รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์คมุ้ ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ในการให้ขอ้ มูล/คาปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ปี 2557
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

สถิติการติดต่อของประชาชนแยกตามช่องทางการติดต่อ
ในปี 2557 ประชาชนติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 65,849 ราย ดังนี ้
1. ช่องทางโทรศัพท์ 60,805 ราย (91%) แบ่งเป็ น
• ต้ องการสนทนากับเจ้ าหน้ าที่ 58,196 ราย โดยเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การได้
57,569 ราย คิดเป็ น 99%
• ฟั งข้ อความอัตโนมัติ 2,609 ราย
2. ช่องทางอื่น ๆ 5,044 ราย (9%) แบ่งเป็ น
• ช่องทางของ ธปท. 4,471 ราย ได้ แก่ ทางเว็บไซต์ อีเมล จดหมาย
เดินทางมาพบด้ วยตนเอง และกิจกรรมภายนอก ธปท. ตามลาดับ
• ผ่านหน่วยงานภายนอก 573 ราย อาทิ ศูนย์รับเรื่ องร้ องทุกข์
สานักนายกรัฐมนตรี (Hotline 1111) และสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.)

โทรศัพท์

91%
ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
ช่องทางของ ธปท. และ
จากหน่วยงานภายนอก
เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย

9%

สถิติการให้บริการแยกตามวัตถุประสงค์
จากข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบ 56,803 เรื่ อง* แบ่งเป็ น
ให้ข้อมูลและคาปรึกษา 51,953 เรื่ อง ส่วนใหญ่สอบถามเรื่ อง
ให้ ข้อมูล คาปรึกษา
51,953 เรื่ อง
การลงทะเบียนไถ่ถอนพันธบัตร
ร้องเรียน 2,303 เรื่ อง ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบริ การทาง
การเงินของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องเงินให้ สนิ เชื่อ
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน 2,146 เรื่ อง
ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องขอปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้จากหนี ้บัตรเครดิตและ
สินเชื่อส่วนบุคคล
ให้ข้อเสนอแนะแก่ ธปท. 253 เรื่ อง โดยเรื่ องสาคัญ ได้ แก่ การแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลบข้ อมูลลูกหนี ้ในเครดิตบูโร การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับฝากเหรี ยญ
แจ้งเบาะแส 148 เรื่ อง ส่วนใหญ่เป็ นการแจ้ งเกี่ยวกับบริ การทางการเงิน
ของสถาบันการเงิน เช่น การบังคับให้ ทาบัตร ATM พ่วงประกัน
พฤติกรรมทวงหนี ้ที่ไม่เหมาะสม

ร้ องเรี ยน 2,303 เรื่ อง
ขอความอนุเคราะห์

91.5%

2,146 เรื่ อง

4.1%
3.8%

ให้ ข้อเสนอแนะ
253 เรื่ อง (0.4%)
แจ้ งเบาะแส
148 เรื่ อง (0.2%)

* ส่วนที่ไม่ได้ บนั ทึกในระบบ เช่น การติดตามความคืบหน้ าของเรื่องร้ องเรียน โทรผิด สัญญาณโทรศัพท์ขดั ข้ อง หรือประชาชนวางสายไป
ระหว่างการโอนสาย

สถิติการให้ขอ้ มูลและคาปรึกษา / ข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแส
ปี 2557 มีการให้ ข้อมูลและคาปรึกษา ทังสิ
้ ้น 51,953 เรื่อง แบ่งเป็ น
พันธบัตรและตราสารหนี้ 27,904 เรื่อง เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 3,518 เรื่อง (14.4%)
ส่วนใหญ่สอบถามขันตอนการลงทะเบี
้
ยนไถ่ถอนพันธบัตร และสอบถามการจาหน่าย
27,904 เรื่อง
พันธบัตรในรอบใหม่ ซึง่ ประชาชนสนใจเรื่องอัตราดอกเบี ้ยที่จะได้ รับ
บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 13,678 เรื่อง เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน
54%
9,657 เรื่อง (240%) เรื่องหลัก ๆ ได้ แก่ สอบถามเรื่องการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ และ
13,678 เรื่อง
สอบถามเรื่องเงินต้ น/ยอดหนี ้ไม่ถกู ต้ อง การคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอน ค่ารักษาบัญชี
7,053 เรื่อง
594 เรื่อง
1,106 เรื่อง 815 เรื่อง 803 เรื่อง
26%
(1%) 14%
และการติดตามทวงถามหนี ้ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธปท.
2% 1.6% 1.4%
เครดิตบูโร 1,106 เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต และการลบ
พันธบัตร บริการ เครดิตบูโร FX
ภัยทาง ธนบัตร เรื่องอืน่ ๆ
ทางการเงิน
การเงิน
ข้ อมูลลูกหนี ้ในเครดิตบูโร
ของ สง.
กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX) 815 เรื่ อง ส่วนใหญ่สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์
การให้ ข้อมูล/คาปรึกษา
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ และการโอน/รับโอนเงินตราต่างประเทศ
ภัยทางการเงิน 803 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็ นภัยจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์ รองลงมา คือ การหลอกลวงทางอีเมล/โซเชียลมีเดีย
ธนบัตร 594 เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่รับแลกธนบัตรชารุด
เรื่องอื่น ๆ 7,053 เรื่อง เช่น การติดตามความคืบหน้ าเรื่องร้ องเรียน สอบถามการแลกเหรียญกษาปณ์และเส้ นทางมา ธปท. เพื่อติดต่องานด้ านพันธบัตร
สาหรับการให้ ข้อเสนอแนะและการแจ้ งเบาะแส มีจานวน 401 เรื่อง สรุปได้ ดงั นี ้
การให้ข้อเสนอแนะ 253 เรื่อง ได้ แก่ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลบข้ อมูลลูกหนี ้
ในเครดิตบูโร การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับฝากเหรียญ
ขันตอนแลกธนบั
้
ตรชารุด และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนบัตรปลอม
การแจ้งเบาะแส 148 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องการแจ้ งเกี่ยวกับบริการทางการเงิน เช่น
บังคับให้ ทาบัตรเอทีเอ็มพ่วงประกัน พฤติกรรมการทวงหนี ้ที่ไม่เหมาะสม และปั ญหา
ภัยทางการเงิน เช่น แก๊ งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงและแอบอ้ างเป็ น ธปท. หรือ ปปง.
เพื่อขอข้ อมูลส่วนตัวและให้ โอนเงิน

214 เรื่อง
(53%)

71
143

53 เรื่อง
(13%)

53
บริการ
ทางการเงิน

ภัย
ทางการเงิน

44 เรื่อง
(11%)

2
42

เครดิตบูโร

9 เรื่อง
(2.5%)

1
8

พันธบัตร

6 เรื่อง
(1.5%)

24

3 เรื่อง
(1%)

16
56

FX

เรื่องอื่น ๆ

3

ธนบัตร

คาแนะนา/ข้ อเสนอแนะ

72 เรื่อง
(18%)

การแจ้ งเบาะแส

สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน
เรื่องร้องเรียนบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

แยกตามเรื่องที่สาคัญ จานวน 4,449 เรื่อง
บริการ
ทางการเงิน
ของ สง.
4,194 เรื่อง

ภัยทางการเงิน
153 เรื่อง

89%

7%

เงินฝาก/ตัว๋ เงิน
412 เรื่อง

20%

เครดิตบูโร
50 เรื่อง
(2%)
เรื่องอืน่ ๆ
52 เรื่อง
(2%)

พฤติกรรมผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่ สง.
643 เรื่อง

32%

บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 4,194 เรื่อง
แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ

3%

เรื่องอืน่ ๆ
70 เรื่อง

37%
เงินให้ สินเชื่อ
753 เรื่อง

จานวน 2,048 เรื่ อง ลดลงจากปี 2556 จานวน 148
เรื่ อง (6.7%) ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเงินให้ สินเชื่ อที่เงิน
ต้ นและยอดหนี ไ้ ม่ถูกต้ อง รวมทัง้ คิดค่าธรรมเนี ย ม
และดอกเบี ย้ ไม่ถูก ต้ องหรื อไม่เ ป็ นไปตามข้ อตกลง
รองลงมาเป็ นเรื่ องพฤติ ก รรมของผู้ บริ ห ารและ
เจ้ าหน้ า ที่ของ สง. โดยเฉพาะการติดตามทวงถาม
หนี ้ไม่เหมาะสม และปั ญหาจากการฝาก ถอน โอน
เงิน ผ่านตู้เอทีเอ็มหรื อตู้ฝากเงินอัตโนมัติ และด้ าน
Cross Sell ได้ แ ก่ การบัง คับ ซือ้ ประกันร่ ว มกับ
เงินฝาก

เรื่องขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน

- ร้องเรียนบริการทางการเงินของ สง. 2,048 เรื่อง
- ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการเงิน 2,146 เรื่อง

ภัยทางการเงิน 153 เรื่อง เช่น ถูกสวมรอย/ปลอม
แปลงเอกสาร และบัตรถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น
เครดิตบูโร 50 เรื่อง ส่วนใหญ่ต้องการขอให้ ลบ
ประวัติเครดิตบูโร เนื่องจากขอสินเชื่อไม่ผ่าน
เรื่องอื่น ๆ 52 เรื่อง เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

8%

Cross sell
170 เรื่อง

ขอปรับปรุง
โครงสร้ างหนี ้
2,031 เรื่อง

ขอลด/ยกเว้ น
ดอกเบี ้ย
ค่าธรรมเนียม
115 เรื่อง

94.6%

5.4%

จ านวน 2,146 เรื่ อ ง เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2556 จ านวน
1,582 เรื่ อง (280%) ส่วนใหญ่ เป็ นการขอปรั บปรุ ง
โครงสร้ างหนี ้ โดยเฉพาะหนี จ้ ากบัต รเครดิ ต และ
สินเชื่ อส่วนบุคคล รองลงมาเป็ นการขอลด/ยกเว้ น
ค่ า ธรรมเนี ย ม ขอลด/ยกเว้ น ดอกเบี ย้ และขอลด
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ช า ร ะ ห นี ้ ก่ อ น ก า ห น ด
(Prepayment Fee)

1. การร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อ
เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทปัญหา
34

เงินต้ น/ยอดหนี ้ ไม่ถกู ต้ อง

17 22 27

ไม่ปล่อยสินเชื่อ

15 25

Refinance

3335
2324
2931
22
2122

ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี ้ย
หลักประกัน
อื่น ๆ

8 19
9 16
21
1516
25

เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ์

56
46 58
43

41

36

บัตรเครดิต
ไตรมาส 1/2557

สินเชื่อส่วนบุคคล

ไตรมาส 2/2557

สินเชื่อธุรกิจ

ไตรมาส 3/2557

เช่าซื ้อ

ไตรมาส 4/2557

สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย

23 34
25
25

11

18 24
22

35

17 23

36

11 2022
27

แยกผลิตภัณฑ์ชดั เจนไม่ได้

หมายเหตุ เรื่องอืน่ ๆ เช่น หาแหล่งเงินกู้ อยู่ในกระบวนการทางศาล เอกสาร/ข้ อมูลสูญหาย

48 60
51
ไตรมาส 1/2557
ไตรมาส 2/2557
ไตรมาส 3/2557
ไตรมาส 4/2557

37
37

5457

หมายเหตุ แยกผลิตภัณฑ์ชดั เจนไม่ได้ เช่น อยู่ในกระบวนการทางศาล เอกสาร/ข้ อมูล สูญหาย Refinance

ในปี 2557 การร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อ มีจานวน 753 เรื่อง ลดลงจากปี 2556 จานวน 68 เรื่อง (8.3%) โดยเรื่องร้ องเรียน 3 ลาดับแรก ได้ แก่
• เงินต้นและยอดหนี้ไม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รวมทัง้ การคิดค่าธรรมเนียมและดอกเบี ้ยไม่ถกู ต้ องหรื อ
ไม่เป็ นไปตามข้ อตกลง ซึง่ เกิดจากความไม่เข้ าใจในข้ อสัญญาหรือเข้ าใจผิดของลูกค้ า
• ไม่ปล่อยสินเชื่อ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อ เช่น มีภาระหนี ้เดิม หลักประกันไม่เพียงพอ
• Refinance ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องของการดาเนินการไถ่ถอนหลักประกันล่าช้ าและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Prepayment
เมื่อแยกเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อตามผลิตภัณฑ์ พบว่าเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สดุ รองลงมาเป็ นสิน เชื่อส่วนบุคคล
และสินเชื่อธุรกิจตามลาดับ โดยข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวกับการเช่าซื ้อมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น

2. การร้องเรียนด้านพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้าหน้าที่ Outsource)
เรื่อง
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เรื่ องร้ องเรี ยนด้ านพฤติกรรมทั ้งหมด
ทวงหนี ้โดยใช้ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
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3
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ไม่ดาเนินการ/ดาเนินการล่าช้ า
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ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน/ไม่ถกู ต้ อง/เกินจริง
ทุจริต/หลอกลวง
เรื่ องอื่น ๆ

ในปี 2557 เรื่ องร้ องเรี ยนด้ านพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้ าหน้ าที่ Outsource) มีจานวน 643 เรื่ อง เพิ่มขึน้ จากปี 2556
จานวน 144 เรื่อง (28.8%) โดยเรื่องร้ องเรียนหลักยังคงเป็ นเรื่องพฤติกรรมการทวงหนี ้ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตามทวงถามหนีว้ นั ละหลายครัง้
ทังทางโทรศั
้
พท์มือถือ โทรศัพท์ที่ทางาน ส่ง SMS และให้ พนักงานมาทวงหนี ้ที่ทางาน รวมทังแจ้
้ งข้ อมูลการเป็ นหนี ้ให้ แก่บคุ คลที่สามทราบ ทา
ให้ ลกู หนี ้เกิดความราคาญและได้ รับความอับอาย รองลงมาเป็ นเรื่องเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงินไม่ดาเนินการหรือดาเนินการล่าช้ า หรือให้ ข้ อมูล
ไม่ครบถ้ วน/ไม่ถกู ต้ อง ซึง่ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ในกลุม่ นี ้ คือ ประกันชีวิต หุ้นกู้ และกองทุนต่าง ๆ

3. การร้องเรียนด้านเงินฝากและตั๋วเงิน
เรื่อง
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ถูกถอนเงินฝากโดยบุคคลอื่น
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เรื่ องอื่น ๆ

ในปี 2557 มีเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินฝากและตัว๋ เงิน 412 เรื่อง ใกล้ เคียงกับปี 2556 โดยเรื่องที่มีการร้ องเรี ยนมาก ได้ แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับการฝาก/
ถอน/โอนเงิน ผ่านตู้ ATM หรือตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติ เช่น ถอนเงินแล้ วไม่ได้ รับเงินหรือได้ รับเงินแต่ไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่ถอน หรือโอนเงินไป
แล้ วแต่เงินไม่เข้ าบัญชีปลายทาง รองลงมาเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการอายัด/หักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระหนีโ้ ดยไม่แจ้ งให้ เจ้ าของบัญชีทราบล่วงหน้ า
และการร้ องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ค่าธรรมเนียมรับฝาก/แลกเหรี ยญ ค่าธรรมเนียมการ
ทาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่เป็ นธรรม

4. การร้องเรียนด้าน Cross Sell
เรื่อง
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บังคับซื ้อประกัน/ผลิตภัณฑ์อื่น
ร่วมกับเงินฝาก
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8
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บังคับซื ้อประกัน/ผลิตภัณฑ์อื่น
ร่วมกับการขอสินเชื่อ
พฤติกรรมเจ้ าหน้ าที่
ผลิตภัณฑ์/บริ การอื่น เช่น ตู้นิรภัย
กองทุนรวม

ในปี 2557 การร้ องเรียนเรื่อง Cross Sell มีจานวน 170 เรื่อง ลดลงจากปี 2556 จานวน 41 เรื่อง (19.4%) ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับ
การบังคับให้ ซื ้อประกันร่วมกับเงินฝาก เช่น ให้ ทาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประกันชีวิตร่วมด้ วย โดยให้ เหตุผลว่าบัตรธรรมดาหมด รองลงมาเป็ น
การบังคับให้ ทาประกันชีวิตเมื่อมีการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย และปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่ในการให้ ข้อ มูลไม่
ครบถ้ วน ทาให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดในเงื่อนไขของเงินฝากหรือสินเชื่อ รวมทังพฤติ
้ กรรมของเจ้ าหน้ าที่ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ เกิดความ
ราคาญและบังคับซื ้อประกันร่วมกับการเช่าตู้นิรภัยโดยอ้ างว่าเป็ นระเบียบใหม่ของธนาคาร

สถิติเกี่ยวกับเรื่องภัยทางการเงิน
เรื่ อง

สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน ปี 2557
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สวมรอย/ปลอมแปลงเอกสาร
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บัตรอิเล็กทรอนิกส์ถกู ใช้ โดยบุคคลอื่น
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เรื่ องอื่น ๆ
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ในปี 2557 ได้ ให้ คาปรึกษา รับเรื่ องร้ องเรี ยน และรับแจ้ งเบาะแสที่เกี่ยวกับภัยทางการเงิน จานวน 1,007 เรื่ อง เพิ่มขึน้ จากปี 2556 จานวน 34 เรื่ อง
(3.5%) ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์มากที่สุด โดยแอบอ้ างเป็ น ธปท. หรื อ ปปง. แจ้ งว่าต้ องอายัดบัญชีเนื่องจากพบว่า
มีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีผิดปกติหรื อสงสัยว่าบัญชีจะเกี่ยวข้ องกับการค้ ายาเสพติด รองลงมาเป็ นภัยจากการหลอกลวงทาง e-mail และ
Social Media เช่น Facebook โดยหลอกว่าจะได้ รับเงินจากต่างประเทศ แต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมไปชาระก่อนจึงจะโอนเงินเข้ ามายังบัญชี
ในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วนใหญ่มิได้ หลงเชื่อ แต่ต้องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้ งเบาะแส

สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน แยกตามประเภทเรื่องและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ
หน่วย : จานวนเรื่อง
หลอกลวงทางโทรศัพท์
374 เรื่ อง
( 37%)

22
2

350

หลอกลวง email/
Social media
151 เรื่ อง
(15%)

12
4
135

ขอคาปรึกษา 801 รายการ

สวมรอยปลอมแปลง
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแสดงตัวตน
ถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น
142 เรื่ อง
127 เรื่ อง
ปลอมแปลง
(14%)
(13%)
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
2
2
38 เรื่ อง
69
54
(4%)

71
ร้ องเรียน 153 รายการ

71

อื่น ๆ เช่น
หลอกให้ ซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศ
หรื อลงทุนในแชร์ ลกู โซ่
175 เรื่ อง
(17%)

2
20
16

13
4

158

แจ้ งเบาะแส/ให้ คาแนะนา 53 รายการ

หมายเหตุ เรื่ องอื่น ๆ เช่น ชักชวนให้ ร่วมลงทุนในธุรกิจที่ทาธุรกรรมต่างประเทศ สอบถามข้ อมูลเรื่ องการลงทุนที่เข้ าข่ายแชร์ ลกู โซ่

