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Q2: ตลาดสิงคโปร์น่าสนใจตรงไหน? 

ประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่มีความสำคัญมาก เนื่องจากสิงคโปร์มีความเช่ียวชาญใน

การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการภายใน การบริหารจัดการธุรกิจ มีตลาดการเงินที่แข็งแกร่ง 

ระบบ Logistics ครบวงจร อีกทั้งเป็นตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญ รวมถึงมีเสถียรภาพทางการเมือง 

สิงคโปร์มีจุดเด่นเรื่องทำเลที่ตั้งที่ทำให้เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลก มีระบบ Logistic และ Supply 

Chain ครบวงจรในระดับมาตรฐานโลก แม้ว่าสิงคโปร์มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทำให้ไม่สามารถ

พัฒนาอุตสาหกรรมในบางสาขา เช่น ภาคการผลิตทางเกษตร เนื่องจากสิงคโปร์มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงร้อยละ 

3 ของพื้นที่ทั้งประเทศแต่ด้วยความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

รวมถึงในด้านความโปร่งใสของกฎระเบียบ ทำให้สิงคโปร์มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 

มีความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ความง่ายในการทำธุรกิจ และความทันสมัยในด้านต่างๆ 

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับจาก Doing Business 2018 report ว่าเป็นประเทศที่มีความง่ายในการ

ทำธุรกิจเป็นอันดับที่ 2 ของโลก (รองจากเนเธอร์แลนด์ โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2550 – 2559 สิงคโปร์อยู่ใน

อันดับที่ 1) ทั้งนี้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ โดยเป็น Hub ที่สำคัญ อาทิ เป็นศูนย์กลางการค้า/การ

บริการ ศูนย์กลางการบินของเอเชีย ศูนย์กลางด้านการพิมพ์ของเอเชีย ศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศ 

ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์กลางการกีฬา ศูนย์กลางการพาณิชย์ ศูนย์กลางการลงทุน/การบริการ 

ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศต่างๆทั่ว

โลก 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรองรับบริษัทข้ามชาติให้เข้ามาลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งใน

เรื่องเงินทุนสนับสนุนด้านการค้นคว้าและวิจัย มีข้อกำหนดในการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่างๆ มีการ

จัดอบรมมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการอยู่เสมอ จึงทำให้สิงคโปร์มีความน่าสนใจและ

เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินธุรกิจ มีการสร้าง Hub หรือ Center อย่างมีมาตรฐาน ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการอำนวยความสะดวกด้านการเงินให้แก่ผู้ลงทุน 

นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้รับความสำเร็จและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ได้แก่ 

1. มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในลำดับที่ 9 ของโลก(ปี 2560) และเป็นอันดับที่ 2 ของ

เอเชีย รองจากญี่ปุ ่น และยังเป็นที ่ตั ้งสำนักงานภูมิภาคขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( World 

Intellectual Property Organization : WIPO )  
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2.  การให้บริการของภาครัฐดีเยี่ยมของโลก ภาครัฐดำเนินงาน

เพื ่อประเทศ ได้ร ับความสำเร็จในการจัดตั ้งและให้บร ิการด้าน e-

Government ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการเช่ือมต่อกับผู้คนภายในประเทศ 

ด้วยระบบการสื ่อสารสนเทศแบบตอบโต้ทันที ทำให้สามารถเข้าถึง

ข่าวสารและบริการต่างๆ ของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมี 4 เว็ปไซต์

หลัก ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อรัฐบาล ชาวสิงคโปร์ (Citizens) ประชาชนที่มี

อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ (Residents) องค์กรธุรกิจต่างๆ (Businesses) และ

ชาวต่างชาติท ี ่ เข ้ามาเร ียนหรือทำงานในสิงคโปร ์ (Non-Residents) และ

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งมากกว่า 400 หน่วยงาน 

 
 

 

3. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย รวมทั ้งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

International Water Association, Asia-Pacific Regional Group 

4. ท่าอากาศยาน Changi ได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยมของโลก และเป็นสนามบินที่มีเครือขา่ย

การบินดีเยี่ยม 

5. ได้รับความสำเร็จดีเยี่ยมในด้านการค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก 

6. เป็นตัวเลือกสำคัญในการจัดตั้งธุรกิจและน่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในเอเชีย 

7. เป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดในเอเชีย 

8. เป็นประเทศที่ริเริ่มในการสร้างให้ประเทศเป็น Smart Nation 
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มีความหลากหลายในเชื้อชาติ 

สิงคโปร์มีประชากร 5.61 ล้านคน (ปี 2560) ซึ่งเป็นประชาชนพลเมือง (Residents) จำนวน 3.97 

ล้านคน โดยเป็นชาวสิงคโปร์ (Citizen) จำนวน 3.44 ล้านคน และเป็นผู้ถือบัตรพำนักถาวร (Permanent 

Resident : PRs) จำนวน 0.53 ล้านคน และที ่เหลืออีกจำนวน 1.65 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติ (Non-

Residents) 

 

 

 

 

 

แม้ว่าสิงคโปร์จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติประกอบด้วยชาวจีน (74.3%) และชนกลุ่มน้อยที่

สำคัญ คือชาวมาเลย์มุสลิม (13.4%) ชาวอินเดีย (9%) และอื่นๆ (3.3%) แต่มีการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อ

เป็นชาวสิงคโปร์ นับเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ และเป็นจุดแข็งสำคัญของสิงคโปร์ ที่ทำให้สามารถดึงดูดผู้หคนจาก

ทั่วโลกเข้ามาพำนักอาศัย ดำเนินธุรกิจและลงทุนในประเทศสิงคโปร์มากขึ้น เนื่องจากชาวต่างชาติมีความ

เชื่อมั่นในความปลอดภัย และเข้าใจดีว่าการพำนักอยู่ในสิงคโปร์จะทำให้คุณภาพชีวิตดีและมีความรุ่งเรือง 

นอกจากนี้ภาครัฐยังมุ่งเน้นและสนับสนุนการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของประชากรชาวสิงคโปร์ 

ทั้งนี้ความหลากหลายทางเชื้อชาติทำให้สิงคโปร์มีภาษาราชการ 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษา

มลายู ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ 

ในส่วนของการนับถือศาสนา ทุกคนที่พำนักในสิงคโปร์มีเสรีในการนับถือศาสนา อาทิ ศาสนาพุทธ 

อิสลาม คริสต์ ฮินดู และอื่นๆ  

ประชากรรวม 5.61 ลา้นคน 

พลเมอืง 3.97 ลา้นคน ชาวต่างชาต ิ1.65 ลา้นคน 

ชาวสงิคโปร ์

3.44 ลา้นคน 

ถอืบัตรพ านักถาวร 

0.53 ลา้นคน 

74.3
%

13.4
%

9.0%
3.3%

Ethnic groups

Chinese
Malay
Indian
other

33.9%

14.3%

11.3%7.1%

11.0%

5.2%

0.8% 16.4%

Religions

Religions
Buddhist
Muslim
Taoist
Catholic
other Christian
Hindu
other
No Religion

36.3%

29.8%

11.9%

8.1%

4.1%
3.2%

3.2%
3.4%

Languages

Mandarin
English
Malay
Hokkien
Cantonese
Tamil
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ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติด้วยความสามัคคีและมีความสุข โดยมี

การจัดงาน Racial Harmony Day เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนยอมรับซึ่งกันและกัน และให้นานาชาติ

รับทราบและเข้าใจถึงความเป็นอยู่ที่เสมอภาคในสิงคโปร์ ส่งผลให้ชาวต่างชาติพิจารณาและตัดสินใจเข้ามาทำ

ธุรกิจในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 

 

มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างสูง 

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในตลาดที่เปิดกว้างและมีการแข่งขันมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นเศรษฐกิจที่

พึ่งพาการส่งออกมากที่สุดในเอเชีย โดย GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงสามเท่านับตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2556   ขณะที่

ประชากรเพิ่มขึ้น 34% ในปัจจุบันสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รายได้ที่มากที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจาก

รายได้ต่อประชากร จากข้อมูลทางสถิติของ www.singstat.gov.sg  แสดงให้เห็นว่า ในปี 2560 Per Capita 

GDP อยู่ที่ 79,697 เหรียญสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 4.4% จาก 76,318 เหรียญสิงคโปร์ในปี 2559 นอกจากนี้สิงคโปร์

ยังมีแนวคิดว่าเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาทักษะจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกล

ยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ไม่เน้นแรงงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ และการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีเป้าหมายอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้น2.3% ต่อปี คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะ

เติบโตในระดับปานกลางโดยมี GDP เพิ่มขึ้น 2.2% ต่อปี ซึ่งสิงคโปร์ยังคงมีความเสี่ยงทางการค้ากับจีน และ

สหรัฐเนื่องจากสหรัฐฯเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำด้านการลงทุน นโยบายทางเศรษฐกิจที่ปกป้องการค้า

ในประเทศของผู ้บริหารใหม่ของสหรัฐฯถือเป็นปัจจัยที ่กระทบการค้าของสิงคโปร์ นอกจากนี้  สิงคโปร์มี

แผนการที่จะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Tuas เพื่อทำให้สิงคโปร์คงความเป็นผู้นำในฐานะเมืองท่าเรือของ

โลก ซึ่งการย้ายจากฐานเดิมไปยัง Tuas จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี  2564  และคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปี 2583 

สิทธิประโยชน์ที่สิงคโปร์ให้แก่นักลงทุน 

สิงคโปร์นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความพร้อมในหลายๆด้าน 

ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยเริ่มเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์มากขึ้น โดยเป็นประเทศที่มีนักลงทุนสนใจมาลงทุน

มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน นักลงทุนไทยหลายรายมองเห็นช่องทางทำธุรกิจการค้าในหลาย

สาขา เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์กลางจำหน่ายวัตถุดิบประกอบอาหารไทยและธุรกิจสปา เป็นต้น อีกทั้ง

ประเทศสิงคโปร์เองประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและมาเลย์ มุสลิม รวมถึง

ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสิงคโปร์ จึงทำให้สิงคโปร์เป็นตลาดที่สำคัญเหมาะกับการลงทุนโดยที่สิงคโปร์ให้

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ 

1. สามารถจดทะเบียนช่ือบริษัทภายใน 1 วัน หากไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ๆ 

2. เวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทประมาณ 14-60 วัน 
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3. ไม่มีการกำหนดเงินขั้นต่ำในการลงทุน โดยเริ่มต้นเพียง 1 เหรียญสิงคโปร์ก็สามารถทำธุรกิจได้ และ

สามารถถือหุ้นได้ 100% 

4. มีมาตรการจูงใจด้านภาษี ทั้งในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ในช่วง 4 

ปีแรกและอัตราการเสียภาษีแบบขั้นบันไดสำหรับผู้มีเงินได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

• การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
 

ทั้งนี้จากรายงาน Doing Business ของ World Bank ประจำปี 2560 ระบุว่า สัดส่วนของภาษีต่อ

กำไรของธุรกิจในสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 20.3 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉล่ียร้อยละ 33.6 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตะวัน

ออก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการจัดเก็บค่าภาษีที่ไม่สูงเลยเมื่อเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ 

 

• การเสียภาษีเงินได้บุคคล 
สำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์มากกว่า 183 วัน ภายหลังจากหักค่าลดหย่อนแล้วจะมีการเสียภาษี

รายได้ ดังตาราง  

ตารางอัตราการเสียภาษีที่ใช้คำนวณในปี 2560  

รายได้ (เหรียญสิงคโปร์)  อัตรา (%) ภาษีที่ต้องจ่าย 

20,000 เหรียญแรก 

10,000 เหรียญถัดมา 

0 

2 

0 

200 

รายได้ปีที่ 1 – 3   รายได้ )เหรียญสิงคโปร์)   อัตราภาษี % 

 0 – 100,000 0% 

 100,001 – 300,000 8.5% 

 300,001 – 2,000,000 17% 

รายได้ปีที่ 4 เป็นต้นไป รายได้ )เหรียญสิงคโปร์) อัตราภาษี % 

 0 – 300,000 8.5% 

 300,001 – 2,000,000 17% 
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รายได้ (เหรียญสิงคโปร์)  อัตรา (%) ภาษีที่ต้องจ่าย 

30,000 เหรียญแรก 

10,000 เหรียญถัดมา 

- 

3.50 

200 

350 

40,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

7 

550 

2,800 

80,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

11.5 

3,350 

4,600 

120,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

15 

7,950 

6,000 

160,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

18 

13,950 

 7,200 

200,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

19 

21,150 

7,600 

240,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

19.5 

28,750 

7,800 

280,000 เหรียญแรก 

40,000 เหรียญถัดมา 

- 

20 

36,550 

8,000 

320,000 เหรียญแรก 

มากกว่า 320,000 เหรียญขึ้นไป 

- 

20 

44,550 

 

นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐบาล 

 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ให้ความสำคัญด้านการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากการให้การสนับสนุน/

เงินลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้นคว้าและวิจัย มีการจัดกิจกรรมเพื่อ

การพัฒนาศักยภาพให้แก้ผู้ประกอบการอยู่เสมอๆ รวมถึงมีการสร้างศูนย์เพื่อค้นคว้าและวิจัย อาทิ Singapore 

Science Park1, Onopolis, One-north Project, Biopolis, Fusionopolis เป็นต้น 


