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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท คิว.ที.ซี. มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายหมอแปลง
ไฟฟาระบบจําหนาย ตอมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอรเมอร จํากัด และเมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2553 ไดทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน) โดยมีนายพูลพิพัฒน ตันธนสิน เปนผูเริ่มกอตั้งบริษัทฯ และเปนผูที่มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต
หมอแปลงไฟฟามานานกวา 35 ป โดยผานการทํางานกับบริษัทผูผลิตหมอแปลงไฟฟารายใหญและชั้นนําในประเทศ และ
รับผิดชอบงานทั้งในดานตางๆ ประกอบดวย การออกแบบ การประกอบและผลิต ตลอดจนงานดานการขายและการตลาด จนทํา
ใหมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานหมอแปลงไฟฟาอยางลึกซึ้งและครอบคลุมทุกดาน นอกเหนือจากนี้แลว ทีมผูบริหาร
วิศวกร และพนักงานสวนใหญลวนมีความรู ประสบการณและความชํานาญในการทําธุรกิจหมอแปลงไฟฟามาเปนเวลากวา 20 ป
รวมทั้งเคยผานการฝกอบรมจากบริษัทผูผลิตหมอแปลงไฟฟาชั้นนําในตางประเทศมาเปนเวลานาน ทั้งในประเทศเยอรมัน และ
ประเทศญี่ปุน จากประสบการณดังกลาวจึงชวยใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาหมอแปลงไฟฟาใหมีคุณภาพสูงและเปนที่ยอมรับของ
ลูกคาอยางกวางขวางทั้งกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานการไฟฟารัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาภูมิภาค และกลุม
ลูกคาเอกชนทั้งในและตางประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาอยางตอเนื่อง โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน
ตางๆ ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 384-2543 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO 9001:2000 สําหรับการออกแบบ การผลิต และการบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถผลิตหมอแปลงไฟฟาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากลตางๆ จึงเปนเครื่องพิสูจนไดถึงคุณภาพ
ระดับสากลของหมอแปลงไฟฟาที่ผลิตโดย QTC
พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ป 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม

ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม มอก. 384-2543 สํ า หรั บ หม อ แปลงไฟฟ า กํ า ลั ง จากสํ า นั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมอแปลงไฟฟาขนาดกําลังไฟฟา 250 kVA และ 1000 kVA ผานการทดสอบการทนตอการลัดวงจร (Short Circuit
Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
ป 2548

เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลานบาท เปน 100 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ป 2550

หมอแปลงไฟฟาขนาดกําลังไฟฟา 167 kVA ผานการทดสอบการทนตอการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน
KEMA ประเทศเนเธอรแลนด

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:1996 จากสถาบัน RWTÜV ประเทศเยอรมัน (ป 2544)
ป 2551

ไดรับใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากสถาบัน UKAS ประเทศ
อังกฤษ โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เปนผูใหการรับรอง

หมอแปลงไฟฟาขนาดกําลังไฟฟา 500 kVA และ 2000 kVA ผานการทดสอบการทนตอการลัดวงจร (Short Circuit
Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี
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ไดรับสิทธิใชเครื่องหมาย Q-MARK จากคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบดวย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเปนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคา
และการมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และความรับผิดชอบตอลูกคา ผูบริโภคและสังคม ทั้งภาคการผลิต รวมทั้งภาค
การคาและบริการ ดังนี้
1.
หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบน้ํามัน ประเภท 1 เฟส ขนาดกําลัง 1-167 kVA แรงดันไฟฟาสูงสุด 36 kv
และประเภท 3 เฟส ขนาดกําลังไฟฟาที่กําหนด 1-2500 kVA แรงดันไฟฟาสูงสุด 36 kV ประเภท คุณภาพตาม
มาตรฐานประเทศคูคา และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย ซึ่งออกใหเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 และมีผลถึงวันที่ 26
พ.ค. 2553
2.
การจัดจําหนาย การบริการ การซอม และการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา รวมทั้งองคกร ซึ่งออกใหเมื่อวันที่ 21 มี.ค.
2551 และมีผลถึงวันที่ 20 มี.ค. 2553

ไดรับใบรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC
ประเทศไทย โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เปนผูใหการรับรอง

ไดรับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดนหอการคาไทย ประจําป 2551 จากสมาคมหอการคาไทย ในฐานะเปนองคกรที่
บริหารอยางมีบรรษัทภิบาลตามหลักจรรยาบรรณหอการคาไทย ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญ 6 ประการคือ
1.
การปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุกฝายอยางยุติธรรม
2.
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.
การบริหารความเสี่ยง
4.
มุงสงเสริมหลักการปฏิบัติอันเปนเลิศในองคกร
5.
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
6.
การใหผลตอบแทนที่ยั่งยืนตอประเทศชาติอยางเปนรูปธรรม

เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ลานบาท เปน 150 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ในราคาเสนอขายหุนละ 100
บาท

ไดรับรางวัลคุณภาพแหงยุโรป (International Europe Award for Quality) จากการที่บริษัทฯ สงออกหมอแปลงไฟฟา
ไปจําหนายในประเทศสเปน
ป 2552

ไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC
ประเทศไทย โดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) เปนผูใหการรับรอง

ไดรับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดี” Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ป 2553

ไดรับรางวัลชมเชย SMEs แหงชาติ ครั้งที่ 2 ประจําป 2552 กลมธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ จากสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนประจําป 2553 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม จากกระทรวง
อุตสาหกรรม

เมื่อเดือนกันยายน 2553 ไดรับการตออายุสิทธิใชเครื่องหมาย Q-MARK จากคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) ทั้งภาคการผลิต รวมทั้งภาคการคาและบริการ ดังนี้
1.
หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบน้ํามัน ประเภท 1 เฟส ขนาดกําลัง 1-167 kVA แรงดันไฟฟาสูงสุด 36 kV
และประเภท 3 เฟส ขนาดกําลังไฟฟาที่กําหนด 1-2500 kVA แรงดันไฟฟาสูงสุด 36 kV ประเภท คุณภาพตาม
มาตรฐานระหวางประเทศ และคุณภาพมาตรฐานประเทศไทย ซึ่งออกใหเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2553 และมีผลถึงวันที่
9 ก.ย. 2555
2.
การจัดจําหนาย การขาย การติดตั้ง และซอมบํารุงหมอแปลงไฟฟา ซึ่งออกใหเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2553 และมีผลถึง
วันที่ 9 ก.ย. 2555
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ไดรับใบรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดี” Clean Food Good Taste จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท คิวทีซี
เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ป 2554

เมื่อเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนหุนละ
1 บาท รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ลานบาท จากเดิม 150 ลานบาท เปน 200 ลานบาท แบงเปน
- หุนสามัญใหมจํานวน 45 ลานหุน เสนอขายใหแกประชาชน และ
- หุนสามัญใหมจํานวน 5 ลานหุน เสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายหมอแปลงไฟฟาตามคําสั่งซื้อของลูกคา
(Made to Order) ทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคา “QTC” และเครื่องหมายการคาของลูกคา โดย
ปจจุบันผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน
1. หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย (Distribution Transformer)
1.1 หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบน้ํามันชนิดปดผนึก (Hermetically Sealed Oil Type Distribution
Transformer)
1.2 หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายแบบน้ํามันชนิดเปด (Open Type with Conservator)
2. หมอแปลงไฟฟาระบบกําลัง (Power Transformer) บริษัทฯ ไดเริ่มลงทุนตอเติมอาคารโรงงานและสั่งซื้อ
เครื่องจักรสําหรับผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบกําลังในป 2553 โดยเครื่องจักรทั้งหมดติดตั้งแลวเสร็จและพรอมเริ่มดําเนินการผลิต
ในเดือนกันยายน 2553
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยั ง มี ก ารใหบ ริ ก ารด า นต างๆ แก ลู ก ค า เชน งานตรวจสอบเช็ ค สภาพและบํ า รุ ง รั ก ษาตาม
กําหนดเวลา งานซอมแซมและบํารุงรักษาหมอแปลง งานบริการเติมน้ํามันหมอแปลงไฟฟา งานบริการเชาหมอแปลงไฟฟา เปน
ตน เพื่อรองรับความตองการและอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาทั้งที่เปนลูกคาที่ซื้อหมอแปลงไฟฟา QTC และลูกคาทั่วไป
2.3

โครงสรางรายได

ประเภทของรายได

ป 2551
ลานบาท รอยละ
691.53
96.98
510.31
71.57

ป 2552
ลานบาท รอยละ
498.29
96.79
383.38
74.47

ป 2553
ลานบาท รอยละ
506.03
96.57
401.44
76.61

ม.ค. – มี.ค. 2554
ลานบาท รอยละ
108.18
97.72
86.41
78.06

รายไดจากการขายหมอแปลงไฟฟา
- รายไดจากการขายหมอแปลงใน
ประเทศ
- รายไดจากการขายหมอแปลง
181.22
25.41
114.92
22.31 104.59
19.96
21.77
19.67
ตางประเทศ
รายไดจากการขายวัตถุดิบ1)
1.64
0.23
2.45
0.48
6.18
1.18
1.09
0.98
รวมรายไดจากการขาย
693.17
97.21
500.74
97.27 512.20
97.74
109.27
98.71
รายไดจากการใหบริการ
11.36
1.59
10.35
2.01
8.57
1.64
0.90
0.81
2)
รายไดอื่น
8.51
1.19
3.71
0.72
3.25
0.62
0.53
0.48
รวมรายไดทั้งหมด
713.04 100.00
514.80 100.00 524.02
100.00
110.70
100.00
หมายเหตุ : 1) รายไดจากการขายวัตถุดิบ เปนรายไดที่เกิดจากการขายวัตถุดิบที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิตหมอแปลงไฟฟา
ใหแกลูกคา เชน น้ํามันหมอแปลง หางปลาแรงต่ํา ชุดปะเก็นลูกถวย เปนตน
2) รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการขายเศษซาก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เปนตน
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2.4

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาที่มีคุณภาพสูงระดับสากล (World Class) โดยมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ เพื่อสรางความเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพสูงสุดและเปนที่ยอมรับจากลูกคาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่องและกวางขวาง โดยมีความมุงหมายที่จะรักษาฐานลูกคาเดิมอยางยั่งยืนรวมทั้งขยายฐาน
ลูกคาใหมใหเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการของบริษัทฯ เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาทั้งที่เปนลูกคาที่ใชหมอแปลงไฟฟาของ QTC และลูกคาที่ใชหมอแปลงไฟฟาของผูผลิตราย
อื่น ซึ่งจะเปนชองทางในการทําการตลาดและเพิ่มโอกาสในการจําหนายหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นในอนาคต
ในการบริหารจัดการองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กลาวขางตน บริษัทฯ ไดยึดถือหลักการบริหารจัดการ
ภายใตกระบวนการ “คุณภาพแหงความปราณีต” (Quality of Details) โดยมีองคประกอบดังนี้
D – Dynamics
เราจะเปนองคกรที่ไมหยุดนิ่งในทุกองคประกอบขององคกร ความคิดในงานระบบตองพัฒนาอยางตอเนื่อง การ
กํากับดูแลที่เปนไปในทางสรางสรรค การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความกาวหนาอยางยั่งยืน
การใหความสําคัญในนโยบายดานทรัพยากรบุคคล ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย เปนปจจัยที่ตองพิถีพิถันในการดูแลใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา อีกทั้งการสรางระบบที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก เชน
กฎหมายระเบียบ อุปสรรคทางการคาใหมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร
E – Environment
เรามุงเนนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่ลดการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เราเลือกใชใน
กระบวนการผลิตชวยลดการใชพลังงานและลดมลภาวะไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงตองมีความปลอดภัยกับผูปฏิบัติงานไป
จนถึงผูใช และเรายังใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของโรงงาน ออฟฟศ และชุมชน เพื่อการใชชีวิตอยูรวมกันดวยมิตรภาพ
ความสุข
T – Teamwork
เราคํานึงถึงคุณภาพของการทํางานในทุกภาคสวนที่สอดคลอง สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเปนระบบเพื่อเปาหมาย
สูความเปนเลิศของทีม รวมถึงการใหความสําคัญในคุณคาของทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง ทั้ง
ดานศักยภาพการทํางานจากการฝกอบรมทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนดานชีวิตความเปนอยู สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
A – Achievement
จากการบริหารองคกรอยางมีคุณภาพ ทําใหเราไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตางๆ และรางวัลแหงเกียรติยศแหง
ความสําเร็จมากมาย จากทั้งในและตางประเทศ เรายังมุงมั่นการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายในระดับ World Class
I – Innovation
ดวยศักยภาพที่แตกตาง เราสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) ที่เปนลิขสิทธิ์ของเราเองในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ โดยมีความแมนยําในการคํานวณและประมวลผล ตอบทุกขอจํากัดและครอบคลุมทุกความตองการของลูกคาภายใต
มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งไมเคยหยุดยั้งในการมองหาเทคโนโลยีใหมๆ การเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสมมาพัฒนาสินคา
และบริการอยูเสมอ เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นรวมทั้งการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑที่อยูเหนือความพึงพอใจของ
ลูกคา
L – Leadership
จากการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยประกอบกับการมีกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันในการควบคุมคุณภาพ
ทําใหบริษัทฯ เปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในฐานะผูผลิตหมอแปลงไฟฟาคุณภาพสูงทั้งในและตางประเทศ และยังเปนผูสรางสรรค
พัฒนา Know How ใหมๆ ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตสูตลาดโลกอีกดวย
S – Service
นอกจากตัวสินคา รูปแบบการใหบริการจาก QTC ยังเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑของเราเสมอมา เรามี
ทีมวิศวกรคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟา ทีมขายมืออาชีพที่มีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑอยางลึกซึ้ง ดูแลลูกคาทั้ง
กอนและหลังการขายอยางใกลชิด และทีมงานจัดสงสินคาที่มีความชํานาญและสามารถจัดสงสินคาใหแกลูกคาไดอยางรวดเร็ว
และตรงตามกําหนดเวลา
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