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1.ขอมูลท่ัวไป                                                                2. เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ 
พ้ืนท่ี : 36,189 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง : ไทเป   
เมืองสําคัญ : เกาสง, จีหลง, ไทจง , ซินจู 
ประชากร : 23.571 ลานคน (2017) 
ภาษาราชการ : ภาษาจีนกลาง  
ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย 
ประธานาธิบดี : Ms. Tsai Ing-wen 
นายกรัฐมนตรี : Mr. Lin Chuan 
อัตราแลกเปลี่ยน : 1.0759 บาท : 1 TWD (ส.ค. 2018) 
เงินทุนสํารองระหวางประเทศ : $447.2 Billion (ก.ย. 2017) 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ : ถานหิน กาซธรรมชาติ หินปูน  
หินออนและใยหิน  
 
 
 

  ป 2016 ป 2017 ป 2018F 
GDP (US$ bn) 530.608 579.302F 613.295 
GDP Per Capita (US$) 22,540.889 24,576.665F 25,977.238 
GDP Growth (%) 1.410 2.790F 1.851 
Goods &Services exports (%) -3.947 -0.186F 2.209 
Inflation (%) 1.392 0.621 1.300 
Unemployment Rate (%) 3.920 3.760 3.760 
สินคาสงออกสําคัญของไตหวัน ไดแก เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักรกล พลาสติก
อุปกรณในการถายภาพ แรและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ตลาดสงออกสําคัญของไตหวัน ไดแก จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สิงคโปร 
สินคานําเขาสําคัญของไตหวัน ไดแก เครื่องจักรไฟฟา แรและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
เครื่องจักรกล อุปกรณในการถายภาพ เคมีภัณฑ  
ตลาดนําเขาสําคัญของไตหวัน ไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ออสเตรเลยี  

3. ยุทธศาสตร/กิจกรรม 4. สถานการณเศรษฐกิจ 
3.1 ยุทธศาสตร 
1. สงเสรมิใชโอกาสจากนโยบาย Creative Economyและ Digital 

Economy 
- ธุรกิจบริการ: Digital Content / การตูน / Animation / Games 
- Internet of Things 

2. รวมมือกับหนวยงานพันธมิตร ในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ไทยและขยายตลาด 

3. Demand-Driven ผลักดันเศรษฐกิจสูชุมชนผานเครือขาย HTAs 
3.2 กิจกรรมสงเสริมการคางบประมาณป 2561  
1. สงเสริมการขายสินคาอาหารและเกษตรอาหารแปรรูปในไตหวัน 
2. เขารวมงานแสดงสินคา Taipei International Book Exhibition 

(TIBE) 2018 
3. โครงการสงเสริมภาพยนตรไทยในไตหวันรวมกับเทศกาลภาพยนตร 

Taipei Golden Horse Film 
 

นโยบายเศรษฐกิจ/การคา/การลงทุน 
1. แผนพัฒนาประเทศป 2016 รายละเอียดดังน้ี 

• ผลักดันการสรางนวัตกรรม และการจัดตั้งธุรกิจใหมๆ 

• ผลักดันการสงออกสินคา และธุรกิจบริการ 

• สงเสริมและกระตุนการลงทุนภายในประเทศ 

• พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 

• กระตุนการจางงาน  
2. นโยบายสําคัญของไตหวัน 
 2.1 นโยบายมุงสูใตใหม (New Southbound) คือ การผลักดันความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการคาใน 3 ดาน ไดแก 1) การขยายความ
รวมมือดานเศรษฐกิจการคา 2) ความรวมมือดานโครงสรางสาธารณูปโภค
และการสงออกระบบการทํางานอัตโนมัติ และ 3) การชวยเหลือดาน
การเงิน รวมท้ังสนับสนุนการกระชับความสัมพันธกับประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ซึ่งในอนาคตอาจมีความรวมมือในดานตางๆ มาก
ข้ึน อาทิ การแลกเปลี่ยนดานการศึกษา การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังความ
รวมมือดานธุรกิจ 
 2.2 ผลักดันอุตสาหกรรม 5+2 (The “Five Plus Two” Industries) 
มุงพัฒนาอุตสาหกรรม 5 แขนง ไดแก การอนุรักษสิ่งแวดลอม ซิลิคอนวัลเลย
แหงเอเชีย เทคโนโลยีชีวภาพ การปองกันประเทศ และเครื่องจักรกล
อัจฉริยะ บวกกับ 2 อุตสาหกรรมคือ การเกษตรแนวใหม (New 
Agricultural) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 2.3 การดําเนินโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสําหรับอนาคต จะมี
การสรางเสนทางคมนาคมระบบราง (รถไฟรางเบา ขยายเสนทางรถไฟ
ระหวางเมือง และการสรางรถไฟฟาขนสงมวลชน) การผลักดันการ
ปรับปรุงผังเมืองและภูมิทัศน โครงการท่ีอยูอาศัยสําหรับกลุมผูมีรายได
นอย อีกท้ังจะมีการจัดตั้งระบบและสรางสถานดูแลระยะยาว (ดูแลผูปวย
และคนชรา) เพ่ือการแกปญหาไตหวันกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
3. วันท่ี 6 กรกฎาคม 2015 รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐการไตหวัน ประกาศ
มาตรการยกระดับการสงออกจากผูสงออกสินคาธรรมดายกระดับเปนผูสงออก



ระบบปฏิบัติงาน (เปลี่ยนจากการสงออกสินคาเปนช้ินสวนเปนการสงออก
สินคาท้ังระบบ) ซึ่งจะเนนการขยายตลาดไปยังกลุมประเทศแถบอาเซียน 
อเมริกากลาง และอเมรกิาใต 
4. วันท่ี 30 กรกฎาคม 2015 ธนาคารกลางไตหวัน ประกาศผอนคลาย
กฎระเบียบการฝากเงิน เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติ และยกระดับเปน
ศูนยกลางการเงินแหงเอเชีย โดยชาวตางชาติสามารถเปดบัญชีเงินฝาก 
รวมท้ังซื้อกองทุน และตราสารหน้ีท่ีเปนสกุลเงินตางชาติได โดยไม
จําเปนตองมีบัตรตางดาว  
5. วันท่ี 20 สิงหาคม 2015 นายกรัฐมนตรีไตหวัน ประกาศมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจระยะสั้น 5 ประการ โดยเนนการกระตุนการบริโภค
ภายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมท้ังดานการเงิน ตลาดทุน การทองเท่ียว 
และอสังหาริมทรัพย มาตรการท้ัง 5 ไดแก 

• การผอนคลายมาตรการดานคาเงิน และนโยบายทางการเงิน 

• การสรางความคึกคักใหกับตลาดหลักทรัพย โดยอนุญาตใหนัก
ลงทุนสามารถใชทรัสต หรือมูลนิธิในการค้ําประกันเงินกูได 

• การกระตุนภาคการลงทุนท้ังของภาครัฐและเอกชน 

• การกระตุนการทองเท่ียว 

• การเพ่ิมสภาพคลองใหกับธุรกิจในประเทศ 
6. รัฐบาลชุดปจจุบันของไตหวันมีนโยบายยกเลิกการใชงานโรงผลิตไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร ซึ่งมีเปาหมายจะเปนพ้ืนท่ีปลอดนิวเคลียรภายในป 
2025 โดยผลักดันการใชพลังงานสะอาดมาทดแทน  
สถานการณเศรษฐกิจ/การคา 
- ขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศของไตหวัน เดือน ม.ค.-ก.ค. 2018  
1) มูลคาการคารวม 339.53 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.42 
    โดยไทยเปนคูคาลําดับท่ี 12 ของไตหวัน 
    มูลคาการสงออก 175.76 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.14 
    มูลคาการนําเขา 163.76 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.83 
2) ตลาดสงออกสําคัญของไตหวันเรียงตามมูลคาการสงออก: 
    1) จีน (+14.29 %) 2) ฮองกง (+8.47 %) 3) สหรัฐฯ (+5.39 %)  
    4) ญี่ปุน (+10.48 %) 5) สิงคโปร (-3.68 %) ไทยอยูอันดับท่ี 11 
3) แหลงนําเขาสําคัญของไตหวันเรียงตามมูลคาการนําเขา: 
    1) จีน (+12.09 %) 2) ญี่ปุน (+7.97 %) 3) สหรัฐฯ (+12.22 %) 
    4) เกาหลีใต (+17.06 %) 5) เยอรมนี (+13.34 %) ไทยอยูอันดับท่ี 13 
- เดือนพ.ค. 2561 สํานักบัญชีของไตหวันประมาณการเศรษฐกิจป 2561 

GDP ขยายตัวรอยละ 2.60 (เดิมรอยละ 2.42) ท้ังน้ี การขยายตัว
เศรษฐกิจของไตหวันในครึ่งปแรกน้ี คาดวาจะเกินกวารอยละ 3 แตใน
ครึ่งปหลังอัตราขยายตัวอาจต่ําลงเล็กนอย เนื่องจากปที่แลวมีมูลคา
การสงออกคอนขางสูง  

สถานการณการลงทุน 
1. การลงทุนโดยภาครัฐบาล ลดลงรอยละ 3.15 การลงทุนโดยภาครัฐวิสาหกิจ 
ลดลงรอยละ 2.98 สงผลใหการลงทุนโดยรวมในไตรมาสแรก ป 2016 
ลดลงรอยละ 2.19  
2. ป 2015 นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในไตหวันประมาณ 3,789 โครงการ 
ลดลงรอยละ 16.87 คิดเปนมูลคา 4,796.85 ลานเหรียญสหรัฐ 
แนวโนมเศรษฐกิจ/การคา/การลงทุน 
ไตหวัน มีความเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร และ
อิเล็กทรอนิกส จอ LCD /LED หลอด LED อุปกรณทางแสง Navigation 
System ถึงแมจะมีแบรนดไตหวันในระดับโลกไมมากนัก แตไตหวันมีสวน
แบงตลาดสินคาในอุตสาหกรรมดังกลาวเปนลําดับตนๆ ของโลก  



 
 
5. สรุปสถานการณการคาระหวางไทยกับไตหวัน 

เปาหมายสงออก มูลคาการคารวม (ลานเหรียญสหรัฐ)  มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) มูลคาการนําเขา (ลานเหรียญสหรัฐ) 

ป 2018 ป 2017 
ป 2018 

ป 2017 
ป 2018 

ป 2017 
ป 2018 

ม.ค. – ส.ค. +/- (%) ม.ค. – ส.ค. +/- (%) ม.ค. – ส.ค. +/- (%) 

7 12,155.45 8,490.48 4.50 4,014.28 2,711.30 1.73 8,141.17 5,779.18 5.85 

 
6. สินคาสงออกหลกัของไทยไปตลาดไตหวัน ป 2017 – ป 2018                                                              หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

สินคา ป 2017 
ป 2017 

ม.ค. – ส.ค. 
ป 2018 

ม.ค. – ส.ค. 
+/- (%) 

ม.ค. – ส.ค. 

1. แผงวงจรไฟฟา 569.49 374.53 342.07 -8.67 

2. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 219.29 142.36 182.66 28.31 

3. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 198.80 146.39 178.03 21.61 

4. นํ้าตาลทราย 395.84 281.00 174.07 -38.05 

5. เคมีภณัฑ 254.96 159.39 172.43 8.18 

6. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 167.19 111.12 100.11 -9.91 

7. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 129.38 86.33 98.28 13.84 

8. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 122.53 79.51 91.35 14.89 

9. เม็ดพลาสติก 137.30 95.25 87.34 -8.30 

10. เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ 136.16 92.68 81.65 -11.90 

การสงออกรวม 4,014.28 2,665.22 2,711.30 1.73 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร 
 

7. สินคาหลักท่ีไทยนําเขาจากไตหวัน ป 2017 – ป 2018                   หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

 ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร

กลุมงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย

  สํานักพัฒนาตลาดและธุรกจิไทยในตางประเทศ 1 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

สินคา ป 2017 
ป 2017 

ม.ค. – ส.ค. 
ป 2018 

ม.ค. – ส.ค. 
+/- (%) 

ม.ค. – ส.ค. 

1. แผงวงจรไฟฟา 2,981.55 1,981.38 2,238.22 12.96 

2. เคมีภณัฑ 796.32 535.88 531.16 -0.88 

3. เหล็ก เหล็กกลาและผลติภณัฑ 619.06 416.76 433.61 4.04 

4. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 629.96 424.25 421.00 -0.77 

5. สินแรโลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ 409.10 277.70 301.93 8.73 

6. เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 361.47 243.15 288.87 18.80 

7. สัตวนํ้าสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและก่ึง 260.75 175.60 189.65 8.00 

8. ผาผืน 226.39 153.82 152.11 -1.11 

9. ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก 186.65 122.56 131.80 7.54 

10. ผลิตภณัฑโลหะ 185.60 129.29 118.87 -8.06 

การนําเขารวม 8,141.17 5,459.57 5,779.18 5.85 
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