
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กด. 15/2552 

เร่ือง  การก าหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
_______________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เร่ือง การก าหนด
ลักษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น 
ที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 9/2541   
เร่ือง การก าหนดลักษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541  

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  (1)  “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”  หมายความว่า   การประเมินฐานะและความ 
สามารถของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการช าระคืนหน้ีตามตราสารใดตราสารหนึ่ง 
หรือการช าระคืนหนี้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหุ้นบุริมสิทธิ และแสดงผลการประเมิน
ด้วยการให้สัญลักษณ์ 
  (2)  “สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”  หมายความว่า   ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
  (3)  “ตราสารหนี้”  หมายความว่า   พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน 
  (4)  “บริษัทใหญ่”  หมายความว่า 
        (ก)  บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ออกตราสารหนี้เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกตราสารหนี้ 
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        (ข)  บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
        (ค)  บริษัทที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทตาม (ข) 
โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นน้ัน 
        (ง)  บริษัทที่ถือหุ้นในผู้ออกตราสารหนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกตราสารหนี้นั้น   
        การถือหุ้นของบริษัทตาม (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง) ให้นับรวมหุ้นที่ถือ 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทด้วย 
  (5)  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย 
และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

  ข้อ 3   การให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
ที่กระท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 

  ข้อ 4   ส านักงานจะเห็นชอบให้บุคคลใดประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ 
จะต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 5 หรือข้อ 6 

  ข้อ 5   ส านักงานอาจประกาศให้ความเห็นชอบสถาบันที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศอยู่แล้ว เป็นสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือได้ โดยกิจการดังกล่าวจะจัดอันดับความน่าเชื่อได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น 
  (1)1  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  
ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(ก)  มีบริษัทใหญ่เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
(ข)  ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ในคราวเดียวกัน 

                                                      
1 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 9/2553 เรื่อง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจขอสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 บังคับใช้ 16 มิถุนายน 2553 
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(ค)  ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
(ง) 2 ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่มีผู้มีสิทธิ 

เสนอโครงการเป็นหน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุ คคลตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ 
  (2) 1  การเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
  (3) 1  การเสนอขายตราสารหนี้ที่มีผู้ค้ าประกันหรือผู้รับอาวัล เป็นนิติบุคคล  
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือหน่วยงานหรือองค์การรัฐบาลของต่างประเทศ หรือ  
องค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันหรือผู้รับอาวัล
ดังกล่าว 
  (4)  การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศที่มี  
สาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย หรือ  
บริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่มีสาขาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัยหรือธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 
  (5)  การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ เมื่อเป็นการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกันดังกล่าว 

  ข้อ 6   นอกจากกรณีตามข้อ 5 แล้ว บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะต้องยื่นค าขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
  (2)  มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท 
  (3)  มีสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

                                                      
2
  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 6/2554 เรื่อง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจขอสถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 บังคับใช้  
1 เมษายน 2554 
1
 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 9/2553 เรื่อง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจขอสถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 บังคับใช้  
16 มิถุนายน 2553 
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  (4)  มีกรรมการและผู้บริหารที่มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
        (ก)  มีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดีเน่ืองจากการกระท า
ทุจริต 
        (ข)  มีประวัติการท างานอันส่อไปในทางไม่สุจริต 
        (ค)  มีประวัติการบริหารงาน หรือการกระท าอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้เกิดการกระท าผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างร้ายแรง อันแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ
หรือความรอบคอบในการบริหารงาน 
  (5)  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในจ านวนเพียงพอเพื่อรองรับ  
การประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  (6)  มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่รัดกุมและเชื่อถือได้ 
ตลอดจนสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นกลางและเป็นธรรม
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  (7)  มีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
        (ก)  เป็นสิ่งที่ใช้กันในความหมายสามัญหรือมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ 
        (ข)  เป็นสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายอย่างใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

  ข้อ 7   การยื่นค าขอตามข้อ 6 ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นค าขอ ประวัติของสถาบันที่ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ต่างประเทศที่เข้าร่วมถือหุ้นหรือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ  
ประวัติของกรรมการและผู้บริหาร และเอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด  
  ให้ส านักงานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งได้  

 ข้อ 8   ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ยื่นค าขอตามข้อ 6 ส านักงานมีอ านาจ
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมาชี้แจง ส่งต้นฉบับหรือส าเนาเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 

  ข้อ 9   ให้บุคคลตามข้อ 6 ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ประกอบธุรกิจการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ข้อก าหนดตามข้อ 10 ถึงข้อ 16 
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  ข้อ 10   ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้ 
  (1)  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  (2)  การให้ค าชี้แจงหรือเหตุผลประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
  (3)  การให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 
  (4)  ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงาน  

  ข้อ 11   ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่งผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เผยแพร่แก่ประชาชนต่อส านักงานภายใน 
วันท าการถัดจากวันที่ได้เผยแพร่ 
  (2)  จัดท าและส่งงบการเงินส าหรับงวดประจ าปีบัญชีและรายงานประจ าปีเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อส านักงานภายในสี่เดือน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
  (3)  ยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราว ตามที่ 
ส านักงานก าหนด  ในการนี้ ส านักงานจะให้ท าค าชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความแห่งรายงาน  
หรือเอกสารน้ันด้วยก็ได้  
  (4)  แจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมสัญลักษณ์ หรือความหมายของ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อส านักงาน ก่อนการใช้สัญลักษณ์ หรือความหมาย
ของสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนั้น   
  (5)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร หรือคุณสมบัติของกรรมการและ
ผู้บริหาร พร้อมทั้งส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการท างานของกรรมการและผู้บริหาร 
ที่ได้รบัการแต่งต้ังหรือเลือกตั้งใหม่ และหนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารน้ัน  
ต่อส านักงานโดยไม่ชักช้า 
  (6)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยส าคัญต่อโครงสร้างการถือหุ้น หรือ  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อส านักงานโดยไม่ชักช้า 
  (7)  เก็บรักษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับความน่าเชื่อถือไว้  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่เผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นต่อประชาชน  

  ข้อ 12   ห้ามมิให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือกระท าการดังต่อไปนี้ 
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  (1)  ซื้อหรือมีหลักทรัพย์  เว้นแต่เป็นหลักทรัพย์รัฐบาล หรือได้รับการผ่อนผันจาก
ส านักงาน 
  (2)  จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยขาดข้อมูลที่เชื่อถือหรืออ้างอิงได้อย่างเพียงพอ  
  (3)  จัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยการให้สัญลักษณ์อื่นใด นอกจากที่ได้แจ้งไว้กับ
ส านักงาน 
  (4)  จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้แก่กิจการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
หรือกรรมการหรือผู้บริหารมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นไม่สามารถด าเนินงานหรือให้
ความเห็นได้ตามข้อ 6(6) 
  (5)  ท าการอ่ืนใดที่ส านักงานก าหนดว่าเป็นการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์ของประชาชนซึ่งใช้ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  

  ข้อ 13   สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากส านักงานเข้าไปในสถานที่ตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือ
ประมวลข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้นเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

  ข้อ 14   ในกรณีที่ส านักงานเห็นว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใด กระท าการหรือ 
ไม่กระท าการ หรือมีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจสั่งให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น 
แก้ไขการกระท าดังกล่าว หรือกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดได้ 
  (1)  กระท าการไม่เหมาะสม 
  (2)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 
  (3)  ประกอบกิจการนอกขอบเขตธุรกิจที่ระบุในข้อ 10 
  (4)  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือข้อ 13   

  ข้อ 15   ในกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระท าการไม่เหมาะสม  
อย่างร้ายแรง หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6(4) หรือ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 12  อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน 
อย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานตามข้อ 14 ส านักงานอาจมีค าสั่งให้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นถอดถอนกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดกรณีดังกล่าว 
และให้แต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้าด ารงต าแหน่งแทนด้วยก็ได้ 
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  ข้อ 16   สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน
ตามข้อ 14  อันมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงานตามข้อ 15  ส านักงานอาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบสถาบัน 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น และผู้ที่ถูกเพิกถอนความเห็นชอบจะถือเอาประโยชน์ตามข้อ 3 ต่อไปอีกมิได้ 
 ในการเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ ส านักงานจะก าหนดระยะเวลาที่ไม่ให้ผู้ถูกเพิกถอน
ความเห็นชอบนั้นยื่นขอความเห็นชอบใหม่ต่อส านักงานด้วยก็ได้ 

  ข้อ 17   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  ซึ่งใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่ง  
ประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ ค าสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ใช้บังคับ 

  ข้อ 18   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอ่ืนใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์  เร่ือง การก าหนดลักษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  ให้การอ้างอิงดังกล่าว
หมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 19   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจติร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดให้การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ



8 

 

09/05/54  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 15/2552 (ฉบับประมวล) 

ก ากับตลาดทุน ซึ่งในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อข้อก าหนด  
ที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจการเป็น 
ที่ปรึกษาการลงทุน จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
เร่ือง การก าหนดลักษณะการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536  จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 



สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดับ ประกาศ 
 ณ วันที่ 

ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับแม่ 3 ส.ค. 52 กด. 15/2552 เรื่อง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจขอสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 

 ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

1 ก.ย. 52  เป็นต้นไป) 

เล่มที่ 126 ตอนพิเศษที่  
121 ง ลงวันที่ 25 ส.ค.
52 

1 3 มิ.ย. 53 กด. 9/2553 เรื่อง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจขอสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
(ฉบับที่ 2)   

แก้ไข ข้อ 5 (1)-(3) ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

16 มิ.ย. 53  เป็นต้นไป 

เล่มที ่127  ตอนพิเศษที่  
75 ง ลงวันที่ 53 

2 23 มี.ค.54 กด. 6/2554 เรื่อง การก าหนดให้การประกอบธุรกิจขอสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
(ฉบับที่ 3)   

เพิ่มข้อ 5(1)(ง) ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 

1 เม.ย. 54  เป็นต้นไป 

เล่มที่ 128 ตอนพิเศษที่  
38 ง ลงวันที่ 31 มี.ค.54 

 


