โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย
ระบบสถาบันการเงินทาหน้าที่สาคัญในการเป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่
ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการด้านการชาระราคาสินค้าและบริการ ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา
มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(1) สถาบันรับฝากเงิน เช่น
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับ
ฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2) สถาบันการเงินทีไ่ ม่รบั ฝากเงิน เช่น
กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทที่ให้สินเชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และ
บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย
คานิยามของ สง. ต่างๆ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นตัวกลางหลักในการระดมเงินฝากจากผู้ฝากเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อแก่
ภาคครัวเรือนและภาคธุ รกิจ ธนาคารพาณิ ชย์แบ่ งออกเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์เต็มรูป แบบ ธนาคาร
พาณิ ชย์ เพื่ อรายย่ อย ธนาคารพาณิ ชย์ ที่ เป็ น บริษัท ลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ที่ รั บ ฝากเงิ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายเฉพาะในการจั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายในการส่ งเสริมและพัฒนาเฉพาะด้านของรัฐบาล เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและน าเข้าแห่ งประเทศไทย (ธสน.) เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามลาดับ
บริษัทเงินทุน ระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน และใช้เงินนั้นในการ
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา กิจการเงินทุนเพื่อการจาหน่ายและ
การบริโภค และกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน และใช้เงินนั้น
เพื่อประกอบธุรกิจให้กู้ยืมโดยวิธีรับจานองอสังหาริมทรัพย์ รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก
เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวง
สัมพันธ์เดียวกัน สมาชิกจะสะสมทรัพย์ร่วมกันเพื่อเป็นทุนดาเนินการให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนเป็นผู้
กู้ยืมนาไปใช้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการจัดสรรสู่สมาชิกในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล และ
สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย
โรงรับจานา เป็นสถานที่รับจานาสิ่งของเป็นประกัน จากัดจานวนเงินแต่ละรายไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท โดยมีข้อตกลงว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลัง อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตาม
พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้
ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือพันธบัตรและหุ้น
กู้เอกชนที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และเป็น
กองทุนเปิดที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ผลตอบแทนที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่ ผู้ลงทุ น ยอมรับ ได้ เหมาะสาหรับ ผู้ลงทุ น รายย่อยที่
ต้องการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน แต่มีข้อจากัดในการลงทุ น เช่น มีเงินลงทุนจากัด ขาดความรู้
และประสบการณ์ เป็ น ต้ น อยู่ ภายใต้ การกากับ ดูแลของคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) บริษัทประกันชีวิต รับประกันต่อความ
สูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยบริษัทฯ สัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้ผู้เอาประกัน
เมื่อมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การประกันกรณีทุพพลภาพ การประกัน
กรณีสูญเสียอวัยวะ การประกันสุขภาพ เป็น ต้น 2) บริษัทประกันวินาศภัย แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่
การประกันอัคคีภัย การประกันรถยนต์ การประกันทางทะเลและขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด บริษัท
ประกันภัยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างต้องส่ง
เงินสมทบเข้ากองทุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนายจ้างส่งเงินสมทบ จึงอาจกล่าวได้ว่ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ซึ่งเงินกองทุนนี้จะถูกนาไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนและ
นามาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนตามสัดส่วนที่แต่ละคนมีอยู่ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงสร้างระบบสถาบันการเงินไทย
บริษัทที่ให้สินเชื่อ เป็นธุรกิจที่ไม่รับฝากเงินจากประชาชน แต่ ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินทุน
เช่น บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
บริษั ท บริห ารสิ น ทรัพ ย์ ท าหน้าที่ บ ริห ารสิน ทรัพย์ด้อยคุ ณ ภาพของสถาบั น การเงิน อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
บริษัทหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริ ษั ท รั บ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั ง และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

