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กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก: สิทธิที่ผู้ฝากควรรู้

Deposit Protection Law: The Right that depositors should know
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บทคัดย่อ

	 บทความนี้นำาเสนอเกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 พ.ศ.	2551	 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีใจความว่า	 หลังจากวันที่	11	
สิงหาคม	2551	และนับไปอีก	4	ปี	หากสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากเกินกว่า	1	ล้านบาทในทุกบัญชีรวม
กันในสถาบันการเงินแห่งนั้นจะได้รับเงินจ่ายคืนเพียง	1	 ล้านบาทจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 ดังนั้นประเด็นสำาคัญของบทความนี้เริ่ม
ตั้งแต่ความหมายของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 หลักการสำาคัญของระบบคุ้มครองเงินฝาก	 สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
เงินฝาก	ประโยชน์และผลกระทบที่ได้รับ	วงเงินสูงสุดที่ผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครอง	เพื่อให้ผู้ฝากเงินทุกคนได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเอง	ใน
การได้รับความคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงินที่จำากัด

Abstract

	 This	article	examines	the	Deposit	Protection	Agency	Act	B.E.	2551,	which	has	the	purport	that	in	the	next	4	years	
starting	from	August	11,	2008,	if	any	financial	institution	is	revoked	its	license,	depositors	who	has	total	deposit	accounting	
exceeding	one	million	bath	in	that	financial	institution,	will	recover	their	money	no	more	than	one	million	bath	by	the	Deposit	
Protection	Agency.	Therefore,	this	article	studies	the	implication	of	the	Deposit	Protection	Agency,	principles	of	protection	
of	deposits,	financial	institution	under	the	Deposit	Protection	Act,	benefits	from	Deposit	Protection	Agency	and	effect	of	
Deposit	Protection	Agency	to	depositors.	The	paper	also	concludes	the	coverage	according	to	the	Deposit	Protection	
Agency	that	depositors	should	be	aware	of	their	rights.	

บทนำา

การลงทุนในเงินฝาก	ถือเป็นการลงทุนที่มีกันมาช้านานในทุกๆ	ประเทศ	ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	ไม่เว้นแต่ในประเทศไทย	
เมืองขวานทองของเรา	นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน	ที่เรียกว่าวิกฤติการณ์ต้มยำากุ้งในปี	พ.ศ.	2540	ที่ผ่านมา	
ในช่วงเวลานั้นประชาชนต่างพากันแตกตื่นที่จะถอนเงินฝากออกจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ	ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติก็
เรียกคืนเงินที่ให้สถาบันการเงินในประเทศกู้ยืม	 ส่งผลให้ระบบการเงินในประเทศขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง	 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น
จึงมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	(FIDF)	(ชวินทร์	 ลีนะบรรจง,	2542)	 เพื่อดูแลเรื่องการประกันเงิน
ฝากแบบเต็มจำานวน	(Blanket	guarantee)	ผลจากวิกฤติครั้งนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐเป็นจำานวนสูงถึง	1.4	ล้านล้านบาท	 
(ผศ.ดร.สุพรรณี		บัวสุข,	2551)
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ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี	พ.ศ.2540	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	(Deposit	Protection	Agency)	ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราช
บญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก	พ.ศ.	2551	เมือ่วนัที	่13	กมุภาพนัธ	์2551	และกฎหมายนีใ้หม้ผีลบงัคบัใชภ้ายใน	180	วนั	นัน่หมายความวา่	
การคุ้มครองเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	11	สิงหาคม	2551	เป็นต้นมา	นอกจากนี้	คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระ
ราชกฤษฎกีากำาหนดจำานวนเงนิฝากทีไ่ดร้บัการคุม้ครองเพิม่ขึน้	พ.ศ.	2552	เมือ่วนัที	่28	ตลุาคม	2552	เพือ่เพิม่วงเงนิคุม้ครองเงนิฝากแบบ
เต็มจำานวนในปีที่สองและสาม	ดังการเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ	พ.ศ.2551	และพระราชกฤษฎีกา	พ.ศ.2552	ดังแสดงในตารางที่	1	ดังนี้

ปีที่ ระยะเวลา
จ�านวนเงินที่คุ้มครอง (เดิม)

พ.ศ. 2551
จ�านวนเงินที่คุ้มครอง (ใหม่)

พ.ศ. 2552

1 11	สิงหาคม	2551	-	10	สิงหาคม	2552 เต็มจำานวน เต็มจำานวน

2 11	สิงหาคม	2552	-	10	สิงหาคม	2553 100	ล้านบาท เต็มจำานวน

3 11	สิงหาคม	2553	-	10	สิงหาคม	2554 50	ล้านบาท เต็มจำานวน

4 11	สิงหาคม	2554	-	10	สิงหาคม	2555 10	ล้านบาท 50	ล้านบาท

5 11	สิงหาคม	2555	เป็นต้นไป 1	ล้านบาท 1	ล้านบาท

จากกฎหมายประกันเงินฝากดังกล่าว	จะเห็นได้ว่า	หลังจากวันที่	11	สิงหาคม	2555	เป็นต้นไป	หากเกิดกรณีสถาบันการเงินใด
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากสูงกว่าวงเงินประกัน	1	ล้านบาทในทุกบัญชีรวมกันในสถาบันการเงินแห่งนั้น	(Per	Depositor	
Per	Bank)	จะได้รับเงินจ่ายคืนเพียง	1	ล้านบาทจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	ส่งผลให้ผู้ฝากเงินที่มีเงินจำานวนมาก	อาจโยกย้ายเงินไป
ลงทุนด้านอื่น	เช่น	การลงทุนในกองทุนรวม	การลงทุนในตลาดหุ้น	การลงทุนในพันธบัตร	การลงทุนในทองคำา	เป็นต้น	ทดแทนการฝาก
เงินในสถาบันการเงินต่างๆ	ที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝาก	แค่	1	ล้านบาท	ต่อ	1	สถาบันการเงินเท่านั้น	ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุกิจ		แจ่มจิตรตรง	(2552)	ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ฝากรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาเฉพาะผู้ที่มีเงินฝากสูงกว่าวงเงิน
ประกัน	1	 ล้านบาทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	(ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก)	 จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ฝาก 
รายใหญร่วมจำานวน	271	ตวัอยา่ง	ผลลพัธเ์ชงิประจกัษ์	พบวา่	การจำากดัวงเงนิคุม้ครองเงนิฝากอาจมผีลใหก้ารบรหิารกลุม่สนิทรพัยข์องผู้
ฝากรายใหญ่เปลี่ยนแปลงไป	เนื่องจากเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองลดลง	จากการคุ้มครองแบบเต็มจำานวนกลับกลายเป็นวงเงินประกัน
เหลือเพียง	1	ล้านบาท	ผู้ฝากเงินร้อยละ	98.79	ของจำานวนบัญชีเงินฝากทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองทั้งจำานวน	เนื่องจากมีเงินฝากไม่
เกินวงเงินที่กำาหนด	แต่ทว่าผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากเกิน	1	ล้านบาทหรือเรียกว่าผู้ฝากรายใหญ่	อาจได้รับความสูญเสียในกรณีที่สถาบันการ
เงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต	 ความคิดที่ว่าถึงแม้สถาบันการเงินจะบริหารงานผิดพลาดประการใด	 วันหนึ่งรัฐบาลก็จะคอยเข้ามาโอบอุ้ม
คุ้มครอง	คนฝากเงินยังได้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์ไม่ขาดตกบกพร่อง	สิ่งดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากในอนาคต	เพราะระบบสถาบัน
คุม้ครองเงนิฝากตอ้งการทำาใหผู้ฝ้ากกบัผูร้บัฝากตอ้งมกีารเตรยีมตวัซึง่กนัและกนักบัเรือ่งดงักลา่ว	ไมใ่ชม่าหวงัพึง่พารฐับาลของตนเองเพยีง 
ฝ่ายเดียว 

ความสำาคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	(Deposit	Protection	Agency:	DPA)	 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 บริหารงานและกำาหนดนโยบายโดยคณะกรรมการประกอบด้วยประธาน	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 ผู้แทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย	และผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี	(“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก”,	ม.ป.ป.)

ตารางที่ 1 สาระหลักตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดจ�านวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น พ.ศ.2552

ที่มา:	สำานักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ระบบการประกันเงินฝาก	(Deposit	Insurance)	 เป็นแนวคิดที่สร้างขึ้น	 เพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินที่
อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก	เพื่อให้ได้รับเงินฝากคืนภายในวงเงินที่กำาหนดในกรณีที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูก
ปิดกิจการ	 โดยไม่ต้องรอขอรับชำาระหนี้จากการชำาระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงินนั้นๆ	 ซึ่งผู้ฝากเงินก็ไม่ต้องกังวลหรือดำาเนินการ
ใดๆ	เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก	ดังนั้นบุคคลธรรมดาหรือแม้แต่นิติบุคคลอย่าง	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	กองทุนรวม	บริษัทประกัน
ชีวิต	ประกันภัย	มูลนิธิ	วัด	สมาคม	สภากาชาด	สหกรณ์	ที่นำาเงินไปฝากกับธนาคารพาณิชย์	บริษัทเงินทุน	และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	
ก็จะได้รับการคุ้มครองเงินฝากในจำานวนไม่เกิน	1	ล้านบาท	ต่อ	1	สถาบันการเงิน	ปัจจุบันสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงิน
ฝากแสดงรายชื่อได้ดังนี้

ธนาคารพาณิชย์ (รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ) จ�านวน 32 แห่ง
	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารเกียรตินาคิน	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารทิสโก้	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารธนชาต	จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารนครหลวงไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารยูโอบี	จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	(ไทย)	จำากัด	(มหาชน)		 ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)		จำากัด	(มหาชน)
	 ธนาคารไทยเครดิต	เพื่อรายย่อย		จำากัด	(มหาชน)			 ธนาคารซิตี้แบงก์		 	
	 ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	เพื่อรายย่อย	จำากัด	(มหาชน)	 ธนาคารดอยซ์แบงก์	
	 ธนาคารเมกะ	สากลพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	 	ธนาคารมิซูโฮ	คอร์ปอเรต	จำากัด 
	 ธนาคารเครดิต	อะกริกอล	คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์	 	ธนาคารแห่งประเทศจีน	จำากัด
	 ธนาคารเจพีมอร์แกน	เชส																													 	ธนาคารอาร์	เอช	บี	จำากัด
	 ธนาคารซูมิโตโม	มิตซุย	แบงกิ้ง	คอร์ปอเรชั่น		 	ธนาคารบีเอ็นพี	พารีบาส์	 	
	 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ	ยูเอฟเจ	จำากัด	 ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น		
	 ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์	 		
	 ธนาคารเดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์	เอ็น.วี.	
	 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จำากัด  
	 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น	จำากัด
 บริษัทเงินทุน  จ�านวน 3  แห่ง
	 บริษัท	เงินทุน	กรุงเทพธนาทร	จำากัด	(มหาชน)  
	 บริษัท	เงินทุน	สินอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน) 
	 บริษัท	เงินทุน	แอ็ดวานซ์	จำากัด	(มหาชน)
 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  จ�านวน 3  แห่ง
	 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	ลินน์	ฟิลลิปส์	มอร์ทเก็จ	จำากัด		  
	 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	สหวิริยา	จำากัด		
	 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	เอเซีย	จำากัด
ที่มา:	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
แต่กฎหมาย	 พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากนี้ไม่ครอบคลุมถึงธนาคารออมสิน	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	และธนาคารอาคารสงเคราะห	์ซึง่เปน็ธนาคารทีร่ฐับาลถอืหุน้และดแูลเงนิฝากอยูแ่ลว้	รวมทัง้ธนาคารอืน่ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดั
ตั้งขึ้น	เช่น	ธนาคารอิสลาม	เป็นต้น	โดยเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง	ได้แก่	เงินฝากกระแสรายวัน	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำา	
บัตรเงินฝาก	และใบรับฝากเงินที่เป็นเงินบาท	ยกเว้น	เงินฝากใน	“บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ”	ซึ่งเป็นประเภทบัญชีพิเศษ
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ที่เปิดเพื่อทำารายการเฉพาะตาม	พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง	และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน
ผู้ฝากเงินคงต้องการทราบว่า	ถ้าผู้ฝากมีเงินฝากไว้หลายบัญชีหรือสาขาหลายแห่งของสถาบันการเงินแห่งเดียวกัน	ผู้ฝากจะได้

รับความคุ้มครองเงินฝากอย่างไรบ้าง	ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการคำานวณวงเงินสูงสุดที่ผู้ฝากเงินแต่ละรายจะได้รับเงินฝากคืน	ไม่ว่าผู้ฝากเงิน
รายนั้น	จะมีบัญชีเงินฝากอยู่กี่บัญชีในสถาบันการเงิน	1	แห่ง	ดังตัวอย่างที่	1	ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 นางอรอนงค์มีเงินฝากในธนาคาร	2	แห่ง	และแต่ละแห่งมีบัญชีเงินฝาก	แยกเป็น	2	สาขา	ดังนี้
ธนาคาร ABC

	สาขาพิษณุโลก																							650,000	บาท

สาขาอ่อนนุช																									900,000	บาท

รวมเงินฝาก																									1,550,000	บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หากธนาคาร	ABC	ถูกปิดกิจการนางอรอนงค์จะได้รับ
เงินฝากคืนเต็มจำานวน	คือ	1,550,000	บาท

ธนาคาร XYZ

สาขาปทุมธานี																									800,000	บาท

สาขากล้วยนำ้าไท																							150,000	บาท

รวมเงินฝาก																											950,000	บาท

หากธนาคาร	XYZ	ถูกปิดกิจการนางอรอนงค์จะได้รับเงิน
ฝากคืนเต็มจำานวน	คือ	950,000	บาท

หากธนาคาร	ABC	และ	ธนาคาร	XYZ	ถูกปิดกิจการพร้อมกัน	นางอรอนงค์จะได้รับเงินฝากในธนาคาร	ABC	คืน	1,550,000	บาท	และได้
รับเงินฝากในธนาคาร	XYZ	คืน	950,000	บาท	

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

หากธนาคาร	ABC	ถูกปิดกิจการนางอรอนงค์จะได้รับ
เงินฝากคืน	1,000,000	บาท

หากธนาคาร	XYZ	ถูกปิดกิจการนางอรอนงค์จะได้รับเงิน
ฝากคืน	950,000	บาท

หากธนาคาร	ABC	และ	ธนาคาร	XYZ	ถูกปิดกิจการพร้อมกัน	นางอรอนงค์จะได้รับเงินฝากในธนาคาร	ABC	คืน	1,000,000	บาท	(ส่วนที่
เหลือรอรับการเฉลี่ยคืนทรัพย์สินของธนาคาร	ABC)	และได้รับเงินฝากในธนาคาร	XYZ	คืน	950,000	บาท	

ผูฝ้ากเงนิบางทา่น	มเีงนิฝากในบญัชรีว่ม		ผูฝ้ากในบญัชรีว่มจะไดร้บัความคุม้ครองเงนิตามทีก่ฎหมายกำาหนดวา่	ใหแ้บง่สดัสว่น
การถือเงินฝากของแต่ละคนที่เป็นเจ้าของบัญชีร่วมตามหลักฐานที่สถาบันการเงินมี	 หากไม่ทราบสัดส่วนการถือเงินฝากของแต่ละคน 
ให้แบ่งในสัดส่วนที่เท่ากัน	 และนำาไปรวมกับบัญชีเดี่ยวของแต่ละคน	 ซึ่งรวมแล้วจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำานวนที่กฎหมายกำาหนด	
ดังตัวอย่างที่	2

ตัวอย่างที่ 2	นางอรอนงค์	และนายชาติชายมีเงินฝากบัญชีร่วมกันที่ธนาคาร	ABC	ดังนี้

ชื่อบัญชี จ�านวนเงิน (บาท) ส่วนของนางอรอนงค์ ส่วนของนายชาติชาย

นางอรอนงค์ 750,000 750,000 -

นายชาติชาย 400,000 - 400,000

นางอรอนงค์และนายชาติชายมีบัญชีร่วมกัน 1,000,000 500,000 500,000

รวม 2,150,000 1,250,000 900,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หากธนาคาร	ABC	ถูกเพิกถอนใบอนุญาต																																																																	
-	นางอรอนงค์จะได้รับเงินฝากคืนเต็มจำานวน	คือ	1,250,000	บาท                                      
-	นายชาติชายจะได้รับเงินฝากคืนเต็มจำานวน	คือ		900,000	บาท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
หากธนาคาร	ABC	ถูกเพิกถอนใบอนุญาต																																																												
-	นางอรอนงค์จะได้รับเงินฝากคืน	1,000,000	บาท	(ส่วนที่เหลือรอรับจากการเฉลี่ยคืนทรัพย์สินของธนาคาร	ABC)																																																																																														
-	นายชาติชายจะได้รับเงินฝากคืน	900,000	บาท
จากข้อกำาหนดของกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก	พ.ศ.2551	ทำาให้ผู้ฝากเงินมีเวลาปรับตัวและจะทำาให้ผู้ฝากเงินรายย่อยซึ่งเป็นคน

ส่วนใหญ่ของผู้ฝากเงินได้รับการคุ้มครอง	 แต่ผู้ฝากเงินรายใหญ่ซึ่งมียอดเงินในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับยอดเงินฝากทั้งหมดนั้นจะได้รับ
ผลกระทบอย่างแน่นอน	โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางที่	2

ตารางที่ 2 เงินรับฝากแยกตามขนาดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในประเทศไทย

 จ�านวนบัญชี จ�านวนเงิน
เงินฝาก บัญชี % ล้านบาท %

ไม่เกิน	50,000	บาท 1,719,773 87.9821 7,439 1.91

เกินกว่า	50,000	บาท	แต่ไม่เกิน	100,000	บาท 58,866 3.0115 4,242 1.09

เกินกว่า	100,000	บาท	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท 49,293 2.5218 7,006 1.80

เกินกว่า	200,000	บาท	แต่ไม่เกิน	500,000	บาท 51,535 2.6365 16,426 4.22

เกินกว่า	500,000	บาท	แต่ไม่เกิน	1,000,000	บาท 28,727 1.4696 20,427 5.25

เกินกว่า	1,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	10,000,000	บาท 41,757 2.1363 115,567 29.68

เกินกว่า	10,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	25,000,000	บาท 3,126 0.1599 47,552 12.21

เกินกว่า	25,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	50,000,000	บาท 873 0.0447 30,396 7.81

เกินกว่า	50,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	100,000,000	บาท 413 0.0211 28,646 7.36

เกินกว่า	100,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	200,000,000	บาท 175 0.0090 23,371 6.00

เกินกว่า	200,000,000	บาท	แต่ไม่เกิน	500,000,000	บาท 106 0.0054 30,884 7.93

ตั้งแต่	500,000,000	บาทขึ้นไป 41 0.0021 57,394 14.74

รวม 1,954,685 100.0000 389,351 100.00

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(2553,	10	กันยายน)	

จากตัวเลขจำานวนบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินที่ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	1	 ล้านบาท	 มีจำานวนสูงถึง	
97.62	%	 ซึ่งถือว่าผู้ฝากเงินในกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากทั้งจำานวน	 เมื่อเทียบกับจำานวนบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินที่ฝากเงิน
ไว้กับธนาคารพาณิชย์เกิน	1	 ล้านบาทขึ้นไปหรือเรียกว่าผู้ฝากรายใหญ่	 มีจำานวน	2.38	%	 นั้น	 อาจต้องสูญเงินฝากในส่วนที่เกินวงเงิน 
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คำา้ประกนักรณทีีส่ถาบนัการเงนินัน้ถกูเพกิถอนใบอนญุาต	ซึง่ผูฝ้ากรายใหญ่ของประเทศไทยทีม่ยีอดของเงนิฝากในระบบธนาคารพาณชิย์	
สูงถึง	77.74	%	นั้น	คงต้องตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง	และต้องระมัดระวังเรื่องการฝากเงินในแต่ละสถาบันการเงินให้มาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ฝากเงินรายเล็กที่มียอดเงินฝากไม่เกิน	1	ล้านบาท	ที่จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากต่อไปในอนาคต

ผลจากการมีสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เกี่ยวข้องกับบุคคล 3 ฝ่าย ดังนี้

รัฐบาล

�	 ด้านการบริหารงานคลัง	ภาครัฐไม่จำาเป็นต้องรับภาระการชดเชยความเสียหายของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหา

�	 การมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

�	 มีระบบการดูแลสถาบันการเงินที่แบ่งแยกอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน	เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ผู้ฝากเงิน

�	 การมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน	ทำาให้ผู้ฝากเงินได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว	เมื่อมีการสั่งปิดสถาบันการเงิน

�	 ผู้ฝากเงินต้องศึกษาข้อมูลของสถาบันการเงินและพิจารณาการกระจายเงินออม	รวมทั้งการลงทุน

�	 ผู้ฝากเงินรายใหญ่อาจต้องศึกษาทางเลือกในการลงทุน
สถาบันการเงิน

�	 สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการเงินซึ่งต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ	เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ฝาก
รวมทั้งต้องมีการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
สรปุไดว้า่การดำาเนนิงานตามหลกัการของระบบคุม้ครองเงนิฝากนี	้สาเหตสุำาคญัอยา่งหนึง่กเ็พือ่เปน็กลไกในการสรา้งวนิยัทางการ

เงิน	(Financial	Discipline)	ของผู้ฝากเงิน	ซึ่งจะเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน	โดยการจำากัดวงเงินจ่าย
คืน	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ฝากเงินให้ความสำาคัญในการติดตามฐานะและผลการดำาเนินงานของสถาบันการเงิน	ในขณะเดียวกันสถาบันการเงิน
จะดำาเนินงานอย่างระมัดระวัง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี	(Good	Governance)	และให้บริการที่ดีแก่ผู้ฝากเงิน	รวม
ทั้งการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของสถาบันการเงินต่างๆ	ในระยะยาวต่อไป

	สุดท้ายนี้	สิ่งที่ต้องการฝากไว้สำาหรับผู้ฝากเงินรายใหญ่ว่า	“หลัง	11	สิงหาคม	2555	การฝากเงินมีความเสี่ยง	ผู้ฝากเงินควร
พิจารณาเลือกสถาบันการเงินให้ดีก่อนการตัดสินใจฝากเงิน”
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