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ภาครฐัได้มีนโยบายสนับสนุนธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตัง้แต่ปี 2558 เพื่อยกระดบัศกัยภาพของประเทศ โดยการให้สทิธิ
ประโยชน์ทัง้ทางด้านภาษีและเงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการใน 10 อุตสาหกรรมซึ่งประกอบไปด้วย 1) อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร 2) อุตสาหกรรมเพื่อประหยดัพลงังาน ผลิตพลงังานทดแทน และพลงังานสะอาด 3) อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยชีวี ภาพ  
4) อุตสาหกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 5) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว บรกิาร และเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์6) อุตสาหกรรมวสัดุกา้วหน้า 
7) อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดบั 8) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน 9) อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์
ซอฟต์แวร ์และบรกิารสารสนเทศ และ 10) อุตสาหกรรมฐานการวจิยั พฒันา และนวตักรรม เพื่อส ำรวจภำวะของบริษทัหน้ำใหม่ใน 10 
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย อีไอซีไดท้ ำกำรวิเครำะหข์้อมูลรำยบริษทัของกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ พบว่ำ  
 

อตุสำหกรรมเป้ำหมำยมีบริษทัหน้ำใหม่เพ่ิมขึน้เรว็กว่ำช่วงก่อนมีนโยบำยสนับสนุน และเพ่ิมมำกกว่ำอตุสำหกรรมอ่ืน อตัราการ
เขา้สูธุ่รกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (สดัสว่นของจ านวนบรษิทัทีจ่ดัตัง้ใหม่ต่อจ านวนบรษิทัทัง้หมดในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ) ในช่วงปี 2558-
2560 เฉลีย่อยู่ที ่10.3% ต่อปี เพิม่ขึน้จากอตัราในช่วงก่อนทีจ่ะมนีโยบายสนับสนุน (ปี 2553-2557) ทีเ่ฉลีย่อยู่ที ่8.4% ต่อปี และสงูกว่า
อตัราการเขา้สูธุ่รกจิในอุตสาหกรรมอื่นในช่วงเดยีวกนัที ่10.1% ต่อปีซึง่ทรงตวัจากช่วงก่อนหน้า สะทอ้นว่ามาตรการสนับสนุนจากภาครฐั
อาจมสี่วนช่วยในการกระตุน้ความสนใจในการเขา้สู่ธุรกจิในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม บางอุตสาหกรรมเป้าหมายมอีตัราการเขา้สู่
ธุรกจิลดลงจากช่วงก่อนหน้า ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลติพลงังานทดแทนทีช่ะลอลงตามการสนบัสนุนธุรกจิพลงังานทดแทนของภาครฐัที่
ลดลง รวมถงึอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว เทคโนโลยชีวีภาพ และอุตสาหกรรมยานยนต ์ทีช่ะลอลงตามภาวะอุตสาหกรรม 
 

บริษทัหน้ำใหม่ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยมีสดัส่วนของบริษทัท่ีขำดทุนมำกกว่ำบริษทัหน้ำใหม่ในอุตสำหกรรมอ่ืน สดัส่วนของ
บรษิทัหน้าใหม่ทีจ่ดัตัง้ในช่วงปี 2558-2560 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุน (ก าไรตดิลบ) ในปี 2560 อยู่ที ่39.9% 
ของจ านวนบรษิทัทัง้หมดในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ (เฉพาะบรษิทัทีม่ขีอ้มลูงบการเงนิ) ขณะทีบ่รษิทัหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นมสีดัสว่นของ
บรษิทัทีข่าดทุนอยู่ทีเ่พยีง 30.5% โดยสาเหตุอาจมาจากการที่ธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องอาศยันวตักรรมจงึต้องมกีารลงทุนและ
ค่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสงูในระยะเริม่ตน้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการทีส่นใจจะเขา้มาในธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายควรมกีารเตรยีมความพรอ้มใน
ดา้นการลงทุนในช่วงแรกและพรอ้มเผชญิความเสีย่งต่อการขาดทุนทีม่ากกว่า นอกจากนี้ ยงัควรมกีารบรหิารความเสีย่งทางธุรกจิทีร่ดักุม 
เพราะธุรกจิทีใ่ชน้วตักรรมมแีนวโน้มเผชญิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการได ้ 
 
อย่ำงไรกต็ำม บริษทัหน้ำใหม่ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยมีกำรเติบโตของรำยได้สูงกว่ำบริษทัหน้ำใหม่ในอุตสำหกรรมอ่ืน และ
หำกมีก ำไร จะมีกำรเติบโตของก ำไรท่ีสูงกว่ำมำก ส าหรบับรษิทัหน้าใหม่ทีจ่ดัตัง้ในช่วงปี 2558-2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
มกีารเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อบรษิทั 82.4% ต่อปีในช่วงปี 2558-2560 ซึง่สงูกว่าบรษิทัหน้าใหม่ทีอ่ยู่นอกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีม่ี
การเติบโตของรายได้ 76.4% ต่อปีในช่วงเวลาเดยีวกนั ทัง้นี้เมื่อพจิารณาเฉพาะบรษิัทที่มกี าไรพบว่า บรษิัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายมกี าไรขยายตวัเฉลี่ยถึงปีละ 49.5% เทยีบกบับรษิัทหน้าใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น ที่มกี าไรขยายตวัเพยีง 20.6% ในช่วงเวลา
เดยีวกนั สะท้อนว่าแม้ธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายจะมคีวามเสีย่งของการขาดทุนทีสู่งกว่า แต่หากประสบความส าเรจ็ กจ็ะสามารถ
เตบิโตไดส้งูกว่าธุรกจิอื่นอย่างชดัเจน โดยปจัจยัสนับสนุนการเตบิโตของก าไรส าหรบับรษิทัอุตสาหกรรมเป้าหมายนัน้อาจเป็นไดท้ัง้จาก
ความตอ้งการของสนิคา้และบรกิารทีม่นีวตักรรมเตบิโตสงูขึน้ รวมถงึการสนบัสนุนจากมาตรการภาษขีองภาครฐั   
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EIC Data Infographic: อตุสำหกรรมเป้ำหมำย High Risk, High Return  
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Disclaimer:  The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable.  However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any 
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly 
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.  Any opinions presented herein represent our subjective 
views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It 
does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such.  We, or any of our associates, may also have an interest in the companies 
mentioned herein. 
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