หลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
บทน� ำ
หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพของ CFA Institute เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้ CFA Institute บรรลุภารกิจหลักเพื่อเป็ นผู้น�ำในด้านวิชาชีพด้านการ
บริหารกองทุนทั่วโลกโดยส่งเสริมมาตรฐานขัน
้ สูงสุดในด้านจรรยาบรรณ การศึกษา และความเป็ นเลิศทางอาชีพเพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่สังคม จรรยาบรรณขัน
้ สูงนั ้นเป็ นสิ่งส�ำคัญ
้ ในปี ค.ศ.
ยิ่งในการด�ำรงไว้ซึ่งความเชื่อถือของสาธารณะต่อตลาดการเงินและต่อวิชาชีพการลงทุน นั บตัง้ แต่หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพได้ถูกจัดท�ำขึน
1960 (พ.ศ. 2503) CFA Institute ได้สนั บสนุ นให้สมาชิก CFA Institute ประพฤติปฏิบัตติ ามแนวทางดังกล่าว ซึ่งหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพนี ้ก็เป็ น
ที่ยอมรับส�ำหรับผู้ที่มีวชิ าชีพในอุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลกโดยไม่คำ� นึ งถึงหน้ าที่ ในงาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือ กฎระเบียบและข้อบังคับท้องถิ่น ทัง้ นี ้สมาชิก CFA
Institute (รวมถึงผู้ที่ ได้รบ
ั สิทธิ ใช้คณ
ุ วุฒิ Chartered Financial Analyst® [CFA®] และผู้สมัครสอบในหลักสูตร CFA) จะต้องปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพ และทาง CFA Institute ส่งเสริมให้สมาชิกแจ้งให้นายจ้างทราบถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบนี ้ การฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพ
อาจท�ำให้ ได้รบั การลงโทษทางวินัยจาก CFA Institute บทลงโทษรวมถึงการเพิกถอนสมาชิกภาพ การยกเลิกสถานะภาพ ผู้สมัครสอบหลักสูตร CFA และสิทธิการใช้คณ
ุ วุฒิ CFA

หลักจรรยาบรรณ
สมาชิก CFA Institute (รวมถึง ผู้ที่ ได้สิทธิ์ ในการใช้คณ
ุ วุฒิ CFA) และผู้สมัครสอบในหลักสูตร CFA (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “สมาชิก” และ “ผู้สมัครสอบ”) จะต้อง
• ปฏิบัตต
ิ อ่ สาธารณชน ลูกค้า ลูกค้าเป้ าหมาย นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รว่ มวิชาชีพการ
• ปฏิบัตแ
ิ ละสนั บสนุ นให้ผู้อื่นปฏิบัตห
ิ น้ าที่ดว้ ยความเป็ นมืออาชีพตามหลัก
ลงทุน ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั่วโลกอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความรูค้ วามสามารถ
จรรยาบรรณทีด่ ี เพือ่ ความน่ าเชือ่ ถือของตนเองรวมทัง้ เกียรติยศชือ่ เสียงของวิชาชีพ
ด้วยความพากเพียร ด้วยเกียรติและศักดิศ์ รี และประพฤติตนตามหลัก
• ส่งเสริมความซื่อสัตย์และโอกาสของตลาดทุนทั่วโลกเพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่สังคม
จรรยาบรรณ
• มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับความรูค
้ วามสามารถของตน ตลอดจนของเพื่อน
• มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพการลงทุนและให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ ของ
ร่วมวิชาชีพทัง้ มวล
ลูกค้าเหนื อผลประโยชน์ ของตน
• ใช้หลักความระมัดระวังอย่างเหมาะสม และความเป็ นมืออาชีพอย่างอิสระในการ
ด�ำเนิ นการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ในการลงทุน การให้คำ� แนะน� ำในการลงทุน การ
ตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

มาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ
I. ความเป็ นมืออาชีพ
A. ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องเข้าใจ และ

ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ก�ำหนดโดยรัฐบาล องค์กร
ก�ำกับดูแล องค์กรที่ออกใบอนุ ญาต หรือสมาคมที่ก�ำกับดูแลกิจกรรมทางวิชาชีพ
รวมถึงหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพของ CFA Institute
ในกรณี ที่เกิดข้อขัดแย้งสมาชิกและผู้สมัครสอบต้องปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ และข้อ
บังคับที่เข้มงวดที่สุด นอกจากนี ้ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องไม่รว่ มมือหรือให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่น
ื โดยเจตนา และต้องแยกตัวออกห่างจากการกระท�ำใดๆ ที่ละเมิดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
B. ความเป็ นอิสระและมีหลักการ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องใช้วจิ ารณญาณและ
ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการด�ำเนิ นกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อรักษา
ความเป็ นอิสระและความมีหลักการ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องไม่เสนอ เรียกร้อง
หรือรับ ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการด�ำรงความ
เป็ นอิสระและความมีหลักการของตนเองและผู้อ่น
ื
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C. การให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน สมาชิกและผู้สมัครสอบ

ต้องไม่ ให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจนในการด�ำเนิ นการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ ในการลงทุน การให้คำ� แนะน� ำในการลงทุน การตัดสินใจลงทุน รวมทัง้
กิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการลงทุนโดยเจตนา
D. การประพฤติปฏิบัติท่ี ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องไม่เข้า
ร่วมในการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพใดๆ ที่เป็ นการทุจริต ฉ้ อโกง หลอกลวง บิดเบือนข้อ
เท็จจริง หรือกระท�ำการใดๆ ที่กระทบต่อหลักความซื่อสัตย์ การด�ำรงความรูค้ วาม
สามารถ และเกียรติยศศักดิศ์ รีของวิชาชีพ
II. ความน่ าเชื่อถือของตลาดทุน
A. ข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญและยังมิ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน สมาชิกและผู้สมัครสอบ

ที่มีหรือทราบข้อมูลที่มีนัยส�ำคัญต่อมูลค่าเงินลงทุน และข้อมูลดังกล่าวยังไม่ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ จะต้องไม่ดำ� เนิ นการใดๆ หรือเป็ นเหตุให้ผู้อื่นด�ำเนิ นการใดๆ
เกี่ยวกับข้อมูลนั ้น
B. การควบคุมหรือครอบง�ำตลาด สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนิ นการใดๆ ที่เป็ นการบิดเบือนราคา หรือสร้างปริมาณการซือ้ ขายเทียม โดย
้ � ำผู้อ่น
มีเจตนาเพื่อชีน
ื

www.cfainstitute.org

III. หน้ าที่ต่อลูกค้า
A. ความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง สมาชิกและผู้สมัครสอบต้อง

B.

C.

D.

E.

ซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้า และต้องด�ำเนิ นการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง สมาชิก
และผู้สมัครสอบต้องปฏิบัตห
ิ น้ าที่ โดยค�ำนึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้า และให้ความ
ส�ำคัญในผลประโยชน์ ของลูกค้าเหนื อผลประโยชน์ ของตน
การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม สมาชิกและผู้สมัครสอบจะต้องปฏิบัตติ อ่ ลูกค้าและ
ลูกค้าเป้ าหมายอย่างเป็ นธรรมและตรงไปตรงมา เมื่อให้การบริการการวิเคราะห์การ
ลงทุน การให้คำ� แนะน� ำในการลงทุน การตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ กิจกรรมอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ความเหมาะสม
1. ในการปฏิบัตห
ิ น้ าที่ ในฐานะผู้ ให้คำ� แนะน� ำแก่ลูกค้าหรือที่ปรึกษาสมาชิกและผู้
สมัครสอบต้อง
a. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุน
ทัง้ ด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทัง้ ข้อจ�ำกัดทางการเงินของ
ลูกค้าหรือลูกค้าเป้ าหมาย ก่อนที่จะให้คำ� แนะน� ำด้านการลงทุน หรือตัดสิน
ใจการลงทุน ทัง้ นี ้สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องติดตามปรับปรุงข้อมูลดัง
กล่าวให้เป็ นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
b. พิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนใดๆ ต่อสถานะทางการเงินของ
ลูกค้า ตลอดจนความสอดคล้องของการลงทุนตามสัญญาแต่งตัง้ นโยบาย
และข้อจ�ำกัดการลงทุนที่ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์ อักษร ก่อนให้คำ� แนะน� ำใน
ด้านการลงทุน หรือการติดสินใจลงทุน
c. ประเมินความเหมาะสมของการลงทุนโดยพิจารณาจากกลุ่มหลักทรัพย์
ทัง้ หมด (portfolio) ของลูกค้า
2. ในการปฏิบัตห
ิ น้ าที่ ในฐานะผู้บริหารกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีสัญญาแต่งตัง้ หรือมี
การก�ำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนไว้เป็ นการเฉพาะสมาชิกและผู้สมัคร
สอบต้องให้คำ� แนะน� ำในด้านการลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุนที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และข้อจ�ำกัดการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio) ตามที่
ระบุไว้เท่านั ้น
การน� ำเสนอผลการด�ำเนิ นงาน ในการสื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด�ำเนิ น
งานจากการลงทุน สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องรักษาหลักการของความยุตธิ รรม
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์
การรักษาความลับ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของ
ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอดีต และลูกค้าเป้ าหมาย เว้นแต่
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำผิดทางกฎหมายของลูกค้าหรือลูกค้า
เป้ าหมาย
2. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
3. ลูกค้าหรือลูกค้าเป้ าหมายอนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

IV. หน้ าที่ต่อนายจ้าง
A. ความซื่อสัตย์ ในการท�ำงาน สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องปฏิบัตงิ านโดยใช้ทักษะ

และความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ ของนายจ้างเป็ นส�ำคัญ และไม่เปิ ดเผย
ความลับของนายจ้าง หรือกระท�ำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง
B. ผลตอบแทนพิเศษ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องไม่รบ
ั ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือ
ผลตอบแทนใดๆ ที่เป็ นเหตุให้เกิดการแข่งขันหรือสามารถคาดว่าจะเป็ นเหตุให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับนายจ้าง เว้นแต่ ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
C. ความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา สมาชิกและผู้สมัครต้องแสดงความ
พยายามตามความสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือ
อ�ำนาจของตนปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักปฏิบัติ และมาตรฐานที่มีผล
บังคับใช้

V. การวิเคราะห์ การให้ค�ำแนะน� ำ และการตัดสินใจการลงทุน
A. การใช้วจ
ิ ารณญาณและความมีเหตุมีผล สมาชิกและผู้สมัครสอบต้อง
1. ให้ความพากเพียร วิจารณญาณและความละเอียดรอบคอบ ในการให้คำ� แนะน� ำ

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การให้คำ� แนะน� ำ และการตัดสินใจการลงทุน

2. ใช้หลักการของความมีเหตุมีผล ความเพียงพอของข้อมูลอย่างเหมาะสม

ประกอบกับผลวิจัย ในการด�ำเนิ นการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การให้คำ� แนะน� ำ
และการตัดสินใจการลงทุน
B. การสือ่ สารกับลูกค้าและลูกค้าเป้ าหมาย สมาชิกและผู้สมัครสอบต้อง
้ ฐานและหลักการทั่วไป
1. เปิ ดเผยให้ลูกค้าและลูกค้าเป้ าหมายทราบถึงรูปแบบพืน
เกี่ยวกับกระบวนการลงทุน ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์เงินลงทุน (portfolio) ทัง้ นี ้
ต้องแจ้งให้ลูกค้าและลูกค้าเป้ าหมายทราบโดยไม่ชักช้าเมื่อกระบวนการหรือ
หลักการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
2. แจ้งให้ลูกค้าหรือลูกค้าเป้ าหมายให้ทราบถึงขีดจ�ำกัดและความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับขัน
้ ตอนการลงทุน
3. ใช้วจิ ารณญาณและเหตุผลอย่างเหมาะสมในการพิจารณาปัจจัยที่ส�ำคัญต่อการ
วิเคราะห์ การให้คำ� แนะน� ำ และการลงทุน รวมทัง้ ปัจจัยที่ ได้สื่อสารแก่ลูกค้าและ
ลูกค้าเป้ าหมาย
4. แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นในการน� ำเสนอการวิเคราะห์และ
การให้คำ� แนะน� ำการลงทุน
C. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ สมาชิกและผู้สมัครต้องเก็บและรักษาข้อมูล
ต่างๆ ที่ ใช้สนั บสนุ นการวิเคราะห์ การให้คำ� แนะน� ำ การตัดสินใจการลงทุน และการ
สื่อสารอื่นใดกับลูกค้าและลูกค้าเป้ าหมายในเรือ่ งการลงทุน
VI. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
A. การเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องเปิ ดเผย

ข้อมูลหรือการกระท�ำใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและหลักการ หรือ
อาจท�ำให้มีผลต่อการปฏิบัตห
ิ น้ าที่ตอ่ ลูกค้า ลูกค้าเป้ าหมาย และนายจ้าง โดยการ
เปิ ดเผยข้อมูลนั ้นต้องชัดเจน ครบถ้วนยุตธิ รรม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
B. การจัดล�ำดับความส�ำคัญของธุรกรรม ในฐานะผู้กระท�ำการแทนลูกค้าหรือลูกจ้าง
สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องให้ความส�ำคัญต่อธุรกรรมการลงทุนของลูกค้าหรือ
นายจ้างเหนื อกว่าธุรกรรมการลงทุนของตน
C. ผลตอบแทนในการแนะน� ำธุรกิจให้ สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องเปิ ดเผยเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนและผลประโยชน์ พิเศษอื่นๆ ที่สมาชิกได้รบั หรือให้ผู้อื่นจากการให้คำ�
แนะน� ำเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อนายจ้างลูกค้า และลูกค้าเป้ าหมาย
VII. ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้สมัครสอบ
A. ความประพฤติ ในฐานะผู้เข้าร่วมในโครงการของสถาบัน CFA สมาชิกและ

ผู้สมัครสอบต้องไม่เข้าร่วมในการกระท�ำใดๆ อันเป็ นผลเสียต่อภาพพจน์ ภายใต้
คุณวุฒิ CFA หรือมีผลเสียต่อชื่อเสียง ความน่ าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือการรักษา
ความลับของการจัดสอบในโครงการของสถาบัน CFA
B. การอ้างถึง CFA Institute คุณวุฒิ CFA และหลักสูตร CFA ในการอ้างถึง CFA
Institute การเป็ นสมาชิกของ CFA Institute คุณวุฒิ CFA หรือการเป็ นผู้สมัคร
สอบในหลักสูตร CFA สมาชิกและผู้สมัครสอบต้องไม่บิดเบือน หรือสื่อสารเกินความ
จริงในความหมายหรือนั ยของการเป็ นสมาชิกใน CFA Institute การได้รบั คุณวุฒิ
CFA หรือการเป็ นผู้สมัครสอบในหลักสูตร CFA
หากเนื ้อหาของหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ างวิชาชีพฉบับ
ภาษาไทยแตกต่างไปจากฉบับภาษาอังกฤษ ขอให้ยึดเนื ้อหาในฉบับภาษา
อังกฤษเป็ นหลัก

www.cfainstitute.org

