
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ที่ กช. 1/2555 
เร่ือง  การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 

(ฉบบัประมวล) 
________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ  
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บญัญตัิให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจ  
ตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 
เวน้แต่ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 และขอ้ 18 ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กด. 15/2552   
เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กด. 9/2553   
เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กด. 6/2554   
เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความว่า   การประเมินฐานะและความสามารถ 
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการช าระคืนหน้ีตามตราสารใดตราสารหน่ึง  
หรือการช าระหน้ีคืนทั้งหมด หรือการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามหุ้นบุริมสิทธิ และแสดงผลการประเมิน 
ดว้ยการให้สัญลกัษณ์ 
  “สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความว่า   ผูซ่ึ้งประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือเป็นทางคา้ปกติ  
  “ตราสารหน้ี”  หมายความว่า   พนัธบตัร หุ้นกู ้ตัว๋เงิน และใหห้มายความรวมถึงศุกูก 

“ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ส่ีทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารที่รับผดิชอบในสายงานเก่ียวกบัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

“บริษทัใหญ่”  หมายความว่า   บริษทัใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

  ขอ้ 4   การให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในลกัษณะของการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ  
โดยสถาบนัจัดอนัดับความน่าเช่ือถือดังต่อไปน้ี ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยที่ไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านกังานตามที่ก าหนดไวใ้นหมวด 2 
  (2)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 5  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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  ขอ้ 5   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 4(2) 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ไดโ้ดยชอบตามกฎหมายของประเทศที่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าวจดัตั้งข้ึน และอยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) 
  (2)  ไม่มีสถานประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าในรูปแบบใด  เวน้แตเ่ป็นการถือหุ้น
ในสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบตามขอ้ 4(1)  
  (3)  ด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อบเขตตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6 

  ขอ้ 6   สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ตอ้งด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับการออกตราสารที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  ตราสารหน้ีที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีบริษทัใหญ่
เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  
         (ข)  ตราสารหน้ีที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยในกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัน้ี 
   1.  ตราสารหน้ีที่ออกและเสนอขายในประเทศและต่างประเทศในคราวเดียวกนั 
   2.  หุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย 
   3.  หุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ี่มีผูม้ีสิทธิเสนอโครงการ 
เป็นหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
         (ค)  ตราสารหน้ีที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ  
หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ 
         (ง)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศหรือบริษทั 
ประกนัภยัต่างประเทศ ซ่ึงมีสาขาที่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยห์รือธุรกิจประกันภยั  
ในประเทศไทย แลว้แต่กรณี  
  (2)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรบักิจการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสารในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
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(ก)  เป็นผูค้ ้าประกันหรือผูร้ับอาวลัของตราสารหน้ี ซ่ึงบุคคลดังกล่าวเป็น 
นิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ  
หรือองคก์ารระหว่างประเทศ  

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

  ขอ้ 6/1   การขอความเห็นชอบ การแจ้ง การยื่น หรือการส่งข้อมูลหรือเอกสาร  
ตามประกาศน้ี ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 

หมวด 2 
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ 

____________ 

ส่วนที่ 1  
การยื่นค าขอความเห็นชอบ  

____________ 

  ขอ้ 7   ให้บุคคลทีป่ระสงคจ์ะเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัความเห็นชอบ 
จากส านกังานยื่นค าขอความเห็นชอบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการ 
ที่ก าหนดตามขอ้ 6/1  
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 21/2564  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 4)  
ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ กช. 21/2564  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 4)  
ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 8   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้บุคคลที่ยื่นค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 7 ช าระค่าธรรมเนียม
การยื่นค าขอความเห็นชอบตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบียน  
และการยื่นค าขอต่าง ๆ ต่อส านกังาน 

  ขอ้ 9   ยกเลิก 

  ขอ้ 10   ส านกังานจะพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่
ส านกังานไดร้ับค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ส่วนที่ 2  
หลกัเกณฑก์ารให้ความเห็นชอบ  

____________ 

ขอ้ 11   ผูท้ี่จะไดร้ับความเห็นชอบเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหมวดน้ี 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าห้าสิบลา้นบาท 
  (3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือว่ากรรมการหรือผูบ้ริหารมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ  
ขาดความน่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีประวตัิเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองมาจาก
การกระท าทุจริต 

(ข)  มีประวตัิการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ กช. 16/2558  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 2)  
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที่ กช. 16/2558  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 2)  
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ กช. 16/2558  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 2)  
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558) 
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(ค)  มีประวตัิการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอนัเป็นเหตุให้มีความผิด 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างร้ายแรง อนัแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 
หรือความรอบคอบในการบริหารงาน 
  (4)  มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่เพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 

(5)  แสดงไดว้่าจะสามารถจดัให้มีระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบตัิงาน 
เพื่อให้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตรฐานอนัเป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือ  
  (6)  มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบตัใินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่รัดกุมและ 
เช่ือถือได ้ตลอดจนสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นกลาง 
และเป็นธรรมแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
  (7)  มีสัญลกัษณ์ที่ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือซ่ึงไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  เป็นส่ิงที่ใชก้นัในความหมายสามญัหรือมีลกัษณะไม่บ่งเฉพาะ 
(ข)  เป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอย่างใด ๆ ที่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 
  ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารตามวรรคหน่ึง (3)  
ให้ส านกังานน าประวตัิพฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวยอ้นหลงัไม่เกินสิบปีมาประกอบการพิจารณาดว้ย   
ทั้งน้ี ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งห้ามของบุคคลดงักล่าวให้ค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม หรือ
ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดว้ย  

  ขอ้ 12   ให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบตามหมวดน้ี
ประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (2)  การให้ค าช้ีแจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
รวมทั้งขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (3)  การให้บริการข่าวสารขอ้มูลที่ไดร้ับมาเน่ืองจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
  (4)  ธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือไม่มีลกัษณะที่ท าให้
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ  
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ส่วนที่ 3 
หนา้ที่ภายหลงัไดร้ับความเห็นชอบ 

____________ 

ขอ้ 13   สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลกัปฏิบติัในการประกอบธุรกิจการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Code of Conduct 
Fundamentals for Credit Rating Agencies) ที่ก าหนดโดย International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ 
(2)  ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3)  ความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
(4)  ธรรมาภิบาลองคก์ร การบริหารความเส่ียงองค์กร และการจดัการเก่ียวกบับุคลากร 
(5)  การเปิดเผยขอ้มูลและการส่ือสารกบัผูร่้วมตลาด 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งมีกลไกที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิตามวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 14   ยกเลิก 

  ขอ้ 15   ยกเลิก 

  ขอ้ 16   ยกเลิก 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่  3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 



8 
 

  ขอ้ 17   ยกเลิก 

  ขอ้ 18   ยกเลิก 

  ขอ้ 19   ให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบตามหมวดน้ี  
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่งผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่เผยแพร่แก่ประชาชนต่อส านักงาน  
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  (2)  จดัท าและส่งงบการเงินส าหรับงวดประจ าปีบญัชีและรายงานประจ าปีเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านักงานภายใน  
ส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินปีบญัชี  

(3)  แจง้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมสัญลกัษณ์ หรือความหมายของ
สัญลกัษณ์ที่ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานก่อนการใชส้ัญลกัษณ์หรือความหมายของ
สัญลกัษณ์ที่เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมนั้น   

(4)  แจง้การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้ริหารหรือคุณสมบตัิของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเก่ียวกบัคุณวุฒิและประวตัิการท างานของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ที่ไดร้ับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ และหนงัสือรับรองคุณสมบตัิของกรรมการและผูบ้ริหารนั้น  
ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 

(5)  แจง้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่มีนยัส าคญัต่อโครงสร้างการถือหุ้นหรือหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
  (6)  เก็บรักษาขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการพิจารณาการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไว  ้
ในลกัษณะที่พร้อมให้ส านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบขอ้มูลไดท้นัที (audit trail) เป็นระยะเวลา 
อย่างนอ้ยสองปีนบัแต่วนัที่มีการเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (7)  ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามระยะเวลา 
หรือเป็นครั้ งคราวตามที่ส านกังานก าหนด และท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความรายงานหรือ 
เอกสารที่ยื่นตามที่ส านักงานก าหนด  

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบบัที่ 3)  
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 20   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งยินยอมให้เจา้หน้าที่ซ่ึงไดร้ับมอบหมาย 
จากส านักงานเขา้ไปในสถานที่ตั้งสถาบนัจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ หรือสถานที่ซ่ึงรวบรวม 
หรือประมวลขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัติามประกาศน้ี 

ส่วนที่ 4 
การส้ินสุดการให้ความเห็นชอบและบทบงัคบัอ่ืน 

____________ 

  ขอ้ 21   ส านกังานอาจส่ังพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 11 
  (2)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบุในขอ้ 12 
  (3)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนที่ 3 
และการไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการจัดอนัดับ 
ความน่าเช่ือถือ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกคา้หรือผูใ้ชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจส่ังให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่ังให้กระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดก็ได ้

  ขอ้ 22   ในการส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ที่ไดร้ับความเห็นชอบตามหมวดน้ี ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้ งต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
จะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที่ส านกังานส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ้ 23   ให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
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ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวนัที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กด. 15/2552  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
ลงวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  อยู่แลว้ในวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศน้ี และให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าว 
อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 

  ขอ้ 24   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวนัที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  หรือประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กด. 15/2552  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ 
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
ลงวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

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


