นโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
และ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ ๊ป หรือ บริษัทฯ)
และ ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) (ยู ซิตี)้ ได้กาหนดนโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ถือหุน้
ใน ยู ซิตี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่ นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของ ยู ซิตี ้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งขันหรือทับซ้อน หรือน่าจะ
แข่งขันหรือน่าจะทับซ้อนกับธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ ยู ซิตี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ยังคง
สามารถประกอบธุรกิจดังต่อไปนี ้
(ก) ธุรกิจค้าที่ดินและเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตราบเท่าที่การดาเนินการดังกล่าวมิใช่เพื่อการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์
(ข) การเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบคุ คลอื่นที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุน้
ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของนิติบคุ คลดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมในนิติบคุ คลนัน้ ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึง
การถือหุน้ ในนิติบคุ คลที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนวันที่โอนกิจการ
อนึง่ ในกรณีที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ และ ยู ซิตี ้ สนใจซือ้ หรือลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
ตัวแทนของบริษัทฯ ซึง่ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ ยู ซิตี ้ จะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวในที่
ประชุมคณะกรรมการของ ยู ซิตี ้
นอกจากนี ้ เนื่องจากภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการโอนกิจการทัง้ หมด บริษัทฯ จะยังคงถื อครองอสังหาริมทรัพย์
บางส่วนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดว้ ยตนเองและผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ ยู ซิตี ้ ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการ
โอนกิจการทัง้ หมดและตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ถือหุน้ ใน ยู ซิตี ้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ ยู ซิตี ้ บริษัทฯ ตกลงให้ ROFR และ Call Option (ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตามข้อ (1) และข้อ (2) ด้านล่างนีต้ ามลาดับ) สาหรับที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงหุน้ ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ ที่ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั และที่จะได้มาในอนาคตแก่ ยู ซิตี ้ และตกลงให้สิทธิในการได้รบั แต่งตัง้ เป็ น
ผูบ้ ริหารทรัพย์สินสาหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ หรือของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะที่ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั
แต่ไม่ได้จาหน่ายให้แก่ ยู ซิตี ้ ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3 (ก)) และสิทธิในการ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้างที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่
ณ ปั จจุบนั หรือที่จะได้มาในอนาคต รวมทัง้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั
แต่ไม่ได้จาหน่ายให้แก่ ยู ซิตี ้ ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดซึง่ มีไว้เพื่อขายหรือให้เช่า (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3

(ข)) โดย ยู ซิตี ้ มีสทิ ธิเลือกใช้สทิ ธิดงั กล่าวตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของ ยู ซิตี ้ ทัง้ นี ้ สิทธิทงั้ 3 ลักษณะที่บริษัทฯ ตกลง
ให้แก่ ยู ซิตี ้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ และ ยู ซิตี ้ มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังนี ้
(1) สิทธิในการซือ้ หรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และสิทธิในการซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ก่อนบุคคลภายนอก (Right of First Refusal: “ROFR”)
ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (ก) ขายหรือให้เช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ขายหุน้ ในบริษัทย่อยซึง่ ถือครองที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
อสัง หาริม ทรัพย์ ซึ่ งบริษั ทฯ และ/หรื อบริษั ทย่ อยของบริษั ทฯ ถื อ ครองอยู่ ณ ปั จจุ บัน หรื อที่ จะได้มาใ นอนาคตให้แ ก่
บุคคลภายนอก บริษัทฯ ตกลงให้หรือดาเนินการให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องให้สทิ ธิแก่ ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ ซือ้ หรือ
เช่าที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้าง หรือซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อยดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ไม่ดอ้ ยไปกว่าข้อเสนอ
ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะเสนอแก่บคุ คลภายนอก
อนึ่ง ให้ ROFR สาหรับ (ก) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ซือ้ หุน้ ใน
บริษัทย่อยซึง่ ถือครองที่ดิน และ/หรือ สิง่ ปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั (แต่ไม่ได้จาหน่ายให้แก่ U City ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด)
(2) สิทธิในการซือ้ หรือเช่าที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้าง และสิทธิในการซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิง่
ปลูกสร้างในลักษณะ Call Option (“Call Option”)
ในกรณีที่ ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ ประสงค์จะ (ก) ซือ้ หรือเช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อยซึ่งถือครองที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั หรือที่จะได้มาในอนาคต บริษัทฯ ตกลงขายหรือ
ให้เช่า หรือดาเนินการให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องขายหรือให้เช่าที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือขายหุน้ ในบริษัทย่อยดังกล่าว
(แล้วแต่กรณี) ให้แก่ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของยู ซิตี ้ ในราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระซึ่งอยู่ในรายชื่อที่
ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ที่บริษัทฯ และ ยู ซิตี ้ ร่วมกันแต่งตัง้ และในกรณีที่ ยู ซิตี ้ และบริษัทฯ ไม่สามารถตกลง
ร่วมกันแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินอิสระได้ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ยู ซิตี ้ ได้ใช้สิทธิ Call Option ให้ ยู ซิตี ้ และบริษัทฯ แต่งตัง้ ผูป้ ระเมิน
อิสระซึ่งอยู่ในรายชื่อที่ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ฝ่ ายละ 1 ราย เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระเมินราคายุติธรรม โดยให้
ราคายุติธรรมเท่ากับราคาเฉลีย่ ของราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทัง้ 2 รายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการใช้
สิทธิ Call Option ของยู ซิตี ้ จะต้องเกิดขึน้ ก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะได้รบั ข้อเสนอซือ้ หรือเช่าที่ดินและ/หรือ
สิง่ ปลูกสร้าง หรือข้อเสนอซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้างจากบุคคลภายนอก เช่น หากบริษัทฯ ได้รบั
ข้อเสนอซือ้ ที่ดินจากบุคคลภายนอกในราคาเสนอซือ้ ที่สงู กว่าราคาประเมิน และได้มีหนังสือสอบถาม ยู ซิตี ้ ว่ามีความประสงค์
จะใช้ ROFR ตามข้อ 1.ข้างต้นหรือไม่ ในกรณีดงั กล่าว ยู ซิตี ้ จะสามารถใช้สิทธิซือ้ ที่ดินดังกล่าวได้ตาม ROFR เท่านัน้ โดยไม่
สามารถใช้ Call Option เพื่อซือ้ ที่ดินที่เสนอขายในราคาประเมินในกรณีดงั กล่าวได้

อนึง่ ให้ Call Option สาหรับ (ก) ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ (ข) ซือ้ หุน้
ในบริษัทย่อยซึง่ ถือครองที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั (แต่ไม่ได้จาหน่ายให้แก่ U City ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด)
ในกรณี ที่บริษัทฯ และ ยู ซิตี ้ ไม่สามารถตกลงร่วมกันแต่งตัง้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ยู ซิตี ้ ได้ใช้สิทธิ Call Option ให้บริษัทฯ และ ยู ซิตี ้ แต่งตัง้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระซึ่งอยู่ในรายชื่อที่ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. ฝ่ ายละ 1 แห่งเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระเมินราคายุติธรรม โดยให้ราคายุติธรรมของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนัน้ มีมลู ค่าเท่ากับ
ราคาเฉลีย่ ของราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทัง้ 2 แห่งดังกล่าว
(3) สิทธิ ในการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหารทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาจ้างบริหารทรัพย์สิน (Property Management
Agreement) และสิทธิในการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาแต่งตัง้ ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Agency Agreement)
(ก) สาหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั (และไม่ได้
จาหน่ายให้แก่ ยู ซิตี ้ ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทัง้ หมด) บริษัทฯ ตกลงจะแต่งตัง้ หรือดาเนินการให้
บริษั ท ย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้อ งแต่ง ตั้ง ให้ ยู ซิ ตี ้ และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ยของ ยู ซิ ตี ้ ท าหน้า ที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะเข้าทาสัญญาจ้างบริหารทรัพย์สินกับ ยู
ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ โดยมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีลกั ษณะทางการค้าปกติท่วั ไปเสมือนเป็ น
การทาธุรกรรมกับคูค่ า้ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length Basis)
(ข) สาหรับที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั หรือที่จะ
ได้มาในอนาคต รวมทัง้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ
ปั จจุบนั (และไม่ได้จาหน่ายให้แก่ ยู ซิตี ้ ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทัง้ หมด) ซึ่งมีไว้เพื่อขายหรือให้เช่า
บริษัทฯ ตกลงจะแต่งตัง้ หรือดาเนินการให้บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องแต่งตัง้ ให้ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู
ซิตี ้ ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นนั้ ๆ โดยบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยที่
เกี่ยวข้องจะเข้าทาสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์กบั ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ โดย
มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีลกั ษณะทางการค้าปกติท่ วั ไปเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันเป็ นพิเศษ (Arm’s Length Basis)
อนึง่ ให้สทิ ธิในการได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนในการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สาหรับที่ดินและ/หรือสิง่ ปลูกสร้างที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือครองอยู่ ณ ปั จจุบนั (แต่ไม่ได้จาหน่ายให้แก่ ยู
ซิตี ้ ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมด)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ (ก) ยู ซิตี ้ ปฏิเสธการเป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์หรือทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการขายหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น หรือ (ข) ยู ซิตี ้ และ/หรือบริษัทย่อยของ ยู ซิตี ้ ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาจ้างบริหาร

ทรัพย์สนิ หรือสัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) อันเป็ นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง
เลิกสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิ ในการบริหาร และ/หรือขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ดัง กล่า วด้ว ยตนเอง และ/หรื อ แต่ ง ตั้ง ให้บุค คลภายนอกเป็ น ผู้บ ริ ห ารทรัพ ย์สิ น หรื อ เป็ น ตัว แทนในการขายหรื อ ให้เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ของตนได้ (แล้วแต่กรณี)

