
Recognized for World-Class Quality Level :
Team Precision PCL. Extends Quality Leadership with ISO/TS-16949:2002 Certification

Thursday, 13th November 2008

Team Precision, PCL. (TP), as a leading Contract Electronics Manufacturer (CEM) in Thailand, today announced her
successfully passing ISO/TS 16949:2002 certification surveillance audit by SGS Thailand, the Certify Body (CB), during
November 12th-13,th 2008.

The certification enables the company to continue supporting the stringent requirements of the automotive industry through
standardized production processes.

Team Precision PCL. has been in compliance with ISO/TS 16949 :2002
requirements for more than 2 years by achieving certification of ISO/TS16949:2002
since November 02nd 2006 by SGS.

ISO/TS 16949 is a quality management system standard for automotive related
manufacturing companies. ISO/TS 16949 is a process-approach methodology
with a focus on achieving customer satisfaction. This standard follows the outline
of ISO9001:2000 with added automotive specific requirements.

ISO/TS 16949 is an international automotive industry standard developed to
eliminate the need for suppliers to register their quality management systems to
multiple standards required by the international auto companies. ISO/TS
16949:2002 is based on ISO 9001:2000, AVSQ (Italian), EAQF (French), QS-9000
(U.S.) and VDA6.1 (German) automotive standards.

This standard, defines quality system management and quality system requirements as they apply to the automotive supply
chain around the world. Maintaining the certification of ISO/TS 16949 is a key to secure and to grow of Team Precision PCL.
global automotive business.



การยอมรับ สําหรับมาตรฐานคุณภาพระดับโลก :

บริษัท ทีม พรีซิชัน มหาชน จํากัด ยังคงเปนผูนําดานคุณภาพ ดวยการรับรองมาตรฐานคณุภาพสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต ISO/TS-
16949:2002

พฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2551

บริษัท ทีม พรีซชิัน มหาชน จํากัด (TP), ในฐานะผูนํา ผูรับจางประกอบทางดานอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทย, วันน้ีไดประกาศ ความสาํเร็จ ของบริษัท ผานการสุม

ตรวจประเมนิ การรับการรับรองมาตรฐานคณุภาพสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ISO/TS-16949:2002 จากหนวยงานใหการรับรองระบบ บริษัท SGS ประเทศไทย ,

ระหวางวันท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 2551.

การไดรบัการรับรองมาตรฐาน ทําใหบริษัทสามารถท่ีจะสนับสนุน กระบวนการผลติท่ีไดมาตรฐาน ตามความตองการท่ีเขมงวด ของอุตสาหกรรมยานยนต ตอไป

บริษัท ทีม พรีซชิัน มหาชน จํากดั ไดมกีารดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลอง ตามความ ตองการของ 

ISO/TS16949:2002 มานานกวา 2 ป ดวยการ ได ไดรบัการรับรองมาตรฐานคณุภาพ สําหรับ อุตสาหกรรม

ยานยนต ISO/TS-16949:2002 ตั้งแต วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2549 โดย SGS.

ISO/TS 16949 คอืมาตรฐานระบบบริหารจัดการคณุภาพ สําหรับบริษัทผูผลิตเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยานยนต 

การดาํเนินวิธกีารของ ISO/TS 16949 จะมุงเนนการเขาถึงกระบวนการ และ การบรรลุความพึงพอใจของลูกคา 

มาตรฐานน้ีดาํเนินตามกรอบของระบบ ISO9001:2000 และเพิม่เตมิดวยความตองการเฉพาะทางดานยานยนต.

ISO/TS 16949 มาตรฐานนานาชาตสิาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อทําให ผูจัดหาวัตถุดิบหรือผูสง

มอบไมตองขอการรับรองระบบบริหารจัดการคณุภาพกบัหลายมาตรฐาน ของบริษัทผูผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ยานยนต ในชาติตางๆ ISO/TS 16949:2002 อยูบนพื้นฐานของระบบ ISO 9001:2000,

มาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต AVSQ (ของประเทศอิตาลี), EAQF (ของประเทศฝร่ังเศส),

QS-9000 (ของประเทศอเมริกา) และ VDA6.1 (ของประเทศ เยอรมนั)

มาตรฐานน้ี, กาํหนดความตองการ ของการบริหารและจัดการระบบคณุภาพ โดยการนํามาใชไดกับกระบวนการสงมอบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตท่ัวโลก การรักษา

ไว ซ่ึงการไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ISO/TS-16949:2002 คือปจจัยหลักท่ี จะทําใหธุรกิจระดับโลกทางดานอุตสาหกรรมยาน

ยนต มีการเติบโตและมั่นคงตอไป
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