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การจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีแรก 2564 มียอดจดทะเบียนจัดตั้ง จ ำนวน 41,022 รำย เพ่ิมขึ้น 
23.05% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน (ม.ค. - มิ.ย. 63) และเพ่ิมขึ้น 36.73% จำกครึ่งปีหลัง 2563 
(ก.ค. - ธ.ค. 63) นอกจำกนี้มูลค่ำกำรจดทะเบียนในครึ่งปีแรก 2564 มีมูลค่ำ 133,208.18 ล้ำนบำท 
เพ่ิมข้ึน 27.38%  จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน   (ม.ค. - มิ.ย.63) และเพ่ิมข้ึน 1.92% จำกครึ่งปีหลัง 
2563 (ก.ค. - ธ.ค. 63) กำรจดทะเบียนจัดตั้งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดเล็ก(S) คิดเป็น 99.70% โดย
ประเภทธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรทั่วไป รองลงมำ 
คือ  ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ตำมด้วย   ธุรกิจขนส่งและขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคนโดยสำร ซึ่งจังหวัดที่มี
กำรจัดตั้งธุรกิจสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี และชลบุรี

หำกพิจำรณำการเลิกธุรกิจในครึ่งปีแรก 2564 มีจ ำนวน 4,930 รำย ลดลง 20.83% จำก
ช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน (ม.ค. - มิ.ย. 63) และลดลง 66.45% จำกครึ่งปีหลัง 2563 (ก.ค. - ธ.ค. 63) 
นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2654 มีมูลค่ำ 30,458.90 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 
15.59% จำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน (ม.ค. - มิ.ย. 63) และลดลง 53.51% จำกครึ่งปีหลัง 2563 
(ก.ค. - ธ.ค. 63) โดยประเภทธุรกิจที่มีจ ำนวนจดทะเบียนเลิก3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้ำง
อำคำรทั่วไป รองลงมำ คือ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ตำมด้วยธุรกิจภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

ธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจ ำนวน 803,794 รำย มีทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น19,591,862.67 ล้ำนบำทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดเล็ก (S) ถึง 94.85% โดยประเภท
ธุรกิจด ำเนินกิจกำรอยู่จ ำนวนสูงสุด  3 อันดับ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรทั่วไป ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
และธุรกิจภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร ซึ่งจังหวัดที่มีธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่สูงสุด  3 จังหวัดแรก ได้แก่ 
กรุงเทพมหำนคร ชลบุรี และนนทบุรี

บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

สรุปการจดทะเบียนธุรกิจครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.)
และแนวโน้มการจดทะเบียนครึ่งปีหลัง 2564 (ก.ค.-ธ.ค.)

กำรเพ่ิมขึ้นของกำรจัดตั้งธุรกิจเมื่อเทียบกับปี 2563 อำจมีผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ส่งผลให้ธุรกิจ     
บำงประเภทมีกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด เช่น ธุรกิจสร้ำงแม่ข่ำยเติบโต 28 เท่ำ และธุรกิจปลูกพืช
ประเภทเครื่องเทศ เครื่องหอม ยำรักษำโรค และพืชทำงเภสัชภัณฑ์เติบโต 10 เท่ำ อีกทั้งกำรเพ่ิมขึ้น
ของกำรจัดตั้งธุรกิจของวิสำหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล เนื่องจำกนโยบำยกำรผลักดันให้วิสำหกิจชุมชน
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของภำครัฐอีกด้วย 

ทั้งนี้ จำกกำรพัฒนำโมเดลเพ่ือวิเครำะห์แนวโน้มกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจในครึ่งปีหลัง 
2564 โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์กำรถดถอยบนสมมติฐำนแนวโน้มกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจ                   
มีควำมสัมพันธ์กับข้อมูลกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจย้อนหลัง 1 เดือน และไตรมำส จึงคำดกำรณ์ได้
ว่ำ กำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2564  จะอยู่ระหว่ำง 16,000–27,000 รำย และกำรจดทะเบียน
เลิกธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2564 จะอยู่ระหว่ำง 4,000 – 8,000 รำย



Business Analysis Report

บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

1.การจัดตั้งธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

กำรจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีแรก 2564 (ม.ค. - มิ.ย. 64) มียอดจดทะเบียนจัดตั้ง จ ำนวน 41,022 รำย โดยจ ำนวน              
กำรจดทะเบียนจัดตั้งเพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน (ม.ค. - มิ.ย. 63) จ ำนวน 7,685 รำย คิดเป็น 23.05% และเพิ่มขึ้น
จำกครึ่งปีหลัง 2563 (ก.ค. - ธ.ค. 63) จ ำนวน 11,019 รำย คิดเป็น 36.73% นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรจดทะเบียนในครึ่งปีแรก 2564 
มีมูลค่ำ 133,208.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน (ม.ค. - มิ.ย.63) จ ำนวน 28,634.07 ล้ำนบำท คิดเป็น 
27.38% และเพิ่มขึ้นจำกครึ่งปีหลัง 2563 (ก.ค. - ธ.ค. 63) จ ำนวน 2,503.57 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.92% ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของ
กำรจัดตั้งธุรกิจเมื่อเทียบกับปี 2563 อำจมีผลมำจำกปัจจัยหนุนด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรขยำยตัวของตัวเลขกำรส่งออกจำก
เศรษฐกิจโลกท่ีฟื้นตัว และมำตรกำรกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ เป็นต้น  และมีกำรเพิ่มขึ้นของกำรจัดตั้งธุรกิจของวิสำหกิจ
ชุมชนเป็นนิติบุคคล เนื่องจำกนโยบำยภำครัฐที่ช่วยส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นในกำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่มี
ศักยภำพสู่กำรเป็นผู้ประกอบกิจกำร SMEs 

ส ำหรับขนำดธุรกิจที่มีกำรจดทะเบียนจัดตั้ง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S) มีจ ำนวนถึง 40,898 รำย คิดเป็น 99.70%
ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 67,109.66  ล้ำนบำท คิดเป็น 50.38% ของมูลค่ำทุนจัดตั้งธุรกิจ รองลงมำ 
คือ ธุรกิจขนาดกลาง (M) มีจ ำนวน 92 รำย คิดเป็น 0.22% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ มีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 13,022.88      
ล้ำนบำท  คิดเป็น 9.78% ของมูลทุนจัดตั้งธุรกิจ ตำมด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีจ ำนวน 32 รำย คิดเป็น 0.08% ของจ ำนวน
จัดตั้งธุรกิจ มีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 53,075.64 ล้ำนบำท คิดเป็น 39.84% ของมูลค่ำทุนจัดตั้งธุรกิจ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำธุรกิจ
ขนำดใหญ่ (L) จะมีจ ำนวนกำรจัดตั้งธุรกิจน้อยที่สุด แต่มีมูลค่ำทุนกำรจดทะเบียนเกือบ 40% ของมูลค่ำทุนจัดตั้งธุรกิจทั้งหมด

หน่วย : ราย
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บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

1.การจัดตั้งธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ

หำกพิจำรณำกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในครึ่งปีแรก 2564 (ม.ค - มิ.ย. 64) พบว่ำ ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มค้าส่ง/ค้าปลีก
มีจ ำนวน 19,668 รำย คิดเป็น 47.95% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 82,297.70 ล้ำนบำท  คิดเป็น 
61.78% ของมูลค่ำทุนจัดตั้ง รองลงมำ คือ กลุ่มผลิต มีจ ำนวน 14,544 รำย คิดเป็น 35.45% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมี
มูลค่ำทุนจดทะเบียน 25,303.04 ล้ำนบำท คิดเป็น 19.00% ของมูลค่ำทุนจัดตั้ง ตำมด้วยกลุ่มบริการ มีจ ำนวน 6,810 รำย 
คิดเป็น 16.60% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 25,607.44 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 19.22% ของมูลค่ำ   
ทุนจัดตั้ง

ส ำหรับประเภทธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป มีจ ำนวน 3,539 รำย     
(คิดเป็น 8.63%) รองลงมำ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีจ ำนวน 1,844 รำย (คิดเป็น 4.50%) ตำมด้วยธุรกิจขนส่งและขนถ่าย
สินค้า รวมถึงคนโดยสาร มีจ ำนวน 1,132 รำย (คิดเป็น 2.76%)

ในส่วนของธุรกิจที่มีมูลค่ำกำรจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ มีมูลค่ำทุนจด
ทะเบียน 16,024.65 ล้ำนบำท (คิดเป็น 12.03%) รองลงมำ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 14,510.44 ล้ำน
บำท     (คิดเป็น 10.89%) ตำมด้วยธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ มีมูลค่ำทุนจดทะเบียน 7,567.22 ล้ำนบำท (คิดเป็น 5.68%)

ประเภทธุรกิจ

บริการ ผลิตค้าส่ง/ปลีก
6,810 ราย 19,668 ราย 14,544 ราย
16.60% 47.95% 35.45%

25,607.44 ลบ. 82,297.70 ลบ. 25,303.04 ลบ.
19.22% 61.78% 19.00%

ประเภทธุรกิจ จ านวน (ราย) %

1.ก่อสร้างอาคารทั่วไป 3,539 8.63
2.อสังหาริมทรัพย์ 1,844 4.50
3.ขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 1,132 2.76
4.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,037 2.53
5.ขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 921 2.25
6.ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 719 1.75
7.ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต 682 1.66
8.ปลูกข้าวจ้าว 596 1.45
9.กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 557 1.36
10.ขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตร
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

505 1.23

ประเภทธุรกิจ ทุน (ล้านบาท) %

1.การโทรคมนาคมด้านอื่นๆ 16,024.65 12.03

2.อสังหาริมทรัพย์ 14,510.44 10.89

3.ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 7,567.22 5.68

4.ก่อสร้างทั่วไป 7,069.56 5.31

5.การให้สินเชื่ออ่ืนๆซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

6,083.80 4.57

6.โฮลดิ้ง 6,033.67 4.53

7.ผลิตรายการโทรทัศน์ 4,839.90 3.63

8.โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 3,038.54 2.28

9.ผลิตและการส่งไฟฟ้า 2,686.15 2.02

10.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,853.47 1.39

• จ านวนราย สูงสุด 10 อันดับ • มูลค่าทุนจดทะเบียน สูงสุด 10 อันดับ
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บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

1.การจัดตั้งธุรกิจ

ที่ต้ังธุรกิจ

• กทม.
• ภาคกลาง
• ภาคตะวันตก
• ภาคตะวันออก
• ภาคใต้
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11,406
8,850
1,370
4,175
3,404
4,783
7,034

64,354.08
28,131.13
2,046.43
11,786.99
7,055.61

10,496.97
9,336.98

จ านวน (ราย) ทุนฯ (ลบ.)

27.80
21.57
3.34
10.18
8.30
11.66
17.15

48.31
21.12
1.54
8.85
5.30
7.88
7.01

% %

จังหวัด จ านวน (ราย) % ทุน (ลบ.) %

1.กทม. 11,406 27.80 64,354.08 48.31

2.นนทบุรี 2,396 5.84 3,550.40 2.67

3.ชลบุรี 2,357 5.75 7,520.19 5.65

4.สมุทรปราการ 1,996 4.87 5,405.69 4.06

5.ปทุมธานี 1,950 4.75 5,686.16 4.27

6.เชียงใหม่ 1,645 4.01 6,459.27 4.85

7.ขอนแก่น 1,069 2.61 1,410.72 1.06

8.นครราชสีมา 1,038 2.53 1,607.09 1.21

9.ระยอง 740 1.80 2,257.97 1.70

10.ภูเก็ต 694 1.69 1,914.91 1.44

• จังหวัดที่มีการจัดตัง้สูงสุด 10 อันดับ

ในส่วนของพื้นที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ของธุรกิจที่จัดตั้งในครึ่งปีแรก 2564 (ม.ค. - มิ.ย. 64) พบว่ำ อันดับ 1 คือ กทม.
มีจ ำนวน 11,406 รำย คิดเป็น 27.80% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมีมูลค่ำทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 64,354.08 ล้ำนบำท คิดเป็น 
48.31% ของมูลค่ำทุนจัดตั้ง อันดับ 2 คือ ภาคกลาง มีจ ำนวน 8,850 รำย คิดเป็น 21.57% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมีทุน   
จดทะเบียน 28,131.13 ล้ำนบำท คิดเป็น 21.12% ของมูลค่ำทุนจัดตั้ง อันดับ 3 คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ ำนวน 7,034 รำย 
คิดเป็น 17.15% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจ และมีทุนจดทะเบียน 9,336.98 ล้ำนบำท คิดเป็น 7.01% ของมูลค่ำทุนจัดตั้ง

ทั้งนี้ จังหวัดในภูมิภำคที่มีกำรจัดตั้งธุรกิจสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ นนทบุรี มีจ ำนวน 2,396 รำย คิดเป็น 5.84%  
รองลงมำ คือ ชลบุรี มีจ ำนวน 2,357 รำย คิดเป็น 5.75% และสมุทรปราการ มีจ ำนวน 1,996 รำย คิดเป็น 4.87% ตำมล ำดับ
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2.การเลิกธุรกิจ

การเลิกธุรกิจ

หน่วย : ราย

26,349.91

65,515.72

30,458.906,227

14,693

4,930

ครึ่งปีแรก 63 ครึ่งปีหลัง 63      ครึ่งปีแรก 64ครึ่งปีแรก 63       ครึ่งปีหลัง 63 ครึ่งปีแรก 64

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ จ านวน (ราย) %

1.ก่อสร้างอาคารทั่วไป 419 8.50
2.อสังหาริมทรัพย์ 318 6.45
3.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 171 3.47
4.ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 125 2.54
5.ธุรกิจจัดน าเที่ยว 77 1.56
6.ขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคน
โดยสาร

76 1.54

7.กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 76 1.54
8.ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

75 1.52

9.ขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

69 1.40

10.ขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 68 1.38

ประเภทธุรกิจ ทุน (ล้านบาท) %

1.ผลิตไฟฟ้า 4,469.27 14.67

2.โฮลดิ้ง 3,082.88 10.12

3.อสังหาริมทรัพย์ 2,625.26 8.62

4.ก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 2,235.95 7.34

5.ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ 1,897.00 6.23

6.ให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิด
นั่งส่วนบุคคล ฯ

1,441.20 4.73

7.ก่อสร้างทั่วไป 958.55 3.15

8.ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 951.71 3.12

ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆฯ 837.00 2.75

9.กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์โดยได้รับ ค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

464.20 1.52

10.ผลิตเครื่องจักรอื่นๆ 436.80 1.43

• จ านวนราย สูงสุด 10 อันดับ • มูลค่าทุนจดทะเบียน สูงสุด 10 อันดับ

กำรเลิกธุรกิจในครึ่งปีแรก 2564 (ม.ค. - มิ.ย. 64) มีจ ำนวน 4,930 รำย โดยลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน 
(ม.ค. - มิ.ย. 63) จ ำนวน 1,297 รำย คิดเป็น 20.83% และลดลงจำกครึ่งปีหลัง 2563 (ก.ค. - ธ.ค. 63) จ ำนวน 9,763 รำย 
คิดเป็น 66.45% นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2654 (ม.ค. - มิ.ย. 64) มีมูลค่ำ 30,458.90 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน (ม.ค. - มิ.ย. 63) จ ำนวน 4,108.99 ล้ำนบำท คิดเป็น 15.59% และลดลงจำกครึ่งปีหลัง 2563 
(ก.ค. - ธ.ค. 63) จ ำนวน 35,056.83 ล้ำนบำท คิดเป็น 53.51%

ส ำหรับประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนเลิก 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป มีจ ำนวน 419 รำย คิดเป็น 8.50%
รองลงมำ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีจ ำนวน 318 รำย คิดเป็น 6.45% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีจ ำนวน 171 รำย 
คิดเป็น 3.47% ตำมล ำดับ

ในส่วนของมูลค่ำทุนในประเภทธุกิจท่ีมีกำรเลิก 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีมูลค่ำ 4,469.27 ล้ำนบำท คิดเป็น 
14.67% รองลงมำ คือ ธุรกิจโฮลด้ิง มีมูลค่ำ 3,082.88 ล้ำนบำท คิดเป็น 10.12% และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่ำ 
2,625.26 ล้ำนบำท คิดเป็น 8.62% ตำมล ำดับ
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3. การด าเนินกิจการอยู่

ช่วงทุน

ธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีจ ำนวน 803,794 รำย ทุนจดทะเบียน 19,591,862.67 ล้ำนบำท
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดเล็ก (S) ถึง 94.85% รองลงมำคือ ธุรกิจขนำดกลำง (M) 3.78% และธุรกิจขนำดใหญ่ (L) 1.37% 
และมีเงินลงทุนในธุรกิจขนำดเล็ก (S) มำกที่สุดคิดเป็น 47.57% รองลงมำคือ ธุรกิจขนำดใหญ่ (L) 41.10% และธุรกิจขนำดกลำง
(M) 11.33% โดยมีช่วงทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 0-1 ล้ำนบำท จ ำนวนมำกที่สุดคิดเป็น 59.36% รองลงมำคือ 1.01-5 ล้ำนบำท คิดเป็น 
29.45% จึงจะเห็นได้ว่ำธุรกิจในประเทศไทยจ ำนวนมำกกว่ำ 90% ยังคงเป็นธุรกิจขนำดเล็ก (S) และขนำดกลำง (M)เป็นส่วนใหญ่ 

ส ำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ช่วงทุนอยู่ที่ 0-1 ล้ำนบำท คิดเป็น 59.36% แต่ถ้ำพิจำรณำมูลค่ำกำรลงทุน พบว่ำ ช่วงทุนมำกกว่ำ 
100 ล้ำนบำท มีมูลค่ำทุนมำกท่ีสุดคิดเป็น 83.57% โดยลักษณะของธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมคล่องตัว          
ไม่จ ำเป็นต้องมีเงินทุนสูง รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยภำครัฐและเอกชนในด้ำนต่ำงๆ จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีควำมส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

762,364 ราย  30,387 ราย  11,043 ราย  
94.85% 3.78% 1.37%

47.57%
9,315,393.05 ลบ.  

11.33%
2,226,212.35 ลบ.  

41.10%
8,050,257.26 ลบ.  

s M L

ขนาดธุรกิจ

59.36%
477,103

419,516.24

29.45%
236,695

9.16%
73,634

2.03%
16,362

791,319.51 2,008,435.01 16,372,591.91
2.14% 4.04% 10.25% 83.57%

≤ 1 ลบ. 1.01-5.00 ลบ. 5.01-100 ลบ. > 100 ลบ.
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ด าเนินกิจการอยู่ ณ 30 มิถุนายน 2564

จ านวน 803,794 ราย
มูลค่าทุน 19,591,862.67 ล้านบาท



3. การด าเนินกิจการอยู่

จ ำนวนธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจบริกำร คิดเป็น 52.63% เช่น ธุรกิจภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร, โรงแรม 
รีสอร์ท และห้องชุด, ขนส่งขนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงคนโดยสำร เป็นต้น รองลงมำ คือ ค้ำส่ง/ค้ำปลีก 33.27% และกำรผลิต 14.10%         
จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้ภำคธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะธุรกิจ       
ในภำคบริกำรซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นหำกจะมีกำรฟื้นฟูหรือมำตรกำรช่วยเหลือ ควรมุ่งไปที่กลุ่มธุรกิจบริกำร
ก่อนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจำกเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 โดยตรง

ท้ังนี้ประเภทธุรกิจด ำเนินกิจกำรอยู่จ ำนวนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรท่ัวไป 2) ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์  
3) ธุรกิจภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร โดยคิดเป็น 8.71 % 7.92 % และ 2.01 % ตำมล ำดับ ของนิติบุคคลที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ โดยกลุ่ม
ธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรทั่วไปและอสังหำริมทรัพย์ ยังคงเป็นธุรกิจที่สนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศและเป็นตัวสนับสนุน
ธุรกิจอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ

กลุ่มธุรกิจ

บริการ ผลิตค้าส่ง/ปลีก
423,009 ราย 267,411 ราย 113,374 ราย
52.63% 33.27% 14.10%

12,419,264.98 ลบ. 2,180,046.66 ลบ. 4,992,551.02 ลบ.
63.40% 11.12% 25.48%

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ จ านวน (ราย) %

1.ก่อสร้างอาคารทั่วไป 69,990 8.71

2.อสังหาริมทรัพย์ 63,637 7.92

3.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 16,136 2.01

4.ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 15,710 1.95

5.ขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 14,235 1.77

6.ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ 14,074 1.75

7.ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง 12,028 1.50

8.การติดตั้งไฟฟ้า 11,781 1.47

9. โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 10,601 1.32

10. กิจกรรมของบริษัทโฆษณา 10,293 1.28

• จ านวนราย สูงสุด 10 อันดับ
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ธุรกิจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่  ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2564 ส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ที่  กทม. คิดเป็น 37 .18% และอยู่ ใน
ภำคกลำง คิดเป็น 22.31% และถ้ำพิจำรณำรำยจังหวัดพบว่ำอยู่ในพื้นที่จังวัดชลบุรี นนทบุรี สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี เนื่องจำก
เป็นพื้นที่ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ มีระบบคมนำคมขนส่งที่มีศักยภำพรองรับกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นแหล่งชุมชนขนำดใหญ่ รวมทั้ง
เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีนิคมอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพรองรับ มีนโยบำยสนับสนุนส่งเสริมกำรลงทุน จึงเหมำะกับกำร
ด ำเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีดังกล่ำว

จังหวัดทีม่ีธุรกิจด าเนินกิจการอยู่ สูงสุด 10 อันดับแรก 

3. การด าเนินกิจการอยู่

ทีต่ั้งธุรกิจ

• กทม.
• ภาคกลาง
• ภาคตะวันออก
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคใต้
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันตก

298,846
179,286
87,216
74,576
73,815
66,832
23,223

13,212,198.69
2,488,084.29
2,210,852.42

481,141.93
540,317.59
448,820.42
210,447.32

จ านวน (ราย) ทุน (ลบ.)

37.18
22.31
10.85
9.28
9.18
8.31
2.89

67.47
12.69
11.28
2.45
2.75
2.29
1.07

% %

จังหวัด จ านวน (ราย) % ทุน (ลบ.) %

1.กทม. 298,846 37.18 13,212,198.69 67.44

2.ชลบุรี 54,830 6.82 1,181,387.34 146.98

3.นนทบุรี 45,696 5.69 476,378.60 59.27

4.สมุทรปราการ 45,283 5.63 816,480.81 101.58

5.ปทุมธานี 37,541 4.67 504,813.56 62.80

6.เชียงใหม่ 24,583 3.06 171,688.61 21.36

7.ภูเก็ต 21,916 2.73 171,495.91 21.34

8.สุราษฎรธ์านี 16,221 2.02 85,972.23 10.70

9.สมุทรสาคร 15,782 1.96 213,578.98 26.57

10.ระยอง 14,638 1.82 627,184.65 78.03

บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)
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4. สถานะนิติบุคคล

สถานะนิติบุคคล 

สถานะ จ านวน (ราย) ทุนฯ (ลบ.)

จดทะเบียนทั้งสิ้น 1,683,514 25,515,998.73

ด าเนินกิจการอยู่ 803,794 19,591,862.66

บริษัทจ ากัด 605,864 14,021,695.61

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคล 196,631 479,425.87

บริษัทจ ากัดมหาชน 1,299 5,090,741.19

ไม่ด าเนินกิจการ 76,571 977,779.49

สิ้นสภาพ 803,149 4,946,356.58

ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2564 มีนิติบุคคลจัดตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,683,514 รำย และทุนจดทะเบียน 
25,515,998.73 ล้ำนบำท แบ่งเป็น นิติบุคคลด ำเนินกำรกิจอยู่ 803,794 รำย ทุนจดทะเบียน 19,591,862.66 ล้ำนบำท 
ไม่ด ำเนินกิจกำรจ ำนวน 76,571 รำย ทุนจดทะเบียน 977,779.49 ล้ำนบำท สิ้นสภำพ 803,149 รำย ทุนจดทะเบียน 
4,946,356.58 ซึ่งนิติบุคคลที่ด ำเนินกิจกำรอยู่เป็นบริษัทจ ำกัดมำกที่สุด 605,864 รำย รองลงมำคือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 196,631 รำย และบริษัทมหำชน 1,299 รำย เมื่อพิจำรณำธุรกิจด ำเนินกิจกำรอยู่ช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ (มิ.ย.63) พบว่ำจ ำนวนธุรกิจเพิ่มขึ้น 4.96% และจ ำนวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 6.22% แสดงถึงภำพรวม
ของธุรกิจยังคงมีกำรเติบโตจำกปีท่ีผ่ำนมำ

บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)
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บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

5. ข้อมูลงบการเงินปี 2563

ขนาดธุรกิจ

จำกข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีจ ำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2563 แล้วเสร็จ จ ำนวน 474,601 รำย 
แบ่งเป็นธุรกิจขนำดเล็ก (S) 455,714 รำย คิดเป็น 96.02% รองลงมำคือ ธุรกิจขนำดกลำง (M) 11,093 รำย คิดเป็น 2.34% และ
ธุรกิจขนำดใหญ่ (L) 7,794 รำย คิดเป็น 1.64% (คงเหลือนิติบุคคลที่ยังไม่ส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2563 จ ำนวน 165,728 รำย)

โดยมีรำยได้รวมจำกกำรประกอบธุรกิจมูลค่ำ 39,027,393.16 ล้ำนบำท ได้แก่ ธุรกิจขนำดใหญ่ (L) 23,469,441.15
ล้ำนบำท คิดเป็น 60.14% รองลงมำคือ ธุรกิจขนำดเล็ก (S) 12,134,830.53 ล้ำนบำท คิดเป็น 31.09% และธุรกิจขนำดกลำง 
(M) 3,423,121.48 ล้ำนบำท คิดเป็น 8.77%

สอดคล้องกับก ำไรสุทธิจำกกำรประกอบธุรกิจ มูลค่ำ 1,657,326.83 ล้ำนบำท ได้แก่ ธุรกิจขนำดใหญ่ (L) 1,141,773.94 
ล้ำนบำท คิดเป็น 68.89% รองลงมำคือ ธุรกิจขนำดเล็ก (S) 314,209.95 ล้ำนบำท คิดเป็น 18.96% และธุรกิจขนำดกลำง (M)
201,342.94 คิดเป็น 12.15%

ขนาด
ธุรกิจ

นิติบุคคลที่
น าส่งงบการเงิน 

(ราย)

อัตราส่วน
(%)

รายได้
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
(%)

ก าไรขาดทุน
สุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วน
(%)

S 455,714 96.02 12,134,830.53 31.09 314,209.95 18.96

M 11,093 2.34 3,423,121.48 8.77 201,342.94 12.15

L 7,794 1.64 23,469,441.15 60.14 1,141,773.94 68.89

รวม 474,601 100.00 39,027,393.16 100.00 1,657,326.83 100.00
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5. ข้อมูลงบการเงินปี 2563

กลุ่มธุรกิจ

โดยเมื่อพิจำรณำตำมกลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจบริกำรมีจ ำนวนนิติบุคคลที่ส่งงบกำรเงินมำกที่สุด 245 ,989 รำย 
คิดเป็น 51.83% รองลงมำคือกลุ่มธุรกิจค้ำส่ง/ค้ำปลีก 159,969 รำย คิดเป็น 33.71% และกลุ่มธุรกิจภำคกำรผลิต 68,643 รำย 
คิดเป็น 14.46%

ในขณะที่พิจำรณำจำกรำยได้ กลุ่มธุรกิจภำคกำรผลิต มีรำยได้มำกที่สุด 16,795,670.94 ล้ำนบำท คิดเป็น 43.04% 
รองลงมำคือกลุ่มธุรกิจค้ำส่ง/ค้ำปลีก 14,441,365.79 ล้ำนบำท คิดเป็น 37.00% และกลุ่มธุรกิจบริกำร 7,790,356.43 ล้ำนบำท
คิดเป็น 19.96% 

สอดคล้องกับก ำไรสุทธิจำกกำรประกอบธุรกิจ จ ำนวน 1,657,326.83 ล้ำนบำท ที่กลุ่มธุรกิจภำคกำรผลิตมีก ำไรสุทธิมำก
ที่สุดจ ำนวน 816,293.05 ล้ำนบำท คิดเป็น 49.25% รองลงมำคือกลุ่มธุรกิจบริกำร 560,316.32 ล้ำนบำท คิดเป็น 33.81% 
และกลุ่มธุรกิจค้ำส่ง/ค้ำปลีก 280,717.47 ล้ำนบำท คิดเป็น 16.94% 

กลุ่มธุรกิจ

นิติบุคคลที่
น าส่งงบ
การเงิน 
(ราย)

อัตราส่วน
(%)

รายได้
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
(%)

ก าไรขาดทุน
สุทธิ

(ล้านบาท)

อัตราส่วน
(%)

ผลิต 68,643 14.46 16,795,670.94 43.04 816,293.05 49.25

ค้าส่ง/คา้ปลีก 159,969 33.71 14,441,365.79 37.00 280,717.47 16.94

บริการ 245,989 51.83 7,790,356.43 19.96 560,316.32 33.81

รวม 474,601 100.00 39,027,393.16 100.00 1,657,326.83 100.00
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5. ข้อมูลงบการเงินปี 2563

ประเภทธุรกิจ

ทั้งนี้ประเภทธุรกิจที่มีรำยได้รวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกโรงกลั่นปิโตรเลียม
2) ธุรกิจขำยส่งนำฬิกำและเครื่องประดับ 3) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมส ำหรับรถยนต์ โดยคิดเป็น 5.09%, 3.19% และ 
2.95% ตำมล ำดับ

ในขณะที่ประเภทธุรกิจท่ีมีก ำไรสุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจโฮลดิ้ง 2) ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ 3) ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ 
โดยคิดเป็น 11.34%, 8.84% และ 5.33% ตำมล ำดับ
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หน่วย : ล้านบาท• รายได้รวม

• ก าไรขาดทุนสุทธิ 
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5. ข้อมูลงบการเงินปี 2563

พื้นที่

ทั้งนี้เมื่อแบ่งตำมจังหวัดที่ตั้ง จังหวัดที่มีรำยได้รวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กรุงเทพมหำนคร 2) สมุทรปรำกำร 
และ 3) ชลบุรี โดยคิดเป็น 58.51%, 8.30% และ 4.90% ตำมล ำดับ

ในขณะที่ประเภทธุรกิจที่มีก ำไรสุทธิสู งสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กรุ งเทพมหำนคร 2) สมุทรปรำกำร 
และ 3) ชลบุรี โดยคิดเป็น 60.08%, 7.48% และ 4.96% ตำมล ำดับ

22,835,997
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หน่วย : ล้านบาท
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• รายได้รวม

• ก าไรขาดทุนสุทธิ หน่วย : ล้านบาท
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สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สมาคมการค้า

กำรจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ของสมำคมกำรค้ำ ในปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจ ำนวน 27 สมำคม โดยตั้งแต่ปี 2509 - 2564      
มีสมำคมกำรค้ำจดทะเบียนที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ท่ัวประเทศ จ ำนวน 2,957 สมำคม โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภำคกลำง 1,203 
สมำคม คิดเป็น 40.68% รองลงมำ กทม. จ ำนวน 1,052 สมำคม คิดเป็น 35.58% และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 
357 สมำคม คิดเป็น 12.07% หำกพิจำรณำประเภทธุรกิจของสมำคมที่ด ำเนินกิจกำรอยูสู่งสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสินค้ำ
เกษตรและแปรรูปสินค้ำเกษตร กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรและประมง และอุตสำหกรรมแฟช่ันและอัญมณี ตำมล ำดับ

5

2

6

3

7

4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย : ราย

สถานะของสมาคมการค้า

2,957 
สมาคม

กทม. 
1,052 สมาคม

(35.58%)

กลาง
1,203 สมาคม
(40.68%)

ตะวันออกเฉียงเหนือ
357 สมาคม (12.07%)

ตะวันออก
95 สมาคม (3.21%)

เหนือ
164 สมาคม (5.55%)

ใต้
86 สมาคม (2.91%)
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บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

6. สมาคมการค้าและหอการค้า

สถานะของหอการค้า

หอกำรค้ำที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ในปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจ ำนวนท้ังสิ้น 120 หอ โดยส่วนใหญ่เป็นหอกำรค้ำจังหวัด จ ำนวน 
76 หอ คิดเป็น 63.34% รองลงมำเป็นหอกำรค้ำต่ำงประเทศ จ ำนวน 42 หอคิดเป็น 35.00% และหอกำรค้ำไทย 
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย อย่ำงละ 1 หอ คิดเป็น 0.83%

120
หอ

หอการค้าต่างประเทศ
42 หอ (35.00%)

หอการค้าจังหวัด
76 หอ (63.34%)

หอการค้าไทย
1 หอ (0.83%)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
1 หอ (0.83%)
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7.ข้อมูลนิติบุคคลในพื้นท่ีเขตเศรษกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษ

ข้อมูลนิติบุคคล

15

พื้นท่ี
ตั้ง ด าเนินกิจการอยู่

จ านวน (ราย) % ทุน (ล้านบาท) % จ านวน (ราย) % ทุน(ล้านบาท) %

1.พื้นท่ีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก EEC

3,445 8.40 10,289.70 7.72 75,682 9.42 1,997,135.49 10.19

2.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตาก 92 0.22 166.70 0.13 1,755 0.22 8,351.24 0.04

3.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษมกุดาหาร 69 0.17 143.07 0.11 1,022 0.13 6,756.37 0.03

4.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว 9 0.02 11.10 0.01 193 0.02 1,499.61 0.01

5.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตราด 6 0.01 10.00 0.01 125 0.02 398.30 0.00

6.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา 30 0.07 60.20 0.05 521 0.06 6,475.37 0.03

7.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษเชียงราย 110 0.27 133.23 0.10 1,487 0.18 4,981.54 0.03

8.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษกาญจนบุรี 15 0.04 16.20 0.01 162 0.02 1,734.56 0.01

9.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษหนองคาย 75 0.18 103.45 0.08 1,351 0.17 6,242.74 0.03

10.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 43 0.10 93.36 0.07 783 0.10 3,211.65 0.02

11.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธวิาส 18 0.04 36.05 0.03 383 0.05 2,409.29 0.01

รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,912 9.54 11,063.06 8.31 83,464 10.38 2,039,196.16 10.41

นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 37,110 90.46 122,145 91.69 720,330 89.62 17,552,666.51 89.59

รวมท้ังประเทศ 41,022 100.00 133,208.18 100.00 803,794 100.00 19,591,862.67 100.00

งบการเงินปี 2563

พื้นท่ี จ านวน(ราย) % รายได้รวม % ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ %

1.พื้นท่ีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก EEC

43,613 9.19 4,107,274.34 10.52 154,218.14 9.31

2.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตาก 881 0.19 36,836.34 0.09 515.95 0.03

3.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษมกุดาหาร 680 0.14 25,121.70 0.06 670.36 0.04

4.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว 103 0.02 2,315.69 0.01 -132.67 -0.01

5.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตราด 78 0.02 2,006.38 0.01 32.86 0.00

6.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสงขลา 284 0.06 20,482.44 0.05 1,386.53 0.08

7.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษเชียงราย 887 0.19 21,655.02 0.06 203.65 0.01

8.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษกาญจนบุรี 98 0.02 3,858.08 0.01 258.16 0.02

9.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษหนองคาย 769 0.16 17,845.44 0.05 291.80 0.02

10.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 399 0.08 8,293.00 0.02 108.24 0.01

11.พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธวิาส 243 0.05 4,938.17 0.01 226.99 0.01

รวมเขตเศรษฐกิจพเิศษ 48,035 10.12 4,250,626.60 10.89 157,780.00 9.52

นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 426,566 89.88 34,776,767 89.11 1,499,547 90.48

รวมท่ัวประเทศ 474,601 100.00 39,027,393.16 100.00 1,657,326.83 100.00

หน่วย : ล้านบาท

ในส่วนของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนำพิเศษมีธุรกิจท่ีจัดต้ังในครึ่งปีแรก 2564 (ม.ค. - มิ.ย. 64) จ ำนวน 3,912 รำย 
คิดเป็น 9.54% ของกำรจัดต้ังทั้งประเทศ นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน 37,110 รำย คิดเป็น 90.46% ของกำรจัดตั้งทั้งประเทศ 
(จัดตั้งท่ัวประเทศ จ ำนวน 41,022 รำย) โดยพบว่ำ อันดับ 1 คือ พื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC มี
จ ำนวน 3,445 รำย คิดเป็น 8.40% ของจ ำนวนจัดต้ังธุรกิจท้ังประเทศ และมีมูลค่ำทุนจดทะเบียนจัดต้ัง 10,289.70 ล้ำนบำท คิดเป็น 
7.72% ของมูลค่ำทุนจัดตั้งท้ังประเทศ อันดับ 2 คือ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีจ ำนวน 92 รำย คิดเป็น 0.22% ของ
จ ำนวนจัดตั้งธุรกิจท้ังประเทศ และมีทุนจดทะเบียน 166.70 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.13% ของมูลค่ำทุนจัดต้ังทั้งประเทศ อันดับ 3 คือ 
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีจ ำนวน 69 รำย คิดเป็น 0.17% ของจ ำนวนจัดตั้งธุรกิจทั้งประเทศ และมีทุนจดทะเบียน 
143.07 ล้ำนบำท   คิดเป็น 0.11% ของมูลค่ำทุนจัดต้ังทั้งประเทศ

ท้ังนี้ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนำพิเศษท่ีมีรำยได้รวมสูงสุด 3 อับดับแรก ได้แก่ พื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EEC จ ำนวน 4,107,274.34 ล้ำนบำท คิดเป็น 10.52% รองลงมำพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก    
จ ำนวน 36,836.34 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.09% และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จ ำนวน 25,121.70 ล้ำนบำท คิดเป็น 
0.06% ของรำยได้รวมท้ังประเทศ ตำมล ำดับ



บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

8.วิเคราะห์แนวโน้มการจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจในคร่ึงปีหลัง 2564

กำรจัดท ำโมเดลวิเครำะห์แนวโน้มจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจมีขั้นตอนในกำรจัดท ำ 4 ขั้นตอน ได้แก่        
กำรเตรียมข้อมูล และสรุปข้อมูลเชิงสถิติพื้นฐำน ก ำหนดสมมติฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำโมเดล พัฒนำโมเดล และสรุปผล 

1.การเตรียมข้อมูล และสรุปข้อมูลเชิงสถิติพื้นฐาน
ในรำยงำนฉบับนี้  ข้อมูลที่ ใ ช้ในกำรพัฒนำโมเดลเพื่อวิ เครำะห์แนวโน้มกำรจัดตั้ งและจดเลิกธุรกิจนั้น               

พิจำรณำจำกข้อมูลกำรจดทะเบียนจัดตั้งและเลิกธุรกิจรำยเดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2564 (ม.ค. – มิ.ย.)   โดยมี
จ ำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 126 รำยกำร และสรุปข้อมูลสถิติพื้นฐำนตำมตำรำงได้ ดังนี้

ค่าสถิติ จ านวนการจดทะเบียนจัดตั้ง จ านวนการจดทะเบียนเลิก

ค่าเฉลี่ย 5,499.44 1,339.79 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,044.28 1,167.60 

ค่าต่ าสุด 2,550.00 302.00 

ค่าสูงสุด 8,841.00 6,013.00 

จ ำนวนกำรจัดตั้งธุรกิจเฉลี่ยประมำณ 5,500 รำยต่อเดือน และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนอยู่ที่ 1,044 รำย        
หมำยควำมว่ำ กำรจัดตั้งธุรกิจโดยประมำณ อยู่ระหว่ำง 4,456 ถึง 6,544 รำยต่อเดือน ในขณะที่จ ำนวนกำรจดเลิกธุรกิจ
เฉลี่ยประมำณ 1,340 รำยต่อเดือน และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนอยู่ที่ 1,168 รำย หมำยควำมว่ำ กำรจดเลิกธุรกิจ
โดยประมำณ อยู่ระหว่ำง 172 ถึง 2,508 รำยต่อเดือน

นอกจำกน้ี ในกำรเตรียมข้อมูลก่อนกำรพัฒนำโมเดล ควรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่เรำก ำลังสนใจ โดยใช้
ค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่ำงจ ำนวนกำรจัดตั้ง และจ ำนวนกำรจดเลิก กับตัวแปรอื่นๆ โดยค่ำของสหสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปร สรุปตำมตำรำงได้ ดังนี้

ตัวแปร
จ านวน จ านวนการจัดตั้ง

ย้อนหลัง 1 เดือน
จ านวนการจัดตั้ง
ย้อนหลัง 2 เดือน

จ านวนการจัดตั้ง
ย้อนหลัง 3 เดือนการจดจัดตั้ง

จ านวนการจัดตั้ง 1 0.34 0.19 -0.02

จ านวนการจัดตั้งย้อนหลัง 1 เดือน 0.34 1 0.34 0.19

จ านวนการจัดตั้งย้อนหลัง 2 เดือน 0.19 0.34 1 0.34

จ านวนการจัดตั้งย้อนหลัง 3 เดือน -0.02 0.19 0.34 1

ตัวแปร
จ านวน จ านวนการจดเลิก

ย้อนหลัง 1 เดือน
จ านวนการจดเลิก
ย้อนหลัง 2 เดือน

จ านวนการจดเลิก
ย้อนหลัง 3 เดือน

การจดเลิก

จ านวนการจดเลิก 1 0.37 0.18 0.14

จ านวนการจดเลิกย้อนหลัง 1 เดือน 0.37 1 0.37 0.18

จ านวนการจดเลิกย้อนหลัง 2 เดือน 0.18 0.37 1 0.38

จ านวนการจดเลิกย้อนหลัง 3 เดือน 0.14 0.18 0.38 1

ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนกำรจัดตั้งและจ ำนวนกำรจัดตั้งย้อนหลัง 1 เดือน มีค่ำเท่ำกับ 0.34 หมำยควำมว่ำ จ ำนวน
กำรจัดตั้ง และจ ำนวนกำรจัดตั้งย้อนหลัง 1 เดือนมีควำมสัมพันธ์เชิงบวก นั่นคือ ถ้ำจ ำนวนกำรจัดตั้งย้อนหลัง 1 เดือนเพิ่มขึ้น 
จ ำนวนกำรจัดตั้ง ณ เดือนปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนกำรจัดตั้งและจ ำนวนกำรจัดตั้ง
ย้อนหลัง 3 เดือน มีค่ำเท่ำกับ -0.02 หมำยควำมว่ำ จ ำนวนกำรจัดตั้ง และจ ำนวนกำรจัดตั้งย้อนหลัง 3 เดือนมีควำมสัมพันธ์
เชิงลบ นั่นคือ ถ้ำจ ำนวนกำรจัดตั้งย้อนหลัง 3 เดือนเพิ่มขึ้น จ ำนวนกำรจัดตั้ง ณ เดือนปัจจุบันจะลดลง
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2. ก าหนดสมมติฐานที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล
จำกข้อมูลสถิติพื้นฐำนในข้ันตอนท่ี 1 น ำมำประกอบกำรตั้งสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรพัฒนำโมเดลได้ 3 ประกำร คือ

1. สมมติฐานที่ 1 : วิเครำะห์แนวโน้มกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจย้อนหลัง 1 เดือน
2. สมมติฐานท่ี 2 : วิเครำะห์แนวโน้มกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจย้อนหลัง 

1 เดือน ของธุรกิจที่มีจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกสูงสุดในครึ่งปีแรก
3. สมมติฐานที่ 3 : วิเครำะห์แนวโน้มกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจย้อนหลัง 1 เดือน

และไตรมำสเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable)

3.พัฒนาโมเดล

จำกสมมติฐำนที่ก ำหนดในขั้นตอนที่ 2 น ำมำพัฒนำโมเดลโดยใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ไพทอน (Python) ใช้เทคนิค    
กำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Regression Analysis) เนื่องจำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Regression Analysis) คือ 
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ (จ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจย้อนหลัง 1 เดือน) กับตัวแปรตำม 
(จ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจ) และท ำนำยหรือพยำกรณ์ตัวแปรตำม ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำโมเดล อีกทั้ง
ข้อมูลจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจมีลักษณะเป็นอนุกรมเวลำ (Time series) ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำโมเดลจะได้มีกำร
แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ในสัดส่วน 70:30 คือ 1) ส่วนที่ใช้ในกำรพัฒนำโมเดล และ 2) ส่วนที่ใช้ในกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของโมเดล ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในกำรพัฒนำโมเดล คือ จ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกรำยเดือน ตั้งแต่มกรำคม 
2554 ถึง พฤษภำคม 2561 และข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบประสิทธิภำพของโมเดล คือจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกรำย
เดือน ตั้งแต่มิถุนำยน 2561 ถึง มิถุนำยน 2564 โดยกำรท ำนำยจ ำนวนกำรจัดตั้ง และจดเลิกในครึ่งปีหลังของปี 2564 
แสดงผลลัพธ์ตำมตำรำงได้ ดังนี้น้ี

สมมติฐาน ค่าคลาดเคลื่อน ตัวแปร จ านวนขั้นต่ า จ านวนเฉลี่ย จ านวนขั้นสูง

สมมติฐานที่ 1 1,162.70 จัดตั้ง 17,189 27,970 38,750

สมมติฐานที่ 1 1,315.40 จดเลิก 6,585 12,547 18,508

สมมติฐานที่ 2 1,146.96 จัดตั้ง N/A N/A N/A

สมมติฐานที่ 2 1,262.50 จดเลิก N/A N/A N/A

สมมติฐานที่ 3 932.66 จัดตั้ง 16,755 27,622 38,488

สมมติฐานที่ 3 998.24 จดเลิก 4,167 8,559 12,951

หมายเหตุ : สมมติฐำนที่ 2 ปรำกฎค่ำ N/A เนื่องจำกกำรท ำนำยจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกตำมประเภทของธุรกิจ    
ต้องมีกำรศึกษำกำรเพิ่มเติม
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บทวิเคราะห์ธุรกิจคร่ึงปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)

8.วิเคราะห์แนวโน้มการจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจในคร่ึงปีหลัง 2564

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จำกกำรพัฒนำโมเดลโดยใช้สมมติฐำนทั้ง 3 แบบ พบว่ำ หำกพิจำรณำค่ำคลำดเคลื่อนระหว่ำงจ ำนวน
กำรจัดตั้งและจดเลิกที่โมเดลท ำนำย เทียบกับจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกที่เกิดขึ้นจริงนั้น สมมติฐำนที่ 3 มีค่ำ
คลำดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงสรุปได้ว่ำสมมติฐำนที่ 3 นั้นใกล้เคียงกับกำรท ำนำยจ ำนวนกำรจัดตั้งและจดเลิกมำกที่สุด และ
สำมำรถก ำหนด Scenario ที่มีควำมเป็นไปได้ออกมำเป็น 2 กรณี ได้แก่

1) Best Case ได้แก่ จ ำนวนกำรจัดตั้งอยู่ระหว่ำง จ ำนวนเฉลี่ย และจ ำนวนขั้นสูง ในขณะที่จ ำนวนกำรจดเลิก
อยู่ระหว่ำงจ ำนวนขั้นต่ ำ และจ ำนวนเฉลี่ย

2) Worst Case ได้แก่ จ ำนวนกำรจัดตั้งอยู่ระหว่ำง จ ำนวนขั้นต่ ำ และจ ำนวนเฉลี่ย ในขณะที่จ ำนวนกำรจดเลิก
อยู่ระหว่ำงจ ำนวนเฉลี่ย และจ ำนวนขั้นสูง

4. สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้ม

จำกกำรพัฒนำโมเดลเพื่อท ำนำยแนวโน้มกำรจัดตั้งและจดเลิกธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2564 ผนวกกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
ภำยนอก ทั้งจำกสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และปัญหำด้ำนสำธำรณสุขเกี่ยวกับระบำดของโรคไวรัสโคโรนำใน
ประเทศไทย นั้น ผู้วิจัยพิจำรณำใช้สถำนกำรณ์ Worst Case เพ่ือสรุปผลกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ได้ว่ำ กำรจด
ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2564 จะมีจ ำนวนอยู่ระหว่ำง 16,000 – 27,000 รำย และกำรจดทะเบียนเลิกธุรกิจใน
ครึ่งปีหลัง 2564 จะมีจ ำนวนอยู่ระหว่ำง 4,000 – 8,000 รำย เนื่องจำกกำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีแรก 2564 มี
จ ำนวนทั้งสิ้น 41,022 รำย จึงคำดกำรณ์กำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2564 จ ำนวน 57,000 - 68,000 รำย และกำร
จดทะเบียนเลิกธุรกิจในครึ่งปีแรก 2564 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,930 รำย จึงคำดกำรณ์กำรจดทะเบียนเลิกธุรกิจในปี 2564 
จ ำนวน 9,000 – 13,000 รำย

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำโมเดลโดยสมมติฐำนที่ 3 ยังแสดงให้เห็นว่ำกำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและเลิกธุรกิจมี
แนวโน้มตำมฤดูกำล คือกำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมักมีจ ำนวนมำกในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 3 ในขณะที่กำรจดเลิก
ธุรกิจมักจะมีจ ำนวนมำกในไตรมำสที่ 4
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
DBD DataWarehouse+ Team
e-Mail : datawarehouse@dbd.go.th



ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกจิ 
กองข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
e-Mail : statistic.dbd@hotmail.com


