
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วรนุช  ทรัพยสมปอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ. 2550

DPU



 

AN  ALALYSIS OF THE  STATUS  OF  ISLAMIC  BANK  OF  THAILAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORANUCH  SAPSOMPONG 
 
 
 
 
 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirments 
for the Degree of Master of Business Administration 

Department of Business Administration 
Graduate School DhurakijPundit University 

2007 

DPU



ฆ 

 

หัวขอวทิยานพินธ การวิเคราะหฐานะทางการเงนิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
ช่ือผูเขียน วรนุช  ทรัพยสมปอง 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.พนารัตน   ปานมณ ี
อาจารยที่ปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑรูย   โพธสาร 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) 
ปการศึกษา 2549 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย      
มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงขอไดเปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยและธนาคารพาณิชยอ่ืน โดยทําการศึกษาฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยจาก
งบการเงินราย 6 เดือน ( ครึ่งป ) นําขอมูลจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนมาคํานวณหาอัตราสวน
ทางการเงิน   4   ดาน ไดแก   ดานผลการดําเนินงาน  ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    ดาน
โครงสรางรายได  และดานอัตราการขยายตัว โดยเปรียบเทียบกับอัตราสวนทางการเงินในชวงเวลา
เดียวกันของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนธนาคารพาณิชยที่มีขนาดใกลเคียงกันและ 
ธนาคารกรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารพาณิชยยอดเยี่ยมประจําป พ.ศ. 2548 เพื่อทราบ
ถึงฐานะทางการเงินที่แตกตางระหวางธนาคารอิสลาม   แหงประเทศไทยกับธนาคารพาณิชยทั่วไป 

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จากอัตราสวน  ทาง
การเงินทั้ง 4  ดาน  พบวา  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีสภาพคลองในการดําเนินงานสูงกวา
ธนาคารพาณิชยที่มีขนาดใกลเคียงกัน  เนื่องจากมีปริมาณเงินฝากจากการขยายสาขาสูง  ประกอบ
กับการปลอยสินเชื่อยังไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากตองใชเวลาในการแกไขปญหาตางๆ เพื่อให
เปนไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย ป พ.ศ. 2505 รวมทั้งขอจํากัดในการนํา
เงินไปลงทุน  ดานคุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุนของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  อยูใน
เกณฑดีกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป  เนื่องจากธนาคารมีปริมาณเงินฝากสูงกวาปริมาณเงินใหสินเชื่อ
และไมประสบปญหาดานสินเชื่อดอยคุณภาพมากเหมือนธนาคารพาณิชยทั่วไปและมีเงินกองทุน
ช้ันที่ 1  เพียงพอในการรองรับผลขาดทุนในชวงเริ่มดําเนินการไดระดับหนึ่ง  ในดานความสามารถ
ในการทํากําไร  แมธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จะมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอยางตอเนื่อง
มาโดยตลอด  จากการวิเคราะหกลับพบวาคาใชจายที่สงผลใหธนาคารดําเนินขาดทุนมาจาก
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คาใชจายในการขยายสาขาเพื่อนําไปสูการแสวงหากําไร   ซ่ึงเปนการลงทุนที่เปนประโยชนโดยตรง
กับผลการดําเนินงาน ของธนาคารในอนาคต สวนในดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แม
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยยังไมสามารถจายคาตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราสวนที่นาพอใจ
ไดแตธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่ง    เนื่องจากธนาคารใชเงินลงทุน
ในการดําเนินกิจการจากสวนของเจาของทําใหไมมีภาระผูกพันธุในการชําระหนี้ในระยะเวลาที่
กําหนด ประกอบกับปจจัยบวกอันเกิดจากการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ  จาก 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยทําใหธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีความมั่นคงมากขึ้น มีบริการที่
หลากหลายและมีเครือขายรองรับการใหบริการลูกคามากขึ้นทําใหสามารถลดคาใชจายในการขยาย
สาขาไดระยะหนึ่ง ในดานโครงสรางรายไดพบวา     แมธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จะมี
รายไดหลักจากการใหสินเชื่อ การเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงินเปนรายไดหลัก ซ่ึงตางจาก
ธนาคารพาณิชยทั่วไปที่มีรายไดจากดอกเบี้ยเปนรายไดหลัก   แตอัตราสวนรายไดจากการใหสินเชื่อ 
และสัญญาเชาทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มีอัตรารอยละของอัตราสวนใน
ระดับเดียวกับธนาคารพาณิชยทั่วไปและมีสัดสวนสูงสุดของรายไดรวมเชนเดียวกันใน ดานอัตรา
การขยายตัวพบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราขยายตัวของเงินฝากซึ่งเปนแหลงเงินทุน
ตนทุนต่ําของธนาคารสูง ทําใหธนาคารมีแหลงเงินตนทุนต่ํา เพื่อไปใชในการ   ขยายฐานสินเชื่อ
ไดมากขึ้น 

จากการศึกษาพบวาฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยยังอยูในเกณฑที่
มั่นคงและมีแนวโนมในการทํากําไรในอนาคต 

 

DPU



 

 

จ 

Thesis Title :  An analysis of The Financial status of Islamic Bank of Thailand 
Author :  Voranuch Sapsompong   
Thesis Advisor :  Associate Professor Dr. Panarat Panmanee 
Co- Thesis Advisor :  Assistant Professor Dr. Paitoon Pothisan 
Department :  Business Administration (Financial Management) 
Academic Year : 2006 

 
ABSTRACT 

 
This study aims to find out the advantages and disadvantages of the financial business 

between the Islamic Bank of Thailand and other commercial bank in four aspects that are 1) 
operation results 2) operational performance efficiency 3) revenue structure  and 4) operational 
growth rate. Thanachart Bank Public Company Limited was selected as the bank of the same size  
business banking as the Islamic Bank of Thailand and the Bangkok Bank Public Company 
Limited is as the excellent performance bank of 2005 were comparatively used for this study. 

The finding are as follow : 
- The operation results showed that the Islamic Bank of Thailand had higher liquidation 

than other commercial bank of the same-size banking business due to more amount of deposit 
from expansion of more branches and loan amount was below targets. At the time the bank had to 
perform banking business with limited investment according to legal and Commercial Banking 
Act, B.E. 2505. Quality assets and funding reservation were in better level than other commercial 
bank because the bank had less non-performance loans and it had ample reserved funding on Tier 
One Capital to support the loss. The continuous loss was caused by new branches expansion as 
profit centres to the future business targets. 

- In operational performance efficiency the bank could not return on equity to the 
shareholders but the bank was stable at the stage. The bank invested in operation with its own 
capital and was not affected in term of payment within limited period time. In addition it has 
positive performance in purchase Shariah-service banking from Krung Thai Bank Public 
Company Limited  that reinforced the stability of the bank. With variable services the bank could 
lower its expenses in branches expansion for a period of time. 

DPU



 

 

ฉ 

- For the revenue structure, The Islamic Bank of Thailand gained its main part of 
revenue from lending, leasing  that was different from other bank that relyed on interest based 
main revenue. The percentage of revenue and the highest of revenue of Islamic Bank of Thailand 
were found as the same of other commercial banks. 

 - The operational growth rate showed that the Islamic Bank of Thailand 
had higher growth rate of deposit that meant the bank got low cost funding resource to expand 
lending and leasing. 

 The finding show that the financial status  of The Islamic Bank of 
Thailand stays stable and tends to gain high profit in future operation. 
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ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ใหการสนับสนุนใหขาพเจาประสบความสําเร็จใน
คร้ังนี้ 

   อนึ่ง  หากวิทยานิพนธเลมนี้ มีคุณคาและมีประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูสนใจ 
ผูเขียนขอมอบใหแกบุพการแีละผูมีพระคณุทุกทานสวนขอบกพรองใดๆ อันพึงมีผูเขียนขอนอมรับ
ไวแตผูเดียว 
 
 

วรนุช  ทรัพยสมปอง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากเปนสื่อกลางทางการเงินที่ระดมเงินฝาก และใหสินเชื่อแกภาคเศรษฐกิจการเงินที่ตองการ   
เงินลงทุน การฝากเงินกบัธนาคารนับเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอยกวาการนาํเงินไปลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือการนําเงินไปลงทนุในแหลงอ่ืน  เปนการออมเงินที่มีความปลอดภัยและมี
หลักประกัน ที่ผานมาประเทศไทยมีธนาคารพาณิชยเกิดขึ้นหลายธนาคารแตยังไมสามารถสนองตอบ
ความตองการในการออม และการลงทนุของประชากรของประเทศไทยที่มหีลากหลายเชือ้ชาตศิาสนา 
โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามจํานวนมากในประเทศไทยทีไ่มสามารถใชบริการของ
ธนาคารพาณิชยที่มีอยู เนื่องจากการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยเหลานั้นใชระบบดอกเบี้ยเขามา
เปนกลไกในการจัดการเงินออมและเงินกู จึงเปนสิ่งที่ขัดตอบทบัญญัติของศาสนาอิสลามซึ่งหามทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับดอกเบี้ยอยางเด็ดขาด ในหลายประเทศที่มีประชากรสวนใหญ
เปนชาวมุสลิม เชน ประเทศมาเลเซีย อิหราน อียิปต ไดมีการจัดตั้งธนาคารอิสลามที่มีการดําเนินการ
ถูกตองตามบทบัญญัติศาสนา เพื่อสนองตอบความตองการในการทําธุรกรรมทางการเงินของชาว
มุสลิม และประสบความสําเร็จในการจดัตัง้และการดําเนนิงาน 

 แนวความคิดในการจดัตั้งธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีขึ้นเปนครั้งแรก ในป พ.ศ.
2537 เมื่อประเทศไทยลงนามรวมในโครงการรวมพัฒนาเศรษฐกจิ 3 ฝาย ระหวาง อินโดนเีซีย 
มาเลเซีย   ไทย    ( Indonesia   Malaysia   Thailand )     และเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา    
5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก สตูล ปตตานี  ยะลา  นราธิวาสและสงขลา ซ่ึงมีประชากรสวนใหญ
เปนชาวมุสลิมที่ดําเนินชวีิตตามหลักศาสนาอิสลาม จึงไดมีขอเสนอใหจดัตั้งธนาคารอิสลามขึ้นเพื่อ
เปนชองทางดานการเงินสําหรับชาวไทยมุสลิมในพื้นทีภ่าคใต รัฐบาลไดดําเนนิขั้นตอนตางๆ  เพื่อ
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารอิสลามอยางเต็มรูป เร่ิมจากการเชิญชวนใหธนาคารพาณิชยไทยตางๆ เปด
ชองบริการทางการเงิน  (Windows)  ตามหลักศาสนาอสิลาม ธนาคารศรีนครไดตอบสนองโดยการ
เปดชองบริการดานนี้ขึ้น แตตองปดตัวลงจากปญหาวิกฤตการทางการเงิน ในป พ.ศ. 2540 โดย        
ผูฝากเงินไดรับเงินฝากคืนครบถวน ตอมารัฐบาลไดใหธนาคารของรัฐเปดบริการดานการเงินตาม
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หลักศาสนาอิสลามเพื่อเปนการนํารอง ซ่ึงธนาคารออมสินไดเปดการใหบริการขึ้นที่สาขาอําเภอ
เมืองสตูลเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2541 หลังจากนัน้ไดขยายสาขาไปเปดบริการที่ปตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสงขลา (อําเภอสะบายอยและอําเภอหาดใหญ) จนครบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต      
และเปดสาขาในกรุงเทพฯทีเ่ขตหนองจอก หลังจากธนาคารออมสินเปดบริการดานการเงินตามหลกั
ศาสนาอิสลามไดระยะหนึ่ง ธนาคารกรุงไทยไดเปดใหบริการทางดานการเงนิตามหลักศาสนาอสิลาม
ดวยเชนกัน แตธนาคารตางๆ เหลานัน้ยังคงมีธุรกรรมทางการเงนิทีเ่กีย่วของกับดอกเบี้ย ดังนั้นเพื่อให
ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถทําธุรกรรมทางการเงินที่ถูกตองตามหลักศาสนา รัฐบาล
จึงดําเนนิการจดัตั้งธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 โดยประกาศลงใน
พระราชกิจจานุเบกษา มีใจความโดยสรุป คือ ใหจัดตั้ง “ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย” ขึ้นเปน
ธนาคารเฉพาะกิจเพื่อประกอบธรุกิจภายใตหลักการของศาสนาอิสลาม อยูภายใตการกํากับดแูลของ
กระทรวงการคลังมีทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 100 ลานหุน หุนละ 10 บาท 
กระทรวงการคลังถือหุนไมเกิน 49%  หลังจากประชุมผูถือหุนแลว    ใหใชกฎหมายบริษัทมหาชน 
การบริหารเริ่มแรกกอนมีผูถือหุน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมคีวามรูความเชีย่วชาญ  และมี
ประสบการณดานศาสนาอิสลาม  2  คน  และผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการธนาคารหรือดานอื่นที่
เปนประโยชนแกกจิการของธนาคาร  รวม 7 คน หลังจากประชุมผูถือหุนครั้งแรกใหเลือกเพิ่มอีก     
2 คน เมื่อประชุมสามัญประจําป เลือกตั้งกรรมการเพิ่มไดอีกไมเกิน 2 คน  ใหมีการสอบบัญชี  และ
รายงานการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานกจิการประจําป งบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน  ตอรัฐมนตรีและเปดเผยตอสาธารณชน ใหมีคณะที่ปรึกษาดานศาสนาอิสลามไมเกิน 5 คน 
โดยการแตงตัง้ของกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยใหมีพนกังานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบ
หาขอเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดและกําหนดโทษผูกระทําความผิดที่กอใหเกิดความเสียหายตอธนาคาร 
มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคยีง มีสาขาหรือสํานักงานผูแทนไดทัว่ประเทศ
และตางประเทศโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เปนธนาคารเฉพาะกิจที่มุงใหบริการทางการเงินแก        
ชาวมุสลิมในประเทศไทย ผูตองการออมเงินและผูลงทุนทั่วไปโดยไมจํากัดเชื้อชาติศาสนานับเปน

ธนาคารสากลแหงแรกและแหงเดยีวของประเทศไทยที่ปลอดดอกเบี้ย “Interest Free Unit” และมี

การดําเนินการโดยไมเกี่ยวของกับกิจการที่ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม เปนสถาบันการเงินหนึ่งที่มี
บทบาทในการชวยลดการไหลออกของเงินไปยงัตางประเทศและยังเปนชองทางในการเชื่อมโยงธุรกิจ 
การคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยกับโลกอิสลาม 

DPU



 3 

จากผลการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ระหวาง วันที่ 1 กรกฎาคม   
2546  ถึง วนัที ่31 ธันวาคม  2548  งบการเงินของธนาคารแสดงผลขาดทุนอยางตอเนือ่ง ทําใหผูวจิัย
สนใจวเิคราะหอัตราสวนตางๆ ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เพื่อทราบถึงฐานะทางการเงนิ
ของธนาคารในปจจุบันและแนวโนมของฐานะทางการเงินของธนาคารในอนาคตเพือ่เปนประโยชน
แกนกัลงทุนทัว่ไปและบุคคลที่สนใจทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 

เพื่อวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยในดานผลการดําเนินงาน 
ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานโครงสรางของรายไดและดานการขยายตัวของธนาคาร 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัครั้งนี้ พิจารณาเฉพาะงบการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยงวด
คร่ึงป ( 6 เดือน ) ระหวางวนัที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2548 ในดานขอมูลของ
การศึกษาไดใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) จากรายงานประจําปในสวนของ
งบการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของป โดยนํามาประยกุตใช
ในการคํานวณหาอัตราสวน   เพื่องายตอการแปรผล รวมถึงขอมูลจากตํารา   บทความ   งานวิจัย   
ภาคนิพนธ   วิทยานพินธ  และเอกสารตางๆ  ที่เกีย่วของกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย นําผล
ของอัตราสวนและขอมูลที่ไดมาเปรียบเทยีบกับอัตราสวนไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของธนาคาร
ธนชาติ จํากัด ( มหาชน ) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด ( มหาชน )  

1.4  สมมุติฐานการศึกษา          

อัตราสวนทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจาก
อัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชยทั่วไป ดังนี ้
 1.4.1 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมของธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมของธนาคาร
พาณิชยทัว่ไป  

1.4.2  อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียนของธนาคารอิสลามแหง 
ประเทศไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมนุเวยีนของ
ธนาคารพาณิชยทั่วไป  
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 1.4.3 อัตราสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย อยูใน
เกณฑทีแ่ตกตางจากอัตราสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวมของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

1.4.4  อัตราสวนเงนิใหสินเชือ่ตอเงนิฝากของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูในเกณฑ
ที่แตกตางจากอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.5 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนเงนิกองทุนชั้นที ่ 1 ตอสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชย
ทั่วไป  

 1.4.6 อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
อยูในเกณฑทีแ่ตกตางจากอตัราสวนสํารองเผ่ือหนี้สูญตอเงินใหสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.7 อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้ตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรพัยสุทธิของธนาคารพาณิชย
ทั่วไป 

 1.4.8 อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนรายไดที่มใิชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารพาณิชย
ทั่วไป  

 1.4.9 อัตราสวนคาใชจายที่มใิชดอกเบีย้ตอสินทรัพยของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
อยูในเกณฑทีแ่ตกตางจากอตัราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรพัยของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.10 อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพย (ROA) ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
อยูในเกณฑทีแ่ตกตางจากอตัราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.11 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของธนาคารพาณิชย
ทั่วไป 

1.4.12 อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยู
ในเกณฑทีแ่ตกตางจากอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวมธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.13 อัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม       
ของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.14 อัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยอยูในเกณฑที่แตกตางจากอัตราสวนกําไรจากการปรวิรรตตอรายไดรวมของธนาคารพาณิชย
ทั่วไป  
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1.4.15 อัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูในเกณฑ
ที่แตกตางจากอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.16 อัตราการขยายตวัของสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูในเกณฑที่
แตกตางจากอตัราการขยายตวัของสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.17 อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวมธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูในเกณฑ
ที่แตกตางจากอัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยทั่วไป  

 1.4.18 อัตราการขยายตัวของเงินฝากธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูในเกณฑทีแ่ตกตาง
จากอัตราการขยายตวัของเงนิฝากของธนาคารพาณิชยทัว่ไป  

 1.4.19 อัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทนุ)ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยอยูใน
เกณฑทีแ่ตกตางจากอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) ธนาคารพาณชิยทั่วไป    

1.5  นิยามเชงิปฏิบตัิการ 

การธนาคารพาณิชย  หมายถึง การประกอบธุรกิจประเภท รับฝากเงนิที่ตองจายคนืเมื่อ
ทวงถามหรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไวและใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน 
(ก) ใหสินเชื่อ (ข) ซ้ือขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด (ค) ซ้ือขายเงินปริวรรต
ตางประเทศ ธนาคารพาณิชยตองเปนธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย และ
หมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยดวย 

ธนาคารพาณชิยท่ัวไป หมายถึง ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย
และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยดวย 
ในที่นีห้มายถงึธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน ) กับธนาคารกรุงเทพ จาํกัด ( มหาชน ) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1  หมายถึง (1) ทุนชําระแลวซึ่งรวมทั้งสวนลํ้ามูลคาหุนที่ธนาคาร
พาณิชยไดรับ (2) ทุนสํารอง (3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธเิมื่อส้ินงวดการบัญชีตามมติที่
ประชุมใหญผูถือหุนหรือตามขอบังคับของธนาคารพาณชิย แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคา
ของสินทรัพยและเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ และ (4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแลว 
ทั้งนี้เมื่อหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว 

อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) หมายถึง อัตราสวนที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางขอมูลตัวเลข 2 รายการจากงบการเงินของธุรกิจ (Pride, Huges and Kapoor, 1996 : 550) 
ขอมูลที่นํามาใชคํานวณอัตราสวนทางการเงินมาจากขอมลูในงบดุลและงบกําไรขาดทุน อัตราสวน         
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ทางการเงินที่คํานวณไดสามารถนําไปใชวิเคราะหและประเมินสถานการณของธุรกิจ ดานสภาพ
คลองทางการเงิน ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย ความสามารถในการกอหนีแ้ละความสามารถ
ในการทํากําไร ซึ่งผลการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงจุดแข็งหรือจุดออนของธุรกิจไดโดยการนํา
อัตราสวนทางการเงินที่คํานวณไดเปรียบเทียบกัน 

งบการเงิน  หมายถึง รายงานทางบัญชีที่แตละธนาคารจัดทําขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลา
บัญชี เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี เชน ราย
เดือน รายไตรมาส  รายครึ่งป  และรายป เชน งบดุลและงบกําไรขาดทนุ   

งบดุล (Balance Sheet) หมายถึง รายงานการเงินทีแ่สดงฐานะทางการเงินของกิจการ       
ณ วันใดวันหนึ่งที่ระบุในงบดุลนั้น รายงานเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สินและสวนของผูถือหุนและ
แสดงใหเห็นถึงขนาดของการลงทุน (ขนาดธุรกิจ) และความมั่นคงของกิจการ  

งบกําไรขาดทนุ (Income Statement) หมายถึงรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดําเนินงาน
ของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่งของการดาํเนินงานโดยปกติใชรอบระยะเวลา 1 ป รายงานเกีย่วกบั
รายได คาใชจายและผลตอบแทน (กําไรหรือขาดทุน) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ (Frees  and  service  income)  หมายถึง  รายได
คาธรรมเนียมและบริการแกลูกคา  เชน  การรับตั๋วเงนิ  การรับอาวัลตั๋วเงนิ  การออกหนังสือค้ํา
ประกัน  การออกเลตเตอรออฟเครดิต  การเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินเพื่อลูกคา  การใชบัตรเครดิต   
การออกเช็คของขวัญ  และเช็คที่ธนาคารเปนผูส่ังจาย  เปนตน 

กําไรจากการปริวรรต  (Gain on exchanges) หมายถงึ กําไรจากการซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ และจากการแปลงคาของสินทรัพยและหนี้สินทีเ่ปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท 
โดยใหแสดงยอดสุทธิของผลกําไรที่หักผลขาดทุนแลวในกรณีทีย่อดสทุธิเปนผลขาดทุน ใหแสดง
จํานวนเงินไวในวงเล็บ 

รายไดอ่ืนๆ  (Other  income)  หมายถึง  รายไดจากการดําเนินงานนอกจากรายได  
ดอกเบี้ยและเงนิปนผล  รายไดคาธรรมเนียมและบริการ  และกําไรจากการปริวรรต  ทั้งนี้ใหรวมทั้ง
รายไดจากการใหเชาตูนิรภัย  กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย  (ในกรณีทีม่ีคาใชจายหรือ
ขาดทุนจากการขายลงทุนในหลักทรัพย)  ทรัพยสินรอการขาย  อุปกรณ  และสินทรัพยอ่ืน  ใหนํามา
หักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธ ิ
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ไตรมาส 4/46  หมายถึง  ระยะเวลาดําเนินงานครึ่งปหลังของธนาคาร (กรกฎาคม – 
เดือนธันวาคม) ของ ป 2546 

 ไตรมาส 2/47  หมายถึง  ระยะเวลาดําเนินงานครึ่งปแรกของธนาคาร (มกราคม – 
มิถุนายน) ของ ป 2547 

ไตรมาส 4/47  หมายถึง  ระยะเวลาดําเนินงานครึ่งปหลังของธนาคาร (กรกฎาคม – 
เดือนธันวาคม) ของ ป 2547 

ไตรมาส 2/48  หมายถึง  ระยะเวลาดําเนินงานครึ่งปแรกของธนาคาร (มกราคม – 
มิถุนายน) ของ ป 2548 

ไตรมาส 4/48  หมายถึง  ระยะเวลาดําเนินงานครึ่งปหลังของธนาคาร (กรกฎาคม – 
เดือนธันวาคม) ของ ป 2548 

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทราบถึงฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม  
2546  ถึงวันที่  31  ธันวาคม   2548  

1.6.2 ทราบถึงแนวโนมฐานะทางการเงินในอนาคตของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการตัดสินใจการลงทุนระยะยาว 

1.6.3 เปนประโยชนตอธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ในการปรับปรุงฐานะทางการ
เงินและผลการดําเนินงานในอนาคต 

1.6.4 เปนประโยชนแกบุคคลทั่วไปที่ตองการจะนาํเงินไปออมหรือลงทุนกับธนาคาร   
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารพาณชิยทั่วไป 

DPU



 

บทที่ 2 
แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เปนธนาคารแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย    

ที่มีการดําเนินงานโดยไมผูกพันกับดอกเบี้ย    แตยังมีการดําเนินงานโดยทั่วไปในสวนที่ไมเกี่ยวของ
กับดอกเบี้ยเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยทั่วไป  ทําใหโครงสรางและรูปแบบในการบริหารการเงิน
ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีลักษณะพิเศษแตกตางจากธนาคารอื่นๆ  การวิเคราะหฐานะ
ทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําการวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) มาปรับใชโดยอาศัยมีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงิน
ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 

2.1  แนวความคิดท่ีใชในการศึกษา 

 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหทางการเงิน  

           งบการเงินของธุรกิจตาง ๆ    เปนการสรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน      
ของธุรกิจนั้นๆ  ในชวงระยะเวลาหนึ่ง   การวิเคราะหและแปรความหมายของงบการเงินดังกลาว
ทําใหทราบจุดออนและจุดแข็งของธุรกิจซึ่งเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย  และวางแผน
การดําเนินงานในอนาคต   และยังเปนการวัดผลการดําเนินงานในระยะเวลาหนึ่งๆวาเปนไปตามแผน 
ที่วางไวหรือไมนอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหผลการปฏิบัติงานแตกตาง
จากแผนงานที่ไดวางไวลวงหนาเพื่อนํามากําหนดวิธีการแกไขตอไป 

          ดังนั้นการวิเคราะหงบการเงินคือวิธีการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของกิจการ เพื่อนําขอเท็จจริงที่ไดมาประกอบการดัดสินใจของผูบริหาร    
ในการวางแผนในอนาคต  การวิเคราะหงบการเงิน มีวิธีที่นิยมใช   4   วิธี (สุมาลี, 2542) ไดแก 

            1) การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ (Comparison Analysis หรือ Common Size) 
เปนการรวบรวมขอมูลจากงบการเงินหลายงวด และคํานวณรายการในงบการเงินแตละงวดเปนอัตรา
รอยละของยอดรวมนําอัตรารอยละที่ไดในแตละงบการเงินมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน การเปรียบเทียบ
อัตรารอยละดังกลาวสามารถทําได 2 รูปแบบ คือการเปรียบเทียบตามแนวนอนและการเปรียบเทียบ
ตามแนวดิ่ง 
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                   1.1)  การเปรียบเทียบตามแนวนอน   (Horizontal Analysis)    เปนการวิเคราะห    
ดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆ ของงบการเงินเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เพื่อดูรายการตางๆ 
วาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนจํานวนเงินเทาไร หรือคิดเปนอัตรารอยละเทาไร ผลที่ไดจากการวิเคราะห
จะทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของรายการตางๆในงบการเงิน และชี้เฉพาะใหเห็น 
ความแตกตางเพื่อจะไดคนหาสาเหตุตอไป การวิเคราะหแยกออกเปน 2 รูปแบบคือ 
                       1.1.1) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการในแตละงวดบัญชี     
โดยการคํานวณการเปลี่ยนแปลงของรายการตาง ๆ   ในงวดปจจุบัน เปรียบเทียบกับงวดกอนหนา
ทั้งจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงและอัตรารอยละที่เปลี่ยนแปลง 
                       1.1.2) การวิ เคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆใน 
งบการเงิน  ในแตละปกับปฐาน โดยกําหนดใหงบการเงินงวดใดงวดหนึ่งหรือปใดปหนึ่งเปนฐาน 
กําหนดใหรายการตางๆ ในงบการเงินของปฐานมีคาเทากับ 100 จากนั้นคํานวณการเปลี่ยนแปลงของแต
ละรายการของปที่ตองการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนอัตรารอยละของปฐาน เพื่อวิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงของรายการตางๆ ของงบการเงินงวดอื่นๆ เปรียบเทียบกับปฐาน 
 1.2)  การวิเคราะหเปรียบเทียบตามแนวดิ่ง   (Vertical Analysis)  เปนการวิเคราะห
เพื่อเปรียบเทียบขอมูลหรือโครงสรางของรายการคาง ๆ   ในงบการเงินวาเปนรอยละเทาไรของยอดรวม
ในงบการเงินงวดนั้น โดยกําหนดใหมูลคาที่สําคัญในงบการเงินเปนตัวเปรียบเทียบหรือเปนฐาน
มีคาเปนอัตรารอยละเทากับ 100  แลวนํารายการอื่น ๆ   จากงบการเงินมาหาคาเปนอัตรารอยละของตัวฐาน 
ผลตางที่ไดจากการวิเคราะหงบการเงินหลายๆ งวดจะแสดงถึงสภาพการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2)  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  (Financial Ratios)   เปนการนําตัวเลข
ขอมูลทางการเงินที่ตองการพิจารณา มาคํานวณใหอยูในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน
ในการวิเคราะหทางการเงินผลที่ไดจะเปนประโยชนสําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกิจการนั้นในชวงเวลาตางๆ กันหรือหรือใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกิจการ
ธุรกิจในกลุมเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน  

      ดังนั้นอัตราสวนทางการเงิน จึงเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใหคําตอบแกผูวิเคราะหเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ การวิเคราะหทางการเงินจะไดผลอยางสมบูรณ
เมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินที่คํานวณได ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได  2 แบบ คือ 
การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของธุรกิจเดียวกันในชวงเวลาตางกัน เพื่อดูแนวโนมในอนาคต
และการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของกิจการหนึ่งกับกิจการอื่นในธุรกิจเดียวกันในชวงเวลาเดียวกัน 
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 3) วิธีวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) เปนการวิเคราะหโดยใชอัตราสวนในชวงเวลา
ตางๆ ตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน มาทําการเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐานในงวดเวลา
เดียวกันหลายงวด การเปรียบเทียบจะแสดงออกมาในรูปกราฟใหเห็นแนวโนมกาเปลี่ยนแปลงตัง้แต
อดีตจนถึงปจจุบันและแนวโนมที่ควรจะเปนในอนาคต 

 4)  การวิเคราะหความเคลื่อนไหวของเงินทุน (Funds Flow Analysis) หรืองบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินหรืองบแสดงที่มาและที่ใชไปของเงินทุนเปนรายงานที่แสดงถึงแหลงที่มา
และการใชไปของเงินทุนของกิจการในงวดดําเนินงานที่พิจารณา  

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับอัตราสวนทางการเงิน 

          การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนการนํารายการตางๆในงบดุลและงบกําไรขาดทุน
มาหาอัตราสวนระหวางกันแลวทําใหเกิดความหมาย ผลลัพธที่ไดเรียกวาอัตราสวนทางการเงิน ซ่ึง
จะทําใหสามารถวิเคราะหงบการเงินไดประโยชนมากขึ้น วิธีการนําไปใชอาจนําอัตราสวนทางการ
เงินที่ไดของกิจการหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกกิจการหนึ่ง หรืออาจนําไปเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
อัตราสวนของคาเฉลี่ยของกิจการประเภทเดียวกัน    หรือนําไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนของกิจการ
นั้นๆ ในอดีตสําหรับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ 
ใชอัตราสวน 3  กลุมไดแก  

 1. อัตราสวนสภาพคลอง คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน อัตราสวนความสามารถใน
การทํากําไร  

 2. อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํากําไร  

 3. อัตราสวนโครงสรางของรายได 
 
2.2  หลักการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยท่ัวไป 

ธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป ใชระบบดอกเบี้ยเปนกลไกสําคัญในการจัดการทางการเงิน          
เพื่อประกอบธุรกิจในการรับฝากเงินและการใหกูยืมแกภาคธุรกิจและภาคเอกชน โดยปกติธนาคาร
จะมีบริการทางดานการรับฝากเงิน 3 ประเภท ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน (Current  or  Demand  
Deposits) เงินฝากออมทรัพย (Saving  Deposits ) และเงินฝากประจํา (Time  Deposits  or  Fixed  
Deposits) สวนในดานการใหสินเชื่อ ธนาคารจะใหบริการสินเชื่อหลายประเภท ประกอบดวย  
สินเชื่อดานการผลิต สินเชื่อดานการคา สินเชื่อดานการบริการ และสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค 
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การดําเนินการดานสินเชื่อเปนแหลงลงทุนที่สําคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย เพราะมีมูลคาสูงถึง
ประมาณรอยละ 70 ของเงินลงทุนของแตละธนาคารซึ่งธนาคารทั่วไปจะใหบริการดานสินเชื่อแก
ธุรกิจทุกประเภทที่ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย โดยพิจารณาการใหสินเชื่อ จากความมั่นคงและ
ความสามารถในการชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยของธุรกิจนั้นๆ เปนสําคัญ ในกรณีวงเงินใหสินเชื่อ
สูง ธนาคารอาจกําหนดใหวางหลักประกันสินเชื่อเพื่อปอกันผลขาดทุนอันอาจเกิดจากหนี้สูญ แต
ธนาคารจะไมเขาไปเกี่ยวของในดานการบริหารจัดการภายในธุรกิจนั้น รายไดที่เกิดจากการให
สินเชื่อคือดอกเบี้ยซึ่งเปนรายไดหลักของธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ธนาคารยังมีรายไดอื่นจาก
บริการตางๆ เชน การใหบริการดานวาณิชธนกิจ  การจัดการออกจําหนายและการคาตราสารแหง
หนี้  การเปนตัวแทนเพื่อจําหนาย (Selling  Agent) หนวยลงทุน ฯลฯ ธนาคารพาณิชยทั่วไปจะ
ดําเนินการโดยยึดหลักเกณฑที่สําคัญในการดําเนินงาน 4 ประการ ( พรนพ พุกกะพันธุ และ 
ประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ, 2544 )ไดแก 

1.  ตองดําเนินการใหไดมาถึงผลกําไร (Profitability) ธนาคารพาณิชยจําเปนตอง
ดําเนินธุรกิจใหมีผลกําไรเพราะผลกําไรที่ไดจะตองจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุนและเปนรายจาย
ในการดําเนินงาน กิจการที่มีผลกําไรมากก็จะเปนกําไรสะสมทําใหเงินกองทุนของกิจการเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งเปนหลักประกันที่ดีสําหรับผูฝากเงินและสรางความเชื่อมั่นตอธนาคาร 

2.  ตองดํารงสภาพคลอง (Liquidity) ในการจัดการทรัพยสินของธนาคารพาณิชย
จะตองคํานึงถึงสภาพคลองเปนสําคัญที่สุด ถาธนาคารพาณิชยขาดสภาพคลอง ไมสามารถจายเงิน
ใหแกลูกคาที่มาเบิกถอนไดความเชื่อมั่นที่มีตอธนาคารจะหมดไป 

3.  ตองยึดหลักความปลอดภัย (Safety) ตามปกติผูฝากเงินจะตอคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของธนาคารพาณิชยที่ตนนําเงินไปฝากไวเปนอันดับแรก ดังนั้นธนาคารพาณิชยจะตอง
ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อและเงินลงทุนตางๆ ของธนาคารที่มีความเสี่ยงนอยที่สุดเพื่อความ
ปลอดภัยของผูฝากเงินเปนสําคัญวาเงินที่ฝากไวจะไดรับดอกเบี้ย และธนาคารจะไมปดกิจการ
เนื่องจากการบริหารงานผิดพลาด 

4. ตองยึดหลักความมั่นคงทางการเงิน (Solvency) โดยธนาคารจะตองรักษาฐานะ
ทางการเงินของธนาคารใหมั่นคงปลอดภัยจากการลมละลาย ดวยการบริหารงานใหทรัพยสินมีมูลคา
มากกวาหนี้สินอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะสงผลใหเงินกองทุนเพิ่มขึ้น ฐานะของกิจการก็จะมั่นคงมากขึ้น
ในที่สุด 

 

DPU



 

 

12 

 
                   การเงินของธนาคารทั่วไป 
 
                                                                                         ฝาก – ถอน  
 
    
                                                                         ดอกเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                                            ทําธุรกิจใหกู 
     
    ดอกเบี้ย 
 
ภาพที่ 2.1  การเงินของธนาคารทั่วไป 
ที่มา : สุกฤตา สาเส็น .  การบริหารทางการเงินตามลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแหประเทศไทย. 
  
2.3  หลักการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคารอิสลาม 

ธนาคารอิสลาม  เปนสถาบันการเงินที่มีการประกอบธุรกิจที่มีความแตกตางกับธนาคาร
พาณิชยโดยทั่วไป เฉพาะในสวนของการประกอบธุรกิจหรือการใหบริการของธนาคารที่ไมมีดอกเบี้ย
เปนผลตอบแทนและเนนเรื่องของการมีสวนรวมในผลตอบแทน     ในการกูยืมธนาคารจะเปนผูรับ
ความเสี่ยงของกิจการ  เพราะธนาคารจะไดรับผลประโยชนจากกําไรของกิจการภายหลัง    ในระบบ
การกูยืมโดยมีดอกเบี้ยนั้นธนาคารจะมีความเสี่ยงตอการขาดชําระหนี้ของผูกู ธนาคารจึงตองพิจารณา
ดานความมั่นคงและหลักทรัพยที่ใชในการค้ําประกันของผูกูเปนสําคัญ  เพราะธนาคารจะไดรับการ
จายดอกเบี้ยไมวากิจการของผูกูจะมีกําไรหรือขาดทุน  สวนการใหกูเงินแบบอิสลามจะมีความยืดหยุน

 

ผูฝากเงิน 

ธนาคาร 
-เงินฝากออกทรัพย 
-เงินฝากกระแสรายวัน 
-เงินฝากประจาํ 

ธุรกิจ 
-ใหกูทั่วไป 
-ใหกูระหวางธนาคาร 
-ซ้ือลดเช็ค, ตราสาร 
-คาธรรมเนียมบริการ 
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มากกวาเพราะมีจุดมุงหมายที่จะใหธุรกิจดําเนินการไดตลอดไป    นอกจากนั้นยังมีความเปนไปไดที่
จะมีการชวยเหลือกิจการที่มีกําไรนอยหรือเกิดการขาดทุน  โดยนําเงินจากกิจการของธนาคารที่มี
กําไรเขามาชวย แตหากกิจการประสพกับการขาดทุนติดตอกันนานธนาคารอาจจะปฏเิสธการชวยเหลือ
ในดานเงินทุน และอาจสงตัวแทนของธนาคารเขาดูแลหรืออาจเปลี่ยนผูบริหารชุดใหมเขาไปดําเนินการ
แทนหากพบวาผูบริหารชุดเดิมไมมีประสิทธิภาพ สําหรับการใหบริการดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ
ดอกเบี้ยจะมีการดําเนินงานเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยทั่วไป เชน  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  การโอนเงิน  
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน เปนตน แตธนาคารอิสลามจะเขาไปมีสวนรวมในการลงทุนเฉพาะใน
ธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับสิ่งตองหามตามหลักศาสนาอิสลามเทานั้น 
  
2.4  ความแตกตางในการดําเนินธุรกิจระหวางธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชยท่ัวไป  

2.4.1  การรับฝากเงินของธนาคารอิสลาม 

ธนาคารมีหนาที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป      เพื่อเปนการสนับสนุนการออม
ทรัพยและการลงทุนของประชาชน โดยจัดใหมีการรับฝากเงินประเภทตาง ๆ  ไวบริการแกผูฝาก  
ธนาคารอิสลามเปดใหบริการดานเงินฝาก  2  ประเภทหลัก คือ 

1)  การฝากเงินเพื่อรักษาทรัพย ( Wadiah ) 

  เปนบัญชีเงินฝากที่ผูฝากตองการใหธนาคารเก็บรักษาเงินออมของตนไวเพื่อความ
ปลอดภัยแบงออกเปน 2 ประเภท ( สุกฤตา สาเส็น, 2547 ) ไดแก 

        1.1) เงินฝากรักษาทรัพยที่ผูฝากเงินไมยินยอมใหธนาคารนําเงินฝากไปลงทุน 
ลักษณะเหมือนกับการฝากทรัพยสินมีคาซ่ึงธนาคารจะดูแลความปลอดภัยให ธนาคารจะนําเงินที่ผู
ฝากเงินนํามาฝากไวมาใชกับกิจการของธนาคารไมได  และธนาคารจะตองคืนเงินเทากับจํานวนที่
รับฝากไวเมื่อลูกคาทวงถามหรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใหบริการเงินฝากประเภทนี้ ธนาคารจะ
คิดคาธรรมเนียมในการดูแลรักษาเงินฝาก 

        1.2) เงินฝากเพื่อรักษาทรัพยที่ผูฝากยินยอมใหธนาคารนําเงินฝากไปลงทุนได     
เงินฝากประเภทนี้ธนาคารจะรับประกันการคืนเงินแกผูฝากครบตามจํานวนที่ฝาก  และธนาคาร
จะไมคิดคาธรรมเนียมในการรักษาเงิน ผูฝากเงินจะไดรับผลตอบแทนจากสวนแบงของผลกําไร
จากการลงทุนในรูปของเงินปนผลซึ่งไมมีการกําหนดอัตราที่แนนอน   และผูฝากอาจไดรับสิทธิ
พิเศษในการใชบริการตาง ๆ ของธนาคารซึ่งธนาคารเปนผูพิจารณาใหตามความเหมาะสม 
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2)  การฝากเพื่อการลงทุน (Mudarabah) เปนบัญชีเงินฝากที่ผูฝากเงินมีเจตนาใหธนาคารนาํ
เงินของตนไปลงทุนหากําไร  และยินดีที่จะรับผิดชอบตอความเสี่ยงในการขาดทุนรวมกับธนาคาร
ตามสัดสวนที่ไดตกลงกันไวอยางชัดเจนแลว เนื่องจากบัญชีเงินฝากประเภทนี้มีความเสี่ยง ดังนั้น   
ผูฝากประเภทรวมลงทุนจึงมีสิทธิ์ไดรับสวนแบงจากผลกําไรตอบแทนซึ่งจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
กําไรที่ไดจากการประกอบการของธนาคาร ปกติแลวบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนจะกําหนดระยะเวลา
การฝากเงินไวเปนการแนนอน   และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวธนาคารจะตองทําการชําระ
บัญชี  เพื่อคํานวณผลกําไรขาดทุนของการประกอบกิจการและจะจัดสรรแบงกันไปตามอัตราสวน
ของเงินลงทุนที่เปดบัญชีไวกับธนาคาร   ในกรณีที่กิจการที่ลงทุนมีผลกําไรผูฝากเงินก็จะไดรับเงิน
กําไรดังกลาวไปในรูปของเงินปนผล   ในกรณีที่กิจการมีผลการดําเนินการขาดทุนธนาคารก็จะหัก
เงินสวนที่ขาดทุนนั้นออกจากเงินในบัญชีของผูฝากและหากมีเงินเหลือก็จะคืนใหแกผูฝาก 

  เงินฝากเพื่อการลงทุนอาจแบงออกเปน 2 ประเภท ตามระยะเวลาในการรวมลงทุนดังนี้ 

 -  บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป 

 -  บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนเฉพาะ 

ธนาคารอิสลามจะนําเงินฝากเพื่อการลงทุนไปใชในกิจการตามสัญญารวมลงทุนระหวาง 
ผูเปดบัญชีกับธนาคารได โดยธนาคารจะเขาเปนผูประกอบการและผูฝากเงินจะเปนผูลงทุนขอตกลง
ในสัญญารวมลงทุน จะมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1.  ธนาคารจะนําเงินฝากไปลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง  โดยที่ธนาคารจะทําหนาที่
ดูแลและจัดการเกี่ยวกับเงินฝากนั้น และมีสิทธิที่จะไดรับตอบแทนจากการทําหนาที่ดังกลาว       
สวนผูที่เปดบัญชีเงินฝากก็จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 

2. ธนาคารสามารถนําเงินฝากในบัญชีไปลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งที่ธนาคารเปน
ผูประกอบการดวยตนเองกรณีนี้ธนาคารจะตองตกลงแบงปนผลกําไรระหวางกันตามที่ไดตกลงไว
ในสัญญาเปดบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน และในกรณีที่กิจการขาดทุน ธนาคารจะไมตองรับผิดชอบ
ในสวนของการขาดทุนจากเงินลงทุนนั้น ภาระการขาดทุนดังกลาวจะตกผูฝากเงินเทานั้น 

 3.  การรวมลงทุนธนาคารจะลงเงินลงทุนของธนาคารเองพรอมกับเงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากเพื่อลงทุน โดยธนาคารมีหนาที่ดูแลจัดการแทนผูฝากเงิน  การลงทุนในกรณีนี้สวนมากมักจะ
เกิดกับการลงทุนในโครงการขนาดใหญซ่ึงจะใชเงินลงทุนจํานวนมาก ธนาคารจะจัดทําหนังสือช้ีชวน
ใหผูสนใจจะเขารวมลงทุนเขารวมลงทุนกับตน  ในสวนของการแบงปนผลกําไรขาดทุนก็จะเปนไป
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ตามสัดสวนที่กําหนดไวในสัญญารวมลงทุน การลงทุนกับธนาคารโดยการเปดบัญชีเงินฝากเพื่อการ
ลงทุนนี้ธนาคารมีหนาที่สําคัญอยางหนึ่งคือ  จะตองแจงผลการประกอบการใหแกผูรวมลงทุนทราบ
เปนคราวๆ ไป    ทั้งนี้เพื่อใหผูรวมลงทุนทราบถึงสภาวะและการประกอบการของกิจการที่ตนรวม
ทุนนั้น  โดยปกติแลวธนาคารมักจะแจงใหทราบในทุกระยะเวลา 6 เดือน  ในกรณีที่เปนการ  รวมลงทุน
แบบไมมีกําหนดเวลา การถอนการลงทุนสามารถทําไดโดยผูฝากเงินตองแจงใหธนาคารทราบลวงหนา
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญารวมลงทุน  ในกรณีที่ผูลงทุนไมไดแจงแกธนาคารตาม
กําหนดเวลาเพื่อถอนการลงทุนดังกลาว  ผูฝากเงินอาจจะไมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ
อาจจะตองชําระคาปรับใหแกธนาคาร 

จากระบบเงินฝากดังกลาวจะเห็นไดวา ธนาคารอิสลามมีความแตกตางไปจากระบบ
พาณิชยโดยทั่วไปตรงที่ธนาคารอิสลามมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํามาก     เนื่องจากธนาคารอิสลามไม
มีตนทุนดอกเบี้ยจายทําใหไมตองประสพปญหาการจายดอกเบี้ยในยามที่เศรษฐกิจตกต่ํา 

2.4.2   การหารายไดของธนาคารอิสลาม 

          เนื่องจาก “อิสลามหามดอกเบี้ยแตอนุมัติการคาขาย” ดังนั้นในการแสวงหารายได
ของธนาคารสวนใหญจึงมาจากรายไดจากคาบริการ และคาธรรมเนียมตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียม
โอนเงินภายในประเทศ คาธรรมเนียมโอนเงินระหวางประเทศ  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ํา
ประกัน   คาธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารอิสลามยังมีชองทางการหารายไดดวย
วิธีการที่ไมเกี่ยวของกับดอกเบี้ยดังตอไปนี้ 

           1)  การขายสินคาโดยการบวกเพิ่มราคาสินคา  (Cost-Plus or Mark up)  หรือมูรอบะฮะ 
(Murabahah) ซ่ึงเหมือนกับการซื้อขายทั่วไปซึ่งสามารถทําไดทั้งเงินสดและเงินผอน     ไมวาจะเปน
สินคาที่เปนสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย ซึ่งธนาคารจะนํามาจําหนายใหแกลูกคาในราคา
ตนทุนบวกกําไรเปนการซื้อมาขายไป  วิธีการในทางปฏิบัติที่ทํากันอยูในปจจุบันคือ ในกรณีที่ลูกคา
ประสงคจะซื้อสินคาประเภทหนึ่งประเภทใด   และตองการที่จะขอสินเชื่อเพื่อการซื้อสินคาดังกลาว
กับธนาคารลูกคาจะตองแจงความประสงคมายังธนาคาร หากธนาคารอนุมัติจะแจงราคาสินคา         
(ราคาที่ธนาคารไดบวกกําไรเพิ่มไวดวยแลว)  ที่ธนาคารจะจําหนายใหไปยังลูกคา    หากลูกคาตกลง
ที่จะซื้อตามราคาที่ธนาคารเสนอ  ธนาคารซื้อสินคาและนํามาสงมอบใหกับลูกคาตอไป การใหสินเชื่อ
ในลักษณะนี้ ธนาคารมีหนาที่ที่จะตองพิจารณาถึงความสามารถในการชําระคาสินคาของผูซื้อ 
รวมทั้งตองพิจารณาถึงความตองการของสินคาในตลาด เพื่อธนาคารจะไดมีทางออกในการจําหนาย
สินคาแกลูกคารายอื่นได ในกรณีที่ผูปฏิเสธที่จะซื้อสินคานั้น   สวนสัญญาซื้อขายตามหลักศาสนา
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อิสลาม  ผูซ้ือและผูขายจะตองรับทราบสัญญาที่ชัดเจนถึงลักษณะของสินคา ตนทุน กําไร ของสินคา
ที่จะทําการซื้อขาย  เงื่อนไขตาง ๆ  รวมทั้งจํานวนมูลคาหนี้   และระยะเวลาของการชําระหนี้ในการ
ทําธุรกรรมประเภทนี้ ธนาคารสามารถเรียกหลักประกันจากผูซ้ือไดโดยไมเปนที่ตองหามในศาสนา 
นอกจากนั้นแลว วิธีดังกลาวนี้ยังสามารถปรับไปใชในการสั่งซ้ือสินคาเขาตางประเทศหรือสงสินคาออก
ไปขายยังตางประเทศไดอีกดวย 

 การซ้ือขายอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือเปนการใหสินเชื่อแกผูประกอบการก็คือ  การสั่งซื้อ
สินคาลวงหนาโดยการจายเงินใหแกผูผลิตสินคากอน         และผูผลิตทําสัญญาวาจะสงสินคาตาม
ลักษณะ    คุณสมบัติ  คุณภาพ  จํานวน  วันที่สงมอบ  และสถานที่สงมอบตามที่ตกลงกันไว       
สวนใหญแลวสินคาประเภทนี้เปนสินคาที่ตองใชเวลาในการผลิตนาน  เชน สินคาเครื่องจักร และ
สินคาเกษตร 

      2) การใหเชา หรือ อิญาเราะห เปนธุรกรรมหรือสินเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ธนาคาร
อิสลามสามารถทําได  โดยการซื้อสินคาประเภททุน เชน เครื่องจักร เครื่องกล และเครื่องมือตางๆ 
ใหแกนักธุรกิจและอุตสาหกรรมเชาเปนการหารายไดแทนการใหกูยืมเงินโดยการคิดออกเบี้ย แตใน
ระบบการใหเชาของธนาคารอิสลามนั้นแตกตางไปจากระบบเชาที่ปฏิบัติการโดยทั่วไป คือ  ผูใหเชา
ในฐานะที่ยังเปนเจาของสิ่งใหเชาจะเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งที่ใหเชาไป ในการใหเชานี้
ทั้งสองฝายสามารถทําสัญญาตกลงกันไดวา เมื่อครบกําหนดสัญญาเชาแลวจะเชาตอหรือซ้ือตอไป
หรือไมถาหากไม ธนาคารก็สามารถนําส่ิงที่ใหเชาไปขายใหกับผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนเชาตอไปวิธีการนี้
สามารถชวยนักธุรกิจหรือผูประกอบการที่มีทุนนอยใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 

      3)  การลงทุนรวมกันหรือใหสินเชื่อโดยการรวมลงทุน   (Musharikah and Corporation) 
การใหสินเชื่อโดยการรวมลงทุนดังกลาว ถือวาเปนหลักการสําคัญของธนาคารอิสลามซึ่งอาจจะเปน
การรวมลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาวระหวางธนาคารและผูประกอบการ  ในกรณีของการรวม
ลงทุนแบบแบงปนผลกําไรขาดทุนโดยการรวมลงทุนแบบการเขาหุนสวน (Musharikah) ซ่ึงเปน
รูปแบบการประกอบธุรกิจ   โดยการตกลงเขาทําสัญญากันระหวางบุคคลทั้งสองฝาย   ซ่ึงธนาคาร
อิสลามไดนําแนวคิดนี้ไปใชในกรณีที่จะใหลูกคาของธนาคารกูยืมเงินกลาวคือ ธนาคารจะเขาทํา
สัญญาเขาหุนสวนกับผูกูเพื่อรวมกันประกอบกิจการ โดยมีขอตกลงเรื่องการแบงผลกําไรขาดทุนและ
ระยะเวลาในการลงทุนไวลวงหนา   โดยปกติแลวธนาคารจะเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินโดย
จะเอาเงินมารวมลงทุนในโครงการ หรือธุรกิจที่ธนาคารเห็นวาเปนไปไดสูงในการทํากําไรและไม
ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม ในการลงทุนรวมกันนี้จะไมมีการประกันกําไรผูประกอบการจะใชความรู
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ความสามารถในการประกอบการโดยจะไดรับสวนแบงกําไร เปนคาตอบแทนในการดําเนินงาน
ตามที่ตกลงกันไวแตแรกในฐานะหุนสวน   ในกรณีที่กิจการประสบกับภาวะขาดทุนทั้งสองฝายตอง
รับผิดชอบรวมกัน โดยธนาคารจะรับผิดชอบการขาดทุนเงิน สวนผูประกอบการจะไมไดรับการ
ตอบแทนใดๆ ในการดําเนินงาน ในการลงทุนประเภทนี้ธนาคารจะตองมีสวนรับรู   ทั้งดานรายรับ 
และรายจายในกิจการ สัญญาการเขาหุนสวนในลักษณะนี้ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือใหแกผูอ่ืนได          
เพราะธนาคารจะพิจารณาคุณลักษณะของผูรวมลงทุน  ซ่ึงเปนหุนสวนในการลงทุนเปนสาระสําคัญ 

การหารายไดของธนาคารอิสลาม  นอกจากการพิจารณาถึงความสามารถในการใชเงิน
คืนของผูยืมและผลประโยชน  หรือกําไรที่ธนาคารจะไดรับจากการใหสินเชื่อเหมือนกับธนาคาร
พาณิชยโดยทั่วไปแลว    ธนาคารอิสลามจะตองพิจารณาถึงประโยชนของการหารายไดหรือการให
สินเชื่อที่จะเกิดแกผูยืมและสังคมเปนสวนรวมและไมใหยืมเงินเพื่อสนองความตองการที่ฟุมเฟอย
ในการบริโภค และการประกอบกิจการที่ขัดกับหลักกฎหมายอิสลามเปนการตองหาม 

     4)  การใหสินเชื่อแบบใหเปลา   (Qarz – e - hasana)    หรือการใหสินเชื่อเพื่อการกุศล 
เปนการใหสินเชื่อเพื่อการสงเคราะหแกผูยากไร และผูดอยโอกาส เพื่อที่จะไดมีการพัฒนาตนเองขึ้น
ใหทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป      การใหสินเชื่อวิธีนี้แมวาโดยหลักการแลวจะเปนหนาที่ขององคกรรัฐ    
ที่มีหนาที่กับการประชาสงเคราะหและจากกองทุนของซะกาต  (การบริจาค) ในรัฐอิสลามก็ตาม
ธนาคารอิสลามก็สามารถที่จะใหสินเชื่อในลักษณะนี้ไดเชนเดียวกัน  โดยธนาคารจะกันเงินฝาก
ประเภทจายคืนเมื่อทวงถามโดยไมมีดอกเบี้ยและกันเงินกําไรสวนหนึ่งไวเพื่อการใหสินเชื่อ 
 

2.4.3  การประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารอิสลาม    

         นอกจากการประกอบธุรกิจของธนาคารที่ไดกลาวไวขาวตนแลว ธนาคารอิสลาม
ยังสามารถที่จะใหบริการประเภทอื่นไดอีก ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขวา การใหบริการดังกลาวจะตองไม
เกี่ยวของกับการคิดดอกเบี้ย การประกอบธุรกิจอื่นของธนาคาร ไดแก  

        1)  ธุรกรรมดานปริวรรตเงินตรา เชน การซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

            2)  ธุรกรรมดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและจัดหาแหลงเงินทุน 

        3)  ธุรกรรมดานการคาระหวางประเทศ  เชน การออกหนังสือคํ้าประกัน การ
รับรองอาวัล การออกเล็ตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศและตางประเทศ 
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   การเงินของธนาคารอิสลาม 
 
 
 
 
    ถอนเงิน 
กําไร / ขาดทุน 
(ผลตอบแทน) 
 
 
 
    กําไร 

         บริหารธุรกิจ 
        
   
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  การเงินของธนาคารอิสลาม  
ที่มา:  สุกฤตา สาเส็น. การบริหารทางการเงินตามลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย. 
 
2.5 ความแตกตางของธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย   

หลักการดําเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามนั้น  จะมีความแตกตางไปจากระบบธนาคาร
พาณิชยทั่วไป คือ 

1. อิสลามหามเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เพราะ อิสลามถือวาดอกเบี้ยเปนสวนหนึ่งของความไม
ยุติธรรม และเปนภัยมากกวาผลดี โดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ํา 

 

 

ผูฝากเงิน 

ธนาคาร 
-เงินฝากรักษาทรัพย 
-เงินฝากกระแสรายวัน 
-เงินฝากเพื่อการลงทุน 

ทําธุรกิจหรือการคา 
-ขายเชื่อ 
-เชาซ้ือ 
-ขายผอนชําระ 
-รวมลงทุน 
-คาธรรมเนียม 
-ลงทุน 

 

ฝาก / ลงทนุ DPU
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2 . หามเกี่ยวกับธุรกรรมตองหามตามหลักศาสนาซึ่งสวนใหญแลวเปนอบายมุข 
ถึงแมวาจะสามารถสรางรายไดในรูปตัวเงินไดก็ตาม      แตพิษภัยตอสังคมของธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
อบายมุขนั้นสรางความเสียหายใหแกสังคมมากกวาตัวเงินที่ไดมา 

3. สัญญาการทําธุรกรรมในระบบธนาคารอิสลาม มิใชสัญญากูเงินมูลหนี้การทํา
ธุรกรรมในระบบอิสลาม จึงเปนที่ชัดเจนตายตัว   และจะไมมีการเพิ่มมูลหนี้อันเนื่องมากจากการผิด
นัดชําระ เชน ในระบบการคิดดอกเบี้ย หากลูกคาผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาธนาคารจะนําหลักทรัพย
ค้ําประกันไปขายและนําเงินที่ขายไดมาชําระหนี้ที่ลูกคายังคางชําระอยู   สวนเงินที่เหลือจะคืนใหแก
ลูกคาที่คางชําระ 

 4 .ระบบธนาคารอิสลามสามารถควบคุมและปองกันการใชเงินผิดวัตถุประสงคได
มากกวาเพราะธนาคารอิสลามไมไดใหเครดิตหรือใหสินเชื่อเปนตัวเงินออกไป 

 5.  กําไรที่เกิดจากการประกอบการของธนาคารอิสลามนั้น   จะตองจายเปนทานหรือที่
เรียกวา “ซะกาต” จํานวน 2.5% ตามขอบังคับของศาสนาอิสลาม   ทั้งนี้เพื่อนําไปใชสําหรับการ
สงเคราะหสังคม เชน ใหคนยากจน คนขัดสน คนมีหนี้สินลนพนตัว และใหกับสาธารณกุศลอื่นๆ 
ซ่ึงจะเปนผลดียอนมาสูธนาคารในระยะยาว 

 ธนาคารอิสลามอาจใหลูกคาที่ดียืมเงินในรูปของการเบิกเกินบัญชี    โดยไมคิดดอกเบี้ย 
เพื่อเปนการชวยเหลือลูกคาในระยะเวลาสั้นๆ  เรียกวา    “ก็อรดุรฮะซัน”  หรือ “การใหยืมที่ดี”  เปน
การใหกูยืมแบบมีหลักประกัน เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของธนาคารและของผูฝาก 
 6.  ธนาคารอิสลามมีผูทรงคุณวุฒิทางดานศาสนา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของธนาคาร
วาเปนไปตามหลักศาสนาอิสลามอยางแทจริง 
 
2.6  หลักการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเปนธนาคารเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.  2545   ภายใตการกับดูแลของกระทรวงการคลัง      มีทุนจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติ   1,000   ลานบาท  เปนธนาคารสากลที่ดําเนินกิจการตามหลักศาสนา
อิสลามโดยไมผูกพันกับดอกเบี้ยและไมเกี่ยวของกับกิจการที่ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม 
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ภารกิจของธนาคารอิสลาม มีดังนี้ 
1. ใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามอยางครบวงจรแกผูลงทุน  ผูประกอบการ

และประชาชนทั่วไป 
2.  สงเสริมใหมีการระดมเงินออม ซ่ึงเปนแหลงเงินทุนทางธุรกิจที่มีตนทุนต่ํา   และเปน

กลไกในการขับเคลื่อนการลงทุนในภาคเศรษฐกิจ 
3.  เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
4.  เปนธนาคารเพื่อสังคมและชุมชน 

 
วิสัยทัศนของธนาคาร 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยตองการที่จะเปนธนาคารที่ไมผูกพันกับดอกเบี้ย   มี
ความมั่นคง  ทันสมัย  บริการเปนเลิศ  ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ยังมีผูทรงคุณวุฒิทางดานศาสนาอิสลามให
การแนะนําและการรับรองการดําเนินการของธนาคารวาเปนไปตามหลักศาสนาอยางแทจริง เพื่อ
ความมั่นใจของชาวอิสลามที่ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร 
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ภาพที่ 2.3  โครงสรางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

ที่มา :  สุกฤตา สาเส็น .  การบริหารทางการเงินตามลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย. 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

คณะกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 

คณะที่ปรึกษาดานศาสนา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูจัดการ 

 

รองผูจัดการ 

 

ฝายตรวจสอบ 

ฝายบริหารเงนิ/ 
ตางประเทศ 

ฝายอํานวยการ ฝายการ 
ธนาคาร 

ฝายสินเชื่อและ 
การลงทุน 

สาขา 
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2.7  บริการของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 บริการของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เปนบริการที่ดําเนินการภายใตหลักอิสลาม  
(ชารีอะฮ) โดยคํานึงถึงปจจัยดานคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลัก  ซ่ึงธนาคารเชื่อมั่นเสมอวาเศรษฐกิจ
ตองเติบโตเคียงคูคุณธรรม และธนาคารมุงมั่นที่จะใหบริการอันเปยมไปดวยคุณภาพอยางตอเนื่อง
ตลอดไป ซ่ึงบริการดานตาง ๆ ของธนาคารในปจจุบัน  มีดังนี้ 

2.7.1  ดานเงินฝาก 

           1)  เงินฝากรักษาทรัพย  ( วะดีอะฮ ) 

               ธุรกิจของธนาคารแตกตางจากธนาคารพาณิชยทั่วๆ ไป  คือการยึดหลักของ
การรักษาทรัพยโดยไมผูกพันกับดอกเบี้ยภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนรูปแบบ
การเงินใหมลาสุดของเมืองไทย ที่ทําใหลูกคาไมตองกังวลกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ําลงทุกวัน 
เพราะธนาคารอาจใหผลตอบแทนที่มากกวาดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากรักษาทรัพยเปนการรับฝากที่ธนาคาร
เปนผูดูแลและรักษาเงินฝากใหเกิดความปลอดภัย   โดยที่ธนาคารจะไมกําหนดอัตราผลตอบแทนแก
ลูกคา   มีวัตถุประสงคในใหบริการดังตอไปนี้ 

1.1 เพื่อสนับสนุนการออมของประชาชน 
1.2 ใหบริการเก็บรักษาเงิน เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของผูฝาก 
1.3 ธนาคารขออนุญาตผูฝากนําเงินไปทําประโยชน 
1.4 ธนาคารประกันการใชคืนเงินฝากเต็มจํานวนที่ฝาก 
1.5 รับฝากไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
1.6 ผูฝากสามารถเลือกประเภทบัญชีได เชน บัญชีเดี่ยว บัญชีรวม 
1.7 เงินขั้นต่ําที่นํามาเปดบัญชีตองไมต่ํากวา  200  บาท และตองมียอดคงเหลือ    

ในบัญชีไมต่ํากวา  200  บาท 
1.8 ธนาคารจะมอบสมุดคูฝากใหกับผูฝากเพื่อเปนหลักฐานการฝากเงิน 
1.9 ผูฝากสามารถใชบริการ รับฝาก -  ถอนเงินสด ไดหลายรูปแบบ  จาก

สาขาของธนาคาร โดยนําสมุดคูฝากมาดวยทุกครั้ง 
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        เงินฝากตามหลักวะดีอะฮ 
        ความเชื่อถือ 
 
 
 
 
         จายคืนเมื่อทวงถาม 

ภาพที่ 2.4  เงินฝากตามหลักวะดีอะฮ 

ที่มา :  สุกฤตา สาเส็น.   การบริหารทางการเงินตามลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย. 
 

2) เงินฝากเพื่อการลงทุนท่ัวไป  (มูฎอรอบะฮ ) 

 เปนการฝากเงินไวกับธนาคาร   โดยผูฝากยินยอมใหธนาคารนําเงินไปลงทุนได สําหรับ
ผูที่มีความตองการที่จะลงทุนรวมกับธนาคาร   ธนาคารจะนําเงินของลูกคาไปลงทุนในธุรกิจที่ไม
เกี่ยวกับอบายมุขใด ๆ  โดยมีคณะกรรมการศาสนาเปนผูกล่ันกรองการดําเนินงาน เพื่อใหลูกคาจะ
มั่นใจไดวา ผลกําไรที่ลูกคาไดรับนั้น มาจากการลงทุนในกิจการที่ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม
อยางแทจริง   เงินฝากเพื่อลงทุนทั่วไปหลักการใหบริการดังตอไปนี้ 

2.1  สําหรับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนจากการลงทุนที่มั่นคงและมีระยะเวลา
แนนอน 

2.2   ธนาคารจะนําเงินฝากไปลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต่ํา 
โดยบริหารสินเชื่อตามหลักการกระจายความเสี่ยง 

2.3  ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน   จะถูกจัดสรรใหผูลงทุนตามสัดสวนที่ไดตก
ลงกันไวตามสัญญา 

2.4  ธนาคารจะคํานวณผลตอบแทนทุกส้ินเดือนและจายผลตอบแทนเมื่อครบ
กําหนด 

2.5  การฝากเงินรับฝากไดทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
2.6  ผูฝากสามารถเลือกประเภทบัญชีได เชน บัญชีเดี่ยว บัญชีรวม 
2.7  เงินขั้นต่ําที่นํามาลงทุน ตองไมต่ํากวา 5,000 บาท 
2.8  ผูลงทุนจะไดรับใบรับฝากเงิน (Certificate) แทนสมุดคูฝาก 

เจาของทรัพย ธนาคารผูดูแลรักษา DPU
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2.9  กรณีตองการปดบัญชีใหนําใบรับฝากเงินมาดวย 
2.10 กรณีตองการตอสัญญาการลงทุนตามเงื่อนไขเดิมใหแจงธนาคาร เมื่อเร่ิมฝาก 
2.11 ผูลงทุนตองเปดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย  (วะดีอะฮ)    ควบคูกับใบรับฝากเงิน

เพื่อการลงทุนอีกหนึ่งบัญชี เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเมื่อครบกําหนดในสัญญาฝาก 
2.12 ผูลงทุนจะถอนเงินฝากไดเมื่อครบกําหนดสัญญา 

 

 
                    เงินฝากตามหลักมูฏอรอบะฮ 
 

 

ภาพที่ 2.5  เงินฝากตามหลักมูฎอรอบะฮ 
ที่มา : สุกฤตา สาเส็น . การบริหารทางการเงินตามลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย. 
 
 ปจจุบันเงินฝากเพื่อการลงทุน(มูฎอรอบะฮ) ของธนาคาร มีบริการเงินฝากเพื่อการลงทุน
ทั่วไปเพียงอยางเดียว   โดยมีเงื่อนไขในการจัดสรรกําไรใหกับผูฝากเงิน 60% สวนธนาคารจะไดรับ 
40% ของกําไรที่ธนาคารไดรับจากการลงทุนกอนหักคาใชจายในการดําเนินงาน โดยที่ธนาคารจะมี
การคํานวณผลตอบกําไรพรอมทั้งประกาศใหลูกคาทราบทุกๆ เดือน แตจะจายผลตอบแทนแกลูกคา
ที่มีเงินฝากเพื่อการลงทุนเมื่อครบกําหนดเทานั้น 
 

ธนาคาร ดําเนินธุรกิจ

คาใชจายในการบริการ 

ขาดทุน 

ลูกคาผู
ฝาก 

ลูกคาผูฝาก 

กําไร ลูกคาผู
ฝาก 

ธนาคาร 
DPU
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2.7.2  ดานสินเชื่อ 

           บริการดานสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  เปนระบบที่มีความเปน
ธรรม  ไมเอาเปรียบลูกคาและสังคม   มีบริการสินเชื่อรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1)  สินเชื่อรายยอย 

                  เปนสินเชื่อสําหรับบุคคลทั่วไป      ที่ชวยแบงเบาภาระในการซื้อสินคาใหกับ
ลูกคา เพราะมีบริการที่หลากหลายเพื่อสนองตอบความตองการของของลูกคา    และธนาคารจะเพิ่ม
บริการสินเชื่ออยางตอเนื่องในอนาคต  สินเชื่อรายยอยที่ธนาคารเปดดําเนินการแลว  ไดแก 

1.1)  สินเชื่อเพื่อซ้ือยานพาหนะ 

       บริการสินเชื่อเพื่อซ้ือยานพาหนะ  เปดใหบริการแกลูกคาที่ตองการเชาซื้อ
ยานพาหนะใหม    ธนาคารจะกําหนดราคาเชาซ้ือจากราคาที่ธนาคารซื้อรถยนตจากบริษัทที่จําหนาย
รถยนตบวกดวยกําไรของธนาคาร และใหลูกคาผอนชําระเปนรายเดือนในจํานวนเงินที่แนนอนภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด โดยมีหลักการใหสินเชื่อดังตอไปนี้ 

              1.1.1)  ระยะเวลาผอนชําระไมเกิน 4  ป 
              1.1.2)  มีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ําประกัน 
              1.1.3)  ลูกคาวางเงินดาวนไมนอยกวา 20% 

            1.2)  สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

  วัตถุประสงคของการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ไดแก 
            1.2.1)  เพื่อซ้ือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  หรือหองชุด  หรือซ้ือท่ีดินเพื่อปลูก

สรางอาคารที่อยูอาศัย 
  1.2.2)  เพื่อขยายตอเติม หรือซอมแซมสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัย 
  1.2.3)  เพื่อไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ( RE-FINANCE) 

หลักการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย   มีดังนี้ 
  1.  ธนาคารใหวงเงินสูงสุดไมเกิน 80% ของราคาประเมิน 
  2. กําหนดระยะเวลาผอนชําระสูงสุดถึง 15 ป 

           1.3)   สินเชื่อเพื่อการอุปโภคสวนบุคคล 

DPU



 

 

26 

                 บริการสินเชื่อการซื้อสินคาอุปโภคประเภท ไดแก การซื้อเคร่ืองใชไฟฟา 
คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยมีหลักการใหสินเชื่อ ดังนี้ 

                 1.3.1)  ระยะเวลาการผอนชําระไมเกิน 12 เดือน 
                 1.3.2)  มีบุคคลค้ําประกัน 
 

2)  สินเชื่อธุรกิจ 

           เปนสินเชื่อเพื่อผูประกอบธุรกิจที่ตองการลดภาระในการทําธุรกิจ   ธนาคารมีบริการ
สินเชื่อสําหรับการดําเนินกิจการ    ไมวาจะเปนดานเงินทุนหมุนเวียน   ซ้ือวัตถุดิบ   กอสรางโรงงาน   
เงินลงทุนในโครงการใหม ๆ  หรือดานอื่น ๆ  ธนาคารพรอมใหคําปรึกษาดานสินเชื่อธุรกิจกับลูกคา
โดยที่ลูกคาไมตองกังวลกับภาวะดอกเบี้ย     สําหรับสินเชื่อธุรกิจในปจจุบันที่ธนาคารเปดใหบริการ
ประกอบดวย 

2.1)    สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเชิงพาณิชย 

           วัตถุประสงคของการใหบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเชิงพาณิชย ไดแก 
              2.1.1)  เพื่อกอสรางที่อยูอาศัยเชิงพาณิชย 
            2.1.2)  เพื่อโครงการจัดสรรที่อยูอาศัย 

           หลักการใหสินเชื่อดังตอไปนี้ 

              2.1.1)  มีหลักทรัพยค้ําประกันในการขอสินเชื่อ 
           2.1.2)  ยอดสินเชื่อไมเกิน 80% ของราคาประเมิน 
           2.1.3)  ระยะเวลาการผอนชําระไมเกิน 10 ป 
           2.1.4)  สัดสวนการลงทุนของลูกคา 20% ของมูลคาโครงการ 

 2.2)   สินเชื่อเพื่อการซื้อวัตถุดิบ 

       เปนการใหบริการสินเชื่อเพื่อการซื้อวัตถุดิบสําหรับใชหมุนเวียนในธุรกิจ โดยที่ลูกคา
สามารถซื้อวัตถุดิบไดทั้งในและนอกประเทศ ( C/R, T/R)     มีหลักการใหสินเชื่อ ดังตอไปนี้ 

      2.2.1) วงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับใชในการบริการสินคาคงคลังหรือปจจัยการผลิต 
      2.2.2)  มีหลักทรัพยค้ําประกันในการใชวงเงิน 
      2.2.3)  ระยะเวลาในการชําระไมเกิน 12 เดือน 
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2.3)  สินเชื่อเพื่อการลิสซิ่งรถยนตและเครื่องจักร 

      เปนการใหบริการเพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจสําหรับนิติบุคคล มีหลักการใหสินเชื่อ
ดังตอไปนี้ 

     2.3.1)  ใหสินเชื่อกับนิติบุคคลเทานั้น 
     2.3.2)  ระยะเวลาของสัญญาตั้งแต 3 ถึง 4 ป 
     2.3.3)  มีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ําประกัน 
     2.3.4)  สัดสวนของการเชาซ้ือเร่ิมตนของลูกคา 20% 

2.4)  สินเชื่อเพื่อการลงทุน 

      เปนการใหบริการสินเชื่อเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต  ขยายโรงงาน   หรือลงทุนใน
โครงการใหม ๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจใหกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
มีหลักการใหสินเชื่อ ดังนี้ 

      2.4.1)  ใหสินเชื่อมีหลักค้ําประกันในการขอสินเชื่อ 
      2.4.2)  ยอดสินเชื่อไมถึง 80%ของราคาประเมิน 
      2.4.3)  ระยะเวลาการผอนชําระไมเกิน 10 ป 
      2.4.4)  สัดสวนการลงทุนของลูกคา 20% ของมูลคาโครงการ 
 

2.7.3  ดานการตางประเทศ 

           เปนการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจของลูกคาที่เกีย่วของกบั
การซื้อขาย   การสงออก  และการนําเขา  ธนาคารมีบริการดานสินเชื่อเพื่อการคา เกี่ยวกับการซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ การสงออกและการนําเขาสินคา  เครื่องจักร  การจัดหาวัตถุดิบ อะไหล        
จากตางประเทศ  ธนาคารมีบริการดานตางประเทศ ดังนี้ 

1)  ปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

               เปนบริการในการขายเงินตราตางประเทศ และเช็คเดินทางตางประเทศ บริการ
รับซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศ  และเช็คเดินทางตางประเทศสําหรับนักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทาง      
เปนประจํา และยังมีเงินสกุลริยาลไวรองรับชาวมุสลิมที่ใชกรณีที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยยัง
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
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2)  Trade Service 

                ธนาคารมีบริการทางดานสินเชื่อเพื่อการคา  เปนการใหบริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกิจของลูกคาที่เกี่ยวของกับการซื้อขายการสงออกและการนําเขาสินคาเครื่องจักร     
การจัดหาวัตถุดิบ  อะไหล  หรืออ่ืน ๆ 

                 2.1)  การนําเขา เปนบริการซึ่งทางธนาคารจะทําการเปดเลตเตอรออฟเครดิต       
ตามคําขอของผูซ้ือ โดยผานธนาคารของผูขายในตางประเทศ 

                 2.2)  การสงออก เปนบริการซึ่งทางธนาคารจะทําการแจงการเปดเครดิตหรือ
โอนเครดิตใหแกผูผลิตสินคาตามคําขอของผูส่ังสินคา 

                 2.3)  หนังสือคํ้าประกัน เปนบริการซึ่งทางธนาคารออกใหแกผูประกอบการ
เพื่อใชในการออกสินคานําเขา ขณะที่ยังไมมีเอกสารสงมาเรียกเก็บดวยบริการโอนเงิน  บริการ
ทางดานสินเชื่อ เพื่อการคาเปนการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจของลูกคา 

2.8  บริการของธนาคารพาณิชยท่ัวไป 

หนาที่หลักของธนาคารพาณิชย คือ การรับฝากเงิน แลวนําเงินไปบริหารใหเกิดประโยชน
ในรูปเงินใหกูยืม  สินเชื่อ  การรับซื้อลดตั๋วเงิน  ซ่ึงจะกอใหเกิดรายไดเพียงพอกับคาใชจายตลอดจน
ตนทุนของเงินทุนโดยใชระบบดอกเบี้ยเปนกลไกในการดําเนินการ โดยมีบริการตางๆ ดังนี้ 

2.8.1 บริการดานเงินฝาก 

 1) เงินฝากกระแสรายวัน  คือเงินฝากที่ธนาคารใชใบฝากในการฝากเงิน  และใช
เช็คในการถอนหรือคําส่ังจายเงิน  ผูฝากจะฝากและถอนเงินไดในระหวางเวลาทําการปกติของ
ธนาคาร  การเปดบัญชี ธนาคารมักจะวางระเบียบคอนขางเขมงวดในการเลือกลูกคาที่มาเปดบัญชี  
โดยทั่วไปควรจะเปนบุคคลที่มีฐานะและความประพฤติดีนาเชื่อถือซ่ึงจะตองใหมีผูที่ธนาคารเชื่อถือ
ไดรับรอง  หรือแนะนํา  ควรเปนผูประกอบธุรกิจการคาที่ตองใชเงินหมุนเวียน  หรือมีความ
จําเปนตองใชเช็คในการจายคาสินคาและไมเคยมีช่ือหรือประวัติอยูใน Black List ของสมาคม
ธนาคารไทยเปนตน 

 2) เงินฝากออมทรัพย คือ เงินฝากประเภทที่ใชสมุดคูฝากในการฝากและถอน การฝาก 
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ใชใบนําฝาก  (Pay – in Slip)  การถอนเงินใชใบถอนเงิน (Pay – out Slip)  ของธนาคารพรอมนํา
สมุดคูฝากประกอบการนําฝาก  หรือถอนเงิน  ในกรณีที่ผูฝากหรือเจาของบัญชีไมสามารถจะมาฝาก  
หรือถอนเงินไดดวยตนเอง  ก็สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนกระทําการแทนเปนคราว ๆ ไป  การฝาก
หรือถอนเงินจะทําเมื่อใดก็ไดในระหวางเวลาทําการของธนาคาร  นอกจากนี้ในปจจุบันสามารถทํา
รายการทั้งฝากและถอน  โดยใชบัตร ATM ไดอยางสะดวก  โดยหลังจากใชบริการผาน  ATM แลว
นําสมุดคูฝากไปใหธนาคารบันทึกรายการไดอีกดวย  นอกจากนี้ยังสามารถที่จะมีคําสั่งประจําให
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเพื่อชําระคาบริการสาธารณูปโภค  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  และ
บริการอื่น ๆ  และบางธนาคารยังไดเพิ่มคุณคาบริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพยโดยมีการประกัน
ชีวิตใหกับลูกคาดวย  

           3) เงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาหรือเงินฝากประจําเปนเงินฝากที่มีกําหนด
ระยะ เวลา  ถอนเงินที่แนนอนตามเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไวในวันนําฝาก ผูฝากจะถอนเงินคืนไดเมื่อ
ครบกําหนด  ระยะเวลาที่ระบุไว  ธนาคารจะออกสมุดคูฝาก  หรือใบรับฝาก  เพื่อใหเปนหลักฐาน
ในการนํามาถอนเงินคือเมื่อถึงกําหนด  ผูฝากจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนด  ถาหากผูฝากถอน
เงินกอนกําหนดเวลาที่ระบุไว  ธนาคารอาจไมจายดอกเบี้ยใหในกรณีที่ฝากไมครบ 3 เดือน  หรือ
ธนาคารจะจายดอกเบี้ยลดหล่ันตามกําหนดเวลาที่ไดถอนกอนกําหนด  เงินฝากประจํามีประเภท 3 
เดือน 6 เดือน  12 เดือน  และมากกวา 12 เดือน  นอกจากนี้ยังมีเงินฝากประจําระยะยาว  ที่จะตอง
ฝากประจําเทา ๆ กันทุกเดือน  โดยไดรับอัตราดอกเบี้ยสูงกวาปกติ  โดยแตละประเภทก็จะมี
เปาหมายการฝากเงินที่แยกอยางชัดเจน เชน  เงินฝากเพื่อการศึกษา  เงินฝากเพื่อการเคหะเปนตน 

 2.8.2  บริการดานสินเชื่อ 

 การใหสินเชื่อเปนธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชยที่สามารถทํารายไดใหแกกิจการ แตกอน
ผูบริหารธนาคารมีนโยบายในการระดมเงินฝาก แตในปจจุบันนี้การดําเนินงานเปลี่ยนไป  ธนาคาร
พาณิชยตางมุงที่จะใหบริการสินเชื่อกับลูกคาที่เชื่อถือได  โดยลูกคาตองแสดงความประสงคที่จะใช
บริการสินเชื่อของธนาคาร  พนักงานสินเชื่อของธนาคารก็จะพิจารณาการขอสินเชื่อตามเกณฑของ
แตละธนาคาร โดยทั่วไปธนาคารพาณิชย มีบริการสินเชื่อดังนี้ 

          1)  สินเชื่อภายในประเทศ 

               1.1) วงเงินเบิกเกินบัญชี  (Overdraft: O/D) ผูขอกูตองเปดบัญชีกระแสรายวัน
กับธนาคาร โดยทําสัญญากําหนดวงเงินและระยะเวลาที่จะทําการเบิกบัญชี ในกรณีผูขอกูจะจาย
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ดอกเบี้ยใหกับธนาคารเฉพาะยอดสวนที่เกินบัญชีเทานั้นและจะตองจายคืนในงวดบัญชีของธนาคาร
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกป 

               1.2)  เงินกูระยะสั้น (Short Term Loan) เปนการใหกูยืมเงินระยะสั้น โดยมี
กําหนดเวลาในการชําระคืนเสร็จสิ้นภายใน 1 ป วัตถุประสงคของการใหกูยืมเพื่อนําไปใชหมุนเวียน
ในกิจการในระยะสั้น โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักประกัน ซ่ึงตองพิจารณาลูกคาอยางรอบคอบ
และกําหนดเงื่อนไขการเบิกจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอกู 

               1.3)  เงินกูระยะยาว (Long Term Loan)  เปนการใหกูยืมซ่ึงมีระยะการชําระคืน
เกินกวา 1 ป  ขึ้นไป  เพื่อการลงทุนในทรัพยสินถาวรของกิจการ  เชน  ที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  เชน  
อาคารสํานักงาน  โรงงานและเครื่องจักร 

 1.4)  การรับซ้ือลดตั๋วเงิน (Clean Bills Discounted) การใหกูยืมโดยลูกคามอบ
ตั๋วเงินซึ่งธนาคารมีสิทธิที่จะไปเรียกเก็บเงินจากผูมีหนาที่ตองจายเงินตามตั๋วนั้น เมื่อถึงเวลาทีก่าํหนดไว 
(โดยทั่วไปจะไมเกิน 90 วัน) เพื่อนําเงินกูไปใชเปนทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 

              1.5)  วงเงินสนับสนุนผูซ้ือรายยอย  (Mortgage Financing) คือสินเชื่อเพื่อการ
เคหะที่ธนาคารพิจารณาใหกูแกผูซ้ือรายยอย ที่ธนาคารสนับสนุนเงินทุนแกโครงการนั้นอยู หรือ
โครงการที่สถาบันการเงินอื่นสนับสนุน 

               1.6)  หนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) คือการที่ธนาคารเขาผูกพันตน
ในฐานะผูค้ําประกันลูกคาในการปฏิบัติตามสัญญา หรือขอผูกพันตาง ๆ ตอบุคคลอื่นอีกฝายหนึ่ง ถา
ผูที่ธนาคารค้ําประกันปฏิบัติไมไดตามสัญญา ธนาคารจะตองรับผิดชอบชดใชเงนิใหแกผูรับประโยชน
ตามหนังสือค้ําประกัน 

               1.7) เงินกูตางประเทศ  (Off – Shore Loan)  เปนการใหกูในรูปเงินตราตางประเทศ  
ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูป US DOLLAR ปจจุบันสามารถใหกูผาน  BIBF (Bangkok International 
Banking Facility)  หรือผานสาขาตางประเทศของธนาคาร  การใหกูประเภทนี้  ธนาคารใหกูเฉพาะ
กับลูกคารายใหญที่มีรายรับเปนเงินตราตางประเทศสกุลที่ใหกู เชน ลูกคาที่มีธุรกิจสงออกและไดรับ
เงินคาสินคาเปน US DOLLAR  ควรใหกูเปน  US DOLLAR  และตองเปนลูกคาที่เขาใจ  และมี
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากคาเงินที่ผัน
ผวน  เพราะเมื่อเกิดการบริหารผิดพลาดลูกคาอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  และไมสามารถ
ชําระหนี้  ธนาคารจะตองเปนผูชําระหนี้แทนทันทีไมสามารถตั้งบัญชีคางชําระไดเชนเดียวกับเงินกู
บาทธนาคารจะไดรับผลประโยชนในรูปของดอกเบี้ย  ซ่ึงจะอิงกับ LIBOR  (London Interbank 
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Offering Rate) หรือ SIBOR  (Singapore Interbank Offering Rate)  นอกจากนี้การใหกูเงิน
ตางประเทศ สวนใหญธนาคารจะเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อเปนรายไดของธนาคารอีกทางหนึ่ง  
เชน  คา Management Fee  เปนตน   
              1.8) วงเงินกูรวม (Syndicated Loan) คือเงินกูระยะยาวที่ใหกูรวมกันโดย
สถาบันการเงินมากกวา 1 สถาบันขึ้นไป โดยทั่วไปจะเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูงเหตุผลที่ตองการ
ใหกูรวมกัน เพราะลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินผูใหกูลงได และไมเกิน Limit ของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่กําหนดวงเงินในการปลอยสินเชื่อแตละธนาคาร 
              1.9)  การรับรอง/อาวัล  ตั๋วเงิน  คือการที่ธนาคารเขาไปค้ําประกันรับรองการ
ชําระเงินตามตั๋วเงินตอผูรับเงินตามตั๋วเงิน  เพื่อเปนประกันวาตั๋วเงินดังกลาวเมื่อถึงกําหนดชําระจะ
ไดรับเงินแนนอน  ตั๋วเงินสวนใหญที่ธนาคารมีสวนเกี่ยวของในการรับรอง/อาวัล  ไดแก  ตั๋วแลก
เงิน  และตั๋วสัญญาใชเงิน 

2)  สินเชื่อตางประเทศ   

      2.1)  สินเชื่อเพื่อการนําเขา  (Import Financing) 

              2.1.1)  สินเชื่อเพื่อการนําเขา  L/C + T/R 

                   L/C  คือตราสารที่ธนาคารเปนผูออกตามคําสั่งของลูกคา  (ผูซ้ือหรือผูส่ัง
สินคาเขา) โดยแจงไปยังผูรับประโยชน(ผูขายหรือผูสงสินคาออก)  ผานทางธนาคารตัวแทนของ
ธนาคาร  ผูออก L/C  เปนการยืนยันพันธะผูกพันวา  เมื่อผูรับประโยชนไดสงสินคาและนําหลักฐาน  
หรือเอกสารที่แสดงถึงการสงสินคาแลว  มายื่นตอธนาคารตามเงื่อนไขใน L/C  ภายในเวลาที่
กําหนด  ธนาคารผูออก L/C  ชําระเงินแกผูรับประโยชน 
                                          T/R คือตราสารที่ลูกคาทําไวตอธนาคาร  โดยอาศัยความเชื่อถือท่ีธนาคาร
มีตอลูกคา  และลูกคาใหการรับรองวาธนาคารมีสิทธิ์ในสินคานั้น  และมีอํานาจที่จะเรียกเอากลับคนื
มาหรือทําการจําหนายแทนไดทุกโอกาส และในการจําหนายสินคานั้น ลูกคาจะทําไปเพื่อประโยชน
ของธนาคาร และจะนําเงินที่ขายสินคานั้นมาชําระใหธนาคาร วัตถุประสงคของสินเชื่อเพื่อการนําเขา  
เพื่อกอใหเกิดความสะดวกในการคาระหวางประเทศ  เพราะธนาคารไดนําฐานะทางเครดิตของตน
เขาแทนที่ฐานะของลูกคา  โดยธนาคารจะเขาผูกพันในการชําระเงิน  และผูขายจะเรียกรองการชําระ
เงินจากธนาคารมิใชจากผูซ้ือ ผูขายจะไดชําระเงินก็ตอเมื่อปฏิบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C  
เทานั้น 

DPU



 

 

32 

                                    2.1.2)  การค้ําประกันเพื่อการออกสินคา: Shipping  Guarantee  หมายถึง 
หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกมอบใหไวตอบริษัทเรือ  ในกรณีที่เรือมาถึงกอนที่ธนาคารจะไดรับ
เอกสารที่เกี่ยวของจากธนาคารในตางประเทศ  ธนาคารก็จะใหความชวยเหลือแกลูกคา โดยธนาคาร
ออกหนังสือคํ้าประกันใหแกบริษัทเรือ  ขอใหสงมอบสินคาใหแกลูกคาโดยรับรองวา  ในกรณีที่
บริษัทเรือไดมอบสินคาตามที่ระบุในหนังสือค้ําประกัน ธนาคารจะรับผิดชอบชดใชคาเสียหายทั้ง
ปวงใหแกบริษัทเรือและเมื่อไดรับใบตราสง  (Bill Of Lading – B/L) แลว B/L ใหบริษัทเรือเพื่อแลก 
Shipping  Guarantee  คืนมา 

 2.2)  สินเชื่อเพื่อการสงออก 

           2.2.1)  Packing Credit   คือการใหสินเชื่อระยะสั้นแกผูสงออกเพื่อนําไปเปน
เงินทุน หมุนเวียนในการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตใหเปนสินคาสําเร็จรูปหรือจัดซื้อสินคาและดําเนินการ
สงสินคาเหลานั้นออกไปยังตางประเทศ การใหสินเชื่อประเภทนี้ เปนการใหกูเงินโดยมีเอกสาร
ประกอบซึ่งแยกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ 

       1. Packing Credit Against L/C  โดยทั่วไปจะใหกูไดไมเกินรอยละ 80  
ของจํานวนเงินตาม L/C ระยะเวลาไมเกินอายุของ L/C แตตองไมเกิน 180 วัน 

                   2. Packing Credit Against Purchase Order  โดยทั่วไปจะใหกูไดไม
เกินรอยละ 70  ของสัญญา  ระยะเวลาไมเกิน  Shipment Date บวก 10 วัน แตตองเกิน 180 วัน 

                                2.2.2) ตั๋วเงินขายสงลด (EXIM Bank) เปนการใหกูยืมระยะสั้น โดยมี
กําหนดเวลาในการชําระคืน โดยทั่วไปไมเกิน 180 วัน วัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะ
ส้ันใหกับลูกคาในกิจการที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหการสนับสนุน เชน การรับซ้ือลดผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อนําไปแปรรูปเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรมตอไป การใหกูยืมลักษณะนี้ ธนาคารแหง
ประเทศไทยจะใหกูยืมกับธนาคารพาณิชย เพื่อนําไปใหกูตอครึ่งหนึ่ง โดยธนาคารแหงประเทศไทย
จะคิดดอกเบี้ย 4-5 % แตทั้งนี้ธนาคารพาณิชยจะเรียกเกินจากลูกคาไดไมเกิน 10% 

  2.2.3) การรับซ้ือตั๋วเงินที่เกิดจากการสงออก คือการที่ลูกคาไดสงออกสินคา
ตามเงื่อนไขใน L/C ไดถูกตองและครบถวนแลว ลูกคาจะนําตั๋วเงินดังกลาวมาขายลดตอธนาคาร 
โดยธนาคารจะนําเงินเขาบัญชีใหลูกคาทันที โดยไมตองรอเรียกเก็บกอนเพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจ
ในการใหสินเชื่อ 
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  3)  บริการดานปริวรรตเงินตราตางประเทศ 

                3.1 ซ้ือธนบัตรและเหรียญกษาปณตางประเทศ  ธนาคารใหบริการขายธนบัตรและ
เหรียญกษาปณตางประเทศในสกุลเงินที่ลูกคาตองการตามอัตราแลกเปลี่ยนประจําวันธนาคารมีเงิน
สกุลตางประเทศประมาณ 30 ประเทศ  ใหผูประสงคจะแลกเงินตราตางประเทศเพื่อการใชจาย
ระหวางการเดินทาง เมื่อลูกคากลับจากการเดินทางและมีเงินตราตางประเทศเหลือนํามาขายธนาคาร
ได 
  3.2  บริการเช็คเดินทาง  Traveler Cheque (T/C) มีเช็คเดินทางใหเลือกกวา 10 สกุล
หลัก  
  3.3  การสั่งจายเงินตามตั๋วแลกเงิน  ในเมืองใหญ ๆ ทั่วโลก  ผานตัวแทนของ
ธนาคาร 
  3.4  การโอนเงินผานเครือขายดาวเทียม  ระบบ  S.W.I.F.T ทั้งการโอนไปและโอน
มา Outward/Inward Remittance ซ่ึงจะใหความสะดวกและรวดเร็วมาก 

  4.  สินเชื่อเพื่อธุรกิจ  SMEs 

       SMEs (Small and Medium Enterprises) หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ครอบคลุมกิจการ 3 ประเภทหลักคือ 
   4.1  กิจการผลิต  (ครอบคลุมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร  รวมถึงการผลิต
ภาคเกษตรกรรมแปรรูป) 
   4.2  กิจการคา  คือ  การคาสง  คาปลีก  การนําเขาและสงออก 
   4.3  กิจการบริการ  คือดานการทองเที่ยว  โรงแรม  รับเหมากอสราง  และอื่น ๆ 

  5.  บริการอิเล็กทรอนิกส 

   การแขงขันทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นทําใหธนาคารพาณิชยมีการใหบริการลูกคาใน
ลักษณะบริการอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความสะดวก และประทับใจแกลูกคา ไดแก 

   5.1  บริการเงินดวน ATM  เปนการใชบริการโดยผานเครื่องบริการเงินดวน ATM  
ซ่ึงผูใชบริการตองบัตร ATM ทํารายการโดยผานเครื่อง ATM สามารถใชบริการไดทุกวันไมมี
วันหยุด  ตลอด 24 ช่ัวโมง  สามารถทํารายการสอบถามยอดเงินในบัญชี  ถอนเงินสด  ฝากเงินสด  
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โอนเงินในบัตรเดียวกัน  โอนเงินใหบุคคลอื่นที่ธนาคารพาณิชยไดมีการ POOL ATM  ใหบัตรของ
ทุกธนาคารสามารถใชเครื่อง ATM  ของธนาคารอื่นได 

   5.2  บริการธนาคารทางโทรศัพท  หรือ  TELE-Banking ผูใชบริการสามารถใช
โทรศัพทในการติดตอใชบริการกับคอมพิวเตอรของธนาคาร เพื่อสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี 
โอนเงินระหวางบัญชี โอนเงินจากบัญชีของตนเองไปยังบุคคลอื่น อายัดเช็คสั่งจายเงิน ชําระคา
สินคาและบริการ สอบถามราคาหลักทรัพยที่เคล่ือนไหว หรือขอ Statement บัญชีเดินสะพัดเปนตน 

   5.3  บริการธนาคารผาน Internet หรือ Internet  Banking  เปนการติดตอใชบริการ
โดยผานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเชื่อมโยงกับศูนยขอมูลของธนาคารโดยผูใชบริการสามารถ
เขามาใชบริการตาง ๆ  เสมือนหนึ่งมีธนาคารอยูที่บาน  เชน  สอบถามยอดเงินคงเหลือ  การโอนเงิน
ระหวางบัญชี  การอายัดเช็คสั่งจายเงิน  การขอสมุดเช็ค  การขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ  การชําระคา
สินคาและบริการตาง ๆ การสั่งซื้อสินคาผาน  Internet  โดยตัดบัญชีเงินฝากของตนที่ฝากไวที่
ธนาคาร 

 6. Trade Service 

           ธนาคารมีบริการทางดานสินเชื่อเพื่อการคา      เปนการใหบริการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกิจของลูกคา       ที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย การสงออกและการนําเขาสินคา   
เครื่องจักร     การจัดหาวัตถุดิบ  อะไหล  หรืออ่ืน ๆ 

 6.1 การนําเขา เปนบริการซึ่งทางธนาคารจะทําการเปดเลตเตอรออฟเครดิต       ตาม
คําขอ  ของผูซ้ือ โดยผานธนาคารของผูขายในตางประเทศ 

 6.2  การสงออก     เปนบริการซึ่งทางธนาคารจะทําการแจงการเปดเครดิตหรือโอน
เครดิตใหแกผูผลิตสินคาตามคําขอของผูส่ังสินคา 

 6.3  หนังสือค้ําประกัน เปนบริการซึ่งทางธนาคารออกใหแกผูประกอบการเพื่อใช 
ในการออกสินคานําเขา ขณะที่ยังไมมีเอกสารสงมาเรียกเก็บดวยบริการโอนเงิน       บริการทางดาน
สินเชื่อ เพื่อการคาเปนการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจของลูกคา 

  7.  บริการอื่น ๆ 

   แตละธนาคารไดพยายามคิดคนบริการพิเศษอื่น ๆ ใหกับลูกคาเพื่อแสวงหารายได
จากคาบริการหรือคาธรรมเนียมจากการใชบริการตาง ๆ และผูใชบริการก็ไดรับประโยชนจาก
บริการที่นําเสนอ  เชน   
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   7.1    บริการคุมครองอุบัติเหตุสําหรับลูกคาที่ใชบริการของธนาคาร 
   7.2    บริการประกันชีวิตสําหรับลูกคาในอัตราเบี้ยประกันพิเศษ  หรืออาจจะไม
ตองเสียคาเบี้ยประกันโดยธนาคารจะจายแทนผูฝากเงิน  และผูฝากเงินจะไดรับดอกเบี้ยต่ํา กวาปกติ 
   7.3    บริการรับชําระคาสาธารณูปโภค  เชน  คาโทรศัพท  คาไฟฟา  คาน้ําประปา 
   7.4    บริการรับชําระคาสินคาและบริการอื่น ๆ เชน  คาเบี้ยประกัน  คาบัตรเครดิต   
                            คาลงทะเบียนนักศึกษา  ชําระภาษีรถยนต  ภาษีบุคคลธรรมดา  ภาษีการคา 
   7.5    บริการจายเงินเดือน  จายผลตอบแทน  จายเงินปนผล  จายเงินบํานาญ 
   7.6    บริการการเงินอัตโนมัติ 
 
2.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุกฤตา  สาเส็น   (2547)  ศึกษาเรื่องการบริหารทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการบริหารทางการเงินและแนวโนม
ในการดําเนินงานของกิจการพบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดรับการยอมรับวามีการบริหารงาน
ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม และไดรับการยอมรับในดานรูปลักษณของธนาคาร 

กิ่งกาญจน  ไพรสณฑ  ( 2546 ) วิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       ของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ( มหาชน ) โดยการนําอัตราสวนทางการเงินมาวิเคราะหประกอบกับการ
พิจารณาดานการประหยัดตอขนาดในการดําเนินงาน เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของธนาคารพบวาการปรับมาตรฐานการปลอยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจสงผลใหสัดสวนของเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากลดลง ธนาคารบริหาร
สินทรัพยและหนี้สินอยางมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มความเขมงวดและความระมัดระวังในการให
สินเชื่อแกภาคธุรกิจ การมีสภาพคลองที่เพียงพอทําใหธนาคารมีความสามารถในการชําระหนี้อยูใน
เกณฑดี ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยการเพิ่มรายไดที่มิใชดอกเบี้ยพรอมทั้งลด
ตนทุนการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงาน              

นริสา  วิรัชพันธุ  (2545)   ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการหารายไดคาธรรมเนียมและ
บริการของธนาคารพาณิชยไทย  :  กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงคใน
การศึกษาเพื่อศึกษารูปแบบบริการทางการเงินที่กอใหเกิดรายได  คาธรรมเนียมและบริการ  ผลการ
ดําเนินงาน โดยใชขอมูลทุติยภูมิตั้งแตป   2520 – 2543    คํานวณหาอัตราเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห
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ถดถอยเชิงพหุ พบวารูปแบบบริการทางการเงินที ่กอใหเกิดรายไดคาธรรมเนียมมาจากกลุม     
การลงทุน  กลุมประกัน  กลุมบัตร  กลุมรับชําระและจายเงิน กลุมเรียกเก็บ  กลุมเงินโอนในประเทศ 
กลุมบริการเงินอัตโนมัติ  กลุมรับรองและกลุมค้ําประกัน  กลุมแลกเปลี่ยนและเงินโอนตางประเทศ 
กลุมการคาระหวางประเทศ  กลุมอีเล็กทรอนิกส  และกลุมอ่ืนๆ   จาการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีผล
ตอความสามารถในการหารายได    คาธรรมเนียมและบริการ   ไดแก  ปริมาณสินเชื่อ    อัตราสวน
สินทรัพยรวมพบวาธนาคารมีแหลงที่มาของรายไดอ่ืนนอกจากดอกเบี้ย เชน คาธรรมเนียมและ
คาบริการ โดยปจจุบันธนาคารพาณิชยไทยเริ่มใหความสนใจกับรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนหลักการดําเนินงานของธนาคารอิสลามไดวา ธนาคารสามารถดําเนิน
กิจการไดโดยไมเกี่ยวของกับดอกเบี้ย 

ยอด  หนูไทร  ( 2544 )  วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไทย
ขนาดใหญ       ระหวางป    2538 –  2542      โดยศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ 5 
ธนาคาร ไดแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พบวาทุกธนาคารประสพปญหา
ในเรื่องความมั่นคง ความเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันและ
อัตราสวนที่คํานวณไดใกลเคียงกันเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี
อัตราสวนดานสภาพคลองและอัตราสวนความสามารถในการทํากําไรดีกวาธนาคารอื่น ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนดานการเจริญเติบโต
ดีกวาธนาคารอื่นและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนดานประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดีกวาธนาคารอื่น 

กุลนิษฐ คมวัชรพงศ (2541) ศึกษาเรื่องผลกระทบของโครงสรางตลาดและหาประสิทธิภาพ
ตอกําไรของธนาคารพาณิชยไทย  จากการศึกษาในอดีตที่ผานมาพบวา  โครงสราง   การดําเนินงาน
ของธนาคารพาณิชยไทย มีลักษณะเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย คอนขางไปในเชิงผูกขาด ซ่ึงมีผล
ทําใหกิจการธนาคารเปนกิจการที่ไดรับผลกําไรคอนขางมาก นอกจากนั้นพบวาภายหลังนโยบาย
การเงินเสรี ธนาคารพาณิชยมีการแขงขันรุนแรงมากขึ้น ธนาคารพาณิชยขนาดใหญสูญเสียสวนแบง
ตลาดดานเงินฝากไปใหกับธนาคารพาณิชยขนาดกลางและธนาคารพาณิชยขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยยังสูญเสียสวนแบงดานเงินฝากใหกับบริษัทเงินทุนเนื่องจากบริษัท
เงินทุนกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาธนาคารพาณิชย ผลจากการศึกษาพบวา กําไรของ
ธนาคารพาณิชยไทยสามารถอธิบายไดโดยสมมุติฐานโครงสรางพฤติกรรมและผลการดําเนินงาน 
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สมมุติฐานอํานาจตลาดโดยเปรียบเทียบและสมมุติฐานโครงสรางที่มีประสิทธิภาพดานการจัดการ
ทรัพยากร 

 เรืองโรจน  มิตรภานนท (2541 ) ศึกษาการวิเคราะหผลการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชยขนาดเล็ก  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
ความสามารถในการทํากําไรและระดับสภาพคลองของธนาคาร เพื่อใหผูฝากเงินและประชาชน
ทั่วไปไดทราบขอเท็จจริงและเห็นความสําคัญของการวิเคราะหขอมูลจากงบการเงิน ทําการศึกษา
โดยการรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของธนาคารไทย 15 แหง ในระหวางป 2537 – 2539 นํามา
วิเคราะหเชิงปริมาณใน 4 ดาน คือ ความเพียงพอของเงินทุน, คุณภาพของสินทรัพย, ความสามารถ
ในการทํากําไรและระดับสภาพคลอง โดยใชอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือในการวิเคราะห ผล
การศึกษาพบวากลุมธนาคารขนาดเล็กโดยเฉลี่ยมีระดับความเพียงพอของเงินทุน คุณภาพของสินทรัพย
และความสามารถในการทํากําไรสูงกวาหรือใกลเคียงกับคาเฉลี่ยอุสาหกรรมแตมีสภาพคลองต่ํากวา
คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม   

 สุทธิมาลย  ธนอุยกุล  ( 2534 )  ไดทําการศึกษาเรื่อง     การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยหาอัตราความกาวหนาเทียบเปนอัตรารอยละ หาคาเฉลี่ย 
คํานวณหาอัตราสวนของการใหสินเชื่อตอเงินฝาก  เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง สภาพคลองตอเงิน
ฝาก สินทรัพยประจําตอเงินลงทุนและทําการเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) กับธนาคารอื่น พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) มีการดําเนินงานที่ดี      มี
การนําเสนอรูปแบบการใหบริการใหมๆ และมีความเจริญกาวหนาในการดําเนินกิจการ ฐานะทาง
การเงินของธนาคาร  อยูในระดับที่สามารถคุมครองความปลอดภัยแกผูฝากเงินและเจาหนี้อ่ืนไดดี     
ซ่ึงจะเห็นไดจากตัวเลขของสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก เงินสดและเงินฝากธนาคารมีอัตรา
คอนขางสูง  นอกจากนี้ธนาคารยังมีการขยายเงินกองทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหเพียงพอกับการขยายตัว   
ของกิจการ    โดยสามารถรักษาอัตราสวนระหวางกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง  ตามพระราชบัญญัติ   
การธนาคารพาณิชย  ในดานการลงทุน ธนาคารมีการลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพย      
ที่รัฐบาลค้ําประกันเปนสวนใหญ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย ระหวางวนัที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม  2548 มีกําหนดวิธีดําเนนิการวิจัยดังนี ้
        
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1   แบบจําลองกรอบแนวคดิในการศึกษา. 

 
อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน 

 

อัตราสวนดานโครงสรางของรายได 

 

อัตราสวนดานการขยายตวั 

 

ฐานะทางการเงิน                   
ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 

อัตราสวนดานประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 
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3.2  วิธีการศึกษา 

3.2.1   การรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
  ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจากการรวบรวม
ขอมูลจากงบการเงินและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย    
ธนาคารธนชาติ จํากัด ( มหาชน ) และธนาคารกรุงเทพ จาํกัด ( มหาชน )ระหวางวนัที ่ 1  กรกฎาคม   
2546  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2548    มาประยุกตใชในการคํานวณหาอัตราสวน 
 

3.2.2  วิธีการวิเคราะหขอมูล  ( Analysis of Data) 

            ในการศึกษาฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยครั้งนี้  ใชวิธี
วิเคราะหขอมูลจากอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบระหวางอัตราสวนทางการเงินของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยกับธนาคารพาณิชยทั่วไป  2 รูปแบบ  ดังนี ้

 1)  การวเิคราะหเชิงพรรณนา   (Descriptive Analysis) คือการนําขอมูลจาก
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของธนาคารจากผลการทดสอบคาทางสถิติและจากแหลงขอมูล
อ่ืนๆ มานําเสนอเพื่อใหทราบและเขาใจถึงการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย   ซ่ึง
แตกตางจากการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยอ่ืน 

 2)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือการนําขอมูลตัวเลข ที่ได
จากงบดุลและงบกําไรขาดทนุในงบการเงนิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ระหวางวันที ่ 1 
กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2548 มาทําการวิเคราะหโดยใชอัตราสวนดังตอไปนี ้
       2.1) อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน 
            2. 1.1) อัตราสวนดานสภาพคลอง  
    2.1.1.1)อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 
(Liquid Assets to Total Assets Ratio) อัตราสวนนี้แสดงใหเห็นถึงสัดสวนของสินทรัพยสภาพคลอง
ซ่ึงเปนสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดไดงายของแตละธนาคาร ถาอัตราสวนนี้มีคามากก็
แสดงวาในจํานวนสินทรัพยทั้งหมดเปนสนิทรัพยที่เปลีย่นเปนเงินสดไดงายจํานวนมาก ซ่ึงสะทอน
วาธนาคารนั้นมีสภาพคลองทางการเงินมากดวย สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 

    อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม = (สินทรัพยสภาพคลอง X 100)                                  
         สินทรัพยรวม 
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2.1.1.2) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมนุเวียน 

(Liquid Assets to Volatile Liabilities Ratio) เปนอัตราสวนแสดงความสามารถในการชําระหนี้ จาก
การเปลี่ยนสินทรัพยสภาพคลองมาเปนเงินสด เพื่อชําระหนี้สินของธนาคาร ถาอัตราสวนนี้สูงแสดง
วา ธนาคารมีสภาพคลองสูง สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี ้
  

      อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนีสิ้นหมุนเวียน = (สินทรัพยสภาพคลองX 100) 
                                                                                                                                  หนีสิ้น                                            
 2.11.1.3) อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม (Total Deposit to 
Total Liabilities)  อัตราสวนนี้แสดงถึงสัดสวนของเงินฝากเมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีอยู  อัตราสวนนี้
ยิ่งสูงยิ่งเปนผลดีตอสภาพคลองของธนาคารเพราะแสดงวาธนาคารมีฐานเงินฝากมาก หนี้สินของ
ธนาคารที่มาจากเงินฝากมีลักษณะพิเศษแตกตางจากหนี้สินทั่วไป คือ มีลักษณะหมุนเวียนเขา- ออก
ทดแทนกันอยูเสมอ  ดังนั้นจึงมีเงินฝากจํานวนหนึ่งที่คงอยูกับธนาคารเปนประจําเสมือนเปนฐานของ
ยอดเงินฝากธนาคารที่ธนาคารไมมีความจําเปนตองชําระคืน  เรียกวา core deposits  ดังนั้นการที่
ธนาคารมีสัดสวนของเงินฝากในปริมาณสูงแสดงถึงธนาคารมีแนวโนมที่จะมียอดเงินฝากที่
ธนาคารยังไมมีความจําเปนในการชําระคืนในสัดสวนที่สูงและมีหนี้สินที่มีพันธะที่จะตองชําระคืน
ตามกําหนดเวลาในสัดสวนนอย  สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนเงนิฝากตอหนี้สินรวม = (เงินฝากรวม X 100) 
                                                                                     หนีสิ้นรวม 
 2.2)    อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน 
   2.2.1) อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก (Loan to Deposit 
ratio) เปนอัตราสวนที่แสดงถึงการนําเงินฝากที่มีไปปลอยสินเชื่อ เพื่อสรางรายไดดอกเบี้ยใหกับ
ธนาคารชดเชยกับคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนั้นหากอัตราสวนนี้มีคาสูงก็แสดงวาธนาคารมีแหลง
รายไดสําหรับจายดอกเบี้ยเงินฝากและคาใชจายอ่ืน ๆ มาก สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนเงนิใหสินเชื่อตอเงินฝาก = (เงนิใหสินเชื่อ X 100) 
                                                                                             เงินฝาก 
   2.2.2) อัตราสวนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม (Leverage 
Capital Ratio) เปนอัตราสวนที่แสดงถึงสัดสวนในมูลคาของสินทรัพยที่เปนสวนของเจาของ อัตราสวน
นี้ยิ่งสูงยิ่งดี  เพราะแสดงวาการที่ธนาคารลงทุนในสินทรัพยไปนั้นธนาคารไดใชแหลงลงทุน        
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จากธนาคารเองในสัดสวนที่คอนขางสูง ซ่ึงไมตองผูกพันกับพันธะสัญญาในการใชคืนตาม
กําหนดเวลา สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนเงนิกองทุนขั้นที ่1 ตอสินทรัพยรวม = (เงินกองทุนขั้นที่ 1 X 100) 
                                                                                                              สินทรัพยรวม 
 
   2.2.3) อัตราสวนการสํารองหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ  
(Allowance for Bad Debt to Net Loans Ratio)  เนื่องจากการที่เงินใหสินเชื่อของธนาคารบางสวนมี
โอกาสเปนสินเชื่อดอยคุณภาพ  ธนาคารตาง ๆ จึงตองมีการสํารองหนี้สงสัยจะสูญไว  ดังนั้น
อัตราสวนนี้จึงสะทอนถึงนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ  ถาอัตราสวนมีคามากก็แสดงวาธนาคารเนน
นโยบายการดาํเนินธุรกิจแบบระมัดระวัง อยางไรก็ตามการสํารองหนี้สงสัยจะสูญกม็ีความสัมพันธ
กับผลการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันดวย  ดังนั้นคาอัตราสวนนี้ก็อาจจะสะทอนถึงผลการ
ดําเนินงานไดดวย  สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนสํารองหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ = (คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ X 100) 

    เงินใหสินเชื่อ 
 

 2.3)  อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 
                                                       2.3.1)  อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม   
(Interest income to Total Assets) เปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของ
ธนาคาร อัตราสวนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงวาธนาคารสามารถบริหารสินทรัพยกอใหเกิดรายไดที่
เปนดอกเบี้ยสูง สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรพัยรวม = (รายไดสวนที่เปนดอกเบี้ย X 100) 
                                                                                                                     สินทรัพยรวม                                              
    
 2.3.2)  อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม  (Non – 
interest income to Total Asset) เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถของธนาคารในการบริหาร
สินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดที่มิใชดอกเบี้ย อัตราสวนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงวา ธนาคารมีประสิทธิภาพ
ในการใชสินทรัพยสูงกอใหเกิดรายไดที่มิใชดอกเบี้ยสูงสามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
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   อัตราสวนรายไดที่มใิชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม = (รายไดสวนที่มิใชดอกเบี้ย X 100) 
                                                                                                                       สินทรัพยรวม  
 
   2.3.3) อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (Non 
interest expense to Total Assets)  เปนอัตราสวนที่ใชวิเคราะหวา  ธนาคารมีคาใชจายในการบริหาร
จัดการในสวนที่มิใชดอกเบี้ย เชน  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่  และ
อุปกรณ ฯลฯ เปนสัดสวนเทาไรของสินทรัพย  อัตราสวนนี้ยิ่งต่ํายิ่งดี  เพราะแสดงวา  ธนาคารมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี  สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนคาใชจายที่มใิชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม = (คาใชจายที่มใิชดอกเบีย้ X 100) 
                                                                                                                           สินทรัพยรวม 
  

 2.2)  อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํากําไร 
             2.2.1) อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset: ROA) 
เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นวาธนาคารแตละแหงสามารถสรางรายไดสุทธิจากสินทรัพยทั้งหมด
ไดมากนอยเพียงใด ถาอัตราสวนนี้มีคามากก็ยิ่งดี เนื่องจากแสดงวามีความสามารถในการสราง
รายไดสุทธิจากสินทรัพยมาก สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
   
    อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย  = (กําไร (ขาดทุน) สุทธิ X 100) 
                                                                                              สินทรัพยเฉล่ีย 
 
 2.2.2)  อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (Return to 
Equity: ROE) เปนอัตราสวนที่บอกใหทราบถึงความสามารถในการสรางรายไดสุทธิจากสวนของ ผู
ถือหุน คาอัตราสวนที่มาก แสดงวามีความสามารถในการสรางรายไดสุทธิจากสวนของผูถือหุนมาก
ดวย สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
    อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน = (กําไร (ขาดทุน) สุทธิ X 100) 
                                                                                                         สวนของผูถือหุน 
 2.3)  อัตราสวนโครงสรางรายได  (Revenue Structure) เปนอัตราสวน
ระหวางรายไดแตละประเภท ไดแก รายไดดอกเบี้ย รายไดที่มิใชดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียม 
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รายไดจากกําไรจากการปริวรรตเงินตราและรายไดอ่ืนอ่ืนๆหารดวยรายไดทั้งหมดของธนาคาร 
อัตราสวนโครงสรางรายได ประกอบดวย 
 2.3.1)  อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดทั้งหมด 
     = (รายไดดอกเบี้ยรับ X 100) 
                                                                                                             รายไดทั้งหมด 
 
 2.3.2)  อัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมตอรายไดทั้งหมด 
     = (รายไดคาธรรมเนียม X 100) 
                                                                                                                 รายไดทั้งหมด  
 
 2.3.3)  อัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดทั้งหมด 

= (กําไรจากการปริวรรตเงนิตรา X 100)       
                      รายไดทั้งหมด   

 
 2.3.4)  อัตราสวนรายไดอ่ืน ๆ ตอรายไดทัง้หมด   
     = (รายไดอ่ืน X 100)       
                                                                                                      รายไดทัง้หมด 
 
  2.4)  อัตราการขยายตัว (Growth Rate) แสดงถึงการขยายตัวของผลการ
ดําเนินงานของธนาคารในดานตาง ๆ ซ่ึงจะสะทอนถึงแนวโนมของผลการดําเนินงานของแตละ
ธนาคาร อัตราสวนการขยายตัว ประกอบดวย 
 
 2.4.1)  อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชือ่  
    = (เงินใหสินเชือ่ปปจจุบนั-เงินใหสินเชื่อปกอน) X 100  
            เงินใหสินเชื่อ ปกอน  
                                                                                                        
 2.4.2)  อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม   
                 = (สินทรัพยรวมปปจจุบัน- สินทรพัยรวมปกอน) X 100           
        สินทรัพยรวมปกอน  
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 2.4.3)  อัตราการขายตัวของเงินฝาก  
               = (เงินฝากปปจจุบัน - เงินฝากปกอน) X 100            
                                                                            เงินฝากปกอน  
  

 2.4.4)  อัตราการขยายตัวของกําไรสุทธิ   
               = (กําไรสุทธิปปจจุบัน – กําไรสุทธิปกอน) X 100            
                                                                                                  กําไรสุทธิปกอน 
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บทที่  4 

        ผลการศึกษา 
 
                     การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 1 
กรกฎาคม 2546  ถึง 31 ธันวาคม 2548 รายครึ่งป (6 เดือน) ทําการศึกษาจากขอมูลที่ไดจากการ
คํานวณอัตราสวนทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มาเปรียบเทียบกับอัตราสวน
ของธนาคารพาณิชยทั่วไป โดยแบงอัตราสวนที่ใชในการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ  ดานผลการ
ดําเนินงาน ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานโครงสรางรายไดและดานอัตราการขยายตัว 

4.1 การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยท่ัวไป  

การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชยทั่วไปมีผลวิเคราะหคาเฉล่ียอัตราสวนทางการเงินของ ไตรมาสที่ 4/46, 2/47, 4/47, 2/48 
และ 4/48 ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1  คาเฉลี่ยอัตราสวนฐานะทางการเงินของไตรมาสที่  4/46,  2/47, 4/47 , 2/48  และ 4/48   
                     ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารธนชาติ จํากัด ( มหาชน )   และธนาคาร  
                      กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.ธนชาติ ธ.กรุงเทพ 
อัตราสวน 

 SD  SD  SD 

อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน       

1. อัตราสวนดานสภาพคลอง             

อัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม   2.36 0.78 18.59 17.93 9.12 1.80 

อัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน   3.46 1.10 24.27 25.48 10.29 2.06 

อัตราเงินรับฝากตอหนี้สินรวม   95.07 7.33 77.52 8.45 91.48 1.57 
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ตารางที่  4.1  (ตอ) 
 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.ธนชาติ ธ.กรุงเทพ 
อัตราสวน 

 SD  SD  SD 

2. คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (  % )             

อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก   44.28 24.79 67.03 8.55 78.49 1.85 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที ่1 ตอสินทรัพยรวม   29.27 18.69 11.51 2.61 7.08 0.40 

อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อ   0.32 0.15 3.15 1.06 10.93 2.78 

3. ความสามารถในการทํากําไร (  % )             

อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 0.82 0.65 2.73 1.09 2.55 1.55 

อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 0.19 0.12 0.46 0.38 0.95 0.57 

อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรพัยสุทธิ 3.57 0.96 1.00 0.41 1.50 0.89 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร (  % )       

อัตราสวนกาํไรสทุธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย ( ROA ) 3.14 0.99 0.47 0.26 0.99 0.36 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน ( ROE ) 15.06 11.43 3.84 1.60 11.39 3.56 

โครงสรางรายได (  % )       

รายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 71.50 23.06 86.87 4.74 72.68 2.29 

รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารตอรายไดรวม 27.72 19.64 3.46 1.39 18.16 0.69 

กําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 1.22 3.08 0.02 0.15 4.10 0.27 

รายไดอืน่ตอรายไดรวม 1.99 2.01 0.30 0.23 1.19 0.39 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 47 

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.ธนชาติ ธ.กรุงเทพ 
อัตราสวน 

 SD  SD  SD 

อัตราการขยายตัว       

อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ 171.57 105.44 3.91 25.05 1.89 4.64 

อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม 59.40 62.62 41.07 51.02 0.64 2.20 

อัตราการขยายตัวของเงินฝาก 79.64 52.50 51.20 84.14 0.95 2.65 

อัตราการขยายตัวของกําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 68.85 125.18 15.87 79.23 34.90 82.38 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวาอัตราสวนสภาพคลองแสดงคารอยละของอัตราสวนสินทรัพย
สภาพคลองตอสินทรัพยรวมผันแปรในทศิทางเดยีวกนักบัอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สิน
หมุนเวียน โดยธนาคารธนชาติมีสภาพคลองมากที่สุด รองลงมาคือธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย นอกจากนี้ สภาพคลองจะมคีวามผันแปรในทิศทางตรงกนัขามกับอัตรา
เงินรับฝากตอหนี้สินรวม โดยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มีอัตราเงินฝากตอหนี้สินรวมมาก
ที่สุด รองลงมาคือธนาคารกรุงเทพและธนาคารธนชาติ อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยและเงินกองทนุ 
พบวาอัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและอัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อมีความผันแปร
ในทิศทางเดยีวกัน แตอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยมคีวามผันแปรในทิศทางตรงกนั
ขาม ซ่ึงธนาคารกรุงเทพมีอัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากมากที่สุดคิดเปนรอยละ 78.49 รองลงมาคือ
ธนาคารธนชาติคิดเปนรอยละ 67.03  และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยคิดเปนรอยละ 44.28 
ขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมอัีตราสวน เงนิกองทุนชั้นที ่ 1  ตอสินทรพัยรวมมากทีสุ่ด     
คิดเปนรอยละ 29.27 อัตราสวนความสามารถในการทํากาํไรพบวา อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้ตอ
สินทรัพยสุทธิอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิและอัตราสวนคาใชจายที่มิใช
ดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีความสามารถในการทํากําไรนอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 0.82  0.19 และ 3.57 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับประสิทธิภาพในการทํากําไร 

การศึกษาคาเฉลี่ยอัตราสวนดานประสิทธิภาพในการทํากาํไร พบวา ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการทํากําไรต่ําสุด โดยมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิ
และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรอยละ -3.14 และ -15.06 ตามลําดับ 
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การศึกษาคาเฉลี่ยอัตราสวนดานโครงสรางรายได พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
มีรายไดคาธรรมเนียมและบรกิารตอรายไดรวม และรายไดอ่ืนตอรายไดรวมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
27.72 และ 1.99 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ มีอัตราสวนรอยละ 18.16 และ 1.19  และธนาคารธนชาติ
มีอัตราสวนรอยละ 3.46 และ 3.30  ตามลําดับ 

การศึกษาคาเฉลี่ยอัตราสวนดานการขยายตวั พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตราการขยายตัวมากที่สุดโดยมีอัตราการขยายตวัของเงนิใหสินเชื่อ อัตราการขยายตวัของสินทรัพย
รวม อัตราการขยายตัวของเงินฝาก และอัตราการขยายตัวของกําไร(ขาดทุน)สุทธิ คิดเปนรอยละ 
171.57 59.40 79.64 และ 68.85 ตามลําดับ 

 
4.1.1 การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และธนาคารพาณิชย
ท่ัวไปจากอัตราสวนทางการเงิน  
  การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และธนาคาร
พาณิชยทั่วไปจากอัตราสวนทางการเงิน จําแนกเปนรายครึ่งป มีรายละเอียดนําเสนอดังภาพที่ 7 ถึง 
25 ดังนี้  

  1. การศึกษาอัตราสวนดานผลการดําเนินงาน 

การศึกษาอัตราสวนดานผลการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยกับ
ธนาคารพาณิชยทั่วไป  ระหวางวันที่  1  กรกฎาคม   2546  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม  2548  รายครึ่งป 
( 6  เดือน ) แบงอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหออกเปน  3 กลุม ไดแก 

 
1. 1 วิเคราะหอัตราสวนดานสภาพคลอง 

         การวิเคราะหฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ดานสภาพ
คลองใชอัตราสวนในการวิเคราะห 3 อัตราสวน ไดแก อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพย
รวม (Liquid Assets to total Assets) อัตราสวนสนิทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวยีนและ
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้มีผลการวิเคราะหดังนี ้
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1.1.1 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม ( Liquid  Assets  to  

Total  Assets  Ratio ) 
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ภาพที่  4.1   อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 
                  

จากภาพที่ 4.1 พิจารณาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม ระหวาง
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวา ระหวางไตรมาส 4 ป 
2546   ถึงไตรมาส  2 ป 2547 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง    
รอยละ 2.08 และ 1.18 ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาอัตราสวนเดียวกันของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงมีอัตรารอยละ 0.46 และ 0.36 ในชวงเวลาเดียวกันจากไตรมาส 4 ป 2547 ถึงไตรมาส 4 ป 2548 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเพิ่มขึ้นสูงอยางตอเนื่อง ทําให ณ ไตรมาส 4 ป 2548 
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมรอยละ 38.65 
ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรอยละ 2.76 เนื่องจากธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) อยูในระหวางการเตรียมความพรอมดานสภาพคลอง เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสราง
การประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของกลุมธนชาติจึงเรงหาแหลงเงินทุนทั้งดานเงินฝากและดานเงิน
กูยืม รวมทั้งชะลอการปลอยสินเชื่อ สงผลใหธนาคารมีสภาพคลองสวนเกินสูงเกินปกติโดยไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายภายในของธนาคาร 
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พิจารณาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารทั้งสองมีแนวโนมของอัตราสวน
สินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมในทิศทางเดียวกัน แตธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตรารอยละที่ต่ํากวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในทุกไตรมาสที่ทําการศึกษา ณ ไตรมาส 4 ป 
2548 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนรอยละ 10.22 ในขณะที่ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย มีอัตราสวนรอยละ 2.76 ซ่ึงเปนผลจากลักษณะการดําเนินงานของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยที่ไมผูกพันกับดอกเบี้ย จึงไมมีสินทรัพยสภาพคลองที่เปนเงินฝากระหวางธนาคาร
ที่มีดอกเบี้ยทําใหอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมอยูในเกณฑต่ํากวาธนาคาร
พาณิชยทั่วไป 

จากการศึกษาพบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
ตอสินทรัพยรวมต่ํากวาธนาคารพาณิชยทั่วไปในชวงระหวางไตรมาส 4 ป 2546 ถึงไตรมาส 2 ป 
2547 หากคํานึงถึงความจําเปนในการใชเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยแลวอัตราสวน
ดังกลาวยังอยูในระดับสูงเนื่องจากธนาคารมีเงินฝากที่มีระยะเวลาในการถอนคืนคอนขางแนนอน 
การรักษาสินทรัพยสภาพคลองเกินความจําเปน อาจทําใหธนาคารเสียโอกาสในการนําเงินไปลงทุน
เพื่อกอใหเกิดกําไรได 

 1.1.2   อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน (Liquid  Assets  Volatile  
Liabilities ) 
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ภาพที่ 4.2   อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน  
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    จากภาพที่ 4.2 พิจารณาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียนระหวาง
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยกับธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวา จากไตรมาส 4 ป 2546 
ถึงไตรมาส 2 ป 2547 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอ
สินทรัพยรวมที่รอยละ 4.72 และ 1.18 ตามลําดับ ในขณะที่ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มี
อัตราสวนที่ รอยละ 0.60 และ 0.48 ซ่ึงต่ํากวา แตกลับมีคารอยละของอัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้น
สูงขึ้นอยางผิดปกติตั้งแตไตรมาส 4 ป 2547 จนถึงไตรมาส 4 ป 2548 เนื่องจากนโยบายภายในของ
ธนาคารธนชาติ จํากัด ( มหาชน)ทําใหไมสามารถใชเปนอัตราสวนในการเปรียบเทียบครั้งนี้ได 

  พิจารณาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินรวมระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีสภาพ
คลองที่ดีขึ้นโดยลําดับ จากปริมาณเงินฝากจากการขยายสาขา ในขณะที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) มีทิศทางการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนที่ดีกวา  เมื่อส้ินสุดชวงเวลาที่ทําการศึกษา พบวา ณ 
ไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สิน
รวมที่รอยละ 3.02 ในขณะที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนสูงกวาที่รอยละ 11.70 
เนื่องจากเปนธนาคารขนาดใหญที่มีความมั่นคงสูงทําใหมีความคลองตัวในการบริหารสภาพคลอง
ไดดีกวา 

 จากการศึกษาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียนพบวาธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน ) มีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง
ตอหนี้สินหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันและมีคาของอัตราสวนใกลเคียงกันโดยธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยมีคาเฉลี่ยของอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียนต่ํากวา
ธนาคารพาณิชยทั่วไปเล็กนอย เพราะเงินฝากธนาคารสวนใหญเปนเงินฝากเพื่อลงทุนซึ่งมี
กําหนดการถอนคืนที่คอนขางแนนอน จึงไมมีความจําเปนในการรักษาอัตราสวนสินทรัพยสภาพ
คลองตอสินทรัพยรวมในระดับสูงเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยทั่วไปที่จะตองสํารองสินทรัพย
สภาพคลองเพื่อรองรับการถอนเงินของลูกคาในแตละวัน 
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1.1.3 อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม ( Total  Deposit  to  Total  Liabilities ) 
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ภาพที่  4.3   อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม 

จากภาพที่ 4.3  พิจารณาอัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวมระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยกับธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มีอัตรา
สวนสูงกวาเกือบทุกชวงของ ณ ไตรมาส 4 ป 2546 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย แสดงคาของ
อัตราสวนที่รอยละ 98.95 เนื่องจากธนาคารมีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากจากการขยายสาขา ในขณะที่มี
ผลิตภัณฑสินเชื่อรองรับไมมาก ทําใหอัตราการไดมาและการใชไปของเงินฝากไมสัมพันธและ
ธนาคารอยูในระหวางการปรับปรุงโดยการเพิ่มผลิตภัณฑดานสินเชื่ออยางตอเนื่อง ณ ไตรมาส 4 ป 
2548 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนที่รอยละ 82.01 ซ่ึงลดลงจากไตรมาส 2 ป 2548 
ในระดับสูงเนื่องจากมีการรับโอนกิจการบริหารทางการเงินตามหลักวะดีอะฮจากธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

พิจารณาอัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวมระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยกับ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปรากฏวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยแสดงคารอยละของ
อัตราสวนสูงกวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   เล็กนอย ในชวงระหวางไตรมาส 4 ป 2546 ถึง  
ไตรมาส 2 ป 2548 ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเงินฝากตอ
หนี้สินรวมรอยละ 92.24 ซ่ึงสูงกวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยที่มีอัตราสวนที่รอยละ 82.01 
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จากการเปรียบเทียบอัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยและธนาคารพาณิชยทั่วไป พบวา มีอัตรารอยละในระดับสูงเชนเดียวกัน แตธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยมีหนี้สินไมมากเนื่องจากใชเงินลงทุนจากสวนของเจาของเปนสวนใหญ ทําใหไม
มีความจําเปนในการรักษาสภาพคลองตอหนี้สินรวมในอัตราสูงเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยทั่วไป 

                  1.2   การวิเคราะหดานคุณภาพสินทรัพยละเงินกองทุน  

          การวิเคราะหฐานะการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยดานคุณภาพ
สินทรัพยและเงินกองทุน ใชอัตราสวนในการวิเคราะห 3 อัตราสวน ไดแกอัตราสวนเงินใหสินเชื่อ
ตอเงินฝาก อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอ
เงินใหสินเชื่อ ดังนี้ 

 1.2.1. อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio) 
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ภาพที่ 4.4  อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก 

จากภาพที่ 4.4 พิจารณาอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยกับธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวา อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตรารอยละที่ต่ํากวาอัตราสวนของธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) ณ ไตรมาส 4 ป 2546 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนที่รอยละ 17.76 
ในขณะที่ธนาคาร   ธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนที่รอยละ 78.89 แตธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยมีแนวโนมของอัตราสวนที่สูงขึ้น สวนธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีแนวโนมของ
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อัตราสวนในทิศทางตรงขาม   ทําใหในไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตราสวนที่รอยละ 82.86 ในขณะที่ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนที่รอยละ 5 

พิจารณาอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีคารอยละของอัตรา
สวนสูงกวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และมีการปรับตัวขึ้นลงเล็กนอยตามภาวะเศรษฐกิจใน
ขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีการปรับตัวในอัตราสูง เนื่องจาธนาคารมีการพัฒนา สวน
ไตรมาส 4 ป 2548 อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากการรับโอนสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนหนึ่ง 

จะเห็นไดวาธนาคารพาณิชยทั่วไปและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยพยายามรักษา
ระดับของอัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากในอัตราสูงเนื่องจากเปนแหลงรายไดที่สําคัญของธนาคาร
โดยเฉพาะธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนธนาคารที่
มุงใหบริการดานสินเชื่อเปนหลัก 

1.2.2 อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม ( Leverage Capital Ratio ) 
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ภาพที่ 4.5  อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม 

จากภาพที่ 4.5 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ
สินทรัพยรวมสูงที่อัตรารอยละ 55.55 และลดลงโดยตลอดจากผลขาดทุนในการดําเนินงานของ
ธนาคาร ทําให ณ ส้ินป 2548 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนที่รอยละ 6.49 สวน
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ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวม ณ ไตรมาส 4 ป 
2546 ที่รอยละ 14.48 และมีอัตรารอยละที่ลดลงเปนรอยละ 7.92 ณ ไตรมาส 4 ป 2548 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวมใน
ระดับต่ํากวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีอัตราสวนรอยละ 7.57 และมีการปรับขึ้นลง
เล็กนอยตลอดชวงระยะการศึกษา โดยมีอัตรารอยละเทากับ 7.14 ในไตรมาส 4 ป 2548 

จากการศึกษาพบวา ณ ไตรมาส 4 ป 2547 ธนาคารพาณิชยทั่วไปและธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยมีอัตรารอยละของอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวมในระดับเดียวกัน
ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่อง เนื่องจากอยูในระหวาง
การเริ่มดําเนินการในชวงแรก ทําใหการดําเนินงานยังไมสามารถทําไดเต็มประสิทธิภาพเหมือน
ธนาคารพาณิชยทั่วไป  

1.2.3 อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ ( Provision  for  Loan  
Losses  to  Total  Loan ) 
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ภาพที่  4.6  อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อ 
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จากภาพที่ 4.6  พิจารณาอัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูงตอเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้สูญในระดับต่ํากวารอยละ 1 ตลอดชวงระยะเวลาในการศึกษา ในขณะที่
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อในอัตรารอยละที่สูงกวา 
เนื่องจากธนาคารดําเนินการเดียวกับสินเชื่อเปนหลักทําใหมีความเสี่ยงในดานหนี้สูญสูงกวา
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

พิจารณาอัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี
อัตราสวนสํารองเผ่ือหนี้สูญในอัตรารอยละ 14.61 ในไตรมาส 4 ป 2546 และลดลงเรื่อยๆ จนมี
อัตราสวนรอยละ 7.80 ในไตรมาส 4 ป 2548 

จากการศึกษาพบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีปญหาดานหนี้สูญในระดับต่ํา
กวาธนาคารพาณิชยทั่วไป เนื่องจากมีเงื่อนไขในการใหสินเชื่อท่ีแตกตางจากธนาคารพาณิชยทั่วไป 
ทําใหมีความเสี่ยงในดานหนี้สูญนอย โดยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยใชแนวทางของธนาคาร
แหงประเทศไทยในการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สูญเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยทั่วไป 

 1.3  อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร        

        การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ใช
อัตราสวนในการวิเคราะห 3 อัตราสวน ไดแก  อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพย         
อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพย อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพย 
อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพย และอัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพย  มา
ใชในการพิจารณาดังนี้ 

1.3.1 อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ ( Interest  Income  to  
Total  Assets ) 
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ภาพที่ 4.7   อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 

จากภาพที่ 4.7 พิจารณาอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิระหวางธนาคาร   
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
มีอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ย ณ ไตรมาส 4 ป 2546 สูงในอัตรารอยละ 4.30 และมอัีตราลดลงทุก
ป ทําใหมีอัตราสวนเทากับรอยละ 2.72 ในไตรมาส 4 ป 2548 ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยมีอัตราสวนรายไดทีเ่ปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิในอัตรารอยละ 0.05 แตมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรือ่ย 
ๆ และมีคาเทากับรอยละ 1.76 ณ ไตรมาส 4 ป 2548 

                    พิจารณาอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้ตอสินทรัพยสุทธิ ระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) มี
อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิเทากับรอยละ 3.54 และมีการปรับขึ้นลงเล็กนอย
ระหวางป ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนรอยละ 4.02 ในขณะ
ที่ อัตราสวนในไตรมาส 2 ป 2547 และไตรมาส 2 ป 2548 ใกลเคียงกัน 

                    จากการศึกษาพบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้
ตอสินทรัพยสุทธิต่ํากวาธนาคารพาณิชยทัว่ไปมาก อันเนื่องมาจากธนาคารมีรายไดจากสัญญาเชา
ซ้ือและสัญญาเชาทางการเงนิเปนสวนใหญ และเปนชวงการเริ่มลงทุนทําใหตองใชระยะเวลาคืนทุน
และธนาคารมกีารบันทึกรายไดเฉพาะสวนที่เปนคาดําเนนิการของธนาคารตามอัตราที่กําหนดไว 
โดยแยกบันทกึรายไดในสวนของผูฝาก / ผูลงทุนในบัญชีเจาหนีเ้สมือนธนาคารอิสลามแหงประเทศ
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ไทยบันทกึรายไดที่เปนดอกเบี้ยสุทธิ สวนธนาคารพาณิชยทัว่ไปบันทึกดอกเบีย้ทั้งหมดเปนรายได
ทําใหมีอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้สูงกวา  

1.3.2 อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ (Non- interest Income to 
Total Assets) 
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ภาพที่  4.8  อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 

จากภาพที่ 4.8 พิจารณาอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิระหวาง
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวา มีอัตราสวนรอยละที่
ใกลเคียงกันในหลายไตรมาสและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันระหวางไตรมาส 2 ป 2547 ถึง
ไตรมาส 4 ป 2548  โดยในไตรมาส 4 ป 2548 ทั้งสองธนาคารมีอัตราสวนรายไดทีม่ิใชดอกเบีย้ตอ
สินทรัพยสุทธิเทากันที่รอยละ 0.44 

                    พิจารณาอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ ระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) พบวาไตรมาส 4 ป 2546 ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยมอัีตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเพยีง 1.10 สวนธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) มีอัตราสวนรอยละ 1.53 ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง แตธนาคารกรงุเทพมีอัตราสวนที่ลดลงเล็กนอยโดยมีอัตราสวนในไตรมาส 4 ป 2547 
และ   ไตรมาส 4 ป 2548 เทากันที่รอยละ 1.27 
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                    จากการศึกษา พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมอัีตรารายไดทีม่ิใชดอกเบีย้สูง
ในชวงไตรมาส 2 ป 2547 จากนัน้มีการปรับตัวของออัตราสวนในทิศทางเดียวกบัอัตราสวนของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

1.3.3 อัตราคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 
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ภาพที่ 4.9  อัตราคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพย 
 

จากภาพที่ 4.9 พิจารณาอัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบีย้ตอสินทรัพยระหวางธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากดั (มหาชน) พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยมีอัตราสวนคาใชจายที่มใิชดอกเบีย้ตอสินทรัพยสูงในอัตรารอยละ 4.41, 4.44 และ 3.79 ใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2546 ไตรมาสที่ 4 ป 2547 และไตรมาสที่ 4 ป 2548 ตามลําดับ สวนธนาคารธนชาติ 
จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนที่รอยละ 1.54, 1.04 และ 1.21 ในชวงระยะเวลาเดียวกนั 

                    พิจารณาอัตราสวนคาใชจายทีม่ิใชดอกเบีย้ตอสินทรัพย ระหวาง ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทยมีอัตรา
สวนสูงกวาธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ทุกไตรมาสที่ทําการศึกษา แตธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) มีอัตราสวนลดลงในไตรมาส 4 ป 2547 และมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ป 2548 
ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนเพิม่ขึ้นเล็กนอยในไตรมาส 4 ป 2547 และ
ลดลงในไตรมาส 4 ป 2548 โดยมีอัตราสวนที่รอยละ 3.79 
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                   จากการศึกษา พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนคาใชจายที่มิใช
ดอกเบี้ยทีเ่กีย่วกับอาคาร อุปกรณ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาใชจายในการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศสูง เนื่องจากธนาคารขยายสาขาอยางตอเนื่อง สวนธนาคารพาณิชยทัว่ไป
มีความเพยีงพอในดานสาขาที่พรอมใหบริการ จึงทําใหมคีาใชจายในสวนนี ้
 
2.  การศึกษาดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 ในการพิจารณาดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย ใชอัตราสวนในการวิเคราะห 2 อัตราสวนไดแก อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

2.1 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets : ROA) 
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ภาพที่  4.10   อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 

จากภาพที่ 4.10 พิจารณาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสุทธิระหวางธนาคารอิสลาม
แหง ประเทศไทยและธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  
มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่รอยละ 0.72  0.76  และ 0.19 ณ ไตรมาสที่ 4 ป 2546  ไตรมาสที่ 
4 ป 2547 และไตรมาสที่4 ป 2548 ตามลําดับ  โดยมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากไตรมาส 4 ป 
2546 ถึงไตรมาส 4  ป 2547 และมีอัตราสวนลดลงตั้งแตไตรมาส 4 ป 2547 ถึงไตรมาส 4 ป 2548  

       4/46            2/47             4/47              2/48         4/48 
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ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่ดีขึ้น  แตมีคาติดลบ
ทุกไตรมาสที่ทําการศึกษา  เพราะธนาคารมีผลการดําเนินงานที่ขาดทุนอยางตอเนื่อง    

พิจารณาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและ
ธนาคารกรุงเทพจํากัด  (มหาชน)  พบวาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)  มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) มีความพรอมในการดําเนินการ  
สวนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยยังอยูในชวงการเริ่มกอตั้งและการขยายสาขาทําใหมีคาใชจาย
ที่มิใชดอกเบี้ยสูงกวาปกติและสงผลใหเกิดการขาดทุนอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษาพบวา ธนาคารพาณิชยทั่วไปจะมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยปรับตัว
ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันในขณะที่สินทรัพยคอนขางคงที่สวนธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยยังมีคาใชจายนอกเหนือจากคาใชจายดําเนินการปกติในจํานวนสูง ทําใหอัตราสวนมีคา
เปนลบ                    

2.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน( Return on Equity : ROE) 
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ภาพที่ 4.11  อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
 

 จากภาพที่ 4.11 พิจารณาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนระหวางธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยกับธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ในชวงที่ทําการศึกษา  ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยมีผลขาดทุนทุกป  ทําใหไมสามารถจายผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
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ได  ในขณะที่ธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในอัตรา
รอยละ 4.80  2.90  6.19  2.97  และ  2.36  ในไตรมาสที่ 4 ป 2546  ไตรมาส 2 ป 2547  ไตรมาส 4 ป 
2547 ไตรมาส 2 ป 2548  และไตรมาส 4 ป 2548    

พิจารณาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยและธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  มีอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่อัตรารอยละ 11.11 ในไตรมาส 4 ป 2548  จากนั้นเพิ่มขึ้นเปน
อัตรารอยละ 15.33 ใสไตรมาส 4 ป 2547  และลดลงเล็กนอยในไตรมาส 4 ป 2548 โดยมีอัตรารอยละ 
14.58  สวนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
แสดงคาติดลบเนื่องจากยังอยูในภาวะขาดทุนจากการดําเนินงาน 

                    จากการศึกษา  พบวาธนาคารพาณิชยทั่วไปที่มีขนาดใหญ  มีสาขามากและมีความ
มั่นคงสูง  จะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหไดมาซึ่งผลกําไรสูงกวา  และมีอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุนสูงกวาในภาวะเศรษฐกิจแบบเดียวกัน  สวนธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยยัง
อยูในระหวางการลงทุนทั้งดานการขยายสาขา  และการปลอยสินเชื่อ  ซ่ึงตองรอระยะเวลาที่จะเกิด
รายไดตามพันธสัญญากับลูกคา  ทําใหรายไดยังไมมากพอที่จะรองรับคาใชจายและเกิดผลขาดทุน
และไมสามารถจายผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนได 
 
3. การศึกษาอัตราสวนดานโครงสรางรายได (Revenue Structure) 
 

การวิเคราะหดานโครงสรางของรายไดของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2548 ใช 3 อัตราสวนในการวิเคราะหไดแก  อัตราสวนราย
ดอกเบ ี้ยตอรายไดรวม อัตรารายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม อัตรากําไรจากการ
ปริวรรตตอรายไดรวม  และรายไดอ่ืนตอรายไดรวม ในการพิจารณา 

3.1 อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม (Interest income to Total Income)  
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ภาพที่ 4.12  อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 

 จากภาพที่ 4.12 พิจารณาอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิระหวาง
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารธนชาติ จํากดั 
(มหาชน) มีอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้ ณ ไตรมาส 4 ป 2546 สูงในอัตรารอยละ 79.57 และมี
อัตราลดลงทุกป ทําใหมีอัตราสวนเทากับรอยละ 84.58 ในไตรมาส 4 ป 2548 ในขณะที่ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้ตอสินทรัพยสุทธิในอัตรารอยละ 33.70 
แตมีอัตราที่เพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ และมีคาเทากับรอยละ 82.69 ณ ไตรมาส 4 ป 2548 

 พิจารณาอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้ตอสินทรัพยสุทธิ ระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) มี
อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิในไตรมาส 4 ป 2546 เทากับรอยละ 69.77 และมี
การปรับขึ้นลงเล็กนอยระหวางระยะเวลาทีท่ําการศึกษา ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) มีอัตราสวนรอยละ 76.00 

                    จากการศึกษาพบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบีย้
ตอสินทรัพยสุทธิต่ํากวาธนาคารพาณิชยทัว่ไปมาก ในชวงแรกที่ทําการศึกษาเนื่องจากธนาคารมี
รายไดจากสัญญาเชาซ้ือและสัญญาเชาทางการเงินเปนสวนใหญ และเปนชวงการเริม่ลงทุนทําใหมี
รายไดทยอยเขาตามเงื่อนไขการฝากเงิน  
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3.2 อัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 
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ภาพที่  4.13  อัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 

                    จากภาพที่ 4.13 พิจารณาอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม
ระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  และธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวมในไตรมาส 4 ป 
2546 สูง  ที่อัตรารอยละ 60.57  และลดลงในไตรมาสตอมา  โดยมีอัตราการลดลงในครึ่งปแรกและ
คร่ึงปหลังใกลเคียงกัน  ไตรมาส 4 ป 2546  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนที่รอยละ 
16.31  สวนธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  มีอัตราสวนที่รอยละ 2.35  ในไตรมาส 4 ป 2546 
และมีอัตราสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  โดยมีอัตราสวน ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ที่รอยละ 5.77  ซ่ึงยัง
ต่ํากวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยในชวงระยะเวลาเดียวกัน 

                    พิจารณาอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวมระหวางธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย  และธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  
(มหาชน)  มีอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวมในอัตราสูง  ที่รอยละ 17.01  
ในไตรมาส 4 ป 2546  จากนั้นปรับตัวขึ้นลงเล็กนอยโดยมีอัตราสวน ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ที่รอยละ 
18.48 ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมและบริการตอ
รายไดรวมสูงในชวงแรก  เนื่องจากเปนระยะที่ธนาคารทยอยเปดใหบริการทางการเงินในรูปแบบ
ตาง ๆ ทําใหมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการในสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับรายไดรวม  แตธนาคาร
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อิสลามแหงประเทศไทยมีรายไดจากเงินใหสินเชื่อและสัญญาเชาทางการเงินเขามาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามสัญญาที่ครบกําหนดทําใหรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวมลดลง  สงผลให
ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนที่รอยละ 16.31 ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ซ่ึงต่ํากวา
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) ที่มีอัตราสวนรอยละ 18.48 เล็กนอย 

 3.3  อัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 
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ภาพที่ 4.14  อัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 

 จากภาพที่ 4.14 พิจารณาอัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวมของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ทั้งสองธนาคารมีอัตราสวน
กําไรจากการปริวรรตในอัตราที่ต่ํา   และมีคาติดลบในบางไตรมาสโดยธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย  เกิดผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเล็กนอยในไตรมาส 2 ป 2548 และ
ไตรมาส 4 ป 2548 สวนธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางไตรมาส 2 ป 2547 ถึงไตรมาส 4 ป 2547 

                    พิจารณาอัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  มี
อัตราสวนกําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวมเปนบวกตลอด  โดยมีอัตราสวนรอยละ 3.87 3.91 

      4/46            2/47             4/47              2/48         4/48 
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และ 4.02  ในไตรมาสที่ 4 ป 2546  ไตรมาสที่ 4 ป 2547  และไตรมาสที่ 4 ป 2548  ตามลําดับ  โดย
มีอัตราสวนในครึ่งปแรกสูงกวาครึ่งปหลัง 

                    จากการศึกษาพบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย มีเงินรับฝากที่เปนสกุลเงิน
ตางประเทศดานเดียว สวนธนาคารพาณิชยทั่วไปมีการถือครองเงินสกุลตางประเทศจํานวนสูงทั้ง
ดานเงินรับฝากเละเงินกูทําใหสามารถชดเชยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดดีกวา 

3.4 รายไดอ่ืนตอรายไดรวม 
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ภาพที่ 4.15  อัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวม 

  จากภาพที่ 4.15  พิจารณาอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวมสูงกวา  ธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  ตลอดระยะเวลาที่
ทําการศึกษา  โดยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวม ณ ไตรมาส 
4 ป 2548 ในอัตรารอยละ 1.14 ในขณะที่ธนาคารธนชาติ  จํากัด  (มหาชน)  มีอัตราสวนที่รอยละ 
0.24 

                    พิจารณาอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและ
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  พบวา  ระหวางไตรมาส 2 ป 2547 ถึงไตรมาส 4 ป 2548 
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  มีอัตราสวนสูงกวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย โดยมี
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อัตราสวนเพิ่มขึ้นสูงทุกชวงครึ่งป  (ไตรมาส 2 ป 2546  และไตรมาส 2 ป 2547)  ในขณะที่ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย  มีอัตราสวนสูงใกลเคียงกันและมีอัตราสวนลดลงในไตรมาส 2 ป 2548 

                  จากการศึกษา  พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  มีอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายได
รวมใกลเคยีงกบัธนาคารพาณชิยขนาดใหญแตยงัรักษาระดับอัตราสวนไดไมดเีทากับธนาคารพาณชิย
ขนาดใหญ 

 
4. การศึกษาอัตราการขยายตัว (Growth Rate) 

 การวิเคราะหอัตราการขยายตวัในดานตางๆของธนาคาร เปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําใหสามารถ
ทราบถึงแนวโนมดานโครงสรางของธนาคารที่จะบงบอกถึงฐานะทางการเงินของธนาคารในอนาคต
ได  ในครั้งนี้จะทําการศึกษาจากอัตราสวนการขยายตวั  4  อัตราสวน  ไดแก  อัตราการขยายตวัของ
เงินใหสินเชื่อ อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม อัตราการขยายตวัของเงินฝาก และอัตราการ
ขยายตวัของกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการศึกษาอัตราการขยายตัวดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้ คอื 

 4.1. อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ 
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ภาพที่ 4.16  อัตราการขยายตวัของเงินใหสินเชื่อ 
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 จากภาพที่ 4.16  พิจารณาอัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อระหวางธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อในไตรมาส 2 ป 2547 สูงถึงรอยละ 208.69 ของเงินใหสินเชื่อใน
ไตรมาส 4 ป 2546 และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ป 2547 รอยละ 134.11 ใน
ไตรมาส 4 ป 2547 เนื่องจากธนาคารมีความพรอมในการดําเนินงานดานสินเชื่อและมีผลิตภัณฑ
ดานสินเชื่อครอบคลุมธุรกรรมตาง ๆ อยางทั่วถึงมากขึ้น ในไตรมาส 2 ป 2548 อัตราสวนเงินให
สินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ลดลงที่อัตรารอยละ 48.11 ณ ไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยรับโอนสินทรัพยจากธนาคารกรุงไทยชาริอะฮในวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ทําใหมีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกวาทุกไตรมาสที่ผานมา โดยมีอัตราสวนขยายตัวถึงรอยละ 295.38 ในขณะที่
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัวต่ํากวาและมีอัตราการขยายตัวลดลงอยางเห็น
ไดชัดในไตรมาส 4 ป 2548 

พิจารณาอัตราการขยายตัวของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อสูงมาก 
เนื่องจากเปนชวงที่ธนาคารขยายสินเชื่อในระยะการเริ่มกิจการของธนาคาร สวนธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัว ณ ไตรมาส 2 ป 2547 เทากับ 5.63 และมีอัตราการขยายตัวลดลง
เล็กนอยในไตรมาสตอ ๆ มา สวนในไตรมาส 4 ป 2548 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตรา
การขยายตัวลดลงจากไตรมาส 2 ป 2548 ที่อัตรารอยละ 4.84 

                    จากการศึกษาพบวา ระยะการดําเนินงานของธนาคารมีผลตอการขยายตัวของ
อัตราสวนเงินใหสินเชื่ออยางสูง โดยเฉพาะธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ซ่ึงมีอัตราการขยายตัว
สูงในชวงการเริ่มใหบริการดานสินเชื่อ สวนธนาคารพาณิชยทั่วไปมีอัตราการขยายตัวเปลี่ยนแปลง
ตามอัตราดอกเบี้ย   โดยธนาคารขนาดใหญมีอัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อโดยรวมมากกวา
ธนาคารขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 69 

4.2 อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม 
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ภาพที่ 4.17  อัตราการขยายตวัของสินทรัพยรวม 

 จากภาพที่ 4.17  พิจารณาอัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวมระหวางธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวมสูงกวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ในไตรมาส 2 ป 2547 
ไตรมาส 4 ป 2547 และไตรมาส 4 ป 2548 โดยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัว
ที่รอยละ 33.03, 45.85 และ 150.38 ในขณะที่ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัว
ของสินทรัพยที่อัตรารอยละ 11.75, 11.96 และ 117.17 ตามลําดับ สวนไตรมาส 2 ป 2548 ธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของสินทรัพยที่รอยละ 8.34 ซ่ึงต่ํากวาธนาคารธนชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

พิจารณาอัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวมระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัว
ของสินทรัพยในอัตรารอยละที่ต่ํากวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมาก และในบางไตรมาส
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัวของสินทรัพยต่ํากวาไตรมาสที่ผานมา 

                    จากการศึกษาพบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของสินทรัพย
จากการเพิ่มขึ้นของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินและจากเงินใหสินเชื่อเปนหลัก สวนการ
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เพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของสินทรัพยของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของการใหสินเชื่อในขณะที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัวของสินทรัพยใน
ไตรมาส 2 ป 2547 และไตรมาส 4 ป 2548 ลดลงจากไตรมาสกอนหนาขึ้นเล็กนอย 

 4.3  อัตราการขยายตวัของเงนิฝาก 
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ภาพที่ 4.18 อัตราการขยายตวัของเงินฝาก 

 จากภาพที่ 4.18  พิจารณาอัตราสวนการขยายตัวของเงินฝากระหวางธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมี
อัตราการขยายตัวในไตรมาส 2 ป 2547 สูงขึ้นจากไตรมาส 4 ป 2547 ถึงรอยละ 82.42   ในขณะที่
ธนาคาร    ธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัวในชวงระยะเวลาเดียวกันที่อัตรารอยละ 
13.63 ซ่ึงต่ํากวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมาก ไตรมาส 2 ป 2548 ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของเงินฝากในไตรมาส 2 ป 2548 ที่รอยละ 15.19 ซ่ึงลดต่ํากวาอัตรา
การขยายตัวของเงินฝากในครึ่งปแรกของป 2547 

                     พิจารณาอัตราการขยายตัวของเงินฝากระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวที่สูง
กวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในทุกไตรมาสที่ทําการศึกษา และในป 2548 ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัวของเงินฝากลดลงจากป 2547 
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                     จากการศึกษาพบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของเงินฝาก
สูงจากการขยายสาขาอยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่รับโอนจาก
ธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ ทําใหอัตราการขยายตัวของเงินฝากสูงขึ้นกวาไตรมาสอื่นๆ อัตราการ
ขยายตัวของเงินฝากของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นกวาไตรมาสเดิมเกือบทุกไตรมาส 
ยกเวนไตรมาส 4 ป 2547 ในขณะที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีการขยายตัวของอัตราเงิน
ฝากเพิ่มขึ้นระหวางป 2547 แตมีอัตราการขยายตัวของเงินฝากลดลงจากไตรมาสในป 2548 

 4.4  อัตราการขยายตัวของกําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
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ภาพที่  4.19  อัตราการขยายตัวของกําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

                    จากภาพที่ 4.19  พิจารณาอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิระหวางธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) พบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) มีอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิในทิศทาง
เดียวกัน ในขณะที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวที่ดีกวาทุกไตรมาส 

                    พิจารณาอัตราการขยายตัวของกําไร   (ขาดทุน)   สุทธิระหวางธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาทั้ง 2 ธนาคารมีอัตราการขยายตัวในทิศทาง
เดียวกันและมีอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิใกลเคียงกัน 
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                    จากการศึกษาพบวา ทั้ง 3 ธนาคารมีอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิใน
ทิศทางเดียวกันในอัตราการขยายตัวที่ใกลเคียงกัน ยกเวนไตรมาส 4 ป 2548 ที่ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทยที่มีอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ณ ไตรมาส 4 ป 2548 สูงกวาไตรมาส 2 
ป 2547 ในอัตราสูงกวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 
4.1.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชยท่ัวไปจากการทดสอบคาทางสถติ ิ

 การวิเคราะหเปรียบเทียบฐานะทางการเงนิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) มีผลการวิเคราะหดังตารางที่ 
4.2 – 4.3 

 
ตารางที่ 4.2  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราสวนทางการเงิน ไตรมาสที่  4/46,  2/47, 4/4 , 2/48 และ 4/48   
                    ระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารธนชาติ จํากัด ( มหาชน ) 
 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.ธนชาติ 
อัตราสวน 

 SD  SD 

df t 
p-

value 

อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน        

1. อัตราสวนดานสภาพคลอง               

อัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม   2.36 0.78 18.59 17.93 4.015 2.023 0.130 

อัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน   3.46 1.10 24.27 25.48 4.015 1.824 0.142 

อัตราเงินรับฝากตอหนี้สินรวม   95.07 7.33 77.52 8.45 8.000 3.508 0.008 

2. คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (  % )               

อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก   44.28 24.79 67.03 8.55 8.000 1.941 0.088 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที ่1 ตอสินทรัพยรวม 29.27 18.69 11.51 2.61 4.156 2.103 0.069 

อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อ 0.32 0.15 3.15 1.06 8.000 5.881 0.000 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.ธนชาติ 
อัตราสวน 

 SD  SD 

df t 
p-

value 

3. ความสามารถในการทํากําไร (  % )               

อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 0.82 0.65 2.73 1.09 8.000 3.382 0.010 

อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 0.19 0.12 0.46 0.38 8.000 1.483 0.176 

อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรพัยสุทธิ 3.57 0.96 1.00 0.41 8.000 5.524 0.001 

โครงสรางรายได (  % )        

รายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 71.50 23.06 86.87 4.74 8.000 1.460 0.182 

รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารตอรายไดรวม 27.72 19.64 3.46 1.39 4.040 2.755 0.051 

กําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 1.22 3.08 0.02 0.15 4.019 0.893 0.422 

รายไดอืน่ตอรายไดรวม 1.99 2.01 0.30 0.23 4.107 0.864 0.134 

อัตราการขยายตัว        

อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ 171.57 105.44 3.91 25.05 6.000 3.238 0.018 

อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม 59.40 62.62 41.07 51.02 6.000 0.454 0.666 

อัตราการขยายตัวของเงินฝาก 79.64 52.50 51.20 84.14 6.000 0.574 0.587 

อัตราการขยายตัวของกําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 68.85 125.18 15.87 79.23 6.000 0.715 0.501 

 
จากตารางที่ 4.2 พบวา 

1. การวิเคราะหดานผลการดาํเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

                           1.1 อัตราสวนดานสภาพคลอง อัตราสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวมของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยสูงกวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05    
สวนอัตราสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมและอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สิน
หมุนเวียนไมตางกัน 
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                       1.2 อัตราสวนดานคุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอ
เงินใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนอัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอ
สินทรัพยรวมไมตางกัน 

                     1.3 อัตราสวนดานดานความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ย
ตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และอัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยสูงกวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวน
อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิไมตางกัน 

                    2. การวิเคราะหดานประสิทธิภาพในการทํากําไรของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
ทั้งอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 

                    3. การวิเคราะหดานโครงสรางรายได อัตรากําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวมของ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวาธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 สวนอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม อัตราสวนคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม
และอัตราสวนรายไดอ่ืนตอรายไดรวมไมตางกัน 

                    4. การวิเคราะหดานอัตราการขยายตัวของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย อัตราการ
ขยายตัวของเงินใหสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยสูงกวาธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนอัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม อัตราการ
ขยายตัวของเงินฝากและอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิไมตางกัน 
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราสวนทางการเงิน ไตรมาสที่  4/46,  2/47, 4/4 , 2/48 และ 4/48  
 ระหวางธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ จํากดั ( มหาชน ) 
 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.กรุงเทพ 
อัตราสวน 

 SD  SD 

df t 
p-

value 

อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน        

1. อัตราสวนดานสภาพคลอง               

อัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 2.36 0.78 9.12 1.80 8.000 7.704 0.000 

อัตราสวนสินทรพัยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน 3.46 1.10 10.29 2.06 8.000 6.542 0.000 

อัตราเงินรับฝากตอหนี้สินรวม   95.07 7.33 91.48 1.57 8.000 1.071 0.315 

2. คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (  % )        

อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก   44.28 24.79 78.49 1.85 4.044 3.078 0.036 

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที ่1 ตอสินทรัพยรวม   29.27 18.69 7.08 0.40 4.004 2.654 0.057 

อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินให สินเชื่อ   0.32 0.15 10.93 2.78 4.023 8.522 0.001 

3. ความสามารถในการทํากําไร (  % )        

อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 0.82 0.65 2.55 1.55 5.357 2.313 0.065 

อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ 0.19 0.12 0.95 0.57 4.374 2.892 0.040 

อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรพัยสุทธิ 3.57 0.96 1.50 0.89 8.000 3.545 0.008 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร (  % )        

อัตราสวนกาํไรสทุธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA ) 3.14 0.99 0.99 0.36 5.053 8.718 0.000 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุน ( ROE ) 15.06 11.43 11.39 3.56 8.000 4.938 0.001 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
 

ธ.อิสลามแหง
ประเทศไทย 

ธ.กรุงเทพ 
อัตราสวน 

 SD  SD 

df t 
p-

value 

โครงสรางรายได (  % )        

รายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 71.50 23.06 72.68 2.29 4.079 0.114 0.915 

รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารตอรายไดรวม 27.72 19.64 18.16 0.69 4.010 1.088 0.335 

กําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 1.22 3.08 4.10 0.27 4.063 3.843 0.018 

รายไดอืน่ตอรายไดรวม 1.99 2.01 1.19 0.39 8.000 0.876 0.406 

อัตราการขยายตัว        

อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ 171.57 105.44 1.89 4.64 3.012 3.216 0.048 

อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม 59.40 62.62 0.64 2.20 3.007 1.876 0.157 

อัตราการขยายตัวของเงินฝาก 79.64 52.50 0.95 2.65 6.000 2.994 0.024 

อัตราการขยายตัวของกําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 68.85 125.18 34.90 82.38 6.000 0.453 0.666 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวา 

                    1. การวิเคราะหดานผลการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

                     1.1 อัตราสวนดานสภาพคลอง อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวมและ
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียนของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวา
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนอัตราสวนเงนิรับฝากตอ
หนี้สินรวมไมตางกัน 

                     1.2 ดานคุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพย
รวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยสงูกวาธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ 0.05 สวนอัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากและอัตราสวนสํารองเผ่ือหนี้สูญตอเงินให
สินเชื่อไมตางกัน 

DPU



 77 

                     1.3 ดานความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบีย้ตอสินทรัพย
สุทธิ และอัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบีย้ ตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
สูงกวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนอัตรารายไดที่เปน
ดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิไมตางกัน 

                    2. การวิเคราะหดานประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย ทั้งอัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพย (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 
ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวาธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

                    3. การวิเคราะหดานโครงสรางรายไดของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย กําไรจาก
การปริวรรตตอรายไดรวมของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยต่ํากวาธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 สวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
ตอรายไดรวมและรายไดอ่ืนตอรายไดรวมไมตางกัน 

                    4. การวิเคราะหดานอัตราการขยายตัวของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ทั้งอัตรา
การขยายตวัของเงินใหสินเชื่อและอัตราการขยายตวัของเงินฝากของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยสูงกวาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนอัตราการขยายตัว
ของสินทรัพยรวมและอัตราการขยายตวัของกําไร (ขาดทุน) สุทธิไมตางกัน 

จากตารางที่ 4.2 – 4.3 สามารถสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบไดดังนี ้

                    1. ดานผลการดําเนินงาน 

                        1.1 อัตราสวนดานสภาพคลอง พบวาอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพย
รวมอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนีสิ้นหมุนเวียนและอัตราสวนเงินรับฝากตอหนี้สินรวม
ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยทั่วไปตางกัน 

                        1.2  อัตราสวนดานคุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน พบวา อัตราสวนเงนิกองทุน
ช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยรวมและอัตราสวนรํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยทัว่ไปตางกัน สวนอัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากไมตางกนั 

                      1.3 อัตราสวนดานความสามารถในการทํากําไร พบวา อัตราสวนรายไดที่เปน
ดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิ อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยสุทธิและอัตราสวนคาใชจาย
ที่มิใชดอกเบีย้ตอสินทรัพยสุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยทัว่ไป
ตางกัน 
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                    2. ดานประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน พบวา อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิ 
(ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
และธนาคารพาณิชยทัว่ไปตางกัน 

                    3. ดานโครงสรางรายได พบวา อัตราสวนกําไรจากการปริวรรตของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยทัว่ไปตางกัน สวนอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม
รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารตอรายไดรวม และรายไดอ่ืนตอรายไดรวมไมตางกนั 

                    4. ดานอัตราการขยายตัว พบวา อัตราสวนการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ อัตราการ
ขยายตวัของสินทรัพยรวม อัตราการขยายตัวของเงินฝากและอัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทนุ) 
สุทธิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยทัว่ไปตางกัน 
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บทที่  5 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1  ดานผลการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เร่ิมเปดดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2546 และมีการ
ขยายสาขาอยางตอเนื่องทําใหมีจํานวนเงินฝากสูง ในขณะที่การปลอยสินเชื่อยังไมเปนไปตามเปาหมาย 
เนื่องจากอุปสรรคในการทําธุรกรรมทางการเงินที่ตางจากธนาคารพาณิชยทั่วไป ทําใหตองใชเวลา
ในการแกไข เพื่อใหขั้นตอนในการทําธุรกรรมเปนไปตามหลักการอิสลาม ธนาคารจึงมีเงินสวน
ใหญฝากไวที่ธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชยตาง ๆ เพื่อรอความพรอมในการนําเงิน
ไปลงทุนและเพื่อสํารองไวใชในการดําเนินงาน สงผลใหธนาคารมีสภาพคลองสูงซึ่งธนาคารได
ดําเนินการแกไขโดยนําเงินไปลงทุนระยะยาว เพื่อลดสภาพคลองในระยะแรกของการดําเนินการ 
จํานวน 65 ลานบาท แมธนาคารจะประสบปญหาดานสภาพคลอง แตธนาคารยังมีความมั่นคงสูง
จากการที่ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยรวมในอัตราสูงกวาธนาคารพาณิชย
ทั่วไป ซ่ึงสามารถรองรับผลขาดทุนที่เกิดจากการดําเนินงานในชวงแรกไดระดับหนึ่ง เนื่องจาก
ในระยะดังกลาวธนาคารยังไดรับผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อและสัญญาเชาทางการเงินจํานวน
ไมมาก แตธนาคารมีรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการในอัตราสูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป
แสดงถึง ความสามารถของธนาคารในการใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดกวางขวางและเปนที่
ยอมรับแกชาวมุสลิมซ่ึงเปนลูกคาสวนใหญของธนาคาร 

5.1.2  ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 เนื่องจากธนาคารอยูในระหวางการเตรียมการดานตาง ๆ การขยายสาขาและการพัฒนา
ระบบงาน ทําใหมีคาใชจายสูง ทําใหธนาคารมีผลการดําเนินงานขาดทุนตลอดชวงระยะเวลาที่
ทําการศึกษา จากการพัฒนาที่ยังมีความพรอมไมเต็มที่ ทําใหธนาคารยังไมสามารถตอบสนอง
ผลประโยชนแกผูถือหุนใหเปนที่นาพอใจได โดยทั่วไปผลการดําเนินการที่ขาดทุนอยางตอเนื่อง
เกิดจากคาใชจายเกี่ยวกับการขยายสาขา และจากการรับโอนกิจการบริหารทางการเงินตามหลักซา

DPU



 

 

80 

ริอะฮ จาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในระหวางป 2548 ทําใหธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยขาดทุนมากขึ้น 

 5.1.3   ดานโครงสรางรายไดของธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 

                    ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีโครงสรางรายไดตางจากธนาคารพาณชิยทั่วไป  
เฉพาะการดําเนินงานในสวนที่เกีย่วของกบัดอกเบี้ย  สวนการดําเนินงานดานอื่น ๆ ไมตางกัน  หาก
พิจารณาพบวารายไดหลักของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดแก  รายไดจากการใหสินเชื่อและ
สัญญาเชาทางการเงิน  ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับรายไดดอกเบี้ยซ่ึงเปนรายไดหลักของธนาคารพาณิชย
ทั่วไป  และมีรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ  เปนรายไดรองเชนเดยีวกัน  จากโครงสรางที่
แตกตางทําใหธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะการแขงขันเรื่องดอกเบี้ย
ไมรุนแรงเทาธนาคารพาณิชยทั่วไป  และสามารถวางแผนการดําเนนิงานไดดกีวาเนื่องจากสามารถ
ประมาณรายไดหลักจากการดําเนินงานไดลวงหนา 

                    5.1.4  ดานอัตราการขยายตัวของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของเงินฝากเพิ่มขึ้นในอัตราสูง  
ในขณะที่การขยายตัวของสินเชื่อยังไมเปนไปตามเปาหมาย  สงผลใหธนาคารมีสภาพคลอง
สวนเกิน  ซ่ึงธนาคารกําลังดําเนินการเรงขยายสินเชื่อ  เพื่อใหสามารถนําสภาพคลองไปสรางรายได
ใหอยูในจุดคุมทุนและสามารถสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนโดยเร็ว  สวนการขยายตัว
ของสินทรัพยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกชวงการศึกษาจากการขยายสาขาอยางตอเนื่อง และผล
จากการรับโอนสินทรัพยจากการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักซาริอะฮ จาก บมจ.  
ธนาคารกรุงไทยประกอบกับการเติบโตของกิจการ ทําใหธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวของสินทรัพยสูงกวาปกติ 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 5.2.1  ดานผลการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 

จากผลการศึกษาพบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมีแนวโนมวาจะมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสกฤตา  สาเส็น (2547) ที่ทําการศึกษาเรื่อง    
การบริหารของการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม พบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดรับ      
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การยอมรับวามีการบริหารงานถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามและไดรับการยอมรับในดาน
รูปลักษณของธนาคาร 
 
 5.2.2  ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 

                        จากผลการศึกษาพบวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเปนธนาคารรูปแบบใหมที่
เพิ่งเริ่มกอตั้ง ทําใหประสบปญหาเรื่องสวนแบงตลาดและประสิทธิภาพในการทํากําไร เนื่องจาก
การบริการตามหลักการอิสลามของธนาคารอิสลามยังไมเปนที่รูจักแพรหลายในบุคคลทั่วไป ทําให
มีอุปสรรคในการขยายฐานลูกคา ประกอบกับการลงทุนขยายสาขาทําใหธนาคารมีคาใชจายสูงและ
ประสบภาวะขาดทุน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของโครงสรางตลาดและการหา
ประสิทธิภาพตอกําไรของธนาคารพาณิชยไทยของ กุลนิษฐ  คมวัชรพงศ (2541) ซ่ึงพบวา กําไรของ
ธนาคารพาณิชยไทยสามารถอธิบายไดโดยสมมุติฐานโครงสรางพฤติกรรมและผลการดําเนินงาน 

 
 5.2.3   ดานโครงสรางรายไดของธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 
 

 จากการศึกษาพบวารายไดหลักของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเปนไปตามอัตรา  
การแบงผลกําไรที่กําหนดไวลวงหนา ทําใหธนาคารสามารถควบคุมตนทุนในการดําเนินงานและ
การบริหารงานไดมากกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะหประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของธนาคารไทยพาณิชยจํากัด  (มหาชน) ของกิ่งกาญจน  ไพรสณฑ  (2546)  ซ่ึงพบวา
อัตราดอกเบี้ย มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของตนทุนในการดําเนินงาน และการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพและความสามารถของธนาคาร 

 
 5.2.4  ดานอัตราการขยายตวัของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 

 จากการศึกษาพบวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมกีารพัฒนารูปแบบการดําเนนิงาน
ที่ดีจากการนําเสนอรูปแบบการบริการที่หลากหลายและเปนไปตามหลกัศาสนาอิสลามอยางแทจริง 
ทําใหธนาคารมีอัตราการขยายตัวของเงนิฝากและสินเชื่อในอัตราสูง ทําใหธนาคารมแีนวโนมที่จะมี
การดําเนนิงานที่ดีขึ้นในอนาคต 
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5.3  ขอเสนอแนะสําหรับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

จากการรับโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักซาริอะฮของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548  และมีการเพิ่มขึ้นอีก  18 สาขา  รวม 27 สาขา  สงผลใหธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยมีความมั่นคง มบีริการที่หลากหลายและเครือขายรองรับในการใหบริการ
แกลูกคานาํไปสูการสรางรายไดและปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ธนาคารจึงมีความพรอมในการขยาย
ธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น ธนาคารควรชะลอการขยายสาขา โดยมุงพัฒนาดานเครือขายสาขา และ
การบริการโดยการพัฒนาและเพิ่มปริมาณทั้งดานเงินฝากและสินเชื่อ สรางผลิตภัณฑใหม ๆ ให
สอดคลองกับความตองการของลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ พฒันาดานทรัพยากรบุคคลให
มีประสิทธิภาพ  ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจในบรกิารทางการเงินตามหลักอิสลาม
ใหสาธารณชนไดรับรูอยางทั่วถึง เพื่อขยายฐานลูกคาเพื่อสรางรายไดและผลตอบแทนที่นาพอใจแก
ลูกคาและผูถือหุน  รวมทั้งมสีวนรวมในการพัฒนาสังคมไทย  ใหเจริญกาวหนาโดยการสนับสนนุ
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

5.4   ขอเสนอแนะสําหรับบุคคลท่ีตองการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

                  จากการศึกษาพบวาแมธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยจะมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน   อยางตอเนื่องแตเมื่อทําการศึกษาพบวาสาเหตุหลักของการขาดทุนจากการขยายสาขา ซ่ึง
เปนการลงทุนที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีในอนาคตมิไดเกิดจากการบริหารงานที่บกพรองนอกจากนี้
การใชทุนของธนาคารในการดําเนินการ ทําใหไมมีภาระผูกพันธุในการจายชําระคืนในกําหนดเวลา
ธนาคารมีความมั่นคงพอควร  นอกจากนี้ธนาคารยังมีธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย  โดยเฉพาะ
การเชาซ้ือโดยมีการผอนชําระดวยจํานวนเงินและระยะเวลาที่แนนอน ทําใหผูใชบริการสามารถลด
ความกังวลในดานอัตราดอกเบี้ย และสามารถควบคุมคาใชจายได ในดานเงินฝากที่ธนาคารมีอยู
หลายรูปแบบ เชน บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ตองการผูบริหารจัดการ
เงินทุนที่ดีดําเนินการแทนโดยไดรับผลตอบแทนที่แนนอนและมีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากธนาคารมีการ
กล่ันกรองปองกันความเสี่ยงที่ดี ในฐานะที่ธนาคารเปนผูบริหารจัดการเงินทุนและมีสวนรวม ใน
ผลตอบแทน  ซ่ึงในปที่ผานมาธนาคารมีอัตราผลตอบแทนดานเงินฝากเพื่อการลงทุนเฉลี่ยสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยจึงเปนธนาคารรูปแบบใหมและ
ทางเลือกใหมของผูที่ตองการทําธุรกรรมทางการเงินที่นาสนใจอีกธนาคารหนึ่งของชาวมุสลิมและ
บุคคลทั่วไปทุกชาติศาสนา 
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5.5  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีชวงเวลาในการศึกษาจํากัด โดยทําการศึกษาฐานะทางการ
เงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ระหวาง 1 กรกฎาคม  2546 ถึง 31 ธันวาคม  2548 เทานั้น 
จึงยังไมสามารถศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงจากการรับโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักซา
ริอะฮ จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ระหวางป 2548 ซ่ึงทําใหธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทยมีการขยายตัวอยางกาวกระโดด มีสาขาขึ้น จาก 9 สาขา เปน 27 สาขาพรอมกับไดรับโอน
สินทรัพยและหนี้สินอีกจํานวนหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหฐานะทางการเงินของ
ธนาคารเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบอัตราสวนตางๆ 
ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยในชวงกอนและหลังการรับโอนกิจการบริการทางการเงินตาม
หลักซาริอะฮ จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อเปรียบเทียบฐานะการเงินของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยอีกครั้ง 
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ภาคผนวก ก 
อัตราสวนทางการเงนิของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
ธนาคารธนชาติ จํากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรงุเทพ จํากดั  

(มหาชน) ไตรมาสที ่4/46 2/47 4/47 2/48 และ 4/48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 90 

ตารางภาคผนวก ก ท่ี 1  อัตราสวนแสดงฐานะทางการเงนิของไตรมาสที่ 4/46, 2/47, 4/47, 2/48 และ  
                                       4/48 ของธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย 
 

อัตราสวนทางการเงิน 5 ไตรมาส  
3-4/46 1-2/47 3-4/47 1-2/48 3-4/48 

1. อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน      

   1.1 อัตราสวนดานสภาพคลอง      
1.1.1 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 2.08 1.18 3.32 2.54 2.76 
1.1.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน 4.72 1.96 4.35 3.25 3.02 
1.1.3 อัตราเงินรับฝากตอหนี้สินรวม 98.95 98.78 97.25 98.35 82.01 

    1.2 คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (%)      
1.2.1 อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก 17.76 30.06 39.70 51.04 82.82 
1.2.2 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยรวม 55.55 38.93 24.62 20.74 6.49 
1.2.3 อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อ 0.46 0.39 0.20 0.13 0.43 

    1.3 ความสามารถในการทํากําไร (%)      
1.3.1 อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 0.05 0.41 0.92 0.95 1.76 
1.3.2 อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 1.10 0.18 0.35 0.21 0.44 
1.3.3 อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 4.41 3.03 4.44 2.20 3.79 

2. ประสิทธิภาพในการทํากําไร (%)      
2.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA) -4.33 -2.82 -4.01 -1.97 -2.58 
2.2 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) -7.79 -7.26 -16.28 -9.49 -34.47 

3. โครงสรางรายได (%)      
3.1 รายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 33.70 68.45 78.48 94.19 82.69 
3.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 60.57 30.43 19.73 11.54 16.31 
3.3 กําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 0.14 0.10 0.54 -6.71 -0.15 
3.4 รายไดอื่นตอรายไดรวม 5.58 1.01 1.24 0.98 1.14 

4. อัตราการขยายตัว      
4.1 อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ  208.69 134.11 48.11 295.38 
4.2 อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม  33.03 45.85 8.34 150.38 
4.3 อัตราการขยายตัวของเงินฝาก  82.42 77.25 15.19 143.69 
4.4 อัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ  -13.18 107.00 -46.79 228.38 
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ตารางภาคผนวก ก ท่ี 2  อัตราสวนแสดงฐานะทางการเงนิของไตรมาสที่ 4/46, 2/47, 4/47,  
                             2/48 และ 4/48 ของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
 

อัตราสวนทางการเงิน 5 ไตรมาส  
3-4/46 1-2/47 3-4/47 1-2/48 3-4/48 

1. อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน      

   1.1 อัตราสวนดานสภาพคลอง      
1.1.1 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 0.46 .036 0.49 33.43 38.65 
1.1.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สิน
หมุนเวียน 

0.60 0.48 0.45 53.09 48.87 

1.1.3 อัตราเงินรับฝากตอหนี้สินรวม 84.19 83.90 70.29 66.50 82.70 

    1.2 คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (%)      
1.2.1 อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก 78.89 68.89 68.91 62.65 55.83 
1.2.2 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยรวม 14.48 13.29 11.87 10.01 7.92 
1.2.3 อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อ 3.91 3.79 3.62 3.08 1.33 

    1.3 ความสามารถในการทํากําไร (%)      
1.3.1 อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 4.30 1.68 3.19 1.76 2.72 
1.3.2 อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 1.10 0.18 0.35 0.21 0.44 
1.3.3 อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 1.54 0.52 1.04 0.67 1.21 

2. ประสิทธิภาพในการทํากําไร ((%)      

2.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA) 0.72 0.39 0.76 0.29 0.19 
2.2 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 4.80 2.90 6.19 2.97 2.36 

 3. โครงสรางรายได (%)      
3.1 รายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 79.57 90.52 90.22 89.46 84.58 
3.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 2.35 3.61 2.46 3.12 5.77 
3.3 กําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 0.00 -0.19 -0.05 0.17 0.15 
3.4 รายไดอื่นตอรายไดรวม 0.38 0.10 0.13 0.67 0.24 

    4. อัตราการขยายตัว      
4.1 อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ  -0.78 -4.97 8.87 146.32 
4.2 อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม  11.75 11.96 23.40 117.17 
4.3 อัตราการขยายตัวของเงินฝาก  13.63 -5.00 19.75 176.41 
4.4 อัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ  -40.23 11-.27 -51.81 36.24 
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ตารางภาคผนวก ก ท่ี 3  อัตราสวนแสดงฐานะทางการเงนิของไตรมาสที่ 4/46, 2/47, 4/47,  
                                      2/48 และ 4/48 ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

อัตราสวนทางการเงิน 5 ไตรมาส  
3-4/46 1-2/47 3-4/47 1-2/48 3-4/48 

 1. อัตราสวนดานผลการดําเนินงาน      

   1.1 อัตราสวนดานสภาพคลอง      
1.1.1 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม 15.11 90.87 12.42 9.72 10.22 
1.1.2 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน 16.91 102.04 13.83 11.05 11.70 
1.1.3 อัตราเงินรับฝากตอหนี้สินรวม 88.72 92.46 92.31 91.66 92.24 

   1.2 คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (%)      
1.2.1 อัตราเงินใหสินเชื่อตอเงินฝาก 76.14 77.60 78.66 81.17 78.86 
1.2.2 อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยรวม 7.57 6.53 6.86 7.29 7.14 
1.2.3 อัตราสวนสํารองเผื่อหนี้สูญตอเงินใหสินเชื่อ 14.61 12.96 9.83 9.44 7.80 

    1.3 ความสามารถในการทํากําไร (%)      
1.3.1 อัตราสวนรายไดที่เปนดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 3.54 0.84 3.45 0.91 4.02 
1.3.2 อัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 1.53 0.31 1.27 0.36 1.27 
1.3.3 อัตราสวนคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 2.16 0.50 2.05 0.54 2.23 

 2. ประสิทธิภาพในการทํากําไร (%)      
2.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA) 0.84 0.56 1.26 0.82 1.46 
2.2 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 11.11 7.15 15.33 8.76 14.58 

3. โครงสรางรายได (%)      
3.1 รายไดดอกเบี้ยตอรายไดรวม 69.77 73.06 73.00 71.58 76.00 
3.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 17.01 18.77 18.47 18.06 18.48 
3.3 กําไรจากการปริวรรตตอรายไดรวม 3.87 4.15 3.91 4.55 4.02 
3.4 รายไดอื่นตอรายไดรวม 0.50 1.29 1.33 1.43 1.39 

4. อัตราการขยายตัว      
4.1 อัตราการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อ  5.63 4.04 2.72 -4.84 
4.2 อัตราการขยายตัวของสินทรัพยรวม  -0.19 3.22 1.45 -1.92 
4.3 อัตราการขยายตัวของเงินฝาก  3.64 2.65 -0.46 -2.04 
4.4 อัตราการขยายตัวของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ  -32.96 131.47 -34.30 75.40 
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(ลานบาท)

 31 ธ.ค. 46  30 มิ.ย. 47  31 ธ.ค. 47  30 มิ.ย. 48  31 ธ.ค. 48

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

เงินใหสินเช่ือ 32,473.67  16,241.97  35,255.91  19,189.09  41,461.79  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 3,505.51    1,334.22    2,844.17    2,079.84    4,164.54    

เงินลงทุน 12,093.62  5,382.31    10,145.54  4,887.02    10,403.81  

   รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล 48,072.80  22,958.50  48,245.62  26,155.95  56,030.14  

คาใชจายดอกเบี้ย

เงินฝาก 13,085.25  4,901.99    9,952.71    5,210.46    11,337.47  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 402.05       208.34       444.59       330.13       841.25       

เงินกูยืมระยะสั้น 3,256.03    745.01       768.64       39.95         57.16         

เงินกูยืมระยะยาว 6,776.14    2,506.07    4,369.22    1,825.90    3,583.99    

   รวมคาใชจายดอกเบี้ย 23,519.47  8,361.41    15,535.16  7,406.44    15,819.87  

   รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 24,553.33  14,597.09  32,710.46  18,749.51  40,210.27  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,140.22-    186.30-       5,902.93-    2,425.27    9,862.82    

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ 5,872.79    2,248.34    10,073.67  368.47-       5,554.32-    

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิฯ 19,820.76  12,535.05  28,539.72  16,692.71  35,901.77  

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

กําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนสุทธิ 5,474.28    462.41       1,334.76    361.99       828.01-       

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 328.69       183.33       91.77-         336.73       433.55       

คาธรรมเนียมและบริการ  

   การรับรอง รับอาวัล และค้ําประกัน 334.08       85.62         163.71       83.50         180.27       

   อ่ืน ๆ 11,387.71  5,791.06    12,043.41  6,473.92    13,444.83  

กําไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตราสุทธิ 2,665.09    1,314.92    2,586.03    1,481.00    2,963.14    

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 289.00       326.14       927.33       214.01       475.96       

รายไดอ่ืน 345.86       395.55       877.12       517.82       1,024.05    

   รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 20,824.71  8,559.03    17,840.59  9,468.97    17,693.79  

        รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้

        สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้และ

        รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 40,645.47  21,094.08  46,380.31  26,161.68  53,595.56  

งบกําไรขาดทุน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 46, 30 มิ.ย. 47, 31 ธ.ค. 47, 30 มิ.ย. 48 และ 31 ธ.ค. 48DPU
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(ลานบาท)

 31 ธ.ค. 46  30 มิ.ย. 47  31 ธ.ค. 47  30 มิ.ย. 48  31 ธ.ค. 48

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 8,407.51    4,200.54    8,867.28    4,643.62    9,828.85    

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 4,640.62    2,266.29    4,711.71    2,621.88    5,437.69    

คาภาษีอากร 2,292.72    953.41       2,035.05    1,298.82    2,476.71    

คาธรรมเนียมและบริการ  2,919.64    1,580.21    3,186.16    1,133.65    2,646.38    

คาตอบแทนกรรมการ 33.00         16.95         35.55         29.78         59.15         

เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 4,049.30    2,095.77    4,275.17    2,237.21    4,460.39    

ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย -             292.44       -             423.67       -             

คาใชจายอ่ืน 6,947.87    2,076.17    5,649.22    2,195.97    6,172.36    

   รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 29,290.66  13,481.78  28,760.14  14,584.60  31,081.53  

กําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 11,354.81  7,612.30    17,620.17  11,577.08  22,514.03  

ภาษีเงินได -             -             -             -             2,207.98    

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 11,354.81  7,612.30    17,620.17  11,577.08  20,306.05  

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 11,354.81  7,612.30    17,620.17  11,577.08  20,306.05  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 7.69           3.99           9.23           6.07           10.64         

จํานวนหุนสามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 1,477.18    1,908.50    1,908.60    1,908.71    1,908.74    

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 46, 30 มิ.ย. 47, 31 ธ.ค. 47, 30 มิ.ย. 48 และ 31 ธ.ค. 48

งบกําไรขาดทุน (ตอ)
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ภาคผนวก ข 
งบการเงินของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารธนชาติ จํากัด  

( มหาชน ) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ( มหาชน ) 
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ภาคผนวก ค 
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.   2545 
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พระราชบัญญัติ 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.  2545 

----------------------------- 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ          
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล    ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๔๕” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 “ตราสารทางการเงิน” หมายความวา 
 (๑) ตั๋วเงินคลัง 
 (๒) พันธบัตร 
 (๓) ตั๋วเงิน 
 (๔) หุน หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิในหุนหรือหุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือ
หุนกูหรือใบสําคัญแสดงการเขาชื่อซ้ือหุนหรือหุนกู 
 (๕) ใบสําคัญแสดงสิทธิในเงินปนผลจากตราสาร 
 (๖) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินของโครงการลงทุน ซ่ึงผูประกอบ
กิจการจัดการลงทุนไมวาในหรือนอกประเทศเปนผูออก 
 (๗) ตราสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดดวยความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

DPU



 

 

110 

 “เงินกองทุน” หมายความวาทุนที่ชําระแลวซ่ึงรวมทั้งสวนลํ้ามูลคาหุน ทุนสํารอง  เงิน
สํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิ     กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแลว        เงินสํารองจาก
การตีราคาหลักทรัพยและทุนอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “สถาบันการเงิน” หมายความวา 
 (๑) ธนาคารแหงประเทศไทย 
 (๒) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
 (๓) บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร   ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (๔) บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (๕) สถาบันการเงินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 “บัญชีซะกาต” หมายความวา บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น    เพื่อบริจาคและรับดําเนินการ
บริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 “คณะที่ปรึกษา” หมายความวา คณะที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 “ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวาผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งและเงินทุน 

 
  มาตรา ๕ใหจัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกวา    “ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย”  และให
ธนาคารเปนนิติบุคคล 
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 มาตรา ๖ ใหธนาคาร   ตั้งสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง  และ
จัดตั้งสาขาหรือสํานักงานผูแทน ณ ที่ใดภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ได 
 การจัดตั้งสาขา    หรือสํานักงานผูแทนตามวรรคหนึ่ง     และการยายที่ตั้งสํานักงาน
ใหญหรือสํานักงานสาขาของธนาคาร     จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอนทั้งนี้     ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๗ ใหกําหนดทุนเรือนหุนของธนาคารไวหนึ่งพันลานบาท    แบงออกเปนหุน
สามัญหนึ่งรอยลานหุนมูลคาหุนละสิบบาท     โดยใหธนาคารขายหุนใหแกกระทรวงการคลังหรือ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร 
 การลดทุนของธนาคารตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอน   และมิใหนํามาตรา 
๑๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔๑  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช
บังคับ 
 ใหกระทรวงการคลังซ้ือหุนของธนาคารไดตามจํานวนที่เห็นสมควร แตจะตองไมเกิน
รอยละสี่สิบเกาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 มาตรา ๘  เมื่อมีผูเขาชื่อหุนที่ระบุในมาตรา ๗   เปนจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจาํนวน
หุนทั้งหมดและไดชําระเงินเต็มมูลคาแลว ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๑๖ นัด
ประชุมผูถือหุนโดยไมชักชา เพื่อปรึกษากิจการที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้และกิจการอื่นตามที่
จําเปน 

      มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๗ วรรคสาม   ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนหุนสูงสุดที่บุคคลใดจะถือ    แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะ หรือการ
ดําเนินงานของธนาคารรัฐมนตรีมีอํานาจผอนผันใหมีการถือหุนเปนอยางอื่น  โดยจะกําหนด
เงื่อนไขใดๆดวยก็ได 
 หุนของธนาคารที่บุคคลหรือหางหุนสวนดังตอไปนี้ถืออยู   ใหนับรวมเปนหุนของ
บุคคลตามวรรคหนึ่งดวย 
 (๑) คูสมรสของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
 (๒) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
 (๓) หางหุนสวนสามัญที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เปนหุนสวน 
 (๔) หางหุนสวนจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เปนหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิด    หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด   ที่มีหุนรวมกันเกินอัตรา          
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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 (๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (๑) 
หรือ (๒) หรือหางหุนสวนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุนรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 (๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือบุคคลตาม (๑) 
หรือ (๒) หรือหางหุนสวนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุนรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 มาตรา ๑๐ ธนาคารตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยู     ไมต่ํากวาอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงและตองมีกรรมการ           เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของ
ธนาคาร   รัฐมนตรีมีอํานาจผอนผันใหมีจํานวนหุนหรือกรรมการเปนอยางอื่นได 

มาตรา ๑๑  ภายหลังที่ธนาคารไดมีผูถือหุนและไดมีการประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
คณะกรรมการ     ตามความในพระราชบัญญัตินี้แลว  ใหนําบทบัญญัติวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด      
มาใชบังคับแกธนาคาร  โดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค 

 
 มาตรา ๑๒ ใหธนาคาร   มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไมผูกพันกับ
ดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่นดังตอไปนี ้

 (๑) รับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว 
 (๒) รับฝากเงินเพื่อการลงทุน 
 (๓) ทําธุรกิจเงินตราตางประเทศของธนาคาร 
 (๔) ออก  ขาย  ซ้ือ  ซ้ือลด  หรือรับชวงซ้ือลดตราสารทางการเงิน   หรือรับโอนสิทธิ
เรียกรองของผูรับประโยชนในตราสารนั้น 
 (๕) ใหยืมหรือบริการทางการเงินในรูปอื่น     ที่เปนประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย 
หรือสถาบันการเงินอื่นในดานธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 (๖) รับประกันความเสี่ยงในเชิงพาณิชยในการลงทุนของผูลงทุนไทยในตางประเทศ 
 (๗) เรียกเก็บสวนลด    คาธรรมเนียมและคาบริการอื่น ๆ   อันเนื่องมาจาการใหกูยืมเงิน    
ซ้ือ   ซ้ือลด  รับชวงซื้อลด  การค้ําประกัน และการใหบริการอื่น 
 (๘) จัดการบัญชีซะกาต 
 (๙) เปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสังหาริมทรัพย       หรือ
อสังหาริมทรัพย โดยไดรับคานายหนาหรือบําเหน็จเปนการตอบแทนในทางการคา 
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 (๑๐) เปนนายหนาหรือตัวแทนในการจัดหาเงินใหยืมหรือเงินลงทุนใหแกกิจการ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือการจัดการใหยืมหรือการลงทุนแกกิจการดังกลาว 
 (๑๑) กิจการอันพึงเปนงานธนาคารตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (๑๒) กิจการอื่น    บรรดาที่เกี่ยวกับเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุน        ในการจัดการให
สําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 
 การดําเนินกิจการของธนาคารตามวรรคหนึ่งจะตองไมขัดกับหลักการของศาสนา
อิสลาม 
 มาตรา ๑๓ หามมิใหธนาคารกระทําการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) รับหุนของธนาคารเปนประกัน 
 (๒) ถือหุนในสถาบันการเงินอื่น เวนแต 
 (ก) เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือการประกันการใหยืมเงิน  แตตองจําหนาย
ภายในเวลาหกเดือนนับแตวันที่ไดมา 
 (ข) เปนการไดมาเนื่องจากการประกอบธุรกิจอื่นที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี หรือ 
 (ค) เปนการไดมาโดยไดรับผอนผันจากรัฐมนตรี    ในการผอนผันนั้นจะกําหนด
เงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
 (๓) รวมลงทุนกับ หรือใหยืมเงินแกกรรมการของธนาคาร 
 การกระทําตอไปนี้ ใหถือวาเปนการรวมลงทุนกับ หรือใหยืมเงินแกกรรมการนั้นดวย 
 (ก) รวมลงทุนกับ หรือใหยืมเงินแกคูสมรสหรือบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ 
 (ข) รวมลงทุนกับหรือใหยืมเงินแกหางหุนสวนสามัญ    ที่กรรมการหรือบุคคลตาม (ก) 
เปนหุนสวน 
 (ค) รวมลงทุนกับหรือใหยืมเงินแกหางหุนสวนจํากัด ที่กรรมการหรือบุคคล (ก) เปน
หุนสวนจําพวกไมจํากัดรับผิด   หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด     ที่มีหุนรวมกันเกินรอย
ละสามสิบของทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น  
 (ง) รวมลงทุนกับ  หรือใหยืมเงินแกบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กรรมการ     
หรือบุคคลตาม (ก) หรือหางหุนสวนตาม (ข) หรือ (ค) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบ  ของ
จํานวนหุน    ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้น 
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 (จ) รวมลงทุนกับ  หรือใหยืมเงินแกบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กรรมการ     
หรือบุคคลตาม (ก) หรือหางหุนสวนตาม (ข) หรือ (ค) หรือบริษัทจํากัด    หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ตาม (ง) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคาร 
 (ฉ) การรับรอง รับอาวัล  หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินที่กรรมการ   หรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ หางหุนสวนตาม(ข ) หรือ (ค) หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม (ง) หรือ (จ) เปน
ผูส่ังจายหรือผูออกตั๋วหรือผูสลักหลัง 
 (ช) การประกันหนี้ใด ๆ ของกรรมการหรือบุคคลตาม (ก) หรือหางหุนสวนตาม (ข) 
หรือ (ค) หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม (ง) หรือ (จ)  
 (๔) จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนแกกรรมการ  พนักงาน  หรือลูกจางของธนาคารเปนคา
นายหนาหรือคาตอบแทน     สําหรับหรือเนื่องจากการกระทํา   หรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ของ
ธนาคาร ทั้งนี้นอกจากบําเหน็จ เงินเดือน รางวัล และเงินเพิ่มอยางอื่นบรรดาที่พึงจายตามปกติ 
 มาตรา ๑๔ เมื่อปรากฏวาการไดมาซึ่งหุนของธนาคาร   เปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ถือหุนเกินจํานวนที่จะถือไดตามมาตรา    ๙    บุคคลนั้น   จะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกินดังกลาว
ขึ้นยันตอ     ตอธนาคารมิได   และธนาคารจะจายเงินปนผล   หรือเงินตอบแทนอยางอื่น     ใหแก
บุคคลนั้นหรือให   บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถือหุนตามจํานวนหุนในสวนที่
เกินมิได 
 มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา  ๙  มาตรา ๑๐  และมาตรา ๑๔ ให
ธนาคารตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนทุกคราวกอนการประชุมผูถือหุนและกอนจายเงินปนผลหรือเงิน
ตอบแทนอื่นใด    แลวแจงผลการตรวจสอบตอรัฐมนตรี       ตามรายการและภายในเวลาที่รัฐมนตรี
กําหนดและ ในกรณีที่พบวาผูถือหุนรายใด   ถือหุนเกินจํานวนที่กําหนดในมาตรา  ๙ ใหธนาคาร
แจงใหผูนั้นทราบ เพื่อดําเนินการจําหนายหุนที่เกินนั้นเสีย 
                                    

หมวด ๓ 

การจัดการ 
---------------- 

 มาตรา ๑๖   ในวาระเริ่มแรกกอนมีผูถือหุน     ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ”    มีจํานวนเจ็ดคน   
ประกอบดวย    ผูแทนกระทรวงการคลัง       ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย      ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูความเชี่ยวชาญและ     มีประสบการณดานศาสนาอิสลามอยางนอยสองคน     และ
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ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน  การธนาคารหรือดานอื่นอันเปนประโยชนแกกิจการของธนาคารเปน
กรรมการ 
 ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการ    อาจแตงตั้งบุคคลใดซึ่งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๒   ทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการได 
 มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖  มีหนาที่กําหนดขอบังคับของธนาคาร      
วาดวยกิจการตางๆ ที่มิไดบัญญัติไวในพระราบบัญญัตินี้และออกหนังสือช้ีชวนเพื่อเสนอขายหุน
และกระทําหนาที่และกิจการอื่นซึ่งเปนหนาที่ของผูเร่ิมจัดตั้งธนาคาร 
 ธนาคารจะแกไข   เพิ่มเติม  ขอบังคับตามวรรคหนึ่งได  ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 มาตรา ๑๘ ในการประชุมผูถือหุนครั้งแรกตามมาตรา ๘ ใหเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
จากจํานวนกรรมการ   ตามมาตรา   ๑๖  อีกสองคน  รวมเปนเกาคนและเมื่อท่ีประชุมสามัญประจําป
เห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีกไมเกินสองคนก็ได 
 มาตรา ๑๙ ใหกรรมการตามมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๘  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
ส่ีป เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประชุมสามัญประจําปคร้ังแรก  ใหกรรมการตามมาตรา  ๑๖  ออก
จากตําแหนงสองคนโดยวิธีจับฉลากและในทุกปถัดไป ใหกรรมการที่เหลือจากการจับสลาก และให
ถือวาการจับฉลากออกเปนการออกตามวาระดวย 
 เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม
แทน ทั้งนี้โดยใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง    ยังคงใหตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของธนาคาร
ตอไป     เพียงเทาที่จําเปนจนกวาจะไดมีกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหม 
 การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคสอง   ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
ธนาคารและกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
 มาตรา ๒๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๙ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
(๔) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออก 
ในกรณีที่พนจากพนตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการนัดประชุมผูถือหุนเพื่อ

เลือกตั้งบุคคลซึ่งไมมีลักษณะหามตามมาตรา  ๒๒  เขาดํารงตําแหนงแทน โดยใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
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 มาตรา ๒๑ เมื่อประธานกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐    ใหที่ประชุมผูถือ
หุนเลือกกรรมการขึ้นเปนประธานกรรมการแทน 
 มาตรา ๒๒ กรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๓)ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนขาราชการทางการเมือง    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภา

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือเปนเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๕) เปนผูมีมลทินมัวหมองวาทุจริตในสถาบันการเงินใดหรือบริหารงานในสถาบันการเงิน

ใดผิดพลาดอยางรายแรง 
(๖) เปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินอื่น 
มาตรา ๒๔ กรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหเขารวมพิจารณาในเรื่อง

นั้น 
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  วางนโยบายและกํากับดูแลโดยทั่วไป     ซ่ึง

กิจการของธนาคารภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๒ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง     หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารและ

ดําเนินกิจการของธนาคาร 
(๒) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซ้ือ  จัดจาง  การเงิน  ทรัพยสินและการบัญชี       รวมทั้ง

การตรวจสอบภายใน 
(๓) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และคาใชจาย 
(๔) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณของธนาคาร 
(๕) แตงตั้งและถอดถอนผูจัดการ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง

อยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด ๔ 
ผูจัดการ 
----------- 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรมการมีอํานาจแตงตั้งผูจัดการหนึ่งคนซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญดาน
การเงินการธนาคารหรือดานอื่นอันเปนประโยชนแกกิจการของธนาคาร เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของธนาคารและใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการคนใดเปนผูจัดการก็ได 
ใหผูจัดการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๒๘ใหผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของธนาคารทุกตําแหนง 
ในกิจการของธนาคารที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของธนาคาร และเพื่อ

การนี้ผูจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๙ ผูจัดการตองปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแกธนาคาร ไมเปนเจาของหรือผูถือหุนใหญ
หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการในกิจการอื่นที่มีสวนเกี่ยวเนื่องกับธนาคารและไมมี
ลักษณะตองหามมาตรา ๒๒ 

มาตรา ๓๐ ใหผูจัดการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับเลือกตัวอีกได แต
รวมแลวจะตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๓๑ นอกจากพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๐ ผูจัดการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
(๔) คณะกรรมการใหออก 
เมื่อผูจัดการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่น

เปนผูจัดการ 
หมวด ๕ 

คณะที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
------------------- 

มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะที่ปรึกษา
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย”ประกอบดวยประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาอื่นอีกไมเกินสี่คน มี
อํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามที่
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เกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารเพื่อใหการประกอบธุรกิจของธนาคารไมขัดตอหลักการของ
ศาสนาอิสลาม 

มาตรา ๓๓ ใหที่ปรึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ใหที่ปรึกษาไดรับประโยชนตอบแทนที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓ภ ที่ปรึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒- (๑) (๒) (๓) หรือ (๕) 
(๔) คณะกรรมการใหออก 
ในกรณีที่ปรึกษาพนจากตําแหนงวาระใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอื่นเปนที่ปรึกษาแทน 

และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของที่ปรึกษาซึ่งตน
แทน 

มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒- (๑) (๒) (๓) และ (๕) มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 
มาใชบังคับกับลักษณะตองหาม และการมีสวนไดเสียของคณะที่ปรึกษาโดยอนุโลม 

หมวด ๖ 
การกํากับ การดําเนินงานและการควบคุม 

------------------ 
 
มาตรา ๓๖ ใหธนาคารดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน หรือภาระผูกพัน

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๗ ใหธนาคารดํารงเงินสดสํารองและดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับ

เงินฝากและเงินใหยืมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๘ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหคณะกรรมการจัดสรรเปนเงินสํารองไวใน

กิจการของธนาคารไมต่ํากวารอยละสิบของกําไรสุทธิ 
เมื่อเงินสํารองตามวรรคหนึ่งมีจํานวนเทากับจํานวนเงินมูลคาหุ นที่ชําระแลวหรือมากกวา

นั้นคณะกรรมการจะงดการจัดสรรหรือลดจํานวนเงินที่จะตองจัดสรรเปนเงินสํารองก็ได 
มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารเพื่อการนี้

จะสั่งใหธนาคารชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําอันจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแล 
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หมวด ๗ 
การสอบบัญชีและรายงาน 

------------------ 
มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการสอบบัญชีของธนาคารอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ในการประชุมผูถือหุนครั้งแรก ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 

แตงตั้งผูสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของธนาคารประจําปบัญชีแรก 
มาตรา ๔๑ ภายในหนึ่งรอยหาสอบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของแตละป ใหคณะกรรมการ

เสนองบดุลบัญชีกําไรขาดทุน ซ่ึงผูสอบบัญชีรับรองแลวตอที่ประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณา 
และใหคณะกรรมการเสนอรายงานกิจการประจําปของธนาคารตอที่ประชุมสามัญประจําปพรอม
กันดวย 

ใหรอบระยะเวลาบัญชีของธนาคารมีกําหนดหนึ่งปตามปปฏิทิน 
มาตรา ๔๒ ใหธนาคารรายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ซ่ึงผูสอบบัญชี

ไดรับรองแลวตอรับมนตรี เพื่อทราบภายในหนึ่งรอยแปดสอบวันนับแตวันส้ินปบัญชีแตละปและ
ใหเปดเผยตอสาธารณชนดวย 
 

หมวด ๘ 
การตรวจสอบ 
----------------- 

 มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบกิจการา
สินทรัพย ลูกหนี้ และผูที่เกี่ยวของของธนาคารเปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะก็ได 

ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งตอรัฐมนตรี ตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) ส่ังการใหกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคาร ผูสอบบัญชีของธนาคารและผู

รวบรวมหรือประมวลของธนาคารดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณอ่ืนใด มาใหถอยคํา
เกี่ยวกับการสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร สงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสารดวงตราหรือ
หลักฐานอื่น 

(๒) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของธนาคาร หรือสถานที่ซ่ึงรวบรวมหรือประมวล
ขอมูลของธนาคารดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องอื่นใด เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ของธนาคาร 
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(๓) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน  เอกสาร  หรือส่ิงของที่ เกี่ยวของกับการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคําสั่งยึดหรืออายัด
ดังกลาวจะตองระบุเหตุผลความจําเปนและสิทธิของผูถูกยึดหรืออายัดนั้น 

(๔) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของ
ธนาคารรวมทั้งส่ังใหลูกหนี้ผูที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือแสดงสมุดและบัญชี เอกสาร ดวงตรา
หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพยและหนี้สินก็ไดเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาธนาคาร
กระทําตามมาตรา ๑๓ (๓) และเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาลูกหนี้หรือผูที่เกี่ยวของดังกลาวมี
สวนรวมในการทํากระความผิดดวย 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่
เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 
------------------ 

มาตรา ๔๖ ผูใดลวงรูกิจการของธนาคารเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติ อันเปนกิจการที่ปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยแก
บุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การเปดเผยตามหนาที่ หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคด 
(๒) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการแกไขฐานะการดําเนินงานของธนาคาร 
(๔) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือหนวยงานในประเทศ

และตางประเทศที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับสถาบันการเงิน 
(๕) การเปดเผยเมื่อไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลที่จะเปดเผยนั้นเปน

ลายลักษณอักษร 
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มาตรา ๔๗ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูที่มีอํานาจกระทําการแทนธนาคาร ผูใดฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ธนาคารกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา 
๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท หรือปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่
ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ในกรณีที่ธนาคารกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ถาพิสูจนไดวากระทําความผิดดังกลาวเกิด
จากการสั่งการ การกระทําการ หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของ
คณะกรรมการผูจัดการพนักงานหรือผูที่มีอํานาจกระทําการแทนธนาคาร ผูนั้นตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙ ผูใดใหถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

มาตรา ๕๐ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนธนาคารโดยทุจริต
หลอกลวงดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกประชาชน หรือดวยปกปดความจริงซ่ึงควรบอก
ใหแกประชาชนทราบ และโดยการหลอกลวงดังกลาวนั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากประชาชนผูถูก
หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหประชาชนผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทํา ถอน หรือ
ทําลายเอกสารสิทธิ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลาน
บาท 

มาตรา ๕๑ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนธนาคารซึ่งไดรับ
มอบหมายใหจัดการทรัพยสินของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือซ่ึงธนาคารหรือบุคคลอื่นเปนเจาของ
รวมอยูดวย กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินของธนาคารหรือบุคคลนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
สิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

มาตรา  ๕๒  กรรมการ  ผูจัดการ  พนักงาน  หรือผูมี อํานาจกระทําการแทนธนาคาร
ครอบครองทรัพยซ่ึงเปนของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือซ่ึงธนาคารหรือบุคคลอื่นเปนเจาของ
รวมอยูดวยเบียดบังเอาทรัพยนั้นเปนของตนหรือบุคคลที่สามโดยสุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลาน 

มาตรา ๕๓ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนธนาคารเอาไปเสีย 
ทําใหเสียหมายทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงทรัพยสินที่ธนาคารมีหนาที่ดูแล

DPU



 

 

122 

หรือที่อยูในความครอบครองของธนาคาร ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน หรือ
ประชาชนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 

มาตรา ๕๔ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูที่อํานาจกระทําการแทนธนาคารกระทําการ
หรือไมกระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผุอ่ืน อัน
เปนการเสียหายแกธนาคารหรือประชาชน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแต
หาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

มาตรา ๕๕ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือผูที่มีอํานาจกระทําการแทนธนาคาร กระทํา
หรือยินยอมใหกระทําการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปล่ียนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกัน
ของธนาคารหรือที่เกี่ยวกับธนาคาร 

(๒) ลงขอความเท็จหรือไมลงขอความสําคัญในบัญชีหรือเอกสารของธนาคาร หรือ 
(๓) ทําบัญชีไมครบถวน ไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน หรือไมตรงตอความเปนจริง เพื่อลวง

ใหธนาคารหรือผูถือหุนขาดประโยชนอันควรได หรือลวงบุคคลใด ๆ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 
 
 
รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
           นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินในระบบสถาบันการเงินโดยทั่วผูกพันอยูกับระบบดอกเบี้ย อันขัดหรือแยงกับหลักการ
ของศาสนาอิสลามซึ่งหามมิใหดําเนินธุรกิจทางการเงินที่ผูกพันกับดอกเบี้ย จึงสมควรจัดตั้งธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอื่นใหสอดคลองกับ
หลักการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงจะสงเสริมและสนับสนุนการระดมเงินออมและการลงทุนนั้นใน
ประเทศและตางประเทศ อันจะเปนการอํานวยประโยชนตอการเจริบเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก ง 
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505
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พระราชบัญญัติ 
การธนาคารพาณิชย 

พ.ศ.2505 
----------------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2505 

เปนปที่ 17 ในรัชการปจจุบนั 
 

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 
 

                    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
 

                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505” 
 

                    มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 

                    มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พุทธศักราช 2488 
 

                    มาตรา 3 ทวิ2  พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในเคหสถาน 
สิทธิในทรัพยสินของบุคคล และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ซ่ึงตราขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 35 วรรคสอง มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
 

                    มาตรา 43  ในพระราชบัญญัตินี้ 
________________ 
 1 รก.2505/39/1พ/30 เมษายน 2505. 
 2 มาตรา 3 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
        3 มาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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                    “การธนาคารพาณิชย” หมายความวา การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจาย
คืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลาย
ทาง เชน (ก) ใหสินเชื่อ (ข) ซ้ือขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด (ค) ซ้ือขายเงินปริวรรต
ตางประเทศ 
                    “ธนาคารพาณิชย” หมายความวา ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคาร
พาณิชย และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ
ธนาคารพาณิชยดวย 
                    “บริษัทมหาชนจํากัด” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด 
                    “บริษัทจํากัด” หมายความรวมถึงบริษัทมหาชนจํากัดดวย 
                    “เงินกองทุน”4 หมายความวา 
                    (1) ทุนชําระแลวซ่ึงรวมทั้งสวนลํ้ามูลคาหุนที่ธนาคารพาณิชยไดรับและเงินที่ธนาคาร
พาณิชยไดรับจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของธนาคารพาณิชยนั้น 
                    (2) ทุนสํารอง 
                    (3) เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญผูถือ
หุนหรือตามขอยังคับของธนาคารพาณิชย แตไมรวมถึงเงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพย
และเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ 
                    (4) กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 
                    (5) เงินสํารองจากการตีราคาสินทรัพย เงินสํารองอื่น และ 
                    (6) เงินที่ธนาคารพาณิชยไดรับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกิน
หาปที่มีสิทธิดอยกวาเจาหนี้สามัญ 
                    เงินกองทุนตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออก
กอน และใหหักคาแหงกูดวิลลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด 
                    ชนิด ประเภทและการคํานวณเงินกองทุนตาม (5) หรือ (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
                   เงินกองทุนตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ใหหักเงินตามตราสารใน (6) ของบริษัท
เงินทุนและธนาคารพาณิชยอ่ืนที่ธนาคารพาณิชยนั้นถือไวและสินทรัพยอ่ืนใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
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                    “ใหสินเชื่อ” หมายความวา ใหกูยืมเงิน ซ้ือ ซ้ือลด รับชวงซื้อลดตั๋วเงิน เปนเจาหนี้ 
เนื่องจากไดจายหรือส่ังใหจายเงินเพื่อประโยชนของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้เนื่องจากไดจายเงินตาม
ภาระผูกพันตาเล็ตเตอรออฟเครดิต 
                    “บัตรเงินฝาก” หมายความวา ตราสารซึ่งเปลี่ยนมือไดที่ธนาคารพาณิชยออกใหแก ผู
ฝากเงินเพื่อเปนหลักฐานการรับฝากเงิน และเพื่อแสดงสิทธิของผูทรงตราสารที่จะไดรับเงินฝากคืน
เมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว โดยจะมีการกําหนดดอกเบี้ยไวดวยหรือไมก็ได 
                    “สถาบันการเงิน” หมายความวา 
                    (1) บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
                    (2) นิติบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
                    มาตรา 57 ภายใตบังคับมาตรา 5 จัตวา และมาตรา 5 เบญจ ธนาคารพาณิชย นอกจาก
สาขาของธนาคารตางประเทศจะตั้งขึ้นไดก็แตในรูปบริษัทมหาชนจํากัด และโดยไดรับใบอนุญาต
จากรัฐมนตรี 
                    คําขออนุญาตตองมีรายการตามที่รัฐมนตรีกําหนด และจะดําเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัท
มหาชนจํากัดไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
                    เมื่อไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลว ใหบริษัทมหาชนจํากัดนั้นแจงการจด
ทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต 
                    ในการใหความเห็นชอบตามวรรคสองและการอนุญาตตามวรรคสาม รัฐมนตรีจะ
กําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได 
                    
___________________________ 
         4มาตรา 4 นิยามคําวา “เงินกองทุน” แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
          5มาตรา 4 นิยามคําวา “บัตรเงินฝาก” แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535. 
 6 มาตรา 4 นิยามคําวา “สถาบันการเงิน” เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
 7 มาตรา 5 แกไขพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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มาตรา 5 ทวิ8  บุคคลใดจะถือหุนธนาคารพาณิชยใดเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของธนาคารพาณิชยนั้น มิไดเวนแตเปนกรณีที่ผูถือหุนเปนสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ    ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะหรือการดําเนินการของธนาคารพาณิชยนั้น  รัฐมนตรีดวย
คําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจผอนผันใหมีการถือหุนเปนอยางอื่นได ในการผอน
ผันนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                    หุนธนาคารพาณิชยที่บุคคลหรือหางหุนสวนดังตอไปนี้ถืออยู ใหนับรวมเปนหุนของ
บุคคลตามวรรคหนึ่งดวย 
                    (1) คูสมรสของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
                    (2) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
                    (3) หางหุนสวนสามัญที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวน 
                    (4) หางหุนสวนจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวน
จําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดรวมกันเกินรอยละสามสบิของ
ทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น 
                    (5) บริษัทจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหางหุนสวน
ตาม (3) หรือ (4) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทจํากัดนั้น 
                    (6) บริษัทจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหางหุนสวน
ตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทจํากัดตาม (5) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 
                    มาตรา 5 ตรี9 หามมิใหธนาคารพาณิชยใดจําหนายหุนของธนาคารพาณิชยนั้นแกบุคคล
ใดซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นถือหุนเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 5 ทวิ 
                    ทุกครั้งที่มีการชี้ชวนใหเขาชื่อซ้ือหุน ใหธนาคารพาณิชยระบุจํานวนหุนที่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจะถือหุนไดทั้งส้ินโดยชอบดวยมาตรา 5 ทวิ ไวใหทราบในคําชี้ชวน 
________________ 
 8 มาตรา 5 ทวิ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
พ.ศ. 2528 . 
   9มาตรา 5 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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                    มาตรา 5 จัตวา10 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของธนาคารพาณิชยตองเปนหุนชนิดระบุ
ช่ือผูถือ มีมูลคาของหุนไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาทและขอบังคับของธนาคารพาณิชยตองไมมี
ขอจํากัดในการโอนหุน เวนแตเพื่อเปนการปฏิบัติตามมาตรา 5 ทวิ หรือมาตรา 5 เบญจ หรือตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

มาตรา 5 เบญจ11 ธนาคารพาณิชยตองมีจํานวนหุนที่บุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยู ไมต่ํา
กวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และตองมีกรรมการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย
ไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนตองแกไขฐานะหรือการ
ดําเนินการของธนาคารพาณิชยใด รัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ผอนผันใหมีจํานวนหุนหรือกรรมการเปนอยางอื่นได ในการผอนผันนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว
ดวยก็ได 
                    มาตรา 5 ฉ12 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดไดหุนของธนาคารพาณิชยใดมาและการไดมานั้น
เปนเหตุใหถือหุนเกินจํานวนที่จะถือไดตามมาตรา 5 ทวิ บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุนในสวนที่เกิน
จํานวนดังกลาวขึ้นใชยันตอธนาคารพาณิชยนั้นมิได และธนาคารพาณิชยนั้นจะจายเงินปนผลหรือ
เงินตอบแทนอื่นใดใหแกบุคคลนั้น หรือใหบุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถือหุน
ตามจํานวนหุนสวนที่เกินมิได 
                    มาตรา 5 สัตต13 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 5 ทวิ มาตรา 5 เบญจและมาตรา 
5 ฉ ใหธนาคารพาณิชยตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนทุกคราวกอนจายเงินปนผลหรือเงินตอบแทนอื่น
ใด และกอนการประชุมผูถือหุน แลวแจงผลการตรวจสอบตอธนาคารแหงประเทศไทยตามรายการ
และภายในเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และในกรณีที่พบวาผูถือหุนรายใดถือหุนเกิน
จํานวนที่กําหนดในมาตรา 5 ทวิ ใหธนาคารพาณิชยแจงใหผูนั้นทราบเพื่อดําเนินการจําหนาย
หุนสวนที่เกินนั้นเสีย 
                    มาตรา 5 อัฏฐ14 บทบัญญัติแหงมาตรา 5 ทวิ มาตรา 5 ตรี มาตรา 5 จัตวา มาตรา 5 เบญจ 
มาตรา 5 ฉ และมาตรา 5 สัตต มิใหนํามาใชบังคับแกธนาคารพาณิชยที่เปนสาขาของธนาคาร
ตางประเทศ 
_________________ 

10มาตรา 5 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
            11มาตรา 5 เบญจ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540. 
 12มาตรา 5 ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
              13มาตรา 5 สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
           14มาตรา 5 อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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                    มาตรา 615 การประกอบการธนาคารพาณิชยโดยตั้งเปนสาขาของธนาคารที่ตั้งอยูใน
ตางประเทศจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ในการอนุญาตรัฐมนตรีจะกําหนด
เงื่อนไขใหตองปฏิบัติดวยก็ได 
                    สาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยตอง
ดํารงสินทรัพยไวในประเทศไทยตามจํานวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน   
ราชกิจจานุเบกษา 
                    สินทรัพยที่ตองดํารงตามวรรคสองตองจัดหาดวย (1) เงินที่นําเขามาจากสํานักงานใหญ
และหรือสาขาอื่นนอกประเทศไทยของธนาคารตางประเทศนั้น (2) เงินสํารองตาง ๆ แตไมรวมถึง
เงินสํารองสําหรับการลดคาของสินทรัพยและเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้หรือ (3) เงินกําไรสุทธิแต
ละงวดการบัญชีของสาขาอันไดโอนเปนสวนของสํานักงานใหญแลวและไมตองสงออก ทั้งนี้เมื่อ
หักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว 
                    ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาสินทรัพยตามวรรคสองเปนเงินกองทุน 
                    มาตรา 7 ธนาคารพาณิชยนอกจากสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบการธนาคารพาณิชยอาจเปดสาขาได แตตองไดรับอนุญาตจากรรัฐมนตรี คําขออนุญาตตอง
มีรายการตามที่รัฐมนตรีกําหนด ในการนี้มรัฐมนตรีจะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขก็ได 
                    มาตรา 7 ทวิ16 ผูใดจะกระทําการแทนธนาคารตางประเทศโดยมีสํานักงานติดตอกับ
บุคคลทั่วไปในราชอาณาจักร หรือธนาคารพาณิชยใดนอกจากสาขาของธนาคารตางประเทศจะ       
ตั้งสํานักงานเพื่อกระทําการแทนธนาคารพาณิชยไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรตองไดรับอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทย ในการอนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเงื่อนไขใหตอง
ปฏิบัติดวยก็ได 
                    มาตรา 7 ตรี17 เมื่อธนาคารพาณิชยไดรับอนุญาตใหตั้งสํานักงานใหญหรือสํานักงาน
สาขา ณ ที่ใดแลว จะยายสํานักงานนั้นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย 
ในการอนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติดวยก็ได 
                    มาตรา 8 หามมิใหบุคคลใดนอกจากธนาคารพาณิชยประกอบการธนาคารพาณิชย 
                     มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดนอกจากธนาคารพาณิชยใชช่ือหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา 
“ธนาคาร” หรือคําอ่ืนใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน 
   ________________ 
             15มาตรา 6 แกไขพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522.                   
 16มาตรา 7 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 17มาตรา 7 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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 มาตรา 9 ทวิ18 นอกจากการธนาคารพาณิชยแลว ธนาคารพาณิชยอาจกระทําธุรกิจที่
เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชยหรือธุรกิจอันเปนประเพณีที่ธนาคารพาณิชยพึงกระทํา
เชน การเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน การรับอาวัลตั๋วเงิน การรับรองตั๋วเงิน การออกเล็ตเตอรออฟเครดิต
หรือ การค้ําประกันหรือธุรกิจทํานองเดียวกันดวยก็ได เมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย แตจะประกอบการคาหรือธุรกิจอื่นใดมิได 
                    มาตรา 9 ตรี19 ธนาคารพาณิชยจะรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนด
ไว โดยวิธีออกบัตรเงินฝากก็ได 
                    บัตรเงินฝากตองมีรายการดังตอไปนี้ 
                    (1) คําบอกชื่อวาเปนบัตรเงินฝาก 
                    (2) ช่ือธนาคารพาณิชยผูออกบัตรเงินฝาก 
                    (3) วันที่ออกบัตรเงินฝาก 
                    (4) จังหวัดที่ออกบัตรเงินฝาก 
                    (5) ขอตกลงอันปราศจากเงื่อนไขวาจะจายเงินเปนจํานวนหนึ่งที่แนนอนพรอมดวย
ดอกเบี้ย (ถามี) 
                    (6) วันถึงกําหนดจายเงิน 
                    (7) สถานที่จายเงิน 
                    (8) ช่ือของผูฝากเงิน หรือคําจดแจงวาใหจายเงินแกผูถือ 
                    (9) ลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนธนาคารพาณิชยผูออกบัตรเงินฝาก 
                    มาตรา 9 จัตวา20 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 899 ถึง
มาตรา 907 มาตรา 911 มาตรา 913 (1) และ (2) มาตรา 914 ถึงมาตรา 916 มาตรา 917 วรรคหนึ่งและ
วรรคสาม มาตรา 918 ถึงมาตรา 922 มาตรา 925 มาตรา 926 มาตรา 938 ถึงมาตรา 942 มาตรา 945 
มาตรา 946 มาตรา 948 มาตรา 949 มาตรา 959 มาตรา 967 มาตรา 971 มาตรา 973 มาตรา 986 
มาตรา 994 ถึงมาตรา 1000 มาตรา 1006 ถึงมาตรา 1008 มาตรา 1010 และมาตรา 1011 มาใชบังคับ
แกบัตรเงินฝากโดยอนุโลม 
                    มาตรา 1021 ใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สินหรือ 
________________ 
 18มาตรา 9 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                19มาตรา 9 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
                20มาตรา 9 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
                21มาตรา 10 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
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ภาระผูกพันตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี 
                    การกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  ถามีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงอัตราใหสูงขึ้น จะใหใชบังคับกอนสิบหาวันนับแตวันประกาศมิได 
                    มาตรา 1122 ธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินสดสํารองเปนอัตราสวนกับเงินฝากและหรือ
เงินกูยืมตามที่ระบุไวในมาตรา 11 ทวิ ไมต่ํากวาอัตราสวนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
                    อัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง จะตองไมต่ํากวารอยละหา และไมเกินรอยละหาสิบ
ของเงินฝาก และหรือเงินกูยืมแลวแตกรณี และจะกําหนดใหเปนอัตราสวนกับเงินฝากและหรือเงิน
กูยืม ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกันหรือแยกกันก็ได 
                    เพื่อประโยชนในการดํารงเงินสดสํารองตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
กําหนดใหถือเอาหลักทรัพยรัฐบาลไทยเปนสวนหนึ่งของเงินสดสํารองที่พึงดํารงนั้นก็ได 
                    มาตรา 11 ทวิ23 เงินฝากและหรือเงินกูยืมซึ่งธนาคารพาณิชยจะตองดํารงเงินสดสํารอง
ใหไดอัตราสวน ไดแกเงินฝาก และหรือเงินกูยืม ดังตอไปนี้ 
                    (1) ยอดรวมเงินฝากทั้งหมด 
                    (2) เงินฝากประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 
                    (3) เงินฝากประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว 
                    (4) ยอดรวมเงินกูยืมทั้งหมด 
                    (5) เงินกูยืมแตละประเภท 
                    การคํานวณยอดเงินฝากหรือเงินกูยืมตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีจะกําหนดใหคํานวณรวมกับยอดเงินใหเบิกเกินบัญชีที่ยังไมไดจายไป โดยถือ
วาเปนสวนหนึ่งของเงินฝากหรือเงินกูยืมอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

มาตรา 11 ตรี24 ธนาคารพาณิชยตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามที่ระบุไวในมาตรา 
11 จัตวา เปนอัตราสวนกับยอดเงินฝาก และหรือยอดเงินกูยืมทั้งหมดหรือแตละประเภท ซ่ึงตองไม
ต่ํากวาอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
________________ 
 22มาตรา 11 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 23มาตรา 11 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 24มาตรา 11 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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 อัตราที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง จะตองไมต่ํากวารอยละหาและไมเกินรอยละหาสิบของ
ยอดเงินฝากและหรือยอดเงินกูยืมทั้งหมดหรือแตละประเภท แลวแตกรณี 
                    การกําหนดใหดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามวรรคหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
กําหนดใหดํารงสินทรัพยสภาพคลองแตเพียงบางประเภทหรือทุกประเภทก็ได และจะกําหนด
อัตราสวนของแตละประเภทในอัตราใดก็ได 
                    มาตรา 11 จัตวา25 สินทรัพยสภาพคลอง ไดแก 
                    (1) เงินสด 
                    (2) เงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
                    (3) เงินฝากสุทธิที่ธนาคารพาณิชยอ่ืน 
                    (4) หลักทรัพยรัฐบาลไทยที่ปราศจากภาระผูกพัน 
                    (5) หุนกูหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยและปราศจาก
ภาระผูกพัน 
                    (6) สินทรัพยอ่ืนที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
                    มาตรา 11 เบญจ26 การดํารงเงินสดสํารองตามมาตรา 11 ใหไดอัตราสวนกับเงินฝากและ
หรือเงินกูยืม และการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามมาตรา 11 ตรี ใหไดอัตราสวนกับยอดเงินฝาก
และหรือยอดเงินกูยืม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
                    การกําหนดตามมาตรา 11 มาตรา 11 ทวิ วรรคสอง และมาตรา 11 ตรี วรรคหนึ่ง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และถามีผลเปนการเพิ่มอัตราสวนเงินสดสํารองและอัตราสวน
สินทรัพยสภาพคลอง จะใหใชบังคับกอนสิบหาวันนับแตวันประกาศมิได 
                     การกําหนดอัตราตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดเปนอัตราสวนกับเงินฝากและหรือเงินกูยืม
มาตรามาตรา 11 ทวิ ทั้งหมดหรือแตละประเภทเฉพาะสวนที่เพิ่มขึ้นจากยอดเงินดังกลาวเมื่อส้ินวัน
ใดวันหนึ่ง และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 1228 หามมิใหธนาคารพาณิชยกระทําการดังตอไปนี้ 
                    (1) ลดทุนโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
________________ 

      25มาตรา 11 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 26มาตรา 11 เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 27มาตรา 11 ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 .  
                        28มาตรา 12 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 
2528. 
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                    (2) ใหสินเชื่อแกกรรมการ หรือประกันหนี้ใด ๆ ของกรรมการหรือรับรอง รับอาวัล 
หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินที่กรรมการเปนผูส่ังจายหรือผูออกตั๋วหรือผูสลักหลัง 
                    (3) รับหุนของธนาคารพาณิชยนั้นเปนประกัน หรือรับหุนของธนาคารพาณิชยจาก
ธนาคารพาณิชยอ่ืนเปนประกัน 
                    (4) ซ้ือหรือมีไวเปนประจําซ่ึงอสังหาริมทรัพย เวนแต 
                         (ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับพนักงานและลูกจางของ
ธนาคารพาณิชยนั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย ในการใหความเห็นชอบ
นั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                         (ข) เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือจากการประกันการใหสินเชื่อหรือจากการ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแกธนาคารพาณิชยนั้นจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพย 
                    (5)29 ซ้ือหรือมีหุนในบริษัทจํากัดใดเกินรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น หรือซ้ือหรือมีหุนมีมูลคาหุนรวมกันทั้งส้ินเกินอัตราสวนกับเงินกองทุน
ทั้งหมดหรือเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใดหรือหลายชนิดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้เวนแตจะไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ในการ
อนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                    (6) ซ้ือหรือมีหุนธนาคารพาณิชยอ่ืน เวนแตเปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือการ
ประกันการใหสินเชื่อแตตองจําหนายภายในเวลาหกเดือนนับแตวันที่ไดมา หรือเปนการไดมาโดย
ไดรับผอนผันจากรัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย ในการผอนผันนั้นจะ
กําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                     (7) จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของธนาคารพาณิชย
นั้น เปนคานายหนาหรือคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องจากการกระทําหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ 
ของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ นอกจากบําเหน็จ เงินเดือน เงินรางวัล และเงินเพิ่มอยางอื่นบรรดาที่พึง
จายตามปกติ 
                   (8) ขายหรือใหอสังหาริมทรัพยใด ๆ หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกันสูงกวาที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดแกกรรมการหรือซ้ือทรัพยสินจากกรรมการ ทั้งนี้  รวมถึงบุคคล
หรือหางหุนสวนที่เกี่ยวของกับกรรมการ   ตามมาตรา 12 ทวิ  ดวย  เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย 
________________ 
         29มาตรา 12 (5) แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
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                    (9) กระทําการใด ๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศหรือแก
ประโยชนของประชาชน หรือเปนการเอาเปรียบลูกคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของอยางไมเปนธรรม หรือ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาหรือตอการแขงขันในระบบสถาบันการเงิน หรือเปนการผูกขาดหรือ
จํากัดตัดตอนทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    มาตรา 12 ทวิ30  การใหสินเชื่อแกหรือการประกันหนี้ใด ๆ ของบุคคลหรือหางหุนสวน
ดังตอไปนี้ หรือการรับรอง รับอาวัล หรือสอดเขาแกหนาในตั๋วเงินที่บุคคลหรือหางหุนสวน
ดังตอไปนี้เปนผูส่ังจายหรือผูออกตั๋วหรือผูสลักหลัง ใหถือวาเปนการใหสินเชื่อ หรือการประกัน 
หรือการรับรอง รับอาวัล หรือสดเขาแกหนาแกกรรมการตามมาตรา 12 (2) ดวย 
                    (1) คูสมรสของกรรมการ 
                    (2) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
                    (3) หางหุนสวนสามัญที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวน 
                    (4) หางหุนสวนสามัญที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวนจําพวก ไม
จํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดรวมกันเกินรอยละสามสิบของทุน
ทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น 
                    (5) บริษัทจํากัดที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหางหุนสวนตาม (3) หรือ 
(4) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 
                    (6) บริษัทจํากัดที่กรรมการหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหางหุนสวนตาม (3) หรือ 
(4) หรือบริษัทจํากัดตาม (5) ถือหุนรวมกันเกิดรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 
                    มาตรา 12 ตรี31 ธนาคารพาณิชยตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคาร
พาณิชยตามมาตรา 12 (4) (ข)  ภายในหาปนับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของธนาคาร 

พาณิชย เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะขยายระยะเวลาใหหรือใหความเห็นชอบเพื่อใชเปน
สถานที่ตามมาตรา 12 (4) (ก) 
                    มาตรา 12 จัตวา32 หามมิใหธนาคารพาณิชยตั้งหรือยอมใหบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติหรือ
ลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือที่ปรึกษา 
________________ 
 30มาตรา 12 ทวิ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
พ.ศ. 2528. 
      31มาตรา 12 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 32มาตรา 12 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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ของธนาคารพาณิชย 
                    (1) เปนบุคคลลมละลาย 
                    (2) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
กระทําโดยทุจริต 
                    (3) เคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่ 
                    (4) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการของธนาคารพาณิชยที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต เวนแตจะไดรับยกเวนจากธนาคารแหงประเทศไทย 
                    (5) ถูกถอดถอนจากธนาคารพาณิชยตามคําแนะนําของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 
                    (6) เปนขาราชการการเมือง 
                    (7) เปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมธนาคารพาณิชย หรือพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตเปนกรณีของธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ หรือเปนกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อชวยเหลือการดําเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย 
                    (8)33 เปนผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด ซ่ึงตน
หรือบุคคลตามมาตรา 12 ทวิ ถือหุนอยู เวนแตเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของธนาคารพาณิชย ซ่ึง
ไมมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารพาณิชยดวยตนเองหรือรวมกับผูอ่ืน 
                    มาตรา 1334 หามมิใหธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อหรือลงทุนในกิจการของผูอ่ืน หรือกอ
ภาระผูกพันเพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เมื่อส้ินวันหนึง่ ๆ เกนิ
อัตราสวนกับเงินกองทุนทั้งหมดหรือเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด หรือหลายชนิดตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี   ทั้งนี้  เวน 

อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด ในการอนุญาตธนาคารแหง
ประเทศไทยจะกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติดวยก็ได 
                    การกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและถามีผลเปนการ
เปลี่ยนแปลงอัตราใหต่ําลง จะใหใชบังคับกอนสิบหาวันนับแตวันประกาศมิได 
                    ใหนําความในมาตรา 12 ทวิ มาใชบังคับแกการกระทําตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 
________________ 
            33มาตรา 12 จัตวา (8) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2505. พ.ศ. 2528. 
 34มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
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                    มาตรา 13 ทวิ35 บทบัญญัติแหงมาตรา 13 ไมใหใชบังคับแกกรณีที่ธนาคารพาณิชย 
                    (1) ใหกูยืมเงินโดยการซื้อหลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพยอ่ืนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด 
                    (2) ใหกูยืมเงินโดยมีประกันดวยหลักทรัพยรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อ่ืนตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่ไมเกินมูลคาแหงหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินที่ธนาคารพาณิชยนั้นไดตีราคารับไวเปนประกัน 
                    (3) ใหสินเชื่อตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด หรือ 
                    (4) รับอาวัลตั๋วเงิน รับรองตั๋วเงิน ออกเล็ตเตอรออฟเครดิตที่ธนาคารพาณิชยมีความ
ผูกพันในการชําระเงิน หรือค้ําประกันการกูยืมเงินหรือคํ้าประกันการขาย ขายลดหรือขายชวงลดตั๋ว
เงิน ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
                    การกําหนดตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    มาตรา 13 ตรี36 เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศหรือเพื่อแกไขภาวะเศรษฐกิจ 
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดการดังตอไปนี้ไดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอ 
                    (1) ใหธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อในกิจการประเภทใด ๆ ไมนอยกวาอัตราที่กําหนด 
                    (2) หามมิใหธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อในกิจกรรมใด ๆ เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเกินอัตราที่
กําหนด 
                    การกําหนดตาม (1) ทุกครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอัตราที่กําหนด
ตาม (1) รวมกันทั้งสิ้นทุกประเภทของกิจการตองไมเกินรอยละยี่สิบของยอดเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยในวันสิ้นปกอนหนานั้น 
                    การกําหนดตาม (2) ใหกําหนดเปนรอยละของยอดเงินใหสินเชื่อในแตละกิจการของ
ธนาคารพาณิชยนั้นในขณะใดขณะหนึ่งก็ได 
                    การกําหนดตามมาตรานี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และระยะเวลาเพื่อปฏิบัติการไวดวยก็ได 
                    มาตรา 13 จัตวา37 ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การกูยืม
เงิน หรือการซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใดได 
________________ 
 35มาตรา 13 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 36มาตรา 13 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
 37มาตรา 13 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535. 
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                3 7มาตรา  13 จัตวา  เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญั ติการธนาคารพาณิชย  (ฉบับที่  3)  พ .ศ .2535.                    
การกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดตามประเภทของเงินฝากหรือเงินกูยืม ประเภทของบุคคล 
ประเภทของเอกสารการรับฝากเงินหรือการกูยืมเงิน หรือประเภทของตราสารก็ได 
                    มาตรา 1438 ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
                    (1) ดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยอาจจายได 
                    (2) ดอกเบี้ยหรือสวนลดที่ธนาคารพาณิชยอาจเรียกได 
                    (3) คาบริการที่ธนาคารพาณิชยอาจเรียกได 
                    (4) เงินมัดจําที่ธนาคารพาณิชยตองเรียก 
                    (5) หลักประกันเปนทรัพยสินที่ธนาคารพาณิชยตองเรียก 
                    บรรดาเงิน ทรัพยสิน หรือส่ิงอื่นใดที่อาจกําหนดเปนเงินได ที่ผูฝากเงินหรือบุคคลอื่น
ไดรับจากธนาคารพาณิชยหรือพนักงานหรือลูกจางของธนาคารพาณิชยนั้น เนื่องจากการฝากเงิน
หรือที่ธนาคารพาณิชยหรือพนักงานหรือลูกจางของธนาคารพาณิชยนั้นไดรับเนื่องจากการประกอบ
ธุรกิจนั้นขอธนาคารพาณิชย ใหถือวาเปนดอกเบี้ยหรือสวนลด หรือคาบริการตามความใน (1) หรือ 
(2) หรือ (3) แลวแตกรณี เวนแตคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใหสินเชื่อที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนดตาม (3) ไมใหถือวาเปนดอกเบี้ยหรือสวนลดที่ธนาคารพาณิชยอาจเรียกไดตาม (2) 
                    การกําหนดตามมาตรานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
                    มาตรา 1539 ใหธนาคารพาณิชยจดแจงบัญชีแสดงหนี้สินและสินทรัพยใหครบถวน
ถูกตองตามความเปนจริง และประกาศรายการยอตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดโดย
แสดงหนี้สินและสินทรัพยที่มีอยูในวันทํางานวันสุดทายของเดือน หรือในวันอื่นที่ไดรับความ
เห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย 
                    ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเสนอตอธนาคารแหงประเทศไทยหนึ่งฉบับและใหปดไวใน
ที่เปดเผย ณ สํานักงานภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนถัดไป และใหลงในหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอยหนึ่งฉบับดวย เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 
                    มาตรา 15 ทวิ40 ใหธนาคารพาณิชยปดบัญชีทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน 
________________ 
 38มาตรา 14 แกไขพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
  39มาตรา 15 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
              40มาตรา 15 ทวิ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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ถาธนาคารพาณิชยใดมีสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดหรือที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียก
คืนไมไดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ใหธนาคารพาณิชย
นั้นตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดดังกลาวออกจากบัญชี หรือกันเงินสํารองสําหรับ
สินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดดังกลาวเมื่อส้ินงวดการบัญชีนั้น เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหปฏิบัติเปนอยางอื่น ในการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไข 
ใด ๆ ไวดวยก็ได 
                    ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถานําสินทรัพยที่ไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมไดในสวนที่ไมไดตัดออกจากบัญชีหรือสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรอืเรียกคนื
ไมไดในสวนที่ไมไดกันเงินสํารองมาหักออกจากเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยนั้นแลว หาก
ปรากฏวาเงินกองทุนที่คงเหลือมีจํานวนต่ํากวาเงินกองทุนที่ตองดํารงตามมาตรา 10 ใหธนาคารแหง
ประเทศไทยมีอํานาจกําหนดมาตราการใด ๆ ใหธนาคารพาณิชยนั้นถือปฏิบัติจนกวาจะไดตัด
สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดนั้นหมดสิ้นไป หรือกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัย
วาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดนั้นครบจํานวนแลว41 
                    มาตรา 1642 ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีใหธนาคารพาณิชยตามมาตรา 5 ประกาศ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญแลว ตามแบบที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนด ประกาศดังกลาวใหปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของธนาคารพาณิชยนั้น ลงพิมพใน 
หนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ และเสนอตอรัฐมนตรีและธนาคารแหงประเทศไทยภายใน
ยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ เวนแตธนาคารแหงประเทศไทยจะได
กําหนดไวเปนอยางอื่น 
                    งบดุลตามวรรคหนึ่งจะตองมีการรับรองของผูสอบบัญชีซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยได
ใหความเห็นชอบในแตละปบัญชี และตองมิใชกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคารพาณิชย
นั้น 
                    ใหธนาคารพาณิชยตามมาตรา 6 ประกาศงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของธนาคารใน
ตางประเทศที่ธนาคารพาณิชยนั้นเปนสาขา    ภายในเวลาสี่เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของธนาคาร
ตางประเทศนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวามีเหตุขัดของอันสมควร ประกาศดังกลาวใหปดไวในที่เปดเผย 
ณ สํานักงานของธนาคารพาณิชยนั้น 

________________ 
 41มาตรา 15 ทวิ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535. 
      42มาตรา 16 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  
พ.ศ. 2528. 
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                    มาตรา 1743 ใหธนาคารพาณิชยเปดทําการตามเวลาและหยุดทําการตามวันที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตใหเปดทําการหรือหยุดทําการในเวลาหรือวันอื่น
จากธนาคารแหงประเทศไทย ในการอนุญาตดังกลาวธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดเงื่อนไขให
ปฏิบัติดวยก็ได 
                    ใหธนาคารพาณิชยประกาศเวลาทําการและวันหยุดทําการดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ 
สํานักงาน 
                    มาตรา 17 ทวิ44 เพื่อแกไขฐานะหรือการดําเนินการของธนาคารพาณิชย หรือเพื่อ
ประโยชนในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินหรือระบบสถาบันการเงิน ใหรัฐมนตรีดวยคําแนะนํา
ของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหธนาคารพาณิชยระดับการดําเนินกิจการทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด และในการนี้จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                     มาตรา 18 ธนาคารพาณิชยใดหยุดทําการจายเงิน ใหธนาคารพาณิชยนั้นแจงให
รัฐมนตรีทราบทันที และหามมิใหทํากิจการใด ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี 
แลวใหรายงานโดยละเยอดแสดงเหตุที่ตองหยุดทําการจายเงินภายในเจ็ดวันนับแตวันที่หยุดทําการ
จายเงิน 
                    มาตรา 1945 หามมิใหผูใดซึ่งเปนกรรมการหรืออํารงตําแหนงอ่ืนในธนาคารพาณิชยใด
เปนกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในธนาคารพาณิชยอ่ืนอีกในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                    (1) เปนตําแหนงที่ปรึกษากฎหมาย หรือตําแหนงที่ไมมีหนาที่ปฏิบัติหรือใหความเห็น
เกี่ยวแกการดําเนินการของธนาคารพาณิชย 
                    (2) ไดรับการผอนผันจากรัฐมนตรีดวยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย โดยใน
การผอนผันตองกําหนดเปนระยะเวลาไมเกินสามป และจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 
                    มาตรา 20 ธนาคารพาณิชยใดฝาฝนเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 5 มาตรา 6 
หรือมาตรา 7 รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือส่ังใหเลิกสาขาตามที่ไดอนุญาตไปแลว 
แลวแตกรณี หรือจะสั่งควบคุมธนาคารพาณิชยนั้นก็ไดแตถาเห็นสมควร รัฐมนตรีจะสั่งใหธนาคาร 
________________ 
                43มาตรา 17 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                44มาตรา 17 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
พ.ศ. 2528. 
                45มาตรา 19 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540. 
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พาณิชยนั้นปฏิบัติการเพื่อแกไขใหเปนไปตามเงื่อนไขเสียกอนภายในเวลาที่รัฐมนตรีกําหนดก็ได 
                    มาตรา 21 ธนาคารพาณิชยใดฝาฝนมาตรา 10 รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งธนาคารพาณิชยนั้นมิ
ใหแจกหรือจําหนายเงินกําไรทั้งหมดหรือแตบางสวน โดยใหนําเงินกําไรนั้นทั้งหมดหรือแต
บางสวนไปเพิ่มทุนสํารอง หรือไปเพิ่มสินทรัพยที่ตองดํารงตามมาตรา 6 แลวแตกรณี และรัฐมนตรี
จะสั่งหามมิใหธนาคารพาณิชยนั้นใหกูยืมหรือลงทุน หรือใหทําไดภายใตเงื่อนไขใด ๆ จนกวา
ธนาคารพาณิชยนั้นจะปฏิบัติถูกตองดวยก็ได 
                    มาตรา 2246 ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวา ธนาคารพาณิชยใด 
                    (1) ดํารงเงินสดสํารองไมไดตามอัตราสวนที่กําหนดเปนเนืองนิจ 
                    (2) ดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมไดตามอัตราสวนที่กําหนดเปนเนืองนิจ 
                    (3) รับฝากเงินหรือกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันโดยไมลงบัญชีใหถูกตองและครบถวน 
หรือสรางรายการใหสินเชื่อไมตรงตอความเปนจริง 
                    (4) ใหสินเชื่อหรือลงทุนเกินอัตราที่กําหนด หรือใหสินเชื่อในลักษณะที่เล็งเห็นไดวาจะ
เรียกคืนไมไดตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
                    (5) ใหสินเชื่อแตหรือลงทุนในกิจการที่ธนาคารพาณิชยหรือกรรมการของธนาคาร
พาณิชยนั้นมีผลประโยชนเกี่ยวของ หรือใหสินเชื่อแกผูถือหุนของธนาคารพาณิชยนั้นในปริมาณ
เกินสมควรหรือมีเงื่อนไขหรือขอกาํหนดพิเศษผิดไปจากปกติ 
                     (6) ไมตัดสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมไดออกจากบัญชี 
                    (7) ไมกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได 
                   (8) กระทําการหรืองดเวนกระทําการใดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดขึ้นเพื่อ
พิทักษรักษาประโยชนของประชาชน 
                    ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหธนาคารพาณิชยนั้นกระทําการหรืองดเวน
กระทําการ หรือแกไขการดังกลาวในวรรคหนึ่ง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาไวดวยก็
ได 
                    มาตรา 23 รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหธนาคารพาณิชยยื่นรายงานลับมีรายการตามที่
รัฐมนตรีกําหนด   ทั้งนี้จะใหยื่นตามระยะเวลาหรือเปนครั้งคราวและจะใหทําคําชี้แจงขอความเพื่อ
อธิบายหรือขยายความแหงรายงานนั้นก็ได  รายงานลับและคําชี้แจงนี้ใหยื่นตอธนาคารแหง 
ประเทศไทย 
________________ 
            46มาตรา 22 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 
2528. 
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                    มาตรา 2447 รัฐมนตรีมีอํานาจตั้งผูตรวจการธนาคารพาณิชยเพื่อตรวจสอบและรายงาน
กิจการและสินทรัพยของธนาคารพาณิชย หรือจะมอบอํานาจใหธนาคารแหงประเทศไทยตั้ง
พนักงานของธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูตรวจการธนาคารพาณิชยก็ได แตไมวาในกรณีใด ๆ 
รัฐมนตรีจะตั้งหรือมอบอํานาจใหธนาคารแหงประเทศไทยตั้งผูตรวจการธนาคารพาณิชยใหทําการ
ตรวจเพื่อทราบกิจการหรือทรัพยสินของเอกชนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยูใน
ธนาคารพาณิชยใด ๆ มิได เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 35 (3) 
                    มาตรา 24 ทวิ48 เมื่อปรากฏหลักฐานตอธนาคารแหงประเทศไทยวาธนาคารพาณิชยใดมี
ฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของ
ประชาชน ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งใหธนาคารพาณิชยนั้นแกไขฐานะหรือการ
ดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ในการนี้จะสั่งใหเพิ่มทุน
หรือลดทุนดวยก็ได 
                    ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใดไมเพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยเปนมติที่ประชุมผูถือหุน
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาตามคําส่ังของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว 
                    ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองใหธนาคารพาณิชยใดเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อให
ธนาคารพาณิชยนั้นสามารถพยุงฐานะและการดําเนินการตอไปไดธนาคารแหงประเทศไทยจะสั่งให
ธนาคารพาณิชยเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ไดโดยใหถือวาคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทย
ดังกลาวเปนมติที่ประชุมผูถือหุน 
                    ในการเพิ่มทุนหรือลดทุนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือการเสนอขายหุนเพิ่มทุน มิ
ใหนํามาตรา 1117 มาตรา 1220 มาตรา 1222 มาตรา 1224 มาตรา 1225 และมาตรา 1226 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา 50 มาตรา 136 วรรคสอง (2) มาตรา 137 มาตรา 139 
และมาตรา 141 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แลวแตกรณี มาใชบังคับ49 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
____________________ 
            47มาตรา 24 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 
2528. 
             48มาตรา 24 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
พ.ศ. 2528. 
             49มาตรา 24 ทวิ วรรคสี่ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2540 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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                    มาตรา 24 ตรี50 เมื่อปรากฏหลักฐานตอธนาคารแหงประเทศไทยวาธนาคารพาณิชยใดมี
ฐานะหรือการดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของ
ประชาชน หรือกรรกมารหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยใดไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทย ตามมาตรา 24 ทวิ ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
ส่ังใหธนาคารพาณิชยนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได 
                    ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยสั่งถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคาร
พาณิชยนั้นแตงตั้งบุคคลอื่นโดยความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยเขาดํารงตําแหนง
ดังกลาวแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันถอดถอน 
                    ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใดไมถอดถอนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือถอดถอนแลวไม
แตงตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนตามวรรคสอง ธนาคารแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไป
ดํารงตําแหนงแทน 
                    ในกรณีที่มีความจําเปนรีบดวนที่จะตองแกไขฐานะหรือการดําเนินการของธนาคาร
พาณิชยใดซึ่งหากปลอยเนิ่นชาอาจเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน ธนาคารแหง
ประเทศไทยดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยนั้นและแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารง
ตําแหนงแทนไดทันทีตามที่เห็นสมควร               

ใหผูซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งตามวรรคสามหรือวรรคสี่อยูในตําแหนงเปน
เวลาไมเกินสามป และมิใหนําความในมาตรา 12 จัตวา (8) มาใชบังคับ และใหบุคคลดังกลาวไดรับ
คาตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของธนาคารพาณิชยนั้น และใน
ระหวางเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถือหุนของธนาคารพาณิชยจะมีมติเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงคําส่ังของธนาคารแหงประเทศไทยไมได 
                    บุคคลซึ่งถูกถอดถอนตามคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยจะเขาไปเกี่ยวของหรือ
ดําเนินการใด ๆ ในธนาคารพาณิชยนั้นไมไดไมวาโดยทางตรงและทางออม และตองอํานวยความ
สะดวกและใหขอเท็จจริงแกบุคคลที่ดํารงตําแหนงหรือตามที่ผูตรวจการธนาคารพาณิชยกําหนด 

 
________________ 
                50มาตรา 24 ตรี แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540. 
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                    ใหถือวาคําสั่งของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหถอดถอนหรือแตงตั้งตามมาตรานี้เปน
มติของที่ประชุมผูถือหุน  
                   มาตรา 2551 เมื่อรัฐมนตรีไดรับรายงานการตรวจสอบของผูตรวจการธนาคารพาณิชย
และเห็นวาฐานะหรือการดําเนินการของธนาคารพาณิชยใดอยูในลักษณะอันจะเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแกประโยชนของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งควบคุมธนาคารพาณิชยหรือ
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตก็ได แตในกรณีที่ธนาคารพาณิชยดําเนินการแกไขการบริหารงานรวมทั้งยาย
หรือถอดถอนกรรมการหรือพนักงานของธนาคารพาณิชยตามคําแนะนําของรัฐมนตรีภายใน
ระยะเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด รัฐมนตรีจะยังไมส่ังควบคุมธนาคารพาณิชยนั้นหรือยังไมส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ได ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพื่อประโยชนในการแกไขฐานะหรือการ
ดําเนินการของธนาคารพาณิชยนั้นใหธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติดวยก็ได 
                    มาตรา 26 เมื่อปรากฏวาธนาคารพาณิชยใดหยุดทําการจายเงิน ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
บุคคลที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเปนพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนพฤติการณ และเมื่อไดรับ
รายงานการสอบสวนจากพนักงานเจาหนาที่แลว รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งควบคุมธนาคารพาณิชยนั้นได 
                    มาตรา 27 ในการสั่งควบคุมธนาคารพาณิชยใด ใหรัฐมนตรีแจงคําสั่งเปนหนังสือให
ธนาคารพาณิชยนั้นทราบ และปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานของธนาคารพาณิชยนั้น กับ
ทั้งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ 
                    มาตรา 28 ในการควบคุมธนาคารพาณิชยใด ใหรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการควบคุม
ธนาคารพาณิชยนั้น ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาสองคน 
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดดําเนินการของธนาคารพาณิชยนั้นไดทุกประการ และให
ประธานกรรมการเปนผูแทนของธนาคารพาณิชยนั้น 
                    ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการคนใด
คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 
                    คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งและกําหนดอํานาจและหนาที่พนักงานควบคุมธนาคาร
พาณิชยคนหนึ่งหรือหลายคนใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งได 
                    การตั้งคณะกรรมการและการแตงตั้งกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                   มาตรา 29 เมื่อรัฐมนตรีไดแจงคําสั่งควบคุมแกธนาคารพาณิชยใด หามมิใหกรรมการ
และพนักงานของธนาคารพาณิชยกระทํากิจการของธนาคารพาณิชยนั้นอีกตอไป เวนแตจะไดรับ 
________________ 
                51มาตรา 25 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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มอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมธนาคารพาณิชย 
                    มาตรา 30 เมื่อรัฐมนตรีไดแจงคําสั่งควบคุมแกธนาคารพาณิชยใด ใหกรรมการ
พนักงานและลูกจางของธนาคารพาณิชยนั้นจัดการอันสมควรเพื่อปกปกรักษาทรัพยและประโยชน
ของธนาคารพาณิชยไว และรีบรายงานกิจการและมอบสินทรัพย พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสร ดวง
ตรา และส่ิงอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและสินทรัพยของธนาคารพาณิชยใหแกคณะกรรมการควบคุม
ธนาคารพาณิชยโดยมิชักชา 
                    มาตรา 31 เมื่อธนาคารพาณิชยใดถูกควบคุม ใหผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารของ
ธนาคารพาณิชยนั้นแจงการครอบครองใหคณะกรรมการควบคุมธนาคารพาณิชยทราบโดยมิชักชา 
                    มาตรา 32 เมื่อคณะกรรมการควบคุมธนาคารพาณิชยเห็นวา ธนาคารพาณิชยที่ถูก
ควบคุมสมควรจะดําเนินกิจการของตนเองได ใหรายงานใหรัฐมนตรีทราบ ถารัฐมนตรีเห็นสมควร
ก็ใหส่ังเลิกการควบคุม และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
หนึ่งฉบับ 
                   มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการควบคุมธนาคารพาณิชยเห็นวา ธนาคารพาณิชยที่ถูก
ควบคุมไมอาจดําเนินการตอไปได ใหรายงานใหรัฐมนตรีทราบ ถารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ใหส่ังเลิก
ธนาคารพาณิชยนั้นและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่ง
ฉบับ 
                    มาตรา 34 เมื่อรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือส่ังเลิกธนาคารพาณิชย ใหมีการ
ชําระบัญชี และใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูชําระบญัชีธนาคารพาณิชยนั้น 
                    การชําระบัญชีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
การชําระบัญชีบริษัทจํากัด เวนแตการใดที่เปนอํานาจและหนาที่ของที่ประชุมใหญใหเปนอํานาจ
และหนาที่ของรัฐมนตรี 
                    มาตรา 3552 เพื่อประโยชนแหงมาตรา 24 หรือมาตรา 26 ใหผูตรวจการธนาคารพาณิชย
หรือพนักงานเจาหนาที่แลวแตกรณีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
                    (1) ส่ังใหกรรมการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคารพาณิชย ผูสอบบัญชีของธนาคาร
พาณิชย และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของธนาคารพาณิชยดวยเครื่องคอมพิวเตอร หรือดวย
เครื่องมืออ่ืนใดมาใหถอย หรือสงสําเนาหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับ
กิจการ สินทรัพยและหนี้สินของธนาคารพาณิชย 
 
___________________________ 

                52มาตรา 35 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 
2528. 
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                    (2) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย หรือในสถานที่ซ่ึงรวบรวม
หรือประมวลขอมูลของธนาคารพาณิชยดวยเครื่องคอมพิวเตอรหรือดวยเครื่องมืออ่ืนใดในเวลาทํา
การของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการ สินทรัพยและหนี้สินของธนาคารพาณิชยรวมทั้งเอกสาร
หลักฐานหรือขอมูลเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย 
                    (3) เขาไปตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงานในสถานที่ประกอบธุรกิจของลูกหนี้ของ
ธนาคารพาณิชยรวมทั้งส่ังใหลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวขอมาใหถอยคําหรือสงสําเนาหรือแสดงสมุด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของไดในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาธนาคารพาณิชยกระทํา
การตามมาตรา 22 (3) (4) หรือ (5) 
                    ในการดําเนินการตาม (3) ผูตรวจการธนาคารพาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่จะตอง
ไดรับอนุมัติจากผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี กอน 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการธนาคารพาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรค
หนึ่ง ใหเจาของหรือบุคคลซึ่งอยูในสถานที่นั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
                    มาตรา 35 ทวิ53 ใหผูตรวจการธนาคารพาณิชยมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนความผิดตามมาตรา 7 ทวิ หรือมาตรา 8 เพื่อตรวจสอบได และ
ใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือส่ิงของที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิดดังกลาวเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดีได 
                    ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการธนาคารพาณิชยตามวรรคหนึ่งใหเจาของหรือบุคคล
ซ่ึงอยูในสถานที่นั้นมีหนาที่อํานวยความสะดวกแกผูตรวจการธนาคารพาณิชยตามสมควร 
                    มาตรา 36 เพื่อประโยชนแหงมาตรา 28 ใหคณะกรรมการควบคุมธนาคารพาณิชย หรือ
พนักงานควบคุมธนาคารพาณิชยที่ไดรับมอบอํานาจ มีอํานาจสั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือให
แสดงหรือสงสมุด บัญชี เอกสาร ดวงตราและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและสินทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยที่ถูกควบคุม 
                    มาตรา 37 กรรมการควบคุมธนาคารพาณิชย พนักงานควบคุมธนาคารพาณิชยและผู
ชําระบัญชีอาจไดรับเงินคาตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

                    มาตรา 38 คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการควบคุมหรือชําระบัญชีธนาคารพาณิชย
ใด ใหจายจากสินทรัพยของธนาคารพาณิชยนั้น 
________________ 
          53มาตรา 35 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522.   
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                  มาตรา 38 ทวิ54 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยควบกิจการเขาดวยกันหรือควบกิจการเขากับ
สถาบันการเงินไมมีผลเปนการโอนใบอนุญาตของธนาคารพาณิชยเดิมไปเปนของธนาคารพาณิชย
ใหมหรือสถาบันการเงิน 
                    มาตรา 38 ตรี55 การโอนกิจการของธนาคารพาณิชยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก
ธนาคารพาณิชยอ่ืนหรือสถาบันการเงิน ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
                    เมื่อไดรับความเห็นชอบการโอนกิจการจากรัฐมนตรีแลว ใหดําเนินการโอนกิจการได 
ทั้งนี้การโอนสิทธิเรียกรองในการโอนกิจการนี้ไมตองบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา 
306 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมกระทบกระเทือนสิทธิของลูกหนี้ที่จะยกขอตอสู
ตามมาตรา 308 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
                    มาตรา 38 จัตวา56 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใดมีความจําเปนเรงดวนที่จะควบกิจการกับ
ธนาคารพาณิชยอ่ืน หรือสถาบันการเงินหรือโอนกิจการทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแก
ธนาคารพาณิชยอ่ืน หรือสถาบันการเงินเพิ่มเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินให
คณะกรรมการธนาคารพาณิชยนั้นจัดทําโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานเสนอตอรัฐมนตรี 
ถารัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยเห็นชอบกับโครงการดังกลาว ใหรัฐมนตรี
ประกาศการใหความเห็นชอบในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในประกาศดังกลาวจะกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการและเงื่อนไขใด ๆ ก็ได 
                    ในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ถาธนาคารพาณิชย
หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวของจําเปนตองดําเนินการที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังตอไปนี้ใหไดรับ
ยกเวนมิใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับ แลวแตกรณี 
                   (1) มาตรา 237 มาตรา 1117 มาตรา 1185 มาตรา 1220 มาตรา 1222 มาตรา 1224 มาตรา 
1225 มาตรา 1226 และมาตรา 1240 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
                    (2) มาตรา 50 มาตรา 52 มาตรา 102 ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 137 
มาตรา 139 วรรคหนึ่ง มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 147 และมาตรา 148 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
________________ 
               54มาตรา 38 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
         55มาตรา 38 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
      56มาตรา 38 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
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                    (3) มาตรา  94 (2) มาตรา  114 และมาตรา  115 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 
พุทธศักราช 2583 ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนทรัพยสินหรือการกระทําใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
เนื่องในการควบกิจการหรือโอนกิจการ 
                    ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแกบุคคลใดในการดําเนินการตามวรรคสอง ธนาคาร
พาณิชยและสถาบันการเงินที่ควบกัน หรือท่ีรับโอนกิจการตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้น 
                    มาตรา 38 เบญจ57 เมื่อไดมีประกาศการใหความเห็นชอบรัฐมนตรีตามมาตรา 38 จัตวา 
แลว ใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่จะควบกิจการหรือโอนหรือรับโอนกิจการ จัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการควบกิจการหรือโอนหรือรับโอนกิจการ ในการนี้มิใหนําบท
กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนเพื่อควบกิจการหรือโอนหรือรับโอนกิจการของธนาคาร
พาณิชยหรือสถาบันการเงินนั้นมาใชบังคับ และใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินนั้นงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุนเมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันที่มีประกาศการใหความเห็นชอบของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 38 จัตวาจนถึงวันประชุมผูถือหุน และเรียกประชุมผูถือหุนโดยจัดสงหนังสือนัดใหผูถือหุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันแตตองไมเกินสิบส่ีวัน ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายอยางนอยหนึ่งฉบับ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย ในการประชุมถามีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม ใหถือวาการควบกิจการหรือโอนหรือ
รับโอนกิจการนั้นเปนการชอบดวยกฎหมาย 
                    ในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีหุนในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
ใดไมต่ํากวารอยละเกาสิบ เมื่อไดมีประกาศการใหความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามมาตรา 38 จัตวา 
แลวใหถือวาการใหความเห็นชอบของรัฐมนตรีเปนมติของที่ประชุมผูถือหุน และการควบกิจการ
หรือโอนหรือรับโอนกิจการนั้นเปนการชอบดวยกฎหมายโดยไมตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
                    หามมิใหบุคคลใดฟองธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามมาตรา 38 จัตวา เปนคดี
ลมละลายในระหวางการดําเนินการ เพื่อควบกิจการหรือโอนกิจการตามที่ไดมีประกาศการใหความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีตามมาตรา 38 จัตวา 
                    ใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตามมาตรา 38 จัตวา ไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
และภาษีอากรตาง ๆ   บรรดาที่เกิดจากควบกิจการหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ 
________________ 
          57มาตรา 38 เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 

DPU



 

 

148 

คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยจะกําหนดเปนการทั่วไปหรือเปนการ
เฉพาะรายก็ได 
                    คณะกรรมการของของสถาบันการเงินที่ควบกันแลวมีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนการควบ
กิจการไดภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดมีประกาศการใหความเห็นชอบของรัฐมนตรีตามมาตรา 38 
จัตวา 
                    มาตรา 38 ฉ58 ในการควบกิจการของธนาคารพาณิชยเขาดวยกันหรือควบกิจการเขากับ
สถาบันการเงิน หรือโอนกิจการของธนาคารพาณิชยใหแกธนาคารพาณิชยอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
หากมีการโอนสินทรัพยที่มีหลักประกันอยางอื่นที่มิใชสิทธิจํานอง สิทธิจํานํา หรือสิทธิอันเกิดขึ้น
แตการค้ําประกัน ใหหลักประกันนั้นตกแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่ควบกันหรือที่รับ
โอนกิจการแลวแตกรณี 
                    มาตรา 38 สัตต59 ในการควบกิจการของธนาคารพาณิชยเขาดวยกันหรือควบกิจการเขา
กับสถาบันการเงิน หรือโอนกิจการของธนาคารพาณิชยใหแกธนาคารพาณิชยอ่ืนหรือสถาบัน
การเงิน ถามีการฟองบังคับสิทธิเรียกรองเปนคดีอยูในศาล ใหธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินที่
ควบกันหรือที่รับโอนกิจการ แลวแตกรณีเขาสวมสิทธิเปนคูความแทนในคดีดังกลาวและอาจนํา
พยานหลักฐานใหมมาแสดงคัดคานเอกสารที่ไดยื่นไวแลว ถามคานพยานที่สืบมาแลว และคัดคาน 
พยานหลักฐานที่ไดสืบไปแลวไดและในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกรองนั้นแลว 
ก็ใหเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้น 
                    มาตรา 3960 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 หรือ มาตรา 19 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                   มาตรา 4061 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 4162 ธนาคารพาณิชยใดไมตรวจสอบทะเบียนผูถือหุนหรือไมแจงแกผูถือหุนอัน
เปนการฝาฝนมาตรา 5 สัตต หรือแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองบอกใหแจง 
 ____________________ 
        58มาตรา 38 ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
        59มาตรา 38 สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541. 
             60มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
           61มาตรา 40 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                62มาตรา 41 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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ในการยื่นรายงานลับ หรือใหคําชี้แจงตามมาตรา 23 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
                    มาตรา 4263 ธนาคารพาณิชยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 7 หรือมาตรา 12 (1) หรือ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 5 วรรคส่ี หรือมาตรา 6 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
                    มาตรา 4364 ธนาคารพาณิชยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 ฉ หรือมาตรา 18 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
                    มาตรา 4465 ธนาคารพาณิชยใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 5 ตรีวรรคหนึ่ง มาตรา 5 
เบญจ มาตรา 5 ฉ มาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 ทวิ มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 11 ตรี มาตรา 12 (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) (8) หรือ (9) มาตรา 12 ตรี มาตรา 12 จัตวา มาตรา 13 มาตรา 13 จัตวา มาตรา 14 มาตรา 
15 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 ทวิ มาตรา 16 หรือมาตรา 17 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขหรือคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา 5 ทวิ มาตรา 7 มาตรา 12 (6) มาตรา 13 ตรี มาตรา 17 ทวิ 
มาตรา 21 มาตรา 23 หรือมาตรา 25 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเงื่อนไขหรือคําส่ัง
ของธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา 12 (4) (ก) หรือ (5) มาตรา 13 มาตรา 15 ทวิ มาตรา 17 
วรรคหนึ่ง มาตรา 22 วรรคสอง  มาตรา 24 ทวิ   หรือมาตรา 24 ตรี  ตองระวางโทษปรับไมเกินสาม
แสนบาท 
                    มาตรา 4566 ธนาคารพาณิชยใดไมปฏิบัติตามมาตรา 5 ตรี วรรคสอง มาตรา 7 ตรี หรือ
มาตรา 15 วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตาม
มาตรา 7 ทวิ หรือมาตรา 7 ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
                    มาตรา 4667 ความผิดตามมาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 หรือมาตรา 45 ถาเปนกรณีการ
กระทําความผิดตอเนื่อง ใหปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาท สําหรับการกระทําความผิดตามมาตรา 
42 หรือมาตรา 43 หรือใหปรับอีกไมเกินวันละสองพันบาท สําหรับการกระทําความผิดตามมาตรา 
44 หรือมาตรา 45 แลวแตกรณี ตลอดเวลาที่ยังกระทําการฝาฝนอยู 
                   มาตรา 46 ทวิ68 ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยใดกระทําความผิดตามมาตรา 42 มาตรา 43 
มาตรา 44 หรือมาตรา 45 กรรมการของธนาคารพาณิชยนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ 
___________________ 
          63มาตรา 42 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
           64มาตรา 43 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                65มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522.  
                66มาตรา 45 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                67มาตรา 46 แกไขโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                68มาตรา 46 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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ดําเนินการของธนาคารพาณิชยนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรืปรับไมเกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของธนาคารพาณิชย
นั้นดวย 
                    มาตรา 46 ตรี69 ความผิดตามมาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 หรือมาตรา 46 
ทวิ ถามิไดฟองตอศาลหรือมิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา 46 อัฏฐ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ผูตรวจการธนาคารพาณิชยตรวจพบการกระทําความผิดหรือเกินกําหนดหาปนับแตวันกระทํา
ความผิด เปนอันขาดอายุความ 
                    มาตรา 46 จัตวา70 ผูใดฝาฝนมาตรา 24 วรรคหา มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    มาตรา 46 เบญจ71 ผูใดฝาฝนคําส่ังผูตรวจการธนาคารพาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง
ส่ังตามมาตรา 35 หรือขัดขวางมิใหผูตรวจการธนาคารพาณิชยหรือพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสอบ
กิจการและสินทรัพยของธนาคารพาณิชย หรือสอบสวนและตรวจสอบตามมาตรา 35 หรือให
ถอยคํา หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและสินทรัพยของธนาคาร
พาณิชย หรือสงสําเนาสิ่งเหลานั้นตามมาตรา 35 อันเปนเท็จ หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแก 
ผูตรวจการธนาคารพาณิชย ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา 35 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                   มาตรา 46 ฉ72 ผูใดฝาฝนคําสั่งคณะกรรมการควบคุมธนาคารพาณิชยหรือพนักงาน
ควบคุมธนาคารพาณิชยที่ไดรับมอบอํานาจซึ่งส่ังตามมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 46 สัตต73 ผูใดไดลวงรูกิจการของธนาคารพาณิชยใดเนื่องจากการปฏิบัติตาม
อํานาจและหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ อันเปนกิจการที่ตามปกติวิสัยของธนาคารพาณิชย
จะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยนอกจากตามหนาที่ หรือเพื่อประโยชนแกการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
________________ 
                69มาตรา 46 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                70มาตรา 46 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522.              
                71มาตรา 46 เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                72มาตรา 46 ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                73มาตรา 46 สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
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                    มาตรา 46 อัฏฐ74 ความผิดตามมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 
มาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ ใหคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 
                    คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมีจํานวนสามคนและคนหนึ่งตอง
เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                    เมื่อคณะกรรมการไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับตามคํา
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
                    มาตรา 46 นว75 ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
                    (1) ในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย กรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
ธนาคารพาณิชยกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามบทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 
หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 
แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด 
สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 หรือมาตรา 243 หรือมาตรา 244 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พงศ. 2521 
                    (2) ในการสอบบัญชีของธนาคารพาณิชย ผูสอบบัญชีผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 
269 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหาง
หุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
                    (3) ผูใดเปนผูใชใหกระทําความผิดหรือเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตาม (1)   
หรือ (2) 
                    ใหถือวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ
อาญา 
                    ในความผิดตามมาตรานี้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา ใหพนักงานอัยการมี
อํานาจเรียบทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแทนผูไดรับความเสียหาย
ดวย ในการนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
_______________________ 

                74มาตรา 46 อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522. 
                   มาตรา 46 อัฏฐ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2528. 
                75มาตรา 46 นว เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
พ.ศ. 2528. 
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                    มาตรา 46 ทศ76 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 46 นว และธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาหากปลอยเนิ่นชาไวอาจเกิดความเสียหายแก
ประโยชนของประชาชน ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคล
นั้นหรือทรัพยสินซึ่งตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของบุคคลนั้นแตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกิน
กวาหนึ่งรอยแปดสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาว
ยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน ศาลที่มีเขตอํานาจจะสั่งขยายระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของธนาคารแหง
ประเทศไทยก็ได 
                    ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานของธนาคารแหงประเทศไทย เปน
ผูดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง 
                    การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
                    ในกรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลดังกลาวจะหลบหนีออกนอก
ราชอาณาจักรเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยรองขอใหศาลอาญามีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออก
นอกราชอาณาจักรไวกอนได ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน เมื่อผูวาการธนาคารแหง 
ประเทศไทยหรือบุคคลที่ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมายแจงใหอธิบดีกรมตํารวจทราบ 
ใหอธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจสั่งหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการั่วคราวได
เปนเวลาไมเกินสิบหาวันจนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 
                    ผูใดฝาฝนคําส่ังของศาลอาญาหรือของอธิบดีกรมตํารวจที่ส่ังตามวรรคสี่ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และปรับไมกินหนึ่งลานบาท 
                    มาตรา 47 ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    (1) ความในวรรคสองของมาตรา 6 ไมใชบังคับแกธนาคารพาณิชยที่เปนสาขาของ
ธนาคารตางประเทศ ซ่ึงประกอบการธนาคารพาณิชยอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    (2) ในการปฏิบัติการตามมาตรา 10 และมาตรา 13 ใหถือวาสินทรัพยที่ธนาคารพาณิชย
ซ่ึงเปนสาขาของธนาคารตางประเทศดํารงอยูในประเทศไทยตามชนิดที่รัฐมนตรีกําหนดเปน
เงินกองทุน 
 
___________________ 
                76มาตรา 46 ทศ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 
2505 พ.ศ. 2528. 
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                    มาตรา 48 ภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับบทบัญญัติ
มาตรา 19 ไมใชบังคับแตบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงอันตองหามมาตราดังกลาวอยูแลวในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับสําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูนั้น 
                    มาตรา 49 ในระหวางเวลาที่ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามมาตรา 11 และ
มาตรา  14 (1) ยังไมใชบังคับ  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  10 มาตรา  12 และมาตรา  31 แหง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พุทธศักราช 2488 มาใชบังคับแกธนาคารพาณิชย 
                    มาตรา 50 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        จอมพล ส. ธนะรัชต 
           นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในปจจุบันการธนาคารและการ
เศรษฐกิจไดขยายตัวข้ึนเปนลําดับ จึงสมควรไดปรับปรุงกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยให
เหมาะสม เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ตลอดจนใหความคุมครองแกผู
ฝากเงินกับธนาคาร 
 

อัมพิกา/แกไข 
1/3/45 

B+A (C) 
 

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 252277 

 

                    มาตรา 22 บุคคลใดถือหุนธนาคารพาณิชยรวมกันเกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 5 ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พงศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้อยูแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมีสิทธิถือหุนนั้นไดตอไป แตถาไดจําหนายหุนนั้นไป
เทาใดก็ใหคงมีสิทธิถือหุนเกินอัตราที่กําหนดไดเทาจํานวนหุนที่เหลือนั้น 
                    ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกทาบาทโดยธรรมซึ่งไดรับมรดกในหุนนั้นใน
วนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
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                    บทบัญญัติมาตรา 5 ฉ แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิใหนํามาใชบังคับแกผูถือหุนซึ่งถือหุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
___________________ 
          77รก.2522/31/1พ/7 มีนาคม 2522. 

 
                    มาตรา 23 ธนาคารพาณิชยใดที่จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหยังคงเปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตอไปได และถาธนาคาร
พาณิชยนั้นไดออกหุนซึ่งไมเปนไปตามมาตรา 5 จัตวา และหรือมีผูถือหุนหรือกรรมการซึ่งไม
เปนไปตามมาตรา 5 เบญจ แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหธนาคารพาณิชยนั้นดําเนินการแกไขเสียใหถูกตองตามมาตรา 5 จัตวา หรือ
มาตรา 5 เบญจ แลวแตกรณี ภายในสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
                    (1) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหมีผูถือหุนซึ่ง
เปนบุคคลธรรมดาอยางนอยไมต่ํากวาหนึ่งรอยรายโดยผูถือหุนดังกลาว ตองถือหุนรวมกันเปน
จํานวนไมต่ํากวารอยละยี่สิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
                    (2) ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองดําเนินการใหมีผูถือหุนซ่ึง
เปนบุคคลธรรมดาอยางนอยไมต่ํากวาสองรอยรายโดยผูถือหุนดังกลาวถือหุนรวมกันเปนจํานวนไม
ต่ํากวารอยละสี่สิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
                    ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ถามีเหตุจําเปนและสมควรรัฐมนตรีจะ
ขยายระยะเวลาใหคราวละไมเกินหกเดือนก็ได แตเมื่อนับระยะเวลารวมกันทั้งหมดแลวจะตองไม
เกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                    มาตรา 24 ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับธนาคารพาณิชยใดที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยอยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับประสงคจะเพิ่ม
ทุนโดยการออกหุนใหม ถาธนาคารพาณิชยนั้นยังมิไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ให
ธนาคารพาณิชยนั้นดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                    (1) ใหธนาคารพาณิชยออกหนังสือช้ีชวนใหประชาชนเขาชื่อซ้ือหุนได ในการออก
หนังสือช้ีชวนดังกลาว ใหนําบทบัญญัติวาดวยหนังสือช้ีชวน ในกรณีเพิ่มทุนตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

DPU



 

 

155 

                    (2) หุนที่ออกในการเพิ่มทุนนั้น ธนาคารพาณิชยตองดําเนินการขายใหแกบุคคล
ธรรมดาซึ่งไมเปนผูถือหุนของธนาคารพาณิชยนั้นไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่ออก
ใหม และจะขายใหแตละคนเกินรอยละศูนยจุดหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมได 
                    บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่หามมิใหบริษัทจํากัดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยช้ีชวนประชาชนใหซ้ือหุนและบทบัญญัติวาดวยการเสนอขายหุนที่ออก
ใหม มิใหนํามาใชบังคับแกการเพิ่มทุนตามมาตรานี้ 
                    ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ 
                    มาตรา 25 ธนาคารพาณิชยใดไมดําเนินการแกไขหุนหรือผูถือหุนหรือกรรมการให
ถูกตองตามมาตรา 5 จัตวา หรือมาตรา 5 เบญจ แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาตามมาตรา 23 กําหนดหรือที่
รัฐมนตรีผอนผันตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ถาเปนการกระทําผิดตอเนื่องใหปรับอีก
ไมเกินวันละหาพันบาตลอดเวลาที่ยังกระทําการฝาฝนอยู 
                    มาตรา 26 ธนาคารพาณิชยใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท  
                    มาตรา 27 ความผิดตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ใหคณะกรรมการตามมาตรา 46 อัฏฐ 
แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจ
เปรียบเทียบได และใหนํามาตรา 46 ตรี ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 
                    มาตรา 28 สํานักงานที่ไดตั้งขึ้นแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเพื่อกระทําการ
แทนธนาคารพาณิชยหรือธนาคารตางประเทศในการติดตอกับบุคคลทั่วไปตามมาตรา 7 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ถาประสงค
จะดําเนินการตอไป ใหธนาคารพาณิชยหรือธนาคารตางประเทศหรือผูจัดตั้งสํานักงานนั้นแลวแต
กรณียื่นคําขอรับอนุญาตใหถูกตอภายในเวลาสามเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    มาตรา29  ธนาคารพาณิชย ใดมีหุ นหรือหุนกู ของบริษัทจํ ากัดอยู ก อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเกินจํานวนที่กําหนดในมาตรา 12 (5) หรือถือหุนของธนาคารพาณิชยอ่ืน
อันเปนการฝาฝน มาตรา12(6) แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชยพ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหธนาคารพาณิชยนั้นยื่นคําขอผอนพันตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในการผอนพันธนาคารแหงประเทศไทยจะ
กําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติดวยก็ได 
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                    มาตรา 30 ธนาคารพาณิชยใดใหสินเชื่อหรือค้ําประกันการกูยืมเงินหรือค้ําประกันการ
ขาย ขายลดหรือขายชวงลดตั๋วเงิน แกหรือเพื่อกรรมการหรือบุคคลตามมาตรา 12 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ที่กระทําไดโดย
ชอบอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหธนาคารพาณิชยนั้นปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา 12 
(2)  และมาตรา  12 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                    มาตรา 31 อสังหาริมทรัพยใดที่ธนาคารพาณิชยมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
และตองจําหนายไปตามมาตรา 12 ตรี แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไข
เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญตินี้  ใหธนาคารพาณิชยจํ าหนาย เ สียภายในเกาปนับแตวันที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตกมาเปนของธนาคารพาณิชยหรือภายในระยะเวลาที่ไดรับการขยาย 
                    มาตรา 32 ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยยังมิไดออกประกาศโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 หรือมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือออกประกาศแลวแตประกาศดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับ
ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 13 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
ไปพลางกอน 
                    เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 10 และมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ตามวรรค
หนึ่ง คําวา “เงินกองทุน” ตามประกาศดังกลาวใหหมายความถึงเงินกองทุนตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 
                    มาตรา 33 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505 ไดประกาศใชบังคับมานานแลวมีบทบัญญัติหลายมาตราไมเหมาะสมกับกาล
สมัย สมควรที่จะตองปรับปรุงแกไขบทบัญญัติเดิม และเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมขึ้นเพื่อใหเกิดความ
มั่นคงและเปนหลักประกันแกการประกอบการธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยซ่ึงเปนผู
ไดรับอนุญาตใหประอบกิจการไดจากรัฐบาลนั้นเปนแหลงระดมทุนที่สําคัญของประเทศยอมเปน
การสมควรที่ธนาคารพาณิชยจะพึงมีบทบาทในการใชเงินทุนนั้นไปทางอํานวยประโยชนแกการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมากยิ่งขึ้น และอีกประการหนึ่ง การธนาคารพาณิชยนับวาเปน
กิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแหงสาธารณชน เปนการสมควรที่จะให
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สาธารณชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการประกอบกิจการดวย  จึงจํา เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

สุนันทา/แกไข 
         7/12/44 
     A + B (C) 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 252878 

 

                    มาตรา19 ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและ
ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยอยูแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ หาก
ประสงคจะเพิ่มทุนโดยการออกหุนใหมและเสนอขายแกประชาชน ก็ใหเสนอขายตอประชาชนและ
ออกหนังสือช้ีชวนได โดยใหนํากฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเกี่ยวกับหนังสือช้ีชวนและบท
กําหนดโทษที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม 
                    มาตรา20 ผูใดเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของธนาคารพาณิชยอยูในวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ ซ่ึงเปนการขัดตอมาตรา 12 จัตวา (8) แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหยื่นขออนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
                    เมื่อไดยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหทําหนาที่ตอไปไดจนกวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะสั่งไมอนุญาต 
                    มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 
ยังมีมาตรการไมเพียงพอแกการควบคุมและกํากับการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย และขาด
มาตรการที่เหมาะสมในการชวยแกไขปญหาของธนาคารพาณิชยหากจะพึงมีขึ้น สมควรที่จะตอง
ปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองเหมาะสมกับภาวการณที่ได
เปล่ียนแปลงไปเพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนและกอใหเกิดเสถียรภาพในระบบ
ธนาคารพาณิชยอยางแทจริง รวมทั้งเพื่อประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนสวนรวม 
และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

สุนันทา/แกไข 
         7/12/44 
     A + B (C) 

 

________________ 
 78รก. 2528/177/1พ/26 พฤศจิกายน 2528. 
 

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 253579 

 

                    มาตรา 13 ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยยังมิไดออกประกาศตามมาตรา 10 มตรา 
12 (5) หรือมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พงศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ หรือออกประกาศแลวแตประกาศดังกลาวยังไมมีผลใชบังคับใหธนาคารพาณิชย
ถือปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตร 10 หรือมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 
พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 และ
มาตรา 12 (5) แหงพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2528 ไปพลางกอน 
                    มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไข
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและเพิ่มเติมบทบัญญัติใหมเพื่อขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย โดยใหธนาคารพาณิชยสามารถออกบัตรเงินฝากชนิดเปลี่ยนมือใน
การรับฝากเงินได เพื่อใหเกิดตราสารทางการเงินที่มีความคลองตัว ตอกจากนี้ ไดยกเลิกขอกําหนด
เกี่ยวกับการกระจายหุนใหบุคคลธรรมดารายยอย เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยบริษัท
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มหาชนจํากัดและปรับปรุงขอกําหนดในเรื่องเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย เพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางสากล ตามขอเสนอของ BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS) ซ่ึงเปน
องคการระหวางประเทศที่ชวยพัฒนาและกํากับสถาบันการเงินที่ดําเนินกิจการในตลาดตางประเทศ
ใหมีความมั่นคงเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

สุนันทา/แกไข 
         7/12/44 

        A + B (C) 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254080 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย พ.ศ.2505 ไดบัญญัติหามมิใหผูที่มีสัญชาติอ่ืนนอกจากสัญชาติไทยถือหุนในธนาคาร
พาณิชยหรือเปนกรรมการธนาคารพาณิชยไดเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหุนและกรรมการทั้งหมด 
และหามมิใหกรรมการธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งไป ดํารงตําแหนงเปนกรรมการธนาคารพาณิชย
แหงอ่ืน ในขณะเดียวกัน แตสถานการณปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติการณความเชื่อมั่น
ในระบบสถาบันการเงิน และปญหาคุณภาพสินทรัพยในสถาบันการเงินเสื่อมลงอยางรวดเร็วตาม
ภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองสงเสริมใหมีการระดมเงินทุนนอกประเทศมา
สรางเสริมระบบสถาบันการเงินใหมั่นคงยิ่งขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหผูที่มีสัญชาติอ่ืน
นอกจากสัญชาติไทยถือหุนและเปนกรรมการธนาคารพาณิชยไดเกินอัตราสวนดังกลาว และให
กรรมการธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งไปดํารงตําแหนงกรรมการในธนาคารพาณิชยแหงอื่นได และ
โดยที่เปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนเรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

สุนันทา/แกไข 
       11/12/44 

       A + B (C) 
________________ 
                79รก.2535/44/1/9 เมษายน 2535. 
                80รก. 2540/29ก/12/28 มิถุนายน 2540. 
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พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254081 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากการแกไขปญหาของ
ธนาคารพาณิชยที่ประสบปญหาดานฐานะหรือการดําเนินการอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกประโยชนของประชาชน ตามบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบันไมอาจดําเนินการใหทันตอความ
เรงดวนของสถานการณได ซ่ึงความลาชาของการดําเนินการจะสงผลกระทบอยางกวางขวางแก
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สมควรใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยเขาแกไขปญหาของ
ธนาคารพาณิชยที่ประสบภาวะวิกฤตไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกําหนดนี้ 

สุนันทา/แกไข 
       11/12/44 

       A + B (C) 
________________ 
                81รก. 2540/60ก/26/24 ตุลาคม 2540 
 

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254182 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่การแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะหรือการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย เพื่อใหเกิดความมั่นคงและเขมแข็งจําเปนตองให
ธนาคารพาณิชยสามารถควบกิจการเขาดวยกันหรือควบกิจการเขากับสถาบันการเงินอื่น หรือโอน
กิจการระหวางกันหรือกับสถาบันการเงินอื่นได จึงจําเปนตองมีกฎหมายเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 สุนันทา/แกไข 
         11/12/44 

       A + B (C) 
สุนันทา เอกไพศาลกุล 
อรดา เชาวนวโรดม 
จักรกฤษณ วัชรวรานนท   จัดทํา 
11 มีนาคม 2546 
_________________ 
                82รก. 2541/51ก/4/23 สิงหาคม 2541. 
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