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ค าน า 
             

 รายงานสรุปการศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทย   เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา  “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพื่อจัดท า

แนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติย

ภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่ง ขัน

ของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ 

อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดย

ข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่

ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ

ในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ และการสัม มนาระดมความคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านัก

บริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 
 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์  
  

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ 

ภายใต้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ท่ี

เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างชาติ และสาขาของธนาคารต่างชาติ  
ผลจากการศึกษาข้อมูลในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สามารถสรุปสาระส าคัญของสถานภาพของ

ธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  
จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนเมษายน 2553 มีจ านวนรวม 32 ราย แบ่งเป็น ธนาคาร

พาณิชย์ 14 ราย สาขาธนาคารต่างประเทศ 15 ราย ธนาคารพาณิชย์ เพื่อรายย่อย 2 ราย และธนาคารลูกของ

ธนาคารในต่างประเทศ 1 ราย (บริษัทมหาชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ โดยมีธนาคาร

พาณิชย์ต่างประเทศถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 95%) ในช่วง 5 ปี (2548-2552) จ านวนกิจการมีอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ย

ร้อยละ 2.82 ต่อปี จ านวนธนาคารพาณิชย์มีจ านวนค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากข้อจ ากัดที่เข้มงวดของธนาคาร

แห่งประเทศไทยในการให้ใบอนุญาต ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นเกือบทั้งหมด โดย

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 25 แต่มีกิจการบางรายท่ีต่างชาติถือหุ้นไ ด้ไม่เกินร้อยละ 49 โดยมีการ

ขออนุญาตผ่านกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกิจการธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของ

ธนาคารต่างประเทศ ที่มีการถือหุ้นโดยต่างชาติ 100% อีกด้วยกิจการธนาคารพาณิชย์ท้ังหมดมีรายได้รวมกัน

ประมาณกว่า 6 แสนล้านบาท ในปี 2551 โดยในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2547-2551) รายได้มีการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ย

ร้อยละ 14.78 ต่อปี ส าหรับการเข้ามาขออนุญาตของธุรกิจธนาคารที่เป็นกิจการของต่างชาติ 100% พบว่ามีการขอ

อนุญาตเข้ามาจ านวน 5 ราย เหตุผลในการอนุญาตเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่ อประเทศไทยในการสนับสนุนให้มีการ

ลงทุนในตลาดทุนและส่งผลให้สถาบันการเงินมีความม่ันคงข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังมีสาขาธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการในไทย จ านวน 15 

ราย ส่วนใหญ่เป็นกิจการจากประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไต้หวัน เป็นต้น 

ด้านความสามารถในการแข่งขันจากผลการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าจุดแข็งที่ชัดเจนของ

ผู้ประกอบการไทย  คือ การมีฐานลูกค้าเดิมในประเทศเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว ส่วนจุดอ่อน พบว่ามีหลายด้าน ได้แก่ 

การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงและไม่มีความเป็นสากล การไม่มีบริการธุรกรรมทางการเงินที่

หลากหลายและซับซ้อน การไม่มีสาขา /เครือข่ายในต่างประเทศท าให้เสียเปรียบกิจการต่างชาติ และมีต้นทุนในการ

ให้บริการค่อนข้างสูง 

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะ การแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีรายละเอียด

ดังนี ้

 

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย์  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยประมาณการจ านวนกิจการในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาด

จากรายได้ของธุรกิจ  สัดส่วนของจ านวนผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง ทั้ง

กิจการที่เป็นธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารลูกของธนาคารต่างชาติและสาขาของ

ธนาคารต่างชาติ ซ่ึงรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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1.1. จ านวนกิจการในธุรกิจ 

 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (มีนาคม 2553) 

 

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนมีนาคม 2553 มีจ านวนรวม 32 ราย แบ่งเป็น ธนาคาร

พาณิชย์ 14 ราย สาขาธนาคารต่างประเทศ 15 ราย ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 2 ราย และธนาคารลูกของ

ธนาคารในต่างประเทศ 1 ราย (บริษัทมหาชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ โดยมีธนาคาร

พาณิชย์ต่างประเทศถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 95%) ได้ในช่วง 5 ปี (2548-2552) จ านวนกิจการมีอัตราการเติบโตลดลง

เฉลี่ยร้อยละ 2.82 ต่อปี ด้านการกระจายตัวของสาขาธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการทั่วประเทศ พบว่า  สถาน

ประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 33.37) รองลงมาคืออยู่ภาคกลาง (ร้อยละ 31.57) 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 11.65) ตามล าดับ โดยหากพิจารณาจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยทั่ว

ประเทศ พบว่า ธนาคารไทยพาณิ ชย์มีสาขามากที่สุดจ านวน 987 สาขา (ร้อยละ 17.06) รองลงมาเป็นธนาคาร

กรุงเทพ จ านวน 915 สาขา (ร้อยละ 15.81) และธนาคารกรุงไทย จ านวน 888 สาขา (ร้อยละ 15.34)  

ทั้งนี้จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถแจกแจงรายชื่อกิจการธนาคารแต่ละประเภท ณ ปี 

2553 ได้ดังนี ้
 

  ธนาคารพาณิชย ์(Commercial Bank) ซ่ึงต้องมีกองทุนข้ันที่ 1 อย่างน้อย 5,000 ล้านบาท  

1) ธนาคารกรุงเทพ 

2) ธนาคารกรุงไทย 

3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

4) ธนาคารกสิกรไทย 

5) ธนาคารเกียรตินาคิน 

6) ธนาคารทหารไทย 

7) ธนาคารทิสโก้ 
 

8) ธนาคารไทยพาณิชย ์

9) ธนาคาร CIMB Thai 

10) ธนาคารธนชาต 

11) นครหลวงไทย 

12) ธนาคารยูโอบ ี

13) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 

14) ธนาคารสินเอเชีย 

 ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (Retail Bank) ซ่ึงต้องมีทุนข้ันที่ 1 อย่างน้อย 250 ล้านบาท มี 2 แห่ง 

1. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 2. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย 

2548 2549 2550 2551 2552 2553

ธนาคารพาณิชย์ 14 14 14 14 14 14

สาขาธนาคารต่างประเทศ 18 17 17 16 15 15

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 4 4 4 3 3 2

ธนาคารลูกของธนาคารต่างประเทศ 1 1 1 1 1 1
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จ านวนกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง

จ าแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2548-2553

ปี พ.ศ.ประเภทกิจการ
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 ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ มี 1 แห่ง คือ 

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย ์

 ธนาคารสาขาของต่างประเทศ มี 15 แห่ง คือ 

1) ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อิน

เวสเมนท์แบงก์ 

2) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

3) ธนาคารซิตี้แบงก์ 

4) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง  

คอร์ปอเรชั่น 

5) ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

6) ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.ว.ี 

7) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์

 
 

 

 

8) ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต 

9) ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ  

10) ธนาคารแห่งประเทศจีน  

11) ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล 

แอสโซซิเอชั่น 

12) ธนาคารอาร์ เอช บี  

13) ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส ์

14) ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น  

15) ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้ง 

คอร์ปอเรชั่น  

 

1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ 

 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2553) 

 

 ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจจากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า  รายได้รวม ณ ปี 

2551 มีมูลค่าประมาณ 615,803.00 ล้านบาท จ าแนกเป็นรายได้ของธนาคารพาณิชย์ 536,871.00 ล้านบาท 

และสาขาของธนาคารต่างประเทศ 78,932.00 ล้านบาท โดยรายได้รวมในรอบ 5 ปี (ช่วงปี พ .ศ.2547-2551) มี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.78 ต่อปี ผู้น าตลาดของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงมีรายได้สูงจากฐานข้อมูลของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ในช่วงปี พ .ศ.2549-2551 ได้แก่ บมจ .ธนาคารกรุงเทพ บมจ .ธนาคารกรุงไทย บมจ .ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ บมจ .ธนาคารกสิกรไทย บมจ .ธนาคารทหารไทย บมจ .ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ .ธนาคารนครหลวง

ไทย บมจ .ธนาคารธนชาต บมจ .ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์  (ไทย) และ บมจ .ธนาคารยูโอบี  เป็นต้น โดยในปี 

2551 พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดท้ังหมดมีต่างชาติร่วมทุน แต่สัญชาติของผู้ถือหุ้นไม่แน่นอนโดยสัญชาติ

ของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  

2547 2548 2549 2550 2551

ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในไทย 314,811,000,000 359,148,000,000 506,190,000,000 520,759,000,000 536,871,000,000

สาขาธนาคารต่างประเทศ 39,952,000,000 57,767,000,000 70,630,000,000 78,365,000,000 78,932,000,000

354,763,000,000
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รายได้ของธุรกิจจ าแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2547-2551

ปี พ.ศ.ประเภทกิจการ
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1.3. สัดส่วนของการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ  

จากข้อมูลผู้ประกอบการของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2553 พบว่ามีธนาคารพาณิชย์ท่ีจด

ทะเบียนในไทย  จ านวน 17 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจ

มากน้อยเพี ยงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับ

ผู้ประกอบการต่างชาติ พิจารณาการถือหุ้นในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซ้ือขายหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ท้ังหมด พบว่า กิจการธนาคารธนาคารมีข้อจ ากัดการถือหุ้นของต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 25 ตามที่ พ .ร.บ.

สถาบันการเงินก าหนดไว้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารสินเอเชีย ธนาคาร

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกิจการจ านวนหนึ่งที่ขออนุญาตจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ให้มีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49  ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย เป็น

ต้น ส่วนกิจการที่เป็นธนาคารลูกของต่างชาติท่ีมีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ธนาคารทหารไทย 

ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ เป็น

ต้น (รายละเอียดตามภาคผนวก ก-5) 
 

 
 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีนาคม 2553) 

หมายเหต:ุ สัญชาติของผู้ถือหุ้นไม่แน่นอนโดยสัญชาติของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้นในตลาด

หลักทรัพย ์

 
  

25.0%
25.0%
49.0%
45.8%
47.2%
50.4%
25.0%
99.6%
99.8%
97.2%
49.0%
49.0%
44.0%
25.0%
30.0%
25.0%
100.0%

0% 50% 100%

กรุงเทพ (1)

กรุงไทย (2)

กสิกรไทย (3)

ไทยพาณิชย์ (4)

กรุงศรีอยุธยา (5)

ทหารไทย (6)

นครหลวงไทย (7)

ยูโอบี (8)

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) (9)

ซีไอเอ็มบี ไทย (10)

ธนชาต (11)

ทิสโก้ (12)

เกียรตินาคิน (13)

สินเอเซีย (14)

แลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย (15)

ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (16)

เมกะ สากลพาณิชย์ (17)

สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ณ เดือนมีนาคม 2553

สัดส่วนหุ้นต่างชาติ (%)
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2. การเข้ามาสู่ธุรกิจธนาคาร ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

    (ปี 2543-2552) 
 กิจการต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ 

ปี 2552 มีกิจการต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าวฯ จ านวน 5 ราย คือ ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) ธนาคารซีไอเอ็ม

บี ไทย และธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ และอนุญาตให้ต่างชาติประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยจ านวน 2 

ราย คือ ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตในปี 2548 และธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย 

จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตในปี 2549 ซ่ึงสถานะปัจจุบันของธนาคารทั้งสองแห่งได้ท าการควบรวมกิจการกับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) แล้ว นอกจากนี้ยังมีสาขาธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาให้บริการในไทยก่อน 

พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จ านวน 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นกิจการจากประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ

ไต้หวัน เป็นต้น 

 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

3.1.  หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.

2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ดังนี้ 

- น าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงิน  ตาม Basel II มาบังคับใช้กับ

ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง  เพื่อให้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดี ยิ่งข้ึน สอดคล้อง

กับภาวะตลาดการเงินที่มีความซับซ้อนข้ึน และครอบคลุมประเภทความเสี่ยงที่ส าคัญจากการด าเนินธุรกิจของสถาบัน

การเงิน 

- การวิเคราะห์และติดตามฐานะของสถาบันการเงิน (Off-site Examination) เช่น ติดตาม

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงฐานะการด าเนินงานของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  ประเมินฐานะและความ

เสี่ยง โดยรวมกลุ่มธุรกิจการเงินของสถาบันการเงิน เพื่อประเมินผลกระทบต่อฐานะและความม่ันคงของสถาบัน

การเงินในอนาคต และร่วมก าหนดขอบเขตการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ของสถาบันการเงิน  

2) กระทรวงการคลัง  มีพันธกิจด้านการเสนอแนะและก าหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 

โดยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ .ศ.2551 ที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินกิจการและการให้บริการของ

ผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น การจัดต้ังและการขอรับใบ อนุญาต การก ากับดูแลโครงสร้างสถาบันการเงิน การก ากับ

สถาบันการเงิน การขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  การขอจัดต้ังสาขาของ

ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เป็นต้น 
3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

สมาคมธนาคารไทย มีโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา เช่น จัดต้ังชมรมตรวจสอบและ

ป้องกันการทุจริต  จัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจ าปี  2553 เรื่อง เทคโนโลยี และมาตรฐานการตรวจสอบและ

ป้องกันการทุจริต (Standard Practices for Fraud Risk Management and Technology) เป็นต้น  

 

4. โครงสร้างของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

         จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรใน

การด าเนินธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี้ 
4.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการในธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถจ าแนกได้ คือ  
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1) ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Full-service Bank)  ส าหรับสถาบันการเงินที่มีความสามารถ  และมี

ทุนเพียงพอสามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้ทุกกลุ่มและท าธุรกรรมทางการเงินได้เกือบทุกประเภท  ดังนั้นจึง

ต้องมีเงินกองทุนข้ันต่ าค่อนข้างสูง โดยก าหนดให้ต้องมีกองทุนข้ันที่ 1 อย่างน้อย 5,000 ล้านบาท  

2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย  (Restricted Bank) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสามารถ แต่มีเงินทุนน้อย จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ให้บริการแก่ประชาชนรายย่อย  และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยมีข้อจ ากัดการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

เงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์และธุรกรรมอื่นท่ีมีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังมีเง่ือนไขเกี่ยวกับขนาดของสินเชื่อ

ของลูกค้าต่อราย  จึงก าหนดให้มีเงินกองทุนข้ันต่ าน้อยกว่า Full-service Banks โดยก าหนดให้ต้องมีทุนข้ันที่ 1 อย่าง

น้อย 250 ล้านบาท  
3) ธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงมีธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่

ต่ ากว่า 95% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ทั้งนี้ต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในไทย  

4) สาขาของธนาคารต่างประเทศ (Full Branch) เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  โดยมีการอนุญาตให้เปิดด าเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2431 

โดยสามารถให้บริการรับฝากและปล่อยสินเชื่อได้ โดยมีขอบเขตการท าธุรกรรมเท่าเทียมกับธนาคารพาณิชย์ไทย เว้น

แต่มีสาขาได้เพียงแห่งเดียวและไม่สามารถที่จะเปิด ATM ของตนนอกสถานที่ได้ เนื่องจากการเปิดตู้ ATM นับเป็น

เสมือนการเปิดสาขาอีกแห่งหนึ่ง 

ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการโดยทั่วไปของธนาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ เช่น  การรับรองและอาวัลตั๋ว

เงิน การโอนเงิน  บริการด้านการค้าต่างประเทศ การซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การบริการวิเทศธนกิจ การเรียกเก็บ

เงินตามตราสารการเงิน การซ้ือขายหลักทรัพย์ทางการเงิน บริการบัตรเครดิต การให้เช่าตู้นิรภัยเก็บรักษาทรัพย์สินมี

ค่า การออกหนังสือค้ าประกัน 

4.2. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ทรัพยากรหลักท่ีใช้ในการด าเนินในกิจการธนาคาร ไม่มีความแตกต่างกันมากนักในกิจการแต่ละประเภท 

แต่ส าหรับทุนและผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไปตามประเภทของธนาคาร กล่ าวคือ หากเป็นกิจการธนาคารพาณิชย์

เต็มรูปแบบจะใช้ทุนจากต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติคือ ไม่เกินร้อยละ 25 หรือบางรายไม่

เกินร้อยละ 49 ในกิจการที่มีการขออนุญาตเป็นพิเศษ ส่วนกิจการที่เป็นธนาคารลูกของธนาคารต่างชาติจะมีการใช้ทุน

จากต่างประเทศในสั ดส่วนที่ค่อนข้างสูงคือมากกว่าร้อยละ 95 ข้ึนไป ด้านบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญได้มีการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในพรบ.สถาบันการเงินเช่นกัน คือ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในระดับกรรมการบริหารที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่า 

3 ใน 4 แต่สามารถขอการผ่อนผันให้เพิ่มบุคลากรต่างชาติได้ตามความจ าเป็น โดยให้มีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่า 1 

ใน 4 แต่ต้องไม่เกินก่ึงหนึ่ง เป็นต้น  ด้านรูปแบบการบริหารจัดการของกิจการก็แตกต่างกันออกไป โดยกิจการที่เป็น

ธนาคารลูกหรือเป็นสาขาของธนาคารต่างชาติมักมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นสากลมากกว่าตามนโยบาย

ของบริษัทในต่างประเทศ  

4.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ สามารถจ าแนกได้ตามธนาคารประเภทต่างๆดังนี ้

1) ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้ทุกกลุ่มและท าธุรกรรมทางการเงินได้

เกือบทุกประเภท  กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้บริการของฝากเงิน กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต 

การโอนเงินหรือช าระเงินระหว่างธนาคารหรือระหว่างประเทศ ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆที่ต้องการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านธนาคาร โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าชาวไทยเป็น

หลัก  

2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย  (Restricted Bank) มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชน

รายย่อยหรือสินเชื่อภาคครัวเรือนทั่วไป เช่น การเช่าซ้ือ โดยเฉพาะการซ้ือรถยนต์และบ้าน เป็นต้น รวมท้ังกลุ่มธุรกิจ 
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(SMEs) โดยมีเง่ือนไขเกี่ยวในการปล่อยขนาดขอ งสินเชื่อของลูกค้าต่อรายไม่ให้เกินตามท่ีก าหนด  โดยมีลูกค้าส่วน

ใหญ่เป็นคนไทย 

3) ธนาคารที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  (Subsidiary) เป็นธนาคารลูกของธนาคาร

ต่างชาติท่ีมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในไทย ซ่ีงได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไท ย

แล้ว โดยมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 95 การบริการเน้นเฉพาะผู้ใช้บริการในประเทศของตน หรือส าหรับ

สนับสนุนการท าธุรกรรมกับประเทศนั้นๆ  

4) สาขาของธนาคารต่างประเทศ (Full Branch) เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ให้บริการ

รับฝากและปล่อยสินเชื่อ โดยสามารถให้บริการธุรกรรมเท่าเทียมกับธนาคารพาณิชย์ไทย แต่มีสาขาได้เพียงแห่งเดียว

และไม่สามารถที่จะเปิด ATM ของตนนอกสถานที่ได้ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มักเป็นชาวต่างชาติท่ีเข้ามาใช้บริการ

ธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนและมักเป็นธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเข้ามาให้บริการในกลุ่ม

ลูกค้าส าคัญที่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติท่ีมีฐานการผลิตหรือให้บริการในประเทศไทยอีกด้วย 

4.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด 

ช่องทางหลักในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเน้นการติดต่อเจรจากับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าองค์กร ในขณะที่

ลูกค้าบุคคลทั่วไปลูกค้าจะเข้ามาติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเอง ปัจจุบันพบว่าการแข่งขันของธุรกิจค่อนข้างสูงในกลุ่ม

ของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) โดยประเด็นส าคัญที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ การสร้าง

ภาพลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อถือและเกิดความไว้วางใจในการใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าผู้ฝากเงินและ

นักลงทุน โดยใช้ประเด็นในการแข่งขัน ได้แก่ ขนาดของกิจการ ระยะเวลาในการเปิดด าเนินกิจการ ความม่ังคงทาง

การเงิน การให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร  โดยได้มีการเสนอบริการให้ครอบคลุมความต้องการใช้บริการของ

ลูกค้ามากท่ีสุด ท้ังในกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าองค์กร ทั้งการให้บริการทางการเงินภายในและระหว่างประเทศ  

และการให้บริการที่เน้นการสร้างความสะดวกสบายในการใช้บริ การสูงสุด  เช่น การเพิ่มจ านวนพนักงานและ

ประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดความประทับใจ การขยายพื้นท่ีหรือ

ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีความสะอาด สะดวก โอ่โถง การเพิ่มจ านวนสาขาการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ  

ทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเขตชนบทมากข้ึน เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- สมาคมธนาคารไทย 

องค์กรก ากับดูแล 

- กระทรวงการคลัง 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บริการ 
ให้กู้ยืมเงิน 

 
 
 
 
 
 
บริการอ่ืนๆ  เช่น 

- รับรองและอาวัลตั๋วเงิน 

- โอนเงิน 

- บริการการค้าระหว่างประเทศ 

- ซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ 

- วิเทศธนกิจ 

- เรียกเก็บเงินตามตราสารเงิน 

- ซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงิน 

- บริการบัตรเครดิต 

- ให้เช่าตู้นิรภัย 

- บริการเป็นทรัสตี้ (Trustee) 

- การออกหนังสือค้ าประกัน 

- การประกันภัย 

เงินให้กู้ 
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ประกอบการ 

 
ธ.พาณิชย์เต็มรูปแบบ 

ธ.พาณิชย์เพื่อรายย่อย 

ธ.พาณิชย์ท่ีเป็นบริษัท

ลูกของ ธ.ต่างประเทศ 

สาขา ธ.ต่างประเทศ 

แหล่งเงิน  

 
 

เงินให้กู้ ดอกเบี้ยเงินกู ้ - บุคคลทั่วไป 

- สถาบัน/องค์กร

ภาครัฐและเอกชน 

ผู้ให้กู ้

- ธปท., รัฐบาล 

- สถาบันการเงิน 

- ตลาด Interbank  

 

ดอกเบี้ยเงิน

ฝาก 

ผู้ออมเงิน 

- บุคคลธรรมดา 
- นิติบุคคล 

- มูลนิธิ องค์กรต่างๆ 
 

เงินฝาก 

เงินลงทุน 

- สินทรัพย์ถาวรใน/นอกประเทศ 

- พันธบัตรรัฐบาล, ตั๋วเงินคลัง 

- หุ้นกู้ 
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์จากผู้ประกอบการต่างชาต ิ

ธนาคารพาณิชย์ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยท าหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงิน

ออมและแหล่งให้กู้เงินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีการเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าของ

ไทย ท าให้ภาคธนาคารเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการก าหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ การที่ธุรกิจการเงิน

เป็นเครื่องมือควบคุมระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ท าให้ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ต่างมีนโยบายจ ากัดการ

ลงทุนของชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนธุรกิจการเงินภายในประเทศตน  

ในขณะที่กระแสความกดดันให้มีการเปิดเสรีบริการภาคการเงินจากประเ ทศพัฒนาแล้วได้เพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ส าหรับประเทศไทยค่อนข้างมีนโยบายจ ากัดการเข้ามาลงทุนในธุรกิจการเงินของธุรกิจต่างชาติมาอย่าง

ต่อเนื่องก่อนเกิดวิกฤตทางการเงินปี 1997 ซ่ึงท าให้รัฐบาลไทยต้องเปิดเสรีการเงินชั่วคราว เพื่อเป็นการดึงเงินทุน

ต่างชาติเข้ามาในประเท ศ โดยการขยายสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์ของต่างชาติจากเดิมนั้น  พรบ .การ

ธนาคารพาณิชย์  ก าหนดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ  25 ของทุนจดทะเบียน  แต่จากวิกฤตการณ์ทาง

การเงิน ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาอย่างรุนแรง  จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีก ารระดมเงินทุนจาก

ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ  ดังนั้นรัฐบาลจึงอนุญาตให้ต่างชาติ

สามารถถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินกว่าร้อยละ  49 เป็นเวลา  10 ปีได้ โดยจะไม่บังคับให้ขายหุ้นที่มีอยู่  แต่จะไม่

อนุญาตให้ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมอีกจนกว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ  49 การลดข้อจ ากัดการเป็นเจ้าของ

ธุรกิจธนาคารโดยต่างชาติ  ส่งผลให้สถาบันการเงินชั้นน าจากต่างประเทศ  เช่น United Overseas Bank (UOB) ของ

สิงคโปร์ Standard Charter ของอังกฤษ  และธนาคารต่างชาติอื่นๆ  ได้เข้ามาในตลาดธนาคารของประ เทศไทย ใน

ระยะแรกธนาคารต่างชาติได้ให้ความส าคัญและคัดเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหญ่ๆ (Corporate clients) แต่

ภายหลังปี 1997 เป็นต้นมา ธนาคารเหล่านี้ได้พยายามขยายฐานลูกค้ามายังระดับกลางและระดับล่างหรือสินเชื่อ

ส่วนบุคคลมากข้ึน รวมท้ังได้มีความพยายามในการเพิ่มการลงทุน โดยใช้ Local fund มากข้ึน  

ส าหรับประเด็นการเปิดเสรีธุรกิจภาคธนาคาร พบว่าประเทศไทยได้เผชิญความกดดั นจากประเทศต่างๆ 

อย่างมาก โดยเฉพาะสหรัฐฯ  โดยมีเหตุผลท่ีสนับสนุนให้มีการรวมตัวทางการเงินกับประเทศอื่นๆ มากข้ึน เช่น ท าให้

สามารถดึงดูดเงินทุนต้นทุนต่ าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากข้ึน การกระจายความเสี่ยงข้ามประเทศ เป็นการ

ก่อให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลม ากข้ึน รวมท้ังลดความแตกต่างในการเข้าถึงข้อมูล ท าให้ปัญหา Moral 

Hazard และ adverse selection ที่พบมากในภาคการเงินลดลง เป็นต้น เหตุผลเหล่านี้ประเทศต่างๆ ท่ีต้องการให้ไทย

เปิดเสรีภาคการเงินได้ชี้ให้ไทยเห็นว่า ไทยควรเปิดเสรีภาคการเงิน เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในภาวะล้าหลังประเทศอื่นๆ  

ในขณะที่ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าภาคบริการ (GATS) ของ WTO นั้น ประเทศไทยมี  

ข้อผูกพันการเปิดตลาด ซ่ึงการเจรจาในกรอบต่างๆ  ทั้งทวิภาคีหรือ ASEAN ส่วนใหญ่ได้อิงตามกรอบดังกล่าว (กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552) โดยมีรายละเอียดคือ  

 Mode 1 (การให้บริการข้ามพรมแดน)  

 Mode 2 (การเดินทางเข้าไปใช้บริการในต่างประเทศ ) ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับบริการให้ค าปรึกษาทางการ

เงินและการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน แต่ไม่ผูกพันส าหรับบริการด้านอื่นๆ 

 Mode 3 การเข้ามาลงทุนด าเนินกิจการในประเทศ ไม่มีข้อจ ากัดส าหรับส านักงานตัวแทนธนาคารต่างชาติ 

ส่วนสาขาของธนาคารต่างชาติไม่มีข้อจ ากัดส าหรับสาขาเดิม ส่วนสาขาใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีโดยการ

ยินยอมของคณะรัฐมนตรี  อนุญาตให้เปิดบริการ ATM ได้ภายใต้เง่ือนไขต้องร่วมให้บริการ ATM กับธนาคารพาณิชย์

ไทยและสามารถให้บริการได้เฉพาะในสถานที่ต้ังของตนหรือใช้ที่ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้  นอกจากนี้

ยังอนุญาตให้ตั้งจุดบริการได้ 1 แห่งต่อ 1 สาขา โดยไม่อนุญาตให้มีการตั้งสาขา /สาขาย่อย /ส านักงาน /จุดบริการ

เพิ่มเติมจากเดิม 

ธนาคารต่างชาติท่ีจดทะเบียนในประเทศ 

- ผูกพันเฉพาะการเข้าสู่ตลาดโดยการถือหุ้นร่วมกับธนาคารไทยที่ประกอบการอยู่แล้วเท่านั้น 
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- ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 โดยบุคคลต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 

- ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยไปกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 

Mode 4 การเคลื่อนย้ายบุคลากร มีเง่ือนไข ดังนี้ 

- 2 คน ส าหรับการด าเนินงานของธนาคารในลักษณะที่เป็นส านักงานตัวแทน 

- 6 คน ส าหรับการด าเนินงานของธนาคารในลักษณะของสาขาที่ได้รับอนุญาตแบบ Full-licensed branch 

- 4 คน ส าหรับการด าเนินงานของธนาคารในลักษณะของสาขาที่เป็น IBF branch 

- 8 คน ส าหรับการด าเนินงานของธนาคารที่เป็น Full-licensed branch และ IBF branch 
 

5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

จากข้อมูลการศึกษาความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและ

การศึกษาข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของ

ธุรกิจบริการธนาคารพาณิชย์โดยภาพรวมของประเทศไทย ได้ดังน้ี 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน 

กิจการธนาคารของไทยเมื่อ

เปรียบเทียบกับธนาคารลูกของธนาคาร

ต่างชาติ สาขาของธนาคารต่างชาติและ

นักลงทุนรายใหม่ พบว่ามีจุดแข็งที่

ส าคัญคือ  
 ด้าน การตลาด  โดยธนาคารใน

ประเทศไทยมีจ านวนไม่มากและ

เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของ

ลูกค้าอยู่แล้ว ธนาคารส่วนใหญ่มักมี

ฐานลูกค้าประจ าอยู่แล้ว ซ่ึงมีการใช้

บริการธนาคารเดิมมาอย่างต่อเนื่อง

และลูกค้ามีแนวโน้มต่ าในการ

เปลี่ยนแปลงธนาคาร เนื่องจากต้องเสีย

ต้นทุนในการเปลี่ยนธนาคาร และมี

ความคุ้นเคยกับการใช้บริการธนาคาร

เดิมมาอย่างยาวนานแล้ว  

 

จากการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สมาคมธนาคารไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธา สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง เป็นต้น พบว่ากิจการธนาคารไทยมี

จุดอ่อนที่ส าคัญดังนี ้

 การบริหารจัดการ 

- เมิ่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศที่มีการเจรจาเขตการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ไปแล้ว 
พบว่าหนี้เสีย (NPLs) ในช่วงปี 2000-2004 ของธนาคารพาณิชย์ของไทยอยู่ในระดับที่

สูงกว่าหลายประเทศ เช่น ชิลี เม็กซิโกและสิงคโปร์ นอกจากนี้ในส่วนของการกันส ารอง

เผื่อหนี้เสีย (NPL coverage) ประเทศไทยมีการส ารองน้อยกว่า ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงระดับ

เสถียรภาพของธนาคารไทยที่ค่อนข้างต่ า  

- สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2549) รายงานโดยอ้างผลการศึกษาของ 

Poshyanada-Mallikamas et al. (2005) ที่ส ารวจความสามารถในการบริหารความ

เสี่ยงของธนาคารในประเทศไทย โดยคะแนนสูงสุดเท่ากับ 8 พบว่า ธนาคารที่เป็นสาขา

ของธนาคารต่างประเทศและธนาคารที่เป็นบริษัทของต่างชาติมีระดับคะแนนสูงกว่า

ธนาคารไทย รองลงมาคือ ธนาคารไทยขนาดใหญ่ ธนาคารไทยขนาดเล็ก  

- ธนาคารของไทยต้องน าเกณฑ์ Basel II เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธนาคารใน

ปัจจุบัน หากเปิดเสรี ให้ธนาคารต่างชาติเข้ามา ภายใต้ Basel II จะท าให้ธนาคาร

ต่างชาติได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากระบบการบริหารจัดการของธนาคารไทยมีความล้า

หลังกว่า มีขนาดสินทรัพย์ท่ีเล็กกว่า รวมท้ังมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่

ต่ ากว่า ส่งผลให้ธนาคารของไทยมีต้นทุนในการระดมทุนท่ีสูงกว่าธนาคารต่างชาติ  

 การตลาด 

- ธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ ไม่มีความคุ้นเคยกับธุรกรรมท่ีมีความยากหรือ
ซับซ้อนมากเท่ากับธนาคารของต่างชาติ เช่น ธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศ ตราสาร

อนุพันธ์ในระดับที่มีความซับซ้อน สูง การให้บริการแนะน าเรื่องการลงทุนหรือบริหาร

ความม่ังคั่ง (Private Banking) เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หากเปิดให้ต่างชาติเข้ามาด าเนินกิจการธนาคารในไทยแบบ 



โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพ่ือจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
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จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน 

 - ไม่ค่อยเป็นค่อยไป อาจท าให้เกิดการเสียเปรียบ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ทัน  

- หากการเปิดเสรีบริการทางการเงินเปิดจนถึงระดับธุรกรรม หรือให้ต่างชาติ
ด าเนินการได้ทุกธุรกรรมท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศมีการให้บริการ อาจส่งผลกระทบ

ธนาคารในประเทศได้ เช่น ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากธนาคารไทย

ไม่มีสาขาของธนาคารไทยในต่างประเทศมากนัก ท าให้มีการเสียค่าธรรมเนียมหลาย

ทอดพอสมควร ในขณะ ที่ธนาคารต่างชาติมีเครือข่ายการให้บริการอยู่ท่ัวโลก ซ่ึงท าให้

ต้นทุนในการให้บริการต่ ากว่าและประสิทธิภาพการให้บริการดีกว่า  

 กลุ่มเป้าหมาย 

ธนาคารไทยมีส่วนแบ่งตลาดของสินเช่ือส าหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs ในสัดส่วนท่ีมาก

ที่สุด เมื่อเทียบกับตลาดสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ การที่ธนาคารมีจ านวนลูกค้า SMEs 

จ านวนมาก แต่พบว่าขนาดธุรกรรมของลูกค้า SMEs นั้นเล็กกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ท าให้

ธนาคารไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงในการจัดท าระบบข้อมูล โดยเฉพาะหากต้องมี

การน าเกณฑ์ Basel II เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยงในการ

ประกอบการ 

โอกาส อุปสรรค 

 ภาวะเศรษฐกิจโลก  ปัญหาภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหลาย

ประเทศ ท าให้แหล่งเงินทุนมีแนวโน้ม

ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงไทยเป็น

หนึ่งในประเทศที่น่าจะมีโอกาสในการ

ขยายตัวของภาคการเงิน หากมีการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม 

 กลุ่มเป้าหมาย  โครงสร้างลูกค้า

รายใหญ่ของธนาคาร จากเดิมเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สามารถออก

ตราสารหนี้ในการกู้ยืมเงินได้เองโดยไม่

ต้องพึ่งธนาคาร จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็น

ลูกค้า SMEs แทนลูกค้ารายใหญ่ ซึ่ง

ต่อไปกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกค้าส าคัญ

ของธนาคารจะเป็น SMEs ที่มีจ านวน

มาก ซ่ึงสถาบันการเงินต่างๆ ควรมี

การศึกษากา รให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้า

ดังกล่าวให้มีแนวทางท่ีชัดเจน  

 ประเทศไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ /มาตรการรองรับการเปิดเสรี ประเทศ

ไทยยังไม่มีความพร้อมในระบบกฎหมายหรือเครื่องมือในการก ากับดูแลและส่งเสริม

พัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อม เช่น อยู่ระหว่างการพัฒนาโครง สร้างทาง

กฎหมายท่ีจะสนับสนุนการก ากับดูแลต่างๆ อยู่ในช่วงปฏิรูปภาคธนาคารผ่านแผน

แม่บทสถาบันการเงิน รวมท้ังภาคธนาคารและทางหน่วยงานภาครัฐอยู่ในช่วงการ

น าเอา Basel II มาใช้  ซ่ึงถือว่ายังไม่มีความพร้อม ดังนั้นการเปิดเสรีทางการเงิน

จ าเป็นต้องมีการเร่งเตรียมความพร้อม และด าเนินการอย่างเป็นล าดับข้ันแบบค่อยเป็น

ค่อยไป  

- สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินหรือ Moody Investor 

Services ได้ทบทวนความเป็นไปได้ในการ ลดอันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารใน

ประเทศไทย 11 แห่งในช่วงกลางปี 2552 ที่ผ่านมา ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา 

ธ.เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธ .อาคารสงเคราะห์ ธ .กสิกรไทย  ธ.

กรุงไทย ธ.นครหลวงไทย ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธ .ทหารไทย และ ธ .

ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการให้ความช่วยเหลือภาค

ธนาคารของรัฐบาลไทยในกรณีที่มีความจ าเป็น โดยพบว่าความสามารถในการให้ความ

ช่วยเหลือธนาคารของรัฐบาลไทยลดลง เนื่องจากการก่อหนี้สาธารณะเพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจ ทั้งนี้การลดอับดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวอาจท าให้สถาบันการเงิน/ธนาคาร

กู้ยืมเงินได้ล าบากมากข้ึนและมีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง  

 


