桃園 躍起
RISE TAOYUAN 創新 商機

桃園招商手冊結合全新 AR 服務，只要下載貓熊標誌的 App【COCOAR2】，掃描拍攝【桃園招商手冊】封面，在
2018/11/1 至 2019/12/31 期間，即可連結至【桃園招商影片】，同步觀看影片！
Augmented reality (AR) was added to the Taoyuan Investment Guide. Please download the COCOAR2 app and use it to scan the cover
of this guide between November 1, 2018, and December 31, 2019, to be linked to the Taoyuan Investment Guide video for another look
at investing in Taoyuan.
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歡迎來桃園市

ยินดีตอ
้ นรับสูเ่ มืองเถาหยวน
เมืองเถาหยวนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะไต้หวัน ปี ค.ศ. 2014 ถูกยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ซึ่งนับเป็น
1 ใน 6 เมืองใหญ่ของไต้หวัน ทั้งยังอยู่ใกล้กับเมืองหลวง มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,221 ตารางกิโลเมตร
มีจำ�นวนประชากรประมาณ 2.21 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่กำ�ลังอยู่ในช่วงอายุเฉลี่ย 38.6 ปี
นับเป็นเมืองที่ประชากรมีอายุน้อยที่สุดในบรรดา 6 เมืองใหญ่ของไต้หวัน

桃園市位於臺灣本島北部，2014 年升格為直轄市，為臺灣六都之一，位於首都生活圈內。
土地面積約 1,221 平方公里，人口約 221 萬人，平均年齡約 38.6 歲，是六都中最年輕的城市。

躍動桃園 引領新機
桃園是臺灣的國際交通樞紐，擁有絕佳地理位置及完整的產業鏈，厚實的產業基礎，帶動桃園躍升國際
舞台，引領開創商機。
桃園工廠數量多，約有 1 萬 1,000 家，上櫃、上市公司有近一半在桃園設有工廠或分公司，工業產值近
3 兆元，為全國第一；也擁有 17 所以科技大學為主的大專院校，培育年輕、高素質的工程師。
目前桃園正積極規劃產業園區、產學合作計畫和實驗場域，像是在中壢青埔特區，已完成第一階段的智
慧路燈設置；在觀音工業區，全國首創空氣盒子示範區，並推廣到全市，提高環保智慧監測功能；藉由
創新的環境和物聯網科技，提高企業設計生產效率，讓產品加值，吸引國內外大廠投資。
桃園正積極推動多項計畫，包括：「前瞻基礎建設計畫」，推動水環境、軌道建設、數位建設等；「桃
園航空城計畫」，增加機場能量、帶動產業投資，第一期產業專用區高達 287 公頃，將引進高產值、低
污染的 ICT（資通訊）、物流、航太、生技、綠能、電動車等六大產業；「亞洲 • 矽谷計畫」包括：「虎
頭山物聯網創新基地」、「亞矽創新研發中心」及「幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區」，將發揮內
外連結和產業聚落特區，協助 ICT 企業轉型到 IoT（物聯網）服務。
我們的產業發展環境成熟、有計畫，更有積極的市府服務團隊，希望創造更多產業和就業機會，讓城市
與世界輕鬆接軌。歡迎勇於築夢的企業者，前進桃園、點亮未來，「選擇桃園，就是現在！」

桃園市市長

การทะยานขึน
้ ของเมืองเถาหยวนสูโ่ อกาสใหม่ทางธุรกิจ
เมืองเถาหยวนเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศของไต้หวัน มีทำ�เลที่ตั้งสำ�คัญและมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร
มีพื้นฐานทางอุตสาหกรรมที่มั่นคงและผลักดันให้เมืองเถาหยวนสามารถทะยานขึ้นสู่เวทีระดับโลก
และนำ�สู่การสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
เมืองเถาหยวนมีโรงงานอุตสาหกรรมมากถึงประมาณ 11,000 แห่ง โดยบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เกือบครึ่งหนึ่งของไต้หวันได้มาตั้งโรงงานหรือเปิดสาขาขึ้นที่เมืองแห่งนี้ มีมูลค่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
สูงถึงเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน ถือเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน และมีสถาบันการอาชีวศึกษาที่เน้นการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำ�นวน 17 แห่ง ซึ่งได้สร้างวิศวกรยุคใหม่ที่มีคุณภาพสูง
ปัจจุบัน เมืองเถาหยวนกำ�ลังวางแผนพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม แผนความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม และการทดลองภาคสนาม (Field Experiment) ยกตัวอย่างเช่น เขตพิเศษจงลี้-ชิงผู่ได้ติดตั้ง
ระบบไฟถนนอัจฉริยะเสร็จสิ้นในระยะแรก เขตนิคมอุตสาหกรรมกวนอิมกลายเป็นเขตสาธิตนวัตกรรม
การเจาะกลองอากาศรถหรือ Air box แห่งแรกของไต้หวัน และได้ขยายไปทั่วทั้งเมือง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การตรวจสอบอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
Internet of Things (IoT) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและการผลิตของผู้ประกอบการได้ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า และดึงดูดการลงทุนจากโรงงานขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
เถาหยวนกำ�ลังผลักดันแผนพัฒนาต่างๆ อาทิ “แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มองไปข้างหน้า” ประกอบด้วย
แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมของนํ้า การก่อสร้างทางรถไฟ การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเป็นต้น “แผนพัฒนา
เมืองการบินเถาหยวน” เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่านอากาศยาน กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงในระยะแรกมากถึง 287 เฮกตาร์ จะนำ�เสนอ 6 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและก่อมลพิษตํ่า เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสีเขียว
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วน “โครงการพัฒนาซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย” ประกอบด้วย
“ศูนย์นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) หูโถวซาน” “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย”
และ “หมู่บ้านสตาร์ทอัพเยาวชน นานาชาติและซิลิคอนแวลลีย์มอเตอร์” ซึ่งจะทำ�ให้มีการเชื่อมโยงจากทั้งภายใน
และภายนอก และกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กลายเป็นการบริการด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)
สภาพแวดล้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมของไต้หวันได้เติบโตเต็มที่ มีแผนงานและ
มีทีมงานที่ให้บริการในเมืองเถาหยวนอย่างกระตือรือร้น โดยหวังว่าจะสร้าง
อุตสาหกรรมและโอกาสการจ้างงานมากขึ้น และทำ�ให้เมืองเถาหยวนและ
โลกสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย เรายินดีต้อนรับผู้ประกอบการที่มีความกล้าหาญ
ในการสร้างความฝัน ก้าวไปข้างหน้าสู่เถาหยวนและสร้างอนาคตไปด้วยกัน
“เลือกเมืองเถาหยวน ตั้งแต่บัดนี้!”
นายกเทศมนตรีเมืองเถาหยวน

迅捷
打造通往成功路徑

ความสะดวกรวดเร็ว
สร้างเส้นทางสู่ความสำ�เร็จ

區位優勢 掌握全球商機
位居全球航線的黃金據點，擁有綿密便捷的交通網絡，讓桃園得以快速鏈結國內外重要城市，縮短與世界的距離。
投資桃園，快速掌握人流、物流、金流、資訊流四大商機關鍵，面向國際，拓展成功之路。

ข้อได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
โอกาสในการทำ�ธุรกิจระดับโลก
ด้วยการเป็นฐานบินของเส้นทางการบินทั่วโลก ด้วยเครือข่ายคมนาคมที่สะดวกทำ�ให้เถาหยวน
สามารถเชื่อมต่อกับเมืองสำ�คัญต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ลดระยะทางจาก
โลก การลงทุนในเมืองเถาหยวนได้อย่างรวดเร็ว คว้าโอกาสทางธุรกิจที่สำ�คัญของการไหลเวียน
ของบุคลากร การไหลของโลจิสติกส์ การไหลของเงินทุน การไหลของข้อมูลข่าวสารและเปิด
เส้นทางสู่ความสำ�เร็จในเวทีระหว่างประเทศ
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世界不遠 商機近在眼前
โลกอยู่ไม่ไกล โอทาสทางธุรกิจอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือ

北京

ปักกิ่ง
首爾

โซล

東京

โตเกียว

上海

เซี่ยงไฮ้

桃園

เถาหยวน
澳門

มาเก๊า

臺北

ไทเป

香港

ฮ่องกง

馬尼拉

曼谷

มะนิลา

กรุงเทพมหานคร
胡志明市

โฮจิมินห์ซิตี

吉隆坡

กัวลาลัมเปอร์

桃園

เถาหยวน

新加坡

สิงคโปร์

雅加達

จาการ์ตา
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การทะยานขึ้นของเมืองเถาหยวน สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

RISE TAOYUAN

全球航線黃金據點
桃園為臺灣國門之都，位居全球航線的黃金據點，平均 3 小時內即可到達香港、上海、首爾、東京及新加坡等亞太
主要城市。桃園國際機場近幾年來成長快速，2017 年旅客運量已達 4,488 萬人次，目前正在興建第三航廈及規劃興
建第三跑道。

ฐานบินสำ�คัญของสายการบินทั่วโลก
เมืองเถาหยวนคือประตูสู่ไต้หวัน เป็นฐานการบินที่สำ�คัญของเส้นทางการบินทั่วโลก โดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง
ก็สามารถไปถึงเมืองสำ�คัญๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ โซล โตเกียวและประเทศสิงคโปร์
ในช่วงไม่กีปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อปี ค.ศ. 2017 มีจำ�นวน
ผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 44.88 ล้านคน/ครั้ง ปัจจุบันกำ�ลังก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 3 และมีแผนที่จะก่อสร้าง
รันเวย์เส้นที่ 3 เพิ่มอีกด้วย

綿密便捷的交通路網
桃園擁有海空聯運的優勢，桃園國際機場與鄰近的臺北港，是國內外產業進出亞洲的最佳位置。臺灣高速鐵路、臺
灣鐵路、高速及快速道路與陸續開通的桃園捷運系統，完整建構四通八達的高密度路網，吸引臺北、新北及新竹等
都會區的人口前來桃園工作、生活。

เครือข่ายคมนาคมที่สะดวกและครอบคลุม
เมืองเถาหยวนมีข้อได้เปรียบในด้านระบบการขนส่งทางทะเลและ
ทางอากาศโดยท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ
ไทเป ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำ�หรับอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
ในการเข้า-ออกจากเอเชีย นอกจากนี้ รถไฟความเร็วสูง รถไฟธรรมดา
ทางด่วน และระบบรถไฟใต้ดินซึ่งกำ�ลังจะเปิดให้บริการในอนาคตข้างหน้า
การสร้างโครงข่ายถนนที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นในทุกทิศทางเพื่อดึงดูดผู้คน
ที่อยู่ในกรุงไทเป เมืองซินเปและเมืองซินจู๋เข้ามาทำ�งานและใช้ชีวิตในเมืองเถาหยวน

捷運綠線模擬示意圖
แผนผังแสดงแบบทางเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
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桃園便捷交通網絡

เครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วของเถาหยวน
桃園國際機場

ท่าอากาศยาน
นานาชาติเถาหยวน

●

●

臺北港

●

ท่าเรือไทเป
●

高速鐵路

รถไฟความเร็วสูง

臺灣鐵路

รถไฟไต้หวัน

●
●

●
●
●

●

桃園捷運
รถไฟฟ้าใต้ดิน
เถาหยวน

飛往亞太各主要城市，平均航程僅需 3
小時。
遠雄自由貿易港區，是全國首座屬境內
關外的航空貨運園區兼自由貿易港區。

●

北臺灣最大國際港，可對接香港、馬尼
拉、上海、東京、新加坡等世界級城市
港口。
每年貨櫃裝卸量約 150 萬貨櫃量 (TEU)。

●

桃園站每月進出旅客約 100 萬人次。
自高鐵桃園站出發，20 分鐘可達臺北；
10 分鐘抵達新竹；40 分鐘抵達臺中；
90 分鐘即可抵達高雄。

●

桃園站每日進出旅客約 5.7 萬人次。
中壢站每日進出旅客約 5.6 萬人次。
鐵路地下化預定於 2028 年完成，並增
設中路、永豐、中原及平鎮等 4 站。

●

捷運桃園國際機場線 2017 年已通車，
每日運量約 6.4 萬人次，可紓解機場龐

●

●

●

●

●
●

大的旅客運量與通勤需求。
●
●

●

捷運綠線預定 2024 年完工通車。
捷運三鶯線延伸八德預定 2027 年完工
通車。
捷運棕線預定 2028 年完工通車。

●
●

●

●

高快速道路系統
ระบบทางหลวงพิเศษ
และทางด่วน

●

公共自行車

รถจักรยานสาธารณะ
(Youbike)

●

●

現有 5 條高速及快速道路，提供快速輸
運服務。
高速公路：國道 1 號、國道 2 號、國道
3 號。
快速道路：66 號東西向快速道路、61
號西濱快速道路。
現正推動四大新設交流道 （高原、幼
獅、中豐、五楊高架楊梅端），貫穿南
北交通軸線。

●

自 2016 年啟用至今，總租賃次數已突
破 1,000 萬次，平均每月騎乘人數約 56
萬人次。
2018 年已完成設置 250 個租賃站，提
供 6,000 輛公共自行車。

●

●

●

บินไปยังเมืองสำ�คัญต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง
3 ชั่วโมง
เขตท่าเรือการค้าเสรีหยวนสง (Farglory Free Trade Zone) คือเขตพื้นที่
การขนส่งทางอากาศและเขตการค้าเสรีแห่งแรกของไต้หวัน

เป็นท่าเรือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของไต้หวัน
สามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือสำ�คัญระดับโลกอย่างฮ่องกง
มะนิลา เซี่ยงไฮ้ โตเกียว และสิงคโปร์ได้
แต่ละปีสามารถรองรับตู้สินค้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตู้ทีอียู (TEU)

มีผู้โดยสารใช้บริการที่สถานีเถาหยวนประมาณ 1 ล้านคน/เดือน
รถไฟความเร็วสูงที่ออกจากสถานีเถาหยวน ใช้เวลา 20 นาที
ถึงกรุงไทเป ใช้เวลา 10 นาทีถึงเมืองซินจู๋ ใช้เวลา 40 นาที
ถึงเมืองไทจง และใช้เวลา 90 นาทีถึงเมืองเกาสง

มีผู้โดยสารใช้บริการที่สถานีเถาหยวนประมาณ 57,000 คน/วัน
มีผู้โดยสารใช้บริการที่สถานีจงลี้ประมาณ 56,000 คน/วัน
คาดว่าในปี ค.ศ. 2028 รถไฟใต้ดินเมืองเถาหยวนจะสร้าง
แล้วเสร็จโดยจะมีสถานีเพิ่มขึ้นอีก 4 สถานีจากของเดิม
ได้แก่ สถานีจงลู่ สถานีหย่งฟง สถานีจงหยวน และสถานีผิงเจิ้น

รถไฟใต้ดินสายสีนํ้าเงินที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนานาชาติ
เถาหยวนได้เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2017 มีผู้โดยสารใช้
บริการประมาณ 64,000 คน/วัน ซึ่งสามารถลดจำ�นวน
ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสนามบินและตอบสนองความต้องการ
ของการเดินทางได้
รถไฟใต้ดินสายสีเขียวคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2024
รถไฟใต้ดินสายซานยิน จะสร้างเพิ่มเติมถึงช่วงปาเต๋อ คาดว่าจะเปิด
ให้บริการในปี ค.ศ. 2027
รถไฟใต้ดินสายสีนํ้าตาลคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2028
ปัจจุบันมีทางหลวงพิเศษและทางด่วนรวมกัน 5 เส้นทาง เพื่อ
บริการการขนส่งที่รวดเร็ว
ทางหลวงพิเศษ: ทางหลวงหมายเลข 1, ทางหลวงหมายเลข 2
และทางหลวงหมายเลข 3
ทางด่วน: ทางด่วนสายตะวันออก-ตะวันตกหมายเลข 66
และทางด่วนซี่บีนหมายเลข 61
ปัจจุบันกำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างทางด่วน 4
แห่งที่เป็นจุดเชื่อมต่อใหม่ (เกาหยวน,โหย้วซือ, จงฟง และหยางเหม่ย)
เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการจราจร เหนือ-ใต้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน มีผู้เช่าบริการ
มากกว่า 10 ล้านครั้ง เฉลี่ยมีผู้ใช้บริการประมาณ 560,000 คน/เดือน
ปี ค.ศ. 2018 ได้เพิ่มจุดให้บริการอีก 250 จุด มีจักรยานสาธารณะ
ให้บริการจำ�นวน 6,000 คัน

資料來源：交通部、桃園市政府交通局、桃園市政府捷運工程局、桃園國際機場股份有限公司、臺灣高速鐵路股份有限公司、臺灣港務股份有限公司。
ข้อมูลแหล่งที่มา: กระทรวงคมนาคม กรมคมนาคมแห่งเทศบาลเมืองเถาหยวน การรถไฟแห่งเทศบาลเมืองเถาหยวน
บริษัท เถาหยวนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต จำ�กัด บริษัทรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน จำ�กัด บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตไต้หวัน จำ�กัด
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臺北港

ท่าเรือไทเป

捷運機場線

วน

場 หย
機 ติเถา

รถไฟฟ้าสายสนามบิน

際 ชา

國 า
園 นาน

ม

กรุงไทเป

新北市
เมืองนิวไทเป

城 ยวน
空ถาห

桃 บิน

า
สน

臺北市

航 เ
園 รบิน
桃 งกา

臺北站
สถานีไทเป

มือ

เ

高速鐵路
รถไฟความเร็วสูง

捷運綠線

捷運棕線

รถไฟฟ้าสายสีเขียว

A18高鐵桃園站
A19

รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

桃園市

桃園核心

เมืองเถาหยวน

迴龍站
BRH08/O21

เขตหลักเมืองเถาหยวน

桃園站
BRH01/G07

中路站
永豐站

鳳鳴站

內壢站

中壢核心
เขตหลักจงลี้

中原站

中壢站
A23/GE07

鐵路地下化
รถไฟฟ้าใต้ดินเถาหยวน

平鎮站

捷運三鶯延伸八德
รถไฟฟ้าสายซานยินถึงช่วงปาเต๋อ

捷運綠線延伸中壢
รถไฟฟ้าสายสีเขียวถึงช่วงจงลี้

捷運綠線延伸大溪
รถไฟฟ้าสายสีเขียวถึงช่วงต้าซี

桃園軌道運輸系統 ระบบการขนส่งรถไฟไต้หวัน

北北桃 1 小時軌道生活圈
透過鐵路地下化及環狀捷運路網（機場捷運、捷運綠線、棕
線及三鶯線延伸八德），將完成桃園市「口字型」軌道運輸
路網建構，大幅縮短臺北市、新北市、桃園市距離，帶動桃
園發展，強化首都圈的相互連結，營造共生共榮的北北桃 1
小時軌道生活圈。

高快速道路系統
ระบบทางหลวงพิเศษและทางด่วน

กรุงไทเป-เมืองซินเป-เมืองเถาหยวน : ความเป็นอยู่สะดวก เดินทางถึงกันภายใน 1 ชั่วโมง
จากการสร้างรถไฟใต้ดินและระบบขนส่งรถไฟฟ้าที่ครบวงจร
(รถไฟใต้ดินสายสนามบิน รถไฟใต้ดินสายสีเขียว สายสีนํ้าตาล และสายซานยินถึงช่วงปาเต๋อ)
ทำ�ให้เมืองเถาหยวนมีระบบการขนส่งทางรางที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดระยะห่างระหว่างกรุงไทเป
เมืองซินเป และเมืองเถาหยวน ทำ�ให้เมืองเถาหยวนเกิดการพัฒนาเป็นเมืองปริมณฑลรอบเมืองหลวงของไต้หวัน
และนำ�มาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยการเดินทางเชื่อมถึงกันระหว่าง 3 เมืองด้วยรถไฟฟ้าเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
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極致
具備優質產業基地

ไร้ขอบเขต

พื้นฐานทางอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

機能完善 優質投資環境
臺灣科技業與製造業實力深厚，半導體、光電、資通訊等產品全球市占率超過七成；桃園的工業產值居全國之冠，
同時也是電子製造、汽車零件及紡織產業重鎮。在 2017 年《天下雜誌》幸福城市大調查中，桃園市的經濟力為六
都第一，再次展現桃園在凝聚產業發展、提升經濟動能的實力。

ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบ สภาพแวดล้อมการลงทุนที่มีคุณภาพสูง
อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตของไต้หวันมีศักยภาพสูง สินค้าประเภทสารกึ่งตัวนำ�
หลอดโฟโตอิเล็กทริก โทรคมนาคมสื่อสารเป็นต้น ครองสัดส่วนของตลาดโลกมากถึงร้อยละ 70 ภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมในเถาหยวนมีมูลค่าสูงที่สุดในไต้หวัน ในขณะเดียวกัน เถาหยวนยังเป็นเมืองผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมสิ่งทออีกด้วย ในปี ค.ศ. 2017 นิตยสารเทียนเซี่ยมีการสำ�รวจ
เมืองที่มีความสุข ปรากฏว่าเถาหยวนได้อันดับที่ 1จาก 6 เมืองใหญ่ อีกทั้งแสดงให้ห็นถึงความแข็งแกร่ง
ของเมืองเถาหยวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่กลั่นตัวและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
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產業首都 投資首選
桃園是全臺第一工業科技大城，擁有 32 個報編工業區，具有多樣且完整的產業聚落，工業年產值約新
臺幣 2.6 兆元。過去在電子、工具機、紡織等領域建立深厚基礎，接著深耕汽車零件、資通訊、物流、
電動車、雲端等領域，串連既有產業資源，結合桃園在地域、資源上的優勢，進而朝向智慧化、綠色化
的產業趨勢發展。

工業區分佈圖
แผนทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรม

觀音區 เขตกวนอิม
觀音工業區

นิคมอุตสาหกรรมกวนอิม

化學製品製造
การผลิตเคมีภัณฑ์

大潭濱海特定工業區

นิคมอุตสาหกรรมพิเศษต้าถาน-ปินไห่

金屬製品製造
การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

環保科技園區

อุทยานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

機械設備
เครื่องจักรและอุปกรณ์

桃園科技工業園區

เขตนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเถาหยวน

半導體工業
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ�

日禕紡織報編工業區

นิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ Risheng Textile Reporting

紡織
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

東和鋼鐵報編工業園區

เขตนิคมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าตงเหอ

高科技低污染產業
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก่อมลพิษต่ำ�
高壓電線電纜
สายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้าแรงดันสูง

新屋區 เขตซินวู

電力設備製造
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

大洋工業區

เขตนิคมอุตสาหกรรมต้าหย่าง

造紙、機械
ผลิตภัณฑ์กระดาษและ เครื่องจักร

永安工業區

เขตนิคมอุตสาหกรรมหย่งอาน

物流、貿易業
ระบบขนส่งและการค้า
光電及太陽能
หลอดออปโตอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์

楊梅區 เขตหย่างเหมย

塑膠加工製造
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก

桃園幼獅工業區

เขตอุตสาหกรรมเยาวชน เถาหยวน

塑膠製品製造
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

桃園高山頂段

เขตยอดเขาสูงเถาหยวน

預拌
ผลิตภัณฑ์พร้อมผสม

太平洋電線電纜申編工業區

เขตอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิลแปซิฟิก

電腦、電子及光學製品
คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
แสงโฟโตอิเล็กทริก

大興工業區

เขตอุตสาหกรรมต้าซิง

華新麗華工業園區

紡織成衣
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำ�เร็จรูป

เขตนิคมอุตสาหกรรมซินหัว-ลี่หัว

桃園幼獅擴大工業用地

เขตพื้นที่อุตสาหกรรมเยาวชนเถาหยวนส่วนขยาย

桃園下陰影窩段

เขต lower shadow nest เถาหยวน
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เมืองหลวงของอุตสาหกรรม ตัวเลือกหลักของการลงทุน
เมืองเถาหยวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอันดับ 1 ของไต้หวัน มีนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 32 แห่ง
มีประเภทอุตสาหกรรมที่หลากหลายและครบวงจร มูลค่าการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเมืองเถาหยวนสูงถึง
2.6 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งที่ผ่านมา อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นต้น ได้สร้างฐานที่มั่นคงให้กับเถาหยวน ต่อมาได้พัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
โทรคมนาคมสื่อสาร ระบบขนส่ง รถยนต์ไฟฟ้า กิจการ CloudService เป็นต้น การใช้ทรัพยากรอุตสาหกรรม
ที่มีอยู่ ซึ่งรวมข้อได้เปรียบไว้ในด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวโน้มอุตสาหกรรม
อัจฉริยะและสีเขียว

大園區 เขตต้าหยวน

蘆竹區 เขตหลู่จู๋

龜山區 เขตกุยซาน

大園工業區

海湖坑口工業用地

林口工三工業區

เขตอุตสาหกรรมต้าหยวน

พื้นที่อุตสาหกรรมไห่หู-ค่างโข่ว

เขตอุตสาหกรรมหลินโข่ว-กงซาน

桃園許厝港段

林口工四工業區

長榮產業園區

龜山工業區

沙崙產業園區

華亞科技園區

ท่าเรือซู่คัว เถาหยวน
เขตอุตสาหกรรมฉางหยง
เขตอุตสาหกรรมซาหลุน

เขตอุตสาหกรรมหลินโข่ว-กงซื่อ
เขตอุตสาหกรรมกุยซาน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวย่า

中壢區 เขตจงลี้
中壢工業區

อุตสาหกรรมจงลี้

八德區 เขตปาเต๋อ
美超微科技園區

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมยเจ้าเหว

龍潭區 เขตหลงถาน
龍潭渴望園區

เขตอุตสาหกรรมหลงถาน-เค่อว่าง

平鎮區 เขตผิงเจิ้น
平鎮工業區

อุตสาหกรรมผิงเจิ้น

龍潭 ( 華映 ) 工業園區

เขตนิคมอุตสาหกรรมหลงถาน (หัวอิง)

竹科龍潭基地

สวนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ซินจู๋ วิทยาเขตหลงถาน

龍潭烏樹林工業用地

พื้นที่อุตสาหกรรมหลงถาน-วูซูหลิน

大溪區 เขตต้าซี
桃園南興段

ช่วงหนานซิงเถาหยวน
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桃園十大優勢產業

10 อุตสาหกรรมที่ได้เปรียบในเถาหยวน

ั ฉริยะ
智慧醫療 การแพทย์อจ

會展產業

桃園為臺灣重要的國際醫療服務據點，以智慧醫院、
智慧照護、智慧健康三大領域發展智慧醫療服務，提
升醫療管理品質及效率。

機場捷運 A19 站旁將設置桃園會展中心，帶動
相關產業及周邊區域發展。

อุตสาหรรมนิทรรศการและการประชุม

เถาหยวนคือแหล่งบริการทางการแพทย์นานาชาติทส
่ี �ำ คัญของ
ไต้หวัน โดยเน้นการพัฒนาการบริการทางการแพทย์อจั ฉริยะ
โรงพยาบาลอัจฉริยะ พยาบาลอัจฉริยะ และสุขภาพแข็งแรง
อัจฉริยะ เพือ
่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร
การแพทย์

ศูนย์นท
ิ รรศการและศูนย์การประชุมเมืองเถาหยวน
ตัง้ อยูต
่ ด
ิ กับสถานีรถไฟใต้ดน
ิ สายสนามบินสถานี
A19 เพือ
่ ขับเคลือ
่ นการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง
และเขตพืน
้ ทีใ่ กล้เคียง

ี ภาพ
生物科技 เทคโนโลยีชว

่ ทออัจฉริยะ
智慧紡織 สิง

葡萄王生技、科達製藥、盛弘醫藥等知名生技醫藥產
業皆選擇桃園市投資設廠，產業能量充沛。

ผูผ
้ ลิตผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทม
่ี ช
ี อ
่ื เสียงของโลก เช่น
Grape King Bio,Ko Da Pharmaceutical และ
Share Hope Medicine ต่างได้มาลงทุนตัง้ โรงงานผลิต
ขึน
้ ในเมืองเถาหยวน

桃園為臺灣紡織重鎮，結合感測與雲端科技，
將紡織產業升級為智慧紡織，光隆實業、聚紡
等大廠皆在桃園設廠。

เมืองเถาหยวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมสิง่ ทอทีส
่ �ำ คัญของ
ไต้หวัน การนำ�เทคโนโลยีระบบเซนเซอร์ และ Cloud Computing
มาใช้ในการผลิตจะทำ�ให้อต
ุ สาหกรรมสิง่ ทอ เพือ
่ ยกระดับ
เป็นสิง่ ทออัจฉริยะ บริษท
ั KWONGLUNG ENTERPRISE
และ GFun Industrial Corp. เป็นโรงงานขนาดใหญ่ทไ่ี ด้มาลงทุน
ตัง้ โรงงานในเมืองเถาหยวน

่
物聯網 อินเตอร์เน็ตในทุกสิง
桃園青埔為亞洲．矽谷推動方案示範場域，融合軟硬
體產業將桃園市發展為創新平台，建構物聯網產業生
態鏈。

เขตชิงผูเ่ ถาหยวนเป็นเขตทดลองของการจัดตัง้ “ซิลค
ิ อนแวลลีย์
แห่งเอเชีย” เพือ
่ พัฒนาให้เมืองเถาหยวนกลายเป็นแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมทีน
่ �ำ อุตสาหกรรมฮาร์แวร์ และซอฟต์แวร์ มาเข้าด้วยกัน
เพือ
่ สร้างห่วงโซ่อต
ุ สาหกรรมทีเ่ ป็นอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่

電動車 รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่
擁有最多汽車零組件製造業且產值為臺灣第
一，也擁有臺灣最高電動二輪車比例。

เมืองเถาหยวนเป็นเมืองทีม
่ บ
ี ริษท
ั ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์
มากทีส
่ ด
ุ มีมล
ู ค่าการผลิตเป็นอันดับ 1 และมีอต
ั ราส่วนทีม
่ ี
รถไฟฟ้า 2 ล้อมากทีส
่ ด
ุ ในไต้หวัน

物流倉儲 คลังสินค้าและ โลจิสติกส์
推動電子商務及現代化倉儲，完善物流產業發展環
境，桃園於 2015 年成立「臺灣物流產業聯盟」，招
募至今已逾 280 家會員。慶洲、長榮集團、富邦媒體、
國泰人壽皆選擇進駐桃園投資物流中心。

การส่งเสริมอีคอมเมิรซ
์ และคลังสินค้าทีท
่ น
ั สมัย สร้างสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ
้ ต่อการพัฒนาระบบขนส่ง โดยปี ค.ศ. 2015
เมืองเถาหยวนได้จด
ั ตัง้ “สมาพันธ์อต
ุ สาหกรรมขนส่งไต้หวัน”
ขึน
้ ปัจจุบน
ั มีสมาชิกจำ�นวน 280 บริษท
ั โดยบริษท
ั KOLON,
EVERGREEN Group, MoMOและ Cathay Life Insurance
ต่างได้เลือกทีจ่ ะเข้าสูศ
่ น
ู ย์การลงทุนโลจิสติกส์เถาหยวน

新創產業 อุตสาหกรรมนวัตกรรม

中華航空總部、長榮航空總部與國家中山科學研究院
均設在桃園，且境內航太產業零組件供應商眾多，具
有航太產業發展優勢。

สำ�นักงานใหญ่บริษท
ั China Airlines, EVA AIR และสถาบันวิจย
ั
วิทยาศาสตร์จงซานแห่งชาติ ก็ได้ตง้ั สำ�นักงานอยูท
่ เ่ี มืองเถาหยวน
และยังมีผผ
ู้ ลิตชิน
้ ส่วนการบินอวกาศในไต้หวันจำ�นวนมากมาย
ซึง่ ทำ�ให้มค
ี วามพร้อมในการพัฒนาอุตสากรรมการบินอวกาศ

การทะยานขึ้นของเมืองเถาหยวน สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

積極推動太陽能光電系統，擁有桃園環保科技
園區，為全臺首座 100% 全綠能光電屋頂工業
區，全力打造低碳綠能城市。

มีการผลักดันด้านระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จึงมีการตัง้
เขตอุทยานวิทยาศาสตร์และสิง่ แวดล้อมทำ�ให้เขตนีก
้ ลายเป็น
เขตอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทต
่ี ด
ิ ตัง้ อยู่
บนหลังคา ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แห่งแรกของไต้หวัน
ทำ�ให้เป็นเมืองทีใ่ ช้คาร์บอนตา่ํ และใช้พลังงานสีเขียว

航太產業 อุตสาหกรรมการบินอวกาศ
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綠能產業 อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว

RISE TAOYUAN

打造桃園成為亞太青年創新創業發展基地，現
有青創指揮部、中壢新明青年創業基地及桃園
安東青年創業基地。

สร้างเมืองเถาหยวนให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาสตาร์ทอัพ
เพือ
่ นักธุรกิจรุน
่ ใหม่ของภูมภ
ิ าคเอเชีย-แปซิฟก
ิ
ปัจจุบน
ั ศูนย์กลางสตาร์ทอัพ ของนักธุรกิจรุน
่ ใหม่
ตัง้ อยูใ่ นเขตจงลี-้ ซินหมิง และเขตอานตง

桃園大專院校及研究機構分布圖
แผนทีแ
่ สดง การแจกแจงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสถาบันวิจย
ั ของเถาหยวน

中央警大
體大
開南
萬能科大
中央

長庚
長庚科大

龍華科大

元智

銘傳

中原

健行科大

陸軍專校
南亞 國防

台北商大

核研所
中科院
新生醫專

國立中央大學

行政院原子能委員會核能研究所

國家中山科學研究院

產官學跨域合作 多元人才在地紮根
桃園擁有 17 所大專院校及國家中山科學研究院、行政院原子能委員會核能研究所等學研機構，每年培育 2 萬 6,000 多名
年輕學子，且因地處北臺灣中心地理位置，可運用鄰近臺北、新竹的育成資源，並透過與中央政府、學界、企業的合作，
蓄積桃園產業人才資源，提供產業界源源不絕的戰力。

ความร่วมมือข้ามภาคระหว่างอุตสาหกรรม รัฐบาลและมหาวิทยาลัย สร้างบุคลากรทีห
่ ลากหลาย
เมืองเถาหยวนมีสถาบันวิทยาลัยอาชีวะจำ�นวน 17 แห่งและสถาบันวิจัยต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจงซาน
สถาบันวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ของคณะกรรมธิการพลังงานปรมาณู เป็นต้น ในแต่ละปีสามารถผลิตนักศึกษาได้กว่า 26,000 คน
และเนื่องด้วยเถาหยวนตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของภาคเหนือของไต้หวัน จึงสามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์ทั้งจากกรุงไทเปและเมืองซินจู๋
โดยผ่านความร่วมมือจาก 3 ฝ่ายคือ รัฐบาล วิชาการ และวิสาหกิจ สร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อป้อนให้ภาคอุตาสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
เถาหยวนอย่างไม่ขาดสาย

國際智慧城市 打造宜居便利生活
桃園配合國家產業政策「亞洲 • 矽谷推動方案」，充份運用資通訊科技的產業優勢與技術能量，推動智慧城市旗艦
計畫，並於 2018 年成立一級機關「資訊科技局」，整合資通訊能量。2018 年桃園三度獲得國際智慧城市論壇 (ICF) 評
選為「全球 7 大智慧城市」(Top 7)，包括市民卡、智慧學校、數位學堂、智慧防災、智慧水情 APP 等都為得獎項目。

เมืองอัจฉริยะนานาชาติ สร้างชีวต
ิ ความเป็นอยูท
่ ส
่ี ะดวกและน่าอยู่
เมืองเถาหยวนได้ดำ�เนินแผนตามนโยบายของส่วนกลางในการจัดตั้ง “ซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย” เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ในอุตสาหกรรมและพลังงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการผลักดันแผนนำ�ร่องเมืองอัจฉริยะ
โดยในปี ค.ศ. 2018 ได้จัดตั้งสำ�นักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในปีเดียวกัน เมืองเถาหยวน
ยังได้รับเลือกจากองค์การอินเทลลิเจ้นท์คอมมิวนิตี้ฟอรั่มให้เป็น “สุดยอดเมืองอัจฉริยะ 7 อันดับแรกของโลก” (Top 7)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยรางวัลที่ได้รับแบ่งเป็น บัตรพลเมือง โรงเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนดิจิตอล การป้องกันภัยพิบัติอัจฉริยะ
การรายงานข้อมูลสถานการณ์นํ้าผ่านแอพ (APP) อัจฉริยะเป็นต้น
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桃園智慧城市應用

การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะของเมืองเถาหยวน

智慧產業
推動產業智慧化，像是推動 O2O 智慧營運模式、建立物流產業資訊交流機制
與智慧農業產銷及數位服務體系，創造產業加值的商業營運模式，也透過輔導
及獎勵措施協助產業升級，提升產業競爭力。

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ อย่างเช่น การประกอบธุรกิจอัจฉริยะแบบ O2O
สร้างกลไกลแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมการขนส่ง ใช้ระบบการผลิต
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแบบอัจฉริยะ รวมทั้งการจำ�หน่ายและระบบให้บริการ
ด้วยระบบดิจิตอล เพื่อให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจที่สร้างมูลค่าสูง ยกระดับอุตสาหกรรม
และส่งเสริมการแข่งขันทางอุตสาหกรรมผ่านมาตรการให้คำ�ปรึกษาและมาตรกรจูงใจ

智慧治理
透過新應用科技即時掌握資訊，發掘潛在問題，例如「水情看桃園 APP」，讓
市民即時看到河川水位變化，也能即時通報災情；「環境污染監控中心」使用
IoT 行動工具，完成公害申報案件，並運用智慧環境監測系統，透過大數據分
析，找出污染來源；消防局「智慧行動派遣 119」系統，透過雲端資料，讓消
防員抵達現場前即可預知周邊狀況，讓救災人員安全獲得更大保障；「下水道
雲端智慧管理系統」能夠透過雲端呈現下水道設施，大幅降低管理成本。

การจัดการแบบอัจฉริยะ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับรู้ข่าวสาร อย่างเช่น “APP แจ้งข้อมูลสถานการณ์นํ้า”
ให้ประชาชนได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าของแม่นํ้า เพื่อจะได้แจ้งสถานการณ์ต่างๆ
ได้ทันท่วงที หรือ “ศูนย์ตรวจสอบควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม”โดยใช้เครื่องมือ
การปฏิบัติงานของ IoT ระบบอัจฉริยะในการจัดการโดยการใช้ระบบตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ เพื่อหาแหล่งกำ�เนิดมลพิษ โดยใช้ระบบ “119 การกำ�กับ
การปฏิบัติงานอัจฉริยะ” ของกรมป้องกันอัคคีภัย ผ่านระบบ Cloud Computing
ช่วยให้นักดับเพลิงสามารถคาดการณ์สภาพแวดล้อมก่อนที่จะมาถึงที่เกิดเหตุ
จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนการกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านระบบท่อบาดาล
จะนำ�ระบบแสดงผลแบบ Cloud มาช่วยควบคุมและจัดการอุปกรณ์ของระบบท่อนํ้าบาดาล
ซึ่งจะทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการได้เป็นอย่างมาก

智慧生活
推廣行動下單支付、電子支付商業模式等多元繳費方式，優化購物方式與環境。
發行「桃園市民卡」及手機行動市民卡，實體發卡量已達 112 萬張。同時打造
智慧學校，營造創客的學習環境，提供機器人、人工智慧和程式語言等多元教
育課程。推出熱點熱區無線網路服務，設置超過 16,000 個 WiFi 熱點，民眾可以
在大眾運輸、洽公場所及旅遊景點等地點，免費使用「iTaoyuan」無線上網。

การใช้ชว
ี ต
ิ แบบอัจฉริยะ
ผลักดันวิธีการชำ�ระเงินในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และ
การชำ�ระเงินผ่านออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของจับจ่ายซื้อขาย แจกจ่าย
“บัตรพลเมืองเถาหยวน” และบัตร Easy Pay บนมือถือ โดยจะมีการแจกบัตรจำ�นวน
1.12 ล้านใบ ในขณะเดียวกัน จะมีการสร้างโรงเรียนอัจฉริยะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ให้แก่ Maker โดยจะมีการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่นวิชาหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเขียนโปรแกรมเป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)โดยจะมีการติดตั้งมากกว่า 16,000 จุด ประชาชน
สามารถใช้บริการเข้าอินเตอร์เน็ตแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบน “iTaoyuan”ในพื้นที่สาธารณะ
เช่น สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น
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推動綠能產業發展 打造完善用水環境
桃園為發展宜居宜業、永續發展的城市，積極推動低污
染運具、太陽光電及風力發電系統等相關綠能產業，並
於 2018 年成立「綠能專案推動辦公室」，持續推動循
環經濟，全力打造桃園成為低碳綠能城市。
太陽光電是桃園的重點政策之一，桃園推動設置太陽光
電發電系統實施計畫，並在 126 處機關學校建置太陽光
電發電系統；推動用電契約容量 5,000KW 以上的電力用
戶設置綠能電力。此外，具有良好離岸風場的桃園市，
預定於 2025 年設置 1GW 的離岸風力發電系統。
桃園積極推動水環境建設，與經濟部水利署合作「地下
水智慧監測系統」及「智慧水錶」2 項計畫，不僅能節
約用水且能更有效地控管水資源。此外，配合已完成的
中庄調整池及預定 2019 年完成的「板新地區供水改善
計畫第二期」，水源供應能力可從現今的每日 102 萬噸
上修到每日 136.4 萬噸，且石門水庫的延壽計畫已正式
開工，加上未來新北市水源主要由翡翠水庫供應，可減
輕石門水庫負擔並解決桃園缺水問題。

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว
สร้างสภาพแวดล้อมทางนํา้ ทีส
่ มบูรณ์แบบ
เพื่อพัฒนาเมืองเถาหยวนเป็นเมืองที่ทั้งน่าอยู่และน่าทำ�ธุรกิจยิ่ง
เมืองเถาหยวนสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวที่เกี่ยวข้อง
เช่น ใช้อุปกรณ์มลพิษตํ่า แผงพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสร้าง
พลังงานลม ดังนั้นในปี ค.ศ. 2018 ได้จัดตั้ง “สำ�นักงานผลักดัน
การใช้พลังงานสีเขียว” ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อให้เมืองเถาหยวนเป็นเมืองที่มีคาร์บอนตํ่าด้วยพลังงานสีเขียว
พลังงานแสงอาทิตย์คือหนึ่งในนโยบายสำ�คัญของเมืองเถาหยวน
โดยสนับสนุนการใช้แผนสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
และมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานศึกษาจำ�นวน
126 แห่ง ส่งเสริมพลังงานสีเขียวสำ�หรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เกิน 5,000 กิโลวัตต์
ขึ้นไป นอกจากนี้ เมืองเถาหยวนยังมีพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ดี
มีกำ�หนดจะตั้งระบบพลังงานลมนอกชายฝั่ง 1 กิกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ.
2025
เมืองเถาหยวนให้ความสำ�คัญด้านพัฒนาระบบนํ้าใช้ โดยได้มี
ความร่วมมือกับกรมชลประทาน กระทรวงเศรษฐการใน 2 โครงการ
คือ “ระบบควบคุมตรวจสอบนํ้าบาดาลอัจฉริยะ” และ
“มิเตอร์นํ้าอัจฉริยะ” ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถประหยัดนํ้าได้
แต่ยังสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรนํ้าให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ตามโครงการปรับเปลี่ยนคลองจงจวง ที่ได้ทำ�เสร็จแล้ว
และโครงการพัฒนาการจ่ายนํ้าเขตพื้นที่ปันซินระยะที่ 2 ที่คาดว่า
จะสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2019 ถึงตอนนั้น ศักยภาพในการจ่ายนํ้า
จะเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันอยู่ที่ 1.02 ล้านตัน/วัน เป็น 1.364 ล้านตัน/วัน
นอกจากนี้แผนพัฒนาเขื่อนซือเหมิน ก็ได้เริ่มดำ�เนินการแล้ว และ
ในอนาคตนํ้าจากเขื่อนเฟ่ยช่อย จะจ่ายนํ้าให้แก่เมืองซินเป
ทำ�ให้สามารถลดภาระการจ่ายนํ้าจากเขื่อนซือเหมินได้และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าของเมืองเถาหยวนได้ด้วย
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推行電動車產業發展 實踐智慧交通運用
桃園是汽車工業重鎮，許多重要汽車大廠包括中華汽車 e-moving 及睿能創意 Gogoro 兩家大型電動機
車企業，都將據點設於桃園，加上桃園市政府積極推動無人車測試、車聯網及人工智慧等技術，適合
發展對環境友善的綠色運輸。為扶植電動車輛產業，桃園市政府提出補助優惠政策，鼓勵民眾淘汰二
行程機車並購買低污染電動機車，因此淘汰二行程機車速度，以及擁有電動機車比例也是全臺第一。
2017 年桃園市政府與企業合作，正式啟動第一輛國產化「自動駕駛電動車」計畫，並於 2018 年桃園
農業博覽會展出「自動駕駛電動車」，證明桃園具備自我生產自動駕駛電動車的實力。此外，桃園市
政府正著手規劃「UCar 共享電動車服務」，預定 2018 年提供電動車進行點對點的租借服務，並以虎
頭山物聯網創新基地作為自駕車測試平台，支持電動汽機車的發展。
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ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพือ
่ ให้เกิดการคมนาคมอัจฉริยะ
เมืองเถาหยวนเป็นเมืองสำ�คัญด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ มีบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่าง บริษัท China Motor
Corporation -e-moving และบริษัท Gogoro Taiwan ทั้งสองรายได้ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นที่เมืองเถาหยวน
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเถาหยวนได้ให้ความสำ�คัญด้านการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับ เช่น ปัญญาประดิษฐ์
เหมาะสำ�หรับการพัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า
เทศบาลเมืองเถาหยวนได้เสนอนโยบายพิเศษเพื่อสนับสนุน คนที่จะกำ�จัดรถจักรสองจังหวะไปเป็นรถที่ใช้พลังไฟฟ้า
ที่มีมลพิษตํ่า ดังนั้น ความเร็วในการขจัดรถจักรสองจังหวะ และสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในไต้หวัน

ในปี ค.ศ. 2017 เทศบาลเมืองเถาหยวนได้ร่วมมือกับวิสาหกิจเอกชน
ทำ�โครงการผลิตรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ แห่งแรกในไต้หวัน
และได้มีการนำ�ไปแสดงผลงานในงานเอ็กซ์โปเกษตรกรรม
เมืองเถาหยวน ในปี ค.ศ. 2018 เพื่อยืนยันว่าเมืองเถาหยวน
มีศักยภาพในการผลิตรถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ นอกจากนี้
เทศบาลเมืองเถาหยวนกำ�ลังวางแผนที่จะให้บริการ “รถไฟฟ้าแบ่งปัน UCar”
คาดว่าในปี ค.ศ. 2018 จะมีการเปิดให้บริการเช่น รถยนต์ไฟฟ้า
แบบการเชื่อมต่อจุดต่อจุด โดยจะใช้ศูนย์นวัตกรรมอินเตอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง (IoT) หูโถวซานเป็นสถานที่ทดสอบรถไฟฟ้าขับเคลื่อน
อัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟฟ้า
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新創
開創嶄新事業藍圖

สตาร์ทอัพ

สร้างแบบพิมพ์เขียวเพื่อสู่ธุรกิจใหม่

產業凝聚 充沛創新動能
推動經濟發展需要具有前瞻性、未來性的政策計畫來帶動。「前瞻基礎建設計畫」為桃園的交通、環境、數位、
城鄉等建設，紮穩產業轉型的基礎；「桃園航空城計畫」以桃園機場為核心，桃園市政府與桃園航空城公司、中
華航空、桃園機場公司及臺灣建築中心共同簽署 MOU，藉由不同領域的合作，帶動多元產業投資及智慧城市發展；
「亞洲．矽谷推動方案」則引導出臺灣新經濟發展模式，讓桃園高科技產業向前邁進，創造更多創新商機。

กลุ่มคลัสเตอร์
แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม
การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจจำ�เป็นต้องมีแผนนโยบายในอนาคตและมุง่ หวังทีจ่ ะผลักดัน
“แผนการก่อสร้างระบบโครงสร้างพืน
้ ฐานในระยะยาว” จึงเป็นโครงการก่อสร้างการคมนาคม
สภาพแวดล้อม ดิจท
ิ ล
ั และเมืองกับชนบทของเมืองเถาหยวน ซึง่ จะสร้างฐานทีม
่ น
่ั คงให้แก่
อุตสาหกรรม “แผนพัฒนาเมืองแห่งการบินของเมืองเถาหยวน” ได้ยด
ึ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
เป็นศูนย์กลาง โดยเทศบาลเมืองเถาหยวนร่วมกับบริษท
ั Taoyuan Aerotropolis Corporation,
China Airlines, Taiwan Taoyuan International Airport และTaiwan Architecture & Building
Center ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในแต่ละสาขา เพือ
่ กระตุน
้ การลงทุน
ในหลากหลายอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแผนจัดตัง้ “ซิลค
ิ นอนแวลลียแ
์ ห่งเอเชีย”
ได้น�ำ ไปสูก
่ ารพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไต้หวันและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสงู ของเถาหยวน
ก้าวไปข้างหน้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
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桃園航空城 轉動全球經貿
開發範圍：
以桃園國際機場及機場捷運沿線車站為核
心，整體開發範圍達 3,151 公頃，市府開發
第一期產業專用區面積約 287.6 公頃。
開發目標：
提升國際機場航空能量、帶動產業投資、打
造合宜居住的智慧城市，以推動循環經濟、
智慧城市、綠色經濟的桃園航空城為目標。
辦理期程：
2018 年 3 月，內政部都市計畫委員會審議通
過「桃園國際機場園區及附近地區特定區計
畫」。預定 2020 年 4 月公告區段徵收及辦理
後續公告招商。
引進產業類別：
以三低一高（低污染、低耗能、低用水及高
附加價值）為原則，優先引進「核心發展產
業」及「次核心發展產業」。

核心發展產業
1. 國際物流配銷相關產業
2. 區域技術服務中心（如研發服務業、智財服務業等）
3. 文化創意產業（如工藝、電影、廣告、產品設計、視
覺傳達設計、設計品牌時尚、數位內容、創意生活等）
4. 航空輔助相關產業（如航空發動機維修、航電零組件
研發製造、內裝零組件、空廚業等）
5. 生物科技產業（如研發實驗中心、醫材研發製造等）
6. 精緻農業加值展銷相關產業（如花卉配銷中心、活鰻
包裝運銷中心、檢疫、認證、分級包裝等）
7. 雲端運算產業（如雲端應用軟體產業、雲端運算平台
產業、雲端基礎設施產業等）
8. 智慧車輛產業（如動力零組件、傳動零組件、制動零
組件、相關零組件研發等）
9. 綠能產業（如 LED、太陽能光電、電動車輛動力電池、
電動車輛馬達等）
10. 工商會議及展覽產業
11. 複合休閒相關產業（如大型主題樂園及相關附屬設施、
觀光旅遊、相關娛樂活動等）
12. 供儲油、灌裝、環保、消防及其相關附屬設施使用。

次核心發展產業
1. 國際人才培訓中心
2. 金融保險相關產業
3. 批發及零售業
4. 國際貿易業
5. 運輸服務業
6. 倉儲物流業
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อุตสาหกรรมหลัก
1. กิจการขนส่งระหว่างประเทศและศูนย์กระจายสินค้า
2. ศูนย์บริการเทคโนโลยีเขตพื้นที่
(อย่างเช่นการบริการวิจัยและพัฒนาการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น)
3. อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม (อย่างเช่น งานฝีมือ ภาพยนตร์
โฆษณา การออกแบบสินค้า การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบแฟชั่น
ดีไซน์ดิจิทัลคอนเทนท์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น)
4. อุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้อง (อย่างเช่น การซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์เครื่องบิน
การวิจัยและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน ชิ้นส่วนตกแต่งภายในตัวเครื่องบิน
และอะไหล่ในห้องครัวเครื่องบิน เป็นต้น)
5. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (อย่างเช่น ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย การวิจัย
และผลิตวัสดุทางเวชภัณฑ์ เป็นต้น)
6. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสำ�หรับสินค้าเกษตร
(อย่างเช่น ศูนย์จัดจำ�หน่ายดอกไม้ ศูนย์บรรจุและศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่อาศัยกักกัน
การรับรองการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น)
7. อุตสาหกรรม Cloud Computing (อย่างเช่น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์
อุตสาหกรรมแพลตฟอร์ม Cloud Computing และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคลาวด์ เป็นต้น)
8. อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ (อย่างเช่น วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนไฟฟ้า
ชิ้นส่วนเกียร์ ชิ้นส่วนแบรคและการพัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)
9. กิจการพลังงานสีเขียว (อย่างเช่น หลอด LED, พลังงานแสงอาทิตย์,
แบตเตอรี่รถไฟฟ้า, มอเตอร์รถไฟฟ้า เป็นต้น)
10. อุตสาหกรรมการประชุมและอุตสาหกรรมการจัดนิทรรศการ
11. กิจการนันทนาการที่เกี่ยวข้อง (อย่างเช่น สวนสนุกขนาดใหญ่และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น)
12. การจัดเก็บนํ้ามัน การเติม การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องการและการใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมย่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศูนย์อบรมบุคลากรนานาชาติ
อุตสาหกรรมประกันภัยทางการเงิน
กิจการค้าส่งและค้าปลีก
กิจการการค้าระหว่างประเทศ
กิจการบริการขนส่ง
กิจการจัดเก็บสินค้าและโลจิสติกส์

RISE TAOYUAN

เถาหยวนเมืองแห่งการบิน ขับเคลือ
่ นการค้าของทัว่ โลก
ขอบเขตของการพัฒนา :
ใช้สนามบินนานาชาติเถาหยวนและสถานีต่างๆ ของรถไฟฟ้าสายสนามบินเป็นศูนย์กลาง ขนาดพื้นที่ในการพัฒนา
โดยรวมอยู่ที่ 3,151 เฮกตาร์ โดยในระยะแรกที่เทศบาลเมืองเถาหยวนจะใช้พื้นที่ในการพัฒนาประมาณ 287.6 เฮกตาร์
เป้าหมายการพัฒนา：
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบินของท่าอากาศยานนานาชาติ ผลักดันการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และสร้างเมืองที่อัจฉริยะ
ที่เหมาะสมสำ�หรับการอยู่อาศัยโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน สร้างเมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจสีเขียว
ระยะเวลาการดำ�เนินการ：
ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2018 คณะกรรมการผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ได้มีมติเห็นชอบจัดทำ�
“แผนพัฒนาเขตพิเศษในสนามบินนานาชาติเถาหยวนและเขตพื้นที่ใกล้เคียง” คาดว่าในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2020
จะมีการประกาศเวนคืนพื้นที่และทำ�การเปิดรับการลงทุนในเวลาต่อมา
ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการเชิญชวนเข้ามา：
โดยใช้หลักการ 3 ตํ่า 1 สูง (มูลพิษตํ่า สิ้นเปลืองพลังงานตํ่า ใช้นํ้าตํ่าและสร้างมูลค่าสูง) โดยจะชักจูงอุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมย่อย
預期成果：
創造 20-30 萬個就業機會。
帶動新臺幣 2.3 兆元的經濟效益。
桃園國際機場第三航廈預定 2022 年完
工，第三跑道預定 2025 年完工。2030 年，
桃園國際機場貨物運輸量預計可達 450
萬噸，旅客運輸量 1 年可達 6,000 萬人次。

ผลที่คาดว่าจะได้รับ：
สร้างตำ�แหน่งงานได้ 2-3 แสนตำ�แหน่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าได้ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ของสนามบินนานาชาติเถาหยวนคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2022 และแผนการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 จะสร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ. 2025 และในปี ค.ศ. 2030 ปริมาณการขนส่งสินค้าของสนามบิน
นานาชาติเถาหยวนคาดว่าจะอยู่ที่ 4.5 ล้านตัน การขนส่งผู้โดยสารในแต่ละปี
จะอยู่ที่ 60 ล้านคน/เที่ยว

航空城計畫開發範圍

แผนทีแ
่ สดงขอบเขตการพัฒนาโครงการเมืองการบิน
桃園航空城 เมืองการบินเถาหยวน

市府開發第一期產業專用區，面積 287.6 公頃

เทศบาลนครเถาหยวนได้จด
ั พืน
้ ทีใ่ ช้ส�ำ หรับ
อุตสาหกรรมในระยะแรกจำ�นวน 287.6 เฮกตาร์

桃園國際機場
ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

產業專用區
產業專用區
產業專用區
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亞洲矽谷 翻轉臺灣產業新機
中央政府以打造一個「創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」為政策方向，於 2016 年
通過「亞洲．矽谷推動方案」，桃園市政府配合中央政策成立「亞洲．矽谷桃園市政府計畫專案辦公室」，
建立以研發為本的創新創業生態系，連結全球與在地的先進科技研發能量，進而以物聯網促進產業升級，以
創新創業驅動經濟成長，帶動臺灣產業轉型、創新商機。

ซิลค
ิ อนแวลลียแ
์ ห่งเอเชีย พลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมไต้หวัน เปิดประตูสโู่ อกาสใหม่
เนื่องด้วยรัฐบาลกลางได้กำ�หนดทิศทางนโยบายด้วยการสร้างเน้นค่านิยมหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม
การส่งเสริมการจ้างงาน และการกระจายรายได้ อีกทั้งมุ่งพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี ค.ศ. 2016 เทศบาลเมืองเถาหยวนจึงได้ดำ�เนินตามนโยบายของรัฐบาลกลาง โดยได้จัดตั้ง “สำ�นักงาน
ซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย เทศบาลเมืองเถาหยวน” ภายใต้ “โครงการพัฒนาซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย”
ของรัฐบาลกลาง สร้างระบบนิเวศของนวัตกรรมที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงแหล่งวิจัยที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
ทั้งในประเทศและทั่วโลก ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรม ใช้นวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อนำ�อุตสาหกรรมไต้หวันสู่การปฏิรูปสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
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國際觀光旅館
โรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ

亞矽創新研發中心
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม Asian Silicon Valley

亞矽創新研發中心
亞矽創新研發中心臨近機場捷運 A19 站
周 邊， 面 積 約 3.81 公 頃。 對 內 將 整 合
國內物聯網創新能量，對外主動積極招
商，作為連結矽谷等國際創新中心之單

桃園會展中心
ศูนย์การประชุมและ
นิทรรศการแห่งเมืองเถาหยวน

一窗口，成為桃園的軟體園區，並成為

冠德環球購物中心
ศูนย์การค้า Guande Global
A19 站
สถานี A19

人 才、 資 金 及 企 業 進 駐 的 基 地， 預 定
2021 年營運。

桃園國際棒球場
สนามกีฬาเบสบอลนานาชาติเถาหยวน

桃園會展中心
「亞洲 • 矽谷推動方案」以亞矽創新研
發中心為推動發展基地，並在周邊興建
桃園會展中心，分為國際會議中心及國

國際觀光旅館

際展覽館，並以國際會議為主，展覽為

桃園青埔擁有機場、高鐵、桃園捷運的交通優勢，隨著桃園市立

輔之方向發展推動，提供企業辦理國際

美術館、桃園會展中心、亞矽創新研發中心、冠德環球購物中心

會議、展覽及研發交流等活動之重要場

等開發計畫建設完成，將衍生出旅客住宿的需求，該區域將缺乏

所，並結合多功能使用，可舉辦各種演

支援及服務型設施。因此，規劃於桃園會展中心旁，引進優良廠

唱、集會、體育賽事等大型活動，預定

商興建及營運國際觀光旅館，來滿足商務及觀光住宿的需求，進

2023 年營運。

而帶動區域發展及提升地方服務品質，預定 2022 年營運。

ศูนย์วจ
ิ ย
ั และนวัตกรรม Asian Silicon Valley
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย อยู่ใกล้กับสถานี A19 รถไฟใต้ดินสายสนามบิน มีเนื้อที่ประมาณ 3.81 เฮกตาร์
เป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง สำ�หรับในประเทศ และมีการชักจูงการลงทุนสำ�หรับต่างประเทศ
เป็น Single Window ที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์นวัตกรรมนานาชาติอย่าง ซิลิคอนแวลลีย์ เป็นเขตนิคมซอฟต์แวร์
ของเมืองเถาหยวน และเป็นศูนย์รวมบุคลากร การเงินและวิสาหกิจ คาดว่าจะสามารถเปิดดำ�เนินการได้ในปี ค.ศ. 2021

ศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งเมืองเถาหยวน
“โครงการพัฒนาซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย” จะใช้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย เป็นฐานการขับเคลื่อน
การพัฒนา และสร้างศูนย์นิทรรศการและการประชุมเมืองเถาหยวนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแบ่งออกเป็นศูนย์การประชุม
นานาชาติและศูนย์นิทรรศการนานาชาติ การดำ�เนินงานของศูนย์จะเน้นการประชุมนานาชาติเป็นหลัก นิทรรศการเป็นตัวเสริม
ผลักดันให้กลายเป็นสถานที่สำ�คัญให้ผู้ประกอบการดำ�เนินการต่างๆ อาทิ จัดการประชุมนานาชาติ จัดงานนิทรรศการ
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นอาคารอเนกประสงค์ สามารถใช้จัดกิจกรรม
ขนาดใหญ่ได้ เช่น จัดงานคอนเสิร์ต การชุมนุม การแข่งขันกีฬาเป็นต้น ซึ่งมีกำ�หนดจะเริ่มดำ�เนินการในปี ค.ศ. 2023

โรงแรมเพือ
่ การท่องเทีย
่ วนานาชาติ
เขตชิงผู่เถาหยวนมีข้อได้เปรียบด้านคมนาคมที่มีสนามบิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเถาหยวน เมื่อเสร็จสิ้น
แผนการพันฒนาพิพิธภัณฑ์ศิลปะเทศบาลเมืองเถาหยวน ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเมืองเถาหยวน ศูนย์วิจัย
และนวัตกรรมซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชียศูนย์การค้า Guande Global จัดตั้งแล้วเสร็จตามแผนพัฒนา ความต้องการ
ด้านที่พักอาศัยก็เพิ่มสูงขึ้น เขตพื้นที่นี้ยังคงขาดแคลนสิ่งอำ�นวยความสะดวกและด้านการบริการ ดังนั้น จึงวางแผน
นำ�เข้าบริษัทที่มีศักยภาพสูงและเปิดโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติข้างศูนย์การประชุมและนิทรรศการ
แห่งเมืองเถาหยวน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจและที่พักเพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการบริการของพื้นที่ กำ�หนดดำ�เนินการในปี ค.ศ. 2022
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亞矽創新研發中心
幼獅國際青年創業村
暨馬達矽谷園區

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
Asian Silicon Valley

虎頭山物聯網創新基地
ศูนย์นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) หูโถวซาน

หมู่บ้านสตาร์ทอัพ
นานาชาติและซิลิคอนแวลลีย์มอเตอร์

幼獅國際青年創業村
暨馬達矽谷園區
為響應「亞洲 • 矽谷推動方案」中「推動物聯網產業創
新研發」及「健全創新創業生態系」2 大主軸，規劃與「馬
達 • 矽谷計畫」結合以帶動馬達電機產業發展，並於園
區內設置青創空間供創業青年進駐使用，預定 2023 年營
運，讓桃園成為帶動臺灣智慧產業發展的引擎，未來將
結合「虎頭山物聯網創新基地」及「中原創業村」形成
創業廊道。

幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區模擬示意圖
แผนผังแสดงแบบจำ�ลองหมู่บ้านสตาร์ทอัพ
นานาชาติและซิลิคอนแวลลีย์มอเตอร์

หมูบ
่ า้ นสตาร์ทอัพนานาชาติและซิลค
ิ อนแวลลียม
์ อเตอร์
เพื่อตอบสนองต่อแกนหลักสองประการของ “การปรับปรุงนวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” และ “ระบบนิเวศของ
ผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมที่สมบูรณ์” ในโครงการ “การพัฒนาซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย” แผนนี้
จะรวมกับ “แผนงานซิลิคอนแวลลีย์มอเตอร์” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และมอเตอร์ไซต์
และมีการจัดสรรพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสำ�หรับนักธุรกิจสตาร์ทอัพคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2023
เพื่อให้เมืองเถาหยวนได้กลายเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะของไต้หวัน และวางแผนร่วมมือกับ
“ศูนย์นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) หูโถวซาน” และ “หมู่บ้านธุรกิจสตาร์ทอัพ จงหยวน” จะร่วมกัน
เพื่อสร้างทางเดินของผู้ประกอบการ
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虎頭山物聯網創新基地模擬示意圖
แผนผังแสดงแบบจำ�ลองศูนย์นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) หูโถวซาน

虎頭山物聯網創新基地
以物聯網產業應用為主，規劃「自駕車實證平台」發展車聯網技術，提供自駕車開放體驗、系統構件測試平台、封閉
測試場域，奠定場域基礎及達成永續自主營運之目的，加速產業升級並輔導國內汽車零組件業者切入自駕車產業鏈之
機會。另建置資安網路弱點驗證平台、網路通訊層、資料運算層等建設，引進資服業者辦理講座，以提升製造業的資
安能力。未來將成為亞洲矽谷的實作場域，建構完整創業生態系的一站式服務基地。預定 2019 年營運。

ศูนย์นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ (IoT) หูโถวซาน
ศูนย์นวัตกรรม Internet of Things หูโถวซานเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง วางแผนสร้าง
“ศูนย์ทดสอบรถไร้คนขับ” เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Vehicle (IoV) โดยเปิดให้บริการด้านการทดลองรถไร้คนขับ
สำ�หรับคนทั่วไปด้านศูนย์ทดสอบส่วนประกอบของระบบ และสนามทดสอบรถแบบระบบปิด วางรากฐานสำ�หรับ
ศูนย์ทดสอบรถไร้คนขับจนให้สามารถบริหารจัดการศูนย์ได้เองอย่างยั่งยืน เร่งการยกระดับ อุตสาหกรรมยิ่งขึ้น
และให้คำ�แนะนำ�ต่อผู้ประกอบการไต้หวันที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้สามารถเข้าร่วมห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถไร้คนขับ
นอกจากนี้ ยังจะมีการสร้างศูนย์พิสูจน์ความปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลเป็นต้น เชิญผู้ให้บริการสารสนเทศ
มาอบรม เพื่อยกระดับความปลอดภัยของภาคการผลิต ในอนาคตจะกลายเป็นเขตพื้นที่ทดลองของซิลิคอนแวลลีย์แห่งเอเชีย
โดยพัฒนาเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของระบบนิเวศการเริ่มธุรกิจใหม่ กำ�หนดให้ดำ�เนินการในปี ค.ศ. 2019
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PANTONE 308 C
企業色

企業標誌.ai

卓越
展現不平凡的未來

ความเป็นเลิศ

แสดงถึงอนาคตที่ไม่ธรรมดา

選擇桃園 就是現在
桃園是啟動臺灣經濟的引擎，在產業發展、人口發展等層面皆交出漂亮成績，而面對國內外企業實際需求，設立
單一專人投資服務窗口，協助投資者辦理各種業務，並提供深度的投資服務專案及優惠獎勵補助。擁有絕佳優勢、
傲人成就的桃園，是您最佳投資夥伴。

R

เลือกลงทุนเมืองเถาหยวน เริ่มตั้งแต่ตอนนี้!
เมืองเถาหยวนเป็นหัวจักรทีส
่ �ำ คัญในการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจของไต้หวัน
มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาประชากร
ในด้านความต้องการทีแ
่ ท้จริง ทัง้ ในและต่างประเทศ ได้มก
ี ารจัดตัง้
ศูนย์ให้บริการด้านการลงทุนเฉพาะด้านเพือ
่ ช่วยนักลงทุนในการจัดการ
ธุรกิจต่างๆและให้การลงทุนในเชิงลึกด้วยโครงการบริการและสิง่ จูงใจ
และเงินอุดหนุน เถาหยวนมีขอ
้ ได้เปรียบทีย
่ อดเยีย
่ มและความสำ�เร็จ
ทีน
่ า่ ภาคภูมใิ จเป็นพันธมิตรการลงทุนทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ ของคุณ
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多項工商業統計數值位居第一
ผลการสำ�รวจของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์หลายรายการที่เมืองเถาหยวนครองอันดับ 1
桃園經濟概況

สภาพเศรษฐกิจของเมืองเถาหยวน

1
1
２
1
1

有台茂、大江、廣豐、樹籽等 11 處工商綜合區，共計 67.53 公頃；全國第一

工商綜合區總面積

พืน
้ ทีเ่ ขตอุตสาหกรรมรวม

มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมรวมทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ ไท่เหม่า ต้าเจียง กว่างเฟิง ซู้จือ เป็นต้น
มีเนือ
้ ทีท
่ ง้ั หมด 67.53 เฮกตาร์ มากเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน

工業區數

32 個報編工業區，產值全國第一。產業供應鏈完整。

全國排名

產值全國

六都排名

六都排名

全國排名

จำ�นวนของ
นิคมอุตสาหกรรม

มีนค
ิ มอุตสาหกรรมจำ�นวน 32 แห่ง มูลค่าการผลิตเป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน
มีหว่ งโซ่อต
ุ สาหกรรมทีค
่ รบวงจร

公司登記總家數成長率

4.07％，六都排名第二

อัตราการเติบโตของ
จำ�นวนการจดทะเบียนบริษท
ั

ร้อยละ 4.07 จัดอยูอ
่ น
ั ดับ 2 ของ 6 เมืองใหญ่

商業登記總家數成長率

3.93％，六都排名第一

ร้อยละ 3.93 จัดอยูอ
่ น
ั ดับ 1 ของ 6 เมืองใหญ่

อัตราการเติบโตจำ�นวนของ
การจดทะเบียนธุรกิจ

約新臺幣 2.6 兆元，冠居全臺

工業年產值

ประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน อันดับ 1 ของไต้หวัน

มูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมต่อปี

資料統計至 2017 年底；資料來源：行政院主計總處「105 年工業及服務業普查」、經濟部商業司、桃園市政府經濟發展局。
ข้อมูลรวบรวมถึงสิ้นปี ค.ศ. 2017 แหล่งที่มา: สำ�นักสถิติของสภาบริหาร หัวข้อ “การสำ�รวจอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการบริการ ประจำ�ปี 2016”,
กรมพาณิชย์กระทรวงเศรษฐการ, สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจประจำ�เมืองเถาหยวน

桃園工業產值排名

單位：新臺幣（億元）หน่วย：ดอลลาร์ไต้หวัน (ร้อยล้าน)

การจัดอันดับมูลค่าการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเถาหยวน
6,000
5,000

電子零組件
製造業

航空運輸業

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

การขนส่งทางอากาศ

ชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอ
นิกส์

4,000

汽車及
其零件製造業

電腦、電子產品及
光學製品製造業

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

รถยนต์และอะไหล่ยนต์

คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์เกีย
่ วกับแสง

石油及
煤製品製造業

化學材料製造業
วัสดุปโิ ตรเคมี

ปิโตรเลียมและถ่านหิน

5,850 2,368 2,096 2,043
1,631 1,497

3,000
2,000

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

1,000
0

桃園各產業值全國佔比

單位：新臺幣（億元）หน่วย：ดอลลาร์ไต้หวัน (ร้อยล้าน)

ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมของเถาหยวนเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดของไต้หวัน
航空運輸業
การขนส่งทางอากาศ

汽車及其零件製造業
รถยนต์และอะไหล่ยนต์

產業用機械設備維修
及安裝業
การซ่อมบำ�รุงและการ
ติดตัง้ ชิน
้ ส่วนเครือ
่ งจักร

電力設備
及配備製造業
อุปกรณ์และชิน
้ ส่วน
ผลิตพลังงานไฟฟ้า

紡織業
อุตสาหกรรมสิง่ ทอ

藥品及醫用化學製品
製造業
เภสัชภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์
ทางการแพทย์

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

年產值
มูลค่าการผลิตต่อปี

2,368
75.1%

2,096
40.6%

511
28.4%

1,410
26.4%

資料來源：行政院主計總處。แหล่งที่มา:สำ�นักสถิติของสภาบริหาร
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1,047
26.1%

204
21.5%

單一專人投資服務窗口
為提供投資者完整且有效率的服務，2010 年桃園市政府成立「投資服務中心」，首創以專人、專案、單一窗口的方
式提供投資者全方位的協助；定期召開「投資會報」會議，橫向整合各局處行政資源共同協處，同時配合中央政府「排
除企業投資五缺障礙政策」，協助企業排除投資障礙。

การบริการแบบ Single Window เพือ
่ การลงทุนโดยเฉพาะ
เพื่อให้นักลงทุนได้รับการบริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูง ในปี ค.ศ. 2010
เทศบาลเมืองเถาหยวนจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการการลงทุน” เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ และ Single Window สำ�หรับนักลงทุนโดยเฉพาะ
โดยมีการจัดประชุม “รายงานการลงทุน” เป็นประจำ� พร้อมประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในขณะเดียวกัน ได้ร่วมมือกับรัฐบาลกลางเพื่อ
“ขจัด 5 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน” เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ
ขจัดอุปสรรคด้านการลงทุน

投資服務中心 專業協助
ศูนย์บริการลงทุน การช่วยเหลือทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
產業投資標的供需媒合平台〔經濟發展局〕
ศูนย์เชือ
่ มโยงอุปสงค์-อุปทานด้านทีด
่ น
ิ การลงทุน (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)

土地協尋
การจัดหาทีด
่ น
ิ

都市計畫審查〔都市發展局〕การพิจารณาแผนพัฒนาผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
่ี น
ิ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแผนพัฒนาผังเมือง (กรมทีด
่ น
ิ )
非都市計畫用地變更〔地政局〕การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
環境影響評估審查〔環境保護局〕การพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
交通影響評估審查〔交通局〕การพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบการจราจร (กรมการขนส่ง)
่ น
ิ (กรมชลประทาน)
水土保持計畫審查〔水務局〕การพิจารณาแผนพัฒนาน้�ำ และทีด
產業園區報編〔經濟發展局〕เขตนิคมอุตสาหกรรม (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)

用地變更
การเปลีย
่ นแปลงการ
ใช้ทด
่ี น
ิ

建物興建
การก่อสร้าง

工商登記
การจดทะเบียน
ธุรกิจการค้า

่ ขอก่อสร้างและคำ�ขออืน
่ (สำ�นักงานการจัดการก่อสร้าง)
雜照建照使用申請〔建築管理處〕การยืน
่ ขอก่อสร้างสาธารณูปโภค (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
公用事業申請〔經濟發展局〕การยืน

工商登記 VIP 服務〔經濟發展局〕การจดทะเบียนธุรกิจการค้าแบบวีไอพี (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
ั ไม่เกิน 500 ล้าน (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
公司設立登記未達 5 億〔經濟發展局〕ทุนจดทะเบียนบริษท
ั เกิน 500 ล้าน (กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ)
公司設立登記 5 億以上〔經濟部商業司〕ทุนจดทะเบียนบริษท
่ ขอการลงทุนจากต่างประเทศ (คณะกรรมพิจารณาการลงทุนกระทรวงเศรษฐการ)
陸資外資來臺投資申請〔經濟部投審會〕การยืน
稅務登記 〔北區國稅區〕การจดทะเบียนภาษี (กรมสรรพากรเขตภาคเหนือ)

人才招募
การจัดหางาน

就業人才媒合〔勞動局〕การจัดหางาน (กรมการจัดหางาน)
勞工職能訓練〔勞動局〕การอบรมทักษะการทำ�งาน (กรมการจัดหางาน)

經營管理
การบริหารจัดการ

投資獎勵補助〔經濟發展局〕เงินสนับสนุนการลงทุน (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）補助〔經濟發展局〕

เงินสนับสนุนแผนพัฒนาการวิจย
ั และนวัตกรรมของวิสาหกิจท้องถิน
่ (Small Business Innovation Research) (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
่ ของ SMEsและนักธุรกิจรุน
่ ใหม่(กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
青年創業及中小企業信用保證融資貸款〔經濟發展局〕การสินเชือ
่ ขอลงทะเบียนเป็นบริษท
ั นวัตกรรม (กรมพัฒนาเศรษฐกิจ)
推薦申請登錄創櫃板〔經濟發展局〕แนะนำ�การยืน
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土地廠房供需媒合平台
為縮短國內外投資者找尋適合的土地與廠房的時間，桃園市政府成立「桃園市產業投資標的供需媒合平台」，結合民
間不動產仲介業者的資源，為企業即時提供廠房土地資訊，協助需地企業迅速掌握投資標的相關資訊。此外，建置「桃
園投資通」招商網站，提供企業實用的投資環境、投資商機及獎勵補助等資訊。

投資獎勵相關補助
桃園市政府提供多項投資獎勵補助，從不同面向領域協助企業降低成本，進而吸引優質企業進駐。例如桃園市產業發
展獎助措施、桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款、桃園地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）、桃園
市發展綠能產業合作專案等。

ศูนย์เชือ
่ มโยงอุปสงค์-อุปทานด้านทีด
่ น
ิ และโรงงาน
เพื่อลดเวลาสำ�หรับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการหาที่ดินและอาคารโรงงานที่เหมาะสม เทศบาลเมืองเถาหยวน
ได้จัดตั้ง “ศูนย์เชื่อมโยงอุปสงค์-อุปทานด้านที่ดินและโรงงาน” ซึ่งรวมแหล่งข้อมูลของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการช่วยเหลือที่ดินอย่างทันท่วงที่ ให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนที่ต้องการที่ดินให้เข้าใจ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเขตพื้นที่ในการลงทุนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้ทำ�เว็บไซต์เชิญชวนการลงทุน “การเข้าใจการลงทุน
เมืองเถาหยวน” เพื่อให้ข้อมูลที่เอื้อต่อการลงทุน โอกาสการลงทุน มาตรการสนับสนุนการลงทุนและสิ่งจูงใจต่างๆ

เงินสนับสนุนการลงทุน
เทศบาลเมืองเถาหยวนมีเงินสนับสนุนการลงทุนหลายรายการ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการลงทุน และดึงดูด
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสูง มาตรการเงินสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นเมืองเถาหยวน อย่างเช่น
การให้สินเชื่อของ SMEs และนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเมืองเถาหยวน เงินสนับสนุนแผนพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม
ของวิสาหกิจท้องถิ่น (Small Business Innovation Research) เมืองเถาหยวน และโครงการความร่วมมือพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวของเทศบาลเมืองเถาหยวน
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การทะยานขึ้นของเมืองเถาหยวน สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

RISE TAOYUAN

桃園市產業發展獎助措施
桃園市政府為吸引企業進駐桃園，鼓勵企業投資及設立營運總部，補助本市新設投資金額達新臺幣 5,000 萬元以上，
或增設投資金額達 3,000 萬元以上的公司、法人或企業營運總部。補助產業包括：國際貿易與物流、航空關聯、文化
創意、雲端運算、循環經濟、生技醫療、工商會議及展覽、複合休閒或研發中心等，透過提高預算規模、補助相關地
方租稅、租金等措施，給予企業全方位照顧，進一步促進產業發展。

มาตรการเงินสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิน
่ เมืองเถาหยวน
เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการเข้าลงทุนเมืองเถาหยวน เทศบาลเมืองเถาหยวนได้มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่างๆ
เข้ามาลงทุนและตั้งสำ�นักงานใหญ่ โดยมีเงินสนับสนุนให้กับวิสาหกิจของเทศบาลเมืองเถาหยวนที่ได้ลงทุนใหม่จำ�นวน
50 ล้านดอลลาร์ไต้หวันขึ้นไป หรือบริษัท นิติบุคคล หรือจัดตั้งสำ�นักงานใหญ่ที่มีการลงทุนเพิ่มจำ�นวน 30 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ขึ้นไป ประเภทกิจการที่สนับสนุนได้แก่ การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์อากาศยาน วัฒนธรรมและ
นวัตกรรม Cloud Computing เศรษฐกิจหมุนเวียน การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการนิทรรศการและ
การประชุมของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กิจการนันทนาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยผ่านมาตรการปรับ
งบประมาณให้สูงขึ้น สนับสนุนภาษีท้องถิ่น และค่าเช่า เป็นต้น ให้ความช่วยเหลือนักลงทุนแบบครบวงจร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรม

補助項目 โครงการสนับสนุน
地價稅、房屋稅
ภาษีค่าที่ดิน
ภาษีโรงเรือน

房地租金
ค่าเช่าที่ดินและโรงเรือน

補助內容 รายการสนับสนุน
最高補助 120 萬 / 年
企業總部加碼為 180 萬 / 年
เงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้าน/ปี
สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทเพิ่มเป็น 1.8 ล้าน/ปี

最高補助 40 萬 / 年
企業總部加碼為 60 萬 / 年
เงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 4 แสน/ปี
สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทเพิ่มเป็น 6 แสน/ปี

備註 หมายเหตุ

5 年為限
ภายใน 5 ปี

5 年為限
ภายใน 5 ปี

低利融資利息

年利率 1.5％內，最高補助 150 萬 / 年

5 年為限

ให้ดอกเบี้ยต่ำ�จากการจัดสรรเงินทุน

อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1.5 เงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้าน/ปี

ภายใน 5 ปี

勞工薪資

新增雇用設籍桃園市的勞工，滿 2 年後得申請補助，補助額度每案最高為 500 萬
元 / 年。
依人數不同，每年每人最高補助新臺幣 5 萬∼ 6 萬 5,000 元不等。

ค่าตอบแทนแรงงาน

勞工職業訓練費用
ค่าอบรมทักษะการทำ�งาน

พนั ก งานที ่ ร ั บ เข้ า มาเป็ น คนเถาหยวน สามารถยื ่ น ขอเงิ น สนั บ สนุ น หลั ง จากที ่ ท ำ � งานครบ 2 ปี
โดยจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการสูงสุดไม่เกิน 5 ล้าน/ปี
ให้ตามจำ�นวนพนักงาน โดยจะได้รับเงินสนับสนุนระหว่าง 50,000 ถึง 65,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

薪資補助以 2 年為限
เงินสนับสนุนภายในเวลา
2 ปี

最高補助 50％，總補助金額最高為 30 萬元。
經本市公立就業服務機構推介，新增雇用中高齡失業勞工逾原雇用員工總數 1％，
總補助金額最高為 40 萬元。
เงินสนับสนุนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 50 เงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3 แสนดอลลาร์ไต้หวัน
ถ้าหากได้รับการแนะนำ�จากหน่วยงานจัดหางานของรัฐ
และเพิ่มจำ�นวนพนักงานที่เป็นวัยกลางคนหรือวัยสูงและอยู่ระหว่างตกงาน
มากกว่าจำ�นวนพนักงานทั้งหมดร้อยละ 1 จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 4 แสนดอลลาร์ไต้หวัน

桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款
為協助本市中小企業發展，公司或商業登記設立於本市的中小企業符合相關資格可申請營運週轉金及廠設購置金；
創業個人或事業負責人符合相關條件者，得申請創業準備金。

การให้สน
ิ เชือ
่ ของ SMEs และนักธุรกิจรุน
่ ใหม่ของเมืองเถาหยวน

เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาธุรกิจของตน ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้จดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนธุรกิจ
ในเมืองเถาหยวนที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถขอเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนซื้อโรงงานได้ บุคคลผู้ประกอบการ
หรือผู้ประกอบการธุรกิจรายนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ต้องยื่นขอเงินทุนสำ�รองในการทำ�ธุรกิจก่อน
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補助產業 อุตสาหกรรมที่สนับสนุน

補助項目 รายการสนับสนุน

補助內容 เนื้อหาที่สนับสนุน

第一類：
國 際 物 流、 雲 端 及 資 通 訊、 綠 色 能
源、汽車及智能電動車、觀光旅遊、
文化創意、生物科技、會議展覽、醫
療照護、精緻農業、豆製品製造業、
社會企業或其他重點策略性產業
ประเภทแรก:
ระบบการขนส่งระหว่างประเทศ ระบบ Cloud
Computing และสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร พลังงานสีเขียว
รถยนต์และรถไฟฟ้าอัจฉริยะ การท่องเที่ยว
การสร้างนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ นิทรรศการและการประชุม
การแพทย์ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง
การผลิตสินค้าประเภทถั่ว หรือกิจการอื่นที่มี
ความสำ�คัญในด้านยุทธศาสตร์

創業準備金貸放額度最高 250 萬元。
營運周轉金及廠設購置金貸放額度最高新臺幣 500 萬元。
按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加年息 1.45％機動計
息為上限，實際計息以承貸銀行提供之放款利率為主。

創業準備金
營運周轉金
廠房、營業場所、機器、
設備購置金
เงินทุนจัดตั้งธุรกิจ
เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนสร้างอาคารโรงงาน
การดำ�เนินกิจการ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

第二類：
其他產業，但不含金融及保險業、煤
礦開採業、特殊娛樂業
ประเภทสอง:
กิจการประเภทอื่น แต่ไม่รวมการเงินและ
การประกันภัย การขุดเจาะก๊าซและ
เหมือนแร่ กิจการบันเทิงพิเศษ

วงเงินกู้ยืมสำ�หรับการจัดตั้งธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
เงินทุนหมุนเวียนและเงินจัดซื้อที่ตั้งโรงงานสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ตามที่บริษัท Chunghwa Post มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวฝากแบบประจำ� 2 ปี
รวมกับดอกเบี้ยรายปีร้อยละ 1.45 การคิดคำ�นวณดอกเบี้ยแบบลอดตัวให้มีวงจำ�กัด
การคิดดอกเบี้ยตามจริงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารนั้นปล่อยกู้เป็นหลัก

創業準備金貸放額度最高 100 萬元。
營運周轉金及廠設購置金貸放額度最高 200 萬元。
按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加年息 1.45％機動計
息為上限，實際計息以承貸銀行提供之放款利率為主。
วงเงินกู้ยืมสำ�หรับการจัดตั้งธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
เงินทุนหมุนเวียนและเงินจัดซื้อที่ตั้งโรงงานสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ตามที่บริษัท Chunghwa Post มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวฝากแบบประจำ� 2 ปี
รวมกับดอกเบี้ยรายปีร้อยละ 1.45 การคิดคำ�นวณดอกเบี้ยแบบลอดตัวให้มีวงจำ�กัด
การคิดดอกเบี้ยตามจริงให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารนั้นปล่อยกู้เป็นหลัก

桃園市地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）
桃園市政府為推動地方產業創新，鼓勵本市中小企業加強研發創新、技術深化轉型升級，公司或商業登記設立於本市
的中小企業，得提出在電子資通、食品及生技製藥、金屬機械、民生化工及創新服務等五大領域，具有「創新技術研
發」特質的計畫，申請相關補助。

เงินสนับสนุนแผนพัฒนาการวิจย
ั และนวัตกรรมของวิสาหกิจท้องถิน
่
(Small Business Innovation Research) เมืองเถาหยวน
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเถาหยวน กระตุ้นให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในด้านวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง
สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้จดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนธุรกิจในเมืองเถาหยวน และอยู่ใน 5 ประเภทอุตสาหกรรม
ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและการผลิตเวชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
โลหะและเครื่องจักร ปิโตเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน และการบริการด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ มีแผนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้คุณภาพ สามารถยื่นขอเงินสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้
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補助項目

補助金額

補助期程

備註

รายการสนับสนุน

เงินสนับสนุน

ระยะเวลาสนับสนุน

หมายเหตุ

具有創新性或能提高國內產業技
術水準，或有助於促進產業永續
發展或綠色清潔生產概念之新技
術、產品。

最 高 補 助 總 經 費 50
％， 並 以 新 臺 幣 100
萬元為上限。

計畫最長為 10 個月，
且不得短於 6 個月。

若屬物流運輸、產業智慧化 ( 物聯網 )、智慧電動車、
綠色環保、航空關聯等重點扶植產業將酌予加分最多
3%。
執行地點位於觀音區、新屋區者，得直接加分 2％，並
可與前項累計。

มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
หรือสามารถยกระดับมาตรฐาน
ของเทคโนโลยีในประเทศได้ หรือมีสว่ น
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยัง่ ยืนหรือการผลิตทีใ่ ช้พลังงานสีเขียว

สามารถได้รบ
ั เงิน
สนับสนุนรวมสูง
สุดร้อยละ 50 และ
เงินสนับสนุนสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

แผนสนับสนุนนานสุดได้
10 เดือน แต่ไม่ตา่ํ กว่า
6 เดือน

ถ้าหากเป็นกิจการประเภทระบบขนส่ง อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (IoT)
รถไฟฟ้าอัจฉริยะ รักษาสิง่ แวดล้อม อากาศยาน เป็นต้น
จะได้รบ
ั เพิม่ เป็นร้อยละ 3
สถานทีใ่ ห้สนับสนุนได้แก่เขตกวนอิม เขตซินวู จะได้รบ
ั เพิม่ เป็นร้อยละ 2
และสามารถสะสม เพิม่ ตามรายการก่อนหน้านีไ้ ด้

การทะยานขึ้นของเมืองเถาหยวน สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

RISE TAOYUAN

桃園市發展綠能產業合作專案
桃園市為打造低碳綠色城市，與彰化銀行、華南銀行及永豐銀行合作推出「桃園市推展綠能產業專案貸款」，全力支
持在地產業轉型，開放設籍、設立於桃園市之企業，申請設置再生能源設備、產業綠色智慧管理、製程改善及低碳技
術等之貸款。更多資訊可上彰化銀行官網（www.bankchb.com）、華南銀行官網（www.hncb.com.tw）及永豐銀行官
網（bank.sinopac.com）提出申請或洽桃園各分行詢問。

โครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวของเทศบาลเมืองเถาหยวน
เพื่อพัฒนาเป็นเมืองคาร์บอนตํ่า เมืองเถาหยวนจะร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ Chang Hwa, ธนาคารพาณิชย์ฮัวหนาน และ
ธนาคาร SinoPac เสนอ “การกู้ยืมเงินสำ�หรับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวเมืองเถาหยวน” เพื่อสนับสนุน
ให้วิสาหกิจท้องถิ่นมีการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจที่ได้จดทะเบียนบริษัท
ในเมืองเถาหยวน สามารถยื่นขอรับเงินสนับสนุนสำ�หรับการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
ระบบการบริหารจัดการการผลิตอัจฉริยะ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีคาร์บอนตํ่าเป็นต้น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bankchb.com เว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ Chang Hwa,www.hncb.com.tw
เว็บไซต์ของ ธนาคารพาณิชย์ Hwa และ bank.sinopac.com เว็บไซต์ของ Bank SinoPac เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุน
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ธนาคารสาขาต่างๆ ในเมืองเถาหยวน

桃園市推動設置太陽光電發電系統實施計畫
為鼓勵於本市廣泛設置太陽光電發電系統，打造低碳城市之優質居住型態，並帶動太陽光電發展與系統設置技術，
於每一年度編列經費補助計畫，將於年度底（11 至 12 月）公告辦理。

การผลักดันแผนการติดตัง
้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเมืองเถาหยวน
เพื่อส่งเสริมให้มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายในเมืองเถาหยวน เพื่อสร้างรูปแบบการใช้ชีวิต
ที่มีคุณภาพของเมืองที่มีคาร์บอนตํ่า และส่งเสริมการพัฒนาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยี
การตั้งค่าระบบแผนการระดมทุนจะเตรียมไว้สำ�หรับแต่ละปีในช่วงปลายปี (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม )
จะประกาศออกมา

請掃描 QR code 立即觀看：
สามารถสแกน QR code ดูได้ทน
ั ที:
中央投資獎勵措施【投資臺灣入口網 / 獎勵措施】。
แรงจูงใจในการลงทุนจากส่วนกลาง (การลงทุนในเครือข่าย/สิง่ จูงใจในไต้หวัน)

中文版
Chinese Version

英文版
English Version
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成功故事
เรือ
่ งราวของบริษท
ั ทีป
่ ระสบความสำ�เร็จ

光隆實業

บริษท
ั Kwong Lung Group
S

U

C

C

E

S

S

S

T

O

R

Y

光隆實業創立於 1966 年，為突破傳統羽絨產業，於 2009 年成立研發部門，除了持續控管羽絨品質，也開發防潑水、
防塵蟎等高機能性羽絨，是羽絨產業中，唯一整合上游羽絨原料精洗生產，以及下游成衣及家居紡織製造的企業。近
二十年來光隆實業朝向多角化與國際化發展，在日本、波蘭及韓國等世界各地建立生產及銷售據點。選擇將研發暨物
流中心設立在桃園中壢，除了因為桃園是臺灣最大的紡織產業聚落所在地，也因為桃園擁有鄰近機場及臺北港的便捷
位置，方便企業根據不同需求選擇適當的物流方式。
決定在桃園設立研發暨物流中心之際，光隆實業也決定留下一棟能夠使用 40 年且融合周邊田野環境的綠建築。建立綠
色循環與生態友善能源系統，回收 90% 以上生物廢水再利用，讓這棟具有羽毛曲線意象的建築，符合低碳、綠色的標
準。同時為響應桃園市政府提倡在地企業重視環保政策，獲得桃園市政府鍋爐改善計畫補助，落實企業社會責任。光
隆實業在桃園市政府的協助下，快速且如期取得相關執照並順利開幕營運。2018 年「光隆集團研發暨物流中心」正式
啟用，不僅將羽絨及成衣研發團隊匯聚一起，也讓年輕人成家的夢想能在桃園實現，並持續朝智能化生產目標前進。

บริษท
ั Kwong Lung Group ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี ค.ศ. 1966 เพือ
่ พัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอทีท
่ �ำ จากขนอ่อนของสัตว์ปก
ี จึงได้จด
ั ตัง้ หน่วยงานวิจย
ั
และพัฒนาของบริษท
ั ขึน
้ ซึง่ นอกจากสามารถควบคุมคุณภาพของขนอ่อนจากสัตว์ปก
ี ได้แล้ว ยังได้มก
ี ารวิจย
ั ให้สามารถกันนํา้ และกันฝุน
่ ได้
จนกลายเป็นบริษท
ั ทีส
่ ามารถผลิตได้ ตัง้ แต่ตน
้ นา้ํ ซึง่ ก็คอ
ื ผลิตขนอ่อนจนถึงปลายนํา้ ทีเ่ ป็นเสือ
้ ผ้าสำ�เร็จรูปและสิง่ ประดับครัวเรือน
ทีท
่ �ำ จากผ้าขนอ่อนของสัตว์ปก
ี ได้ ตลอดระยะเวลา 20 ปีทผ
่ี า่ นมาบริษท
ั Kwong Lung Group ได้มก
ี ารพัฒนาสินค้าทีห
่ ลากหลายและเป็นสากล
ได้จด
ั ตัง้ ฐานการผลิตและ ขายในประเทศญีป
่ น
ุ่ โปแลนด์ และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยบริษท
ั ได้เลือกเมืองจงลีเ้ ป็นศูนย์วจิ ย
ั และศูนย์โลจิสติกส์
ซึง่ เหตุผลนอกจาก เมืองเถาหยวนเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสิง่ ทอทีใ่ หญ่ทส
่ี ด
ุ ในไต้หวันแล้ว เมืองเถาหยวนยังมีท�ำ เลทีส
่ ะดวกสบายใกล้สนามบิน
นานาชาติและท่าเรือไทเป ทำ�ให้เอือ
้ ต่อบริษท
ั ผูผ
้ ลิต ทีจ่ ะสามารถเลือกวิธก
ี ารขนส่งทีเ่ หมาะสมตามความต้องการทีแ
่ ตกต่างกัน
เมือ
่ ตัดสินใจทีจ่ ะตัง้ ศูนย์วจิ ย
ั และศูนย์โลจิสติกส์ บริษท
ั Kwong Lung Group ยังได้ตด
ั สินใจทีจ่ ะสร้างอาคารสีเขียวทีส
่ ามารถใช้งานได้
40 ปี และสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นทุง่ นาในบริเวณใกล้เคียง ภายในตึกได้ใช้ระบบพลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โดยบำ�บัดนา้ํ เสียแล้วนำ�กลับมาใช้อก
ี ได้มากถึงร้อยละ 90 เพือ
่ ให้ตก
ึ ทีส
่ ร้างขึน
้ มาคล้ายลักษณะของขนอ่อนของสัตว์ปก
ี นี้ ตึกนีไ้ ด้
สือ
่ ให้เห็นถึงการเป็นตึกทีม
่ ม
ี าตรฐานคาร์บอนตา่ํ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ในขณะเดียวกัน เพือ
่ ดำ�เนินตามนโยบายของ
เทศบาลเมืองเถาหยวน ทีต
่ อ
้ งการให้วส
ิ าหกิจให้ความสำ�คัญเรือ
่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยบริษท
ั Kwong Lung Group
ได้ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเถาหยวนและรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการปรับปรุงสายการผลิต
จึงทำ�ให้บริษท
ั สามารถได้รบ
ั อนุญาตและเริม
่ เปิดดำ�เนินการอย่างราบรืน
่ ปี ค.ศ. 2018 “ศูนย์วจิ ย
ั และศูนย์โลจิสติกส์
Kwong Lung Group” ได้เปิดดำ�เนินการอย่างเป็นทางการ ซึง่ ไม่เพียงแต่มก
ี ารนำ�คณะนักวิจย
ั ขนอ่อนของสัตว์ปก
ี และ
เสือ
้ ผ้าสำ�เร็จรูปมาบูรณาการเข้าด้วยกันเป็นทีมงาน ยังสร้างโอกาสให้คนหนุม
่ สาวได้มโี อกาสแต่งงานมีครอบครัวขึน
้
ทีเ่ มืองเถาหยวน ทัง้ ยังเน้นการพัฒนารูปแบบการผลิตให้เป็นแบบปัญญาประดิษฐ์ตามทีต
่ ง้ั เป้าเอาไว้
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國巨洋傘

Yamaiji Umbrella MFG
Co., Ltd.
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1970 年代在「客廳即工廠」的政策推動下，洋傘產業每年為臺灣創造超過百億的外銷佳績。從洋傘學徒做起的李銘
智，在 1984 年創立了國巨洋傘，並於 1990 年主攻以外銷為主的高級仕女洋傘市場，勇於研發創新、堅持品質，陸續
開發出晴雨傘、刺繡抗 UV 洋傘等兼具多功能與藝術創作的洋傘，身為業界先驅，連全球知名品牌的洋傘，如 YSL、
Lavin、 Burberry 等，也都找上國巨代工製造。
桃園擁有優越的地理位置及豐富的產業資源，還有未來桃園航空城的發展商機，因此即便前往世界各地設廠，國巨洋
傘仍堅持將研發設計及營運總部留在臺灣並設於桃園。2016 年國巨洋傘於桃園市大園區斥資三億打造「國巨洋傘文
創園區」，以生態、節能、減廢、健康等理念為基礎，建造擁有銀級綠建築標章的文創館，未來民眾將可在館內參觀
生產線、藝品展、文創商品及 DIY 體驗，除了生產製造，也具有觀光工廠的功能，未來將以推廣、實踐環境教育為己任。
對桃園市投資服務中心單一窗口全程服務，國巨洋傘體會特別深刻。桃園市政府透過多次跨局處會議協助國巨洋傘釐
清設置觀光工廠法規、交通動線規劃及其他行政相關流程申辦疑義，幫助國巨洋傘投資設廠的每一步。未來國巨洋傘
文創園區完工啟用，不僅提供當地居民上百個就業機會，也將抱持根留臺灣、永續經營的信念，再次打造洋傘的無限
可能。
ภายใต้นโยบาย “ห้องรับแขกในบ้านก็เป็นโรงงานได้” ในยุคปี ค.ศ. 1970 ทำ�ให้อต
ุ สาหกรรมการผลิตร่มของไต้หวันมีมล
ู ค่าการส่งออก
สูงถึงหมืน
่ ล้านดอลลาร์ไต้หวัน นายหลี่ หมิง จือ
้ เด็กฝึกงานทำ�ร่มผูน
้ ไ้ี ด้ตง้ั บริษท
ั YAMAIJI Umbrella MFG ขึน
้ ในปี ค.ศ. 1984
และปี ค.ศ. 1990 บริษท
ั ได้เน้นการส่งออกในกลุม
่ ตลาดสตรีทใ่ี ช้รม
่ คุณภาพสูง บริษท
ั เน้นเรือ
่ งการวิจย
ั และพัฒนานวัตกรรม และ
ให้ความสำ�คัญด้านคุณภาพสินค้า โดยมีการผลิตร่มกันแดดกันฝน และร่มลายปักทีต
่ า้ นรังสียวู ไี ด้ เป็นร่มทีใ่ ช้งานได้หลากหลายและ
มีความเป็นศิลปะอยูใ่ นตัว จนกลายเป็นผูน
้ �ำ ด้านการผลิตร่ม ซึง่ เห็นได้จากแบรนด์รม
่ ชือ
่ ดังทัว่ โลก เช่น YSL, Lavin และBurberry
ต่างให้บริษท
ั YAMAIJI Umbrella MFG ช่วยผลิตร่มให้
เมืองเถาหยวนมีต�ำ แหน่งทางภูมศ
ิ าสตร์ทเ่ี หนือกว่าและมีทรัพยกรด้านอุตสาหกรรมทีห
่ ลากหลาย รวมถึงโอกาสในอนาคตของ
เมืองบินเถาหยวน ดังนัน
้ ถึงแม้วา่ บริษท
ั YAMAIJI Umbrella MFG มีโรงงานทัว่ โลกหลายแห่ง แต่บริษท
ั ก็ยงั ยืนหยัด
ให้ฝา่ ยวิจย
ั พัฒนา การออกแบบและสำ�นักงานใหญ่อยูท
่ เ่ี มืองเถาหยวน ปี ค.ศ. 2016 บริษท
ั YAMAIJI Umbrella MFG
ได้ใช้งบประมาณจำ�นวน 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวันเพือ
่ สร้าง “เขตนวัตกรรม YAMAIJI Umbrella MFG” ทีเ่ ขตต้าหยวน
ในเมืองเถาหยวน โดยให้ความสำ�คัญหลักการด้านระบบนิเวศ การประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยของเสีย และดีตอ
่ สุขภาพ
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษท
ั ยังได้สร้างพิพธิ ภัณฑ์วฒ
ั นธรรมและนวัตกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ด้านการเป็นอาคารรักษ์โลกในระดับ Silver ซึง่ ภายในอนาคต ผูส
้ นใจสามารถเข้าชมกระบวนการผลิต นิทรรศการศิลปะ
สินค้าวัฒนธรรมและนวัตกรรม และผูเ้ ข้าชมสามารถลองสัมผัสทำ�ด้วยตนเองได้ ซึง่ ทำ�ให้นอกจากเป็นโรงงานผลิตแล้ว
ยังเป็นแหล่งท่องเทีย
่ วได้อก
ี ในอนาคตข้างหน้าบริษท
ั จะประชาสัมพันธ์การเรียนรูผ
้ า่ นการลงมือปฏิบต
ั ภ
ิ ายใต้
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอยู่ สำ�หรับการบริการครบวงจรแบบ Single Window ของ “ศูนย์บริการการลงทุน” เมืองเถาหยวน
บริษท
ั YAMAIJI Umbrella MFG มีความประทับใจเป็นอย่างมากต่อการบริการด้านนีข
้ องเทศบาล โดยเทศบาลเมืองเถาหยวน
ได้ให้ความรูเ้ รือ
่ งกฎหมายในการจัดตัง้ โรงงานให้เป็นแหล่งท่องเทีย
่ วหลายครัง้ รวมทัง้ การทำ�แผนจราจรและการยืน
่ คำ�ขอกับหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ยังได้ชว่ ยด้านการลงทุนจัดตัง้ โรงงานเป็นอย่างมาก ในอนาคต “เขตนวัตกรรม YAMAIJI Umbrella MFG” สร้างเสร็จ
ก็จะสร้างตำ�แหน่งงานให้กบ
ั คนในพืน
้ ทีไ่ ด้เป็นร้อยตำ�แหน่ง และยืนหยัดทีจ่ ะยังอยูท
่ ไ่ี ต้หวันต่อ และสร้างความเป็นไปได้อย่างไม่สน
้ิ สุดอีกครัง้
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澳亞飛航訓練中心
ศูนย์ฝก
ึ อบรมสายการบิน
เอเชีย-ออสเตรเลีย
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Ansett Aviation Training（以下簡稱 Ansett）是南半球規模最大飛行模擬器訓練中心，為世界各地的飛行員、航空公司
提供飛行模擬機訓練、機組人員訓練以及飛航訓練顧問服務，在澳洲已有 40 年經驗，是全球飛航訓練服務的領導品
牌之一。目前 Ansett 在全球已有五個據點且將亞洲業務總部設於桃園，成立澳亞飛航訓練中心，是臺灣第一家由外資
投資設立的國際飛航訓練企業。
桃園是航空相關產業進駐首選城市，澳亞飛航訓練中心選擇落腳在距離桃園國際機場僅約 10 分鐘車程的蘆竹區，交
通便捷，可大幅降低臺灣及亞太地區各航空公司的培訓費用。在桃園市投資服務中心的全力協助下，Ansett 得以快速
釐清飛航訓練基地設置的相關法規及行政流程，在 2015 年完成公司登記並於 2016 年 7 月順利開幕，2018 年順利引
進第二架全動式飛行模擬機，配合國內航空公司近年引進的新型飛機提供訓練服務，解決其大量訓練需求，亦提升了
臺灣飛安品質。而為鼓勵企業創新投資、促進產業發展，澳亞飛航訓練中心也在 2017 年及 2018 年獲得桃園市政府「桃
園市產業發展自治條例」補助。
現階段澳亞飛航訓練中心以服務臺灣航空公司及東亞、東南亞機師模擬機訓練為主，至今 Ansett 仍持續增資並積極在
臺投資布局，預計未來將持續引進模擬機設備及空服員緊急疏散模擬機系統，提供完善的機師、飛行員和空服員訓練
服務為目標。期待能與桃園既有的航空產業優勢相輔相成，為臺灣帶來更多高品質的飛航訓練計畫。
Ansett Aviation Training (ชือ
่ ย่อ Ansett) เป็นศูนย์ฝก
ึ อบรมการบินจำ�ลองทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
่ี ด
ุ ในซีกโลกใต้ โดยเป็นศูนย์ฝก
ึ อบรมเครือ
่ งบิน
จำ�ลองให้บริการแก่นก
ั บิน ลูกเรือ และสายการบินจากทัว่ โลก และให้บริการเป็นทีป
่ รึกษาการฝึกอบรมการบิน มีประสบการณ์
ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 40 ปี เป็นหนึง่ ในผูน
้ �ำ ด้านการบริการฝึกอบรมการบินทัว่ โลก ปัจจุบน
ั Ansett มีศน
ู ย์บริการ 5 แห่งทัว่ โลก
และสำ�หรับทวีปเอเชียมีส�ำ นักงานใหญ่อยูท
่ เ่ี มืองเถาหยวน โดยจัดตัง้ เป็นศูนย์ฝก
ึ อบรมสายการบินเอเชีย-ออสเตรเลีย เป็นบริษท
ั ฝึกอบรม
สายการบินนานาชาติแห่งแรกของไต้หวันทีล
่ งทุนโดยบริษท
ั ต่างชาติ
เมืองเถาหยวนเป็นเมืองทีเ่ ป็นทีน
่ ย
ิ มสำ�หรับอุตสาหกรรมการบินเลือกลงทุน ศูนย์ฝก
ึ อบรมสายการบินเอเชีย-ออสเตรเลียได้เลือกสถานทีต
่ ง้ั
ในเขตหลูจ่ ซ
ู๋ ง่ึ ห่างจากสนามบินนานาชาติเถาหยวนเพียง 10 นาที การคมนาคมสะดวกสบายและสามารถลดต้นทุนการฝึกอบรมของสายการบิน
ในไต้หวันและเอเชียแฟซิฟก
ิ ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างเต็มทีข
่ องศูนย์การลงทุนเมืองเถาหยวน Ansett สามารถชีแ
้ จงกฎระเบียบและ
ขัน
้ ตอนการบริหารทีเ่ กีย
่ วข้องได้อย่างรวดเร็ว สำ�หรับการจัดตัง้ ฐานการฝึกบิน ในปี ค.ศ. 2015 ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษท
ั และเริม
่ เปิดดำ�เนินการ
ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2016 และในปี ค.ศ. 2018 ได้น�ำ เข้าเครือ
่ งบินจำ�ลองแบบ Fullmotion ในไต้หวัน อีกทัง้ ให้บริการฝึกอบรมเครือ
่ งบิน
แบบใหม่ทส
่ี ายการบินไต้หวันนำ�เข้ามาในช่วง 2-3 ปีทผ
่ี า่ นมา ซึง่ การบริการของ Ansettได้มส
ี ว่ นช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการอบรมเป็นอย่างมาก
ในขณะเดียวกัน ก็ได้ยกระดับคุณภาพความปลอดภัยด้านการบินของไต้หวันได้ นอกจากนี้ ปี ค.ศ. 2017-2018
ศูนย์ฝก
ึ อบรมสายการบินเอเชีย-ออสเตรเลียได้รบ
ั เงินสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเถาหยวนภายใต้ “พระราชบัญญัตก
ิ ารพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองเถาหยวน”
ทีต
่ อ
้ งการสนับสนุนให้วส
ิ าหกิจมีการลงทุนด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรม
ในปัจจุบน
ั ศูนย์ฝก
ึ อบรมสายการบินเอเชีย-ออสเตรเลียมีสว่ นร่วมในการฝึกอบรมสายการบินไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Ansett มีแผนเพิม
่ ทุนในไต้หวันต่อไป และในอนาคตมีแผนนำ�เข้าอุปกรณ์การบินจำ�ลองอย่างต่อเนือ
่ งและนำ�เข้าระบบจำ�ลองการอพยพ
ผูโ้ ดยสารอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมายเพือ
่ ให้บริการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ Ansett หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้เสริมข้อดีของอุตสาหกรรม
การบินทีม
่ อ
ี ยูใ่ นเมืองเถาหยวนและนำ�โครงการฝึกบินสูป
่ ระเทศไต้หวันทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงขึน
้
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附錄

投資服務窗口

桃園市投資服務中心
提供單一窗口服務，照顧企業投資桃園全週期服務，
包括從土地協尋、建物興建、工商登記到人才招募等。
電 話：+886-3-332-5668
傳 真：+886-3-333-8368
地 址：33001 桃園市桃園區縣府路 1 號 2 樓
E-mail：invest.service@mail.tycg.gov.tw
網 址：invest.tycg.gov.tw（桃園投資通招商網）
edb.tycg.gov.tw（桃園市政府經發局）
vsip.tycg.gov.tw（桃園 MIT 網）

Appendix/Investment Service Contacts
Taoyuan Investment Service Center
Provides investors with a single window for all stages of investment in
Taoyuan, from land seeking, building construction and business
registration to talent recruitment.
Tel: +886-3-332-5668
Fax: +886-3-333-8368
Address: 2F., No. 1, Xianfu Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, 33001
Email: invest.service@mail.tycg.gov.tw
Website: invest.tycg.gov.tw (Taoyuan Investment Service Center)
edb.tycg.gov.tw (Department of Economic Development, Taoyuan)
vsip.tycg.gov.tw (Made in Taoyuan)

下載貓熊標誌的 App【COCOAR2】，掃描拍攝【桃園招商手冊】封底，即可觀看桃園市政府舉辦的【企業聯繫會議活動剪輯】！
Please download the COCOAR2 app and use it to scan the back cover of this guide to watch clips from Corporate Affiliation Conferences held by
Taoyuan City Government.

* 本刊攝影及圖片提供單位（名稱順序依筆劃排序）
大同公司、中華汽車工業股份有限公司、中華智慧運輸協會、友達光電股份有限公司、台灣 YKK 股份有限公司、台灣科慕股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、
台灣積體電路製造股份有限公司、台灣默克股份有限公司、左右國際股份有限公司、光隆實業股份有限公司、行政院原子能委員會核能研究所、亞洲．矽谷計畫執行中
心、東和鋼鐵企業股份有限公司、永聯物流開發股份有限公司、美商 3M 臺灣子公司、美超微電腦股份有限公司、桃園市政府、桃園國際機場股份有限公司、國巨洋傘
欣業有限公司、國立中央大學、國家中山科學研究院、華亞園區管理顧問股份有限公司、路得寶交通股份有限公司、達德能源股份有限公司、睿能創意股份有限公司、
澳亞飛航訓練中心股份有限公司、豐達科技股份有限公司。
* The photos herein are courtesy of the following institutions and companies (in alphabetical order):
3M Taiwan Ltd., Ally Logistic Property (ALP), Asia Silicon Valley Development Agency, Ansett Aviation Training, AU Optronics Corp., China Motor Corporation e-moving, Gogoro Taiwan Limited,
HWA YA Corporation, Intelligent Transportation Society of Taiwan, Institute of Nuclear Energy Research, Kwong Lung Enterprise Co., Ltd., Merck Ltd., National Central University, National ChungShan Institute of Science & Technolegy, National Aerospace Fasteners Corporation (NAFCO), Road Pro. Co., Ltd., RandL International Co., Ltd., Super Micro Computer Inc., TATUNG Co., Taoyuan
City Government, Taiwan High Speed Rail Corporation Ltd., The Chemours (Taiwan) Company Ltd., Tung Ho Steel Enterprise Corp., Taoyuan International Airport Corporation Ltd., Taiwan
Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., wpd Taiwan Energy Co., Ltd., YKK Taiwan Co., Ltd., Yamaiji Umbrella Manufacturing Co., Ltd.

TAOYUAN
桃園市政府經濟發展局

33001 桃園市桃園區縣府路一號 2 樓

Department of
Economic Development, Taoyuan

2F., No. 1, Xianfu Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City
33001, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-3-3325668

桃園市投資服務中心

Fax : +886-3-3338368

Taoyuan Investment Service Center

E-mail : invest.service@mail.tycg.gov.tw

本刊採環保大豆油墨印製

