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13. ผลิตภัณฑ์อน
ื ๆ (Other products)
12. การโอนเงินและชําระเงิน (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. สินเชือธุรกิจแก่บค
ุ คลธรรมดาและวิสาหกิจขนาด
ย่อม (Business Loans for Individual and Small…

เกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน (> 15 days - ≤ 30 days)
เกิน 30วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน (> 30 days - ≤ 60 days)

8. สินเชือเพือทีอยู่อาศัย (Housing Loan)

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

7. สินเชือเช่าซือ (Hire Purchase)

เกิน 90 วัน (> 90 days)

6. สินเชือบ ้านแลกเงิน (Home for Cash)
5. สินเชือทีมีทะเบียนรถเป็ นประกัน (Car for Cash)
4. สินเชือส่วนบุคคลภายใต ้การกํากับ (Personal Loan
under Supervision)

ธนาคารมีเรืองร ้องเรียนจํานวน 3
เรืองในไตรมาสที 2 ปี 2564

3. บัตรเครดิต (Credit Card)

The Bank has 3 cases of
customer complaint in the 2nd
quarter of 2021.

2. บัตรเดบิต (Debit Card)
1. เงินฝาก (Deposit)
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ธนาคารไม่มเี รืองร ้องเรียนทีใช ้ระยะเวลายุตเิ รืองเกิน 30 วัน
The Bank has no complaint case that took more than 30 days of resolution period.

