
รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

ขอคำ�ปรึกษ�หรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213
แฟกซ์ 0 2283 6151
อีเมล fcc@bot.or.th
เว็บไซต์ www.bot.or.th/fcc
เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/hotline1213
จดหมาย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
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	 ในยุคที่บริการทางการเงินมีความหลากหลาย	 

ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 คุณในฐานะผู้ใช้ 

บริการนอกจากมีหน้าที่ติดตาม	 ศึกษาข้อมูลข่าวสาร

ทางการเงิน	 เพ่ือลดความเสี่ยง	 ความเสียหาย	 และ 

ป้องกันภัยจากการใช้บริการทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนแล้ว 

คุณยังมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากสถาบันการเงิน 

ที่คุณไปใช้บริการอย่างเหมาะสมด้วย			

	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	จงึไดจ้ดัทำาคูม่อื	รูร้อบ 

เรื่องการเงิน ตอน รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมาย 

การเงิน	สำาหรับประชาชนขึ้น	เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด	

ที่คอยแนะแนวให้คุณเลือกใช้บริการทางการเงิน	 อย่าง

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

  
พิมพ์ครั้งที่	3		 เดือนกันยายน	พ.ศ.	2556
จำานวนพิมพ์		 20,000	เล่ม
จำานวน	 52	หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

รู้รอบเรื่องการเงิน
รู้รอบระวังภัย

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รู้รอบระวังภัย

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน คิดก่อนเป็นหนี้

135  X  210  mm 135  X  210  mm
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อ่านก่อนตัดสินใจ
	 • ฝากเงินพร้อมรับดอกเบี้ย	
 •	ประกันแบบสะสมทรัพย์
 •	การลงทุนผ่านกองทุนรวม	
รู้ก่อนเป็นหนี้ 
	 •	ช่วงขอกู้เงิน	
 •	ช่วงทำาสัญญาเงินกู้
 •	ช่วงผ่อนหนี้
	 •	ช่วงติดตามทวงหนี้
รู้จักบัตรก่อนใช้
	 •	บัตรไหนเป็นอย่างไร
 •	วิธีใช้บัตรต่าง	ๆ	ให้ปลอดภัย
ทำาความรู้จักกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำาความรู้จักกับธนาคารออนไลน์

สิทธิ พึงรักษา

หน้าที่ ควรปฏิบัติ 

รู้เขารู้เรา เบาใจเรื่องการเงิน 
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	 จำาให้แม่น	 ๆ	 ว่าทุกครั้งที่คุณไปใช้บริการทางการเงิน	 คุณมีสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งต้องปฏิบัติต่อคุณอย่างเหมาะสม	ดังนี้

สิทธิ พึงรักษา1
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 1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
	 เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงินต้องอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงนิ* และเง่ือนไขตา่ง	ๆ 	อยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	ไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จริง	 
เพื่อให้คุณมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 เช่น	 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์	 ค่าปรับ	 ค่าธรรมเนียม	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะ 
เกิดขึ้นหากคุณไม่ทำาตามเงื่อนไข	และการใช้สื่อทางการตลาดในการส่งเสริม
การขาย	ต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง	ไม่ทำาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

	 *ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ในที่นี้รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวกับการขาย
ผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์	และด้านประกันภัยด้วย

รู้หรือไม่ว่า...
สถาบนัการเงนิตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้ สว่นลด เบีย้ปรบั  
และค่าบริการต่าง ๆ ไว้ที่ทำาการของสถาบันการเงิน แต่หากต้องการ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูของสถาบนัการเงนิแตล่ะแหง่ สามารถดไูดท้ีเ่วบ็ไซต์
ของแบงก์ชาติ (www.bot.or.th/fcc) เลือกข้อมูลเปรียบเทียบ
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 3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็น ธรรม

	 ค ว ร เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ท า ง 
การเงินที่ ต้องการจริง	 ๆ	 เท่านั้น	
เพราะคุณเป็นเจ้าของเงิน	 เป็นผู้รับ
หรือเสียผลประโยชน์โดยตรง	 อย่า
เลือกด้วยความสงสารหรือเกรงใจ
พนักงาน	 เช่น	 พนักงานขอให้ช่วย 
ซื้อประกันชีวิตเพ่ือให้ยอดขายถึงเป้า	 
ห รื อ บ อ ก ใ ห้ ทำ า บั ต ร เ ด บิ ต ห รื อ 
บัตรเอทีเอ็มเมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก	 
หากไม่อยากทำา	 คุณก็มีสิทธิปฏิเสธ
และเลือกได้โดยอิสระ	

	 ถ้าคุณเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันการเงินปฏิบัติไม่ถูกต้อง	หรือ
คุณถูกเอาเปรียบ	 เช่น	 ให้ข้อมูล 
ไม่ถกูตอ้ง	ไมค่รบถว้น	พดูจาไมส่ภุาพ	 
คิดดอกเบี้ยผิด	 บังคับขายผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน	ฯลฯ	คุณสามารถแจ้งต่อ 
หน่วยงานรับเ ร่ือง ร้องเ รียนของ 
สถาบันการเงินแห่งนั้นเพื่อให้แก้ไข 
ปัญหาในเบื้องต้นได้เลย	 แต่ถ้ายัง 
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ	หรือไม่ติดตาม
แก้ไขปัญหาให้เท่าที่ควร	 สามารถ
ติดต่อร้องเรียนมาที่ศูนย์คุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการทางการเงิน	(ศคง.)	 หรือ
องค์กรที่กำากับดูแลผลิตภัณฑ์นั้น 
เพื่อขอคำาแนะนำา

 2. สิทธิที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ
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 4. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคา่ชดเชยหากเกดิความเสยีหาย

	 คุณจะได้รับการชดเชยความเสียหาย	 ถ้าเป็นความบกพร่องของ 
สถาบันการเงิน	 เช่น	 ถูกเจ้าหน้าท่ีขโมยเงินจากบัญชี	 หรือระบบไม่ตัดเงิน 
จากบัญชีของคุณทำาให้มีหน้ีค้างชำาระ	 แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของคุณเอง	
สถาบันการเงินไม่จำาเป็นต้องชดใช้ความเสียหายให้	เช่น	ฝากสมุดบัญชีไว้กับ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำารายการแทน	 เอาเงินเข้าบัญชีไม่ทันวันตัดบัญชี	 โอนเงิน
จากตู้เอทีเอ็มไปผิดบัญชี	ใส่จำานวนเงินผิด	ฯลฯ	

เมือ่ทราบอยา่งนีแ้ลว้ คณุควรรกัษาสทิธ ิ
อยา่งเตม็ที ่อย่าปลอ่ยให้สทิธถิกูละเมดิ
เพียงเพราะความไม่รู้

สถาบันการเงินต้องอธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้ใช้บริการ 
ทางการเงินจะได้รับจากการเข้าไปใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน รวมท้ังต้องเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินด้วย

รู้หรือไม่ว่า...
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  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
  สิทธิที่จะรู้ว่าเครดิตบูโรเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง	 
ซึ่งสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้	 และหากพบว่าข้อมูลที่จัดเก็บ
ไมถ่กูต้อง	กมี็สทิธทิีจ่ะโตแ้ยง้และขอแกไ้ข	โดยตอ้งไดร้บัแจง้ผลภายใน
เวลาที่เหมาะสม
   สทิธิการขออุทธรณต์อ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูเครดติเพือ่
วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
  สิทธิในการขอตรวจสอบข้อมูลฟรี	 หากสถาบันการเงิน 
มหีนังสอืแจง้วา่สาเหตท่ีุไม่อนมัุตเิงนิกูม้าจากขอ้มลูในเครดติบโูรไมเ่ปน็
ไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเครดิตบูโร www.ncb.co.th 
หรือสอบถามที ่โทร. 0 2643 1250 หรอือเีมล: consumer@ncb.co.th 

รู้หรือไม่ว่า...

ถามได้ ตอบได้ ตอบ : เพราะเครดิตบูโรหรือบริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 จำากัด	(NCB)	 
มีหน้าท่ีจัดเก็บ	รักษา	รวบรวม	ประมวลผล	 
ข้ อมู ล เ ก่ี ยว กับประ วัติ การ กู้ เ งิ น	
ประวัติการชำาระหนี้	 และการค้าง 
ชำาระหนี้ของลูกหนี้	ซึ่งสถาบันการเงิน 
จะนำ าข้ อมู ล เหล่ านั้ นมาประ เมิน 
ความสามารถในการผอ่นหนีข้องลกูหนี	้
	 แต่การใช้ข้อมูลนี้ 	 สถาบัน
การ เงิ นต้ องได้ รั บความยินยอม 
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อน	ยกเว้นเป็นการให้ข้อมูลกับ 
ห น่ วย ง าน ท่ีกฎหมายกำ า หนดไ ว้ 	 
เช่น	 พนักงานสอบสวน	 กระทรวง 
การคลัง	ผู้ตรวจการของแบงก์ชาติ	

ถาม : ทำาไมเมือ่คณุขอกูเ้งนิ  
สถาบันการเงินต้องขอให้ 
คณุใหส้ทิธสิถาบันการเงิน 
ในการดูข้อมูลประวัติการ 
กู้เงินของคุณจากเครดิตบูโร 
ด้วย?
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ตอบ : ใจเย็น	 ๆ	 เมื่อรู้ตัวว่าโอนเงิน
ไปผิดบัญชีแน่	 ๆ	 แล้ว	 ให้เก็บสลิป 
และหลักฐานการโอนเงินไว้	 แล้วรีบ
ติดต่อไปยังธนาคารเจา้ของบญัชเีพือ่แจง้
ปัญหาและสอบถามถึงวิธีการขอเงินคืน	 
โดยธนาคารแต่ละแห่งอาจมีวิธีปฏิบัติ 

 ระวั ง !  ก่อนเซ็นชื่ อต้องอ่ าน 
ใหล้ะเอียดเสมอ	อยา่เผลอไปเซน็ยนิยอม
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว	 เพ่ืออนุญาตให้
สถาบนัการเงินนำาเสนอขายผลติภณัฑอ์ืน่ 
เพิ่มเติม	 ซึ่งสถาบันการเงินจะให้เซ็น 
แบบฟอร์มแยกต่างหากจากใบสมัคร	แต่
มักแนบมาในชุดเดียวกัน	

ถาม : แย่แล้ว ๆ โอนเงินไป
ผิดบัญชี ทำาไงดี? 

BOT

ที่ต่างกัน	ซึ่งส่วนใหญ่จะแนะนำาให้คุณไปแจ้งความที่สถานีตำารวจ	แต่อย่าลืม 
พกสลปิทีโ่อนเงนิผดิและสำาเนาบตัรประชาชนไปดว้ย	จากนัน้จงึนำาใบแจง้ความ 
ไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อขอเงินคืน	 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีธนาคารจะช่วย 
ประสานงานกับผู้รับเงินเพื่อติดต่อขอเงินคืนให้	 แต่ธนาคารไม่มีสิทธิไปตัดเงิน
จากบัญชีผู้รับโอนโดยพลการ	 ดังนั้น	 หากผู้รับเงินไม่ยินยอมคืนเงินให้	 คุณ
อาจต้องฟ้องร้องเพื่อขอเงินคืนด้วยตัวเอง
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ตอบ : อันดับแรกต้องมีสติ	 อย่า 
ตกใจ	 เพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อ 
ของมิจฉาชีพได้	 สังเกตง่าย	ๆ	 ว่า
ถ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารจริง	 
จะแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากกว่า 
จะมาสอบถามข้ อมู ลส่ วนตั ว 
ของคณุ	และจะไมข่อใหค้ณุโอนเงนิ 
ออกจากบัญชีโดยเด็ดขาด	 แต่
จะให้คุณมาติดต่อที่ธนาคารด้วย
ตัวเอง

	 จากนั้น	 คุณควรไปปรับสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อดูว่ามีเงินถูกโอนเข้ามา 
จริงหรือไม่	 ถ้าจริงต้องไปติดต่อกับธนาคารที่สาขาหรือสำานักงานใหญ่	 ที่คุณ 
ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์	 เพื่อเซ็นยินยอมให้ธนาคารโอนเงินออกจาก 
บัญชีคุณ	 และตรวจสอบความถูกต้องของจำานวนเงินที่จะให้ธนาคารโอนออก	
ว่าตรงกับจำานวนเงินที่โอนผิดเข้ามาในบัญชีจริง	 ๆ	 จากนั้นปรับสมุดบัญชี 
อีกครั้ง	เพื่อให้มั่นใจว่าจำานวนเงินที่โอนออกถูกต้อง	ห้ามโอนออกด้วยตัวเอง 
โดยเดด็ขาด	เพราะอาจเป็นเงินท่ีมิจฉาชีพหลอกจากคนอืน่ใหโ้อนผา่นบญัชคีณุ	 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับไม่ได้

ถาม : ถ้ามีคนโทรมาบอก
ว่ามีการโอนเงินผิดเข้ามา 
ในบญัชขีองคุณ จะรูไ้ดไ้งวา่
ไม่โดนหลอก?

BOT

56-09-004_lem2_003-050_X.indd   12 9/13/56 BE   9:27 AM



13

หน้าที่ ควรปฏิบัติ2

	 ใคร	 ๆ	 ก็อยากมีสภาพคล่องทางการเงินกันทั้งนั้น	 แต่การใช้บริการ
ทางการเงินโดยไม่ศึกษาอย่างรอบคอบ	 อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความ
เสียหายได้	 ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการทางการเงิน	 คุณควรทำาความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด	ดังนี้
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 1. รู้จักวางแผนการเงิน
	 การวางแผนการ เ งิ นและ
หม่ันทบทวนแผน	 จะช่วยให้รู้ฐานะ
ทางการเงินของตนเองและจัดการ
กับรายรับ-รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม	 
รู้ว่ามีเ งินเหลือสำาหรับฝากหรือไม่	 
ควรฝากเงนิแบบไหน	ควรกูเ้งนิเทา่ไหร	่ 
ให้ เหมาะสมกับรายได้และความ

 2. เข้ า ใจรายละเอี ยดของบริการ 
ทางการเงินต่าง ๆ ก่อนเลือกใช้
	 อย่าลืมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินท่ีต้องการใช้บริการให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
ก่อนเสมอ	อยา่เซน็ชือ่ในใบสมัครใชบ้ริการใด	ๆ 	โดย
ไมรู้่เง่ือนไขในสญัญาเดด็ขาด	หากสงสยัตอ้งสอบถาม 
เจ้าหน้าที่	 อย่าเกรงใจ	 เช่น	 มีดอกเบี้ยที่จะได้รับ 
หรือต้องจ่ายเท่าไหร่	 หรือมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนด

 3. ติ ด ต า มข้ อ มู ล  ข่ า ว ส า ร 
ทางการเงินอย่างสม่ำาเสมอ
	 ควรศึกษาและเรียนรู้บริการทางการเงิน 
รปูแบบใหม่	ๆ 	ทีม่าพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลง 
ของเทคโนโลยีอันทันสมัย	เพื่อการตัดสินใจที่ 
ตรงเป้าหมาย	รู้เท่าทันโฆษณา	และไม่ตกเป็นเหย่ือ 
ของเหล่ามิจฉาชีพได้ง่าย	ๆ	

สามารถในการชำาระหนี้	เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน	คุณสามารถศึกษา 
รายละเอียดการวางแผนทางการเงินเพิ่มเติมได้จากคู่มือ	 รู้รอบเร่ืองการเงิน	
ตอน	วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด
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 4. เปรียบเทียบข้อมูล 
เพื่อเลือกสิ่งที่ดีกว่า 
	 ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงนิใหม	่ๆ 	หลากหลาย 
โปรโมช่ันให้เลือก	 ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยอาจไม่เท่ากัน	 แถม
ผลประโยชน์และเงื่อนไข 
ที่พ่วงท้ายก็ยังไม่เหมือนกัน
ด้วย	 จึงควรให้เวลากับการ
ช็อปปิ้งข้อมูลจากหลาย	 ๆ	 
สถาบันการเงิน	 แล้วนำามา
เปรียบเทียบเพื่อเลือกสิ่งที่ดี 
และเหมาะสมกับคุณมากท่ีสดุ	 
อาจใช้เวลาสักนิดแต่ก็ดีกว่า 
มานั่งเสียดายภายหลัง

 5. ต ร ว จ ท า น ค ว า ม 
ถูกต้องทุกคร้ัง               
	 ควรตรวจสอบรายละเอยีด	
และความถูกต้องทุกครั้งไม่ว่า 
จะทำาธุรกรรมทางการเงินใด	 ๆ	 
เชน่	ชือ่บญัช	ีเลขทีบ่ญัช	ีจำานวนเงนิ	 
หรื อ ต ร ว จสอบ ใบสรุ ป ยอด 
การใช้จ่ายบัตรเครดิตเทียบกับ 
ใบรายการขายสนิคา้	(Sales	Slip)	
ถ้าพบว่าไม่ถูกต้อง	 ให้รีบติดต่อ

ไปยังสถาบันการเงิน	 เพื่อขอแก้ไขรายการก่อนจ่ายเงิน	 รวมถึงควรปรับ 
สมุดบัญชีบ่อย	 ๆ	 โดยเฉพาะบัญชีที่มีบัตรเอทีเอ็ม	 เพราะหากทิ้งไว้นาน	 ๆ	
รายการต่าง	ๆ	จะถูกรวมเป็นยอดเดียว	ทำาให้ตรวจสอบยาก
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BOT

	 ก่อนเซ็นชื่อคำ้าประกันให้ใคร	 ต้องอ่านและทำา 
ความเขา้ใจทุกขอ้ความในสญัญาค้ำาประกนั	ถา้อา่นแลว้ 
ยังไม่เข้าใจควรสอบถามเจ้าหน้าที่	 เพื่อให้อธิบาย 
เ พ่ิมเติม	 และต้องตรวจสอบว่าภาระคำ้ าประกัน 
ที่ต้องรับผิดชอบมีจำานวนเท่าไร	 ตรงตามที่ตกลงกันไว้ 
	 	 หรือไม่	 ถ้าเห็นว่าตรงไหนไม่ถูกต้องควร 
	 	 ขอแก้ไขก่อนเซ็นชื่อ	

เพยีงแครู้่หนา้ทีค่งไมพ่อ ตอ้งนำาไป 
ปฏิบัติอย่างมีวินัยด้วย จึงจะส่งผลให้ 
เส้นทางการเงินราบรื่น 

	 ก่อนจะก่อหนี้ควรเข้าใจ 
กฎเหล็กของลูกหน้ี	2	 ข้อ	 คือ	 “ก่อหน้ี 
เท่าที่จำาเป็นและจ่ายไหว” และ	
“เป็นหนี้ต้องจ่าย” เพราะการ 
ก่อหนี้เกินตัวและหนีหน้ี	 นอกจาก
หนีจ้ะไมล่ดแลว้	ดอกเบีย้ยงัพอกพนู	
แถมยังเสียประวัติเครดิตด้วย	 แต่ถ้า
ชำาระหน้ีไม่ไหวจริง	 ๆ	 ควรรีบ
ปรึกษากับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้	 เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน	บางทีอาจได้
ลดจำานวนเงินที่ต้องผ่อนชำาระหนี้ต่องวดลง	หรือได้ขยายเวลาการชำาระหนี้ให้
ยาวขึน้	แตก่ข็ึน้อยูก่บัวา่ท่ีผา่นมาคุณมีวนัิยในการชำาระหนีต้รงเวลาแคไ่หนดว้ย

 6. เมื่อเป็นหนี้ต้องชำาระหนี้   

 7. เมื่อเป็นผู้ค้ำาประกันก็เสมือนเป็นหนี้เอง
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  พึงระวัง! การค้ำาประกันหนี้ที่ไม่มีกำาหนดระยะเวลาผูกพันที่ชัดเจน	 
เช่น	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	(Overdraft	 หรือ	O/D)	 มีความเสี่ยงมาก	 เพราะ 
คุณจะไม่รู้ว่าสัญญาสิ้นสุดเมื่อไหร่	คุณอาจต้องค้ำาประกันไปเรื่อย	ๆ	จนกว่า
สถาบันการเงิน	หรือลูกหนี้ข้างใดข้างหนึ่งจะยกเลิกหรือระงับการใช้วงเงิน

BOT

สถาบันการเงินไม่มีสิทธิบังคับให้ผู้ค้ำาประกันลงนามในใบยินยอม 
ใหต้รวจสอบประวตัเิครดติ แตห่ากผูค้้ำาประกนักงัวลวา่สถาบนัการเงนิ 
อาจไม่อนุมัติเงินกู้ ผู้ค้ำาประกันสามารถไปตรวจสอบประวัติเครดิต 
ของตนเองที่เครดิตบูโรแล้วนำามายื่นให้สถาบันการเงินได้  

รู้หรือไม่ว่า...

ถามได้ ตอบได้
ถาม : ญาติขอให้ช่วยเซ็น 
คำ้าประกันเงนิกู้ ควรทำาอย่างไร
ให้เข้าเนื้อน้อยที่สุด? 

ตอบ : ก่อนจะไปค้ำาประกัน
ให้ใคร	 ต้องมั่นใจว่าคนที่คุณ 
ไปค้ำ าประกันให้จะไม่สร้ าง
ปัญหา	 หรือถ้าเกิดปัญหาจะ
แบกรบัหนีแ้ทนได	้ดงันัน้	จงึควร 
ค้ำาประกันหนี้แบบจำากัดวงเงิน	
ในจำานวนที่รับผิดชอบไหว	 โดย
ดูว่าหากหนี้ก้อนนี้คุณต้องเป็น
คนจ่าย	 เมื่อนำามารวมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายและหนี้ของตัวเอง 
ที่มีอยู่	จะจ่ายเพิ่มได้อีกเท่าไหร่	 
ซึ่ งก็ คื อวง เ งิ นที่ คุณควรจะ 
ค้ำาประกันนั่นเอง	โดยต้องเขียน
ไว้ในสัญญาให้ชัดเจน	 แต่ถ้า 
ไมไ่หวจรงิ	ๆ 	กค็วรปฏเิสธดกีวา่	
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รู้เขารู้เรา 
เบาใจเรื่องการเงิน3

อ่านก่อนตัดสินใจ

ถ้าดอกเบี้ยรับไม่เกิน	20,000	 บาทก็ไม่ต้องเสียภาษี	 ธนาคารมักเสนอให้
เปิดบัญชีควบคู่กับการทำาบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต	 เพื่อความสะดวก 
ในการถอนหรือโอนเงินท่ีตู้ เอทีเอ็ม	 แต่การถอนหรือโอนเงินข้ามเขต	
หรือข้ามธนาคารด้วยการใช้บัตรเอทีเอ็ม/เดบิต	 ก็อาจมีค่าธรรมเนียม
เกิดข้ึนได้	 นอกจากนี้	 บัตรเดบิตยังสามารถใช้จ่ายเพื่อชำาระค่าสินค้า 
ตามร้านค้าได้อีกด้วย	

ฝากเงินพร้อมรับดอกเบี้ย 
 บัญชีเงินฝากพื้นฐานโดยทั่วไป 
มี	3	รูปแบบ	ดังนี้
 บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก อ อ ม ท รั พ ย์  
(Saving Account)	 เป็นบัญชีที่ 
ไม่กำาหนดระยะเวลาการฝากถอน	 
กำาหนดจำานวนเงินฝากขั้นต่ำาไว้ไม่สูงนัก	 
อัตราดอกเบี้ย เงินฝากค่อนข้างต่ำ า	 

	 บัญชี เงินฝากประเภทนี้ เหมาะกับ 
ผู้ที่เบิกถอนบ่อยครั้ง	 หรือใช้บริการหักบัญชี 
เพื่อชำาระค่าใช้จ่ายรายเดือน	เช่น	ค่านำ้า	ค่าไฟ	 
ค่าบัตรเครดิต	 และค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ควรปรับ

สมุดบัญชีบ่อย	 ๆ	 เพื่อตรวจสอบว่าเงินในบัญชีเหลือพอจ่ายและเงินที่ตัดจาก
บัญชีตรงกับใบแจ้งหนี้
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  บญัชเีงนิฝากประจำา (Time Deposit)  
มักมีกำาหนดระยะเวลาในการถอนเงิน 
ที่แน่นอน	 อัตราดอกเบี้ยที่ ได้จะสูงกว่า 
เงินฝากออมทรัพย์	แต่ส่วนใหญ่ต้องเสียภาษี 
เงินได้	15%	ของดอกเบี้ยที่ได้รับ	

	 เงนิฝากประเภทนี ้
เหมาะกับผู้ที่ต้องการ 
เก็บออมเพื่อเพิ่มรายได้
จากดอกเบี้ยและไม่มี
ความจำาเป็นที่จะใช้เงิน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	

	 ปัจจุบันเงินฝาก 
ประจำามีหลายรูปแบบ	 
แต่แบบไหนจะเหมาะ 
กับคุณที่สุด	 คงต้องดู 
เงือ่นไขตา่ง		ๆ 	ประกอบกนั	 

เช่น	 ถ้ามีรายได้ประจำาสามารถนำาฝากแน่นอนทุกเดือนตลอดอายุสัญญา	 
ก็อาจเลือกเงินฝากประจำารายเดือนปลอดภาษี	 แต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจต้องเลือก 
ฝากประจำาแบบปกติทั่วไป	หรืออาจฝากแบบขั้นบันไดที่ฝากครั้งแรกครั้งเดียว 
ถ้าถอนก่อนครบกำาหนดอายุสัญญาจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่สถาบัน
การเงินกำาหนด
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 เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account)	 เป็นบัญชีที่ ไม่มี 
สมุดคู่ฝาก	 แต่ธนาคารจะแจ้งยอดเคลื่อนไหวของบัญชีให้เจ้าของบัญชีทราบ	 
โดยการจัดส่งใบแจ้งยอดเคลื่อนไหวบัญชี	(Statement)	มาให้ที่บ้าน	ธนาคาร
อาจจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้	 ปัจจุบัน	 ธนาคารบางแห่งให้ถอนเงิน	 โอนเงิน	 
ด้วยบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตได้อีกด้วย

	 บัญชีประเภทน้ีมักใช้เพ่ือทำาธุรกิจ	 ค้าขาย	 เพราะสามารถใช้เช็ค 
ในการเบิกจ่าย	 หรือถอนเงินจากบัญชี	 และมักผูกไว้กับวงเงิน	O/D	 ทำาให้ 
สามารถเบิกเงินเกินบัญชีได้แม้ขาดเงินในบัญชีชั่วคราว	 ซึ่งช่วยลดปัญหา 
เช็คเด้งได้	แต่เมื่อเบิกวงเงิน	O/D	ไปแล้วควรนำาเงินมาเข้าบัญชีเพื่อให้บัญชี
กลับเข้าสู่สถานะปกติให้เร็วที่สุด	 เพื่อหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ย	 แต่หากไม่ได้
ผูกบัญชีไว้กับวงเงิน	O/D	ต้องหมั่นตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีเพียงพอหรือไม่	
เพื่อป้องกันเช็คเด้ง
	 การเลือกบัญชีเงินฝากควรดูวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี	 และ
รูปแบบการใช้จ่ายเป็นหลัก	 แต่โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากมีหลากหลาย	 จึง
ควรศึกษาเง่ือนไขและรายละเอียด	 หรือขอให้เจ้าหน้าที่อธิบายโปรโมชั่น 
ต่าง	 ๆ	 จนเข้าใจก่อนเสมอ	 โดยเฉพาะวิธีคำานวณดอกเบี้ยหรือสาระสำาคัญ 
ที่อาจทำาให้ไม่ได้รับดอกเบี้ย	 หรือสิทธิประโยชน์ตามที่ธนาคารโฆษณา	 
เพื่อจะได้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างธนาคารได้ง่าย	 ๆ	 และแน่ใจว่าโปรโมชั่น 
บัญชีเงินฝากนั้นเหมาะสมกับคุณจริง	ๆ		
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ตัวอย่าง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

 เงินฝากแบบขั้นบันได (Step-Up Account)
 • เปน็บัญชีเงินฝากประจำาท่ีกำาหนดจำานวนเงนิฝากขัน้ต่ำา	อตัราดอกเบีย้ 
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา	โดยมักเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ถ้าถอนก่อนกำาหนดอาจไม่ได้รับ
ดอกเบี้ยตามอัตราที่แจ้ง		
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่โฆษณาจูงใจ	มักเป็นช่วงเวลาสั้น	ๆ	แค่เดือน 
สุดท้าย	ดังนั้น	เมื่อคิดจะฝากเงินกับโปรโมชั่นในลักษณะนี้	ควรมองหาอัตรา 
ผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิตอ่ปีของทัง้โครงการทีธ่นาคารตอ้งเขยีนไวใ้นใบโฆษณา	
หรือสอบถามจากธนาคารเพื่อขอรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ
 • ดอกเบี้ยจะคิดแบบไม่ทบต้น	 และดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องเสียภาษี 
อีก	15%	ก็ย่ิงทำาใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิตอ่ปขีองทัง้โครงการลดลงไปอกี

• ฝากขั้นตำ่า	10,000	บาท
	 และไม่จำากัดขั้นสูง

• ฝากเป็นเวลา	10	เดือน
• ภาษี	15%	ของรายได้ดอกเบี้ย
• อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปี
	 ของทั้งโครงการ	2.83%

อย่าลืมมองหาอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปี
ของทั้งโครงการ
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 บัญชีเงินฝากประจำารายเดือนแบบปลอดภาษี  

 • ฝากเงินได้สูงสุดตลอดอายุ
สัญญาไม่เกิน	600,000	บาท	หรือฝาก
ได้สูงสุดไม่เกิน	25,000	บาทต่อเดือน	
 • ส่วนใหญ่ขาดส่งเงินฝากได้ 
ไม่เกนิ	2	งวด	ถา้เกนิจะไมไ่ดร้บัดอกเบีย้ 
ตามประกาศ	หรอืลดลงเหลอืเพยีงอตัรา
ดอกเบี้ยออมทรัพย์	 เผลอ	 ๆ	 ยังต้อง 
เสียภาษี	15%	อีกด้วย
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันแบบ 
ไม่ทบต้น		
 • เปิดได้เพียงคนละ	 1	 บัญชี
เท่าน้ัน	เม่ือเลอืกเปดิกบัธนาคารไหนแลว้ 
จะเปิดกบัธนาคารอืน่อกีไมไ่ด	้เพราะเมือ่
สรรพากรตรวจพบ	 คุณจะไม่ได้รับสิทธิ 

1,000	บาท	ดังนั้น	คนที่อยากเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ควรมีรายได้ประจำา	
และสามารถนำาเงินเข้าบัญชีได้อย่างสม่ำาเสมอ	

การยกเว้นภาษี	เรียกว่า	1	คน	1	สิทธิอย่างเท่าเทียม	แต่พ่อแม่ก็เปิดให้ลูกได้	 
ซึ่งลูก	1	คนก็นับเป็น	1	สิทธิเช่นกัน	

 

	 เ ป็ น บัญ ชี เ งิ นฝ าก
ประจำาท่ีได้รับการยกเว้นภาษี	
แต่ต้องฝากเงินทุก	 ๆ	 เดือน	
เป็นจำานวนเท่ากันตลอดอายุ
สัญญา	 ซึ่งระยะเวลาอาจ
กำาหนดไว้แตกต่างกันในแต่ละ
ธนาคาร	 เช่น	24	 เดือน	 หรือ	 
36	 เดือน	 และมักกำาหนด
จำานวนเงินข้ันต่ำาไว้ไม่ต่ำากว่า	
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ตอบ : เพราะบัญชีเงินฝาก 
ของคณุมยีอดเงนิคงเหลือต่ำากวา่ 
เกณฑ์ที่ธนาคารกำาหนด	 แม้เงิน 
ในบัญชีจะเคล่ือนไหว	 หรือไม่ 
เคล่ือนไหว	 ก็อาจถูกเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ได้ 
โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของ 
แตล่ะธนาคาร	ซึง่อาจแตกตา่งกัน	 
แต่ธนาคารต้องแจ้ง เ ง่ือนไข 
ให้ลูกค้าทราบตอนเปิดบัญชีด้วย	 
เช่น	 เงินฝากขั้ นตำ่ า เท่ าไหร่ 	 
คิดค่าธรรมเนียมอย่างไร	

ถามได้ ตอบได้
ถาม : ทำาไมถึงโดนเก็บค่าธรรมเนียม 
รักษาบัญชีเงินฝาก?

	 สำาหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว	 และมียอดเงินต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด	 
ก่อนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ธนาคารต้องมีหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ 
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่	30	วนั	โดยตอ้งแจง้ยอดเงนิฝากคงเหลอื	คา่บรกิารทีจ่ะเกบ็	 
และเงื่อนไขที่เรียกเก็บให้ชัดเจน	 หากคุณไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้	 
อย่าลืมนำาเงินไปฝากให้มียอดคงเหลือตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 และเดินบัญชี
สม่ำาเสมอ
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ตอบ : เงินฝากที่เป็นเงินบาทที่ฝากไว้
กั บ ธนาค า รพ าณิ ช ย์  บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น  
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จะได้รับการ
คุ้มครองจากสถาบัน คุ้มครองเงินฝาก  
(Deposit Protection Agency: DPA) โดย
จำานวนเงินฝาก (รวมดอกเบี้ย) จะได้รับการ
คุ้มครองตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดดังนี้

ถาม : ถ้าแบงก์ล้ม เงินที่ฝากไว้ 
จะได้คืนหรือเปล่า? 

 เงินฝากที่ DPA ไม่คุ้มครอง เช่น เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
เงนิฝากทีม่อีนพัุนธ์แฝง เงินฝากในสหกรณ ์เงินฝากในสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ
ของรัฐ และเงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตาม พ.ร.บ.  
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทซึ่ง 
บางคนเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝาก เช่น ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เงินลงทุนในกองทุน
ต่างๆ ก็ไม่ได้รับความคุ้มครองจาก DPA เช่นกัน
 สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ ท่ีสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
โทร. 0 2272 0300 www.dpa.or.th หรือสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กระทรวงการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3691-3692 www.fpo.go.th

หมายเหตุ:	 เงินฝากส่วนที่เกินความคุ้มครอง	จะได้รับคืนเพิ่มเติมจาก

	 การชำาระบัญชีจากสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ

ระยะเวลา
ที่สถาบันการเงินปิดกิจการ

จำานวนเงินฝากที่คุ้มครอง

(ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน)

11 ส.ค. 2555 - 10 ส.ค. 2558 ไม่เกิน 50 ล้านบาท

11 ส.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท

10 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้านบาท
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ตรวจดูสักนิด...ก่อนคิดฝากเงิน  

 บัญชีเงินฝากประเภทไหนที่คุณสนใจ
	 	 เงินฝากออมทรัพย์
	 	 เงินฝากประจำา
	 	 เงินฝากกระแสรายวัน
 ค่าธรรมเนียม และค่าปรับอะไรบ้างที่ต้องจ่าย 
	 	 ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี	ถ้ายอดเงินฝากต่ำากว่าที่กำาหนด
	 	 ค่าทำาบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/ค่าทำาบัตรใหม่กรณีหาย 
	 	 หรือหมดอายุ/ค่าบริการรายปี
	 	 ค่าธรรมเนียมการทำารายการผ่านตู้เอทีเอ็ม	เช่น	ถอนหรือโอน	 
	 	 ข้ามเขต/ข้ามธนาคาร/ข้ามประเทศ
	 	 ค่าปรับต่าง	 ๆ	 เช่น	 ค่าปรับเมื่อถอนเกินจำานวนคร้ังที่กำาหนด	 
	 	 หรือปิดบัญชีก่อนกำาหนด	
 อัตราดอกเบี้ย 
	 	 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการ	
	 	 วิธีการคำานวณดอกเบี้ยเงินฝาก	(ทบต้น/ไม่ทบต้น)	
	 	 ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย
 เงื่อนไขหรือเกณฑ์ในการฝาก/ถอน 
	 	 ยอดเงินฝากขั้นต่ำาในการขอเปิดบัญชี	 และยอดคงเหลือ 
	 	 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำา
	 	 ระยะเวลาในการนำาฝากเงิน	เช่น	ครั้งแรกครั้งเดียว	หรือทยอย 
	 	 ฝากทุกเดือนจนครบสัญญา	
	 	 เหตุการณ์ที่ทำาให้ไม่ได้รับดอกเบี้ย	 หรือได้รับดอกเบี้ยต่ำากว่า 
	 	 โปรโมชั่นเงินฝากท่ีเลือก	 เช่น	 นำาฝากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	 
	 	 หรือถอนเงินก่อนกำาหนด
	 	 จำานวนครั้ง/ความถี่ที่ถอนเงินได้ต่อเดือน	 จึงจะได้รับดอกเบี้ย 
	 	 ตามที่ระบุ
 อื่น ๆ 
	 	 การคุ้มครองเงินฝากโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	(DPA)
	 	 การยกเว้นภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย
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ประกันแบบสะสมทรัพย์
	 ไม่ถือเป็นบัญชีเงินฝาก	 แต่เป็นการประกันชีวิตแบบหนึ่งที่จ่ายเงินคืน
เมื่อครบกำาหนดสัญญา	 หรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ 
เมื่อเจ้าของกรมธรรม์เสียชีวิต	 และถ้าเลิกสัญญาก่อนกำาหนดจะได้รับเงิน 
ค่าเวนคืนกรมธรรม์	ซึ่งจะน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป

การซื้อประกันอย่างรอบคอบ 
 • ควรติดต่อซื้อประกันผ่านนายหน้า	 สถาบันการเงิน	 หรือตัวแทนที่มี
ใบอนุญาตขายประกันเท่านั้น	
 • ทำาความเข้าใจในเงื่อนไขของกรมธรรม์	 เช่น	 เงื่อนไขการคุ้มครอง	
ระยะเวลาที่ต้องนำาส่งเบี้ยประกันภัย	
 • เลือกแบบกรมธรรม์ท่ีม่ันใจว่าจะจ่ายเบ้ียประกันไหวจนครบกำาหนดชำาระ 

 • ชำาระเบี้ยประกันให้ตรงเวลา	 และเก็บใบเสร็จการจ่ายเงินไว้เพื่อ 
ตรวจสอบการชำาระเบี้ยประกันภัย	 ถ้าจ่ายเบี้ยประกันผ่านตัวแทนต้องเรียก 
ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเสมอ	
 • ส่วนใหญ่หากส่งเบี้ยประกันมาแล้ว	 และมีมูลค่ากรมธรรม์เกิดขึ้น	 
(1	 ปี	 หรือ	2	 ปี	 โดยดูได้จากตารางมูลค่ากรมธรรม์ที่แนบท้ายกรมธรรม์)	 
และมคีวามจำาเป็นตอ้งใชเ้งนิ	อาจกูเ้งนิจากบรษัิททีซ่ือ้ประกนัไว	้โดยสอบถาม
เพิ่มเติมจากนายหน้าหรือตัวแทนที่ขายประกัน

เบ้ียประกันภัย
 • ตรวจสอบรายละเอยีดเมือ่ไดร้บั 
กรมธรรม์แล้ว	 โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล 
ของผูท้ำาประกัน	และของผูรั้บผลประโยชน	์ 
ถ้าไ ม่ถูก	 ต้องรีบติดต่อตัวแทนขาย 
หรือสถาบันการเงินเพื่อขอแก้ไข	
 • เกบ็รกัษากรมธรรมใ์หด้	ีถา้หาย
ต้องไปแจ้งความและขอทำาใหม่	 ซึ่งจะมี 
ค่าธรรมเนียมด้วย	
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การลงทุนผ่านกองทุนรวม 
	 แม้จะมีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากแต่มีความเสี่ยงและไม่ได้รับการ
คุ้มครองจาก	DPA	ถ้าผลการดำาเนินงานของกองทุนขาดทุน	ผู้ลงทุนอาจไม่ได้
รับเงินปันผล	และหากขายคืนหน่วยลงทุน	เงินต้นก็อาจหายไปบางส่วนด้วย	
	 เมื่อซื้อหน่วยลงทุนคุณจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	 
ซึ่งจะบอกชื่อกองทุน	 จำานวนหน่วยท่ีซื้อ	 มูลค่าของหน่วยลงทุน	 (NAV)	 
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด	 หากมีการจ่ายเงินปันผล	 จะถูกหักภาษี	 
ณ	 ที่จ่าย	10%	 ก่อนโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดคู่กัน	 หรือจ่าย 
เป็นเช็ค	
	 ก่อนการลงทุน	 ควรศึกษาข้อมูล	 และสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	เช่น	
 • ประเภทของกองทุนรวม	นโยบายการลงทุน	ความเสี่ยง	ซึ่งกองทุน
เหลา่นีม้ทีัง้แบบมีและไม่มีเงนิปันผล	หรอืเงือ่นไขการลงทนุเพือ่นำามาลดหยอ่น 
ภาษีสำาหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	Fund:	RMF)	
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(Long	Term	Equity	Fund:	LTF)	 รวมทั้ง 
เวลาซื้อและขายคืนซึ่งบางกองทุนอาจกำาหนดไว้เฉพาะเจาะจง	
 • สามารถดูผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบของแต่ละกองทุนได้ท่ีเว็บไซต์ 
ต่าง	ๆ	เช่น	www.morningstarthailand.com	www.thaimutualfund.com	 
ฯลฯ	โดยผลการดำาเนินงานย้อนหลังควรสูงกว่าดัชนีอ้างอิง

เมื่อบริษัทประกันชีวิตล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต หาก
จำานวนเงินที่ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ได้รับชำาระหนี้ 
จากทรัพย์สินของบริษัทไม่พอ ยังมีสิทธิได้รับชำาระหนี้ส่วนที่ขาด จาก
กองทุนประกันชีวิต แต่เมื่อรวมกับจำานวนที่ได้รับชำาระมาแล้วต้อง 
ไมเ่กนิหนึง่ลา้นบาทตอ่ราย ท้ังน้ี ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกำากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด 

รู้หรือไม่ว่า...
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การเสนอขายหน่วยลงทุนและผลติภณัฑ์ดา้นประกนัผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ   
ต้องทำาในเวลาที่เหมาะสม ไม่ทำาให้ผู้ใช้บริการทางการเงินเกิดความ
รำาคาญ หรือสูญเสียความเป็นส่วนตัว และต้องเปิดโอกาสให้ปฏิเสธ 
การเสนอขายได้ แต่หากรู้สึกว่าถูกบังคับให้ซื้อ หรือสูญเสียความเป็น
ส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ท่ีสถาบันการเงินนั้น แต่ถ้ายังไม่ได้รับ 
การปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถร้องเรียนได้ที่ ศคง. ตามที่อยู่ท้ายเล่ม 

รู้หรือไม่ว่า...

ว่าเป็นการลงทุนหรือการทำาประกันไม่ใช่การฝากเงิน	
 • พนักงานขายต้องมีความรู้อย่างแท้จริง	 สามารถอธิบายเงื่อนไข 
และรายละเอยีดของผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน	ครบถว้น	และถกูตอ้ง	ทัง้นีต้อ้งม ี
ใบอนุญาตและให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบใบอนุญาตได้ด้วย	
 • ต้องมีการแจกเอกสารชีช้วนหรอื	Fact	Sheet	ใหล้กูคา้เพือ่เปน็ขอ้มลู
ประกอบการตัดสินใจด้วย	
 • แยกขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และประกันออกจากเคาน์เตอร์ 
ให้บริการรับฝาก	ถอน	ยกเว้นเป็นธุรกรรมต่อเนื่องกับการขายที่เคาน์เตอร์	
 • ต้องมีช่องทาง	 หรือคอลเซ็นเตอร์	 ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
แก่ลูกค้า	รวมท้ังตอ้งมีช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนในทกุสาขาทีข่ายผลิตภณัฑ์	

ถามได้ ตอบได้
ถาม : ธนาคารท่ีขายผลิตภัณฑ์ 
ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย 
ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไร

ตอบ : ธนาคารที่เป็นนายหน้าหรือผู้แทน
แนะนำาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องดำาเนินการ 
โ ดยคำ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข อ งผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
ทางการเงินเป็นสำาคัญ	เช่น	
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 
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	 ช่วงทำ�สัญญ�เงินกู้	 : ก่อนเซ็นชื่อในสัญญาเงินกู้ ต้องอ่าน 
และทำาความเข้าใจเงื่อนไขการให้กู้ยืม โดยเฉพาะในสาระสำาคัญ เช่น
  จำานวนเงินทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรถูกต้อง ตรงกัน
  วัตถุประสงค์ในการกู้เงินตรงตามที่ขอกู้ 
  ระยะเวลาที่ให้กู้เงิน วันที่ชำาระเงิน และความถี่ในการชำาระเงิน 

รู้ก่อนเป็นหนี้

 หากคิดจะเป็นหนี้ มีหลายเรื่องที่ควรรู้และปฏิบัติ เพ่ือป้องกันปัญหา 
ที่อาจเกิดตามมา
 ช่วงขอกู้เงิน	 : ถามตัวเองว่า รายได้เมื่อหักเงินออมและค่าใช้จ่าย
รวมถึงภาระหนี้เดิมที่ผ่อนอยู่แต่ละเดือน (ถ้ามี) ยังมีเงินเหลือพอที่จะผ่อนหนี้
ก้อนใหม่่หรือไม่ มีความจำาเป็นที่จะกู้เงินแค่ไหน แล้วจึงเลือกแหล่งเงินกู้ โดย
ควรเปรียบเทียบข้อมูลจากหลาย ๆ แห่งก่อนตัดสินใจ นอกจากนั้น ในการขอ
กู้เงินคุณต้องยินยอมให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลเครดิตของคุณได้ด้วย

     ถ้าไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ คุณมีสิทธิขอให้สถาบันการเงินช้ีแจงเหตุผล 
ท่ีไม่อนุมัติเงินกู้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า
รายได้ของคุณไม่เพียงพอต่อการชำาระหน้ี  มูลหน้ีของคุณในปัจจุบันสูงกว่ามาตรฐาน 
การอนุมัติสินเช่ือของสถาบันการเงิน
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	 	 อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ	ประเภทแบบคงที่หรือลอยตัว	หากเป็น 
	 	 แบบลอยตัว	 ธนาคารต้องแจ้งประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	 
	 	 เช่น	MRR MLR MLR+X%	 หรือ	MLR-X%*	 คุณสามารถศึกษา 
	 	 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	ได้จากคู่มือ	รู้รอบเรื่อง 
	 	 การเงิน	ตอน	คิดก่อนเป็นหนี้
	 	 ตารางแสดงจำานวนเงินผอ่นตอ่งวด	ท่ีแสดงเงนิตน้แยกจากดอกเบีย้
	 	 ประเภทและรายละเอียดของหลักประกันในสัญญาจำานอง 
	 	 หลกัประกนัวา่สอดคลอ้งกบัสญัญากูเ้งนิหรือไม	่เงือ่นไขการไถ่ถอน 
	 	 และการเปลี่ยนแปลงหลักประกันเป็นอย่างไร			
	 	 เงื่อนไขการผิดนัดชำาระหนี้	เช่น	ดอกเบี้ยผิดนัด	ซึ่งส่วนใหญ่จะสูง 
	 	 กวา่ดอกเบีย้การชำาระเงนิปกต	ิค่าใชจ้า่ยในการตดิตามทวงถามหนี	้ 
	 	 เงื่อนไขการยึดหลักประกันเมื่อคุณผิดนัดชำาระหนี้	
	 	 เงื่อนไขการชำาระคืนเงินกู้ก่อนกำาหนด	เช่น	หากอยากเอาเงินก้อน 
	 	 มาโปะหน้ีก่อนครบอายุเงินกู้จะทำาได้หรือไม่	และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง						
	 	 	 	 	 	 นอกจากสญัญาเงนิกูแ้ลว้	ยงัม ี
	 	 	 	 	 รายละเอยีดอืน่	ๆ 	ทีค่วรสอบถามเพิม่เตมิ	 
	 	 	 	 	 เชน่	คา่จดจำานองหลักประกัน	ค่าประเมนิ 
	 	 	 	 	 ราคาหลักประกัน	 ราคาประเมินของ 
	 	 	 	 	 หลักประกัน	(ถ้ามี)	ค่าใช้จ่ายในการทำา 
	 	 	 	 	 ประกันวินาศภัยต่าง	 ๆ	 และอย่าลืมว่า 
	 	 	 	 	 สถาบนัการเงนิตอ้งใหส้ำาเนาสัญญาเงนิกู ้
	 	 	 	 	 กับคุณด้วย	 ซึ่งต้องมีข้อมูลตรงกับ 
	 	 	 	 	 ต้นฉบับ

*MRR	 คือ	 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์สำาหรับลูกค้าสินเชื่อ 
รายย่อยชั้นดี
MLR	 คือ	 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์สำาหรับลูกค้าสินเชื่อ 
รายใหญ่ชั้นดี	ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำาหนดระยะเวลาแน่นอน
MLR+X%/MLR-X%	 คือ	 อัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารพาณิชย์คิดจากลูกค้า 
ซึ่งอาจสูงหรือตำ่ากว่า	MLR	ตามอัตราที่ธนาคารกำาหนด
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 ช่วงผ่อนหนี้ : ในระหว่างที่ผ่อนหนี้	 สถาบันการเงินต้องแจ้งข้อมูล 
การผ่อนหนี้ของคุณ	 เช่น	 จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทุกคร้ังเมื่อมีการชำาระหนี้	 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินที่ผ่อนชำาระ	 และงวดที่ผ่อนชำาระ	 หรือ
จัดส่งรายการเคลื่อนไหวของยอดหนี้คงค้าง	 (Statement)	 ที่ระบุยอดหนี้ 
และจำานวนเงินที่ชำาระ	 ยอดหนี้คงเหลือ	 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง	เช่น	อัตราดอกเบี้ยให้คุณทราบด้วย	

	 ในฐานะลูกหนี้	 คุณมีหน้าที่ชำาระหนี้ให้ครบถ้วน	 ตรงเวลา	 และควร 
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จท่ีชำาระหนี้และเก็บไว้เป็นหลักฐาน	 แจ้ง 
สถาบันการเงินหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวที่สำาคัญ	ๆ	เช่น	ชื่อ	ที่อยู่	
หรือหากคุณมีปัญหาในการชำาระหนี้	 อย่าหนีหนี้	 แต่ต้องรีบติดต่อและเจรจา
กับสถาบันการเงิน
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 ชว่งตดิตามทวงหนี ้: ถา้คณุเปน็ลกูหนีท้ี่ไมค่อ่ยมวีนิยั	เชน่	ผอ่นบา้ง 
ไมผ่อ่นบา้ง	ผอ่นไม่ตรงกำาหนดบา้ง	คุณจะถกูตดิตามทวงถามหนีอ้ยา่งแนน่อน	 
แต่เจ้าหน้ีจะใช้วิธีทวงถามตามอำาเภอใจไม่ได้	ต้องปฏิบัติในการติดตามทวงถามหน้ี 
ที่เหมาะสม	เช่น	
 • ต้องแสดงตัวต่อลูกหนี้	 โดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการติดต่อ
ให้ลูกหนี้ทราบอย่างถูกต้องและสุภาพ	 หากเป็นตัวแทนต้องแสดงเอกสารว่า 
ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการทวงหนี้ได้
 • ใช้วิธีการทวงหนี้ที่เหมาะสม	เช่น	พูดจาสุภาพ	ไม่ดูหมิ่น	ไม่ประจาน	 
ไมโ่ทรทวงหนีวั้นละหลาย	ๆ 	ครัง้	ไม่ทวงหรอืฝากทวงหนีกั้บคนอืน่ที่ไม่ใชลู่กหนี้	 
และตอ้งทวงหน้ีในเวลาท่ีเหมาะสม	คือ	วนัจันทร	์-	ศกุร	์เวลา	08.00	-	20.00	น.	 
และวันหยุดราชการ	เวลา	08.00	-	18.00	น.	
 • ไม่ปลอมแปลงและบิดเบือนข้อมูล	 รวมถึงเอกสารหรือการแสดง

เมือ่ถกูคกุคามจากการทวงหน้ีจากธนาคารหรือสถาบันการเงนิ สามารถ 
รอ้งเรยีนมาท่ี ศคง. ได ้โดยเขยีนบอกลกัษณะพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 
ของผู้ทวงหน้ี และแนบหลักฐานประกอบมาด้วย (ถ้ามี) ข้อสำาคัญควรเขียนชี่ือ  
ที่อยู่ และเบอร์โทรของคุณให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกลับ 
ได้ถูกต้อง (ดูช่องทางการร้องเรียน และที่อยู่ของ ศคง. ได้ท้ายเล่ม)

รู้หรือไม่ว่า...

ท่าทางที่ทำาให้ลูกหนี้เข้าใจผิด	 เช่น	
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 แจ้ง
ยอดหนี้สูงเกินความเป็นจริง	 อ้าง
ว่าเอกสารการเรียกเก็บหนี้ออกโดย
เครดิตบูโรหรือหน่วยงานของรัฐ	
 • ไ ม่ ข่ ม ขู่ แ ล ะ คุ ก ค า ม 
ในลักษณะผิดกฎหมาย	 เช่น	 ขู่ว่า 
จะทำาร้ายร่างกายและทรัพย์สิน	 
ปร ะ จ า น เ พื่ อ ทำ า ล า ย ชื่ อ เ สี ย ง 
ทั้งของลูกหนี้และคนที่ลูกหนี้รู้จัก	
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ตอบ :	หากมธีนาคารอืน่มาชวนให ้
รีไฟแนนซ	์โดยเสนออัตราดอกเบีย้ 
ตำ่ากว่าธนาคารที่กู้อยู่	 อย่าด่วน 
ตัดสินใจ	อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	 
ซ่อนอยู่ 	 จนทำ าให้ดอกเบี้ ยที่
ประหยัดได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จะต้องเสีย	เช่น	

ถามได้ ตอบได้
ถาม : รีไฟแนนซ์ดีจริงหรือ? 

 • ค่าปรับหากชำาระหนี้ก่อนครบกำาหนด	ซึ่งต้องจ่ายให้กับธนาคารเดิม
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันใหม่
 • ค่าจดจำานองหลักประกันใหม่	 ค่าอากรแสตมป์	 ให้แก่หน่วยงาน
ราชการ

	 ก่อนตัดสินใจควรให้ธนาคารที่ยื่นข้อเสนอนี้จัดทำารายละเอียดเก่ียวกับ
ดอกเบี้ย	และค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาให้ดูก่อน	เพราะหลาย	ๆ	คนพอเปลี่ยนแล้ว 
กลับพบว่าอยู่ที่เดิมถูกกว่าตั้งเยอะ
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ตอบ :	 การขอสินเชื่อหรือกู้ เงิน 
บางอย่าง	 สถาบันการเงินอาจกำาหนด
ใ ห้ ต้ อ ง ทำ า ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย เ พื่ อ
ป้องกันความเสี่ยง	 เช่น	 สินเชื่อบ้าน	 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่	 ซึ่งสถาบัน
การเงินสามารถเสนอรายชื่อบริษัท
ประกันภัยได้	แต่จะกำาหนดเป็นเงื่อนไข
ในการปล่อยกู้ เพื่อบังคับให้คุณทำา
ประกันภัยกับบริษัทประกันที่ เสนอ 
ไม่ได้	

	 ส่วนการทำาประกันชีวิต	 เป็นการป้องกันความเสี่ยงหากไม่สามารถ
ชำาระหนีต้อ่ได	้การเลอืกทำาประกนัชวีติจึงเป็นการเพิม่โอกาสใหส้ถาบนัการเงนิ 
ปล่อยสินเช่ือให้กับคุณ	 จึงต้องชั่งใจถึงความจำาเป็นและเหมาะสม	 แต่หาก 
รู้สึกว่ากำาลังถูกบังคับให้ทำาประกันชีวิตโดยไม่จำาเป็น	 ไม่ให้สิทธิที่จะเลือก	 
สามารถร้องเรียนมายัง	ศคง.	ได้	

BOT

ถาม : เม่ือกู้เงินต้องทำา
ประกันด้วยหรือไม่? 

สถาบันการเงินไม่มีสิทธิ
บังคับให้คุณทำาประกันกับ
บริษัทที่นำาเสนอ
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รู้จักบัตรก่อนใช้

 บัตรไหนเป็นอย่างไร  
	 เดี๋ยวนี้มีบัตรหลากหลายประเภทท่ีอำานวยความสะดวกให้การใช้เงิน 
ของคุณง่ายขึ้น	มาดูกันว่าบัตรแต่ละใบใช้ทำาอะไรได้บ้าง	
 บัตรเอทีเอ็ม :	ใช้กดถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก
 บัตรเดบิต : ใช้เหมือนบัตรเอทีเอ็ม	 และใช้รูดซื้อสินค้าและบริการ 
จากร้านคา้ได้ดว้ย	โดยหกัเงนิทีม่อียู่ในบญัชเีงนิฝากทนัท	ีก่อนรูดจงึตอ้งมัน่ใจว่า 
มีเงินในบัญชีพอจ่าย
 บัตรเครดิต  :	ใชร้ดูซือ้สนิค้าและบรกิารจากรา้นคา้	หรอืกดถอนเงนิสด	 
โดยธนาคารเจ้าของบัตรจะเรียกเก็บเงินทีหลัง	 ซ่ึงเป็นจุดเด่นของบัตรเครดิต 
ที่หลายคนหลงใหล	 ซึ่งหากไม่มีวินัยในการจับจ่าย	 อาจเกิดปัญหาหนี้สิน 
พอกพูน	และติดอยู่ในกับดักวังวนแห่งหนี้จนยากจะถอนตัว
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รู้สักนิด...ก่อนขอมีบัตรเครดิต
	 	 ตรวจสอบวินัยและนิสัยการใช้จ่ายเงินของตน	 ถ้ายังคุม 
การใช้จ่ายไม่ได้	ไม่มีดีกว่า		
	 	 เปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับค่าธรรมเนียมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ	 
ของบัตรแต่ละประเภทของแต่ละสถาบันการเงิน	
	 	 เลือกสมัครบัตรที่ให้สิทธิประโยชน์สอดคล้องกับรายได้	 และ
ลักษณะการใช้จ่ายของคุณ	
	 	 สมัครขอมบีตัร	ณ	สถานทีท่ำาการของสถาบนัการเงนิเพือ่ความ
ปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารส่วนตัวของคุณ	และควรมีบัตรเท่าท่ีจำาเป็น	
	 	 เขยีนขอ้มูลในใบสมัครใหช้ดัเจน	ถา้เปลีย่นทีอ่ยูต่อ้งแจง้สถาบนั
การเงินเสมอ
	 	 อ่านรายละเอยีดในใบสมคัรขอมบีตัรเครดติและแบบฟอร์มอืน่	ๆ 	 
ที่แทรกมาในเอกสารชุดเดียวกันให้เข้าใจก่อนเซ็นชื่อเสมอ	เช่น
  • แบบคำายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว	 เพื่อขอตรวจสอบ 
ประวัติเครดิตจาก	NCB	 และนำามาวิเคราะห์การให้วงเงินบัตรเครดิต 
ที่เหมาะสม	หากคุณไม่เซ็นยินยอม	สถาบันการเงินก็อาจจะไม่พิจารณา 
ใบสมัครของคุณได้		
  • แบบคำาขออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงินติดต่อแนะนำา	
สนิคา้อ่ืน	หรอืใหข้อ้มูลแกผู่อ้ืน่	ซึง่คุณมีสทิธเิลอืกทีจ่ะเซน็ชือ่หรอืไมก่็ได้
  • ใบคำาขอสินเชื่อประเภทอื่น	 เช่น	 คำาขอมีบัตรกดเงินสด	 
สินเชื่อส่วนบุคคล	การยินยอมใช้วงเงินบัตรเครดิตไปชำาระหนี้ให้เจ้าหนี้
รายอื่น	หรือบริการแจ้งเตือน	SMS	ซึ่งหากไม่ต้องการใช้บริการไม่ต้อง
เซ็นชื่อท้ายแบบคำาขอ	เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายตามมา
	 	 เม่ือได้รับบัตรเครดิตแล้ว	ต้องอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตร 
ให้เข้าใจก่อนแจ้งเปิดใช้บัตรเสมอ	 เพราะอาจมีเงื่อนไขสำาคัญซ่อนอยู่	 
เชน่	การยินยอมใหส้ถาบนัการเงนิหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืบตัร 
ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินนั้น	 มาชำาระหนี้ของผู้ถือบัตรได้ทันที	 ซึ่ง										
ในกรณีนี้หากคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ค้างชำาระ	สถาบันการเงินก็มีสิทธิ 
ที่จะหักเงินฝากของคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าอีก
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การค้างหนี้บัตรเครดิต สถาบันการเงินผู้ออกบัตรอาจใช้สิทธิหักเงิน 
ในบญัชเีงนิฝากของคณุทีฝ่ากไวก้บัสถาบนัการเงนิแหง่นัน้ เพือ่มาชำาระ 
หน้ีบัตรเครดิตท่ีค้างชำาระได้ โดยสถาบันการเงินต้องแจ้งให้คุณทราบก่อน  
ซึ่งสถาบันการเงินอาจแจ้งไว้ตั้งแต่ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตร 
ท่ีส่งมาใหพ้รอ้มกบับตัรเครดติ หรอืแจง้ดว้ยวธิอีืน่ ๆ  โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้ง
ให้คุณเซ็นยินยอมก่อน

รู้หรือไม่ว่า...

รู้สักนิด...ก่อนใช้บัตรเครดิต
	 	รูดบัตรเมื่อจำาเป็นและชำาระหนี้ให้ตรงเวลา	 เพราะดอกเบี้ย 
สูงถึง	20%	ต่อปี
	 	เรียนรู้วิธีคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต	 จะได้รู้ว่าเงินที่ผ่อนชำาระ 
ไปจ่ายเป็นดอกเบี้ยเท่าไร	 ศึกษารายละเอียดวิธีคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 
ได้จากคู่มือ	รู้รอบเรื่องการเงิน	ตอน	คิดก่อนเป็นหนี้
	 	ตรวจสอบรายการใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้	 หากไม่ตรงกับสลิป	 
รีบแจ้งให้สถาบันการเงินทราบภายในระยะเวลาที่กำาหนดในใบแจ้งหนี้	
เพราะหากเกินกว่าที่กำาหนด	จะถือว่าคุณยอมรับในค่าใช้จ่ายเหล่านั้น			
	 	ต้องผ่อนชำาระไม่ต่ำากว่ายอดเงินชำาระขั้นต่ำาที่แจ้งจำานวนเงิน 
ไว้ในใบแจ้งหนี้	
	 	หากชำาระหน้ีล่าช้าหรือค้างชำาระหน้ี	คุณก็อาจถูกติดตามทวงถาม
หน้ี	และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน	เช่น	ค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามหน้ี	และ
ยังทำาให้เสียประวัติเครดิตด้วย
	 	การขอบริการอื่น	 ๆ	 ที่เพิ่มเติมจากบริการปกติ	 อาจต้องจ่าย 
คา่ธรรมเนยีมเพิม่	เชน่	คา่ธรรมเนยีมการขอใบแจง้หนี้ใหม	่คา่ธรรมเนยีม
การขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้จ่าย	 ซึ่งจะแตกต่างกันไป 
ในแต่ละสถาบันการเงิน	
	 	แจ้งขอยกเลิกใช้บัตรได้	โดยโทรติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์	หรือทำา 
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	เม่ือยกเลิกบัตรแล้วอย่าลืมตัดทำาลายบัตร	 
โดยเฉพาะตรงแถบแม่เหล็กหรือชิพเพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลส่วนตัวช้ันดี
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วิธีใช้บัตรต่าง ๆ ให้ปลอดภัย  

 บัตรเอทีเอ็ม และ บัตรเดบิต 
 • เก็บรหัสถอนเงินสดไว้เป็นความลับ	ไม่ควรจดรหัสไว้รวมกับบัตร	
 • ทำารายการด้วยตนเอง	 ไม่ทำารายการหากไม่เข้าใจคำาสั่ง	 ไม่ทำาตาม 
ข้ันตอนที่คนอื่นบอกเด็ดขาด	 โดยเฉพาะเมื่อหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษ 
ที่ไม่เข้าใจความหมาย		
 • หลีกเลี่ยงการทำารายการจากตู้เอทีเอ็มที่มีอุปกรณ์แปลกปลอม	 
หรือตั้งอยู่ในที่เปลี่ยว	
 • แจ้งธนาคารอายัดบัตรทันทีหากบัตรติดอยู่ในตู้เอทีเอ็ม	 หรือเมื่อ 
บัตรหาย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปและเก็บไว้ตรวจสอบกับสมุดบัญชี 
เงินฝาก	 ถ้าจะท้ิงต้องฉีกทำาลายทุกครั้ง	 เพราะมีเลขที่บัญชีและจำานวนเงิน 
ในบัญชีของคุณอยู่ในนั้น	มิจฉาชีพอาจนำาไปใช้ได้
 • เมื่อใช้บัตรเดบิตรูดซื้อสินค้า	 ควรตรวจสอบยอดเงินในสลิปก่อน 
เซ็นชื่อเสมอ	
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 บัตรเครดิต
 • เก็บรักษาบัตรเครดิตและรหัสไว้ในที่ปลอดภัย	 และควรเก็บแยกกับ 
บัตรประชาชน	
 • เซ็นชื่อด้านหลังบัตรทันทีเมื่อได้รับบัตรใหม่	และทำาลายบัตรเก่าทิ้ง
 • ต้ังรหัสให้เดายาก	 ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวมาตั้งรหัสการถอนเงินสด	 
และจำารหัสให้ได้
 • หากต้องจดรหัสไว้	 ให้เก็บแยกกับบัตร	 อย่าเก็บในกระเป๋าสตางค์ 
และห้ามบอกรหัสกับคนอื่นเด็ดขาด
 • จดหมายเลขบัตรเก็บในที่ปลอดภัย	 และจดเบอร์ โทรของ 
สถาบันการเงินเจ้าของบัตรไว้สำาหรับติดต่ออายัดบัตรกรณีบัตรหาย
 • ติดต่ออายัดบัตรทันทีที่ทำาหายหรือสงสัยว่าถูกขโมย	
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BOT

ตอบ :	 ควรแจ้งสถาบันการเงินเจ้าของบัตร 
เพื่อขอตรวจสอบรายการใช้จ่าย	 ซึ่งส่วนใหญ่ 
เจ้าของบัตรจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบ 
รายการใช้จ่ายผ่านบัตร	 เซ็นชื่อ	 และส่งคืน 
ไปยังสถาบันการเงิน	 พร้อมบอกเหตุผล 
ที่ปฏิเสธรายการใช้จ่าย	 เช่น	 มีรายการ 

ถามได้ ตอบได้
ถาม : ทำาอย่างไรดีเม่ือพบว่ารายการใช้จ่าย 
ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตไม่ถูกต้อง

ตอบ :	มีหลายวิธีที่ร้านค้าตรวจสอบได้	เช่น	
 • ชื่อผู้ถือบัตรต้องสอดคล้องกับผู้ใช้บัตร	เช่น	ถ้าชื่อในบัตร
เป็นผู้ชาย	คนรูดบัตรซื้อสินค้าก็ต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิง	
 • เปรียบเทียบลายเซ็นด้านหลังบัตรกับลายเซ็น
ที่ลูกค้าเซ็นในใบรายการรูดซื้อสินค้า
 • ติดต่อไปยังธนาคารเจ้าของบัตรทันที	หาก
ลูกค้ามีพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพ	เช่น	
รีบร้อนและกดดันร้านค้าให้รีบทำารายการในช่วงใกล้ปิดทำาการ

เรียกเก็บเงินซ้ำาหรือส่งคืนสินค้าแล้วแต่ยังมีรายการเรียกเก็บในใบแจ้งหนี้อีก	
	 แต่ในระหว่างท่ีรอตรวจสอบข้อมูลน้ัน	 สถาบันการเงินอาจขอให้คุณ 
ชำาระเงินรายการดังกล่าวไปก่อน	 แล้วจึงเครดิตคืนในรอบบิลถัดไป	 บางคร้ัง
สถาบันการเงินอาจเรียกเก็บค่าบริการในการตรวจสอบรายการใช้จ่ายนี้ด้วย

ถาม : ร้านค้าจะรู้ได้อย่างไร
วา่ลกูคา้เป็นเจา้ของบตัรจรงิ?
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ทำาความรู้จักกับเงินอิเล็กทรอนิกส์

 ช่องทางการใช้ e-Money	มี	3	ทางคือ

 1. ใช้ผ่านบัตร e-Money  
 คณุสามารถซือ้และเตมิเงนิเขา้บตัรไดจ้ากรา้นคา้ทีเ่ปน็ตวัแทนจำาหนา่ย	 
และใช้บัตรน้ันซื้อสินค้าและบริการจากร้านที่มีสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการ 
ได้ทันที	 โดยร้านค้าจะตัดเงินในบัตรและออกใบเสร็จที่แสดงยอดเงินคงเหลือ
ในบัตรให้

	 เ งิ นอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ 	 หรื อ	 
e-Money	 คือสื่อกลางการชำาระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มูลค่าเงินจะถูก 
บันทึกไว้ในบัตรพลาสติก	หรือเครือข่าย 
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร	 
ซึ่งผู้ใช้บริการได้ชำาระเงินล่วงหน้า
ไว้แล้ว	 เช่น	 บัตรรถไฟฟ้า	 บัตรรถ 
โดยสาร	บัตรศูนย์อาหาร	ฯลฯ	
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 2. ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 ต้ อ งสมั ค รขอใช้ บ ริ ก าร กับ 
ผูใ้หบ้รกิาร e-Money	บนโทรศพัทม์อืถอื
และทำาตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำาหนด	
จึงจะสามารถใช้มือถือส่งคำาสั่งชำาระ 
ค่าสินค้าและบริการได้	 เมื่อซื้อสินค้า 
ผู้ให้บริการจะส่ง	 SMS	 แจ้งยอดเงิน 
คงเหลือมาให้แทนใบเสร็จรับเงิน	

 3. ใช้ ผ่ าน เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ต  
	 ต้ อ ง ส มั ค ร ข อ ใ ช้  
บริการผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้ 
บ ริ ก า ร เ พื่ อ ข อ เ ปิ ด บั ญ ชี 	 
e-Money	 ก่อน	 และทุกครั้ง 
เมื่ อส่ งคำ าสั่ ง ซื้ อสิ นค้ าหรื อ 
บริการผ่านเว็บไซต์	 จะต้อง
กรอก เลขที่ บัญชี และรหั ส 
สว่นตัว	เพ่ือใหร้า้นค้าตรวจสอบ 
รายการชำาระเงิน	 และตัดเงิน 
จากบัญชีของคุณ	เม่ือตัดเงินแล้ว 
ผู้ให้บริการจะส่ง	 SMS	 หรือ
อี เ มลมาให้ คุณ เพื่ อ ยื น ยั น 
การทำารายการ
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 ใช้ e-Money ต้องระวังอะไร
	 การใช้	e-Money	 แม้ว่าจะสะดวก	 รวดเร็ว	 ไม่ต้องพกเงินสด	 แต่มี 
ข้อควรระวัง	ดังนี้
  ต้องเก็บรักษาบัตรให้ดี หากทำาบัตร	e-Money	 หาย	 เท่ากับ 
ทำาเงินสดหาย	ซึ่งผู้ให้บริการบางรายอาจไม่มีบริการในด้านอายัดบัตร
  ศึกษาค่าธรรมเนียมการให้บริการ	 และอย่าลืมเปรียบเทียบจาก 
ผู้ให้บริการหลาย	ๆ	ราย	เช่น	
  • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร	 e-Money	 เช่น	 ค่าเติมเงิน	 
	 	 	 ค่าแลกเงินในบัตรคืน
  • ค่าธรรมเนียมการทำาธุรกรรมผ่านเว็บไซต์	และมือถือ
  ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ	เพื่อเลือกใช้บริการ	ดังนี้
  • วันหมดอายุของบัตร	e-Money	ที่อาจแตกต่างกัน
  • จำานวนหรือรายชื่อร้านค้าท่ีรับบัตร	 และช่องทางการเติมเงิน 
	 	 	 ในบัตร	เช่น	เติมผ่านเอทีเอ็ม	ร้านค้าที่ให้บริการ	และเว็บไซต์ 
	 	 	 ของผู้ให้บริการ	
  • ความน่า เชื่ อถือของผู้ ให้บริการ	 และระบบการรักษา 
	 	 	 ความปลอดภัย	

	 สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ให้บริการภายใต้การกำากับดูแลของแบงก์ชาติ 
ได้ที่	 เว็บไซต์แบงก์ชาติ	(www.bot.or.th)	 เลือกระบบการชำาระเงิน	 หัวข้อ 
การกำากับดูแล	e-Payment		
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 ธนาคารอินเทอร์เน็ตหรือธนาคารออนไลน์	(Internet	Banking)	เป็นอีก 
ชอ่งทางหนึง่ทีธ่นาคารนำามาใหบ้รกิาร	เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้	
ในการทำาธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้ตลอด	24	 ชั่วโมง	 โดยไม่ต้อง 
เสียเวลาเดินทางไปธนาคาร	ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย	แต่ก็มีข้อพึงระวัง
มากมาย	ซึ่งหากละเลยก็อาจนำามาซึ่งความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ได้

ทำาความรู้จักกับธนาคารออนไลน์ 

ใช้ธนาคารออนไลน์ให้ปลอดภัย  
	 	 ไม่ควรใช้	 หากยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น	 หรือไม่รู้เท่าทันภัย 
	 	 จากเทคโนโลยี	
	 	 ทำาความเข้าใจในเงื่อนไขสัญญา	 หรือข้อตกลงที่ระบุไว้ใน 
	 	 ท้ายใบสมัครคำาขอใช้บริการ	 เช่น	 ข้อกำาหนดในการใช้บริการ	 
	 	 ขอบเขตความรับผิดชอบของธนาคารสำาหรับความเสียหาย 
	 	 ที่ เกิ ดขึ้ น 	 ค่าธรรมเ นียมและวิธี การ เรี ยกเก็บ	 รวมทั้ ง 
	 	 วิธีการยกเลิกการขอใช้บริการโดยธนาคารและตัวคุณเอง	 
	 	 ซึ่งข้อกำาหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร
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	 	 อา่นขอ้แนะนำาของธนาคาร	เรยีนรูว้ธิกีารใชบ้รกิารอยา่งปลอดภยั	 
	 	 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 ใช้ธนาคารออนไลน์ 
	 	 บนคอมพิวเตอรส์ว่นตวัเท่าน้ัน	พิมพ์	URL	ดว้ยตวัเอง	และไม่ใชลิ้งก์ 
	 	 ที่เชื่อมโยงมากับอีเมลเด็ดขาด	 ตรวจสอบรายละเอียดรายการ 
	 	 ในข้อความ	SMS	ก่อนกรอกข้อมูล	OTP		
	 	 ใส่ใจกับรหัสผ่านเป็นพิเศษ	 เช่น	 ตั้งรหัสการเข้าใช้งานธนาคาร 
	 	 ออนไลน์ที่เดายาก	 เก็บรหัสไว้เป็นความลับ	และแยกรหัสสำาหรับ 
	 	 ใช้ธนาคารออนไลน์จากการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
	 	 รบีตดิตอ่คอลเซน็เตอรข์องธนาคาร	เมือ่พบรายการผดิปกตใินการ 
	 	 เดินบัญชีหรือสงสัยว่ารหัสผู้ใช้งาน	(Username)	 และรหัสผ่าน	 
	 	 (Password)	ถูกขโมยไปใช้งาน

	 กอ่นใชธ้นาคารออนไลน	์ควรศกึษาและทำาตามคำาแนะนำาอยา่งเครง่ครดั	
เพื่อป้องกันภัยทางการเงินที่แฝงมาพร้อมกับความทันสมัยของเทคโนโลยี	 
จนนำาความเสียหายมาสู่เงินทองของคุณได้	 คุณสามารถศึกษารายละเอียด 
เกี่ยวกับธนาคารออนไลน์เพิ่มเติมได้จากคู่มือ	รู้รอบเรื่องการเงิน	ตอน	รู้รอบ
ระวังภัย

เม่ือใช้บริการทางการเงินอย่างเข้าใจ เหมาะสม ถูกต้อง  
และรอบคอบแล้ว คุณก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า 
จะไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มาให้กังวล
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มารู้จัก ศคง. กันเถอะ

 ศคง. หรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน	 เป็น 
หน่วยงานของแบงก์ชาติ	 ท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน	โดยมีหน้าที่หลัก	3	ประการ	คือ

 1. ตอบข้อซักถามและรับเรื่องร้องเรียน	 เก่ียวกับการใช้ 
บริการทางการเงินกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ 
ภายใต้การกำากับดูแลของแบงก์ชาติ	 รวมทั้งบริการทางการเงินอื่น 
ที่แบงก์ชาติดูแล	 ได้แก่	 ธนบัตร	 พันธบัตร	 และกฎระเบียบธุรกรรม 
เงินตราต่างประเทศ		 	 	

 2. สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบับรกิารทางการเงนิ	เพือ่ใหป้ระชาชน 
เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง	 รู้จักวางแผนการเงิน	 รู้เท่าทัน 
เล่ห์เหลี่ยมกลโกง	 และตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินได้ 
อยา่งเหมาะสม	โดยดำาเนินการผา่นสือ่ความรู	้และการจดักิจกรรมตา่ง	ๆ
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 3. ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาติ ในการกำากับดูแลให้ 
สถาบันการเงินให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 โดยการส่งผ่าน 
ข้อมูลปัญหา	 ข้อร้องเรียน	 และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกแบงก์ชาติ	 เพื่อนำาไปใช้กำาหนดนโยบาย	 ตรวจสอบ	 และ 
กำากับดูแลสถาบันการเงินให้ดำาเนินการอย่างถูกต้อง	 เป็นธรรม	 และ
คำานึงถึงสิทธิของผู้บริโภคมากขึ้น

	 นอกจากนี้	ศคง.	ยังทำางานร่วมกับองค์กรต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน	 เพื่อให้การดำาเนินการมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างทั่วถึง	
	 โดยประชาชนสามารถติดต่อ	 ศคง.	 ได้หลายช่องทาง	 เช่น	 
โทร.	1213	 อีเมล	 หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่สำานักงานต่าง	 ๆ	 ของ 
แบงก์ชาติ	(ดูรายละเอียดที่ปกหลัง)
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อยากรู้รอบเรื่องการเงิน
ติดตามอ่านเล่มอื่น ๆ ด้วยนะครับ
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“รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ 
เพียงเท่านี้ก็ใช้บริการ

ทางการเงินอย่างเป็นสุข”

รู้อย่างนี้แล้ว	
ต้องรักษาสิทธิ

และปฏิบัติตามหน้าที่
ของตนเองอย่างเคร่งครัด

49
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	 ในยุคที่บริการทางการเงินมีความหลากหลาย	 

ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 คุณในฐานะผู้ใช้ 

บริการนอกจากมีหน้าที่ติดตาม	 ศึกษาข้อมูลข่าวสาร

ทางการเงิน	 เพ่ือลดความเสี่ยง	 ความเสียหาย	 และ 

ป้องกันภัยจากการใช้บริการทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนแล้ว 

คุณยังมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากสถาบันการเงิน 

ที่คุณไปใช้บริการอย่างเหมาะสมด้วย			

	 ธนาคารแหง่ประเทศไทย	จงึไดจ้ดัทำาคูม่อื	รูร้อบ 

เรื่องการเงิน ตอน รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมาย 

การเงิน	สำาหรับประชาชนขึ้น	เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด	

ที่คอยแนะแนวให้คุณเลือกใช้บริการทางการเงิน	 อย่าง

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

  
พิมพ์ครั้งที่	3		 เดือนกันยายน	พ.ศ.	2556
จำานวนพิมพ์		 20,000	เล่ม
จำานวน	 52	หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	

รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

รู้รอบเรื่องการเงิน
รู้รอบระวังภัย

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รู้รอบระวังภัย

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน คิดก่อนเป็นหนี้
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รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

ขอคำ�ปรึกษ�หรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213
แฟกซ์ 0 2283 6151
อีเมล fcc@bot.or.th
เว็บไซต์ www.bot.or.th/fcc
เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/hotline1213
จดหมาย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
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