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วิสัยทัศน์
(Vision)

เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

5

ค่านิยมร่วม
(Core Value)
Trustworthiness (น่าเชือ่ ถือ) หมายถึง ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Integrity (ซื่อสัตย์) หมายถึง ปฏิบัติงานตามพันธกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม มีความเท่าเทียม โปร่งใสและตรวจสอบได้
Synergy (ผนึกพลัง) หมายถึง แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เพือ่ สร้างสรรค์
ผลงานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น
ให้มากกว่าความคาดหวังและเป้าหมายขององค์กร
Social Mind (เพื่อสังคม) หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมีจิตสำ�นึกที่ให้
ความสำ�คัญและคำ�นึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม

พันธกิจ
(Mission)
• คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน
• เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
•	ดำ�เนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน และชำ�ระบัญชีสถาบันการเงินทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาต

6

รายงานประจำ�ปี 2563

DEPOSIT PROTECTION AGENCY
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ANNUAL REPORT 2020

รู้จักสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
กอตั้งเมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถาบันคุมครองเง�นฝากเปนหนวยงาน
ของรัฐ ภายใตการกำกับดูแลของ
รัฐมนตร�วาการกระทรวงการคลัง

สถาบันการเง�นที่อยูภายใต
ความคุมครอง ไดแก

เปนหนวยงานในตาขาย
ความมั่นคงทางการเง�น
รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
และกระทรวงการคลัง
เพ�่อเสร�มสรางความมั่นคง
และเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเง�น

ธนาคารพาณิชย
สาขาธนาคารพาณิชย
ตางประเทศ
บร�ษัทเง�นทุน
บร�ษัทเครดิตฟองซิเอร
รวมจำนวน

35 แหง

จัดตั้งข�้นตามพระราชบัญญัติ
สถาบันคุมครองเง�นฝาก พ.ศ. 2551
สถาบันมี 3 หนาที่สำคัญ คือ
คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เก็บเงินนำ�ส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุนคุ้มครองเงินฝาก สำ�หรับใช้ ในการ
จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด หากสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ชำ�ระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และนำ�เงินที่ได้รับจากการชำ�ระบัญชี จ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก
ในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงินที่กำ�หนด

สถานที่ตั้ง
อาคารเอสเจ อินฟ�นิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ ชั้น 25 - 27
เลขที่ 349 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอรติดตอ: 0-2272-0300
Contact Center ศูนยขอมูลคุมครองเง�นฝาก: 1158
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2563 ถือว่าเป็นปีทส่ี ถาบันได้ปฏิบตั งิ านภายใต้ความท้าทายจาก
วิกฤตการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นวงกว้าง ส่งผลให้สถาบัน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ
ต้องปรับตัวเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ผา่ นพ้นวิกฤตครัง้ นี้ไป
อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินงานของสถาบันและระบบสถาบัน
การเงินของไทยที่ผ่านมายังคงมีเสถียรภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนและผู้ฝากเงินได้ โดยสถาบันได้มีการขยายระยะเวลา
ในการคุม้ ครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาทออกไปและเริม่ วงเงินคุม้ ครอง 1 ล้านบาท
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานตามพันธกิจ ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสถาบันหากมีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ในขณะเดียวกัน สถาบันยังได้ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง เพื่อให้มีความ
พร้อมรองรับการบริการประชาชน รวมถึงการดำ�เนินการด้านการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่อง
การคุ้มครองเงินฝากให้กับประชาชนผู้ฝากเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการสถาบัน
ขอขอบคุ ณ ในความร่ ว มแรงร่ ว มใจของ
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน ซึ่ง
เป็นส่วนสำ�คัญของความสำ�เร็จท่ามกลาง
อุปสรรคและสถานการณ์ทที่ า้ ทายตลอดปี
ที่ผ่านมา และขอขอบคุณความร่วมมือ
จากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของ
สถาบั น อั น จะส่ ง ผลให้ ส ถาบั น เป็ น
หน่วยงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามภารกิ จ ได้ อ ย่ า งเต็ ม กำ � ลั ง
ต่อไป

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ประธานกรรมการ
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สารจากผู้อำ�นวยการ
สถานการณ์์ทั่่�วโลกมีีความผัันผวนครั้้�งใหญ่่จากการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด 19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม ประชาชนทั่่�วโลก รวมถึึง
ประเทศไทย ทำำ�ให้้ภาคส่่วนต่่าง ๆ ต้้องมีีการปรัับตััวเข้้าสู่่�วิิถีีชีีวิิตใหม่่
(New Normal) ในรููปแบบต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับรููปแบบการทำำ�งาน
การปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้สามารถเผชิิญหน้้าและผ่่านพ้้น
จากสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ รวมถึึงพร้้อมรัับมืือกัับความเสี่่�ยงและความ
ไม่่แน่่นอนที่่�ยัังเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งมีีผลต่่อการดำำ�เนิินการของสถาบััน
ใน พ.ศ. 2563
สถาบัั น มีี ก ารปรัั บ เปลี่่�ยนการดำำ� เนิิ น งานให้้ ต อบสนองต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลง อาทิิ การปรัับรููปแบบการทำำ�งานแบบใหม่่ให้้มีีความคล่่องตััว
มากยิ่่�งขึ้้�น โดยสามารถทำำ�งานจากนอกสำำ�นัักงาน (Work Anywhere) ได้้
และดำำ�เนิินการด้้านต่่าง ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการเตรีียมการ
ด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้พร้้อมใช้้งานและให้้บริิการแก่่ประชาชน
รวมถึึงสถาบัันการเงิินภายใต้้ความคุ้้�มครอง และเพิ่่�มความปลอดภััยมากขึ้้�น
สำำ�หรัับงานที่่�สำำ�คัญั อาทิิ การปรัับปรุุงระบบรัับส่่งข้้อมููลจากสถาบัันการเงิิน
และการร่่วมทดสอบการส่่งข้้อมููลผู้้�ฝากเงิินกัับสถาบัันการเงิิน การซัักซ้้อม
ร่่วมกัับหน่่วยงานพัันธมิิตรในการจ่่ายคืืนผู้้�ฝากเงิิน
นอกจากนี้้� สถาบัันยัังได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิงานพัันธกิิจของสถาบััน
เพื่่�อจััดการสถาบัันการเงิินที่่�ถููกเพิิกถอนใบอนุุญาต โดยมีีการซัักซ้้อม
ปฏิิบััติิงาน (Simulation) ที่่�ดำำ�เนิินการสม่ำำ��เสมอเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และจััดทำำ�
โครงสร้้างองค์์กร รวมถึึงการเตรีียมบุุคลากรเพื่่�อรองรัับการปฏิิบัติั ติ ามภารกิิจ
ขณะที่่�ด้้านการประชาสััมพัันธ์์ สถาบัันได้้มุ่่�งเน้้นการสร้้างความรู้้�ทางการเงิิน
และความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องระบบคุ้้�มครองเงิินฝากให้้ครอบคลุุมทุุกช่่องทาง
โดยเพิ่่�มการใช้้สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�นตามการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�ฝากที่่�มีีการใช้้ช่่องทางนี้้�เพิ่่�มมากขึ้้�น

ขณะเดีียวกััน สถาบัันได้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของการส่่งเสริิมความโปร่่งใสและ
ป้้องกัันการทุุจริิตภายในองค์์กร โดยได้้เข้้า
ร่่วมการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ� เนิิ น งานของหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ
ประจำำ�ปีี 2563 หรืือ ITA ซึ่่�งสถาบัันได้้
คะแนนภาพรวมที่่� 95.68 คะแนน จััดเป็็น
ระดัั บ ผลการประเมิิ น AA รวมถึึ ง
การให้้ ค วามสำำ�คััญ กัั บ ธรรมาภิิ บ าล
ข้้อมููลในการบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�
สำำ�คัญั ของสถาบััน โดยเฉพาะข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล
ในท้้ า ยที่่�สุุ ด นี้้� ผู้้�บริิ ห าร
และพนัักงานสถาบัันพร้้อมร่่วมแรง
ร่่ ว มใจกัั น ปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งเต็็ ม
ความสามารถจนบรรลุุเป้้าหมายที่่�
วางไว้้ ด้้ ว ยดีี เพื่่�อให้้ มั่่� นใจว่่ า ก้้ า ว
ต่่อไปของสถาบัันจะพร้้อมรัับมืือกัับ
วิิกฤต ความท้้าทายต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
รัักษาเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจและ
ระบบการเงิินของประเทศให้้เติิบโต
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนตลอดไป
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
ผู้อำ�นวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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คณะกรรมการสถาบัน

SECTION

1

โครงสร้างและการบริหารงานองค์กร
• คณะกรรมการสถาบัน
• คณะอนุกรรมการ
• โครงสร้างองค์กร
• คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถาบัน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ ทนกระทรวง
การคลัง กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำ�นวนนีต้ อ้ งเป็นผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการเงิน
การคลังและด้านกฎหมายอย่างน้อยด้านละ 1 คนและมีผู้อำ�นวยการสถาบันเป็น
กรรมการและเลขานุการ
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และผูอ้ �ำ นวยการ
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 4 ปี และดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
ประธานกรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ แต่งตัง้ โดยคณะรัฐมนตรีตามการเสนอชือ่
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำ�นวยการ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
โดยคำ�แนะนำ�ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

องค์ประกอบคณะกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางสาวกุลยา
นายพรชัย
นายจาตุรงค์
นางณัฐนันทน์
นายนราธร
นายนิธิศวร์
นายชาญชัย
นางสาวบัณฑรโฉม
นายทรงพล

ตันติเตมิท1
ฐีระเวช
จันทรังษ์
อัศวเลิศศักดิ์
วงศ์วิเศษ2
ตั้งสง่า3
บุญฤทธิ์ ไชยศรี4
แก้วสอาด5
ชีวะปัญญาโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง)
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
1
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ แทนนายลวรณ แสงสนิท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2
นายนราธร วงศ์วิเศษ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง ต่อจากที่ครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
3
นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง ต่อจากที่ครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
4
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
5
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

14

รายงานประจำ�ปี 2563

DEPOSIT PROTECTION AGENCY
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ANNUAL REPORT 2020

15

Governance Structure

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน มีการกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้า
มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ การประชุมทุกครัง้ มีการกำ�หนดวาระการประชุม
ที่ชัดเจน และมีวาระการรายงานผลการดำ�เนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังปีละ 2 ครั้ง ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมี
การเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
และเพื่อรับทราบนโยบายโดยตรง สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการลงทุน

คณะกรรมการ
สถาบันคุมครองเง�นฝาก

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการสถาบัน ปี 2563
ประเภทการประชุม

1
2

จำ�นวนการประชุมทัง้ หมด

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คณะอนุกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

13 ครั้ง

2.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
2.3 คณะอนุกรรมการลงทุน
2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผูบ้ ริหารระดับสูง
2.6 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร

7 ครั้ง
11 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
6 ครั้ง
7 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิประโยชน์
ของผู้บริหารระดับสูง
คุณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์องค์กร
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คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1
2
3
4
5

นายนิธิศวร์
ตั้งสง่า1
นางสาวพัทธนันท์
เพชรเชิดชู
นางดนุชา
คุณพนิชกิจ
นางพวงทิพย์
ปรมาพจน์
ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

มีหน้าที่สอบทานให้สถาบันมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล มีการ
บริหารงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ สอบทานการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สัง่ และหลักเกณฑ์หรือวิธี
ปฏิบตั ขิ องสถาบัน สอบทานความเหมาะสมของนโยบายบัญชี ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน และดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
การบัญชีและหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีใ่ นการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้ อบ
บัญชี รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างจริงจัง

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางณัฐนันทน์
อัศวเลิศศักดิ์
นายพฤทธิพงศ์
ศรีมาจันทร์
นายพิชัย
หลากสุขถม
นายเสกสรร
สุขแสง
นางสุมาพร
มานะสันต์
นางสาวพลอย
เจริญสม
นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ ไชยศรี1
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ สายบริหารการเงินและสนับสนุนองค์กร
ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดูแล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ซึง่ อยู่ในอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถาบันตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของสถาบัน
หมายเหตุ
1
นายนิธิศวร์ ตั้งสง่า ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการ แทนนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
1
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
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คณะอนุกรรมการลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

คณะอนุกรรมการลงทุน ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6

นางสาวบัณฑรโฉม
แก้วสอาด1
นายวิกรานต์
นาคะศิริ
นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย
ผู้อำ�นวยการสถาบัน		
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก
ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1
2
3
4
5
6
7

นายจาตุรงค์
จันทรังษ์1
นายวิบูลย์
ภัทรพิบูล2
นายปฤษันต์
จันทน์หอม
นายกำ�พล
ศรธนะรัตน์3
ผู้อำ�นวยการสถาบัน		
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันและระดับ
ส่วนงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการ รวมถึงให้ความเห็นเกี่ยวกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

หมายเหตุ
1
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการ แทนนายนิธิศวร์ ตั้งสง่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

RISK

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายการลงทุน
เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน และมีหน้าที่ในการกำ�หนดกลยุทธ์
การลงทุนของสถาบัน กำ�กับดูแล และติดตามการลงทุน รวมทั้งรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการสถาบัน ให้ความเห็นด้านการลงทุนและการคัดเลือก
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่จะมอบหมายให้ดำ�เนินการลงทุนเสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบัน

SAFE
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หมายเหตุ
1
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการ แทนนายรุจพงค์ ประภาสะโนบล เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
2
นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ลาออกจากตำ�แหน่งอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
3
นายกำ�พล ศรธนะรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย

คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย

1
2
3
4
5
6

นายนราธร
วงศ์วิเศษ
นายรุจพงศ์
ประภาสะโนบล1
นายณัฐวุฒิ
พงศ์สิริ
พันตำ�รวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8

นายพรชัย
ฐีระเวช
นายนราธร
วงศ์วิเศษ
นายรุจพงศ์
ประภาสะโนบล1
นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ
นายสุรพล
โอภาสเสถียร
นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ ไชยศรี2
ผู้อำ�นวยการสถาบัน		
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มี ห น้ า ที่ พิ จารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะในการกำ � หนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตำ�แหน่งและการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูง ทั้งการกำ�หนดสิทธิประโยชน์ของผู้อำ�นวยการ และ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของรองผู้อำ�นวยการ และผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการ รวมถึงพิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันเป็นการเฉพาะ หรือตามที่ได้รับ
การประสานงานจากคณะอนุกรรมการคณะอื่น

มีหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการวางกรอบการดำ�เนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับงานตาม
พันธกิจและงานด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการดำ�เนินงานตามแผนงานสถาบัน
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

หมายเหตุ
1
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล พ้นจากตำ�แหน่งอนุกรรมการเนื่องจากพ้นจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
1
นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเป็นวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
2
นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รองผู้อำ�นวยการ
สายกลยุทธ์
และบริหารความเสี่ยง

สายปฏิบัติการ
คุ้มครองเงินฝาก

สายบริหารการเงิน
และสนับสนุนองค์กร

ฝ่ายวางแผนและวิจัย

ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน

ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายบริหารเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายชำ�ระบัญชี
และบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายกฎหมาย
และกำ�กับดูแล
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คณะผู้บริหาร
ผู้อำ�นวยการฝ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้อำ�นวยการ และรองผู้อำ�นวยการ
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
ผู้อำ�นวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รองผู้อำ�นวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
1
2

นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง

นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก

3

นายเดชา
งามธนไพศาล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สายบริหารการเงิน
		
และสนับสนุนองค์กร

1
2
3
4
5
6
7
8

นายสมยศ

มีเพ็ชรดี

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวกนกรัตน์ หิรัญบูรณะ

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและวิจัย

นายกรรกร

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

จักรกริชกูล

		

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวพจณีย์

ล้วนไพศาลนนท์ ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวอัมพร

สกลกูล

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายจ่ายคืนผู้ฝาก

นายสุธี

เหลืองอร่ามกุล

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงิน

นายวิเชษฐ์

โรจนสุกาญจน

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

9

นายสืบสกุล

กสิกรรม	ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายชำ�ระบัญชีและ
บริหารสินทรัพย์

10
11
12
13

นางสาวศิริกุล

โรจนกีรติกานต์

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและการบัญชี

นายสุกิจ

อัครนิรันดร์กุล

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

นายพัสกร

มณีเนตร

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร

ผู้อำ�นวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายและกำ�กับดูแล
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ผลการดำ�เนินงานของสถาบันในปี 2563
1. การดำ�เนินงานในภาวะปกติ

1. การขยายระยะเวลาในการคุ้มครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาท

SECTION

2

ภาพรวมผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2563
และแผนงานสถาบันคุ้มครองเงินฝากปี 2564
• ผลการดำ�เนินงานของสถาบันในปี 2563
• ทิศทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน (ปี 2563 - 2565)
• แผนงานสถาบันในปี 2564

สถาบันได้ขยายระยะเวลาในการคุม้ ครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาทต่อไปอีก 1 ปี จนถึง
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จากเดิมที่จะเข้าสู่วงเงินคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายที่
1 ล้านบาท ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพือ่ เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสภาพคล่อง
ของระบบสถาบันการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงิน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงเป็นการรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

2. การดำ�เนินงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์
สถาบันดำ�เนินการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ ง
การคุม้ ครองเงินฝากให้กบั ประชาชนและผูฝ้ ากเงินอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดี ในปี 2563 จาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง สถาบันจึงปรับเปลีย่ น
แนวทางการประชาสัมพันธ์โดยเน้นการใช้สอ่ื ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางออนไลน์มากขึน้
รวมถึงประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการคุม้ ครองเงินฝากที่ 5 ล้านบาท ออกไป
จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผฝู้ ากในระบบสถาบันการเงิน
ในช่วงทีป่ ระชาชนได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ
นอกจากนี้ สถาบันได้มกี ารติดตามข้อมูลข่าวสารทีส่ อ่ื มวลชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไป
ทีก่ ล่าวถึงสถาบันผ่านระบบติดตามข้อมูลทางสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring)
เพื่อรับมือกับเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับประชาชนได้ทันท่วงที ในส่วนของการจัดงาน
สัมมนาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝาก สถาบันได้ปรับรูปแบบเป็นการดำ�เนินการ
ผ่านสือ่ ออนไลน์ในลักษณะการเสวนาออนไลน์ (Webinar) ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการเงิน
รวมถึงการให้สัมภาษณ์สดผ่านทางช่องทีวีดิจิทัลและร่วมสนทนาผ่าน Facebook Live
ของ Influencer ทางด้านการเงิน และเน้นการใช้สอ่ื ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางออนไลน์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่าน Website & GDN Banner การประชาสัมพันธ์ผา่ น
Facebook Official Page ของสถาบัน และ Influencer Facebook เป็นต้น

28

รายงานประจำ�ปี 2563

ANNUAL REPORT 2020

3. การดำ�เนินงานด้านบริหารงานบุคคล
สถาบันได้ให้ความสำ�คัญกับบุคลากรของสถาบันทั้งด้านการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุง่ เน้นการเพิม่ ความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร
โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สถาบัน
ได้ออกมาตรการเพือ่ ป้องกันและควบคุมความเสีย่ งในการแพร่ระบาดภายในองค์กร โดย
ให้บคุ ลากรของสถาบันปฏิบตั งิ านในรูปแบบ Work From Home หรือเข้าปฏิบตั งิ านใน
สถาบันตามความจำ�เป็น ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม - 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 และด้วย
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบงาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบันทีอ่ ยูบ่ นมาตรฐานของความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผล
ให้พนักงานของสถาบันสามารถปฏิบตั งิ านในรูปแบบ Work From Home ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
โดยในปี 2563 สถาบันได้ด�ำ เนินงานเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลทีส่ �ำ คัญ ดังนี้
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ด้านการปรับโครงสร้างองค์กรในภาวะปกติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยสถาบันได้มีการวิเคราะห์งานและทบทวนความ
รับผิดชอบของฝ่ายงานในภาวะปกติ เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจและ
อัตรากำ�ลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสถาบัน
นอกจากนี้ สถาบันได้มกี ารจัดทำ�โครงสร้างองค์กรเพือ่ การปฏิบตั กิ ารคุม้ ครอง
เงินฝาก เพื่อเป็นการรองรับการปฏิบัติงานเมื่อสถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
ด้านการสรรหาบุคลากร สถาบันได้ดำ�เนินการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำ�แหน่งทีว่ า่ งและตำ�แหน่งทีจ่ ะมีผคู้ รบเกษียณอายุ โดยมีการนำ�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการสรรหา รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19
ด้านการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน สถาบันได้นำ�แผนการพัฒนาเป้าหมาย
ความสามารถบุคลากร (Capability Target) มาใช้ประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อ
เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็น รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพพนักงาน สำ�หรับ
งานตามพั น ธกิ จ และงานประจำ � ของสถาบั น อี ก ทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารบรรยาย
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อนั เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำ�ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วันของพนักงาน
รวมถึงการจัดโครงการ Secondment โดยได้ส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำ�งานของสถาบัน
ด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร สถาบันมีการดำ�เนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัด Townhall เพื่อให้ผู้อำ�นวยการได้สื่อสารกับ
พนักงานโดยตรง การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรม
เพือ่ สังคม การให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการเป็นทีมพันธกิจเพือ่ ขับเคลือ่ น
งานจ่ายคืนและงานชำ�ระบัญชีของสถาบัน การดำ�เนินมาตรการต่าง ๆ
เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานในช่วงที่มีโรคระบาด
สถานการณ์ชุมนุมประท้วง หรือมลภาวะจากฝุ่นพิษ และการสำ�รวจความเห็น
พนักงานเพือ่ ใช้ประกอบการจัดทำ�แนวทางยกระดับความพึงพอใจ/ความผูกพัน
ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ร เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผลการสำ � รวจความพึ ง พอใจของ
พนักงานที่ใช้แทนการสำ�รวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปี
2563 พบว่า ในภาพรวมพนักงานมีระดับความพึงพอใจต่อสถาบันเพิม่ มากขึน้
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4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคง
ทางการเงินเพือ่ รักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
สถาบันได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำ�กระบวนการทำ�งาน
ร่วมกันหากเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน ตัง้ แต่ชว่ งการควบคุม การแก้ไขปัญหา จนถึงช่วง
เพิกถอนใบอนุญาตสถาบันการเงิน ทัง้ กรณีวกิ ฤตและไม่ใช่วกิ ฤตสถาบันการเงิน รวมถึง
แนวทางการจัด Joint Simulation ผ่านคณะทำ�งานเพือ่ พิจารณาวิธปี ฏิบตั งิ านร่วมกัน
กรณีสถาบันการเงินถูกควบคุม/ถูกเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย
กับสถาบัน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างสถาบันกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันได้มีการประชุม
แลกเปลีย่ นข้อมูลฐานะและแนวโน้มเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพือ่ ติดตามผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ต่อฐานะ
ของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชดิ

5. การจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลของสถาบัน
(Data Governance Framework)
สถาบันได้จัดทำ�กระบวนการจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลของสถาบัน
(Data Governance Framework) ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานของสำ�นักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) (DGA) และมีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสถาบันได้ดำ�เนินการจัดทำ�รายการข้อมูล
ของสถาบัน (Data List) และจัดลำ�ดับชัน้ ข้อมูล (Data Classification) รวมทัง้ กำ�หนด
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามธรรมาภิบาลข้อมูลของสถาบัน ในส่วน
ของการจัดทำ�นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สถาบันได้มกี ารจัดทำ�นโยบาย ร่างสัญญา ข้อตกลง หนังสือ หรือ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปี 2563
สถาบันได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปี 2563 (ITA) โดยสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส และเพือ่ ให้มกี ารจัดทำ�มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมิน โดยประเมินจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ในป 2563
สถาบันไดคะแนน
การประเมิน
ITA เทากับ

95.68
คะแนน

คะแนนภาพรวม
ของประเทศ

จัดอยูในระดับ

AA

(ป 2562 = 90.12 คะแนน)

67.90
คะแนน

(ป 2562 = 66.73 คะแนน)

7. การเข้ารับรางวัล
“THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020”
สถาบันได้รบั รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020” ประเภท
ความเป็นเลิศในด้าน BEST PUBLIC SERVICE AWARD ซึง่ เป็นรางวัลสำ�หรับสุดยอด
องค์กรที่ให้บริการต่อสาธารณะยอดเยี่ยมแห่งปี ภายใต้โครงการชื่อ “โครงการเชื่อม
ระบบจ่ายคืนกับสถาบันการเงิน และจ่ายคืนผ่านระบบพร้อมเพย์” ซึง่ จัดขึน้ โดยนิตยสาร
BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2. ด้านพันธกิจ
การดำ�เนินงานด้านการจ่ายคืนผู้ฝาก
สถาบันได้ปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ขอ้ มูลสถาบันการเงิน เพือ่ ให้การ
ยื่นรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินมีความมั่นคงปลอดภัย
มากขึ้น โดยได้เปิดโอกาสให้สถาบันการเงินสามารถทดสอบการส่งข้อมูล
ผู้ฝากเงินเพื่อให้มีความพร้อมสำ�หรับการส่งข้อมูลตามกำ�หนด รวมถึง
การซักซ้อมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็น
หน่วยงานพันธมิตรของสถาบันในกระบวนการจ่ายคืนผู้ฝากเงิน ขั้นตอน
การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) และการรับยืน่ คำ�ขอต่าง ๆ เพือ่
ให้มน่ั ใจว่ากระบวนการทำ�งานทีส่ ถาบันจัดเตรียมไว้สามารถดำ�เนินการได้จริง
นอกจากนี้ สถาบันได้ร่วมกับบริษัทเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
จำ�กัด (NITMX) ในการเตรียมความพร้อม หากมีสถาบันการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ในฐานะสมาชิก
ของ NITMX ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ขั้นตอนการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฝากเงินผ่านช่องทางหลักที่สถาบันกำ�หนด
และการชำ�ระบัญชีสถาบันการเงิน ได้แก่ การร้องขอให้ NITMX ยกเลิก
การใช้บริการระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and
Exchange) ของสถาบันการเงินสมาชิกที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร การยกเลิกการผูกบัญชี PromptPay กับสถาบันการเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้ฝาก โดยผู้ฝาก
สามารถผูก PromptPay กับสถาบันการเงินอื่นได้ทันที รวมถึงการขอให้
NITMX พิจารณาขยายวงเงินการโอนเพื่อให้ระบบรองรับจำ�นวนเงินที่สูง
กรณีวงเงินคุ้มครองเงินฝากอาจสูงกว่า 1 ล้านบาทในอนาคต ซึ่งหาก

กระบวนการดังกล่าวสามารถดำ�เนินการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ก็จะ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ลดการตื่นตระหนกของผู้ฝากเงิน และลด
ผลกระทบในวงกว้างต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ
ด้านการเตรียมการด้านสภาพคล่องในการจ่ายคืนผู้ฝาก สถาบัน
ได้มีการซักซ้อมการดำ�เนินงานตามแผนจัดหาสภาพคล่องในภาวะวิกฤต
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยที่สถาบันสามารถขายพันธบัตรผ่าน
สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทำ�
หน้าทีเ่ ป็นคูค่ า้ ในการทำ�ธุรกรรมซือ้ /ขายขาดตราสารหนีภ้ าครัฐกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับซื้อได้
ด้านการเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันได้พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้สามารถดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยสถาบันได้จัดเตรียมระบบพร้อมกับ
สภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งานในการรองรับข้อมูลรายผู้ฝากจากสถาบัน
การเงิน ได้แก่ การปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิผล (การ Tuning ระบบ)
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) การ Hot Sync
ด้วย High Availability (HA) Synchronization และความจุของแหล่ง
คลังข้อมูล (Data Storage)
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การดำ�เนินงานด้านการชำ�ระบัญชีและบริหารสินทรัพย์
สถาบั น ได้ จั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ง านของสถาบั น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
สถาบันการเงินทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงการจัดทำ�รายการตรวจสอบ
กิจกรรมทีต่ อ้ งดำ�เนินการในแต่ละช่วงเวลา (Checklist) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการดำ � เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ น การ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานตามพันธกิจหากสถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต สถาบันได้มีการจัดทำ�โครงสร้างองค์กรเพื่อการปฏิบัติการ
คุม้ ครองเงินฝาก และมีการจัดสรรบุคลากรของสถาบันออกเป็นทีมพันธกิจ
จำ�นวน 12 ทีม ประกอบด้วย

ทีมบริหารงาน
ชำ�ระบัญชี

ทีมกฎหมาย
และคดี

ทีมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทีมจัดซื้อ
จัดจ้าง

ทีม
พันธกิจ

ทีมจัดหา
สภาพคล่อง

ทีมบัญชี
การเงิน

ทีมบริหาร
สินทรัพย์
(สินเชื่อ)

ทีมบริหาร
สินทรัพย์
(อื่น ๆ)

ทีม
บุคลากร
ทีมประชา
สัมพันธ์

ทีมอาคาร
สถานที่

ทีมจ่ายคืน
ผู้ฝาก

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีสถาบันการเงินถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต รวมถึงการจัดการทดสอบ Pre-Simulation ในรูปแบบ Table-top
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการซักซ้อมกระบวนการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบ Simulation ในปี 2564 โดยนำ� Checklist มา
ประกอบการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานในแต่ละกระบวนการ
รวมไปถึงสถาบันได้เริม่ ดำ�เนินการจัดทำ�รายละเอียดความต้องการเบือ้ งต้น
ของระบบติดตามสถานะความคืบหน้าการดำ�เนินงานของสถาบัน โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการติดตามสถานะความคืบหน้าและการดำ�เนินการด้าน
การชำ�ระบัญชีของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันได้วเิ คราะห์ทกั ษะของบุคลากรทัง้ หมด และได้
จัดทำ�แผนการพัฒนาเป้าหมายความสามารถบุคลากร (Capability Target)
เพื่อปิดช่องว่าง (Gap) ทั้งนี้ แผนดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้
ของบุคลากร โดยเฉพาะความรูแ้ ละทักษะขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นในการปฏิบตั งิ าน
และความรู้เฉพาะด้าน และการจัดทำ�เป้าหมายความสามารถบุคคลตาม
ทีมพันธกิจเพื่อให้สามารถดำ�เนินการชำ�ระบัญชี ในแต่ละมิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันมีการสรรหาบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความชำ�นาญทั้งทางด้านสถาบันการเงิน ด้านกฎหมายและคดี ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการชำ�ระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ มาร่วม
เป็น Target Pool List เพื่อขอความเห็นหรือข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินงานของสถาบัน ครอบคลุมตัง้ แต่ชว่ งเตรียมการในภาวะปกติ
จนถึงช่วงสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกด้วย
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ทิศทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน
(ปี 2563 - 2565)
สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีการทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์มมุ มองต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจของสถาบัน โดยได้ก�ำ หนด
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้

ทั้งนี้ สถาบันยังคงกำ�หนดทิศทางยุทธศาสตร์ของสถาบันและวิเคราะห์ถึง
การดำ�เนินการเรือ่ งต่าง ๆ ตามพันธกิจของสถาบันผ่านมุมมองทัง้ 4 ด้าน ตามแนวทาง
ของ Balanced Scorecard ได้แก่

1.
2.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เป็นส่วนหนึง่ ในระบบตาข่ายความมัน่ คง
ทางการเงินของประเทศทีน่ �ำ เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน

ร่ ว มกอบกู้ ส ถานการณ์ สกั ด การ
ลุกลามสู่ Systemic Crises

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

จ่ายคืนได้ครบถ้วน ถูกจำ�นวน สะดวก
รวดเร็ว ตามที่กฎหมายกำ�หนด

ชำ � ระบั ญ ชี ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ผู้เกี่ยวข้องได้รับการดูแลอย่างดี

3.
4.

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Perspective)

ได้แก่ ประชาชน ผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครอง หน่วยงานใน
ระบบตาข่ายความมัน่ คงทางการเงิน และหน่วยงานประกันเงินฝากต่างประเทศ

มุมมองด้านการเงิน
(Financial Perspective)

เช่น ความเพียงพอของเงินกองทุนและทุนของสถาบันในการดำ�เนินการตาม
พันธกิจของสถาบัน

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective)

ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในมุมมองด้านผู้มีส่วน
ได้เสียและมุมมองด้านการเงิน เช่น การมีระบบข้อมูลและระบบปฏิบัติงาน
จ่ายคืนผู้ฝาก ระบบบริหารจัดการการลงทุนและแผนการบริหารสภาพคล่อง
รวมถึงระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงของสถาบันการเงินล่วงหน้า เป็นต้น

มุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
(Learning and Growth Perspective)

ได้แก่ การพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน รวมถึงการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝาก และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
ซึ่งสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่อง
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
พ.ศ. 2563 - 2565
พันธกิจ

คุ้มครองเงินฝาก เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
ดำ�เนินการควบคุมและชำ�ระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ยุทธศาสตร์
(Strategic Theme)
ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)

การเงิน
(Financial)
กระบวนการภายใน
(Internal Process)

1. เป็นส่วนหนึ่งในระบบตาข่ายความมั่นคงทางการเงินของประเทศ

ที่นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน

ค่านิยมองค์กร: น่าเชื่อถือ / ซื่อสัตย์ / ผนึกพลัง / เพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
2. ร่วมกอบกู้สถานการณ์
3. จ่ายคืนได้ครบถ้วน ถูกจำ�นวน
สกัดการลุกลามสู่ Systemic Crises สะดวก รวดเร็ว ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด

4. ชำ�ระบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้เกี่ยวข้องได้รับการดูแลอย่างดี

• ประชาชนรู้จักสถาบันผ่านช่องทางที่ทันสมัย หลากหลาย มีความรู้ความ
เข้าใจ เชื่อมั่นระบบคุ้มครองเงินฝาก
• มีการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้โดยสมบูรณ์
• มีสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทาง
การเงิน หน่วยงานประกันเงินฝากต่างประเทศ สถาบันการเงิน สือ่ มวลชน
• หน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
สื่อสารในทิศทางเดียวกัน (One Voice)
• พนักงานมีการพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับการยกระดับความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เงินกองทุน ทุนสถาบัน มั่นคงแข็งแกร่ง มีสภาพคล่อง เติบโตอย่างยั่งยืน

• ประชาชนมั่ น ใจ ปั ญ หาไม่ • ผู้ฝากสะดวก ได้รับเงินคืนผ่าน • เจ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ การเฉลี่ ย หนี้ ด้ ว ย
ลุกลาม
ช่ อ งทางที่ ทั น สมั ย ครบถ้ ว น ความเป็นธรรม
• ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกต้อง รวดเร็ว
• ลูกหนี้ที่ดีสามารถดำ�เนินกิจการ
ครบถ้วนอย่างรวดเร็ว
• ผู้ฝากสถาบันการเงินอื่นมั่นใจ ต่อไปได้
ปัญหาไม่ลุกลาม
• เจ้าหนี้/ลูกหนี้สามารถติดตาม
สถานะของตนได้

• นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการและระบบงานตามพันธกิจ
ของสถาบันได้ครบถ้วนทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
• สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
• พัฒนาระบบการจัดเก็บ ประมวลผล และเชือ่ มโยงข้อมูลทีห่ ลากหลายและ
ซับซ้อน รวมทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์ (Analytical Tools)
• มีการศึกษาวิเคราะห์และติดตามพัฒนาการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
• นำ�เทคโนโลยีมาปฏิรูปกระบวนการทำ�งานและระบบงานภายในให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
• มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่

• มีการดำ�เนินการสนับสนุนด้าน • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การควบคุมสถาบันการเงิน
กระบวนการและระบบสำ � หรั บ
• มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ช่ ว งจ่ า ยคื น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
การจ่ายคืนและชำ�ระบัญชี กรณี มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
สถาบั น การเงิ น ถู ก เพิ ก ถอน
	กระบวนการและระบบงาน
ใบอนุญาต
จ่ายคืนผู้ฝาก
• มีความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ช่องทางการจ่ายคืนทีท่ นั สมัย
ตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน
	ความร่วมมือกับตัวแทนรับยืน่
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
คำ�ขอ และผูใ้ ห้บริการชำ�ระเงิน
• กระบวนการจัดหาสภาพคล่อง
• ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานใน
ตาข่ า ยความมั่นคงทางการเงิน
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน
• ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้
มีระบบรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสมกับการทำ�งาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

การเรียนรู้และพัฒนา มีการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาบุคลากร
(Learning & Growth)

ให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง

มีการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัล
มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการ

เงินกองทุนและทุนสถาบัน
มีสภาพคล่องพร้อมรองรับ
การจ่ายคืน และการชำ�ระบัญชี

มีสภาพคล่องเพียงพอในการ
จ่ายคืนผู้ฝาก

• มีทุนดำ�เนินการเพียงพอ
• สถาบันได้รับค่าใช้จ่าย
ชำ�ระบัญชีคืนครบถ้วน
• กองทุนได้รับเงินคืนโดยเร็ว
มี เ ทคโนโลยี ท่ี ทั น สมั ย มาใช้ ใ น
กระบวนการและระบบสำ�หรับช่วง
ชำ�ระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย
• กระบวนการและระบบการชำ�ระ
บัญชีมีความโปร่งใส ถูกต้อง
• ความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท บริ ห าร
สิ น ทรั พ ย์ และที่ ป รึ ก ษาทาง
การเงิน
• กระบวนการจัดหาสภาพคล่อง
• ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยึดหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
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แผนงานสถาบันในปี 2564
สำ�หรับปี 2564 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ดำ�เนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
สถาบัน พ.ศ. 2563 - 2565 และภายใต้วสิ ยั ทัศน์ เป็นองค์กรคุม้ ครองเงินฝากทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสมรรถนะขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่มีความทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการ
เติบโตและความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินไทยให้มั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งการจัดทำ�แผนงานสถาบันปี 2564 ได้คำ�นึงถึงบทบาทสำ�คัญของสถาบันใน
การทำ�หน้าที่จ่ายคืนผู้ฝาก การชำ�ระบัญชีและบริหารจัดการสินทรัพย์ของสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครอง
เงินฝากให้แก่ประชาชนและผู้ฝากเงิน รวมถึงการเตรียมการด้านบุคลากรของสถาบัน
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 สถาบันได้กำ�หนดแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 9 แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ 1
การทดสอบ Simulation สำ�หรับสถาบันการเงินขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย
การทดสอบภายในสถาบัน หน่วยงานในตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน (FSN)
และหน่วยงานภายนอก

สถาบันจะดำ�เนินการทดสอบ Simulation ภายในสถาบัน ซึง่ เป็นการ
ซักซ้อมกระบวนการปฏิบตั งิ านด้านจ่ายคืนผูฝ้ ากและชำ�ระบัญชี รวมถึงการ
ทดสอบ Simulation กระบวนการสำ�คัญอื่น ๆ ร่วมกับ FSN เพื่อเป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจะมีการประเมินผลการ
ทดสอบ เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำ�เนินการเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบัน

แผนงานที่ 2
การมีระบบเพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านด้านการจ่ายคืนผูฝ้ ากและงานชำ�ระบัญชี

สถาบันจะดำ�เนินการจัดทำ�ระบบ Project Management System
และระบบรองรับการทดสอบ Simulation เพื่อให้เห็นภาพของการบริหาร
จัดการในภาพรวม สามารถติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงาน และ
กำ�กับดูแลงานทั้งด้านการจ่ายคืนผู้ฝากและการชำ�ระบัญชีให้อยู่ภายใต้
กรอบเวลาที่กำ�หนด และได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง รวมถึงการใช้ระบบ
ดังกล่าวสามารถรองรับการทดสอบ Simulation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทดสอบ การติดตามผล รวมถึงการวิเคราะห์ และประมวลผลคุณภาพ
ของการทดสอบ Simulation
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แผนงานที่ 3
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน เพื่อบริหาร
จัดการสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

สถาบันจะดำ�เนินการร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงิน
จั ด ทำ � รายงานด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสถาบั น การเงิ น
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจ่ายคืนผู้ฝากและชำ�ระบัญชี เพื่อรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ พร้อมกำ�หนดแนวทางและคูม่ อื ปฏิบตั งิ านเพือ่ บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาต ให้รองรับ
การดำ�เนินงานของสถาบันด้านจ่ายคืนผู้ฝากและชำ�ระบัญชี

แผนงานที่ 5
การทบทวนโครงสร้าง อัตรากำ�ลัง และผลตอบแทน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ในภาวะวิกฤต

สถาบันจะดำ�เนินการทบทวนโครงสร้าง อัตรากำ�ลัง และผลตอบแทน
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และปริมาณงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

แผนงานที่ 6
การเตรียม Pool List และ Outsource เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
และการพัฒนา Pool List และ Outsource

สถาบันจะเตรียมการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยการเตรียมผู้เชี่ยวชาญ (DPA Target Pool List) และพนักงาน
ช่วยงาน (Outsource) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือข้อแนะนำ�
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน

แผนงานที่ 4
การศึกษาและการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการชำ�ระบัญชี

สถาบันจะดำ�เนินการจัดทำ�แนวทางการปฏิบัติด้านบัญชี ผลการ
ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจ เพื่อให้พร้อมรองรับสำ�หรับการดำ�เนินการตามพันธกิจ รวมถึง
จัดทำ�แนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องของงานชำ�ระบัญชีสถาบัน
การเงิน ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมของสถาบันการเงินทั้งก่อนและหลังการ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และธุรกรรมที่เกิดในช่วงชำ�ระบัญชี

43

44

รายงานประจำ�ปี 2563

DEPOSIT PROTECTION AGENCY
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ANNUAL REPORT 2020

แผนงานที่ 7

แผนงานที่ 8

การศึกษาวิจัยประเด็นที่สำ�คัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก และทบทวนการ
ดำ�เนินงานที่ผ่านมา รวมถึงเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน
ของสถาบัน

สถาบันจะดำ�เนินการศึกษาในประเด็นสำ�คัญ 3 ประเด็น ได้แก่

1

การศึกษาการจ่ายคืนผู้ฝากผ่านช่องทาง e-Wallet โดย
ปัจจุบนั ช่องทางการจ่ายคืนผูฝ้ ากคือ พร้อมเพย์และเช็คอาจ
มีข้อจำ�กัดในเรื่องจำ�นวน/ปริมาณธุรกรรม และระยะเวลา
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจ่ายคืนผู้ฝาก สถาบันจะ
ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจ่ายคืน
ผ่านช่องทาง e-Wallet

2

การศึ ก ษาการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพในการจ่ า ยคื น ผู้ ฝ าก
การดำ�เนินงานของสถาบันมีประเด็นสำ�คัญที่ควรศึกษา
เพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้มาซึง่ แนวทางในการปฏิบตั ิ แนวทางแก้ไข
กฎหมาย ซึ่งจะเป็นการลดปัญหา อุปสรรค หรือผลลัพธ์
ในการดำ�เนินการในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน

3

การศึกษาขอบเขตการคุม้ ครองผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ
โดยในการเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินอาจมี
ผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
ให้ความคุม้ ครองเงินฝากในสถาบันการเงินเท่านัน้ ไม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ สถาบันจึงจะทำ�การศึกษาถึง
แนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อสรุป
แนวทางดำ�เนินการที่เหมาะสม

การสร้างการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อระบบคุ้มครองเงินฝาก และให้ความรู้
พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันจะจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น
อินโฟกราฟิก วิดีโอสั้น การสัมภาษณ์ บทความ และ Podcast เป็นต้น
ผ่ า นทั้ ง สื่ อ ปกติ และสื่ อ ออนไลน์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สถาบันได้ประชาสัมพันธ์ผา่ น Influencers
หลากหลายกลุ่ม รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ความรู้
ทั้งด้านการคุ้มครองเงินฝาก และความรู้พื้นฐานทางการเงิน
แผนงานที่ 9
การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

สถาบันจะจัดให้มีการสำ�รวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร
(Employee Satisfaction) โดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายให้มีระดับเพิ่มขึ้น
จากเดิม และจะดำ�เนินการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดูแล
สวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์
ปัจจุบัน และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
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ระบบสถาบันการเงิน

SECTION

3

ภาพรวมระบบสถาบันการเงินไทย
ภายใต้สถานการณ์ ไวรัสโควิด 19
• ระบบสถาบันการเงินและภาพรวมเงินฝากปี 2563
• การคุ้มครองเงินฝากในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19
• การเพิ่มระดับการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประจำ�ปี 2563
• การคุ้มครองเงินฝากในยุค Cashless

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563
ในปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยหดตััวร้้อยละ 6.1 จากการลดลงอย่่างมาก
ของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี จากผลกระทบรุุนแรงจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ทั่่ว� โลกรุุนแรงกว่่าที่่ค� าดไว้้และ
รััฐบาลหลายประเทศ รวมทั้้�งประเทศไทยต้้องดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมการ
ระบาด ส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อภาคการท่่องเที่่�ยว จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
ลดลงมากจากมาตรการจำำ�กัดั การเดิินทางระหว่่างประเทศ และกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจหยุุดชะงัักในช่่วงการปิิดเมืือง เช่่นเดีียวกัับการส่่งออกสิินค้้าที่่ห� ดตััว
จากภาวะเศรษฐกิิจถดถอยทั่่�วโลก และการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทาน
ขณะที่่�อุุปสงค์์ ในประเทศทั้้�งการบริิโภคและการลงทุุนภาคเอกชนหดตััว
การจ้้างงานและรายได้้มีีแนวโน้้มลดลง อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี
เศรษฐกิิจไทยมีีการฟื้้น� ตััวจากจุุดต่ำำ��สุดุ จากมาตรการสนัับสนุุนการท่่องเที่่ย� ว
ในประเทศและมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐ แต่่การฟื้้�นตััวเป็็นไป
อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป เนื่่�องจากได้้รัับปััจจััยกดดัันจากการปิิดกิิจการของ
ภาคธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ภาวะตลาดแรงงานที่่�เปราะบางและระดัับหนี้้�ที่่�สููงขึ้้�น
ทั้้�งในภาคธุุรกิิจและภาคครััวเรืือน
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สถาบันการเงินและผลกระทบจากโควิด 19
ผลกระทบสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ส่่งผลกระทบ
อย่่างมากต่่อภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจ โดยเฉพาะรายย่่อยซึ่่�งต้้องเผชิิญ
กัับรายได้้ที่�ล่ ดลงและการยกเลิิกจ้้างงาน ขณะที่่�ภาคธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบ
จากธุุรกิิจหยุุดชะงััก การขาดสภาพคล่่อง และรายได้้ที่�ล่ ดลง โดยเฉพาะ
ผู้้�ประกอบการ SMEs ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้ด้� อ้ ยลง และ
ส่่งผลต่่อคุุณภาพสิินเชื่่อ� และผลการดำำ�เนิินงานของสถาบัันการเงิิน ซึ่่ง� ภาครััฐ
ได้้ออกมาตรการให้้เงิินช่่วยเหลืือ มาตรการเยีียวยา และมาตรการกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชน ภาคธุุรกิิจ และประคัับประคองให้้
เศรษฐกิิจไทยผ่่านวิิกฤตไปได้้ ในส่่วนการช่่วยเหลืือลููกหนี้้ข� องสถาบัันการเงิินนั้้น�
ธนาคารแห่่งประเทศไทยและสถาบัันการเงิินได้้ร่่วมกัันดำำ�เนิินโครงการ
ช่่วยเหลืือลููกหนี้้ที่� �ไ่ ด้้รับั ผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อาทิิ การพัักชำ�ำ ระหนี้้ลู� กู หนี้้�
รายย่่อยและผู้้�ประกอบการ SMEs มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้โ� ดยการให้้เงิินทุุน
หมุุนเวีียนและเสริิมสภาพคล่่อง การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� ทั้้ง� การปรัับลด
อััตราผ่่อนชำำ�ระขั้้�นต่ำำ�� เพิ่่�มวงเงิิน ขยายระยะเวลาการชำำ�ระหนี้้� รวมถึึง
ปรัับลดอััตราดอกเบี้้ย� เป็็นการทั่่ว� ไปสำำ�หรัับทั้้ง� ลููกค้า้ ธุุรกิิจและลููกค้า้ รายย่่อย
มาตรการสิินเชื่่อ� ดอกเบี้้ย� ต่ำำ�� (Soft Loan) การค้ำำ�ป
� ระกัันสิินเชื่่อ� โดยบรรษััท
ประกัันสิินเชื่่อ� อุุตสาหกรรมขนาดย่่อม (บสย.) เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการ
SMEs รวมถึึงการติิดตามผลการดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ และออกมาตรการ
ช่่วยเหลืืออย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เหมาะสมและสามารถช่่วยเหลืือและแก้้ไข
ปััญหาได้้ตรงจุุด นอกจากนี้้� เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้ข� อง
สถาบัันการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทยได้้ผ่อ่ นปรนหลัักเกณฑ์์ให้้กับั สถาบััน
การเงิิน เช่่น การผ่่อนปรนเกณฑ์์การจััดชั้้น� หนี้้ข� องลููกหนี้้แ� ละการตั้้ง� สำำ�รอง
เพื่่อ� ให้้สถาบัันการเงิินเร่่งปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้เ� ชิิงรุุก การปรัับลดอััตราเงิินนำำ�ส่ง่
เข้้าบััญชีีสะสมเพื่่�อการชำำ�ระคืืนต้้นเงิินกู้้�ชดใช้้ความเสีียหายของกองทุุน
ฟื้้น� ฟููและพััฒนาระบบสถาบัันการเงิิน จากอััตราร้้อยละ 0.46 เป็็นร้้อยละ 0.23
ต่่อปีี เพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินส่่งผ่่านต้้นทุุนทางการเงิินที่่ล� ดลงไปยัังประชาชน
และภาคธุุรกิิจโดยปรัับลดอััตราดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ลง เป็็นต้้น

นอกเหนืือจากการเร่่งให้้ความ
ช่่ ว ยเหลืื อ ลูู ก หนี้้� แ ล้้ ว ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
สถาบัันการเงิินยัังต้้องปรัับตััวในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด 19 ที่่ทำ� ำ�ให้้รูปู แบบการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตเปลี่่�ยนแปลงไป โดยเน้้นการทำำ�
ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านทางออนไลน์์
เพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งสถาบัันการเงิินได้้เร่่ง
นำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ เ พื่่� อ ปรัั บ รูู ป แบบ
การทำำ�งาน การให้้บริิการและนำำ�เสนอ
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� เ น้้ น การใช้้ เ ทคโนโลยีี
เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อลดการพึ่่ง� พาสาขา ประหยััด
ต้้ น ทุุ น การดำำ� เนิิ น งานและเพื่่� อ ให้้
ตอบโจทย์์ การดำำ� เนิิ น ชีีวิิ ต ของลูู กค้้ า
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

ความเสี่ยงที่ต้องติดตามในปี 2564
สำ � หรั บ ในปี 2564 สถาบั น คุ้ม ครองเงิ น ฝากยั ง คงต้ อ งติ ด ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ทัง้ ในเรือ่ งความยืดเยือ้
ของการระบาด ระยะเวลาที่สามารถควบคุมการระบาดและการจัดหาและ
กระจายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึง
เม็ดเงินเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทย
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สรุปฐานะและผลการดำ�เนินงานปี 2563
ของระบบสถาบันการเงิน
ปี 2563 ระบบสถาบันการเงินในความคุ้มครองของสถาบัน มีความเข้มแข็ง
โดยมีเงินกองทุน เงินสำ�รองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ได้ นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนแี้ ละการผ่อนปรนการจัดชัน้ ลูกหนี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเชือ่ และชะลอ
การด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อของระบบสถาบันการเงิน ขณะที่ผลประกอบการของ
ระบบสถาบันการเงินปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากการกันเงินสำ�รองในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรองรับผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ต่อคุณภาพสินเชื่อ
นอกจากนี้ยังต้องติดตามฐานะและผลการดำ�เนินงานของสถาบัน
การเงินในช่วงต่อไป ด้วยผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลต่อ
ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการที่อาจได้รบั ผลกระทบ
เพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่จนต้องปิดกิจการและเลิกจ้างแรงงาน
ซึ่งจะทำ�ให้ตลาดแรงงานมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นและอาจฟื้นตัวช้า
ประกอบกั บ ภาคครั ว เรื อ นที่ ภาระหนี้ ค รั ว เรื อ นอยู่ ใ นระดั บ สู ง อยู่ เ ดิ ม
ทำ�ให้ครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้น้อยมีความเปราะบางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หาก
ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจและครัวเรือนเปราะบางมากขึ้น แม้ภาครัฐ
อาจมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ส่วนหนึ่ง
แต่ก็อาจจะกระทบความสามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ และส่งผลต่อ
ปัญหาคุณภาพสินเชื่อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ สถาบันการเงิน
ยังเผชิญความท้าทายในด้านอื่น ทั้งในเรื่องของการประคองรายได้ทั้งจาก
รายได้ธุรกิจหลัก ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งถูก
กดดันจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ย กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง
จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และค่าใช้จ่ายการกันเงินสำ�รองเพื่อ
รองรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของ
สถาบันการเงินในระยะต่อไปได้

สินทรัพย์รวม ฐานะเงินกองทุน และผลการดำ�เนินงาน
ณ สิ้นปี 2563 สถาบันการเงินทั้งระบบมีสินทรัพย์รวม 21.80 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1.67 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.31 จากสิ้นปี 2562 เป็นผลจากการ
ขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็นสำ�คัญ
ฐานะเงินกองทุนของระบบสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2563 ระบบสถาบันการเงินมีเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น 3.00
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรกำ�ไรเข้าเป็นเงินกองทุนเป็นสำ�คัญ ส่งผลให้
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 20.13 จาก
สิน้ ปี 2562 ที่รอ้ ยละ 19.66 อยู่ในระดับสูงเพียงพอ รองรับการขยายตัวของสินเชือ่ ของ
สถาบันการเงินในระยะต่อไป
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของสถาบันการเงินในความคุ้มครองของสถาบัน
ปี 2563 ระบบสถาบันการเงินมีกำ�ไรสุทธิจ�ำ นวน 147,906 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น
ซึ่งเป็นผลจากการกันสำ�รองในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด 19 ต่อคุณภาพหนี้ในระยะต่อไป ประกอบกับผลของฐานสูงจากรายได้จาก
เงินลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยพิเศษในปีกอ่ น สำ�หรับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
ลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.65 จากร้อยละ 1.39 ในปีกอ่ น และอัตราส่วนรายได้ดอกเบยี้
ต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบยี้ เฉลยี่ (NIM) ลดลงมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.51 จากปีกอ่ น
ทรี่ อ้ ยละ 2.73
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เงินให้สินเชื่อ

ณ สิ้้�นปีี 2563 เงิินให้้สิินเชื่่�อรวมของระบบสถาบัันการเงิินมีีจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 16.84 ล้้านล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นปีีก่่อน 1.18 ล้้านล้้านบาท หรืือ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.53 เทีียบกัับการขยายตััวร้้อยละ 3.42 ในปีี 2562 โดย
เป็็นการขยายตััวสููงในส่่วนของเงิินให้้สิินเชื่่�อภาคธุุรกิิจและบุุคคลขยายตััว
ร้้อยละ 5.1 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนที่่�ขยายตััวร้้อยละ 2.02 โดยเงิินให้้สิินเชื่่�อ
ธุุรกิิจขยายตััวเพิ่่�มขึ้้น� เทีียบกัับปีีก่อ่ นที่่ห� ดตััว ปััจจััยหลัักจากการเติิบโตของ
สิินเชื่่อ� ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ที่ส่่� ว่ นหนึ่่ง� กลัับมาใช้้สินิ เชื่่อ� แทนการออกตราสารหนี้้�
ในช่่วงไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2563 ขณะที่่�สิินเชื่่�อ SMEs หดตััวในอััตราที่่�
ลดลงจากผลของมาตรการสิินเชื่่�อดอกเบี้้�ยต่ำำ�� (Soft Loan)
ในส่่วนสิินเชื่่�ออุุปโภคบริิโภค ขยายตััวลดลงจากปีีก่่อนสอดคล้้อง
กัับกำำ�ลังั ซื้้�อของภาคครััวเรืือนที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากไวรััสโควิิด 19 โดยทยอย
ปรัับดีีขึ้้�นในทุุกพอร์์ตสิินเชื่่�อในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ตามกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจที่่ปรั
� บั ดีีขึ้้น� ภายหลัังการผ่่อนคลายมาตรการล็็อกดาวน์์ โดยเฉพาะ
สิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยยัังขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นตามอุุปสงค์์ในตลาดที่่�อยู่่�อาศััย

เงินให้สินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้
คุณภาพสินเชือ่ ด้อยลงต่อเนอื่ ง อย่างไรก็ดี ลูกหนที้ ี่ได้รบั ผลกระทบ
จากไวรัสโควิด 19 ได้รบั ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ทำ�ให้ยอดคงค้างสินเชือ่
ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan: NPL) เพิ่มขึ้นไม่มาก ณ สิ้นปี
2563 ยอดคงค้าง NPL มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 525,753 ล้านบาท เพิม่ ขนึ้ จาก
สิน้ ปีกอ่ น 57,734 ล้านบาท หรือเพิม่ ขนึ้ ร้อยละ 12.34 ส่งผลให้สดั ส่วนสินเชือ่
ด้อยคุณภาพต่อสินเชือ่ รวม (NPL Ratio) เพิม่ ขนึ้ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.12 จากสิน้ ปีกอ่ น
ทรี่ อ้ ยละ 2.99 ทัง้ นี้ หากแยกตามขนาดของสินเชือ่ พบว่า สัดส่วน NPL ของ
สินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่คงทอี่ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 1.59 สัดส่วน NPL ของสินเชือ่ SME
เพิม่ ขึ้นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.00 จากสิน้ ปีกอ่ นที่รอ้ ยละ 4.66 และสัดส่วน NPL ของ
สินเชือ่ Retail คงทอี่ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.91 และหากแยกตามประเภทธุรกิจ พบว่า
NPL ของสถาบันการเงินทั้งระบบส่วนใหญ่อยู่ในภาคการอุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลภาคการพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต
อย่างไรก็ดี ระบบสถาบันการเงินมเี งินสำ�รองอยู่ในระดับสูงและเพิม่ ขนึ้
อย่างต่อเนอื่ ง เพยี งพอรองรับการขยายตัวของสินเชือ่ และคุณภาพสินเชือ่
ที่ด้อยลง โดยระบบสถาบันการเงินมีอัตราส่วนเงินสำ�รองที่มีต่อสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพอยูท่ รี่ อ้ ยละ 149.2
ทัง้ นี้ ในช่วงทผี่ า่ นมาสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ด�ำ เนินการการติดตาม
และดูแลคุณภาพสินเชือ่ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ในเชิงรุก และ
เพือ่ ให้สามารถเห็นแนวโน้มและบริหารจัดการหนที้ มี่ ีปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามสถานะของลูกหนี้
ภายหลังการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด ทั้งการ
ตรวจสอบการใช้บัญชีของลูกค้า การทบทวน
สินเชือ่ ตามกำ�หนดเวลาเพือ่ วิเคราะห์เหตุการณ์
และการเปลยี่ นแปลงทอี่ าจเกิดขนึ้ กับการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า การทบทวนการจั ด ลำ � ดั บ
ความเสยี่ งของลูกค้า และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการติดตามและพิจารณาคุณภาพหนหี้ ลังการ
ให้สนิ เชือ่ เป็นต้น
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ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สถาบันการเงินที่อยู่ในความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีจำ�นวนทั้งสิ้น 35 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์
จดทะเบยี นในประเทศไทย 19 ธนาคาร สาขาธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ 11 ธนาคาร
บริษัทเงินทุน 2 บริษัท และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 บริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาต
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)

1
2
3
4
5
6

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
ธนาคารมิซูโฮ

7
8
9
10
11

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
ธนาคารอาร์ เอช บี
ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่

บริษัทเงินทุน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1 บริษทั เงินทุน ศรีสวัสดิ์
2 บริษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์

1 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ
2 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์
3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิง้ ค์

หมายเหตุ
ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย คือ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลเป็น
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ภาพรวมเงินฝากในปี 2563
เงินรับฝาก
ณ สิน้ ปี 2563 สถาบันการเงินทอี่ ยู่ในความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
มีเงินรับฝากที่เป็นเงินบาท (ทั้งที่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความคุ้มครอง)
จำ�นวน 15.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.09 จาก
สิ้นปี 2562 โดยอัตราการขยายตัวของเงินรับฝากในปี 2563 เร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2562 ซึ่งมอี ตั ราการขยายตัวร้อยละ 4.09 จากข้อมูลพบว่าเงินฝากเพิม่ ขนึ้ ในกลุม่ ผูฝ้ าก
เกือบทุกกลุ่ม โดยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน ทำ�ให้นกั ลงทุน
โยกย้ายเงินลงทุนมาเข้าบัญชีเงินฝากมากขึ้น เพราะถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง
และปลอดภัยสูง อีกทั้งภาคธุรกิจและประชาชนมีการเก็บออมและสำ�รองเงินในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ
ต่อเนอื่ ง ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนมีรายได้นอ้ ยลงและออมเงินลดลงเพือ่ นำ�มาใช้จา่ ย
สะท้อนให้เห็นจากการเติบโตของเงินฝากในช่วงครงึ่ หลังของปี 2563 ที่เพิม่ ขึ้นน้อยกว่า
เมือ่ เทียบกับช่วงต้นปี ทัง้ นี้ อัตราการขยายตัวทเี่ ร่งขนึ้ ของเงินรับฝากดังกล่าวส่งผลให้
สภาพคล่องของระบบสถาบันการเงินมีมากขึ้น ทำ�ให้สถาบันการเงินต้องแบกรับภาระ
ดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น สถาบันการเงินส่วนใหญ่จึงเน้นให้ความสำ�คัญกับการบริหาร
จัดการต้นทุนเงินฝากเพื่อบริหารส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

เงินรับฝากส่วนใหญ่อยู่ในประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 64.55 และบัญชีเงินฝากประจำ� ร้อยละ 30.24
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เงินฝากที่ ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุม้ ครองเงินฝากให้ความคุม้ ครองเงินรับฝากทเี่ ป็นสกุลเงินบาททฝี่ ากกับ
ธนาคารพาณิชย์ (รวมสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) บริษัทเงินทุน และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ทกุ แห่งที่ตัง้ อยู่ในประเทศไทย โดยประเภทบัญชีที่ได้รบั ความคุม้ ครอง
ได้แก่ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ� บัตรเงินฝาก
ใบรับฝากเงิน และบัญชีเงินฝากที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่สถาบันการเงินรับฝากจาก
ประชาชน หรือบุคคลใด โดยมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฝาก
จากสถิติจำ�นวนผู้ฝากและจำ�นวนเงินฝาก ณ สิ้นปี 2563 มีจำ�นวนผู้ฝากเงินที่
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองเงินฝากของสถาบันรวมทั้งสิ้นประมาณ 82.4 ล้านราย เมื่อ
เปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าจำ�นวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.35 โดยร้อยละ 94 ของผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน
1 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ฝากส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดา โดยเป็นผู้ฝากเงินที่
มีวงเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ถึงร้อยละ 98.05 ส่วนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมี
จำ�นวนทั้งสิ้น 14.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12
ตารางแสดงจำ�นวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองในระดับเงินฝากต่าง ๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ระดับเงินฝาก

จำ�นวนเงิน
ล้านบาท

ร้อยละ

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2,621,864

17.55

มากกว่า 1 - 3 ล้านบาท

1,751,314

11.72

มากกว่า 3 - 5 ล้านบาท

801,421

5.37

มากกว่า 5 - 10 ล้านบาท

1,088,934

7.29

มากกว่า 10 - 15 ล้านบาท

704,566

4.72

มากกว่า 15 - 25 ล้านบาท

751,564

5.03

มากกว่า 25 - 50 ล้านบาท

943,403

6.32

มากกว่า 50 ล้านบาท

6,273,434

42.00

รวม

14,936,500

100.00
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ตารางแสดงจำ�นวนรายผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองในระดับเงินฝากต่าง ๆ

ตารางแสดงจำ�นวนรายผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองแยกตามประเภทผู้ฝาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ระดับเงินฝาก

จำ�นวนรายผู้ฝาก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินฝากแยกตามประเภทผู้ฝาก

จำ�นวนราย

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ

223,099

0.27

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

80,775,998

98.05

กองทุนต่าง ๆ

13,569

0.02

มากกว่า 1 - 3 ล้านบาท

1,083,755

1.32

ธุรกิจ

1,456,993

1.77

มากกว่า 3 - 5 ล้านบาท

211,038

0.26

บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

78,458,954

95.24

มากกว่า 5 - 10 ล้านบาท

161,231

0.20

สถาบันการเงินในประเทศ

6,902

0.01

มากกว่า 10 - 15 ล้านบาท

59,358

0.07

สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำ�ไร

208,449

0.25

มากกว่า 15 - 25 ล้านบาท

39,504

0.04

บุคคลและนิติบุคคลผู้มีที่อยู่ในต่างประเทศ

2,014,838

2.44

มากกว่า 25 - 50 ล้านบาท

27,318

0.03

รวม

82,382,804

100.00

มากกว่า 50 ล้านบาท

24,602

0.03

รวม

82,382,804

100.00

ตารางแสดงจำ�นวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองแยกตามประเภทผู้ฝาก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เงินฝากแยกตามประเภทผู้ฝาก

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

ร้อยละ

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ

1,100,936

7.37

กองทุนต่าง ๆ

295,696

1.98

ธุรกิจ

4,209,315

28.18

บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

8,267,945

55.36

สถาบันการเงินในประเทศ

334,455

2.24

สถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำ�ไร

435,165

2.91

บุคคลและนิติบุคคลผู้มีที่อยู่ในต่างประเทศ

292,988

1.96

รวม

14,936,500

100.00
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หมายเหตุุ
จำำ�นวนรายผู้้�ฝาก คืือ ยอดรวมจำำ�นวนรายผู้้�ฝากของแต่่ละสถาบัันการเงิิน ทั้้�งนี้้� ยอดเงิินในแต่่ละสถาบัันการเงิินจะรวมทุุกบัญั ชีีเงิินฝากของผู้้�ฝากในสถาบััน
การเงิินแต่่ละแห่่ง ดัังนั้้�น หากผู้้�ฝากมีีบััญชีีมากกว่่า 1 สถาบัันการเงิิน จำำ�นวนรายผู้้�ฝากจะถููกนัับซ้ำำ��

ในปี 2563 สถาบันให้ความคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากทุกรายในจำ�นวนไม่เกิน
5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มียอดเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง
ในวงเงินดังกล่าวของผู้ฝากทุกรายในระบบจำ�นวน 6.7 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 45.09 ของเงินฝากทั้งระบบ โดยมีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำ�นวน
เนื่องจากมีเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท จำ�นวน 82.1 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ
99.62 ของผู้ฝากทั้งระบบ
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แนวโน้มเงินฝากและผู้ฝากที่ ได้รับความคุ้มครองในระบบ
สถาบันการเงิน

จำ�นวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำ�นวนในระบบสถาบันการเงิน
ในแต่ละระดับวงเงินคุ้มครอง
จำ�นวนผู้ฝาก : ร้อยละของผู้ฝากทั้งหมด

125.00

ล้านคน

100.00

98.05%

99.04%

99.37% 99.53%

99.62%

100%

80.78

81.59

81.86

81.99

82.07

82.38

ไมเกิน
1 ลานบาท

ไมเกิน
2 ลานบาท

ไมเกิน
3 ลานบาท

ไมเกิน
4 ลานบาท

ไมเกิน
5 ลานบาท

เต็ม
จำนวน

75.00
50.00
25.00
0.00
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ระดับวงเงินคุ้มครอง

จำ�นวนเงินคุ้มครองผู้ฝากทุกรายในระบบสถาบันการเงินในแต่ละระดับวงเงินคุ้มครอง

การเติิบโตของเงิินฝากที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครองในปีี 2563 ขยายตััวในอััตราสููง
เมื่่อ� เทีียบกัับในช่่วงหลายปีีที่ผ่่� า่ นมา เนื่่อ� งจากภาวะเศรษฐกิิจที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบอย่่างมาก
จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ส่่งผลกระทบต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ของนัักลงทุุนในการ
ลงทุุนในตลาดเงิินและตลาดทุุน ทำำ�ให้้นัักลงทุุนขายสิินทรััพย์์เสี่่�ยงและหัันมาถืือครอง
เงิินสด โดยเงิินไหลเข้้าสู่่�ที่พั่� กั เงิินอย่่างบััญชีีเงิินฝากของสถาบัันการเงิินอย่่างมีีนััยสำำ�คัญั
ทั้้ง� นี้้� คาดว่่าการเติิบโตของเงิินฝากปีี 2564 ในภาพรวมจะเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยเฉพาะในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด 19 ซึ่่�งมีีความไม่่แน่่นอนสููง
การฝากเงิินในบััญชีีเงิินฝากถืือว่่าเป็็นทางเลืือกที่่�มั่่�นคงปลอดภััยและยัังได้้รัับดอกเบี้้�ย
จากการฝากเงิิน ถึึงแม้้ว่่าอััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากจะอยู่่�ในระดัับต่ำำ�ก็
� ็ตาม อย่่างไรก็็ตาม
จากภาวะที่่อั� ตั ราดอกเบี้้ย� เงิินฝากทรงตััวอยู่่�ในระดัับต่ำำ�ต่
� อ่ เนื่่อ� งเป็็นเวลานาน อาจทำำ�ให้้
พฤติิกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่่สู� งู ขึ้้น� โดยประเมิินความเสี่่ย� งของการลงทุุนต่ำำ��กว่่า
ที่่�ควร (search for yield behavior) เพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของผู้้�ฝากบางกลุ่่�ม
ในการแสวงหาผลตอบแทนที่่�สููงขึ้้�นโดยประเมิินความเสี่่�ยงของการลงทุุนต่ำำ��กว่่าที่่�ควร
ซึ่่�งอาจได้้รัับผลกระทบเมื่่�อมีีการปรัับขึ้้�นของวััฏจัักรอััตราดอกเบี้้�ยได้้

ล้านล้านบาท

จำ�นวนเงิน : ร้อยละของเงินฝากทั้งหมด

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
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14.94

28.31%

35.56%

4.23

5.31

39.78%

42.77%

45.09%

5.94

6.39

6.73

เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
14.94
13.56
13.02
12.54
10.12%

ไมเกิน
2 ลานบาท

ไมเกิน
3 ลานบาท

ไมเกิน
4 ลานบาท

ระดับวงเงินคุ้มครอง

ไมเกิน
5 ลานบาท

5.30%

79.72
76.05

74.69
เต็ม
จำนวน

2560

4.82%

1.83%

5.33%
ไมเกิน
1 ลานบาท

ผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.88%

4.15%

2561

2562

หน่วย: ล้านล้านบาท

2563
อัตราการเติบโต (%)

2560

2561

หน่วย: ล้านราย

2562

82.38

3.35%
2563
อัตราการเติบโต (%)

หมายเหตุุ
จำำ�นวนรายผู้้�ฝากคืือ ยอดรวมจำำ�นวนรายผู้้�ฝากของแต่่ละสถาบัันการเงิิน ทั้้ง� นี้้� ยอดเงิินในแต่่ละสถาบัันการเงิินจะรวมทุุกบัญั ชีีเงิินฝากของผู้้�ฝากในสถาบััน
การเงิินแต่่ละแห่่ง ดัังนั้้�น หากผู้้�ฝากมีีบััญชีีมากกว่่า 1 สถาบัันการเงิิน จำำ�นวนรายผู้้�ฝากจะถููกนัับซ้ำำ��
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การคุม้ ครองเงินฝากในสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโควิด 19
1. การดำ�เนินงานในต่างประเทศ
มาตรการของหน่วยงานประกันเงินฝากเพื่อรองรับกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ปี 2563 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ
ทัว่ โลกหดตัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงครึง่ แรกของปี แม้ครึง่ หลังปี 2563
เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงเปราะบางและมีความ
ไม่แน่นอนสูง ก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งต่อฐานะการดำ�เนินงานของ
สถาบันการเงินและเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม ทั้งนี้ ในฐานะที่
หน่วยงานประกันเงินฝากเป็นหน่วยงานหนึง่ ในตาข่ายความมัน่ คงทางการเงิน
(Financial Safety-Net: FSN) ของประเทศ หน่วยงานประกันเงินฝาก
ในหลายประเทศได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้แก่
สถาบันการเงิน ดังนี้
ที่มา: แบบสอบถามจัดทำ�โดยสมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (International Association
of Deposit Insurers: IADI) ถึงสมาชิกจำ�นวนทั้งหมด 87 หน่วยงาน เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่แต่ละ
หน่วยงานได้ด�ำ เนินการเพือ่ ให้ความช่วยเหลือระบบสถาบันการเงินในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19
โดยเป็นข้อมูลจากหน่วยงานประกันเงินฝากที่ตอบกลับแบบสอบถามเท่านั้น (จำ�นวน 37 หน่วยงาน)

มาตรการกำ�กับดูแลสถาบันการเงิน
หน่ ว ยงานประกั น เงิ น ฝากส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเพิ่ ม
ระดับการติดตามฐานะการดำ�เนินงานและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน
รวมถึงมีหน่วยงานประกันเงินฝากหลายแห่งที่ปรับลดเกณฑ์การกำ�กับ
ดูแล เช่น เกณฑ์ด้านสภาพคล่อง เกณฑ์การกันสำ�รองค่าเผื่อหนี้ (Loan
Provisioning) การเลื่อนกำ�หนดการนำ�ส่งรายงานข้อมูลการกำ�กับดูแลที่
ไม่จำ�เป็นเร่งด่วน เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างการติดตามฐานะการดำ�เนินงาน
ของสถาบันการเงินในแง่ของสภาพคล่อง ได้แก่ สถาบันประกันเงินฝาก
ไต้หวัน (Central Deposit Insurance Corporation: CDIC) ซึ่งมีการ
ติ ด ตามสภาพคล่ อ งของสถาบั น การเงิ น สมาชิ ก อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยใช้
ข้อบ่งชี้ Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio
(NSFR) และ Monthly Liquidity Reserve Ratio และสถาบันประกัน
เงินฝากสหรัฐอเมริกา (Federal Deposit Insurance Corporation: FDIC)
ซึ่งมีการติดตามสภาพคล่องของสถาบันการเงินสมาชิกเป็นรายวัน
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มาตรการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในตาข่าย
ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Safety Net: FSN)
องค์ประกอบของหน่วยงานใน FSN โดยทั่วไปประกอบด้วย

ธนาคารกลาง

ทำำ�หน้้าที่่�กำ�ำ หนดนโยบายการเงิิน (Monetary Policy) กำำ�กับั ดููแล
ระบบชำำ�ระเงิินของประเทศ รวมถึึงเป็็น Lender of Last Resort
ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่สถาบัันการเงิินที่่�ขาดสภาพคล่่อง นอกจากนี้้�
ในบางประเทศ ธนาคารกลางยัังรัับผิิดชอบบทบาทของ FSN
ในการกำำ�กับั ดููแลสถาบัันการเงิิน ทำำ�หน้้าที่่�แก้้ไขปััญหาสถาบััน
การเงิิน (Resolution) และคุ้้�มครองเงิินฝาก
หน่วยงานกำ�กับดูแลสถาบันการเงิน (Supervisory Authority)

ทำ � หน้าที่ติด ตามความเสี่ย งของสถาบั น การเงิ น และเข้ า
แทรกแซงกรณีความเสี่ยงดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อ
การดำ�เนินกิจการของสถาบันการเงินนั้น ทั้งนี้ นอกเหนือจาก
ธนาคารกลาง อาจมีการจัดตั้งหน่วยงานภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำ�เนินการกำ�กับดูแลสถาบันการเงินได้

หน่วยงานแก้ ไขปัญหาสถาบันการเงิน (Resolution Authority)

ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินโดยอาศัยอำ�นาจการ
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน (Resolution Power) และเครือ่ งมือ
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้ Resolution Power
เป็นอำ�นาจเพิม่ เติมของ FSN ทีก่ �ำ หนดขึน้ หลังเกิดวิกฤตการเงิน
ในปี 2551 เนื่องจากหาก FSN มีการเตรียมการเข้าไปแก้ไข
สถานการณ์วิกฤตทางการเงินตั้งแต่ระยะแรก และคลี่คลายได้
ด้วยดี จะช่วยยับยั้งวิกฤตการณ์ทางการเงินไม่ให้ลุกลามเป็น
วิกฤตการเงินในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก อนึ่ง หน่วยงาน
ที่ทำ�หน้าที่แก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน อาจเป็นหน่วยงานที่
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลสถาบันการเงิน หรือธนาคารกลาง ตามแต่
ความเหมาะสมของบริบทในแต่ละประเทศ
หน่วยงานประกันเงินฝาก (Deposit Insurer)

รับผิดชอบการให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงิน โดยผู้ดำ�เนินการ
อาจเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือดำ�เนินการร่วมกัน นอกจากนี้
หน่วยงานประกันเงินฝากในหลายประเทศมีอำ�นาจในการ
แก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน และสามารถดำ�เนินการในฐานะ
Resolution Authority ได้เช่นกัน
กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานรัฐบาลทีร่ บั ผิดชอบด้านการคลัง
(Finance Ministry / Treasury)

หน่วยงานในสังกัดรัฐบาลมักเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
FSN โดยทั่วไปแล้ว กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานรัฐบาล
ทีร่ บั ผิดชอบด้านการคลังและนโยบายการคลัง จะมีสว่ นร่วมใน
การดำ�เนินการในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุส�ำ คัญ
จำ�เป็นที่ต้องใช้ต้นทุนทางการคลัง (Fiscal Backstop) สำ�หรับ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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ในปี 2563 พบว่าหน่วยงานประกันเงินฝากบางแห่งเพิ่มความถี่ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยเฉพาะหน่วยงานประกันเงินฝากที่มี
บทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบสถาบันการเงิน และ/หรือการแก้ไขปัญหา
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ความถี่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขึ้นอยู่กับเหตุการณ์
เช่น FDIC ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน FSN ทุกวัน ในขณะที่
สถาบันประกันเงินฝากเอกวาดอร์ (COSEDE) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทุก ๆ 2 วัน และสถาบันประกันเงินฝากไต้หวัน (CDIC) มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทุก ๆ 2 สัปดาห์
สมาชิก IADI

Canada (CDIC)

Chinese Taipei (CDIC)

Ecuador (COSEDE)

Philippines (PDIC)

United States (FDIC)

มาตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน
Financial Safety Net (FSN)
ติ ด ตามสถานการณ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน FSN ทั้ ง ในระดั บ
ผู้ บ ริ ห าร (Executive Level) และระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(Operational Level)
หน่วยงาน FSN ประชุมร่วมทุก ๆ 2 สัปดาห์นับแต่การเกิด
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 19 เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
การดำ�เนินการเพื่อรองรับวิกฤตการเงิน (Contingency
Planning) และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการระบาด

มาตรการด้านการขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝาก
หน่วยงานประกันเงินฝากส่วนใหญ่ยังไม่มีการออกมาตรการเพิ่ม
ระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝากในภาวะวิกฤต อย่างไรก็ดี สมาชิก IADI
หลายประเทศได้มีการเตรียมแผนรองรับภาวะวิกฤต (Contingency Plan)
โดยกำ�หนดให้การเพิ่มระดับวงเงินเป็นหนึ่งในกระบวนการรองรับวิกฤต
หากเกิดปัญหาด้านความเชื่อมั่นหรือพบการไหลออกของเงินฝากอย่าง
มีนัยสำ�คัญ
สมาชิก IADI

Canada
(CDIC)

แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น ทุ ก ๆ 2 วั น เพื่ อ ติ ด ตาม
สภาพคล่องและดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน สหกรณ์
และบริษัทประกันภัย
นำ�ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-meeting
มาใช้ประชุมทางไกลกับธนาคารกลาง เพื่อสอบถามข้อมูล
สถาบันการเงินสำ�หรับการจ่ายคืนผูฝ้ ากและชำ�ระบัญชีสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ติ ด ตามสถานการณ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน FSN ในทั้ ง ระดั บ
ผู้ บ ริ ห าร (Executive Level) และระดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(Operational Level)

United States
(FDIC)

การปรับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก
กฎหมายให้อำ�นาจ CDIC เสนอขยายวงเงินคุ้มครองเป็นการ
ชัว่ คราวให้สงู กว่าวงเงินปัจจุบนั (100,000 CA$) ต่อกระทรวง
การคลังได้ โดย CDIC ร่วมกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
กำ � หนด parameter ที่ จ ะขยายวงเงิ น เช่ น จุ ด พิ จ ารณา
(Triggers) ที่จะขยายวงเงิน ระดับวงเงินที่จะขยาย ระยะเวลา
การขยายวงเงิน เป็นต้น

กฎหมายให้อำ�นาจ FDIC ในการคุ้มครองบัญชีไม่มีดอกเบี้ย
และ Newly Issued Bank Debt เพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่
ระบบการเงินภายใต้เงื่อนไข เช่น การพบการไหลออกของ
เงินฝากจากสถาบันการเงินอย่างมีนัยสำ�คัญ เป็นต้น
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มาตรการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองเงินฝาก

สมาชิก IADI

Canada (CDIC)

Canada Quebec (AMF)

การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนถึงความปลอดภัยของเงินฝาก
ในสถาบันการเงินสมาชิกผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้
ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของระบบคุม้ ครองเงินฝาก และเพือ่ บรรเทา
ความกั ง วลของผู้ ฝ ากในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 19
เป็นมาตรการที่หน่วยงานประกันเงินฝากใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน ทั้งนี้ แนวทางการสื่อสารในช่วงดังกล่าว
ดำ�เนินการผ่านช่องทางดั้งเดิม (Traditional) เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์
ศู น ย์ บ ริ กา ร ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
(Call Center) และได้มุ่งเน้น
การสื่ อ สารรู ป แบบออนไลน์
เช่นกัน โดยหน่วยงานประกัน
เงิ น ฝากเกื อ บทุ ก แห่ ง เริ่ ม
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทาง
Social Media มากขึ้ น
โดยเฉพาะทางสือ่ สังคมออนไลน์
ได้แก่ Facebook และ Twitter

Colombia (FOGAFIN)

Czech Republic (DIF)

มาตรการการสื่อสาร
-	เพิม่ การสือ่ สารเกีย่ วกับระบบคุม้ ครองเงินฝาก เพือ่ บรรเทา
การลุกลามของความตื่นตระหนกของประชาชนที่กังวล
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการระบาดของไวรั ส โควิ ด 19
ต่อการดำ�เนินงานของสถาบันการเงินสมาชิก
- เพิ่มจำ�นวนเจ้าหน้าที่ Call Center
ติ ด ตามระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ฝ าก (Depositor
Confidence) เพื่อปรับแนวทางการสื่อสารหากจำ�เป็น

เน้ น การจั ด การกั บ ข่ า วปลอม (Fake News) เกี่ ย วกั บ
เสถียรภาพของระบบการเงิน
มีแผนจัดทำ�ระบบ e-learning สำ�หรับเป็นช่องทางสร้างความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากสำ�หรับให้บริการ
แก่ผู้ฝากที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป สำ�หรับเป็นเครื่องมือทดแทนการ
เผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบการจัดสัมมนาซึ่งไม่สามารถทำ�ได้
ในช่วงเกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19
เน้นการสื่อสารออนไลน์

Mexico (IPAB)

Philippines (PDIC)

United Kingdom (FSCS)

ประกาศวิธีการยื่นคำ�ขอผ่านระบบออนไลน์สำ�หรับผู้ฝากและ
เจ้าหนี้ของสถาบันการเงินสมาชิกที่ถูกปิดกิจการ

เพิ่มการสื่อสารด้านการคุ้มครองเงินฝาก เนื่องจากมีบริษัท
จำ�กัด (Limited Companies) จำ�นวนมากทีส่ อบถามถึงเกณฑ์
การคุ้มครองเงินฝาก
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มาตรการด้านการช่วยเหลือสถาบันการเงินในการดำ�เนินการ
สมาชิก IADI

หน่วยงานประกันเงินฝากหลายแห่งมีการประสานงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือสถาบันการเงินสมาชิกในการดำ�เนินกิจการซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบ
จากการออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาด เช่น สถาบัน
ประกันเงินฝากแคนาดา (Canada Deposit Insurance Corporation: CDIC)
และสถาบันประกันเงินฝากมาเลเซีย (Malaysia Deposit Insurance
Corporation: MDIC) มีการขยายระยะเวลาในการส่งรายงานข้อมูล
รายผู้ฝาก (รายงาน Single Customer View: SCV) และรายงานข้อมูล
เงินฝากเพื่อคำ�นวณเงินนำ�ส่ง (Deposit Data for Premium Calculation)
สมาชิก IADI

Canada
(CDIC)

Malaysia
(MDIC)

การดำ�เนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
เงินนำ�ส่งจากสถาบันการเงินสมาชิก
-	เลื่อนกำ�หนดการเรียกเก็บเงินนำ�ส่งจากสถาบันการเงิน
สมาชิก จากเดิมสถาบันการเงินจ่ายเงินนำ�ส่งให้ CDIC
ปีละ 2 ครั้ง (งวดแรกกำ�หนดเรียกเก็บวันที่ 15 กรกฎาคม
และงวดที่ 2 เก็บวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี) เป็นการ
เรียกเก็บทั้ง 2 งวดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
-	เลื่อนกำ�หนดการส่งข้อมูลเงินฝากภายใต้วงเงินคุ้มครอง
(Insured Deposits) สำ � หรั บ การคำ � นวณเงิ น นำ � ส่ ง
งวดแรกของปี 2563 โดย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินไม่ต้องแสดงข้อมูล Insured Deposits
สำ�หรับเป็นฐานคำ�นวณเงินนำ�ส่งงวดแรก (ส่งรายงานเปล่าได้)
แต่ให้ส่งข้อมูล Insured Deposits ที่ใช้สำ�หรับคำ�นวณเงิน
นำ�ส่ง 2 งวด ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
-	ขยายระยะเวลาทดสอบความถูกต้องข้อมูล SCV จากเดิม
กำ�หนดทดสอบช่วงกลางไตรมาสที่ 3/2563 ขยายเป็นช่วง
สิ้นไตรมาสที่ 3/2563 หรือภายในไตรมาสที่ 4/2563

Saudi Arabia

การดำ�เนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
เงินนำ�ส่งจากสถาบันการเงินสมาชิก
-	ลดอัตราเงินนำ�ส่งและจำ�นวนเงินนำ�ส่งสุทธิที่เรียกเก็บจาก
สถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองเป็นอัตราร้อยละ 50
ของอัตราเดิม สำ�หรับปี 2563 และปี 2564
-	ทัง้ นี้ MDIC ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ ให้สถาบันการเงินสมาชิก
นำ�ส่งเงินให้แก่ MDIC เป็นประจำ�ทุกปี โดยคำ�นวณยอดเงิน
นำ�ส่งรายปีคิดเป็นอัตราร้อยละของยอดเงินฝาก Insured
Deposits ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีก่อนหน้า และชำ�ระ
เข้ากองทุนประกันเงินฝากภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของ
ปีที่เรียกเก็บ
-	เลื่อนกำ�หนดการเก็บเงินนำ�ส่งประจำ�ปี 2563 เป็นวันที่
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และกำ�หนดการประจำ�ปี 2564 เป็น
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

-	เลื่ อ นการเรี ย กเก็ บ เงิ น นำ � ส่ ง ประจำ � งวดของไตรมาสที่
1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 โดย
กำ�หนดเรียกเก็บทั้ง 2 งวดในช่วง
ไตรมาสที่ 3/2563
-	เลื่ อ นกำ � หนดการส่ ง
ข้อมูล SCV
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ข้อเสนอแนะจาก IADI สำ�หรับหน่วยงานประกันเงินฝากในการบริหารจัดการ
วิกฤตจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และพัฒนาระบบ
ประกันเงินฝากให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
ในทุกภาคส่วน เกิดความเสียหายระยะยาว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนและ
เปราะบางเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานประกันเงินฝากซึ่งมีบทบาทในการคุ้มครองและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงิน ตลอดจนทำ�หน้าที่รักษา
เสถียรภาพของระบบการเงิน จำ�เป็นต้องปรับกระบวนการดำ�เนินการให้สามารถ
บรรลุภารกิจได้ รวมถึงยกระดับการประกันเงินฝากให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และพัฒนาการทางการเงิน
โดยจากมาตรการรับมือกับวิกฤตที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด 19
ของหน่วยงานประกันเงินฝากซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่าง
ประเทศ (IADI) ทั่วโลก ทาง IADI ได้มีข้อเสนอแนะให้แก่สมาชิกสำ�หรับนำ�ไปปรับใช้
ให้สอดรับกับบริบทของแต่ละองค์กร ดังนี้
ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

การประเมิน
และติดตามสถานการณ์ความเสี่ยง
มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง

-	การติดตามภาวะเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งของสถาบัน
การเงินอย่างใกล้ชิด
-	การเข้าใจผลกระทบของวิกฤตต่อความมั่นใจของประชาชน
ในระบบการเงินและระบบคุ้มครองเงินฝาก
-	การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน FSN ทีค่ รบถ้วนและ
ทันเวลา

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

แผน BCP
มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง

-	การกำ�หนด Core Function และการดำ�เนินงานและพนักงาน
ที่จำ�เป็น (Basic Minimum Services and Personnel)
รวมถึงการจัดทำ�รายชื่อสำ�รอง (Backup List) สำ�หรับ
คู่ค้าที่เป็น Critical Function
-	การเพิม่ ศักยภาพของการทำ�งานแบบ Telecommuting เช่น
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
- การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานประกันเงินฝาก
ควรวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์
ที่ ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น

-	เพิ่มศักยภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
FSN
-	สามารถเข้าถึงข้อมูลรายผูฝ้ ากได้อย่างทันเวลาและทันท่วงที
เพื่อดำ�เนินการจ่ายคืน
-	ทบทวนนโยบายและกระบวนการการจ่ายคืน หากจำ�เป็นต้อง
ลดจำ�นวนพนักงานในช่วงวิกฤต
-	การสือ่ สารต่อประชาชนเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ และควรมีการร่วมมือ
สื่อสารพร้อมกับหน่วยงาน FSN
-	ควรทบทวนแหล่งทุนสำ�รอง (Backup Funding) เพื่อให้
มั่นใจว่ามีทุนพร้อมเพื่อการจ่ายคืน
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2. การดำ�เนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก:
การขยายระยะเวลาทีก่ �ำ หนดให้สถาบันการเงินจัดทำ�และนำ�ส่ง
ข้อมูลรายผู้ฝาก
วิสัยทัศน์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและ
ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีพันธกิจหลักใน
การคุม้ ครองเงินฝากในสถาบันการเงิน จ่ายคืนเงินให้แก่ผฝู้ ากโดยเร็วเมือ่ สถาบันการเงิน
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เสริมสร้างความมัน่ คงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
ดำ�เนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และชำ�ระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีแผนการดำ�เนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
ทำ�หน้าที่ตามพันธกิจได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะพันธกิจการจ่ายคืนผู้ฝากที่ถือเป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำ คัญของสถาบันคุม้ ครองเงินฝากซึง่ กำ�หนดให้จา่ ยคืนได้ครบถ้วน ถูกจำ�นวน
สะดวก รวดเร็ว ตามที่กฎหมายกำ�หนด การเข้าถึงข้อมูลรายผู้ฝากอย่างทันท่วงที
ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะผลักดันกระบวนการจ่ายคืนผูฝ้ ากให้เร็วขึน้ สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จึงได้เตรียมความพร้อมร่วมกับสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
ในการจัดรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงินและการนำ�เข้ารายงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ
ที่สนับสนุนกระบวนการจ่ายคืนผู้ฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ออกคำ�สั่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ 58 / 2561
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้สถาบันการเงินยื่นรายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงิน
กำ�หนดให้สถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองทั้งหมด 35 แห่ง จัดทำ�รายงานข้อมูล
รายผู้ฝากเงินดังต่อไปนี้
ข้อมูลลูกค้า
(Customer Information)
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก
(Deposit Account Information)
ข้อมูลบัญชีเงินฝากแยกย่อย
(Deposit Transaction Information)
ข้อมูลหนี้
(Account Receivable Information)
ข้อมูลหนี้แยกย่อย
(Account Receivable Transaction Information)
ข้อมูลค้ำ�ประกันหนี้
(Guarantee Information)
ข้อมูลค้ำ�ประกันหนี้แยกย่อย
(Guarantee Transaction Information)
สรุปข้อมูลบัญชีเงินฝากและหนี้ของผู้ฝาก
(Deposit / Account Receivable Summary)
ข้อมูลเงินจ่ายคืนสุทธิ
(Net Reimbursement Information)
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โดยคำ�สั่งดังกล่าวกำ�หนดให้จัดทำ�ข้อมูลลำ�ดับที่ 1) ถึงลำ�ดับที่ 8) ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากภายในวันทำ�การ
สุดท้ายของเดือนมกราคม 2563 และจัดทำ�ข้อมูลตามรายการลำ�ดับที่ 1) ถึงลำ�ดับที่ 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ภายในวันทำ�การสุดท้ายของเดือนมกราคม 2564
จากนั้นในปี 2564 เป็นต้นไป ให้สถาบันการเงินจัดทำ�รายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงิน
ส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ
รอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ต่อมาได้มีการออกคำ�สั่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ 6/2563 ขยายระยะเวลา
ให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลตามรายการลำ�ดับที่ 1) ถึงลำ�ดับที่ 8) ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นภายในวันทำ�การสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2563
อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นการ
แพร่ระบาดที่กระทบกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคสถาบันการเงิน ที่ต้องดำ�เนินการ
ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐ เพือ่ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับการจัดทำ�
รายงานข้อมูลเงินจ่ายคืนสุทธิ (Net Reimbursement Information - File 9)
มีความซับซ้อน สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงออกคำ�สั่งขยายระยะเวลาสถาบันการเงิน
จัดทำ�รายงานข้อมูลรายผู้ฝากเงินดังนี้
1)	ข้อมูลตามรายการในลำ�ดับที่ 1) ถึงลำ�ดับที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีกำ�หนดการส่งดังนี้
งวดข้อมูล

เดือนที่ 1 ถัดจากวันจัดทำ�ข้อมูล

เดือนที่ 2 ถัดจากวันจัดทำ�ข้อมูล

31 ธันวาคม 2563

ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น
(Basic Validation)

ผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อนและ
ข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross
Validation)

31 มกราคม 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564
31 มีนาคม 2564
30 เมษายน 2564
31 พฤษภาคม 2564

ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น
(Basic Validation)
และผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อน
และข้ามชุดข้อมูล
(Complex and Cross Validation)

2)	ขยายระยะเวลาการจัดทำ�และนำ�ส่งข้อมูล File 9 เพื่อลดภาระให้แก่สถาบัน
การเงินจากงวดข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไป เป็นงวดข้อมูล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีกำ�หนดการส่งดังนี้
งวดข้อมูล

เดือนที่ 1 ถัดจากวันจัดทำ�ข้อมูล

30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลลำ�ดับที่ 1) ถึงลำ�ดับที่ 9)
ผ่
า
นการตรวจสอบเบื้องต้น (Basic
31 กรกฎาคม 2564
Validation) และข้อมูลลำ�ดับที่ 1)
31 สิงหาคม 2564 ถึงลำ�ดับที่ 8) ผ่านการตรวจสอบเชิงซ้อน
และข้ามชุดข้อมูล (Complex and Cross
Validation)
30 กันยายน 2564
เป็นต้นไป

ข้อมูลลำ�ดับที่ 1) ถึงลำ�ดับที่ 9)
ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (Basic
Validation) และผ่านการตรวจสอบ
เชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex
and Cross Validation)

เดือนที่ 2 ถัดจากวันจัดทำ�ข้อมูล
ข้อมูลลำ�ดับที่ 9) ผ่านการตรวจสอบ
เชิงซ้อนและข้ามชุดข้อมูล (Complex
and Cross Validation)
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3. การขยายวงเงินคุ้มครอง

สถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝากให้ ค วามคุ้ ม ครองเงิ น รั บ ฝากที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น บาท
ที่ฝากกับธนาคารพาณิชย์ (รวมสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกแห่งที่ต้ังอยู่ในประเทศรวมจำ�นวนทั้งหมด 35 แห่ง
โดยประเภทบัญชีที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝาก
ออมทรัพย์ เงินฝากประจำ� บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และบัญชีเงินฝากที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่นที่สถาบันการเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใด โดยมีความผูกพันที่
จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฝากที่วงเงินคุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผูฝ้ ากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุม้ ครอง
มีจำ�นวนทั้งหมด 82.38 ล้านราย1 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าจำ�นวนผู้ฝาก
เพิ่มขึ้น 2,667,688 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 โดยร้อยละ 94 ของผู้ฝากที่
เพิ่มขึ้นเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้น
จำ�นวนผู้ฝากสูงกว่าร้อยละ 10 ในกลุ่ม
ผูฝ้ ากทีม่ เี งินฝากระหว่าง 1 - 50 ล้านบาท
จากการโยกย้ายเงินลงทุนมาเข้าเงินฝาก
มากขึ้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ขณะที่
มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำ�นวน
เนื่องจากมีเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท
จำ�นวน 82.07 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ
99.62 ของผู้ฝากทั้งระบบ

ส่วนเงินฝากที่ได้รบั ความคุม้ ครองมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 14.94 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.12 ซึ่งเงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าการขยายตัวของสินเชื่อเกือบเท่าตัว
จากข้อมูลพบว่าเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 โดยตั้งแต่เดือน
มกราคม - เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 เงินฝากเพิม่ ขึน้ สูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท เนือ่ งจาก
ในช่วงครึ่งแรกของปี สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำ�ให้นักลงทุนโยกย้ายเงินลงทุนมาเข้าเงินฝากมากขึ้น
เพือ่ ความปลอดภัย อีกทัง้ ภาคธุรกิจและประชาชนอาจจะเก็บออมในบัญชีเงินฝากเพือ่
สำ�รองการใช้จ่ายมากกว่า จากข้อมูลพบว่าเงินฝากเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ฝากเกือบทุกกลุ่ม
และเงินฝากขยายตัวในทุกระดับวงเงิน โดยเกือบครึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากใน
ระดับเงินฝากวงเงินสูงกว่า 25 ล้านบาท
เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง
16
14

ล้านล้านบาท

ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด 19 ที่ มี ต่ อ
จำ�นวนผู้ฝากและเงินฝากที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากในปี 2563

12.54

13.02

10
8

จำำ�นวนรายผู้้�ฝาก คืือ ยอดรวมจำำ�นวนรายผู้้�ฝากของแต่่ละสถาบัันการเงิิน ทั้้�งนี้้� ยอดเงิินในแต่่ละสถาบััน
การเงิินจะรวมทุุกบััญชีีเงิินฝากของผู้้�ฝากในสถาบัันการเงิินแต่่ละแห่่ง ดัังนั้้�น หากผู้้�ฝากมีีบัญั ชีีมากกว่่า
1 สถาบัันการเงิิน จำำ�นวนรายผู้้�ฝากจะถููกนัับซ้ำำ��

14.94

10.12%

12

5.33%
3.88%
2560

2561

หน่วย: ล้านล้านบาท

1	

13.56

4.15%
2562

อัตราการเติบโต (%)

2563
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มาตรการขยายระยะเวลาในการคุ้มครองเงินฝากที่ระดับ 5 ล้านบาทเพื่อคง
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
2563 และทิศทางการเติบโตของจำ�นวนเงินฝากและสภาพทางเศรษฐกิจและภาคการเงิน
ที่มีความไม่แน่นอนสูง สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงได้ขยายระยะเวลาในการคุ้มครอง
เงินฝากที่ 5 ล้านบาท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จากเดิมที่จะ
เข้าสูว่ งเงินคุม้ ครองเงินฝากตามกฎหมายที่ 1 ล้านบาท ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เพือ่ เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสภาพคล่องของระบบสถาบันการเงิน ลดความตืน่ ตระหนก
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อระบบคุ้มครองเงินฝาก รวมถึงเป็นการรักษา
เสถียรภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
ระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝากถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ฝากเงิน จากหลักการสากลของระบบคุ้มครองเงินฝากที่มีประสิทธิผล (Core
Principles for Effective Deposit Insurance Systems) ที่ได้จัดทำ�โดยสมาคมสถาบัน
ประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (International Association of Deposit Insurers: IADI)
หรือที่เรียกว่า IADI Core Principles ซึ่งข้อที่ 8 เรื่อง วงเงินคุ้มครอง (Coverage) ระบุ
แนวทางดังนี้

ผู้กำ�หนดนโยบายควรมีการระบุวงเงินและขอบเขตการประกันอย่างชัดเจน
โดยกำ�หนดระดับวงเงินประกันแบบจำ�กัดจำ�นวนและครอบคลุมผู้ฝากส่วนใหญ่
ในระบบ โดยยังคงเหลือผู้ฝากจำ�นวนหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการประกันเพื่อให้
มีการตรวจสอบการดำ�เนินงานของสถาบันการเงินตามหลักกลไกตลาด (Market
Principle) ทั้งนี้ ระดับวงเงินและขอบเขตการประกันควรจะกำ�หนดให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงนโยบายและรูปแบบของระบบประกันเงินฝาก
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การพิ จารณาวงเงิ น คุ้ ม ครองจะคำ � นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ 2 เรื่ อ งหลั ก คื อ
การรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และการคุม้ ครองผูฝ้ ากรายย่อย ซึง่ แต่ละ
วัตถุประสงค์จะใช้ปัจจัยพิจารณาแตกต่างกัน ดังนี้

การรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยเน้นการคุ้มครอง
ผู้ฝากรายใหญ่มากขึ้น จะพิจารณาจากจำ�นวนเงินฝากที่ ได้รับความ
คุ้มครองในระบบสถาบันการเงิน

การคุม้ ครองผูฝ้ ากรายย่อยโดยจะพิจารณาจาก
จำ�นวนผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำ�นวน

นอกจากนี้ งานวิจัยที่จัดทำ�โดย IADI เรื่อง แนวทางการกำ�หนดวงเงินคุ้มครอง
“Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Deposit Insurance
Coverage” (IADI, 2013) ได้กล่าวถึงมุมมองในการกำ�หนดวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสม
ซึ่งเป็นไปในทิศทางของการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน การสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผฝู้ ากทุกราย และการป้องกันการตืน่ ตระหนกแห่ถอนเงินมากขึน้ ดังนัน้ มาตรการ
ขยายระยะเวลาคุ้มครองเงินฝากที่วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท จึงเป็นเครื่องมือหลัก
ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากใช้สำ�หรับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากในประเทศไทย
ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง
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การเพิ่มระดับการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
เงินฝากและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประจำ�ปี 2563
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อแผนการสร้าง
การรับรูข้ องประชาชนทีม่ ตี อ่ ระบบคุม้ ครองเงินฝาก เนือ่ งจากช่องทางประชาสัมพันธ์ดว้ ย
การลงพืน้ ทีพ่ บปะประชาชน เช่น การจัดสัมมนา การทำ�กิจกรรมในพืน้ ที่ และการใช้สอ่ื
ออฟไลน์ (Offline Media) ไม่สามารถดำ�เนินการได้ อย่างไรก็ดี สถาบันยังคงมีภารกิจ
ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้
และจดจำ�ได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2563 สถาบันมุง่ เน้นการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง
ออนไลน์ (Online Media) ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, LINE, เว็บไซต์ของสถาบัน
เป็นต้น
สำ�หรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออฟไลน์น้ัน สถาบันยังคงดำ�เนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออฟไลน์ ในกิจกรรมที่สามารถทำ�ได้ เช่น การให้สัมภาษณ์
การจัดงานแถลงข่าว และการออกข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ และวิทยุ เพือ่ กระตุน้ การสร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองเงินฝากให้ประชาชน
ทัว่ ไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดผ่านคลืน่ สถานีวทิ ยุ และการส่งแผ่นพับไป
ตามบ้าน เป็นต้น
ทั้งนี้ การเพิ่มระดับการรับรู้
ของประชาชนเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เงินฝาก โดยผ่านช่องทางออนไลน์
ของสถาบั น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม
- พฤศจิกายน 2563 สรุปจำ�นวน
การพบเห็น (Reach) ของการโพสต์
รวมทัง้ หมดได้จ�ำ นวน 42.91 ล้านครัง้
โดยมียอด Engagement รวมทั้งสิ้น
699,129 ครั้ ง (Engagement:
Comment, Share, Like, Click)

ผลสำ�รวจความพึงพอใจในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เงินฝาก และการใช้บริการช่องทางการติดต่อสอบถาม
ตามที่ แ ผนการดำ � เนิ น การ
ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ข องสถาบั น ในปี
2563 มุ่งเน้นไปที่ช่องทางสื่อออนไลน์
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ดั ง นั้ น ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนจึงเป็นส่วนสำ�คัญ เพื่อ
สถาบั น จะได้ นำ � มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของข้อมูลเนื้อหา และรูปแบบ
ในการประชาสัมพันธ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ สถาบันจึงดำ�เนินการสำ�รวจการรับรูแ้ ละ
ความพึงพอใจของผูต้ ดิ ตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ สถาบัน
ได้ดำ�เนินการสำ�รวจระหว่างวันที่ 14 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยได้จัด
กิจกรรมการสำ�รวจการรับรู้และความพึงพอใจ มีผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด
จำ�นวน 753 คน ซึ่งผลการสำ�รวจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

34.7%

ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมดมีจ�ำ นวน 753 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย จำ�นวน 492 คน และ 261 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.3 และ 34.7 ตามลำ�ดับ

65.3%

2. ช่วงอายุ

60.7%

31.2%
20 - 25 ป

8.1%
25 - 45 ป

45 - 70 ป

ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในช่่ ว งอายุุ
25 - 45 ปีี จำำ�นวน 457 คน รองลงมาคืือ อายุุ
สููงกว่่า 45 ปีี จำำ�นวน 235 คน และต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
จำำ�นวน 61 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 60.7, 31.2 และ
8.1 ตามลำำ�ดัับ
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การรับรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย
3. การรับรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย

20.8%

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเห็น/รับรู้ข่าวสาร
การคุม้ ครองเงินฝากในประเทศไทย เป็นจำ�นวน 596
คน และไม่เคยเห็นหรือรับรู้ข่าวสาร จำ�นวน 157 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.2 และ 20.8 ตามลำ�ดับ

79.2%
รับรู

ไมรับรู

4. หน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันคุมครองเง�นฝาก

71.6%

ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
ธนาคารของรัฐ
ศูนยคุมครอง
ผู ใชบร�การทางการเง�น

16.6%
5.7%
2.3% 3.5%

ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ท ราบว่ า “สถาบั น
คุ้มครองเงินฝาก” คือหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครอง
เงินฝากมากที่สุด จำ�นวน 427 คน รองลงมาคือ
“ธนาคารแห่งประเทศไทย” จำ�นวน 99 คน ตามมา
ด้วย “ธนาคารพาณิชย์” จำ�นวน 34 คน และ “ธนาคาร
ของรัฐ” กับ “ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน”
ใกล้เคียงกันคือ จำ�นวน 21 กับ 14 คน คิดเป็นร้อยละ
71.6, 16.6, 5.7 และ 3.5 กับ 2.3 ตามลำ�ดับ
5. การจ่ายคืนเงินฝาก

ตามวงเง�นที่กำหนดเมื่อ
สถาบันการเง�นถูกปดกิจการ
ตามวงเง�นที่กำหนดทุกกรณี
เมื่อพนักงานสถาบัน
การเง�นยักยอก
เมื่อโอนเง�นผ�ดบัญชี

65.9%
26.7%
3.0% 4.4%

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าในการคุม้ ครอง
เงินฝาก ผู้ฝากเงินจะ “ได้รับเงินฝากคืนตามวงเงิน
ทีก่ �ำ หนดเมือ่ สถาบันการเงินถูกปิดกิจการ” มากทีส่ ดุ
จำ�นวน 393 คน รองลงมาคือ “ได้รับเงินฝากคืน
ตามวงเงินที่กำ�หนดทุกกรณี” จำ�นวน 159 คน
ตามมาด้วย “ได้รับเงินฝากคืนเมื่อพนักงานสถาบัน
การเงินยักยอก” จำ�นวน 26 คนและ “ได้รบั เงินฝากคืน
เมื่อโอนเงินผิดบัญชี” จำ�นวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
65.9, 26.7, 4.4 และ 3.0 ตามลำ�ดับ

ความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก
6. ความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารของสถาบัน

69.80%
69.80%
69.80%

25.67%

25.67%

25.67%

พ�งพอใจมาก

พ�งพอใจมาก
พ�งพอใจมาก

4.53%
พ�งพอใจ

4.53%
4.53%
พ�พ�งงพอใจ
พอใจ

อื่น ๆ

อื่น อืๆ ่น ๆ

ผลการสำ�รวจพบว่ามีผทู้ เ่ี คยพบเห็นสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของสถาบันจำ�นวน 596 คน ซึ่งผู้ท่เี คยเห็นมีระดับ
พึงพอใจและพึงพอใจมากกับข้อมูลข่าวสารของสถาบัน
จำ�นวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 95.47 ของผูท้ เ่ี คยเห็น
(ผูท้ เ่ี คยเห็นตอบแบบสำ�รวจมีความพึงพอใจในระดับมาก
จำ�นวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 ของผูท้ เ่ี คยเห็น)

นอกจากการดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ของสถาบันผ่านช่องทางต่าง ๆ
แล้ว สถาบันยังจัดให้มีศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก 1158 (Contact Center
1158) เพื่อให้บริการตอบข้อซักถามจากประชาชนถึงเรื่องการคุ้มครอง
เงินฝาก ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์และการตอบคำ�ถามผ่านช่องทาง
Facebook Messenger โดยสถาบันได้ทำ�การสำ�รวจระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ Contact Center 1158 ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563
ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำ�นวน 5,628 สาย เป็นการสอบถามข้อมูลผ่านระบบ
IVR จำ�นวน 5,210 สาย และสอบถามกับเจ้าหน้าที่จำ�นวน 418 สาย โดย
มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้บริการจำ�นวน 391 สาย
คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของผู้ที่สอบถามกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลการสำ�รวจพบว่า
ผู้ใช้บริการมีระดับพึงพอใจและพึงพอใจมากจำ�นวน 391 สาย คิดเป็นร้อยละ
100 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจในระดับมาก
อยู่ที่จำ�นวน 356 สาย คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของผู้ตอบแบบสอบถาม)
นอกจากนี้ สถาบันได้มีการดำ�เนินการโทรศัพท์กลับไปสอบถาม
ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำ�มาปรับปรุงการให้บริการ (End Call Survey)
โดยสุ่มจากผู้ใช้บริการจำ�นวน 30 ราย พบว่าผู้ใช้บริการสอบถามผ่าน
Contact Center 1158 จำ�นวน 27 ราย ไม่เคยติดต่อสอบถามข้อมูลของ
สถาบันผ่านช่องทางอื่น ๆ และผู้ใช้บริการจำ�นวน 17 ราย มีความสนใจที่จะ
รับข้อมูลข่าวสารของสถาบันด้วยข้อความผ่านทางระบบ SMS
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การคุ้มครองเงินฝากในยุค Cashless

ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท Contactless เพื่อตอบรับพฤติกรรมชีวิต
วิถีใหม่ที่เกิดจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 19 ผลักดันให้สังคมไทย
เปิดรับการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) และการใช้ผลิตภัณฑ์
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money: e-money) แทนเงินสด โดย
ผู้ให้บริการในระบบสถาบันการเงินปัจจุบันไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงแค่สถาบัน
การเงินเท่านั้น บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เริ่มประกอบธุรกิจทางการเงิน
โดยใช้ FinTech และเข้ามามีบทบาทในระบบการเงินมากขึ้นในฐานะ
ผู้ให้บริการที่ ไม่ ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์
e-money ที่หลากหลาย เช่น บัตร Travel Card สำ�หรับใช้แลกเปลี่ยน
สกุลเงินต่างประเทศและสามารถนำ�ไปชำ�ระเงินในต่างประเทศ หรือบริการ
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ซึ่งลูกค้าจะเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน
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สำ�หรับใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือ
โอนเงิน เป็นต้น ทัง้ นี้ แม้วา่ ผลิตภัณฑ์
e-money ดั ง กล่ า วจะมี ลั ก ษณะ
เป็ น การเติ ม เงิ น เข้ า ไปเก็ บ ไว้
ในบัตรหรือแอปพลิเคชัน จึงอาจ
ถือได้ว่ามีคุณสมบัติการเก็บรักษา
มู ล ค่ า ของเงิ น ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ
คุณสมบัติหลักของเงินฝาก ประกอบกับ
นโยบายภาครัฐทีส่ ง่ เสริมการเข้าสูส่ งั คมไร้เงินสด
(Cashless Society) จึงเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยให้อตุ สาหกรรม e-money มีโอกาส
ที่จะเติบโตและดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุน
ในระดั บ สากลพบว่ า หน่ ว ยงานคุ้ ม ครองเงิ น ฝากแต่ ล ะแห่ ง มี
แนวทางการดำ�เนินการกับผลิตภัณฑ์ e-money ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละประเทศ ในบางประเทศพบว่ามีการขยายขอบเขตการ
คุ้มครอง e-money ภายใต้ระบบคุ้มครองเงินฝาก เช่น ในภูมิภาค
แอฟริกาเริ่มมีแนวโน้มคุ้มครอง e-money มากขึ้นซึ่งมักดำ�เนินการ
ในรูปแบบการคุ้มครองบัญชี Trust Account ของบริษัทที่ ให้บริการ
e-money หรือ Mobile Money ที่เปิดกับสถาบันการเงินสมาชิกในระบบ
คุ้มครองเงินฝาก เนื่องจากประชาชนเริ่มออมเงินผ่าน e-wallet อีกทั้ง
รัฐบาลยังสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน FinTech ช่วยเพิ่ม
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อย
และประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ (Unbanked)
ปรากฏการณ์ทางสังคมทีเ่ รียกว่า “ความปกติใหม่” หรือ New Normal เร่งรัด
ให้เกิดอุปสงค์การนำ�เทคโนโลยีไร้สัมผัส (Contactless) มาตอบสนอง
ภาวะ New Normal ที่ ป ระชาชนจะต้ อ งเว้ นระยะห่ า งและหลี ก เลี่ ย ง
การเผชิญหน้า หน่วยงานคุ้มครองเงินฝากจึงควรตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู่ สั ง คม Cashless และการใช้ จ่ า ยแบบ
Contactless ที่มีอัตราการใช้งานที่แพร่หลาย ประชาชนคุ้นเคยมากขึ้น
คาดหวังการได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน
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หลักการสากลในการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)
กรอบการคุ้มครอง e-money ตามหลักการสากลมี 2 ระดับ ได้แก่
1. การคุ้มครองระดับแรก (First Line of Defense)
ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้
บริการหรือจำ�หน่าย e-money โดยมีมาตรการสำ�คัญดังต่อไปนี้
1.1

มาตรการเชิงป้องกันและการกำ�หนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ e-money
(Prudential and Business Conduct Requirements) โดยการจัดให้มี
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์การออกใบอนุญาต

1.2

หลักเกณฑ์ประกันความเสีย่ ง (Ring-fencing) กำ�หนดให้ผใู้ ห้บริการ e-money
เก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรม e-money แยกออกจากทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
และสร้างกลไกปกป้องเงินดังกล่าวในกรณีทบ่ี ริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ e-money
อยูใ่ นภาวะล้มละลาย ซึง่ กลไกทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ นำ�เงินรับล่วงหน้าไปฝากในบัญชี
เงินฝากประเภทบัญชีผรู้ บั จ้างเก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian Account) หรือ
บัญชีประเภท Trust Account ของสถาบันการเงิน และระบุให้ลกู ค้า e-money
เป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ (Beneficiary) จากเงินฝากในบัญชีดงั กล่าว โดยกลไกนี้
มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงด้านฐานะการดำ�เนินงาน (Insolvency Risk)
เนือ่ งจากเจ้าหนีข้ องผูใ้ ห้บริการ e-money จะยึดเงินรับล่วงหน้าของลูกค้าไป
เพือ่ การชำ�ระหนีไ้ ม่ได้ ทัง้ นี้ กลไกนีม้ กั ดำ�เนินการควบคูก่ บั การให้ความคุม้ ครอง
ผลิตภัณฑ์ e-money โดยหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝาก

1.3
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มาตรการเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรม e-money ในรูปแบบสินทรัพย์
ทีม่ สี ภาพคล่อง หรือหลักทรัพย์ทม่ี คี วามมัน่ คงสูง (Permissible Investments)
กำ�หนดให้ผู้ให้บริการ e-money สามารถนำ�เงินรับล่วงหน้าไปลงทุนใน
สินทรัพย์ท่มี ีสภาพคล่อง หรือหลักทรัพย์ท่มี ีความมั่นคงสูง มาตรการนี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

2. การคุ้มครองระดับสุดท้าย (Last Line of Defense)
เป็นการกำ�หนดให้หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากอาจทำ�หน้าทีค่ มุ้ ครอง
ลูกค้า e-money เมื่อเกิดปัญหากับผู้ให้บริการ e-money หรือเกิดปัญหา
กับสถาบันการเงินที่ผู้ให้บริการ e-money เปิดบัญชีเงินฝากสำ�หรับเก็บ
รักษาเงินรับล่วงหน้าไว้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) จาก
มาตรการ First Line of Defense ข้างต้น
แนวทางการคุม้ ครองผลิตภัณฑ์ e-money
สำ�หรับหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากสามารถ
จัดประเภทเป็นสองแนวทางหลัก
ได้แก่ การคุ้มครองผลิตภัณฑ์
e-money ด้วยวิธี Direct
และวิธี Pass-Through โดย
มี ลั ก ษณะสำ � คั ญ สรุ ป ได้
ดังนี้
การคุ้มครอง e-money วิธี Direct
หลักการ

เงื่อนไขการให้
การคุ้มครอง

• น ิยามให้ e-money เป็นผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของระบบการ
คุ้มครองเงินฝาก

การคุ้มครอง e-money
วิธี Pass-Through
• ค มุ้ ครองเงินรับล่วงหน้าทีน่ �ำ มาฝากใน
Custodian Account หรือ Trust Account
ทีเ่ ปิดกับสถาบันการเงินทีห่ น่วยงาน
คุม้ ครองเงินฝากให้ความคุม้ ครอง

• ผ ้ใู ห้บริการ e-money ทีม่ ใิ ช่สถาบัน
• ผู้เปิดบัญชี Custodian Account
การเงิน (Non-Bank) ต้องเป็นสมาชิก
หรือ Trust Account ต้องระบุให้ลูกค้า
ของหน่วยงานคุม้ ครองเงินฝาก และ
e-money เป็นผู้รับผลประโยชน์ รวมถึง
ชำ�ระเงินนำ�ส่งตามอัตราทีห่ น่วยงาน
มีการแต่งตั้ง Custodian หรือ Trustee
คุม้ ครองเงินฝากกำ�หนด
• Non-Bank ที่จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
• หน่วยงานคุม้ ครองเงินฝากบางแห่ง
e-money ไม่ตอ้ งเป็นสมาชิกกับ
อาจให้ความคุม้ ครองเฉพาะผลิตภัณฑ์
หน่วยงานคุ้มครองเงินฝาก
e-money ทีจ่ �ำ หน่ายโดยสถาบันการเงิน • กำ�หนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
• ก�ำ หนดกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า e-money
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลลูกค้า e-money
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สภาพตลาด e-money ในประเทศไทย
จากการทีร่ ฐั บาลประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
การชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เมื่อปี
2560 ประกอบกับกระแสการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ในช่วงที่ผ่านมาทำ�ให้มี
การใช้ e-Payment ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจำ�วัน ไม่วา่ จะเป็น PromptPay, Electronic Data Capture (EDC) Machine รวมทัง้
Quick Response (QR Code) นอกจากนี้ สถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้มีการพัฒนา
โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้การใช้ e-Payment มีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันผูใ้ ห้บริการทีม่ ิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) โดยเฉพาะกลุม่ โทรคมนาคม
(Telco) ได้มีการปรับรูปแบบการให้บริการโดยมุ่งไปสู่โมเดลธุรกิจ e-wallet (หรือ
e-money) มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยภายในประเทศที่กล่าวมาแล้ว ยังมี
ปัจจัยผลักดันจากความต้องการ e-money จากกลุม่ ลูกค้าชาวต่างชาติในการทาํ ธุรกรรม
การเงินอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ลูกค้าชาวจีน ฐานลูกค้าสาํ คัญของผูป้ ระกอบการ
ในไทย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การชําระเงินผ่านระบบดิจิทัลได้รับความนิยมสูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay หรือ WeChat Pay
ปริมาณธุรกรรมการใช้งาน e-money ที่มีการเติบโตสูงถึง 74 เท่า นับตั้งแต่
ปี 2549 เป็นต้นมา สถิตดิ งั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน (Customer
Experience) ที่คุ้นเคยกับการใช้งาน e-wallet และ e-money มากขึ้น
ปริมาณ
(ล้านรายการ)

นิิยามของ e-money ในบริิบทของไทยคืือ มููลค่่าเงิินที่่�บัันทึึกในชิิปคอมพิิวเตอร์์
ที่่�อยู่่�ในบััตรพลาสติิกหรืือเครืือข่่ายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เช่่น โทรศััพท์์มืือถืือ หรืือเงิินที่่�อยู่่�
ในเครืือข่่ายอิินเทอร์เน็็ต เป็็นต้้น โดยผู้้�ใช้บริิการได้้ชำำ�ระเงิินล่่วงหน้้าแก่่ผู้้�ให้บริิการเงิิน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และผู้้�ใช้บริิการสามารถนำำ�ไปใชชำำ�ระค่าสิินค้าหรืือบริิการแทนการชำำ�ระ
ด้้วยเงิินสดตามร้้านค้้าที่่�รับั ชำำ�ระ ทำำ�ให้้มีคี วามสะดวกรวดเร็็ว ไม่่ตอ้ งพกเงิินสดใหยุุง่ ยาก
และไม่่่เสีียเวลารอเงิินทอน โดยสามารถพบเห็็นเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในรููปแบบต่่าง ๆ
ไม่่ว่่าจะเป็็นบััตรรถไฟฟ้า บััตรซื้้�ออาหารในศููนย์์อาหาร บััตรเติิมเงิินมืือถืือ บััตรชม
ภาพยนตร์์ บััตรรถโดยสาร รวมทั้้�งการซื้้�อสิินค้้าผ่่านเว็็บไซต์์ ทั้้�งนี้้� e-money สามารถ
แบ่่งออกได้้เป็็น 2 ประเภทคืือ e-money ที่่�มีีชิิปข้้อมููลอยู่่�บนบััตร (Card-based) เช่่น
Rabbit Card สำำ�หรัับชำำ�ระค่่าโดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส ส่่วน e-money อีีกประเภทหนึ่่�ง
คืือ e-money ที่่�มีีข้้อมููลอยู่่�บนเครืือข่่าย (Network-based) เช่่น PayPal, AIS mPay
และ TrueMoney เป็็นต้้น
ผู้้�ให้้บริิการ e-money ในประเทศไทยส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการ e-money
ที่่�เป็็น Non-Bank โดย Non-Bank อาจแบ่่งออกได้้เป็็นกลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการเครืือข่่าย
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Mobile Operator) และกลุ่่�ม FinTech

ปริมาณธุรกรรมการใช้งาน e-money

250
200

กลุ่มผู้ ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่/กลุ่มสื่อสาร (Telco)

74 เท่า
ิบโตกว่า

150

เต

100

ที่มา: ธปท.

ธ.ค
. 63

. 62
มี.ค

มิ.ย
. 60

ก.ย
. 58

ธ.ค
. 56

. 55
มี.ค

มิ.ย
. 53

ก.ย
. 51

ธ.ค
. 49

50

เป็นกลุ่มผู้ให้บริการหลักในตลาด
e-money ซึ่งมีความได้เปรียบในเรื่อง
ของฐานลูกค้าที่มีเป็นจำ�นวนมากและมี
โครงการบ่มเพาะ Start up โดยเฉพาะ
เช่น AIS mPAY และ TrueMoney

กลุ่ม FinTech
กลยุทธ์หลักของผู้ให้บริการกลุ่มนี้
คือ การทำ�ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด และมี
การใช้งาน รวมทั้งเน้นหนักไปที่การ
ทำ�โปรโมชัน เพือ่ สร้างราคาหรือของแถม
ที่จูงใจที่ให้ลูกค้า e-money พร้อมจ่าย
ซื้อสินค้าทันที เช่น Rabbit LINE Pay,
PayPal และ Paysbuy เป็นต้น
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กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำ�กับดูแล e-money ในประเทศไทย
ในปัจจุบนั และการขยายบทบาทของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ในการคุม้ ครอง e-money
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ในฐานะหน่ ว ยงานผู้ กำ � กั บ ดู แ ลได้
กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การ
คุม้ ครองระดับแรก (First Line of Defense)
อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัตริ ะบบการชำ�ระเงิน
พ.ศ. 2560 โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์บงั คับให้เงินรับล่วงหน้า
สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการ e-money ต้องเก็บรักษาแยกไว้ต่างหากจาก
เงินทุนหมุนเวียนอื่น ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นสถาบันการเงิน หรือให้ฝากไว้ที่
ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า
ยอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้า ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการเป็น Non-Bank อย่างไรก็ดี ถึงแม้
จะมีการกำ�กับดูแล e-money แล้วก็ตาม แต่ผู้ใช้บริการ e-money อาจมีแนวโน้มที่จะ
ไม่ได้รับเงินที่ตนเติมเงินไว้กับบริษัท e-money คืนในทันที ในกรณีที่สถาบันการเงิน
ทีบ่ ริษทั e-money ซึง่ เป็น Non-Bank นำ�เงินมาฝากไว้ถกู ปิดกิจการ ซึง่ ถือเป็นความเสีย่ ง
คงเหลือ (Residual Risk) ที่จะกระทบต่อผู้ใช้บริการทางการเงินโดยภาพรวม
หลั ก การเก็ บ รั ก ษาเงิ น รั บ ล่ ว งหน้ า ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแยกไว้ ต่ า งหากจาก
เงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

ฝากเงิน

ผู้ประกอบ
การ

เงินรับ
ล่วงหน้า

แยกทรัพย์สินและต้องจัดทำ�บัญชีแสดง
ทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายได้ชัดเจน

ผู้ ใช้บริการ

93

ในกรณีของ Non-Bank ที่ดำ�เนินธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนำ�เงินรับ
ล่วงหน้าไปฝากไว้ที่สถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในกรณีที่
Non-Bank ล้มละลาย เงินในส่วนนี้จะไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
เช่นเดียวกัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำ�เงินรับ
ล่วงหน้าดังกล่าวคืนให้แก่ผใู้ ช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณา
จากภาพโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ การเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าอาจจะมีกรณีหนึ่ง
ที่ผู้ดำ�เนินธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Non-Bank ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังไม่ถูกปิด
โดยกฎหมายว่าด้วยระบบชำ�ระเงิน กรณีนั้นคือ กรณีที่สถาบันการเงินที่ Non-Bank
นำ�เงินรับล่วงหน้าไปฝากถูกบังคับปิดกิจการ Non-Bank จะได้รับเงินคืนจากสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก ทุกบัญชีรวมกันหลังหักหนีท้ ถี่ งึ กำ�หนดชำ�ระก่อนหรือในวันทีส่ ถาบัน
การเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่เกินวงเงินคุ้มครอง จุดนี้เองจึงเป็นความเสี่ยงที่
Non-Bank นำ�เงินรับล่วงหน้าไปฝากที่สถาบันการเงิน
ระบบคุ้มครองเงินฝากในไทยปัจจุบันยังไม่กำ�หนดนิยามเงินฝากให้ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ e-money สถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงสามารถเข้าไปดำ�เนินการให้ความ
คุม้ ครองระดับสุดท้าย (Last Line of Defense) เพิม่ เติมได้ เพือ่ จัดการกับ Residual Risk
ในกรณีที่สถาบันการเงินที่บริษัท e-money ซึ่งเป็น Non-Bank นำ�เงินรับล่วงหน้ามา
ฝากถูกปิดกิจการ บริษทั e-money จะได้รบั เงินคืนภายใต้วงเงินคุม้ ครองเงินฝากภายใน
30 วันตามกฎหมาย ส่วนที่เหลือ บริษัท e-money ต้องยื่นคำ�ร้องต่อผู้ชำ�ระบัญชี
เช่นเดียวกับผูฝ้ ากเงินรายอืน่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั e-money และ
ผู้ใช้บริการ e-money ที่เป็นลูกค้ารายย่อยจำ�นวนมากก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน
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การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ e-money โดยสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากในบริบทปัจจุบัน
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Non-Bank

เงินรับล่วงหน้า

เงินรับล่วงหน้า

เก็บรักษาโดยแยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่น

เก็บรักษาโดยฝากที่ สง.

เมื่อ สง. ถูกปิด สคฝ. เป็นผู้ชำ�ระบัญชี
จะนำ�เงินรับล่วงหน้าเต็มจำ�นวนส่งให้แก่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และธนาคาร
แห่งประเทศไทย

เมื่อ สง. ถูกปิด สคฝ. จ่ายเงินคืน
ให้แก่ Non-Bank ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง
ตามกฎหมาย

โดยภาพรวมของการกำ�กับการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ถือได้วา่ ระบบการชำ�ระเงินได้ด�ำ เนินการ
มาตรการ Ring-fencing อย่างชัดเจนแล้ว โดยแยกบัญชีเงินฝากสำ�หรับ
รักษาเงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ออกจากบัญชีอื่น ๆ
และถือเป็นหนี้สินของผู้ให้บริการ ซึ่งมีผลผูกพันต้องชำ�ระคืนแก่ลูกค้า
ส่วนมาตรการเพิ่มเติมที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากสามารถดำ�เนินการได้ คือ
การใช้มาตรการตามหลักการ Pass-Through เพื่อคุ้มครองเงินรับล่วงหน้า
ของผู้ใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ Non-Bank เพื่อทำ�ให้ระบบความ
คุ้มครองเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สถาบันคุ้มครองเงินฝากสามารถดำ�เนินมาตรการตามหลักการ
Pass-Through ได้ โดยจะต้องรับรูค้ วามมีอยูข่ องผูใ้ ช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ของ Non-Bank เมื่อสถาบันการเงินที่ Non-Bank นำ�เงินรับล่วงหน้า
ไปฝากไว้ถกู เพิกถอนใบอนุญาต สถาบันคุม้ ครองเงินฝากสามารถใช้มาตรการ
ตามหลักการ Pass-Through รับรู้จำ�นวนเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของ Non-Bank เพื่อให้ความคุ้มครองเป็นรายบุคคลได้
ซึง่ เป็นหลักการเฉพาะทีท่ �ำ ให้สถาบันคุม้ ครองเงินฝากสามารถรับรูค้ วามมีอยู่
ของผู้ใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะรับรู้ว่าเงินฝากนั้นเป็นของ
Non-Bank เพียงรายเดียว และจ่ายคืนไม่เกินวงเงินคุ้มครอง

การขยายความคุ้มครองระดับสุดท้ายของสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการเงินดังต่อไปนี้
ช่วยเสริมการคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติระบบการชำ�ระเงิน พ.ศ. 2560
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ ใช้บริการทางการเงินที่มีต่อระบบการเงินโดยรวม
ป้องกันปัญหาการลุกลามไม่ให้ผู้ ใช้บริการทางการเงินตื่นตระหนก อันจะเกิดผลดีต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงินภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วยให้ประชาชนผู้ ใช้บริการทางการเงินมีความอุ่นใจ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพและระบบของ
หน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงการคลัง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ช่วยป้องกันหรือลดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในการที่กระทรวงการคลังจะต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหา
ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการทางการเงินอาจเกิดความตื่นตระหนก กลายเป็นปัญหาลุกลามทั้งระบบ
เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงินโดยภาพรวม
คุม้ ครองผู้ใช้บริการรายย่อย ไม่เฉพาะเพียงแต่ผฝู้ ากเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมผู้ใช้บริการ e-money
ด้วย ซึง่ เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์พน้ื ฐานของผู้ใช้บริการทางการเงินตามหลักการสากล

สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ศึกษาเพิ่มเติมและเตรียมพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำ�เนินมาตรการตามหลักการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 2563 และวางแผนการศึกษาเชิงลึกในปี 2564 โดยมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ น
ระบบคุม้ ครองเงินฝากไทยให้กา้ วหน้า พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดรับ
กั บ ภาคการเงิ น ดิ จิ ทั ล เปิ ด รั บ นวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย สำ � หรั บ ตอบสนอง
พฤติกรรมผู้ฝากและผู้ใช้บริการทางการเงินให้เข้าใจหลักการคุ้มครอง
เงินฝากและกระบวนการคุม้ ครองผูฝ้ าก อำ�นวยความสะดวกให้ผฝู้ ากเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอย่างรวดเร็วในภาวะวิกฤต ส่งเสริมให้ประชาชนไทยเชื่อมั่น
ในระบบการเงิน แม้ในสถานการณ์ที่เปราะบางจากวิกฤตโรคระบาดที่
ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและเศรษฐกิจ
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สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนสคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 - 27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2272-0300 โทรสาร 0-2315-9250 เว็บไซต์ www.dpa.or.th

ออกแบบและจัดพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9000
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