
 

 

แบบค ำขอควำมเห็นชอบเป็นสถำบนัจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 
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เรียน  เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ขา้พเจา้ บริษทั .......................................................................................................................
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ ...................................................................................................................................
ส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่เลขท่ี ............................................................................................................................... 
..................................................................................................................โทรศพัท ์........................................ 
ประสงคจ์ะยืน่ขอรับความเห็นชอบเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ เพื่อประกอบธุรกิจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
โดยขอแจง้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1:  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

 ใหร้ะบุประวติัความเป็นมาในการจดัตั้ง เช่น ผูก่้อตั้ง หรือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทั วตัถุประสงค ์

ในการจดัตั้งบริษทั ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ โครงสร้างผูถื้อหุน้ และรายช่ือผูถื้อหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ข้ึนไป

ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ฯลฯ 

ส่วนที ่2: ลกัษณะกำรด ำเนินงำนในกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือ 

2.1 ขั้นตอนกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือ 
  ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(rating procedure and methodology)  รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการท่ีพิจารณาจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ เช่น จ านวนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ขั้นตอนและระเบียบในการลงมติ เป็นตน้ 
ตลอดจนแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทั้งท่ีเป็นการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือโดยไดรั้บการวา่จา้งจากผูอ้อกตราสาร (solicited rating) หรือการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
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โดยไม่ไดรั้บการวา่จา้งจากผูอ้อกตราสาร (unsolicited rating) และแนวทางจดัการขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเน่ืองจาก 
การใหบ้ริการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

2.2 มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่ง 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทักบัผลประโยชน์ส่วนตนของบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  รวมทั้งการก าหนด
โครงสร้างสายงานบงัคบับญัชาและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ 

2.3 ระบบงำนในกำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำน 
ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานก ากบัดูแลการปฎิบติังาน เช่น การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 
(compliance manual) การจดัท าแผนการตรวจสอบการปฏิบติังาน (compliance plan) การจดัท ารายงาน 
การก ากบัดูแลการปฏิบติังานประจ าปี (annual compliance report) เป็นตน้ รวมทั้งขั้นตอน วธีิการ 
และแนวทางในการจดัการขอ้ร้องเรียน 

2.4 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือ 
ใหร้ะบุสัญลกัษณ์พร้อมความหมายท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขององคก์รและ 

ตราสารหน้ีทุกประเภท เช่น ตราสารหน้ีระยะยาว ตราสารหน้ีระยะสั้น ตราสารหน้ีท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น 
เป็นตน้ ซ่ึงสัญลกัษณ์ดงักล่าวตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีใชก้นัในความหมายสามญัหรือมีลกัษณะไม่บ่งเฉพาะ  
และไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ส่วนที ่3:  โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร 

 ใหอ้ธิบายโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัพร้อมแนบแผนผงัการจดัองคก์รทั้งหมด 

การแบ่งหน่วยงานหรือสายงานต่าง ๆ ภายในบริษทั ต าแหน่ง และจ านวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 

หรือสายงานต่าง ๆ  รวมทั้งระบุรายละเอียดของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

โดยใหอ้ธิบายขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและสายงานท่ีรับผดิชอบ คุณวุฒิ และประสบการณ์ท างาน 

ของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีอยูภ่ายใตห้น่วยงานดงักล่าว ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความรู้ ความสามารถ 

หรือประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ท่ีเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  ตลอดจนระบุรายละเอียดของ 

หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบติังานของบริษทัโดยตรงต่อคณะกรรมการ

บริษทัหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีการปฏิบติังานเป็นไปตามประกาศ

ของส านกังาน ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั  
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ส่วนที ่4:  แผนกำรประกอบธุรกจิในระยะเวลำ 3 ปีแรก 

ใหอ้ธิบายแผนการประกอบธุรกิจในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจ เงินทุน 

ท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งแหล่งเงินทุนท่ีอาจขอรับการสนบัสนุนไดใ้นกรณีจ าเป็น (ถา้มี) 

ส่วนที ่5:  ข้อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ใหแ้สดงรายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทั โดยระบุถึง 

  -  ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง และอายุ 

  -  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ถา้มี)) 

  -  คุณวฒิุทางการศึกษาระดบัสูงสุด 

  -  ประสบการณ์ท างานอยา่งนอ้ยในระยะ 5 ปียอ้นหลงัก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอความเห็นชอบ โดยระบุ 

ช่ือและธุรกิจหลกัของบริษทัหรือองคก์รท่ีเขา้ไปท างานดว้ย 

  -  ประวติัการกระท าผดิในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัท่ียืน่ขอความเห็นชอบ โดยใหร้ะบุ 

ประวติัการเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองมาจากการกระท าทุจริต  ประวติั 

การท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต หรือประวติัการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอนัป็นเหตุใหมี้ 

ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งร้ายแรง อนัแสดงถึงการขาด 

ความรับผดิชอบหรือความรอบคอบในการบริหารงาน 

ส่วนที ่6:  เอกสำรประกอบค ำขอรับควำมเห็นชอบเป็นสถำบันจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือ 

    1. เอกสารเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัจากกระทรวงพาณิชย ์
 ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
 ส าเนาขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
 ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 

   2. หนงัสือรับรองคุณสมบติักรรมการและผูบ้ริหารท่ีรับรองโดยกรรมการและ 

            ผูบ้ริหาร  รวมถึงการรับโดยบริษทัวา่ กรรมการและผูบ้ริหารไม่มีพฤติกรรม 

            ท่ีขาดความรับผิดชอบ ขาดความน่าเช่ือถือ หรือขาดความไวว้างใจ ในลกัษณะใด 

            ลกัษณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 

            การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็น 

            การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

   3. ส าเนาบตัรประชาชน (ID card) ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาคุณวฒิุการศึกษา 

                 ของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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  4. อ่ืน ๆ (ถา้มี)  

     .............................................................................................................................. 

     .............................................................................................................................. 

ส่วนที ่7:  ค ำรับรองของผู้ย่ืนค ำขอ 

  บริษทัขอรับรองวา่ บริษทัมีคุณสมบติั และกรรมการและผูบ้ริหารไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดให้การประกอบธุรกิจ 

ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

และพร้อมจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศดงักล่าวขา้งตน้  รวมทั้งหนงัสือขอความร่วมมือจากส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งเคร่งครัด  พร้อมทั้งขอรับรองวา่ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นสถาบนั 

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีแนบมาน้ี มีความถูกตอ้งครบถว้น และ 

เป็นความจริงทุกประการ 

   

   ลายมือช่ือ .................................................... ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 

    (.........................................................) 

   ต าแหน่ง ......................................................... 

   วนัท่ี ............................................................... 

 
   ลายมือช่ือ .................................................... ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 

    (.........................................................) 

   ต าแหน่ง ......................................................... 

   วนัท่ี ............................................................... 

   

  ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

ผู้ติดต่อของบริษัท 

ระบุช่ือเจา้หนา้ท่ีของผูข้อรับความเห็นชอบท่ีส านกังานติดต่อได ้

ช่ือ ................................................ นามสกุล ...................................................................... 

ต าแหน่ง ............................................................................................................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์................................... หมายเลขโทรสาร ............................................ 

E-mail ................................................................................................................................ 


