ที่ BTS 2568/2560

เรื่อง
เรียน
อางถึง

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

แจ งการลงนามในสั ญ ญาร ว มลงทุ น โครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู และสั ญ ญาร วมลงทุ น
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ก) หนังสือของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ BTS 2419/2560 ลงวันที่ 10
กุมภาพั นธ 2560 เรื่ อง การเขาทํ าสั ญ ญาร วมลงทุ นโครงการรถไฟฟ าสายสี ช มพู (ช ว ง
แคราย – มีนบุรี) และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว –
สําโรง) กับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การจัดตั้งบริษัทรวมทุน และการ
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 และ
(ข) หนังสือของบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ที่ BTS 2468/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560 เรื่อง แจงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงใหทราบดังตอไปนี้
(1)

ตามที่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ ไดแจงขาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ BTS 2419/2560 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทรวมทุนภายใตขอตกลงรวมกัน
ของกิจการรวมค า บี เอสอาร เพื่ อเข าทํ าสั ญ ญารวมลงทุ นโครงการรถไฟฟ าสายสี ช มพู (ช วงแคราย –
มีนบุรี) รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง กับ การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (“รฟม.”) นั้น
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน) (“STEC”) และ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) ไดรวมกัน
จัดตั้งบริษัทรวมทุนจํานวน 2 บริษัท ชื่อ “บริษัท นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด” และ “บริษัท อีส
เทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด” โดยบริษัทฯ STEC และ RATCH ถือหุนในแตละบริษัทในสัดสวนรอยละ
75 รอยละ 15 และรอยละ 10 ตามลําดับ ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ

1

(2)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได

มีมติอ นุ มัติ ให บริษั ทรวมทุ นที่ จะจัด ตั้งขึ้นภายใต ขอตกลงรวมกันของกิจการรวมคา บี เอสอาร เขาทํ า
สัญ ญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟ าสายสีช มพู รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟ าสายสี ชมพู
(“ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู”) และสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (“ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ า สายสี เหลื อ ง”) ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง กั บ รฟม. และมอบหมายให
คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการเจรจาตอรอง
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และ
สัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง
ตลอดจนมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัทรวมทุน เพื่อใหการเขาทํ า
ธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และธุรกรรมการไดมาซึ่งสัมปทานโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลืองสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น
ในวันนี้ (16 มิถุนายน 2560) บริษัท นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ไดลงนามใน
สั ญ ญาร วมลงทุ น โครงการรถไฟฟ าสายสี ช มพู รวมถึ งข อผู กพั น เกี่ ย วกั บ ส วนต อ ขยายของโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู และบริษัท อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด ไดลงนามในสัญญารวมลงทุนโครงการ
รถไฟฟาสายสีเหลือง รวมถึงขอผูกพันเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง กับ รฟม.
แลว ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามขอผูกผันเกี่ยวกับสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู และสวน
ตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองนั้น รฟม. และบริษัท นอรทเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด และ
บริษัท อีสเทิรน บางกอกโมโนเรล จํากัด (แลวแตกรณี) ตกลงจะดําเนินการใหถูกตองตามกระบวนการ
และขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของใหครบถวน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

_____________________________________
นายคีรี กาญจนพาสน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
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