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เดือน  มีนาคม 2564   
         รายงานการเยี่ยมพบผูนำเขา บริษัท HAO Corp Pte Ltd 

1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ 

ช่ือ Mr. Gerry Nai   ตำแหนง  Vice President, Procurement and Merchandising  

ที่อยู 25 Changi South Street 1, Singapore 486059       

โทรศัพท (65) 93892755          

E-mail      Gerry.nai@haomart.com.sg Website http://www.haomart.com.sg  

 

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร 

2.1. กอตั้งเมื่อ ป    2559  

2.2. ประวัติความเปนมา 

บริษัท HAO Corp Pte Ltd เปนบริษัทแมของ HAO mart ซึ ่งเปน Chain รานสะดวกซื ้อและ

ซูเปอรมารเก็ตในสิงคโปร โดยเริ่มกอตั้งในป 2559 แมวา HAO mart จะเปนหนึ่งในซูเปอรมารเก็ตที่อายุนอยที่สุด

ในสิงคโปร แตปจจุบัน HAO mart ไดขยายสาขามากถึง 45 แหงทั่วสิงคโปร ซึ่งเดิม HAO mart เขาสูตลาดโดย            

ไดวางตำแหนงทางการตลาดเปน ‘ซูเปอรมารเก็ตมินิมารท’ เพื่อสงมอบความสะดวกซื้อใหกับลูกคา โดยมีสาขา

แรกๆ ในเขตแฟลตการเคหะ หรือ HDB อยางไรก็ดี ในป 2561 HAO mart ไดกาวสู การขยายตำแหนงทาง

การตลาดดวยการเปดซูเปอรมารเก็ตในระดับสูงขึ ้น ซึ ่งมีที ่ตั ้งอยู ในหางสรรพสินคาตางๆ ภายใตแบรนด  

Eccellente by HAO mart และนำเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ มีผลิตภัณฑที่หลากหลายและราคาที่แขงขัน

ไดมากขึ้นใหกับลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี HAO Megamart, HAO Halal Hub และ Paradiso by HAO เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาตามกำลังซื้อและรสนิยมที่แตกตางกันของผูบริโภคอีกดวย 

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 
 โรงงานผูผลิต   ผูสงออก    ผูนำเขา 

 ผูขายสง   ผูขายปลีก   บริษัทตัวแทน 

 หางสรรพสินคา   หางสรรพสินคาเฉพาะ 

 องคกรระหวางประเทศ  องคกรทางการคา  องคกรไมแสวงหาผลกำไร  
 

2.4 สินคาและบริการของบริษัท 

เปนรานคาปลีก นำเขาและจัดจำหนายสินคาอุปโภคและบริโภค 
 

2.5  สินคาและบริการที่นำเขาและสนใจนำเขาจากไทย 

สินคาอาหารและเครื่องดื่ม ผักผลไมสดและแปรรูป อาหารแชแข็ง 

 



 

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

เมื ่อว ันที ่ 22 มีนาคม 2564 สคต. ณ กรุงส ิงคโปร ไดพบหารือกับ Mr. Gerry Nai ผูบร ิหาร                          

บริษัท HAO Corp Pte Ltd ซึ่งใหขอมูลวา เดิมทีบริษัทอยูในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศซึ่งเปนตลาดเฉพาะและ

เปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง รวมถึงการอยูภายใตแรงกดดันดานการบริหารตนทุนจนกระทั่งอัตรากำไรของ

บริษัทลดลงเรื่อยๆ ทำใหบริษัทแม HAO Corp ไดเขาสูธุรกิจคาปลีกภายใต HAO Mart เนื่องจากมีศักยภาพในการ

ขยายขนาดไดอยางรวดเร็วและมีการเติบโตอยางมากมาตลอดนับตั้งแตเริ ่มธุรกิจ ลาสุด HAO Mart เปดสาขา                  

ไดมากถึง 8 แหงในหนึ่งเดือน ปจจุบัน HAO Mart มีรานคา 45 แหงในรูปแบบการคาปลีกที่แตกตางกัน 4 รูปแบบ 

ไดแก มินิมารท ซูเปอรมารเก็ต รานคาปลีกฮาลาล และสถานที่จัดเลี้ยงสำหรับชาวมุสลิม โดยนับตั้งแตกอตั้ง                 

ในป 2559 บริษัทฯ มีการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 50 เมื่อเทียบเปนรายป ในป 2563 ที่ผานมายอดขายของบริษัทเติบโต

รอยละ 300 และมีรายไดกำลังจะถึง 100 ลานดอลลารสิงคโปรในป 2564   

ลาสุดในเดือนกุมภาพันธ 2564 บริษัทไดซื้อคลังสินคาในเขต Changi South ในราคา 20.3 ลาน

ดอลลารสิงคโปรโดยมีแผนที่จะจัดเก็บสต็อกจำนวนมากและจัดสงไปยังสาขาตางๆดวยระบบอัตโนมัติ ซึ่งใชหุนยนตใน

การบริหารจัดการผลิตภัณฑน้ำหนักเบาขนาดเล็ก บริษัทคาดวาระบบคลังสินคาอัตโนมัติจะชวยให HAO Mart ขยาย

ขนาดไดเร็วขึ้นและแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับซูเปอรมารเก็ตรายอื่นๆในตลาด นอกจากนี้ บริษัทมี

จุดมุงหมายเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงคือ การนำเสนอมุมขายสินคาที่นิยมจากตางประเทศโดยเฉพาะเชน ญี่ปุน 

เกาหลี และไตหวัน  

Mr. Gerry ยังกลาวเพิ่มเติมวา ปจจุบันบริษัทยังมีราน Halal Hub ทั้งหมด 14 แหง ซึ่งไดรับการตอบ

รับอยางดีจากชุมชนมุสลิม โดยในชวงมีนาคม 2564 บริษัทไดรวมจัดกิจกรรมกับสภาศาสนาอิสลามแหงสิงคโปร 

(Muis) ซึ่งไดออกบัตรกำนัลใหแกครอบครัวที่ยากไรเพ่ือซื้อสิ่งของจำเปนกับทาง HAO Halal Hub  นอกจากนี้ บริษัท

ยังมี Paradiso by HAO Mart ในเขต Turf Club Road ซึ่งจะมีซูเปอรมารทฮาลาล ศูนยอาหารฮาลาล และหองจัด

เลี้ยงเพ่ือจัดงานแตงงานตามหลักศาสนาของชาวมาเลย ซึ่งจะมีการเปดตัวอยางเปนทางการในชวงกลางปนี้ 

  ในการนี้ ผอ.สคต. ไดสอบถามถึงการนำเขาสินคาไทยของทางบริษัท ซึ่ง Mr. Gerry ไดเปดเผยวา ที่ผานมา

ทางบริษัทฯ ยังไมไดมีคลังสินคาขนาดใหญเพียงพอ จึงดำเนินการนำเขาผานทางผูนำเขาในประเทศเพื่อความสะดวก

ในการบริหารจัดการของทางบริษัท โดย HAO Mart มีการสั่งซื้อสินคาไทยจาก Supplier รายหนึ่ง ซึ ่งที่ผานมา

ประสบปญหาการจัดสงสินคาไมสม่ำเสมอ จึงขอใหสคต. ชวยแนะนำผูนำเขาสินคาไทยรายอื่นๆ ซึ่ง ผอ. สคต. ไดให

ขอมูลผูนำเขาสินคาไทยใหกับทาง HAO Mart เพื่อนำเขาสินคาไทยเพิ่มเติมตอไป นอกจากนี้ ผอ. สคต. ยังไดเชิญ 

HAO Mart เขารวมกิจกรรม Online Business Matching ที่กรมฯ จะจัดขึ้นตลอดปนี้ โดย HAO Mart แสดงความ

ยินดีที่จะเขารวมกิจกรรมในโอกาสตอไป  

 



 

 

 

 
   

 

 


