
รายงาน Business Creation and Networking 
การประชุมกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเครือ Leader Group 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.30 น. 

ณ ห้างสรรพสินค้าเครือ Leader Group  
เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

...................................................................................................  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 
1.1  Ms. Zhang Hong  ผู้จัดกำรแผนกอำหำรสดห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group 
1.2  Mr. Wang Yueyong  ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดบริษัทน ำเข้ำผลไม้ Shangri Fruit 

บริษัท/องค์กร  บริษัท Qingdao Leader Group จ ำกัด 
ที่อยู ่No.18 Qingling Road , Laoshan District , Qingdao , Shandong 266100 
โทรศัพท์ : +86- 532-66718018 
เว็บไซต์ : http://www.qdlida.com.cn/ 

2. รายละเอียดบริษัท 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
 ห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group เป็นศูนย์กำรค้ำที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในเขตหลำวซำน เมืองชิงต่ำว  
ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมควำมบันเทิง แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์รวมอำหำรและกำรท่องเที่ยว ห้ำงสรรพสินค้ำแบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 เป็นแหล่งรวมเครื่องส ำอำง นำฬิกำ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกำยส ำหรับสุภำพบุรุษ
และสุภำพสตรี รองเท้ำ กระเป๋ำ ของเล่นส ำหรับเด็ก และโรงภำพยนตร์นำนำชำติ ชั้น 2 เป็นแหล่งรวบเสื้อผ้ำ 
แบรนด์เนมและอุปกรณ์กีฬำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน ศูนย์อำหำร ชั้นใต้ดิน ประกอบไปด้วย 
ซุปเปอร์มำร์เก็ต ซึ่งมีท้ังอำหำรสด อำหำรแห้ง สินค้ำน ำเข้ำ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน  
 ห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group เป็นห้ำงสรรพสินค้ำระดับกลำง – บน ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 สำขำ  
ทั่วเมืองชิงต่ำว มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นชำวจีนระดับกลำงและระดับบน โดยสำขำที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่เขตหลำวซำน 
มีพ้ืนที่กว่ำ 70,000 ตำรำงเมตร ห่ำงจำกตัวเมืองชิงต่ำวประมำณ 12 กิโลเมตร เป็นห้ำงที่มีชื่อเสียงในกำรน ำเข้ำ
และจ ำหน่ำยสินคำ้จำกต่ำงประเทศจ ำนวนมำก  

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 

 สคต.ชิงต่ำว ได้เข้ำพบ Ms. Zhang Hong  ผู้จัดกำรแผนกอำหำรสดห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader 
Group และ Mr. Wang Yueyong  ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำดบริษัทน ำเข้ำผลไม้ Shangri เพ่ือหำรือแนวทำงกำรจัด
โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไทยร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group ระหว่ำงวันที่ 23 – 
31 พฤษภำคม 2563 และร่วมกันวำงแผนรูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้มีควำมรำบรื่นและเป็นไปตำมจุดประสงค์ของ 
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กำรจัดกิจกรรม รวมถึงสอบถำมสถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำผลไม้และผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 
ต่อกำรน ำเข้ำผลไม้ไทยในเมืองชิงต่ำว โดยเนื้อหำกำรประชุมสรุปได ้ดังนี้  
 1. โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไทยร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group ที่จะ
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 23 – 31 พฤษภำคม 2563 นั้น มีกำรวำงแผนในกำรใช้พ้ืนที่บริเวณทำงเข้ำด้ำนนอกอำคำร
เป็นพ้ืนที่ในกำรจัดงำนพิธีเปิด โดยใช้รูปแบบกำรจ ำลองภำพวัดพระแก้วในกำรตกแต่ง ณ จุดทำงเข้ำ ซึ่งจะมีกำร
จัดแสดงสินค้ำประเภทอำหำรส ำเร็จรูป และสินค้ำต่ำงๆ จำกประเทศไทย และกลุ่มประเทศอำเซียนบริเวณนี้ด้วย 
ในส่วนของเวทีที่จะใช้จัดพิธีเปิดนั้น มีควำมกว้ำง 4 เมตร ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์อำหำรไทย และร้ำนอำหำร
ไทยที่ได้รับตรำสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยกำรสำธิตกำรท ำอำหำรไทยนั้น สคต.ชิงต่ำว ได้แสดงควำมห่วงใยใน
เรื่องของควำมปลอดภัย ฝ่ำยผู้ประสำนงำนจึงเสนอแนะให้พ่อครัวท ำเป็นสินค้ำแจกชิมแบบส ำเร็จรูป และใช้กำร
พูดอธิบำยถึงวิธีกำรท ำอำหำรแทนกำรสำธิต เพ่ือควำมสะดวกและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจะจัดวำงผลไม้
และอำหำรไทยส ำหรับแจกชิมบริเวณด้ำนข้ำงเวที นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน
ครั้งนี้ จึงได้วำงแผนให้มีกำรท ำป้ำยโฆษณำกิจกรรมแขวนตำมทำงเดินและบริเวณภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ตอีกด้วย 
  ทั้งนี้ บริเวณกำรจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ 
  1) บริเวณทำงเข้ำด้ำนนอกอำคำร เป็นพื้นที่ในกำรจัดพิธีเปิดและคูหำแสดงสินค้ำน ำเข้ำท่ัวไป 
  2) บริเวณทำงเดิน (ซึ่งเป็นทำงเข้ำ-ออกทำงเดียวไปยังซุปเปอร์มำร์เก็ต)  
  3) บริเวณชั้นใต้ดิน ภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต 
 2. ปัจจุบันห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 2 ช่องทำง 
ได้แก่ แพลตฟอร์ม Tmall และแพลตฟอร์มของห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group ซึ่งในช่วงที่มีกำรแพร่
ระบำดของโรค Covid-19 นั้น อำจกล่ำวได้ว่ำห้ำงไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรบริโภคที่ลดลง เนื่องจำกผู้บริโภค
สำมำรถสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกสบำย โดยห้ำงยัง มียอดจ ำหน่ำยผลไม้น ำเข้ำ เพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 20  
 นอกจำกนี้ ผู้จัดกำรฯ ยังให้ข้อมูลว่ำ ในช่วงครึ่งปีแรกของทุกปี เป็นฤดูกำลแห่งผลไม้ไทย โดยเฉพำะ
มังคุดและทุเรียน ซึ่งห้ำงสรรพสินค้ำในประเทศจีนจะน ำเข้ำผลไม้จำกประเทศไทยจ ำนวนมำก แต่ส ำหรับในช่วงต้น
ปี 2563 นี้ พบว่ำยอดกำรขำยทุเรียนขำดทุนเล็กน้อย เนื่องจำกรำคำทุเรียนภำยในประเทศไทยมีรำคำสูง ท ำให้
รำคำส่งออกมีรำคำสูงขึ้น แต่ทั้งนีผู้้น ำเข้ำไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผลไม้ในรำคำทีสู่งมำกได้ เนื่องจำกผู้บริโภคอำจจะไม่
ซื้อสินค้ำ นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ท ำให้พฤติกรรมกำรบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
โดยพบว่ำยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 3 เท่ำ ซึ่งผลไม้ไทยที่ขำยดี ได้แก่ ทุเรียน ทุเรียนที่มีวำง
จ ำหน่ำยภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ก้ำนยำว พันธุ์พวงมณี ส่วนพันธุ์ที่ขำยดีที่สุดของห้ำง 
คือ พันธุ์ก้ำนยำว ชำวชิงต่ำวนิยมบริโภคทุเรียนที่มีควำมหอม หวำน ไม่นิยมทุเรียนที่มีเนื้อเละเกินไปหรือแข็งเกินไป 
เนื้อทุเรียนต้องมีควำมอ่อนนุ่มและเม็ดมีขนำดเล็ก  
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 จำกกำรสอบถำมพบว่ำ ในปีนี้ สำเหตุส ำคัญที่ท ำให้รสชำติทุเรียนไม่อร่อยเท่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก
ปัญหำด้ำนกำรขนส่งทำงบกถูกสั่งปิดเส้นทำงในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ดังนั้น ในช่วงต้นปีผู้
น ำเข้ำจึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นกำรขนส่งทำงเรือทดแทน ซึ่งใช้เวลำในกำรขนส่งยำวนำนกว่ำคือประมำณ 8 วัน 
ท ำให้ทุเรียนที่น ำเข้ำมำเป็นทุเรียนที่ค่อนข้ำงอ่อน เนื่องจำกต้องเผื่อระยะเวลำในกำรเดินทำง ประกอบกับกำร
ขนส่งทำงบกสำมำรถเปิดระบำยอำกำศให้กับทุเรียนได้ แต่กำรขนส่งทำงเรือไม่สำมำรถท ำได้ จึงส่งผลต่อรสชำติ
ของทุเรียน 
 จำกกำรส ำรวจรำคำสินค้ำที่น ำเข้ำจำกประเทศไทยภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต พบว่ำ สินค้ำไทยประเภท
อำหำรหลักที่มีวำงจ ำหน่ำยภำยในซุปเปอร์มำร์เก็ต ได้แก่ ทุเรียน มังคุด มะพร้ำว ข้ำวสำร ซึ่งรำคำขำยปลีกของ
สินค้ำน ำเข้ำจำกประเทศไทยแต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้ 
  1. ทุเรียน     รำคำ  18.80    หยวน/500 g 
  2. มังคุด    รำคำ 19.90    หยวน/500 g 
  3. มะพร้ำว    รำคำ 19.90    หยวน/ ลูก 
  4. ข้ำวสำรตรำสวยมำกมำก รำคำ 109.90    หยวน/5 กิโลกรัม 
 3. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19 ยังคงมีควำมไม่แน่นอน ท ำให้รัฐบำลมณฑลซำนตงให้
ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคฯ ท ำให้ต้องมีควำมระมัดระวังในกำรใช้บริกำร
ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ อย่ำงเข้มงวด โดยในวันดังกล่ำวได้มีเจ้ำหน้ำที่จำกเขตหลำวซำนเดินทำงมำตรวจ
ควำมเรียบร้อย และตรวจสอบมำตรกำรกำรป้องกันโรค ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group เพ่ือให้
ประชำชนมีควำมไว้วำงใจในกำรเข้ำใช้บริกำรภำยในห้ำงฯ ทั้งนี้พบว่ำ บริเวณประตูทำงเข้ำจะมีเจ้ำหน้ำที่ตรวจวัด
อุณหภูมิร่ำงกำย และตรวจสอบ Health Card ก่อนเข้ำไปใช้บริกำรภำยในห้ำงฯ อย่ำงเคร่งครัด หำกผู้ที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียน Health Card จ ำเป็นต้องสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสำมำรถเข้ำใช้บริกำรภำยในห้ำงได้ 
โดยห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group ยืนยันว่ำรัฐบำลมณฑลซำนตงไม่ได้มีค ำสั่งห้ำมจัดงำนแสดงสินค้ำ
ภำยในห้ำงฯ ดังนั้นจึงสำมำรถด ำเนินกำรจัดงำนได้ตำมปกติ แต่อำจจะต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงใกล้ชิดและเข้มงวดมำกยิ่งขึ้น 
 สคต.ชิงต่ำว ขอขอบคุณห้ำงสรรพสินค้ำเครือ Leader Group และบริษัทน ำเข้ำผลไม้ Shangri Fruit 
ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับสคต.ชิงต่ำวอย่ำงเต็มที่ และให้ข้อมูลด้ำนกำรน ำเข้ำผลไม้ที่เป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรผลักดันกำรส่งออกสินค้ำไทย โดยเฉพำะผลไม้ไทย หำกประเทศไทยสำมำรถควบคุม
รำคำผลไม้ภำยในประเทศไม่ให้มีรำคำสูงเกินไป พร้อมทั้งควบคุมคุณภำพได้ดีอย่ำงคงที่ คำดว่ำยอดกำร
น ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันชำวจีนเริ่มกลับมำบริโภคสินค้ำตำมปกติ 
เนื่องจำกใกล้ถึงฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูแห่งกำรท่องเที่ยว ท ำให้มีควำมต้องกำรผลไม้ไทยมำกเป็นพิเศษ และหำก
กำรขนส่งสินค้ำทำงบกด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นปกติแล้ว คำดว่ำยอดกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทยจะ
เพ่ิมขึ้นอย่ำงแน่นอน นอกจำกนี้ผู้บริโภคชำวจีนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ และรสชำติของผลไม้ ท ำ 
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ให้ถึงแม้ว่ำสินค้ำจะมีรำคำสูง อำทิ ทุเรียน มังคุด มะพร้ำว แต่ถ้ำหำกมีรสชำติที่อร่อยและคุณภำพดี ก็ยัง
ได้รับควำมนิยม นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจภำยในห้ำงฯ ยังพบว่ำสินค้ำประเภทธัญพืช เมล็ดพันธุ์ต่ำงๆ ก็
เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมในตลำดจีน ซึ่งหำกหน่วยงำนภำคกำรเกษตรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทยสำมำรถพัฒนำด้ำนคุณภำพให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวจีน และ
พัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นและดึงดูดควำมสนใจจำกผู้บริโภคได้ ก็เชื่อว่ำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรของไทย
อีกหลำยประเภท จะสำมำรถเข้ำสู่ตลำดจีนได้มำกขึ้นอย่ำงแน่นอน  

รูปภาพประกอบรายงาน 
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