
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กช. 1/2555 
เร่ือง  การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

(ฉบบัประมวล) 
________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ  
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ  
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
เวน้แต่ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 และขอ้ 18 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 15/2552   
เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 9/2553   
เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 6/2554   
เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การประเมินฐานะและความสามารถ 
ของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการช าระคืนหน้ีตามตราสารใดตราสารหน่ึง  
หรือการช าระหน้ีคืนทั้งหมด หรือการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามหุ้นบุริมสิทธิ และแสดงผลการประเมิน 
ดว้ยการใหส้ัญลกัษณ์ 
  “สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือเป็นทางคา้ปกติ  
  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้ตัว๋เงิน และใหห้มายความรวมถึงศุกูก 

“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารท่ีรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

“บริษทัใหญ่”  หมายความวา่   บริษทัใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
ทุกประเภท 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

  ขอ้ 4   การให้ค  าแนะน าแก่ประชาชนในลกัษณะของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 
  (2)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 5  

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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  ขอ้ 5   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศตามขอ้ 4(2) 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ไดโ้ดยชอบตามกฎหมายของประเทศท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าวจดัตั้งขึ้น และอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) 
  (2)  ไม่มีสถานประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่วา่ในรูปแบบใด  เวน้แต่เป็นการถือหุ้น
ในสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้ 4(1)  
  (3)  ด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อบเขตตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 

  ขอ้ 6   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ตอ้งด าเนินการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับการออกตราสารท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงมีบริษทัใหญ่
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
         (ข)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัน้ี 
   1.  ตราสารหน้ีท่ีออกและเสนอขายในประเทศและต่างประเทศในคราวเดียวกนั 
   2.  หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายในประเทศไทย 
   3.  หุน้กูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีผูมี้สิทธิเสนอโครงการ 
เป็นหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ 
         (ค)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
         (ง)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกโดยธนาคารต่างประเทศหรือบริษทั 
ประกนัภยัต่างประเทศ ซ่ึงมีสาขาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยห์รือธุรกิจประกนัภยั  
ในประเทศไทย แลว้แต่กรณี  
  (2)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรับกิจการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตราสารในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
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(ก)  เป็นผูค้  ้าประกนัหรือผูรั้บอาวลัของตราสารหน้ี ซ่ึงบุคคลดงักล่าวเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ  
หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  

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

  ขอ้ 6/1   การขอความเห็นชอบ การแจ้ง การยื่น หรือการส่งขอ้มูลหรือเอกสาร  
ตามประกาศน้ี ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 

หมวด 2 
การขอความเห็นชอบและการใหค้วามเห็นชอบ 

____________ 

ส่วนท่ี 1  
การยืน่ค าขอความเห็นชอบ  

____________ 

  ขอ้ 7   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานยืน่ค าขอความเห็นชอบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการ 
ท่ีก าหนดตามขอ้ 6/1  
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 21/2564  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 21/2564  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 8   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหบุ้คคลท่ียืน่ค าขอความเห็นชอบตามขอ้ 7 ช าระค่าธรรมเนียม
การยืน่ค าขอความเห็นชอบตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ต่อส านกังาน 

  ขอ้ 9   ยกเลิก 

  ขอ้ 10   ส านกังานจะพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ส่วนท่ี 2  
หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบ  

____________ 

ขอ้ 11   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหมวดน้ี 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท 
  (3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่กรรมการหรือผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบ  
ขาดความน่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองมาจาก
การกระท าทุจริต 

(ข)  มีประวติัการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 16/2558  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 16/2558  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 16/2558  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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(ค)  มีประวติัการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอนัเป็นเหตุใหมี้ความผิด 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งร้ายแรง อนัแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ 
หรือความรอบคอบในการบริหารงาน 
  (4)  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเพียงพอเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 

(5)  แสดงไดว้า่จะสามารถจดัใหมี้ระบบงานในการติดตามดูแลการปฏิบติังาน 
เพื่อใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นไปตามมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ  
  (6)  มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีรัดกุมและ 
เช่ือถือได ้ตลอดจนสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นกลาง 
และเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (7)  มีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือซ่ึงไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  เป็นส่ิงท่ีใชก้นัในความหมายสามญัหรือมีลกัษณะไม่บ่งเฉพาะ 
(ข)  เป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอยา่งใด ๆ ท่ีขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน 
  ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการและผูบ้ริหารตามวรรคหน่ึง (3)  
ใหส้ านกังานน าประวติัพฤติกรรมของบุคคลดงักล่าวยอ้นหลงัไม่เกินสิบปีมาประกอบการพิจารณาดว้ย   
ทั้งน้ี ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งหา้มของบุคคลดงักล่าวใหค้  านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม หรือ
ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือหรือความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดว้ย  

  ขอ้ 12   ใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ี
ประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (2)  การใหค้  าช้ีแจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (3)  การใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
  (4)  ธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือไม่มีลกัษณะท่ีท าให้
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
 



7 
 

ส่วนท่ี 3 
หนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ 

____________ 

ขอ้ 13   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตอ้งด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามหลกัปฏิบติัในการประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Code of Conduct 
Fundamentals for Credit Rating Agencies) ท่ีก าหนดโดย International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ 
(2)  ความเป็นอิสระในการด าเนินงาน และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(3)  ความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)  ธรรมาภิบาลองคก์ร การบริหารความเส่ียงองคก์ร และการจดัการเก่ียวกบับุคลากร 
(5)  การเปิดเผยขอ้มูลและการส่ือสารกบัผูร่้วมตลาด 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งมีกลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่คณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏิบติัตามวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 14   ยกเลิก 

  ขอ้ 15   ยกเลิก 

  ขอ้ 16   ยกเลิก 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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  ขอ้ 17   ยกเลิก 

  ขอ้ 18   ยกเลิก 

  ขอ้ 19   ใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ี  
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่งผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเผยแพร่แก่ประชาชนต่อส านกังาน 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  (2)  จดัท าและส่งงบการเงินส าหรับงวดประจ าปีบญัชีและรายงานประจ าปีเก่ียวกบั 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านักงานภายใน  
ส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินปีบญัชี  

(3)  แจง้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมสัญลกัษณ์ หรือความหมายของ
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานก่อนการใชส้ัญลกัษณ์หรือความหมายของ
สัญลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมนั้น   

(4)  แจง้การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้ริหารหรือคุณสมบติัของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเก่ียวกบัคุณวุฒิและประวติัการท างานของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ และหนงัสือรับรองคุณสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารนั้น  
ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 

(5)  แจง้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อโครงสร้างการถือหุน้หรือหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
  (6)  เก็บรักษาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไว ้
ในลกัษณะท่ีพร้อมใหส้ านกังานเรียกดูหรือตรวจสอบขอ้มูลไดท้นัที (audit trail) เป็นระยะเวลา 
อยา่งนอ้ยสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (7)  ยืน่รายงานหรือแสดงเอกสารเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามระยะเวลา 
หรือเป็นคร้ังคราวตามท่ีส านกังานก าหนด และท าค าช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความรายงานหรือ 
เอกสารท่ียืน่ตามท่ีส านกังานก าหนด  

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กช. 25/2561  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 20   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมาย 
จากส านักงานเขา้ไปในสถานท่ีตั้งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวม 
หรือประมวลขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ในระหว่างเวลาท าการของสถานท่ีนั้น 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามประกาศน้ี 

ส่วนท่ี 4 
การส้ินสุดการใหค้วามเห็นชอบและบทบงัคบัอ่ืน 

____________ 

  ขอ้ 21   ส านกังานอาจสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือตามสมควรแก่กรณี เม่ือมีเหตุดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่สามารถด ารงลกัษณะให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11 
  (2)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจท่ีระบุในขอ้ 12 
  (3)  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 3 
และการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ หรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ลูกคา้หรือผูใ้ชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
  ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจสั่งใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือสั่งใหก้ระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ได้ 

  ขอ้ 22   ในการสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามหมวดน้ี ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณา 
ค าขอความเห็นชอบของบุคคลรายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
จะไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 
____________ 

  ขอ้ 23   ให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะการให้ค  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
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ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กด. 15/2552  เร่ือง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของ
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน  
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  อยูแ่ลว้ในวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั เป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศน้ี และใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าว 
อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 

  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  หรือประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 15/2552  เร่ือง การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจ 
ของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

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


