
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 9

3! การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1! ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ : ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท แบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก อุปกรณ

สารกึง่ตัวนํ า คลังสินคาสํ าหรับใหเชา และการใหบริการในการคัดแยกทรานซิสเตอร
3.1.1 อปุกรณสารกึ่งตัวนํ า
ผลิตภัณฑของบริษัท คือ อปุกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภท ไดโอด ซึ่งเปนอุปกรณพื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส

ท่ีทํ าหนาที่หลายอยางไมวาจะเปน การแปลงกระแสไฟฟา การปรับหรือควบคุมแรงดันไฟฟา เปลงแสง ตัดหรือลดแรง
ดนักระแสไฟฟาสวนเกิน การแยกหรือรับสัญญาณ เปนตน ซึ่งแลวแตวาจะนํ าไดโอดไปใชในวงจรประเภทใด โดยใน
ปจจบัุนผลิตภัณฑท่ีบริษัทผลิตและจํ าหนาย เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของสินคาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท
คือ

1.! สนิคามาตรฐานบริษัท หมายถงึ สินคาท่ีบริษัททํ าการผลิตใหไดคุณสมบัติทางไฟฟาตามมาตรฐานที่
บริษทัก ําหนดไว โดยจะเปนสินคาท่ีบริษัททํ าการผลิตใหกับลูกคาของบริษทัเปนหลัก

2.! สนิคามาตรฐานทั่วไป หมายถงึ สินคาที่บริษัทผลิตแลวมีคุณสมบัติทางไฟฟาแตกตางไปจากมาตร
ฐานท่ีบริษทัก ําหนดไว ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิต และไมไดเปนสินคาท่ีบริษัทต้ังใจผลิต
แตอยางไรกต็าม สินคาเหลานี้ยังมีมาตรฐานดีตามมาตรฐานสากล สามารถนํ าไปใชงานท่ัวไปได โดย
บริษทัจะจ ําหนายสินคาเหลานี้ออกไปโดยไมไดใชตราสินคา “EIC”

และเมือ่พจิารณาตามคุณสมบัติการใชงานของ อุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภท ไดโอดแลว บริษัทจะผลิต
เฉพาะไดโอดที่มีคุณสมบัติในการ แปลงกระแสไฟฟา ปรับหรือควบคุมความดันไฟฟา และ ตัดหรือลดแรงดันกระแส
ไฟฟาสวนเกิน โดยแบงออกไดเปน 4 กลุมดังนี้

1. Rectifiers Diodes เปนไดโอดท่ีทํ าหนาท่ีใหกระแสไฟฟาไหลผานทางเดียว ฉะนั้นจึงมีคุณสมบัติในการ
แปลงกระแสไฟฟาจาก ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current) เปนไฟฟากระแสตรง (Direct Current) และถูกนํ าไป
ใชงานในสวนของวงจรแหลงจายไฟตรง (Power Supply) ซึง่คณุสมบัตินี้เปนคุณสมบัติพื้นฐานและมีความสํ าคัญกับ
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกชนิด เนื่องจากกระแสไฟฟาที่จายมาตามสายไฟทั่วไปเปนไฟฟา
กระแสสลับ ในขณะที่เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆใชไฟฟากระแสตรงในการทํ างานเทานั้น ดงันั้น
จึงจํ าเปนท่ีจะตองทํ าการแปลงกระแสไฟฟาจากกระแสสลับเปนกระแสตรงกอนท่ีจะสงผานเขาสูวงจรการทํ างานของ
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สํ าหรับผลิตภัณฑในกลุมนี้ของบริษัทสามารถแยกยอยออกไดเปน

-! Standard Rectifiers คอื ไดโอดที่ใชงานทั่วๆ ไปในวงจรที่มีความถี่ตํ่ าๆ (ไมเกิน 1 KHz) ถูก
นํ าไปใชในการแปลงกระแสไฟฟาสํ าหรับเคร่ืองใชไฟฟาในบานท่ัวๆไป

-! Fast Recovery Rectifiers (FR) คอื ไดโอดที่ถูกนํ าไปใชงานในความถี่ที่สูงกวาไดโอดทั่วไป
(ไมเกิน 30KHz) ในวงจร Switching Power Supply เชน โทรทัศนขนาดเล็ก, Ballast ของ
อปุกรณสองสวางตางๆ เปนตน

-! High Efficient Rectifiers (HER) คอื ไดโอดที่ใชงานในวงจร Switching ทีม่คีวามถี่สูงกวา
FR (ไมเกิน 200 KHz) เชน Switching Power Supply ของ เครื่องพิมพ (Printer), ระบบควบ
คมุการหยุด (ABS) ในรถยนต และอ่ืนๆ
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-! Super Fast Rectifiers (SF) คอื ไดโอดที่ใชงานในวงจร Switching ทีม่คีวามถี่สูงกวา HER
(ไมเกิน 1MHz) เชน วงจรควบคุมความตางศักยของกระแสไฟฟา (Voltage Control) ของโทร
ทัศน และวงจรสลับเปล่ียน (Inverter) ของเครื่องปรับอากาศ เปนตน

-! Schottky Rectifiers คอื  ไดโอดท่ีออกแบบใหสามารถใชงานในวงจร Switching ท่ีมคีวามถี่
สูงมาก (เกิน 1 MHz) และ  ความตางศักย (Voltage) ตํ ่าได โดยมีคุณสมบัติฟนตัว (Short
time reverse recover) ไดเร็วในสภาวะท่ีมี ความตางศักย ตํ ่า ซึ่งจะทํ าใหกระแสไฟฟาไหลได
อยางตอเนื่อง   ดวยคุณสมบัติดงักลาว จึงถูกนํ าไปใชในวงจร Switching Power Supply ของ
เครื่องคอมพิวเตอร

-! Bridge Rectifiers คอื การน ําไดโอด 4 ถึง 6 ตวัมาตอรวมกัน  ทํ าใหสามารถแปลงกระแสไฟ
ฟาในลักษณะ Full Wave  และทนกระแสไฟฟาไดมากขึ้น ซึ่งจะถูกนํ าไปใชในสวนของแหลง
จายไฟตรง (Power Supply) ของเครื่องปรับอากาศ, เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ตางๆ

2.! High Speed Switching Diodes เปนไดโอดท่ีใชในวงจรไฟฟาที่มีความถี่สูง ซึ่งจะถูกนํ าไปใชในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีตองมีการสับเปล่ียนกระแสไฟอยางรวดเร็ว (on & off) เชน ในวงจรดิจิตอลตางๆ หรือ
วงจร Small Signal ท่ีมคีวามถ่ีสูงๆ ซึ่งในปจจุบันผลิตภัณฑในกลุม High Speed Switching น้ี จะเปน
ลักษณะของ Glass Diodes ซึง่มคีวามแตกตางจาก ไดโอด ท่ัวๆไป โดยในสวนของรูปทรงภายนอกจะ
หอหุมดวย Glass แทน Epoxy Compound ซึง่ใชในไดโอดท่ัวๆไป สํ าหรับในสวนของคุณสมบัตินั้น จะ
ใชสํ าหรับอุปกรณหรือวงจรไฟฟาท่ีตองการรับสัญญาณและแยกสัญญาณท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผาน
นอยหรือมคีวามตางศักยตํ ่า โดยวัตถุประสงคในการผลิต Glass diodes น้ี เพื่อเปนการเพิ่มประเภท
ผลิตภัณฑของบริษัทภายใตตราสินคาของบริษัท โดยจะเนนการจ ําหนายใหกับกลุมลูกคาทั้งที่ใชผลิต
ภัณฑประเภทอ่ืนๆของบริษัทอยูกอนและกลุมลูกคารายใหมท่ีตองการผลิตภัณฑประเภทน้ี  ทั้งนี้บริษัท
คาดวาผลิตภัณฑดังกลาวจะไดรับความนิยมในตลาด เนื่องจากคุณสมบัติที่พิเศษของ Glass diodes
ในเร่ืองของคุณสมบัติการทํ างานที่แตกตางจากไดโอดทั่วไป

โดยโครงการลงทุนผลิต Glass Diodes ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) จากคณะกรรมการสงเสริมการลง
ทุน ซึ่งสิทธิประโยชนตางๆ ที่ไดรับสามารถสรุปไดดังนี้

1.! ไดรับอนุญาตใิหนํ าคนตางดาวซึ่งเปนผูชํ านาญการ คูสมรส และบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้ง
สองเขามาในราชอาณาจักรได ตามระยะเวลา และตํ าแหนงหนาท่ีการงานตามที่คณะกรรมการเห็น
ชอบ

2.! ไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร
3.! ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอย
ละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียนมีก ําหนดเวลาสามป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการน้ัน

4.! ไดรับยกเวนไมตองนํ าเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
มาตรา 31 ไปรวมค ํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลน้ัน
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5.! บตัรสงเสริมการลงทุนที่ไดมีอายุ 3 ป นับจากวันที่บริษัทเริ่มผลิตสินคา และมีรายได ซ่ึงไดเร่ิมไปแลว
เมือ่วันท่ี 4 มิถุนายน 2546

3.! Zener Diodes เปนไดโอดชนิดพิเศษที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลยอนกลับได และสามารถทนกระแสยอน
กลับไดสูงมาก จึงถูกนํ าไปใชสํ าหรับการควบคุมหรือรักษาแรงดัน(Regulate Voltage)ใหคงท่ีและสม่ํ าเสมอ เพราะ
หากแรงดนัไฟฟาท่ีสงผานเขามามีแรงดันไมคงที่ ก็จะทํ าใหการทํ างานของเครื่องใชไฟฟาไมปกต ิ  เชน หลอดไฟเกิด
การกระพริบ Zener diodes จงึถกูน ําไปใชในระบบควบคุมแสงสวางในรถยนต

4.! Transient Voltage Suppressor Diodes เปนไดโอดท่ีทํ าหนาท่ีในการตัดกระแสไฟฟาท่ีจะเขาสูอุปกรณ
ตางๆ หรือปองกันไฟกระชาก เชน ในกรณีที่เกิดฟาผา ไดโอดชนิดนี้ก็จะท ําหนาที่ในการถายเทกระแสไฟฟาสวนเกินลง
สูพ้ืนดนิ สํ าหรับการใชงานน้ันจะนํ าไปใชงานในเคร่ืองโทรศัพทท่ัวไป โทรศัพทเคล่ือนท่ี ระบบควบคุมการฉีดนํ้ าและ
ปดน้ํ าฝนในรถยนต ระบบควบคุมเครื่องยนต และอ่ืนๆ

นอกจากน้ี สินคาแตละกลุมของบริษัทยังสามารถแยกยอยตามลักษณะรูปราง และความสามารถในการรอง
รับกระแสไฟฟา โดยลักษณะรูปรางของไดโอดที่บริษัทผลิตสามารถแบงยอยออกไดเปน

-! Axial Lead (Standard) คอื ไดโอดที่มีรูปรางแบบมาตรฐาน มีขายื่นออกมาทั้ง 2 ฝง
-! Cell คอื ไดโอดที่มีรูปรางมาตรฐาน แตมีขาทั้งสองขางสั้นกวา แบบ Standard มาก
-! SMD (Surface Mounted Diodes) คือ ไดโอดท่ีมีลักษณะพิเศษ ไมมีขา ใชยึดติดโดยผิวสัมผัส มี
ลักษณะ กลม และเกลี้ยง

-! Bridge คอื ไดโอดท่ีมีการนํ าไดโอด 4 ถึง 6 ตัว มาเรียงติดกัน มีทั้งในแบบที่เปน แนวเสนตรง และส่ี
เหลี่ยม

              ในสวนของความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟานั้น ไดโอดท่ีบริษัททํ าการผลิตสามารถรองรับกระแสไฟ
ฟา ไดตัง้แตระดับ 0.25 แอมแปร ถึง 50 แอมแปร และสํ าหรับความสามารถในการรองรับแรงดนัไฟฟาน้ัน สามารถรับ
แรงดันไฟฟาไดตั้งแต 15 โวลท  ถึง 10,000 โวลท

ตารางแสดงสัดสวนการจ ําหนายผลิตภัณฑของบริษัท                                  หนวยรอยละ
ประเภทของผลิตภัณฑ 2545 2546 ( 6 เดือน)
1. Rectifier Diodes 85.08 84.79
2. High Speed Switching Diodes * - -
3. Zener Diodes 10.15 8.89
4. Transient Voltage Suppressor Diodes 4.75 5.93

รวม 100.00 100.00
หมายเหต ุ * เร่ิมทํ าการผลิตในเดือน กรกฎาคม 2546
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นอกเหนือจากการผลิตไดโอดประเภทดังกลาวขางตนแลว ทางบริษัทยังไดมีการออกแบบและผลิตอุปกรณ
สารกึง่ตวันํ าประเภท ไดโอด ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอยาง ใหกับ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บริษัท
Crane Aerospace & Electronics  และ บริษัท Rockwell Automation โดยมีรายละเอียดดังนี้

-! บริษทั ทศท คอปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) : บริษทัไดมีการออกแบบและผลิต Bridge Rectifier 3
Phase 5 ขา ใหมขีนาดเล็กท่ีสุด เพ่ือประกอบลงบนแผนวงจรท่ีไดออกแบบไว โดยมีคุณสมบัติที่
สามารถใชงานไดท่ีแรงดันสูง รวมถึงทนไฟกระชากตามาตรฐานที่กํ าหนด ซึ่งที่ผานมาบริษัทไดมีการ
สงมอบ Model ตนแบบท่ีผานการทดสอบจากทาง บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) วา
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคแลว โดยมูลคางาน Model ตนแบบประมาณ 0.92 ลานบาท
และคาดวาจะมยีอดการส่ังซ้ือเขามาในอนาคตอันใกล จากความสํ าเร็จดังกลาว ปจจุบันบริษัทไดรับ
การติดตอใหออกแบบเพิ่มเติม 2 ประเภทผลิตภัณฑ คือ Diodes 1 ตวัทีเ่กดิจากการตออนุกรมของ
Diodes หลายๆตวั และประเภทของผลิตภัณฑท่ีสามารถใชงานท่ีคากระแสไฟฟาสูงๆ

-! Crane Aerospace & Electronics : ท่ีผานมาบริษัทไดรับการวาจางใหออกแบบไดโอดท่ีมีคุณ
สมบัตใินการทํ างานในภาวะของคาแรงดันที่สูง และมีระยะเวลาการฟนตัว (Time Reverse
Recovery) ท่ีส้ัน โดยผลิตภัณฑท่ีบริษัทจดัสงใหสามารถผานการทดสอบ และปจจุบันอยูระหวาง
การด ําเนนิการจัดสงตัวอยางผลิตภัณฑประเภทใหมตามที่ลูกคาไดวาจางใหบริษัทออกแบบให

-! Rockwell Automation : ภายหลังจากท่ีบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑจนเปนท่ียอมรับของลูกคา
ท้ังในดานของความแนนอน ความนาเชื่อถือ บริษัทจึงไดรับการแตงตั้งใหเปน Approved Vendor
จากลูกคารายดังกลาว ซึ่งจะเปนการเอื้อประโยชนใหกับบริษัทในกรณีที ่ หากในอนาคตบริษัท
Rockwell Automation มคีวามตองการที่จะใชผลิตภัณฑดังกลาวสามารถที่จะสั่งซื้อกับบริษัทไดทัน
ที โดยไมตองรอการทดสอบคุณภาพอีกตอไป

3.1.2 คลังสินคาสํ าหรับใหเชา
นอกจากรายไดที่เกิดจากการประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต และจํ าหนายอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าประเภท ได

โอด แลว บริษทัยังมีรายไดจากการรับฝากสินคา โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ใหเปนผูด ําเนินการดังตอไปน้ี

1.! ด ําเนนิการรบัฝากสินคาเก็บสินคาและกิจการอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการทางดานโกดังสินคา แก
ผูประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชันและบุคคลท่ัวไป
ซึง่เปนการรับฝากสินคาทั่วๆไป โดยบริษัทมีรายไดจากการใหเชาอาคารคลังสินคาตามพื้นที่ที่ใหเชา ซึ่ง
กลุมลูกคาที่ใชบริการ ไดแก บริษัท Dow Corning  (Thailand), Johnson & Johnson (Thailand),
บจก. ไทยเคียววา ซัยโย จํ ากัด เปนตน  โดยประเภทของสินคาท่ีรับฝาก ไดแก สินคาท่ีเปนวตัถุดิบใน
การผลิตของบริษัท น้ันๆ

2.! ด ําเนินการรับฝากสินคาทัณฑบน แกผูประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และผู
ประกอบการท่ัวไป ซึ่งเปนการรับฝากสินคานํ าเขาที่ตองเสียภาษ ี โดยบริษัทมีรายไดจาการใหเชาและ
คาบริการ ซึง่กลุมลูกคาที่ใชบริการดังกลาว เปนกลุมลูกคาที่มีความประสงคจะทยอยการช ําระภาษีนํ า
เขา โดยเสียภาษีเฉพาะสินคาสวนที่น ําออกจากคลังสินคาทัณฑบน โดยสวนใหญจะเปน บริษัทท่ีทํ า
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ธุรกจิทางดานใหบริการขนสง เชน Mercury Logistic, Logistic Management Services เปนตนและ
ประเภทของสินคาท่ีรับฝาก ไดแก สินคาท่ีบริษัทใหบริการนํ าเขาหรือรับจางนํ าเขา

3.1.3 การคัดแยกทรานซิสเตอร
นอกเหนือจากธุรกิจในการผลิตและจ ําหนายสารกึ่งตัวนํ าประเภทไดโอดแลว บริษัทยังมีธุรกิจในสวนของ

การคดัแยกทรานซิสเตอรดวย ซึ่งแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1.! บริษทัจะเหมาซื้อทรานซิสเตอรมา จากนั้นจึงท ําการคัดแยก และสงขายออกไปอีกทีหน่ึง
2.! บริษทัจะทํ าหนาที่ใหบริการในการคัดแยกทรานซิสเตอรใหกับลูกคา โดยบริษัทจะไดรายไดเปนคา
บริการในการคัดแยก

ท้ังน้ี บริการคัดแยกทรานซิสเตอรนี้เปนธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท กอนท่ีบริษัทจะหันมาทํ าการผลิตไดโอด แต
ในปจจบัุนบริษทัไมไดเนนที่จะสรางรายไดจากธุรกิจในสวนนี้นัก ซึ่งลูกคาของบริษัทในปจจุบันที่ไดมีการวาจางให
บริษทัทํ าการคัดแยกให จะเปนบริษัทที่ไดมีการท ําธรุกรรมกับบริษัทมาเปนเวลานาน และคาดวาในอนาคตบริษัทก็จะ
หยดุการใหบริการในสวนน้ี และบริษัทก็จะทํ าการโยกยายพนักงานที่ท ําหนาท่ีในสวนน้ีไปทํ างานในสายการผลิตได
โอดแทน

3.2!การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
(1)! การจดัหาและแหลงที่มาของวัตถุดิบหลัก

วตัถดุบิหลักที่ใชในการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภท ไดโอด ไดแก Silicon Wafer แผงตะกั่ว
บัตกรี หรือ ขาหรือขั้วตอทองแดง (Lead Wire)  ทองแดงแผน (Lead Frame) Silicon Resin และ Compound
Chemical ซึง่เปนการนํ าเขาจากตางประเทศ โดยประเทศท่ีบริษัทนํ าเขาวัตถุดิบเปนหลัก ไดแก ประเทศญ่ีปุน
เยอรมนั ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเปนแหลงผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง แตท้ังน้ี ในอดีตที่ผานมา บริษัท
ไดด ําเนินนโยบายท่ีจะดํ าเนินธุรกิจกับผูผลิตวัตถุดิบหลายราย เพื่อขจัดปญหาการพึ่งพิงผูผลิตวัตถุดิบรายใดราย
หน่ึง ทํ าใหในปจจุบัน บริษัทไมมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใดถึง รอยละ 30 ของมูลคาสั่งซื้อรวม

ตารางแสดงสัดสวนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต
สดัสวนที่ใชในการผลิต (รอยละ)

ประเภทของวัตถุดิบ
2545 2546 (6 เดือน)

1. Silicon Wafer 63.38 52.42
2. Lead 18.92 24.11
3. Solder 3.81 4.86
4. อ่ืนๆ 13.89 18.61
รวม 100.00 100.00

ตารางแสดงสัดสวนแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ
สดัสวนที่ใชในการผลิต (รอยละ)

ประเภทของวัตถุดิบ
2545 2546 (6 เดือน)

น ําเขาจากตางประเทศ 80 80
ซื้อภายในประเทศ 20 20
รวม 100.00 100.00
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สํ าหรับขัน้ตอนการส่ังซ้ือวัตถุดิบน้ัน บริษัทจะด ําเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบัญชีรายชื่อของผู
จ ําหนายวัตถุดิบ(Supplier) ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานจากบริษทัแลว เพื่อใหบริษัทสามารถแนใจ
และมัน่ใจในคณุภาพของวัตถุดิบท่ีจะนํ ามาใชในการผลิตสินคาของบริษัท โดยรายชื่อผูจํ าหนายวัตถุดิบดังกลาวจะ
มกีารปรับปรุงทุกๆ 6 เดือน เพื่อประโยชนของบริษัทในแงของการกระจายความเสี่ยงในการสั่งซื้อและประโยชนใน
แงของการเปรียบเทียบราคากอนการสั่งซื้อ

(2)! การผลิต
ปจจบัุนบริษัทมีโรงงานท้ังส้ิน 1 แหง บนเน้ือท่ี 12,000 ตารางเมตร  และมีก ําลังการผลิตอุปกรณสาร

กึง่ตวันํ า ประเภท ไดโอด ประมาณ 400 ลานช้ินตอป ซึ่งนโยบายการผลิตของบริษัทนั้น จะเปนการประสานงานโดย
3 หนวยงาน คือ ฝายวางแผนและควบคมุการผลิต ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และฝายการผลิต โดยเมื่อบริษัท
ไดรับค ําสัง่ซือ้สินคาจากลูกคาผานทางฝายการตลาด ฝายวางแผนและควบคุมการผลิตจะเปนผูพิจารณาถึงระยะ
เวลาท่ีใชผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ตองใช และทํ าการตรวจเช็คสินคาสํ าเร็จรูปในคลังสินคาวามีสินคาที่ลูกคาตองการ
เกบ็เปนสินคาคงคลังหรือไม  จากนั้นจึงสงตอใหฝายการผลิตด ําเนินการผลิตตามค ําสั่งของลูกคา โดยในการผลิต
สินคา ฝายวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑอาจจะตองเขาไปมีสวนในการใหความชวยเหลือตลอดจนใหค ําแนะนํ าใหกับ
ฝายการผลิต ในกรณีท่ีสินคาท่ีผลิตเปนสินคาท่ีเพ่ิงไดรับการพัฒนา ท้ังในสวนของรูปแบบและคุณสมบัติ

ปจจบัุนบริษทัใชอัตราการผลิตเต็มก ําลังการผลิตที่มีอยูของบริษัท โดยแบงการทํ างานเปน 2 กะ
จ ํานวนรวม 16 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งเปนการผลิตตามค ําสั่งซื้อของลูกคาเปนหลัก  สํ าหรับสินคาท่ีไมไดเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีบริษทักํ าหนดไวนั้น  บริษัทมีนโยบายที่จะจ ําหนายใหกับลูกคาในระดับกลางหรือระดับลาง ภายใตตรา
สินคาอ่ืน ทั้งนี้ปริมาณผลิตภัณฑในกลุมนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณสินคาที่ไมไดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

เน่ืองจากในปจจบุัน ยอดขายของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเปนอยางมาก และเพื่อเปนการแกปญหาใน
เร่ืองของก ําลังการผลิต และระยะเวลาในการสงมอบ บริษัทจึงไดทํ าการวาจางโรงงานผลิตในประเทศจีน ผลิตสินคา
บางสวนภายใตตราสินคา และมาตรฐานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาลูกคาของบริษัทเอาไว และยังสามารถ
ลดคาใชจาย และตนทุนของบริษัทไดอีกดวย โดยเมื่อบริษัทไดรับค ําสั่งซื้อจากลูกคา บริษัทจะทํ าการพิจารณา และ
วางแผนในการผลิต หาก ณ เวลานั้น บริษัทมีการใชก ําลังการผลิตท่ีสูงแลว และการท่ีบริษัทจางโรงงานในประเทศ
จนีผลิตจะทํ าใหบริษัทไดรับตนทุนการผลิตท่ีต่ํ ากวา และใชระยะเวลาในการสงมอบงานส้ันกวา บริษัทก็จะด ําเนิน
การวาจางโรงงานในจีนใหผลิตให ตามคุณสมบัติ และคาทางไฟฟาที่บริษัทกํ าหนด พรอมท้ังทํ าการตกลงก ําหนด
ราคา และเงือ่นไขการสงสินคาไวอยางละเอียด ซึ่งเปนการทํ าธุรกิจตามปกติในอตุสาหกรรมนี้ โดยในป 2545 บริษัท
มีการวาจางโรงงานในประเทศจีนผลิตสินคาภายใตตราสินคา และมาตรฐานของบริษัทใหกับบริษทั เปนจ ํานวน
1.79 ลานบาท และ 49.04 ลานบาท ใน 6 เดือนแรกของป 2546

3.3!การตลาดและภาวะการแขงขนั
(1)! ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย

อปุกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภท ไดโอด ท่ีบริษัทผลิตน้ัน จะถูกน ําไปใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ
ของธรุกจิอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ซึ่งไดแก ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและสินคา
อิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ อาทิ เชน โทรทัศน อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม วิทย ุ อุปกรณประกอบในรถยนต
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คอมพิวเตอร เปนตน โดยกลุมลูกคาหลักจะเปนลูกคาระดับบนที่เนนในเรื่องคุณภาพของสินคาเปนหลัก จึงมีความจ ํา
เปนตองใชสวนประกอบท่ีมีคุณภาพ ซึ่งในปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัทกระจายอยูตามประเทศตางๆดังนี ้  ฮองกง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป เปนตน

ซึง่เมือ่จ ําแนกกลุมลูกคาของบริษัทตามประเภทของธุรกิจแลว จะไดแก บริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํ า (Original Brand Name Producer) บริษทัท่ีรับจางผลิตช้ินสวนหรือสวนประกอบให
กับผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํ า ใหกับผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสํ าเร็จ
รูป และบริษัทท่ีจํ าหนายอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภท ไดโอด (Trading Firm)

ตารางแสดงสัดสวนของกลุมลูกคา
รอยละของรายไดจากการขาย

ประเภทของลูกคา
2545 2546 (6 เดือน)

1. บริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 23.38 20.78
2. บริษัทที่รับจางผลิตชิ้นสวนหรือสวนประกอบ 31.59 16.66
3. บริษัทที่จํ าหนายชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 45.03 62.56

รวม 100.00 100.00

ตารางแสดงสัดสวนรอยละของการขายแยกตามประเทศ
รอยละของรายไดจากการขาย

ประเทศ
2545 2546 (6 เดือน)

1. ภายในประเทศ 48.97 31.57
2. Hong Kong 36.84 55.73
3. USA. 6.13 6.97
4. Europe 3.69 5.04
5. Taiwan 4.19 0.27
6. อ่ืนๆ 0.18 0.42

รวม 100.00 100.00
หมายเหต:ุ ปริมาณการขายภายในประเทศเปนยอดรวมของการขายตรงใหลูกคาในประเทศ และในเขตสงออก

นอกเหนือจากกลุมลูกคาดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังไดมีการขยายกลุมเปาหมายไปสูกลุมลูกคาที่
มคีวามตองการอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภท ไดโอด ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอยาง โดยบริษัทเปนผูใหบริการต้ังแต
การออกแบบผลิตภัณฑและการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภทไดโอด ลักษณะพิเศษตามความตองการของลูกคา
โดยกลุมลูกคาท่ีผานมา ไดแก บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) บริษัท Crane Aerospace & Electronics
และ บริษัท Rockwell Automation เปนตน ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดรับการติดตอใหออกแบบเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ
ประเภทอ่ืนๆ

(2)! กลยุทธทางการตลาด
บริษทัไดกํ าหนดกลยุทธทางการตลาดไวดังนี้
(2.1)! การเนนท่ีคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัท เนื่องจากกลุมลูกคาของบริษัทเปนลูกคาระดับ

บนท่ีค ํานึงถงึคณุภาพของผลิตภัณฑเปนหลักมากกวาราคาสินคา แมวาในปจจุบันจะมีการแขงขันคอนขางสูงใน
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อุตสาหกรรมน้ี โดยเฉพาะจากกลุมประเทศที่มีคาแรงงานถูกกวา ทํ าใหมีการแขงขันดานราคากันมากขึ้น โดยการ
พยายามลดตนทุนท่ีเปนตนทุนคงท่ีลงดวยการเพ่ิมปริมาณการผลิตและลดคุณภาพของวัตถุดิบ ทํ าใหสินคาท่ีผลิต
ออกมามมีาตรฐานไมแนนอน ซ่ึงหากบริษัทหันมาเนนท่ีราคาเหมือนผูผลิตสวนใหญในอุตสาหกรรมอาจทํ าใหบริษทั
สูญเสียลูกคาเดมิของบริษัทไปได เนื่องจากจ ําเปนท่ีจะตองลดตนทุนทางการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจที่จะใชกล
ยทุธทางการตลาด โดยการเนนที่คุณภาพของสินคาเปนหลักและหันไปเจาะกลุมลูกคาที่เปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํ า ท่ีเนนในเร่ืองของคุณภาพของสินคาเปนหลัก ซึ่งขอดีของการเนนลูกคาระดับบนก็คือ
กลุมลูกคามีความภักดตีอตราสินคาคอนขางสูง เนื่องจากตองการความแนนอนในเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้จ ํานวนคู
แขงกน็อยกวาตลาดระดับลาง ท่ีเนนเร่ืองราคาเปนหลัก

(2.2)! การสรางความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑของบริษัท เนื่องจากบริษัทด ําเนินนโยบายท่ี
จะผลิตสินคาทุกๆ รุนที่มีการใชในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด  ทํ าใหลูกคา
ของบริษัทสามารถซือ้สินคาจากบริษัทไดหลายรายการ โดยไมตองแยกซื้อจากหลายๆบริษัท นอกจากจะเปนการ
อํ านวยความสะดวกใหกับลูกคาของบริษัทแลว ยังท ําใหลูกคาของบริษัทไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียว
กัน

(2.3)! ความรวดเร็วและความแนนอนในการจัดสงสินคา เนื่องจากบริษัทด ําเนินนโยบายในการ
ผลิตสินคาใหมคีวามหลากหลาย และสํ ารองวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ ทํ าใหบริษัทมีสินคาคงเหลือที่สามารถรอง
รบัความตองการของลูกคาไดครอบคลุม และสามารถด ําเนินการจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและแนนอน

(2.4)         บริษทัไดมีการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการจัดตั้ง Clean
Room และ ก ําลังวางแผนที่จะเพิ่มหองทดสอบ High reliability ซ่ึงนอกจะเปนการทดสอบข้ันตอนการผลิตท่ีสํ าคัญ
ทุกขัน้ตอนแลว ยงัเปนการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทใหมากขึ้น นอกจากจะทํ าใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูก
คาระดบับนของบริษัทไวไดแลว พัฒนาการดังกลาวยังมีสวนชวยใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไปสูกลุมลูกคา
ระดับบนท่ีเนนในเร่ืองของ High reliability test ไดอีกดวย

(3)! ชองทางการจัดจ ําหนาย
โดยปจจบุนับรษิัทมียอดการสงออกโดยตรงรอยละ 60 ของยอดขายรวม ที่เหลือจะเปนการจํ าหนาย

ใหกบัลูกคาภายในเขตสงออกและลูกคาภายในประเทศ ซึ่งประเทศที่บริษัทสงออกเปนหลักไดแก ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ญ่ีปุน ฮองกง และยุโรป เปนตน

 สํ าหรับชองทางการจํ าหนายของบริษัทน้ัน ที่ผานมาจะเปนการจ ําหนายโดยตรงไปยังลูกคาของ
บริษทั และผานตัวแทนจ ําหนายของบริษัท (Sole Agent) ทัง้นีห้ากลกูคารายใดที่ไมอยูในเขตพื้นที่การขายของตัว
แทนจ ําหนาย บริษัทก็จะทํ าการขายตรงไปยังลูกคารายนั้น
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โดยในสวนของการจ ําหนายผาน บริษัทท่ีจํ าหนายอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภทไดโอด น้ัน เปนการ
ขายผานตัวแทนจ ําหนาย (Sole Agent) ของบริษัท เปนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงสัดสวนการขายผานตัวแทนจ ําหนาย
รอยละของรายไดจากการขาย

ประเภทของลูกคา ประเทศ
2545 2546 (6 เดือน)

1. Sun Light Electronic (HK) Hong Kong 24.82 39.94
2. EIC International Co.,Ltd. Hong Kong 6.00 15.83
3. EIC Semiconductor USA. 12.09 4.98

รวม 42.91 60.75
หมายเหต:ุ ที่เหลือเปนการจ ําหนายโดยตรง

สํ าหรับในปจจุบัน บริษัทไดมีการแตงตั้งตัวแทนจ ําหนาย 3 ราย ซึ่งประกอบดวย
           1.  Sun Light Electronic (HK) เปน Non Exclusive Selling Agent รบัผิดชอบการจํ าหนายในประเทศจีน
           2.  EIC International Co.,Ltd. เปน Exclusive Selling Agent รบัผิดชอบการขายในประเทศฮองกง
           3.  EIC Semiconductor เปน Exclusive Selling Agent  รับผิดชอบการขายในบริเวณทวปีอเมริกาเหนือ

โดยการขายผานตัวแทนจ ําหนาย จะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกํ าหนดของ Sole Agent agreement
โดยรายละเอียดของสัญญาสามารถสรุปไดดงัน้ี

-! ตวัแทนจ ําหนายไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนขายของบริษัทและขายสินคาภายใต IEC
Brand โดยตวัแทนจ ําหนายไดรับอนุญาตใหใชตราสินคาของบริษัทเพื่อทํ าการโฆษณา โดย
จะตองรับผิดชอบในการทํ าหนาท่ีในประชาสัมพันธ โฆษณา และจัดกิจกรรมทางการตลาด
หรือแตงตัง้เจาหนาท่ีฝายขาย เพื่อสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑของบริษัท ภายใตพื้นที่
เขตการขายที่ไดมีการก ําหนดรวมกัน

-! ตวัแทนจ ําหนายอาจไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจํ าหนายประเภท Exclusive Sole Agent
ซึ่งจะไดสิทธิ์แตเพียงผูเดียวในการจํ าหนายสินคาของบริษัทในพ้ืนท่ีเขตการขายท่ีกํ าหนด 
หรือ ประเภท Non-exclusive Sole Agent ซ่ึงตัวแทนจํ าหนายรายอ่ืนหรือบริษทัสามารถทํ า
การจ ําหนายในพื้นที่เขตการขายที่ก ําหนดได และบริษัทที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทนก็
สามารถทีจ่ะขายสินคาใหกับยี่หออื่นไดดวยเชนกัน ทั้งนี้พื้นที่เขตการขายอาจมีการเปลี่ยน
แปลงภายใตขอตกลงระหวางรวมกนัระหวางบริษัทและตัวแทนจ ําหนาย

-! ความสมัพันธระหวางบริษัทและตัวแทนจํ าหนายเปนเพียงผูขายและผูซื้อเทานั้น ซึ่งแตละ
ฝายสามารถบอกกลาวยกเลิก โดยการบอกกลาวลวงหนา ทั้งนี้สัญญาไมไดมีการก ําหนด
อายุเอาไว

-! มลูคาและปริมาณขั้นตํ ่าตอการสั่งซื้อในแตละครั้งสํ าหรับแตละผลิตภัณฑ ตองสอดคลองกับ
เกณฑท่ีบริษัทไดกํ าหนดไวสํ าหรับแตละผลิตภัณฑ
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-! ราคาสินคาท่ีจํ าหนายใหกับตัวแทนจํ าหนายจะเปนราคาสํ าหรับท่ีกํ าหนดข้ึนสํ าหรับตัวแทน
จ ําหนาย (Sole Agent Price List) ซึง่จะแตกตางจากราคาท่ีจ ําหนายใหกับลูกคาทั่วๆไปใน
ลักษณะของสวนลด

แตเน่ืองจากในอดีตผูบริหารของบริษัทบางทาน ไดมีการเขาถือหุนในตัวแทนจํ าหนาย 2 ราย คือ บริษัท Sun 
Light Electronic (HK) และ EIC International Co.,Ltd. เพ่ือผลประโยชนทางการคาสํ าหรับการขยายตลาดและแนะ
นํ าผลิตภัณฑของบริษัทในชวงแรก แตเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ทีอ่าจเกิดขึ้นได
ในอนาคต จากการท่ีผูถอืหุนหรือกรรมการของบริษัทถือหุนในกิจการที่ท ําธุรกิจรวมกับบริษัท ผูบริหารของบริษัทจึงได
มีการขายเงนิลงทุนดังกลาว โดยเปนการขายคืนใหกับผูถือหุนของบริษัทตัวแทนจํ าหนาย 2 รายดงักลาว โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

• ! นายสงา วนาสินชัย กรรมการและผูถือหุนไดทํ าการขายหุนสามัญจ ํานวน 200, 000 หุน มลูคาที่ตราไว 
หุนละ HK$ 1 หรือคิดเปนรอยละ 40 ของทุนช ําระแลว ใน Sun Light Electronics (HK) Ltd. ใหกับผู
ถอืหุนรายอื่นใน Sun Light Electronics (HK) Ltd. ในราคาหุนละ HK$ 1

• ! นายศราวธุ จนิตวุฒ ิ กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดทํ าการขายหุนสามัญจ ํานวน 3,000
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ HK$ 1 หรือคิดเปนรอยละ 30 ของทุนช ําระแลว ใน EIC International 
Co.,Ltd. ใหกับผูถือหุนของ Sun Light Electronics (HK) Ltd. ซึง่มคีวามประสงคที่จะลงทุนใน EIC 
International Co.,Ltd. ในราคาหุนละ HK$ 1

สํ าหรับในสวนของการทํ าธุรกรรมทางการคาระหวางบริษัทกับตัวแทนจํ าหนายน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส
และเปนธรรมตอผูถือหุนของบริษัท บริษัทไดดํ าเนินการใหมกีารกํ าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการท ําธุรกรรมทางการคา
กับบริษทัตัวแทนจํ าหนายของบริษัท เพ่ือใหธรุกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลและค ํานึงถึงประโยชนสูง
สุดของบริษัท โดยมรีายละเอียดของมาตรการดังตอไปนี้

1.! จดัทํ ารายงานธรุกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับตัวแทนจํ าหนายทุกไตรมาส ซึ่งรวมถึง การ
ซื้อขาย การรับจางและธุรกรรมทางการคาอ่ืนๆ ใหกับฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือนํ าเสนอตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็น ในเรื่องตางๆดังนี้
1.! ความสมเหตุสมผลของ ราคา และเงื่อนไขตางๆ เมือ่เปรียบเทียบกับลูกคาท่ัวไปของบริษัทในผลิต
ภัณฑประเภทเดียวกัน

2.! การปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ไดกํ าหนดไวใน Sole Agent Agreement
2.! ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมทางการคากับบริษัทตัวแทนจํ าหนายนอกเหนือจากธุรกรรมทางการคาท่ี
ก ําหนดไวใน Sole Agent Agreement แลว บริษัทจะดํ าเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พจิารณาและใหความเห็นถึงความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลรวมท้ังเงือ่นไข และประโยชนสูงสุดท่ี
บริษทัจะไดรับ กอนนํ าเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

3.! จัดสงรายงานธุรกรรมทางการคาท่ีเกิดขึ้นกับตัวแทนจํ าหนายรายไตรมาสพรอมความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อ
ประกอบการสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษทั
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4.! คณะกรรมการบริษัทจะกํ าหนดใหมีการเปดเผยรายการธุรกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นกับตัวแทนจ ําหนาย
ทุกราย ในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูลประจ ําป (แบบ 56-1)

5.! ในกรณีการแตงตัง้ตวัแทนจ ําหนายรายใหม ที่มีเงื่อนไขแตกตางไปจากตัวแทนจํ าหนายรายที่มีการแตง
ตัง้กอนหนา บริษัทจะจัดทํ าสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกตางแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ รวมท้ังจะด ําเนินการแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบตอไป

6.! จัดทํ าสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองของการทํ าธุรกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นกับตัว
แทนจ ําหนายในระหวางป เพื่อเปดเผยไวในรายงานประจ ําปของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจํ าป (แบบ 56-1)

(4)! แนวโนมและภาวะอตุสาหกรรม
เน่ืองจากอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าประเภท ไดโอด จัดเปนอุปกรณพ้ืนฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่มี

ความสํ าคญัตอเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมการผลิต
อุปกรณสารกึง่ตวันํ า ประเภทไดโอด จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช
ไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งที่ผานมาภาพรวมของอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางตอเนื่องมาตลอดนับตั้งแต
อดตี สบืเนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
ความตองการของตลาดโลกในผลิตภัณฑดังกลาวมีการขยายตัวมาตลอด  โดยเมื่อความตองการของประชากรโลกใน
ผลิตภัณฑดงักลาวขางตนเพ่ิมมากข้ึน ก็จะสงผลทํ าใหความตองการใชไดโอดในการผลิตสินคาก็เพิ่มมากขึ้นตาม
จากขอมูลท่ีจัดทํ าโดย Semiconductor Industry Association (SIA) ซึง่ไดทํ าการสรุปมูลคาการสงออกทั่วโลก
(Worldwide Semiconductor Shipments) ไวน้ัน ไดแสดงใหเห็นถึงปริมาณการเพิ่มขึ้นของอุปสงคการใชอุปกรณสาร
กึง่ตวันํ าของท้ังโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุมเอเซียแปซิฟคซึ่งมีมูลคาการสงออกสูงสุด ซึ่งทาง SIA ไดใหเหตุผลวา
อัตราการขยายตวัของมูลคาการสงออก มาจากความตองการสินคาในกลุมการส่ือสารไรสาย (Wireless) และเครื่อง
ใชไฟฟาในบานท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ทาง SIA ยงัคาดการณวามูลคาการสงออกของอุปกรณสารกึ่งตัวน ําของโลกยังคง
มแีนวโนมที่จะขยายตัวตอไปในอนาคต

ตารางแสดง: World Semiconductor Shipment (หนวย:ลานดอลลารสหรัฐ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2544 2545 2546* 2547*ภูมิภาค
มูลคา ∆∆∆∆! มูลคา ∆∆∆∆! มูลคา ∆∆∆∆! มูลคา ∆∆∆∆!

อเมริกา 35,778 -44 31,276 -13 30,628 -2 35,440 16
ยุโรป 30,213 -29 27,789 -8 31,057 12 35,277 14
ญี่ปุน 33,148 -29 30,494 -8 35,843 18 40,882 14
เอเซียแปซิฟค 39,820 -22 51,156 28 57,331 12 69,337 21
รวม 138,963 -32 140,713 1 154,860 10 180,936 17
∆% คือ อตัราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
* เปนตัวเลขคาดการณของป 2546 และ 2547 ท้ังป
ท่ีมา: Semiconductor Industry Association

จากตารางแสดง: World Semiconductor Shipment ขางตน แสดงใหเห็นปริมาณการซื้อขายอุปกรณสาร
กึง่ตวันํ าในแตละภูมิภาคท่ีสํ าคัญของโลก  ไดแก อเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และ เอเซียแปซิฟค ในป 2544, 2545 และ การ
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คาดการณสํ าหรับป 2546 ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวมูลคาการซื้อขายโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอด ยกเวนในป 2544 ซึ่ง
มีเหตุการณกอวินาศกรรมในสหรัฐอมเริกาท่ีสงผลใหมูลคาการซ้ือขายลดลงจากปกอนหนา

สํ าหรับในประเทศไทยน้ัน ตัวเลขแสดงมูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งจัดทํ าโดย ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร ไดแสดงใหเห็นวาอุปกรณสารกึ่งตัวน ํามีมูลคาการสง
ออกมากเปนอันดับ 3 ของมูลคาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด โดยมีตลาดที่สํ าคัญคือ ประเทศญ่ีปุน ฮองกง
และสิงคโปร

ตารางแสดงมูลคาสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส 3 อันดบัแรกของประเทศไทย  (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
รายการสินคา ตลาดสงออกหลัก 2544 2545 2546*

มูลคา ∆∆∆∆% มูลคา ∆∆∆∆% มูลคา ∆∆∆∆%

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร สิงคโปร, จีน, สหรัฐอเมริกา 7,947.5 -9.1 7,464.2 -6.1 4,399.3 6.0

2. แผงวงจรไฟฟา สหรัฐอเมริกา, ฮองกง, ไตหวัน 3,512.2 -21.7 3,452.8 -1.7 2,336.8 31.2

3. อุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ญี่ปุน, ฮองกง, สิงคโปร 886.9 -13.4 1,453.9 63.9 900.5 11.2

∆% คือ อตัราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
* ขอมูลต้ังแต มค.-กค.ในป 2546
ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

จากตารางแสดงมลูคาการสงออกพบวา มูลคาการสงออกอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าของประเทศไทยมีอัตราการ
ขยายตวัเพ่ิมขึน้ในป 2545 เมื่อเทียบกับป 2544 ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการผลิตอุปกรณสื่อสารไร
สาย รวมท้ังวฎัจกัรของสินคาเครื่องใชไฟฟาของโลกอยูในชวงของการขยายตัว สงผลใหมูลคาการสงออกของอุปกรณ
สารกึง่ตวันํ าท่ีถกูใชเปนสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาขยายตัวตาม นอกจากนี้ประเทศคูคาที่ส ําคัญบางประเทศ
เชน สหรัฐและญ่ีปุน  มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงท ํา
ใหมลูคาการสงออกอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าในป 2545 มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 63.9 ดวยมูลคาการสงออก 1,453.9
ลานเหรียญสหรัฐ

สํ าหรับแนวโนมของมูลคาการสงออกอุปกรณสารกึ่งตัวนํ านั้น กรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดมีการคาดการณ
แนวโนมมลูคาการสงออกในอนาคตของอุปกรณสารก่ึงตัวนํ า วามีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวโนมการ
เตบิโตดงักลาวสอดคลองกับการคาดการณของ Semiconductor Industry Association (SIA) ซึง่คาดการณวา ภาวะ
การสงออกของอุปกรณสารกึ่งตัวน ําของโลก ยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวไดอีกมาก โดยทาง SIA คาดวามูลคาการสง
ออกของอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าของท้ังโลกในป 2546 จะอยูที่ประมาณ 154,859 ลานเหรียญสหรัฐ และจะขยายตัวเพิ่ม
ขึน้เปน 180,936 ลานเหรียญสหรัฐในป 2547 โดยมกีารขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 และ 17 ตามลํ าดับ
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ตารางแสดง แนวโนมการขยายตัวของผลผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อัตราการรอยละการขยายตัวเม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปกอน

ระยะเวลารายไตรมาส เคร่ืองใชไฟฟา คอมพิวเตอร เคร่ืองมือส่ือสาร สารก่ึงตัวนํ า

ไตรมาส1 ป 2546 -1.5 24.2 -9.1 10.5
ไตรมาส2 ป 2546 0.2 27.1 -1.6 6.7
ไตรมาส3 ป 2546 2.7 20.6 3.8 2.0
ไตรมาส4 ป 2546 10.8 19.5 9.1 1.6

ไตรมาส1 ป 2547 4.4 14.4 8.1 4.7
ไตรมาส2 ป 2547 6 18.8 12.2 8.9
ไตรมาส3 ป 2547 3.7 20.3 9.8 12.3
ไตรมาส4 ป 2547 1.7 25.1 6.6 16.4

ท่ีมา: ปรบัปรงุเพิ่มเติมจากขอมูลจาก Electronic Business กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
สํ าหรับในสวนของปริมาณการใชน้ัน จากขอมลูท่ีจัดทํ าโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง

พาณิชย พบวา ประเทศไทยมีการน ําเขาอุปกรณสารกึ่งตัวนํ าจากตางประเทศเพิ่มขึ้นในชวงป 2545-2546 โดยสวน
ใหญเปนการนํ าเขาสํ าหรับการใชเปนสวนประกอบของการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตาราง แสดงมลูคาการน ําเขาสินคาอิเล็กทรอนิกส 3 อันดบัแรกของประเทศไทย  (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
รายการสินคา แหลงน ําเขา 2544 2545 2546*

มูลคา ∆∆∆∆% มูลคา ∆∆∆∆% มูลคา ∆∆∆∆%

1. แผงวงจรไฟฟา ญี่ปุน, สิงคโปร, สหรัฐอเมริกา 5,418.8 -15.9 5,449.7 0.58 2,760.7 5.73

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร จีน, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย 3,761.4 2.60 3,661.6 -2.65 1,948.7 8.09

3. อุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ญี่ปุน, สิงคโปร, จีน 598.8 -18.5 664.7 10.97 332.4 3.24

∆% คือ อตัราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
* ขอมูลต้ังแต มค.-มิย..ในป 2546
ท่ีมา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

(5)! ภาวะการแขงขัน
ในปจจุบันบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณสารก่ึงตัวนํ า ประเภท ไดโอด น้ัน สามารถแบงออกได

ดังนี้
• ! บริษทัผูผลิตอุปกรณสารกึง่ตัวนํ า ประเภทไดโอด เพ่ือใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเคร่ือง
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีบริษัทตนเองผลิตเปนหลักเทาน้ัน โดยไมจ ําหนายใหกับผู
ผลิตรายอื่น ฉะน้ันรูปแบบการผลิตจึงเปนการผลิตไดโอดท่ีใชกับผลิตภัณฑของบริษัทเทาน้ัน
บริษทัผูผลิตในกลุมน้ีจะไดแก บริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนํ าของ
โลก ซ่ึงในปจจุบันบางบริษัทไดเปล่ียนนโยบายผลิตเพ่ือใชงานเองและจํ าหนาย หรือจางผูผลิต
รายอื่นผลิตให (Outsourcing)



บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 22

• ! บริษทัผูผลิตอุปกรณสารกึง่ตัวนํ า ประเภทไดโอด เพ่ือใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเคร่ือง
ใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีบริษัททํ าการผลิตและจํ าหนายใหกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรายอื่นดวย ซึ่งบริษัทดังกลาวจะเปนบริษัทที่มีขนาดการลงทุนที่
ใหญและมีกํ าลังการผลิตมากพอ เชน Philips Semiconductor, Onsemi (เดิม Motorola),
Fuji, Hitachi เปนตน

• ! บริษทัผูผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภทไดโอด เพื่อการจ ําหนายใหกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟา
และอุปกรณอีเล็คทรอนิกสทั้งทางตรงและทางออม อุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภทไดโอด ท่ีผลิต
โดยผูผลติในกลุมนี้จะมีความหลากหลายมาก ทั้งในเรื่องของราคา รูปแบบและคุณภาพ ขึ้นกับ
กลุมลกูคาเปาหมายของบริษัทนั้นๆ โดยในปจจุบันผูผลิตในกลุมนี้จะประกอบดวยผูผลิตมาก
ราย ไดแก General Semiconductor, Rohm, Sanken, Shindengen, Vishay General
Semiconductor เปนตน

ดังน้ันภาวะการแขงขันจึงจํ ากัดอยูในบริษัทผูผลิตสองกลุมหลัง ซึ่งบริษัทจะถูกจัดอยูในบริษัทผูผลิตเพื่อ
จ ําหนายและอยูในตลาดระดับบนท่ีเนนในเร่ืองของคุณภาพเปนหลัก โดยในปจจุบันคูแขงที่ส ําคัญจะเปนบริษัทตาง
ประเทศทั้งหมด ไดแก บริษัทผูผลิตในประเทศญ่ีปุน ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และเยอรมันนี เชน Philips
Semiconductor, Onsemi (เดิม Motorola), Vishay General Semiconductor, Rohm, Sanken เปนตน แตเนื่อง
จากอุปกรณสารกึ่งตัวนํ า ประเภทไดโอดน้ัน ไดถูกนํ าไปใชเปนสวนประกอบท่ีสํ าคัญในเครื่องใชไฟฟา  และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส บริษัทผูผลิตช้ันนํ าตางๆ จะเนนในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวาราคา ดังนั้นการแขงขันใน
อตุสาหกรรมนีจ้ะมกีารแบงตลาดที่แขงขันคอนขางชัดเจน โดยลูกคาที่ตองการสินคาราคาถูกก็จะไปทํ าการซื้อสินคา
จากผูผลิตจากประเทศจีน ในขณะที่ผูผลิตสินคาที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพสูงก็จะท ําการสั่งสินคาจากผูผลิตที่บริษัท
ใหการยอมรับแมวาราคาจะสูงกวาคอนขางมาก ซึ่งลูกคากลุมนี้จะมีความภักดีในตราสินคาคอนขางสูง เพราะการที่
จะเปลีย่นตราสนิคาที่จะใชในแตละครั้งจะคอนขางเสียเวลาในการตรวจคุณภาพ และรับรองคุณภาพ ในขณะที่ลูกคา
ในตลาดลางจะเนนท่ีราคาสินคาเปนหลัก ดังนั้นลูกคากลุมนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไปหาผูผลิตรายอื่นไดงายกวาลูกคาใน
ตลาดขางบน นบัตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะท ําการผลิตสินคาเพื่อจ ําหนายใหกับกลุมลูกคาระดับ
บนท่ีเนนในเร่ืองคุณภาพเปนหลัก เนื่องจากที่ผานมาผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับในคุณภาพของสินคาจาก
ลูกคาอยางกวางขวาง และเม่ือทํ าการเปรียบเทียบราคาสินคาที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน จะพบวาสินคาของบริษัทมี
ราคาถกูกวาสินคาของบริษัทคูแขง ทํ าใหบริษทัสามารถแขงขันในตลาดสินคาระดับบนไดเปนอยางดี ประกอบกับการ
มคีูแขงขนัในตลาดสินคาระดบับนมนีอย เนื่องจากบริษัทผูผลิตหันไปเนนเรื่องราคาของสินคามากขึ้น

ดวยเหตผุลดังกลาวท ําใหบริษัทผูผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภท ไดโอด ในตลาดระดับบน สามารถ
รักษาฐานลูกคาของตนไดคอนขางดี แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษทัผูผลิต ไดโอด ช้ันนํ าตางๆนั้น จะผลิต ไดโอด
เฉพาะบางรุนและบางรูปทรงเทาน้ัน รวมทั้งบริษัทผูผลิตบางรายไดมีการเปล่ียนนโยบายในการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัว
นํ า ประเภทอ่ืนท่ีใชเทคโนโลยีสูงข้ึน เชน Integrated Circuit  หรือ IC รวมท้ังการวาจางใหบริษัทอื่นผลิตแทน จึงท ําให
ตลาดระดบับน ประสบปญหาในเรื่องของการขาดแคลนสินคาที่มีคุณภาพและราคาสูง จากปจจัยดังกลาว ทางบริษัท
ในฐานะผูผลิตท่ีเนนตลาดระดับบน ไดมีการก ําหนดนโยบายการตั้งราคาที่ถูกกวาผูผลิตชั้นนํ ารายอื่น ตลอดจน การ
เสนอประเภทผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย และขอไดเปรียบในการจัดสงที่รวดเร็ว นอกเหนือจากคุณภาพผลิตภัณฑที่
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ทัดเทียมกบัผูผลิตชัน้นํ า ทํ าใหในปจจุบันบริษทัไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคาในระดับบนบางบริษัท ที่หันมาใช
ผลิตภัณฑของบริษัท
!!!!!!!!!สํ าหรับแนวโนมการแขงขันน้ัน คุณภาพและราคาสินคายังคงเปนปจจัยในการกํ าหนดภาวะการแขงขันและ
กลุมลูกคา นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถรองรับความตองการของลูกคาไดก็จะมีสวนชวยในการขยายฐาน
ลูกคาไดอีกทางหน่ึง ในสวนของการเขามาของผูประกอบการรายใหมนั้น อาจจะประสบปญหาในเร่ืองของการลงทุนท่ี
ตองอาศยัเงนิลงทุนที่สูง และท่ีสํ าคัญคือในเรื่องของทักษะและประสบการณในการผลิต รวมทั้งการหาตลาดรองรับ
ดวย

นอกจากน้ี โรงงานผลิตในประเทศจีน อาจจะเขามาเปนคูแขงขันในตลาดระดับบนได เนื่องจาก ในความเปน
จริง ปจจบัุน โรงงานผลิตในประเทศจีนก็มีความสามารถที่จะผลิตสินคาใหมีมาตรฐานสูงทัดเทียมผูผลิตจากประเทศ
อ่ืนได หากแตจ ําเปนที่จะตองขายในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งทํ าใหเปนอุปสรรคสํ าหรับสินคาจากประเทศจีน เนื่องจากตลาด
มองวาสินคาจากประเทศจีนจะตองมีราคาถูก ทํ าใหในปจจุบัน บริษัทผูผลิตในจีนยังไมสามารถเขามาแขงขันในตลาด
ระดับบนได

(6)! ศกัยภาพในการแขงขัน
บริษทัสามารถเขาถึงลูกคาในระดับบนไดเปนอยางดี เนื่องจากสินคาของบริษัทมีคุณภาพเปนที่ยอม

รับของตลาด ตลอดจนชื่อเสียงที่มีมายาวนานของบริษัท ประกอบกับการท่ีบริษัทไดรับมาตรฐาน ISO ท้ัง 9001 และ
14001 นอกจากน้ีลูกคากลุมน้ียังเปนลูกคาท่ีมีความภักดีในตราสินคาสูง ทํ าใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาในสวน
น้ีไวได ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการสราง Clean room หรือ
Reliability test room เพ่ือใชในการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ และทํ าใหลูกคาเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของ
บริษทัวามคีุณภาพและรูปแบบตรงตามความตองการของตลาด

นอกจากมาตรฐานดานการผลิตสินคา และสิ่งแวดลอมขางตนแลว บริษัทยังมีโครงสรางทางการเงิน
ท่ีพรอมสํ าหรบัการรองรับการขยายงานในอนาคตได เนื่องจากในปจจุบัน บริษัทมีหนี้สินระยะยาวนอยมากเมื่อเทียบ
กบัสวนของผูถอืหุนภายหลังการเสนอขายในคร้ังน้ี ทํ าใหบริษัทสามารถหาเงินทุนเพิ่มเติมไดอีกจากการกอหนี้ใน
อนาคตเพ่ือใชสํ าหรับการขยายธุรกิจของบริษัท

(7)! สภาพแวดลอม
นอกเหนือจากใหความสํ าคัญดานคุณภาพการผลิตแลว บริษัทยังใหความสํ าคัญในการดูแล และ

รักษาส่ิงแวดลอมของโรงงานเปนอยางดี ทั้งนี้จะเห็นไดจากการที่บริษัทไดรับ มาตรฐาน ISO 14001 ซึง่เปนการแสดง
ใหเห็นถงึการใหความเอาใจใสดูแลเร่ืองสภาพแวดลอมของโรงงาน การดูแล และบํ าบัดของเสียตางๆ โดยบริษัทจะมี
การตรวจวดั ความเขมของสารเคมีอันตรายในอากาศบริเวณทํ างาน การตรวจวัดความดังของเสียงเครื่องจักร และ
การตรวจวดัปริมาณโลหะหนักในน้ํ า ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่มาตรฐาน และกฎหมายกํ าหนด และเพื่อใหการทํ างาน
ภายในบริเวณท่ีทํ าการผลิตสินคาเปนไปอยางปลอดภัย และไมกอใหเกิดปญหาที่รายแรงจนกระทบกับการผลิตของ
บริษัท


