
เอกสารแนบทายรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งที่ 29 ประจําป 2555  

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

สรุปประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 29 ประจําป 2555 

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา กําไรของบริษัทลดลงมาก เปนเพราะสาเหตุอะไร ? 

คําตอบ 

- คุณบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวาเน่ืองจากสถานการณน้ําทวมที่บริษัท เคซีอีเทคโนโลยี จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา ทําใหตองปดโรงงานและหยุด

การผลิตเปนการช่ัวคราว  ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องกับกลุมโรงงานเคซีอี อื่นๆที่ตองการรับงานผลิตบางขั้นตอนจาก 

                บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี มาผลิตตอ ทําใหโรงงานอื่นมีผลผลิตลดลงตามไปดวย ทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง 

               นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุอื่นๆประกอบดวย เชน จากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามการปรับราคาของวัตถุดิบ 

 

    ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เราไดคาประกัน คาชดเชยกลับมาหมดแลวหรือยัง ? 

คําตอบ 

- คุณธัญรัตน  เทศสาลี ผูอํานวยการฝายบัญชี และเลขานุการบริษัท ใดชี้แจงวา ในงบของป 2554 ไดมีการบันทึกคา

ประกันเทากับที่บริษัทตัดจําหนายทรัพยสินออกไป คือ ในสวนของทรัพยสินที่เสียหายบริษัทตัดบัญชีจํานวน 1,115 

ลานบาท บริษัทไดลงบัญชีรายไดเงินชดเชยคาประกันในจํานวนเงินเทากัน  ซึ่งการลงบัญชีนี้จึงจะไมเห็นรายไดในงบ

การเงิน  

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ตอนนี้สภาพบริษัทกลับมาเหมือนเดิมทุกอยางหรือยัง ?  และดําเนินงานไดหมดทุก

อยางเต็มรอยเปอรเซ็นตหรือยังครับ ? 

คําตอบ 

- คุณพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ตัวอาคารและเคร่ืองจักรไดทําการซอมแซมและปรับปรุง

ตลอดจนเปล่ียนเคร่ืองจักรใหมทดแทนแลวเสร็จทั้งหมดแลว สามารถผลิตไดเต็มกําลังการผลิต  ไดเร่ิมผลิตแลวแต 

ณ ปจจุบันนี้ยังใชกําลังการผลิตยังไมเต็ม 100%  เนื่องจากลูกคาตองเขามาตรวจสอบโรงงานเรื่องความพรอมกอน 

หลังจากตรวจสอบและอนุมัติแลว จึงเร่ิมทําการส่ังซ้ือ (Order) อยางไรก็ตาม ณ ส้ินเดือนมีนาคม ลูกคาไดมา

ตรวจสอบโรงงานและไดอนุมัติเรียบรอยแลวเกือบ 100% คาดวาจะเห็นยอดการส่ังซื้อ (Order) เพิ่มมากขึ้นและ



ใกลเคียงกับยอดการส่ังซื้อในป 2554 ภายในไตรมาส 3  นอกจากนั้น ทางตลาดหลักทรัพยไดเชิญนักลงทุนเขาเย่ียม

ชมโรงงานในเดือนมีนาคม และมีนักลงทุนกลุมหนึ่งที่สนใจพรอมกับนักวิเคราะหก็ไดไปขอเย่ียมชมโรงงานอีกเชนกัน 

 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เวลาที่โรงงานไดรับความเสียหาย ลูกคาใชเวลาในการตรวจสอบนานแคไหน  

คําตอบ 

- คุณบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา เนื่องจากบริษัทฯผลิตสินคาคุณภาพสูงสําหรับอุตสาหกรรม

รถยนตซึ่งมีความเขมงวดเร่ืองคุณภาพมาก การตรวจสอบโดยปกติจะเปนไปอยางละเอียดและใชเวลานานกวา

อุตสาหกรรมอื่น อยางไรก็ตาม เนื่องจากลูกคาตองการใหบริษัทฯกลับมาผลิตสินคาโดยเร็ว เวลาการตรวจสอบและ

อนุมัติจึงใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งถือวาเร็วกวาปกติ   ณ วันนี้เหลือลูกคาเพียงรายเดียวที่มาตรวจสอบเรียบรอย

แลวแตยังรอการรับรองอยางเปนทางการอยู ซึ่งคาดวาจะไดรับการรับรองภายในสัปดาหนี้ 

 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา มีลูกคาหลุดจากการติดตอไปบางไหมครับ ? 

คําตอบ 

- คุณบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ในชวงที่บริษัท เคซีอีเทคโนโลยีประสบปญหาน้ําทวมและบริษัทฯ

ตองปฏิเสธคําส่ังซ้ือไป ลูกคาไดนําคําส่ังซื้อเหลานั้นไปยังผูผลิตรายอื่น ซึ่งไดรับทราบจากลูกคาวา ผูผลิตรายอื่นไม

สามารถผลิตสินคาคุณภาพไดทัดเทียมกับบริษัทฯ  ดังนั้น เม่ือบริษัทฯพรอมจะผลิตสินคา  ลูกคาจึงยินดีที่จะกลับมา

ส่ังงานกับเราตอไป  และคาดวาจากการที่ลูกคาไดส่ังซื้อผลิตภัณฑที่อื่นและมีปญหามาก จะสงผลดีใหบริษัทฯ ทําให

บริษัทฯไดงานเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกดวย 

-   

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ที่เราตัดจําหนายทรัพยสินออกไปพันกวาลานเพราะเครื่องจักรเสียหาย แลวก็จํานวน

เงินประกันภัยที่ไดมา ตอนนี้ซื้อเคร่ืองจักรไปทดแทนครบหรือยัง?  หรือวายังอยูในระหวางดําเนินการ ? 

คําตอบ 

- คุณพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ไดส่ังซื้อเคร่ืองจักรใหมมาทดแทนเรียบรอยประมาณ 90 

เปอรเซ็นตของเครื่องจักรทั้งหมด  สวนท่ีเหลืออยูเปนสวนนอยและเปนอุปกรณที่บริษัทฯ ยังไมตองการใชงานเรงดวน 

ณ ขณะนี้ 

 

 

 



ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เงินประกันเพียงพอที่จะซ้ือเคร่ืองจักรมาทดแทนหรือไม ? 

คําตอบ 

- คุณพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา  บริษัทฯไดซื้อประกันภัยโดยมีทุนประกันสูงกวามูลคา

ทรัพยสินประมาณ 15% ซึ่งจะครอบคลุมความเสียหายไดทั้งหมด นอกจากนั้นบริษัทฯยังกําหนดเงื่อนไขเปน 

Replacement cost  คือ หากเคร่ืองจักรเสียหาย บริษัทฯสามารถที่จะซ้ือใหมมาทดแทนไดทันที   

 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ประกันภัยตอนนี้เปนอยางไร?  ไดรับการประกันตอหรือเปลา เก่ียวกับน้ําทวม ? 

คําตอบ 

- คุณพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา  ตอนนี้บริษัทฯไดตออายุประกันกับบริษัทประกันภัย

เรียบรอยแลว ทั้งบริษัทเคซีอี และบริษัทในเครือ  โดยจายคาเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควร 

 

 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เวลาที่ประกันจายชดเชยทรัพยสินที่เสียหาย แลวรายไดที่หยุดไปชดเชยดวยหรือไม ? 

คําตอบ 

- คุณพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา บริษัทฯมีประกันอยู 2 ประเภท คือประกันความเส่ียงภัย

ทรัพยสิน(property damage) อีกประเภทหนึ่งคือประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก(Business interruption) ซึ่งหากบริษัทฯ

มีปญหาไมสามารถที่จะผลิตสินคาได  บริษัทประกันจะตองจายคาชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการหยุดผลิตและ

สูญเสียรายไดนี้  ซึ่งเงื่อนไขที่บริษัทฯไดรับคุมครองถึงระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งปจจุบันนี้บริษัทฯก็ไดทําการเรียกรองคา

ความเสียหายนี้จากบริษัทประกันดวยเชนกัน  

-  

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา แลวประกันตัวนี้ปนี้เราทําตอไปไหม ?  แลวเบี้ยประกันเปนอยางไร? 

คําตอบ 

- คุณพิธาน  องคโฆษิต รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา  บริษัทฯไดตออายุประกันเรียบรอยแลว แตปริษัทประกันได 

เพิ่มอัตราเบี้ยประกันขึ้นประมาณ 3 เทาจากที่เคยชําระเดิม 

 

 



ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ปนี้นอกจากทําประกัน เราทําอยางอื่นเพิ่มบางหรือไม ? 

คําตอบ 

- คุณบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ประกันที่บริษัทซื้ออยูครอบคลุมทุกประเภท (ALL RISKS) 

อยูแลว 

 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ถาน้ําทวมเหมือนเดิม ขนของออกไมไดทําอยางไร? 

คําตอบ 

- คุณบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา การนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ไดลงทุนสรางเขื่อนกันน้ําในวงเงิน 

340 ลานบาท โดยเขื่อนที่สรางใหมสรางโดยบริษัทซิโนทัย(Sino-Thai) มีการศึกษารวมกับหลายฝายรวมทั้งทางญี่ปุน

มารวมดวย และไดออกแบบใหดานบนของเขื่อนกวางพอที่จะใหรถยนตสามารถวิ่งแทนถนนไดหากเกิดน้ําทวมอีก 

 

 

ประเด็นคําถาม 

 ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ปญหาเวลาขนสงสินคาสําเร็จรูปจะขนสงกันอยางไร ?  ถาสมมุติวาน้ําทวมถนนขาง

นอก ? 

คําตอบ 

- คุณบัญชา  องคโฆษิต กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ตอนที่น้ําทวมคราวท่ีแลว ถนนสายเอเชียรถยังสามารถวิ่งได  

- นิคมไฮเทคติดถนนสายเอเซีย ดังนั้น หากถนนสายเอเซียไมทวมก็คงไมมีปญหาใดๆ   


