ร่าง ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กช. 1/2555
เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(ฉบับประมวล)
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
เว้นแต่ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 15/2552
เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 9/2553
เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 6/2554
เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
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ข้อ 32 ในประกาศนี้
“การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า การประเมินฐานะและความสามารถ
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการชาระคืนหนี้ตามตราสารใดตราสารหนึ่ง
หรือการชาระหนี้คืนทั้งหมด หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหุ้นบุริมสิทธิ และแสดงผลการประเมิน
ด้วยการให้สัญลักษณ์
“สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือเป็นทางค้าปกติ
“ตราสารหนี้” หมายความว่า พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน และให้หมายความรวมถึงศุกูก
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทุกประเภท
หมวด 1
บททั่วไป
____________
ข้อ 4 การให้คาแนะนาแก่ประชาชนในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2
(2) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 5
ข้อ 5 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศตามข้อ 4(2)
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
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(1) เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ได้โดยชอบตามกฎหมายของประเทศที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจัดตั้งขึ้น และอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)
(2) ไม่มีสถานประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าในรูปแบบใด เว้นแต่เป็นการถือหุ้น
ในสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 4(1)
(3) ดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ขอบเขตตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 6 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ต้องดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
(1) จัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับการออกตราสารที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีบริษัทใหญ่
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(ข) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
1. ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในประเทศและต่างประเทศในคราวเดียวกัน
2. หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย
3. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
เป็นหน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
(ค) ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(ง) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศหรือบริษัท
ประกันภัยต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย แล้วแต่กรณี
(2) จัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับกิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) เป็นผู้ค้าประกันหรือผู้รับอาวัลของตราสารหนี้ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
(ข) เป็นผู้ค้าประกันของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(3) กรณีอื่นใดนอกจาก (1) และ (2) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศต้องดาเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสาหรับการออกตราสารหรือกิจการ
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ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ เช่น จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในลักษณะ international scale rating หรือ regional scale rating เป็นต้น
หมวด 2
การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ
____________
ส่วนที่ 1
การยื่นคาขอความเห็นชอบ
____________
ข้อ 7 ให้บุคคลที่ประสงค์จะเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานยื่นคาขอความเห็นชอบต่อสานักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 81 เมื่อสานักงานได้รับคาขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้บุคคลที่ยื่นคาขอความเห็นชอบตามข้อ 7 ชาระค่าธรรมเนียม
การยื่นคาขอความเห็นชอบตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน
และการยื่นคาขอต่าง ๆ ต่อสานักงาน
ข้อ 91 ยกเลิก
ข้อ 101 สานักงานจะพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
สานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน

1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 16/2558 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
1
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 16/2558 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
1
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 16/2558 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
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ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ
____________
ข้อ 11 ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหมวดนี้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีทุนชาระแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท
(3) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ากรรมการหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ
ขาดความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกดาเนินคดีอันเนื่องมาจาก
การกระทาทุจริต
(ข) มีประวัติการทางานอันส่อไปในทางไม่สุจริต
(ค) มีประวัติการบริหารงาน หรือการกระทาอื่นใดอันเป็นเหตุให้มีความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบในการบริหารงาน
(4) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทางานที่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
(5) แสดงได้ว่าจะสามารถจัดให้มีระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ
(6) มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่รัดกุมและ
เชื่อถือได้ ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้อย่างเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลาง
และเป็นธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
(7) มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็นสิ่งที่ใช้กันในความหมายสามัญหรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ
(ข) เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอย่างใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารตามวรรคหนึ่ง (3)
ให้สานักงานนาประวัติพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวย้อนหลังไม่เกินสิบปีมาประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของบุคคลดังกล่าวให้คานึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม หรือ
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ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือด้วย
ข้อ 12 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้
ประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
(1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(2) การให้คาชี้แจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
(3) การให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น
(4) ธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่มีลักษณะที่ทาให้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ส่วนที่ 3
หน้าที่ภายหลังได้รับความเห็นชอบ
____________
ข้อ 132 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติในการประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Code of Conduct
Fundamentals for Credit Rating Agencies) ที่กาหนดโดย International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ
(2) ความเป็นอิสระในการดาเนินงาน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ธรรมาภิบาลองค์กร การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากร
(5) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้ร่วมตลาด
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องมีกลไกที่ทาให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
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ข้อ 142 ยกเลิก
ข้อ 152 ยกเลิก
ข้อ 162 ยกเลิก
ข้อ 172 ยกเลิก
ข้อ 182 ยกเลิก
ข้อ 19 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เผยแพร่แก่ประชาชนต่อสานักงาน
ภายในวันทาการถัดจากวันที่เผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
(2) จัดทาและส่งงบการเงินสาหรับงวดประจาปีบัญชีและรายงานประจาปีเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสานักงานภายใน
สี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
(3) แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญลักษณ์ หรือความหมายของ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสานักงานก่อนการใช้สัญลักษณ์หรือความหมายของ
สัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนั้น
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารหรือคุณสมบัติของกรรมการและ
ผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทางานของกรรมการและผู้บริหาร

2

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
2
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
2
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
2
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
2
ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 25/2561 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
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ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ และหนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ต่อสานักงานโดยไม่ชักช้า
(5) แจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสาคัญต่อโครงสร้างการถือหุ้นหรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อสานักงานโดยไม่ชักช้า
(6) เก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้
ในลักษณะที่พร้อมให้สานักงานเรียกดูหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทันที (audit trail) เป็นระยะเวลา
อย่างน้อยสองปีนับแต่วันที่มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(7) ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามระยะเวลา
หรือเป็นครั้งคราวตามที่สานักงานกาหนด และทาคาชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความรายงานหรือ
เอกสารที่ยื่นตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ 20 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากสานักงานเข้าไปในสถานที่ตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถานที่ซ่ึงรวบรวม
หรือประมวลข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้ น
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้
ส่วนที่ 4
การสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบและบทบังคับอื่น
____________
ข้อ 21 สานักงานอาจสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือตามสมควรแก่กรณี เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(1) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่สามารถดารงลักษณะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 11
(2) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบุในข้อ 12
(3) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ 3
และการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดั งกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
ในกรณีที่เกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือสั่งให้กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ข้อ 22 ในการสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบตามหมวดนี้ สานักงานอาจกาหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณา
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คาขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในครั้งต่อไปไว้ด้วยก็ได้ โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จะไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่สานักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
____________
ข้อ 23 ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะการให้คาแนะนาแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 15/2552 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 อยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศนี้ และให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว
อยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้
ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะการให้คาแนะนาแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 15/2552 เรื่อง การกาหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(นางสาวนวพร เรืองสกุล)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

