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

คู่มือการปฏิบติังานสาํหรบัรายการตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

(ฉบบั ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563) 

1. คาํนํา 

คู่มือการปฏิบตัิงานน้ี (“คู่มือการปฏิบตัิงานฯ”) ได้จดัทําขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการควบคุมรายได้และรายจ่าย และ

สนิทรพัย์และหน้ีสนิของบรษิัทฯ เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัรา

ดอกเบีย้ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิ และเพื่อควบคุมการทาํ

รายการทางการเงนิต่างๆ  

2. หลกัการและเหตุผล 

2.1 ประเภทของรายการ 

บริษัทฯ สามารถทํารายการตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ ซึ่งรวมไปถึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด สญัญา

ออปชัน่ สญัญาฟิวเจอร์ส สญัญาสวอปอัตราดอกเบี้ย หรือสญัญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกรรมการซื้อขาด

พนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีซึ่งมกีําหนดระยะเวลาในการซือ้ขายสาํหรบัการซื้อคนื รวมไปถงึสญัญาทีม่กีารใชอ้นุพนัธ์

ต่างๆ ขา้งตน้หลายประเภทร่วมกนั เป็นต้น ณ ปัจจุบนัขอบเขตการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ในการเขา้ทํารายการตรา

สารอนุพันธ์ทางการเงินส่วนใหญ่จะถูกจํากัดไว้แต่เพียง การเข้าทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศระยะยาว สญัญาออปชัน่ สญัญาสวอปอตัราดอกเบีย้ หรอืสญัญาสวอปอตัราแลกเปลีย่น ธุรกรรมการซือ้

ขาดพนัธบตัรหรอืตราสารหน้ีซึง่มกีําหนดระยะเวลาในการซือ้ขายสาํหรบัการซือ้คนื หากมคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องเขา้

ทาํรายการประเภทอื่น จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า 

2.2 กลยุทธก์ารบรหิารจดัการและป้องกนัความเสีย่ง 

รายการตราสารอนุพนัธท์างการเงนิควรจะมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่ง ผลติภณัฑท์างการเงนิที่

เลือกเข้าทํารายการจึงควรสามารถป้องกันการขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ นอกจากน้ี ควรให้

ความสาํคญักบัการเลอืกคู่คา้เท่าทีจ่ะสามารถทาํไดจ้ากธนาคารทีบ่รษิทัฯ ไดต้ดิต่อทาํธุรกรรมทัว่ไป เพื่อป้องกนั

บรษิัทฯ จากความเสี่ยงด้านเครดติ ก่อนที่จะดําเนินการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ จะต้องมกีารกําหนด

ลกัษณะของรายการอย่างชดัเจนตามการบนัทกึบญัชวี่ารายการนัน้เป็นการป้องกนัความเสีย่งหรอืการดาํเนินการ

ทางการเงนิเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้ 

2.3 การกาํหนดอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

2.3.1 ฝ่ายบรหิารจดัการเงนิทุน เป็นสว่นสาํคญัของระบบควบคุมการแลกเปลีย่น โดยทําหน้าทีต่ัง้แต่การเกบ็

รวบรวมขอ้มูลตลาดเงนิตราต่างประเทศ การคาดคะเนแนวโน้มและความเสีย่ง การทําความเขา้ใจกบั

ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ กฎหมายและกฎระเบยีบ รวมไปถงึเทคนิคการดําเนินการ เป็นต้น ฝ่ายบรหิาร

จดัการเงนิทุน จะตอ้งทาํความเขา้ใจและสามารถใหข้อ้มูลทีเ่พยีงพอและทนัเวลาตลอดเวลา เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลอา้งองิของผูบ้รหิาร รวมไปถงึฝ่ายขาย ฝ่ายซือ้ ฝ่ายบญัช ีและฝ่ายบรหิารเงนิเป็นตน้ และจะตอ้ง

รบัคําสัง่จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินในการให้อํานาจควบคุมสถานะการแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศและดําเนินการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศตาม

นโยบายของบรษิทัฯ 
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2.3.2 ฝ่ายบญัช ีมหีน้าทีค่วบคุมสถานะการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศของบรษิทัฯ ในภาพรวม ฝ่ายบญัชี

จะต้องคํานวณสถานะการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศในปัจจุบนัและอนาคตที่อาจเกดิขึน้ เพื่อให้

สามารถกําหนดอตัราแลกเปลีย่นสําหรบัใชใ้นการบนัทกึบญัชรีายได้และต้นทุนโดยไม่กระทบกบัการ

ดาํเนินการหลกั การคาดการณ์และผลตอบแทนของสถานะการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจะต้อง

ขึน้อยู่กบัขอ้มูลที่ไดร้บัจากฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย การคาดการณ์อย่างแม่นยํานัน้มคีวามสาํคญัอย่างยิง่

สาํหรบัการควบคุมสถานะการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

2.4 วงเงนิของการทาํรายการ 

2.4.1 วงเงนิของรายการการป้องกนัความเสีย่ง ใหนํ้าความเสีย่งทัง้หมดมาเป็นฐานในการดาํเนินการป้องกนั

ความเสีย่งเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทําใหป้ลอดความเสีย่ง โดยคํานึงถึงสถานการณ์จรงิในเวลา

นัน้ๆ ในกรณีทีเ่กนิวงเงนิทีก่าํหนดไว ้จะตอ้งดาํเนินการขออนุมตัจิากประธานบรษิทัฯ 

2.4.2 วงเงนิสาํหรบัการซือ้ขายโดยมวีตัถุประสงคพ์เิศษ วงเงนิสาํหรบัการซือ้ขายโดยมวีตัถุประสงคพ์เิศษจะ

จาํกดัไวเ้พยีงแค่ค่าใชจ้่ายดา้นการลงทุน หุน้กู ้และเงนิลงทุนระยะยาว และมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของรายการ

นัน้ๆ จะถูกใชเ้ป็นมลูค่าสงูสดุในการป้องกนัความเสีย่ง 

2.4.3 อื่นๆ วงเงนิของการซือ้ขาย วงเงนิของการหยุดขาดทุน (stop-loss) และวงเงนิของการซือ้ขายอื่นๆ ซึ่งไม่

เขา้กรณีสองประเภทขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนเป็นการล่วงหน้า 

2.5 การประเมนิผล 

2.5.1 รายการการประกนัความเสีย่ง 

2.5.1.1 การประเมนิผลขึน้อยู่กบัขนาดของสถานะการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (FX position) 

เพื่อทีจ่ะกําหนดเป้าหมายกําไรขาดทุนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เป้าหมายน้ี

จะตอ้งถูกรวมอยู่ในการประเมนิผลซึง่ตอ้งมกีารทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

2.5.1.2 ผู้ทําการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในเรื่อง

ประเภทผลติภณัฑอ์นุพนัธท์างการเงนิและอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศตามทีก่าํหนด

ไว ้และใชม้ลูค่าเหล่านัน้เป็นฐานในการประเมนิผล 

2.5.2 การกาํหนดวงเงนิสาํหรบัการขาดทุน (Stop-loss Limit) 

2.5.2.1 การซือ้ขายเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging Trade)  

2.5.2.1.1   ภายหลังจากสถานะการซื้อขายได้ถูกจัดตัง้ขึ้น (Trading Position) จะต้อง

กําหนดจุดหยุดการขาดทุนเพื่อป้องกนัการขาดทุนเกนิวงเงนิที่กําหนดไว้ จุด

หยุดการขาดทุนจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าการซือ้ขายในสญัญา 

หากมูลค่าการขาดทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าการซื้อขาย จะต้องรายงาน

กรณีดังกล่าวให้หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินของบริษัทแม่ในลําดับสูงสุดของ

กจิการใหท้ราบโดยทนัทเีพื่อหารอืถงึมาตรการแกไ้ขทีจ่าํเป็น 

2.5.2.1.2   มลูค่าการขาดทุนสาํหรบัสญัญาการซือ้ขายแต่ละสญัญา จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 

ของมลูค่าสญัญา 
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2.5.2.1.3   ภายหลงัจากสถานะการซื้อขายได้ถูกจดัตัง้ขึน้ จะต้องกําหนดจุดหยุดขาดทุน

สาํหรบัอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยที่ชดัเจน โดยอยู่ในอตัรารอ้ยละ 10 

ของมูลค่าที่ปรากฎในแบบอนุมัติการซื้อขาย จุดหยุดขาดทุนสําหรบัอัตรา

แลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยจะต้องถูกบนัทึกไว้ในแบบอนุมตัิและการเขา้ทํา

รายการจะต้องไดร้บัอนุมตัติามทีก่ําหนดไวใ้นตารางอํานาจอนุมตั ิโดยจะต้องมี

การตดิตามดคูวามผนัผวนของตลาดอย่างสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาทีส่ถานะการ

ซื้อขายยังมีอยู่ หากอัตราการแลกเปลี่ยนหรืออัตราดอกเบี้ยถึงจุดหยุดการ

ขาดทุน จะตอ้งใชม้าตรการหยุดการขาดทุนโดยทนัท ี

2.5.2.2 การซือ้ขายโดยมวีตัถุประสงคพ์เิศษ 

การซือ้ขายโดยมวีตัถุประสงคพ์เิศษใชส้าํหรบัป้องกนัความเสีย่งโดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน 

และจะต้องมีสถานะการซื้อขายป้องกนัความเสี่ยงที่สอดคล้องกนัโดยเฉพาะเจาะจง โดย

หลกัการนัน้ การซือ้ขายโดยมวีตัถุประสงคพ์เิศษจะไม่สามารถเลกิสญัญาไดก่้อนครบกาํหนด 

3. คู่มอืการปฏบิตังิาน 

3.1 วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

รายการปัจจุบนั (รวมไปถึงการซื้อขายเพื่อป้องกนัความเสีย่งและการซื้อขายโดยมวีตัถุประสงค์พิเศษ) จะอยู่

ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิโดยวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิะขึน้อยู่กบั 

การเตบิโตของรายไดข้องบรษิทัฯ และความแปรผนัของสถานะความเสีย่ง วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิะมผีลบงัคบัใช้

ภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หากมกีารแกไ้ขปรบัปรุงประการใดๆ จะต้องไดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ เช่นกนั 

 วงเงนิสงูสดุ 
สาํหรบัรายการหน่ึงๆ 

วงเงนิสงูสดุ 
หรอืยอดรวมต่อวนั 

ประธานบรหิาร 20,000,000 ดอลลารส์หรฐั 80,000,000 ดอลลารส์หรฐั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ดา้นการเงนิ 

10,000,000 ดอลลารส์หรฐั 40,000,000 ดอลลารส์หรฐั 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 2,000,000 ดอลลารส์หรฐั 10,000,000 ดอลลารส์หรฐั 

เพื่อใหเ้รื่องอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ มคีวามสอดคลอ้งกนักบัการกาํกบัดแูลและการควบคุมของธนาคาร บรษิทัฯ 

จะต้องแจ้งวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิสําหรบัการทํารายการให้ธนาคารทราบ รวมถึงการดําเนินงานและกลยุทธ์การ

ประกันความเสี่ยง หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อให้ธนาคารดําเนินการ

ปรบัเปลี่ยน บริษัทฯ ต้องขอให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกําหนดที่มีอยู่ต่อไปและควบคุมและกํากับดูแลการ

ดาํเนินงานและสถานะการซือ้ขายของบรษิทัฯ ตามตารางวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

3.2 การจดัการสาํหรบัการปฏบิตังิาน 

เน่ืองจากคุณสมบตัิพเิศษของผลติภณัฑ์อนุพนัธท์างการเงนิ เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ มูลค่าจํานวน

มาก การซือ้ขายบ่อยครัง้ และความซบัซอ้นในการคาํนวณ หน้าทีใ่นการซือ้ขายและการควบคุมจงึต้องไดร้บัการ

จดัการโดยมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ดงันัน้ การซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงนิจะต้อง

ดาํเนินการโดยเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารจดัการเงนิทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ 
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4. การจดัการดูแลฝ่ายบญัช ีบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย จะใชว้ธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดในการวดัมูลค่าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิซึ่ง

จาํเป็นในการคดิหามูลค่ายุตธิรรมตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ TFRS9 ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดซือ้ขายทีม่สีภาพ

คล่อง หรอืไม่ปรากฏการอา้งองิราคาซือ้ขายในตลาด จะใชว้ธิวีเิคราะหม์ลูค่าจากตน้ทุนหรอืวธิพีจิารณาจากรายไดแ้ทน 

5. ระบบการควบคุมภายใน 

5.1 มาตรการการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

5.1.1 การพจิารณาถงึความเสีย่งดา้นเครดติ คู่คา้ในการซือ้ขายนัน้จะจํากดัไวแ้ต่เพยีงธนาคารทีม่กีารตดิต่อ

ทาํธุรกรรมกบับรษิทัฯ และสามารถใหข้อ้มลูระดบัมอือาชพีได ้

5.1.2 การพจิารณาถึงความเสีย่งด้านตลาด ตลาดหลกัคอืการซื้อขายover-the-counter ณ ปัจจุบนั บรษิัทฯ 

ยงัไม่มกีารพจิารณาถงึสญัญาฟิวเจอรส์ 

5.1.3 การพิจารณาถึงสภาพคล่อง เพื่อให้มีสถาพคล่อง ธนาคารที่ทําการซื้อขายนัน้ต้องมีอุปกรณ์ ข้อมูล และ

ความสามารถในการซือ้ขายทีเ่พยีงพอ รวมไปถงึมคีวามสามารถในการซือ้ขายในตลาดใดๆ กต็ามทีก่าํหนด 

5.1.4 การพจิารณาถงึการดําเนินงาน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายจะต้องปฏบิตัติามวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละคู่มอืการ

ปฏบิตังิานฯ อย่างถูกตอ้ง เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งจากการดาํเนินงาน 

5.1.5 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เอกสารใดๆ ที่จําเป็นจะต้องลงลายมือชื่อกับธนาคารจะต้องได้รับการ

ตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งดา้นกฎหมาย 

5.1.6 ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ พนักงานผู้ทําการซื้อขายและคู่ค้าฝ่ายธนาคารจะต้องดําเนินการอย่าง

สมบูรณ์และถูกต้องอย่างมืออาชพี นอกจากน้ี บริษัทฯ ต้องขอให้ธนาคารเปิดเผยความเสี่ยงอย่าง

เพยีงพอ เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการใชส้นิคา้ผลติภณัฑท์างการเงนิในทางทีผ่ดิ 

5.1.7 ความเสีย่งในการส่งมอบเงนิ ผู้ที่ทําการซือ้ขายรบัอนุญาตจะต้องให้ความสนใจกบักระแสเงนิสกุลเงนิ

ต่างประเทศของบรษิัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพิม่เติมไปจากการปฏบิตัิตามขอ้กําหนดตามตารางอํานาจ

อนุมตัอิย่างเคร่งครดั เพื่อทีจ่ะทาํใหม้ัน่ใจว่ามเีงนิเพยีงพอสาํหรบัการสง่มอบ 

5.2 การควบคุมภายใน 

5.2.1 พนกังานทีท่าํการซือ้ขายจะไม่ทาํหน้าทีล่งนามยนืยนัรายการและการสง่มอบเงนิไปพรอ้มกนั 

5.2.2 พนักงานที่ทําการซื้อขายจะต้องส่งมอบหลกัฐานหรอืสญัญาการซื้อขายให้กบัผู้ทําบญัชีเพื่อทําการ

บนัทกึบญัช ี

5.2.3 ผูท้าํบญัชคีวรดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอย่างสมํ่าเสมอ อาท ิยอดเงนิในบญัชกีบัธนาคารคู่สญัญา 

หรอืขอรายงานการเคลื่อนไหวทางบญัช ี

5.2.4 ผูท้ําบญัชคีวรทําการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอว่ายอดรวมนัน้เกนิกว่าสถานะซือ้ขายสุทธขิองสนิทรพัย์

สกุลเงนิต่างประเทศ หน้ีสนิ และภาระผกูพนั 

5.2.5 ฝ่ายบริหารการเงินจะต้องประเมิณสถานะกําไร/ขาดทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนประจําวนัสุดท้ายที่

ประกาศไว ้และจดัทํารายงานเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวในทุกๆ สิน้เดอืน ฝ่ายบรหิารจดัการเงนิทุนจะต้อง

จดัสง่รายงานดงักล่าวไปยงัหวัหน้าฝ่ายการเงนิของบรษิทัแม่ในลาํดบัสงูสดุของกจิการ 
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