บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17
ประชุม ณ หองประชุมชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น.
-----------------------------------------------------------นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ผูถือหุนของบริษัททั้งหมดมีจํานวน 11,067 ราย ถือหุนรวม
2,105,656,044 หุน ในวันนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและไดมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม รวม 388
ราย ถือหุนทั้งหมด 774,761,293 หุน คิดเปนรอยละ 36.79 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบ
เปนองคประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอบังคับของบริษัท ขอ 48 จึงขอ
เปดการประชุม
กอนเขาสูวาระการประชุมในวันนี้ ประธานฯ ขอใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนําผูเขารวมประชุมและ
ชี้แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการประชุมผูถือหุนในวันนี้ ดังนี้
•

กรรมการ ประธานกรรมการชุดยอยตางๆ และเจาหนาที่บริหารที่เขารวมประชุมในวันนี้ มีดังนี้
1. นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
2.

นายกองเกียรติ โอภาสวงการ

3.

นายไมเคิล เดวิด โรเบิรตส
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

•

•

นายประทีป ยงวณิชย
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพัชร สุระจรัส
นายจิรวัฒน ลิ้วประเสริฐ

เจาหนาที่บริหาร
1. นางพรรณนิภา กุลยานนท
2. นายกฤษฎา สวามิภักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะอนุกรรมการกิจการนายหนา
ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน
ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ, กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาคาตอบ
แทน, กรรมการสรรหา
กรรมการผูอํานวยการ, ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ
กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารผูควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
กรรมการบริหารผูควบคุมดูแลกิจการการเงิน
รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ

ผูสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
น.ส. รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
สํานักงานกฎหมายสามเสน โดย นายชาญชัย ภูอาภรณ ซึ่งบริษัทไดมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปน
ไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท และเปนผูตรวจสอบความ
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ถูกตองของการมอบฉันทะ การนับองคประชุม การนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยเพื่อใหการปฏิบัติ
เปนไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตอจากนั้น เลขานุการบริษัทไดชี้แจงรายละเอียดของวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และ
การประกาศผลคะแนน โดยสรุปไดดังนี้
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 49 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูถือหุนทานนั้นไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงแตละวาระหรือแตละครั้ง ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยวิธีชูมือ เมื่อจบการ
พิจารณาแตละวาระแลว เลขานุการบริษัทจะถามผูถือหุนวา มีผูใดประสงคจะลงคะแนน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง
ขอใหชูมือ และทําเครื่องหมายพรอมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหผูถือหุนกอนเขาหองประชุม และจะมีเจาหนาที่
ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนําไปตรวจนับคะแนน ผูถือหุนที่มีมติเห็นดวยไมตองสงบัตรลงคะแนน ยกเวนวาระที่ 5
เลือกตั้งกรรมการที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผูถือหุน และหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอใหผูถือหุนคืนบัตรลง
คะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่บริษัทดวย
การรวบรวมผลคะแนน จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงตามบัตรลงคะแนนและ
ตามหนังสือมอบฉันทะที่ผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงเจตนาไว ไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่
เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ วิธีการดังกลาวนี้ใชปฏิบัติเชนเดียวกันในทุกวาระ โดย
ในการประชุมวันนี้เปนวาระปกติ ทุกวาระจะตองไดรับมติของที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
และเนื่องจากการนับคะแนนในแตละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ
ซึ่งในระหวางการประชุมอาจจะมีผูถือหุนบางทานเขามาเพิ่มเติมหรือออกจากหอง
ประชุมดังนั้น จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไมเทากัน
รายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระ จะแจงใหที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนใน
แตละวาระ อยางไรก็ตาม หากในบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ตอไปกอน เพื่อใหการประชุมเปนไปโดยตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จ
เรียบรอยแลว จะไดแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมผูถือหุนทราบทันที
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องที่เห็นวา
สมควรบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาเปนกรรมการของบริษัทไดลวงหนา ตั้งแตวันที่
1 - 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 หรือเสนอชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการของบริษัทแตอยางใด
ในการพิจารณาแตละวาระ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามไดอยางเต็มที่ โดยขอความกรุณาผูถือหุน
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระที่กําลังนําเสนออยูในขณะนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแสดงความเห็นหรือสอบถาม
ขอมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังนําเสนอในที่ประชุม บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถแสดงความเห็น
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หรือซักถามไดในวาระอื่นๆหลังจากที่พิจารณาวาระสุดทายเสร็จสิ้นแลว พรอมกับขอความกรุณาผูถือหุนที่แสดงความเห็น
หรือซักถามชวยแนะนําตนเอง โดยแจงชื่อและนามสกุล เพื่อใหเจาหนาที่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมไดอยางถูกตอง
หลังจากนั้น ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธี
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน ประธานฯ จึงไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 พฤศจิกายน 2553

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ปรากฏตามสําเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ไดสงไปใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา
พรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว ซึ่งอยูในหนา 4 ถึงหนา 15
ไมมีผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงานการประชุมแตประการใด ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
782,870,005 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
120,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
10,670,063 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการของบริษัท ประจําป 2553

ประธานฯ ขอให นายประทีป ยงวณิชย กรรมการผูอํานวยการ เปนผูรายงานผลการดําเนินกิจการของ
บริษัท ประจําป 2553 ใหผูถือหุนรับทราบ
กอนที่จะรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัท นายประทีป ยงวณิชย กรรมการผูอํานวยการ ไดกลาวตอ
ที่ประชุมวา มีความยินดีที่จะเรียนใหทานผูถือหุนทราบวาในป 2553 บริษัทไดรับรางวัล “บริษัทหลักทรัพยยอดเยี่ยม” ที่
เนนบริการนักลงทุนประเภทบุคคล จากงาน “SET Award 2010” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลดังกลาวพิจารณาจากผลงานของบริษัทใน 2 ดาน ไดแก (1) ความสามารถในการ
ดําเนินการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่โดดเดนและมีคุณภาพบริการที่ดี และ (2) ผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยที่มี
คุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพยที่หลากหลาย
สําหรับรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัท ในป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552 มีรายละเอียดดังนี้
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บริษัทมีรายไดรวมในป 2553 จํานวน 2,303.49 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 จํานวน 1,638.65
ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 41 จําแนกเปนรายไดตางๆ ดังนี้ รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและจากการ
เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เพิ่มขึ้นจาก 1,001.97 ลานบาท เปน 1,287.85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
29 คาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 210.10 ลานบาท เปน 247.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 18 กําไร
จากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 283.28 ลานบาท เปน 476.49 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 68 รายได
สุทธิจากการจัดการและจําหนายตราสารอนุพันธในป 2553 มีจํานวน 82.09 ลานบาท ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับเพิ่มขึ้น
จาก 97.14 ลานบาท เปน 122.36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย เพิ่มขึ้นจาก
42.32 ลานบาท เปน 77.51 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 83 รายไดอื่น เพิ่มขึ้นจาก 3.83 ลานบาท เปน 9.30 ลานบาท
หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 143
รายจายรวมในป 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับในป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 1,010.31 ลานบาท เปน 1,280.92
ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 27 ซึ่งรายจายหลักไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 709.02 ลานบาท เปน
930.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ ลดลงจาก 160.93 ลานบาท เหลือ
148.04 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8 คาใชจายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 78.83 ลานบาท เปน 109.76 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 39 คาธรรมเนียมและบริการจาย เพิ่มขึ้นจาก 61.53 ลานบาท เปน 92.98 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
51
กลาวโดยสรุป ผลการดําเนินงานของบริษัทป 2553 เปรียบเทียบกับป 2552 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
1,638.65 ลานบาท เปน 2,303.49 ลานบาท คาใชจายเพิ่มขึ้นจาก 1,010.31 ลานบาท เปน 1,280.92 ลานบาท ภาษี
เงินไดนิติบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 175.48 ลานบาท เปน 270.94 ลานบาท บริษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เพิ่ม
ขึ้นจาก 452.86 ลานบาท เปน 751.64 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 66
ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวาจะมีขอซักถามประการใดหรือไม
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด
บริษัท ประจําป 2553 โดยไมตองมีการลงมติ

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของ

ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการของบริษัท ประจําป 2553

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2553

ประธาน ฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป 2553 ที่ไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีบริษัทแลว ดัง
ปรากฏในรายงานงบการเงินประจําป 2553 ที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว
ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวา จะมีขอซักถามประการใดหรือไม
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทได
ตรวจสอบและลงนามรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
793,586,518 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ไมเห็นดวย
120,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
150,063 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2553

ประธานฯ รายงานวา ในป 2553 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน
747,769,930 บาท และมีกําไรคงเหลือยกมาจากป 2552 ซึ่งเปนยอดคงเหลือหลังจากจายเงินปนผลงวดสุดทายของป
2552 แลว จํานวน 27,426,090 บาท รวมเปนกําไรที่จะจัดสรรได จํานวน 775,196,020 บาท ซึ่งบริษัทสามารถ
พิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได ตามนัยแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 56 ทั้งนี้ บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด
ทะเบียน ตามนัยแหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 57
คณะกรรมการไดพิจารณาแลว
กําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2553 ดังนี้

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน

(1) จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ คิดเปนเงิน 37,388,497 บาท
(2) จายเงินปนผล ประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 0.28 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 78.84 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจาย
เงินปนผลของบริษัท โดยบริษทั ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอัตราหุนละ 0.07 บาท และ
จะจายเงินปนผลงวดสุดทาย เพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.21 บาท คิดเปนเงิน 442,187,769 บาท
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 27 เมษายน
2554 และใหรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกําหนดใหมี
การจายเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
(3) รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.07 บาท เปนเงินจํานวน 147,395,923 บาท ซึ่งจายใหผูถือหุน
ไปแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553
กําไรคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหนา จํานวน 148,223,831 บาท
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวา จะมีขอซักถามประการใดหรือไม
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ผูถือหุน ไดขอยอนกลับไปวาระที่ 3 โดยกลาวชมเชยการบริหารเงินลงทุนของ
ผูบริหารบริษัทในการสับเปลี่ยนเงินลงทุนระยะยาวไปเปนการลงทุนระยะสั้น ซึ่งทําใหบริษัทไดรับผลกําไรจากการดําเนินการดัง
กลาว
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ ไดเสนอใหผูถือหุนลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจาย
เงินปนผลประจําป 2553 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอมาขางตน
และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
794,140,768 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
120,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
150,063 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากตนเองเปนกรรมการที่ครบกําหนดตองออกตามวาระและไดรับ
การเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงในครั้งนี้ดวย จึงขอเชิญ นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เปน
ประธานที่ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมในวาระนี้แทนจนกวาการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแลวเสร็จ
นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท ขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นี้ มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน
4 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธํารง (3) นายประทีป ยงวณิชย และ (4) นายพัชร สุระจรัส
คณะกรรมการสรรหา
ไดพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว มีความเห็นวา
กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑของกฎหมายและขอบังคับของหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวของ มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ที่จะชวยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งไดพิจารณาผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ไมไดรวมพิจารณา ไดเห็นชอบ
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่ครบ
กําหนดออกตามวาระ กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตออีกวาระหนึ่ง สําหรับรายละเอียดประวัติโดยยอและประสบ
การณการทํางานของกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุม หนา 19 ถึงหนา 23
ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4
คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ไดแก
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(1) นายชาลี โสภณพนิช ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา
(2) นายวิรัช อภิเมธีธํารง ปจจุบันปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
(3) นายประทีป ยงวณิชย ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการผูอํานวยการ และประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ
(4) นายพัชร สุระจรัส ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการบริหารผูควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น
นางภารดี ตั้งจิตชัชวาล ผูถือหุน ไดขอใหกรรมการทั้ง 4 คน ที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง แสดงวิสัยทัศนในการที่จะบริหารใหบริษัทเจริญกาวหนา หรือทําใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลมากกวานี้
นางสุธาพร ผดุงสุนทร ผูรับมอบฉันทะ แสดงความเห็นวา กรรมการบริษัททุกทานไดทําหนาที่เปนอยางดี
ทําใหบริษัทมีผลกําไรมาตลอด โดยเห็นไดจากวาระที่เสนออนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนทุกทาน
จึงเห็นวาการแสดงวิสัยทัศนอาจจะยังไมจําเปน เพราะกรรมการทุกทานตางก็ปฏิบัติหนาที่มานาน ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลย
ไมมีผูใดคัดคานหรือซักถามประการใดอีก ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ โดยเสนอใหใชวิธีลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
และเพื่อใหการนับคะแนนเปนไปโดยโปรงใส จึงขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดรับแจกบัตรลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการกอนเขาหองประชุมแลว ลงคะแนนเสียงพรอมลงนามในบัตรลงคะแนนดวย จะมีเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลง
คะแนนจากผูถือหุนทุกทาน เพื่อการตรวจนับคะแนนเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายชาลี โสภณพนิช
นายวิรัช อภิเมธีธํารง นายประทีป ยงวณิชย และ นายพัชร สุระจรัส กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
(1) นายชาลี โสภณพนิช ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
เห็นดวย
786,909,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ไมเห็นดวย
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
(2) นายวิรัช อภิเมธีธํารง ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา
เห็นดวย
786,909,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
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(3) นายประทีป ยงวณิชย ดํารงตําแหนง กรรมการผูอํานวยการ และประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ
เห็นดวย
786,909,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
(4) นายพัชร สุระจรัส ดํารงตําแหนง กรรมการบริหารผูควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน
เห็นดวย
786,909,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 10,839,000 เสียง
เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาในระเบียบวาระนี้แลว นายชาลี โสภณพนิช ประธานฯ ไดกลับมาดําเนินการ
ประชุมตอ โดยประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามที่มีผูถือหุนไดขอใหกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระแสดงความเห็น
เกี่ยวกับอนาคตและการดําเนินงานของบริษัทนั้น ขอให นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร เปนผูชี้แจง
ใหที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตอไป

วาระที่ 6

รับทราบคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2547 ไดมีมติอนุมัติจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการ ในอัตราปละไมเกิน 15 ลานบาท โดยมีผลตั้ง
แตปบัญชี 2547 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติคาตอบ
แทนตามกรอบที่ที่ประชุมผูถือหุนไดกําหนดไว โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จาก ผลประกอบการและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหนา 24 และบริษัทได
เปดเผย รายละเอียดคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับ ใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําป หนา 53
จึงขอรายงานใหที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทน

ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 และขอ
บังคับของบริษัท ขอ 50 ที่กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชีทุกป คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีชุดเดิมจากบริษัทสํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งมีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเปนที่ยอมรับทั่วไป และมีผลงานการตรวจ
…/9
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สอบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามขอ
เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 พรอมกันนี้เห็นสมควรเสนอ
คาตอบแทนการสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมเมื่อป 2553 จํานวน 80,000 บาท
ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิมขึ้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ไดสอบถามผูถือหุนวา จะมีขอซักถามประการใดหรือไม
ไมมีผุถือหุนซักถามแตอยางใด
ประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทน

ประธานฯ

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารแตงตั้งผูสอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการแตงตั้ง นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 แหงสํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 โดยใหไดรับคาตอบแทนการสอบบัญชีเปนเงินจํานวน
1,450,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
792,333,690 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
440,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.06
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
5,600,063 เสียง

วาระที่ 8

ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของจํานวนเสียงทั้งหมด

พิจารณาเรื่องอื่น (ถามี)

ประธานฯ กลาววา ตามที่มีผูถือหุนขอใหกรรมการแสดงความเห็นเกี่ยวกับอนาคตและการดําเนินงาน
ของบริษัท นั้น ขอให นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กลาวถึงธุรกรรมที่จะเปนตัวขับเคลื่อนราย
ไดของบริษัทในอนาคต และแนวทางการบริหารธุรกิจในป 2554 ใหที่ประชุมทราบ
นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร กลาววา ตามที่มีผูถือหุนประสงคจะทราบถึงวิสัย
ทัศน พันธกิจตางๆ ของบริษัท นั้น บริษัทไดแสดงไวในรายงานประจําป 2553 ซึ่งวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวนี้เปน
สิ่งที่บริษัทไดยึดมั่นมาในรอบหลายปที่ผานมาและพยายามสรางใหเปนจริงขึ้นมา โดยขอสรุปวา วิสัยทัศน ของบริษัท
หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) คือ ตองการเปนหนึ่งในการใหบริการธุรกิจการเงินครบวงจรภายใตการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน เพราะเหตุวาปจจุบันธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก บริษัทจําเปนตองมีเครื่อง
มือตาง ๆ ใหครบ เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคา ผูลงทุน ในการกระจายการลงทุนที่หลากหลายภายใตความ
เสี่ยงตางๆ พันธกิจที่บริษัทพยายามทําในชวงหลายปที่ผานมา สรุปเปน 5 เรื่องดวยกัน คือ
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1. การขยายผลิตภัณฑและบริการทางการเงินเพื่อใหครอบคลุมความตองการของลูกคาอยางครบวงจร
2. การพัฒนาความรูและความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ทางการเงินใหแกลูกคาและพนักงาน บริษัท
ถือคติเสมอวา พนักงานที่จะบริการลูกคา จําเปนจะตองมีความรูที่จะสามารถถายทอดใหกับลูกคาได ลูกคาเองก็สามารถ
แสวงหาความรูจากที่อื่นๆ ได ตราบใดที่พนักงานมีความรูไมเทาเทียมกับลูกคา ลูกคาก็จะไมเลือกใชบริการของบริษัท
ดังนั้นบริษัทจําเปนที่จะตองอบรมเพิ่มพูนความรูใหกับพนักงานเพื่อใหเทาทันลูกคา ในขณะเดียวกันลูกคาก็จะตองไดรับ
ขอมูล ขาวสารและการอบรมความรูในผลิตภัณฑใหมๆ ควบคูกันไปดวย
3. การขยายเครือขายการกระจายผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน โดยบริษัทไมจําเปนที่จะตองเปด
สาขาเพิ่มเติม แตการขยายธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส การสรางเครือขายผานสถาบันการเงินอื่นๆ ก็เปนการชวยขายผลิต
ภัณฑของบริษัท ซึ่งนับวาเปนการชวยกระจายฐานลูกคาของบริษัทใหกวางมากขึ้น
4. การกระจายฐานรายไดจากธุรกรรมตางๆ ใหมีความสมดุล จะพบวาเมื่อ 4-5 ปที่แลว หลังจากที่
บริษัทหลักทรัพย 2 แหง คือบริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย แอสเซท
พลัส จํากัด (มหาชน) ควบรวมกิจการกัน เปนบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) นั้น ฐานรายไดเดิมสวน
ใหญ กวารอยละ 90 มาจากคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ปจจุบันนี้สัดสวนดังกลาวไดลดลงไปมาก แตถาคิดเปนตัวเงิน
ไมไดลดลง ดังจะเห็นไดจากกราฟแสดงตัวเลขรายไดของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ 4 ป ยอนหลัง จะพบวา สัดสวน
รายไดคานายหนา นับจากป 2550 จนถึงป 2553 ไดลดลงเปนลําดับ จากรอยละ 67 ในป 2550 เหลือเปนประมาณรอย
ละ 58 ในป 2553 เมื่อพิจารณาเปนตัวเงิน จะมีจํานวน 1,169 ลานบาท ในป 2550 จํานวน 963 ลานบาท ในป 2551
จํานวน 1,024 ลานบาท ในป 2552 และในป 2553 บริษัททํารายไดถึง 1,330 ลานบาท ก็พบวาเปนตัวเลขเงินบาทที่
เพิ่มขึ้น แตสัดสวนรอยละลดลง แสดงวาบริษัทสามารถทําตามพันธกิจและวิสัยทัศนที่ไดเสนอตอผูถือหุนในชวงหลายปที่
ผานมา ซึ่งเปนการตอกย้ําวาบริษัทยังยืนอยูในจุดยืนที่เหมือนเดิม เพียงแตตองการทําใหฐานรายไดตางๆ ชัดเจนมากยิ่ง
ขึ้น และสามารถชี้แจงไดดังตัวเลขที่กลาวขางตน
ในดานรายไดจากธุรกิจการจัดการกองทุนและธุรกิจวาณิชธนกิจ จะพบวาตัวเลขสัดสวนรายไดจะมี ขึ้น
ลง เปลี่ยนไป แตจะพบวาเปนสัดสวนที่ใหญขึ้น ในสวนของธุรกิจการจัดการกองทุนซึ่งดําเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ถือวาเปนโครงสรางที่สําคัญ ทําใหการแกวงตัวของรายไดลดลงไป
จะพบวาใน 4 ปที่ผานมาผลประกอบการของธุรกิจบริหารสินทรัพย และธุรกิจการจัดการการลงทุนทํารายไดดีและเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ในขณะที่ธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งใหบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในการนําหุนเขาตลาดหลักทรัพย การควบ
รวมกิจการ การเปนที่ปรึกษาทั่วๆไป การปรับโครงสรางหนี้ รายไดก็คอนขางจะมีเสถียรภาพ แตอาจจะอยูในชวงขึ้นบาง
ลงบาง ในปที่ภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไมดี บริษัทก็ไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีรายไดรับ
จากการเปนที่ปรึกษาทางดานการเงิน แตหากในปใดที่มีการรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ในปนั้นก็จะมีรายไดดี
ซึ่งในป 2554 นี้ นาจะเปนปที่ดีสําหรับบริษัท
สําหรับธุรกิจดานตราสารอนุพันธซึ่งเปนธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นในป 2553 ซึ่งสามารถทํารายไดใหกับบริษัท
เปนจํานวนถึง 85 ลานบาท ธุรกิจนี้นับเปนฐานรายไดใหมของบริษัท ซึ่งเชื่อวาจะขยายเติบโตขึ้นได บริษัทเองนับเปน
รายที่ 2 ที่ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในอุตสาหกรรม ฐานรายไดถัดไป ไดแก ธุรกิจการลงทุน ซึ่งนับเปน
ฐานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของบริษัท ณ ปจจุบัน มีการเติบโตขึ้นคอนขางมาก จากป 2550 ที่ทํารายไดจํานวน 370 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นเปน 163 ลานบาท ในป 2551 แมในชวงที่มีปญหา subprime ทั้งโลก บริษัทเองก็ยังมีกําไร ในป 2552 มี
รายไดจํานวน 378 ลานบาท และในป 2553 มีรายไดจํานวน 573 ลานบาท นับวาเปนรายไดที่สําคัญของบริษัท เนื่องจาก
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ฐานเงินทุนของบริษัทคอนขางใหญ บริษัทมีความเห็นวา การที่นําเงินไปลงทุนในหุนและตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑทางการเงินอื่นๆ ที่อาจจะมีความซับซอน โดยลงทุนผานสถาบันการเงินในประเทศบาง
ตางประเทศบาง เปนเรื่องที่นาสนใจ และเปนการเพิ่มรายไดใหกับบริษัท ฐานรายไดสุดทายเปนธุรกิจบริหารสินทรัพย
Wealth Plus เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งทํารายไดใหบริษัทเพิ่มขึ้นเปนลําดับมา โดยบริษัทไดเริ่มทําธุรกิจนี้เมื่อ 4 ป
ที่แลว ในระยะเริ่มตนทํารายไดเพียง 1 ลานบาท แตในป 2553 สามารถทํารายไดถึง 80 ลานบาท จะเห็นวาตัวเลขรายได
มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ดังนั้น จึงขอสรุปวาบริษัทมีการกระจายฐานของรายไดออกไป โดยเห็นไดอยางชัดเจนจากตัวเลขผล
ประกอบการในป 2553 เปนไปดังที่ไดตั้งเปนพันธกิจของบริษัทไว สําหรับในอนาคตธุรกรรมที่จะขับเคลื่อนรายไดของ
บริษัทก็จะยังคงเปนไปเชนเดิม โดยบริษัทจะตอกย้ําในจุดที่บริษัทแข็งแกรงในแตละธุรกิจที่จะกลาวตอไปนี้ จะไมไปดูจุดที่
บริษัทดอยหรือในบางดานที่ไมสามารถแขงขันกับผูอื่นได กลาวคือ
1.

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับตนของอุตสาหกรรมนับเปนสิ่ง
ที่สําคัญ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสวนแบงการตลาดและระดับอัตราคานายหนาเฉลี่ยของบริษัทไว จะไมแขงขันดวย
การตัดราคาคานายหนา ที่ผานมาบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทไดรับการยอมรับเชื่อถือ ดังนั้น จึงประสงคจะให
ลูกคาใชบริการของบริษัทดวยการพิจารณาจากคุณภาพของบทวิเคราะห มิใชเนื่องจากอัตราคานายหนาถูกที่สุด ภารกิจ
ของบริษัทในวันขางหนา คือ จะทําอยางไรใหรายไดคานายหนาของบริษัทไมลดลงไปอยางมาก หากทั้งอุตสาหกรรม
แขงขันกันดวยการตัดราคาเมื่อเปดเสรีคานายหนาในป 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีขอไดเปรียบ คือ บริษัทมีฐาน ลูก
คาขนาดกลางเปนจํานวนคอนขางมาก ซึ่งลูกคาประเภทนี้มุงเนนขอมูลบทวิเคราะหมากกวา
2.

ธุรกิจการลงทุน บริษัทมีการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมี
ความยืดหยุนพอสมควร หากระยะใดการลงทุนในประเทศใหผลตอบแทนดี บริษัทก็จะเพิ่มการลงทุนในประเทศมากขึ้น
ในทางตรงขามหากภายในประเทศไมดีบริษัทก็หันไปลงทุนยังตางประเทศมากขึ้นแทน ดังตัวอยางที่ทานผูถือหุนทานหนึ่ง
ไดกลาวแลว ในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง บริษัทไดซื้อพันธบัตรระยะยาว หุนกูระยะยาวมากขึ้น และในปที่แลว
บริษัทไดขายออกไปคอนขางมาก เนื่องจากเห็นวาอัตราดอกเบี้ยอยูในชวงที่จะเพิ่มสูงขึ้น หรืออีกตัวอยางหนึ่ง เมื่อปที่เกิด
กรณี subprime บริษัทไดซื้อ preferred shares ของธนาคารตางประเทศไวซึ่งขณะนั้นราคาตกต่ําลง เมื่อมาถึงปนี้บริษัทก็
ไดกําไร เปนตน ในไตรมาส 4 ป 2553 บริษัทเริ่มไปลงทุนในหุนตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
ตัวอยางที่วาบริษัทไดมีการกระจายความเสี่ยงออกไป อยางไรก็ตาม การลงทุนในหุนไทยก็ยังคงเปนสัดสวนที่สูงสุดอยู
3.

ธุรกิจวาณิชธนกิจ การเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการรับประกันการจําหนายหลักทรัพยยังคงมี
ความสําคัญ โดยในป 2554 นี้ บริษัทไดรับแตงตั้งใหเปนผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
(Lead Underwriter) ใหกับหลายบริษัท ดังนั้น ปนี้จึงนาจะเปนปที่ดีอีกปหนึ่งของธุรกิจวาณิชธนกิจ
4.

ธุรกิจการบริหารสินทรัพยใหลูกคา ภายใตบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัทที่ออกผลิตภัณฑของตัวเอง และ ภายใตสายงาน Wealth Plus ของบริษัท ซึ่งเปนตัวแทนขาย
ผลิตภัณฑใหกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอื่นๆ โดยบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑที่ดีและขายใหกับลูกคาในฐานที่
ใหญขึ้น ดังนั้นบริษัทจะไดครอบคลุมตลาด ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตอกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อ
เพิ่มผลิตภัณฑที่จะนําเสนอขายใหกับผูลงทุน และคาดวาธุรกิจนี้นาจะเปนธุรกิจที่เติบโตไดมากในระยะยาว
5.

ธุรกรรมทางดาน derivatives หรือ ตราสารอนุพันธ เชื่อวาก็เปนตราสารที่นักลงทุนไทยนิยมเชน
เดียวกัน ดังนั้น สายงานนี้นับวามีความสําคัญอีกสายงานหนึ่ง
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6.

ธุรกิจใหมอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งบริษัทไดนําเสนอใหกับผูลงทุนในชวงปลายป 2553 คือ การใหบริการการ
ลงทุนในตางประเทศ ปจจุบันบริษัทไดทําความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ สามารถใหลูกคาคนไทยไปลงทุนในตลาด
หลักทรัพยตางประเทศได 17 ประเทศ 21 ตลาดหลักทรัพย จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปดโอกาสอนุญาตให
บุคคลทั่วไปสามารถนําเงินบาทไปลงทุนในตางประเทศไดคนละไมเกิน 5 ลานเหรียญสหรัฐ และนิติบุคคลไทยไดไมเกิน
50 ลานเหรียญสหรัฐ นั้น ทําใหมีลูกคาคนไทยสวนหนึ่งประสงคที่จะกระจายความเสี่ยง กระจายฐานลงทุน บริษัทจึงได
จัดทําธุรกรรมการใหบริการดังกลาวขึ้น และกําลังดําเนินการพัฒนาใหลูกคาสามารถซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ โดย
ผานระบบอินเตอรเน็ตไดในอนาคต แมวาธุรกิจนี้จะเพิ่งเริ่มดําเนินการ แตก็คาดวาจะสามารถเพิ่มฐานลูกคาได และที่
สําคัญบริษัทไดวาจางนักวิเคราะหเพื่อศึกษาและวิเคราะหหุนตางประเทศโดยเฉพาะ
และเปรียบเทียบกับราคาหุนใน
ประเทศไทยวาหุนใดมีราคาสูงกวากัน เพื่อเปนขอมูลนําเสนอใหกับนักลงทุนลูกคาของบริษัท
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ในป 2554 บริษัทจะตอกย้ําจุดแข็งของบริษัทในธุรกรรม 6 ประการ ดังที่ไดเรียนให
ทราบขางตน รวมทั้งจะเพิ่มศักยภาพบุคลากรของบริษัท เพื่อเปนการเพิ่มฐานรายไดและกําไรของบริษัท ดังจะเห็นไดจาก
ขอมูลที่เสนอแลวในวาระกอนหนานี้ บริษัทเคยมีบุคลากรสูงสุด เกือบ 1,000 คน ณ วันนี้บริษัทมีพนักงานเกือบ 700
คน แตฐานรายไดและกําไรของบริษัทกลับเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงคิดวาการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เปนสิ่งที่ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
Mr. Basant Kumar Dugar

ผูถือหุน ไดเสนอวา บริษัทควรจะเพิ่มคาตอบแทนเปนเงินโบนัสใหกับประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เพื่อเปนแรงจูงใจในการบริหารงานและพัฒนาบริษัทใหกาวหนายิ่งขึ้น โดยอาจ
กําหนดเปนสัดสวนรอยละของเงินปนผลของบริษัท ดังเชนที่บริษัทจดทะเบียนอื่นถือปฏิบัติอยู
นายเกษมพันธ สรวยจิทวัฒน ผูถือหุน ขอติเพื่อกอสําหรับการบริการของบริษัท ซึ่งตนเปนลูกคาของ
บริษัทเปนเวลากวา 10 ป เนื่องจากตนไดรับเงินคาขายหุนที่แจงขอถอนออกจากบัญชี Cash Balance ชากวาปกติ โดย
ตนไดรับเงินคาขายโอนเขาบัญชีในเวลา 18.00 น. ของวันที่ครบกําหนด ซึ่งปกติจะตองไดรับในชวงเชา อยางไรก็ตาม
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวตนไดขอปดบัญชีและโอนหุนออกไปแลว แตยังคงมีบัญชีที่ไมไดเคลื่อนไหวมา 6 เดือน
อยูอีกหนึ่งบัญชี
ประธานฯ ขอใหกรรมการผูอํานวยการชี้แจง นายประทีป ยงวณิชย กรรมการผูอํานวยการ แจงวา ขอ
อนุญาตตรวจสอบขอมูลและจะชี้แจงใหทราบโดยเร็วกอนจบการประชุม
นางสาวรัศมี เหลืองรังรอง ผูถือหุน ไดกลาวแสดงความยินดีที่บริษัทมีกําไร ราคาหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
และไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน และอยากทราบวาบริษัทมีการลงทุนในหุนจีนหรือไม และประการที่ 2 ขอเสนอให
ประธานและกรรมการพิจารณาเรื่องหองประชุมดวย เนื่องจากสถานที่คับแคบ
นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร ตอบวาการลงทุนในประเทศจีนยังมีจํานวนไมมาก
แตอาจจะมีเพิ่มขึ้น โดยลดการลงทุนในประเทศอื่นลง
ประธานฯ ขอใหเลขานุการบริษัทรับเรื่องการจัดสถานที่ประชุมไปพิจารณา
เมื่อไมมีผูถือหุนมีขอซักถามประการใดอีก ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม
และอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการในเรื่องตางๆ ดวยดี
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