
ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
KANCHANABURI SPECIAL ECONOMIC ZONE

ข้อมูลทั่วไป
1.   พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ในอำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และตำบลบ้านเก่า
2.   พื้นที่ตำบลบ้านเก่า เป็นที่ตั้งของด่านบ้านพุน้ำร้อน เขตชายแดนติดกับด่านทิกิ เมืองทวาย (เมียนมา) ซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญ สินค้านำเข้าและส่งออก ที่สำคัญ คือ 
ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน

ข้อมูลนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2562 (ม.ค. 62 - ธ.ค. 62)

จำนวนนิติบุคคล และมูลค่าทุนจดทะเบียน ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

ม.ค. - ธ.ค. 62 ม.ค. - ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง %

จำนวนนิติบุคคล (ราย) 18 10 8 80.00%

ทุนจดทะเบียน (ลบ.) 24.00 12.00 12.00 100.00%

ธุรกิจจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับ *กรณีที่จำนวนนิติบุคคลเท่ากันจะเรียงลำดับตามทุนจดทะเบียน

จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

1 ก่อสร้างทั่วไป 4 (22.22%) 4.50 (18.75%)

2 การติดตั้งไฟฟ้า 2 (11.11%) 3.00 (12.50%)

3 ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 2 (11.11%) 2.00 (8.33%)

จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
หน่วย : ราย
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มูลค่าทุนจดทะเบียนการจดทะเบียนจัดตั้งในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
หน่วย : ล้านบาท
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ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่ ปี 2562 ( ณ ธ.ค. 62)

จำนวนนิติบุคคล และมูลค่าทุนจดทะเบียน ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

ณ ธ.ค. 62 ณ ธ.ค. 61 เปลี่ยนแปลง %

จำนวนนิติบุคคล (ราย) 133 122 11 9.02%

ทุนจดทะเบียน (ลบ.) 1,590.51 1,658.11 -67.60 -4.08%

1)  พื้นที่ตั้ง

จำนวน (ราย) (%) ทุนจดทะเบียน (ลบ.) (%)

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 133 (3.69%) 1,590.51 (5.27%)

   ต.แก่งเสี้ยน 92 (2.55%) 1,487.51 (4.93%)

   ต.บ้านเก่า 41 (1.14%) 103.00 (0.34%)

นอกเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3,469 (96.31%) 28,564.18 (94.73%)

รวมทั้งสิ้น 3,602 (100%) 30,154.69 (100%)

2)  ขนาดธุรกิจ

ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs คิดเป็น 99.25% 
และประกอบธุรกิจบริการ เป็นส่วนใหญ่

S M L

ธุรกิจ S M L รวม
(ราย)

สัดส่วน (%)

การผลิต       14 4 1 19 14.29

ขายปลีก/ขายส่ง 39 0 0 39 29.32

บริการ        74 1 0 75 56.39

รวม 127 5 1 133 100.00

สัดส่วน (%) 95.49 3.76 0.75 100.00 100.00

ธุรกิจคงอยู่สูงสุด 3 อันดับ *กรณีที่จำนวนนิติบุคคลเท่ากันจะเรียงลำดับตามทุนจดทะเบียน

จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

1 ก่อสร้างทั่วไป 35 (26.32%) 70.00 (4.40%)

2 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 11 (8.27%) 94.00 (5.91%)

3 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ 
สถานี ปั๊ม

4 (3.01%) 3.25 (0.20%)

3)  การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย

มูลค่าการลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นของต่างชาติในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6.59 
ล้านบาท คิดเป็น 0.41% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด

   ต่างชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับ

1  จีน 2  ซามัวตะวันตก 3  พม่า

2.70 ลบ. (40.97%) 1.71 ลบ. (25.95%) 1.20 ลบ. (18.21%)

   ประเภทธุรกิจที่ต่างชาติลงทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทยสูงสุด 5 อันดับ
นิติบุคคลคงอยู่* ต่างชาติ

1 การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ 
ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

2 (1.50%) 12.00 (0.75%) 4.41 36.75%

2 การขายส่งเสื้อผ้า 1 (0.75%) 2.00 (0.13%) 0.98 49.00%

3 อสังหาริมทรัพย์ 3 (2.26%) 5.00 (0.31%) 0.90 18.00%

4 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป 2 (1.50%) 2.00 (0.13%) 0.30 15.00%

5 การขายส่งผักและผลไม้ 1 (0.75%) 78.25 (4.92%) 0.00 0.00%

*หมายเหตุ นิติบุคคลคงอยู่ หมายถึง จำนวนและทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมดของแต่ละธุรกิจ

ผลประกอบการ
นิติบุคคลในพื้นที่มีการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561 จำนวน 98 ราย 
โดยมีรายได้จำนวน 3,004.57 ล้านบาท  และกำไร(ขาดทุน)สุทธิ จำนวน -60.06 ล้านบาท

นิติบุคคลส่งงบ รายได้ กำไร(ขาดทุน)
(ราย) (ลบ.) สุทธิ (ลบ.)

1 การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธี
อื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1 (1.02%) 1,494.06 (49.73%) 102.23

2 การผลิตประตู หน้าต่าง กรอบประตู 
หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ 
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะ

1 (1.02%) 218.06 (7.26%) -135.35

3 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้า
เฉพาะ สถานี ปั๊ม

4 (4.08%) 209.04 (6.96%) 1.74

4 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
และตัวแทนออกของ 
(ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

1 (1.02%) 204.61 (6.81%) 0.21

5 การขายส่งผักและผลไม้ 1 (1.02%) 178.67 (5.95%) -0.61

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 จัดทำโดย ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  กองข้อมูลธุรกิจ


