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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) ในประเทศจีนเป็นประเด็นรอ้นท่ีผูป้ระกอบการและ

บุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2015) เน่ืองจากการพฒันาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศทัว่โลก การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบายสนับสนุนจากทาง

ภาครฐัและเงินลงทุนสนับสนุนจากทางภาคเอกชน ฐานผูบ้ริโภคท่ีใหญ่ ประกอบกบัประชากรมีรายไดต่้อ

บุคคลเพ่ิมขึ้ นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจยัในดา้นความเป็นฐานการผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของประเทศจีน ท า

ใหธุ้รกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องจีนมีความกา้วหนา้จนกลายเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 

มูลค่าของการซ้ือขายผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง

ทศวรรษท่ีผ่านมา มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ของ Alibaba Group เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 หรือ 

วนั double 11 เพียงวนัเดียวมีมูลค่าสูงถึง 91,200 ลา้นหยวน นอกจากน้ี สดัส่วนของสินคา้น าเขา้ท่ีซ้ือ

ขายกนัผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่าสูงถึง 1,614,000 ลา้น

หยวนซ่ึงเป็นการบ่งบอกท่ีชัดเจนว่า สินคา้น าเขา้มีโอกาสอย่างมากในการท าการตลาดในประเทศจีน 

โดยเฉพาะผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากสามารถใชต้น้ทุนท่ีต า่กว่าในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคทัว่

ประเทศ อีกทั้งยงัสามารถท าก าไรไดสู้งข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถขายสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน่์าจะเป็นช่องทางท่ีสรา้งโอกาสส าหรบัสินคา้ไทยในการเขา้สู่ตลาดจีน 

เน่ืองจากในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุดติด

อนัดบั 3 ประเทศแรก ซ่ึงในปี ค.ศ. 2015 ท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนเดินทางมาเท่ียวประเทศ

ไทยมากถึง 7.9 ลา้นคน อีกทั้งปัจจุบันยงัไม่มีสินคา้แบรนด์ไทยมากนักท่ีบุกเขา้ไปท าตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน  

ในปี ค.ศ. 2014 มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(Gross Merchandise Value: 

GMV) น้ันมีมูลค่ามากถึง 2,789,800 ลา้นหยวน และเพียงคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการซ้ือขาย

สินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์น้ันมีมูลค่ามากถึง 1,614,000 ลา้นหยวน นอกจากน้ีเพียงแค่คร่ึงปีแรก

ของปี ค.ศ. 2015 การซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พ่ิมข้ึนโดยคิดเป็นรอ้ยละ 11.4  ของสดัส่วน

การคา้ปลีกของสินคา้อุปโภคบริโภคในจีน และมีผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสม์ากถึง 413 

ลา้นคน นอกจากน้ีแนวโนม้ของการซ้ือสินคา้ผ่านโทรศพัทม์ือถือน้ัน ถือเป็นประเด็นท่ีน่าจบัตามองอย่างยิ่ง

ในช่วงท่ีผ่านมา ในปี ค.ศ. 2015 มีผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านทางมือถือมากถึง 

340 ล้านคน และเพียงแค่ไตรมาสท่ี  1 ของปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการซ้ือขายสินค้าทางพาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางมือถือน้ัน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ของมูลค่าการซ้ือขายสินค้าทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีน รัฐบาลจีนได้

เล็งเห็นถึงความส าคญัจึงไดใ้หก้ารสนับสนุนการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านนโยบายต่างๆ 

ไมว่า่จะเป็นแผนปฏิบติัการอินเตอรเ์น็ตพลสั (Internet Plus Action Plan) หรือแผนโครงการน าร่องของการ

สนับสนุนการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross Border E-Commerce) 

โดยการออกกฎระเบียบพิเศษส าหรบัโครงการน าร่องในเมืองต่างๆ ทั้งส้ิน  13 เมือง ท าใหกิ้จการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนเติบโตขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง  

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ รูปแบบธุรกิจ

แบบ Consumer-to-Consumer หรือ Customer-to-Customer (C2C) รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-

Consumer (B2C) รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) และ รูปแบบ

ธุรกิจแบบ Business-to-Business (B2B) ซ่ึงภายใตรู้ปแบบธุรกิจแต่ละประเภทน้ันจะมีผู ้ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์ท่ีหลากหลาย ผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะพิจารณาจากจุดเด่นของแพลตฟอรม์ต่างๆ ส าหรบั

เลือกแพลตฟอรม์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจและสินคา้ของผูป้ระกอบการในการเปิดรา้นคา้ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 

Taobao.com ของ Alibaba Group ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ C2C ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก หรือ Tmall.com ของ Alibaba Group ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน นอกจากน้ี ยงัมี JD.com ซ่ึงเป็นผูน้ าของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ในรูปแบบธุรกิจ

แบบ B2B2C และ VIP.com ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีมีจุดเด่นดา้นการขายสินคา้แบบ Hot Deal ซ่ึง

นอกจากรูปแบบธุรกิจทั้ง 4 รูปแบบน้ี ปัจจุบนัประเทศจีนยงัมีรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสอี์ก

รูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ Group Buy หรือ 团购 ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างมากส าหรบั

ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจรา้นอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์หรือบริการเสริมความงาม เป็นตน้ ส าหรบัการ

ช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการท่ีท าผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนน้ัน มีหลากหลายวิธีเพ่ือ

สรา้งความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็น การช าระเงินเมื่อสินคา้มาถึง (Cash on delivery) การช าระ

ผ่านระบบกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallets) การช าระโดยบตัรเครดิต การช าระโดยบตัรเดบิต หรือ การ

โอนเงินผ่านธนาคาร (E-Banking)  ซ่ึงปัจจุบันวิธีท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือการช าระผ่านระบบ  

E-Wallets นอกจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนจะมีระบบการช าระเงินท่ีสะดวกสบายแลว้ 

ระบบการขนส่งซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกัของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน้ั์น ในประเทศจีนยงัมีระบบขนส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะการขนส่งแบบด่วน (Express Delivery) ซ่ึงการขนส่งในรูปแบบน้ีใน
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ประเทศจีนมีผูใ้หบ้ริการใหเ้ลือกหลายราย ซ่ึงเป็นการขนส่งท่ีรวดเร็วและสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกพ้ืนท่ี จึง

เป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์หไ้ดร้บัความนิยมอยา่งมากในประเทศจีน 

ส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการเขา้สู่ตลาดจีนน้ัน ควรพิจารณาเลือกช่องทางตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์นใหเ้หมาะสม ซ่ึงช่องทางการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนแบ่งได ้2 

ช่องทางใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป และ ช่องทาง Cross Border E-Commerce โดย 

แต่ละช่องทางมีวิธีการ รูปแบบ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไป ท าใหท้ั้งสองช่องทางมีจุดเด่นและ

จุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนั  ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไปเป็นช่องทางท่ีเกิดขึ้ นเป็นช่องทางแรกส าหรบัการ

ขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ในประเทศจีน และเป็นช่องทางท่ีเปิดมานานท าใหก้ฎระเบียบต่างๆ ค่อนขา้ง

ชัดเจน รวมทั้งเป็นช่องทางท่ีผู้บริโภคมัน่ใจ ผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มหลักๆ ส าหรับช่องทางน้ีได้แก่ 

Taobao.com, Tmall.com และ JD.com ต่อมาเมื่อสินคา้น าเขา้เร่ิมเป็นท่ีนิยมในหมู่ผูบ้ริโภคชาวจีน รฐับาล

จีนจึงเปิดช่องทาง Cross Border E-Commerce ขึ้ น โดยเป็นช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์ใหม่ท่ีรฐับาลจีน

มีนโยบายผ่อนผันกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้ผู ้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ต่างประเทศสามารถเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นไดง้่ายขึ้ น ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ในช่องทาง 

E-Commerce แบบทัว่ไป หลายรายก็เร่ิมเปิดใหบ้ริการแพลตฟอร์มแบบช่องทาง  Cross Border  

E-Commerce ไมว่า่จะเป็น Tmall Global ของ  Alibaba Group หรือ  JD Worldwide ของ JD.com    

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญั เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี

จะต้องเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้หากผู้ประกอบการต้องการท่ีจะประกอบกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน เร่ิมตั้งแต่การเลือกรูปแบบของการจดัตั้งบริษัท การด าเนินการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงการด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญอันดับตน้ๆ ท่ี

ผูป้ระกอบการควรด าเนินการหากมีแผนการท่ีจะเขา้ตลาดจีน เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นโดยถูกบุคคล

อ่ืนลกัลอบน าเคร่ืองหมายการคา้ของผูป้ระกอบการไปจดทะเบียนก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะด าเนินการจด

ทะเบียนในประเทศจีน และท าใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนในการท าตลาดจีน

ได ้นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรศึกษาระบบภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ในการคิดค านวณ

ตน้ทุนรวมถึงการตั้งราคาสินคา้ การด าเนินการเก่ียวกับมาตรฐานสินคา้น าเขา้ก็เ ป็นเง่ือนไขส าคญัอย่าง

หน่ึงในการน าสินคา้เขา้มาขายในประเทศจีน ท่ีผูป้ระกอบการควรศึกษาและปฏิบติัใหถู้กตอ้ง อย่างไรก็ดี 

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทในต่างประเทศอาจใชป้ระโยชน์จากนโยบายการส่งเสริม

การคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ท่ีรฐับาลจีนไดส้รา้งระบบพิเศษในการจดัเก็บภาษี พิธี
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การศุลกากร และ ผ่อนปรนมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ประเทศจีน ซ่ึงจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการท่ีเป็นบริษัท

จดทะเบียนในต่างประเทศสามารถเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 

เมื่อผูป้ระกอบการไดศึ้กษาเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จีน รูจ้ักกับผู้ใหบ้ริการ

แพลตฟอร์มรายต่างๆ รวมถึงได้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ก่อนท่ี

ผูป้ระกอบการจะเขา้สู่ตลาดจีน มีขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณา ไดแ้ก่ การเลือกช่องทาง

ท่ีจะประกอบการระหว่าง ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป และ ช่องทาง Cross Border E-Commerce 

การเลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจไมว่า่จะเป็นการบริหารจดัการเองโดยผูป้ระกอบการทั้งหมด การหาคู่คา้

ชาวจีน หรือการใชบ้ริการของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ (Third Partner Company) รวมถึงการเลือก

แพลตฟอรม์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ  

เมื่อผูป้ระกอบการไดพิ้จารณาขอ้ควรพิจารณาเบ้ืองตน้ครบถว้นแลว้ เน่ืองจากการขายสินคา้ผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสม์ีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการขายสินคา้ผ่านช่องทางทัว่ไป การศึกษากล

ยุทธว์ิธีการท าการตลาดก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการไมค่วรมองขา้ม ไมว่า่จะเป็นความรูเ้ก่ียวกบัภาษาจีน 

การเลือกกลุ่มสินคา้ท่ีจะเขา้สู่ตลาด การสรา้ง Traffic ของหน้ารา้นคา้ออนไลน์โดยวิธีการต่างๆ เช่น การซ้ือ 

keyword การซ้ือโฆษณา การท าการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์และแชทแอพพลิเคชัน่ต่างๆ รวมถึงการ

บริการลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการก่อนการขาย การจดัส่งสินคา้ หีบห่อบรรจุภณัฑ ์หรือบริการหลงัการ

ขาย นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ควรระวงัเพ่ิมเติมส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้สู่ตลาดจีน  เช่น การด าเนินการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใหร้วดเร็วท่ีสุดเมื่อตัดสินใจท่ีจะเขา้ตลาดจีน การสรา้งมาตรการป้องกนัการ

ลอกเลียนแบบสินคา้ การสรา้งมาตรการควบคุมราคาสินคา้เพ่ือไมใ่หม้ีการขายสินคา้ในราคาท่ีต า่เกินความ

เป็นจริง รวมถึงควรระมดัระวงัในเร่ืองลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ส าหรบัการใชรู้ปภาพ 

หรือ ส่ืออ่ืนๆ ในการประชาสมัพนัธสิ์นคา้ 

รายงานฉบบัน้ีน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนโดย 

บทท่ี 1 น าเสนอแผนการด าเนินโครงการ บทท่ี 2 กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์น

ประเทศจีน บทท่ี 3 แนะน ารูปแบบการด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน บทท่ี 4 แนะน า

ช่องทางและขัน้ตอนการน าสินคา้เขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน บทท่ี 5 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน  และ บทท่ี 

6 น าเสนอขอ้แนะน า กลยุทธ ์และขอ้ควรระวงัส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้มาประกอบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน นอกจากน้ี ภายใต้ภาคผนวกคณะผู้จัดท าได้จัดเตรียมขอ้มูลเก่ียวกับ

กรณีศึกษาท่ีคณะผูจ้ดัท าไดล้งพ้ืนท่ีจริงเพ่ือส ารวจขอ้มูลจากทั้งผูป้ระกอบการไทยและผูป้ระกอบการจีนท่ี
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ประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน เพ่ือช่วยเป็นขอ้มูลและแนวทางการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์ก่ผูป้ระกอบการไทย รายงานการศึกษากฎระเบียบและแนวทางการขยายตลาด

สินคา้และบริการไทยในตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ฉบบัน้ี จะช่วยเป็นขอ้มูลและแนวทาง

แก่ผูป้ระกอบการไทยในการขยายตลาดสินคา้และบริการไทยในจีนผ่านช่องทางดงักล่าวต่อไป 

  



xii 

 

-หนา้น้ีเวน้ว่างไวโ้ดยเจตนา- 
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บทที่ 1 แผนการด าเนินโครงการศึกษากฎระเบียบและแนวทางการขยาย 

ตลาดสินคา้และบริการไทยในตลาดจนีผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 จีนเป็นประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจโลกเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจจีนมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก รวมถึงเป็นประเทศคู่คา้อนัดับ 1 ของไทย การคา้ระหว่างไทยกบัจีนในปี 

ค.ศ. 2015 ท่ีผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 64,808 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.5 ของมูลค่า

การคา้รวมของไทย  ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) ในประเทศจีนเป็นประเด็นรอ้นท่ี

ผูป้ระกอบการและบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (ค.ศ.2006 - ค.ศ.2015) เน่ืองจาก

การพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่โลก การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศ นโยบาย

สนับสนุนจากทางภาครัฐและเงินลงทุนสนับสนุนจากทางภาคเอกชน ฐานผูบ้ริโภคท่ีใหญ่ ประกอบกับ

ประชากรมีรายไดต่้อบุคคลเพ่ิมขึ้ นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจยัในดา้นความเป็นฐานการผลิตท่ี ใหญ่ท่ีสุดใน

โลกของประเทศจีน ท าใหธุ้รกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องจีนมีความกา้วหน้าจนกลายเป็นอนัดับหน่ึงของ

โลก 

มูลค่าของการซ้ือขายผ่านธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง

ทศวรรษท่ีผ่านมา เช่ือหรือไมว่า่เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 หรือ วนั double 11 เพียงวนัเดียวมี

มูลค่าสูงถึง 91,200 ลา้นหยวน นอกจากน้ีสัดส่วนของสินค้าน าเขา้ท่ีซ้ือขายกันผ่านธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 น้ันมีมลูค่าสูงถึง 1,614,000 ลา้นหยวนซ่ึงเป็นการบ่งบอกท่ี

ชดัเจนวา่ สินคา้น าเขา้มีโอกาสอยา่งมากในการท าการตลาดในประเทศจีน โดยเฉพาะผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากใชต้น้ทุนท่ีต า่กว่าในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัสามารถท าก าไรได้

สูงข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถขายสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน่์าจะเป็นช่องทางท่ีมีโอกาสมากส าหรบัสินคา้ไทย เน่ืองจากในช่วง 5 

ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุดติดอนัดบั 3 ประเทศ

แรก ซ่ึงในปี ค.ศ. 2015 ท่ีผ่านมามีนักท่องเท่ียวจากประเทศจีนเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยมากถึง 7.9 

ลา้นคน หรือประมาณรอ้ยละ 27 ของนักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมด อีกทั้งปัจจุบนัยงัไม่มีสินคา้แบรนดไ์ทย

มากนักท่ีบุกเขา้ไปท าตลาดในประเทศจีน รวมถึงรัฐบาลจีนยงัมีนโยบายส่งเสริมการท าธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross Border E-Commerce) ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีช่วยใหผู้ป้ระกอบการต่างชาติ 

รวมถึงผูป้ระกอบการไทยสามารถเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนไดง้่ายขึ้ น 



2 

 

ดังน้ัน การศึกษากฎระเบียบและแนวทางการขยายตลาดสินคา้และบริการไทยในตลาดจีนผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์จึงมีความส าคญัส าหรบัการสรา้งโอกาสและลู่ทางใหแ้ก่ผู ้ประกอบการไทย

ในการเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 

วางแผนและกรอบแนวทางการศึกษา 

ศึกษารวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เช่น เว็บไซตข์องผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ต่างๆ และ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชนท่ีเกี่ยวขอ้ง  

ลงพื้ นท่ีส ารวจและเก็บขอ้มลูการท าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นตลาดจีนจากผูป้ระกอบการในจีน 

วิเคราะหข์อ้มลูและประมวลผลขอ้มลูท่ีศึกษาจาก

แหล่งต่างๆ และการลงพื้ นท่ีส ารวจ 

จดัท ารายงานการศึกษากฎระเบียบและแนว

ทางการขยายตลาดสินคา้และบริการไทยในตลาด

จีนผ่านช่องทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

จดัสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาแก่ผูป้ระกอบการท่ี

สนใจท าธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นจนีและผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งในประเทศไทย 

สรุปผลสมัมนาและจดัส่งรายงานฉบบัสมบูรณ ์



3 

 

1.2 วิธีการศึกษา 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาโครงการกฎระเบียบและแนวทางการขยายตลาดสินคา้และบริการไทยในตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์เป็นไปดงัน้ี  

 

ล าดบั แนวทางการศึกษา ประเด็นวิเคราะห ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

1.  ภาพรวมตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศ

จีน 

 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพัฒนาการ

ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

 

 

 

 ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบันโยบายของ

รฐับาลจีนต่อธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

 ขอ้มูลภาพรวมของขนาดและพฒันาการ

ของตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

แนวโนม้การบริโภคของผูบ้ริโภคในตลาด

จีนผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

รูปแบบช่องทางการช าระเงินผ่านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์และ การจดัส่งสินคา้ 

 เขา้ใจถึงความเป็นมา นโยบายส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้ง และแนวโน้มการสนับสนุนของ

รฐับาลจีนต่อธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

จีน 

2.  กฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบ

กิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

 ศึกษาและวิเคราะหก์ฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เ ก่ียวข้องกับการประกอบกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศจีน และการท า

ธุรกิจพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์ข ้ามประเทศ 

 ขอ้มูลกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการด าเนินการท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง

ปฏิบติัเมื่อเขา้สู่ตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์นทั้งในส่วนของกิจการ
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ล าดบั แนวทางการศึกษา ประเด็นวิเคราะห ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

ภายในประเทศจีน และการ

ท าธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสข์า้มประเทศ 

(Cross Border  

E-Commerce) 

(Cross Border E-Commerce) พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสภ์ายในประเทศจีน 

และการท าธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ขา้มประเทศ  

(Cross Border E-Commerce) 

3.  รูปแบบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศ

จีน 

 ศึกษาและวิเคราะหร์ูปแบบ โครงสรา้งตลาด

และการแขง่ขนัของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ในประเทศจีน 

 ศึกษาและวิเคราะห ์ขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัความ

เป็นมา รูปแบบธุรกิจ และ ลักษณะเด่นของผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอรม์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์

ส าคญั  

 เขา้ใจถึงรูปแบบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน และความ

แตกต่าง 

 ขอ้มูลเก่ียวกับประวัติความเป็นมา และ

เขา้ใจถึงรูปแบบธุรกิจ และ ลักษณะเด่น

ของ ผู้ให้บ ริการแพลตฟอร์มพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสท่ี์ส าคญั 

4.  ช่องทางและขั้นตอนการน า

สินคา้เขา้จ าหน่ายในตลาด

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

 ศึกษาและวิเคราะห์ช่องทางการน าสินคา้เขา้

จ าหน่ายในตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

 ศึกษาขั้นตอนการน าสินค้าเข ้าจ าหน่ายใน

ตลาดพาณิชย์ อิ เ ล็กทรอนิกส์ จีน  รวมถึง

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขัน้ตอน 

 เขา้ใจถึงความแตกต่าง และขอ้ดี – ขอ้เสีย

ของการน าสินคา้ผ่านช่องทางต่างๆ  

 ทราบถึงขั้นตอนท่ีผู้ประกอบการจะต้อง

ด าเนินการในการน าสินคา้เขา้จ าหน่ายใน

ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 
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ล าดบั แนวทางการศึกษา ประเด็นวิเคราะห ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

5.  กลยุทธก์ารท าตลาด

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 ศึกษาวิเคราะหต์ลาดและพฤติกรรม ผูบ้ริโภค 

ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

 ส ารวจ  เ ก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ ์

ผูป้ระกอบการในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

จีน 

 เขา้ใจถึงตลาดและพฤติกรรม ผูบ้ริโภค 

ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

 วิเคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ละ แนวนโยบาย

เพ่ือพฒันาโอกาสและ ลู่ทางการเขา้สู่

ตลาดธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น 

6.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนว

ทางการเขา้สู่ธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสแ์ละรูปแบบ

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้/

บริการไทยในตลาดจีน 

 ประมวลผลขอ้มูลและจดัท าขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบั  

( 1)  แ น ว ท า ง ก า ร เ ข ้ า สู่ ธุ ร กิ จ พ า ณิ ช ย์

อิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมส าหรับสินค้า/

บริการไทยในตลาดจีน  

(2)  รูปแบบธุร กิจพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์ 

ท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้/บริการไทยใน

ตลาดจีน  

(3) แนวทางป้องกนัและขอ้พึงระวงัเพ่ือป้องกัน

การฉอ้โกงทางธุรกิจ  

(4) การใชป้ระโยชน์จากนโยบายอ่ืนๆ ของ

รัฐบาลจีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท า

ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น อาทิ การ

 ไดร้บัขอ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ีสามารถ

น าไปต่อยอดใชป้ระโยชน์ในการเขา้สู่ตลาด

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องจีนต่อไป 
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ล าดบั แนวทางการศึกษา ประเด็นวิเคราะห ์ ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

ใชป้ระโยชน์จากเขตการคา้เสรี (Free 

Trade Zone) และคลังสินคา้ทัณฑ์บน 

(Bonded Area) ในการบริหารจัดการ

คลังสินค้าและประโยชน์จากการยกเวน้

ภาษีน าเขา้  

(5) อ่ืนๆ  
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1.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ล าดบัที่ รายละเอียดงาน ธ.ค. 58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 

1 รายงานเร่ิมงาน Inception Report             

2 รายงานฉบบักลาง Interim Report             

3 ลงพ้ืนท่ีส ารวจและเก็บขอ้มลู Field Trip 1             

4 ลงพ้ืนท่ีส ารวจและเก็บขอ้มลู Field Trip 2             

5 

รายงานฉบับสุดทา้ยฉบับร่าง Draft Final 

Report             

6 จดัสมัมนา Conference             

7 

รายงานฉบับสุดท้ายฉบับสมบูรณ์ Final 

Report             
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สรุป 

รายงานฉบบัน้ีน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนโดย 

บทท่ี 1 น าเสนอแผนการด าเนินโครงการ บทท่ี 2 กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์น

ประเทศจีน บทท่ี 3 แนะน ารูปแบบการด าเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน บทท่ี 4 แนะน า

ช่องทางและขัน้ตอนการน าสินคา้เขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน บทท่ี 5 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน  และ บทท่ี 

6 น าเสนอขอ้แนะน า กลยุทธ ์และขอ้ควรระวงัส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้มาประกอบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน นอกจากน้ี ภายใต้ภาคผนวกคณะผู้จัดท าได้จัดเตรียมขอ้มูลเก่ียวกับ

กรณีศึกษาท่ีคณะผูจ้ดัท าไดล้งพ้ืนท่ีจริงเพ่ือส ารวจขอ้มูลจากทั้งผูป้ระกอบการไทยและผูป้ระกอบการจีนท่ี

ประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน เพ่ือช่วยเป็นขอ้มูลและแนวทางการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์ก่ผูป้ระกอบการไทย รายงานการศึกษากฎระเบียบและแนวทางการขยายตลาด

สินคา้และบริการไทยในตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ฉบบัน้ี จะช่วยเป็นขอ้มูลและแนวทาง

แก่ผูป้ระกอบการไทยในการขยายตลาดสินคา้และบริการไทยในจีนผ่านช่องทางดงักล่าว ต่อไป 
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บทที่ 2 ภาพรวมธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจนี 

2.1 นโยบายของรฐับาลจนีตอ่ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลจีนได้ใหค้วามส าคัญต่อการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศจีนมากขึ้ นเป็นล าดับ รัฐบาลไดม้ีการออกนโยบายต่างๆ มาเพ่ือสนับสนุนการประกอบกิจการ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสไ์ม่ว่าจะเป็น แผนปฏิบติัการอินเตอร์เน็ตพลสั (Internet Plus Action Plan) ท่ี

สนับสนุนใหเ้กิดการบูรณาการระบบอินเตอร์เน็ตเขา้กับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม รวมทั้งยังมีนโยบาย

สนับสนุนธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross Border E-Commerce) เพ่ือใหป้ระชาชนชาว

จีนสามารถเขา้ถึงสินคา้คุณภาพจากต่างประเทศไดง้่ายขึ้ น ซ่ึงทั้งสองนโยบายท่ีส าคญัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1.1 แผนปฏิบตักิารอินเตอรเ์น็ตพลสั (Internet Plus Action Plan) 

รฐับาลจีนไดป้ระกาศแผนปฏิบติัการอินเตอรเ์น็ตพลสั (Internet Plus Action Plan) เมื่อ

เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการระบบอินเตอรเ์น็ตเขา้กบัอุตสาหกรรมแบบ

ดั้งเดิม และผลกัดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ แผนปฏิบติัการดังกล่าว เกิดขึ้ นหลงัจากท่ีนายหล่ี  

เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองยุทธศาสตร์อินเตอร์เน็ตพลัส ในการน าเสนอ

รายงานผลการปฏิบติัการของรฐับาลเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 ท่ีผ่านมา โดยนายหล่ี เค่อเฉียง 

ไดร้ะบุวา่ แผนปฏิบติัการฯ จะมุง่บรูณาการระบบอินเตอรเ์น็ตบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใชอิ้นเตอรเ์น็ตใน

ระบบการผลิตสมยัใหม่ (Internet of Things with Modern Manufacturing) เขา้ดว้ยกนั เพ่ือ

ส่งเสริมการพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เครือข่ายอุตสาหกรรม และธนาคารบนอินเตอรเ์น็ตของ

ประเทศ รวมทั้ง ช่วยใหบ้ริษัทอินเตอร์เน็ตต่างๆ ของจีนเขา้ไปมีบทบาทในตลาดโลกไดม้ากขึ้ น 

และโครงการน้ีก็จะมีความส าคญัอย่างมากในการสรา้งกลไกใหม่เพ่ือมาขบัเคล่ือนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศดว้ย และในการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ จีนจะผลกัดันใหเ้กิดการ  

บูรณาการระหว่างระบบอินเตอร์เน็ตกับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศเพ่ือส่งเสริมให้

อุตสาหกรรมเหล่าน้ันเติบโตจากการเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือการบริโภคไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมใน

ภาคการผลิต 
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แผนปฏิบติัการฯ มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมสาขาส าคญัท่ีรฐับาลหวงัว่าจะสรา้งใหเ้กิดรูปแบบ

อุตสาหกรรมแบบใหมข่ึ้ น ซ่ึงรวมถึงการสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่และนวตักรรมจ านวนมาก การ

ผลิต การเกษตร พลงังาน การเงิน บริการสาธารณะ โลจิสติกส ์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์การจราจร 

ชีววิทยา และปัญญาประดิษฐ ์นอกจากน้ี ยงัมุง่ท่ีจะบรูณาการระบบอินเตอรเ์น็ตเขา้สู่ภาคเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศใหลึ้กซ้ึงมากยิ่งขึ้ น และจะท าใหอุ้ตสาหกรรมรูปแบบใหม่เป็นแรงขบัเคล่ือน

การเติบโตของประเทศภายในปี ค.ศ. 2018 และภายในปี ค.ศ. 2025 อินเตอรเ์น็ตพลสัจะเป็นทั้ง

รูปแบบใหม่ทางเศรษฐกิจและเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีจะสรา้งนวตักรรมและการพฒันาทางดา้น

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

ทั้งน้ี นายหล่ี เค่อเฉียงได้เคยกล่าวไว ้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 2015 ว่า “กระแส

อินเตอรเ์น็ตพลสั จะช่วยยกเศรษฐกิจของจีนใหไ้ปอยู่ในระดบัท่ีสูงขึ้ น” และแผนปฏิบติัการฉบบัน้ีก็

ไดร้ับการประกาศออกมาในช่วงเวลาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปประเทศในเชิงลึกและ

การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจของประเทศ หลงัจากท่ีเศรษฐกิจของจีนเติบโตเพียงรอ้ยละ 7.4 ในปี 

ค.ศ. 2014 ซ่ึงเป็นอตัราการเติบโตท่ีต า่ท่ีสุดในรอบ 24 ปี และหน่ึงในปัจจัยท่ีสนับสนุนแนวคิด

เร่ืองอินเตอรเ์น็ตพลสั คือ ขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งประเทศจีนท่ีระบุว่า จีน

เป็นประเทศท่ีมีผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตและโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุดในโลก โดยในปี ค.ศ. 2015 มีผูใ้ช ้

อินเตอรเ์น็ตจ านวน 688 ลา้นคน และมีผูใ้ชง้านระบบอินเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีถึง 620 

ลา้นคน จึงไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองยุทธศาสตรอิ์นเตอรเ์น็ตพลสั ส าหรบัเป็นแผนปฏิบติัการฯ โดยมุ่ง

บูรณาการระบบอินเตอรเ์น็ตบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้

อินเตอรเ์น็ตในระบบการผลิตสมยัใหม่ (Internet of Things with Modern Manufacturing) เขา้

ดว้ยกนั เพ่ือส่งเสริมการพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์และธนาคารบนอินเตอรเ์น็ตของประเทศ 

2.1.2 นโยบายสนับสนุนธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross Border  

E-Commerce) 

นอกจากแผนปฏิบติัการอินเตอรเ์น็ตพลสัแลว้ จากกระแสความนิยมสินคา้น าเขา้ในกลุ่ม

ผู้บริโภคชาวจีนท่ีเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลจีนจึงได้ออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross Border E-Commerce) เพ่ือใหป้ระชาชนชาวจีนสามารถเขา้ถึง

สินคา้คุณภาพจากต่างประเทศไดง้่ายขึ้ น รฐับาลจีนไดม้ีการออกกฎระเบียบพิเศษส าหรบัโครงการ

น าร่องในเมืองต่างๆ ทั้งส้ิน 13 เมือง ไดแ้ก่ เซ่ียงไฮ ้เหอเฝย หงัโจว หนิงโป เจ้ิงโจว ฉงช่ิง เฉิงตู 
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ซูโจว ตา้เหลียน ชิงเต่า กวางโจว เซินเจ้ิน และ เทียนจิน
1
  เพ่ือส่งเสริมการขายสินคา้ผ่านช่องทาง 

Cross Border E-Commerce ซ่ึงภายใตก้ฎระเบียบดังกล่าว จะใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีแก่

ผูป้ระกอบการ เพ่ือช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่ผู ้ประกอบการท่ีน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทาง 

Cross Border E-Commerce 

จากแผนปฏิบติัการอินเตอรเ์น็ตพลัส ท่ีมุ่งจะบูรณาการระบบอินเตอรเ์น็ตเขา้สู่ภาคเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศใหลึ้กซ้ึงมากยิ่งขึ้ น ประกอบกับนโยบายในการสนับสนุนการขายสินคา้ผ่านช่องทาง 

Cross Border E-Commerce แสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนว่า รฐับาลจีนมีนโยบายการสนับสนุนการคา้ขายผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสอ์ยา่งเห็นไดช้ดั 

2.2 มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของจีนไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็ว และมี

แนวโน้มท่ีจะทดแทนการคา้ในรูปแบบเดิมและเติบโตเป็นการคา้รูปแบบหลักของประเทศจีน ในปี ค.ศ. 

2014 มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(Gross Merchandise Value: GMV) น้ันมีมูลค่า

มากถึง 2,789,800 ลา้นหยวน
2
 และเพียงคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 มลูค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์(Gross Merchandise Value: GMV) น้ันมีมูลค่ามากถึง 1,614,000 ลา้นหยวน
3
  

นอกจากน้ีจากรายงานของศูนยว์ิจยัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น (China E-Commerce Research Center: 

CECRC) ไดเ้ปิดเผยว่าเพียงแค่คร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 การซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

เติบโตขึ้ นโดยคิดเป็นรอ้ยละ 11.4 ของสดัส่วนการคา้ปลีกของสินคา้อุปโภคบริโภคในจีน  

 

 

 

                                                           
1国务院关于同意在天津等 12个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复(Official Reply of the 

State Council on Approving the Establishment of Cross-Border E-Commerce Comprehensive Pilot Zones in Tianjin and Other 11 

Cities) (http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-01/15/content_10605.htm), 国务院关于同意设立中国(杭州)

跨境电子商务综合试验区的批复 (Official Reply of the State Council on Approving the Establishment of the China 

(Hangzhou) Cross-Border E-Commerce Comprehensive Pilot Zone) (http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-

03/12/content_9522.htm) 
2
 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center: CNNIC) 

3
 ศูนยว์ิจยัการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์ีน (China E-Commerce Research Center: CECRC) 
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แผนภูมิที่ 2-1: มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(GMV) ของจนี 

ระหว่างไตรมาส 1 ปี ค.ศ. 2014  - ไตรมาส 2 ปี ค.ศ. 2015
4
 

 

2.3 ปริมาณผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตและผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

จากสถิติของศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network 

Information Center: CNNIC) ในปี ค.ศ. 2015 จีนมีจ านวนประชากรผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตมากถึง 688 ลา้นคน 

โดยเกินกว่าคร่ึงของจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตดังกล่าวเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสถึ์ง 

413 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนจากปี ค.ศ. 2014 คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 14.3 

 

 

 

 

                                                           
4
 iResearch 

521.5 

625.1 

692 

950.4 

757.4 

856.6 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Q1 - 14 Q2 - 14 Q3 - 14 Q4 - 14 Q1 - 15 Q2 - 15

พนัลา้น (หยวน) 



13 

 

แผนภูมิที่ 2-2: จ านวนผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ปี ค.ศ. 2006 ถึง 

ปี ค.ศ. 2015
5
 

 

 

2.4 แนวโนม้การซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านโทรศพัทเ์คล่ือนที่ (โทรศพัทมื์อถือ) 

 ส่ิงท่ีน่าจบัตามองในช่วงท่ีผ่านมาของตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นคือ แนวโน้มการซ้ือสินคา้ทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านโทรศพัทม์ือถือ  ในปี ค.ศ. 2015 จากจ านวนประชากรท่ีใชอิ้นเตอรเ์น็ต 688 

ลา้นคนน้ัน ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน  (China Internet Network 

Information Center: CNNIC) รายงานว่าเป็นประชากรท่ีใชอิ้นเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทม์ือถือ ถึง 620 ลา้น

คน
6
 และจากจ านวนผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์413  ลา้นคนน้ัน มีผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้

ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านทางมือถือมากถึง 340 ลา้นคน เพ่ิมขึ้ นจากปี ค.ศ. 2014 ในอตัรารอ้ยละ  

43.9 ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ต่างๆ ไดม้ีการออกแอพลิเคชัน่ท่ีช่วยสรา้งความสะดวกใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือ

สินคา้และช าระเงินผ่านทางโทรศพัทม์ือถือ  ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถท่ีจะสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

จึงเกิดความนิยมในการซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยการท าธุรกรรมผ่านทางโทรศพัทม์ือถือ ใน

หมูผู่บ้ริโภคชาวจีนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในไตรมาสท่ี 1 ปี ค.ศ. 2015 น้ัน มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทาง

                                                           
5
 Statista และ ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center: CNNIC) 

6
 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center: CNNIC) 
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พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(GMV) ผ่านทางโทรศพัทม์ือถือน้ัน คิดเป็นรอ้ยละ 47.8 ของมลูค่าการซ้ือขายสินคา้

ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ั้งหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากในปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 22
7
  

 

แผนภูมิที่ 2-3: มูลค่าการท าธุรกรรมซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านโทรศพัทมื์อถือ 

เปรียบเทียบกบัคอมพิวเตอร์
8
 

 

 

 

2.5 พฤตกิรรมผูบ้ริโภคในตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์นี 

2.5.1 กลุ่มสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมในตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์นี 

ส าหรับกลุ่มสินคา้ท่ีไดร้ับความนิยมจากผูบ้ริโภคในตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จีนน้ัน 

ประเภทสินคา้ท่ีขายดีเป็นอนัดับแรกคือ สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงรวมถึง เส้ือผา้ รองเทา้ 

และ หมวก ตามด้วยสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารดิจิตอลและ

อุปกรณเ์สริม และของใชใ้นชีวิตประจ าวนัตามล าดบั  

                                                           
7
 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center: CNNIC) 

8
 iResearch  
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ในส่วนของสินคา้น าเขา้น้ันประเภทสินคา้ท่ีได้รับความนิยมเป็นอันดับแรกคือ สินคา้

ประเภทเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงรวมถึง เส้ือผ้าและกระเป๋า ตามด้วยสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ประเภท

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม และ ผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็ก

ตามล าดบั  

 

แผนภูมิที่ 2-4: กลุ่มสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมในตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสข์องจนีปี ค.ศ. 2013 

และ ปี ค.ศ. 2014
9
 

 

                                                           
9
 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน 
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แผนภูมิที่ 2-5: กลุ่มสินคา้น าเขา้ที่ไดร้บัความนิยมในตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสข์องจนี 

 ปี ค.ศ. 2014
10

 

 

2.5.2 ปัจจยัที่ผูบ้ริโภคจะพิจารณาก่อนการซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

เน่ืองจากการซ้ือสินคา้ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการซ้ือสินคา้โดยท่ีผู้บริโภคไม่

สามารถเห็นสินคา้จริงก่อนท่ีจะสัง่ซ้ือ รวมทั้งยงัตอ้งรอการจดัส่งสินคา้ ดงัน้ัน จึงมีหลายปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคชาวจีน จากการส ารวจพบว่า

ปัจจยัแรกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีคือ การ

แนะน าสินคา้ออนไลน์ต่อกันปากต่อปาก ตามดว้ยความน่าเช่ือถือของแพลตฟอร์มและรา้นคา้ 

ราคาสินคา้ และ ความรวดเร็วในการส่งสินคา้ ตามล าดบั 

 

 

 

 

                                                           
10

 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน 
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แผนภูมิที่ 2-6: ปัจจยัที่ผูบ้ริโภคจะพิจารณาก่อนการซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
11

 

 

 

 

สรุป 

ในปี ค.ศ. 2014 มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(Gross Merchandise Value: 

GMV) น้ันมีมลูค่ามากถึง 2,789,800 ลา้นหยวน และเพียงคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการซ้ือขาย

สินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์น้ันมีมูลค่ามากถึง 1,614,000 ลา้นหยวน นอกจากน้ีเพียงแค่คร่ึงปีแรก

ของปี ค.ศ. 2015 การซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พ่ิมข้ึนโดยคิดเป็นรอ้ยละ 11.4  ของสดัส่วน

                                                           
11

 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน 
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การแนะน าสินคา้ออนไลน์ต่อกนัปากต่อปาก    
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การคา้ปลีกของสินคา้อุปโภคบริโภคในจีน และมีผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสม์ากถึง 413 

ลา้นคน นอกจากน้ีแนวโนม้ของการซ้ือสินคา้ผ่านโทรศพัทม์ือถือน้ัน ถือเป็นประเด็นท่ีน่าจบัตามองอย่างยิ่ง

ในช่วงท่ีผ่านมา ในปี ค.ศ. 2015 มีผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านทางมือถือมากถึง 

340 ล้านคน และเพียงแค่ไตรมาสท่ี 1 ของปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการซ้ือขายสินค้าทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางมือถือน้ัน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ของมูลค่าการซ้ือขายสินค้าท างพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมด จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จีน รัฐบาลจีนได้

เล็งเห็นถึงความส าคญัจึงไดใ้หก้ารสนับสนุนการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านนโยบายต่างๆ 

ไมว่า่จะเป็นแผนปฏิบติัการอินเตอรเ์น็ตพลสั (Internet Plus Action Plan) หรือแผนโครงการน าร่องของการ

สนับสนุนการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์า้มพรมแดน (Cross Border E-Commerce) 

โดยการออกกฎระเบียบพิเศษส าหรบัโครงการน าร่องในเมืองต่างๆ ทั้งส้ิน 13 เมือง ท าใหกิ้จการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนเติบโตขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง   
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บทที่ 3 รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจนี 

3.1 รูปแบบธุรกิจ 

รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแพลตฟอร์มของผู้

ใหบ้ริการแต่ละรายก็จะมีรูปแบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกันไป รูปแบบธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทหลัก คือ รูปแบบธุรกิจแบบ Consumer-to-

Consumer หรือ Customer-to-Customer (C2C) รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Consumer (B2C) 

รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) และ รูปแบบธุรกิจแบบ Business-

to-Business (B2B) ซ่ึงนอกจากรูปแบบธุรกิจทั้ง 4 ประเภทหลกัน้ีแลว้ ปัจจุบนัจีนยงัมีรูปแบบธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสอี์กรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ Group Buy หรือ 团购 ซ่ึงเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีก าลงั

ไดร้ับความนิยมอย่างมากส าหรับธุรกิจบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ

รา้นอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์หรือบริการเสริมความงาม 

3.1.1 Consumer-to-Consumer หรือ Customer-to-Customer (C2C) 

 รูปแบบธุรกิจแบบ C2C เป็นการด าเนินธุรกิจท่ีติดต่อกนัโดยตรงระหว่างลูกคา้รายย่อยท่ี

ซ้ือขายกนัเอง ผูข้ายอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล เปรียบเสมือนรา้นคา้ในตลาดนัด ท่ี

เจา้ของสินคา้เปิดรา้นของตวัเองและตอ้งจดัการบริหารเองทั้งหมด ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ส าหรบั

รูปแบบธุรกิจแบบ C2C ไดแ้ก่ Taobao.com ของ Alibaba Group ซ่ึงเป็นแพลตฟอรม์ขายสินคา้

ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ C2C ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

3.1.2 Business-to-Consumer (B2C)  

รูปแบบธุรกิจแบบ B2C คือ การขายสินคา้จากผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของแบรนดสิ์นคา้ไป

ยงัผูบ้ริโภคโดยตรง ภายใตก้ารประกอบธุรกิจในรูปแบบน้ีผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะเป็นเพียงผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอร์มของหน้ารา้นออนไลน์เท่าน้ัน ส่วนการด าเนินการอ่ืนๆ น้ัน ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการเองทั้งหมด โดยผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะเรียกเก็บธรรมเนียมต่างๆ จาก

ผู้ประกอบการ ได้แก่  ค่าบริการรายปี และค่าบริการท่ี คิดเป็นสัดส่วนจากยอดขายของ

ผู้ประกอบการ ธุรกิจในรูปแบบน้ีเปรียบได้กับรา้นค้าส่วนท่ีเป็น Shopping Mall ของ

หา้งสรรพสินคา้ ท่ีเจา้ของแบรนดสิ์นคา้ต่างๆ เปิดรา้นของตวัเองและตอ้งจดัการบริหารเองทั้งหมด  

โดยค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบการช าระใหแ้ก่ผูบ้ริการแพลตฟอรม์ ก็เปรียบไดก้บัค่าเช่าพ้ืนท่ี
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ท่ีเจา้ของรา้นช าระใหแ้ก่เจา้ของหา้งสรรพสินคา้ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีส าคญัในรูปแบบธุรกิจน้ี 

ไดแ้ก่ Tmall.com ของ Alibaba Group และ JD.com (บางส่วน) 

3.1.3 Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) 

ส าหรบัการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ B2B2C น้ัน เป็นกรณีท่ีผูป้ระกอบการขายสินคา้ใหแ้ก่

ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ และผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะเป็นผูข้ายต่อใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ใน

กรณีน้ีผูป้ระกอบการจะไม่มีหน้ารา้นออนไลน์เป็นของตัวเอง แต่ตวัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะเป็น

ผูด้ าเนินการเก่ียวกบัการขายเองทั้งหมด ตั้งแต่การขาย การขนส่งสินคา้ การจดัหาพนักงาน หรือ

การติดต่อกับผู้บริโภค วิธีการด าเนินการภายใต้รูปแบบธุรกิจน้ีจะกระท าโดยผู้ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์จะเป็นผูซ้ื้อสินคา้จากผูป้ระกอบการโดยตกลงขายในราคาส่วนลดจากราคาขายปลีก ซ่ึง

การด าเนินธุรกิจในรูปแบบน้ีเปรียบไดก้บัส่วน Department Store ของหา้งสรรพสินคา้ โดยลกัษณะ

เด่นของแพลตฟอรม์รูปแบบน้ีคือ การขนส่งสินคา้ท่ีรวดเร็วและผูบ้ริโภคสามารถเช่ือถือได ้เน่ืองจาก

ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์เหล่าน้ีมกัจะมีระบบคลงัสินคา้และระบบขนส่งเป็นของตวัเองเช่น JD.com, 

Yihaodian, VIP.com และ Jumei.com 

3.1.4 Business-to-Business (B2B) 

การด าเนินการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B น้ัน เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจระหว่าง

ผูป้ระกอบการและผู้ประกอบการ ซ่ึงมีลักษณะการซ้ือแบบคา้ส่ง หรือ ผูซ้ื้อตอ้งกาติดต่อผูผ้ลิต

โดยตรง เช่น การซ้ือเคร่ืองจักร  ไม่เน้นเพ่ือน าไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคส่วนบุคคล 

ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์หลกัในรูปแบบน้ีในประเทศจีน คือ 1688.com ของ Alibaba Group 

หากเปรียบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสก์บัการขายสินคา้ตามทอ้งตลาดทัว่ไปน้ัน รูปแบบ

ธุรกิจทั้งสามรูปแบบขา้งตน้สามารถเปรียบกบัรา้นคา้ประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

รูปแบบธุรกิจ C2C B2C B2B2C B2B 

ผูด้  าเนินการ บุคคล/บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท 

ประเภท

รา้นคา้ 

เปรียบเสมือน

รา้นคา้ในตลาด

นัด ท่ีเจา้ของ

เปรียบเสมือน

รา้นคา้ส่วนท่ีเป็น 

Shopping Mall ใน

เปรียบเสมือนรา้นคา้ส่วน 

Department Store ท่ี

หา้งสรรพสินคา้จะสัง่

เป็นการซ้ือสินคา้

จากผูผ้ลิต

โดยตรง หรือ 
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รูปแบบธุรกิจ C2C B2C B2B2C B2B 

สินคา้เปิดรา้นของ

ตวัเองและตอ้ง

จดัการบริหารเอง

ทั้งหมด 

หา้งสรรพสินคา้ ท่ี

เจา้ของ 

แบรนดสิ์นคา้ต่างๆ 

เปิดรา้นของตวัเอง

และตอ้งจดัการ

บริหารเองทั้งหมด 

สินคา้จากแบรนดต่์างๆ 

แลว้หา้งจะเป็น

ผูด้ าเนินการทุกอยา่ง

เก่ียวกบัการขายเอง เช่น 

การขายสินคา้ การจา้ง

พนักงานขาย 

จากตวักลางขาย

ส่ง 

ตวัอย่างผู ้

ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์ 

 

www.taobao.com 

 

www.tmall.com 

 

www.jd.com 

 

www.jd.com 

 

www.suning.com 

 

www.vip.com 

 

www.1688.com 

(ภาษาจีน) 

 

www.alibaba.com 

(ภาษาองักฤษ) 

 

3.1.5 Group Buy (团购) 

Group Buy หรือ 团购 เป็นรูปแบบการซ้ือสินคา้และบริการ โดยการรวมกลุ่มของ

ผูบ้ริโภคเพ่ือสรา้งอ านาจต่อรองกบัรา้นคา้เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้หรือบริการในราคาพิเศษ โดย  Group 

Buy น้ันเป็นรูปแบบการขายสินคา้และบริการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ไดร้บัความนิยมมากใน

ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการแบบรวมกลุ่มไดโ้ดยผ่านผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ี

ใหบ้ริการการซ้ือสินคา้แบบ Group Buy โดยเฉพาะ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีใหบ้ริการการซ้ือ

สินคา้แบบ Group Buy ในประเทศจีน ไดแ้ก่ meituan.com, dianping.com และ nuomi.com 

อยา่งไรก็ดี ส าหรบั Group Buy น้ัน จะเนน้ไปทางดา้นการซ้ือขายบริการมากกว่าสินคา้ เช่น บริการ

เก่ียวกบัรา้นอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์บริการเสริมความงาม หรือ สปา 

Group Buy น้ัน จะมีผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผูบ้ริโภคและ

ผูป้ระกอบการ โดยผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะเป็นผูด้ าเนินการติดต่อกบัผูป้ระกอบการเพ่ือเจรจา
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ราคาของสินคา้หรือบริการใหต้ า่กว่าราคาปกติก่อนการรวมกลุ่มผู้ซ้ือ หลังจากน้ันผู้ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์จะประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการพิเศษท่ีเจรจามาใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผ่านเว็บไซต์ของผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอร์ม  เพ่ือใหผู้้บริโภคท่ีสนใจท าการรวมกลุ่มสัง่สินคา้หรือบริการเขา้มาตาม

จ านวนท่ีต่อรองไวก้ับผูข้ายและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงถา้หากการรวมกลุ่มไม่ส าเร็จตาม

จ านวนและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ก็จะท าการยกเลิกการรวมกลุ่ม

การซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดน้ันๆ ไป แต่อย่างไรก็ดีแพลตฟอร์ม Group Buy ท่ีเป็นท่ีนิยมใน

ประเทศจีนมกัจะไม่มีขอ้ก าหนดในเร่ืองจ านวนสินคา้ อาจเน่ืองมาจากผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่ไดท้ า

การเจรจากบัผูข้ายไวโ้ดยก าหนดจ านวนสินคา้ในปริมาณไม่มาก ประกอบกบัมัน่ใจในก าลงัซ้ือของ

สมาชิกในเว็บไซต์ ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการโดยไม่ตอ้งติดขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวน

สินคา้ 

 

3.1.4.1 Meituan.com (美团网) (https://www.meituan.com) 

 

Meituan.com เป็นเว็บไซต์แรกๆ ในประเทศจีนท่ีเปิดใหบ้ริการแบบ Group Buy 

โดยวตัถุประสงคข์อง Meituan.com น้ันตอ้งการท่ีจะเป็นเว็บไซตท่ี์ผูบ้ริโภคสามารถคน้หา

รา้นคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือส าหรบัการซ้ือสินคา้และบริการ รวมทั้งท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือ

สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีต า่ได ้ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีมีใน Meituan.com 

น้ันมีทั้งรา้นอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์รวมทั้งสถานท่ีท ากิจกรรมต่างๆ ยามว่างเช่น 

รา้นคาราโอเกะ รา้นเสริมสวย รา้นสปา 
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3.1.4.2 Dianping.com (大众点评) (http://www.dianping.com) 

 

Dianping.com ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2003 เร่ิมตน้จากการเป็นเว็บไซต์ส าหรับ

แนะน ารา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ รวมถึงสถานท่ีท ากิจกรรมต่า งๆ ยามว่าง ทั้งใน

ประเทศจีนและในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยในแพลตฟอรม์ของ Dianping.com 

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้มาแสดงความเห็น ติชมเก่ียวกับสถานท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลใหแ้ก่

ผู ้บ ริ โ ภคคน อ่ืนๆ  มี ลักษณะคล้าย เ ว็ บ ไ ซต์  www.wongnai.com ของ ไทย  ต่อมา 

Dianping.com ไดเ้ร่ิมมีการขายสินคา้และบริการแบบ Group Buy ในเว็บไซต ์ซ่ึงไดร้บัความ

นิยมจากผูบ้ริโภคอย่างมาก กล่าวไดว้่าในโทรศพัทม์ือถือของประชากรชาวจีนน้ัน จะตอ้งมี

แอพพลิเคชัน่ Dianping.com ติดตั้งไวใ้นโทรศัพท์มือถือเกือบทุกคน ในปัจจุบัน 

Dianping.com มีบญัชีผูใ้ชล้งทะเบียนทั้งส้ิน 250 ลา้นบญัชี โดยในแต่ละเดือนจะมีจ านวน

การเขา้ชมเว็บไซต์มากกว่า 20,000 ลา้นครั้งต่อเดือน ซ่ึงรอ้ยละ 85 ของการเขา้ชม

เว็บไซตม์าจากการใชแ้อพพลิเคชัน่ในมือถือ
12
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3.1.4.3 Nuomi.com (百度糯米) (http://www.nuomi.com/) 

 

Nuomi.com เป็นอีกหน่ึงเว็บไซต์อนัดบัตน้ๆ ส าหรบั Group Buy ในประเทศจีน 

Nuomi.com มีทั้งสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันกับ Meituan.com และ 

Dianping.com โดยในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013 น้ัน บริษัท Baidu ซ่ึงเป็นบริษัท

อินเตอรเ์น็ตขนาดใหญ่ในประเทศจีน ท่ีมีเว็บไซต ์search engine ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศ

จีนไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของ Nuomi.com ท าใหปั้จจุบนั Nuomi.com อยู่ภายใตก้ารบริหารงานของ

กลุ่มบริษัท Baidu 

 

3.2 ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ที่ส  าคญั  

3.2.1 Alibaba Group (阿里巴巴集团)  

 

Alibaba Group ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1999 ปัจจุบนั Alibaba Group เป็นกลุ่มบริษัทผูน้ าการ

ใหบ้ริการทางด้านเทคโนโลยีเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็น
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แพลตฟอรม์ส าหรบัตลาดออนไลน์แบบ C2C (www.taobao.com) B2C (www.tmall.com) หรือ 

B2B (www.1688.com) มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ (Gross Merchant Value) ในปี ค.ศ. 2014 ของ

แพลตฟอรม์ทั้งหมดของ Alibaba Group มีมลูค่ารวมทั้งส้ิน 1,678,000 ลา้นหยวน
13
  

นอกจากแพลตฟอรม์ส าหรับการเปิดรา้นคา้ออนไลน์แลว้ Alibaba Group ยงัมีบริการ

ออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสอี์กเช่น ระบบการช าระเงิน Alipay (支付

宝) ซ่ึงท าใหผู้้ใชง้านภายใตแ้พลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ  Alibaba Group ทั้ง

ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค สามารถช าระเงินและรบัช าระเงินผ่านระบบ Alipay ไดส้ะดวก  รวมทั้ง

ยงัมีแอพพลิเคชัน่ Aliwangwang (阿里旺旺) ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ส าหรับใชใ้นการสนทนา

ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูป้ระกอบการในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอรม์ของ Alibaba Group 

อีกดว้ย 

ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2014 Alibaba Group ไดน้ าหุน้ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

นิวยอรก์ โดยมีมลูค่าเสนอขายรวมทั้งส้ิน 368 ลา้นเหรียญสหรฐั ซ่ึงเป็นการออกและเสนอขายหุน้

แก่ประชาชนของบริษัทเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

3.2.1.1 Taobao.com (淘宝网) (https://www.taobao.com/) 
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 http://www.alibabagroup.com/ 
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(1) ประวตัคิวามเป็นมา 

Taobao.com เป็นหน่ึงในแพลตฟอร์ม ส าหรับการขายสินค้าออนไลน์ภายใต้

รูปแบบธุรกิจแบบ C2C ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของ Alibaba Group โดยนโยบายหลกัของ 

Taobao.com คือ ผูบ้ริโภคสามารถคน้หาสินคา้ทุกประเภทท่ีตอ้งการไดจ้าก Taobao.com  

ท าให ้Taobao.com เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้และบริการหลายลา้นชนิด ตั้งแต่สินคา้ท่ีใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั ไปจนถึงสินคา้พิเศษหายาก ปัจจุบัน Taobao.com มีบัญชีผูใ้ชล้งทะเบียน

มากกว่า 5,000 ลา้นบญัชี และในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากกว่า 60 ลา้นคน และ 

สินคา้บน Taobao.com ในแต่ละวนัจะมีมากกวา่ 8,000 ลา้นชนิด
14
 ส าหรบัผูป้ระกอบการ

มือใหม่ท่ีตอ้งการจะตั้งรา้นคา้ออนไลน์บนTaobao.com ถือไดว้่าเป็นช่องทางท่ีง่ายและ

สะดวกส าหรบัผูท่ี้เร่ิมจะประกอบกิจการเพียงมีบตัรประจ าตัวประชาชนจีน (หรือหนังสือ

เดินทาง ส าหรบัชาวต่างชาติ) ก็สามารถสมคัรเปิดรา้นบน Taobao.com ได ้โดยขั้นตอนไม่

ยุง่ยากและภายใตแ้พลตฟอรม์น้ีไมม่ีการคิดค่าบริการใดๆ  

(2) รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Taobao.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ C2C 

(3) จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Taobao.com เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัการขายสินคา้ออนไลน์ภายใตรู้ปแบบธุรกิจ

แบบ C2C ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยผูป้ระกอบกิจการสามารถท่ีจะจดัตั้งรา้นคา้ออนไลน์ได้

ง่าย และไมม่ีการคิดค่าบริการใดๆ ส าหรบัการเปิดรา้นคา้บน Taobao.com 
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3.2.1.2 Tmall.com (天猫) (https://www.tmall.com/) 

 

(1) ประวตัคิวามเป็นมา 

Tmall.com เป็นอีกหน่ึงแพลตฟอรม์ของ Alibaba Group ท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง

มากในหมู่ผูบ้ริโภคชาวจีน Tmall.com เปิดตวัครั้งแรกในเดือนเมษายน ค.ศ. 2008 เพ่ือ

เป็นแพลตฟอร์มขายสินคา้ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C ปัจจุบัน Tmall.com เป็น

แพลตฟอรม์ส าหรบัขายสินคา้ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน ซ่ึง

เหตุท่ีท าให ้Tmall.com ไดร้ับความนิยมในหมู่ผู ้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

รา้นคา้ท่ีเปิดบน Tmall.com ส่วนมากจะเป็นรา้นคา้ท่ีเปิดโดยบริษัทท่ีเป็นเจา้ของแบรนด์

สินคา้โดยตรง ท าใหผู้บ้ริโภคเช่ือถือและมัน่ใจท่ีจะซ้ือสินคา้จาก Tmall.com มากกว่าการซ้ือ

สินคา้จาก Taobao.com 

ปัจจุบนั Tmall.com มีสินคา้มากถึง140,000 แบรนด์
15
 รวมถึง มี Flagship Store 

ของแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงต่างๆ อาทิ Apple, Uniqlo, Burberry, Unilever, Nike เป็นตน้ ใน

เดือนกุมภาพันธ์  ค .ศ. 2014 Tmall.com ได้เ ปิดแพลตฟอร์ม Tmall Global 

(www.tmall.hk) เพ่ิมเติม เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัขายสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศโดยตรง 
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 http://www.alibabagroup.com/ 
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โดยใหบ้ริษัทท่ีเป็นเจา้ของแบรนดสิ์นคา้ต่างประเทศท่ีไม่ไดม้ีบริษัทจดทะเบียนในประเทศ

จีนสามารถขายสินคา้แก่ผูบ้ริโภคชาวจีนในประเทศจีนไดโ้ดยตรง  

(2) รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Tmall.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2C 

(3) จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Tmall.com เป็นแพลตฟอรม์ขายสินคา้ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในประเทศจีน 

 

3.2.1.3 1688.com (https://www.1688.com/) หรือ Alibaba.com 

 (http://www.alibaba.com/)   

 

 

 

 

https://www.1688.com/%20หรือ%20)
https://www.1688.com/%20หรือ%20)
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(1) ประวตัคิวามเป็นมา 

1688.com (แพลตฟอรม์ภาษาจีน)/ Alibaba.com (แพลตฟอรม์ภาษาองักฤษ) 

เป็นแพลตฟอรม์เร่ิมแรกของ Alibaba Group ส าหรับการเร่ิมประกอบกิจการการเป็นผู้

ให้บริการแพลตฟอร์มการประกอบกิจการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีน 

1688.com/ Alibaba.com ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1999 เพ่ือเป็นศูนยก์ลางส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการ

หาซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหรือตัวกลางคา้ส่ง รวมทั้งเป็นช่องทางใหก้บัผูป้ระกอบการซ่ึงเป็น

ผูผ้ลิตหรือตัวกลางคา้ส่งสามารถประชาสัมพันธ์สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้ัก โดยสินคา้ท่ีขายใน 

1688.com/ Alibaba.com น้ันมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินคา้สินคา้ประเภท 

วตัถุดิบ ส่ิงทอ วตัถุดิบเก่ียวกบัการอุตสาหกรรมต่างๆ บรรจุภณัฑ ์เคร่ืองจกัร ของอุปโภค

บริโภค เป็นตน้ โดยการซ้ือสินคา้ผ่าน 1688.com/ Alibaba.com เน้นการสัง่ซ้ือสินคา้เป็น

ครั้งละจ านวนมากเป็นหลกั 

 (2) รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

1688.com/ Alibaba.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B 

(3) จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

1688.com/ Alibaba.com เป็นศูนยก์ลางส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการหาซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิต

หรือตัวกลางคา้ส่ง และเป็นแพลตฟอรม์ขายสินคา้ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2B ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศจีน 
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3.2.2 JD.com (京东) (http://www.jd.com/) 

 

 

3.2.2.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

JD.com หรือช่ือเดิมคือ 360Buy.com เป็นแพลตฟอร์มท่ีเร่ิมต้นจากการเป็น

รา้นคา้ออนไลน์ท่ีมีความช านาญทางดา้นการขายสินคา้ประเภทอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ซ่ึง

หากผูบ้ริโภคในจีนตอ้งการซ้ือส้ินคา้อิเล็กทรอนิกสจ์ากรา้นคา้ออนไลน์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็

จะนึกถึง JD.com เป็นเว็บไซตแ์รกๆ ปัจจุบนันอกจากสินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ JD.com ได้

ขยายตลาดออนไลน์ไปยังสินค้าประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า  หรือ ของใช้ใน

ชีวิตประจ าวนัอ่ืนๆ JD.com ท่ีมีรูปแบบธุรกิจทั้งแบบ B2C และ B2B2C โดยแบบ B2B2C 

น้ัน ถือไดว้่าเป็นจุดเด่นของ JD.com เน่ืองจาก JD.com เป็นแพลตฟอรม์ท่ีมีโครงสรา้ง

พ้ืนฐานส าหรบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในจีน โดยในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 

JD.com มีคลงัสินคา้ทั้งส้ิน 209 แห่ง มีจุดรบัส่งสินคา้ 5,987 จุด โดยโครงข่ายการขนส่ง

สินคา้ครอบคลุม 2,493 เมืองทัว่ประเทศ และมีพนักงานเต็มเวลาถึง 95,615 คน ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการขายในรูปแบบ B2B2C เพราะภายใตรู้ปแบบ B2B2C 

JD.com จะสัง่ของจากรา้นคา้ต่างๆ มาเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ของตนและเมื่อผูบ้ริโภคสัง่สินคา้ 

JD.com ก็จะสามารถส่งสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ของตนไดท้นัที ท าใหสิ้นคา้ถึงมือผูบ้ริโภค
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อย่างรวดเร็วและสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผู ้บริโภคอย่างมาก มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ 

(Gross Merchant Value) ในปี ค.ศ. 2014 ของ JD.com มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 260,200 

ลา้นหยวน
16

 

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 JD.com ไดเ้ปิดแพลตฟอร์ม JD Worldwide 

(www.jd.hk) ซ่ึงเป็นแพลตฟอรม์ท่ีใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกันกบั Tmall Global ส าหรบั

ผูป้ระกอบการแบรนดสิ์นคา้ต่างประเทศท่ีไม่ไดม้ีบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนสามารถ

ขายสินคา้แก่ผูบ้ริโภคชาวจีนในประเทศจีนไดโ้ดยตรง  

3.2.2.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

JD.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบทั้งแบบ B2C และ B2B2C 

3.2.2.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

JD.com มีจุดเด่นคือการขายในรูปแบบ B2B2C เน่ืองจาก JD.com เป็น

แพลตฟอรม์ท่ีมีโครงสรา้งพ้ืนฐานส าหรบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในจีน ซ่ึงอ านวย

ความสะดวกต่อการขายในรูปแบบ B2B2C ซ่ึงเมื่อผู้บริโภคสัง่สินคา้ผ่านทางเว็บไซต ์

JD.com ก็จะสามารถส่งสินคา้ออกจากคลงัสินคา้ของตนไดท้นัที ท าใหสิ้นคา้ถึงมือผูบ้ริโภค

อยา่งรวดเร็วและสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งมาก 
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3.2.3 VIP.com (唯品会) (http://www.vip.com/) 

 

3.2.3.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

VIP.com เป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีมีรูปแบบการขายแบบ Hot Deal ซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะในการขายสินคา้ของแพลตฟอรม์น้ี VIP.com ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2008 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นช่องทางแก่ผู ้ประกอบการในการช่วยระบาย

สินคา้ในคลงัโดยขายในราคาพิเศษ ซ่ึงลดสูงสุดถึง 90%  ทุกวนัเวลา 10 นาฬิกา VIP.com 

จะอพัโหลดสินคา้ราคาพิเศษใหม่ทุกวนัมากกว่า 100 ชนิด โดยก าหนดระยะเวลาในการ

ขายรวมทั้งปริมาณของสินคา้ท่ีจะขายในราคาพิเศษ ตั้งแต่ VIP.com เปิดขายสินคา้ในเดือน

ธนัวาคม ค.ศ. 2008 ถึงปัจจุบนั VIP.com มีผูใ้ชบ้ริการแลว้ทั้งส้ินมากกว่า 100 ลา้น

บญัชี
17
  

3.2.3.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

VIP.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

3.2.3.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

                                                           
17

 www.VIP.com 
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VIP.com มีจุดเด่นคือการขายสินคา้แบบ Hot Deal โดยทุกวนัเวลา 10 นาฬิกา 

VIP.com จะอพัโหลดสินคา้ราคาพิเศษใหมทุ่กวนัมากกวา่ 100 ชนิด โดยก าหนดระยะเวลา

ในการขายรวมทั้งปริมาณของสินคา้ท่ีจะขายในราคาพิเศษ 

3.2.4 Suning.com (苏宁易购) (http://www.suning.com/) 

 

3.2.4.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

Suning.com เป็นแพลตฟอรม์ของบริษัท Suning ซ่ึงเป็นบริษัทขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกสร์ายใหญ่ในประเทศจีน มีรา้นคา้มากกว่า1,600 รา้น ใน 700 เมืองทัว่

ประเทศจีน
18
 Suning.com ไดเ้ปิดใหบ้ริการรา้นคา้ออนไลน์ในรูปแบบ B2B2C ในปี ค.ศ. 

2011 ซ่ึงบนแพลตฟอรม์ Suning.com มีสินคา้ครอบคลุมทั้งสินคา้อิเล็กทรอนิกส ์และของ

ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

3.2.4.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Suning.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

 

 

 

                                                           
18

 http://club.suning.com/hr/aboutus.html 
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3.2.4.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Suning.com มีจุดเด่นทางดา้นการขายสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

รวมทั้ง Suning เป็นแพลตฟอร์มท่ีมีหน้ารา้นคา้เป็นของตัวเองมากกว่า 1,600 รา้น ใน 

700 เมืองทัว่ประเทศจีน 

 

3.2.5 Gome.com (国美电器) (http://www.gome.com.cn/) 

 

 

3.2.5.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

Gome.com เป็นแพลตฟอรม์รา้นคา้ออนไลน์ของ Gome Group ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี

ประกอบกิจการรา้นคา้จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในประเทศจีน โดยในปี ค.ศ. 2014 Gome 

Group มีร ้านคา้ถึง 1,088 สาขาทัว่ประเทศจีนและฮ่องกง รูปแบบธุรกิจภายใต้

แพลตฟอร์มของ Gome.com.cn เป็นทั้งแบบ B2B และ B2B2C โดยนอกจากตลาด

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ Gome.com ยงัมีสินคา้ประเภทอ่ืนๆ อีก เช่น เคร่ืองใชใ้นบา้น อาหาร 

หนังสือ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง งานศิลปะ โดยปัจจุบนัมีบญัชีผูใ้ชง้านมากกว่า 100 ลา้น

บญัชี 
19

 

                                                           
19

 http://help.gome.com.cn/about/company.html 
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3.2.5.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Gome.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบทั้งแบบ B2C และ B2B2C 

3.2.5.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Gome.com มีจุดเด่นทางดา้นการขายสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เช่นเดียวกบั JD.com   

3.2.6 Yihaodian (1号店) (http://www.yhd.com/) 

 

3.2.6.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

Yihaodian เป็นแพลตฟอรม์ท่ีเปรียบเหมือนซูเปอรม์ารเ์ก็ตออนไลน์ในประเทศจีน 

เปิดตวัในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 โดยด าเนินการภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

เ พ่ือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ ผู ้บริโภคโดยสามารถซ้ือสินค้าท่ี เป็นของใช้ใน

ชีวิตประจ าวันไดโ้ดยไม่ต้องออกจากบา้น หรือเดินทางออกนอกประเทศ สินคา้ท่ีขาย

ภายใตแ้พลตฟอรม์ของ Yihaodian น้ันโดยหลกัจะเป็นสินคา้ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืมและ

ของใชป้ระจ าวนั ซ่ึงมีทั้งสินคา้ในประเทศและสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ โดยผูบ้ริโภค

สามารถสัง่สินคา้ในเว็บไซตแ์ละช าระเงินเมื่อไดร้บัสินคา้ได ้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 
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Walmart ซ่ึงเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้เขา้ซ้ือหุน้ของ Yihaodian 

ทั้งหมด ปัจจุบนั Yihaodian มีบญัชีผูใ้ชง้านมากถึง 90 ลา้นบญัชี
20

 

3.2.6.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Yihaodian ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

3.2.6.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Yihaodian มีจุดเด่นคือการเป็นซูเปอรม์ารเ์ก็ตออนไลน์ ท่ีผูซ้ื้อสามารถซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยไมต่อ้งเดินออกไปยงัซูเปอรม์ารเ์ก็ต 

3.2.7 DangDang.com (当当网) (http://www.dangdang.com/) 

 

 

3.2.7.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

Dangdang.com เร่ิมตน้จากการเป็นรา้นขายหนังสือออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

จีนทั้งในแง่ของรายได ้และ ประเภทหนังสือ  Dangdang.com เร่ิมตน้ขายสินคา้ออนไลน์

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 จากการเติบโตจากรา้นขายหนังสือออนไลน์และดว้ยแรงสนับสนุนของ

ผูบ้ริโภค Dangdang.com ไดข้ยายตลาดสินคา้นอกเหนือจากหนังสือ ไปยงัเส้ือผา้แฟชัน่ 

สินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก สินคา้ตกแต่งบา้น Dangdang.com มีคลงัสินคา้ 21 แห่งใน 11 

                                                           
20

 http://cms.yhd.com/cms/ 
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เมือง และศูนย์จัดส่งสินคา้ถึง 370,000 แห่ง
21
 ในไตรมาสท่ี 3 ของปี ค.ศ. 2015 

Dangdang.com มีมูลค่าการซ้ือขายสินคา้ (Gross Merchant Value) ทั้งส้ิน 1,684.4 ลา้น

หยวนและส าหรบัยอดรายไดข้องธุรกิจรวมกบัมูลค่าการซ้ือขายสินคา้ในไตรมาสน้ีเท่ากบั 

3,992.1  ลา้นหยวน
22
  

3.2.7.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Dangdang.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบทั้งแบบ B2C และ B2B2C 

3.2.7.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Dangdang.com มีจุดเด่นคือการเป็นรา้นขายหนังสือออนไลน์ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

หาซ้ือหนังสือไดทุ้กประเภท ซ่ึงมีทั้งหนังสือท่ีเป็นเล่มและหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

3.2.8 Amazon.cn (亚马孙) (http://www.amazon.cn/) 

 

3.2.8.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

เว็บไซต ์Amazon.cn หรือเดิมช่ือ Joyo.com (卓越网) และ Joyo Amazon (卓

越亚马逊) เป็นแพลตฟอร์มรา้นคา้ออนไลน์ของ Amazon ในประเทศจีน โดย

จุดเร่ิมตน้ของ Amazon.cn น้ันเร่ิมจากการขายหนังสือออนไลน์ ปัจจุบนั Amazon.cn ไดข้าย

                                                           
21

 http://static.dangdang.com/topic/2227/176801.shtml 
22

 Dangdang Announces Unaudited Third Quarter 2015 Results 
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ตลาดสินคา้โดยมีสินคา้มากกว่า 25 ลา้นชนิด มีศูนยก์ระจายสินคา้อยู่ทัว่ประเทศถึง 13 

ศูนย ์และมีจุดรบัสินคา้มากกว่า 5,000 จุด สรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ดว้ย

คุณลักษณะพิเศษของ Amazon.cn ท่ีมีสินคา้จากทัว่โลกและระบบการขนส่งท่ีดี ท าให ้

Amazon.cn ไ ด้รับคว ามนิยม ในฐานะ ท่ี เ ป็นร้านค้าป ลีกออนไล น์ ท่ี ข าย สินค้า 

แบรนดต่์างประเทศท่ีเช่ือถือได ้ 

3.2.8.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Amazon.cn ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2C  

3.2.8.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Amazon.cn มีจุดเด่นคือสินคา้มาจากทัว่โลก โดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศ 

 

3.2.9 Jumei.com (聚美优品) (http://jumei.com/) 

 

3.2.9.1. ประวตัคิวามเป็นมา 

Jumei.com เป็นรา้นคา้ออนไลน์อนัดับตน้ๆ ส าหรบัสินคา้เสริมความงาม โดย

รูปแบบการขายสินคา้ในลกัษณะพิเศษเช่นเดียวกบั VIP.com คือการขายแบบ Hot Deal ใน

ทุกวนั Jumei.com จะออกสินคา้ใหม่ราคาพิเศษกว่ารอ้ยชนิด ภายใตเ้วลาและจ านวนท่ี

จ ากัด ต่อมาในปี ค.ศ. 2014 Jumei.com ได้เปิดในส่วนของรา้นคา้ขายสินคา้จาก
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ต่างประเทศซ่ึงตั้งแต่ Jumei.com เร่ิมประกอบการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 ถึงปัจจุบนั

มีบัญชีผูใ้ชบ้ริการแลว้ทั้งส้ินกว่า 300 ลา้นบัญชี และมียอดขายในแต่ละเดือนประมาณ 

600,000,000 หยวนต่อเดือน 
23

 

3.2.9.2. รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Jumei.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

3.2.9.3. จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Jumei.com มีจุดเด่นในลกัษณะเช่นเดียวกบั VIP.com คือการขายแบบ Hot Deal 

ในทุกวนั Jumei.com จะออกสินคา้ใหม่ราคาพิเศษกว่ารอ้ยชนิด ภายใตเ้วลาและจ านวนท่ี

จ ากดั 

3.2.10  Kaola.com (网易考拉外购) (http://www.kaola.com/) 

 

3.2.10.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

Kaola.com เป็นแพลตฟอรม์ท่ีด าเนินการโดยบริษัท NetEase (网易) ซ่ึงเป็น

บริษัทอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีชั้นน าของจีน ด าเนินธุรกิจภายใต้รูปแบบ B2B2C 

Kaola.com เปิดขึ้ นเพ่ือเป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัขายสินคา้คุณภาพน าเขา้จากต่างประเทศ 

สรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้ริโภคโดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสินคา้ปลอม รวมทั้งขายในราคาท่ีไม่สูง

                                                           
23

 http://jumei.com/ 
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มาก โดยสินคา้หลกัเป็นประเภทสินคา้ส าหรบัแมแ่ละเด็ก สินคา้เสริมความงาม อาหารและ

อาหารเสริม และของใชใ้นบา้น 

3.2.10.2 รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Kaola.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

3.2.10.3 จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Kaola.com มีจุดเด่นคือเนน้ขายสินคา้คุณภาพน าเขา้จากต่างประเทศ 

3.2.11  Yixun.com (易迅网) (http://www.yixun.com/) 

 

3.2.11.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

Yixun.com หรือ 51buy.com ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2006 ซ่ึงถือหุน้โดยบริษัท 

Tencent (腾讯) โดยประเภทของสินคา้ท่ีขายภายใต้ Yixun.com น้ันจะเป็นสินคา้

ประเภท คอมพิวเตอร ์เคร่ืองใชใ้นบา้น อุปกรณร์ถยนต ์เป็นตน้ Yixun.com มีนโยบายการ

ส่งสินคา้แบบรวดเร็ว โดยหากผูบ้ริโภคสัง่สินคา้ก่อนเวลา 11 นาฬิกาในแต่ละวนั สินคา้น้ัน

จะถูกจดัส่งทนัทีในบ่ายวนัเดียวกนั 
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3.2.11.2 รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

Yixun.com ใหบ้ริการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

3.2.11.3 จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

Yixun.com จะเนน้สินคา้ประเภท คอมพิวเตอร ์เคร่ืองใชใ้นบา้น อุปกรณร์ถยนต ์

3.2.12 WeChat Store (微信商城) 

 

3.2.12.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

 WeChat เป็นแชทแอพพลิเคชัน่ของบริษัท Tencent (腾讯) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีสรา้ง

ตัวจากการสรา้งโปรแกรมสนทนาท่ีไดร้ับความนิยมอย่างมากในจีนคือ QQ ปัจจุบัน 

Tencent เป็นบริษัทเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงในจีน ซ่ึงมีทุกบริการบนอินเทอรเ์น็ตท่ี

ผูใ้ชต้อ้งการ อาทิ โปรแกรมสนทนา QQ หรือ WeChat เว็บขายของ (paipai.com) เกม

ออนไลน์ (games.qq.com) บริการช าระเงินออนไลน์ (Tenpay.com) เป็นตน้  

จากปริมาณผูใ้ชโ้ทรศัพท์มือถือ มีจ านวนเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัความ

นิยมของผูบ้ริโภคในการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั ท าใหเ้กิดกระแสการขาย

สินคา้ผ่าน WeChat (微信) ซ่ึงเป็นแชทแอพพลิเคชัน่ท่ีมีผูใ้ชม้ากสุดในประเทศจีน โดย

ปัจจุบนั WeChat มีผูใ้ชจ้ริง (Active User) ต่อเดือนถึง 549 ลา้นคน และเป็นแอพพลิเคชัน่

ท่ีผูใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือ ใชค้่อนขา้งบ่อย โดยรอ้ยละ 44.7 ของผูใ้ช ้มีความถ่ีในการใชม้ากกว่า 

20 ครั้งต่อวนั
24
   

ภายใตแ้อพพลิเคชัน่ WeChat น้ัน นอกจากผูใ้ชจ้ะสามารถใช ้ WeChat สนทนากบั

เพ่ือนไดแ้ลว้ WeChat ยงัมีฟังก์ชัน่อ่ืนๆ อีกเช่น โมเมนต์ (Moments) ท่ีเปรียบเสมือน 

Timeline ของ Facebook รวมทั้งฟังกช์ัน่กระเป๋าเงิน ท่ีท าใหเ้ราสามารถช าระเงินค่าสินคา้

และบริการต่างๆ รวมทั้งโอนเงินใหเ้พ่ือนท่ีมีบัญชี WeChat ดว้ยกันได ้ซ่ึงฟังกช์ัน่เหล่าน้ี

                                                           
24

 Mobile data consumption 
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เป็นฟังกช์ัน่ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกท่ีท าใหเ้กิดการเร่ิมขายสินคา้บน WeChat ขึ้ นและ

ไดร้บัความนิยมอย่างมาก โดยการขายสินคา้ผ่าน WeChat น้ันสามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ

หลักๆ คือ การขายสินคา้ทางออ้มโดยผ่านการแชร์ Moments ซ่ึงมีลักษณะคลา้ยหน้า 

timeline ของ facebook และ การขายผ่านบัญชีผูใ้ชท้างการ (Official Account) บน  

WeChat 

 

(1) การขายสินคา้ผ่านการแชรผ่์านโมเมนต ์(Moments) 

 ภายใตแ้อพพลิเคชัน่ WeChat มีฟังกช์ัน่ท่ีเรียกว่า Moments ซ่ึงมีลกัษณะ

คลา้ยกบั Timeline ของ Facebook ท่ีใหผู้ใ้ชง้านสามารถท่ีจะแบ่งปันเร่ืองราวต่างๆ 

กบัเพ่ือนๆ ใน WeChat ผ่านฟังกช์ัน่น้ีได ้และเพ่ือน สามารถท่ีจะกดไลค ์หรือแสดง

ความคิดเห็นไดเ้ช่นเดียวกบั Facebook ผูใ้ช ้WeChat หลายคนเห็นประโยชน์จาก

ฟังก์ชัน่ดังกล่าว จึงเร่ิมมีการขายสินคา้บน Moments ขึ้ น โดยการโพสต์สินคา้

ต่างๆ ลงใน Moments และขายใหแ้ก่คนท่ีรูจ้ักและขยายเครือข่ายต่อไปอย่าง

ต่อเน่ือง 

(2) การขายผ่านบญัชีผูใ้ชท้างการ (Official Account) 

 

บญัชีผูใ้ชบ้น WeChat น้ันนอกจากบัญชีผูใ้ชท้ัว่ไปแลว้ WeChat ยงัแยก

ประเภทบญัชีผูใ้ชท้างการ หรือ Official Account ออกมาเป็นพิเศษ ส าหรบัเป็น

ช่องทางให ้บริษัท องคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถส่ือสารกบับุคคลทัว่ไปได้
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โดยตรง เช่น Official Account ของมหาวิทยาลัยท่ีใชส้ าหรับกระจายข่าวแก่

นักศึกษา ซ่ึงแบรนดสิ์นคา้ต่างๆ ก็มีการเปิด Official Account เพ่ือเป็นช่องทางใน

การส่ือสาร ท าการตลาด และขายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผ่านทาง WeChat อีกดว้ย  

โดยภายใตห้นา้สนทนาระหวา่งผูใ้ชท้ัว่ไปและ Official Account น้ัน จะมีปุ่มส าหรบั

ใหผู้ใ้ชท้ัว่ไปสามารถท่ีจะเขา้ไปยงัหน้ารา้นออนไลน์ของ Official Account น้ันๆ ได ้

ซ่ึงหนา้รา้นออนไลน์ของ Official Account จะอยูภ่ายใตแ้พลตฟอรม์ของผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอรม์ (Third Party Service Provider) ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพตฟอรม์หลกัๆ ไดแ้ก่ 

Weimob(微盟) Youzan Weixin Dian (有赞微信店) Paipai Xiaodian 

(拍拍小店) 

3.2.12.2 รูปแบบธุรกิจที่ใหบ้ริการ 

รา้นคา้บน WeChat จะด าเนินการในรูปแบบธุรกิจแบบ B2C 

3.2.12.3 จุดเด่นของแพลตฟอรม์ 

การขายสินคา้บน WeChat น้ัน ผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคซ่ึงเป็น

ลกูคา้ไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะการท าการส่ือสาร และการท าการตลาด เน่ืองจากเป็นลกัษณะ

ของแชทแอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถโตต้อบกบัผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง 

3.3 การช าระเงินค่าสินคา้และบริการ 

3.3.1 รูปแบบการช าระเงิน 

รูปแบบการช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการส าหรับการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านช่องทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนน้ัน มีหลากหลายช่องทางใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกวิธีการ

ช าระเงินได้ตั้งแต่ การช าระเงินเมื่อสินคา้มาถึง การช าระโดยระบบกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-

Wallets) การช าระโดยบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต และ การโอนเงินผ่านธนาคาร  โดยแต่ละรูปแบบ

มีวิธีการดงัต่อไปน้ี 

3.3.1.1 การช าระเงินเม่ือสินคา้มาถึง (Cash on delivery) 

การช าระเงินเมื่อสินคา้มาถึงมือผูบ้ริโภคเป็นหน่ึงในรูปแบบของการช าระเงินจาก

การซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในหมู่ผู ้บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถ
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ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ไดก้่อนท่ีจะช าระเงิน โดยการช าระในรูปแบบน้ี ผู้บริโภค

สามารถช าระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตกบัผูข้นส่งสินคา้ซ่ึงเป็นตวัแทนของ

แต่ละแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ดี ระบบการช าระเงินในรูปแบบน้ีมีใหบ้ริการเฉพาะบาง

แพลตฟอรม์และบางรา้นคา้เท่าน้ัน เช่น JD.com, Yihaodain.com, Dangdang.com 

3.3.1.2 การช าระผ่านระบบกระเป๋าเงินออนไลน ์(E-Wallets) 

การช าระเงินผ่านระบบกระเป๋าเงินออนไลน์ หรือ E-Wallets เป็นวิธีท่ีไดร้บัความ

นิยมมากท่ีสุดในหมู่ผูบ้ริโภคจีนปัจจุบัน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมัน่ใจในระบบความปลอดภัย 

รวมทั้งขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวก และสามารถใชไ้ดค้รอบคลุมสินคา้และบริการภายใต้

แพลตฟอรม์ต่างๆ หลากหลายแพลตฟอรม์ E-Wallets น้ีเปรียบเสมือนกบักระเป๋าเงินท่ี

เป็นเงินสดของเราแต่เพียงแค่เงินจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในบัญชี E-Wallets 

โดยภายใตว้ิธีน้ี จะมีผูใ้หบ้ริการระบบช าระเงินออนไลน์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใหเ้ราสามารถสรา้ง 

E-Wallets ของเราไดก้ับระบบของผู้ใหบ้ริการ ส าหรับการเติมเงินเขา้สู่ E-Wallets น้ัน

สามารถท าไดง้่าย เพียงแค่เราผูกบัญชีธนาคารหรือบญัชีบัตรเครดิตกับ E-Wallets และ

เมื่อเราสัง่ใหร้ะบบเติมเงินเขา้สู่ E-Wallets ระบบจะโอนเงินจากบัญชีธนาคารเขา้สู่ E-

Wallets ของเรา ซ่ึงผู้ใหบ้ริการระบบ E-Wallets ท่ีไดร้ับความนิยมในปัจจุบันคือ ระบบ 

Alipay ของ Alibaba group และระบบ WeChat Payment ของ Tencent ซ่ึงการใช ้E-Wallets 

น้ันสามารถท าไดง้่าย ผูใ้ชเ้พียงแค่เพิ่มรายช่ือผูร้บัเงินหรือเพ่ือนเขา้ในบญัชี E-Wallets ของ

ผูใ้ช ้แลว้ก็สามารถโอนเงินเขา้บัญชีของผูร้ับเงินไดท้ันที โดยไม่ตอ้งใชเ้ลขบัญชี หรือช่ือ

เจา้ของบญัชีเหมือนการโอนเงินผ่านธนาคารทัว่ไป 
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ตวัอย่าง E-Wallets ของ WeChat Payment   ตวัอยา่ง E-Wallets ของ Alipay

    

ส่วนแบ่งตลาดของผูใ้หบ้ริการช าระเงินออนไลนใ์นประเทศจนี ในปี ค.ศ. 2014
25

 

  

                                                           
25

 iResearch 

Alipay, 49.60% 

Tenpay, 19.50% 

Yinshang, 11.40% 

99Bill, 
6.80% 

ChinaPnR, 5.20% 

YeePay, 3.20% iPS, 2.70% 
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3.3.1.3 การช าระโดยบตัรเครดิต  

แมว้่าการช าระเงินโดยบตัรเครดิตจะเป็นท่ีนิยมทัว่โลก แต่ส าหรบัในประเทศจีน

แลว้การช าระเงินออนไลน์ผ่านช่องทางน้ีน้ันอยู่ในอตัราท่ีค่อนขา้งต า่ นอกจากน้ีโครงข่าย

บตัรเครดิตระหว่างประเทศท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่โลก เช่น Master Card หรือ Visa น้ันไม่เป็นท่ี

นิยมในจีน ส าหรบัในประเทศจีนน้ันระบบท่ีนิยมคือระบบ UnionPay ซ่ึงชาวจีนใหค้วาม

เช่ือถือมากกวา่ 

3.3.1.4 การช าระโดยบตัรเดบิต 

แมว้่าการออกบัตรเดบิตจะเป็นท่ีนิยมในประเทศจีน แต่ส าหรับการช าระเงิน

ออนไลน์โดยการใชบ้ตัรเดบิตน้ัน ผูบ้ริโภคส่วนมากยงัคงกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั ท าให้

ไมเ่ป็นท่ีนิยมเท่าไรนัก 

3.3.1.5 การโอนเงินผ่านธนาคาร (E-Banking) 

การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ E-Banking น้ัน มีผู ้ใชบ้างส่วน แต่เน่ืองจากมี

ขั้นตอนท่ียุ่งยาก รวมทั้งค่าธรรมเนียม และความกังวลเร่ืองความปลอดภัยน้ัน ท าใหไ้ม่

ค่อยเป็นท่ีนิยมเช่นกนั 

จากรูปแบบของวิธีการช าระเงินท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การช าระสินคา้

โดยผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะ E-Wallets ในประเทศจีนน้ันไดร้บัความนิยมอย่างมาก 

ซ่ึงในปี ค.ศ. 2015 จากการส ารวจของศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

แห่งชาติจีน พบว่าปัจจุบนัมีผูใ้ชบ้ริการการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ มากกว่า 

416 ลา้นคน ซ่ึงเพ่ิมขึ้ นจากปี ค.ศ. 2014 ท่ีมีผูใ้ชเ้พียง 112 ลา้นคน โดยเพ่ิมขึ้ นใน

อตัราส่วนรอ้ยละ 36.8 ของผูใ้ชท้ั้งหมด
26
 และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ใน

อนาคต 

3.3.2  ขั้นตอนการช าระเงิน 

ส าหรบัการช าระเงินของสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์กล่าว

ในหวัขอ้ก่อนหน้านอกเหนือจากการช าระดว้ยเงินสดเมื่อสินคา้มาถึงน้ัน หลายท่านอาจสงสยัว่าจะ

                                                           
26

 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน 
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มัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าเมื่อช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการน้ันๆ ไปแลว้ เราจะไดร้ับสินคา้หรือบริการ

อย่างแน่นอน ในกรณีน้ี ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ต่างๆ จะมีระบบการช าระเงินท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

มัน่ใจไดว้่าปลอดภัยและน่าเช่ือถือ กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคสัง่สินคา้และช าระราคาค่าสินคา้ผ่าน

ระบบออนไลน์แลว้ เงินค่าสินคา้ท่ีช าระไปน้ันจะยงัไม่โอนเขา้บญัชีของผูข้ายทันที แต่เงินค่าสินคา้

ดังกล่าวจะพักอยู่ในบัญชีของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์ม ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางท่ีน่าเช่ือถือ

ระหว่างผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการในการรกัษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก่อน และเมื่อผูบ้ริโภค

ไดร้บัสินคา้ท่ีสัง่แลว้ ทางผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะโอนค่าสินค้าใหแ้ก่ผูป้ระกอบการตามเง่ือนไขท่ี

ตกลงกนัภายใตส้ญัญาบริการ 

3.4 ระบบการขนส่งสินคา้ในประเทศจนี  

 ระบบการขนส่งถือเป็นหวัใจหลกัของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้ง

เป็นการขนส่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ เช่ือถือได ้ในประเทศจีนมีระบบการขนส่งสินคา้ส าหรับการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขนส่งแบบด่วน (express delivery) ซ่ึงการขนส่งในรูปแบบน้ี

ในประเทศจีนมีผูใ้หบ้ริการใหเ้ลือกหลากหลายราย และสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกพ้ืนท่ี จึงเป็นตัวช่วยในการ

ส่งเสริมการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน นอกจากน้ี ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์บางรายก็มีการจดัสรา้ง

ระบบขนส่งของตนเอง เช่น JD.com, Yihaodian เพ่ือใหม้ัน่ใจในความรวดเร็วและเสริมสรา้งความไวว้างใจ

แก่ผูบ้ริโภค 
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ส่วนแบ่งตลาดของบริษทัขนส่งในประเทศจนีในปี ค.ศ. 2015
27

 

 

  

สรุป 

ภายใตรู้ปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์4 ประเภทหลกัในตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น ไม่ว่าจะ

เป็น รูปแบบธุรกิจแบบ Consumer-to-Consumer หรือ Customer-to-Customer (C2C) รูปแบบธุรกิจ

แบบ Business-to-Consumer (B2C) รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Business-to-Consumer 

(B2B2C) หรือ รูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Business (B2B) โดยแต่ละประเภทน้ันมีผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย ผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะพิจารณาจากจุดเด่นของแพลตฟอร์มต่างๆ เลือก

แพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและสินคา้ของผูป้ระกอบการส าหรับเปิดรา้นคา้ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 

Taobao.com ของ Alibaba Group ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ C2C ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก หรือ Tmall.com ของ Alibaba Group ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน นอกจากน้ี ยงัมี JD.com ซ่ึงเป็นผูน้ าของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ในรูปแบบธุรกิจ

แบบ B2B2C และ VIP.com ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีมีจุดเด่นดา้นการขายสินคา้แบบ hot deal ซ่ึง

นอกจากรูปแบบธุรกิจทั้งสามรูปแบบน้ัน ปัจจุบนัประเทศจีนยงัมีรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสอี์ก

รูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ Group Buy หรือ 团购 ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างมากส าหรบั

ธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจรา้นอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์หรือบริการเสริมความงาม เป็นตน้ ส าหรบัการ
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 2015年中国快递品牌排行榜 (2015 Top Express Company)，56lem.com 

Shunfeng (SF), 
15.97% 

Zhongtong (ZTO), 
10.49% 

Shentong (STO), 
10.19% 

Yuantong (YTO), 
9.40% 

EMS, 6.34% UPS, 5.63% 

Yunda, 5.55% 

others, 36.43% 
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ช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการท่ีท าผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนน้ัน ก็มีหลากหลาย

วิธีการเพ่ือสรา้งความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็น การช าระเงินเมื่อสินคา้มาถึง (Cash on delivery) 

การช าระผ่านระบบกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallets) การช าระโดยบตัรเครดิต การช าระโดยบตัรเดบิต 

หรือ การโอนเงินผ่านธนาคาร (E-Banking)  ซ่ึงปัจจุบันวิธีท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือการช าระผ่านระบบ  

E-Wallets นอกจากการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนจะมีระบบการช าระเงินท่ีสะดวกสบายแลว้ 

ระบบการขนส่งซ่ึงถือเป็นหวัใจหลักของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน้ั์น ในประเทศจีนก็มีระบบขนส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะการขนส่งแบบด่วน (Express Delivery) ซ่ึงการขนส่งในรูปแบบน้ีใน

ประเทศจีนมีผูใ้หบ้ริการใหเ้ลือกหลากหลายราย และเป็นการขนส่งท่ีรวดเร็วและสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุก

พ้ืนท่ี จึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์หไ้ดร้บัความนิยมอย่างมากในประเทศจีน 
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-หนา้น้ีเวน้ว่างไวโ้ดยเจตนา-  
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บทที่ 4 ช่องทางและขั้นตอนการน าสินคา้เขา้จ  าหน่ายใน 

ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจ์นี 

 ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นน้ัน ผูป้ระกอบการควรท าความรูจ้กักบั

ช่องทางของตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นก่อน ในปัจจุบนัช่องทางการเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

จีนน้ัน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่องทางหลัก คือ ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบทัว่ไป (ช่องทาง  

E-Commerce แบบทัว่ไป) และ ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ขา้มประเทศ (ช่องทาง Cross Border  

E-Commerce) ซ่ึงทั้งสองช่องทางน้ันก็มีวิธีการ ลกัษณะ รูปแบบ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไป 

4.1 ช่องทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสข์า้มประเทศ (ช่องทาง Cross Border E-Commerce) 

Cross Border E-Commerce เป็นช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์ใหมท่ี่เกิดข้ึนไม่นานในประเทศจีน

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศท่ีตอ้งการเขา้สู่ตลาดออนไลน์ในประเทศจีน ดว้ยความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวจีนท่ีมีความตอ้งการสินคา้คุณภาพท่ีมีลกัษณะพิเศษจากต่างประเทศ รฐับาลจึงได้

ออกกฎระเบียบพิเศษ ซ่ึงช่วยผ่อนผันมาตรการต่างๆ ส าหรับการจัดตั้งและการขายสินคา้ผ่านช่องทาง 

Cross Border E-Commerce เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการต่างชาติสามารถเขา้ถึงตลาดคา้ปลีกในประเทศจีนไดง้่าย

ขึ้ น จากนโยบายและความตอ้งการดงักล่าวท าใหผู้ใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป

หนัมาเปิดใหบ้ริการแพลตฟอรม์ในช่องทาง Cross Border E-Commerce ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ Tmall 

Global (天猫国际) ของ Alibaba Group ซ่ึงเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ปี ค.ศ. 2014 หรือ

คู่แขง่อยา่ง JD.com ท่ีเปิดตวั เว็บไซต์ JD Worldwide (京东全球购) ตามมาในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 

2015  

การขายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ัน เป็นช่องทางท่ีช่วยขจดัความยุ่งยาก

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการต่างชาติอย่างมาก ทั้งในดา้นกระบวนการเขา้สู่ตลาดท่ีหากผูป้ระกอบการเป็นบริษัท

ต่างชาติท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศแลว้ก็สามารถท่ีจะเขา้สู่ตลาดไดท้ันที โดยไม่จ าเป็นตอ้งจดทะเบียน

จดัตั้งบริษัทในประเทศจีน รวมทั้ง ยงัช่วยลดขั้นตอนและความเขม้งวดในการตรวจมาตรฐานสินคา้น าเขา้ 

แมว้่าตลาด Cross Border E-Commerce จะเพ่ิงเกิดไดไ้ม่นานในประเทศจีน แต่อตัราการเติบโตของตลาด

ดงักล่าวมีแนวโนม้วา่จะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
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4.1.1 กลุ่มสินคา้น าเขา้ที่ไดร้ับความนิยมในตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสช่์องทาง Cross 

Border E-Commerce ของจนี 

ส าหรบัผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคชาวจีนผ่านการขายผ่านช่องทาง 

Cross Border E-Commerce น้ัน จากการส ารวจของศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่าย

อินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน (CNNIC) ในปี ค.ศ. 2014 พบว่าผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองแต่งกายเป็น

สินคา้ประเภทแรกท่ีไดร้บัความนิยม ตามดว้ยผลิตภัณฑเ์สริมความงาม นมผง และของใชส้ าหรบั

แมแ่ละเด็กตามล าดบั 

แผนภูมิที่ 4-1: กลุ่มสินคา้น าเขา้ที่ไดร้บัความนิยมในตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสช่์องทาง 

Cross Border E-Commerceของจนี ปี ค.ศ. 2014
28

 

 

4.1.2 เหตผุลที่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

จากการส ารวจของ iResearch Consulting Group พบว่า เหตุผลหลกัท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้

ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce เหตุผลแรกคือมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ ตามดว้ย

เหตุผลดา้นราคา และความชอบในแบรนดสิ์นคา้ตามล าดบั 
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 ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเตอรเ์น็ตแห่งชาติจีน 

17.20% 

20.10% 

23.10% 

35.80% 

45% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

ผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัสุขภาพ 

คอมพิวเตอร ์เคร่ืองมือส่ือสารดิจิตอลและอุปกรณเ์สริม  

นมผง และ ของใชส้ าหรบัแม่และเด็ก 

ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

เคร่ืองแต่งกาย (เส้ือผา้ กระเป๋า) 
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แผนภูมิที่ 4-2: เหตผุลที่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce
29

 

 

แผนภูมิที่ 4-3: กลุ่มของผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerceแบ่ง

ตามเพศ
30

 

 

 

 

 

                                                           
29

 iResearch 
30

 TMALL Global 

0.40% 

39.60% 

46.70% 

52.00% 

53.00% 

65.50% 

67.80% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

อ่ืนๆ 

เคยซ้ือสินคา้ตอนท่ีเดินทางไปต่างประเทศ และอยากซ้ืออีกครั้ง 

มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 

เป็นสินคา้ท่ีหายากในประเทศ 

ชอบแบรนดสิ์นคา้ 

ราคาถูก 

มัน่ใจในคุณภาพสินคา้ 

66% 34% 
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แผนภูมิที่ 4-4: กลุ่มอายุของผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

 

4.1.3 ขอ้ดีของการเข้าสู่ตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์จีนผ่านช่องทาง Cross Border  

E-Commerce 

(1) เป็นช่องทางการเข ้าสู่ตลาดจีนท่ีรวดเร็วเพียงแค่ผู ้ประกอบการมีบริษัทจดทะเบียนใน

ต่างประเทศ ก็สามารถเปิดรา้นคา้ออนไลน์บนแพลตฟอรม์ต่างๆ ผ่านช่องทางน้ีได ้

(2) ดา้นการน าเขา้สินคา้ รฐัมีนโยบายสนับสนุนการคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

จึงมีการผ่อนผันเง่ือนไขการตรวจสอบมาตรฐานสินคา้น าเขา้ ท าใหช้่วยลดค่าใชจ้่ายของ

ผูป้ระกอบการและช่วยลดระยะเวลาในการน าเขา้สินคา้ 

(3) ดา้นภาษีน าเขา้ ผูป้ระกอบการสามารถน าสินคา้ไปเก็บไวใ้นคลังสินคา้ทัณฑ์บน (Bonded 

Warehouse/保税仓) ก่อน โดยรฐัจะเก็บภาษีเมื่อมีการขายสินคา้จริง รวมทั้งสินคา้ท่ีขาย

ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce มีระบบพิเศษในการเก็บภาษี ซ่ึงช่วยลดตน้ทุน

สินคา้ของผูป้ระกอบการและสามารถส่งสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากสินคา้อยู่

ในคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่นประเทศจีนแลว้ 

(4) ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มแต่ละรายมีระบบการช าระเงินและการช าระบัญชีท่ีน่าเช่ือถือ เช่น 

ระบบ Alipay ของ Alibaba Group โดยระบบจะรับช าระเงินสินคา้จากผูบ้ริโภคเป็นสกุลเงิน

หยวนและเมื่อช าระบญัชีเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะโอนค่าสินคา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศ  

8.00% 

42.00% 

42.00% 

8.00% 
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4.1.4 ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce ในประเทศจีน ขั้นตอน

การเปิดรา้น และค่าธรรมเนียม 

ประเภทของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce สามารถแบ่ง

ตามรูปแบบธุรกิจได ้2 ประเภทคือ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce 

แบบ B2C และ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2B2C 

4.1.4.1 ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2C 

ภายใตแ้พลตฟอรม์แบบ B2C น้ัน ผูป้ระกอบการจะเป็นผูข้ายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค

โดยตรง โดยผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มจะมีหน้าท่ีเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ส าหรับ

หนา้รา้นคา้บนเว็บไซตข์องผูป้ระกอบการ และใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบการช าระเงินเท่าน้ัน 

ส่วนการด าเนินการอ่ืนๆ เช่น การจัดการหน้ารา้นค้า การจัดส่งสินคา้ใหแ้ก่ผู ้บริโภค

ผูป้ระกอบการจะเป็นผูด้ าเนินการเองทั้งหมด โดยผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross 

Border E-Commerce ในรูปแบบ B2C หลกัๆ ไดแ้ก่ Tmall Global ของ Alibaba Group 

และ JD Worldwide ของ JD.com 

5 ขั้นตอนการเปิดรา้นคา้ออนไลนบ์นแพลตฟอรม์ Cross Border E-Commerce แบบ B2C 

การเตรียมตวั

ก่อนเขา้สู่ตลาด 

สมคัรเปิดรา้นคา้ 

 

จดัเตรียมรา้นคา้ 

 

ก่อนเปิดรา้นคา้ 

 

เปิดรา้นคา้ 

 

 จดัเตรียม

เอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งในการ

สมคัรเปิด

รา้นคา้ 

 วางแผนระบบ

ขนส่งสินคา้ 

 

 

 ลงทะเบียนเปิด

รา้นคา้ออนไลน์

กบัผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอรม์ 

 จดัส่งเอกสาร

ประกอบการ

เปิดรา้นคา้

ใหแ้ก่ผูใ้ห้

บริการ

แพลตฟอรม์ 

 จดัแยกประเภท

ของสินคา้และ 

ระบบ SKUs 

ของผลิตภณัฑ ์

 ก าหนดราคา

สินคา้ 

 จดัตั้งทีมงาน

ส าหรบั

ด าเนินการขาย 

 สรา้งโฮมเพจ

 วางแผนการ

เปิดตวัรา้นคา้ 

 จดัเตรียมแผน

โปรโมชัน่

ส าหรบัการเปิด

รา้นคา้ 

 

 เปิดหนา้รา้นคา้

บนเว็บไซตข์องผู้

ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์ 
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การเตรียมตวั

ก่อนเขา้สู่ตลาด 

สมคัรเปิดรา้นคา้ 

 

จดัเตรียมรา้นคา้ 

 

ก่อนเปิดรา้นคา้ 

 

เปิดรา้นคา้ 

 

 เขา้ท าสญัญา

บริการกบัผู้

ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์ 

หนา้รา้น และ 

หนา้

รายละเอียดของ

สินคา้ 

 

(1) ค่าธรรมเนียม 

ส าหรับค่าธรรมเนียมท่ีผู้ประกอบการตอ้งช าระใหแ้ก่ผู ้ใหบ้ริการแพลตฟอร์ม

ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2C น้ันสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั 

คือ 

ประเภท รายละเอียดค่าธรรมเนียม 

เงินประกนั

การปฏิบติั

ตามสญัญา 

เป็นค่าธรรมเนียมท่ีเก็บครั้งเดียวเมื่อผู้ประกอบการเขา้ท าสัญญาบริการกับผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอรม์ เพ่ือเป็นเงินประกนัในกรณีท่ีผูป้ระกอบการผิดสญัญาบริการ 

หรือ ฝ่าฝืนกฎเกณฑห์รือนโยบายอ่ืนใดของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ หรือ การกระท า

ของผูป้ระกอบการก่อใหเ้กิดความเสียหายอ่ืนใดกบัลกูคา้หรือผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ 

ซ่ึงเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้ นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์สามารถท่ีจะหกัเงินในจ านวนท่ี

เท่ากบัค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญาไดท้นัที และเมื่อเงิน

ประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงต า่กว่าจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาบริการ 

ผู้ประกอบการจะต้องน าส่งเงินส่วนท่ีขาดใหแ้ก่ผู ้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวจะคืนใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการเม่ือส้ินสุดสญัญาบริการ 

ค่าธรรมเนียม

รายปี 

เป็นค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้ริการแพลตฟอรม์โดยจะเก็บเป็นรายปี ซ่ึงอัตรา

ค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มจะแตกต่างกนัไป รวมทั้งประเภทของสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั ค่าธรรมเนียมรายปีก็จะแตกต่างกนัไป  

ส่วนแบ่งจาก

ยอดขาย 

ส่วนแบ่งน้ีจะค านวณจากปริมาณยอดขายสินคา้ โดยผูใ้หบ้ริการจะหกัส่วนแบ่งจาก

ยอดขายท่ีผูป้ระกอบการขายสินคา้ได ้ซ่ึงอตัราส่วนแบ่งจากยอดขายของสินคา้แต่ละ

ประเภทก็จะแตกต่างกนัไป 
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(2) การขนส่งสินคา้ 

เน่ืองจากการขายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2C น้ัน 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเอง โดยรูปแบบการขนส่งสินคา้ของ

ช่องทาง Cross Border E-Commerce สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบหลกั คือ การจดัส่ง

พสัดุไปรษณียต์รงใหแ้ก่ลกูคา้ และ การจดัส่งสินคา้โดยผ่านคลงัสินคา้ทณัฑบ์น 

 

 การจัดส่งโดยพัสดุไปรษณียต์รงใหแ้ก่ลูกคา้  เป็นการจัดส่งโดยใช้บริการ

ไปรษณียแ์บบปกติทัว่ไป โดยผูป้ระกอบการเป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายโดยตรง

จากต่างประเทศ ซ่ึงวิธีน้ีอาจใชร้ะยะเวลานาน รวมทั้งค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง และมีโอกาสใน

การถูกสุ่มตรวจรอ้ยละ 3-5 ของจ านวนสินคา้ท่ีส่งทั้งหมด 
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การจดัส่งโดยพสัดุไปรษณียต์รงใหแ้ก่ลกูคา้ 
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 การจัดส่งสินค้าโดยผ่านคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse/  

保税仓) ภายใตว้ิธีน้ีผู ้ประกอบการจะจัดส่งสินคา้ในปริมาณมากๆ ไปเก็บไวไ้ปยัง

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ในประเทศจีน โดยผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์

หลกัๆ ในประเทศจีนจะมีคลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามหวัเมืองท่าต่างๆ ใหบ้ริการ  เมื่อลูกคา้สัง่

สินคา้ผ่านหน้ารา้นคา้ออนไลน์ ผูป้ระกอบการก็สามารถสัง่ใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีคลงัสินคา้ทณัฑ์

บนของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จดัส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นไดท้ันที ท าใหสิ้นคา้ถึง

มือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสินคา้ดงักล่าวจะถูกเก็บภาษีเมื่อสินคา้ออกจากคลงัสินคา้

ทณัฑบ์น และ มีการขายสินคา้จริง ซ่ึงโดยปกติแลว้ค่าบริการขนส่งสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการ

จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะรวมทั้งค่าบริการจดัส่งสินคา้ และค่าจดัเก็บสินคา้ใน

คลงัสินคา้ทณัฑบ์นเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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การจดัส่งสินคา้โดยผ่านคลงัสินคา้ทณัฑบ์น(Bonded Warehouse/ 保税仓) 
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(3) การช าระเงิน 

 ส าหรบัการช าระเงินน้ัน ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มแต่ละรายจะมีบริษัทซ่ึงเป็น

ตวักลางในการด าเนินการช าระเงิน เช่น Tmall Global จะมี Alipay เป็นผูด้ าเนินการ ซ่ึง

ตัวกลางเหล่า น้ีจะท าหน้าท่ี เป็นผู้ช าระบัญชีและโอนเงินค่าสินค้าหลังจากหัก

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เขา้บญัชีของผูป้ระกอบการในต่างประเทศโดยใชส้กุลเงินเหรียญ

สหรฐัเป็นสกุลเงินหลกัในการค านวณอตัราแลกเปล่ียน โดยระยะเวลาท่ีผูช้ าระบญัชีจะ

โอนเงินค่าสินคา้เขา้บัญชีของผู้ประกอบการน้ัน ขึ้ นกับขอ้ตกลงระหว่างผู้ใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์และผูป้ระกอบการ เช่น ทุกๆ 15 วนั หรือ ทุกๆ 1 เดือน หรือ เมื่อยอดเงิน

ถึงจ านวนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละครั้ง  

ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2C 

Tmall Global (天猫国际) (https://www.tmall.hk) 

 

Tmall Global เป็นแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2C ของ 

Alibaba Group เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 2014 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเป็นผู้

ใหบ้ริการในช่องทาง Cross Border E-Commerce ส าหรบัผูป้ระกอบการชาวต่างชาติท่ีตอ้งการ

ท่ีจะสร้างตลาดคา้ปลีกในประเทศจีน รวมทั้งจัดหาสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศใหแ้ก่

ผูบ้ริโภคในจีน โดย Tmall Global มีค าขวญัหลกัว่า “100% foreign original authentic, 100% 

foreign merchants, 100% domestic return” เพียงแต่ผูป้ระกอบการเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในต่างประเทศ ท่ีมีสินคา้คุณภาพดี รวมทั้งเป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในต่างประเทศก็สามารถเปิด

รา้นคา้บน Tmall Global ได ้ปัจจุบัน Tmall Global มีผูป้ระกอบการทั้งจากประเทศไทย 

https://www.tmall.hk/
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สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น เกาหลี และประเทศอ่ืนๆ มากกว่า 20 ประเทศ และมีสินคา้

แบรนดต่์างประเทศมากกวา่ 5,000 แบรนด ์ 

คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

 ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจะเปิดรา้นคา้บน Tmall Global น้ัน จะตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัทิี่จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2. เป็นบริษัทท่ีเป็นเจา้ของสินคา้เอง หรือ บริษัทท่ี

ไดร้ับอนุญาตจากเจา้ของสินคา้ใหเ้ป็นตัวแทน

จ าหน่ายสินค้าของบริษัท น้ันๆ บน Tmall 

Global 

1. เป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ ไม่ว่าจะ

มีหน้าร้านแบบออฟไลน์ห รือเ ป็นร้านค้า

ออนไลน์ 

2. เป็นแบรนด์ต่างประเทศท่ียงัไม่เคยท าตลาดใน

ประเทศจีน 

 

เอกสารที่ใชส้  าหรบัการเปิดรา้น (เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาจนี) 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนหา้ง

หุน้ส่วนสามญั หรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผูติ้ดต่อหลกั 

4. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม  

5. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

6. ส าเนาสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้แต่เพียงผูเ้ดียว (ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการ

ไดร้ับอนุญาตแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในการจดัตั้งรา้นคา้บน Tmall 

Global) 

7. แบบฟอรม์ขอ้มลูธุรกิจของ Tmall Global 

8. แบบฟอรม์รายละเอียดเคร่ืองหมายการคา้และชนิดของสินคา้ 

9. หนังสือรบัรองการเปิดบญัชีเอสโครว์
31
กบั Alipay (เน่ืองจากบริษัทท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูช้ าระ

บญัชีของ Tmall Global คือ Alipay ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการเปิดบญัชีกบั Alipay 

ดว้ยส าหรบัใชใ้นการช าระบญัชี) 

                                                           
31

 บญัชีเอสโครว ์หมายถึง บญัชีอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคเปิดไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์ (ซ่ึงในกรณีน้ีคือ  Alipay) เพื่อ

เป็นตัวกลางในการช าระเงินค่าสินคา้ระหว่างทั้งสองฝ่าย และเป็นหลักประกนัในการ ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคบนแพลตฟอร์มของ Alibaba 

Group กล่าวคือ เมื่อผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการแลว้ หากผูบ้ริโภคไม่พอใจในสินคา้ท่ีไดร้ับ และตอ้งการคืนสินคา้ ผูบ้ริโภค

สามารถท่ีจะยื่นเร่ืองผ่านระบบของ Alibaba Group เพื่อท าการขอคืนสินคา้ ซ่ึงเมื่อผูบ้ริโภคส่งสินคา้ท่ีตอ้งการคืนถึงมือผูป้ระกอบการแลว้ 

Alipay ก็จะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีเอสโครวข์องผูป้ระกอบการคืนใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
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10. สญัญาบริการของ Tmall Global ฉบบัลงนาม 

ค่าธรรมเนียม 

ประเภท อตัรา 

เงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 25,000 เหรียญสหรฐั 

ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 หรือ 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้ นกับประเภทสินคา้เช่น 

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับความงาม หรืออาหาร จะเก็บค่าธรรมเนียม

รายปีในอตัรา 5,000 เหรียญสหรฐัต่อปี 

ส่วนแบ่งจากยอดขาย ตั้งแต่รอ้ยละ 4 ถึงรอ้ยละ 6 ของยอดขาย จ าแนกตามประเภท

สินคา้หรือต า่กว่า ถ้าเป็นลักษณะของบริการหรือการเติมเงิน

ออนไลน์หรือบตัรเงินสด  

 

JD Worldwide (京东全球购) (http://www.jd.hk/) 

 

 

JD Worldwide เป็นแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce ของ JD.com ซ่ึง

เป็นผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์ม รายใหญ่อีกรายหน่ึงในประเทศจีน ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการ

รบัประกนัสินคา้แท ้JD Worldwide เพ่ิงเปิดตัวแพลตฟอรม์เมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2015 

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเป็นช่องทางท่ีจะน าสินคา้คุณภาพจากต่างประเทศท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคชาว

จีน JD Worldwide มีรา้นคา้จากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย สหรฐัอเมริกา ฝรัง่เศส 

http://www.jd.hk/
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องักฤษ ญ่ีปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ และประเทศอ่ืนๆ มากกว่า 450 รา้น มีแบรนด์สินคา้ให้

เลือกสรรมากกว่า 1,200 แบรนด ์และ มีสินคา้มากกว่า 150,000 ชนิด ซ่ึงรูปแบบธุรกิจของ

รา้นคา้ภายใต ้JD Worldwide น้ันมีทั้งรูปแบบธุรกิจแบบ B2C หรือท่ีเรียกในจีนว่า POP Store 

(POP 店) และรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C โดยภายใต้รูปแบบธุรกิจแบบ B2C น้ัน 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการเก่ียวกบัการขายและการจดัส่งสินคา้เองทั้งหมด 

คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

ส าหรับผู้ประกอบการท่ีตอ้งการจะเปิดรา้นคา้บน JD Worldwide น้ัน จะตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัทิี่จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2. เป็นบริษัทท่ีเป็นเจา้ของสินคา้เอง หรือ บริษัทท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของ

บริษัทน้ันๆ ขายสินคา้บน JD Worldwide  

3. มีบญัชีสกุลเงินเหรียญสหรฐัในต่างประเทศ 

 

1. เป็นบริษัท หรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผูค้า้ปลีก

ท่ีมีช่ือเสียง 

2. สินคา้เป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในต่างประเทศ 

3. สินคา้เป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในเว็บไซต์แบบ 

B2C หรือ เป็นแบรนด์หรือรา้นคา้ปลีกท่ีมี

ประสบการณใ์นดา้นการขายสินคา้ออนไลน์ 

4. จ าหน่ายสินคา้ประเภท สินคา้ส าหรับแม่และ

เด็ก สินคา้เพ่ือสุขภาพ อาหาร เส้ือผา้ กระเป๋า 

หรือ ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงาม 

 

เอกสารที่ใชส้  าหรบัการเปิดรา้นคา้ (เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาจนี) 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนหา้ง

หุน้ส่วนสามญั หรือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผูติ้ดต่อ 

4. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  

5. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

6. แบบฟอรม์ขอ้มลูธุรกิจของ JD Worldwide 

7. แบบฟอรม์รายละเอียดเคร่ืองหมายการคา้และชนิดของสินคา้ 

8. หนังสือรบัรองการเปิดบญัชีสกุลเงินเหรียญสหรฐัในต่างประเทศ 

9. ท่ีอยูใ่นการรบัของคืนในประเทศจีน 
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ค่าธรรมเนียม 

ประเภท อตัรา 

เงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 15,000 เหรียญสหรฐัหรือ 10,000 เหรียญสหรฐั ขึ้ นกบัประเภท

รา้นคา้ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 1,000 เหรียญสหรฐั 

ส่วนแบ่งจากยอดขาย ตั้งแต่รอ้ยละ 2.5 ถึงรอ้ยละ 10 ของยอดขายตามประเภทสินคา้ 

หรือต า่กว่า ถา้เป็นลกัษณะของบริการหรือการเติมเงินออนไลน์หรือ

บตัรเงินสด 

 

4.1.4.2 ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2B2C 

ภายใตแ้พลตฟอร์มแบบ B2B2C น้ันผูป้ระกอบการจะขายสินคา้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอร์ม และผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มจะเป็นผู้ขายสินคา้ต่อใหแ้ก่ผู ้บริโภคอีกทอดหน่ึง 

ภายใตรู้ปแบบธุรกิจน้ีผูป้ระกอบการจะไม่มีหน้ารา้นออนไลน์เป็นของตัวเอง แต่ตวัผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอรม์จะเป็นผูจ้ัดการเก่ียวกบัการด าเนินการขายเองทั้งหมดทุกขั้นตอน ซ่ึงผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอร์มช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2B2C ไดแ้ก่ JD Worldwide, 

Vip.com, Suning.com, Kaola.com และ Jumei.com  

ขั้นตอนการด าเนินการขายสินคา้ออนไลน์ผ่านผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross 

Border E-Commerce แบบ B2B2C  

ส าหรับขั้นตอนหลักๆ ของการด าเนินการขายสินค้าออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการ

แพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2B2C เป็นไปตามขัน้ตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ผู ้ประกอบการกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้ประกอบการลงในแบบฟอร์มการสมัคร

รา้นคา้ใหมแ่ละส่งเอกสารประกอบการสมคัรใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจสอบเอกสารและสินค้าของผู้ประกอบการแล้ว 

ผูป้ระกอบการและ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มด าเนินการตกลงแนวทางการด าเนินการ

ร่วมกนั  

ขั้นตอนที่ 3 ผูป้ระกอบการเขา้ท าสญัญาซ้ือขายสินคา้กบัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ 

ขั้นตอนที่ 4 จดัเตรียมสินคา้และเตรียมความพรอ้มอ่ืนๆ ส าหรบัการขายสินคา้บนเว็บไซต์ 
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ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง Cross Border E-Commerce แบบ B2B2C 

JD Worldwide (京东全球购) (http://www.jd.hk/) 

ดงัท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ว่าบนแพลตฟอรม์ของ JD Worldwide น้ัน มีช่องทางการขาย

สินคา้ทั้งในรูปแบบธุรกิจแบบ B2C และ B2B2C หากสินคา้ของผูป้ระกอบการขายอยู่ใน

แพลตฟอรม์ของ JD Worldwide ภายใตก้ารขายในรูปแบบ B2C แลว้ไดร้บัความนิยมจาก

ผูบ้ริโภค  JD Worldwide อาจพิจารณาคดัเลือกแบรนดข์องผูป้ระกอบการใหด้ าเนินการขายใน

รูปแบบ B2B2C ได ้

 

คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

ส าหรับผู้ประกอบการท่ีตอ้งการจะขายสินคา้ผ่าน JD Worldwide น้ัน จะตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัทิี่จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2. เป็นบริษัทท่ีเป็นเจา้ของสินคา้เอง หรือ บริษัทท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของ

บริษัทน้ันๆ ขายสินคา้บน JD Worldwide  

3. มีบญัชีสกุลเงินเหรียญสหรฐัในต่างประเทศ 

 

1. เป็นบริษัท หรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผูค้า้ปลีก

ท่ีมีช่ือเสียง 

2. สินคา้เป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงในต่างประเทศ 

3. สินคา้เป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในเว็บไซต์แบบ

B2C หรือ เป็นแบรนด์หรือรา้นคา้ปลีกท่ีมี

ประสบการณใ์นดา้นการขายสินคา้ออนไลน์ 

http://www.jd.hk/
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คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัทิี่จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. จ าหน่ายสินคา้ประเภท สินคา้ส าหรับแม่และ

เด็ก สินคา้เพ่ือสุขภาพ อาหาร เส้ือผา้ กระเป๋า 

หรือ ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงาม 

 

เอกสารที่ใชส้  าหรบัการสมัครขายสินคา้ผ่าน JD Worldwide (เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็น

ภาษาจนี) 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนหา้ง

หุน้ส่วนสามญั หรือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการ 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผูติ้ดต่อหลกั 

4. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  

5. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

6. แบบฟอรม์ขอ้มลูธุรกิจของ JD Worldwide 

7. แบบฟอรม์รายละเอียดเคร่ืองหมายการคา้และชนิดของสินคา้ 

8. หนังสือรบัรองการเปิดบญัชีสกุลเงินเหรียญสหรฐัในต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียม 

 ไมเ่สียค่าธรรมเนียมใดๆ  

  เป็นลกัษณะการซ้ือขายขาดโดยตกลงส่วนลดตั้งแต่อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 

50 ของราคาขายปลีกตามประเภทสินคา้ 

 ระยะเวลาการช าระเงินค่าสินคา้ 45-60 วนั 

Suning Overseas Shopping (苏宁海外购) (http://g.suning.com/)  

บริษัท Suning เป็นบริษัทขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสร์ายใหญ่ในประเทศจีน ซ่ึง

นอกจาก Suning จะเปิดแพลตฟอร์มส าหรบัช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไปแลว้ก็ยงัเปิด

ใหบ้ริการในส่วนช่องทาง Cross Border E-Commerce ดว้ย ภายใตช่ื้อ Suning Overseas 

Shopping โดยเปิดแพลตฟอรม์ใหผู้ป้ระกอบการสามารถขายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border  

E-Commerce ภายใตรู้ปแบบ B2B2C  

http://g.suning.com/
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คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจะขายสินคา้ผ่าน Suning Overseas Shopping น้ัน 

จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบตัทิัว่ไป คุณสมบตัทิี่จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1. เ ป็นบ ริ ษัทจดทะ เ บียนในต่า งประ เทศมี

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจขายปลีก 

และมีเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียน 

2. เป็นบริษัทท่ีเป็นเจา้ของสินคา้เอง หรือ บริษัทท่ี

ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชต้ราสินคา้ของบริษัทน้ันๆ 

ขายสินคา้บน Suning Overseas Shopping 

หรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้น้ันๆ  

 

1. เป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการจ าหน่าย

สินคา้ในต่างประเทศไม่ต า่กว่า 2 ปี รวมถึงมี

บุคลากรท่ีมีความช านาญในการจ าหน่ายสินคา้

ผ่านช่องทางออนไลน์ 

2. เป็นบริษัท หรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผูค้า้ปลีก

ท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ 

3. จ าหน่ายสินคา้ประเภท สินคา้ส าหรับแม่และ

เด็ก เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ผลิตภัณฑ์เสริม

ความงาม สินคา้เพ่ือสุขภาพ และ อาหาร  

 

ค่าธรรมเนียม 

ประเภท อตัรา 

เ งินประกันการป ฏิบั ติ ตาม

สญัญา 

10,000 เหรียญสหรฐั  

ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 หรือ 10,000 เหรียญสหรฐัตามประเภทสินคา้ 
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ประเภท อตัรา 

ส่วนแบ่งจากยอดขาย ตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ถึงรอ้ยละ 6 ของยอดขายตามประเภทสินคา้ เช่น 

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัความงามคิดในอตัรารอ้ยละ 4 อาหารขบเค้ียวอตัรา

รอ้ยละ  2 

 

VIP.com (唯品会“全球特卖”) (vip.com) 

 

VIP.com เป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีมีรูปแบบการขายแบบ Hot deal โดยทุกวนัเวลา 

10 นาฬิกา VIP.com จะอพัโหลดสินคา้ราคาพิเศษใหม่ทุกวนัมากกว่า 100 ชนิด โดยก าหนด

ระยะเวลาในการขายรวมทั้งปริมาณของสินคา้ท่ีจะขายในราคาพิเศษ ตั้งแต่ VIP.com เปิดขาย

สินคา้ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2008 ถึงปัจจุบนั VIP.com มีผูใ้ชบ้ริการแลว้ทั้งส้ิน 66,000,000 

บญัชี VIP.com เปิดแพลตฟอรม์ใหผู้ป้ระกอบการสามารถขายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border 

E-Commerce ภายใตรู้ปแบบ B2B2C  

คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ 

 



70 

 

เอกสารที่ใชส้  าหรับการสมัครขายสินคา้ผ่าน VIP.com (เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็น

ภาษาจนี) 

เอกสารของบริษัท 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และ ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนหา้ง

หุน้ส่วนสามญั หรือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

2. หนังสือมอบอ านาจผูม้ีอ านาจลงนามสญัญา 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูม้ีอ านาจลงนาม พรอ้มลงนาม

รบัรอง 

4. เอกสารแนะน ารายละเอียดของบริษัท 

เอกสารเก่ียวกบัสินคา้ 

1. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้   

2. หนังสือรบัมอบอ านาจจากแบรนดใ์หเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้(ในกรณี

ท่ีผูป้ระกอบการไดร้บัอนุญาตแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในการขายสินคา้

บน VIP.com) 

3. หนังสือรบัรองสินคา้วา่เป็นสินคา้แท ้ท่ีออกโดยบริษัทตวัแทนจ าหน่าย 

เอกสารเพ่ิมเติมส าหรบัสินคา้บางประเภท 

สินคา้ประเภท

ผลิตภณัฑเ์สริมความ

งาม 

1.เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (Material safety data sheet 

(MSDS)) 

2.หนังสือรับรองการตรวจสอบ (Test Certificate) หรือ รายงานการ

ตรวจสอบ (Test report) และ 

3. หนังสือรบัรองการจ าหน่าย (Certificate of free sales) 

สินคา้ประเภทอาหาร 

(โดยเฉพาะอาหาร

เสริม) 

1.หนังสือรบัรองผลการวิเคราะห ์(Certificate of analysis) และ 

2.หนังสือรบัรองการจ าหน่าย (Certificate of free sales)  

 

ค่าธรรมเนียม 

 ไมเ่สียค่าธรรมเนียมใดๆ  

 เป็นลกัษณะการซ้ือขายขาดโดยตกลงส่วนลดตั้งแต่อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 

50 ของราคาขายปลีกตามประเภทสินคา้ 
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 ระยะเวลาการช าระเงินค่าสินคา้ 30-60 วนั 

 

Kaola Overseas Shopping (网易考拉海购) (http://www.kaola.com/) 

 

 

 

Kaola Overseas Shopping เปิดตวัในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2015 โดยสินคา้ท่ีขายใน 

Kaola Overseas Shopping น้ันมีหลากหลายชนิด เช่น สินคา้ส าหรบัแม่และเด็ก สินคา้เพ่ือ

สุขภาพและเสริมความงาม อาหารเส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองประดับ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้

ส าหรบัใชใ้นบา้น วตัถุประสงคห์ลกัของ Kaola Overseas Shopping คือตอ้งการน าเขา้สินคา้

และบริการท่ีมีคุณภาพ โดยรบัประกนัคุณภาพของสินคา้และบริการ โดยการขนส่งสินคา้ของ 

Kaola Overseas Shopping น้ันประกอบดว้ยสองรูปแบบคือ การขนส่งโดยตรงจากต่างประเทศ 

ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 7-30 วนั และ ขนส่งจากคลงัสินคา้ทณัฑบ์นในประเทศจีน โดยใช้

ระยะเวลาท่ีสั้นกวา่เพียง 1-3 วนั 

คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ และเป็นแบรนดสิ์นคา้ต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง 

ค่าธรรมเนียม 

 ไมเ่สียค่าธรรมเนียมใดๆ  
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 เป็นลกัษณะการซ้ือขายขาดโดยตกลงส่วนลดตั้งแต่อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 

50 ของราคาขายปลีกตามประเภทสินคา้ 

 ระยะเวลาการช าระเงินค่าสินคา้ 30-60 วนั 

Jumei.com (聚美优品) (http://www.jumei.com) 

 

 

 

Jumei.com เป็นรา้นคา้ปลีกอันดับ 1 ในประเภทสินคา้เสริมความงาม โดย

วตัถุประสงคห์ลกัของ Jumei.com คือเป็นจุดหมายส าหรบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้เสริมความ

งามท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตั้งแต่ Jumei.com เร่ิมประกอบการในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.  2010 

Jumei.com มีผูบ้ญัชีผูใ้ชบ้ริการแลว้ทั้งส้ิน 300 ลา้นบญัชี และมียอดขายในแต่ละเดือนมากกว่า 

600 ลา้นหยวน ซ่ึงถือเป็นรา้นคา้ออนไลน์ท่ีมีการเติบโตเร็วท่ีสุดในประเทศจีน Jumei.com 

เปิดแพลตฟอรม์ใหผู้ป้ระกอบการสามารถขายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

ภายใตรู้ปแบบ B2B2C 

คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบการ 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 500,000 หยวนขึ้ นไป 
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เอกสารที่ใชส้  าหรับการสมัครขายสินคา้ผ่าน Jumei.com (เอกสารทุกฉบับตอ้งแปลเป็น

ภาษาจนี) 

1. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท และ ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน

สามญั หรือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

2. ส าเนาหนังสือแสดงเลขทะเบียนหา้งหุน้ส่วน หรือ บริษัท 

3. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

4. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

5. ส าเนาหนังสือรบัรองการเปิดบญัชี 

6. ส าเนาหนังสือรบัมอบอ านาจจากแบรนดใ์หเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้หรือหนังสือสญัญาซ้ือ

ขายสินคา้และใบเสร็จรบัเงิน แสดงการรบัมอบอ านาจจากแบรนด์ใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่าย

สินคา้ (ในกรณีท่ีผูป้ระกอบการไดร้บัอนุญาตแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ใน

การขายสินคา้บน Jumei.com) 

7. ส าเนาหนังสือรบัรองมาตรฐานสินคา้ (จะตอ้งเป็นหนังสือท่ีออกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี) 

8. ในกรณีท่ีสินคา้เป็นสินคา้ประเภทอาหาร จะตอ้งมีหนังสือรบัรองการผลิตและรบัรองความ

สะอาด  

ค่าธรรมเนียม 

 ไมเ่สียค่าธรรมเนียมใดๆ  

 เป็นลกัษณะการซ้ือขายขาดโดยตกลงส่วนลดตั้งแต่อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 

50 ของราคาขายปลีกตามประเภทสินคา้ 

 ระยะเวลาการช าระเงินค่าสินคา้ 30-60 วนั 

4.2 ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสแ์บบทัว่ไป (ช่องทาง E-Commerce 

แบบทัว่ไป) 

ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจะเปิด

รา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีน แต่อย่างไรก็ดี การเปิดรา้นคา้ในช่องทางน้ีมีขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยุ่งยาก 

และมีกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีไม่ไดร้บัสิทธิพิเศษภายใตก้ฎหมาย

หรือกฎระเบียบใดๆ เช่นเดียวกับช่องทาง Cross Border E-Commerce ท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการต่างๆ เพ่ือเปิดรา้นคา้บนแพลตฟอรม์ต่างๆ ค่อนขา้งนาน  
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ส าหรบัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไปในประเทศจีนน้ันมีหลาย

แพลตฟอรม์ และหลากหลายรูปแบบ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงผูใ้หบ้ริการหลกั 3 รายใหญ่ในประเทศจีน ไดแ้ก่ 

Taobao.com, Tmall.com และ JD.com 

Taobao.com (淘宝) (https://www.taobao.com/) 

 

 Taobao.com เป็นหน่ึงในแพลตฟอรม์ของ Alibaba Group ส าหรบัการขายสินคา้ออนไลน์ภายใต้

รูปแบบธุรกิจแบบ C2C ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส าหรับผูป้ระกอบการมือใหม่ท่ีตอ้งการจะเปิดรา้นคา้

ออนไลน์ Taobao.com ถือไดว้า่เป็นช่องทางท่ีง่ายและสะดวกส าหรบัผูท่ี้เร่ิมจะประกอบกิจการ เน่ืองจาก

เพียงแค่ใชบ้ตัรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ผูป้ระกอบการก็สามารถสมคัรเปิดรา้นคา้บน 

Taobao.com ได ้นอกจากน้ีการเปิดรา้นคา้ภายใต ้Taobao.com น้ันไมม่ีการคิดค่าบริการใดๆ  

ขั้นตอนการเปิดรา้นคา้ 

ขั้นตอนที่ 1 

สมคัรเปิด

บญัชีผูใ้ช ้

บน 

Taobao.com 

การเร่ิมตน้ขายสินคา้บน Taobao.com ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งสมคัรเปิดบญัชีสมาชิกผูซ้ื้อ

ทัว่ไปของ Taobao.com ก่อน โดยผูป้ระกอบการสามารถสมคัรสมาชิกผูซ้ื้อทัว่ไปไดบ้นหน้า

เว็บไซตข์อง Taobao.com  

เมื่อผูป้ระกอบการสมคัรบญัชีผูซ้ื้อทัว่ไปบน Taobao.com ตามขั้นตอนขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ 

ระบบจะท าการสมคัรบญัชี Alipay (支付宝) ใหก้บัสมาชิกดว้ยโดยอตัโนมติั ซ่ึงระบบ 

Alipay เปรียบเสมือนกระเป๋าเงินออนไลน์ท่ีผูกกับบัญชีธนาคารของผู้ใช ้(เช่นเดียวกับ 

Paypal) ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถใชเ้งินในระบบ Alipay ช าระค่าสินคา้ต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 2 

ยนืยนั

เมื่อผูป้ระกอบการด าเนินการเปิดบญัชีผูซ้ื้อทัว่ไปพรอ้มบัญชี Alipay เรียบรอ้ยแลว้ ผูใ้ชก็้

สามารถด าเนินการเปิดรา้นคา้ออนไลน์ได ้โดยในขั้นตอนการเปิดรา้นคา้บน Taobao.com 
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ตวัตนผูใ้ช ้ จ าเป็นตอ้งมีการยืนยนัขอ้มูลดว้ยเอกสารส าคญั เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่าเขา้ประเทศจีน ช่ือ

สกุลจริง บญัชีธนาคาร ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้(ในจีนหรือต่างประเทศ) รวมถึงภาพถ่ายเจา้ของรา้น 

1 ภาพ พรอ้มภาพถ่ายเจา้ของรา้นท่ีถือหนังสือส าคญัแสดงตวัอีก 1 ภาพ  ซ่ึงเอกสารทั้งหมด

น้ี จะตอ้งเป็นช่ือของบุคคลเดียวกนัและสะกดถูกตอ้งตรงกนั การกรอกต าแหน่งของช่ือและ

นามสกุลท่ีวางก่อนหรือหลงั ก็จะตอ้งใหต้รงกนักบัท่ีปรากฏในเอกสารอ่ืนๆ ดว้ย  

ขั้นตอนที่ 3 

สมคัรเปิด

รา้นคา้และ

ยนืยนั

ขอ้มูลของ

ผูข้าย 

เมื่อผูป้ระกอบการท าการยืนยนัขอ้มลูต่างๆ กบัระบบแลว้ ระบบจะแสดงผลลพัธข์อ้มูลท่ีไดร้บั

พรอ้มแจง้วนัเวลาท่ีไดร้บัเร่ือง และจ านวนของผูใ้ชบ้ริการท่ีรอการยืนยนัตวัท่ีอยู่ในระบบ โดย

ในขั้นตอนน้ีเจา้หน้าท่ีจะใชเ้วลาพิจารณาไม่เกิน 3 วัน หลังจากพิจารณาเรียบรอ้ยแลว้

เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผลการพิจารณาอนุมติัขอ้มลูประกอบการยืนยนัตวัตนผูใ้ชท่ี้เสร็จสมบูรณผ่์าน

ทางอีเมลลข์องผูป้ระกอบการท่ีใชใ้นการสมคัรสมาชิก 

 

ค่าธรรมเนียม 

Taobao.com ไม่ คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเปิดร้านค้าบน 

Taobao.com 

 

Tmall.com (天猫) (https://www.tmall.com/) 

 

 Tmall.com เป็นอีกหน่ึงแพลตฟอรม์ของ Alibaba Group ท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมากจาก

ผูบ้ริโภคชาวจีน โดยเป็นแพลตฟอรม์ขายสินคา้ภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน 

ปัจจุบัน Tmall.com มีสินค้ามากถึง140,000 แบรนด์ มี Flagship Store ของ 

แบรนดท่ี์มีช่ือเสียงต่างๆ ไดแ้ก่ Apple, Uniqlo, Burberry, Unilever, Nike อย่างไรก็ดี เน่ืองจากปัจจุบนัมี
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รา้นคา้เปิดบน Tmall.com เป็นจ านวนมาก ท าใหปั้จจุบนั Tmall.com ไม่เปิดรบัสมคัรรา้นคา้เปิดใหม ่

แต่ถา้หากว่า Tmall.com เห็นว่าแบรนด์สินคา้ใดมีช่ือเสียงและมีศักยภาพ Tmall.com อาจคดัเลือกและ

ติดต่อไปยงัผูป้ระกอบการใหม้าเปิดรา้นบน Tmall.com 

เอกสารที่ใชใ้นการเปิดรา้นคา้ (เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาจนี) 

1. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท  

2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ส าเนาหนังสือรบัรองเลขทะเบียนบริษัท 

4. ส าเนาหนังสือรบัรองการเปิดบญัชีธนาคาร 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูแ้ทนนิติบุคคล  

6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูติ้ดต่อหลกั 

7. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ (รา้นคา้ของผูป้ระกอบการบน Tmall Global 

จะตอ้งเป็นเคร่ืองหมายการคา้เดียวกนักบัเคร่ืองหมายการคา้ท่ีตอ้งจดทะเบียน) 

8. หนังสือมอบอ านาจจากบริษัทให ้Alipay ด าเนินการรบัช าระเงิน  

 

ขั้นตอนการเปิดรา้นคา้ 

การตรวจสอบ

และยนืยนั

ตวัตน 

กรอกขอ้มูลและจดัส่ง

เอกสาร 

รอการตรวจสอบจาก 

Tmall 

เปิดรา้นคา้ออนไลน ์

 เปิดบญัชี 

Alipay ส าหรบั

องคก์ร 

 

 กรอกรายละเอียด

รา้นคา้บนเว็บไซต ์

Tmall.com และจดัส่ง

เอกสารต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งไปยงัระบบของ 

Tmall.com 

 เลือกช่ือรา้นและ 

domain name 

 เขา้ท าสญัญาบริการ 

(ในระบบออนไลน์) 

 Tmall.com จะท าการ

ตรวจสอบเอกสารและ

แจง้ผลกลบัภายใน 7 

วนัท าการ 

 หากเอกสารไม่

ครบถว้น 

ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

ส่งเอกสารเพ่ิมเติม

ภายใน 15 วนั หากไม่

ด าเนินการภายในเวลา

 เขา้ท าสญัญา Alipay 

service  

 ช าระเงินค่าบริการรายปี

และวางเงินประกนัการ

ปฏิบติัตามสญัญา 

 อพัโหลดสินคา้ และเปิด

รา้นคา้ออนไลน์ 
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ท่ีก าหนด ระบบจะถือ

วา่ยกเลิกการสมคัร

โดยอตัโนมติั 

 

ค่าธรรมเนียม 

ประเภท อตัรา 

เงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 10,000 – 300,000 หยวนขึ้ นกบัประเภทสินคา้ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 30,000 – 300,000 หยวนขึ้ นกบัประเภทสินคา้ 

ส่วนแบ่งจากยอดขาย ตั้งแต่รอ้ยละ 2 ถึงรอ้ยละ 6 ของยอดขายตามประเภทสินคา้ 

หรือต ่ากว่า ถ้าเป็นลักษณะของบริการหรือการเติมเงิน

ออนไลน์หรือบตัรเงินสด 

 

JD.com (京东) (http://www.jd.com/) 

 

 ส าหรบั JD.com น้ันก็เป็นเว็บไซตอี์กเว็บไซตห์น่ึงท่ีไดร้บัความนิยมเร่ืองการขายสินคา้ออนไลน์

ในประเทศจีน โดย รูปแบบธุรกิจภายใตแ้พลตฟอรม์ของ JD.com ท่ีมีทั้งแบบ B2C และแบบ B2B2C ซ่ึง

ภายใตรู้ปแบบ B2C น้ันผูป้ระกอบการสามารถท่ีจะเปิดและบริหารรา้นคา้เองได ้โดยเอกสารและขั้น

ตอ้งการเปิดรา้นคา้ออนไลน์บน JD.com มีดงัน้ี 

เอกสารที่ใชใ้นการเปิดรา้นคา้ (เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาจนี) 

1. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท  

2. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
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3. ส าเนาหนังสือรบัรองเลขทะเบียนบริษัท 

4. ส าเนาหนังสือรบัรองการเปิดบญัชีธนาคาร 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูแ้ทนนิติบุคคล  

6. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

7. ส าเนาหนังสือรบัรองคุณภาพของสินคา้จากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศจีนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนการเปิดรา้นคา้ 

ลงทะเบียน กรอกขอ้มูลและจดัส่ง

เอกสาร 

รอการตรวจสอบจาก 

JD.com 

ช าระค่าธรรมเนียม

และเปิดรา้น 

 เปิดบัญชีผู้ใช ้ทั ่วไป

ของ JD.com 

 เข ้าสู่บัญ ชี ผู้ใช ้และ

ด า เ นินการยื นยัน

เบอร์โทรศัพท์และ

อีเมลล ์

 กรอกรายละเ อียด

เก่ียวกับร้านค้าบน 

JD.com แ ล ะ จั ด ส่ ง

เ อ ก ส า ร ต่ า ง ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งไปยงัระบบ 

 เ ลื อ ก ช่ื อ ร้า น แ ล ะ 

domain name 

 เขา้ท าสัญญาบริการ 

(ในระบบออนไลน์) 

 JD.com จ ะ ท า ก า ร

ตรวจสอบเอกสาร

แ ล ะ แ จ้ ง ผ ล ก ลั บ

ภายใน 7 วนัท าการ 

 

 ช าระเงินค่าบริการ

ราย ปีและวา ง เ งิ น

ประกันการปฏิบั ติ

ตามสญัญา 

 อัพโหลดสินคา้ และ

เปิดรา้นคา้ออนไลน์ 

 

ค่าธรรมเนียม 

1. กรณีการด าเนินธุรกิจภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2C 

ประเภท อตัรา 

เงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญา 10,000 – 100,000 หยวนขึ้ นกบัประเภทสินคา้ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 500 – 1,000 หยวนขึ้ นกบัประเภทสินคา้ 

ส่วนแบ่งจากยอดขาย ตั้งแต่รอ้ยละ 2.5 ถึงรอ้ยละ 10 ของยอดขายตามประเภทสินคา้ 

หรือต า่กว่า ถา้เป็นลกัษณะของบริการหรือการเติมเงินออนไลน์

หรือบตัรเงินสด 

 

2. กรณีการด าเนินธุรกิจภายใตรู้ปแบบธุรกิจแบบ B2B2C 

 ไมเ่สียค่าธรรมเนียมใดๆ  
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 เป็นลกัษณะการซ้ือขายขาดโดยตกลงส่วนลดตั้งแต่อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 50 ของ

ราคาขายปลีกตามประเภทสินคา้ 

 ระยะเวลาการช าระเงินค่าสินคา้ 45-60 วนั 

 

4.3 ความแตกต่างระหว่างการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนผ่านช่องทาง 

 Cross Border E-Commerce และ ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป 

จากท่ีกล่าวในขา้งต้นถึงรายละเอียด รูปแบบ และวิธีการของการประกอบกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์นผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce และ ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป 

น้ัน สามารถสรุปเป็นตารางแสดงความแตกต่างในเร่ืองต่างๆ ระหว่างการประกอบกิจการผ่านทั้งสอง

ช่องทางได ้ดงัน้ี 

 ช่องทาง E-Commerce แบบ

ทัว่ไป 

ช่องทาง Cross Border  

E-Commerce 

รูปแบบบริษทั เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน

ประเทศจีน 

เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน

ต่างประเทศ 

การจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคา้ในประเทศจนี 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้

ในประเทศจีน 

ไมจ่ าเป็นตอ้งจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ในประเทศ

จีน แต่เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดใ้นอนาคต

ผูป้ระกอบการควรด าเนินการ

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้

ในประเทศจีน 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม รอ้ยละ 17 ส าหรบัสินคา้ทัว่ไป 

และรอ้ยละ 13 ส าหรบัสินคา้ 

19 หมวด อาทิ สินคา้เกษตร 

เคร่ืองจกัร ถ่านหิน หนังสือ  

เสียในอตัรารอ้ยละ 70 ของ

อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินคา้

น้ัน ซ่ึงเท่ากบัรอ้ยละ 11.9 

ส าหรบัสินคา้ทัว่ไป 

ภาษีสรรพสามิต เสียภาษีส าหรบัสินคา้บาง

ประเภท เช่น เคร่ืองส าอาง 

บุหร่ี เหลา้ 

เสียในอตัรารอ้ยละ 70 ของ

อตัราภาษีสรรพสามิตของสินคา้

น้ัน (ส าหรบัสินคา้บางประเภท

เช่น เคร่ืองส าอาง บุหร่ี เหลา้) 
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 ช่องทาง E-Commerce แบบ

ทัว่ไป 

ช่องทาง Cross Border  

E-Commerce 

ภาษีน าเขา้ เสียภาษีน าเขา้ตามชนิดสินคา้ ไมเ่สียภาษีน าเขา้ เวน้แต่ กรณี

ท่ียอดการซ้ือสินคา้เกินกวา่ท่ี

กฎหมายก าหนด  

(2,000 หยวนต่อการซ้ือหน่ึง

ครั้ง และ 20,000 หยวนต่อปี) 

กฎระเบียบดา้นมาตรฐานการ

น าสินคา้เขา้ของจนี 

ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ 

เช่นเดียวกบัสินคา้ท่ีขายใน

ประเทศจีน 

มีหลกัเกณฑท่ี์ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการน าเขา้สินคา้ ซ่ึงมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบับุคคลซ้ือ

ของจากต่างประเทศ 

จุดเด่น  เป็นช่องทางท่ีเปิดมานาน

ท าใหก้ฎระเบียบต่างๆ 

ค่อนขา้งชดัเจน รวมทั้งเป็น

ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคมัน่ใจ 

 ไมม่ีการจ ากดัยอดการซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค และ

ประเภทของสินคา้ 

 เป็นช่องทางการเขา้สู่ตลาด

จีนท่ีรวดเร็ว ส าหรบั

ผูป้ระกอบการต่างชาติ 

 รฐัมีการผ่อนผนัเง่ือนไข

การตรวจสอบมาตรฐาน

สินคา้น าเขา้  

 มีระบบการจดัเก็บภาษี

แบบพิเศษ ซ่ึงท าใหก้าร

น าเขา้สินคา้เสียภาษีใน

อตัราท่ีต า่กวา่การน าเขา้

ทัว่ไป 

จุดดอ้ย  หากเป็นสินคา้น าเขา้จาก

ต่างประเทศจะตอ้งผ่าน

มาตรฐานสินคา้น าเขา้ 

 หากเป็นสินคา้น าเขา้ท่ีขาย

ผ่านช่องทางน้ี จะมีความ

น่าเช่ือถือน้อยกวา่สินคา้ท่ี

ขายผ่านช่องทาง Cross 

Border E-Commerce 

 มีการจ ากดัยอดการซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค 

 เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ี

เกิดข้ึนใหม ่กฎระเบียบจึง

อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
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สรุป 

  ส าหรับผู้ประกอบการท่ีตอ้งการเขา้สู่ตลาดจีนน้ัน ควรพิจารณาเลือกช่องทางตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์นใหเ้หมาะสม ซ่ึงช่องทางการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนแบ่งได ้

2 ช่องทางใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป และ ช่องทาง Cross Border E-Commerce 

โดยแต่ละช่องทางก็จะมีวิธีการ รูปแบบ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนัไป ท าใหท้ั้งสองช่องทางมี

จุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีแตกต่างกันไป  ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไปเป็นช่องทางท่ีเกิดขึ้ นเป็น

ช่องทางแรกส าหรบัการขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ในประเทศจีน และเป็นช่องทางท่ีเปิดมานานท าให้

กฎระเบียบต่างๆ ค่อนขา้งชดัเจน รวมทั้งเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคมัน่ใจ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์หลกัๆ 

ส าหรบัช่องทางน้ีไดแ้ก่ Taobao.com, Tmall.com และ JD.com ต่อมาเมื่อสินคา้น าเขา้เร่ิมเป็นท่ีนิยมใน

หมู่ผูบ้ริโภคชาวจีน รฐับาลจีนจึงไดเ้ปิดช่องทางช่องทาง Cross Border E-Commerce ขึ้ น โดยเป็นช่อง

ทางการขายสินคา้ออนไลน์ใหม่ท่ีรัฐบาลจีนมีนโยบายผ่อนผันกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศสามารถเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นได้

ง่ายขึ้ น ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ในช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป หลายๆ รายก็เร่ิมเปิดใหบ้ริการ

แพลตฟอรม์แบบช่องทาง  Cross Border E-Commerce ไมว่า่จะเป็น Tmall Global ของ  Alibaba Group 

หรือ  JD Worldwide ของ JD.com 
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บทที่ 5 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจ์นี 

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการไม่ควรมองขา้มหากตอ้งการจะเร่ิม

ประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น เพราะเป็นส่ิงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสต์ั้งแต่ขั้นตอนการจดัตั้งบริษัท การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการน าเขา้และการขายสินคา้ รวมถึงกฎระเบียบอ่ืนๆ เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสส์ามารถท าไดผ่้าน 2 

ช่องทางใหญ่ๆ คือ ช่องทาง Cross Border E-Commerce และ ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป ดงัท่ี

ได้กล่าวไปแล้วในหัวข ้อแนะน าช่องทางและขั้นตอนการน าสินค้าเขา้จ าหน่ายในตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์น ดงัน้ัน กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของในแต่ละช่องทางก็จะมีความแตกต่าง

กนัไป 

5.1 การจดทะเบียนบริษทั 

5.1.1 รูปแบบการจดัตั้ง 

ส าหรับผู้ประกอบการท่ีตอ้งการจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนน้ัน ประการแรกตอ้ง

พิจารณารูปแบบการจัดตั้งธุรกิจก่อนว่าตอ้งการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบใด ส าหรับการประกอบ

กิจการประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจการของ

ชาวต่างชาติน้ัน
32
 ผูป้ระกอบการสามารถพิจารณาไดส้องรูปแบบคือ (1) วิสาหกิจประเภท

ชาวต่างชาติเป็นเจา้ของทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned Enterprise: WFOE) และ (2) 

วิสาหกิจร่วมทุน (Joint Venture: JV) 

5.1.1.1 วิสาหกิจประเภทชาวต่างชาติเป็นเจา้ของทั้งหมด (Wholly Foreign-Owned 

Enterprise: WFOE) 

วิสาหกิจประเภทชาวต่างชาติเป็นเจา้ของทั้งหมด เป็นธุรกิจท่ีจัดตั้งโดยใช้

เงินทุนจากชาวต่างชาติทั้งหมด ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีไดร้ับความนิยมจากกลุ่มนักลงทุน

ชาวต่างชาติ เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีชาวต่างชาติเป็นเจา้ของกิจการทั้งหมด ท าใหส้ามารถ

ด าเนินธุรกิจไดต้ามท่ีตอ้งการ รวมทั้งในกรณีน้ี ชาวต่างชาติไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองความ

เป็นเจา้ของเทคโนโลยีและทรพัยสิ์นทางปัญญา  

                                                           
32

 ปัจจุบนัจีนอยู่ระหว่างการด าเนินการร่างกฎหมายการลงทุนของคนต่างดา้วฉบบัใหม่ ซ่ึงเมื่อร่างกฎหมายฉบบัดังกล่าวมีผลบงัคบัใช ้จะ

มีผลยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบกิจการของคนต่างดา้วท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัทั้งหมด 
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5.1.1.2 วิสาหกิจร่วมทุน (Joint Venture: JV) 

ส าหรับวิสาหกิจร่วมทุนน้ัน เป็นกิจการท่ีจัดตั้งโดยนักลงทุนต่างชาติร่วม

หุน้ส่วนกบัหุน้ส่วนท่ีเป็นนิติบุคคลจีน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ (1) บริษัท

ร่วมทุนแบบหุน้ (Equity Joint Venture) เป็นการร่วมทุนระหวา่งทุนจีนกบัต่างชาติ โดย

มีการแบ่งก าไรขาดทุนเท่าเทียมกันตามสัดส่วนของหุน้ท่ีลงร่วมกัน ซ่ึงในกรณีของ

วิสาหกิจร่วมทุนน้ัน ทุนของฝั่งต่างชาติจะตอ้งไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนทุนจด

ทะเบียนทั้งหมด (2) ส่วนอีกกรณีคือบริษัทร่วมทุนแบบร่วมด าเนินการ (Cooperative 

Joint Venture) เป็นรูปแบบบริษัทธุรกิจต่างชาติท่ีมีความยืดหยุ่น โดยผูล้งทุนชาวจีน

และต่างชาติต่างมีอิสระในการท างานร่วมกนั และไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งก าไรขาดทุนตาม

สดัส่วนของการถือหุน้ท่ีมีร่วมกนั 

5.1.2 ขอ้ควรพิจารณาเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการจดัตั้งบริษทั 

เมื่อผูป้ระกอบการตดัสินใจเลือกรูปแบบขององคก์รไดแ้ลว้ ในการจดัตั้งบริษัทยงัมีส่ิงท่ี

ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทุนจดทะเบียนของบริษัทท่ีจะจดัตั้ง แมว้่าปัจจุบนักฎหมายบริษัทของจีนจะไดย้กเลิกเร่ือง

ทุนจดทะเบียนขัน้ต า่ไปแลว้ แต่ทุนจดทะเบียนก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรค านึงถึง 

เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์บางรายน้ันไดก้ าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต า่ของบริษัทเป็น

หน่ึงในเง่ือนไขของการเปิดรา้นคา้ออนไลน์ดว้ย ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการจึงควรก าหนดทุนจด

ทะเบียนใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขของแพลตฟอรม์ท่ีตอ้งการจะเปิดรา้นคา้  

2. ขอบเขตวตัถุประสงค์ของบริษัท ผูป้ระกอบการควรพิจารณาใหถ่ี้ถว้นว่าบริษัทจะด าเนิน

ธุรกิจประเภทใดบา้ง ซ่ึงขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัทจะเป็นตัวท่ีก าหนดว่าบริษัท

สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจอยูใ่นขอบเขตใด 

3. ผูแ้ทนนิติบุคคล (Legal Representative หรือ 法定代表人) ภายใตก้ฎหมายบริษัท

ของจีนน้ันก าหนดใหทุ้กบริษัทตอ้งมีผูแ้ทนนิติบุคคล โดยผูแ้ทนนิติบุคคลจะเป็นบุคคลท่ีมี

อ านาจกระท าการแทนบริษัทและมีผลผูกพนับริษัท ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคลของแต่ละบริษัทจะมี

ไดเ้พียงบริษัทละหน่ึงคนเท่าน้ัน  

4. สถานประกอบการ เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ินในบางพ้ืนท่ีมีนโยบายส่งเสริมการประกอบ

กิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยใหสิ้ทธิพิเศษต่างๆ เช่น การใหเ้งินสนับสนุน หรือใหสิ้ทธิ

พิเศษทางภาษี ซ่ึงผูป้ระกอบการอาจพิจารณาจัดตั้งกิจการในทอ้งท่ีน้ันๆ เพ่ือใหไ้ดร้ับ

ประโยชน์ทางด้านภาษี ตัวอย่างเช่น กรณีของเมืองเทียนจิน ได้มีการจัดตั้ งเขต
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อุตสาหกรรมพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์ทียนจิน (Tianjin E-Commerce Industrial Park) ซ่ึง

หากผูป้ระกอบการกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสไ์ปด าเนินการจดัตั้งบริษัทในเขตดังกล่าว 

ก็จะไดร้บัเงินสนับสนุนจากรฐับาลทอ้งถ่ิน
33

 

5.1.3 ขั้นตอนการด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

เมื่อผูป้ระกอบการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการจดัตั้งบริษัท เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ก็

สามารถด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้การจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทใน

ประเทศจีนจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ผูป้ระกอบการพิจารณาเร่ืองต่างๆ เพ่ือเตรียมความพรอ้ม เช่น รูปแบบองค์กร ทุนจด

ทะเบียน ขอบเขตวตัถุประสงคข์องบริษัท และผูแ้ทนนิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการขออนุญาตใชช่ื้อจากส านักงานพาณิชย ์สาขาทอ้งท่ี หลงัจากไดร้บัอนุญาตแลว้

ส านักงานพาณิชย์จะออกหนังสืออนุญาตจดทะเบียนช่ือธุรกิจ (Business Name 

Registration in Advance Approval Letters) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

ขั้นตอนที่ 3 จดัเตรียมหนังสือและเอกสารส าหรบัจดทะเบียนวิสาหกิจต่างประเทศและเอกสารอ่ืนยื่นแก่

ส านักงานพาณิชย ์สาขาทอ้งท่ี 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากตรวจเอกสารต่างๆ แลว้ หากไม่มีปัญหาใดๆ ส านักงานพาณิชยจ์ะออกหนังสือ

อนุญาตส าหรบัจดัตั้งวิสาหกิจทุนต่างประเทศ (Approval Letters for Foreign Investment 

Enterprises) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตผู้ประกอบการสามารถน าหนังสือไปยื่นท่ีหน่วยงานท้องถ่ิน

เพ่ือท่ีจะด าเนินการขอออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

 

5.2 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจัดตั้งรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีน ประเด็นหน่ึงท่ีส าคัญท่ี

ผู้ประกอบการควรจะตอ้งพิจารณาคือการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ โดยการ

ด าเนินการเก่ียวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูป้ระกอบการน้ันควรด าเนินการทันทีท่ีผูป้ระกอบการ

ตอ้งการจะเขา้สู่ตลาดจีน เน่ืองจากระบบทรพัยสิ์นปัญญาของประเทศจีนน้ันเป็นระบบใหค้วามคุม้ครอง

แก่ผูท่ี้ยื่นขอจดทะเบียนก่อน (First to file system) นอกจากน้ี สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาเป็นสิทธิท่ี

                                                           
33《 武清区科技型中小企业扶持政策》(Policy on supporting Small and Medium Science and Technology 

Company in Wuqing District)，http://ecp.tj.cn/law/2014/0818/414.html# 
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ไดร้บัความคุม้ครองเฉพาะประเทศท่ีทรพัยสิ์นทางปัญญาน้ันๆ ไดด้ าเนินการจดทะเบียน ดงัน้ัน แมว้่า

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูป้ระกอบการจะไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทยแลว้ ก็ไม่ท าใหท้รัพยสิ์นทาง

ปัญญาของผูป้ระกอบการไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญาของประเทศจีน ซ่ึง

หลักเกณฑ์ดังกล่าวท าใหเ้กิดปัญหาแก่ผูป้ระกอบการต่างชาติในประเทศจีนหลายๆ รายท่ีไม่มีความ

เขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว  

กรณีท่ีเกิดขึ้ นบ่อยๆ คือจะมีชาวจีนบางกลุ่มท่ีเมื่อพบว่ามีสินคา้ต่างชาติใดท่ีอาจมีศกัยภาพใน

จีน ชาวจีนกลุ่มน้ีก็จะน าเคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้ต่างชาติน้ันไปด าเนินการจดทะเบียนในประเทศ

จีนดว้ยความไม่สุจริต ก่อนท่ีเจา้ของผลิตภัณฑจ์ะน าไปจดทะเบียนในจีน เพ่ือท่ีตอ้งการจะน าสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้น้ันมาขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศใน

ราคาท่ีสูง หรือน าไปผลิตสินคา้ลอกเลียนแบบโดยใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีน าไปจดทะเบียนเป็น

เคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้น้ัน ซ่ึงในบางกรณีหากผูป้ระกอบการไม่สามารถเจรจาซ้ือขายสิทธิใน

เคร่ืองหมายการคา้น้ันได ้ผูป้ระกอบการก็จะไมส่ามารถขายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวใน

ประเทศจีนได ้ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้ นบ่อยครั้งกบัผูป้ระกอบการต่างชาติในประเทศจีน ดังน้ัน  

การยื่นขอจดทะเบียนเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้ระกอบการไมค่วรละเลย 

ขั้นตอนการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

ส าหรบัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในจีนน้ันไม่ยุ่งยาก เพราะภายใตก้ฎหมายทรพัยสิ์น

ทางปัญญาของจีนน้ัน บุคคลต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติสามารถขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ได ้

เพียงแค่ยื่นเร่ืองผ่านบริษัทตัวแทนท่ีขึ้ นทะเบียนกับส านักงานเคร่ืองหมายการคา้ภายใตส้ านักงาน

บริหารอุตสาหกรรมและการคา้แห่งชาติ (Trademark Office of the State Administration for Industry 

& Commerce of the People Republic of China) โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จะใชเ้วลา

ประมาณ 12-18 เดือน นับจากวนัท่ียื่นสมคัร (ในกรณีท่ีไม่มีผูค้ดัคา้นหรืออุทธรณ)์ ซ่ึงโดยปกติแลว้

ตวัแทนเคร่ืองหมายการคา้จะคิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการจดทะเบียนประมาณ 3,000 หยวน ต่อ 1 

เคร่ืองหมายการคา้ โดยสามารถครอบคลุมสินคา้หรือบริการได ้1 กลุ่มประเภทสินคา้  

5.2.1.1 เอกสารที่ใชใ้นการยืน่ค  าขอ (เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาจนี) 

กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นนิติบุคคล 

1. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท พรอ้มประทบัตราบริษัท (ส าหรบับริษัทต่างชาติ

จะตอ้งท าการแปลหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัทเป็นภาษาจีน) 

2. หนังสือมอบอ านาจใหบ้ริษัทตวัแทนท่ีวา่จา้งด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  
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3. รูปเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะจดทะเบียน (เป็นไฟล ์.jpg) 

กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นบุคคลธรรมดา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าหรบัผูย้ื่นค าขอท่ีมีสญัชาติจีน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง 

ส าหรบัผูย้ื่นค าขอท่ีเป็นบุคคลต่างชาติ 

2. หนังสือมอบอ านาจใหบ้ริษัทตวัแทนท่ีวา่จา้งด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 

3. รูปเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะจดทะเบียน (เป็นไฟล ์.jpg) 

เอกสารขา้งตน้ทั้งหมด ผูป้ระกอบการสามารถใชไ้ฟลส์แกนและส่งใหแ้ก่ตัวแทนจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ด าเนินการได ้

5.2.1.2 ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้  

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อกบับริษัทตวัแทนและจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการจดทะเบียน 

ขั้นตอนที่ 2 ตวัแทนจะด าเนินการตรวจสอบเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีการจดทะเบียนแลว้ในประเทศจีน

ทั้งท่ีเป็น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือภาษาอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบว่ามี

เคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนอยู่ก่อนทัว่ประเทศจีนมีลักษณะเหมือน

หรือคลา้ยกับเคร่ืองหมายการคา้ท่ีตอ้งการจะจดทะเบียนหรือไม่ จากฐานขอ้มูลของ

ส านักงานเคร่ืองหมายการคา้ 

(http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wscxsy_getIndex.xhtml) 

หมายเหตุ: การตรวจสอบจะตรวจสอบไดเ้พียงแต่เคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือน

หรือคลา้ยท่ีไดร้บัหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ จะไม่สามารถ

ตรวจสอบเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยท่ียงัไม่ไดร้บัหนังสือรบัรอง

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ หรือท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ 

ขั้นตอนที่ 3 ตวัแทนยื่นเอกสารส าหรบัการจดทะเบียนแก่ส านักงานเคร่ืองหมายการคา้ (Trademark 

Office) โดยหลงัจากยื่นเอกสารดงักล่าวแลว้ประมาณ 1 เดือนหลงัจากยื่นค าขอผูส้มคัร

จะไดร้บัเอกสารยืนยนัการขอจดทะเบียน (Notice of Acceptance of Application) และ

ส านักงานเคร่ืองหมายการคา้จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารโดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 

12-18 เดือน 

ขั้นตอนที่ 4 หากส านักงานเคร่ืองหมายการคา้ตรวจสอบแลว้ไม่ปรากฏว่ามีเคร่ืองหมายการคา้ของ

บุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนอยู่ก่อนทัว่ประเทศจีนมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมาย
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การคา้ท่ีตอ้งการจะจดทะเบียน ส านักงานเคร่ืองหมายการคา้จะด าเนินการประกาศให้

ค าคดัคา้นการยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ โดยมีระยะเวลา 3 เดือนนับแต่

วนัท่ีออกประกาศ หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่มีผูค้ดัคา้น ส านักงานจะออกหนังสือ

รบัรองการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอภายใน 1-2 เดือนนับแต่วนัท่ี

พน้ก าหนดระยะเวลาของการประกาศคดัคา้น 

  

5.3 ภาษีที่เก่ียวขอ้ง 

5.3.1 ภาษีส าหรบัผูป้ระกอบการช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป 

กระทรวงพาณิชยข์องจีน ไดป้ระกาศในปี ค.ศ. 2013 ว่ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี

ของจีนน้ัน ใชบ้ังคับทั้งกับนิติบุคคลท่ีขายสินคา้ในรูปแบบปกติทัว่ไป (การขายสินคา้แบบ

ออฟไลน์) และการขายสินคา้ออนไลน์ (ยกเวน้กรณีช่องทาง Cross Border E-Commerce) 

ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจึ์งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแบกรบัภาษีต่างๆ ดงัน้ี 

5.3.1.1 ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคล 

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีจดัตั้งบริษัทในประเทศจีนและขายสินคา้ผ่านช่องทาง  

E-Commerce แบบทัว่ไป ผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดย

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศจีนปัจจุบนัอยูท่ี่อตัรารอ้ยละ 25  

5.3.1.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สินค้าน า เข ้า ในประ เทศจีนน้ันจะ ถูก เ ก็บภาษีมูลค่ า เ พ่ิม โดยอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมอยู่ท่ีรอ้ยละ 17 ส าหรบัสินคา้ทัว่ไป และรอ้ยละ 13 ส าหรบัสินคา้ 19 

หมวด เช่น สินคา้เกษตร ยาก าจดัศตัรูพืช เคร่ืองจกัร การเกษตร ก๊าซ ถ่านหิน หนังสือ 

ปุ๋ยเคม ีส่ิงตีพิมพ ์เป็นตน้ 

5.3.1.3 ภาษีสรรพสามิต  

ภาษีสรรพสามิต น้ันเป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากกิจการน าเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยบาง

ชนิด โดยการก าหนดอัตราภาษีและจ านวนท่ีตอ้งช าระภาษีแต่ละชนิดแตกต่างกัน 

สินค้าท่ีต้องเสียภาษีบริโภค เช่น บุหร่ี เหล้า เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประทินผิว 

เคร่ืองประดบั อญัมณี ประทดั น ้ามนัดีเซล ยางรถยนต ์รถมอเตอรไ์ซค ์รถยนตนั์ง่ส่วน

บุคคล เป็นตน้ โดยอัตราภาษีขึ้ นอยู่กับสินคา้แต่ละจ าพวก ซ่ึงค านวณจากราคาของ
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สินคา้ หรือปริมาณ หรือขนาดของสินคา้ ในอตัราภาษีท่ีแตกต่างกนั เช่น เคร่ืองส าอาง

เก็บอตัรารอ้ยละ 30 บุหร่ีเก็บอตัรารอ้ยละ 25-45 ผูป้ระกอบการสามารถดูอตัราภาษี

บ ริ โ ภ ค เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี http://sg2.mofcom.gov.cn/article/chinanews/200811 

/20081105919801.shtml  

5.3.1.4 ภาษีน าเขา้ 

ในการน าเขา้สินคา้มายงัประเทศจีนน้ันผูป้ระกอบการจะตอ้งเสียภาษีน าเขา้ 

ซ่ึงระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนน้ัน ในเร่ืองภาษีน าเขา้มีขอ้ตกลงการคา้เสรี 

จีน – อาเซียน (ACFTA) โดยขอ้ตกลงดงักล่าวท าใหสิ้นคา้ท่ีซ้ือขายระหว่างประเทศใน

กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีนไดร้บัสิทธิพิเศษดา้นภาษีน าเขา้ ซ่ึงประเภทสินคา้

ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. สินคา้รายการปกติทัว่ไป (Normal Track) ซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราภาษีน าเขา้อยู่ท่ี 

รอ้ยละ 0 

2. สินคา้อ่อนไหว (Sensitive Track) โดยก าหนดใหล้ดอตัราภาษีเหลือรอ้ยละ 20 

ในปี ค.ศ. 2012 และมีอตัราภาษีสุดทา้ยอยูท่ี่รอ้ยละ 0-5 ในปี ค.ศ. 2018 

3. สินคา้อ่อนไหวสูง (High Sensitive Track) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการความ

คุม้ครองและจะมีระยะเวลาการลด/เลิกภาษีน าเขา้นานกวา่สินคา้ปกติ โดยในปี 

ค.ศ. 2015 อตัราภาษีลดลงเหลือรอ้ยละ 50
34

 

อย่างไรก็ดี สินคา้บางรายการแมว้่าจะมีศกัยภาพส่งออกไปจีน แต่เมื่อน าเขา้ไป

แลว้อาจตอ้งเสียภาษีน าเขา้ในอตัราท่ีสูงจนท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนัในตลาดจีนได ้ดงัน้ัน 

ผูส้่งออกไทยควรตรวจสอบอัตราภาษีน าเขา้จีนล่วงหน้า เพ่ือใชใ้นการวางแผนค านวณ

ตน้ทุนสินคา้ และเป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกส่งออกสินคา้ไปจีน ทั้งน้ี การ

ใชสิ้ทธิการลดภาษีการน าเขา้ตามขอ้ตกลงการคา้เสรีจีน – อาเซียน ผู้ส่งออกตอ้งมี

หนังสือรบัรองแหล่งก าเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) ประเภท Form E ใชป้ระกอบใน

เอกสารการส่งออกดว้ย 

                                                           
34

 ASEAN - China Free Trade Agreement, 

http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Home/FTAbyCountry/tabid/53/ctl/detail/id/4/mid/480/usemastercontainer/true/Default.asp

x 
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5.3.2 ภาษีส าหรบัผูป้ระกอบการช่องทาง Cross Border E-Commerce 

ในกรณีของช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ัน เป็นช่องทางท่ีรฐับาลใหก้าร

สนับสนุน โดยเฉพาะเร่ืองภาษีการน าเขา้สินคา้
35
 การเสียภาษีของผูป้ระกอบการในช่องทางน้ี

จึงเป็นกรณีพิเศษต่างจากการน าเขา้สินคา้ทัว่ไป เน่ืองจากรฐับาลไดม้ีการออกกฎระเบียบพิเศษ

ส าหรบัโครงการน าร่องในเมืองต่างๆ ทั้งส้ิน 13 เมือง ไดแ้ก่ เซ่ียงไฮ ้เหอเฝย หงัโจว หนิงโป 

เจ้ิงโจว ฉงช่ิง เฉิงตู ซูโจว ตา้เหลียน ชิงเต่า กวางโจว เซินเจ้ิน และ เทียนจิน
36
 เพ่ือส่งเสริมการ

ขายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ซ่ึงภายใตก้ฎระเบียบดงักล่าว จะใหสิ้ทธิ

พิเศษทางภาษีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีน าเขา้และจ าหน่าย

สินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce โดยภายใตป้ระกาศเก่ียวกบันโยบายภาษี

น าเขา้ส าหรบัสินคา้น าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัภาษีการน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce มีดงัน้ี
37

  

(1) การจ  ากดัยอดซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  

ภายใตก้ฎระเบียบดังกล่าว ก าหนดใหผู้้บริโภคแต่ละรายสามารถรับสิทธิประโยชน์

ทางดา้นภาษีจากการซ้ือสินคา้ผ่านทางช่องทาง Cross Border E-Commerce ได ้แต่ยอดการ

ซ้ือสินคา้ในแต่ละครั้งจะตอ้งไม่เกิน 2,000 หยวน และใน 1 ปี ยอดการซ้ือสินคา้ผ่านทาง

ช่องทาง Cross Border E-Commerce จะตอ้งไมเ่กิน 20,000 หยวน เน่ืองจากวตัถุประสงคข์อง

การใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีในการน าเขา้สินคา้ผ่านช่องทางน้ี ก็เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้

คุณภาพจากต่างประเทศในราคาถูก แต่ถา้หากไม่มีการจ ากดัยอดการซ้ือสินคา้ อาจมีผูบ้ริโภค

บางกลุ่มใชเ้ป็นช่องทางในการซ้ือสินคา้เพ่ือน ามาจ าหน่ายต่อ ซ่ึงผิดจากวตัถุประสงคข์องการ

จดัตั้ง Cross Border E-Commerce 

                                                           
35

 国务院办公厅关于促进跨境电子商务 健康快速发展的指导意见  

(Guiding Opinions to Promote Healthy and Rapid Development of Cross-Border E-commerce) 

36国务院关于同意在天津等 12个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复(Official Reply of 

the State Council on Approving the Establishment of Cross-Border E-Commerce Comprehensive Pilot Zones in Tianjin and Other 

11  Cities)  (http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-01/15/content_10605.htm) ,  国务院关于同意设立中国

(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复 (Official Reply of the State Council on Approving the Establishment of 

the China (Hangzhou) Cross-Border E-Commerce Comprehensive Pilot Zone) (http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-

03/12/content_9522.htm) 

37《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》（财关税〔2016〕18号）(Notice on the 

Tax Policies on Cross-Border E-Commerce Retail Imports) 

 http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201603/t20160324_1922968.html และ跨境税率新政，对于

海外代购影响几何？ (How will New Cross-Border E-Commerce Tax Policy Impact on Overseas Shopping) 

(http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDE1OTY3NA==&mid=403938246&idx=1&sn=699ab2e3489872d875106fe84495

35d6&scene=1&srcid=0222YOE0%E2%80%A6) 
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(2) ภาษีน าเขา้ 

ส าหรบัภาษีน าเขา้น้ัน สินคา้ท่ีน าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce จะไม่

เสียภาษีน าเขา้ใดๆ เวน้แต่ สินคา้น้ันราคาเกินกว่ายอดการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีกฎระเบียบ

ก าหนด คือ 2,000 หยวนต่อการซ้ือสินคา้แต่ละครั้ง หรือ 20,000 หยวนต่อยอดการซ้ือสินคา้

รวมใน 1 ปี สินคา้น้ันจะถูกเก็บภาษีน าเขา้เช่นเดียวกบัการน าเขา้สินคา้แบบทัว่ไป 

(3) ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต  

สินคา้ท่ีน าเขา้และขายผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce จะต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต (ส าหรบัสินคา้บางประเภท) โดยคิดอตัรารอ้ยละ 70 ของ

อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินคา้น้ันๆ ท่ีบงัคบัใช ้และอตัรารอ้ยละ 70 ของภาษีสรรพสามิตของ

สินคา้น้ันๆ ท่ีบงัคบัใช ้(ส าหรบัสินคา้บางประเภท) เช่น ปัจจุบนัภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรบัสินคา้

ทัว่ไป อยู่ท่ีอัตรารอ้ยละ 17 สินคา้น าเขา้และจ าหน่ายผ่าน ช่องทาง Cross Border  

E-Commerce จะตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมในอตัรารอ้ยละ 11.9 (17% x 70% = 11.9%) 

(4) ฐานราคาสินคา้ที่น ามาใชใ้นการค านวณภาษี 

ฐานของราคาสินคา้ท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณภาษีส าหรบัสินคา้ท่ีน าเขา้และจ าหน่าย

ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ันจะแตกต่างจากการน าเขา้สินคา้แบบทัว่ไป โดย

คิดจาก  

ฐานราคาสินคา้ = ราคาสินคา้ปลีก + ค่าขนส่ง + ค่าประกนัภยั  

ตวัอย่างการค านวณภาษีของสินคา้ที่น าเขา้และจ าหน่ายผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce 

ชนิดสินคา้ ภาษี

น าเขา้ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี

สรรพสามิต 

รวมภาษี 

อาหาร และ ขนมขบ

เค้ียว 

0 11.9% - 11.9% 

เคร่ืองส าอาง 0 11.9% 21% 32.9% 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว 0 11.9% - 11.9% 

กระเป๋า รองเทา้ 0 11.9% - 11.9% 

ของใชใ้นบา้น 0 11.9% - 11.9% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 0 11.9% - 11.9% 
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5.4 กฎระเบียบดา้นมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ของจนี 

5.4.1 กฎระเบียบดา้นมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ของจีนส าหรับช่องทาง E-Commerce 

แบบทัว่ไป 

ส าหรับกฎระเบียบด้านมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ของจีนน้ัน โดยหลักแลว้มุ่งเน้น

ควบคุมดา้นมาตรฐานสินคา้ ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นหลกั ซ่ึงการด าเนินการเก่ียวกบั

มาตรฐานสินคา้น าเขา้น้ันใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนาน เช่น สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง ใชเ้วลาใน

การด าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานสินคา้เคร่ืองส าอางประมาณ 9-18 เดือน ทั้งน้ี 

กฎระเบียบและมาตรฐานการน าเขา้ของจีนมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ

ส่งออกสินคา้ไปยังจีนควรตอ้งตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานจีนหรือหน่วยงานไทยท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างสม า่เสมอ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นเมื่อสินคา้ถึงจีนได ้โดย

ขอ้ก าหนดมาตรการการน าเขา้ ตลอดจนมาตรฐานสินคา้น าเขา้ของหน่วยงานจีนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 

มาตรการ สินคา้ที่เก่ียวขอ้ง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

มาตรการเก่ียวกบับรรจุภัณฑ์

แ ละ หีบห่ อ ขอ งผ ลิตภัณฑ์

อาหารส าเร็จรูป 

อาหาร  ส านักงานควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกกักนัโรคแห่ง

ประเทศจีน (AQSIQ)  

www.aqsiq.gov.cn 

 กระทรวงพาณิชยจี์น (MOFCOM) 

www.mofcom.gov.cn 

ขอ้ก าหนดการจดัการติด

ฉลากอาหารน าเขา้และ

ส่งออก (โดยสินคา้ท่ีขายใน

ประเทศจีนน้ันจะตอ้งติด

ฉลากหรือมีเอกสารก ากบัเป็น

ภาษาจีน ซ่ึงฉลากอาจจะมี

ภาษาต่างประเทศได ้แต่

ตวัอกัษรในภาษาจีนจะตอ้ง

ขนาดใหญ่กวา่ โดยมี

กฎระเบียบก าหนด

อาหาร Pre-packaged food 

ยา เคร่ืองส าอาง 

 ส านักงานควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกกักนัโรคแห่ง

ประเทศจีน (AQSIQ)  

www.aqsiq.gov.cn 
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มาตรการ สินคา้ที่เก่ียวขอ้ง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดของฉลาก) 

มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ และ

เคร่ืองส าอาง (ในประเทศจีน

จะเรียกสั้นๆ ว่าเคร่ืองหมาย

หมวกฟ้า) 

เคร่ืองส าอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์

รกัษาผิว  

 State Food and Drug 

Administration (SFDA) 

www.sfda.gov.cn 

มาตรการความปลอดภัยดา้น

อาหาร 

เคร่ืองด่ืม นม อาหารเด็ก 

อาหารบ ารุงร่างกาย อาหาร

รมค วัน  เ ค ร่ื อ ง ป รุ ง แ ต่ ง

อาหาร น ้ ามันส าหรับปรุง

อาหาร อาหารกระป๋อง ถัว่ 

สุรา ธญัญาหาร เน้ือสตัว ์ผัก 

ผลไม ้เห็ด 

 State Administration for Industry 

and Commerce (SAIC) 

www.saic.gov.cn  

 ส านักงานควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกกักนัโรคแห่ง

ประเทศจีน (AQSIQ) 

 www.aqsiq.gov.cn 

ขอ้ก าหนดการรับรองความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยของ

คน สตัว ์ส่ิงแวดลอ้ม และการ

อ นุ รั ก ษ์ ธ ร ร ม ช า ติ  ด้ ว ย

เคร่ืองหมาย CCC (3C) 

ครอบคลุมสินคา้จ านวน 

159 รายการ โดยแบ่งเป็น 

23 ประเภทหลกัๆ เช่น 

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั

อุตสาหกรรมไฟฟ้า การ

ส่ือสารโทรคมนาคม อุปกรณ์

ดบัเพลิง 

อุปกรณป้์องกนัความ

ปลอดภยั 

รถยนต ์วสัดุก่อสรา้ง 

ผลิตภณัฑย์างพารา 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

กระจกนิรภยั เคร่ืองดนตรี 

ของเล่น/เกม อุปกรณท์าง

การแพทย ์

 China Quality Certification Center 

(CQC) www.cqc.com.cn 

 China Certification Center for 

Electromagnetic Compatibility 

(CEMC) www.cemc.org.cn 

มาตรการสุขอนามยัพืช 

 

ผกัและผลไม ้  ส านักงานควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกกักนัโรคแห่ง
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มาตรการ สินคา้ที่เก่ียวขอ้ง หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

ประเทศจีน (AQSIQ)  

www.aqsiq.gov.cn 

มาตรการสุขอนามยัสตัวน์ ้า 

 

ผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า และอาหาร

ทะเลสดและแช่แข็ง 

 ส านักงานควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกกักนัโรคแห่ง

ประเทศจีน (AQSIQ)  

www.aqsiq.gov.cn  

 กรมประมงจีน www.agri.gov.cn 

การก าหนดปริมาณสารพิษ

ต ก ค้ า ง สู ง สุ ด  (Maximum 

Residue Limit: MRLs) 

อาหาร  กระทรวงสาธารณสุขจีน 

(MOH)  www.moh.gov.cn 

 Standardization Administration of 

China (SAC) www.sac.gov.cn 

 

5.4.2 กฎระเบียบดา้นมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ของจีนส าหรบัช่องทาง  Cross Border  

E-Commerce 

ส าหรบัการน าเขา้สินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ันรฐับาลไดม้ีการ

ก าหนดประเภทสินคา้ท่ีสามารถน าเขา้ผ่านช่องทางน้ีได ้รวมทั้งไดผ่้อนผันเก่ียวกบัมาตรฐาน

การน าเขา้สินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ส าหรบัสินคา้บางประเภท โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

5.4.2.1 ประเภทของสินคา้ที่สามารถน าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border  

E-Commerce 

ส าหรบัสินคา้ท่ีสามารถน าเขา้ผ่านทางช่องทาง Cross Border E-Commerce 

น้ัน รฐับาลไดม้ีการประกาศบัญชีพิกดัภาษีสินคา้น าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border  

E-Commerce จ านวนทั้งส้ิน 2 บญัชี โดยบญัชีแรกประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 

2016  (บญัชีท่ี 1) ไดก้ าหนดอตัราภาษีส าหรบัสินคา้น าเขา้จ านวน 1,142 รายการ
38
 

และบญัชีท่ี 2 ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 2016 (บญัชีท่ี 2) ไดก้ าหนด

                                                           
38《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》（财关税〔2016〕18号）(Notice on the 

Tax Policies on Cross-Border E-Commerce Retail Imports) 

http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201603/t20160324_1922968.html 
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อตัราภาษีส าหรบัสินคา้น าเขา้จ านวน 151 รายการ 
39
 เพ่ือก าหนดพิกดัภาษีของสินคา้

ท่ีน าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ซ่ึงแมว้่ากฎระเบียบภายใตบ้ญัชี

ดงักล่าว จะไม่ไดก้ล่าวโดยตรงว่าเฉพาะสินคา้ท่ีน าเขา้ไดผ่้านช่องทาง Cross Border  

E-Commerce น้ันจะน าเขา้ได้เฉพาะรายการสินคา้ท่ีปรากฏอยู่ในบัญชี แต่ในทาง

ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐน้ันถือว่าบัญชีดังกล่าวเป็นตัวก าหนดรายการสินคา้ท่ี

สามารถน าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ได้
40
   

5.4.2.2 มาตรฐานการน าเข้าสินคา้ผ่านช่องทาง Cross Border  

E-Commerce 

ในส่วนของการด าเนินการเก่ียวกับมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ผ่านช่องทาง 

Cross Border E-Commerce น้ัน ก่อนวนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 2016 สินคา้ทุกชนิดท่ี

น าเขา้ผ่านช่องทาง  Cross Border E-Commerce ไดร้บัการผ่อนผันไม่ตอ้งด าเนินการ

ขอใบรบัรองมาตรฐานหรือข้ึนทะเบียนสินคา้กบัหน่วยงานในประเทศจีน แต่รฐับาลไดม้ี

การเปล่ียนกฎระเบียบในเร่ืองดงักล่าวใหม ่ก าหนดใหห้ลงัวนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 2016  

สินคา้ทุกชนิดท่ีน าเขา้ผ่านช่องทางน้ีจะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งเช่นเดียวกับการน า

สินคา้เขา้แบบทัว่ไป
41
 แต่อย่างไรก็ดี หลังจากท่ีได้มีการออกกฎระเบียบดังกล่าว 

เน่ืองจากการด าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานสินคา้ หรือการขึ้ นทะเบียนสินคา้มี

กระบวนการด าเนินการท่ียุ่งยากและใชร้ะยะเวลานาน รฐับาลจึงออกกฎระเบียบผ่อน

ผันส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งด าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานหรือขึ้ นทะเบียนสินคา้ เช่น 

สินคา้ประเภทนมผงเด็ก สินคา้ประเภทอาหารเสริม สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง โดย 

รฐับาลไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาผ่อนผันใหผู้ป้ระกอบการด าเนินการเร่ืองดังกล่าวให้

เรียบรอ้ยภายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
42
  

                                                           
39《财政部等 11个部门关于公布跨境电子商务零售进口商品清单的公告（2016年第 40

号）》 (Additional Cross Border Ecommerce Retail List of Imported Goods ) 

http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146290/n4388791/c4728914/content.html 
40

 Keeping up with China’s changing rules for cross border ecommerce 

(http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/chinachangingrulescrossborderecommercetrade2016051) 
41

 Keeping Up with China’s Changing Rules for Cross Border ECommerce 

(http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/chinachangingrulescrossborderecommercetrade20160510) และ New Rules 

on Cross-Border E-Commerce Retail Imports  (http://www.s-ge.com/sites/default/files/censhare_files/business-hub-china-

new-rules-cross-border-e-commerce-retail-imports.pdf)  

42
 《海关总署办公厅关 于执行跨境电子商务零售进口新的监管要求有关事宜的通知》

Customs Office Notification on the Enforcement of New Requirement of Cross Border E-Commerce Retails Import 
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5.5 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 เน่ืองจากการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสไ์ดเ้พ่ิมปริมาณขึ้ นอย่างมาก ดงัน้ัน 

การคุม้ครองผู้บริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองส าคัญ จีนไดม้ีการแกไ้ขกฎหมาย

คุม้ครองผูบ้ริโภคในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 ใหค้รอบคลุมถึงการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์ซ่ึงคดีฟ้องรอ้งเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสก็์มีจ านวนเพ่ิมขึ้ น

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภค โดยในปี ค.ศ. 2014 คดีฟ้องรอ้งเก่ียวกบัการขาย

สินคา้ออนไลน์มีจ านวนมากถึง 78,000 ค าฟ้อง เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 356.6
43
 ซ่ึงขอ้

กฎหมายท่ีส าคญัเก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นควรรูม้ี

ดงัน้ี 

5.5.1 สิทธิของผูบ้ริโภคในการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ 

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคฉบบัใหม่ใหสิ้ทธิผูบ้ริโภคมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนหรือคืน

สินคา้ภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีระบุไวใ้นใบเสร็จ โดยไมต่อ้งมีเหตุผลในการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ 

และผูข้ายจะตอ้งเปล่ียนสินคา้ หรือคืนเงินใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเต็มจ านวนภายใน 7 วนันับแต่ไดร้ับ

สินคา้คืน อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการป้องกันผูบ้ริโภคใชช้่องทางดังกล่าวในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 

กฎหมายไดก้ าหนดกรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้โดยใชสิ้ทธิภายใตก้ฎหมาย

ดงักล่าวได ้ในกรณีเป็นสินคา้ดงัต่อไปน้ี 

 สินคา้ท่ีสัง่ผลิตโดยเฉพาะ 

 ของสดหรือของท่ีอาจเน่าเสียได ้

 สินคา้ดิจิทลัจากการดาวโหลดออนไลน์ หรือ สินคา้ท่ีเก่ียวกบัเพลงหรือภาพยนตร ์

 หนังสือพิมพ ์หรือ วารสาร44
 

5.5.2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ที่ผูป้ระกอบการตอ้งจดัเตรียมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคก าหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ออนไลน์จะตอ้งระบุท่ี

อยู่ของผู้ขายระบุใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือท าใหลู้กค้าสามารถติดต่อได้ในกรณีท่ีพบสินคา้ปลอม 

                                                           
43

 หนังสือพิมพ ์China Daily ฉบบัวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2015 (http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2015-

11/03/content_22353064.htm) 

44
 กฎหมายคุม้ครองสิทธิและผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค (中华人民共和国消费者权益保护法) ขอ้ 25 
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นอกจากน้ีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และ/หรือ บริการท่ีผูป้ระกอบการขายสินคา้ออนไลน์จดัเตรียม

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคน้ัน จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีถูกตอ้งและครบถว้น
45

 

5.5.3 สิทธิของผูบ้ริโภคในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคจากการซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเรียก

ค่าเสียหายจากผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ไดโ้ดยตรง ซ่ึงความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการหลอกลวง 

ผูบ้ริโภคมีสิทธิเรียกเงินคืนไดใ้นจ านวนสามเท่าของราคาค่าสินคา้หรือบริการ รวมทั้งค่าปรบั

อีก 500 หยวน นอกจากน้ีในกรณีท่ีสินคา้บกพร่องและก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ร่างกาย หรือถึงแก่

ชีวิต ผูป้ระกอบการจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและค่าเสียหายทางจิตใจท่ีเกิดขึ้ น 

นอกจากน้ีศาลอาจสัง่ผู ้ประกอบการท่ีก่อความเสียหายให้ช าระเสียค่าเสียหายเชิงลงโทษ 

(punitive damages) ในอตัราสูงสุดเท่ากบัสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
46

 

 

สรุป 

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการไม่ควรมองขา้ม เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี

จะต้องเข ้ามาเก่ียวข้องอย่างแน่นอนหากผู้ประกอบการต้องการท่ีจะประ กอบกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน เร่ิมตั้งแต่การเลือกรูปแบบของการจดัตั้งบริษัท การด าเนินการจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงการด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอนัดับตน้ๆ ท่ี

ผูป้ระกอบการควรด าเนินการหากมีแผนการท่ีจะเขา้ตลาดจีน เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นโดยถูก

บุคคลอ่ืนลักลอบน าเคร่ืองหมายการคา้ของผู้ประกอบการไปจดทะเบียนก่อนท่ีผู้ประกอบการจะ

ด าเนินการจดทะเบียนในประเทศจีนและท าใหผู้ป้ระกอบการไมส่ามารถใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนใน

การท าตลาดจีนได ้นอกจากน้ีผู้ประกอบการก็ควรศึกษาระบบภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะเป็น

ประโยชน์ในการคิดค านวณตน้ทุนรวมถึงตั้งราคาสินคา้ การด าเนินการเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้น าเขา้ก็

เป็นเ ง่ือนไขส าคัญอย่างหน่ึงในการน าสินค้าเข ้ามาขายในประเทศจีน แต่อย่างไรก็ดีส าหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทในต่างประเทศอาจใชป้ระโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมการคา้

ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce ท่ีรฐับาลจีนไดส้รา้งระบบพิเศษในการจดัเก็บภาษี และ ผ่อน

ปรนมาตรฐานการน าสินคา้เขา้ประเทศจีน ซ่ึงจะช่วยใหผู้้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ต่างประเทศสามารถเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นไดร้วดเร็วยิ่งขึ้ น 

  

                                                           
45

 กฎหมายคุม้ครองสิทธิและผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค ขอ้ 28 
46

 กฎหมายคุม้ครองสิทธิและผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค ขอ้ 55 
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-หนา้น้ีเวน้ว่างไวโ้ดยเจตนา- 
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บทที่ 6 กลยุทธก์ารท าตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจ์นี 

6.1 ขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ส าหรบัการเขา้สู่ตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์นี 

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นน้ัน มีขอ้แนะน าเบ้ืองตน้

หลกัๆ ท่ีควรพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 ช่องทางการเขา้สู่ตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์นี 

ดงัท่ีกล่าวไปก่อนหนา้แลว้ว่า ช่องทางการเขา้สู่ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นสามารถ

แบ่งได ้2 ช่องทางหลกัๆ ไดแ้ก่ ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป และ ช่องทาง Cross Border  

E-Commerce ซ่ึงทั้งสองช่องทางน้ันก็มีวิธีการ ลกัษณะ รูปแบบ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

แตกต่างกนัไป ส าหรับผูป้ระกอบการไทยท่ีตอ้งการเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จีนน้ัน 

การเร่ิมตน้จากช่องทาง Cross Border E-Commerce อาจเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า เน่ืองจากเป็น

ช่องทางท่ีรฐับาลจีนเปิดข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการต่างชาติในหลายๆ ดา้น 

ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนผันเง่ือนไขการตรวจสอบมาตรฐานสินคา้น าเขา้ ท าใหล้ดระยะเวลาการ

ด าเนินการและสามารถน าสินคา้เขา้สู่ตลาดไดร้วดเร็วขึ้ น รวมทั้งมีระบบภาษีแบบพิเศษท่ี

แตกต่างจากการน าเขา้สินคา้แบบทัว่ไปท่ีช่วยลดตน้ทุนในการน าเขา้สินคา้ และ นอกจากน้ี

ผูป้ระกอบการก็สามารถใชป้ระโยชน์จากระบบคลงัสินคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse) ใน

การขนส่งสินคา้ได ้

6.1.2 รูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

ในส่วนรูปแบบธุรกิจส าหรบัการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น ไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบ B2C หรือรูปแบบ B2B2C น้ัน ต่างมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป ผูป้ระกอบการ

อาจพิจารณาเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสินคา้และความถนัดของผูป้ระกอบการ นอกจากน้ี 

หากผูป้ระกอบการยงัไมม่ีความพรอ้มในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นดว้ยตนเอง 

ผูป้ระกอบการอาจจะพิจารณาหาคู่คา้ชาวจีนมาร่วมทุนกนัด าเนินการ หรือพิจารณาใชบ้ริการ

ของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ (Third Partner หรือเรียกสั้นๆ ว่า TP Company) ซ่ึงเป็น

บริษัทท่ีมีความช านาญในการใหบ้ริการเก่ียวกบัการด าเนินกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นบน

แพลตฟอรม์ต่างๆ ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรบัผูป้ระกอบการ 
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6.1.2.1 บุคลากรและทีมงาน 

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการจะเลือกบริหารจดัการธุรกิจเองทั้งหมด บุคลากร 

และทีมงานถือเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินการ ซ่ึงทีมงานในการด าเนินการธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน้ั์น ประกอบดว้ยทีมงาน ดงัต่อไปน้ี 

 ทีมด าเนินการ 

 ทีมบริการก่อนการขาย 

 ทีมบริการลกูคา้หลงัการขาย 

 ทีมออกแบบ 

 ทีมคลงัสินคา้  

 ทีมบญัชี 

 ทีมบริหารจดัการองคก์ร 

6.1.2.2   บริการด าเนินการธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสผ่์านบริษทัรบับริหารรา้นคา้

ออนไลน ์(Third Partner Company:电商代运营服务商) 

หากผู้ประกอบการท่ีต้องการเปิดรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีน แต่ขาดความ

ช านาญหรือขาดบุคลากรในการด าเนินการ ในประเทศจีนมีบริษัทรับบริหารรา้นค้า

ออนไลน์ท่ีใหบ้ริการด าเนินการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสผ่์านแพลตฟอรม์ต่างๆ หรือท่ี

ในประเทศจีนเรียกว่า Third Partner Company หรือเรียกสั้นๆ ว่า TP Company โดยบริการ

ของบริษัทรับบริหารรา้นคา้ออนไลน์มีการใหบ้ริการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเร่ิมเปิด

รา้นคา้ออนไลน์ ไปจนถึงการด าเนินการการขายสินคา้ การจดัส่งสินคา้ การฝึกอบรม ซ่ึง

บริษัทรับบริหารรา้นคา้ออนไลน์เหล่าน้ีโดยส่วนมากจะเป็น strategic partner กับผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอร์มต่างๆ ซ่ึงมีความช านาญในการขายสินคา้ออนไลน์ เช่น บริษัท 

Jingpaidang.com จ ากดั (京拍档) (http://jingpaidang.com/),  บริษัท Bay Line 

จ ากดั (北联伟业电子商务有限公司) (http://www.beilianec.com/)  

(1) บริการของบริษทัรบับริหารรา้นคา้ออนไลน ์

บริการโดยทัว่ไปของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์มีดงัน้ี 

1. บริการใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 บริการใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบั Cross Border E-Commerce 
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 บริการใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

 บริการใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัการขนส่งระหวา่งประเทศ และการขนส่งในประเทศ

จีน 

2. บริการวางโครงข่ายเก่ียวกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Network 

Layout) 

 บริการวางโครงสรา้งการด าเนินการของแพลตฟอรม์ต่างๆ 

 บริการวางโครงสรา้งการขนส่งสินคา้ของแพลตฟอรม์ต่างๆ 

3. บริการดา้นการตลาด 

 บริการจดักลยุทธ์การโปรโมทสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digial branding 

promotion strategy) 

 Creative Production 

 Media Plan 

 Content Marketing 

 บริการท าตลาดบนโลกออนไลน์ (Online Marketing) 

4. บริการการด าเนินการรา้นคา้ออนไลน์ 

 Online positioning 

 บริการวางแผนการตลาด (Market planning) 

 Visual planning 

 บริการวางแผนผลิตภณัฑ ์(Product planning) 

 Platform resource integration 

 บริการบริหารรา้นคา้ (Daily Operation) 

 บริการพฒันาธุรกิจ (Business development) 

5. บริการวิเคราะหข์อ้มลู 

 บริการเก็บขอ้มลูแบบออฟไลน์ (Offline data collection) 

 บริการเก็บขอ้มลูแบบออนไลน์ (Online data collection) 

 บริการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัตลาด (Industry data analysis) 

 บริการวิเคราะหค์ู่แขง่ทางการคา้ (Competitor analysis) 

6. บริการดา้นการบริหารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM Management) 

 Customer loyalty 

 บริการวางโครงสรา้งฐานขอ้มลู (Database construction) 
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 บริการวางโครงสรา้งบริหารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM model) 

 บริการดา้นการตลาดสมาชิก (Membership marketing) 

 บริการดา้นการบริหารสมาชิก (Membership management) 

7. บริการลกูคา้ 

 บริการก่อนการขาย 

 บริการลกูคา้ 

 บริการตรวจสอบสภาพสินคา้ (QC inspection) 

 บริการติดตามค าสัง่ซ้ือ (Order retrack) 

 บริการฝึกอบรมพนักงานส าหรบับริการลกูคา้ (Client training) 

 บริการบริหารจดัการลกูคา้ (Client management) 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 

โดยปกติการใชบ้ริการบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ ผูป้ระกอบการจะตอ้งเสีย

ธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย ดงัน้ี 

 ค่าบริการรายเดือน ประมาณ 20,000 – 120,000 หยวนต่อเดือน แลว้แต่

ขนาดของรา้นคา้และขอบเขตของการบริการ เช่น การถ่ายรูปสินค้า การ

ใหบ้ริการ call center เป็นตน้ 

 ส่วนแบ่งจากยอดขายในอตัรารอ้ยละ 2-8 แลว้แต่ชนิดของสินคา้ 

 ค่าโฆษณา 

(3) ตวัอยา่งบริษทัไทยที่ใชบ้ริการบริษทัรบับริหารรา้นคา้ออนไลน ์

ตวัอยา่งของบริษัทไทยท่ีใชบ้ริการของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ เช่น บริษัท 

คิง เพาเวอร ์จ ากดั ซ่ึงไดเ้ปิดด าเนินการบนแพลตฟอรม์ของ Tmall Global ในปี ค.ศ. 2014 

โดย คิง เพาเวอร ์ได้ให ้บริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีนเป็นผูดู้แลในการ

ด าเนินการต่างๆ ของรา้นคา้ออนไลน์ รวมถึงช่วยวางแผนระบบการขนส่ง การผ่านศุลกากร 

และระบบไอที
47

 

                                                           
47

 Bay Line 
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6.1.3 การเลือกแพลตฟอรม์ส าหรบัเปิดรา้นคา้ออนไลน ์

เน่ืองจากแพลตฟอรม์ส าหรบัการเปิดรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีนมีจ านวนนับไม่ถว้น 

นอกจากน้ีส าหรบัแพลตฟอรม์บางแพลตฟอร์มน้ัน จะมีจุดเด่นในการขายสินคา้บางประเภท

โดยเฉพาะ ซ่ึงถา้หากสินคา้ท่ีเป็นจุดเด่นของแพลตฟอรม์น้ันๆ เป็นประเภทเดียวกนักบัสินคา้

ของผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาเลือกเขา้ร่วมขายสินคา้บนแพลตฟอรม์น้ันๆ เช่น 

กรณีของ VIP.com หรือ Jumei.com ท่ีมีจุดเด่นในการขายสินคา้เก่ียวกับเคร่ืองส าอางและ

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว หากผูป้ระกอบการมีสินคา้ประเภทดังกล่าว ก็อาจพิจารณาขายสินคา้บน

แพลตฟอรม์ดงักล่าวได ้ 

 

6.2 กลยุทธก์ารท าตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์นี 

หลงัจากผูป้ระกอบการพิจารณาตามขอ้แนะน าเบ้ืองตน้แลว้ ประเด็นศึกษาต่อมาคือกลยุทธก์าร

ท าการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน เน่ืองจากผู้บริโภคชาวจีน มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเฉพาะตัว

แตกต่างจากผูบ้ริโภคชาวไทยในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการซ้ือขายสินคา้ผ่านทางรา้นคา้

ออนไลน์ซ่ึงเป็นช่องทางการซ้ือขายสินคา้ท่ีมีลักษณะพิเศษต่างจากการขายสินคา้แบบเดิม ดังน้ัน 

ผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาลกัษณะของตลาด ผูบ้ริโภค รวมทั้งการบริการ

ต่างๆ ก่อนท่ีผู้ประกอบการจะเข ้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จีน และเมื่อเข ้าสู่ตลาดแล้ว

ผูป้ระกอบการยงัจ าเป็นตอ้งศึกษาวิธีการท าการตลาดและการบริการต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
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สูงสุดในการด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ซ่ึงในส่วนน้ีไดจ้ัดเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้

เก่ียวกบักลยุทธก์ารท าตลาดในประเทศจีนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ  

6.2.1 ภาษาจนี 

ภาษาจีนถือเป็นปัจจัยและกลยุทธ์แรกส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้สู่ตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์น เน่ืองจากหากผูป้ระกอบการตอ้งการเขา้ถึงผูบ้ริโภคชาวจีน การด าเนินการ

ทุกอย่างเก่ียวกบัการขายก็จะตอ้งใชภ้าษาจีนเป็นหลกัในการส่ือสารกับผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็น

การโฆษณา การน าเสนอและบรรยายรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ หรือบริการต่างๆ  

ตวัอย่างการแนะน าสินคา้ไทยบนรา้นคา้ออนไลนใ์นจีน 
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6.2.2 กลุ่มสินคา้ที่จะเขา้ตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

เน่ืองจากสินคา้ท่ีขายผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน้ั์นเป็นสินคา้ท่ีขายแก่ผูบ้ริโภค

โดยตรง ดงัน้ัน กลุ่มสินคา้ท่ีเหมาะแก่การเขา้ตลาดควรเป็นสินคา้ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ได ้รวมทั้งควรเป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัสินคา้ในประเทศจีนได ้ไม่ว่าจะ

เป็นดา้นราคา รวมถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั ซ่ึงสินคา้ท่ีชาวจีนส่วนมากจะมองหาจากสินคา้ท่ี

เขา้มาจากต่างประเทศมกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 เป็นสินคา้แบรนดท่ี์มีช่ือเสียงมายาวนานในต่างประเทศ 

 เป็นสินค้าจากต่างประเทศท่ีสามารถทดแทนสินค้าในจีนท่ีไม่ได้รับความไว ้วางใจ 

โดยเฉพาะสินคา้ส าหรบัแมแ่ละเด็ก และผูสู้งอายุ  

 เป็นสินคา้อยู่ในกลุ่มสินคา้ขายดีผ่านช่องทาง พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น สินคา้เก่ียวกบั

สุขภาพ สินคา้เก่ียวกบัความงาม  

 เป็นสินคา้ท่ีมีองคป์ระกอบหรือส่วนผสมจากวตัถุดิบท่ีหาไดเ้ฉพาะจากประเทศน้ันๆ เช่น 

ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรไทย ทุเรียน มะพรา้วน ้าหอม หมอนยางพารา  

 

สินคา้ไทยท่ีน่าจะมีศักยภาพในการแข่งขันกับสินคา้ในประเทศจีนได ้เช่น ขา้วไทย 

ผลไมอ้บแหง้ สินคา้เก่ียวกับสุขภาพหรือสมุนไพรไทย สินคา้เก่ียวกับสปา หรือของใชท่ี้มี

เอกลกัษณค์วามเป็นไทย สินคา้ดีไซน์จ าพวกเส้ือผา้ กระเป๋า เป็นตน้ 

6.2.3 การท าการตลาด  

เน่ืองจากรา้นคา้ออนไลน์ในจีนน้ันมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงจ านวนรา้นคา้ออนไลน์

ในแต่ละแพลตฟอรม์น้ันมีจ านวนนับไม่ถว้น บางแพลตฟอรม์มีมากถึงหลกัแสน หรือหลกัลา้น 

การท าการตลาดจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณา ส่ิงส าคญัคือผูป้ระกอบการ

จะตอ้งหาวิธีการในการดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้สู่หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของตน แต่การท าการตลาด

แบบวิธีเดิมๆ ท่ีใชก้บัการขายสินคา้ตามรา้นคา้ออฟไลน์ทัว่ไป เช่น การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ 

หรือหนังสือพิมพ์ อาจใชไ้ม่ไดผ้ลดีกบัการขายสินคา้ผ่านช่องทางรา้นคา้ออนไลน์ ส่ิงส าคญัท่ี

ผูป้ระกอบการควรพิจารณาคือ การสรา้ง Traffic  เขา้สู่หนา้รา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ 

(1) ค านิยามของ Traffic  

Traffic บนโลกการขายสินคา้ออนไลน์ เปรียบเสมือนกบัสถานท่ีตั้งของรา้นคา้ท่ีขายของ

บนโลกออฟไลน์ ซ่ึงโดยทัว่ไป หากเราจะเปิดรา้นคา้รา้นหน่ึงบนโลกออฟไลน์ เราก็ตอ้งการจะ
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ใหร้า้นคา้ของเราไปตั้งอยู่ในสถานท่ีๆ ดีท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคจ านวนมากได ้การขายสินคา้

บนโลกออนไลน์ก็เช่นกนั หากรา้นคา้ของเราไปปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ีของหน้าเว็บไซต์ท่ีมีคนเห็น

มาก ก็ยิ่งเพ่ิมโอกาสใหร้า้นคา้ของเราเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากเช่นกนั ดงัน้ัน การสรา้ง Traffic  จึง

ถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งต่อการท าธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพราะเม่ือมีช่องทางท่ีผูบ้ริโภคเขา้สู่

หนา้รา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการมาก ก็จะช่วยสรา้งโอกาสท่ีรา้นคา้ของผูป้ระกอบการจะ

เป็นท่ีรูจ้กัในหมูผู่บ้ริโภคมากขึ้ น รวมทั้งยงัช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินคา้และบริการต่างๆ อีก

ดว้ย 

(2) การสรา้ง Traffic  

การสรา้ง Traffic ใหก้ับหน้ารา้นออนไลน์น้ันมีหลากหลายวิธี โดยแต่ละวิธีมีความ

เหมาะสมในการน ามาใชก้ับรา้นคา้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัไป วิธีการสรา้ง Traffic หลกัๆ ของ

รา้นคา้ออนไลน์มี ดงัน้ี 

 Keyword: เป็นเคร่ืองมือการสรา้ง Traffic วิธีหน่ึงท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้สู่หน้า

รา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการได ้โดยพฤติกรรมปกติของผูบ้ริโภคจีนน้ัน หากผูบ้ริโภค

ตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงผ่านช่องทางออนไลน์ ผูบ้ริโภคก็จะไปคน้หาสินคา้น้ัน

จากชื่อของสินคา้ หรือค าท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้น้ันๆ ในแพลตฟอรม์ต่างๆ หากเราท า

ใหผ้ลลพัธก์ารคน้หาของแพลตฟอรม์ต่างๆ แสดงหน้าสินคา้ของเราในอนัดบัท่ีดีท่ีสุด ก็จะ

ท าใหโ้อกาสท่ีผูบ้ริโภคเขา้สู่หน้ารา้นคา้ และ รูจ้ักสินคา้ของเรามีมากขึ้ น เน่ืองจากโดย

พฤติกรรมพ้ืนฐานของคนทัว่ไปในการคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการจากการใช ้Keyword คน้หาน้ัน 

คนเรามกัจะเลือกคลิกเขา้ไปดูลิงคข์องผลลพัธท่ี์ปรากฏในอนัดับตน้ๆ ก่อน ซ่ึงวิธีการท่ีจะ

ท าใหสิ้นคา้ของเราปรากฏอยู่บนหน้าผลลพัธ์การคน้หาของแพลตฟอรม์ต่างๆ ในอนัดับ

ตน้ๆ ก็คือการซ้ือ Keyword โดยวิธีน้ีใชห้ลักการเดียวกันกับหลัก Search Engine 

Marketing (SEM) และนอกจากหลกัการ SEM จะสามารถใชก้บัการสรา้ง Traffic ของ

รา้นคา้ออนไลน์แลว้ ผูป้ระกอบการสามารถน าหลกั SEM น้ี มาใชใ้นการสรา้งแบรนดข์อง

ผูป้ระกอบการ ส าหรบัการคน้หาแบรนดห์รือสินคา้ของผูป้ระกอบการบน Search Engine 

ต่างๆ ได ้
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ตวัอย่างหนา้เว็บไซตส์  าหรบัการคา้หาสินคา้ของ www.taobao.com 

 

 

 การซ้ือโฆษณา: ปัจจุบันผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มมีการบริการโฆษณาสินคา้เพ่ือให้

ผูป้ระกอบการสามารถซ้ือบริการเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม Traffic ใหแ้ก่รา้นคา้ออนไลน์ของ

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงเมื่อผูป้ระกอบการซ้ือบริการดังกล่าว หากผูบ้ริโภคคน้หาสินคา้ท่ีอยู่ใน

ประเภทเดียวกนักบัสินคา้ของผูป้ระกอบการ ก็จะปรากฏสินคา้ของผูป้ระกอบการในหน้า

ผลลพัธก์ารคน้หา ท าใหสิ้นคา้ของผูป้ระกอบการเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึ้ น  
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ตวัอย่างการโฆษณาสินคา้ของ www.taobao.com ที่ปรากฏในหนา้ผลลพัธก์ารคน้หาสินคา้ 

(โฆษณาจะปรากฏทางดา้นขวาของหนา้ผลลพัธก์ารคน้หาสินคา้) 

 

 

 

 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมของรา้นคา้ออนไลน์: ในเทศกาลส าคญัต่างๆ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์

มกัจะจดักิจกรรมโปรโมชัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยโปรโมท

รา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการได ้โดยเฉพาะในกรณีของรา้นคา้ออนไลน์ท่ีเพ่ิงเปิดใหม ่
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การเข ้าร่วมกิจกรรมโปรโมชัน่เป็นวิ ธีหน่ึง ท่ีจะช่วยท าการตลาดให้แก่ สินค้าของ

ผูป้ระกอบการได ้ซ่ึงเทศกาลส าคญัส าหรบัรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีนมีดงัน้ี  

 

วนัที่ เทศกาล 

มกราคม หรือ กุมภาพนัธ ์(ข้ึนกบัปีปฏิทินจีน) เทศกาลตรุษจีน 

14 กุมภาพนัธ ์ วนัวาเลนไทน์ 

8 มีนาคม International Woman Day 

18 มิถุนายน 6.18 วนัฉลองครบรอบปีของ JD.com  

8 สิงหาคม International Day ของ Tmall และ Taobao 

18 สิงหาคม 8.18 วนัฉลองครบรอบปีของ suning.com 

กนัยายน หรือ ตุลาคม (ข้ึนกบัปีปฏิทินจีน) เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์

11 พฤศจิกายน 11.11 (Double 11 Day) วนัคนโสด 

12 ธนัวาคม 12.12 (Double 12 Day) 

25 ธนัวาคม วนัคริสตม์าส 

 

 การน าสินคา้ไปวางขายบนแพลตฟอรม์ท่ีขายสินคา้ลดราคา: เน่ืองจากแพลตฟอรม์ส าหรบั

การขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบหน่ึง ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะคือแพลตฟอร์มท่ีขายเฉพาะสินคา้ลดราคา เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคใหเ้ขา้สู่

แพลตฟอร์ม ดังน้ัน ผูป้ระกอบการหลายรายจึงน าสินคา้บางรายการไปวางขายบนหน้า

รา้นออนไลน์ของแพลตฟอรม์ขายสินคา้ลดราคา ซ่ึงหน้าเว็บไซต์ของแพลตฟอรม์เหล่าน้ีก็

จะลิงคไ์ปยงัแพลตฟอรม์หลกัอ่ืนๆ ท าใหช้่วยเพ่ิมช่องทางในการสรา้ง Traffic มายงั หน้า

รา้นคา้ออนไลน์บนแพลตฟอรม์หลกัอ่ืนๆ เช่น Taobao.com Tmall.com หรือ JD.com  โดย

แพลตฟอรม์ท่ีใหบ้ริการในรูปแบบน้ีเช่น Fanli.com (返利网) 

 โซเชียลเน็ตเวิรค์และแชทแอพพลิเคชัน่: โซเชียลเน็ตเวิรค์และแชทแอพพลิเคชัน่ก็เป็นอีก

ช่องทางหน่ึงส าหรบัการเพ่ิม Traffic ใหแ้ก่รา้นคา้ออนไลน์ อย่างไรก็ดี โซเชียลเน็ตเวิรค์

และแชทแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นประเทศจีนน้ันค่อนขา้งต่างจากประเทศไทย 

โซเชียลเน็ตเวิรค์และแชทแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศจีนไดแ้ก่ WeiBo (微博) 

และ WeChat (微信) เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการสามารถเพ่ิม Traffic ใหแ้ก่รา้นคา้

ออนไลน์ โดยการสรา้งบญัชีผูใ้ชท้างการ (Official Account) บน WeiBo หรือ WeChat เพ่ือ
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ใชส่ื้อสารกบัผูบ้ริโภคโดยตรงและสามารถเพ่ิม Traffic โดยใชช้่องทางเหล่าน้ีในการสรา้ง

ลิงคไ์ปสู่หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการบางรายก็จะใช้

บญัชีผูใ้ชท้างการของดารา หรือคนท่ีมีช่ือเสียงช่วยในการโปรโมทสินคา้เพ่ือสรา้งลิงคไ์ปสู่

หนา้รา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ดี การท าการตลาดผ่านช่องทางน้ีจะตอ้ง

ท าใหแ้บรนดข์องผูป้ระกอบการผ่านสายตาผูบ้ริโภคอย่างสม า่เสมอถึงจะไดผ้ลในการสรา้ง 

Traffic  

 

ตัวอย่างบัญชีผูใ้ชท้างการของผูป้ระกอบการไทย และการสรา้งลิงคไ์ปยังหนา้รา้นคา้

ออนไลน ์
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ตวัอย่างการใชบ้ญัชีผูใ้ชท้างการของดารา หรือคนที่มีช่ือเสียงช่วยในการโปรโมทสินคา้

บนโซเชียลเน็ตเวิรค์ 

 

 

 

6.2.4 การออกแบบหนา้รา้นคา้ออนไลน ์ 

หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการท าใหผู้บ้ริโภคเขา้สู่หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการโดย

การสรา้ง Traffic  แลว้ เมื่อผูบ้ริโภคเขา้สู่หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการ การสรา้ง

ภาพลกัษณข์องรา้นคา้และสินคา้ใหดึ้งดูดและน่าสนใจ ก็มีส่วนท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ดังน้ัน หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของผู้ประกอบการควรออกแบบใหม้ีความน่าเช่ือถือ น่าสนใจ 

รวมทั้งใชง้านง่าย ไมซ่บัซอ้น 

ในส่วนหนา้เว็บไซตท่ี์น าเสนอสินคา้น้ัน ส่ิงส าคญัประการแรกคือรูปภาพของสินคา้ตอ้ง

ดึงดูดลูกคา้ นอกจากรูปภาพแลว้ รายละเอียดของสินคา้ เช่น คุณสมบติั ขนาด ส่วนประกอบ 

วิธีการผลิต วิธีการตรวจสอบสินคา้ บรรจุภณัฑ ์รวมถึงใบรบัรองมาตรฐานต่างๆ หรือรางวลัท่ี

ไดร้บั ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้มีความน่าเช่ือถือและมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค ในบางครั้งผูป้ระกอบการอาจใชว้ิธีการแสดงรายละเอียดของสินคา้ โดยท าเป็น

วีดีโอแนะน าสินคา้ก็ได้ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะมีการเปล่ียนรูปแบบการ

ออกแบบหน้ารา้นคา้อยู่เสมอ เพ่ือทดสอบว่าผูบ้ริโภคชอบการออกแบบแนวไหน แลว้จึงน ามา

ปรบัใหเ้หมาะสมกบัหนา้รา้นคา้และตวัสินคา้ 
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ตวัอย่างการบรรยายรายละเอียดของสินคา้บนหนา้รา้นคา้ออนไลนข์องสินคา้ไทย 

 

 

นอกจากองค์ประกอบขา้งตน้แลว้ อีกส่วนส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผู้บริโภคจากร้านค้าออนไลน์ก็คือค าติชมของผู้ซ้ือสินค้า และจ านวนยอดขายของสินค้า 

เน่ืองจากในทุกแพลตฟอรม์ จะมีขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนยอดขายของสินคา้ชนิดน้ันๆ ท่ีขายไดใ้น

แต่ละเดือน รวมทั้งยังมีฟังก์ชัน่ใหผู้้บริโภคท่ีไดซ้ื้อสินคา้แลว้สามารถแสดงความเห็น ติชม 

เก่ียวกบัสินคา้ได ้ซ่ึงขอ้มลูในส่วนน้ีถือเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ชาวจีนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นสินคา้จริง

จนกระทัง่สัง่ซ้ือและไดร้บัสินคา้ ดงัน้ัน องคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะช่วยประเมินคุณภาพสินคา้ไดดี้ก็

คือ ยอดขาย และ ความเห็นของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้ ท าใหผู้ป้ระกอบการรา้นคา้ออนไลน์

หลายรายในจีนมีวิธีจูงใจใหลู้กคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้กลบัมาใหค้วามเห็นท่ีดีเก่ียวกบัสินคา้ เช่น 

การใหส้่วนลดส าหรบัการซ้ือสินคา้ครั้งต่อไป 
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ตวัอย่างหนา้แสดงความเห็น ตชิม เก่ียวกบัสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 

6.2.5 การบริการก่อนการขาย  

นอกจากหน้ารา้นคา้ออนไลน์แลว้ การบริการก่อนการขายก็เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีท าให้

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาสู่หนา้รา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ส าหรบัการบริการก่อน

การขายน้ัน ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มแต่ละรายจะมีโปรแกรมท่ีเปรียบเหมือนแชทแอพพลิเคชัน่ท่ี

ผู ้บริโภคสามารถติดต่อกับแผนกบริการลูกคา้ของรา้นคา้แต่ละรา้น เพ่ือใหผู้้บริโภคสามารถ

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงส าหรบัสินคา้บางชนิด ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะมีการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินค้า เช่น เ ส้ือผ้า 

เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ ดังน้ัน แผนกบริการลูกคา้ก่อนการขายจึงเป็นส่วนท่ีผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญั เน่ืองจากมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ บุคลากรท่ีจะมาท าหน้าท่ีดังกล่าว

ควรมีความรูเ้ก่ียวกับสินคา้เป็นอย่างดี และมีใจรักบริการ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคไดติ้ดต่อผ่านช่องทาง

ดังกล่าวแลว้ ผูป้ระกอบการควรตอบกลบัใหร้วดเร็วท่ีสุด โดยอย่างน้อยควรตั้งขอ้ความตอบกลับ

อตัโนมติัเมื่อผูบ้ริโภคท าการติดต่อผ่านระบบ เพ่ือท าใหผู้บ้ริโภครูสึ้กว่ารา้นคา้ใส่ใจในการใหบ้ริการ

ผูบ้ริโภค เพราะยิ่งถา้หากสินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้ท่ีมีตัวเลือกในตลาดมาก ผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียน

รา้นคา้ในการซ้ือสินคา้ไดง้่าย  
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6.2.6 การบริการหลงัการขาย  

หลงัจากผูบ้ริโภคสัง่ซ้ือสินคา้แลว้ ไม่ใช่ว่าผูป้ระกอบการจะละเลยไม่สนใจผูบ้ริโภค อย่างท่ี

กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ว่าการแสดงความเห็น ติชมเก่ียวกบัสินคา้ ถือเป็นส่วนประกอบส าคญัในการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคจีน ดังน้ัน บริการหลังการขายจึงขาดไม่ไดเ้พ่ือท่ีจะท าให้

ผูบ้ริโภคพึงพอใจในทุกขัน้ตอนของการซ้ือสินคา้ โดยบริการหลงัการขายหลกัๆ ท่ีผูป้ระกอบการควร

ใหค้วามส าคญั ไดแ้ก่  

6.2.6.1 บรรจุภณัฑ ์

บรรจุภัณฑห์รือหีบห่อของสินคา้น้ันเป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงถึงความใส่ใจในการบริการของ

ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินคา้น าเขา้ เน่ืองจากในสายตาของผูบ้ริโภคน้ัน 

สินคา้น าเขา้ถือเป็นสินคา้ท่ีมีความหรูหรา ดังน้ัน บรรจุภัณฑจึ์งเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรให้

ความส าคญั เพ่ือเพ่ิมมลูค่าของสินคา้ ขอ้ส าคญัในการพิจารณาบรรจุภณัฑม์ีดงัน้ี 

 หีบห่อ: การบรรจุหีบห่อในการจดัส่งก็ควรบรรจุในหีบห่อท่ีดี ป้องกนัการเกิดความเสียหาย

ในระหว่างการขนส่ง เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าเมื่อสินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภคแลว้ยงัคงอยู่ในสภาพดี 

โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินคา้ราคาสูง นอกจากน้ีส าหรับสินคา้น าเขา้หลายประเภทน้ัน

ผูบ้ริโภคชาวจีนมกัน ามาเป็นของขวญัใหแ้ก่คนส าคญั ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการอาจพิจารณาใหม้ี

หีบห่อแบบของขวญัเพ่ือเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค นอกจากน้ีหากเป็นสินคา้ท่ีมีการซ้ือซ ้า

บ่อยๆ ผูป้ระกอบการบางรายอาจพิจารณาเปล่ียนรูปแบบของหีบห่อเดือนละครั้ง เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคไดป้ระสบการณใ์นการซ้ือสินคา้แบบไมจ่ าเจ 

 การตรวจสอบสินค้าแท้หรือสินคา้ปลอม: ปัญหาเร่ืองสินคา้ปลอมเป็นปัญหาส าคัญท่ี

ผูบ้ริโภคกงัวลในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุด จากขอ้มูลการส ารวจพบว่าเกือบคร่ึงหน่ึง

ของสินคา้ท่ีขายในรา้นคา้ออนไลน์น้ันเป็นสินคา้ปลอม ดังน้ัน ผูป้ระกอบการควรออกแบบ

บรรจุภณัฑข์องสินคา้ใหย้ากแก่การปลอมแปลง เช่น การใชโ้ฮโลแกรมสามมิติหรือ QR code 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถตรวจสอบสินคา้ไดว้า่สินคา้ท่ีไดร้บัไม่ใช่สินคา้ปลอม 
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ตวัอยา่งสินคา้ที่ใชโ้ฮโลแกรมสามมิตหิรือ QR code เพ่ือใหผู้บ้ริโภคตรวจสอบสินคา้ปลอม 

 

 

6.2.6.2 การจดัส่งสินคา้ 

เน่ืองจากการขายสินคา้ออนไลน์ในประเทศจีนน้ันมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงเร่ืองหน่ึง

ท่ีแข่งขนักนัอย่างมากคือการส่งสินคา้ส่งถึงมือผูบ้ริโภคใหร้วดเร็วท่ีสุด ซ่ึงหากผูป้ระกอบการ

สามารถจัดส่งสินคา้ใหถึ้งมือผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว ทันใจ ก็จะไดร้บัความพึงพอใจและความ

นิยมจากผู้บริโภค ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนหลายคนเร่ิมหันมานิยมเลือกซ้ือสินค้าจาก

แพลตฟอรม์ท่ีจดัส่งสินคา้รวดเร็ว เช่น JD.com ท่ีเป็นแพลตฟอรม์ท่ีมีระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางการขนส่งเป็นของตนเอง 

นอกจากน้ี เพ่ือใหผู้้บริโภคประทับใจในการบริการ เมื่อผูป้ระกอบการท าการจัดส่ง

สินคา้ ผูป้ระกอบการบางรายก็จะมีการส่งขอ้ความไปยงัโทรศัพท์มือถือของผูบ้ริโภค เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคทราบวา่สินคา้ไดจ้ดัส่งแลว้ เพ่ือเตรียมรอรบัสินคา้ 

 

6.2.6.3 การเปล่ียนหรือคืนสินคา้  

จากท่ีกล่าวไปแลว้ภายใตห้วัขอ้กฎหมายและกฎระเบียบ เน่ืองจากกฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคใหสิ้ทธิแก่ผูบ้ริโภคในการเปล่ียนหรือคืนสินคา้โดยไม่ตอ้งมีเหตุผลในการเปล่ียนหรือ

คืนภายใน 7 วนันับแต่ไดร้บัสินคา้ โดยมีขอ้แมว้่าสภาพของสินคา้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

กฎหมายก าหนด กล่าวคือยงัอยู่ในสภาพใหม่ ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการควรด าเนินการคือ 

เมื่อไดร้บัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเปล่ียนหรือคืนแลว้ ผูป้ระกอบการควรด าเนินการคืนเงินหรือ

เปล่ียนสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยเร็ว เพ่ือสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการบริการ 
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6.2.7 การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relation Management: CRM) 

เมื่อผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการและกลายเป็นลูกคา้ของผูป้ระกอบการแลว้ 

ส่ิงส าคัญประการต่อมาคือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซ่ึงหมายถึงวิ ธีการ ท่ี

ผูป้ระกอบการจะบริหารใหลู้กคา้มีความรูสึ้กผูกพันกับสินคา้หรือบริการ รวมถึงแบรนด์ของ

ผูป้ระกอบการ เมื่อลูกคา้มีความผูกพันในทางท่ีดีกับผูป้ระกอบการแลว้ ลูกคา้ก็จะไม่คิดท่ีจะ

เปล่ียนใจไปเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบการรายอ่ืน ท าใหผู้ป้ระกอบการมีฐาน

ลูกค้าท่ีมัน่คง ซ่ึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์ส าหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเ ล็กทรอนิกส์น้ันสามารถท าได้หลากหลายวิ ธี  ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ลูกค้ารู ้สึกว่า

ผูป้ระกอบการเอาใจใส่ในลูกคา้ เช่น หลังจากผู้บริโภคซ้ือสินคา้ไปแลว้ อาจมีการโทรศัพท์

สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในสินคา้ การส่งของตวัอยา่งใหแ้ก่ลกูคา้ในช่วงระยะเวลาท่ีลูกคา้

ใชสิ้นคา้ท่ีซ้ือไปจนใกลห้มด เพ่ือใหนึ้กถึงแบรนดข์องผูป้ระกอบการ หรือ การแจง้เตือนลูกคา้ว่า

มีโปรโมชัน่สินคา้ใหม่ๆ   

6.2.8 การสรา้งความสมัพนัธ ์(Guanxi:关系) 

ระบบสายสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล หรือ กวนซี เป็นระบบท่ีฝังรากลึกกบัชาวจีนเป็นเวลา

ยาวนาน เป็นระบบท่ีถูกปลูกฝังตามปรัชญาค าสอนของขงจ๊ือท่ีเน้นว่าบุคคลพึงมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในความสมัพนัธต่์าง ๆ เช่น พ่อแม่กบับุตร พ่ีกบัน้อง สามีกบัภรรยา นายกบัลูกน้อง 

และเพ่ือนกับเพ่ือน ดังน้ัน ส่ิงท่ีตามมาจากการใหค้วามส าคญัในสายสมัพันธ์ก็คือการเคารพ 

การใหเ้กียรติ การนับหน้าถือตา การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั กวนซี จึงถือว่าเป็นวฒันธรรมอย่าง

หน่ึงของจีน ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการจะประกอบธุรกิจใดๆ ในจีน รวมถึงกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ก็

ไมส่ามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได ้นักธุรกิจหลายรายพบวา่ การใชก้วนซีใหเ้ป็นจะช่วยใหก้ารท าธุรกิจ

ง่ายดายกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ ผูป้ระกอบการท่ีอยากจะเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นควร

เรียนรูแ้ละสรา้งระบบความสมัพนัธ์ในจีนขึ้ นไปควบคู่กบัการท าธุรกิจ เช่น การไปเยี่ยมเยียน

ชาวจีน การไปกินเล้ียงสังสรรค์เพ่ือเป็นตัวขับเคล่ือนและสนับสนุนการท าธุรกิจของตน 

นอกจากน้ีผู้ประกอบการควรท่ีจะเขา้ท าความรูจ้ักกับเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในส่วน

รา้นคา้ท่ีผูป้ระกอบการจะไปเปิดหนา้รา้นคา้ออนไลน์ของแพลตฟอรม์น้ันๆ  

ตัวอย่างท่ีกวนซีสามารถช่วยผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  การสรา้ง 

Traffic เ น่ืองจาก ดังท่ีกล่าวไปในข้างต้นว่าร้านค้าออนไลน์ท่ีอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆ 

โดยเฉพาะแพลตฟอร์มใหญ่ๆ เช่น Tmall.com หรือ JD.com น้ันมีจ านวนมาก การท่ีจะให้

ผูบ้ริโภคเขา้สู่หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของผูป้ระกอบการได ้ก็ตอ้งหาช่องทางในการใหผู้บ้ริโภค
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สามารถเห็นรา้นคา้ของตนได ้ซ่ึงหากผูป้ระกอบการมีกวนซีท่ีดีกบัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์แลว้ 

ก็อาจจะได ้Traffic ท่ีดี ท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึน 

6.3 ขอ้ควรระวงัเพ่ิมเตมิส าหรบัผูป้ระกอบการที่จะประกอบกิจการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสจ์นี 

นอกจากขอ้แนะน า และ กลยุทธ์การท าการตลาด ในขา้งตน้แลว้ เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น มีขอ้ควรระวงัท่ีส าคญัส าหรบัผูป้ระกอบการท่ี

จะด าเนินกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น ดงัน้ี 

6.3.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 

ประเด็นเร่ืองเคร่ืองหมายการคา้เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง และเป็น

ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรด าเนินการทันทีท่ีมีแผนการท่ีจะเขา้ตลาดจีน เน่ืองจากระบบการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ของประเทศจีนน้ันเป็นระบบใหค้วามคุม้ครองแก่ผู ้ท่ียื่นขอจด

ทะเบียนก่อน (First to file system) นอกจากน้ี สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้เป็นสิทธิท่ีไดร้บั

ความคุม้ครองเฉพาะประเทศท่ีเคร่ืองหมายการคา้น้ันๆ ไดด้ าเนินการจดทะเบียน ดงัน้ัน แมว้่า

เคร่ืองหมายการค้าของผู้ประกอบการจะได้จดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่ท าให้

เคร่ืองหมายการคา้ของผูป้ระกอบการไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา

ของจีน ซ่ึงปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ในจีนท่ีมกัเกิดกบัผูป้ระกอบการต่างชาติบ่อยๆ คือ

จะมีชาวจีนบางกลุ่มท่ีเมื่อพบว่ามีสินคา้ต่างชาติใดท่ีอาจมีศกัยภาพในจีน ชาวจีนกลุ่มน้ีก็จะน า

เคร่ืองหมายการคา้ของสินคา้ต่างชาติน้ันไปด าเนินการจดทะเบียนในประเทศจีน ก่อนท่ีเจา้ของ

ผลิตภัณฑจ์ะน าไปจดทะเบียนในจีน เพ่ือท่ีตอ้งการจะน าเคร่ืองหมายการคา้น้ันมาขายใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศในราคาท่ีสูง หรือในบางกรณี

หากไม่สามารถเจรจาซ้ือขายได ้ผูป้ระกอบการก็จะไม่สามารถใชเ้คร่ืองหมายการคา้น้ันขาย

สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวในประเทศจีนได ้ดงัน้ัน การยื่นขอจดทะเบียนเก่ียวกบั

ทรพัยสิ์นทางปัญญาจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้ระกอบการไมค่วรละเลย 

6.3.2 การป้องกนัการเลียนแบบสินคา้ 

การลอกเลียนแบบสินคา้เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นบ่อยครั้งในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นการขาย

สินคา้ผ่านช่องทางใด การลอกเลียนแบบสินคา้ก็สามารถเกิดขึ้ นไดเ้สมอ หากสินคา้น้ันเป็นท่ี

นิยมในหมู่ผูบ้ริโภคจีน ดังน้ัน เพ่ือป้องกนัปัญหาของสินคา้ลอกเลียนแบบผูป้ระกอบการควรมี

มาตรการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองน้ีโดยตรง เพ่ือสรา้งความมัน่ใจในแบรนด์ และสินคา้ของ

ผูป้ระกอบการในหมู่ผูบ้ริโภค เช่น การหมัน่ส่งข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ปลอมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค การ

ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัวิธีการสงัเกตสินคา้ของจริงหรือของเลียนแบบ หรือในบางกรณี
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อาจมีการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ิมเติม เช่นการใชโ้ฮโลแกรมสามมิติหรือ QR code เพ่ือใหผู้บ้ริโภค

สามารถตรวจสอบสินคา้ไดว้า่สินคา้ท่ีไดร้บัไม่ใช่สินคา้ปลอมดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในขั้นตน้ 

นอกจากการด าเนินการขา้งตน้แลว้ ผูป้ระกอบการควรจดัตั้งทีมท่ีมีหน้าท่ีรบัผิดชอบใน

การตรวจสอบสินคา้ปลอมท่ีแพร่ระบาดอยู่ในตลาด เพ่ือตรวจสอบหาสินคา้ลอกเลียนแบบอยู่

เสมอ และเมื่อพบเจอสินคา้ลอกเลียนแบบ ผูป้ระกอบการก็ควรท่ีจะด าเนินการแจง้เร่ืองไปยงัผู้

ใหบ้ริการแพลตฟอรม์น้ันๆ และด าเนินการฟ้องรอ้งผูท่ี้ลอกเลียนแบบสินคา้ดงักล่าว 

6.3.3 การควบคุมราคาสินคา้ 

เน่ืองจากการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์น้ันเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะ

เปรียบเทียบราคาของสินคา้ไดง้่ายท่ีสุด สินคา้ต่างประเทศบางชนิดท่ีเจา้ของแบรนดไ์ม่ไดเ้ขา้มา

ท าการตลาดเองในประเทศจีน แต่แต่งตั้งตวัแทนในประเทศจีน (ซ่ึงตวัแทนเหล่าน้ีจะดูแลสินคา้

หลายแบรนด์พรอ้มๆ กนั) ใหดู้แลการขายน้ัน มกัเกิดปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมราคาสินคา้ 

เพราะเม่ือสินคา้ดงักล่าวไมส่ามารถขายได ้ตวัแทนก็จะท าการลดราคาสินคา้ลงไปในอตัราท่ีต า่

มาก เพ่ือระบายสินคา้ออก และหากเจา้ของแบรนดไ์ม่ไดเ้ขา้มาดูแลในเร่ืองดงักล่าว ก็จะท าให้

เกิดภาพลกัษณ์แบรนด์ท่ีไม่ดีในสายตาของผูบ้ริโภคต่อสินคา้น้ันๆ และอาจท าใหสิ้นคา้น้ันไม่

สามารถอยู่ในตลาดไดต่้อไป ดังน้ัน เพ่ือสรา้งภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่แบรนด์ของผูป้ระกอบการ 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการควบคุมราคาสินคา้ใหอ้ยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะราคาของ

สินคา้ท่ีขายผ่านตวัแทน หรือผูป้ระกอบการรายยอ่ย ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

6.3.4 การใชรู้ปภาพในการโฆษณาสินคา้ 

ดงัท่ีกล่าวไปแลว้วา่ภาพลกัษณข์องหน้ารา้นคา้ออนไลน์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรใช้รูปภาพท่ีดึงดูดความสนใจ

ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ดี เน่ืองจากปัจจุบันการคน้หารูปภาพจากส่ือออนไลน์เป็นเร่ืองท่ีง่าย แต่

ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะน ารูปภาพท่ีหาไดจ้ากเว็บไซต์ต่างๆ มาใชน้ั้นผูป้ระกอบการก็ควรตอ้ง

ตรวจสอบในเร่ืองลิขสิทธ์ิในรูปภาพเหล่าน้ันดว้ย หากเป็นภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิก่อนท่ีผูป้ระกอบการ

จะน ารูปภาพดงักล่าวมาใชก็้ควรด าเนินการขออนุญาตเจา้ของสิทธิใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเพ่ือ

ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
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6.4 บทบาทของภาครัฐไทยในการส่งเสริมผู ้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจ์นี 

ภาครฐัของไทยสามารถช่วยส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการไทยใหเ้ขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ของจีนได ้ดงัน้ี 

6.4.1 การจดัตั้งหน่วยงานฝึกอบรมเก่ียวกบัการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์น

ประเทศไทย 

เน่ืองจากความรูเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นยงัเป็นเร่ืองใหม่

ส าหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความเขา้ใจและ

ประสบการณ์สูง ดังน้ัน การจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะต่างๆ 

เก่ียวกบัการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการไทยมี

ความรู ้และมีความเขา้ใจในการประกอบกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นมากขึ้ น 

6.4.2 การสนบัสนุนใหด้  าเนินการจดัตั้งส  านกังานของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลนใ์น

ประเทศไทย 

จากขอ้แนะน าเบ้ืองตน้ กลยุทธก์ารท าตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น และขอ้ควรระวงั

ท่ีกล่าวมาในขา้งต้น จะเห็นได้ว่าหากผู้ประกอบการต้องจะการประกอบกิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสจี์นเองน้ัน จะตอ้งมีการจดัเตรียมความพรอ้มในดา้นต่างๆ หลายดา้นซ่ึงอาจจะ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการด าเนินการ หรือถา้หากตอ้งการใชบ้ริการของบริษัทรับบริหาร

รา้นคา้ออนไลน์น้ัน แมว้า่บริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์เหล่าน้ีจะมีบริการต่างๆ เก่ียวกบัการ

ประกอบกิจการรา้นคา้ออนไลน์ครบถว้ย แต่เน่ืองจากบริษัทเหล่าน้ีต่างอยู่ในประเทศจีนและมี

บุคคลากรทั้งหมดเป็นชาวจีน ท าใหผู้้ประกอบการไทยจะด าเนินการติดต่อ หรือจัดการ

ด าเนินการเร่ืองต่างๆ ค่อนขา้งท่ีจะไม่สะดวก และอาจมีอุปสรรคทางด้านภาษาส าหรับ

ผูป้ระกอบการบางราย  

ปัญหาดังกล่าว สามารถแกไ้ขไดโ้ดยท่ีภาครฐัสนับสนุนใหด้ าเนินการจัดตั้งส านักงาน

ของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศไทย กล่าวคือรฐัอาจท าการคดัเลือกบริษัทรบั

บริหารรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีนท่ีมีประสิทธิภาพ แลว้ด าเนินการติดต่อใหบ้ริษัทน้ันจดัตั้ง

ส านักงานในประเทศไทย โดยส่งบุคคลากรท่ีมีความรูค้วามช านาญส่วนหน่ึงจากประเทศจีนมา

ประจ าการในประเทศไทย เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถท่ีจะติดต่อและด าเนินการไดส้ะดวก

และรวดเร็ว หากเร่ืองใดท่ีสามารถด าเนินการไดใ้นประเทศไทย เช่น การออกแบบหน้ารา้นคา้ 
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การถ่ายรูปผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการก็จะสามารถติดต่อกบัส านักงานในประเทศไทยไดโ้ดยตรง 

หรือถา้หากเร่ืองใดท่ีจะตอ้งด าเนินการในประเทศจีน เช่น การติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ 

ผูป้ระกอบการการสามารถใหส้ านักงานในประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานติดต่อกบัส านักงาน

ของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ท่ีอยู่ในประเทศจีนใหส้ามารถด าเนินการไดท้ันที โดยรฐั

อาจใหก้ารสนับสนุนบริษัทดงักล่าวในการจดัตั้งสาขาในประเทศไทย เช่นการใหส้ถานท่ีในการ

จดัตั้งส านักงาน  การช่วยจดัหาคนไทยท่ีมีความรูท้างดา้นภาษาจีนเพ่ือช่วยประสานงานต่างๆ 

ระหว่างผูป้ระกอบการและเจา้หน้าท่ีชาวจีน รวมถึงการช่วยประชาสัมพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการใช้

บริการของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ 

 

สรุป 

เมื่อผูป้ระกอบการไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น รูจ้กักบัผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอร์มรายต่างๆ รวมถึงได้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเก่ียวขอ้งแลว้ ก่อนท่ี

ผูป้ระกอบการจะเขา้สู่ตลาดจีน มีขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ท่ีผูป้ระกอบการควรพิจารณา ไดแ้ก่  การเลือก

ช่องทางท่ีจะประกอบการระหว่าง ช่องทาง E-Commerce แบบทัว่ไป และ ช่องทาง Cross Border  

E-Commerce การเลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการเองโดยผูป้ระกอบการ

ทั้งหมด การหาคู่คา้ชาวจีน หรือการใชบ้ริการของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ (TP Company) 

รวมถึงการเลือกแพลตฟอรม์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของผูป้ระกอบการ เมื่อผูป้ระกอบการไดพิ้จารณาขอ้

ควรพิจารณาเบ้ืองตน้ครบถว้นแลว้ เน่ืองจากการขายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสม์ีลกัษณะ

พิเศษแตกต่างจากการขายสินคา้ผ่านช่องทางทัว่ไป การศึกษากลยุทธ์วิธีการท าการตลาดก็เป็นส่ิง

ส าคญัท่ีผูป้ระกอบการไมค่วรมองขา้ม ไมว่า่จะเป็นความรูเ้ก่ียวกบัภาษาจีน การเลือกกลุ่มสินคา้ท่ีจะเขา้

สู่ตลาด การสรา้ง Traffic ของหน้ารา้นคา้ออนไลน์โดยวิธีการต่างๆ เช่น การซ้ือ keyword การซ้ือ

โฆษณา การท าการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิรค์และแชทแอพพลิเคชัน่ต่างๆ รวมถึงการบริการลูกคา้ ไม่

ว่าจะเป็นการบริการก่อนการขาย การจัดส่งสินค้า หีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือบริการหลังการขาย 

นอกจากน้ี มีขอ้ควรระวังเพ่ิมเติมส าหรับผู้ประกอบการท่ีจะเขา้สู่ตลาดจีน  เช่น การด าเนินการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใหร้วดเร็วท่ีสุดเมื่อตดัสินใจท่ีจะเขา้ตลาดจีน การสรา้งมาตรการป้องกนัการ

ลอกเลียนแบบสินคา้ การสรา้งมาตรการควบคุมราคาสินคา้เพ่ือไม่ใหม้ีการขายสินคา้ในราคาท่ีต า่เกิน

ความเป็นจริง รวมถึงการระมดัระวงัในเร่ืองลิขสิทธ์ิ หรือ สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ส าหรบัการ

ใชรู้ปภาพ หรือ ส่ืออ่ืนๆ ในการประชาสมัพนัธสิ์นคา้  



120 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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-หนา้น้ีเวน้ว่างไวโ้ดยเจตนา- 
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ภาคผนวก 1: กรณีศึกษา 

1. กรณีศึกษาสินคา้ไทยที่จ  าหน่ายผ่านช่องทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจนี 

แบรนดส์ินคา้ NAMU LIFE SNAIL WHITE (娜姆生活 白蜗牛霜) โดยบริษัท Riya Home 

(Holding) จ ากดั 

 

 

บริษัท Riya Home (Holding) จ ากดั เป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง โดยเป็นตวัแทนจ าหน่าย

สินคา้ในประเทศจีน ส าหรบัแบรนด ์“NAMU LIFE SNAILWHITE” ของบริษัท ดู เดย ์ดรีม จ ากดั ซ่ึงเป็น

หน่ึงในผูผ้ลิต จัดจ าหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวชั้นน าของ ประเทศไทย ประเภทผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิว (Skin Care) ภายใตแ้บรนด ์“NAMU LIFE SNAILWHITE” ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างกวา้งขวางใน

ปัจจุบนั และไดร้บัการยอมรบัทัว่โลก อาทิ จีน ฮ่องกง สิงคโปร ์และฟิลิปปินส ์โดยการจ าหน่ายสินคา้ใน

ประเทศจีนน้ัน บริษัทจ าหน่ายผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce เป็นหลกั บนแพลตฟอรม์ช่ือ

ดงัของจีนไม่ว่าจะเป็น Tmall Global (https://namulife.tmall.hk/) JD Worldwide  หรือ VIP.com 

รวมทั้งการขายสินคา้ผ่านช่องทาง WeChat Store ซ่ึงเป็นช่องทางการขายผ่านแชทแอพพลิเคชัน่ท่ีมีผูใ้ช ้

มากสุดในประเทศจีน โดยรา้นคา้ออนไลน์รา้นแรกของบริษัทในประเทศจีนเปิดตวัขึ้ นในเดือนสิงหาคม 

ปี ค.ศ. 2015 และไดร้ับการตอบรับจากลูกคา้ชาวจีนเป็นอย่างดี เช่น ในวนัท่ี 11.11 ของปี ค.ศ. 

2015 ซ่ึงเป็นวนัจัดโปรโมชัน่ท่ีส าคัญของรา้นคา้ออนไลน์ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ NAMU LIFE 

SNAILWHITE มียอดขายสูงถึง 2 ลา้นหยวนในหน่ึงวนั 

 

ปัจจุบนับริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์NAMU LIFE SNAILWHITE ผ่านช่องทางออนไลน์เท่าน้ัน 

เน่ืองจากการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ัน ใหสิ้ทธิประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการต่างชาติในหลายๆ เร่ือง เช่น ภาษีต่างๆ รวมทั้งยงัผ่อนผันกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเขา้
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สินคา้ ท าใหก้ารน าเขา้สินคา้เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยลดตน้ทุนสินคา้ดว้ย นอกจากน้ี การ

จ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ยงัเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงง่าย ท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรูจ้กัสินคา้

อยู่แลว้ เช่น ผูบ้ริโภคท่ีเคยไปเท่ียวประเทศไทยและซ้ือสินคา้กลบัมาใชอ้ยากจะซ้ือสินคา้ซ ้า ก็สามารถ

ซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางดงักล่าวได ้หรือ กลุ่มผูบ้ริโภคใหมท่ี่ไมเ่คยรูจ้กัสินคา้มาก่อน แต่ตอ้งการสินคา้ท่ีมี

คุณภาพจากต่างประเทศ ก็สามารถเขา้ถึงสินคา้ของบริษัทได ้ในการท าการตลาดบริษัทมีการร่วมมือกบั

แพลตฟอรม์ต่างๆ โดยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางแพลตฟอรม์จดัขึ้ น เพ่ือประชาสมัพนัธสิ์นคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั

แก่ผูบ้ริโภคมากขึ้ น 

 

บริษัทมีทีมงานในการด าเนินการในประเทศจีน โดยแบ่งเป็น ทีมบริหารการด าเนินการขาย ทีม

บริการก่อนการขาย ทีมบริการลูกคา้หลงัการขาย ทีมออกแบบ ทีมคลงัสินคา้ ทีมบญัชี และ ทีมบริหาร

จดัการ โดยกลุ่มลกูคา้หลกัของ “NAMU LIFE SNAILWHITE” คือ กลุ่มผูห้ญิงวยัรุ่นถึงวยักลางคน  

  บริษัทด าเนินธุรกิจภายใตค้อนเซปต ์“Beauty is healthy” ท่ีมาจากแนวความเช่ือท่ีว่า ผิวสวยท่ี

แทจ้ริงคือผิวสวยสุขภาพดีในแบบท่ีเป็นคุณ เพราะบริษัทเช่ือว่า ความสวยงามของผูห้ญิงท่ีแทจ้ริงน้ัน 

ไม่ไดเ้กิดจาก การถูกปรุงแต่งภายนอกเท่าน้ัน แต่มาจากการดูแลและบ ารุงรกัษาจากภายใน เมื่อผิว

ไดร้บัการฟ้ืนฟู และมีสุขภาพท่ีดีแลว้ ภาพความสวยงามจะสะทอ้นออกมาโดดเด่นในแบบของแต่ละคน 

เพราะส าหรบัเราน้ัน ความสวยงามไมม่ีค าจ ากดัความใดๆ 
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แบรนดส์ินคา้ Twin Lotus (ดอกบวัคู่) โดยบริษัท Bua Siam Trading Co., Ltd. (上海泰连贸

易有限公司) 

 

 

Bua Siam Trading เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดอกบวัคู่ จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งใน

ประเทศจีน เพ่ือท าการตลาดผลิตภณัฑด์อกบวัคู่ในประเทศจีน Bua Siam Trading จดัตั้งในประเทศจีน

มาแลว้เป็นเวลากวา่ 10 ปี โดยเร่ิมตน้จากการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออฟไลน์ตามหา้งสรรพสินคา้

ในเมืองใหญ่ๆ ในประเทศจีน หลังจากการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เร่ิมเป็นท่ีนิยม Bua 

Siam Trading ก็ไดน้ าผลิตภัณฑด์อกบวัคู่ไปจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น Tmall.com (https://shuanglian.tmall.com) JD.com หรือ YHD.com ซ่ึงไดร้บัการตอบรบัจาก

ผูบ้ริโภคชาวจีนเป็นอย่างดี โดยสดัส่วนของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ปัจจุบนัคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 

30 ของยอดขายสินคา้ในประเทศจีนทั้งหมด 
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ผลิตภัณฑด์อกบวัคู่น้ันมีจุดขายหลกัคือ เป็นผลิตภัณฑคุ์ณภาพจากประเทศไทยท่ีใชว้ตัถุดิบท่ี

สกดัจากสมุนไพรไทยท่ีไม่สามารถหาไดใ้นประเทศจีน ท าใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวจีน

เป็นอย่างมาก นอกจากน้ีรูปแบบบรรจุภัณฑข์องดอกบวัคู่ก็คงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ท าใหโ้ดด

เด่นแตกต่างจากสินคา้อ่ืนๆ   
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2. กรณีศึกษาสินคา้ในประเทศจนีที่จ  าหน่ายผ่านช่องทางพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่น่าสนใจ 

แบรนดส์ินคา้ Ali the fox โดยบริษัท Beijing Dream Castle Culture Co., Ltd. (北京梦之城文

化有限公司) 

 

 

บริษัท Beijing Dream Castle Culture เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิตวัการตู์น Ali the fox (阿里) ท่ี

เป็นท่ีนิยมในประเทศจีน Ali the fox เป็นตวัการต์ูนท่ีสรา้งสรรคข์ึ้ นโดย Hans（徐瀚）ในปี ค.ศ. 

2006 ซ่ึงเมื่อเร่ืองราวของ Ali the fox ไดเ้ผยแพร่บนโลกออนไลน์ ก็ไดร้บัความนิยมอย่างมากใน

ประเทศจีน โดย Ali the fox มี fan page เป็นของตวัเองอยู่บนเว็บไซต ์renren.com ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยๆ 

กบั facebook ต่อมา Figo (于仁国) ซ่ึงปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง CEO ของบริษัทเห็นว่า ตวัการต์ูน Ali 

the fox น้ันไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวจีน Figo จึงชวน Hans ร่วมมือกันในการพัฒนาตัว

การต์ูนน้ีในรูปแบบอ่ืนๆ และไดจ้ดัตั้ง บริษัท Beijing Dream Castle Culture ขึ้ นในเดือนเมษายน ปี 

ค.ศ. 2009 ซ่ึงหลงัจากท่ีไดม้ีการก่อตั้งบริษัทน้ัน Ali the fox ก็ออกมาใหช้าวจีนเห็นในรูปแบบสินคา้

อ่ืนๆ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า ของใชต่้างๆ ปัจจุบนันอกจากตวัการต์ูน Ali the fox บริษัทก็ไดส้รา้งสรรคต์วั

การต์ูนอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมในจีน ไมว่า่จะเป็น Luo Xiaohei (罗小黑) PCZ Cat (皮揣子猫) 
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ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีบริษัทผลิตขึ้ นมาน้ัน มีทั้งการขายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยใน

สดัส่วนของช่องทางออนไลน์น้ันคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของยอดขายทั้งหมด โดยในปี ค.ศ. 2015 ยอดขาย

ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทมีมูลค่ารวมเท่ากบั 12 ลา้นหยวน ส าหรบัการด าเนินการผ่านช่องทาง

ออนไลน์น้ัน มีทั้งรูปแบบธุรกิจแบบ B2B และ C2C บริษัทไดเ้ปิดรา้นคา้บนแพลตฟอรม์ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น Tmall.com, Taobao.com, JD.com รวมทั้งรา้นคา้บน WeChat ซ่ึงบนแพลตฟอรม์ของ Tmall.com 

น้ัน บริษัทเปิดรา้นคา้ออนไลน์ทั้งหมด 4 รา้น โดยแต่ละรา้นจะมีลกัษณะเฉพาะของสินคา้ท่ีแตกต่างกนั

ไป เช่น รา้นออนไลน์ท่ีขายเฉพาะสินคา้กระเป๋า (https://alimzc.tmall.com/) หรือรา้นท่ีขายเฉพาะผา้

ปูท่ีนอน (https://mengzhicheng.tmall.com/) หรือร้านท่ีขายสินค้าทัว่ไป (https://ali.tmall.com) 

เพ่ือสรา้งความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้บน WeChat ซ่ึงกลุ่มลูกคา้

หลักจะเป็นเหล่าแฟนคลับของตัวการ์ตูนต่างๆ เน่ืองจาก WeChat เป็นช่องทางท่ีสามารถส่ือสารกับ

ผูติ้ดตามไดโ้ดยตรง ดังน้ัน เมื่อบริษัทมีการออกสินคา้ใหม่ๆ ก็สามารถกระจายข่าวสารโดยตรงใหแ้ก่

ผูติ้ดตามและหากสนใจ ผูติ้ดตามสามารถสัง่ซ้ือผ่านทาง WeChat ไดท้นัที 

ส าหรับในส่วนของรา้นคา้ออนไลน์น้ัน บริษัทมีพนักงานท่ีดูแลในส่วนน้ีทั้งส้ิน 19 คน โด

แบ่งเป็น ทีมด าเนินการเก่ียวกบัการขาย 9 คน และ ทีมบริการลูกคา้ทั้งพนักงานเต็มเวลาและพนักงาน

นอกเวลา (Part Time) อีก 10 คน โดยกลุ่มลกูคา้หลกัจะเป็นลกูคา้วยัรุ่นเพศหญิง  
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จุดเด่นของ Beijing Dream Castle Culture คือการท่ีบริษัทมีตัวการ์ตูนท่ีมีเร่ืองราวและ

เอกลกัษณเ์ฉพาะของตวัเอง ท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มวยัรุ่น บริษัทจึงสามารถท่ีจะออกผลิตภณัฑโ์ดย

ใชก้ารต์ูนตวัต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคได ้

 

แบรนดส์ินคา้ Mukzin (密扇) โดยบริษัท Mukzin Co., Ltd. (杭州密勒向扇服饰有限 

公司) 

 

 

Mukzin ก่อตั้งขึ้ นโดยคุณ George ผูซ่ึ้งเปล่ียนตวัเองจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน มาเปิด 

แบรนด์เส้ือผ้าออนไลน์ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว หลังจากประกอบอาชีพท่ีปรึกษาทางการเงินในกรุง

ลอนดอนมาเป็นระยะเวลา 8 ปี ในปี ค.ศ. 2010 คุณ George เร่ิมมองเห็นโอกาสการท าตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน เน่ืองจากเห็นรา้นคา้หลายๆ รา้นท่ีท าตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์น

ประเทศจีนน้ัน สามารถเติบโตไดอ้ย่างเร็วโดยใชร้ะยะเวลาแค่เพียง 4 - 5 ปี จึงท าให ้คุณ George 

ตัดสินใจก่อตั้ง Mukzin ขึ้ น โดย Mukzin เร่ิมก่อตั้ง ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 และเปิดรา้นคา้

ออนไลน์ในปี  ค.ศ. 2015 โดยเปิดบนแพลตฟอร์มช่ือดังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tmall 

(https://mishanfushi.tmall.com) หรือ JD.com (http://mishanfushi.jd.com/) ซ่ึงหลงัจากการก่อตั้ง

เพียงแค่ 1 ปี Mukzin ก็ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากผูบ้ริโภคชาวจีน และ ในระยะเวลาเพียง 1 ปี 

ในปี ค.ศ. 2015 ยอดขายของ Mukzin น้ันสูงถึง 10 ลา้นหยวน  
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เหตุท่ีท าให ้Mukzin สามารถประสบความส าเร็จไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็วน้ัน เน่ืองจาก

สินคา้ของ Mukzin มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั แตกต่างจากแบรนดสิ์นคา้เส้ือผา้อ่ืนๆ โดยเฉพาะในเร่ือง

ของการออกแบบ เส้ือผา้ของ Mukzin น้ันมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นเส้ือผา้ผูห้ญิงร่วมสมยัท่ีมีกล่ินไอของ

ความเป็นจีน รวมทั้งคุณภาพของสินคา้ ทั้งเน้ือผา้ การตัดเย็บน้ันเทียบเท่ากับแบรนด์สินคา้ดั ง แต่ 

Mukzin เสนอขายสินคา้ในราคาท่ีไมสู่ง พรอ้มทั้งมีการออกสินคา้แบบใหม่ๆ  ในทุกๆ สปัดาห ์

ปัจจุบัน Mukzin มีพนักงานทั้งส้ิน 28 คน โดยแบ่งเป็นแผนกออกแบบ แผนกขึ้ นแบบเส้ือ

ตัวอย่าง แผนกด าเนินการขายในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ส าหรับการตัดเย็บสินคา้น้ัน Mukzin 

มอบหมายใหโ้รงงานเล็กๆ ท่ีมีความช านาญในการตดัเย็บช่วยในการผลิตและตดัเย็บสินคา้ให ้

Mukzin มีการวิเคราะหข์อ้มูลของลูกคา้อยู่อย่างสม า่เสมอ เพ่ือใชใ้นการผลิต และการตลาด ท า

ให ้Mukzin สามารถท่ีจะประมาณปริมาณของสินคา้ออกใหม่ท่ีจะต้องผลิตออกมาในแต่ละครั้งได ้

Mukzin จึงไมป่ระสบปัญหาเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัลน้ปริมาณ 

นอกจากน้ี ส าหรับปัญหาเก่ียวกับการลอกเลียนแบบสินคา้น้ัน แมว้่าจะมีผูป้ระกอบการราย

อ่ืนๆ พยายามท่ีจะลอกเลียนแบบสินคา้ของ Mukzin แต่ Mukzin ไม่กังวลในปัญหาเร่ืองน้ี เน่ืองจาก 

Mukzin มัน่ใจว่าสินคา้ของตนเป็นสินคา้ท่ีเน้นคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การทอลายผา้ การตดัเย็บ 

และเน้ือผา้ ท าใหถึ้งแมว้่าจะมีการลอกเลียนแบบสินคา้ แต่สินคา้ท่ีลอกเลียนแบบน้ันก็ไม่ไดคุ้ณภาพ

เทียบเท่ากบัของแท ้รวมทั้ง Mukzin มีการออกสินคา้ใหมอ่ยูเ่สมอในทุกๆ สปัดาหอี์กดว้ย 
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แบรนดส์ินคา้ Leepet โดยบริษทั Leepet Holding Corp (乐宠控股有限公司) 

 

 

บริษัท Leepet Holding Corp ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2007 โดยเร่ิมตน้จากท่ีเจา้ของเป็นคนรกัสตัว์

เล้ียง แต่เขากลบัพบว่าการจะหาอาหารสตัวเ์ล้ียงคุณภาพดีในประเทศจีนน้ันหาไดค้่อนขา้งยาก จึงได้

เร่ิมก่อตั้ง Leepet ขึ้ น เพ่ือสรรหาอาหารสตัวเ์ล้ียงคุณภาพดีจากท่ีต่างๆ ทัว่โลก ไมว่า่จะเป็นประเทศไทย 

สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย น าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศจีนภายใตแ้บรนด ์Leepet ซ่ึงในขณะท่ี Leepet 

เร่ิมก่อตั้งในปี ค.ศ. 2007 มลูค่าตลาดอาหารสตัวเ์ล้ียงในประเทศจีนน้ันอยู่เพียงแค่ 2,000 ลา้นหยวน 

แต่ปัจจุบนัชาวจีนเร่ิมนิยมเล้ียงสตัวเ์ล้ียงมากขึ้ นท าใหมู้ลค่าของตลาดอาหารสตัวเ์ล้ียงในประเทศจีนน้ัน

โตขึ้ นถึง 60,000 ลา้นหยวน โดยในปี ค.ศ. 2015 Leepet สามารถท ารายไดถึ้ง 400 ลา้นหยวน ซ่ึง

ถือเป็นรา้นขายอาหารสตัวอ์อนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีนในปัจจุบนั 
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Leepet เร่ิมตน้จาการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออฟไลน์ในช่วงแรกๆ แต่เมื่อช่องทางออนไลน์

เร่ิมเป็นท่ีนิยมในหมู่ผูบ้ริโภคชาวจีน ในปี ค.ศ. 2010 Leepet ก็ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายสินคา้ผ่านแพลตฟอรม์

ช่ือดัง ต่างๆ ไม่ว่าจะเ ป็น Taobao.com (https://treepet.taobao.com) Tmall.com 

(https://bjlccwyp.tmall.com) หรือ JD.com (http://chongle.jd.com/) โดยรา้นคา้ออนไลน์ของ 

Leepet น้ันจะแบ่งรา้นคา้หลายรา้น เพ่ือแบ่งประเภทสินคา้เฉพาะส าหรบัสตัวเ์ล้ียงแต่ละชนิด เพ่ือให้

ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก ไม่ว่าจะเป็น รา้นส าหรับคนเล้ียงสุนัข หรือ รา้นส าหรบั

คนเล้ียงแมว โดย Leepet มีพนักงานในส่วนของการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งส้ิน 100 คน ซ่ึง

สินคา้ของ Leepet ท่ีจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์น้ัน รบัประกนัวา่จดัส่งถึงมือผูซ้ื้อภายใน 24 ชัว่โมง 
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นอกจากการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์แลว้ Leepet ยงัไดส้รา้งเว็บไซต ์และ แอพพลิเคชัน่

บนโทรศัพท์มือถือของ Leepet เองภายใตช่ื้อ Chinapet.com (乐宠宠物中国) ซ่ึงเว็บไซต์

ดงักล่าวเป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัผูท่ี้รกัสตัวเ์ล้ียงไดม้าพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั มีการกระจาย

ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมของคนรกัสตัวเ์ล้ียง นอกจากน้ีส าหรบัตัวแอพพลิเคชัน่บนโทรศัพท์มือถือก็มี

ฟังกช์ัน่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ช ้เช่น สามารถคน้หาสถานท่ีใหบ้ริการต่างๆ เก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงใน

บริเวณใกลเ้คียงได ้ซ่ึงทั้งตัวเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่น้ันไดร้บัความนิยมจากกลุ่มคนรกัสัตวเ์ล้ียงใน

ประเทศจีนเป็นอย่างมาก และ Leepet ก็สามารถใชช้่องทางดังกล่าวเป็นส่ือในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค

เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง Leepet เช่น เมื่อบริษัทมีการออกสินคา้ตวัใหม่ Leepet ก็สามารถโฆษณาสินคา้

ใหมข่องตนบนส่ือสงัคมออนไลน์ดงักล่าวได ้
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3. กรณีศึกษาบริษทัรบับริหารรา้นคา้ออนไลน ์

Jingpaidang.com (北京京拍档科技有限公司) 

 

บริษัท Jingpaidang.com (京拍档) จ ากดั เป็นบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ท่ีใหญ่และมี

ความช านาญมากท่ีสุดส าหรบัแพลตฟอรม์ของ JD.com โดยบริษัทก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2012 ภายใน

ระยะเวลาเพียง 4 ปี บริษัทมีพนักงานมากกว่า 200 คน โดยปัจจุบนั Jingpaidang.com รบับริหาร

รา้นคา้ออนไลน์ใหก้บัรา้นคา้ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศแลว้มากกว่า 100 แบรนด ์ไม่ว่าจะเป็น

แบรนด์ขนมช่ือดังของจีนอย่าง Daoxiangcun (稻香村) หรือแบรนด์ดังจากต่างประเทศอย่าง 

Blackmores โดยในปี ค.ศ. 2015 Jingpaidang.com ท ายอดขายสินคา้ท่ีรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ได้

ทั้งส้ิน 400 ลา้นหยวน จากสินคา้ประมาณ 100 ชนิด และยอดขายสินคา้ของแต่ละแบรนด์อยู่ท่ี

ประมาณ 400,000 – 500,000 หยวน ต่อเดือน 

ปัจจุบัน Jingpaidang.com น้ัน มีบริการในเร่ืองต่างๆ โดยแบ่งเป็น บริการบริหารรา้นค้า

ออนไลน์ บริการฝึกอบรม บริการวิเคราะหข์อ้มูล(Data Analysis) บริการลูกคา้ บริการการระดมทุน

มวลชน(Crowdfunding) บริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ส าหรบั Cross Border E-Commerce  

ส าหรับค่าธรรมเนียมของบริการบริหารรา้นคา้ออนไลน์น้ัน จะคิดจาก ค่าธรรมเนียมรายปี 

(อตัราโดยประมาณ 150,000 – 200,000 หยวน) + ส่วนแบ่งตามสดัส่วนจากยอดขายตามจริง 

(ขึ้ นกบัประเภทสินคา้ โดยเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 5 ของยอดขายจริง) 
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4. กรณีศึกษาบริษทับริการขนส่งพสัดุ 

YTO Express Co., Ltd. (圆通快的) 

 

บริษัท YTO Express Co., Ltd.  (YTO) เป็นบริษัทซ่ึงใหบ้ริการขนส่งพสัดุรายใหญ่ติดอนัดบั 1 

ใน 3 ในประเทศจีน โดยก่อตั้งขึ้ นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2000 บริการขนส่งพสัดุของ YTO น้ันมีทั้ง

บริการทั้งในและต่างประเทศ และเมื่อกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนเร่ิมเป็นท่ีนิยมและมี

การพฒันาขึ้ นอย่างต่อเน่ือง จึงท าใหกิ้จการเก่ียวกบัการขนส่งพสัดุ ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเป็นสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานส าคญัส าหรับการด าเนินกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์ติบโตตามไปดว้ย จากวนัแรกท่ีก่อตั้ง 

YTO มีพนักงานเพียงแค่ 17 คน แต่ปัจจุบนั YTO มีพนักงานมากกว่า 260,000 คน YTO มีสาขา

ส าหรบัขนส่งสินคา้มากกว่า 15,500 สาขา ในหวัเมืองมากกว่า 2,300 เมืองทัว่ประเทศจีน โดย

ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกวา่รอ้ยละ 93 ของพ้ืนท่ีทัว่ประเทศจีน โดยในแต่ละวนัจะมีพสัดุในการขนส่งวนัละ

มากถึง 25 ลา้นช้ิน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดในอตัรารอ้ยละ 14.3 ของตลาดขนส่งในจีนทั้งหมด 
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เป้าหมายของ YTO คือการเป็นตวัเลือกอนัดบัหน่ึงของชาวจีนในการขนส่งพสัดุ เน่ืองจากการ

เติบโตของกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์น การขนส่งพสัดุน้ันเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความส าคญั ยิ่งถา้

หากพสัดุถึงมือผูร้บัเร็วก็จะยิ่งสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ YTO พยายามท่ีจะพฒันาการขนส่ง

ใหร้วดเร็วขึ้ น โดยตั้งเป้าหมายไวว้่าจะพยายามท่ีจะจดัส่งสินคา้ในพ้ืนท่ีเดียวกนัใหส้่งถึงมือผูร้บัภายใน

วนัเดียวกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมถึงพฒันาการขนส่งระหว่างเมืองใหส้่งถึงอย่างรวดเร็ว  โดยส่งใหถึ้งมือ

ผูร้บัในวนัรุ่งขึ้ นโดยการขนส่งทางอากาศ นอกจากน้ี บริการของ YTO ยงัมีบริการคลงัสินคา้ และการ

ขนส่งแบบพิเศษตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดว้ยการพฒันาระบบตรวจสอบและบริหารพสัดุ YTO ท าใหก้าร

บริการขนส่งสินคา้ของ YTO น้ันมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภยั ส าหรบัพสัดุทุกช้ิน 

นอกจากน้ี YTO มีแผนพฒันาระยะยาวโดยการสรา้งเครือข่ายระหว่างองคก์รต่างๆ รวมทั้งมี

แผนท่ีจะจดัตั้งแพลตฟอรม์ส าหรบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์ป็นของตวัเอง 

ส าหรบัการขนส่งระหว่างประเทศน้ัน YTO ไดจ้ดัตั้งบริษัทในฮ่องกงช่ือ Cat Alliance Express 

เพ่ือเป็นฐานส าหรบัการพฒันาการขนส่งระหวา่งประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนั YTO มีเสน้ทางพิเศษส าหรบัการ

ขนส่งไปยงั ฮ่องกง มาเกา๊ ประเทศในตะวนัออกกลาง และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ภาคผนวก 2: สรุปผลการสมัมนา 

สรุปผลการสมัมนาเรื่อง "เจาะกลยุทธน์ าสินคา้ไทยสู่โลก E-Commerce ในแดนมงักร" 

วนัที่ 3 พฤษภาคม 2016 

ณ หอ้ง Convention Hall 1-2 ชั้น 3 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

1. บทสรุปการบรรยายของวิทยาการ 

วิทยากรท่านที่ 1: คุณบุญชยั ลิ่มอตบูิลย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั NAMU LIFE (Beijing) 

Trading จ ากดั 

คุณบุญชยั ล่ิมอติบลูย ์ไดก้ล่าวถึงภาพรวมของตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน โดยมูลค่า

การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ (GMV) ในปี ค.ศ. 2014 มีมูลค่าสูงถึง 2,789,000 ลา้นหยวน และเพียง

คร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 2015 มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(Gross Merchandise 

Value: GMV) น้ันมีมูลค่ามากถึง 1,614,000 ลา้นหยวน โดยในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 ประเทศ

จีนมีจ านวนผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ออนไลน์มากถึง 374 ลา้นคน ซ่ึงแนวโน้มการซ้ือสินคา้และบริการผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นหมู่ผูบ้ริโภคจีนน้ัน มีส่ิงท่ีน่าจบัตามองคือ ผูบ้ริโภคเร่ิมหนัมานิยมซ้ือ

สินคา้โดยใชม้ือถือเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง กลุ่มสินคา้ขายดีอนัดบัตน้ๆ ในช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

จีนไดแ้ก่ สินคา้เคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ผูห้ญิง และเคร่ืองประดบั  

ต่อมาคุณบุญชยัไดก้ล่าวถึง รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน และผูใ้หบ้ริการ

แพลตฟอรม์ท่ีส าคญัในประเทศจีน รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนแบ่งไดเ้ป็น 3 

ประเภทหลกั คือ รูปแบบธุรกิจแบบ Consumer-to-Consumer หรือ Customer-to-Customer (C2C) 

เป็นการเปิดรา้นคา้ออนไลน์โดยบุคคลหรือบริษัท เปรียบเสมือนรา้นคา้ในตลาดนัด เช่น สวนจตุจกัร ท่ี

เจา้ของสินคา้เปิดรา้นของตวัเองและตอ้งบริหารจดัการเองทั้งหมด ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีเป็นผูน้ า

ในรูปแบบธุรกิจแบบ C2C คือ Taobao.com ของ Alibaba Group  รูปแบบธุรกิจต่อมาคือรูปแบบธุรกิจ

แบบ Business-to-Consumer (B2C) เป็นการเปิดรา้นโดยบริษัท เปรียบเสมือนรา้นคา้ส่วนท่ีเป็น 

Shopping Mall ในหา้งสรรพสินคา้ ท่ีเจา้ของแบรนด ์สินคา้ต่างๆ เปิดรา้นของตัวเองและตอ้ง จดัการ

บริหารเองทั้งหมด ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีเป็นผูน้ าในรูปแบบธุรกิจแบบ B2C คือ Tmall.com ของ 

Alibaba Group และรูปแบบธุรกิจแบบสุดทา้ยคือรูปแบบธุรกิจแบบ Business-to-Business-to-

Consumer (B2B2C) เป็นการเปิดรา้นโดยบริษัทเช่นเดียวกับ B2C แต่มีขอ้แตกต่างคือ ในกรณีของ 

B2B2C น้ันเปรียบเสมือนกบั รา้นคา้ในส่วนท่ีเป็น Department Store ท่ีหา้งสรรพสินคา้จะสัง่สินคา้จาก

แบรนด์ต่างๆ แลว้หา้งจะเป็นผูด้ าเนินการทุกอย่างเก่ียวกบัการขายเอง เช่น การขาย สินคา้ หรือการ
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จดัการพนักงาน ซ่ึงผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ท่ีเป็นผูน้ าในรูปแบบธุรกิจแบบ B2B2C คือ JD.com ซ่ึงจาก

การส ารวจส่วนแบ่งตลาดระหว่างรูปแบบธุรกิจแบบ C2C และ B2C น้ัน พบว่า แต่เดิมผูบ้ริโภคจะนิยม

ซ้ือสินคา้จากผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ในรูปแบบธุรกิจแบบ C2C แต่เน่ืองจากการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง 

C2C น้ันพบปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น คุณภาพสินคา้ไม่ดี สินคา้ปลอม หรือ มีการหลอกลวงผูบ้ริโภค 

ท าใหผู้บ้ริโภคขาดความมัน่ใจ จึงท าใหแ้นวโน้มการซ้ือสินคา้ผ่านผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบ

ธุรกิจแบบ B2C มากขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรบัช่องทางการขายสินคา้ผ่านทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนน้ัน คุณบุญชยักล่าวว่า

ช่องทางการขายสามารถแบ่งได ้2 ช่องทางหลกัๆ คือ ช่องทาง E-Commerce ทัว่ไปของจีน และช่องทาง 

Cross Border E-Commerce โดยทั้งสองช่องทางก็มีลกัษณะ กฎเกณฑ ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

แตกต่างกนัไป ส าหรบัช่องทาง E-Commerce ทัว่ไป น้ันผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศจีน นอกจากน้ีสินคา้ท่ีจะน าเขา้มาขายน้ันจะตอ้งผ่านมาตรฐานสินคา้น าเขา้ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาใน

การขอค่อนขา้งนาน รวมทั้งการเสียภาษีก็เสียแบบปกติไม่มีระบบพิเศษ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์หลกัๆ 

ของช่องทางน้ีไดแ้ก่ Taobao.com, Tmall.com, Jd.com, Suning.com และ Vip.com ส าหรบัในส่วนของ 

Cross Border E-Commerce น้ันเน่ืองจากรฐับาลเห็นว่าในช่วงท่ีผ่านมา มีการลกัลอบน าสินคา้จาก

ต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศจีนจ านวนมากอย่างไม่ถูกกฎหมาย เช่น มีการหลีกเล่ียงภาษี

ต่างๆ ประกอบกับความตอ้งการสินคา้จากต่างประเทศของผู้บริโภคชาวจีนมีเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง 

รัฐบาลจีนจ่ึงไดส้รา้งช่องทาง Cross Border E-Commerce ขึ้ น เพ่ือท าใหก้ารน าเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศมาขายในประเทศจีนผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสน้ั์นง่ายขึ้ น และช่วยใหผู้บ้ริโภคจีน

สามารถเขา้ถึงสินคา้คุณภาพจากต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้ น ซ่ึงส าหรับช่องทาง Cross Border  

E-Commerce น้ันผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ส่วนเร่ืองของมาตรฐาน

สินคา้น าเขา้น้ันแต่เดิมสินคา้ท่ีน าเขา้ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ันหากเป็นสินคา้ท่ีอยู่

ในรายการท่ีสามารถน าเขา้ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องผ่านระบบการตรวจสอบสินคา้น าเขา้ (อย่างไรก็ ดี

กฎระเบียบเก่ียวกับมาตรฐานสินคา้น าเขา้อยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลงกฎหมาย มีการประกาศร่าง

กฎหมายเก่ียวกับการน าเขา้สินคา้บางประเภทผ่านช่องทางน้ีท่ีจะตอ้งผ่านระบบการตรวจสอบสินคา้

น าเขา้ แต่ยงัไม่ประกาศบงัคบัใช)้ ส่วนทางดา้นภาษี ก็มีระบบจดัเก็บภาษีแบบพิเศษท าใหเ้สียภาษีใน

อตัราท่ีต า่กว่าการน าเขา้แบบทัว่ไป รวมทั้งยงัมีระบบคลงัสินคา้ทัณฑบ์นท่ีผูป้ระกอบการสามารถส่ง

สินคา้ไปเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้ทัณฑบ์นในประเทศจีนก่อน และยงัไม่ตอ้งช าระภาษีจนกระทัง่มีผูส้ัง่สินคา้

และจดัส่งสินคา้ไปยงัผูซ้ื้อ รวมทั้งช่วยใหก้ารขนส่งสินคา้ไปถึงมือผูซ้ื้อไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 

ส าหรบัเร่ืองการเขา้ตลาด E-Commerce จีนน้ัน คุณบุญชยัแนะน าว่า ก่อนท่ีผูป้ระกอบการจะเขา้สู่

ตลาดจีนน้ันผูป้ระกอบการควรส ารวจความพรอ้มของตนก่อนเขา้ตลาด เร่ิมตั้งแต่ความรูท้างภาษาจีน 
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ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะบุกตลาดจีน เพราะไมเ่พียงแต่ตอ้งใชใ้นการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค ในการ

ด าเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้ใหบ้ริการแพลตฟอร์มต่างๆ หรือทีมงานชาวจีนของ

ผูป้ระกอบการเอง ภาษาจีนก็เป็นปัจจยัหลกัในการเขา้ตลาด นอกจากภาษาจีนแลว้ ประเภทสินคา้และ

ตวัสินคา้ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัไม่แพก้ัน ผูป้ระกอบการควรเลือกสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการคิดว่าสามารถแข่งขนั

ในตลาดจีนได ้โดยอาจดูจากสินคา้ท่ีติดอันดับสินคา้ขายดีท่ีขายผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากน้ี

ผูป้ระกอบการควรพิจารณาเลือกรูปแบบท่ีจะเขา้ตลาด เช่น หากเป็นผูป้ระกอบการทีมีทีมงานพรอ้มอาจ

เลือกด าเนินธุรกิจแบบบริหารจดัการเองทั้งหมด แต่ถา้หากเป็นผูป้ระกอบการท่ีขาดความพรอ้มเร่ือง

บุคลากรท่ีจะด าเนินการในประเทศจีน ผูป้ระกอบการก็อาจจะพิจารณาหาพารท์เนอรช์าวจีนเพ่ือร่วมมือ

กนัด าเนินการ หรือ เลือกใชบ้ริการของบริษัทรบับริหารรา้นคา้ออนไลน์ เมื่อผูป้ระกอบการพรอ้มท่ีจะ

เขา้ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสจี์นแลว้ กลยุทธก์ารท าการตลาดก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารประกอบ

กิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีนประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการท าการตลาดของการขาย

สินคา้ออฟไลน์ และการขายสินคา้ออนไลน์น้ันค่อนขา้งแตกต่างกนั การท าการตลาดท่ีส าคญัของการ

ขายสินคา้ออนไลน์คือการสรา้ง Traffic ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเขา้สู่หน้ารา้นคา้ออนไลน์ของเรา การสรา้ง 

Traffic สามารถท าไดห้ลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ Keyword การซ้ือโฆษณา การเขา้ร่วม

กิจกรรมของแพลตฟอรม์ การใชแ้พลตฟอรม์รวมสินคา้ท่ีขายลดราคา หรือ การใชโ้ซเชียลเน็ตเวิรค์และ

แชทแอพพลิเคชัน่ เมื่อผูป้ระกอบการสรา้ง Traffic ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้สู่หน้ารา้นคา้ของผูป้ระกอบการ

แลว้ การจะเปล่ียนใหผู้ท่ี้เขา้มาชมรา้นคา้ซ้ือสินคา้ของเราไดน้ั้นมีวิธีการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแบบหน้ารา้นคา้ออนไลน์ใหม้ีความน่าเช่ือถือ การบริการก่อนการขาย รวมถึงบริการหลงัการขาย

ไม่ว่าจะเป็นการจดัส่งพสัดุ หีบห่อและบรรจุภัณฑ ์และการเปล่ียนหรือคืนสินคา้ นอกจากน้ีการบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกคา้ ก็จะช่วยสรา้งใหแ้บรนด์ของผูป้ระกอบการมีฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง โดยวิธีการ

บริหารความสมัพนัธข์องลูกคา้เช่น การสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในสินคา้ การแจง้เตือนสถานะ

สินคา้ การแจง้เตือนโปรโมชัน่ การส่งของตัวอย่างใหแ้ก่ลูกคา้ในช่วงระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชสิ้นคา้ท่ีซ้ือไป

จนใกลห้มด เป็นตน้ ก่อนจะจบการสัมมนาคุณบุญชัย ไดท้ิ้งทา้ยขอ้ควรระวงัในการเขา้ตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์จีนให้แก่ผู ้เข ้าร่วมสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าของ

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัตน้ๆ ท่ีควรด าเนินการเมื่อมีแผนท่ีจะเขา้ตลาดจีน การด าเนินหา

วิธีการป้องกนัการเลียนแบบสินคา้ เช่น การใชโ้ฮโลแกรมสามมิติ รวมถึงการควบคุมราคาสินคา้ของ

ผูป้ระกอบการ ไมใ่หม้ีการขายในราคาท่ีต า่จนเกินไป  
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วิทยากรท่านที่ 2: คุณเจมส ์โม ผูจ้ดัการดา้นพฒันาเครือข่ายสมัพนัธ ์บริษทั YTO Express 

จ ากดั 

คุณเจมส ์โม เร่ิมตน้การบรรยายดว้ยการกล่าวแนะน าบริษัท YTO Express จ ากดั (YTO) YTO เป็น

บริษัทรับบริการขนส่งพัสดุแบบด่วนในประเทศจีน โดยเร่ิมก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 2000 จากพนักงาน

เพียงแต่ 17 คน ดว้ยเงินทุนเพียง 50,000 หยวน ภายในระยะเวลา 15 ปี บริษัทไดเ้ติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยในปี ค.ศ. 2015 บริษัทท ารายไดไ้ดท้ั้งส้ิน 35,000 ลา้นหยวน และเพียงในปีเดียวมีการ

ขนส่งพสัดุทั้งส้ิน 3,300 ลา้นช้ิน ซ่ึงคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15 ของตลาดการขนส่งพัสดุจีนทั้งหมด 

ปัจจุบนับริษัทมีจุดกระจายพสัดุมากกวา่ 24,000 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่ารอ้ยละ 95 ทัว่ประเทศ

จีน และมีพนักงานมากถึง 260,000 คน ลูกคา้ของบริษัทท่ีมาจากผู้ให้บริการ E-commerce 

แพลตฟอรม์ก็มีหลายราย ไม่ว่าจะเป็น Jd.com Taobao.com หรือ Vip.com นอกจากน้ีในเดือน

พฤษภาคม ค.ศ. 2015 YTO และ Alibaba Group ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Partner  รวมทั้ง  Alibaba Group ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 20 ของหุน้ทั้งหมดของ YTO  

ต่อมาคุณเจมสไ์ดแ้นะน าบริการต่างๆ ของ YTO และระบบไอทีของบริษัท ส าหรบับริการของ YTO 

น้ันมีใหบ้ริการตั้งแต่การจัดส่งพัสดุแบบด่วนทัว่ไป การจัดส่งพสัดุแบบด่วนภายใน 24 ชัว่โมง และ

ใหบ้ริการคลงัสินคา้แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือเป็นทั้งบริการคลงัสินคา้ บริการห่อ

พสัดุ และบริการจดัส่งพสัดุ นอกจากน้ี YTO ยงัมีแอพพลิเคชัน่ของตวัเอง ส าหรบัใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ

ท่ีจะติดตามสถานะของพสัดุท่ีจดัส่ง รวมถึงบริการสอบถามขอ้มลูต่างๆ ผ่านทางออนไลน์  

ส าหรับในประเทศไทยน้ัน YTO ก็ไดจ้ัดใหม้ีบริการส าหรับผูป้ระกอบการไทยท่ีประกอบหรือมี

แผนการวา่จะประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์นประเทศจีน โดย YTO มีบริการจดัส่งพสัดุแบบด่วน

จากประเทศไทยโดยตรงไปยงัลกูคา้ของผูป้ระกอบการในประเทศจีน ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการไมต่อ้งวุน่วายกบัการจดัการขนส่ง รวมถึงการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งสองประเทศ 

2. ค าถามส าคญัจากที่ประชุมสมัมนา 

จากการสมัมนาเร่ือง "เจาะกลยุทธน์ าสินคา้ไทยสู่โลก E-Commerce ในแดนมงักร" ในช่วง ถาม-

ตอบ มีค าถามส าคญัจากท่ีประชุมสมัมนา ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 ผลิตภณัฑ ์Snail White เป็นผลิตภณัฑท่ี์ตั้งเป้าวา่จะขายในประเทศจีนแต่แรก หรือจะขายใน

ประเทศไทย และถา้หากเป็นสินคา้ท่ีไมเ่คยขายในประเทศไทยเลยจะสามารถท าตลาดเพียงแต่ใน

ประเทศจีนไดห้รือไม่ 
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ค าตอบจากวิทยากร Snail White เป็นผลิตภณัฑท่ี์ตั้งเป้าวา่จะจะขายในประเทศไทยก่อนแลว้จึงขยาย

ตลาดออกต่างประเทศ ส าหรบัสินคา้ท่ีไมเ่คยมีวางขายในประเทศไทยน้ัน ก็สามารถไปท าตลาดท่ีจีนได ้

จริงๆ ในปัจจุบนัก็มีสินคา้ไทยหลายยี่หอ้ท่ีไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัในประเทศไทย แต่เป็นสินคา้ขายดีในประเทศจีน 

เช่นสินคา้ประเภทแผ่นมาสก์หนา้ก็ไดร้บัความนิยมอยา่งมากในประเทศจีน ความนิยมของสินคา้เหล่าน้ี

มกัเกิดข้ึนจากการท่ีคนจีนเขา้มาในประเทศไทยแลว้ติดต่อไปยงัเจา้ของแบรนดสิ์นคา้ หลงัจากน้ันเมื่อ

กลบัไปประเทศจีนก็จะมีวิธีการสรา้งกระแสความนิยมใหก้บัสินคา้เหล่าน้ัน 

ค าถามท่ี 2 รูปแบบบรรจุภณัฑข์องสินคา้ไทยท่ีส่งไปขายยงัประเทศจีน ควรจะมีภาษาไทยหรือไม ่

ค าตอบจากวิทยากร ควรมีและเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยเพิ่มความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือในตวั

สินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคชาวจีน 

ค าถามท่ี 3 หากมีการวางขายสินคา้ทั้งบน Tmall.com และ Tmall Global ควรจะมีการจดัการเร่ืองราคา

ระหวา่งสองแพลตฟอรม์อยา่งไร 

ค าตอบจากวิทยากร โดยหลกัแลว้ขึ้ นอยูก่บันโยบายของผูป้ระกอบการ แต่แนะน าว่าควรจะตอ้งมีการ

ควบคุมราคา  ใหเ้ท่าๆ กนัทั้งสองเว็บไซตจ์ะดีกวา่  

ค าถามท่ี 4 เร่ืองกฎระเบียบเก่ียวกบัฉลากของสินคา้ ระหวา่งช่องทาง E-Commerce ทัว่ไป และ Cross 

Border E-Commerce แตกต่างกนัอยา่งไร 

ค าตอบจากวิทยากร ในเร่ืองกฎระเบียบเร่ืองฉลากสินคา้น้ัน หากเป็นช่องทาง E-Commerce ทัว่ไปน้ัน

ตอ้งท าใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน China Inspection and Quarantine (CIQ) แต่

ส าหรบัช่องทาง Cross Border E-Commerce น้ัน ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งด าเนินการดงักล่าว เน่ืองจากใน

กรณีน้ี กฎหมายถือว่าเป็นกรณีท่ีบุคคลซ้ือของจากต่างประเทศแลว้น ามาใชเ้อง  

ค าถามท่ี 5 ผูป้ระกอบการตอ้งการน าส่งสินคา้เก่ียวกบัเด็กเขา้ไปขายในประเทศจีน แต่ประสบปัญหา

เร่ืองการตั้งราคาสินคา้ หากผูป้ระกอบการตอ้งการใหสิ้นคา้ดูเป็นสินคา้ระดบั premium ควรตั้งใหสู้ง

กวา่ราคาตลาดในประเทศไทยหรือไม่ 

ค าตอบจากวิทยากร โดยหลกัแลว้อยา่งนอ้ยควรตั้งราคาใหสู้งกวา่สินคา้ท่ีขายอยูใ่นประเทศไทยอยา่ง

แน่นอน เพราะถา้หากผูป้ระกอบการตั้งราคาเท่ากบัท่ีผูป้ระกอบการขายในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่

แลว้เมื่อเวลาผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จดัโปรโมชัน่ต่างๆ สินคา้ของผูป้ระกอบการอาจจะไมม่ีส่วนต่าง

พอท่ีจะเขา้ร่วมการจดัโปรโมชัน่ โดยหลกัการตั้งราคาสินคา้ส าหรบัผูป้ระกอบการต่างประเทศน้ัน เรา

ควรไปดูแบรนดค์ู่แข่งสินคา้ของเราวา่ขายอยูใ่นราคาเท่าใด ยกตวัอยา่งเช่น คู่แข่งของผลิตภณัฑ์ Snail 
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White เป็นแบรนดสิ์นคา้จากประเทศเกาหลี ซ่ึงสินคา้ขายอยูท่ี่ราคาประมาณ 300 หยวน Snail White 

จึงตั้งราคาใหต้ า่กวา่นิดหน่อย เพ่ือใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

3. สรุปผลการประเมินผลการสมัมนา 

การสมัมนาเร่ือง "เจาะกลยุทธน์ าสินคา้ไทยสู่โลก E-Commerce ในแดนมงักร" มีผูเ้ขา้ร่วมการ

สมัมนาทั้งส้ิน 204 คน จากผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจ านวน 204 คน มีผูต้อบแบบประเมินผลการสมัมนา

ทั้งส้ิน 115 คน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนที่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

แผนภูมิท่ี1- 1 : เพศ 
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แผนภูมิท่ี1- 2 : อายุ 

 

 

แผนภูมิท่ี1- 3 : ระดบัการศึกษา 
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แผนภูมิท่ี1- 4 : หน่วยงานท่ีสงักดั 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการสมัมนา 

ส่วนท่ี 2.1 ความพึงพอใจในกิจกรรมการสมัมนา 

แผนภูมิท่ี 2.1 -1 ความพึงพอใจในหวัขอ้บรรยายสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการประชุม/สมัมนา 
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แผนภูมิท่ี 2.1-2 ความพึงพอใจในระยะเวลาทั้งหมดของการประชุม/สมัมนา 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1-3 ความพึงพอใจในเน้ือหาสาระในการอบรม/สมัมนาตรงกบัความตอ้งการ 
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ส่วนท่ี 2.2 ความพึงพอใจในวิทยากร 

แผนภูมิท่ี 2.2-1 ความพึงพอใจในเทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.2-2 ความพึงพอใจในวิทยากรน าเสนอเน้ือหาสาระครบถว้นและน่าสนใจ 
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แผนภูมิท่ี 2.2-3 ความพึงพอใจในเอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.2-4 ความพึงพอใจในการบริหารเวลาของวิทยากร 
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แผนภูมิท่ี 2.2-5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 

 

 

ส่วนท่ี 2.3 ความพึงพอใจในบริการ 

แผนภูมิท่ี 2.3 -1 หอ้งประชุม 

 

 

47.37% 
46.32% 

6.32% 

0% 0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

22.11% 

42.11% 

33.68% 

2.11% 
0% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 



148 

 

แผนภูมิท่ี 2.3-2 โสตทศันูปกรณ ์

 

 

แผนภูมิท่ี 2.3-3 อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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แผนภูมิท่ี 2.3-4 การบริการ/อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจา้หนา้ท่ี 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.3-5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 
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ส่วนท่ี 2.4 ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการประชุม/สมัมนา 

แผนภูมิท่ี 2.4-1 ท่านไดร้บัประโยชน์จากการประชุม/สมัมนา 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.4-2 ท่านคาดวา่จะน าความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะท่ีไดร้บัในครั้งน้ี ไปประยุกตใ์ชใ้น 

การปฏิบติังานได ้
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แผนภูมิท่ี 2.4 -3 ท่านมีความพึงพอใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

ส่วนท่ี 2.5 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีส าคญัเก่ียวกบัการสมัมนาในครั้งน้ี 

จากแบบประเมินผลการสมัมนามีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีส าคญัเก่ียวกบัการสมัมนาใน

ครั้งน้ี ดงัน้ี 

 จดัไดดี้ เน้ือหามีประโยชน์มาก วิทยากรบรรยายดี 

 ควรใชเ้วลาสมัมนามากกว่าน้ี 

 ตอ้งการใหม้ีการจดัสมัมนารูปแบบน้ีเร่ือยๆ และมีตวัอยา่งเว็บไซตอ่ื์นๆ เพ่ิมขึ้ น  

 Slide ไมช่ดั อ่านยาก ควรปรบัความสวา่งของหอ้งใหเ้หมาะสมกบัการฉาย slide 

 ใหค้วามรูม้าก วิทยากรใชภ้าษา ถอ้ยค าสามารถเขา้ใจไดง้่าย แมว้า่จะไมเ่คยมีประสบการณม์า

ก่อน 

 ตอ้งการใหใ้ชเ้วลาการจดัสมัมนามากกวา่น้ี 

 ควรใหเ้อกสารก่อนเขา้สมัมนาเพ่ือผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจะไดม้ีเวลาศึกษาล่วงหน้า 

 ควรเพ่ิมเติมเทคนิค การขายออนไลน์จีน ส าหรบัผูป้ระกอบการรายเล็กๆ  

 สมควรใหม้ีการจดัสมัมนาใหค้วามรูใ้นโอกาสต่อไป 

 การสมัมนาท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนา สามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดจ้ริง วิเคราะหต์ลาดวางแผนไดดี้ 
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