
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ/ข/ด/น. 62/2552 

เร่ือง  การก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการเก่ียวกบั 
ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล   
  “ตวัแทน”  หมายความวา่   บุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยต์ั้งใหเ้ป็นตวัแทนตามมาตรา 100 
โดยไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 

  ขอ้ 2   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระบบการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยท่ี์เกิดจากการกระท าของบริษทั พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทัหลกัทรัพย ์ 
  (2)  รับขอ้ร้องเรียนตาม (1) จากลูกคา้  และรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีมาจากตวัแทน 
ซ่ึงยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้ได ้  
  (3)  บนัทึกการร้องเรียนตาม (1) จากลูกคา้ท่ีกระท าดว้ยวาจาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
และใหลู้กคา้ลงนามเพื่อรับรองความถูกตอ้งไวก่้อนท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
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  (4)  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนตามขอ้ 3 และขอ้ 4  
  (5)  จดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียน และการด าเนินการดงักล่าว 
ไวไ้ม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนนั้น 

ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนโดยเร็ว และในกรณีท่ีเป็นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบั 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัแทนท่ีบริษทัหลกัทรัพยรั์บจากลูกคา้ไว ้ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัส่งขอ้ร้องเรียน 
ดงักล่าวใหต้วัแทนเพื่อด าเนินการแกไ้ขก่อน 

(2)  สรุปจ านวนขอ้ร้องเรียนท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได้ 
โดยแยกหมวดหมู่ของขอ้ร้องเรียนและแจง้ใหส้ านกังานทราบเป็นรายไตรมาสภายในสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัส้ินไตรมาสนั้น  
 (3)  เม่ือมีขอ้ยติุเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์จง้ผลการแกไ้ขปัญหา 
ของขอ้ร้องเรียนดงักล่าวใหลู้กคา้ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุนั้น 

ขอ้ 4   เม่ือปรากฏวา่ลูกคา้ร้องเรียนต่อส านกังาน และส านกังานไดจ้ดัส่งขอ้ร้องเรียน 
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนโดยเร็ว และรายงาน 
ผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้ร้องเรียนนั้น และหาก 
บริษทัหลกัทรัพยย์งัด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนดงักล่าวไม่แลว้เสร็จ ให้รายงานความคืบหนา้ 
ของการด าเนินการทุกระยะเวลาสามสิบวนัจนกวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ เวน้แต่ส านกังานจะก าหนด 
เป็นอยา่งอ่ืน  

 ขอ้ 5   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ./น. 8/2545  เร่ือง การก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน 
ของลูกคา้ ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2545  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคง 
ใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และ 
หนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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 ขอ้ 6   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ./น. 8/2545  เร่ือง การก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการเก่ียวกบั 
ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2545  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง 
ประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
             

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 
หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การจดัการกองทุนรวม  
และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศ 
เพื่อรองรับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ./น. 8/2545   
เร่ือง การก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2545  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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