
Business Creation and Networking 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร 

เดือน  มีนาคม 2564   
          รายงานการเยี่ยมพบ    บริษัท Lazada Singapore Pte. Ltd.  
 

1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ 

ช่ือ       Mr. Ryan Ho   ตำแหนง  Senior Category Manager    

ที่อยู  8 Shenton Way, Level 41, AXA Tower, Singapore 068811     

โทรศัพท     +65 9489 4141          

E-mail     ryan.ho@lazada.sg  Website  www.lazada.sg     

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร  

2.1. กอตั้งเมื่อ ป       2555    

2.2. ประวัติความเปนมา 

Lazada Group กอตั้งขึ้นในป 2555 เปนแพลตฟอรมอีคอมเมิรซชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีสาขา

ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ไทย และสิงคโปร ซึ่ง Lazada Group เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ผานความสามารถดานเทคโนโลยี การขนสง และระบบการชำระเงิน ในป 2562 Lazada Group 

กลายเปนผูนำระดับภูมิภาคของกลุมอาลีบาบา และไดรับการสนับสนุนโดยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ

อาลีบาบา Lazada Group มีเปาหมายคือ ภายในป 2573 บริษัทฯ จะสามารถใหบริการลูกคาไดมากถึง 300 ลานคน ทั้งนี้ 

แพลตฟอรม Lazada/Redmart สิงคโปรถือครองสวนแบงตลาดในสินคากลุม Grocery Online ใหญที่สุดในสิงคโปร 

2.3. รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 

 โรงงานผูผลิต   ผูสงออก    ผูนำเขา 

 ผูขายสง   ผูขายปลีก    บริษัทตัวแทน 

 หางสรรพสินคา   หางสรรพสินคาเฉพาะ   องคกรไมแสวงหาผลกำไร 

 องคกรระหวางประเทศ  องคกรทางการคา   อื่นๆ E-Commerce Platform  

2.4. สินคาและบริการของบริษัท 

Lazada Marketplace จำหนายผลิตภัณฑที่หลากหลาย โดยแบงเปน 18 หมวดหมู เชน กลุมสินคาเพื่อสุขภาพ

และความงาม สินคาแฟชั่น ซึ่งเปนกลุมผลิตภัณฑที่เติบโตอยางรวดเร็ว สินคาที่ใชในบานและที่อยูอาศัย สินคาแมและเด็ก 

สินคาและอุปกรณโทรศัพทมือถือ รวมถึงสินคาเครื่องใชภายในบานอ่ืนๆ  

2.5. สินคาและบริการที่นำเขาและสนใจนำเขาจากไทย 

สินคาอาหารไทย ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป รวมถึงผักและผลไมสด 

 



 
 

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สคต. ณ กรุงสิงคโปร ไดพบหารือ กับ Mr. Ryan Ho ผูบริหารและทีมงานจาก

บริษัท Lazada Singapore Pte. Ltd เก่ียวกับการดำเนินโครงการสงเสริมการจำหนายสินคาไทยผานแพลตฟอรมออนไลน 

ในปงบประมาณ 2564  

Mr. Ryan ไดกลาวขอบคุณ สคต. และกลาววายินดีที่สคต. และ Lazada/Redmart มีความรวมมือกันอยาง

ใกลชิด โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมสงเสริมสินคาไทย ดังนี้  

1. กิจกรรมสงเสริมสินคาอาหารและเคร ื ่องดื ่มไทยบนแพลตฟอรม Lazada/Redmart สิงคโปร                  

ภายใตชื ่อกิจกรรม Thai Favourites For Your Home  ระหวางวันที่ 15 - 28 เมษายน 2563 โดยมีแบรนดสินคา

อาหารและเครื่องดื่มไทยจำนวน 50 แบรนด และจำนวนสินคา 200 รายการเขารวมโครงการฯ สามารถสรางยอดการ

จำหนายสินคาอาหาร เครื่องดื่มและผลไมไทย ขยายตัวเพ่ิมขึ้นกวา 15.1% มีมูลคาประมาณ 407,000 เหรียญสิงคโปร หรือ

ประมาณ 10 ลานบาท โดยสินคาสดในกลุมผักและผลไม รวมทั้งอาหารขยายตัวมากที่สุด กลุมสินคาผลไมสดมีมูลคา

จำหนาย 146,000 เหรียญสิงคโปร ขยายตัว +38.5% ในขณะที่กลุมสินคาอาหาร โดยเฉพาะแปงสำหรับทำ เบเกอรี่ มี

มูลคาจำหนาย 16,600 เหรียญสิงคโปร ขยายตัวถึง +110.4% กลุมสินคาอาหารแชแข็ง มีมูลคาจำหนาย 125,000 เหรียญ

สิงคโปร ขยายตัว +9% กลุมสินคาขนมขบเคี้ยว มีมลูคาจำหนาย 17,000 เหรียญสิงคโปร ขยายตัว+ 27.8% และเครื่องดื่ม 

มีมูลคาจำหนาย 76,000 เหรียญสิงคโปร ขยายตัว+ 4.2% โดยสาเหตุหลักที่มูลคาจำหนายเพ่ิมขึ้นมาจากการท่ีคนสิงคโปร

สวนใหญตองอยูทีบ่านในชวงที่สิงคโปรปดเมือง ทำใหมีการทำอาหารและขนมรับประทานเองมากยิ่งข้ึน   

2. โครงการสงเสริมการขายสินคาผลไมไทยในสิงคโปร ภายใตชื ่อกิจกรรม Thai Fruits Golden 

Months ระหวางวันที่ 1 - 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดประชาสัมพันธและขายสินคาผักผลไมไทย ทั้งรูปแบบ สด แหง และ

แปรรูป ซึ่งมียอดการจำหนายรวมกวา 349,689 เหรียญสิงคโปร 

ในการนี้ ผอ. สคต. แจงวาจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการทั้งสองในปที่ผานมา สคต. จึงสนใจที่จะจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายสินคาไทยรวมกับแพลตฟอรม Lazada/Redmart ในปนี้ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและสรางการ

รับรูใหกับผูบริโภคสิงคโปร โดยสคต. วางแผนวาจะจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือในชวงเดือนเมษายน และสิงหาคม เพ่ือสรางการ

รับรูแบรนดสินคาไทยในตลาดสิงคโปร เพิ่มยอดจำหนายสินคา และเพิ่มมูลคาการสงออกสินคาไทยมายังตลาดสิงคโปร และ

ยังเปนการเปดโอกาสใหผูนำเขาพิจารณานำเขาสินคาอาหารและเครื่องดื่มไทยใหมๆ เขาสูตลาดของสิงคโปรมากยิ่งข้ึน                    

 

 

 

 



 

 

ชวยใหผูประกอบการรายยอยในไทยมีโอกาสและชองทางในการจำหนายสินคาไทยในสิงคโปร และทำใหภาพรวมในการ

จำหนายสินคาไทยในสิงคโปรดีข้ึน โดยฝาย Lazada/Redmart แสดงความสนใจในการดำเนินโครงการดังกลาวในปนี้ ทั้งนี้ 

ทั้งสองฝายตกลงจะประสานงาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาไทยรวมกันตอไป 

     


