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ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

บทสรปุ ไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-มิ.ย.) 

การจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ 

การจดทะเบียนเพ่ิมทนุ 

ก่อสรา้งอาคาร

ไมใ่ชท่ี่พกัอาศัย               

  

8% 4% 2% 2% 

กิจกรรมโฮลดิง้   

ไมไ่ดล้งทนุในธรุกิจ

การเงนิเป็นหลกั 

อสงัหาริมทรัพย์

ของตนเองไมใ่ช่

เพื่อพกัอาศัย 

ภตัตาคาร/

รา้นอาหาร  

ธรุกิจประเภทอื่น

  

               กรมพฒันาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการจดทะเบียนนิติบุคคลทัว่ประเทศใน ไตรมาส 
2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) ประกอบด้วย นิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ นิติบุคคลที่เพิ่มทุน นิติบุคคลที่ลดทุน และนิติบุคคล            
ที่เลกิกจิการ ซึ่งได้จ าแนกขอ้มูลตามจ านวนรายและทุนของนิตบิุคคล และท าการเปรยีบเทยีบขอ้มูลของไตรมาส 
2/2560 (เม.ย.-มิ.ย.) กับข้อมูลของไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-มี.ค.) และข้อมูลของช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) รวมทัง้การจดัอันดบัประเภทธุรกิจที่มกีารจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่และเลิกกิจการ         
5 อนัดบัสงูสุด ดงันี้  

           นิตบิุคคลจดัตัง้ใหมใ่นไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) จ านวน 17,140 ราย เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2560 
(ม.ค.-ม.ีค.) ลดลง 1,662 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 
(เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 2,871 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20 ซึ่งส่วนมากเป็นการจดทะเบยีนในส่วนภูมภิาค           
จ านวน 11,298 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66  
 มลูค่าทุนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ใหมใ่นไตรมาส  2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.)  มจี านวน  94,159 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) เพิม่ขึน้ 24,037 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 34 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา      
ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 45,104 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 92  โดยมปีระเภทธุรกจิที่
มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้สูงสุดคอื ธุรกจิก่อสรา้งอาคารทีไ่ม่ใช่ทีพ่กัอาศยั จ านวน 1,448 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8 
ของการจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมท่ัง้หมด 
 

 
 

            นิตบิุคคลจดเพิม่ทุนในไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) จ านวน 3,871 ราย เมื่อเทยีบกบั ไตรมาส 1/2560 
(ม.ค.-ม.ีค.) เพิม่ขึน้ 116  ราย คดิเป็นรอ้ยละ 3 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.)  
พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 290 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 8 
 มลูค่าทุนจดทะเบยีนที่เพิม่ในไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวน 193,240 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั 
ไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) ลดลง 40,079  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 
ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 120,319 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38  ซึง่ส่วนใหญ่กระจาย
อยูใ่นพืน้ทีก่ทม. จ านวน 143,673 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 74         
 ธุรกจิที่มมีูลค่าการเพิม่ทุนสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั เพิม่ทุน
ทัง้สิน้ 35,644 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18 ของมลูค่าทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ทัง้หมด      
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ก่อสรา้งอาคาร

ไมใ่ชท่ี่พกัอาศัย               

  

70% 13% 11% 2% 2% 2% 

คา้สลาก           

  

ใหค้ าปรึกษา 

ดา้นการจดัการ 

อสงัหาริมทรัพย์

ของตนเองไมใ่ช่

เพื่อพกัอาศัย        

  

ภตัตาคาร/

รา้นอาหาร  

ธรุกิจประเภทอื่น

  

 
 
       นิตบิุคคลจดทะเบยีนลดทุนในไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวน 484 ราย เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 
1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) เพิม่ขึ้น 5 ราย คดิเป็นร้อยละ 1 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาไตรมาส 2/2559 
(เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 86 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 15  
             มลูค่าทุนจดทะเบยีนทีล่ดทุนในไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวน 79,037 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) เพิม่ขึน้  21,601 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38  และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา   
ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่า มจี านวนลดลง 119,893 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 60 ซึง่ส่วนใหญ่กระจายอยู่
ในพืน้ทีก่ทม.จ านวน 66,799 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 85 
           ธุรกจิทีม่มีูลค่าการลดทุนสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกจิก่อสรา้งอาคารไม่ใช่ที่พกัอาศยั ลดทุนทัง้สิ้น 28,804 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 36 ของมลูค่าทุนจดทะเบยีนทีล่ดทุนทัง้หมด 

 นิตบิุคคลจดทะเบยีนเลกิในไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวน 3,500 ราย เมื่อเทยีบกบั ไตรมาส 1/2560 
(ม.ค.-ม.ีค.) เพิ่มขึ้น 519 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559     
(เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 240 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 7 
 มลูค่าทุนจดทะเบยีนที่เลกิในไตรมาส 2/2560 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวน 22,468 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั  
ไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) เพิม่ขึน้จ านวน 13,404 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ148 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี                 
ที่ผ่านมาไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 5,873 ล้านบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 35 โดยมปีระเภท
ธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนเลกิกจิการสงูสุดคอื ธุรกจิคา้สลาก จ านวน 408 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12 ของการจดทะเบยีน
เลกิกจิการทัง้หมด 
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         ภาพรวมการลงทุนของประเทศ ในดา้นของการจดทะเบยีนจดัตัง้ธุรกจิลดลงจากไตรมาส 1/2560 
(ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน 1,662 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 
(เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวนเพิม่ขึน้ 2,871 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20 ส าหรบัมูลค่าทุนจดทะเบยีน พบว่า เพิม่ขึน้จาก
ไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน 24,037 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี       
ที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวนเพิม่ขึ้น 45,104 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 92 โดยมธีุรกิจ
ก่อสรา้งอาคารที่ไม่ใช่ทีพ่กัอาศยั จดทะเบยีนสูงเป็นอนัดบัหนึ่งในไตรมาสนี้ คอื จ านวน 1,448 ราย หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 8 ของการจดัตัง้ใหมท่ัง้หมด 
 

               การจดทะเบยีนเพิม่ทุนเพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.)  จ านวน 116 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 3     
และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวนเพิม่ขึน้ 290 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 8 
ส าหรบัมูลค่าทุนจดทะเบยีนเพิม่ทุน พบว่า มจี านวนลดลงจากไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน 40,079  
ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่า       
มจี านวนลดลง 120,319 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38 
 

                การจดทะเบยีนลดทุนเพิม่ขึ้นจากไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน  5 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1     
และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.)  มจี านวนลดลง 86 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 15 
ส าหรบัมูลค่าทุนจดทะเบยีนลดทุน พบว่า มจี านวนเพิม่ขึน้จาก ไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน 21,601  
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามี
จ านวนลดลง 119,893 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 

               การจดทะเบยีนเลกิเพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน 519 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 17    
และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) มจี านวนเพิม่ขึน้ 240 ราย คดิเป็น    
รอ้ยละ 7  ส าหรบัมลูค่าทุนจดทะเบยีนเลกิ พบว่า เพิม่ขึน้จากไตรมาส 1/2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จ านวน  13,404  ลา้นบาท   
คดิเป็นรอ้ยละ 148 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมา ไตรมาส 2/2559 (เม.ย.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวน
เพิม่ขึน้ 5,873 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 35 



  จ านวนนิติบคุคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60  (จ านวน  17,140  ราย)  
   -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  18,802  ราย)   ลดลง    1,662  ราย  คดิเป็น    9%   

 -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  14,269  ราย)   เพิม่ขึน้   2,871  ราย  คดิเป็น  20%   

17,140  

18,802  

14,269 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

1. การจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    34 %  

ภมิูภาค   66 %  

94,159  

70,122 

49,055  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(ทุน : ล้านบาท)           
  

 กทม.    70 %  

ภมิูภาค   30 %  

  มลูค่าทุนจดทะเบียนนิติบคุคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60  (จ านวน  94,159 ล้านบาท)  
   -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน 70,122  ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้  24,037  ลา้นบาท   คดิเป็น  34%   

 -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน 49,055  ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้  45,104  ลา้นบาท   คดิเป็น  92%   

ไตรมาส

2/60            

  

4 

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59         

  

 2,871 

    20 % 

 24,037 

  34% 

 1,662 

  9 % 

 45,104 

  92% 



อนัดบัท่ี 
(ราย) 

ประเภทธรุกิจ 
จ านวน
ราย 

ทุนจด
ทะเบียน  
(ล้านบาท) 

อนัดบัท่ี 
(ทุน) 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิ้นส่วน โรงพยาบาล โรงเรียน อาคาร 
ส านักงาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร ท่าอากาศยาน 
สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกีฬาในร่ม  

1,448 4,282 

รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั  
เช่น ทอง ทองค าแท่งและทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ อญัมณี อื่นๆ            
และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แทแ้ละเทยีม  

645 2,903 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่       
เป็นที่พกัอาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์   
และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

540 12,685 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
เช่น รา้นอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอร ์หรอืบธู รา้นอาหารแบบบรกิารตนเอง 
ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/ภตัตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ 

426 718 

โฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนในธรุกิจการเงิน  
ไดแ้ก่ บรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีไ่มไ่ดด้ าเนินงาน      
ในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั เช่น เกษตร ปา่ไมแ้ละประมง ท าเหมอืงแร่  

408 5,413 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงั
ศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวก     
ในการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้าจากพลงัน ้า         
กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังานหมนุเวยีน        
และพลงังานทดแทนอื่น ๆ 

77 11,808 

ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ 
เช่น เพปโทน สารอนุพนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ และสารอนุพนัธข์อง
โปรตนีซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น น ้ามนั และไขมนัทีผ่ลติดว้ยกรรมวธิทีางเคม ี
วสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ หรอืเครื่องหนงั  

14 8,405 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
ไดแ้ก่ การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทนการขนสง่
และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 

363 7,451 

1.1 ประเภทธรุกิจท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ 

       -  ประเภทธุรกจิที่มจี านวนจดัตัง้ใหม่สูงสุด (5 อนัดบัแรก) 
       -  ประเภทธุรกจิที่มทีุนจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่สูงสุด  (5 อนัดบัแรก) 

5 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

5 



1.2 จงัหวดัท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ (5 อนัดบัแรก) และธรุกจิเด่นในจงัหวดั 

  

อนัดบัท่ี 
(ราย) 

จงัหวดั  จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ  ทุน    
(ล้านบาท) 

ร้อยละ อนัดบัท่ี  
(ทุน) 

ธรุกิจเด่น 
ในแต่ละจงัหวดั 

ทุน       
(ล้านบาท) 

 กรงุเทพมหานคร 5,842 34 65,646 70 ผลติและการสง่ไฟฟ้า 11,697 

    
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองทีไ่มใ่ช ่            
ทีพ่กัอาศยั 

11,219 

    ผลิตผลิตภณัฑ์เคมอีื่นๆ 8,184 

 ชลบุร ี 1,119 7 2,066 2 
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองทีไ่มใ่ช ่            
ทีพ่กัอาศยั 

369 

 นนทบุร ี 916 5 1,904 2 โฮลดิง้ทีไ่มไ่ดล้งทนุในธุรกจิการเงนิ  305 

 สมทุรปราการ 854 5 2,088 2 ใหเ้ชา่และใหเ้ชา่แบบลสิชิง่ยานยนต ์ 333 

 ปทมุธานี 704 4 1,455 2 ขายสง่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 184 

 เชยีงใหม ่ 579 3 2,291 2 กอ่สรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 951 

6 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

6 



1.3  พ้ืนท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ และธรุกจิเด่นแบ่งตามภมิูภาค 

  

อนัดบั
ท่ี 

(ราย) 

ภาค  จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ ทุน    
(ล้านบาท) 

ร้อยละ อนัดบัท่ี  
(ทุน) 

ธรุกิจเด่นในแต่ละภาค ทุน        
(ล้านบาท) 

 กรงุเทพมหานคร 5,842 34 65,646 70 ผลติและการสง่ไฟฟ้า 11,697 

    
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองทีไ่มใ่ช ่            
ทีพ่กัอาศยั 

11,219 

    ผลิตผลิตภณัฑ์เคมอีื่นๆ 8,184 

 กลาง 3,431 20 8,132 9 ผลติแผน่วงจรอเิลก็ทรอนิกส ์ 600 

 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,113 12 4,878 5 กอ่สรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 919 

 ตะวนัออก 1,809 11 5,925 6 โฮลดิง้ทีไ่มไ่ดล้งทนุในธุรกจิการเงนิ  1,390 

 เหนือ 1,770 10 4,375 5 กอ่สรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 1,279 

 ใต ้ 1,640 10 4,337 4 ขายปลกีเครือ่งประดบั 695 

 ตะวนัตก 535 3 866 1 ขายปลกีเครือ่งประดบั 192 

7 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

7 



1.4 ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ (5 อนัดบัแรก) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

  

ท่ี  ประเภทธรุกิจ  
จ านวน  

เขต 
ราย ทุน (ล้านบาท) 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิ้นส่วน โรงพยาบาล โรงเรียน 
อาคาร ส านักงาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร    
ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกฬีาในร่ม  

209 530 เขตคลองสามวา 
(24 ราย) 

รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั  
เช่น ทอง ทองค าแท่งและทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ อญัมณี อื่นๆ            
และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แทแ้ละเทยีม  

110 467 เขตบางรกั  
(14 ราย) 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่       
เป็นที่พกัอาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์   
และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

159 11,219 เขตบางรกั  
(20 ราย) 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
เช่น รา้นอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอร ์หรอืบธู รา้นอาหารแบบบรกิาร
ตนเอง รา้นอาหารจานด่วน รา้นอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ 

162 267 เขตวฒันา  
(24 ราย) 

โฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนในธรุกิจการเงิน  
บรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีไ่มไ่ดด้ าเนินงานใน
ธุรกจิการเงนิเป็นหลกั เช่น เกษตร ปา่ไมแ้ละประมง ท าเหมอืงแร่  

395 3,625 เขตบางรกั       
(349 ราย) 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไป
ยงัศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความ
สะดวกในการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้าจาก    
พลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังาน
หมุนเวยีน และพลงังานทดแทนอื่น ๆ 

46 11,697 เขตหว้ยขวาง 
(6 ราย) 

ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ  
เช่น เพปโทน สารอนุพนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ และสารอนุพนัธข์อง
โปรตนีซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น น ้ามนั และไขมนัทีผ่ลติดว้ยกรรมวธิทีาง
เคม ีวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ หรอืเครื่องหนงั  

6 8,184 เขตจตุจกัร  
(3 ราย) 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทนการขนสง่   
และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 
 

84 7,128 เขตลาดกระบงั ,     
เขตประเวศ          
(เขตละ 8 ราย) 

8 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

8 



1.5 ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ (5 อนัดบัแรก) ท่ีตัง้ในแต่ละภมิูภาค 

  

ท่ี  ประเภทธรุกิจ  
จ านวน  

ภาค/จงัหวดั 
ราย ทุน (ล้านบาท) 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิ้นส่วน โรงพยาบาล โรงเรียน 
อาคาร ส านักงาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร    
ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกฬีาในร่ม  

343 919 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นครราชสมีา (46 ราย) 

รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั  
เช่น ทอง ทองค าแท่งและทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ อญัมณี อื่นๆ            
และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แทแ้ละเทยีม  

137 428 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่น (31 ราย) 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่       
เป็นที่พกัอาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า                
โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

205 579 ภาคตะวนัออก 
ชลบุร ี(192 ราย) 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
เช่น รา้นอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอร ์หรอืบธู รา้นอาหารแบบบรกิาร
ตนเอง รา้นอาหารจานด่วน รา้นอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ 

91 184 ภาคใต ้
ภูเกต็ (39 ราย) 

โฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนในธรุกิจการเงิน  
บรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีไ่มไ่ดด้ าเนินงานใน
ธุรกจิการเงนิเป็นหลกั เช่น เกษตร ปา่ไมแ้ละประมง ท าเหมอืงแร่  

4 336 ภาคกลาง 
นนทบุร ี( 2 ราย) 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติ
ไปยงัศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวย
ความสะดวกในการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้า
จากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังาน
หมุนเวยีน และพลงังานทดแทนอื่น ๆ 

15 81 ภาคกลาง 
สมุทรสาคร (1 ราย) 

ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ  
เช่น เพปโทน สารอนุพนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ และสารอนุพนัธ์
ของโปรตนีซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น น ้ามนั และไขมนัทีผ่ลติดว้ยกรรมวธิี
ทางเคม ีวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ หรอืเครื่องหนงั  

4 217 ภาคกลาง 
สมุทรปราการ (2 ราย) 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทนการขนสง่   
และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 

107 123 ภาคกลาง   
สมุทรปราการ (39 ราย) 

9 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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1.6   ธรุกจิจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ท่ีเด่นประจ าไตรมาส 

1.6.1   ก่อสรา้งอาคารไมใ่ช่ทีพ่กัอาศยั 

1.6.2   รา้นขายปลกีเครือ่งประดบั 

1.6.3 อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองไมใ่ช่เพื่อพกัอาศยั 

1.6.4 ภตัตาคาร/รา้นอาหาร 

1.6.5   โฮลดิง้ทีไ่มไ่ดล้งทุนในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั 

1.6.6   ผลติและการส่งไฟฟ้า 

1.6.7   ผลติผลติภณัฑเ์คมอีื่นๆ 

1.6.8   ขนส่งและขนสนิคา้รวมถงึคนโดยสาร 

10 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

10 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  1,448 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (1,795  ราย)  
        ลดลง  347  ราย คดิเป็น 19% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (1,507  ราย)   
        ลดลง 59 ราย คดิเป็น  4%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  4,282 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (3,099  ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  1,183  ลา้นบาท คดิเป็น  38%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (1,997 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  2,285  ลา้นบาท คดิเป็น 114%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (343  ราย)  คดิเป็น  24% 
        ไดแ้ก่  นครราชสมีา (46 ราย) 
     -  ภาคกลาง (279 ราย)  คดิเป็น 19% 
        ไดแ้ก่  ปทุมธานี  (69 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  ภาคเหนือ (1,279 ลา้นบาท)  คดิเป็น  30%    
        ไดแ้ก่  เชยีงใหม ่(951 ลา้นบาท)        
     -  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (919 ลา้นบาท) คดิเป็น 21%   
        ไดแ้ก่ สรุนิทร ์(459  ลา้นบาท)      

 1.6.1 กอ่สรา้งอาคารไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

1,448   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    15 %

  ภมิูภาค   85 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

4,282   

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    12 %

  ภมิูภาค   88 %

  

1,795  

    1,507  

   3,099 

    1,997  

11 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60           

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง เหนือ กทม. ใต้ ตะวนัออก ตะวนัตก  

เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ กทม. ใต้  ตะวนัตก  ตะวนัออก  

343 ราย

(24%) 

279 ราย 

(19%) 

238 ราย 

(16%) 

209 ราย

(15%) 

163 ราย 

(11%) 

145 ราย 

(10%) 

71 ราย 

(5%) 

กลาง 

1,279 ลา้นบาท 

(30%) 

919 ลา้นบาท 

(22%) 

627 ลา้นบาท 

(15%) 

จ านวน 1,448 ราย   

530 ลา้นบาท  

(12%) 

649 ลา้นบาท 

(15%) 

95 ลา้นบาท 

(2%) 

ทุนจดทะเบียน 4,282 ล้านบาท 

 1,183 

  38 % 

 59 

   4 % 

 183 ลา้นบาท 

(4%) 

 347 

  19 % 

 2,285 

  114 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  645 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (1,339  ราย)  
         ลดลง  694  ราย คดิเป็น 52% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (31 ราย)   
         เพิม่ขึน้ 614  ราย คดิเป็น  1,980%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  2,903  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (4,943 ลา้นบาท)   
        ลดลง 2,040 ลา้นบาท คดิเป็น 41%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (250 ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  2,653  ลา้นบาท คดิเป็น 1,061%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (137 ราย)  คดิเป็น 21% 
        ไดแ้ก่ ขอนแก่น (31 ราย) 
     -  ภาคกลาง (125 ราย)  คดิเป็น 19% 
        ไดแ้ก่ นนทบุร ี(30 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  ภาคใต ้(695 ลา้นบาท) คดิเป็น 24%    
        ไดแ้ก่ สงขลา(229 ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (518 ลา้นบาท) คดิเป็น 18%   
        ไดแ้ก่ สมุทรปราการ (137 ลา้นบาท)  

 1.6.2  รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

645  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    17 % 

ภมิูภาค   83 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

 2,903 

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    16 %

  ภมิูภาค   84 %

  

1,339  

31 

4,943 

   250  

12 ทุนจดทะเบียน 2,903 ล้านบาท 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

2/59            

  

กลาง ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ  ตะวนัตก  

กลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ  ตะวนัตก  ตะวนัออก  ใต้  

137 ราย 

(21%) 

125 ราย 

(19%) 

110 ราย 

(17%) 

92 ราย

(14%) 

80 ราย 

(13%) 

58 ราย 

(9%) 

43 ราย 

(7%) 

กทม.  

695 ลา้นบาท 

(24%) 

520 ลา้นบาท 

(18%) 

467ลา้นบาท 

(16%) 

จ านวน 645 ราย 

451 ลา้นบาท  

(15%) 

429 ลา้นบาท 

(15%) 

192 ลา้นบาท 

(7%) 

149 ลา้นบาท 

(5%) 

อนัดบั  

กทม.  

 614 

  1,980 % 

 694 

  52 % 

 2,040 

  41 % 

 2,653 

  1,061 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  540 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (417 ราย)  
         เพิม่ขึน้ 123  ราย คดิเป็น 30% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (393 ราย)   
        เพิม่ขึน้  147 ราย คดิเป็น 37%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  12,695  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (3,278 ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  9,417  ลา้นบาท คดิเป็น 287%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (1,798 ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้ 10,897  ลา้นบาท คดิเป็น  606%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคตะวนัออก (205 ราย)  คดิเป็น 38% 
        ไดแ้ก่ ชลบุร ี(192 ราย) 
     -  กทม. (159 ราย)  คดิเป็น 29% 
        ไดแ้ก่  เขตบางรกั  (20 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (11,219 ลา้นบาท)  คดิเป็น 88%    
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา (6,564  ลา้นบาท)        
     -  ภาคตะวนัออก (580  ลา้นบาท) คดิเป็น 5%   
        ไดแ้ก่  ชลบุร ี(369  ลา้นบาท)      

 1.6.3  อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองไม่ใช่เพ่ือพกัอาศยั 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

540   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    29 %

  ภมิูภาค   81 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

12,695  

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    88 %

  ภมิูภาค   12 %

  

417  

393  

3,278  

1,798 

13 

 147 

   37 % 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60         

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ทุนจดทะเบียน 12,695 ล้านบาท 

จ านวน 540 ราย 

อนัดบั  

กลาง ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ  ตะวนัตก  
159 ราย 

(29%) 

34 ราย 

(6%) 

30 ราย 

(6%) 

16 ราย 

(3%) 

กทม.  

 205 ราย 

(38%) 

58 ราย 

(11%) 

38 ราย

(7%) 

กลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ  ตะวนัออก  ตะวนัตก  ใต้  กทม.  

11,219 ลา้นบาท 

(88%) 

580 ลา้นบาท 

(5%) 

442 ลา้นบาท 

(3%) 

209 ลา้นบาท  

(1.70%) 

119 ลา้นบาท 

(1%) 

86 ลา้นบาท 

(1%) 

40 ลา้นบาท 

(0.30%) 

 123 

  30 % 

 9,417 

  287 % 

 10,897 

  606 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  429 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (430 ราย)  
        ลดลง  4  ราย คดิเป็น  1% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (344 ราย)   
         เพิม่ขึน้ 82  ราย คดิเป็น  24%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า 718 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (870 ลา้นบาท)   
        ลดลง 152 ลา้นบาท คดิเป็น 18%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (675 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้ 43  ลา้นบาท คดิเป็น 6%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม.(162 ราย)  คดิเป็น 38% 
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา (24 ราย) 
     -  ภาคใต ้(91 ราย)  คดิเป็น 21% 
        ไดแ้ก่ ภูเกต็ (39 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (267 ลา้นบาท)  คดิเป็น 37%    
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา (38 ลา้นบาท)        
     -  ภาคใต ้(184 ลา้นบาท) คดิเป็น 26%   
        ไดแ้ก่ ภูเกต็ (80 ลา้นบาท)      

 1.6.4 ภตัตาคาร/รา้นอาหาร 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

426   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    38 %

  ภมิูภาค   62 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

718  

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.     37 %

  ภมิูภาค  63 %

  

430 

344 

870  

675 

14 

 4 

  1 % 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ทุนจดทะเบียน 718 ล้านบาท 

กทม. กลาง ตะวนัออก ใต้  เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัตก  

กลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ  ตะวนัออก  ตะวนัตก  ใต้  

162 ราย 

(38%) 

91 ราย 

(21%) 

58 ราย 

(14%) 

41ราย

(10%) 

38 ราย 

(9%) 

25 ราย 

(6%) 

11 ราย 

(2%) 

กทม.  

267 ลา้นบาท 

(37%) 

184 ลา้นบาท 

(26%) 

116 ลา้นบาท 

(16%) 

จ านวน 426 ราย       

56 ลา้นบาท  

(8%) 

50 ลา้นบาท 

(7%) 

28 ลา้นบาท 

(4%) 

17 ลา้นบาท 

(2%) 

อนัดบั  

 43 

  6 % 

 82 

  24 % 

 152 

  18 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  408 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (60 ราย)  
         เพิม่ขึน้ 348  ราย คดิเป็น  580% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (39 ราย)   
         เพิม่ขึน้ 369 ราย คดิเป็น 946%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  5,413  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (1,856  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้ 3,557  ลา้นบาท คดิเป็น 192%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (2,349 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้ 3,064  ลา้นบาท คดิเป็น 130%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม. (395 ราย)  คดิเป็น 96.81% 
        ไดแ้ก่  เขตบางรกั (349 ราย) 
     -  ภาคกลาง  (4 ราย)  คดิเป็น 0.98% 
        ไดแ้ก่  นนทบุร ี(2 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (3,625 ลา้นบาท)  คดิเป็น 66.98%    
        ไดแ้ก่  เขตบางรกั  (1,736 ลา้นบาท)        
     -  ภาคตะวนัออก (1,390 ลา้นบาท) คดิเป็น 25.68%   
        ไดแ้ก่  ฉะเชงิเทรา (1,383 ลา้นบาท)      

 1.6.5  โฮลด้ิงท่ีไม่ไดล้งทนุในธรุกจิการเงินเป็นหลกั 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

408  

(จ านวน : ราย)           
  

กทม.  96.81 %

  ภมิูภาค 3.19%

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

5,413  

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.  66.98 %

  ภมิูภาค  33.02 %  

60  

39  

1,856 

2,349 

15 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ทุนจดทะเบียน 5,413 ล้านบาท 

กทม. ตะวนัออก ใต้ กลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ ตะวนัออก 

395 ราย 

(96.81%) 

4 ราย 

(0.98%) 

4 ราย 

(0.98%) 

3 ราย

(0.73%) 

1 ราย 

(0.25%) 

1 ราย 

(0.25%) 

กทม.  

3,625 ลา้นบาท 

(66.98%) 

1,390ลา้นบาท 

(25.68%) 

336 ลา้นบาท 

(6.20%) 

จ านวน 408 ราย 

41 ลา้นบาท  

(0.76%) 

20 ลา้นบาท 

(0.37%) 

1 ลา้นบาท 

(0.01%) 

อนัดบั  

เหนือ 

 348 

  580 % 

 369 

  946 % 

 3,557 

  192 % 

 3,064 

  130 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  77 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (68 ราย)  
        เพิม่ขึน้  9  ราย คดิเป็น  13% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (81 ราย)   
         ลดลง 4  ราย คดิเป็น  5%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  11,808 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (3,023  ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  8,785  ลา้นบาท คดิเป็น 291%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59   (9,034  ลา้นบาท) 
        เพิม่ขึน้ 2,774  ลา้นบาท คดิเป็น  31%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม.  (46 ราย)  คดิเป็น 60% 
        ไดแ้ก่  เขตหว้ยขวาง (6 ราย) 
     -  ภาคกลาง (15 ราย)  คดิเป็น 19% 
        ไดแ้ก่  สมุทรสาคร ( 5 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (11,697 ลา้นบาท)  คดิเป็น 99.06%    
        ไดแ้ก่  เขตปทุมวนั (10,666  ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (81 ลา้นบาท) คดิเป็น 0.69%   
        ไดแ้ก่ ลพบุร ี(60 ลา้นบาท)      

 1.6.6  ผลิตและการสง่ไฟฟ้า 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

77 

(จ านวน : ราย)           
  

กทม.     60 %

  ภมิูภาค  40 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

11,808  

(ทุน : ล้านบาท)         

กทม.   99.06 %

     ภมิูภาค  0.94%  

68  

81  

     3,023  

9,034 

16 

  8,785 

  291% 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60              

  

ไตรมาส

2/59            

  

ทุนจดทะเบียน 11,808 ล้านบาท 

จ านวน 77 ราย 

   9 

  13% 

 2,774 

  31% 

 4 

  5 % 

กทม. ตะวนัออก ใต้ กลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ ตะวนัออก 

46 ราย 

(60%) 

15 ราย 

(19%) 

6 ราย 

(8%) 

4 ราย

(5%) 

4 ราย 

(5%) 

2 ราย 

(3%) 

กทม.  

11,697 ลา้นบาท 

(99.06%) 

81ลา้นบาท 

(0.69%) 

13 ลา้นบาท 

(0.11%) 

11 ลา้นบาท  

(0.09%) 

3.50 ลา้นบาท 

(0.03%) 

2.50 ลา้นบาท 

(0.02%) 

อนัดบั  

เหนือ 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  14 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (9 ราย)  
         เพิม่ขึน้ 5 ราย คดิเป็น 56% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (14 ราย)   
 ไม่เปลีย่นแปลง   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  8,405  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (22 ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้ 8,383 ลา้นบาท  คดิเป็น 38,108%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (618 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้ 7,787  ลา้นบาท คดิเป็น 1,259%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     - กทม.  (6 ราย)  คดิเป็น 43% 
       ไดแ้ก่  เขตจตุจกัร  (3 ราย) 
     - ภาคกลาง (4 ราย)  คดิเป็น 29% 
       ไดแ้ก่  สมุทรปราการ  (2 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (8,184 ลา้นบาท)  คดิเป็น 97.36%    
        ไดแ้ก่  จตุจกัร (8,033 ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (217 ลา้นบาท) คดิเป็น 2.58%   
        ไดแ้ก่  พระนครศรอียุธยา (215 ลา้นบาท)      

 1.6.7   ผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

14 

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    43 %

  ภมิูภาค  57%

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

8,405   

(ทุน : ล้านบาท)         

กทม.    97.36 %

  ภมิูภาค  2.64 %

  

9 

14 

22 

618 

17 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ทุนจดทะเบียน 8,405 ล้านบาท 

จ านวน 14 ราย 

8,383 

38,108 % 

7,787 

1,259 % 

ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

กทม. ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง 

6 ราย 

(43%) 

4 ราย 

(29%) 

2 ราย 

(14%) 

2 ราย

(14%) 

8,184 ลา้นบาท 

(97.36%) 

217 ลา้นบาท 

(2.58%) 

3 ลา้นบาท 

(0.04%) 

1 ลา้นบาท  

(0.02%) 

อนัดบั  

กทม. 

5 

56 % 

- 

-  



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ไตรมาส 2/60 
     (จ านวน  363 ราย)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (384 ราย)  
         ลดลง 21 ราย คดิเป็น  5% 
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (248 ราย)   
  เพิม่ขึน้ 115  ราย คดิเป็น  46%   

�    ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ไตรมาส 2/60 
     (มูลค่า  7,451  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (625  ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  6,826 ลา้นบาท  คดิเป็น 1,091%   
     -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (594 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  6,857  ลา้นบาท คดิเป็น  1,153%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     - ภาคกลาง  (107 ราย)  คดิเป็น 30% 
       ไดแ้ก่  สมุทรปราการ  (39 ราย) 
     - กทม. (84 ราย)  คดิเป็น 23% 
       ไดแ้ก่ เขตลาดกระบงั , เขตประเวศ (เขตละ 8 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (7,128 ลา้นบาท)  คดิเป็น 95.66%    
        ไดแ้ก่  เขตจตุจกัร ( 7,004 ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (124 ลา้นบาท) คดิเป็น 1.66%   
        ไดแ้ก่  สมุทรปราการ (37 ลา้นบาท)      

 1.6.8   ขนสง่และขนถ่ายสินคา้ รวมถึงคนโดยสาร 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

363 

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.   23%

  ภมิูภาค   77 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

7,451   

(ทุน : ล้านบาท)         

กทม.   95.66%

  ภมิูภาค  4.34 %

  

384 

248 

625 

594 

18 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ทุนจดทะเบียน 7,451 ล้านบาท 

จ านวน 363 ราย 

6,826 

1,091 % 

เหนือ ใต้ ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวนัตก  

กทม. ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวนัตก  เหนือ 

107 ราย 

(30%) 

84 ราย 

(23%) 

58 ราย 

(16%) 

41 ราย

(11%) 

30 ราย 

(8%) 

30 ราย 

(8%) 

13 ราย 

(4%) 

ใต้ 

7,128 ลา้นบาท 

(95.66%) 

124 ลา้นบาท 

(1.66%) 

57 ลา้นบาท 

(0.78%) 

53 ลา้นบาท  

(0.71%) 

43 ลา้นบาท 

(0.58%) 

30 ลา้นบาท 

(0.40%) 

16 ลา้นบาท 

(0.21%) 

อนัดบั  

กทม. 

  21 

 5 % 

115 

46 % 

6,857 

1,153 % 



38,613  

37,592  

36,609  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ค าขอ)           
  

 กทม.    45 %  

ภมิูภาค   55 %  

78,550   

74,485 

72,205  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : รายการ)           
  

 กทม.    44 %  

ภมิูภาค   56 %  

จ านวนค าขอการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงไตรมาส 2/60  (จ านวน 38,613 ค าขอ)  
         -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  37,592  ค าขอ)  เพิม่ขึน้  1,021  ค าขอ  คดิเป็น  3%   
         -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  36,609  ค าขอ)  เพิม่ขึน้  2,004  ค าขอ  คดิเป็น  5%   

จ านวนรายการการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงไตรมาส 2/60  (จ านวน  78,550  รายการ)  
         -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  74,485  รายการ)  เพิม่ขึน้  4,065  รายการ  คดิเป็น  5%  
         -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  72,205  รายการ)  เพิม่ขึน้  6,345  รายการ  คดิเป็น  9%   

2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

      
2.1 จ านวนค าขอและรายการเปลี่ยนแปลง 

19 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60          

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

 6,345 

9 % 

 1,021 

3 % 

 2,004 

5 % 

 4,065 

5 % 



2.2  รายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

อนัดบัท่ี รายการท่ีเปล่ียนแปลง รายการ ร้อยละ 

กรรมการ/ผูเ้ป็นหุน้สว่น 32,185 41 

ส านกังานแหง่ใหญ่/สาขา 12,830 16 

เพิม่ทุน 12,436 16 

อ านาจกรรมการ/หุน้สว่นผูจ้ดัการ 7,691 10 

วตัถุประสงค ์ 5,382 7 

ชื่อนิตบิุคคล/ตราประทบั 5,047 6 

ลดทุน 1,671 2 

รายการอื่น 1,308 2 

รวมทัง้ส้ิน 78,550 100 

20 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

20 



3,871  

3,755  

3,581   

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    41 %  

ภมิูภาค   59 %  

193,240  

233,319  

313,559  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

 กทม.    74 %  

ภมิูภาค   26 %  

2.3 การจดทะเบียนเพ่ิมทนุ  

  จ านวนนิติบคุคลเพ่ิมทุน ไตรมาส 2/60  (จ านวน  3,871 ราย) 
        - เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (จ านวน  3,755 ราย)    เพิม่ขึน้    116   ราย  คดิเป็น   3%   
        - เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (จ านวน  3,581  ราย)   เพิม่ขึน้    290   ราย  คดิเป็น   8%  

   จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิม ไตรมาส 2/60 (จ านวน  193,240 ราย) 
          - เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  233,319  ราย)   ลดลง     40,079  ราย  คดิเป็น  17%  
          - เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  313,559  ราย)   ลดลง   120,319  ราย  คดิเป็น  38%  

  เขตพื้นท่ีท่ีมีการลงทุน 
        - กทม.     (มลูค่า   143,673  ลา้นบาท)   คดิเป็น  74%    
        - ภมูภิาค  (มลูค่า     49,567  ลา้นบาท)   คดิเป็น  26% 

(ทุน :ล้านบาท)           
  

21 

 290 

8 % 

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59          

  

 40,079 

   17 % 

 120,319 

   38 % 

 116 

3 % 



2.4 ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทนุสงูสดุ (10 อนัดบัแรก) 

  
อันดับที่ 

(ทุนที่เพิ่ม) 
ประเภทธุรกิจ 

จ านวน 
(ราย) 

ทุนที่เพิ่ม 
(ล้านบาท) 

โฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนในธรุกิจการเงินเป็นหลกั 
ไดแ้ก่ กจิกรรมของบรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีไ่มไ่ดด้ าเนินงาน           
ในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั 

30 35,644 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกัอาศยั 
อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั 

136 16,166 

โรงแรม และรีสอรท์ 
ไดแ้ก่ การจดัทีพ่กัแรมแบบใหเ้ชา่เป็นรายวนัหรอืรายสปัดาหส์าหรบัผูท้ีม่าพกัแรม ระยะสัน้
โดย รวมถงึหอ้งพกัแขกและหอ้งชดุทีม่กีารตกแต่งพรอ้มเขา้พกัหรอืหอ้งชดุพรอ้มเครื่องครวั   
โดยมหีรอืไมม่แีมบ่า้นใหบ้รกิารกต็ามและอาจรวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆ 

76 15,474 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงัศนูยจ์า่ย 
และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้าจากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์
(solar cell) และพลงังานหมนุเวยีน และพลงังานทดแทนอื่นๆ 

75 7,554 

เช่าและด าเนินเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกัอาศยั 
อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั 

41 6,160 

กิจกรรมโรงพยาบาล 
เช่น โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลหรอืศนูยบ์รกิาร
สขุภาพทีไ่ม่หวงัผลก าไร โรงพยาบาลทีเ่ป็นโรงเรยีนแพทย ์โรงพยาบาลกองทพั  
โรงพยาบาลในเรอืนจ า 

14 4,985 

ก่อสรา้งอาคารท่ีพกัอาศยั 
ไดแ้ก่ การก่อสรา้งอาคารทีเ่ป็นทีพ่กัอาศยัทุกประเภท บา้นเดีย่ว อาคารอยู่อาศยั            
รวมอาคารสงู การดดัแปลงหรอืการปรบัปรุงอาคารทีอ่ยู่อาศยัเดมิ การประกอบอาคาร        
เพื่อการอยู่อาศยัส าเรจ็รปูบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง 

34 3,948 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองเพื่อพกัอาศยั   
เช่น บา้นพรอ้มทีด่นิ อาคารทีพ่กัอาศยัพรอ้มทีด่นิและอาคารหอ้งชดุ เช่นคอนโดมเินียม 
รวมถงึบา้นเคลื่อนที ่การจดัสรรทีด่นิโดยไม่ไดพ้ฒันาทีด่นิ  

50 3,591 

บริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน 
ไดแ้ก่ การบรหิารงานและการก ากบัดแูลตลาดการเงนิทีน่อกเหนือจากอ านาจของรฐั           
ในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละตราสารทุนอื่นๆ 

3 3,285 

บริการตลาดกลางในการซ้ือขายโดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
ไดแ้ก่ บรกิารเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิคา้/บรกิาร โดยวธิกีารใชส้ือ่อนิเทอรเ์น็ต          
(e-marketplace) 

8 3,156 

22 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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484   

479  

570  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.   39 %  

ภมิูภาค  61 %  

79,037   

57,436 

198,930 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(ทุน :ล้านบาท)           
  

 กทม.    85 %  

ภมิูภาค   15 %  

2.5  การจดทะเบียนลดทนุ  

  จ านวนนิติบคุคลลดทุน ไตรมาส 2/60  (จ านวน  484 ราย) 
        - เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  479  ราย)  เพิม่ขึน้  5  ราย   คดิเป็น   1%   
        - เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  570  ราย)   ลดลง  86   ราย  คดิเป็น  15%  

  จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีลด ไตรมาส 2/60 (จ านวน  79,037  ล้านบาท)  
         - เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (มลูค่า   57,436  ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้   21,601  ลา้นบาท คดิเป็น  38%  
         - เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (มลูค่า  198,930  ลา้นบาท)  ลดลง   119,893  ลา้นบาท คดิเป็น  60%  

  เขตพื้นท่ีท่ีมีการลงทุน 
        - กทม.     (มลูค่า   66,799   ลา้นบาท)   คดิเป็น  85%    
        - ภมูภิาค  (มลูค่า    2,238   ลา้นบาท)   คดิเป็น  15% 
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ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส

2/59            

  

   86 

  15 % 

  5 

 1% 

 21,601 

 38% 

   119,893 

  60 % 



2.6  ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนลดทนุสงูสดุ (10 อนัดบัแรก) 
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อนัดับที ่
(ทุนทีล่ด) 

ประเภทธุรกจิ 
จ านวน 
(ราย) 

ทุนทีล่ด 
(ล้านบาท) 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิน้ สว่น โรงพยาบาล โรงเรยีน อาคาร ส านกังาน 
ศาสนสถาน โรงแรม รา้นคา้ ศนูยก์ารคา้ ภตัตาคาร ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความสะดวก
ของสนามกฬีาในร่ม คลงัสนิคา้ อาคารจอดรถ รวมถงึทีจ่อดรถใตด้นิ 

72 28,804 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกัอาศยั 
อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้าง
อเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

31 10,787 

ผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ 
ไดแ้ก่  การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการแปรรปูถดัไป             
และรวมถงึกระบวนการแปรรปูกระดาษและกระดาษแขง็ การเคลอืบและการอาบซมึ
กระดาษ  

2 3,500 

ขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ  
เช่น กจิกรรมการขายปลกีในหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายสนิคา้ทัว่ไป รวมทัง้เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย 
เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องใชใ้นบา้น เครื่องมอืทีท่ าจากโลหะ เครื่องส าอาง เครื่องประดบั ของเล่น 

1 3,478 

กิจกรรมงานวิศวกรรม 
ไดแ้ก่ กจิกรรมงานเขยีนแบบ งานวางโครงการ งานตรวจอาคาร งานก่อสรา้ง งานส ารวจ
และท าแผนทีแ่ละอื่น ๆ ทีค่ลา้ยกนั การควบคุมเครื่องจกัร และกระบวนการอุตสาหกรรม 

3 3,266 

กิจกรรมโทรคมนาคมไร้สายอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ การบรกิารสือ่สญัญาณเครอืขา่ยพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบใชส้ายเพื่อใหบ้รกิารหรอื
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยส าหรบัผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมอื่น ๆ การบรกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐาน 
โทรศพัทส์าธารณะหรอืกึง่สาธารณะแบบหยอดเหรยีญหรอืใชก้ารด์ 

2 2,741 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงัศนูยจ์า่ย 
และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้าจากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์
(solar cell) และพลงังานหมนุเวยีน และพลงังานทดแทนอื่นๆ 

8 2,369 

รา้นขายปลีกสินค้าใหม่อ่ืนๆ มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 
ไดแ้ก่ รา้นขายปลกีสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กจิกรรมของรา้นคา้ภาพเขยีนและ         
ศลิป วตัถุ ศาลพระภูม ิใหเ้ช่าพระพทุธรปู อุปกรณ์การขนสง่ การขายปลกีอาวุธและกระสนุ     
วตัถุระเบดิ ดนิปืน ยุทโธปกรณ์อื่นทีใ่ชใ้นการรบ อุปกรณ์หรอืสว่นประกอบของยุทโธปกรณ์ 

2 2,356 

ด าเนินงานอ านวยความสะดวกส าหรบัแข่งขนักีฬา 
ไดแ้ก่ การด าเนินงานเกีย่วกบัสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัการแขง่ขนักฬีาในร่มและ
กลางแจง้ (ทัง้แบบเปิดโล่ง แบบปิด หรอืมสีิง่ปกคลุม มทีีน่ัง่หรอืไม่มทีีน่ัง่) 

1 2,311 

ก่อสรา้งอาคารท่ีพกัอาศยั 
ไดแ้ก่ การก่อสรา้งอาคารทีเ่ป็นทีพ่กัอาศยัทุกประเภท บา้นเดีย่ว อาคารอยู่อาศยั          
รวมอาคารสงู การดดัแปลงหรอืการปรบัปรุงอาคารทีอ่ยู่อาศยัเดมิ การประกอบอาคาร    
เพื่อการอยู่อาศยัส าเรจ็รปูบรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง 

9 2,115 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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3,500   

2,981 

3,260 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    36 %  

ภมิูภาค   64 %  

22,468  

9,064 

16,595 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(ทุน :ล้านบาท)           
  

 กทม.    69 %  

ภมิูภาค   31 %  

3. การจดทะเบียนเลิก 

  จ านวนนิติบคุคลเลิก ไตรมาส 2/60  (จ านวน  3,500 ราย) 
       - เทยีบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  2,981  ราย)   เพิม่ขึน้  519  ราย  คดิเป็น  17%  
       - เทยีบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  3,260  ราย)   เพิม่ขึน้  240 ราย  คดิเป็น  7%  

  จ านวนทุนจดทะเบียนเลิก ไตรมาส 2/60  (จ านวน  22,468  ล้านบาท) 
       -  เทยีบกบั ไตรมาส 1/60 (มลูค่า  9,064  ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้  13,404  ลา้นบาท  คดิเป็น  148%  
       -  เทยีบกบั ไตรมาส 2/59 (มลูค่า 16,595  ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้   5,873  ลา้นบาท  คดิเป็น  35%  
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ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

2/60            

  

ไตรมาส

1/60            

  

ไตรมาส
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ไตรมาส

1/60            
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17 % 

 240 

7 % 

 13,404 

148 % 

 5,873 

35 % 



3.1 ประเภทธรุกจิท่ีมีการจดทะเบียนเลิก 

          -  ประเภทธุรกจิทีม่จี านวนเลกิสงูสุด (5 อนัดบัแรก) 
        -  ประเภทธุรกจิทีม่ทีุนจดทะเบยีนเลกิสงูสุด  (5 อนัดบัแรก) 

อนัดบัท่ี 
(ราย) 

ประเภทธรุกิจ 
จ านวน 
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

อนัดบัท่ี 
(ทุน) 

 

ขายสลากกินแบ่ง   
ไดแ้ก่ ด าเนินการเพื่อออกสลากกนิแบ่ง การขายสลากกนิแบ่งทุกประเภท                
และหวย รวมถงึหวยออนไลน์ การด าเนินงานเกีย่วกบัการรบัแทงหวยออนไลน์ 
 

406 181 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิน้ สว่น โรงพยาบาล โรงเรยีน อาคาร ส านกังาน 
ศาสนสถาน โรงแรม รา้นคา้ ศนูยก์ารคา้ ภตัตาคาร ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความ
สะดวกของสนามกฬีาในร่ม คลงัสนิคา้ อาคารจอดรถ รวมถงึทีจ่อดรถใตด้นิ 
 

299 465  
 

อสงัหาริมทรพัยข์องตนเองท่ีไมใ่ช่เพือ่พกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านกังาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารซึง่ไมใ่ชเ่ป็นทีพ่กัอาศยั
อื่นๆ รวมถงึอาคารจดังานหา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ โรงภาพยนตร ์และสิง่ปลกูสรา้ง
อเนกประสงคท์ีไ่ม่ใชเ่พือ่เป็นทีพ่กัอาศยั การจดัสรรทีด่นิโดยไม่มกีารพฒันาทีด่นิ 
 

105 2,110  
 

ภตัตาคาร/รา้นอาหาร  
เช่น รา้นอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอร ์หรอืบธู รา้นอาหารแบบบรกิารตนเอง 
รา้นอาหาร  จานด่วน รา้นอาหาร/ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอรห์รอืบธูในยานพาหนะ 

78 267 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ  
ได้แก่ การจดัการด้านการตลาด การจดัการทรพัยากร การจดัการด้าน การผลิต  
การจดัการด้านโลจสิติกส์ การจดัการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม 

71 135 

โรงแรม รีสอรท์ และห้องชุด 
ไดแ้ก่ การจดัทีพ่กัแรมแบบใหเ้ชา่เป็นรายวนัหรอืรายสปัดาหส์ าหรบัผูท้ีม่าพกัแรม     
ระยะสัน้ โดยรวมถงึหอ้งพกัแขกและหอ้งชดุทีม่กีารตกแต่งพรอ้มเขา้พกั                 
หรอืหอ้งชุดพรอ้มเครื่องครวั 

31 7,466 

บริการอินเตอรเ์น็ตแบบใช้สายและไรส้าย 
ไดแ้ก่ การบรกิารเครอืขา่ยหลกัของอนิเทอรเ์น็ต เพื่อการตดิต่อสือ่สารทางอนิเทอรเ์น็ต
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตรายหนึ่งไปยงัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตรายอื่น 

3 2,204 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงัศนูยจ์า่ย 
และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้าจากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังาน
แสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังานหมนุเวยีน และพลงังานทดแทนอื่นๆ 

38 1,101 

โฮลด้ิงท่ีลงทนุในธรุกิจการเงินเป็นหลกั 
ไดแ้ก่ บรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีด่ าเนินงานในธรุกจิการเงนิ     
เป็นหลกั 

2 1,001 

26 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

26 



4.  ขอ้มลูนิติบคุคลท่ีด าเนินกิจการอย ูท่ัว่ประเทศ  

สถานะ 
จ านวน 
(ราย) 

สดัส่วน % ทุน  
(ล้านล้านบาท) 

สดัส่วน % 

 

•   จดทะเบยีนทัง้ส้ิน 1,396,254 - 21.00 - 

•   ด าเนินกิจการ 665,618 100.0 16.21 100.0 

   -  บจ. 484,649 72.8      10.69 65.9 

   -  หจ.หสน. 179,795 27.0       0.47  2.9 

   -  บมจ.       1,174   0.2       5.05 31.2 

27 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

27  



ภาคผนวก 

หนา้ 

การจดทะเบียนนิติบคุคล 

•   จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลตัง้ใหม่ ก 

• จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพิม่ทุน ข 

• จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลลดทุน ค 

• จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลเลกิ ฆ 

• จ านวนนิตบิุคคลจดทะเบยีนจดัตัง้ และเลกิ ปี 2550 - 2560 ง 



ก

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 14,245 33,381 18,787 62,492 17,127 80,254 -1,660 -8.84 17,762 28.42 2,882 20.23 46,873 140.42
บริษทัมหาชนจ ากดั 24 15,674 15 7,630 13 13,905 -2 -13.33 6,275 82.24 -11 -45.83 -1,769 -11.29

รวมทั้งส้ิน 14,269 49,055 18,802 70,122 17,140 94,159 -1,662 -8.84 24,037 34.28 2,871 20.12 45,104 91.95

กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 5,031 15,265 5,905 32,608 5,836 53,480 -69 -1.17 20,872 64.01 805 16.00 38,215 250.34
บริษทัมหาชนจ ากดั 20 14,525 12 5,171 6 12,166 -6 -50.00 6,995 135.27 -14 -70.00 -2,359 -16.24

รวม 5,051 29,790 5,917 37,779 5,842 65,646 -75 -1.27 27,867 73.76 791 15.66 35,856 120.36

ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 9,214 18,116 12,882 29,884 11,291 26,774 -1,591 -12.35 -3,110 -10.41 2,077 22.54 8,658 47.79
บริษทัมหาชนจ ากดั 4 1,149 3 2,459 7 1,739 4 133.33 -720 -29.28 3 75.00 590 51.35

รวม 9,218 19,265 12,885 32,343 11,298 28,513 -1,587 -12.32 -3,830 -11.84 2,080 22.56 9,248 48.00

                                                                                                                                                                           

ทุนจดทะเบียน
ราย ทุนจดทะเบียน

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ไตรมาส 2  ปี 2560  (เม.ย.-ม.ิย.)
หน่วย : ลา้นบาท 

นิติบุคคล
ไตรมาส 2/59 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส  2/60 กบัไตรมาส 1/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส 2/60 กบัไตรมาส 2/59

ราย ทุนจดทะเบียน
ราย

ราย
ทุนจดทะเบียน

ไตรมาส 1/60

ราย ทุนจดทะเบียน

ไตรมาส 2/60

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลตั้งใหม่ไตรมาส 2/60  (จ านวน 17,140  ราย) 
                        - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ านวน   18,802 ราย)   ลดลง     1,662  ราย  คิดเป็น     9%   
                        - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ านวน   14,269 ราย)   เพิ่มข้ึน   2,871 ราย  คิดเป็น    20%  
     2. พื้นท่ีนิติบุคคลตั้งใหม่ 
         กรุงเทพมหานคร (จ านวน 5,842 ราย)  คิดเป็น 34%   
                        - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ านวน     5,917 ราย)   ลดลง          75  ราย  คิดเป็น     1%                                             
                        - เทียบกบัไตรมาส 2/59   (จ  านวน    5,051 ราย)   เพิ่มข้ึน      791  ราย คิดเป็น    16%  
         ภูมิภาค (จ านวน  11,298 ราย)  คิดเป็น  66%   
                       - เทียบกบัไตรมาส 1/60   (จ  านวน   12,885 ราย)   ลดลง     1,587  ราย  คิดเป็น   12%  
                       - เทียบกบัไตรมาส 2/59   (จ านวน     9,218 ราย)   เพิ่มข้ึน   2,080  ราย คิดเป็น    23%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. จ  านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ไตรมาส 2/60  (จ านวน 94,159  ลา้นบาท)  
                       - เทียบกบั ไตรมาส 1/60 (จ านวน   70,122  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน  24,037  ลา้นบาท  คิดเป็น   34%    
                       - เทียบกบั ไตรมาส 2/59 (จ านวน   49,055  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน  45,104  ลา้นบาท  คิดเป็น   92%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่  
         กรุงเทพมหานคร (จ านวน 65,646  ลา้นบาท)  คิดเป็น 70%   
                       - เทียบกบัไตรมาส 1/60 (จ านวน  37,779   ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน   27,867  ลา้นบาท  คิดเป็น   74% 
                       - เทียบกบัไตรมาส 2/59 (จ านวน  29,790   ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน   35,856  ลา้นบาท  คิดเป็น  120%  

        ภูมิภาค (จ านวน  28,513 ลา้นบาท)  คิดเป็น 30%   
                       - เทียบกบั ไตรมาส 1/60 (จ านวน  32,343  ลา้นบาท)  ลดลง       3,830  ลา้นบาท  คิดเป็น   12%          
                       - เทียบกบั ไตรมาส 2/59 (จ านวน  19,265  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน     9,248  ลา้นบาท  คิดเป็น   48% 
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ฆ

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 3,259 16,295 2,981 9,064 3,497 20,253 516 17.31 11,189 123.44 238 7.30 3,958 24.29
บริษทัมหาชนจ ากดั 1 300 0 0 3 2,215 3 0.00 2,215 0.00 2 200.00 1,915 638.33

รวมทั้งส้ิน 3,260 16,595 2,981 9,064 3,500 22,468 519 17.41 13,404 147.88 240 7.36 5,873 35.39

กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 1,232 9,681 747 2,472 1,258 13,332 511 68.41 10,860 439.32 26 2.11 3,651 37.71
บริษทัมหาชนจ ากดั 1 300 0 0 3 2,215 3 0.00 2,215 0.00 2 200.00 1,915 638.33

รวม 1,233 9,981 747 2,472 1,261 15,547 514 68.81 13,075 528.92 28 2.27 5,566 55.76

ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 2,027 6,614 2,234 6,592 2,239 6,921 5 0.22 329 4.99 212 10.46 307 4.64
บริษทัมหาชนจ ากดั 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 2,027 6,614 2,234 6,592 2,239 6,921 5 0.22 329 4.99 212 10.46 307 4.64

ทุนจดทะเบียน
ราย ทุนจดทะเบียน

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลกิ ไตรมาส 2 ปี 2560  (เม.ย.-ม.ิย.)
หน่วย : ลา้นบาท 

นิติบุคคล
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส  2/60 กบัไตรมาส 1/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส 2/60 กบัไตรมาส 2/59

ราย ทุนจดทะเบียน
ราย ทุนจดทะเบียน

ราย ทุนจดทะเบียน ราย

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก ไตรมาส 2/60  (จ านวน 3,500 ราย) 
                          - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ านวน     2,981  ราย)   เพิ่มข้ึน       519 ราย  คิดเป็น  17%   
                          - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ านวน     3,260  ราย)   เพิ่มข้ึน      240  ราย  คิดเป็น    7%  
     2. พื้นท่ีการเลิกนิติบุคคล   
         กรุงเทพมหานคร (จ านวน  1,261  ราย)  คิดเป็น 36%   
                          - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ านวน        747  ราย)   เพิ่มข้ึน      514  ราย  คิดเป็น  69%  
                          - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ านวน     1,233  ราย)   เพิ่มข้ึน        28  ราย  คิดเป็น    2%  
         ภูมิภาค (จ านวน  2,239 ราย)  คิดเป็น 64%   
                          - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ านวน     2,234  ราย)   เพิ่มข้ึน          5  ราย  คิดเป็น   0.2%  
                          - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ านวน     2,027  ราย)   เพิ่มข้ึน      212  ราย  คิดเป็น   10%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. จ  านวนทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิก ไตรมาส 2/60  (จ  านวน  22,468  ลา้นบาท)  
                      - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน    9,064  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน   13,404  ลา้นบาท  คิดเป็น  148%                             
                      - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน  16,595  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน     5,873  ลา้นบาท  คิดเป็น    35%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิก 

         กรุงเทพมหานคร (จ านวน  15,547  ลา้นบาท)  คิดเป็น 69%   
                      - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน    2,472  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน   13,075  ลา้นบาท  คิดเป็น  529% 
                      - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน    9,981  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน     5,566  ลา้นบาท  คิดเป็น    56%  

        ภูมิภาค (จ านวน   6,921 ลา้นบาท)  คิดเป็น  31%   
                      - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน    6,592  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน        329  ลา้นบาท  คิดเป็น      5% 
                      - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน    6,614  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน        307  ลา้นบาท  คิดเป็น      5%  
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ค

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 475 179,722 468 23,121 402 31,510 -66 -14.10 8,389 36.28 -73 -15.37 -148,212 -82.47
บริษทัมหาชนจ ากดั 95 19,208 11 34,315 82 47,527 71 645.45 13,212 38.50 -13 -13.68 28,319 147.43

รวมทั้งส้ิน 570 198,930 479 57,436 484 79,037 5 1.04 21,601 37.61 -86 -15.09 -119,893 -60.27
กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 166 47,099 148 16,452 128 23,724 -20 -13.51 7,272 44.20 -38 -22.89 -23,375 -49.63
บริษทัมหาชนจ ากดั 67 17,190 8 34,107 61 43,075 53 662.50 8,968 26.29 -6 -8.96 25,885 150.58

รวม 233 64,289 156 50,559 189 66,799 33 21.15 16,240 32.12 -44 -18.88 2,510 3.90
ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 309 132,623 320 6,669 274 7,786 -46 -14.38 1,117 16.75 -35 -11.33 -124,837 -94.13
บริษทัมหาชนจ ากดั 28 2,018 3 208 21 4,452 18 600.00 4,244 2,040.38 -7 -25.00 2,434 120.58

รวม 337 134,641 323 6,877 295 12,238 -28 -8.67 5,361 77.96 -42 -12.46 -122,403 -90.91

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดทุน  ไตรมาส 2  ปี 2560  (เม.ย.-ม.ิย.)
หน่วย:ลา้นบาท 

นิติบุคคล
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส  2/60 กบัไตรมาส 1/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส 2/60 กบัไตรมาส 2/59

ราย ทุนจดทะเบียน
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

ราย ทุนจดทะเบียน

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลลดทุนไตรมาส 2/60  (จ  านวน 484  ราย) 
                          - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน 479  ราย)    เพิ่มข้ึน       5  ราย  คิดเป็น   1%   
                          - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน 570 ราย)     ลดลง       86  ราย  คิดเป็น  15%  
     2. พื้นท่ีนิติบุคคลลดทุน 

           กรุงเทพมหานคร (จ านวน 189  ราย)  คิดเป็น 39%   
                          - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน 156  ราย)    เพิ่มข้ึน     33  ราย  คิดเป็น  21%  
                          - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน 233  ราย)    ลดลง       44  ราย  คิดเป็น  19%  

           ภูมิภาค (จ านวน  295 ราย)  คิดเป็น 61%   
                          - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน 323 ราย)     ลดลง       28  ราย  คิดเป็น    9%  
                          - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน 337 ราย)     ลดลง       42  ราย  คิดเป็น  12%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. จ  านวนทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดทุนไตรมาส 2/60   (จ  านวน 79,037  ลา้นบาท)  
                      - เทียบกบั ไตรมาส 1/60  (จ  านวน      57,436  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน     21,601  ลา้นบาท  คิดเป็น   38%                                           
                      - เทียบกบั ไตรมาส 2/59  (จ  านวน    198,930  ลา้นบาท)  ลดลง      119,893  ลา้นบาท  คิดเป็น   60%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดทุน  
          กรุงเทพมหานคร (จ านวน 66,799  ลา้นบาท)  คิดเป็น 85%   
                       - เทียบกบัไตรมาส 1/60 (จ านวน       50,559  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน     16,240  ลา้นบาท  คิดเป็น   32% 
                       - เทียบกบัไตรมาส 2/59 (จ  านวน       64,289  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน       2,510  ลา้นบาท  คิดเป็น     4%  
         ภูมิภาค (จ านวน 12,238  ลา้นบาท)  คิดเป็น 15%   
                       - เทียบกบัไตรมาส 1/60 (จ านวน         6,877  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน       5,361  ลา้นบาท  คิดเป็น   78% 
                       - เทียบกบัไตรมาส 2/59 (จ านวน     134,641  ลา้นบาท)  ลดลง      122,403  ลา้นบาท คิดเป็น    91%  
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ข

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 3,486 212,209 3,735 143,048 3,767 160,741 32 0.86 17,693 12.37 281 8.06 -51,468 -24.25
บริษทัมหาชนจ ากดั 95 101,350 20 90,271 104 32,499 84 420.00 -57,772 -64.00 9 9.47 -68,851 -67.93

รวมทั้งส้ิน 3,581 313,559 3,755 233,319 3,871 193,240 116 3.09 -40,079 -17.18 290 8.10 -120,319 -38.37
กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 1,521 171,687 1,525 99,416 1,522 115,409 -3 -0.20 15,993 16.09 1 0.07 -56,278 -32.78
บริษทัมหาชนจ ากดั 72 98,827 16 89,669 78 28,264 62 387.50 -61,405 -68.48 6 8.33 -70,563 -71.40

รวม 1,593 270,514 1,541 189,085 1,600 143,673 59 3.83 -45,412 -24.02 7 0.44 -126,841 -46.89
ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 1,965 40,522 2,210 43,632 2,245 45,332 35 1.58 1,700 3.90 280 14.25 4,810 11.87
บริษทัมหาชนจ ากดั 23 2,523 4 602 26 4,235 22 550.00 3,633 603.49 3 13.04 1,712 67.86

รวม 1,988 43,045 2,214 44,234 2,271 49,567 57 2.57 5,333 12.06 283 14.24 6,522 15.15

ราย ทุนจดทะเบียน
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน  ไตรมาส 2  ปี 2560  (เม.ย.-ม.ิย.)
หน่วย:ลา้นบาท 

นิติบุคคล
ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส  2/60 กบัไตรมาส 1/60 การเปลี่ยนแปลง ไตรมาส 2/60 กบัไตรมาส 2/59

ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มทุนไตรมาส 2/60  (จ  านวน 3,871  ราย) 
                        - เทียบกบัไตรมาส 1/60  (จ  านวน   3,755 ราย)  เพิ่มข้ึน   116  ราย  คิดเป็น     3%   
                        - เทียบกบัไตรมาส 2/59  (จ  านวน   3,581 ราย)  เพิ่มข้ึน   290  ราย  คิดเป็น     8%  
     2. พื้นท่ีการเพิ่มทุนนิติบุคคล  
           กรุงเทพมหานคร (จ านวน 1,600 ราย)  คิดเป็น 41%   
                       - เทียบกบัไตรมาส  1/60  (จ  านวน   1,541 ราย)  เพิ่มข้ึน     59  ราย  คิดเป็น     4%  
                       - เทียบกบัไตรมาส  2/59  (จ  านวน   1,593 ราย)  เพิ่มข้ึน      7   ราย  คิดเป็น  0.4%  
           ภูมิภาค (จ านวน 2,271  ราย)  คิดเป็น 59%   
                       - เทียบกบัไตรมาส  1/60 (จ านวน    2,214 ราย)   เพิ่มข้ึน    57  ราย  คิดเป็น    3%  
                       - เทียบกบัไตรมาส  259 (จ  านวน     1,988 ราย)   เพิ่มข้ึน  283  ราย  คิดเป็น  14%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. จ  านวนทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มไตรมาส 2/60  (จ านวน   193,240  ลา้นบาท)  
                       - เทียบกบั ไตรมาส 1/60  (จ านวน  233,319  ลา้นบาท)  ลดลง    40,079   ลา้นบาท  คิดเป็น   17%                              
                       - เทียบกบั ไตรมาส 2/59  (จ านวน  313,559  ลา้นบาท)  ลดลง  120,319   ลา้นบาท  คิดเป็น   38%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน  
          กรุงเทพมหานคร (จ านวน  143,673  ลา้นบาท)  คิดเป็น 74%   
                       - เทียบกบัไตรมาส 1/60 (จ านวน    189,085  ลา้นบาท)  ลดลง    45,412   ลา้นบาท  คิดเป็น   24% 
                       - เทียบกบัไตรมาส 2/59 (จ านวน    270,514  ลา้นบาท)  ลดลง  126,841   ลา้นบาท  คิดเป็น   47%  
         ภูมิภาค (จ านวน   49,567 ลา้นบาท)  คิดเป็น 26%   
                       - เทียบกบัไตรมาส 1/60 (จ านวน      44,234  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน    5,333  ลา้นบาท  คิดเป็น   12% 
                       - เทียบกบัไตรมาส 2/59 (จ านวน      43,045  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน    6,522  ลา้นบาท  คิดเป็น   15%  
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ง

หน่วย : ราย

   ปี  เดอืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม เฉลี่ยต่อเดอืน

2560 18,802 17,140 35,942 5,990

2559 17,523 14,269 17,195 15,301 64,288 5,357

2558 17,309 14,248 15,602 12,988 60,147 5,012

2557 15,419 14,047 16,875 13,127 59,468 4,956

2556 19,673 16,709 18,355 12,565 67,302 5,609

2555 16,265 13,791 16,677 17,112 63,845 5,320

หน่วย : ราย

  ปี  เดอืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม เฉลี่ยต่อเดอืน

2560 2,981 3,500 6,481 1,080

2559 3,574 3,260 5,001 9,103 20,938 1,745

2558 3,674 3,224 4,964 10,714 22,576 1,881

2557 2,894 2,956 4,356 8,762 18,968 1,581

2556 2,697 2,694 4,098 7,946 17,435 1,453

2555 2,787 2,790 4,138 7,221 16,936 1,411

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ปี 2555-2560

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลกิ ปี 2555-2560

  การจดทะเบียนจดัตั้งรายไตรมาสทัว่ประเทศในช่วงไตรมาส 2 / 2560 (เม.ย.-มิ.ย.)  จ านวน  17,140 ราย  
   มีจ านวนลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา 

  การจดทะเบียนเลิกรายไตรมาสทัว่ประเทศในช่วงไตรมาส 2 / 2560 (เม.ย.-มิ.ย.) จ านวน  3,500 ราย   
  มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา  

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ปี 2555 - 2560
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(NOON) 

กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

 กรกฎาคม 2560 



สารบญั 

หนา้ 

การจดทะเบียนนิติบคุคล ครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.)  

บทสรปุ  ครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.)  1 

1. การจดทะเบียนจดัตัง้ใหม ่ 4 

  1.1 ประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่ 
         -  ประเภทธุรกจิทีม่จี านวนจดัตัง้ใหมส่งูสุด (5 อนัดบัแรก) 
         -  ประเภทธุรกจิทีม่ทีุนจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสุด  (5 อนัดบัแรก) 

5 

  1.2  จงัหวดัทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสุด (5 อนัดบัแรก) และธุรกจิเด่นในจงัหวดั 6 

  1.3  ภาคทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสุด และธุรกจิเด่นในภาค 7 

  1.4  ประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสุด (5 อนัดบัแรก) ทีต่ ัง้ในกรงุเทพมหานคร 8 

  1.5  ประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหมส่งูสุด (5 อนัดบัแรก)  ทีต่ ัง้ในแต่ละภาค 9 

  1.6  ธุรกจิจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมท่ีเ่ด่นประจ าครึง่ปีแรก 2560 10 

1.6.1   ก่อสรา้งอาคารไมใ่ช่ทีพ่กัอาศยั 11 

1.6.2   รา้นขายปลกีเครือ่งประดบั 12 

1.6.3  อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองไมใ่ช่เพื่อพกัอาศยั 13 

1.6.4 ภตัตาคาร/รา้นอาหาร 14 

1.6.5   ใหค้ าปรกึษาดา้นการจดัการ 15 

1.6.6   ผลติและส่งไฟฟ้า 16 

1.6.7    ผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 17 

1.6.8    ผลติผลติภณัฑเ์คมอีื่นๆ 18 

1.6.9   ขนส่งและขนสนิคา้รวมถงึคนโดยสาร 
 

19 

2. การจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 

             2.1 จ านวนค าขอและรายการเปลีย่นแปลง 20 

             2.2  รายการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลง 21 



สารบญั (ต่อ) 

หนา้ 

             2.3  การจดทะเบยีนเพิม่ทุน 22 

                2.4  ประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ทุนสงูสุด (10 อนัดบัแรก) 23 

                2.5  การจดทะเบยีนลดทุน 24 

             2.6  ประเภทธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนลดทุนสงูสุด (10 อนัดบัแรก) 25 

 

3.  การจดทะเบียนเลิก 26 

 

ประเภทธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนเลกิ 
        -  ประเภทธุรกจิทีม่จี านวนเลกิสงูสุด (5 อนัดบัแรก) 
        -  ประเภทธุรกจิทีม่ทีุนจดทะเบยีนเลกิสงูสุด  (5 อนัดบัแรก) 

 

27 

 

 

 

4. ขอ้มลูนิติบคุคลท่ีด าเนินกจิการอย ูท่ัว่ประเทศ 28 

 

5. ภาคผนวก 29 



ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

บทสรปุ ครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 

การจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ 

การจดทะเบียนเพ่ิมทนุ 

ก่อสรา้งอาคาร

ไมใ่ชท่ี่พกัอาศัย               

  

75% 10% 7% 3% 2% 3% 
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1,984 

ราย 

957 

ราย 

856 

ราย 

792 
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1,588 

ลา้นบาท 

963 

ลา้นบาท 

130,528 

ลา้นบาท 

ใหค้ าปรึกษา

ดา้นการจดัการ               

  

อสงัหาริมทรัพย์

ของตนเองไมใ่ช่

เพื่อพกัอาศัย        

  

ภตัตาคาร/

รา้นอาหาร  

ธรุกิจประเภทอื่น

  

               กรมพฒันาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการจดทะเบยีนนิติบุคคลทัว่ประเทศในครึ่งปีแรก 
2560 (ม.ค.-ม.ิย.) ประกอบด้วย นิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  นิติบุคคลที่เพิม่ทุน นิติบุคคลที่ลดทุน และนิติบุคคลที่เลกิ
กจิการ ซึง่ได้จ าแนกขอ้มลูตามจ านวนรายและทุนของนิตบิุคคล และท าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูของครึง่ปีแรก 2560 
(ม.ค.-ม.ิย.) กบัขอ้มูลของครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) และขอ้มลูของช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาครึง่ปีแรก 2559 
(ม.ค.-ม.ิย.) รวมทัง้การจดัอนัดบัประเภทธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมแ่ละเลกิกจิการ 5 อนัดบัสงูสุด ดงันี้  

           นิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) จ านวน 35,942 ราย เมื่อเทยีบของครึ่งปีหลงั 2559 
(ก.ค.-ธ.ค.) กบัเพิม่ขึน้ 3,446 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 11 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาครึง่ปีแรก 2559    
(ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 4,150 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 13 ซึง่ส่วนมากเป็นการจดทะเบยีนในส่วนภูมภิาค           
จ านวน 24,183 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 67  
 มลูค่าทุนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ใหม่ในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน 164,281 ล้านบาท เมื่อเทยีบ
กบัครึ่งปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) เพิม่ขึ้น 54,090 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 49  และเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปี        
ทีผ่่านมาครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 37,697 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 30 โดยมปีระเภท
ธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนจดัตัง้สูงสุดคอื ธุรกจิก่อสรา้งอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศยั จ านวน 3,243 ราย หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 9 ของการจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมท่ัง้หมด 
 

 
 
            นิตบิุคคลจดเพิม่ทุนในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) จ านวน 7,626 ราย เมื่อเทยีบกบัครึง่ปีหลงั 2559 
(ก.ค.-ธ.ค.) ลดลง 1,533 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 17  และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาครึง่ปีแรก 2559  (ม.ค.-ม.ิย.) 
พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้ 436 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 6 
 มลูค่าทุนจดทะเบยีนที่เพิม่ในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน 426,559 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบั
ครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) ลดลง 59,219 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 
ครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 156,658 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27  ซึง่ส่วนใหญ่กระจายอยู่
ในกรงุเทพมหานคร จ านวน 332,758 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 78           
 ธุรกิจที่มมีูลค่าการเพิม่ทุนสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจผลติเหล็กและเหล็กกล้าขัน้มูลฐาน เพิม่ทุนทัง้สิ้น 70,674     
ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของมลูค่าทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่ทัง้หมด      

100% 

35,942 

ราย 

164,281 

ลา้นบาท 

รวมคร่ึงปีแรก

2560               

  

รา้นขายปลกี

เคร่ืองประดบั
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       นิตบิุคคลจดทะเบยีนลดทุนในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน 963 ราย เมื่อเทยีบกบัครึง่ปีหลงั 
2559 (ก.ค.-ธ.ค.) ลดลง 651 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาครึง่ปีแรก 2559 
(ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 94 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 
             มลูค่าทุนจดทะเบยีนทีล่ดทุนในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน 136,473 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั
ครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) ลดลง 51,306  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27  และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา
ครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 87,964 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ซึง่ส่วนใหญ่กระจายอยู่ใน
กรงุเทพมหานคร จ านวน 117,358 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 86 
           ธุรกจิทีม่มีลูค่าการลดทุนสูงทีสุ่ด ไดแ้ก่ ธุรกจิผลติเหลก็และเหลก็กลา้ขัน้มลูฐาน ลดทุนทัง้สิ้น 34,208 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทุนจดทะเบยีนทีล่ดทุนทัง้หมด 

 นิตบิุคคลจดทะเบยีนเลกิในครึง่ปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน 6,481 ราย เมื่อเทยีบกบัครึง่ปีหลงั 2559 
(ก.ค.-ธ.ค.)  ลดลง 7,623 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 และเทยีบกบัช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ครึ่งปีแรก 2559      
(ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 353 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 5 
 มูลค่าทุนจดทะเบยีนที่เลกิในครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน 31,532 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบั  
ครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) ลดลง 50,847 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 62 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี                 
ทีผ่่านมาครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) พบว่ามจี านวนลดลง 34,553 ล้านบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 52  โดยมปีระเภท
ธุรกจิทีม่กีารจดทะเบยีนเลกิกจิการสูงสุดคอื ธุรกจิคา้สลาก จ านวน 782  ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12 ของการจดทะเบยีน
เลกิกจิการทัง้หมด 
 
 
 
 

ก่อสรา้งอาคาร

ไมใ่ชท่ี่พกัอาศัย               

  

คา้สลาก           

  

ใหค้ าปรึกษา 

ดา้นการจดัการ 

อสงัหาริมทรัพย์

ของตนเองไมใ่ช่

เพื่อพกัอาศัย        

  

ภตัตาคาร/

รา้นอาหาร  

ธรุกิจประเภทอื่น

  

782 

ราย 

311 

ลา้นบาท 

611 

ราย 

161 

ราย 

135 

ราย 

918 

ลา้นบาท 

2,267 

ลา้นบาท 

418 

ลา้นบาท 

100% 

6,481 

ราย 

31,532 

ลา้นบาท 

รวมคร่ึงปีแรก

2560               

  

2,267 

ลา้นบาท 

125 

ราย 

4,667 

ราย 

25,351 

ลา้นบาท 

12% 9% 2% 2% 2% 73% 
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         ภาพรวมการลงทุนของประเทศ ในด้านของการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจเพิม่ขึ้นจากครึ่งปีหลงั 
2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 3,446 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 11 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาครึง่ปีแรก 
2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวนเพิม่ขึน้ 4,150 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 13 ส าหรบัมลูค่าทุนจดทะเบยีน พบว่า เพิม่ขึน้
จากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 54,090 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 49 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ทีผ่่านมาปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) มจี านวนเพิม่ขึน้ 54,090 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49 โดยมธีุรกจิก่อสรา้ง
อาคารทีไ่มใ่ช่ทีพ่กัอาศยั จดทะเบยีนสงูเป็นอนัดบัหนึ่งในครึง่ปีแรกนี้ คอื จ านวน 3,343 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 
ของการจดัตัง้ใหมท่ัง้หมด 
 

               การจดทะเบยีนเพิม่ทุนลดลงจากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 1,533 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 17 
และเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวนเพิ่มขึ้น 436 ราย คดิเป็น      
รอ้ยละ 6 ส าหรบัมูลค่าทุนจดทะเบยีนเพิม่ทุน พบว่า ลดลงจากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 59,219 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12 และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมาครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวน
ลดลง 156,685 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27 
 การจดทะเบยีนลดทุนลดลงจากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 651 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 40 
และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวนลดลง 94 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 
ส าหรบัมูลค่าทุนจดทะเบยีนเพิม่ทุน พบว่า ลดลงจากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 51,306 ล้านบาท  
คดิเป็นร้อยละ 27 และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวนลดลง 
87,964 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39 
 

               การจดทะเบยีนเลกิลดลงจากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 7,623 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 54 
และเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาครึง่ปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวนลดลง 353 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
5 ส าหรบัมลูค่าทุนจดทะเบยีนเพิม่ทุน พบว่า ลดลงจากครึง่ปีหลงั 2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จ านวน 50,847 ลา้นบาท  
คดิเป็นร้อยละ 62 และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-ม.ิย.) มจี านวนลดลง 
34,553 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52 



  จ านวนนิติบคุคลจดัตัง้ใหม่  ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  35,942 ราย)  
   -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (จ านวน  32,496 ราย)  เพิม่ขึน้  3,446  ราย   คดิเป็น  11%   

 -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (จ านวน  31,792 ราย)  เพิม่ขึน้  4,150  ราย   คดิเป็น  13%   

35,942  

32,496  

31,792 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

1. การจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    33 %  

ภมิูภาค   67 %  

164,281  

110,191 

126,584  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(ทุน : ล้านบาท)           
  

 กทม.    63 %  

ภมิูภาค   37 %  

  จ านวนทุนนิติบคุคลจดัตัง้ใหม่  ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  164,281 ล้านบาท)  
  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

4 

 3,446 

   11 % 

 4,150 

  13 % 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

 -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (จ านวน  110,191  ลา้นบาท)   เพิม่ขึน้  54,090  ลา้นบาท  คดิเป็น  49%   
 -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (จ านวน  126,584   ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้  37,697  ลา้นบาท  คดิเป็น  30%   

 54,090 

  49% 

 37,697 

  30% 



อนัดบัท่ี 
(ราย) 

ประเภทธรุกิจ 
จ านวน
ราย 

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

อนัดบัท่ี 
(ทุน) 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิ้นส่วน โรงพยาบาล โรงเรียน อาคาร 
ส านักงาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร ท่าอากาศยาน 
สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกีฬาในร่ม 

3,243 7,382 

 

รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั  
เช่น ทอง ทองค าแท่งและทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ อญัมณี อื่นๆ            
และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แทแ้ละเทยีม  

1,984 7,846 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็น    
ที่พกัอาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์                
และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

957 15,974 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบูธ ร้านอาหารแบบบริการ
ตนเอง ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ 

856 1,588 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ  
ได้แก่ การจดัการด้านการตลาด  การจดัการทรพัยากร การจดัการด้าน      
การผลิต การจดัการด้านโลจิสติกส ์การจดัการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม 

792 963 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติ        
ไปยงัศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวย         
ความสะดวกในการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้า        
จากพลงัน ้ากงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังาน
หมุนเวยีนและพลงังานทดแทนอื่น ๆ 

145 14,832 

ผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ 
ไดแ้ก่  การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการแปรรปู
ถดัไป และรวมถงึกระบวนการแปรรปูกระดาษและกระดาษแขง็ การเคลอืบ                 
และการอาบซมึกระดาษ 

10 12,793 

ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ  
เช่น เพปโทน สารอนุพนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ และสารอนุพนัธข์อง
โปรตนีซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น น ้ามนั และไขมนัทีผ่ลติดว้ยกรรมวธิ ี         
ทางเคม ีวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ หรอืเครื่องหนงั  

23 8,427 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทนการขนสง่       
และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 

747 8,077 

1.1 ประเภทธรุกิจท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ 

       -  ประเภทธุรกจิที่มจี านวนจดัตัง้ใหม่สูงสุด (5 อนัดบัแรก) 
       -  ประเภทธุรกจิที่มทีุนจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่สูงสุด  (5 อนัดบัแรก) 

5 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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1.2 จงัหวดัท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ (5 อนัดบัแรก) และธรุกจิเด่นในจงัหวดั 

  

อนัดบัท่ี 
(ราย) 

จงัหวดั  จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ  ทุน    
(ล้านบาท) 

ร้อยละ อนัดบัท่ี  
(ทุน) 

ธรุกิจเด่น 
ในแต่ละจงัหวดั 

ทุน       
(ล้านบาท) 

กรงุเทพมหานคร 11,759 33 103,425 63 ผลติและสง่ไฟฟ้า 13,993 

    ผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 12,776 

    
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเอง              
ไมใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 

12,071 

ชลบุร ี 2,423 7 4,517 3 
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเอง              
ไมใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 

557 

นนทบุร ี 1,985 6 5,438 3 
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเอง              
ไมใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 

1,941 

สมทุรปราการ 1,863 5 6,782 4 ผลติสนี ้ามนัชกัเงา 2,029 

ปทมุธานี 1,662 5 3,052 2 
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเอง              
เพือ่พกัอาศยั 

367 

เชยีงใหม ่ 1,245 3 4,198 3 กอ่สรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั  1,022 

6 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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1.3  พ้ืนท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ และธรุกจิเด่นแบ่งตามภมิูภาค 

  

อนัดบั
ท่ี 

(ราย) 

ภาค  จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ ทุน    
(ล้านบาท) 

ร้อยละ อนัดบัท่ี  
(ทุน) 

ธรุกิจเด่นในแต่ละภาค ทุน        
(ล้านบาท) 

กรงุเทพมหานคร 11,759 33 103,425 63 ผลติและสง่ไฟฟ้า 13,993 

    ผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 12,776 

    
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเอง              
ไมใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 

12,071 

กลาง 7,541 21 20,191 13 
อสงัหารมิทรพัยข์องตนเอง              
ไมใ่ชท่ีพ่กัอาศยั 

2,100 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,284 12 10,130 6 กอ่สรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั  1,698 

ตะวนัออก 3,946 11 9,991 6 โฮลดิง้ทีไ่มไ่ดล้งทุนในธุรกจิการเงนิ  1,403 

ใต ้ 3,616 10 10,382 6 รา้นขายปลกีเครือ่งประดบั 2,043 

เหนือ 3,594 10 8,333 5 กอ่สรา้งอาคารทีไ่มใ่ชท่ีพ่กัอาศยั  1,645 

ตะวนัตก 1,102 3 1,829 1 รา้นขายปลกีเครือ่งประดบั 368 

7 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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1.4 ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ (5 อนัดบัแรก) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

  

ท่ี  ประเภทธรุกิจ  
จ านวน  

เขต 
ราย ทุน (ล้านบาท) 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิ้นส่วน โรงพยาบาล โรงเรียน 
อาคาร ส านักงาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร   
ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกฬีาในร่ม  

476 1,249 เขตคลองสามวา 
(44 ราย) 

 

รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั  
เช่น ทอง ทองค าแท่งและทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ อญัมณี อื่นๆ            
และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แทแ้ละเทยีม  

274 1,138 เขตบางรกั  
(46 ราย) 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่
เป็นที่พกัอาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์                
และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

285 12,071 เขตบางรกั 
(27 ราย) 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบูธ ร้านอาหาร       
แบบบริการตนเอง ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ 
เคาน์เตอร์ 

340 644 เขตวฒันา  
(52 ราย) 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ  
ได้แก่ การจดัการด้านการตลาด  การจดัการทรพัยากร การจดัการ      
ด้านการผลติ การจดัการด้านโลจิสติกส ์การจดัการด้านการพฒันา
อุตสาหกรรม 

397 508 เขตวฒันา  
(32 ราย) 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติ    
ไปยงัศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวย    
ความสะดวก ในการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้า
จากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังาน
หมุนเวยีน และพลงังานทดแทนอื่น ๆ 

82 13,993 เขตบางกะปิ 
(13 ราย) 

ผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ 
ไดแ้ก่  การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการแปรรปู
ถดัไป และรวมถงึกระบวนการแปรรปูกระดาษและกระดาษแขง็ การเคลอืบ    
และการอาบซมึกระดาษ 

4 12,776 เขตบางกะปิ 
(2 ราย) 

ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ  
เช่น เพปโทน สารอนุพนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ และสารอนุพนัธ ์  
ของโปรตนีซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น น ้ามนั และไขมนัทีผ่ลติดว้ยกรรม    
วธิทีางเคม ีวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ หรอืเครื่องหนงั  

9 8,187 เขตจตุจกัร 
(3 ราย) 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
ไดแ้ก่ การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทน       
การขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 

166 7,392 เขตลาดกระบงั,    
เขตประเวศ  
(เขตละ 13 ราย) 

8 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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1.5 ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่สงูสดุ (5 อนัดบัแรก) ท่ีตัง้ในแต่ละภมิูภาค 

  

ท่ี  ประเภทธรุกิจ  
จ านวน  

ภาค/จงัหวดั 
ราย ทุน (ล้านบาท) 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิ้นส่วน โรงพยาบาล โรงเรียน 
อาคาร ส านักงาน ศาสนสถาน โรงแรม ร้านค้า ศูนย์การค้า ภัตตาคาร   
ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกฬีาในร่ม  

820 1,698 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นครราชสมีา (127 ราย) 

 

รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั  
เช่น ทอง ทองค าแท่งและทองรปูพรรณ หนิมคี่า นาก เงนิ อญัมณี อื่นๆ            
และเครื่องเพชรพลอย ทัง้แทแ้ละเทยีม  

417 1,221 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ขอนแก่น (62 ราย) 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่
เป็นที่พกัอาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์                
และสิง่ปลูกสร้างอเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

316 788 ภาคตะวนัออก 
ชลบุร ี(292 ราย) 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร  
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ เคาน์เตอร์ หรือบูธ ร้านอาหารแบบ
บริการตนเอง ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ 
เคาน์เตอร์ 

174 373 ภาคใต ้
ภูเกต็ (76 ราย) 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ  
ได้แก่ การจดัการด้านการตลาด การจดัการทรพัยากร การจดัการ       
ด้านการผลติ การจดัการด้านโลจิสติกส ์การจดัการด้านการพฒันา
อุตสาหกรรม 

181 158 ภาคกลาง 
นนทบุร ี(60 ราย) 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติ    
ไปยงัศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวย    
ความสะดวก ในการผลติพลงังานไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้า
จากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังานแสงอาทติย ์(solar cell) และ      
พลงังานหมนุเวยีน และพลงังานทดแทนอื่น ๆ 

26 96 ภาคกลาง 
นนทบุร ี, สมุทรปราการ 
(จงัหวดัละ 8 ราย) 

ผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ 
ไดแ้ก่  การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการแปรรปู
ถดัไป และรวมถงึกระบวนการแปรรปูกระดาษและกระดาษแขง็ การเคลอืบ    
และการอาบซมึกระดาษ 

4 15 ภาคกลาง 
สมุทรสาคร (2 ราย) 

ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ  
เช่น เพปโทน สารอนุพนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอื่น ๆ และสารอนุพนัธ ์  
ของโปรตนีซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น น ้ามนั และไขมนัทีผ่ลติดว้ยกรรม     
วธิทีางเคม ีวสัดุทีใ่ชใ้นการตกแต่งส าเรจ็สิง่ทอ หรอืเครื่องหนงั  

7 220 ภาคกลาง 
สมุทรปราการ (3 ราย) 
 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงตนโดยสาร 
ไดแ้ก่ การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทน        
การขนสง่ และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 

234 287 ภาคกลาง 
สมุทรปราการ (94 ราย) 
 

9 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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1.6   ธรุกจิจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่ท่ีเด่นประจ าครึง่ปีแรก 2560 

1.6.1   ก่อสรา้งอาคารไมใ่ช่ทีพ่กัอาศยั 

1.6.2   รา้นขายปลกีเครือ่งประดบั 

1.6.3  อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองไมใ่ช่เพื่อพกัอาศยั 

1.6.4 ภตัตาคาร/รา้นอาหาร 

1.6.5   ใหค้ าปรกึษาดา้นการจดัการ 

1.6.6   ผลติและส่งไฟฟ้า 

1.6.7    ผลติกระดาษและกระดาษแขง็ 

1.6.8    ผลติผลติภณัฑเ์คมอีื่นๆ 

1.6.9   ขนส่งและขนสนิคา้รวมถงึคนโดยสาร 

10 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  3,243 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (3,304  ราย)  
        ลดลง  61  ราย คดิเป็น  2% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (3,611  ราย)   
        ลดลง  368  ราย คดิเป็น 10%   

�   ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม ่ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  7,382  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบ ครึง่ปีหลงั 59 (7,127  ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้ 255 ลา้นบาท คดิเป็น 4%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (5,368 ลา้นบาท)   
         ลดลง 2,014  ลา้นบาท คดิเป็น 38%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (820 ราย)  คดิเป็น 25% 
        ไดแ้ก่  นครราชสมีา (127 ราย) 
     -  ภาคกลาง (613 ราย)  คดิเป็น 19% 
        ไดแ้ก่  ปทุมธานี (161 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทุน 
     -  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (1,698 ลา้นบาท)  คดิเป็น 23%    
        ไดแ้ก่  สรุนิทร ์(494 ลา้นบาท)        
     -  ภาคเหนือ  (1,645  ลา้นบาท) คดิเป็น 22%   
        ไดแ้ก่  เชยีงใหม ่(1,022  ลา้นบาท)      

 1.6.1 กอ่สรา้งอาคารไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

3,243   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    15 %

  ภมิูภาค   85 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

7,382   

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    17 %

  ภมิูภาค  83 %

  

3,304  

3,611   

7,127  

5,368  

11 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง เหนือ  กทม. ตะวนัออก  ใต้  ตะวนัตก  

กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ  ใต้  ตะวนัตก ตะวนัออก  

820 ราย

(25%) 

613 ราย 

(19%) 

515 ราย 

(16%) 

476 ราย

(15%) 

339 ราย 

(11%) 

327 ราย 

(10%) 

153 ราย 

(4%) 

กทม.  

1,698 ลา้นบาท 

(23%) 

1,645 ลา้นบาท 

(22%) 

1,250 ลา้นบาท 

(17%) 

จ านวน 3,243 ราย 

1,039 ลา้นบาท  

(14%) 

1,052 ลา้นบาท 

(14%) 

509 ลา้นบาท 

(7%) 

189 ลา้นบาท 

(3%) 

ทุนจดทะเบียน 7,382 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

อนัดบั  

 61 

  2 % 

 368 

   10 % 

255 

  4 % 

2,014 

   38 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  1,984 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (2,246  ราย)  
        ลดลง  246  ราย คดิเป็น 12% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (55  ราย)   
         เพิม่ขึน้  1,929  ราย คดิเป็น  3,507%   

   ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  7,846 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (8,004  ลา้นบาท)   
        ลดลง  158  ลา้นบาท คดิเป็น  2%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (285  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  7,561  ลา้นบาท คดิเป็น 2,653%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (417 ราย)  คดิเป็น 21% 
        ไดแ้ก่  ขอนแก่น (62 ราย) 
     -  ภาคใต ้(401 ราย)  คดิเป็น 20% 
        ไดแ้ก่  สงขลา (81 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  ภาคใต ้(2,043 ลา้นบาท)  คดิเป็น 26%    
        ไดแ้ก่  สงขลา (658  ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง  (1,384  ลา้นบาท) คดิเป็น 18%   
        ไดแ้ก่ สมุทรปราการ (426  ลา้นบาท)      

 1.6.2 รา้นขายปลีกเครือ่งประดบั 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

1,984   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    14 %

  ภมิูภาค   86 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

7,846   

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    14 %

  ภมิูภาค   86 %

  

2,246  

55   

   8,004 

 285  

12 

1,929 

  3,507 % 

ตะวนัออก กทม. ใต้ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  

กลาง  ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ  ใต้  ตะวนัตก  ตะวนัออก  

417ราย 

(21%) 

401 ราย 

(20%) 

346 ราย 

(17%) 

274 ราย 

(14%) 

255 ราย 

(13%) 

197 ราย 

(10%) 

94 ราย 

(5%) 

กทม.  

2,043 ลา้นบาท 

(26%) 

1,384 ลา้นบาท 

(18%) 

1,221 ลา้นบาท 

(16%) 

จ านวน 1,984 ราย  

1,175 ลา้นบาท  

(15%) 

1,139 ลา้นบาท 

(14%) 

516 ลา้นบาท 

(6%) 

368 ลา้นบาท 

(5%) 

ทุนจดทะเบียน 7,846 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

อนัดบั  

7,561 

 2,653 % 

  246 

 12% 

  158 

   2% 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  957 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (930 ราย)  
         เพิม่ขึน้  27 ราย คดิเป็น  3% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (863 ราย)   
         เพิม่ขึน้  94  ราย คดิเป็น  11%   

�   ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
      (มูลค่า  15,974 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (8,610  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  7,364  ลา้นบาท คดิเป็น  86%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (5,039  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  10,935  ลา้นบาท คดิเป็น  217%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคตะวนัออก  (136 ราย)  คดิเป็น 33% 
        ไดแ้ก่  ชลบุร ี(292 ราย) 
     -  กทม. (285 ราย)  คดิเป็น 30% 
        ไดแ้ก่  เขตบางรกั (27  ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (12,071 ลา้นบาท)  คดิเป็น 75%    
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา  (6,598  ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง  (2,100  ลา้นบาท) คดิเป็น 13%   
        ไดแ้ก่  นนทบุร ี(1,941  ลา้นบาท)      

 1.6.3 อสงัหารมิทรพัยข์องตนเองไม่ใช่เพ่ือพกัอาศยั 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

957 

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    30 %

  ภมิูภาค   70 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

15,974  

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    75 %

  ภมิูภาค   25 %

  

930 

863  

8,610  

5,039  

13 

 94 

  11% 

 27 

  3 % 

กทม. กลาง ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้  ตะวนัตก  
316 ราย 

(33%) 

285 ราย 

(30%) 

126 ราย 

(13%) 

77 ราย 

(8%) 

71 ราย 

(8%) 

51 ราย 

(5%) 

31 ราย 

(3%) 

12,071 ลา้นบาท 

(75%) 

2,100 ลา้นบาท 

(13%) 

788 ลา้นบาท 

(5%) 

จ านวน  957 ราย 

611 ลา้นบาท  

(4%) 

167 ลา้นบาท 

(1%) 

160 ลา้นบาท 

(1%) 

77 ลา้นบาท 

(1%) 

ทุนจดทะเบียน 15,974 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

กทม. กลาง ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้  ตะวนัตก  

อนัดบั  

 7,364 

  86 % 

10,935 

 217% 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  856 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (777  ราย)  
        เพิม่ขึน้  79  ราย คดิเป็น 10% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (760  ราย)   
         เพิม่ขึน้ 96 ราย คดิเป็น 13%   

�  ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  1,588 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (1,447 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  141  ลา้นบาท คดิเป็น 10%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (1,499 ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  89  ลา้นบาท คดิเป็น 6%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม. (340 ราย)  คดิเป็น 40% 
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา (52 ราย) 
     -  ภาคใต ้(147 ราย)  คดิเป็น 20% 
        ไดแ้ก่  ภูเกต็ (76 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (644 ลา้นบาท)  คดิเป็น 41%    
        ไดแ้ก่  เขตปทุมวนั (90 ลา้นบาท)        
     -  ภาคใต ้ (373 ลา้นบาท) คดิเป็น 23%   
        ไดแ้ก่  ภูเกต็ (151 ลา้นบาท)      

 1.6.4 ภตัตาคาร/รา้นอาหาร 
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

856   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    40 %

  ภมิูภาค   60 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

1,588   

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    41 %

  ภมิูภาค  59 %

  

777  

760 

1,447 

1,499  

14 

 96 

  13 % 

 141 

  10 % 

กทม. กลาง ใต้ ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  
340 ราย 

(40%) 

174 ราย 

(20%) 

104 ราย 

(12%) 

89 ราย 

(10%) 

77 ราย 

(9%) 

48 ราย 

(6%) 

24 ราย 

(3%) 

644 ลา้นบาท 

(41%) 

373 ลา้นบาท 

(23%) 

222 ลา้นบาท 

(14%) 

จ านวน 856 ราย 

125 ลา้นบาท  

(8%) 

121 ลา้นบาท 

(8%) 

65 ลา้นบาท 

(4%) 

38 ลา้นบาท 

(2%) 

ทุนจดทะเบียน 1,588 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

กทม. กลาง ใต้ ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  

อนัดบั  

 89 

   6% 

 79 

  10 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  792 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (803  ราย)  
         ลดลง  11  ราย คดิเป็น  1% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (848  ราย)   
         ลดลง  56  ลา้นบาท คดิเป็น  6%  

�  ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  963 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (2,105  ลา้นบาท)   
         ลดลง  1,142  ลา้นบาท คดิเป็น  54%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (1,221  ลา้นบาท)   
         ลดลง  258  ลา้นบาท คดิเป็น  21%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม. (397 ราย)  คดิเป็น  50% 
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา (32 ราย) 
     -  ภาคกลาง (181  ราย)  คดิเป็น  22% 
        ไดแ้ก่ นนทบุร ี(60 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (508 ลา้นบาท)  คดิเป็น  37%    
        ไดแ้ก่  เขตวฒันา (55 ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง  (158  ลา้นบาท)  คดิเป็น  16%   
        ไดแ้ก่  นนทบุร ี(58 ลา้นบาท)      

 1.6.5  ใหค้ าปรกึษาดา้นการจดัการ 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

792  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    50 %

  ภมิูภาค   50 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

963   

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    53 %

  ภมิูภาค   47 %

  

803  

848 

2,105  

1,221   

15 

 258 

  21 % 

กทม. ใต้ ตะวนัออก กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  
397 ราย 

(50%) 

181 ราย 

(23%) 

61 ราย 

(8%) 

52 ราย 

(6%) 

48 ราย 

(6%) 

46 ราย 

(6%) 

7 ราย 

(1%) 

508 ลา้นบาท 

(53%) 

158 ลา้นบาท 

(16%) 

106 ลา้นบาท 

(11%) 

จ านวน 792 ราย 

69 ลา้นบาท  

(7%) 

58 ลา้นบาท 

(6%) 

57 ลา้นบาท 

(6%) 

7 ลา้นบาท 

(1%) 

ทุนจดทะเบียน 963  ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

 1,142 

  54 % 

กทม. ใต้ ตะวนัออก กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  

อนัดบั  

 11 

  1 % 

 56 

  6 % 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน 145 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (205 ราย)  
        ลดลง  60  ราย คดิเป็น  29% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (206  ราย)   
        ลดลง  61  ราย คดิเป็น 30%   

�   ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  14,832 ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (1,490  ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  13,342  ลา้นบาท คดิเป็น  896%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (20,515  ลา้นบาท)   
        ลดลง  5,683  ลา้นบาท คดิเป็น  28%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม.  (82 ราย)  คดิเป็น  56% 
        ไดแ้ก่  เขตบางกะปิ (13 ราย) 
     -  ภาคกลาง (26 ราย)  คดิเป็น  18% 
        ไดแ้ก่  นนทบุร ี, ปทุมธานี (จงัหวดัละ 8 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (13,993 ลา้นบาท)  คดิเป็น 94.34%    
        ไดแ้ก่  เขตปทุมวนั  (10,666  ลา้นบาท)        
     -  ภาคใต ้ (696 ลา้นบาท) คดิเป็น 4.70%   
        ไดแ้ก่  สรุาษฏรธ์านี (682 ลา้นบาท)      

 1.6.6 ผลิตและสง่ไฟฟ้า      
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เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

145   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.      56 %

  ภมิูภาค   44 %  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

14,832 

(ทุน : ล้านบาท)         

 กทม.    94.34 % 

ภมิูภาค   5.66 % 

205  

206  

1,490  

20,515  

16 

 13,342 

  896 % 

จ านวน 145 ราย 

ทุนจดทะเบียน 14,832 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

 60 

  29 % 

 61 

  30 % 

 5,683 

  28 % 

กทม. ใต้ ตะวนัออก กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  
82 ราย 

(56%) 

26 ราย 

(18%) 

9 ราย 

(6%) 

9 ราย 

(6%) 

8 ราย 

(6%) 

8 ราย 

(6%) 

3 ราย 

(2%) 

13,993 ลา้นบาท 

(94.34%) 

696 ลา้นบาท 

(4.70%) 

96 ลา้นบาท 

(0.65%) 

18 ลา้นบาท  

(0.12%) 

14 ลา้นบาท 

(0.09%) 

12 ลา้นบาท 

(0.08%) 

3 ลา้นบาท 

(0.02%) 

อนัดบั  

กทม. ใต้ ตะวนัออก กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  10  ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (5  ราย)  
         เพิม่ขึน้  5  ราย คดิเป็น  100% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (1  ราย)   
         เพิม่ขึน้  9  ราย คดิเป็น  100%   

�  ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  12,793  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (5 ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  12,788  ลา้นบาท คดิเป็น 225,760%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (5  ลา้นบาท)   
        เพิม่ขึน้  12,788  ลา้นบาท คดิเป็น 225,760%  

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม. (4 ราย)  คดิเป็น 40% 
        ไดแ้ก่  เขตบางกะปิ (2 ราย) 
     -  ภาคกลาง (4 ราย)  คดิเป็น 40% 
        ไดแ้ก่  สมุทรสาคร  (2 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (12,776 ลา้นบาท)  คดิเป็น  99.87%    
        ไดแ้ก่  เขตบางซื่อ (11,270  ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (15 ลา้นบาท) คดิเป็น 0.12%   
        ไดแ้ก่  สมุทรสาคร (11  ลา้นบาท)      

 1.6.7 ผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

10   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    40 %

  ภมิูภาค   60 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

12,793  

(ทุน : ล้านบาท)         

5  

1  

5  

5 

17 

 12,788 

กทม. กลาง ตะวนัออก 
4 ราย 

(40%) 

4 ราย 

(40%) 

1 ราย 

(10%) 

1 ราย 

(10%) 

12,776 ลา้นบาท 

(99.87%) 

15 ลา้นบาท 

(0.11%) 

1 ลา้นบาท 

(0.01%) 

จ านวน 10 ราย 

1 ลา้นบาท  

(0.01%) 

ทุนจดทะเบียน 12,793 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

   กทม.    99.87 % 

ภมิูภาค   0.13 % 

กทม. ตะวนัออก กลาง 

อนัดบั  

 5 

  100% 

 9 

    900 % 

    225,760 % 

 12,788 

    225,760 % 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน  23  ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (27  ราย)  
         ลดลง  4  ราย คดิเป็น  15% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (30  ราย)   
         ลดลง  7 ราย คดิเป็น  23%   

�  ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  8,427  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (2,558  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  5,870  ลา้นบาท คดิเป็น 229%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (10,452  ลา้นบาท)   
         ลดลง 2,025  ลา้นบาท คดิเป็น 19%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  กทม. (9 ราย)  คดิเป็น  39% 
        ไดแ้ก่  เขตจตุจกัร (3 ราย) 
     -  ภาคกลาง (7 ราย)  คดิเป็น  30% 
        ไดแ้ก่  สมุทรปราการ  (3 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (8,187 ลา้นบาท)  คดิเป็น  97.14%    
        ไดแ้ก่  เขตจตุจกัร  (8,033  ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (220 ลา้นบาท) คดิเป็น 2.61%   
        ไดแ้ก่ พระนครศรอียุธยา  (215  ลา้นบาท)      

 1.6.8 ผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ  

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

23   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    39 %

  ภมิูภาค   61 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

8,427  

(ทุน : ล้านบาท)         

27  

30  

2,558  

10,452 

18 

 5,870 

    229 % 

จ านวน 23 ราย 

ทุนจดทะเบียน 8,427 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

   กทม.    97.14 % 

ภมิูภาค   2.86 % 

 4 

  15 % 

 7 

  23 % 

 2,025 

   19% 

กทม. ใต้ กลาง ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

9 ราย 

(39%) 

7 ราย 

(30%) 

4 ราย 

(17%) 

2 ราย 

(9%) 

1 ราย 

(5%) 

8,187 ลา้นบาท 

(97.14%) 

220 ลา้นบาท 

(2.61%) 

10 ลา้นบาท 

(0.12%) 

9 ลา้นบาท  

(0.11%) 

1 ลา้นบาท 

(0.02%) 

อนัดบั  

กทม. ใต้ กลาง ตะวนัออก ตะวนัออกเฉียงเหนือ 



จ านวนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 

  จ านวนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่  ครึง่ปีแรก 60 
     (จ านวน 747 ราย)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (520  ราย)  
         เพิม่ขึน้ 227  ราย คดิเป็น 44% 
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (543  ราย)   
         เพิม่ขึน้ 204  ราย คดิเป็น 36%   

�  ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจดัตัง้ใหม่ ครึง่ปีแรก 60 
     (มูลค่า  8,077  ล้านบาท)  
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (661  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้  7,416  ลา้นบาท คดิเป็น 1,121%   
     -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (999  ลา้นบาท)   
         เพิม่ขึน้ 7,078  ลา้นบาท คดิเป็น 708%   

  พืน้ท่ีการจดัตัง้นิติบุคคลใหม่   
     -  ภาคกลาง (234 ราย)  คดิเป็น 31% 
        ไดแ้ก่  สมุทรปราการ (94 ราย) 
     -  กทม. (166 ราย)  คดิเป็น 22% 
        ไดแ้ก่  เขตลาดกระบงั  (13 ราย) 

�  พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีการลงทนุ 
     -  กทม. (7,392 ลา้นบาท)  คดิเป็น  91%    
        ไดแ้ก่  เขตจตุจกัร (7,064  ลา้นบาท)        
     -  ภาคกลาง (287 ลา้นบาท) คดิเป็น 4%   
        ไดแ้ก่ สมุทรปราการ  (118  ลา้นบาท)      

 1.6.9 ขนสง่และขนถ่ายคนโดยสาร  

11 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

747   

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    22 %

  ภมิูภาค   78 %

  

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

8,077  

(ทุน : ล้านบาท)         

520  

543  

661  

999 
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 7,416 

    1,121 % 

จ านวน 747 ราย 

ทุนจดทะเบียน 8,077 ล้านบาท 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

   กทม.    92 % 

ภมิูภาค   8 % 

 227 

  44 % 

 204 

  36% 

 7,078 

  708 % 

กทม. ใต้ ตะวนัออก กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  
234 ราย 

(31%) 

166 ราย 

(22%) 

134 ราย 

(18%) 

80 ราย 

(11%) 

60 ราย 

(8%) 

49 ราย 

(7%) 

24 ราย 

(3%) 

7,392 ลา้นบาท 

(91%) 

287 ลา้นบาท 

(4%) 

141 ลา้นบาท 

(2%) 

103 ลา้นบาท  

(1%) 

78 ลา้นบาท 

(1%) 

51 ลา้นบาท 

(0.7%) 

25 ลา้นบาท 

(0.3%) 

อนัดบั  

กทม. ใต้ ตะวนัออก กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ตะวนัตก  



76,205  

81,195  

74,279 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ค าขอ)           
  

 กทม.    45 %  

ภมิูภาค   55 %  

153,035   

160,807 

145,864  

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : รายการ)           
  

 กทม.    44 %  

ภมิูภาค   56 %  

จ านวนค าขอการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงครึ่งปีแรก 60  (จ านวน 76,205 ค าขอ)  
         -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (จ านวน  81,195  ค าขอ)  ลดลง  4,990  ค าขอ  คดิเป็น  6%   
         -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (จ านวน  74,279  ค าขอ)  เพิม่ขึน้ 1,926  ค าขอ  คดิเป็น  3%   

จ านวนรายการการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  153,035  รายการ)  
         -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (จ านวน  160,807  รายการ)   ลดลง   7,772  รายการ  คดิเป็น 5%  
         -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (จ านวน  145,864  รายการ)   เพิม่ขึน้  7,171 รายการ  คดิเป็น  5%   

2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

      
2.1 จ านวนค าขอและรายการเปลี่ยนแปลง 

20 

 1,926 

   3 % 

 7,171 

  5 % 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59           

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

 4,990 

  6 % 

 7,772 

  5 % 



2.2  รายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

อนัดบัท่ี รายการท่ีเปล่ียนแปลง รายการ ร้อยละ 

กรรมการ/ผูเ้ป็นหุน้สว่น 62,783 41 

ส านกังานแหง่ใหญ่/สาขา 26,879 17 

เพิม่ทุน 22,264 15 

อ านาจกรรมการ/หุน้สว่นผูจ้ดัการ 14,777 10 

วตัถุประสงค ์ 10,702 7 

ชื่อนิตบิุคคล/ตราประทบั 10,605 7 

ลดทุน 2,650 2 

รายการอื่น 2,375 1 

รวมทัง้ส้ิน 153,035 100 

20 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

21 



7,626  

9,159   

7,190   

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    41 %  

ภมิูภาค   59 %  

426,559  

485,778  

583,217  

 59,219 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

 กทม.    78 %  

ภมิูภาค   22 %  

2.3 การจดทะเบียนเพ่ิมทนุ  

  จ านวนนิติบคุคลเพ่ิมทุน ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  7,626 ราย) 
        - เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (จ านวน  9,159  ราย)   ลดลง  1,533  ราย  คดิเป็น  17%   
        - เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (จ านวน  7,190  ราย)  เพิม่ขึน้   436  ราย  คดิเป็น   6%  

   จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิม ครึ่งปีแรก 60 (จ านวน  426,559  ล้านบาท) 
          - เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59 (จ านวน  485,778  ลา้นบาท)  ลดลง      59,219  ลา้นบาท   คดิเป็น  12%  
          - เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59 (จ านวน  583,217  ลา้นบาท)  เพิม่ขึน้  156,658  ลา้นบาท   คดิเป็น  27%  

  เขตพื้นท่ีท่ีมีการลงทุน 
        - กทม.     (มลูค่า  332,758  ลา้นบาท)   คดิเป็น  78%    
        - ภมูภิาค  (มลูค่า   93,801   ลา้นบาท)   คดิเป็น  22% 

(ทุน :ล้านบาท)           
  

22 

 436 

6 % 

  12 % 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

 156,658 

 27 % 

 1,533 

  17 % 



2.4 ประเภทธรุกิจท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทนุสงูสดุ (10 อนัดบัแรก) 
  

อันดับที่ 
(ทุนที่เพิ่ม) 

ประเภทธุรกิจ 
จ านวน 
(ราย) 

ทุนที่เพิ่ม 
(ล้านบาท) 

ผลิตเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มูลฐานขัน้ต้น 
ไดแ้ก่ การปฏบิตักิารเกีย่วกบัการถลุงเหลก็ดว้ยเตาแบบพ่นลม เตาหลอมเหลก็กลา้           
โรงรดี และโรงแต่งส าเรจ็ การผลติเหลก็ถลุงและเหลก็สปิเกลเป็นแท่งถลุงกอ้นเหลีย่ม          
หรอืรปูแบบขัน้มลูฐานอื่นๆ  

7 70,674 

โฮลด้ิงท่ีไม่ได้ลงทุนในธรุกิจการเงิน 
ไดแ้ก่ กจิกรรมของบรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีไ่มไ่ด้
ด าเนินงาน ในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั 
 

47 45,440 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกั
อาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้าง
อเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  
 

273 40,592 

โรงแรม และรีสอรท์ 
ไดแ้ก่ การจดัทีพ่กัแรมแบบใหเ้ชา่เป็นรายวนัหรอืรายสปัดาหส์าหรบัผูท้ีม่าพกัแรม 
ระยะสัน้โดย รวมถงึหอ้งพกัแขกและหอ้งชดุทีม่กีารตกแต่งพรอ้มเขา้พกัหรอืหอ้งชดุ
พรอ้มเครื่องครวั   โดยมหีรอืไมม่แีมบ่า้นใหบ้รกิารกต็ามและอาจรวมถงึการให ้   
บรกิารอื่นๆ 

136 20,280 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า  
ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงั
ศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกใน   
การผลติพลงังานไฟฟ้า  

115 131,126 

การขายยานยนตใ์หม่ชนิดรถยนตส่์วนบุคคล 
ไดแ้ก่ การขายยานยนตใ์หมช่นิดรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลและรถขนาดเลก็ทีค่ลา้ยกนั      
ไม่ว่าจะขายโดยวธิใีดกต็าม รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล รถเพื่อการพาณิชยป์ระเภทรถตู ้    
รถกระบะ 1 ตนั รวมถงึรถยนตน์ัง่ทีม่กีระบะ และรถยนตน์ัง่กึง่บรรทุก รถทีว่ิง่        
นอกถนนปกต ิ

56 12,056 

กิจกรรมโรงพยาบาล 
เช่น โรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลหรอื
ศนูยบ์รกิารสขุภาพทีไ่ม่หวงัผลก าไร โรงพยาบาลทีเ่ป็นโรงเรยีนแพทย ์โรงพยาบาล
กองทพั  โรงพยาบาลในเรอืนจ า 

23 11,910 

เช่าอสงัหาริมทรพัยข์องตนเองท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั  
เช่น โรงงาน อาคารส านกังาน ตลาดและอาคารเกบ็ของ อาคารซึง่ไม่ใชท่ีพ่กัอาศยั 
รวมถงึอาคาร จดังาน หา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ โรงภาพยนตร ์ 

77 9,916 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองเพื่อพกัอาศยั   
เช่น บา้นพรอ้มทีด่นิ อาคารทีพ่กัอาศยัพรอ้มทีด่นิและอาคารหอ้งชดุ เช่น
คอนโดมเินียม รวมถงึบา้นเคลื่อนที ่การจดัสรรทีด่นิโดยไม่ไดพ้ฒันาทีด่นิ  

90 8,283 

โฮลด้ิงท่ีลงทนุในธรุกิจการเงิน เป็นหลกั 
บรษิทัโฮลดิง้ทีค่รอบครองสนิทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มทีด่ าเนินงานในธุรกจิการเงนิ     
เป็นหลกั 

32 7,976 

22 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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963   

1,614 

1,057 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    36 %  

ภมิูภาค   64 %  

 51,306 

136,473   

187,779 
  27 % 

224,437 
 87,964 

  39 % 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(ทุน :ล้านบาท)           
  

 กทม.   86 %  

ภมิูภาค  14 %  

2.5  การจดทะเบียนลดทนุ  

  จ านวนนิติบคุคลลดทุน ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  963 ราย) 
        - เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (จ านวน  1,614  ราย)  ลดลง  651  ราย  คดิเป็น  40%   
        - เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (จ านวน  1,057  ราย)  ลดลง    94  ราย  คดิเป็น    9%  

  จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีลด ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  136,473  ล้านบาท)  
         - เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (มลูค่า 187,779  ลา้นบาท)  ลดลง  51,306  ลา้นบาท คดิเป็น  27%  
         - เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (มลูค่า 224,437  ลา้นบาท)  ลดลง  87,964  ลา้นบาท คดิเป็น  39%  

  เขตพื้นท่ีท่ีมีการลงทุน 
        - กทม.     (มลูค่า 117,358   ลา้นบาท)   คดิเป็น  86%    
        - ภมูภิาค  (มลูค่า   19,115   ลา้นบาท)   คดิเป็น  14% 
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ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

  651 

  40 % 

  94 

  9 % 



2.6  ประเภทธรุกจิท่ีจดทะเบียนลดทนุสงูสดุ (10 อนัดบัแรก) 

  

อนัดับที ่
(ทุนทีล่ด) 

ประเภทธุรกจิ 
จ านวน 
(ราย) 

ทุนทีล่ด 
(ล้านบาท) 

ผลิตเหลก็และเหลก็กล้าขัน้มูลฐานขัน้ต้น 
ไดแ้ก่ การปฏบิตักิารเกีย่วกบัการถลุงเหลก็ดว้ยเตาแบบพ่นลม เตาหลอมเหลก็กลา้           
โรงรดี และโรงแต่งส าเรจ็ การผลติเหลก็ถลุงและเหลก็สปิเกลเป็นแท่งถลุงกอ้นเหลีย่ม          
หรอืรปูแบบขัน้มลูฐานอื่นๆ  

5 34,208 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิน้ สว่น โรงพยาบาล โรงเรยีน อาคาร    
ส านกังาน ศาสนสถาน โรงแรม รา้นคา้ ศนูยก์ารคา้ ภตัตาคาร ท่าอากาศยาน            
สิง่อ านวยความสะดวกของสนามกฬีาในร่ม คลงัสนิคา้ อาคารจอดรถ รวมถงึ               
ทีจ่อดรถใตด้นิ 

137 29,403 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกั
อาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้าง
อเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั 
 

45 11,541 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า  
ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงั
ศนูยจ์่าย และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกใน       
การผลติพลงังานไฟฟ้า  

12 7,400 

ขายส่งดอกไม้ต้นไม้และเมลด็พนัธุพ์ชื 
ไดแ้ก่ การขายสง่ดอกไมแ้ละตน้ไม ้เช่น กลว้ยไม ้ดอกบวั ลลีาวด ีตะโกดดั การขายสง่
เมลด็พนัธุพ์ชืทีใ่ชส้ าหรบัเพาะปลกู (ยกเวน้ พชืน ้ามนั) รวมถงึเมลด็พนัธุด์อกไม ้ 

2 5,581 

ผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ 
ไดแ้ก่  การผลติกระดาษและกระดาษแขง็ เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการแปรรปูถดัไป             
และรวมถงึกระบวนการแปรรปูกระดาษและกระดาษแขง็ การเคลอืบและการอาบซมึ
กระดาษ 

3 3,500 

ขายปลีกสินค้าอ่ืนๆ  
เช่น กจิกรรมการขายปลกีในหา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายสนิคา้ทัว่ไป รวมทัง้เสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย 
เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องใชใ้นบา้น เครื่องมอืทีท่ าจากโลหะ เครื่องส าอาง เครื่องประดบั 

3 3,479 

กิจกรรมงานวิศวกรรม 
ไดแ้ก่ กจิกรรมงานเขยีนแบบ งานวางโครงการ งานตรวจอาคาร งานก่อสรา้ง           
งานส ารวจและท าแผนทีแ่ละอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนั การควบคุมเครื่องจกัร และ          
กระบวนการอุตสาหกรรม 

3 3,266 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร 
ไดแ้ก่ การด าเนินการเกีย่วกบัการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้ หรอืตวัแทนการขนสง่        
และขนถ่ายสนิคา้ รวมถงึคนโดยสารทีไ่ม่ระบุเสน้ทาง 

16 3,148 

กิจกรรมโทรคมนาคมไร้สายอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ การบรกิารสือ่สญัญาณเครอืขา่ยพืน้ฐานโทรคมนาคมแบบใชส้ายเพื่อใหบ้รกิาร
หรอืการเชื่อมโยงเครอืขา่ยส าหรบัผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมอืน่ ๆ การบรกิารโทรศพัท์
พืน้ฐาน โทรศพัทส์าธารณะหรอืกึง่สาธารณะแบบหยอดเหรยีญหรอืใชก้ารด์ 

2 2,741 

24 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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6,481   

14,104 

6,834  
 353 

 5% 

ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(จ านวน : ราย)           
  

 กทม.    31 %  

ภมิูภาค   69 %  

31,532  

82,379 

66,085 

เพ่ิมข้ึน           

  

ลดลง           

  

(ทุน :ล้านบาท)           
  

 กทม.    57 %  

ภมิูภาค   43 %  

3. การจดทะเบียนเลิก 

  จ านวนนิติบคุคลเลิก ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  6,481 ราย) 
       - เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59  (จ านวน  14,104  ราย)   ลดลง   7,623  ราย  คดิเป็น  54%  
       - เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59  (จ านวน    6,834  ราย)   ลดลง     353  ราย  คดิเป็น    5%  

  จ านวนทุนจดทะเบียนเลิก ครึ่งปีแรก 60  (จ านวน  31,532  ล้านบาท) 
       -  เทยีบกบั ครึง่ปีหลงั 59   (มลูค่า  82,379  ลา้นบาท)  ลดลง  50,847  ลา้นบาท  คดิเป็น  62%  
       -  เทยีบกบั ครึง่ปีแรก 59   (มลูค่า  66,085  ลา้นบาท)  ลดลง  34,553  ลา้นบาท  คดิเป็น   52%  
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 34,553 

   52% 

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

60            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

ครึง่ปีแรก 

59            

  

ครึง่ปีหลงั 

59            

  

 7,623 

 54% 

 50,847 

   62% 



3.1 ประเภทธรุกจิท่ีมีการจดทะเบียนเลิก 

          -  ประเภทธุรกจิทีม่จี านวนเลกิสงูสุด (5 อนัดบัแรก) 
        -  ประเภทธุรกจิทีม่ทีุนจดทะเบยีนเลกิสงูสุด  (5 อนัดบัแรก) 

อนัดบัท่ี 
(ราย) 

ประเภทธรุกิจ 
จ านวน 
(ราย) 

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท) 

อนัดบัท่ี 
(ทุน) 

 

ขายสลากกินแบ่ง   
ด าเนินการเพื่อออกสลากกนิแบ่ง การขายสลากกนิแบ่งทุกประเภทและหวย รวมถงึหวย
ออนไลน์ การด าเนินงานเกีย่วกบัการรบัแทงหวยออนไลน์ 
 

782 311 

 

ก่อสรา้งอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 
 เช่น โรงงาน โรงซ่อม โรงงานประกอบชิน้ สว่น โรงพยาบาล โรงเรยีน อาคาร ส านกังาน 
ศาสนสถาน โรงแรม รา้นคา้ ศนูยก์ารคา้ ภตัตาคาร ท่าอากาศยาน สิง่อ านวยความ
สะดวกของสนามกฬีาในร่ม คลงัสนิคา้ อาคารจอดรถ รวมถงึทีจ่อดรถใตด้นิ 
 

611 918 

 

อสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกั
อาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้าง
อเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั 
 

161 2,267 

ภตัตาคาร/รา้นอาหาร  
เช่น รา้นอาหาร ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอร ์หรอืบธู รา้นอาหารแบบบรกิารตนเอง 
รา้นอาหาร  จานด่วน รา้นอาหาร/ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอรห์รอืบธูในยานพาหนะ 

135 418 

ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ  
ได้แก่ การจดัการด้านการตลาด  การจดัการทรพัยากร การจดัการด้าน             
การผลิต การจดัการด้านโลจิสติกส ์การจดัการด้านการพฒันาอุตสาหกรรม 

125 228 

โรงแรม รีสอรท์ และห้องชุด 
ไดแ้ก่ การจดัทีพ่กัแรมแบบใหเ้ชา่เป็นรายวนัหรอืรายสปัดาหส์ าหรบัผูท้ีม่าพกัแรม     
ระยะสัน้ โดยรวมถงึหอ้งพกัแขกและหอ้งชดุทีม่กีารตกแต่งพรอ้มเขา้พกั                 
หรอืหอ้งชุดพรอ้มเครื่องครวั 

64 7,751 

บริการอินเตอรเ์น็ตแบบใช้สายและไรส้าย 
ไดแ้ก่ การบรกิารเครอืขา่ยหลกัของอนิเทอรเ์น็ต เพื่อการตดิต่อสือ่สารทางอนิเทอรเ์น็ต
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตรายหนึ่งไปยงัผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตรายอื่น 

8 2,207 

เช่าและด าเนินเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย์ของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อพกัอาศยั   
เช่น โรงงาน อาคาร ส านักงาน ตลาด อาคารเกบ็ของ และอาคารไม่ใช่เป็นที่พกั
อาศยั อาคารจดังานห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ และสิง่ปลูกสร้าง
อเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั  

53 1,433 

ผลิตและการส่งไฟฟ้า 
ไดแ้ก่ การผลติกระแสไฟฟ้าจ านวนมาก การสง่กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลติไปยงัศนูยจ์า่ย 
และสง่ไปยงัผูใ้ชป้ลายทาง ซึง่รวมถงึการสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกในการผลติพลงังาน
ไฟฟ้า รวมทัง้ความรอ้น นิวเคลยีร ์ไฟฟ้าจากพลงัน ้า กงัหนัก๊าซ ดเีซล พลงังาน
แสงอาทติย ์(solar cell) และพลงังานหมนุเวยีน และพลงังานทดแทนอื่นๆ 

65 1,172 

26 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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4.  ขอ้มลูนิติบคุคลท่ีด าเนินกิจการอย ูท่ัว่ประเทศ  

สถานะ 
จ านวน 
(ราย) 

สดัส่วน % ทุน  
(ล้านล้านบาท) 

สดัส่วน % 

 

•   จดทะเบยีนทัง้ส้ิน 1,396,254 - 21.00 - 

•   ด าเนินกิจการ 665,618 100.0 16.21 100.0 

   -  บจ. 484,649 72.8      10.69 65.9 

   -  หจ.หสน. 179,795 27.0       0.47  2.9 

   -  บมจ.       1,174   0.2       5.05 31.2 

27 ข้อมูลการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

28  



ภาคผนวก 

หนา้ 

การจดทะเบียนนิติบคุคล 

•   จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลตัง้ใหม่ ก 

• จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพิม่ทุน ข 

• จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลลดทุน ค 

• จ านวนและทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลเลกิ ฆ 

• จ านวนนิตบิุคคลจดทะเบยีนจดัตัง้ และเลกิ ปี 2550 - 2560 ง 



ก

การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60กบัคร่ึงปีหลงั 59 การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีแรก 59  
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 31,758 88,496 32,481 96,987 35,914 142,746 3,433 10.57 45,759 47.18 4,156 13.09 54,250 61.30
บริษทัมหาชนจ ากดั 34 38,088 15 13,204 28 21,535 13 86.67 8,331 63.09 -6 -17.65 -16,553 -43.46

รวมทั้งส้ิน 31,792 126,584 32,496 110,191 35,942 164,281 3,446 10.60 54,090 49.09 4,150 13.05 37,697 29.78
กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 11,098 36,351 10,652 40,031 11,741 86,088 1,089 10.22 46,057 115.05 643 5.79 49,737 136.82
บริษทัมหาชนจ ากดั 26 25,649 6 10,575 18 17,337 12 200.00 6,762 63.94 -8 -30.77 -8,312 -32.41

รวม 11,124 62,000 10,658 50,606 11,759 103,425 1,101 10.33 52,819 104.37 635 5.71 41,425 66.81
ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 20,660 52,145 21,829 56,956 24,173 56,658 2,344 10.74 -298 -0.52 3,513 17.00 4,513 8.65
บริษทัมหาชนจ ากดั 8 12,439 9 2,629 10 4,198 1 11.11 1,569 59.68 2 25.00 -8,241 -66.25

รวม 20,668 64,584 21,838 59,585 24,183 60,856 2,345 10.74 1,271 2.13 3,515 17.01 -3,728 -5.77

             

                 จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ คร่ึงปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.)
หน่วย:ลา้นบาท 

นิติบุคคล
คร่ึงปีแรก 59 คร่ึงปีหลงั 59 คร่ึงปีแรก 60

ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลตั้งใหม่คร่ึงปีแรก 60 (ม.ค.-มิ.ย.)    (จ  านวน 35,942 ราย)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน 32,496 ราย)  เพิ่มข้ึน     3,446  ราย  คิดเป็น  11%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ  านวน 31,792 ราย)  เพิ่มข้ึน     4,150  ราย  คิดเป็น  13%  
     2. พื้นท่ีการตั้งนิติบุคคลตั้งใหม่  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน  11,759  ราย)  คิดเป็น 33%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน 10,658 ราย)  เพิ่มข้ึน     1,101  ราย  คิดเป็น 10%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ  านวน 11,124 ราย)  เพิ่มข้ึน        635  ราย  คิดเป็น    6%  
         - ภูมิภาค (จ านวน 24,183 ราย)  คิดเป็น 67%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ  านวน 21,838  ราย)  เพิ่มข้ึน     2,345  ราย  คิดเป็น  11%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ  านวน 20,668  ราย) เพิ่มข้ึน     3,515  ราย  คิดเป็น  17%  

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลตั้งใหม่คร่ึงปีแรก 60 (ม.ค.-มิ.ย.)    (จ  านวน 164,281  ราย)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน   110,191  ราย)  เพิ่มข้ึน     54,900 ราย  คิดเป็น   49%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน   126,584  ราย)  เพิ่มข้ึน     37,697 ราย  คิดเป็น   30%  
     2. พื้นท่ีการตั้งนิติบุคคลตั้งใหม่  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน 103,425 ราย)  คิดเป็น 63%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน     50,606 ราย)  เพิ่มข้ึน     52,819 ราย  คิดเป็น  104%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ  านวน     62,000 ราย)  เพิ่มข้ึน     41,425 ราย  คิดเป็น   67%  
         - ภูมิภาค (จ านวน  60,856  ราย)  คิดเป็  37%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน     59,585 ราย)   เพิ่มข้ึน       1,271 ราย  คิดเป็น     2%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน     64,584 ราย)   ลดลง          3,728 ราย  คิดเป็น  6%  
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ข

การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีหลงั 59 การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีแรก 59  
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 7,074 460,771 9,092 388,386 7,502 303,789 -1,590 -17.49 -84,597 -21.78 428 6.05 -156,982 -34.07
บริษทัมหาชนจ ากดั 116 122,446 67 97,392 124 122,770 57 85.07 25,378 26.06 8 6.90 324 0.26

รวมทั้งส้ิน 7,190 583,217 9,159 485,778 7,626 426,559 -1,533 -16.74 -59,219 -12.19 436 6.06 -156,658 -26.86
กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 3,032 251,409 3,974 261,084 3,047 214,825 -927 -23.33 -46,259 -17.72 15 0.49 -36,584 -14.55
บริษทัมหาชนจ ากดั 89 119,338 56 95,251 94 117,933 38 67.86 22,682 23.81 5 5.62 -1,405 -1.18

รวม 3,121 370,747 4,030 356,335 3,141 332,758 -889 -22.06 -23,577 -6.62 20 0.64 -37,989 -10.25
ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 4,042 209,362 5,118 127,302 4,455 88,964 -663 -12.95 -38,338 -30.12 413 10.22 -120,398 -57.51
บริษทัมหาชนจ ากดั 27 3,108 11 2,141 30 4,837 19 172.73 2,696 125.92 3 11.11 1,729 55.63

รวม 4,069 212,470 5,129 129,443 4,485 93,801 -644 -12.56 -35,642 -27.53 416 10.22 -118,669 -55.85

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน คร่ึงปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.)
หน่วย : ลา้นบาท 

นิติบุคคล
คร่ึงปีแรก 59 คร่ึงปีหลงั 59 คร่ึงปีแรก 60

ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลเพิ่มทุนคร่ึงปีแรก 60 (ม.ค.-มิ.ย.)    (จ านวน 7,626  ราย)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน    9,159  ราย)   ลดลง    1,533  ราย  คิดเป็น  17%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน    7,190  ราย)   เพิ่มข้ึน     436  ราย  คิดเป็น    6%  
     2. พื้นท่ีการเพิ่มทุนนิติบุคคล  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน  3,141  ราย)  คิดเป็น 41%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน    4,030  ราย)   ลดลง      889  ราย  คิดเป็น  22%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน    3,121  ราย)   เพิ่มข้ึน      20 ราย   คิดเป็น    1%  
         - ภูมิภาค (จ านวน 4,069  ราย)  คิดเป็น 57%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน    5,129  ราย)  ลดลง        644  ราย  คิดเป็น  13%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน    4,069  ราย)  เพิ่มข้ึน      416  ราย  คิดเป็น  10%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุนคร่ึงปีแรก 60 (ม.ค.-มิ.ย.)    (จ  านวน  426,559  ลา้นบาท)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน    485,778  ลา้นบาท)  ลดลง   59,219  ลา้นบาท   คิดเป็น  12% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ านวน    583,217  ลา้นบาท)  ลดลง  156,658  ลา้นบาท  คิดเป็น   27%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มทุน  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน 332,758  ลา้นบาท)  คิดเป็น 78%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน    356,335  ลา้นบาท)  ลดลง   23,577  ลา้นบาท   คิดเป็น   7% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ  านวน    370,747  ลา้นบาท)  ลดลง   37,989  ลา้นบาท   คิดเป็น  10%  
          - ภูมิภาค (จ านวน 93,801  ลา้นบาท)  คิดเป็น  22%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ  านวน    129,443  ลา้นบาท)  ลดลง    35,642   ลา้นบาท  คิดเป็น  28% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59   (จ  านวน    212,470  ลา้นบาท)  ลดลง  118,669  ลา้นบาท  คิดเป็น  56%  
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ค

การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีหลงั 59 การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีแรก 59  
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 955 198,288 1,576 170,336 870 54,631 -706 -44.80 -115,705 -67.93 -85 -8.90 -143,657 -72.45
บริษทัมหาชนจ ากดั 102 26,149 38 17,443 93 81,842 55 144.74 64,399 369.20 -9 -8.82 55,693 212.98

รวมทั้งส้ิน 1,057 224,437 1,614 187,779 963 136,473 -651 -40.33 -51,306 -27.32 -94 -8.89 -87,964 -39.19
กรุงเทพมหานคร

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 327 55,880 614 58,741 276 40,176 -338 -55.05 -18,565 -31.60 -51 -15.60 -15,704 -28.10
บริษทัมหาชนจ ากดั 72 24,120 28 13,677 69 77,182 41 146.43 63,505 464.32 -3 -4.17 53,062 219.99

รวม 399 80,000 642 72,418 345 117,358 -297 -46.26 44,940 62.06 -54 -13.53 37,358 46.70
ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 628 142,408 962 111,595 594 14,455 -368 -38.25 -97,140 -87.05 -34 -5.41 -127,953 -89.85
บริษทัมหาชนจ ากดั 30 2,029 10 3,766 24 4,660 14 140.00 894 23.74 -6 -20.00 2,631 129.67

รวม 658 144,437 972 115,361 618 19,115 -354 -36.42 -96,246 -83.43 -40 -6.08 -125,322 -86.77

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดทุน คร่ึงปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.)
หน่วย:ลา้นบาท 

นิติบุคคล
คร่ึงปีแรก 59 คร่ึงปีหลงั 59 คร่ึงปีแรก 60

ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลลดทุนคร่ึงปีแรก 60  (ม.ค.-มิ.ย.)   (จ านวน 963 ราย)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ านวน  1,614 ราย)  ลดลง    651  ราย  คิดเป็น  40%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน 1,057 ราย)  ลดลง      94  ราย  คิดเป็น     9%  
     2. พื้นท่ีการลดทุนนิติบุคคล  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน 345    ราย)  คิดเป็น 36%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ านวน     642ราย)  ลดลง    2 97  ราย  คิดเป็น  46%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน    399ราย)  ลดลง       54  ราย  คิดเป็น  14%  
         - ภูมิภาค (จ านวน  618 ราย)  คิดเป็น 62%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59  (จ านวน    972 ราย)  ลดลง    354  ราย  คิดเป็น  36%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ านวน    658 ราย)  ลดลง      40  ราย  คิดเป็น    6%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดทุนคร่ึงปีแรก 60  (ม.ค.-มิ.ย.) (จ  านวน 136,473  ลา้นบาท)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน  187,779  ลา้นบาท)   ลดลง    51,306  ลา้นบาท   คิดเป็น   27% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก  59   (จ  านวน  224,437  ลา้นบาท)  ลดลง     87,964  ลา้นบาท   คิดเป็น  39%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลลดทุน  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน 117,358  ลา้นบาท)  คิดเป็น 86%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน    72,418  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน   44,940   ลา้นบาท   คิดเป็น  62% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก  59   (จ  านวน    80,000  ลา้นบาท)  เพิ่มข้ึน  37,358   ลา้นบาท   คิดเป็น  47%  
         - ภูมิภาค (จ านวน  19,115  ลา้นบาท)  คิดเป็น 14%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59   (จ  านวน   115,361  ลา้นบาท)  ลดลง    96,246   ลา้นบาท   คิดเป็น  83% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  ( จ  านวน   144,437  ลา้นบาท)  ลดลง  125,322   ลา้นบาท   คิดเป็น   87%  
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ฆ

การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีหลงั 59 การเปลี่ยนแปลงคร่ึงปีแรก 60 กบัคร่ึงปีแรก 59  
ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / % ผลต่าง ร้อยละ / %
ทั่วประเทศ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 6,831 58,753 14,104 82,379 6,478 29,317 -7,626 -54.07 -53,062 -64.41 -353 -5.17 -29,436 -50.10
บริษทัมหาชนจ ากดั 3 7,332 0 0 3 2,215 3 0.00 2,215 0.00 0 0.00 -5,117 0.00

รวมทั้งส้ิน 6,834 66,085 14,104 82,379 6,481 31,532 -7,623 -54.05 -50,847 -61.72 -353 -5.17 -34,553 -52.29
กรุงเทพมหานคร ฃ

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 2,487 22,267 5,366 43,880 2,005 15,804 -3,361 -62.64 -28,076 -63.98 -482 -19.38 -6,463 -29.03
บริษทัมหาชนจ ากดั 3 7,332 0 0 3 2,215 3 0.00 2,215 0.00 0 0.00 -5,117 -69.79

รวม 2,490 29,599 5,366 43,880 2,008 18,019 -3,358 -62.58 -25,861 -58.94 -482 -19.36 -11,580 -39.12
ภูมิภาค

บริษทั/หา้งหุ้นส่วน 4,344 36,486 8,738 38,499 4,473 13,513 -4,265 -48.81 -24,986 -64.90 129 2.97 -22,973 -62.96
บริษทัมหาชนจ ากดั 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวม 4,344 36,486 8,738 38,499 4,473 13,513 -4,265 -48.81 -24,986 -64.90 129 2.97 -22,973 -62.96

                          จ านวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลกิ คร่ึงปีแรก 2560 (ม.ค.-ม.ิย.)
หน่วย:ลา้นบาท 

นิติบุคคล
คร่ึงปีแรก 59 คร่ึงปีหลงั 59 คร่ึงปีแรก 60

ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน ราย ทุนจดทะเบียน

แยกตามจ านวนราย  
     1. จ  านวนนิติบุคคลเลิกคร่ึงปีแรก 60  (ม.ค-มิ.ย.)  (จ  านวน 6,481ราย)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ านวน   14,104  ราย)  ลดลง    7,623  ราย คิดเป็น 54% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59 (จ านวน     6,834 ราย)   ลดลง       353  ราย คิดเป็น    5%       
     2. พื้นท่ีนิติบุคคลเลิก  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน 2,008 ราย)  คิดเป็น 31%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ  านวน     5,366 ราย)   ลดลง   3,358  ราย  คิดเป็น  63%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59 (จ  านวน      2,490 ราย)  ลดลง      482  ราย  คิดเป็น  19%  
         - ภูมิภาค (จ านวน 4,473  ราย)  คิดเป็น  69%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ านวน     8,736 ราย)   ลดลง   4,265  ราย  คิดเป็น  49%  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ  านวน    4,344 ราย)   เพิ่มข้ึน    129  ราย  คิดเป็น    3%  

แยกตามทุนจดทะเบียน  
     1. ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกคร่ึงปีแรก 60(ม.ค.-มิ.ย.)  (จ  านวน 31,532 ลา้นบาท)  
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ  านวน    82,379  ลา้นบาท)  ลดลง    50,847  ลา้นบาท  คิดเป็น  62% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59  (จ  านวน   66,085  ลา้นบาท)  ลดลง     34,553  ลา้นบาท  คิดเป็น  52%  
     2. พื้นท่ีทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเลิก  
         - กรุงเทพมหานคร (จ านวน 18,019  ลา้นบาท)  คิดเป็น 57%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ  านวน    43,880  ลา้นบาท)  ลดลง     25,861  ลา้นบาท  คิดเป็น 59% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59 (จ านวน    29,599  ลา้นบาท)  ลดลง     11,580  ลา้นบาท  คิดเป็น 39%  
         - ภูมิภาค (จ านวน 13,513 ลา้นบาท)  คิดเป็น 43%   
                       - เทียบกบัคร่ึงปีหลงั 59 (จ านวน    38,499  ลา้นบาท) ลดลง      24,986  ลา้นบาท  คิดเป็น  65% 
                       - เทียบกบัคร่ึงปีแรก 59 (จ  านวน     36,486  ลา้นบาท) ลดลง     22,973  ลา้นบาท  คิดเป็น  63%  
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ง

หน่วย : ราย

ปี    เดอืน คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง รวม เฉลี่ยต่อเดอืน

2,560 35,942 35,942 5,990

2,559 31,792 32,496 64,288 5,357

2,558 31,557 28,590 60,147 5,012

2,557 29,466 30,002 59,468 4,956

2,556 36,382 30,920 67,302 5,609

2,555 30,056 33,789 63,845 5,320

รวม 195,195 155,797 350,992 32,245

หน่วย : ราย

ปี    เดอืน คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลัง รวม เฉลี่ยต่อเดอืน

2,560 6,481 6,481 1,080

2,559 6,834 14,104 20,938 3,490

2,558 6,898 15,678 22,576 1,881

2,557 5,850 13,118 18,968 1,581

2,556 5,391 12,044 17,435 1,453

2,555 5,577 11,359 16,936 1,411

รวม 37,031 66,303 103,334 10,896

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ปี 2555 - 2560

จ านวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลกิ ปี 2555 - 2560

การจดทะเบียนจดัตั้งในช่วงคร่ึงปีแรก 2560 ( ม.ค.-มิ.ย.)  จ  านวน  35,942  ราย  มีจ านวน
เพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี  2559 

การจดทะเบียนเลิกในช่วงคร่ึงปีแรก 2560 ( ม.ค.-มิ.ย.)  จ  านวน 6,481 ราย  มีจ านวน
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี  2559 

จ านวนนิตบุิคคลจดทะเบียนเลกิ ปี 2555 - 2560 

จ านวนนิตบุิคคลจดทะเบียนจดัตั้ง ปี 2555 - 2560 
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