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ระบบการเงินไทย*

ในระบบเศรษฐกิจเสรี ระบบการเงินเปนกลไกสําคัญยิ่งในการจดัสรรทรัพยากรระหวาง 
ภาคเศรษฐกิจ จากผูที่มีเงินออมไปยังผูที่ตองการเงินทุน ซ่ึงจะกอใหเกิดการลงทุน การผลิตและ 
การจางงาน อันเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหเศรษฐกจิของประเทศเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ  
ทั้งนี้ ระบบสถาบันการเงินทีม่ีประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมหนาที่ของระบบการเงินใหสามารถ 
ดําเนินไปไดอยางราบรื่น 

 
แผนภาพโครงสรางระบบการเงินไทย

 

 

                                                        
 
*
 คัดยอจาก ธาริษา  วัฒนเกส.  “การเปดเสรีและเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชยไทย.”  (เอกสารวิจัยสวนบุคคลตามหลักสูตร 

   การปองกันราชอาราจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุนท่ี 3 ประจําปการศึกษาพุทธศักราช 2548-2549) 

 
ตลาดตราสารอนุพันธ 
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ตลาดการเงิน 
- ตลาดเงิน, ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
- ตลาดตราสารหนี้ 
- ตลาดตราสารทุน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ 
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1. หนาที่ของระบบการเงิน 
1.1  ระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Pooling and Transfer of 

Resources)
-  การระดมและจัดสรรเงินทุนผานตลาดทุนโดยไมผานตัวกลางทางการเงิน   

(Direct Financing) โดยผูที่มเีงนิออมสามารถปลอยกูหรือลงทุนโดยตรงในตลาดทุนดวยการซื้อ
หลักทรัพยที่ออกโดยผูที่ตองการระดมทุน กรณีนี้ผูลงทุนตองรับความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน 

-  การระดมทุนและจัดสรรเงินทุนผานตลาดทุนโดยผานสถาบันการเงิน  
ซ่ึงทําหนาที่เปนตัวกลางทางการเงิน  (Indirect Financing) ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงิน 
ที่สําคัญในการระดมเงินออมจากประชาชนและปลอยสินเชื่อใหภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาค
ครัวเรือน ในกรณนีี้ สถาบนัการเงนิจะทําหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงในการใหสินเชื่อและ 
รับความเสียหายแทนผูฝากเงนิในระดับหนึง่ 

1.2 ชําระราคาสินคาและบริการ (Clearing and Settlement)
บทบาทเดิมทีสํ่าคัญของสถาบันการเงนิ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย คือ การเปนตัวกลาง

ในการโอนเงินและการชําระเงิน  ปจจุบันผูใหบริการประเภท Non-banks และหางสรรพสินคา 
ตางทําหนาที่เปนตัวกลางชาํระคาสินคา และบริการตาง ๆ ดวย  การทําหนาที่เปนตัวกลาง 
ในการชําระคาสินคาและบริการตาง ๆ จะชวยลดความเสี่ยงของคูสัญญาหรือผูซ้ือในการชําระเงนิ  
และผูขายในการสงมอบสินคาและบริการ ยกตวัอยางเชน บริการ Letter of Credit  บริการของ
สํานักหักบัญชีและระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  และบริการรับฝากหลักทรัพย (Custodian 
Service) เปนตน 

1.3 บริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ความเสี่ยงในระบบการเงิน เปนภาระตนทุนตอเศรษฐกิจของประเทศ (Economic 

Cost) ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจได  ดังนั้น ระบบการบริหารความเสี่ยง
จึงเปนส่ิงที่จําเปน การบรหิารความเสี่ยงมีรูปแบบหลากหลาย เชน  

- การจํากดัความเสี่ยง (Insurance) เชน การทําประกันชีวิตหรือการประกันผลตอบแทน 
จากการลงทนุ โดยผานชองทางและเครื่องมอืตาง ๆ ในระบบการเงนิ เชน หลักประกนั (Collateral and 
Credit Enhancement) ตราสารอนุพันธ (Derivatives) 

- การกระจายความเสี่ยง (Diversification) เชน การลงทุนในหลักทรัพยที่หลากหลาย
หรือผานกองทุนรวม 
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- การกําจดัความเสี่ยง (Hedging) เชน การหักกลบความเสี่ยงจากการลงทุนผาน 
การซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือเครื่องมืออนุพันธอ่ืน ๆ  

สถาบันการเงินเปนผูรับความเสี่ยง เนื่องจากเงินฝากเปนหนี้สินที่มีภาระตองจายคืนแก 
ผูออมเมื่อถูกทวงถาม  ขณะที่สินเชื่อที่ปลอยใหผูที่ตองการเงินทุนยอมมีความเสี่ยงจากการไมไดรับ
การชําระคืนตามสัญญา  ดังนั้น สถาบันการเงินซึ่งเปนตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรจึงมีสวนชวย 
ในการปองกันความเสี่ยงจากความสูญเสีย (Loss) ของทั้งผูออมและผูกูยืม 

1.4 ประมวลผลขอมูลและการกําหนดราคาหลักทรัพย (Information Processing 
and Price Discovery)  
ในระบบการทาํธุรกิจทีย่ังมีความซับซอน ธนาคารพาณชิยยังตองมีบทบาทในการผลิต

และการประมวลผลขอมูลทางการเงิน โดยจะแสดงแกสาธารณชนในรูปของอัตราดอกเบี้ยและราคา
หลักทรัพย ซ่ึงจะเปนปจจยัสําคัญตอการตัดสินใจออมหรือลงทุนของภาคเศรษฐกจิอื่น การจะให
ไดมาซึ่งขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบ คือ ความพรอมของปจจัยพืน้ฐานทางการเงิน 
และการมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ของผูที่เกี่ยวของในระบบการเงินดวย เชน การจัดทํา
ระบบบัญชี และเผยแพรขอมูลทางการเงินของธุรกิจและสถาบันการเงินที่เปนไปตามมาตรฐานบญัชี
และโปรงใส เปนตน 
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2. องคประกอบของระบบการเงิน 
2.1 สถาบันการเงิน (Financial Institutions)  

สถาบันการเงินเปนผูรับความเสี่ยงในการปลอยกู หรือลงทุนใหกับผูฝากเงินและมีภาระ
ตองคืนเงินฝากตามเงื่อนไขที่กําหนด  สถาบันการเงินในประเทศไทย ประกอบดวย   

- ธนาคารพาณชิย ซ่ึงเปนตัวกลางหลักในการระดมเงินฝากจากผูฝากเงินเพื่อปลอย
สินเชื่อแกภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ  ธนาคารพาณิชยแบงออกเปน ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ 
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ และสาขา
ธนาคารพาณิชยตางประเทศ  

- บริษัทเงินทุน ซ่ึงระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตัว๋สัญญาใชเงิน และใชเงนินั้น
ในการประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา กิจการเงินทุนเพื่อ 
การจําหนายและการบริโภค และกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ 

- บริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใชเงนิ 
และใชเงนินัน้เพื่อประกอบธุรกิจใหกูยมืโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย รับซ้ืออสังหาริมทรัพยตาม
สัญญาขายฝาก เปนตน 

- สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ซ่ึงมีกฎหมาย
เฉพาะในการจัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเพื่อสนองนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาเฉพาะดาน
ของรัฐบาล ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (ธอส.) และธนาคารเพือ่การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) เปนตน  

- สถาบันการเงินประเภทใหสินเชื่อรายยอย (Micro-Credits) เชน สหกรณออมทรัพย 
Credit Unions และโรงรับจํานํา เปนตน  

2.2 ตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุน  
ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูตองการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนกับผูตองการ

ลงทุนในหลักทรัพยและตราสารตาง ๆ โดยไมผานสถาบันการเงิน (Disintermediation) ซ่ึงผูลงทุน 
จะรับความเสีย่งในการลงทุนและหากไมตองการถือตราสารจนครบกําหนด ก็สามารถซื้อ/ขายผาน
ตลาดรองได คือ ตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ ทําใหเกิดความคลองตัวในการเปลี่ยนมือ
สิทธิเหนือตราสารดังกลาว โดยอาศัยผูใหบริการทางการเงิน ไดแก บริษัทหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยจดัการกองทุนรวม และธนาคารพาณิชยทําหนาที่เปนผูคาและจัดจําหนายตราสารหนี้  
และที่ปรึกษาทางการเงิน (Underwriter, Dealer, Financial Advisor) เพื่อความสะดวกและ 
เสริมสภาพคลองในตลาด 
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- ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจดัการการลงทุน และกองทุนรวมประเภทตาง ๆ บริษัท
หลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ทําหนาที่เปนตวักลางสนับสนุนการระดมทุน
และการลงทุนในตลาดตราสารทุน  ตราสารหนี้  และหนวยลงทุนตาง ๆ โดยอาจทําหนาที่นายหนา  
ผูคา  ผูค้ําประกันการจําหนาย  ผูจัดจําหนาย  ที่ปรึกษา  นอกจากนี้ บริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุนรวม 
จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการระดมทุนจากผูที่ตองการลงทุนในรูปของหนวยลงทุน  เพื่อนําเงิน
ดังกลาวไปหาผลตอบแทนจากตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ โดยมีผูเชี่ยวชาญในการบริหารเงิน
เปนผูดูแลกองทุน  อยางไรกด็ี ผูลงทุนจะเปนผูรับความเสี่ยงเอง หากผลตอบแทนไมเปนไปตามที่
คาดการณไว  ซ่ึงกองทุนรวมประเภทตาง ๆ อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

2.3 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต   
อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) ทําหนาที่ประกันความเสี่ยงที่ตีคาหรือชดใชเปนจํานวนเงินได โดยเปน
การโอนความเสี่ยงระหวางกลุมที่ไมตองการความเสี่ยงกับกลุมที่มีความตองการหรือสามารถ
รองรับความเสี่ยงนั้น โดยมีผลตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประกนั  และสามารถนําเงินที่ระดมในรปู
ของเบี้ยประกนันี้ไปใหกูหรือลงทุนระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

2.4 ตลาดเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Money Market and Foreign Exchange 
Market) 
ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางสถาบันการเงินที่ตองการระดมทุน ลงทนุ หรือปรับฐานะ

ความเสีย่งทางการเงินระยะส้ัน ตลาดเงนิในประเทศไทย ประกอบดวย Interbank Market และตลาด 
ซ้ือคืนภาคเอกชน (Private Repo Market) เปนตน  สวนตลาดซื้อขายเงินตราตางประเทศมีทั้งตลาด
ทันที (Spot) และตลาดลวงหนา (Forward) ตลอดจนตลาดสวอป (FX Swap)  โดยปจจุบันธนาคาร
พาณิชยเปนสถาบันการเงินหลักที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาเงินตราตางประเทศ  ทั้งนี้
สถาบันการเงินที่ใหกูหรือลงทุนจะเปนผูรับความเสี่ยงเอง 

2.5 ตลาดตราสารทางการเงินอื่น ๆ
ทําหนาที่เปนตวักลางระหวางผูออมกับผูตองการเงินทุนหรือผูที่ตองการปองกันความเสีย่ง 

เชน ตลาดตราสารอนุพันธ (Derivatives Market) ซ่ึงมีผูใหบริการทางการเงนิทําหนาที่เปนนายหนา
หรือผูคา และที่ปรึกษาทางการเงนิ (Underwriter Dealer/ Broker Financial Advisor) เพื่ออํานวย 
ความสะดวกและเสริมสภาพคลองในตลาด 
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2.6 Non-banks

เปนธุรกิจที่ไมรับฝากเงินจากประชาชน  แตปลอยกูใหกับผูที่ตองการเงินทนุ  
ในปจจุบนั กระทรวงการคลงัและ ธปท. กาํกับดแูลธุรกรรมที่ปลอยกูบางประเภทใหกับผูบริโภค 
เชน บัตรเครดติ และสินเชื่อสวนบุคคล เปนตน เพื่อดูแลใหผูใชบริการไดรับบริการอยางเปนธรรม  
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3. ความสําคญัของระบบการเงินไทย 
 
 

        สัดสวนของระบบการเงินในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 ม

 

ในประเทศไทย สถาบันการเงินมีบทบาทอยางมากตอระบบการเงินและเศรษฐกิจ   
และเปนชองทางหลักที่จะสงผานผลการดําเนินนโยบายทางการเงิน ดวยการขึ้นหรือลดอัตรา
ดอกเบี้ยทางการ  เพื่อปรับสภาพคลองในระบบการเงินและดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ในกรณ ี
ที่สถาบันการเงินใดประสบปญหาในการดําเนินงานและปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)  
ก็อาจสงผลกระทบไปยังความเชื่อมั่น ซ่ึงอาจมีผลตอระบบการเงิน และเศรษฐกิจโดยรวมได  
ทางการจึงมีหนาที่ในการกํากับดูแลสถาบันการเงินโดยการสอดสองดูแลอยางใกลชิดเพื่อให
สามารถดูแลบริหารความเสีย่งไดอยางดี โดยมีการออกกฎเกณฑหรือเงือ่นไข โดยเฉพาะในกรณี
ของธนาคารพาณิชยเพื่อปองกันและแกไขไดอยางทนัทวงที  ทั้งนี้ ไมไดหมายความวา ทางการ
จะตองเขาโอบอุมสถาบันการเงินที่ประสบปญหา แตมหีนาที่ดําเนินการเพื่อจํากัดขอบเขตของ
ปญหาไมใหลุกลามออกไป และในที่สุดไมใหกระทบถึงภาษีอากรของประชาชนโดยทั่วไป 

ระบบการเงินของประเทศไทยมีลักษณะเปน Bank-Based โดยธนาคารพาณิชยซ่ึงเปน
สถาบันการเงนิที่อยูภายใตการกํากับดแูลของ ธปท. และเปนกลุมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
มากกวาในระบบ Market-Based  อยางไรก็ดี สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  ประเทศไทย
ไดพัฒนาตลาดการเงินตาง ๆ ใหมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาดทุน ทั้งตลาดหลกัทรัพยและตลาดตราสารหนี้ 
เพื่อเพิ่มแหลงเงินทุนและทางเลือกในการลงทุนของภาคเอกชน อีกทั้งยังปองกันผลกระทบจาก 
การพึ่งพาธนาคารพาณิชยมากเกินไป ตลอดจนเพื่อเสริมสรางระบบการเงินที่มีความสมดุลและ
เขมแข็งยิ่งขึ้น 

ที่ า: ธนาคารแหงประเทศไทย,  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย       
และตลาดหลักทรพัย  

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย   

ธ.ค. 50 ธ.ค. 50 
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บทบาทที่เพิ่มขึ้นของตลาดทุนยังเปนแรงผลักดันใหธนาคารพาณิชยปรับตัวและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันดวย โดยการขยายบริการเพื่อรองรับพัฒนาการของตลาดทุน เชน  
การออกผลิตภณัฑทางการเงนิรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น และการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญที่เอื้อใหธนาคารพาณิชยพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน เพิ่มทางเลือกในการลงทุน 
และลดความเสี่ยงดานการเงินใหแกทั้งภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และประชาชน ตลอดจนเพิ่มฐาน
รายไดของธนาคารพาณิชยประเภทคาธรรมเนียม นอกเหนือจากรายไดหลักดานดอกเบี้ย กลาวไดวา
เปนการใชประโยชนจากความไดเปรียบของขนาด (Economy of  Scale) และใชประโยชนจาก 
การตอยอดธุรกิจ (Economy of Scope) ไดดีขึ้น 
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