสูงในด้านนวัตกรรมอีกด้วย 

ที่มา: straitstimes.com 

 

บริษัทสิงคโปร์มั่นใจในการเพ่ิมยอดการค้ากับสหรัฐฯ 

 
         Economist Intelligence Unit 
(EIU)  ในนามของ American Express 
(Amex) ได้ท าการส ารวจบริษัทกว่า 530 
ราย จาก 35 ประเทศทั่วโลก รวมบริษัท
สิงคโปร์ 50 ราย ปรากฏผลว่า บริษัท
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน

สิงคโปร์จ านวน 7 ใน 10 มีความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถขยายการค้า
กับสหรัฐฯได้เพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ Amex ท าการส ารวจบริษัท
ที่มีรายได้ระหว่าง 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 335 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และ 1.3 พันล้านเหรียญสิงคโปร์) ที่

ท าการค้ากับสหรัฐฯ  

 

 จากการส ารวจ แสดงถึงบริษัทสิงคโปร์ร้อยละ 94 มีความเชื่อมั่นว่า หากข้อตกลง   
Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญ
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ที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของสิงคโปร์ในสหรัฐฯ โดยที่  TPP  นับเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุด มีระบบในการ
เสนอการลดภาษีส าหรับสินค้ากว่า 18,000 ประเภท รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบทรัพย์สินทาง
ปัญญา สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานแรงงาน ซึ่งมีประเทศสมาชิก

ประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่  
สหรัฐฯ  สิงคโปร์  ออสเตรเลีย  บรูไน 
แคนาดา  ชิลี    ญี่ปุ่น   มาเลเซีย 
เม็กซิ โก    นิ วซีแลนด์    เปรูและ
เวียดนาม  ซึ่งเกือบทุกประเทศยังมี
ปัญหา/อุปสรรคความขัดแย้งทาง
การเมือง โดยเฉพาะสหรัฐฯที่แม้ว่า
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา พยายามผลักดันให้ TPP ผ่านสภาแห่งสหรัฐฯก็ตาม  
แตผู่้สมัครประธานาธิบดีใหม ่2 ราย คือ ฮิลลารี คลินตัน และโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ระบุ
ว่า รัฐสภาแห่งสหรัฐฯอาจไม่เห็นด้วยกับการให้สัตยาบันของ TPP  

 

              ข้อมูลการส ารวจชี้ให้เห็นว่า บริษัทสิงคโปร์จัดให้สหรัฐฯเป็นคู่ค้าส าคัญอันดับต้นๆ และรองลงมา 
ได้แก่ ฮ่องกงและออสเตรเลีย  บริษัทสิงคโปร์ยังคงท าการค้ากับสหรัฐฯด้วยมูลค่าทางการค้าสูงและมีการเติบโต
เพ่ิมขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง 2 ประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศ
ของสิงคโปร์กับสหรัฐฯในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2559 โดยสิงคโปร์ส่งออกไปยังสหรัฐฯเป็น
อันดับที่ 5 รองจากจีน ฮ่องกง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ส าหรับการน าเข้า สิงคโปร์น าเข้าจากสหรัฐฯเป็นอันดับ
ที่ 3 รองจากจีนและมาเลเซีย ซึ่งมูลค่าการค้ารวม การส่งออกและการน าเข้าของสิงคโปร์กับสหรัฐฯ ดังนี้ 

การค้า : สิงคโปร์กับสหรัฐฯ 2558 (มค.-มิย.) 2559 (มค.-มิย.) 
การเปลี่ยนแปลง % 

2559/2558 (มค.-มิย.) 
การค้ารวม 27,478.43 25,451.36 -7.37 

สิงคโปร์ส่งออกไปยังสหรัฐฯ 10,630.05 10,492.98 -1.29 

สิงคโปร์น าเข้าจากสหรัฐฯ 16,848.38 14,958.38  -11.22 
 

     ทั้งนี้  Mr. Nigel Fox ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายการช าระเงินเชิงพาณิชย์ทั่วโลกของ Amex  
ในสิงคโปร์ กล่าวว่า สหรัฐฯยังคงเป็นตลาดการค้าหลักส าหรับบริษัทขนาดกลางของสิงคโปร์ ซึ่งมีโอกาสชัดเจนใน
การสร้างรายได้ให้เติบโตผ่านการค้าระหว่างประเทศ และหาก TPP มีผลบังคับใช้ จะท าให้สิงคโปร์ขยายการค้าสู่
สหรัฐฯได้เพ่ิมข้ึน ในส่วนของสหรัฐฯจะสามารถเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียได้ในระดับสูง 

บทวิเคราะห์ 

              TPP จะช่วยสนับสนุนโอกาสทางการแข่งขันในการค้าของสิงคโปร์ได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งช่วยให้เกิดการ 
บูรณาการด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งผลให้สิงคโปร์มีช่องทางในการเปิดตลาดไปยังภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การศึกษา แรงงาน รวมถึงประชาคมต่างๆและหน่วยงานภาครัฐด้วย อย่างไรก็ดี TPP ของสิงคโปร์

70% 
บริษัทขนาดกลาง-ใหญ่ของสิงคโปร์

คาดหวงัว่า การค้ากบัสหรัฐฯ          
จะเติบโตเพิม่ขึน้ในช่วง  5 ปีข้างหน้า 
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อาจส่งผลกระทบต่อไทย เนื่องจากสิงคโปร์อยู่ ในกลุ่ม ASEAN โดย TPP มีสหรัฐฯเป็นแกนหลัก ซึ่งอาจก าหนด
เงื่อนไขต่างๆที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ ASEAN ก็เป็นได ้

ข้อคิดเห็น 

              การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหรัฐฯในปัจจุบัน ท าให้หลายฝ่ายขาดความหวังว่า รัฐสภาแห่ง
สหรัฐฯจะให้สัตยาบัน TPP หรือไม่  ถ้าหาก TPP ไม่ผ่านสัตยาบัน จะส่งผลทางลบต่อการขยายโอกาสของสหรัฐฯ
สู่ภูมิภาคเอเชีย และอาจส่งผลให้จีนมีความส าคัญมากขึ้น อาจมีอ านาจทางการต่อรองทางการค้ามากข้ึนในเอเชีย 
และสร้างยุทธศาสตร์ต่างๆที่ให้สิทธิประโยชน์แก่จีนเองเพ่ิมข้ึน 

              นอกจากนี้ ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงการบริการของธนาคารด้านธุรกรรม
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการท าสินเชื่อ นับเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ส าคัญระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐฯอีกด้วย 

ที่มา: Straitstimes.com, intermodalexpress.com.mx 

 
                                                      --------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์   
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                                                                    

กันยายน  2559 

Disclaimer : การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลน้ีไปใช้ 


