1. โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน) “TEAM” หรื อ บริ ษทั ฯ” แรกเริ มจดทะเบียนก่อตั&งในนามบริ ษทั ทีมโทรนิคส์
จํากัด เมือวันที ./ กันยายน 0122 ณ อาคารพาณิ ชย์ จ.ปทุมธานี เพือดําเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตแผงวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาได้ยา้ ยมาอยูท่ ีโรงงานทีรังสิ ต สํานักงานตั&งอยูท่ ี .10/@ หมู2่ ถนนธัญบุรี-ลําลูกกา ตําบลรังสิ ต อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื&อทีเริ มต้น 0ไร่ โดยมีประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญดังนี&
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: จัดตั&งบริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด ขึ&นทีจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน ตั&งอยูท่ ี 198 หมู่13 ถนนสุ วรรณศร ตําบลดงขี&เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี บนเนื&อที 11 ไร่ 22 งาน
: ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด ถือหุน้ บริ ษทั ทีมโทรนิคส์ จํากัด ร้อยละ NN.NN%
: จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนภายใต้ชือบริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
: จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
: ควบรวมกิจการบริ ษทั ทีมโทรนิคส์ และทีมพรี ซิชนั เป็ นบริ ษทั เดียวกันภายใต้ชือบริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด
เพิมทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็ น 200 ล้านบาท
: เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สร้างอาคารสําหรับการผลิตแห่งใหม่ทีจังหวัดปทุมธานี บนเนื&อที 2ไร่ 2 งาน
: เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 2T1 ล้านบาท
จัดตั&งบริ ษทั ทีประเทศเดนมาร์ค เพือดําเนินการสรรหาวัตถุดิบ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100)
: เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 458 ล้านบาท
สร้างอาคารสําหรับการผลิตหลังที 2 ทีจังหวัดปราจีนบุรี บนเนื&อที 55 ไร่
: เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 580 ล้านบาท
จัดตั&งบริ ษทั ทีประเทศสิ งคโปร์ เพือดําเนินการสรรหาวัตถุดิบ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100)
: ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 573.96 ล้านบาทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุน้ เพือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ (ESOP 1/2549) เมือวันที 25 เมษายน 2555 และเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 644.74 ล้านบาท เพือ
รองรับการจ่ายหุน้ ปันผลแก่ผถู ้ ือหุ้น จํานวน 70.78 ล้านบาท เมือวันที 17 พฤษภาคม 2555
: ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 637 ล้านบาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นเพือรองรับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (ESOP 2/2550) เมือวันที 7 พฤษภาคม 2556
: จดทะเบียนเลิกกิจการบริ ษทั ย่อยทีประเทศสิ งคโปร์ตามกฏหมายต่างประเทศ
: จัดตั&งบริ ษทั ย่อยทีประเทศสหรัฐอเมริ กา (“TPA Holding LLC”)
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ร่ วมทุนใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ("Team Precision America LLC") ระหว่างบริ ษทั ฯ โดยลงทุนผ่าน
บริ ษทั TPA Holding LLC
: บริ ษทั ย่อย TPA Holding LLC ใช้สิทธิขายคืนหุน้ ทีถืออยูส่ ัดส่วนร้อยละ20 ใน Team Precision America LLC
(บริ ษทั ร่ วม) ให้แก่ Technology Partners America, LLC (ผูถ้ ือหุน้ เดิม)
: เลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย TPA Holding LLC
1.1.1

วิสัยทัศน์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั ทีลูกค้าเลือกอันดับแรกในฐานะเป็ นผูใ้ ห้บริ การครบวงจรด้านการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นเลิศระดับ
โลก – เป็ นคู่คิดของลูกค้า
เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
บริ ษทั มุ่งเน้นทีจะสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ลูกค้าโดยการให้บริ การทีครบวงจร ตั&งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจําหน่าย ด้วยคุณภาพระดับโลก และการบริ การทีครบวงจรเพือเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม
ให้กบั ลูกค้าในขณะเดียวกันเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคูค่ า้ ของบริ ษทั พร้อมทั&งมีเป้าหมายในการขยาย
ธุรกิจ ให้ครอบคลุมในหลายภาคพื&นทวีป และในหลายอุตสาหกรรม ทั&งนี&เพือเป็ นการกระจายความเสี ยงของธุรกิจ
และสร้างความมันคงของธุรกิจในระยะยาว บริ ษทั มุ่งหวังเป้าหมายดังกล่าวในการสร้างผลตอบแทนทีดีอย่างมันคงใน
ระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
1.1.2

การเปลี1ยนแปลงและพัฒ นาการทีส1 ําคัญ

บริ ษทั ไม่มีการเปลียนแปลงอํานาจในการควบคุม
1.1.3

ข้ อมูลบริษัท

ชือบริ ษทั
ทีตั&งสํานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษทั
เบอร์โทรศัพท์
Website
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ทุนทีออกและชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
198 หมู่ที 13 ต. ดงขี&เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
0107543000058
+66 (0) 2577 2350
http://www.teampcba.com
637,063,385 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ . บาท
637,063,385 บาท
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท แบ่ งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สําหรับปี 2562 - 2564 มีดงั นี$

ประเภทผลิตภัณฑ์

2564

อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม
ยานยนต์
การแพทย์
อื1นๆ
รวม

ล้านบาท
2,006.31
37.02
243.46
138.88
74.57
2,500.24

1.2.2

ข้ อมูลเกี'ยวกับผลิตภัณฑ์

2563
ร้ อยละ
80
1
10
6
3
100

ล้านบาท
1,486.91
19.12
183.80
100.86
76.14
1,866.83

2562
ร้ อยละ
80
1
10
5
4
100

ล้านบาท
1,692.59
26.05
196.65
105.10
133.01
2,153.40

ร้ อยละ
79
1
9
5
6
100

ธุรกิจรับจ้างดีไซน์และบริ การประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board Assembly or PCBA)
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ เร็ จรู ป (Complete Box Building) ครบวงจร ทางบริ ษทั มีความเชียวชาญและคล่องตัวในการ
บริ หารการจัดการระหว่างการผลิตทีมีผลิตภัณฑ์ซึงมีความหลากหลายในหน่วยของผลิตภัณฑ์สูงแต่ปริ มาณการผลิตตํา (High
Mix Low Volume) หรื อการผลิตทีมีผลิตภัณฑ์ซึงมีความหลากหลายในหน่วยของผลิตภัณฑ์ตาแต่
ํ ปริ มาณการผลิตทีสู ง (Low
Mix High Volume)
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือการให้บริ การประกอบแผงวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ เร็ จรู ปพร้อมขายถึง
ผูบ้ ริ โภคเพือเพิมความแข่งขันให้กบั ลูกค้าในหลากหลายมิติ ซึงบริ ษทั ได้ประกอบผลิตภัณฑ์และมีประสบการณ์ในหลาย
ประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี&
ผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรม บริ ษทั ผลิตชิ&นส่วน ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ควบคุมความเย็น ชุด
ควบคุมรถกวาดหิมะ ระบบรักษาความปลอดภัย เครื องวัดความสันสะเทือน อุปกรณ์เก็บข้อมูลในการขนส่ง เครื องพิมพ์งาน
เฉพาะ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ โทรคมนาคม อุปกรณ์เครื อข่ายไร้สายต่าง ๆ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ อตุ สาหกรรมยานยนต์ วิทยุติดรถยนต์ ชุดควบคุมเบาะรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์รถยนต์ ระบบ
ไฟข้างอัฉริ ยะ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ช่วยฟังสําหรับคนทีหูหนวกด้านเดียว ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและเก็บรักษาเครื องช่วยฟัง
เครื องมือทดสอบการได้ยนิ ในคลินิกและโรงพยาบาล เครื องมือตรวจสุ ขภาพแบบพกพา เครื องกระตุน้ ผิวหนัง ไม้เท้าช่วยเดิน
สําหรับผูป้ ่ วยพาร์กินสัน อุปกรณ์เพือสุ ขภาพและการแพทย์ เป็ นต้น
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ผลิตภัณฑ์ อุปโภค ระบบควบคุมแสงสว่างไร้สาย และระบบควบคุมโสตทัศนอุปกรณ์ภายในบ้าน บัลลาสต์สาํ หรับอุตสาหกรรม
แสงสว่าง เครื องเสี ยงคุณภาพสู ง เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ พ เิ ศษ ระบบเสี ยงและการแปลภาษาในห้องประชุมขนาดใหญ่ อุปกรณ์เสี ยงอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
บริ ษทั มีบริ การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าตั&งแต่การช่วยลูกค้าออกแบบโดยการทํางานใกล์ชิดกับทีม
ออกแบบของลูกค้าไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีสมบูรณ์ให้กบั ลูกค้า บริ การเหล่านี&จะช่วยให้กระบวนการออกแบบของ
ลูกค้าได้เร็ วขึ&นและจะทําให้ลูกค้ามันใจว่างานออกแบบทีออกมาแล้วนั&นได้เหมาะกับการผลิตและการขนส่งทีเป็ นจํานวนมาก
หลังจากการออกแบบทีเสร็จสิ&นบริ ษทั มีบริ การการผลิตผลิตภัณฑ์ตน้ แบบเพือเป็ นตัวอย่างจริ งการทีจะมีการผลิตเป็ นจํานวนมาก
บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงคุณภาพและกระบวนการผลิตทียกระดับอย่างต่อเนืองโดยการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงการ
เพิมประสิ ทธิภาพของการผลิตอย่างต่อเนือง โดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการปรับปรุ งคุณภาพ ทั&งนี&เพือให้บริ ษทั สามารถส่งมอบ
ผลิตภิณฑ์ทีมีคุณภาพระดับโลกในราคาทีสามารถแข่งขันได้ในตลาดให้กบั ลูกค้า
นอกจากนั&นบริ ษทั ได้รับบัตรสิ ทธิประโยชน์จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ&นส่วน และ/หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อชิ&นส่วนและ/หรื ออุปกรณ์ทีใช้กบั ผลิตอิเล็กทรอนิกส์โดย
ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุ ทธิ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที
ได้รับการส่งเสริ มยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล และ ได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ทีเกิดขึ&นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิที
เกิดขึ&น ทั&งนี&สิทธิประโยชน์ต่างๆขึ&นอยูก่ บั รายละเอียดและเงือนไขของแต่ละบัตรทีได้รับ
ทั&งนี&บริ ษทั มุ่งเน้นทีจะตอบโจทย์และสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ลูกค้าโดยการให้บริ การทีครบวงจร ตั&งแต่การออกแบบ ไป
จนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจําหน่ายด้วยคุณภาพระดับโลกและการบริ การทีครบวงจรเพือเป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิมให้กบั ลูกค้าในขณะเดียวกันเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่คา้ ของบริ ษทั พร้อมทั&งมีเป้าหมายในการขยาย
ธุรกิจ ให้ครอบคลุมในหลายภาคพื&นทวีป และในหลายอุตสาหกรรม ทั&งนี&เพือเป็ นการกระจายความเสี ยงของธุรกิจ และสร้าง
ความมันคงของธุรกิจในระยะยาว เป้าหมายดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนทีดีอย่างมันคงในระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
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