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          รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร ์

วันที่ 8-14 ตลุาคม 2559   
    

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ 

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

 

นายกรัฐมนตรสีิงคโปรเ์ยือนอินเดีย 

        Mr. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เยือนอินเดียอย่าง
เป็นทางการตามค าเชิญของ Mr. Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดีย
ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559  พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
Mr. S. Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (ด้าน
อุตสาหกรรม) Mr. Ong Ye Kung 

ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีอาวุโส (ด้าน
การทหาร) Mr. Mohamad Maliki Bin Osman รัฐมนตรีอาวุโส (ด้าน
การทหารและการต่างประเทศ)  Ms. Denise Phua และ Mr. Vikram 
Nair, Members of Parliament และคณะเจ้าหน้าที่จากส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมและกระทรวงการศึกษา ร่วมเดินทางเยือนกรุงนิวเดลี (New Delhi) และเมืองอุทัยปุระ (Udaipur) 

  
http://www.wegointer.com/2015/07/10oltwn/             http://f.ptcdn.info/495/039/000/ 

 ในกรอบการเยือนครั้งนี้  นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เยือนกรุงนิวเดลี (New Delhi) และเมืองอุทัยปุระ 
(Udaipur) ซ่ึงร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOUs)  
ว่าด้วยเรื่องส าคัญๆ ดังนี้  

 การลงนามบันทึกความเข้าใจในกรุงนิวเดลี (New Delhi) ดังนี้ 

 1. ความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างส านักทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศสิงคโปร์ 
(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS) กับกรมนโยบายและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอินเดีย 
(Indian Department of Industrial Policy and Promotion)  

http://www.wegointer.com/2015/07/10oltwn/
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2. ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะความสามารถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North East skills 
Centre) ในรัฐอัสสัม ระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute of Technical Education: ITE 
Education Service) กับภาครัฐในรัฐอัสสัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

3. ความร่วมมือในด้านการพัฒนาทักษะความสามารถระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเทคนิค (Institute 
of Technical Education: ITE Education Service) กับองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติอินเดีย (Indian 
National Skill Development Corporation) 

การลงนามบันทึกความเข้าใจในเมืองอุทัยปุระ (Udaipur) ดังนี้ 

1. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและมาตรการแก้ไขปัญหาตัวเมือง ระหว่าง International Enterprise 
Singapore กับรัฐบาลราชสถาน (Rajasthan) 

2. ข้อตกลงเกี่ยวกับโปรแกรมการเสริมสร้างศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ ระหว่างองค์กรความร่วมมือสิงคโปร์ (Singapore Cooperation Enterprise) กับรัฐบาลราชสถาน 

 

ทั้งนี้ สิงคโปร์และอินเดียจะประสานกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านส าคัญหลายๆด้าน หลังจาก
ในปี 2558 ทีท่ั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในการเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic partnership) 
รวมทั้งการฝึกทักษะส าหรับเด็กและเยาวชนของอินเดียเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ช่วยในการพัฒนาสู่ความเป็น Smart Cities อีกทั้งมุ่งมั่นในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 

  ในระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และนายกรัฐมนตรี
อินเดียได้ทบทวนรายละเอียดของการ
ร่วมมือกันในครั้งนี้ และตกลงที่จะ
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอาวุโส (Senior 
Ministers) เพ่ืออ านวยความสะดวกใน

ด้านการลงทุน (Investment flows) รวมถึงความร่วมมือทางด้านการเงินด้วย
  

ในการนี้ Mr. Yharman Shanmugaratnam รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และ Mr. Arun Jaitley 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดีย จะหารือเกี่ยวกับวิธีการและนวัตกรรมใหม่ส าหรับทั้ง 2 ประเทศเพ่ือความ
ร่วมมือกันและหาทางให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน 

 สิงคโปร์มีความเชื่อมั่นในอินเดียเป็นอย่างยิ่งและสิงคโปร์ยังคงให้การสนับสนุนอินเดียเต็มความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจอินเดียจะมีการเติบโตเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต ด้วยความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสิงคโปร์และ
อินเดีย ท าให้บริษัทสิงคโปร์เข้าไปลงทุนในอินเดียมากข้ึนมีมูลค่าสูงถึง 19.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และบริษัท
อินเดียกว่า 8,000 รายทีท่ าการค้าในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ความร่วมมือทางด้านกลาโหมและความมั่นคงเป็นกุญแจ
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ส าคัญในสัมพันธไมตรี มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความโปร่งใสให้ครอบคลุมความร่วมมือในภูมิภาค รวมถึงความ
ร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และสิงคโปร์ขอให้อินเดียพิจารณาการ
เชื่อมต่อทางอากาศให้เพ่ิมมากข้ึน  

ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Pranab Mukherjee ประธานาธิบดีอินเดีย  
Mr. Sushma Swaraj รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศอินเดีย และพบสมาชิกชมรมชาวสิงคโปร์
ในอินเดีย รวมถึงเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านการ
ท่องเที่ยว (Centre of Excellence for Tourism 
Training : CETT) ที่ ITE Education Service 
ประสานร่วมกับ Rajasthan เพ่ือฝึกอบรมทักษะด้าน
การบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกรอบข้อตกลงความ
ร่วมมือภายใต้ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินเดีย-สิงคโปร์” 
ที่ได้ลงนามร่วมกันแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 นับเป็นศูนย์แห่งที่ 2 ของสิงคโปร์ที่ร่วมมือกับอินเดีย ส าหรับ
แห่งแรกคือ World Class Centre ในกรุงนิวเดลิ  ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 

 

การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์และอินเดีย 

 ในปี 2558 สิงคโปร์และอินเดียมีการค้ารวมระหว่างกันมูลค่าถึง 16 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสิงคโปร์
น าเข้าจากอินเดียเป็นอันดับที่ 14 และส่งออกไปยังอินเดียเป็นอันดับที่ 11 

 สรุปการค้ารวมและการน าเข้า/ส่งออกระหว่างสิงคโปร์และอินเดีย ดังนี้  

Source of data: International Enterprise Singapore 

 

 

สิงคโปร์น าเข้าจากประเทศคู่ค้าส าคัญ 5 อันดับแรก รวมอินเดียและไทย  

  ล้านเหรียญสหรัฐฯ % ส่วนแบ่งตลาด %เปลี่ยนแปลง 

อันดับ ประเทศ 2557 2558 
2559 
มค-กค 2557 2558 

2559 
มค-กค 58/57 

59/58 
มค-กค 

0 โลก 366,267.61 269,799.39 160,521.00 100 100 100 -18.97 -9.36 
1 จีน 44,375.50 42,111.85 22,550.24 12.12 14.19 14.05 -5.1 -6.47 
2 มาเลเซีย 39,041.84 33,062.02 17,729.54 10.66 11.14 11.05 -15.32 -9.78 
3 สหรัฐอเมริกา 37,703.66 33,197.73 17,463.07 10.29 11.19 10.88 -11.95 -10.5 

4 ไต้หวัน 30,014.81 24,673.23 12,681.25 8.2 8.31 7.9 -17.8 -11.66 
5 ญี่ปุ่น 20,106.76 18,592.73 11,308.61 5.49 6.26 7.05 -7.53 2.85 
11 ไทย 8,767.68 7,784.30 3,762.72 2.39 2.62 2.34 -11.22 -21.89 
14 อินเดีย 8,270.67 5,784.39 3,217.32 2.26 1.95 2 -30.06 -15.86 
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สิงคโปร์ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า 5 อันดับแรก รวมอินเดียและไทย  

  ล้านเหรียญสหรัฐฯ %ส่วนแบ่งตลาด %เปลี่ยนแปลง 

อันดับ ประเทศ 2557 2558 
2559 
มค-กค 2557 2558 

2559 
มค-กค 58/57 

59/58 
มค-กค 

0 โลก 409,788.90 346,700.98 187,073.69 100 100 100 -15.40 -9.98 
1 จีน 51,470.63 47,709.37 23,363.52 12.56 13.76 12.49 -7.31 -16.84 
2 ฮ่องกง 45,088.10 39,666.30 23,038.50 11 11.44 12.32 -12.02 -1.98 
3 มาเลเซีย 49,041.24 37,769.52 20,218.89 11.97 10.89 10.81 -22.98 -10.43 
4 อินโดนีเซีย 38,373.09 28,367.02 14,472.15 9.36 8.18 7.74 -26.08 -17.06 
5 สหรัฐอเมริกา 22,800.61 21,708.14 12,339.84 5.56 6.26 6.6 -4.79 -2.56 
9 ไทย 15,048.40 13,764.45 7,555.39 3.67 3.97 4.04 -8.53 -8.51 
11 อินเดีย 11,128.38 10,619.45 5,726.81 2.72 3.06 3.06 -4.57 -10.37 

Source of data: International Enterprise Singapore 

 ส าหรับสินค้า 5 อันดับแรกที่สิงคโปร์ส่งออกไปยังอินเดีย ได้แก่  1) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์  
เครื่องจักร  2) เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า  3) เคมีภัณฑ์อินทรีย์  4) พลาสติก   และ 5) เชื้อเพลิงที่ได้
จากแร่ น้ ามันแร่  

 ส่วนสินค้า 5 อันดับแรกที่สิงคโปร์น าเข้าจากอินเดีย ได้แก่ 1) เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ ามันแร่  2) ไข่มุก
ธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง โลหะมีค่า  3) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร 4) เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และ 
5) เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า   

บทวิเคราะห์ 

อินเดียได้รับการคาดหมายว่า ในอนาคตจะกลายเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับจีน เนื่องจากมี
ศักยภาพทีเ่ป็นตลาดขนาดใหญ่  ค่าแรงงานต่ ากว่าแหล่งผลิตอ่ืนๆ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพจ านวนมาก  ท าให้หลายๆประเทศ รวมทั้งสิงคโปร์ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนและสร้างสัมพันธไมตรีให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งสิงคโปร์ได้ท าข้อตกลงร่วมกับอินเดียเพ่ือลดข้อกีดกันทางการค้าส าหรับบริษัทสิงคโปร์ที่จะเข้า
ลงทุนในอินเดีย อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพแดนภารตะสามารถเข้าถึงธุรกิจบริการในสิงคโปร์ได้มากข้ึน  

ส าหรับมูลค่าการค้าระหว่างสิงคโปร์กับอินเดีย เมื่อเทียบกับสิงคโปร์กับไทย สิงคโปร์น าเข้าจากอินเดีย
น้อยกว่าน าเข้าจากไทย  และสิงคโปร์ส่งออกไปอินเดียน้อยกว่าส่งออกไปไทย แม้ว่า ไทยจะได้เปรียบด้านการค้า
ระหว่างประเทศ แต่หากไทยสามารถผนวกเรื่องการลงทุนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ไทย-อินเดียด้วย นับเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะส่งผลให้บริษัทไทยเข้าไปลงทุนในอินเดียได้อย่างและใช้ประโยชน์จากแรงงานและต้นทุนการผลิตที่ถูก
กว่าไทยและจีน รวมถึงการผลิตในอินเดียที่สามารถจ าหน่ายไปยังตลาดตะวันออกกลางและยุโรปไดโ้ดยใช้อินเดีย
เป็น gateway  ซ่ึงเป็นจุดกระจายสินค้าให้ไทยได้เป็นอย่างดี  

ข้อคิดเห็น 

 สิงคโปร์กับอินเดียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาแต่ช้านานกว่า 50 ปี  แม้ว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่จัดอยู่
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ แต่เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิงคโปร์เล็งเห็นถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอินเดียที่คาดว่า ในปี 2559 จะมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 7.8  และในช่วง 3 ปีข้างหน้าจะ
เติบโตเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 7.9 ต่อปี   นอกจากนี้ อินเดียยังมีปัจจัยอื่นๆท่ีน่าสนใจเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้
เข้าไปลงทุน อาทิ ตลาดขนาดใหญ่  ผู้บริ โภคมีก าลังซื้อระดับปานกลางถึงสูงรวมกว่า 350 ล้านคน  
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  บุคลากรช านาญการจ านวนมาก  ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจต่ า  ค่าแรงงานต่ ากว่า
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แหล่งผลิตอ่ืนๆ  ประชากรในปัจจุบันมีรายได้สูงขึ้น ดังนั้น สิงคโปร์ซึ่งตลาดการค้าในปัจจุบันไม่สามารถขยาย
เพ่ิมขึ้น จึงมุ่งเน้นในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย ทั้งด้านการส่งออกสินค้า  การลงทุนด้าน
ต่างๆ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือให้บริษัทสิงคโปร์เข้าไปท าธุรกิจในอินเดีย
เพ่ิมมากขึ้น และส่งผลให้มีรายได้กลับสิงคโปร์เพ่ือช่วยให้เศรษฐกิจสิงคโปร์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ดีกว่า
ช่วงที่ผ่านมา  ทั้งนี้ เมื่อสิงคโปร์และอินเดียมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น จะช่วยให้สามารถ
ส่งเสริมและท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของด้านการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อีกทั้งขยายต่อไปถึงด้าน
ความปลอดภัยของการเดินเรือ การฝึกอบรมทั้งด้านพนักงานและการทหาร การพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต/
การค้า/การทหาร และการต่อสู้ป้องกันผู้ก่อการร้ายได้อย่างครบวงจร 

 ที่มา: Straitstimes.com  

SPRING Singapore สนับสนุนการปฏิรูปร้านค้าเพื่ออนาคต   

 
SPRING Singapore ภ า ย ใ ต ้โ ป ร แ ก ร ม  Capability Development Grant (CDG) 

www.spring.gov.sg/retail  ให้การสนับสนุนร้านค้าปลีกเพ่ือปฏิรูปการด าเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ในยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้ผู้ซื้อมีความสนใจและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ร้านค้าต่อไปอย่างยั่งยืน โดยในขณะนี้ มีร้านค้าเข้าร่วม
โครงการของ SPRING Singapore ได้แก่  

1) ร้านหนังสือ Book Actually (http://booksactually.com/)  

ร้านหนังสือ Book Actually ได้เปิดให้บริการมากว่า 11 ปี ตั้งอยู่ที ่Yong Siak Street ในสิงคโปร์ ซ่ึงใน
อดีตร้านฯเผยแพร่/โฆษณาด้วยการใช้สื่อมวลชนหรือผ่านสื่อกลางผู้รัก
หนังสือ จนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ได้ปฏิรูปน า   ตู้ขายหนังสือ
อัตโนมัติมาใช้เป็นครั้งแรก   

Mr. Kenny Leck เจ้าของร้านหนังสือ Book Actually กล่าวว่า 
ตู้จ าหน่ายหนังสืออัตโนมัติราคา 10,000 เหรียญสิงคโปร์ เพ่ิมมุมมองใหม่
ในการซื้อหนังสือ ซ่ึงลูกค้าตื่นเต้นในประสบการณ์ใหม่ในการซื้อหนังสือ
จากตู้จ าหน่ายอัตโนมัติ นับเป็นการสร้างสรรค์ที่ท าให้ลูกค้าสามารถพบ
หนังสือที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน จึงนับเป็นนวัตกรรมที่ดีเพ่ือสร้างคุณค่า
ให้แก่ลูกค้าและเป็นกลยุทธ์การค้าปลีกที่มีการบริการใหม่ๆให้แก่ลูกค้า 

  

 

2) ร้าน Bridal Studio La Belle Couture 
Weddings ไดป้ฏิรูปวิธีการซื้อชุดแต่งงานอย่างสะดวก
และสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยให้การซื้อขายมีความง่ายและ
ผู้ซื้อมีความสุขในการซื้อ กล่าวคือ ได้น าระบบ FX mirror 
เพ่ือช่วยให้การลองชุดแต่งงานของคู่บ่าวสาวใช้เวลาเพียง 
2 วินาทีเท่านั้น  

http://www.spring.gov.sg/retail
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ร้านฯใช้เครื่องระบบ FX mirror ราคา 45,000 เหรียญ
สหรฐัฯ โดยใช้ไมโครซอร์ฟ Kinect (อุปกรณ์เสริมที่สร้างขึ้นมาเพ่ือ
ใช้ร่วมเล่นเกมส์กับเครื่อง XBOX 360 มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของผู้เล่นได้) มาใช้กับการลองสวมชุดเสมือนจริง ท าให้
มีความง่ายและรวดเร็วในการเลือกชุดมากขึ้น จากที่เคยเลือกซื้อ
และลองชุดในเวลา 3 - 7 ชั่วโมง สามาระลดระยะเวลาลงได้กว่า 
30% 

 Ms. Teo Priru กรรมการผู้จัดการของ La Belle กล่าวว่า การเพ่ิมความสะดวกสบายในการซื้อขายให้แก่
ลูกค้า สามารถเพ่ิมจ านวนยอดขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่น าระบบ FX Mirror มา
ใช้ พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น ลูกค้าให้คะแนนถึง 9.2 คะแนนจาก 10 คะแนนเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าที่เป็นเจ้าสาวที่มาใช้บริการของร้าน ได้ชื่นชมร้านที่น าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้กระบวนการวางแผนการ
แต่งงานกลายเป็นเรื่องสนุก น่าดึงดูดใจ และเป็นความทรงจ าที่มีค่าน่าจดจ า 

 ส าหรับการจัดร้าน Ms. Teo Priru ได้ปรับมาจัดในแนวคาเฟ่ (Cafe) และมีพ้ืนที่ส าหรับให้ข้อมูลต่างๆ
ส าหรับพนักงาน ผู้ซื้อ ผู้รับจัดงานแต่งงาน หรือผู้สนใจทั่วไป  นอกจากนี้ มีการสร้างแผนธุรกิจขายปลีกผ่าน วิดิโอ 
สื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมทั้งมีการน าแอปพลิเคชั่น La Belle Wedding-
planning มาให้บริการเพ่ือให้ลูกค้าสามารถจองหรือเปลี่ยนการนัดหมาย หรือแม้กระทั่งตรวจสอบความคืบหน้า
ของงานที่สั่งท าได้ รวมถึงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของร้านฯสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากข้ึน 

บทวิเคราะห์ 

 การค้าปลีกในสิงคโปร์ในปัจจุบันจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้เข้ากับยุคดิจิทัล 
ซ่ึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมถึงการมีนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ช่วยสร้างรูปแบบใหม่ๆให้
ลูกค้าหันมานิยมซื้อ ทั้งนี้ หากการค้าปลีกในสิงคโปร์มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการค้าส่งและการ
น าเข้า ที่จะท าให้ผู้น าเข้าสั่งซื้อสินค้าจากไทยเพ่ิมข้ึน  

ข้อคิดเห็น 

 ร้านค้าปลีกในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นของเจ้าของคนเดียว จึงท าให้การด าเนินธุรกิจมีความจ ากัดอยู่ในวง
แคบ เนื่องจากเจ้าของร้านไม่สามารถจ้างพนักงานได้จ านวนมาก จึงท าให้การค้าปลีกเป็นการท้าทายเพ่ือสร้างจุด
แข็งและความสามารถในการลงทุนเพ่ือสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ดี การ
แพร่หลายของระบบการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การค้าปลีกใน
รูปแบบกายภาพค่อยๆปิดตัวไป เนื่องจากความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มา: The Straits Times 

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

   

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์   
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                                                                

ตุลาคม  2559 

Disclaimer : การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลน้ีไปใช้ 


