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1. ความหมายและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ 
  ความหมายของธนาคารพาณิชย์ 
 การธนาคารพาณิชย์ (commercial banking) ซึ่งเป็นค าที่มาจาก
การให้กู้เพื่อการพาณิชย์ (commercial loan theory of banking) ที่
ปรากฏอยู่ในหนังสือของ อดัม สมิท (Adam Smith, 1776) ตามแนวคิดนี้ 
การให้กู้ของธนาคารพาณิชย์ควรจะมีเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น และมีระยะเวลา
ในการไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนการให้กู้ระยะยาว อาทิ การกู้
เพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร และสร้างโรงงาน เป็นต้น ส่วนการให้กู้ในการซื้อ
หลักทรัพย์เพื่อเก็งก าไรนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามตามแนวคิดนี้ 
 ในช่วง ค.ศ. 1900 แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับมาก เนื่องจากยังไม่มี
การก่อตั้งธนาคารกลางหรือสถาบันประกันเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์จะต้อง
บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของตนเอง เพื่อให้ได้ซึ่งสภาพคล่อง (liquidity) 
ความมั่นคง (solvency) และรายได้ (income) 
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 ในปัจจุบัน ค าว่าการธนาคารพาณิชย์ไม่เหมาะสมที่จะใช้ เนื่องมาจาก
เหตุผลที่ส าคัญ ดังนี้ 
 (1) ธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินเพียงสถาบัน
เดียวที่ให้กู้เพื่อการพาณิชย์ในระยะสั้นเท่านั้น 
 (2) สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่ถือครองในปัจจุบันมีทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยเกิดจากการให้กู้แก่ภาคพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
ตลอดจนภาครัฐ และการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล 
 (3) ธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมีกิจกรรมอื่นๆ นอกจากรับเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวัน (demand deposit) ยังมีเงินฝากออมทรัพย์ (saving 
deposit) และเงินฝากประจ า (time deposit) นอกจากนี้ยังมีการให้สินเชื่อ
ลักษณะอื่นๆ รวมไปถึงการเป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินตรา
ต่างประเทศ ประกันภัย ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เป็นต้น 
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 (4) ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทที่แตกต่างจากสถาบันการเงินอื่น คือรับ
ฝากเงินกระแสรายวัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจ ดังนั้น ระบบธนาคารพาณิชย์จึงมีบทบาทในการสร้างและท าลายเงิน
ฝาก ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 จากเหตุผลข้างต้นอาจเรียกธนาคารพาณิชย์ว่า checking deposit 
bank หรือ financial department store 
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  หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ 
 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงได้มีกฎหมายในการ
ก าหนดขอบเขตของการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 
2535 โดยธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ดังนี้ 
 (1) การให้บริการทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการระดมเงินออมและกระจายเงินทุน ประกอบไปด้วย  
 (1.1) การรับฝากเงิน (deposit) ถือเป็นการระดมเงินออมจาก
ประชาชน โดยรับฝากเงินทั้งเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์และฝากประจ า 
ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญ ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถน าไปลงทุนเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ได้ และจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ออม 
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 (1.2) การให้กู้ยืม (lending) หรือการให้สินเชื่อทั้งสินเชื่อเพื่อการ
บริโภค สินเชื่อเพื่อการลงทุน และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งสามารถให้กู้ยืม
ตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคาร โดยแบ่งเป็นการให้กู้ยืมโดยตรง (loan) การ
เบิกเงินเกินบัญชี (overdrafts) และการซื้อลดตั๋วเงิน (discounts) 
 (1.3) การให้บริการด้านอื่นๆ  
 - บริการด้านการเป็นตัวแทนของลูกค้า อาทิการซื้อขายหุ้น ช าระค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น 
 - บริการด้านการค้าและการช าระเงินระหว่างประเทศ อาทิการเปิด 
letter of credit (L/C) ซื้อขายเงินสกุลต่างประเทศ เป็นต้น 
 - บริการด้านการอ านวยความสะดวกให้ลูกค้า อาทิรับฝากของมีค่า 
การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการให้ค าปรึกษาทางด้าน
การเงิน การลงทุน และเศรษฐกิจ 
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 Trust Receipt 
(T/R) เป็นสินเชื่อเพื่อการ
น าเข้าแบบหนึ่งที่ธนาคารให้
ผู้น าเข้ากู้ 

 letter of credit คือเอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการช าระเงินในการซื้อ
ขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ช าระให้แทน ออกโดยสถาบันการเงินตามค าสั่ง
ของผู้ซื้อเพื่อแสดงเป็นหลักประกันการช าระเงิน ผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อส่ง
มอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสนิค้าเม่ือจ่ายเงินค่าสินค้า ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่
ได้รับความนิยมโดยเฉพาะภาคการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากท าให้ผู้ขาย
มั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า 
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 (2) การสร้างและท าลายเงินฝาก โดยธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบัน
การเงินที่มีเงินฝากกระแสรายวัน จึงสามารถสร้างเงินและท าลายเงินในรูปของ
เงินฝากกระแสรายวันได้ 
 (2.1) การสร้างเงินฝาก คือการน าเงินทุนในส่วนที่เป็นเงินสดส ารอง
ส่วนเงินที่เหลือจากการด ารงไว้ตามกฎหมาย (1%) มาให้กู้ยืมหรือลงทุน ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
 (2.2) การท าลายเงินฝาก คือการได้รับช าระหนี้จากผู้กู้หรือการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน ส่งผลท าให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง 
 ดังนั้น การสร้างและท าลายเงินฝากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ถ้าหากปริมาณเงินมีมากอาจจะส่งผลท าให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อ แต่ถ้าหากปริมาณเงินมีน้อยเกินไปก็อาจส่งผลท าให้เกิดภาวะเงิน
ฝืดและเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวมได้ 
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  ทฤษฎีการให้กู้เพื่อการพาณิชย์ (Commercial loan theory) 
 เป็นทฤษฎีที่ได้แนวคิดมาจาก Adam Smith ที่เน้นว่าธนาคาร
พาณิชย์นั้นควรให้กู้ในระยะสั้นเพียงอย่างเดียว และการให้กู้ยืมนั้นมีคุณสมบัติ
ที่จะช าระหนี้ในตัวของมันเอง (self liquidating) โดยการให้กู้ในระยะสั้นคือ
ต้องช าระหนี้คืนไม่เกิน 1 ปี เป็นการกู้เพื่อตอบสนองความต้องการตามฤดูกาล
ของธุรกิจ และทฤษฎีนี้ไม่สนับสนุนการให้กู้ระยะยาว เนื่องจากการให้กู้ระยะ
ยาวท าให้เกิดการขาดสภาพคล่อง 
 ส าหรับการให้กู้ระยะสั้นนั้นมีเงื่อนไขว่า จะต้องกู้เพื่อการค้าของสินค้า
ที่จับต้อง (tangible goods) หากเป็นการกู้เพื่อเก็งก าไรนั้นจะมีผลท าให้ความ
เสี่ยงของธนาคารเพิ่มขึ้น 
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 นอกจากนี้ทฤษฎีการให้กู้เพื่อการพาณิชย์ มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ
เพื่อให้ระบบธนาคารมีเสถียรภาพ โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ดังนั้น
ธนาคารพาณิชย์จะต้องบริหารให้ได้มาซึ่งสภาพคล่อง ความมั่นคงและ
ความสามารถในการท าก าไร ซึ่งได้รับความเสื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งก่อนที่
จะมีการจัดตั้งธนาคารกลางและสถาบันประกันเงินฝากภายหลังศตวรรษที่ 19 
 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกาได้เกิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินทุนจ ามาก ส าหรับการลงทุนโดย
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาว จึงส่งผลท าให้ระบบธนาคารได้รับแรงกดดัน
ในการให้เงินกู้ระยะยาว และเกิดความขัดแย้งกับผู้สนับสนุนการทฤษฎีนี้ ใน
ที่สุดจึงได้เกิดการก่อตั้งสถาบันเงินฝากขึ้นในปี ค.ศ. 1993 
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  ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงการถือครองของสินทรัพย์ (Shift 

ability Theory) 
 เป็นทฤษฎีที่เน้นว่าการให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์นั้นมิใช่เป็นสินทรัพย์ที่
เหมาะสมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากสภาพคล่องของธนาคารขึ้นอยู่กับ
ความสามารถที่จะจ าแนกแจกจ่ายสินทรัพย์ของตนให้แก่ใครคนหนึ่งในราคาที่
คาดคะเนได้ 
 ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสินทรัพย์ของธนาคารประกอบด้วยการลงทุนใน
หลักทรัพย์ระยะสั้นให้เพียงพอ ในกรณีที่ผู้ฝากเงินต้องการถอนเงินออกไป
จ านวนมาก ธนาคารจะต้องเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะสั้นให้เป็นเงินสด เพื่อ
ตอบสนองต่อการถอนเงินสดได้เป็นอย่างดี 
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 โดยทฤษฎีนี้ท าให้ธนาคารหันมาลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นแทนการ
ให้กู้มากขึ้น ส าหรับธนาคารที่ถือหลักทรัพย์ในตลาดเงิน อาทิตั๋วเงินคลัง เงินให้
กู้ที่เรียกคืนได้ทันที (call loan) ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ง่าย ดังนั้น สภาพ
คล่องของธนาคารพาณิชย์จึงมีความสัมพันธ์กับจ านวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง 
อันได้แก่เงินทุนส ารอง 
 จุดอ่อนของทฤษฎีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงการถือครองของ
สินทรัพย์มีอยู่ว่า ธนาคาร A ต้องการสภาพคล่องโดยจ าหน่ายหลักทรัพย์ระยะ
สั้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่เป็นจริงในกรณีที่ธนาคารอื่นๆ กระท าในลักษณะเดียวกัน 
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1929 – 1933 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 
ปรากฏว่าไม่มีธนาคารแห่งใดเป็นผู้รับซื้อเลย มีแต่ผู้ขาย 
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 ดังนั้น สถาบันนอกกลุ่มระบบธนาคารพาณิชย์จึง เป็นผู้ รับซื้อ
หลักทรัพย์จากธนาคาร จึงเกิดเป็นบทบาทของระบบธนาคารเงินทุนส ารอง 
(the federal reserve system) ของสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารกลาง 
(central bank) ของประเทศไทย 
 ด้วยเหตุนี้  จากปัญหาสภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไม่
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ จึงจ าเป็นต้องมีธนาคารกลางเข้ามา
ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผลจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ 



2. ทฤษฎีธนาคารพาณิชย ์
  ทฤษฎีการคาดคะเนรายได้ล่วงหน้า (Anticipated Income 

Theory) 
 เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 โดยสนใจในปัญหาการให้กู้
เช่นเดียวกับทฤษฎีการให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ แต่สิ่งที่แตกต่างคือทฤษฎี
การคาดคะเนรายได้ล่วงหน้าสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ให้กู้ระยะยาว เนื่องจาก
ถ้ารายได้ที่คาดคะเนจะได้ในอนาคตเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถช าระหนี้คืนเงินกู้
ได้แล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้กู้เพียงระยะสั้นเท่านั้น  
 ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่ยอมรับ ท าให้ธนาคารพาณิชย์ขยายการให้กู้
ออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ธุรกิจกู้เงินในระยะยาว อาทิการให้กู้
เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลักษณะจ านอง รวมไปถึงการให้กู้เพื่อการบริโภค 
เป็นต้น 
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  ทฤษฎีการจัดการด้านหนี้สิน (Liability Management Theory) 
 ส าหรับด้านหนี้สินของธนาคาร อาทิเงินฝากต้องขึ้นอยู่กับความสมัคร
ใจของลูกค้าว่าจะฝากเงินประเภทใด (กระแสรายวันหรือประจ า)  
 ในปี ค.ศ. 1860 ได้ให้ความสนใจในด้านการจัดการด้านหนี้สินของ
ธนาคาร คือธนาคารสามารถหาสภาพคล่องได้ด้วยการจัดการด้านหนี้สิน โดย
ธนาคารต้องการสภาพคล่องเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ 
 (1) ลูกค้าถอนเงินฝากออกไปเกินที่คาดหมายไว้ 
 (2) ลูกค้ารายใหม่ต้องการกู้เงิน 
 ซึ่งธนาคารสามารถหาทุนได้โดยการกู้ยืม (federal fund) หรือ
ธนาคารแสวงหาสภาพคล่องด้วยการก่อหนี้ 
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 จุดอ่อนของทฤษฎีการจัดการด้านหนี้สินคือ ธนาคารต้องเปิดเผยฐานะ
ของตนเองมากขึ้น การมีโครงสร้างของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ า และยังมี
ภาระของการให้กู้มาก ตลอดจนโครงสร้างด้านหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินฝากที่ขาด
เสถียรภาพ 
 ซึ่งปกติเงินทุนมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภายใต้การแข่งขันของตลาด 
ท าให้ผู้ฝากเงินอาจจะถอนเงินทุนออกจากบัญชีของธนาคารหนึ่งไปฝากอีก
ธนาคารหนึ่ง โดยเงินฝากมีความอ่อนไหวต่อความมั่นใจ (confidence-
sensitive money) จะสร้างปัญหาให้กับธนาคารที่มีเงินทุนไหลออก ดัง
ปรากฏมาแล้วในอดีต 
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  ทฤษฎีการจัดการทุนที่สร้างขึ้นภายใต้อ านาจการควบคุมระยะสั้นของ

ธนาคาร (Discretionary Fund Management) 
 ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970 จากแนวคิดการบริหารการเงินของ
ธนาคาร โดยให้ความส าคัญทั้งด้านสินทรัพย์ (asset) และด้านหนี้สิน 
(liabilities) ควบคู่กัน ซึ่งในทฤษฎีนี้ได้แบ่งสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้ 
 (1) Discretionary Items ด้านสินทรัพย์คือ เงินทุนส ารอง และด้าน
หนี้สินคือเงินกู้ยืมระยะสั้นต่างๆ 
 (2) Nondiscretionary Items ด้านสินทรัพย์คือเงินสดในระหว่าง
เรียกเก็บเงินสดส ารองตามกฎหมาย เงินให้กู้ และในด้านหนี้สินคือเงินฝาก
กระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ าและเงินกองทุน 
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 การที่ ธ นาคารพาณิ ชย์ ไ ด้ น าทฤษฎีนี้ ม า เป็ นกลยุ ทธ์ เ ชิ ง รุ ก 
(aggressive) ด้วยการขยายเงินให้กู้ เมื่อผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (marginal 
returns) มากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่ม (marginal costs) ภายใต้เงื่อนไขคือความ
เสี่ยงจะต้องไม่สูงจนเกินไป 
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 3.1 ระบบธนาคารอิสระ (Independent or unit banking 
system) 
 เป็นโครงสร้างระบบธนาคารที่มีส านักงานเพียงแห่งเดียว และไม่
เกี่ยวข้องกับธนาคารอื่น ทั้งในส่วนความเป็นเจ้าของหรือภายใต้การควบคุม 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธนาคารท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากท้องถิ่นที่มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอที่จะจัดตั้งธนาคารขึ้นมารับรองกิจกรรมทางธุรกิจ
ในท้องถิ่นนั้น 
 โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแต่ละรัฐมีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีขนาดใหญ่ และมีการปกครองตนเอง
ตามกฎหมาย จึงท าให้แต่ละรัฐไม่ยินยอมให้ธนาคารของรัฐอื่นมาเปิดสาขา 
 ดังนั้นระบบธนาคารพาณิชย์อิสระ จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวม
ไปถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน และลูกค้าต่างก็เป็นคนในท้องถิ่น 
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  ข้อดีของระบบธนาคารอิสระ 
 (1) สามารถตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ดี 
 (2) เงินทุนในท้องถิ่นจะถูกน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 (3) มีธนาคารจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขัน ป้องกันการผูกขาดได้
เป็นอย่างดี 
  ข้อเสียของระบบธนาคารอิสระ 
 (1) ขาดความมั่นคง เพราะไม่สามารถกระจายความเสี่ยงได้และวงเงิน
สินเชื่อมีจ ากัด รวมไปถึงมีเงินทุนหมุนเวียนน้อย และอาจไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 (2) การให้บริการลูกค้าช้ากว่าระบบธนาคารในรูปแบบอื่น 
 (3) ต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี อาจท าให้การกู้ยืม
ต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการพิจารณาตามหลักการ 
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 3.2 ระบบธนาคารสาขา (Branch banking system) 
 เป็นโครงสร้างระบบธนาคารที่มีส านักงานมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยมี
ส านักงานใหญ่แห่งหนึ่ง มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศและอาจจะมีสาขาอยู่
ต่างประเทศด้วย ซึ่งมีการก าหนดนโยบายต่างๆ ทั้งการให้สินเชื่อ การบริหาร
ธนาคาร และข้อปฏิบัติของสาขา จากส านักงานใหญ่  
  ข้อดีของระบบธนาคารสาขา 
 (1) มีความมั่นคง เพราะสามารถกระจายความเสี่ยงในการให้กู้ตาม
สภาพภูมิศาสตร์ เนื่องจากมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ 
 (2) มีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถระดมทุนได้
จ านวนมาก 
 (3) สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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 (4) สามารถปรับปรุงความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ให้กับพนักงานได้
เป็นอย่างดี 
  ข้อเสียของระบบธนาคารสาขา 
 (1) เป็นแหล่งเงินกู้ที่มีลักษณะผูกขาด นอกจากจะเป็นบริษัทมหาชน 
 (2) การที่มีผู้บริหารเป็นคนนอกท้องถิ่น ท าให้ไม่รู้ภาวะเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นที่ดีพอ 
 (3) เกิดการระดมทุนจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง อาจท าให้
เกิดกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม 
 (4) บางครั้งนโยบายต่างๆ จากส านักงานใหญ่ อาจไม่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น และเนื่องจากสาขามีจ านวนมาก ท าให้ควบคุมได้ยาก และเกิดการ
ทุจริตได้ง่าย 
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 3.3 ระบบธนาคารแบบลูกโซ่และกลุ่ม (Chain and group banking 
system) 
  เป็นโครงสร้างระบบธนาคารที่มีการรวมตัวกันของธนาคารตั้งแต่ 2 
ธนาคารขึ้นไป ซึ่งมีเงินทุนและเจ้าของเป็นของตนเองแต่อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันด้วยวิธีใดก็ได้ ซึ่งไม่ใช่ส านักงานใหญ่ แต่อาจควบคุมจากผู้ถือหุ้นข้าง
มาก 
 โดยส่วนใหญ่จะมีระบบธนาคารประเภทนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพราะแต่ละรัฐมีกฎหมายห้ามมีระบบธนาคารสาขา จึงมีระบบธนาคารแบบ
ลูกโซ่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สังคม 
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  วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 (1) ระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2431 – 2484 
 เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากธนาคารต่างประเทศ โดย
ขณะนั้นมีธนาคารทั้งหมด 12 แห่งเป็นธนาคารต่างประเทศ 7 แห่ง (อังกฤษ 3 
แห่ง, จีน 2 แห่ง, ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสอย่างละแห่ง)  
 ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยคือ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ของอังกฤษ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง ทั้งนี้
เพราะประเทศอังกฤษสนใจที่จะท าการค้ากับประเทศไทย ซึ่งให้ประเทศไทย
เป็นรัฐกันชนระหว่างอาณานิคมของตนกับอาณานิคมของฝรั่งเศส อาจกล่าวได้
ว่าเป็นยุคของธนาคารของยุโรป เนื่องจากมีเงินทุนจ านวนมากและบริหาร
จัดการที่ดี  
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 อย่างไรก็ตามธนาคารของต่างประเทศยังขาดความรู้ในภาษาพื้นเมือง
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ จึงต้องใช้ระบบกัมปราดอร์ ซึ่ง
หมายถึงบุคคลที่ธนาคารจ้างไว้ในธนาคาร โดยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าชวนจีนที่
มีเงินฝากจ านวนมาก เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ของลูกค้าที่กัมปราดอร์แนะน า
มาขอกู้เงินจากธนาคาร 
 ส าหรับบทบาทของชาวจีน ชาวจีนมีความสนใจในภาคการค้าระหว่าง
ประเทศ ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ในขณะที่ชาวยุโรปสนใจเรื่องการขนส่งทางน้ า 
ธุรกิจการส่งออก  
 นอกจากนี้ชาวจีนยังได้ก่อตั้งสถาบันการเงินที่
เรียกว่า โพยก๊วน เพื่อท าหน้าที่รับฝากเงินจากชาวจีน
ในประเทศไทย และส่งเงินไปให้กับญาติของตนใน
ประเทศจีน โดยจะเก็บค่าบริการจากผู้ส่งเงิน  
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 (2) ระยะสอง ระหว่าง พ.ศ. 2484 – 2493 
 ในปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งฐานทัพที่
ประเทศไทย ส่งผลท าให้ธนาคารสาขาของยุโรปปิดกิจการชั่วคราว  และได้เกิด
ธนาคารท้องถิ่นหลายแห่ง ซึ่งเป็นการลดบทบาทของธนาคารของยุโรป โดย
ธนาคารในประเทศได้ก่อตั้งขึ้นอาทิ ธนาคารกรุงเทพ (2487) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา (2488) ธนาคารกสิกรไทย (2488) และถือเป็นช่วงของการขยายสาขา
ของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอีกด้วย 
 ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ลดบทบาทของธนาคารต่างประเทศ อีก
ทั้งช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยส่งออกสินค้าได้เป็นอย่างดี อาทิ ข้าว ยาง 
และดีบุก เป็นต้น ท าให้เกิดเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามายังประเทศไทยเป็น
อย่างมาก 
 



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่ประเทศไทยขาดแคลนเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้บังคับให้ผู้ส่งออกมอบ
เงินตราต่างประเทศให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน 40฿ ต่อ 1£ และ 100฿ ต่อ 10.075$ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนใน
ตลาดสูงกว่า 2 เท่าตัวคือ 80฿ ต่อ 1£ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายให้ผู้ส่งออก
ข้าว ยาง ดีบุก และไม้สัก ต้องมอบเงินตราต่างประเทศเท่ากับมูลค่าของสินค้า 
ส่วนการส่งออกสินค้าประเภทสามารถน าไปแลกในตลาดได้ 
 จากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท าให้ธนาคารพาณิชย์
สามารถมีโอกาสได้ก าไรส่วนต่าง (margin) ส่งผลท าให้ธนาคารพาณิชย์ในยุค
นี้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว 



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 (3) ระยะสาม ระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2537 
 เป็นยุคที่ธนาคารพาณิชย์มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความน่าเชื่อถือ โดยได้มี พ.ร.ก. พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทจ ากัด (มหาชน) ส่วน
การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่มีความเข้มงวดมากขึ้น ท าให้เกิดการขยายสาขา
อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
  โครงสร้างระบบธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน 
 ใน พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้ก่อตั้งกรุงเทพวิเทศธนกิจ (Bangkok 
international banking facilities :BIBF) ขึ้น จึงท าให้ระบบธนาคารแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 (1) ธนาคารของคนไทย 15 แห่ง 
 (2) สาขาของธนาคารต่างประเทศ 14 แห่ง  
 (3) ธนาคารของต่างประเทศ 20 แห่ง 
 กิจกรรม BIBF หมายถึงการรับฝากเงินและให้กู้เฉพาะเงินตรา
ต่างประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี พ .ศ. 2540 ท าให้
สถาบันการเงินหลายแห่งปิดกิจการลงเนื่องจากประสบกับปัญหาหนี้เสียและ
ขาดสภาพคลอ่งอย่างรุนแรง ซึ่งน าไปสู่การปรบัโครงสร้างครัง้ใหญ่ของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทเงินทุน ณ ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีดังนี้ 



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
รหัส ชื่อธนาคาร พ.ศ. อักษรย่อ 

002 ธนาคารกรุงเทพ 2487 BBL 

004 ธนาคารกสิกรไทย 2488 KBANK 

006 ธนาคารกรุงไทย 2509 KTB 

011 ธนาคารทหารไทย 2499 TMB 

014 ธนาคารไทยพาณิชย์ 2449 SCB 

020 ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด (ไทย) 2548 SCBT 

022 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 2552 CIMB 

024 ธนาคารยูโอบี 2548 UOB 



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
รหัส ชื่อธนาคาร พ.ศ. อักษรย่อ 

025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2488 BAY 

030 ธนาคารออมสิน 2456 GSB 

033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2496 GHB 

034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 2486 BAAC 

035 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 2536 EXIM 

065 ธนาคารธนชาต 2545 TBANK 

066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2545 ISALAM 

067 ธนาคารทิสโก ้ 2548 TISCO 



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
รหัส ชื่อธนาคาร พ.ศ. อักษรย่อ 

069 ธนาคารเกียรตินาคนิ 2548 KKP 

070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 2553 ICBC 

071 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 2547 TCD 

073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2547 LHBANK 

098 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 

2545 SME 

 นอกจากนี้ยังมีสาขาของธนาคารต่างประเทศ อาทิ ซิตี้ แบงค์ (CITI 
BANK) และธนาคารเอช เอส บี ซี (HSBC) เป็นต้น 



4. ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 ส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนธนาคารกลางคือ 

รหัส ชื่อธนาคาร พ.ศ. อักษรย่อ 

026 ธนาคารเมกะ สากล พาณิชย์ 2548 - 

052 ธนาคารแห่งประเทศจีน 2557 - 

079 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 2558 - 

080 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 2558 - 

รหัส ชื่อธนาคาร พ.ศ. อักษรย่อ 

001 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 BOT 


