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2.0 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมา

• ! บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเริ่มดํ าเนินธรุกิจในป 2533 ภายใตช่ือ “บริษัท ไทย คอนเน็คช่ัน จํ ากัด” โดยมีวัตถุ
ประสงคกอสรางโรงงานมาตรฐานใหแกผู ประกอบการตางประเทศท่ีสนใจยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย 
นอกจากน้ี บรษัิทยังใหบริการดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิเชน การขอใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ
การตอเติมและดัดแปลง การใหบริการดานสาธารณูปโภคในเบ้ืองตน และการใหค ําปรึกษาอืน่ๆ ท้ังน้ี บริษัทมุงเนน
การสรางโรงงานมาตรฐานเพือ่ใหเชาเปนหลกั และในปเดียวกัน บริษัทเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท ไทย อินดัสเทรียล
คอนเน็คช่ัน จํ ากัด”

• ! กลุมผูกอตั้งและเริ่มตนการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท คือ กลุมซิตี้เรียลตี้ และบริษัทหลกัทรพัย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย
จํ ากัด (มหาชน) และกลุม H&Q  ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญปจจุบันของบริษัท โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1
ลานบาท แบงเปน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ตอมาบริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท
และ 150 ลานบาท ในเดือนมีนาคมและกันยายน 2533 ตามลํ าดับ ซ่ึงการเพ่ิมทุนจดทะเบียนมิไดทํ าใหอ ํานาจการ
ควบคุมเปล่ียนแปลงแตประการใด

• ! ในป 2539 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 150 ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม
จํ านวน 1,500,000 หุน ท่ีราคา 130 บาทตอหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท

• ! ในเดือนเมษายน 2544 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยช่ือบริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํ ากัด (Eco Industrial
Services Co., Ltd. หรอื “EISCO”) โดยบริษัทถือหุนคิดเปนรอยละ 99.99 ท้ังน้ี ปจจุบันธุรกิจหลักของ EISCO
คือ การสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือใหเชาในนิคมอุตสาหกรรมท่ีจัดต้ังโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใน
ปจจุบัน EISCO มีการดํ าเนินโครงการอยูในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเพียงแหงเดียว

• ! ในเดือนมิถุนายน 2544 บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด และเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว
จาก 100 บาทตอหุน เปน 5 บาทตอหุน และจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 300 ลานบาท เปน 520 ลานบาท โดยมีทุนท่ี
ออกและเรียกชํ าระแลว 300 ลานบาท แบงเปน 60,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท

2.2 ภาพรวมของธุรกิจ

ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการกอสรางโรงงานมาตรฐานเพื่อใหเชาและเพื่อขายในเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีบริหาร
งานโดย กนอ.  โรงงานท้ังหมดของบริษัทสรางตามแบบมาตรฐานสํ าเร็จรปู แตสามารถปรับเปลีย่นใหตรงตามความตองการของลูกคาไดโดย
ไมยุงยาก ท้ังน้ี ลูกคาสวนใหญเปนผูประกอบการตางชาติ

โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย

บริษัท

99.99%

EISCO

ปจจุบันบริษัทจัดสรางโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงบริหารงานหรือรวมบริหารงาน โดย กนอ. เน่ืองจากนิคม
อุตสาหกรรมภายใตการบริหารของ กนอ. เปนนิคมอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐาน อยูในทํ าเลท่ีดี และมุงเนนในเรื่องสภาพแวดลอม รายชื่อของ
นิคมอุตสาหกรรมที่บริษัทจัดสรางโรงงาน มีดังตอไปนี้

• ! นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา ● นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) อยุธยา
• ! นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ● นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ระยอง

(เดิมชื่อนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง) ชลบุรี
• ! นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี
อยางไรก็ตาม บรษัิทมีนโยบายในการขยายการดํ าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาของบริษัท ซ่ึงรวมถึง

การกอสรางโรงงานในเขตที่ดินอุตสาหกรรมนอกการดูแลของ กนอ หากท่ีดินอุตสาหกรรมน้ันๆ ไดมาตรฐานและอยูในทํ าเลท่ีดี

EISCO มีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท และทุนที่เรียกช ําระแลว 12.50  ลานบาท
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท EISCO เริ่มเปดดํ าเนินการในเดือนเมษายน 2544
เพื่อดํ าเนินการกอสรางโรงงานมาตรฐานใหเชาในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
และไดรับอนุมัติใหไดรับการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งสิทธิและประโยชนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2544
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2.3 โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยในระยะ 3 ปท่ีผานมา มีดังน้ี

โครงสรางรายได 2542 2543 2544
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการเชาและการบริการ 165.77 73.83 226.04 99.51    290.71 87.83
รายไดจากการขาย 57.15 25.45 - - 28.37 8.57
รายไดอื่นๆ 1.62 0.72 1.12 0.49 11.90 3.60

รวม 224.54 100.00 227.16 100.00 330.98 100.00

2.4 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ

เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท คือ การรักษาตํ าแหนงการเปนหน่ึงในผูนํ าดานการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเชา
ท่ีมีคุณภาพระดับสากลควบคูไปกับการใหบริการครบวงจร เพื่อชวยเหลือและอํ านวยความสะดวกในการเริ่มตนประกอบการแก 
ผูประกอบการท่ีสนใจเขามาทํ าธรุกิจในประเทศไทย


