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สิ งคโปร์ : โอกาสขยายธุรกิ จแฟรนไชส์ของ SMEs ไทยไปต่างแดน

ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ
พฤษภาคม 2557

การจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ทีใ่ กล้เข้ามาทุกขณะ
เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ไทยมองเห็นช่องทางขยายธุรกิจไปอาเซียนมากขึน้ รวมถึงระบบแฟรนไชส์ซ่งึ ถือเป็ น
ธุรกิจรูปแบบหนึ่งทีม่ คี วามน่ าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากผูป้ ระกอบการตัดสินใจทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์
่
อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุน่ ไต้หวัน
ซึ่งบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการลงทุนได้ดงึ ดูดแฟรนไชส์ชนั ้ นํ าจากทัวโลก
และเกาหลีใต้ เข้ามาเปิ ดให้บริการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง (ประเทศทีม่ แี ฟรนไชส์มากทีส่ ุดในสิงคโปร์ คือ สหรัฐฯ
โดยมีแฟรนไชส์อย่าง KFC, Starbucks, Pizza Hut, McDonalds, Mathnasium, Snap-On Tools, GNC Live
Well และ Comfort Keepers เข้าไปเปิ ดให้บริการหลายสาขา) ทัง้ นี้ แฟรนไชส์ส่วนใหญ่ในสิงคโปร์จดั อยู่ใน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ อาทิ การศึกษา ค้าปลีก และสุขภาพ แม้ว่าจะมีสดั ส่วนน้ อยกว่า
แต่กถ็ อื เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามสําคัญซึง่ สร้างรายได้จาํ นวนมากให้แก่กจิ การทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ซึ่งนอกจากผูป้ ระกอบการจะขยายตลาดในสิงคโปร์แล้ว ยังสามารถใช้สงิ คโปร์เป็ นฐาน
ขยายกิจการไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคในระยะถัดไปได้อกี ด้วย
 ปัจจัยสนับสนุนให้สิงคโปร์เป็ นตลาดแฟรนไชส์ที่มีศกั ยภาพ
 ชาวสิ งคโปร์มีกาํ ลังซื้อมากที่สดุ ในอาเซียน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) ระบุวา่ รายได้ต่อหัวของประชากรสิงคโปร์ปี 2556 สูงทีส่ ุดในอาเซียนและสูงเป็ นอันดับ
3 ของโลก โดยอยูท่ ่ี 54,776 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (เทียบกับไทย 5,674 ดอลลาร์สหรัฐ) และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะอยู่ท่ี 61,237 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 นอกจากนี้ การทีส่ งิ คโปร์เป็ นตลาดที่
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก ส่งผลให้ชาวสิงคโปร์ยอมรับสินค้าจากทัวทุ
่ กมุมโลก และ
เป็ นปจั จัยดึงดูดธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศให้หลังไหลเข้
่
ามาจํานวนมาก ทัง้ นี้ กําลังซื้อทีค่ ่อนข้างสูงทําให้
ผูบ้ ริโภคในสิงคโปร์ให้ความสําคัญอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ ดังนัน้ แฟรนไชส์ทต่ี ้องการรุก
ตลาดดังกล่าวจึงควรเน้นทีบ่ ริการหรือสินค้าระดับกลางและระดับบนเป็ นหลัก
 มีหน่ วยงานที่ สนับสนุนธุรกิ จแฟรนไชส์โดยเฉพาะ คือ Spring Singapore ซึ่งมีหน้าที่
สนับสนุ นความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ และ International Enterprise Singapore (IE
Singapore) ซึ่งช่วยเหลือกิจการทีต่ อ้ งการรับสิทธิ์แฟรนไชส์จากต่างประเทศ และแฟรนไชส์ทต่ี อ้ งการขยายธุรกิจ
ไปยังประเทศอื่นๆ โดยไม่จาํ กัดว่าเจ้าของกิจการนัน้ จะเป็ นชาวสิงคโปร์หรือชาวต่างชาติ แต่มเี งือ่ นไขว่ากิจการนัน้
ต้องมีสาํ นักงานอยูใ่ นสิงคโปร์
 บรรยากาศเอื้ อ ต่ อ การทํา ธุร กิ จ การติด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานราชการในสิง คโปร์ไ ม่ยุ่ง ยาก
ซับ ซ้อ น ขณะที่ก ฎหมายด้า นการลงทุ น จากต่ า งประเทศมีค วามชัด เจนและแน่ น อน ทัง้ นี้ รายงาน “Doing
Business” ปี 2557 ของธนาคารโลก (The World Bank) ระบุว่าสิงคโปร์มบี รรยากาศเอื้อต่อการทําธุรกิจ (Ease
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of Doing Business) มากที่สุดจากการจัดอันดับทัง้ หมด 189 ประเทศ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
สิงคโปร์เป็ นประเทศที่มศี กั ยภาพสูงในการเข้าไปขยายตลาดหรือทําธุรกิจ
 นักท่องเที่ ยวต่างชาติ เดิ นทางมาสิ งคโปร์เพิ่ มขึ้นต่อเนื่ อง Singapore Tourism Board
(STB) รายงานนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมาสิงคโปร์ในปี 2556 มีจาํ นวน 15.6 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.4 จาก
ปี 2555 เป็ นนักท่องเทีย่ วชาวอินโดนีเซียมากทีส่ ุดถึง 3.1 ล้านคน ขณะทีน่ ักท่องเทีย่ วชาวจีนมีจาํ นวนรองลงมา
ที่ 2.3 ล้านคน จึงนับเป็ นโอกาสของแฟรนไชส์ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ในการขยายตลาดเพื่อรองรับ
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ ว
 เกร็ดน่ ารู้เกี่ยวกับการทําธุรกิ จแฟรนไชส์ในสิ งคโปร์
 ประเภทธุรกิ จแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ
- อาหารและเครื่องดื่ม ชาวสิงคโปร์นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน เนื่องจากวิถชี วี ติ ประจําวัน
ทีเ่ ร่งรีบส่งผลให้มขี อ้ จํากัดเรือ่ งเวลาในการประกอบอาหารรับประทานเองทีบ่ า้ น ขณะทีใ่ นวันหยุดชาวสิงคโปร์ก็
นิยมพาครอบครัวออกไปรับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหารเช่นเดียวกัน โดยชาวสิงคโปร์มนี ิสยั ชอบลิม้ ลองอาหาร
รสชาติแปลกใหม่ และมีความคุน้ เคยกับอาหารไทยเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ กระแสรักสุขภาพประกอบกับการให้
ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา ส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มได้รบั ความนิยมมากขึน้
จึงเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยในการขายสิทธิ์ดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ทเ่ี กี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารเกษตรอิน ทรีย์ หรือ อาหารที่ทําจากสมุน ไพรแก่ ผู้ป ระกอบการสิง คโปร์ หรือ กระทังอาจจั
่
บ มือ เป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารในสิงคโปร์ เพือ่ ป้อนวัตถุดบิ หรือขยายช่องทางการจัดจําหน่ าย
อาหารได้อกี ด้วย
 รูปแบบการทําธุรกิ จแฟรนไชส์
เจ้าของแฟรนไชส์ชาวต่างชาติสามารถเปิ ดสาขาของตนเองในสิงคโปร์โดยตรงผ่านบริษทั แม่
หรือโอนสิทธิ์แฟรนไชส์ให้ผปู้ ระกอบการสิงคโปร์ได้เช่นกัน การโอนสิทธิ์ดังกล่าวสามารถกระทําได้โดยอิงตาม
กฎหมายสัญญา (Contract Law) เนื่องจากสิงคโปร์ไม่มกี ฎหมายจําเพาะเจาะจงเกีย่ วกับการโอนสิทธิ์แฟรนไชส์
ทัง้ นี้ ตามปกติแล้วเจ้าของแฟรนไชส์สว่ นใหญ่จะเข้าสูต่ ลาดสิงคโปร์ในรูปแบบ Master Franchising [หมายถึง
เจ้าของแฟรนไชส์ (Master Franchisor) โอนสิทธิ์การบริหารจัดการกิจการแฟรนไชส์ภายใต้ขอบเขตพืน้ ทีห่ รือ
ประเทศทีต่ กลงกันแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีเ่ รียกว่าผูร้ บั โอนสิทธิ์ (Master Franchisee) โดยผูร้ บั โอนสิทธิ์
สามารถโอนสิทธิ์นี้ต่อให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น (Sub-Franchisee) ได้ภายในพืน้ ทีห่ รือประเทศทีต่ กลงกัน]
 ข้อบังคับ/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สิงคโปร์ไม่มกี ฎหมายแฟรนไชส์บงั คับใช้โดยตรง อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจดังกล่าวยังต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ Business Registration Act, Companies Act, Limited Liability
Partnership Act, Trade Marks Act และ Competition Act ทัง้ นี้ ในกรณีทช่ี าวต่างชาติทไ่ี ม่มถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรใน
สิงคโปร์แต่ตอ้ งการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งยื่นขอใบอนุ ญาตการจ้างงาน (Employment Pass) ตาม
ข้อ กํ า หนดการเข้า เมือ งของสิง คโปร์ ก่ อ น เมื่อ ได้ร ับ อนุ ม ัติจึง สามารถนํ า ไปจดทะเบีย นจัด ตัง้ ธุ ร กิจ ต่ อ
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐบาลทีด่ าํ เนินการเกีย่ วกับ
การจัดตัง้ องค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ของสิงคโปร์
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แม้วา่ การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังสิงคโปร์จะมีโอกาสมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคสําคัญบางประการ
ที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มต้องเผชิญ คือ การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจาก
ผูป้ ระกอบการภายในสิงคโปร์มคี วามใกล้ชดิ ตลาด และได้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐเป็ นอย่างดี ขณะทีแ่ ฟรนไชส์
จากต่า งประเทศอย่า งสหรัฐ ฯ ก็เ ป็ น ทีร่ ู จ้ กั และมีส ถานะทางการเงิน ทีแ่ ข็ง แกร่ง ทัง้ นี้ ในการเสริม สร้า ง
ความน่ าเชื่อถือและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ผูป้ ระกอบการอาจเลือกสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของ Franchising
and Licensing Authority (FLA) ซึง่ เป็ นหน่วยงานของสิงคโปร์ ทําหน้าทีจ่ ดั การดูแลและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
โดยเฉพาะ โดย FLA จะช่วยกํากับดูแลการดําเนินงาน ตลอดจนให้คาํ แนะนําด้านต่างๆแก่ผปู้ ระกอบการ อาทิ
กฎหมาย สัญญาที่เกี่ยวข้อ ง การฝึ กอบรม และแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจ เพื่อให้ก ารดําเนิ นธุ รกิจ ประสบ
ความสําเร็จในระยะยาว

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

