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Q11: จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใดบ้างในการส่งสินค้าไปสิงคโปร์? 

ส่ิงแรกที่ควรทราบเมื่อตัดสินใจส่งสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดสิงคโปร์ คือ ทำการศึกษาและตรวจสอบ
ระบบการนำเข้าของสิงคโปร์ให้ถ่องแท้ว่ามีข้อบังคับหรือกฎระเบียบใดบ้างที่ห้ามการนำเข้าสินค้าของบรษิัท
หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความพร้อมในการส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้อย่างสะดวกและมี
ศักยภาพ 

กฎ/ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า 

การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าสินค้าจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนี้ 

1. ขอจดทะเบียนบริษัทที ่หน่วยงานสิงคโปร์ชื ่อ Accounting & Corporate Regulatory Authority 
(ACRA) ก่อน โดยสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.acra.gov.sg นอกจากนี้บริษัทต้องแต่งตั้งผู้ได้รับ
มอบอำนาจเพื่อสมัครขอใช้ CorpPass  ซึ่งเป็นรหัสส่วนตัวขององค์กร เพื่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานรัฐบาล
ออนไลน์ ซึ่งกำกับดูแลโดย Government Technology Agency (GovTech) โดยองค์กรสามารถใช้บริการ
และธ ุรกรรมออนไลน ์ได ้อย ่างสะดวกและปลอดภ ัย  และดำเน ินการแทนบร ิษ ัทโดยสม ัครผ ่ าน 
www.corppass.gov.sg ซึ ่ง CorpPass ใช้สำหรับการติดต่อทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ออนไลน์กับ
ราชการ รวมถึงเรื่องการเสียภาษีด้วย 

2. ต ้องขออน ุญาตแบบอ ั ตโนม ัต ิ  (Automatic Licensing) จาก International Enterprise (IE) 
Singapore ผ่าน Tradenet ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือ ส่งออกหรือส่งออกต่อ (Re-export) 

3. ตามระเบียบกรมศุลกากรสิงคโปร์ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ผู้นำเข้าที่จะนำเข้าสินค้าควบคุม จำนวน 
10 ประเภท จะต้องดำเนินการขออนุญาตจาก หน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาต นอกเหนือจาก IE อาทิ 

1) สินค้าอาหารแปรรูป(Processed Food)  ต้องขออนุญาตจาก Agri-food and Veterinary 
Authority (AVA), Quarantine and Inspection Department 

2) สินค้าผลไม้สด/แช่เย ็น (Fresh Fruits & Vegetable) ต้องขออนุญาตจาก  Agri-food and 
Veterinary Authority (AVA), Quarantine and Inspection Department 

3) สินค้าวัสดุก่อสร้าง ต้องขออนุญาตจาก Building and Construction Authority (BCA), 
Strategic Resources Department 

4) สินค้าเภสัชภัณฑ์ ต้องขออนุญาตจาก Health Sciences Authority (HSA), Health Products 
Regulation Group (HPR) 

5) สินค้าเกี่ยวกับส่ือภาพยนตร์ (Films & Videos) ต้องขออนุญาตจาก Info-Communications 
Media Development Authority (IMDA) หน่วยงาน Board of Film Censors (BFC)  

http://www.corppass.gov.sg/
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6) สินค้าเกี่ยวกับการส่ือบันทึกเสียงและการประชาสัมพันธ์(Publications & Recorded Sound 
Media) ต้องขออนุญาตจาก Info-Communications Media Development Authority 
(IMDA) หน่วยงาน Controller of Undesirable Publications (CUP)  

7) สินค้าและบริการเก ี ่ยวกับการโทรคมนาคม (For telecommunications and infocomm 
related services) ต ้ อ ง ขอ อ น ุ ญ าตจาก  Info-Communications Media Development 
Authority (IMDA) หน่วยงาน Radiocomm & Dealer Licensing (IMD)  

8) การบริการเพื ่อความบันเทิง (Public Entertainment & Liquor /PELU) ต้องขออนุญาตจาก 
Police Licensing and Regulatory Department (PLRD), Singapore Police Force 

9) สินค้าประเภทปิโตรเลียมและสารไวไฟ ต้องขออนุญาตจาก Singapore Civil Defence Force 
(SCDF) 

10) เมล็ดป๊อบป้ี (Poppy Seeds (TNE)) ต้องขออนุญาตจาก Central Narcotics Bureau (CNB)  
 

ทั้งนี้ รายการสินค้านำเข้าควบคุม ทั้ง 10 ประเภท พร้อมหน่วยงานควบคุม สามารถดูรายละเอียด 
ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากรสิงคโปร์ 
https://www.customs.gov.sg/~/media/cus/files/about%20us/annexes%20and%20ap
pendices/appendix%20a%20-%20items%20under%20import%20control.pdf?la=en  
 

4. สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหาร ผู้นำเข้า ต้องขอใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าจากหน่วยงาน Agri-Food 
& Veterinary Authority of Singapore (AVA: www.ava.gov.sg) ซึ ่งทำหน้าท ี ่ควบคุม/ ตรวจสอบและ
อนุญาตการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อจำหน่ายในสิงคโปร์ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภคเป็นหลัก 

5. ในส่วนการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Products) มีหน่วยงานที่ดูแลคือ Enterprise 
Singapore (www.enterprisesg.gov.sg) ภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade & 
Industry) ทำหน้าที่ควบคุม/ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งมี
การออกใบรับรอง สินค้าภายใต้ Safety Mark สำหรับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 45 ประเภท อาทิ อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้ใน ครัวเรือน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และก๊าซ ซึ่งผู้นำเข้าต้องขอใบรับรองสินค้าฯ ก่อน เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้วจึงจะสามารถนำเข้าสินค้าเพื่อการจำหน่ายได้ 

6. สินค้าของเล่นเด็ก สินค้าอื่น ๆ สำหรับเด็ก อาทิ เส้ือผ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การกีฬา เครื่องมือ DIY 
และอุปกรณ์สำหรับใช้ในครัวเรือนอื่น ๆ จำเป็นต้อง ผ่านการตรวจสอบของ Spring Singapore กอ่นนำไป
จำหน่าย 

 

https://www.customs.gov.sg/~/media/cus/files/about%20us/annexes%20and%20appendices/appendix%20a%20-%20items%20under%20import%20control.pdf?la=en
https://www.customs.gov.sg/~/media/cus/files/about%20us/annexes%20and%20appendices/appendix%20a%20-%20items%20under%20import%20control.pdf?la=en
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ระเบียบ/ กฎหมายต่าง ๆ ของสิงคโปร์ ได้แก่ 

1. Business Registration Act/ Companies Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.acra.gov.sg 

2. Food Regulations (Sale of Food Act) สามารถดูรายละเอ ียดได้ท ี ่ เว ็บไซต์ http://statutes. 
agc.gov.sg ข้อม ูลหัวข้อประกอบด้วย General Provisions, Food Additives, Constituents in Food, 
Mineral Hydrocarbons, Containers for Food, Irradiated Food, Standards and Particular Labelling 
Requirements for Food, Aerating Ingredients, Meat and Meat Products, Fish and Fish Products, 
Edible Fats and Oils, Milk and Milk Products, Ice-cream, Frozen Confections and Related 
Products, Sauce, Vinegar and Relishes, Sugar and Sugar Products, Tea/ Coffee and Cocoa, Fruit 
Juices and Fruit Cordials, Jams, Non-alcoholic Drinks, Alcoholic Drinks, Salts, Spices and 
Condiments, Flavouring Essences or Extracts, Flavour Enhancerd, Special Purpose Foods, 
Miscellaneous Foods, Rice and Penalty 

3. Currency Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mas.gov.sg 

4. Commodity Trading Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.iesingapore.gov.sg 

5. Control of Manufacture Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://statutes.agc.gov.sg 

6. Sale of Goods Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://statutes.agc.gov.sg 

7. Consumer Protection (Fair Trading) Act ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mti.gov.sg 

8. The Tobacco 11/16 ภายใต้ 

- The Control of Licensing of Importers, Wholesalers and Retailers, Regulations 2010 
Cap. 309, S 478/2010 

- The Control of Limits on Certain Substances, Regulations 2010 Cap. 309, S479/2010 

- The Control of Labeling, Regulations 2012 Cap. 309, S419/2012 (Under the Control of 
Advertisements and Sale) 

9. SDPC (Singapore Duty-Paid Cigarette) Cigarette Marking Regulation ต ั ้ ง แ ต ่  ว ั น ท ี ่  1 
มกราคม 2552 หน่วยงานศุลกากรสิงคโปร์กำหนดให้บุหรี่ที่จำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ต้องมีเครื่องหมาย 
(SDPC: (Singapore Duty-Paid Cigarettes) ทั้งนี ้บุหรี ่ท ี ่ไม่มีเครื ่องหมาย SDPC จะถือว่าเป็นบุหรี ่ที ่ ผิด
กฎหมาย ซึ่งการซื้อ การจำหน่าย การขนส่ง การเก็บ และการครอบครองเกี่ยวกับบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษี ถือว่า
เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงภายใต้กฎหมาย The Customs Act and The Goods and Services Tax (GST) 
Act โดยผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษปรับถึง 40 เท่าของจำนวนภาษีที่หลบเลี่ยง และ/หรือ จำคุก 6 ปี ซึ่งการ
กระทำผิดครั้งแรกจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ และสำหรับการกระทำผิดครั้งต่อ ๆ ไป จะ

http://www.mas.gov.sg/
http://www.iesingapore.gov.sg/
http://statutes.agc.gov.sg/
http://statutes.agc.gov.sg/
http://www.mti.gov.sg/
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ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 4,000 เหรียญสิงคโปร์ และ อาจถูกจำคุกด้วย อีกทั้งพาหนะที่ใช้ในการลำเลียงของ 
เล่ียงภาษีอาจถูกริบด้วย 

โครงสร้างภาษี 

1. ภาษีศุลกากร ไม่มีการเรียกเก็บภาษีขาเข้า/ ขาออก ยกเว้นสินค้า 4 รายการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามติ 

2. ภาษีสรรพสามิต เรียกเก็บสำหรับสินค้า 4 รายการ ดังนี้ 

ก. เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ (เช่น เบียร์ เหล้า ไวน์) 

ข. บุหรี่และยาสูบ 

ค. น้ำมันปิโตรเลียม และ 

 ง. ยานยนต์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  

โดยรายละเอียดอัตราภาษีสรรพสามิตสามารถดูได้ที ่ List of Dutiable Goods and Duty Rate 
เว็บไซต์ www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.html 

3. ภาษีสินค้าและบริการ (Goods & Services Tax: GST) เมื่อนำเข้าสินค้าทุกประเภทจะเสียภาษี 
GST ร้อยละ 7 ของมูลค่านำเข้า และสำหรับสินค้าและบริการในประเทศก็ เสียภาษี GST ร้อยละ 7 เท่ากัน 
โดยรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศจะปรับเพิ่มภาษี GST เป็นร้อยละ 9 ในช่วงปี 2564 - 2568 

ทั้งนี้ บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์/ปี ต้องจดทะเบียน GST กับหน่วยงาน Inland 
Revenue Authority of Singapore (IRAS : https:// www.iras.gov.sg/IRASHome/GST/GSTregistered-
businesses) อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีรายได้ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แต่ประสงค์จะขอทะเบียน GST ก็
สามารถทำได้โดยสมัครใจ 

ทั้งนี้การนำเข้าโลหะมีค่าเพื่อการลงทุน ( investment precious metals /IPM) มายังสิงคโปร์เพื่อ
การพาณิชย์หรือเพื่อใช้งานส่วนบุคคลจะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าและบริการ (GST) โดยคุณสมบัติของโลหะ
มีค่า (IPM) ที่ได้รับการยกเว้น คือ 

• โลหะมีค่าต้องมีความบริสุทธ์ิอย่างน้อย: 

 99.5% สำหรับทองคำ 

 99.9% สำหรับเงิน 

 99% สำหรับแพลทินัม 

http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.html
http://www.iras.gov.sg/IRASHome/GST/GSTregistered-businesses
http://www.iras.gov.sg/IRASHome/GST/GSTregistered-businesses
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• โลหะมีค่าต้องสามารถซื้อขายในตลาดทองคำแท่งและอยู่ในรูปของแท่งทอง แผ่นทอง ทองก้อน หรือ
เหรียญทอง 

• สำหรับแท่งทอง แผ่นทอง หรือทองก้อน ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง 

• สำหรับเหรียญทองจะต้องระบุไว้ในรายการเหรียญกษาปณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของ IPM และ
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศต้นทาง 

• มีเครื่องหมายหรือคุณลักษณะที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อรับประกันคุณภาพ 

• ไม่รวมถึงแผ่นทอง หรือทองก้อนที่ได้รับการออกแบบพิเศษ ซึ่งเกณฑ์นี้ใช้แทนเกณฑ์ก่อนหน้าที่ว่า
โลหะมีค่าควรซื้อขายในราคาที่อิงกับราคาสปอตของโลหะมีค่า (เช่น 'เกณฑ์ราคาสปอต') โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากทองแท่ง แผ่นทอง และทองก้อนส่วนใหญ่จะมีการขายในราคาที่สูงกว่า
(เช่นสูงกว่าราคาสปอต) จึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้เกณฑ์ราคาสปอต เพื่อตรวจสอบว่ามีการซื้อขายโลหะมีค่า
สำหร ับเน ื ้อโลหะ หร ือเน ื ่องจากความหายาก ค ุณลั กษณะด ้านส ุนทร ียะ หร ือค ุณค่าของเหร ียญ                   
(ที่มา:https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/importinginvestment-precious-metals-ipms) 

มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier : NTB) 

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องการผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถนำเข้าไปจำหน่ายในสิงคโปร์ได้อยา่ง
สะดวก ผู้ผลิตไทยควรต้องศึกษาในส่วนของมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีไว้ด้วยโดยสรุปสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี มีดังนี้ 

1. สินค้าอาหาร หน่วยงานที ่ควบคุมดูแล คือ Agri-Food Veterinary Authority (AVA) โดยให้ 
ความสำคัญด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามระเบียบของ Food Regulations ซึ่งหลังจากที่ได้มีการจำหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว เจ้าหน้าที่ AVA จะทำการสุ่มตรวจสอบสินค้าเป็นระยะๆ โดย AVA จะตรวจสอบสินค้า
ทุกประเภทอย่างเข้มงวด สำหรับเนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู จะต้องไปตรวจสอบที่ฟาร์ม/โรงงานแปรรูป เพื่อให้
มั่นใจว่าการผลิต/การเลี้ยงสัตว์ เป็นไปตามมาตรฐานของAVA จึงจะอนุญาตให้นำเข้าได้ นอกจากนี้ AVA 
มุ่งเน้นในการตรวจสอบสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ ผัก ผลไม้ สัตว์ปีกแช่เย็น/ แช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูป และ
น้ำตาลทราย 

2. สินค้าข้าว เสมือนเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายการทำธุรกิจให้แก่ผู้นำเข้า ซึ่งผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม 
ข้อกำหนดของ Rice Stockpile Scheme (RSS) กำหนดเรื่องการเก็บสต๊อกข้าวตามกฎหมาย Price Control 
(Rice) 1990 และ Price Control Act (Chapter 244) เพื ่อให้มีข้าวในตลาดเพียงพอสำหรับการบริ โภค 
ภายในประเทศ การเก็บสำรองข้าวต้องเก็บไว้ในโกดังของรัฐบาล (Singapore Storage & Warehouse Pte. 
Ltd. :SSW) ควบคุมโดย IE Singapore ในปริมาณ 2 เท่าของปริมาณข้าวที่นำเข้าในแต่ละครั้ง โดยข้าวที่ต้องมี
การสำรอง ได้แก่ ข้าวหอม ข้าวขาว ข้าวหัก Basmati Rice Parboiled Rice และ Lar Ponni Rice ทั้งนี้
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กำหนดปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ 50 เมตริกตัน/เดือน สำหรับข้าวกล้อง (Brown Rice) และข้าวเหนียว (Glutinous 
Rice) ต้องทำการสำรองไว้ 5 เมตริกตัน 

ตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป IE Singapore ได้เริ ่มใช้ข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้นำเข้าที่มี 
ใบอนุญาตนำเข้าข้าวทั ้ง (1) ข้าวขาว (White Rice) และ (2) Parboiled Rice Basmati Rice และ Ponni 
Rice ซึ่ง IE Singapore กำหนดให้คิดปริมาณการสำรองข้าว ใน 2 กลุ่มนี้เพียงครั้งเดียว เป็น 2 เท่าของปริมาณ
ที่นำเข้าแต่ละเดือน ซึ่งผู้นำเข้าสามารถที่จะใช้ข้าวใน 2 กลุ่มนี้ ทุกประเภทรวมกันเพื่อการคำนวณสำหรับ
ปริมาณ ในการสำรองข้าว อย่างไรก็ตามข้อกำหนดปริมาณขั้นต่ำของปริมาณในการนำเข้า/เดือน ยังคงอยู่ที่ 
50 เมตริกตัน 

ทั้งนี้ กำหนดให้การส่งเอกสารขอรับการอนุญาต ให้นำเข้าในแต่ละครั้ง (Permit Declaration) ผู้นำเข้า 
จะต้องส่งเอกสารทางระบบ Tradenet เท่านั้น (เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554) 

3. ฉลากบรรจุภัณฑ์ (Labeling) มีข้อกำหนดที่ ผู้ผลิตพึงถือปฏิบัติคือ Labeling Requirements ที่
ต้อง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 มม. และมีรายละเอียดแสดงครบถ้วนดู
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด  ไ ด ้ ท ี ่  https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/labelling-packaging-
information/labelling-guidelines-for-food-importers-manufacturers 

 

เมื่อได้ผลกำไรจากธุรกิจ จะโอนเงินตรา กลับประเทศอย่างไร 

สิงคโปร์ไม่มีข้อจํากัดในการโอนเงินตราออกนอกประเทศ สามารถโอนได้อย่างเสรี ผู้ลงทุน/นักธุรกิจ 
สามารถนำเงินกลับประเทศของตนได้ภายหลังจากการชำระภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาษีนิติบุคคลร้อยละ 
17 และภาษีเงินรายได้ร้อยละ 2-22 ตามระดับขั้น รายได้ 30,000-มากกว่า 320,000 เหรียญสิงคโปร์ หาก
ทำงานในสิงคโปร์ต่ำกว่า 183 วันต่อปี จะต้องจ่ายภาษีร้อยละ 22 

ทั้งนี้เนื่องจากสิงคโปร์มีกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการจัดหาเงินทุนในการก่อการร้าย ดังนั้น
หากธนาคารมีข้อสงสัยในเรื่องการโอนเงินดังกล่าวของบริษัท ธนาคารมีสิทธ์ิในการขอเรียกดูเอกสารการรับเงิน
เพิ่มเติมได้ 

 

สถาบันการเงินในสิงคโปร์ 

 สถาบันการเงินในสิงคโปร์ประกอบด้วย ธนาคาร บริษัทประกันภัย และสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น 
บริษัท หลักทรัพย์ เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลคือ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (The Monetary Authority 
of Singapore - MAS : www.mas.gov.sg)  ม ี กฎหมายท ี ่  เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง  ไ ด ้ แก ่  Banking Act, Finance 
Companies Act, Securities & Futures Act, Financial Advisers Act และ  Insurance Act ป ั จ จ ุ บั น
สิงคโปร์นับเป็น ศูนย์กลางการค้าเงินตราต่างประเทศสำคัญเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากลอนดอนและ

https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/labelling-packaging-information/labelling-guidelines-for-food-importers-manufacturers
https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/labelling-packaging-information/labelling-guidelines-for-food-importers-manufacturers
http://www.mas.gov.sg/
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นิวยอร์ก นอกจากนั้น สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์บริหารกองทุนที่สำคัญของเอเชีย โดยเป็นฐานของสถาบันการเงิน
หลายแห่ง 

 ข้อมูลจาก www.singstat.gov.sg รายงานว่าในปี 2560 ภาคการเงินของสิงคโปร์มีสัดส่วนต่อ GDP 
ถึง ร้อยละ 13.3 หรือคิดเป็นลำดับ 4 รองจากภาคการผลิต(ร้อยละ19.2) ภาคการค้า(ร้อยละ17.6) และภาค
ธุรกิจบริการ(ร้อยละ14.8) สิงคโปร์เป็นหนึ ่งในศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ของภูมิภาค ซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทต่างๆ จาก ทั่วโลก อาทิ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สำนักงานผู้แทน 
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์แบ่งประเภทตาม
ขอบเขตธุรกิจที ่ได้รับอนุญาตได้เป็น 3 ประเภท คือ Full Bank หรือ Qualified Full Bank, Wholesale 
Bank, และ Offshore Bank 

1. Full Bank เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบที่สามารถดำเนินธุรกรรมให้บริการธนาคารทั้งหมดตามที่
ระบุไว้ใน Banking Act 

2. Wholesale Bank เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เปิดได้เพียงแห่งเดียวและดำเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับ Full 
Bank ยกเว้นการเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่เป็นสกุลเหรียญสิงคโปร์ที่มีวงเงินต่ำกว่า 2.5 แสนเหรียญสิงคโปร์ 

3. Offshore Bank เป็นธนาคารพาณิชย์ที ่ดำเนินธุรกรรมเช่นเดียวกับ Full Bank และ Wholesale 
Bank โดยใช้เงินสกุลเอเชีย (Asian Currency Units: ACUs) 

 

การเติบโตของภาคการเงินและการประกันของสิงคโปร์ ในปี 2560 

ข้อมูลจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระบุว่าภาคการเงินและประกันภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี 
2560 มีการเติบโตขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากการการดำเนินงานที่ดีข้ึนของกลุ่ม
บริหารกองทุน รวมทั้งมีการขยายตัวของธุรกิจประกันและอุตสาหกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

โดยภาพรวมปี 2560 ภาคการเงินและประกันภัยขยายตัว 4.8% และซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของภาคการ
บริการของสิงคโปร์ ขณะที่เศรษฐกิจขยายตัว 3.6% ในปี 2560 จากที่คาดการ์ณไว้ 3.5% โดยปี 2559 อัตรา
การขยายตัวเพียง 2.4% ทั้งนี้ปี 2562 เศรษฐกิจสิงคโปร์คาดว่าจะเติบโตขึ้นระหว่าง 1.5% ถึง 3.5%  

ภาคการผลิต ภาคการเงินและการประกันภัย ภาคการค้าส่งและค้าปลีก จึงถือเป็นปัจจัยหลักในการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปี 2560 ซึ่งการเติบโตในด้านต่าง ๆ  
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สถาบันการเงินรวมทุกประเภทในสิงคโปร์มีจำนวนรวม 227 แห่ง แบ่งออกได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2561 https://eservices.mas.gov.sg/fid) 

Type of Institution Number of Institutions 

1.Commercial 113 

    1.1 Full Bank 19 

    1.2 Wholesale Bank 92 

    1.3 Offshore Bank 2 

2.Merchant Bank 30 

3.Qualifying Full Bank 10 

4.Representative Office (Banking) 40 

5.Money Broker 13 

6.Local Bank 4 

Finance Company 3 

โดยข้อมูลจาก http://www.mas.gov.sg ได้แบ่งประเภทสถาบันการเงิน ไว้ดังนี้ 

1.ธนาคารพาณิชย์/Commercial Banks กำกับดูแลภายใต้Banking Act ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย
ซึ่งรวมถึงการรับฝากเงิน การให บริการเช็ค และการให กู  รวมทั้งธุรกิจอื่นใดที่ได รับอนุญาตจาก 

MAS เช่น บริการที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าประกันภัย และตลาดทุน  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย  Financial 
Advisers Act (FAA), Insurance Act (IA) และ Securities and Futures Act (SFA) ทั ้งนี้ธนาคารพาณิชย์
ดำเนินกิจการแบบ Full Bank, wholesale banks หรือ Offshore Bank  

- Local Full Banks จำนวน 6 แห่ง ได้แก่        
  1) Bank of Singapore Limited        
  2) DBS Bank Limited         
  3) POSB Bank (Part of DBS Bank)       
  4) Far Eastern Bank Limited (part of UOB)      
  5) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC)    
  6) United Overseas Bank Limited (UOB)  

- ธนาคารของไทยในสิงคโปร์มี 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ มหาชน จํากัด สาขาสิงคโปร์ เป็น 
Foreign Full Bank ให้บริการธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ ทั่วไป ส่วนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
สิงคโปร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาชน จํากัด สาขาสิงคโปร์ เป็น Offshore Bank 

ธนาคารสิงคโปร์ที่ได้ขยายสาขาดำเนินธุรกรรมการเงินในไทยมี 4 ธนาคาร คือ 1) Development 
Bank of Singapore (DBS) 2) Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) 3) United Overseas 
Bank (UOB) และ 4) Overseas Union Bank (OUB) โดยดำเน ินการภายใต ้กรอบก ิจการว ิ เทศธนกิจ 
(Bangkok International Banking Facility : BIBF) โดย 2 ธนาคารหลังได้รับอนุญาตตามความตกลงพิเศษ
ในการแลกเปล่ียนสาขาธนาคาร เพิ ่มเติมระหว่างกระทรวงการคลังของสองประเทศ นอกจากนี ้ในช่วง

https://eservices.mas.gov.sg/fid
http://www.mas.gov.sg/
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วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ธนาคาร UOB ได้ซื ้อหุ ้นธนาคารรัตนสินเป็นจำนวนร้อยละ 75 และเข้ามา
บริหารงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเปล่ียนช่ือธนาคาร เป็นธนาคาร UOB รัตนสิน จํากัด 

2.ธนาคารเพื่อการค้า/Merchant Banks กำกับดูแลภายใต้Monetary Authority of Singapore Act 
และการดำเนินงานเกี่ยวกับหน่วยสกุลเงินในเอเชียอยู่ภายใต้ Banking Act ดำเนินธุรกิจได้แก่ การบริหาร
การเงินของบริษัท การจัดจำหน่ายหุ้นและพันธบัตร การควบรวมและซื้อกิจการการลงทุน การจัดการลงทุน 
การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ และกิจกรรมค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากนี้ MAS ยังอนุญาตให้จัดตั้งหนว่ย
สกุลเงินในเอเชียข้ึนเพื่อทำธุรกรรมในAsian Dollar Market 

3.ต ัวแทนในตลาดทุน/Capital Markets Intermediaries กำก ับด ูแลภายใต้Securities and 
Futures Act ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการตลาดทุน การซื ้อขายหลักทรัพย์ การซื ้อขายสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้า การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การให้คำปรึกษาด้านการเงินขององค์กร การจัดการ
กองทุน การจัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาเงินทุนหลักทรัพย์ การให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ และ
ให้บริการจัดอันดับเครดิต 

4.ธุรกิจประกันภัย/Insurance สิงคโปร์ถือว่าเป็นศูนย์การเงินระหว่างประเทศ เป็นตลาดประกันภัยที่
สำคัญในเอเชีย ดำเนินธุรกิจอันได้แก่ประกันภัยทั่วไป(General Insurance) ประกันชีวิต(Life Insurance) 
การประกันภัยต่อ(Reinsurance) รวมถึง Captive Insurance  ทั้งนี้มีบริษัทประกันภัยกว่า 60 แห่งในสิงคโปร์ 
นอกจากจะมีบทบาทในธุรกิจประกันในภูมิภาคแล้ว ยังให้บริการที่ปรึกษาด้านความเส่ียงที่มีความซับซ้อนอีก
ด้วย 

5.ที่ปรึกษาทางการเงิน/Financial Advisers กำกับดูแลภายใต้Financial Advisers Act โดยดำเนิน
ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน การออกรายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน  

6.บริษัทเงินทุน/Finance Companies กำกับดูแลภายใต้Finance Companies Act โดยดำเนินธุรกิจ
บริหารเงินฝาก รวมทั้งสินเช่ือเพื่อบุคคลและองค์กร แต่ไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากที่สามารถส่ังจ่ายด้วยเช็คดร๊าฟ  
โดยทั่วไปบริษัทเงินทุนจะไม่ให้วงเงินสินเช่ือไร้หลักประกันแก่บุคคลเกินกว่า 5,000 เหรียญสิงคโปร์ และบริษัท
เงินทุนไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ทองคำ โลหะมีค่าอื่นๆ รวมทั้งหุ้น หรือตราสารหนี้ที่เป็น
สกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบางแห่งก็สามารถให้บริการได้หากได้รับการการอนุมัติจาก MAS 

7.Trust Companies กำกับดูแลภายใต้ Trust Companies Act เป็นการจัดการทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง 

8.ธุรกิจการแลกเปลี่ยนและโอนเงิน/Money Changing and Remittance Businesses กำกับดูแล
ภายใต้Money-Changing and Remittance Businesses Act ซึ่ง MAS มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต
การแลกเปล่ียนเงินและการโอนเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย 

 


