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ส่วนที� 1 : เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ 

1. การประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (“FSAP”)  

เป็นโครงการร่วมระหวา่งธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International 

Monetary Fund : IMF) มีวตัถุประสงคเ์พื�อประเมินเสถียรภาพและระดบัการพฒันาของระบบการเงินของ

ประเทศ  ทั�งนี�  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดเ้ห็นชอบใหไ้ทยเขา้รับการประเมิน FSAP เรียบร้อยแลว้ 

ซึ� งสาํนกังานมีแผนจะเขา้รับการประเมินในช่วงปลายปี 2561 - ตน้ปี 2562  พร้อมกบัหน่วยงานกาํกบั 

ดูแลระบบการเงินอื�น ๆ ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยสาํนกังานจะเขา้รับการประเมินในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัภาคตลาดทุนเพื�อประเมินประสิทธิภาพของการกาํกบัดูแลเทียบกบัมาตรฐานสากลดา้น securities 

regulation คือ IOSCO1 Objectives and Principles for Securities Regulation  

2. สาํหรับการประเมินมาตรฐานดา้น securities regulation ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแล

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (credit rating agency : “CRA”) เพื�อให้มีการปฏิบติังานที�สอดคลอ้งกบั 

มาตรฐานของ IOSCO นั�น โดยที� CRA เป็นสถาบนัที�มีบทบาทสาํคญัต่อตลาดทุนในปัจจุบนั และ                 

ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือโดย CRA ที�มีคุณภาพจะช่วยให้นกัลงทุนสามารถวิเคราะห์ความเสี�ยง              

ของผูอ้อกตราสารรวมถึงช่วยในการประเมินความสามารถในการชาํระหนี�ดว้ย  นอกจากนี�   ผลของ                 

การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความโปร่งใสในตลาดทุน และในบางกรณียงัสามารถ               

ใชก้าํหนดเป็นมาตรฐานเพื�อการกาํกบัดูแลไดด้ว้ย   

3. สาํนกังานเห็นวา่ การเขา้ร่วมประเมิน FSAP และไดรั้บผลการประเมินในระดบัที�ดี            

จะเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตลาดทุนไทยวา่ มีมาตรฐานการกาํกบัดูแลเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล 

และสร้างความเชื�อมั�นให้ผูล้งทุนทั�งในประเทศและต่างประเทศ  ดงันั�น เมื�อสาํนกังานพบวา่ หลกัเกณฑ ์

ของไทยแตกต่างจากมาตรฐานของ IOSCO  สาํนกังานจะพิจารณาปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกนั  

โดยคาํนึงถึงความพร้อมของตลาดทุนไทยดว้ย เพื�อไม่สร้างภาระต่อผูที้�เกี�ยวขอ้งจนเกินไป  

4. ที�ผา่นมาสาํนกังานไดใ้ช ้IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating 

Agencies 2008 เป็นแนวทางในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ CRA ของไทย โดยไดมี้การออกประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กช. �/����  เรื�อง การกาํหนดใหก้ารประกอบธุรกิจ

ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที�ปรึกษาการลงทุน 

ลงวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กช. 1/2555”) ต่อมา IOSCO ไดป้รับปรุง IOSCO Code  

ในปี 20152 (“IOSCO standard”)  ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัประกาศดงักล่าว พบวา่มีบางประเด็นที� IOSCO 

standard กาํหนดเพิ�มเติมใหม่ แต่ยงัไม่มีการกาํหนดไวใ้นประกาศ เช่น การกาํหนดให้คณะกรรมการ CRA                 

                                                        
1  International Organization of Securities Commissions  
2  Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies: revised March 2015 (ตามเอกสารแนบ) 
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มีหนา้ที�ความรับผดิชอบควบคุมดูแล และบงัคบัใชจ้รรยาบรรณของ CRA การจดัใหมี้สายงานบริหาร                 

ความเสี�ยง (risk management function) เป็นตน้  นอกจากนี�  แมว้า่หลกัเกณฑใ์นปัจจุบนัจะมีการกาํหนด

หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการกาํกบัดูแลดา้นต่าง ๆ ไวแ้ลว้ อาทิ คุณภาพของกระบวนการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ  

การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การกาํหนดนโยบาย การควบคุมและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวกบั               

การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ  เป็นตน้ แต่เป็นเพียงการกาํหนดกรอบกวา้ง ๆ โดยไม่ไดก้าํหนดแยกเป็นหวัขอ้

ต่าง ๆ อยา่งละเอียดเช่นเดียวกบั IOSCO standard สาํนกังานจึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการกาํกบัดูแล 

CRA เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP  และไดจ้ดัทาํเอกสารฉบบันี� ขึ�น 

เพื�อขอรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งและบุคคลทั�วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึง 

วนัที� �� พฤษภาคม 2561  ซึ� งผูที้�ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

ต่อสาํนกังานไดท้ั�งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที�ระบุไว ้ทั�งนี�  สาํนกังานขอเสนอ 

ชื�อเจา้หนา้ที�สาํหรับการติดต่อสอบถาม ดงันี�   

1.  นางวภิาว ี   เหมพรวสิาร         โทรศพัท ์ 0-2263-6209  e-mail : wipawee@sec.or.th 

2.  นางสาวปาจรีย ์   เวชชบูล       โทรศพัท ์ 0-2263-6023  e-mail : pajaree@sec.or.th 

3.  นายพทัธนนัท ์   ประเสริฐวทิย ์   โทรศพัท ์ 0-2033-4671  e-mail : patanan@sec.or.th
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ส่วนที� � :  แนวทางปรับปรุงหลกัเกณฑ์ที�เสนอ 

 ตามที� IOSCO standard ไดมี้การปรับแกไ้ขโดยเพิ�มเติมหวัขอ้ใหม่  และเพิ�มเติมรายละเอียด

บางประเด็น ซึ� งจะเนน้ให ้CRA มีการดาํเนินการที�มีความโปร่งใสมากขึ�น มีมาตรการในการจดัการ 

ซึ� งจะส่งผลใหมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นอ้ยลง  รวมถึงระบบบริหารความเสี�ยงที�ดีขึ�น   

 สาํนกังานจึงเห็นควรเสนอปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจ 

การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ โดยจะกาํหนดให ้CRA ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม IOSCO standard  

โดยแบ่งเป็น � กรณี โดยมีรายละเอียดแนวทางที�เสนอในการปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี�  

�.� การกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการกาํกบัดูแลเพิ�มเติม 

 สาํนกังานเห็นควรเพิ�มเติมประเด็นเกี�ยวกบับทบาทของคณะกรรมการบริษทั และการจดัใหมี้

สายงานบริหารความเสี�ยง (risk management function) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั IOSCO standard ดงัต่อไปนี�  

(1)  กาํหนดใหค้ณะกรรมการ CRA ตอ้งมีหนา้ที�รับผดิชอบในการกาํหนดนโยบาย ควบคุม              

ดูแล และบงัคบัใชจ้รรยาบรรณของ CRA เพื�อใหเ้ป็นไปตาม IOSCO standard รวมถึงการกาํกบัดูแล                 

ใหบุ้คลากรของ CRA ปฏิบติัตามจรรยาบรรณที�กาํหนดดว้ย  

(2)  CRA ตอ้งจดัใหมี้สายงานบริหารความเสี�ยง (risk management function) เพื�อทาํหนา้ที�                

ระบุ ประเมิน ติดตาม รวมถึงรายงานความเสี�ยงต่อคณะกรรมการ CRA เพื�อประเมินความเหมาะสม                          

และเพียงพอของการบงัคบัใชน้โยบายการบริหารความเสี�ยงของ CRA ทั�งในดา้นกฎหมาย ชื�อเสียง                           

และการดาํเนินงานของ CRA  

�.� การปรับปรุงแก้ไขหลกัเกณฑ์ในปัจจุบันให้มีรายละเอยีดมากขึ�น 

 สาํนกังานเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑปั์จจุบนัซึ� งมีการกาํหนดในลกัษณะที�เป็นกรอบ                    

การดาํเนินการแบบกวา้ง ๆ ใหมี้รายละเอียดเพิ�มเติมตาม IOSCO standard ซึ� งสรุปสาระสาํคญัที� CRA      

ตอ้งปฏิบติัเพิ�มเติมดงันี�  

(1)  คุณภาพของกระบวนการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ  

       (1.1)  ตอ้งนาํหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (credit rating 

methodology) มาถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ 

   (1.2)  หลีกเลี�ยงการใหบ้ริการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ในกรณีที� CRA ไม่มีขอ้มูล ความรู้               

ความชาํนาญ ที�เพียงพอ  

  (1.3)  จดัใหมี้ระบบการจดัเก็บรักษาขอ้มูล รายงาน และเอกสาร ภายในระยะเวลา               

ที�เหมาะสม  รวมถึงการกาํหนดนโยบาย กระบวนการจดัการ และควบคุมดูแลบุคลากรใหป้ฏิบติัตามนโยบาย

ที�กาํหนดดว้ย 
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 (1.4)  จดัใหมี้สายงานที�ทาํหนา้ที�ทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ สาํหรับกรณี

ที�ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือมีการเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั  และจดัใหมี้สายงานที�ทาํหนา้ที�

ในการทบทวนหลกัเกณฑ ์กระบวนการในการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยา่งสมํ�าเสมอ  

 (1.5)  จดัใหมี้การทบทวนผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัเครดิต 

แบบจาํลอง และสมมติฐานสําคญัที�เกี�ยวกบัการจดัอนัดบัเครดิต 

 (1.6)  จดัทาํแนวทางปฏิบติัที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการประกาศผลการจดัอนัดบัเครดิต และ            

การยกเลิกการจดัอนัดบัเครดิต 

 (1.7)  หา้ม CRA และพนกังานกระทาํการใด ๆ ที�ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการจดัอนัดบั

ความน่าเชื�อถือเพื�อเรียกรับค่าธรรมเนียม 

   (1.8)  หา้ม CRA และพนกังานใหค้าํแนะนาํใด ๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของผูรั้บบริการ        

ที�ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ซึ� งรวมถึงคาํแนะนาํเกี�ยวกบัโครงสร้างทางกฎหมาย 

ทรัพยสิ์น และหนี� สินของผูรั้บบริการ 

   (1.9)  จดัใหมี้สายงานกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ CRA และพนกังานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายที�กาํหนดไว ้และเป็นไปตามกฎหมายดว้ย 

   (1.10)  จดัใหมี้การฝึกอบรมบุคลากรในดา้นต่าง ๆ อาทิ หลกัเกณฑใ์นการจดัอนัดบั               

ความน่าเชื�อถือ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การจดัการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ โดยกาํหนดใหมี้            

การอบรมอยา่งเป็นระบบและต่อเนื�อง 

   (1.11)  จดัใหมี้สายงานที�ทาํหนา้ที�จดัการกบัขอ้ร้องเรียน 

(2)  ความเป็นอิสระและการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

   (2.1) กาํหนดนโยบาย และมาตรการในการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจ

เกิดขึ�น และอาจมีผลกระทบต่อหลกัเกณฑใ์นการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ โดยครอบคลุมถึงการจ่าย

ค่าตอบแทนของบุคคลที�อาจมีความเกี�ยวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นค่าตอบแทนจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ

หรือบริการดา้นอื�น การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรของ CRA เป็นตน้ 

   (2.2) เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นหรือมีแนวโนม้             

จะเกิดขึ�นอยา่งครบถว้น ชดัเจนและทนัเวลา ในกรณีที�ความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์�เกิดขึ�นหรือ               

มีแนวโนม้จะเกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือเฉพาะราย ให้ CRA เปิดเผย 

ขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบและลกัษณะเป็นราย ๆ ไป  

(3)  ความโปร่งใสและการเก็บรักษาขอ้มูลความลบั 

   (3.1)  ใชภ้าษาที�ง่ายต่อความเขา้ใจของผูล้งทุนเพื�อช่วยให้ผูล้งทุนเขา้ใจถึงลกัษณะ                  

ขอ้จาํกดั และความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นกบัการตดัสินใจลงทุน รวมถึงไม่แสดงใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผดิวา่                     

การเป็น CRA ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานกาํกบัดูแลเป็นการรับรองถึงคุณภาพของการบริการ           

จดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ  
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   (3.2)  เปิดเผยขอ้มูลในเรื�องใด ๆ ตามที�กาํหนด ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ของการจดัอนัดบั           

ความน่าเชื�อถือ การเปลี�ยนแปลงใด ๆ ที�มีนยัสาํคญั และการยกเลิกการจดัอนัดบัเครดิต อยา่งครบถว้น          

เที�ยงธรรม ถูกตอ้ง ทนัเวลา และเขา้ใจได ้

   (3.3)  จดัใหมี้มาตรการการเก็บรักษาขอ้มูล เพื�อไม่ใหถู้กนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื�น   

เวน้แต่มีกฎหมายกาํหนดไว ้ โดยกาํหนดเป็นนโยบาย และมีระบบให ้CRA และบุคลากรตอ้งปฏิบติัตาม 

เพื�อป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางที�ผดิ 

�.�  การกาํหนดแนวทางในการปฏิบัติ (guideline) 

 สาํนกังานพิจารณาแลว้เห็นวา่ หลกัเกณฑบ์างประการตามที� IOSCO standard กาํหนด ยงัมิได้

กาํหนดกรอบระยะเวลาที�ตอ้งปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั�งนี�  เพื�อใหห้น่วยงานกาํกบัดูแลในแต่ละประเทศ

สามารถกาํหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกบัสภาพตลาดในประเทศนั�น ๆ ได ้ ดงันั�น เพื�อให ้CRA สามารถ

ปฏิบติัตาม IOSCO standard โดยมีความชดัเจนและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั  สาํนกังานเห็นควร

กาํหนดกรอบระยะเวลาในเรื�องต่าง ๆ ดงันี�    

 (1)  การเก็บรักษาขอ้มูล (IOSCO standard ขอ้ 1.9)  

   CRA ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือไวเ้ป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 

� ปี ซึ� งสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการเก็บรักษาหลกัฐานที�เกี�ยวกบัการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์

 (2)  การทบทวนหลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (IOSCO standard ขอ้ 1.13) 

  CRA ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนหลกัเกณฑก์ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (methodologies) 

การจดัทาํแบบจาํลอง (models) และสมมติฐานสาํคญัที�เกี�ยวกบัการจดัอนัดบัเครดิต (key assumptions)               

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

 (3)  การทบทวนและติดตามผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (IOSCO standard ขอ้ 1.15 a) 

   CRA ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและติดตามผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ อยา่งนอ้ย              

ปีละ 1 ครั� ง และเมื�อมีเหตุการณ์ที�มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

 (4)  การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (historical 

transition rate) และประวติัการผดินดัชาํระหนี�  (historical default rate) (IOSCO standard ขอ้ 3.18) 

  CRA ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลประวติัยอ้นหลงัเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง 

ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (historical transition rate) และประวติัการผิดนดัชาํระหนี�ของผูรั้บบริการ 

(historical default rate) อยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ� งเป็นระยะเวลาที�ไดก้าํหนดไวใ้นประกาศ กช. 1/2555 
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แบบสํารวจความคิดเห็น 

เรื�อง การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลการประกอบธุรกจิการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือ 

เพื�อให้สอดคล้องกบั IOSCO standard และรองรับการประเมิน FSAP 

 

ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อผูต้อบ_________________________________ตาํแหน่ง_______________________________ 

ชื�อบริษทั_______________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัท_์____________________________เบอร์โทรสาร___________________________ 

E-mail address__________________________________________________________________ 

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

 ผูอ้อกตราสาร   ผูล้งทุนสถาบนั/ผูล้งทุนรายใหญ่ 

 ตวักลางในการขาย/ที�ปรึกษาทางการเงิน  ผูล้งทุนรายยอ่ย 

 ที�ปรึกษากฎหมาย   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

 อื�น ๆ (โปรดระบุ)______________________  

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็น 

1.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการกํากบัดูแลเพิ�มเติม 

 เห็นดว้ย 

 ไม่เห็นดว้ย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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2.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ในปัจจุบันให้มีรายละเอียดมากขึ�น 

  เห็นดว้ย 

  ไม่เห็นดว้ย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

�.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กบัการกาํหนดแนวทางในการปฏิบัติ (guideline) 

 เห็นดว้ย 

 ไม่เห็นดว้ย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

�. ข้อสังเกตเพิ�มเติม  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

กรุณาส่งแบบสาํรวจความคิดเห็นกลบัไปที� 

ฝ่ายตราสารหนี�  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ชั�น 18 เลขที� 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6023 หรือ e-mail: wipawee@sec.or.th, pajaree@sec.or.th, patanan@sec.or.th 

วนัสุดทา้ยของการแสดงความคิดเห็น วนัที� �� พฤษภาคม 2561 

 

*** สํานักงานขอขอบคุณท่านที�ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั�งนี� *** 

 


