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3. การประกอบธรุกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทและบริษัทยอยจะใหบริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีครบวงจรเพ่ือสนองความพึงพอใจสูง
สุดแกลูกคา โดยในการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสน้ัน บริษัทจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบ (Components)
ตามคุณสมบัติที่ลูกคากํ าหนด หรือลูกคาอาจจะจัดสงวัตถุดิบใหก็ได บริษัทจะดํ าเนินการประกอบแผง
วงจรอิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ีลูกคากํ าหนด และบริษัทจะใหบริการปรับปรุงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Design for Manufacturing) แกลูกคาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตสํ าหรับ
ลูกคา นอกจากน้ีบริษัทยงัสามารถออกแบบ Functional Tester เพื่อใชในการทดสอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของลูกคา

บริษัทสามารถใหบริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสํ าหรับผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดหลาก
หลายประเภท โดยลักษณะแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีบริษัทประกอบอยูในปจจุบันสามารถแบงแยกได
ตามการใชงานของผลิตภัณฑตางๆ  ดังน้ี
1. อุปกรณอุปโภคบริโภค (Consumer Electric) เชน เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซักผา
1. อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร (Computer Peripheral) เชน จอมอนิเตอร
2. อุปกรณควบคุม ตรวจวัดตางๆ (Industrial Control Measuring) เชน เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ
3. อุปกรณโทรคมนาคม (Telecommunication) เชน โทรศัพท
4. อ่ืนๆ เชน อุปกรณสังเคราะหเสียง

นอกจากประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในผลิตภัณฑตางๆ ดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังให
บริการประกอบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสํ าเร็จรูป (Box Build Products) ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริการท่ีครบ
วงจรแกลูกคา

ปจจุบันการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสของบริษัทใชเทคโนโลยี 3 แบบคือ SMT (Surface Mount), 
PTH (Plated Through Hole) และ COB (Chip on Board) โดยที่การผลิตของบริษัทจะแบงออกเปน 2 
สวนใหญๆ คือ สวนการใชเคร่ืองจักรในการวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และสวนการใชแรงงานคนในการ
ประกอบ และการตรวจสอบคุณภาพการผลิต
1. เทคโนโลยีแบบ SMT (Surface Mount)

SMT เปนเทคโนโลยีที่ใชในการเชื่อมตอวงจรไฟฟาของอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าและอุปกรณอ่ืนๆ ลงบน
ผิวหนาของแผงวงจรพิมพ (Printed Circuit Board – PCB) ซ่ึงเปนการพฒันาเทคโนโลยีการ
ประกอบแผงวงจรไฟฟาจากการเสียบทะลุเขาไปในแผงวงจรพิมพ เทคโนโลยี SMT จะมีประโยชน
ทั้งทางดานการออกแบบและการผลิต โดยจะสามารถประหยัดพื้นที่ในการประกอบชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสบนแผงวงจรพิมพ

2. เทคโนโลยีแบบ PTH (Plated Through Hole)
PTH เปนเทคโนโลยีซ่ึงประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียบทะลุไปในรูของแผงวงจรพิมพ 
เทคโนโลยีแบบ PTH น้ี จะเปนที่นิยมในการผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีขอจํ ากัดในเร่ืองพ้ืนท่ี โดยปกติชิ้น
สวนอิเล็กทรอนิกสของผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยี PTH จะมีราคาท่ีต่ํ ากวาเมื่อเทียบกับชิ้นสวนผลิต
ภัณฑที่ใชเทคโนโลยี SMT
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3. เทคโนโลยีแบบ COB (Chip on Board)
COB เปนเทคโนโลยีที่ประกบเชื่อม Bare IC เขากับแผงวงจรพิมพโดยตรง การผลิตสินคาโดยใช
เทคโนโลยีประเภทน้ีจะเปนท่ีนิยมสํ าหรับผลิตภัณฑที่มีขอจ ํากัดในดานพ้ืนท่ี โดยปกต ิ ตนทุนการ
ผลิตมักจะตํ่ ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตผลิตภัณฑที่ใช Pre-package IC ซึ่งมีขนาด
ใหญกวาและราคาสูงกวา

นอกจากน้ี บริษัทมีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะอยางสํ าหรับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ไดแก
- Chemical Compound Encapsulation ซ่ึงเปนกระบวนการเคลือบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีประกอบ
เสร็จแลวดวยสารเคมีตางๆ เชน Epoxy, Polyurethane หรือสารกันความช้ืนอ่ืนๆ เปนตน เพ่ือปอง
กันผลกระทบจากส่ิงแวดลอม (Harsh Environment) เชน แรงกระแทก ความชื้น และการเปล่ียน
แปลงอุณหภูม ิเปนตน

- การประกอบแผงวงจรออน (Flexible Circuit) ซึ่งเปนการประกอบแผงวงจรที่ตองใชความละเอียด
ออนและเทคนิคการผลิตท่ีพิเศษกวาการประกอบแผงวงจรโดยทัว่ไป

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิต Printed Circuit Board Assembly ภายใตพระราช
บัญญัติการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกใหโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมเลขที่ 
1759/2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยที่บริษัทไดรับสิทธิพิเศษตามโซน 3 ท่ีสํ าคัญสรุปได
ดังน้ี
1. ใหไดรับยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสง
เสริมมีกํ าหนดเวลาแปดป นับแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว 
บริษัทจะไดรับอนุญาตใหนํ าผลขาดทุนประจํ าปท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกํ าไร
สุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกํ าหนดเวลาไมเกินหาปนับ
แตวันพนกํ าหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหักจากก ําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

2. ใหไดรับยกเวนไมตองนํ าเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํ านวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

3. ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิท่ีไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละหา
สิบของอัตราปกติมีกํ าหนดหาป นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามขอ 1

4. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจํ าเปนท่ีนํ าเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชใน
การผลิตเพ่ือการสงออกเปนเวลาหาป นับแตวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2540

5. ใหไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํ านวนเทากับรอยละหาของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากป
กอนจากการสงออกเปนระยะเวลาสิบปนับแตวันท่ีมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน
ทั้งนี้ รายไดจากการสงออกของปน้ันๆ จะตองไมตํ่ ากวารายไดจากการสงออกเฉล่ียของสามป
ยอนหลัง ยกเวนสองปแรก
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) นโยบายทางการตลาด
กลยุทธการแขงขัน
บริษัทจะเนนการใหบริการที่ครบวงจรและสนองความตองการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก   
ลูกคา โดยเนนความรวมมือกับลูกคาในระยะยาว โดยกลยุทธทางการตลาด สามารถสรุปไดดังน้ี
1. บริษัทจะเนนการผลิตผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย โดยมุงท่ีจะสนองความตองการแกกลุมลูกคา
เปาหมายอยางครบถวน  อยางไรก็ตามบริษัทจะไมเนนการผลิตผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วซึ่งจะทํ าใหบริษัทมีความเสี่ยงทางธุรกิจสูง

2. บริษัทจะเนนการใหบริการที่ครบวงจรและบริการที่มีมูลคาเพิ่มแกลูกคา โดยในปจจุบันบริษัท
ไดเร่ิมใหบริการการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือการผลิต (Design for Manufacturing) เพ่ือปรับ
ปรุงแบบของผลิตภัณฑใหมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ าลงโดยยังคงคุณสมบัติและลักษณะการใชงาน
ของผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา อันจะทํ าใหสามารถลดตนทุนการผลิตใหแกลูกคา
รวมทั้งบริษัทจะไดรับกํ าไรสวนเพ่ิมจากการผลิตเพ่ิมข้ึน

3. การเพิ่มชองทางการจ ําหนายที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือชวยใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาได
อยางมีประสิทธภิาพและรวดเร็วย่ิงข้ึนและกระจายกลุมลูกคาไปยังตลาดอ่ืนๆ เชน ตลาดสหรัฐ
อเมริกา ตลาดยุโรป ใหมากขึ้น บริษัทจะดํ าเนินการแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายในสหรัฐอเมริกา
และยุโรปเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการขายโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ

4. บริษัทจะมุงสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา โดยบริษัทไดจัดใหเจาหนาที่ทางการขายและ
ตลาดของบริษัทรับผิดชอบดูแลและรับทราบขอมูลของลูกคาแตละรายอยางใกลชิด เพื่อมุงให
บริการแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนท่ีเช่ือถือไววางใจแกลูกคา

5. บริษัทจะมุงการพฒันามาตรฐานคุณภาพสินคาอยางตอเน่ือง รวมท้ังพัฒนาประสิทธภิาพการ
ผลิต และเทคโนโลยีการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพ่ือผลิตสินคาท่ีมีคุณ
ภาพตามความตองการของลูกคาในตนทุนที่แขงขันไดในตลาด อันจะทํ าใหบริษัทสามารถขยาย
ฐานลูกคาและสามารถรักษาลูกคาเดิมไวไดอยางตอเน่ือง

กลุมลูกคาเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือ เจาของยี่หอสินคา (Original Brand Name Producer) ผูผลิตสิน
คาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer) หรือผูออกแบบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส (Design
House) โดยจะมุงเนนผูผลิตท่ีผลิตผลิตภัณฑตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market)

การจํ าหนายและชองทางการจํ าหนาย
บริษัทและบริษัทยอยมีการจํ าหนายสวนใหญใหแกลูกคาตางประเทศ และการสงออกทางออม     
รวมเปนสัดสวนประมาณรอยละ 92 ของยอดขายรวม ท่ีเหลือเปนการจํ าหนายแกลูกคาในประเทศ 
สํ าหรับการจํ าหนายลูกคาตางประเทศ สวนใหญเปนลูกคาในตลาดญ่ีปุนประมาณรอยละ 40 ของ
ยอดขายรวม ท่ีเหลือเปนยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 30 และยุโรปประมาณ  
รอยละ 20 และอ่ืนๆ อีกประมาณรอยละ 2 ของยอดขายรวมป 2543
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สํ าหรับชองทางการจํ าหนายในป 2543 ท่ีผานมาสวนใหญบริษัทจะทํ าการจํ าหนายโดยตรงแกลูกคา
ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 90 ของยอดขายรวม ท่ีเหลือประมาณรอยละ 10 เปนการจํ าหนาย
ผานตัวแทนจ ําหนายของบริษัท

ลักษณะของลูกคา
ลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยจะเปน เจาของยี่หอสินคา ผูผลิตสินคาตนแบบหรือผูรับจางออกแบบ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส โดยสวนใหญเปนลูกคาที่มีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทยอยมาไม
นอยกวา 4-5 ป

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
นับตั้งแตป 2523 เปนตนมา การสงออกช้ินสวนและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสไดขยายตวัเพ่ิมข้ึนมาก
โดยเฉพาะการสงออกแผงวงจรไฟฟาไดติดอันดับสินคาสงออกสํ าคัญ 1 ใน 10 มาโดยตลอด ใน
ระยะหลังการสงออกมีความหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อาทิเชน แผงวง
จรไฟฟา มอเตอรขนาดเล็ก อุปกรณและสวนประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน โดยที่มูลคาการสง
ออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส (Electronics) ในป 2541 และป 2542 ที่ผานมานั้นมีมูลคาใกลเคียง
กันประมาณ 558,634 ลานบาท และ 568,356 ลานบาท ตามลํ าดับ ในขณะที่ป 2543 มูลคาการสง
ออกไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 720,280 ลานบาท และตัวเลขเบ้ืองตนสํ าหรับ 6 เดือนแรกของป
2544 ที่ผานมา มีมูลคาการสงออกประมาณ 353,789 ลานบาท (ท่ีมา: ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการ
คา โดยความรวมมือของกรมศุลกากร) จากมลูคาการสงออกท่ีสูงข้ึนอยางตอเน่ืองมาตลอดในระยะ
เวลา 4–5 ปที่ผานมา ท ําใหมูลคาการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 25 ของมูลคาการสงออกสินคาท้ังหมดของประเทศไทย
ตลาดคูคาท่ีสํ าคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน กลุมประเทศสหภาพยุโรป และประเทศใน
แถบเอเชยีแปซิฟก ซ่ึงมูลคาการสงออกไปยังตลาดดังกลาวในระยะ 3 ปที่ผานมา คิดเปนประมาณ
รอยละ 80 ของมลูคาการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย (ที่มา: ศูนยสารสนเทศ
เศรษฐกิจการคา โดยความรวมมือของกรมศุลกากร) โดยที่ปจจัยที่สํ าคัญท่ีมีผลตอการสงออกไปยัง
ตลาดดังกลาว คือ คุณภาพสินคา ความนาเช่ือถือของผูผลิต และราคาสินคา

แนวโนมอุตสาหกรรม
แนวโนมการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทยจะยังมีแนวโนมการเติบโตท่ีดี จากปจจัย
สนับสนุนท่ีสํ าคัญดังนี้
1. แนวโนมความตองการผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดโลก โดยที่การประมาณการ
ของ VLSI Research Inc. เก่ียวกับสัดสวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของป 2543 พบวา
การผลิตสวนใหญจะเปนผลิตภณัฑประเภท คอมพิวเตอร (Computer) และอุปกรณส่ือสาร
(Communication) รวมกันประมาณรอยละ 55 รองลงมาคือสินคาประเภทอุตสาหกรรม
(Industrial) ประมาณรอยละ 11 สินคาอุปโภคบริโภค (Consumer) ประมาณรอยละ 10 อุตสาห
กรรมรถยนต (Automobile) อุปกรณการแพทย (Medical) รัฐบาล (Government) และอุปกรณ
เคร่ืองใชสํ านักงาน (Office Automation) ประมาณรอยละ 5-7 และท่ีเหลืออีกประมาณรอยละ 2
จะเปนอุปกรณควบคุม ตรวจวัด (Test & Measurement)

2. แนวโนมความตองการธุรกิจรับจางผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส (Contracted Electronics
Manufacturing: CEM) มีสูงมากขึ้น เน่ืองจากเจาของย่ีหอสินคา (Original Brand Name
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Producer) รวมถึงผูผลิตสินคาตนแบบ (OEM) มีแนวโนมที่จะสงมอบงานในกับบริษัทรับจาง
ผลิตมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุนสินคา โดยการวาจางผูรับจางผลิต
CEM ซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญและมีการบริหารทรัพยากรในการผลิตที่ดีกวา (จากขอมูลของ
Prismark ไดแสดงใหเหน็วามูลคาของผลิตภัณฑท่ีบริษัทประเภท OEM จะสงมอบงานใหบริษัท
ประเภท CEM มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปจจุบันทีสั่ดสวนการสงมอบงานประมาณรอยละ
25 จะเพ่ิมมากขึน้เปนรอยละ 75 ในป 2563)

สํ าหรับประเทศในแถบเอเชยีจะไดรับประโยชนจากการขยายตัวของธุรกิจ CEM โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศไทยที่จะเปนแหลงรับจางการผลิตชิ้นสวนสินคาอิเล็กทรอนิกสที่สํ าคัญเน่ืองจากตนทุนแรง
งานไทย (Skilled Labor) ที่มีคุณภาพและสภาพทางการเมืองที่มีความมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชยีอ่ืนๆ

การแขงขนัภายในอุตสาหกรรม
ลักษณะการแขงขนัภายในประเทศสํ าหรับอุตสาหกรรมน้ีจะแบงออกเปน 3 ระดับ ซึ่งแตละระดับจะ
ไมแขงขันกันโดยตรงเนื่องจากมีกลุมลูกคาที่แตกตางกัน คือ
1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ การผลิตสวนใหญจะผลิตเพ่ือการสงออก ผูประกอบการสวนใหญจะมา
จากตางประเทศหรือมีตางประเทศเปนผูรวมทุน เชน จากประเทศญี่ปุน ซึ่งบริษัทเหลานี้จะมี
ฐานลูกคาเปนของตนเอง เชนบริษัทญ่ีปุนก็จะมีฐานลูกคาเปนบริษัทญ่ีปุนเอง และไดรับความ
ชวยเหลือดานเทคโนโลย ีและเงินทุนจากบริษัทแมในตางประเทศ

2. อุตสาหกรรมขนาดกลาง การผลิตสวนใหญเพ่ือการสงออกเชนเดียวกัน โดยจะมีโรงงานผลิตที่
ครบวงจร และไมมีบริษัทแมในตางประเทศ

3. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก สวนใหญจะเปนลักษณะตึกแถว การผลิตจะมีไมครบวงจร สวนใหญจะ
เปนการรับจางประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีไมตองอาศัยเทคโนโลยีสูง

การแขงขันในการผลิตแผงวงจรไฟฟาสํ าเร็จรูปในประเทศไทยไมมีการแขงขันที่สูงนักเน่ืองจากผู
ผลิตแตละรายจะมีความชํ านาญในการผลิตแผงวงจรไฟฟาสํ าเร็จรูปสํ าหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
แตกตางกัน อีกทั้งผูผลิตแผงวงจรไฟฟาสํ าเร็จรูปในประเทศไทยสวนใหญจะเปนฐานการผลิตของ
บริษัทแมที่อยูในตางประเทศจึงทํ าใหการแขงขนัในดานการตลาดไมรุนแรง
บริษัทจัดอยูในอุตสาหกรรมขนาดกลาง โดยที่ปจจุบันบริษัทมีคูแขงขันที่มีขนาดใกลเคียงกัน
ประมาณ 3-5 ราย ซ่ึงแตละรายจะมีกลุมลูกคาของตนเอง และมีนโยบายการตลาดที่แตกตางกันออก
ไปจึงไมถือเปนคูแขงโดยตรงกับบริษัท
สวนการแขงขนัระหวางประเทศน้ัน ประเทศท่ีเปนคูแขงทีสํ่ าคัญของไทยคือ จีน อินโดนีเซีย และ   
มาเลเซีย การผลิตในประเทศจนีซ่ึงกํ าลังมีการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปน
ที่สนใจของนักลงทุนตางประเทศเปนจํ านวนมาก ก็ยังไมถือเปนคูแขงโดยตรงที่สํ าคัญของไทยใน
ขณะนี ้ เน่ืองจากคุณภาพการผลิตยงัมีความลาหลังกวาไทย และแรงงานยังขาดทักษะความชํ านาญ
ในการผลิต ดังน้ันการผลิตจะเปนแบบงายๆ ไมซับซอนนัก สวนอินโดนีเซียมปีญหาเก่ียวกับความ
ไมมั่นคงของประเทศ สวนมาเลเซียน้ันจะมีตนทุนคาแรงงานสูงกวาไทยและเนนการผลิตวงจร
อิเล็กทรอนิกสที่ใชกับสินคาระดับสูง ดังน้ันหากลูกคาตองการที่จะหาผูผลิตที่มีคุณภาพดี และมี
เสถียรภาพที่มั่นคงแลว ประเทศไทยนับวาไดเปรียบคูแขงในดานตางๆ เหลาน้ี อยางไรก็ตาม      
คาแรงงานที่มีแนวโนมสูงขึ้น จะทํ าใหความไดเปรียบของสินคาไทยในตลาดโลกลดลง ดังน้ันการ
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ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพแรงงาน และระบบ
การทํ างานจึงเปนส่ิงสํ าคัญที่จะท ําใหผูประกอบการไทยมีความสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
สํ าหรับแนวโนมดานการแขงขัน คาดวาจะเปนการแขงขนัดานคุณภาพการผลิต การใชเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมกับตนทุนและการกํ าหนดราคาขายที่สอดคลองกัน สวนการเขามาเปนผู
ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ีอาจทํ าไดยาก เน่ืองจากตองอาศัยเงินลงทุนสูง ทักษะและประสบ
การณการผลิตสินคาใหไดคุณภาพเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับของกลุมลูกคา

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทมีโรงงาน 1 แหงตั้งอยูที่ 198 หมู 13 ถนนสุวรรณศร ตํ าบลดงขีเ้หล็ก อํ าเภอเมอืงปราจีนบรีุ 
จังหวัดปราจีนบุรี และอีก 1 แหงเปนโรงงานของบริษัทยอยของบริษัท ตั้งอยูที่ 152/8 หมู 3 ถนนรังสิต-
ธัญบุรี อํ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยที่โรงงานทั้งสองมีก ําลังการผลิตรวมของเคร่ืองจกัรสํ าหรับ
เทคโนโลยี SMT (Surface Mounted) เทากับ 50 ลานจุดตอเดือน และสํ าหรับเทคโนโลยี PTH (Plated 
Through Hole) เทากับ 22 ลานจุดตอเดือน และสํ าหรับเทคโนโลยี COB (Chip on Board) เทากับ 16 
ลานเสนตอเดือน นอกจากน้ีบริษัทยังมีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะอยางไดแก Chemical Compound 
Encapsulation และ การประกอบแผงวงจรออน (Flexible Circuit)
บริษัทมีนโยบายการผลิตโดยการเนนการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพดี ตรงตามความตองการของลูกคา และ
สงสินคาไดตรงตามระยะเวลาท่ีกํ าหนด ท้ังน้ีเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุดิบ และผูจํ าหนายวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สํ าคัญท่ีใชในการผลิตคือ แผนวงจรพิมพ (PCB) แผงวงจรไอซ ี(IC) ไดโอด (DIODE) รีซิสเตอร
(Resistor) และ คาพาซิเตอร (Capacitor) ซ่ึงจะเปนการนํ าเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ 80 ที่
เหลืออีกรอยละ 20 เปนการซ้ือภายในประเทศ โดยที่บริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบเองหรือรวมกับลูกคาใน
การจัดหาวัตถุดิบ บริษัทจะจัดซ้ือวัตถุดิบจากบริษัทในประเทศและตางประเทศประมาณ 60 ราย        
ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีสวนใหญไดดํ าเนินการจัดหาวัตถุดิบใหแกบริษัทอยางตอเน่ืองเปนเวลา 3-5 ป สํ าหรับ   
ผูจัดหาวัตถุดิบในตางประเทศที่สํ าคัญของบริษัทในปจจุบันอยูในประเทศสิงคโปร ซึ่งไดจัดหาวัตถุดิบให
บริษัทมาเปนระยะเวลาเกือบ 10 ป เปนแหลงในการจัดหาวัตถุดิบแหงหน่ึงท่ีสํ าคัญของบริษัท ในการส่ัง
ซ้ือวัตถุดิบบริษัทจะท ําการเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบที่เสนอมาจากหลายแหลงเพ่ือใหไดราคาท่ีดีสํ าหรับ
ลูกคากอนตัดสินใจซ้ือ

สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ที่ผานมาบริษัทสามารถดํ าเนินการจัดหาวัตถุดิบไดตามแบบที่ลูกคาตองการในราคาที่แขงขันไดในตลาด 
อยางไรก็ตามในป 2542 และ 2543 ที่ผานมา วัตถุดิบบางชนิดโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโทร
คมนาคมคอนขางขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น เน่ืองจากความตองการของตลาดในผลิตภัณฑโทร
คมนาคม เชน โทรศัพทเคล่ือนท่ีไดเพ่ิมข้ึนเปนจํ านวนมากสงผลใหความตองการวัตถดิุบท่ีใชในการผลิต 
เชน Tantalum CAP, Memory Chip และ Active Components บางตวัเพ่ิมสูงขึน้กวาอุปทานในตลาดท่ี
มีอยู สงผลใหราคาวัตถดิุบเหลาน้ีสูงข้ึน อยางไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทมคีวามสัมพันธอันดีกับท้ังลูกคา
ซ่ึงเขาใจสภาวะตลาดในปจจุบันและผูขายวัตถุดิบซ่ึงใหความรวมมือกับบริษัทมาดวยดีโดยตลอด จึงทํ า
ใหบริษัทสามารถวางแผนการผลิตและสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบที่ขาดแคลนลวงหนา สํ าหรับผลกระทบจาก
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นมีไมมากนัก เน่ืองจากบริษัทสามารถปรับราคาขายสินคาตามราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน



 หนาที่ 14 ของจํ านวน 35 หนา

ไดบาง อยางไรก็ตามปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบไดคล่ีคลายและเขาสูภาวะปกติตั้งแตตนป 2544 
เปนตนมา

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
การประกอบธุรกิจ PCBA เปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชตะก่ัว (Solder) ในการเช่ือมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ กับแผนวงจรพิมพ (PCB) ดังน้ันจะมีวัสดุของเหลือจากกระบวนการผลิต เชน ไอจากการบัดกรี 
และเศษตะก่ัว ซ่ึงบริษัทไดมีการกํ าจัดวัสดุที่เหลือจากการผลิตอยางเปนระบบและถูกตองตามกฎ 
ระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม สวนไอจากการบัดกรีจะมีทอดูดและผานการกรองกอนท่ีจะปลอยออก 
นอกจากน้ีบริษัทไดเปล่ียนแปลงการใชสาร Trichloroethylene ในการลางแผน PCB กอนนํ าเขาสูสาย
การผลิตเปนการใชน้ํ า DI เปนสารทํ าความสะอาดในขบวนการผลิต ซ่ึงเปนสารที่ไมทํ าลายชั้น
บรรยากาศโอโซน และจะไมกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) โดยที่บริษัทไดรับการ
สนับสนุนดานเงินทุนจากธนาคารโลก (World Bank) ในการดํ าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสารดังกลาว
กลุมบริษัทไดมีการตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํ างาน เชน จัดใหมีการวัดแสง วัดเสียง และวัดสาร
เคมีภายในโรงงาน ปละ 1 คร้ัง โดยเจาหนาที่จากฝายความปลอดภัย สํ านักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี สํ าหรับบริษัท และเจาหนาท่ีจากศูนยความปลอดภัยนวนคร ปทุมธานี สํ าหรับ
บริษัทยอย ท ําใหม่ันใจไดวาสภาวะแวดลอมภายในโรงงานอยูในมาตรฐานท่ีกํ าหนด โดยที่ที่ผานมากลุม
บริษัทไมเคยมีประวัติการกระทํ าความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังมี
การตรวจสุขภาพใหกับพนักงานปละ 1 คร้ัง เพ่ือเปนสวัสดิการท่ีใหแกพนักงานและเปนการเสริมสราง
กํ าลังใจในการท ํางานแกพนักงานดวย

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-
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