รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ในการให้ข้อมูล/คาปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3/2559
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559)

สถิติการติดต่อของประชาชนแยกตามช่องทางการติดต่อ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ประชาชนติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวม 12,009 รายการ ดังนี ้
ช่องทางโทรศัพท์ 11,150 รายการ (92.8%)
• ต้ องการสนทนากับเจ้ าหน้ าที่ 10,408 รายการ โดยเจ้ าหน้ าที่
ให้ บ ริ ก ารได้ ทัน ที 9,910 รายการ (95.2%) และติ ด ต่ อ กลับ
เพื่อให้ บริ การภายหลัง 498 รายการ
• ฟั งข้ อความอัตโนมัติ 742 รายการ
ช่องทางอื่น ๆ 859 รายการ (7.2%) แบ่งเป็ น
• ช่องทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 706 รายการ ได้ แก่
ทางอี เ มล เว็ บ ไซต์ จดหมาย เดิน ทางมาพบด้ ว ยตนเอง แฟ๊ กซ์
และกิจกรรมภายนอก ธปท.
• ผ่านหน่วยงานภายนอก 153 รายการ อาทิ ศูนย์รับเรื่ องร้ องทุกข์
สานักนายกรัฐมนตรี (Hotline 1111) กระทรวงการคลัง และ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.)

โทรศัพท์

92.8%
ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
ช่องทางของ ธปท. และ
จากหน่วยงานภายนอก
เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย

7.2%

สถิติการให้บริการแยกตามวัตถุประสงค์
จากข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบ 10,269 รายการ* แบ่งเป็ น
ขอข้อมูลและคาปรึกษา 9,668 รายการ ส่วนใหญ่ขอคาปรึกษา
เกี่ยวกับบริ การทางการเงินโดยเฉพาะด้ านสินเชื่อ รองลงมา
เป็ นการสอบถามเรื่ องการไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ ธปท.
9,668 94.2%
ปี พ.ศ. 2552 ครัง้ ที่ 1 และการซื ้อพันธบัตรออมทรัพย์ของ
กระทรวงการคลัง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้ ที่ 2
432 4.2%
ร้องเรียน 432 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบริ การ
ทางการเงินของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะเรื่ องการดาเนินการ
ล่าช้ า และวิธีการคานวณเงินต้ น/ ยอดหนี ้
108 1.0%
อื่น ๆ ได้แก่
•ให้ข้อเสนอแนะแก่ ธปท. 75 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ อง
61 0.6%
การเสนอให้ ลดค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมด้ านเงินฝาก
•แจ้งเบาะแส 33 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นการแจ้ งเกี่ยวกับภัยทางการเงิน โดยเฉพาะการหลอกลวงทางโทรศัพท์ รูปแบบแก๊ ง Call
Center และเกี่ยวกับบริ การทางการเงินของสถาบันการเงิน เช่น พฤติกรรมพนักงานในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และให้ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ไม่ถกู ต้ อง
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน 61 รายการ ส่วนใหญ่ยงั เป็ นเรื่ องขอปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
* ส่วนที่ไม่ได้ บนั ทึกในระบบ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ขดั ข้ อง วางสายไประหว่างโอนสาย การติดตามความคืบหน้ าของเรื่ องร้ องเรี ยน และโทรผิด
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สถิติเรื่องร้องเรียน/ ขอความอนุเคราะห์
แยกตามเรื่องที่สาคัญ จานวน 493 รายการ

เรื่องร้องเรียนบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน (สง.)

(ร้องเรียน 432 รายการ ขอความอนุเคราะห์ 61 รายการ)

บริการ
ทางการเงิน
ของ สง.
439 รายการ

ภัยทางการเงิน
41 รายการ

8.3%

89.0%

2.1%

Cross sell
23 รายการ

เครดิตบูโร
3 รายการ
(0.6%)

เงินฝาก/ตัว๋ เงิน
128 รายการ 33.9%

เรื่องอื่น ๆ
41 รายการ
6.1%
10.8% พฤติกรรมผู้บริหาร
4.2% และเจ้ าหน้ าที่ สง.
16 รายการ

เรื่องอื่นๆ
10 รายการ

45.0%

บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 439 รายการ
แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ
• ร้องเรียนบริการทางการเงินของ สง. 378 รายการ
• ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการเงิน 61 รายการ

ภัยทางการเงิน 41 รายการ เช่น บัตรถูกนาไปใช้
โดยบุคคลอื่น และการสวมรอย / ปลอมแปลง
เอกสารแสดงตัวตน
เครดิตบูโร 3 รายการ เกี่ยวกับกรณีสถาบันการเงิน
รายงานข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง
เรื่องอื่น ๆ 10 รายการ เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

เงินให้ สินเชื่อ
170 รายการ

จ า นว น 378 รา ยการ ส่ ว นใ หญ่ เป็ นเรื่ อง
การด าเนิ น การล่ า ช้ า และให้ ข้ อ มูล ไม่ค รบถ้ วน
ในการให้ บริ การผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภั ณฑ์
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ และเงิ น ฝาก รองลงมาคื อ เรื่ อง
ความไม่ เ ข้ าใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยเฉพาะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ งิ น ให้ สิ น เชื่ อ เช่ น วิ ธี ก ารตั ด บัญ ชี
เพื่ อ ช าระหนี ้ เป็ นต้ น ปั ญหาจากการสื่ อ สาร
ที่ไม่ชดั เจนของเจ้ าหน้ าที่ สง. การคิดค่าธรรมเนียม
ในจานวนเงิน ที่ สูง และปั ญ หาที่ เกิ ด จากการท า
ธุรกรรม ฝาก/ ถอน/ โอนเงินฝาก ตามลาดับ

เรื่องขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน

อื่น ๆ เช่น
หาแหล่งเงินกู้
8 รายการ

ขอปรับปรุง
โครงสร้ างหนี ้
73.8% 45 รายการ

13.1%
13.1%

จานวน 61 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นการขอปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้ โดยเฉพาะหนี ท้ ี่ เกิ ด จากสิ น เชื่ อ
ส่ ว นบุ ค คล และบั ต รเครดิ ต รองลงมาเป็ น
การขอลด/ยกเว้ น ค่า ธรรมเนี ยม ดอกเบีย้ และ
การหาแหล่งเงินกู้

ขอลด
ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้
8 รายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1. การร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อ
รายการ

เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทปัญหา

197
171

170
140

144

143

152

ไตรมาส

*

*
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หมายเหตุ เรื่ องอื่น ๆ เช่น หาแหล่งเงินกู้ อยู่ในกระบวนการทางศาล เอกสาร/ข้ อมูลสูญหาย
* ปี 2559 มีการปรับหมวดหมู่เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ โดยในกรณีที่ระบุชดั เจนว่าเป็ นปั ญหาพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ในการดาเนินการเรื่ องเกี่ยวกับสินเชื่อจะนับเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยน
ด้ านเงินให้ สนิ เชื่อ

ในไตรมาส 3/2559 การร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อมีจานวน 170 รายการ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 18 รายการ โดยเรื่องร้ องเรียน 3 ลาดับแรก ได้ แก่
เงินต้นและยอดหนี้ไม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเข้ าใจไม่ถกู ต้ องในวิธีการคานวณเงินต้ นและดอกเบี ้ยบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
ลาดับในการตัดบัญชีเพื่อชาระหนี ้ รวมถึงการชาระหนี ้แล้ วแต่ยงั ได้ รับหนังสือทวงหนี ้
ค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ย ส่วนใหญ่ผ้ รู ้ องเรียนเห็นว่าสถาบันการเงินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็ นธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคล เช่นเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการ/ดาเนินการล่าช้า ส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินการล่าช้ าในเรื่องที่ลกู ค้ ามีการร้ องขอ เช่น การทักท้ วงรายการชาระเงินของผู้ถือบัตร
การออกหนังสือยืนยันการชาระหนี ้
เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ์

รายการ

ทั ง้ นี ้ เมื่ อ แยกเรื่ อง
ร้ องเรี ย นด้ า นสิ น เชื่ อ
ตามผลิตภัณฑ์ พบว่า
เรื่ องร้ องเรี ยน ด้ า น
สิ นเชื่ อบั ต รเครดิ ต
มี จ า นว นมา กที่ สุ ด
รองลงมาเป็ นสิ น เชื่ อ
ส่ ว น บุ ค ค ล ภา ยใ ต้
การกากับ และสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจ ตามลาดับ

ไตรมาส

หมายเหตุ ไม่รวมรายการที่แยกผลิตภัณฑ์ชดั เจนไม่ได้

2. การร้องเรียนด้านเงินฝากและตั๋วเงิน
รายการ
128

88

102

95
80

88

87

ไตรมาส
หมายเหตุ เรื่ องอื่น ๆ เช่น เอกสารข้ อมูลสูญหายไม่ถกู ต้ อง และสถาบันการเงินไม่ให้ เปิ ดบัญชีเงินฝาก / ทาบัตรอิเล็กทรอนิกส์
* ในปี 2559 มีการปรับหมวดหมู่เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ โดยในกรณีที่ระบุชดั เจนว่าเป็ นปั ญหาพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ในการดาเนิ นการเรื่ องเกี่ยวกับเงินฝาก
จะนับเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านเงินฝาก และเพิ่มหมวดหมู่เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการโอนเงินผิดบัญชีและขอให้ สถาบันการเงินตรวจสอบ

ในไตรมาส 3/2559 มีเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านเงินฝากและตัว๋ เงิน 128 รายการ เพิ่มขึน้ จากไตรมาสที่แล้ ว 41 รายการ โดยเรื่ องร้ องเรี ยนส่วนใหญ่
ยังคงเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการฝาก/ถอน/โอนเงิน โดยเฉพาะการทาธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ เช่น ถอนเงินแล้ วไม่ได้ รับเงินหรือ
ได้ รับเงินแต่ไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่ถอน หรื อโอนเงินไปแล้ วแต่เงินไม่เข้ าบัญชีปลายทาง รองลงมาเป็ นเรื่ องปั ญหาเจ้ าห น้ าที่ไม่ดาเนินการ/
ดาเนินการล่าช้ า รวมถึงเกี่ยวกับปั ญหาการอายัด/หักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระหนี ้โดยไม่แจ้ งให้ เจ้ าของบัญชีทราบล่วงหน้ า
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3. การร้องเรียนด้าน Cross Sell
รายการ
43

41

39
33

33

26

23

ไตรมาส

ในไตรมาส 3/2559 การร้ องเรียนเรื่อง Cross Sell มีจานวน 23 รายการ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 16 รายการ โดยเรื่ องร้ องเรี ยนหลักเป็ นการบังคับ
ซื ้อประกันร่วมกับสินเชื่อ ที่เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา 10 รายการ เช่น เจ้ าหน้ าที่ให้ ทาสินเชื่อพร้ อมกับการทาประกันชีวิตร่วมด้ วย โดยอ้ างว่าเพื่อ
ใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ขณะที่การบังคับซื ้อประกันร่วมกับเงินฝากที่เคยเป็ นปั ญหาหลักเมื่อไตรมาสที่ผ่านมา มีจานวนรายการลดลง
จาก 27 รายการในไตรมาสที่แล้ วเหลือเพียง 6 รายการ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากเมื่อเดือนมิถนุ ายนที่ผ่านมา ธปท. มีการเรี ยกประชุมสถาบันการเงิน
เพื่อสื่อสารในประเด็นปั ญหาการบังคับขายบัตรเดบิตพ่วงประกันเมื่อเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต เป็ นชิปการ์ ด และมีการแถลงข่าวเรื่ องนโยบาย
การทา Mystery shopping เพื่อตรวจสอบกรณีดงั กล่าว

4. การร้องเรียนด้านพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้าหน้าที่ Outsource)
รายการ
197
143

153

74

59
18

16

ไตรมาส

ในไตรมาส 3/2559 มีเรื่องร้ องเรียนด้ านพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้ าหน้ าที่ Outsource) จานวน 16 รายการ ลดลงจากไตรมาส
ที่ผ่านมา 2 รายการ โดยเรื่องร้ องเรียนหลัก ได้ แก่ การถูกหลอกลวงโดยเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงินและ Outsource เช่น ผู้ร้องเรี ยนถูกหลอกให้ ซื ้อกองทุน
โดยพนักงานไม่ได้ มีการซื ้อให้ จริ ง และผู้ร้องเรี ยนถูกเรี ยกค่าดาเนินการพิเศษในการขออนุมตั ิสินเชื่อ ทังนี
้ ้ เรื่ องร้ องเรี ยนด้ านพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่
มีจานวนลดลงเนื่องจากในปี 2559 มีการปรับหมวดหมู่เรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่ หากเป็ นพฤติกรรมการดาเนินการเรื่ องเกี่ยวกับ
สินเชื่อจะนับเป็ นเรื่องร้ องเรียนด้ านสินเชื่อ และหากเป็ นพฤติกรรมการดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับเงินฝากจะนับเป็ นเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินฝาก
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สถิติเกี่ยวกับเรื่องภัยทางการเงิน
สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน ไตรมาส 3/2559
รายการ

ไตรมาส 1/

ในไตรมาส 3/2559 มีการให้ คาปรึ กษา รับเรื่ องร้ องเรี ยน และรับแจ้ งเบาะแสที่เกี่ยวกับภัยทางการเงิน จานวน 427 รายการ เพิ่มขึน้ จากไตรมาส
ที่ผ่านมา 281 รายการ (192.5%) ส่วนใหญ่เป็ นภัยทางการเงินจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์ ซึ่งเพิ่มขึน้ สูงถึง 221 รายการ (884%) จากไตรมาส
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีประชาชนส่วนมากไม่ได้ รับความเสียหาย แต่เป็ นการโทรมาสอบถามข้ อมูล และแจ้ งเบาะแสว่าเป็ นการหลอกลวง รู ปแบบ
แก๊ ง Call Center โดยส่วนใหญ่อ้างตนว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ธปท. หรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ประสานงานมาเพื่อแจ้ งว่าจะอายัดบัญชี
เงินฝาก เนื่องจากบัญชีเคลื่อนไหวผิดปกติ/เป็ นบัญชีต้องสงสัย นอกจากนี ้ มีกรณีการอ้ างตนเป็ นเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงินแจ้ งว่าได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อ/
มีการใช้ บตั รเครดิตชาระค่าสินค้ าและบริการโดยที่ลกู ค้ าไม่เคยใช้ บริการสถาบันการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี ธปท. มีการแจ้ งเตือนเรื่ องการหลอกลวง
ทางโทรศัพท์ในเว็บไซต์ 1213 และ Facebook ศคง. อย่างต่อเนื่อง และมีการแสดงตัววิ่งในเว็บไซต์ ธปท. ในช่วงที่แก๊ ง Call Center ระบาดด้ วย
ภัยทางการเงินอื่น ๆ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ได้ แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ถกู นาไปใช้ โดยบุคคลอื่นโดยเฉพาะบัตรเครดิตถูก ขโมยไปใช้ งานก่อนที่เจ้ าของ
จะอายัดบัตร ถูกหลอกลวงทาง e-mail/ social media เช่น การถูกหลอกลวงทาง Facebook โดยบอกว่าจะได้ รับเงินหรื อของมีค่าจากต่างประเทศ
แต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมไปชาระก่อน ทังนี
้ ้ ตัวอย่างเรื่องที่มีมลู ค่าความเสียหายสูงในไตรมาสนี ้ ได้ แก่ การถูกมิจฉาชีพล่อลวงให้ โอนเงิน โดยอ้ าง
ตนว่าได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินโครงการรัฐซึง่ มียอดความเสียหายทังหมดเป็
้
นจานวนเงินกว่าร้ อยล้ านบาท และกรณีการถูกปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
ใช้ ทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อยื่นค ้าประกัน ทาให้ ถกู ฟ้องร้ องดาเนินคดีร่วมกับผู้เสียหายท่านอื่น ซึง่ รวมความเสียหายคิดเป็ นมูลค่ากว่าร้ อยล้ านบาท

สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน แยกตามประเภทเรื่องและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ

หลอกลวงทางโทรศัพท์
246 รายการ
( 57.6%)
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น
64 รายการ
(15%)

หลอกลวง email/
Social media
39 รายการ
(9.1%)

สวมรอยปลอมแปลง
เอกสารแสดงตัวตน
22 รายการ
(5.2%)

หลอกให้ ลงทุน เช่น
ในแชร์ ลกู โซ่ ทอง
20 รายการ
(4.7%)

เรื่ องอื่น ๆ เช่น
ปลอมแปลงบัตร หลอกลวงโดยคนรู้จกั
อิเล็กทรอนิกส์
33 รายการ
3 รายการ
(7.7%)
(0.7%)
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สถิติการขอข้อมูลและคาปรึกษา / ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแส
การขอข้อมูลและคาปรึกษา ทังสิ
้ ้น 9,668 รายการ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 3,849 รายการ (28.5%) แบ่งเป็ น
บริ ก ารทางการเงิ น ของสถาบั น การเงิ น
3,602 รายการ (37.3%) ลดลงจากไตรมาส
ที่ แ ล้ ว 235 รายการ ส่ ว นใหญ่ ยั ง คง
สอบถามเกี่ ย วกั บ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ เช่ น
การปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ เงินต้ น/ยอดหนี ้
ไม่ถูก ต้ อง และรองลงมาคื อ ปั ญ หาจาก
การฝาก/ถอน/โอน เงินฝาก
พันธบัตรและตราสารหนี้ 3,214 รายการ
(33.2%) ส่วนใหญ่ยงั คงสอบถามขัน้ ตอน
การไถ่ถอนพันธบัตร โดยลดลงจากไตรมาส
ที่แล้ ว 3,987 รายการ เนื่องจากครบกาหนด
ไถ่ถอน
ภั ย ทางการเงิ น 372 รายการ (3.8%)
ส่วนใหญ่เป็ นการหลอกลวงทางโทรศัพท์
รองลงมาเป็ นปั ญ หาบัต รอิ เล็กทรอนิ ก ส์
ถูกใช้ โดยบุคคลอื่น
กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX)
229 รายการ (2.4%) ส่วนใหญ่สอบถาม
เกี่ ย วกั บ การโอนและรั บ โอนเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ และการประกอบธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
ธนบัตร 190 รายการ (2.0%) ลดลงจากไตรมาสที่แล้ ว 181 รายการ ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกประเภทต่าง ๆ และรองลงมา คือ
แนวทางแก้ ไขกรณีธนบัตรชารุด
เครดิตบูโร 175 รายการ (1.8%) ส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต และหลักเกณฑ์การเก็บข้ อมูลลูกหนี ้ในเครดิตบูโร
เรื่องอื่น ๆ 1,886 รายการ (19.5%) ส่วนใหญ่เป็ นการขอข้ อมูลภายใน ธปท. เช่น ต้ องการติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของ ธปท. สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/ นโยบาย
ของ ธปท. การติดตามเรื่ องร้ องเรี ยน การขอข้ อมูล เกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ของสถาบันการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป เช่น ข้ อมูล
ใน website ข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยน และสอบถามเส้ นทางเดินทางมา ธปท.

ข้ อ เสนอแนะและการแจ้ ง เบาะแส มี จ านวนรวมทัง้ สิ น้
108 รายการ สรุปได้ ดงั นี ้
การให้ ข้ อ เสนอแนะ 75 รายการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเรื่ อ ง
การเสนอให้ มีการลดค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิ น
โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมด้ านเงินฝาก
การแจ้ ง เบาะแส 33 รายการ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการ
แจ้ งเบาะแสภัยทางการเงินโดยเฉพาะการหลอกลวง
ทางโทรศัพท์ และเกี่ยวกับเกี่ยวกับบริ การทางการเงิน
เช่น พฤติกรรมพนักงานในการเสนอขายและให้ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ไม่ถกู ต้ อง
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