
การจ่ายค่าตอบแทนให้ 
ผู้แนะน าการลงทนุ ผู้จัดการสาขา  

และหวัหน้าทมีการตลาด 

Update September 14, 2016 



ประเภท หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

1. เงนิเดือน + Incentive ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 13.75 (กรณีซือ้ขายผ่าน internet) 

2. เงนิเดือน พนักงานใหม่* - เร่ิมต้นไม่เกิน 15,000 บาท 
หากเป็นการย้ายงานจากบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนให้เงนิเดือนเร่ิมต้นได้ไม่เกินเงินเดือนเดมิ 

3. การปรับเงนิเดือน 
พนักงานเดมิ - ปรับเงนิเดือนได้ทุกงวด 6 เดือน ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนเฉล่ีย 6 เดือน 
โดยต้องปฏิบัตงิานท่ีบริษัทไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

4. การจ่าย Incentive ทกุเดือน 

5. เงนิเดือนเกนิ Incentive  

กรณีตดิลบ 
•เงนิเดือนไม่เกิน 15,000 บาท หักได้เท่ากับเงนิเดือน ไม่บังคับให้ต้องจ่ายคืน/ ไม่บังคับให้ต้องยก
ยอดตดิลบไปงวดถัดไป 
•กรณีเงนิเดือนสูงกว่า 15,000 บาท หักได้จนถงึ 15,000 บาท/ ยกยอดตดิลบไปงวดถัดไป 

1. การจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะน าการลงทุน –  
Incentive Scheme 

* พนักงานใหม่ ในที่นีห้มายความถงึ พนักงานที่เพิ่งส าเร็จการศึกษา พนักงานที่มาจากธุรกิจประเภทอื่น พนักงานในสายงานที่มิใช่
สายงานการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้แนะน าการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ลาออกจากบริษัทเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ประเภท หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

1. เงนิเดือน 
พนักงานใหม่* - ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด หากเป็นการย้ายงานจากบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนให้เงนิเดือน
ได้ไม่เกิน 1.1 เท่าของเงนิเดือนเดมิ หรือไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน 

2. การปรับเงนิเดือน 

พนักงานเดมิ – เป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยไม่ควรเกินร้อยละ 50 ของร้อยละ 25 และร้อยละ 13.75 
(กรณีซือ้ขายผ่าน internet) ของรายได้ค่าธรรมเนียม 

 – ปรับเงนิเดือนได้ทุกงวด 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่การตลาดต้องปฏิบัตงิานที่บริษัทไม่น้อย
กว่า 6 เดือน 

3. Bonus – Performance 
(รอบ 6 เดือน) 

 ไม่เกินร้อยละ 25 และร้อยละ 13.75 (กรณีซือ้ขายผ่าน internet) ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ท าได้ในแต่
ละเดือน 

หรือ 
 ไม่เกินค่าเฉล่ียของ Bonus ประจ าปีตามที่บริษัทประกาศจ่ายเป็นการท่ัวไป 

2. การจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะน าการลงทุน –  
Salary Based 
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* พนักงานใหม่ ในที่นีห้มายความถงึ พนักงานที่เพิ่งส าเร็จการศึกษา พนักงานที่มาจากธุรกิจประเภทอื่น พนักงานในสายงานที่มิใช่
สายงานการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้แนะน าการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ลาออกจากบริษัทเดิมไม่น้อยกว่า 1 ปี 



ประเภท หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
1. เงนิเดือน 
  

ไม่เกิน 100,000 บาท/ หากย้ายงานมาจากทีอ่ืนให้เงนิเดือนได้ไม่เกิน 1.1 เท่าของเงนิเดือนเดมิแต่
ไม่เกิน 100,000 บาท 

2. การปรับเงนิเดือน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและต้องปรับตามรอบของบริษัท โดยแต่ละรอบห่างกันไม่น้อยกว่า 6 
เดือน 

3. Incentive  
(รอบ 6 เดือน) 
 

กรณีลูกค้าท่ีผู้จัดการสาขา/ หัวหน้าทีมดูแลโดยตรง 
• ไม่เกินร้อยละ 27.5 และร้อยละ 13.75 (กรณีซือ้ขายผ่าน internet) ของรายได้ค่าธรรมเนียม 

ที่ท าได้ในแต่ละเดือน 

4. Bonus-Performance  
(รอบ 6 เดือน) 

ไม่เกินร้อยละ 6 (กรณีผู้จัดการสาขา) หรือร้อยละ 4.5 (หัวหน้าทีมการตลาด) ของรายได้
ค่าธรรมเนียมที่ท าได้ของสาขาหรือทีมการตลาด หรือ ไม่เกิน 6 เท่าของเงนิเดือน (แล้วแต่จ านวน
ใดสูงกว่า) 
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3. การจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการสาขา/ หวัหน้าทมี – 
 3.1 Incentive Scheme – แบบที่ 1 

• เงนิเดือน + Incentive + Bonus รวมแล้วจะต้องไม่เกินก าไรเบือ้งต้นท่ีค านวณได้ของสาขา/ ทีมการตลาด 
• Bonus ที่จ่ายค านวณโดยหักด้วยผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น เงนิเดือน ค่าครองชีพ  Car allowance เป็นต้น 



ประเภท หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
1. เงนิเดือน 
  

แบ่งเป็น 2 ส่วน (50:50) ประกอบด้วย 
1. เงนิเดือนเพื่อการค านวณการจ่าย Incentive  
• ค านวณจากร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนจากรายได้ค่าธรรมเนียมลูกค้าท่ัวไปเฉล่ีย 6 เดือนย้อนหลัง 
2.    เงนิเดือนเพื่อการค านวณการจ่าย Profit Sharing  
• ค านวณจากร้อยละ 50 ของ Profit Sharing ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉล่ีย แต่ไม่ต ่ากว่า 25,000 

บาทและไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน 
หากเป็นการย้ายงานจากที่อ่ืนให้เงนิเดือนได้ไม่เกิน 1.1 เท่าของเงนิเดือนเดมิ 
การปรับเพิ่ม/ ลดเงนิเดือนเป็นไปตามนโยบายบริษัทและต้องปรับตามรอบของบริษัท 

2. Incentive  
 

จ่ายเป็นรายเดือน 
Incentive ที่จ่ายจะต้องหักเงินเดือนออกก่อน ในกรณีที่ตดิลบ (ค่าตอบแทนจากค่าธรรมเนียมที่ท าได้แต่ละ
เดือนต ่ากว่าเงนิเดือน) ยกยอดตดิลบที่เหลือไปเดือนถัดไป 

3. Profit Sharing 
(รอบ 6 เดือน) 

ไม่เกินร้อยละ 6 (กรณีผู้จัดการสาขา) หรือร้อยละ 4.5 (หัวหน้าทีมการตลาด) ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ท า
ได้ของสาขาหรือทีมการตลาด หรือ ไม่เกิน 6 เท่าของเงนิเดือน (แล้วแต่จ านวนใดสูงกว่า) 

3. การจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการสาขา/ หวัหน้าทมี –   
 3.2 Incentive Scheme – แบบที่ 2 

• เงนิเดือน + Incentive + Bonus รวมแล้วจะต้องไม่เกินก าไรเบือ้งต้นท่ีค านวณได้ของสาขา/ ทีมการตลาด 
• Bonus ที่จ่ายค านวณโดยหักด้วยผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น เงนิเดือน ค่าครองชีพ  Car allowance เป็นต้น 
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3. การจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการสาขา/ หวัหน้าทมี –   
 3.3 Salary Based 
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ประเภท หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
1. เงนิเดือน 
  

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด/ หากย้ายงานมาจากทีอ่ืนให้เงนิเดือนได้ไม่เกิน 1.1 เท่าของเงนิเดือนเดมิ 

2. การปรับเงนิเดือน เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและต้องปรับตามรอบของบริษัท โดยแต่ละรอบห่างกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

3. Bonus-Performance 
(รอบ 6 เดือน) 
 

 ไม่เกินร้อยละ 25 และร้อยละ 13.75 (กรณีซือ้ขายผ่าน internet) ของรายได้ค่าธรรมเนียมที่ท าได้ในแต่
ละเดือน และไม่เกินร้อยละ 6 (กรณีผู้จัดการสาขา)หรือร้อยละ 4.5 (กรณีหัวหน้าทีมการตลาด) ของ
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ท าได้ของสาขาหรือทีมการตลาด ทัง้นี ้จะต้องไม่เกินกว่าก าไรเบือ้งต้น 

หรือ 
 ไม่เกินค่าเฉล่ียของ Bonus ประจ าปีตามที่บริษัทประกาศจ่ายเป็นการท่ัวไป 
 

• เงนิเดือน + Bonus รวมแล้วจะต้องไม่เกินก าไรเบือ้งต้นท่ีค านวณได้ของสาขา/ ทีมการตลาด 
• Bonus ที่จ่ายค านวณโดยหักด้วยผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น เงนิเดือน เงนิประจ าต าแหน่ง ค่าครองชีพ  

Car allowance เป็นต้น 


