
 นื่ายอนุื่ชา	บูรพชัยศรี	โฆ์ษักประจำาสำานัื่กนื่ายกรัฐมนื่ตรี	
ได้็กล่้าวัชี�แจงร่วัมกับทีมโฆ์ษักรัฐบาล้	 เม่�อวัันื่ที�	 ๑๗	 สิงหาคม	
๒๕๖๔๑	 เกี�ยวักับกรณีการปรับล้ด็วังเงินื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากเหล่้อ
จำานื่วันื่	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาทต่อราย	แล้ะต่อสถาบันื่การเงินื่	ซึึ่�ง
เป็นื่ไปตามพระราชบญัญติัสถาบนัื่คุ้มครองเงนิื่ฝั่าก	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ที�มีการทยอยปรับล้ด็มาเป็นื่ระยะ	ๆ	เริ�มตั�งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ซึึ่�งเคยมีการกำาหนื่ด็วังเงินื่คุ้มครองเต็มจำานื่วันื่	แล้ะทยอยล้ด็ล้ง
ในื่แต่ล้ะปีจนื่กระทั�งคงเหล่้อวังเงินื่คุ้มครองในื่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	
จำานื่วันื่	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ทั�งนีื่�	 ปัจจุบันื่ประเทศไทยมีผู้้ฝั่าก
เงินื่ทั�งระบบ	จำานื่วันื่	๘๓,๙๕๐,๐๐๐	ราย	แล้ะเป็นื่บัญชีที�มีเงินื่
ฝั่ากเกนิื่จำานื่วันื่	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	เพียงจำานื่วันื่	๑,๖๐๐,๐๐๐	ราย 
โด็ยส่วันื่ใหญ่เป็นื่ผู้้ฝั่ากเงินื่จำานื่วันื่ไม่เกินื่	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ซึึ่�ง
มีทั�งหมด็	จำานื่วันื่	๘๑,๓๐๐,๐๐๐	ราย	หร่อคิด็เป็นื่ร้อยล้ะ	๙๘	
ของผู้้ฝั่ากเงินื่ทั�งหมด็ของระบบสถาบันื่การเงินื่	 ดั็งนัื่�นื่	 การล้ด็
วังเงินื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากดั็งกล่้าวัจึงเป็นื่การล้ด็ภูาระในื่เร่�อง 
งบประมาณของรฐับาล้	ที�จะตอ้งใช้กับสถาบนัื่การเงนิื่ต่าง	ๆ 	ในื่
เร่�องดั็งกล่้าวั	 อย่างไรก็ดี็สถาบันื่การเงินื่สามารถที�จะประกอบ
กิจการได้็ด้็วัยควัามเข้มแข็ง	โด็ยธินื่าคารแห่งประเทศไทยได้็ให้
ข้อมูล้ว่ัา	 ที�ผ่้านื่มาได็้มีการออกกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ที�เกี�ยวัข้อง 
ใช้บังคับมาตั�งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	เป็นื่ต้นื่มา	จนื่ถึงปัจจุบันื่การ
ประกอบกจิการของสถาบนัื่การเงนิื่ก็สามารถด็ำาเนื่นิื่การได็ต้าม
กฎระเบยีบที�กำาหนื่ด็	กรณนีีื่�จึงไมมี่ควัามจำาเปน็ื่ที�รัฐบาล้จะตอ้ง
กำาหนื่ด็วังเงินื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากเต็มจำานื่วันื่	
	 สำาหรับควัามเป็นื่มาของระบบคุ้มครองเงินื่ฝั่ากนัื่�นื่	 
ในื่อดี็ต๒	 ช่วังก่อนื่วิักฤตการเงินื่ต้มยำากุ้งในื่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	

ประเทศไทยไม่มีระบบการคุ้มครองเงินื่ฝั่ากที�ชัด็เจนื่	 โด็ยการ
ดู็แล้ผู้้ฝั่ากเงินื่ขึ�นื่อยูกั่บนื่โยบายของภูาครัฐในื่แต่ล้ะสถานื่การณ์	
เม่�อถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 เป็นื่ช่วังที�ประเทศไทยเผ้ชิญกับวิักฤต
ต้มยำากุ้ง	สถาบันื่การเงินื่หล้ายแห่งได้็รับผ้ล้กระทบ	แล้ะจำาเป็นื่
ต้องปิด็ตัวัล้ง	 ภูาระการรับรองควัามเสียหายจึงตกเป็นื่ของ 
ภูาครัฐเป็นื่หลั้ก	ในื่ขณะนัื่�นื่คณะรัฐมนื่ตรีจึงได้็ประกาศใหค้วัาม
คุ้มครองผู้้ฝั่ากเงินื่แล้ะเจ้าหนีื่�เต็มจำานื่วันื่	 โด็ยอาศัยเงินื่ภูาษีั
อากรมาสนัื่บสนุื่นื่ผ่้านื่การออกพันื่ธิบัตรชด็เชยควัามเสียหาย	
ซึึ่�งถ่อเปน็ื่ภูาระใหญที่�ภูาครฐัตอ้งรบัภูาระในื่ขณะนัื่�นื่	เพ่�อไมใ่ห้
เกิด็ปัญหาขึ�นื่อีกในื่อนื่าคต	ธินื่าคารแหง่ประเทศไทยจึงได็เ้สนื่อ
ให้มีการจัด็ตั�งสถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากทำาหนื่้าที�ให้ควัามด็ูแล้
คุ้มครองเงินื่ฝั่าก	 แล้ะในื่ที�สุด็ก็ได้็มีการตราพระราชบัญญัติ
สถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑๓	 มีผ้ล้บังคับใช้เป็นื่
กฎหมายตั�งแต่วัันื่ที�	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๑	เป็นื่ต้นื่มา	โด็ยสถาบันื่
คุ้มครองเงนิื่ฝั่ากมเีป้าหมายสำาคัญในื่การใหค้วัามคุ้มครองผู้้ฝั่าก
เงินื่ให้ได้็รับเงินื่ค่นื่โด็ยเร็วั	พร้อมทั�งคุ้มครองเงินื่ฝั่ากตามวังเงินื่
ที�มีการกำาหนื่ด็ไว้ัอย่างชัด็เจนื่	 ทั�งนีื่�	 เพ่�อให้ผู้้ฝั่ากเงินื่มีควัาม 
ไว้ัวัางใจในื่ระบบสถาบันื่การเงินื่เพิ�มมากขึ�นื่
 การคุ้มครองเงินฝั่ากกับสถ์าบันคุ้มครองเงินฝั่าก 
(สคฝั่.)๔

 การคุ้มครองเงินฝั่าก	 ถ่อเป็นื่นื่โยบายของภูาครัฐ	 เพ่�อ
ให้ประชาชนื่ผู้้ฝั่ากเงินื่	 มีควัามมั�นื่ใจในื่การฝั่ากเงินื่กับสถาบันื่
การเงินื่ที�อยูภู่ายใตค้วัามคุ้มครอง	แล้ะเปน็ื่การกำากับดู็แล้ผู้้ฝั่าก
เงินื่รายยอ่ย	ซึึ่�งเป็นื่ผู้้ฝั่ากเงนิื่ส่วันื่ใหญข่องแตล่้ะสถาบนัื่การเงนิื่	
ทั�งนีื่�	 หากสถาบันื่การเงินื่ภูายใต้ควัามคุ้มครองถูกเพิกถอนื่ 

การลดการคุ้้�มคุ้รองเงินฝาก

กับคุ้วามแข็็งแกร่ง

ข็องสถาบันการเงินไทย

การลดการคุ้้�มคุ้รองเงินฝากการลดการคุ้้�มคุ้รองเงินฝาก

กับคุ้วามแข็็งแกร่งกับคุ้วามแข็็งแกร่ง

ข็องสถาบันการเงินไทยข็องสถาบันการเงินไทย

โดย สำำานักกฎหมาย*

กฎหมายน่าร้�

*	จัด็ทำาโด็ย	พันื่ธ์ุิทิพา		หอมทิพย์	วิัทยากรชำานื่าญการ	กลุ่้มงานื่กฎหมาย	๒	สำานัื่กกฎหมาย	สำานัื่กงานื่เล้ขาธิิการวุัฒิิสภูา
๑	มติชนื่ออนื่ไล้นื่,์	“โฆ์ษักรฐับาล้แจง	กรณีปรับล้ด็วังเงนิื่คุ้มครองเงนิื่ฝั่ากเหล่้อ	๑	ล้้านื่บาทตอ่บญัช	ีเป็นื่ไปตามพระราชบญัญัติคุ้มครองเงนิื่ฝั่าก,”	

๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๔,	ส่บค้นื่เม่�อวัันื่ที�	๑๔	กันื่ยายนื่	๒๕๖๔,	https://www.matichon.co.th/politics/news_2889014.
๒	นื่ริศ	 สถาผ้ล้เด็ชา,	 “การล้ด็คุ้มครองเงินื่ฝั่ากกับควัามแข็งแกร่งของสถาบันื่การเงินื่ไทย,”	 The	 Standard,	 ๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔,	 ส่บค้นื่ 

เม่�อวัันื่ที�	๑๔	กันื่ยายนื่	๒๕๖๔,	https://thestandard.co/reduction-of-deposit-protection-and-strength-of-thai-financial-institutions/.
๓	พระราชบัญญัติสถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก	พ.ศ.	๒๕๕๑,	ส่บค้นื่เม่�อวัันื่ที�	๑๔	กันื่ยายนื่	๒๕๖๔,	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/

PDF/2551/A/033/13.PDF.
๔		สถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก	“ทำาควัามเข้าใจการคุ้มครองเงินื่ฝั่าก,”	ส่บค้นื่เม่�อวัันื่ที�	๑๕	กันื่ยายนื่	๒๕๖๔,	https://www.dpa.or.th/articles/

view/thakhwam-kheaci-kar-khumkhrxng-ngein-fak.
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ใบอนุื่ญาต	 ผู้้ฝั่ากเงินื่จะได้็รับการคุ้มครองภูายในื่วังเงินื่แล้ะ
ระยะเวัล้าตามที�กฎหมายกำาหนื่ด็
	 อยา่งไรกต็าม	เพ่�อใหผู้้้ฝั่ากเงนิื่เข้าใจแล้ะสามารถปรบัตัวั
กับระบบคุ้มครองเงินื่ฝั่ากแบบจำากัด็จำานื่วันื่	 จึงได้็กำาหนื่ด็ให้มี
การปรับวังเงินื่คุ้มครองล้ด็หลั้�นื่ล้งตามล้ำาดั็บ	ดั็งนีื่�
	 (๑)	วัันื่ที�	๑๑	สิงหาคม	๒๕๕๑	คุ้มครองเต็มจำานื่วันื่
	 (๒)	 วัันื่ที�	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 คุ้มครอง	 จำานื่วันื่	
๕๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 (๓)	 วัันื่ที�	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 คุ้มครอง	 จำานื่วันื่	
๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 (๔)	 วัันื่ที�	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 คุ้มครอง	 จำานื่วันื่	
๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 (๕)	 วัันื่ที�	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 คุ้มครอง	 จำานื่วันื่	
๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 (๖)	 วัันื่ที�	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๒	 คุ้มครอง	 จำานื่วันื่			
๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 (๗)	 วัันื่ที�	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 เป็นื่ต้นื่ไป	 คุ้มครอง	
จำานื่วันื่	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
 จำานวนเงินคุ้มครอง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผู้ลอย่างไร 
	 ผู้้ฝั่ากเงินื่ทุกรายได้็รับการคุ้มครองภูายใต้วังเงินื่คุ้มครอง	
โด็ยผู้้ฝั่ากเงินื่ที�มีเงินื่ฝั่ากไม่เกินื่	 จำานื่วันื่	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 
จะได็รั้บควัามคุ้มครองเต็มจำานื่วันื่	สว่ันื่เงนิื่ฝั่ากที�เกินื่กว่ัาวังเงนิื่
คุ้มครองด็ังกล่้าวัหากสถาบันื่การเงินื่ถูกเพิกถอนื่ใบอนืุ่ญาต	 
จะอยู่ภูายใต้การด็ำาเนิื่นื่การชำาระบัญชีของสถาบันื่คุ้มครอง 
เงินื่ฝั่ากต่อไป	 ทั�งนีื่�	 การเฉลี้�ยทรัพย์ที�ได้็จากการชำาระบัญชีค่นื่ 
ให้แก่ผู้้ฝั่ากเงินื่จะขึ�นื่อยู่กับมูล้ค่าทรัพย์ที�ได้็รับการจัด็การแล้ะ
ตามระยะเวัล้าที�ด็ำาเนิื่นื่การในื่แต่ล้ะกรณี
 ผูู้้ได้รับการคุ้มครอง	 ค่อ	 ผู้้ฝั่ากเงินื่ทั�งที�เป็นื่บุคคล้
ธิรรมด็าแล้ะนื่ติิบุคคล้	โด็ยการคุ้มครองผู้้ฝั่ากเงนิื่แตล่้ะราย	(รวัม
กันื่ทุกบัญชี)	 ต่อ	 ๑	 สถาบันื่การเงินื่	 คำานื่วัณจากเงินื่ต้นื่แล้ะ
ด็อกเบี�ยทุกบัญชีแล้ะทุกสาขารวัมกันื่แล้้วัหักหนีื่�ที�เกินื่กำาหนื่ด็
ชำาระ	(ของสถาบันื่การเงินื่ที�ถูกเพิกถอนื่ใบอนุื่ญาตเท่านัื่�นื่)	
 เงินฝั่ากประเภทใดที�ได้รับความคุ้มครอง	ค่อ	เงินื่ฝั่าก
ในื่เงินื่สกุล้บาท	แล้ะเป็นื่บัญชีเงินื่ฝั่ากภูายในื่ประเทศ	ประกอบ
ด้็วัย	 (๑)	 เงินื่ฝั่ากกระแสรายวัันื่	 (๒)	 เงินื่ฝั่ากออมทรัพย์	 
(๓)	เงินื่ฝั่ากประจำา	(๔)	บัตรเงินื่ฝั่าก	แล้ะ	(๕)	ใบรับฝั่ากเงินื่
 สถ์าบันการเงินที�อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ
สถ์าบันคุ้มครองเงินฝั่าก๕

 ๑. ธนาคารพาณิชิย์จดทะเบียนในประเทศ (จำานวน 
๑๙ แห่์ง)

	 ๑.๑	ธินื่าคารกรุงเทพ	จำากัด็	(มหาชนื่)	
	 ๑.๒	ธินื่าคารกรุงไทย	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๓	ธินื่าคารกรุงศรีอยุธิยา	จำากัด็	(มหาชนื่)	
	 ๑.๔	ธินื่าคารกสิกรไทย	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๕	ธินื่าคารทหารไทยธินื่ชาต	จำากัด็	(มหาชนื่)			
	 ๑.๖	ธินื่าคารซีึ่ไอเอ็มบี	ไทย	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๗	ธินื่าคารไทยพาณิชย์	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๘	 ธินื่าคารสแตนื่ด็าร์ด็ชาร์เตอร์ด็	 (ไทย)	 จำากัด็	
(มหาชนื่)		
	 ๑.๙	ธินื่าคารยูโอบี	จำากัด็	(มหาชนื่)	
	 ๑.๑๐	ธินื่าคารทิสโก้	จำากัด็	(มหาชนื่)				
	 ๑.๑๑	ธินื่าคารเกียรตินื่าคินื่ภัูทร	จำากัด็	(มหาชนื่)	
	 ๑.๑๒	ธินื่าคารแล้นื่ด์็	แอนื่ด์็	เฮ้าส์	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๑๓	ธินื่าคารไอซีึ่บีซีึ่	(ไทย)	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๑๔	ธินื่าคารไทยเครดิ็ต	เพ่�อรายย่อย	จำากัด็	(มหาชนื่)
	 ๑.๑๕	ธินื่าคารเมกะ	สากล้พาณิชย์	จำากัด็	(มหาชนื่)		
	 ๑.๑๖	ธินื่าคารแห่งประเทศจีนื่	(ไทย)	จำากัด็	(มหาชนื่)
	 ๑.๑๗	ธินื่าคารเอเอ็นื่แซึ่ด็	(ไทย)	จำากัด็	(มหาชนื่)	
	 ๑.๑๘	 ธินื่าคารซูึ่มิโตโม	 มิตซุึ่ย	 ทรัสต์	 (ไทย)	 จำากัด็	
(มหาชนื่)		
	 ๑.๑๙	ธินื่าคารธินื่ชาต	จำากัด็	(มหาชนื่)
 ๒. สาขาธนาคารพาณิชิย์ต่างประเทศ (จำานวน ๑๑ 
แห่์ง)
	 ๒.๑	ธินื่าคารเจพีมอร์แกนื่	เชส		
	 ๒.๒	ธินื่าคารโอเวัอร์ซีึ่-ไชนีื่ส	แบงกิ�งคอร์ปอเรชั�นื่	จำากัด็	
	 ๒.๓	ธินื่าคารซิึ่ตี�แบงก์	
	 ๒.๔	ธินื่าคารอาร์	เอช	บี	จำากัด็		
	 ๒.๕	ธินื่าคารแห่งอเมริกา	เนื่ชั�นื่แนื่ล้	แอสโซึ่ซิึ่เอชั�นื่
	 ๒.๖	 ธินื่าคารฮ่องกงแล้ะเซีึ่�ยงไฮ้แบงกิ�งคอร์ปอเรชั�นื่	
จำากัด็
	 ๒.๗	ธินื่าคารด็อยซ์ึ่แบงก์
	 ๒.๘	ธินื่าคารมิซูึ่โฮ	จำากัด็
	 ๒.๙	ธินื่าคารบีเอ็นื่พี	พารีบาส์
	 ๒.๑๐	ธินื่าคารซูึ่มิโตโม	มิตซุึ่ย	แบงกิ�ง	คอร์ปอเรชั�นื่
	 ๒.๑๑	ธินื่าคารอินื่เดี็ยนื่	โอเวัอร์ซีึ่ส์
 ๓. บริษััทเงินทุน (จำานวน ๒ แห่์ง)
	 ๓.๑	บริษััทเงินื่ทุนื่	ศรีสวััสดิ็�	จำากัด็	(มหาชนื่)
	 ๓.๒	บริษััทเงินื่ทุนื่	แอ็ด็วัานื่ซ์ึ่	จำากัด็	(มหาชนื่)	
 ๔. บริษััทเครดิตฟองซิิเอร์ (จำานวน ๓ แห่์ง)
	 ๔.๑	บริษััทเครดิ็ตฟื้องซิึ่เอร์	เอสเบ	จำากัด็

๕	สถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก,	“รายช่�อสถาบันื่การเงินื่ที�ได้็รับการคุ้มครอง,”	 ส่บค้นื่เม่�อวัันื่ที�	๑๕	 กันื่ยายนื่	๒๕๖๔,	https://www.dpa.or.th/ 
articles/view/list-of-insured-financial-institutions
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	 ๔.๒	บริษััทเครดิ็ตฟื้องซิึ่เอร์	เวิัล้ด์็	จำากัด็
	 ๔.๓	บริษััทเครดิ็ตฟื้องซิึ่เอร์	แคปปิตอล้	ลิ้�งค์	จำากัด็
	 สำาหรับการเพิ�มควัามไว้ัวัางใจต่อสถาบันื่การเงินื่นัื่�นื่	ถ่อ
เป็นื่สิ�งสำาคัญต่อการรักษัาเสถียรภูาพการด็ำาเนิื่นื่งานื่ของ
ธินื่าคารพาณิชย์แล้ะสถาบันื่การเงินื่อ่�นื่	ๆ 	เป็นื่อย่างมาก	เพราะ
รูปแบบการด็ำาเนิื่นื่ธุิรกิจของธินื่าคารที�เป็นื่คนื่กล้างระหวั่าง 
ผู้้ฝั่ากเงินื่แล้ะผู้้กู้เงินื่	 ควัามเสี�ยงเร่�องสภูาพคล่้อง	 (Liquidity	
Risk)	 ถ่อเป็นื่หนึื่�งในื่ควัามเสี�ยงที�สำาคัญต่อการด็ำาเนิื่นื่งานื่	โด็ย
ปกติสถาบันื่การเงินื่ควัรมีการวัางแผ้นื่จัด็การสภูาพคล่้องที�ดี็
แล้ะสามารถทำาหน้ื่าที�ได้็ตามปกติในื่ช่วังสภูาวัะทั�วัไป	 อย่างไร
ก็ตาม	หากประชาชนื่เกิด็ควัามไม่มั�นื่ใจในื่ระบบสถาบันื่การเงินื่
แล้ะเล่้อกที�จะถอนื่เงินื่ฝั่ากออกไป	 อันื่เป็นื่สภูาวัะที�เรียกกันื่ว่ัา	
Bank	Run	ก็จะทำาให้เกิด็ควัามเสยีหายเปน็ื่วังกว้ัางทั�วัทั�งระบบ
สถาบันื่การเงินื่ไทย	 ดั็งนัื่�นื่	 ในื่ช่วังเวัล้าที�ระบบสถาบันื่การเงินื่
ยังมีควัามเสี�ยงสูง	การคุ้มครองเงินื่ฝั่ากในื่วังเงินื่ปริมาณมากจึง
มีควัามจำาเป็นื่	เพ่�อเพิ�มควัามมั�นื่ใจให้ผู้้ฝั่ากเงินื่ในื่ระบบสถาบันื่
การเงินื่ให้ยงัคงฝั่ากเงนิื่อยูต่่อไป	แล้ะเม่�อสถาบันื่การเงินื่มีควัาม
พร้อมรองรับควัามเสี�ยงเร่�องสภูาพคล่้องที�ดี็ขึ�นื่จากการสะสม
เงินื่ทุนื่สำารองที�เพิ�มมากขึ�นื่	จนื่สามารถรองรับควัามเสี�ยงต่อการ
ด็ำาเนื่ินื่ธุิรกรรมได็้มากขึ�นื่แล้้วั	 สถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากจึง
สามารถที�จะปรับล้ด็วังเงินื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากล้งได้็ตามควัาม
เหมาะสม	แล้ะนีื่�ค่อเหตุผ้ล้หลั้กของการประกาศปรับล้ด็วังเงินื่
คุ้มครองเงินื่ฝั่ากในื่ครั�งนีื่�๖

	 นื่ายรณด็ล้	นุ่ื่มนื่นื่ท์	รองผู้้ว่ัาการด้็านื่เสถียรภูาพระบบ
สถาบันื่การเงินื่	 ธินื่าคารแห่งประเทศไทย๗	 (ธิปท.)	 เปิด็เผ้ยว่ัา	
ตามที�สถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากปรับล้ด็การคุ้มครองเงินื่ฝั่ากที� 
ผู้้ฝั่ากแต่ล้ะรายมีอยู่ในื่สถาบันื่การเงินื่แต่ล้ะแห่งเหล่้อจำานื่วันื่	
๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	โด็ยเริ�มมีผ้ล้ตั�งแต่วัันื่ที�	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๔	
เป็นื่ต้นื่ไปนัื่�นื่	การปรบัล้ด็วังเงนิื่คุ้มครองเงนิื่ฝั่ากขา้งตน้ื่	เป็นื่ไป
ตามกรอบการด็ำาเนิื่นื่การที�กำาหนื่ด็ไว้ั โด็ยจะยงัสามารถคุ้มครอง
ผู้้ฝั่ากเงินื่ได้็ถึงร้อยล้ะ	๙๘	ของผู้้ฝั่ากเงินื่ทั�งระบบ	แล้ะปัจจุบันื่
สถาบันื่การเงินื่มีควัามเข้มแข็ง	 จึงไม่มีควัามจำาเป็นื่ต้อง 
เล่้�อนื่เวัล้าการปรับล้ด็วังเงินื่ดั็งกล่้าวัออกไปอีก	 นื่อกจากนีื่� 
การปรับล้ด็วังเงินื่ข้างต้นื่	 เป็นื่ไปตามหล้ักเกณฑิ์ที�บัญญัติไว้ัในื่
พระราชบัญญัติสถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก	พ.ศ.	๒๕๕๑๘		มาตรา	
๗๒	โด็ยทยอยปรบัล้ด็วังเงนิื่จากการคุ้มครองเงนิื่ฝั่ากเตม็จำานื่วันื่	
เป็นื่ขั�นื่บันื่ได็ล้งมา	 เพ่�อให้ประชาชนื่ได้็มีเวัล้าปรับตัวั	 ตามที�
บัญญัติไว้ั	ดั็งนีื่�	

	 “มาตรา	 ๗๒	 เม่�อมีการจัด็ตั�งสถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก 
ขึ�นื่แล้้วั	ให้ยกเลิ้กการประกันื่ผู้้ฝั่ากเงินื่ของสถาบันื่การเงินื่โด็ย
รัฐบาล้ที�มีอยู่ก่อนื่การจัด็ตั�งสถาบันื่คุ้มครองเงินื่ฝั่าก	 แล้ะในื่ 
สี�ปีแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัตินีื่�	 ให้จ่ายเงินื่แก่ 
ผู้้ฝั่ากเงินื่	ตามหลั้กเกณฑ์ิที�กำาหนื่ด็ไว้ัในื่มาตรา	๕๓	โด็ยกำาหนื่ด็
จำานื่วันื่เงินื่ที�ให้ควัามคุ้มครองไม่เกินื่จำานื่วันื่	ดั็งนีื่�
	 (๑)	 ปีที�หนึื่�ง	เต็มจำานื่วันื่เงินื่ที�ปรากฏิในื่บัญชี
	 (๒)	 ปีที�สอง	หนึื่�งร้อยล้้านื่บาท
	 (๓)	 ปีที�สาม	ห้าสิบล้้านื่บาท
	 (๔)	 ปีที�สี�	สิบล้้านื่บาท
	 ทั�งนีื่�	 ในื่ช่วังสี�ปีแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัตินีื่�	
หากภูาวัะเศรษัฐกิจแล้ะระบบการเงินื่เปลี้�ยนื่แปล้งอย่างมีนัื่ย
สำาคัญอันื่เป็นื่เหตุให้ต้องกำาหนื่ด็จำานื่วันื่เงินื่ที�ให้ควัามคุ้มครอง
เงินื่ฝั่ากเพิ�มขึ�นื่จากที�กำาหนื่ด็ในื่วัรรคหนึื่�งให้ตราเป็นื่พระราช
กฤษัฎีกา”
	 ทั�งนีื่�	 ปัจจุบันื่ผู้้ฝั่ากเงินื่แต่ล้ะรายจะได้็รับการคุ้มครอง
เงินื่ฝั่ากจำานื่วันื่เงินื่ไม่เกินื่	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 สำาหรับการ 
ฝั่ากเงินื่ที�สถาบันื่การเงินื่แต่ล้ะแห่ง	 ซึึ่�งมีควัามเหมาะสมกับ
สถานื่การณ์ในื่ปัจจุบนัื่แล้ะเป็นื่ไปตามเจตนื่ารมณ์ของกฎหมาย
ดั็งกล่้าวั
	 ยิ�งไปกวั่านัื่�นื่การกำาหนื่ด็วังเงินื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากข้างต้นื่	
ยังสอด็คล้้องกับหลั้กการของระบบการคุ้มครองเงินื่ฝั่ากที�มี
ประสิทธิิผ้ล้	ซึึ่�งช่วัยให้ทั�งผู้้ฝั่ากเงินื่แล้ะสถาบันื่การเงินื่ไม่ล้ะเล้ย
การบรหิารควัามเสี�ยง	จากเด็มิที�อาศยัระบบคุ้มครองเงนิื่ฝั่ากในื่
การทำาหนื่า้ที�ดู็แล้ควัามเสี�ยงทั�งหมด็แทนื่	นื่อกจากนีื่�	การจำากัด็
วังเงินื่คุ้มครองดั็งกล่้าวัครอบคลุ้มผู้้ฝั่ากเงินื่รายย่อยส่วันื่ใหญ่	
(ร้อยล้ะ	๙๘	 ของผู้้ฝั่ากเงินื่ทั�งระบบของสถาบันื่การเงินื่)	 แล้ะ
จะช่วัยล้ด็ควัามเหล่้�อมล้ำ�า	 รวัมทั�งล้ด็ภูาระงบประมาณของ 
ภูาครัฐในื่เร่�องนีื่�ไม่ให้สูงเกินื่ควัามจำาเป็นื่	ทำาให้ภูาครัฐสามารถ
จัด็สรรงบประมาณไปสนื่ับสนืุ่นื่กิจกรรมทางเศรษัฐกิจในื่ 
เร่�องอ่�นื่	 ๆ	 ได้็ตรงวััตถุประสงค์	 เพราะที�ผ่้านื่มาธินื่าคารแห่ง
ประเทศไทยมีการกำากับด็ูแล้สถาบันื่การเงินื่อย่างใกล้้ชิด็	 
จนื่กระทั�งสถาบันื่การเงินื่ในื่ประเทศไทยมีควัามเข้มแข็ง	 
โด็ยสะท้อนื่ให้เห็นื่ได้็จากระด็ับเงินื่กองทุนื่ต่อสินื่ทรัพย์ 
ควัามเสี�ยง	 (BIS	Ratio)	 ที�มีอยู่ในื่ระดั็บร้อยล้ะ	๒๐	 ซึึ่�งสูงกว่ัา 
หล้ายประเทศในื่ภููมิภูาค	 แล้ะมีสภูาพคล้่องอยู่ในื่ระด็ับสูง	
สามารถรองรับควัามผ้ันื่ผ้วันื่ของเศรษัฐกิจในื่ช่วังที�ได็้รับ 
ผ้ล้กระทบจากการระบาด็ของโรคตดิ็เช่�อไวัรัสโคโรนื่า	๒๐๑๙	ได้็	

๖	อ้างแล้้วัในื่เชิงอรรถที�	๒.
๗	 ธินื่าคารแห่งประเทศไทย,	 “เร่�อง	 ธินื่าคารแห่งประเทศไทย	 (ธิปท.)	 ชี�แจงการปรับล้ด็วังเงินื่คุ้มครองเงินื่ฝั่ากเป็นื่ไปตามแผ้นื่	 แล้ะสถาบันื่ 

การเงินื่	(สง.)	ยังเข้มแข็ง,”	ฉบับที�	๕๘/๒๕๖๔,	ส่บค้นื่เม่�อวัันื่ที�	๑๔	กันื่ยายนื่	๒๕๖๔,	https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/
News2564/n5864t.pdf.

๘		อ้างแล้้วัเชิงอรรถที�	๓,	นื่.	๑.
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