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          รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร ์

วันที่  29 ตลุาคม – 4 พฤศจิกายน 2559   
    

รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ 

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

การส่งเสริมสินค้าฮาลาลในสิงคโปร์  

หน่วยงาน/องค์กรในสิงคโปร์ให้การส่งเสริมสินค้าฮาลาลให้สามารถขยายตลาดเพ่ิมขึ้น โดยส่งเสริมให้มี
การสร้างศูนย์กลางธุรกิจสินค้าฮาลาลของโลกแห่งใหม่ในสิงคโปร์  การจ าหน่ายสินค้าฮาลาลออนไลน์ และการ
น าผู้ประกอบการ SMEs เปิดโลกทัศน์  โดยสรุป ดังนี้   

1 . Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry 
(SMCCI) ได้จัดงานกาล่าดิน
เนอร์เพ่ือการกุศลเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง 
SMCCI ซึ่ ง ได้รับเกียรติจาก 
Mr. Tharman Shanmugaratnam ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
เปิดงานฯ และในงานฯ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเกี่ยวกับแผนการ
ที่จะจัดสร้างศูนย์กลางธุรกิจสินค้าฮาลาลของโลกแห่งใหม่ใน
สิงคโปร์ ที่จะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าฮาลาลสามารถใช้

เครือข่ายธุรกิจร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การผลิต  และการจัดจ าหน่าย     โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
SMCCI ร่วมด้วย SPRING Singapore และ International Enterprise (IE) Singapore ส่งเสริมให้มีการส่งออก
สินค้าฮาลาลเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ JTC Corporation (www.jtc.gov.sg)  หน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่/สถานที่และโรงงาน
ส าหรับการท าธุรกิจในสิงคโปร์วางแผนในการจัดหาท าเลทีเ่หมาะสมในการสร้างศูนย์ดังกล่าว 

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพ่ิมเติมในเรื่องการกระจายและการส่งออกสินค้าฮาลาล  โดยให้
บริษัทสิงคโปร์มุ่งเน้นตลาดสินค้าฮาลาลนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหารฮาลาลของโลกที่มีมูลค่ากว่า   
1.1 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์   

บริษัทผลิตสินค้าฮาลาลของสิงคโปร์มีศักยภาพ สามารถขยายตลาดสู่
นานาชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการรับรองคุณภาพสินค้าฮาลาลจากสภาศาสนา
อิสลามสิงคโปร์ (Majlis Ugama Islam Singapura : MUIS)  ซึ่งได้รับความเชื่อถือ
จากผู้บริโภคทั่วโลก อีกทั้งกลุ่มประชากรชาวมุสลิมสิงคโปร์มีส่วนช่วยขยายตลาด
สินค้าฮาลาลทั้งชุมชนมุสลิมในประเทศและในตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
แอฟริกา จีน และไต้หวัน  

ในงานการกุศลครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ซึ่ง Mr. Zahidi Abdul Rahman ประธาน 
SMCCI กล่าวถึงข้อสังเกตในการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ที่ได้รับผลมาจากกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ต่อปีน้อย

Mr. Tharman Shanmugaratnam 
รองนายกรัฐมนตร ี(คนกลาง) ในพิธีเปิดงานฯ 
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กว่า 5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และมีการจ้างงานน้อยกว่า 20 อัตรา โดยที่บริษัทเหล่านี้ นับเป็นร้อยละ 70 ของ
สมาชิก SMCCI ซึ่งถึงแม้ว่า จะเป็นบริษัทขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมตัวกันแล้ว สามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตได้ 
นอกจากนี้ Mr. Zahidi ได้เน้นถึง รายได้จากการจัดงานแต่งงานของชาวมุสลิม ซึ่งในแต่ละปี สร้ างรายได้ทาง
ธุรกิจอย่างน้อย 59 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี  

ทั้งนี้  SMCCI ได้ประกาศรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นในงานฯ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  1) ผู้ประกอบการ
หญิงดีเด่นแห่งปี คือ Miss Samsiah Suliman บริษัท Jumain Sataysfaction สินค้าสะเต๊ะส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง แคนาดา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  2) ผู้ประกอบการดีเด่นแห่งปี  คือ กัปตัน 
Gibbrael Isaak  บริษัท Aero Speed Aviation ให้บริการน าเข้า -ส่ งออกทางอากาศแบบครบวงจร               
3)  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แห่งปี คือ Mr. Shamir Rahim จากผลงาน “VersaFleet” หลักบริหารและจัดการ 
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในธุรกิจ Start-up และ 4) ผู้ประกอบการกิตติมศักดิ์แห่งปี คือ Mr. Mustaq 
Ahmad ผู้ก่อตั้ง Mustafa Centre  

2. การจ าหน่ายสินค้าฮาลาลออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันกิจการธุรกิจด้านออนไลน์ที่เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่ม
ผู้บริโภคในสิงคโปร์ โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล ได้มีการเปิดตัวการค้าออนไลน์เวที
แรกในสิงคโปร์ ภายใต้ AladdinStreet.com.sg เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ผลิต/ผู้ค้า SMEs มีโอกาสแชะช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิม  

บริษัท Aladdin Group  ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคนส าคัญคือ Mr. Sheikh 
Muszaphar Shukor อยู่เบื้องหลัง อี-มาร์เก็ตเพลส มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้พิจารณาเปิด AlladinStreet.com.sg ใน

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีการค้าออนไลน์สินค้าฮาลาลแห่งแรก โดย
บริษัทฯท าการคัดเลือกผู้ผลิต/ผู้ค้า โดยเฉพาะ SMEs เข้าร่วมโดย
การเชิญเท่านั้น เพ่ือให้ใช้พ้ืนฐานออนไลน์ของบริษัทฯด าเนินการจ าหน่ายสินค้าฮาลาลที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ ฮาลาล โดยมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ 
อาหาร/เครื่องดื่ม ไปจนถึงเครื่องส าอางและเสื้อผ้า เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs สินค้าฮาลาลเข้าสู่ตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนอย่างดีทั้งฝ่ายผู้ขายและผู้ซื้อ 

 ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทที่ได้รับเชิญให้เข้าค้าปลีกออนไลน์ผ่าน AladdinStreet.com.sg เช่น 1) Tea 
Ideas ซึ่งแต่เดิมขายสินค้าผ่าน blogshop และ Road Show ต่างๆในซุปเปอร์มาเก็ต  ไม่มีสินค้าวางจ าหน่าย
บนชั้นในซุปเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากค่าเช่าและค่าจ้างแรงงานสูง   2)  Vielkaline บริษัทขายน้ าแร่อัลคาไลน์ ซ่ึง
การจ าหน่ายผ่าน อี-มาร์เก็ต จะช่วยให้เข้าสู่ตลาดฮาลาลขนาดใหญ่ เช่น แถบตะวันออกกลาง  

3. การน าผู้ประกอบการ SMEs เปิดโลกทัศน์  โดย The 
Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry 
(SCCCI) ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
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ให้ด าเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เช่น ในปี 2558  SCCCI ได้น าผู้ประกอบการ SMEs สิงคโปร์ไปเรียนรู้
รูปแบบธุรกิจและการบริหารระบบอี-คอมเมิร์ซที่กรุงปักกิ่งและเมืองเสิ่นเจิ้น ประเทศจีน และในเดือนตุลาคม 
2559  SCCI ได้จัดน าคณะฯเยือน Silicon Valley ในสหรัฐอเมริกา ให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสขยาย
ความร่วมมือทางธุรกิจ  นับเป็นการสร้างพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไป 

บทวิเคราะห์  

 ตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของโลกมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามจ านวนประชากรชาว
มุสลิมทั่วโลกที่เพ่ิมข้ึน โดยคาดว่าในปี 2568 ประชากรชาวมุสลิมจะมีสัดส่วน 30% ของประชากรโลก จะส่งผล
ให้ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย แม้ว่าสิงคโปร์เป็นตลาดขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพในการ
ด าเนินการในระบบอี-คอมเมิร์ซและการค้าออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดรายได้และขยายการส่งออกเพ่ิมขึ้น ซึ่งหาก
ไทยสามารถผลิตสินค้าฮาลาลและได้ใบรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสิงคโปร์ จะท าให้สินค้าฮาลาลจาก
ไทยสามารถส่งออกไปยังสิงคโปร์และประเทศมุสลิมอ่ืนๆได้  

ข้อคิดเห็น 

ปัจจุบันอี-คอมเมิร์ซเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมสินค้าฮาลาล ซี่งมุมมองของผู้ด าเนิน
ธุรกิจในสิงคโปร์ ไม่ใช่เพียงจะขายสินค้าให้แก่ชาวมุสลิมเท่านั้น สินค้าฮาลาลที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ ยัง
สามารถขายให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมอีกด้วย  ซึ่งจะท าให้(ผลิต/ผู้ค้าสิงคโปร์สามารถส่งออกไปยังตลาด
นานาชาติได้  ทั้งนี้ การที่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆให้การสนับสนุน นับเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะส่ งต่อให้การค้า
ขายประสบผลส าเร็จ กิจการออนไลน์ในสิงคโปร์จะมีช่องทางที่สดใส เนื่องจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจได้ระดับมาตรฐาน ท าให้มีความสะดวกในการเข้าถึงออนไลน์ อีกทั้ง ระบบการจ่ายเงินผ่านธนาคารมี
ความปลอดภัยและม่ันคง   

ที่มา : Straitstimes.com 

เศรษฐกิจสิงคโปร์ชะลอตัวลง แต่ยังไม่ถดถอย 

เมื่อวันอังคาร ที่  1 พฤศจิกายน 2559   นายลี  เซียน ลุง 
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์  กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
สิงคโปร์ในระหว่างการประชุมกับผู้น าสภาสหพันธ์แรงงานแห่งชาติ 
(National Trades Union Congress : NTUC) จ านวน 300 คน ณ ศูนย์ 
NTUC ทีM่arina Boulevard  โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจสิงคโปร์มีการชะลอ
ตัวลงแต่ยังไม่ถึงข้ันภาวะถดถอย การแก้ไขแบบฉุกเฉินไม่ใช่วิธีการที่ดี แต่
ควรใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการเติบโตในระยะยาว   นายกฯเน้นถึง
วิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อปี 2552 ซึ่งภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือ

ลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและป้องกันการตกงานได้ผลส าเร็จ แต่ขณะนี้ สิงคโปร์จ าเป็นต้องยกระดับและ
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ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถใหม่ๆที่จะท าให้
เศรษฐกิจสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสรรสร้างงานที่ดีไดเ้พ่ิมขึ้น  

โดยที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงและราคา
น้ ามันที่ผันแปร มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมน้ ามัน/ก๊าซและค่าเงิน รวมทั้งอุตสาหกรรมการเดินเรือ
ของสิงคโปร์  ทั้งนี้ นายลี เซียน ลุง กล่าวอย่างมั่นใจว่า หากความต้องการของโลกฟ้ืนตัวขึ้น เศรษฐกิจสิงคโปร์
สามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอนในอัตราเฉลี่ย 2-3%  ซึ่งเป็นอัตราทีฟ้ื่นตัวเร็วกว่าประเทศเศรษฐกิจอ่ืนๆที่
พัฒนาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะชะลอตัวลง แต่การบริการด้านต่างๆของ
ภาครัฐแก่ประชาชนยังคงเท่าเดิม ได้แก่  ด้าน Information and Communication Technology (ICT), 
การศึกษา  การรักษาสุขภาพและการบริการสังคม อีกทั้งสิงคโปร์ยังมีแผนการลงทุนและสร้างงาน โดยมี      
นักลงทุนรายส าคัญๆ อาทิ  GlaxoSmithKline ในด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  Kuehne+Nagel ในด้าน  
โลจิสติกส์  Evonik ในด้านพลังงานและเคมี   Google ในด้าน 
ICT  และ Applied Materials ในด้าน Precision Engineering 
โดยมีรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจต่างๆในการปรับเปลี่ยนและหาโอกาส
ที่ จะไปลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่ ง ใช้นโยบาย INDUSTRY 
TRANSFORMATION MAPS (ITMs) ที่ครอบคลุมร้อยละ 80 
ของเศรษฐกิจ  สามารถช่วยอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพ่ือให้ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ 
ทั้ งนี้  การใช้  INDUSTRY TRANSFORMATION MAPS (ITMs) 
ได้ประสบผลส าเร็จใน 3 กลุ่ม คือ Precision Engineering การ
ให้บริการอาหารและภาคการค้าปลีก  ให้เปลี่ยนเป็นระบบ
ดิจิทัลในด้านการผลิต โดยมีระบบแก้ไขปัญหาได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ท าให้เปิดตลาดใหม่และมีความสามารถแข่งขันในตลาดระดับโลกได้ 

ภาครัฐส่งเสริมให้บริษัทท้องถิ่นสามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างบริษัทที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะจาก International Enterprise (IE) Singapore และหน่วยงานส่งเสริมการค้า
อ่ืนๆ ได้แก่  Bee Cheng Hiang,  Wee Nam Kee Chicken Rice,  Mr Bean,  Ya Kun Kaya Toast และ 
Janice Wong Desserts อีกทั้งรัฐบาลยังช่วยยกระดับแรงงานผ่านโปรแกรม SkillsFuture ซึ่งให้การฝึกอบรม   

แก่พนักงานบริษัทเพ่ือพัฒนาความรู้ความช านาญ สร้างโอกาสให้บริษัทเติบโต ซึ่ง
รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปีส าหรับโปรแกรม 
SkillsFuture และรวมถึงโครงการใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
ภายในปี 2563  ใน  ขณะเดียวกันรัฐบาลร่วมกับ 
NTUC ช่วยเหลือพนักงาน โดยให้ความมั่นใจว่า 

พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากนายจ้าง รวมถึงความช่วยเหลือ 
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ด้านการฝึกอบรม การช่วยจัดหางานและความช่วยเหลือทางการเงินในระหว่างการเปลี่ยนงาน เป็นต้น อีกทั้ง
รัฐบาลยังเตรียมแรงงานเพ่ืออนาคตโดยจัดให้มีความรู้ความช านาญและทักษะพร้อมที่จะท างานในสาขาต่างๆ
ได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือสร้างให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและสามารถสร้างอัตรางานใหม่เพ่ิมขึ้น โดยการ
สนับสนุนจากรัฐบาลด้วยกลยุทธ์และแผนการเพ่ิมโปรแกรมและโครงสร้างต่างๆให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

ทั้งนี ้รฐับาลจะเพ่ิมเงินสนับสนุนโปรแกรมต่างๆสูงถึงร้อยละ 50 ภายใน 2 ปี ข้างหน้า  อีกทั้งมุ่งเน้นว่า  
หากประเทศอ่ืนๆสามารถประสบความส าเร็จได้ สิงคโปร์ก็สามารถประสบความส าเร็จได้เช่นเดียวกัน เนื่องจาก
มีทรัพยากรบุคคลเป็นส าคัญ และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือต่อกัน รวมถึงผู้น าสภาสหพันธ์แรงงานแห่งชาติเป็น
ปัจจัยหลักให้สิงคโปร์เดินหน้าต่อไปและประสบความส าเร็จอย่างดี 

บทวิเคราะห์ 

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตที่อ่อนตัวลง จึงส่งผลให้ทุกประเทศ รวมสิงคโปร์และไทยมี
เศรษฐกิจอ่อนตัวลงด้วย ซึ่งจากตัวเลขการส่งออกของสิงคโปร์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สิงคโปร์มีการ
น าเข้าจากแหล่งผลิตทั่วโลกลดลง ซึ่งรวมถึงการน าเข้าจากไทยลดลงด้วย  ทั้งนี้  ไทยอาจต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการผลิตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตลาดให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถในการแข่งขันกับ
ตลาดสิงคโปร์ 

ข้อคิดเห็น 

ในภาพรวม แนวโน้มเศรษฐกิจของสิงคโปร์คงชะลอตัวลงต่อไปจนถึงสิ้นปี 2559 อย่างไรก็ดี คาดว่า 
เศรษฐกิจสิงคโปร์จะมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง แต่คงไม่ถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  เนื่องจากสิงคโปร์
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันธุรกิจท้องถิ่นให้มีโอกาสขยายไปต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างรายได้มากขึ้น โดยให้ด าเนินการควบคู่ไปกับโครงสร้างของเศรษฐกิจในระยะยาวที่ต้องปรับให้มีนวัตกรรม
เพ่ิมขึ้น การผลิตด้วยระบบดิจิทัลเพ่ิมขึ้น และแรงงานมีความช านาญมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์มี
ความแข็งแกร่ง ในขณะที่เดินหน้าด้วยความตื่นตัวและระมัดระวัง  มุ่งเน้นสนับสนุน Small and Medium 
Enterprises (SMEs) เป็นส าคัญ เพ่ือสร้างให้ SMEs มีความสามารถในการแข่งขันส าหรับการเข้าสู่ตลาด
นานาชาติและมีนวัตกรรมสูง  

ที่มา : The Straits Times 
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พื้นที่ให้เช่าส าหรับส านักงานและการค้าปลีกในตลาดสิงคโปร์ 

 หน่วยงาน Urban 
Redevelopment 

Authority (URA) ซึ่ ง ท า
หน้าที่ในการวางผังเมืองสิงคโปร์และดูแลให้การใช้พ้ืนที่
ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด รายงานล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 
2559 แสดงถึง พ้ืนที่ส านักงานให้เช่าและพ้ืนที่ค้าปลีกใน
สิงคโปร์ มีอัตราว่างสูงถึง 10.4% และ 8.4% ตามล าดับ 
โดยในไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2559 พ้ืนที่
ว่างของการค้าปลีกทั่วสิงคโปร์มีอัตราเพ่ิมขึ้น 0.6% ไป
อยู่ที่ระดับ 8.4% ซึ่งนับเป็นอัตราที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมา

ตั้งแต่การจัดท าข้อมูลพื้นที่การค้าปลีก ที่รวมถึงธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม   ฟิตเนตและธุรกิจบันเทิง ตั้งแต่
ไตรมาสแรกของปี 2554 

 แม้ว่าพ้ืนที่ว่างการค้าปลีกมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราที่ลดลงในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงใน
ระดับ 1.5%  ซึ่งเป็นอัตราที่ดีกว่าในไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2559 ซึ่งลดลงถึง 3.9% และราคาค่า
เช่าพ้ืนที่ค้าปลีกลดต่ าลง 0.6% จากอัตราลดลง 3.1% ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 

 ส าหรับเจ้าของอาคารส านักงานต่างต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือที่จะหาผู้เช่าพ้ืนที่ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว ในขณะที่การเช่าพ้ืนที่อยู่ในขาลง และพ้ืนที่ส านักงานมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  อัตราการว่างของพ้ืนที่ส านักงานให้
เช่าเพ่ิมขึ้น 1.3% อยู่ที่ระดับ 10.4%  ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา  ถึงแม้ค่าเช่าพ้ืนที่จะลดลง 
1.1% ในไตรมาสที่ 3 แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าในไตรมาสที่ 2 ทีม่ีอัตราต่ าลงถึง 3.5% 

 URA รายงานว่า ราคาพ้ืนที่ส านักงานให้เช่ามีอัตราลดลง 0.4% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559  เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2  ปี 2559 ที่ลดลงถึง 1.5% โดยตั้งข้อสังเกตถึงพ้ืนที่ส านักงานให้เช่ามีพ้ืนที่ลดลง 5,000 ตาราง-
เมตร ในไตรมาสที่สาม ปี 2559  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2  ทีมี่พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 30,000 ตารางเมตร 

 ในส่วนของเจ้าของอสั งหาริมทรัพย์ เ พ่ือเชิงพาณิชย์  
ในขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจการค้าปลีก
ซบเซาลง  เพราะการค้าปลีกแบบหน้าร้านจะต้องแข่งขันกับ
การค้าปลีก E-commerce ซ่ึงมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 

 JLL Singapore (Jones Lang Lasalle 
Property Consultants Pte Ltd ) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ ท าการส ารวจ

อาคารส านักงาน Robinson Square ในย่านธุรกิจของ
สิงคโปร ์

 

ย่านธุรกิจ Marina Bay ของสิงคโปร์ 
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ตลาดผู้ค้าปลีก ซึ่งส่วนใหญ่จะหันไปสู่การค้าออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเปิดร้านหรือการขยายกิจการ
โดยใช้พื้นที่หน้าร้านนั้น มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ท าให้ผู้ค้าปลีกประสบปัญหา ได้ก าไรไม่คุ้มต้นทุน 

 อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในสิงคโปร์ อาทิ   
Guoco Tower ในเขต Tanjong Pagar ซึ่งถึงแม้ว่า อาคารนี้มีสัญญา
เช่าที่มั่นคง แต่ให้สังเกตว่า ผู้เช่ายังไม่ย้ายเข้ามาด าเนินกิจการ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลง 

 

บทวิเคราะห ์

 การที่พ้ืนที่ว่างให้เช่าส าหรับส านักงานและเพ่ือการค้าปลีกในสิงคโปร์มีอัตราเพ่ิมขึ้นนั้น สืบเนื่องจาก
เศรษฐกิจในสิงคโปร์ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนตัวลง ซ่ึงส่งผลให้การค้าภายในประเทศประสบปัญหา 
อีกท้ัง ผู้บริโภคในประเทศระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างมาก เพราะยังไม่ม่ันใจว่า เมื่อใดเศรษฐกิจ
จะขยายตัวเพ่ิมในอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนี ้ บริษัทต่างๆมีการปลดพนักงาน เนื่องจากไม่สามารถท าก าไรได้
เพียงพอ ปัจจัยต่างๆทีเ่กี่ยวข้องต่างๆส่งผลให้การค้าอยู่ในภาวะที่ลดลง ท าให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยประสบปัญหาใน
ด้านค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ค้าปลีกบางรายจึงต้องหันไปเลือกการค้าทางออนไลน์แทนการ
เช่าพ้ืนที่หน้าร้าน เช่น การขายของออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์เช่น Lazada, Alibaba เป็นต้น  ทั้งนี้ สภาวะเช่นนี้คง
เกิดในตลาดประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในสิงคโปร์  

 ในภาพรวมหากการค้าปลีกไม่เดินหน้า จะท าให้การค้าส่งชะลอตัว ส่งผลถึงผู้น าเข้าไม่สามารถน าเข้า
สินค้าได้ในปริมาณมาก แม้ว่า ภาครัฐจะส่งเสริมการค้าปลีกในประเทศ โดยให้มี Great Singapore Sale (GSS) 
เพ่ือเชิญชวนผู้บริโภคในประเทศและนักท่องเที่ยวให้จับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น แต่โปรแกรมนี้ ยังไม่สามารถช่วย
การค้าปลีกได้อย่างใด 

 ข้อคิดเห็น 

 ถึงแม้ว่าในอนาคตเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวขึ้น แต่อัตราการเช่าอาคารส านักงานและพ้ืนที่ค้าปลีกอาจจะ
ยังคงไม่ฟ้ืนตัวตาม เนื่องจากผู้ที่ต้องการหาที่เช่าต้องค านึงถึงด้านอ่ืนๆอีก เช่น ท าเลที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟ หรือใจ
กลางเมือง ดังนั้น คาดว่า ตลาดการเช่าพื้นที่เพ่ือการพาณิชย์จะอยู่ในมือผู้ค้าปลีกที่สามารถต่อรองได้   อย่างไร
ก็ตาม ผู้ค้าปลีกรายย่อยคงหันไปท าการค้าทางออนไลน์เพ่ือให้ได้ผลก าไรและให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างต่อเนื่อง  

ที่มา : The Straits Times  

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

  

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์   
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                                                           

พฤศจิกายน  2559 

Disclaimer : การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลน้ีไปใช้ 


