
รายงาน Business Creation and Networking 
การประชุมกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้า Hisense Plaza 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 – 15.30 น. 
ณ ห้างสรรพสินค้า Hisense Plaza  

เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
...................................................................................................  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 

1.1 Ms. Liu Jia  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อซุปเปอร์มำเก็ต Grad Vida ในห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense 
1.2 Mr. Wang Yueyong ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดบริษัทน ำเข้ำผลไม้ Shangri Fruit 

บริษัท/องค์กร  บริษัท Hisense Plaza  
ที่อยู ่: No.117 Aomen Road, Shinan District , Qingdao , Shandong 266071 
โทรศัพท์ : +86- 400-665-8658 
อีเมล์ : kf.qd@hisense-plaza.com 
เว็บไซต์ : http://www.hisense-plaza.com/www/InfoQD/index.php 

2. รายละเอียดบริษัท 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
 ห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense Plaza เป็นห้ำงสรรพสินค้ำระดับบนที่มีชื่อเสียงของเมืองชิงต่ำว เปิด
ให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2551 โดยบริเวณภำยในห้ำงสรรพสินค้ำชั้น 1 เป็นแหล่งรวม
นำฬิกำและเครื่องส ำอำงชั้นน ำ บริเวณชั้น 2 เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับ
ประเภทหยก เพชร พลอย เครื่องแต่งกำยส ำหรับสุภำพบุรุษ เครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์ส ำหรับกีฬำกอล์ฟ บริเวณ
ชั้น 3 เป็นแหล่งรวมเครื่องแต่งกำยส ำหรับสุภำพสตรี เครื่องประดับแฟชั่น เครื่องหนัง เป็นต้น ชั้นใต้ดิน ประกอบ
ไปด้วยสินค้ำเกี่ยวกับบ้ำนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน ร้ำนอำหำร ร้ำนสปำ นอกจำกนี้ยังมีซุปเปอร์มำร์เก็ต Gran 
Vida ซึ่งเป็นซุปเปอร์มำร์เก็ตระดับไฮเอนด์ มีพ้ืนที่กว่ำ 3,000 ตำรำงเมตร ซึ่งมีสินค้ำน ำเข้ำกว่ำ 10,000 ชนิด จำก 
40 ประเทศท่ัวโลก รวมทั้งจ ำหน่ำยผลไม้น ำเข้ำจำกประเทศต่ำงๆ จำกทั่วโลกอีกด้วย 
 ห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense Plaza มีพ้ืนที่ขนำด 140,000 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยร้ำนค้ำชั้นน ำระดับโลก 
ไม่ว่ำจะเป็น Louis Vuitton Hermès Prada เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีร้ำนค้ำที่เป็นแบรนด์จำกดีไซเนอร์ชั้นน ำอีกด้วย 
โดยสินค้ำที่วำงจ ำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำเป็นสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศกว่ำร้อยละ 60 พ้ืนที่ในส่วนของอำหำร 
เครื่องดื่มและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีขนำด 6,800 ตำรำงเมตร ประกอบไปด้วยร้ำนกำแฟ ร้ำนชำ ร้ำนอำหำรจีน 
ร้ำนอำหำรอิตำเลี่ยน ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น ร้ำนอำหำรเกำหลี ร้ำนอำหำรนำนำชำติ ห้องออกก ำลังกำยฟิตเนส ร้ำนหนังสือ 
นิทรรศกำรงำนศิลปะ ร้ำนขำยดอกไม้ ร้ำนให้บริกำรส ำหรับบ ำรุงรักษำรถยนต์ เป็นต้น ส ำหรับบริกำรที่จอดรถ  
มีพ้ืนที่ส ำหรับที่จอดรถได้มำกกว่ำหนึ่งพันคัน มีลำนจอดรถพิเศษส ำหรับสมำชิกที่ถือบัตร Diamond Card ที่จอด 
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รถพิเศษส ำหรับคุณแม่และเด็กเล็ก ผู้พิกำร บริกำรที่จอดรถส ำรอง บริกำรน ำรถไปจอด เป็นต้น ห้ำงสรรพสินค้ำ 
Hisense Plaza มีทั้งหมด 3 สำขำ ครอบคลุม 3 มณฑล ได้แก่ เมืองชิงต่ำว มณฑลซำนตง มหำนครเทียนจิน และ
เมืองฉำงชำ มณฑลหูหนำน ซึ่งมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศให้ได้รับควำมสะดวกสบำย
ครอบคลุมครบทุกด้ำน ด้วยระดับกำรบริกำรคุณภำพสูง 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 

 สคต.ชิ งต่ ำว  ได้ เข้ ำพบ  Ms. Liu Jia เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยจัดซื้ อ ของซุป เปอร์มำร์ เก็ต  Grad Vida  
ในห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense Plaza และ Mr. Wang Yueyong ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดบริษัทน ำเข้ำผลไม้ Shangri 
เพ่ือสอบถำมสถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำผลไม้ไทยของซุปเปอร์มำร์เก็ตฯ ร่วมกันวำงแผนกำรจัดโครงกำรยกระดับกำร
ส่งออกผลไม้ และสินค้ำนวัตกรรมจำกผลไม้ไทยเข้ำสู่ตลำดจีนร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense Plaza ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันที่ 15 – 24 พฤษภำคม 2563 นี้ รวมถึงส ำรวจบริเวณกำรจัดงำนและส ำรวจสินค้ำไทยที่วำงจ ำหน่ำยภำยใน
ซุปเปอร์มำร์เก็ต Gran Vida เพ่ือพิจำรณำถึงแนวโน้มควำมเป็นไปได้ในกำรส่งเสริมกำรส่งออกผลไม้ไทยให้ได้มำก
ยิ่งขึ้น โดยเนื้อหำกำรประชุมสรุปได ้ดังนี้ 
 พ้ืนที่ในกำรจัดงำนพิธีเปิดโครงกำรยกระดับกำรส่งออกผลไม้ และสินค้ำนวัตกรรมจำกผลไม้ไทยเข้ำสู่
ตลำดจีนร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense Plaza นั้น จะจัด ณ บริเวณหน้ำซุปเปอร์มำร์เก็ต Gran Vida โดยในปีนี้
วำงแผนในกำรจัดงำนพิธีเปิดในวันเสำร์ที่ 16 พฤษภำคม 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเวลำบ่ำย และคำดว่ำจะได้รับ
ควำมสนใจจำกผู้บริโภคที่มำใช้บริกำรภำยในห้ำงฯ เนื่องจำกเป็นวันหยุด และเป็นช่วงเวลำที่ผู้บริโภคนิยมมำใช้
บริกำรภำยในห้ำงฯ เป็นจ ำนวนมำก  
 ถึงแม้ว่ำจะมีกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ภำยในประเทศจีนในช่วงที่ผ่ำนมำ แต่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
จัดซื้อซุปเปอร์มำเก็ต Grad Vida กล่ำวว่ำ กำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศกลับไม่ได้รับผลกระทบเท่ำใดนัก 
เนื่องจำกซุปเปอร์มำร์เก็ต Gran Vida มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแบบออนไลน์อีกช่องทำงหนึ่งด้วยผ่ำนทำง 
Application Hisense ท ำให้มียอดขำยออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน ในส่วนของกำรน ำเข้ำผลไม้ก็ไม่ได้รับผลกระทบมำกนัก 
แตจ่ะมีสินค้ำบำงชนิดที่ได้รับผลกระทบอยู่บ้ำง เช่น ขนมบำงชนิดที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำน
กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยปัจจุบันผลไม้น ำเข้ำจำกประเทศไทยมีปริมำณมำกที่สุด และผลไม้ไทยที่ขำยดีที่สุด 
ได้แก่ ทุเรียน นอกจำกจะน ำเข้ำทุเรียนจำกประเทศไทยแล้ว ยังมีทุเรียนที่น ำเข้ำจำกประเทศมำเลเซียและ
เวียดนำมอีกด้วย แต่มีปริมำณน ำเข้ำค่อนข้ำงน้อย หลังจำกที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 
คลี่คลำยลงไปในช่วงที่ผ่ำนมำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต Grad Vida ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในเทศกำลต่ำงๆ และ
ได้รับกำรตอบรับที่ดี เช่น เทศกำลวันแม่จีน เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันยอดขำยอำหำรสดของซุปเปอร์มำร์เก็ต
ผ่ำนช่องทำงออฟไลน์มีมูลค่ำมำกกว่ำช่องทำงออนไลน์ เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้ออำหำรสดด้วย
ตนเองและยังคงมีควำมต้องกำรที่จะได้สัมผัสสินค้ำก่อนที่จะช ำระเงิน 
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 จำกกำรส ำรวจสินค้ำน ำเข้ำจำกประเทศไทยภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต Gran Vida พบว่ำ สินค้ำไทยที่มี
วำงจ ำหน่ำยภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล ำไย มะพร้ำว ส้มโอ ข้ำวสำร ซอสปรุงรส เครื่องแกง 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้ำว เป็นต้น ซึ่งรำคำขำยปลีกของสินค้ำทีน่ ำเข้ำจำกประเทศไทยแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้ 
  1. ทุเรียนหมอนทอง    รำคำ  25.8 หยวน/500 g 
  2. มังคุด     รำคำ 19.80 หยวน/500 g 
  3. มะพร้ำวน้ ำหอม    รำคำ 39 หยวน/ ลูก 
  4. ล ำไย     รำคำ 19.80  หยวน/กล่อง (1 กิโลกรัม) 
  5. ส้มโอ     รำคำ 258 หยวน/ลูก 
  6. ขนมทองม้วน    รำคำ 29.80 หยวน/ถุง (ขนำด 150g) 
  7. เลมอนอบแห้ง    รำคำ 17.60 หยวน/ถุง (ขนำด 70g) 
  8. มะพร้ำว/สัปปะรด/มะม่วงอบแห้ง รำคำ 13.90 หยวน/ถุง (ขนำด 60g) 
  9. ข้ำวสำร    รำคำ 98.80 หยวน/ถุง (5 กิโลกรัม)  
 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อซุปเปอร์มำเก็ต Grad Vida ให้กำรยืนยันว่ำสำมำรถจัดกิจกรรมได้อย่ำงแน่นอน 
โดยจะจัดให้เจ้ำหน้ำที่ของห้ำงฯ คอยดูแล อ ำนวยควำมสะดวก ตรวจตรำไม่ให้มีกำรชุมนุมกันมำกจนเกินไป ทั้งนี้ 
รัฐบำลมณฑลซำนตง ไม่ได้สั่งห้ำมให้มีกำรจัดกิจกรรมแต่อย่ำงใด ดังนั้นสำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมปกติ  
แต่จ ำเป็นต้องเพ่ิมมำตรกำรกำรดูแลอย่ำงเข้มงวดและควบคุมให้กิจกรรมด ำเนินไปอย่ำงมีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 สคต.ชิงต่ำว ขอขอบคุณห้ำงสรรพสินค้ำ Hisense และซุปเปอร์มำร์เก็ต Gran Vida ที่ให้ควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ สคต.ชิงต่ำว เป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรผลักดัน
กำรส่งออกสินค้ำไทย พร้อมกันนี้ได้ขอควำมร่วมมือจำกซุปเปอร์มำร์เก็ตฯ พิจำรณำน ำเข้ำสินค้ำไทยที่มีควำม
หลำกหลำยเพ่ิมมำกขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภคชำวชิงต่ำวได้มีโอกำสในกำรบริโภคสินค้ำไทยที่มีควำมหลำกหลำยมำก
ยิ่งขึ้น โดย สคต.ชิงต่ำวส ำรวจภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตพบว่ำสินค้ำที่วำงจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ เป็นสินค้ำคุณภำพดี 
เกรดพรีเมี่ยม มีรำคำค่อนข้ำงสูง แต่หำกมองในมุมของผู้บริโภค ถึงแม้ว่ำสินค้ำจะมีรำคำสูงแต่มีคุณภำพดี ก็คุ้มค่ำต่อ
กำรซื้อสินค้ำ ดังนั้น หำกประเทศไทยสำมำรถดูแล ควบคุมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรของไทย โดยเฉพำะ
ผลไม้สด ก็เชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถส่งออกผลไม้ที่มีคุณภำพสู่ตลำดต่ำงประเทศได้มำกขึ้น พร้อมกันนี้ หำกสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรค Covid-19 คลี่คลำยลง และชำวต่ำงชำติสำมำรถเดินทำงไปยังประเทศไทยได้ ในขณะที่กรมฯ 
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรชมสวนผลไม้ เทศกำลผลไม้ไทย หรือจัดกิจกรรม Business Matching แบบออนไลน์
ควบคู่กันไป ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้น ำเข้ำและผู้ส่งออกเป็นอย่ำงมำก และจะสำมำรถเพ่ิมยอดกำรส่งออกสินค้ำ
ไทยไปยังต่ำงประเทศได้มำกข้ึนอย่ำงแน่นอน โดย สคต.ชิงต่ำว จะรวบรวมประเด็นกำรหำรือดังกล่ำวแจ้งให้กรมฯ 
ทรำบ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนำคต 
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