- ฉบับประมวล ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
ที่ กส. 1/2558
เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนํ าการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด
--------------------------------------------------------โดยที่เห็นสมควรให้มกี ารทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ ผูแ้ นะนําการลงทุน หัวหน้าทีม
การตลาด และผูจ้ ดั การสาขา ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล ้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในขอ้ 22 แห่งข ้อบังคับสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย โดยความเห็นชอบของสมาชิกตามมติท่ี
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจําปี 2558 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2558 สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยจึงกําหนดประกาศสมาคม
บริษทั หลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด เพื่อให้
สมาชิกสมาคมถือปฏิบตั ดิ งั นี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจ่ายค่ าตอบแทนให้แ ก่
ผู แ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีมการตลาดของบริษทั หลักทรัพย์ ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2554
(2) หนังสือสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ บล. 025/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 เรื่อง ชี้แจง
เพิ่มเติมเรื่องแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา
และหัวหน้าทีมการตลาดของบริษทั หลักทรัพย์
(3) หนังสือสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ บล. 202/2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูจ้ ดั การสาขาทีด่ ูแลหลายสาขา
(4) หนังสือสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ บล. 023/2556 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 เรื่อง เกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Loyalty Bonus)
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“สมาชิก” หมายความว่า บริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลทัว่ ไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถึงลูกค้าสถาบันตามนิยาม
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
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“ผูแ้ นะนําการลงทุน” หมายความว่า พนักงานประจําของสมาชิกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําการลงทุนและปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ต็มเวลาในการเป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ลูกค้าแทนสมาชิก
“ผูจ้ ดั การสาขา” หรือ “หัวหน้าทีมการตลาด” หมายความว่า พนักงานประจําที่ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาของสมาชิกซึ่ง
ขึ้นทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําการลงทุนด้านตราสารทุน ด้านหลักทรัพย์ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
“ผูช้ ่วย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาหรือผูช้ ่วยหัวหน้าทีมการตลาด ซึง่ มีอาํ นาจในการดําเนินการร่วมกันกับ
หรือแทนผูจ้ ดั การหรือหัวหน้าทีมการตลาด และเป็ นบุคคลที่ข้นึ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําการลงทุนซึ่งรับค่าตอบแทนในลักษณะ
เดียวกันกับผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ท่ซี ้ อื ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้อื ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“พนักงานใหม่” หมายความว่า พนักงานที่เพิง่ สําเร็จการศึกษา พนักงานที่มาจากธุรกิจประเภทอื่น พนักงานในสาย
งานทีม่ ใิ ช่สายงานการตลาดของบริษทั หลักทรัพย์ ผูแ้ นะนําการลงทุนทีล่ าออกจากบริษทั หลักทรัพย์เดิมมาแล ้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
“ปริมณฑล” หมายความว่า จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี
“เงินเดือนประจํา” หมายความว่า เงินเดือนประจํา เงินประจําตําแหน่งอื่น ๆ ค่าครองชีพในส่วนที่เกิน 1,000 บาท
ต่อเดือน ค่าพาหนะ (Car allowance) หรือมูลค่าผลประโยชน์จากรถยนต์ประจําตําแหน่ง
“ค่าตอบแทนตามมูลค่ าการซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่คาํ นวณจากอัตราร้อยละของรายได้
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ ตามทีป่ ระกาศนี้กาํ หนด
“รายได้ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า รายได้ค่าธรรมเนียมที่สมาชิกได้รบั จากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่
ผูแ้ นะนําการลงทุน หรือผูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วยดูแลโดยตรง
“รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์” หมายความว่า รายได้ค่าธรรมเนียมที่สมาชิก ได้รบั จากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการซื้อขายออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดของลูกค้าที่ผูแ้ นะนําการ
ลงทุน หรือผูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วยดูแลโดยตรง
“รายได้ค่าธรรมเนียมของทีมหรือสาขา” หมายความว่า รายได้ค่าธรรมเนียมทีส่ มาชิกได้รบั จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้าของทีมการตลาดหรือของสาขา ทีผ่ ูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วยดูแล
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 3 สมาชิกต้องพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย
(ถ้ามี) ในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้กบั ลูกค้าแทนสมาชิก ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีก่ าํ หนดในประกาศนี้ โดยต้องพิจารณาร่วมกับผลการปฏิบตั งิ านประกอบกับปัจจัยด้านคุณภาพตามที่สมาคมกําหนด
ข้อ 4 ให้สมาชิกนับรวมรายการดังต่อไปนี้ เป็ นค่าตอบแทนรวมทีส่ มาชิกจ่ายให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา
หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย (ถ้ามี)
(1) เงินเดือนประจํา
(2) เงินรางวัล รวมถึงรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทีส่ มาชิกจัดให้กบั ผูแ้ นะนําการ
ลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย เช่น รายการทัศนาจร เป็ นต้น
(3) โบนัส เฉพาะกรณีทป่ี ระกาศกําหนดให้สมาชิกสามารถจ่ายได้
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(4) ภาษีเงินได้ทส่ี มาชิกได้จ่ายชําระให้ ซึง่ ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือ
ผูช้ ่วยมีหน้าทีต่ อ้ งชําระ
(5) เงินค่ าปรับที่สมาชิกชําระให้แ ก่ ตลาดหลักทรัพย์หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู แ้ นะนําการลงทุน
ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย มีหน้าทีต่ อ้ งชําระ
(6) ค่ารับรอง
(7) ค่าเสียหายจากการส่งคําสัง่ ซื้อขายผิดพลาด (Error) โดยต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าเสียหาย
(8) ค่าตอบแทนอื่นใดที่ไม่สมควรหรือเกินสมควร โดยพิจารณาจากการจ่ายครัง้ เดียวหรือหลายครัง้
รวมกัน เช่น ค่ ารับรองพิเศษ ค่าโรงแรม ค่าเดินทางและค่าท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อน
ค่าสันทนาการ ฯลฯ
(9) ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั ผูแ้ นะนําลูกค้า (IBA) ตามประกาศสมาคม เรื่อง การปฏิบตั ิงานของสมาชิก
ในการแต่งตัง้ ผูแ้ นะนําลูกค้า
(10) ค่ านํา้ มัน ค่ าที่จอดรถ ค่ าโทรศัพ ท์ ทัง้ นี้ ให้ย กเว้น ไม่ ตอ้ งนับ รวมในกรณีท่ีสมาชิก จ่ า ยให้แ ก่
พนักงานของสมาชิกทุกรายเป็ นการทัวไป
่
1
ทัง้ นี้ สมาชิกไม่ตอ้ งนําค่ารับรอง ตามขอ้ 4 (6) และ ค่านํา้ มัน ค่าที่จอดรถ ค่าโทรศัพท์ ตามขอ้ 4(10) มานับรวม
เป็ นค่าตอบแทนรวมของผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย (ถ้ามี) แต่ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
(1) 2กรณีผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย (ถ้ามี) ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนทีค่ าํ นวณจากอัตรา
ร้อยละ 27.5 หรือร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้สมาชิกนําค่ารับรอง ตามข ้อ 4 (6) ค่านํา้ มัน ค่าทีจ่ อดรถ ค่าโทรศัพท์ ตามข ้อ 4(10) มา
หักจากค่าตอบแทนดังกล่าวขา้ งต้น กรณีในรอบการคํานวณการจ่ายโบนัสมียอดติดลบคงเหลือยก
มา ให้ยกยอดติดลบดังกล่าวไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไรเบื้องต้นของสาขาหรือทีมการตลาด
ยกเวน้ กรณีท่สี มาชิกมีนโยบายที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนในการกําหนดวงเงินค่ารับรองตามขอ้
4(6) ให้ผูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีมการตลาดเบิกจ่าย โดยวงเงินที่กาํ หนดต้องเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล รวมถึงต้องจัดให้มรี ะบบตรวจสอบและกํากับดูแลทีม่ นใจได้
ั่
วา่ เป็ นการใช้จ่ายเพือ่ การ
รับรองลูกค้า เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง มีเอกสารหลักฐานทีส่ ามารถตรวจสอบได้ สมาชิกอาจไม่นาํ
ค่ารับรองดังกล่าวมาหักจากค่าตอบแทนที่คาํ นวณจากอัตราร้อยละ 27.5 หรือร้อยละ 13.75 ของ
รายได้ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ยงั คงต้องนําค่ารับรองนัน้ ไป
เป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไรเบื้องต้นของสาขาหรือทีมการตลาด
(2) กรณีท่ผี ูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย (ถ้ามี) ที่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนที่คาํ นวณจาก
อัตราร้อยละ 27.5 หรือร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้สมาชิกนําค่ารับรอง ตามข้อ 4 (6) ค่านํา้ มัน ค่าทีจ่ อดรถ ค่าโทรศัพท์ ตามข ้อ 4(10) ไป
เป็ นค่าใช้จ่ายในการคํานวณกําไรเบื้องต้นของสาขาหรือทีมการตลาด
1

ข้อ 4 วรรคสองเพิม่ เติมโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 2/2558 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และ
หัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กันยายน 2558
2
ข้อ 4 วรรคสอง (1) ยกเลิกและแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 4/2558 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน
ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
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ข้อ 5 สมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในประกาศนี้ได้ โดยสาขาหรือทีมการตลาดต้องมีคุณสมบัตหิ รือเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) 3มีผูแ้ นะนําการลงทุนในสังกัดสํานักงานสาขาหรือทีมการตลาด โดยไม่นบั รวมผูจ้ ดั การสาขาหรือ
หัวหน้าทีมการตลาด และผูช้ ่วย (ถ้ามี) ดังนี้
(ก) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน สําหรับทีมการตลาดหรือสาขา ในกรุงเทพและปริมณฑล
(ข) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 คน สําหรับสาขาต่างจังหวัด
(2) กรณี มีสาํ นักงานสาขาในชัน้ เดียวกันของอาคารสํานักงาน ให้มีได้ไม่เกิน 2 สาขา โดยต้องแยก
สัดส่วนการบริหารงานและทรัพย์สนิ อย่างชัดเจน
4
(3) ผูจ้ ดั การสาขาและหัวหน้าทีมการตลาดสามารถมีผูช้ ่วยเพิ่มได้ หากมีจาํ นวนผูแ้ นะนําการลงทุนใน
ทีมหรือสาขาเพิม่ ขึ้นจากทีส่ มาคมกําหนดตามข ้อ 5 (1) โดยไม่นบั รวมผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีม
การตลาด และผูช้ ่วย ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ต่อผูช้ ่วย 1 คน โดยค่ าตอบแทนรวมตามข้อ 4 ของ
ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดและผูช้ ่วยดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6 (กรณีสาขา)
หรือร้อยละ 4.5 (กรณีทมี การตลาด) ของรายได้ค่าธรรมเนียมของทีมหรือสาขา
ข้อ 6 ผูจ้ ดั การสาขาสามารถดูแลสาขาได้มากกว่า 1 สาขา โดยสาขาหลัก (Full Branch) ต้องมีจาํ นวนผูแ้ นะนําการ
ลงทุนตามที่กาํ หนดในขอ้ 5 (1) สําหรับสาขาขนาดเล็กหรือสาขาย่อยที่ดูแลเพิ่ม จะมีจาํ นวนผูแ้ นะนําการลงทุนตามปริมาณ
ธุรกรรมทีบ่ ริษทั กําหนดก็ได้
ข้อ 7 กําไรเบื้องต้นของสาขาหรือทีมการตลาด ให้คาํ นวณจากรายได้ค่าธรรมเนียมของทีมหรือสาขาหักด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น จริง (Direct Cost) เช่ น เงิน เดือ น ค่ า ครองชีพ Incentive และเงินประจํา
ตําแหน่ง (ถ้ามี) ของผูแ้ นะนําการลงทุนทัง้ หมดของสาขาหรือทีมการตลาด (Car Allowance) และ
ค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ของสาขาหรือทีมการตลาด เช่น ค่านํา้ ค่ าไฟ ค่ าเช่าพื้นที่ ค่ าโทรศัพท์ รวมถึง
ค่าเสือ่ มราคาต่าง ๆ ของทรัพย์สนิ ในสาขาหรือในทีมการตลาด
(2) เงินเดือนประจําของผูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย (ถ้ามี)
การคํานวณกําไรเบื้องต้นกรณี ท่ผี ูจ้ ดั การสาขาดูแลสาขามากกว่า 1 สาขา ให้คาํ นวณกําไรเบื้องต้นของแต่ละสาขา
แยกจากกัน และนํามาสรุปผลรวมกัน (กําไร-ขาดทุน)
ข้อ 8 การจ่ายโบนัสให้สมาชิกดําเนินการดังนี้
(1) งวดการจ่ายไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี
(2) คํานวณจากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนทีผ่ ่านมา
(3) กรณีผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด ให้ระยะเวลาตาม ขอ้ 8 (2) ต้องอยู่ในช่วงที่ผูจ้ ดั การ
สาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและมีผูแ้ นะนําการลงทุนครบตามข้อ 5 (1) ตลอด
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ทัง้ นี้ หากในรอบการจ่ายโบนัส ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด
3

ข้อ 5 (1) ยกเลิกและแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2563 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การ
สาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563
4
ข้อ 5 (3) ยกเลิกและแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2563 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การ
สาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563
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ไม่ได้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบตลอดระยะเวลาตาม ข้อ 8 (2) แต่เป็ นพนักงานของสมาชิกก่อนหน้ารอบการ
คํานวณการจ่ายโบนัสดังกล่าวของสมาชิกมาอย่างน้อย 6 เดือน ให้สมาชิกจ่ายโบนัสได้ตามสัดส่วน
ระยะเวลาทีร่ บั ผิดชอบ
(4) กรณีผูจ้ ดั การสาขาดูแลสาขามากกว่า 1 สาขา ให้สมาชิกจ่ายโบนัสได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของรายได้
ค่ าธรรมเนียมของสาขารวมทุกสาขาที่ดูแล และอาจบวกเพิ่มค่ าตอบแทนตามมูลค่ าการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกําไรเบื้องต้นสุทธิรวมทุกสาขา โดยโบนัสที่จะจ่ายให้หกั เงินเดือ น
ประจําทัง้ หมดของผูจ้ ดั การสาขาทีไ่ ด้รบั ในช่วง 6 เดือน
5
(5) หากในรอบการจ่ายโบนัส ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มี
ผูแ้ นะนําการลงทุนในสังกัดสํานักงานสาขาหรือทีมการตลาด โดยไม่นบั รวมผูจ้ ดั การสาขาหรือ
หัวหน้าทีมการตลาด และผูช้ ่วย ไม่เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดตามข ้อ 5 (1) (ก) แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
ตลอดระยะเวลาที่ใช้คาํ นวณผลการดําเนินงาน ตามข้อ 8 (1) (2) และ (3) สมาชิกอาจพิจารณา
ผ่อนผันจ่ายโบนัสผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดรายดังกล่าวได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนผัน
ไม่เกิน 1 ปี แต่ตอ้ งไม่เกินงวดการจ่ายโบนัส 2 ครัง้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด
รายดังกล่าวต้องเป็ นพนักงานของสมาชิกก่อนหน้ารอบการคํานวณการจ่ายโบนัสดังกล่าวมาแลว้
อย่างน้อย 1 ปี
ข้อ 9 การปรับเงินเดือนเพิม่ ขึ้นในแต่ละครัง้ ให้ปรับตามรอบการปรับเงินเดือนทัว่ ไปของสมาชิก โดยรอบการปรับมี
ระยะเวลาห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ทัง้ นี้ ให้สมาชิกปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่ไม่เป็ นไปตามรอบการปรับเงินเดือนทัว่ ไปของสมาชิกได้ในกรณี พเิ ศษ อัน
เนื่องมาจากการปรับเลือ่ นตําแหน่ง หรือย้ายงานซึง่ มิได้เป็ นการย้ายงานมาจากสมาชิกรายอื่น โดยทีพ่ นักงานรายดังกล่าวต้อง
เป็ นพนักงานของสมาชิกมาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันทีก่ ารปรับเงินเดือนของสมาชิกมีผลบังคับ โดยให้ถอื ว่าการปรับเงินเดือน
เพิม่ ขึ้นในกรณีพเิ ศษดังกล่าวเป็ นการปรับเงินเดือนของรอบการปรับเงินเดือนทัว่ ไปของสมาชิกที่จะถึง สมาชิกไม่สามารถปรับ
เงินเดือนเพิม่ ขึ้นให้กบั พนักงานรายนัน้ ได้อกี ในรอบการปรับเงินเดือนนัน้
หมวด 2
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนํ าการลงทุน
แบบที่ 1 การจ่ายค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Incentive Scheme)
ข้อ 10 สมาชิกสามารถจ่ายค่ าตอบแทนรวมทัง้ หมดตามข้อ 4 ให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุนได้ไม่เกินค่าตอบแทนตาม
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 27.5 ของรายได้ค่าธรรมเนียม และอัตราไม่เกินร้อยละ 13.75 ของรายได้
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์

5

ข้อ 8 (5) เพิม่ เติมโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2560 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีม
การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 กันยายน 2560) และ ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2563 เรื่อง การจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563
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6

ยกเว้นในกรณี ท่ีค่าตอบแทนที่จ่ายตามมูลค่ าการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผูแ้ นะนําการลงทุนทําได้ในแต่ละเดือนมี
จํานวนตํา่ กว่าเงินเดือนประจําที่ผูแ้ นะนําการลงทุนได้รบั ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ถา้
ค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มคี ่าน้อยกว่า 18,000 บาท สมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 18,000 บาท
ข้อ 11 7สมาชิกต้องจ่ายค่าตอบแทนทีอ่ ยู่ในรูปของเงินเดือนประจําเริ่มต้นสําหรับพนักงานใหม่ในจํานวนไม่เกินกว่า
18,000 บาทต่อเดือน ยกเว้นในกรณีท่สี มาชิกประสงค์รบั ผูแ้ นะนําการลงทุนจากสมาชิกอื่นเพื่อมาปฏิบตั ิงาน ให้สมาชิกจ่าย
ค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนประจําในอัตราไม่เกินเงินเดือนเดิม
ข้อ 12 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือนประจําในจํานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนที่จ่ายตาม
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลีย่ ย้อนหลัง 6 เดือน ทีผ่ ูแ้ นะนําการลงทุนรายนัน้ ทําได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผูแ้ นะนําการลงทุนได้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกนัน้
มาแล ้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
(2) การปรับเงินเดือนประจําให้เป็ นไปตามข ้อ 9
แบบที่ 2 การจ่ายค่าตอบแทนที่จา่ ยคงที่เป็ นรายเดือนในรูปของเงินเดือนประจํา (Salary Based)
ข้อ 13 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําได้ตามหลักเกณฑ์ของสมาชิก ยกเว ้นในกรณีสมาชิกรับ
ผูแ้ นะนําการลงทุนมาจากสมาชิกรายอื่นเพือ่ มาปฏิบตั ิงาน ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนประจําในอัตราไม่เกิน 1.1
เท่าของเงินเดือนเดิม หรือไม่เกินกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
การปรับเงินเดือนประจําเพิ่มขึ้นในแต่ละครัง้ ให้เป็ นไปตามนโยบายของสมาชิก และต้องให้เป็ นไปตามขอ้ 9 โดย
ไม่ควรเกินกึ่งหนึ่งของร้อยละ 25 ของรายได้ค่าธรรมเนียมและร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์
เฉลีย่ ย้อนหลัง 6 เดือน
ข้อ 14 สมาชิกอาจจ่ายโบนัสให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) จ่ายโบนัสในอัตราไม่เกินค่าเฉลีย่ ของโบนัสประจําปี ตามทีส่ มาชิกประกาศจ่ายเป็ นการทัวไป
่
(2) จ่ายโบนัสซึ่งทําให้ค่าตอบแทนรวมทัง้ หมดตามข้อ 4 ทีใ่ ห้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุนไม่เกินค่าตอบแทน
ตามมูลค่ าการซื้อขายหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 25 ของรายได้ค่าธรรมเนียม และอัตราร้อยละ
13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์โดยต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 8

6

7

ข้อ 10 วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2560 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และ
หัวหน้าทีมการตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 11 ยกเลิกโดยประกาศสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยที่ กส. 1/2560 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีม
การตลาด (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
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หมวด 3
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูจ้ ดั การสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด
แบบที่ 1 การจ่ายค่าตอบแทนที่จา่ ยตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Incentive Scheme 1)
ข้อ 15 สมาชิกอาจจ่ายโบนัสแก่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดนอกเหนือจากเงินเดือนประจําได้ โดยต้อง
เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกําหนดในข้อ 5 ข้อ 6 ข ้อ 8 และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) จ่ายโบนัสซึ่งทําให้ค่าตอบแทนรวมทัง้ หมดตามขอ้ 4 ทีใ่ ห้แก่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด
ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6 กรณีเป็ นผูจ้ ดั การสาขา หรือร้อยละ 4.5 กรณีเป็ นหัวหน้าทีมการตลาด
ของรายได้ค่าธรรมเนียมของทีมหรือสาขา
(2) ไม่เกินอัตราเงินเดือนตามเกณฑ์ทส่ี มาคมกําหนดรวม 6 เดือน
และอาจบวกเพิ่มด้ว ยค่ า ตอบแทนตามมูล ค่ าการซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 27.5 ของรายได้
ค่าธรรมเนียมและไม่เกินร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์
ค่าตอบแทนรวมทัง้ หมดตามขอ้ 4 ของผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดต้องไม่เกินกว่ากําไรเบื้องต้น ยกเว้น
สาขาหรือทีมการตลาดมีผลประกอบการขาดทุนหรือมีกาํ ไรเบื้องต้นตํา่ กว่ายอดรวมของค่ าตอบแทนตามมูลค่ าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 27.5 ของรายได้ค่าธรรมเนียม และอัตราร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้สมาชิกจ่ายโบนัสให้ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดซึง่ รวมกับเงินเดือนประจําแลว้ ต้องไม่เกินค่าตอบแทน
ตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวขา้ งต้น
ข้อ 16 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษทั โดยมีจาํ นวนไม่เกินกว่า
100,000 บาทต่อเดือน ยกเว้นในกรณีทส่ี มาชิกประสงค์รบั บุคคลจากสมาชิกอืน่ เพือ่ มาปฏิบตั งิ านเป็ นผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้า
ทีมการตลาด ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนประจําในอัตราไม่เกิน 1.1 เท่าของเงินเดือนเดิม แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
การปรับเงินเดือนประจําเพิม่ ขึ้นในแต่ละครัง้ ให้เป็ นไปตามนโยบายของสมาชิก และต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 9
แบบที่ 2 การจ่ายค่าตอบแทนที่จา่ ยตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Incentive Scheme 2)
ข้อ 17 สมาชิกต้องแบ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจํา เป็ น 2 ส่วน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ส่วนทีเ่ ป็ นเงินเดือนประจํา เพือ่ การคํานวณการจ่ายค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ใน
จํานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนที่จ่ายตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลัง 6
เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 27.5 ของรายได้ค่าธรรมเนียม และอัตราไม่เกินร้อยละ 13.75 ของ
รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ โดยผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกนัน้ มาแลว้ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
และในกรณี ท่ีค่ า ตอบแทนตามมูล ค่ า การซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องผู จ้ ดั การสาขาหรือ หัว หน้า ทีม
การตลาดในแต่ละเดือนมีจาํ นวนตํา่ กว่าเงินเดือนประจําที่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด
ได้รบั ให้ยกยอดติดลบทีเ่ หลือไปคํานวณในเดือนถัดไป
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(2) ส่วนทีเ่ ป็ นเงินเดือนประจํา เพือ่ การคํานวณการจ่ายโบนัส (Profit Sharing) ในจํานวนไม่เกินร้อยละ
50 ของโบนัสที่จ่ายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย โดยต้องไม่ตาํ ่ กว่า 25,000 บาทและไม่เกิน
100,000 บาทต่อเดือน
ข้อ 18 สมาชิกอาจจ่ายโบนัสแก่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดนอกเหนือจากเงินเดือนประจําได้หากสาขา
หรือทีมการตลาดทีร่ บั ผิดชอบมีผลกําไรเบื้องต้น โดยค่าตอบแทนรวมทัง้ หมดตามข้อ 4 ทีใ่ ห้แก่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีม
การตลาด ต้องไม่เกินกว่ากําไรเบื้องต้น และเป็ นไปตามที่ประกาศกําหนดในขอ้ 5 ขอ้ 6 ข้อ 8 รวมทัง้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 กรณี เป็ นผูจ้ ดั การสาขา หรือร้อยละ 4.5 กรณีเป็ นหัวหน้าทีมการตลาด ของ
รายได้ค่าธรรมเนียมของทีมหรือสาขา
(2) ไม่เกินอัตราเงินเดือนตามเกณฑ์ทส่ี มาคมกําหนดรวม 6 เดือน
ข้อ 19 สมาชิกอาจจ่ายค่ าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนประจําได้ตามข้อ 17 ยกเว้นในกรณี ท่ีสมาชิกประสงค์รบั
บุคคลจากสมาชิกอื่นเพื่อมาปฏิบตั ิงานเป็ นผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน
ประจําในอัตราไม่เกิน 1.1 เท่าของเงินเดือนเดิม แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
การปรับเงินเดือนประจําเพิม่ ขึ้นในแต่ละครัง้ ให้เป็ นไปตามนโยบายของสมาชิกและต้องเป็ นไปตามข้อ 9
แบบที่ 3 การจ่ายค่าตอบแทนที่จา่ ยคงที่เป็ นรายเดือนในรูปของเงินเดือนประจํา (Salary Based)
ข้อ 20 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําได้ตามหลักเกณฑ์ของสมาชิก ยกเว ้นในกรณีทส่ี มาชิก
รับบุคคลมาจากสมาชิกรายอื่นเพือ่ มาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด ให้สมาชิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ น
เงินเดือนประจําในอัตราไม่เกิน 1.1 เท่าของเงินเดือนเดิม
การปรับเงินเดือนประจําเพิม่ ขึ้นในแต่ละครัง้ ให้เป็ นไปตามนโยบายของสมาชิก และต้องเป็ นไปตามข ้อ 9
ข้อ 21 สมาชิกอาจจ่ายโบนัส ให้แก่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาดนอกเหนือจากเงินเดือนประจํา หากสาขา
หรือทีมการตลาดทีร่ บั ผิดชอบมีผลกําไรเบื้องต้น โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) จ่ายโบนัสซึง่ ทําให้ค่าตอบแทนรวมทัง้ หมดตามข ้อ 4 ทีใ่ ห้แก่ผูจ้ ดั การสาขาหรือหัวหน้าทีมการตลาด
ได้ไม่เกินกว่ากําไรเบื้องต้น และไม่เกินอัตราร้อยละ 6 กรณีเป็ นผูจ้ ดั การสาขา หรือร้อยละ 4.5 กรณี
เป็ น หัว หน้า ทีม การตลาด ของรายได้ค่ า ธรรมเนี ย มของทีม หรื อ สาขา โดยอาจบวกเพิ่ม ด้ว ย
ค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของรายได้ค่าธรรมเนียม
และไม่เกินร้อยละ 13.75 ของรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ และต้องเป็ นไปตามทีป่ ระกาศ
กําหนดในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 8
่
(2) ในอัตราไม่เกินค่าเฉลีย่ ของโบนัสประจําปี ตามทีส่ มาชิกประกาศจ่ายเป็ นการทัวไป
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หมวด 4
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Loyalty Bonus)
ข้อ 22 เฉพาะในหมวดนี้
“รายได้ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าทีผ่ ูแ้ นะนําการลงทุน
ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย ดูแลโดยตรง หรือรายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตหรือการ
ซื้อขายออนไลน์รูปแบบอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดของลูกค้าที่ผูแ้ นะนําการลงทุน หรือผูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีม
การตลาด หรือผูช้ ่วยดูแลโดยตรง
ข้อ 23 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย
ในระบบ Incentive Scheme และระบบ Salary Based โดยกําหนดงวดการจ่ายปี ละหนึ่งครัง้ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
(1) ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย ต้องมีรายได้ค่าธรรมเนียมเฉลีย่
ต่อเดือนไม่ตาํ ่ กว่า 250,000 บาท โดยคํานวณรายได้ค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 1 ปี นับจากเดือ น
มกราคมจนถึงเดือนธันวาคม
(2) ผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หรือหัวหน้าทีมการตลาด ต้องปฏิบตั งิ านกับสมาชิกโดยนับจากวัน
เริ่มปฏิบตั ิงานกับสมาชิก โดยให้นบั อายุงานต่อเนื่องได้ในกรณีการรวมกิจการของบริษทั หลักทรัพย์
หรือการลาซึ่งสมาชิกยังคงนับอายุงานให้กบั พนักงาน หรือกรณี พนักงานเกษียณอายุซ่งึ สมาชิกทํา
สัญญาจ้างอย่างต่อเนื่องภายหลังเกษียณ ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมช่วงระยะเวลาที่พนักงานถูกสัง่ พักงานโดย
สมาชิกหรือหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง
(3) กําหนดอายุงาน และอัตราค่าตอบแทนพิเศษให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขดังนี้
- อายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ
- อายุงานตัง้ แต่ 3 ปี ข้นึ ไป
ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ค่าธรรมเนียม
- อายุงานตัง้ แต่ 5 ปี ข้นึ ไป
ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ค่าธรรมเนียม
- อายุงานตัง้ แต่ 7 ปี ข้นึ ไป
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ค่าธรรมเนียม
ข้อ 24 หากผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วย ในระบบ Incentive Scheme และ
ระบบ Salary Based รายใดมีอายุงานครบตามเกณฑ์ขอ้ 23 (3) ในระหว่างปี ให้สมาชิกเลือกวิธีคาํ นวณอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยให้ใช้ไปโดยตลอดกับพนักงานทุกรายเป็ นการทัวไป
่ ดังนี้
(1) อัตราค่าตอบแทนพิเศษตาม ข ้อ 23 (3) คูณกับรายได้ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงอายุงาน
(2) อัตราค่าตอบแทนพิเศษตาม ข้อ 23 (3) คูณกับรายได้ค่าธรรมเนียมเฉลีย่ ต่อเดือนตามข ้อ 23 (1)
ข้อ 25 หากผูแ้ นะนําการลงทุน ผูจ้ ดั การสาขา หัวหน้าทีมการตลาด หรือผูช้ ่วยรายใดไม่มลี ูกค้าในความดูแลโดยตรง
สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินกว่าเกณฑ์ทส่ี มาคมกําหนดดังกล่าว
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ข้อ 26 ในกรณีทส่ี มาชิกมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร ทีไ่ ม่อาจจ่ายค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขที่
กําหนดในประกาศนี้ สมาชิกอาจขอผ่อนผันพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็ นหนังสือต่อสมาคม หากเลขาธิการสมาคมพิจารณาเห็นว่ามี
เหตุจาํ เป็ นและสมควร อาจผ่อนผันการจ่ายค่าตอบแทนได้ตามสมควร
ในกรณีทม่ี ขี ้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านตามประกาศนี้ให้เลขาธิการสมาคมเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด

ประกาศนี้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)
นายกสมาคม
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