
ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
NHONGKAI SPECIAL ECONOMIC ZONE

ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ 13 ตำบล ดังนี้
1) อำเภอเมืองหนองคาย ครอบคลุม 12 ตำบล ได้แก่ ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดคา หินโงม
2) อำเภอสระใคร ครอบคลุม 1 ตำบล ได้แก่ สระใคร

ข้อมูลนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2563 (ม.ค. 63 - ธ.ค. 63)

จำนวนนิติบุคคล และมูลค่าทุนจดทะเบียน ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ม.ค. - ธ.ค. 63 ม.ค. - ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง %

จำนวนนิติบุคคล (ราย) 116 137 -21 -15.33%

ทุนจดทะเบียน (ลบ.) 187.69 198.80 -11.11 -5.59%

ธุรกิจจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับ *กรณีที่จำนวนนิติบุคคลเท่ากันจะเรียงลำดับตามทุนจดทะเบียน

จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

1 ก่อสร้างทั่วไป 21 (18.10%) 34.00 (18.11%)

2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 14 (12.07%) 16.34 (8.71%)

3 กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและ
ตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)

4 (3.45%) 1.60 (0.85%)

จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
หน่วย : ราย
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มูลค่าทุนจดทะเบียนการจดทะเบียนจัดตั้งในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
หน่วย : ล้านบาท
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ข้อมูลนิติบุคคลคงอยู่ ปี 2563 ( ณ ธ.ค. 63)

จำนวนนิติบุคคล และมูลค่าทุนจดทะเบียน ในเขตพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

ณ ธ.ค. 63 ณ ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลง %

จำนวนนิติบุคคล (ราย) 1,288 1,250 38 3.04%

ทุนจดทะเบียน (ลบ.) 6,142.49 6,204.66 -62.17 -1.00%

1)  พื้นที่ตั้ง

จำนวน 
(ราย)

(%) ทุนจดทะเบียน 
(ลบ.)

(%)

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,288 (62.62%) 6,142.49 (75.8%)

   อ.เมืองหนองคาย (12 ตำบล) 1,267 (61.59%) 6,119.59 (75.52%)

   อ.สระใคร (1 ตำบล) 21 (1.02%) 22.90 (0.28%)

นอกเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 769 (37.38%) 1,960.80 (24.2%)

รวมทั้งสิ้น 2,057 (100%) 8,103.29 (100%)

2)  ขนาดธุรกิจ

ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs คิดเป็น 98.91% 
และประกอบธุรกิจขายปลีก/ขายส่ง เป็นส่วนใหญ่

S M L

ธุรกิจ S M L รวม
(ราย)

สัดส่วน (%)

การผลิต       133 5 1 139 10.79

ขายปลีก/ขายส่ง 518 47 11 576 44.72

บริการ        560 11 2 573 44.49

รวม 1,211 63 14 1,288 100.00

สัดส่วน (%) 94.02 4.89 1.09 100.00 100.00

ธุรกิจคงอยู่สูงสุด 3 อันดับ *กรณีที่จำนวนนิติบุคคลเท่ากันจะเรียงลำดับตามทุนจดทะเบียน

จำนวน (ราย) ทุนจดทะเบียน (ลบ.)

1 ก่อสร้างทั่วไป 176 (13.66%) 330.40 (5.38%)

2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 49 (3.80%) 174.84 (2.85%)

3 การขายส่งสินค้าทั่วไป 48 (3.73%) 101.15 (1.65%)

3)  การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทย

มูลค่าการลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นของต่างชาติในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ72.76 
ล้านบาท คิดเป็น 1.19% ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด

   ต่างชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับ

1  จีน 2  ลาว 3  สิงคโปร์

34.95 ลบ. (48.04%) 13.63 ลบ. (18.74%) 4.90 ลบ. (6.73%)

   ประเภทธุรกิจที่ต่างชาติลงทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทยสูงสุด 5 อันดับ
นิติบุคคลคงอยู่* ต่างชาติ

1 อสังหาริมทรัพย์ 24 (1.86%) 782.78 (12.74%) 13.23 1.69%

2 ก่อสร้างทั่วไป 176 (13.66%) 330.40 (5.38%) 8.92 2.70%

3 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 11 (0.85%) 77.12 (1.26%) 5.38 6.98%

4 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร 49 (3.80%) 174.84 (2.85%) 4.44 2.54%

5 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง

35 (2.72%) 65.65 (1.07%) 3.95 6.02%

*หมายเหตุ นิติบุคคลคงอยู่ หมายถึง จำนวนและทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมดของแต่ละธุรกิจ

ผลประกอบการ
นิติบุคคลในพื้นที่มีการนำส่งงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 910 ราย 
โดยมีรายได้จำนวน 23,235.14 ล้านบาท  และกำไร(ขาดทุน)สุทธิ จำนวน 485.21 ล้านบาท

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

1 การผลิตสุรากลั่น 1 (0.11%) 4,335.61 (18.66%) 99.01

2 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลรถกระบะรถตู้ 
และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

11 (1.21%) 3,428.01 (14.75%) 69.55

3 การขายส่งสินค้าทั่วไป 39 (4.29%) 1,562.88 (6.73%) 8.85

4 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 9 (0.99%) 1,342.76 (5.78%) 7.19

5 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้า
เฉพาะ สถานี ปั๊ม

24 (2.64%) 940.09 (4.05%) 1.82

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำโดย ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  กองข้อมูลธุรกิจ


