
ระบบคุมครองเงินฝาก

สุกัญญา จันทรปรรณิก

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

22 กรกฎาคม 2551



การคุมครองเงนิฝากในประเทศไทย

วิกฤตการณทางการเงินในป พ.ศ. 2540 ทาํใหค.ร.ม.

มมีตใิหประกันเงินฝากเต็มจาํนวน (Blanket guarantee) 

โดยมกีองทนุเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินเปนผูดูแลเรื่องการประกันเงินฝาก 



การจัดตัง้สถาบันคุมครองเงินฝาก

สถาบันคุมครองเงินฝากไดจดัตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

สถาบันคุมครองเงินฝากซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพนัธ 2551 

พระราชบญัญัติ ฯ จะมีผลใชบังคับเมือ่พน 180 วันนบัแตวนั

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา คือวันที่ 11 สิงหาคม 2551



สถาบันคุมครองเงนิฝาก
เปนหนวยงานของรัฐที่เปนนิตบิุคคล และไมเปนสวน
ราชการและรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น

สถาบันคุมครองเงินฝาก ทาํหนาทีห่ลกัคือคุมครอง
ผูฝากเงิน

หากสถาบันการเงินถูกสั่งปดกิจการ ผูฝากเงินทุกรายจะ
ไดรบัการจายเงินคืนโดยเร็ว ตามจาํนวนที่คุมครอง โดย
ไมตองรอการชาํระบญัชี



วัตถุประสงคของสถาบันคุมครองเงนิฝาก

นอกจากการคุมครองผูฝากเงินในสถาบันการเงิน

ยังมีวตัถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมัน่คงและ

เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน

รวมทั้งดาํเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคมุตาม

กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและชาํระบัญชี

สถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต



กองทนุคุมครองเงนิฝาก

จดัตั้งขึ้นในสถาบันคุมครองเงินฝาก โดยใหสถาบนั

การเงิน นําสงเงินเขากองทนุตามอตัราทีก่ําหนดโดย  พระ

ราชกฤษฎีกา ซึ่งไมเกิน 1% ตอปของยอดเงินฝาก  ถัว

เฉลี่ยของบัญชทีีไ่ดรบัการคุมครอง

เงินกองทุนจะนําออกใชเพื่อจายคืนใหผูฝากเงินเมื่อ

สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต



การคุมครองผูฝากเงนิ (1)

เงินฝากที่ไดรบัการคุมครอง      
- เงินฝากทุกประเภทที่เปนเงินบาทในบัญชเีงินฝาก

ภายในประเทศ และไมใชเงินฝากในบัญชปีระเภท
เงินบาทของบุคคลทีม่ีถิ่นที่อยูนอกประเทศตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

- ดอกเบี้ยคางจายของเงินฝากจนถึงวันทีส่ถาบัน
การเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต                                  



การคุมครองผูฝากเงนิ (2)

สถาบันการเงินภายใตกฎหมายคุมครองเงินฝาก

- ธนาคารพาณชิย (รวมสาขาธนาคารตางประเทศ)

จาํนวน 34 ธนาคาร

- บรษิัทเงินทุน จาํนวน 5 บริษัท

- บรษิัทเครดิตฟองซิเอร จาํนวน 3 บรษิัท 

ตอไปอาจขยายถึงธนาคารของรัฐทีม่กีฎหมายจดัตั้ง
โดยเฉพาะ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา



การคุมครองผูฝากเงนิ (3)

จํานวนเงินฝากที่คุมครองตอรายตอสถาบันการเงินแตละแหง

ตามจํานวนที่ฝากไวแตไมเกินจํานวน ดังนี้
ปที่ ระยะเวลา จํานวนเงินที่ไดรับคุมครอง      

(ลานบาท)

1 11 สค. 51 – 10 สค. 52 ทั้งจํานวน

2 11 สค. 52 – 10 สค. 53 100

3 11 สค. 53 – 10 สค. 54 50

4 11 สค. 54 – 10 สค. 55 10

5 11 สค. 55 เปนตนไป 1



การคุมครองผูฝากเงนิ (4)

วงเงินคุมครองกําหนดไวที่ 1 ลานบาท

- เพื่อใหครอบคลมุผูฝากรายยอย ซึ่งเปนผูฝาก สวน

ใหญในระบบ หรือประมาณ 98.6% ของผูฝากทั้งหมด

- เงินฝากสวนที่เกิน 1 ลานบาท สามารถขอเฉลี่ย  คืน

จากทรัพยสินของสถาบันการเงินตามกระบวนการชาํระ

บัญชี



วงเงินคุมครองกําหนดไวที่ 1 ลานบาท 

เพื่อใหครอบคลุมผูฝากรายยอยซึ่งเปนผูฝากสวนใหญในระบบ

98.605%

1.263%

0.087%
0.025% 0.011%

0.007%

0.001%

≤  1,000,000

1,000,001 – 10,000,000 

 10,000,001 – 25,000,000  

  25,000,001 – 50,000,000 

  50,000,001 – 100,000,000  

100,000,001 – 500,000,000  

500,000,000 ขึ้นไป

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550

*รวมทุกประเภทสถาบนัการเงิน(ไมรวมSFI)

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

จัดทาํโดย: สํานักนโยบายระบบคุมครองผลประโยชนทางการเงิน

สัดสวนบัญชีทกุประเภทของสถาบันการเงิน* แยกตามชวงเงินฝาก



ผลจากการมีสถาบันคุมครองเงินฝาก (1)

ผลตอรฐับาล

- ดานการบรหิารงานคลังภาครฐั ไมจําเปนตองรับภาระ
ในการชดเชยความเสียหายของสถาบันการเงนิที่ประสบปญหา

- การมสีถาบันคุมครองเงินฝากจะสรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชนและนักลงทุนทั้งในและตางประเทส

- มีระบบการดูแลสถาบันการเงนิที่แบงแยกอํานาจ
หนาทีอ่ยางชัดเจน เปนไปตามมาตรฐานสากล 



สถาบันการเงิน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ออกใบอนุญาต/

กํากับดูแลเชงินโยบาย

กรณีเงินกองทุน

ลดต่ํากวา 35%กรณีปกติ

กรณีเกิดปญหา

สภาพคลอง

กนส./ธปท. – กํากับตรวจสอบ
สคฝ. – ติดตามฐานะ

การดําเนินงาน

ธปท. – สั่งปดกิจการ
รมว. – เพิกถอนใบอนุญาต
สคฝ. – จายเงนิคนืผูฝาก

– ชําระบัญชี

ธปท. – ใหกูยืมหรือใหความชวยเหลือทางการเงนิ

– สั่งควบคุมสถาบันการเงนิ

สคฝ. – ตั้งกรรมการในคณะกรรมการควบคุม

บทบาทของสถาบันคุมครองเงินฝากในระบบสถาบันการเงิน



ผลจากการมีสถาบันคุมครองเงินฝาก (2)

ผลตอสถาบันการเงิน

- สรางเสริมความเขมแขง็ของสถาบันการเงิน       
ซึง่ตองพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ    
สรางความมั่นใจตอผูฝากรวมทั้งตองมกีารบรหิารงาน      
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล



ผลจากการมีสถาบันคุมครองเงินฝาก (3)

ผลตอผูฝากเงิน

- การมกีฎหมายรองรับอยางชัดเจน ทําใหผูฝากเงนิ
ไดรับเงินคืนอยางรวดเร็ว เมื่อมีการสั่งปดสถาบันการเงิน

- ผูฝากเงินตองศึกษาขอมูลของสถาบันการเงินและ
พิจารณาการกระจายเงินออม รวมทัง้การลงทุนในรูปแบบอื่น

- ผูฝากรายใหญอาจตองศึกษาทางเลือกในการลงทุน



วงเงินคุมครองในตางประเทศ
วงเงินคุมครองประเทศ

สกุลทองถิ่น เทียบเทาบาท*

เทาตอ GDP

ญี่ปุน JPY 10,000,000 3,225,000 2.55

สงิคโปร SGD 20,000 500,000 0.45

มาเลเซีย MYR 60,000 648,000 3.14

ลาว Kip 15,000,000 54,000 2.89

อินโดนีเซีย IDR 100 ลาน 386,950 9.42

เวียดนาม VND 50,000,000 100,000 4.96

อเมรกิา USD 100,000 3,360,000 2.38

อังกฤษ เต็มจํานวน 2,000 ปอนดแรก

90% ของที่เหลือ แตไมเกิน 33,000 ปอนด

134,960

2,226,840 1.89

ไทย 1,000,000 บาท 8.33

*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 16 กรกฎาคม 2551 
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