
      ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กช. 1 /2555 
เร่ือง  การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ  
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ  
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
เวน้แต่ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 และขอ้ 18 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 15/2552   
เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 9/2553   
เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 6/2554   
เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การประเมินฐานะและความสามารถ 
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการช าระคืนหน้ีตามตราสารใดตราสารหน่ึง  
หรือการช าระหน้ีคืนทั้งหมด หรือการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามหุ้นบุริมสิทธิ และแสดงผลการประเมิน 
ดว้ยการใหส้ัญลกัษณ์ 
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  “สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือเป็นทางคา้ปกติ  
  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้ตัว๋เงิน และใหห้มายความรวมถึงศุกูก 
  “ตราสารท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น (structured finance product)”  หมายความวา่    
ตราสารทางการเงินท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เป็นตราสารท่ีออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการแปลงสินทรัพย  ์
เป็นหลกัทรัพย ์(securitization) หรือโครงการทางการเงินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนั  
  (2)  ความเส่ียงในการไดรั้บช าระคืนหน้ีตามตราสารขึ้นอยู่กบัคุณภาพของสินทรัพย ์
ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของกระแสรายรับท่ีจะน ามาช าระคืนหน้ีตามตราสารดงักล่าว  ทั้งน้ี ไม่วา่จะมี 
ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตามตราสารหรือไม่ก็ตาม 
  (3)  มีการจดัโครงสร้างกระแสรายรับท่ีท าใหไ้ม่อาจพิจารณาความเส่ียงในการไดรั้บ
ช าระคืนหน้ีตามตราสารจากคุณภาพของสินทรัพยไ์ดโ้ดยล าพงั 

“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามพระราชบญัญติั
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
  “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่    
  (1)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี 
  (2)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (1) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (3)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (2)  
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
  (4)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนั 
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น   
  การถือหุน้ของบริษทัตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภทดว้ย 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

  ขอ้ 4   การให้ค  าแนะน าแก่ประชาชนในลกัษณะของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 
  (2)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 5  

  ขอ้ 5   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 4(2) 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ไดโ้ดยชอบตามกฎหมายของประเทศท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าวจดัตั้งขึ้น และอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) 
  (2)  ไม่มีสถานประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่วา่ในรูปแบบใด  เวน้แต่เป็นการถือหุ้น
ในสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้ 4(1)  
  (3)  ด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อบเขตตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 

  ขอ้ 6   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ตอ้งด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับการออกตราสารท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมีบริษทัใหญ่
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

(ข)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัน้ี 

       1.  ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายในประเทศและต่างประเทศในคราวเดียวกนั 
                2.  หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายในประเทศไทย 
                3.  หุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
เป็นหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
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         (ค)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
         (ง)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกโดยธนาคารต่างประเทศหรือบริษทั 
ประกนัภยัต่างประเทศ ซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยห์รือธุรกิจประกนัภยั  
ในประเทศไทย แลว้แต่กรณี  
  (2)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับกิจการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสารในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  เป็นผูค้  ้าประกนัหรือผูรั้บอาวลัของตราสารหน้ี ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ  
หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  

(ข)  เป็นผูค้  ้าประกนัของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
  (3)  กรณีอ่ืนใดนอกจาก (1) และ (2) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศตอ้งด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับการออกตราสารหรือกิจการ 
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสารเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกบัต่างประเทศได ้เช่น จดัอนัดับ  
ความน่าเช่ือถือในลกัษณะ international scale rating หรือ regional scale rating เป็นตน้ 

หมวด 2 
การขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ 

____________ 

ส่วนท่ี 1  
การยืน่ค าขอความเห็นชอบ  

____________ 

  ขอ้ 7   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานตามแนวทางและวิธีการท่ีจดัไว้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

  ขอ้ 8   ใหบุ้คคลท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 7 ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ พร้อมกบัการยืน่ค าขอดงักล่าว 
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  ขอ้ 9   ในการพิจารณาค าขอความเห็นชอบ ส านกังานอาจแจง้ใหผู้ข้อความเห็นชอบ 
ช้ีแจง ด าเนินการ หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  ในกรณีท่ีผูข้อความเห็นชอบไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ส านกังานจะถือวา่บุคคลนั้น 
ไม่ประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบอีกต่อไป 

  ขอ้ 10   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานครบถว้น 

ส่วนท่ี 2  
หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบ  

____________ 

ขอ้ 11   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหมวดน้ี 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท 
  (3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่กรรมการหรือผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบ  
ขาดความน่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองมาจาก
การกระท าทุจริต 

(ข)  มีประวติัการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
(ค)  มีประวติัการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอนัเป็นเหตุใหมี้ความผิด 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งร้ายแรง อนัแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 
หรือความรอบคอบในการบริหารงาน 
  (4)  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 

(5)  แสดงไดว้า่จะสามารถจดัใหมี้ระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบติังาน 
เพื่อใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ  
  (6)  มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีรัดกุมและ 
เช่ือถือได ้ตลอดจนสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นกลาง 
และเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  (7)  มีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือซ่ึงไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก)  เป็นส่ิงท่ีใชก้นัในความหมายสามญัหรือมีลกัษณะไม่บ่งเฉพาะ 
(ข)  เป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอยา่งใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 
  ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารตามวรรคหน่ึง (3)  
ใหส้ านกังานน าประวติัพฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวยอ้นหลงัไม่เกินสิบปีมาประกอบการพิจารณาดว้ย   
ทั้งน้ี ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลดงักล่าวใหค้  านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม หรือ
ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดว้ย  

  ขอ้ 12   ใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ี
ประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (2)  การใหค้  าช้ีแจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (3)  การใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
  (4)  ธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือไม่มีลกัษณะท่ีท าให้
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

ส่วนท่ี 3 
หนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ 

____________ 

ขอ้ 13   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ีตอ้งมี
ระบบงานท่ีชดัเจน รัดกุม และเพียงพอท่ีจะสามารถควบคมุดูแลใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14 
  (2)  สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นอิสระ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นกลางและ 
เป็นธรรมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15 
  (3)  มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างเพียงพอ  
โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจนและไม่ท าให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจผิดในสาระส าคญัของ  
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ โดยค านึงถึงผูใ้ชข้อ้มูลเป็นส าคญั  โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 
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  (4)  มีการจดัการขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการใหบ้ริการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูใ้หข้อ้มูล โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 

  ขอ้ 14   เพื่อใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเผยแพร่แก่ประชาชน (public rating)  
มีการจดัท าอยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดวิธีการและขั้นตอนในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (methodology and 
procedure) ท่ีสามารถกลัน่กรองและใหค้วามเห็นในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
และสะทอ้นถึงความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือของกิจการท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนทบทวนวิธีการและขั้นตอนท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งสม ่าเสมอ  
  (2)  ใชข้อ้มูลประกอบการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
และสามารถอา้งอิงได ้   
  (3)  มอบหมายใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในตราสารอยา่งเพียงพอเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารนั้น  
  (4)  ทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเผยแพร่แก่ประชาชนเพื่อให้ 
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าวสะท้อนความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือ 
ของกิจการท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์     
  (5)  ทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในกรณีท่ีผูซ่ึ้งเคยเป็นบุคลากรและมีส่วนร่วม 
ในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กิจการใด ไดเ้ขา้ร่วมงานกบักิจการนั้น (look-back review) 

  ขอ้ 15   เพื่อให้มัน่ใจว่าสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจะสามารถจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นกลางและเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้มีการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดยตอ้งครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
  (1)  สายงานบงัคบับญัชาและโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนในลกัษณะท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมาตรการป้องกนัมิใหบุ้คลากรซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น 
  (2)  การไม่รับจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กิจการท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  กิจการท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
กิจการดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้อา้งอิงเป็น
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยกิจการนั้น  เวน้แต่เป็นการถือหลกัทรัพยห์รือมีฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 



 8 

 
โดยผา่นบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงเป็นผูมี้วิชาชีพจดัการเงินทุนหรือการลงทุนใหก้บัสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ และสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถแทรกแซงหรือสั่งการในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นได ้ 

(ข)  กิจการท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาหรือ 
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างของกิจการหรือตราสารท่ีออกโดยกิจการนั้น 
  (3)  มาตรการท่ีมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจการในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กิจการนั้น 

(ก)  กิจการท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยกิจการนั้นไม่ว่าทางตรง 
หรือทางออ้ม หรือกิจการท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสินคา้อา้งอิงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีบุคคลดงักล่าว
เขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น  เวน้แต่เป็นการถือหลกัทรัพยห์รือเป็นคู่สัญญาใน 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยผา่นบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงเป็นผูมี้วิชาชีพจดัการเงินทุนหรือการลงทุน 
ใหก้บับุคคลดงักล่าว และบุคคลดงักล่าวนั้นไม่สามารถแทรกแซงหรือสั่งการในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นได ้ 

(ข)  กิจการท่ีบุคคลดงักล่าวท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั 
การจดัโครงสร้างของกิจการหรือตราสารท่ีออกโดยกิจการนั้น 

(ค)  กิจการท่ีบุคคลดงักล่าวมีส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีอาจท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดอ้ยา่งเป็นอิสระ หรือไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นกลาง 

(4)  มาตรการท่ีท าใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ไม่สามารถซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยกิจการ 
ซ่ึงสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหบ้ริการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
หรือเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีหลกัทรัพยน์ั้นเป็นสินคา้อา้งอิง  เวน้แต่การซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือการเป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวกระท าโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ซ่ึงเป็นผูมี้วิชาชีพจดัการเงินทุนหรือการลงทุนใหก้บับุคคลดงักล่าว และบุคคลดงักล่าวนั้นไม่สามารถ
แทรกแซงหรือสั่งการในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นได ้ 
  (5)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ในรายงานประจ าปี โดยตอ้งเปิดเผยสัดส่วนของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
เทียบกบัรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจอ่ืน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือมีรายได ้
จากการใหบ้ริการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กิจการหน่ึงกิจการใดตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปของรายได้
ทั้งหมดในรอบปีบญัชี สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งเปิดเผยรายช่ือกิจการดงักล่าวดว้ย 
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  ขอ้ 16   เพื่อใหป้ระชาชนซ่ึงใชผ้ลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือมีขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
และสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศผลการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือต่อประชาชนอย่างทนัเหตุการณ์ 
โดยไม่เลือกปฏิบติั พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ สถาบนัจดัอนัดบั  
ความน่าเช่ือถือตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยไม่ชกัชา้ 
  (2)  เปิดเผยวิธีการและขั้นตอนในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งแนวทางการประกาศผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นปัจจุบนั 
  (3)  มีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย พร้อมทั้ง
อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนและเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ 

ในกรณีท่ีเป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตราสารท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน  
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งใช้สัญลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือตราสารหน้ีทัว่ไป พร้อมทั้งอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน 
และเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบดว้ย 
  (4)  เปิดเผยการวิเคราะห์กระแสเงินสดของสินทรัพยอ์า้งอิงและผลกระทบต่อ 
ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (rating sensitivity) รวมทั้ง 
ขอ้จ ากดัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(5)  เปิดเผยขอ้มูลความผิดพลาดในการประเมินผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในอดีต 
(historical default rate) โดยให้เปิดเผยขอ้มูลสถิติและรายละเอียดยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาสิบปี   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ถึงสิบปี ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ตั้งแต่เร่ิมประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 

  ขอ้ 17   เพื่อใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือปฏิบติัต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเน่ืองจาก 
การใหบ้ริการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูใ้หข้อ้มูล  
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งด าเนินการมิให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นไปใช้ 
ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือใชเ้พื่อการอ่ืนใดนอกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้  
หรือน าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนท่ีมิไดเ้ป็นไปตามสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรือลูกคา้  
เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามค าสั่งของบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีเป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยไม่ไดรั้บการว่าจา้งจาก 
ผูอ้อกตราสาร (unsolicited rating) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในกรณีดงักล่าว 
ไวอ้ยา่งชดัเจน 
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  (2)  ในการเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อประชาชนทุกคร้ัง ใหเ้ปิดเผย 
ขอ้มูลดงัน้ีอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

(ก)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ไดรั้บการวา่จา้งจากผูอ้อกตราสารและ 
ผูอ้อกตราสารมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือไม่ 

(ข)  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 19   ใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ี  
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่งผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเผยแพร่แก่ประชาชนต่อส านกังาน 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  (2)  จดัท าและส่งงบการเงินส าหรับงวดประจ าปีบญัชีและรายงานประจ าปีเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านักงานภายใน 
ส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินปีบญัชี  

(3)  แจง้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมสัญลกัษณ์ หรือความหมายของสัญลกัษณ์
ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานก่อนการใชส้ัญลกัษณ์หรือความหมายของสัญลกัษณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมนั้น   

(4)  แจง้การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้ริหารหรือคุณสมบติัของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเก่ียวกบัคุณวุฒิและประวติัการท างานของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ และหนงัสือรับรองคุณสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารนั้น  
ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 

(5)  แจง้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อโครงสร้างการถือหุน้หรือหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
  (6)  เก็บรักษาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไว  ้
ในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบขอ้มูลไดท้นัที (audit trail) เป็นระยะเวลา 
อยา่งนอ้ยสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (7)  ยืน่รายงานหรือแสดงเอกสารเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามระยะเวลา 
หรือเป็นคร้ังคราวตามท่ีส านกังานก าหนด และท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความรายงานหรือ 
เอกสารท่ียืน่ตามท่ีส านกังานก าหนด  

ขอ้ 20   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
จากส านักงานเขา้ไปในสถานท่ีตั้งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวม 
หรือประมวลขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ในระหว่างเวลาท าการของสถานท่ีนั้น 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามประกาศน้ี 
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ส่วนท่ี 4 
การส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบและบทบงัคบัอ่ืน 

____________ 

  ขอ้ 21   ส านกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือตามสมควรแก่กรณี เม่ือมีเหตุดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11 
  (2)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจท่ีระบุในขอ้ 12 
  (3)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 3 
และการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการจดัอนัดบั  
ความน่าเช่ือถือ หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ลูกคา้หรือผูใ้ชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจสั่งใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือสั่งใหก้ระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ได้ 

  ขอ้ 22   ในการสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ี ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
จะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ้ 23   ให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะการให้ค  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กด. 15/2552  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  อยูแ่ลว้ในวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศน้ี และใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าว 
อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 
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  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  หรือประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 15/2552  เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจ 
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 
 
 (นางสาวนวพร  เรืองสกุล) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


