บทสรุปผู้บริหาร
การให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินนั้นเป็ นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประเทศทัว่ โลก
ในการส่ งเสริ มมาตรการอันดีในการให้ความคุม้ ครองต่อผูบ้ ริ โภคทางการเงินในยุคที่การให้บริ การทางการเงิน
ได้มีการพัฒนารู ปแบบ วิธีการ ตลอดจนประเภทของผลิตภันฑ์และการให้บริ การใหม่ๆเป็ นจานวนมาก ดังนั้น
บริ การทางการเงินในท้องตลาดจึงมีความซับซ้อนอันอาจสร้างปั ญหาให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูบ้ ริ โภคในบางกลุ่มที่ยงั ขาดความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภันฑ์และบริ การทางการเงินอย่างดีพอ
เมื่อพิเคราะห์ตามแนวทางสากลแล้วพบว่าการให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินนั้น เป็ นหลักการ
สาคัญที่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้การยอมรับโดยมีการวางมาตรฐานในการให้ความคุม้ ครองแก่
ผูบ้ ริ โภคทางการเงิน เช่น องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Co-operation and Development) และธนาคารโลก (the World Bank) โดยธนาคารโลกได้จดั ให้มี
การประชุมเกี่ยวกับการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ความคุม้ ครองต่อผูบ้ ริ โภคทางการเงิน และได้ออก
แนวทางการปฎิบตั ิสาหรับการให้ความคุม้ ครองแก่ผบู ้ ริ โภคทางการเงิน (Good Practices for Financial
Consumer Protection) ในปี 2011 เพื่อให้แต่ละประเทศถือเป็ นแนวทางในการนาไปปรับใช้ในการให้ความ
คุม้ ครองต่อผูบ้ ริ โภคทางการเงินในยุคที่การให้บริ การทางการเงินมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและซับซ้อน
สาหรับประเทศไทย การให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินยังเป็ นการดาเนิ นการโดยหน่วยงาน
ที่กากับดูแลการประกอบธุ รกิจ ซึ่ งมีลกั ษณเป็ นแนวทางปฎิบตั ิในการให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคตามประเภท
ธุ รกิจโดยไม่มีกฎหมายที่กาหนดเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเป็ นการเฉพาะ ทาให้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินยังคงมีช่องโหว่ที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควรอีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินโดยตรง นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลการประกอบธุ รกิจยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและทัว่ ถึงซึ่ ง
ขอบเขตของการวิจยั ฉบับนี้ จะศึกษามาตรการในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่กาหนดไว้ในกฎหมายประเทศไทย
และกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และแนวทางขององค์กรระหว่าง
ประเทศ คือ ธนาคารโลก และองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมถึงศึกษาบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และสารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไป เพื่อ
นามาวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การทาง
การเงิน
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) ที่ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
อาศัยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การทางการเงินใน
ลักษณะต่าง และข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การทางการเงินของประเทศไทย นอกจากนี้ยงั ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
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การสารวจตามหลักการทางสถิติ และการสัมภาษณ์ผบู้ ริ โภค จานวน 600 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างจาก
ผูบ้ ริ โภคในภาคการธนาคาร ภาคธุ รกิจหลักทรัพย์ และภาคการประกันภัยอย่างละ 200 คน โดยข้อมูลที่ได้
จากการสารวจพบว่าผูบ้ ริ โภคยังคงขาดความรู ้ความเข้าใจในอันดีเกี่ยวกับผลิตภันฑ์และการให้บริ การทาง
การเงิน รวมถึงช่องทางในการร้องเรี ยน นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคทางการเงินในประเทศไทยจานวนไม่นอ้ ยที่
ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจถึงสิ ทธิและหน้าที่ของตนในการได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย และในบาง
กรณี ยงั พบความไม่เป็ นธรรมจากการใช้ผลิตภันฑ์และการให้บริ การทางการเงินอีกด้วย
ผลงานวิจยั ฉบับนี้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนากฎหมายและหน่วยงานเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการ
ใช้บริ การทางการเงิน โดยการเสนอให้มีกฎหมายเพื่อให้คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้มี
บทบัญญัติที่ให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในภาคการธนาคาร ภาคธุ รกิจหลักทรัพย์ และภาคการประกันภัย
เช่น การให้ความคุม้ ครองเรื่ องการให้ขอ้ มูลและการให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค การจัดเก็บและการดูแลบัญชีของ
ผูบ้ ริ โภค การรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล กระบวนการระงับข้อพิพาท และการให้ความรู ้ความเข้าใจทางการเงิน
แก่ผบู ้ ริ โภค เป็ นต้น อีกทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งสานักงานเพื่อให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงินเพื่อเป็ น
หน่วยงานที่ให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยตรง ที่มีบุคคลกรที่มีความรู ้ความชานาญทาหน้าที่เป็ นตัวกลาง
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจทางการเงินให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งภาคการ
ธนาคาร ภาคธุ รกิจหลักทรัพย์ และภาคการประกันภัย พร้อมทั้งเป็ นที่ปรึ กษาและเป็ นหน่วยงานกลางใน
ประสานกับหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคทางการเงิน อันจะการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมัน่ คง
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Executive Summary
Governments around the world are waking up to the challenge of how to effectively protect
consumers of financial products and services. Since, at present, there are many factors driving the
introduction of new financial products and innovation in the marketplace, the range of financial products
and services that consumers can choose from significantly increasing. Clearly, some new financial
products and services are complex in nature, and have become tremendously difficult to understand.
Thus, the need for consumer to access suitable products with a full understanding of the features of
financial products is of critical important.
The international community has recently increased its focus on financial consumer protection with
the release of some recognized guidelines on financial consumer protection principles. Thus, numerous
initiatives are also underway to strengthen financial consumer protection by international organizations
such as the Common Principle on Consumer Protections by the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) and the Good Practices for Financial Consumer Protection (2011) by the
World Bank. A set of guidelines on consumer protections in financial services are helpful in strengthening
the global response to weaknesses in financial consumer protection. At the same time, rapid increases in
the use of financial services have pointed to the need for strengthened financial regulation and consumer
education to protect and empower consumers.
For Thailand, the country has experienced problems of the enforcement of existing laws and
regulations related to financial consumer protection. In addition, government agencies do not have a vital
role in promoting financial literacy. The recent financial capability and consumer protection surveys in
banking, securities and insurance sectors showed that many consumers especially in banking and
insurance sectors find financial service contracts difficult to understand and there are no agencies that are
clearly identified as being responsible for addressing consumer complaints. The main investigation
focuses on what is the best legal instrument to protect the consumers in financial sectors. To achieve this
goal, the theoretical literature on consumer protection standard, international good practice of the World
Bank and OECD, and legal principle in United Kingdom and United States will be analyzed to identify the
policy options for the Thailand. This paper will also further study the roles of the government’s consumer
protection agency and conduct a financial consumer survey to suggest effective policies in the
implementation of financial consumer protection law.
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This paper is applied research that aims to provide both quality and quantity information. Primary
source, which derived from the interview with financial sector consumers, will be interpreted and
evaluated. The Secondary source, which derived from theoretical literature and legal documents, will be
analysed and discussed. Moreover, participants in the survey sample of 600 people (which is divided into
200 survey respondents in banking, investment and insurance sectors) were sourced. Regarding the
survey, it is possible to assume that some of the Thai financial consumers do not fully understand the
terms and conditions of financial products and the legal measures to protect their rights and interests, as
well as the financial enterprises do not provide consumers enough information about their products and
services.
Thus, the key objective of this paper is to propose the development of new legal and agency
framework to draw specific regime on financial consumer protection such as a clear consumer protection
rules regarding financial products and services, a rule that require financial institutions to disclose
information to consumers that is complete, accurate, and in a format that they can understand, and
affordable and efficient dispute resolution mechanisms should be set up. Furthermore, the general
question for drawing the agency framework has been the choice of either using the infrastructure of the
present government agency or of establishing a new specialized agency. This paper suggests the latter
option. The reason to support a new specialized agency is that a new organization with specialized
personnel is necessary to facilitate the work between the consumers and private sectors. The new agency
should also be responsible for promoting a “knowledge-based approach” to consumers in banking,
securities and insurance sectors. In connection with the promotion of knowledge, the new agency should
be committed to working with regulators to ensure financial information is available to the public, also, to
set up regulatory framework to ensure effective resolution of disputes including lay down rules on
penalties applicable to infringements. To this end, improving financial literacy among consumer could be
the way to help improve the state economy on the whole.

