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รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง “ระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษ : การ
ประยุกตใชกับประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อนําบทเรียนจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศ
อังกฤษเมื่อป พ.ศ. 2550 ที่ทําใหประชาชนแหถอนเงินฝาก (bank run) จากธนาคาร Northern Rock
ซึ่งเปนธนาคารขนาดกลางแมวาจะเปนธนาคารที่เปนสมาชิกของระบบคุมครองเงินฝากก็ตาม ความ
ต่ืนตระหนกของประชาชนสวนหน่ึงเกิดจากขอบกพรองของระบบคุมครองเงินฝากที่ไมไดรับการ
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับปญหา ทําใหรัฐบาลอังกฤษตองดําเนินการเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพของระบบคุมครองเงินฝากในชวงที่ผานมา โดยจะนําผลการศึกษาที่ไดน้ี
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยให
สามารถรองรับปญหาในอนาคตไดดีขึ้น ทั้งน้ี การศึกษาจะเปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางระบบ
คุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษและระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยโดยเนนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูฝากเงินในยามที่เกิดกรณีสถาบันการเงิน
ประสบปญหา

ผลการศึกษาพบวาระบบคุมครองเงินฝากของไทยที่มีออกกฎหมายบังคับใชเมื่อป พ.ศ.
2551 คอนขางจะมีความล้ําหนากวาระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษและสอดคลองกับ
หลักการสากลวาดวยระบบคุมครองเงินฝากที่มีประสิทธิภาพ (Core Principles for Effective
Deposit Insurance Systems) รวมถึงการมีระบบกฎหมายที่เอ้ือตอการแทรกแซงและสั่งการสถาบัน
การเงินที่มีแนวโนมวาจะประสบปญหาไดอยางทันทวงที (Prompt Corrective Action) อยางไรก็ดี
ผลการศึกษาไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยและ
จําเปนตองไดรับการแกไขกฎหมายใน 3 ประเด็น ไดแก 1) ประเด็นเร่ืองการเรงกระบวนการชดเชย
เงินฝากใหรวดเร็วขึ้น 2) ใหเปนหนาที่ของสถาบันคุมครองเงินฝากในการชดเชยใหผูฝากโดย
อัตโนมัติโดยไมเปนภาระของผูฝากรายยอยในการยื่นขอชดเชย และ 3) ยกเลิกวีธีชดเชยโดยหัก
หน้ีสินที่ผูฝากเงินมีอยูออกกอน (netting payout) มาเปนวิธีการจายชดเชยตามยอดเงินฝากโดยไม
หักหน้ีสินออกกอน (gross payout) นอกจากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวแลวยังมีขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการจากบทเรียนที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประเทศอังกฤษวามีความจําเปนที่หนวยงานกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินจะตองเขมงวดในการติดตามตรวจสอบสถานะและการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินอยางใกลชิดและสม่ําเสมอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีสถาบันการเงินมีปญหา
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในเดือนกันยายน 2007 ประเทศอังกฤษเร่ิมประสบปญหาวิกฤตในระบบธนาคารจาก

ผลกระทบของวิกฤตอสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกวา วิกฤต Sub-prime เมื่อ
ธนาคาร Northern Rock ซึ่งเปนธนาคารที่เนนการปลอยสินเชื่ออสังหาริมทรัพยเปนหลักประสบ
ปญหาสภาพคลองอยางรุนแรงจากการที่ธนาคารไมสามารถกูยืมเงินในตลาดการเงินไดเชนเคย เมื่อ
ตลาดรองซื้อขายตราสารหน้ีที่มีสินเชื่อที่อยูอาศัยหนุนหลัง (Mortgage-backed Securitization:
MBS) แทบไมมีการซื้อขายอันเปนผลมาจากวิกฤต sub-prime ของสหรัฐฯ ที่สงผลใหไมมีนักลงทุน
กลาเขามาซื้อขายตราสารดังกลาวจนสงผลลุกลามไปทั่วโลก สภาพดังกลาวทําใหธนาคาร Northern
Rock ซึ่งดําเนินธุรกิจเนนการปลอยสินเชื่ออสังหาริมทรัพยอยางกาวกระโดดมีปญหาในการหา
แหลงเงินเน่ืองจากปกติแลวธนาคารอาศัยเงินฝากจากประชาชนเพื่อนํามาปลอยสินเชื่อเพียงรอยละ
40 เทาน้ัน อีกรอยละ 60 มาจากการกูยืมจากตลาดรองตราสารหน้ีประเภท MBS ปญหาดังกลาวทํา
ใหธนาคารพยายามกูเงินจากธนาคารพาณิชยดวยกันเองแตไมประสบผลสําเร็จเมื่อธนาคารตาง
หลีกเลี่ยงการใหกูยืมซึ่งกันและกันเพราะกลัวความเสี่ยงเน่ืองจากไมทราบถึงสถานะของแตละ
ธนาคารวามีปญหาขาดทุนจากการลงทุนในตราสาร sub-prime ในสหรัฐฯ มากนอยเพียงใด จน
สุดทายธนาคาร Northern Rock ตองหันไปขอกูยืมเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ (Bank of England)
ในฐานะที่เปนผูใหกูยืมแหลงสุดทายแกสถาบันการเงิน (lender of last resort)

ขาวการกูยืมเงินจาก Bank of England ไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูฝากเงินใน
เวลาตอมาเมื่อเปนที่แนชัดวาธนาคารตองขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ
จริงเน่ืองจากประสบปญหาไมสามารถหาแหลงเงินกูได จึงทําใหประชาชนจํานวนมากเขาคิวเพื่อขอ
ถอนเงินฝากจากธนาคารเน่ืองจากผูฝากตางก็เกรงวาจะไมไดรับเงินฝากคืน สภาพที่ประชาชนเขาคิว
แหถอนเงินหรือที่เรียกวา “bank run” ถือเปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจัรกเปนคร้ังแรก
ในรอบกวา 140 ปแมวาเงินฝากในธนาคาร Northern Rock จะไดรับความคุมครองภายใตระบบ
คุมครองเงินฝาก (Financial Services Compensation Scheme: FSCS) ก็ตาม ซึ่งในระยะแรกทางการ
ไมไดเขาไปแทรกแซงเพื่อแกไขปญหาแมวาจะทราบถึงปญหาของธนาคารกอนหนาน้ีแลวก็ตาม
เน่ืองจากติดขัดปญหาในเร่ืองของการขาดอํานาจตามกฎหมายที่จะเขาแทรกแซงเพื่อแกไข
สถานการณ จนกระทั่งเมื่อปญหา bank run มีทีทาวากําลังจะลุกลามไปสูธนาคารพาณิชยแหงอ่ืน ทํา
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ใหรัฐบาลตองตัดสินใจประกาศใหความคุมครองเงินฝากทั้งหมด (blanket deposits guarantee) ของ
ธนาคาร Northern Rock เปนการชั่วคราวเพื่อลดกระแสความกังวลในหมูประชาชนลง จึงเกิดคําถาม
วาทําไมประชาชนขาดความเชื่อมั่นจนแหไปถอนเงินฝากคืนแมวาเงินฝากในธนาคาร Northern
Rock ไดรับความคุมครองโดย FSCS แตกลับไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนได จน
รัฐบาลตองเขามาแทรกแซงดวยการประกาศคุมครองเงินฝากแบบเต็มวงเงินทั้งหมดเปนการชั่วคราว
จนสามารถคลี่คลายสถานการณไปได ปญหาดังกลาวจึงสมควรไดรับการศึกษาเพื่อใหทราบถึง
สาเหตุของความลมเหลวของระบบคุมครองเงินฝากของ อังกฤษซึ่งจะเปนประโยชนตอการนํา
บทเรียนที่เกิดขึ้นในอังกฤษมาเปนประโยชนในการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากของประเทศ
ไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการรองรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค
ในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) ศึกษาถึงปญหาของระบบคุมครองเงินฝากของอังกฤษในชวงกอนเดือนกันยายน 2007

จนนํามาซึ่งปญหา bank run
(2) ศึกษาถึงขอดีและขอเสียระหวางการคุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงิน (limited

protection) กับการคุมครองเงินฝากแบบเต็มวงเงิน (full protection)
(3) ศึกษาถึงแนวทางในการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากของอังกฤษเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพขึ้นในการรองรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(4) นําแนวทางการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากของอังกฤษมาพิจารณาประยุกตใชกับ

ระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันปญหาในอนาคต

1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาจะครอบคลุมถึงการศึกษาสภาพแวดลอมและสาเหตุของปญหาวิกฤตระบบ

ธนาคารของอังกฤษในชวงป 2007 การแกไขปญหาของรัฐบาลในการหยุดวิกฤต แนวทางการ
ปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และการ
เปรียบเทียบกับระบบคุมครองเงินฝากของไทยในปจจุบัน
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1.4 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาจะศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (secondary sources) ทั้งผลงานทางวิชาการ รายงาน

การศึกษาและ เอกสารที่เกี่ยวของระบบค้ําประกันเงินฝากโดยเฉพาะระบบค้ําประกันเงินฝากของ
อังกฤษ และของประเทศไทย จากน้ันจะนํามาวิเคราะหถึงสภาพของปญหา การดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหา การปรับปรุงระบบค้ําประกันเงินฝากเพื่อปองกันวิกฤตในอนาคต นอกจากน้ี ยังศึกษาระบบ
ค้ําประกันเงินฝากของประเทศไทยเพื่อนํามาเปรียบเทียบและหาขอสรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงระบบค้ําประกันเงินฝากของไทย ทั้งน้ี ในการศึกษาจะมีการนําเสนอรายงานในรูปของ
ขอมูลในเชิงพรรณา (descriptive information) และขอมูลเชิงสถิติ (statistical data) เพื่อสนับสนุน
ผลการศึกษา

1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
การศึกษานอกจากจะสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของระบบค้ําประกันเงินฝากใน

การแกไขปญหาวิกฤตความเชื่อมั่นตอระบบธนาคารในกรณีที่มีสถาบันการเงินประสบปญหา  แนว
ทางการปรับปรุงระบบค้ําประกันเงินฝากใหมีประสิทธิภาพในการปองกันปญหาในอนาคตแลว ยัง
สามารถนําผลการศึกษามาใชประโยชนในการประยุกตใชเพื่อปรับปรุงระบบค้ําประกันเงินฝากของ
ประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพในการรองรับปญหาวิกฤตทํานองเดียวกันในอนาคตเน่ืองจากเปน
การศึกษาจากวิกฤตระบบธนาคารที่เกิดขึ้นลาสุด



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิด ทฤษฎี
การศึกษาระบบคุมเครองเงินฝากจําเปนตองศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อให

ทราบถึงหลักการและความจําเปนที่ระบบการเงินตองมีระบบคุมครองเงินฝากเพื่อชวยคุมครองผู
ฝากเงิน (depositor protection) โดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอยเมื่อสถาบันการเงินประสบปญหา และ
ในฐานะที่ระบบคุมครองเงินฝากถือเปนสวนหน่ึงของตาขายปองกันภัยของระบบการเงิน (financial
system safety net) ในอันที่จะชวยรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการเงินในระยะยาว
โดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย

2.1.1 ทฤษฎีวาดวยความไมสมมาตรของขอมูล (Asymmetric Information) โดยทฤษฎีน้ี
อธิบายถึงปญหาความรับรูขอมูลที่ไมเทาเทียมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของในธุรกรรมทางการเงิน
นํามาซึ่งปญหาที่เรียกวา “Adverse Selection” และ “Moral Hazard” กลาวคือ

(1) Adverse Selection เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผูใหกูยืม (lender) ไมทราบ
ขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับผูที่มาขอกูยืมแตละราย (potential borrowers) ไมวาจะเปนเร่ืองของความ
ซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียรในการทําธุรกิจ และพฤติกรรมในการคืนหน้ี เปนตน ซึ่งโดยปกติ
แลวผูกูยืมที่มีศักยภาพตํ่ามักจะอยากไดเงินกูจึงพยายามสรางภาพใหดูดีกวาผูกูยืมที่มีศักยภาพจริง
ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดสูงที่ผูใหกูยืมจะตัดสินใจลดความเสี่ยงที่จะไมไดรับชําระคืนดวยการ
ปฏิเสธการใหกูยืมทั้งหมด ซึ่งจะสงผลใหผูที่มาขอกูยืมที่ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีความ
ต้ังใจในการนําเงินกูไปประกอบธุรกิจอยางแทจริงพลอยไมไดรับเงินกูไปดวย ในกรณีเชนน้ีแมผูให
กูจะสามารถแกปญหาความรับรูขอมูลที่ไมเทาเทียมกันดวยการลงทุนสืบเสาะแสวงหาขอมูลของผู
ที่มาขอกูทุกราย แตในทางปฏิบัติจะทําใหเกิดตนทุนที่สูงเกินไปจนไมคุมที่จะใหกูยืม

(2) Moral Hazard เปนปญหาที่มีแนวโนมอาจจะเกิดขึ้นหลังตัดสินใจใหกูยืมไป
แลว เน่ืองจากผูใหกูยืมยังมีความเสี่ยงหากผูกูยืมนําเงินที่ไดไปใชผิดวัตถุประสงคที่แจงไวในตอน
ที่มาขอกู โดยเฉพาะการนําไปใชในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งจะสงผลเสียตอความสามารถในการ
ชําระคืนหน้ีคืนของผูกู ซึ่งแรงจูงใจที่จะเกิด moral hazard มักจะเกิดจากการที่ผูกูมีทัศนคติตอเงินที่
กูยืมมาวาไมใชเงินของตนเองจึงกลาที่จะดําเนินการอยางขาดความรับผิดชอบ กรณีเชนน้ีหากผูใหกู
เล็งเห็นวาจะเกิดปญหาในลักษณะน้ีก็อาจตัดสินใจวาไมควรจะใหกูต้ังแตแรก
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ปญหาความไมสมมาตรของขอมูลจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการใหกูยืมโดยตรง
ระหวางผูมีเงินทุน (lender) และผูตองการเงินทุน (borrower) ดังน้ัน แนวทางหน่ึงในการลดปญหา
ความไมเทาเทียมกันของขอมูลดวยตนทุนที่ตํ่าลงกวาการเสาะแสวงหาขอมูลดวยตนเองก็คือการให
กูยืมผานตัวกลางที่เรียกวาสถาบันการเงิน (financial intermediation) หรืออีกนัยหน่ึงคือธนาคาร
พาณิชย เน่ืองจากธนาคารพาณิชยมีบทบาทอยางมากในระบบการเงินไมวาจะเปนในเร่ืองของความ
เชี่ยวชาญในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูมาขอกูและมีความสามารถแยกแยะลูกคาที่ดีออกจากลูกคา
ที่ไมดีไดดีกวาทําใหธนาคารพาณิชยอยูในสถานะที่ดีกวาในการนําแสวงหากําไรจากการใหกูยืม
และนําผลกําไรที่ไดมาลงทุนในการขยายฐานขอมูลลูกคาไดมากขึ้น ซึ่งแมการใหกูยืมผานสถาบัน
การเงิน (indirect financing) จะไมสามารถขจัดปญหาความไมเทาเทียมกันของขอมูลไดทั้งหมด แต
ก็สามารถลดความไมเทาเทียมกันของขอมูลในตลาดการเงินโดยเฉพาะตลาดสินเชื่อลงไดมาก
ดังน้ัน ธนาคารพาณิชยจึงมีบทบาทคอนขางมากในระบบเศรษฐกิจสมัยใหมในฐานะที่เปนแหลง
เงินทุนภายนอกกิจการที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา

2.1.2 ทฤษฎีวาดวยความจําเปนที่รัฐตองเขามามีบทบทาทในการคุมครองผูฝากและการ
กํากับควบคุมธุรกิจธนาคาร (Banking Regulation) โดยทฤษฎีน้ีเชื่อวาแมธนาคารพาณิชยจะมี
บทบาทสําคัญในการชวยลดความไมสมมาตรของขอมูลในธุรกรรมทางการเงินลง แตปญหาความ
ไมสมมาตรของขอมูลระหวางผูฝากเงิน (depositors) กับคุณภาพของสินเชื่อที่ธนาคารปลอยกูไป
(loans quality) ยังคงมีอยู และนํามาซึ่งเหตุผลหลัก ๆ 2 ประการที่ทําใหระบบธนาคารทําหนาที่ได
ไมสมบูรณ กลาวคือ

(1) ในชวงกอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีระบบคุมครองเงินฝากในป 1934
ปญหาการลมละลายของธนาคาร (bank failure) ไดสงผลตอความยากลําบากของผูฝากเงินเน่ืองจาก
ผูฝากจะตองรอจนกวากระบวนการชําระบัญชีธนาคารที่ลมละลายแลวเสร็จถึงจะไดรับเงินเฉลี่ยคืน
จากทรัพยสินที่เหลืออยูซึ่งโดยปกติจะไดรับเฉลี่ยคืนเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ปญหาความไมรูขอมูล
ของผูฝากเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารธนาคารและความไมรูขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินทรัพยของธนาคาร หรืออีกนัยหน่ึงคือผูฝากไมสามารถลวงรูขอมูลเกี่ยวกับฐานะความมั่นคงของ
ธนาคารไดเทาเทียมกับที่ผูบริหารธนาคารรับรู จึงเปนแรงกระตุนใหเกิดเหตุการณที่เรียกวา bank
run ซึ่งเปนเหตุการณที่ผูฝากตางก็แยงกันถอนเงินออกจากธนาคารกอนเพื่อปองกันปญหาการไดรับ
เงินคืนไมเต็มจํานวน และ/หรือไดรับเงินคืนลาชา เน่ืองจากโดยปกติแลวในการถอนเงินธนาคารจะ
ใชวิธีใครมากอนไดกอน (sequential services) ปญหาจากการที่ผูฝากเงินไมทราบขอมูลฐานะความ
มั่นคงที่แทจริงของแตละธนาคาร (ไมวาจะเปนธนาคารที่มีความั่นคงหรือไมมั่นคงก็ตาม) ดังน้ัน
การที่มีธนาคารแหงใดแหงหน่ึงลมละลายอาจะสงผลใหธนาคารแหงอ่ืนประสบปญหาตามไปดวย
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เน่ืองจากผูฝากจะรีบถอนเงินออกจากทุกธนาคารโดยไมเลือกวามีฐานะดีหรือไมเพื่อลดความเสี่ยง
ทายที่สุดก็กลายเปนปญหาของระบบธนาคาร (contagion effect) หากปญหาไมไดรับการแกไขหรือ
แทรกแซงโดยภาครัฐเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนผูฝากเงิน ซึ่งวิธีการหน่ึงก็คือ “การให
ความคุมครองเงินฝาก”

(2) การออกกฎเกณฑจํากัดการถือครองทรัพยสินและการดํารงเงินกองทุนของ
ธนาคาร (Restrictions on Asset Holdings and Bank Capital Requirements) เพื่อแกไขปญหาความ
โนมเอียงที่จะเกิดการกระทําผิด (Moral Hazard) โดยชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงของผูบริหารธนาคารที่
อาจไดรับการกระตุนจากระบบคุมครองเงินฝากตามขอ (1) เน่ืองจากจะเปนแรงจูงใจใหธนาคาร
ดําเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกวากรณีที่ไมมีระบบคุมครองเงินฝาก เชนที่มักเกิดขึ้นกับกรณีการ
ประกันอุบัติเหตุทางรถยนต ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่รัฐบาลตองออกขอจํากัดบางประการเพื่อลด
พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจที่เนนความเสี่ยงของธนาคารลง ไมวาจะเปนขอหามในการถือครอง
สินทรัพยหรือลงทุนในสินทรัพยบางประเภท เชน หุนสามัญ และขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารง
เงินกองทุนใหสูงขึ้นเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เปนตน นอกจากน้ี การกํากับดูแลความ
มั่นคงของธนาคารโดยภาครัฐ (prudential supervision and regulation) ยังมีความสําคัญตอการลด
ปญหา adverse selection และ moral hazard ของธนาคารลงดวย

2.1.3 ทฤษฎีที่วาดวยการคุมครองเงินฝากแบบเต็มวงเงิน (blanket guarantee หรือ implicit
guarantee) และการคุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงิน (limited coverage deposit insurance หรือ
explicit guarantee) โดยภายใตทฤษฏีน้ีเชื่อวากรณีที่เกิดวิกฤตการเงินอยางรุนแรง (extreme
financial distress) รัฐบาลคงไมสามารถหลีกเลี่ยงในการประกาศใหความคุมครองเงินฝากแบบเต็ม
วงเงินแกผูฝากเงินซึ่งอาจรวมถึงเจาหน้ีอ่ืนของธนาคารจะเปนรายธนาคารหรือเปนการทั่วไปก็
แลวแตกรณีเพื่อหยุดความต่ืนตระหนก (panic) และรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอระบบ
การเงินของประเทศไว อยางไรก็ดี หากคงมาตรการคุมครองเงินฝากแบบเต็มจํานวนไวนานเกินไป
จะสงผลดานลบในการสงเสริมใหเกิด moral hazard ทั้งในสวนของผูบริหารและผูถือหุนของ
ธนาคาร และในสวนของผูฝากเงิน ขณะที่การคุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินหากกําหนดไวตํ่า
เกินไปและไมครอบคลุมเงินฝากสวนใหญแลวจะสงผลเสียตอความเชื่อมั่นของผูฝากเงิน แตหากมี
การกําหนดเพดานและความครอบคลุมไวอยางเหมาะสมจะชวยลดปญหา moral hazard ลงได แต
ทั้งน้ี ก็ตองมีการดําเนินการรวมกับตาขายปองกันภัยของระบบการเงินอ่ืน ๆ (other financial system
safety net elements) ประกอบดวย เชน การสรางธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารกิจการ (good
corporate governance) การสงเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เขมแข็งของธนาคาร (sound risk
management) การเสริมสรางวินัยของตลาดการเงินใหมีประสิทธิภาพ (effective market discipline)
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และการมีระบบการกํากับดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงินและระบบกฎหมายที่เขมแข็ง (strong
prudential regulation, supervision and laws)

2.1.4 นอกเหนือจากทฤษฎีขางตนแลว ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวของกับบทบาทของระบบ
คุมครองเงินฝากในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน เชน

(1) แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองเงินฝากของ Garcia1

Garcia เสนอแนะวาการคุมครองเงินฝากมีลักษณะแตกตางจากการประกันชีวิต
หรือประกันวินาศภัยหรือประกันประเภทอ่ืน 4 ประการ คือ

ประการแรก ความลมเหลวของสถาบันการเงินไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว
เหมือนการเกิดอุบัติภัยประเภทอ่ืน แตความลมเหลวดังกลาวมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอไปยัง
สถาบันการเงินอ่ืน ๆ ความลมเหลวน้ีสะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ออนแอ ความบกพรองของการ
กํากับดูแลและกฎหมายการกํากับดูแลที่ไมเขมงวดเพียงพอ

ประการที่สอง การประกันทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดหมายหรือเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได ขณะที่ความ
ลมเหลวของสถาบันการเงินมักเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาด

ประการที่สาม การคุมครองเงินฝากนอกจากมีเปาหมายเพื่อคุมครองผูฝากเงินแลว
ยังทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือแกสถาบันการเงินดวย ขณะที่การประกันภัยจะคุมครองเฉพาะ
ผูเอาประกัน

ประการที่สี่ เมื่อสถาบันการเงินแหงใดแหงหน่ึงลมละลาย รัฐบาลจะอยูเบื้องหลัง
ในการใหความคุมครองผูฝากเงินไมทางตรงก็ทางออม ขณะที่การประกันภัยประเภทอ่ืนรัฐบาลจะ
ไมเขามาเกี่ยวของ

(2) แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองเงินฝาก ของ Demirgüç-Kunt and Kane2

Demirgüç-Kunt and Kane ไดวิเคราะหเปรียบเทียบถึงประโยชนและตนทุน
(benefits and costs) ที่เกิดจากการคุมครองเงินฝาก ไดขอสรุป 4 ประการ คือ

ประการแรก การคุมครองเงินฝากเปนตาขายปองกันภัยทางการเงินอยางหน่ึงที่
ทําใหเกิดความมั่นคงแกธนาคาร และยังตองมีกฎระเบียบและการกํากับตรวจสอบธนาคารพาณิชยที่
ดีการคุมครองเงินฝากจะทําใหผูฝากเงินไดรับความเสี่ยงนอยลง ปจจุบันประเทศตาง ๆ นิยมใชการ
คุมครองเงินฝากแบบชัดเจน (Explicit deposit insurance) มากขึ้น

1 Garcia 2000
2 Demirgüç-Kunt and Kane 2002: 175–195
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ประการที่สอง การคุมครองเงินฝากมีผลกระทบตอวินัยของตลาด (market
discipline) กลาวคือ ผูฝากเงินมักจะเรียกรองอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาสําหรับเงินฝากสวนที่อยู
นอกเหนือการคุมครอง หรือเลือกที่จะถอนเงินฝากสวนที่ไมไดรับการคุมครองน้ันเสีย  การคุมครอง
เงินฝากมีผลทําใหผูฝากเงินลดการติดตามดูแลการดําเนินงานของธนาคารลงและผลักความ
รับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงของธนาคารใหเปนไปตามกฎระเบียบแทน

ประการที่สาม การคุมครองเงินฝากมีผลกระทบตอการพัฒนาทางการเงินโดยใน
หลายประเทศที่ตัดสินใจใหมีการคุมครองเงินฝากตางมีเหตุผลที่แตกตางกัน แตเหตุผลโดยทั่วไป
แลวก็เพื่อที่จะเพิ่มสภาพคลองใหธนาคาร โดยการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกประชาชนทั่วไปการ
คุมครองเงินฝากทําใหระบบธนาคารไมมีปญหาทางดานการเงินและมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาการคุมครองเงินฝากแบบชัดเจนจะมีสวนชวยสงเสริมใหมีการพัฒนาทางการเงินอีก
ทางหน่ึง

ประการที่สี่ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตในระบบธนาคารจําเปนตองอาศัยการคุมครองเงิน
ฝากแบบเต็มจํานวน (Blanket Guarantee) เพื่อหยุดวิกฤติความเชื่อมั่น ซึ่งหลายประเทศไดตัดสินใจ
ใชกลยุทธน้ีในชวงที่เกิดวิกฤติทางการเงิน เชน สวีเดน (2535) ญ่ีปุน (2539) ไทย (2540) เกาหลีใต
(2540) มาเลเซีย (2541) และอินโดนีเซีย (2541) ทั้งน้ี เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงิน และ
เพียงพอที่จะหยุดไมใหผูฝากเงินถอนเงินจากธนาคาร อยางไรก็ดี การคุมครองแบบเต็มจํานวนสงผล
ตอภาระงบประมาณและทําใหรัฐบาลไมทราบคาใชจายที่แนนอนในการแกไขและสนับสนุนสภาพ
คลองของธนาคารยามวิกฤติ

(3) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการของระบบคุมครองเงินฝากที่ดี (Core Principles for
Effective Deposit Insurance Systems)

Bank for International Settlements (BIS) ไดจัดทําหลักการพื้นฐาน 18 ประการซึ่ง
จัดไดเปน 10 กลุมเพื่อเปนกรอบสําหรับแตละประเทศนําไปประยุกตใชในการจัดต้ังระบบคุมครอง
เงินฝากที่มีประสิทธิภาพใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แตกตางกันของแตละประเทศ ดังน้ี

1) ตองมีความชัดเจนของวัตถุประสงคของการมีระบบคุมครองเงินฝาก (setting
objectives) ในการใหความคุมครองผูฝากและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ขณะเดียวกัน ก็
ตองเปนระบบที่เหมาะสมเพื่อชวยลดความโนมเอียงในการกระทําอยางขาดความรับผิดชอบ
(mitigating moral hazard)

2) มีการมอบอํานาจและหนาที่ที่ชัดเจนใหแกสถาบันที่ทําหนาที่คุมครองเงินฝาก
(clear mandate and powers)

3) การดําเนินการของสถาบันมีอิสระและมีธรรมาภิบาล (governance)
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4) มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหนวยงานอ่ืนภายใตตาขายความปลอดภัยของ
ระบบการเงิน (relationships with other safety-net participants) เพื่อประโยชนในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและความรวมมือ

5) การกําหนดใหสถาบันการเงินที่เกี่ยวของทุกแหงตองเขาเปนสมาชิก
(compulsory membership) มีความชัดเจนถึงประเภทและระดับของเงินฝากที่ไดรับความคุมครอง
(coverage) และการเรงเปลี่ยนแปลงจากการคุมครองเต็มวงเงิน (blanket guarantee) ไปสูการ
คุมครองแบบจํากัดวงเงิน (limited coverage) เมื่อสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวย

6) การมีกลไกในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเขากองทุนคุมครองเงินฝาก (funding)
เพื่อใหมีเงินกองทุนเพียงพอสําหรับรองรับการชดเชยใหผูฝากเงินอยางพอเพียง หรือสามารถระดม
เงินไดทันทีหากมีความจําเปน

7) การสรางความรับรูใหกับสาธารณะชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากการคุมครอง
เงินฝาก (public awareness)

8) การมีระบบกฎหมายที่ใหความคุมครองตอเจาหนาที่ของสถาบันฯ จากการ
ดําเนินการโดยสุจริตใจ (legal protection)

9) การมีสวนรวมของสถาบันฯ ในการรับรูถึงปญหาของสถาบันการเงินอยางทัน
การณ และสามารถแทรกแซงสถาบันการเงินที่มีปญหาไดทันทวงที (early detection and timely
intervention) รวมถึงมีกระบวนการในการชําระบัญชีสถาบันการเงินอยางมีประสิทธิภาพ (effective
resolution process)

10) การมีระบบที่ใหผูฝากสามารถเบิกถอนเงินฝากที่ไดรับความคุมครองไดทันที
(prompt access) หลังธนาคารประสบปญหา ขณะที่สถาบันฯ จะตองไดรับสวนแบงเฉลี่ยคืนจากการ
จําหนายทรัพยของธนาคารที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (recoveries)

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 ผลการศึกษา เร่ือง ความสัมพันธระหวางวินัยของตลาดการเงินกับตาขายปองกันภัย

ทางการเงิน3

Kunt และ Huizinga ไดศึกษาหลักฐานจากระบบคุมครองเงินฝากในหลายประเทศพบวา
ความมีวินัยของตลาดการเงิน (market discipline) มีความสัมพันธที่ผกผันกับโครงขายความ
ปลอดภัยทางการเงิน (financial safety net) กลาวคือ การมีระบบคุมครองเงินฝากที่ชัดเจน (explicit

3 Kunt และ Huizinga 1999
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deposit insurance) จะมีผลตอการชวยลดอัตราดอกเบี้ยคาดหวังของผูฝากเงินลง แตขณะเดียวกัน ก็
ทําใหวินัยของตลาดลดลงไปดวยโดยสถาบันการเงินมีแนวโนมที่จะดําเนินกิจการในลักษณะที่เสี่ยง
มากขึ้น หากระบบคุมครองเงินฝากไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐมากก็มีแนวโนมที่จะบั่นทอน
วินัยของตลาดการเงินลงโดยเฉพาะวินัยของสถาบันการเงิน แตหากเปนระบบคุมครองเงินฝากที่เปน
ความรับผิดชอบรวมกันของภาคเอกชน หรือการมีสวนรวมระหวางเอกชนกับรัฐบาลจะชวยให
ความมีวินัยของตลาดการเงินดีขึ้นกวากรณีที่รัฐบาลตองเขามามีสวนอยางเต็มตัว เน่ืองจากจะทําให
สถาบันการเงินเองมีตนทุนในการมีสวนรวมกับระบบคุมครองเงินฝากจึงทําใหการบริหารงานมี
ความรอบคอบและความเสี่ยงนอยลง อยางไรก็ดี Kunt และ Huizinga พบวาเปนการยากที่จะ
ออกแบบระบบคุมครองเงินฝากที่ดีที่สุดเพราะความหลากหลายของความคุมครอง การสงเงิน
สมทบเขากองทุนคุมครองเงินฝาก และการบริหารจัดการในแตละประเทศ

2.2.2 ผลการศึกษา เร่ือง รูปแบบในอนาคตของกรอบในการคุมครองเงินฝากบางสวน ใน
ประเทศไทย4

Leonard และ Murphy ไดศึกษาถึงระดับเพดานคุมครองเงินฝากและขนาดของกองทุน
คุมครองเงินฝากที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยโดยใชขอมูลในชวงป พ.ศ. 2536 – 2543 พบวา
วงเงินคุมครองเงินฝากไมควรเกิน 600,000 บาท ตอรายผูฝากตอสถาบันการเงิน เน่ืองจากวงเงิน
คุมครองดังกลาวครอบคลุมถึงรอยละ 97.6 ของจํานวนผูฝากเงินทั้งหมด และคิดเปนสัดสวนรอยละ
32.5 ของยอดเงินฝากรวม หรือประมาณ 8 เทาของรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัว (per capita GDP)
ขณะเดียวกัน กองทุนคุมครองเงินฝากควรมีขนาดของเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลจํานวน 87,000
ลานบาท โดยอัตราเรียกสมทบจากสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนใหกับรัฐบาลควรจัดเก็บในอัตรารอย
ละ 0.6 ของฐานเงินฝากที่ไดรับคุมครอง โดยขนาดของเงินกองทุนดังกลาวคาดวาจะเพียงพอสําหรับ
การชดเชยความเสียหายในกรณีที่มีสถาบันการเงินปดกิจการคอนขางมาก แตจะไมเพียงพอในกรณี
ที่ธนาคารพาณิชยขนาดใหญปดกิจการ

4 Leonard and Murphy 2001



บทที่ 3
ผลการศึกษา

3.1 ระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษ
3.1.1 ปญหาเร่ิมจากธนาคาร Northern Rock
ภาพประชาชนเขาแถวยาวเพื่อรอถอนเงินจากธนาคาร Northern Rock5 เมื่อชวงเชาของวัน

ศุกรที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถือเปนเหตุการณ bank run ที่ไมเคยเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินใน
ประเทศอังกฤษนับจากยุควิคตอเรียหรือกวา 141 ปที่แลว6 โดยเหตุการณในวันดังกลาวเปนผลมา
จากการที่สํานักขาว BBC ไดรายงานขาวในชวงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 วา
ธนาคาร Northern Rock ไดติดตอเพื่อขอเงินกูฉุกเฉินจาก Bank of England และขาวดังกลาวก็ไดรับ
การยืนยันเมื่อธนาคารประกาศในเชาวันศุกรที่ 14 กันยายน วาไดรับเงินกูฉุกเฉินจาก Bank of
England จริง จึงสรางความต่ืนตระหนกในหมูประชาชนที่ฝากเงินไวกับธนาคาร Northern Rock วา
ธนาคารกําลังมีปญหาฐานะการเงินจึงตองไปกูจากธนาคารกลาง ความวิตกกังวลวาธนาคารอาจจะ
ไมอยูในสถานะที่จะมีเงินเพียงพอที่จะคืนใหกับผูฝากเงินทําใหลูกคาแหไปตามสาขาของธนาคาร

5 ธนาคาร Northern Rock เปนธนาคารที่เปลี่ยนสถานะจาก Building Society มาเปนธนาคารเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมีสํานักงานใหญอยูที่เมือง Newcastle ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ ถือเปนธนาคารพาณิชยลําดับที่ 8 ของประเทศอังกฤษในขณะน้ัน และเปนธนาคารที่
ปลอยสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพยใหญเปนลําดับ 5

6 Bank run คร้ังใหญที่สุดเกิดขึ้นคร้ังสุดทายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2409 เมื่อ Overend,
Gurney & Co. ซึ่งแมจะไมใชสถาบันการเงินที่รับฝากเงินจากประชาชน แตเปน discount house ที่
รับเงินฝากจากบรรดาธนาคารตางๆ ประสบปญหาลมละลายไมสามารถชําระคืนเงินฝากได
เน่ืองจากมีการนําเงินไปลงทุนและใหกูยืมในธุรกิจโดยมีหลักประกันที่ไมเพียงพอ เชน ธุรกิจอูตอ
เรือและการเดินเรือ ซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วนับจากป พ.ศ. 2403 แตเมื่อ Bank of England
ดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด (severe tightening of monetary policy) จึงทําใหธุรกิจ
เหลาน้ันลมละลาย สงผลใหประชาชนที่ฝากเงินไวกับธนาคารตางๆ แหไปถอนเงินและเกิดความ
ปนปวนตลอด 3 สัปดาห จนกระทั่งทางการตองเขาแทรกแซงใหความชวยเหลือสภาพคลองแก
ธนาคารเหลาน้ันสถานการณจึงสงบ



12

Northern Rock ที่มีอยู 70 แหงทั่วประเทศเพื่อเรงรีบถอนเงินฝาก การถอนเงินฝากยังคงตอเน่ืองใน
วันจันทรที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 จนกระทั่งนาย Alistair Darling รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังตองประกาศในตอนเย็นวันเดียวกันภายหลังการหารือกับ Bank of England และ
Financial Services Authority (FSA) วารัฐบาลจะใหความคุมครองเงินฝากทั้งหมด (blanket
guarantee) ธนาคาร Northern Rock จึงทําใหสถานการณสงบลงในวันรุงขึ้น

รากเหงาปญหาของธนาคาร Northern Rock สวนหน่ึงเกิดจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
(business model) ของธนาคารเปนสําคัญ กลาวคือ ธนาคารมีการขยายสินเชื่ออยางกาวกระโดดมาก
นับจากเปลี่ยนสถานะมาเปนธนาคารพาณิชยโดยขนาดของสินทรัพยมีการขยายตัวจากระดับ 15.8
พันลานปอนด ณ สิ้นป พ.ศ. 2540 เปน 101.0 พันลานปอนด ณ สิ้นป พ.ศ. 2549 หรือเทากับขยายตัว
กวา 6 เทาในชวงเวลา 9 ป โดยในจํานวนน้ีรอยละ 89.2 เปนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (residential
mortgages) ซึ่งเปนสินเชื่อระยะยาว ขณะเดียวกันเพื่อใหสามารถรองรับกับความสามารถในการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของสินเชื่อ ธนาคารจึงจําเปนตองมีการปรับรูปแบบการหาเงินทุน (funding
model) เพิ่มเติมจากการรับเงินฝากจากประชาชน (deposits) โดยธนาคารหันมากูยืมเงินจากตลาด
การเงิน (wholesale markets borrowing) มากขึ้น โดยใชวิธีระดมเงินที่เรียกวา “การแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย (securitisation)” โดยธนาคารจัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purposed Vehecle:
SPV) ที่ชื่อวา Granite ขึ้นแยกตางหากจากธนาคาร แลวโอนกลุมสินเชื่อที่ตองการจําหนายออกจาก
บัญชีไปยัง Granite จากน้ัน Granite ก็จะออกตราสารทางการเงินที่เรียกวาหุนกูโดยมีกลุมสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร Northern Rock เปนหลักประกัน/หนุนหลัง (mortgage-backed
securities: MBSs) แลวจําหนายหุนกูดังกลาวใหกับนักลงทุนที่สนใจ (investors) ซึ่งเงินที่ไดจากการ
จําหนายหุนกูก็จะนําไปชําระคืนใหกับธนาคาร Northern Rock เพื่อใชสําหรับรองรับการปลอย
สินเชื่อรายใหมตอไป ซึ่งการระดมเงินของธนาคารในลักษณะน้ีเรียกกันวา “originate-to-distribute
model” แตกตางจากรูปแบบด้ังเดิมที่เรียกวา “originate-to-hold model” วีธีการ originate to
distribute น้ีไดเกื้อหนุนใหธนาคารสามารถขยายสินทรัพยไดอยางรวดเร็วในชวงเวลาดังกลาว
พรอมกันน้ีก็สงผลใหโครงสรางการระดมเงินเพื่อมาปลอยสินเชื่อเปลี่ยนแปลงไปโดยพึ่งพาเงินฝาก
จากประชาชนลดลง ทั้งน้ี ณ สิ้นป พ.ศ. 2549 ธนาคารมีสัดสวนของเงินฝาก (retail deposits) เพียง
รอยละ 22.4 เทียบกับป พ.ศ. 2540 ที่มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 62.7 น่ันหมายถึงวาธนาคาร Northern
Rock มีสัดสวนเงินฝากตอหน้ีสินรวมตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารที่มีลักษณะคลายกนั เชน ธนาคาร
Alliance & Leicester ที่มีสัดสวนเงินฝากรอยละ 43 และธนาคาร Bradford & Bingley ที่มีสัดสวน
เงินฝากรอยละ 49 ไมนับเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชยอ่ืนที่มีสัดสวนเงินฝากสูงกวาน้ี
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ดวยความที่ธนาคารดําเนินธุรกิจโดยพึ่งพาเงินทุนจากตลาดการเงินมากขึ้นจึงทําใหธนาคาร
มีจุดออนดานสภาพคลอง (expose to liquidity risk) โดยที่ธนาคารเองคาดไมถึงเมื่อเกิดวิกฤต sub-
prime mortgage ในสหรัฐฯ ที่เร่ิมในป 2006 และกอตัวรุนแรงที่สุดในเดือนสิงหาคม 2007 ทําให
สถาบันการเงินตางประสบปญหาการขาดทุนจากการลงทุนใน MBSs จนทําใหเกิดการตึงตัวของ
สภาพคลองในระบบการเงินทั่วโลกขึ้นเมื่อสถาบันการเงินทั้งหลายตางหลีกเลี่ยงการใหกูยืมในชวง
น้ันเพราะไมทราบขอมูลความเสียหายของสถาบันการเงินแตละแหงวามีภาระขาดทุนจากการลงทุน
ในตราสาร MBSs มากนอยเพียงใด ซึ่งสถานการณดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีที่วาดวยความไม
สมมาตรของขอมูล (Information asymetry) และนํามาซึ่งปญหาที่สถาบันการเงินตางก็พยายามรักษา
สภาพคลองไวใหมากที่สุดและไมยอมปลอยกูไมวาสถาบนัการเงินที่มาขอกูจะมีความมั่นคงหรือไม
ก็ตาม (adverse selection) จึงเกิดสภาพการขาดแคลนเงินกูยืมในตลาดการเงินทั้งระบบ (global
credit squeeze) โดยเฉพาะในตลาดรองตราสารประเภท MBSs เทากับปดตัวโดยปริยายในทาง
ปฏิบัติ (the closure of securitzation markets) ดวยเหตุดังกลาว แมสถานการณดังกลาวจะกระทบกับ
ทุกธนาคาร แตสําหรับธนาคาร Northern Rock ซึ่งตองพึ่งพาเงินกูยืมจากตลาด MBSs เปนหลักถือ
วาสงผลกระทบคอนขางหนักเพราะไมสามารถหาแหลงเงินในการปรับสภาพคลองได จึงทําให
ธนาคารไมมีทางเลือกและตองยอมติดตอเพื่อขอกูยืมจาก Bank of England ในฐานะที่ทําหนาที่เปน
แหลงเงินกูแหลงสุดทายของสถาบันการเงิน (lender of last resort) ซึ่งปกติแลวธนาคารตาง ๆ
หลีกเลี่ยงที่จะกูยืมเน่ืองจากจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง (penalty rate) และที่สําคัญเทากับเปน
การประทับตราวาธนาคารน้ันๆ กําลังมีปญหารุนแรง (stigmatised) อยางไรก็ดี คําขอของธนาคาร
Northern Rock รวมถึงธนาคารอ่ืนๆ ที่รองขอให Bank of England จัดวงเงินใหกูฉุกเฉินโดยไมคิด
อัตราดอกเบี้ย penalty rate7 และยอมรับหลักประกันเงินกูที่หลากหลายขึ้น เชน MBSs เปนตน เพื่อ
แกไขปญหาสภาพคลองในระบบการเงินตึงตัวกลับไดรับการปฏิเสธจาก Bank of England ดวย
เหตุผลที่วาจะนํามาซึ่งการเกิดปญหา moral hazard หรืออีกนัยหน่ึงเปนการสงเสริมใหธนาคารเขาใจ
ไปวาทุกคร้ังที่เกิดปญหา Bank of England จะตองเขามาชวยเหลือตลอด กระน้ันก็ดี ภายหลังมีการ
หารือรวมกัน 3 ฝายระหวางกระทรวงการคลัง Bank of England และ FSA แลว แม Bank of
England จะไมยอมใหมีวงเงินกูฉุกเฉินแตก็ไดขยายวงเงินกูตามหนาตางปกติแกธนาคารตางๆ
เพิ่มขึ้นรอยละ 25 จึงทําใหธนาคาร Northern Rock ไดรับเงินกูเพิ่มเติม 4.4 พันลานปอนดในวันที่ 18
กันยายน หลังเกิดปญหา bank run และรัฐบาลประกาศคุมครองเงินฝากทั้งหมดของธนาคาร
Northern Rock แลว ซึ่งเปนทาทีที่ตางจากธนาคารกลางแหงอ่ืน เชน European Central Bank (ECB)

7Bank of England จะเรียกเก็บ penalty rate เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (bank rate) อีกรอยละ 1.0
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และธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีการยืดหยุนในการยอมรับหลักประกันเงินกูและยืดเวลาของอายุเงินกู
ใหยาวนานขึ้นเพื่อแกปญหาสภาพคลองตึงตัวในระบบการเงิน

แมรัฐบาลประกาศใหความคุมครองเงินฝากทั้งหมดในธนาคาร Northern Rock แลว สิ่งที่
ธนาคารยังดําเนินการควบคูกันไปก็คือความพยายามติดตอหาผูมารับโอนกิจการ (safe haven)
เน่ืองจากธนาคารมีความจําเปนเรงดวนที่ตองเพิ่มเงินกองทุน อยางไรก็ดี แมจะมีสถาบันการเงิน
ขนาดใหญบางแหงผูสนใจแตก็ติดขัดปญหาในเร่ืองเงื่อนไขที่ตองการใหรัฐบาลใหเงินกูวงเงิน 30
พันลานปอนดในอัตราดอกเบี้ยปกติไมมี penalty rate เปนเวลา 2 ป เน่ืองจากไมมั่นใจวาตลาด
การเงินจะปดไปอีกนานแคไหนซึ่งหากไมไดรับเงินกูจาก Bank of England ก็เปนการยากที่ธนาคาร
Northern Rock จะดําเนินธุรกิจตอไปไดเพราะมีปญหาขาดสภาพคลองอยางมาก ซึ่งทายที่สุดก็ไม
สามารถบรรลุขอตกลงกับรัฐบาลไดโดยรัฐบาลอางวาการใหความชวยเหลือทางการเงินกูแก
ธนาคาร Northern Rock ในอัตราดอกเบี้ยปกติไมสามารถทําไดเน่ืองจากจะเปนการผิดกฎการให
ความชวยเหลือแกภาคเอกชนของรัฐบาล (state aid) ภายใตกฎหมายการแขงขันที่เปนธรรมของ
สหภาพยุโรป (European Community’s competition law)

สุดทายในวันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 หลังจากความพยายามในการหาผูรับชวง
กิจการไมประสบผลสําเร็จ รัฐบาลจึงไดตัดสินใจเสนอกฎหมายที่เรียกวา “Banking (Special
Provisions) Bill 2008” ตอรัฐสภาเพื่อใหอํานาจกระทรวงการคลังสั่งการใหมีการโอนหุน ทรัพยสิน
สิทธิ และภาระหน้ีสินของธนาคารและ Building Societies ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย (authorised
deposit-taker) ไดเมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะมีการสั่งการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคประการใดประการหน่ึงหรือทั้งสองประการ ดังน้ี 1) เปนการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงินของประเทศซึ่งหากไมดําเนินการจะเปนภัยคุกคามอยางมากตอเสถียรภาพของระบบ
การเงิน และ 2) เปนการคุมครองผลประโยชนสาธารณะ (public interest) ภายใตเงื่อนไขที่วา
กระทรวงการคลัง (ซึ่งรวมถึง Bank of England) ไดมีการใหความชวยเหลือทางการเงินไปแลว หรือ
ประกาศวาจะใหความคุมครองเงินฝากแกสถาบันการเงินน้ัน ๆ เพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงินไว และจากผลของกฎหมายดังกลาวจึงไดมีการโอนธนาคาร Northern Rock เขามา
เปนกิจการของรัฐเปนการชั่วคราว (temporary public ownership) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
หลังจากไดหารือกับ Bank of England และ Financial Services Authority (FSA) รวมถึง Goldman
Sachs ในฐานะที่ปรึกษาดานการเงินของรัฐบาล เน่ืองจากเห็นวาเปนแนวทางที่ดีที่สุดภายใตกรอบ
การพิจารณาของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงคหลักในการคุมครองผูฝากเงิน (protection of depositors)
การคุมครองผูเสียภาษี (protection of the taxpayer) และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินในวง
กวาง (maintaining wider financial stability) โดยธนาคารจะยังคงเปดดําเนินธุรกิจตามปกติตอไป
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รวมถึงเงินฝากของประชาชนที่ยังคงไดรับการคุมครองเต็มจํานวน ถือเปนธนาคารแหงแรกที่กลาย
สภาพเปนรัฐวิสาหกิจ (nationalised)

3.1.2 ปญหาของระบบคุมครองเงินฝากของอังกฤษ
ประเด็นสําคัญที่ควรไดรับการศึกษาในเชิงลึกก็คือทําไมประชาชนถึงตองเรงถอนเงินฝาก

จากธนาคาร Norhern Rock ทั้งๆ ที่เงินฝากที่มีอยูกับธนาคาร Northern Rock ไดรับความคุมครอง
ภายใตระบบคุมครองเงินฝากที่เรียกวา Financial Services Compensation Scheme (FSCS) อยูแลว

ระบบคุมครองเงินฝากของอังกฤษ (FSCS) จัดต้ังขึ้นโดยกฎหมาย Financial Services and
Markets Act 2000 (FSMA) และเร่ิมเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยเขามาแทนที่
ระบบคุมครองหรือชดเชยทางการเงินแกลูกคาสถาบันการเงิน 8 ประเภทที่มีอยูกอนหนา8 โดยจะมี
FSA เปนผูกําหนดหลักเกณฑเพื่อให FSCS เปนกรอบในการปฏิบัติ เชน ประเภทของเงินฝากหรือ
ธุรกรรมทางการเงินที่อยูในขายจะไดรับการค้ําประกัน หรือวงเงินค้ําประกันสูงสุด เปนตน ทั้งน้ี
FSCS จะฐานะเปนองคกรอิสระไมไดเปนสวนหน่ึงของ FSA เพียงแตการดําเนินงานตองรับผิดชอบ
(accountabity) ตอ FSA และกระทรวงการคลังในทายที่สุด โดย FSCS ถือเปนกองทุนแหลงสุดทาย
(UK’s compensation fund of last resort) ที่จะใหการชดเชยแกลูกคาของสถาบันการเงินที่ไดรับ
ความเสียหายจากการหยุดกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินจาก
Financial Services Authority (FSA) ซึ่งภายใตกฎหมาย FSMA กําหนดให FSCS ใหความคุมครอง
ที่ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานสําหรับประชาชนเกือบทุกประเภท ไดแก เงินฝากธนาคาร
(deposits) กรมธรรมการประกันชีวิตและประกันภัยทั่วไป (general and life insurance policies)
ธุรกิจนายหนาคาประกัน (insurance broking) ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย (investment business)
และธุรกิจใหคําปรึกษาและจัดหาเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย (mortgage advice and arranging) 9 โดย
สาระสําคัญของระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษ ประกอบดวย

8 ประกอบดวย the Building Societies Protection Scheme, the Deposit Protection Board, the
Friendly Societies Protection Scheme, the Investor Compensation Scheme, the Personal
Investment Authority Indemnity Scheme, the Policyholders Protection Scheme, the Section 43
Scheme (ซึ่งครอบคลุมธุรกิจกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงิน) และความคุมครองภายใตความตกลง
ระหวาง Association of British Insurers และ the Investor Compensation Scheme

9 http://www.fscs.org.uk/
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1) เพดานคุมครองเงินฝากสูงสุดกําหนดไวไมเกิน 35,000 ปอนด โดยมีเงื่อนไขวา
เงินฝาก 2,000 ปอนดแรกจะไดรับการค้ําประกันเต็ม ขณะที่เงินฝากอีก 33,000 ปอนดที่เหลือจะ
ไดรับชดเชยรอยละ 90

2) จะคุมครองเงินฝากตอรายสถาบันการเงินตามใบอนุญาตประกอบการธนาคาร
พาณิชย (per authorised bank) โดยรวมทุกบัญชีของผูฝากรายเดียวกันที่มีอยูกับสถาบันการเงินน้ัน
หรือกลุมสถาบันการเงินที่ใชใบอนุญาตรวมกันทั้งหมด

3) การชดเชยเงินฝากจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ FSA ประกาศปดกิจการสถาบันการเงิน
น้ันๆ (insolvency) โดยผูฝากมีหนาที่ตองยื่นแบบขอรับชดเชยเงินฝาก (claim form) ตอ FSCS

4) ในการจายชดเชยเงินฝาก FSCS จะหักภาระหน้ีที่ผูฝากเงินมีอยูกับสถาบัน
การเงินน้ันออกกอน (net payout) เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อการคา หรือเงินกูเบิกเกินบัญชี
เปนตน

5) การสงเงินสมทบของสถาบันการเงินใหแก FSCS (funding) จะเปนการสง
สมทบรายปในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 0.3 ของยอดเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยแตละป FSCS
จะประมาณการความเสียหายที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นในชวง 12 เดือนขางหนา (a forecast of
expected failures) โดยใชฐานขอมูลในอดีตประกอบกับขอมูลที่มีอยูในเวลาน้ันๆ มาคํานวณ แลวจึง
เรียกเก็บจากสถาบันการเงิน จึงมีลักษณะเปน ex-post funded scheme) หรือ “pay-as-you-go
scheme” และหากมีความเสียหายจริงเกินกวาจํานวนเงินที่เรียกเก็บไว FSCS มีอํานาจที่จะเรียกเก็บ
เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินไดและสถาบันการเงินตองชําระภายใน 30 วัน วิธีน้ีแตกตางจากการ
เรียกเงินสมทบ (levy) เขากองทุนคุมครองเงินฝากของสถาบันคุมครองเงินฝากของสหรัฐฯ (Federal
Deposit Insurance Corporation: FDIC) และสถาบันคุมครองเงินฝากของไทย ที่มีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมลวงหนาทุกปบนฐานของเงินฝาก หรือที่เรียกวา “ex-ante” หรือ “pre-funded scheme”
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ตารางที่ 1 สรุปสาระสําคัญของการคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษ
สาระสําคัญ การใหความคุมครอง

1. วงเงินคุมครองสูงสุดไมเกิน 35,000 ปอนด
แยกเปน

1) เงินฝาก 2,000 ปอนดแรกคุมครอง 100%
2) เงินฝาก 33,000 ปอนดที่เหลือคุมครอง 90%

ยอดสุทธิที่ผูฝากเงินจะไดรับการชดเชย (net
compensation) เทากับ 31,700 ปอนด

2. คุมครองตอรายบุคคลตอรายสถาบันการเงิน
ตามใบอนุญาต

คุมครองตอรายผูฝาก (รวมทุกบัญชี) ที่มีอยูกับ
สถาบันการเงินตามใบอนุญาต หากสถาบัน
การเงินใดใชใบอนุญาตของสถาบันการเงินแม
ในกลุมเดียวกัน จะชดเชยโดยรวมเงินฝากทุก
บัญชีในทุกสถาบันการเงินที่ใชใบอนุญาต
รวมกันแลวชดเชยไมเกินวงเงินสูงสุดที่
กําหนดตามขอ 1.

3. ชดเชยตอเมื่อสถาบันการเงินถูกสั่งปดกิจการ การชดเชยจะเกิดขึ้นภายหลังสถาบันการเงิน
ถูกสั่งปดกิจการซึ่งอาจใชเวลานานหลายเดือน
หรือบางกรณีอาจเปนปในการไดรับเงินชดเชย

4. การยื่นคําขอรับเงินชดเชย ผูฝากเงินมีหนาที่ตองเปนผูยื่นคําขอรับชดเชย
เงินฝากจาก FSCS

5. ระบบการจายชดเชยโดยหักภาระหน้ีสินคาง
ชําระที่ผูฝากมีกับสถาบันการเงินที่ถูกปด
กิจการออกกอน (net payout compensation)

มีการหักเงินกู เชน เงินกูเบิกเกินบัญชี เงินกู
(overdraft) เพื่อซื้อที่อยูอาศัน (mortgage
loans) ที่ผูฝากเงินมีอยูกับสถาบันการเงินน้ัน
ออกกอนแลวทําการชดเชยเฉพาะสวนที่เหลือ

6. การจายสมทบเขากองทุนคุมครองเงินฝากตาม
ความจําเปนในแตละป โดยมีอัตราสูงสุดไม
เกินรอยละ 0.3 ของยอดเงินฝากที่ไดรับความ
คุมครอง

มีลักษณะเปน pay-as-you-go schemeโดย
FSCS จะเรียกเงินสมทบจากสถาบันการเงิน
เปนรายปตามการประเมินถึงความเสียหายใน
ปน้ันตามการประเมินของ FSCS จากน้ันจึง
นํามาคํานวณยอดเงินสมทบที่แตละสถาบัน
การเงินตองจายสมทบใหกับกองทุนฯ
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เมื่อวิเคราะหระบบคุมครองเงินฝากของ FSCS ขางตนจะพบวามีประเด็นที่อาจถือวาสงผล
ลบตอประสิทธิภาพของระบบคุมครองเงินฝากอยู 6 ประเด็นและถูกมองวาเปนตนเหตุสําคัญที่ทํา
ใหระบบคุมครองเงินฝากไมสามารถชวยปองกันปญหา bank run ที่เกิดขึ้นกับธนาคาร Northern
Rock ได โดยจุดออนดังกลาวไดแก

1) ระบบ Co-insurance แมจะมีขอดีในทางทฤษฎี แตในทางปฎิบัติกลับไมสามารถ
ลดปญหา moral hazard ของผูฝากเงินได การที่ FSA กําหนเพดานคุมครองเงินฝากไวไมเกิน 35,000
ปอนดตอคนตอธนาคาร โดยมีเงื่อนไขวาเงินฝาก 2,000 ปอนดแรกจะไดรับการชดเชยเต็มจํานวน
(100% of first £2,000) และสวนที่เหลืออีก 33,000 ปอนดจะไดรับชดเชยคืนเพียงรอยละ 90 (90%
of  the next £33,000) หรือเทากับคุมครองสุทธิเพียง 31,700 ปอนด ทั้งน้ี เพื่อใหผูฝากมีสวนรวมรับ
ความเสียหายดวยในสัดสวนรอยละ 10 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหผูฝากตองทําหนาที่ในการ
ติดตามดูแลฐานะความมั่นคงของธนาคารที่นําเงินไปฝากดวย อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติแลว
ขอกําหนดดังกลาวกลับไมสามารถกระตุนใหผูฝากเงินใหความสําคัญกับการทําหนาที่อยางที่หวังไว
แตอยางใด

2) เพดานคุมครองเงินฝากที่กําหนดไวไมเกิน 35,000 ปอนด ซึ่งจากการศึกษา
พบวาสามารถใหความคุมครองไดครอบคลุมรอยละ 98 ของบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือครอบคลุม
กวารอยละ 80 ของประชากรของประเทศ10 อยางไรก็ดี แมวาจะครอบคลุมบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ไดคอนขางมากแตก็ยังถือวาคอนขางตํ่าเมื่อเทียบเคียงกับประเทศที่มีระดับคาครองชีพในระดับ
เดียวกันเชนประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําหนดเพดานไวสูงถึง 100,000 ดอลลาร สรอ. ซึ่งการกําหนด
เพดานคุมครองเงินฝากไวตํ่าเกินไปก็มีสวนสําคัญตอการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผูฝากเงินใน
สถานการณที่ธนาคารประสบปญหาการดําเนินงาน

3) ระบบการใหความคุมครองเงินฝากโดยถือตามใบอนุญาตเปนหลัก (Multiple
institutions with one FSA registration) ถือเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สรางความสับสนแกผูฝากเงิน
เน่ืองจากในทางปฏิบัติแลวผูฝากเงินมักจะไมไดติดตามในรายละเอียดวาสถาบันการเงินใดมี
ใบอนุญาตเปนของตนเองหรือใชใบอนุญาตรวมกับธนาคารแม (parent company’s authorisation)
(ดูรายละเอียดธนาคารและ Building Society สัญชาติอังกฤษที่อยูในกลุมที่ใชใบอนุญาตรวมกัน
ธุรกิจเดียวกันไดรับใบอนุญาตในภาคผนวก ก)

10 เปนผลการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2549 โดย The Association of British Insurers (ABI)
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4) การจายชดเชยผูฝากเงินจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ FSA ประกาศวาสถาบันการเงินใด
สถาบันการเงินหน่ึงไมอยูในสถานะที่จะดําเนินธุรกิจตอไปได (insolvency) จากน้ันสถาบันการเงิน
ดังกลาวก็ตองเขาสูกระบวนการลมละลายภายใตยกฎหมายลมละลายปกติเชนเดียวกับธุรกิจประเภท
อ่ืน ดังน้ัน กวาที่ผูฝากเงินจะไดรับการชดเชยเงินฝากตองรอคอยนานหลายเดือนหรืออาจจะเปนป
กวาจะไดรับการชดเชยซึ่งจะกระทบตอสภาพคลองของผูฝากเงินเปนอยางมากที่ไมสามารถเบิกใช
เงินฝากของตนเองไดในระหวางที่รอ

5) ปญหาการหักกลบลบหน้ีออกจากเงินฝาก (off-setting) แมในทางทฤษฎีจะ
สงผลตอความเปนธรรมแกทั้งผูฝากเงินและสถาบันการเงิน แตหากวิเคราะหในทางปฏิบัติแลวมี
ประเด็นที่ยังเปนที่ถกเถียงวาการหักหน้ีสินที่ผูฝากมีอยูกับธนาคารน้ันๆ เชน หน้ีสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัย (mortgage) ซึ่งถือเปนหน้ีสินระยะยาว (illiquid liability) ออกจากเงินฝากที่มีลักษณะเปน
สินทรัพยสภาพคลอง (liquid assets) มีความเหมาะสมหรือไมเน่ืองจากวิธีการดังกลาวจะขัดแยงกับ
วัตถุประสงคของการคุมครองเงินฝากที่เนนใน 2 ประการ คือ เปนการใหความคุมครองสินทรัพย
สภาพคลองของผูฝากเงิน (เงินฝาก) และชวยลดแรงจูงใจในการแหถอนเงินของประชาชน ความ
ขัดแยงกันดังกลาวจึงกลับเปนการกระตุนใหประชาชนเรงถอนเงินออกจากธนาคารมากกวาที่จะคง
เงินฝากไวในธนาคาร

6) ระบบ pay-as-you-go funding scheme แมจะมีขอดีในประเด็นที่จะทําใหเงิน
ฝากจากธนาคารถูกนําไปใชเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มที่โดยไมตองถูกนําไปสํารอง
สําหรับรองรับการชดเชยเงินฝากในธนาคารที่มีปญหาซึ่งจะสงผลดีตอการชวยลดตนทุนเงินใหกูยืม
ก็ตาม แตวิธีน้ีก็มีจุดออนสําคัญอยู 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก จะทําใหไมมีเงินเพียงพอ
สําหรับรองรับการชดเชยไดอยางทันการณกรณีเรงดวน แมในทางปฏิบัติ FSCS จะสามารถกูยืมเงิน
ในกรณีฉุกเฉินไดกอนก็ตาม แตกตางจาก pre-funding scheme ที่ใชอยูในหลายประเทศโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาที่ชวยสรางความมั่นใจใหกับผูฝากเงินรายยอยมากกวากองทุนคุมครองเงินฝากจะมี
เงินเพียงพอที่จะจายชดเชยไดตลอดเวลา และประการที่สองคือระบบ post-funding จะมีลักษณะของ
การซ้ําเติมปญหา (pro-cyclicality) เน่ืองจากการที่จะเรียกเงินคาธรรมเนียมคุมครองเงินฝากเพิ่มจาก
ธนาคารในยามที่ระบบธนาคารกําลังออนแอเทากับเปนการซ้ําเติมปญหาสภาพคลองของธนาคารใน
ยามวิกฤต ตางจากวิธี pre-funding ที่เปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากธนาคารในยามปกติและถูก
นํามาใชในยามที่มีปญหา

ปญหาของระบบ pay-as-you-go funding scheme จะปรากฎก็ตอเมื่อเกิดวิกฤตกับ
สถาบันการเงินที่มีขนาดใหญพอที่จะมีนัยสําคัญตอระบบการเงิน (systematically significant bank)
เชนกรณีของธนาคาร Norhtern Rock ซึ่งในอดีตระบบ pay-as-you-go สามารถรองรับการชดเชยผู
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ฝากเงินไดดีเน่ืองจากไมมีสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญประสบปญหา โดยนับจากเร่ิมดําเนินการใน
ป พ.ศ. 2544 FSCS ไดจายชดเชยไปแลวทั้งชดเชยเงินฝากธนาคารและชดเชยธุรกรรมการเงินอ่ืน
จํานวน 87,000 ราย โดยมีสถาบันการเงินที่มีปญหาไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดจํานวน 27 แหง
ซึ่งทั้งหมดเปนสถาบันการเงินประเภท credit union ยังไมมีสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย
หรือ Building Society ประสบปญหาลมละลายเลย ขนาดของปญหาจึงที่ไมมากพอที่จะสงผล
กระทบตอระบบการเงินโดยรวม ความจําเปนที่ FSCS จะตองมีเงินสํารองเปนจํานวนมากเพื่อ
รองรับจึงไมมี ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงยอดการจายชดเชยผูฝากเงินที่เกิดขึ้นจริงในอดีตมีนอยมาก
โดยเฉพาะการชดเชยเงินฝากในธนาคารมีสัดสวนที่นอยกวาการที่ FSCS ชดเชยแกธุรกรรมทาง
การเงินอ่ืนเสียอีก โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549/2551 FSCS ชดเชยใหกับผูฝากเงินเพียง 2.1 ลาน
ปอนด จากยอดชดเชยทั้งสิ้น 958.3 ลานปอนด หรือคิดเปนเพียงรอยละ 0.21 เทาน้ัน ซึ่งขอมูลใน
ตารางขางลางสะทอนใหเห็นวากอนเกิดวิกฤตการเงินในเดือนกันยายนป 2007 FSCS มีการจาย
ชดเชยแกผูฝากเงินนอยมาก จึงทําใหมีการเรียกเงินสมทบจากสถาบันการเงินในแตละปไมมากนัก
ซึ่งสวนใหญจะเปนปญหากับสถาบันการเงินขนาดยอยเชน credit union แตเมื่อเกิดปญหาที่มีขนาด
ใหญขึ้นเชนธนาคาร Northern Rock ทําให FSCS ไมมีเงินกองทุนเพียงพอที่จายชดเชยผูฝากเงิน
เน่ืองจากไมไดคาดการไววาจะเกิดเหตุการณ Northern Rock ประสบปญหา และการเรียกเงินสมทบ
เพิ่มเติม (additional contribution) แมจะทําไดตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติภายใตสถานการณที่ทุก
ธนาคารตางมีปญหาสภาพคลอง การเรียกเงินสมทบเพิ่มเติมจึงเปนไปไดยาก

ตารางที่ 2 การจายชดเชยทุกประเภทของ FSCS ต้ังแตป ค.ศ. 2001
ป ค.ศ. ยอดจายชดเชยผูฝากเงิน (ลานปอนด)

(1)
ยอดจายชดเชยทุกประเภท (ลานปอนด)

(2)
สัดสวน (รอยละ)

(1)/(2)
01-02 0.02 40.90 0.05
02-03 0.06 194.40 0.03
03-04 0.40 174.71 0.20
04-05 0.23 201.22 0.13
05-06 0.09 149.47 0.04
06-07 1.21 958.30 0.81

รวม 2.01 958.30 0.21
ที่มา : รวบรวมจากรายงานประจําปของ Financial Services Compensation Scheme
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Eisenbeis and Kaufman11 ไดระบุถึงความผิดพลาดของหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินของอังกฤษที่ไมเรียนรูประสบการณจากวิกฤตที่เกิดในประเทศอ่ืนๆ แลวนํามา
ปรับปรุงระบบกํากับดูแลสถาบันการเงินและรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินซึ่งจะชวย
ปองกันปญหาที่นํามาสูวิกฤตความเชื่อมั่นจากกรณีธนาคาร Northern Rock ได โดยเห็นวา
หนวยงานกํากับของอังกฤษจะไดประโยชนอยางมากจากประสบการณวิกฤตที่เกิดจาก Savings and
Loan Associations (S&Ls) ที่สงผลกระทบในวงกวางตอระบบการเงินของสหรัฐฯ ในชวงทศวรรษ
ที่ 1980 เน่ืองจากจากประสบการณในคร้ังน้ันทําใหรัฐบาลสหรัฐฯ ดําเนินการปรับปรุงแนวทางการ
รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินใน 2 ประเด็นหลัก ๆ ไดแก (1) การตรากฎหมายที่มีชื่อวา “FDIC
Improvement Act” (FDICIA) ในป พ.ศ. 2534 โดยกฎหมายดังกลาวไดใหอํานาจแกหนวยงานกํากับ
ในการดําเนินการกับสถาบันการเงินแหงใดแหงหน่ึงไดอยางทันทวงที (Prompt Corrective
Regulatory Action: PCA) กอนที่สถาบันการเงินแหงน้ันจะอยูในสภาพที่ไมสามารถชําระคืนเงิน
ฝาก (insolvency) รวมถึงใหอํานาจตามกฎหมายในการสั่งปด จําหนาย หรือชําระบัญชีสถาบัน
การเงินน้ันๆ กอนที่ธนาคารแหงน้ันจะไมมีเงินกองทุนเหลืออยูเลย ซึ่งหลักการภายใตแนวคิด
ดังกลาวก็คือหากการแทรกแซงประสบผลสําเร็จก็จะทําใหความเสียหายจํากัดวงเฉพาะผูถือหุนของ
สถาบันการเงินที่ประสบปญหาเทาน้ัน ขณะที่ผูฝากและเจาหน้ีอ่ืนจะไมถูกกระทบไปดวย
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจากประสบการณวิกฤตในอดีตพบวาสถาบันการเงินที่กําลังมี
ปญหามักจะแจงฐานะและผลประกอบการที่ดีกวาความเปนจริงพรอมกับโทษวาปญหาเกิดจาก
สภาพคลองในตลาดการเงินหดหายวาเปนสาเหตุของปญหา ซึ่งในกรณีของธนาคาร Northern Rock
ที่มีฐานะเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเหลือเพียงรอยละ 2.0 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถากรณี
น้ีเกิดขึ้นที่สหรัฐฯ แลวภายใตกฎหมาย FDICIA จะตองสั่งปดธนาคาร Northern Rock ไปแลวกอน
หนาน้ีซึ่งจะชวยใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพกวา และ (2) คือการปรับปรุงระบบคุมครองเงิน
ฝากใหมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อใหผูฝากสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไดอยางรวดเร็วเพียง 1
วันหลังจากที่ธนาคารถูกสั่งปดกิจการ

นอกจากน้ี Eisenbeis and Kaufman12 ยังไดชี้ใหเห็นถึงปญหาของระบบคุมครองเงินฝาก
ของอังกฤษที่ลมเหลวในการปองกันปญหาการขาดความเชื่อมั่นของประชาชนผูฝากเงินจนแหไป
ถอนเงินโดยไดเทียบเคียงกรณีธนาคาร Northern Rock วาคลายกับกรณีที่เกิดขึ้นกับ Countrywide
ของสหรัฐฯ ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่เนนการปลอยสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเปนหลักเชนกัน และ

11 Eisenbeis and Kaufman May 2007
12

Eisenbeis and Kaufman Jun 2007
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สถาบันการเงินทั้งสองตางก็พึ่งพาเงินทุนระยะสั้นดวยการกูยืมจากตลาดการเงินเพื่อนํามาปลอย
สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพยซึ่งเปนสินเชื่อระยะยาว และเมื่อตลาดการเงินประสบปญหาวิกฤตก็
สงผลตอสถานะของสถาบันการเงินทั้งสองแหงในทํานองเดียวกันคือการขาดสภาพคลองเน่ืองจาก
ไมสามารถระดมเงินจากตลาดการเงินได แตที่ตางกันก็คือกรณีของธนาคาร Countrywide ไมมี
สัญญาณบงบอกถึงความกังวลของผูฝากเงินจนตองมาเขาแถวถอนเงินจากธนาคารแตอยางใด
ขณะที่กรณีของธนาคาร Northern Rock กลับประสบปญหาประชาชนมาเขาแถวถอนเงินฝากเปน
จํานวนมาก ซึ่งในประเด็นน้ี นาย Mervyn King ผูวาการ Bank of England ไดใหถอยคํากับ
คณะกรรมาธิการการคลังของสภาผูแทนราษฎร13ถึงความแตกตางในการปองกันตัวเองระหวาง
Northern Rock กับ Countrywide วา Countrywide มีการจายเงินเพื่อซื้อประกันความเสี่ยงสภาพ
คลอง (liquidity insurance policy) จากธนาคารขนาดใหญปละหลายลานดอลลาร สรอ. สงผลใหใน
ยามที่ Countrywide ประสบปญหาก็จะไดรับเงินกูจากธนาคารขนาดใหญเหลาน้ันตามสัญญา
ขณะที่ธนาคาร Northern Rock ไมมีการทําประกันในลักษณะดังกลาวไว ดังน้ัน เมื่อธนาคาร
Northern Rock ประสบปญหาและมาขอกูจาก Bank of England จึงไมสามารถขอกูไดโดยปราศจาก
ตนทุน

3.1.3 การปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากเพื่อใหสามารถรองรับวิกฤตในอนาคต
ความลมเหลวของระบบคุมครองเงินฝากในกรณีธนาคาร Northern Rock จนอาจลุกลาม

ไปสูความไมเชื่อมั่นในธนาคารแหงอ่ืนจนทําใหรัฐบาลอังกฤษโดยกระทรวงการคลังตองเขา
แทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินไวดวยการประกาศค้ําประกันเงินฝากของลูกคา
ธนาคาร Northern Rock ทั้งหมดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 เน่ืองจากเกรงวาหากปลอยให
ประชาชนแหถอนเงินตอไปเร่ือย ๆ ปญหาอาจจะลุกลามตอไปยังธนาคารแหงอ่ืนและกลายเปน
วิกฤตของระบบได ซึ่งหลังการประกาศคุมครองเงินฝากเต็มวงเงินปญหาการแหถอนเงินจึงหยุดลง
ขณะเดียวกัน รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็เร่ิมพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงระบบคุมครองเงิน
ฝากใหมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนมากขึ้นเพื่อปองกันเหตุการณซ้ํารอย
ในอนาคต โดยไดหารือและพิจารณาดําเนินการรวมกับ FSA และ FSCS ในการทยอยปรับปรุง
ระบบคุมครองเงินฝาก (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) โดยมีสาระสําคัญ ๆ ประกอบดวย

1) ในชั้นแรกสุด FSA ไดประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปรับเพิ่มเพดาน
คุมครองเงินฝากสูงสุดเปนไมเกิน 35,000 ปอนด โดยคุมครองเต็มจํานวนสําหรับการชดเชย 35,000

13 House of Commons Treasury Committee 2007-08: 18
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ปอนดแรก (100% of first £35,000) (มีผลสําหรับเงินฝากต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2551)

2) ตอมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 FSA ไดประกาศปรับเพดานคุมครองเงิน
ฝากสูงสุดเพิ่มอีกคร้ังเปนไมเกิน 50,000 ปอนด โดยคุมครองเต็มจํานวนสําหรับการชดเชย 50,000
ปอนดแรก (100% of first £50,000) (มีผลสําหรับเงินฝากต้ังแตวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 29
มิถุนายน พ.ศ. 2552)

3) และต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป เพดานคุมครองเงินฝากสูงสุด
จะไมเกิน 50,000 ปอนด หรือ 50,000 ยูโร แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา (the higher of £50,000 or
€50,000) ซึ่งเปนการปรับปรุงใหเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปวาดวยการคุมครองเงินฝาก
ที่เรียกวา The Deposit Guarantee Schemes Directive (DGSD) และ DGSD ยังกําหนดปรับเพิ่ม
เพดานคุมครองเงินฝากขึ้นเปน €100,000 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวนเสียแตวา European
Commission จะพิจารณาเปนอยางอ่ืน14

4) นอกจากการปรับเพิ่มเพดานคุมครองเงินฝากใหสูงขึ้นแลว FSA ยังไดปฏิรูปการ
จายชดเชยใหเร็วขึ้นจากเดิมที่ตองใชเวลานานหลายเดือนหรืออาจเปนป เน่ืองจากขนาดของสถาบัน
การเงินมีผลตอความยุงยากในการชดเชย ทั้งน้ี FSA ไดออกขอกําหนดใหมเพื่อให FSCS ดําเนินการ
จายชดเชยใหกับผูฝากภายใน 7 วันนับจากวันที่ธนาคารไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได (in
default) ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นกวาระยะเวลา 20 วันที่กําหนดโดย DGSD ทั้งน้ี ยังไดมีการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลของลูกคาที่เรียกวา The Single Customer View (SCV) โดยใหธนาคารแตละแหง
ใหขอมูลเกี่ยวกับผูฝากเงินที่มีอยูกับสถาบันการเงินภายในกลุมทั้งหมดใหกับ FSCS ซึ่งจะทําใหมี
ขอมูลที่เพียงพอสําหรับการจายชดเชยใหกับผูฝากไดเร็วขึ้น รวมถึงยกเลิกระบบที่ใหผูฝากเงินมี
หนาที่ตองกรอกแบบฟอรมเพื่อขอรับการชดเชย (claim form) เปนการจายโดยอัตโนมัติจากขอมูล
ในฐานขอมูลที่ไดรับการปรับปรุง

5) การชดเชยยังคงเปนการชดเชยตอรายผูฝากตอใบอนุญาต (per eligible depositor
per authorised entity) เชนเดิมโดยไมเปลี่ยนแปลง เหตุผลคือเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
สหภาพยุโรป (DGSD) ที่กําหนดใหชดเชยตามใบอนุญาตสถาบันการเงิน

6) ปรับปรุงการชดเชยจากแบบเดิมที่มีการหักหน้ีสินที่ผูฝากมีอยูออกจากเงินฝาก
กอนแลวชดเชยเฉพาะสวนที่เหลือ (netting payout) มาเปนการชดเชยเงินฝากทั้งหมดโดยไมหัก
หน้ีสินที่มีอยู (gross payout) ไมวาจะเปนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (mortgages) สินเชื่อสวนบุคคล

14 Financial Services Authority’s Consultation Paper January 2009
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(personal loans) สินเชื่อบัตรเครดิต (credit cards) และเงินกูเบิกเกินบัญชี (overdrafts) โดยเร่ิมต้ังแต
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป ทั้งน้ี เพื่อเปนการชวยเรงกระบวนการจายชดเชยผูฝากให
เร็วขึ้นกวาระบบ netting ที่มีความซับซอนยุงยากและตองใชเวลา รวมทั้งจะชวยใหผูฝากเงิน
สามารถถอนเงินฝากมาใชไดแมวาจะมีหน้ีสินอยูกับธนาคารมากนอยเพียงใดก็ตาม
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ตารางที่ 3 สรุปการดําเนินการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากหลังกรณีธนาคาร Northrn Rock
1. FSA ไดทยอยปรับเพิ่มเพดานคุมครองเงินฝาก

ใหสูงขึ้นภายหลังวิกฤตธนาคาร Northern Rock
ตามลําดับ ดังน้ี
- ไมเกิน 35,000 ปอนดโดยคุมครองเต็มจํานวน

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
- ไมเกิน 50,000 ปอนดโดยคุมครองเต็มจํานวน

(3 ตุลาคม พ.ศ. 2551)
- ไมเกิน 50,000 ปอนด หรือไมเกิน 50,000 ยูโร

โดยคุมครองเต็มจํานวน
- ไมเกิน 100,000 ยูโรโดยคุมครองเต็มจํานวน

สําหรับเงินฝากระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550
– 6 ตุลาคม 2551
สําหรับเงินฝากระหวางวันที่ 7 ตุลาคม 2551
– 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สําหรับเงินฝากต้ังแตวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตามขอกําหนดของ EU
สําหรับเงินฝากต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เวนแต European Commission จะพิจารณา
เปนอ่ืน

2. ปรับปรุงระยะเวลาดําเนินการชดเชยเงินฝากให
เร็วขึ้นเหลือเพียงไมเกิน 7 วันหลังจากสถาบัน
การเงินปดกิจการ

จากเดิมที่ตองใชเวลานานหลายเดือนกวาจะ
ไดรับชดเชยเงินฝาก และเร็วกวาขอกําหนด
ของ EU ที่กําหนดใหจายชดเชยภายใน 20
วันหลังจากสถาบันการเงินปดกิจการ

3. ยกเลิกระบบที่ใหผูฝากเงินมีหนาที่กรอกแบบ
คําขอรับการชดเชย (claim form) โดยให FSCS
จายชดเชยโดยอัตโนมัติ

มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของลูกคาที่
เรียกวา The Single Customer View (SCV)
โดยใหธนาคารแตละแหงเชื่อมโยงขอมูลผู
ฝากเงินใหกับ FSCS ซึ่งจะทําใหมีขอมูลที่
เพียงพอสําหรับการจายชดเชยใหกับผูฝากได
เร็วขึ้น

4. ยังคงชดเชยเงินฝากตอรายผูฝากตามใบอนุญาต
(per eligible depositor per authorised entity)
ตามเดิม

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ EU

5. ยกเลิกระบบการจายชดเชยโดยการหักหน้ีที่ผู
ฝากมีอยูกับสถาบันการเงินออกกอน (net
payout) มาเปนการจายชดเชยตามยอดเงินฝาก
(gross payout) โดยไมเกินเพดานตามขอ 1.

มีผลต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เปนตนไป เพื่อลดความกังวลของผูฝากและ
เรงกระบวนการจายชดเชยเมื่อเทียบกับ
ระบบ net payout ที่มีความยุงยากซับซอน
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3.1.4 การแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอํานาจการกํากับและแทรกแซงสถาบันการเงิน
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับธนาคาร Northern Rock สามารถสะทอนถึงความแตกตางของ

ผลกระทบที่เกิดตอระบบเศรษฐกิจระหวางการลมละลายของธนาคารกับการลมละลายของธุรกิจ
ประเภทอ่ืน เน่ืองจากความเชื่อมโยงของธุรกิจการธนาคารจะมีการเชื่อมโยงในวงกวางมากกวา
ธุรกิจประเภทอ่ืน เชน จํานวนผูฝาก ลูกหน้ีเงินกูของธนาคาร รวมถึงการเชื่อมโยงระหวางธนาคาร
ดวยกันเองผานการทําธุรกรรมระหวางกันในฐานะที่ธนาคารถือเปนหนวยสําคัญของระบบการชําระ
เงินของประเทศ (payment system) ความไมสามารถในการชําระหน้ีคืนของธนาคารแหงใดแหง
หน่ึงอาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอธนาคารแหงอ่ืนไดจนอาจลุกลามกลายเปนวิกฤตของระบบ
การเงินโดยรวมได ซึ่งอาจะเปรียบเทียบความสําคัญของธุรกิจธนาคารไดกับธุรกิจสาธราณูปโภค
พื้นฐาน เชน นํ้าประปาและไฟฟา เปนตน ดวยความพิเศษดังกลาวจึงทําใหธุรกิจธนาคารจําเปนตอง
ไดรับการกํากับควบคุมอยางเขมงวดมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอ่ืนเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบการชําระเงินไว ขณะเดียวกัน ก็เปนการคุมครองผูฝากเงินและลูกหน้ีเงินกูที่
สุจริตไมใหไดรับผลกระทบอยางไมเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจที่ผิดพลาดของธนาคารน้ันๆ

กรณีความลาชาในการดําเนินการกับกรณีธนาคาร Northern Rock ตามความเห็นของ Dr
Hamalainen15 เกิดจากความกลัวจากการถูกฟองรองทางกฎหมายจากผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
ธนาคาร (stakeholders) ไมวาจะเปนเจาหน้ีเงินกูดอยสิทธิ (junior bondholders) และผูถอืหุน
(shareholders) เน่ืองจากกฎหมายในขณะน้ันไมไดใหอํานาจ FSA ในการสั่งการอยางใดอยางหน่ึง
อันเปนการแทรกแซงการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไวเปนการเฉพาะ ซึ่ง Dr Hamalainen เห็น
วาความกลัวดังกลาวนํามาซึ่งการซื้อเวลาเพื่อแกปญหา (forebalance problem) ทางออกจึงควรมีการ
เพิ่มอํานาจใหกับหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการเงินในการสั่งการเพื่อแทรกแซงการ
ดําเนินงานของธนาคารไดอยางทันทวงทีเมื่อมีแนวโนมวาจะเกิดปญหากับธนาคารน้ันๆ หรือที่
เรียกวา “Prompt Corrective Action (PCA)” อยางที่สถาบันคุมครองเงินฝากของสหรัฐฯ (FDIC) ได
ดําเนินการอยูในขณะน้ี โดย PCA จะชวยแกปญหา forebalance ดวยการเปลี่ยนจากวิธีการใช
ดุลพินิจของผูกํากับ (regulators) มาเปนวิธีการบังคับใหผูกํากับตองสั่งการตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนดไวทันทีที่สถาบันการเงินเร่ิมมีแนวโนมวาจะเกิดปญหาฐานะทางการเงินโดยขึ้นอยูกับความ
หนักเบาของปญหาที่เกิด (mandatory action by authorities) ต้ังแตการเพิ่มความเขมขนในการ
ติดตามการดําเนินงานของธนาคารที่เปนปญหาอยางใกลชิดขึ้น การสั่งการใหธนาคารเพิ่มทุน การ

15 Dr Paul Hamalainen แหงมหาวิทยาลัย Loughborough University ไดมีหนังสือแสดงความเห็น
เกี่ยวกับปญหาของระบบคุมครองเงินฝากเสนอตอ House of Commons Treasury Committee
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สั่งการใหธนาคารใหความรวมมือในการถูกโอนหรือควบรวมกิจการ (being acquired) การเขา
ควบคุมกิจการ (entering administration) และการสั่งปดกิจการธนาคาร (bank’s closure) ซึ่ง PCA
จะปองกันมิใหปญหาที่เกิดกับสถาบันการเงินมีการขยายตัวจนกลายเปนปญหาใหญของระบบ
เพราะมีการแทรกแซงปญหาแตเน่ินๆ โดยเมื่อฐานะการเงินและสภาพคลองของธนาคาร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยลงถึงระดับที่กําหนไว ระบบ PCA ก็จะดําเนินการทันทีตามแตระดับของ
ปญหาโดยเบื้องตนจะตองมีการเขาตรวจสอบระดับเงินกองทุนและสภาพคลองอยางละเอียดทันที
ซึ่งการมีระบบ PCA จะชวยใหการจายชดเชยผูฝากโดยระบบคุมครองเงินฝากลดลงเน่ืองจากมีการ
แทรกแซงเพื่อแกไขปญหาแตเน่ินๆ

นอกเหนือจากการเพิ่มอํานาจใหผูกํากับสามารถสั่งการภายใตระบบ PCA แลว ประเด็นที่
เกี่ยวเน่ืองกับกระบวนการแกไขปญหาสถาบันการเงินอีกประเด็นที่มีความสําคัญคือระบบการ
จัดการกับปญหาของสถาบันการเงิน (resolution system) ที่ถูกทางการเขาควบคุมกิจการอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบที่จะมีตอระบบการเงินโดยรวมลง ซึ่งหน่ึงในปจจัยที่สรางปญหา
ความไมเชื่อมั่นของประชาชนเมื่อเกิดวิกฤตก็คือกฎหมายลมละลาย (insolvency law) ไดลําดับสิทธิ
ในการไดรับการชําระคืนของผูฝากเงินไวในระดับเดียวกันกับเจาหน้ีดอยสิทธิ์ประเภทอ่ืน
(unsecured creditor) ซึ่งหมายความวากวาที่ผูฝากเงินจะไดรับการจายชดเชยจาก FSCS ก็ตองรอคอย
หลายเดือนหรือเปนปแลวแตความขนาดและความซับซอนของธนาคารที่เกิดปญหา เน่ืองจาก
กฎหมายไมไดแยกความพิเศษของธนาคารออกจากธุรกิจประเภทอ่ืนทั้งๆ ที่เปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปแลววาธนาคารพาณิชยมีความสําคัญอยางมากในระบบเศรษฐกิจสมัยใหมรวมถึง
ผลกระทบที่จะมีตอระบบเศรษฐกิจการเงินเมื่อเกิดปญหาก็มีมากกวาธุรกิจประเภทอ่ืนอยางที่กลาว
ในตอนตน โดยนาย Mervyn King ผูวาการธนาคารกลาง16 ไดยืนยันถึงปญหาจากกฎหมายลมละลาย
ของอังกฤษที่เปนอุปสรรคตอการจัดการกับวิกฤตที่เกิดกับธนาคารพาณิชยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแลวอ่ืนๆ วาอังกฤษเปนเพียงประเทศเดียวในกลุม G7 ที่ไมมีกฎหมายใหอํานาจ
จัดการกับการลมละลายของธนาคารพาณิชยเปนการเฉพาะ (special resolution regime) โดยตอง
อาศัยเพียงกฎหมายลมละลายทั่วไป (normal corporate insolvency law) เทาน้ัน ซึ่งชวยอธิบายวา
ทําไมผูฝากเงินถึงมีแรงจูงใจอยางมากที่จะเรงถอนเงินออกจากธนาคารเพราะไมตองการรอรับเงิน
ชดเชยจาก FSCS ที่ตองใชเวลานานมากกวาจะจัดการชําระบัญชีเสร็จสิ้นถึงจะไดรับเงิน

จากความจําเปนตองปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อใหการจัดการกับธนาคารพาณิชยที่ประสบ
ปญหามีความพิเศษเฉพาะกวาธุรกิจอ่ืน กระทรวงการคลังของอังกฤษจึงไดออกกฎหมาย “Banking

16 เปนการใหถอยคําตอ House of Commons Treasury Committee เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550
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Bill 2008” เพิ่มอํานาจแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินสามารถเขา
ดําเนินการหรือแทรกแซงธนาคารมีแนวโนมจะประสบฐานะทางการเงินไดทันทวงทีและมีความ
คลองตัวกวาการใชกฎหมายลมละลายปกติ ไดแก

1) การจัดใหมีกระบวนการจัดการแกไขปญหาของสถาบันการเงินเปนกรณีพิเศษ
หรือ Special Resolution Regime (SRR) ซึ่งใหอํานาจกระทรวงการคลังดําเนินการกับธนาคาร
พาณิชยและ Building Society ที่มีแนวโนมวาจะประสบปญหาฐานะการเงิน (financial difficulties)
โดยใหดําเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน (stabilisation options) ใน 3
ทางเลือก ไดแก

1. การโอนกิจการไปยังผูซื้อที่เปนเอกชน (private sector purchaser)
2. การโอนกิจการไปยังธนาคารอ่ืนเปนการชั่วคราว (bridge bank) และ
3. การโอนกิจการเขาเปนของรัฐเปนการชั่วคราว (temporary public ownership)

2) กําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการกับธนาคารที่ไมสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไปได (bank insolvency procedure) เชน การสั่งการใหธนาคารไมอยูในสถานะที่จะดําเนินธุรกิจ
ตอไปได (bank insolvency order) กระบวนการเพื่อการชําระบัญชีธนาคาร (process of bank
liquidation) เปนตน ทั้งน้ี เพื่อให FSCS สามารถจายชดเชยแกผูฝากเงินไดเร็วขึ้นหลังเสร็จสิ้น
ขั้นตอนเหลาน้ัน

3) กําหนดขั้นตอนและวิธีการในการเขาควบคุมกิจการธนาคารที่ประสบปญหา
ฐานะการเงิน (bank administration procedure) เชน กระบวนการแตงต้ังผูดูแลกิจการ (bank
administrator) เพื่อทําหนาที่เสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะดําเนินการกับธนาคารที่มีปญหา

4) การเพิ่มอํานาจใหกับ FSA ในการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากของ FSCS
เชน การนําระบบ pre-funding มาใชแทนระบบ pay-as-you-go การให FSCS ชวยเหลือคาใชจายเใน
กระบวนการแกไขปญหาสถาบันการเงินเปนกรณีพิเศษ (SRR) และการให National Loan Fund
เปนผูใหกูยืมแก FSCS เปนตน

3.2 ระบบคุมครองเงินฝากของไทย
3.2.1 ความเปนมาของการคุมครองเงินฝากในประเทศไทย
การคุมครองเงินฝากของประเทศไทยนับจากป พ.ศ. 2528 ดําเนินการโดยกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 29 อัฏฐ (4) แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติใหอํานาจ
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กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหความชวยเหลือทางการเงินตามสมควรแก
กรณีสําหรับผูฝากเงินอันเน่ืองมาจากกรณีที่สถาบันการเงินประสบวิกฤติการณทางการเงินอยาง
รายแรง มีลักษณะเปนการใหความคุมครองทางออม (implicit deposit insurance) เน่ืองจากไมมีการ
ระบุไวรายละเอียดเกี่ยวกับการใหความคุมครองไวอยางแจงชัด

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรงจากการประกาศลอยตัวคาเงินบาทเมื่อวันที่
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 พรอมๆ กับการไหลออกของเงินทุนอยางตอเน่ือง โดยกอนหนาน้ันเมื่อวันที่
26 มิถุนายน พ.ศ. 2540 กระทรวงการคลังไดสั่งระงับการดําเนินกิจการของสถาบันการเงินจํานวน
16 แหงเปนการชั่วคราว ตอมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กระทรวงการคลังก็สั่งระงับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทเงินทุนเพิ่มอีก 42 แหง รวมเปนกิจการที่ถูกสั่งระงับการดําเนินการทั้งสิ้น
58 แหงเน่ืองจากมีฐานะการเงินออนแอจากการขาดสภาพคลองรุนแรงจนไมสามารถดําเนินธุรกิจ
ตอไปได (insolvency) พรอมกันน้ันคณะรัฐมนตรีก็มีมติในวันเดียวกันประกาศใหมีการคุมครอง
เงินฝากและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแกผูฝากเงินและเจาหน้ีทั้งในและตางประเทศของสถาบันการเงินที่
มิไดถูกระงับการดําเนินกิจการหรือถูกควบคุม (blanket guarantee) โดยมีผลใชบังคับต้ังแต 6
สิงหาคม พ.ศ. 2540 จนกวาจะมีการจัดต้ังสถาบันคุมครองเงินฝากขึ้นเปนการถาวร เน่ืองจากรัฐบาล
เล็งเห็นถึงผลกระทบในทางลบหากมีการใชการค้ําประกันเงินฝากแบบเต็มจํานวนนานเกินไปไมวา
จะเปนประเด็นการสงสริม moral hazard,กับผูมีสวนเกี่ยวของและประเด็นภาระตอหน้ีสาธารณะที่
รัฐบาลไทยตองแบกรับภาระหน้ีจากการเขาแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินสูงถึง
1.4 ลานลานบาท ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติยกเลิกการคุมครองเจาหน้ี (แตยังคง
คุมครองผูฝากเงินเต็มจํานวน) และในป พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการ
ราง พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก จนกระทั่งผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 และออกเปนกฎหมายเรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551” มีผล
ใชบังคับเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

3.2.2 สาระสําคัญของระบบคุมครองเงินฝากในปจจุบัน
“พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551” ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

2551 ไดบัญญัติใหมีการจัดต้ัง “สถาบันคุมครองเงินฝาก”17 (Deposit Protection Agency) มีฐานะ
เปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อคุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน (deposits
protection) 2) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน (financial

17 สถาบันคุมครองเงินฝาก ถือวาถูกจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2551 วันเดียวกับที่
พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช
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institutions system’s stability promoting) และ 3) เพื่อดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม
กิจการและชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (failed financial institution
resolution and liquidation) โดยมีสาระสําคัญ ๆ ของการคุมครอง ประกอบดวย

1) การกําหนดวงเงินคุมครองสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาทโดยจะเร่ิมต้ังแตวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป ที่เปนเชนน้ีเพราะกฎหมายมีบทเฉพาะการกําหนดใหในชวง 4 ป
แรกคอยๆ ทยอยปรับลดวงเงินการคุมครองลงจากที่มีการคุมครองเต็มจํานวนใหลงเหลือเพียงไม
เกิน 1 ลานบาท โดยมีเหตุผลเพื่อใหประชาชนคอยๆ ปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอม อยางไรก็ดี เมื่อ
เกิดปญหาวิกฤตการเงินไปทั่วโลกกระทรวงการคลังจึงไดตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดจํานวนเงินคุมครองในปที่ 2 และ 3 เสียใหมใหกลบัไปเปนการคุมครองเต็มจํานวน จากน้ัน
ก็จะลดลงเหลือไมเกิน 50 ลานบาทในปที่ 4 และลงสูเพดานที่กฎหมายกําหนดไมเกิน 1 ลานบาทใน
ปที่ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เพดานคุมครองเงินฝากของสถาบันคุมครองเงินฝากที่แกไขตามพระราชกฤษฎีกา
ปที่ ระยะเวลา จํานวนเงนิทีคุ่มครอง

(เดิม)
จํานวนเงนิทีคุ่มครอง

(ใหม)
1 11 สิงหาคม 2551 – 10 สิงหาคม 2552 เต็มจํานวน เต็มจํานวน
2 11 สิงหาคม 2552 – 10 สิงหาคม 2553 100 ลานบาท เต็มจํานวน
3 11 สิงหาคม 2553 – 10 สิงหาคม 2554 50 ลานบาท เต็มจํานวน
4 11 สิงหาคม 2554 – 10 สิงหาคม 2555 10 ลานบาท 50 ลานบาท
5 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป 1 ลานบาท 1 ลานบาท

ที่มา : สถาบันคุมครองเงินฝาก

เหตุผลของการกําหนดเพดานคุมครองเงินฝากสูงสุดไวไมเกิน 1 ลานบาทในป
สุดทายก็เน่ืองจากเปนวงเงินที่ครอบคลุมผูฝากรายยอยที่เปนผูฝากเงินสวนใหญของประเทศโดย
ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย (ตารางที่ 5) พบวาผูฝากเงินรายยอยที่มีเงินฝากไมเกิน 1 ลาน
บาทมีจํานวนถึงรอยละ 98.7 ของจํานวนผูฝากทั้งสิ้น จึงมีความสมเหตุสมผลในการใหความ
คุมครองผูฝากเงินรายยอยที่เปนคนสวนใหญของประเทศ ขณะที่ผูฝากรายใหญมีความสามารถใน
การบริหารจัดการดูแลเงินฝากไดเปนอยางดีอยูแลว
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ตารางที่ 5 โครงสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชย ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
วงเงินฝาก จํานวนบัญชี สัดสวน จํานวนเงนิฝาก

(ลานบาท)
สัดสวน

ไมเกิน 1 ลานบาท 66,682,309 98.74% 1,713,122 25.83%
เกิน 1 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท 843,962 1.25% 3,243,637 48.91%
เกินกวา 50 ลานบาท 9,151 0.01% 1,675,150 25.26%
รวม 67,535,432 100.00% 6,631,908 100.00%
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

2) การคุมครองจะคุมครองเงินฝากและดอกเบี้ย โดยประเภทของเงินฝากที่ไดรับ
การคุมครอง ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และใบ
รับฝากเงิน ที่เปนเงินบาท (ยกเวนเงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศ” ซึ่งเปน
ประเภทบัญชีพิเศษที่เปดเพื่อทํารายการเฉพาะตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มี
อนุพันธแฝง และเงินฝากระหวางสถาบันการเงินที่ไมไดรับการคุมครอง) ซึ่งการคุมครองจะ
คุมครองเงินฝากตอคนตอสถาบันการเงิน (รวมทุกบัญชีในชื่อเดียวกันที่มีอยูกับสถาบันการเงิน
น้ันๆ) หากเปนบัญชีรวมกันจะคุมครองตามสัดสวนเงินฝากตามที่มีหลักฐาน หากไมมีหลักฐาน
ชัดเจนก็ใหถือวามีสัดสวนเงินฝากเทากัน

3) กรณีสถาบันการเงินถูกปดกิจการ สถาบันคุมครองเงินฝากจะประกาศใหผูฝาก
มายื่นขอรับเงินภายใน 40 วันนับจากวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยผูฝากจะตอง
ยื่นขอรับเงินภายใน 90 วันนับแตวันประกาศ ทั้งน้ี อาจขยายระยะเวลาใหผูฝากยื่นขอรับเงินไดไม
เกิน 2 คร้ังคร้ังละไมเกิน 90 วัน หลังจากผูฝากยื่นคําขอรับเงินแลวสถาบันคุมครองเงินฝากจะ
จายเงินคืนใหผูฝากภายใน 30 วัน ตามจํานวนเงินที่ฝากไวในทุกบัญชีรวมกันและไมเกินวงเงิน
คุมครอง ทั้งน้ี กรณีที่ผูฝากมีหน้ีคางชําระกับสถาบันการเงินแหงน้ัน จะตองนําหน้ีดังกลาวหักออก
จากยอดเงินฝากในสถาบันการเงินน้ันกอน (netting payout)

4) สถาบันมีหนาที่ติดตามฐานะและการดําเนินงานของสถาบันการเงิน โดยจะ
ดําเนินการไมใหซ้ําซอนกับธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ในการน้ีธนาคารแหงประเทศไทย และสถาบันคุมครองเงินฝากสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินระหวางกัน อยางไรก็ดี สถาบันคุมครองเงินฝากมีอํานาจสั่งการใหสถาบันการเงิน
ยื่นรายงานลับไดตามความจําเปน และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสถาบันการเงินใดมีฐานะหรือ
การดําเนินงานในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน สถาบัน
คุมครองเงินฝากอาจรองขอใหธนาคารแหงประเทศไทยทําการตรวจสอบฐานะหรือการดําเนินงาน
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ของสถาบันการเงินน้ันๆ เปนการทั่วไปหรือเปนการเฉพาะเร่ือง หรือเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายหากปรากฎหลักฐานวาสถาบันการเงินน้ันๆ มีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน

เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยสั่งควบคุมกิจการสถาบันการเงินใด สถาบันคุมครอง
เงินฝากจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารวมเปนกรรมการควบคุมกิจการสถาบันการเงินน้ัน และในกรณีที่
สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต สถาบันคุมครองเงินฝากจะทําหนาที่เปนผูชําระบัญชีสถาบัน
การเงินที่ถูกปดกิจการน้ันตอไป

5) การเก็บคาธรรมเนียมจากสถาบันการเงินที่อยูในความคุมครองของสถาบัน
คุมครองเงินฝาก18 จะมีลักษณะเปน pre-funding scheme โดยเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินสงเขา
“กองทุนคุมครองเงินฝาก” ในการเรียกเก็บจะใชวิธีคํานวณบนฐานของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของ
บัญชีเงินฝากที่ไดรับการคุมครองแลวเรียกเก็บจากสถาบันการเงินในอัตรารอยละ 0.4 ตอป (ซึ่งเปน
อัตราเดิมที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเรียกเก็บ แมกฎหมายจะกําหนดไว
สูงสุดไมเกินรอยละ 1.0 ก็ตาม) และสถาบันการเงินตองชําระปละ 2 งวด ภายในวันทําการสุดทาย
ของแตละงวด งวดที่ 1 เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และงวดที่ 2 เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธันวาคม โดยคํานวณจากยอดเงินฝากที่ไดรับการคุมครองถัวเฉลี่ยรายเดือนของรอบระยะเวลา 6
เดือนของงวดที่ตองนําสง19

3.2.3 อํานาจในการกํากับและแทรกแซงสถาบันการเงินที่มีปญหาฐานะทางการเงิน
นอกเหนือจากกลไกในเร่ืองของระบบคุมครองเงินฝากแลวซึ่งเปนขั้นตอนที่เกิดขึ้น

หลังจากสถาบันการเงินถูกปดกิจการแลว ในการปองกันกอนที่ปญหาจะลุกลามกลายเปนวิกฤต
จําเปนตองอาศัยอํานาจการกํากับดูแลในลักษณะที่หนวยงานกํากับดูแลสามารถเขาแทรกแซงการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินไดอยางทันทวงที หรือที่เรียกกันวา Prompt Corrective Action
(PCA) รวมถึงการเขาควบคุมกิจการสถาบันการเงินที่สอเคาวาจะมีปญหา หรือที่เรียกวา Special
Resolution Regime (SRR) น้ัน ประเทศไทยก็ไดมีการกําหนดมาตรการดังกลาวไวใน

18 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีสถาบันการเงินที่อยูในความคุมครองจํานวน 41 แหง แยกเปน
ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในประเทศไทย 18 แหง สาขาของธนาคารตางประเทศ 16 แหง
บริษัทเงินทุน 4 แหง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 3 แหง

19 เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการ
คํานวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยและประเภทเงินฝากที่ไดรับการคุมครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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“พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551” ซึ่งเปนกฎหมายใหอํานาจธนาคารแหงประเทศ
ไทยในการกํากับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน โดยมีหมวดที่เกี่ยวของอยู 2 หมวด ไดแก

1) หมวด 5 วาดวยการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน (Prompt
Corrective Action)

ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยสั่งการใหสถาบันการเงินแกไขฐานะหรือการ
ดําเนินงานเมื่อเห็นวาสถาบันการเงินใดมีฐานะหรือการดําเนินงานอยูในลักษณะอันอาจเปนหตุให
เกิดความเสียหายแกประโยชนของประชาชน รวมถึงสั่งใหมีการลดทุน เพิ่มทุน ระงับการดําเนินการ
ทั้งหมดหรือบางสวน สั่งถอดถอนกรรมการและผูจัดการ และสั่งควบคุมหรือปดกิจการสถาบัน
การเงินน้ัน ๆ ได นอกจากน้ีในกรณีที่สถาบันการเงินรายใดมีระดับของเงินกองทุนต่าํกวาที่
กฎหมายกําหนดก็สามารถสัง่การใหสถาบันการเงินน้ันเสนอโครงการเพื่อแกไขฐานะและการ
ดําเนินงาน และถามีระดับเงินกองทุนต่ํากวารอยละ 60 ของอัตราที่กําหนดกฎหมายธนาคาร
แหงประเทศไทยตองเขาควบคุมสถาบันการเงินน้ัน แตถาเงินกองทุนต่ํากวารอยละ 35 ของ
อัตราที่กําหนด ก็ใหมีคําส่ังปดกิจการและดําเนินการชาํระบัญชตีอไป

2) หมวด 6 วาดวยการเขาควบคุมสถาบันการเงิน (Special Resolution Regime)
ภายหลังจากธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งควบคุมสถาบันการเงินแลวตองแจง

ใหสถาบันคุมครองเงินฝากทราบ ขณะเดียวกัน ก็ต้ังคณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงินเขาดูแล
กิจการเปนการชั่วคราว (under receivership) เพื่อพิจารณาแนวทางดําเนินการที่เหมาะสม เชน การ
เสนอใหมีการควบหรือโอนกิจการไปยังสถาบันการเงินอ่ืน หรือเสนอโครงการแกไขฟนฟูสถาบัน
การเงินดังกลาวหากคณะกรรมการฯ เห็นควรใหสถาบันการเงินดังกลาวคงอยูตอไป หรืออาจเสนอ
ใหมีคําสั่งปดกิจการและเพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินน้ันหากคณะกรรมการเห็นวา
สถาบันการเงินที่ถูกควบคุมไมอาจดําเนินกิจการตอไปได

ดังน้ัน จึงถือไดวากรณีของประเทศไทยมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อรองรับการ
แกไขปญหาสถาบันการเงินที่คอนขางเพียงพอสําหรับการจัดการกับปญหากอนที่จะลุกลามออกไป



บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษและของประเทศไทย

พบวาระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยคอนขางมีความล้ําหนากวาระบบคุมครองเงินฝากของ
ประเทศอังกฤษเน่ืองจากเพิ่งผานวิกฤตการเงินเมื่อป พ.ศ. 2540 ทําใหมีการนําบทเรียนที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศตางๆ มาเปนแนวทางในการปรับปรุง ขณะที่ระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษ
กอนเหตุการณธนาคาร Northern Rock แทบไมไดมีการปรับปรุงในเชิงโครงสรางเลย มีเพียงการ
ปรับเพิ่มวงเงินคุมครองใหสอดคลองกับสถานการณบางเปนคร้ังคราว อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่
ประเทศอังกฤษไดมีการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากลาสุดในชวง 2 ปที่ผานมา ก็ทําใหระบบ
คุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษมีความทันสมัยสอดคลองกับแนวทางสากลมากขึ้น โดย
สามารถสรุปความเหมือนและแตกตางในประเด็นสําคัญ ๆ ระหวางระบบคุมครองเงินฝากของ
แตละประเทศได ดังน้ี (ดูรายละเอียดเปรียบเทียบตามตารางที่ 6)

1) เพดานคุมครองเงินฝากสูงสุดโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยสูงกวาของประเทศ
อังกฤษ กลาวคือ เพดานคุมครองเงินฝากของประเทศไทยไมเกิน 1 ลานบาทคิดเปนอัตราสวน
เทากับ 9.4 เทาของรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัว (Per Capita GDP)20 ขณะที่ของอังกฤษที่กําหนดไว
ไมเกิน 50,000 ปอนด จะคิดเปนเพียง 2.1 เทาของรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัว21 ซึ่งเปนระดับที่ตํ่า
กวาคาเฉลี่ยของทั้งโลกที่อยูที่ระดับ 2.4 เทาเล็กนอยใกลเคียง

2) หลักการใหความคุมครองเปนการใหความคุมครองเงินฝากเปนรายบุคคลตอรายสถาบัน
การเงิน (per person per authorised institution) ที่จะคํานวณรวมเงินฝากภายใตชื่อเดียวกันที่มีอยู
ทั้งหมดในสถาบันการเงินน้ัน ซึ่งเปนหลักการที่เหมือนกันระหวางประเทศไทยและประเทศอังกฤษ
อยางไรก็ดี มีความแตกตางเล็กนอยในกรณีของประเทศอังกฤษที่จะใหความคุมครองตาม
ใบอนุญาต (license based) ดังน้ัน หากสถาบันการเงินใดดําเนินธุรกิจโดยอาศัยใบอนุญาตของ
สถาบันการเงินแม (parent’s license) ก็จะตองนําเงินฝากที่มีอยูกับสถาบันการเงินน้ันเขาไปรวมกับ

20 เปนผลการศึกษาในป พ.ศ. 2548
21 เปนการคํานวณโดยใชขอมูล GDP Per Capita ของกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2008
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เงินฝากที่มีอยูกับสถาบันการเงินแมดวย การกระจายเงินฝากเพื่อใหไดรับความคุมครองสูงสุดจึง
ตองพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบดวย ตางจากกรณีของประเทศไทยที่ใชระบบสถาบัน
การเงินสถานะเดียว (one presence) น่ันหมายความวาหามธนาคารใดถือหุนในธนาคารอ่ืนจึงไมมี
ปญหาเร่ืองธนาคารแมธนาคารลูกเชนของประเทศอังกฤษ

3) กระบวนการขอรับเงินชดเชยที่ปรับปรุงใหมของประเทศอังกฤษที่กําหนดไมเกิน 7 วัน
หลังจากที่สถาบันการเงินถูกสั่งปดกิจการมีความรวดเร็วกวาการจายชดเชยของประเทศไทยที่
กําหนดใหสถาบันคุมครองเงินฝากประกาศใหผูฝากเงินมายื่นขอรับเงินภายใน 40 วันนับจากที่
สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต และผูฝากเงินจะตองยื่นคําขอและหลักฐานเพื่อขอรับเงิน
ภายใน 90 วันนับแตวันที่สถาบันคุมครองเงินฝากประกาศใหมายื่นคําขอรับเงิน ซึ่งหากผูฝากรายใด
ไมมาขอรับเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะถือวาเปนการสละสิทธิในการรับเงินชดเชย โดย
สถาบันคุมครองเงินฝากจะตองจายเงินชดเชยแกผูฝากเงินภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับจาก
วันที่ผูฝากเงินยื่นคําขอ

4) กระบวนการขอรับเงินชดเชยของอังกฤษที่ปรับปรุงใหมมีความสะดวกตอผูฝากเงิน
เน่ืองจากไมตองมีภาระในการยื่นแบบเพื่อยื่นขอรับการชดเชย (claim form) เชนในอดีตแตใหเปน
หนาที่ของ FSCS ที่จะตองมีฐานขอมูลของผูฝากเงินและจายชดเชยโดยอัตโนมัติ ขณะที่
กระบวนการขอรับเงินชดเชยกําหนดใหเปนภาระหนาที่ของผูฝากเงินในการยื่นแบบขอรับเงิน
ชดเชยจากสถาบันคุมครองเงินฝากและหากไมยื่นภายในกําหนดเวลาก็จะเสียสิทธิในการขอเงิน
ชดเชย

5) ประเทศอังกฤษยกเลิกวิธีการจายชดเชยโดยการนําหน้ีสินที่ผูฝากเงินมีอยูมาหักออกจาก
เงินฝาก (netting payout) มาเปนการจายชดเชยตามยอดเงินฝากที่มีโดยไมหักหน้ีสินที่มีอยู (gross
payout) ขณะที่ระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยยังคงใชวิธีการจายชดเชยผูฝากเงินดวยระบบ
netting payout

6) การเรียกเงินสมทบเขากองทุน (contribution) ในระบบคุมครองเงินฝากของอังกฤษยังคง
เปนแบบ ex-post funding scheme อยางไรก็ดี FSA กําหนดใหมีการศึกษาเพื่อทบทวนระบบการ
เรียกเงินสมทบภายในป พ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงการเรียกเงินสมทบจากสถาบันการเงินใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณมากขึ้น ขณะที่ระบบการเรียกเงินสมทบของประเทศไทยเปนแบบ pre-
funding scheme ซึ่งจะชวยใหกองทุนคุมครองเงินฝากมีเงินทุนสํารองเพียงพอสําหรับการรองรับ
การจายชดเชยผูฝากเงินไดดีกวา
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการคุมครองเงินฝากระหวางประเทศอังกฤษและประเทศไทย
สาระสําคัญ กรณีของประเทศอังกฤษ กรณีของประเทศไทย

1. วงเงินคุมครองสูงสุด ไมเกิน 50,000 ปอนด ไมเกิน 1 ลานบาท
(ต้ังแต 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555)

2. คุมครองตอรายบุคคลตอราย
สถาบัน

เหมือนกัน เหมือนกัน

3. ระยะเวลาไดรับเงินชดเชย ไมเกิน 7 วันนับจากวันที่
สถาบันการเงินถูกสั่งปด
กิจการ

ไมเกิน 30 วันนับจากวันที่ผู
ฝากเงินยื่นคําขอ แตตองรอให
สถาบันคุมครองเงินฝากออก
ประกาศใหผูฝากมายื่นขอรับ
ชําระเงินซึ่งกําหนดไวไมเกิน
40 วันนับจากวันที่สถาบัน
การเงินถูกปดกิจการ

4. การยื่นคําขอรับเงินชดเชย ไมตองยื่นคําขอ โดย FSCS จะ
ชดเชยใหโดยอัตโนมัติ

ผูฝากมีหนาที่ตองยื่นคําขอรับ
ภายในเวลาที่กําหนด หากพน
เวลาที่กําหนดใหถือวาผูฝาก
เงินสละสิทธิ

5. ระบบการจายชดเชยโดยหัก
ภาระหน้ีสินคางชําระที่ผู
ฝากมีกับสถาบันการเงินที่
ถูกปดกิจการออกกอน

จายชดเชยตามยอดเงินฝากที่มี
อยูแตไมเกิน 50,000 ปอนด
โดยไมมีการหักหน้ีสินคาง
ชําระออกกอน (gross payout)

ตองหักหน้ีสินคางชําระที่มีอยู
กับสถาบันการเงินออกกอน
(net payout)

6. ระบบการจายสมทบเขา
กองทุนคุมครองเงินฝาก

เปนระบบ ex-post funding
scheme หรือ pay-as-you-go
โดยเรียกเงินสมทบเปนรายป
บนฐานการคาดการณถึงความ
เสียหายที่นาจะเกิดขึ้นในปที่
เก็บเงินสมทบ

เปนระบบ pre-funding scheme
โดยเรียกเก็บเงินสมทบเสะสม
เขากองทุนคุมครองเงินฝากทุก
ปแมจะไมมีความเสียหายจาก
สถาบันการเงินปดกิจการก็
ตาม
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาพบวาระบบคุมครองเงินฝากของไทยที่มีการศืกษาอยางจริงจังนับจาก

วิกฤตการเงินในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา จนกระทั่งออกเปนกฎหมายบังคับใชในป พ.ศ. 2551
คอนขางจะมีความล้ําหนากวาระบบคุมครองเงินฝากของประเทศอังกฤษกอนเกิดเหตุการณ
ประชาชนเขาแถวเพื่อถอนเงินฝากจากธนาคาร Northern Rock ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 และ
ระบบคุมครองเงินฝากของประเทศไทยมีความสอดคลองกับหลักการสากลวาดวยระบบคุมครอง
เงินฝากที่มีประสิทธิภาพ (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) รวมถึงการมี
มาตรการดานการกํากับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงและสั่งการสถาบันการเงินที่มี
แนวโนมวาจะประสบปญหาไดอยางทันทวงที (Prompt Corrective Action) ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ 2551 อยางไรก็ดี ยังมีบางประเด็นที่สมควรไดรับการพิจารณาเพื่อศึกษา
ในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากใหมีประสิทธิภาพในการสรางความ
เชื่อมั่นกับประชาชนไดอยางแทจริงหากเกิดวิกฤตสถาบันการเงินในอนาคต ไดแก

1) ประเด็นเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการขอรับเงินชดเชยความคุมครองให
รวดเร็วขึ้นซึ่งกฎหมายคุมครองเงินฝากของประเทศไทยกําหนดใหผูฝากเงินมีหนาที่ตองยื่นขอรับ
เงินภายใน 40 วันหลังจากที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต และผูฝากเงินตองยื่นคําขอและ
หลักฐานเพื่อขอรับเงินภายใน 90 วันนับแตวันที่สถาบันคุมครองเงินฝากประกาศใหมายื่นคําขอรับ
เงิน ซึ่งหากผูฝากรายใดไมมาขอรับเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะถือวาเปนการสละสิทธิในการ
รับเงินชดเชย แมวากฎหมายจะกําหนดใหสถาบันคุมครองเงินฝากตองจายเงินแกผูฝากเงินภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับจากวันที่ยื่นคําขอก็ตาม ซึ่งประเด็นเร่ืองความเยิ่นเยอของกระบวนการ
เชนน้ีอาจจะสงผลเสียไดในอนาคตหากเกิดกรณีที่สถาบันการเงินแหงใดแหงหน่ึงมีปญหาฐานะ
การเงินและมีความเสี่ยงที่อาจถูกสั่งปดกิจการ กรณีเชนน้ีอาจจะกระตุนใหประชาชนผูฝากเงินเกิด
ความวิตกกังวลถึงความลาชาที่อาจจะไดรับเงินฝากคืนหรืออาจจะสูญเสียเงินฝากหากปลอยใหเวลา
เน่ินนานเกินกําหนด การเรงถอนเงินฝากจากธนาคารที่มีปญหาจึงเปนทางออกที่ดีที่สุดเพื่อปองกัน
ปญหาและภาระที่ยุงยากที่จะตามมาซึ่งเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาและจะทําใหระบบคุมครองเงินฝาก
ไมสามารถทําหนาที่ในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงินไดอยางเต็มที่สมดังเจตนารมณ ดังน้ัน
การทบทวนเร่ืองกระบวนการชดเชยเงินฝากใหรวดเร็วขึ้นและชวยลดภาระของผูฝากเงินที่มีจํานวน
มากและเปนผูฝากเงินรายยอยจึงเปนประเด็นที่สมควรไดรับการพิจารณาปรับปรุง ซึ่งในกรณีของ
ประเทศอังกฤษกําหนดเปาหมายการชดเชยไวไมเกิน 7 วันหลังจากที่สถาบันการเงินถูกสั่งปด
กิจการเพื่อสรางความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะแหถอนเงินฝากลง
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2) ประเด็นเร่ืองการจายชดเชยเงินฝากโดยการนําหน้ีสินที่ผูฝากเงินมีอยูมาหักออก
จากเงินฝากกอน (netting payout) สมควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงเชนกันเน่ืองจากแมในทาง
ทฤษฎีจะสงผลดีตอความเปนธรรมแกทั้งผูฝากเงินและสถาบันการเงิน แตหากวิเคราะหถึงผล
ในทางปฏิบัติแลวอาจเปนการบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนผูฝากเงินในสถานการณที่สถาบัน
การเงินแหงใดแหงหน่ึงมีความออนแอและเสี่ยงตอการถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เน่ืองจากหน้ีสินที่
ผูฝากรายยอยมีอยูกับสถาบันการเงินสวนใหญมักจะอยูในรูปของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (mortgage)
ซึ่งถือเปนสินเชื่อระยะยาว (illiquid liability) ดังน้ัน การนําสินเชื่อดังกลาวมาหักออกจากเงินฝากที่
มีลักษณะเปนสินทรัพยสภาพคลอง (liquid assets) อาจจะไมเหมาะสมนักและยังขัดแยงกับ
วัตถุประสงคของการคุมครองเงินฝากที่เนนการใหความคุมครองสินทรัพยสภาพคลองของผูฝาก
เงิน (เงินฝาก) และชวยลดแรงจูงใจในการแหถอนเงินของประชาชนเปนหลัก การชดเชยเงินฝาก
ดวยวิธีการหักกลบลบหน้ี (ซึ่งในหลายกรณีอาจจะไมไดรับเงินคืนเลยเพราะวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัยมักจะสูงกวายอดเงินฝาก) กลับจะเปนการกระตุนใหประชาชนเรงถอนเงินออกจากธนาคาร
มากกวาที่จะคงเงินฝากไวในธนาคารเพื่อรักษาสภาพคลองของผูฝากไวซึ่งเปนทางเลือกที่ดีกวาการ
ปลอยใหเงินฝากถูกหักกลบไปในยามวิกฤต ซึ่งประเด็นน้ีประเทศอังกฤษจึงไดยกเลิกวิธีการหัก
กลบลบหน้ีมาเปนวิธีการจายชดเชยตามยอดเงินฝากโดยไมหักหน้ีสินออกกอน (gross payout)

3) ประเด็นการปรับปรุงเพื่อลดภาระของผูฝากเงินรายยอยที่มีอยูเปนจํานวนมาก
ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชยเงินฝาก (claim form) ซึ่งเปนการสรางภาระและลดแรงจูงใจ
ที่คงเงินฝากไวในสถาบันการเงินในยามที่สถาบันการเงินดังกลาวสอเคาวาจะมีปญหา การพัฒนา
เพื่อใหสถาบันคุมครองเงินฝากมีระบบฐานขอมูลลูกคาเงินฝากที่ครบถวนและสามารถชดเชยเงิน
ฝากไดโดยอัตโนมัติจะชวยเรงกระบวนการชดเชยเงินฝากไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยลดภาระ
ดานเอกสารใหกับประชาชนจึงสมควรไดรับการพิจารณาเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับระบบ
คุมครองเงินฝากในหมูประชาชนผูฝากรายยอยซึ่งจะชวยลดความต่ืนตระหนกลง

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ในการดําเนินการเพื่อปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝากตามที่เสนอแนะใน 4.2.1

ขอ 1) – 3) น้ัน จําเปนตองดําเนินการโดยการแกไขพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.
2551 ในสวนที่ 3 วาดวยเร่ืองการจายเงินแกผูฝากเงิน ในมาตรา 52 และมาตรา 53 เพื่อใหกลไกการ
คุมครองเงินฝากทําหนาที่ไดอยางเต็มที่ในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงินวาเงินที่ฝากไวจะ
ไดรับการคุมครองและชดใชคืนอยางรวดเร็วโดยไมเปนภาระตอผูฝาก และควรพิจารณาดําเนินการ
เสนอปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบ
คุมครองเงินฝากในหมูผูฝากรายยอยแตเน่ินๆ มิเชนน้ันหากเกิดปญหาวิกฤตความเชื่อมั่นเชนกรณี
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ของประเทศอังกฤษแลว ก็จะกลายเปนภาระของรัฐบาลที่ตองใหการประกันเงินฝากเปนการทั่วไป
ในทายที่สุด

2) นอกเหนือจากขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงระบบคุมครองเงินฝาก
ทั้ง 3 ประการขางตนแลว ธนาคารแหงประเทศไทยจําเปนตองระแวดระวังติดตามตรวจสอบฐานะ
และการดําเนินงานของสถาบันการเงินอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ โดยแฉพาะการกํากับดูแลการให
ธนาคารปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑกํากับดานธรรมาภิบาล (good governance practices) ซึ่งจะชวย
ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่ผิดพลาดและนํามาซึ่งปญหาฐานะของสถาบันการเงิน เน่ืองจาก
ปญหาของสถาบันการเงินมักจะกอตัวขึ้นมาเปนระยะเวลาหน่ึงกอนที่ปญหาดังกลาวจะปรากฎสู
สาธารณะ และเมื่อปญหาถึงจุดที่ทางการเขาแทรกแซงก็จะพบวาฐานะเงินกองทุนของสถาบัน
การเงินน้ัน ๆ ทรุดตัวลงเร็วกวาที่ขอมูลที่ปรากฎตอสาธารณะ ซึ่งจะทําใหการสั่งการแกไขฐานะมี
ความยุงยากและซับซอนขึ้น ตัวอยางจากกรณีธนาคาร Northern Rock ถือเปนบทเรียนที่ดีที่สะทอน
ถึงปญหาการขาดความเอาใจใสที่เพียงพอของหนวยงานกํากับสถาบันการเงินอยางเชน FSA ในการ
วิเคราะหถึงผลกระทบทางลบที่ทําใหธนาคาร Northern Rock ขาดสภาพคลองอยางรุนแรงจาก
รูปแบบทางธุรกิจ (business model) ที่เนนการเติบโตอยางกาวกระโดดโดยอาศัยนวัตกรรมทาง
การเงิน (financial innovation) ประเภท Securitisation เขามาชวยในการเรงขยายตัวแตขาดฐานเงิน
ฝากที่เพียงพอตอการรองรับการขยายตัว จนทายสุดรัฐบาลตองเขาควบคุมกิจการ
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ภาคผนวก ก

กลุมธนาคาร และ Building Society ของประเทศอังกฤษที่ใชใบอนุญาตรวมกัน
ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2010

Group
FSA authorised
institution

FRN
Brands covered by
this authorisation

Allied Irish Banks plc

AIB Group (UK) plc 122088 AIB (GB)

AIB group (UK) plc

First Trust

Alpha Bank London Ltd

Alpha Bank London
Ltd

135327 Alpha Bank London
Ltd

Alpha Private Bank

Barclays plc

Barclays Bank Trust
Company Limited

119184 Barclays Bank Trust
Company

Barclays Personal
Investment
Management

Barclays Bank plc 122702 Barclays Bank plc

Barclays International
Private Bank

Barclays Premier
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Standard Life Bank plc
*
since 1 June 2010

Citi

Citibank International
plc

122342 Citibank International

Citibank NA 124704 Citibank

Egg Banking plc 205621 Egg

Co-operative Bank plc

The Co-operative
Bank plc

121885 Britannia *
since 1 August 2009

Co-operative Bank plc

smile

Unity Trust Bank plc 204570 Unity Trust Bank plc

FBN (UK) Ltd

FBN (UK) Ltd 216772 FBN (UK) Ltd

FirstSave

HSBC

HFC Bank Ltd 204483 HFC Bank Ltd

HSBC Bank plc 114216 HSBC

First Direct

HSBC Private Bank 124781 HSBC Private Bank
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(UK) Ltd UK Ltd

HSBC Trust
Company (UK)
Limited

119297 HSBC Trust Company

Marks & Spencer
Financial Services
plc

151427 Marks & Spencer
Financial Services plc

Investec Bank plc

Investec Bank plc 172330 Investec Bank Ltd

Investec Structured
Products

Lloyds Banking Group plc

AMC Bank Ltd 204591 AMC Bank Ltd

Bank of Scotland
plc

169628 AA Savings

Bank of Scotland

Bank of Scotland
Private Banking

Birmingham Midshires

Capital Bank

Halifax

Intelligent Finance
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Saga

St James's Place
Bank

Lloyds TSB Bank
plc

119278 Cheltenham &
Gloucester Savings

Lloyds TSB Group plc

Lloyds TSB Private
Banking Ltd

122626 Lloyds TSB Private
Banking Ltd

Lloyds TSB
Scotland plc

191240 Lloyds TSB Scotland
plc

Scottish Widows
Bank plc

201601 Scottish Widows Bank
plc

J Sainsbury plc / Lloyds
Banking Group plc
(Sainsbury’s Bank plc is a
joint venture between these
companies)

Sainsbury's Bank plc 184514 Sainsbury's Bank plc

Sainsbury's Finance

National Australia Group
Ltd

Clydesdale Bank plc 121873 Clydesdale Bank plc

Yorkshire Bank

Nationwide Building Society

Nationwide Building
Society

106078 Cheshire Building
Society *
since 15 December
2008
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Derbyshire Building
Society *
since 1 December
2008

Dunfermline Building
Society **
since 30 March 2009

Nationwide Building
Society

Northern Rock plc Northern Rock plc 503963 Northern Rock plc

Royal Bank of Scotland plc

Adam & Company plc 114724 Adam & Company plc

Coutts and
Company

122287 Coutts and Co

National
Westminster Bank
plc

121878 National Westminster
Bank plc

The Royal Bank of
Scotland plc

121882 Child & Co

Direct Line (savings
only)

Drummonds

Holt's



47

Lombard

The One Account

The Royal Bank of
Scotland plc

Ulster Bank Ltd 122315 Ulster Bank Ltd

Santander UK plc

Abbey National
Treasury Services plc

146003 Abbey National
Treasury Services plc

Cater Allen Ltd 178737 Cater Allen Ltd

Santander UK plc 106054 Alliance & Leicester
Commercial Bank

Alliance & Leicester
plc

Cahoot

Honeycomb

Moneyback

Santander

Skipton Building Society
Skipton Building
Society

153706 Chesham Building
Society *
since 1 June 2010
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Scarborough Building
Society *
since 30 March 2009

Skipton Building
Society

Tesco Personal Finance
Group Ltd (228246)

Tesco Personal
Finance plc

186022 Tesco Personal
Finance plc

Tesco Bank

Tesco Banking &
Insurance

Yorkshire Building Society

Yorkshire Building
Society

106085 Barnsley Building
Society *
since 31 December
2008

Chelsea Building
Society *
since 1 April 2010

Yorkshire Building
Society

Zurich Bank Dunbar Bank plc 113932 Dunbar Bank plc

ที่มา : Financial Services Authority
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ภาคผนวก ข

รายชื่อสถาบันการเงินในประเทศไทยท่ีเปนสมาชิสถาบันคุมครองเงินฝาก

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีสถาบันการเงินที่อยูภายใตกฎหมายคุมครองเงิน
ฝากจํานวนทั้งสิ้น 38 แหง แยกเปน 1) ธนาคารพาณิชยและสาขาของธนาคารตางประเทศที่ดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย 32 แหง 2) บริษัทเงินทุน 3 แหง และ 3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 3 แหง ดังน้ี

ธนาคารพาณิชย (รวมสาขาธนาคารตางประเทศ) บริษัทเงินทุน
ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย บง.กรุงเทพธนาทร
ธ.ไทยพาณิชย ธ.กสิกรไทย บง.สินอุตสาหกรรม
ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา บง.แอ็ดวานซ
ธ.นครหลวงไทย ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)
ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) ธ.ยูโอบี บริษัทเครดิตฟองซิเอร
ธ.ธนชาติ ธ.ทิสโก บค.ลินน ฟลลิปส มอรทเก็จ
ธ.เกียรตินาคิน ธ.ไอซีบีซี (ไทย) บค.เอเซีย
ธ.ไทยเครดิตเพ่ือรายยอย ธ.แลนดแอนดเฮาสเพ่ือรายยอย บค.สหวิริยา
ธ. เครดิต อะกริกอล คอรปอเรท
แอนดอินเวสเมนทแบงก

ธ.เมกะ สากลพาณิชย

ธ.ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. ธ.ดอยซแบงก
ธ.แหงอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิ
เอช่ัน

ธ.ฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิงคอร
ปอเรช่ัน

ธ.เจพีมอรแกน เชส ธ.บีเอ็นพี พารีบาส
ธ.เดอะรอยัลแบงคออฟ
สกอตแลนด เอ็น.วี.

ธ.โอเวอรซี-ไชนีสแบงก้ิง
คอรปอเรช่ัน

ธ.แหประเทศจีน ธ.อาร เอช บี
ธ.แหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ธ.มิซูโฮ คอรปอเรต
ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร
ปอเรช่ัน

ธ.อินเดียนโอเวอรซีส

ที่มา: สถาบันคุมครองเงินฝาก
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