แนวโน้ มเรื่องร้ องเรียน (Trend of Customer Complaints)
1.2

ข้ อมูลสำคัญไม่ครบถ้ วน/ไม่ถกู ต้ อง/กำรบังคับขำย
(incomplete or inaccurate product/service
information / forced selling issues)

สัดส่ วนเรื่องร้ องเรียน (Ratio of Complaints) %

1

ดอกเบี ้ยและค่ำธรรมเนียม (interest and fee
collection issues)
0.8

กำรขำยที่รบกวน (disturbing sales)
0.6

อื่น ๆ (Others)

0.4

ธนำคำรมีเรื่องร้ องเรียนจำนวน 1 เรื่อง

0.2

ในไตรมำส 4 ปี 2562
The Bank has 1 case of customer
th
complaint in the 4 quarter of 2019.
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งวดการรายงานข้ อมูล (Reporting Period)

Q3/19

Q4/19

สัดส่ วนเรื่องร้ องเรียนสุทธิต่อจานวนผลิตภัณฑ์ (Ratio of customer complaints (net) to number of
products) %

แนวโน้ มสัดส่ วนเรื่องร้ องเรียนสุทธิต่อจานวนผลิตภัณฑ์ นัน้ ๆ (Trend of ratios of customer complaints (net) to
number of the respective products )
0.012

เงินฝำก (Deposit)
0.01

บัตรเดบิต (Debit card)
บัตรเครดิต (Credit card)

0.008

สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย (Housing
Loan)
อื่น ๆ (Others)

0.006

0.004

ธนำคำรมีเรื่องร้ องเรียนจำนวน 1 เรื่อง
ในไตรมำส 4 ปี 2562

0.002

The Bank has 1 case of customer
complaint in the 4th quarter of 2019.
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ระยะเวลำ (Reporting Period)
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สัดส่ วนเรื่องร้ องเรียนที่ยุติแล้ ว จาแนกตามระยะเวลาดาเนินการในการยุติเรื่องร้ องเรียน
(Ratios of resolved customer complaints classified by resolution period)
13. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Other products)
12. กำรโอนเงินและชำระเงิน (Payment and Settlement)
ไม่เกิน 1 วัน (≤ 1 day)
11. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Insuance Products)

เกิน 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน (> 1 day - ≤ 7 days)

10. ผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Mutual Fund Products)

เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน (> 7 days - ≤ 15 days)

9. สินเชื่อธุรกิจแก่บคุ คลธรรมดำและวิสำหกิจขนำดย่อม (Business
Loans for Individual and Small Enterprises)

เกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน (> 15 days - ≤ 30 days)

8. สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ ำศัย (Housing Loan)

เกิน 30วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน (> 30 days - ≤ 60 days)
เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน (> 60 days - ≤ 90 days)

7. สินเชื่อเช่ำซื ้อ (Hire Purchase)

เกิน 90 วัน (> 90 days)

6. สินเชื่อบ้ ำนแลกเงิน (Home for Cash)
5. สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน (Car for Cash)
4. สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ กำรกำกับ (Personal Loan under
Supervision)
3. บัตรเครดิต (Credit Card)
2. บัตรเดบิต (Debit Card)
1. เงินฝำก (Deposit)
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ธนำคำรไม่มีเรื่ องร้ องเรี ยนที่ใช้ ระยะเวลำยุติเรื่ องเกิน 30 วัน
The Bank has no complaint case that took more than 30 days of resolution period.

