
 

บทที ่8 
สถาบันการเงิน (THE FINANCIAL INSTITUTIONS) 

 
สถาบันการเงิน เปนตัวกลางทางการเงินท่ีตั้งข้ึนภายในขอบเขตท่ีกําหนดของสถาบัน

การเงินแตละประเภท ซ่ึงมีลักษณะหนาท่ีการดําเนินงานแตกตางกันออกไป 
 

บทบาท และความสําคัญของสถาบันการเงิน 
 ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน  เงินทุนเปนปจจัยสําคัญในการขยายการผลิต และเพิ่มผลผลิต 
ถาเงินทุนมีอยูอยางจํากัดก็จะไมมีการนําเอาไปใชใหเกิดประโยชน ดังนั้น สถาบันการเงินจึงเขามามี
บทบาท และความสําคัญ โดยจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางในหารรวบรวมเงินออมไปยังผูลงทุนรูปแบบ
ตางๆ เพื่อสนองความตองการเงินทุนท่ีมีอยูอยางไมจํากัดนั้นๆ ได เม่ือความตองการเงินทุนไดรับ
การตอบสนองแลว ก็จะทําใหการประกอบการ หรือการผลิตเกิดข้ึน ผลผลิตของประเทศมากข้ึน 
เพียงพอแกการอุปโภคบริโภค และการสงออกจําหนายตอในตางประเทศไดอีกดวย จึงทําให
ประชากรมีงานทํา มีรายไดเพิ่มมากข้ึน และรายไดประชาชาติก็จะเพ่ิมมากข้ึน ในท่ีสุดก็จะทําให
เงินทุนจํานวนน้ันไหลกลับเขามาในสถาบันการเงินอีก จึงกลาวไดวา สถาบันการเงินเปนแหลง
เงินทุนสําคัญ เพราะถาไมมีสถาบันการเงินแลว ความสะดวก ความคลองตัวในการจัดหาเงินทุนเพื่อ
ประกอบการใดๆ ก็ไมอาจเกิดข้ึนได 

หนาท่ีของสถาบันการเงิน 
 สถาบันการเงินประเภทตางๆ ทําหนาท่ีตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง คือ 
 1. เปนแหลงกลางทางการเงินท่ีผูกู และผูใหกูสามารถสนองความตองการตอกันได โดย
ไมตองรูจักกันมากอน ในสังคมท่ีประกอบดวยผูออม และผูลงทุนจํานวนมาก จําเปนตองมีสถาบัน
ท่ีทําหนาท่ีเปนแหลงการระดมเงินออม และนําเงินท่ีระดมไดออกใหกู การทําหนาท่ีนี้กอใหเกิด
ประโยชนอยางนอยท่ีสุด 2 ประการ คือ 
 1.1 ผูกูสามารถกูยืมไดโดยไมตองรูจักผูออม 
 1.2 ผูกูสามารถยืมเงินเปนจํานวนมากกวาท่ีผูออมแตละรายจะใหกูได ท้ังนี้เพราะสถาบัน
การเงินสามารถรวบรวมเงินออมรายเล็กๆ เปนเงินกูจํานวนมากได 
 2. ใหความปลอดภัยไดดีกวาแกเงินของผูออม การที่เจาของเงินใหผูกูจะเส่ียงภัยมากกวา
การใหกูโดยผานสถาบันการเงินเพราะ 
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 2.1 สถาบันการเงินทําธุรกิจดานนี้โดยเฉพาะ ยอมมีประสบการณความชํานาญมากกวา
บุคคลธรรมดา 
 2.2 สถาบันมีเงินทุน และขนาดของงานมากพอท่ีจะจางผูท่ีมีความรูพิเศษทางดานนี้ 
บริหาร 
 2.3 สถาบันสามารถจะจายเงินกูไดหลายทาง ซ่ึงลดความเส่ียงไดมาก เพราะสถาบันการเงิน
ไมมีทางที่จะสูญเสียหนี้ท้ังหมดได เพราะในบางคร้ังไมสามารถกระจายเงินกูไปยังแหลงตางๆได
เนื่องจากเงินทุนจํากัด 
 3. จัดใหมีเงินกูลักษณะตางๆ ตามท่ีผูใหกูตองการ สถาบันการเงินสามารถทําเชนนี้ได 
เพราะมีเงินทุนไหลเขา-ออกตลอดเวลา 
 4. เคล่ือนยายเงินทุนไปยังท่ีตางๆ โดยวิธีนําเงินออกจากท่ีหนึ่งไปใหกูยังอีกท่ีหนึ่ง การทํา
หนาท่ีนี้ จะชวยใหอัตราดอกเบ้ียในทองถ่ินตางๆ ไมแกตางกันมากนัก 
 5. จัดหาสภาพคลองใหแกเคร่ืองมือเครดิต โดยวิธีตางๆ เชน เปนผูคํ้าประกันการขายหุน
ตางๆ เปนผูซ้ือขายหลักทรัพย เปนนายหนาคาหลักทรัพย เปนตน 
 สถาบันการเงินสามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ 
 1. ตลาดเงิน  
 2. ตลาดทุน 
 

ตลาดเงิน (MONEY MARKET) 
ตลาดเงิน คือ การจัดการของกลุมสถาบันตางๆ ท่ีนําผูกูมาพบกัน โดยตลาดเงินจะเปน

แหลงกลางในการระดมเงินออมจากผูท่ีมีเงินเหลือใชช่ัวคราว เพื่อนําไปจักสรรใหกูยมืแกผูท่ีมีความ
จําเปนตองใชเงินลวงหนาช่ัวคราว 

ลักษณะท่ีสําคัญของตลาดเงิน คือ เปนแหลงระดมเงินออม และการจัดการเงินทุนระยะส้ัน
ไมเกิน 1 ป โดยผูกู และผูใหกูไมมีการติดตอกันโดยตรง ตองกระทําผานตลาดเงิน 

วัตถุประสงคของการกูยืมเงินจากตลาดเงิน 
 - เพื่อการพาณิชย เชน ใชเปนทุนหมุนเวียนในการผลิตสินคา และบริการ เพื่อใชจาย
สําหรับการคาสง คาปลีก การนําสินคาเขาและการสงออก เปนตน  
 - เพื่อการบริโภค 
 - เพื่อการลงทุนระยะส้ัน เชน ซ้ือหลักทรัพยเพื่อหวังกําไรสวนทุน 

ความสําคัญของตลาดเงิน 
 1. เปนแหลงระดมเงินทุนในระยะส้ัน 
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 2. เปนแหลงกระจายเงินทุน เพื่อประโยชนในการใชจายลวงหนากอนมีรายได ของ
ผูบริโภค เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนของหนวยธุรกิจ เพื่อชดเชยงบประมาณการใชจายของ
รัฐบาล 
 3. เปนประโยชนตอเศรษฐกิจสวนรวม การที่ตลาดเงินทําหนาท่ีเปนแหลงระดมเงินออม
รายเล็กรายนอย เพื่อจัดหาเงินทุนขนาดใหญแกผูลงทุน ทําใหการใชเงินทุนมีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน ชวยจัดหาเงินทุนแกผูท่ีมีความจําเปน ชวยใหเศรษฐกิจไมหยุดชะงัก เพราะขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน ชวยใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากข้ึน 
 4. เปนเคร่ืองมือในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางใหประสบความสําเร็จ 
 

ประเภทของสถาบันการเงินในตลาดเงิน 
 ธนาคารพาณิชย (COMMERCIAL BAMK) 
 ธนาคารพาณิชย คือ ธนาคารท่ีประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินท่ีตองจายคืนเม่ือถูกทวง
ถาม หรือเม่ือส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน 
 1.1 การใหกูยืม 
 1.2 ซ้ือ หรือขายเงินตราตางประเทศ 

ลักษณะสําคัญของธนาคารพาณิชย  
 1. มีลักษณะเปนส่ือกลางทางการเงิน ท่ีระดมเงินออมจากประชาชนในรูปของเงินฝาก 
และจัดสรรเงินเหลานั้นใหแกผูลงทุนอีกทีหนึ่ง 
 2. เปนสถาบันการเงินท่ีรับฝากประเภทท่ีจายคืนเม่ือถูกทวงถาม (DEMAND DEPOSITS) 
หรือฝากเงินกระแสรายวัน (CURRENT DEPOSITS) ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษของธนาคารพาณิชย 
 3. เปนสถาบันการเงินประเภทเดียวท่ีสามารถสรางเงินในรูปของเงินฝากได ทําใหแตกตาง
จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
 4. เปนแหลงเงินกูระยะส้ันท่ีดําเนินธุรกิจสวนใหญเกี่ยวกับการคา การพาณิชย ซ่ึงเปนการ
กูยืมระยะส้ันท่ีมีความคลองสูง 

หนาท่ีของธนาคารพาณิชย  
 1. การใหบริการทางการเงินท้ังใน และนอกประเทศ 
 ธนาคารพาณิชยใหบริการทางการเงินท้ังใน และนอกประเทศ เพ่ือประโยชนในการระดม
เงินออม และกระจายเงินทุน ซ่ึงมี 3 ประการ ไดแก 
 ก. รับฝากเงิน (DEPOSITS)  
 หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของธนาคารพาณิชย คือ การระดมเงินออมจากประชาชน โดย
การรับฝากเงิน ซ่ึงแบงเปน 3 ประการ ไดแก 
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 - เงินฝากกระแสรายวัน 
 - เงินฝากประจํา 
 - เงินฝากออมทรัพย 
 เงินฝากของธนาคารพาณิชยถือเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญของธนาคาร ซ่ึงสามารถนําไป
ลงทุนหาผลประโยชนได ธนาคารจึงจายผลตอบแทนแกผูฝากเงินในรูปดอกเบ้ีย 
 ข. การใหกูยืม (ADVANCES) 
 หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของธนาคารพาณิชย คือ การใหกูยืมเงิน หรือการใหสินเช่ือ
ทางการคา และทางดานอ่ืนๆ เชน การบริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตร เปนตน การกูยืมของ
ธนาคารพาณิชยกระทําได 3 วิธี คือ  
 - การใหกูยืมโดยตรง 
 - การเบิกเงินเกินบัญชี 
 - การรับซ้ือต๋ัวลดสัญญาใชเงิน 
 ค. การใหบริการดานอ่ืนๆ (SERVICE) 
นอกจากจะใหบริการดานการรับฝากเงิน และการใหกูยืมเงินแลว ธนาคารพาณิชยยังใหบริการ
ประเภทอ่ืนๆ อีก เชน  
 - ใหบริการดานการเปนตัวแทนของลูกคา เชน การซื้อขายหุนในนามของลูกคา ชวยเก็บ
เงิน และจายเงินประเภทตางๆ เชน คาเชา คาดอกเบ้ีย เงินปนผล ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน 
 - ใหบริการทางดานการคา และการชําระเงินระหวางประเทศ เชน การเปดเล็ตเตอรออฟ
เครดิต (L/C) เพื่อการสงสินคาเขา การรับซ้ือลดต๋ัวเงินตางประเทศ การเรียกเก็บเงินตามต๋ัวแลกเงิน
ตางประเทศ การซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 
 - ใหบริการดานอ่ืนๆ ท่ีอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา เชน การรับฝากของมีคา การ
โอนเงินท้ังภายใน และภายนอกประเทศ ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน และใหการเผยแพรขาวสาร
ทางดานการเงิน เศรษฐกิจแกลูกคา 
 2. การสราง และทําลายเงินฝาก 
 การสรางเงินฝากถือไดวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีไมเหมือนใครในระบบการเงิน เพราะธนาคาร
พาณิชยเปนสถาบันการเงินประเภทเดียวท่ีมีเงินฝากกระแสรายวัน ทําใหธนาคารพาณิชยสามารถ
สรางเงินในรูปของเงินฝากกระแสรายวันได โดยการนําเงินทุนในรูปของเงินสดสํารองสวนเกินท่ี
เหลือจากการสํารองไวตามกฎหมายใหลูกคากูยืม หรือนําไปลงทุน ซ่ึงจะทําใหปริมาณเงินเพิ่มข้ึน
เทากับจํานวนเงินท่ีใหกูยืม หรือเงินลงทุนนั้น 
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 ในทางตรงกันขาม การทําลายเงินฝากของธนาคารพาณิชย โดยการชําระหนี้จากผูกูยืม และ
การนําหลักทรัพยท่ีลงทุนไวออกมาขาย ทําใหปริมาณเงินลดลงเทากับจํานวนเงินท่ีรับชําระ 
หนี้ และจํานวนเงินท่ีขายหลักทรัพยได 
 การสรางเงิน และการทําลายเงินฝาก มีผลทําใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
ได ซ่ึงถาปริมาณเงินมีมากเกินไปจะทําใหเกิดเงินเฟอ แตถานอยเกินไปก็จะเกิดเงินฝด อันจะเปน
ผลเสียตอเศรษฐกิจสวนรวม หนาท่ีในการสราง และทําลายเงินฝาก เปนหนาท่ีสําคัญท่ีธนาคาร
พาณิชยจะตองมีความรับผิดชอบในการดําเนินการตอสังคม 

ธนาคารออมสิน (GOVERNMENT SAVING BANK)  
 ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินของรัฐ เร่ิมดําเนินการคร้ังแรกในรูปของสํานักงานคลัง
ออมสิน ในวังท่ีประทับของรัชกาลท่ี 6 สําหรับพวกมหาดเล็กประจําพระองค และตอมาพระองค
ทรงดําริจะใหเปนคลังออมสินสําหรับราษฎร เพื่อใหปลอดภัย และเปนท่ีเก็บทรัพยท่ีหามาได 
ดังนั้น 1 เมษายน ป พ.ศ. 2456 จึงไดสถาปนาระบบการออมสินของไทยใหมีฐานะเปนคลังออมสิน
ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 7 ทรงเห็นวาคลังออมสินมีกิจการไม
เจริญกาวหนา ไมมีพอคาและประชาชนสนใจ มีแตพวกขาราชการ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2472 จึงได
โอนคลังออมสินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไปอยูในสังกัดกระทรวงพาณิชย และคมนาคม 
โดยเปดทําการคา ณ ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข ตอมาสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลเห็นวาคลังออม
สินเจริญข้ึน เปนท่ีนิยมในหมูประชาชนมาก แตดําเนินการไดไมคลองตัวเทาท่ีควร เพราะอยูใน
ขอบเขตจํากัดของกรมไปรษณีย ดังนั้น ป พ.ศ. 2490 จึงเปล่ียนฐานะเปนธนาคารออมสิน มีสภาพ
เปนนิติบุคคลต้ังแตนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

วัตถุประสงค  
 1. สงเสริมการออมทรัพย โดยพยายามสนับสนุนใหประชาชนรูจักการออมทรัพย และ
ฝากเงินกับธนาคารเพ่ือจายในภายหนา 
 2. เพื่อเปนส่ือกลางในการระดมเงินทุนจากประชาชนไปสูรัฐบาล ท้ังนี้เพราะเงินธนาคาร
ท่ีไดจากประชาชนจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีม่ันคง เชน พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เปนตน 
 3. เพื่อชวยเหลือรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจท่ีจะนําเงินทุนไปขยายกิจการ เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
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 การดําเนินงานของธนาคารออมสิน ลักษณะการดําเนินงานของธนาคารออมสิน แบงเปน 2 
ดาน คือ  
 1. ดานเงินฝาก  
 เนื่องจากเงินฝากเปนเงินท่ีประชาชนสะสมไวในยามจําเปน หรือเพื่อประโยชนอยางใด
อยางหน่ึงตามท่ีตั้งใจ ดังนั้น เงินฝากของธนาคารออมสินจึงมีหลายแบบเพื่อความเหมาะสม และ
ความตองการของผูฝาก โดยแบงเปน 
 ก. ดานการออมสิน 
 - รับฝากเงินออมสินประเภทเผ่ือเลือก 
 - รับฝากเงินออมสินประเภทประจํา 
 - สงเคราะหทวีคูณ 
 - สงเคราะหชีวิตและครอบครัว 
 - สงเคราะหชีวิตและการศึกษา 
 - สลากออมสินพิเศษ 
 - พันธบัตรออมสิน 
 - รับจาย และโอนเงิน 
 ข. ดานการธนาคาร 
 - รับฝากเงินประเภทกระแสรายวัน 
 - รับฝากเงินประเภทประจํา 
 2. ทางดานลงทุน และแสวงหาผลประโยชน 
 เนื่องจากผูท่ีเลือกฝากเงินไวกับธนาคารออมสินเพราะสนใจในความม่ันคงของเงินฝาก 
ดังนั้น ธนาคารไมจําเปนตองแสวงหารายไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยท่ีม่ันคง เพราะ
นโยบายของธนาคารมิไดมุงหมายในทางการคา แตมุงไปในทางกอประโยชนแกประเทศชาติ และ
ประชาชน 
 โดยท่ัวไปการลงทุนของธนาคารออมสิน แบงเปน 2 ภาค คือ 
 2.1 ภาครับบาล ไดแก การลงทุนโดยการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และหุนกูของ
รัฐวิสาหกิจตางๆ 
 2.2 ภาคเอกชน ไดแก การลงทุนใหประชาชนกูประเภทตางๆ เชน กูเพื่อเคหะสงเคราะหให
กูเพื่อการศึกษา 
 บริษัทเงินทุน (FINANCE COMPANIES) 
 บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเงินทุนในดานการ
กูยืมเงินโดยระดมเงินทุนจากประชาชน ดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ซ้ือลด และใหผูอ่ืนกูยืมเงิน
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 1) กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย (COMMERCIAL FINANCE BUSINESS) ไดแก ธุรกิจ
ท่ีทําการจัดหาเงินจากประชาชน และนําเงินเหลานั้นไปใหกูยืมในระยะส้ันไมเกิน 1 ป รวมถึงการ
รับรองต๋ัวเงิน และเปนผูสอบเขาแกหนาในต๋ัวเงินเปนทางการคาปกติ 
 2) กิจการเงินทุนเพื่อการศึกษา (DEVELOPMENT FINANCE BUSINESS) ไดแก กิจการ
ท่ีจัดหาเงินทุนจากประชาชน และใหกูยืมเงินระยะปานกลางท่ีมีอายุไมเกิน 5 ป หรือระยะยาวต้ังแต 
5 ปข้ึนไป เพื่อการจัดต้ังอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรมเปนทางการคาปกติ 
 3) กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนาย และการบริโภค (SALE AND CONSUMER FINANCE 
BUSINESS) ไดแก กิจการจัดหาเงินทุน และทําการคาตอไปนี้เปนทางการคาปกติ 
 3.1 ใหกูยืมเงินแกประชาชนเพื่อใหใชเกี่ยวกับการจําหนายสินคาโดยชําระเปนงวด 
(INSTALLMENT SALE) หรือใหเชาซ้ือ (HAIR PURCHASE) 
 3.2 ใหกูยืมแกประชาชน เพื่อใหใชในการซ้ือสินคาจากกิจการท่ีไมใชของตนเอง 
 3.3 ใหประชาชนเชาซ้ือสินคาท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิจากกิจการ ซ่ึงจําหนายสินคานั้น เม่ือได
ตกลงใหเชาซ้ือ หรือใหประชาชนเชาซ้ือซ่ึงยึดไดมาจากผูเชาซ้ือรายอ่ืน 
 3.4 รับโอนโดยมีคาตอบแทน ซ่ึงสิทธิเรียกรองท่ีเกิดจากการจําหนายสินคา 
 4. กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ (HOUSING FINANCE BUSINESS) ไดแก กิจการหา
เงินทุนจากประชาชน และทําการคาดังตอไปนี้เปนการคาปกติ 
 4.1 ใหกูยืมแกประชาชน เพื่อใหในการจัดหาที่ดิน และ/หรือ บาน ท่ีอยูอาศัยสําหรับ
จําหนายแกประชาชน หรือใหประชาชนเชาซ้ือ 
 4.2 จัดหาที่ดิน หรือ บาน ท่ีอยูอาศัยมาจําหนายแกประชาชน รวมท้ังประชาชนเชาซ้ือ 

บริษัทหลักทรัพย (SECURITIES COMPANIES)  
 บริษัทหลักทรัพย หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีไดรีบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย การ
ดําเนินกิจการซ้ือขาย หรือแลกเปล่ียนตราสารแสดงสิทธ์ิในหนี้สิน หรือทรัพยสิน เชน บัตร หุน หุน
กู เปนตน และทําหนาท่ีเปนตัวแทน นายหนา หรือใหคําแนะนําแกประชาชนในการลงทุน ซ่ึงแบง
ออกเปน 
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 1. กิจการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (SECURITIES BROKER BUSINESS) หมายถึง 
การประกอบกิจการคาประเภทเปนตัวแทน หรือนายหนาซ้ือขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพย ใหแก 
บุคคลอ่ืน โดยไดรับคานายหนา หรือบําเหน็จเปนการตอบแทน 
 2. กิจการคาหลักทรัพย (SECUTITIES DEALER BUSINESS) หมายถึง การประกอบ
กิจการคาประเภทซ้ือขาย หรือแลกเปล่ียนหลักทรัพยในนามของตนเอง 
 3. กิจการท่ีปรึกษาการลงทุน (SECUTITIES ADVISOR BUSINESS) หมายถึง การ
ประกอบกิจการใหคําแนะนําแกประชาชน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมเก่ียวกับคุณคาของ
หลักทรัพย หรือความเหมาะสมในการลงทุน หรือซ้ือขายหลักทรัพยใดๆ ท้ังนี้โดยไดรับคาบริการ 
หรือคาบําเหน็จเปนการตอบแทนสําหรับบริการนั้น 
 4. กิจการจัดจําหนาย (SECUTITIES UNDERWRITER BUSINESS) หมายถึง การ
ประกอบกิจการจําหนายหลักทรัพยใหแกประชาชน 
 5. กิจการจัดการลงทุน (SECUTITIES MANAGEMENT BUSINESS) หมายถึง การ
ประกอบกิจการลงทุนตามโครงการ โดยการออกตราสาร หรือหลักฐานแสดงสิทธ์ิในหลักทรัพย
ของแตละโครงการจําหนายใหแกประชาชน และนําเงินท่ีไดจากการจําหนายตราสาร หรือหลักฐาน
แสดงสิทธ์ินั้นไปลงทุนในหลักทรัพยตามท่ีกําหนดไวในโครงการ 

บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย  
 บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
เงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย คือ นอกจากจะดําเนินกิจการโดยการระดมเงินทุนจากประชาชน
เพื่อใหผูอ่ืนกูยืมแลว ยังทําหนาท่ีเปนนายหนา หรือตัวแทนในการซ้ือขาย หรือแลกเปล่ียนตราสาร 
 แหลงเงินทุนของธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย 
 1  เงินทุนจดทะเบียนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว ไมต่ําวา 40 ลานบาท 
 2. เงินกูยืม แบงออกได 3 ประการ ดังนี้ 
 - เงินกูยืมจากประชาชนโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงมีระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ป 
โดยกฎหมายกําหนดวงเงินกูยืมในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไมต่ํากวา 10,000 บาท 
ในแตละคร้ัง และตางจังหวัดไมต่ํากวา 5,000 บาท 
 - เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย เนื่องจากบริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพยสวนใหญ
เปนบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย จึงนิยมท่ีจะกูเงินจากธนาคารพาณิชยเรียกวา CREDIT LINE ใน
ลักษณะเงินเบิกเกินบัญชี และกําหนดวงเงินท่ีบริษัทเงินทุน และหลักทรัพย ตองดํารงท่ีธนาคารคิด
เปนรอยละของ CREDIT LINE ซ่ึงเรียกวา COMPENSATION BALANCE 
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 - เงินกูยืมตางประเทศ บริษัทเงินทุน และหลักทรัพยท่ีเปนบริษัทใหญ สามารถกูยืมเงิน
จากตางประเทศในลักษณะเกี่ยวกับการขอกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศ 
 3. รายไดจากการลงทุน ไดแก ดอกเบ้ีย และเงินปนผล 
 การควบคุมของรัฐบาล 
 ธุรกิจเงินทุน และหลักทรัพยอยูภายใตพระราชบัญญัติ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจเครดิตฟองซิแอรป พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมธุรกิจเงินทุน และหลักทรัพยในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 7 ของยอดเงินกูยืมรวม 
 2. การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงไมต่ํากวารอยละ 6 
 3. วงเงินใหกูยืมสูงสุดแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงตองไมเกินรอยละ 30 ของเงินกองทุน 
 4. วงเงินใหกูแกผูเชาซ้ือไมเกินรอยละ 5 ของเงินกองทุน 
 5. อัตราดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใชเงินไมเกินรอยละ 16 ตอป 
 6. อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมสูงสุดไมเกินรอยละ 19.5 ตอป 
 7. บริษัทตองเปดเผยฐานะทางการเงินแกสาธารณะ 

บริษัทประกันภัย (INSURANCE COMPANY) 
 การประกันภัย คือ การท่ีบรรดาที่บุคคลท่ีตกอยูในภัยอันตรายประเภทเดียวกันตางรวมกัน
สะสมเงินไวคนละเล็กคนละนอย ซ่ึงรวมกันแลวเปนเงินกอนใหญกอนหนึ่ง เม่ือความเสียหาย
เกิดข้ึนแกชีวิต และทรัพยสินของบุคคลใดในกลุมนั้น บุคคลผูเอาประกันภัยคนอ่ืนๆ ตลอดจน
บริษัทประกันภยัจะตองชวยบรรเทาความเสียหายจากเงินท่ีไดรวมกันสะสมไว 
 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเร่ิมมีมาตั้งแตรัชกาลท่ี 4 ป พ.ศ. 2399 บริษัทประกันภัย
แหงแรกในประเทศไทย คือ บริษัท บอรเนียวคอมปานี หลังจากนั้นก็มีบริษัทซ่ึงเปนตัวแทนของ
บริษัทประกันภัยตางประเทศมาดําเนินการในเมืองไทยหลายบริษัท จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 6 ได
โปรดเกลาใหตรากฎหมายแพงและพาณิชยข้ึน เพื่อใชบังคับธุรกิจประกันภัย เม่ือ พ.ศ. 2467 
ตอจากนั้นในป พ.ศ. 2471 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติควบคุมธุรกิจประเภทนี้โดยเฉพาะ 
หลังจากมีกฎหมายควบคุมแลว มีบริษัทประกันภัยตางประเทศไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
ประกันภัย และประกันชีวิตในประเทศไทย 5 บริษัท แตไมมีบริษัทของคนไทยเลย จนกระท่ัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริษัทท้ัง 5 ไดหยุดการดําเนินกิจการในประเทศไทย จึงเปนโอกาสใหคนไทย
ไดเร่ิมต้ังบริษัทประกันชีวิตประกันภัย 2 บริษัทเปนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2485 คือ บริษัทไทยประกัน
ชีวิต จํากัด กับบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย หลังสงครามยุติลง เม่ือป พ.ศ. 2488 บริษัท
ตางประเทศท่ีหยุดกิจการไดกลับเขามาดําเนินการอีก 2 บริษัท ตอมาในป พ.ศ. 2492 มีบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มข้ึนอีก 1 บริษัท และในป พ.ศ. 2494 มีบริษัทประกันชีวิตเพิ่มข้ึนอีก 6 บริษัท 
รัฐบาลจึงหามการจัดต้ังบริษัทประกันภัย และประกันชีวิตข้ึนอีกเพราะเทาท่ีมีอยูเพียงพอแลว ดงันัน้
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กองทุนรวม (MUTUAL FUND) 
 กองทุนรวม หรือบริษัทจัดการ (INVESTMENT COMPANY) ดําเนินธุรกิจในการท่ีจะ
รวบรวมเงินออมจากประชาชนท่ีสนใจลงทุน โดยการขายหนวยลงทุน (UNIT) หรือหุนของ
โครงการกองทุนรวมแตละโครงการ เงินกองทุนท่ีไดจากการจัดโครงการเสนอขายหนวยลงทุนแก
ประชาชนแตละโครงการจะนําไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เชน หุนกู หุน พันธบัตร หรือ
ตั๋วสัญญาใชเงิน เม่ือไดกําไรจาการลงทุนบริษัทจะแบงสรรกําไรใหแกประชาชนผูถือหนวยลงทุน
ในรูปเงินปนผล สวนบริษัทไดรับตอบแทนในรูปของคาธรรมเนียมในการจัดการ 

โครงสรางของกองทุนรวม  
 ในการดําเนินธุรกิจการจัดการลงทุน ตองประกอบดวย 
 1. บริษัทท่ีทําธุรกิจการจัดการลงทุน (INVESTMENT COMPANY) 
 2. ประชาชนผูลงทุน (UNIT HOLDER) 
 3. ผูพิทักษผลประโยชน (TRUSTEE) 
 1. บริษัทท่ีทําธุรกิจการจัดการลงทุน คือ บริษัทท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให
ประกอบกิจการประเภทการจัดการลงทุน มีหนาท่ีจัดทําโครงการแตละโครงการขึ้น เพ่ือสนองขาย
หนวยลงทุนใหแกประชาชน โดยเงินทุนท่ีระดมไดจากการจัดจําหนาย บริษัทจะนําไปลงทุนใน
หลักทรัพยตางๆ ตามท่ีระบุไวในแตละโครงการ และเม่ือมีรายไดจากการลงทุน เงิน ดอกเบ้ีย กําไร
สวนเกินทุน (CAPITAL GAIN) หรือเงินปนผลบริษัทจะตองนําไปแบงใหผูลงทุนในรูปของเงินปน
ผล 
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 2. ประชาชนผูลงทุน คือ ผูท่ีมีเงินออมมากนอยตางกันท่ีสนใจจะลงทุน แตอาจไมมีความรู
ความสามารถในการลงทุน ไดทําการเขาซ้ือหนวยลงทุนในโครงการของกองทุนรวม หรือซ้ือหนวย
ลงทุนโดยรับโอน ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธ์ิในทรัพยสินของกองทุนตามสัดสวนของหนวย
ลงทุนท่ีถือ และมีสิทธ์ิไดรับเงินปนผลจาการดําเนินงานของกองทุนรวม 
 3. ผูพิทักษผลประโยชน คือ สถาบันท่ีคนเชื่อถือ เชน ธนาคารพาณิชย ซ่ึงเปนสถาบัน
การเงินท่ีไมมีสวนไดเสียกับบริษัทจัดการ แตทําหนาท่ีเปนผูติดตามการดําเนินงานของบริษัท
จัดการ ใหจัดการทรัพยสินของกองทุนรวมใหเปนไปตามสัญญา และคอยทักทวงบริษัทจัดการถา
เห็นวาบริษัทกระทําผิดขอสัญญาอันอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม หรือประชาชนผูลงทุน 
ผูพิทักษผลประโยชนจะไดรับคาบริการในการดําเนินงานจากบริษัทจัดการตามที่ไดตกลงไว และ
อาจลาออกก็ได ถาทักทวง หรือแนะนําตักเตือนไมเปนผลสําเร็จ 

แหลงเงินทุน   
 1. เงินท่ีไดจากการขายหนวยลงทุนใหแกประชาชน 
 2. ดอกเบ้ีย กําไร เงินปนผล ท่ีไดจากทรัพยสินท่ีนําเงินไปลงทุนไวตามโครงการ 
 3. กําไรสวนทุนไดจากราคาซ้ือขายหุนของบริษัท 

ประเภทกองทุนรวม  
 กองทุนรวมแบงเปน 3 ประเภท คือ 
 1. กองทุนรวมแบบปด (CLOSE-END MUTUAL FUND) คือ กองทุนท่ีดําเนินการขาย
หนวยลงทุนใหประชาชนจํานวนแนนอนตายตัว และเม่ือจําหนายหมดแลวจะไมออกหนวยลงทุน
เพ่ิมอีก ไมรับไถถอนหนวยลงทุนคืนจนกวาจะครบกําหนดการดําเนินการตามท่ีสัญญาไว แตถาผู
ลงทุน ท่ีซ้ือหนวยลงทุนตองการขายหนวยลงทุนกอนครบกําหนด ตองทําการขายในตลาด
หลักทรัพย กองทุนรวมแบบปดมีระยะเวลาในการนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนไปจัดการลงทุนซ้ือ
หลักทรัพยประเภทตางๆ ตามที่กําหนดไวในแตละโครงการ ซ่ึงเม่ือมีกําไรจากการลงทุนระหวาง
ดําเนินงานบริษัทจะจายใหแกผูลงทุนในรูปของเงินปนผล และเม่ือครบกําหนดการดําเนินงานแลว 
บริษัทจะไดถอนหนวยลงทุนคืนตามราคาของหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดคร้ังสุดทาย  
 2. กองทุนรวมแบบเปด (OPEN-END MUTUAL FUND) คือ กองทุนท่ีดําเนินการออก
ขายหนวยลงทุนใหแกประชาชนโดยไมจํากัดจํานวน ดังนั้น ธนาคารของกองทุนประเภทน้ีอาจมี
ขนาดใหญเล็กตางกันได ข้ึนอยูกับความสนใจของประชาชน การดําเนินงาน และประกาศรับไถ
ถอนหนวยลงทุนคืนตลอดเวลา 
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 3. กองทุนรวมแบบตามตัว (FIXED TRUST OR UNIT) มีการดําเนินงานคลายกับกองทุน
รวมแบบปด แตแตกตางกันเฉพาะในเร่ืองของการลงทุน คือ กองทุนรวมแบบตามตัวนักลงทุนใน
หลักทรัพยท่ีมีความม่ันคงสูงนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละกองทุน 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุนซ้ือหนวยลงทุน 
 1. ผูมีเงินออมนอยสามารถลงทุนได โดยไมตองมีความรูความสามารถในการลงทุนเพราะ
บริษัทจัดการสามารถจางผูเช่ียวชาญเปนผูบริหารและทําหนาท่ีในการตัดสินใจลงทุน และเปนการ
ลดบริการท่ีจะตองเสียในการลงทุนเองอีกดวย 
 2. เปนการกระจายความเส่ียงในการลงทุน ท้ังนี้เพราะยิ่งกระจายการลงทุนในหลักทรัพย
ไดมากเทาใดการเส่ียงก็ยิ่งลดลงมากเทานั้น 
 3. เปนการสงเสริมการขยายของตลาดทุนออกไปใหกวางข้ึน โดยการใหประชาชนเขามา
เปนเจาของหุนมากท่ีสุด 
 4. เปนการปูพื้นฐานเศรษฐกิจทั่วๆ ไปของประเทศ เพราะเงินท่ีรวบรวมไดถูกนําไปลงทุน
ในกิจการหลายประเภท เชน อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
 5. เปนการออมทรัพยของผูมีรายไดนอย 
 6. เปนการกระจายรายไดใหเปนธรรมมากข้ึน 

สหกรณ (CO-OPERATIVES)  
 สหกรณ คือ องคการธุรกิจท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจรวมกัน โดยกลุมบุคคลท่ีมีตาม
ประสงคอยางเดียวกัน โดยยึดหลักความยุติธรรม หลักความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และชวยเหลือ
กันเอง เพื่อขจัดปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคมในหมูสมาชิก 
 สหกรณในประเทศไทย เร่ิมมีมาต้ังแตป พ.ศ. 2459 โดยมีพระวรวงศเธอกรมหม่ืนพิทยาลง
กรณเปน “พระบิดาของสหกรณแหงประเทศไทย” เปนนายทะเบียนสหกรณพระองคแรกของ
ประเทศไทย สหกรณแหงแรกท่ีไดจัดต้ังข้ึนเปนสหกรณหาทุนต้ังอยูท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ช่ือ สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช ตอมาในป พ.ศ. 2471 รัฐบาลไดตระหนักถึงผลสําคัญของ
กิจการสหกรณ ป พ.ศ. 2471 ข้ึน เพื่อคุมครองกิจการสหกรณโดยเฉพาะ ตอจากนั้นเปนตนมา
กิจการสหกรณไดขยายตัวมากข้ึน มีสหกรณเพิ่มข้ึนหลายประเภท งานสหกรณไดขยายจากระดับ
กรมเปนระดับกระทรวง ตอมาในป พ.ศ. 2511 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ ป 
พ.ศ. 2511 โดยมีจุดประสงคใหมีการควบคุมสหกรณประเภทเดียวกันเขาดวยกัน ทําใหงานสหกรณ
คลองตัวมากขึ้น ขยายงานไดกวางยิ่งข้ึนตามความในพระราชบัญญัติสหกรณไดแบงสหกรณได 6 
ประเภท คือ 
 1. สหกรณการเกษตร 
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 2. สหกรณการหรรษา 
 3. สหกรณการนิคม 
 4. สหกรณรานคา  
 5. สหกรณบริการ 
 6. สหกรณการออมทรัพย 
 โดยสหกรณตั้งแต 3 แหงข้ึนไป สามารถรวมกันจัดต้ังเปนชุมชนสหกรณเพื่อดําเนินกิจการ
รวมกัน ซ่ึงจัดไดวาเปนสหกรณอีกประเภทหนึ่งได 
 ในบรรดาสหกรณท้ัง 6 ประเภท ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะท่ีสําคัญเพียง 2 ประเภท คือ สหกรณ
ออมทรัพย และสหกรณการเกษตร 

สหกรณออมทรัพย (SAVING CO-OPERATION) 
 สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกับการออมทรัพยใหแกสมาชิกท่ีอยู
กลายเปนกลุมเดียวกัน โดยทําหนาท่ีรับฝากเงินจากสมาชิก และใหสมาชิกกูยืมในอัตราดอกเบ้ียต่ํา 
แลวนํากําไรจากการดําเนินการมาจัดสรรใหสมาชิกในรูปเงินปนผล 
 สหกรณออมทรัพยโดยท่ัวไปจัดต้ังข้ึนโดยรวบรวมสมาชิกตามหลักอาชีพ ซ่ึงมักจะเปนผูท่ี
ทํางานประจําในสังกัด และหนวยงานเดียวกัน และหนวยงานเดียวกัน มายไดประจํา เชน สวน
ราชการ องคการ หรือ บริษัทเอกชนใหญๆ เปนตน 
 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 
 สหกรณออมทรัพยมีแหลงเงินทุนจากทุน หรือหุน หรือเงินคาหุนของสมาชิก ซ่ึงผอนชําระ
เปนรายเดือน เงินฝากจากสมาชิกท้ังประเภทฝากประจํา และออมทรัพย และกูยืมจากสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ 
 สําหรับการใชเงินทุนของสหกรณออมทรัพย จะอยูในรูปของเงินใหกูยืมแกสมาชิกซ่ึง
แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1. เงินกูสามัญ เปนเงินกูสําหรับใหสมาชิกใชจายในส่ิงท่ีจําเปน โดยสหกรณออมทรัพยจะ
ปลอยใหสมาชิกกูตามความสามารถในการดําเนินการของสหกรณแตละแหง ประมาณ 3-10 
เทาของเงินเดือน 
 2. เงินกูฉุกเฉิน เปนเงินกูสําหรับใหสมาชิกในกรณีฉุกเฉิน โดยมีวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 
3,00 บาท 
 3. เงินกูพิเศษ เปนเงินกูเพื่อสงเสริมความม่ันคง หรือกอใหเกิดผลประโยชนงอกเงยของ
สมาชิก โดยมีวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท 

สหกรณการเกษตร (AGRICULTURAL CO-OPERATIVES)  
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 สหกรณการเกษตร คือ สหกรณท่ีทําหนาท่ีจัดหา และใหบริการแกสมาชิกในดานการผลิต
การเกษตร เชน การจัดหาเงินทุน วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ มาจําหนายใหสมาชิกในราคาถูก หรือ
รวบรวมผลผลิตการเกษตรออกจําหนาย เปนตน 
 การดําเนินงานของสหกรณการเกษตร 
 สหกรณการเกษตรมีแหลงเงินทุนจากทุน หุน หรือเงินคาหุนของสมาชิกจายชําระเต็มมูลคา 
เงินฝากจากสมาชิกของสหกรณ โดยแบงเปนประเภทประจํา และออมทรัพย นอกจากน้ียังมีแหลง
เงินทุนจากเงินกูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณการเกษตร 
 สหกรณการเกษตรจะนําเงินทุนใหสมาชิกกูโดยแบงออกเปน 2 ประเภท 
 1. เงินกูระยะส้ัน เปนเงินกูเพื่อใชจายในการผลิตในชวงฤดูการผลิต เชน คาพันธุพืช คาปุย 
คาอุปกรณ คาเชา คาภาษีอากร โดยสหกรณจะใหกูไดไมเกินรอยละ 60 ของราคาผลผลิตท่ีสมาชิก
นํามามอบใหสหกรณขาย โดยมีระยะเวลาใหกู 12 เดือน 
 2. เงินกูระยะปานกลาง เปนเงินกูเพ่ือการลงทุนในการผลิต เชน สรางคูกั้นน้ํา คากอสราง 
คาท่ีดิน คาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร หรือใหกูเพื่อชําระหนี้สินเดิม ซ่ึงเม่ือรวมกับเงินกูระยะส้ันแลว
จะตองไมเกิน 40,000 บาท โดยตองมีสมาชิก หรือหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือ ธกส. (BANK FORAGRICUL-
TURE AND AGRICULTURE CO-OPERATIVES : BAAC) 
 สถาบันการเงินเพื่อใหยืมแกเกษตรกรในประเทศไทย มีมานานกวา 60 ปแลวโดยเร่ิมจาก
การจัดต้ังสหกรณหาทุนข้ึนในป พ.ศ. 2459 แตไมเจริญกาวหนาเพราะมีอุปสรรคในการดําเนินงาน
หลายประการ ตอมาในป พ.ศ. 2486 ไดมีการจัดต้ังธนาคารเพื่อการสหกรณข้ึน แตก็มีอุปสรรคใน
การดําเนินงานเชนเดียวกัน ท้ังนี้เพราะหาแหลงเงินกูไดยาก และการดําเนินงานอยูในเขตจํากัดทํา
ใหไมสามารถเอื้ออํานวยประโยชนแกเกษตรกรได ตอมาเม่ือรัฐบาลตระหนักถึงปญหาในเร่ือง
สินเช่ือการเกษตรจึงไดยกรางพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณการเกษตรข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อสงเสริมอาชีพหรือการดําเนินงานของ
เกษตรกรกลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร 
 แหลงเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณการเกษตรมีแหลงเงินทุนมาจาก 
 1. เงินกองทุน  ซ่ึงประกอบ  ไปดวยเงินคาหุน  เ งินสํารอง  และกําไรสะสม  โดยมี
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ 
 2. เงินฝาก ธกส. เปดบริการรับฝากเงินจากประชาชนท่ัวไปเชนเดียวกับธนาคารพาณิชย 
โดยแบงเงินฝากเปน 4 ประเภท คือ เงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย เงินฝากธนาคารอ่ืน ไดแก 
ธนาคารพาณิชย  และธนาคารอาคารสง เคราะห  และ เ งินฝากตามสวน เงินกู  ( LOAN 
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 3. เงินกู แหลงเงินกูท่ีสําคัญของ ธกส. ไดแก เงินกูในประเทศ เงินกูตางประเทศ การขาย
ชวงลดตั๋วสัญญาใชเงิน ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย และจากการออกหุนกู 
 การใชเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตรดําเนินการใหกูเงินประเภทตางๆ เพื่อการใชจายทางดานการเกษตรแก 
 ก. เกษตรกร สามารถกูยืมเงินประเภทตางๆ จาก ธกส. ดังนี้ 
 - เงินกูระยะส้ัน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ เงินกูระยะส้ันเพื่อผลิตผลหนัก เงินกูระยะ
ส้ันเพื่อการอ่ืนท่ีไมใชอาชีพหลัก และเงินกูระยะส้ันจากการขายผลผลิต เชน คาปุย คาเมล็ดพันธุ คา
น้ํามัน คาเชา คาใชจายในครัวเรือน โดยมีกําหนดชําระคืนไมเกิน 12 เดือน และในกรณีพิเศษให
ชําระคืนไมเกิน 18 เดือน 
 - เงินกูระยะปานกลาง เปนเงินกูเพ่ือลงทุนในทรัพยสินการเกษตร ซ่ึงใชไดนานเกินกวา
ฤดูการผลิตหนึ่งๆ เชน คาบุกเบิกปรับปรุง หรือซ้ือท่ีดินการเกษตร โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 
ป และถาเปนกรณีพิเศษ ธกส. จะผอนผันใหชําระคืนภายใน 5 ป 
 - เงินกูระยะยาว เปนเงินกูระยะยาวเพื่อการเกษตรโดยมีกําหนดคืนชําระคืน 5 ปข้ึนไป 
 ข. สหกรณการเกษตร ธกส. ใหความชวยเหลือแกสหกรณการเกษตรเรื่อยมา ซ่ึงมีอยู 3 
ประเภท คือ สหกรณจํากัดสินใช สหกรณไมจํากัดสินใช และชุมนุมสหกรณ โดยจัดประเภทเงินกู
ตางๆ ดังนี้ 
 - เพื่อใชเปนทุนใหกูแกสมาชิก 
 - เพื่อใชเปนทุนจัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรมาจําหนายใหแกสมาชิก 
 - เพื่อใชเปนทุนดําเนินการขายผลิตผลการเกษตร 

ค. กลุมเกษตรกร ธกส. ใหบริการเงินกูแกกลุมเกษตรกร 3 ประการ ดังนี้  
 - เพื่อใชเปนทุนใหกูแกสมาชิกระยะส้ัน และระยะปานกลางในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
 - เพื่อใชเปนทุนจัดหาวัสดุอุปกรณการเกษตรมาจําหนายใหแกสมาชิก 
 - เพื่อลงทุนในสินทรัพยประจําสําหรับการแปรรูป และขายผลิตผลการเกษตร 
 สํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม (THE SMALL INDUSTRAIL FINANCE 
OFFICE: SIFO) 
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 อุตสาหกรรมขนาดยอม คือ อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดคนงาน 10-99 คน ท่ีดําเนินงานโดย
เอกชนเปนอุตสาหกรรมท่ีใชทุนนอย แรงงานมาก (CAPITAL SAVING AND LABOUR 
INTENSIVE) ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศไทย กิจการอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยสวนใหญเปนกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีมีคนงานตํ่ากวา 50 คนลงมา ซ่ึงมีถึง
รอยละ 80-90 ของกิจการอุตสาหกรรมท้ังหมดในทั่วประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมรวมขนาดยอมท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ จึงไดรวมกับกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมจัดต้ังสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมข้ึนมาเม่ือป พ.ศ. 2507 ซ่ึงตอมา
ภายหลังไดเปล่ียนช่ือเปนสํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และ
ชวยเหลือทางดานการเงินอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยเฉพาะ โดยใหกูเงินระยะปานกลางระยะเวลา
ไมเกิน 5 ป อัตราดอกเบ้ียตํ่า เพื่อนําไปปรับปรุงขยายกิจการใหทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
ปรับปรุงสินคาใหดีข้ึน 
 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีอยูในขอบขายไดรับเงินกู 
 อุตสาหกรรมขนาดยอมนี้ จะไดรับความชวยเหลือจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคล มีเงินทุนจด
ทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท และในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดา ตองมีทรัพยสินไมเกิน 5 ลานบาท ซ่ึง
ไดแก อุตสาหกรรมขนาดยอมท่ีดําเนินกิจการตอไปนี้ 
 1. อุตสาหกรรมโรงงาน (MANUFACTURING INDUSTRIES) เชน โรงงาน
อุตสาหกรรมโลหะ โรงงานทอผา โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตน้ํามันพืช โรงงานทําสีทาบาน 
โรงงานเคมีภัณฑ โรงงานผลิตภัณฑพลาสติก โรงงานผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร ฯลฯ 
 2. อุตสาหกรรมบริการ (SERVICE INDUSTRIES) ไดแก โรงงานท่ีผลิตช้ินสวนหรือ
ใหบริการแกกิจการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในอันท่ีจะชวยใหกิจการนั้นๆ สามารถท่ีจะดําเนินการเปน
ปกติโดยสม่ําเสมอ เชน โรงกล โรงหลอโลหะ โรงงานตีเหล็ก โรงงานผลิตเคร่ืองอะไหล โรงงาน
หรืออูซอมรถยนต เรือกลไฟ หรือเคร่ืองยนต ฯลฯ แตไมรวมถึงอุตสาหกรรมบริการ (SERVING 
INDUSTIES) เชน การขนสง การโรงแรม หรือการทัศนาจร ฯลฯ 
 3. อุตสาหกรรมหัตถกรรม (HANDICRAFT INDURTIES) เชน การทําเครื่องเขิน เคร่ือง
ทองรูปพรรณ การทําเคร่ืองลงหิน หรือทองมาหลอ การทําเคร่ืองถม เคร่ืองลงยา การทําเคร่ืองไม
แกะสลัก การเจียระไนพลอย ฯลฯ 
 4. อุตสาหกรรมในครอบครัว (COTTAGE OF HOME INDUSTIES) ไดแก การทํา
เคร่ืองปนดินเผา การทําอิฐกอสราง การทําเคร่ืองจักรสาน การทอเส้ือ การผลิตส่ิงของเคร่ืองใชดวย
ซีเมนต การทอผา หรือผาไหมดวยมือ ฯลฯ 
 การใชเงินทุนของสํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม 
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 สํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมไดรับเงินทุนจากงบประมาณแผนดินต้ังแตป พ.ศ. 
2503-2515 จํานวน 53.65 ลานบาท และเงินสมทบของธนาคารกรุงไทยในอัตรา 1 : 3 กลาวคือ 
สํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมนําเงินงบประมาณไปฝากท่ีธนาคารกรุงไทย 45.5 ลานบาท 
และไดสมทบจากธนาคารกรุงไทยเพื่อใหกูยืมอีก 3 เทา คือ 136.5 ลานบาท นอกจากนั้นสํานักธน
กิจอุตสาหกรรมขนาดยอมไดเงินทุนจากดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคารกรุงไทยอีกในอัตรารอยละ 4 
 สํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม ไดดําเนินงานใหกูยืมเงินแกกิจการอุตสาหกรรม
ดังกลาวโดยกําหนดวงเงินกูยืมสูงสุดรายละไมเกิน 1 ลานบาท ในระยะเวลาตั้งแต 3 ปข้ึนไปถึง 7 ป 
ซ่ึงจะพิจารณาตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมและผลตอบแทนของกิจการ เพื่อใหกิจการของ
อุตสาหกรรมเหลานั้นนําไปใชเปนทุนหมุนเวียน คาซ้ือท่ีดิน ตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน คากอสราง 
และส่ิงจําเปนในการผลิต นอกจากนั้นสํานักธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมยังอนุมัติเงินกูสําหรับ
กิจการอุตสาหกรรมขนาดยอมทุกประเภท ท่ีมีวัตถุประสงคนําเงินกูไปจัดสรางระบบกําจัด
ส่ิงแวดลอมเปนพิษดวย 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห (GOVERNMENT HOUSING BANK) 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการธนาคารอาคารสงเคราะหป 
พ.ศ. 2496 เปนสถาบันการเงินของรัฐบาล มีสภาพเปนนิติบุคคล เนื่องมาจากรัฐบาลตระหนักถึง
ความจําเปนในเร่ืองปญหาท่ีอยูอาศัยของประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหนือสนับสนุนทาง
การเงิน และสนับสนุนใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยเฉพาะผูมีรายไดปานกลาง หรือ
ปานกลางคอนขางต่ําท่ีมีความเดือดรอนเร่ืองท่ีอยูอาศัยใหสามารถซ้ือบานเปนของตนเองได 
นอกจากนี้มีนโยบายชวยเหลือแกนิติบุคคลที่จัดสรรบาน และท่ีดินออกจําหนายแกประชาชน
โดยท่ัวไปดวย 
 ในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลไดตั้งหนวยงานเคหะข้ึนเพื่อรับผิดชอบชวยเหลือใหประชาชนไดมี
ท่ีอยูอาศัยมากข้ึน และไดโอนกิจการธนาคารอาคารสงเคราะหเฉพาะท่ีเกี่ยวกับธุรกิจใหเชาซ้ือท่ีดิน
หรืออาคารแกผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองใหไปข้ึนอยูกับการเคหะแหงชาติ ดังนั้น เพราะราช
บัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะหจึงไดแกไขตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 317 กําหนดใหธนาคาร
อาคารสงเคราะหเปนธนาคารเพ่ือสงเสริม และชวยเหลือประชาชนใหนําเงินไปใชประโยชนใน
กิจการเคหะ และเปนสถาบันการเงินท่ีดําเนินธุรกิจโดยวัตถุประสงคเฉพาะตางกับสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ 

การดําเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห  
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 ธนาคารอาคารสงเคราะหเปนสถาบันการเงินท่ีใหกูยืมเพื่อการเคหะ ธนาคารจําตองมีแหลง
เงินทุน ซ่ึงไดมาจากเงินกองทุนท่ีขอมาจากรัฐบาล เงินฝากจากผูออม ซ่ึงมีหลายประเภทท้ังเงินฝาก
ออมทรัพย ประจํา และแบบเคหะ แตแหลงเงินทางดานเงินฝากมีนอย นอกจากนี้ธนาคารยังมี
แหลงท่ีมาจากเงินกูยืมระยะยาวจากกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
และเงินกูยืมจากประชาชน โดยการออกพันธบัตร หุนกูซ่ึงมีรัฐบาลคํ้าประกันเปนคร้ังคราวดวย 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดต้ังธนาคาร เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะหจึงนําเงินไปใช ดังนี้ 
 1. ใหกูยืมแกประชาชน และนิติบุคคล ดังวัตถุประสงคตอไปนี้ 
 - เพื่อซ้ือท่ีดิน และอาคารเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 - เพื่อปลูกสราง ขยาย หรือซอมแซมอาคารท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 - เพื่อไถถอนจํานองจากหนี้สินท่ีผูกพันท่ีดิน หรืออาคารอันเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 - เพื่อไถถอนการฝากขายท่ีดิน หรืออาคารท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 2. รับจํานําหรือจํานองทรัพยสินเพื่อเปนประกันในการกูยืม 
 3. รับฝากเงินท่ีตองจายคืนเม่ือถูกทวงถาม หรือครบกําหนด 
 4. ดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
 บริษัทเครดิตฟองซิแอร (CREDIT FONCIER COMPANY) 
 การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิแอรในประเทศไทยมีมานานแลว แตยังไมเปนท่ีแพรหลาย
ในหมูประชาชน ท้ังนี้เพราะการประกอบธุรกิจดังกลาวในระยะแรกนั้น ดําเนินการโดยบริษัทหรือ
หางหุนสวนจํากัดในรูปของการปลูกสรางบาน และจัดสรรท่ีดินขายใหประชาชนในระบบผอน
ชําระ หรือใหกูโดยใชบาน และท่ีดินจํานองเปนประกัน บริษัท แรกท่ีดําเนินการเครดิตฟองซิแอร 
คือ บริษัทไทยเครดิตฟองซิแอร ตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2501 ซ่ึงขณะน้ันยังไมมีกฎหมายบังคับใชธุรกิจ 
ประเภทนี้ ตอมาเม่ือกิจการประเภทนี้ขยายตัว รัฐบาลจึงไดออกประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับท่ี 58 ป 
พ.ศ. 2515 วาดวยการควบคุมกิจการคาขายอันเปนเครดิตฟองซิแอร ป พ.ศ. 2522 ซ่ึงกําหนดวา 
ธุรกิจเครดิตฟองซิแอร หมายถึง บริษัทจํากัดท่ีไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการตอไปนี้ 
 1. กิจการเครดิตฟองซิแอร หมายถึง การใหกูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพยเปน
ทางการคาปกติ 
 2. กิจการรับซ้ือฝาก หมายถึง กิจการรับซ้ืออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขายฝากเปน
ทางการคาปกติ 
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 3. กิจการอ่ืนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 การประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิแอร ตองไดรับอนุญาตประกอบกิจการประเภทนี้จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยมีทุนจดทะเบียน และทุนท่ีไดรับชําระแลวไมต่ํากวา 20 ลาน
บาท โดยเสียคาธรรมเนียม คาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิแอรประเภทละ 10,000 
บาท โดยจะตองต้ังบริษัทในรูปบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงมีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาไมต่ํากวา 100 
ราย และผูถือหุนดังกลาวตองถือหุนรวมกันเปนจํานวนไมต่ํากวา 50% ของจํานวนหุนท่ีไดจําหนาย
แลวท้ังหมดของบริษัทไมได นอกจากนี้ตองมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถือหุนไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายออกไปปจจุบันมีธุรกิจประเภทนี้มากกวา 30 บริษัท โดยตองใชช่ือท่ีมี
คําวาบริษัทเครดิตฟองซิแอร นําหนาและมีคําวาจํากัดตอทาย 

แหลงเงินทุน  
 1. เงินกองทุน คือ เงินท่ีชําระคาหุนแลว 
 2. จากบุคคลภายนอก และสถาบันการเงิน 
 เงินกูจัดเปนแหลงเงินทุนี่สําคัญ เพราะธุรกิจประเภทนี้ไมไดรับอนุญาตใหระดมเงินทุนจาก
ประชาชน ยกเวนเปนการออกหุนกู 
 การใชไปของเงินทุน 
 1. ใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองคํ้าประกัน 
 2. ประกอบกิจการโดยการซ้ือ หรือมีอังหาริมทรัพยไวใหประชาชนเชาซ้ือ 

การควบคุมจากรัฐบาล  
 ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหเปนตวัแทน
ผูควบคุมการประกอบการของธุรกิจเครดิตฟองซิแอร ดังตอไปนี้ 
 1. เงินทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 20 ลานบาท 
 2. ระยะเวลาการออกต๋ัวสัญญาใชเงินอยางตํ่าไมนอยกวา 3 ป 
 3. อัตราดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใชเงินสูงสุด 15% ของเงินกองทุน 
 4. จํานวนเงินใหกูยืมสูงสุดตอ 1 คนไมเกิน 50% ของเงินทุน 
 5. วงเงินของต๋ัวสัญญาใชเงินข้ันตํ่า 1,000 บาทข้ึนไป  
 6. อัตราสวนการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 
 - ไมต่ํากวา 5% ของยอดเงินกูยืมจากบุคคลธรรมดา 
 - ไมต่ํากวา 3% ของยอดเงินกูยืมจากนิติบุคคล 
 7. อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง ตองไมนอยกวา 6% ของสินทรัพย
เส่ียง 
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 8. อัตราสวนดอกเบ้ียกูยืมสูงสุดไมเกิน 19.5% 
 โรงรับจํานํา (THE PAWNSHOP) 
 โรงรับจํานํา หมายถึง สถานท่ีรับจํานําส่ิงของเพ่ือเปนทรัพยสินคํ้าประกันเงินกูใหผูรับ
จํานํา โดยมีขอตกลงวา ถาครบกําหนดระยะเวลากู และผูจํานําไมนําเงินมาไถถอนคืนทรัพยสิน 
ท่ีนํามาจํานําจะตองตกเปนของผูรับจํานํา 
 โรงรับจํานําเปนสถาบันเกาแกท่ีสุด จัดต้ังโดยเอกชนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงไดโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติโรงรับจํานําข้ึนในป พ.ศ. 2438 ซ่ึงไดยกเลิกในป 
พ.ศ. 2489 เม่ือรัฐบาลตราพระราชบัญญัติโรงรับจํานําข้ึนมาใหม หลังจากน้ันไดการแกไขเพ่ิมเติม
ในป พ.ศ. 2484 และ ป พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติโรงรับจํานําฉบับแกไขลาสุด ซ่ึงมีการแกไขในป 
พ.ศ. 2517 ไดใชมาจนกระท่ังปจจุบันนี้ 
 โรงรับจํานําในประเทศแบงตามลักษณะของผูดําเนินกิจการออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. โรงรับจํานําของรัฐบาล ซ่ึงจําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
 - สถานธนานุเคราะห 
 - สถานธนานุบาล 
 2. โรงรับจํานําเอกชน 
 สถานธนานุเคราะห 
 ตั้งข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2498 เปนโรงรับจํานําท่ีดําเนินกิจการโดยกรมประชาสงเคราะห 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงภายหลังไดเปล่ียนแปลงมาเปนรัฐวิสาหกิจเม่ือ ป พ.ศ. 2517 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถจํานําส่ิงของในราคายุติธรรม และเสีย
อัตราดอกเบ้ียตํ่าสถานธนานุเคราะหมีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครรวม 16 แหง 
 สถานธนานุเคราะหมีทุนเร่ิมแรก 7 ลานบาท เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และ
เงินกูยืมจากธนาคารออมสิน และกระทรวงการคลัง 
 สถานธนานุบาล 
 สถานธนานุบาลตั้งข้ึนใน ป พ.ศ. 2503 เปนโรงรับจํานําท่ีดําเนินการโดยเทศบาล มี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดต่ําโดยไมตองพึ่งโรงรับจํานําเอกชน สถานธนานุ
บาลเปดดําเนินกิจการท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
 สถานธนานุบาลในเขตกรุงเทพมหานครข้ึนอยูกับศาลาวาการกรุงเทพมหานครปจจุบันมี 8 
แหง โดยมีแหลงเงินทุนเร่ิมแรก 9 ลานบาท เงินอุดหนุนจากเทศบาล และเงินกูจากกองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล 
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 สําหรับสถานธนานุบาลในตางจังหวัด มีเงินทุนเร่ิมแรกจากเทศบัญญัติงบประมาณแหงละ
ไมเกิน 1.5 ลานบาท เงินอุดหนุนจากเทศบาล และเงินกูยืมจากเทศบาลโดยข้ึนอยูกับกรมการ
ปกครอง 
 โรงรับจํานําเอกชน  
 การจัดต้ังโรงรับจํานําเอกชนตองขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย โดยการประมูลทุก 5 
ป ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปนจังหวัดเดียวท่ีมีโรงรับจํานําเอกชน สําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร โรงรับจํานําท่ีไดรับอนุญาตตองอยูหางจากโรงรับจํานําเดิมไมนอยกวา 500 เมตร 
เงินทุนของโรงรับจํานําเอกชนไดมาจากเงินทุนของตนเอง และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
 โรงรับจํานําเปนสถาบันท่ีไดช่ือวาเปนธนาคารของคนยากจนท่ีมีรายไดนอย เพราะลูกคา
ของโรงรับจํานํามีตั้งแตชนช้ันกรรมาชีพไปจนถึงขาราชการชั้นผูนอย และพนักงาน พอคา แมคา 
แมบาน นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ โดยขอกูจากโรงรับจํานําไดในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท ซ่ึงการกู
เงินสวนใหญก็เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนผูยากจน ดังนั้น โรงรับจํานําจึงเปนสถาบัน
การเงินเพ่ือการกูยืมสําหรับผูมีรายไดนอย 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย : ธสน. (EXIM-BANK)  
 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีรัฐบาล
ตั้งข้ึน ภายใตพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการสงออก และนําเขาแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2536 ซ่ึงมี
ผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 7 กันยายน ป พ.ศ. 2536 เพื่อประกอบธุรกิจอันเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การสงออก นําเขา และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการใหสินเช่ือ คํ้าประกัน รับประกัน
ความเส่ียง หรือการใหบริการอ่ืนท่ีจําเปน 
 ท่ีผานมาการจัดสรรสินเช่ือ และการใหบริการทางการเงินแกภาคการสงออกมีขอจํากัด
หลายๆดาน เม่ือเทียบความสําคัญ และบทบาทของภาคการสงออกตอการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสถาบันการเงินท่ีมีอยูยังไมสามารถใหบริการทางการเงินแกภาคการสงออกอยาง
ครบวงจร เชน การรับประกันการสงออก การค้ําประกัน และการใหสินเช่ือระยะปานกลางและ
ระยะยาว เปนตน ประกอบ กับการท่ีโครงการสรางการผลิต และการสงออกของไทยไดเปล่ียนจาก
สินคาเกษตรไปสูสินคาอุตสาหกรรมและสินคาประเภททุนมากข้ึน ทําใหการสงออกตองพึ่งพาการ
ใหบริการทางการเงินท่ีครบวงจรมากข้ึน ดังนี้ เพื่อสนับสนุนการสงออกของไทย ใหสามารถ
แขงขันกับตางประเทศในสภาวะท่ีการแขงขัน และการกีดกันทางการคาจึงทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ทางการไดตั้งธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาข้ึน เพื่อทําหนาท่ีใหบริการทางการเงินแกภาคการ
สงออกอยางครบวงจร 
 
 

EC320 117 



 ธนส. จัดต้ังดวยทุนประเดิมจํานวน 2,500 ลานบาท ประกอบดวยเงินผลกําไรรวมท้ังดอก
ผลตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารเงินผลกําไรที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ป พ.ศ. 
2539 จํานวนประมาณ 843 ลานบาท และเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยจายสมทบครบจํานวน 
2,500 ลานบาท นอกจากเงินทุนประเภทเดิมดังกลาว ธนส.  สามารถระดมเงินทุนโดยการกูยืมเงิน
จากตางประเทศ ออกตราสารการเงิน การขายลดหรือการขายชวงลดตราสารการเงิน รายไดจากการ
ดําเนินงานของธนส. เงินท่ีมีผูมอบใหธนส. และเงินกูจากแหลงอ่ืนท่ีรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อนํามาใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
 สําหรับการใหบริการในระยะเร่ิมแรกนั้น ธนส. มีแนวทางการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 
 ก. การรับซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีเกิดจาการสงออก (REFINANCING) ซ่ึงจะเปนการรับโอน
ทางดานการรับซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีเกิดจากการสงออกมาจากธนาคารแหงประเทศไทยมา 
ดําเนินการแทน 
 ข. การสนับสนุนทางการเงินสําหรับการสงออกภายใต LATTER OF CREDIT (L/C) ท่ีมี
อายุมากกวา 180 วัน โดยการคํ้าประกันเปนหลัก หรืออาจรับซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีดําเนินงาน 
 ค. การรับประกันความเส่ียงในการเรียกเก็บเงิน ของต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีเกิดจากการสง
สินคาออก 
 ง. การใหสินเช่ือระยะยาวแกผูซ้ือในประเทศ ท่ีซ้ือสินคาจากประเทศไทยโดยผานธนาคาร
ผูซ้ือ 
 จ. การสนับสนุนทางการเงินแกผูสงออกรายยอยหรือรายใหม โดยการคํ้าประกันเงินกูจาก
สบันการเงิน หรือรวมใหกูหรือกูเอง 
 ธนส. มีกําหนดท่ีจะเร่ิมเปดใหบริการแกลูกคาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2537 โดยจะ
เร่ิมเปดใหบริการรับซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินจากการสงออก หลังจากนั้นจึงจะขยายการดําเนินการให
รอบครอบคลุมบริการดานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมตอไป 

กิจการวิเทศธนกิจ (BANK INTERNATIONAL BANKING FACILITIES ; BIBF)  
 กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) คือ ธุรกิจการเงินระหวางประเทศท่ีทางการไดอนุญาตให
ธนาคารพาณิชยท้ังใน และตางประเทศเปดดําเนินการในเดือนมีนาคม ป พ.ศ. 2536 การเปดใหมี
กิจการกูยืมเงินในธุรกิจการกูยืมเงินจากตางประเทศ เพื่อชดเชยการขาดเงินออมในประเทศดวย ใน
ขณะเดียวกันกิจการวิเทศธนกิจจะเปนแหลงระดมเงินทุนท่ีสําคัญใหแกกลุมประเทศอินโดจีน และ
สหภาพพมาเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ และชวยใหระบบการเงินในภูมิภาคมีความเช่ือมโดยงกัน
มากข้ึน 
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 ธุรกิจท่ีกิจการวิเทศธนกิจใหบริการ ไดแก การรับฝากเงิน หรือกูเงินจากตางประเทศเปน
เงินตราตางประเทศ การใหกูยืมเงินตราตางประเทศในประเทศ และตางประเทศ การซ้ือขาย และ
ปริวรรตเงินตราตางประเทศท่ีมิใชเงินบาท การรับรองหรือคํ้าประกันหนี้ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
กับบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ การจัดหาเงินกูท่ีมีแหลงท่ีมาจากตางประเทศหรือการเปน
ผูจัดการในหารจัดกู 
 นอกจากนี้ยังสามารถใหบริการดานวาณิชธนกิจ (INVESTMENT BANKING) อ่ืน ไดแก 
การบริการขอมูลทางการเงิน จัดทํา หรือวิเคราะหโครงการเพื่อการลงทุน เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เปนท่ีปรึกษาในการซ้ือกิจการ รวมกิจการ หรือควบกิจการ จัดจําหนายหรือรับประกันการขายตรา
สารหนี้เพื่ออกจําหนายในตางประเทศ 
 เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการเงินท่ีเขามาทําธุรกิจวิเทศธนกิจในประเทศไทย สามารถ
แขงขันกับสถาบันการเงินในศูนยกลางการเงินอ่ืน ทางการไดลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแก
กิจการวิเทศธนกิจ จากปจจุบันท่ีจัดเก็บในอัตรารอยละ 30 เหลือรอยละ 10 ของกําไรสุทธิยกเวน
ภาษีหัก ณ ท่ีจายของรายไดดอกเบ้ียจากการฝาก หรือกูยืมจากตางประเทศ เฉพาะธุรกรรมท่ีกระทํา
ตอผูท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ การยกเวนอากรแสตมป และลดอัตราภาษีหัก ณ ท่ีจายดอกเบ้ียเงินกู
ตางประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยจากรอยละ 15 เหลือรอยละ 10 นอกจากน้ัน
เพื่อลดปญหาขอยุงยากในทางปฏิบัติ ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีอากรท่ีเกิดข้ึนจาก
การจัดต้ังสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย (PREMANENT ESTABLISHMENT TAX) 
และภาษีจากการกูยืมระกวางนิติบุคคลเดียวกัน (INTEROFFICE FUNDING) 
 ทางการไดใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจวิเทศธนกิจแกธนาคารพาณิชย 46 ธนาคาร ซ่ึง
ประกอบดวยธนาคารพาณิชยไทย 15 ธนาคาร สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศในประเทศไทย 11 
ธนาคาร และธนาคารพาณิชยตางประเทศรายใหม 20 ธนาคาร ในเดือนมีนาคม ป พ.ศ.2536 
 ณ  ส้ินธันวาคม  ป  พ .ศ .  2536 มีธนาคารท่ีเปดดําเนินการวิ เทศธนกิจ  35 ธนาคาร 
ประกอบดวยธนาคารพาณิชยไทย 11 ธนาคาร สาขาธนาคารตางประเทศ 9 ธนาคาร และธนาคาร
ธุรกิจวิเทศธนกิจไดใหกูยืมในประเทศ (OUT-IN) จํานวน 197,024.4 ลานบาท และใหกูยืมใน
ตางประเทศ (OUT-IN) จํานวน 3,789.2 ลานบาท 
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 อนึ่งทางการมีนโยบายท่ีจะใหกิจการวิเทศธนกิจเปดสาขาในภูมิภาคไดตามเง่ือนไขที่
ทางการกําหนดทั้งนี้เพ่ือสงเสริมธุรกิจวิเทศธนกิจ และเพ่ือสนองตอบนโยบายเปดเสรีทางการเงิน
ของไทย 
 ในเร่ืองตลาดทุน (CAPITAL MARKET) จะกลาวถึงในบทตอไป 
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