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บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

คู่มือการปฏิบติังานในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์น 

(ฉบบั ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563) 

หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 

ข้อ 1. หลกัการพืน้ฐานทางกฎหมาย 

ตามที่มาตรา 36-1 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และกฎระเบียบว่าด้วยการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิโดยบรษิทัมหาชนจํากดัของสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไต้หวนั) (“กฎเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจาํหน่ายไปของ

ไต้หวนั”) ได้กําหนดให้ Delta Electronics, Inc (“DEI”) ต้องดําเนินการให้บรษิัทย่อยประกาศใช ้“คู่มอืการปฏบิตัิงานในการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ” ซึง่เป็นไปตามกฎเกณฑว์่าดว้ยการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปของไตห้วนั บรษิทัฯ ในฐานะบรษิทั
ย่อยของ DEI จงึไดจ้ดัทาํคู่มอืการปฏบิตังิานซึง่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑว์่าดว้ยการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปของไตห้วนั (“คู่มือการ

ปฏิบติังานฯ”) มาใชก้บับรษิทัฯ โดยใชต้ราบเท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัหน้าทีข่องบรษิทัฯ ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มนีัยสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ (และที่ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ พ.ศ. 2547 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
(“กฎหมายว่าด้วยการได้มาหรอืจาํหน่ายไปของประเทศไทย”) โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิานฯ เพิม่เตมิไป
จากหน้าทีข่องบรษิทัฯ ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปของประเทศไทย 

ข้อ 2. การประกาศใชแ้ละการแกไ้ขเพิม่เตมิคู่มอืการปฏบิตังิานฯ 

คู่มอืการปฏบิตังิานฯ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของ
กรรมการตรวจสอบทัง้หมด และเสนอต่อไปยงัคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิและจงึเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป โดยกระบวนการดงักล่าวใหใ้ชบ้งัคบักบัการแกไ้ขเพิม่เตมิคู่มอืการปฏบิตังิานฯ ดว้ย 

 
ในกรณีทีคู่่มอืการปฏบิตังิานฯ ไม่ไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมด
ของบรษิัทฯ คู่มอืการปฏบิตังิานฯ จะสามารถใช้บงัคบัไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ และมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ จะต้องถูกบนัทกึลงในรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

 
"กรรมการตรวจสอบทัง้หมด" ในวรรคก่อนหน้า ตามทีป่รากฏอยู่ในคู่มอืการปฏบิตังิานฯ ฉบบัน้ี ให้หมายถงึ จํานวนบุคคลที่
ดํารงตําแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบนั และ “กรรมการทัง้หมด” ในวรรคก่อนหน้า ตามปรากฏอยู่ในคู่มอืการปฏิบตัิงานฯ ฉบบัน้ี ให้
หมายถงึ จาํนวนตําแหน่งทัง้หมดทีม่ใีนคณะกรรมการบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งทีว่า่งอยู่หรอืไม่กต็าม  

ข้อ 3. บทนิยาม 

1.   ทรพัยส์นิที่ไดม้าหรอืจําหน่ายไปจากการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ภายใต้กฎหมายที่
ใช้บังคบั หมายถึง ทรพัย์สนิที่ได้มาหรอืจําหน่ายไปผ่านการควบกิจการ การแยกกิจการ หรือการซื้อกิจการซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายไทย หรอืการออกหุน้ใหม่ หรอืการใชหุ้น้ในส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นค่าตอบแทนในการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัอื่น (“การโอน
หุน้”) ซึง่เป็นไปตามกฎหมายไทย 

2.   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบรษิทัย่อย เป็นไปตามคาํนิยามในกฎระเบยีบว่าดว้ยการจดัเตรยีมรายงานทางการเงนิของผูอ้อก
หลกัทรพัยข์องสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไตห้วนั)  
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3.   ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ หมายถึง ผู้ประเมนิมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้
บงัคบัในการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอือุปกรณ์ 

4.   วนัที่เกดิเหตุการณ์ หมายถึง วนัที่เซ็นสญัญา วนัที่ชําระเงนิ วนัที่การซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ วนัที่มกีารโอนทางทะเบียน 
วนัที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มมีต ิหรอืวนัอื่นใดที่มกีารยนืยนัคู่ฉบบัหรอืจํานวนเงนิของรายการ ขึน้อยู่กบัว่าวนัใดมาถึง
ก่อน อย่างไรกต็าม ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนทีต่้องไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานผูม้อีาํนาจ หมายถงึ วนัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น 
หรอืวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานผูม้อีาํนาจ แลว้แต่ว่าวนัใดจะมาถงึก่อน  

5.   การลงทุนในจนีแผ่นดนิใหญ่ หมายถงึการลงทุนในประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการการลงทุน ของ
กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) (Investment Commission of the Ministry of Economic 
Affairs of the Republic of China (Taiwan)) หรอืกระทําโดยเป็นตามกฎระเบยีบว่าด้วยการอนุมตัิการลงทุนหรอืความ
ร่วมมอืทางเทคนิคในจนีแผ่นดนิใหญ่แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไตห้วนั) 

6.   ตามทีป่รากฏในคู่มอืการปฏบิตังิานฯ “ภายในหน่ึงปี” หมายถงึ ปีก่อนหน้าวนัทีเ่กดิเหตุการณ์การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม จะไม่นบัรวมรายการทีไ่ดม้กีารประกาศตามตามคู่มอืการปฏบิตังิานฯ อย่างถูกตอ้งแลว้ 

7.   ตามทีป่รากฏในคู่มอืการปฏบิตังิานฯ “งบการเงนิฉบบัล่าสดุ” หมายถงึ งบการเงนิทีจ่ดัทําและตรวจสอบหรอืสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่เป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก่อนการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

8.   ตามทีป่รากฏในคู่มอืการปฏบิตังิานฯ “สนิทรพัยร์วม” คํานวณจากสนิทรพัยร์วมตามทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ฉบบัล่าสุดทีจ่ดัทําและตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตซึง่เป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก่อนการไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

หมวดท่ี 2 ขอบเขตของทรพัยสิ์นและข้อจาํกดัการลงทุน 

ข้อ 4. ขอบเขตของทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นคู่มอืการปฏบิตังิานฯ  

1.   หลกัทรพัย ์รวมถงึ การลงทุนระยะยาวและระยะสัน้ เช่น หุน้ พนัธบตัรรฐับาล หุน้กูบ้รษิทั หุน้กูท้างการเงนิ หลกัทรพัยท์ี่
แสดงถงึสว่นไดเ้สยีในกองทุน ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ (deposit receipts) ใบสาํคญัแสดงสทิธใิน
การซือ้ (ขาย) หลกัทรพัย ์(call (put) warrants) ใบรบัรองของผูร้บัประโยชน์ และตราสารหน้ีทีม่สีนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 

2.   อสงัหารมิทรพัย ์(รวมถงึทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย)์ และอุปกรณ์ 

3.   บตัรสมาชกิ 

4.   สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน รวมไปถงึ สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ สทิธแิฟรนไชส ์ฯลฯ 

5.   สทิธใินการใชส้นิทรพัย ์

6.   สทิธเิรยีกรอ้งต่อสถาบนัการเงนิ (รวมไปถงึลกูหน้ีการคา้ เงนิกูย้มื และ การรบัซือ้ลดตัว๋แลกเงนิ และลกูหน้ีทีพ่น้กาํหนดชาํระ) 

7.   ทรพัยส์นิที่ได้มาหรอืจําหน่ายไปจากการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซื้อกจิการ หรอืการโอนหุ้นซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

8.   ทรพัยส์นิสาํคญัอื่น ๆ 

ข้อ 5. มูลค่ารวมของอสงัหารมิทรพัย์ สทิธใินการใช้ทรพัย์สนินัน้ หรอืหลกัทรพัย์ที่ได้มาโดยบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
(“บริษทัย่อยของบริษทัฯ”) ทีไ่ม่ไดใ้ชส้าํหรบัการดาํเนินงาน และวงเงนิของการไดม้าซึง่หลกัทรพัยห์น่ึงๆ มดีงัน้ี 

1.   มูลค่ารวมของอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิทีไ่ม่ได้ใช้สาํหรบัการดําเนินงานทีบ่รษิัทฯได้มา จะต้องไม่เกนิ
รอ้ยละ 20 ของส่วนของผู้ถอืหุ้นของ DEI ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสุดของ DEI มูลค่ารวมของอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิทีไ่ม่ไดใ้ชส้าํหรบัการดําเนินงานทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดม้า จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ของ DEI ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของ DEI 
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2.   มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์ที่บริษัทฯ ได้มา จะต้องไม่เกนิร้อยละ 60 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DEI ตามที่ปรากฏในงบ
การเงนิฉบบัล่าสดุของ DEI มลูค่ารวมของหลกัทรพัยท์ีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไดม้า จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ของ DEI ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของ DEI 

3.   มูลค่าของหลกัทรพัย์ใดหลกัทรพัย์หน่ึงที่บรษิัทฯ ได้มา จะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DEI ตามที่
ปรากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสุดของ DEI มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์ใดหลกัทรพัย์หน่ึงที่บรษิัทย่อยของบริษัทฯ ได้มา 
จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของ DEI ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของ DEI  

 
หมวดท่ี 3 ขัน้ตอนการประเมินและการปฏิบติังาน 

ข้อ 6. เมื่อมกีารไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิที่เป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิาน ฝ่ายปฏบิตักิารต้องดําเนินการประเมนิขอ้กําหนดและ
เงื่อนไขของรายการตามกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ก่อน จากนัน้จงึส่งไปเพื่อขออนุมตัจิากผูม้อีํานาจตามตารางอํานาจ
อนุมตัซิึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หากจํานวนของทรพัยส์นิทีจ่ะไดม้าหรอืจําหน่ายไปมมีูลค่าเกนิกว่าทีก่าํหนดไว้
ในตารางอาํนาจอนุมตั ิรายการนัน้จะดาํเนินการต่อไปไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

ฝ่ายปฏบิตักิารทีก่ล่าวถงึในวรรคแรก มดีงัน้ี 

1.   สาํหรบัหลกัทรพัย ์: ฝ่ายการลงทุนและฝ่ายการเงนิ  

2.   สาํหรบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุปกรณ์ : ฝ่ายซึง่ใชท้รพัยส์นิเหล่านัน้และฝ่ายการเงนิ 

3.   สาํหรบับตัรสมาชกิ : ฝ่ายการเงนิ 

4.   สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน : แต่ละหน่วยธุรกจิและฝ่ายกฎหมายและทรพัยส์นิทางปัญญา และฝ่ายทีม่อีาํนาจเกีย่วขอ้ง 

5.   สาํหรบัสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ : ฝ่ายทีใ่ชท้รพัยส์นิเหล่านัน้และฝ่ายการเงนิ  

6.   สาํหรบัสทิธเิรยีกรอ้งต่อสถาบนัการเงนิ : ฝ่ายการเงนิ  

7.   ทรพัยส์นิที่ได้มาหรอืจําหน่ายไปจากการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซื้อกจิการ หรอืการโอนหุ้นซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั : ฝ่ายการลงทุน 

8.   ทรพัยส์นิสาํคญัอื่นๆ : ฝ่ายทีใ่ชท้รพัยส์นิเหล่านัน้ 

ข้อ 7. ผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิและเจ้าหน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ที่ปรกึษากฎหมาย และผู้จดั
จาํหน่ายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัทํารายงานการประเมนิ ความเหน็ของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมาย และ
ความเหน็ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทัฯ ตามคู่มอืการปฏบิตังิานฯ จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัต่อไปน้ี 

1.   ตอ้งไม่เคยไดร้บัคําพพิากษาถงึทีสุ่ดและเสรจ็เดด็ขาดใหร้บัโทษจาํคุกเป็นเวลา 1 ปีหรอืมากกว่าสาํหรบัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิัติตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของไทย หรือ
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพี หรอืจากการฉ้อโกง การกระทําผดิหน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมาย การยกัยอกทรพัย ์การปลอมแปลง
เอกสาร หรอือาชญากรรมเน่ืองจากการประกอบอาชพี อย่างไรกต็าม ขอ้กาํหนดน้ีไม่ใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีเ่วลา 3 ปีไดผ้่าน
พน้มาแลว้ นบัแต่วนัทีร่บัโทษเสรจ็สมบรูณ์ วนัสิน้สดุของระยะเวลารอการลงโทษ หรอืวนัไดร้บัการอภยัโทษ 

2.   จะตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยพฤตนิยักบัคู่สญัญาไม่ว่าจะฝ่ายใดในการทาํรายการ 

3.   ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จาํเป็นต้องไดร้บัรายงานการประเมนิจากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอย่างน้อยสองรายขึน้ไป ผูป้ระเมนิมูลค่า
ทรพัยส์นิหรอืเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิเหล่านัน้ต้องไม่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอืไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัโดยพฤตนิัย
ระหว่างกนั  

ข้อ 8. เมื่อบรษิทัฯ ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิผ่านทางกระบวนการขายทอดตลาดของศาล ชุดเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
ออกโดยศาลนัน้อาจใชแ้ทนรายงานการประเมนิหรอืความเหน็ของนกับญัชไีด ้

ข้อ 9. หากการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิใด ๆ ต้องได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบรษิทัฯ 
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปของประเทศไทย จะไม่นําวรรคหน่ึงแห่งขอ้ 6 



เอกสารแนบ 5 
 
 

4 

 

ของคู่มอืการปฏบิตังิานฯ มาใชบ้งัคบักบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นินัน้ ในกรณีเช่นน้ี ฝ่ายปฏบิตักิารจะต้องประเมนิ
ขอ้กําหนดและเงื่อนไขของรายการตามกระบวนการควบคุมภายในของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า และจะต้องไดร้บัอนุมตัดิ้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดของบรษิัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิัทฯ 
และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่ออนุมตัต่ิอไป 

หากการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิในวรรคก่อนหน้าไม่ได้รบัการอนุมตัโิดยกรรมการตรวจสอบเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการตรวจสอบ อาจดําเนินรายการต่อไปไดใ้นกรณีทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากกรรมการของบรษิทัฯ ไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการทัง้หมด และมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องถูกบนัทกึลงในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 4 แนวปฏิบติัสาํหรบัการได้มาหรอืจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยสิ์นและวิธีการปฏิบติั 

ข้อ 10. เมื่อมกีารไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย ์ ก่อนวนัที่เกดิเหตุการณ์ บรษิทัฯ จะต้องไดร้บังบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบหรอื
สอบทานฉบบัล่าสุดของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยม์าเพื่ออา้งองิสาํหรบัการประเมนิราคาของรายการ หากรายการมมีูลค่าถงึรอ้ยละ 
20 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบรษิัทฯ หรอื 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั หรอืมากกว่า ก่อนวนัที่เกิดเหตุการณ์นัน้ บรษิัทฯ 
จะต้องแต่งตัง้นักบญัชี เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของราคาของรายการ หากนักบญัชีจําเป็นที่จะต้องใช้
รายงานของผูเ้ชีย่วชาญ นักบญัชจีะต้องปฏบิตัติามบทบญัญตัใินมาตรฐานการสอบบญัชรีะหว่างประเทศ รหสั 620 (International 
Standards of Auditing No. 620) ขอ้กําหนดน้ีจะไม่นํามาใชก้บัหลกัทรพัยซ์ึง่มรีาคาเสนอซือ้ขายทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะทีม่ตีลาด
ซือ้ขายทีม่สีภาพคล่อง หรอืในกรณีทีบ่ญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่นตามกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานผูม้อีาํนาจ 

ขอ้ 10-1 ในกรณีทีร่ายการการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ จะเขา้ทาํ เป็นหลกัทรพัยต์วัใดตวั
หน่ึง โดยมขีนาดรายการเกนิกว่า 1 พนัลา้นดอลลารไ์ตห้วนั บรษิทัฯ จะตอ้งรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปดงักล่าวต่อ DEI 
และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากมตขิองคณะกรรมการตรวจสอบของ DEI และคณะกรรมการของ DEI ก่อน 

ข้อ 11. บรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัติามแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัย ์อุปกรณ์ และสทิธใินการใชท้รพัย์สนิ 
ดงัต่อไปน้ี  

เมื่อมกีารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัย ์อุปกรณ์ หรอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ หากขนาดของรายการมมีลูค่าถงึรอ้ย
ละ 20 ของทุนทีอ่อกและชําระแลว้ของบรษิทัฯ หรอืมมีลูค่าตัง้แต่ 300 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นรายการ
ทีท่ํากบัหน่วยงานรฐับาลภายในประเทศ การใหผู้อ้ื่นก่อสรา้งในทีด่นิของตนเอง การใหผู้อ้ื่นก่อสรา้งในทีด่นิทีใ่หเ้ช่า หรอืการ
ไดม้าซึง่อุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัการปฏบิตังิานหรอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิ บรษิทัฯ จะต้องขอรายงานการประเมนิจากผูป้ระเมนิ
มลูค่าทรพัยส์นิก่อนวนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว และจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

1. ในกรณีเน่ืองจากสถานการณ์พเิศษ ราคาทีถู่กจํากดั ราคาที่เฉพาะเจาะจง หรอืราคาทีก่ําหนดไวค้วรที่จะถูกนํามาใชเ้ป็นราคา
อา้งองิในการกาํหนดราคาของรายการ รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการเสนอเพื่อใหไ้ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
ก่อนล่วงหน้า และจะตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการเช่นน้ีในทกุครัง้ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของรายการ 

2. เมื่อรายการมีขนาดตัง้แต่ 1 พันล้านดอลลาร์ไต้หวนัขึน้ไป บรษิัทฯ ต้องขอรายงานการประเมินจากผู้ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิอย่างน้อยสองราย 

3. เวน้แต่จากผลการประเมนิปรากฎว่ามูลค่าทรพัย์สนิที่จะไดม้ามมีูลค่าสงูกว่ามูลค่าของรายการ หรอืจากผลการประเมนิ
ปรากฏว่ามูลค่าทรพัย์สนิที่จะจําหน่ายไปมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าของรายการ บรษิัทฯ จะต้องแต่งตัง้นักบญัชเีพื่อทําการ
ประเมนิตามทีก่ําหนดไวใ้นบทบญัญตัใินมาตรฐานการบญัชรีหสั 620 (International Standards of Auditing No. 620) 
เพื่อแสดงความเหน็อย่างชดัเจนเกีย่วกบัสาเหตุของความแตกต่างและความสมเหตุสมผลของราคาในกรณีทีร่ายงานการ
ประเมนิของผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิเป็นดงัต่อไปน้ี 

(1) เมื่อความแตกต่างระหว่างผลการประเมนิและมลูค่าของรายการเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 20 ของมลูค่าของรายการ  

(2) เมื่อความแตกต่างระหว่างผลการประเมนิของผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิตัง้แต่สองรายขึน้ไปเท่ากบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 
10 ของมลูค่าของรายการ 
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4. ช่วงเวลาตัง้แต่วนัทีผู่ป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิไดอ้อกรายงานการประเมนิจนกระทัง่ถงึวนัทีส่ญัญาซือ้ขายทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ควรเกนิ
กว่า 3 เดอืน อย่างไรกต็าม ในกรณีทีม่กีารใชข้อ้มูลมลูค่าทีด่นิในปัจจุบนัซึง่ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไปและระยะเวลาผ่าน
พน้ไปไม่เกนิ 6 เดอืนนบัจากวนัทีอ่อกรายงานการประเมนิ รายงานการประเมนิฉบบัดงักล่าวยงัสามารถใชไ้ด ้  

5. ขอ้มลูทีค่วรจะปรากฏอยู่ในรายงานการประเมนิประกอบดว้ย 

(1) เรื่องทีก่าํหนดไวใ้นกฎระเบยีบเกีย่วกบัการประเมนิมลูค่าอสงัหารมิทรพัย ์

(2) เรื่องเกีย่วกบัผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและพนกังานเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

ก. ชื่อของผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิ จํานวนทุนที่ออกและชําระแล้ว โครงสร้างองค์กร และองค์ประกอบของ
พนกังานเจา้หน้าที ่

ข. ชื่อ อายุ ประวตัิการศกึษา และประวตัิส่วนตวัโดยสงัเขป (พร้อมทัง้หลกัฐาน) จํานวนปีที่ได้ทําการประเมิน
มูลค่าทรพัย์สนิและระยะเวลาที่ได้รบัการจ้างงาน และจํานวนการประเมินมูลค่าทรพัย์สินที่ได้กระทําโดย
พนกังานเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิ 

ค. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ พนกังานเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ และผูใ้ชบ้รกิาร 

ง. คาํยนืยนัว่าไม่มกีารใหข้อ้มลูเทจ็หรอืใหข้อ้มลูซึง่ตอ้งปรากฏอยู่ในรายงานการประเมนิไม่ครบถว้น  

จ. วนัทีข่องรายงานการประเมนิ 

(3) ข้อมูลพื้นฐานของทรัพย์สินที่ทําการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ลักษณะ สถานที่ตัง้ และบริเวณพื้นที่ของ
ทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ เป็นอย่างน้อย 

(4) ตวัอย่างของรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิอื่นทีต่ัง้อยู่ภายในบรเิวณเดยีวกบัทรพัยส์นิทีท่าํการประเมนิ 

(5) เมื่อการประเมินนัน้เป็นประเภทราคาที่เฉพาะเจาะจงหรือราคาที่กําหนดไว้แล้ว ให้ระบุเงื่อนไขของราคาที่
เฉพาะเจาะจงหรอืราคาที่กําหนดไวแ้ล้ว รวมถึงเงื่อนไขดงักล่าวนัน้เป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนัหรอืไม ่
นอกจากน้ี ใหแ้สดงเหตุผลสาํหรบัความแตกต่างระหว่างราคาปกตแิละราคาทีเ่ฉพาะเจาะจงหรอืราคาทีก่ําหนดไว ้
รวมถึงความสมเหตุสมผลของความแตกต่างดงักล่าว โดยราคาที่เฉพาะเจาะจงหรอืราคาที่กําหนดไว้แล้วนัน้มี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมในการใชอ้า้งองิสาํหรบัราคาของรายการหรอืไม่ 

(6) ในกรณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสญัญาว่าด้วยการพฒันาร่วมกนั ควรจะนําเสนอขอ้มูลอตัราส่วนแบ่งรอ้ยละทีส่มเหตุสมผล
ระหว่างคู่สญัญา 

(7) ราคาประเมนิของมลูค่าทีด่นิและภาษสีว่นเพิม่  

(8) ในกรณีที่มูลค่าประเมนิของทรพัย์สนิที่ได้รบัการประเมนิในวนัที่ประเมนิเดยีวกนัของผู้ประเมนิหลายคนมคีวาม
แตกต่างกนั และความแตกต่างนัน้มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 20 ขึน้ไป  เจ้าของที่ดนิ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งอาจรอ้งขอต่อ
สมาคมผูป้ระเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย ์ณ ทอ้งถิน่ทีอ่สงัหารมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่ เพื่อเจรจาต่อรองกบัผูป้ระเมนิราคาที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อให้ไดร้าคาประเมนิอนัเป็นที่ยอมรบั และในกรณีทีจ่ําเป็น สมาคมผูป้ระเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์ ณ 
ทอ้งถิน่ทีอ่สงัหารมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่อาจมอบหมายใหผู้ป้ระเมนิราคาอื่นรบัผดิชอบในการประเมนิราคาใหม่ก่อนการ
เจรจาต่อรองราคามลูค่าประเมนิ  

(9) เอกสารแนบของรายงานการประเมนิตอ้งประกอบดว้ยรายละเอยีดการประเมนิของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประเมนิ ขอ้มูล
กรรมสทิธิท์างทะเบยีน สําเนาแผนที่โฉนด รายละเอยีดผงัเมือง แผนที่สถานที่ตัง้ของทรพัย์สนิที่ได้รบัการประเมิน 
ใบรบัรองการจดัประเภททีด่นิ และรปูภาพแสดงถงึสภาพปัจจุบนัของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประเมนิ 

ขอ้ 11-1 เมื่อขนาดของรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัฯ หรอื บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะเขา้ทําเกีย่วกบั
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิทีไ่ม่ไดใ้ชส้าํหรบัการดาํเนินงานมขีนาดรายการเกนิกว่า300 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั 
รายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ทําจะต้องได้รบัอนุมตัจิากมติของคณะกรรมการตรวจสอบของ DEI และ
คณะกรรมการของ DEI ก่อนล่วงหน้า 
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ข้อ 12. กระบวนการทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 

1. เมื่อบรษิทัฯ ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิจากหรอืแก่บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั นอกเหนือจากที่จะต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13 และปฏิบัติตามกระบวนการลงมติที่จําเป็น และการประเมินความสมเหตุสมผลของ
ขอ้กําหนดของรายการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที่
เกีย่วโยงกนั (รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“กฎหมายว่าด้วย
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของประเทศไทย”) หากมลูค่าของรายการมขีนาดถงึรอ้ยละ 10 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
จะตอ้งขอรายงานการประเมนิจากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหรอืความเหน็ของนักบญัชตีามขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 13  

การคํานวณขนาดของรายการดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นจะต้องเป็นตามขอ้ 13-1  นอกจากน้ี ในการพจิารณาว่าคู่สญัญาของ
รายการเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอืไม่นัน้ นอกเหนือจากรปูแบบทางกฎหมาย บรษิทัฯ จะตอ้งพจิารณาเน้ือหาสาระของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญาของรายการ 

2. กระบวนการประเมนิและดาํเนินการ 

นอกเหนือจากการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของประเทศไทย เมื่อบรษิทัฯ ไดม้าหรอืจาํหน่ายไป
ซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จากหรอืแก่บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั หรอืไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิอื่นทีไ่ม่ใชอ่สงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จากหรอืแก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัในกรณีทีข่นาด
ของรายการมมีูลค่าถงึรอ้ยละ 20 ของทุนทีอ่อกและชําระแลว้ของบรษิทัฯ หรอืรอ้ยละ 10 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 
หรอื 300 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั ยกเวน้การซือ้ขายพนัธบตัรรฐับาลในประเทศ หรอืการซือ้ขายพนัธบตัรภายใตส้ญัญาขาย
คนืหรอืซื้อคืน หรอืการจองซื้อหรอืซื้อคนืกองทุนในตลาดเงนิภายในประเทศที่ออกโดยบรษิัททรสัต์เพื่อการลงทุนใน
หลกัทรพัย ์บรษิทัฯ จะเขา้ทําสญัญาเกีย่วกบัรายการไดก้ต่็อเมื่อไดส้ง่ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ และไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการจาํนวนกึง่หน่ึงหรอืมากกว่าในคณะกรรมการตรวจสอบ และภายหลงัจากทีส่ง่ขอ้มลู
เดยีวกนันัน้ไปยงัคณะกรรมการของบรษิทัฯ และไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯแลว้ โดยใหใ้ชว้รรค 2 และ 3 
ของขอ้ 2 บงัคบัโดยอนุโลม 

(1)   วตัถุประสงค ์ความจาํเป็น และผลประโยชน์โดยประมาณของการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ  

(2)   เหตุผลในการเลอืกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคู่สญัญาของรายการ 

(3)   ในการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ประเมนิความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขเบือ้งต้นของรายการตามที่กําหนดไว้ในขอ้ (1) ถงึ (4) และขอ้ (6) ของ
วรรคย่อยที ่3 ของขอ้ 12 

(4)   วันที่และราคาที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นัน้ในคราวแรก คู่ส ัญญาในรายการนัน้ และ
ความสมัพนัธข์องคูส่ญัญาในรายการนัน้กบับรษิทัฯ และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

(5)   ประมาณการกระแสเงนิสดรายเดอืนสาํหรบัปีนัน้ ซึง่เริม่ตน้จากเดอืนทีค่าดว่าจะทาํสญัญา และการประเมนิความ
จาํเป็นของรายการ และความสมเหตุสมผลของการใชเ้งนิทุน 

(6)   รายงานการประเมนิจากผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิหรอืความเหน็ของนกับญัชซีึง่ไดม้าตามขอ้น้ี 

(7)   ขอ้จาํกดัสทิธแิละขอ้ตกลงหรอืขอ้กาํหนดทีส่าํคญัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ  

การคํานวณขนาดของรายการดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้นจะต้องทําตามทีก่ําหนดไวใ้นวรรคย่อยที ่6 ของวรรค 1 ของขอ้ 16 ของ
คู่มอืการปฏิบตัิงานฯ น้ี และ “ภายในปีที่ผ่านมา” ตามที่ใช้ในคู่มอืการปฏบิตัิงานฯ น้ี หมายถึงปีที่ผ่านมาก่อนวนัที่เกิด
เหตุการณ์ของรายการปัจจุบนั รายการทีไ่ดส้ง่และไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ ตามคู่มอืการปฏบิตังิานฯ น้ีแลว้จะไม่ตอ้งถูกนับรวมเป็นสว่นหน่ึงของขนาดของรายการขา้งตน้และจะใหใ้ชข้อ้ 
2 วรรค 2 และวรรค 3 โดยอนุโลม  
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3. การประเมนิความสมเหตุสมผลของราคาของรายการ 

(1) บริษัทฯ จะต้องใช้วิธีการดังต่อไปน้ีในการประเมินความสมเหตุสมผลของราคาของรายการ เมื่อได้มาซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ก. ราคาของรายการบวกกบัดอกเบีย้ทีจ่าํเป็นจากการระดมทนุ และค่าใชจ้่ายทีต่อ้งจ่ายใหก้บัผูซ้ือ้ตามกฎหมาย
ที่ใช้บงัคบั “ดอกเบี้ยที่จําเป็นจากการระดมทุน” หมายถึงและคํานวณจากการใช้อตัราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
น้ําหนักในเงนิทุนที่บรษิัทฯ กูย้มืในปีทีบ่รษิัทฯ วางแผนจะซื้อทรพัย์สนิเป็นฐาน อย่างไรกต็าม ดอกเบี้ยที่
จาํเป็นจากการระดมทุนดงักล่าวตอ้งไมส่งูเกนิกว่าอตัราดอกเบีย้เงนิกูส้งูสดุของภาคอุตสาหกรรมทีไ่ม่ใชด่า้น
การเงนิภายใตก้ฎหมายไทย 

ข. มูลค่าประเมนิรวมจากสถาบนัการเงนิ หากบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนัเคยทําการจํานองโดยใช้ทรพัยส์นินัน้เป็น
หลกัประกนัเงนิกู ้โดยจํานวนสะสมของเงนิทีใ่หย้มืจากสถาบนัการเงนิเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของมูลค่าประเมนิ
ทรพัยส์นิของสถาบนัการเงนิหรอืมากกว่า และเงนิกูจ้ะตอ้งถูกเบกิจ่ายและมยีอดคงเหลอืเป็นระยะเวลาหน่ึง
ปีหรอืมากกว่า อย่างไรกต็าม วธิกีารน้ีจะไม่นํามาปรบัใชใ้นกรณีทีส่ถาบนัการเงนิเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั
กบัหน่ึงในคู่สญัญาของรายการ 

(2)   เมื่อทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีป่ลกูอยู่บนทีด่นินัน้รวมกนัเป็นทรพัยส์นิชิน้เดยีวกนัซึง่ถูกซือ้หรอืใหเ้ช่าในหน่ึงรายการ 
ต้นทุนของรายการสาํหรบัที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งอาจประเมนิแยกกนัโดยให้เป็นไปตามวธิกีารใดวธิกีารหน่ึงทีไ่ด้
กล่าวไวใ้นวรรคก่อนหน้า 

(3)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรพัย์หรือได้สทิธิในการใช้อสงัหาริมทรพัย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั บริษัทฯ 
จะตอ้งประเมนิต้นทุนอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นิตามขอ้ (1) หรอื (2) ของวรรคย่อยน้ี และจะตอ้ง
ดาํเนินการใหน้กับญัชตีรวจทานผลการประเมนิและแสดงความเหน็โดยเฉพาะเจาะจงต่อผลการประเมนินัน้ 

(4)   เมื่อบรษิัทฯ ไดม้าซึ่งอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธใินการใช้อสงัหารมิทรพัย์นัน้จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและผลการ
ประเมนิทัง้ที่ไดท้ําตามขอ้ (1) หรอื (2) ของวรรคย่อยน้ี ต่างตํ่ากว่าราคาของรายการ การจดัการรายการจะต้อง
เป็นไปตามขอ้ (5) และ (7) ของวรรคย่อยน้ี อย่างไรกต็าม วรรคก่อนหน้าจะไม่ใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี หากมี
การนําหลักฐานข้อเท็จจริงมาแสดงพร้อมกับได้รับการแสดงความเห็นโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของราคาของรายการโดยผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิและนกับญัช ี 

ก. เมื่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัเคยไดม้าซึง่ทีด่นิทีย่งัไม่ไดร้บัการพฒันาหรอืทีด่นิทีป่ล่อยเช่าสาํหรบัการพฒันา บุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนัอาจนําสง่หลกัฐานว่าไดป้ฏบิตัอิย่างถูกตอ้งดว้ยเงื่อนไขอย่างใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

i ทีด่นิทีย่งัไม่ได้รบัการพฒันาไดร้บัการประเมนิตามวธิกีารที่กําหนดไวใ้นขอ้ (1) ขอ้ (3) และขอ้ (6) 
ของวรรคย่อยน้ี และสิง่ปลกูสรา้งไดร้บัการประเมนิตามค่าก่อสรา้งของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่เป็นไป
ตามราคามาตรฐานค่าก่อสรา้งโรงเรอืนและสิง่ปลกูสรา้ง โดยราคามาตรฐานค่าก่อสรา้งโรงเรอืนและ
สิง่ปลูกสร้าง หมายถึงราคาที่ประกาศโดยหน่วยงานที่มีอํานาจหรือโดยสมาคมผู้ประเมินราคา
ทรพัยส์นิแห่งประเทศไทย 

ii รายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือการเช่าของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันภายในหน่ึงปีที่ผ่านมาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชัน้อื่น ๆ ของทรพัย์สินเป้าหมายเดียวกัน หรือทรพัย์สินอื่น ๆ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งมีขนาดของทรัพย์สินและข้อกําหนดของรายการใกล้เคียงกับรายการที่จะเข้าทํา 
ภายหลงัจากทีพ่จิารณาถงึความแตกต่างของราคาทีส่มเหตุสมผลของชัน้และบรเิวณตามมาตรฐาน
การปฏบิตังิานในตลาดอสงัหารมิทรพัยห์รอืมาตรฐานการปฏบิตังิานในการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

ข. เมื่อบรษิทัฯ ไดแ้สดงหลกัฐานว่าเงื่อนไขในการทีจ่ะไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัย์
ผ่านการเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนันัน้ มคีวามคล้ายคลงึกบัขอ้กําหนดของรายการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัย์
ซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงซึ่งมขีนาดใกล้เคยีงกนักบับุคคลที่ไม่ได้มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัซึ่งเสรจ็สมบูรณ์แล้ว
ภายในปีทีผ่่านมา  
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รายการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ในวรรคก่อนหน้า ตามหลกัแลว้
หมายถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในช่วงตกึเดยีวกนัหรอืขา้งเคยีงกนักบัอสงัหารมิทรพัยเ์ป้าหมายและอยู่ภายใน
รศัมหี้าร้อยเมตร หรอืมูลค่าปัจจุบนัที่เปิดเผยต่อสาธารณะของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้มคีวามใกล้เคยีงกบัมูลค่า
ของอสงัหารมิทรพัยเ์ป้าหมาย รายการที่มขีนาดใกลเ้คยีงกนัหมายถงึรายการทีเ่สรจ็สมบูรณ์แล้วของบุคคลที่
ไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งกนัโดยมบีรเิวณพืน้ทีท่ีด่นิไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของอสงัหารมิทรพัยเ์ป้าหมาย ภายใน
ระยะเวลาหน่ึงปี หมายถงึหน่ึงปีก่อนวนัทีเ่กดิเหตุการณ์การทีจ่ะไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยเ์ป้าหมายหรอืสทิธใิน
การใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

(5)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรพัย์หรอืสทิธิในการใช้อสงัหาริมทรพัย์นัน้จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั และผลการ
ประเมนิทัง้ทีไ่ดท้าํตามขอ้ (1) ขอ้ (4) และขอ้ (6) ของวรรคย่อยน้ี ต่างตํ่ากว่าราคาของรายการ บรษิทัฯ จะตอ้งจดัสรร
ส่วนต่างระหว่างราคาของรายการอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใช้อสงัหารมิทรพัยน์ัน้กบัค่าใชจ้่ายทีค่าดการณ์ไว้
เป็นเงนิสาํรองพเิศษ และจะตอ้งไม่แบ่งหรอืใชเ้งนิสํารองน้ีสาํหรบัการออกหุ้นโดยโอนเงนิสาํรองเขา้เป็นทุนและการ
ออกหุน้ใหม่ หากผูล้งทุนซึง่มกีารลงทุนในบรษิัทฯ โดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีนัน้เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั นักลงทุนจะต้อง
จดัสรรเงนิสาํรองพเิศษในจาํนวนตามสดัสว่นการถอืหุน้ของตนในบรษิทัฯ 

  นอกจากน้ี หากบรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรเงนิสาํรองพเิศษตามขอ้กําหนดขา้งต้นน้ี บรษิัทฯ จะไม่สามารถใช้เงนิสํารองพเิศษ
ดงักล่าวจนกว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัรูก้ารขาดทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าตลาดทีต่ํ่าลงของทรพัยส์นิทีบ่รษิทัฯ ซือ้หรอืเช่าโดย
มสี่วนเกนิมูลค่า (premium) หรอือสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวได้ถูกจําหน่ายไป หรอืไดร้บัการชําระค่าตอบแทนที่เพยีงพอ 
หรอืสญัญาเช่าได้สิน้สุดลง หรอืเงื่อนไขเดมิไดถู้กนํากลบัมาใชใ้หม่ หรอืมพียานหลกัฐานอื่นยนืยนัได้ว่าไม่เป็นการไม่
เหมาะสมทีจ่ะกระทาํการดงักล่าว และจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานผูม้อีาํนาจในเรื่องดงักล่าวแลว้ 

(6)   เมื่อบรษิทัฯ ไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัและมเีหตุการณ์ใด ๆ  
ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะตอ้งทาํรายการตามกระบวนการประเมนิและดาํเนินการในวรรคย่อยที ่2 ของวรรคน้ี และขอ้ 
(1) ถงึ (3) ของวรรคย่อยน้ี ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการประเมนิความสมเหตุสมผลของค่าใชจ้า่ยของรายการนัน้จะไม่นํามาใช ้

ก. บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัย์นัน้จากการรบัมรดกหรอื
การใหโ้ดยเสน่หา 

ข. เมื่อระยะเวลาเกนิกว่าหา้ปีไดผ้่านพน้ไปนับแต่เวลาทีบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัลงนามในสญัญาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จนถงึวนัทาํสญัญาของรายการทีจ่ะเขา้ทาํครัง้น้ี  

ค. เป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยผ์่านทางการลงนามในสญัญาพฒันาร่วมกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอืผ่าน
การว่าจา้งใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นบนทีด่นิของบรษิทัฯ หรอืทีด่นิทีเ่ช่า 

ง. การไดม้าซึง่สทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยส์าํหรบัการใชใ้นธุรกจิโดยบรษิทัฯ จากบรษิทัย่อย หรอืระหว่าง
บรษิทัย่อยซึง่บรษิัทฯ ถอืหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทีอ่อกแลว้หรอื
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัย่อยดงักล่าว  

(7)   เมื่อบรษิทัฯ ไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และปรากฏหลกัฐาน
บ่งชีว้่าการไดม้าดงักล่าวไมไ่ดเ้ป็นตามวธิปีฏบิตัติามธรรมเนียมธุรกจิ บรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ (5) ของวรรคย่อยน้ี 

ข้อ 13. บรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัติามแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนหรอืสทิธใินการใช้
ทรพัยส์นินัน้หรอืบตัรสมาชกิ 

เมื่อบรษิัทฯ ได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่ไม่มีตัวตนหรือสทิธิในการใช้ทรพัย์สนินัน้หรอืบตัรสมาชิก และรายการ
ดงักล่าวมขีนาดถงึรอ้ยละ 20 ของทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ของบรษิทัฯ หรอื 300 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนัหรอืมากกว่า ยกเวน้เป็น
กรณีการทํารายการกบัหน่วยงานรฐับาลในประเทศ ก่อนทีจ่ะถงึวนัทีเ่กดิเหตุการณ์ บรษิทัฯ จะต้องแต่งตัง้นักบญัชเีพื่อแสดง
ความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาของรายการ และนกับญัชทีีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการ
สอบบญัชรีะหว่างประเทศ  รหสั 620 (International Standards of Auditing No. 620) 
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ขอ้ 13-1 การคํานวณมูลค่าและขนาดของรายการที่กล่าวถงึในขอ้ 10 ขอ้ 10-1 ขอ้ 11 ขอ้ 11-1 และขอ้ 13 จะต้องทําตาม
วรรคย่อยที่ 6 ของวรรค 1 ของขอ้ 16 ของคู่มอืการปฏบิตังิานฯ ฉบบัน้ี และ “ภายในปีทีผ่่านมา” นัน้ หมายถงึปีที่ผ่านมา
ก่อนวนัที่เกดิเหตุการณ์ของรายการปัจจุบนั สาํหรบัรายการทีไ่ดร้บัรายงานการประเมนิจากผูป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิหรอื
ความเหน็ของนกับญัชตีามคู่มอืการปฏบิตังิานฯ แลว้ไม่ตอ้งนบัรวมมลูค่าในขนาดรายการ 

ข้อ 14. บรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัิตามแนวทางการปฏิบตัิดงัต่อไปน้ีเกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสทิธเิรยีกร้องต่อสถาบนัการเงนิ 
บรษิัทฯ จะต้องไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสทิธเิรยีกรอ้งต่อสถาบนัการเงนิ หากบรษิทัฯ ประสงคจ์ะไดม้า
หรอืจําหน่ายไปซึง่สทิธเิรยีกรอ้งต่อสถาบนัการเงนิในอนาคต บรษิทัฯ จะต้องประกาศใชคู้่มอืการประเมนิและการปฏบิตังิานภาย
หลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ 

ข้อ 15. กระบวนการเกีย่วกบัการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ มดีงัน้ี 

1. กระบวนการการประเมนิและการดาํเนินการ 

(1) เมื่อบรษิัทฯ ประสงค์จะควบหรอืรวมกิจการ แยกกิจการ ซื้อกจิการ หรอืโอนหุ้น บรษิัทฯ อาจว่าจ้างให้นักบญัชี ที่
ปรกึษากฎหมาย และผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ร่วมกนัสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัติามกฎหมายและตารางกําหนดเวลา
ทีไ่ดเ้สนอมา บรษิัทฯ จะต้องจดัตัง้ทมีผูด้ําเนินโครงการในการทําใหร้ายการดําเนินไปตามขัน้ตอนตามกฎหมาย ก่อน
การประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ควรว่าจ้างนักบญัชี ที่ปรกึษา
กฎหมาย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์พื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของอตัราสว่นการแลกหุน้ ราคาซือ้ 
หรอืการจดัสรรเงนิสดหรอืทรพัยส์นิอื่นๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และจะตอ้งสง่รายการดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
เพื่อการหารอืและการอนุมตั ิในกรณีทีบ่รษิทัฯ ควบรวมกบับรษิทัย่อยซึง่บรษิทัฯ เป็นเจา้ของหุน้ทัง้หมด หรอืการควบ
รวมเกดิขึน้ระหว่างบรษิทัย่อยซึง่บรษิทัฯ เป็นเจา้ของหุน้ทัง้หมด จะไดร้บัการยกเวน้ในเรื่องรายงานการประเมนิของผู้
ประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าวขา้งตน้ 

(2) หากกฎหมายว่าดว้ยการไดม้าหรอืจําหน่ายไปของประเทศไทย กาํหนดใหเ้มื่อทําการควบหรอืรวมกจิการ แยกกจิการ 
หรอืซื้อกิจการ บริษัทฯ จะต้องจดัเตรยีมรายงานสาธารณะ (public report) ต่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ โดยระบุเน้ือหา
สาระสําคญัของสญัญาและเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ หรอืการซื้อกจิการ ก่อนการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะต้องแนบรายงานสาธารณะดงักล่าวและความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญตามขอ้ (1) ของวรรคย่อย
น้ีไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเป็นขอ้มลูอา้งองิในการตดัสนิใจว่าจะอนุมตักิารควบหรอืรวมกจิการ การ
แยกกจิการ หรอืการซือ้กจิการหรอืไม่ ในกรณีทีบ่รษิทัใดบรษิทัหน่ึงทีเ่ขา้ร่วมการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ 
หรอืการซือ้กจิการ ไม่สามารถทีจ่ะจดัประชุมหรอืไดร้บัมตเิน่ืองจากไม่ครบองคป์ระชุม ไดร้บัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เพยีงพอ 
หรอืมขีอ้หา้มขอ้จํากดัโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั หรอืขอ้เสนอไดร้บัการลงคะแนนเสยีงปฏเิสธ (veto) โดยทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ บรษิทัฯ จะตอ้งประกาศต่อสาธารณะโดยทนัทซีึง่คาํอธบิายของเหตุผลสาํหรบัความลม้เหลวดงักล่าว มาตรการการ
ตดิตามผลทีจ่ะดาํเนินการ และวนัทีเ่สนอใหจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป 

2. เรื่องอื่น ๆ ทีจ่ะตอ้งพจิารณา 

(1) วนัประชุมผูถ้อืหุน้หรอืวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ หรอืการซือ้กจิการ จะต้องจดัประชุมคณะกรรมการและผู้
ถอืหุน้ในวนัเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะมมีตใินเรื่องเกีย่วกบัการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ หรอืการซือ้กจิการ เวน้
แต่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีเงื่อนไขพิเศษซึ่งต้องรายงานและได้รบัการอนุมัติจาก
หน่วยงานผูม้อีาํนาจเป็นการล่วงหน้า  

บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมการโอนหุน้ จะตอ้งจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัในวนัเดยีวกนั เวน้แต่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักาํหนด
ไวเ้ป็นอย่างอื่น หรอืมเีงื่อนไขพเิศษซึง่ตอ้งรายงานและไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานผูม้อีาํนาจเป็นการล่วงหน้า 
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เมื่อเขา้ร่วมในการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุ้นของอกีบรษิทัหน่ึง บรษิทัฯ 
จะต้องจดัเตรยีมบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรฉบบัครบถ้วนสมบูรณ์ซึง่มขีอ้มลูดงัต่อไปน้ี และจะตอ้งจดัเกบ็บนัทกึน้ี
ไวเ้ป็นเวลาหา้ปีเพื่อการอา้งองิ 

ก. ขอ้มูลระบุตวัตนพื้นฐาน รวมไปถึงตําแหน่งอาชพี ชื่อและเลขประจําตวัประชาชน (หรอืเลขหนังสอืเดินทางใน
กรณีทีเ่ป็นชาวต่างชาต)ิ ของบุคคลากรทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้ง ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการวางแผนหรอืการ
ดาํเนินใดๆ ในการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ของอกีบรษิทัหน่ึง 

ข. วนัทีเ่กดิเหตุการณ์สาํคญั รวมไปถงึวนัทีล่งนามในหนังสอืแสดงเจตจํานงหรอืบนัทกึความเขา้ใจใดๆ การว่าจา้ง
ทีป่รกึษาทางการเงนิหรอืทีป่รกึษากฎหมาย การลงนามในสญัญา หรอืการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

ค. เอกสารและรายงานการประชุมทีส่าํคญั รวมไปถงึ การควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ 
หรอืแผนการโอนหุน้ หนังสอืแสดงเจตจํานงหรอืบนัทกึขอ้ความเขา้ใจใดๆ สญัญาทีส่าํคญั และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

เมื่อมกีารควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ของบรษิทัอื่นบรษิทัฯ จะรายงานต่อ 
DEI ทันที เพื่ อให้ DEI สามารถรายงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแลทางการเงิน (Financial Supervisory 
Commission) ของสาธารณรฐัประชาชนจีน (ไต้หวนั) (ตามรูปแบบที่กําหนดและผ่านทางระบบฐานข้อมูลทาง
อนิเทอรเ์น็ต) เพื่อบนัทกึขอ้มูลระบตุวัตนพืน้ฐานสาํหรบับุคลากรและวนัทีเ่กดิเหตุการณ์สาํคญั ภายใน 2 วนันับแต่
วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีต ิ 

เมื่อมีการควบหรอืรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นของอีกบริษัทหน่ึงซึ่งไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละไม่ไดท้ําการซือ้ขายแบบ Over the Counter บรษิทัฯ จะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงกบับรษิทั
ดงักล่าวเพื่อทีจ่ะจดัเตรยีมบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ซึง่ขอ้มูลระบุตวัตนพืน้ฐานของบุคลากร วนัที่
เกิดเหตุการณ์สําคญั และเอกสารและรายงานการประชุมที่สําคญัและจะต้องจดัเก็บบนัทึกน้ีไว้เป็นเวลาห้าปีเพื่อการ
อา้งองิและเพื่อทีจ่ะรายงานต่อ DEI เพื่อให ้DEI รายงานต่อคณะกรรมการกํากบัดูแลทางการเงนิ (Financial Supervisory 
Commission) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)  (ตามรูปแบบที่กําหนดและผ่านทางระบบฐานข้อมูลทาง
อนิเทอรเ์น็ต) เพื่อบนัทกึขอ้มลูทีร่ะบตุวัตนพืน้ฐานของบุคลากรและวนัทีเ่กดิเหตุการณ์สาํคญัดงักล่าว 

(2) ความรบัผดิชอบในหน้าทีร่กัษาความลบัเป็นการล่วงหน้า  

บุคคลากรทีเ่ขา้ร่วมหรอืทราบถงึแผนการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ แต่
ละรายจะตอ้งลงนามในหนงัสอืขอ้ตกลงเรื่องการรกัษาความลบั และจะตอ้งไม่เปิดเผยเน้ือหาของแผนการก่อนทีจ่ะมี
การประกาศต่อสาธารณะซึง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนการดงักล่าว และจะต้องไม่ซือ้ขายหุน้ใด ๆ หรอืตราสารทุน
ของบรษิทัใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ ภายใต้
ชื่อของตนเองหรอืภายใตช้ื่อของบุคคลอื่น 

(3) หลกัการสาํหรบัการกาํหนดและแกไ้ขอตัราสว่นการแลกหุน้หรอืราคาซือ้กจิการ  

เมื่อทาํการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ อตัราสว่นการแลกหุน้หรอืราคาซือ้
กจิการจะต้องไม่ไดร้บัการแกไ้ขโดยพลการ  และหากเป็นเหตุการณ์ทีอ่ตัราส่วนการแลกหุน้หรอืราคาซือ้กจิการจะ
สามารถถูกแก้ไขได้นัน้ จะต้องถูกกําหนดไว้ในสญัญาสําหรบัการควบหรอืรวมกิจการ การแยกกจิการ การซื้อ
กจิการ หรอืการโอนหุน้ เวน้ไวแ้ต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

ก. การเพิ่มทุนโดยเงนิสด การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การจ่ายหุ้นปันผล การออกหุ้นกู้บรษิัทพร้อมใบสําคญั
แสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธพิรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 
และตราสารทุนอื่น ๆ 

ข. การจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิสาํคญัใด ๆ ของบรษิทั หรอืการกระทําอื่น ๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรง
ต่อสถานะทางการเงนิหรอืธุรกจิของบรษิทั 
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ค. ภยัพบิตัหิรอืการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยคีรัง้ใหญ่หรอืเหตุการณ์อื่นใดซึง่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้หรอืราคาหุน้ 

ง. ผลการปรบัยอดจากการซื้อคืนหุ้นทุน (treasury stock) โดยบริษัทใด ๆ ที่เข้าร่วมในการควบหรือรวม
กจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ 

จ. การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของกจิการหรอืบรษิัทที่เขา้ร่วมในการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซื้อ
กจิการ หรอืการโอนหุน้ 

ฉ. ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ซึง่อนุญาตใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ซึง่ไดถู้กกําหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและ
ไดร้บัการเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 

(4) รายการทีจ่ะตอ้งปรากฏในสญัญา  

นอกจากรายการทีต่กอยู่ในขอ้บงัคบัตามมาตรา 317-1 ของกฎหมายบรษิทัแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไต้หวนั) 
และมาตรา 22 ของพระราชบญัญตักิารควบรวมกจิการแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไต้หวนั) สญัญาสาํหรบัการ
เขา้ร่วมในการควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ จะตอ้งมขีอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

ก. วธิกีารเยยีวยากรณีผดิสญัญา 

ข. หลกัในการจดัการหุน้ทุนที่ออกมาก่อนหน้าน้ีและหุ้นทุนซือ้คนื (treasury stock) ที่รบัซื้อคนืมาก่อนหน้าน้ี
โดยบรษิทัใด ๆ ซึง่จะชาํระบญัชลีงจากการควบบรษิทัหรอืจะถูกแยกออกมา 

ค. จํานวนของหุ้นทุนซื้อคืน (treasury stock) ซึ่งสามารถที่จะรบัซื้อคืนได้โดยบรษิัทที่เข้าร่วมตามกฎหมายที่ใช้
บงัคบัภายหลงัจากวนัทีใ่ชใ้นการคาํนวณอตัราสว่นการแลกหุน้ (record date) และหลกัการจดัการในเรื่องดงักล่าว 

ง. วธิกีารจดัการการเปลีย่นแปลงในจาํนวนของกจิการหรอืบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม 

จ. กาํหนดเวลาการดาํเนินการตามแผนโดยประมาณและวนัทีค่าดว่าจะแลว้เสรจ็ 

ฉ. กาํหนดวนัในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้นตามกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัในกรณีที่การดําเนินงานตามแผนไม่เป็นไป
ตามกาํหนดเวลาการดาํเนินการโดยประมาณและกระบวนการการจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) การเปลี่ยนแปลงในจํานวนบริษัทที่เข้าร่วมการควบหรือรวมบริษัท การแยกบรษิัท การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น 
ภายหลงัจากทีข่อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กประกาศต่อสาธารณะ หากบรษิทัใด ๆ ทีเ่ขา้ร่วมการควบหรอืรวมบรษิทั การแยก
บรษิัท การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุ้น มุ่งหมายที่จะดําเนินการควบหรอืรวมบรษิทั การแยกบรษิทั การซื้อกจิการ หรอื
การโอนหุน้กบับรษิทัอกีบรษิทัหน่ึง บรษิทัทีเ่ขา้ร่วมทัง้หมดจะต้องทําตามกระบวนการและการดําเนินการตามกฎหมาย
สาํหรบัการควบหรอืรวมบรษิทั การแยกบรษิทั การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ ทีไ่ดท้าํเสรจ็สมบรูณ์ไปแลว้อกีครัง้หน่ึง 

(6) เมื่อบรษิทัทีร่่วมทําการควบหรอืรวมบรษิทั การแยกบรษิทั การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้นัน้ ไม่ใช่บรษิทัมหาชนจํากดั 
บรษิัทฯ จะต้องลงนามในข้อตกลงกบับรษิัทดงักล่าว และต้องปฏิบตัิการควบหรอืรวมบรษิัท การแยกบริษัท การซื้อ
กจิการ หรอืการโอนหุ้นตามวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ หรอืวนัประชุมผู้ถือหุ้น ที่กําหนดไว้ในข้อ (1) ของวรรค
ย่อยน้ี และหน้าทีก่ารรกัษาความลบัในขอ้ (2) และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในจํานวนบรษิัททีเ่ขา้ร่วมการควบ
หรอืรวมบรษิทั การแยกบรษิทั การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ตามขอ้ (5) วรรคยอ่ยที ่2 ของขอ้ 15 น้ี 

หมวดท่ี 5 กระบวนการเปิดเผยขอ้มูลและการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ 

ข้อ 16. นอกเหนือจากหน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยการได้มาหรอืจําหน่ายไปของประเทศไทยและกฎหมายว่าดว้ยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของ
ประเทศไทย รายการทีจ่ะตอ้งถูกประกาศและรายงานต่อสาธารณะ และเงื่อนไขสาํหรบัการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ มดีงัน้ี 

1. การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธใินการใช้อสงัหารมิทรพัย์นัน้จากหรอืให้กบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
หรอืการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธใินการใช้อสงัหารมิทรพัย์นัน้จาก
หรอืใหก้บับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัซึง่มขีนาดของรายการถงึรอ้ยละ 20 ของทุนทีอ่อกและชําระแลว้ของ DEI หรอืถงึรอ้ยละ 
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10 ของสนิทรพัย์รวมของ DEI หรอืถึง 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั อย่างไรกต็าม วรรคน้ีจะไม่ใช้บงัคบักบัการซื้อขาย
พนัธบตัรรฐับาลในประเทศ หรอืการซือ้ขายพนัธบตัรภายใต้สญัญาขายคนืหรอืซือ้คนื หรอืการจองซือ้หรอืซือ้คนืกองทุน
ในตลาดเงนิภายในประเทศทีอ่อกโดยบรษิทัทรสัตเ์พื่อการลงทุนในหลกัทรพัย ์

2. การควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ 

3. เมื่อไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่อุปกรณ์ซึง่ใชส้าํหรบัการดาํเนินงาน หรอืสทิธใินการใชท้รพัยส์นินัน้ และคู่สญัญาของรายการ
ไม่ใช่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และมขีนาดของรายการตัง้แต่ 1,000 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป 

4. การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่อสงัหารมิทรพัยภ์ายใต้การจดัการก่อสรา้งโดยสรา้งบนทีด่นิของตนหรอืทีด่นิทีเ่ช่า การก่อสรา้ง
ร่วมกนัและการจดัสรรหน่วยทีอ่ยู่อาศยั การก่อสรา้งร่วมกนัและการจดัสรรอตัราสว่นการเป็นเจา้ของ หรอืการก่อสรา้งร่วมกนั
และการแยกกนัขาย และ คู่สญัญาของรายการไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั และมีขนาดของรายการที่จะไดร้บัการลงทุนโดย
บรษิทัฯ ตัง้แต่ 500 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป 

5. รายการทรพัย์สนิอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในห้าวรรคย่อยที่ผ่านมา การจําหน่ายไปซึ่งลูกหน้ีโดยสถาบัน
การเงนิ หรอืการลงทุนในจนีแผ่นดนิใหญ่ และมขีนาดของรายการดงักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 20 ของทุนทีอ่อกและชําระแล้ว
ของ DEI หรอืตัง้แต่ 300 ลา้นดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไป การรายงานต่อสาธารณะจะไมใ่ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)   การซือ้ขายพนัธบตัรรฐับาล 

(2)   การซื้อขายพันธบัตรภายใต้สัญญาขายคืนหรือซื้อคืน หรือการจองซื้อหรือซื้อคืนกองทุนในตลาดเงิน
ภายในประเทศทีอ่อกโดยบรษิทัทรสัตเ์พื่อการลงทุนในหลกัทรพัย ์

6. ขนาดของรายการจะต้องไดร้บัการคํานวณดงัน้ี และขอ้ความว่า “ภายในระยะเวลาหน่ึงปี” หมายถงึ ปีก่อนหน้าวนัทีเ่กดิ
เหตุการณ์ของรายการที่จะเขา้ทํา และรายการที่ไดป้ระกาศไปแลว้อย่างถูกต้องตามกฎระเบยีบที่ใชบ้งัคบัจะไม่ต้องนับ
รวมเพื่อการคาํนวณ 

(1)   ขนาดของแต่ละรายการ 

(2)   ขนาดรวมของรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนักบัคู่สญัญาเดยีวกนัภายในระยะเวลาหน่ึงปี 

(3)   ขนาดรวมของรายการไดม้าและจําหน่ายไปซึ่งอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธใินการใชอ้สงัหารมิทรพัยน์ัน้ในโครงการ
พฒันาเดยีวกนัภายในระยะเวลาหน่ึงปี (ขนาดของการไดม้าและขนาดของการจาํหน่ายไปจะตอ้งคาํนวณแยกกนั) 

(4)   ขนาดรวมของรายการได้มาและจําหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยเ์ดยีวกนัภายในระยะเวลาหน่ึงปี (ขนาดของการได้มา
และขนาดของการจาํหน่ายไปจะตอ้งคาํนวณแยกกนั) 

ข้อ 17. กาํหนดเวลาสาํหรบัการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ 

เมื่อไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หากการไดม้าหรอืจําหน่ายไปนัน้เป็นรายการทีต่้องประกาศหรอืรายงานต่อสาธารณะ 
และขนาดของรายการมขีนาดทีจ่ะตอ้งประกาศหรอืรายงานต่อสาธารณะ บรษิทัฯ จะต้องรายงานต่อ DEI เพื่อให ้DEI ทําการ
ประกาศและรายงานต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต์ที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัดูแลทางการเงนิสาธารณรฐัประชาชนจีน 
(ไต้หวนั) (Financial Supervisory Commission of the Republic of China (Taiwan)) ตามรูปแบบที่กําหนดในกฎเกณฑ์ว่า
ดว้ยการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปของไตห้วนั ภายในสองวนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

ข้อ 18. กระบวนการว่าดว้ยการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ มดีงัน้ี 

1. บริษัทฯ จะรายงานต่อ DEI เพื่อให้ DEI ประกาศและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการกํากบัดูแลทางการเงนิของสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไต้หวนั) (Financial Supervisory Commission of the 
Republic of China (Taiwan)) ตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 17 

2. หากรายการที่ DEI จําเป็นจะต้องประกาศต่อสาธารณะตามกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งนัน้ มขีอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืมกีารตก
หล่น และสิง่ดงักล่าวจําเป็นจะต้องไดร้บัการแกไ้ขใหถู้กต้อง DEI จะตอ้งทําการประกาศหรอืรายงานต่อสาธารณะซึง่สิง่
ดงักล่าวใหค้รบถว้นสมบรูณ์อกีครัง้หน่ึงภายในสองวนันบัจากวนัทีท่ราบถงึการเกดิขึน้ของเหตุการณ์ดงักล่าว 
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3. เมื่อมกีารไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หากไม่ไดม้กีารกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั บรษิทัฯ จะตอ้ง
เกบ็รกัษาสญัญา รายงานการประชุมและการลงมต ิสมุดบนัทกึ รายงานการประเมนิ และความเหน็ของนกับญัช ีทีป่รกึษา
กฎหมาย หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี 

4. ภายหลงั DEI ได้ประกาศต่อสาธารณชนหรือรายงานรายการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เหตุการณ์ใด ๆ 
ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น บริษัทฯ จะต้องรายงานต่อ DEI เพื่อให้ DEI รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการกาํกบัดแูลทางการเงนิของสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไตห้วนั) (Financial Supervisory Commission of the 
Republic of China (Taiwan)) ภายในสองวนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)   การแกไ้ขเพิม่เตมิ การเลกิสญัญา หรอืการปลดเปลือ้งภาระผูกพนัตามสญัญา ซึง่ไดล้งนามไปแลว้สาํหรบัการทํา
รายการ 

(2)   การควบหรอืรวมกจิการ การแยกกจิการ การซือ้กจิการ หรอืการโอนหุน้ซึง่ไม่เสรจ็สมบูรณ์ตามวนัทีก่าํหนดไวว้่า
รายการจะเสรจ็สมบรูณ์ในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3)   การเปลีย่นแปลงขอ้มลูซึง่ไดป้ระกาศและรายงานต่อสาธารณะ 

 
หมวดท่ี 6 ข้อกาํหนดเพ่ิมเติม 

ข้อ 19. บทกาํหนดการลงโทษ มดีงัน้ี 

ในกรณีที่เจา้หน้าที่ของบรษิัทฯ ผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิฯ คนใดฝ่าฝืนคู่มอืการ
ปฏบิตังิานฯ และการฝ่าฝืนนัน้ไดถู้กตรวจสอบว่าเป็นจรงิ บุคคลผูท้ีฝ่่าฝืนคู่มอืการปฏบิตังิานฯ จะไดร้บัการลงโทษตามความ
รา้ยแรงของการฝ่าฝืน  ดงัทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงาน 

ข้อ 20. กรณีใด ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิานฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั 


	(ฉบับ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)
	หมวดที่ 1 บททั่วไป
	ข้อ 1. หลักการพื้นฐานทางกฎหมาย
	ข้อ 2. การประกาศใช้และการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการปฏิบัติงานฯ
	ข้อ 3. บทนิยาม
	1.   ทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไปจากการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไปผ่านการควบกิจการ การแยกกิจการ หรือการซื้อกิจการซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไทย หรือการออกหุ้นใหม่ ...
	2.   บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทย่อย เป็นไปตามคำนิยามในกฎระเบียบว่าด้วยการจัดเตรียมรายงานทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
	3.   ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง ผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์
	4.   วันที่เกิดเหตุการณ์ หมายถึง วันที่เซ็นสัญญา วันที่ชำระเงิน วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ วันที่มีการโอนทางทะเบียน วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ หรือวันอื่นใดที่มีการยืนยันคู่ฉบับหรือจำนวนเงินของรายการ ขึ้นอยู่กับว่าวันใดมาถึงก่อน อย่างไรก็ตาม ในกร...
	5.   การลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ หมายถึงการลงทุนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน ของกระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) (Investment Commission of the Ministry of Economic Affairs of the Republic of China (Taiwan)) ...
	6.   ตามที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานฯ “ภายในหนึ่งปี” หมายถึง ปีก่อนหน้าวันที่เกิดเหตุการณ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม จะไม่นับรวมรายการที่ได้มีการประกาศตามตามคู่มือการปฏิบัติงานฯ อย่างถูกต้องแล้ว
	7.   ตามที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานฯ “งบการเงินฉบับล่าสุด” หมายถึง งบการเงินที่จัดทำและตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
	8.   ตามที่ปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานฯ “สินทรัพย์รวม” คำนวณจากสินทรัพย์รวมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับล่าสุดที่จัดทำและตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน


	หมวดที่ 2 ขอบเขตของทรัพย์สินและข้อจำกัดการลงทุน
	ข้อ 4. ขอบเขตของทรัพย์สินที่ใช้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
	1.   หลักทรัพย์ รวมถึง การลงทุนระยะยาวและระยะสั้น เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัท หุ้นกู้ทางการเงิน หลักทรัพย์ที่แสดงถึงส่วนได้เสียในกองทุน ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (deposit receipts) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อ (ขาย) หลักทรัพย์ ...
	2.   อสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) และอุปกรณ์
	3.   บัตรสมาชิก
	4.   สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมไปถึง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิแฟรนไชส์ ฯลฯ
	5.   สิทธิในการใช้สินทรัพย์
	6.   สิทธิเรียกร้องต่อสถาบันการเงิน (รวมไปถึงลูกหนี้การค้า เงินกู้ยืม และ การรับซื้อลดตั๋วแลกเงิน และลูกหนี้ที่พ้นกำหนดชำระ)
	7.   ทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไปจากการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
	8.   ทรัพย์สินสำคัญอื่น ๆ

	ข้อ 5. มูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้น หรือหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อยของบริษัทฯ”) ที่ไม่ได้ใช้สำหรับการดำเนินงาน และวงเงินของการได้มาซึ่งหลักทรัพย์หนึ่งๆ มีดังนี้
	1.   มูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้สำหรับการดำเนินงานที่บริษัทฯได้มา จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DEI ตามที่ปรากฏในงบการเงินฉบับล่าสุดของ DEI มูลค่ารวมของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่...
	2.   มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มา จะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DEI ตามที่ปรากฏในงบการเงินฉบับล่าสุดของ DEI มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มา จะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DEI ตามที่ปรากฏใน...
	3.   มูลค่าของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งที่บริษัทฯ ได้มา จะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DEI ตามที่ปรากฏในงบการเงินฉบับล่าสุดของ DEI มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มา จะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของส่วนของ...


	หมวดที่ 3 ขั้นตอนการประเมินและการปฏิบัติงาน
	ข้อ 6. เมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการต้องดำเนินการประเมินข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการตามกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ก่อน จากนั้นจึงส่งไปเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามตารางอำนาจอนุมัติซึ่งได้ร...
	1.   สำหรับหลักทรัพย์ : ฝ่ายการลงทุนและฝ่ายการเงิน
	2.   สำหรับอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ : ฝ่ายซึ่งใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นและฝ่ายการเงิน
	3.   สำหรับบัตรสมาชิก : ฝ่ายการเงิน
	4.   สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน : แต่ละหน่วยธุรกิจและฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา และฝ่ายที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง
	5.   สำหรับสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน : ฝ่ายที่ใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นและฝ่ายการเงิน
	6.   สำหรับสิทธิเรียกร้องต่อสถาบันการเงิน : ฝ่ายการเงิน
	7.   ทรัพย์สินที่ได้มาหรือจำหน่ายไปจากการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ : ฝ่ายการลงทุน
	8.   ทรัพย์สินสำคัญอื่นๆ : ฝ่ายที่ใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น

	ข้อ 7. ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งจัดทำรายงานการประเมิน ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย และความเห็นของผู้จัดจำหน่ายห...
	1.   ต้องไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดและเสร็จเด็ดขาดให้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่าสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของไทย หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ หรือจากการฉ้อ...
	2.   จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพฤตินัยกับคู่สัญญาไม่ว่าจะฝ่ายใดในการทำรายการ
	3.   ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับรายงานการประเมินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองรายขึ้นไป ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเหล่านั้นต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยพฤตินัยระหว่าง...

	ข้อ 8. เมื่อบริษัทฯ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินผ่านทางกระบวนการขายทอดตลาดของศาล ชุดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยศาลนั้นอาจใช้แทนรายงานการประเมินหรือความเห็นของนักบัญชีได้
	ข้อ 9. หากการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปของประเทศไทย จะไม่นำวรรคหนึ่งแห่งข้อ 6 ของคู่มือการปฏิบัติงานฯ มาใ...

	หมวดที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและวิธีการปฏิบัติ
	ข้อ 10. เมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์  ก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ จะต้องได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานฉบับล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มาเพื่ออ้างอิงสำหรับการประเมินราคาของรายการ หากรายการมีมูลค่าถึงร้อยละ 20 ของทุนที่อ...
	ข้อ 11. บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ และสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
	1. ในกรณีเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ ราคาที่ถูกจำกัด ราคาที่เฉพาะเจาะจง หรือราคาที่กำหนดไว้ควรที่จะถูกนำมาใช้เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคาของรายการ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการเสนอเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า และจะต้องปฏิบ...
	2. เมื่อรายการมีขนาดตั้งแต่ 1 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันขึ้นไป บริษัทฯ ต้องขอรายงานการประเมินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย
	3. เว้นแต่จากผลการประเมินปรากฎว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะได้มามีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของรายการ หรือจากผลการประเมินปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าของรายการ บริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งนักบัญชีเพื่อทำการประเมินตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติในม...
	(1) เมื่อความแตกต่างระหว่างผลการประเมินและมูลค่าของรายการเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าของรายการ
	(2) เมื่อความแตกต่างระหว่างผลการประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่สองรายขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าของรายการ

	4. ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ออกรายงานการประเมินจนกระทั่งถึงวันที่สัญญาซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเกินกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลมูลค่าที่ดินในปัจจุบันซึ่งประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและระยะเวลาผ่านพ้นไปไม่เก...
	5. ข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินประกอบด้วย
	(1) เรื่องที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
	(2) เรื่องเกี่ยวกับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
	ก. ชื่อของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวนทุนที่ออกและชำระแล้ว โครงสร้างองค์กร และองค์ประกอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
	ข. ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา และประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (พร้อมทั้งหลักฐาน) จำนวนปีที่ได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและระยะเวลาที่ได้รับการจ้างงาน และจำนวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
	ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ใช้บริการ
	ง. คำยืนยันว่าไม่มีการให้ข้อมูลเท็จหรือให้ข้อมูลซึ่งต้องปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินไม่ครบถ้วน
	จ. วันที่ของรายงานการประเมิน

	(3) ข้อมูลพื้นฐานของทรัพย์สินที่ทำการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ ลักษณะ สถานที่ตั้ง และบริเวณพื้นที่ของทรัพย์สินที่ประเมิน เป็นอย่างน้อย
	(4) ตัวอย่างของรายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับทรัพย์สินที่ทำการประเมิน
	(5) เมื่อการประเมินนั้นเป็นประเภทราคาที่เฉพาะเจาะจงหรือราคาที่กำหนดไว้แล้ว ให้ระบุเงื่อนไขของราคาที่เฉพาะเจาะจงหรือราคาที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ นอกจากนี้ ให้แสดงเหตุผลสำหรับความแตกต่างระหว่างราค...
	(6) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าด้วยการพัฒนาร่วมกัน ควรจะนำเสนอข้อมูลอัตราส่วนแบ่งร้อยละที่สมเหตุสมผลระหว่างคู่สัญญา
	(7) ราคาประเมินของมูลค่าที่ดินและภาษีส่วนเพิ่ม
	(8) ในกรณีที่มูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่ได้รับการประเมินในวันที่ประเมินเดียวกันของผู้ประเมินหลายคนมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป  เจ้าของที่ดิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจร้องขอต่อสมาคมผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ณ ท...
	(9) เอกสารแนบของรายงานการประเมินต้องประกอบด้วยรายละเอียดการประเมินของทรัพย์สินที่ได้รับการประเมิน ข้อมูลกรรมสิทธิ์ทางทะเบียน สำเนาแผนที่โฉนด รายละเอียดผังเมือง แผนที่สถานที่ตั้งของทรัพย์สินที่ได้รับการประเมิน ใบรับรองการจัดประเภทที่ดิน และรูปภาพแสดงถึ...


	ข้อ 12. กระบวนการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
	1. เมื่อบริษัทฯ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินจากหรือแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13 และปฏิบัติตามกระบวนการลงมติที่จำเป็น และการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อกำหนดของรายการ รวมถึงเรื่อง...
	2. กระบวนการประเมินและดำเนินการ
	(1)   วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และผลประโยชน์โดยประมาณของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
	(2)   เหตุผลในการเลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญาของรายการ
	(3)   ในการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขเบื้องต้นของรายการตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ถึง (4) และข้อ (6) ของวรรคย่อยที่ 3 ของข้อ 12
	(4)   วันที่และราคาที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นในคราวแรก คู่สัญญาในรายการนั้น และความสัมพันธ์ของคู่สัญญาในรายการนั้นกับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
	(5)   ประมาณการกระแสเงินสดรายเดือนสำหรับปีนั้น ซึ่งเริ่มต้นจากเดือนที่คาดว่าจะทำสัญญา และการประเมินความจำเป็นของรายการ และความสมเหตุสมผลของการใช้เงินทุน
	(6)   รายงานการประเมินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือความเห็นของนักบัญชีซึ่งได้มาตามข้อนี้
	(7)   ข้อจำกัดสิทธิและข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ

	3. การประเมินความสมเหตุสมผลของราคาของรายการ
	(1) บริษัทฯ จะต้องใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการประเมินความสมเหตุสมผลของราคาของรายการ เมื่อได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
	ก. ราคาของรายการบวกกับดอกเบี้ยที่จำเป็นจากการระดมทุน และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้ซื้อตามกฎหมายที่ใช้บังคับ “ดอกเบี้ยที่จำเป็นจากการระดมทุน” หมายถึงและคำนวณจากการใช้อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยน้ำหนักในเงินทุนที่บริษัทฯ กู้ยืมในปีที่บริษัทฯ วางแผนจะซื้อ...
	ข. มูลค่าประเมินรวมจากสถาบันการเงิน หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเคยทำการจำนองโดยใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยจำนวนสะสมของเงินที่ให้ยืมจากสถาบันการเงินเท่ากับร้อยละ 70 ของมูลค่าประเมินทรัพย์สินของสถาบันการเงินหรือมากกว่า และเงินกู้จะต้องถูกเบิก...

	(2)   เมื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนที่ดินนั้นรวมกันเป็นทรัพย์สินชิ้นเดียวกันซึ่งถูกซื้อหรือให้เช่าในหนึ่งรายการ ต้นทุนของรายการสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจประเมินแยกกันโดยให้เป็นไปตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้า
	(3)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือได้สิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องประเมินต้นทุนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินตามข้อ (1) หรือ (2) ของวรรคย่อยนี้ และจะต้องดำเนินการให้นักบัญชีตรวจทานผลการประเ...
	(4)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผลการประเมินทั้งที่ได้ทำตามข้อ (1) หรือ (2) ของวรรคย่อยนี้ ต่างต่ำกว่าราคาของรายการ การจัดการรายการจะต้องเป็นไปตามข้อ (5) และ (7) ของวรรคย่อยนี้ ...
	ก. เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเคยได้มาซึ่งที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือที่ดินที่ปล่อยเช่าสำหรับการพัฒนา บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอาจนำส่งหลักฐานว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
	i ที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาได้รับการประเมินตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ (1) ข้อ (3) และข้อ (6) ของวรรคย่อยนี้ และสิ่งปลูกสร้างได้รับการประเมินตามค่าก่อสร้างของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้างโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยราคามา...
	ii รายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือการเช่าของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับชั้นอื่น ๆ ของทรัพย์สินเป้าหมายเดียวกัน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีขนาดของทรัพย์สินและข้อกำหนดของรายการใกล้เคียงกับ...

	ข. เมื่อบริษัทฯ ได้แสดงหลักฐานว่าเงื่อนไขในการที่จะได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์ผ่านการเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีความคล้ายคลึงกับข้อกำหนดของรายการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีขนาดใกล้เค...

	รายการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในวรรคก่อนหน้า ตามหลักแล้วหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในช่วงตึกเดียวกันหรือข้างเคียงกันกับอสังหาริมทรัพย์เป้าหมายและอยู่ภายในรัศมีห้าร้อยเมตร หรือมูลค่าปัจจุบันที่เปิดเ...
	(5)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และผลการประเมินทั้งที่ได้ทำตามข้อ (1) ข้อ (4) และข้อ (6) ของวรรคย่อยนี้ ต่างต่ำกว่าราคาของรายการ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรส่วนต่างระหว่างราคาของรายการอส...
	นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองพิเศษตามข้อกำหนดข้างต้นนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถใช้เงินสำรองพิเศษดังกล่าวจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับรู้การขาดทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าตลาดที่ต่ำลงของทรัพย์สินที่บริษัทฯ ซื้อหรือเช่าโดยมีส่วนเกินมูลค่า (premium) หรืออสัง...
	(6)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ จะต้องทำรายการตามกระบวนการประเมินและดำเนินการในวรรคย่อยที่ 2 ของวรรคนี้ และข้อ (1) ถึง (3) ของวรรคย่อ...
	ก. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากการรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หา
	ข. เมื่อระยะเวลาเกินกว่าห้าปีได้ผ่านพ้นไปนับแต่เวลาที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลงนามในสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจนถึงวันทำสัญญาของรายการที่จะเข้าทำครั้งนี้
	ค. เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางการลงนามในสัญญาพัฒนาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผ่านการว่าจ้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันสร้างอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นบนที่ดินของบริษัทฯ หรือที่ดินที่เช่า
	ง. การได้มาซึ่งสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์สำหรับการใช้ในธุรกิจโดยบริษัทฯ จากบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกแล้วหรือของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว

	(7)   เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และปรากฏหลักฐานบ่งชี้ว่าการได้มาดังกล่าวไม่ได้เป็นตามวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมธุรกิจ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อ (5) ของวรรคย่อยนี้


	ข้อ 13. บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนหรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้นหรือบัตรสมาชิก
	ข้อ 14. บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิเรียกร้องต่อสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิเรียกร้องต่อสถาบันการเงิน หากบริษัทฯ ประสงค์จะได้มาหรือจำหน่า...
	ข้อ 15. กระบวนการเกี่ยวกับการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น มีดังนี้
	1. กระบวนการการประเมินและการดำเนินการ
	(1) เมื่อบริษัทฯ ประสงค์จะควบหรือรวมกิจการ แยกกิจการ ซื้อกิจการ หรือโอนหุ้น บริษัทฯ อาจว่าจ้างให้นักบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร่วมกันสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและตารางกำหนดเวลาที่ได้เสนอมา บริษัทฯ จะต้องจัดตั้งทีมผู้ดำเนิน...
	(2) หากกฎหมายว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปของประเทศไทย กำหนดให้เมื่อทำการควบหรือรวมกิจการ แยกกิจการ หรือซื้อกิจการ บริษัทฯ จะต้องจัดเตรียมรายงานสาธารณะ (public report) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยระบุเนื้อหาสาระสำคัญของสัญญาและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค...

	2. เรื่องอื่น ๆ ที่จะต้องพิจารณา
	(1) วันประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
	ก. ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน รวมไปถึงตำแหน่งอาชีพ ชื่อและเลขประจำตัวประชาชน (หรือเลขหนังสือเดินทางในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนหรือการดำเนินใดๆ ในการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อก...
	ข. วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ รวมไปถึงวันที่ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงหรือบันทึกความเข้าใจใดๆ การว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษากฎหมาย การลงนามในสัญญา หรือการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
	ค. เอกสารและรายงานการประชุมที่สำคัญ รวมไปถึง การควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือแผนการโอนหุ้น หนังสือแสดงเจตจำนงหรือบันทึกข้อความเข้าใจใดๆ สัญญาที่สำคัญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	(2) ความรับผิดชอบในหน้าที่รักษาความลับเป็นการล่วงหน้า
	บุคคลากรที่เข้าร่วมหรือทราบถึงแผนการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น แต่ละรายจะต้องลงนามในหนังสือข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับ และจะต้องไม่เปิดเผยเนื้อหาของแผนการก่อนที่จะมีการประกาศต่อสาธารณะซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการดั...
	(3) หลักการสำหรับการกำหนดและแก้ไขอัตราส่วนการแลกหุ้นหรือราคาซื้อกิจการ
	ก. การเพิ่มทุนโดยเงินสด การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การจ่ายหุ้นปันผล การออกหุ้นกู้บริษัทพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ และตราสารทุนอื่น ๆ
	ข. การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญใด ๆ ของบริษัท หรือการกระทำอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะทางการเงินหรือธุรกิจของบริษัท
	ค. ภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือราคาหุ้น
	ง. ผลการปรับยอดจากการซื้อคืนหุ้นทุน (treasury stock) โดยบริษัทใด ๆ ที่เข้าร่วมในการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น
	จ. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกิจการหรือบริษัทที่เข้าร่วมในการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น
	ฉ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งอนุญาตให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องและได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

	(4) รายการที่จะต้องปรากฏในสัญญา
	นอกจากรายการที่ตกอยู่ในข้อบังคับตามมาตรา 317-1 ของกฎหมายบริษัทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) และมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการควบรวมกิจการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) สัญญาสำหรับการเข้าร่วมในการควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการ...
	ก. วิธีการเยียวยากรณีผิดสัญญา
	ข. หลักในการจัดการหุ้นทุนที่ออกมาก่อนหน้านี้และหุ้นทุนซื้อคืน (treasury stock) ที่รับซื้อคืนมาก่อนหน้านี้โดยบริษัทใด ๆ ซึ่งจะชำระบัญชีลงจากการควบบริษัทหรือจะถูกแยกออกมา
	ค. จำนวนของหุ้นทุนซื้อคืน (treasury stock) ซึ่งสามารถที่จะรับซื้อคืนได้โดยบริษัทที่เข้าร่วมตามกฎหมายที่ใช้บังคับภายหลังจากวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการแลกหุ้น (record date) และหลักการจัดการในเรื่องดังกล่าว
	ง. วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของกิจการหรือบริษัทที่เข้าร่วม
	จ. กำหนดเวลาการดำเนินการตามแผนโดยประมาณและวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
	ฉ. กำหนดวันในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีที่การดำเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาการดำเนินการโดยประมาณและกระบวนการการจัดการที่เกี่ยวข้อง

	(5) การเปลี่ยนแปลงในจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการควบหรือรวมบริษัท การแยกบริษัท การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น ภายหลังจากที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกประกาศต่อสาธารณะ หากบริษัทใด ๆ ที่เข้าร่วมการควบหรือรวมบริษัท การแยกบริษัท การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น มุ่งห...
	(6) เมื่อบริษัทที่ร่วมทำการควบหรือรวมบริษัท การแยกบริษัท การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นนั้น ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะต้องลงนามในข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว และต้องปฏิบัติการควบหรือรวมบริษัท การแยกบริษัท การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นตามวันประชุมคณะกร...



	หมวดที่ 5 กระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ
	ข้อ 16. นอกเหนือจากหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปของประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกันของประเทศไทย รายการที่จะต้องถูกประกาศและรายงานต่อสาธารณะ และเงื่อนไขสำหรับการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ มีดังนี้
	1. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากหรือให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นจากหรือให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกั...
	2. การควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้น
	3. เมื่อได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งอุปกรณ์ซึ่งใช้สำหรับการดำเนินงาน หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินนั้น และคู่สัญญาของรายการไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีขนาดของรายการตั้งแต่ 1,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันขึ้นไป
	4. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการก่อสร้างโดยสร้างบนที่ดินของตนหรือที่ดินที่เช่า การก่อสร้างร่วมกันและการจัดสรรหน่วยที่อยู่อาศัย การก่อสร้างร่วมกันและการจัดสรรอัตราส่วนการเป็นเจ้าของ หรือการก่อสร้างร่วมกันและการแยกกันขาย และ คู...
	5. รายการทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในห้าวรรคย่อยที่ผ่านมา การจำหน่ายไปซึ่งลูกหนี้โดยสถาบันการเงิน หรือการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ และมีขนาดของรายการดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ DEI หรือตั้งแต่ 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน...
	(1)   การซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล
	(2)   การซื้อขายพันธบัตรภายใต้สัญญาขายคืนหรือซื้อคืน หรือการจองซื้อหรือซื้อคืนกองทุนในตลาดเงินภายในประเทศที่ออกโดยบริษัททรัสต์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

	6. ขนาดของรายการจะต้องได้รับการคำนวณดังนี้ และข้อความว่า “ภายในระยะเวลาหนึ่งปี” หมายถึง ปีก่อนหน้าวันที่เกิดเหตุการณ์ของรายการที่จะเข้าทำ และรายการที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะไม่ต้องนับรวมเพื่อการคำนวณ
	(1)   ขนาดของแต่ละรายการ
	(2)   ขนาดรวมของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับคู่สัญญาเดียวกันภายในระยะเวลาหนึ่งปี
	(3)   ขนาดรวมของรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นในโครงการพัฒนาเดียวกันภายในระยะเวลาหนึ่งปี (ขนาดของการได้มาและขนาดของการจำหน่ายไปจะต้องคำนวณแยกกัน)
	(4)   ขนาดรวมของรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์เดียวกันภายในระยะเวลาหนึ่งปี (ขนาดของการได้มาและขนาดของการจำหน่ายไปจะต้องคำนวณแยกกัน)


	ข้อ 17. กำหนดเวลาสำหรับการประกาศและการรายงานต่อสาธารณะ
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	1. บริษัทฯ จะรายงานต่อ DEI เพื่อให้ DEI ประกาศและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) (Financial Supervisory Commission of the Republic of China (Taiwan)) ตามที่กำหนดไว้ใ...
	2. หากรายการที่ DEI จำเป็นจะต้องประกาศต่อสาธารณะตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีการตกหล่น และสิ่งดังกล่าวจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง DEI จะต้องทำการประกาศหรือรายงานต่อสาธารณะซึ่งสิ่งดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง...
	3. เมื่อมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาสัญญา รายงานการประชุมและการลงมติ สมุดบันทึก รายงานการประเมิน และความเห็นของนักบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์...
	4. ภายหลัง DEI ได้ประกาศต่อสาธารณชนหรือรายงานรายการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ จะต้องรายงานต่อ DEI เพื่อให้ DEI รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินของสาธารณรัฐประ...
	(1)   การแก้ไขเพิ่มเติม การเลิกสัญญา หรือการปลดเปลื้องภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งได้ลงนามไปแล้วสำหรับการทำรายการ
	(2)   การควบหรือรวมกิจการ การแยกกิจการ การซื้อกิจการ หรือการโอนหุ้นซึ่งไม่เสร็จสมบูรณ์ตามวันที่กำหนดไว้ว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
	(3)   การเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งได้ประกาศและรายงานต่อสาธารณะ
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