
Business Creation and Networking 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร 

เดือน มีนาคม 2564 
รายงานการหารือกับ Embassy of Japan และ Japan External Trade Organization (JETRO) 

1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ 

ช่ือ : Mr. Fujii Yoshimitsu  ตำแหนง Second Secretary, Embassy of Japan   

      Mr. Kenichiro Moroyu  ตำแหนง Senior Director, Japan External Trade Organization 

E-mail : yoshimitsu.fujii@mofa.go.jp 

 Kenichiro_Moroyu@jetro.go.jp                    

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร 

2.1. กอตั้งเมื่อ ป 2544 (JETRO สาขา ประเทศสิงคโปร)        

2.2. ประวัติความเปนมา  

สำนักงานสงเสริมการคาญี่ปุนในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร หรือ JETRO Singapore กอตั้งขึ้น

เมื่อตุลาคม ป 2544 เปนองคกรอิสระ ไมใชองคกรภาครัฐ แตไดรับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดจาก

ภาครัฐบาลญี่ปุนหลายหนวยงาน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาการคาและธุรกิจจากญี่ปุน ใหมีโอกาส

ขยายตลาดในสิงคโปรและประเทศใกลเคียง โดย JETRO ใหบริการ ขอมูล คำปรึกษา สนับสนุนธุรกิจ 

SMEs จากญี่ปุนที่ประสงคเขามาขยายตลาดในสิงคโปรและประเทศใกลเคียง ท้ังนี้ เปนการชวยเหลือเปน

แบบใหเปลา โดยไมมีคาใชจาย   

2.3. รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 

 โรงงานผูผลิต   ผูสงออก    ผูนำเขา 

 ผูขายสง   ผูขายปลีก    บริษัทตัวแทน 

 หางสรรพสินคา   หางสรรพสินคาเฉพาะ   องคกรระหวางประเทศ 

 องคกรทางการคา  องคกรไมแสวงหาผลกำไร  อื่นๆ (โปรดระบุ.................)  

2.4. สินคาและบริการของบริษัท 

JETRO Singapore ใหการชวยเหลือผลักดัน SMEs จากญี่ปุนใหมีโอกาสเขามาขยายตลาดใน

ประเทศสิงคโปรในหลายรูปแบบ โดยภายในองคกร มีการแบงหนาที่เปนหลายแผนกงาน อาทิ 

- แผนกการวางแผน/พัฒนาธุรกิจ และการประชาสัมพันธ เชน การจัดสัมมนา นิทรรศการหรือ

โครงการตางๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของสำนักงาน 

- แผนกเผยแพรขอมูล ขาวสาร งานวิจัยทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของสิงคโปร และ

ประเทศใกลเคียง พรอมบทวิเคราะหที่เกี่ยวของ โดยเผยแพรงานเขียนผานชองทางตางๆ อาทิ 

JETRO Daily (Tsusho-Koho), JETRO Sensor, White Paper on International Trade และ 

White Paper on Foreign Direct Investment 



- แผนกประสานงาน กระชับความสัมพันธทางการคาของธุรกิจการเรือของญี่ปุนกับประเทศตางๆ

ในภูมิภาคเอเชีย (Ship Machinery Division) 

- แผนกสงเสริมการลงทุนจากผูประกอบการในอาเซียน ใหมีโอกาสขยายตลาดไปประเทศญี่ปุน 

โดยมุงเนนการสงเสริมการลงทุนจากอาเซียนไปยังเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ จังหวัด Kanagawa 

(มีเมอืงหลวงคือ Yokohama) ซึ่งอยูหางจาก Tokyo เพียง 30 นาที เปนตน 

- แผนกคนควาวิจัยเชิงลึกทางดานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การธนาคารของประเทศในภูมิภาค 

โดยทำงานอยางใกลชิดกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสถาบันการเงนิสากลหลายแหง เพ่ือ

ผลิตงานวิจัยเชิงลึกรายประเทศทางดานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การธนาคาร 

 

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นาย Fujii Yoshimitsu เลขานุการโท (ฝายเกษตร) จากสถานเอกอัครราชทูต

ญี่ปุนประจำกรุงสิงคโปร และนาย Kenichiro Moroyu ผูอำนวยการอาวุโสจาก JETRO ไดเขาพบ น.ส.สุปราณี 

กองเกียรติกมล ผอ.สคต. ณ กรุงสิงคโปร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง รูปแบบ ลักษณะ และโครงสรางการ

ทำงาน ซึ่งอาจนำไปสูโอกาสในการรวมงานกัน เพ่ือสงเสริมการคาจากไทยและญี่ปุนไดในอนาคต  

ในการนี้ นาย Fujii ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางการทำงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของตนในฐานะ 

เลขานุการโท (ฝายเกษตร) จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำสิงคโปร ในดานการสงเสริมผลักดันการคาจาก

ญี่ปุน มาสิงคโปรและประเทศใกลเคยีง ดังนี้ 

- โดยทั ่วไปรัฐบาลญี ่ป ุ นจะสงเจ าหนาท่ีจากกระทรวงที ่เก ี ่ยวข อง มาประจำอยูที่สถาน

เอกอัครราชทูตญี่ปุ น ณ กรุงสิงคโปร กระทรวงละ 1 ตำแหนง อาทิ กระทรวงการคาและ

อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการเกษตร เปนตน 

- เจาหนาที่จากกระทรวงที่เก่ียวของ และ JETRO จะทำงานอยางใกลชิด ในการสงเสริมการคาจาก

ญี่ปุนเขามาในสิงคโปรและประเทศใกลเคยีง 

- จัดทำรายงานการคา เศรษฐกิจ และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวของ สงกลับไปยังเมืองหลวง 

สำหรับโครงสราง รูปแบบการทำงานของหนวยงาน JETRO ในดานการผลักดันการคาจากญี่ปุ นมา

สิงคโปรและประเทศใกลเคยีงนั้น นาย Kenichiro ในฐานะผูอำนวยการอาวุโสจาก JETRO ไดใหขอมูล ดังนี้ 

- JETRO เปนองคกรอิสระ ไมใชองคกรภาครัฐ แตไดรับงบประมาณสนับสนุนเกือบทั้งหมดมาจาก

ภาครัฐบาลญี่ปุนหลายหนวยงาน โดยสำนักงาน JETRO ประจำสิงคโปร มีเจาหนาที่ประมาณ 35 

อัตรา ซึ่งรวมเจาหนาที่ ที่มาจากประเทศญี่ปุน 15 อัตรา JETRO มีสถานที่ตั้งทำการอยูที่ 16 

Raffles Quay (อาคาร Hong Leong) ในสิงคโปร 

- ทำหนาที่ในการประสานงานกับ SMEs จากญี่ปุนที่ประสงคเขามาขยายตลาดในประเทศสิงคโปร 

โดยใหคำปรึกษา ขอมูล ผลักดัน และริเริ ่ม ในเรื่องกิจกรรมการตลาด การสงเสริมการขาย 

โฆษณาประชาสัมพันธ หรือจัดนิทรรศการ แคมเปญตางๆ ใหสินคาจากญี่ปุนไดมีโอกาสขยาย

ตลาดมาสิงคโปร โดยไมคดิคาใชจายกับ SMEs  



- ประสาน และจับคูทางการคา (B2B Matching) ที่เหมาะสมให SMEs ญี ่ปุ นไดมีโอกาสขยาย

ตลาดมาสิงคโปร และประเทศใกลเคียง 

- จัดทำรายงานการคา วิเคราะหตลาดผู บริโภคสิงคโปร และเรื ่องอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของ สงกลับ

หนวยงาน JETRO ศูนยอำนวยการกลางที่ญี่ปุน 

 

ในการนี้ ผอ. สคต. ไดแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องโครงสรางการทำงาน และบทบาทหนาที่ของสำนักงาน

สงเสริมการคาไทย ณ กรุงสิงคโปร ที่มีตอผูประกอบการไทยที่สนใจสงออกสินคาไทยมายังสิงคโปร โดยหวังวาจะ

ไดมีโอกาสรวมมือ ประสานงานกันในเรื่องที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอไปในอนาคต 

 

 

 

ภาพ: เมือวันที 5 มีนาคม 2564 เลขานุการโท (ฝ่าย

เกษตร) จากสถานเอกอคัรราชทูตญีปุ่ นประจําสิงคโปร์ 

นาย Fujii Yoshimitsu และผู้อํ านวยการอาวุโสจาก 

JETRO นาย Kenichiro Moroyu ได้เข้าพบหารือกับ 

สคต. ณ กรุงสิงคโปร์ เพือแลกเปลียนความคิดเห็น 

รูปแบบ โครงสร้างการทํางาน ซึงอาจนําไปสู่โอกาสใน

การร่วมงานกนั เพอืส่งเสรมิการคา้จากไทยและญีปุ่ นได้

ในอนาคต 


