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- ฉบบัประมวล - 

ประกาศสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
ที่ กส. 1/2558 

เรื่อง  การจา่ยผลตอบแทนใหแ้กผู่แ้นะนําการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด 
--------------------------------------------------------- 

โดยที่เห็นสมควรใหม้กีารทบทวนหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนําการลงทุน หวัหนา้ทีม
การตลาด และผูจ้ดัการสาขา ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปจัจบุนั  

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 22 แห่งขอ้บงัคบัสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย โดยความเหน็ชอบของสมาชิกตามมติที่
ประชมุใหญ่สามญัสมาชกิประจาํปี 2558 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2558 สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยจงึกาํหนดประกาศสมาคม
บริษทัหลกัทรพัยไ์ทย เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด เพื่อให ้
สมาชกิสมาคมถอืปฏบิตัดิงันี้ 
 

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิ 
(1) ประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย เรื่อง แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ 

ผูแ้นะนําการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทีมการตลาดของบริษทัหลกัทรพัย ์ลงวนัที่ 30 
ธนัวาคม 2554  

(2) หนงัสือสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที่ บล. 025/2555 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2555 เรื่อง ชี้แจง
เพิ่มเติมเรื่องแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา 
และหวัหนา้ทมีการตลาดของบรษิทัหลกัทรพัย ์ 

(3) หนงัสือสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที่ บล. 202/2555 ลงวนัที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทาง
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูจ้ดัการสาขาทีดู่แลหลายสาขา 

(4) หนงัสอืสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่บล. 023/2556 ลงวนัที ่24 มกราคม 2556 เรื่อง เกณฑก์าร
จ่ายค่าตอบแทนพเิศษ (Loyalty Bonus) 

 
ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
“สาํนกังาน ก.ล.ต.” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายความวา่ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
“สมาคม”  หมายความวา่ สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย 
“สมาชกิ” หมายความวา่ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย 
“ลูกคา้”  หมายความว่า บุคคลท ัว่ไป (Individual Investor) และนิติบุคคล โดยไม่รวมถงึลูกคา้สถาบนัตามนิยาม

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
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“ผูแ้นะนาํการลงทุน” หมายความว่า พนกังานประจาํของสมาชิกซึ่งขึ้นทะเบยีนเป็นผูแ้นะนาํการลงทุนและปฏิบติั
หนา้ทีเ่ตม็เวลาในการเป็นนายหนา้หรอืตวัแทนซื้อขายหลกัทรพัยใ์หก้บัลูกคา้แทนสมาชกิ 

“ผูจ้ดัการสาขา” หรือ “หวัหนา้ทมีการตลาด” หมายความว่า พนกังานประจาํที่ปฏบิตัิหนา้ที่เต็มเวลาของสมาชิกซึ่ง 
ขึ้นทะเบยีนเป็นผูแ้นะนาํการลงทนุดา้นตราสารทุน ดา้นหลกัทรพัย ์ดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ อย่างใดอย่างหน่ึง  

“ผูช่้วย” หมายความว่า ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาหรือผูช่้วยหวัหนา้ทมีการตลาด ซึง่มอีาํนาจในการดาํเนินการร่วมกนักบั
หรือแทนผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ทมีการตลาด และเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบยีนเป็นผูแ้นะนาํการลงทุนซึ่งรบัค่าตอบแทนในลกัษณะ
เดยีวกนักบัผูจ้ดัการสาขาหรอืหวัหนา้ทมีการตลาด 

“หลกัทรพัย”์ หมายความว่า หลกัทรพัยท์ี่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ หรือสญัญา 
ซื้อขายลว่งหนา้ทีซ่ื้อขายในตลาดสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ 

“พนกังานใหม่” หมายความว่า พนกังานที่เพิง่สาํเร็จการศึกษา พนกังานที่มาจากธุรกิจประเภทอื่น พนกังานในสาย
งานทีม่ใิช่สายงานการตลาดของบริษทัหลกัทรพัย ์ผูแ้นะนาํการลงทนุทีล่าออกจากบริษทัหลกัทรพัยเ์ดมิมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี 

“ปรมิณฑล” หมายความวา่ จงัหวดัสมทุรปราการ ปทุมธานี และนนทบุร ี
“เงนิเดอืนประจาํ” หมายความว่า เงนิเดือนประจาํ เงนิประจาํตาํแหน่งอื่น ๆ ค่าครองชีพในส่วนที่เกิน 1,000 บาท 

ต่อเดอืน ค่าพาหนะ (Car allowance) หรอืมลูค่าผลประโยชนจ์ากรถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 
“ค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย”์ หมายความว่า ค่าตอบแทนที่คาํนวณจากอตัรารอ้ยละของรายได ้

ค่าธรรมเนียมหรอืรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน ์ตามทีป่ระกาศนี้กาํหนด 
“รายไดค่้าธรรมเนียม” หมายความว่า รายไดค่้าธรรมเนียมที่สมาชิกไดร้บัจากการซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ที ่

ผูแ้นะนาํการลงทนุ หรอืผูจ้ดัการสาขา หรอืหวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วยดูแลโดยตรง 
“รายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์” หมายความว่า รายไดค่้าธรรมเนียมที่สมาชิกไดร้บัจากการซื้อขาย

หลกัทรพัยผ่์านอินเตอรเ์น็ต หรือการซื้อขายออนไลนรู์ปแบบอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดของลูกคา้ที่ผูแ้นะนาํการ
ลงทนุ หรอืผูจ้ดัการสาขา หรอืหวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วยดูแลโดยตรง 

“รายไดค่้าธรรมเนียมของทมีหรอืสาขา” หมายความวา่ รายไดค่้าธรรมเนียมทีส่มาชกิไดร้บัจากการซื้อขายหลกัทรพัย์
ของลูกคา้ของทมีการตลาดหรอืของสาขา ทีผู่จ้ดัการสาขา หรอืหวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วยดูแล 

 
หมวด 1 
บททัว่ไป 

 
ขอ้ 3 สมาชกิตอ้งพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย 

(ถา้ม)ี ในการปฏบิตัิหนา้ที่เป็นนายหนา้หรือตวัแทนซื้อขายหลกัทรพัยใ์หก้บัลูกคา้แทนสมาชิก ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่าํหนดในประกาศน้ี โดยตอ้งพจิารณาร่วมกบัผลการปฏบิตังิานประกอบกบัปจัจยัดา้นคุณภาพตามที่สมาคมกาํหนด   

 
ขอ้ 4 ใหส้มาชกินบัรวมรายการดงัต่อไปน้ี เป็นค่าตอบแทนรวมทีส่มาชกิจ่ายใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา 

หวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วย (ถา้ม)ี 
(1) เงนิเดอืนประจาํ  
(2) เงนิรางวลั รวมถงึรางวลัจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทีส่มาชกิจดัใหก้บัผูแ้นะนาํการ

ลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วย เช่น รายการทศันาจร เป็นตน้ 
(3) โบนสั เฉพาะกรณีทีป่ระกาศกาํหนดใหส้มาชกิสามารถจ่ายได ้
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(4) ภาษเีงนิไดท้ีส่มาชกิไดจ่้ายชาํระให ้ซึง่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือ
ผูช่้วยมหีนา้ทีต่อ้งชาํระ 

(5) เงินค่าปรบัที่สมาชิกชาํระใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยห์รือสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ่งผูแ้นะนําการลงทุน 
ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วย มหีนา้ทีต่อ้งชาํระ 

(6) ค่ารบัรอง 
(7) ค่าเสียหายจากการส่งคาํส ัง่ซื้อขายผิดพลาด (Error) โดยตอ้งมมีูลค่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ

ค่าเสยีหาย 
(8) ค่าตอบแทนอื่นใดที่ไม่สมควรหรือเกินสมควร โดยพจิารณาจากการจ่ายครัง้เดียวหรือหลายครัง้

รวมกนั เช่น ค่ารบัรองพิเศษ ค่าโรงแรม ค่าเดินทางและค่าท่องเที่ยว ค่าใชจ่้ายเพื่อการพกัผ่อน  
ค่าสนัทนาการ ฯลฯ 

(9) ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัผูแ้นะนาํลูกคา้ (IBA) ตามประกาศสมาคม เรื่อง การปฏบิติังานของสมาชกิ
ในการแต่งตัง้ผูแ้นะนาํลูกคา้ 

(10) ค่านํา้มนั ค่าที่จอดรถ ค่าโทรศพัท ์ท ัง้น้ี ใหย้กเวน้ไม่ตอ้งนบัรวมในกรณีที่สมาชิกจ่ายใหแ้ก่
พนกังานของสมาชกิทกุรายเป็นการท ัว่ไป 

1ท ัง้น้ี สมาชกิไม่ตอ้งนาํค่ารบัรอง ตามขอ้ 4 (6) และ ค่านํา้มนั ค่าที่จอดรถ ค่าโทรศพัท ์ตามขอ้ 4(10) มานบัรวม
เป็นค่าตอบแทนรวมของผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย (ถา้ม)ี แต่ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) 2กรณีผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย (ถา้ม)ี ทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนทีค่าํนวณจากอตัรา
รอ้ยละ 27.5 หรือรอ้ยละ 13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมหรือรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบ
ออนไลน ์ใหส้มาชกินาํค่ารบัรอง ตามขอ้ 4 (6) ค่านํา้มนั ค่าทีจ่อดรถ ค่าโทรศพัท ์ตามขอ้ 4(10) มา
หกัจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้  กรณีในรอบการคาํนวณการจ่ายโบนสัมยีอดติดลบคงเหลอืยก
มา ใหย้กยอดตดิลบดงักลา่วไปเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณกาํไรเบื้องตน้ของสาขาหรอืทมีการตลาด 
ยกเวน้กรณีที่สมาชิกมนีโยบายที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในการกาํหนดวงเงนิค่ารบัรองตามขอ้ 
4(6) ใหผู้จ้ดัการสาขา หรือหวัหนา้ทีมการตลาดเบิกจ่าย โดยวงเงนิที่กาํหนดตอ้งเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล รวมถงึตอ้งจดัใหม้รีะบบตรวจสอบและกาํกบัดูแลทีม่ ัน่ใจไดว้า่เป็นการใชจ่้ายเพือ่การ
รบัรองลูกคา้ เป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ มเีอกสารหลกัฐานทีส่ามารถตรวจสอบได ้สมาชกิอาจไม่นาํ
ค่ารบัรองดงักล่าวมาหกัจากค่าตอบแทนที่คาํนวณจากอตัรารอ้ยละ 27.5 หรือรอ้ยละ 13.75 ของ
รายไดค่้าธรรมเนียมหรอืรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลนไ์ด ้แต่ยงัคงตอ้งนาํค่ารบัรองนัน้ไป
เป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณกาํไรเบื้องตน้ของสาขาหรือทมีการตลาด 

(2) กรณีที่ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย (ถา้ม)ี ที่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่คาํนวณจาก
อตัรารอ้ยละ 27.5 หรือรอ้ยละ 13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมหรือรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบ
ออนไลน ์ใหส้มาชกินาํค่ารบัรอง ตามขอ้ 4 (6) ค่านํา้มนั ค่าทีจ่อดรถ ค่าโทรศพัท ์ตามขอ้ 4(10) ไป
เป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณกาํไรเบื้องตน้ของสาขาหรือทมีการตลาด 

                                                 
1 ขอ้ 4 วรรคสองเพิม่เตมิโดยประกาศสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 2/2558 เรื่อง  การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา และ
หวัหนา้ทมีการตลาด (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่7 กนัยายน 2558 

2 ขอ้ 4 วรรคสอง (1) ยกเลกิและแกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 4/2558 เรื่อง  การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ 
ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด (ฉบบัที ่3) ลงวนัที ่29 กนัยายน 2558 
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ขอ้ 5 สมาชกิสามารถจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย (ถา้ม)ี ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีก่าํหนดในประกาศน้ีได ้โดยสาขาหรอืทมีการตลาดตอ้งมคุีณสมบตัหิรอืเงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

(1) 3มผูีแ้นะนาํการลงทุนในสงักดัสาํนกังานสาขาหรือทีมการตลาด โดยไม่นบัรวมผูจ้ดัการสาขาหรือ
หวัหนา้ทมีการตลาด และผูช่้วย (ถา้ม)ี ดงัน้ี 
(ก) จาํนวนไมน่อ้ยกว่า 3 คน สาํหรบัทมีการตลาดหรอืสาขา ในกรุงเทพและปรมิณฑล 
(ข) จาํนวนไมน่อ้ยกว่า 2 คน สาํหรบัสาขาต่างจงัหวดั 

(2) กรณีมีสาํนกังานสาขาในช ัน้เดียวกนัของอาคารสาํนกังาน ใหม้ีไดไ้ม่เกิน 2 สาขา โดยตอ้งแยก
สดัส่วนการบริหารงานและทรพัยส์นิอย่างชดัเจน 

(3) 4ผูจ้ดัการสาขาและหวัหนา้ทมีการตลาดสามารถมผูีช่้วยเพิ่มได ้ หากมจีาํนวนผูแ้นะนาํการลงทุนใน
ทมีหรือสาขาเพิม่ขึ้นจากทีส่มาคมกาํหนดตามขอ้ 5 (1) โดยไมน่บัรวมผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมี
การตลาด และผูช่้วย  ไม่นอ้ยกว่า 3 คน ต่อผูช่้วย 1 คน โดยค่าตอบแทนรวมตามขอ้ 4 ของ
ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดและผูช่้วยดงักล่าวตอ้งไม่เกินอตัรารอ้ยละ 6 (กรณีสาขา) 
หรอืรอ้ยละ 4.5 (กรณีทมีการตลาด) ของรายไดค่้าธรรมเนียมของทมีหรอืสาขา 

 
ขอ้ 6 ผูจ้ดัการสาขาสามารถดูแลสาขาไดม้ากกว่า 1 สาขา โดยสาขาหลกั (Full Branch) ตอ้งมจีาํนวนผูแ้นะนาํการ

ลงทุนตามที่กาํหนดในขอ้ 5 (1) สาํหรบัสาขาขนาดเลก็หรือสาขาย่อยที่ดูแลเพิ่ม จะมจีาํนวนผูแ้นะนาํการลงทุนตามปริมาณ
ธุรกรรมทีบ่รษิทักาํหนดก็ได ้

 
ขอ้ 7 กาํไรเบื้องตน้ของสาขาหรอืทมีการตลาด ใหค้าํนวณจากรายไดค่้าธรรมเนียมของทมีหรือสาขาหกัดว้ยค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

(1) ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง (Direct Cost) เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ Incentive และเงินประจาํ
ตาํแหน่ง (ถา้ม)ี ของผูแ้นะนาํการลงทุนท ัง้หมดของสาขาหรอืทมีการตลาด (Car Allowance) และ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของสาขาหรือทีมการตลาด เช่น ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าโทรศพัท ์รวมถึง 
ค่าเสือ่มราคาต่าง ๆ ของทรพัยส์นิในสาขาหรอืในทมีการตลาด 

(2) เงนิเดอืนประจาํของผูจ้ดัการสาขา หรอืหวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วย (ถา้ม)ี 
การคาํนวณกาํไรเบื้องตน้กรณีที่ผูจ้ดัการสาขาดูแลสาขามากกว่า 1 สาขา ใหค้าํนวณกาํไรเบื้องตน้ของแต่ละสาขา

แยกจากกนั และนาํมาสรุปผลรวมกนั (กาํไร-ขาดทุน)  
 
ขอ้ 8 การจ่ายโบนสัใหส้มาชกิดาํเนินการดงัน้ี 

(1) งวดการจ่ายไมเ่กนิ 2 ครัง้ต่อปี 
(2) คาํนวณจากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดอืนทีผ่่านมา  
(3) กรณีผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาด ใหร้ะยะเวลาตาม ขอ้ 8 (2) ตอ้งอยู่ในช่วงที่ผูจ้ดัการ

สาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดเป็นผูร้บัผดิชอบและมผูีแ้นะนาํการลงทุนครบตามขอ้ 5 (1) ตลอด
ระยะเวลาอย่างนอ้ย 6 เดอืน ท ัง้น้ี หากในรอบการจ่ายโบนสั ผูจ้ดัการสาขาหรอืหวัหนา้ทมีการตลาด

                                                 
3 ขอ้ 5 (1) ยกเลกิและแกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 1/2563 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการ
สาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด (ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่1 มถินุายน 2563 
4 ขอ้ 5 (3) ยกเลกิและแกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 1/2563 เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการ
สาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด (ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่1 มถินุายน 2563 
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ไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผดิชอบตลอดระยะเวลาตาม ขอ้ 8 (2) แต่เป็นพนกังานของสมาชกิก่อนหนา้รอบการ
คาํนวณการจ่ายโบนสัดงักล่าวของสมาชกิมาอย่างนอ้ย 6 เดอืน ใหส้มาชกิจ่ายโบนสัไดต้ามสดัส่วน
ระยะเวลาทีร่บัผดิชอบ 

(4) กรณีผูจ้ดัการสาขาดูแลสาขามากกว่า 1 สาขา ใหส้มาชิกจ่ายโบนสัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 6 ของรายได ้
ค่าธรรมเนียมของสาขารวมทุกสาขาที่ดูแล และอาจบวกเพิ่มค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ทัง้นี้  ตอ้งไม่เกินกาํไรเบื้องตน้สุทธิรวมทุกสาขา โดยโบนสัที่จะจ่ายใหห้กัเงินเดือน
ประจาํท ัง้หมดของผูจ้ดัการสาขาทีไ่ดร้บัในช่วง 6 เดอืน 

(5) 5หากในรอบการจ่ายโบนสั ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ม ี
ผูแ้นะนําการลงทุนในสงักดัสาํนกังานสาขาหรือทีมการตลาด โดยไม่นบัรวมผูจ้ดัการสาขาหรือ
หวัหนา้ทมีการตลาด และผูช่้วย ไมเ่ป็นไปตามทีก่าํหนดตามขอ้ 5 (1) (ก) แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 2 คน
ตลอดระยะเวลาที่ใชค้าํนวณผลการดาํเนินงาน ตามขอ้ 8 (1) (2) และ (3)  สมาชิกอาจพิจารณา
ผ่อนผนัจ่ายโบนสัผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดรายดงักล่าวได ้โดยมรีะยะเวลาผ่อนผนั 
ไม่เกิน 1 ปี แต่ตอ้งไม่เกินงวดการจ่ายโบนสั 2 ครัง้ ท ัง้นี้ ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาด
รายดงักล่าวตอ้งเป็นพนกังานของสมาชิกก่อนหนา้รอบการคาํนวณการจ่ายโบนสัดงักล่าวมาแลว้
อย่างนอ้ย 1 ปี 

 
ขอ้ 9 การปรบัเงนิเดอืนเพิม่ขึ้นในแต่ละครัง้ใหป้รบัตามรอบการปรบัเงนิเดอืนท ัว่ไปของสมาชกิ โดยรอบการปรบัมี

ระยะเวลาห่างกนัไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
ท ัง้น้ี ใหส้มาชิกปรบัเงนิเดือนเพิ่มขึ้นที่ไม่เป็นไปตามรอบการปรบัเงนิเดือนท ัว่ไปของสมาชิกไดใ้นกรณีพเิศษ อนั

เน่ืองมาจากการปรบัเลือ่นตาํแหน่ง หรือยา้ยงานซึง่มไิดเ้ป็นการยา้ยงานมาจากสมาชิกรายอื่น โดยทีพ่นกังานรายดงักล่าวตอ้ง
เป็นพนกังานของสมาชกิมาอย่างนอ้ย 6 เดอืนก่อนวนัทีก่ารปรบัเงนิเดอืนของสมาชกิมผีลบงัคบั โดยใหถ้อืวา่การปรบัเงนิเดอืน
เพิม่ขึ้นในกรณีพเิศษดงักล่าวเป็นการปรบัเงนิเดอืนของรอบการปรบัเงนิเดอืนท ัว่ไปของสมาชกิที่จะถงึ สมาชกิไม่สามารถปรบั
เงนิเดอืนเพิม่ขึ้นใหก้บัพนกังานรายนัน้ไดอ้กีในรอบการปรบัเงนิเดอืนนัน้  

 
หมวด 2 

การจา่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนําการลงทนุ 
 
แบบที่ 1 การจา่ยค่าตอบแทนตามมลูค่าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Incentive Scheme) 

 
ขอ้ 10 สมาชิกสามารถจ่ายค่าตอบแทนรวมท ัง้หมดตามขอ้ 4 ใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุนไดไ้ม่เกินค่าตอบแทนตาม

มลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นอตัราไม่เกินรอ้ยละ 27.5 ของรายไดค่้าธรรมเนียม และอตัราไม่เกินรอ้ยละ 13.75 ของรายได ้
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน ์ 

                                                 
5  ขอ้ 8 (5) เพิม่เตมิโดยประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 1/2560 เรื่อง  การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมี
การตลาด (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 กนัยายน 2560) และ ยกเลกิและแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที่ กส. 1/2563 เรื่อง การจ่าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด (ฉบบัที ่5) ลงวนัที ่1 มถินุายน 2563 
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6ยกเวน้ในกรณีที่ค่าตอบแทนที่จ่ายตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย ์ที่ผูแ้นะนําการลงทุนทาํไดใ้นแต่ละเดือนมี
จาํนวนตํา่กว่าเงนิเดือนประจาํที่ผูแ้นะนาํการลงทุนไดร้บั ใหส้มาชิกจ่ายค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย ์แต่ถา้
ค่าตอบแทนตามมลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัยม์ค่ีานอ้ยกว่า 18,000 บาท สมาชกิสามารถจ่ายค่าตอบแทนไดไ้มเ่กนิ 18,000 บาท  

 
ขอ้ 11 7สมาชกิตอ้งจ่ายค่าตอบแทนทีอ่ยู่ในรูปของเงนิเดอืนประจาํเริ่มตน้สาํหรบัพนกังานใหม่ในจาํนวนไม่เกินกว่า 

18,000 บาทต่อเดือน ยกเวน้ในกรณีที่สมาชิกประสงคร์บัผูแ้นะนาํการลงทุนจากสมาชิกอื่นเพื่อมาปฏบิติังาน ใหส้มาชิกจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนประจาํในอตัราไม่เกินเงนิเดอืนเดมิ 

 
ขอ้ 12 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงนิเดือนประจาํในจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของค่าตอบแทนที่จ่ายตาม

มลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัยเ์ฉลีย่ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีผู่แ้นะนาํการลงทนุรายนัน้ทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1) ผูแ้นะนําการลงทุนไดป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นนายหนา้หรือตวัแทนซื้อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่สมาชิกนัน้

มาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน  
(2) การปรบัเงนิเดอืนประจาํใหเ้ป็นไปตามขอ้ 9 

 
แบบที่ 2 การจา่ยค่าตอบแทนท่ีจา่ยคงที่เป็นรายเดือนในรูปของเงนิเดือนประจาํ (Salary Based) 

 
ขอ้ 13 สมาชกิอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืนประจาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสมาชกิ ยกเวน้ในกรณีสมาชกิรบั

ผูแ้นะนาํการลงทุนมาจากสมาชิกรายอื่นเพือ่มาปฏบิตัิงาน ใหส้มาชกิจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนประจาํในอตัราไม่เกิน 1.1 
เท่าของเงนิเดอืนเดมิ หรอืไมเ่กนิกว่า 25,000 บาทต่อเดอืน 

การปรบัเงนิเดือนประจาํเพิ่มขึ้นในแต่ละคร ัง้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสมาชิก และตอ้งใหเ้ป็นไปตามขอ้ 9 โดย 
ไม่ควรเกินกึ่งหน่ึงของรอ้ยละ 25 ของรายไดค่้าธรรมเนียมและรอ้ยละ 13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน ์
เฉลีย่ยอ้นหลงั 6 เดอืน   
 

ขอ้ 14 สมาชกิอาจจ่ายโบนสัใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปน้ี 
(1) จ่ายโบนสัในอตัราไม่เกินค่าเฉลีย่ของโบนสัประจาํปีตามทีส่มาชกิประกาศจ่ายเป็นการท ัว่ไป  
(2) จ่ายโบนสัซึ่งทาํใหค่้าตอบแทนรวมท ัง้หมดตามขอ้ 4 ทีใ่หแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุนไม่เกินค่าตอบแทน

ตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นอตัรารอ้ยละ 25 ของรายไดค่้าธรรมเนียม และอตัรารอ้ยละ 
13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลนโ์ดยตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 8  

 
  

                                                 
6  ขอ้ 10 วรรคสอง ยกเลกิโดยประกาศสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 1/2560 เรื่อง  การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา และ
หวัหนา้ทมีการตลาด (ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่6 กนัยายน 2560 ใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 

7  ขอ้ 11 ยกเลกิโดยประกาศสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยที ่กส. 1/2560 เรื่อง  การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมี
การตลาด (ฉบบัที ่4) ลงวนัที ่6 กนัยายน 2560 ใหใ้ชค้วามดงัต่อไปนี้แทน 
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หมวด 3 
การจา่ยค่าตอบแทนใหแ้กผู่จ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทีมการตลาด 

 
แบบที่ 1 การจา่ยค่าตอบแทนท่ีจา่ยตามมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Incentive Scheme 1) 

 
ขอ้ 15 สมาชกิอาจจ่ายโบนสัแก่ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดนอกเหนือจากเงนิเดอืนประจาํได ้ โดยตอ้ง

เป็นไปตามทีป่ระกาศกาํหนดในขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 และเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี    
(1) จ่ายโบนสัซึ่งทาํใหค่้าตอบแทนรวมท ัง้หมดตามขอ้ 4 ทีใ่หแ้ก่ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาด 

ตอ้งไม่เกินอตัรารอ้ยละ 6 กรณีเป็นผูจ้ดัการสาขา หรือรอ้ยละ 4.5 กรณีเป็นหวัหนา้ทีมการตลาด 
ของรายไดค่้าธรรมเนียมของทมีหรอืสาขา  

(2) ไมเ่กนิอตัราเงนิเดอืนตามเกณฑท์ีส่มาคมกาํหนดรวม 6 เดอืน  
และอาจบวกเพิ่มดว้ยค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 27.5 ของรายได ้

ค่าธรรมเนียมและไมเ่กนิรอ้ยละ 13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน ์
ค่าตอบแทนรวมท ัง้หมดตามขอ้ 4 ของผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดตอ้งไม่เกินกว่ากาํไรเบื้องตน้ ยกเวน้

สาขาหรือทีมการตลาดมผีลประกอบการขาดทุนหรือมกีาํไรเบื้องตน้ตํา่กว่ายอดรวมของค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นอตัรารอ้ยละ 27.5 ของรายไดค่้าธรรมเนียม และอตัรารอ้ยละ 13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบ
ออนไลน ์ใหส้มาชิกจ่ายโบนสัใหผู้จ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดซึง่รวมกบัเงนิเดอืนประจาํแลว้ตอ้งไม่เกินค่าตอบแทน
ตามมลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ 

 
ขอ้ 16 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืนประจาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องบริษทัโดยมจีาํนวนไม่เกินกว่า 

100,000 บาทต่อเดอืน ยกเวน้ในกรณีทีส่มาชกิประสงคร์บับคุคลจากสมาชกิอืน่เพือ่มาปฏบิตังิานเป็นผูจ้ดัการสาขาหรอืหวัหนา้
ทมีการตลาด ใหส้มาชกิจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนประจาํในอตัราไมเ่กิน 1.1 เทา่ของเงนิเดอืนเดมิ แต่ไมเ่กนิ 100,000 บาท  

การปรบัเงนิเดอืนประจาํเพิม่ขึ้นในแต่ละคร ัง้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสมาชกิ และตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 9 
 

แบบที่ 2 การจา่ยค่าตอบแทนท่ีจา่ยตามมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Incentive Scheme 2) 
 

ขอ้ 17 สมาชกิตอ้งแบ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืนประจาํ เป็น 2 ส่วน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1) ส่วนทีเ่ป็นเงนิเดอืนประจาํ เพือ่การคาํนวณการจ่ายค่าตอบแทนตามมลูค่าการซื้อขายหลกัทรพัย ์ใน

จาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของค่าตอบแทนที่จ่ายตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัยเ์ฉลี่ยยอ้นหลงั 6 
เดือนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 27.5 ของรายไดค่้าธรรมเนียม และอตัราไม่เกินรอ้ยละ 13.75 ของ
รายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน ์ โดยผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาดไดป้ฏบิตัิหนา้ที่
เป็นนายหนา้หรอืตวัแทนซื้อขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่สมาชกินัน้มาแลว้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน  
และในกรณีที่ค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทีม
การตลาดในแต่ละเดือนมจีาํนวนตํา่กว่าเงนิเดือนประจาํที่ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทีมการตลาด
ไดร้บั ใหย้กยอดตดิลบทีเ่หลอืไปคาํนวณในเดอืนถดัไป  
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(2) ส่วนทีเ่ป็นเงนิเดอืนประจาํ เพือ่การคาํนวณการจ่ายโบนสั (Profit Sharing) ในจาํนวนไม่เกินรอ้ยละ 
50 ของโบนสัที่จ่ายในรอบ 6 เดอืนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย โดยตอ้งไม่ตํา่กว่า 25,000 บาทและไม่เกิน 
100,000 บาทต่อเดอืน   
 

ขอ้ 18 สมาชิกอาจจ่ายโบนสัแก่ผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทีมการตลาดนอกเหนือจากเงนิเดอืนประจาํไดห้ากสาขา
หรือทมีการตลาดทีร่บัผดิชอบมผีลกาํไรเบื้องตน้ โดยค่าตอบแทนรวมท ัง้หมดตามขอ้ 4 ทีใ่หแ้ก่ผูจ้ดัการสาขาหรอืหวัหนา้ทมี
การตลาด ตอ้งไม่เกินกว่ากาํไรเบื้องตน้ และเป็นไปตามที่ประกาศกาํหนดในขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 รวมท ัง้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี   

(1) ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 6 กรณีเป็นผูจ้ดัการสาขา หรือรอ้ยละ 4.5 กรณีเป็นหวัหนา้ทมีการตลาด ของ
รายไดค่้าธรรมเนียมของทมีหรอืสาขา  

(2) ไม่เกินอตัราเงนิเดอืนตามเกณฑท์ีส่มาคมกาํหนดรวม 6 เดอืน  
 
ขอ้ 19 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดือนประจาํไดต้ามขอ้ 17 ยกเวน้ในกรณีที่สมาชิกประสงคร์บั

บุคคลจากสมาชิกอื่นเพื่อมาปฏบิติังานเป็นผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทีมการตลาด ใหส้มาชิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงนิเดือน
ประจาํในอตัราไม่เกิน 1.1 เท่าของเงนิเดอืนเดมิ แต่ไมเ่กนิ 100,000 บาท  

การปรบัเงนิเดอืนประจาํเพิม่ขึ้นในแต่ละคร ัง้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสมาชกิและตอ้งเป็นไปตามขอ้ 9   
 
แบบที่ 3 การจา่ยค่าตอบแทนท่ีจา่ยคงที่เป็นรายเดือนในรูปของเงนิเดือนประจาํ (Salary Based) 

 
ขอ้ 20 สมาชกิอาจจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืนประจาํไดต้ามหลกัเกณฑข์องสมาชกิ ยกเวน้ในกรณีทีส่มาชิก

รบับุคคลมาจากสมาชิกรายอื่นเพือ่มาปฏบิติัหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการสาขาหรือหวัหนา้ทมีการตลาด ใหส้มาชกิจ่ายค่าตอบแทนเป็น
เงนิเดอืนประจาํในอตัราไมเ่กนิ 1.1 เทา่ของเงนิเดอืนเดมิ  

การปรบัเงนิเดอืนประจาํเพิม่ขึ้นในแต่ละคร ัง้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสมาชกิ และตอ้งเป็นไปตามขอ้ 9  
 
ขอ้ 21 สมาชกิอาจจ่ายโบนสั ใหแ้ก่ผูจ้ดัการสาขาหรอืหวัหนา้ทมีการตลาดนอกเหนือจากเงนิเดอืนประจาํ หากสาขา

หรอืทมีการตลาดทีร่บัผดิชอบมผีลกาํไรเบื้องตน้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
(1) จ่ายโบนสัซึง่ทาํใหค่้าตอบแทนรวมท ัง้หมดตามขอ้ 4 ทีใ่หแ้ก่ผูจ้ดัการสาขาหรอืหวัหนา้ทมีการตลาด 

ไดไ้มเ่กนิกว่ากาํไรเบื้องตน้ และไม่เกินอตัรารอ้ยละ 6 กรณีเป็นผูจ้ดัการสาขา หรอืรอ้ยละ 4.5 กรณี
เป็นหวัหนา้ทีมการตลาด ของรายไดค่้าธรรมเนียมของทีมหรือสาขา โดยอาจบวกเพิ่มดว้ย
ค่าตอบแทนตามมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 25 ของรายไดค่้าธรรมเนียม 
และไมเ่กนิรอ้ยละ 13.75 ของรายไดค่้าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน ์และตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศ
กาํหนดในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 8 

(2) ในอตัราไมเ่กินค่าเฉลีย่ของโบนสัประจาํปีตามทีส่มาชกิประกาศจ่ายเป็นการท ัว่ไป    
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หมวด 4 
การจา่ยค่าตอบแทนพเิศษ (Loyalty Bonus) 

 
ขอ้ 22 เฉพาะในหมวดน้ี 
“รายไดค่้าธรรมเนียม” หมายความวา่ รายไดค่้าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลกัทรพัยข์องลูกคา้ทีผู่แ้นะนาํการลงทุน 

ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วย ดูแลโดยตรง หรอืรายไดค่้าธรรมเนียมจากการซื้อขายผ่านอนิเตอรเ์น็ตหรือการ
ซื้อขายออนไลนรู์ปแบบอื่นตามที่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดของลูกคา้ที่ผูแ้นะนาํการลงทุน หรือผูจ้ดัการสาขา หรือหวัหนา้ทีม
การตลาด หรอืผูช่้วยดูแลโดยตรง 

 
ขอ้ 23 สมาชิกอาจจ่ายค่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย 

ในระบบ Incentive Scheme และระบบ Salary Based โดยกาํหนดงวดการจ่ายปีละหนึ่งคร ัง้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ต่อไปน้ี 

(1) ผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรือผูช่้วย ตอ้งมรีายไดค่้าธรรมเนียมเฉลีย่
ต่อเดือนไม่ตํา่กว่า 250,000 บาท โดยคาํนวณรายไดค่้าธรรมเนียมยอ้นหลงั 1 ปี นบัจากเดือน
มกราคมจนถงึเดอืนธนัวาคม 

(2) ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา หรอืหวัหนา้ทมีการตลาด ตอ้งปฏบิตังิานกบัสมาชกิโดยนบัจากวนั
เริ่มปฏบิติังานกบัสมาชิก โดยใหน้บัอายุงานต่อเน่ืองไดใ้นกรณีการรวมกิจการของบริษทัหลกัทรพัย ์
หรือการลาซึ่งสมาชิกยงัคงนบัอายุงานใหก้บัพนกังาน หรือกรณีพนกังานเกษียณอายุซึ่งสมาชิกทาํ
สญัญาจา้งอย่างต่อเน่ืองภายหลงัเกษยีณ ท ัง้น้ี ไม่นบัรวมช่วงระยะเวลาที่พนกังานถูกส ัง่พกังานโดย
สมาชกิหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง  

(3) กาํหนดอายุงาน และอตัราค่าตอบแทนพเิศษใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขดงัน้ี 
- อายุงานนอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 3 ปี ไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนพเิศษ 
- อายุงานตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป  ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของรายไดค่้าธรรมเนียม 
- อายุงานตัง้แต่ 5 ปีขึ้นไป  ไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของรายไดค่้าธรรมเนียม 
- อายุงานตัง้แต่ 7 ปีขึ้นไป  ไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของรายไดค่้าธรรมเนียม 

 
ขอ้ 24 หากผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วย ในระบบ Incentive Scheme และ

ระบบ Salary Based รายใดมอีายุงานครบตามเกณฑข์อ้ 23 (3) ในระหว่างปี ใหส้มาชิกเลอืกวธิีคาํนวณอย่างใดอย่างหน่ึง 
โดยใหใ้ชไ้ปโดยตลอดกบัพนกังานทกุรายเป็นการท ัว่ไป ดงัน้ี 

(1) อตัราค่าตอบแทนพเิศษตาม ขอ้ 23 (3) คูณกบัรายไดค่้าธรรมเนียมทีเ่กดิขึ้นจรงิในแต่ละช่วงอายุงาน 
(2) อตัราค่าตอบแทนพเิศษตาม ขอ้ 23 (3) คูณกบัรายไดค่้าธรรมเนียมเฉลีย่ต่อเดอืนตามขอ้ 23 (1)  

 
ขอ้ 25 หากผูแ้นะนาํการลงทุน ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ทมีการตลาด หรอืผูช่้วยรายใดไมม่ลูีกคา้ในความดูแลโดยตรง 

สมาชกิอาจจ่ายค่าตอบแทนพเิศษตามหลกัเกณฑข์องบริษทั ท ัง้น้ี ตอ้งไม่เกนิกวา่เกณฑท์ีส่มาคมกาํหนดดงักลา่ว 
 



 

      การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูแ้นะนาํการลงทนุ ผูจ้ดัการสาขา และหวัหนา้ทมีการตลาด หนา้ 10 / 10 

ขอ้ 26 ในกรณีทีส่มาชิกมเีหตุจาํเป็นและสมควร ทีไ่ม่อาจจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขที่
กาํหนดในประกาศน้ี สมาชกิอาจขอผ่อนผนัพรอ้มชี้แจงเหตุผลเป็นหนงัสอืต่อสมาคม หากเลขาธิการสมาคมพจิารณาเหน็ว่ามี
เหตจุาํเป็นและสมควร อาจผ่อนผนัการจ่ายค่าตอบแทนไดต้ามสมควร  

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืปญัหาเก่ียวกบัการปฏบิตังิานตามประกาศน้ีใหเ้ลขาธกิารสมาคมเป็นผูว้นิิจฉยัชี้ขาด 
 

ประกาศน้ีมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
 ประกาศ ณ วนัที ่14 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 (นางภทัธรีา  ดลิกรุ่งธรีะภพ) 
 นายกสมาคม 

 
 

 


