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Bank of Thailand

• Central Bank ธนาคารกลาง เปนสถาบัน
การเงินระดับสูงของประเทศที่ทําหนาที่กํากับ
ดูแลสถาบันการเงินในประเทศใหดําเนินการ
อยางมีระเบียบ สอดคลองกับความเจริญทาง
เศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางการเงิน

ประวัติความเปนมา
กรมหมื่นมหิศราชหฤทัย ( เสนาบดีพระคลัง
มหา สมบัติ ) ไดทรงตัง้ ส.น.ง.รับฝากเงิน
(4 ต.ค. 2447) ชื่อ “บุคคลัภย” ( Book Club )
ตอมาเปลี่ยนชี่อเปน “แบงคสยามกัมมาจล
ทุนจํากัด ”( Siam Commercial Bank ) ตั้งใจ
จะใหเปนธนาคารชาติในอนาคต

ธนาคารกลาง (Central Bank) ดูแลระบบ
การ เงินของประเทศ ธนาคารแหงแรกของ
โลกคือ Riks Bank of Sweden (1956)
ธนาคารกลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Bank
of London ธนาคารกลางที่แตกตางกับ
ธนาคารอื่นคือ Federal Reserve System
ของสหรัฐฯ

ลักษณะของธนาคารกลาง
1. ดําเนินการเพือ่ ผลประโยชนของประชาชน
โดยสวนรวม
2. เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลที่สวนรวมใน
การบริหาร และการกํากับดูแล
3. ทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน

พอดี แบงคจีนสยาม เกิดปญหา จึงตองเขา
ชวยเหลือกอน
ตอมากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได
วาจาง นายเบอรนารด ฮันเตอร ผูเชี่ยวชาญ
การเงินการธนาคารมาใหคําปรึกษาเรือ่ งการ
จัดตั้งธนาคารชาติ
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นายเบอรนารด มาถึงกรุงเทพฯ พ.ศ. 2457
ประเทศไทยไดแกปญหาแบงคสยามกัมมาจล
เรียบรอยแลว จึงศึกษาเฉพาะการจัดตั้ง
ธนาคารชาติเทานั้น และไดใหขอเสนอแนะไว
ดังนี้:

1. ตั้งธนาคารชาติโดยซื้อกิจการ
“แบงคสยามกัมมาจล”
2. ธนาคารชาติทําหนาที่ธนาคารของรัฐบาล
และประชาชน
3. ธนาคารชาติออกธนบัตรแทนรัฐบาล
4. หามธนาคารชาติซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศ

พ.ศ. 2473 - 2474 เกิดปญหาภาวะเศรฐกิจ
ตกต่ํา รัฐบาลจึงคิดจะตั้งธนาคารชาติอีกครั้ง
แตหนวยงานที่สําคัญขัดแยงกัน
กระทรวงการคลังคัดคานไมเห็นดวยเพราะ
- ไมมีธนาคารพาณิชยของคนไทย
กระทรวงเศรฐการสนับสนุนเพราะ
- จะไดมีธนาคารคอยดูแลสินเชื่อของ
ประเทศ

พ.ศ. 2482 รัฐบาลไดจัดตัง้ ส.น.ง. ธนาคาร
ชาติไทย โดยทําหนาที่ดังนี้ :
- รับฝากเงินและใหกูเงินแทนรัฐบาล
- ออกเงินกูแ ละจัดการเงินกูแทนรัฐบาล
- กิจการอื่นๆ ที่รัฐมนตรีคลังกําหนด
มีทุนในการดําเนินงาน 10 ลานบาท

พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
ไทยตองยอมใหญี่ปุนเดินทัพผานประเทศ
ไทย รัฐบาลญี่ปุนไดเสนอใหไทยปฏิบัติ 3 ขอ
1. ใหเงินบาทมีคาเทากับเงินเยน
2. ชําระเงินระหวางประเทศดวยเงินเยน
3. ตั้งธนาคารชาติโดยมีที่ปรึกษาและหัวหนา
หนวยงานเปนญี่ปุน

- 10 ธ.ค. 2485 เปดดําเนินการ
- ทุนเริ่มแรก 20 ลานบาท
- พระองคเจาวิวฒ
ั นไชย ทรงดํารงตําแหนง
ผูวาการธนาคารชาติเปนคนแรก
- ยุบและโอน ส.น.ง. ธนาคารชาติไทยมา
13.5 ลานบาท
- ใชตึกของธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ
- 2488 ยายไปที่วังบางขุนพรม
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พ.ศ. 2485 พระองคเจาวิวฒ
ั นไชย ได
เสนอรัฐบาลสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
เปนนายกรัฐมนตรี ใหจัดตั้งธนาคารชาติ
โดยเร็ว

วังบางขุนพรหม

รายชื่อผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ระยะเวลาดํารงตําแหนง

1 พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิวัฒนไชย 27 พ.ย. 2485 - 16 ต.ค. 2489

8 นายเกษม ศรีพยัคฆ

25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501

9 นายโชติ คุณะเกษม

24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502

10 นายปวย อึ๊งภากรณ

11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514

2 นายเสริม วินิจฉัยกุล

17 ต.ค. 2489 - 24 พ.ย. 2490

3 นายเลง ศรีสมวงศ

25 พ.ย. 2490 - 2 ก.ย. 2491

4 พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิวัฒนไชย

3 ก.ย. 2491 - 2 ธ.ค. 2491

5 นายเลง ศรีสมวงศ

3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492

13 นายนุกูล ประจวบเหมาะ

1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527

6 หมอมหลวงเดช สนิทวงศ

4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495

14 นายกําจร สถิรกุล

14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533

7 นายเสริม วินิจฉัยกุล

1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498

11 นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท 16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518
12 นายเสนาะ อูนากูล

24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522

15 นายชวลิต ธนะชานันท 6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533
16 นายวิจิตร สุพินิจ 1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539
17 นายเริงชัย มะระกานนท 13 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540
18 นายชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ 31 ก.ค. 2540 - 4 พ.ค. 2541
19 หมอมราชวงศจัตุมงคล โสณกุล 7 พ.ค. 2541 - 30 พ.ค.
2544

31 พ.ค.
2544 ปจจุบัน

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย:

20 หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล 31 พ.ค. 2544 - ปจจุบัน
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หนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
1. การออกและพิมพธนบัตร
2. เปนนายธนาคารของรัฐบาล
3. เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน
4. พัฒนาดูแลระบบการเงิน
5. บริหารสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ของประเทศ

หนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
1. การจัดพิมพและออกใชธนบัตร
- พ.ศ. 2445 Thomas De La Rue เปนผูพิมพ
ธนบัตรครั้งแรก
- พ.ศ. 2489 โรงพิมพกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
- พ.ศ. 2490 Thomas De La Rue
- พ.ศ. 2518 เปดโรงพิมพใชเอง เปนธนบัตร
ฉบับละ 500 บาท

- ทองคํา
- เงินตราตางประเทศ
- หลักทรัพยตางประเทศไมนอยกวา 60% ของ
จํานวนที่พิมพออกใช

หนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย
6. เปนตัวแทนของประเทศและการรวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศ
7. ใหความอนุเคราะหแกภาคเศรษฐกิจ
8. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

- การนําธนบัตรออกใช
. พิมพเพิ่มเติมเมื่อจําเปน
. เอามาแลกกับธนบัตรเกาหรือชํารุด
การพิมพธนบัตรออกใชจะตองมีเงินทุนสํารอง
เงินตราซึง่ ประกอบไปดวย :

2. บทบาทในฐานะนายธนาคารของรัฐบาล
- รับฝากเงินของรัฐบาลและองคการของรัฐ
- ใหกูเงินกับรัฐบาล
- เปนตัวแทนในการจัดการหนี้สาธารณะ
- เปนตัวแทนรัฐบาลควบคุมแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
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3. บทบาทในฐานะนายธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงิน
- รับฝากเงิน
- ใหกูยืมเงิน
- จัดระบบหักบัญชีระหวางธนาคาร (Clearing)
- โอนเงินระหวางสวนกลางและภูมิภาค

จัดระบบหักบัญชีระหวางธนาคาร
(Clearing house) BANK
BANK
A

BANK
B

4. พัฒนาและดูแลระบบการเงิน

C

Bank of
Thailand

BANK
D
BANK
E

5. การบริหารสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ของประเทศ

- รักษาสภาพคลองในตลาดเงิน
- พัฒนาตราสารการเงินและสนับสนุนตลาดทุน
- สงเสริมตลาดเงินตราตางประเทศใหมี
เสถียรภาพ
- ดูแลการหักบัญชีของธนาคารในกรุงเทพและ
ตางจังหวัด

- ดูแลเงินสํารองระหวางประเทศ
- ดูแลคาเงินบาทใหนาเชือ่ ถือ
- รวมมือกับกระทรวงการคลังในการกอหนี้
ของประเทศ

6. การเปนตัวแทนของประเทศและการรวมมือ
กับองคการระหวางประเทศ

7. บทบาทในการอนุเคราะหทางการเงินแก
ภาคเศรษฐกิจ

- กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
- ธนาคารโลก (IBRD)
- ธนาคารพัฒนาเอเซีย ( ADB)

1. ใหสินเชื่อเพียงพอแกการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
2. ปรับปรุงขั้นตอนการสงออกใหเร็วขึน้
3. ปรับอัตราดอกเบีย้ ใหเหมาะสม
4. ขยายเวลาการใหเครดิตแกสถาบันการเงิน
เมื่อจําเปน
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8. การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
1. ซื้อ ขายหลักทรัพยในตลาด
2. ขึ้น/ลด อัตราดอกเบี้ยใหกูแกธนาคาร
พาณิชย
3. ขึ้น/ ลด อัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย
4. ขยาย/ลด เครดิตในการเชาซื้อ

การซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
( Open Market Operation )
ซื้อพันธบัตร

ธนาคาร
ชาติ

ประชาชน
สถาบัน
การเงิน

เงินทุน
เมื่อเกิดภาวะเงินฝด

การซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
ขายพันธบัตร

ธนาคาร
ชาติ

ประชาชน
สถาบัน
การเงิน

เงินทุน

การขึ้น/ลดอัตราดอกเบีย้ ใหกูแกธนาคาร
พาณิชย

ธนาคาร
ชาติ

กูเงิน

ธนาคาร
พาณิชย

ปลอยกู

ธุรกิจ

เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ

อัตราเงินเฟอทั่วไป และอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
12

ขึ้น/ลด อัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน

10

100 บาท เงินฝากจากประชาชน

อัตราเงินเฟอทั่วไป

8

(Mean=4.3, SD=2.5)

ธนาคาร
พาณิชย

6
4

อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
(Mean=4.1, SD=2.1)

2
0

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

-2

เงินสดสํารอง
5%

ปลอยกู 95 บาท

ธุรกิจ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย
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ขยาย/ลดเครดิตในการเชาซื้อ

ธุรกิจ
ขายสินคา
เงินผอน

ซื้อสินคา
ชําระเงินดาวน
20% ผอนชําระใน
เวลา 24 เดือน

รถยนตเงินสดคันละ
หักเงินดาวน 20%
คงเหลือ
ด.บ. 5% (5 ป)
รวม
ผอนชําระ 60 งวดๆละ

ประชาชน

600,000
120,000
480,000
120,000
600,000
10,000 บาท

รถยนตเงินสดคันละ
หักเงินดาวน 20%
คงเหลือ
ด.บ. 5% (3 ป)
รวม
ผอนชําระ 36 งวดๆละ

600,000
120,000
480,000
72,000
552,000
15,333.33 บาท

การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย

1. ระดมเงินออมใหเพียงพอในการใชพฒ
ั นา
ประเทศ
2. การดูแลจัดสรรเงินทุนไปสูภาคเศรษฐกิจที่
เหมาะสม
3. การรักษาเสถียรภาพของเงินตรา

4. การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน
การเงิน
5. การขยายขอบเขตของสถาบันการเงิน
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