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คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหนวยลงทุนใชเปนแนวทางในการกําหนดระบบงาน 

มอบหมายผูมีหนาท่ี และดาํเนินการจดัการเร่ืองรองเรียนของลูกคา เพ่ือประโยชนของลูกคาและความยัง่ยืนของธุรกิจ 

รวมท้ังเพ่ือใหธุรกจิเปนองคกรท่ีกาํกับดูแลตวัเอง (self-discipline) ได  ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจสามารถกําหนด

ระบบงานและ/หรือขั้นตอน วิธกีารปฏิบัติงานท่ีแตกตางไปจากน้ีไดตามบริบทของแตละแหง โดยยงัคงเปาหมายของ

กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนท่ีดีอยู 
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กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนท่ีดี 

การจัดการเร่ืองรองเรียนของลูกคาที่ดีควรตอบ เปาหมาย 3 ขอ ไดแก 

(1) ลูกคาที่ไดรับความเสียหายจากการใชบริการไดรับความใสใจและไดรับความเปนธรรม 

(2) พนักงานที่กระทําผิดไดรับการลงโทษที่เหมาะสม 

(3) ผูประกอบธุรกิจวิเคราะหหาตนเหตุที่แทจริงและกําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหเกิด 

ความบกพรองซ้ํา 

แนวทางท่ีแนะนําในคูมือฉบับน้ีแบงกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนเปน 4 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 การรับเร่ืองรองเรียนจากลูกคา  

สวนที่ 2 การพิจารณาเร่ืองรองเรียน 

สวนที่ 3 มาตรฐานการลงโทษ 

สวนที่ 4 การวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงและกําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหเกิดความบกพรองซ้ํา 

 

โดยจะอธิบายถึงเปาหมายหรือเจตนาของแตละสวน และวิธีการจัดใหมขีองแตละสวนในบทตอ ๆ ไป 
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สวนท่ี 1 การรับเร่ืองรองเรียนจากลูกคา  

ในสวนน้ีประกอบดวย 

- เปาหมายหรือเจตนาของการมี “ชองทางรับเร่ืองรองเรียนที่ดี” 

- ลักษณะของชองทางรับเร่ืองรองเรียนที่ดี 

- ขอมูลและเอกสารหลักฐานจากลูกคาประกอบการรองเรียน  

- การเก็บขอมูลที่เปนขอเท็จจริงจากเร่ืองรองเรียน 

 

เปาหมายหรือเจตนาของการมี “ชองทางรับเร่ืองรองเรียนท่ีดี” 

1. ตอบสนองลูกคาที่มีความแตกตางและหลากหลาย มีความถนัดและความคุนเคยกบัเคร่ืองมือ 

การติดตอสื่อสารตางกัน 

2. เร่ืองรองเรียนหรือความเดือดรอนเสียหายจากการใชบริการตองไดรับความใสใจและไมถูกปกปด 

3. ผูรองเรียนไดรับโอกาสที่จะใหขอมูลอยางเต็มที่เพื่อรักษาประโยชนของตน 

4. สามารถชวยใหผูประกอบธุรกิจใชเวลาและทรัพยากรในการจัดการเร่ืองรองเรียนอยางคุมคา 

5. เปนเคร่ืองมือในการติดตามความคืบหนาของเร่ืองรองเรียน 

6. เปนเคร่ืองมือในการติดตอและทําความเขาใจกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและเจตนาขางตน ชองทางรับเร่ืองรองเรียนที่ดี จึงควรมีลักษณะดังน้ี 
 

ลักษณะของชองทางรับเร่ืองรองเรียนท่ีดี 

1. ผูประกอบธุรกิจอาจจัดใหมี “ศูนยรับเร่ืองรองเรียน” (A) เปนหนวยงานอิสระเพื่อรับเร่ืองรองเรียน

จากลูกคา โดยจัดชองทางใหหลากหลาย เชน โทรศัพท โทรสาร walk in e-mail หนังสือ สาขาหรือจุด

ใหบริการ และ website เปนตน 

2. ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในขั้นตอนการทํางาน กระบวนการขาย เอกสารหรือหลักฐานที่ลูกคาไดรับ 

ในการทําธุรกรรม รวมทั้งตองมีทักษะในการรับฟง ควบคุมอารมณไดดี และต้ังคําถามที่จะชวยให

ลูกคาใหขอมูลและหลักฐานประกอบการรองเรียนใหไดมากที่สุด   

3. มีระบบ (program computer) เพื่อบันทึกขอมูลและความคืบหนาของเร่ืองรองเรียน สําหรับสงตอ

ขอมูลไปยังสวนอ่ืนจนจบกระบวนการ 

4. พิจารณาความครบถวนของขอมูลและเอกสารในเบื้องตน  

5. บันทึกขอมูลเขาระบบ แลวสงไปยัง “หนวยงานตนสังกัดของผูถูกรองเรียน” (B)   

6. หลังจากน้ันมีหนาที่ติดตามความคืบหนาของการจัดการเร่ืองรองเรียนจนยุติเร่ือง แจงผลการพิจารณา

เร่ืองรองเรียน หรือยืนยันการยุติเร่ืองกับลูกคา โดยจัดใหมีเอกสาร/หลักฐานการยุติเร่ืองที่สามารถ 

ใชอางอิงหรือเปนหลักฐานหากเกิดการโตแยงในภายหลัง (เพื่อเปนการยืนยันวาลูกคาไดรับการแกไข

ปญหาและยอมรับการยุติเร่ือง) 
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7. สนับสนุนดานขอมูล/สถิติเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูบริหารระดับสูง

สามารถวิเคราะหและติดตามขอรองเรียนที่เกิดขึ้นบอยคร้ัง เพื่อกําหนดมาตรการปองกันขอบกพรองตอไป 

8. ผูประกอบธุรกิจตองประชาสัมพันธชองทางและวิธีการรองเรียนใหลูกคาทราบอยางทั่วถึง เชน  

ในทุกเอกสารที่สงมอบใหลูกคา แสดงในพื้นที่ทําการ โดยเน้ือหาที่สื่อสารควรบอกถึงขอบเขต 

ของเร่ืองที่ผูประกอบธุรกิจสามารถจัดการใหไดและที่ไมสามารถจัดการใหได ชองทางและวิธีการ 

ที่จะทําใหสามารถพิจารณาไดรวดเร็ว เอกสารหลักฐานขอมูลที่จําเปน ในกรณีที่ลูกคาไมพอใจ 

ในการจัดการเร่ืองรองเรียน ลูกคาสามารถรองเรียนตอหนวยงานทางการได 
 

ขอมูลและเอกสารหลักฐานจากลูกคาประกอบการรองเรียน 

1. ขอมูลของผูรองเรียน ไดแก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ  

เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง และหนังสือมอบอํานาจ กรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอ่ืน

สั่งซื้อ/ขายกองทุนแทน หรือ ใหเปนผูรองเรียนแทน (รวมทั้งเอกสารที่ไดรับจากผูประกอบธุรกิจ เชน 

customer profile แบบประเมินระดับความเสี่ยงของลูกคา) 

2. รายละเอียดของเร่ืองรองเรียน ไดแก วัตถุประสงคในการรองเรียน เน้ือหาเร่ืองรองเรียน ไดแก วัน เวลา 

สถานที่เกิดเหตุ ชื่อพนักงานที่ใหบริการและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ชื่อกองทุน รายละเอียดการทํารายการซื้อ/ขาย/

สับเปลี่ยนกองทุน และการทํารายการเดินบัญชีที่เกี่ยวของ โดยมเีอกสารหลักฐานประกอบ เชน  

ใบคําสัง่ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทนุ สมุดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เอกสารโฆษณา

หรือเอกสารทางการตลาดทีใ่ชแนะนําหรือชวนใหลงทุน เอกสารยืนยันการทํารายการ สมุดบัญชีเงินฝาก  

และใบฝาก/ถอน/โอนเงิน เปนตน 
 

การเก็บขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงจากเร่ืองรองเรียน 
 

หัวขอ ขอเท็จจริงท่ีตองการ วัตถุประสงค/ เปาหมาย 

What (1) ปญหาของลูกคา   

(2) ความตองการของลูกคา  

1) เขาใจปญหาหรือความตองการที่แทจริงของลูกคา 

เพื่อใหสามารถจัดการเร่ืองรองเรียนดวยความเหมาะสม 

และเปนธรรม (ตรวจสอบ แกไข และตอบลูกคาไดตรง

ประเด็น) 

2) บริหารเวลาในการจัดการ case อยางมีประสิทธิภาพ 

เชน กรณีลูกคาเขาใจผิด อาจหาขอมูลเพื่อตอบและ 

ยุติเร่ืองไดทันที หากเปนกรณีที่ตองรับเร่ืองไวดําเนินการ

สามารถสงตอเร่ืองพรอมขอเทจ็จริงที่เพียงพอตอ 

การพิจารณาในเบื้องตนใหผูเกี่ยวของได  

3) สามารถขอเอกสารหลักฐานจากลูกคาไดทันทีต้ังแต

ไดรับเร่ือง  
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หัวขอ ขอเท็จจริงท่ีตองการ วัตถุประสงค/ เปาหมาย 

Where ชองทางการขายของธนาคาร เชน  

- สาขาของธนาคาร  

- ที่ทํางานหรือบานลูกคา  

(กรณีขายนอกสถานที่)  

- ทางโทรศัพท  

- Online trading  

เพื่อพิจารณาวาผูเกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่และขั้นตอน

ที่กําหนดไวในแตละชองทาง ไดแก การใหคําแนะนํา 

โดยผูแนะนําการลงทุน (“IC”) การบันทึกขอมูลหรือ 

การทํารายการโดยผูปฏิบัติงาน (maker) การทําหนาที่ 

ของผูสอบทาน (checker) เน่ืองจากการขายแตละชองทาง 

มี procedure และ control แตกตางกัน  

When วัน เวลา ที่เกิดเหตุการณ  1) เพื่อพิจารณาขอรองเรียนวาเปนไปตามหลักเกณฑ

ทางการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของผูประกอบธุรกิจ  

ที่ใชอยูในขณะน้ัน  

2) สามารถตรวจสอบขอมูลจากหลักฐานที่ธนาคาร

จัดเก็บไวตามระยะเวลาที่กําหนด เชน การดูภาพจากกลอง

วงจรปดขณะใหคําแนะนํา เปนตน   

Who ผูเกี่ยวของกับกรณีรองเรียนทุกราย 

เชน ผูแนะนําการลงทุน  

ผูบันทึกรายการ (maker) ผูสอบทาน 

(checker) หรือผูจัดการสาขา เปนตน  

เพื่อใหรูวาตองสอบถามขอเท็จจริงจากบุคคลใดบาง 

เพื่อใหไดขอมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถวนและ 

รอบดาน 
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สวนท่ี 2 การพิจารณาเร่ืองรองเรียน 
 

ในสวนน้ีมีหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 หนวยงานและคณะกรรมการ 1 ชุด ไดแก 

“หนวยงานตนสังกัดของผูถูกรองเรียน” (B) 

“หนวยงานพิจารณาเร่ืองรองเรียน” (C) 

“คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน” (X) 

 

“หนวยงานตนสังกัดของผูถูกรองเรียน” (B) เมื่อไดรับเร่ืองจาก “ศูนยรับเร่ืองรองเรียน”(A) แลว  
 

หนวยงานตนสังกัดฯ (B) มีหนาท่ี 
 

(1)  รวบรวมขอมูล/เอกสารหลักฐานที่อยูในสถานที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่เกิด 

การรองเรียน เชน คาํขอเปดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารประกอบการเปดบัญชี และ customer profile 

แบบประเมินระดับความเสี่ยง ใบคําสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน เอกสารประกอบการใหคําแนะนําทั้งที่จัดทํา

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ (รวมถึง fund factsheet) และที่จัดทําโดยผูประกอบธุรกิจเอง เทปบันทึก

การใหคําแนะนําและการโทรศัพทติดตอลูกคาทุกรายการ เทปจากกลองวงจรปด หลักฐาน 

การควบคุมสมุดกองทุน (การเบิกใช) การสอบทานรายการ ณ สิ้นวัน เปนตน กรณีที่เกี่ยวของกับ

รายการฝาก/ถอน/โอนเงิน ตองรวบรวมหลักฐานดานแบงกิ้งดวย  ทั้งน้ี ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ 

ตองระบุไดถึงวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และบุคคลที่ทํารายการหรือเกี่ยวของกับรายการอยางครบถวน 
 

(2) สัมภาษณพนักงานที่ถูกรองเรียนและที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเหตุการณที่ลูกคารองเรียน 

นําสง (1) และ (2) ให “หนวยงานพิจารณาเร่ืองรองเรียน” (C) ภายในเวลาที่กําหนด 

------------------------- 

หนวยงานพิจารณาเร่ืองรองเรียน (C) เมื่อไดรับเร่ืองจากหนวยงานตนสังกัดฯ (B) แลว 
 

หนวยงานพิจารณาฯ (C) มีหนาท่ี 
 

ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเร่ืองรองเรียน ขอมูลและหลักฐาน ดวยความเปนธรรม เทียบเคียง

พฤติกรรมกับหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของทางการ ดังน้ี 

1. ขอมูลของเหตุการณครบถวนและเปนจริง   

2. ขอมูลของผูถูกรองเรียน (ผูใหคําแนะนําการลงทุน “IC”) ซึ่งรวมถึงขอมูลสวนตัว เชน ความสนิท

สนมกับลูกคา ลักษณะนิสยัการใชจายเงิน เวลาเขา-ออกที่ทํางาน  

3. กรณีที่ IC เสนอขายกองทุนที่ไมเหมาะสมกบัลูกคาใหแกลูกคา (mis -selling) ใหสัมภาษณ IC  

อยางนอยในประเด็นตอไปน้ี และจัดทําบันทึกพรอมทั้งให IC ลงนามในคําชี้แจง 

  - ทําไมเลือกกองทุนน้ีมาเสนอลูกคา? (วิเคราะหขอมูลลูกคาอยางไร ครบถวนหรือไม 

เชน ความตองการ ความสามารถในการรับความเสี่ยง อายุ ประสบการณการลงทุน และขอจํากัดการลงทุน) 
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  - เมื่อเลือกกองทุนแลว อธิบายขอมูลอะไรใหแกลูกคาบาง? IC เขาใจกองทุนที่เสนอขาย

อยางถองแทหรือไม? (features, risk, return, คําเตือนเฉพาะของกองทุน การใหลูกคาลงนามรับทราบ 

ความเสี่ยง การรับคําแนะนําพิเศษ และการยอมรับเงื่อนไขการลงทนุ เปนตน)   

4. สัมภาษณเก็บขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ เชน ผูจัดการสาขา ผูที่ปรากฏชื่อลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของ 

เพื่อนรวมงาน และผูที่อยูในเหตุการณ 

5. สภาพแวดลอมในขณะเกิดเหตุ เชน การกําหนดเปาขายและ KPI ของกองทุนดังกลาว ของสาขา และ

ของพนักงาน การเอาจริงเอาจังในการควบคุมและสอดสองดูแลในสาขา วัฒนธรรมองคกรในสาขา 

เชน การทํารายการหรือติดตอลกูคาแทนกัน การไมรักษาความลับรหัสเขาใชงานระบบหรือการอนุมัติ

รายการ การอนุญาตใหพนักงานคนเดียวสามารถทํารายการขายกองทุนและ/หรือเบิกถอนเงินจากบัญชี

ของลูกคาได  

6. กรณีขอมูลมีความขัดแยงกันระหวางขอมูลของ IC ของลูกคา และของผูที่เกี่ยวของ รวมถึงเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวของขัดแยงกัน จําเปนตองหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม โดยอาจตองสัมภาษณลูกคาอีกคร้ัง 

หรือหาผูที่เกี่ยวของที่ไมมีสวนไดเสียเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม  

7. ตองดําเนินการจนมั่นใจวาไดใหโอกาสทุกฝายชี้แจง แสดงหลักฐานเต็มที่แลว  

8. พิจารณาในเบื้องตนวา IC ที่ถูกรองเรียนมีการกระทําผิดหรือไม กรณีสงสัยวามีการกระทําผิด 

ของพนักงาน ใหพิจารณาคาเสียหายที่ลูกคารองใหชดใช โดยเทียบเคียงกับความเสียหายจริงและ

เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หรือกับปจจัยที่กําหนดไว  

9. บันทึกเร่ืองเขาระบบ สงเร่ืองและขอมูลทั้งหมด พรอมทั้งความเห็นจากการพิจารณาเบือ้งตน 

ให “คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน” (X) ภายในเวลาที่กําหนด  

ลักษณะของหนวยงานและบุคลากรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาเร่ืองรองเรียน 

เพื่อใหการจัดการเร่ืองรองเรียนเปนไปดวยความอิสระ เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงประโยชน

ของลูกคาเปนสําคัญ หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณาเร่ืองรองเรียนจึงตองเปนหนวยงานอิสระ ไมมีสวนได

สวนเสียกับหนวยงานที่ถูกรองเรียน และไมควรอยูภายใตการครอบงําของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจอาจต้ังหนวยงานดังกลาวเพื่อรับเร่ืองและพิจารณาเร่ืองรองเรียนโดยเฉพาะ  

ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่พิจารณาเร่ืองรองเรียนตองมีความเปนอิสระไมมีสวนไดเสีย มีความรูเกี่ยวกับ

ระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง มีความรูในหลักเกณฑของทางการ ควรมีความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับกองทุน และเขาใจถึงแรงจูงใจหรือมูลเหตุที่พนักงานจะกระทําผิดตอลูกคา  บุคลากรดังกลาวตอง

สนใจติดตามขาวการลงโทษของทางการและเขาอบรมกบัทางการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหรูเทาทันตอ

พฤติกรรมการกระทําผิดในธุรกิจตลาดทุน 

------------------------- 
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คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน (X)  

 

ควรประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงทุกฝาย ไดแก ฝายดูแลสาขา ฝาย Compliance ฝายบริหารความเสี่ยง 

ฝายตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายใน ฝายบุคคล เปนตน โดยควรมีผูแทนของหนวยงานพิจารณาฯ (C) 

เปนเลขานุการของคณะกรรมการชุดน้ี 

คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน (X) เมื่อไดรับเร่ืองจากหนวยงานพิจารณาฯ (C) แลว จะพิจารณาขอมูล

และความเห็นเบื้องตนที่ไดรับมา แลวใหความเห็นวา IC ที่ถูกรองเรียนกระทําผิดหรือไม โดยเทียบเคียง

พฤติกรรมกับกฎระเบียบของผูประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของทางการ  

กรณีที่มีความเห็นวากระทําผิด (1) พิจารณาคาเสียหายที่สมควรชดใชใหลูกคา (หรืออาจมีคณะกรรมการ

พิจารณาชดใช เปนคณะตางหาก) และ (2) สงเร่ืองและความเห็นให “คณะกรรมการวินัยพนักงาน” (Y)  

โดยสงเร่ืองกลับใหหนวยงานพิจารณาฯ (C) ดําเนินการสงตอเร่ือง 

หนวยงานพิจารณาฯ (C) ดําเนินการดังน้ี 

(1) บันทึกความเห็นของคณะกรรมการในระบบ 

(2) เสนอเร่ืองให “คณะกรรมการวินัยพนักงาน” (Y) พิจารณาระดับโทษ (สวนที่ 3) 

(3) แจงผลการพิจารณาให “ศูนยรับเร่ืองรองเรียน” (A) เพื่อแจงใหลูกคาทราบ  

(4) สงเร่ืองให “คณะทํางานวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดมาตรการปองกันขอบกพรอง” (Z) ดําเนินการตอ 

(สวนที่ 4) 
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สวนท่ี 3 มาตรฐานการลงโทษ 
 

ในสวนน้ีประกอบดวย 

-  เปาหมายหรือเจตนาของการกําหนดระดับโทษที่ไดมาตรฐาน 

-  ปจจัยที่ตองคํานึงถึง 

-  ตัวอยางความผิดและระดับโทษ 
 

เปาหมายหรือเจตนาของการกําหนดระดับโทษท่ีไดมาตรฐาน 
 

1. เพื่อใหเกิดความหลาบจํา ไมทําซ้ํา 

2. เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อไมใหเกิดการเอาเยี่ยงอยาง สรางความเกรงกลัวและยับยั้งชั่งใจในการกระทําผิด 

4. เปนการแสดงออกถึงจริยธรรมของผูประกอบธุรกิจและความรับผิดชอบตอลูกคา 
 

ปจจัยท่ีตองคํานึงถึง 
 

1. ปจจัยที่ตองคํานึง 

- พฤติกรรม/ ความรุนแรง/ ความถี่/ มูลคา 

- เจตนา/ แรงขับดัน 

- คาเสียหาย/ ปริมาณธุรกรรม 

- ประวัติการกระทําผิดในอดีต 

- ผลประโยชนที่ไดรับ 

- หนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงที่ปฏิบัติงาน 

2. ระดับโทษตองเทียบเคียงไดกับทางการหรืออุตสาหกรรม 
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ตัวอยางความผิดและระดับโทษ0

1 

I. กลุม Fraud  

กลุมระดับโทษ ตัวอยางพฤติกรรม มาตรฐาน 

การลงโทษ 

ข้ันต่ํา * 

โทษรุนแรงมาก - ทุจริต ยักยอก ฉอโกง หรือกระทํามิชอบตอทรัพยสิน

ของผูลงทุน 

- เปดบัญชีซื้อขายโดยใชชื่อและลงลายมือของบุคคล

อ่ืน และใชบัญชีดังกลาวซื้อขายเพื่อตนเอง 

- ใชบัญชีของผูลงทุนซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน

โดยผูลงทุนไมยินยอม 

- จัดหา nominee เพื่อซื้อขายหลักทรัพย/สัญญา 

ซื้อขายลวงหนา   

- นําทรัพยสินหรือขอมูลของบริษัทที่ไมใชทรัพยสิน

ทั่วไป เชน software / ขอมูลของผูลงทุน เปนตน 

ไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไมได

รับอนุญาตจากบริษัท 

เพิกถอน 5 ป 

 

เพิกถอน 4 ป 

II. กลุมแสวงหาประโยชน/เอาเปรียบ 

กลุมระดับโทษ ตัวอยางพฤติกรรม มาตรฐาน 

การลงโทษ 

ข้ันต่ํา * 

โทษรุนแรง - รุนแรงมาก - ใชบัญชีของผูลงทุนซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

โดยผูลงทุนยินยอม 

- พฤติกรรมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเปนการแสวงหา

ประโยชนจากผูลงทุน หรือเอาเปรียบผูลงทุน เชน 

ชักชวน ยุยง ใหซื้อขายบอยคร้ัง หรือรับบริหาร port 

ใหผูลงทุนโดยเรียกรับผลตอบแทน 

เพิกถอน 2 ป 

 

พัก 1 ป 

                                                                 
1
 ตารางนี้เปนเพียงแนวทางเบือ้งตนเทานัน้ 

“เพิกถอน” ในการประยุกตใชของผูประกอบธุรกิจอาจหมายถึงการใหหยุดปฏิบัตงิาน และเม่ือจะใหกลับมา

ปฏิบตัิงาน บคุคลดังกลาวตองผานการทดสอบความรูที่เก่ียวของกอน 
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III. กลุมไม professional 

กลุมระดับโทษ ตัวอยางพฤติกรรม มาตรฐาน 

การลงโทษ 

ข้ันต่ํา * 

โทษปานกลาง - รุนแรง - ใหขอมูลเท็จ/ปกปดขอมูลตอผูลงทุน/ทางการ ทําให

สําคัญผิด 

- ไมทํา KYC/CDD ใหปรากฎผูรับประโยชนที่แทจริง 

- ลงนามในเอกสาร เชน ใบคําสัง่ซื้อขาย หรือเอกสาร 

suitability test เปนตน เพื่อแสดงการทําหนาที่ ทั้งที่

ไมไดทําหนาที่น้ันจริง 

- ตัดสินใจซื้อขายใหผูลงทุน โดยผูลงทุนไมไดสั่ง 

- เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการลงทนุและขอมูล

ทางการเงินของผูลงทุนใหบุคคลอ่ืนทราบ 

- รับประกันผลตอบแทนจากการซื้อขาย/ลงทุน 

เพิกถอน 2 ป 

 

พัก 1 ป 

พัก 6 เดือน 

โทษสถานเบา - ไมประเมินความเสี่ยงลูกคา ขายกองทุนไมเหมาะกับ

ลูกคา/ใหคําแนะนํา ใหขอมูลไมครบ ไมถูกตอง 

- เรงรัดใหลูกคาตัดสินใจ 

พัก 3 เดือน 

IV. กลุม Fail to Supervise 

กลุมระดับโทษ ตัวอยางพฤติกรรม มาตรฐาน 
การลงโทษ 

ข้ันต่ํา * 

(1) โทษรุนแรงมาก - รูขอบกพรองแลวแตละเลยไมปฏิบัติหนาที่ เพิกถอน 2 ป 

(2) โทษรุนแรง - ไมจัดใหมีระบบงานที่สามารถสอบทานได พัก 1 ป 

(3) โทษปานกลาง - มีระบบการสอบทานแตไมปฏิบัติตาม พัก 6 เดือน 

 

หมายเหตุ * เปนระดับโทษเร่ิมตน  ซึ่งสามารถปรับเพิ่ม/ลด ดวยปจจัยอ่ืน ๆ อีก ไดแก 

 

ปจจัยเพิ่มโทษ 

1. มีการปดบงั อําพรางซอนเรน หรือวางแผนการกระทําผิดเปนกระบวนการซับซอน 

2. มีประวัติการกระทําผิดในอดีตที่แสดงถึงความไมเหมาะสมที่จะเปนบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

(ผิดในเร่ืองเดิมหรือเร่ืองที่เกี่ยวของในชวงยอนหลัง 5 ป)  
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3. ปริมาณธุรกรรมหรือขนาดของรายการสูง เชน  

3.1 ขายกองทุน > 50 ลานบาท 

3.2 ระยะเวลาการกระทําผิด > 3 เดือน  

3.3 จํานวนผูลงทุนที่เกี่ยวของ  ≥ 3 ราย 

4. ผลประโยชนที่ไดรับ ≥ 0.5 ลานบาท 

5. ผลกระทบ คาความเสียหาย หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ≥ 1 ลานบาท หรือ 20%  

ของเงินลงทนุ 

6. เปนผูบริหาร 

ปจจัยลดโทษ 

1. การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณา 

2. การแกไขระบบงานโดยรวมใหเสร็จโดยเร็ว 

3. การเยียวยาชดใชคาเสียหายแกผูลงทุน (ตองชดใชคืนทั้งจํานวนและมิใชผูประกอบธุรกิจ 

ชดใชแทน) 

4. ทาํตามเงื่อนไขการลงโทษตามมาตรการลงโทษทางแพงแลว 

 

 

หลังจากที ่“คณะกรรมการวินัยพนักงาน” (Y) ตัดสินระดับโทษผูกระทําผิดแลว ให “หนวยงานพิจารณา

เร่ืองรองเรียน” (C) บันทึกขอมูลในระบบ 
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหหาสาเหตท่ีุแทจริงและกําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหเกิดความบกพรองซ้ํา 

 

เร่ืองรองเรียนเปนขอมูลสําคัญที่ลูกคาได feedback การใหบริการของผูประกอบธุรกิจ 

เปนขอมูลที่จะไดเรียนรูจากขอผิดพลาด และชวยใหผูประกอบธุรกิจปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

ใหดีขึ้น นอกจากน้ี การจัดการเร่ืองรองเรียนที่ดีถือเปนโอกาสที่ผูประกอบธุรกิจจะรักษาและยกระดับ

คุณภาพการใหบริการใหมากขึ้นไดอีกดวย 

ในขณะเดียวกันหากการวิเคราะหปญหาไมลึกเพียงพอ หรือปญหาน้ันมีหลายสาเหตุ 

ที่ยังคนหาไมครอบคลุมทั้งหมด อาจทําใหไดสาเหตุที่ไมใชรากของเหตุที่แทจริง (Potential Root-Cause)  

ทําใหแกปญหาไดไมตรงจุด สิ้นเปลืองทรัพยากร และขาวรายก็คือเร่ืองรองเรียนยังเกิดซ้ําแลวซ้ําอีก  

RCA (Root-Cause Analysis) คือ การคนหาปจจัยที่แทจริงที่เปนสาเหตุของเร่ืองรองเรียน

โดยพิจารณาใหครอบคลุมองคประกอบ 8 ดานไดแก (1) Governance structure for fair dealing culture 

(2) Product selection, Client segmentation (3) Remuneration structure (4) Sales process  

(5) Communication and Training (6) Operation and Business continuity (7) Complaint handling  

(8) Internal control and In-house inspection เพื่อแกปญหาใหถึงรากของสาเหตุ ไดอยางถูกตอง ตรงจุด  

และครบถวน หลักการพื้นฐานของ RCA มี 4 ดาน  

• มุงเนนใหเกิดความเขาใจ  

• มุงวิเคราะหความสัมพันธของเหตุและผล 

• มุงเนนการแกไขปญหา และปรับปรุงระบบ 

• ชวยใหรูวา  

(1) เกิดอะไรขึ้น (What happened?) 

(2) เกิดอยางไร (How did it happen ?) 

(3) เพราะอะไรจึงเกิดขึ้น (Why did it happen?) และ 

(4) จะปองกันอยางไร (How it can be prevented?) 

 ผลลัพธที่ไดจากการทํา RCA จะชวยสราง guideline ที่จะไปเปลี่ยนแปลงในปจจัย 

ที่นําไปสู root-cause ดังตอไปน้ี  (1) ขั้นตอน (2) สิ่งแวดลอม และ (3) พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

เพื่อที่จะปองกันหรือลดโอกาสที่ความผิดพลาดดังกลาวจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

การดําเนินการในสวนน้ีมีเปาหมายหรือเจตนา ดังน้ี 

1. เพื่อปองกันการเกิด failure หรือ mistake ซ้ํา 

2. เพื่อเปลี่ยนแปลงขั้นตอน สิ่งแวดลอม และพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 
 

ผูประกอบธุรกิจอาจจัดใหมี “คณะทํางานวิเคราะหหาสาเหตุและกําหนดมาตรการปองกันขอบกพรอง” 

(Z) ควรประกอบดวยผูที่เกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน และผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เชน การคัดเลือก

ผลิตภัณฑ กระบวนการขาย กําหนดคาตอบแทน การบริหารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติงาน 
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ซึ่งรวมถึงหนวยงานรับเร่ืองรองเรียนดวย โดยมีหนาที่วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง หามาตรการแกไข

เพื่อไมใหเกิดขอบกพรองซ้ํา รายงานผูบริหารระดับสูง และติดตามผลของมาตรการ 
 

คณะทํางานวิเคราะหฯ (Z) มีหนาที่ 

1. ระบุปญหาที่เกิดขึ้น – สามารถระบุไดวาเปนเร่ือง fraud หรือ mis-selling หรืออ่ืนๆ 

2. รวบรวมขอมูล ควรประกอบดวย  

• ความซ้ํา ความถี่ และชวงเวลา  

• ประเด็นของเร่ืองรองเรียน  

• ความเหมือนของผลิตภัณฑ/ ลักษณะลูกคา/ ตําแหนงงานและ profile ของผูกระทําผิด/ 

จังหวัดหรือภูมิภาคที่ต้ังสาขา/ แรงจูงใจแรงขับดัน/ ความผิดพลาดของมนุษย  

(เกิดจากระบบไมอํานวยหรือระบบอํานวยใหเกิดการกระทําผิด)  

• ระยะเวลาในการจัดการเร่ืองรองเรียน 

3. วิเคราะหขอมูลและหาสาเหตุที่แทจริง  

 ควรมองเปนภาพรวมเพื่อใชวิเคราะหสําหรับทั้งระบบและหาปจจัยรวม และควรคํานึงถึง

องคประกอบอ่ืนในขณะเกิดเร่ืองรองเรียนที่ไมเกี่ยวของกับตัวบุคคลดวย เชน วัฒนธรรมองคกร 

ระเบียบขอบังคับ และกลยทุธทางธุรกิจ 

4. ประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

เพื่อวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหาวาเกิดจากอะไร โดยพิจารณาขอเท็จจริงรอบดาน 

ไมใชพิจารณาเฉพาะหลักฐานและคําชี้แจงของ IC และผูที่เกี่ยวของ โดยบางแหงดูเพียงลูกคาลงนามใน

เอกสารทั้งหมดแลวปดเร่ือง แตควรดูขอเท็จจริงอ่ืนประกอบ เชน  คําอธิบายของ IC อาจไมถูกตอง 

เอกสารที่เสนอขายจัดทําไมถูกตอง ทําใหเกดิความเขาใจผิด หรืออบรมไมถูกตอง เปนตน เพื่อหาทาง

ปองกันไมใหเร่ืองรองเรียนเกิดขึ้นอีก 

5. กําหนดมาตรการปองกันและการประเมินผลมาตรการ  

 เมือ่หามาตรการ (ตองครอบคลุมระบบงานดานทีเ่กี่ยวของ และมี 3 องคประกอบ คือ prevent 

protect และ detect) ไดแลว ใหทดลองนําไปปฏิบัติ และประเมินผลเพื่อดูผลกระทบที่เกิดขึ้น  

ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงขั้นตอนใหเหมาะสม (learning process) เชน การปรับลด KPI การขายกองทนุ 

ที่มีความซับซอน ทั้งน้ีมาตรการอาจกอใหเกิดตนทุน ผูประกอบธุรกิจควรทํา cost-benefit analysis  

เพื่อหาความคุมทุนในการปรับปรุงระบบงานควบคูไปดวย 

เร่ืองรองเรียนถือเปนสัญญาณเตือนของระบบงาน หากบริษัทไดรับเร่ืองรองเรียนในประเด็น

หน่ึงประเด็นใดซ้ํา ๆ หรือเปนการรองเรียนพนักงานรายใดรายหน่ึง หรือกลุมหน่ึงกลุมใดซ้ํา ๆ หรือ

เปนเร่ืองรองเรียนของลูกคาที่มีลักษณะเดียวกันซ้ํา ๆ ใหมีการตรวจสอบใหพบตนเหตุของปญหา  

และ/หรือ ขยายการตรวจสอบทันทีเพื่อหยุดความเสียหาย 
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ตัวอยาง การวิเคราะหหา Root Cause ของ Mis-selling  

1. ระบุปญหาที่เกิดขึ้น→ mis-selling 

2. รวบรวมขอมูล  

• ลักษณะลูกคา→ ผูสูงอายุ ไมมีประสบการณลงทุน 

• ผลิตภัณฑ→ กองทุน xxx มีความซับซอนและระดับความเสี่ยงสูง 

• ตําแหนงงานของผูกระทําผิด→ ผูแนะนําการลงทุน 

• profile ของผูกระทําความผิด→ ไมมีความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ  

• แรงขับดัน→ มีเปาที่ตองขายกองทุน xxx 

• ความผิดพลาดของมนุษย→ เกิดจากระบบไมอํานวย คือไมมีเคร่ืองมือชวยขายกรณี

ใหบริการกับกลุมผูสูงอายุ 

3. วิเคราะหขอมูลและหาสาเหตุที่แทจริง  

ปจจัยรวม→ คนขายไมมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่

องคประกอบอ่ืน→วัฒนธรรมองคกรมีการต้ังเปาในการขายและมีบรรยากาศแขงขันสูง 

4. ประชุมกับหนวยงานที่เกีย่วของ→เพื่อหาสาเหตุ และดูขอเท็จจริงอ่ืนประกอบการวิเคราะห 

5. การหามาตรการปองกันและการประเมินผลมาตรการ   

ระบบงาน  prevent protect detect 

1. Product 

selection, Client 

segmentation 

ไมขายกองเสี่ยงสูงใหแกลกูคา 

vulnerable  

   

2. Communication 

and Training 

IC สอบความรู  product ไมผานหาม

ขาย 

- อบรม สื่อสาร ใหขอมูลเกี่ยวกับ 

product 

- มี key message ของแตละ product  

สอบทาน 

การปฏิบัติงาน เชน 

mystery shopping 

3. Remuneration 

structure 

ไมมี incentive, KPI  - ลด KPI, incentive  

- ใหน้ําหนักกับคุณภาพการขาย 

สอบทานการปฏิบัติงาน เชน 

mystery shopping  

4. Sales process ผลของ call back นํามาพิจารณา

ผลงาน IC 

- มี application ชวยเสนอกองทุนให

ลูกคา 

- จัดใหมีผูสอบทานความเขาใจลูกคา

สูงอายุ ณ จุดขาย 

- ใหลูกคายกเลิกรายการภายในชวง call 

back 

- Call back  

- สอบทานการปฏิบัติงาน 

เชน mystery shopping 



 
สิ่งที่สงมาดวย 1 

ภาคผนวก 

แนวทางการพิจารณายุติเร่ืองรองเรียนของสํานักงาน 

สํานักงานจะพิจารณายุติเร่ืองรองเรียนไดตอเมื่อเปนไปตามปจจัยและเงื่อนไขครบทุกขอ 

ดังน้ี 

1. ไมเปนความผิดที่มีนัยสําคัญ เชน กรณีทุจริต  (กรณีที่สํานักงานพิจารณายุติเร่ืองได 

เชน กรณีใหขอมูลไมครบถวน/ไมถูกตอง กรณีเสนอขายกองทุนที่ไมเหมาะสมกับลูกคา (mis-selling)) 

2. ผูประกอบธุรกิจมีกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนที่เหมาะสม เปนธรรม และ 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระยะเวลาดําเนินการสมเหตุสมผล (6-12 เดือน) 

3.  มีการลงโทษท่ีมีมาตรฐานอยูในระดับที่สํานักงานยอมรับได 

4.  ลูกคาไดรับการดูแลอยางเปนธรรม และเร่ืองรองเรียนน้ันมีขอยุติกับลูกคาแลว 

5.  มีการวิเคราะหหาสาเหตขุองเร่ืองรองเรียน และมีมาตรการแกไขปญหาและปองกัน 

การเกิดปญหาซ้ํา 


	เรื่องร้องเรียนเป็นข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าได้ feedback การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นข้อมูลที่จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดีถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบธุร...

