
นโยบายการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)                                
และ บริษัท ย ูซิตี ้จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป หรือ บริษัทฯ) 
และ ย ูซิตี ้จ ากดั (มหาชน) (ย ูซิตี)้ ไดก้ าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ถือหุน้
ใน ย ูซิตี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัในสดัสว่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของ ย ูซิตี ้บรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ จะไมป่ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยท์ี่แข่งขนัหรือทบัซอ้น หรือน่าจะ
แข่งขันหรือน่าจะทบัซอ้นกับธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยข์อง ยู ซิตี ้ ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยงัคง
สามารถประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ธุรกิจคา้ที่ดินและเขา้ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยต์ราบเท่าที่การด าเนินการดงักลา่วมิใช่เพื่อการพฒันาโครงการ
อสงัหารมิทรพัย ์ 

(ข) การเขา้ลงทนุในหลกัทรพัยข์องนิติบคุคลอื่นท่ีประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นสดัสว่นไม่เกินรอ้ยละ 10 ของหุน้
ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักล่าว และบริษัทฯ ไม่มีอ  านาจควบคมุในนิติบคุคลนัน้ ทัง้นี ้ไม่รวมถึง
การถือหุน้ในนิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องบรษัิทฯ ก่อนวนัท่ีโอนกิจการ 

อนึง่ ในกรณีที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั บริษัทฯ และ ยู ซิตี ้สนใจซือ้หรือลงทนุในที่ดินหรืออสงัหาริมทรพัยเ์ดียวกนั 
ตวัแทนของบรษัิทฯ ซึง่ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของ ย ูซิตี ้จะไมเ่ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดงักลา่วในที่
ประชมุคณะกรรมการของ ย ูซิตี ้

นอกจากนี ้เนื่องจากภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการโอนกิจการทัง้หมด บริษัทฯ จะยังคงถือครองอสงัหาริมทรพัย์
บางสว่นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยตนเองและผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างบริษัทฯ และ ย ูซิตี  ้ภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมการ
โอนกิจการทัง้หมดและตลอดระยะเวลาที่บรษัิทฯ ถือหุน้ใน ย ูซิตี ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัในสดัสว่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
10 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ ย ูซิตี  ้ บริษัทฯ ตกลงให ้ROFR และ Call Option (ดงัรายละเอียดที่
ปรากฏตามขอ้ (1) และขอ้ (2) ดา้นลา่งนีต้ามล าดบั) ส  าหรบัที่ดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงหุน้ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้ที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบนัและที่จะไดม้าในอนาคตแก่ ย ูซิตี  ้ และตกลงใหส้ิทธิในการไดร้บัแต่งตัง้เป็น
ผูบ้ริหารทรพัยส์ินส าหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ หรือของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะที่ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบนั 
แต่ไม่ไดจ้ าหน่ายใหแ้ก่ ย ูซิตี ้ ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด (ดงัรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 3 (ก)) และสิทธิในการ
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นตวัแทนขายอสงัหารมิทรพัยส์  าหรบัที่ดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้งที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู ่
ณ ปัจจบุนัหรอืที่จะไดม้าในอนาคต รวมทัง้โครงการอสงัหารมิทรพัยท์ี่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบนั 
แตไ่มไ่ดจ้ าหนา่ยใหแ้ก่ ย ูซิตี ้ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดซึง่มีไวเ้พื่อขายหรอืใหเ้ช่า (ดงัรายละเอียดปรากฏตามขอ้ 3 



(ข)) โดย ย ูซิตี ้มีสทิธิเลอืกใชส้ทิธิดงักลา่วตามความเหมาะสมและดลุยพินิจของ ย ูซิตี  ้ทัง้นี ้สิทธิทัง้ 3 ลกัษณะที่บริษัทฯ ตกลง
ใหแ้ก่ ย ูซิตี ้เพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่ง บรษัิทฯ และ ย ูซิตี ้มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงันี ้

(1) สิทธิในการซือ้หรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ และ/
หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ และสทิธิในการซือ้หุน้ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ก่อนบคุคลภายนอก (Right of First Refusal: “ROFR”) 

ในกรณีที่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะ (ก) ขายหรือใหเ้ช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้น
การประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์หรอื (ข) ขายหุน้ในบรษัิทยอ่ยซึง่ถือครองที่ดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะได้มาในอนาคตให้แก่
บคุคลภายนอก บรษัิทฯ ตกลงใหห้รอืด าเนินการใหบ้รษัิทยอ่ยที่เก่ียวขอ้งใหส้ทิธิแก่ ย ูซิตี ้และ/หรือบริษัทย่อยของ ย ูซิตี ้ซือ้หรือ
เช่าท่ีดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้ง หรอืซือ้หุน้ในบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว (แลว้แต่กรณี) ภายใตเ้ง่ือนไขและราคาที่ไม่ดอ้ยไปกว่าข้อเสนอ
ที่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยที่เก่ียวขอ้งจะเสนอแก่บคุคลภายนอก  

อนึ่ง ให ้ROFR ส าหรบั (ก) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หรือ (ข) ซือ้หุน้ใน
บรษัิทยอ่ยซึง่ถือครองที่ดิน และ/หรอื สิง่ปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์เฉพาะที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บรษัิทฯ ถือครองอยู ่ณ ปัจจบุนั (แตไ่มไ่ดจ้ าหนา่ยใหแ้ก่ U City ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด)  

(2) สทิธิในการซือ้หรอืเช่าที่ดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้ง และสทิธิในการซือ้หุน้ในบรษัิทยอ่ยที่ถือครองที่ดินและ/หรอืสิง่
ปลกูสรา้งในลกัษณะ Call Option (“Call Option”) 

ในกรณีที่ ยู ซิตี  ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ประสงคจ์ะ (ก) ซือ้หรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หรือ (ข) ซือ้หุน้ในบริษัทย่อยซึ่งถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯถือครองอยู ่ณ ปัจจบุนั หรอืที่จะไดม้าในอนาคต บรษัิทฯ ตกลงขายหรือ
ใหเ้ช่า หรือด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งขายหรือใหเ้ช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้ง หรือขายหุน้ในบริษัทย่อยดงักลา่ว 
(แลว้แตก่รณี) ใหแ้ก่ย ูซิตี ้และ/หรือบริษัทย่อยของย ูซิตี ้ในราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึ่งอยู่ในรายช่ือที่
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ที่บริษัทฯ และ ย ูซิตี ้ รว่มกนัแต่งตัง้ และในกรณีที่ ย ูซิตี  ้ และบริษัทฯ ไม่สามารถตกลง
รว่มกนัแตง่ตัง้ผูป้ระเมินอิสระไดภ้ายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ ย ูซิตี ้ไดใ้ชส้ิทธิ Call Option ให ้ย ูซิตี ้และบริษัทฯ แต่งตัง้ผูป้ระเมิน
อิสระซึ่งอยู่ในรายช่ือที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 ราย เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูป้ระเมินราคายตุิธรรม โดยให้
ราคายตุิธรรมเทา่กบัราคาเฉลีย่ของราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระทัง้ 2 รายดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขว่าการใช้
สทิธิ Call Option ของย ูซิตี ้จะตอ้งเกิดขึน้ก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งจะไดร้บัขอ้เสนอซือ้หรือเช่าที่ดินและ/หรือ
สิง่ปลกูสรา้ง หรอืขอ้เสนอซือ้หุน้ในบรษัิทยอ่ยที่ถือครองที่ดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้งจากบคุคลภายนอก เช่น หากบริษัทฯ ไดร้บั
ขอ้เสนอซือ้ที่ดินจากบคุคลภายนอกในราคาเสนอซือ้ที่สงูกวา่ราคาประเมิน และไดม้ีหนงัสอืสอบถาม ย ูซิตี ้ว่ามีความประสงค์
จะใช ้ROFR ตามขอ้ 1.ขา้งตน้หรอืไม ่ในกรณีดงักลา่ว ย ูซิตี ้จะสามารถใชส้ิทธิซือ้ที่ดินดงักลา่วไดต้าม ROFR เท่านัน้ โดยไม่
สามารถใช ้Call Option เพื่อซือ้ที่ดินท่ีเสนอขายในราคาประเมินในกรณีดงักลา่วได ้



อนึง่ ให ้Call Option ส าหรบั (ก) ท่ีดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์หรือ (ข) ซือ้หุน้
ในบรษัิทยอ่ยซึง่ถือครองที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลกูสรา้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์เฉพาะที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบรษัิทฯ ถือครองอยู ่ณ ปัจจบุนั (แตไ่ม่ไดจ้ าหนา่ยใหแ้ก่ U City ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด) 

ในกรณีที่บริษัทฯ และ ยู ซิตี  ้ ไม่สามารถตกลงร่วมกันแต่งตัง้ผูป้ระเมินราคาอิสระไดภ้ายใน 7 วันนับแต่วันที่  
ย ูซิตี ้ไดใ้ชส้ิทธิ Call Option ใหบ้ริษัทฯ และ ย ูซิตี ้แต่งตัง้ผูป้ระเมินราคาอิสระซึ่งอยู่ในรายช่ือที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ฝ่ายละ 1 แหง่เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูป้ระเมินราคายตุิธรรม โดยใหร้าคายตุิธรรมของทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งนัน้มีมลูค่าเท่ากบั
ราคาเฉลีย่ของราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระทัง้ 2 แหง่ดงักลา่ว 

(3) สิทธิในการไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหารทรพัยส์ินภายใตส้ญัญาจา้งบริหารทรพัยส์ิน (Property Management 
Agreement) และสิทธิในการไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนขายอสงัหาริมทรพัยภ์ายใตส้ญัญาแต่งตัง้ตวัแทนขายอสงัหาริมทรพัย ์
(Real Estate Agency Agreement) 

(ก) ส าหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบนั (และไม่ได้
จ าหน่ายใหแ้ก่ ย ูซิตี ้ภายใตธุ้รกรรมการโอนกิจการทัง้หมด) บริษัทฯ ตกลงจะแต่งตัง้หรือด าเนินการให้
บริษัทย่อยที่เก่ียวข้องแต่งตั้งให้ ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งจะเขา้ท าสญัญาจา้งบริหารทรพัยส์ินกบั ย ู
ซิตี ้และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของ ย ูซิตี ้โดยมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่มีลกัษณะทางการคา้ปกติทั่วไปเสมือนเป็น
การท าธุรกรรมกบัคูค่า้ที่ไมม่ีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (Arm’s Length Basis) 

(ข) ส าหรบัที่ดินและ/หรือสิ่งปลกูสรา้งที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบนัหรือที่จะ
ไดม้าในอนาคต รวมทัง้โครงการอสงัหาริมทรพัยท์ี่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ 
ปัจจบุนั (และไมไ่ดจ้ าหนา่ยใหแ้ก่ ย ูซิตี ้ภายใตธุ้รกรรมการโอนกิจการทัง้หมด) ซึ่งมีไวเ้พื่อขายหรือใหเ้ช่า 
บรษัิทฯ ตกลงจะแตง่ตัง้หรอืด าเนินการใหบ้รษัิทยอ่ยที่เก่ียวขอ้งแตง่ตัง้ใหย้ ูซิตี  ้และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของ ย ู
ซิตี  ้ ท าหนา้ที่เป็นตัวแทนในการขายหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่
เก่ียวขอ้งจะเขา้ท าสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนขายอสงัหารมิทรพัยก์บั ย ูซิตี  ้และ/หรอืบรษัิทยอ่ยของ ย ูซิตี ้โดย
มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่มีลกัษณะทางการคา้ปกติทั่วไปเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่คา้ที่ไม่มีความ
เก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (Arm’s Length Basis)  

อนึง่ ใหส้ทิธิในการไดร้บัแตง่ตัง้เป็นตวัแทนในการขายหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ส าหรบัท่ีดินและ/หรอืสิง่ปลกูสรา้งที่
ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัยท์ี่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ถือครองอยู ่ณ ปัจจบุนั (แตไ่มไ่ดจ้ าหนา่ยใหแ้ก่ ย ู
ซิตี ้ภายใตธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด)  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ (ก) ย ูซิตี ้ปฏิเสธการเป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยห์รอืท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการขายหรอืให้
เช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ หรือ (ข) ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี  ้ ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาจา้งบริหาร



ทรพัยส์นิหรอืสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนขายอสงัหาริมทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้ง
เลิกสญัญาดงักล่าว บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้ง มีสิทธิในการบริหาร และ/หรือขายหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย์
ดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารทรัพย์สินหรือเป็นตัวแทนในการขายหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรพัยข์องตนได ้(แลว้แตก่รณี) 

 


