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รายงาน Business Creation and Networking 
การส ารวจสถานการณ์การคา้และการจ าหน่ายสินค้าไทย  
ณ ห้างสรรพสินค้า INZONE (Yinzuo Shangcheng) 
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 11.00 – 11.30 น. 

ณ ห้างสรรพสินค้า INZONE (Yinzuo Shangcheng) เมืองเหวยฟาง  
มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

…………………………………………………………………………… 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  
บริษัท/องค์กร   ห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE (Yinzuo Shangcheng) 
ที่อยู ่No.4000 Ginza Weifang Center Store, Shangli East Street, Weifang, Shandong 
โทรศัพท์ : +86-531- 67890997  
เว็บไซด์ : http://www.yinzuo100.com/mall-123.html 

2. รายละเอียดบริษัท 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

 ห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE (Yinzuo Shangcheng) เป็นห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ในเครือบริษัท 
Shandong Yinzuo Shangcheng Gufen Co., Ltd. มีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองจี่หนำน มณฑลซำนตง ซึ่ง
เป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญในด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของมณฑลซำนตง และเป็นกลุ่มกำรค้ำปลีกขนำดใหญ่ที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกรัฐบำลมณฑลซำนตง และเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท Shandong Lushang Group และติดอันดับ 1 
ใน 5 ของกลุ่มค้ำปลีกชั้นน ำของประเทศจีน 

 บริษัท Shandong Yinzuo Shangcheng Gufen Co., Ltd. ได้เปิดห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE 
(Yinzuo Shangcheng) อย่ำงเป็นทำงกำรแห่งแรกในเมืองจี่หนำน โดยบริษัทฯ มีห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่กว่ำ 
70 แห่ง ซูเปอร์มำเก็ตร้ำนสะดวกซื้อกว่ำ 200 แห่ง มีพ้ืนที่ห้ำงรวมกว่ำ 2 ล้ำนตำรำงเมตร และมีพนักงำน
มำกกว่ำ 110,000 รำย รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ ซูเปอร์มำเก็ต
ขนำดใหญ่ ที่พักอำศัย ร้ำนสะดวกซื้อ ศูนย์กำรค้ำ และธุรกิจอ่ืนๆ เป็นต้น เครือข่ำยธุรกิจของบริษัทฯ กระจำย
อยู่ในมณฑลซำนตง เมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เมืองชิงไถ และเมืองผู่หยำง มณฑลเหอหนำน เป็นต้น 
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีแนวโน้มในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำกำรเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30  ใน
ปี 2552 บริษัทฯ มียอดกำรจ ำหน่ำยสินค้ำมูลค่ำรวมกว่ำ  2 หมื่นล้ำนหยวน ซึ่งติดใน 10 อันดับแรก ในด้ำน
อุตสำหกรรมห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำของประเทศจีน ส่งผลท ำให้ห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE (Yinzuo 
Shangcheng) กลำยเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่ำงดีในมณฑลซำนตงและทั่วทั้ง
ประเทศจีน จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บริโภคท่ัวประเทศจีน 
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3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 
 สคต.ชิงต่ำว ได้ท ำกำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรค้ำและกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไทย ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ 
INZONE (Yinzuo Shangcheng) พบว่ำ มีสินค้ำไทยที่วำงจ ำหน่ำยภำยในห้ำงฯ ดังต่อไปนี้ 
 1. น้ ำพร้ำวผสมวุ้น ตรำ Lock Fun มีให้เลือก 3 รสชำติ ได้แก่ น้ ำมะพร้ำวผสมกล้วย น้ ำมะพร้ำว
ผสมมะม่วง และน้ ำมะพร้ำวรสดั้งเดิม รำคำ 12.90 หยวน/ขวด 
 
  
  

 
 
 
 
 2. นมแลคตำซอยถั่วเหลืองยูเอชที ตรำ แลคตำซอย ขนำด 250 มิลลิลิตร มี 2 รสชำติ ได้แก่ นมผสม
ถั่วเหลืองยูเอชที และแลคตำซอยไลท์ผสมคอลลำเจน รำคำ 27.60 หยวน/แพ็ค (บรรจุ 6 กล่อง/แพ็ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 3. สำหร่ำยโรล ตรำ Seleco ขนำดกล่องละ 27 กรัม (บรรจุ 3 กรัม * 9ซอง)  
  รสดั้งเดิม รำคำกล่องละ 15.80 หยวน 
  รสเผ็ด    รำคำกล่องละ 19.80 หยวน 
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 4. น้ ำผลไม้ 100% ยี่ห้อ Joos รสพีช ฝรั่ง มะม่วง และส้ม 
  รำคำ  26.50 หยวน/กล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 5. น้ ำผลไม้ 100% ยี่ห้อ Tipco 
  รสกีวี และรสส้ม  รำคำ  29.80 หยวน/กล่อง 
  รสมะม่วง  รำคำ 34.80 หยวน/กล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. น้ ำผลไม้ 100% ยี่ห้อ CHABAA 
  รสฝรั่งผสมองุ่น และรสส้มโอ รำคำ 26.80 หยวน/กล่อง 
  รสพีชผสมมะม่วง   รำคำ 19.90 หยวน/กล่อง 
  รสทับทิมผสมบลูเบอร์รี่  รำคำ 21.80 หยวน/กล่อง 
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 7. ผลไม้ไทยที่มีวำงจ ำหน่ำยภำยในห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE (Yinzuo Shangcheng) ได้แก่ 
  มะพร้ำว  รำคำ 19 หยวน/ลูก 
  ล ำไย  รำคำ 35 หยวน/กล่อง (บรรจุกล่องละ 1 กิโลกรัม) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 8. ข้ำวหอมมะลิไทย มี 2 ประเภท ได้แก่  
  - ข้ำวหอมมะลิ น ำเข้ำจำกประเทศไทย  
     ผลิตโดยบริษัท Jinjian Cereals Industry Thailand Co., Ltd.   
     ขนำด 5 กิโลกรัม รำคำ 118 หยวน   
  - ข้ำวหอมมะลิ น ำเข้ำจำกประเทศไทย แต่น ำมำบรรจุภัณฑ์ที่ประเทศจีน  
     โดยบริษัท Jinjian Miye Gufen Co., Ltd. 
     ขนำด 5 กิโลกรัม รำคำ 59.90 หยวน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE (Yinzuo Shangcheng) เป็นห้ำงสรรพสินค้ำที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน 
และมีหลำยสำขำท่ัวประเทศ ดังนั้นหำกสำมำรถมีโอกำสได้พบกับผู้บริหำรของห้ำงฯ หรือตัวแทนจำกส ำนักงำน
ใหญ่ของห้ำงฯ รวมถึงบริษัทตัวแทนผู้น ำเข้ำสินค้ำ คำดว่ำจะสำมำรถหำช่องทำงในกำรน ำเข้ำสินค้ำไทยประเภท
อ่ืนๆ ได้หลำกหลำยชนิดมำกยิ่งขึ้นอย่ำงแน่นอน  
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4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ผู้ประกอบการไทย 
เมืองเหวยฟำงถือเป็นเมืองที่มีประชำกรมำกเป็นอันดับ 2 ของมณฑลซำนตง รองลงมำจำก

เมืองหลินอ๋ี นอกจำกนี้ยังมีห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่นที่เป็นห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำของมณฑลซำนตงหลำยแห่ง  
ซึ่งพบว่ำมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่หลำกหลำย แต่อย่ำงไรก็ดี ยังพบว่ำมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไทยอยู่ค่อนข้ำงน้อย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE ซึ่งถือเป็นห้ำงสรรพสินค้ำท้องถิ่นที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลจีน
และมีสำขำจ ำนวนมำกครอบคลุมทุกหัวเมืองในประเทศจีน เป็นหนึ่งในห้ำงสรรพสินค้ำที่มีศักยภำพในกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก 

จำกกำรส ำรวจสินค้ำและพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่ของสรรพสินค้ำพบว่ำ ภำยในซูเปอร์มำเก็ตที่
จ ำหน่ำยสินค้ำส ำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป มีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศมำจ ำหน่ำยมำกขึ้น ทั้งสินค้ำจำก
ประเทศเกำหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ กลุ่มประเทศในสหภำพยุโรป กลุ่มประเทศอำเซียน รวมทั้งสินค้ำไทยด้วย 
แตเ่นื่องจำกสินค้ำแต่ละประเภทที่จ ำหน่ำยมีจ ำนวนหลำกหลำยยี่ห้อ ท ำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกำรเลือก
ซื้อเฉพำะยี่ห้อที่ตนเองรู้จัก ดังนั้น สินค้ำน ำเข้ำที่ไม่เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมำกนัก 
อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคชำวจีนได้มีส่วนร่วม และ
มีประสบกำรณ์ในกำรชิมและลิ้มลองสินค้ำประเภทอำหำรของไทยอย่ำงต่อเนื่อง ก็เชื่อมั่นว่ำสินค้ำไทยจะเป็นที่
นิยมในตลำดจีนมำกขึ้นอย่ำงแน่นอน ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เจ้ำหน้ำที่ชี้แจงว่ ำ เนื่องจำกประเทศเกำหลีใต้
และญี่ปุ่นมีพรมแดนค่อนข้ำงใกล้กับประเทศจีน ประกอบกับผู้บริโภคชำวจีนทำงภำคเหนือและภำคอีสำน
เดินทำงไปท่องเที่ยวเกำหลีใต้และญี่ปุ่นบ่อยครั้ง ท ำให้รู้จักสินค้ำทั้งสองประเทศเป็นอย่ำงดี เมื่อห้ำงสรรพสินค้ำ
และซูเปอร์มำเก็ตของจีนได้น ำเข้ำสินค้ำทั้งสองประเทศเข้ำมำ จึงท ำให้ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคชำวจีนได้ไม่ยำก 
เช่นเดียวกับสินค้ำไทยส่วนใหญ่ที่ได้รับควำมนิยมในตลำดจีนก็เป็นสินค้ำที่มีจ ำหน่ำยตำมห้ำงสรรพสินค้ำที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองไทย ซึ่งผู้บริโภคชำวจีนได้พบเห็นและเคยลิ้มลองมำก่อนแล้ว ซึ่ง สคต.ชิงต่ำวเชื่อว่ำ  
หำกมีโอกำสได้จัดกิจกรรมร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ และมีกำรสำธิตและแจกชิมอำหำรของไทยในเมืองเหวยฟำง
อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง จะท ำให้สินค้ำไทยเป็นที่รู้จักและจดจ ำมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้ำงโอกำสในกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำในระยะยำว และส่งผลให้สำมำรถส่งออกสินค้ำประเภท
อำหำรเข้ำสู่ตลำดจีนภำคเหนือและภำคอีสำนได้มำกยิ่งขึ้นอย่ำงแน่นอน 

แต่อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยภำยในห้ำงสรรพสินค้ำนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับกำร
พิจำรณำของส ำนักงำนใหญ่ ซึ่งห้ำงฯ ไม่ได้เป็นผู้น ำเข้ำสินค้ำโดยตรง กำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศจะน ำเข้ำ
โดยบริษัทตัวแทนผู้น ำเข้ำสินค้ำในประเทศจีน ดังนั้นหน่วยงำนภำครัฐจึงควรเร่งประสำนงำนกับบริษัทตัวแทนผู้
น ำเข้ำสินค้ำรำยใหญ่ของประเทศจีนในแต่ละพ้ืนที่ในกำรหำรือถึงควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเข้ำสินค้ำไทยชนิดอ่ืนๆ 
ที่ยังไม่เคยมีกำรน ำเข้ำมำก่อน ให้สำมำรถเปิดตลำดในประเทศจีนได้มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ผู้ประกอบกำรจะต้อง
ท ำกำรศึกษำถึงแนวโน้มกำรบริโภคของชำวจีนในด้ำนควำมนิยมต่อสินค้ำ สถำนกำรณ์ประเทศคู่แข่งทำงกำรค้ำ  
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และจะต้องท ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและมีควำมน่ำสนใจอยู่เสมอ และที่ส ำคัญจะต้องท ำกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง โดยสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของสินค้ำ โดยกำรจ้ำง Net 
Idol หรือ KOL มำช่วยในกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำอีกช่องทำงหนึ่ง เนื่องจำก Net Idol เป็นผู้มีอิทธิพลต่อกำร
สั่งซื้อสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคอย่ำงมำก สิ่งที่ควรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับสินค้ำส่งออก คือ 
ผู้บริโภคชำวจีนจะให้ควำมไว้วำงใจและซื้อสินค้ำน ำเข้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดัง น่ำเชื่อถือ คุณภำพดี และคุ้มค่ำกับ
รำคำ ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจะต้องหำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพ่ือที่จะท ำให้สินค้ำของทำงบริษัทเป็นที่รู้จัก และมี
ควำมเป็นเอกลักษณ์ที่จะสำมำรถดึงดูดให้ผู้บริโภคชำวจีน และบริษัทตัวแทนน ำเข้ำสินค้ำสนใจในกำรสั่งซื้อ
สินค้ำเข้ำไปจ ำหน่ำยในประเทศจีน หำกบริษัทตัวแทนน ำเข้ำสินค้ำรำยใหญ่สนใจ ก็มีแนวโน้มขยำยตลำดได้อย่ำง
รวดเร็ว เนื่องจำกห้ำงสรรพสินค้ำ INZONE (Yinzuo Shangcheng) มีหลำยสำขำ และมีก ำลังในกำรกระจำย
สินค้ำได้เป็นจ ำนวนมำก 

รูปภาพประกอบรายงาน 
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