
Company Profile

Providing Quality Television 
Products For The Masses
Before it is  today’s Yingcharoen Communication, 
the company was found as “Yingcharoen 
Engineering” in 1974 by Mr. Ma Lin-ing, a 
Chinese entrepreneur who found a niche in 
offering the low-cost sales and services of 
transistor radio and tube-based television 
system. The family business continued to 
prosper under this  name until it was re-structured 
in 1990 through second-generation ownership 
succession. During that period,  it was renamed 
as “Yingcharoen Communication Co., Ltd”. The 
company offers  its products in three main 
categories: 

‣ Analog and digital television antenna models 
with multiple-band capabilities (VHF-UHF; 
FM-AM; MMDS). We offer both indoor and 
quality outdoor models.

‣ Satellite reception products including digital 
signal receivers (DVB-S), feed-horn antenna  
models  (C-Band; KU-Band), multiple-size 
mesh satellite dishes, and digital signal  
multiswitches.

‣ Television system accessories such as 
multiple-quality/mesh-type plenum cables 
(RG-6), analog-signal splitter models, 
television signal boosters,  and electronic 
parts such connectors and switches.

Over the past decade, the company’s sales of 
television antenna has  been positively welcomed 
by the lower-end consumers  around the South 
East Asia region. Although, the satellite free-tv 
boom had set us back a little in the year 2008, 
we were able to double our sales in the year 
2009 (e.g. the “Dark Blue” region represents the 
analog antenna sales, while the “Light Blue” 
region represents the analog antenna demand - 
see the chart on the opposite column). 

While the sales of our products are driven by our 
position as the cost-leader in the market, we 
acknowledge that the high quality of our 
products come from our employees who focused 
on delivering the results in timely manner - 

operating responsibily, executing with excellence, 
applying new innovations and technologies  to 
our products, and capturing new opportunities 
for profitable growth.

Our costs are well-controlled due to the way that 
we spend less on the mass-media marketing, 
while we are well-funded in the employee training 
and education. We conduct 100% quality control 
on our products before they are shipped out from 
our manufacturing plants.  Since the year 2010, 
our products are accredited with Mandatory 
Certification Mark by TISI (TIS 1195-2536). 
We are holding all the patents for all of our 
antenna products, granted by Thai land 
Department of Intellectual Property (DIP). By the 
end of 2010 all our satellite products are also 
certified by CAT Telecom. MKK Intertrade was 
also setup by 2010 as  a subsidiary to assist 
Yingcharoen Communication in logistic and 
supply chain system. Some of our famous 
customer are Siam Makro and Cherdchai 
Industrial group.

Our diverse and skilled workforce consisted of 
approximately 300 employees. Over the year, we 
had branched our products to more than 800 
electronic and hardware outlets/stores  in 
Thailand, and we also have 5 international 
distributors in the neighboring countries. Our 
marketing efforts are done mainly through the 
well-strategized “relationship marketing”. As a 
transgenerational family business, we take pride 
in contributing to the comminities where we live 
and work - providing the quality products at the 
best prices, which the majority of the consumer 
could afford. - T.M.
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ก่อนที่จะเป็น บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น ใน
ปัจจุบัน บริษัทถูกก่อตั้งในนาม “ยิ่งเจริญการช่าง”  
ในป ีพ.ศ.2517 ในรูปแบบธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก 
เพื่อขายและรับซ่อมวิทยุและทีวี ในราคาย่อมเยา และ
มีคุณภาพตอบสนองกับความต้่องการของท้องตลาด
ในช่วงเวลานั้น ในปี พ.ศ.2533 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น จํากัด ในปัจจุบัน ทาง
บริษัทแบ่งสินค้าต่างๆออกเป็นสามประเภทหลัก  

‣ เสาอากาสทีวีทั้งในระบบ อานาล็อค และ ดิจิตอล 
VHF-UHF, FM-AM, และ MMDS ทั้งในรูปแบบ
เสาภายในและเสาอากาศภายนอก

‣ อุปกรณ์ร ับสัญญาณดาวเทียม ระบบดิจิตอล 
(DVB-S)  , หัวรับสัญญาณดาวเทียมทั้งในระบบ C-
Band และ KU-Band รวมไปถึงจานดาวเทียมใน
ขนาดต่าง  ๆ และอุปกรณ์เสริมประเภทมัลติสวิสช์ 
ตลับแยกสัญญาณ

‣ อุปกรณ์เสริมสําหรับรับสัญญาณทีวีหลากหลาย
ชนิด เช่น  สายเคเบิ้ลแบบ RG-6 หลายเกรด ตลับ
แยกสาย บูสเตอร์สัญญาณ และอุปกรณ์อีเล็คโท
รนิคเช่น แจ็ค และ หัวต่อต่างๆ

ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา สินค้าที่ขายดีเป็นอันดับ
หนึ่งของทางบริษัทคือ เสารับสัญญาณทีวี ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของ ตลาดระดับกลางไปถึงระดับ
ล่าง ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้ ได้อย่างดี
เยี่ยม แม้ว่า ในช่วงแรกของการนิยมทีวีดาวเทียมจะ
ทําให้ ความต้องการของอุปกรณ์รับสัญญาณระบบ อา
นาล็อค ลดลงไปบ้าง แต่ในปีถัดมา  ความต้องการเสา
ระบบอานาล็อคกลับเพิ ่มข ึ ้นเป็นเท่าตัวจากการ
ประเมินสถิติทางตัวเลขของความต้องการสินค้าของ
ท้องตลาดกับสินค้าที่ถูกส่งไปสู่ท้องตลาดแล้วจะเห็น
ได้ว่า ความต้องสินค้าของตลาดนั้นสูงกว่าในตลอดห้า
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-พ.ศ.  2554) พิจารณาจากบาร์
ชาตต์ในคอลั่มถัดไป 

เหนือไปกว่านั้นบริษัทมีจุดขายโดยการวางจุดยืนให้
เป็นผู้นําทางด้านราคาแล้ว ความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของผู้ซื้อต่อสินค้าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นําพาบริษัทสู่ความ

สําเร็จ สินค้่าทุกชิ้นของบริษัทผลิตขึ้นโดยเครื่องจักรที่
ทันสมัยและพนักงานที่มีฝีมือรวมถึงประสบการณ์ใน
การส่งสินค้าอย่างทันท่วงที นอกจากนั้นทางบริษัท
ดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ เดินงานด้วยความ
เป็นเลิศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆให้กับสินค้่าของทางบริษัท รวมไปถึงการเจริญ
เติบโตของผลกําไรโดยรวม   การควบคุมราคาสินค้า
ของทางบริษัทนั้นทางบริษัทกระทําโดยการลดค่าใช้
จ่ายในมวลสื่อการตลาด เหนือไปกว่่านั้นทางบริษัท
เน้นการลงทุนในการสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน
และการศึกษาเทคโนโลยีใหม่  ๆ สินค้าของเราทุกชนิด
ผ่านการดําเนินการควบคุมคุณภาพ 100% (Q.C.100) 
ก่อนส่งออกไปจากโรงงานผลิตของเรา ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 
2553  เป็นต้นมาสินค่้าของเราได้รับการรับรองด้วย
เคร ื ่ องหมายร ับรองบ ังค ับโดย  สมอ . (มอก . 

1195-2536) สินค้าของบริษัททุกชนิดได้รับการจด
สิทธิบัตรจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปลายป ี
พ.ศ. 2553  สินค้าประเภทอุปกรณ์ดาวเทียมทุกชนิด
ได้รับการรับรองระบบ OTA จากบริษัท กสท. โทรคมา
คม จํากัด (มหาชน) และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง 
บริษัท MKK Intertrade จํากัด  ถูกตั้งขึ้นเป็นบริษัท
ย่อยเพื่อช่วยเหลือ บริษัท ยิ่งเจริญคอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ในการจัดการนําเข้าส่งออกสินค้า  รวมไปถึง
ระบบขนส่งอีกด้วย ลูกค้าสําคัญของทางบริษัทได้แก่ 
สยามแม็คโคร และ อู่เชิดชัย ทางบริษัทมีแรงงานกว่า 
300 ชีวิต เครื่องจักรที่ทันสมัย คู่ค้าในประเทศกว่า 
800 ราย คู่ค้าในประเทศเพื่อนบ้านอีก 5 ราย  ด้วย
การตลาดแบบความสัมพันธภาพ เราพร้อมที่จะมอบ
สินค้าคุณภาพสูงในราคาเหมาะสม ที่ลูกค้าในระดับ
กลางและระดับล่าง ทั้งในและต่างประเทศ ซื้อหามา
ใช้ได้อย่างสบายใจ  - T.M.
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