หน ้าแรก / เกียวกับ ศคง. / ผู ้ให ้บริการทางการเงิน / ผู ้ให ้บริการทางการเงินภายใต ้การกํากับดูแลของ ธปท.

หมายถึง สถาบันทีทําหน ้าทีให ้บริการทางการเงิน เช่น การรั บฝาก-ถอนเงิน การให ้สินเชือ การรั บชําระเงิน และธุรกรรมทางการเงินอืน ๆ
ตามทีได ้รั บอนุญาตแก่ลกู ค ้าไม่วา่ จะเป็ นประชาชนทัวไป บริษัท ห ้างร ้าน หรือหน่วยงานราชการ ซึงประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใต ้พระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบัน
พ.ศ. 2551 และ ธปท. เป็ นผู ้กํากับดูแล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได ้แก่

หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดทีได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจการรั บฝากเงินทีต ้องจ่ายคืนเมือทวงถามหรือเมือครบกําหนดระยะเวลา ให ้สินเชือ ซือขายตัวแ
ซือขายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจทีเกียวข ้องกับการประกันภัยและหลักทรั พย์ ธุรกิจอนุพนั ธ์ทางการเงิน ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking)
ธุรกิจการเงินและธุรกิจการให ้บริการอืน ธนาคารพาณิชย์แบ่งออกได ้อีก 4 ประเภท ดังนี

(ดูรายชือธนาคาร)

หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดทีได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือให ้บริการทางการเงินพืนฐาน เช่น การรั บฝากเงิน การโอนและรั บชําระเงินแก่ประชาชนรายย่อย
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ไม่ได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจทีมีความซับซ ้อนและมีความเสียงสูง เช่น ธุรกิจเกียวกับ เงินตราต่างป
และตราสารอนุพนั ธ์ (ดูรายชือธนาคาร)

หมายถึง
บริษัทมหาชนจํากัดทีจดทะเบียนในประเทศไทยและได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศถือหุ ้นไม่ตา่ํ ก
95 ของหุ ้นทีจําหน่ายแล ้วทังหมด (ดูรายชือธนาคาร)
หมายถึง
สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ดูรายชือธนาคาร)

หมายถึง บริษัททีได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจเงินทุน โดยรั บฝากเงินหรือรั บเงินจากประชาชนทีต ้องจ่ายคืนเมือทวงถาม หรือเมือสินระยะเวลาทีกําหนดไว
และสามารถให ้กู ้ยืมเงินตามประเภทของธุรกิจเงินทุนทีได ้รั บอนุญาต เช่น การให ้กู ้ยืมเงินระยะปานกลางและ ระยะยาวแก่กจิ การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หรือพาณิชยกรรม การให ้เช่าซือบางประเภท แต่ไม่สามารถประกอบธุรกิจทีเกียวข ้องกับเงินตราต่างประเทศได ้ (ดูรายชือบริษัท)

หมายถึง บริษัททีได ้รั บอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยสามารถรั บฝากเงินหรือรั บเงินจากประชาชนทีจะจ่ายคืนเมือสินระยะเวลาทีกําหนดไว ้ เ
ไม่น ้อยกว่าหนึงปี และต ้องฝากเงินไม่น ้อยกว่าหนึงพันบาท โดยสามารถให ้กู ้ยืมเงินโดยวิธรี ั บจํานองอสังหาริมทรั พย์ การรั บซืออสังหาริมทรั พย์โดยวิธขี ายฝ

ไม่น ้อยกว่าหนึงปี และต ้องฝากเงินไม่น ้อยกว่าหนึงพันบาท โดยสามารถให ้กู ้ยืมเงินโดยวิธรี ั บจํานองอสังหาริมทรั พย์ การรั บซืออสังหาริมทรั พย์โดยวิธขี ายฝ
(ดูรายชือบริษัท)

หมายถึง สํานักงานของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีได ้รั บอนุญาตจาก ธปท. ให ้ดําเนินการแทนธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ โดยดําเนินการได ้เฉพาะทีเกียวกับก
ประสานงาน การแนะนํ าลูกค ้า และการรวบรวมข ้อมูล เช่น ข่าวสารเกียวกับฐานะทางการเงินของลูกค ้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน เพือส่งให ้สํานักงา
หรือสํานักงานอืน ๆ ของธนาคารเท่านัน (ดูรายชือสํานักงานผู ้แทน)

หมายถึง บริษัททีได ้จดทะเบียนกับ ธปท. ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรั พย์ พ.ศ. 2541 เพือทําหน ้าทีบริหารสินทรั พย์ด ้อยคุณภาพ ของสถาบันการเงิน
โดยการรั บซือหรือรั บโอนสินทรั พย์ด ้อยคุณภาพของสถาบันการเงินทียังเปิ ดกิจการอยู่หรือปิ ดกิจการแล ้ว รวมถึงหลักประกันของสินทรั พย์ด ้อยคุณภาพเพือนํ ามาบร
ปรั บปรุงโครงสร ้างหนี ฟื นฟูลกู หนี หรือจําหน่ายโอนต่อไป (ดูรายชือบริษัท)

หมายถึง สถาบันการเงินของรั ฐทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เพือดําเนินการตามนโยบายของรั ฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ
โดยอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังซึงได ้มอบหมายให ้ ธปท. ทําหน ้าทีตรวจสอบผลการดําเนินงานและความเสียง
และรายงานผลการตรวจสอบไปยังรั ฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง (ดูรายชือสถาบันการเงิน)

หมายถึง ผู ้ให ้บริการทางการเงินทีไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็ นบริษัทจํากัดทีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ได ้แก่
ผู ้ให ้บริการบัตรเครดิต
ผู ้ให ้บริการสินเชือส่วนบุคคลภายใต ้การกํากับ
ผู ้ให ้บริการสินเชือรายย่อยเพือการประกอบธุรกิจภายใต ้การกํากับ (นาโนไฟแนนซ์)
ผู ้ให ้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ผู ้ให ้บริการด ้านการแลกเปลียนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ

(ดูรายชือผู ้ให ้บริการทีไม่ใช่สถาบันการเงิน)

ผู ้จัดการบริการ

