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คํานํา 

 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารการเงินระหวางประเทศ (International Financial Management) 
เลมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชา FI 329: การบริหารการเงิน
ระหวางประเทศและปริญญาโทที่เรียนวิชา FI 622: การบริหารการเงินระหวางประเทศ สามารถนําไปใชประกอบ
การศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งผูสนใจทั่วไปไดเขาใจหลักการและแนวทางการบริหารการเงินระหวางประเทศ สําหรับ
เอกสารประกอบการสอนเลมนี้ ผูเขียนไดรวบรวมจากตําราที่นิยมใชกันในปจจุบันและทันสมัยที่สุดหลายเลม       
ในแตละบทจะมีบทสรุป และมีคําถามเพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนและอภิปรายในตอนสุดทาย เพื่อเนนย้ําความเขาใจ
และทบทวนความจําอีกครั้งหนึ่ง  
 เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนจะครอบคลุมเนื้อหาออกเปน 4 สวนใหญๆ คือ สวนที่ 1 เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบการเงินระหวางประเทศ  สวนที่ 2 เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินตางๆ ที่ใช
ในการบริหารความเสี่ยง สวนที่ 3 กลาวถึงประเภทของความเสี่ยงประเภทตางๆ และวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จากอัตราแลกเปลี่ยน สวนที่ 4 รวบรวมบทความและกรณีศึกษาทางดานการเงินระหวางประเทศ 
 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนนี้คงจะเอื้ออํานวยประโยชนตอนักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป สุดทายนี้ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร และ ผศ.อารมณ ริ้วอินทร ที่ใหคําแนะนําและเปน
กําลังใจตลอดระยะเวลาการเขียนเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ ผูเขียนขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ไดใหขอเสนอแนะตางๆ ในการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนนี้  สําหรับขอผิดพลาดที่
อยูในเอกสารประกอบการสอนนี้ผูเขียนขอนอมรับแตเพียงผูเดียว  
 
                                                                                                     ลักคณา  วรศิลปชัย 
                                                                                                    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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