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Ethics, Rules and Suitability (E1) 

 
 

ฝ่ายพฒันาความรู้ผูป้ระกอบวิชาชีพ 
ศนูยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ 

 
Version 1 : 15 พฤศจิกายน 2560 

 
 

ส าหรบั 
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หลกัสตูรความรู้เฉพาะเก่ียวกบัจรรยาบรรณ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
และ การให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 

ลกัษณะข้อสอบ : ขอ้สอบแบบตวัเลอืก (Multiple Choice) โดยแต่ละขอ้ม ี4 ตวัเลอืก 
จ านวนขอ้สอบ : ขอ้สอบ 1 ชุด ม ี30 ขอ้  
ระยะเวลา : ใหเ้วลาท าขอ้สอบ 45 นาท ี
อตัราค่าธรรมเนียมสอบ : ขอ้สอบภาษาไทย 850 บาท 
หลกัเกณฑก์ารผา่นการทดสอบ :  70 % ของคะแนนรวม  

รายละเอียดหลกัสูตร จ านวนขอ้สอบ 

ความรูเ้ก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 30 

1. แนวปฏบิตัใินการขายและการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ ์ 12 

2. มาตรฐานการปฏบิตังิานส าหรบัผูท้ าหน้าทีต่ดิต่อกบัผูล้งทุน 10 

3. การใหค้ าแนะน าการลงทุนทีเ่หมาะสม 8 
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ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 
หนังสืออ่านประกอบ  (Required Readings) 
 

 
 

 
 

“กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม” 
 

 
 
 
 
 
บทท่ี 1: แนวปฏิบติัในการขายและการให้บริการด้านผลิตภณัฑ ์
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
1.1 อธบิายเป้าหมาย 6 ขอ้ ของการจดัท าแนวทางปฏบิตัใินการขายและใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑ ์
1.2 อธบิายองคป์ระกอบในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย fair dealing ทัง้ 8 ดา้น 
1.3 อธบิายแนวทางในการจดัโครงสรา้งองคก์ร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสูง 
1.4 อธบิายแนวทางการคดัเลอืกผลติภณัฑแ์ละการจดักลุ่มลกูคา้ 
1.5 อธบิายแนวทางการสือ่สารและใหค้วามรูแ้ก่คนขาย 
1.6 อธบิายกระบวนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการขายและใหบ้รกิาร รวมถงึกระบวนการในการขายและ

ใหบ้รกิาร ทัง้ผูล้งทุนทัว่ไป และผูล้งทุนรายย่อยทีม่คีวามเปราะบาง 
1.7 ประยุกตใ์ชแ้นวปฏบิตัใินการขายและใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑต์ลาดทุนทัว่ไปส าหรบัการใหค้ าแนะน า 

ในการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผลติภณัฑ ์ช่องทางการขาย และลกูคา้แต่ละประเภท 
1.8 อธบิายการก าหนดวธิจี่ายค่าตอบแทน และการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน  
1.9 อธบิายแนวทางการควบคมุภายในและการตรวจสอบการปฏบิตังิาน รวมถงึ ระบบปฏบิตักิารและ 

แผนรองรบักรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
1.10 อธบิายหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าหน้าทีแ่นะน าการลงทุน ไดแ้ก่ การป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ การป้องกนัการล่วงรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน การควบคุมดแูลการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องพนกังาน การดแูลทรพัยส์นิของลกูคา้ การจดัใหม้หีน่วยงานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ของผูป้ระกอบธุรกจิ 

1.11 อธบิายแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนุน 
แก่การก่อการรา้ย 
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บทท่ี 2: มาตรฐานการปฏิบติังานส าหรบัผูท้ าหน้าท่ีติดต่อกบัผูล้งทุน 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
2.1 อธบิายแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใหบ้รกิารดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
2.2 จ าแนกพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใหบ้รกิารดว้ย 

ความซื่อสตัยส์จุรติ 
2.3 อธบิายการกระท าในลกัษณะเอาเปรยีบผูล้งทุน หรอืแสดงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืบุคคลอืน่ 
2.4 จ าแนกพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวทางการปฏบิตัเิรื่องการกระท าในลกัษณะเอาเปรยีบ 

ผูล้งทุน หรอืแสดงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืบุคคลอื่น 
2.5 อธบิายแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และ 

การปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูล้งทุนอย่างเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส ่ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

2.6 จ าแนกพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง/ไม่สอดคลอ้ง กบัแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและ
รอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี และการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูล้งทุนอย่างเป็นธรรม ดว้ยความเอาใจใส ่
ระมดัระวงั รอบคอบ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

2.7 อธบิายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏบิตัหิน้าทีผู่แ้นะน าการลงทุนไม่เหมาะสม 
2.8 อธบิายแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีต่าม พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559    

ทีเ่ป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2.9 จ าแนกพฤตกิรรมทีเ่ป็นการฝ่าฝืน พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559                

ทีเ่ป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
2.10 อธบิายแนวทางการปฏบิตัติามเกณฑก์ารใหบ้รกิารซือ้ขายผลติภณัฑใ์นตลาดทุน โดยลกูคา้ยนิยอม 

ใหต้ดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ทนลกูคา้ในขอบเขตทีจ่ ากดั 
2.11 ประยุกตใ์ชแ้นวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
 
บทท่ี 3: การให้ค าแนะน าการลงทุนท่ีเหมาะสม 
วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้:  
 
3.1 อธบิายความหมาย ความส าคญั และกระบวนการใหค้ าแนะน าการลงทุนทีเ่หมาะสม  
3.2 จ าแนกประเภท และความแตกต่างของขอ้มลูเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ รวมทัง้เขา้ใจนยัส าคญัของ

ขอ้มลูแต่ละประเภททีม่ต่ีอการวางแผนการลงทุน  
3.3 อธบิายความหมายของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้รวมทัง้วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และจ าแนก 

ความแตกต่างของปัจจยัทีใ่ชใ้นการประเมนิระดบัความเตม็ใจในการรบัความเสีย่งและความสามารถ 
ในการรบัความเสีย่งของผูร้บัค าปรกึษา 

3.4 อธบิายวตัถุประสงคก์ารลงทุนตามรปูแบบของผลตอบแทนทีต่อ้งการ 
3.5 จ าแนกและวเิคราะหข์อ้จ ากดัหรอืเงื่อนไขการลงทุนในแต่ละดา้นของผูร้บัค าปรกึษา 
3.6 จ าแนกและวเิคราะหล์กัษณะของผูร้บัค าปรกึษาตามระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นการลงทุน 

ตามแบบทดสอบ(แบบประเมนิ) ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) ได ้
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3.7 อธบิายแนวคดิ ความหมาย ความส าคญั และกระบวนการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน รวมทัง้ ปัจจยัทีใ่ช้ 
ในการประกอบการพจิารณาการจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน 

3.8 อธบิายความหมายของประเภทกลุ่มสนิทรพัยล์งทุน (asset class) และสามารถจ าแนกหลกัทรพัย ์
เพื่อจดัประเภทกลุ่มสนิทรพัยล์งทุน (asset class) ทีม่คีุณสมบตัเิดยีวกนั 

3.9 อธบิายกลยุทธก์ารจดัสรรสนิทรพัยล์งทุน ทัง้การจดัสรรสนิทรพัยล์งทุนระยะยาวและระยะสัน้ 
3.10 อธบิายแนวคดิการสรา้งกลุ่มสนิทรพัยแ์ละการบรหิารกลุ่มหลกัทรพัย ์
3.11 อธบิายแนวทางการตดิตามและวดัผลการลงทุน รวมทัง้ แนวทางการปรบัปรุงกลุ่มหลกัทรพัยล์งทุน 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูร้บัค าปรกึษา  
 

 
 
 

********************************************** 
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ช่องทางการซ้ือต ารา  
 

• INVESTORY Shop อาคารตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ขา้งสถานฑตูจนี) ชัน้ใตด้นิ อาคาร B (ปิดท าการทุกวนัจนัทร)์ 
• สัง่ซือ้ในรปูแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook 
• ศนูยห์นงัสอืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ตดิต่อสอบถามขอ้มลูและบรกิารต่างๆ ไดท้ี ่ 

โทรศพัท ์0-2218-9891 , 0-2218-9879 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th 
• สัง่ซือ้ผ่านรา้นหนงัสอื SE-ED Book Center ทุกสาขา (โดยมรีะยะเวลาในการรบัสิน้คา้เป็นไปตามทีแ่ต่ละสาขา

ก าหนด) 
 

ช่องทางการสมคัรสอบ 
 
 

ศนูยค์วามรูวิ้ชาชีพทางการเงิน สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
Website : http://www.aimc.or.th 
Phone: 0-2264-0900 ต่อ 1  
E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th 
ท่ีอยู่ : อาคารชุดเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์2 ชัน้ 3 ถ.รชัดาภิเษก คลองเตย  กทม.10110 

 

 
 
 
 
 
 

 
ศนูยท์ดสอบความรู ้ศนูยฝึ์กอบรม สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย 
Website : http://www.ati-asco.org 

      Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204 
      Email : Examination@ati-asco.org 
              ท่ีอยู่ : อาคารชุดเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์2 ชัน้ 2 ถ.รชัดาภิเษก คลองเตย  กทม. 10110
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