
Business Creation and Networking 
สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร 

เดือน  พฤษภาคม 2564   
         รายงานการเยี่ยมพบบริษัท Eezee Pte Ltd    

1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ 

ช่ือ Mr.Ryan Fernandez   ตำแหนง  Enterprise Business Development Director  

ที่อยู     4010 Ang Mo Kio Avenue 10, Techplace 1, #04-03,  Singapore 569626   

โทรศัพท    (65) 6797 9688          

E-mail      ryan.fernandez@eezee.com.sg Website https://eezee.sg   

 

2. รายละเอียดบริษัท/องคกร 

2.1. กอตั้งเมื่อ ป    2560  

2.2. ประวัติความเปนมา 

บริษัท Eezee Pte Ltd กอตั้งเมื่อป 2560 เปนแพลตฟอรม B2B สำหรับสินคาหลากหลายประเภท 

ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค อุปกรณและวัสดุสำนักงาน สินคาของชำรวยสำหรับธุรกิจ อุปกรณทำความสะอาด สินคา

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย สินคาเก่ียวกับอุตสาหกรรมกอสราง 
 

2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ 
 โรงงานผูผลิต   ผูสงออก    ผูนำเขา 

 ผูขายสง   ผูขายปลีก   บริษัทตัวแทน 

 หางสรรพสินคา   หางสรรพสินคาเฉพาะ 

 องคกรระหวางประเทศ  องคกรทางการคา  องคกรไมแสวงหาผลกำไร  

 อื่นๆ......อีคอมเมิรซแพลตฟอรม...........  
 

2.4 สินคาและบริการของบริษัท 

แพลตฟอรม B2B สินคาอุปโภคบริโภค 
 

2.5  สินคาและบริการที่นำเขาและสนใจนำเขาจากไทย 

สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ 

 

 

 

 

 



 

 

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ 

เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  1 0  พฤษภาคม  2564  สคต .  ณ  กร ุ ง ส ิ ง ค โป ร   ได  พบหาร ื อ ผ  าน  Zoom กับ                                     

Mr. Ryan Fernandez ต ำ แ ห น  ง  Enterprise Business Development Director แ ล ะ ท ี ม ง า น ข อ ง                                  

บริษัท Eezee Pte Ltd ผู พัฒนาแพลตฟอรม https://eezee.sg  ซึ ่งเปนแพลตฟอรม B2B สินคาอุปโภคบริโภค

หลากหลายชนิด ลูกคาเกือบทั้งหมดเปนบริษัทในประเทศสงิคโปร โดยแบงกลุมผูซื้อเปน 2 ประเภทคือ  

 ผูซื้อทั่วไป (Normal Marketplace Buyer) ซึ่งทำการซื้อสินคาผานแพลตฟอรมและชำระเงินดวย

บัตรเครดติเหมือนกับแพลตฟอรม B2C ทั่วไป 

 ผ ู ซ ื ้อท ี ่ เป นบร ิษ ัท ( Enterprise Buyer) เช น Shell, Chevron, Singapore Port Authority                   

เปนตน ซึ่งผูซื ้อกลุมนี ้จะไดรับสิทธิประโยชนจากแพลตฟอรมมากกวากลุมแรก โดยผูซื ้อสามารถเชื่อมตอระบบ 

Enterprise resource planning (ERP) systems หรือระบบบริหารงานของบริษัทกับแพลตฟอรมไดโดยตรงทำให

เกิดความสะดวก รวมถึงยังมีสิทธิพิเศษในดานเครดิตเทอม และการจัดสงสินคาฟรีกรณีซื้อจำนวนมากดวย  

บริษัทใหข อมูลว ามีกลุ มลูกคาในอุตสาหกรรม MRO (Maintenance Repair and Operation)               

อยูรายหลายซึ่งมีความตองการสินคาที่หลากหลาย อีกทั้งบริษัทยังมีบริการ sourcing สินคาใหกับลูกคาอีกดวย 

แมวาในขณะนั้นจะยังไมมีสินคาที่ลูกคาตองการขายอยูบนแพลตฟอรม ดังนั้นบริษัทจึงเปดโอกาสและมองหาสินคา

ใหมๆ เชน อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตสินคา เนื่องจากราคาสินคาตางๆ จะ

สามารถแขงข ันในตลาดไดอย างมีประส ิทธ ิภาพมากยิ ่งข ึ ้น ท ั ้ งนี้ ร ูปแบบการชำระเง ินจะเปนลักษณะ                     

commission fee และยังไมมีการเก็บคาสมาชิก  

  ในการนี้ สคต. ไดหารือรวมกับ

บริษัทวา สคต. มีความประสงคที่จะสนับสนุนให

ผูประกอบการไทยสงออกมายังประเทศตางๆ และ

การขายผานแพลตฟอรมออนไลนก ็เปนอีกหนึ่ง

ช  อ งทา ง ในการส  ง ออกท ี ่ น  า สน ใจส ำห รั บ

ผูประกอบการไทยดวย อีกทั้งประเทศไทยมีสินคาที่

หลากหลาย มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสมจะทำ

การตลาดในสิงคโปรได ซึ่งบริษัทแจงวามีความ

สนใจสินคากลุมเครื่องมือแพทย ทั้งนี้ สคต. จะรวบ

รวบรายชื่อผูประกอบการไทยกลุมสินคาเครื่องมือ

แพทยสงใหบริษัทตอไป 



INCREASE REVENUE BY 
SELLING SMARTER TO 
LARGE ENTERPRISE  
BUYERS



Introduction to Eezee
Eezee: One-stop online B2B eCommerce Marketplace platform

Run by a modern team 
invested in tech and big-data, 
focused on reimagining the 
future of B2B ecosystems

Founded in 2017 

Major Accounts:

Profiled on:

Julian Siew
COO

Logan Tan
CEO

Terrence Goh
CPO

Jasper Yap
CTO

Founding Team:

Supported By:

Invested By:



With Eezee, you can sell easily to the
Maintenance, Repair & Operations (MRO) 
industry

The MRO Market in Singapore is set to 
reach $15.9 Billion by 2030

Electrical 
Tools

Office 
supplies

Safety 
Equipment

Marine Aerospace Oil and gas

https://www.mro-network.com/maintenance-repair-

overhaul/top-10-asia-pacific-mro-countries

https://www.mro-network.com/maintenance-repair-overhaul/top-10-asia-pacific-mro-countries


You can reach all types of buyers on Eezee’s platform

Marketplace Buyers Enterprise Buyers

Manage many 
small orders easily

Become the #1 choice for 
long-term sales

SME clients buying for 
work or projects

Large corporations buying for 
office/production use

Change to Asians 



Join the leading brands in MRO supplies
on the largest online marketplace

>1.5K
Brands

>100,000 
SKUs

100,000
Products

800+ Vetted suppliers

Direct integration into ERP

Automated quotations

EEZEE ENTERPRISE 
MARKETPLACE



Reduce paperwork and follow-ups

Reach new 
buyers 

Consolidate 
deliveries

Accept and 
pack orders

Your sales operations can be smoother and faster

Waste of 
manpower

Slow sales 
processes

Physically tiring 
for sellers  

Source for buyers

Send quotations

Confirm buyers

Deliver supplies

Coordinate delivery 

Chase for payment

Now With Eezee

Wait for orders



of buyers will switch brands if it 
doesn’t match their expectations

of sales go to sellers 
who respond first

of buyers feel shopping online makes 
the purchase process easier

76%

Value beyond price Shorter sales cycle Better digital capabilities

35 - 50% 72%

By 2030, 75% of all procurement spending will be digital. 
Sellers need to move online to avoid losing buyers.

*Based on Salesforce research insights *Based on Hubspot insights *Based on Worldwide Business Research (WBR) insights

Buyers nowadays want more than just good prices
Research shows buyers now want to purchase conveniently and quickly online

https://b2bmarketingeast.wbresearch.com/transforming-digital-strategy-to-meet-the-needs-of-b2b-customer-ty-u

https://b2bmarketingeast.wbresearch.com/transforming-digital-strategy-to-meet-the-needs-of-b2b-customer-ty-u


Increase the productivity of 
your sales staff by automating 

routine admin tasks
Deliveries to customers will be 

handled by Eezee

Minimal credit risk (Eezee pays 
suppliers within 30 days regardless)

Deliveries to customers will be 
handled by Eezee

Eezee delivers if you do not have 
your own fleet or require excess 

capacity

Increase the productivity of 
your sales staff by automating 

routine admin tasks

Another sales channel beyond your 
physical retail

Another 24 hours sales channel 
beyond your physical retail

.



GO DIGITAL AND 
SELL SMARTER 

Reach more 
ready-to-buy clients

Digitalise easily 
on one platform

Make daily operations 
smoother



Enterprise clients rely on Eezee’s sellers to fulfil their business needs, forming long-term relationships

Eezee connects sellers to buyers
You can become a trusted seller for big businesses

Join Eezee’s list of 
pre-approved sellers

Reach ready-to-buy companies 
already shopping on Eezee

THIS 
COULD BE 

YOUR 
COMPANY



B2B buyers are already using procurement systems to procure from sellers

COMPANY A 

COMPANY B 

COMPANY C

It’s simple to reach buyers as top procurement 
systems are linked on Eezee’s platform

It's hard to reach buyers using 
different procurement systems

Now With

Time-
consuming 

Technically 
difficult 

Labour 
intensive 

Buyers use Eezee's PunchOut Catalog to access seller’s site 
from their own procurement system 

SELLERS
SELLERS

COMPANY A 

COMPANY B 

COMPANY C



Streamline customer communications with Eezee as the only point-of-contact

Eezee simplifies the order fulfilment process for you digitally

Receive order Set fulfilment status Receive payment

Simplify your order process to 3 simple steps and save 70 % of time



Hear from our experienced sellers 

Iris Tan
Personal Assistant 

In our 2nd month, we saw a spike in 

our overall sales. At first, we weren't 

sure about this platform. Now we 

can't be happier!

“

”

Over 2,000 products sold to date
and top-seller since July 2019

John Ng 
Owner

I always wanted to start an online shop but 

never had the time or capacity. Eezee makes 

it simple to list products online and the traffic 

consists of people who are already looking for 

industrial products.

“

”
In business for 43 years,
sold products to Russia
Using Eezee platform



ONBOARDING LIST PRODUCTS RECEIVE ORDER DELIVERY PAYMENT 

•Onboard and 
verify via bank 
info and ACRA 
profile 

•Upload product 
images and 
details using mass 
uploader

•Receive email 
once order is 
placed 

• If agreed MOV is 
hit, Eezee delivers 
for free

• If MOV not hit, 
buyer covers 
delivery fee

•Send invoice to 
Eezee 

•Provide statement 
of accounts for 
matching on 20th 
monthly

The Eezee team supports you at every step from onboarding to payment

Business Dev Team Product Team Ops Team Ops Team Finance Team



REGISTER UPLOAD  

Provide details of your 
top 50 products

Using ACRA Business Profile 
and Bank Details. Eezee will 

verify documents and 
perform vendor assessment. 

Seller Step 1 Step 2 

Register in 5 minutes and on-board in as fast as a week
Start selling to our network of buyers with just a 2 step process 

Supplier training video :https://www.youtube.com/watch?v=lLLXTBASPSs

https://www.youtube.com/watch?v=lLLXTBASPSs


Trusted by corporate buyers

Buyers Sellers

Grow your business on a safe platform



MARKETING



Supplier Benefits 

• Access to thousands of business across 

industries 

• Engage top enterprises with monthly   

EDMs to showcase your products

• Free product uploads 

• Digital catalogue



Julian Siew
8522 9711

julian.siew@eezee.com.sg

SPEAK TO OUR 
SELLER ACCOUNT 
TEAM NOW

https://sg.linkedin.com/company/eezee-pte-ltd

https://sg.linkedin.com/company/eezee-pte-ltd

