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ว�สัยทัศน & พันธกิจ & คานิยมรวม

คานิยมรวม

เปนองคกรคุมครอง
เง�นฝากที่นาเช�่อถือและทันสมัย
สรางความมั�นใจใหประชาชน
เสร�มสราง
ความมั�นคง
และเสถียรภาพ
ของระบบ
สถาบันการเง�น

TRUSTWORTHINESS
น า เ ช�่ อ ถื อ
INTEGRITY
ซ�่ อ สั ต ย

พันธกิจ
คุมครอง
เง�นฝากใน
สถาบันการเง�น
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ดำเนินการกับ
สถาบันการเง�น
ที่ถูกควบคุม
ตามกฎหมาย
วาดวยธุรกิจ
สถาบันการเง�น
และชำระบัญช�
สถาบันการเง�น
ที่ถูกเพ�กถอน
ใบอนุญาต

ปฏิบัติงานตามพันธกิจดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม
มีความเทาเทียม โปรงใส
และตรวจสอบได

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบและความเปนมืออาชีพ
พรอมสรางความเชื่อมั่นและ
ความไววางใจแกผูมีสวนไดเสีย

SYNERGY
ผ นึ ก พ ลั ง

SOCIAL MIND
เ พ�่ อ สั ง ค ม
ปฏิบัติงานโดยมีจิตสำนึกที่ให
ความสำคัญและคำนึงถึง
ผลประโยชนและผลกระทบตอสังคม

แสวงจุดรวม สงวนจุดตางเพื่อสรางสรรค
ผลงานดวยความรวมแรงรวมใจและมุงมั่น
ปฏิบัติงานอยางกระตือรือรนใหมากกวา
ความคาดหวังและเปาหมายขององคกร

6

รายงานประจ�ำปี 2562
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ANNUAL REPORT 2019
DEPOSIT PROTECTION AGENCY

สารจากประธานกรรมการ
ปี 2562 เป็นปีทรี่ ะบบสถาบันการเงินต้องเผชิญกับโจทย์ทที่ า้ ทายรอบด้านอีกปีหนึง่ ท�ำให้ทกุ สถาบัน
การเงินต้องเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อรองรับกับระบบนิเวศสถาบัน
การเงินไทยทีเ่ น้นความเป็นดิจทิ ลั มากขึน้ สภาวะการแข่งขันในตลาดทีน่ บั วันจะทวีความเข้มข้น โดยอย่างไรก็ดี
การสร้างนวัตกรรมบริการทางการเงินใหม่ ๆ เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้ารวดเร็วขึน้ ด้วยค่าบริการทีถ่ กู ลง  ภาพรวมฐานะ
และผลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินปี 2562 นัน้ ยังมีความมัน่ คงและมีเสถียรภาพ แม้สนิ เชือ่ จะขยายตัว
ชะลอลง และคุณภาพสินเชือ่ ด้อยลงบ้าง แต่สถาบันการเงินได้มกี ารกันเงินส�ำรองส�ำหรับสินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิด
รายได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ เพียงพอต่อการรองรับคุณภาพสินเชือ่ ทีด่ อ้ ยลง
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากได้เข้ารับประเมินภาคการเงินระดับสากล (Financial Sector Assessment
Program: FSAP) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ซึง่ ท�ำการประเมินโดยธนาคารโลก
(World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึง่ ผลการประเมิน
ในภาพรวมพบว่า ระบบการเงินของไทยมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงสามารถรองรับความผันผวนได้ดี
และการก�ำกับดูแลภาคการเงินของไทยมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่
ในการท�ำหน้าทีเ่ ตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินทีอ่ าจเกิดขึน้
สถาบันได้ดำ� เนินการตามแผนขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กรดิจทิ ลั ปี 2562 - 2564 อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
สถาบันยังได้จดั ท�ำแนวนโยบายบริหารการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ
การประเมินความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Resilience) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีใ่ ช้กบั สถาบันการเงิน
นอกจากนี้ สถาบันให้ความส�ำคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics) ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความควบคุม
ดูแล น�ำมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสถาบันและให้เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ โดยสถาบันได้รว่ มมือ
กับสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในการด�ำเนินโครงการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดท�ำผลงานทาง
วิชาการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ ในหัวข้อ “ส่องพฤติกรรมการออมของคนไทย ผ่านข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
กว่า 80 ล้านบัญชีของ DPA” เพือ่ เป็นการสร้างความตระหนักถึงการออมให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบ
ส�ำหรับการปรับวงเงินคุม้ ครองจาก 10 ล้านบาท ไปเป็น 5 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นัน้
สถาบันได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ ติดตามสถานการณ์และผลกระทบทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ รวมทัง้ สถาบันการเงินเองได้ให้ความรูแ้ ละท�ำการประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูฝ้ ากของตนทราบ ท�ำให้การปรับ
วงเงินเป็นไปด้วยความราบรืน่ รวมถึงการขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุม้ ครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาท ออกไปอีก
1 ปี จนถึง 10 สิงหาคม 2564 เพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ของผูฝ้ ากต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ
คณะกรรมการสถาบัน ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน ทีม่ สี ว่ นในการผลักดัน
การด�ำเนินงานของสถาบันให้ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี
(นายลวรณ แสงสนิท)
ประธานกรรมการ
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สารจากผู้อ�ำนวยการ
การด�ำเนินงานในปี 2562 สถาบันคุม้ ครองเงินฝากมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ นงานตามพันธกิจทีส่ ำ� คัญและทิศทาง
ยุทธศาสตร์ทคี่ ณะกรรมการได้กำ� หนดไว้ โดยสถาบันท�ำการปรับปรุงระบบข้อมูลรายผูฝ้ ากเพือ่ การจ่ายคืน
(ระบบ DRS) และระบบปฏิบตั งิ านจ่ายคืนผูฝ้ าก (ระบบ DROS) จนแล้วเสร็จ ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และรองรับการเปลีย่ นแปลงระบบการช�ำระเงินของประเทศ
เพือ่ ให้สถาบันสามารถประมวลผลข้อมูลรายผูฝ้ ากได้อย่างถูกต้อง พร้อมรองรับการปฏิบตั งิ านจ่ายเงินให้ผฝู้ าก
หากสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต นอกจากนี้ สถาบันยังได้ทำ� การทดสอบการรับ-ส่งไฟล์ขอ้ มูลผ่าน
ระบบ DA ก่อนน�ำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ DRS ร่วมกับสถาบันการเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครอง เพือ่ เป็นช่องทางให้
สถาบันสามารถรับไฟล์ขอ้ มูลจากสถาบันการเงินได้อย่างปลอดภัย
สถาบันให้ความส�ำคัญกับช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับประชาชนผูฝ้ ากเงิน ทัง้ ในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลา
ทีเ่ กิดเหตุสถาบันการเงินเกิดเหตุวกิ ฤต จึงได้มกี ารศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบ Customer Relation Management
(CRM) เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการท�ำหน้าทีข่ อง
สถาบันในการจ่ายคืนเงินฝาก
จากผลการด�ำเนินงานทีก่ ล่าวมาข้างต้น พนักงานของสถาบันนับเป็นทรัพยากรหลักในความส�ำเร็จต่าง ๆ
สถาบันจึงได้ขยายขอบเขตการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้วยรูปแบบ Knowledge Management Hub
(KM Hub) โดยได้จดั ท�ำ Digital Platform ระบบการเรียนรูท้ างอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรูท้ งั้ ด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะตามต�ำแหน่งงาน (Functional Competency) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการปรับวงเงินคุม้ ครองเป็น 5 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นัน้ สถานการณ์ผา่ นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยสถาบันได้ทำ� การประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบและเข้าใจในวงกว้างเรือ่ ยมา
อย่างไรก็ตามได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป
พ.ศ. 2563 ท�ำให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินการคุม้ ครองเงินฝาก จ�ำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึงวันที่ 10
สิงหาคม 2563 ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เนือ่ งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ
เชือ้ ไวรัสโควิด 19
อนึง่ เพือ่ ให้สาระความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝากรับรูใ้ นวงกว้างมากขึน้ สถาบันจึงเพิม่ การน�ำเสนอความรู้
ด้านการคุม้ ครองเงินฝากให้ทา่ นได้รจู้ กั “ระบบคุม้ ครองเงินฝาก” ผ่านช่องทางในหนังสือเล่มนี้ อาทิ การก�ำเนิด
หน่วยงานทีใ่ ห้ความคุม้ ครองเงินฝาก ระบบการเก็บเงินน�ำส่งเข้ากองทุนคุม้ ครองเงินฝาก การก�ำหนดระดับ
วงเงินคุม้ ครอง เป็นต้น
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันมาโดยตลอด และขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
ในความทุม่ เทและมุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ จนท�ำให้สำ� เร็จลุลว่ งตามเป้าหมายได้ดว้ ยดี
(นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์)
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
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รายงานประจ�ำปี 2562
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

SECTION 1

1. โครงสร้างและการบริหารงานองค์กร
* คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
* คณะอนุกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
* โครงสร้างองค์กร
* ผู้บริหารสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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1.1 คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

องค์ประกอบคณะกรรมการ
1. นายลวรณ แสงสนิท1

ประธานกรรมการ

2. นายพรชัย ฐีระเวช2

กรรมการผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง

3. นายจาตุรงค์ จันทรังษ์

กรรมการผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย

4. นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ3์

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

5. นายนราธร วงศ์วเิ ศษ

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

6. นายนิธศิ วร์ ตัง้ สง่า

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

7. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)

8. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการและเลขานุการ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง: ประธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และผูอ้ ำ� นวยการ มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ตามการเสนอชื่อของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และผูอ้ ำ� นวยการ แต่งตัง้ โดยคณะรัฐมนตรี โดยค�ำแนะน�ำของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ :  
*1/ นายลวรณ  แสงสนิท  (ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
*2/ นายพรชัย ฐีระเวช (ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง แทนนายลวรณ แสงสนิท เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)   
*3/ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ (ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ต่อจากทีค่ รบวาระ 4 ปี เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
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รายงานประจ�ำปี 2562
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน มีการก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมทุกครั้งมีการก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีวาระการ
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปีละ 2 ครั้ง ในระหว่างการประชุม
ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุม และเพือ่ รับทราบนโยบายโดยตรง สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ุ รู
คณ
หร�อไม
คุณรูไหมวา

มีการคุมครองเง�นฝากในประเทศไทย

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการสถาบัน ปี 2562
ประเภทคณะ
1. คณะกรรมการ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก

จ�ำนวนการประชุม
ทัง้ หมด

12 ครัง้

การคุมครองเง�นฝาก

2. คณะอนุกรรมการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก

คืออะไร?

2.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

7 ครัง้

2.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

7 ครัง้

2.3 คณะอนุกรรมการลงทุน

12 ครัง้

2.4 คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

7 ครัง้

2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิ
ประโยชน์ของผูบ้ ริหารระดับสูง

4 ครัง้

2.6 คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์องค์กรดิจทิ ลั

5 ครัง้

การคุม ครองเง�นฝาก คือ การดูแลผูฝ ากเง�นหากสถาบันการเง�น

ถูกปดกิจการ (ถูกเพ�กถอนใบอนุญาต) โดยจะจายเง�นคืนภายในระยะเวลา
และจำนวนเง�นตามทีก่ ฎหมายกำหนด
Cheque

Promptpay

13
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รายงานประจ�ำปี 2562
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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1.2 คณะอนุกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คณะอนุกรรมการ

รายชือ่

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (อตส.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 4 คน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู
นางดนุชา คุณพนิชกิจ
นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

มีหน้าที่สอบทานให้สถาบันมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ซึง่ ครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานสากล รวมทัง้ ท�ำหน้าที่
สอบทานการด�ำเนินการของสถาบัน สอบทานรายงานทางการเงิน
ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี พร้อมทั้ง
ติดตามให้มีการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว นอกจากนี้
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะ
อย่างสร้างสรรค์แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้การด�ำเนินงานของสถาบัน
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

2. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (อกม.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 6 คน
รองผูอ้ ำ� นวยการ เป็นเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
นายพิชยั หลากสุขถม
นายเสกสรร สุขแสง
นางสุมาพร มานะสันต์
นางสาวพลอย เจริญสม
รองผูอ้ ำ� นวยการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ฝ่ายกฎหมาย

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ า งกฎหมาย หลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ให้ค วามเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินงาน
ของสถาบัน
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คณะอนุกรรมการ

รายชือ่

17

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

3. คณะอนุกรรมการลงทุน (อลท.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 4 คน
รองผูอ้ ำ� นวยการ เป็นเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนิธศิ วร์ ตัง้ สง่า1
นายวิกรานต์ นาคะศิริ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
รองผูอ้ ำ� นวยการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารเงิน
1/
ประธานอนุกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งแทน นายลวรณ
แสงสนิท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ งึ่
ตนแทน)

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองนโยบายการลงทุนเพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการและก�ำหนดกลยุทธ์การลงทุนของสถาบัน พร้อมทั้ง
ก�ำกับดูแลและติดตามการลงทุน รวมทัง้ รายงานผลต่อคณะกรรมการ
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการลงทุน ยังมีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นด้านการลงทุน
และการคัดเลือกนิตบิ คุ คลทีจ่ ะมอบหมายให้ดำ� เนินการลงทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการ

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง (อคส.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 4 คน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการสายกลยุทธ์ เป็นเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

มีหน้าที่ในการจัดท�ำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์
แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ ย อมรั บ ได้ โ ดยรวมให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น รวมทั้ ง
ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารความเสี่ ย งทั้ ง ในระดั บ สถาบั น และระดั บ
ส่วนงาน และรายงานผลการบริหารงานด้านความเสีย่ งรวมถึงประเด็น
ด้านความเสี่ยงและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการสถาบัน

นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
นายวิบลู ย์ ภัทรพิบลู
นายปฤษันต์ จันทน์หอม
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ สายกลยุทธ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
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คณะอนุกรรมการ

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง (อสป.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 4 คน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เป็นเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
องค์กรดิจทิ ลั (อขอ.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 6 คน
รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน เป็นเลขานุการ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
(อขอ. ครบวาระวันที่ 30 กันยายน 2562)
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รายชือ่

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

นายนราธร วงศ์วเิ ศษ1
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
นายณัฐวุฒิ พงศ์สริ ิ
พันต�ำรวจตรีหญิง รมยง
สุรกิจบรรหาร
5. ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
สายบริหารงานทัว่ ไป
6. ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1/
ประธานอนุกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งแทน นายนิธศิ วร์
ตัง้ สง่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
(เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูซ้ งึ่
ตนแทน)

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาก�ำหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งและการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการและ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ และพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธใี นการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการสถาบัน
เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ น

ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.

นายลวรณ แสงสนิท
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล  
นายนราธร วงศ์วเิ ศษ
นางบุษกร ธีระปัญญาชัย    
นายสุรพล โอภาสเสถียร           
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน    
รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน   
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย     
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                         

เลขานุการ

มีหน้าที่วางกรอบกลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัลของสถาบัน เพื่อรองรับ
งานตามพันธกิจและงานด้านอืน่ ๆ ของสถาบัน ตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบกลยุทธ์และแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กรดิจทิ ลั
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คณะอนุกรรมการ

7. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กร
(อขอ.)
ประกอบด้วย :
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ รวม 6 คน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการสายกลยุทธ์ เป็นเลขานุการ
(อขอ. มีผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)

ุ รู
คณ
หร�อไม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21

รายชือ่

อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

นายพรชัย ฐีระเวช
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล
นายนราธร วงศ์วเิ ศษ
นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ
นายสุรพล โอภาสเสถียร
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ สายกลยุทธ์

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

มีหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการวางกรอบการด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนงานสถาบัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับงานตามพันธกิจ
และงานด้านอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานสถาบัน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อคณะกรรมการสถาบัน

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง
เง�นฝากเร�่มมีผลบังคับใช
ตั�งแตเมื่อใด…?

ป พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการรางพระราชบัญญัตสิ ถาบันประกันเงินฝาก

ป พ.ศ. 2551 รางพระราชบัญญัตสิ ถาบันคุม ครองเง�นฝาก

ไดผา นการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 โดยมีผลบังคับใชตง้ั แตวนั ที่ 11 สิงหาคม 2551
เปนตนมา
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1.3 โครงสร้างองค์กร
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

คณะกรรมการสถาบัน
คุมครองเง�นฝาก

23

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ผูอำนวยการ
ฝายตรวจสอบภายใน
รองผูอำนวยการ

สายกลยุทธ

BANK

สายปฎิบัติการ
คุมครองเง�นฝาก

สายงานบร�หารทั�วไป

ฝายวางแผนและว�จัย

ฝายบร�หารเง�น

ฝายการเง�นและการบัญช�

ฝายบร�หารความเสี่ยง

ฝายกฎหมาย

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายจายคืนผูฝาก

ฝายสนับสนุนองคกร

ฝายว�เคราะหสถาบันการเง�น

ฝายชำระบัญช�
และบร�หารสินทรัพย

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.4 ผู้บริหารสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คณะผู้บริหาร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

นางสาวกมลวรรณ ศีลาภิรัติ

รองผู้อ�ำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ :
นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ สายกลยุทธ์

นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก

นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ1

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ สายบริหารงานทั่วไป

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย :
สายกลยุทธ์
นางสาวกนกรัตน์ หิรัญบูรณะ

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและวิจัย

นางสาวพจณีย์ ล้วนไพศาลนนท์

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นายสุธี เหลืองอร่ามกุล2

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายสุธี เหลืองอร่ามกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน

2

สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก
นายสมยศ มีเพ็ชรดี

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวอัมพร สกลกูล

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก

นายปิติ ศุภกิจโกศลชัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายช�ำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์

สายบริหารงานทั่วไป
นายวิเชษฐ์ โรจนสุกาญจน

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี

นายสุกิจ อัครนิรันดร์กุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายกรรกร จักรกริชกูล

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

นายพัสกร มณีเนตร

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศิริกุล โรจนกีรติกานต์

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(รายงานตรงผู้อ�ำนวยการสถาบัน)

หมายเหตุ :  
*1/ นายจิรานุวฒ
ั น์ ธัญญะเจริญ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ สายบริหารงานทัว่ ไป ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
*2/ นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ฝ่ายสือ่ สารองค์กร ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
และด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563
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2.1 ภาพรวมการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2562

SECTION 1

2. ภาพรวมการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญปี 2562 และแผนงาน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ปี 2563
* ภาพรวมการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ปี 2562
* ยุทธศาสตร์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
* ทิศทางการด�ำเนินงานของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ปี 2563

1. ด้านการบริหารเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากและทุนสถาบัน

กองทุนคุ้มครองเงินฝาก
          ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนคุม้ ครองเงินฝาก (กองทุน) มีสนิ ทรัพย์
รวมจ�ำนวน 127,855.72 ล้านบาท ซึง่ เกิดจาก “การด�ำเนินงานด้านบริหารกิจการของสถาบันคุม้ ครอง
เงินฝาก” ได้แก่

DP
A

กองทุนคุมครองเง�นฝาก
มีสินทรัพยรวม
127,855.72 ลานบาท

DP
A

2. ผลการดำเนินงาน :
การบร�หารจัดการลงทุน
มีรายไดจำนวน
3,122.07 ลานบาท

1. เง�นนำสงจาก
สถาบันการเง�น : จำนวน
1,328.52 ลานบาท

รายไดของกองทุนป 2562
เปนจำนวน 4,450.59 ลานบาท
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ุ รู
คณ
หร�อไม

พันธกิจหลักของ
สถาบันคุมครองเง�นฝากคืออะไร ?
การเก็บเงินน�ำส่ง
จากสถาบันการเงิน

การบริหารจัดการ
กองทุนคุ้มครองเงินฝาก

ปี 2562 สถาบั น ได้ รับ เงิ น น� ำ ส่ ง จาก
สถาบั น การเงิ น เพื่ อ สะสมเข้ า “กองทุ น
คุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก” ส� ำ หรั บ การคุ ้ ม ครอง
ช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2562 จ� ำ นวน 658.92 ล้ า นบาท และ
ส�ำหรับการคุ้มครองช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม
ถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 จ� ำ นวน
669.60 ล้ า นบาท รวมเป็ น เงิ น จ� ำ นวน
1,328.52 ล้านบาท
การทยอยเก็ บ เงิ น น� ำ ส่ ง สะสม (Exante) ไว้นี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ใ ห ้ แ ก ่ ผู ้ ฝ า ก ว ่ า จ ะ มี เ งิ น เ พี ย ง พ อ ใ น
การจ่ า ยคื น โดยสถาบั น การเงิ น มี ห น้ า ที่
น�ำส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก ซึ่ง
ผู ้ ฝ ากและสถาบั น การเงิ น จะเป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์โดยตรงจากการมีระบบคุ้มครอง
เงินฝาก ทั้งนี้ หลักการนี้สอดคล้องกับแนว
ปฏิ บั ติ ข องระบบคุ ้ ม ครองเงิ น ฝากสากล
ที่ก�ำหนดว่าหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควร
มี เ งิ น เพี ย งพอ ในการรองรั บ การจ่ า ยคื น
ผู้ฝากได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีเงินส�ำรอง
สภาพคล่องในยามจ�ำเป็น

สถาบันด�ำเนินการบริหารจัดการเงิน
กองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากตามกฎหมาย
นโยบาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ โดย
กฎกระทรวงก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี
การลงทุ น ของสถาบั น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก
พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดให้สถาบันลงทุนใน
หลักทรัพย์ทมี่ คี วามมัน่ คงสูง ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ
80 ของเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด (ไม่ ว ่ า จะเป็ น
พั น ธบั ต รรั ฐ บาล ตราสารหนี้ ที่ ก ระทรวง
การคลังค�้ำประกัน เงินฝากหรือตราสารหนี้
ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ
เงิ น ฝากหรื อ ตราสารหนี้ ที่ ธ นาคารที่ มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น)
ผลการด�ำเนินงานปี 2562
รายได้ของกองทุนปี 2562 เป็นจ�ำนวน
4,450.59 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จาก
การลงทุนจ�ำนวน 3,122.07 ล้านบาท และ
รายได้เงินน�ำส่งจากสถาบันการเงินจ�ำนวน
1,328.52 ล้านบาท

การคุม ครองเง�นฝาก เสร�มสรางความมัน� คงและเสถียรภาพ
ระบบสถาบันการเง�นและดำเนินการในการควบคุมและชำระ
บัญช�สถาบันการเง�น โดยอยูภายใตกรอบวัตถุประสงค
การจัดตั�งสถาบันที่ระบุไวในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันคุมครองเง�นฝาก พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. คุม ครองเง�นฝากในสถาบันการเง�น
2. เสร�มสรางความมัน� คงและเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเง�น
3. ดำเนินการกับสถาบันการเง�นทีถ่ กู ควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเง�น
และชำระบัญช�สถาบันการเง�น
ทีถ่ กู เพ�กถอนใบอนุญาต
โดยมีอำนาจหนาทีด่ ำเนินการทางกฎหมาย เชน
1. การบร�หารจัดการกองทุน ทุน และทรัพยสนิ
ของสถาบัน
2. เก็บเง�นนำสงจากสถาบันการเง�นเขากองทุนคุม ครอง
เง�นฝาก และจายเง�นใหแกผฝู ากเง�นเมือ่
สถาบันการเง�นซ�ง่ อยูภ ายใตความคุม ครอง
ถูกปดกิจการ
3. ออกตัว� เง�น พันธบัตร หร�อตราสารทางการเง�นอืน่ ๆ
4. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหร�อตราสารหนีท้ ร่ี ฐั บาล
ค้ำประกันหร�อหลักทรัพยอน่ื ทีค่ ณะกรรมการกำหนด
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2. ด้านพันธกิจ

การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสถาบันเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสถาบัน
ตัง้ แต่สถาบันการเงินถูกควบคุม สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต จนเข้าสูก่ ระบวนการล้มละลาย

1. การพัฒนาระบบรับสงไฟลขอมูลสถาบันการเง�น (ระบบ DA)

การพัฒนาระบบรับสงไฟลขอมูลสถาบันการเงิน (ระบบ DA) ผาน Leased Line
เพื่อใหสถาบันมีชองทางในการรับไฟลขอมูลจากสถาบันการเงินที่ปลอดภัยกอนที่จะนำขอมูล
สงตอใหระบบ DRS

2. ระบบขอมูลรายผูฝากเพ�่อการจายคืน
(Deposit Remibursement System: DRS)

สถาบันไดมีการพัฒนาระบบขอมูลรายผูฝากเพื่อการจายคืน (ระบบ DRS)
ขึ้นใหม เพื่อใหสามารถประมวลผลไดอยางถูกตองตามกรอบกฎหมายใหมรวมถึงประกาศ
คณะกรรมการสถาบันที่เกี่ยวของ

3. ระบบปฏิบัติงานจายคืนผูฝาก (Deposit Reimbursement
Operating System: DROS) ภายใตกฎหมายใหม และสอดคลองกับ
ระบบการชำระเง�นของประเทศ

สถาบันไดพัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจายคืนผูฝาก (ระบบ DROS)
เพื่อชวยรองรับในการปฏิบัติงาน จายคืนผูฝากภายใตกฎหมายใหม และสอดคลองกับ
ระบบชำระเงินของประเทศ เมื่อเกิดเหตุสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต

4. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบว�เคราะหขอมูล (Data Analytics)

เพื่อใหเปนไปตามเปาประสงคในการนำขอมูลที่อยูภายใตความควบคุมดูแลของสถาบัน
ที่ผานการปกปดตัวตน มาใชประโยชนในการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสถาบัน
โดยในป 2562 สถาบันมีความรวมมือกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ (สศป.)
ในการดำเนินโครงการวิเคราะหขอมูลรวมกัน มีการสงพนักงานไปปฏิบัติงาน (Secondment)
ณ สศป. เพื่อทำการวิจัยขอมูลผูฝากรวมกัน และมีการสื่อสารบทความเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ
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5. การว�เคราะหออกแบบระบบงาน Customer Relation Management (CRM)
เพ�่อรองรับการใหขอมูลและตอบปญหาเมื่อสถาบันการเง�นปดกิจการ

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารของประชาชนทั้งในชวงเวลาปกติ
และชวงเวลาที่เกิดเหตุสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทำใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน รวดเร็วสรางความเชื่อมั่นตอการทำหนาที่ของสถาบันในการจายคืนเงินฝาก
โดยไดวางแผนในการบูรณาการกระบวนการทำงานระบบ CRM กับระบบงานตาง ๆ
เพื่อใหมีชองทางการติดตอสื่อสารที่มีความหลากหลาย

6. การทดสอบกระบวนการควบคุมสถาบันการเง�นรวมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทย ตามแนวทางโครงการประเมินภาคการเง�น (FSAP)

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นโดยในปนี้ ดวยความรวมมืออันดีทำใหมีการจัดทำโครงสรางการติดตอประสานงาน
ระหวางกันในชวงวิกฤต (Crisis Charter) ของกระบวนการควบคุมสถาบันการเงิน
และกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ รวมถึงไดมีการจัดทำกระบวนการ (workﬂow)
แสดงลำดับการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง 3 หนวยงานแสดงภาพรวมการแกไขปญหา
สถาบันการเงิน การดำเนินการตั้งแตชวงสถาบันการเงินมีปญหา การดำเนินการชวงสถาบัน
การเงินถูกควบคุม จนถึงการดำเนินการชวงสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต นอกจากนี้
ยังไดจัดทำ Workﬂow ขั้นตอนการดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธเมื่อมีขาวลบกับสถาบัน
การเงินเพื่อการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน

ุ รู
คณ
หร�อไม

DPA จะจายเง�นคืนใหผาน 2 ชองทาง ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สถาบันการเง�นถูกปดกิจการ
1.Promptpay

โดยผูฝากจะตองผูก Promptpay
- บุคคลทั�วไป เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
- นิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล

2.Cheque

สำหรับผูที่ไมไดทำการผูก
Promptpay DPA จะสง Cheque
ไปตามที่อยู
- บุคคลทั�วไป ที่อยูตามทะเบียนบาน
- นิติบุคคล ที่อยูจดทะเบียนนิติบุคคล

32

รายงานประจ�ำปี 2562
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

3. ด้านการวิเคราะห์ติดตามฐานะการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน
ในปี 2562 สถาบันยังคงให้ความส�ำคัญในการวิเคราะห์และติดตามฐานะการด�ำเนินงานของ
สถาบันการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยการวิเคราะห์ฐานะการด�ำเนินงาน
ของสถาบันการเงินครอบคลุมถึงบริษัทลูกและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินที่อยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบัน เพื่อให้เห็นสัญญาณความผิดปกติของสถาบันการเงินเพื่อที่
สถาบันสามารถเตรียมความพร้อมรองรับการด�ำเนินภารกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ                                
นอกจากการติดตามฐานะการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินแล้ว สถาบันยังให้ความส�ำคัญกับ
การติ ด ตามภาวะเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงกฎเกณฑ์ ต ่ า ง ๆ ของทางการซึ่ ง อาจส่ ง ผล
ต่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน อาทิ การปรับวงเงินคุ้มครองเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2562 ซึง่ สถาบันได้ตดิ ตามและวิเคราะห์การเคลือ่ นไหวของเงินฝากของสถาบันการเงิน
เพือ่ ประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปรับวงเงินคุม้ ครองอย่างใกล้ชดิ โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบัน
นอกจากนี้ สถาบันได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำข้อมูลทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
โดยได้ต่อยอดจากผลศึกษา “Data Analytics” ในปี 2562 สถาบันได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ด�ำเนินการศึกษาพฤติกรรมการฝากเงินของคนไทย จากข้อมูลสถิติผู้ฝาก
ซึง่ ครอบคลุมเงินฝากในสถาบันการเงินภายใต้ พ.ร.บ.  สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ.  2551 ประกอบด้วย
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและท�ำความเข้าใจพฤติกรรมรูปแบบ
การฝากเงินของผู้ฝาก ซึ่งช่วยในการเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคง
และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
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4. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สถาบันให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง โดยสถาบันได้ว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้ประเมิน ตามกรอบการประเมินความพร้อมด้าน Cyber Resilience ของ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง สถาบั น ได้ ร ายงานผลการประเมิ น ช่ อ งโหว่ (Gap) ต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์องค์กรดิจทิ ลั
ตามล�ำดับ และได้มีการจัดท�ำนโยบายความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ด้วยเช่นกัน
สถาบันได้จัดท�ำระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
ระบบงานส�ำคัญของสถาบัน ได้แก่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบงานลงทุน
และระบบ E-mail ตาม มาตรฐาน
ISO/IEC27001:2013

สถาบันได้ศึกษาแนวทาง Security
Operation and Management
ตามแผนปิด Gap ด้าน Cyber
Resilience โดยสถาบันได้ด�ำเนินการ
ตามแผนปิด Gap ระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง เพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ

สถาบันได้ขยายขอบเขตงานจาก
E-Learning เป็น Knowledge
Management Hub (KM Hub)
โดยได้จัดท�ำเป็นภาพใหญ่ที่เรียกว่า
Digital Platform ส�ำหรับการบริหาร
องค์ความรู้ของสถาบัน (KM Hub) และ
เริ่มท�ำระบบ E-Learning ซึ่งสถาบัน
ได้พัฒนาขึ้นเอง โดยใช้ Feature ของ
Microsoft Office 365 เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินงาน ตามพันธกิจของ
สถาบัน

สถาบันมีกรอบการก�ำกับดูแล
ข้อมูลที่ส�ำคัญของสถาบัน (Data
Governance Framework)
ที่สอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัย
โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
กับกฎหมาย โดยได้พิจารณาตามกรอบ
การก�ำกับดูแลข้อมูลของส�ำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5. ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์
สถาบันได้ด�ำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับระบบคุ้มครอง
เงินฝาก โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสาร
(Content) เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
สถาบันมีการพัฒนาเนือ้ หาความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝาก ขัน้ ตอนและวิธกี ารจ่ายคืน
และการช�ำระบัญชี การปรับวงเงินคุม้ ครองเงินฝาก และความรูใ้ กล้ตวั ทางการเงิน ผ่านการน�ำเสนอ
ในรูปแบบทีน่ า่ สนใจ ทันสมัย เข้าใจง่าย อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ Infographic การ์ตนู VDO Motion
และ eBook เป็นต้น เพือ่ การสือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมายผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ ของสถาบัน
ได้อย่างเหมาะสม

2. ด้านการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร (Channel)
สถาบันมีการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สามารถรองรับต่อพฤติกรรม
การรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบนั เพือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ครอบคลุมทัว่ ถึง ผ่านทัง้ ช่องทางออฟไลน์ (Offline) การให้ขอ้ มูลผ่านสือ่ มวลชน
ทัง้ ทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงการท�ำกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ซึง่ ได้ดำ� เนินการร่วมกับ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพือ่ บรรยายเผยแพร่ความรูแ้ ก่ประชาชนและผูฝ้ ากเงินตามจังหวัดต่าง ๆ
และช่องทางออนไลน์ (Online) รวมถึงการพัฒนา Website ใหม่ โดยปรับปรุงเพือ่ ให้สะดวกต่อ
การใช้งาน สามารถรองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีน่ า่ สนใจ
ผ่านสือ่ โซเซียลมีเดียของสถาบัน นอกจากนี้ สถาบันได้พฒ
ั นาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

3. ด้านการเตรียมการรองรับการปรับวงเงินคุ้มครอง
• สถาบันมีการประสานความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามฐานะและการด� ำ เนิ น งานของสถาบั น การเงิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจากการติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับวงเงินคุ้มครองเป็น
5 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่าไม่น่าห่วงใยนัก
เนื่ อ งจากผู ้ ตรวจการสถาบันการเงินมีก ารติดตามการไหลออกของเงินฝาก โดยยัง ไม่พบ
การไหลออกของเงินฝากทีม่ นี ยั ส�ำคัญ อีกทัง้ สถาบันการเงินมีการประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ซึ่งสามารถบริหารจัดการเรื่องสภาพคล่องได้
• สถาบันมีการประสานงานร่วมกับสถาบันการเงิน ได้ส่งหนังสือถึงสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากทั้ง 35 แห่ง
ให้สื่อสารท�ำความเข้าใจกับผู้ฝากในการปรับวงเงินคุ้มครอง รวมทั้งเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความวิตกกังวลของผูฝ้ ากเงิน นอกจากนี้ สถาบันได้แจ้งให้
สถาบันการเงินน�ำส่งแผนการเตรียมความพร้อมให้สถาบันทราบ โดยสามารถสรุปการด�ำเนินการ
ของสถาบันการเงินได้ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเงินฝาก สถาบันการเงินได้ด�ำเนินการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับ
วงเงินคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวเงินฝากและการถอนเงินที่มีนัยส�ำคัญ
2. ด้านแผนรับมือด้านสภาพคล่อง สถาบันการเงินมีการประเมินผลกระทบด้านสภาพคล่อง
และเตรียมสภาพคล่องรองรับ
3. ด้านประชาสัมพันธ์ สถาบันการเงินได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่มีการติดต่อกับผู้ฝาก
เพือ่ ให้ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั และเข้าใจเกีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝาก และการปรับวงเงินคุม้ ครอง
เพื่อให้ความรู้กับผู้ฝาก รวมถึงได้สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ผ่านเคาน์เตอร์เงินฝาก
สาขาธนาคาร เว็บไซต์สถาบันการเงิน Sale Sheet, Monthly Statement แผ่นพับ และประกาศ
อัตราดอกเบี้ย
โดยสรุปแล้ว จากการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงการปรับวงเงินคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
และสถาบันการเงิน มีเงินกองทุนและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงเพียงพอรองรับความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ คาดว่าจะส่งผลให้การปรับวงเงินคุม้ ครองในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นไปอย่างราบรืน่
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2.2 แผนยุทธศาสตรสถาบันคุมครอง
พันธกิจ
คุมครองเง�นฝาก เสร�มสรางความมั�นคง/
เสถียรภาพระบบสถาบันการเง�น
ดำเนินการควบคุมและชำระบัญช�

ยุทธศาสตร
(Strategic Theme)

ผูมีสวนไดเสีย
(Stakeholders)

การเง�น
(Financial)

กระบวนการภายใน
(Internal Process)

การเร�ยนรูและพัฒนา
(Learning & Growth)
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ว�สัยทัศน
เปนองคกรคุมครองเง�นฝากที่นาเช�่อถือ
และทันสมัย สรางความมั�นใจใหประชาชน







เปนสวนหนึ่งในระบบตาขายความมั�นคงทางการเง�น
ของประเทศ ที่นำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาสนับสนุน
พันธกิจของสถาบัน

รวมกอบกูสถานการณ
สกัดการลุกลามสู
Systemic Crises

จายคืนไดครบถวน
ถูกจำนวน สะดวก รวดเร�ว
ตามที่กฎหมายกำหนด

ชำระบัญช�ถูกตองตามกฎหมาย
ผูเกี่ยวของไดรับการดูแลอยางดี

ประชาชนรูจ้ ักสถาบันผา่ นชอ่ งทางที่ทันสมัย หลากหลาย มีความรูค้ วามเขา้ ใจ
เชื่อมั่นระบบคุ้มครองเงินฝาก
- มีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยสมบูรณ์
- มีสัมพันธภาพที่ดีอยา่ งตอ่ เนื่องกับสื่อมวลชน หนว่ ยงานในตาขา่ ย
ความมั่นคงทางการเงิน สถาบันการเงิน หนว่ ยงานประกันเงินฝาก
ต่างประเทศ
- หน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
สื่อสารในทิศทางเดียวกัน (One Voice)
- พนักงานมีการพัฒนาขีดความสามารถ ไดร้ ับการยกระดับความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- ประชาชนมั่นใจ ปัญหาไมล่ ุกลาม
- ประชาชนไดร้ ับข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างรวดเร็ว

- ผูฝ้ ากสะดวกไดร้ ับเงินคืน
ผ่านช่องทางที่ทันสมัยครบถ้วน
ถูกต้อง รวดเร็ว
- ผูฝ้ ากสถาบันการเงินอื่นมั่นใจ
ปัญหาไมล่ ุกลาม

- เจา้ หนี้ไดร้ ับการเฉลี่ยหนี้
ด้วยความเป็นธรรม
- ลูกหนี้ที่ดีสามารถดำเนิน
กิจการตอ่ ไปได้
- เจา้ หนี้/ลูกหนี้ สามารถติดตาม
สถานะของตนได้

เงินกองทุน ทุนสถาบัน มั่นคงแข็งแกรง่ มีสภาพคลอ่ ง เติบโตอยา่ งยั่งยืน

เงินกองทุน และทุนสถาบัน
มีสภาพคล่องพร้อมรับการจ่ายคืน
และการชำระบัญชี

มีสภาพคลอ่ งเพียงพอ
ในการจ่ายคืนผู้ฝาก

- มีทุนดำเนินการเพียงพอ
- สถาบันได้รับค่าใช้จ่าย
ชำระบัญชีคืนครบถ้วน
- กองทุนไดร้ ับเงินคืนโดยเร็ว

- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการและระบบงานตามพันธกิจ
ของสถาบันไดค้ รบถว้ นทุกดา้ นอยา่ งตอ่ เนื่อง
- สรา้ งความเชื่อมโยงของระบบขอ้ มูลระหวา่ งหนว่ ยงานที่เกี่ยวขอ้ ง
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลที่หลากหลายและ
ซับซอ้ น รวมทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์ (Analytical Tools)
- มีการศึกษาวิเคราะหแ์ ละติดตามพัฒนาการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
- นำเทคโนโลยีมาปฏิรูปกระบวนการทำงานและระบบงานภายใน ให้มี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและสรา้ งมูลคา่ เพิ่มใหแ้ กอ่ งคก์ ร
- มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่ทันตอ่ การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่

- มีการดำเนินการสนับสนุน
ดา้ นการควบคุมสถาบันการเงิน
- มีการเตรียมความพรอ้ มเพื่อ
การจ่ายคืนและชำระบัญชี
กรณีสถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
- มีความรว่ มมือกับหนว่ ยงาน
ในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการและระบบสำหรับชว่ ง
จา่ ยคืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย
- กระบวนการและระบบงาน
จา่ ยคืนผูฝ้ าก
- ชอ่ งทางการจา่ ยคืนที่ทันสมัย
- ความร่วมมือกับตัวแทนรับยื่น
คำขอ และผู้ให้บริการชำระเงิน
- กระบวนการจัดหาสภาพคลอ่ ง
- ความรว่ มมือกับหนว่ ยงานใน
ตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
- ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการและระบบสำหรับชว่ ง
ชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย
- กระบวนการและระบบการชำระ
บัญชีมีความโปรง่ ใส ถูกตอ้ ง
- ความร่วมมือกับบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ และที่ปรึกษา
ทางการเงิน
- กระบวนการจัดหาสภาพคลอ่ ง
- ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร

มีการยกระดับความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
บุคลากรใหม้ ีขีดสมรรถนะสูง
อย่างต่อเนื่อง

มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาพัฒนาโครงสรา้ งพื้นฐานและ
ประยุกตใ์ ช้กับระบบบริหารจัดการ

คานิยมองคกร : นาเช�่อถือ/

มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมกับการทำงานบนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ซ�่อสัตย/ผนึกพลัง/เพ�่อสังคม
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2.3 ทิศทางการด�ำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปี 2563
1. การมีแผนปฏิบัติงาน
ของสถาบัน เพื่อบริหาร
จัดการสถาบันการเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

เพื่อบริหารจัดการสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
โครงสร้างงานในภาวะวิกฤต การเตรียมบุคลากรเพื่อ
รองรับการปฏิบัติตามภารกิจตามโครงสร้างและการพัฒนา
บุคลากร และการจัดท�ำ Targeted Pool List บุคคล
ภายนอกเพื่อรองรับการปฏิบัติตามภารกิจในกรณีวิกฤต

2. การจัดทรัพยากรบุคคล
ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ

เพื่อให้มีความพร้อมด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลให้
สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจในภาวะวิกฤตได้

3. การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานของสถาบัน
เพื่อรองรับการปฏิบัติ
งานของสถาบันตั้งแต่
สถาบันการเงินถูก
ควบคุม สถาบันการเงิน
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จนเข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลาย

เพื่อให้มีระบบรับข้อมูลรายผู้ฝากแล้วเสร็จและมี
สภาพแวดล้อมพร้อมใช้งาน
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4. การด�ำเนินการปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
ในรายงานข้อมูล
รายผู้ฝากที่สถาบัน
การเงินส่งให้สถาบัน

เพื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการและระบบ
งานส�ำหรับการจ่ายคืนเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ผู้ฝาก โดยมีการเพิ่ม Function การปกปิดข้อมูลส่วน
บุคคลในการรับ-ส่งข้อมูลรายผู้ฝาก

5. การซักซ้อมกับ
หน่วยงานที่เป็น
พันธมิตรกับสถาบัน
ในการโอนเงิน
ผ่านพร้อมเพย์และ
การรับยื่นค�ำขอ

เพื่อมีกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรที่ชัดเจน ส�ำหรับการปฏิบัติการตามงานพันธกิจ
หากสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ฝาก
สะดวกได้รับเงินคืนครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว

6. การซักซ้อมการ
ด�ำเนินงานตามแผน
จัดหาสภาพคล่อง
ในภาวะวิกฤตร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายคืนผู้ฝาก สามารถ
จ่ายคืนได้ครบถ้วน ถูกจ�ำนวน สะดวก รวดเร็ว ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
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7. การมีระบบงาน
Customer Relation
Management (CRM)

เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการและระบบ
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ฝากผ่านช่องทางที่
หลากหลาย รองรับการให้ข้อมูลและตอบปัญหาเพื่อให้
ผู้ฝากสะดวก ได้รับเงินคืนครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้รับการดูแลอย่างดี เมื่อสถาบันการเงิน
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

8. การสร้างการรับรู้ของ
ประชาชนที่มีต่อระบบ
คุ้มครองเงินฝาก
ให้ความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินแก่ประชาชน
และมีการเผยแพร่บท
วิจัยที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนผ่านช่องทาง
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนรู้จักสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจ เชื่อมั่น
ระบบคุ้มครองเงินฝาก ถือเป็นการสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสถาบันการเงินโดยรวม สถาบันจึงจะน�ำเสนอความรู้
เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากผ่านรูปแบบและช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ประชาชนแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การใช้บริการทางการเงิน และลดความตื่นตระหนก หาก
สถาบันการเงินเกิดปัญหา สถาบันจึงมุ่งให้ความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินแก่ประชาชน และมีการเผยแพร่บทวิจัยที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน
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9. การมีกระบวนการ
จัดการข้อมูลตาม
ธรรมาภิบาลข้อมูล
ของสถาบัน (Data
Governance
Framework) ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของส�ำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (DGA)
และมีนโยบายข้อมูล
ส่วนบุคคลตาม พระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล รายการข้อมูลของ
สถาบัน (Data List) และการจัดล�ำดับชั้นข้อมูล (Data
Classification) รวมทั้งก�ำหนดกระบวนการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานของส�ำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10. การส�ำรวจระดับความ
ผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กรและจัดท�ำ
แผนการเพิ่มความ
ผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร

เพื่อให้บุคลากรของสถาบันซึ่งถือเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
ด้วยเหตุนี้สถาบันเชื่อมั่นว่าการสร้างความผูกพันของ
พนักงานสถาบันก็เป็นการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเพื่อให้
พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีสมรรถนะสูง
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3.1 ครอบคลุมผูฝ้ ากร้อยละ 99.65 ทัว่ ประเทศ ได้รบั ความคุม้ ครองเต็มจ�ำนวน

SECTION 1

3. ขยายเวลาคุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านบาท
จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดจ�ำนวนเงินฝาก ที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2563 ได้ขยาย
ระยะเวลาคุม้ ครองเงินฝาก 5 ล้านบาท จากเดิมในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ขยายระยะเวลาเป็น วันที่
10 สิ ง หาคม 2564 เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 2019
เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝาก ต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

* ผู้ฝากร้อยละ 99.65 ทั่วประเทศ ได้รับความคุ้มครองเต็มจ�ำนวน
* วงเงินคุ้มครองเงินฝากที่เหมาะสม

วงเง�นการคุม ครองเง�นฝาก
ระยะเวลา

กำหนดวงเง�น
ความคุม ครองเง�นฝาก

ปจจุบนั ถึงวันที่ 10 ส.ค. 2564

จำนวน 5 ลานบาท

ตัง� แตวนั ที่ 11 ส.ค. 2564 เปนตนไป

จำนวน 1 ลานบาท

การขยายวงเงินคุมครองเงินฝากครั้งนี้ จะสรางความเชื่อมั่นใหผูฝาก ในชวงสถานการณปจจุบัน
และทำใหผูฝากมีความมั่นใจตอการใชบริการของสถาบันการเงินเปนปกติ โดยวงเงินคุมครองที่
5 ลานบาทตอคนตอสถาบันการเงิน ครอบคลุมผูฝากถึงรอยละ 99.65 ของจำนวนผูฝาก
ทั้งระบบ (ณ 31 ธ.ค. 2562) และในปจจุบันสถาบันการเงินของไทยไดรับการกำกับดูแลจาก
ทางการอยางใกลชิด

ขยายเวลาคุม ครองเง�นฝาก
5 ลานบาท
จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
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3.2 วงเงินคุ้มครองเงินฝากที่เหมาะสม

ผู้ฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ฝากอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”

สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (International Association of Deposit
Insurers: IADI) ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการก�ำหนดวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมตามหลักการ IADI
Core Principles for Effective Deposit Insurance System ว่า การพิจารณาวงเงินคุ้มครอง
ต้องครอบคลุมจ�ำนวนเงินฝากทั้งหมดของผู้ฝากรายย่อยซึ่งเป็นผู้ฝากส่วนใหญ่ของระบบ
และวงเงินคุ้มครองต้องครอบคลุมสัดส่วนของยอดเงินฝากรวมในระบบได้เพียงพอเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การก�ำหนดวงเงินคุ้มครองจะต้องมีการทบทวนระดับ
วงเงินคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นระยะ เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจหรือระบบสถาบันการเงิน
ที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ หรือภาวการณ์อื่นที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลต่อ
มูลค่าปัจจุบันของวงเงินคุ้มครองที่อาจจะลดลงต�่ำกว่าระดับวงเงินคุ้มครองที่ก�ำหนดในครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 1 ล้านบาท ต่อรายผู้ฝาก
ต่อสถาบันการเงิน ตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับ
ความคุ้มครอง ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ  บัตรเงินฝาก และ
ใบฝากรับเงิน

จากค�ำแนะน�ำ  IADI ที่ระบุไว้ใน IADI Enhanced Guidance for Effective Deposit
Insurance Systems: Deposit Insurance Coverage ในการพิจารณาวงเงินคุ้มครอง
ที่ เ หมาะสม ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ในการพิ จ ารณาก� ำ หนดระดั บ วงเงิ น คุ ้ ม ครอง
ที่ เ หมาะสมประกอบด้ ว ย 1) โครงสร้ า งของระบบสถาบั น การเงิ น 2) โครงสร้ า ง
ของเงิ น ฝาก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยจ� ำ นวนรายผู ้ ฝ ากที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองเต็ ม จ� ำ นวน
และจ� ำ นวนเงิ น ฝากที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองในระบบ 3) การเคลื่ อ นไหวของเงิ น ฝาก
4) กองทุนคุ้มครองเงินฝาก (กองทุนฯ) 5) รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per Capita)
และ 6) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค
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ุ รู
คณ
หร�อไม
การคุมครองเง�นฝากมีจุดมุงหมายที่จะ
สรางเสถียรภาพทางการเง�นและความมั�นคง
ของระบบสถาบันการเง�น รวมทั�ง
ใหความคุมครองผูฝากโดยเฉพาะ
ผูฝากรายยอย

วงเง�นที่ไดรับความคุมครอง
จะแตกตางตามความเหมาะสม
ของแตละประเทศ แตจะอยูใน
ระดับที่สามารถครอบคลุมผูฝาก
จำนวนไมนอยกวารอยละ 90
ของผูฝากทั�งระบบ

>90%

ทัง้ นี้ วงเงินคุม้ ครองทีส่ งู มากจนเกินไป จะท�ำให้เกิดปัญหา Moral Hazard ได้จากมุมมองของทัง้
ผูฝ้ ากและสถาบันการเงิน โดยผูฝ้ ากอาจเกิดแรงจูงใจในการฝากเงินกับสถาบันการเงินทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เนือ่ งจากเชือ่ ว่าสถาบันการเงินนัน้ จะไม่ถกู ปล่อยให้ลม้ หรือปิดกิจการ ในส่วนของสถาบันการเงินนัน้
เมื่อมีการก�ำหนดวงเงินคุ้มครองให้อยู่ในระดับที่สูงมาก สถาบันการเงินอาจด�ำเนินกิจการอย่างมี
ความเสี่ ย งยิ่ ง ขึ้ น โดยน� ำ เงิ น ฝากที่ มี ไว้ ไ ปปล่ อ ยในรู ป แบบของสิ น เชื่ อ ให้ กู ้ ยื ม แก่ บุ ค คลที่ อ าจมี
ความเสี่ยงสูง เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด ดังนั้น การมีวงเงินคุ้มครองที่ไม่สูงเกินไปจะช่วย
ในการปรับสมดุลแก่พฤติกรรมทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ฝากและสถาบัน
การเงิน และลดปัญหา Moral Hazard
อนึง่ สถาบันได้มกี ารติดตามการเคลือ่ นไหวของเงินฝากในภาพรวมอย่างใกล้ชดิ และมีการศึกษา
ทบทวนจ�ำนวนวงเงินคุ้มครองเป็นประจ�ำ
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ผูฝ ากทีไ่ ดรบั ความคุม ครองมีกร่ี าย และมีเง�นฝากทีไ่ ดรบั
ความคุม ครองเทาไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูฝ ากในระบบสถาบัน
การเง�นภายใตความคุม ครองของสถาบันมีจำนวน
ทัง� หมด 79.72 ลานราย เมือ่ เปร�ยบเทียบกับสิน� ปกอ น
พบวาจำนวนผูฝ ากเพ�ม� ข�น้ 3,662,751 ราย หร�อ
เพ�ม� ข�น้ รอยละ 4.82 โดยผูฝ ากทีเ่ พ�ม� ข�น้
เกือบทัง� หมดเปนผูฝ ากรายยอยซ�ง่ มีเง�นฝากไมเกิน
1 ลานบาท
สวนเง�นฝากทีไ่ ดรบั ความคุม ครองมีจำนวนทัง� สิน�
13.56 ลานลานบาท เพ�ม� ข�น้ 540,223 ลานบาท
หร�อเพ�ม� ข�น้ รอยละ 4.15 เง�นฝากขยายตัวเพ�ม� ข�น้
สูงกวาการขยายตัวของสินเช�อ่ เกือบเทาตัว จากขอมูล
พบวาเง�นฝากเพ�ม� ข�น้ ในกลุม ผูฝ ากเกือบทุกกลุม
โดยเฉพาะผูฝ ากบุคคลธรรมดา ผูฝ ากภาคธุรกิจ
องคกรภาครัฐ สถาบันทีไ่ มมวี ตั ถุประสงคเพ�อ่ หากำไร
และกองทุนตาง ๆ
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1. ระบบการคุ้มครองเงินฝาก

SECTION 2

รู้จัก "ระบบคุ้มครองเงินฝาก"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระบบการคุ้มครองเงินฝาก
หลักการส�ำคัญของระบบคุ้มครองเงินฝากที่มีประสิทธิผล
เงินทุนของหน่วยงานคุ้มครองเงินฝาก
เงินน�ำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก
การก�ำหนดระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก
แนวทางการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
กรอบการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิกฤต
ประโยชน์ของระบบคุ้มครองเงินฝาก

1.1 ระบบการคุ้มครองเงินฝาก คืออะไร
ระบบสถาบันการเงิน ไม่เพียงเป็นหนึ่งในระบบรากฐานส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนและเป็น
เส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นระบบที่มีความส�ำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ระบบสถาบันการเงิน นอกจากจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการจัดสรรแหล่งเงินทุนให้ประชาชน และ
ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้แล้วนั้น ยังถือเป็นกลไกในการสนับสนุนการออมเงินของ
หน่วยเศรษฐกิจ โดยเฉพาะส�ำหรับประชาชน ให้มที างเลือกในการออมเงินบนพืน้ ฐานของความเสีย่ ง
และผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
หากสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งเกิดปัญหาสภาพคล่อง ฐานะการด�ำเนินงาน
หรือปัญหาความเชื่อมั่น จนกระทั่งน�ำไปสู่การส่งผ่านผลกระทบ (Spillover Effect)
ต่อระบบสถาบันการเงินโดยรวม ลุกลามสูภ่ าวะวิกฤตสถาบันการเงิน ประชาชนก็จะเป็น
ผู้ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยส�ำคัญไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม โดย
ประชาชนในฐานะผู ้ ฝ ากซึ่ ง เป็ น เจ้ า หนี้ ส� ำ คั ญ ของสถาบั น การเงิ น อาจขาดแหล่ ง เงิ น
ในการด� ำ รงชี พ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถถอนเงิ น ฝากที่ ฝ ากไว้ กั บ สถาบั น การเงิ น ที่ ถู ก ปิ ด
กิจการ ขณะเดียวกันประชาชนที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกล่าว ก็ประสบปัญหา
เช่นเดียวกัน เนือ่ งจากสูญเสียแหล่งเงินทุนทีจ่ ะสามารถใช้หมุนเวียนเพือ่ การใช้จา่ ย และ/หรือ
การด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ หากภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม ขาดสภาพคล่องอันเนื่องมาจากการปิดกิจการ
ของสถาบันการเงิน ก็มีผลกระทบต่อประชาชนทางอ้อมเช่นกัน หากธุรกิจไม่สามารถหาแหล่ง
เงินทุนแหล่งใหม่ส�ำหรับด�ำเนินกิจการได้ ก็อาจไม่มีศักยภาพในการจ้างแรงงานได้ ประชาชน
จึงอาจขาดรายได้ จากการประกอบอาชีพ ดังนัน้ การปิดกิจการของสถาบันการเงิน การหยุดชะงักของ
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ระบบสถาบันการเงิน และการเกิดวิกฤตทางการเงิน จึงมิได้จำ� กัดความเสียหายเพียงสถาบันการเงิน
นักลงทุน และภาคธุรกิจ แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อการใช้จา่ ย และการด�ำรงชีพของประชาชนและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
ระบบคุ ้ ม ครองเงิ น ฝากเป็ น กลไกหนึ่ ง ที่ รั ฐ บาลน� ำ มาใช้ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น คงและ
เสถี ย รภาพของระบบสถาบั น การเงิ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ พื่ อ ปกป้ อ งผู ้ ฝ ากรายย่ อ ย
จากการสูญเสียเงินฝากของตนเมือ่ มีการเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันการเงิน และทีส่ ำ� คัญระบบ
คุ้มครองเงินฝากเป็นส่วนหนึ่งของตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน (Financial Safety Net)
ที่ประกอบด้วย แหล่งเงินกู้สุดท้ายของสถาบันการเงิน (Lender of Last Resort) การก�ำกับ
ตรวจสอบสถาบันการเงิน (Prudential Regulation And Supervision) การแก้ไขปัญหา
สถาบันการเงิน (Failure Resolution) และการคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Insurance)
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกครั้งล่าสุด ปี 2551 - 2552 ที่ถือได้ว่าเป็นวิกฤตที่มีความรุนแรงที่สุด
นับตั้งแต่วิกฤต The Great Depression ในช่วงปี 2473 เป็นต้นมา ได้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญ
ของระบบคุ้มครองเงินฝากที่มีส่วนช่วยยับยั้งหรือลดความรุนแรงของสถานการณ์ โดยเครื่องมือของ
ระบบคุ้มครองเงินฝากไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองหรือการให้ความคุ้มครองเงิน
ฝากเต็มจ�ำนวน (Blanket Guarantee) มีสว่ นส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผฝู้ ากเกิดความเชือ่ มัน่ ในระบบสถาบัน
การเงิน ไม่มีเหตุการณ์การแตกตื่นถอนเงิน หรือ Bank Run เกิดขึ้น นอกจากนี้แล้วระบบคุ้มครอง
เงินฝากยังมีกลไกในการทีจ่ ะเข้าไปจัดการหรือแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินทีก่ ำ� ลังประสบภาวะยุง่ ยาก
อีกด้วย จึงเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ระบบคุม้ ครองเงินฝากมีสว่ นส�ำคัญในการช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงและ
เสถียรภาพในระบบการเงิน และท�ำให้ประเทศต่าง ๆ สามารถก้าวพ้นวิกฤตการณ์ที่มีความรุนแรง
ยิ่งในครั้งนั้นไปได้

1.2 ก�ำเนิดหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองเงินฝาก
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่น�ำระบบคุ้มครองเงินฝากมาใช้ โดยได้จัดตั้งสถาบันประกัน
เงินฝาก (Federal Deposit Insurance Corporation หรือ FDIC) เมือ่ ปี 2477 FDIC เป็นองค์กรของ
รัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบ
สถาบันการเงิน ท�ำหน้าที่จัดการและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ล้มเป็นจ�ำนวนมากในขณะนั้น
ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ในช่วงปี 2473 - 2482 (The Great Depression)
โดยนอกเหนือจากการจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเมื่อมีสถาบันการเงินถูกปิดกิจการแล้ว FDIC
ยังมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ และวิเคราะห์การด�ำเนินงานของสถาบันการเงินสมาชิกร่วมกับ
หน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ได้แก่ ธนาคารกลาง (Federal Reserve) ส�ำนักดูแลกิจการธนาคาร (Office of
The Comptroller Of The Currency หรือ OCC) และคณะกรรมการธนาคารสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย (Federal Home Loan Bank Board หรือ FHLBB) ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาสถาบัน
การเงินที่ก�ำลังประสบปัญหา FDIC มีแนวทางจัดการกับปัญหา ดังนี้
การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ก�ำลังประสบปัญหา FDIC มีแนวทางจัดการปัญหาดังนี้
1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง (Open Bank Assistance) โดยให้กู้ ซือ้ สินทรัพย์
หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ประสบปัญหา
2) การหาสถาบั น การเงิ น อื่ น มาซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละรั บ โอนหนี้ สิ น ของสถาบั น การเงิ น
ที่ถูกสั่งปิดกิจการ (Purchase and Assumption: P&A) วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด และ
3) การจ่ายคืนเงินฝากในกรณีที่สถาบันการเงินถูกสั่งปิดกิจการ (Deposit Payoff) วิธีนี้
จะใช้ เ มื่ อ ไม่ มี ผู ้ ส นใจรั บ โอนกิ จ การสถาบั น การเงิ น ล้ ม จากการท� ำ  P&A ทั้ ง นี้ FDIC
ไม่มีอ�ำนาจสั่งปิดกิจการ เนื่องจาก FDIC ไม่ได้เป็นผู้ออกใบอนุญาต จึงเป็นแต่เพียง
ผู้พิทักษ์ทรัพย์และช�ำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการเท่านั้น
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จากจุดก�ำเนิดของการพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝากในสหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น
น�ำไปสู่การริเริ่มการคุ้มครองเงินฝากในประเทศอื่น ๆ ตามมา จากข้อมูลของสมาคมสถาบันประกัน
เงินฝากระหว่างประเทศ (International Association of Deposit Insurers: IADI) พบว่า
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มี 115 ประเทศและเขตปกครองพิเศษที่ได้พัฒนาระบบคุ้มครอง
เงินฝากและมีการจัดตั้งหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากเพื่อดูแลระบบดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
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องค์ประกอบของหน่วยงานใน FSN โดยทั่วไปประกอบด้วย
• ธนาคารกลาง: ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายการเงิ น
(Monetary Policy) ก�ำกับดูแลระบบช�ำระเงินของประเทศ
รวมถึงการเป็นผู้ให้กู้แหล่งสุดท้าย (Lender of Last Resort)
ให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินทีข่ าดสภาพคล่อง นอกจากนี้
ในบางประเทศ ธนาคารกลางยังรับผิดชอบบทบาทของ FSN
ในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาสถาบัน
การเงิน (Resolution) และคุ้มครองเงินฝาก
• หน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (Supervisory
Authority): ท�ำหน้าที่ติดตามความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
และเข้าแทรกแซงกรณีความเสีย่ งดังกล่าวอาจสร้างความเสียหาย
ต่อการด�ำเนินกิจการของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ นอกเหนือจาก
ธนาคารกลาง อาจมีการจัดตัง้ หน่วยงานภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เป็นผู้ด�ำเนินการการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินได้

1.3 องค์ประกอบและหน้าทีข่ องหน่วยงานในตาข่ายความมัน่ คงทางการเงิน (Financial
Safety Net: FSN)
จากวิ ก ฤตการเงิ น ในปี 2551 - 2552 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของความแข็ ง แกร่ ง
ด้านเสถียรภาพของหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน หรือ FSN ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
การเสริมสร้างและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบการเงิน อันจะช่วยบรรเทาการแพร่
กระจายของวิกฤตการเงินมิให้ลกุ ลามจนกลายเป็นวิกฤตทีม่ ผี ลกระทบทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยทั่วไปแล้ว กรอบการด�ำเนินงานของ FSN จะครอบคลุมบทบาทหน้าที่ในการก�ำหนด
หลักเกณฑ์และข้อบังคับ การก�ำกับดูแล การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน การเป็นผู้ให้กู้
แหล่งสุดท้าย (Lender of Last Resort) หรือการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่สถาบันการเงิน
ทีข่ าดสภาพคล่อง (Emergency Liquidity Assistance: ELA) และการคุม้ ครองเงินฝาก อันจะเป็น
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้แก่ระบบการเงินรวมถึงเป็นการป้องกันการหยุดชะงัก
ของระบบการเงิน หากมีสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ (IADI Guidance Paper, 2019)

• หน่วยงานแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน (Resolution
Authority): ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินโดยอาศัย
อ�ำนาจการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน (Resolution Power)
และเครือ่ งมือแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินต่าง ๆ ทัง้ นี้ Resolution
Power เป็นอ�ำนาจเพิ่มเติมของ FSN ที่ก�ำหนดขึ้นหลังเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2551 เนื่องจากหาก FSN มีการเตรียมการเข้าไป
แก้ไขสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ระยะแรก หากคลี่คลาย
ได้ด้วยดี จะช่วยยับยั้งวิกฤตเศรษฐกิจไม่ให้ลุกลามเป็นวิกฤต
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อนึ่ง หน่วยงานที่ท�ำ
หน้าที่แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินอาจเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานคุ้มครอง
เงินฝาก ตามแต่ความเหมาะสมของบริบทในแต่ละประเทศ
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ุ รู
คณ
หร�อไม
• หน่วยงานคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Insurer):
รั บ ผิ ด ชอบการให้ ค วามคุ ้ ม ครองผู ้ ฝ าก โดยผู ้ ด� ำ เนิ น การ
อาจเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือด�ำเนินการร่วมกัน นอกจากนี้
หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากในหลายประเทศมีอำ� นาจในการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงินและสามารถด�ำเนินการในฐานะหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน (Resolution Authority) ได้เช่นกัน
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สถาบันคุมครองเง�นฝากกอตั�งข�้นเมื่อใด
สถาบันคุมครองเง�นฝาก กอตั�งข�้น
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ตาม พ.ร.บ.
สถาบันคุมครองเง�นฝาก 2551
หนาที่สำคัญในการคุมครองเง�นฝาก

กอตั�งข�้น

1. คุมครองเง�นฝากของผูฝากหาก
สถาบันการเง�นในความคุมครองปดกิจการ

• กระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงานรัฐบาลทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านการคลัง (Finance Ministry/Treasury): หน่วยงานใน
สังกัดรัฐบาลซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ FSN โดยทั่วไปแล้ว
กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานรัฐบาลทีร่ บั ผิดชอบด้านการคลัง
และนโยบายการคลัง จะมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการในภาวะ
วิกฤต โดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุส�ำคัญจ�ำเป็นที่ต้องใช้เงินจาก
ภาครัฐ (Fiscal Backstop) ส�ำหรับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. จายคืนเง�นฝากตามจำนวนเง�น
ที่กฎหมายกำหนด
3. ชำระบัญช�สถาบันการเง�น
ที่ปดกิจการ

BANK
พ.ร.บ.

สถาบันคุมครองเงินฝาก

พ.ศ. 2551
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Cheque

Promptpay

1.4 บทบาท/หน้าที่ ของการคุ้มครองเงินฝาก
ระบบคุม้ ครองเงินฝากนับได้วา่ มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำรงไว้ซงึ่ เสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงิน รวมถึงการสร้างความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้บริการทางการเงินในประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ
จึงให้ความส�ำคัญกับการมีหน่วยงานเฉพาะที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองเงินฝาก อย่างไรก็ดี การออกแบบ
ระบบคุ้มครองเงินฝากของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
รวมทัง้ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ซึง่ รูปแบบการคุม้ ครองเงินฝากสามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท
ตามขอบเขตของอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) Paybox : หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักในการท�ำหน้าทีจ่ า่ ยคืนผูฝ้ าก
หลังจากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ
ให้ แ ก่ ร ะบบการเงิ น เนื่ อ งจากให้ ก ารคุ ้ ม ครองผู ้ ฝ ากโดยเฉพาะผู ้ ฝ ากรายย่ อ ยที่ ไ ม่ มี
ความซับซ้อนทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากว่าจะได้รับการจ่ายคืน
โดยเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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2. หลักการส�ำคัญของระบบคุม้ ครองเงินฝากทีม่ ปี ระสิทธิผล (Core Principles for Effective
Deposit Insurance Systems)
ระบบคุ้มครองเงินฝากที่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เสริมสร้างเสถียรภาพด้านการเงิน
ด้วยเหตุนี้ สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศร่วมกับ Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) จึงได้จดั ท�ำหลักการส�ำคัญของระบบคุม้ ครองเงินฝากทีม่ ปี ระสิทธิผล (Core
Principles For Effective Deposit Insurance Systems) ส�ำหรับเป็นกรอบแนวทางการด�ำเนิน
การพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝากที่เป็นมาตรฐานสากล โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 16 ข้อ
ได้แก่
Core Principles

ค�ำอธิบาย

1. วัตถุประสงค์เชิง
นโยบาย (Public Policy
Objectives)

การก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายควรเป็นไปเพือ่ ให้การคุม้ ครอง
ผู ้ ฝ ากและเสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพทางการเงิ น โดยก� ำ หนดไว้
อย่างเป็นทางการและเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ระบบการ
คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากที่ ดี ค วรมี ก ารออกแบบและก� ำ หนดแนวทาง
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย

บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควร
2. บทบาท และอ�ำนาจ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย และถูกก�ำหนดไว้อย่าง
หน้าที่ในการด�ำเนินการ
(Mandate and Powers) ชัดเจนไว้ในกฎหมาย

2) Paybox Plus : หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากมีอ�ำนาจหน้าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การจ่ายคืนผู้ฝาก เช่น การช�ำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ เป็นต้น
3) Loss Minimizer : หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากสามารถมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ที่กว้างขึ้น โดยอาจมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน เช่น สามารถเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินได้ หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงิน
4) Risk Minimizer : หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากมีอ�ำนาจหน้าที่เต็มที่ ในการให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขสถาบันการเงินทีป่ ระสบปัญหา รวมไปถึงการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
การเข้าตรวจสอบสถาบันการเงิน หรือร้องขอรายงานผลการตรวจสอบสถาบัน

3. ธรรมาภิบาล
(Governance)

หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควรด�ำเนินงานด้วยความเป็นอิสระ
มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจาก
การแทรกแซงจากภายนอก
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Core Principles

ค�ำอธิบาย

4. ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นใน เครือข่าย
ความมั่นคงทางการเงิน
(Relationships With
Other Safety-Net
Participants)

เพื่อเป็นการปกป้องผู้ฝากและเสถียรภาพทางการเงิน หน่วยงาน
คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากและหน่ ว ยงานอื่ น ในเครื อ ข่ า ยความมั่ น คง
ทางการเงิน (Financial Safety-Net หรือ FSN) ควรมีการจัดท�ำ
ข้อตกลงร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพือ่ การประสานงานอย่างใกล้ชดิ
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

Core Principles

หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควรมีนโยบายและกระบวนการบริหาร
จัดการแผนรับมือกับเหตุการณ์ตา่ ง ๆ และเหตุวกิ ฤตทีม่ ปี ระสิทธิผล
เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจว่ า จะสามารถตอบสนองความเสี่ ย งต่ อ
การเกิ ด เหตุ ส ถาบั น การเงิ น ล้ ม การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ แ ละแผน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุวกิ ฤตอย่างเป็นระบบควรเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน FSN ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควรเป็นหนึ่งในสมาชิกของ FSN เพื่อ
การเตรียมความพร้อมและการบริหารรับมือกับเหตุวิกฤตอย่าง
เป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการสื่อสารและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานใน FSN อย่างต่อเนื่อง

ค�ำอธิบาย

7. สมาชิกภาพ
(Membership)

สถาบันการเงินทุกแห่งควรอยู่ภายใต้ระบบการคุ้มครองเงินฝาก
โดยอัตโนมัติ (Compulsory)

8. วงเงินและขอบเขตการ
คุ้มครอง (Coverage)

ผู้ก�ำหนดนโยบายควรมีการระบุวงเงินและขอบเขตการคุ้มครอง
อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดระดับวงเงินคุม้ ครองแบบจ�ำกัดจ�ำนวนและ
ครอบคลุมผูฝ้ ากส่วนใหญ่ในระบบ และเหลือผูฝ้ ากจ�ำนวนหนึง่ ทีอ่ ยู่
นอกเหนือการคุ้มครองเพื่อให้มีการตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
สถาบันการเงินตามหลัก Market Principle ทัง้ นี้ ระดับวงเงินและ
ขอบเขตการคุ้มครอง ควรจะก�ำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงนโยบายและรูปแบบของระบบคุ้มครองเงินฝาก

9. การจัดหาแหล่ง
เงินทุนและการใช้เงินทุน
(Sources and Uses of
Funds)

หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควรมีกลไกในการจัดหาแหล่งเงินทุน
และมีเงินสภาพคล่องเพียงพอที่จะน�ำมาใช้จ่ายคืนผู้ฝากได้อย่าง
ทั น ท่ ว งที ทั้ ง นี้ สถาบั น การเงิ น ควรเป็ น ผู ้ รั บ ภาระต้ น ทุ น ใน
การคุ้มครองเงินฝาก

10. การตระหนักรู้ของ
สาธารณชน (Public
Awareness)

เพื่ อ เป็ น การปกป้ อ งผู ้ ฝ ากและส่ ง เสริ ม ความมี เ สถี ย รภาพ
ทางการเงิน จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารให้สาธารณชน
รับรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์และข้อจ�ำกัดของระบบ
คุ้มครองเงินฝาก

5. ประเด็น Cross-Border กรณี ที่ มี ส ถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศเข้ า มาเปิ ด ด� ำ เนิ น กิ จ การ
(Cross-Border Issues) ในประเทศ หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากของทัง้ สองประเทศ ควรจะต้อง
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันหรือประสานความร่วมมือ
ระหว่างกัน

6. บทบาทของหน่วยงาน
คุ้มครองเงินฝากในการ
บริหารจัดการแผนรับมือกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ และเหตุ
วิกฤต (Deposit Insurer’s
Role in Contingency
Planning and Crisis
Management)
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11. ความคุ้มครอง
ทางกฎหมาย (Legal
Protection)

หน่วยงานคุ้มครองเงินฝาก และเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานในปัจจุบันและ
ในอดีตกับหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝาก ซึง่ รับผิดชอบการด�ำเนินงาน
ตามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงาน จะต้ อ งได้ รั บ การคุ ้ ม ครองจาก
ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำ  การฟ้องร้อง และผลที่ตาม
มาจากการตัดสินใจและการกระท�ำหรือปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
โดยความคุ้มครองดังกล่าวควรจะก�ำหนดไว้ในกฎหมาย

12. การด�ำเนินการกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการท�ำให้
สถาบันการเงินเกิดความ
เสียหาย (Dealing With
Parties at Fault in a
Bank Failure)

หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรมี
อ�ำนาจทางกฎหมายในการฟ้องร้องหรือด�ำเนินคดีกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการท�ำให้สถาบันการเงินเกิดความเสียหาย

13. การตรวจสอบความ
ผิดปกติของสถาบันการเงิน
อย่างรวดเร็ว และการเข้า
แทรกแซงอย่างทันท่วงที
(Early Detection and
Timely Intervention)

หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากควรมีสว่ นร่วมใน FSN ในการตรวจสอบ
ความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและเข้าแทรกแซงสถาบันการเงินที่มี
ปัญหาอย่างทันท่วงที การเข้าแทรกแซงควรกระท�ำก่อนที่สถาบัน
การเงินนัน้ จะไม่สามารถเปิดด�ำเนินการต่อไปได้ ซึง่ จะช่วยปกป้อง
ผู้ฝากและส่งเสริมความมีเสถียรภาพทางการเงิน
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14. การด�ำเนินงานกับ
สถาบันการเงินที่ถูก
ปิดกิจการ (Failure
Resolution)

การด�ำเนินงานกับสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการที่มีประสิทธิภาพ
ควรช่วยให้หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากสามารถดูแลและปกป้อง
ผู ้ ฝ ากและสนั บ สนุ น เสถี ย รภาพด้ า นการเงิ น ส� ำ หรั บ กรอบ
ด้านกฎหมายควรจะครอบคลุมถึงแนวทางการด�ำเนินงานกับ
สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ

15. การจ่ายคืนผู้ฝาก
(Reimbursing
Depositors)

ระบบคุ้มครองเงินฝากที่ดีจะต้องมีการด�ำเนินการจ่ายคืนเงินฝาก
ในส่วนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองให้แก่ผฝู้ ากได้อย่างรวดเร็ว (Promptly)
เพือ่ เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ จะต้องมีหลักเกณฑ์
บ่งชี้ที่ชัดเจน (Clear and Unequivocal Trigger) ในการจ่ายคืน
ผู้ฝากที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

16. การจ่ายคืนกองทุน
คุ้มครองเงินฝาก
(Recoveries)

หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากควรมีสิทธิทางกฎหมายในการติดตาม
ทรัพย์สินคืนกองทุน ตามล�ำดับสิทธิที่ก�ำหนดในกฎหมาย
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สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ ก่อตัง้ ในปี 2545 โดยเป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร
ภายใต้กรอบกฎหมายของสมาพันธรัฐสวิส บทบาทหน้าทีส่ ำ� คัญของสมาคมสถาบันประกันเงินฝาก
ระหว่างประเทศ มุง่ เน้นการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงินโลก การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบคุม้ ครองเงินฝาก และการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติวา่ ด้วยการคุม้ ครองเงินฝาก
และการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินระหว่างหน่วยงานสมาชิก และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

หลักการส�ำคัญของระบบคุม้ ครองเงินฝากทีม่ ปี ระสิทธิผล นอกจากจะเป็นแนวปฏิบตั ติ าม
หลักการสากลส�ำหรับนานาประเทศในการพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝาก ยังเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการประเมินภาคการเงิน หรือ Financial Sector Assessment Program (FSAP) อนึ่ง
โครงการ FSAP มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

เพื่อช่วยให้แต่ละประเทศทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในภาคการเงินของตน
เพื่อประเมินการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางภาคการเงินและการให้ความสนับสนุนด้านเทคนิค
เพื่อก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
เพื่อช่วยจัดล�ำดับความส�ำคัญในการออกนโยบายและแผนกลยุทธ์

3. เงินทุนของหน่วยงานคุ้มครองเงินฝาก (Funding)
การมี ข นาดของเงิ น กองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากในระดั บ ที่ เ หมาะสมมี ค วามส� ำ คั ญ มากต่ อ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของระบบคุ้มครองเงินฝาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความเชื่อมั่น
ของประชาชน นั่นคือระบบคุ้มครองเงินฝากควรต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถ
จ่ายคืนเงินฝากได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ อีกทั้งการมีระดับ
เงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากไม่เพียงพอที่จะจ่ายคืนผู้ฝากได้อย่างทันท่วงที นอกจากจะบั่นทอน
ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ ระบบสถาบั น การเงิ น แล้ ว ยั ง ท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น ในการแก้ ไขปั ญ หา
สถาบั น การเงิ น สู ง ขึ้ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ แหล่ ง เงิ น ทุ น ของกองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากที่ ส� ำ คั ญ มาจาก
เงินน�ำส่งจากสถาบันการเงินสมาชิก (Premium) นอกจากนี้ ยังอาจมาจากเงินทีร่ ฐั บาลส่งสมทบ
และเงินกู้ เป็นต้น
เงินน�ำส่งจากสถาบันการเงินเพื่อสะสมเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก มี 3 รูปแบบส�ำคัญ ได้แก่
1) Ex-ante funding
รูปแบบน�ำส่งเงินเข้ากองทุนแบบ Ex-ante สถาบันการเงินสมาชิกจะส่งเงินสมทบ
เข้ า กองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก (เงิ น น� ำ ส่ ง จากสถาบั น การเงิ น สมาชิ ก ) อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
และต่ อ เนื่ อ ง โดยหน่ ว ยงานคุ ้ ม ครองเงิ น ฝากจะเริ่ ม เรี ย กเก็ บ เงิ น น� ำ ส่ ง จาก
สถาบั น การเงิ น ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ใช้ ร ะบบ ซึ่ ง มั ก เป็ น ช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ยั ง มี ค วามแข็ ง แกร่ ง
สถาบั น การเงิ น มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ดี เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในยามที่ เ ศรษฐกิ จ
ผันผวนและสถาบันการเงินมีผลการด�ำเนินงานตกต�่ำ  การสะสมเงินเข้ากองทุนคุ้มครอง
เงินฝากแบบ Ex-ante ท�ำให้ลดภาระการระดมเงินจากสถาบันการเงินเมื่อมีการจ่ายคืน
ผูฝ้ าก โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งการกู้เงินในตลาดเงินมีต้นทุนที่สูง
จากการที่สถาบันการเงินทุกแห่งเป็นผู้จ่ายเงินน�ำส่ง ดังนั้น เมื่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
แห่งใดล้ม เท่ากับว่าสถาบันการเงินนัน้ ได้มสี ว่ นรับผิดชอบในสิง่ ทีต่ นเองเป็นผูก้ อ่ ด้วย อย่างไรก็ดี
การส่งเงินสะสมเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากในลักษณะ Ex-ante ถือเป็นต้นทุนทางการเงิน
อย่างหนึง่ ของสถาบันการเงิน
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2) Ex-post funding
รู ป แบบการน� ำ ส่ ง เงิ น เข้ า กองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากแบบ Ex-post สถาบั น การเงิ น
จะเริ่ ม ส่ ง เงิ น สะสมเข้ า กองทุ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก เพื่ อ ใช้ จ ่ า ยเงิ น คื น ให้ แ ก่ ผู ้ ฝ าก
เฉพาะในภายหลังเมื่อมีสถาบันการเงินล้มเท่านั้น โดยมากมักเกิดขึ้นช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำ 
ข้อดีของระบบ Ex-post คือ เป็นการส่งเสริมระบบการตรวจสอบกันเองของสถาบันการเงิน
เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนไม่พึงประสงค์จากการที่มีสถาบันการเงินล้ม แรงจูงใจนี้จะยิ่งมากขึ้น
ในประเทศที่มีสถาบันการเงินจ�ำนวนไม่มาก ถึงแม้ว่าการเก็บเงินน�ำส่งแบบ Ex-post
จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะการด� ำ เนิ น งานของสถาบั น การเงิ น น้ อ ยกว่ า การส่ ง เงิ น สะสม
แบบ Ex-ante แต่การที่กองทุนคุ้มครองเงินฝากมีเงินสะสมน้อยเกินไปก็ส่งผลกระทบ
ต่ อ การบริ ห ารกิ จ การของหน่ ว ยงานคุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก รวมทั้ ง กระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนต่อระบบคุ้มครองเงินฝากได้ นอกจากนี้ สถานการณ์ที่มีสถาบันการเงิน
ล้ ม ส่ ว นใหญ่ มั ก เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ  การเรี ย กเก็ บ เงิ น น� ำ ส่ ง ในช่ ว งเวลานี้
จึงยิง่ เป็นการซ�ำ้ เติมสถาบันการเงินทีเ่ ปิดด�ำเนินการอยู่ ดังนัน้ เพือ่ ให้รปู แบบ Ex-post ท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีกลไกที่จะท�ำให้กองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำรอง
(Back Up Funding) เพื่อหาเงินมาจ่ายคืนผู้ฝากได้อย่างทันท่วงที เช่น การช่วยเหลือเป็น
การชั่วคราวจากรัฐบาล เป็นต้น
3) Hybrid Funding
ปัจจุบนั เริม่ มีหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากหลายแห่งใช้ระบบการสะสมเงินน�ำส่งเข้ากองทุน
คุ้มครองเงินฝาก แบบผสมผสาน (Hybrid Funding) โดยในภาวะปกติหน่วยงานคุ้มครอง
เงินฝากจะเรียกเก็บเงินน�ำส่งจากสถาบันการเงินในอัตราปกติ แต่เมือ่ เกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน
และพบว่าเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากที่ใช้ส�ำหรับแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินนั้น มีปริมาณ
ทีไ่ ม่เพียงพอต่อต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทีห่ น่วยงานคุม้ ครองเงินฝากด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ในบางประเทศ หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากสามารถเรียกเก็บ
ส่วนเกินของภาระต้นทุนทีห่ น่วยงานคุม้ ครองเงินฝากต้องรับผิดชอบจากสถาบันการเงินสมาชิก
ในอัตราเงินน�ำส่งที่สูงกว่าปกติ (Extraordinary Premium) หรือตามอัตราที่กฎหมายของ
แต่ละประเทศก�ำหนด นอกจากนี้ ยังอาจก�ำหนดให้มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
เสริมสภาพคล่อง เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าระบบการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนเป็นแบบ Ex-ante Ex-post หรือ Hybrid ก็ตาม
ต้นทุนของระบบคุม้ ครองเงินฝาก ควรต้องเป็นภาระของสถาบันการเงิน เนือ่ งจากสถาบันการเงินและ
ผู้ฝากเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมีระบบคุ้มครองเงินฝาก ยกเว้นในช่วงที่มีวิกฤตการณ์
สถาบันการเงินที่ส่งผลกระทบต่อระบบ (Systemic Crisis) และมีผลต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
รัฐบาลจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อกู้วิกฤตให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
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4. เงินน�ำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก (Premium)
การจ่ายคืนเงินฝากให้กับผู้ฝากในกรณีที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการถือเป็นภารกิจส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากในทุกประเทศ ซึง่ หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากควรจะต้อง
เตรียมแหล่งที่มาของเงินทุน (Source of Fund) ให้พร้อม หากเกิดเหตุการณ์จ�ำเป็นที่ต้องใช้
เงินในการจ่ายคืนผูฝ้ ากให้ทนั เวลา โดยแหล่งทีม่ าของเงินทุนมีอยูห่ ลายทาง ขึน้ อยูก่ บั แต่ละประเทศ
จะก�ำหนดขึน้ มา เช่น การกูย้ มื เงิน การออกพันธบัตร เงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาลหรือธนาคารกลาง
เป็นต้น แต่โดยทัว่ ไปหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากจะใช้วธิ เี ก็บเงินน�ำส่งจากสถาบันการเงิน เพือ่ รวบรวม
ไว้ในกองทุนคุ้มครองเงินฝากส�ำหรับการจ่ายคืนผู้ฝาก เป็นแหล่งเงินทุนหลักแนวทางหรือวิธีการ
ในการเก็บเงินน�ำส่งจากสถาบันการเงิน
วิธกี ารเก็บเงินน�ำส่งจากสถาบันการเงินโดยทัว่ ไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ระบบการเก็บเงินน�ำส่งแบบ
อัตราแตกต่างตามระดับความเสี่ยงของแต่ละสถาบันการเงิน (Differential Premium Systems/
Risk Based Premium Systems) ระบบการเก็บเงินน�ำส่งแบบอัตราคงที่ (Flat Premium Systems)
และระบบการเก็บเงินน�ำส่งแบบผสมผสาน (Hybrid Premium Systems)

ุ รู
คณ
ร
ห �อไม

เง�นที่ใชจายคืนผูฝากมาจากไหน

เง�นที่ใชจายคืนมาจาก

กองทุนคุมครองเง�นฝาก

ที่สถาบันการเง�นภายใตความคุมครอง
นำสงเง�นให DPA

กองทุน

คุม
 ครองเงินฝาก
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1) ระบบการเก็บเงินน�ำส่งอัตราแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยง
ของแต่ละสถาบันการเงิน (Differential Premium System หรือ
Risk-Based Premium Systems) มีข้อดีคือ สถาบันการเงินที่สร้าง
ความเสีย่ งสูงให้แก่ระบบ ต้องจ่ายเงินน�ำส่งในอัตราทีส่ งู กว่าสถาบันการเงิน
ที่ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี ก ว่ า เป็ น การกระตุ ้ น ให้ ส ถาบั น การเงิ น
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อที่จะจ่ายเงินน�ำส่งในอัตราต�่ำ  และยังลดความเสี่ยงโดยรวมของระบบ
สถาบันการเงินด้วย แต่ก็มีข้อเสีย คือ ความยุ่งยากในการหาหลักเกณฑ์
หรือวิธกี ารทีจ่ ะระบุหรือวัดความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสมและเป็นทีย่ อมรับ
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และการสร้างการยอมรับ
ในการแบ่งชั้นตามระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน และการก�ำหนด
อั ต ราเงิ น น� ำ ส่ ง ในแต่ ล ะชั้ น ความเสี่ ย ง นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
การรั ก ษาความลั บ ของสถาบั น การเงิ น ตามที่ มี ก ารจั ด อั น ดั บ ให้ ม าก
โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูง เพราะหากข่าวสารรั่วไหล
ถึงประชาชนแล้ว จะยิง่ ท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อสถานการณ์ของธนาคารเหล่านี้
และที่ส�ำคัญคือ กระบวนการเก็บเงินน�ำส่งตามความเสี่ยงค่อนข้างมี
ความยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มและการจัดการที่เหมาะสม
ซึ่งอาจก่อให้เกิดต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2) ระบบการเก็ บ เงิ น น� ำ ส่ ง แบบอั ต ราคงที่ (Flat Premium
Systems) โดยหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากก�ำหนดให้สถาบันการเงินส่งเงิน
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากในอัตราที่เท่ากันส�ำหรับทุกสถาบันการเงิน
ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ ความไม่ยุ่งยากซับซ้อนและบริหารจัดการง่าย แต่มี
ข้อด้อยคือ ไม่ได้ค�ำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งมี
ต่อระบบคุ้มครองเงินฝาก และอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่เก็บ
เงิ น น� ำ ส่ ง ในอั ต ราเดี ย วกั น ทุ ก สถาบั น การเงิ น โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ระดั บ
ความเสี่ยงของแต่ละสถาบันการเงินที่แตกต่างกัน
3) ระบบการเก็บเงินน�ำส่งแบบผสมผสาน (Hybrid Premium
Systems) เป็นการก�ำหนดอัตราเงินน�ำส่งคงที่ส�ำหรับสถาบันการเงิน
บางประเภท และก� ำ หนดอั ต ราเงิ น น� ำ ส่ ง แบบอั ต ราแตกต่ า งกั น ตาม
ความเสี่ยงส�ำหรับสถาบันการเงินอีกประเภท
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5. การก�ำหนดระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก (Coverage)
การก�ำหนดระดับวงเงินคุม้ ครองเงินฝากทีเ่ หมาะสม ถือได้วา่ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความเชือ่ มัน่ ของ
ผู้ฝากและบรรเทาปัญหาการตื่นตระหนกแห่ถอนเงิน (Bank Run) และป้องกันไม่ให้สถาบันการเงิน
ขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่เหมาะสมนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะน�ำประเด็นเรื่องภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) เข้ามาพิจารณาด้วย
ในกรณีของการคุ้มครองเงินฝาก Moral Hazard หมายถึง การที่ผู้ฝากมีแรงจูงใจที่จะฝากเงิน
กับสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยขาดความระมัดระวังในการเลือกสถาบันการเงิน และ
ไม่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง และสถาบันการเงินอาจด�ำเนินกิจการอย่างมีความเสี่ยงยิ่งขึ้น โดยน�ำเงินฝาก
ที่มีไว้ไปปล่อยในรูปแบบของสินเชื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความเสี่ยงสูงเพื่อได้รับผลตอบแทนที่
สูงทีส่ ดุ เนือ่ งจากเชือ่ ว่าทางการจะไม่ปล่อยให้สถาบันการเงินล้มหรือปิดกิจการ หรือทางการจะชดใช้
ค่าเสียหายให้กับผู้ฝาก
ดังนัน้ แนวทางในการป้องกันการเกิด Moral Hazard ได้ คือ การก�ำหนดวงเงินคุม้ ครองทีไ่ ม่สงู
จนเกินไปจนถึงระดับที่ท�ำให้สถาบันการเงินและผู้ฝากขาดวินัยทางการเงิน หรือทางการต้องมี
มาตรการหรือกลไกการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการด�ำเนินการของ
สถาบันการเงิน
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การก�ำหนดระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝากสามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. วงเงินคุ้มครองเงินฝากแบบไม่จ�ำกัดจ�ำนวน (Blanket Coverage/Blanket
Guarantee) โดยทั่ ว ไป ภาครั ฐ จะประกาศใช้ ว งเงิ น คุ ้ ม ครองประเภทนี้ ใ นช่ ว งที่
เกิดวิกฤตทางการเงิน โดยจะให้ความคุ้มครองกับผู้ฝากและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความตืน่ ตระหนกแห่ถอนเงินออกจากสถาบันการเงินทีก่ ำ� ลังประสบปัญหา
และช่วยให้ทางการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น หากมีความจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการจ่ายคืน
ผู้ฝาก วงเงินคุ้มครองประเภทนี้จ�ำเป็นต้องใช้เงินในการจ่ายคืนเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมักจะ
เกินขีดความสามารถของหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากหรือขนาดของกองทุนคุ้มครองเงินฝาก
จึงเป็นบทบาทของภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
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ประเภทเง�นฝากที่ไดรับความคุมครองมีอะไรบาง
ประเภทเง�นฝากที่ไดรับความคุมครอง

2. วงเงินคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจ�ำนวน (Full Coverage)
นอกจากนี้ ในบางกรณี การก�ำหนดวงเงินคุม้ ครองเงินฝากอาจเป็นการคุม้ ครองเฉพาะเงินฝาก
ของผู้ฝากทุกรายแบบเต็มจ�ำนวน แต่ไม่ครอบคลุมถึงส่วนของเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน
โดยจะเรียกวิธกี ารก�ำหนดวงเงินคุม้ ครองเงินฝากดังกล่าวเป็น วงเงินคุม้ ครองเงินฝากแบบเต็ม
จ�ำนวน (Full Coverage) ซึ่งการคุ้มครองเงินฝากด้วยวงเงินแบบ Full Coverage จะท�ำให้
ผู ้ ฝากขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะติ ด ตามสถานะของสถาบั น การเงิ น ที่ ต นมี เ งิ น ฝากอยู ่
รวมทัง้ สถาบันการเงินเองก็อาจด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและไม่คำ� นึงถึงความเสีย่ ง
สภาพคล่องจากการถอนเงินของผู้ฝาก
3. วงเงินคุม้ ครองเงินฝากแบบจ�ำกัดจ�ำนวน (Limited Coverage) เป็นวงเงินคุม้ ครอง
ทีก่ ำ� หนดระดับความคุม้ ครองไว้ไม่เกินจ�ำนวนหนึง่ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ คุม้ ครองผูฝ้ ากรายย่อย
ซึ่งระดับวงเงินคุ้มครองที่ก�ำหนดนั้น จะเป็นวงเงินที่ครอบคลุมจ�ำนวนเงินฝากทั้งหมด
ของผู ้ ฝ ากรายย่ อ ยได้ ม ากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ หากระดั บ วงเงิ น ที่ ก� ำ หนดมี ค วามเหมาะสม
ก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดความตื่นตระหนกแห่ถอนเงินออกจากสถาบันการเงินได้เช่นกัน
เป็นการสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนการท�ำงานของกลไกตลาดที่ผู้ฝากรายใหญ่มี
ความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินฝากด้วย ทั้งนี้ สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ
ได้ศึกษาแนวทางการก�ำหนดวงเงินคุ้มครองเงินฝากและระบุว่าระดับวงเงินคุ้มครองควร
ครอบคลุมผู้ฝากเต็มจ�ำนวนโดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อยซึ่งเป็นผู้ฝากส่วนใหญ่ของระบบ ไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของจ�ำนวนผู้ฝากทั้งหมด อีกทั้งในการพิจารณาวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสม
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ในการพิ จ ารณาก� ำ หนดระดั บ วงเงิ น คุ ้ ม ครองที่ เ หมาะสม
ประกอบด้ ว ย 1) โครงสร้ า งของระบบสถาบั น การเงิ น 2) โครงสร้ า งของเงิ น ฝาก
ซึ่งประกอบด้วยจ�ำนวนรายผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจ�ำนวน และจ�ำนวนเงินฝาก
ที่ได้รับความคุ้มครองในระบบ 3) การเคลื่อนไหวของเงินฝาก 4) กองทุนคุ้มครองเงินฝาก
5) รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP per Capita) และ 6) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค

เง�นฝาก
กระแสรายวัน

เง�นฝาก
ออมทรัพย

เง�นฝากประจำ

บัตรเง�นฝาก

ใบรับฝากเง�น

หมายเหตุ เง�นฝากตองเปนสกุลเง�นบาทเทานั�น

ประเภทเงิ
ฝากทีน่ไม
ดรไดับรัความคุ
ผลิตภัณฑทนางการเง�
ที่ไไม
บความคุมมครอง
ครอง
เง�นฝากสกุล
เง�นตราตางประเทศ

กองทุนรวม LTF, RMF

หุนกู ตั�วแลกเง�น
พันธบัตรตางๆ

พันธบัตรรัฐบาล

e-money

สลากออมทรัพย
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6. แนวทางการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน (Resolution)
ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเผชิญกับปัญหาการล้มละลายของสถาบันการเงิน
อยูห่ ลายครัง้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคการเงินและการธนาคาร โดยสาเหตุ
ของการล้มละลายของสถาบันการเงินเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ เงินทุนไม่เพียงพอ คุณภาพ
สินทรัพย์ทเ่ี สือ่ มลง การบริหารความเสีย่ งขาดความรอบคอบ การขาดสภาพคล่อง การด�ำเนินธุรกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูง และการฉ้อฉลทุจริต เป็นต้น
การแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน จึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปสู่ทั้งระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้ วิธีการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่ที่หลายประเทศนิยมใช้ มีรายละเอียดดังนี้
1) การด� ำ เนิ น การขาย ควบรวมกิ จ การ (Purchase and
Assumption: P&A) เมือ่ สถาบันการเงินถูกปิดกิจการแล้ว สินทรัพย์และ
หนี้สินของสถาบันการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกโอนไปยังสถาบัน
การเงินที่รับซื้อ แม้วิธีการนี้จะถือเป็นการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินโดย
ภาคเอกชน แต่ในบางกรณีอาจจะต้องมีความช่วยเหลือทางการเงินจาก
รัฐบาลประกอบกัน โดยสามารถแบ่งประเภทของวิธีการ P&A ได้ดังนี้
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		• Partial P&A เป็นการรับซือ้ สินทรัพย์รวมถึงการรับภาระหนี้
เพียงบางส่วน การท�ำ  P&A กรณีนี้ หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหา
สถาบันการเงินอาจมีข้อตกลงต่าง ๆ กับสถาบันการเงินที่เข้ามารับซื้อ
อาทิ การรับซื้อเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (Basic
P&A) การรับซื้อบัญชีลูกค้าหนี้เงินกู้และบัญชีลูกค้าหนี้จ�ำนอง (Modified
P&A) การให้สิทธิสถาบันการเงินรับซื้อ (Assuming Institutions) ใน
การขายสินทรัพย์คนื แก่หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน (P&A
with Put Options) การด�ำเนินการจัดสินทรัพย์ให้เป็นกลุ่มก้อน (เช่น
การจัดกลุม่ หนีเ้ งินกูจ้ ากธุรกิจประเภทเดียวกัน การจัดกลุม่ ลูกค้าหนีจ้ ำ� นอง
ตามอสังหาริมทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน) เพือ่ ให้ Assuming Institutions
เข้ามารับช่วงต่อ (P&A with Asset Pools) เป็นต้น
		• Whole Bank P&A เป็นวิธกี ารซือ้ และรับภาระทัง้ หมด โดย
Assuming Institutions รับซื้อสินทรัพย์พร้อมภาระหนี้ทั้งหมดในสภาพ
ตามเป็นจริง ทั้งนี้ การด�ำเนินการด้วยวิธีนี้ จะต่างกับวิธีการควบรวมและ
โอนกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ตรงที่ กรณี P&A ผู้ถือหุ้น
เดิมของสถาบันการเงินที่มีปัญหาจะไม่เกี่ยวข้อง ในขณะที่กรณี M&A
ผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงินที่ปัญหาอาจยังคงมีสิทธิในการถือหุ้นภายใต้
สถาบันการเงินใหม่
2) การจ่ายคืนเงินฝาก (Payout) เมื่อสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ
หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากจะท�ำหน้าที่จ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู้ฝากของ
สถาบันการเงินดังกล่าวตามวงเงินคุม้ ครองเงินฝากทีก่ ำ� หนดตามกฎหมาย
และด�ำเนินการช�ำระบัญชีสินทรัพย์ของสถาบันการเงินนั้น เพื่อช�ำระคืน
ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป
3) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น สถาบั น การเงิ น เพื่ อ
ฟื ้ น ฟู กิ จ การ (Open Bank Assistance: OBA) เป็ น การให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหาโดยไม่ปิด
กิจการ โดยหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องอาจให้กยู้ มื ซือ้ สินทรัพย์ หรือฝากเงิน
เข้าสถาบันการเงินดังกล่าว
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4) การจั ด ตั้ ง สถาบั น การเงิ น ชั่ ว คราวเพื่ อ รั บ โอนหนี้ สิ น และ
ทรั พ ย์ สิ น (Bridge bank) เป็ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น การเงิ น ชั่ ว คราว
เพื่อรับโอนหนี้สินและทรัพย์สิน จนกว่าจะมีสถาบันการเงินอื่นที่สนใจ
มารั บ ช่ ว งต่ อ กิ จ การ ด้ ว ยวิ ธี ก ารนี้ สิ น ทรั พ ย์ บ างส่ ว นจะถู ก โอนไปยั ง
Bridge Bank ในขณะที่ สิ น ทรั พ ย์ ส ่ ว นที่ เ หลื อ จะผ่ า นกระบวนการ
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ห รื อ ช� ำ ระบั ญ ชี ต ่ อ ไป อย่ า งไรก็ ดี หน่ ว ยงานภาครั ฐ
อาจมี ส ่ ว นในการบริ ห ารจั ด การ Bridge Bank หรื อ อาจให้
ความช่วยเหลือแก่ Bridge Bank ในด้านอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ การโอน
สินทรัพย์ไปยัง Bridge Bank สามารถท�ำได้โดยแยกสถาบันการเงิน
ที่มีปัญหาออกเป็น 2 ส่วน โดยสินทรัพย์ส่วนที่ดี (Performing Assets)
จะโอนไปยัง Bridge Bank และในส่วนของสินทรัพย์ส่วนที่เหลือจะผ่าน
กระบวนการปรับโครงสร้างหรือการช�ำระบัญชี หรือโอนไปยังบริษทั บริหาร
สินทรัพย์ (Asset Management Corporation)

5) การลดทุ น ก่ อ นที่ จ ะเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต้ อ งรั บ
ความเสียหายก่อน (Bail-in) เป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หาสถาบันการเงิน
โดยการก�ำหนดให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหุ้นรับความเสียหายที่เกิดจากปัญหา
สถาบันการเงินด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการตัดบัญชีหนีส้ ญ
ู บางส่วน
หรือการแปลงหนี้สินให้เป็นทุน

73

7. กรอบการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิกฤต (Crisis Preparedness)
การจัดการวิกฤต หมายถึง กระบวนการทีห่ น่วยงานใช้ในการจัดการเรือ่ งทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
หรือเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ ทีอ่ าจคุกคามหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อองค์กรหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การมีแผนการจัดการภาวะวิกฤต เป็นผลให้ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และมีผลกระทบอย่างไร
การบริหารจัดการวิกฤตของหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเตรียมการ
ให้ครบถ้วนในทุกด้านซึ่งหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากแต่ละแห่ง จะมีการเตรียมความพร้อมตาม
บทบาทหน้าที่ (mandate) ที่ต่างกัน อย่างไรก็ดี หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากทุกแห่งจะต้องได้
รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าอย่างเร็วที่สุด (Early Warning Signal) เพื่อที่จะเตรียมการได้
ให้ทันเวลา ทั้งงานด้านพันธกิจและด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน นอกจากนี้ จะต้อง
มีการซักซ้อมกระบวนการดังกล่าว ทัง้ ระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการวิกฤตโดยหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1) กรอบการด�ำเนินการเพือ่ รองรับวิกฤตการเงินอย่างเป็นระบบ (Contingency planning)
คือ กระบวนการในการจัดท�ำกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ (ในระดับหน่วยงาน) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ทสี่ ามารถท�ำให้สถาบันการเงินถูกปิดกิจการได้ ซึง่ Contingency Planning เป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ส�ำหรับทุกหน่วยงานใน FSN โดยแต่ละหน่วยงานควรจัดท�ำกรอบนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้หากสถาบันการเงินแห่งใดเริม่ ประสบปัญหา นอกจากนี้ การทดสอบ Contingency
Plan ต่าง ๆ จะท�ำให้แต่ละหน่วยงานสามารถวิเคราะห์ช่องโหว่ของตนเองได้ และน�ำไปปรับ
Contingency Plan ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทั่วไป Contingency Plan หลัก ๆ ที่หน่วยงาน
คุ้มครองเงินฝาก ส่วนใหญ่ได้จัดท�ำและมีการเตรียมการ มีดังนี้
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		• แผนการจัดการด้านสภาพคล่อง :      มกี ารประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
คุม้ ครองเงินฝาก (Fund Adequacy Assessment) เป็นประจ�ำ โดยก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึง่
ของการวางแผนทางการเงินขององค์กร รวมทั้งการประเมินในลักษณะของการก�ำหนด
Scenarios ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก แผนในการระดมทุน ที่มา
ของแหล่งเงิน หากเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากไม่เพียงพอในการจ่ายคืน

		• แผนการจ่ายคืน : เตรียมเครื่องมือและกระบวนการในการจ่ายคืนผู้ฝาก
ทัง้ ในกรณีทมี่ ผี ฝู้ ากในปริมาณปกติ และกรณีทมี่ ผี ฝู้ ากจ�ำนวนมากหากเกิดเหตุการณ์ทรี่ นุ แรง
เกินภาวะปกติ รวมถึงการเตรียมการด้านข้อมูลส�ำหรับจ่ายคืน ซึ่งต้องรวมถึงการซักซ้อม
ทดสอบความถูกต้องและทดสอบกระบวนการจ่ายคืนผ่านทุกช่องทางการจ่ายคืนอย่าง
สม�่ำเสมอ

		• แผนการสื่อสาร : มีแผนสื่อสารที่ครอบคลุมเหตุการณ์ในช่วงปกติและ
ช่วงวิกฤต รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงินอื่น
ช่องทางในการสื่อสาร Key Message ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน รวมถึงร่างแถลงข่าวต่าง ๆ
และซักซ้อมกระบวนการต่าง ๆ ในแผน
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2) คณะท�ำงานร่วมด้านเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Committee)
ในภาวะวิกฤตการเงิน นอกจากหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากจะต้องมีบทบาทส�ำคัญในการกอบกู้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบสถาบันการเงิน ผู้ฝาก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนั้น การท�ำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานในตาข่ายความมัน่ คงทางการเงิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน และหน่วยงานแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ในห้วงเวลาดังกล่าวคือหัวใจหลัก
ของการสกัดการลุกลามจนน�ำไปสูป่ ญ
ั หาเศรษฐกิจถดถอย โดยเพือ่ ให้การท�ำงานร่วมกันเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ลดความซ�้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน การมีกลไกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะยกระดับความแข็งแกร่งของภาคการเงินได้ ทั้งนี้ คณะท�ำงาน
ร่วมด้านเสถียรภาพทางการเงิน หรือ Financial Stability Committee (FSC) มีบทบาทใน
การก�ำหนดกรอบนโยบายด้านการบริหารจัดการวิกฤต ซึง่ เชือ่ มโยงการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ในตาข่ายความมั่นคงทางการเงินในภาวะวิกฤต
3) การทดสอบกระบวนการ (Simulation)
เพือ่ ระบุชอ่ งโหว่ในแผนและกระบวนการต่าง ๆ ทีห่ น่วยงานคุม้ ครองเงินฝากด�ำเนินการกรณี
เกิดวิกฤตทางการเงิน และเพือ่ หาแนวทางส�ำหรับปิดช่องโหว่นนั้ จะต้องมีการซักซ้อมกระบวนการ
ดังกล่าว ทั้งระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบกระบวนการ (Simulation) เป็นการทดสอบการจ่ายคืนผู้ฝาก และการทดสอบ
ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนส�ำรอง กรณีเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันการเงิน มากกว่า 1 แห่ง
ส�ำหรับหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากที่มีอ�ำนาจหน้าที่จ่ายคืนผู้ฝากเป็นหลัก นอกจากนี้ การทดสอบ
Simulation ยังครอบคลุมการทดสอบประสิทธิผลของการด�ำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหา
สถาบันการเงินที่มีความส�ำคัญต่อระบบการเงินในประเทศ (Domestic Systemically Important
Banks - D-SIBs) ของหน่ ว ยงานคุ ้ ม ครองเงิ น ฝากที่ มี บ ทบาทเป็ น Loss Minimizer หรื อ
Risk Minimizer อีกด้วย
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เงินฝากก็จะได้รับช�ำระคืนส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครองเงินฝาก หลังจากที่หน่วยงานคุ้มครองเงินฝาก
น�ำทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินทีถ่ กู ปิดกิจการออกขายทอดตลาด นอกจากนี้ ในภาวะปกติหน่วยงาน
คุ้มครองเงินฝากในหลายประเทศยังท�ำหน้าที่ติดตามฐานะการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะความสามารถในการด� ำ รงเงิ น สดให้ เ พี ย งพอต่ อ การท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น
การมีเงินทุนส�ำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงในการประกอบกิจการ ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
สถาบันการเงิน ด้วยเหตุน้ี สาธารณชนก็สามารถวางใจได้ถึงความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
ไม่เพียงเท่านั้น ระบบคุ้มครองเงินฝากยังสนับสนุนภาครัฐโดยการช่วยลดต้นทุนทางการเงินที่เกิด
ขึ้นเมื่อต้องแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน เนื่องจากมีเงินทุนส�ำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุน
คุ้มครองเงินฝาก
โดยสรุปการพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝากเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ดังต่อไปนี้

8. ประโยชน์ของระบบคุ้มครองเงินฝาก
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและภาคการเงินปัจจุบนั หล่อหลอมให้การขับเคลือ่ นทางภาคธุรกิจ และ
การด�ำรงชีพของภาคประชาชนเกิดขึน้ ด้วยเงินทุน ระบบสถาบันการเงินถือก�ำเนิดขึน้ เพือ่ เป็นสือ่ กลาง
เชื่อมต่อระหว่างเงินลงทุนและเงินออม อนึ่ง ในภาคธุรกิจ เมื่อกิจการมีสภาพคล่องเหลือ ส่วนหนึ่ง
มักถูกเก็บไว้ในรูปแบบของเงินฝาก เช่นเดียวกับประชาชนซึ่งน�ำรายได้ที่ได้รับจากการประกอบ
อาชีพแปรเปลี่ยนเป็นเงินฝากในสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินก็เป็นธุรกิจประเภท
หนึ่งที่มีความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่อง ปัญหาฐานะจากการมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกระทั่งปัญหา
ด้านความเชือ่ มัน่ จนน�ำไปสูก่ ารเกิดการแห่ถอนเงิน ส่งผลให้ไม่มเี งินทุนเพือ่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินกิจการ
ต่อไป
ระบบคุ้มครองเงินฝากจึงได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อลดหรือก�ำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการน�ำเงิน
ไปฝากไว้ที่สถาบันการเงิน โดยระบบคุ้มครองเงินฝากมุ่งเน้นการปกป้องผู้ฝากรายย่อย คือ
ประชาชน และธุรกิจรายย่อย ซึ่งสามารถรองรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจหรือผู้ฝากรายใหญ่
เนื่องจากเงินทุนหรือรายได้ส่วนใหญ่ถูกแปรสภาพเก็บไว้เป็นเงินฝากในสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจ
หรือผู้ฝากรายใหญ่ที่มีทางเลือกมากกว่าในการแปรสภาพคล่องหรือรายได้ กระนั้น ระบบคุ้มครอง
เงิ น ฝากมิ ไ ด้ ถู ก ออกแบบโดยปราศจากการค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ ฝ ากรายใหญ่ ด้ ว ยหลั ก ใหญ่ ใจความ
ของการคุ้มครองเงินฝากนั้นคือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงิน
กล่ า วคื อ ผู ้ ฝ ากรายย่ อ ยที่ มี เ งิ น ฝากจ� ำ นวนไม่ เ กิ น กว่ า วงเงิ น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากจะได้ รั บ
เงินฝากคืนเต็มจ�ำนวน จากหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ผู้ฝากรายใหญ่ที่มีเงินฝากมากกว่าระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่ก�ำหนดตามกฎหมายการคุ้มครอง

• ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ฝ าก : เงิ น ฝากในสถาบั น การเงิ น ที่ อ ยู ่
ภายใต้ระบบนีไ้ ด้รบั การคุม้ ครองโดยอัตโนมัติ ผูฝ้ ากไม่ตอ้ งกังวล หรือ
ด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ ให้ได้รบั การคุม้ ครองเงินฝาก เมือ่ สถาบันการเงินใด
ถูกปิดกิจการ ผู้ฝากจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งจะส่งเสริมให้
ผู้ฝากติดตามข่าวสารหาข้อมูลทางการเงินมากขึ้น
• ประโยชน์ตอ่ ระบบการเงิน :   สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง
มีการแข่งเสรีตามกลไกตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินมี
ความเหมาะสม นอกจากนี้ กรณีเกิดวิกฤตทางการเงิน ระบบคุ้มครอง
เงินฝากก็เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบสถาบัน
การเงินได้อย่างรวดเร็ว
• ประโยชน์ตอ่ ภาครัฐ :     ภาครัฐไม่ตอ้ งใช้เงินภาษีของประชาชน
มาจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝาก และลดภาระทางการคลัง จึงเป็นที่มาที่ไป
ในการก�ำเนิดระบบคุม้ ครองเงินฝากในประเทศไทย นับแต่ 11 สิงหาคม
2551 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้อยู่คู่กับระบบสถาบันการเงินไทย
ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 12 ของการคุม้ ครองผูฝ้ าก และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบ
สถาบันการเงิน
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1. วิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมการฝากเงินของคนไทย ผ่านข้อมูลสถิติผู้ฝากของสถาบัน
“คนไทยมีเงินในบัญชีเงินฝากกันมากน้อยเท่าไร ฝากเงินแบบใด กับสถาบันการเงินประเภทใด”

เทรนด์ ใหม่ “ยุคเงินอิเล็กทรอนิกส์”

(บางส่วนของเนื้อหาในบทความนี้ ตัดตอนมาจากบทความ “ส่องพฤติกรรมการออม
ของคนไทย ผ่านข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกว่า 80 ล้านบัญชีของ DPA” ซึง่ เป็นงานวิจยั
ร่วมกันระหว่างสถาบัน กับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ท่านสามารถ
ติดตามบทความฉบับเต็มของ สศป. ได้ที่ https://www.pier.or.th/wp-content/uploads/
2019/12aBRIDGEd_2019_023.pdf)

1. วิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมการฝากเงินของคนไทย
ผ่านข้อมูลสถิติผู้ฝากของสถาบัน
“คนไทยมีเงินในบัญชีเงินฝากกันมากน้อยเท่าไร ฝากเงินแบบใด
กับสถาบันการเงินประเภทใด”

ในปี 2562 สถาบันได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ศึกษาพฤติกรรม
การฝากเงิ น ของคนไทย จากข้อมูล สถิติผู้ฝ ากซึ่ง ครอบคลุมเงินฝากในสถาบันการเงินภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝาก ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย สาขาธนาคารต่างประเทศ
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ความละเอียดของข้อมูลใน 3 มิติหลัก

ธนาคารพาณิชย

บร�ษัทเง�นทุน

บร�ษัทเครดิตฟองซ�เอร

รายละเอียด
ประเภทเง�นฝาก
และสถาบันการเง�น

รายละเอียดผูฝาก

ปร�มาณเง�นฝาก

ทำความเขาใจพฤติกรรมรูปแบบการฝากเง�นในระดับบุคคล
ข้อมูลที่ใช้ศึกษา เป็นข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560 ของผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดากว่า
37 ล้ า นราย จ� ำ นวนบั ญ ชี เ งิ น ฝากประมาณ 80 ล้ า นบั ญ ชี และมี ย อดรวมเงิ น ฝากประมาณ
12 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาณเงินฝากที่มีอยู่ในระบบการเงิน (หากรวมเงินฝากใน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเข้ามาพิจารณาด้วย)
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อนึ่ง ข้อมูลนี้มีความละเอียดทั้งในระดับบัญชีเงินฝากและระดับผู้ฝาก ซึ่งสามารถช่วยบ่งชี้
ได้ว่า คนไทยกลุ่มต่าง ๆ มีเงินฝากมากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมการฝากเงินของคนกลุ่มต่าง ๆ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ผู้ฝากส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงาน เพศหญิง และมีภูมิล�ำเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการพิจารณาสัดส่วนจ�ำนวนผู้ฝาก จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และภูมิล�ำเนา พบว่า
ร้อยละ 69 ของผู้ฝาก เป็นกลุ่มวัยท�ำงานที่มีอายุระหว่าง 26-60 ปี ร้อยละ 55 ของผู้ฝาก
เป็นเพศหญิง และร้อยละ 30 ของผู้ฝาก มีภูมิล�ำเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2. ผู้ฝากรายใหญ่สุด 10% มีเงินฝากรวมกันสูงถึงร้อยละ 93 ในระบบสถาบันการเงิน
เงินฝากในระบบสถาบันการเงินไทยมีการกระจุกตัวค่อนข้างสูง ผูฝ้ ากรายใหญ่สดุ 10% มีเงินฝาก
รวมในปริมาณสูงถึงร้อยละ 93 ของเงินฝากในระบบทัง้ หมด โดยผูฝ้ ากรายใหญ่สดุ กลุม่ นีม้ กั กระจุกอยู่
ในชุมชนเมืองของจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา
และสงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ฝากรายใหญ่สุดมักเป็นกลุ่มคนวัยใกล้เกษียณและ
หลังเกษียณ ในทางกลับกันผูฝ้ ากรายเล็กสุด 10% มักเป็นกลุม่ เด็กและกลุม่ คนเริม่ ท�ำงาน (15-25 ปี)
และกลุ่มวัยหลังเกษียณบางส่วน

ภาพที่ 1: สัดส่วนผู้ฝากบุคคลธรรมดา จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และถิ่นที่อยู่
ภาพที่ 2: ยอดรวมเงินฝากกรณีแบ่งผูฝ้ ากออกเป็น 10 กลุม่ ตามจ�ำนวนเงินฝากน้อยไปหามาก

92.55%

7,000,000

22%

22%

25%

13%

17%

(ภาคเหนือ)

55%

(ผูหญิง)

18%

(ผูชาย)

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000

(ภาคกลาง)

45%

6,000,000

(อายุ 46 - 60 ป) (อายุมากกวา 60 ป)

(อายุ 36 - 45 ป)

ยอดรวมเง�นฝาก (ลานบาท)

18%

(อายุนอยกวา 25 ป) (อายุ 26 - 35 ป)

6,433,268

30%

(ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

23%

(กรุงเทพฯ)

1,000,000
-

12%

(ภาคใต)

46

242

676

2,410

7,390

1

2

3

4

5

18,963 42,835 104,389 340,672
6
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7
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3. คนไทยมี ย อดเงิ น ฝากในบั ญ ชี น ้ อ ย โดยครึ่ ง หนึ่ ง ของผู ้ ฝ ากในระบบสถาบั น การเงิ น
มียอดเงินฝากรวมไม่ถึง 3,142 บาท ต่อราย
ครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมียอดเงินฝากรวมในทุกบัญชีทุกสถาบันการเงินไม่ถึง 3,142 บาทต่อราย
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ฝากร้อยละ 32.82 (ประมาณ 12 ล้านราย) มียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 500 บาท
ต่อราย ขณะทีผ่ ฝู้ ากร้อยละ 12.6 (ประมาณเกือบ 5 ล้านราย) มียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 50 บาทต่อราย

รอยละ 50 ของผูฝาก มียอดรวมเง�นฝากไมเกิน 3,142 บาทตอราย
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4. ผู้ฝากส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเงินฝากในบัญชีสูงสุด ขณะที่ผู้ฝากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเงินฝากน้อยทีส่ ดุ
ผูฝ้ ากทีม่ เี งินฝากในบัญชีสงู สุดส่วนใหญ่อยูใ่ นแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยครึง่ หนึง่ ของ
ผูฝ้ ากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 10,442 บาทต่อราย นอกจากนี้ ผูฝ้ าก
ทีม่ เี งินฝากในบัญชีอยูใ่ นระดับสูงมักจะอยูใ่ นชุมชนเมืองของหัวเมืองใหญ่ (เช่น ภูเก็ต สมุทรสงคราม
ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่) อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ ากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด (โดยเฉพาะบึงกาฬ
หนองบัวล�ำภู กาฬสินธุ์ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์) และบางจังหวัดของชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี) กลับมี
เงินฝากในบัญชีนอ้ ยทีส่ ดุ โดยกว่าครึง่ หนึง่ ของผูฝ้ ากมียอดเงินฝากรวมไม่เกิน 1,400 บาทต่อราย
ภาพที่ 4: ค่ากลางเงินฝากต่อรายจ�ำแนกรายจังหวัด

รอยละ 32.82 ของผูฝาก มียอดรวมเง�นฝากไมเกิน 500 บาทตอราย

รอยละ 12.6 ของผูฝาก มียอดรวมเง�นฝากไมเกิน 50 บาทตอราย

ค่ากลางเงินฝากต่อราย (บาท)
1,129.03

15,346.53
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5. ผู้ฝากส่วนใหญ่มีบัญชีเงินฝากเพียง 1 บัญชี
ผู้ฝากส่วนใหญ่ในระบบสถาบันการเงินมีบัญชีเงินฝากเพียง 1 บัญชี อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมนี้
มักพบในกลุม่ ผูฝ้ ากรายเล็ก แต่หากเป็นผูฝ้ ากรายใหญ่ จะมีบญ
ั ชีเงินฝากหลายบัญชีและฝากเงินไว้กบั
สถาบันการเงินหลายแห่ง (โดยเฉพาะการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่) นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า พฤติ ก รรมการฝากเงิ น ของคนไทยยั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในเชิ ง มิ ติ อ ายุ และพื้ น ที่
โดยผู้ฝากวัยท�ำงานส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 60) จะมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีและฝากเงินไว้
ในหลายสถาบันการเงิน ขณะที่ผู้ฝากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และชุมชนเมือง มีสัดส่วน
ของผู้ฝากที่มีหลายบัญชีและเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งมากกว่าภูมิภาคอื่น
ภาพที่ 5: สัดส่วนจ�ำนวนผู้ฝากจ�ำแนกตามจ�ำนวนบัญชีเงินฝาก
60
50
40
30
20
10
0

48.56

6. ผู้ฝากเกือบทั้งหมดมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และผู้ฝากส่วนใหญ่ร้อยละ 88 จะฝากเงินไว้
ในบัญชีออมทรัพย์เพียงประเภทเดียวเท่านัน้ รวมทัง้ นิยมฝากกับธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่
เป็นหลัก
ผู้ฝากเกือบทั้งหมดในระบบสถาบันการเงิน (ร้อยละ 97.3) มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และผู้ฝาก
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88) จะฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพียงประเภทเดียวเท่านั้น บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์จึงเป็นบัญชีพื้นฐานที่คนทุกกลุ่มทุกวัยมี อีกทั้งเงินส่วนใหญ่ของผู้ฝากทุกกลุ่ม (ทุกวัยทุกเพศ
ทุกภูมภิ าค) จะอยูใ่ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มีเงินเพียงส่วนน้อยของผูฝ้ ากทีอ่ ยูใ่ นบัญชีเงินฝากประจ�ำ 
(ซึง่ กลุม่ ทีม่ เี งินฝากในบัญชีเงินฝากประจ�ำโดยมากจะเป็นกลุม่ ผูฝ้ ากรายใหญ่ คนในกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และชุมชนเมือง รวมถึงคนวัยหลังเกษียณ) นอกจากนี้ ผู้ฝากเกือบทั้งหมดในระบบเลือกที่
จะฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ไทยเป็นหลัก
ภาพที่ 7: สัดส่วนของผู้ฝากและปริมาณเงินฝาก จ�ำแนกตามประเภทเงินฝาก

24.65
12.45
1 บัญช�
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2 บัญช�

3 บัญช�

บัญช�ออมทรัพย

6.13
4 บัญช�

3.14

5.07

5 บัญช�

>5 บัญช�

88%
สัดสวนผูฝาก
อื่นๆ

ภาพที่ 6: สัดส่วนจ�ำนวนผู้ฝากจ�ำแนกตามจ�ำนวนสถาบันการเงินที่ใช้
60
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0
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บัญช�ฝากประจำ

56.45
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31.5%
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บัญช�ฝากประจำ
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ภาพที่ 8: สัดส่วนของผู้ฝากและปริมาณเงินฝาก จ�ำแนกตามประเภทสถาบันการเงิน
ธนาคาร
พาณิชย ไทย
สัดสวนผูฝาก
0.01%

ธนาคาร
พาณิชย ไทย
สัดสวนปร�มาณ
เง�นฝาก

0.0%

0.05%

0.0%

0.03%

สาขาของธนาคาร
ตางประเทศ
และธนาคารพาณิชยที่เปน
บร�ษัทลูกของ
ธนาคารตางประเทศ

98.8%
0.5%

บร�ษัทเง�นทุน
และบร�ษัทเครดิต 0.00%
ฟองซ�เอร

0.01%
0.0%

ทำไม? ตองมี
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99.9%

บร�ษัทเง�นทุน
และบร�ษัทเครดิต 0.00%
ฟองซ�เอร

ุ รู
คณ
หร�อไม
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0.7%

0.04%

สาขาของธนาคาร
ตางประเทศ
และธนาคารพาณิชยที่เปน
บร�ษัทลูกของ
ธนาคารตางประเทศ

จะเห็นได้วา่ ผลการศึกษาข้างต้น นอกจากจะมีประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับมหภาคแล้ว ยังมีประโยชน์
ต่อสถาบันคุม้ ครองเงินฝากในการด�ำเนินงานตามพันธกิจ โดยเฉพาะการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน ในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝากให้มเี นือ้ หาเป็นประโยชน์
ตรงกับประชาชนทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายยิง่ ขึน้ จากข้อมูลพืน้ ทีก่ ารกระจุกตัวของผูฝ้ าก กลุม่ อายุของผูฝ้ าก
รวมทัง้ ยังมีประโยชน์ตอ่ หน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่ นใจในการท�ำวิจยั หรือแม้กระทัง่ สถาบันการเงินเอง ทีจ่ ะได้
ท�ำความเข้าใจพฤติกรรมผูฝ้ าก และต่อยอดวางกลยุทธ์เพือ่ ดึงดูดผูฝ้ ากเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากขึน้
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SECTION 3

2. การปรับแผนรองรับ...
เทคโนโลยีทางการเงินแบบใหม่

ท่ามกลางกระแสนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนเข้ามามีส่วนท�ำให้เกิดความก้าวหน้าของระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
การเงินซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ส่งผลให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย เหมาะสม
กับความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค ตลอดจน
เกิ ด การพั ฒ นาช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น
ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ บริษทั
เทคโนโลยีขนาดใหญ่เริ่มประกอบธุรกิจทางการเงินโดยใช้ FinTech
และเข้ามามีบทบาทในระบบการเงินมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีการแข่งขันกับสถาบันการเงิน (สง.) ในฐานะผู้ให้บริการที่ไม่ใช่
สง.(Non-banks) ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น การเงิ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น
การเปลี่ยนแปลง
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สามารถ
ลดการพึ่งพา
สถาบันการเงิน ส�ำหรับ
ประชาชน
เป็นตัวกลางในการท�ำ
ส่งผลต่อพฤติกรรม
สามารถด�ำเนิน
ธุรกรรม
ของประชาชนที่หันเหจากการ
ธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น
ทางการเงิน
ด�ำเนินธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
ของสถาบันการเงิน
ในรูปแบบเดิม เป็นการด�ำเนิน
โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไป
ธุรกรรมผ่านเครือข่าย
ติดต่อ ณ ที่ท�ำการของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
สถาบันการเงิน
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หนึ่งในบรรดาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่เกิดจาก
FinTechที่มีความแพร่หลาย
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ผลิตภัณฑ์
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (electronic money: e-money)

อีกทั้งประชาชนยังมีทางเลือกใช้บริการ Non-banks มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ e-money
เพื่อช�ำระค่าบริการและใช้จ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ e-money ที่จ�ำหน่ายหรือให้บริการโดย Non-banks
หลายประเภทไม่จ�ำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินเพื่อเติมเงิน
ประเทศต่ า ง ๆ จึ ง ใช้ e-money เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร้ า งการเข้ า ถึ ง
บริการทางการเงิน (Financial inclusion) ให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน
โดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อยและประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้ (unbanked)
ในกรณีที่ประเทศนั้น ๆ มี Barrier of entry ในภาคสถาบันการเงินสูง
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร Non-banks ก็ จ ะเป็ น ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมของประชาชน
ผู้ใช้บริการทางการเงิน
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จากรายงานของ Standard and Poor’s (S&P) Global
Market Intelligence เกี่ยวกับการเติบโตของ e-money
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจ�ำปี 2562 พบว่าประชากร
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ นิ ย มใช้ e-money
มากกว่ า บั ต รเดบิ ต และบั ต รเครดิ ต คิ ด เป็ น จ� ำ นวนการท� ำ
ธุรกรรมรวมมากกว่า 10,000 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ ปี 2561)
โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในภูมิภาค ที่มีการใช้
e-money คิดเป็นความถี่สองเท่าของการใช้บัตรเดบิต และ
บัตรเครดิต
ดั ง นั้ น เมื่ อ บริ ษั ท เทคโนโลยี ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร FinTech
ประสบปัญหานอกจากจะมีผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
จากการไม่ ส ามารถใช้ จ ่ า ยในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ นั้ น
ยังอาจน�ำไปสู่วิกฤตทางความเชื่อมั่น ลุกลามไปยังภาคการเงิน
การธนาคารดั้งเดิม (Traditional Banking) จนสั่นคลอน
ความมั่ น คงของระบบการเงิ น ในภาครวมได้ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
e-money ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ด้วยเหตุนี้ ระบบประกันเงินฝากหรือระบบคุม้ ครองเงินฝาก
ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการคุ ้ ม ครองผู ้ ฝ ากส่ ว นใหญ่ ใ นระบบ
สถาบั น การเงิ น จึ ง ควรมี ก ารเตรี ย มการเพื่ อ พร้ อ มรั บ
ความเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น FinTech สถาบั น คุ ้ ม ครอง
เงิ น ฝากจึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข้ อ ดี แ ละ
ข้ อ เสี ย ในการให้ ค วามคุ ้ ม ครอง e-money เพื่ อ ให้ ร ะบบ
คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากของไทยสอดรั บ กั บ การพั ฒ นาของ
ภ า ค ก า ร เ งิ น F i n Te c h ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ทั ด เ ที ย ม
กับนานาชาติ โดยมุง่ เน้นการปกป้องคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการทางเงิน
และการสร้ า งเสถี ย รภาพให้ แ ก่ ร ะบบสถาบั น การเงิ น
เป็นหลัก
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รายงานประจ�ำปี 2562
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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รายงานประจ�ำปี 2562 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ชองทางติดตอสถาบัน
คุมครองเง�นฝาก

ผู้จัดพิมพ์

ศูนยบร�การขอมูล
คุมครองเง�นฝาก

ศูนยบร�การขอมูลคุมครองเง�นฝาก

www.dpa.or.th

E-mail: info@dpa.or.th

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์
ชั้น 25-27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-272-0300 โทรสาร 02-272-0448
เว็บไซต์ www.dpa.or.th
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2563

ออกแบบและจัดพิมพ์
@DPAThailand

สถาบันคุม ครองเง�นฝาก DPA

DPA Official

www.dpa.or.th

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-422-9000
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คุมครอง เพ�่อคุณ
www.dpa.or.th
Call Center โทร. 1158
สถาบันคุมครองเง�นฝาก DPA

สถาบันคุมครองเง�นฝาก DPA

@dpathailand
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อาคารเอสเจ อินฟ�นิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็ กซ ชั ้ น 25-27
เลขที่ 349 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจัก ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2272 0300
ศูนยบร�การขอมูลคุมครองเง�นฝาก

www.dpa.or.th

