สิ งทีส่งมาด้วย 1

รายงานประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 3/2555
ของ
บริษัท พรี เมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที กันยายน 5 เวลา !".$$ น. ณ ห้องประชุม $ ชั'น พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค เลขที !
ซอยพรี เมียร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
นายสุ รเดช บุ ณยวัฒน ประธานกรรมการ ทําหน้าที ประธานที ประชุ ม ได้แถลงให้ทีประชุ มทราบว่า ในการ
ประชุมครั'งนี' มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จํานวน ราย และผูร้ ับมอบฉันทะ จํานวน ! ราย รวมทั'งสิ' น !; ราย นับจํานวน
หุ ้นได้ !<",";<,<< หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ ?<." ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายแล้วทั'งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริ ษทั จากนั'นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั'งที D/
จากนั'น ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการบริ ษทั ทีมาร่ วมประชุมดังนี'
!. นายสุรเดช บุณยวัฒน
ประธานกรรมการ
. นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์
กรรมการ
D. นางสาวชนิดา สุ วรรณจูฑะ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
". นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
. นายเอกราช กลัดพันธุ์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
G. นางเพ็ญศรี เดชติงเอง
กรรมการ
;. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
กรรมการ
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสี ยงออกเป็ น กรณี ดังนี'
1. กรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีผูถ้ ือหุ ้นให้สิทธิ ออกเสี ยงแทน ประธานฯ จะเสนอ
ให้ทีประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่หากมีผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดยกมือไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ในวาระนั'นจะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนที ผูถ้ ือหุ ้นได้รับจากการ
ลงทะเบียนให้ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงในวาระนั'นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือนําไปนับคะแนนเสี ยง ถ้าไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้ถือว่าที ประชุมมีมติเห็ นด้วยในวาระนั'น และการนับคะแนนเสี ยงให้นบั ! หุ ้น
เป็ น ! เสี ยง
2. กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะทีผูถ้ ือหุน้ ให้มาประชุมแทน โดยผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
แล้ว ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสื อมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงทีใช้นบั เป็ นมติทีประชุม
จากนั'นประธานฯ ได้เริ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี'
วาระที .

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 0/2555
ประธานฯ ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั'งที /2555 ซึ งประชุมเมือ
วันที $ กรกฎาคม 2555 โดยสําเนารายงานการประชุมฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามหรื อแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุ มดังกล่าว ซึ งปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ รายใดสอบถามหรื อแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติ
ที ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั'งที /2555 ซึ งประชุมเมือวันที 20
กรกฎาคม 2555 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
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เห็นด้วย !<",$G!,$!$ เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ !$$.$$ ของจํานวนหุ ้นทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็ น ด้วย $ เสี ยง คิ ดเป็ นร้ อยละ $.$$ ของจํานวนหุ ้นทั'งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น ที เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง "!?,<? เสี ยง
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารซือหุ้นสามัญของบริษัท อินฟิ นิท กรีน จํากัด จากบริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จํากัด
ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน
ประธานฯ ขอให้นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์ กรรมการ รายงานรายละเอียดการซื' อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อินฟิ นิ ท
กรี น จํากัด จากบริ ษทั พรี เมียร์ เมโทรบัส จํากัด ซึงเป็ นบุคคลทีเกียงโยงกัน ให้ทีประชุมทราบ
ในเบื'องต้น นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์ กรรมการได้รายงานให้ทีประชุมทราบ ถึงความคืบหน้าในการดําเนิ นการ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นการทัวไป และการนําหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยว่า บริ ษทั ได้ยืนแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) แล้ว เมือวันที 17 กันยายน 2555
อย่างไรก็ตาม จากการทีทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษทั ได้หารื อในเบื'องต้นกับเจ้าหน้าทีสํานักงาน ก.ล.ต. พบว่า
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นในประเด็นความชัดเจนของโครงสร้างและนโยบายการลงทุนของบริ ษทั ในบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด
ซึ งเป็ นบริ ษทั ที ผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ว่า การที บริ ษทั ถื อหุ ้นอยู่ในบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด และยังมีบริ ษทั
พรี เมียร์ เมโทรบัส จํากัด ซึงต่างก็มีบริ ษทั พรี เมียร์ ฟิ ชชัน แคปปิ ตอล จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ถือหุน้ อยูใ่ น บริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น
จํากัด เช่นกันนั'น อาจทําให้เกิดความไม่ชดั เจนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตได้ ดังนั'น ควรมีการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ ในบริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด โดยดําเนิ นการให้ตวั บริ ษทั เอง หรื อ บริ ษทั พรี เมียร์ เมโทรบัส จํากัด บริ ษทั ใดบริ ษทั
หนึง เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด
ทั'งนี' คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด ซึงประกอบกิจการเป็ นโรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ เป็ นธุรกิจทีมีศกั ยภาพในการเติบโต จะสามารถสร้างรายได้ทีมันคงให้แก่บริ ษทั ได้อย่างต่อเนื องในระยะยาว เป็ น
การกระจายความเสี ยงด้านรายได้ของบริ ษทั ตลอดจนมี ผลตอบแทนที ดี และมี ความมันคงในอนาคต อี กทั'งยังเป็ นธุ รกิ จที
สอดคล้องกับธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั ทีมุ่งเน้นการรักษาสิ งแวดล้อม
คณะกรรมการจึ งขอเสนอให้ทีประชุม พิจารณาอนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื' อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อินฟิ นิ ท กรี น จํากัด
จํานวนไม่เกินกว่า 14,774,745 หุ ้น จากบริ ษทั พรี เมียร์ เมโทรบัส จํากัด ซึ งป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน ในราคาหุ ้นละ 16.50 บาท
รวมเป็ นราคาซื'อขายทั'งสิ'นไม่เกินกว่า 243,783,292.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการทีเกียวโยงกันทีได้จดั ส่งให้
พร้อมหนังสื อนัดประชุมแล้ว
อนึง เพือให้เกิดความโปร่ งใสและชัดเจน บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั แอดไวส์เซอรี พลัส จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ที
ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จัดทํารายงานและให้ความเห็นแก่ผูถ้ ือหุ ้นถึงความเหมาะสมของ
การเข้าทํารายการและความเหมาะสมของราคาทีซื'อขาย ซึงทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคายุติธรรมของหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด มีมูลค่าหุน้ ละ 21.06 บาท และการเข้าทํารายการนี' มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั
และผูถ้ ือหุ ้นควรลงมติเห็นชอบในการทํารายการนี' โดยมีรายละเอียดตามรายงานของทีปรึ กษาทางการเงินทีได้จดั ส่ งให้พร้อม
หนังสื อนัดประชุมแล้ว
ทั'งนี' การเข้าทํารายการนี' มีขนาดรายการสู งกว่า 20 ล้านบาท หรื อสู งกว่าร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ
(ใช้ค่าสูง) เข้าข่ายรายการเกียวโยงกัน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกียวกับทรัพย์สินหรื อบริ การ และ
เป็ นการได้มาซึ งทรัพย์สินทีมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ทีได้มา ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื องการเปิ ดเผย
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ข้อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของ ผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดย
ไม่รวมนับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ย โดยรายชือและจํานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยได้จดั ส่งให้พร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว
นายสัน ติ ชิ น ศิ ริ โ ชคชัย ผูร้ ั บ มอบฉั น ทะจากผู ้ถื อ หุ ้น รายธนาคารกสิ ก รไทย จํา กัด (มหาชน) ได้ส อบถาม
คณะกรรมการว่า ในการดําเนินกิจการโรงงานไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์น' นั บริ ษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์หรื อบริ ษทั ผูร้ ับก่อสร้างมีการ
รับประกันรายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้ าทีอาจผลิตได้ไม่เต็มกําลังการผลิตหรื อไม่
นางดวงทิพย์ เอียมรุ่ งโรจน์ กรรมการ ได้ช' ีแจงว่า บริ ษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์หรื อบริ ษทั ผูร้ ับก่อสร้างไม่มีการรับประกัน
ในส่วนรายได้ แต่มีการรับประกันในส่วนประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์วา่ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ไม่ตากว่
ํ าปริ มาณขั'นตําที
กําหนดไว้
ประธานฯ ชี'แจงให้ทีประชุมทราบเพิมเติมว่า บริ ษทั อินฟิ นิท กรี น จํากัด มีโรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
จํานวน D โรง โรงงานแรกเปิ ดดําเนินการแล้วประมาณ ! ปี โดยในช่วงระยะ D เดือนแรกนั'น ดําเนิ นการผลิตเพียงครึ งเดียวของ
กําลังการผลิต จากนั'นจึงได้ดาํ เนินการผลิตเต็มตามกําลังการผลิต ดังนั'นจึงสามารถใช้ขอ้ มูลนี'ประมาณการการผลิตและรายได้ใน
อนาคตได้ ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 2 โรงนั'น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการก่อสร้าง ซึ งมีหนึ งโรงทีมี
การใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับโรงแรก ส่ วนอีกโรงหนึ งนั'น แม้วา่ จะใช้เทคโนโลยีของ Dupont ซึ งเป็ นเทคโนโลยีทีแตกต่างจาก
อีก 2 โรง แต่ก็เป็ นเทคโนโลยีทีมีมาตรฐานและมีบริ ษทั อืนๆ ทีประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันใช้อยู่ ประกอบกับมีสถานทีตั'งของทั'ง
สองโรงก็อยูใ่ นละแวกเดียวกันกับโรงงานแรก ปริ มาณแสงแดดทีใช้ในการผลิตไฟฟ้ าจึงใกล้เคียงกัน ดังนั'นจึงสามารถประมาณ
การรายได้ของสองโรงงานหลังได้วา่ ใกล้เคียงกันกับโรงแรก และเป็ นการประมาณการรายได้ทีน่าจะถูกต้องชัดเจน นอกจากนี'
ทางผูผ้ ลิตอุปกรณ์แผง Solar cell ยังได้มีการรับรองผลิตภัณฑ์ โดยจะมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตลดลงปี ละไม่เกิน !% ซึ งเป็ น
มาตรฐานในการดําเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทวไป
ั
ที ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ซื' อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อิ นฟิ นิ ท กรี น จํากัด จํานวนไม่เกิ นกว่า
14,774,745 หุน้ จากบริ ษทั พรี เมียร์ เมโทรบัส จํากัด ซึงป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน ในราคาหุ ้นละ 16.50 บาท รวมเป็ นราคาซื' อขาย
ทั'งสิ'นไม่เกินกว่า 243,783,292.50 บาท ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี'
เห็นด้วย !$,;"D,!<$ เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ <G. ของจํานวนหุ ้นทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย $ เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ $.$$ ของจํานวนหุ ้นทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
งดออกเสี ยง "!?,<? เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ D.; ของจํานวนหุ ้นทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 7

พิจารณาเรืองอืนๆ
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื องอืนเข้าพิจารณา

ปิ ดประชุมเวลา !"." น.
ลงชือ นายสุรเดช บุณยวัฒน ประธานทีประชุม
(นายสุรเดช บุณยวัฒน)
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