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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเปนมา

กลุมบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํ ากัด (มหาชน) กอต้ังโดยกลุมผูบริหารคนไทย ซ่ึงไดเร่ิมตนธรุกิจประกอบ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส จากการกอตั้งบริษัท ทีมโทรนิคส จํ ากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2533 ซึ่งมี
สํ านักงาน และโรงงานตั้งอยูบนพื้นที่ขนาด 2 ไร โดยมพ้ืีนท่ีภายใตอาคารขนาด 2,040 ตารางเมตร ที่
จังหวัดปทุมธานี หลังจากที่กิจการมีความเจริญกาวหนามาโดยล ําดับ ท ําใหทางผูบริหารของบริษัทตัด
สินใจขยายธุรกิจ โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539 ไดกอตั้งบริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํ ากัด ขึ้น ซ่ึงมีสํ านัก
งานและโรงงานต้ังอยูบนเน้ือท่ีประมาณ 11 ไร โดยมีพื้นที่ภายใตอาคารขนาด 4,500 ตารางเมตร ที่
จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยท่ีในเบ้ือง
ตนบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํ ากัด ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท ทีมโทรนิคส จํ ากัด อยางไรก็ตาม เมื่อ
เดือนเมษายน 2542 กลุมบริษัทไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในกลุม เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจในอนาคต ท ําใหบริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํ ากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ทีมโทร
นิคส จํ ากัด และตอมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2543 ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัท ทีมพรีซิ
ชั่น จํ ากัด (มหาชน)

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย

บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอยคือ บริษัท ทีมโทรนิคส จํ ากัด ซึ่งบริษัทถือหุนอยู
รอยละ 99.99 ดํ าเนินธรุกิจประเภทเดียวกันคือ ผลิต ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (Printed
Circuit Board Assembly : PCBA) ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีสํ าคัญในผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสตางๆ ได
หลากหลายประเภท ยกตัวอยางเชน อุปกรณไฟฟา อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณควบคุม อุปกรณ
โทรคมนาคม เปนตน

ลักษณะการดํ าเนินงานของกลุมบริษัท จะประกอบธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสตาม
ความตองการของลูกคาภายใตการบริหารของคณะกรรมการรวมกันเสมอืนเปนธุรกิจเดียวกัน โดยที่
การจัดสรรงานและลูกคาสํ าหรับบริษัทและบริษัทยอยจะเปนไปตามความเหมาะสมของเคร่ืองจักรและ
ขั้นตอนการผลิตของแตละโรงงาน โดยที่บริษัทซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นภายหลังจากบริษัทยอย มีเครื่องจักรที่มี
ความทันสมัย และมีข้ันตอนการผลิตท่ีตอเน่ือง รวมท้ังมีข้ันตอนการผลิตเฉพาะอยาง เชน Chemical
Compound Encapsulation และการประกอบแผงวงจรออน (Flexible Circuit)

ลูกคาของบริษัทซ่ึงเปนเจาของย่ีหอสินคา (Original Brand Name Producer) ผูผลิตสินคาตนแบบ
(Original Equipment Manufacturer : OEM) หรือผูรับจางออกแบบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
(Design House) จะเปนผูออกแบบผลิตภัณฑ และบริษัทจะรับผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส รวมทัง้การทดสอบการทํ างานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณ
สมบัติและการทํ างานตามที่ลูกคาตองการ บริษัทและบริษัทยอยไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตตาม ISO 9002 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 และ วันที่ 23
มิถุนายน 2541  ตามลํ าดับ  และยังไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000
ซ่ึงเปนมาตรฐานใหม  เม่ือเดือนสิงหาคม 2544 ที่ผานมา
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โครงสรางรายไดจากการประกอบธรุกิจ PCBA ของกลุมบริษัท ตามลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑ
ป 2540* ป 2541* ป 2542* ป 2543 งวด 6 เดือน ป 2544

ประเภทผลิตภัณฑ ด ําเนินการ
โดย ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

อุปกรณอุปโภคบริโภค
(Consumer Electric)

กลุมบริษัท 196 44.39 258 51.64 231 53.96 266 38.83 87 27.10

อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร
(Computer Peripheral)

กลุมบริษัท 28 6.26 40 8.14 37 8.64 45 6.57 9 2.80

อุปกรณควบคุม ตรวจวัด สํ าหรับ
อุตสาหกรรม (Industrial Control
and Measuring)

กลุมบริษัท 5 1.20 2 0.35 23 5.33 100 14.60 86 26.79

อุปกรณสังเคราะหเสียงเหมือนจริง
(Visual & Sound Synthesizer)

กลุมบริษัท 161 36.43 166 33.31 104 24.30 210 30.66 121 37.70

อุปกรณโทรคมนาคม
(Telecommunication)

กลุมบริษัท 38 8.54 27 5.36 28 6.42 52 7.59 17 5.30

อื่นๆ กลุมบริษัท 14 3.18 6 1.20 6 1.35 12 1.75 1 0.31
รวม 442 100.00 499 100.00 429 100.00 685 100.00 321 100.00

* ยอดขายรวมที่ปรากฏเปนยอดขายรวมของกลุมบริษัทซึ่งบริษัทจัดทํ าขึ้นเพื่อการเปรียบเทียบ

ในป 2543 ยอดขายสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยเปนการสงออกท้ังทางตรงและทางออม
ประมาณรอยละ 92 ของยอดขายรวม  ท่ีเหลืออีกรอยละ 8 เปนการจํ าหนายในประเทศ สํ าหรับตลาด
สงออกท้ังทางตรงและทางออมในปจจุบันของบริษัทประกอบดวยตลาดญ่ีปุนประมาณรอยละ 40 ตลาด
สหรัฐอเมริกาประมาณรอยละ 30 ตลาดยุโรปประมาณรอยละ 20 และอ่ืนๆ อีกรอยละ 2 ของยอดขาย
รวมของบริษัทและบริษัทยอย

สํ าหรับแนวโนมการดํ าเนินงานในอนาคต บริษัทจะมุงใหบริการที่ครบวงจรและมีมูลคาเพิ่มเพื่อตอบ
สนองความตองการของลูกคาปจจุบันและขยายฐานลูกคา โดยเพ่ิมในสวนของการใหบริการปรับปรุง
แบบผลิตภัณฑเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนแกลูกคา (Design for Manufacturing)
โดยบริษัทไดจัดตั้งฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R & D) ข้ึนและไดเร่ิมใหบริการออกแบบเพ่ือการ
ผลิตตั้งแตตนป 2543 แกลูกคาที่ไมมีสวนงานที่จะทํ าการปรับปรุงแบบผลิตภัณฑ บริษัทคาดวาการให
บริการที่ครบวงจรแกลูกคาและสามารถใหมูลคาเพิ่มในการบริการแกลูกคาจะชวยใหบริษัทสามารถ
ขยายฐานลูกคาและสรางความสัมพันธท่ีดีในระยะยาวแกลูกคาได

2.3 เปาหมายการดํ าเนินงาน
บริษัทจะมุงเนนการขยายธุรกิจทางดานการประกอบแผงวงจรอิเล็กโทรนิกสของบริษัทใหเติบโตขึ้น
อยางมั่นคง อันจะสรางกํ าไรจากการดํ าเนินงานที่เหมาะสมรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน โดยการ
ใหบริการที่มีมูลคาเพิ่มและครบวงจรที่ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และบริษัทจะ
เนนการสรางความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกคาและผูจัดหาวัถุดิบใหบริษัท สํ าหรับแนวทาง
ในการดํ าเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว มีดังน้ี
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- การมุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการผลิต
(Quality) ของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทจะดํ าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยตอเน่ือง ทางดานเทคโนโลยีการผลิตใหทัน
ตามการเปล่ียนแปลงของตลาดและความตองการของลูกคาเปาหมาย พัฒนาทักษะแรงงาน และ
การปรับปรุงระบบการผลิตใหมีมาตรฐานท่ีดีโดยตอเน่ือง ท้ังน้ีเพ่ือใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนอยางมปีระ
สิทธภิาพ โดยที่บริษัทไดจัดทํ าดัชนีวัดประสิทธภิาพการผลิตของบริษัทและบริษัทยอยโดยตอ
เน่ือง อันจะทํ าใหผูบริหารสามารถติดตามและปรับปรุงการดํ าเนินการไดอยางตอเน่ืองและมีประ
สิทธภิาพ

- การขยายกํ าลังการผลิต
บริษัทมีเปาหมายในการขยายกํ าลังการผลิตใหเพียงพอทีจ่ะสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในปจจุบันและลูกคารายใหมท่ีจะเขามาได โดยในป 2543 ท่ีผานมาบริษัทไดดํ าเนินการ
ขยายกํ าลังการผลิตโดยการลงทุนในเคร่ืองจกัรในไตรมาส 1 ประมาณ 25 ลานบาท และใน
ไตรมาส 3 อีกประมาณ 30 ลานบาท  และคาดวาประมาณไตรมาสที่ 4 ของป 2544 น้ี บริษัทจะ
เพิ่มกํ าลังการผลิตโดยการลงทุนในเคร่ืองจักรอีกประมาณ 30 – 40 ลานบาท ทั้งนี้เพื่อใหบริษัท
สามารถกระจายการผลิตใหแกลูกคาไดมากรายข้ึน อันจะมผีลใหการกระจายสัดสวนยอดขายของ
ลูกคาแตละรายดีข้ึน

- การสรางความนาเช่ือถือ และภาพพจนท่ีดีแกลูกคา ผูขายวัตถุดิบ และเจาหนี้
ถึงแมวาบริษัทจะมีชื่อเสียงที่ดีจากการดํ าเนินธุรกิจมากวา 10 ปโดยท่ีไดรับความเช่ือถือจากลูก
คามาโดยตอเนื่องแลว บริษัทไดมีการปรับปรุงระบบการทํ างานใหไดตามมาตรฐานสากล จนได
รับใบรับรองคุณภาพ ISO9002 และเม่ือเดือนสิงหาคม 2544 ที่ผานมา บริษัทไดรับการรับรองคุณ
ภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ซ่ึงนับเปนบริษัทแรกๆ ของกลุมบริษัทอิเล็คทรอนิคส
ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพภายใตมาตรฐานดังกลาว นอกจากน้ีบริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะพัฒนา
ระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอ่ืนๆ อีกในอนาคต  และบริษัทยงัเล็งเหน็วาการนํ าหุนของ
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะเปนการสรางความนาเชื่อถือ และ
ภาพพจนท่ีดีแกลูกคาและผูเก่ียวของไดมากขึน้ อันจะทํ าใหบริษัทสามารถบรรลุความสํ าเร็จใน
การขยายฐานลูกคาและธุรกิจไดอยางมีประสิทธภิาพตามเปาหมายท่ีวางไว

- บริษัทจะดํ าเนินการขยายฐานลูกคาและกระจายตลาดสงออกมากข้ึน
นอกจากการขยายทีมการขายและตลาดของบริษัทใหสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางใกลชิด
และมีประสิทธิภาพแลว บริษัทจะดํ าเนินการแตงตั้งตัวแทนจ ําหนายสินคาในตางประเทศเพ่ิมข้ึน
เชน ในป 2543 ที่ผานมา บริษัทไดแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย และใน
ป 2544-2545 น้ี บริษัทคาดวาจะเพิ่มตัวแทนจ ําหนายในยุโรปอีก 1-2 ราย และในสหรัฐอเมริกา
อีก 1-2 ราย เพ่ือขยายฐานลูกคาในแถบสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากข้ึน


