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คํานิยามของอัตราแลกเปลี่ยน และ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน

คําตอบ
“อัตราแลกเปลี่ยน”เปนอัตราที่เทียบระหวางคาของเงินสกุลหนึ่ง (เงินสกุล
ทองถิ่น) กับ หนึ่งหนวยของเงินสกุลหลัก เชนคาของเงินบาทเทียบกับ 1
หนวยดอลลาร สรอ.

“ระบบอัตราแลกเปลี่ยน” โดยกวาง ๆ แลวมี 2 ระบบคือ ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate) และระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัว (Floating Exchange Rate) อยางไรก็ดี ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่
ใชกันอยูจริงมีความหลากหลายมาก โดยอาจจําแนกไดเปน 3 ระบบใหญ ๆ
คือ
1. ระบบที่ผูกคากับเงินสกุลอืน่ (Pegged Exchange Rate) ซึ่งอาจเปน
การผูกคากับเงินสกุลเดียว เชน ฮองกงดอลลารกับดอลลาร สรอ.
หรืออาจผูกคากับกลุมสกุลที่เรียกวาระบบตะกรา เชน ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนของไทยในอดีต (ชวงเดือน พฤศจิกายน 2527 – มิถุนายน

2540) ซึ่งใชระบบผูกคาเงินบาทกับตระกราเงิน
2. ระบบที่มีความยืดหยุนจํากัด ระบบนี้คลายกับระบบ peg แตอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจเคลื่อนไหวไดในชวงทีก่ วางกวา ประเทศที่อยูในยุโรปที่เขา
รวมในระบบ European Exchange Rate Mechanism (ERM) จะใช
ระบบนี้ ซึ่งตอมา ในป 1999 ไดปรับเปลี่ยนมาใช ERM II

3. ระบบที่มีความยืดหยุนสูง เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยูกับอุป
สงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศ ซึ่งคาเงินจะมีความผันผวน
มากกวา 2 ระบบแรก สามารถแบงเปน 2 ระบบคือ
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ที่มาของอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชยที่ ธปท. จัดทํา
ขึ้นเพื่อเผยแพร และความแตกตาง
ของอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ระหวางธนาคารและอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชย ( ธพ.) ซื้อขายกับลูกคา

3.1 ระบบลอยตัวภายใตการจัดการ (Managed หรือ Dirty Float)
ซึ่งเปนระบบทีป่ ระเทศสวนมากรวมทั้งประเทศไทยในปจจุบันใชอยู
3.2 ระบบลอยตัวเสรี (Independent หรือ Free Float) เปนระบบที่
คาเงินลอยตัวตามกลไกตลาดมากที่สุด ธนาคารกลางอาจเขาแทรกแซงใน
ตลาดบางเพื่อชี้นําทิศทาง แตมิใชเพื่อสวนทางกับการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนในตลาด
ธปท.จะรวบรวมขอมูลการซื้อขายเงินตราตางประเทศที่ไดรับจาก ธนาคาร
พาณิชย(ธพ.)ในแตละวันทําการ นํามาประมวลผลและเผยแพรทางสื่อตางๆ
ภายในวันเดียวกันเวลา 18.00 น. เพื่อใชเปนขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนอางอิง
สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ
โดยมีขอมูล 2 ประเภท
1. ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางธนาคาร เปนอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ไดมาจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศระหวาง ธพ.
กับ ธพ.ในประเทศดวยกันมาหาคาเฉลี่ย โดยถวงน้ําหนักดวยมูลคา
การซื้อขายดังกลาว (weighted average)
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คําตอบ
2. อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ธพ.ซื้อขายกับลูกคา เปนอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ไดมาจากธุรกรรมฯ ที่ ธพ. ซื้อขายกับลูกคา นํามาหาคาเฉลี่ย
(Simple Average)โดยไมถวงน้ําหนักดวยปริมาณการซื้อขาย

3

ความแตกตางของขอมูล อัตราซื้อ
และอัตราขาย ( ตั๋วเงิน ,โทรเลข)

1. อัตราซื้อ (Buying) หมายถึง อัตราที่ธนาคารพาณิชยรับซื้อเงินตรา
ตางประเทศจากลูกคา
1.1 ตัว๋ เงิน (Sight Bill) คําเต็มคือ อัตรารับซื้อตั๋วเงิน หมายถึงอัตราที่
ธนาคารพาณิชยรับซื้อเงินตราตางประเทศจากตั๋วเงินทีล่ ูกคาไดชําระเปน
เงินตราตางประเทศ

1.2โทรเลข (T/T) คําเต็มคือ อัตรารับซื้อทางโทรเลข หมายถึงอัตราที่
ธนาคารพาณิชยรับซื้อเงินตราตางประเทศที่โอนทางโทรเลขเขาบัญชีลูกคาที่
ตองการขายรับเงินบาท
ตอมา ธปท.ไดปรับเปลี่ยนถอยคํา เพื่อใหสอดรับกับการสงโทรเลขซึ่ง
เลิกใชแลวตั้งแตป 2550 โดยเปลี่ยนชื่อหมวด อัตราซื้อถัวเฉลี่ยทางโทร
เลข (T/T : Telex Transfer) เปน อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน
(Transfer) โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เปนตนไป
2. อัตราขาย (Selling) หมายถึง อัตราที่ธนาคารพาณิชยขายเงินตรา
ตางประเทศใหกับลูกคา (ทั้งตั๋วเงิน และโทรเลข)

3.อัตรากลาง (Mid Rate) หมายถึง คากลางของแตละสกุลเงิน คํานวณโดย
นําอัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน บวก อัตราขายถัวเฉลี่ยแลว หารดวย 2

= (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน + อัตราขายถัวเฉลี่ย)
2
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ชองทางเผยแพรขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนและเวลาที่เผยแพร

1. ทางเว็บไซต ธปท. ที่ : www.bot.or.th
1.1 ขอมูลรายวัน
ภาษาไทย : สามารถเลือกที่หัวขอ > สถิติ > สถิติตลาดการเงิน > อัตรา
แลกเปลี่ยน > อัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน
ภาษาอังกฤษ : เลือกที่หัวขอ > Statistics > Financial Markets > Exchange
Rates > Daily Foreign Exchange Rates
ระบบจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ลาสุด สามารถเลือกดูขอมูลยอนหลัง
ไดตามวันทําการธนาคารโดยการระบุวันที่ตองการ แลวกดปุม Submit ถา
ไมใชวันทําการก็จะไมมีขอมูล
เดิมธปท.เผยแพรขอมูลในเวลา 10.00 น.ของวันทําการถัดไป
ตัวอยางเชน ขอมูลของวันที่ 3 ม.ค.49 จะเผยแพรในเวลา 10.00 น.ของวันที่
4 ม.ค.49 ยกเวนขอมูลของวันทําการสุดทายของทุกเดือน ซึ่งจะเผยแพรใน
เวลา 20.00 น.ของวันเดียวกัน
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ตอมา ธปท.ไดปรับเปลี่ยนเวลาการเผยแพรอัตราแลกเปลี่ยน
ประจําวันเร็วขึ้นจากเดิม เปนเผยแพรไดภายในวันเดียวกันเวลา 18.00 น.
โดยเริ่มตั้งแตขอมูลประจําวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เปนตนไป
1.2 ขอมูลเฉลี่ยรายเดือน ,รายไตรมาส และรายป
ภาษาไทย : สามารถเลือกที่หัวขอ > สถิติ > สถิติตลาดการเงิน > อัตรา
แลกเปลี่ยน > อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ภาษาอังกฤษ : เลือกที่หัวขอ > Statistics > Financial Markets >

Exchange Rates > Rate of Exchange of Commercial Banks
เผยแพรขอมูลในเวลา 18.00 น.ของวันทําการสุดทายของงวดนั้นๆ
2. ระบบ E-Newsletter สมัครสมาชิกรับขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนรายวัน
ทานสามารถลงทะเบียนไดที่ http://www.bot.or.th/Thai/E-

NewsLetter/_layouts/Application/e-News%20Letter/ENewsLetter.aspx
โดยสมาชิกจะไดรับขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบ URL ทุกวัน
ทําการ เมื่อคลิก URL เพื่อเปดไฟลขอมูล โปรแกรมจะ Link เขาสู
ไฟลขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซตของธปท.
3. ระบบ IVR (เดิม)
ธปท. ไดยกเลิกบริการทางระบบ IVR ตามมติเห็นชอบของที่ประชุม
กนท. ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
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รูปแบบขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่
เผยแพรทางเว็บไซตธปท.มีแบบ
ใดบาง มีขอมูลยอนหลังถึงเมื่อไร

การเผยแพรขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางเว็บไซตธปท.
1. ขอมูลรายวัน (www.bot.or.th) มี 4 รูปแบบ ดังนี้
1. HTML
2. Excel file
3. CSV
ทั้ง 3 รูปแบบ มีขอมูลตั้งแต 4 ม.ค.2543 – ปจจุบัน
4. PDF
ภาษาอังกฤษ : มีขอมูลตั้งแต 25 ม.ค.2551 – ปจจุบัน
ภาษาไทย - ขอมูลหนาประกาศที่มีลายมือชื่อผูลงนาม มีขอมูลตั้งแต
1 มิ.ย. 2541 – 30 ธ.ค. 2548
- ขอมูลเผยแพรที่ไมมีลายมือชื่อผูลงนาม มีขอมูลตั้งแต
3 ม.ค. 2549 – ปจจุบัน
2. ขอมูลเฉลี่ยรายเดือน ,รายไตรมาส และรายป มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. Excel file
2. CSV
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ทั้ง 2 รูปแบบ มีขอมูลตั้งแต ป 2524 – ปจจุบัน
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กรณีที่มีปญหาการเรียกดูขอมูล
จะติดตอสอบถามไดอยางไร

1. กรณีเว็บไซต ธปท. เรียกดูขอมูลไมได โปรดติดตอทีมจัดการระบบ
คอมพิวเตอร 2 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หมายเลขโทรศัพท
02-283-6084, 02-283-6260
2. ระบบ E-Newsletter ขัดของหรือไมไดรับขอมูล โปรดติดตอ
ทีมสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักสื่อสารสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท
02-356-7546
3. สอบถามขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนทั่วไปทางโทรศัพทหมายเลข
02-283-5353
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ทําไมขอมูลที่เรียกดู จึงไมได

เนื่องจากเครื่องของผูใชมีการ Set คาใหเก็บ Webpage ที่เคยเขาใชงานไว

update เปนวันที่ลาสุดตามที่ธปท.

มาแสดงแทนการดึงขอมูลลาสุดจาก Webpage จริงมาให จึงควร

เผยแพร

แกไขโดยเลือกเมนู internet options เลือกปุม setting เลือก every

visit to the page คลิก ok หลังจากนั้นให Restart เครื่องใหม
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ถาตองการทราบ
1.ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
สกุลเงินตาง ๆ
2. บทวิเคราะหทางการเงินจะหาได
จากแหลงใด

1. แหลงขอมูลเพิ่มเติมในการคนหาขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
- www.x-rates.com แสดงผลการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงิน
2 สกุลของประเทศสําคัญ ๆ มีขอมูลตารางและกราฟ รวมถึงขอมูล
ยอนหลัง สามารถเลือกสกุลเงินที่ตองการแลวคลิก GO
- www.bloomberg.com ที่ Home Page เลือกเมนู Investment

Tools / Calculators / Currency Calculator จากนั้นใหเลือกเงิน
2 สกุลที่ตองการแลวกดปุม Calculate โปรแกรมจะแสดงคาอัตรา
แลกเปลี่ยนดานลาง
2. เว็บไซตของธนาคารพาณิชย เชน ธนาคารกสิกรไทยที่

www.kasikornbank.com แลว Link ที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย หรือเว็บไซต
ของธนาคารไทยพาณิชยที่ www.scb.co.th เปนตน
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ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของ
ธนาคารพาณิชยแตละแหงไวดวย
หรือไม

ธปท.มิไดเก็บรวบรวมขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของ
ธพ.แตละแหงที่ไดรายงานมาให ธปท. ในแตละวันไว เพียงแตนํา
ขอมูลที่ไดรับทั้งหมดประมวลผลหาคาเฉลี่ยรายสกุลเงินเทานั้น

คําถาม
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กรณีใชอัตราแลกเปลี่ยนในการออก
ใบกํากับภาษียื่นตอกรมสรรพากร
ควรเลือกใชอัตราแลกเปลี่ยนตาม
วันที่ประกาศวันไหน

คําตอบ
เนื่องจากเปนเรื่องเฉพาะของแตละสวนราชการที่จะนําขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนของ ธปท. ไปใชตามวัตถุประสงคตาง ๆ สําหรับกรณีนี้โปรด
ติดตอขอคําแนะนําโดยตรงจากเจาหนาที่กรมสรรพากร หรือ
ดูจากคําสั่งของกรมสรรพากร ( คําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548
เรื่องการคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย... ฯ
โทรศัพทหมายเลข 02-7180650-60 ตอ 617 )
หมายเหตุ : เลขที่คําสั่งและหมายเลขโทรศัพทขางตนอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได ตามการเปลี่ยนแปลงภายในของกรมสรรพากร

11

อยากทราบวาการที่คาของเงินผัน
ผวน เปนเพราะอะไร

คาของเงินสกุลตาง ๆ ในแตละวันขึ้นอยูกับกลไกของตลาด คืออุปสงคและ
อุปทานของเงินตราสกุลนั้น ๆ รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ
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ทําไมสกุลเงินจัตของประเทศพมา
ตามประกาศ ธปท. ถึงมีคาสูงกวาที่
ไปแลกกันจริง ๆ

ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนฯที่ ธปท. เผยแพรแบงเปน 2 กลุม คือ
1. ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ไดจากการทําธุรกรรมของ
ธพ. ในประเทศ (สกุลเงินที่ใชกันแพรหลายตาง ๆ )
2. ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่ไดจากตลาดในตางประเทศ
(ทอมสันรอยเตอร) คํานวณผานอัตราซื้อขายเงินดอลลารสรอ.ในตลาด
กรุงเทพฯ(สกุลเงินที่ไมแพรหลาย)
สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศพมา จัดอยูในกลุมที่ 2 ขอมูล
USD/MMK ที่นํามาคํานวณนั้นเปนแหลงขอมูลจากทอมสันรอยเตอร ซึ่ง
เปนอัตราทางการที่มิไดสะทอนคาจากการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงใน
ประเทศ เนื่องจากพมาเปนประเทศปด
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ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนทางเว็บไซต
ธปท.ของใหมแตกตางจากของเดิม
อยางไร

สวนที่แตกตางกันคือ
1. เดิมขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ ธปท. เผยแพรในกลุมที่ 2 ธปท.ใช
แหลงขอมูลจากตางประเทศ 2 แหลง คือ จากอัตราปดนิวยอรก และอัตรา
แลกเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ FINANCIAL TIMES สําหรับสกุลเงินที่ไมมี
การซื้อขายในตลาดนิวยอรก แตอัตราแลกเปลี่ยนชุดใหมนี้ ธปท.ใช
แหลงขอมูลจากทอมสันรอยเตอรมาใชในการคํานวณผานอัตราซื้อขายเงิน
ดอลลาร สรอ. เทียบบาทในตลาดกรุงเทพฯ ทดแทน และธปท.ไดเผยแพร
ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกจํานวน 11 สกุลเงินไดแก
1. ศรีลังกา SRI LANKA (LKR)
2. อิรัก IRAQ (IQD)
3. บาหเรน BAHRAIN (BHD)
4. โอมาน OMAN (OMR)
5. จอรแดน JORDAN (JOD)

คําถาม

คําตอบ
6. กาตาร QATAR (QAR)
7. มัลดีฟส MALDIVES (MVR)
8. เนปาล NEPAL (NPR)
9. ปาปวนิวกินี PAPUA NEW GUINEA (PGK)
10. อิสราเอล ISRAEL (ILS)
11. ฮังการี HUNGARY (HUF)
ทั้งนี้ขอมูลรายวันเริ่มมีขอมูลตั้งแตประจําวันที่ 2 มีนาคม 2553
สวนขอมูลเฉลี่ยรายเดือน, รายไตรมาส และรายป เริ่มมีขอมูลตั้งแต มกราคม
2553 เปนตนไป
2. ตั้งแตขอมูลของวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เปนตนไป เพิ่มจํานวนสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ( SFI) ที่รายงานขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคาร
พาณิชยใชซื้อขายกับลูกคา ให ธปท. รวม 5 แหง ไดแก
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
3. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
5. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

14

ขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร
ทางเว็บไซต ธปท. มีการแกไขชื่อ
ประเทศใหม มีประเทศใดบาง

ธปท. มีการปรับแกชื่อประเทศใหเปนปจจุบัน ดังนี้
- ชื่อประเทศภาษาไทย มีการปรับแกใหม 10 ประเทศ ไดแก
1. ยูโร เปน ยูโรโซน
2. มาเลเซีย* เปน มาเลเซีย
3. บรูไน เปน บรูไนดารุสซาลาม
4. ปากีสถาน* เปน ปากีสถาน
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน เปน จีน
6. สหภาพแอฟริกาใต เปน แอฟริกาใต
7. สหรัฐอาหรับ เปน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
8. สาธารณรัฐเชก เปน สาธารณรัฐเช็ก
9. สาธารณรัฐประชาชนลาว เปน ลาว
10. เวียตนาม เปน เวียดนาม
- ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ มีการแกไขใหม 5 ประเทศ ไดแก
1. EURO เปน EURO ZONE
2. MALAYSIA * เปน MALAYSIA
3. PAKISTAN * เปน PAKISTAN
4. LAOS เปน LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
5. VIETNAM เปน VIET NAM

คําถาม

15

16.

คําตอบ

* ที่ระบุทายสกุลเงินที่ตัดออก หมายถึง เงินสกุลนั้นมีการซื้อขายโดย
ธนาคารพาณิชยบางแหง
ธนาคารกลางพมาประกาศใชอัตรา ธนาคารกลางพมาประกาศใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงลอยตัวภายใตการ
แลกเปลี่ยนอางอิงลอยตัวภายใตการ จัดการ (Managed Float Currency) เริ่มตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2555 โดย
จัดการ (Managed Float Currency) ณ วันที่ 2 เมษายน 2555 ให 1 ดอลลารสรอ. เทากับ 818 จัตต
เริ่มตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2555
หมายเหตุ : ขอมูล Thomson Reuters ของวันที่ 02/04/2555 จะคํานวณผาน
อัตราซื้อขายเงินดอลลาร สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ เพื่อแสดงเปนขอมูลอัตรา
แลกเปลี่ยนประจําวันในหัวขอ 2.อัตราในตลาดตางประเทศ (ทอมสัน
รอยเตอร) ในวันที่ 03/04/2555 เปนตนไป
การคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนจาก
สกุลเงินตราตางประเทศไปหาเงิน
บาท และจากเงินบาทไปหาสกุล
เงินตราตางประเทศอื่น

วิธีคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
1. กรณีที่ตองการแลกเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท (ใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556)

- คํานวณ : 1,500 JPY = ? บาท
ญี่ปุน : เยน [100 เยน (JPY)] คํานวณดวยอัตราซื้อเงินโอน = 31.5731 บาท
1,500 เยน = 1,500 คูณ 31.5731 หารดวย 100
= 473.60 บาท

- คํานวณ : 1,500 IDR = ? บาท
อินโดนิเซีย : รูเปย [1,000 รูเปย (IDR)] คํานวณดวยอัตราซื้อเงินโอน = 2.857 บาท
1,500 รูเปย = 1,500 คูณ 2.857 หารดวย 1000
= 4.29 บาท

- คํานวณ : 1,500 LAK = ? บาท
ลาว : กีบ (LAK) คํานวณโดยใชอัตราซื้อ = 0.0037 บาท
1,500 กีบ = 1,500 คูณ 0.0037 หารดวย 1
= 5.55 บาท

2. กรณีที่ตองการแลกเงินบาทเปนเงินตราตางประเทศ (ใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556)
- คํานวณ : 1,500 บาท = ? JPY : เยนญี่ปุน
คํานวณโดยใชอัตราขาย : 32.1895 บาท
1,500 บาท = 1,500 คูณ 100 หารดวย 32.1895
= 4,659.90 JPY

- คํานวณ : 1,500 บาท = ? IDR : รูเปยอินโด
คํานวณโดยใชอัตราขาย = 3.283 บาท
1,500 บาท = 1,500 คูณ 1000 หารดวย 3.283
= 456,899.18 IDR

คําถาม

คําตอบ
- คํานวณ : 1,500 บาท = ? LAK : กีบลาว
คํานวณโดยใชอัตราขาย = 0.0038 บาท
1,500 บาท = 1,500 คูณ 1 หารดวย 0.0038
= 394,736.84 LAK

3. กรณีที่ตองการแลกเงินตราตางประเทศขามสกุล (ใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556)

- คํานวณ : 1,500 USD = ? ยูโร (EUR)
3.1 ตองคํานวณเงินตราตางประเทศที่มีอยูในมือใหเปนบาทกอน
คํานวณโดยใชอัตราซื้อเงินโอน = 29.6558 บาท / 1 USD
1,500 USD = 1,500 คูณ 29.6558
= 44,483.70 บาท
3.2 จากนั้นนําคาเงินบาทที่คํานวณไดในขอ 3.1 มาคํานวณกลับไปหาเงินตรา
ตางประเทศที่ตองการแลกอีกครั้ง
คํานวณโดยใชอัตราขาย = 40.3354 บาท / 1 EUR
44,483.70 บาท = 44,483.70 หารดวย 40.3354
= 1,102.85 EUR
สรุป ณ.วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 เงิน 1,500 USD แลกเงินยูโรได 1,102.85 EUR

