
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กด. 15/2552 

เร่ือง  การก าหนดใหก้ารประกอบธุรกิจของสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
_______________________ 

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

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การก าหนด
ลกัษณะการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น 
ท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 9/2541   
เร่ือง การก าหนดลกัษณะการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541  

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การประเมินฐานะและความ 
สามารถของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการช าระคืนหน้ีตามตราสารใดตราสารหน่ึง 
หรือการช าระคืนหน้ีทั้งหมด หรือการปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามหุน้บุริมสิทธิ และแสดงผลการประเมิน
ดว้ยการใหส้ัญลกัษณ์ 
  (2)  “สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งประกอบธุรกิจการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือเป็นทางคา้ปกติ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (3)  “ตราสารหน้ี”  หมายความวา่   พนัธบตัร หุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน 
  (4)  “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 
        (ก)  บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกตราสารหน้ีเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ี 
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        (ข)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
        (ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ข) 
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
        (ง)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูอ้อกตราสารหน้ีไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนั 
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกตราสารหน้ีนั้น   
        การถือหุน้ของบริษทัตาม (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง) ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือ 
โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภทดว้ย 
  (5)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

  ขอ้ 3   การใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนในลกัษณะของการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ท่ีกระท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 

  ขอ้ 4   ส านกังานจะเห็นชอบใหบุ้คคลใดประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือได ้
จะตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ 5 หรือขอ้ 6 

  ขอ้ 5   ส านกังานอาจประกาศใหค้วามเห็นชอบสถาบนัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซ่ึงประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในต่างประเทศอยูแ่ลว้ เป็นสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือได ้โดยกิจการดงักล่าวจะจดัอนัดบัความน่าเช่ือไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 
  (1)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
ซ่ึงมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  มีบริษทัใหญ่เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
        (ข)  ออกและเสนอขายตราสารหน้ีในประเทศไทยและต่างประเทศในคราวเดียวกนั 
  (2)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  การเสนอขายตราสารหน้ีท่ีมีผูค้  ้าประกนัหรือผูรั้บอาวลั เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ  ทั้งน้ี เม่ือเป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหรือผูรั้บอาวลั
ดงักล่าว 



3 

 

  (4)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกโดยธนาคารต่างประเทศท่ีมี 
สาขาท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยเ์ป็นสาขาเตม็รูปแบบในประเทศไทย หรือ 
บริษทัประกนัวินาศภยัหรือบริษทัประกนัชีวิตต่างประเทศท่ีมีสาขาท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกนัวินาศภยัหรือธุรกิจประกนัชีวิตในประเทศไทย 
  (5)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีผูค้  ้าประกนั ทั้งน้ี เม่ือเป็นการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัดงักล่าว 

  ขอ้ 6   นอกจากกรณีตามขอ้ 5 แลว้ บุคคลใดประสงคจ์ะประกอบธุรกิจเป็นสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ จะตอ้งยืน่ค าขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้สิบลา้นบาท 
  (3)  มีสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับทัว่ไปเป็นผูถื้อหุน้ หรือเป็นผูถ้่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (4)  มีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีจริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเขา้ใจและ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  มีประวติัเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือตอ้งคดีเน่ืองจากการกระท า
ทุจริต 
        (ข)  มีประวติัการท างานอนัส่อไปในทางไม่สุจริต 
        (ค)  มีประวติัการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอนัเป็นเหตุให้เกิดการกระท าผิด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งร้ายแรง อนัแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบในการบริหารงาน 
  (5)  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในจ านวนเพียงพอเพื่อรองรับ 
การประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (6)  มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีรัดกุมและเช่ือถือได ้
ตลอดจนสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นกลางและเป็นธรรม
แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (7)  มีสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือซ่ึงไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  เป็นส่ิงท่ีใชก้นัในความหมายสามญัหรือมีลกัษณะไม่บ่งเฉพาะ 
        (ข)  เป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายอยา่งใด ๆ ท่ีอาจขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน 
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  ขอ้ 7   การยืน่ค าขอตามขอ้ 6 ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีส านกังานก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัผูย้ืน่ค  าขอ ประวติัของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใน
ต่างประเทศท่ีเขา้ร่วมถือหุน้หรือเป็นผูถ้่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ  
ประวติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และเอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด 
  ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการยืน่ค าขอตามวรรคหน่ึงได้ 

 ขอ้ 8   ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคลท่ียืน่ค าขอตามขอ้ 6 ส านกังานมีอ านาจ
แจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าขอมาช้ีแจง ส่งตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ เพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร  
ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 9   ใหบุ้คคลตามขอ้ 6 ท่ีไดรั้บความเห็นชอบใหเ้ป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ประกอบธุรกิจการเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใตข้อ้ก าหนดตามขอ้ 10 ถึงขอ้ 16 

  ขอ้ 10   ใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (2)  การใหค้  าช้ีแจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
รวมทั้งขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (3)  การใหบ้ริการข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
  (4)  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามท่ีไดรั้บอนุญาต
จากส านกังาน  

  ขอ้ 11   ในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งปฏิบติั 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่งผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเผยแพร่แก่ประชาชนต่อส านกังานภายใน 
วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ผยแพร่ 
  (2)  จดัท าและส่งงบการเงินส าหรับงวดประจ าปีบญัชีและรายงานประจ าปีเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่อส านกังานภายในส่ีเดือน 
นบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 
  (3)  ยืน่รายงานหรือแสดงเอกสารตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราว ตามท่ี 
ส านกังานก าหนด  ในการน้ี ส านกังานจะใหท้ าค าช้ีแจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงาน 
หรือเอกสารนั้นดว้ยก็ได ้ 
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  (4)  แจง้การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมสัญลกัษณ์ หรือความหมายของ
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ต่อส านกังาน ก่อนการใชส้ัญลกัษณ์ หรือความหมาย
ของสัญลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมนั้น   
  (5)  แจง้การเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้ริหาร หรือคุณสมบติัของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเก่ียวกบัคุณวุฒิและประวติัการท างานของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ และหนงัสือรับรองคุณสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารนั้น  
ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
  (6)  แจง้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส าคญัต่อโครงสร้างการถือหุ้น หรือ 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
  (7)  เก็บรักษาขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไว  ้
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปีนบัแต่วนัท่ีเผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นต่อประชาชน 

  ขอ้ 12   หา้มมิใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือกระท าการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ซ้ือหรือมีหลกัทรัพย ์ เวน้แต่เป็นหลกัทรัพยรั์ฐบาล หรือไดรั้บการผอ่นผนัจาก
ส านกังาน 
  (2)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ โดยขาดขอ้มูลท่ีเช่ือถือหรืออา้งอิงไดอ้ยา่งเพียงพอ 
  (3)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดว้ยการใหส้ัญลกัษณ์อ่ืนใด นอกจากท่ีไดแ้จง้ไวก้บั
ส านกังาน 
  (4)  จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหแ้ก่กิจการท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุให้สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นไม่สามารถด าเนินงานหรือให้
ความเห็นไดต้ามขอ้ 6(6) 
  (5)  ท าการอ่ืนใดท่ีส านกังานก าหนดวา่เป็นการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ของประชาชนซ่ึงใชผ้ลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

  ขอ้ 13   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตอ้งยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
จากส านกังานเขา้ไปในสถานท่ีตั้งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสถานท่ีซ่ึงรวบรวมหรือ
ประมวลขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ในระหวา่งเวลาท าการของสถานท่ีนั้นเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามประกาศน้ี 
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  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใด กระท าการหรือ 
ไม่กระท าการ หรือมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหส้ถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น 
แกไ้ขการกระท าดงักล่าว หรือกระท าการ หรืองดเวน้กระท าการภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดได ้
  (1)  กระท าการไม่เหมาะสม 
  (2)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 6 
  (3)  ประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจท่ีระบุในขอ้ 10 
  (4)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 11 ขอ้ 12 หรือขอ้ 13   

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท าการไม่เหมาะสม 
อยา่งร้ายแรง หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 6(4) หรือ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ 12  อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน 
อยา่งร้ายแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานตามขอ้ 14 ส านกังานอาจมีค าสั่งให้
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นถอดถอนกรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดกรณีดงักล่าว 
และใหแ้ต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ด ารงต าแหน่งแทนดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 16   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังาน
ตามขอ้ 14  อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอยา่งร้ายแรง หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานตามขอ้ 15  ส านกังานอาจเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น และผูท่ี้ถูกเพิกถอนความเห็นชอบจะถือเอาประโยชน์ตามขอ้ 3 ต่อไปอีกมิได ้
 ในการเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะก าหนดระยะเวลาท่ีไม่ใหผู้ถู้กเพิกถอน
ความเห็นชอบนั้นยื่นขอความเห็นชอบใหม่ต่อส านกังานดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 17   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ 
ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่ง 
ประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การก าหนดลกัษณะการให้ค  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าว
หมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 19   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
_____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ซ่ึงในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อขอ้ก าหนด 
ท่ีเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไม่ถือวา่เป็นการประกอบธุรกิจการเป็น 
ท่ีปรึกษาการลงทุน จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
เร่ือง การก าหนดลกัษณะการใหค้  าแนะน าแก่ประชาชนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


