ขบวนรถบรรทุก ขนสงสินคา E-commerce ขามพรมแดนระหวงงจีน-อาเซียน
เปดตัวอยางเปนทางการ

เมื่อ วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2563 พิธีเ ปด “รถบรรทุก ขนสง สิน คา E-commerce ขา ม
พรมแดนระหวา งจีน –อาเซีย น” ไดจ ัด ขึ้น ที่เ ขตคลัง สิน คา ทัณ ฑบ นเมือ งหนานหนิง ซึ่ง เปน
เสนทางขนสง สินคาในรูป แบบ E-commerce ขามพรมแดนสายแรกที่กํา หนดจุด เริ่ม ตน จาก
“เขตทดลองการคา E-commerce ขา มพรมแดน หนานหนิง ” ถึง จุด หมายปลายทาง คือ
“ประเทศอาเซียน” โดยมีก ารขนสง สินคา ลอตแรก ประกอบดวย เสื้อผา รองเทา และของใช
ในชีวิตประจําวัน สง ไปยัง สูป ระเทศอาเซียน เชน เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ซึ่ ง จะสง ถึง เขต
สินคาทัณฑบ นกรุง ฮานอยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สง ถึง ไทยและมาเลเซีย เปน 2 และ 4
วันตามลําดับ
โครงการเสนทางขนสง สิน คา E-commerce ขา มพรมแดนทางบก เปน ความรว มมือ
ระหวา ง เขตคลัง สิน คา ทัณ ฑบ นเมือ งหนานหนิง บริษัท Southern Gate Cross-border
Ecommerce Operation Co.,ltd. และบริษัท Nanning Xinjinhang Logistic and
Materials Co., Ltd
ทางบริษัท ฯ ใหขอมูล วา เพื่อสรางความพรอมใหกับ การพัฒ นาการคา E-commerce
ขามพรมแดนระหวางจีน -อาเซียน ใหเ กิดประโยชนสูง สุด ในอนาคตทางบริษัท ฯ มีแผนในการ
ขยายจํานวนเที่ยวรถขนสง สินคา E-commerce ขามพรมแดนจากจีน ไปสูอ าเซีย นใหม ากขึ้น
โดยจะมีก ารขนสง ไปยัง ประเทศเวีย ดนามอาทิต ยล ะ 5 เที่ย ว ไทยอาทิต ยล ะ 2 เที่ย ว และ
มาเลเซียอาทิตยล ะ 1 เที่ยว นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง แจง วา ขอ ไดเ ปรีย บเสน ทางขนสง สิน คา
E-commerce ขามพรมแดน คือ มีตนทุนการขนสง ถูก กวาทางอากาศ (สิน คา E-commerce
ขามพรมแดนสวนมากใชก ารขนสง ทางอากาศ) และมีร ะยะเวลาสั้นกวาขนสง ทางทะเล รวมทั้ง
มีความแนนอนในการกําหนดระยะเวลาการขนสง ทําใหส ามารถวางแผนในการดํา เนิน การสง
ของไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ ลดความเสี่ย งอัน เกิด จากปจ จัย ที่ไ มแ นน อนในดา นการขนสง
ขณะเดียวกัน ขบวนรถบรรทุก สามารถใหบ ริก ารขนสง สิน คา จากอาเซีย นกลับ มายัง จีน (เชน
ผลิตภัณฑยางพารา ฯลฯ) ในการตีร ถกลับ มายัง ประเทศจีน แตเ นื่องจากยัง ไมรับการอนุมัติจาก

สว นกลาง สิน คา ขากลับ จึง ไมไ ดร ับ สิท ธิป ระโยชนพิเ ศษของการคา E-commerce ขา ม
พรมแดน * จึง ตองดําเนินการพิธีก ารศูล กากรตามรูป แบบการคาสากล อยางไรก็ตาม ทางการ
จีนกําลัง มีก ารเรง การผลัก ดันการขนสง สินคาจากประเทศอาเซียนมายังจีนโดยผานเสนทางแหง
นี้ (ประเทศอาเซีย น - เขตทดลองการคา E-commerce ขา มพรมแดนหนานหนิง ) ให
ดําเนินการตามรูป แบบการคา E-commerce ขามพรมแดน
* การคา E-commerce ขามพรมแดนกําลัง เปนที่นิยมของชาวจีน โดยผูนํา เขา เปน ไดทั้ง
นิติบุค คลและบุค คล ซึ่ง มีก ารสั่ง ซื้อ สิน คา ตา งประเทศจากแพลตฟอรม จํา หนา ยสิน คา
จากนั้น บริษัท Trading และโลจิส ติก สจึง ดําเนินการนําเขาและบริห ารจัดการเรื่องพิธีก าล
ศุล กากรใหกับ สินคาดัง กลาว และสง ถึง ปลายทางของผูบ ริโ ภค สินคา E-commerce ขาม
พรมแดนไดรับ สิท ธิพิเ ศษดา นภาษีศุล กากร กลา วคือ สิน คา ที่สั่ง ซื้อ จากตา งประเทศที่มี
มูล คาไมเ กิด 5,000 หยวนตอครั้ง /ราย ไมตองชําระภาษีนําเขา และภาษีส รรพสามิต เพียง
ตอ งชํา ระภาษีมูล คา เพิ่ม เทา นั้น โดยมูล คา การสั่ง ซื้อ 1 ป ไมเ กิน 26,000 หยวน /ราย
สิน คา E-commerce ขา มพรมแดนที่จ ึง ไดรับ ความนิย มในจีน ทั้ง นี้ จีน อนุญ าตินํา เขา
สิน คา ตา งประเทศในรุป แบบการคา E-commerce ขา มพรมแดนจํา นวน 1,413 ชนิด
ไดแก ของใชชีวิตประจําวัน (กระเปา รองเทา เสื้อผา ) เครื่องสําอาง เครื่อ งไฟฟา อาหาร
แชแข็ง เครื่องดื่ม และสุร า ฯลฯ
ความเห็น สคต.ผูบ ริโ ภคชาวจีน มีแ นวโนม สั่ง ซื้อ สิน คา ตา งประเทศโดยตรงโดยผา น
แพลตฟอรม E-commerce เพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะสิน คา เบรนดเ นมและสิน คา ที่ขึ้น ชื่อ ใน
ตางประเทศ ทําใหก ารคา E-commerce ขามพรมแดนมีศัก ยภาพในการขยายสว นแบง ตลาด
จีนเปนอยางมาก การเปดเสนทางวิ่ง รถขนสง สิ นคา E-commerce ขามพรมแดน และสง เสริม
ใหมีก ารนําเขาสินคา E-commerce ขามพรมแดน จะเปนโอกาสสํา หรับ สิน คา ไทยในอนาคต
อาทิ สินคาอาหาร / เครื่องสําอาง / สินคา OTOP ฯลฯ อีก ทั้ง ในปจ จุบัน สินคาไทยที่จําหนาย
ในแพลตฟอรม E-commerce จีน (ยกเวนสินคา ผลไม ) ยัง มีจํา นวนไมม ากนัก และสว นใหญ
นําเขามาโดยผานทางบกในรูป แบบการคาชายแดน (ไทย – ลาว – มณฑลยูนาน) เชน อาหาร
/เครื่องปรุง อาหาร ทําใหไมไดรับ สิท ธิพิเ ศษจากการคา E-commerce ขามพรมแดนได รวมทั้ง
การสง เสริม ใหผูป ระกอบการไทยสง สินคาในรูป แบบการคา E-commerce ขามพรมแดน เปน
ชองทางการขยายการสง ออกสินคาไทยสูจีนใหกับ ผูป ระกอบการ SME ไทย ที่นาสนใจอีก ทาง
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