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

คู่มือการปฏิบติังานสาํหรบัการให้กู้ยืมเงินทุน 

(ฉบบั ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563) 

ข้อ 1 :  

บรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัิตามคู่มือการปฏบิตัิงานฉบบัน้ี (“คู่มือการปฏบิตัิงาน”) เมื่อให้กู้ยมืเงนิทุนแก่บุคคลอื่น เรื่องใดที่ไม่
ปรากฏในคู่มอืการปฏบิตังิานฉบบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้อ 2 : ผูร้บัเงิน เหตผุล และความจาํเป็นในการให้กู้ยืมทุน 

1. การใหกู้ย้มืเงนิทุนแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิดว้ยนัน้ ใหจ้ํากดัอยู่เพยีงความต้องการ
เงนิทุนในการดาํเนินงานของคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

2. บรษิทัฯ จะไม่ใหส้นิเชื่อระยะสัน้แก่บรษิทัหรอืกจิการอื่น เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสทิธอิอกเสยีงมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้รบัเงนิถูกถือโดยบรษิัทแม่ในลําดบัสูงสุด 
(Ultimate Parent Company) ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มและผูร้บัเงนิมคีวามจําเป็นจะต้องไดร้บัสนิเชื่อระยะ
สัน้เน่ืองจากความตอ้งการทางดา้นการเงนิและการดาํเนินงาน 

(2) เมื่อคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกนัมคีวามจําเป็นจะต้องไดร้บัการใหกู้ย้มืเงนิระยะสัน้ เน่ืองจากความต้องการในการ
ซือ้วตัถุดบิและการดาํเนินงาน 

ข้อ 3 : จาํนวนเงินทุนรวมท่ีจะให้กู้ยืมและวงเงินสาํหรบัการรบัเงินในแต่ละราย 

1. เมื่อบรษิัทฯ ให้กูย้มืเงนิทุนแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นที่บรษิัทฯ มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิดว้ยนัน้ จํานวนเงนิที่จะให้กูย้มืแก่
ผูร้บัเงนิรายใดรายหน่ึงจะต้องไม่เกนิจํานวนมูลค่ารวมของรายการระหว่างผูร้บัเงนิกบับรษิัทฯ ในปีล่าสุด และจะต้องไม่เกนิ
รอ้ยละ 40 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัฯ และจํานวนรวมของการเงนิให้
กูย้มืทัง้หมดจะตอ้งไม่เกนิ รอ้ยละ 40 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัฯ  

เมื่อบรษิัทฯ ให้สนิเชื่อระยะสัน้แก่บรษิัทหรอืกจิการอื่น จํานวนเงนิที่จะให้สนิเชื่อระยะสัน้แก่ผู้รบัเงนิรายใดรายหน่ึง
จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสุดของบรษิัทฯ  และ
จาํนวนรวมของการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ทัง้หมดจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏ
ในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัฯ   

จาํนวนเงนิรวมทีใ่หกู้ย้มืทัง้หมดแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิดว้ยนัน้ และจาํนวนรวมของ
การใหส้นิเชื่อระยะสัน้ทัง้หมดแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามที่
ปรากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัฯ   

2. เมื่อบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (“บรษิทัย่อย”) ใหกู้ย้มืเงนิทุนแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัย่อยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
ดว้ยนัน้ จํานวนเงนิทีจ่ะใหกู้ย้มืแก่ผูร้บัเงนิรายใดรายหน่ึงจะต้องไม่เกนิจํานวนมูลค่ารวมของรายการระหว่างผูร้บัเงนิ
กบับรษิทัย่อยในปีล่าสุด และจํานวนรวมของการเงนิใหกู้ย้มืทัง้หมดจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของมูลค่าสุทธขิองบรษิทั
ย่อย ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัย่อย 

เมื่อบรษิทัย่อยใหส้นิเชื่อระยะสัน้แก่บรษิทัหรอืกจิการอื่น จํานวนเงนิที่จะใหส้นิเชื่อระยะสัน้แก่ผูร้บัเงนิรายใดรานหน่ึง
จะต้องไม่เกนิร้อยละ 40 ของมูลค่าสุทธขิองบรษิัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสุดของบรษิัทย่อย  และ
จาํนวนรวมของการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ทัง้หมดจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของมลูค่าสทุธขิองบรษิทัย่อย ตามทีป่รากฏในงบ
การเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัย่อย 
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จาํนวนเงนิรวมทีใ่หกู้ย้มืทัง้หมดแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นทีบ่รษิทัย่อยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิดว้ยนัน้ และจํานวนรวม
ของการใหส้นิเชื่อระยะสัน้ทัง้หมดแก่บรษิทัหรอืกจิการอื่นจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของมูลค่าสทุธขิองบรษิทัย่อยตามที่
ปรากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัย่อย 

3. เมื่อใดก็ตามที่บรษิัทฯ เป็นบรษิัทย่อยที่ถูกถือหุ้นทัง้หมดโดยบรษิัทแม่เดยีวกนั การที่บรษิัทฯ จะให้กู้ยมืเงนิทุนแก่
บรษิทัย่อยอื่นใดในต่างประเทศซึง่ถูกถอืหุน้ทัง้หมดโดยบรษิทัแม่เดยีวกนัอาจไดร้บัยกเวน้จากขอ้จาํกดัซึง่ระบุไวใ้นสอง
วรรคก่อนหน้า หาก (1) จํานวนเงินที่ให้กู้ยืมแก่ผู้รบัเงนิรายใดรายหน่ึงจะต้องไม่เกินส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 
ตามที่ปรากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสุดของบรษิทัฯ และ (2) จาํนวนรวมของจํานวนทีใ่หกู้ย้มืทัง้หมดจะต้องไม่เกนิส่วน
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิฉบบัล่าสดุของบรษิทัฯ 

ข้อ 4 : ระยะเวลาของการให้กู้ยืมทุนและการคาํนวณดอกเบี้ย 

1. ระยะเวลาของการทีบ่รษิทัฯ จะใหส้นิเชือ่หรอืการใหกู้ย้มืเงนิทุนในแต่ละรายการจะตอ้งไม่เกนิ 1 ปี ในกรณีทีบ่รษิทัฯ และ
ผูร้บัเงนิกูย้มืเป็นบรษิทัย่อยทีถู่กถอืหุน้ทัง้หมดโดยบรษิทัแม่เดยีวกนั ระยะเวลาของการใหกู้ย้มืเงนิทุนอาจมากกว่า 1 ปี 
แต่จะตอ้งไม่เกนิ 10 ปี  

2. อตัราดอกเบีย้สาํหรบัสนิเชื่อหรอืการใหกู้ย้มืเงนิทุนในแต่ละรายการใหป้รบัเปลีย่นไปตามตน้ทุนของการใหกู้ย้มืเงนิของ
บรษิทัฯ 

ข้อ 5 : วิธีการให้กู้ยืมเงินทุน 

1. กระบวนการจดัการ 

(1) เมื่อให้กู้ยมืเงนิทุนหรอืให้สนิเชื่อระยะสัน้แก่บุคคลอื่น แผนกของบรษิัทฯ ที่รบัผิดชอบจะต้องตรวจสอบและยื่น
ขอ้เสนอเพื่อขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการมี
อาํนาจในการใหกู้ย้มืเงนิทุนแบบเป็นงวดๆ หรอืเป็นสนิเชื่อหมุนเวยีน เมื่อใหกู้ย้มืเงนิกบัคู่สญัญาเดยีวกนัภายใน
จํานวนเงนิที่แน่นอนซึ่งกําหนดโดยมติของคณะกรรมการบรษิัทฯ และภายในระยะเวลา 1 ปี บรษิัทฯ จะต้องนํา
ความคดิเหน็ของกรรมการอสิระแต่ละท่านมาร่วมในการพจิารณาของการประชุมคณะกรรมการอย่างเต็มที่ และ
จะตอ้งบนัทกึความคดิเหน็ทีช่ดัเจนของกรรมการอสิระสาํหรบัการเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย และเหตุผลของการไม่
เหน็ดว้ยไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

(2) แผนกการเงนิของบรษิัทฯ จะต้องจดัให้มสีมุดบนัทกึสาํหรบัการบนัทกึขอ้มูลเกีย่วกบัการให้กู้ยมืเงนิทุนของ
บรษิัทฯ ภายหลงัจากที่การให้กู้ยืมเงินทุนได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการแล้ว แผนกการเงนิจะต้องบนัทึก
รายละเอยีดผูท้ีไ่ดร้บัการกูย้มืเงนิ จํานวนเงนิ วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมการ วนัเบกิเงนิกู ้และเรื่องทีต่้อง
ประเมนิอย่างระมดัระวงัเพื่อใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิาน ลงในสมุดบนัทกึเพื่อการตรวจสอบต่อไป 

(3) ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะตอ้งตรวจสอบกระบวนการการใหกู้ย้มืเงนิทุนแก่บุคคลอื่นและการดาํเนินการ
ตามกระบวนการดงักล่าวเป็นรายไตรมาส และจะต้องจดัเตรยีมรายงานผู้ตรวจสอบภายในตามรายละเอยีด
ดงักล่าว หากมกีารไม่ปฎบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิานในสาระสาํคญั ผูต้รวจสอบภายในจะต้องแจง้เป็นหนังสอื
ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยทนัท ี

(4) แผนกการเงนิของบรษิัทฯ จะต้องจดัทําตารางรายการการให้กูย้มืเงนิหรอืการยกเลกิในแต่ละเดอืน เพื่อที่จะ
อํานวยความสะดวกต่อการควบคุมภายในของบรษิัทฯ การติดตาม และการเผยแพร่ต่อสาธารณะและการ
รายงาน แผนกการเงนิของบรษิทัฯ จะตอ้งประเมนิและตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสญูหรอืหน้ีสงสยัจะสญูในแต่ละไตร
มาส และจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหกู้ย้มืเงนิของบรษิทัฯ ในงบการเงนิของบรษิทัฯ และจะต้อง
จดัเตรยีมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูส้อบบญัชภีายนอกทีไ่ดร้บัอนุญาตของบรษิทัฯ 
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(5) เมื่อผูร้บัเงนิกูไ้ม่ปฏบิตัติามทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิาน หรอืจาํนวนเงนิทีใ่หกู้ย้มืเกนิวงเงนิทีก่ําหนดไว้
ในคู่มือการปฏิบัติงานโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข แผนกการเงินของบริษัทฯ จะต้อง
จดัเตรยีมแผนการแกไ้ขและดาํเนินการแกไ้ขตามแผนการแกไ้ขดงักล่าวตามระยะเวลาของแผนการแกไ้ข 

2. วธิกีารตรวจสอบ 

(1) บรษิทัหรอืกจิการทีข่อกูย้มืเงนิจะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งและระบุวตัถุประสงคก์ารนําเงนิไป
ใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อการตรวจสอบ 

(2) ภายหลงัจากได้รบัคําขอกูย้มืเงนิ แผนกของบรษิัทฯ ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบจะต้องตรวจสอบและประเมนิความ
จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการกูย้มื ความสมัพนัธท์างธุรกจิระหว่างผูร้บัเงนิกูแ้ละบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อม สถานะทางการเงนิและการปฏบิตัิงานของผู้รบัเงนิ ความสามารถในการชําระหน้ีคนืและความ
น่าเชื่อถือทางการเงนิ ความสามารถในการทํากําไร และวตัถุประสงค์ในการจะนําเงนิทุนไปใช้ของผู้รบัเงนิ 
นอกจากน้ี จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบจากจํานวนเงนิทุนทัง้หมดที่บรษิัทฯ ให้กู้ยมืต่อการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ สถานะทางการเงนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ และแผนกทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบจะต้องจดัเตรยีม
รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากการประเมนิดงักล่าวและสง่รายงานนัน้ใหก้บัคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ 

(3) ในการให้กู้ยืมเงนิหรอืให้สนิเชื่อระยะสัน้แก่บุคคลอื่น ถ้าจําเป็นบริษัทฯ อาจเรียกให้ผู้กู้ยืมออกหนังสอืคํ้า
ประกนัในจาํนวนทีเ่ท่ากบัจาํนวนเงนิทีใ่หกู้ย้มื และจะเรยีกใหผู้กู้ย้มืจดัหาทรพัยส์นิหรอือสงัหารมิทรพัยส์ว่นตวั
มาเป็นหลกัประกนั โดยจะดาํเนินการใหห้ลกัประกนัเหนือทรพัยส์นินัน้มผีลตามกฎหมาย และบรษิทัฯ จะต้อง
ประเมนิเป็นรายไตรมาสว่ามลูค่าของหลกัประกนัทีผู่กู้ย้มืไดใ้หไ้วน้ัน้มเีพยีงพอกบัจาํนวนเงนิทีใ่หกู้ย้มืทีค่งคา้ง
หรอืไม่ และเรยีกใหว้างหลกัประกนัเพิม่เตมิไดใ้นกรณีทีจ่าํเป็น กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัประกนัทีไ่ดก้ล่าวก่อน
หน้าน้ี หากผูกู้ย้มืไดใ้หบุ้คคลหรอืหน่วยงานทีม่ศีกัยภาพทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืทางการเงนิเป็นอย่าง
มากมาคํ้าประกนั เพื่อเป็นหลกัประกนัแทน คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจพจิารณาการคํ้าประกนัดงักล่าวและ
ตดัสนิใจ โดยคํานึงถงึรายงานการประเมนิของแผนกทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ ในกรณีของการคํ้าประกนัโดยบรษิทั 
จะตอ้งมกีารตรวจสอบหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัผูค้ํ้าประกนัว่าการคํ้าประกนัสามารถทาํไดห้รอืไม่ 

(4) หากมกีารใช้หลกัประกนัจะต้องมีการทําประกันอคัคภีัยให้กับหลกัประกนันัน้ ยกเว้นที่ดินและหลกัทรพัย ์
จํานวนวงเงนิในการเอาประกนัภยัจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทรพัยส์นิของหลกัประกนัที่นํามาคํ้าประกนั 
กรมธรรมป์ระกนัภยัแต่ละฉบบัจะต้องระบุชื่อบรษิทัฯ ในฐานะผูร้บัผลประโยชน์ และกรรมสทิธิ ์ปรมิาณ สถาน
ที่ตัง้ และระยะเวลาการประกนัภัยของทรพัย์สนิที่เอาประกนัตามกรมธรรม์ประกนัภัยจะต้องสอดคล้องกบั
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการใหกู้ย้มืเงนิของบรษิทัฯ 

ข้อ 6 : มาตรการการติดตามและควบคมุเงินทุนท่ีให้กู้ยืม 

ภายหลงัจากการให้กู้ยืมเงนิทุนแล้ว แผนกการเงนิของบรษิัทฯ จะต้องหมัน่ดูแลติดตามความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกดิขึ้นกบั
สถานะทางการเงนิ ธุรกจิ และสถานะความน่าเชื่อถอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของผูกู้้ยมืและผูค้ํ้าประกนั รวมไปถงึความเปลีย่นแปลง
ใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบัมูลค่าของหลกัประกนั และจดัทําบนัทกึผลการดูแลติดตามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงอย่างมี
นยัสาํคญั แผนกการเงนิของบรษิทัฯ จะตอ้งรายงานโดยทนัทต่ีอประธานบรหิารและแผนกทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
เพื่อให้มีการดําเนินการที่ทนัเวลา ในกรณีที่ผู้กู้ยืมชําระหน้ีเงินที่ยืมไปในวนัหรอืก่อนวนัครบกําหนดชําระ การคํ้าประกนัที่
เกี่ยวข้อง หรอืการจํานําจํานองที่เกี่ยวข้องจะยงัไม่ถูกปลดจนกว่าผู้กู้ยมืจะชําระเงนิจนครบจํานวนทัง้เงนิต้นและดอกเบี้ยที่
เกดิขึน้ ในกรณีที่ผูกู้้ยมืไม่สามารถชําระหน้ีภายในวนัครบกําหนดชําระได ้ผูกู้้ยมืจะต้องขอเลื่อนการชําระหน้ีเป็นการล่วงหน้า 
และคําขอการเลื่อนการชําระหน้ีจะต้องถูกส่งไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทฯ มิฉะนัน้ บริษัทฯ อาจดําเนินการบงัคบั
หลกัประกนัหรอืบงัคบัต่อผูค้ํ้าประกนัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหไ้ดร้บัชาํระหน้ีคนื 
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ข้อ 7 : แนวทางปฏิบติัเพ่ิมเติมในการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอ่ืน  

1. ก่อนที่จะให้กู้ยมืเงนิทุน บรษิัทฯ จะต้องประเมนิอย่างรอบคอบว่าการให้กู้ยมืเงนิทุนดงักล่าวมีความสอดคล้องและ
เป็นไปตามคู่มอืการปฏิบตัิงาน และส่งผลการประเมินไปยงัคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อลงมติ และจะต้องไม่มอบ
อาํนาจหรอือนุญาตใหบุ้คคลอื่นใดตดัสนิใจในการใหกู้ย้มืเงนิทุน 

2. ผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทฯ จะต้องตรวจสอบกระบวนการการใหกู้ย้มืเงนิทุนแก่บุคคลอื่นและการดําเนินการตาม
กระบวนการดงักล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และจะตอ้งจดัเตรยีมรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าว  

หากมกีารไม่ปฎิบตัิตามคู่มอืการปฏิบตัิงานในสาระสําคญั ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยทนัท ี

3. เมื่อผูร้บัเงนิกูย้มืไม่ปฏบิตัติามทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิาน หรอืจํานวนเงนิทีใ่หกู้ย้มืเกนิวงเงนิทีก่ําหนดไวใ้นคู่มอื
การปฏบิตังิานโดยเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของเงื่อนไข ผูต้รวจสอบภายในจะต้องเร่งใหแ้ผนกการเงนิของบรษิทัฯ 
ยกเลกิจาํนวนเงนิทีเ่กนิวงเงนิภายในระยะเวลาทีก่าํหนด และดาํเนินการแกไ้ขตามแผนการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ข้อ 8 : กระบวนการควบคมุการให้กู้ยืมเงินท่ีกระทาํโดยบริษทัย่อย 

1. สาํหรบับรษิทัย่อยทีป่ระสงคจ์ะใหกู้ย้มืเงนิแก่บุคคลอื่น บรษิทัย่อยจะตอ้งมคีู่มอืการปฏบิตังิานการใหกู้ย้มืเงนิทุนเป็น
ของตนเองโดยสอดคลอ้งกบัคู่มอืการปฏบิตังิานฉบบัน้ี และกระทาํการตามทีร่ะบุไว ้

2. เมื่อบรษิัทย่อยใหกู้้ยมืเงนิทุนแก่บุคคลอื่น บรษิัทย่อยจะต้องดําเนินการให้เป็นตามกฎการควบคุมภายใน (Internal 
Control Rules) และคู่มือการปฎิบตัิงานการให้กู้ยมืเงนิทุน (Operating Procedures of Fund Lending) ของตนเอง 
บรษิทัย่อยจะต้องสง่รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่บรษิทัฯ ทุกเดอืน โดยสรุปยอดเงนิทุนทีใ่หกู้ย้มื ผูร้บัเงนิกูย้มื 
และระยะเวลาของการใหกู้ย้มืเงนิ ของเดอืนก่อนหน้า ภายในวนัที ่5 ของเดอืนปัจจุบนั ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
จะตอ้งบรรจหุวัขอ้การใหกู้ย้มืเงนิทุนของบรษิทัย่อยเป็นหน่ึงในรายการทีจ่ะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ  

หากมีการไม่ปฎิบตัิตามกฎการควบคุมภายใน (Internal Control Rules) และ/หรอื คู่มอืการปฏบิตัิงานการให้กู้ยืม
เงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) ในสาระสําคัญ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยทนัท ี

ข้อ 9 : การเผยแพรต่่อสาธารณะและกระบวนการรายงาน 

แผนกการเงนิของบรษิทัฯ จะต้องรายงานยอดเงนิทีใ่หกู้ย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นรายเดอืน โดยรายงานยอดของ
เดอืนก่อนหน้า ภายในวนัที ่5 ของเดอืนปัจจุบนั ต่อแผนกหุน้ (Stock Affairs Division) ของ Delta Electronics, Inc. ซึง่เป็น
บรษิทัแม่ลําดบัสงูสุด พรอ้มกบัจํานวนรายไดจ้ากการขายเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและรายงานเป็นรายเดอืนภายในกําหนด
ระยะเวลาตามกฎระเบยีบ 

ข้อ 10 : บทกาํหนดโทษ                                          

หากผูจ้ดัการคนใดของบรษิัทฯ หรอืบุคคลใดที่มหีน้าที่รบัผดิชอบฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิาน ผูฝ่้าฝืนคู่มอื
การปฏบิตังิานจะไดร้บัโทษโดยเทยีบกบัความรา้ยแรงของการฝ่าฝืนนัน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิทัฯ 

ข้อ 11 : การอนุมติัและการแก้ไข 

คู่มือการปฏิบัติงานน้ีจะต้องถูกส่งไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อการอนุมัติก่อนที่จะนําไปใช้ กระบวนการ
เช่นเดยีวกนัน้ีจะใชบ้งัคบัแก่การแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ในคู่มอืการปฏบิตังิานน้ี  
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	1. ระยะเวลาของการที่บริษัทฯ จะให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงินทุนในแต่ละรายการจะต้องไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่บริษัทฯ และผู้รับเงินกู้ยืมเป็นบริษัทย่อยที่ถูกถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทแม่เดียวกัน ระยะเวลาของการให้กู้ยืมเงินทุนอาจมากกว่า 1 ปี แต่จะต้องไม่เกิน 1...
	2. อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงินทุนในแต่ละรายการให้ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนของการให้กู้ยืมเงินของบริษัทฯ

	ข้อ 5 : วิธีการให้กู้ยืมเงินทุน
	1. กระบวนการจัดการ
	(1) เมื่อให้กู้ยืมเงินทุนหรือให้สินเชื่อระยะสั้นแก่บุคคลอื่น แผนกของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบและยื่นข้อเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการมีอำนาจในการให้กู้ยืมเงินทุนแบบเป็นงวดๆ หรือเป็นสินเชื่อ...
	(2) แผนกการเงินของบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกสำหรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนของบริษัทฯ ภายหลังจากที่การให้กู้ยืมเงินทุนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว แผนกการเงินจะต้องบันทึกรายละเอียดผู้ที่ได้รับการกู้ยืมเงิน จำนวนเงิน วันที่ได้...
	(3) ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบกระบวนการการให้กู้ยืมเงินทุนแก่บุคคลอื่นและการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะต้องจัดเตรียมรายงานผู้ตรวจสอบภายในตามรายละเอียดดังกล่าว หากมีการไม่ปฎิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานในสาระสำคัญ ผู้ตรว...
	(4) แผนกการเงินของบริษัทฯ จะต้องจัดทำตารางรายการการให้กู้ยืมเงินหรือการยกเลิกในแต่ละเดือน เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ การติดตาม และการเผยแพร่ต่อสาธารณะและการรายงาน แผนกการเงินของบริษัทฯ จะต้องประเมินและตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญห...
	(5) เมื่อผู้รับเงินกู้ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน หรือจำนวนเงินที่ให้กู้ยืมเกินวงเงินที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข แผนกการเงินของบริษัทฯ จะต้องจัดเตรียมแผนการแก้ไขและดำเนินการแก้ไขตามแผนการแก...

	2. วิธีการตรวจสอบ
	(1) บริษัทหรือกิจการที่ขอกู้ยืมเงินจะต้องจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องและระบุวัตถุประสงค์การนำเงินไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบ
	(2) ภายหลังจากได้รับคำขอกู้ยืมเงิน แผนกของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบและประเมินความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการกู้ยืม ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้รับเงินกู้และบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สถานะทางการเงินและการปฏิบัติงานของผู้รับเ...
	(3) ในการให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อระยะสั้นแก่บุคคลอื่น ถ้าจำเป็นบริษัทฯ อาจเรียกให้ผู้กู้ยืมออกหนังสือค้ำประกันในจำนวนที่เท่ากับจำนวนเงินที่ให้กู้ยืม และจะเรียกให้ผู้กู้ยืมจัดหาทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวมาเป็นหลักประกัน โดยจะดำเนินการให้หล...
	(4) หากมีการใช้หลักประกันจะต้องมีการทำประกันอัคคีภัยให้กับหลักประกันนั้น ยกเว้นที่ดินและหลักทรัพย์ จำนวนวงเงินในการเอาประกันภัยจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าต้นทุนทรัพย์สินของหลักประกันที่นำมาค้ำประกัน กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับจะต้องระบุชื่อบริษัทฯ ในฐานะผู...


	ข้อ 6 : มาตรการการติดตามและควบคุมเงินทุนที่ให้กู้ยืม
	ข้อ 7 : แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอื่น
	1. ก่อนที่จะให้กู้ยืมเงินทุน บริษัทฯ จะต้องประเมินอย่างรอบคอบว่าการให้กู้ยืมเงินทุนดังกล่าวมีความสอดคล้องและเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน และส่งผลการประเมินไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อลงมติ และจะต้องไม่มอบอำนาจหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดตัดสินใจในการให้กู...
	2. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบกระบวนการการให้กู้ยืมเงินทุนแก่บุคคลอื่นและการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และจะต้องจัดเตรียมรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว
	3. เมื่อผู้รับเงินกู้ยืมไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน หรือจำนวนเงินที่ให้กู้ยืมเกินวงเงินที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเร่งให้แผนกการเงินของบริษัทฯ ยกเลิกจำนวนเงินที่เกินวง...

	ข้อ 8 : กระบวนการควบคุมการให้กู้ยืมเงินที่กระทำโดยบริษัทย่อย
	1. สำหรับบริษัทย่อยที่ประสงค์จะให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอื่น บริษัทย่อยจะต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานการให้กู้ยืมเงินทุนเป็นของตนเองโดยสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ และกระทำการตามที่ระบุไว้
	2. เมื่อบริษัทย่อยให้กู้ยืมเงินทุนแก่บุคคลอื่น บริษัทย่อยจะต้องดำเนินการให้เป็นตามกฎการควบคุมภายใน (Internal Control Rules) และคู่มือการปฎิบัติงานการให้กู้ยืมเงินทุน (Operating Procedures of Fund Lending) ของตนเอง บริษัทย่อยจะต้องส่งรายงานเป็นลายลักษณ...

	ข้อ 9 : การเผยแพร่ต่อสาธารณะและกระบวนการรายงาน
	ข้อ 10 : บทกำหนดโทษ
	ข้อ 11 : การอนุมัติและการแก้ไข

