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ထိ� င်ဝမ် ၏ အချက်အခြာသော မြိ ု ့တော်ဖ�စ် သည့်  Taichung တွင် 1991 ခ� �ှစ်၌ စတင်တည်ထောင်ခ့ဲသည့် Wise Center Industrial Group Inc အနေဖ�င့်  

ဥယျာဥ်ခြံ မ� သ�ံ းကိရိယာများအား တီထွင်ထ� တ်လ� ပ်လျက်�ိှပြီ း ကမ � ာ့စျ းကွက်တွင် အားထားရသည် ထ� တ်လ� ပ်သ�အဖ�စ်  အသိအမှတ်ပြုခံရလျက်�ိှပါသည်။

သစ်ကိ� င်းအသေး ဖ�တ် ကတ်ကြ း၊ ကိ� င်းဖ�တ် ကတ်ကြ း၊ အပင်�ိှရာတွင်သ�ံ းသည့် ခေါင်း�ှည်ကတ်ကြ း၊ မ�က် ရိတ်ကတ်ကြ း၊ သစ်ကိ� င်းဖ�တ် စက်အ�ှည်၊ ရေပိ� က်ဖ�တ် ကတ်ကြ း၊ 

ကိ� င်းဖ�တ် ကတ်ကြ း၊ လ� �ှင့်  PVC ပိ� က်ဖ�တ် စက်၊ ရေဖ�န် းခေါင်း၊ ဂေ� ပြား၊ ထွန်ခ�စ် ၊ ခြ န င်းခ� ံ /လှ ကားတိ� �ှင့်  အခြားဥယျာဥ်ခြံ လ� ပ်ငန်း�ှင့်  ဆက်စပ်သည့် 

တန်ဆာပလာများအပါအဝင်၊ ပန်း�ှပ်ကတ်ကြ း၊ သမား�ိ� းကျ�ှင့်  ခေါက်၍ရသည့် လှ ကားအ�ှင်တိ� ့အား က� မ� ဏီမှ အဓိထ� တ်လ� ပ်လျက်�ိှပါသည်။

အသစ်ထ� တ်လ� ပ်ထားသည့် "ပင်နယန်ဂီယာ" စီးရီးကိရိယာများ အပါအဝင် က� မ� ဏီ၏ထ� တ်က� န်များအား မြ ာက်အမေရိက၊ 

ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ သြစတြ းလျ�ှင့်  တ�� တ်တိ� ့တွင် လွယ်က� စွာ ဝယ်ယ�ရ�ိှ�ိ� င်ပါသည်။ OEM (ကိ� ယ်ပိ� င်ဟန်ဖ�င့်  

မ�ရင်းကိရိယာထ� တ်လ� ပ်ခ�င် း) �ှင့်  ODM (ကိ� ယ်ပိ� င်ဟန်ဖ�င့်  မ�ရင်းဒီဇိ� င်းထ� တ်လ� ပ်ခ�င် း) တိ� ့အပ�င် ၊ ကမ � ာအ�ံှ့�ိှ 

အမှတ်တံဆိပ်များအောက်၌ က� မ� ဏီ၏ထ� တ်က� န်များအား စျ းကွက်တွင်ရောင်းခြခ �င် းဖ�စ် သည့် OBM (ကိ� ယ်ပိ� င်ဟန်ဖ�င့်  

မ�ရင်းအမှတ်တံဆိပ် ထ� တ်လ� ပ်ခ�င် း) ကိ� လည်း အပ�ည့် အဝ ဆောင်�ွက်�ိ� င်ပါသည်။

Wise Center ၏ လက်�ိှအောင်မ�င် မ� တွ ကိ�  ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား�ိ� င်တ့ဲ အကြ ာင်းရင်းမှာ R&D လ� ပ်�ှားမ� များကိ�  စဥ်ဆ

က်မပ�တ် ဆောင်�ွက်ခ�င် းကြ ာင့် ပင် ဖ�စ် ပါသည်။ DIY (တစ်ကိ� ယ်ရေးသ�ံ း) �ှင့်  လ� ပ်ငန်းအသ�ံ းချမ� အတွက် သ�ံ းရလွယ်က�ပြီ း၊ 

ပေါ့ပါးသည့် ဥယျာဥ်ခြံ လ� ပ်ငန်းသ�ံ း ကိရိယာများ တီထွင်�ိ� င်ရန်၊ က� မ� ဏီအနေဖ�င့်  ဂီယာ�ှင့်  က� တ်အားဆိ� င်ရာ 

စက်ကိရိယာများအား စဥ်ဆက်မပ�တ်  အဆင့် မြှ င့် တင်နေပြီ း အသွားပါသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဖန်တီးမ� အတွက် 

ပ�ည် တွင်း R&D အသင်းအဖဲွမ့ျား�ှင့်  အတ�တကွလ� ပ်ကိ� င်လျက်�ိှပါသည်။

ထိ� ့အပ�င် ၊ ဤထ� တ်လ� ပ်သ� မှ IQC (က� န်ပစ� ည်းအရည်အသွ း ထိန်းချုပ်မ� )၊ IPQC (ထ� တ်လ� ပ်မ� ဆိ� င်ရာ အရည်အသွ း 

ထိန်းချုပ်မ� )၊ QA (အရည်အသွ းအာမခံချက်) �ှင့်  TS16949 တိ� ့�ှင့် အညီ သမား�ိ� းကျ အရည်အသွ းထိန်းချုပ်မ� ကိ� လည်း 

စဥ်ဆက်မပ�တ်  အလေးပေးဆောင်�ွက်လျက်�ိှပါသည်။ ဂျာမနီ၏ GS (GeprUfte Sicherheit) စံချိန်စံ�� န်းများဖ�င့်  ထောက်ခံချက်ရထားသည့် 

ထ� တ်က� န်များ�ှင့် အတ� က� မ� ဏီမှ ISO 9001: 2000 စံချိန်စံ�� န်းများ�ှင့်  အတည်ပြုချက်ရထားသည့်အတွက်ကြ ာင့်  ကြိ ုးစားမ� များမှာ 

အရာထင်ခ့ဲပြီ းဖ�စ် ပါသည်။ က� မ� ဏီမှ ၎င်းတိ� ့၏ ထ� တ်လ� ပ်မ� တွင် ခ� တ်ယွင်းမ� �� န်းမှာ ထ� တ်က� န်အခ� ရေတစ်သန်းလ� င် (1) ခ� အောက်ပင် လျ ာ့နည်းပါသည်ဟ�  

အခိ� င်အမာဆိ� ပါသည်။

အထ� းသဖ�င့်  အလ� ပ်သမားများအား မဝရေစာပေး၍ခိ� င်းသည့် စီးပွားရေးလ� ပ်ငန်းများကြ ာင့်  ဝယ်ယ�သ�များ�ှင့်  အစိ� းရတိ� ့အကြား တာဝန်ခံယ�သည့် 

စီးပွားရေးလ� ပ်ငန်းများဖ�စ် အောင် တောင်းဆိ� မ� များကြ ာင့်  စိ� းရိမ်ပ� ပန်မ� များ တိ� းပွားနေချိန်တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမားကြံ့ ခိ� င်မ� အား အလေးထားသည့် 

လ� မ� ရေးနားလည်သော စီးပွားရေးလ� ပ်ငန်းဖ�စ် သည့် Wise Center မှ  တံဆိပ်တပ်ထားသော က� န်ပစ� ည်းရောင်းချသည့် စီးပွားရေးလ� ပ်ငန်းများအား 

ထောက်ကန်ပေး�ိ� င်ရန် အမှန်တကယ်က�ညီပေး�ိ� င်သည့်  သိသာထင်�ှားသည့် အကျိုးကျ းဇ� းများ�ှင့်  ယ�ံက�ည် အားကိ� းရသော ပေးသွင်းသ�ဖ�စ် ပါသည်။ 

ယခ� အချိန်ထိ၊ စီးပွားရေးလ� ပ်ငန်း၏ နေ့စဥ်လည်ပတ်ဆောင်�ွက်ပ� ံ �ှင့်  ထ� တ်လ� ပ်မ� စီမံခန့် ခဲွရေး၊ စက်��ံ ပတ်ဝန်းကျင်�ှင့်  အလ� ပ်သမားများ၏ စွမ်းဆောင်မ� များအား  

ဥယျာဥ်ခြံ လ� ပ်ငန်းသ�ံ း ကိရိယာများ၏ ကမ� ာကျ ာ်အမှတ်တံဆိပ်များ�ှင့်  သ�ံ းစဲွသ�များထံမှသာမက ဥရောပမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အဖဲွအ့စည်းများထံမှပါ ထောက်ခံချက်ရထားသည့် 

BSCI စံချိန်စံ�� န်းများ�ှင့်  ကိ� က်ညီမ� �ိှစေရန် အဆင့် မြှ င့် တင်လျက်�ိှပါသည်။ ကမ� ာ့ထိပ်တန်း ဥယျာဥ်ခြံ လ� ပ်ငန်းသ�ံ း ကိရိယာများထ� တ်လ� ပ်မ�  နယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်သ�အဖ�စ်  

၎င်းရဲ ့အဆင့် အတန်းအား ပိ� မိ� သာလွန်ကောင်းမွန်စေရန် Wise Center ၏ မကြာသေးမီကမှ လ� ပ်�ှားခ့ဲသည့် တိကျပ�တ် သားသည့် ခ� လ� မ်တစ်လှမ်းမှာ BSCI (လ�မ� အကျိုးပြု စီးပွားရေး လ� ပ်�ှားမ� ) 

စောင့် က�ည့် သည့်စနစ်�ှင့် အညီ စက်��ံ တွင်း လ� ပ်ကိ� င်ဆောင်�ွက်သည့် အခ� အ နေများအား မြှ င့် တင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်�ွက်မ�  အစီအစဥ်ဖ�စ် ပါသည်။


