
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
รายงาน Business Creation and Networking 

ธันวาคม 2564 (ฉบับที่ 4/14) 
 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ   
 

1.1 ชื่อบริษัท (Company’s name)  
Sobeys Inc.       
ที่อยู่  4980 Tahoe Blvd., Mississauga, L4W 0C7 
โทรศัพท์ (905) 238 7124   
อีเมลล:์ William.chow@sobeys.com 
เว็ปไซด์: www.sobeys.com 
บุคคลติดต่อ:  Mr. William Chow, Category Manager, Ethnic Product 
   

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อ (Year Established): พ.ศ. 2450  (ค.ศ. 1907) 
2.2 จำนวนพนักงาน (No. of Employees):  125,000 คน 

2.3 ประวัติความเป็นมา  
                  บริษัท Sobeys Inc. เป็นห้างค้าปลีกสินค้าอาหารที่ใหญ่อันดับ 2 ในแคนาดา (รอง
จากบริษัท Loblaws) ที่มีเครือข่ายจำนวนกว่า 1,500 สาขาทั ่วประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้า 
(Distribution Centre) จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ ยอดจำหน่ายปีละ 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประมาณ 480,000 ล้านบาท) โดยบริษัท Sobeys มีห้างร้านในเครือ 13 ชื่อได้แก่ ห้าง Sobeys, 
Thrifty Foods, IGA, IGA Extra, FreshCo., Price Chopper, Foodland, Lawtons Drugs, 
Rachellebery, Needs Convenience, Boncihoix, Tradition และ Safeway โดยห้างเหล่านี้เจาะ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีครอบคลุมตั้งแต่ห้าง Discount Store จนถึงห้าง Premium Store ที่มีรูปแบบทั้งห้าง
ที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ (Modern Trade) รวมถึงร้าน Convenience Store ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าหลักของ
ห้างในเครือ Sobeys ได้แก่ชาวแคนาดาผิวขาว (Caucasian) ทั้งนี้ ห้างที่มีศักยภาพจะอยู่ภายใต้ชื่อ 
FreshCo ที่เจาะตลาดกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีจำนวน 123 สาขาในรัฐออนแทริโอ และรัฐในภาคตะวันตก
แคนาดา (บริติชโคลัมเบีย, อัลเบอร์ต้า, แมนิโทบา และ ซัสแคตเชวัน) 
 

 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOkqm9ifLTAhVJrVQKHeqxCaQQjRwIBw&url=http://cayugadisplays.com/departments/wine-and-liquor&psig=AFQjCNFT-_jqVMlRtyVJpzDquj9x3LEtKw&ust=1494943631646920
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd4dqGjfLTAhVKslQKHeOCAJ8QjRwIBw&url=http://www.bridgewatermall.ca/shops-services/view-directory/111-sobeys&psig=AFQjCNFcMwX7DHscmvWU4Qm1kRxxCY2yyw&ust=1494944660760985


-2- 
 

2.4 ประเภทของกิจการ (Type of Business)  
                 โรงงานผู้ผลิต        ผู้ส่งออก                ผู้นำเข้า                 ผู้ขายส่ง 
                     ผู้ขายปลีก            บริษัทตัวแทน         ห้างสรรพสินค้า        ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
                     องค์กรระหว่างประเทศ                      องค์กรทางการค้า      องค์กรไม่แสวงหากำไร 
           อ่ืน  
 

2.5 สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร... สินค้าประเภทอาหารประเภทอาหาร Grocery 
Product อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง ผัก ผลไม้ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหาร Ready to Eat 
สินค้าอาหารแปรรูป 
  

3. สินค้า/บริการที่นำเข้าและสนใจนำเข้าจากไทย… สินค้าอาหาร ข้าวหัก (Broken Rice) สินค้า
อาหาร Ready to Eat/Ready to Cook    

                            
4. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ 

  1) จากการเข้าเยี ่ยมพบผู ้บริหารบริษัท 
Sobeys Inc. พบว่านับตั้งแต่วิกฤต Covid-19 เริ่มต้นตั้งแต่
เดือน มีนาคม 2563 ยอดจำหน่ายของห้างภายใต้รูปแบบ 
Discount Store ภายใต้ชื่อ FreshCo ได้มียอดจำหน่ายพุ่ง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (มากกว่าร้านค้าปลีกอาหารในรูปแบบ
อื่นๆ) เนื่องจากคนส่วนใหญ่ระมัดระวังการจับจ่ายเงิน มอง
หาช่องทางการจัดจ่ายให้คุ้มค่า ประหยัดเงิน มีการออมเงิน
มากขึ้น รวมถึงมีพฤติกรรม อยู่บ้านมากขึ้น ทำงานจากบ้าน 
ลดการไปรับประทานที่ร้านอาหารหรือการสั่งอาหารผ่าน 
Takeout/Delivery ที่ส่งผลดีต่อธุรกิจห้างค้าปลีกอาหาร 

  

           2) ปัจจุบัน สินค้าหลักจากไทยที่นำเข้าแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) นำเข้า
โดยตรงในรูปแบบสินค้า Private Label อาทิยี่ห้อ Eight Treasures, Compliments ที่มีสินค้าหลักได้แก่ 
ข้าวหอมปทุมฯ อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง 2) สินค้าผ่านผู้นำเข้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เส้น
ก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส เครื่องดื่มน้ำผลไม้ อาหาร Ready to Eat/Ready to Cook ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มี
นโยบายในการนำเข้าสินค้าโดยตรงมากขึ้นในอนาคต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขัน ที่ธุรกิจห้างค้าปลีกอาหารในแคนาดาในทุกวันนี้มีการแข่งขันที่สูงในเรื่องราคาสินค้าเป็นหลัก   

 

           3) ในช่วง Pandemic ที่ผ่านมา ผู้บริหารได้มีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าต้นทุนการนำเข้า
สินค้าอาหารจะเพ่ิมข้ึน (จากค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้น ภาวะเงินเฟ้อ) แต่ยอดจำหน่ายก็ยังคงสามารถเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจากสินค้าอาหารเป็นสินค้าขั้นพื ้นฐานที่จำเป็น แต่มีข้อสังเกตว่า 
ผู้บริโภคได้มีความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive) มากขึ้นกว่าแต่ก่อน และการจัดกิจกรรมโปรโมชั่น
ลดราคาได้ส่งผลให้ผู้คนซื้อกักตุนสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงกระแสที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจ
ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ที่มองหาสินค้าอาหารที่มีต่อสุขภาพ อาทิ อาหารที่สามารถเพ่ิมภูมิคุ้มกัน (Immune 
System Booster Food)  

 

           4) ปัจจุบัน ห้างได้มองว่าสินค้าไทยยังคงมีศักยภาพสูงในแคนาดา เนื ่องจากไทยมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีราคาที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะสินค้าข้าว

ผอ. สคต. โทรอนโต (ซ้าย) ร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายจัดซือ้สินค้า 
Ethnic Products บริษัท Sobeys (ขวา) 
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หอมมะลิ ทั้งนี้ บริษัท Sobeys มีความสนใจนำเข้าสินค้าใหม่ ข้าวหัก (Broken Rice) จากไทยเพื่อมา
ทดลองเจาะตลาดล่าง กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ เป็นทางเลือกของข้าวหอมมะลิ (ตลาดบน) ข้าวหอมปทุม 
(ตลาดกลาง) ที่วางจำหน่ายอยู่แล้วภายในห้าง ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท Sobeys มีความสนใจเข้าเยือนงาน 
Thaifex ในปี 2565 และหากผู้ประกอบการไทยรายใดสนใจติดต่อกับบริษัท Sobeys สามารถติดต่อได้
ตามท่ีอยู่ข้างต้น 

 5). สคต. โทรอนโต ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม OBM ผ่านระบบ Zoom Meeting 
รว่มกับพาณชิย์จังหวัด ตามนโยบายเซลล์แมนประเทศ/เซลล์แมนจังหวัด ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้นำเข้า/
ผู้ส่งออกไทย ที่ผลักดันให้เกิดการเจรจาซื้อขายส่งออกสินค้าข้าวหัก (Broken Rice)    
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