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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เรื่อง  การก าหนดลกัษณะการใหค้ าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ 

ประเภทการเป็นที่ปรกึษาการลงทนุ 
    

 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้
 
 ขอ้ 1  ในประกาศนี ้
 "การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า การประเมินฐานะและความ 
สามารถของรฐับาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการช าระคืนหนีต้ามตราสารใด 
ตราสารหนึ่ง หรือการช าระคืนหนีท้ัง้หมด หรือการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามหุน้บรุมิสิทธิ  
และแสดงผลการประเมินดว้ยการใหส้ญัลกัษณ ์
 "สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า ผูซ้ึ่งประกอบธุรกิจการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือเป็นทางคา้ปกติ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 "ผูบ้รหิาร" หมายความว่า กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการ พนกังานระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป หรือผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอ  านาจในการจดัการ  
และใหห้มายความรวมถึงบคุคลซึ่งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท าสญัญาใหม้ีอ  านาจทัง้หมด 
หรือบางสว่นในการบริหารงาน หรือคณะบุคคลซึ่งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือแต่งตัง้ใหเ้ป็น 
ผูพ้ิจารณาการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
 
 ขอ้ 2  การใหค้ าแนะน าแก่ประชาชนในลกัษณะของการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ที่กระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 
การเป็นที่ปรกึษาการลงทนุ 
 
 ขอ้ 3  ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรบัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เพื่อประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ตอ้งมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้
          (1) เป็นบรษิัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
          (2) มีทนุจดทะเบียนซึ่งช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท 
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          (3) มีสถาบนัที่ประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในต่างประเทศ 
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัทั่วไปเป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นผูถ้่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์นการ
ประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
         (4) มีผูบ้รหิารที่มีจรยิธรรม มีความซื่อสตัยส์จุรติ มีความเขา้ใจและ 
รบัผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี ้
         (ก) มีประวติัเคยถกูไล่ออก ปลดออก ใหอ้อก หรือตอ้งคดีเนื่องจากการ
กระท าทจุริต 
         (ข) มีประวติัการท างานอนัสอ่ไปในทางไม่สจุรติ 
         (ค) มีประวติัการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอนัเป็นเหตใุหเ้กิดการ
กระท าผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ย่างรา้ยแรง อนัแสดงถึงการขาด
ความรบัผิดชอบหรือความรอบคอบในการบรหิารงาน 
         (5) มีบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมในจ านวนเพียงพอเพื่อรองรบั 
การประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
        (6) มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่รดักมุ 
และเชื่อถือได ้ตลอดจนสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นอิสระและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น
กลางและเป็นธรรมแก่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

       (7) 5  มีสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี ้
                (ก) เป็นสิ่งที่ใชก้นัในความหมายสามญัหรือมีลกัษณะไม่บ่งเฉพาะ 
                (ข) เป็นสญัลกัษณห์รือเครื่องหมายอย่างใด ๆ ที่อาจขดัต่อกฎหมาย 
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

 
 ขอ้ 4  ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบธุรกิจเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ  
ตอ้งยื่นค าขอต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบ ตามแบบที่ส  านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัผูย้ื่นค าขอ ประวติัของสถาบนั 
ที่ประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในต่างประเทศที่เขา้ร่วมถือหุน้หรือเป็นผูถ้่ายทอด 
ความรูแ้ละประสบการณใ์นการประกอบธุรกิจ ประวติัของผูบ้รหิาร และเอกสารหลกัฐานอ่ืน 
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอ 
ตามวรรคหนึ่งได ้
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 ขอ้ 5  ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
มีอ านาจแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอมาชีแ้จง สง่ตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ เพิ่มเติม 
ตามที่เห็นสมควร  ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 ขอ้ 6  ใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจไดภ้ายใตข้อบเขต 
ดงัต่อไปนี ้
           (1) การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
           (2) การใหค้ าชีแ้จงหรือเหตผุลประกอบการพิจารณาจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือ รวมทัง้ขอ้มลูที่ใชป้ระกอบการพิจารณา 
           (3) การใหบ้ริการข่าวสารขอ้มลูที่ไดร้บัมาเนื่องจากการจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือ เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ และอตุสาหกรรม เป็นตน้ 
           (4) ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ตามที่ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
 ขอ้ 7  ในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปนี ้
           (1) สง่ผลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่เผยแพรแ่ก่ประชาชนต่อ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไดเ้ผยแพร่ 
           (2) จดัท าและสง่งบการเงินส าหรบังวดประจ าปีบญัชีและรายงาน 
ประจ าปีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือต่อ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี 
           (3) ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารตามระยะเวลาหรือเป็นครัง้คราว  
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  ในการนี ้ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะใหท้ าค าชีแ้จงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงานหรือเอกสารนัน้ดว้ยก็ได ้ 
           (4) แจง้การเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมสญัลกัษณ ์หรือความหมาย 
ของสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการ 
ใชส้ญัลกัษณ ์หรือความหมายของสญัลกัษณท์ี่เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมนัน้   
          (5) แจง้การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารหรือคณุสมบติัของผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้สง่ 
รายละเอียดเก่ียวกบัคณุวฒุิและประวติัการท างานของผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้หรือเลือกตัง้ใหม่  
และหนงัสือรบัรองคณุสมบติัของผูบ้รหิารนัน้ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ชกัชา้ 
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          (6) แจง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนยัส าคญัต่อโครงสรา้งการถือหุน้ หรือ 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
โดยไม่ชกัชา้ 
         (7) เก็บรกัษาขอ้มลูที่ใชป้ระกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสองปีนบัแต่วนัที่เผยแพรผ่ลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้ต่อประชาชน 
 
 ขอ้ 8  หา้มมิใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือกระท าการดงัต่อไปนี  ้
          (1) ซือ้หรือมีหลกัทรพัย ์เวน้แต่เป็นหลกัทรพัยร์ฐับาล หรือไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
          (2) จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ โดยขาดขอ้มลูที่เชื่อถือหรืออา้งอิงไดอ้ย่าง 
เพียงพอ 
          (3) จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือดว้ยการใหส้ญัลกัษณอ่ื์นใด นอกจากที่ไดแ้จง้ 
ไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
          (4) จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือใหแ้ก่กิจการท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
หรือผูบ้ริหารมีความเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดส้ว่นเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะที่อาจ
เป็นเหตใุหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้ไม่สามารถด าเนินงานหรือใหค้วามเห็นไดต้ามขอ้ 3(6) 
         (5) ท าการอ่ืนใดที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดว่าเป็นการกระท า 
ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชนข์องประชาชนซึ่งใชผ้ลการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ  
 
 ขอ้ 9  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตอ้งยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ซึ่งไดร้บัมอบหมาย
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เขา้ไปในสถานที่ตัง้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ หรือ 
สถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอ้มลูของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ในระหว่างเวลาท าการ 
ของสถานที่นัน้เพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามประกาศนี ้
 
 ขอ้ 10  ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเชื่อถือใด 
            (1) กระท าการไม่เหมาะสม 
            (2) ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 3 
            (3) ประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบใุนขอ้ 6 
            (4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 7 ขอ้ 8 หรือขอ้ 9   
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีค าสั่งใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้ แกไ้ขการ 
กระท าดงักล่าว หรือกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการภายในระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ก าหนด  
 
 ขอ้ 11  ในกรณีที่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้กระท าการไม่เหมาะสม 
อย่างรา้ยแรง หรือมีผูบ้รหิารที่ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3(4) หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 8  อนัมีลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชนข์องประชาชน 
อย่างรา้ยแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 10 
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมีค าสั่งใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้ถอดถอน 
ผูบ้รหิารซึ่งเป็นตน้เหตใุหเ้กิดกรณีดงักลา่ว และใหแ้ต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทนดว้ยก็ได ้
 
 ขอ้ 12   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 10  อนัมีลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์
ของประชาชนอย่างรา้ยแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามขอ้ 11  ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือนัน้ และผูท้ี่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบจะถือเอาประโยชนต์ามขอ้ 2 ต่อไปอีกมิได ้
 ในการเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนด
ระยะเวลาที่ไม่ใหผู้ถ้กูเพิกถอนความเห็นชอบนัน้ยื่นขอความเห็นชอบใหม่ต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดว้ยก็ได ้
 
 ขอ้ 13  ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็น
ตน้ไป 
 
  ประกาศ   ณ   วนัที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2536  
 
 
        นายธารนิทร ์ นิมมานเหมินท ์
 (นายธารนิทร ์ นิมมานเหมินท)์ 
 ประธาน 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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