แบบคำขอควำมเห็นชอบเป็ นสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
เขียนที่ .................................................
วันที่ ........เดือน .....................พ.ศ. ................
เรี ยน เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้าพเจ้า บริ ษทั .......................................................................................................................
มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า ...................................................................................................................................
สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ เลขที่ ...............................................................................................................................
..................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................
ประสงค์จะยืน่ ขอรับความเห็นชอบเป็ นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบธุ รกิจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดให้การประกอบธุ รกิจของสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
โดยขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
ให้ระบุประวัติความเป็ นมาในการจัดตั้ง เช่น ผูก้ ่อตั้ง หรื อผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั วัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งบริ ษทั ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ และรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ฯลฯ
ส่ วนที่ 2: ลักษณะกำรดำเนินงำนในกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
2.1 ขั้นตอนกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
(rating procedure and methodology) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการที่พิจารณาจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือ เช่น จานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ขั้นตอนและระเบียบในการลงมติ เป็ นต้น
ตลอดจนแนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งที่เป็ นการจัดอันดับ
ความน่าเชื่ อถือโดยได้รับการว่าจ้างจากผูอ้ อกตราสาร (solicited rating) หรื อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

-2โดยไม่ได้รับการว่าจ้างจากผูอ้ อกตราสาร (unsolicited rating) และแนวทางจัดการข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจาก
การให้บริ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
2.2 มำตรกำรป้ องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
การปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั กับผลประโยชน์ส่วนตนของบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมทั้งการกาหนด
โครงสร้างสายงานบังคับบัญชาและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
2.3 ระบบงำนในกำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำน
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน เช่น การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(compliance manual) การจัดทาแผนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน (compliance plan) การจัดทารายงาน
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานประจาปี (annual compliance report) เป็ นต้น รวมทั้งขั้นตอน วิธีการ
และแนวทางในการจัดการข้อร้องเรี ยน
2.4 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
ให้ระบุสัญลักษณ์พร้อมความหมายที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือขององค์กรและ
ตราสารหนี้ทุกประเภท เช่น ตราสารหนี้ ระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน
เป็ นต้น ซึ่ งสัญลักษณ์ดงั กล่าวต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ใช้กนั ในความหมายสามัญหรื อมีลกั ษณะไม่บ่งเฉพาะ
และไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ส่ วนที่ 3: โครงสร้ ำงกำรจัดองค์ กร
ให้อธิบายโครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั พร้อมแนบแผนผังการจัดองค์กรทั้งหมด
การแบ่งหน่วยงานหรื อสายงานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ตาแหน่ง และจานวนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
หรื อสายงานต่าง ๆ รวมทั้งระบุรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
โดยให้อธิบายขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและสายงานที่รับผิดชอบ คุณวุฒิ และประสบการณ์ทางาน
ของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่อยูภ่ ายใต้หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความรู ้ ความสามารถ
หรื อประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุ รกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่เพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุ รกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนระบุรายละเอียดของ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั มีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามประกาศ
ของสานักงาน ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั

-3ส่ วนที่ 4: แผนกำรประกอบธุรกิจในระยะเวลำ 3 ปี แรก
ให้อธิ บายแผนการประกอบธุ รกิจในระยะ 3 ปี ข้างหน้า ขอบเขตการประกอบธุ รกิจ เงินทุน
ที่ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่อาจขอรับการสนับสนุนได้ในกรณี จาเป็ น (ถ้ามี)
ส่ วนที่ 5: ข้ อมูลกรรมกำรและผู้บริหำร
ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนของบริ ษทั โดยระบุถึง
- ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง และอายุ
- สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั (ร้อยละของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด (ถ้ามี))
- คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสู งสุ ด
- ประสบการณ์ทางานอย่างน้อยในระยะ 5 ปี ย้อนหลังก่อนวันที่ยนื่ คาขอความเห็นชอบ โดยระบุ
ชื่อและธุรกิจหลักของบริ ษทั หรื อองค์กรที่เข้าไปทางานด้วย
- ประวัติการกระทาผิดในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันที่ยนื่ ขอความเห็นชอบ โดยให้ระบุ
ประวัติการเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรื อถูกดาเนินคดีอนั เนื่ องมาจากการกระทาทุจริ ต ประวัติ
การทางานอันส่ อไปในทางไม่สุจริ ต หรื อประวัติการบริ หารงาน หรื อการกระทาอื่นใดอันป็ นเหตุให้มี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาด
ความรับผิดชอบหรื อความรอบคอบในการบริ หารงาน
ส่ วนที่ 6: เอกสำรประกอบคำขอรับควำมเห็นชอบเป็ นสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ
 1. เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั จากกระทรวงพาณิ ชย์
 สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กระทรวงพาณิ ชย์รับรอง
 สาเนาข้อบังคับของบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิ ชย์รับรอง
 สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิ ชย์รับรอง
 2. หนังสื อรับรองคุณสมบัติกรรมการและผูบ้ ริ หารที่รับรองโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงการรับโดยบริ ษทั ว่า กรรมการและผูบ้ ริ หารไม่มีพฤติกรรม
ที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดความน่าเชื่ อถือ หรื อขาดความไว้วางใจ ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การกาหนดให้การประกอบธุ รกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ น
การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
 3. สาเนาบัตรประชาชน (ID card) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาคุณวุฒิการศึกษา
ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร

-4 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ส่ วนที่ 7: คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ
บริ ษทั ขอรับรองว่า บริ ษทั มีคุณสมบัติ และกรรมการและผูบ้ ริ หารไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดให้การประกอบธุ รกิจ
ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน
และพร้อมจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของประกาศดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งหนังสื อขอความร่ วมมือจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่ งครัด พร้อมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลในแบบคาขอความเห็นชอบเป็ นสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่แนบมานี้ มีความถูกต้องครบถ้วน และ
เป็ นความจริ งทุกประการ
ลายมือชื่อ .................................................... ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
(.........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
วันที่ ...............................................................

ลายมือชื่อ .................................................... ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
(.........................................................)
ตาแหน่ง .........................................................
วันที่ ...............................................................
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ผู้ติดต่ อของบริษัท
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของผูข้ อรับความเห็นชอบที่สานักงานติดต่อได้
ชื่อ ................................................ นามสกุล ......................................................................
ตาแหน่ง .............................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................... หมายเลขโทรสาร ............................................
E-mail ................................................................................................................................

