
 

 
ชิพระดับ 7 นาโนจะส่งให้ TSMC ขึน้แท่นอนัดับ 1 ของโลก 

 

ในท่ีประชุม TSMC 2016 Technology Symposium เม่ือช่วงกลางสัปดาห์ท่ีผา่นมา ดร.หลิวเต๋ออิน    

(劉德音) CEO ของบริษทั Taiwan Semiconductor Manufacturer Corp. (TSMC) ไดป้ระกาศถึงความส าเร็จของ 

TSMC ในการพฒันาชิพระดบั 7 นาโน ท่ีคาดวา่จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2017 และเม่ือถึงตอน

นั้นเทคโนโลยขีอง TSMC ก็จะล ้าหนา้กวา่คู่แข่งอยา่งซมัซุง อนัจะส่งผลให ้ TSMC กลายเป็นผูผ้ลิตชิพอนัดบั 1 

ของโลกไปโดยปริยาย 

ดา้นนกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ การออกมาประกาศความส าเร็จของ TSMC ในคร้ังน้ี เพื่อ

เป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนถึงอนาคตของบริษทัวา่มีเทคโนโลยท่ีีกา้วล ้ากวา่คู่แข่ง โดยทีมงานของ 

TSMC ยงัไดเ้ปิดเผยอีกวา่ บริษทัมีแผนจะผลิตชิพระดบั 7 นาโนอยา่งเตม็รูปแบบภายในปี 2018 ซ่ึงจะท าให ้

TSMC เป็นโรงงานแห่งแรกของโลกท่ีสามารถผลิตชิพระดบั 7 นาโนได ้ อนัเป็นการตอกย  ้าถึงความเป็นผูน้ าทาง

เทคโนโลยแีละความส าเร็จของบริษทัในเวทีโลก โดยขณะน้ีมูลค่าตลาดของอินเทล ผูผ้ลิตชิพยกัษใ์หญ่ของโลกอยู่

ท่ีประมาณ 480,000 ลา้น NT หรือเหรียญไตห้วนั (1 เหรียญไตห้วนัเท่ากบัประมาณ 1.1 บาท) ซ่ึงมูลค่าตลาดของ 

TSMC ท่ีระดบัประมาณ 400,000 ลา้นเหรียญไตห้วนัถือวา่อยูไ่ม่ห่างแลว้ และมีโอกาสแซงหนา้อินเทลไดใ้นไม่ชา้ 

โดยในส่วนของกระบวนการผลิตชิพระดบั 10 นาโนของ TSMC ถือวา่ไปไดไ้กลกวา่อินเทลแลว้ ตลาด

จึงเช่ือวา่ TSMC น่าจะควา้ออร์เดอร์จากแอปเปิลในส่วนของซีพีย ู A11 มาครองไดอ้ยา่งแน่นอน และจากการท่ี 

TSMC มีความมัน่ใจในกระบวนการผลิตระดบั 7 นาโนมาก ท าใหลู้กคา้หลายรายตดัสินใจหนัมาใชชิ้พ 7 นาโน

โดยมองขา้มชิพระดบั 10 นาโนไปเลย ไม่วา่จะเป็น ARM ผูผ้ลิตชิพส าหรับ Server รวมไปจนถึงลูกคา้เก่าอยา่ง

Qualcomm ก็ยงัหนักลบัมาใหอ้อร์เดอร์อีกคร้ัง นอกจากน้ี ดร.หลิวยงัเปิดเผยวา่ ชิพระดบั 16 นาโนซ่ึง TSMC ได้

เร่ิมการผลิตในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2015 ถือเป็นชิพท่ีสามารถพฒันาไดเ้ร็วท่ีสุดของ TSMC โดยชิพระดบั 10 นา

โนจะเร่ิมผลิตไดใ้นปี 2017 ส่วนชิพระดบั 7 นาโนนั้น ในขณะน้ียงัมีปัญหาในส่วนของ SRAM ท่ียงัมีอตัรา Deflect 

Rate สูงอยู ่ แต่เช่ือวา่บริษทัจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคไดท้ั้งหมด และเสร็จส้ินการพฒันาในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2107 ต่อไป  

 

 แหล่งข่าว : Economic Dailynews (May 27, 2016) 
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  การท า R&D ถือเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการไม่ควรละเลยและควรจะท าอยา่งต่อเน่ือง เพราะเม่ือใดก็

ตามท่ีเราหยดุเดิน ก็จะถูกคู่แข่งแซงหนา้ไดทุ้กเม่ือ ใครจะคิดวา่จะมีวนัท่ีอินเทลซ่ึงเป็นผูผ้ลิตชิพยกัษใ์หญ่ระดบั

โลก ถูกผูป้ระกอบการไตห้วนัอยา่ง TSMC แซงหนา้ในช่วงเวลาอนัใกลน้ี้ 

 
รัฐบาลไต้หวนัเปิดโอกาสทางการค้ามูลค่า 3 แสนล้าน NT ให้ธุรกจิพลงังานแสงอาทติย์ 

 
เม่ือช่วงปลายสัปดาห์ท่ีผา่นมา ดร.หล่ีซ่ือกวง (李世光) รมว.กระทรวงเศรษฐการไตห้วนั (MOEA) ได้

ประกาศผลกัดนัโครงการสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีก าลงัผลิตต่อปีขนาด 8,300 ลา้น  

ยนิูต บนพื้นท่ี 10,000 เฮคตราทัว่ประเทศ ซ่ึงจากการประมาณการโดยผูป้ระกอบการคาดวา่รัฐบาลจะตอ้งใช้

งบประมาณในการลงทุนรวมประมาณ 300,000 ลา้นเหรียญไตห้วนั อยา่งไรก็ดี จะมีการก าหนดเง่ือนไขสัดส่วนท่ี

ผลิตภายในประเทศดว้ย เพื่อใหผู้ป้ระกอบการในประเทศไดป้ระโยชน์สูงสุด 

โดย Solartech ผูผ้ลิตโซลาเซลส์รายใหญ่ของไตห้วนัก็ไดอ้อกมาช้ีวา่ เน้ือท่ีขนาด 10,000 เฮคตรา

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้8,300 ลา้นยนิูตต่อปี โดยขณะน้ีส าหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

ในทุก 1 KW จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้1,250 ยนิูต หมายความวา่จะมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าท่ีมีก าลงัสูง

ถึง 664 ลา้น KW โดยค่าใชจ่้ายในการติดตั้งในปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 45,000 เหรียญไตห้วนั/KW นัน่หมายความวา่

โครงการน้ีจะตอ้งใชง้บประมาณในการลงทุนรวมมากถึง 300,000 ลา้นเหรียญไตห้วนั  

อยา่งไรก็ดี เพื่อใหโ้ครงการน้ีสามารถกระตุน้การบริโภคภายในประเทศไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม MOEAช้ี

วา่ จะมีการปรึกษารายละเอียดปลีกยอ่ยกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ัง เพื่อหามาตรการดา้นการก าหนดเง่ือนไข

สัดส่วนท่ีผลิตภายในประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีกระแสเรียกวา่ แทนท่ีรัฐบาลจะเสนอกอ้นเคก้ให้เอกชน น่าจะหนัมา

ช่วยผูป้ระกอบการในการพฒันาแบรนดข์องตวัเองจะดีกวา่ เพราะแมผู้ป้ระกอบการไตห้วนัจะมีจุดเด่นในการผลิต

ท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลก หากแต่จนบดัน้ียงัไม่มีแบรนดไ์ตห้วนัท่ีโดดเด่นเลย ดงันั้น การพฒันาใหมี้ผูป้ระกอบการ

ครบทั้งระบบในห่วงโซ่อุปทาน จะสามารถช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถแสดงศกัยภาพออกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

มากกวา่อยา่งแน่นอน 
แหล่งข่าว: Liberty Times (May 27, 2016) 
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โลกปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพลงังานสะอาดเป็นอยา่งยิง่ ถือเป็นแนวทางท่ีไม่อาจละเลย

ไดเ้ลย นอกจากน้ี การสร้างแบรนด์ก็ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เพราะการเป็น



เพียงผูป้ระกอบการในแบบ OEM หรือแมแ้ต่ ODM ก็มกัจะพบกบัปัญหาการแข่งขนัราคาท่ีสูงมาก จนไม่สามารถ

สร้างผลก าไรไดม้ากนกั ซ่ึงแมแ้ต่ผูป้ระกอบการไตห้วนัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการเป็น OEM/ODM ก็พยายามท่ีจะ

สร้างแบรนดข์องตวัเองข้ึนมา 
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