
 
EIC Data Infographic: “ธุรกิจเก่าไป ใหม่ไม่มา” อีกสัญญาณลบสะท้อน
เศรษฐกิจซบเซา 
27 มีนาคม 2563 
 

EIC ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนะนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ในช่วง 9 สัปดำห์แรกของปี 2563 (ข้อมูลล่ำสุดจนถึงวันที่ 
6 มีนำคม 2563) พบว่ำข้อมูลดังกล่ำวถือเป็นอีกเครื ่องชี ้หนึ ่งที ่สะท้อนถึงภำวะควำมซบเซำของธุรกิจภำคเอกชน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ธุรกิจเก่าไป ใหม่ไม่มา จำกข้อมูลพบว่ำจ ำนวนธุรกิจที่แจ้งเลิกกิจกำรเพิ่มสูงขึ้นจำก 4 พันรำยในช่วง 9 สัปดำห์แรกของปี 2562  
มำเป็น 4.9 พันรำยในช่วงเดียวกันปี 2563 คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้น 22.3% นอกจำกนี้จ ำนวนบริษัทที่มีปัญหำทำงกำรเงิน ได้แก่ กิจกำร
ที่มีสถำนะถูกพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลำยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจำก 138 เป็น 202 รำย คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นสูงถึง 46.4% ขณะเดียวกัน

ยอดกำรจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่กลับลดลงจำก 1.5 หมื่นเหลือ 1.4 หมื่นรำย หรือคิดเป็นกำรลดลง -5.3% กำรออกจำกธุรกิจ 
ที่มำกขึ้น (“เก่ำไป”) และกำรจัดตั้งกิจกำรที่ลดลง (“ใหม่ไม่มำ”) เป็นอีกภำพสะท้อนของสภำวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยปัจจัยลบ 
ในหลำยด้ำนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของหลำยกิจกำร รวมถึงควำมเชื่อมั่นในกำรท ำธุรกิจของภำคเอกชน 
 

สถานการณ์ย่ิงน่าเป็นห่วงส าหรับธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบสะสมมาในช่วงก่อนหน้า ปัจจัยลบทำงเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้ำ
ทั้งกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครำมกำรค้ำ ควำมซบเซำของก ำลังซื้อในประเทศ ตลอดจนผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี (tech disruption) ได้ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจทั้งในภำคกำรส่งออกสินค้ำและภำคบริกำรทรุดตัวลงจึง
กระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องมำกเป็นพิเศษ ข้อมูลสถำนะกิจกำรท่ีธุรกิจรำยงำนต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำในช่วง 9 สัปดำห์แรกของ

ปีได้สะท้อนภำพที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น  

• จ ำนวนกำรเลิกกิจกำรและจ ำนวนกิจกำรที่มีปัญหำทำงกำรเงินเพิ่มสูงขึ้นในหลำยสำขำธุรกิจ โดยธุรกิจที่พึ่งพำรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวอย่ำงธุรกิจโรงแรมมียอดรวมของทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มขึ้นสูงถึง 56.5% ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยอย่ำงชัดเจน 

ขณะที่ธุรกิจค้ำส่ง-ค้ำปลีกเพิ่มขึ้น 20.8% ส ำหรับภำคกำรผลิตและภำคบริกำรหลักอื่น ๆ ได้แก่ ร้ำนอำหำร ขนส่ง 
ก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ ล้วนแล้วแต่มีกำรเลิกกิจกำรและมีปัญหำมำกขึ้นเช่นกัน  

• จ ำนวนกำรจัดต้ังนิติบุคคลใหม่ในธุรกิจโรงแรม และค้ำส่ง-ค้ำปลีกลดลง 17.7% และ 9.7% ตำมล ำดับเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ขณะที่ในภำคกำรผลิต (manufacturing) ที่ได้รับผลกระทบจำกก ำลังซื้อทั้งในและต่ำงประเทศ 
ที่ลดลงมำอย่ำงต่อเนื่องและในปัจจุบันยังมีอุปสรรคในกำรผลิตและขนส่งสินค้ำ (supply chain disruption) มียอด
กำรจัดต้ังกิจกำรใหม่ลดลง 16.7% โดยมีสำขำธุรกิจที่มียอดจัดต้ังใหม่ลดลงมำก เช่น ยำนยนต์ (-46.2%) คอมพิวเตอร์ 

(-37.5%) เครื ่องจักร (-24.8%) อย่ำงไรก็ดี ในช่วงดังกล่ำวยังคงมีสำขำธุรกิจที ่มีกำรจดทะเบียนเพิ่มขึ ้น ได้แก่ 
ร้ำนอำหำร ขนส่ง และก่อสร้ำง 

 

ในระยะต่อไปภาวะการเข้า-ออกธุรกิจของไทยยังมีความเส่ียง เพรำะยังมีแนวโน้มที่จะมีกำรปิดกิจกำรอีกมำกจำกผลกระทบ
จำกกำรระบำดของไวรัส Covid-19 ที่อำจยืดเยื ้อโดยเฉพำะกลุ่มที่มีสภำพคล่องทำงกำรเงินไม่เพียงพอ หรือมีภำระหนี้สูง 

นอกจำกนี้ควำมเชื่อมั่นที่ลดต ่ำลงจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวก็จะท ำให้กำรเริ่มธุรกิจใหม่ถูกชะลอออกไปอีกด้วย ทั้งนี้ยังอำจมีสำเหตุ
อื่นในเชิงโครงสร้ำงที่ท ำให้กิจกำรไทยมีจ ำนวนน้อยลงในระยะยำว เช่น กำรกระจุกตัวของยอดขำยในธุรกิจขนำดใหญ่น้อยรำย 
(market concentration) ที ่มักส่งผลให้กำรเพิ ่มขึ ้นของธุรกิจหน้ำใหม่ลดน้อยลง หรือแนวโน้ม กำรลดลงของกำรเป็น

ผู้ประกอบกำรในกลุ่มคนอำยุน้อย (จำกข้อมูลกำรส ำรวจก ำลังแรงงำนล่ำสุดในช่วง 3 ไตรมำสแรกของปี 2562 สัดส่วนของคนที่
อำยุน้อยกว่ำ 35 ปีทีป่ระกอบอำชีพเป็นเจ้ำของธุรกิจอยู่ที่เพียง 15.2% ของจ ำนวนแรงงำนอำยุน้อยกว่ำ 35 ปีทั้งหมด ลดลงจำก
ค่ำเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปีที่ 21.4%) กำรลดลงของธุรกิจหน้ำใหม่นี้มีแนวโน้มส่งผลให้กำรเติบโตของระดับผลิตภำพและกำรขยำยตัว
ของกำรลงทุนของภำคธุรกิจลดต ่ำลงในระยะยำว 

 



การรักษาสถานะทางการเงิน การบริหารคน และการปรับใช้เทคโนโลยี เป็น 3 ปัจจัยส าคัญส าหรับการเอาตัวรอด 
ในภาวะวิกฤติ กำรศึกษำในต่ำงประเทศจำกบทควำม “How to Survive a Recession and Thrive Afterward” ในวำรสำร 

Harvard Business Review ชี้ว่ำในภำวะเศรษฐกิจขำลงธุรกิจยังสำมำรถเอำตัวรอด หรือกระทั่งเติบโตได้หำกมีกำรเตรียมพร้อม
รับมือที่ดี โดยธุรกิจควรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรกำรเงินโดยเฉพำะกำรลดหนี้และกำรเพิ่มสัดส่วนเงินสด เพื่อท ำให้ธุรกิจ

ด ำเนินต่อไปได้และยังเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรลงทุนอีกด้วย ในด้ำนกำรบริหำรคน กำรพิจำรณำกำรปลดคน (layoff) 
อำจไม่ใช่ทำงเลือกที่ดีเสมอไป เพรำะแม้จะช่วยลดต้นทุน แต่จะท ำให้พนักงำนที่เหลืออยู่เสียก ำลังใจซึ่งจะกระทบผลิตภำพ 
รวมถึงอำจจะหำคนทดแทนยำกช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ธุรกิจจึงอำจพิจำรณำทำงเลือกแบบชั่วครำว เช่น กำรลดชั่วโมงท ำงำน หรือ
กำรให้พักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง (leave without pay) เป็นต้น และหำกยังพอมีก ำลัง ธุรกิจควรใช้โอกำสในกำรลงทุนด้ำนดิจิทัล
และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนกำรผลิต กำรลงทุนในด้ำน data analytics ที่จะช่วยให้เข้ำใจสถำนกำรณ์ 
ที่ไม่แน่นอนอย่ำงในภำวะวิกฤติได้ดีขึ้น ทั้งนี้กำรลงทุนในเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มควำมว่องไว (agility) ให้กับองค์กรมำกขึ้นส ำหรับ

กำรปรับตัวทั้งในช่วงเวลำที่แย่และช่วงที่กลับมำฟื้นตัว 
 

โดย :   Economic Intelligence Center - TeamData 
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Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by 
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