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บทที่ 3 
ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและตลาดหลักทรัพย 

 
1. ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเกิดข้ึนไดเพราะการใชเงินตราตางสกุลกันในการทํา
ธุรกรรมระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยผูซ้ือและผูขาย ซ่ึงทําหนาท่ีแลกเปล่ียนท่ีแลกเปล่ียน
เงินตราจากสกุลหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึ่ง ผูขายเงินตราตางประเทศอาจเปนกลุมบุคคล หรือสถาบันท่ี
มีความประสงคจะเปล่ียนเงินตราเงินตราท่ีมีอยูใหเปนเงินสกุลของตนหรือเงินตราสกุลอ่ืน สวนผู
ซ้ือเงินตราตางประเทศเปนผูมีหนี้สินหรือภาระผูกพันท่ีตองใชเงินตราตางประเทศในการชําระหนี้
 1.1   หนาท่ีของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

หนาท่ีของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยท่ัวไปมี 3 ประการคือ หนาท่ีใน
การโอนอํานาจซ้ือ หนาท่ีในการใหเครดิต และหนาท่ีในการลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

1. การโอนอํานาจซ้ือ (Transfer of Purchasing Power) 
 การดําเนินกิจกรรมการคาระหวางประเทศ ผูสงออกสินคาเม่ือไดรับเงินตรา

ตางประเทศเขามาก็จะนํามาแลกเปล่ียนเปนเงินตราสกุลของตนเพื่อนําไปใชจายในประเทศ  ใน
ทํานองเดียวกันผูผูสงสินคาเขา นําเงินสกุลของตนเองไปแลกเปนเงินสกุลตางประเทศเพื่อชําระหน้ี
คานําสินคาเขาความสัมพันธทางดานเงินตราและการคาระหวางประเทศ ทําใหมีการซ้ือขายเงินตรา
เกิดข้ึน การดําเนินการซ้ือขายเงินตรานี้กระทําผานสถาบันการเงินท่ีเราเรียกวา ตลาดแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ สําหรับเคร่ืองมือในการโอนอํานาจซ้ือประกอบดวย การโอนเงินทางโทรเลข 
การโอนเงินทางไปรษณีย ดราฟต ต๋ัวแลกเงินท่ีตองจายเมื่อเห็น หรือต๋ัวแลกเงินท่ีตองจายตาม
กําหนดเวลา เปนตน นอกจากนี้ในปจจุบันวิทยาการอิเล็กทรอนิกสกาวหนามากสามารถโอนเงิน
ผานระบบ SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecommunication) 

 เม่ือมีการชําระเงินหรือรับเงินตามเคร่ืองมือในการโอนอํานาจซ้ือดังกลาวขางตน  
ทําใหมีเงินจํานวนหนึ่งไหลออกนอกประเทศ และขณะเดียวกันก็มีเงินอีกจํานวนหนึ่งไหลเขามาใน
ประเทศ ทําใหเกิดการหักลบบัญชีกันข้ึน การหักลบบัญชีอาจเกิดข้ึนหลายทางพรอมแทนท่ีจะมี
เพียงสองทาง กลาวคือ เม่ือประเทศหนึ่งไดรับเงินตราตางประเทศจากรายไดในการสงสินคาออกไป
ยังประเทศอ่ืนก็สามารถชําระคาสินคานําเขาจากอีกประเทศหน่ึงดวยเงินตราตางประเทศท่ีมีอยูนั้น
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ไดโดยไมตองนําเงินตราสกุลดังกลาวไปแลกเปล่ียนกันกอน การชําระดวยวิธีนี้
สามารถทําใหการคาระหวางประเทศขยายตัวมากข้ึนและมีอํานาจซ้ือไดหลายทาง 

2. หนาท่ีในการใหเครดิต (Credit Function) 
 หนาท่ีในการจัดหาเครดิตใหแกการคาระหวางประเทศ ชวยอํานวยความสะดวก

ใหแกการทําธุรกรรมระหวางประเทศ ท้ังนี้เพราะตองมีฝายใดฝายหนึ่งใหสินเช่ือคาสินคาใน
ระหวางทางท่ีกําลังอยูระหวางผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ผูสงออกสินคาตองการเครดิตเพื่อใช
ในการผลิตสินคาเพื่อทําการสงออก สวนผูส่ังสินคาตองการเครดิตในระหวางท่ียังขายสินคาให
ผูบริโภคไมได นอกจากนี้ ความตองการเครดิตยังเกิดข้ึนอีกในระหวางท่ีสินคากําลังเดินทางจากผู
สงออกไปยังผูส่ังเขา หากผูส่ังสินคาเขาชําระเงินเปนเงินสดทันที หมายความวา ผูส่ังสินคาใชเงิน
ของตนเอง หรือเครดิตจากธนาคารพาณิชยชําระคาสินคานําเขานั้น หรือถาหากผูสงออกสินคาถือ
ต๋ัวแลกเงินท่ีมีกําหนดเวลาเปนหลักประกัน หรือใหมีการเปดบัญชีสินเช่ือ (Open Account หรือ 
Open Bank Credit) แกผูซ้ือ แสดงวา ผูสงออกเปนผูใหเครดิตคาสินคาขาออก 

การเลือกใหเครดิตแกสินคาท่ีกําลังเดินทางระหวางประเทศนั้น มีปจจัยชวย
ตัดสินใจ ไดแก อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราซ้ือลดต๋ัวเงินในประเทศท่ีเกี่ยวของและความเส่ียงในการถือ
เงินสกุลตางประเทศ 

ในกรณีท่ีไมมีใครเต็มใจท่ีจะเส่ียงดวยการซื้อเงินตราตางประเทศ ผูส่ังสินคาเขา
จะตองเปนผูใหเครดิตสินคานั้น กลาวคือ ผูสงสินคาออกจะทําการขายลดต๋ัวเงินใหกับธนาคารของ
ตนทันทีท่ีไดรับต๋ัว ธนาคารผูซ้ือลดต๋ัวเงินจะทําการขายลดต๋ัวเงินนั้นทันทีในตลาดเงินของประเทศ
ผูส่ังเขา แลวนําเงินตราตางประเทศนั้นไปแลกเปล่ียนเปนเงินสกุลของตน สวนผูรับชวงซ้ือลดไวจะ
นําต๋ัวเงินนั้นไปขึ้นเงินสดกับธนาคารผูส่ังเขาเม่ือต๋ัวเงินครบกําหนด นอกจากนี้อัตราซ้ือลดต๋ัวแลก
เงินในตลาดเงินตราตางประเทศยังตํ่า ยอมเปนเคร่ืองจูงใหผูสงสินคาออกของประเทศอ่ืนนําต๋ัวแลก
เงินไปขายลดในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศนั้น 

ปจจุบันหนาท่ีการใหเครดิตในระหวางการคาของตลาดการเงินระหวางประเทศได
ลดนอยลงมาก เนื่องจากสวนหนึ่งของการคาระหวางประเทศมักใชต๋ัวเงินท่ีจายทันที เม่ือเห็นเพื่อ
หลีกเล่ียงความเส่ียงในการถือเงินตราระหวางประเทศ 

3. หนาท่ีการลดความเส่ียง (Hedging Function) 
หากมีการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนไวตายตัวโดยไมมีการควบคุมการปริวรรต

เงินตรา นักธุรกิจอาจใชเงินสกุลใดก็ไดโดยไมมีการเส่ียงภัยและจะมีการแลกเปล่ียนระหวางกันโดย
ไมมีการเสียผลประโยชน แตอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนอยูตลอดเวลา ผูมีสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนเงินสกุลตางประเทศยอมมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุน ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
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สามารถท่ีจะชวยปองกันความเส่ียงนี้ได ดวยการใหความสะดวกในการซ้ือหรือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ตัวอยางเชน ผูท่ีจะไดรับชําระเงินตราตางประเทศในอนาคตสามารถปองกัน
ความเส่ียงอันเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนลดตํ่าลง ดวยการทําสัญญาจะขายเงินตราตางประเทศท่ีจะ
ไดรับนั้น เพื่อแลกเอาเงินตราสกุลของตนในวันหนึ่งขางหนา ดวยอัตราแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไว
ตายตัวหากเม่ือครบกําหนดจายเงิน อัตราแลกเปล่ียนท่ีแทจริงจะผันผวนไปมากนอยเทาใด อัตราท่ี
ใชตามสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเปนไปตามสัญญาเดิมทุกประการ 

ธนาคารพาณิชยท่ีดําเนินกิจการทางดานเงินตราตางประเทศ สามารถควบคุมขอ
ผูกมัดตางๆ ดวยวิธีการทํา Swap Operation ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีขายเงินตราตางประเทศท่ีเขามา
และยังไมจําเปนตองใชในขณะน้ันทันทีในตลาด การซ้ือขายเงินตราตางประเทศจํานวนเดียวกันนั้น
ลวงหนาในวันหนึ่งวันใดท่ีจะตองสงมอบเงินตราตางประเทศนั้นคืนไป หรือในกรณีท่ีทําสัญญาซ้ือ
เงินตราตางประเทศจํานวนไวลวงหนา อาจทําสัญญาขายลวงหนาเงินจํานวนนี้อีกตอหนึ่งก็ได เปน
วิธีท่ีนิยมกันมากเพื่อหลีกเล่ียงเส่ียงผลของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเมื่อครบกําหนดซ้ือ
หรือสงมอบเงินจํานวนดังกลาว 

 
1.2  องคประกอบของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

1. ผูมีบทบาทสําคัญในตลาด มีอยู 4 กลุมใหญๆ คือ ธนาคารพาณิชย บริษัทนายหนา
คาเงิน (Broker) หนวยธุรกิจรานคาท่ัวไป และธนาคารกลาง โดยท่ี 

 - ธนาคารพาณิชยเปนผูมีบทบาทสําคัญในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ ในฐานะท่ีเปนตัวกลางระหวางผูซ้ือและผูขายเงินตราระหวางประเทศ ผลตอบแทนของ
ธนาคารในฐานะเปนตัวกลาง คือผลกําไรที่เกิดจากความแตกตางของอัตราเสนอซ้ือ (bid) กับอัตรา
เสนอขาย (offer) นอกจากนี้ กรณีท่ีมีปริมาณการเสนอซ้ือและเสนอขายแกลูกคาของตนมีปริมาณ
ไมเทากันจะทําใหธนาคารพาณิชยมีระดับเงินตราตางประเทศไมสมดุล ธนาคารจําเปนตองมีการ
ติดตอซ้ือขายเงินตราตางประเทศกับธนาคารอ่ืน หรือธนาคารกลาง เพื่อใหฐานะเงินตราตางประเทศ
อยูในระดับสมดุล สรุปไดวาธนาคารพาณิชยเขามามีบทบาทสําคัญ 3 ประการคือ 

ก.  เพื่อใหบริการที่ดีแกลูกคาท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ข.  เพื่อบริหารฐานะเงินตราตางประเทศของตนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอตอความตองการของลูกคา 
ค.  ธนาคารมีรายไดในรูปแบบของคาธรรมเนียม ผลตางของอัตราซ้ือและอัตรา

เสนอขายเงินตราตางประเทศ 
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- บริษัทนายหนาคาเงิน มีฐานะเปนตัวกลางในการซ้ือขายเงินตราตางประเทศใน
ตลาดระหวางธนาคาร โดยทําหนาท่ีเปนผูคาสงเงิน (Wholesaler) ซ่ึงจะคอยเปนตัวกลางติดตอกับ
ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทขามชาติตางๆ โดยตรง สําหรับผลตอบแทนท่ีไดรับคือคาธรรมเนียม ซ่ึง
กําหนดอัตราตามปริมาณซ้ือขายและจะแตกตางกันไปตามแตละตลาด 

- หนวยธุรกิจและลูกคาท่ัวไป ซ่ึงประกอบดวย ผูนําเขา ผูสงออก นักลงทุนใน
หลักทรัพยระหวางประเทศ บริษัทขามชาติ และกลุมนักเดินทางเขามาทองเท่ียว เปนตน ตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศมีความจําเปนตอหนวยธุรกิจกลุมนี้มาก เพราะเงินตราแตละสกุลได
ใชอยางจํากัดในประเทศใดประเทศหน่ึงเทานั้น และเพื่อชวยลดความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนอีกดวย 

- ธนาคารกลางและหนวยงานรัฐบาล เชน กระทรวงการคลังมีบทบาทในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศในการควบคุมดูแล จัดหาหรือกําจัดเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศเพ่ือสรางผลกระทบตออัตราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลของตนมิใหมีการเขามาแสวง
ผลประโยชน และควบคุมตลาดและอัตราแลกเปล่ียนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนสวนรวม
ของประเทศชาติ 

2. วิธีการซ้ือขายในตลาด จําแนกได 3 วิธีคือ การซ้ือขายทันที การซ้ือขายลวงหนา การ
ซ้ือขายเงินตราท้ังสองสกุลพรอมๆ กัน โดยท่ี 

- การซ้ือขายทันที (Spot Transaction) เปนการซ้ือขายเงินตราตางประเทศท่ีมีการ
สงมอบในวันท่ีมีการทําสัญญา หรือภายในระยะเวลา 2 วันทําการ เปนการใหผูซ้ือและผูขายมีเวลา
เตรียมตัวเพื่อรับและจายเงิน และเพ่ือขจัดปญหาท่ีแตละประเทศมีเวลาไมตรงกัน สําหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น ธนาคารพาณิชยจะประกาศอัตราแลกเปล่ียนเปนรายวัน การซ้ือขายประเภทนี้เปน
วิธีการที่ใชมากท่ีสุดและงายท่ีสุด ตลาดท่ีทําการซ้ือขายทันทีเรียกวา ตลาดซ้ือขายทันที (Spot 
Market) และอัตราท่ีกําหนดในการซ้ือขายทันที เรียกวา อัตราแลกเปล่ียนทันที (Spot Rate)  

- การซ้ือขายลวงหนา (Forward Transaction) เปนการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราท่ีมี
การกําหนดอัตราแลกเปล่ียนไวแนนอนในวันทําสัญญา แตการสงมอบเงินจะเกิดเม่ือครบกําหนดใน
สัญญา ระยะเวลาลวงหนาอาจจะเปน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน หรือมากกวานั้นตามแตผูซ้ือขายจะตก
ลงกัน ตลาดท่ีทําการซ้ือขายลวงหนาเรียกวา ตลาดลวงหนา (Forward Market) อัตราแลกเปล่ียนท่ี
กําหนดในการซ้ือขายลวงหนาเรียกวา Forward Rate และสัญญาท่ีกระทําข้ึนเพื่อวาเปนขอผูกพันใน
การสงมอบเงินตราเรียกวา Forward Contract 

- การซ้ือและขายเงินตราพรอมๆ กัน (Swap Transaction) เปนการเสนอซ้ือและขาย
เงินตราตางประเทศพรอมๆ กัน แตระยะเวลาสงมอบตางกัน โดยอาจจะเปนการเสนอซ้ือทันทีและ
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เสนอขายลวงหนา หรือเสนอซ้ือลวงหนาแลวเสนอขายลวงหนาดวย หรือเสนอขายทันที แลวเสนอ
ขายลวงหนา หรือเสนอซ้ือลวงหนาแลวเสนอขายลวงหนาดวย หรือเสนอขายทันที แลวเสนอขาย
ลวงหนา เปนตน การทํา Swap Transaction ทุกคร้ังไมมีผลทําใหฐานะเงินตราตางประเทศสุทธิ 
(Net Exchange Position) เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากปริมาณการซ้ือขายเงินตราทันทีจะถูก covered 
โดยปริมาณการซ้ือขายเงินตราในตลาดลวงหนาตามลําดับ สําหรับ Swap Rate ไมใชเปนอัตรา
แลกเปล่ียนโดยตรง แตเปนจํานวนบวกหรือลบจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีผูทําการคาเงินนํามาคิด
ตัดสินใจวาจะทําการซ้ือหรือขายเงินตรา 

1.3 ระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัว 
ในชวงป ค.ศ. 1973 ไดเกิดวิกฤตการณน้ํามันข้ึนเปนคร้ังแรก เกิดภาวะเงินเฟอ

โดยท่ัวไป ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ถดถอยลง เกิดความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองประเทศกําลังพัฒนาประสบกับปญหาการขาดดุลการชําระเงิน เพราะตองนําเขาน้ํามันจาก
ตางประเทศจํานวนมาก ซ่ึงการเกิดวิกฤตการณดังกลาวเปนปจจัยท่ีทําใหประเทศตางๆ ไมสามารถ
กลับไปใชระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี ทําใหรัฐบาลของประเทศตางๆ ตองใชนโยบายอัตรา
แลกเปล่ียนแบบลอยตัวหรือเปล่ียนแปลงได การปลอยใหอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวนี้ สามารถกระทํา
ได 3 ลักษณะคือ 

1. อัตราแลกเปล่ียนลอยตัวโดยอิสระ (Independent Floats Exchange Rate) ระบบนี้
ประเทศเจาของเงินจะปลอยใหคาของสกุลเงินตราของตนลอยตัวไดโดยอิสระ ไมผูกคาเสมอภาคไว
ตายตัวกับเงินสกุลหลักหรือสินทรัพยท่ีมีคามาตรฐานอ่ืนๆ การปลอยใหอัตราแลกเปล่ียนลอยตัว 
สามรารถกระทําได 2 ลักษณะคือ 

  ก. การลอยตัวโดยเสรี (Free or Clean Floats) การลอยตัวแบบนี้จะปลอย
ใหอัตราแลกเปล่ียนเปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศโดยปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจะปรับตัวเขาสู
สมดุลโดยกลไกของตลาดการเงินระหวางประเทศ ดังนั้นรัฐบาลไมตองสะสมเงินทุนสํารองไวเปน
จํานวนมาก 

  ข. การลอยตัวภายใตการควบคุม (Managed or Dirty Floats) ระบบอัตรา
แลกเปล่ียนแบบนี้จะไมเปนไปตามกลไกของตลาดเงินตราตางประเทศ รัฐบาลจะเขาไปแทรกแซง
เพื่อทําใหอัตราแลกเปล่ียนมีเสถียรภาพ เชน เม่ือประเทศมีดุลการชําระเงินเกินดุล ปริมาณเงินตรา
ตางประเทศจะมีมาก ทําใหอัตราแลกเปล่ียนลดตํ่าลง รัฐบาลก็จะเขาไปซ้ือเงินตราตางประเทศเก็บ
ไวเทากับเปนการเพิ่มอุปสงคเงินตราตางประเทศและลดอุปทานในเงินตราตางประเทศ อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศก็จะสูงข้ึน ในทางตรงขาม ถาประเทศมีดุลการชําระเงินขาดดุล 
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ปริมาณเงินตราตางประเทศมีนอย ทําใหอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศสูงข้ึน รัฐบาลก็จะนํา
เงินตราตางประเทศออกมาขายเทากับวาเปนการเพิ่มอุปทานของเงินตราตางประเทศ อัตรา
แลกเปล่ียนก็จะลดตํ่าลง 

2. อัตราแลกเปล่ียนท่ีลอยตัวรวมกัน (Joint or Group Floating Rate) ระบบอัตรา
แลกเปล่ียนลอยตัวแบบนี้เปนการลอยตัวภายใตการแทรกแซงรวมกันของประเทศท่ีมีขอตกลง
รวมกัน เชน ประเทศสมาชิกของประเทศประชาคมเศรษฐกิจแหงยุโรป (EEC) 
 
2. ตลาดหลักทรัพย 

2.1 ประวัติการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย 
 ในสมัยโบราณพอคา โดยเฉพาะผูท่ีคาขายกับตางประเทศ จะมาพบกัน ณ สถานท่ี

กําหนดเพ่ืออํานวยทุนซ่ึงกันและกัน ผูท่ีมีเงินก็ใหผูท่ีตองการกูไดกูยืมโดยมีเอกสารการกูยืมเปน
หลักฐาน เชน ในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 16 พอคาจากเมืองเจนัวและกรุงเวนิส ตางมีท่ีพบปะใน
ประเทศเบลเยียม ท่ีบริเวณลานหนาของคหบดีช่ือยาน Vander Buerse และดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมา
ของคําวา Bourse ซ่ึงใชแทนคําวาตลาดหุน (Stock Exchange) ในยุโรปหรือท่ีเรียกกันวาตลาด
หลักทรัพยในปจจุบัน 

ตลาดหลักทรัพยท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก คือ Paris Bourse ซ่ึงกอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 1681 
หรือกวา 850 ปมาแลว แตไมใชเปนการซ้ือขายในตลาดหุนอยางแทจริง แตเปนการซ้ือขายเอกสาร
หนี้อื่นๆ รวมถึงสินคาดวย สวนตลาดหลักทรัพยท่ีทําธุรกิจอยางจริงจังในลักษณะของตลาดหุน 
ไดแก ตลาดหลักทรัพยในกรุงอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ซ่ึงเร่ิมทําธุรกิจในป พ.ศ. 2145 
แตกวาตลาดหลักทรัพยของอัมสเตอรดัมจะพัฒนาเปนตลาดท่ีเขมแข็งก็ไดใชเวลาประมาณรอยป 

2.2 องคประกอบของตลาดหลักทรัพย 
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยจะมีองคประกอบสําคัญ 4 อยาง โดย

ความสัมพันธขององคประกอบท้ัง 4 แสดงไดดังรูป 2.1 ซ่ึงประกอบไปดวย 
 1) ตลาดหลักทรัพย 
 2) บริษัทสมาชิกหรือบริษัทนายหนา 
 3) หลักทรัพย 
 4) ผูลงทุน 
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รูปท่ี 3.1 ความสัมพันธขององคประกอบในตลาดหลักทรัพย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปท่ี 3.1 จะพบวาตลาดหลักทรัพยจําแนกไดเปน 2 ประเภทดวยกันคือ ตลาดแรกซ่ึง
เปนตลาดท่ีทําการซ้ือขายหลักทรัพยออกใหม กลาวคือ เม่ือธุรกิจมีความประสงคจะหาเงินทุนหรือ
ระดมเงินทุนจากประชาชน ธุรกิจนั้นจะนําหลักทรัพยใหมมาจําหนายในตลาดแรก เม่ือผูลงทุนมา
ซ้ือและจายเงินใหแกธุรกิจผูออกหลักทรัพยก็จะไดหลักทรัพยไวในครอบครอง สวนเงินทุนจะไหล
ไปสูธุรกิจผูออกหลักทรัพยนั้น ธุรกิจก็จะนําเงินท่ีไดไปใชเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจพรอม
กับจายเงินปนผลใหกับผูลงทุน อยางไรก็ตาม เม่ือผูลงทุนไดรับหลักทรัพยดังกลาวมาแลว ถามี
ความตองการเงินทุนคืนก็สามารถจะนําหลักทรัพยดังกลาวไปขายใหกับผูสนใจในตลาดรอง แต
การขายจะตองทําผานบริษัทสมาชิกหรือบริษัทนายหนาเทานั้น โดยบริษัทสมาชิกจะไดรับคา
นายหนาหรือคาธรรมเนียม (Commission) เปนการตอบแทน เงินท่ีผูลงทุนไดรับจากการขาย
หลักทรัพยจะเทากับราคาท่ีไดหักคาธรรมเนียม ซ่ึงถาไดมากกวาตนทุนของหลักทรัพยก็จะเกิดกําไร 
แตถาไดตํ่ากวาก็จะขาดทุนจากการขายหลักทรัพย สําหรับตลาดรองเม่ือมีฝายหนึ่งเปนผูขายก็จะมี
ฝายหนึ่งเปนผูซ้ือ เงินท่ีจายคาซ้ือก็จะเปนสวนหนึ่งของตนทุน ซ่ึงรูปแบบการซ้ือขายในตลาดรองก็
จะเปนวัฎจักรวนเวียนอยูอยางนี้ตลอดเวลา ถาหลักทรัพยนั้นมีความคลองตัวมากก็จะทําใหธุรกิจท่ี

โบรคเกอร 
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เงิน 

เงิน 

หลักทรัพย 
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เงินทุน หลักทรัพย 

หลักทรัพย 
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เปนผูออกหลักทรัพยนั้นๆ เกิดความคลองตัวในการจัดหาเงินทุนและสามารถท่ีจะออกหลักทรัพย
เพิ่มเติมไดอีกถามีความจําเปนตองใชเงินทุนอีก    
 
3. ประโยชนของตลาดแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศและตลาดหลักทรัพย 
 ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศละตลาดหลักทรัพยตางก็มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจมากมายหลายประการ ซ่ึงพอจะสรุปไดเปนหลักใหญๆ ไดแก 
 1. ทําใหประเทศประสบความสําเร็จทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะตลาดท้ังสองเปน
แหลงท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนยายเงินออมไปสูกิจการตางๆ ดานลงทุน ท่ีกอใหเกิดการผลิตสินคาและ
การบริการ การจางงานและรายไดท่ีเพิ่มข้ึนมากข้ึน ท้ังในภาครัฐและเอกชน และในท่ีสุดประเทศก็
จะไดรับการพัฒนามากข้ึน 
 2. การจัดสรรทรัพยากรการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีทําใหมีเงินไหลเวียนมาจาก
ประเทศท่ีมีเงินเหลือใชช่ัวคราว ไปสูประเทศท่ีตองการใชเงิน ทําใหเงินหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี โดย
อาจจะอยูในรูปของการใหกูยืมหรือการลงทุน โดยท่ีการเคล่ือนยายเงินและการลงทุนระหวาง
ประเทศหรือการลงทุนขามชาติ โดยปกติเงินทุนจะไหลไปสูการลงทุนท่ีใหใหผลตอบแทนดี ท้ังท่ี
อยูในรูปแบบของดอกเบ้ีย รายไดหรือผลกําไร ทําใหเกิดการใชจายเงินและการลงทุนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ทําใหมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน เม่ือตลาดแลกเปล่ียนเงินตราและตลาด
หลักทรัพยกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ทําใหประชาชนมี
งานทํา มีรายไดและมีความเปนอยูดีข้ึน 
 
 

 
 


