ข่าวเด่นประจาสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 10-16 มิถุนายน 2560
บริษัทก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษาสิงคโปร์ต้องขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง เป็นผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์
อ่ อ นตั ว ลงตามไปด้ ว ย ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมาก คือ ธุรกิจการก่อสร้าง
ซึ่งมีการลดลงในช่ว ง 2-3 ปีที่ผ่ านมา
และในช่วงไตรมาสแรก ปี 2560 หดตัว
1.4% เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งของ
ภาคเอกชนที่อ่อนตัวต่อเนื่อง นับเป็น
เหตุผลที่ทาให้บริษัทก่อสร้างและบริษัท
ที่ปรึกษาสิงคโปร์ต้องขยายธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อให้บริษัทมีความอยู่รอด ซึ่ง
หน่วยงาน BCA (Building and Construction Authority) ของสิงคโปร์ ได้
ให้การส่งเสริม โดยบริษัทก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษาได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ในปี 2558 ได้รับสัญญา
โครงการต่างๆ มีปริมาณเป็น 2 เท่าของปี 2557 ซึ่งในภาพรวม บริษัทก่อสร้างและบริษั ทที่ปรึกษา ได้รับ
สัญญาก่อสร้างในปี 2558 จานวน 594 โครงการ มากกว่า 289 โครงการในปี 2557
ในปี 2558 บริษัทก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษามีจานวนมากกว่า 1,400 ราย ซึ่ง BCA ทาการสารวจ
พบว่า บริษัทที่ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศเป็นบริษัทก่อสร้าง 38 ราย และบริษัทที่ปรึก ษา 62 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ที่มีบริษัทก่อสร้าง 22 ราย และบริษัทที่ปรึกษา 26 ราย
บริ ษัทหนึ่ งในกลุ่มที่ขยายการค้าสู่ต่างประเทศ คือ LKH Fire Engineering ซึ่ง ในปี 2558 ดาเนิน
โครงการในมาเลเซีย จานวน 3-4 โครงการ อีกทั้งได้ขยายธุรกิจไปยังเมียนมาร์เมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง
ได้รับสัญญาครั้งแรกใน 2 เดือนต่อมา Mr. Liew Kim Hoe, Founder LKH Fire Engineering เมื่อปี 2553
กล่าวว่า การร่วมคณะเดินทางไปต่างประเทศกับ BCA สามารถที่จะช่วย
ขยายการเติบโตของบริษัท โดยที่ตลาด พัฒนาใหม่ เช่น เมียนมาร์ จะให้
โอกาสอย่างมาก
BCA กล่าวว่า จากการสารวจ พบว่า โครงการในต่างประเทศ ส่วน
ใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการซ่อมสร้างบารุงและงานตกแต่งภายใน
สถานที่ รวมถึงงานการก่อสร้างที่พักอาศัยและโรงพยาบาล โดยมูลค่าการ
ก่อสร้างที่ได้มาจากตลาดต่างประเทศในปี 2558 ประมาณ 1.74 พันล้าน
เหรียญสิงคโปร์ ตลาดต่างประเทศต่างๆ รวมถึง เมียนมาร์ อินเดีย มาเลเซีย
ไทย อินโดนีเซียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ถึงแม้ว่าจะมีจานวนโครงการที่
ได้จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่มูลค่ารวมของโครงการในต่างประเทศ
ยังคงเท่าๆ กับในปี 2557 แสดงถึงว่า โครงการที่ได้ในปี 2558 ส่วนใหญ่
เป็นโครงการขนาดเล็กกว่าในปี 2557
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สาหรับบริษัทที่ปรึกษา ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตในจีน อินเดีย และ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ สาขาที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ค าปรึ ก ษา 4 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ สถาปั ต ยกรรม
(Architectural) โครงสร้ า งการโยธา (Civil 7
Structural) การออกแบบเครื่ อ งกลและไฟฟ้ า
(Mechanical and Electrical Engineering
Designs) และ การวางแผนแม่บท (Master Planning)
การเพิ่มขึ้น ในการบริ การของบริ ษั ทที่ปรึก ษา แสดงให้ เห็ นถึงความต้องการที่เปลี่ ยนไปในตลาด
นานาชาติ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาสิงคโปร์ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของตลาดนานาชาติ และ
ทาให้บริษัทอยู่ในฐานะที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
BCA กล่ าวว่า การบริ การด้านใหม่ๆ รวมถึง การศึกษาความเป็น ไปได้ และการฝึ กอบรมการให้
คาปรึกษา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7% ของโครงการที่ปรึกษาต่างประเทศในปี 2558
Ms. Angelene Chan, Chief Executive, DP Architects (DPA) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์
จากการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก อีกทั้งทาให้บริษัทได้รับความรู้ที่สามารถนามาให้เป็นผลต่อการขยายตัวของ
บริษัทฯ โดยให้บริการลูกค้าใน 70 ประเทศ รวมถึง จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ บริเทน และประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านสาขาของบริษัทฯ 17 แห่งทั่วโลก ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 รายได้มาจากต่างประเทศ
70% และอีก 30% จากสิงคโปร์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษาให้มีจานวนเพิ่มมากข้นในการขยายตัว
ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ BCA ได้ให้การสนับสนุนและบริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดคณะผู้แทนการค้าไป
ต่างประเทศ การจัดสัมมนาให้ข้อมูลเชิงลึก และช่วยในการจับคู่ธุรกิจการค้าอีกด้วย
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต.
สิ ง คโปร์ เ ป็ น ประเทศที่ มี พื้ น ที่จ ากั ด และมี ก ารก่ อ สร้า งเพิ่ ม ขึ้ นเรื่อ ยๆ จนใกล้ จ ะถึ ง จุ ดอิ่ มตัว แล้ ว
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของสิงคโปร์หดตัวลง เพราะการก่ อสร้างในภาคเอกชนลดลง ส่วนภาครัฐ จาเป็นต้อง
ช่วยให้การก่อสร้างในภาครัฐมีการเจริญเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศจึง
เป็นตัวเลือกสาคัญที่สามารถสร้างให้บริษัทสิงคโปร์มีการขยายธุรกิจและสร้างรายได้ให้บริษัทฯ และนอกจาก
จะเป็นการส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ยังเป็นการสร้างโอกาสแก่ผู้ส่งออกไทยที่สามารถ
ส่งออกสินค้าเพื่อการก่อสร้างให้บริษัทสิงคโปร์ในปริมาณมากได้อีกด้วย
ธุรกิจการก่อสร้างในไทยซึ่งจาเป็นต้องได้รับแรงหนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดัน SMEs ก่อสร้างให้มีความ
สดใส ทั้งในกลุ่มการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าในช่วง 2-3
ปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในไทยมีการชะลอตัวลง ส่งผลทาให้ภาคเอกชนมีการปรับตัวชะลอแผนการลงทุน
ในโครงการใหม่ๆ ออกไปก็ตาม แต่ทิศทางของการก่อสร้างในปี 2560 น่าจะมีการเติบโตในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุนของภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลยังคงให้ความสาคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งจะส่งดีต่อบริษัท
ก่อสร้างในกลุ่มที่รับงานก่อสร้างโครงการภาครัฐ ที่จะส่งโอกาสต่อไปถึงการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล
สาหรับงานก่อสร้าง รวมถึงสายไปและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
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ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทไทยกับสิงคโปร์ เพื่อขยายธุรกิจ ก่อสร้างในไทยที่
เป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟทางคู่
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น อีก
ทั้งการขยายธุร กิ จร่ว มกัน ไปยั ง นานาชาติ เพื่ อ
สร้างการเติบโตให้แก่บริษัท
อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ก่ อ สร้ า งคงจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ปัญหาในเรื่องต้นทุน ทางธุรกิจที่จะปรับตัวสูงขึ้น
ในปี 2560 ทั้งที่เป็นค่าจ้างแรงงานสู งขึ้น ราคาพลั งงานโลกปรับเพิ่ม ขึ้ น
ราคาสินค้ากลุ่มโลหะมีความผันผวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าขนส่งที่จะปรับสูงขึ้น เป็นต้น ดังนั้น การ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจก่อสร้าง จาเป็นต้องปรับตัวไว เพื่อให้ได้เปรียบ
อาทิ ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มของโลกดิจิทัล การใช้แอพพลิเคชั่นเข้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การติดตามข่าวสารเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ
ที่มา : BCA, The Straits Times

สิงคโปร์ต้องแข่งขันเพื่อคงความเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยอดนิยม
ง

ข้อมูลจาก Medical Tourism Index ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ณ Asia Pacific
Healthcare and Medical Tourism Summit ในบาหลี ได้จัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นจุดท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ยอดนิยม โดยอยู่ในอันดับที่น่าสนใจที่สุด
ในบรรดา 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะใน
ด้าน “ประสบการณ์ของผู้ป่วย” แต่สิงคโปร์ด้อยใน
ด้านที่มีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้ง ชี้ให้เห็นว่า สิงคโปร์มี
ชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีทันสมัยและความชานาญด้าน
การแพทย์ชั้นนา ซึง่ ทาให้สิงคโปร์เป็นที่นิยม แต่
จาเป็นต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อคง
ความยอดนิยมไว้
ที่มาภาพ : www.anaya.com.sg
ในการเปรียบเทียบการดึงดูดความสนใจจากประสบการณ์ผู้ป่วยในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ซึ่งมีระดับเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2558-2560 และในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลยังคงอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่าและความพร้อมในการดูแลที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้าน
การแพทย์ออกจากสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยภายในประเทศประสงค์ที่จะได้รับการรักษา
อีกด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวด้านการแพทย์ด้วย อาทิ การให้
ความสะดวกการตรวจตนเข้าเมืองที่รวดเร็วและบริการเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าที่สนามบิน
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โรงพยาบาลเอกชนในสิงคโปร์จะสร้างความโดดเด่นให้ลูกค้าเข้ามารับบริการ โดยมีการสร้างประสบ
การณ์ที่หรูหราให้กับผู้ป่วย เช่น โรงพยาบาล Farrer Park บริการแก่ผู้ป่วยให้สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ที่ข้าง
เตียงภายใน 30 นาที และจัดอาหารจากโรงแรมห้าดาว One Farrer Hotel & Spa รวมถึง
ให้บริการสปา ส่วน โรงพยาบาลอื่นๆ ปรับเปลี่ยนและหันไปลงทุนโครงการใน
ต่างประเทศ เช่น Thomson Medical กาลังสร้างศูนย์การดูแลสุขภาพ 11
เฮกตาร์ (110,000 ตารางเมตร) ที่ Causeway โดยที่
Thomson Medical มีสาขาอยู่ ในมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยแล้ว
Dr. Vincent Chia, Founder, Asian Healthcare Solutions และอดีต Chief
Executive ณ โรงพยาบาล Gleneagles ในสิงคโปร์ กล่าวว่า นับเป็นโชคดีของสิงคโปร์ที่ยังคงเป็นประเทศ
ทางเลือกที่ได้รับความนิยมระดับสูงในภูมิภาค สาหรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะได้รับการบริการดูแลเป็นอย่างดีใน
ระดับมาตรฐานโลกโดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยาใหม่ๆ สาหรับโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น
โรคมะเร็ง ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสิงคโปร์อย่างรวดเร็ว
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในปัจจุบัน ไม่ได้แสวงหาการรักษาเฉพาะเมื่อเวลาล้มป่วยเท่านั้น แนว
โน้มในขณะนี้ คือ การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่กาลังมองหาการรักษาป้องกันของโรคที่เกี่ยว
ข้องกับวิถีชีวิต ซึง่ Dr. Melvin Look, Director, PanAsia Surgery Group กล่าวว่า ผู้ปว่ ยอาจมารักษา โรคที่
เกี่ยวกับลาไส้ (colonoscopy) แต่เพิ่มวันอยู่ในสิงคโปร์มากขึ้น เพื่อการช้อปปิ้งและการเที่ยวชมสถานที่
นอกจากนี้ ยังมีความต้องการบริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นห้องที่รู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมมากกว่าโรงพยาบาล หรือ
แพทย์ที่พูดภาษาของผู้ป่วยได้ ซึ่งเป็นการรักษาที่มีมูลค่าเพิ่ม
Mr. Soo Siew Keong, STB Director of Trade Engagement and Market Access กล่าวว่า
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา STB ได้ทางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเอกชน เพื่อขยายการ
เข้าถึงตลาดเป้าหมายหลักๆ ซึง่ ผู้ให้บริการเหล่านี้ ในปัจจุบันอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้นาในการผลักดันการเติบโต
ของอุตสาหกรรม โดยที่ลูกค้าดั้งเดิมของสิงคโปร์ส่วนใหญ่มาจากบรูไน มาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ในอนาคต
อาจมุ่งเน้นลูกค้าจากตลาดบังคลาเทศ เมียนมาร์ อินเดียและจีนแทน
หน่วยงานสิงคโปร์ Singapore Tourism Board (STB) แสดงถึง รายรับจากการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ในปี 2556 (2013) ลดลงเป็น 832 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2555 (2012) ที่มี
มูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ และในปี 2014 มีมูลค่า 994 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2015 STB
ไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นจาก สคต.
สิงคโปร์อาจยังอยู่ในกลุ่มชั้นนาในด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ แต่ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคเป็นคู่แข่งขันอย่างสาคัญและอาจจะนาหน้าสิงคโปร์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีต้นทุนต่าและความพร้อม
ในการดูแลที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงมีบุคลากรชานาญการและความใส่ใจการทางานในการให้บริการ
การที่สิงคโปร์จะสามารถคงความเป็นหนึ่งไว้ได้ คงต้องมองไกลไปกว่าการให้บริการแบบเฉียบพลัน ให้
มีการบริการในด้านการตรวจสอบเป็นประจา รวมถึงการฟื้นฟูและการสร้างสมรรถภาพสุขภาพ ทั้งนี้ อุปสรรค
สาคัญของสิงคโปร์ คือ ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีความสะดวกสบาย ทันสมัยและ
รวดเร็วก็ตาม
ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น จากการจัดอันดับของ The
International Healthcare Research Center (IHRC) จัดให้ไทยติดอันดับที่ 6 ของโลก และเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ต้องการรักษาพยาบาลในราคาที่ถูกกว่าและต้องการคุณภาพการ
รักษาพยาบาลที่ดีกว่า อย่างไรก็ดี แม้ว่าไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพหลัก
ของเอเชีย แต่ทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียมีนโยบายผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพด้วย
เช่นกัน ดังนั้น ไทยจาเป็นต้องจัดให้บุคลากรทางการแพทย์และการท่องเที่ยวให้รักษามาตรฐานในการบริการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งเพิ่มความเชี่ยวชาญการรักษาโรคเฉพาะ
ทางมากขึ้น รวมถึงด้านศัลยกรรม เพื่อขยายฐานลูกค้า เพื่อสัดส่วนตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้ไทย
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้
ที่มา : Singapore Tourism Board (STB), The Business Times

สิงคโปร์มุ่งหวังขยายการเติบโตในทวีปแอฟริกา

ประเทศในทวีปแอฟริกาถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากร 1.2 พันล้านคน โดยมีกลุ่มเยาวชนอายุ
เฉลี่ย 19.5 ปี ที่จะสร้างโอกาสสาคัญให้สิงคโปร์สามารถขยายการเติบโตในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเงิน การขนส่ง การค้าขาย และการบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวที่เข้าสู่กระบวนการใช้จ่ายทาง
เศรษฐกิจในเรื่องของครอบครัว การบริโภค การศึกษา/การดูแลสุขภาพและอาหาร ซึ่งจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ทั่วทั้งทวีปแอฟริกา
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เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Mr. Tharman Shanmugaratnam และ Mr. Teo Chee
Hean รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ได้เดินทางเยือนทวีปแอฟริกา เพื่อเยี่ยมคารวะผู้นา
รัฐบาล นอกเหนือจากภารกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่ง Mr. Tharman เยือนแอฟริกาใต้และ
มอริเชียส (Mauritius) ส่วน Mr. Teo เยือนเอธิโอเปีย (Ethiopia) และแอฟริกาใต้
Mr. Robert MacPherson, Junior Partner, Reciprocus International (บริษัท
ให้คาปรึกษาด้านการลงทุนทั่วโลก) และมีตาแหน่งนักวิจัยที่ NTU-SBF Center for African Studies กล่าวว่า
ในขณะนี้สิงคโปร์ต้องการขยายฐานการค้าโดยการกระจายการเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ หลังจากที่ประเทศ
ทางตะวันตกมีนโยบายปกป้องสินค้าของประเทศตนและกีดกันสินค้าของประเทศอื่น นอกจากนี้ Mr. Robert
กล่าวเสริมว่า สิงคโปร์อยู่ในฐานะที่ไม่พึงเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลก เพราะในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสิงคโปร์
ควรหันไปร่วมลงทุนในทวีปแอฟริกาเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นไปตามแนวทางข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรื่อง
เศรษฐกิจในอนาคต (CFE) โดยการบุกสู่ตลาดพัฒนาใหม่ในทวีปแอฟริกาที่เหมาะสมกับกรอบเศรษฐกิจของ
สิงคโปร์ แม้ว่า การทาการค้ากับแอฟริกานั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากแอฟริกาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
อย่ า งไรก็ ดี Mr. G Jayakrishnan ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก า International
Enterprise Singapore (IE Singapore) กล่ า วว่ า แอฟริ ก าก าลั ง เติ บ โตและพั ฒ นาอย่ า ง
รวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่า ภูมิภาคแห่งนี้จะมีการเติบโตร้อยละ 4.5 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป็น
อัตราที่เร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ นอกเอเชีย
หน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ IE Singapore ได้ทางานในภูมิภาคนี้ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยเริ่มในปี
2556 จัดตั้งสานักงานสาขา 2 แห่ง ใน Johannesburg (แอฟริกาใต้) และ Accra (กานา) ส่งผลให้นักธุรกิจ
สิงคโปร์สามารถเจาะตลาดแอฟริกา ซึ่งในขณะนี้ระดับการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก หากสิงคโปร์เข้าไปเริ่มต้น
ก่อนประเทศอื่นๆ จะส่งผลให้มีโอกาสสูงในการครองตลาดในแอฟริกา ทั้งนี้ การค้าระหว่างสิงคโปร์กับแอฟริกา
เติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าถึง 11.5 พันล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์
ในปัจจุบัน บริษัทสิงคโปร์เข้าไปทาธุรกิจในแอฟริการมีจานวน 50 ราย (ข้อมูลจาก IE Singapore)
จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งบริษัทสิงคโปร์เริ่มหันมาสนใจ
และหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ โดยขอให้ IE Singapore ช่วยให้ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างของตลาด และสามารถเลือกคู่ค้าได้ถูกต้อง พร้อมทาธุรกิจตามกฎระเบียบ
ในระดับรัฐบาล เริ่มมีการประสานตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากขึ้น โดย
เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคมปี 2559 สิ ง คโปร์ ไ ด้ ล งนามในข้ อ ตกลง ดั ง นี้ 1) ข้ อ ตกลงเพื่ อ
หลี ก เลี่ ย งภาษี ซั บ ซ้ อ น (Double Taxation Avoidance Agreements : DTA) กั บ
เอธิโอเปีย 2) สนธิสัญญาการลงทุนกับโมซัมบิก และ 3) ข้อตกลงการให้บริการทาง
อากาศกับไนจีเรีย นอกจากนี้ เมื่อ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ สิงคโปร์ตกลงที่จะเริ่มเจรจา
DTA กับยูกันดา ทั้งนี้ ในภาพรวม สิงคโปร์ได้ลงนามในสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคี 7 ฉบับ ข้อตกลงเพื่อ
หลีกเลี่ยงภาษาซับซ้อน (DTAs) 8 ฉบับ และข้อตกลงการให้บริการทางอากาศกว่า 20 ฉบับกับประเทศใน
แอฟริกา อีกทั้ง ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทาข้อตกลงการค้าเสรี นับเป็นสัญญาณที่ดีของสิงคโปร์ที่แสดงให้
ประเทศในแอฟริกาเข้าใจถึงความสนใจและใส่ใจในการสร้างความสัมพันธ์และความเป็นคู่ค้าระหว่างกัน ทาให้
สิงคโปร์มีชื่อเสียงในหมู่ประเทศในแอฟริกาเพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีของสิงคโปร์นั้น ตรงกับความต้องการของประเทศใน
แอฟริกา เช่น การแก้ปัญหาสภาวะเมือง อย่างไรก็ดี แอฟริกามีอุปสรรคหลายประการที่จะฉุดการเติบโตของ
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการที่ มี พื้ น ที่ ม าก ดั ง นั้ น การเข้ า ไปลงทุ น ของสิ ง คโปร์ จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพึ่ ง พา
ความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลที่ไม่สามารถแยกออกจากธุรกิจได้
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต.
ประเทศสิ งคโปร์ เป็ น ประเทศขนาดเล็ ก แต่มีระบบการบริห ารจัดการและ
ดาเนินงานที่ดีมีศักยภาพ อีกทั้งรัฐบาลส่งเสริมให้บริษัทสิงคโปร์ขยายการค้าไปยังตลาด
พัฒนาใหม่ เช่น ประเทศในแอฟริกา เพื่อให้สามารถเพิ่ม การเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจ
สิงคโปร์ในส่วนรวม ซึ่งแอฟริกาถือได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ประเทศส่วนใหญ่ยังเข้า
ไม่ถึง การตัดสินใจของรัฐบาลสิงคโปร์ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้แ ก่บริษัท
ต่างๆ กล้าที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกา แม้ว่า ในช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร เนื่องจากประเทศใน
แอฟริกามีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี ประเทศในแอฟริกามีความเชื่อมั่นในรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญที่ส่งเสริมให้การค้าระหว่างสิงคโปร์กับแอฟริกามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้ง IE Singapore จัดสัมมนา
เรื่อง Africa-Singapore Business Forum เป็นประจาทุกปี เพื่อให้บริษัทสิงคโปร์เจาะตลาดแอฟริกา
การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์กับแอฟริกา ที่มีประเทศถึง 54 ประเทศ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.5
ของการค้ารวมของสิงคโปร์ นับเป็นอัตราต่าถ้าเทียบกับการค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์กับสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 8 และ 28 ตามลาดับ (ของการค้ารวมของสิงคโปร์) แต่แอฟริกาเป็นตลาด
ที่เต็มไปด้วยโอกาส โดยเฉพาะในสาขาที่สิงคโปร์มีความชานาญ อาทิ การสร้า งโครงสร้างพื้นฐาน การจัดผัง
เมือง การสร้างที่พักอาศัย การศึกษา การค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภคและเกษตร
ในส่วนของประเทศไทย อาจได้รับผลกระทบที่สัดส่วนการลงทุนของสิงคโปร์ไปยังไทย อาจลดลง
เนื่องจากสิงคโปร์หันไปลงทุนในแอฟริกาแทน อย่างไรก็ดี ในอีกมุมมองหนึ่ง นั บเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ไทย
ที่จะใช้สิงคโปร์เป็น Spring Board หรือ Gateway แก่บริษัทไทยให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดแอฟริกา เนื่องจาก
สิงคโปร์ด้อยในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าต่างๆ ต้องพึ่งพาการนาเข้าจากแหล่งผลิตนานาชาติ รวมถึงไทย
ซึ่งบริษัทสิงคโปร์ต้องนาเข้าเพื่อการส่งออกต่อ (Re-export) ต่อไป
ที่มา: Businesstimes.com.sg/ 6 มิถุนายน 2560
สิงคโปร์ติดอันดับที่ 24 ค่าครองชีพของชาวต่างชาติแพงที่สุดในโลก



ECA International บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ ได้ ท า
การส ารวจระดั บ ค่ า ครองชี พ (Cost of Living)
ของชาวต่างชาติ (Expats) ในเมือง/ประเทศต่างๆ
460 แห่ง ซึ่งในปี 2560 ได้จัดให้สิงคโปร์อยู่อันดับ
ที่ 24 ของเมืองที่มีค่าครองชีพสาหรับชาวต่างชาติ
แพงที่สุดในโลก โดยลดลงจากอันดับที่ 18 เมื่อปี
2559 และเป็นรองจากประเทศสาคัญๆ ในเอเชีย
ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว และโซล
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การที่สิงคโปร์ได้รับอันดับที่ 24 นับเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์หลุดออกมาจาก 20 ลาดับแรกของเมืองที่ค่า
ครองชีพสาหรับชาวต่างชาติแพงที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปี 2557 (2014) ทั้งนี้ การจัดทาการสารวจมาจากข้อมูล
หลายประการ อาทิ การบริโภคสินค้าและบริการประจาวัน รวมถึงอาหาร
เครื่องใช้ในครัวเรือน การบริการทั่วไปและสิ่งจาเป็นต่างๆ แต่ไม่รวมค่า
เช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าซือ้ รถยนต์ และค่าเล่าเรียน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าลาดับที่สิงคโปร์ได้รับ
จะลดต่ าลง แต่ ร าคาของสิ น ค้ า และ
บริการได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา เมื่อ
คิ ด เป็ น เงิ น สกุ ล ดอลล่ า ร์ สิ ง คโปร์ ซึ่ ง
ECA International ก ล่ า ว ว่ า ก า ร
เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง กล่ า วมี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อัตราค่าเงินต่างชาติ เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบอัตราแลกเปลี่ยน
แล้ ว เงิ น ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ มี ค่ า อ่ อ นตั ว ลง ซึ่ ง Mr. Lee Quane
ผู้อานวยการภูมิภาค กล่าวว่า ในขณะที่เงินดอลลาร์สิงคโปร์อ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับหลายสกุลเงินในช่วงปีที่ผ่านมา ทาให้ค่าครองชีพในสิงคโปร์ถูกลง
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ส าหรั บเมืองที่ค่ าครองชี พสู งที่สุ ดในโลกส าหรับชาวต่ างชาติ คื อ
เมืองลูอันดา (Luanda) เมืองหลวงของประเทศแองโกลา เนื่องจากสกุลเงิน
แองโกลามีค่าสูงเกินไป ทาให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย รองลงมาในกลุ่ม
10 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง เมืองซูริช (Zurich) เจนีวา (Geneva) บาเซิล
(Basel) และกรุ งเบอร์ น (Bern) โตเกียว โซล การากัส (Garagus - เมือง
หลวงของประเทศเวเนซุเอลา) และคาร์ทูม (Khartoum – ในประเทศซูดาน)
ECA International พบว่า ความผันผวนของค่าเงินสกุลต่างๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัด ลาดับ
เมือง โดยเห็นได้จากการที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และกรุงลอนดอนตกลาดับลง เนื่องจากเงินริงกิตอ่อนค่าลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ลาดับของกรุงกัวลาลัมเปอร์ลดลงจากปีก่อน มาอยู่ลาดับที่ 212 ในขณะที่กรุงลอนดอนลดลงอยู่
ที่ลาดับ 132 หลังจากที่เงินปอนด์ของอังกฤษอ่อนค่า ผลโหวตของประชามติ Brexit เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่าน
มา รายงานระบุ ว่า ขณะนี้ เงิน ปอนด์ อ่อนค่า ลงกว่าคู่แข่งประเทศอื่นๆ ในยุโ รป เช่น ปารีส เบอร์ลิ นและ
บรัสเซลส์
สาหรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การจัดอันดับในปี 2560 ซึ่งสิงคโปร์ยังคงเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพง
ที่สุดเป็นลาดับที่ 10 (เป็นอันดับเดียวกันในปี 2559) โดยเมืองที่อยู่ใน 5 อันดับแรก คือ ฮ่องกง โตเกียว โซล
เซี่ยงไฮ้ และโยโกฮาม่า ทั้งนี้ เมือง Kaohsiung ในไต้หวัน มีอัตราที่สูงขึ้นมากที่สุดในบรรดาภูมิภาคนี้ จากเดิม
ในปี 2559 ได้รับอันดับที่ 31 เปลี่ยนเป็นอันดับที่ 18 ในปี 2560 เนื่องจากการแข็งค่าของเงิน New Taiwan
Dollar ส่วนเมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็น เมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในเอเชียแปซิฟิก คือ เมืองอูลานบาตอร์
(Ulaanbaatar) ในมองโกเลีย ตามด้วยเมืองในประเทศมาเลเซียและเมียนมาร์







~9~

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับของ Economist Intelligent Unit (EIU) หน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจชั้นนา
ของโลก จัดอันดับ 10 เมืองค่าครองชีพแพงสุดในโลกปี 2560 ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
โตเกียว (ญี่ปุ่น) โอซาก้า (ญี่ปุ่น) โซล (เกาหลีใต้) เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) ปารีส (ฝรั่งเศส) นิวยอร์ก (สหรัฐฯ)
และ โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) ส่วนเมืองที่มีค่าครองชีพถูกสุดในโลก ได้แก่ อัลมาดี (คาซัคสถาน)
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต.
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ทาให้ค่าเงินบางประเทศอ่อนค่าลง เป็นผลให้ค่าครองชีพในประเทศ
นั้นถูกลงในสายตาของชาวต่างชาติ ส่งผลให้ชาวต่างชาติ เคลื่ อนย้ายเข้ า ไป
ทางานในประเทศเหล่านั้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า ค่าครองชีพในสิงคโปร์
จะมีอัตราที่สู งกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค แต่ปัจจัยหลัก ที่ชาวต่างชาติจ ะ
เลื อ กเข้ า ไปพ านั ก อาศั ย ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ค่ า
ครองชีพ และสั ญญาการทางานเท่า นั้น แต่
จาเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยหลักอื่นๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่
ทันสมัย เสถียรภาพทางการเมือง การเดินทางสะดวกสบาย การคมนาคม
สาธารณะแข็งแกร่ง การโทรคมนาคมและสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และความปลอดภัย อีกด้วย ซึ่ง
สิงคโปร์จะได้เปรียบ เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ครบถ้วน
ทั้งนี้ การที่อันดับค่าครองชีพของสิงคโปร์ลดลงในปี 2560 จะช่วยให้สามารถดึงดูดบุคลากรต่างชาติที่
มีศักยภาพเข้ามาในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตัวแทนหรือผู้บริหารจากบริษัทแม่ เข้ามาทางานที่สานักงาน
สาขาในสิงคโปร์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการค้าภายในประเทศ
สาหรับไทยนั้น ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่าประสบกับภาวะ “ค่าครองชีพ
ที่สูงกว่าระดับปกติ” ขณะที่การเพิ่มขึ้นของรายได้ยังไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันเท่าที่ควร นอกจากนี้
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องสถานการณ์การว่างงาน ที่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงนี้ ทาให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นถึง
ปัญหา “การปลดคนงาน” ด้วยเพราะสภาพของภาคการส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบ จนทาให้ไม่สามารถฟื้นตัว
ได้อย่างมีศักพยภาพ ทาให้ไม่สามารถไปเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ จึงนับเป็นปัจจัยสาคัญที่
บั่นทอนความเชื่อมั่นโดยรวมของไทย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในส่วนรวมแล้ว ดูว่าค่อนข้างเป็นผลดีกับ
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ยังเป็นปัจจัย
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้อย่างดี
ที่มา : ECA, straitstimes.com
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