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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ

สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตอเศรษฐกิจและระบบการเงินไทย ผลกระทบตอสถาบัน

การเงินเฉพาะธนาคารพาณิชย และผลกระทบตอประชาชน ใชวิธีวิจัยเอกสาร และรวบรวมขอมูล

ทุติยภูมิท่ีมีความเกี่ยวของ  

 ผลการศึกษาพบวาการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

สงผลกระทบตอมุมมองของประชาชนดานความเช่ือม่ันตอความม่ันคงของสถาบันการเงิน ทําให

ประชาชนตองระมัดระวังในการตัดสินใจฝากเงินกับธนาคารพาณิชยมากข้ึน โดยพิจารณาจากอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝาก ความเส่ียง ความม่ันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย จึงสงผลใหธนาคารพาณิชย

มีการปรับกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อสรางความม่ันคง ความนาเช่ือถือ มีความรอบคอบและ

ระมัดระวังการดําเนินงานมากข้ึน เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และลดคาธรรมเนียมท่ี

จายใหกับสถาบันคุมครองเงินฝาก เม่ือประชาชนมีความม่ันใจในสถาบันการเงิน จะตัดสินใจลงทุน 

และยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหมีเงินหมุนเวียนในระบบการเงินมากข้ึน  

 การประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จะเปนการชวยรักษา

เสถียรภาพของระบบการเงิน และชวยลดภาระทางการคลังของรัฐบาลท่ีมีตอสถาบันการเงิน 

สถาบันคุมครองเงินฝากตองมีการจัดอันดับความเส่ียงของสถาบันการเงินแตละแหง ท้ังนี้สถาบัน

การเงินเองก็ตองเรงปรับตัวใหพรอม เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันระหวางสถาบัน

การเงิน ซ่ึงคาดวาในอนาคตจะเกิดการแขงขันกันมากข้ึนท้ังดานคุณภาพในการใหบริการ และอัตรา

ดอกเบ้ียเงิน เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชนมาใชบริการ 
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Abstract 

  The research was purposed for studying the impact of announcement in Bank of 

Thailand Act B.E.2485 that effect to the economy and Thai financial system, the effect to 

financial institution especially commercial banks and the effect to population. The method that 

use in researching is document research and collecting secondary source.  

  Form the research, It found that announcing Bank of Thailand Act B.E.2485 effect to 

the belief of the population to the stabilization of financial institution. This makes the people have 

to be very careful and consider depositing their money with commercial banks by monitoring the 

interest rate, risk, stabilization and commercial bank financial status, this causes of strategic 

movement as operation structure building stabilization for their depositor, building competitive 

advantage and reducing cost of risk warranty for Deposit Protection Agency when people trust on 

the financial institution, they will dare to invest and can accept the risk in the future. This makes 

the money much more flow in financial system.  

  The announcements of Bank of Thailand Act B.E.2485 help the financial system 

stable and to reduce the monetary concern of the government to financial institution. Therefore 

Deposit Protection Agency is necessary to prioritize the risky for each financial institution and 

announce the fact for the population. Moreover, the financial institutes have to adept themselves 

ready for building their competitive advantage among financial institutes. Researcher belief that 

in the future there will have much more competitiveness in both service quality and interest rate 

to persuade people to join them.   
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บทที ่1 

บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ําลง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตกต่ําลง ประชาชนลดการบริโภคลง ทําใหการเศรษฐกิจไมเคล่ือนตัว เสถียรภาพทางการเงินลด

ต่ําลง สงผลใหหนวยธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาตองปดตัวลง เกิดการวางงานมากข้ึน ประชาชน

ขาดรายได สงผลตอธุรกิจทางการเงินอยางรุนแรง เม่ือหลายๆธนาคารตองประสบปญหาขาดทุน

จากการไมชําระหนี้ของประชาชน  ทําใหรัฐบาลตองเขามารับภาระทางการเงิน ของสถาบันการเงิน

ท่ีออนแอ โดยการเขามารับภาระหนาท่ีนี้ทําใหรัฐบาล ( Federal Reserve หรือ เฟด) ตองสูญเสียเงิน

ไปหลายลานดอลลารสหรัฐ (กองบรรณาธิการ การเงินการธนาคาร  2551) ทําใหรัฐบาลนํานโยบาย

ดอกเบ้ียมาใชเพื่อประคับประครองเศรษฐกิจ แตแลวสถาบันการเงินกลับไมแข็งแกรงพอท่ีจะปลอย

เงินกู ทําใหรัฐบาลตองเขามารับภาระในการคํ้าประกันหรือปลอยกูใหสถาบันการเงินบางแหง และ

ยังตองใชนโยบายการเงินควบคูดวยเพื่อหนุนระบบธุรกิจสินเช่ือ เพื่ออัดฉีดเงินเขาสูระบบการเงิน  

 ถึงแมประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสถาบันประกันเงินฝาก ( Federal Deposit Insurance 

Corporation หรือ FDIC และ Federal Saving and Loan Insurance Corporation หรือ FSLIC) และยัง

มีการเขามาชวยเหลือของรัฐบาลก็ยังสงผลใหสถาบันการเงินหลายแหงในประสหรัฐอเมริกาตอง

ปดตัวลง เหมือนกับเหตุการณของประเทศไทยในป 2540 ท่ีเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยาง

รุนแรง เนื่องจากรัฐบาลไดประกาศไดประกาศลอยตัวคาเงินบาท ซ่ึงสงผลกระทบตอธุรกิจตางๆ 

และ ธุรกิจดานสินเช่ือของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารและบริษัทเงินทุนหลายแหง ซ่ึง

ตรวจสอบแลวพบวามีหนี้สินท่ีไมกอใหเกิดรายไดสูงมาก จนนําไปสูฐานะทางการเงินท่ีออนแอ ทํา

ใหรัฐบาลตองขอความชวยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ( International 

Monetary Fund : IMF) (พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548: 62) สงผลใหรัฐบาลมีคําส่ังปดสถาบันการเงิน

ท้ังหมด 15 แหง โดยเปนบริษัทเงินทุนจํานวน 12 แหง และธนาคารพาณิชยจํานวน 3 แหง รวมท้ัง

ยังมีการแทรกแซงการบริหารงานของธนาคารพาณิชยจํานวน 4 แหง  
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 จากเหตุการณในป 2540 ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกขาดความเช่ือม่ันใน

สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารและบริษัทเงินทุน ประชาชนจึงถอนเงินจากธนาคารและบริษัท

เงินทุน รัฐบาลจึงตองดําเนินการแกไขปญหา เพราะกลัวจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในวง

กวาง จึงประกาศคํ้าประกันเงินฝากและเจาหนี้เงินกูรวมถึงดอกเบ้ียเต็มจํานวน เพื่อใหประชาชนท่ีมี

ฐานะเปนผูฝากเงินและเจาหนี้เกิดความม่ันใจในสถาบันการเงิน (พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548: 62) 

และการท่ีรัฐบาลเขามารับภาระทางการเงินของสถาบันการเงิน ทําใหเกิดหนี้สาธารณะเปนจํานวน

มากเพราะการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีสาเหตุมา

จากการชวยเหลือผูฝากเงินกับไฟแนนซ, การขาดทุนจากหุนท่ีเขาไปถือในสถาบันการเงินตางๆ, 

การมีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดท่ีโอนไปยังบรรษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ และภาระดอกเบ้ียจาย

จากการกูเงินในตลาดรับซ้ือคืนพันธบัตร (กองบรรณาธิการ Money Magazine 2545: 24) การเกิด

หนี้สาธารณะในคร้ังนี้ทําใหรัฐบาลไทยเร่ิมนําแนวคิดการกอตั้งสถาบันประเงินฝากแทนกองทุน

เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

 สถาบันคุมครองเงินฝากในตางประเทศสวนมากจะใชคําวาสถาบันประกันเงินฝาก

(Deposit Insurance) ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกท่ีมีการกอตั้งสถาบันประกันเงินฝาก

ข้ึนเรียกวา “Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)” ซ่ึงกอตั้งข้ึนระหวางเกิดเหตุการณ

เศรษฐกิจตกต่ําคร้ังใหญ ( Great Depression) ในป 1933 ซ่ึงในปจจุบันมี 99 ประเทศท่ีมีสถาบัน

ประกันเงินฝาก อีก 8 ประเทศท่ีกําลังจัดตั้ง และอีก 12 ประเทศท่ีกําลังวางแผนอยู ( สถาบันคุมครอง

เงินฝาก 2552) ความแตกตางระหวางคําวาประกันเงินฝากกับคุมครองเงินฝาก คําวา “คุมครอง” จะมี

ความหมายซ่ึงส่ือใหทราบวาเปนลักษณะของการท่ีภาครัฐไดเขาไปดูแลใหความชวยเหลือคุมครอง

เงินฝากให กับประชาชนอยางเทาเทียมกันทุกคน  แตสําหรับคําวา “ประกัน” จะมีความหมายซ่ึงส่ือ

ไปในลักษณะของการท่ีประชาชนจะสามารถเสนอตอภาครัฐไดวาตนจะประกันจํานวนเทาใด  และ

นําสงเบ้ียประกันตามสัดสวนท่ีสูงตามสิทธิเรียกรอง หรืออีกนัยหนึ่งคือ  สามารถตอรองเพื่อให

ไดรับการประกันในวงเงินท่ีสูงกวาบุคคลอ่ืนๆ 

 ในประเทศไทยสถาบันประกันเงินฝากมีการศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2534  เปนชวงแบง

เบาภาระตอจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อเขาไปดูแลสภาพคลอง

ตางๆของสถาบันการเงิน การท่ีกองทุนฟนฟูฯเขาไปใหความชวยเหลือเพื่อเปนหลักประกันใหกับ

แบงคนั้นสงผลใหเกิดหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องประมาณ 2.8 ลานลานบาท 

เนื่องจากรัฐบาลไดรับประกันสถาบันการเงินโดยใหความคุมครองเต็มจํานวน (blanket guarantee) 

แตหลังจากผานวิกฤตการณทางการเงินในป 2540 ก็เร่ิมมีการศึกษาสถาบันประกันเงินฝากอยาง

จริงจังโดยธนาคารแหงประเทศไทย ไดดําเนินงานเสนอรางการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก 
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(Deposit Insurance Corporate) ใหกับกระทรวงการคลังพิจารณา ซ่ึงมีการทําขอตกลงท่ีไทยทํา

รวมกับกองทุนระหวางประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) (เกาฑัณฑ ม่ันเปาหมาย 

2545: 32) แมการเสนอรางการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากมีการดําเนินงานมานานแลว แตรัฐบาล

ก็ยังไมประกาศใชอยางเปนทางการ เพราะการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันเงินฝากนั้นจะ

สงผลตอมุมมองของประชาชน และในท่ีสุดก็มีการเปล่ียนแปลงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินท่ีเปนผูดูแลเร่ืองการประกันเงินฝาก มาเปนสถาบันคุมครองคุมครองเงินฝาก 

และมีการออกพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ .ศ. 2551  ซ่ึงลงประกาศใชในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2551 (สถาบันคุมครองเงินฝาก  2552) และมีผลบังคับใชเม่ือพน 

180 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันท่ี 11 สิงหาคม 2551   

 สถาบันคุมครองเงินฝากจัดตั้งข้ึนเพื่อใหการฝากเงินกับสถาบันการเงินเปนประโยชน  

ในการออมเงินของผูฝากเงินในอนาคต  และเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน  

เนื่องจากเปนการสรางความมีประสิทธิภาพ ความเขมแข็ง และความม่ันคงใหแกผูฝาก (คุมครอง

เงินฝาก 2551) อันเปนผลจากการท่ีผูฝากเงินจะคํานึงถึงความม่ันคงและผลประกอบการของสถาบัน

การเงินนอกเหนือจากท่ีมุงเนนเพียงผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงจะทําใหสถาบันการเงิน

บริหารงานอยางระมัดระวัง และมีความโปรงใส เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูฝาก  

  การจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก สงผลกระทบตอรัฐบาล คือ  ดานการบริหารงานคลัง

ของภาครัฐ ไมจําเปนตองรับภาระในการชดเชยความเสียหายของสถาบันการเงินท่ีประสบปญหา  

การมีสถาบันคุมครองเงินฝากจะสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชนและนักลงทุน  ท้ังในและ

ตางประเทศ  มีระบบการดูแลสถาบันการเงินท่ีแบงแยกอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน  เปนไปตาม

มาตรฐานสากล (วรนนท อัศวพิริยานนท 2551) มีผลกระทบตอสถาบันการเงิน  คือ การสรางเสริม

ความเขมแข็งของสถาบันการเงิน  ซ่ึงตองพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ  สรางความ

ม่ันใจตอผูฝากรวมท้ังตองมีการบริหารงาน ท่ียึดหลักธรรมาภิบาล  และมีผลกระทบตอผูฝากเงิน คือ  

การมีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน  ทําใหผูฝากเงินไดรับเงินคืนอยางรวดเร็ว เม่ือมีการปดสถาบัน

การเงิน ผูฝากเงินตองศึกษาขอมูลของสถาบันการเงินและพิจารณาการกระจายเงินออม  รวมท้ังการ

ลงทุนในรูปแบบอ่ืน  ผูฝากรายใหญอาจตองศึกษาทางเลือกในการลงทุน 

  การท่ีรัฐบาลมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

หลังจากท่ีเล่ือนการประกาศใชมาตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2541 ท้ังท่ีมีการศึกษาวิจัยวิเคราะห 

ประเมินผล รวมถึงการยื่นเร่ืองใหบังคับใชในทางกฎหมาย ท้ังนี้ท่ีรัฐบาลเรงการประกาศใช

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลกในปพ.ศ. 

2551 อยูในชวงถดถอย เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
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โลกอยูในภาวะตกต่ํา ซ่ึงมีสัญญาณเตือนจากการปดตัวของสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทําใหรัฐบาลไทยกลัววาจะประสบปญหาทางการเงินอยางรุนแรงของกองทุนฟนฟู

และและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อันจะกอใหเกิดการสรางหนี้สาธารณะข้ึนมาอยางเชนปพ.ศ. 

2540 เพราะการรับประกันสถาบันการเงินแบบเต็มจํานวน (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534)  

  จากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 2551 ทําใหผูวิจัยมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

วามีผลกระทบตอสถาบันการเงินอยางไรบาง, มุมมองท่ีเปล่ียนแปลงไปของประชาชนสงผลตอ

ระบบเศรษฐกิจไทยอยางไร, การเปล่ียนแปลงการลงทุนจากระบบเงินฝาก โดยพิจารณาจาก

ผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลมละลายของสถาบันการเงิน  

 

วตัถุประสงค์ 

  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 

พ.ศ. 2551 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ทําใหทราบถึงผลกระทบจากการออกพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.  

2551 ตอกลุมตางๆ ไดแก ผูฝากเงิน นักลงทุน และธนาคารพาณิชย 

 2. เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของ หรือผูท่ีสนใจ นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชประโยชนตอไป 

 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาผลกระทบของการออกพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

โดยเลือกศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย ( 34 แหง) ซ่ึงใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนมกราคม 2552 เปนระยะเวลา 8 เดือน โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี 1 เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  2552 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และ

บทวิเคราะห วิจารณตางๆ เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ระยะท่ี 2 เดือนกันยายน ถึงเดือนมกราคม 2552 เปนการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล

งานวิจัย 

 

 

 



 5 

กรอบแนวความคดิ 

 

  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบัน

คุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยมีกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

การประกาศใช้

พระราชบัญญตัสิถาบัน

คุ้มครองเงนิฝาก พ.ศ. 

2551 

สถาบันการเงิน 

• ธนาคารพาณิชย (34 แหง)  

 

เศรษฐกจิไทย และระบบการเงินของ

ประเทศไทย 

• เศรษฐกิจ 

• การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 

ประชาชน 

• ผูฝากเงิน 

• นักลงทุน 
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นิยามศัพท์ 

1. “พระราชบัญญัติ” หมายถึง บทกฎหมายท่ี  ใชบังคับอยูเปนประจําตามปกติ  เพื่อ

วางระเบียบบังคับความประพฤติของบุคคลรวมท้ังองคกรและเจาหนาท่ีของ  รัฐ เปนบทบัญญัติ

แหงกฎหมายท่ีมีฐานะสูงกวาบทกฎหมายอ่ืน ๆ นอกจากรัฐธรรมนูญ 

2. “คุมครองเงินฝาก ” หมายถึง การใหความคุมครองผูฝากเงินในสถาบันการเงิน 

เพื่อใหไดรับเงินฝากคืนโดยเร็วหากสถาบันการเงินถูกส่ังปดกิจการ โดยไมตองรอขอรับชําระหนี้

จากการชําระบัญชีทรัพยสิน 

3. “สถาบันคุมครองเงินฝาก ” หมายถึง หนวยงานท่ีใหความคุมครองผูฝากเงินใน

สถาบันการเงิน เพื่อใหไดรับเงินฝากคืนโดยเร็วหากสถาบันการเงินถูกส่ังปดกิจการ 

4. “สถาบันการเงิน ” หมายความวา  ธนาคารพาณิชย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน

ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

5. “ธนาคารพาณิชย ” หมายถึง  ธนาคารท่ีใหบริการดานการเงินกับประชาชน เชน 

การฝากเงิน การใหสินเช่ือ เปนตน  

6.  “ผูฝากเงิน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีนําเงินท่ีออมไวมาฝากกับสถาบันการเงิน  

โดยไดรับดอกเบ้ียจากการออมเงินจากสถาบันการเงิน 

7. “นักลงทุน” หมายถึง บุคคล, กลุมบุคคล หรือองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมโดยเนนการ

สรางกําไรจากการลงทุนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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บทที ่2 

เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 

   

  การศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเพื่อ นํามาวิเคราะห ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ตอระบบการเงินของประเทศไทย ประกอบดวย  ขอมูล แนวคิด ทฤษฎี บทความทางการเงิน และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ ดังนี้ 

1. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

1.1. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

1.2. สถาบันคุมครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA) 

1.3. รายช่ือสถาบันการเงินภายใตกฎหมายคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

1.4. สถาบันคุมครองเงินฝากในตางประเทศ 

• ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ประเทศอังกฤษ 

• ประเทศแคนาดา 

• ประเทศญ่ีปุน 

• ประเทศสิงคโปร 

• ประเทศอินเดีย 

2. ทางเลือกในการลงทุนทางการเงิน 

3. สภาวะเศรษฐกิจไทย 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1. ความรู้เกีย่วกบัพระราชบัญญตัิสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

1.1 พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

  พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากพ.ศ. 2551 ไดประกาศใชในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชในวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (มีผลบังคับใชภายหลังการประกาศ  180 วัน) 

และไดมีการจัดตั้ง “สถาบันคุมครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA)” เพื่อดําเนินงานดาน

การคุมครองเงินฝาก โดยมีสถานะเปนนิติบุคคล (ราชกิจจานุเบกษา 2551: 15) ไมสังกัดท้ังภาครัฐและ

เอกชน เปนองคกรอิสระ แตอยูภายใตการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย  

 สถาบันคุมครองเงินฝากมีการจัดตั้ง  “คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก ” 

ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย  และ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน  เปนกรรมการ โดยในจํานวนนี้ตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินการคลังและดานกฎหมายอยางนอยดานละหนึ่งคน  และใหผูอํานวยการเปน

กรรมการและเลขานุการใหรัฐมนตรีเสนอช่ือประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  (ราชกิจจานุเบกษา  2551: 17) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง  “กองทุน

คุมครองเงินฝาก” ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดําเนินงานดานการเงินมีหนาท่ีหลักคือ  จัดสรรเงินใหแกสถาบัน

คุมครองเงินฝาก, จายเงินใหกับผูฝากเงิน, จายคาบริหารจัดการกองทุนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กําหนด และจายคืนเงินกูและดอกเบ้ีย  (ราชกิจจานุเบกษา  2551: 24-25) ประเภทเงินฝากท่ีไดรับการ

คุมครองคือ เงินฝากทุกประเภทท่ีเปนเงินบาท และเปนบัญชีเงินฝากภายในประเทศ และไมใชเงินฝาก

ในบัญชีประเภทบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงิน (ราชกิจจานุเบกษา 2551: 26)  สถาบันการเงินท่ีไดรับการคุมครองจะตองมีขอความ  

เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ  เพื่อแสดงวาเปนสถาบันการเงินท่ีเงินฝากไดรับความคุมครอง  ไดแก 

ธนาคารพาณิชย  (34 แหง) บริษัทเงินทุน (5 แหง) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร  (3 แหง) ซ่ึงในแตละ

สถาบันการเงินจะตองสงเงินเขาสมทบทุนในสถาบันคุมครองเงินท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงมาจากการท่ี

ประชาชนมาเลือกใชบริการฝากเงิน โดยคิดจากฐานเงินฝากท่ีมีอยูในสถาบันการเงินแตละแหง  ซ่ึงแต

ละสถาบันการเงินจะไมเทากันเพราะพิจารณาจากความนาเช่ือ  ความม่ันคงของสถาบันการเงิน  (ราช

กิจจานุเบกษา 2551: 29) โดยการคุมครองตอรายผูฝากตอสถาบันการเงินแตละแหงตามจํานวนท่ีฝาก

ไวแตไมเกินจํานวนคือ ปท่ี  1 วันท่ี 11 สิงหาคม 2551 ถึง 10 สิงหาคม 2552 คุมครองท้ังจํานวน ปท่ี 2 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2552 ถึง 10 สิงหาคม 2553 คุมครอง 100 ลานบาท  ปท่ี 3 วันท่ี 11 สิงหาคม 2553 

ถึง 10 สิงหาคม 2554 คุมครอง 50 ลานบาท ปท่ี 4 วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 ถึง 10 สิงหาคม 2555 

คุมครอง 10 ลานบาท และปท่ี 5 ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไปคุมครอง 1 ลานบาท 
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 ในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ไดมีการเปล่ียนจํานวนเงินคุมครองเปน (รายงานประจําป 

2551 สถาบันคุมครองเงินเงิน 2551: 25) ปท่ี 1-3 (วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 สิงหาคม 2554) 

คุมครองเต็มจํานวน ปท่ี 4 (วันท่ี11 สิงหาคม 2554 ถึง 10 สิงหาคม 2555) คุมครองเงินฝากไมเกิน 50 

ลานบาท และปท่ี 5 ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป คุมครองไมเกิน 1 ลานบาท 

 การกําหนดวงเงินคุมครองทําใหเกิดวินัยทางการเงิน  โดยจะสงผลใหผูฝากเงินมีความ

ระมัดระวังในการฝากเงินกับสถาบันการเงิน  โดยใหความสําคัญกับความม่ันคง  และฐานะการ

ดําเนินงานของสถาบันการเงินมากกวาผลตอบแทน  สงผลใหสถาบันการเงินใหความสําคัญตอการ

พัฒนา เพื่อสรางความเขมแข็ง และมีระบบสถาบันการเงินท่ีมีเสถียรภาพ  

  สถาบันคุมครองเงินฝากจะตองปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ซ่ึงใชบังคับในการจายเงินสมทบ

ทุนใหกับองคกร ในอัตราท่ีกําหนดอยางชัดเจนโดยคิดมาจากฐานเงินฝากท่ีลูกคามาใชบริการการฝาก

เงินกับสถาบันการเงิน ซ่ึงในแตละแหงจะจายเงินสมทบไมเทากัน แตจะไดรับการคุมครองตอผูฝาก

เทากันคือ 1,000,000 บาท ตอ  1 บัญชี ตอ 1 สถาบันการเงิน ท้ังนี้ในกฎหมายมีการระบุโทษอยาง

ชัดเจนจากการกระทําอันเปนการกระทําท่ีละเมิดตอกฎหมาย 

 

1.2 สถาบันคุมครองเงินฝาก  (DEPOSIT PROTECTION AGENCY: DPA) 

(สถาบันคุมครองเงินฝาก 2551) 

 
สัญลกัษณ์ประจําสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

  สถาบันคุมครองเงินฝากในตางประเทศสวนมากจะใชคําวาสถาบันประกันเงินฝาก

(Deposit Insurance) ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกท่ีมีการกอตั้งสถาบันประกันเงินฝาก

ข้ึนเรียกวา “Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)” ซ่ึงกอตั้งข้ึนระหวางเกิดเหตุการณ

เศรษฐกิจตกต่ําคร้ังใหญ (Great Depression) (Deposit Protection Agency 2552) ในป 1933 ปจจุบัน 

99 ประเทศท่ีมีสถาบันประกันเงินฝาก 8 ประเทศท่ีกําลังจัดตั้ง และอีก 12 ประเทศท่ีกําลังวางแผน  

  สถาบันคุมครองเงินฝากไดจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากซ่ึงลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2551 สถาบันคุมครองเงินฝากเปนหนวยงาน

ของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล  และไมเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
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งบประมาณและกฎหมายอ่ืน ( Deposit Protection Agency 2552) สถาบันคุมครองเงินฝาก  มีหนาท่ี

หลักคือคุมครองผูฝากเงิน  หากสถาบันการเงินถูกส่ังปดกิจการ  ผูฝากเงินทุกรายจะไดรับการจายเงิน

คืนโดยเร็ว  ตามจํานวนท่ีคุมครอง  โดยไมตองรอการชําระบัญชี  นอกจากการคุมครองผูฝากเงินใน

สถาบันการเงิน ยังมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน  

รวมท้ังดําเนินการกับสถาบันการเงินท่ีถูกควบคุมตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและชําระ

บัญชีสถาบันการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต  

  การดําเนินงานของสถาบันคุมครองเงินฝาก จะมีคณะกรรมการการดูแลควบคุมการ

บริหารงาน โดยมีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดํารงตําแหนงประธานของสถาบันคุมครอง

เงินฝาก สวนกรรมการจะมาจากการเลือกของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบุคคลท่ีมาจากการคัดเลือกจะตองมี

คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากพ.ศ. 2551 (Deposit Protection Agency 2552) 

เงินท่ีนําไปชําระคืนแกผูฝากเงินจะมาจากการเก็บคาเบ้ียประจากสถาบันการเงินในชวงแรกจะเก็บ

อัตราคงท่ีของยอดเงินฝากถัวเฉล่ียในอัตราเดิมรอยละ  0.4 และตอไปเก็บตามความเส่ียงของสถาบัน

การเงินแตละแหง (risk-based)   

  สถาบันคุมครองเงินฝาก ( Deposit Protection Agency: DPA) ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 1 อาคารอีสท

วอเตอร ช้ันท่ี 17, 18 ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หมายเลข

โทรศัพท 02-272-0300 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.02-273-9020 ตอ 3691, 3692, 3699  

1.3 รายช่ือสถาบันการเงินภายใตกฎหมายคุมครองเงินฝาก พ.ศ.  2551 

(คณะอนุกรรมการเตรียมการดานประชาสัมพันธ คณะกรรมการเตรียมการบังคับใชราง

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551) 

  รายช่ือสถาบันการเงินท่ีไดรับการคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก ท้ังหมด 42 แหง 

โดยแบงแยกตามประเภท ดังนี้  

ธนาคารพาณชิย์ 34 แห่ง (รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ) 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.  

4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.    

5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

6. ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) BANKTHAI PUBLIC COMPANY LTD.   

7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC 

COMPANY LTD.   

http://www.bangkokbank.com/�
http://www.ktb.co.th/�
http://www.krungsri.com/�
http://www.kasikornbank.com/�
http://www.tmbbank.com/�
http://www.bankthai.co.th/�
http://www.scb.co.th/�
http://www.scb.co.th/�
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8. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LTD.   

9. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  STANDARD CHARTERED BANK 

(THAI) PUBLIC COMPANY LTD. 

10. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY 

LTD.   

11. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.   

12.  ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

13. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL 

BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

14. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

15. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) LAND AND HOUSES RETAIL BANK 

PUBLIC COMPANY LTD. 

16. ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) ACL BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

17. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC 

COMPANY LIMITED. 

18. ธนาคารเอไอจ ีเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) AIG RETAIL BANK PUBLIC COMPANY 

LIMITED. 

19. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. ABN-AMRO BANK N.V. 

20. ธนาคารเจพีมอรแกน เชส  JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 

21. ธนาคารโอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด OVERSEA-CHINESE BANKING CORP., 

LTD. 

22. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. 

23. ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. CITIBANK, N.A. 

24. ธนาคารอาร เอช บี จํากัด RHB BANK BERHAD 

25. ธนาคารแหงอเมริกา เนช่ันแนล แอสโซซิเอช่ัน BANK OF AMERICA, NATIONAL 

ASSOCIATION 

26. ธนาคารคาลิยง CALYON CORPORATE AND INVESTMENT BANK  

27. ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงกิ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด THE HONGKONG AND SHANGHAI 

BANKING CORP., LTD. 

28. ธนาคารดอยซแบงก DEUTSCHE BANK AG. 

http://www.scib.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.uob.co.th/�
http://www.aigretailbank.co.th/�
http://www.aigretailbank.co.th/�
http://www.aigretailbank.co.th/�
http://www.abnamro.co.th/�
http://www.th.jpmorgan.com/�
http://www.th.jpmorgan.com/�
http://www.ocbc.com/global/countries/Gco_International_Thailand.shtm�
http://www.ocbc.com/global/countries/Gco_International_Thailand.shtm�
http://www.ocbc.com/global/countries/Gco_International_Thailand.shtm�
http://www.btmu.co.th/�
http://www.btmu.co.th/�
http://www.citibank.co.th/�
http://www.citibank.co.th/�
http://www.rhbbank.com.my/�
http://www.rhbbank.com.my/�
http://www.bankofamerica.com/�
http://www.bankofamerica.com/�
http://www.calyon.com/�
http://www.hsbc.co.th/�
http://www.hsbc.co.th/�
http://www.hsbc.co.th/�
http://www.db.com/thailand/�
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29. ธนาคารมิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. 

30. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส BNP PARIBAS 

31. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้งคอรปอเรช่ัน SUMITOMO MITSUI BANKING 

CORPORATION 

32. ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด BANK OF CHINA LIMITED. 

33. ธนาคารโซซิเยเต เจเนราล  SOCIETE GENERALE. 

34. ธนาคารอินเดียนโอเวอรซีส INDIAN OVERSEAS BANK. 

 

บริษัทเงินทุน (5 แห่ง) 

1.  บริษัทเงินทุนฟนันซา จํากัด FINANSA CREDIT LTD. 

2.  บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC 

COMPANY LTD. 

3.  บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) BANGKOK FIRST INVESTMENT AND 

TRUST PUBLIC COMPANY LTD. 

4.  บริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ จํากัด (มหาชน) ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LTD. 

5.  บริษัทเงินทุนอเมริกัน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด AMERICAN EXPRESS FINANCE 

(THAILAND) CO., LTD. 

 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง) 

1.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ลินน ฟลลิปส มอรทเก็จ จํากัด LYNN PHILLIPS MORTGAGE 

CREDIT FONCIER CO., LTD. 

2.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร สหวิริยา จํากัด SAHAVIRIYA CREDIT FONCIER CO., LTD. 

3.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร เอเซีย จํากัด ASIA CREDIT FONCIER CO., LTD 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mizuhocbk.co.jp/english/�
http://www.bnpparibas.com/en/home/�
http://www.jcc.or.th/thai/�
http://www.jcc.or.th/thai/�
http://www.boc.cn/en/�
http://www.sgcib.com/�
http://www.iob.co.th/�
http://www.finansa.com/�
http://www.finansa.com/�
http://www.sicco.co.th/�
http://www.sicco.co.th/�
http://www.sicco.co.th/�
http://www.bfit.co.th/�
http://www.bfit.co.th/�
http://www.bfit.co.th/�
http://www.advancefin.com/www_th/default.asp�
http://www.advancefin.com/www_th/default.asp�
http://www.americanexpress.com/thailand/th/homepage.shtml�
http://www.americanexpress.com/thailand/th/homepage.shtml�
http://www.lynnphillips.co.th/�
http://www.lynnphillips.co.th/�
http://www.lynnphillips.co.th/�
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1.4 สถาบันคุมครองเงินฝากในตางประเทศ  

 สถาบันประกันเงินฝาก  (Deposit Insurance) ในปจจุบันมีการจัดตั้งข้ึนแลว  99 ประเทศ 

อีก 8 ประเทศท่ีกําลังจัดตั้ง และอีก 12 ประเทศท่ีกําลังวางแผน ซ่ึงไดยกตัวอยางมา 6 ประเทศ ดังนี้ 

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

                   
 

สัญลกัษณ์ประจําสถาบันประกนัเงินฝากประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 สถาบันประกันเงินฝาก : Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกากอตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2477 ซ่ึง Franklin D. Roosevelt ดํารงตําแหนงประธานธิบดีใน

ขณะนั้น โดยกอตั้งในเมือง วอชิงตัน ดี ซี  มีจุดประสงคเพื่อรักษารักษาความเช่ือม่ันของประชาชนตอ

สถาบันการเงินดวยการประกันเงินฝาก ( Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 2552: 

history) เนื่องจากในปพ.ศ. 2464 ธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาไดประสบปญหาจากการ

ดําเนินงานหลายพันแหงจนตองปดกิจการลง โดยเร่ิมแรกรับประกันบัญชีละ 2,500 ดอลลาร ปจจุบัน

ไดเพิ่มข้ึนเปน 250,000 ดอลลาร (ประกาศใชเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2550) เม่ือเร่ิมจัดตั้งสถาบันประกัน

เงินฝาก Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ก็ไดมีการออกกฎหมาย เพื่อใชควบคุมการ

ดําเนินงานของ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) หลายฉบับ 

 การดําเนินงานของ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) จะมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการ โดยผานการเห็นชอบและยินยอมจากวุฒิสภา และสามารถดํารงตําแหนง

คณะกรรมการไดในระยะเวลา 6 ป (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 71) การรับประกันสถาบัน

การเงิน ของ FDIC จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สถาบันการเงินท่ีกฎหมายบังคับใหเปนสมาชิกของ 

Federal Reserve System (FRS) และสถาบันการเงินท่ีไมถูกบังคับ แตมีสิทธ์ิจะสมัครเปนผูเอาประกัน

ไดเชน สถาบันการเงินตางประเทศ หนาท่ีท่ีสําคัญของ FDIC คือ การประกันเงินฝากของประชาชน 

(Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 2552) ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันการเงิน

เพื่อคุมครองประชาชนและจัดเก็บคาธรรมเนียม  
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 อํานาจหนาท่ีของ FDIC สามารถแบงออกเปน 8 ลักษณะ คือ 

1. การปฏิเสธคําขอเปนผูเอาประกันโดย  FDIC มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธคําขอเปนผูเอาประของ

สถาบันการเงินได ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือสถาบันการเงินนั้นไมไดเปนสมาชิกของ Federal Reserve System 

(FRS) (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 72) แลวยื่นขอให FDIC เปนผูเอาประกัน FDIC สามารถ

ปฏิเสธไดหากตรวจสอบการดําเนินงานแลวพบวาสถาบันการเงินนั้นมีปญหาอยูแลว 

2. การยกเลิกการใหประกัน (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 72) FDIC สามารถเพิก

ถอนการเอาประกันของสถาบันการเงินได เม่ือพบวาสถาบันการเงินมีการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียง 

โดย FDIC จะแจงใหสถาบันการเงินรับทราบการเพิกถอนกอนลวงหนา เพื่อใหสถาบันการเงินนั้น

แกไขการดําเนินงานภายในระยะเวลา 120 วัน หากสถาบันการเงินไมมีการแกไข FDIC ก็สามารถเพิก

ถอนการใหประกันไดทันที 

3. การออกคําส่ังใหหยุดการกระทํา เม่ือกรรมการของ  FDIC เห็นวาสถาบันการเงินมีการ

กระทําในลักษณะท่ีเปนการเส่ียงหรือไมเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ หรือการกระทําอันเปนการ

ละเมิดตอกฎหมาย FDIC มีสิทธ์ิออกหนังสือแจงขอกลาวหา และใหกรรมการของสถาบันการเงินนั้น

มาใหคําช้ีแจง (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 73) หากสถาบันการเงินดังกลาวไมปฏิบัติตาม

หนังสือแจงขอกลาวหา FDIC จะออกคําส่ังใหระงับการกระทํานั้น รวมท้ังแกไขการดําเนินงานของ

สถาบันการเงินนั้นดวย 

4. การพักงานกรรมการหรือถอดถอนออกจากตําแหนง เม่ือ  FDIC เห็นวากรรมการของ

สถาบันการเงินใดกระทําการในลักษณะท่ีเปนการเส่ียง หรือไมเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของ

สถาบันการเงินนั้น หรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดกฎหมาย และผลของการกระทําทําใหสถาบัน

การเงินประสบปญหาขาดทุนอยางหนัก หรือกระทบกระเทือนตอผลประโยชนของผูฝากเงิน 

(อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 73) โดยมีสาเหตุจากการทุจริต FDIC มีอํานาจท่ีจะส่ังใหพักงาน

หรือถอดถอนออกจากตําแหนงไดทันที 

5. การขายกิจการและการใหเงินชวยเหลือ จะเกิดข้ึนเม่ือสถาบันการเงินประสบความ

ลมเหลว และตองเลิกกิจการ  FDIC อาจรับซ้ือสินทรัพยของสถาบันการเงินนั้น หรืออาจใหควบรวม

กับสถาบันการเงินอ่ืน หรือใหสถาบันการเงินอ่ืนมารับชวงตอ (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 

73) ซ่ึง FDIC อาจใหเงินชวยเหลือแกสถาบันการเงินท่ีรับมารับชวงตอได 

6. เลิกกิจการและจายเงินประกัน เม่ือ FDIC เห็นวาสถาบันการเงินตองปดกิจการ 

เนื่องจากไมสามารถชําระเงินคืนใหแกผูฝากได FDIC มีหนาท่ีท่ีจะตองจายเงินคืนใหแกผูฝาก ตาม

กฎหมาย FDIC จะตองกระทําการอยางเร็วท่ีสุดนับตั้งแตวันท่ีสถาบันการเงินนั้นปดกิจการ (อภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 73-74) การจายเงินอาจจะจายเปนเงินสด หรือจายเปนเงินฝากในสถาบัน
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การเงินอ่ืนตามจํานวนท่ี FDIC ไดรับประกัน คือ  250,000 ดอลลาร  (Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC) 2552) ซ่ึงผูฝากจะตองแสดงหลักฐานในการขอรับเงินประกันเงินฝาก 

7. การตั้งสถาบันการเงินข้ึนใหม เม่ือสถาบันการเงินปดกิจการแลว FDIC อาจเปด

สถาบันการเงินข้ึนใหม เพื่อรับโอนเงินฝากจากสถาบันการเงินท่ีปดกิจการไป โดย FDIC  นําเงินท่ี

จะตองจายคืนใหแกผูฝากมาจายใหสถาบันการเงินใหม และสถาบันการเงินใหมนี้จะมีสถานภาพ

ช่ัวคราวเทานั้น ซ่ึงมีสิทธิรับเงินฝากจากผูฝากไดรายละไมเกิน 100,000 ดอลลาร (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

และคณะ 2534:74) และมีสิทธ์ิในการระดมทุนจากการออกหุน หากสถาบันการเงินท่ีตั้งข้ึนใหมนี้มี

เงินทุนมากพอท่ีจะดําเนินการตอไปได FDIC จะออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการตอไป แตถา

เงินทุนไมมากพอ FDIC จะใหดําเนินการ 2 ปนับตั้งแตวันเปดกิจการ จากนั้น FDIC อาจมีการรับชวง 

หรือโอนขายใหแกสถาบันการเงินอ่ืน 

8. การใหเงินชวยเหลือแกสถาบันการเงินท่ีปดกิจการ จะเกิดข้ึนเม่ือ FDIC เห็นวาการปด

สถาบันการนี้จะสงผลกระทบรายแรง FDIC อาจมาจากการใหกูยืม ซ้ือสินทรัพย ใหเงินชวยเหลือ ให

สถาบันการเงินอ่ืนมารับชวงตอ (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534:74)  ท้ังนี้เพื่อปองกันไมให

สถาบันการเงินนั้นตองปดกิจการ  

 การเรียกเก็บเงินเบ้ียประกันจากสถาบันการเงินตามกฎหมาย FDIC จะเรียกเก็บในอัตรา 

1/12 ของรอยละ 1 อัตราเบ้ียประกันนี้เรียกวา Annual Assessment Rate (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 

2534:74) โดยคิดจากการนํา Annual Assessment Rate คูณกับ Average Assessment Base (คิดจาก

จํานวนเงินฝากท่ีธนาคารตองรับผิดชอบตอผูฝาก (รวมเงินฝากของธนาคารอ่ืนดวย) บวกกับ 

Assessment Base Addition: อัตราคาเบ้ียประกันท่ีกฎหมายกําหนด) และเก็บเปนรายคร่ึงป 

(Semiannual Assessment Rate) 

 สถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกกับ FDIC จะตองสงรายงานฐานะการเงินและการดําเนินงาน

ใหแก FDIC ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534:74) ปจจุบัน  FDIC ไดเปด

ทําการหลายรัฐอาทิเชน Alabama, Virginia, Florida, North Carolina, Maine, New Hampshire, 

Vermont, Chicago, Ohio, Kentucky, Colorado, New Mexico, Oklahoma, Texas, Iowa, Minnesota, 

Nebraska, South Dakota, Mississippi, New York ฯลฯ (FDIC Learning Bank 2552) นอกจากนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกายังไดกอตั้ง Federal Saving and Loan Insurance Corporation: FSLIC ในปพ.ศ. 

2479 ซ่ึงเปนสถาบันประกันเงินฝากประเภทออมทรัพย (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และคณะ 2534: 48) และ 

National Credit Union Share Insurance Fund: NCUSIF ในปพ.ศ. 2514 
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 ประเทศอนิเดีย 

 
 

สัญลกัษณ์ประจําสถาบันประกนัเงินฝากประเทศอนิเดีย 

 

 สถาบันประกันเงินฝากในประเทศอินเดีย  Deposit Insurance and Credit Guarantee 

Corporation: DICGC เร่ิมข้ึนในป  พ.ศ. 2505 ซ่ึงอินเดียถือเปนประเทศท่ี  2 ของโลกท่ีมีการจัดตั้ง

สถาบันประกันเงินฝากข้ึน (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) สาเหตุท่ีไดมี

การจัดตั้ง  DICGC นั้นมาจากในป  พ.ศ. 2481 ธนาคารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศอินเดียนั้นได

ประสบปญหาความลมเหลวในการดําเนินงาน  ทําใหระบบการเงินการธนาคารในประเทศอินเดียเร่ิม

ประสบปญหาดานความเช่ือม่ัน หลังจากนั้นมีการปดตัวของธนาคารอ่ืนอีกจนในปพ.ศ. 2503 ธนาคาร

Luxmi ซ่ึงเปนธนาคารสวนยอยของธนาคารกลาง  (Palai Central Bank) ไดถูกปด ธนาคารกลางจึงได

เร่ิมนําแนวความคิดการประกันเงินฝากมาใช 

 โครงการการจัดตั้งสถาบันประกันเงินในประเทศอินเดีย เร่ิมวางแผนเม่ือวันท่ี  21 

สิงหาคม พ.ศ. 2504 ในช่ือ “The Deposit Insurance Corporation (DIC)” จากนั้นก็นําเสนอรางให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันท่ี  7 ธันวาคม  พ.ศ. 2504 และเร่ิมจัดตั้งในวันท่ี  1 มกราคม  พ.ศ. 2505 

ภายใตกฎหมาย Deposit Insurance Act, 1961 ซ่ึงสถาบันประกันเงินฝากจะคุมครองเฉพาะผูฝากเงิน

เทานั้น  เพราะสถาบันประกันเงินฝากในประเทศอินเดียเปนหนวยงานของภาครัฐบาล   ( Deposit 

Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) จากนั้นในป พ.ศ. 2514 ประเทศอินเดียไดมีการ

จัดตั้ง The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI) ซ่ึงปฏิบัติงานดานการใหความ

ชวยเหลือแกสถาบันการเงินไมวาจะเปนการรับประกันใหแกสถาบันการเงิน  การปลอยสินเช่ือใหแก

สถาบันการเงินท่ีมีปญหา  เปนตน (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) และ

ในป พ.ศ. 2521ไดมีการรวมตัวกันระหวาง  The Deposit Insurance Corporation (DIC) และ The 

Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI) และเปล่ียนช่ือใหมเปน  Deposit Insurance and 

Credit Guarantee Corporation: DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) 

ภายใตกฎหมาย  The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Deposit 

Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) โดยมีจุดประสงคเพื่อแกไขปญหาดานระบบ
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การเงินในประเทศ  ซ่ึงปฏิบัติงานดานการประกันเงินฝาก  การลดความเส่ียงจากการดําเนินงานของ

สถาบันการเงิน และรักษาเสถีรภาพทางการเงินของประเทศ 

 ผูดูแลการดําเนินงานของ  DICGC คือ คณะกรรมการ  (Corporate Governance) ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากคณะรัฐบาล  บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติภายใตกฎหมาย  The Deposit 

Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 ตอนท่ี 6 วรรค 1 (Deposit Insurance and 

Credit Guarantee Corporation 2552) การคุมครองเงินฝากของประเทศอินเดีย จะคุ มครองเงินฝาก

ใหกับสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกกับ DICGC เพราะเงินสถาบันการเงินไดรับจะมาจากการเก็บคา

เบ้ียประกันอัตรารอยละ 0.05 การคิดคาเบ้ียประกันจะมีการคํานวณจาก Deposits in rupees rounded to 

thousands * 0.05 / 100 (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) ประเภทเงินฝาก

ท่ี DICGC ใหความคุมครองมี 6 ประเภทคือ Deposits of foreign Governments, Deposits of 

Central/State Governments, Inter-bank deposits, Deposits of the State Land Development Banks 

with the State co-operative banks, Any amount due on account of and deposit received outside India 

และAny amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous 

approval of the RBI. (Reserve Bank of India หรือ India Centre Bank) 

 จํานวนเงินฝากท่ี  DICGC ใหการคุมครองตามกฎหมาย  The Deposit Insurance and 

Credit Guarantee Corporation Act, 1961 ตอนท่ี 16 วรรค 1 คือ 1,500 รูปตอผูฝาก 1 คน ตอ 1 สถาบัน

การเงิน (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) แตหลังจากนั้นคณะกรรมการก็

เพิ่มจํานวนคุมครองมากข้ึนเปน  5,000 รูป เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2511, เพิ่มเปน10,000 รูป เม่ือ

วันท่ี 1 เมษายน  พ.ศ. 2513, เพิ่มเปน  20,000 รูป เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2519, เพิ่มเปน  30,000 รูป 

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2523 และปจจุบันไดเพิ่มเปน  1,000,000 รูป โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี  1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2536  

 สถานท่ีตั้งของ DICGC อยูท่ี Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 

Reserve Bank of India, Byculla Office, 2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai 

Central, Mumbai – 400 008 เบอรโทรศัพท: 022 – 2308 4121โทรสาร: 022 – 2301 5662 e-mail: 

dicgc@rbi.org.in (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 2552) 

 

 

 

 

 

http://www.dicgc.org.in/DICGC-CorporateGoverance.pdf�
mailto:dicgc@rbi.org.in�
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 ประเทศองักฤษ  

 
สัญลกัษณ์ประจําสถาบันประกนัเงินฝากประเทศองักฤษ 

 

 สถาบันประกันเงินในประเทศอังกฤษเร่ิมตนข้ึนในป  พ.ศ. 2516 ดวยความรวมมือของ

ธนาคารแหงประเทศอังกฤษและธนาคารพาณิชยขนาดใหญของ ประเทศอังกฤษ  และประเทศสกอต

แลนด ซ่ึงใชช่ือโครงการนี้วา  “เรือชูชีพ” (Life Boat) (ทวีศักดิ์  มานะกุล  และคณะ  2551: 3) มี

จุดประสงคเพื่อชวยเหลือบริษัทเงินทุนท่ีกําลังประสบวิกฤตการณทางการเงิน  สาเหตุมาจาก การขาด

ความเขมงวดในการออกใบอนุญาต  ทําใหในขณะนั้นบริษัทเงินทุน  (Secondary Banks) หลายแหงใน

ประเทศอังกฤษประสบภาวะวิกฤต  ซ่ึงสวนมากเปนบริษัทขนาดเล็ก  มุงเนนการเก็งกําไร  และมีการ

เติบโตอยางรวดเร็ว  เร่ิมแรกโครงการนี้จะเปนเพียงโครงการระยะส้ัน  แตเพราะมีบริษัทเงินทุนท่ี

ตองการความชวยเหลืออยูเปนจํานวนมาก  และหลังจากวิกฤตการณของบริษัทเงินทุน  หนวนงาน

ราชการของประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคารพาณิชยและเครดิตยู

เนี่ยน (Banking and Credit Unions Law) ใน พ.ศ. 2522 และไดมีการออกกฎหมาย  Financial Services 

and Markets Act 2000 (FSMA) เพื่อตั้งหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินข้ึน  และจัดตั้งสถาบัน

ประกันเงินฝากข้ึนในวันท่ี  1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยใชช่ือวา Financial Service Compensation 

Scheme หรือ FSCS  

 Financial Service Compensation Scheme หรือ FSCS อยูใตการดูแลและควบคุมของ

ธนาคารกลางประเทศอังกฤษ  (Bank of England) และมีคณะกรรมการบริหาร  (Deposit Protection 

Board) อันประกอบดวย  ผูวาการธนาคารกลาง  เปนประธาน , รองผูวาการ  และ Chief Cashier และ

กรรมการอ่ืนๆ  (Bank of England 2552) การระดมเงินทุนมาจากการเก็บเบ้ียประกันจากสถาบัน

การเงินท่ีเปนสมาชิก โดยจายเงินสมทบเร่ิมแรกเปนจํานวน  10,000 ปอนด และจะเรียกเก็บเงินสมทบ

เพิ่มเม่ือเงินในกองทุนมีนอยกวา  3,000,000 ปอนด และมีการจายคาเบ้ียประกัน ในอัตรามากกวา รอย

ละ 3 ของฐานเงินฝากของธนาคารนั้น  (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  และคณะ  2534: 78) นอกจากนี้สถาบัน

การเงินท่ีเปนสมาชิกจะตองสงรายงานการดําเนินงานของกิจการตามระยะเวลาท่ี  FSCS กําหนด  

ระบบการประกันเงินฝากของประเทศอังกฤษจะเปนระบบการพิทักษเงินฝาก  (Deposit Protection) 

(Ronald MacDonald 2539: 10-11) ซ่ึงจะแตกตางจากการประกันเงินฝาก  (Deposit Insurance) ตรงท่ี
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อํานาจหนาท่ีของสถาบัน โดยการพิทักษเงินฝากสถาบันพิทักษเงินฝากจะมีการจัดอันดับธนาคารและ

เปดเผยขอมูลใหกับผูฝากไดรับรู  และระบบการชําระคืนการพิทักษเงินฝากจะชําระคืนแกผูฝาก

โดยตรง โดยไมผานการชําระในรูปแบบของบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืนเหมือนการประกันเงินฝาก  

ท้ังนี้การพิทักษเงินฝากหนวยงานราชการจะมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจดําเนินงานของสถาบัน  

รวมไปถึงการเก็บคาเบ้ียประกัน  การชําระคืนเงินฝาก  การตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบัน  และ

การจัดอันดับสถาบันการเงินโดยพิจารณาจากความเส่ียงในการดําเนินงาน  

 การชําระคืนเงินฝากจะชําระคืนแกผูฝากอยางรวดเร็วท่ีสุด  ภายใน  20 วันหลังจากท่ี

ธนาคารนั้นปดกิจการ  (Financial Service Compensation Scheme 2552) โดย FSCS จะชําระเงินคืน 

เปนจํานวน  50,000 ปอนด (Financial Service Compensation Scheme 2552) บังคับใชเม่ือวันท่ี  7 

ตุลาคม พ.ศ. 2551  

 

 ประเทศแคนาดา  

 
สัญลกัษณ์ประจําสถาบันประกนัเงินฝากประเทศแคนาดา 

 

 สถาบันประกันเงินฝากในประเทศแคนาดา  มีช่ือวา  Canada Deposit Insurance 

Corporation: CDIC เร่ิมกอตั้งข้ึนในป  พ.ศ. 2510 (Canada Deposit Insurance Corporation: CDIC 

2552) และมีการกําหนดกฎหมาย  Canada Deposit Insurance Corporation Act ข้ึนเพื่อใชในการ

ควบคุมดูแลการดําเนินงานของ CDIC (Wikipedia 2552) CDIC เปนหนวยงานราชการท่ีอยูภายใตการ

ดูแลของรัฐบาลแคนาดา  การดําเนินงานของ  CDIC จะมีลักษณะคลายคลึงกับ  Federal Deposit 

Insurance: FDIC สถาบันประกันเงินฝากของประเทศสหรัฐอเมริกา (Wikipedia 2552) ตั้งแตเร่ิมกอตั้ง 

CDIC มีสถาบันการเงินประสบปญหาขาดทุนจนถึงข้ันปดกิจการลง  43 แหง และท้ัง 43 แหงนี้ก็เปน

สมาชิกของ  CDIC แตหลังจากป  พ.ศ. 2539 ประเทศแคนาดาก็ไมเคยมีสถาบันการเงินประสบปญหา

ถึงข้ันตองปดกิจการอีกเลย  

 การดําเนินงานของ  CDIC จะมีการตั้งคณะกรรมการข้ึน มีจํานวน  11 คน ประกอบไปดวย  

ประธาน 1 คน Director From Private sector 5 คน และ Director From Public sector 5 คน การเก็บคา

เบ้ียประกันเงินฝากจะเก็บจากสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกของ CDIC เพื่อนําเงินคาเบ้ียประกันไปจาย

คืนใหกับผูฝากเงิน  เม่ือสถาบันเงินเกิดการลมละลาย  (Canada Deposit Insurance Corporation: CDIC 
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2552) การเก็บเบ้ียประกันนั้น  CDIC จะมีการจัดอันดับสถาบันการเงินในแตละประเภท  ซ่ึงแตละ

สถาบันการเงินจะจายคาเบ้ียประกันไมเทากันข้ึนอยูกับความเส่ียง จากการดําเนินงาน ของสถาบัน

การเงินในแตละแหง (ฝายวิจัยธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 2551: 4) การคิดคาธรรมเนียมจะคิดใน

อัตรารอยละ 0.08-0.16 ตามความเส่ียงของสถาบันการเงินแตละแหง  (risk-based) และ CDIC จะวัด

จากประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแตละปของสถาบันการเงิน ซ่ึงสถาบันการเงินจะตองสงผลการ

ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การชําระคืนเงินฝากแกผูฝากเงินจะกระทําเม่ือสถาบันการเงินลมละลาย  โดยผูฝากเงิน

จะตองมีหลักฐานในการแสดงตัวเพื่อรับชําระคืนเงินฝาก  เพราะการชําระคืนเงินฝากนั้น  จะคืนใหแก

ช่ือบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี ตอ 1 สถาบันการเงิน (Canada Deposit Insurance Corporation: CDIC 2552) 

ปจจุบัน CDIC ไดปรับการรับประกันเงินฝากข้ึนเปน  100,000 ดอลลารแคนาดา เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ัน

ของประชาชนตอสถาบันการเงิน เพื่อกระตุนใหประชาชนเกิดการลงทุน  

 สถานท่ีตั้งของ CDIC ตั้งอยูท่ี Canada Deposit Insurance Corporation, 50 O'Connor, 

17th Floor P.O. Box 2340, Station D, Ottawa, Ontario, K1P 5W5 E-mail: info@cdic.ca 

  

 ประเทศญีปุ่่น  

 
สัญลกัษณ์ประจําสถาบันประกนัเงินฝากประเทศญีปุ่่น 

 

 ประเทศญ่ีปุนเร่ิมมีการประกันเงินฝาก  Deposit Insurance Corporation of Japan ตั้งแตป

พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงคคือ  คุมครองผูฝากเงินในสถาบันการเงิน  และการรักษาเสถียรภาพของ

ระบบสถาบันการเงิน  (ทวีศักดิ์ มานะกุล และคณะ 2551 : 3-4) Deposit Insurance Corporation of 

Japan หรือ DICJ มีกฎหมาย Deposit Insurance Law ควบคุม และดูแลการทํางานของสถาบันประกัน

เงินฝาก ไดรับเงินสมทบมาจากรัฐบาล  ธนาคารแหงประเทศญ่ีปุน  (Bank of Japan) และสถาบัน

การเงินเอกชน  

 การคุมครองเงินฝากในประเทศญ่ีปุน จะรับคุมครองเงินฝากในสถาบันการเงินท่ีเปน

สมาชิกกับ DICJ เทานั้น (Deposit Insurance Corporation of Japan 2552) ปจจุบัน DICJ มีสถาบัน

การเงินท่ีเปนสมาชิกท้ังหมด 607 แหง โดยแบงเปน ธนาคาร 149 แหง, Shinkin Banks279 แหง, 

บริษัทสินเช่ือ 162 แหง, สหภาพแรงงาน 13 แหง และ Federations 4 แหง การเก็บคาธรรมเนียมของ 
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DICJ จะแบงตามประเภทของเงินฝาก โดยเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ปจจุบันคาธรรมเนียมรอย

ละ 0.107 และเงินฝากประเภทออมทรัพย (รวมเงินฝากประเภทอ่ืนๆดวย) คาธรรมเนียมรอยละ 0.081 

นอกจากนี้ยังมีการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษรอยละ 0.084 โดยแตละสถาบันการเงินจะมีคาธรรมเนียม

ไมเทากันเนื่องจาก DICJ จะคิดคาธรรมเนียมจากการนําอัตราคาธรรมเนียมคูณกับฐานเงินฝากของ

สถาบันการเงินนั้นๆ 

  จํานวนเงินฝากท่ีไดรับการคุมครองในปพ.ศ. 2514 คุมครองเงินฝากจํานวน 1,000,000 

เยน ในปพ.ศ. 2517 ไดเพิ่มจํานวนเงินเปน 3,000,000 เยน ในปพ.ศ. 2529 ไดเพิ่มเปน 10,000,000 เยน  

และไดปรับมารับคุมครองแบบเต็มจํานวน ในปพ .ศ. 2539 เนื่องจากสถาบันการเงินของญ่ีปุนประสบ

ปญหาอยางรุนแรงทําใหตองประกาศประกันเงินฝากเต็มจํานวน  (Blanket Guarantee) จนเม่ือวันท่ี 31 

มีนาคม พ.ศ. 2545 DICJ ไดปรับการประกันมาเปนแบบจํากักจํานวน โดยรับประกันเงินฝาก  10 ลาน

เยนตอผูฝากแตละสถาบันการเงิน  (Per Depositor Per Bank) โดยเร่ิมตั้งแตเดือนเมษายน  พ.ศ.2545 

(ทวีศักดิ์ มานะกุล และคณะ 2551: 3-4) ปจจุบัน DICJ ไดตั้งอยูท่ีเมืองโตเกียว และโอซากา  

  

 ประเทศสิงคโปร์ 

 
สัญลกัษณ์ประจําสถาบันประเทศสิงคโปร์ 

 

  สถาบันประกันเงินฝากในประเทศสิงคโปร  “Singapore Deposit Insurance Corporation: 

SDIC” ดําเนินงานภายใตการดูแลของคณะรัฐบาลสิงคโปร  มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ  The 

Monetary Authority of Singapore (MAS) (Singapore Deposit Insurance Corporation 2552) โดยมี

หนาท่ีหลักคือการเก็บคาธรรมเนียมจากสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิก  และจัดการนําเงินนี้ไปประกัน

เงินฝากของประชาชน 

  การประกันเงินฝากของประเทศสิงคโปรเร่ิมจากการประกาศใชเปนกฎหมาย  DEPOSIT 

INSURANCE ACT 2005 (Singapore Deposit Insurance Corporation 2552) ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2548 

ภายใตการดูแลของ S R NATHAN นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร  จากนั้นในวันท่ี 13 มกราคม 2549 ได

ดําเนินการกอตั้งสถาบันประกันเงินฝาก  และประกาศใชกฎขอบังคับของสถาบันประกันเงินฝากใน

วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2549 และเร่ิมดําเนินงานเม่ือวันท่ี  1 เมษายน 2549 (Singapore Deposit Insurance 

Corporation 2552: Organization)  ปจจุบันสถาบันประกันเงินฝากมีสมาชิกโดยแบงตามประเภทดังนี้  
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1. Full Banks เปนสมาชิกท้ังหมด 30 ธนาคาร 

2. Finance Companies เปนสมาชิกท้ังหมด 3 สถาบัน 

3. Exempted Institution เปนสมาชิกท้ังหมด 2 สถาบัน 

 สถาบันประกันเงินฝากไดระบุประเภทของเงินฝากท่ีไดรับการคุมครองอยางชัดเจน โดยมี

เงินฝากท่ีไดรับการคุมครองคือ  เงินฝากสะสม , เงินฝากประจํา , เงินฝากกระแสรายวัน  และเงินฝาก

ภายใตการดูแล The CPF Investment เงินสําหรับชําระคืนผูฝากจะมาจากการเก็บคาธรรมเนียมของ

สถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกของ  SDIC โดยคาธรรมเนียมในแตละสถาบันการเงินจะไมเทากัน  ซ่ึง

พิจารณาจากความเส่ียงในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้นๆ  แตจะไมต่ํากวา  2,500 ดอลลาร

สิงคโปร  (Singapore Deposit Insurance Corporation 2552) การรับประกันเงินฝากของประเทศ

สิงคโปรนั้นไดรับประกันเงินฝากแบบเต็มจํานวน  

 สถานท่ีตั้งของ Singapore Deposit Insurance Corporation Ltd. 10 Shenton Way #11-

06MAS Building Singapore 079117 E-mail: info@sdic.org.sg  

 

2. ทางเลอืกในการลงทุนทางการเงิน 

  ทางเลือกในการลงทุนในปจจุบันมีหลายชองทาง ท้ังการลงทุนในสังหาริมทรัพย เชน

ทองคํา อสังหาริมทรัพย การซ้ือขายหุนสามัญ หุนกู การลงทุนในกองทุนรวม การฝากเงิน และการซ้ือ

พันธบัตรรัฐบาล เปนตน (ศุภวุฒิ สายเช้ือ 2551) ดังนั้นนักลงทุนจึงจําเปนตองเลือกชองทางการลงทุน

ท่ีสามารถสรางผลกําไรสูงสุด โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน และความเส่ียง   

  ผลตอบแทน ( Return) เปนรายได ( Income) ท่ีไดรับจากการลงทุน ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบ

ของเงินปนผล ( Dividend) ดอกเบ้ีย ( Coupon) และสิทธิ พิเศษ (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552: 2) การวัดผลตอบแทน คาท่ีไดจะเรียกวา “อัตราผลตอบแทน (Rate 

of Return)” ซ่ึงหมายถึง สัดสวนระหวางขนาดของผลตอบแทนตอขนาดของเงินลงทุน โดยแสดงคา

อัตราผลตอบแทนเปนรอยละ หรือ เปอรเซ็น ต อัตราผลตอบแทนสามารถนํามาวิเคราะหไดหลายวิธี 

ไดแก อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจริง ( Realized Return) เปนอัตราผลตอบแทนเพื่อแสดงวาในการ

ลงทุนท่ีผานมานั้น ไดรับผลตอบแทนจริงจากการลงทุนเทาไร (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 2552: 2) อัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ีย ( Average of Return) เปนการ

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากขอมูลในอดีต อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังในอนาคต( Expected 

Return) ใชวิเคราะหเพื่อคาดการณวาการลงทุนนาจะใหอัตราผลตอบแทนไร ข้ึนอยูกับขอมูลและ

ความเช่ือของผูลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดไวของกลุมหลักทรัพย ( Portfolio expected Return) เปน

การคํานวณผลตอบแทนจากกลุมหลักทรัพยท่ีประกอบดวยหลักทรัพยหลายตัว 

mailto:info@sdic.org.sg�
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  ความเส่ียง ( Risk) หรือความเส่ียงจากการลงทุน ( Investment Risk) หมายถึงความไม

แนนอนในการไดรับเงินคืนและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดไว (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 2552: 10) สามารถหาไดจากคาความแปรปรวน และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเปนคาท่ีบงถึงโอกาสท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงจะไมเปนไปตามอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดไว ซ่ึงควรพิจารณาจาก ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน และความเส่ียง 

โดยสวนใหญพฤติกรรมของนักลงทุนมักท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูง และมี

ความเส่ียงต่ํา  ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนกับความเส่ียงจึงมีความสัมพันธ ดังกราฟ

ตอไปนี้ 

 
  จากกราฟจะเห็นวาหากในหลักทรัพยใดท่ีความเส่ียงสูง มักจะมีอัตราผลตอบแทนสูง 

(ธนัยวงศ กีรติวานิชย 2552) ซ่ึงความแตกตางท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจาก สวนชดเชยความเส่ียง เพราะในแต

ละหลักทรัพยจะเกิดความเส่ียงไมเทากัน ทําใหอัตราผลตอบแทนตางกัน นักลงทุนจึงตองมีการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีสามารถสรางผลกําไรสูงสุดในชวงเวลาขณะนั้น 

 

3. สภาวะเศรษฐกจิไทย 

 เศรษฐกิจโลกตกต่ําลง ท่ัวโลกตางไดรับความเสียหาย รวมท้ังประเทศไทยท่ีประสบ

ปญหาตลอดป 2552 ทําใหสภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2552 มีการชะลอตัวลงถึง 3% (ธนวรรธน  พล

วิชัย 2552) เพราะรายไดลดลง โดยรายไดหลักจากการสงออกลดลงถึง 5.8% รวมท้ังรายไดจากการ

ทองเท่ียวท่ีเคยสรางกําไรใหประเทศไทยอยางก็ลดลงอยาง ทําใหผูประกอบการหลายรายตองปด

กิจการลงเพราะประสบปญหาการขาดทุน บางแหงมีการปลดพนักงาน ทําใหเกิดการวางงาน ปจจัยท่ี

สงผลตอเศรษฐกิจมีดังนี้ 
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1. ภาวะเศรษฐกิจโลก ซ่ึงสงผลตอคาเงินบาท (ธนวรรธน พลวิชัย 2552) ทําใหคาเงินบาท

เกิดความผันผวน  

2. การติดตอของไขหวัดใหญ 2009 ทําใหตองมีการควบคุมการเขาออกของนักทองเท่ียว  

(ธนวรรธน พลวิชัย 2552) สงผลกระทบตอการทองเท่ียวอยางรุนแรง  

3. ปญหาจากความเส่ียงทางการเมือง ดานความไมม่ันคงของประเทศ สงผลตอการลงทุน

จากตางประเทศ ดานมุมมองของนักลงทุนตางประเทศความไมแนนอนทางการเมือง (เศรษฐกิจ

ปริทัศน 2552: 3) ซ่ึงยังไมมีทาทางจะยุติลงงายๆ นั้นยังสงผลตอไปยังปพ.ศ. 2553  

4. ราคาน้ํามันท่ีผันผวน สงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย เพราะน้ํามันเปนทรัพยากร

ท่ีสําคัญ 

5. การเพิ่มข้ึนของอัตราสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพี การกูเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของไทย

จะทําใหอัตราสวนหนี้สาธารณะตอจีดีพีเพิ่มจากรอยละ  37.4 (Thai APEC Newsletter 2552) การกูยืม

เงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินของรัฐบาล หากรัฐบาลไมมี

ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินการกูยืมเงินก็ไมสามารถชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจไทยได  

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดวาในปพ.ศ. 2553 เศรษฐกิจไทยนาจะโตข้ึน 3.3%  

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 2552) อัตราดอกเบ้ียคงท่ีในปนี้อยูท่ี 1.25% คาดวาในป 2553 อาจจะขยับ

ข้ึนมาอยูท่ีระดับ  1.25-1.75% ท้ังนี้  การขยับข้ึนของอัตราดอกเบ้ียดังกลาวมองวานาจะมีการ

เคล่ือนไหวในชวงของปลายป  2553 สวนคาเงินบาทคาดวานาจะอยูท่ีระดับ  34.5 บาทตอดอลลาร

สหรัฐ  

 

4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  ทวีศักดิ์ มานะกุล และคณะ (2552: 1) รายงานเร่ือง “ระบบคุมครองเงินฝากทําใหระบบ

สถาบันการเงินเขมแข็ง  และระบบการเงินมีเสถียรภาพจริงหรือ ?” ระบบคุมครองเงินฝากซ่ึงหลาย

ประเทศเรียกวาระบบประกันเงินฝากเปนกลไกหนึ่งท่ีออกแบบมาเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและความ

ม่ันคงใหกับระบบสถาบันการเงิน  รวมท้ังเปนกลไกในการดูแลผูฝากเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งผูฝากเงิน

รายยอยซ่ึงเปนผูฝากสวนใหญในสถาบันการเงิน  หัวใจของระบบประกันเงินฝากหรือระบบคุมครอง

เงินฝากก็คือ  การกําหนดวงเงินจายคืนแกผูฝากเงินในกรณีท่ีสถาบันการเงินถูกส่ังปดกิจการ  ดังนั้น 

เม่ือมีการจํากัดวงเงินจะทําใหผูฝากเงินตองใชความระมัดระวังในการฝากเงิน ซ่ึงไมเพียงแต ผูฝากราย

ใหญท่ีมีเงินฝากสูงกวาวงเงินเทานั้นท่ีตองใชความระมัดระวังในการฝากเงิน  แตผูฝากรายยอยก็จะให

ความสําคัญในการติดตามฐานะและผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินดวยเชนกัน  เนื่องจากเงิน
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ฝากท่ีเขามีอยูคือเงินฝากเพื่อเปนหลักประกันในชีวิต (Life savings) หากเกิดความสูญเสียหรือไดรับ

การจายคืนลาชายอมจะมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตดวย  ในหลักการการกําหนดวงเงินยิ่งสูง  วินัย

ทางการเงินก็ยิ่งต่ํา ปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญในการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพใหกับสถาบัน

การเงินคือ การสรางวินัยทางการเงิน (Financial Discipline) ใหเกิดข้ึน ประเทศไทยมีความจําเปนท่ี

จะตองนําระบบคุมครองเงินฝากมาใชเพื่อสรางความเขมแข็งและเสถียรภาพใหกับระบบสถาบัน

การเงินเชนนานาประเทศซ่ึงจะสงผลดีตอระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

วงเงิน 1 ลานบาทเปนจํานวนเงินท่ีมีความเหมาะสม  เนื่องจากบัญชีท่ีมีเงินฝากไมเกิน  1 ลานบาทคิด

เปนรอยละ 98.827 ของจํานวนบัญชีเงินฝากท้ังระบบซ่ึงครอบคลุมผูฝากรายยอยท้ังหมดซ่ึงเปนผูฝาก

สวนใหญในระบบ 

 

  “หมดเวลาคุมครองเงินฝาก (คนรวย) ” (2550: 99-100) สุนันท ศรีจันทรา ไดกลาวถึงการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติเงินฝาก จะมีกลุมคนท่ีอาจเดือดรอนและไดรับผลกระทบ  คือ บรรดา

เศรษฐีมหาเศรษฐี ท่ีมีเงินระดับรอยลาน ระดับพันลาน หรือระดับหม่ืนลานบาท ซ่ึงรวมท้ังประเทศ

นาจะมีเศรษฐีระดับนี้จํานวนหลายแสนคน เพราะ 10 ปท่ีผานมา ไมตองดิ้นรนอะไร ไมตองผวากลัว

แบงกไหนจะลม เพราะรัฐบาลคํ้าประกันเงินฝากท้ังจํานวน จึงนอนรอกินดอกเบ้ียกันสบาย ชวง

เศรษฐกิจซบเซาก็ไมตองขวนขวายลงทุนอะไร เพราะเพียงแคดอกเบ้ียก็สามารถสรางรายไดไดมาก

แลว แตเม่ือพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากออกมา แมจะกระจายบัญชีไปแตละธนาคาร

อยางไรก็คงไดรับความคุมครองเพียงประมาณสิบกวาลานบาท เพราะสถาบันคุมครองเงินฝากจะ

รับประกันชดเชยใชเงินฝากคืนใหเพียงรายละ 1 ลานบาทในบัญชีแตละธนาคาร สวนเงินฝากสวนเกิน 

ผูฝากเงินจะตองเรียกรองจากธนาคารเอง ทําใหบรรดาเศรษฐีจะตองเตรียมตัวปรับตัวคร้ังใหญ เพราะ

เงินฝากธนาคารพาณิชยคิดวาปลอดภัยแลว แตในอนาคตจะไมมีหลักประกันความปลอดภัย และจะมี

ความเส่ียง ถามีเงินฝากในแตละธนาคารเกิน 1 ลานบาท  

 

  พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ  (2548: 60) จากแนวโนมท่ีจะทําการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก

ข้ึนในเร็ววันนี้  เพื่อทําหนาท่ีในการคํ้าประกันเงินฝากของสถาบันการเงินแทนกองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  แตก็จํากัดวงเงินท่ีคํ้าประกันเพียงระดับหนึ่งเทานั้น  แทนท่ีจะคํ้า

ประกันเต็มจํานวนดังเชน  กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ซ่ึงจากการเกิดข้ึน

ของสถาบันประกันเงินจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงระบบสถาบันการเงินของประเทศ  สถาบันการเงิน

จึงตองมีการบริหารงานอยางระมัดระวังและรอบคอบมากข้ึนกวาเดิมท่ีผานมา  เพื่อใหผูฝากเงินเกิด

ความม่ันใจในความม่ันคงของสถาบันการเงิน  ดังนั้นแนวโนมการแขงขันเงินฝากของสถาบันการเงิน
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จะสูงข้ึนรวมถึงผูฝากเงินเองท่ีการจะเลือกฝากเงินจะเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินใดก็จะตอง

วิเคราะหถึงความเส่ียงและความม่ันคงของสถาบันการเงินดวย ไมใชเพียงแคอัตราดอกเบ้ียและบริการ

ของสถาบันการเงินแตละแหงเหมือนอดีตท่ีผานมา 

 

กกกกกกกกRobert Dekle And Kenneth Kletzer (2548: Abstract) วิจัยเร่ือง “DEPOSIT  

INSURANCE, REGULATORY FORBEARANCE AND ECONOMIC GROWTH:  

IMPLICATIONS FOR THE JAPANESE BANKING CRISIS”  การนําระบบประกันเงินฝากมาใช

สามารถสรางความเจริญเติบโตใหกับระบบการเงินอยางไร รวมไปถึงการแกไขจุดออนของระบบ

การเงิน และการแกไขปญหาดานการเงินของประเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการนํากฎหมายมาใชใน

การควบคุมการดําเนินงานของสถาบันการเงินตางๆ ท่ีตองดําเนินงานท่ีไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดย

วิจัยนี้จะใชขอมูลเกี่ยวกับระบบการเงิน รายงานการดําเนินงานของสถาบันประกันเงินฝาก ตั้งแตป

พ.ศ. 2533 รวมไปถึงการใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงิน, การตัดสินใจส่ังปดสถาบันการเงินท่ี

ลมละลาย, การชําระคืนเงินฝากแกผูฝากเงิน ของสถาบันประกันเงินฝาก 

 

  “สถาบันประกันเงินฝากปฏิวัติระบบการเงินไทย ” (2545: 32-35) เกาฑัณฑ ม่ันเปาหมาย 

ไดกลาวถึง สถาบันประกันเงินฝาก วามีการศึกษากันมาตั้งแตป 2534 เพื่อเขามารับชวงแบงเบาภาระ

ตอจากกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ท่ีเขาไปดูแลสภาพคลองตางๆ ของสถาบันการเงินแตละแหงอยู ณ เวลา

นี้ การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากถูกมองวาจะมีขอดีมากกวาขอเสีย กลาวคือ สถาบันแหงนี้จะมี

ลักษณะเปน 3 ลักษณะ คือ ประชาชนฝากเงินธนาคาร, ธนาคารไปทําประกันเงินฝากกับสถาบัน และ

เม่ือธนาคารมีปญหา สถาบันประกันเงินฝากก็จะเขาไปชวยเหลือ โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีสถาบัน

ปะกันเงินฝาก หรือ เอฟดีไอซี มากกวา 68 ป จากนั้นในป 2541 ธนาคารแหงประเทศไทยนําเสนอราง

การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก ( Deposit Insurance Corporation) เขาสูการพิจารณาของ

กระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนไปตามขอตกลงท่ีไทยทํารวมกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund :  IMF) วาจะนําระบบประกันเงินฝากข้ึนมาใชในระยะปานกลางเพื่อ

คุมครองผูฝากเงิน แทนการคํ้าประกันผูฝากเงินและเจาหนี้ท่ีใชอยูปจจุบันตามบทบาทเดิมของกองทุน

เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ท่ีจะตองยกเลิกไป หลักการใหการคุมครองภายใต

วงเงินท่ีจํากัดแกเฉพาะผูฝากเงินรายยอยซ่ึงสรางวินัยในการออมใหเกิดข้ึนแกผูฝากเงิน และการคิด

คาธรรมเนียมนําสงสถาบันประกันเงินฝากในอัตราท่ีแตกตางกันในแตละสถาบันการเงินซ่ึงชวยลด

พฤติกรรมท่ีชักนําไปสูความเส่ียง (moral hazard) รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของสถาบัน

การเงินในประเทศ 
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  “สถาบันประกันเงินฝากอัศวินมาขาวจริงหรือ ?” (2545: 20-26) กองบรรณาธิการของ 

Money Magazine ไดกลาวถึง สถาบันประกันเงินฝากวา สถาบันประกันเงินฝากมีแนวคิดท่ีจัดตั้งคร้ัง

แรกในปพ.ศ. 2522 โดยการสรางธรรมาภิบาลข้ึนในระบบสถาบันการเงิน และในปพ.ศ. 2523 ไดมี

การรางพระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝากแหงประเทศไทยแตตองยุติไปเนื่องจากธนาคารแหง

ประเทศไทยไดมีการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” ข้ึนในปพ.ศ. 2528 

ซ่ึงมีแนวทางแกไขสถาบันการเงินในลักษณะ “โอบอุม” มากกวาเพื่อปองกันไมใหสถาบันการเงินลม 

จนสงผลกระทบเปนลูกโซตอสถาบันการเงินอ่ืนๆ ในปพ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังไดมีการจัดทํา

รางพระราชบัญญัติคุมครองเงินฝากแหงประเทศไทย แตก็เปนอันตองยุติลงดวยเหตุผลทางการเมือง

จนกระท้ังในปพ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดประสบปญหาทางการเงินอยางรุนแรงและไดขอรับความ

ชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) โดยมีเงื่อนไขคือ

ตองมีการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก ซ่ึงสําเร็จในปพ.ศ. 2551 สถาบันการเงินตั้งข้ึนเพื่อตอบสนอง

แนวคิด 3 ประการ คือ การรักษาความเช่ือม่ันของประชาชนตอสถาบันการเงิน, การใหความดูแลแกผู

ฝากเงินรายยอย และสนับสนุนการแขงขันระหวางสถาบันการเงิน  

  การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากนั้นยอมสงผลตอระบบการเงินของประเทศไทย กอง

บรรณาธิการจึงไดสอบถามความคิดเห็นของผูรูดานการเงินการธนาคารในประเทศไทย อาทิเชน 

  ปรีดียาธร เทวกุล ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย อางถึงใน “สถาบันประกันเงินฝาก

อัศวินมาขาวจริงหรือ ?” การจัดตั้งสถาบันเงินฝากเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการ เพื่อการ

แกไข ปญหาความออนแอของระบบสถาบันการเงินสามารถดําเนินการได โดยไมเกิดความเสียหาย

ตอประชาชนหรือ เกิดความเสียหายนอยท่ีสุด เพราะจะทําใหการชวยเหลือสถาบันการเงินมีการแยก

ระบบกับการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินอยางเด็ดขาด 

  สถิตย ล่ิมพงศพันธ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  อางถึงใน “สถาบันประกัน

เงินฝากอัศวินมาขาวจริงหรือ?”  ความสําคัญของสถาบันประกันเงินฝาก คือเสริมสรางเสถียรภาพทาง

การเงินสรางวินัยทางการเงิน ชวยกํากับตรวจสอบสถาบันการเงินใหมีความม่ันคง เปนตาขายระวังภัย

ทางการเงิน และแบงเบาภาระภาครัฐในการแกไขปญหาสถาบันการเงิน ซ่ึงปจจุบันระบบการประกัน

เงินฝากไมมีกฎหมายท่ีรองรับอยางชัดเจน 

  ชาติศิริ โสภณพ านิช กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพ อางถึงใน “สถาบันประกัน

เงินฝากอัศวินมาขาวจริงหรือ ?”  ไมเห็นดวยกับการเก็บคาธรรมเนียม ท่ีธนาคารตองจายเขากองทุน 

0.4% เปนภาระอันหนักยิ่งของแบงกขนาดใหญท่ีตองมีภาระจายตอปถึง 4,000 ลานบาท สวนแบงก

ขนาดเล็กตองมีภาระจายปละ 2,000 ลานบาท ถือวาเปนภาระท่ีหนักมาก ซ่ึงปจจุบันแบงกขาดทุน
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สะสมสูง หากลดสัดสวนการนําเงินสงเขากองทุนลงอีกก็จะทําใหภาระขาดทุนลงอีกก็จะทําใหภาระ

ขาดทุนสะสมลดลงตามไปดวย 

  ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย อางถึงใน “สถาบันประกันเงินฝาก

อัศวินมาขาวจริงหรือ ?”  ควรเก็บคาธรรมเนียมจากฐานเงินฝาก ท่ีมีการประกันเทานั้น ไมควรใชฐาน

เงินฝาก โดยรวมท้ังระบบเปนตัวคิดคาธรรมเนียมการประกันเงินฝาก เพราะการทําเชนนี้จะทําให

ระบบไมมีทางพัฒนาได ตองมีการทบทวนเงินนําสงกองทุนฟนฟูฯ 0.4%  ท่ีเก็บจากเงินฝากท้ังหมด 

เพราะจะทําใหสถาบันการเงินทุกแหงออนแอกันหมดในชวงท่ีผานมารัฐบาลไดเขามาอุมสถาบัน

การเงินท่ีมีปญหาเหลานั้น ถาจะเปรียบใหเห็นธนาคารขนาดใหญ ก็จะสงเงินสมทบถึง 4,000 ลาน

บาท และธนาคารขนาดกลางจะตองสงเงินสมทบถึง 1,600 ลานบาท” 

 

  “สาระสําคัญ และผลกระทบของ  พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก” อรุณวรรณ แกว

ผดุง ไดกลาววา เหลือเวลาอีกไมนานก็จะมีการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากข้ึน นับเปนเร่ืองใหมของ

ผูฝากเงินท่ีการฝากเงินกับสถาบันการเงิน  จะไดรับการคุมครองเงินฝากเพียงบางสวน  สงผลใหผูฝาก

เงิน และสถาบันการเงินตางตองเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  โดยในสวนของสถาบัน

การเงินไทยก็มีความแข็งแกรงข้ึน  ท้ังในเร่ืองของการบริการความเส่ียงท่ีกําลังจะกาวสูมาตรฐาน

เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงใหมตามเกณฑ  BASEL II รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลสถาบัน

การเงินอ่ืนๆก็มีความเขมงวดเปนระบบสากลมากข้ึน  ดังนั้น สถาบันการเงินจึงตองพัฒนาผลิตภัณฑ

ทางการเงินใหมๆ  ใหสอดคลองกับความตองการของผูฝากในอนาคตมากข้ึน  รวมถึงทางการและ

สถาบันการเงินตองเรงสรางความเขาใจแก  ประชาชนตอการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก  เฉพาะ

อยางยิ่งผูฝากเงินท่ีเกิน  1 ลานบาทซ่ึงจะไมไดรับการคุมครองเต็มจํานวนเหมือนแตกอน  และสงเสริม

ใหผูฝากรูจักผลิตภัณฑทางการเงินของสถาบันการเงิน เพื่อเปนทางเลือกในการลงทุนมากข้ึน 

 

กกกกกกกกRonald MacDonald (2539: 7-8) “คูมือสถาบันประกันเงินฝากของธนาคารกลางเลมท่ี 9”

ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา มีหลายประเทศไดมีการเร่ิมกอตั้งสถาบันประกันเงินฝาก และเร่ิมใชระบบ

ประกันเงินฝากเพื่อคุมครองผูฝากเงินไมไหไดรับผลกระทบจากการลมละลายของสถาบันการเงิน 

คูมือเลมนี้จัดทําข้ึนเพื่อชวยใหประชาชนไดเขาใจในกระบวนการ กฎเกณฑตางๆของระบบประกัน

เงินฝาก โดยสวนใหญระบบสถาบันประกันเงินฝากจะใหความชวยเหลือผูฝากเงิน เพื่อปองกันไมใหผู

ฝากเงินไดรับผลกระทบจากความเส่ียงของการดําเนินงานของสถาบันการเงิน รวมถึงถาสถาบัน

การเงินใดท่ีอยูภายใตความเส่ียงท่ีจะลมละลาย ธนาคารกลางมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะปดสถาบัน
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การเงิน หรือใหการชวยเหลือในชวงระยะส้ัน ปจจุบันสถาบันประกันเงินฝากมีการจัดตั้งข้ึนแลว

มากกวา 40 ประเทศ สวนมากจะอยูในทวีปยุโรป และอีก 50 ประเทศกําลังอยูในชวงดําเนินการ 

 

กกกกกกกกนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ และคณะ  (2534: i) วิจัยเร่ือง “การแกไขปญหาสถาบันการเงิน

และบทบาทของสถาบันประกันเงินฝาก” ของฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย” ในชวงหลายปท่ีผานมาสถาบันการเงินหลายแหงในตลาดการเงินของไทยได

ประสบวิกฤตการณอยางรุนแรง การเขาชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาของสถาบันของสถาบันการเงิน

เหลานี้เปนปญหาท่ีกอตัวมานาน แมจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูและระบบสถาบันการเงินข้ึน

ในป 2528 เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน แตกองทุนฯก็ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง ดวยเหตุนี้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําวิจัยเลมนี้ข้ึนเพื่อชวยใหรัฐบาลสามารถวาง

แนวทาง หรือเลือกใชกลยุทธไดอยางถูกตอง และเหมาะสมในการแกไขปญหา ท้ังนี้คณะผูวิจัยไดมี

การสัมภาษณผูบริหารของสถาบันการเงิน เพื่อรับทราบขอคิดเห็นของผูบริหารสถาบันการเงินตางๆ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ออออออออการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยจะทําการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ นํามาประกอบการวิเคราะหถึงผลกระทบจากการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

 

ขั้นตอนการวจัิย 

1. กําหนดหัวขอการวิจัย 

 การกําหนดหัวขอวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอคือ “การศึกษาผลกระทบจากการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551”  

2. คนหาขอมูล เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การคนหาขอมูล เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยการคนหาขอมูลมาจากแหลงทุติย

ภูมิ คือ บทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จาก

วารสารการเงินการธนาคาร วารสารการเงินการคลัง จํานวน 8 บทความ คูมือการฝากเงินกับสถาบัน

การเงินท่ีคุมครองโดยสถาบันคุมครองเงินฝาก 2 ฉบับ หนังสือพิมพ 3 ฉบับ หนังสือท่ีเกี่ยวของกับ

กฎหมายสถาบันการเงินจํานวน 2 เลม วิจัยท่ีเกี่ยวของ 3 เลม บทบาทของสถาบันคุมครองเงินฝาก

ในตางประเทศ 24 บทความ และบทความทางเว็ปไซต 12 บทความ  

3. จัดทําวิธีดําเนินงานวิจัย 

  การจัดทําวิธีดําเนินงานวิจัยโดยเร่ิมจากความสนใจในเร่ืองท่ีตองการศึกษา ในท่ีนี้ผูวิจัย

มีความสนใจในเร่ืองพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เนื่องจากการออก

พระราชบัญญัติคุมครองเงินฝากนั้นสงผลกระทบตอสถาบันการเงิน คือ ธนาคารพาณิชย ท้ังหมด 

34 แหงในประเทศไทย สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ และสงผลกระทบตอประชาชน คือ ผูฝากเงิน กับนักลงทุนอยางไร  เสนอหัวขอวิจัยใหกับ

อาจารยท่ีปรึกษาวิจัย เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองวิจัย เม่ือ

อาจารยท่ีปรึกษาอนุมัติใหกําหนดหัวขอวิจัยท่ีเห็นควรวาเหมาะสมแลว จึงเร่ิมดําเนินการคนควาหา
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ขอมูลจากแหลงตางๆท่ีมีความเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีผูวิจัยสนใจศึกษารวบรวมขอมูล และวิเคราะห-

ขอมูลท่ีไดรวบรวมมา โดยการคนหาขอมูลมาจากแหลงทุติยภูมิ คือ บทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จากวารสารการเงินการธนาคาร วารสารการเงิน

การคลัง หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต หนังสือท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายสถาบันการเงิน วิจัยท่ีเกี่ยวของ 

และบทบาทของสถาบันคุมครองเงินฝากในตางประเทศ จากนั้นก็สรุปผลท่ีไดจากการวิเคราะห

ขอมูล โดยแตละข้ันตอนจะตองมีการสงใหอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยเปนระยะ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล และความกาวหนาของการทําวิจัย  

  ปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความถูกตอง และสมบูรณตามขอคิดเห็น คําแนะนํา ของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิจัย เพื่อใหไดวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ จากนั้นผูวิจัยไดจัดทําขอมูลและผลการศึกษา

ใหออกมาเปนรูปเลม และเรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณตามคูมือระเบียบวิธีการทําวิจัยมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อเปนวิทยาทานในการนําไปศึกษาตอของผูท่ีสนใจ และผูท่ีเกี่ยวของกับผลงานวิจัยเลม

นี้  

4. วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร วารสาร และอ่ืนๆ 

  การวิเคราะหขอมูลเกิดจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ คือ บทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับ

เร่ืองพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จากวารสารการเงินการธนาคาร วารสาร

การเงินการคลัง หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต หนังสือท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายสถาบันการเงิน วิจัยท่ี

เกี่ยวของ และบทบาทของสถาบันคุมครองเงินฝากในตางประเทศ นํามาวิเคราะหขอมูล เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคในการทําวิจัย, ไดขอมูลท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา และนําไปสูการสรุปผลขอมูล 

5. สงรายงานใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ 

  การสงรายงานใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ เพื่อความสมบูรณ ถูกตองของขอมูล และ

ความกาวหนาของวิจัย โดยการสงขอมูลใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเปนระยะๆ ตามกําหนดการ

ของแผนการดําเนินวิจัย 

6. ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตามคูมือ และจัดทําเปนรูปเลม 

  ปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความถูกตอง และสมบูรณตามขอคิดเห็น คําแนะนํา ของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิจัย เพื่อใหไดวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ จากนั้นผูวิจัยไดจัดทําขอมูลและผลการศึกษา

ใหออกมาเปนรูปเลม และเรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณตามคูมือระเบียบวิธีการทําวิจัยมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อเปนวิทยาทานในการนําไปศึกษาตอของผูท่ีสนใจ และผูท่ีเกี่ยวของกับผลงานวิจัยเลม

นี้  

 

 



 

 

32 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาผลกระทบของการออกพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  พ.ศ. 2551 

ซ่ึงใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552  ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 

2553 เปนระยะเวลา 10 เดือน โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ระยะ คือ 

 ระยะท่ี  1 เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  

และบทวิเคราะห วิจารณตางๆ เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ระยะท่ี  2 กันยายน พ.ศ. 2552  ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 เปนการวิเคราะหขอมูล และ

สรุปผลงานวิจัย 

 

ตารางแสดงระยะเวลาในการทาํวจัิย 

 

วิธีการดําเนินงาน 

ระยะเวลา 

  

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

  

ส.ค. 

  

ก.ย. 

  

ต.ค. 

  

พ.ย. 

  

ธ.ค. 

  

ม.ค. 

ระยะท่ี 1 เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 

       

ระยะท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล 

สรุปผลงานวิจัย และนําเสนอ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงิน

ฝาก พ.ศ. 2551 ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว 

โดยรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 และทําการ

วิเคราะหขอมูล ทําใหผูศึกษาทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง

เงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ไดแก  

1. ศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 ตอเศรษฐกิจ และระบบการเงินประเทศไทย 

2. ศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 ตอสถาบันการเงิน เฉพาะธนาคารพาณิชยท่ีเปนสมาชิกของสถาบันคุมครองเงินฝาก ท้ังหมด 

34 แหง  

3. ศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 ตอประชาชน ไดแก ผูฝากเงิน และนักลงทุน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญตัิสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 

2551 ต่อ เศรษฐกจิ และระบบการเงินประเทศไทย 

 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมสวนใหญมีแนวความคิดตอผลกระทบดาน

เศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศไทย ไดนําเสนอออกเปน 2 ดาน ไดแก 

1.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  

 เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และธนาคารหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาได

ปดตัวลง สงผลทําใหเศรษฐกิจไทยหดตัวลง อีกท้ัง ปญหาการเมืองภายในประเทศในปจจุบัน ทําให

รัฐบาลไทยเร่ิมพิจารณาการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากอีกคร้ัง และ

ตระหนักถึงการรับประกันเงินฝากแบบเต็มจํานวน ซ่ึงเปนการรับภาระทางการเงินท่ีหนักเกินไป

สําหรับรัฐบาล เหมือนเม่ือคร้ัง พ.ศ. 2540 การรับประกันเงินฝากเต็มจํานวนในคร้ังนั้น กอใหเกิด

ความเสียหายอยางมากตอระบบการเงินของประเทศไทย คือ เกิดหนี้สาธารณะจํานวนมาก การ

กอตั้งสถาบันประกันเงินฝากจึงเปนการชวยลดภาระของรัฐบาลในการเขาไปแทรกแซง หรือใหการ 
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ชวยเลือสถาบันการเงินในกรณีท่ีสถาบันการเงินประสบปญหาเพื่อใหพนจากการตองเลิกกิจการ 

(กองบรรณาธิการ Money Magazine 2545: 20) เพราะหากรัฐบาลยังรับประกันเงินฝากแบบเต็ม

จํานวนอยู ก็จะสงผลกระทบรุนแรงตอระบบการเงินไทย รัฐบาลจึงไดเปล่ียนมาเปนการรับประกัน

แบบจํากัดวงเงิน แมในระยะ 3  ปแรกจะประกันเงินฝากแบบเต็มจํานวน แตในปท่ี 4 และท่ี 5 ก็เปน

แบบจํากัดเงินวงเงิน ท่ีเปนเชนนี้เพราะรัฐบาลไมสามารถท่ีจะรับประกันแบบจํากัดวงเงินในขณะท่ี

เศรษฐกิจถดถอยได เนื่องจากการประกันเงินฝากแบบจํากัดวงเงินนั้นจะสงผลตอการลงทุนของนัก

ลงทุน ความเช่ือม่ันของประชาชนตอระบบการเงิน และอาจสงผลตอเสถียรภาพทางการเงินของ

ประเทศไทย ระบบประกันเงินฝากจึงเปนหนึ่งในมาตรการท่ีชวยรองรับภาวะวิกฤตการเงินท่ี

ตองการมุงเนนการชวยเหลือกลุมผูฝากเงินรายยอย  (Micro unit) ท่ีเปนผูฝากเงินสวนใหญในระบบ

การเงิน  และทําใหสถาบันการเงินมีความเขมแข็ง  มีการแขงขันอยางเสรีตามกลไกตลาด  ซ่ึงมี

ตัวอยางแนวความคิดท่ีสอดคลอง เชน 

• ลดภาระทางการคลังของรัฐบาลท่ีมีตอสถาบันการเงินลง (พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 

2548) 

• สงผลดีตอตลาดทุนท่ีจะมีเงินไหลเขามาในรูปของตลาดหุนและตลาดตราสารหนี้

แทนท่ีจะปลอยใหอยูในระบบเงินฝาก (เกาฑัณฑ ม่ันเปาหมาย 2545) 

• ปลดเปล้ืองพันธะของรัฐบาลในการรับผิดชอบเงินฝากของสถาบันการเงินท้ัง

ระบบซ่ึงเปนส่ิงท่ีดี เพราะรัฐบาลไมมีหนาท่ีตองคํ้าประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย (สุนันท ศรี

จันทรา 2550) 

• แนวความคิดของดร. สถิต ล่ิมพงศพันธุ ท่ีอางถึงใน Money Magazine: 22 ท่ีวา 

ความสําคัญของสถาบันคือ เสริมสรางเสถียรภาพทางการเงิน สรางวินัยทางการเงิน ชวยกํากับ

ตรวจสอบสถาบันการเงินใหมีความม่ันคงเปนตาขายระวังภัยทางการเงิน และแบงเบาภาระภาครัฐ

ในการแกไขปญหาสถาบันการเงิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของมร.ปรีดียาธร เทวกุล ท่ีวาการ

จัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากข้ึน เพื่อแกไขปญหาความออนแอของระบบสถาบันการเงิน 

 

  1.2 ผลกระทบดานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ  

การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเปนส่ิงสําคัญท่ีรัฐบาลจะตองพิจารณา เพราะหากกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากไดไมเทาอัตราผลตอบแทนท่ีนักลงทุนตองการ นักลงทุนจะโยกยายเงินฝากหันไป

ลงทุนในสินทรัพยอ่ืน  ซ่ึงหากนักลงทุนเพียงคนเดียวโยกยายเงินฝากคงจะไมเปนปญหาดาน
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เศรษฐกิจ แตถานักลงทุนรายใหญมีการถอนเงินออกจากธนาคารจํานวนมาก ก็จะสงผลตอธนาคาร

อยางมาก เนื่องจากเงินท่ีสํารองในธนาคารอาจไมเพียงพอท่ีจะคืนใหแกผูฝาก อาจสงผลกระทบให

ธนาคารนั้นประสบปญหาทางการเงิน และสงผลตอระบบการเงินภายในประเทศ  

การพิจารณาอัตราเงินนําสงสบทบใหกับสถาบันประกันเงินฝาก  รวมท้ังรูปแบบการ

กําหนดอัตราเงินนําสงใหสอดคลองกับโครงสรางระบบสถาบันการเงิน ไดคํานึงถึงความเขมแข็ง

ของสถาบันการเงินวาโอกาสท่ีสถาบันการเงินจะถูกปดกิจการมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  

โดยจะทําใหไมเปนภาระของสถาบันการเงินในการนําสงเงินเขากองทุนคุมครองเงินฝาก (ทวีศักดิ์  

มานะกุล 2551) โดยปจจุบันอัตราเงินนําสงคือรอยละ 0.4 ของมูลคาเงินฝากแตละธนาคาร  หลังจาก

นั้นเม่ือมีความพรอม จะคิดอัตราเงินสมทบตามความเส่ียง ( risk premium rate) ซ่ึงบริษัทจัดอันดับ

เครดิตจะเปนผูกําหนดตามความนาเช่ือถือของแตละธนาคาร ซ่ึงมีตัวอยางแนวความคิดท่ีสอดคลอง 

เชน 

• เปนการปฏิวัติระบบการเงินของไทยท่ีวา แบงกมีสิทธิลมไดเหมือนธุรกิจอ่ืน หาก

บริหารไมโปรงใส (เกาฑัณฑ ม่ันเปาหมาย 2545) 

• ภาพรวมจากประสบการณตางประเทศ ทําใหเช่ือกันวาสถาบันประกันเงินฝากเอง

มีบทบาทชวยรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไดพอสมควร และการกํากับตรวจสอบสถาบัน

การเงินนั้นไดกระทําอยางรัดกุมข้ึนหลังจากท่ีมีการตั้งสถาบันประกันเงินฝากข้ึนมา (ฝาย

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2534 : 52) 

• สถาบันประกันเงินฝากนาจะกอใหเกิดผลดี คือ สงเสริมความเช่ือม่ันในระบบ

การเงิน ทําใหระบบมีเสถียรภาพเนื่องจาก ผูฝากเงินมีความม่ันใจวาเงินฝากของตนปลอดภัย, 

สงเสริมการแขงขันในระบบการเงิน เพราะสถาบันการเงินขนาดเล็กสามารถท่ีจะแขงขันกับสถาบัน

ขนาดใหญไดอยางทัดเทียมมากข้ึน เนื่องจากสถาบันเงินฝากมารับรองความม่ันคงของตน, ใหความ

เปนธรรมแกผูฝากรายยอย ซ่ึงมักจะไมมีขอมูลเกี่ยวกับฐานะของสถาบันการเงินตางๆ เพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจฝากเงินเต็มจํานวน  (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ฝายสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม 2534 : 53) 
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2. ศึกษาผลกระทบจากการออกพระราชบัญญตัิสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ต่อ

สถาบันการเงิน เฉพาะธนาคารพาณชิย์ทีเ่ป็นสมาชิกของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งหมด 34 แห่ง  

 การวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง

เงินฝาก พ.ศ. 2551 ตอสถาบันการเงิน โดยจะศึกษาถึงผลกระทบตอธนาคารพาณิชยท่ีเปนสมาชิก

กับสถาบันคุมครองเงินฝากท้ังหมด 34 แหง ระบบประกันเงินฝากแบบเต็มจํานวนท่ีเคยใช มีสวน

สนับสนุนใหธนาคารพาณิชยขาดความระมัดระวังในการดําเนินงานเนื่องจากมีกรอบแนวคิดวา

ทางการจะไมยอมใหสถาบันการเงินลม ซ่ึงการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 

พ.ศ. 2551 เปนการเปล่ียนมุมมองวาธนาคารพาณิชยก็สามารถท่ีจะลมได และทําใหการแขงขันของ

สถาบันการเงินมีแนวโนมท่ีจะแขงขันกันสูงข้ึน (พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548: 66) มีผลกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินอยางมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงินท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากร

ในการแขงขันกับสถาบันการเงินท่ีมีขนาดใหญไดยาก  และมีผลกระทบตอการระดมเงินของ

ธนาคารพาณิชยดวย  (กองบรรณาธิการ Money Magazine 2545 : 65)   จึงสงผลใหภาวะการแขงขัน

ของสถาบันการเงินยิ่งสูงมากข้ึนเพราะผูฝากเงินตองพิจารณาอยางรอบคอบจากการดําเนินงานและ

การสรางความม่ันคงใหเกิดความนาเช่ือถือตอผูฝากเงิน ไมวาจะเปนการบริการท่ีแตกตาง ใหมี

ความเหนือกวาคูแขง การควบรวมกิจกรรมระหวางสถาบันการเงิน เพื่อสรางความแขงแกรง การ

เสนออัตราดอกเบ้ีย ท่ีจูงใจผูฝากเงิน และส่ิงท่ีสําคัญมากอยางหนึ่งคือการบริหารงานภายในของ

ธนาคารพาณิชยเอง ก็ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม การบริหารงานโดยการใหความสําคัญกับการ

บริหารความเส่ียง (Risk management) ของเงินทุนมากข้ึนกวาเดิม เพื่อทําใหฐานะความม่ันคง มีผล

ประกอบการท่ีดีอันเปนสวนสําคัญตอความเช่ือม่ันของผูฝากเงินตลอดจนผูถือหุนของธนาคาร

พาณิชยเองก็จะตองมีการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารมากข้ึน  (กองบรรณาธิการ Money 

Magazine 2545 : 65)  และเปนแรงผลักดันใหสถาบันการเงินตางๆดําเนินการอยางระมัดระวังมาก

ข้ึน เพราะในอนาคตการจายเงินสมทบท่ีสงใหสถาบันคุมครองเงินฝากจะคิดตามฐานะและการ

ดําเนินงาน  (Risk-based Premium) หรือจากความเส่ียงของสถาบันการเงินนั้น  ซ่ึงมีตัวอยาง

แนวความคิดท่ีสอดคลอง เชน 

• แนวความคิดของนายชาติศิริ โสภณพณิช ท่ีอางถึงใน Money Magazine: 22 ท่ีวา 

เร่ืองการเก็บคาธรรมเนียม โดยธนาคารตองจายในอัตรารอยละ 0.4 เนื่องจากเปนภาระท่ีธนาคาร

พาณิชยตองรับผิดชอบ อาจทําใหเกิดการขาดทุนสะสมสูง 

• การจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากไดยุติบทบาทของกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินไทย(พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548) 
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• สถาบันคุมครองเงินฝากมีหนาท่ีประกันเงินฝากแบบจํากัดวงเงินกับสถาบัน

การเงินโดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอยอันนําไปสูการเสริมสรางความม่ันคงดานการเงินใหกับระบบ

สถาบัน(พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548) 

• การคิดคาธรรมเนียมประกันเงินฝากในอัตราคงท่ีแตกตางกันในแตละสถาบัน

การเงิน ซ่ึงจะชวยลดพฤติกรรมท่ีชักนําไปสูความเส่ียงรวมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของ

สถาบันการเงินในประเทศ (เกาฑัณฑ ม่ันเปาหมาย 2545) 

 

3. การศึกษาผลกระทบจากการออกพระราชบัญญตัิสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

ต่อประชาชน ได้แก่ ผู้ฝากเงิน และนักลงทุน 

 จากการวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง

เงินฝาก พ.ศ. 2551 ตอประชาชน ไดนําเสนอออกเปน 2 ดาน ไดแก 

3.1 ดานผูฝากเงิน 

 การประกาศใชพระราชบัญญัติมีประโยชนมากสําหรับผูฝากเงิน โดยเฉพาะผูฝากเงิน

รายยอยท่ีขาดโอกาส และไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเพียงพอการนําเอาระบบประกัน

เงินฝากมาทําหนาท่ีใหความคุมครองผูฝากเงินในสถาบันการเงิน ผูฝากเงินตองมีการพิจารณาใน

ดานการบริการ และติดตามตรวจสอบสถาบันการเงินท่ีตนเองใชบริการอยางระมัดระวังมากข้ึน 

การประกันเงินฝากแบบจํากัดวงเงินนั้นจะไมสงผลกระทบตอผูฝากเงินท่ีมีเงินไมถึง 1,000,000 บาท 

หรือมีเงินฝากท้ังหมดคิดเปนรอยละไมต่ํากวา 80 ของยอดเงินฝากท้ังหมดในระบบ (พิชัย ตั้งภิญโญ

พุฒิคุณ 2534: 64) ก็จะไมไดรับผลกระทบจากการยกเลิกการรับประกันเงินฝากเต็มจํานวน แตหาก

ผูมีเงินฝากมากกวา 1,000,000 บาท จะไดรับผลกระทบจากการรับประกันเงินฝากแบบจํากัดจํานวน

ในปท่ี 5 ทําใหผูฝากเงินตองบริหารความเส่ียงเงินฝากโดยการพิจารณาหาทางเลือกใหมในการ

ลงทุน หรือเลือกใชบริการกับสถาบันการเงินท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง 

 การรักษาระดับความเช่ือม่ันของผูฝากรายยอยนั้นเปนส่ิงสําคัญ  เพราะเม่ือใดก็

ตามท่ีความเช่ือม่ันมีแนวโนมลดลงหมายถึง  ความเช่ือม่ันของผูฝากเงินท่ีมีตอสถาบันการเงินจะ

ลดลงตามไปดวย และเปนสาเหตุใหผูฝากเร่ิมถอนเงินออกจากสถาบันการเงิน  จนอาจเกิดเหตุการณ

ท่ีเรียกวา Bank run ข้ึนได ซ่ึงเหตุการณนี้จะสงผลใหเงินในระบบขาดสภาพคลอง  ปริมาณเงินใน

ระบบลดลง ทําใหไมเกิดการจางงาน  อัตราการผลิตลดลง  และยิ่งไปกวานั้นปญหาเหลานี้อาจนํามา

สูภาวะท่ีเรียกวา  กับดักสภาพคลอง  (Liquidity trap) ซ่ึงเปนภาวะท่ีนโยบายการเงินไมสามารถ

ชวยเหลือได  เพราะนักลงทุนขาดความม่ันใจท่ีจะลงทุน  ดังนั้น รัฐบาลของประเทศตางๆ  จึง
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ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาระดับความเช่ือม่ันของ  ผูฝากเงิน เพราะหากความเช่ือม่ันของ

ผูฝากเงินหายไปก็อาจจะเปนการยากท่ีจะเรียกความเช่ือม่ันกลับคืนมาใหม  ซ่ึงมีตัวอยาง

แนวความคิดท่ีสอดคลอง เชน 

• แนวความคิดของกองบรรณาธิการ Money Magazine ท่ีวา ผูฝากรายยอยท่ีขาด

โอกาส และไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารจะไดรับประโยชนมากจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

• ปรับเปล่ียนเจตคติใหมกับผูฝากเงิน ทําใหพฤติกรรมการฝากเงินกับสถาบัน

การเงินเปล่ียนไป (พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548) 

• สถาบันคุมครองเงินฝากมีหนาท่ีประกันเงินฝากแบบจํากัดวงเงินกับสถาบัน

การเงินโดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอย (พิชัย ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 2548) 

• ใหความคุมครองภายใตวงเงินจํากัดแกเฉพาะผูฝากเงินรายยอยซ่ึงสรางวินัยในการ

ออมใหดกิข้ึนแกผูฝากเงิน (เกาฑัณฑ ม่ันเปาหมาย 2545) 

• ชาวบานคนมีรายได ไมรูรายละเอียดพระราชบัญญัติ สถาบันคุมครองเงินฝากไม

ตองเครียด เพราความจริงแทบไมจําเปนตองรู คนเบ้ียนอย หอยนอยเงินลานยังไมเคยมีไมตองกลัว

ผลกระทบ เพราะกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อไมใหบรรดาเศรษฐี มหาเศรษฐีใชชีวิตอยางเสพสุข

เกินไปเทานั้น (สุนันท ศรีจันทรา 2550) 

 

กกกกกกกก3.2 ดานนักลงทุน 

 นักลงทุนจะมีการวิเคราะหถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก และ

เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยอ่ืน และตัดสินใจเลือกลงทุนในทางเลือกท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนสูงท่ีสุด ท้ังนี้นักลงทุนยังตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนกับ

ความเส่ียง ( High Risk High Return) คืออัตราผลตอบแทนสูง ความเส่ียงสูง การประกาศ

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551จึงเปนการเปล่ียนทิศทางการลงทุนของนักลงทุน  

 การลงทุนของประชาชนเปนเหมือนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ หากประชาชนหันไปลงทุน

ในสินทรัพยอ่ืน จะทําใหเงินในระบบขาดสภาพคลอง สงผลใหเกิดสภาวะเงินฝดได เงินฝากท่ีไดรับ

การคุมครองจะอยูภายใตสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกกับสถาบันคุมครองเงินฝาก และจะไดรับการ

คุมครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝากพ.ศ. 2551 โดยอัตโนมัติ ประชาชนจึงไมตอง

กังวล หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหไดรับการคุมครองเงินฝาก  อีกท้ังเม่ือสถาบันการเงินใดถูกเพิก
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ถอนใบอนุญาต สถาบันคุมครองเงินฝากจะจายคืนเงินฝากแกผูฝากเงินตามจํานวนท่ีกําหนดไวตาม

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ซ่ึงมีตัวอยางแนวความคิดท่ีสอดคลอง เชน 

• กลุมท่ีเดือดรอนคือบรรดาเศรษฐีรอยลาน พันลาน หม่ืนลานข้ึนไป ท่ีในประเทศ

ไทยก็มีจํานวนหลายแสนคน เพราะไมตองดิ้นรนอะไ ร ไมตองพวงแบง กไหนลม แคดอกเบ้ียก็กิน

ใชอยางสุขสบาย ฉะนั้นพวกเศรษฐีจะตองบริหารจัดการเงินเปน ตองดิ้นรนหาทางกระจายการ

ลงทุนเพื่อกระจายความเส่ียง (สุนันท ศรีจันทรา 2550) 

• ขาวสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ไมดี ทําใหไมอยากออมเงินกับธนาคารหันไปถือ

ทองคําเก็บไวเองดีกวา เพราะอุนใจกวา และแบงกมีผลตอบแทน หรือดอกเบ้ียเงินฝากท่ีต่ํา ( กอง

บรรณาธิการการเงินการธนาคาร 2552) 

  

 จากการศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก 

พ.ศ. 2551 พบวามีความแตกตางจากสถาบันประกันเงินฝากในตางประเทศ (ฝายสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2534 : 53-54) ดังนี้ 

1. สมาชิกภาพสวนใหญจะใชวิธีบังคับใหเขารวมกับสถาบัน มีเพียงบางประเทศ ท่ี

เปดโอกาสไมใหเขารวมโครงการ เชน อารเจนตินา เยอรมัน  

2. การประกันเงินฝากสวนใหญจะกําหนดวงเงินประกันสูงสุดไวตายตัว และมักจะ

ปรับวงเงินดังกลาวตามความเหมาสมของสถานการณ  

3. การประกันเงินฝากสวนใหญจะเปนหนาท่ีของภาครัฐบาล และมิใหฝายเอกชนเขา

มาเกี่ยวของเนื่องจากจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

4. การประกันเงินฝากสวนใหญใชวิธีการระดมทุนจากการเก็บเบ้ียประกันสะสมไว

เปนกองทุน โดยมีการประเมินใหกองทุนเพียงพอกับเงินท่ีตองจายออกไปเม่ือจําเปน ในบาง

ประเทศจะมีการเก็บเบ้ียประกันต่ํา แตทําการเร่ียไรพิเศษเม่ือเกิดปญหาข้ึน และมีบางประเทศท่ี

รัฐบาลกลางยอมรับภาระบางสวน 

5. ขณะท่ีการกํากับตรวจสอบสถาบันสมาชิกเปนหนาท่ีหนึ่งของสถาบันประกันเงิน

ฝากในสหรัฐฯ สถาบันประกันเงินฝากในหลายประเทศ เชน อังกฤษ และเยอรมันตะวันตก จะไม

ดําเนินการกกํากับตรวจสอบสถาบันสมาชิกเอง 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  

พ.ศ. 2551 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  พ.ศ. 2551 โดยทําการรวบรวมและศึกษาขอมูลจาก

เอกสารและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เชน บทวิเคราะหท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง

เงินฝาก พ.ศ. 2551 จากวารสารการเงินการธนาคาร วารสารการเงินการคลัง หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต 

หนังสือท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายสถาบันการเงิน ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และบทบาทของสถาบันคุมครอง

เงินฝากในตางประเทศ นํามาวิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยแบงผลกระทบออกเปน 3 สวน คือ 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ และระบบการเงินประเทศไทย  ผลกระทบตอสถาบันการเงิน และผลกระทบตอ

ประชาชน 

สรุปผลงานวจัิย  

 การศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  พ.ศ. 2551 

พบวามีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเงินของประเทศในดานเศรษฐกิจและการดําเนิน

นโยบายเศรษฐกิจ  ซ่ึงการบริหารงาน ของคลังภาครัฐไมจําเปนตองรับภาระในการชดเชยความเสียหาย

ของสถาบันการเงินท่ีประสบปญหา การมีสถาบันคุมครองเงินฝากจะสรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชน

และนักลงทุนท้ังในและตางประเท ศ เกิดการฝากเงินและลงทุนในสถาบันการเงินทําใหระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและมีสภาพคลองเพิ่มมากข้ึน และการจัดตั้งสถาบันคุมครองเงินฝากทําให มีระบบการดูแล

สถาบันการเงินท่ีแบงแยกอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน เปนไปตามมาตรฐานสากล 

 ผลกระทบตอสถาบันการเงินเฉพาะธนาคารพาณิชยท่ีเปนสมาชิกของสถาบันคุมครองเงิน

ฝากท้ังหมด 34 แหง พบวาจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก  พ.ศ. 2551 มีการ

แขงขันกันระหวางธนาคารพาณิชยรุนแรงยิ่งข้ึน ธนาคารพาณิชยแตละแหงตองสรางเสริมความ

นาเช่ือถือและความม่ันใจตอผูฝากเงิน สงผลใหมีการปรับกลยุทธในการดําเนินงานใหมีความรอบคอบ

และระมัดระวังมากข้ึน ยึดหลักธรรมาภิบาล  เนนการใหบริการ และการแขงขันของอัตราดอกเบ้ีย เพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
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อภิปรายผล 

1. กระบวนการการศึกษา 

 ผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงิน ฝาก  พ.ศ. 2551 เปน

การศึกษาจากการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองเงินฝาก บทวิเคราะห และวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ตางๆ ของในประเทศและตางประเทศ ซ่ีงเปนขอมูลข้ันทุติยภูมิ จึงทําใหผลการวิจัยท่ีออกมาเปนความ

คิดเห็นของแตละบุคคล ซ่ึงในทางปฏิบัติหรือความเปนจริงแลว อาจทําใหผลการวิจัยคลาดเคล่ือนจาก

ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงกระบวนการในการศึกษาของวิจัยคร้ังนี้ไมคอยเหมาะสมเทาใดนัก เพราะ

การออกพระราชบัญญัติ สถาบันคุมครองเงิน ฝาก พ.ศ. 2551 เพิ่งจะประกาศใชไดไมนาน และมีการ

ประกาศเปล่ียนแปลงวงเงินคุมครองเงินฝากในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2552 อีก จึงทําใหการวิจัยคร้ังนี้มี

ขอจํากัดในการศึกษาในดานระยะเวลา แตเม่ือระยะเวลาผานไปก็สามารถนําผลการวิจัยคร้ังนี้ออกมาตอ

ยอดและศึกษาถึงผลกระทบในเชิงปฏิบัติได อาจทําไดในการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยการสํารวจกับผูท่ี

เกี่ยวของในการออกพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551  

 

2. ผลจากการศึกษาวจัิย 

  ผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 พบวา ใน

การเก็บขอมูลปฐมภูมินั้นจะตองใชบุคคลท่ีมีความรู ความชํานาญในระบบการเงินการธนาคารของ

ประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลในทุติภูมิเนื่องมีขอจํากัดทางดานเวลาและองค

ความรู การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองเงินฝาก บทวิเคราะห และวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ 

ของในประเทศและตางประเทศ นั้นมาจากหลาย ๆ ชองทางไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต เว็ปไซตท่ี

เกี่ยวของ นิตยสารการเงินการธนาคาร บทความจากส่ิงพิมพตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ จาก

การรวบรวมขอมูลดังกลาวพบวาสถาบันคุมครองเงินฝากไดกอตั้งข้ึนในอีกหลายประเทศ โดย

ตางประเทศมักใชช่ือวา “สถาบันประกันเงินฝาก ” ในวิจัยนี้ไดยกตัวอยางมา 6 ประเทศ คือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศอินเดีย ประเทศสิงคโปร และประเทศญ่ีปุน ซ่ึง

ท้ัง 6 ประเทศไดกอตั้งสถาบันคุมครองเงินฝาก และยังกําหนดเปนกฎหมายอยางชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบ

แลวพบวา มีลักษณะแนวคิดเหมือนกัน และมีการดําเนินงานท่ีเหมือนกันคือการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

โดยพิจารณาตามความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงาน แนวคิดนี้ทําใหเพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจ

ดําเนินงานของสถาบันการเงิน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย  (Asli Demirguc-Kunt and Edward J. Kane 

2002 ; Michael Gapen 2007) พบวามีองคประกอบรวมบางประการท่ีกําหนดประสิทธิภาพของสถาบัน
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ดังกลาว เชน แหลงเงินทุนของสถาบันคุมครองเงินฝากควรมาจากเบ้ียประกันของสถาบันการเงินท่ีเปน

สมาชิกท่ีเก็บตามความเส่ียงของสถาบันการเงินนั้น การกําหนดใหสถาบันการเงินทุกแหงเขาเปน

สมาชิกตามกฎหมาย มีการกําหนดเพดานจํานวนเงินท่ีคุมครอง โดยสถาบันการคุมครองเงินฝากสวน

ใหญจะใหการคุมครองตอบุคคล เปนตน ( เสาวณี จันทะพงษ 2551) และเปนการปองกันไมใหสถาบัน

คุมครองเงินฝากรับภาระมากจนเกินความจําเปน แตท่ีแตกตางกันคือยอดเงินในการรับประกันเงินฝาก 

ในแตละประเทศก็จะมีการปรับจํานวนในการรับประกันเงินใหสอดคลองกับเศรษฐกิจในขณะนั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

  การศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

พบวามีผลกระทบตอระบบการเงินไทยมาก โดยกระทบเปนทอดๆ เร่ิมจากประชาชน นําไปสูการ

ปรับตัวของธนาคารพาณิชย และกระทบตอระบบการเงิน รัฐบาลจึงตองมีความรอบคอบในการกําหนด

นโยบายดานดอกเบ้ีย ใหมีอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ขอมูลในวิจัยเลมนี้ยังสามารถนําไปใช

ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในอนาคต วาชองทางการลงทุนใดท่ีจะสรางผลตอบแทนใหแกนักลงทุน

มากท่ีสุด สวนผูฝากเงินก็นําไปใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชบริการกับสถาบันการเงินท่ีมี

ความนาเช่ือถือ มีความม่ันคงทางการเงิน โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ

สถาบันการเงิน พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 แมจะมีการศึกษามานาน แตก็เปน

เร่ืองใหมสําหรับประชาชนบางกลุมซ่ึงขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการประกันเงินฝาก สถาบัน

คุมครองเงินฝากจึงจําเปนตองมีการจัดอันดับความเส่ียงของสถาบันการเงินแตละแหง และประกาศให

ประชาชนไดรับรูขอมูลท่ีถูกตอง ท้ังนี้สถาบันการเงินเองก็ตองเรงปรับตัวใหพรอม เพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันระหวางสถาบันการเงิน ซ่ึงคาดวาในอนาคตจะเกิดการแขงขันกันมากข้ึนท้ัง

ดานคุณภาพในการใหบริการ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชนมาใชบริการ 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป  

 การศึกษาผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

ไดรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 โดยเปนขอมูล

จากบทสัมภาษณของผูเช่ียวชาญทางดานการเงินการธนาคาร เชน มล.ปรีดียาธร เทวกุล ฝายสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.สถิตย ล่ิมพงษพันธุ ชาติศิริ โสภณ
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พณิช และดร.ธวัชชัย ยงกิตติคุณ เปนตน  ซ่ึงสามารถนําไปตอยอดการวิจัยได โดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิ คือการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารธนาคารพาณิชยถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลังจากการกอตั้ง

สถาบันคุมครองเงินฝาก  หรือวิจัยเชิงปริมาณ โดยแจกแบบสอบถามใหกับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 อยางเชน ผูฝากเงิน และนักลงทุน จะทํา

ใหวิจัยเร่ืองนี้มีความสมบูรณข้ึน   
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