แนวโน้มเรืองร้องเรียน (Trend of Customer Complaints)
1.2

ข ้อมูลสาํ คัญไม่ครบถ ้วน/ไม่ถก
ู ต ้อง/
การบังคับขาย (incomplete or
inaccurate product/service
information / forced selling issues)

ั วนเรืองร้องเรียน (Ratio of Complaints) %
สดส่

1

ดอกเบียและค่าธรรมเนียม (interest
and fee collection issues)

0.8

การขายทีรบกวน (disturbing sales)

0.6

อืน ๆ (Others)

ธนาคารมีเรืองร ้องเรียนจํานวน 1 เรืองในไตร
มาสที 4 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี 2563
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The Bank has 1 case of customer
complaint in the 4th quarter of 2019 an

the 4th quarter of 2020
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งวดการรายงานข้อมูล (Reporting Period)

Q4/20

ั ว่ นเรืองร้องเรียนสุทธิตอ
แนวโน้มสดส
่ จํานวนผลิตภ ัณฑ์นน
ั ๆ (Trend of ratios
of customer complaints (net) to number of the respective products )
ั ว่ นเรืองร้องเรียนสุทธิตอ
สดส
่ จํานวนผลิตภ ัณฑ์ (Ratio of customer
complaints (net) to number of products) %

0.0012
เงินฝาก (Deposit)
0.001

บัตรเดบิต (Debit card)
บัตรเครดิต (Credit card)

0.0008

ิ เชอเพื
ื
ั (Housing Loan)
สน
อทีอยูอ
่ าศย
อืน ๆ (Others)

0.0006

0.0004

ธนาคารมีเรืองร ้องเรียนจํานวน 1 เรืองใน
ไตรมาสที 4 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี
2563

0.0002

The Bank has 1 case of customer
complaint in the 4th quarter of 2019 an
the 4th quarter of 2020
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Q3/19

Q4/19

Q1/20

Q2/20

ระยะเวลา (Reporting Period)

Q3/20

Q4/20

ั ว
่ นเรืองร้องเรียนทียุตแ
สดส
ิ ล้ว จําแนกตามระยะเวลาดําเนินการในการยุตเิ รืองร้องเรียน
(Ratios of resolved customer complaints classified by resolution period)
13. ผลิตภัณฑ์อน
ื ๆ (Other products)
12. การโอนเงินและชาํ ระเงิน (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)

ิ เชอเพื
ื
ั (Housing Loan)
8. สน
อทีอยูอ
่ าศย

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

7. สินเชือเช่าซือ (Hire Purchase)

เกิน 90 วัน (> 90 days)

ิ เชอบ
ื ้านแลกเงิน (Home for Cash)
6. สน
5. สินเชือทีมีทะเบียนรถเป็ นประกัน (Car for Cash)
ิ เชอส
ื ว่ นบุคคลภายใต ้การกํากับ (Personal Loan
4. สน
under Supervision)

ธนาคารมีเรืองร ้องเรียนจํานวน
1 เรืองในไตรมาสที 4 ปี 2563

3. บัตรเครดิต (Credit Card)

The Bank has 1 case of
customer complaint in the 1th
quarter of 2020.

2. บัตรเดบิต (Debit Card)
1. เงินฝาก (Deposit)
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40%
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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.

