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3.0 การประกอบธุรกิจ

3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ

สินคาหลักของบริษัท คือ โรงงานมาตรฐาน (Standard factory) ภายใตการออกแบบและกอสรางของสถาปนิกและวิศวกร
ของบริษัท ปจจุบันบริษัททํ าการกอสรางโรงงานมาตรฐานท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอย 6 ขนาด ดังน้ี

โรงงานมาตรฐาน พ้ืนท่ีใชสอย (ตารางเมตร)
แบบ S (กวาง 20 เมตร) 1,000 – 2,000
แบบ A (กวาง 25 เมตร) 1,125 – 2,375
แบบ M (กวาง 30 เมตร) 1,800 – 3,200
แบบ B (กวาง 35 เมตร) 1,925 – 3,850
แบบ L (กวาง 40 เมตร) 2,400 – 2,600
แบบ C (กวาง 50 เมตร) 3,500 – 6,250

นอกจากน้ี บริษัทยังใหบริการโดยไมคิดคาใชจายในการติดตอประสานงานในการดํ าเนินการเพื่อใหไดรับสิทธิและ 
ใบอนุญาตในการใชที่ดินและการกอสราง การประกอบการ และการจางงาน โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบในคาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขอสิทธิและใบอนุญาตเหลาน้ี การใหบรกิารดังกลาวถือเปนการสงเสริมการตลาดและอ ํานวยความสะดวกใหกับลกูคาของบรษัิท

บริษัทมีแผนที่จะสรางโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญขึ้น เพื่อขยายขอบเขตการทํ าธุรกรรมของบริษัทและเพื่อสนองตอบ
ตอความตองการในอนาคตของลูกคาปจจุบันและกลุมลูกคาเปาหมายทั้งในและตางประเทศ
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ในการน้ี บริษัทยังใหทางเลือกแกลูกคาในการซ้ือโรงงาน โดยสัญญาเชาระหวางบริษัทกับลูกคา แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี

ประเภท เงื่อนไขหลัก
1.! สัญญาที่ไมมีทางเลือกในการซื้อโรงงาน • ! ลูกคาจะสามารถตอสัญญาในกรณีท่ีสัญญาหมดอายุแลว

• ! โดยท่ัวไปสัญญาเชามาตรฐานจะมีอายุสัญญา 3 ป ปจจุบัน บริษัทมีสัญญาเชา
เพียง 4 สัญญา ท่ีมีระยะเวลาเชาไมเกิน 1 ป

2.! สัญญาท่ีมีทางเลือกในการซ้ือโรงงาน /1 • ! ลูกคาจะสามารถตอสัญญาในกรณีท่ีสัญญาหมดอายุแลว
• ! โดยท่ัวไปสัญญาเชามาตรฐานจะมีอายุสัญญา 3 ป
• ! สัญญาจะใหสิทธิแกลูกคาในการซ้ือโรงงานไดภายใตเงื่อนไขท่ีไดตกลงกันไว  
ณ วันทํ าสัญญา

• ! ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 จากจํ านวนโรงงานท่ีสรางเสร็จและใหเชาท้ังหมด 72
โรงงาน บริษัททํ าสัญญาเชาประเภทมีทางเลือกในการซื้อโรงงานทั้งสิ้น 22 โรงงาน

หมายเหตุ : /1 สัญญาเชาดังกลาว เปนสัญญาเชาดํ าเนินงาน (Operating Lease) ตามมาตรฐานบัญชี มิใชเปน Financial Lease เน่ืองจากบริษัทมีวัตถุประสงค
สรางโรงงานเพื่อใหเชาเปนหลัก

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานที่สรางเสร็จและใหเชาทั้งสิ้น 72 แหง ดังน้ี

ท่ีต้ังโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

จํ านวนโรงงาน เนื้อที่
(ไร)

พื้นที่เชา
(ตารางเมตร)

1. บางปะอนิ         20 57.7703 37,925
2. อมตะนคร 21 57.8468 36,025
3. แหลมฉบัง  20 58.9877 51,150
4. ไฮเทค           7 22.6408 14,525
5.   อมตะซิตี้           3 12.1938 6,925
6. บริษัทยอย (แหลมฉบัง)           1 8.0000 6,000

รวม  72 217.4394 152,550

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานระหวางกอสราง ทั้งสิ้น 22 แหง ดังน้ี

ท่ีต้ังโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

จํ านวนโรงงาน เนื้อที่
(ไร)

พื้นที่กอสราง
(ตารางเมตร)

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

1. บางปะอนิ /1  0         0 0 0.00
2. อมตะนคร /1 0 0 0            0.00
3. แหลมฉบัง /1  0        0 0                  0.00
4. ไฮเทค  4    14.9853     9,275 62.34
5.   อมตะซิตี้ 9   31.8817 19,300 80.37
6. บริษัทยอย (แหลมฉบัง) 9     25.8730 17,700 6.87

รวม 22 72.7400               46,275 149.58

หมายเหตุ : /1  ไมมกีารสรางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานที่สรางเสร็จพรอมใหเชา 11 แหง ดังน้ี

ท่ีต้ังโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรม

จํ านวนโรงงาน เนื้อที่
(ไร)

พ้ืนท่ีพรอมใหเชา
(ตารางเมตร)

1. บางปะอนิ  0 0 0
2. อมตะนคร 5  17.6025   14,000
3. แหลมฉบัง  1 1.9927 1,625
4. ไฮเทค  4    17.6014     11,225
5.   อมตะซิตี้ 1 2.8740 1,625
6. บริษัทยอย (แหลมฉบัง) 0 0 0

รวม 11 40.0706 28,475

โรงงานของบริษัทและบริษัทยอยตั้งอยูในเขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตอไปน้ี

รายชื่อนิคมอุตสาหกรรม เขตท่ีไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขต 2
2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เขต 2
3. นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง * เขต 2
4. นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) เขต 2
5. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ * เขต 2
หมายเหตุ  : * จะไดรับสิทธิเปนเขต 3 เฉพาะบริษัทท่ีดํ าเนินการภายในเดือนธันวาคม 2547 เทาน้ัน

เขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แบงไดเปน 3 พืน้ท่ี ดังน้ี
เขต พ้ืนท่ีครอบคลุม
1 กรงุเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุร ีและนครปฐม
2 สมทุรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุร ีสุพรรณบุร ีอางทอง อยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี (รวมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)

ระยอง และภูเก็ต
3 58 จังหวัดท่ีเหลือ

(ท่ีมา : กนอ.)
หมายเหตุ : สิทธิและประโยชนเขต 2 คือ

1.! ใหไดรบัลดหยอนอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาไมตํ ่ากวารอยละ 10
2.! ใหไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป และเพิ่มเปน 5 ป หากต้ังสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
3.! ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาส ําหรับวัตถุดิบเปนระยะเวลา 1 ป

สิทธิและประโยชนท่ีเขต 3 ไดรับมากกวาเขต 2 คือ
1.! ไดรบัยกเวนอากรขาเขาส ําหรับเครื่องจักรโดยไมมีเงื่อนไข
2.! ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนอีก 5 ป รวมเปนระยะเวลา 8 ป โดยไมจํ าเปนตองอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรอืในเขต

อุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริม
3.! ไดรบัยกเวนอากรขาเขาส ําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนสํ าหรับสวนท่ีผลิตเพ่ือการสงออกเพ่ิมอีก 4 ป รวมเปนระยะเวลา 5 ป
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สิทธิและประโยชนท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับ

ก. EISCO ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1720(1)/2544 ลงวันท่ี
15 พฤศจิกายน 2544 ในกิจการพัฒนาอาคารสํ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเชา จํ านวน 10 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
มีรายละเอียดที่ส ําคัญดังน้ี

1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกํ าหนด
เวลา 8 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนํ าผลขาดทุนประจํ าปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกํ าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกํ าหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกํ าหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิของปใด
ปหน่ึงหรอืหลายปก็ได

2. ไดรับยกเวนไมตองนํ าเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวม
คํ านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

            3. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
มีกํ าหนด 5 ป นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลาตามขอ 1

4. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป
นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน

5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอ ํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสือ่มราคาตามปกติ

6. ไดรับอนุญาตใหนํ าหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได

โดยมีเงื่อนไขที่สํ าคัญดังน้ี
1.! จะตองประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2.! จะตองดํ าเนินการใหไดรับใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ท่ี

เทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันเปดดํ าเนินการ

ข. สิทธิและประโยชนอื่นที่บริษัทไดรับ

การที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานมาตรฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใตการด ําเนินงานของ
กนอ. อยูในปจจุบัน บริษัทจึงไดรับสิทธิประโยชนในเขตอุตสาหกรรมจากกนอ. ดังน้ี

1. สิทธิประโยชนดานภาษีอากร (เฉพาะเขตอุตสาหกรรมสงออก) สรุปสาระส ําคัญ ไดแก ไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมพิเศษ  อากรขาเขา  ภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีสรรพสามิต สํ าหรับเครื่องจักร  อุปกรณตางๆ รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต
และไดรับยกเวนภาษีอากรส ําหรับของสงออกไปนอกราชอาณาจักร

2. สิทธิประโยชนท่ีไมเก่ียวกับภาษีอากร สรุปสาระส ําคัญ ไดแก ผูประกอบอุตสาหกรรมจะไดรับอนุญาตใหถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ รวมท้ังไดรับอนุญาตใหนํ าคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือเขามาอยูในราชอาณาจักร
ไดตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต และสามารถสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได หากเงินน้ันเปนเงินทุนนํ าเขาหรือ
เปนเงินที่มีขอผูกพันกับตางประเทศ
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3. สิทธิอื่นๆ
3.1 การไดรบัใบอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ  ใบอนุญาตปลูกสราง  และใบอนุญาตประกอบ

อุตสาหกรรม
3.2 ไดรับบริการสํ าหรับผูลงทุนในเรื่องคํ าแนะนํ า  คํ าปรึกษา  เอกสารตางๆ

3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

3.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม

ธุรกิจการกอสรางอาคารโรงงาน มีรูปแบบทั้งที่เปนธุรกิจการผลิตและบริการ  กลาวคือ มีการสรางโรงงานเพื่อขาย
และใหเชา การสรางโรงงานเพื่อขายและใหเชาดังกลาวพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของความตองการที่จะรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมุงเนนท่ีการอํ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนของนักลงทุนในการเริ่มประกอบการ โดยใหการดูแลดานการจัดสราง
อาคารโรงงานสํ าหรับการผลิต ซ่ึงชวยใหนักลงทุนสามารถเลือกทํ าเลท่ีต้ัง ขนาด และรูปแบบของโรงงานที่ตรงกับความตองการ รวมท้ัง
เริ่มดํ าเนินการผลิตไดภายในระยะเวลาอนัสัน้

3.2.2 อุปทานหรือผูจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขาย/ใหเชา

โดยท่ัวไปผูประกอบการท่ีดํ าเนินธุรกิจการกอสรางโรงงาน จะทํ าการกอสรางโรงงานในเขตท่ีดินอุตสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ ซึ่งแบงไดเปน ที่ดินอุตสาหกรรมภาครัฐ และที่ดินอุตสาหกรรมภาคเอกชน ดังน้ี

ภาครัฐ ภาคเอกชน
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตชมุชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม

ผูประกอบการ ดํ าเนินการโดย กนอ. หรอื
รวมทุนระหวางบรษัิทเอก
ชน และ กนอ.

ดํ าเนินการโดยบริษัทเอก
ชนภายใตการดูแลของกรม
โรงงานอตุสาหกรรม
(“กรอ”) กระทรวง
อุตสาหกรรม

ดํ าเนินการโดยบริษัทเอกชน
ภายใตการดูแลของ กรอ.
ขนาดพื้นที่จะเล็กกวาเขตอุต
สาหกรรม และไมจํ ากัด
ประเภทธุรกิจ

ดํ าเนินการโดยบริษัท
เอกชน

จํ านวน 29 แหง
ดูแลและควบคุมโดย กนอ.

21 แหง 5 แหง 30 แหง

ท่ีมา : 1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กนอ.

ท้ังน้ี ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมแบงออกไดเปน 2 เขต ตามประเภทของการประกอบการอุตสาหกรรม ไดแก

1.! เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป  (General industrial zone; GIZ)  สํ าหรับผูประกอบการที่ผลิตสินคาเพื่อขายในประเทศเปนหลัก
2.! เขตอุตสาหกรรมสงออก (Export processing zone; EPZ) สํ าหรับผูประกอบการที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกไปขายยัง

ตางประเทศเปนหลกั

ผูประกอบการที่ท ําการผลิตอยูในเขต EPZ จะไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมดานภาษีอากรส ําหรับเครื่องจักร ของที่น ําเขามาเพ่ือใช
ในการผลิตสินคา รวมท้ังผลิตภัณฑสิ่งพลอยไดและสิ่งอื่นที่ไดจากการผลิต สวนผูประกอบการที่อยูในเขต GIZ จะไมไดรับสิทธิและประโยชน
ดังกลาว  ยกเวนสิทธิและประโยชนท่ีไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สํ าหรับการประกอบการในที่ดินอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากนิคมอุตสาหกรรมจะไดรบัสิทธแิละประโยชนเฉพาะตามเง่ือนไขท่ี
ไดรับการสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเทาน้ัน
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อุปทานของท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมยังคงมีพื้นที่เหลืออยูอยางเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังจะเห็นไดจาก
ตารางดังตอไปนี้

ตารางแสดงการใชพ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ท่ัวประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

นิคมอุตสาหกรรมแบงตาม
เขตสงเสริมการลงทุน

พ้ืนท่ีรวมท้ังส้ิน พ้ืนท่ีใชงานแลว 1/ คิดเปน
รอยละ

ไดรับอนุญาต
ใหใชท่ีดิน

เร่ิมประกอบ
อุตสาหกรรมแลว

คิดเปน
รอยละ

(ไร) (ไร-งาน-ตารางวา) (ราย) (ราย)
(1) (2) (3)=2/1 (4) (5) (6)=5/4

เขต 1
เขตท่ัวไป 7,453 6,459-1-11 86.99 824 576 70
เขตสงออก 1,070 905-2-16 84.58 192 126 66

รวม 8,523 7,364-3-27 86.40 1,016 702 69
เขต 2
เขตท่ัวไป 37,739  25,182-2-38 66.73 806 534 66
เขตสงออก 2,490  1,829-3-89 73.45 68 36 53

รวม 40,229  27,012-2-27 67.15 874 570 65
เขต 3
เขตท่ัวไป 1,073 481-3-92 44.83 92 61 66
เขตสงออก 448 23-3-67 5.13 122 72 59

รวม 1,521 505-3-59 33.20 214 133 62
รวมท้ังส้ิน 50,273 34,883-1-13 36.171 2,104 1,405 67

ท่ีมา : กนอ. (ณ วันที ่31 มกราคม 2545)
หมายเหต;ุ 1/     หมายถงึพื้นที่ขายและท ําสัญญาแลวกับกนอ.

จากตารางขางตนจะเห็นวา พ้ืนท่ีในนิคมอุตสาหกรรมเขตท่ี 1 มีพ้ืนท่ีใชงานแลวเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีรวมท้ังส้ิน คิดเปนรอยละ 86
เน่ืองจากอยูใกลกับทาอากาศยานและอยูในกรุงเทพและปริมณฑล ในขณะท่ีเขตท่ี 2 และเขตท่ี 3 สัดสวนพ้ืนท่ีท่ีใชงานแลวมีเพียงรอยละ 67
และ 33 ตามลํ าดับ

การประกอบธุรกิจการจัดสรางโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท้ัง 4 ประเภทดังกลาวขางตน แบงไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ  ตาม
ลักษณะของผูประกอบการ ไดแก

1. ผูประกอบการท่ีเปนผูพัฒนาท่ีดินอุตสาหกรรมตางๆ ดํ าเนินการกอสรางโรงงานเพ่ือการขายหรือใหเชาในเขตพ้ืนท่ีท่ีตน
พัฒนาข้ึน

2. ผูประกอบการท่ัวไปท่ีเขาไปจัดซ้ือหรือเชาท่ีดินในเขตท่ีดินอุตสาหกรรมจากผูประกอบการตามขอ 1  แลวทํ าการกอสราง
โรงงานเพื่อขาย หรือใหเชา  เชน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํ ากัด (มหาชน)  เปนตน

3.2.3 อุปสงคหรือความตองการโรงงานของผูประกอบการดานอุตสาหกรรม

ความตองการโรงงานของผูประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยนับไดวามีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการท่ี
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุน  รวมท้ังสนับสนุนใหนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย

การสงเสริมการลงทุนจากภาครฐั  คุณภาพและระดับคาจางของแรงงานในประเทศ  ตลอดจนเสถียรภาพทาง
การเมืองโดยเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบานใกลเคียง ลวนเปนปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหภาคการลงทุนขยายตัว   ดังจะเห็นไดจากขอมูล
การสงเสริมการลงทุน ดังตอไปนี้
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ตารางแสดงจํ านวนบัตรสงเสริมการลงทุนท่ีออกโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในชวงป 2542 ถึง 2544

2542 2543 2544
จํ านวนผูขอบัตรสงเสริม (ราย) 902 1,061 1,060
จํ านวนผูไดรับบัตรสงเสริม (ราย) 564 785 766
มูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น (พันลานบาท) 139.50 290.30 203.96
ท่ีมา : สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

3.2.4 สภาวะการแขงขัน

บริษัทจัดเปนผู ประกอบการท่ัวไปท่ีเข าไปจัดซ้ือหรือเชาท่ีดินในเขตท่ีดินอุตสาหกรรมจากผู พัฒนาท่ีดิน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ  แลวทํ าการกอสรางโรงงานเพ่ือขาย หรือใหเชา  ปจจุบันบริษัทมีคูแขงรายใหญท่ีทํ าการพัฒนาท่ีดินและสรางโรงงานเพ่ือ
ขาย/เชาเพียง 2 ราย อันไดแก บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํ ากัด (มหาชน)
อยางไรก็ดี คูแขงทั้งสองรายไมจัดวาเปนคูแขงขันโดยตรงของบริษัท เน่ืองจากมุงเนนท่ีการสรางโรงงานเพ่ือขายมากกวาใหเชา  ในขณะที่
บริษัทสรางโรงงานเพื่อใหเชาเปนส ําคัญ

นอกจากน้ี ผูประกอบการบางรายที่เริ่มธุรกิจจากการเปนผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและตอมามีโครงการสราง
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของตนเอง ก็จะมีขอจํ ากัดในแงของการพัฒนาโรงงานเฉพาะในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีตนเองเปนเจาของ
เทาน้ัน  ในขณะท่ีบริษัทสามารถท่ีจะเลือกเขาไปพัฒนาโรงงานในท่ีดินอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่บริษัทเห็นวาเหมาะสมไดอยางไมมีขอจํ ากัด
ทํ าใหทํ าเลท่ีต้ังโรงงานของบรษัิทมีความหลากหลาย ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางท่ัวถึง อันถือเปนขอไดเปรียบ
ของบริษัทท่ีมีเหนือกวาผูประกอบการรายอื่นในธุรกิจ  นอกจากน้ัน บรษัิทยังมีศักยภาพในการขยายการดํ าเนินธุรกิจไปในท่ีดินอุตสาหกรรม
ตางๆ ไดอีกมาก  เน่ืองจากยังมีท่ีวางเหลืออยูอีกเปนจํ านวนมาก

3.2.5 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท

การเลือกกลุมลูกคาเปาหมาย (Target)

จากกลุมตลาดดังกลาวขางตน กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ไดแก ผูประกอบการตางชาติรวมท้ังผูประกอบการ
ท่ีเปนธุรกิจรวมทุน (Joint venture) กับตางชาติ ซ่ึงเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ท้ังน้ี เน่ืองจากลูกคาเหลาน้ีมีความตองการ
โรงงานมาตรฐานพรอมประกอบการ รวมท้ังตองการการบรกิารติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการในการขอใบอนุญาตตางๆ เพื่อให
สามารถเริ่มประกอบการไดในเวลาอันสั้น

รายละเอียดการเชาแบงตามลักษณะอุตสาหกรรมและประเทศของผูลงทุนในรอบป 2544 มีดังน้ี

อุตสาหกรรม รอยละ ประเทศ รอยละ
1.! ชิ้นสวนอิเล็คโทรนิคส *
2.! ช้ินสวนพลาสติก
3.! คอมพิวเตอร
4.! เครื่องปรับอากาศ
5.! ขนสง
6.! อื่นๆ

25.23
19.42

9.54
8.93
6.93

29.95

1.! ญี่ปุน
2.! แคนาดา
3.! สิงคโปร
4.! ไตหวัน
5.! สหรัฐอเมริกา
6.! อื่น ๆ

48.97
13.05

7.94
6.99
6.54
16.51

100.00 100.00
หมายเหตุ : * หมายถึง ช้ินสวนท่ีเปนสวนประกอบในอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาและเคร่ืองอิเล็คโทรนิคส
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ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีการพ่ึงพิงลูกคารายหน่ึงรายใดท่ีมีสัดสวนเกินกวารอยละ 30

การวางตํ าแหนงผลิตภณัฑของบริษัท (Positioning)

บริษัทกํ าหนดตํ าแหนงเปนหน่ึงในผูนํ าในการใหบริการครบวงจรในธุรกิจจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน
เพื่อใหเชา/ขาย โดยมุงเนนท่ีการใหเชา พรอมบริการแบบ “One-Stop-Shop” (บริการติดตอขอใบอนุญาตตางๆ ในการเริ่มประกอบการจาก
หนวยงานราชการตางๆ) สํ าหรับลูกคา

• ! กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)

ก.! ทํ าเลท่ีต้ังท่ีดี

ปจจุบันบริษัทเลือกทํ าเลท่ีตั้งโรงงานบนท่ีดินอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีผูประกอบการตองการ  
โดยเลือกนิคมอุตสาหกรรมที่ใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครไมเกิน 2 ช่ัวโมง และอยูในเขตสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน   ทํ าเลท่ีต้ังในนิคมอุตสาหกรรมดังกลาวมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีครบครัน เพื่อใหบริการและอ ํานวยความสะดวกตอผูประกอบ
การ  รวมทั้งมีมาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยไดมาตรฐาน

ข.! คุณภาพของโรงงานท่ีไดมาตรฐาน

เน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือ ผูประกอบการตางชาติ กอปรกับเปาหมายการดํ าเนิน
ธุรกิจของบริษัทท่ีเนนการใหเชาซ่ึงทํ าใหโรงงานเหลาน้ีเปนสนิทรพัยถาวรของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจึงใหความสํ าคัญในการควบคุมคุณภาพ
ของโรงงาน ตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ การกอสราง โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร  คนงานของบริษัทเอง  รวมถึงการเลือกใชวัสดุกอสรางและ
อุปกรณตางๆ ท่ีทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือใหโรงงานของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทและบริษัทยอยใช
โครงสรางอาคารเหล็กสํ าเร็จรูปที่ผลิตโดยบริษัท ZAMIL STEEL ซึ่งอยูในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยใชเทคโนโลยีการผลิตของประเทศสหรัฐ
อเมริกาในการคํ านวณโครงสรางเหล็กจากแบบแปลนกอสรางโรงงานใหเหมาะสม แลวจึงด ําเนินการหลอช้ินสวนเหล็กเหลาน้ัน เพื่อนํ ามา
ประกอบเขาเปนตัวอาคารโรงงาน ณ สถานท่ีกอสราง ทํ าใหบรษัิทและบริษัทยอยสามารถกอสรางโรงงานไดภายในระยะเวลาอนัสัน้ และ
มีรูปแบบโรงงานท่ีสวยงามกวาโรงงานท่ัวไปท่ีใชโครงสรางเหล็กภายในประเทศ ในสวนของพ้ืนโรงงานน้ัน บริษัทและบริษัทยอยไดดํ าเนินการ
กอสรางใหสามารถรับน้ํ าหนักไดระหวาง 1-3 ตัน/ตารางเมตร ขณะท่ีโรงงานท่ัวไปรับน้ํ าหนักไดไมเกิน 1 ตัน/ตารางเมตร นอกจากน้ี บริษัท
และบริษัทยอยยังใชแผนเหล็กเปนบานเกล็ดระบายอากาศแทนการใชอิฐบล็อกตามแบบโรงงานอ่ืนท่ัวไป ทํ าใหระบายอากาศไดดีและมี
รูปแบบสวยงามกวา

ค.! การเสนอบริการ

บริษัทไดนํ าเสนอบริการ “One-Stop-Shop” ใหแกลูกคาของบริษัท  โดยบริษัทจะอ ํานวยความสะดวก
แกลูกคาในการย่ืนขออนุญาตประกอบกิจการ ตอเติมและดัดแปลงโรงงาน การใหบริการดานสาธารณูปโภคในเบ้ืองตน  และการอ ํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เก่ียวกับการประกอบการในประเทศไทยโดยไมคิดคาใชจาย  ซ่ึงการเสนอบริการดังกลาวจะครอบคลุมถึงการบริการหลัง
การขาย  อาทิ การปรับปรุงซอมแซมอสังหาริมทรัพยตางๆ ท้ังน้ี กลยุทธดังกลาวทํ าใหบริษัทมีอัตราการตอสัญญาเชาอยูในระดับสูง และ
มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ และไดรับความสนใจจากลกูคารายใหมๆ

• ! กลยุทธดานราคา (Price)

คาเชาโรงงานของบริษัทอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันไดกับคูแขงรายส ําคัญในตลาดท่ีมีกลุมลูกคาเปาหมาย
เดียวกันกับบริษัท  ในขณะท่ีคุณภาพโรงงานของบริษัทสูงกวามาตรฐานโดยท่ัวไป  ทั้งดานการออกแบบและจัดหาวัสดุกอสรางเพื่อประโยชน
ในการใชงานและความสวยงาม อีกทั้งการที่บริษัทและบริษัทยอยมีบริการอ ํานวยความสะดวกตางๆ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ทํ าใหโรงงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยเปนที่ตองการของลูกคา
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• ! กลยุทธดานชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)

นอกจากการติดตอกับลูกคาเปาหมายโดยตรงแลว ลูกคาสวนใหญของบริษัทจะเขามาติดตอขอเชาโรงงานกับ
บริษัทโดยตรง โดยไดรับทราบขอมูล ขาวสาร และการแนะนํ าจากหนวยงาน ดังตอไปนี้

• ! สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
• ! การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• ! เจาของนิคมอุตสาหกรรม (Industrial estate developers)
• ! สถานฑูต สมาคมหอการคา สํ านักงานการคา
• ! นายหนา/ตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย (Real estate agents)
• ! งานสัมมนา  การประชุมผูนํ าทางการคา
• ! การสนับสนุนจากกลุมผูถือหุนของบริษัท

• ! กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

บริษัทมีการพัฒนาสื่อเพื่อการสงเสริมการตลาด ดังน้ี

• ! สิ่งพิมพเอกสารเชิญชวน
• ! โฆษณาในหนังสอื อาทิ ลงโฆษณาอยางตอเน่ืองในหนังสอืพิมพบางกอกโพสต  วารสารหอการคา
• ! อินเตอรเน็ต  เวบไซต
• ! แผนปายโฆษณาท่ีติดต้ังบรเิวณหนาอาคารโรงงาน
• ! แผนปายโฆษณาขนาดใหญขางทางดวน
• ! การสงจดหมายทางไปรษณีย

จากกลยุทธทางการตลาดดังกลาวขางตน  บริษัทยังมีความยืดหยุนในการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ 
ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป  ท้ังน้ี เพื่อใหบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันเวลา   มาตรการดังกลาวไดแก

• ! ประเมินกลยุทธทางการตลาดของบริษัทอยางใกลชิด
• ! ติดตามผลตอบรับของลูกคาอยางตอเนื่อง
• ! วิเคราะหสัดสวนและปจจัยท่ีมีผลตอการเชา และการวางของโรงงาน
• ! ติดตอประสานงานกับตัวแทน/นายหนาซ้ือขายอสังหารมิทรพัย สถานฑูต สมาคมหอการคา และ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการลงทุน และภาคอสังหาริมทรัพย

มาตรการตางๆ เหลาน้ี ทํ าใหบริษัทสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในความตองการของกลุมลูกคา 
เปาหมาย  ซึ่งจะสงผลใหบริษัทพัฒนา  ปรับปรุงสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปไดทันทวงที



แบบ 69-1

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) - 16 -

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3.3.1 จํ านวนโรงงาน

บริษัทไดทํ าการกอสรางโรงงานอยูใน 5 นิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดจํ านวนโรงงานมาตรฐานท่ีใหเชาต้ังแต
ป 2542 จนถึงป 2544 มีดังน้ี

2542 2543 2544 /1

ท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรม จ ํานวนโรงงาน พ้ืนท่ีเชา จ ํานวนโรงงาน พ้ืนท่ีเชา จ ํานวนโรงงาน พ้ืนท่ีเชา
(ตรม.) (ตรม.) (ตรม.)

บางปะอิน 18 28,925 20 37,925 20 37,925
อมตะนคร 20 32,625 21 34,625 21 /2 36,025
แหลมฉบัง 11 27,550 21 52,775 20 51,150
ไฮเทค - - 3 7,125 7 14,525
อมตะซิต้ี - - - - 3 6,925
บรษัิทยอย (แหลมฉบัง) - - - - 1 6,000

รวม 49 89,100 65 132,450 72 152,550
หมายเหตุ : /1 ณ ส้ินป 2544 บริษัทยังมีโรงงานอีก 11 แหง ซึ่งอยูในระหวางการเจรจากับลูกคา

/2 บรษิทัไดขายโรงงานใหกับลูกคา 1 โรงงาน

3.3.2 วัตถุดิบและผูจํ าหนายวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการกอสรางโรงงานของบริษัท ไดแก ท่ีดิน และวัสดุกอสราง ในสวนของการจัดหาท่ีดินน้ัน บริษัท
มีนโยบายซื้อที่ดินเพื่อเปนทรัพยสินของบริษัท  ยกเวนท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีทาง กนอ. มีนโยบายใหเชาระยะยาวเทาน้ัน

นอกจากท่ีดินแลว วัสดุกอสรางที่สํ าคัญในการกอสรางโรงงานมาตรฐานประกอบไปดวย เสาเข็ม คอนกรีต
เหล็กเสน โครงสรางเหล็ก  แผนหลงัคา  ระบบไฟฟาแสงสวาง  ระบบสุขาภิบาล  สีทาอาคาร  และประตูหนาตาง ซ่ึงท่ีผานมา บริษัทไมมีการ
พึ่งพิงผูจัดจํ าหนายหรือผูรับเหมารายหน่ึงรายใดเปนหลัก ท้ังน้ี ในสวนของโครงสรางเหล็กส ําเร็จรูปซึ่งเปนสัดสวนที่สูงที่สุดของตนทุน
ท้ังหมดน้ัน บรษัิทมีการส่ังซ้ือจากตางประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20.2 ของตนทุนการกอสรางโรงงานแตละแหง

บริษัทมีคาใชจายในการออกแบบโรงงานนอยมาก เน่ืองจากโรงงานของบรษัิทมีรูปแบบเปนมาตรฐาน จึงมี
คาใชจายเฉพาะในสวนของการปรับแบบที่มีอยูใหเหมาะสมกับรูปรางและขนาดของที่ดินเทานั้น
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3.3.3 ข้ันตอนจัดหาท่ีดินและการดํ าเนินงานกอสรางโรงงานมาตรฐาน

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดหาท่ีดินและการดํ าเนินงานกอสรางโรงงานมาตรฐาน

คัดเลือกนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

คัดเลือกทําเลและขนาดที่ดิน
ที่เหมาะสมในนิคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือเชาที่ดิน
กับเจาของนิคมอุตสาหกรรม

ฝายขายเริ่มดําเนินการ
ติดตอลูกคาเปาหมาย

ฝายออกแบบเริ่มดําเนินการ
ออกแบบโรงงาน

ลงนามสัญญากับลูกคา

เริ่มดําเนินการกอสราง
(ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 6 เดือน)

ดําเนินการขออนุญาตกอสราง
จาก กนอ.

บริการหลังการขาย

สงมอบโรงงานใหกับลูกคา

บริการติดตอขออนุญาตประกอบการ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา

เจรจาซื้อที่ดิน

เจรจากับลูกคา
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ขั้นตอนการดํ าเนินการที่ผานมา

1. คัดเลือกนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสม  บริษัทจะทํ าการคัดเลือกนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสม โดยพิจารณา
ถึงทํ าเลท่ีต้ังและมาตรฐานการดํ าเนินงานของนิคมน้ันๆ ปจจุบัน บริษัทไดสรางโรงงานบนนิคมอุตสาหกรรม 5 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในอนาคต
บริษัทอาจพจิารณาขยายไปยังนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

2. คัดเลือกทํ าเลและขนาดท่ีดินท่ีเหมาะสม ภายหลังจากที่บริษัทเลือกนิคมอุตสาหกรรมเรียบรอยแลว บริษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกท่ีดินท่ีอยูในทํ าเลที่ดีและมีขนาดเหมาะสมกับการกอสรางโรงงาน โดยบริษัทจะเจรจาตอรองราคากับเจาของนิคมอุตสาห
กรรม ในขณะเดียวกันบริษัทจะติดตอกับสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติเงินกูเพื่อใชในการซื้อที่ดินและกอสรางโรงงาน โดยบริษัทก็จะย่ืนแบบ
คํ าขอใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการ (แบบ กนอ. 01/1) พรอมแบบรางโรงงาน (Conceptual Design) ตอ กนอ. จากน้ัน กนอ. จะพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ (แบบ กนอ. 01/2) ใชเวลาท้ังส้ินเปนเวลาประมาณ 2 เดือน

3. ลงนามในสัญญาซื้อขายหรือเชาที่ดินกับเจาของนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจะลงนามในสัญญาซื้อขายหรือเชา
ที่ดินกับเจาของนิคมอุตสาหกรรมภายหลังจากที่บริษัทตัดสินใจเลือกและตอรองราคาสิ้นสุดแลว

4. การออกแบบโรงงาน ฝายออกแบบของบริษัทจะเริ่มด ําเนินการออกแบบกอสรางโรงงาน (Detailed Design)
ควบคูไปกับการลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือเชาท่ีดิน โดยจะออกแบบโรงงานที่มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ถึง 6,000 ตารางเมตร
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในขนาดโรงงานตางๆ ได

5. ดํ าเนินการติดตอกลุมลูกคาเปาหมาย  บริษัทจะดํ าเนินการติดตอกลุมลูกคาเปาหมายผานชองทางการ
จํ าหนายที่กลาวขางตน รวมถึงจากการสัมมนา และการประชุมผูนํ าทางการคา

6. ย่ืนคํ าขออนุญาตการกอสราง บริษัทย่ืนคํ าขออนุญาตกอสรางโรงงาน (แบบ กนอ. 02/1) พรอมแบบกอสราง
โรงงาน (Detailed Design) ตอ กนอ.  และ กนอ. จะพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ กนอ. 02/2)

7. เริ่มดํ าเนินการกอสราง  เมื่อไดรับการอนุญาตจาก กนอ. เรียบรอยแลว บริษัทก็จะเริ่มดํ าเนินการกอสราง
โดยใชทีมงานกอสรางของบริษัทเปนหลกั  ยกเวนในสวนของงานระบบไฟฟาแสงสวาง  ระบบสุขาภิบาล  และอื่นๆ  ระยะเวลาในการกอสราง
โรงงาน 1 หลัง ประมาณ 6 เดือน อยางไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจางเหมาผูรับเหมาภายนอกในกรณีท่ีบริษัทมีงานลนมือ ภายหลังการ
กอสรางแลวเสร็จ บริษัทจะย่ืนคํ าขอใบรบัรองการกอสราง (กนอ. 02/5) ตอ กนอ. เพื่อให กนอ. ตรวจรับการกอสรางวาเปนไปตามแบบ
กอสรางท่ีบริษัทย่ืนไว โดย กนอ. ออกเปนใบรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ 02/6)

8. ลงนามในสัญญาเชากับลูกคา  ภายหลังจากที่บริษัทตกลงเงื่อนไขการเชากับลูกคาแลวเสร็จ บริษัทจะลงนาม
ในสัญญาเชาโรงงานและสัญญาการใหบริการ โดยบริษัทจะเก็บเงินมัดจํ าเทากับคาเชาโรงงานไมเกิน 6 เดือนของคาเชา แลวแตกรณ ี ท้ังน้ี
บริษัทจะคืนเงินมัดจํ าดังกลาวโดยไมมีดอกเบ้ียหลังหักคาใชจายอ่ืนๆ (ถามี) เมื่อสัญญาเชาหมดอาย ุภายหลังจากท่ีบริษัทลงนามในสัญญา
เชากับลูกคาแลว บริษัทจะคืนใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ (กนอ. 01/2) แก กนอ. เพื่อลูกคาจะไดด ําเนินการย่ืนคํ าขออนุญาต
ใชท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ (กนอ. 01/1) ตอไปได

9. สงมอบโรงงานแกลูกคา  ภายหลังลงนามในสัญญาเชาเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทจะทํ าการสงมอบโรงงานให
กับลูกคาในสภาพท่ีพรอมส ําหรับการติดตั้งเครื่องจักร

10. ขั้นตอนการแจงเริ่มประกอบอุตสาหกรรม ภายหลังที่ติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ และโรงงานอยูในสภาพพรอม
ประกอบการ บริษัทจะใหความชวยเหลือในการติดตอกับหนวยงานรฐับาลในการขอใบอนุญาตประกอบการ และการติดตั้งสาธารณูปโภค
ตางๆ อาทิเชน การย่ืนคํ าขอแจงการเริ่มประกอบอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/1) ตอ กนอ. โดย กนอ. จะพิจารณาออกใบแจงการประกอบ
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/2) แกลูกคา

11. การใหบรกิารหลงัการขาย บริษัทจัดใหมีหนวยงานบริการซอมบํ ารุงใหกับลูกคาเพื่ออ ํานวยความสะดวก
ในการดํ าเนินงาน
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3.3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ตามท่ีบริษัทมีนโยบายมุงเนนการกอสรางโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีขอกํ าหนดและกฎหมายของ กนอ.
ควบคุมการดํ าเนินงานอยางเครงครัด ซ่ึงรวมถึงกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมท่ีมผีลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมอยาง
เขมงวด โดยกอนที่ผูเชาจะเริ่มด ําเนินการผลิตสนิคา ผูเชาตองผานการตรวจสอบและไดรับอนุญาตเริ่มประกอบการจาก กนอ. หาก กนอ.
พบวา การประกอบการของผูเชาจะทํ าใหเกิดอันตรายหรือมภีาวะมลพิษ กนอ. จะไมอนุญาตใหเร่ิมประกอบการจนกวาผูเชาจะสามารถ
สาธิตวิธีการกํ าจัดมลพิษและรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัย นอกจากน้ี ในสัญญาเชาระหวางบริษัทและลูกคาไดกํ าหนดเง่ือนไขการเชาท่ี
ชัดเจนวา ผูเชาตองปฏิบัติตามขอบังคับของ กนอ. ในเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมอยางเครงครัด ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงไมมีปญหา หรือไมเคย
ละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และไมเคยเปนตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมใดๆ

3.4 งานระหวางกอสราง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีงานระหวางการกอสราง ดังน้ี

โครงการ/ลูกคา จํ านวนโรงงาน
ในโครงการ

จํ านวนโรงงานท่ี
เร่ิมกอสรางแลว

พ้ืนท่ีกอสราง
(ตารางเมตร)

ประมาณเงินลงทุน
(ลานบาท)

1. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 4 4 9,275 93.43
2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 9 5 19,300 158.75
3.    นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (บริษัทยอย) 9 4 17,700 106.20

รวม 22 13 46,275 358.38
หมายเหตุ : บรษิทัมีโรงงานที่มีสัญญาเชากับลูกคาแลว จํ านวน 1 แหง


