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ทีม่าคอลมัน:์ News World: สิงคโปร์ผงาดทาบสวติเซอร์แลนด ์จ่อท่ีหน่ึงศูนยก์ลางการเงินโลก 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา ส านกัวจิยัหลายแห่งไดเ้สนอบทความท่ีส่งสญัญาณวา่สิงคโปร์มีแนวโนม้ท่ีจะกลายเป็นศูนยก์ลาง
ธนาคารส่วนบุคคล หรือ Private Banking Hub ในไม่ชา้น้ี โดยเฉพาะบริษทัวจิยัสญัชาติองักฤษ WealthInsight มองวา่
สิงคโปร์จะสวมบทบาทแทนสวติเซอร์แลนดใ์นแง่ศูนยก์ลางบริหารจดัการทรัพยสิ์น โดยวดัจากมูลค่าสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหาร
จดัการในตลาดเงินสิงคโปร์ ภายในปี 2020  

ผลการส ารวจความคิดเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยบริษทั PwC พบวา่สิงคโปร์จะแซงหนา้สวติเซอร์แลนดใ์นแง่ช่ือเสียง
ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจการเงินการธนาคารในปีน้ี ผนวกกบัผลการส ารวจในลกัษณะคลา้ยคลึงกนั โดย Z/Yen ช่วงเดือน
มีนาคมท่ีผา่นมา ไดก้ล่าวถึงฮ่องกงและสิงคโปร์ เป็นตลาดเงินระดบัแนวหนา้ของโลก รองจาก ตลาดลอนดอน และตลาด
นิวยอร์ก ทั้งน้ี สิงคโปร์มกัจะไดรั้บการยกยอ่งในฐานะประเทศท่ีมีจุดเด่นดา้นต่างๆ อยูเ่กือบตลอดเวลา เม่ือเทียบกบัเมืองอ่ืนๆ 

การท่ีธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นในภูมิภาคเอเชียเฟ่ืองฟ ูส่วนหน่ึงเป็นผลจากคนรวยในเอเชียมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
จากรายงานตวัเลขล่าสุดของ The Boston Consulting Group ระบุวา่ สิงคโปร์มีครัวเรือนระดบัเศรษฐีเพ่ิมข้ึนมากในปี 
2011 ขณะเดียวกนั ฮ่องกงมีจ านวนมหาเศรษฐีพนัลา้นดอลลาร์มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากร ดงันั้น ทรัพยสิ์นส่วน
บุคคลหรือความมัง่คัง่ส่วนบุคคลโดยรวมของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญ่ีปุ่น) ในปี 2011 ปรากฏวา่เพ่ิมข้ึน 10.7% รวม
มูลค่าประมาณ 23.7 ลา้นลา้นดอลลาร์ ขณะท่ีทรัพยสิ์นส่วนบุคคลของทวปีอเมริกาเหนือและยโุรปตะวนัตกกลบัลดนอ้ยลงใน
ช่วงเวลาเดียวกนั  

ปัจจุบนั แมส้วติเซอร์แลนดย์งัคงสถานะเป็นศูนยก์ลางการเงินการธนาคารประเภท Offshore Banking อนัดบั 1 ของโลก ดว้ย
มูลค่าสินทรัพยท่ี์บริหารจดัการราว 2.8 ลา้นลา้นดอลลาร์ หรือมีสดัส่วนประมาณ 34% ของมูลค่าธุรกิจธนาคารส่วนบุคคลทั้ง
โลก แต่สิงคโปร์ก็เป็นตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัเร็วท่ีสุด เม่ือส้ินสุดปี 2011 มีมูลค่าสินทรัพยท่ี์บริหารจดัการราว 550,000 ลา้น
ดอลลาร์ จากปี 2000 ท่ีมีมูลค่าเพียง 50,000 ลา้นดอลลาร์ อีกทั้ง สินทรัพยจ์ านวน 450,000 ลา้นดอลลาร์ในตลาดสิงคโปร์
เป็นของลูกคา้ต่างประเทศ ส่งผลใหข้ณะน้ี สิงคโปร์มีต าแหน่งเป็นศูนยก์ลาง Offshore Banking ขนาดใหญ่อนัดบั 4 ของโลก 
ส่วนอนัดบั 2 และ 3 ไดแ้ก่ องักฤษและเกาะ Chanel มีมูลค่าสินทรัพยบ์ริหารจดัการประมาณ 1.8 ลา้นลา้นดอลลาร์ ขณะท่ี หมู่
เกาะ Caribbean & Panama มีมูลค่าราว 800,000 ลา้นดอลลาร์ ตามล าดบั 

ส านกัวจิยัประเมินกนัวา่ ภายในปี 2016 สินทรัพยท่ี์ตลาดสิงคโปร์บริหารจดัการอาจเพ่ิมข้ึนกวา่ 4 เท่าตวั ส่วนสินทรัพยท่ี์ลูกคา้
ต่างชาติน ามาบริหารจดัการในตลาดเงินสวสิ คาดวา่อาจลดลงเกือบ 1 ใน 3 ของมูลค่าทั้งหมด โดยมีสินทรัพยท่ี์เหลือใหบ้ริหาร
จดัการเป็นจ านวนเงินต ่ากวา่ 2 ลา้นลา้นดอลลาร์ ในอีก 3 ปีขา้งหนา้  

ปัจจยัส าคญัท่ีบัน่ทอนสถานะศูนยก์ลางการเงินสวสิ ไดแ้ก่ กฎระเบียบเขม้งวดในยโุรปและสหรัฐฯ โดยเฉพาะการท่ีเศรษฐกิจ
ยโุรปและสหรัฐฯไม่แขง็แรง ท าใหต้อ้งการเงินภาษีจากคนรวยอยา่งเตม็ท่ี จึงมีการออกกฎหมายใหส้ถาบนัการเงินท่ีเคยช่วย
ลูกคา้เศรษฐีหลบเล่ียงภาษี ตอ้งเปิดเผยรายช่ือและรายละเอียดต่างๆ อยา่งโปร่งใส นบัวา่มีส่วนท าใหลู้กคา้เศรษฐีท่ีเคยใช้
บริการศูนยก์ลางการเงินเก่าแก่อยา่งสวติเซอร์แลนดเ์ร่ิมขาดความมัน่ใจในระบบการเงินการธนาคารของศูนยก์ลางการเงิน
แห่งน้ี และเร่ิมมองหาแหล่งบริหารจดัการทรัพยสิ์นแห่งใหม่ท่ีน่าไวว้างใจกวา่  



สิงคโปร์ กลายเป็นแหล่งท่ีเศรษฐีหนา้เก่าและหนา้ใหม่เร่ิมใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะลูกคา้ยา่นเอเชีย-แปซิฟิก เน่ืองจากท าเล
เหมาะสม เสถียรภาพทางการเมืองดี ระบบกฎหมายโปร่งใส ใชภ้าษาองักฤษคล่องแคล่ว อตัราภาษีต ่า ค่าเงินมัน่คง การบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพ รวมถึงสิงคโปร์มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเงินระดบัโลกอยา่งเตม็ตวั จึง
พยายามปรับกฎเกณฑต์่างๆ สู่มาตรฐานสากลเป็นล าดบั  

บริษทัวจิยัมองวา่ การท่ีสถาบนัการเงินจะยา้ยฐานจากสวติเซอร์แลนดม์ายงัสิงคโปร์ ไม่ใช่เร่ืองง่าย เน่ืองจากตน้ทุนการ
ด าเนินงานในสิงคโปร์สูงกวา่ ในแง่บุคลากรท่ีเช่ียวชาญและค่าเช่าส านกังาน โดยคาดวา่ตน้ทุนจะสูงกวา่ในสวติเซอร์แลนด์
ราว 10% แต่ก็มีสถาบนัการเงินหลายแห่ง ยอมยา้ยฐานเขา้ไปด าเนินงานทั้งๆ ท่ีประสบภาวะขาดทุน เน่ืองจากตอ้งการขยาย
ส่วนแบ่งตลาดในอนาคต ปัจจุบนั ธนาคารชั้นน าท่ีมีหน่วยงานดา้นบริหารจดัการทรัพยสิ์น ประกาศแผนงานท่ีจะเพ่ิม
พนกังานดา้นน้ีในตลาดสิงคโปร์ อาทิ BNP Paribus Wealth Management คาดวา่จะเพ่ิมพนกังานราว 200 ต  าแหน่งใน
เอเชีย ภายใน 3-5 ปีขา้งหนา้ ส่วนธนาคารส่วนบุคคล Coutts ในเครือของ Royal Bank of Scotland มีแผนเพ่ิมพนกังาน 
2 เท่าในเอเชีย ระหวา่งช่วง 2-3 ปีน้ี  

 แมแ้ต่กลุ่มสถาบนัการเงินสวสิอยา่ง Julius Baer มองวา่ เอเชียเป็นสวติเซอร์แลนดแ์ห่งท่ีสอง โดยจะใชห้น่วยงาน 
Merrill Lynch เป็นฐานการด าเนินงานในเอเชีย ทั้งน้ี ธนาคารจะเพ่ิมพนกังานกวา่ 2 เท่าในปี 2015 การท่ีสถาบนัการเงิน
สวสิหนัมาสนใจตลาดเอเชีย-แปซิฟิก เน่ืองจากผลประกอบการท่ีผา่นมาในยา่นน้ีอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ เช่น ธนาคาร UBS 

มีลูกคา้เอเชีย-แปซิฟิกมาใชบ้ริการดา้นบริหารสินทรัพยเ์พ่ิม 11% ในไตรมาสแรกของปีน้ี ขณะท่ี Credit Suisse มีลูกคา้
ยา่นน้ีเพ่ิมข้ึนราว 21% ในช่วงเดียวกนั 

สถาบนัการเงินชั้นน าหลายแห่งกลบัพิจารณาขายธุรกิจดา้นบริหารจดัการทรัพยสิ์นในสหรัฐฯและยโุรป เช่น Morgan 

Stanley ขายหน่วยงานดา้น wealth-management ในยโุรป เม่ือเดือนเมษายน ส่วน Lloyds Banking Group ก็เตรียม
ขายธุรกิจในยโุรปเช่นกนั  

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ สิงคโปร์ ไม่เคยปล่อยใหโ้อกาสและเวลาล่วงเลยไปง่ายๆ ในช่วงท่ีองักฤษมี
แผนพฒันายา่น Canary Wharf ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเงินแห่งใหม่ในลอนดอน ประชนักบั The City ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
การเงินรุ่นลายครามของโลก ไดจุ้ดประกายความคิดใหสิ้งคโปร์ลงมือพฒันาพ้ืนท่ียา่น Marina Bay ใหก้ลายเป็น
ศูนยก์ลางการเงินอีกแห่งหน่ึงในสิงคโปร์บา้ง โดยเรียกวา่ The Marina Bay Financial Centre (MBFC) บดัน้ี 
ศูนยก์ลางการเงินใหม่แลว้เสร็จ สามารถรองรับสถาบนัการเงินต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ใชเ้งินลงทุนราว 4,000 ลา้นสิงคโปร์ 
ประกอบดว้ยอาคารส านกังาน 3 แห่ง พ้ืนท่ีใชส้อยกวา่ 3 ลา้นตารางฟตุ และยงัมีอาคารท่ีอยูอ่าศยัในยา่นใกลเ้คียงอีกดว้ย 
ปัจจุบนั ธุรกิจการเงินการธนาคารมีบทบาททางเศรษฐกิจสิงคโปร์ คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 12% ของ GDP และคาดวา่
ในปีน้ี ธุรกิจการเงินการธนาคารจะเติบโตราว 3% จากปีก่อน 
      
     สหรัฐฯ 
     Apple สร้างหน้ีคร้ังแรก 
          ขายหุน้กู ้17,000 ลา้นดอลล ์ 
บริษทัไฮเทคชั้นแนวหนา้ของโลก Apple ไดป้ระกาศออกหุน้กู ้เพ่ือระดมเงินทุนเป็นมูลค่าสูงถึง 17,000 ลา้นดอลลาร์ เม่ือ
ปลายเดือนเมษายนท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีแผนท่ีจะคืนเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นมูลค่าราว 100,000 ลา้นดอลลาร์ ภายในปี 2015 

การออกพนัธบตัรของ Apple คร้ังน้ี ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนอยา่งลน้หลาม 



ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการมีมูลค่าสูงถึง 52,000 ลา้นดอลลาร์ โดยสถาบนัการเงินท่ีรับหนา้ท่ีจดัจ าหน่าย ระบุวา่ ไดมี้การ
ขายหุน้กูข้อง Apple อยา่งทัว่ถึง นบัตั้งแต่นกัลงทุนระดบับุคคลทัว่ไป นกัลงทุนประเภทสถาบนั กองทุนต่างๆ บริษทัประกนั 
และ กองทุนบริหารความเส่ียง เป็นตน้  

บริษทั Apple ไดใ้ชว้ธีิระดมเงินทุนในตลาดตราสารหน้ีในช่วงน้ี เพราะอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต ่ามาก ประกอบกบั บริษทั
ตอ้งการเอาใจผูถื้อหุน้ท่ีก าลงัรู้สึกผิดหวงัจากผลประกอบการของ Apple ในช่วงไตรมาสแรกของปีน้ี ถึงแมจ้ะมีรายไดเ้ป็น
จ านวนเงินราว 43,600 ลา้นดอลลาร์ หรือเพ่ิมข้ึน 11% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และสูงกวา่ยอดขายของบริษทั Google 

และ Microsoft รวมกนัก็ตาม แต่ Apple มียอดก าไรสุทธิลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบ 10 ปี โดยมีมูลค่าราว 9,500 ลา้น
ดอลลาร์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2013 ส่งผลใหผู้บ้ริหารจ าเป็นตอ้งผอ่นคลายความกงัวลของผูถื้อหุน้ ดว้ยแผนการคืน
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นพิเศษในช่วง 3 ปีขา้งหนา้  

การระดมทุนดว้ยการออกหุน้กูข้อง Apple นบัเป็นคร้ังท่ี 2 ตั้งแตปี่ 1996 และคร้ังน้ี นบัเป็นการออกตราสารหน้ีของบริษทัท่ี
มีมูลค่ามากท่ีสุดในโลก ก่อนหนา้น้ี ไดแ้ก่ Roche Holdings ผูผ้ลิตยา เคยออกหุน้กูเ้ป็นมูลค่าสูง 16,500 ลา้นดอลลาร์ ในปี 
2009 ตามมาดว้ย บริษทั France Telecom ออกหุน้กูมู้ลค่า 16,400 ลา้นดอลลาร์ ในปี 2001 ล่าสุด บริษทัผลิตยา Abbvie 

ก็เพ่ิงออกหุน้กูร้ะดมทุนเม่ือพฤศจิกายนปีท่ีแลว้ ดว้ยมูลค่า 14,700 ลา้นดอลลาร์ Apple จึงกลายเป็นบริษทัท่ีออกหุน้กูร้ะดม
ทุนสูงสุดในโลกขณะน้ี และมีความตอ้งการจากนกัลงทุนเป็นจ านวนมากดว้ย โดยทัว่ไป หุน้กูท่ี้ออกมาเพ่ือน าเงินไปคืนแก่ผู ้
ถือหุน้ มกัจะค่อยไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเท่าใดนกั  

หุน้กูข้อง Apple มีคุณสมบติัพิเศษ เพราะตราสารหน้ีของบริษทัไดรั้บความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัเกรดน่าลงทุน โดยสถาบนั
จดัเครดิตชั้นน า ไดแ้ก่ Standard & Poor’s และ Moody’s มองวา่ Apple มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก งบเงินสด
ของบริษทัแขง็แรง ท าใหป้ราศจากความเส่ียง ความจริง Apple มีเงินสดเป็นมูลค่ามหาศาลราว 145,000 ลา้นดอลลาร์ แต่
ส่วนใหญ่อยูใ่นต่างประเทศ ท าใหบ้ริษทัใชว้ธีิระดมทุนจากตลาดตราสารหน้ีดีกวา่ เพราะอตัราดอกเบ้ียต ่า ขณะเดียวกนั หาก 
Apple จะตอ้งโอนเงินสดกลบัเขา้มาในสหรัฐฯ จ าเป็นตอ้งเสียภาษีอีกต่างหาก 

Apple ออกหุน้กูร้ะดมเงินทุนคร้ังน้ี แบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ หุน้กูอ้าย ุ3 ปี หุน้กูอ้าย ุ5 ปี หุน้กูอ้าย ุ10 ปี และหุน้กูอ้าย ุ30 ปี 
ซ่ึงหุน้กูท้ั้ง 4 ประเภท มีอตัราผลตอบแทนคงท่ี ส่วนอีก 2 ประเภทเป็นชนิดอตัราผลตอบแทนลอยตวั ไดแ้ก่ หุน้กูอ้าย ุ3 ปี และ
อาย ุ5 ปี ความตอ้งการหุน้กูข้อง Apple ท่ีมีจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดตลาดใตดิ้นในการซ้ือขายของนกัลงทุนท่ีตอ้งการหุน้กูแ้ต่
ไม่สามารถจบัจองไดท้นั แต่การซ้ือขายตอ้งด าเนินการก่อนท่ีจะมีการเปิดขายในตลาดตราสารหน้ีอยา่งเป็นทางการ  

สถาบนัการเงินท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายและค ้าประกนัการขายหุน้กูค้ร้ังน้ี มีจ านวน 7 ราย รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมและนายหนา้
ทั้งส้ินราว 53.3 ลา้นดอลลาร์ โดย Apple แบ่งจ่ายตามสดัส่วนของหุน้กูท่ี้สถาบนัการเงินน าไปขาย ไดแ้ก่ Goldman Sachs 
ไดรั้บค่านายหนา้มากท่ีสุด เป็นเงิน 38.3 ลา้นดอลลาร์ โดยมีสดัส่วนการจดัจ าหน่าย 72% ของหุน้กูท้ั้งหมด ตามมาดว้ย Deutsche 

Bank (17.5%) ไดรั้บเป็นเงิน 9.3 ลา้นดอลลาร์ ส่วน Citigroup, JP Morgan & Chase และ Merrill Lynch ของ Bank of 

America ไดรั้บเงินรายละ 1.3 ลา้นดอลลาร์ ดว้ยสดัส่วนการขายรายละ 2.5% ของหุน้กูท้ั้งหมด ขณะท่ี Barclays Bank และ 
Standard Chartered ไดรั้บเงินรายละ 798,750 ดอลลาร์ โดยไดรั้บสดัส่วนการจ าหน่วย 1.5% ต่อราย  



กระแสข่าวดีๆ ของ Apple ยงัคงปรากฏอยา่งต่อเน่ืองในเวลาไล่เล่ียกนั เม่ือบริษทัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่า
ยีห่อ้สูงท่ีสุดในโลกประจ าปี 2013 ดว้ยการจดัอนัดบัของ BrandZ ซ่ึงจะมีการศึกษาวจิยัในแต่ละปีวา่สินคา้ตวัใดท่ีมียีห่อ้ใน
ตลาดเป็นมูลค่าสูงสุด ปรากฏวา่ Apple ยงัคงครองแชมป์เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั โดยในปีน้ี Apple มีมูลค่าแบรนดสู์งถึง 
185,071 ลา้นดอลลาร์ ซ่ึงสูงกวา่อนัดบัสองถึง 60% โดยมีบริษทั Google ไล่ตามมาดว้ยมูลค่า 113,669 ลา้นดอลลาร์ ส่วน 
IBM, McDonald’s และ Coca-Cola เกาะอยูใ่นกลุ่ม 5 อนัดบัแรกไดส้ าเร็จ โดยมี Microsoft, AT&T และ China Mobile 

ร่วมขบวนในทอ้ปเท็น  

 ความโดดเด่นของแบรนด ์Apple คือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ใหค้วามเช่ือถือและพอใจท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑย์ีห่อ้ของ Apple 

อยา่งต่อเน่ือง แมแ้ต่การจดัอนัดบัของส านกัวจิยัอ่ืนๆ Apple ก็มกัจะไดรั้บคะแนนนิยมอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ เช่น การส ารวจของ 
Superbrands ก็ไดรั้บต าแหน่งแชมป์ในฐานะยีห่อ้ท่ีกลุ่มธุรกิจเช่ือถือ ขณะท่ีการส ารวจในกลุ่มผูบ้ริโภคก็ไดร้ั้งอนัดบัสอง 
รองจาก Rolex ยีห่อ้นาฬิกาเลิศหรูของสวสิ เป็นตน้ ในเดือนตุลาคมปีท่ีแลว้ บริษทัท่ีปรึกษา Interbrand ก็ยกใหย้ีห่อ้ 
Apple มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอนัดบัสอง รองจากบริษทั Coca-Cola 

แต่ความโชคร้ายของ Apple ก็อุบติัข้ึนเช่นกนัในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา เม่ือคณะอนุกรรมาธิการถาวรวฒิุสภา
สหรัฐฯ เผยแพร่รายงานระบุวา่ บริษทั Apple มีเงินสดส ารองเป็นมูลค่าราว 145,000 ลา้นดอลลาร์ ซ่ึงในจ านวนน้ี บริษทั 
Apple ถือไวใ้นบญัชีต่างประเทศเป็นจ านวนเงินถึง 102,000 ลา้นดอลลาร์ โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นวา่ บริษทัอาจมี
เจตนาหลบเล่ียงภาษีท่ีจะตอ้งเสียในสหรัฐฯ ท าใหบ้ริษทัจดัตั้งเครือข่ายในต่างประเทศจ านวนมาก ซ่ึงมีอตัราภาษีต ่า ในขอ้
กล่าวหาช้ีวา่ในรอบปี 2012 Apple ไดห้ลบเล่ียงการช าระภาษีประมาณ 9,000 ลา้นดอลลาร์ และในปี 2011 เป็นมูลค่าอีก
ราว 3,500 ลา้นดอลลาร์  

นาย Tim Cook ผูบ้ริหารระดบัสูงของ Apple ไดพ้บคณะอนุกรรมาธิการวฒิุสภาสหรัฐฯ และช้ีแจงวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายภาษีสหรัฐฯอยา่งครบถว้น โดยในปีท่ีแลว้ Apple ช าระภาษีเป็นเงิน 6,000 ลา้นดอลลาร์ ในอตัราภาษีประมาณ 
30% 

Apple ไม่ใช่บริษทัสญัชาติอเมริกนัเพียงแห่งเดียวท่ีมีเงินสดในบญัชีต่างประเทศมากมาย บริษทัยกัษใ์หญ่สหรัฐฯก็นิยมเก็บผล
ก าไรในต่างแดนเช่นกนั เน่ืองจากกฎระเบียบทางบญัชีของสหรัฐฯอนุญาตใหบ้ริษทัขา้มชาติอเมริกนั ไม่ตอ้งเสียภาษีรายได้
ธุรกิจ หากบริษทัเก็บผลก าไรในต่างประเทศไวล้งทุนต่อเน่ืองในแหล่งลงทุนต่อไป ขณะน้ีมีความเคล่ือนไหวท่ีจะแกไ้ข
กฎระเบียบเหล่านั้น เพ่ือเปิดโอกาสใหผ้ลก าไรในต่างประเทศไหลกลบัมายงัสหรัฐฯ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ ซ่ึงอาจเสีย
ภาษีในอตัราต ่าหรือไดรั้บลดหยอ่นบางประการ  

ในรอบปี 2012 บริษทัสหรัฐฯชั้นน ามีผลก าไรในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนราว 15% เป็นยอดเงินสูงเป็นประวติัการณ์ประมาณ 1.9 
ลา้นลา้นดอลลาร์ ซ่ึงเงินจ านวนน้ีไม่ตอ้งเสียภาษีหากไม่น าเขา้มายงัสหรัฐฯ บริษทัวจิยั Audit Analytics ระบุวา่ในช่วง 5 ปีท่ี
ผา่นมา ยอดเงินก าไรของบริษทัอเมริกนัชั้นน าในต่างแดน เพ่ิมข้ึนราว 70% ทั้งน้ี บริษทั General Electric Co มีการลงทุน
ของก าไรสะสมมากท่ีสุดประมาณ 108,000 ลา้นดอลลาร์ ตามมาดว้ย Pfizer Inc ดว้ยเมด็เงินลงทุนก าไรสะสมราว 73,000 

ลา้นดอลลาร์ 



          10 อนัดบัแบรนดท่ี์มีมูลค่าสูงสุดในโลกปี 2013 

  
  อนัดบั             แบรนด ์                 มลูคา่ (ลา้นดอลลาร)์ 
   1                Apple                        185,071 
   2                Google                     113,669 
   3                 IBM                          112,536 
   4               McDonald’s               90,256 
   5              Coca-Cola                   78,415 
   6                 AT&T                          75,507 
   7              Microsoft                   69,814 
   8               Marlboro                    69,383 
   9                  Visa                              56,060 
  10            China Mobile             55,368 
   

 

ท่ีมา: Market Week  
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