ที่ BTS 2468/2560
วันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นั้น บริ ษทั ฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังตอไปนี้
1.
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยไมนบั ผูท้ ี่งดออกเสี ยงเป็ นฐานในการ
นับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไมเห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,628 ราย)

จํานวน (เสี ยง)
6,931,173,371
50,200
197,551
0
6,931,421,122

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9992
0.0007
0.0000
-

2.
มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารยื่น ข้อ เสนอเข้าร ว มลงทุ น โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ช มพู (ช ว งแคราย – มี น บุ รี )
(“โครงการรถไฟฟ้ าสายสี ชมพู”) และโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง (ชวงลาดพร้าว – สําโรง) (“โครงการรถไฟฟ้ า
สายสี เหลือง”) (รวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับส วนตอขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง) ของบริ ษทั ฯ (โดยกิจการร วมค้า บีเอสอาร ซึ่งประกอบด้วยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด คอน
สตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตอการรถไฟฟ้ าขนส งมวลชนแห ง
ประเทศไทย (“รฟม.”) และให้บริ ษทั ร วมทุนภายใต้ขอ้ ตกลงร วมกันของกิจการร วมค้า บีเอสอาร (“บริ ษทั ร วมทุน”)
เข้าทําสัญญาร วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู รวมถึงส วนตอขยายของโครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู (“ธุรกรรม
การได้มาซึ่ งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ชมพู”) และสัญญาร วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง รวมถึง
ส วนตอขยายของโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง (“ธุ รกรรมการได้มาซึ่ งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เหลือง”)
ตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ รฟม. และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการเจรจาตอรองสัญญาร วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู รวมถึงส วนตอขยายของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสี ชมพู และสัญญาร วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสี เหลือง รวมถึงส วนตอขยายของโครงการ
รถไฟฟ้าสายสี เหลือง ตลอดจนมีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ ที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริ ษทั ร วมทุน เพื่อให้การ

เข้าทําธุ รกรรมการได้มาซึ่ งสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ าสายสี ชมพู และธุ รกรรมการได้มาซึ่ งสัมปทานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสี เหลืองสําเร็ จลุลวงไปด้วยดี ทั้งนี้ โดยพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน และผลกระทบใด ๆ ที่อาจมี
ตอบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ ด้วยคะแนนเสี ยงไมนอ้ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไมนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสวนได้เสี ย แตนบั ผูท้ ี่งด
ออกเสี ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
มีผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไมเห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม (2,759 ราย)

จํานวน (เสี ยง)
6,928,767,726
3,569,520
2,176,940
1,000
6,934,515,186

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9171
0.0514
0.0313
0.0000
100.0000

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

นายคีรี กาญจนพาสน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร
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