คาอธิบายข้อมูล
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ชื่อตาราง

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (2545 – ปัจจุบน
ั )

ความถีข
่ องข้อมูล ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายปี
ความล่าช้า กาหนดเวลาเผยแพร่ รายวัน ทุกวันทาการเวลา 18.00 น.
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เวลา 18.00 น.ของวันทาการสุดท้าย
ของงวดนัน
้ ๆ

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและมาตรฐาน
บัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและวิธีการ
จัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

อัตราแลกเปลีย่ น เป็ นอัตราทีเ่ ทียบระหว่างค่าของเงินสกุลหนึง่ (เช่น เงินสกุลท้องถิน
่ ) กับหนึ่ง
หน่ วยของเงินสกุลหลัก เช่น ค่าของเงินบาทกับ 1 หน่ วยดอลลาร์สรอ.เท่ากับ 40 บาท เป็ นต้น
ระบบอัตราแลกเปลีย่ นโดยกว้าง ๆ แล้วมี 2 ระบบ คือ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นคงที่ (Fixed
Exchange Rate) และระบบอัตราแลกเปลีย่ นลอยตัว (Floating Exchange Rate) ซึง่
ปัจจุบน
ั ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลีย่ นแบบลอยตัว
ระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้กน
ั อยู่จริงมีความหลากหลายมาก โดยอาจจาแนกได้เป็ น 3 ระบบ
ใหญ่ๆ คือ
1. ระบบทีผ
่ ูกค่ากับเงินสกุลอืน
่ (peg) ซึ่งอาจเป็ นการผูกค่ากับเงินสกุลเดียว เช่น ฮ่องกง
ดอลลาร์กบ
ั ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรืออาจผูกค่ากับกลุ่มสกุลทีเ่ รียกว่าระบบตะกร้า เช่น
ระบบอัตราแลกเปลีย่ นของไทยในอดีต ซึง่ ใช้ระบบผูกค่าเงินบาท กับตระกร้าเงิน (ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2527 - มิถน
ุ ายน 2540)
2. ระบบทีม
่ ค
ี วามยืดหยุ่นจากัด ระบบนี้คล้ายกับระบบ peg แต่อตั ราแลกเปลีย่ นอาจ
เคลือ
่ นไหวได้ในช่วงกว้างกว่าประเทศทีอ
่ ยูใ่ นยุโรปทีเ่ ข้าร่วมในระบบ European
Exchange Rate Mechanism (ERM) จะใช้ระบบนี้ ซึ่งต่อมาในปี 1999 ได้
ปรับเปลีย่ นมาใช้ ERM II
3. ระบบทีม
่ ค
ี วามยืดหยุ่นสูง เป็ นระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีข
่ ึ้นอยูก
่ บั อุปสงค์และอุปทานของ
เงินตราต่างประเทศ ซึง่ ค่าของเงินจะมีความผันผวนมากกว่า 2 ระบบแรก
ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีม
่ ีความยืดหยุน
่ สูงนี้ สามารถแบ่งเป็ น 2 ระบบ คือ
3.1 ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed หรือ Dirty Float) ซึง่ เป็ นระบบทีป
่ ระเทศ
ส่วนมาก รวมทัง้ ประเทศไทยใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั
3.2 ระบบลอยตัวเสรี (Independent หรือ Free Float) เป็ นระบบทีค
่ า่ เงินลอยตัวตาม
กลไกตลาดมากทีส
่ ด
ุ ธนาคารกลางอาจเข้าแทรกแซงในตลาดบ้าง เพือ
่ ชี้นาทิศทาง แต่
มิใช่เพือ
่ สวนทางกับการเคลือ
่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นในตลาด
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 2 กรกฎาคม 2540 เป็ นต้นมา ประเทศไทยได้เปลีย่ นมาใช้ ระบบอัตราแลกเปลีย่ น
แบบลอยตัว (Managed Float) ซึง่ ค่าเงินบาทเมือ่ เทียบกับเงินตราสกุลต่างๆ ถูกกาหนดโดย
กลไกตลาดตามอุปสงค์ และอุปทานของตลาดเงินตราในประเทศและต่างประเทศ และสามารถ
้ ลงได้ตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าซื้อ
เปลีย่ นแปลงขึน
หรือขายเงินดอลลาร์สรอ.ตามความจาเป็ น เพือ
่ ไม่ให้อตั ราแลกเปลีย่ นมีความผันผวนมาก
เกินไปและให้บรรลุเป้ าหมายนโยบายเศรษฐกิจ ระบบ ดังกล่าวทาให้นโยบายการเงินมีความ
้ ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
ของนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ ทาให้ทางการสามารถดูแลการไหลเข้าออกของ
เงินทุนต่างประเทศได้ดีขน
ึ้
ครอบคลุมอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทเทียบกับเงินสกุลอืน
่ ๆ รวมทัง้ สิน
้ 48 สกุล โดยอัตรา
แลกเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราซื้อขายทันที
อัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราเฉลีย่ จากข้อมูลธนาคารพาณิชย์บางแห่ง และบางส่วนเก็บ
รวบรวมจากอัตราปิ ดตลาดนิวยอร์ค คานวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาด
กรุงเทพฯ
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คาอธิบายข้อมูล
แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์
2. อัตราปิ ดตลาดนิวยอร์ค (Reuters)

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?repor
tID=123&language=th )

การปรับปรุงข้อมูล

ทีมข้อมูลตลาดการเงิน
ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
โทร 0-2356-7331
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