
 

 

 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สงิหาคม 2560 

 

  
 จากการส ารวจครั้งใหม่ล่าสุดของ

หน่วยงานสิงคโปร์ Department of 
Statistics  ปรากฏว่า บริษัทต่างๆ ในสิงคโปร์

ในภาคบริการซึ่งมีสัดส่วนเป็น 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสิงคโปร์ จะมีโอกาสที่ดีในการฟ้ืนตัวและท าให้สภาพธุรกิจดี
ขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ถึงแม้ว่า การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวก็ตาม   

 ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน ได้แก่ การให้สินเชื่อของธนาคารในเดือนมิถุนายน 2560 พุ่งสูงขึ้นร้อยละ 7.6 
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีมูลค่าถึง 635.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็ว

ทีสุ่ดในรอบกว่า 2 ปี เนื่องจากท้ังสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น โดย
ที่เงินให้สินเชื่อเพ่ิมข้ึนติดต่อกัน เป็นเดือนที่ 9 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559  

     Ms. Selena Ling นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร OCBC กล่าวว่า การให้กู้    
ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี 2560 
เนื่องจากนักธุรกิจมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะเติบโตดีขึ้น นอกจากนี้ Ms. Selena 
Line กล่าวเสริมว่า ในขณะที่การค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคในช่วงครึ่งหลังของปี 

2560 จะเติบโตเพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง หลังจากท่ีมีการเติบโตในระดับดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 โดย 
เฉพาะภาคการผลิตและการบริการ ซ่ึงคาดว่า คงไม่ลดลงอย่างรวดเร็วนัก อีกทั้งข้อมูลล่าสุดด้านตลาด แรงงาน
จากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower : MOM) แสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานโดยรวมไม่
เปลี่ยนแปลง ยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2  และการปลดพนักงานมีอัตราลดลงด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ดี
เพ่ือให้ผู้บริโภคขยายก าลังในการซื้อสินค้าเพ่ิมข้ึน 

 สัญญาณกระตุ้นเหล่านี้ เป็นผลมาจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลกในตัวสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ที่ช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนการส่งออกของสิงคโปร์และท าให้เศรษฐกิจสิงคโปร์มีการเติบโต
เพ่ิมข้ึนตั้งแตต่้นปี 

 ทั้งนี้ Department of Statistics สิงคโปร์ ได้เปิดเผยการส ารวจความคาดหวังทางธุรกิจในภาค
บริการของบริษัทจ านวนประมาณ 1,500 ราย ซึ่งให้บริการในสาขาต่างๆ  โดยร้อยละ 5 ของบริษัทที่ท าการ
ส ารวจ คาดว่า ธุรกิจจะเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ที่พัก การให้บริการธุรกิจ (ยกเว้น
อสังหาริมทรัพย์) และการเงินและการประกัน  โดยมีเหตุผลส าคัญ คือ 
การแข่งขัน Formula 1 Singapore Grand Prix แข่งในช่วงกลางคืน 
ซึ่งก าหนดการในเดือนกันยายนของทุกปี (ปี 2560 ก าหนดจัดระหว่าง
วันที่ 15-17 กันยายน 2560) รวมถึงการฉลองเทศกาลต่างๆ ในช่วง
ปลายปี  แต่ในส่วนของธุรกิจอ่ืนๆ อาทิ การคมนาคมและคลังสินค้า อสังหาริมทรัพย์ และการค้าปลีก ซึ่งคาดว่า 
ธุรกิจจะมีสภาวะที่เลวร้ายลงในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2560 

   

 

ภาคการบริการของสิงคโปร์จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2560 
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 นอกจากนี้ หน่วยงาน Economic Development Board (EDB) สิงคโปร์ ได้ท า
การส ารวจกลุ่มผู้ผลิตในสิงคโปร์จ านวน  429 ราย  และพบว่า ร้อยละ 4 ของผู้ผลิตมีความเห็น
ในแง่ดีท่ีว่า สภาวะของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 จะอยู่ในระดับที่ดีข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม

การผลิตชีวการแพทย์ (Biomedical) จะมีแนวโน้มสดใสขึ้น 
ซึ่งผู้ผลิตในกลุ่มนี้ คาดหวังว่า จะได้รับค าสั่งซื้อสินค้าในส่วน
ของ Medical Technology ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า อีกท้ังกลุ่มวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และ Precision Engineering ยังคงมีความตื่นตัว  อย่างไรก็ตาม 
ร้อยละ 2 ของบริษัทวิศวกรรมการขนส่งและร้อยละ 12 ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า
ทั่วไปคาดหวังว่า สภาวะการเติบโตจะถดถอยในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2560 

 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 สิงคโปร์เป็นเมืองที่ไม่หยุดนิ่งและอุดมไปด้วยความแตกต่างและสีสัน มีการผสมผสานอย่างกลมกลืน 
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรม อาหาร ศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นเสมือนกลจักร
ขนาดจิ๋วของเอเชียแปซิฟิกท่ีรวมไว้ซึ่งสิ่งที่ดีของโลกตะวันตกและตะวันออก

ไว้ด้วยกัน ท าให้สิงคโปร์มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความรวดเร็ว อีกท้ังการมี
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ได้ระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้สิงคโปร์

เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
และสิงคโปร์ได้วางแผนที่จะสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการด้าน

การท่องเที่ยวทีม่ีมูลค่าเพ่ิมสูงภายใน 10 ปีข้างหน้าอีกด้วย ดังนั้น ด้วยปัจจัยหลากหลายที่ส่งเสริมให้ธุรกิจ
บริการของสิงคโปร์มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนสิงคโปร์ ประมาณปีละกว่า 15 
ล้านคน ที่ท าให้มีรายไดจ้ากการบริการช่วยส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกจิของสิงคโปร์ได้อย่างต่อเนื่อง  

 ในส่วนภาคธุรกิจบริการของไทยมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนกรุงเทพฯ ประมาณปีละ 20.8 ล้านคน (www.jll.co.th) โดยจะส่งผลให้

ความต้องการห้องพักโรงแรมขยายตัว พร้อมกับการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ขยายตัวตามไปด้วย รวมถึงการมีการให้บริการด้วยใจที่เป็นแบบไทยๆ ท าให้ไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว นอกจากนี้ การที่ไทยมีทรัพยากร
เพียงพอส าหรับการผลิตเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ 

แต่สิงคโปร์จ าเป็นต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากแหล่งผลิตอื่นๆ เนื่องจากมีทรัพยากรจ ากัด จึงท าให้ ไทยได้เปรียบใน
ด้านสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สิงคโปร์ต้องน าเข้าจากไทยเป็นส่วนใหญ่และท าให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบริการ
ในสิงคโปร์มีอัตราที่สูงกว่าไทยด้วย   

ที่มา: The Straits Times 

----------------------------------------- 
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 Shell Technology Ventures ได้จับมือร่วม
ลงทุนกับ Sunseap สิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไฟฟ้า 
รายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ถือใบอนุญาตในการประกอบการ
ไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์ ที่มีสัญญาการส่งพลังงานแสง 
อาทิตย์กว่า 160 megawatts เพ่ือด าเนินการโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจัด 
หาแหล่งพลังงานทดแทนและให้ธุรกิจมีการขยายตัว 

 
  
 การลงทุนในครั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัทไม่เปิดเผยมูลค่าการลงทุน แต่จากการแถลงข่าว แสดงให้เห็นว่า จะมี
มูลค่าการลงทุนสูง เนื่องจากจะด าเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้ง
ในประเทศสิงคโปร์ด้วย 

 Mr. Marc van Gerven รองประธานฝ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ของ Shell New Energies กล่าวว่า 
Shell มีความเชื่อม่ันในความสามารถของ  Sunseap  ในการน าเสนอนวัตกรรมแบบใหม่ๆ และการน าพลังงาน
หมุนเวียนที่มีราคาเหมาะสมเข้ามาให้ทุกคนสามารถซ้ือใช้ได้นั้น เป็นการตอบโจทย์ได ้  สว่นทางด้าน Mr. Frank 
Phaun ผู้อ านวยการของ Sunseap กล่าวว่า การท างานร่วมกับ Shell สามารถท าให้ธุรกิจขยายตัวและเติบโต
ในระดับท่ีดี  อีกทั้ง Sunseap มีความแน่ใจว่า บริษัทตัวแทนต่างๆ อาทิ บริษัทที่เป็นลูกค้าของ Sunseap ใน 

ปัจจุบัน เช่น Apple มีเครือข่ายมากมาย ซึ่งในการนี้ ธุรกิจของ Sunseap  
ในด้านรูปแบบของการจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นปัจจัยที่สามารถ

ช่วยให้บริษัทตัวแทนเหล่านี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ Apple ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงกับ 
Sunseap เพ่ือจัดหาพลังงานที่ต้องการใช้ทั้งหมดภายในประเทศจาก
แหล่งพลังงานทดแทน    

 การลงทุนของ Shell ร่วมกับ Sunseap เป็นการตกลงก่อนหน้าที่สิงคโปร์จะประกาศการเปิดตลาดค้า
ปลีกไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ป ี2561 ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมผู้ค้าปลีกไฟฟ้า
ทั้งหลาย เช่น Sunseap   

 ในปัจจุบัน การใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีประมาณ 33,000 ราย โดยการใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ยรายเดือนอย่างต่ าอยู่ที่ 2MWh คิดเป็นรายจ่ายรายเดือนประมาณ 450 เหรียญสิงคโปร์  ดังนั้น การเปิด
ตลาดดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สามารถเลือกซื้อไฟฟ้าทีใ่ห้ข้อก าหนดทีด่ีที่สุด และเป็นไปตาม
ตามรูปแบบการใช้งานหรือตามความประสงคไ์ด้  นอกจากนี้ คาดว่า ตลาดพลังงานทดแทนในเอเชียจะเติบโต
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคได้ตั้งเป้าหมายในระดับสูงส าหรับการหันมาใช้พลังงานทดแทน 

 

 

Shell ร่วมลงทุนกับ Sunseap สิงคโปร์ ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 การร่วมลงทุนในการท าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกันของบริษัทใหญ่ที่เป็นทั้งผู้น าด้านเทคโนโลยี
และไฟฟ้านั้น ส่งผลดีต่อทั้งภายในประเทศสิงคโปร์และประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก นอกจากจะมีพลังงาน
หมุนเวียนไว้ใช้ทดแทนพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดในราคาท่ีถูกลงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสภาวะสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามธรรมชาติ และท าให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี การท างานและความเป็นอยู่ดี ส่งผลดีต่อครอบครัว
และประเทศชาติ รวมถึงท าให้เศรษฐกิจมีมีการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัวและเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ดี สิงคโปร์เป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัยพากร จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือผลักดันให้เกิด
โครงการต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์  

 ส าหรับประเทศไทย หากทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลขาดแคลน การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือก ย่อม
หมายถึงการเพ่ิมข้ึนในค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การด าเนินการ การดูแลรักษา และค่าเชื้อเพลิงของ
พลังงานทางเลือกท่ีอาจจะสูงกว่า  ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระเป็นอย่างมากแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค  เช่น การเปลี่ยน 

ไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะท าให้
ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนถึง

ร้อยละ 46 หากมีการปรับเปลี่ยนไป
ใช้พลังงานทดแทนอ่ืนๆ ได้แก่ การ
ใช้พลังงานลม พลังงานน้ าจากเข่ือน 
พลังงานจากขยะ พลังงานเชื้อเพลิง

ชีวภาพ ซึ่งจะท าให้มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 2-7 เท่านัน้ (http://ict.sci.psu.ac.th/) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่ทุกฝ่ายจะต้องประสานร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาพลังงานต่อไป ทั้งนี้ 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่บริษัทต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุน 
เนื่องจากมีทรัพยากรที่พร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบและบุคลากร หากมีการ
น าพลังงานหมุนเวียน/ทดแทนมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ จะสามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับที่ดี
ขึ้นในอนาคต 
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