
ภาวะตลาดธุรกิจคา้ปลีกออนไลนข์องไตห้วนั 
 
1. ข้อมูลตลาดทั่วไป 

  ไต้หวันมีประชากรรวมประมาณ 23 ล้านคน คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ไต้หวันจะมีอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจร้อยละ 5.88 โดยมีมูลค่า GDP ประมาณ769,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ GDP per Capita ในปี 

2021 อยู่ที่ระดับ 32,747 เหรียญสหรัฐฯ (คาดการณ์) ตลาดอี-คอมเมิร์ซของไต้หวันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

โดยได้รับการกระตุ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของไต้หวันในปี 2020 คิด

เป็นมูลค่า 362,179 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2019 ร้อยละ 12.21 โดยจากการสำรวจของ Market Intelligence 

Center (MIC), Institute for Information Industry ในเดือนพฤษภาคม 2564 ชี้ว่า ร้อยละ 52.9 ของผู้บริโภค

กลุ่มตัวอย่างในไต้หวัน มีการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ประมาณกึ่งหนึ่งของการซื้อขายทั้งหมด โดย

ผู้บริโภคในกลุ่มอายุ 18-25 ปี  จะมีการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 60 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ในส่วนของช่องทางออนไลน์ที่นิยมสั่งซื้อนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการซื้อสินค้าผ่าน

แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซที่เป็นที่รู้จักทั่วไป แต่การที่ผู้ประกอบการในกลุ่มร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ

ไฮเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงแบรนด์ต่างๆ หันมาโปรโมทแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองมากขึ้น ประกอบกับการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนมีเวลาใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้บริโภคประมาณร้อยละ 30 ของ

กลุ่มตัวอย่างหันมาเลือกซ้ือสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของร้านค้าเหล่านี้ก่อน 

   

2. ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดค้าปลีกออนไลน์ 

  จากข้อมูลในเดือนมกราคม 2564 พบว่ามีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตในไต้หวันรวมทั้งสิ้น 21.45 ล้านบัญชี 

คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.0 ของจำนวนประชากรทั้ งหมด โดยมีผู้ ใช้บริการอิน เตอร์ผ่ าน เครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 28.77 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 120.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

มีจำนวน Active Social Media User 19.70 ล้านบัญชี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.6 ของจำนวนประชากร

ทั้งหมดด้านจำนวน Mobile Internet User ในไต้หวัน คือ 20.32 ล้านบัญชี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.7 ของ

ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทั้งหมด  

ชาวไต้หวันในช่วงอายุ 16-64 ปีใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยคิดเป็นเวลา 8 ชม. 8 นาที ต่อคนต่อวัน

โดยเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 4 ชม. 4 นาทีต่อคนต่อวัน ซึ่งกลุ่มอายุ 12-49 ปี เป็น

กลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุดคือร้อยละ 97.7 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 50-59 มีสัดส่วนการใช้

อินเตอร์เน็ตร้อยละ 89.3 ตามด้วยกลุ่มอายุ 60-64 มีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 77.6 และกลุ่มอายุ 65 ปี

ขึ้นไป (การทำงานในไต้หวันจะเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 65 ปี) เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตน้อยที่สุดคือ

ร้อยละ 42.8 
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จากการสำรวจของ Market Intelligence Center (MIC), Institute for Information Industry ชี้

ว่า ร้อยละ 52.9 ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในไต้หวัน มีการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่าง

ละครึ่งหนึ่ง โดยผู้บริโภคในกลุ่มอายุ 18-25 ปี  จะมีการซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 60 

ในส่วนของช่องทางออนไลน์ที่นิยมสั่งซื้อนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอี -

คอมเมิร์ซที่เป็นที่รู้จักทั่วไป แต่การที่ผู้ประกอบการในกลุ่มร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต

รวมถึงแบรนด์ต่างๆ หันมาโปรโมทแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองมากขึ้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ทำให้ผู้คนมีเวลาใช้งานอินเตอร์เน็ตมากข้ึน ส่งผลให้มีผู้บริโภคประมาณร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างหันมา

เลือกซื้อสินค้าจากช่องทางเหล่านี้ก่อน 

โดยผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในไต้หวันกว่าร้อยละ 95.5 ยังคงมีความคุ้นเคยที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 

E-Commerce ต่างๆ มากกว่าช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของบรรดาห้างร้านต่างๆ ซึ่งแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่

ผู้บริโภคไต้หวันนิยมใช้ในการค้นหาสินค้า 5 อันดับแรกได้แก่ แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ (ร้อยละ 53.4) Google 

(ร้อยละ 45.9) เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า (26.9) Facebook (ร้อยละ 24.8) และ LINE (ร้อยละ 23.1) 

สำหรับผู้บริโภคในกลุ่มอายุ 18-55 ปี ต่างก็มีการใช้งานแพลตฟอร์มอี-อีคอมเมิร์ซมากกว่าร้อยละ 70 

โดยกลุ่มอายุที่มีการใช้งานมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 18-25 ปี ซึ่งมีการใช้งานร้อยละ 77.1 ในขณะที่กลุ่มอายุ 56-65 ปี 

มีสัดส่วนการใช้งานเพียงร้อยละ 63.6 โดยที่ผู้บริโภคร้อยละ 23.6 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ครั้ง

ต่อเดือน ร้อยละ 44.2 มีการสั่งซื้อเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยร้อยละ 24.1 สั่งซื้อเดือนละ 3-5 ครั้ง ร้อยละ 6.5 สั่งซื้อ

เฉลี่ยเดือนละ 6-10 ครั้ง และร้อยละ 1.6 สั่งซื้อเดือนละ 11 ครั้งขึ้นไป อีกทั้งผู้บริโภคร้อยละ 45.8 ที่สั่งซื้อสินค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ จะมีการสั่งซื้อสินค้าคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 11,000 บาทต่อปี โดยมูลค่าสั่งซื้อที่มีจำนวนมาก

ที่สุดคือ 1,100 – 10,999 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.7 รองลงมาได้แก่ มูลค่า 11,000-50,999 บาท มี

สัดส่วนร้อยละ 38.7 โดยที่เทศกาลโปรโมชั่นทางแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ 1111 

(วันที่ 11 พฤศจิกายน) สัดส่วนร้อยละ 81.5 รองลงมาได้แก่ 99 (วันที่ 9 กันยายน) สัดส่วนร้อยละ 37.5 ตามด้วย 

1212 (วันที่ 12 ธันวาคม) 618 (วันที่ 18 มิถุนายน) สัดส่วนร้อยละ 36.1 และ ร้อยละ 21.9 ตามลำดับ 

 

3. การตลาด 
มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของไต้หวันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีนี้ โดยเฉพาะในปี 

2020 ซึ่งมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12.21 ถือเป็นจุดเริ่มที่ทำให้

ผู้บริโภคในไต้หวันหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และจากการที่ไต้หวันเกิดการแพร่ระบาดอย่าง

หนักของโรคโควิด-19 ในช่วงกลางปี 2021 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าค้าปลีกออนไลน์ของไต้หวันในช่วง 9 เดือน

แรกของปีนี้ก็มีการขยายตัวถึงรอ้ยละ 14.75 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สถิติมูลค่าการค้าปลีก Online vs. Offline ของไต้หวันในช่วง 5 ปียอ้นหลัง  

ปี 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราขยายตัว (%) 

ค้าปลีกรวม ค้าปลีกออนไลน ์ ค้าปลีกรวม ค้าปลีกออนไลน ์

2017 4,021,877 285,130 0.88 4.31 

2018 4,110,803 302,257 2.21 6.01 

2019 4,237,508 322,772 3.08 6.79 

2020 4,245,632 362,179 0.19 12.21 

*2021 3,150,895 297,450 2.24 14.75 

Source: สำนักสถิติ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (MOEA)  

*ข้อมูลระหว่างเดือนมค.-กย. 

ไต้หวันมีผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในตลาดอี-คอมเมิร์ซแบบ B2C รายใหญ่จำนวน 4 รายคือ Shopee, 

momo, PChome และ Yahoo ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าจากทั้ง 4 แบรนด์นี้ ซึ่งจากการสำรวจของ 

MIC เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในไต้หวันที่มีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในปี 2563 พบว่า  

แพลตฟอร์มยอดนิยม 5 อันดับแรกที่ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้ามากที่สุดได้แก่ Shopee (47.1%), momo (46.2%), 

PChome (42.2%), Yahoo (30.8%) และ Buy123 (12.1%) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ยอดนิยมของไต้หวัน 10 อันดับแรกในปี 2563 

อันดับ แพลตฟอร์ม สัดส่วน 

1 Shopee 47.1% 

2 Momo 46.2% 

3 PChome  42.2% 

4 Yahoo 30.8% 

5 Buy123 12.8% 

6 Books.com.tw 11.4% 

7 ET Mall 10.0% 

8 Gomaji 8.7% 

9 friDay 6.0% 

10 UDN Shopping 4.7% 

         Source: MIC (พ.ค. 2564) 
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ทั้งนี้ จากการที่ผู้บริโภคนิยมไปรับสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อ และผู้บริโภคให้ความสำคัญกับโปรโมชั่น

แบบฟรีค่าส่งมากที่สุด ทำให้ Shopee เห็นโอกาสในการเพิ่มบริการด้านการขนส่งมาเป็นส่วนเสริมเพ่ือดึงดูดลูกค้า 

ในช่วงกลางปี 2021 ที่ผ่านมา จึงเริ่มบริการใหม่ที่เน้นการส่งสินค้าฟรีด้วยการเปิด Shopee Shop สำหรับเป็นจุด

รับส่งสินค้าโดยเสนอบริการค่าส่งฟรีเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคพร้อมขายสินค้า เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มและของทานเล่น

ภายในร้าน (จะมีการแจกคูปองฟรีค่าส่งสำหรับการรับของที่ Shopee Shop ให้ผู้ซื้อดาวน์โหลดได้ฟรี 10 ใบต่อ

สัปดาห์ แต่ถ้าไม่มีคูปองคิดค่าบริการประมาณ 23 บาทต่อชิ้น ) แม้ทางร้านจะไม่ได้เปิดบริการ 24 ชม. 

เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้อ แต่การที่ไม่ต้องเสียค่าส่งสินค้าทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้

จำนวนสาขาของ Shopee Shop ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำนวนเพียง 20 สาขาในเดือนสิงหาคม

กลายเป็น 251 สาขาในช่วงปลายปี 2021  

ตารางที่ 2 มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์แบบ B2C (Domestic vs. Cross-Border) 

ปี 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราขยายตัว (%) 

Cross-Border Domestics Cross-Border Domestics 

2017 50,564 285,130 N/A 4.31 

2018 91,384 302,257 80.73 6.01 

2019 118,730 322,772 29.92 6.79 

2020 136,319 362,179 14.81 12.21 

Source: สำนักสถิติ กระทรวงเศรษฐกิจไตห้วัน (MOEA) / สำนักสถิติ กระทรวงการคลังไต้หวัน (MOF) 

บทบาทของ Cross–border E-Commerce มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่า 

จึงสามารถเสนอสินค้าในราคาที่น่าดึงดูดสำหรับผู้บริโภค อีกทั้งสินค้ายังมีความหลากหลาย โดยมีผู้บริโภคที่นิยม

การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากถึง 1 ใน 3 นิยมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของต่างประเทศ โดยเฉพาะ

จากจีน ญ่ีปุ่นและสหรัฐฯ เนื่องจากไม่มีอุปสรรคด้านภาษา และมีประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์ที่ดี  

ทั้งนี้ มีแพลตฟอร์มของไต้หวันที่เข้ามารุกตลาดไทยที่มีการจัดทำหน้าเว็บไซด์เป็นภาษาไทย เพ่ือ

รองรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายของไทย ได้แก่ PChome และ Pinkoi ทำให้ปัจจุบันมีทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจากไทยหลายราย 

หันมาเลือกใช้บริการของทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยปัจจุบัน PChome Thailand ได้มีการขยายบริการของ

แพลตฟอร์มจากเดิมที่เน้นการจำหน่ายสินค้าไต้หวันเข้าสู่ตลาดไทย มาเพ่ิมบริการในส่วนของการจำหน่ายสินค้า

ไทยให้กับผู้บริโภคไต้หวันด้วย โดยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวแพลตฟอร์มอย่างเต็มตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก ส่งผลให้ kkday 

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไต้หวันที่มีบริการภาษาไทยด้วย ได้เพ่ิมบริการจำหน่ายของฝากที่เป็นที่นิยม

จากไต้หวันและประเทศอ่ืนๆ ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยที่สนใจด้วยเช่นกัน  
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สำหรับในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มแบบ Cross-border E-Commerce นั้น ผู้บริโภค

ไต้หวันนิยมสั่งซื้อสินค้าจาก Taobao/T Mall มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.7 เนื่องจาก รองลงมาได้แก่ 

Rakuten ของญีปุ่น (ร้อยละ 10.3) Amazon USA (ร้อยละ 7.2) Amazon Japan (ร้อยละ 6.7) และ eBay 

(ร้อยละ 4.2) เป็นที่น่าสนใจว่า iHerb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ขายในสินค้าอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความ

งามที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคไต้หวันสนใจสั่งซื้อสินค้าเช่นกัน คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 3.6 รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แพลตฟอร์ม Cross-border E-Commerceยอดนิยมของไต้หวัน 10 อันดับแรกในปี 2563 

อันดับ แพลตฟอร์ม ประเทศ สัดส่วน 

1 Taobao/T Mall จีน 21.7% 

2 Rakuten ญ่ีปุ่น 10.3% 

3 Amazon USA สหรัฐฯ 7.2% 

4 Amazon Japan ญี่ปุ่น 6.7% 

5 eBay สหรัฐฯ 4.2% 

6 iHerb สหรัฐฯ 3.6% 

7 JD.com จีน 3.2% 

8 ASOS อังกฤษ 1.5% 

9 Gmarket เกาหลีใต้ 1.3% 

10 Qoo10 สิงคโปร์ 1.2% 

         Source: MIC (พ.ค. 2564) 

สำหรับในด้านพฤติกรรมการชำระเงินของผู้บริโภคไต้หวันในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้น 

จากการสำรวจของ MIC พบว่า การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตยังคงเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 73.8 รองลงมาได้แก่การชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อเมื่อไปรับสินค้า  ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 49.9 อับดับ

ถัดมาได้แก่การชำระเงินผ่าน Mobile Payment คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.2 ตามด้วยการชำระเงินหลังได้รับ

สินค้าที่จัดส่งถึงบ้าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.5 และการโอนเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคาร ร้อยละ 9.5 ทั้งนี้ 

สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคไต้หวันนิยมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตส่วนหนึ่งมาจากการที่บรรดาสถาบันการเงินได้จับ

มือเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเสนอบริการพิเศษมากมาย ทั้งส่วนลดพิเศษ การคืน
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กำไรเป็นเงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามสัดส่วนของวงเงินที่ใช้ เงื่อนไขการชำระเงินของบัตรเครดิต รวมไปจนถึง

การให้คะแนนสะสมเพิม่ข้ึน  

 
4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1) ไต้หวันไม่จำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างชาติในการจดทะเบียนนิติบุคคล จึงถือเป็น

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะขยายตลาดมายังไต้หวันเป็นอย่างมาก  

2) รัฐบาลไต้หวันยังมีระเบียบเกี่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์ข้ามพรมแดนสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ใน

ต่างประเทศ ซึ่งได้รับยอดสั่งซื้อสินค้า/บริการจากผู้บริโภคในไต้หวันผ่านช่องทาง E-Commerce ที่มีมูลค่ารวม 

480,000 เหรียญไต้หวันต่อปีขึ้นไป ต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไต้หวัน ทำให้ใน

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการต่างชาติทำการขึน้ทะเบียนแล้วจำนวน 173 ราย (ข้อมูลถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564) 

3) พัสดุไปรษณีย์ท่ีมีมูลค่ามากกว่า 2,000 เหรียญไต้หวัน ผู้รับจะต้องเสียภาษีนำเข้าด้วย  

 
5. ความเห็นของสำนักงาน 

เนื่องจากชาวไต้หวันเคยชินกับการใช้แต่ภาษาจีนเป็นหลักในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น 

หากประสงค์จะเจาะตลาดสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของไต้หวันแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ภาษาจีนกลาง 

(ตัวเต็ม) ในการแนะนำสินค้า  นอกจากนี้ จากการที่ไต้หวันไม่จำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างชาติในการ

จัดตั้งบริษัท จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะขยายตลาดมายังไต้หวันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็

ดี ด้วยความที่ไต้หวันมีพัฒนาการในส่วนของตลาดอี-คอมเมิร์ซมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้การแข่งขันค่อนข้างจะ

สูง ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องเลือกแพลตฟอร์มในการเข้าจำหน่ายให้ถูกต้องกับประเภทสินค้าของตัวเองด้วย เพ่ือจะ

ได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับสินค้าของตน โดยขอยกตัวอย่างจากแพลตฟอร์มยอดฮิตของไต้หวันที่มีความ

โดดเด่นเฉพาะด้าน ได้แก่ Shopee, PChome, momo, Ruten และ Pinkoi ตามรายละเอียดดังนี้  

1) Shopee: สินค้าท่ัวไป 

การที่ Shopee เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด ทำให้มีร้านค้ามาเปิดตัวอยู่เป็นจำนวน

มาก ดังนั้น หากแบรนด์ของสินค้าไม่เป็นที่รู้จักมากพอ ก็อาจทำให้ลูกค้า Search พบสินค้าได้ยากกว่าเพราะมี

ข้อมูลมากเกินไป ดังนั้น จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับสินค้าที่มีการทำการตลาด/สร้างแบรนด์มาในระดับหนึ่ง

แล้ว 

2) PC Home: สินค้า 3C / ลูกค้ากลุ่มผู้ชาย 
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PC Home ถือเป็นแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซที่เปิดให้บริการเป็นรายแรกๆ ของไต้หวัน ซึ่งในช่วงแรก 

จะเน้นการจำหน่ายสินค้า 3C (Computer, Communication and Consumer Electronics) เป็นหลัก ทำให้

ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้ และโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ซื้อส่วนใหญ่ในสินค้ากลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มผู้ชาย

เป็นหลัก ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะใช้ความเคยชินในการซื้อสินค้าว่า หากไม่มีปัญหาอะไรก็มักจะซื้อจากแหล่งเดิมต่อไป 

ทำให้มี Loyalty ในการใช้บริการสูง ดังนั้น จึงเป็นช่องทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้า 3C และสินค้าที่จับ

กลุ่มลูกค้าผู้ชายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ในระยะหลังมานี้ PChome ได้บุกเบิกตลาดอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะ

ประเทศไทยทีมีการก่อตั้ง PChome Thailand โดยในตอนแรกจะเน้นบริการในการเป็นตัวกลางในการจำหน่าย

สินค้าไต้หวันมายังประเทศไทย แต่ปัจจุบัน ทาง PChome Thailand ก็เริ่มมีบริการที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้ชาว

ไต้หวันสามารถซื้อสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มหลักของทางเว็บไซต์แล้ว โดยเตรียมจะเปิดให้บริการอย่างเต็มตัวใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วย 

3) Momo: สินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว / ลูกค้ากลุ่มผู้หญิง 

Momo เป็นแพลตฟอร์มที่ต่อยอดมาจาก TV Shopping ทำให้มีลูกค้ากลุ่มแม่บ้านในสัดส่วนที่สูงมาก 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้หญิงจะมีลักษณะเฉพาะในด้านความอ่อนไหวต่อราคา และให้ความสำคัญ

กิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ และส่วนลดเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการตลาดอย่างเหมาะสม 

4) Ruten: สินค้าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวัน  

Ruten ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ค่อยมีความหวือหวา เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิก (ลูกค้า) 

เป็นสำคัญ หากใครมาลองใช้บริการแล้วมักจะติดใจ ทำให้เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สมาชิกมี Loyalty ในระดับสูง 

โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีนิยมสั่งซื้อสินค้าอาหาร จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในสินค้าที่เกี่ยวข้อง  

5) Pinkoi: สินค้าออกแบบและไลฟ์สไตล์ 

Pinkoi คือแพลตฟอร์มที่เน้นการจำหน่ายเฉพาะสินค้าออกแบบและไลฟ์สไตล์ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ เป็น

คนรุ่นใหม่ที่นิยมของสวยงาม ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจสั่งซื้อมาจากการออกแบบทีดีเป็นหลัก ส่วนปัจจัยด้าน

ราคาถือเป็นปัจจัยรองในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า โดยแพลตฟอร์มมีบริการถึง 6 ภาษา (ภาษาจีนตัวเต็มสำหรับ

ไต้หวัน จีนกวางตุ้งสำหรับตลาดฮ่องกงมาเก๊า จีนตัวย่อสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ

ภาษาไทย) ทำให้มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในเอเชีย จึงถือเป็นช่องทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับสินค้าออกแบบ

และไลฟ์สไตล์ต่างๆ  

นอกจากนี้ สินค้าที่ชาวไต้หวันนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  Apparel and Footwear และ 

Beauty and Personal Care ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ และเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยได้รับความเสียหายจาก

การขนส่ง ถือเป็นสินค้าที่มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดไต้หวันได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยอาจต้องเลือก
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แพลตฟอร์มในการเปิดร้านที่เหมาะสมด้วย โดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าของ Platform ที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าของ

สินค้าของตน เช่น PChoome เป็น Platform ที่ขายสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงสินค้า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ในขณะที่ PINKOI เป็น Platform ที่เน้น

ขายสินค้าออกแบบ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมสินค้าดีไซน์ ทั้งนี้ ทั้งสอง Platform ต่างก็มีสาขา

ในประเทศไทย จึงถือเป็นช่องทางที่ผู้ส่งออกไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ทั้งนี้ รัฐบาลไต้หวันมีการออกนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ส่งออกกระจายตลาดจาก

จีนไปสู่ภูมิภาคอาเซียน อินเดียและโอเชียเนียให้มากขึ้น และมีการจัดสรรงบประมาณผ่าน TAITRA ที่เป็น

หน่วยงานตัวแทนของภาครัฐในด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยจะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการของ

ไต้หวันสามารถไปเปิดร้านบนแพลตฟอร์มของอาเซียน ญี่ปุ่น อินเดียและสหรัฐฯ เช่น Amazon, eBay, Newegg, 

Rakuten, Tradeindia, Tiki, PChome Thai, Qoo10 และ blibli เป็นต้น  หากพิจารณาจากตัวอย่างของ 

TAITRA ที่ทำการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านเว็บไซต์ Taiwantrade.com.tw ให้สามารถไปเปิดร้านบน

แพลตฟอร์มของต่างประเทศ ซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้เพ่ือช่วยผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อม โดย

ร่วมมือกับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆ เช่น  Amazon, eBay, Newegg ของสหรัฐฯ Rakuten ของญี่ปุ่น 

Tradeindia (อินเดีย), Tiki (เวียดนาม), PChome Thai (ไทย), Qoo10 (สิงคโปร์) และ blibli (อินโดนีเซีย) โดย 

TAITRA จะมีการเปิด TAIWAN Pavilion ในแพลตฟอร์มของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย โดยคัดเลือกสินค้าจาก

ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Taiwantrade.com.tw ซึ่งถือเป็นโครงการที่เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐไทย 

เช่น Thaitrade.com สามารถดำเนินการได้ ดังเช่นที่มีการเปิดแพลตฟอร์ม Top Thai Brand ในเว็บไซต์ของ

ต่างประเทศ ซึ่งนอกจากแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังอาจสามารถสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอี-

คอมเมิร์ซระดับนานาชาติอ่ืนๆ เช่น Taobao, Amazon USA, Amazon Japan, eBay รวมไปจนถึง iHerb ซึ่ง

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ขายในสินค้าอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและความงามที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก 

ในการเปิดThailand Pavilion หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปเปิดร้านตามแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าถือเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจสั่งซื้อ ซึ่งที่

ผ่านผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้การจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์อันถือเป็นช่องทางที่ประหยัด สะดวกและได้รับความ

นิยมมากที่สุดในการทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ดังนั้น การเจรจาเพ่ือสร้างความร่วมมือในการลดค่าใช้จ่าย

หรือเพ่ิมความสะดวกในการผ่านพิธีศุลกากรระหว่างหน่วยงานไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่ายคือ Chunghwa Post ของ

ไต้หวันและบริษัทไปรษณีย์ไทย จะสามารถช่วยให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น และจากการที่  

Chunghwa และบ.ไปรษณีย์ไทยต่างก็มีแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซของตัวเองและได้เริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนวาง
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สินค้าขายบนแพลตฟอร์มของกันและกันแล้ว โดยเบื้องต้นมีการส่งเสริมการขายโดยการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ลง ซ่ึงช่วยให้การซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นตามไปด้วย 

 
E-Mail :  
Tel : 
Fax : 

thaicom.taipei@msa.hinet.net 
(886 2) 2723-1800 
(886 2) 2723-1821 

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ณ กรุงมะนลิา (ส่วนท่ี 2) 

ธันวาคม 2564 
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