รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์คมุ้ ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ในการให้ขอ้ มูล/คาปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ปี 2558
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

สถิติการติดต่อของประชาชนแยกตามช่องทางการติดต่อ
ในปี 2558 ประชาชนติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 59,595 ราย ดังนี ้
1. ช่องทางโทรศัพท์ 55,601 ราย (93.3%) แบ่งเป็ น
• ต้ องการสนทนากับเจ้ าหน้ าที่ 49,533 ราย โดยเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การได้
47,692 ราย คิดเป็ น 96%
• ฟั งข้ อความอัตโนมัติ 6,068 ราย
2. ช่องทางอื่น ๆ 3,994 ราย (6.7%) แบ่งเป็ น
• ช่องทางของ ธปท. 3,288 ราย ได้ แก่ ทางเว็บไซต์ อีเมล จดหมาย
เดินทางมาพบด้ วยตนเอง และกิจกรรมภายนอก ธปท. ตามลาดับ
• ผ่านหน่วยงานภายนอก 706 ราย อาทิ ศูนย์รับเรื่ องร้ องทุกข์
สานักนายกรัฐมนตรี (Hotline 1111) และสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.)

โทรศัพท์

93.3%
ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
ช่องทางของ ธปท. และ
จากหน่วยงานภายนอก
เว็บไซต์ อีเมล จดหมาย

6.7%

สถิติการให้บริการแยกตามวัตถุประสงค์
จากข้ อมูลที่บนั ทึกในระบบ 47,063 รายการ* แบ่งเป็ น
ให้ข้อมูลและคาปรึกษา 44,006 รายการ ส่วนใหญ่สอบถามเรื่ อง
ให้ ข้อมูล คาปรึกษา
44,006 รายการ
บริ การทางการเงิน เช่น สินเชื่อ Nano Finance
ร้องเรียน 1,989 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบริ การทาง
93.5%
การเงินของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะปั ญหาเรื่ องเงินให้ สนิ เชื่อ
ขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน 632 รายการ
ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องขอปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้จากหนี ้บัตรเครดิตและ
4.2%
สินเชื่อส่วนบุคคล
ให้ข้อเสนอแนะแก่ ธปท. 300 รายการ โดยเรื่ องสาคัญ ได้ แก่ การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี ้ ค่าธรรมเนียมการชาระบัตรเครดิตล่าช้ า
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้ วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งเบาะแส 136 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นการแจ้ งเกี่ยวกับบริ การทางการเงิน
ของสถาบันการเงิน เช่น ปั ญหาการอนุมตั ิสนิ เชื่อ Soft Loan พฤติกรรม
ทวงหนี ้ที่ไม่เหมาะสม และภัยทางการเงิน
* ส่วนที่ไม่ได้ บนั ทึกในระบบ เช่น โทรผิด สัญญาณโทรศัพท์ขดั ข้ อง หรือประชาชนวางสายไประหว่างการโอนสาย

ร้ องเรี ยน 1,989 รายการ
ขอความอนุเคราะห์
632 รายการ (1.4%)
ให้ ข้อเสนอแนะ
300 รายการ (0.6%)
แจ้ งเบาะแส
136 รายการ (0.3%)

สถิติการให้ขอ้ มูลและคาปรึกษา / ข้อเสนอแนะ และแจ้งเบาะแส
ปี 2558 มีการให้ ข้อมูลและคาปรึกษา ทังสิ
้ ้น 44,006 รายการ ลดลงจากปี 2557 ในเกือบทุกหัวข้ อ แบ่งเป็ น
บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 24,329 รายการ เพิ่มขึน้ จากปี 2557 จานวน 24,329 รายการ
(55.3 %)
10,651 รายการ (77.9%) เรื่ องหลัก ๆ ได้ แก่ สอบถามเรื่ องสินเชื่อ Nano Finance การ
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ และสอบถามเรื่องเงินต้ น/ยอดหนี ้ไม่ถกู ต้ อง
10,736 รายการ
พันธบัตรและตราสารหนี้ 10,736 รายการ ลดลงจากปี 2557 จานวน 17,168 รายการ
(24.4 %)
6,494 รายการ
(61.5%) ส่วนใหญ่สอบถามขันตอนการลงทะเบี
้
ยนไถ่ถอนพันธบัตร และ การจาหน่าย
(14.8 %)
959 รายการ 630 รายการ 521 รายการ 337 รายการ
พันธบัตรในรอบใหม่ ซึง่ ประชาชนสนใจเรื่องอัตราดอกเบี ้ยที่จะได้ รับ
(2.2 %)
(1.4 %)
(1.2 %) (0.7 %)
เครดิตบูโร 959 รายการ สอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต และหลักเกณฑ์
บริการ พันธบัตร เครดิตบูโร ภัยทาง
FX
ธนบัตร เรื่องอื่น ๆ
การเก็บข้ อมูลลูกหนี ้ในเครดิตบูโร
ทางการเงิน
การเงิน
ภัยทางการเงิน 630 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นภัยจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์ รองลงมา
ของ สง.
การให้ ข้อมูล/คาปรึกษา
คือ ปั ญหาบัตรเครดิตถูกขโมยไปใช้ งานก่อนที่เจ้ าของจะอายัดบัตร
กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX) 521 รายการ ส่วนใหญ่สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ และการโอน/
รับโอนเงินตราต่างประเทศ
ธนบัตร 337 รายการ สอบถามเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่รับแลกธนบัตรชารุด
เรื่องอื่น ๆ 6,494 รายการ เช่น การสอบถามข้ อมูลภายใน ธปท. การติดตามความคืบหน้ าเรื่องร้ องเรียน และเส้ นทางมา ธปท. เพื่อติดต่องานด้ านพันธบัตร
สาหรับการให้ ข้อเสนอแนะและการแจ้ งเบาะแส มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 436 รายการ
สรุปได้ ดงั นี ้
การให้ข้อเสนอแนะ 300 รายการ ที่สาคัญ ได้ แก่ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ สง.
เช่น ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี ้ ค่าธรรมเนียมการชาระบัตรเครดิตล่าช้ า
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้ วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทังกรณี
้ ข้ามธนาคาร และข้ ามเขต
การแจ้งเบาะแส 136 รายการ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับบริการทางการเงิน
เช่น ปั ญหาการอนุมตั ิสินเชื่อ Soft Loan พฤติกรรมการทวงหนี ้ที่ไม่เหมาะสม และ
ปั ญหาภัยทางการเงิน เช่น แก๊ งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงและแอบอ้ างเป็ น ธปท. เพื่อ
ขอข้ อมูลส่วนตัวและให้ โอนเงิน

275 รายการ
(63.1 %)

81

194

68 รายการ
(15.6 %) 32 รายการ
47 รายการ
1
(7.3 %) 7 รายการ 4 รายการ 3 รายการ (10.8 %)
(1.6 %) (0.9 %)
29
(0.7 %)
20
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1
4
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พันธบัตร

เรื่องอื่น ๆ

แจ้ งเบาะแส

สถิติเรื่องร้องเรียน / ขอความอนุเคราะห์
แยกตามเรื่องที่สาคัญ จานวน 2,621 รายการ

เรื่องร้องเรียนบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

(ร้องเรียน 1,989 รายการ ขอความอนุเคราะห์ 632 รายการ)

บริการ
ทางการเงิน
ของ สง.
2,434 รายการ

ภัยทางการเงิน
113 รายการ

92.8%

4.3%

เงินฝาก/ตัว๋ เงิน
363 รายการ

20.1% 8.3%

เครดิตบูโร
20 รายการ
(0.8%)
เรื่องอืน่ ๆ
54 รายการ
(2.1%)

ภัยทางการเงิน 113 รายการ ลดลง 40 รายการ
(26.1%) เช่น ถูกสวมรอย/ปลอมแปลงเอกสาร
และบัตรถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น
เครดิตบูโร 20 รายการ ส่วนใหญ่ต้องการขอให้ ลบ
ประวัติเครดิตบูโร เนื่องจากขอสินเชื่อไม่ผ่าน
เรื่องอื่น ๆ 54 รายการ เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต

เรื่องอืน่ ๆ
72 รายการ

4%

พฤติกรรมผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่ สง.
567 รายการ

31.5%

บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน 2,434
รายการ แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ
- ร้องเรียนบริการทางการเงินของ สง. 1,802 รายการ
- ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการเงิน 632 รายการ

Cross sell
149 รายการ

36.1%
เงินให้ สินเชื่อ
651 รายการ

จานวน 1,802 รายการ ลดลงจากปี 2557 จานวน
238 รายการ (11.7%) ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเรื่ องเงิ นให้
สิ น เชื่ อ ที่ เ งิ น ต้ น และยอดหนี ไ้ ม่ ถู ก ต้ อ ง รวมทัง้ คิ ด
ค่าธรรมเนี ย มและดอกเบี ย้ ไม่ถูกต้ องหรื อไม่ เป็ นไป
ตามข้ อตกลง รองลงมาเป็ นเรื่ อ งพฤติ ก รรมของ
ผู้ บริ ห ารและเจ้ าหน้ าที่ ข อง สง. โดยเฉพาะการ
ติดตามทวงถามหนี ้ไม่เหมาะสม และปั ญหาจากการ
ฝาก ถอน โอนเงิ น ผ่ า นตู้ เ อที เ อ็ ม หรื อ ตู้ ฝ ากเงิ น
อัตโนมัติ และ ด้ าน Cross Sell ได้ แก่ การบังคับซื ้อ
ประกันร่ วมกับเงินฝาก

เรื่องขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้บริการทางการเงิน
ขอปรับปรุง
โครงสร้ างหนี ้
535 รายการ

ขอลด/ยกเว้ น
ดอกเบี ้ย
ค่าธรรมเนียม
97 รายการ

84.7%

15.3%

จานวน 632 รายการ ลดลงจากปี 2557 จานวน 1,514
รายการ (70.5%) เนื่ องจากในเดือน มิ.ย. 58 ธปท. ได้
ปรับขอบเขตการรับเรื่ องร้ องเรี ยน โดยให้ ผ้ ทู ี่ต้องการขอ
ความอนุ เ คราะห์ จ าก สง. ติ ด ต่ อ กั บ สง. โดยตรง
เนื่ องจากเป็ นดุลยพิ นิ จของ สง. ทัง้ นี ้ การขอความ
อนุเคราะห์ ส่วนใหญ่ เป็ นการขอปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี ้
โดยเฉพาะหนี บ้ ั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล
รองลงมาเป็ นการขอลด/ยกเว้ น ค่าธรรมเนียม ดอกเบี ย้
และค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้ก่อนกาหนด

1. การร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อ
เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทปัญหา

หมายเหตุ เรื่องอืน่ ๆ เช่น หาแหล่งเงินกู้ อยู่ในกระบวนการทางศาล เอกสาร/ข้ อมูลสูญหาย

เรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อแยกตามผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ ไม่รวมรายการที่แยกผลิตภัณฑ์ชดั เจนไม่ได้

ในปี 2558 การร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อ มีจานวน 651 รายการ ลดลงจากปี 2557 จานวน 97 รายการ (13%) โดยเรื่องร้ องเรียน 3 ลาดับแรก ได้ แก่
• เงินต้นและยอดหนีไ้ ม่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเข้ าใจไม่ถกู ต้ องในวิธีการคานวณเงินต้ น และ ดอกเบี ้ย ที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
วิธีการในการตัดบัญชีเพื่อชาระหนี ้ รวมถึงการชาระหนี ้ปิ ดบัญชีแล้ วแต่ยงั ได้ รับหนังสือทวงหนี ้
• ค่าธรรมเนียม/ดอกเบีย้ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็ นธรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื ้อ
• ไม่ปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจ ซึง่ สถาบันการเงินส่วนใหญ่มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ จึงมีการกาหนดหลักเกณฑ์ และ
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อไว้ คอ่ นข้ างเข้ มงวด
เมื่อแยกเรื่องร้ องเรียนด้ านเงินให้ สินเชื่อตามผลิตภัณฑ์ พบว่าเป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านสินเชื่อบัตรเครดิตมีจานวนมากที่สดุ รองลงมาเป็ นสินเชื่อส่วนบุคคล
และสินเชื่อธุรกิจตามลาดับ

2. การร้องเรียนด้านพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน (รวมเจ้าหน้าที่ Outsource)
ในปี 2558 เรื่ องร้ องเรี ยนด้ านพฤติกรรมของเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงิน
(รวมเจ้ าหน้ าที่ Outsource) มีจานวน 567 รายการ ลดลงจากปี 2557
จ านวน 86 รายการ (13.2%) โดยเรื่ อ งร้ องเรี ย นหลัก ยัง คงเป็ นเรื่ อ ง
พฤติ กรรมการทวงหนี ท้ ี่ ไม่ เหมาะสม เช่น การใช้ ว าจาไม่สุภาพ การ
ติ ดตามทวงถามหนี ว้ ันละหลายครั ง้ ทัง้ ทางโทรศัพท์ มือถื อ โทรศัพท์ ที่
ทางาน ส่ง SMS และให้ พนักงานมาทวงหนีท้ ี่ทางาน รวมทังแจ้
้ งข้ อมูล
การเป็ นหนี ้ให้ แก่บุคคลที่สามทราบ ทาให้ ลกู หนีเ้ กิดความราคาญและ
ได้ รั บ ความอั บ อาย รองลงมาเป็ นเรื่ อ งเจ้ าหน้ าที่ ส ถาบั น การเงิ น
ไม่ดาเนินการหรื อดาเนินการล่าช้ า เช่น การขอเอกสารยืนยันการชาระ
หนี ้ปิ ดบัญชี และปั ญหาเจ้ าหน้ าที่สถาบันการเงินให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน/
ไม่ถูกต้ อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ในกลุ่มนี ้ คื อ ประกันชีวิ ต
และกองทุนต่าง ๆ

3. การร้องเรียนด้านเงินฝากและตั๋วเงิน
ในปี 2558 มีเรื่ องร้ องเรี ยนด้ านเงินฝากและตั๋วเงิน 363 รายการ ลดลง
จาก ปี 2557 จานวน 48 รายการ (11.7%) โดยเรื่ องที่มีการร้ องเรี ยน
มาก ได้ แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับการฝาก/ถอน/โอนเงิน ผ่านตู้ ATM หรื อตู้ฝาก
เงินสดอัตโนมัติ เช่น ถอนเงินแล้ วไม่ได้ รับเงินหรือได้ รับเงินแต่ไม่ครบถ้ วน
ตามจ านวนที่ถ อน หรื อ โอนเงิน ไปแล้ ว แต่เ งิ น ไม่เข้ า บัญ ชี ป ลายทาง
รองลงมาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการอายัด /หักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระหนีโ้ ดย
ไม่แจ้ งให้ เจ้ าของบัญชีทราบล่วงหน้ า และการร้ องเรียนเกี่ยวกับการเรี ยก
เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ โดยเฉพาะค่ า ธรรมเนี ย มการท าบั ต ร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ หม่ซึ่ง เกิ ด จากปั ญ หาบัต รถูก ยึด จากตู้ ATM และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ซึง่ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่เป็ นธรรม

4. การร้องเรียนด้าน Cross Sell
ในปี 2558 การร้ องเรียนเรื่อง Cross Sell มีจานวน 149 รายการ ลดลง
จากปี 2557 จานวน 18 รายการ (10.8%) โดยเรื่องที่ร้องเรียนหลัก ๆ
ยังคงเป็ นการบังคับซื ้อประกันร่วมกับเงินฝาก เช่น ให้ ทาบัตร ATM ที่มี
ประกันชีวติ ร่วมด้ วย โดยให้ เหตุผลว่าบัตรธรรมดาหมด รองลงมา เป็ น
การบังคับให้ ทาประกันชีวิตกับบริษัททีส่ ถาบันการเงินกาหนดไว้ เท่านัน้
เมื่อมีการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ส่วนปั ญหาอื่น ๆ
ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง เช่น ต้ องการขาย
ประกันโดยแจ้ งว่าเป็ นการออมทรัพย์ระยะยาว ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน
ทาให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดในเงื่อนไขของสินเชื่อ

สถิติเกี่ยวกับเรื่องภัยทางการเงิน
สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน ปี 2558

ในปี 2558 ได้ ให้ คาปรึกษา รับเรื่องร้ องเรียน และรับแจ้ งเบาะแสที่เกี่ยวกับภัยทางการเงิน จานวน 775 รายการ ลดลงจากปี 2557 จานวน 234
รายการ (23.2%) ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์มากที่สุด เช่น อ้ างว่าโทรมาจากธนาคารกลางจะดาเนินการอายัดบัญชี
เนื่องจากบัญชีมีการเคลื่อนไหวผิดปรกติ รองลงมา คือ ปั ญหาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถกู นาไปใช้ โดยบุคคลอื่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากบัตรเครดิตถู ก
ขโมยไปใช้ งานก่อนที่เจ้ าของจะอายัดบัตร
ทังนี
้ ้ พบว่าเรื่องที่มีมลู ค่าความเสียหายสูงมีมลู ค่าประมาณ 5 ล้ านบาท และ 2.3 ล้ าน เป็ นเรื่องที่เกิดจากการถูกหลอกลวงทาง Facebook
ว่าจะได้ รับเงินจากต่างประเทศ แต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมไปชาระก่อน ซึง่ ผู้เสียหายได้ มีการโอนเงินไปแล้ วหลายครัง้ อย่างไรก็ดี ปั ญหาการ
หลอกลวงจากมิจฉาชีพจากช่องทางต่าง ๆ นัน้ ประชาชนส่วนใหญ่มิได้ หลงเชื่อ และได้ ติดต่อศูนย์ค้ มุ ครองผู้ใช้ บริ การทางการเงิน (ศคง.) เพื่อ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้ งเบาะแส

สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน แยกตามประเภทเรื่องและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ

หลอกลวงทางโทรศัพท์
238 รายการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
( 30.7%)
ถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น

169 รายการ
(21.8%)

2
16

220

หลอกลวง
ทางโทรศัพท์

หลอกลวง email/
Social media
126 รายการ
(16.3%)

67

4
11

102

111

สวมรอยปลอมแปลง
เอกสารแสดงตัวตน
84 รายการ
(10.8%)
25
1
58

บัตรอิเล็กทรอนิกส์
หลอกลวงทาง
สวมรอย / ปลอมแปลง
ถูกนาไปใช้ โดยบุคคลอื่น e-mail / social media เอกสารแสดงตัวตน

ขอคาปรึกษา (630 รายการ)

แจ้ งเบาะแส/ให้ คาแนะนา (32 รายการ)

ปลอมแปลง
บัตรอิเล็กทรอนิกส์
34 รายการ
(4.4%)

อื่น ๆ เช่น
หลอกให้ ซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศ
หรื อลงทุนในแชร์ ลกู โซ่
124 รายการ
(16%)

5
4
115

10
24
ปลอมแปลง
บัตรอิเล็กทรอนิกส์

เรื่ องอื่น ๆ

ร้ องเรี ยน (113 รายการ)

