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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1                                                                                      
 

รายงานประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 3/2555 

ของ 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากดั (มหาชน) 
        

 

ประชุมเมื�อวนัที� �� กนัยายน ���5 เวลา !".$$ น. ณ ห้องประชุม �$� ชั'น � พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที� ! 
ซอยพรีเมียร์ � ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

นายสุรเดช บุณยวฒัน ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�ประธานที�ประชุม ได้แถลงให้ที�ประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมครั' งนี'  มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน � ราย และผูรั้บมอบฉันทะ จาํนวน !� ราย รวมทั'งสิ'น !; ราย นบัจาํนวน
หุ้นได ้!<",";<,<<� หุ้น คิดเป็นร้อยละ ?<."� ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายแลว้ทั'งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั จากนั'นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั' งที� D/���� 
 จากนั'น ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการบริษทัที�มาร่วมประชุมดงันี'  
 !. นายสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธานกรรมการ 
 �. นางดวงทิพย ์ เอี�ยมรุ่งโรจน ์  กรรมการ 
 D. นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ". นายชยัวฒัน์  นิตยาพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 �. นายเอกราช  กลดัพนัธ์ุ  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 G. นางเพญ็ศรี  เดชติ�งเอง  กรรมการ 
 ;. นางวไลรัตน์  ผอ่งจิตต ์  กรรมการ 
 

 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น � กรณี ดงันี'  

1. กรณีที�ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉันทะที�ผูถื้อหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอ
ใหที้�ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่หากมีผูถื้อหุ้น
ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั'นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนที�ผูถื้อหุ้นไดรั้บจากการ
ลงทะเบียนใหทุ้กท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั'นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษทัเพื�อนาํไปนบัคะแนนเสียง ถา้ไม่มี
ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ที�ประชุมมีมติเห็นดว้ยในวาระนั'น และการนบัคะแนนเสียงให้นบั ! หุ้น 
เป็น ! เสียง 

2. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะที�ผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมแทน โดยผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
แลว้ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงที�ใชน้บัเป็นมติที�ประชุม 

จากนั'นประธานฯ ไดเ้ริ�มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี'  
 

วาระที� .  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 0/2555 
  ประธานฯ ขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั' งที� �/2555 ซึ� งประชุมเมื�อ
วนัที� �$ กรกฎาคม 2555 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจ้งขอ้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ� งปรากฏว่าไม่มี          
ผูถื้อหุน้รายใดสอบถามหรือแจง้ขอ้แกไ้ข ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั' งที�  �/2555 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 20 
กรกฎาคม 2555 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
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 เห็นดว้ย !<",$G!,$!$ เสียง คิดเป็นร้อยละ !$$.$$ ของจาํนวนหุ้นทั'งหมดของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย $ เสียง คิดเป็นร้อยละ $.$$ ของจาํนวนหุ้นทั' งหมดของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 งดออกเสียง "!?,<?� เสียง 
 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมตักิารซื�อหุ้นสามญัของบริษัท อนิฟินิท กรีน จาํกดั จากบริษัท พรีเมยีร์ เมโทรบัส จาํกดั 

 ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 
 ประธานฯ ขอใหน้างดวงทิพย ์เอี�ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ รายงานรายละเอียดการซื'อหุ้นสามญัของบริษทั อินฟินิท 
กรีน จาํกดั จากบริษทั พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยงโยงกนั ใหที้�ประชุมทราบ 
 ในเบื'องตน้ นางดวงทิพย ์เอี�ยมรุ่งโรจน์ กรรมการไดร้ายงานใหที้�ประชุมทราบ ถึงความคืบหนา้ในการดาํเนินการ
เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นการทั�วไป และการนาํหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่า บริษทัไดย้ื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) แลว้ เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2555 
 อยา่งไรก็ตาม จากการที�ที�ปรึกษาทางการเงินของบริษทัไดห้ารือในเบื'องตน้กบัเจา้หนา้ที�สาํนกังาน ก.ล.ต. พบวา่ 
ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นในประเด็นความชดัเจนของโครงสร้างและนโยบายการลงทุนของบริษทัในบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั 
ซึ� งเป็นบริษทัที�ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยว์่า การที�บริษทัถือหุ้นอยู่ในบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั และยงัมีบริษทั 
พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั ซึ�งต่างก็มีบริษทั พรีเมียร์ ฟิชชั�น แคปปิตอล จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ถือหุน้อยูใ่น บริษทั อินฟินิท กรีน 
จาํกดั เช่นกนันั'น อาจทาํใหเ้กิดความไม่ชดัเจนและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตได ้ดงันั'น ควรมีการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ในบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั โดยดาํเนินการให้ตวับริษทัเอง หรือ บริษทั พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั บริษทัใดบริษทั
หนึ�ง เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั 
 ทั'งนี'  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั ซึ�งประกอบกิจการเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์เป็นธุรกิจที�มีศกัยภาพในการเติบโต จะสามารถสร้างรายไดที้�มั�นคงให้แก่บริษทัไดอ้ยา่งต่อเนื�องในระยะยาว เป็น
การกระจายความเสี�ยงด้านรายได้ของบริษทั ตลอดจนมีผลตอบแทนที�ดีและมีความมั�นคงในอนาคต อีกทั' งยงัเป็นธุรกิจที�
สอดคลอ้งกบัธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัที�มุ่งเนน้การรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที�ประชุม พิจารณาอนุมติัให้บริษทัซื'อหุ้นสามญัของบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกัด 
จาํนวนไม่เกินกวา่ 14,774,745 หุ้น จากบริษทั พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั ซึ� งป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท 
รวมเป็นราคาซื'อขายทั'งสิ'นไม่เกินกวา่ 243,783,292.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�ไดจ้ดัส่งให้
พร้อมหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 อนึ�ง เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสและชดัเจน บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั แอดไวส์เซอรี�  พลสั จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จดัทาํรายงานและให้ความเห็นแก่ผูถื้อหุ้นถึงความเหมาะสมของ
การเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมของราคาที�ซื'อขาย ซึ�งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ ราคายติุธรรมของหุ้นสามญั
ของบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั มีมูลค่าหุน้ละ 21.06 บาท และการเขา้ทาํรายการนี' มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษทั 
และผูถื้อหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการทาํรายการนี'  โดยมีรายละเอียดตามรายงานของที�ปรึกษาทางการเงินที�ไดจ้ดัส่งให้พร้อม
หนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 ทั'งนี'  การเขา้ทาํรายการนี' มีขนาดรายการสูงกวา่ 20 ลา้นบาท หรือสูงกวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ  
(ใชค้่าสูง) เขา้ข่ายรายการเกี�ยวโยงกนั ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นหรือบริการ และ 
เป็นการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นที�มีขนาดรายการเกินกวา่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยที์�ไดม้า ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผย
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ขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 โดยจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของ   ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่รวมนบัส่วนของผูถื้อหุน้ที�มีส่วนไดเ้สีย โดยรายชื�อและจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ 
 นายสันติ ชินศิริโชคชัย ผูรั้บมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้นรายธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้สอบถาม
คณะกรรมการวา่ ในการดาํเนินกิจการโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยน์ั'น บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์หรือบริษทัผูรั้บก่อสร้างมีการ
รับประกนัรายไดใ้นส่วนของโรงไฟฟ้าที�อาจผลิตไดไ้ม่เตม็กาํลงัการผลิตหรือไม่ 
 นางดวงทิพย ์เอี�ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ ไดชี้'แจงวา่ บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์หรือบริษทัผูรั้บก่อสร้างไม่มีการรับประกนั
ในส่วนรายได ้แต่มีการรับประกนัในส่วนประสิทธิภาพของอุปกรณ์วา่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่ตํ�ากวา่ปริมาณขั'นตํ�าที�
กาํหนดไว ้ 
 ประธานฯ ชี'แจงใหที้�ประชุมทราบเพิ�มเติมวา่ บริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั มีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
จาํนวน D โรง โรงงานแรกเปิดดาํเนินการแลว้ประมาณ ! ปี โดยในช่วงระยะ D เดือนแรกนั'น ดาํเนินการผลิตเพียงครึ� งเดียวของ
กาํลงัการผลิต จากนั'นจึงไดด้าํเนินการผลิตเตม็ตามกาํลงัการผลิต ดงันั'นจึงสามารถใชข้อ้มูลนี'ประมาณการการผลิตและรายไดใ้น
อนาคตได ้ส่วนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอี์ก 2 โรงนั'น ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง ซึ� งมีหนึ� งโรงที�มี
การใชเ้ทคโนโลยเีดียวกนักบัโรงแรก ส่วนอีกโรงหนึ�งนั'น แมว้า่จะใชเ้ทคโนโลยีของ Dupont ซึ� งเป็นเทคโนโลยีที�แตกต่างจาก
อีก 2 โรง แต่ก็เป็นเทคโนโลยทีี�มีมาตรฐานและมีบริษทัอื�นๆ ที�ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนัใชอ้ยู ่ประกอบกบัมีสถานที�ตั'งของทั'ง
สองโรงก็อยูใ่นละแวกเดียวกนักบัโรงงานแรก ปริมาณแสงแดดที�ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าจึงใกลเ้คียงกนั ดงันั'นจึงสามารถประมาณ
การรายไดข้องสองโรงงานหลงัไดว้า่ใกลเ้คียงกนักบัโรงแรก และเป็นการประมาณการรายไดที้�น่าจะถูกตอ้งชดัเจน นอกจากนี'
ทางผูผ้ลิตอุปกรณ์แผง Solar cell ยงัไดมี้การรับรองผลิตภณัฑ์ โดยจะมีประสิทธิภาพการผลิตลดลงปีละไม่เกิน !% ซึ� งเป็น
มาตรฐานในการดาํเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ั�วไป 
 ที�ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้บริษทัซื'อหุ้นสามญัของบริษทั อินฟินิท กรีน จาํกดั จาํนวนไม่เกินกว่า 
14,774,745 หุน้ จากบริษทั พรีเมียร์ เมโทรบสั จาํกดั ซึ�งป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั ในราคาหุ้นละ 16.50 บาท รวมเป็นราคาซื'อขาย
ทั'งสิ'นไม่เกินกวา่ 243,783,292.50 บาท ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี'  
 เห็นดว้ย !$,;"D,!<$ เสียง คิดเป็นร้อยละ <G.�� ของจาํนวนหุ้นทั'งหมดของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย $ เสียง คิดเป็นร้อยละ $.$$ ของจาํนวนหุ้นทั'งหมดของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 งดออกเสียง "!?,<?� เสียง คิดเป็นร้อยละ D.;� ของจาํนวนหุ้นทั'งหมดของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 7 พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นเขา้พิจารณา 

 

ปิดประชุมเวลา !"."� น. 
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