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https://thaibizchina.com/article/ความร่วมมือระหว่างภาคร/
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การขจัดความยากจนของจีนเน้นหลักการ “สองไร้กังวล สามหลัก

ประกัน” โดยสองไร้กังวล คือ คนยากจนในชนบทจะต้องไร้กังวลเรื่อง

อาหารและเสื้อผ้า และสามหลักประกัน ได้แก่ การประกันด้านการศึกษา 

การรักษาพยาบาล และที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ รัฐบาลกลางได้กําหนดเงื่อนไขใน

การหลุดพ้นจาก “เส้นขีดความยากจน (poverty line)” โดยกําหนด

เกณฑ์รายได้ของประชาชน ซึ่งมีการปรับมาตรฐานสูงขึ้นทุกปี

Societal & Cultural

“สร้างกําลังซื้อจากในประเทศ เพื่อให้โลกต้องพึ่งพาจีนมากขึ้น”



กําลงัซือ้ใหม่ๆ  ทีเ่พิม่มากขึน้



ธนาคารกลางจีน (PBOC) ตระหนักถึงการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และ
การเกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลมากมายในชีวิตประจําวันและการ
พัฒนาด้านการชําระเงินออนไลน์อย่าง WeChat และ Alipay 
รวมถึงการเกิดสกุลเงิน Cryptocurrency มากมายที่ใช้
เทคโนโลยี Blockchain เช่น Bitcoin และ Libra ซึ่งหากธนาคาร
กลางไม่มีการปรับตัวรองรับสังคมดิจิทัลก็จะเป็นเรื่องยากใน
การกํากับดูแลและออกกฎระเบียบ รวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
สถาบันการเงินในอนาคต นอกจากนี้ อาจคํานึงถึงการลดช่อง
ทางที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคระบาด เช่น เงินสด

https://thaibizchina.com/article/e-cny/
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https://thaibizchina.com/article/maglevtrain_23032021/

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ทําการประเมินและคาดการณ์ว่าจํานวนประชากรในมณฑลจะ

เพิ่มสูงขึ้นถึง 130 ล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2035 และประชากรในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่นํ้าจู

เจียง (Pearl River Delta) จะเพิ่มขึ้นเป็น 84.4 ล้านคน โดยร้อยละ 90 ของประชากรจะอาศัย

อยู่ในพื้นที่เมือง ดังนั้น รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการคมนาคมที่

สะดวกและรวดเร็วของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนที่จะสร้างรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง

แม็กเลฟขึ้นภายในมณฑล ซึ่งจะเชื่อมระหว่างนครกว่างโจวกับกรุงปักกิ่งและมหานคร

เซี่ยงไฮ้ รถไฟสายนี้จะลดระยะเวลาการเดินทางลงเหลือเพียงไม่เกิน 3 ชม. สําหรับเส้นทาง 

กว่างโจว –ปักกิ่ง และไม่เกิน 4 ชม. ในเส้นทาง กว่างโจว – เซี่ยงไฮ ้ซึ่งเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อ

ผ่านเมืองเซิ่นเจิ้นอีกด้วย ส่งผลให้การเดินทางโดยรถไฟแม็กเลฟนั้นเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูง

หัวกระสุนกว่าเท่าตัว ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างทางรถไฟแม็กเลฟใน

ปี ค.ศ. 2025 คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2030 โดยจะเริ่มก่อสร้างเส้นทาง กว่างโจว – 

เซิ่นเจิ้น เป็นเส้นทางแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง

ดังกล่าว
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การเข้าตลาดจีนแบบนโยบายเชิงรุก

รูปแบบธุรกิจ

การจัดตั้งบริษัทที่จีน

การขอออย. (FDA) จีน

ฉลากผลิตภัณฑ์

ภาษีนำเข้า

โควตาต่อคนต่อปี

ได้ทั้งแบบ Online และ Offline

จำเป็นต้องมี / หาความร่วมมือกับบ.ที่มีใบอนุญาติการนำเข้า

Online อย่างเดียว

ไม่ต้องจดบริษัทที่ประเทศจีน

ไม่ต้องขอ

คิดแบบภาษีกฎเกณฑ์ของ CBEC 9.1% สินค้าปกติ 17.9-28.9 
สินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือย

ชาวจีนสามารถซื้อได้ไม่เกิน 5000 หยวนต่อครั้ง หรือไม่เกิน 
26,000 หยวนต่อปี

จำเป็นต้องขอ

ต้องมีการแปลและติดบนผลิตภัณฑ์เป็นภาษาจีน

คิดแบบปกติตามกฎหมายการนำเข้าของจีน  
และคิดตามประเภทของสินค้า

ไม่มีจำกัด

ไม่จำเป็น

การค้าแบบปกติ Normal Trade การค้าแบบออนไลน์ข้ามพรมแดน
Cross-border eCommerce (CBEC)
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สินค้ายอดนิยม ที่ได้รับความนิยมเข้าไปผ่าน CBEC อาทิเช่น  

• กลุ่มเครื่องสําอาง (Cosmetics)  

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย (Personal Care) เช่น ครีมทาตัว สบู่ ยาสีฟัน แชมพู 
ครีมนวด ครีมทาภายนอก เป็นต้น  

• กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ (Health and Nutrition Products) ได้แก่ อาหารเสริมบํารุงสุขภาพ ซึ่งในนี้จะมี
การรวมสินค้าพวกรังนกพร้อมดื่มเข้าไปในประเภทนี้ด้วย  

• กลุ่มสินค้าแม่และเด็ก (Baby and Maternal) ในกลุ่มนี้สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงมากคือ ผลิตภัณฑ์
นมผง  

• กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)

โดยปัจจุบันสินค้าของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ กลุ่มประเภท
เครื่องสําอาง แผ่นมาสก์หน้า รังนกพร้อมดื่ม ครีมทาภายนอก อาหารและผลไม้อบแห้ง หมอน
ยางพารา เป็นต้น
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จัดกลุ่มแบบคร่าวๆ โดยอาศัยตัวเลขส่วนมาก

จากรายงานพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่ากลุ่ม 

Haitao คือผู้หญิง มีอายุระหว่าง 25-34ปี มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ค่อนไปทางสูงและ

เป็นกลุ่มเมือง Tier1 และ New Tier1 โดยเป็นก

ลุ่มที่เน้นความมี Lifestyle เน้นคุณภาพชีวิตและ

เสาะหาสิ่งที่มีคุณภาพมาตอบโจทย์ชีวิตในเมือง

ของพวกเธอเหล่านั้น 
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Key Trends Social Economic

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/financial-decision-maker-sentiment-china



Societal & Cultural

https://daxueconsulting.com/covid-19-impact-on-chinese-consumption/

Key Trends



https://daxueconsulting.com/covid-19-impact-on-chinese-consumption/

Societal & CulturalKey Trends

50.1 % เปลี่ยนจากการซื้อของ Offline  มาเป็น Online มากขึ้น 

18.1 % ที่เปลี่ยนมาซื้อ Online แล้วมีแนวโน้มจะซื้อ Online ต่อไปเรื่อยๆ



https://daxueconsulting.com/covid-19-impact-on-chinese-consumption/

Societal & CulturalKey Trends



https://daxueconsulting.com/covid-19-impact-on-chinese-consumption/

Social-EconomicKey Trends



ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Inventions) คุ้มครอง 20 ปี 
คุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้น หรือคิดทําผลิตภัณฑ์ (รวมถึงเครื่องจักรที่
ใช้ในอุตสาหกรรม) หรือกรรมวิธีขึ้นใหม่ 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product designs) 
คุ้มครอง 10 ปี 
คุ้มครองการออกแบบขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือทั้ง 2 
อย่างรวมกันของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถจับต้องทางกายภาพได้ 

3. สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility models) 
หรืออนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คุ้มครอง 10 ปี  
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขึ้น แต่ยังไม่ถึงมาตรฐานขั้นสูงที่เพียงพอ แต่มี
ลักษณะของการทําขึ้นใหม่และประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

1. เครื่องหมายการค้าทั่วไป (General trademarks) 
สําหรับสินค้าและบริการ เพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือ
บริการประเภทต่างๆภายใต้แต่ละเครื่องหมายการค้า 

2. เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known 
trademarks) 

เป็นเครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงกว้างขวาง รู้จักกันทั่วไปในจีน เช่น 
เครื่องหมายบริษัท Coca-Cola 

3. เครื่องหมายร่วม (Collective marks, signs) 
เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดยบริษัท รัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกของ
สมาคม สําหรับให้สมาชิกได้ใช้ในกิจการทางพาณิชย์ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว 

4. เครื่องหมายรับรอง (Certification marks) 
เป็นเครื่องหมายที่ใช้โดยองค์กร สามารถกํากับดูแลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของบุคคลอื่นใดภายนอกองค์กรนั้นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อรับรองแหล่งกําเนิด ส่วนประกอบ คุณภาพการ
ผลิต หรือลักษณะอื่นใดของสินค้าและบริการนั้นๆ เช่น เครื่องหมาย
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

คุ้มครองผลงานด้านการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม เช่น 
งานบันเทิง ละคร ภาพยนตร์ ภาพถ่าย 

กรณีที่เป็นผลงานของชาวต่างชาติ หากผลงานได้รับการตีพิมพ์ในจีน
แล้วก็ย่อมได้รับสิทธิตามกฎหมายจีน และหากแม้ผลงานไม่ได้ตีพิมพ์ใน
จีนก็อาจสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิในจีนด้วย 

จีนถือว่าลิขสิทธิ์เป็น “สิทธิตามธรรมชาติ (natural rights)” ที่เกิด
ขึ้นมาพร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้น จึงไม่จําเป็นที่จะต้อง
จดแจ้งทะเบียนลิขสิทธิ์เหมือน กับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า 
อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนลิขสิทธิ์จะเป็นประโยชน์สําหรับใช้เป็นหลัก
ฐานในกระบวนการชั้น ศาลในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้น

https://thaibizchina.com/trade-investment-china/regulations/
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ภาษี

นิติบุคคล นําเข้า

• อัตราภาษีนําเข้าโดยเฉลี่ย สําหรับเครื่องสําอาง เช่น 
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและบํารุงผม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเวชภัณฑ์ จะถูกปรับลดลงจาก 8.4% เหลือ 2.9% 

• อัตราภาษีนําเข้าโดยเฉลี่ย สําหรับผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ารวมทั้ง
พืช/สัตว์เพาะเลี้ยง อาหารแปรรูป เช่น นํ้าแร่ จะถูกปรับลด
ลงจาก 15. 2% เหลือ 6.9% 

• สินค้าเครื่องเทศและสมุนไพรของไทยได้รับการยกเว้นภาษี
นําเข้าจากประเทศคู่เอฟทีเอ 13 ประเทศแล้ว เหลือเพียง 
สปป.ลาว จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่ยังเก็บภาษีนํา
เข้าสินค้าเครื่องเทศและสมุนไพรจากไทยบางรายการ

https://mgronline.com/china/detail/9610000053922

อัตรภาษีเงินได้
จากการประอบ

กิจการ

เงื่อนไข

อัตราร้อยละ 15 เป็นวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในเงื่อนไข

อัตราร้อยละ 20 เฉพาะวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises:MEs) ของจีน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มที่ทำการผลิต-มีกำไรที่นำมาคิดภาษีตลอดปีไม่เกิน 300,000 หยวน มีพนักงานไม่
เกิน 100 คน มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านหยวน
(2) กลุ่มที่ไม่ได้ทำการผลิต-มีกำไรที่นำมาคิดภาษีตลอดปีไม่เกิน 300,000 หยวน มี
พนักงานไม่เกิน 80 คน มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 10 ล้านหยวน ทั้งนี้ ทางการจีนได้ส่งเสริม
วิสาหกิจรายย่อยของจีนโดยปรับลดเงื่อนไขที่สอดคล้องลง คือ เป็นวิสาหกิจที่มีกำไรที่นำมา
คิดภาษีตลอดปีไม่เกิน 300,000 หยวน มีผลบังคับใช้ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 2555-31 ธ.ค. 
2558

วิสาหกิจทุนจีนและวิสาหกิจทุนต่างชาติชําระภาษีเงินได้ในอัตราเดียวกัน 
คือ ร้อยละ 25 กรณีกฎหมายให้สิทธิพิเศษในการลดหย่อนจะกําหนดไว้ใน
อัตราร้อยละ 15 และ 20

RegulatoryKey Trend



https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914569

Market 
Forces

Demand



ยูนนานเร่งสร้างแบรนด์ 

“สมุนไพรยูนนาน” ส่งเสริม

อุตสาหกรรมสมุนไพรจีน

https://mp.weixin.qq.com/s/5VjaMPAOkox2R8C_sXsXhwhttps://thaibizchina.com/ยูนนานเร่งสร้างแบรนด์/

Industry 
Forces

Competing Services



TURN INSIGHT TO STRATEGY



พลเทพ มาศรังสรรค์

โอกาส ของสมนุไพรไทยใน ตลาดจนี  
หลงัวกิฤต โควดิ 19
Big Data Analysis : Global Economic Landscape

บริษัท บิวด์ อะ บ๊อกซ์ จํากัด


