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2! ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
2.1  ความเปนมา
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อ วนัที ่ 17 กุมภาพันธ 2527 โดยมีวัตถุ

ประสงคหลักในการประกอบธุรกิจเปนผูออกแบบ ผลิต และจํ าหนายอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า (Semiconductor Device)
ประเภท ไดโอด (Diodes) ท่ีใชเปนอุปกรณพ้ืนฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกสสํ าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1,300,000 บาท ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400,000,000
บาท และมีทุนที่ออกและเรียกช ําระแลว 300,000,000 บาท

ปจจบัุนบริษัทเปนผูออกแบบ, ผลิตและสงออกอุปกรณสารกึง่ตัวนํ า ประเภท ไดโอด รายใหญของประเทศ
โดยมีตลาดที่สํ าคัญอยูที่ ฮองกง สหรัฐอเมริกา ยุโรป สํ าหรับประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่ส ําคัญของบริษัท
สามารถสรุปไดดังนี้

ป 2527 - กอตั้งโดย นายศราวุธ จินตวธุ ดวยทุนจดทะเบียน 1.3 ลานบาท โดยสรางโรงงาน
แหงแรกที่นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง บนเน้ือท่ี 300 ตารางเมตร เพื่อด ําเนินธุรกิจ
ซือ้ขายทรานซิสเตอร (Transistor)

ป 2533 -  เร่ิมผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภทไดโอด
ป 2539 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแลวเปน 300 ลานบาท
ป 2540-2543 - ไดรับมาตรฐาน ISO 9002, 9001 และ 14001 จากบริษัท SGS Yarsley

International Certification Services
ป 2545 - ขยายเน้ือท่ีโรงงานเพิ่มอีก 4,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตสินคาใหมของ

บริษัทซึ่งไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน คือ Glass Diodes รวมทั้ง SMD (Surface
Mounted Devices) รปูแบบตางๆ

ป 2546 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 400 ลานบาท และดํ าเนินการแปรสภาพบริษัทเปนมหาชน
เพ่ือนํ าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการออกแบบ, ผลิต

และจ ําหนายอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า (Semiconductor Device) ประเภท ไดโอด (Diodes) ซึง่เปนอุปกรณพื้นฐานในวง
จรอิเล็กทรอนิกสท่ีทํ าหนาท่ีในการแปลงกระแสไฟฟา ปรับหรือควบคุมแรงดันไฟฟา ตัดหรือลดแรงดันไฟฟาสวนเกิน
รวมทั้งการแยกสัญญาณ (Signal) เปนตน โดยอุปกรณสารกึ่งตัวน ําประเภท ไดโอด ท่ีบริษัททํ าการผลิต ไดแก
Rectifier Diodes, High Speed Switching Diodes, Zener Diodes และ Transient Voltage Suppressor Diodes

อปุกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภท ไดโอด ท่ีบริษัททํ าการผลิตนั้น จะจ ําหนายใหกับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศเปนหลัก โดยในปจจุบันบริษัทมีสัดสวนการสงออกโดยตรง
ประมาณรอยละ 60 และจ ําหนายใหกับบริษัทกลุมลูกคาที่อยูในเขตสงออกประมาณรอยละ 30 ของมูลคาการ
จ ําหนายท้ังหมด สวนที่เหลือเปนการจ ําหนายใหกับกลุมลูกคาภายในประเทศ ซึ่งกลุมลูกคาของบริษัท ไดแก บริษทัท่ี
เปนเจาของยี่หอสินคา (Original Brand Name Producer) บริษทัท่ีรับจางผลิตช้ินสวนหรือสวนประกอบใหกับผูผลิต
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํ า และ บริษัทท่ีจํ าหนายอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภท ไดโอด (Trading
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Firm) โดยลักษณะการจ ําหนายจะเปนทั้งในรูปแบบของการจ ําหนายผานตัวแทนจ ําหนาย (Sole Agent) และการ
จ ําหนายโดยตรงใหกับลูกคาของบริษัท

นอกจากน้ี บริษัทยงัใหบริการในสวนของการออกแบบและผลิตอปุกรณสารกึ่งตัวน ําประเภท ไดโอด ที่มีคุณ
สมบัตพิเิศษเฉพาะอยาง ใหกับหนวยงานและบริษทัตางๆ เชน บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บริษัท
Crane Aerospace & Electronics  และ บริษัท Rockwell Automation เปนตน

เน่ืองจากอุปกรณสารกึ่งตัวน ําของบริษัทถูกน ําไปใชเปนอุปกรณพ้ืนฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส คุณภาพของ
ผลิตภัณฑและประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสํ าคัญอยางยิ่ง  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวรวมทั้งเปนการสราง
ความม่ันใจใหกับลูกคาของบริษัท  ระบบควบคุมคุณภาพตามหลักสากล (Quality Management System : QMS)
จงึถกูน ํามาใชในการควบคุมการผลิตและการด ําเนินงาน สํ าหรับมาตรฐาน ISO ท่ีบริษัทไดรับจากบริษทั SGS
Yarsley  International Certification Services ไดแก มาตรฐาน ISO 9002 ในป 2540 มาตรฐาน ISO 9001 : 1994
ในป 2543 มาตรฐาน ISO 14001 ในป 2543 และมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในป 2545

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2545 บริษัทมีโรงงานทั้งสิ้น 1 แหง และมีก ําลังการผลิตประมาณ 400 ลานช้ินตอป
โดยมีโรงงานตั้งอยู เลขที ่103, 117 หมู 4 ถนนฉลองกรุง แขวงล ําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
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2.3 โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามประเภทของธุรกิจ

ป  25431 ป 2544 1, 2 ป 25453 ป 2546 (Q2) 3ประเภท

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
รายไดจากการขาย
-รายไดจากการขายสินคา

-! จํ าหนายโดยตรงไปยังตางประเทศ
-! จํ าหนายใหกลุมลูกคาในเขตสงออก
-! จํ าหนายใหกลุมลูกคาภายในประเทศ

138.31
N.A
N.A

91.85
-
-

231.23
N.A
N.A

94.79
-
-

149.03
172.14
10.33

42.95
49.61
2.98

115.61
49.92
2.75

66.60
28.76
1.58

รวมรายไดจากการขายสินคา 4 138.31 91.85 231.23 94.79 331.50 95.54 168.28 96.94
รายไดคาเชาและคลังสินคา
รายไดจากการับจางคัดแยก Transistor 4

10.25 6.81 7.91 3.24 7.91
5.45

2.28
1.57

3.94
(0.07)

2.27
(0.04)

รวมรายไดจากการดํ าเนินงาน 148.56 98.66 239.14 98.03 344.86 99.39 172.15 99.17
รายไดอื่น
-รายไดอื่น 2.01 1.34 4.79 1.97 2.14 0.61 1.43 0.83
รวมรายได 150.58 100.00 243.93 100.00 347.00 100.00 173.58 100.00
หมายเหตุ   1. ป 2543 และ 2544 บรษิทัไมไดมีการจัดทํ ารายไดแยกตามประเภทของการจํ าหนายสินคาตางประเทศและภายในประเทศ

2. งบการเงินป 2544 แสดงโดยใชขอมูลจากงบที่จัดทํ าขึ้นใหมเพื่อใชในการเปรียบเทียบ
3. แสดงรายไดจากการขายสินคา โดยแยกตามลักษณะการจ ําหนาย
4.แตกตางจากงบการเงินของบริษัท เนื่องจาก ในงบการเงินของบริษัทไดรวมรายไดจากการรับจางคัดแยก Transistor ทั้งจํ านวน แตในที่นี้จะแสดงเฉพาะสวนที่เปนสุทธิจากตนทุนขายแลว เพื่อใหสะทอนยอดขายที่แทจริง
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2.4! เปาหมายในการด ําเนินงานธุรกิจ

บริษัท มกีารวางเปาหมายในการด ําเนินธุรกิจที่จะเปนผูผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวน ําประเภทไดโอด ท่ี
ครบวงจรในอนาคต 3 ถงึ 5 ป โดยเริ่มตั้งแตการผลิตวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถ
ควบคมุปจจยัท่ีมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑการผลิตไดต้ังแตตน เพื่อเปนการลดปญหาการพึ่งพิงผูผลิตวัตถุ
ดบิท่ีอาจเกดิขึ้นไดในอนาคต รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการทดสอบคณุภาพของ
ผลิตภัณฑข้ันสูง(Reliability test) เพ่ือยกระดบัคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้นทั้งในกลุม
ลุกคาท่ัวไปและกลุมลูกคาท่ีตองการผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ตลอดจนการยกระดับตรวจสอบคุณภาพ
วตัถดุบิ และเขาสูขบวนการผลิตสินคาของบริษัท


