ร่ าง ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กช. 1 /2555
เรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
เว้นแต่ขอ้ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 15/2552
เรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 9/2553
เรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 6/2554
เรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า การประเมินฐานะและความสามารถ
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรื อกิจการใด ๆ ในการชาระคืนหนี้ ตามตราสารใดตราสารหนึ่ง
หรื อการชาระหนี้คืนทั้งหมด หรื อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามหุ ้นบุริมสิ ทธิ และแสดงผลการประเมิน
ด้วยการให้สัญลักษณ์
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“สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือเป็ นทางค้าปกติ
“ตราสารหนี้ ” หมายความว่า พันธบัตร หุ ้นกู้ ตัว๋ เงิน และให้หมายความรวมถึงศุกูก
“ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (structured finance product)” หมายความว่า
ตราสารทางการเงินที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) เป็ นตราสารที่ออกโดยนิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ (securitization) หรื อโครงการทางการเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกัน
(2) ความเสี่ ยงในการได้รับชาระคืนหนี้ ตามตราสารขึ้นอยู่กบั คุณภาพของสิ นทรัพย์
ซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของกระแสรายรับที่จะนามาชาระคืนหนี้ ตามตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมี
ผูค้ ้ าประกันการชาระหนี้ตามตราสารหรื อไม่ก็ตาม
(3) มีการจัดโครงสร้างกระแสรายรับที่ทาให้ไม่อาจพิจารณาความเสี่ ยงในการได้รับ
ชาระคืนหนี้ ตามตราสารจากคุณภาพของสิ นทรัพย์ได้โดยลาพัง
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
“บริ ษทั ใหญ่” หมายความว่า
(1) บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในผูอ้ อกตราสารหนี้เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกตราสารหนี้
(2) บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (1) เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(3) บริ ษทั ที่ถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากบริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (2)
โดยการถือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น
(4) บริ ษทั ที่ถือหุน้ ในผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมรวมกัน
เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกตราสารหนี้ น้ นั
การถือหุน้ ของบริ ษทั ตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทด้วย
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
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หมวด 1
บททัว่ ไป
____________
ข้อ 4 การให้คาแนะนาแก่ประชาชนในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็ นการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2
(2) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 5
ข้อ 5 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 4(2)
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ประกอบธุ รกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ได้โดยชอบตามกฎหมายของประเทศที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจัดตั้งขึ้น และอยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิกของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)
(2) ไม่มีสถานประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่วา่ ในรู ปแบบใด เว้นแต่เป็ นการถือหุ้น
ในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 4(1)
(3) ดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ขอบเขตตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 6 สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ต้องดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
(1) จัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับการออกตราสารที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีบริ ษทั ใหญ่
เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(ข) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังนี้
1. ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในประเทศและต่างประเทศในคราวเดียวกัน
2. หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย
3. หุน้ กูเ้ พื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ที่มีผมู ้ ีสิทธิเสนอโครงการ
เป็ นหน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
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(ค) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
หน่วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(ง) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศหรื อบริ ษทั
ประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรื อธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย แล้วแต่กรณี
(2) จัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นผูค้ ้ าประกันหรื อผูร้ ับอาวัลของตราสารหนี้ ซึ่ งบุคคลดังกล่าวเป็ น
นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อหน่ วยงานหรื อองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(ข) เป็ นผูค้ ้ าประกันของใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(3) กรณี อื่นใดนอกจาก (1) และ (2) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศต้องดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับการออกตราสารหรื อกิจการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารเพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศได้ เช่น จัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือในลักษณะ international scale rating หรื อ regional scale rating เป็ นต้น
หมวด 2
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
____________
ส่วนที่ 1
การยืน่ คาขอความเห็นชอบ
____________
ข้อ 7 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 8 ให้บุคคลที่ยนื่ คาขอความเห็นชอบตามข้อ 7 ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอ
ความเห็นชอบตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ พร้อมกับการยืน่ คาขอดังกล่าว
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ข้อ 9 ในการพิจารณาคาขอความเห็นชอบ สานักงานอาจแจ้งให้ผขู ้ อความเห็นชอบ
ชี้แจง ดาเนินการ หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ในกรณี ที่ผขู ้ อความเห็นชอบไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะถือว่าบุคคลนั้น
ไม่ประสงค์จะยืน่ คาขอความเห็นชอบอีกต่อไป
ข้อ 10 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่
วันที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
____________
ข้อ 11 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหมวดนี้
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีทุนชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บล้านบาท
(3) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ากรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความน่าเชื่อถือหรื อความน่าไว้วางใจ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรื อถูกดาเนินคดีอนั เนื่องมาจาก
การกระทาทุจริ ต
(ข) มีประวัติการทางานอันส่ อไปในทางไม่สุจริ ต
(ค) มีประวัติการบริ หารงาน หรื อการกระทาอื่นใดอันเป็ นเหตุให้มีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
หรื อความรอบคอบในการบริ หารงาน
(4) มีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถหรื อประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
(5) แสดงได้วา่ จะสามารถจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็ นไปตามมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
(6) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่รัดกุมและ
เชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้อย่างเป็ นอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นกลาง
และเป็ นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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(7) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นสิ่ งที่ใช้กนั ในความหมายสามัญหรื อมีลกั ษณะไม่บ่งเฉพาะ
(ข) เป็ นสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายอย่างใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผูบ้ ริ หารตามวรรคหนึ่ง (3)
ให้สานักงานนาประวัติพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวย้อนหลังไม่เกินสิ บปี มาประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวให้คานึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม หรื อ
ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรื อความน่าไว้วางใจในการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือด้วย
ข้อ 12 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้
ประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
(1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(2) การให้คาชี้แจงหรื อเหตุผลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
(3) การให้บริ การข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น
(4) ธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อไม่มีลกั ษณะที่ทาให้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
ส่วนที่ 3
หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบ
____________
ข้อ 13 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้ ตอ้ งมี
ระบบงานที่ชดั เจน รัดกุม และเพียงพอที่จะสามารถควบคุมดูแลให้การดาเนินงานของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14
(2) สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็ นอิสระ และให้ความเห็นได้อย่างเป็ นกลางและ
เป็ นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15
(3) มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอ
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่ อสารได้อย่างชัดเจนและไม่ทาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในสาระสาคัญของ
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยคานึ งถึงผูใ้ ช้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญ โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 16
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(4) มีการจัดการข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการให้บริ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่เหมาะสมและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17
ข้อ 14 เพื่อให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เผยแพร่ แก่ประชาชน (public rating)
มีการจัดทาอย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (methodology and
procedure) ที่สามารถกลัน่ กรองและให้ความเห็นในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้อย่างมีคุณภาพ
และสะท้อนถึงความสามารถในการชาระหนี้ ตามตราสารหรื อของกิจการที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนทบทวนวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างสม่าเสมอ
(2) ใช้ขอ้ มูลประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และสามารถอ้างอิงได้
(3) มอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในตราสารอย่างเพียงพอเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารนั้น
(4) ทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่เผยแพร่ แก่ประชาชนเพื่อให้
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ ตามตราสารหรื อ
ของกิจการที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้อย่างทันเหตุการณ์
(5) ทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกรณีที่ผซู ้ ่ ึงเคยเป็ นบุคลากรและมีส่วนร่ วม
ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการใด ได้เข้าร่ วมงานกับกิจการนั้น (look-back review)
ข้อ 15 เพื่อให้มนั่ ใจว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือจะสามารถจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือได้อย่างเป็ นอิสระ และให้ความเห็นได้อย่างเป็ นกลางและเป็ นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว โดยต้องครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) สายงานบังคับบัญชาและโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้บุคลากรซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(2) การไม่รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) กิจการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
กิจการดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็ น
หลักทรัพย์ที่ออกโดยกิจการนั้น เว้นแต่เป็ นการถือหลักทรัพย์หรื อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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โดยผ่านบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็ นผูม้ ีวิชาชีพจัดการเงินทุนหรื อการลงทุนให้กบั สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สามารถแทรกแซงหรื อสั่งการในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นได้
(ข) กิจการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาหรื อ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของกิจการหรื อตราสารที่ออกโดยกิจการนั้น
(3) มาตรการที่มิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานที่มีความสัมพันธ์กบั กิจการในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการนั้น
(ก) กิจการที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ออกโดยกิจการนั้นไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม หรื อกิจการที่ออกหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นสิ นค้าอ้างอิงของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่บุคคลดังกล่าว
เข้าเป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้านั้น เว้นแต่เป็ นการถือหลักทรัพย์หรื อเป็ นคู่สัญญาใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผ่านบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็ นผูม้ ีวิชาชีพจัดการเงินทุนหรื อการลงทุน
ให้กบั บุคคลดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวนั้นไม่สามารถแทรกแซงหรื อสัง่ การในการซื้อขายหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นได้
(ข) กิจการที่บุคคลดังกล่าวทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาหรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้างของกิจการหรื อตราสารที่ออกโดยกิจการนั้น
(ค) กิจการที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้อย่างเป็ นอิสระ หรื อไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นกลาง
(4) มาตรการที่ทาให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ ไม่สามารถซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยกิจการ
ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
หรื อเข้าเป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์น้ นั เป็ นสิ นค้าอ้างอิง เว้นแต่การซื้ อขาย
หลักทรัพย์หรื อการเป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวกระทาโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งเป็ นผูม้ ีวิชาชีพจัดการเงินทุนหรื อการลงทุนให้กบั บุคคลดังกล่าว และบุคคลดังกล่าวนั้นไม่สามารถ
แทรกแซงหรื อสัง่ การในการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นได้
(5) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือ
ในรายงานประจาปี โดยต้องเปิ ดเผยสัดส่วนของรายได้จากการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เทียบกับรายได้จากการประกอบธุรกิจอื่น ทั้งนี้ ในกรณี ที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีรายได้
จากการให้บริ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการหนึ่งกิจการใดตั้งแต่ร้อยละสิ บขึ้นไปของรายได้
ทั้งหมดในรอบปี บัญชี สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องเปิ ดเผยรายชื่อกิจการดังกล่าวด้วย
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ข้อ 16 เพื่อให้ประชาชนซึ่งใช้ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ
และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อ ถือต่อประชาชนอย่างทันเหตุการณ์
โดยไม่เลื อกปฏิบตั ิ พร้ อมทั้งระบุเหตุผลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ ทั้งนี้
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือต้องประกาศให้ประชาชนทราบโดยไม่ชกั ช้า
(2) เปิ ดเผยวิธีการและขั้นตอนในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งแนวทางการประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้อย่างชัดเจนและเป็ นปัจจุบนั
(3) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ชดั เจนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้ง
อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบ
ในกรณี ที่เป็ นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องใช้สัญลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ทวั่ ไป พร้อมทั้งอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจน
และเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบด้วย
(4) เปิ ดเผยการวิเคราะห์กระแสเงินสดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและผลกระทบต่อ
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (rating sensitivity) รวมทั้ง
ข้อจากัดในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(5) เปิ ดเผยข้อมูลความผิดพลาดในการประเมินผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอดีต
(historical default rate) โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลสถิติและรายละเอียดย้อนหลังเป็ นระยะเวลาสิ บปี
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ประกอบธุ รกิจการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือไม่ถึงสิ บปี ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตั้งแต่เริ่ มประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั
ข้อ 17 เพื่อให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือปฏิบตั ิต่อข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจาก
การให้บริ การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเหมาะสมและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือต้องดาเนิ นการมิให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้รับมานั้นไปใช้
ในทางที่ไม่เหมาะสม หรื อใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือให้แก่ลูกค้า
หรื อนาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นที่มิได้เป็ นไปตามสัญญาหรื อข้อตกลงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อ ลูกค้า
เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งของบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมาย
ข้อ 18 ในกรณี ที่เป็ นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับการว่าจ้างจาก
ผูอ้ อกตราสาร (unsolicited rating) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกรณีดงั กล่าว
ไว้อย่างชัดเจน
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(2) ในการเผยแพร่ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อประชาชนทุกครั้ง ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลดังนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน
(ก) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ได้รับการว่าจ้างจากผูอ้ อกตราสารและ
ผูอ้ อกตราสารมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรื อไม่
(ข) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ข้อ 19 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ส่ งผลการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือที่เผยแพร่ แก่ประชาชนต่อสานักงาน
ภายในวันทาการถัดจากวันที่เผยแพร่ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
(2) จัดทาและส่งงบการเงินสาหรับงวดประจาปี บัญชีและรายงานประจาปี เกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสานัก งานภายใน
สี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี
(3) แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติมสัญลักษณ์ หรื อความหมายของสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสานักงานก่อนการใช้สัญลักษณ์หรื อความหมายของสัญลักษณ์
ที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติมนั้น
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อคุณสมบัติของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งส่ งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทางานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่ได้รับการแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งใหม่ และหนังสื อรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้น
ต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า
(5) แจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนยั สาคัญต่อโครงสร้างการถือหุน้ หรื อหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า
(6) เก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้
ในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรี ยกดูหรื อตรวจสอบข้อมูลได้ทนั ที (audit trail) เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อยสองปี นับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(7) ยืน่ รายงานหรื อแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามระยะเวลา
หรื อเป็ นครั้งคราวตามที่สานักงานกาหนด และทาคาชี้แจงเพื่ออธิบายหรื อขยายความรายงานหรื อ
เอกสารที่ยนื่ ตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ 20 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงได้รับมอบหมาย
จากสานักงานเข้าไปในสถานที่ต้ งั สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ หรื อสถานที่ซ่ ึ งรวบรวม
หรื อประมวลข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่น้ นั
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามประกาศนี้
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ส่วนที่ 4
การสิ้ นสุ ดการให้ความเห็นชอบและบทบังคับอื่น
____________
ข้อ 21 สานักงานอาจสัง่ พักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 11
(2) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบุในข้อ 12
(3) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ 3
และการไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้ขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อสั่งให้กระทาการ
หรื องดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ข้อ 22 ในการสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้ สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณา
คาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ดว้ ยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่สานักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
____________
ข้อ 23 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะการให้คาแนะนาแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 15/2552 เรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุ รกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 อยูแ่ ล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ เป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศนี้ และให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว
อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศนี้

12

ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะการให้คาแนะนาแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 หรื อประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 15/2552 เรื่ อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
ลงวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(นางสาวนวพร เรื องสกุล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

