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ระบบอตัราแลกเปล่ียนการเงินระหว่างประเทศ

ธุรกรรมทางการเงนิระหว่างประเทศ



ความหมายตลาดการเงินระหว่างประเทศ

• ตลาดการเงนิ หมายถงึ ตลาดทีท่าํหน้าทีใ่นการอาํนวยความสะดวกใหม้กีารโอนเงนิระหวา่งผูม้เีงนิออมกบั   ผู้
ทีต่อ้งการเงนิไปลงทุนสามารถทาํไดโ้ดยการกูย้มืโดยตรงหรอืดาํเนินกจิกรรมผา่นสถาบนัการเงนิ เชน่       กา
รบัฝาก การใหส้นิเชือ่ การซือ้ขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

• ตลาดการเงนิระหวา่งประเทศแหลง่ซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศและแหลง่กูย้มืเงนิทุนระหวา่งประเทศ

• ตลาดการเงนิระหวา่งประเทศ ทาํหน้าทีห่มนุเวยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย ทองคาํ เงนิตราสกุล
หลกั เชน่ ดอลลาร ์ยโูร ปอนด ์ตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศทาํหน้าทีใ่นการแลกเปลีย่นซือ้ขาย
เงนิตราสกุลต่างๆ ทัว่โลก



นโยบายการเงิน

• มาตรการทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยใชเ้ป็นเครือ่งมอืสาํหรบัควบคมุปรมิาณเงนิและเครดติใน
ระบบเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้ปรมิาณเงนิ คอื จาํนวนเงนิทัง้หมดทีห่มนุเวยีนในมอืเอกชน 
องคก์าร หน่วยงานราชการ

• อตัราผลตอบแทนตอ่เงิน

ท่ีนาํไปลงทนุฝากไวก้บั

สถาบนัการเงิน

นโยบายดอกเบีย้

• กาํหนดอตัราแลกเปลี่ยน

• อตัราแลกเปลี่ยนแบบ

ลอยตวั

อัตราแลกเปล่ียน
เงนิตรา

• การชาํระหนี้

• ดอลลารส์หรฐั ยโูร 

หยวน เยน

ควบคุมเงนิตรา
ตา่งประเทศ



ระบบอตัราแลกเปล่ียนการเงินระหว่างประเทศ

• ระบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี (Fixed Exchange Rate System)

• มาตรฐานโลหะเงินและทองคาํ ซ่ึงกาํหนดค่าเงินบาทมีค่าคงท่ีเมื่อเทียบ
กบัเงินปอนดส์เตอลิงตามระบบมาตรฐานโลหะเงิน พ.ศ.2544 ค่าเงิน
เส่ือมลงหนัมาใช้ระบบมาตรฐานทองคาํ (goal standard system)

• ระบบค่าเสมอภาค (par value system)

• ระบบกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนรายวนั (daily fixing)

• การผกูค่าเงินกบัตระกร้าเงิน (basket ped exchange rate regime)



ระบบอตัราแลกเปล่ียนการเงินระหว่างประเทศ

• ระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั (Floating Exchange 
Rate System)

• การปล่อยให้อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามสภาพอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาดเงิน

• ความไม่สมดลุการชาํระเงินสงผลใหอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงโดยอตัโนมติั



ระบบอตัราแลกเปล่ียนการเงินระหว่างประเทศ

• ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบมีการจดัการ 
(Management Floating Exchange Rate System)

• การจดัการค่าเงินบาทอยู่ภายใต้ระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั
แบบมีการจดัการโดยปล่อยให้อตัราแลกเปล่ียนเคล่ือนไหวไป
ตามกลไกตลาดโดยไม่มีการกาํหนดเป้าหมายอตัราแลกเปล่ียน
ไว้ท่ีใดท่ีหน่ึงโดยมีการเข้าแทรกแซงตามความจาํเป็น



ธรุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

• การทาํธรุกรรมซ้ือขายในปัจจบุนั (SPOT Tranaction)

• ธรุกิจกรรมทางการเงินระหว่างประเทศท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุ 
อตัราแลกเปล่ียนถกูกาํหนดขึน้โดยนายหน้า (ธนาคาร) การ
ตกลงซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ีมีกาํหนดการส่งมอบและ
การชาํระเงินทนัที ณ ราคาท่ีได้ตกลงกนัในขณะนัน้เรียกว่า 
อตัราแลกเปล่ียนซ้ือขายในปัจจบุนั ส่งมอบในระยะเวลา 2
วนัทาํการ



ธรุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

• การทาํธรุกรรมซ้ือขายล่วงหน้า (Forward Transaction)

• การตกลงซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาปัจจบุนัท่ีราคา
สาํหรบัการส่งมอบในวนัข้างหน้า เรียกว่า อตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้า โดยชาํระเงินและส่งมอบในวนัครบกาํหนดสญัญา 
โดยอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้ามีการเสนอราคาส่งมอบใน
ระยะเวลา    เดือน     เดือน หรือ ปีแล้วแต่จะตกลงกบั
ตวักลางซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
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ธรุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

• การทาํธรุกรรมซ้ือขายล่วงหน้า (FX Forward SWAP)

• การตกลงซ้ือและขาย buy/sell หรือ ขายและซ้ือ sell/buy 
เงินตราสกลุต่างประเทศในเวลาเดียวกนั จาํนวนเงินเท่ากนั 
แต่มีกาํหนดการส่งมอบการซ้ือและขายหรือ การขายและซ้ือ
ในเวลาท่ีต่างกนั



ธรุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

• สญัญาเพ่ือซ้ือหรือขายสินทรพัยอ้์างอิงในอนาคต 
(Option)

• เป็นสญัญาเพ่ือซ้ือหรือขายสินทรพัยอ้์างอิงในอนาคตมลูค่า
ของ Option ขึน้อยู่กบัสินทรพัยอ้์างอิงเป็นนสิทธ์ิของผูซ้ื้อแต่
เป็นภาระผกูพนัของผูข้าย เมื่อผูซ้ื้อใช้สิทธ์ิผูข้ายมีหน้าท่ีต้อง
ปฏิบติัตามเงื่อนไข ผูซ้ื้อมีต้นทนุ เรียกว่า Option Premium



ธรุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

• สญัญาเพ่ือซ้ือหรือขายสินทรพัยอ้์างอิงในอนาคต 
(Option)  แบง่ตามประเภทของสิทธ์ิ ได้     รปูแบบ

• สิทธ์ิในการซ้ือ (call option)  กาํไรเมื่อราคา
หลกัทรพัยเ์พ่ิมขึน้

• สิทธ์ิในการขาย (put option) กาํไรเมื่อราคา
หลกัทรพัยล์ดลง
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ธรุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

• การซ้ือขายในอนาคต (Future Contract)

• การทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีสามารถเจาะจงอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าได้ว่าจะมีมลูค่าเท่าใดแต่การทาํสญัญาซ้ือขายในอนาคตจะ
มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือท่ี 
Forword Transaction เน่ืองจากต้องมีการระบอุตัราแลกเปล่ียน
กาํหนดวนัท่ีแน่นนอน การซ้ือขายในอนาคตจะทาํการค้าในตลาด
แลกเปล่ียนไม่ใช่ในตลาดซ้ือขายกนัเอง



สรุป

ความหมายและวิวฒันาการของเงิน

นโยบายการเงิน

ระบบอตัราแลกเปล่ียนการเงินระหว่างประเทศ

ธุรกรรมทางการเงินระหวา่งประเทศ



แบบฝึกหดัท้ายบท

ใหน้กัศกึษาอธบิายนโยบายการเงนิตามความเขา้ใจพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งเครือ่งมอื
ทางการเงนิมา 3 อยา่ง

ใหน้กัศกึษาอธบิายความแตกต่างของระบบอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง
ประเทศแบบคงที ่ ลอยตวั และลอยตวัแบบมกีารจดัการ

ใหน้กัศกึษาอธบิายเหตุผลวา่ถา้เป็นผูส้ง่ออกจะเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางการเงนิอะไร
และเพราะเหตุใดถงึเลอืกเครือ่งมอืน้ี

1.

2.

3.
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