
ค ำส่ังซ้ือจำกต่ำงประเทศของไต้หวนัเพิม่ 2 เดือนตดิด้วยอำนิสงค์จำก iPhone 7 

เม่ือช่วงกลางสัปดาห์ท่ีผา่นมา กระทรวงเศรษฐการไตห้วนั (MOEA) ไดป้ระกาศตวัเลขมูลค่า 
ค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศประจ าเดือนกนัยายน 2016 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้
ร้อยละ 3.9 ถือเป็นการเพิ่มข้ึนเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกนัเป็นคร้ังแรกของปีน้ี ดว้ยอานิสงคจ์ากความตอ้งการซ้ือ 
iPhone 7 และสมาร์ทโฟนในตลาดโลก ท าใหมู้ลค่าค าสั่งซ้ือจากต่างประทศในส่วนของสินคา้ ICT และ
อีเล็กทรอนิกส์ สามารถท าสถิติสูงท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาอีกคร้ัง  

ส าหรับมูลค่าค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศของไตห้วนัในเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา คิดเป็นมูลค่ารวม 
ประมาณ 42,960 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท าใหมู้ลค่าค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปีน้ีมี
มูลค่ารวม 115,900 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ร้อยละ 2.9 โดยในส่วนของ
มูลค่ารวมในช่วง 3 ไตรมาสแรก คิดเป็นมูลค่ารวม 317,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 
2015 ร้อยละ 3.9 ซ่ึงนางหลินล่ีเจิน ผูอ้  านวยการส านกัสถิติของ MOEA เช่ือวา่ ตวัเลขในไตรมาสท่ี 4 น่าจะ
ยงัคงเป็นตวัเลขท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน หากแต่ดว้ยความท่ีในช่วงคร่ึงปีแรก ไตห้วนัประสบปัญหาค าสั่งซ้ือ
จากต่างประเทศลดลงมากเกินไป ท าใหต้วัเลขเฉล่ียตลอดทั้งปีน่าจะยงัเป็นตวัเลขติดลบ 

โดยในส่วนของสินคา้ดา้นโทรคมนาคมแลว้ ในระยะใกลน้ี้จะมีข่าวใหญ่ 2 ประการท่ีจะส่งผล
กระทบไม่นอ้ย ประการแรกคือการหยดุการผลิตสมาร์ทโฟนรุ่น Note 7 ของ Samsung ประการท่ีสองคือ
สมาร์ทโฟน Pixel ของ Google จะมีเครือ HTC ของไตห้วนัเป็นผูผ้ลิต ส่วนท่ีวา่จะส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของไตห้วนัอยา่งไรนั้น นางหลินไดช้ี้วา่ ในส่วนของการหยดุการผลิต Note 7 ของ Samsung คงจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไตห้วนัมากนกั เพราะท่ีผา่นมา Samsung ก็สั่งซ้ือเพียงเฉพาะชุดระบาย
ความร้อน ส่วนกรณีของ Google กบั HTC ก็ยงัเร็วเกินกวา่ท่ีจะมีอะไรชดัเจน คงตอ้งรอดูอีกสักระยะ  

แหล่งข่าว: United Daily (October 21, 2016) 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. 

 ความคึกคกัของตลาดสินคา้ ICT โลก ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะช่วงใหม้องภาวะแนวโนม้เศรษฐกิจ

ของโลกได ้ดงันั้นการท่ีเศรษฐกิจไตห้วนัมีแนวโนม้ดีข้ึนอนัเน่ืองมาจากการส่งออกสินคา้ ICT ไดเ้พิ่มมาก

ข้ึน ก็เหมือนกบัเป็นสัญญาณท่ีบ่งเป็นนยัวา่ หากไม่มีปัจจยัลบอ่ืนใดมากระทบอีก ความไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลกน่าจะค่อยๆลดลงในอนาคตอนัใกลน้ี้ ผูส่้งออกไทยจึงควรเร่ิมวางแผน/ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทาง
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กรมกำรค้ำต่ำงประเทศไต้หวนัน ำ 50 แบรนด์ไต้หวนับุกอำเซียน 

ในช่วงก่อนหนา้น้ี กรมการคา้ต่างประเทศของไตห้วนั (BOFT) ไดม้อบหมายให ้ Commercial 

Development Research Institute (CDRI) วางแผนการตลาดส าหรับด าเนินโครงการ Wow! Taiwan Selects 

ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะช่วยแบรนดไ์ตห้วนั 50 แบรนดใ์นการท าตลาดใน 7 ช่องทางการคา้ใหญ่ของเหล่า

ประเทศในเขตอาเซียน คาดวา่จะสามารถสร้างโอกาสทางการคา้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

โดย BOFT ช้ีวา่ ในชั้นน้ีโครงการ Wow! Taiwan Selects จะเนน้การท าตลาดในกลุ่มผูบ้ริโภควยั

หนุ่มสาวของประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนียเซีย และเวยีดนาม ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้

โดยคดัเลือกสินคา้ 125 รายการจากธุรกิจท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ 10 ประเภทมาท าการผลกัดนั และใชก้าร

ออกแบบท่ีดึงดูดมาผสมผสานกบัการท าตลาดแบบใหผู้บ้ริโภคไดส้ัมผสั/ทดลอง ท าใหผู้ป้ระกอบการท่ีเขา้

ร่วมโครงการสามารถเขา้สู่ช่องทางการตลาดใหญ่ 7 ช่องทางในตลาดเหล่าน้ีไดส้ าเร็จ ซ่ึง BOFT ไดช้ี้แจง

เพิ่มเติมวา่ โครงการงน้ีไม่เหมือนกบัการไปร่วมจดัแสดงในงานแสดงสินคา้ในต่างประเทศ การจดักิจกรรม

ในทั้ง 3 ประเทศ ก็มีการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยคดัเลือกตามวฒันธรรมและไลฟ์สไตลข์อง

ผูค้นในแต่ละประเทศ ก่อนจะคดัเลือกสินคา้ท่ีเหมาะ เช่น ท่ีฟิลิปปินส์จะเนน้สินคา้เคร่ืองส าอางและการท า

ของหวานแบบ DIY เพื่อตอบสนองความรักสวยรักงามและความชอบชิมอาหารอร่อยๆ โดยท่ีอินโดนีเซียจะ

มีการจดัแฟชัน่โชวโ์ดยเนน้สินคา้เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองส าอาง ในขณะท่ีตลาดเวียดนามจะใช ้ Pop 

Culture ท่ีเนน้ไลฟ์สไตลข์องคนเมืองยคุใหม่อนัทนัสมยั เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมแบบ Taiwan Pop ใหก้บั

ผูบ้ริโภคในเวยีดนาม   

ส าหรับกลุ่มสินคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการก็มีทั้งเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิ สินคา้ไบโอเทค

อาหารและเคร่ืองด่ืม เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส่องสวา่ง รวมไปจนถึงเคร่ืองกีฬาและอุปกรณ์ และ

ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการต่างก็ผา่นการคดัเลือกแลว้วา่มีศกัยภาพเพียงพอในการท าตลาดต่างประเทศ

ได ้ โดย BOFT ไดเ้ปิดเผยเพิ่มเติมวา่ ในจ านวนน้ีมีบริษทัเคร่ืองส าอางของไตห้วนัรายหน่ึงสามารถประสบ

ความส าเร็จในการน าสินคา้เขา้วางจ าหน่ายในร้าน Watson’s ของฟิลิปปินส์ท่ีมีสาขาทัว่ประเทศกวา่ 400 

แห่งแลว้ดว้ย  

แหล่งข่าว: United Daily (October 21, 2016) 
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ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. 

 การท่ีไตห้วนัรุกหนกัในการท าตลาดอาเซียน ถือเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไทยควรใหค้วาม

สนใจ เพราะหากเป็นสินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนัก็จะถือเป็นคู่แข่งโดยตรง ผูป้ระกอบการไทยจึงไม่ควรละเลยท่ีจะ

ใหค้วามส าคญักบัการท าตลาดใหสิ้นคา้ของตวัเองมากข้ึน แต่ทั้งน้ีผูป้ระกอบการไทยก็สามารถอาศยั

ความคุน้เคยในตลาด มาสร้างความร่วมมือกบัไตห้วนัในสินคา้ท่ีเป็นส่วนเสริม เพื่อท าตลาดร่วมกนัในระยะ

ยาวไดเ้ช่นเดียวกนั  

 

 

                                                                          

 


