
Fact Sheet 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  

 

1.ข้อมูลทั่วไป                                                        2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ : 1,104.4 ตารางกิโลเมตร 
เมืองส าคัญ: เกาลูน, เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ 
ประชากร : 7.311  ล้านคน (2014) 
ภาษาราชการ: ภาษาจีนกวางตุ้ง จีนกลางและภาษาอังกฤษ       
ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตย 
ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง: นายเหลียง เจิ้นอิง  
อัตราแลกเปลี่ยน : 4.4245 บาท:1 HKD (ก.ค. 2015) 
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ: 315,919 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ก.พ. 2014)                                     
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ: ฮ่องกงไม่มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทีส่ าคัญ เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศ
ล้อมรอบด้วยทะเล   

  ปี2013 ปี 2014F ปี 2015F 
GDP (US$bn) 273.66 293.71 315.4 

GDP Per Capita (US$) 37,777.1 40,175.11 42,747.9 
GDP Growth (%) 3.0 3.7 3.8 
Goods &Services exports 
(% change) 

6.5 7.73 7.75 

Inflation (%) 4.3 4.0 3.75 
Unemployment Rate (%) 3.2 3.11 3.11 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญของฮ่องกง ไดแ้ก ่ช้ินส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ         
สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของฮ่องกง ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย เวียดนาม 
สินค้าน าเข้าส าคัญของฮ่องกง ได้แก ่เครื่องจักรและอุปกรณ์ ช้ินส่วนเบ็ดเตล็ด     
สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ ามันปิโตรเลียม 
ตลาดน าเข้าส าคัญของฮ่องกง ไดแ้ก ่จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ้

3. ยุทธศาสตร์/กิจกรรม                                                        4. สถานการณ์เศรษฐกิจ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาความสัมพันธ์และกลไกความร่วมมือทางการค้าอย่างใกล้ชิด 
2. การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเสรีทางการค้า 
3. การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ/Trader โดยเฉพาะ SMEs 
4. การพัฒนาตลาดและช่องทางการค้าใหม ่
5. ผลักดันและส่งเสริมการค้า/การลงทุนในจีน 
3.2 กิจกรรม (แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558) 
1. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Trade Fair) เช่น                 
งาน COSMOPROF ASIA 2014 งาน APLF 2015 Part II เป็นต้น 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า ได้แก่         
ห้าง Vanguard ห้าง Jusco ห้าง Park N Shop 
3. จัดท าโครงการ SMEs Pro-active 
4. สร้างมูลคา่เพิ่มสินค้าและบริการ 
5. จัดคณะผู้แทนการคา้ฮ่องกงเยอืนไทย และคณะผู้ประกอบการไทย
เยือนฮ่องกง (In & Out Goodwill Mission) 
6. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าแฟช่ัน 
 

นโยบายเศรษฐกจิ/การค้า/การลงทนุ 
1. ผู้บรหิารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮอ่งกง นายเหลยีง เจิ้นอิง ประกาศแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อกระต้นเศรษฐกจิฮ่องกง โดยการปรับยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับ 
ยกระดับเศรษฐกิจมหภาค เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาปจัจัยพื้นฐานเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ อาทิ        
การเพิ่มพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธรุกิจ  
2.  โครงการสร้างถนนในทะเลเพื่อเช่ือมเกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจไูหต่าม
นโยบายเส้นทางสายไหม “One Belt One Road” ของจีน 
3. รัฐบาลฮ่องกงมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือใกล้ชิดกับคู่ค้าที่
ส าคัญต่างๆ อาทิ การจัดท า FTA กับชิลี รวมถึงเร่งผลักดันกฎหมาย 
การแข่งขัน (Competition Law) เพื่ออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
และมีแผนขอท าข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับฝ่ายไทย 
สถานการณ์เศรษฐกจิ/การค้า 
1. การส่งออกสินค้าของฮ่องกงคาดว่าจะชะลอตัวในปี 2015 เนื่องจากสภาวะ
เงินฝืด มาตรการการกีดกันทางการค้า รวมถึงความตึงเครียดทางการเมือง 
ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าส่งออกต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดยเฉพาะ
ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล (Pearl River Delta) ที่มีต้นทุน
ปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น  
2. คู่ค้าหลักของฮ่องกง ไตรมาสที่ 2 ปี 2015 ได้แก่ ไต้หวัน (มูลค่า          
-17412.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.03)  เกาหลีใต้ (มูลค่า   
-9476.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.14) สหรัฐฯ (มูลค่า
7101.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 658.49)  สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ (มูลค่า 2569.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 27.41) 
ฟิลิปปินส์ (มูลค่า -2135.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.35 ) 
3. เป้าการส่งออกของฮ่องกง ในปี 2015 จะคงอยู่ที่ร้อยละ 4-5 เนื่องจากการ
กระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจในตลาดหลักอย่าง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น  
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในจีนส่งผลกระทบต่อฮ่องกงอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
เนื่องจากเศรษฐกิจของฮ่องกงที่ผ่านมาขึ้นกับจีนเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจค้าปลีก สินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าของเล่น 
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สถานการณ์การลงทุน 
1. ฮ่องกงเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจส าหรับการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
บริการ  
2. นักธุรกิจฮ่องกงได้ย้ายฐานไปตั้งโรงงานผลิตในจีนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในเขต Pearl River Delta แต่ประสบปัญหาด้านค่าจ้าง
แรงงานจากนโยบายขึ้นค่าแรงของจีน ตลอดจนการบริหารโกดังขนถ่าย
สินค้าท่ีมีต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
3. จากที่รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้นโยบาย One visit per week ส าหรับชาว
จีนท่ีอาศัยในเขตเซินเจิ้น ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อกับฮ่องกง โดยจะไม่ออกวีซ่า
ประเภท Multiple เพื่อลดกระแสต่อต้านของชาวฮ่องกงบริเวณชายแดน และ
เป็นการปราบสินค้าผ่านแดนหนีภาษีรายวัน ส่งผลให้ในปี 2015 มูลค่าของ
ภาคธุรกิจค้าปลีกในฮ่องกงปรับตัวลดลงร้อยละ 5.8 และส่งผลให้หุ้นกลุ่ม
ธุรกิจสินค้าเครื่องส าอาง และกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับปรับตัวลดลง 
แนวโน้มเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทนุ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการด าเนินนโยบายเชิงรุกอย่างเหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยค านึงสภาพการณ์ในปัจจุบันที่จุดศูนย์ถ่วง
ทางเศรษฐกิจโลกก าลังเคลื่อนมาทางซีกโลกตะวันออก 
2. มีการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระตุ้นการจ้างงาน โดยจะกระชับความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับจีน รักษาสถานะความเป็นเมืองระดับนานาชาติของฮ่องกง 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักของฮ่องกง เช่น โลจิสติกส์ การเงิน การธนาคาร 
การท่องเที่ยว เป็นต้น 
3. เศรษฐกิจของฮ่องกงพึ่งพาการใช้จ่ายจากเศรษฐีชาวจีนเป็นหลัก แต่
นโยบายปราบปรามการทุจริตซึ่งน าโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง น าไปสู่การ
ชะลอตัวของการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยท าให้ยอดการส่งออกสินค้าไทยที่
ส่งออกไปฮ่องกงลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.สรุปสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกง 
เป้าหมายส่งออก มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD) มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 

ปี 2015 ปี 2014 
ปี 2015 

ปี 2014 
ปี 2015 

ปี 2014 
ปี 2015 

ม.ค.- ก.ค. +/- (%) ม.ค.- ก.ค. +/- (%) ม.ค.- ก.ค. +/- (%) 

2 13,798.69 7,528.89 -5.76  12,609.98 6,598.58 -9.21 1,188.71 930.31 28.99 

 
6.สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดฮ่องกงปี2014– ปี 2015      หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2014 
ปี 2014 
ม.ค.- ก.ค. 

ปี 2015 
ม.ค.- ก.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.- ก.ค. 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  3,319.82  1,939.45 1,705.60 -12.06 

2. อัญมณีและเครื่องประดับ 2,497.06 1,529.80 1,274.62 -16.68 

3. แผงวงจรไฟฟ้า 2,264.54  1,220.12 1,198.64 -1.76 

4. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 273.32 217.50 149.29 -31.36 

5. เม็ดพลาสติก 311.15 191.28 142.47 -25.52 

6. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 259.42 145.03 135.04 -6.89 

7. อุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์และไดโอด 220.97 132.78 129.20 -2.70 

8. นาฬิกาและสว่นประกอบ 195.36 110.87 118.67 7.04 

9. ข้าว 179.27 103.33 104.27 .91 

10. หม้อแปลงไฟฟ้าและสว่นประกอบ 150.33 83.89 89.98 7.26 

การส่งออกรวม 12,609.98 7,268.02 6,598.58 -9.21 
           ที่มา: menucom 

 
7. สินค้าหลักที่ไทยน าเข้าจากฮ่องกง ปี 2014– ปี 2015        หน่วย : ล้าน USD 

สินค้า ปี 2014 
ปี 2014 
ม.ค.- ก.ค. 

ปี 2015 
ม.ค.- ก.ค. 

+/- (%) 
ม.ค.- ก.ค. 

1. เครื่องเพชรพลอย อัญมณ ีเงินแท่งและทองค า  341.71 
 

211.79 494.79 133.62 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  109.13 65.49 52.59 -19.70 

3. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  114.72 77.48 45.79 -40.90 

4. เครื่องประดับอัญมณี 44.67 21.91 33.38 52.35 

5. ผ้าผืน  57.56 33.38 32.87 -1.53 

6. สินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะและผลิตภณัฑ์  36.66 19.61 27.52 40.34 

7. เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภัณฑ์  29.81 16.23 24.42 50.46 

8. เครื่องจักรกล และ สว่นประกอบ  38.65 21.69 22.23 2.49 

9. นาฬิกาและสว่นประกอบ 66.05 37.58 21.54 -42.68 

10. แผงวงจรไฟฟ้า 42.11 22.97 16.32 -28.95 

การน าเข้ารวม 1,188.71 721.23 930.31 28.99 
           ที่มา: menucom 

 
ส านักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย 
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