
 
 

Business Creation and Networking 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร 

เดือน  เมษายน 2564   
    รายงานการเยี่ยมพบ Singapore Business Federation (SBF) 

1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ 

ช่ือ Mr. Kenneth Sim   ตำแหนง    Director, ASEAN Market   

ที่อยู 160 Robinson Rd, #06-01 SBF Center, Singapore 068914    .  

โทรศัพท +65 6390 0632   E-mail    kenneth.sim@sbf.org.sg    

 

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร 

2.1. กอตั้งเมื่อ ป   2545  

2.2. ประวัติความเปนมา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมไดเสนอรางพระราชบัญญัติในรัฐสภาเพื่อจัดตั้ง
พระราชบัญญัติ SBF ในป 2544 และไดมีการจัดตั้งสภาธุรกิจสิงคโปร (Singapore Business Federation - SBF) 
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เพื่อเปนสมาคมธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองผลประโยชนของธุรกิจ
สิงคโปร ทั้งในดานความสัมพันธทางการคา การลงทุน และอุตสาหกรรม ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 27,200 บริษัท 

นอกจากนี้ SBF ยังจัดทำงานวิจัยขอมูลเชิงลึก และการดำเนินการติดตามผล รวมถึงการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆกับภาครัฐ ในฐานะที่เปนกระบอกเสียงทางธุรกิจ ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ไดแก การสำรวจ
ธุรกิจแหงชาติประจำป การสำรวจดัชนีความเชื่อมั ่นของ SME รายไตรมาส และการสำรวจหลังงบประมาณ               
เปนตน อีกทั้ง SBF ยังสนับสนุนสมาชิกในเวทีระดับโลก ผานการเขารวมในสมาพันธทางธุรกิจระหวางประเทศที่
สำคัญ ไดแก สภาที ่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council)  สภาที ่ปรึกษาธุรกิจความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council) และ 
หอการคาระหวางประเทศ (International Chamber of Commerce) 

 
2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 
 โรงงานผูผลิต   ผูสงออก   ผูนำเขา 

 ผูขายสง   ผูขายปลีก   บริษัทตัวแทน 

 องคกรระหวางประเทศ  องคกรทางการคา  องคกรไมแสวงหาผลกำไร 

 

2.4 สินคาและบริการของบริษัท 

เปนสมาคมธุรกิจที่มุงเนนการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

สหพันธธุรกิจสิงคโปร (SBF) กอตั้งเมื่อป 2545 เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางการคาและการลงทุน

ของภาคเอกชนสิงคโปร และเปนองคกรที่ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอรัฐบาลสิงคโปรเก่ียวกับการดำเนินนโยบาย

ตอภาคเอกชนรวมถึงนโยบายการคาระหวางประเทศ SBF กอตั้งขึ้นตาม พรบ. SBF Act (2002) กำหนดใหบริษัท

ทั้งหมดที่จดทะเบียนในสิงคโปร และมีทุนจดทะเบียนมากกวา 0.5 ลานเหรียญสิงคโปร จะตองเปนสมาชิกของ 

SBF ดวย ซึ่งปจจุบัน SBF มีสมาชิกประมาณ 27,200 บริษัท ถือเปนเครือขายภาคเอกชนขนาดใหญและเขมแข็ง

ที่สุดของสิงคโปร  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 น.ส. สุปราณี กองเกียรติกมล ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคา 

ในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร ไดหารือทาง Video Conference กับ Mr. Kenneth Sim ตำแหนง Director, 

ASEAN Market และ Mr. Tecklee Tan ตำแหนง Market Specialist (Thailand) ของ SBF เก่ียวกับการกระชับ

ความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือทางธุรกิจระหวางไทยกับสิงคโปร โดยเนนการสรางเวทีพบปะระหวาง

ภาคเอกชนไทยกับสิงคโปรผานระบบทางไกล การเพิ่มโอกาสและศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดย SBF กลาวขอบคุณ สคต. สิงคโปร ที่ไดชวยเหลือในการประสานใหเกิดความการรวมมือกับ Thaitrade.com 

ของไทยกับแพลตฟอรม Global Connect B2B ของ SBF ซึ่งเปนโครงการนำรองชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 

สิงคโปร รวมถึงพันธมิตรตางๆ ให สามารถทำการคาระหวางกันไดอยางราบรื ่นในสถานการณปจจุบัน                            

โดยความรวมมือกันในครั ้งนี ้จะเป นอีกหนึ ่งชองทางใหผู ประกอบการไทยที ่เปนสมาชิกบนแพลตฟอรม 

Thaitrade.com ไดเชื่อมตอกับแพลตฟอรมของสิงคโปรไดโดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม เปนการเปดโอกาสใหผูซื้อใน

สิงคโปร และผูซื้อจากทั่วโลกบนแพลตฟอรม Global Connect B2B สามารถเขาถึงสินคาของผูประกอบการไทย

ไดอยางสะดวก ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสทางการคาของผูสงออกไทยภายใตแนวคดิท่ีจะรวมสินคาสงออกของไทยสวน

ใหญไวใน e-marketplace เดียว เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการคนหาสินคาที่ตองการสำหรับคูคาจากทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SBF ใหขอมูลวา ประเทศไทยเปนตลาดหนึ่งที่ SBF มีความสนใจในการจัดสงเสริมความรวมมือ

ระหว างภาคเอกชนไทย–สิงคโปร โดยเมื ่อว ันที ่ 18 พฤษภาคม 2563 ไดม ีการจ ัดงานสัมมนาในห ัวขอ                      

“Post-COVID-19 Opportunities for Thailand’s Changing Consumer Sector” ซ ึ ่ ง ใ ห  ข  อม ู ล เ ก ี ่ ย ว กับ

สถานการณการคาของภาคการคาปลีก อาหารและเครื่องดื่ม และการทองเที่ยวในไทย ซึ่ง SBF มองวา ไทยยังเปน

ประเทศเปาหมายที่ภาคธุรกิจสิงคโปรควรพิจารณาไปลงทุนและขยายตลาดในชวงหลัง COVID-19 ซึ่งกิจกรรม

ดังกลาวไดรับการตอบรับเปนอยางดี  

ในการนี้ SBF มีแผนจะจัดงานสัมมนาเก่ียวกับสถานการณการคาของประเทศไทย ภาคการคาปลีก 

อาหารและเครื ่องดื่ม อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2564 จึงไดขอความอนุเคราะหใหสคต. ประสานกับสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ประเทศสิงคโปร เพื่อเรียนเชิญเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร เขารวมกิจกรรม

ดวยกลาว พรอมทั ้งเรียนเชิญ ผอ. สคต. สิงคโปรเปนตัวแทนจากประเทศไทยกลาวเปดกิจกรรม Business 

Matching สินคาประเภทอาหาร ที่ SBF จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 เชนเดียวกัน ทั้งนี้ สคต. แจงวายินดีให

ความรวมมือ โดยทั้งสองฝายจะหารือเก่ียวกับรายละเอียดของกิจกรรมตอไป 

      

 

ผอ. สุปราณี - สคต.สิงคโปร Mr. Tecklee Tan - SBF

สิงคโปร 

Mr. Kenneth Sim - SBF

สิงคโปร 


