คู่มือการทดสอบหลักสูตร
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Ethics and Rules (E2)
สาหรับ
 ใช้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบกลับเข้าปฏิ บตั ิ งาน

ฝ่ ายพัฒนาความรู้ผป้ ู ระกอบวิชาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Version 1 : 15 พฤศจิกายน 2560
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หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) โดยแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก
จานวนข้อสอบ : ข้อสอบ 1 ชุด มี 30 ข้อ
ระยะเวลา : ให้เวลาทาข้อสอบ 45 นาที
อัตราค่าธรรมเนี ยมสอบ : ข้อสอบภาษาไทย 850 บาท
หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบ : 70 % ของคะแนนรวม
รายละเอียดหลักสูตร

จานวนข้อสอบ

ความรูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม

30

1. แนวปฏิบตั ใิ นการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์

16

2. มาตรฐานการปฏิบตั งิ านสาหรับผูท้ าหน้าทีต่ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน

14
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ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม
หนังสืออ่านประกอบ (Required Readings)

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คาแนะนาการลงทุนที่เหมาะสม”

บทที่ 1: แนวปฏิ บตั ิ ในการขายและการให้บริการด้านผลิ ตภัณฑ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

อธิบายเป้ าหมาย 6 ข้อ ของการจัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ นการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์
อธิบายองค์ประกอบในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย fair dealing ทัง้ 8 ด้าน
อธิบายแนวทางในการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ และหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง
อธิบายแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า
อธิบายแนวทางการสือ่ สารและให้ความรูแ้ ก่คนขาย
อธิบายกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการขายและให้บริการ รวมถึงกระบวนการในการขายและ
ให้บริการ ทัง้ ผูล้ งทุนทัวไป
่ และผูล้ งทุนรายย่อยทีม่ คี วามเปราะบาง
1.7 ประยุกต์ใช้แนวปฏิบตั ใิ นการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทัวไปส
่ าหรับการให้คาแนะนา
ในการลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และลูกค้าแต่ละประเภท
1.8 อธิบายการกาหนดวิธจี ่ายค่าตอบแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน
1.9 อธิบายแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน รวมถึง ระบบปฏิบตั กิ ารและ
แผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1.10 อธิบายหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาหน้าทีแ่ นะนาการลงทุน ได้แก่ การป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การป้ องกันการล่วงรูแ้ ละใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การควบคุมดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน การดูแลทรัพย์สนิ ของลูกค้า การจัดให้มหี น่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ
1.11 อธิบายแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
แก่การก่อการร้าย
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บทที่ 2: มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานสาหรับผูท้ าหน้ าที่ติดต่อกับผูล้ งทุน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
2.1
2.2

อธิบายแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
จาแนกพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือให้บริการด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต
2.3 อธิบายการกระทาในลักษณะเอาเปรียบผูล้ งทุน หรือแสดงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอืน่
2.4 จาแนกพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบตั เิ รื่องการกระทาในลักษณะเอาเปรียบ
ผูล้ งทุน หรือแสดงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
2.5 อธิบายแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูล้ งทุนอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
2.6 จาแนกพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง/ไม่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและ
รอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูล้ งทุนอย่างเป็ นธรรม ด้วยความเอาใจใส่
ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
2.7 อธิบายบทลงโทษทางปกครองกรณีปฏิบตั หิ น้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุนไม่เหมาะสม
2.8 อธิบายแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ทีเ่ ป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.9 จาแนกพฤติกรรมทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ทีเ่ ป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.10 อธิบายแนวทางการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การให้บริการซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยลูกค้ายินยอม
ให้ตดั สินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าในขอบเขตทีจ่ ากัด
2.11 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ช่องทางการซื้อตารา
• INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ข้างสถานฑูตจีน) ชัน้ ใต้ดนิ อาคาร B (ปิ ดทาการทุกวันจันทร์)
• สังซื
่ อ้ ในรูปแบบ E-book ผ่าน https://www.set.or.th/setbook
• ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ท่ี
โทรศัพท์ 0-2218-9891 , 0-2218-9879 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
• สังซื
่ อ้ ผ่านร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา (โดยมีระยะเวลาในการรับสิน้ ค้าเป็ นไปตามทีแ่ ต่ละสาขา
กาหนด)

ช่องทางการสมัครสอบ
ศูนย์ความรูว้ ิ ชาชีพทางการเงิ น สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
Website : http://www.aimc.or.th
Phone: 0-2264-0900 ต่อ 1
E-mail : aimc@ksc.th.com, contact@aimc.or.th
ที่อยู่ : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 3 ถ.รัชดาภิ เษก คลองเตย กทม.10110

ศูนย์ทดสอบความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
Website : http://www.ati-asco.org
Phone : 02-264-0909 ต่อ 203,204
Email : Examination@ati-asco.org
ที่อยู่ : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 2 ถ.รัชดาภิ เษก คลองเตย กทม. 10110
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แนวทางการขึ้นทะเบียน
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