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          รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร ์

วันที่ 1-7 ตลุาคม 2559   
    

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ 

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

 

AVA เพ่ิมการกวดขันสินค้าผักและผลไม้น าเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ 
 

สิงคโปร์ก ำหนดให้กำรน ำเข้ำสินค้ำผักและผลไมเ้ป็นไปตำม
ระเบียบ The Food Regulations โดยเฉพำะมีข้อก ำหนดเรื่องสำรปรำบ
ศัตรูพืชตกค้ำงในผักและผลไม้อย่ำงเข้มงวด ซ่ึง Agri-Food & Veterinary 
Authority (AVA) เป็นหน่วยงำนทีม่ีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
สินค้ำอำหำรน ำเข้ำ รวมทั้งผักและผลไม้ ภำยใต้ควำมดูแลของ Food 
Control Department (FCD) ซึ่งให้ควำมส ำคัญและตรวจสอบสินค้ำที่
น ำเข้ำอย่ำงเคร่งครัด โดยจะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปสุ่มตรวจสินค้ำขณะที่น ำเข้ำ หำกพบสำรตกค้ำง FCD จะพิจำรณำให้ส่ง
สินค้ำนั้นๆกลับประเทศผู้ส่งออกหรือให้ท ำลำยสินค้ำทันที รวมถึงผู้น ำเข้ำอำจต้องเสียค่ำปรับ หรือมีกำรด ำเนินคดี
น ำผู้น ำเข้ำฟ้องร้องต่อศำล แล้วแต่กรณ ีทั้งนี้ ในปัจจุบันตลำดสิงคโปร์มีควำมต้องกำรสินค้ำออรแ์กนิคเพ่ิมมำกข้ึน  
ท ำให้ AVA ต้องกวดขันกำรตรวจสอบผักและผลไม้ที่จะน ำเข้ำมำในสิงคโปร์อย่ำงเคร่งครัด 

ในปี 2558 หน่วยงำน AVA ได้ท ำกำรสุ่มตรวจสอบตัวอย่ำงผักและผลไม้น ำเข้ำกว่ำ 8,000 รำยกำร และ
พบว่ำ สินค้ำฯร้อยละ 3 – 5 มีสำรปรำบศัตรูพืชตกคำ้งเกินระดับที่ได้รับอนุญำต ส่งผลให้ AVA ไม่อนุญำตให้
จ ำหน่ำยผักใบเขียวและผลไม้กว่ำ 300 รำยกำร  และคำดว่ำ จะมีรำยกำรเพ่ิมข้ึนอีกอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ด ีAVA 
ไมเ่ปิดเผยและไมร่ะบุว่ำผักใบเขียวและผลไม้ตำมรำยกำรที่ระงับนั้นน ำเข้ำมำจำกประเทศใด 

ส ำหรับระดับท่ีใช้วัดค่ำควำมปลอดภัยของอำหำร คือ ค่ำ MRLs มีชื่อเต็มๆ ว่ำ Maximum Residue 
Limits เป็นค่ำที่บ่งบอกถึง “ปริมำณสำรพิษตกค้ำงสูงสุดที่สำมำรถมีได้” ในผัก-ผลไม้ รวมไปถึงสินค้ำเกษตรอ่ืนๆ 
ที่อำจมีกำรตกค้ำงจำกสำรเคมีเกษตรทำงอ้อม อำทิ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่อำจได้รับสำรปรำบศัตรูพืช
ปนเปื้อนจำกอำหำรสัตว์ เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ฟำง แกลบ เป็นต้น ซ่ึงค่ำสูงสุดของสำรเคมีตกค้ำงที่ได้ก ำหนดไว้
เป็นค่ำที่ท ำให้แน่ใจว่ำผู้บริโภคสำมำรถรับประทำนอำหำรได้หลำกหลำยจำกอำหำรที่มีสำรตกค้ำงที่แตกต่ำงกัน
ออกไป แต่ปลอดภัยต่อร่ำงกำย 

Dr. Wu Yuan รองผู้อ ำนวยกำรของหน่วยงำนตรวจสอบสำรปรำบศัตรูพืชตกค้ำง (Pesticide Residues 
Section) ที่ AVA’s Laboratories Group กล่ำวว่ำ ในแต่ละวันจะมีกำรตรวจสอบตัวอย่ำงสินค้ำประมำณ 30-40 
ตัวอย่ำง ซ่ึงรวมทั้งผักสด ผลไม้และธัญพืช โดยจะมีกำรทดสอบในเวลำพร้อมๆกัน ซึ่งในห้องปฏิบัติกำรจะมี
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เครื่องจักรที่ใช้ในกำรตรวจสอบมำกกว่ำ 400 สำรเคมีที่แตกต่ำง
กันออกไป  นอกจำกนี้ Dr. Wu กล่ำวเสริมว่ำ ในปัจจุบันสำรปรำบ
ศัตรูพืชได้มีกำรคิดค้นและพัฒนำอย่ำงชำญฉลำดมำกขึ้น เช่น มี

กำรก ำหนดเป้ำหมำยระบบเอนไซม์ที่ไม่ซ้ ำกันกับแมลงและที่
ไม่ได้มีอยู่ในมนุษย์ ซึ่งในอดีตดั้งเดิมจำกกำรศึกษำสำรปรำบ
ศัตรูพืช เช่น ออร์กำโนฟอสเฟต (organophosphate) พบว่ำ มี
กำรเชื่อมโยงท ำให้ระบบประสำทเสื่อม แต่มีกำรใช้ไม่บ่อยนัก ซ่ึง

ตำมองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) 
สำรปรำบศัตรูพืชชนิดออร์กำโนฟอสเฟสได้ประกำศไม่อนุญำตให้ใช้ในหลำยประเทศ 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อเร็วๆนี้ Mr. Carl Winter ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำรเป็นพิษที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำก
มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนียได้ท ำกำรส ำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใหม่ในวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
และเทคโนโลยี และท ำให้ทรำบว่ำ สำรปรำบศัตรูพืชจะท ำอันตรำยต่อผู้บริโภคไดเ้มื่อรับประทำนในปริมำณที่มำก
และในระยะยำว  

นอกจำกนี้ ศำสตรำจำรย์ William Chen ผู้อ ำนวยกำรของ Nanyang Technological University's 
Food Science and Technology Programme ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
สินค้ำผัก-ผลไม้ออรแ์กนคิ ซึ่งไม่ใช่ว่ำจะปลอดสำรพิษ แม้ว่ำปุ๋ยที่ใช้จะ

เป็นส่วนประกอบทำงชีวภำพจำกธรรมชำติแทนกำรใช้สำรเคมีสังเครำะห์  เพียงแต่ไม่สำมำรถเก็บไว้ได้นำนเท่ำผัก
ธรรมดำและมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพมำกกว่ำ  

บทวิเคราะห์ 

แม้ว่ำสิงคโปร์จะมีกำรผลิตผักในประเทศและผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ำท่ีผลิตในประเทศก่อน เนื่องจำกมี
ควำมเชื่อมั่นว่ำ สินค้ำฯปลอดภัยต่อกำรบริโภคมำกกว่ำสินค้ำฯทีน่ ำเข้ำ  แต่ปริมำณกำรผลิตในประเทศไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรบริโภครวมภำยในประเทศ ดังนั้น สิงคโปร์ยังคงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำสินค้ำผักเกือบทุกชนิดจำก
ต่ำงประเทศต่อไป โดยภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมให้จดัหำจำกแหล่งผลิตต่ำงๆทั่วโลก รวมทั้งจำกไทย ซึ่งสินค้ำที่
ไทยประสบปัญหำมำก ได้แก่ ผักชีและพริกขี้หนูที ่ AVA ท ำกำรสุ่มตรวจอยู่เสมอๆ และไม่อนุญำตให้น ำเข้ำเมื่อ
ตรวจพบสำรปรำบศัตรูพืชตกค้ำงเกินกว่ำที่ก ำหนด ดังนั้น ผู้ผลิตไทยจึงต้องเข้มงวดและตรวจสอบสำรเคมีที่
ตกค้ำงในผักและผลไม้ก่อนที่จะส่งออก เพ่ือให้มีส่วนแบ่งตลำดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในกำรส่งออก โดยสินค้ำที่มี
ศักยภำพ คือ  ผัก Organic  ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคในสิงคโปร์หันมำบริโภค เนื่องจำกระมัดระวังในเรื่องสุขอนำมัย
มำกขึ้นและจะเลือกซ้ือผักท่ีให้คุณประโยชน์ต่อร่ำงกำย ซ่ึงจะส่งผลให้สินค้ำผักน ำเข้ำสิงคโปร์ได้มูลค่ำเพ่ิมมำกขึ้น 

 
ข้อคิดเห็น  

สิงคโปร์มีพ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตรเพียงร้อยละ 3 ของพ้ืนที่รวมของประเทศ แต่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีใน
กำรเพำะปลูกผักในแนวตั้ง เพ่ือให้ได้ผลผลิตในปริมำณมำกข้ึน อย่ำงไรก็ดี ประเภทของผักมีรำยกำรไม่มำกนัก 
ส่วนใหญ่เป็นผักใบเขียว และปริมำณไม่เพียงพอส ำหรับกำรบริโภคในประเทศ ส ำหรับผลไม้ซึ่งสิงคโปร์ไม่มีพ้ืนที่ใน
กำรเพำะปลูก ดังนั้น สิงคโปร์จึงต้องพ่ึงพำกำรน ำเข้ำท้ังสินค้ำผักและผลไมจ้ำกแหล่งผลิตต่ำงๆทั่วโลก โดยช่วง
เดือนมกรำคม-กรกฎำคม 2559 สิงคโปร์น ำเข้ำผักประเภทต่ำงๆจำกไทยเป็นอันดับ 4 มูลค่ำ 17.20 ล้ำนเหรียญ
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สหรัฐฯ รองลงมำจำกมำเลเซีย จีน และออสเตรเลีย และประเทศคู่แข่งส ำคัญอ่ืนๆในเอเชีย อำทิ  เวียดนำม 
อินโดนีเซีย และเมียนมำร์ เป็นต้น ในส่วนกำรน ำเข้ำผลไม้ สิงคโปร์น ำเข้ำจำกไทยเป็นอันดับ 8 มูลค่ำ 19.90 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ  โดยประเทศคู่แข่งส ำคัญของไทย ได้แก่ จีน มำเลเซีย  ฟิลิปปินส์  และเวียดนำม  ดังนั้น สินค้ำท่ี
ผลิตจำกไทยควรต้องปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของสิงคโปร์ซึ่งใช้บังคับกับสินค้ำน ำเข้ำจำกทุกประเทศ เพ่ือให้
สินค้ำไทยสำมำรถส่งออกสู่ตลำดสิงคโปร์ได้อย่ำงไม่มีปัญหำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมต่อเศรษฐกิจของไทย 

สถิติการน าเข้าสินค้าผัก (HS 07) ของสิงคโปร์ 

อันดับ ประเทศ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ % ส่วนแบ่งตลาด % 
การเปลี่ยนแปลง มกราคม-กรกฎาคม มกราคม-กรกฎาคม 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 59/58 
0 -- โลก -- 299.68 307.10 311.06 100 100 100 1.29 

1 มำเลเซีย 99.48 94.75 95.93 33.19 30.85 30.84 1.25 

2 จีน 81.31 87.33 89.00 27.13 28.44 28.61 1.91 

3 ออสเตรเลีย 18.80 21.23 24.19 6.27 6.91 7.78 13.93 

4 ไทย 17.33 18.00 17.20 5.78 5.86 5.53 -4.42 

5 อินเดีย 12.63 13.99 15.84 4.22 4.56 5.09 13.27 

6 เวียดนำม 10.67 11.58 12.21 3.56 3.77 3.93 5.43 

7 สหรัฐฯ 14.45 13.39 11.89 4.82 4.36 3.82 -11.22 

8 อินโดนีเซีย 11.18 11.57 10.86 3.73 3.77 3.49 -6.18 

9 เนเธอร์แลนด ์ 5.93 5.53 6.70 1.98 1.8 2.15 21.2 

10 ญี่ปุ่น 4.82 4.69 5.24 1.61 1.53 1.69 11.91 

11 เมียนมำร ์ 3.80 7.10 5.08 1.27 2.31 1.63 -28.49 

ที่มำ :  International Enterprise Singapore 

สถิติการน าเข้าสินค้าผลไม้รวมถั่ว (HS 08) ของสิงคโปร์ 

อันดับ ประเทศ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ % ส่วนแบ่งตลาด % 
การเปลี่ยนแปลง มกราคม-กรกฎาคม มกราคม-กรกฎาคม 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 59/58 
0 -- โลก -- 425.12 423.51 398.24 100 100 100 -5.97 

1 สหรฐัฯ 78.56 76.09 69.86 18.48 17.97 17.54 -8.19 

2 จีน 47.16 50.90 48.23 11.09 12.02 12.11 -5.26 

3 มำเลเซีย 40.94 41.36 41.08 9.63 9.77 10.32 -0.68 

4 ออสเตรเลีย 33.93 35.29 37.11 7.98 8.33 9.32 5.14 

5 อินโดนีเซีย 47.12 42.72 34.26 11.08 10.09 8.6 -19.81 

6 แอฟริกำใต้ 34.13 34.35 26.28 8.03 8.11 6.6 -23.51 

7 นิวซีแลนด ์ 25.02 22.40 20.42 5.89 5.29 5.13 -8.84 

8 ไทย 21.30 20.75 19.90 5.01 4.9 5 -4.12 

9 ฟิลิปปนิส ์ 16.68 15.91 14.78 3.92 3.76 3.71 -7.11 

10 เกำหลีใต้ 10.02 8.93 9.55 2.36 2.11 2.4 6.95 

12 เวียดนำม 10.43 8.75 7.77 2.45 2.07 1.95 -11.25 

ที่มำ :  International Enterprise Singapore 
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สิงคโปร์มีความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับ 2 ของโลก 

WEF (World Economic Forum) จัดท ำรำยงำนประจ ำปี  2559 
ของประเทศท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน โดยสิงคโปร์ได้รับการจัด
อันดับให้อยู่อันดับที่ 2 (เป็นอันดับ
เดียวกับในปี 2558)  โดยอันดับที่ 1 
คือ สวิสเซอร์แลนด์  และรองจำก
สิงคโปร์ลงมำใน 10 อันดับแรก 
ได้แก่   สหรัฐฯ  เนเธอร์แลนด์  

เยอรมน ี สวีเดน  สหรำชอำณำจักร  ญี่ปุ่น  ฮ่องกง  และฟินแลนด์  

กำรจัดล ำดับดังกล่ำว WEF พิจำรณำจำกข้อมูลในหลำยๆด้ำน อำทิ  ปัจจัยพ้ืนฐำน ซึ่งเป็นกุญแจส ำคัญ
ในกำรผลักดันกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยด้ำนสิ่งแวดล้อม  โครงสร้ำงสถำบัน  
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ  กำรสำธำรณสุข   กลุ่มแรงงำนที่มีประสิทธิภำพและ
บุคคลำกรมีควำมรู้ควำมช ำนำญ  รวมถึงระบบตลำดกำรเงินที่มีกำรพัฒนำ    

ส ำหรับข้อพิจำรณำกลุ่มเสริมประสิทธิภำพของประเทศ ประกอบด้วยด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนกำรศึกษำขั้น
สูงและกำรฝึกอบรม ด้ำนประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำ ด้ำนประสิทธิภำพของตลำดแรงงำน ด้ำนพัฒนำกำรของ
ตลำดกำรเงิน ด้ำนควำมพร้อมทำงเทคโนโลยี  ด้ำนขนำดของตลำด นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำถึงนวัตกรรมและ
ระดับกำรพัฒนำ ซึ่งเน้นกำรผลักดันระดับนวัตกรรมของประเทศ และกำรพัฒนำของธุรกิจ โดยก ำหนดให้ GCI 
(Global Competitiveness Index)  มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 7  ซึ่งสิงคโปร์ ได้รับคะแนนถงึ 5.68  

จำกรำยงำนของ WEF กล่ำวถึงสิงคโปร์ในด้ำนส ำคัญๆ อำทิ ด้ำนสถำบันและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์มี
ควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ  สภำวะกำรเติบโตเศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เศรษฐกิจในระดับดีที่สุดของโลก  กลุ่มกำรเงินที่แข็งแรงและงบประมำณของรัฐบำลสนับสนุนกำรค้ำและกำร
ลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง  อย่ำงไรก็ตำม สิงคโปร์คงต้องพัฒนำด้ำนกำรแข่งขันธุรกิจและด้ำนนวัตกรรม เนื่องจำกได้รับ
กำรจัดอันดับที่ 19 และ 9 ตำมล ำดับ 

Mr. Michael Wan นักเศรษฐศำสตร์ของ Credit Suisse กล่ำวว่ำ ภำครัฐสิงคโปร์มีควำมมุ่งมั่นให้กำร
สนับสนุนเพ่ือกำรค้ำและนวัตกรรมเป็นอย่ำงยิ่ง โดยมีจุดมุ่งหมำยและพยำยำมก ำหนดระบบต่ำงๆเพ่ือยกระดับ
กำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ดี ในบำงส่วนยังมีข้อจ ำกัดที่จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมำะสม โดยเฉพำะในด้ำนกำรศึกษำที่ภำครัฐจะเปลี่ยนระบบให้มีกำรพัฒนำและสำมำรถสร้ำงบุคลำกรเพ่ือ
ส่งเสริมกำรเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ต่อไป   
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นอกจำกนี้ กำรค้นพบนวัตกรรม อำทิ  ปัญญำกำรประดิษฐ์  เทคโนโลยีชีวภำพ หุ่ นยนต์  The Internet 
of Things  และเทคโนโลยีกำรพิมพ์แบบสำมมิติ ซึ่งจะน ำไปสู่เส้นทำงในกำรเติบโตและพัฒนำในอนำคต อีกทั้ง
เป็นกำรเพ่ิมควำมท้ำทำยให้แก่สังคมอย่ำงส ำคัญ 

ทั้งนี้ กำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมของสิงคโปร์นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สิงคโปร์มีเศรษฐกิจที่เติบโตเพ่ิมขึ้น 
ถึงแม้ว่ำ ในปัจจุบันระดับกำรเติบโตที่เพ่ิมขึ้นจะอยู่ในอัตรำที่ลดลงจำกปีก่อนๆก็ตำม  อีกทั้ง กระบวนกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมส ำหรับนวัตกรรมจะส่งผลประโยชน์แก่บำงประเทศเท่ำนั้น แม้ว่ำจะเป็นกำรเริ่มต้นยุคของ “กำร
ปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4”  

บทวิเคราะห์ 

กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในปี 2559 ซึ่ง  WEF พิจำรณำจำก 138 ประเทศทั่วโลก โดย
ประเทศในอำเซียนที่ได้รับกำรจัดอันดับในระดับสูง ได้แก่ สิงคโปร์ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนำม ลำว กัมพูชำ 
และเมียนมำร์  ในขณะที่ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 34 โดยมีคะแนน 4.6 จำกคะแนนเต็ม 7 
คะแนน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพและศักยภำพของไทยที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันน้อยกว่ ำประเทศ  
คู่ค้ำส ำคัญของไทยในอำเซียน  อำจส่งสัญญำณแก่นักลงทุนส ำคัญๆจำกต่ำงประเทศให้ลดกำรลงทุนในประเทศ
ไทย 

ข้อคิดเห็น 

สิงคโปร์มีนโยบำยที่ดีในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มจำกกำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เศรษฐกิจและสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนให้มีประสิทธิภำพและมีควำมสะดวกสบำย สภำวะสิ่งแวดล้อม
ภำยในประเทศมีบรรยำกำศที่ดีส ำหรับกำรท ำธุรกิจ/กำรท ำงำน/กำรอยู่อำศัยและกำรท่องเที่ยว  นับเป็นกำรสร้ำง
โอกำสให้แก่ทุกฝ่ำยให้มีควำมเจริญเติบโต เพ่ือส่งผลต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจสิงคโปร์ต่อไป 

ที่มำ  The Straits Times.Com   

 

ผู้ผลิตน  าตาลเวียดนามวางแผนจดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์  

      บริษัทเวียดนำม  TTC Group (Thanh Thanh Cong Group)  ซึ่งประกอบกิจกำรสินค้ำน้ ำตำล พลังงำน 

และกิจกำรอสังหำริมทรัพย์ วำงแผนที่จะน ำกลุ่มน้ ำตำลของบริษัทฯ
เพ่ือจดทะเบียนในตลำดหุ้นสิงคโปร์และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำสูงถึง 

600 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งในกำร
นี้ บริษัทฯก ำหนดเพ่ิมกำรผลิต
น้ ำตำลเทียมและจัดหำเงินลงทุน

จำกนักลงทุนอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น อีกท้ัง บริษัทฯจะร่วมกับบริษัทผู้ผลิตน้ ำตำลอีกรำย
หนึ่งเพ่ือรวมตัวมูลค่ำนิติบุคคลให้สูงถึง 200 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งท ำให้เป็น
บริษัทน้ ำตำลขนำดใหญ่ที่สุดของเวียดนำม  
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                Ms. Dang Huynh Uc My, Vice Chairwoman ของ TTC Group ซึ่งย้ำยมำประจ ำกำรที่สิงคโปร์ 
เพ่ือเตรียมกำรส ำหรับกำรจดทะเบียนในตลำดหุ้นสิงคโปร์ โดยในขณะนี้ ยังไม่สำมำรถเปิดเผยบริษัทคู่ค้ำใน
ประเทศสิงคโปร์ อย่ำงไรก็ดี Ms. Dang  กล่ำวว่ำ กำรตกลงในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จภำยในต้นปี 2560 

                นอกจำกนี้  Mr. Thai Van Chuyen, Chief Executive Officer ให้สัมภำษณ์ ณ ส ำนักงำนใหญ่ใน
เวียดนำม เกี่ยวกับกำรขยำยธุรกิจน้ ำตำลของบริษัท ซึ่งได้ขยำยไปยังเวียดนำม กัมพูชำ และในอนำคตจะต่อไปยัง
ลำวอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในภูมิภำคอย่ำงไทย จะเห็นว่ำอุตสำหกรรมน้ ำตำลเวียดนำมยังไม่
แข็งแกร่งเท่ำไทย เนื่องจำกมีต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยสูงกว่ำและไทยมีควำมสำมำรถผลิตในปริมำณสูง    

  ในส่วนของตลำดหุ้นสิงคโปร์ ซึ่งมีบริษัทจำกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นทะเบียนไว้กว่ำ 70 รำย  แต่
ยังไม่มีบริษัทจำกเวียดนำมแต่อย่ำงใด ถึงแม้ว่ำ Vietjet Aviation ได้ร่วมอยู่ในบริษัทหุ้นของเวียดนำมและมี
แผนกำรจะจดทะเบียนในตลำดหุ้นต่ำงประเทศ แต่ยังไม่ได้ก ำหนดแน่นอนว่ำจะจดทะเบียนในตลำดหุ้นของ
สิงคโปร์หรือฮ่องกง  

บทวิเคราะห์ 

               แผนกำรของ TTC Group เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถของบริษัทเวียดนำมที่มีศักยภำพใน
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ต่อควำมมั่นคงของเวียดนำม ถึงแม้ว่ำสภำวะอ่ืนๆในเวียดนำม
จะไม่ม่ันคงพอก็ตำม ทั้งนี้ ไทยอำจต้องจับตำมองเวียดนำมอย่ำงใกล้ชิดในด้ำนผลผลิตสินค้ำเพ่ือกำรส่งออก ซึ่งจะ
เป็นคู่แข่งขันส ำคัญของไทยในด้ำนกำรส่งออกสินค้ำสู่ต่ำงประเทศ ไม่เพียงเฉพำะน้ ำตำลเท่ำนั้น 

ข้อคิดเห็น 

                ในชว่งเดือนมกรำคม-กรกฎำคม 2559 สิงคโปร์น ำเข้ำสินค้ำน้ ำตำลจำกไทยเป็นอันดับ 2 มีมูลค่ำ 31 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ส่วนแบ่งตลำดร้อยละ 19.08 แม้ว่ำจะมีอัตรำลดลงร้อยละ 30.15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ก็ตำม แต่สิงคโปร์น ำเข้ำจำกไทยในมูลค่ำที่สูงกว่ำกำรน ำเข้ำจำกเวียดนำม (อันดับที่ 22) มีมูลค่ำเพียง 
0.66 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อย่ำงไรก็ดี เมื่อบริษัทน้ ำตำลเวียดนำมสำมำรถเข้ำมำจดทะเบียนในตลำดหุ้นของสิงคโปร์ 
ซึ่งคำดว่ำ จะแล้วเสร็จภำยในปี 2560 ซ่ึงจะท ำให้บริษัทฯได้รับควำมเชื่อถือเพ่ิมข้ึน และอำจท ำให้ผู้น ำเข้ำสิงคโปร์
หันไปน ำเข้ำจำกเวียดนำมเพ่ิมข้ึนในอนำคต  

Source: straitstimes.com 

 

 

 

 

 



7 
 

สถิติการน าเข้าสินค้าน  าตาล (HS 17) ของสิงคโปร์ 

อันดับ ประเทศ 
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ % ส่วนแบ่งตลาด % 

การเปลี่ยนแปลง มกราคม-กรกฎาคม มกราคม-กรกฎาคม 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 59/58 

0 -- โลก -- 207.45 183.02 162.48 100 100 100 -11.22 

1 ออสเตรเลีย 42.33 30.84 34.96 20.41 16.85 21.52 13.35 

2 ไทย 39.77 44.38 31.00 19.17 24.25 19.08 -30.15 

3 มำเลเซีย 36.01 27.24 29.83 17.36 14.89 18.36 9.5 

4 จีน 16.00 15.26 18.09 7.71 8.34 11.13 18.53 

5 สหรัฐอเมริกำ 24.35 25.33 14.86 11.74 13.84 9.15 -41.32 

6 ญี่ปุ่น 2.92 2.36 3.62 1.41 1.29 2.23 53.34 

7 เบลเยีย่ม 4.90 3.04 3.35 2.36 1.66 2.06 9.96 

8 อินเดีย 4.68 7.28 3.07 2.26 3.98 1.89 -57.78 

9 อินโดนีเซีย 3.96 4.04 2.78 1.91 2.21 1.71 -31.18 

10 เยอรมน ี 2.24 1.64 2.19 1.08 0.89 1.35 33.79 

22 เวียดนาม 0.86 2.58 0.66 0.41 1.41 0.41 -74.45 

 

ที่มำ :  International Enterprise Singapore 

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

 

 

 

 

 

    

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์   
กรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์                                                                

ตุลำคม  2559 

Disclaimer : กำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่ำน้ัน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรน ำข้อมูลน้ีไปใช้ 


