ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 26/2562
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนด
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า
(ฉบับประมวล)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
และข้อ 5 ประกอบกับข้อ 12(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556
เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ข้อร้องเรี ยน” หมายความว่า ข้อร้องเรี ยนของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจที่เกิดจากการกระทาของผูป้ ระกอบธุรกิจ พนักงาน หรื อตัวแทนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
“ตัวแทน” หมายความว่า ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
ข้อ 2 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนดังต่อไปนี้
(1) รับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็ นข้อร้องเรี ยนด้วยวาจา ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
บันทึกข้อร้องเรี ยนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและให้ลูกค้าลงนามรับรองความถูกต้องก่อนดาเนิ นการต่อไป
(2) แจ้งระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาหรื อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรี ยนให้ลูกค้าทราบ
นับแต่วนั ที่ได้รับข้อร้องเรี ยน
(3) ดาเนินการพิจารณาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนโดยเร็ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตัวแทน ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
จัดส่งข้อร้องเรี ยนดังกล่าวให้ตวั แทนเพื่อดาเนินการพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่อไป
(4) ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่สามารถพิจารณาหรื อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน
ให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาตาม (2) ให้แจ้งความคืบหน้าของการดาเนินการให้ลูกค้าทราบ
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเพิม่ เติมเป็ นระยะจนกว่า
การดาเนินการจะแล้วเสร็จ
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(5) เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจดาเนินการพิจารณาหรื อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน
เสร็ จสิ้นแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาหรื อการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่ได้ดาเนินการตามข้อร้องเรี ยนโดยครบถ้วน
และลูกค้ามีสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรื อกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่น ๆ
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสิ ทธิในการเสนอเรื่ องตามข้อร้องเรี ยนเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรี ยนต่อสานักงานและสานักงานได้จดั ส่ง
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจแล้ว ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 2(2) (3) (4) และ (5)
ข้อ 4 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดทาข้อมูลสรุ ปจานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน
ทุกรายโดยแยกตามหมวดหมู่ และดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) นาเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของผูป้ ระกอบธุรกิจ
(2) จัดส่ งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานเป็ น
รายไตรมาสภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของแต่ละไตรมาส
ข้อ 4/1 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดส่งข้อมูลตามข้อ 4 ต่อสานักงาน ในรู ปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานกาหนด เพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ใช้ในการยืน่ รายงานต่อสานักงาน โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่สานักงานจะผ่อนผัน
เป็ นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้คาว่า “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรื อประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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ข้อ 5 ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจจัดเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยน
เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้ เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่มีขอ้ ยุติเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนนั้น
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

