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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง     การจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีการตลาด ผูจัดการสาขาและ 

          หัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ. 2546 
 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 9/1 และขอ 9/2 ของขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545  ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเรียก
คาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2546  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออก
ขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546  ถึงวันที่ 13 มกราคม 2548 
 
ขอ 2 ใหสมาชิกจายคาตอบแทนที่อยูในรูปของเงินเดือนประจําใหแกเจาหนาท่ี

การตลาดตามหลักเกณฑดังนี้  
(1) กรณีคาตอบแทนที่จายตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (Incentive 

Scheme) คาตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําตองมีจํานวนไมเกินกวา 15,000 บาทตอเดือน 
 สมาชิกอาจจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําใหแกเจ าหนา ท่ี           
การตลาดในจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของคาตอบแทนที่จายตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยยอนหลัง 
6 เดือนโดยเฉลี่ยตอเดือนที่เจาหนาท่ีการตลาดรายนั้นทําไดตามเงื่อนไขดังนี้ 
 (ก) เจาหนาท่ีการตลาดไดปฏิบัติหนาท่ีเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อ
หรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใหแกสมาชิกนั้นมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน และ 
 (ข)  การปรับเงินเดือนประจําเพิ่มข้ึนในแตละครั้งของสมาชิกตองมี
ระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีคาตอบแทนที่จายตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยท่ีเจาหนาท่ีการตลาด
ทําไดในแตละเดือนมีจํานวนต่ํากวาเง ินเดือนประจําที ่เจ าหนาที ่การตลาดไดร ับ  ใหสมาชิกจาย
คาตอบแทนไดตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย ท้ังนี้ตองมีจํานวนไมนอยกวา 15,000 บาท ยกเวนกรณีท่ี
เงินเดือนประจํามีจํานวนไมเกินกวา 15,000 บาทตอเดือน ใหสมาชิกจายคาตอบแทนไดเทากับเงินเดือน
ประจํา 

(2) กรณีคาตอบแทนที่จายคงที่เปนรายเดือนในรปูของเงินเดือนประจํา 
(Salary Based) คาตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําตองมีจํานวนไมเกินกวา 20,000 บาทตอเดือน โดย
สมาชิกอาจปรับเงินเดือนประจําใหเกินกวา 20,000 บาทตอเดือนไดตามเงื่อนไขดังนี้ 
 (ก)  เจาหนาท่ีการตลาดไดปฏิบัติหนาท่ีเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อ
หรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใหแกสมาชิกนั้นมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน และ
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 (ข) การปรับเงินเดือนประจําเพิ่มข้ึนในแตละครั้งของสมาชิกตองมี
ระยะเวลาหางกันไมนอยกวา 6 เดือน และ 

(ค) สมาชิกไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
 

ขอ 3 ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุจําเปนและสมควร  ท่ีไมอาจจายคาตอบแทนตาม        
หลักเกณฑ และวิธีการตามขอ 2   สมาชิกอาจขอผอนผันพรอมชี้แจงเหตุผลเปนหนังสือตอตลาด         
หลักทรัพย หากตลาดหลักทรัพยพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปนและสมควร  อาจผอนผันการจายคาตอบแทน
ตามหลักเกณฑ และวิธีการตามขอ 2  ไดตามที่เห็นสมควร 

 
 *ขอ 4  การจายคาตอบแทนใหแกผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 

 (1) การจายคาตอบแทนที่จายตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย (Incentive 
Scheme) ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

 (ก)  กรณีเปนการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตหรือ
การซื้อขายออนไลนรูปแบบอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  ตองไมเกินรอยละ 13.75 ของรายได
คาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบดังกลาวท่ีผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาด
ของสมาชิกทําไดในแตละเดือน โดยหากสมาชิกจะจายคาตอบแทนดังกลาว  สมาชิกตองพิจารณาโดย
หลักเกณฑขั้นต่ําดังตอไปนี้ประกอบการจายคาตอบแทนดังกลาว และมีงวดการจายไมเกิน 2 ครั้ง   
ตอป  โดยใหมีงวดการจายหางกันไมนอยกวา 6 เดือน 

   (ก.1) การขยายฐานลูกคา  
   (ก.2) การสรางมูลคาเพิ่มของทรัพยสินในบัญชีลูกคา 
   (ก. 3) สถิติจํานวนเรื่องท่ีไดรับรองเรียนและประวัติการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย และ 

 (ก.4) การใหความรวมมือกับ สมาชิก สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยในการตรวจสอบสมาชิก   
 สมาชิกอาจจายคาตอบแทนตามความในวรรคหนึ่งใหแกผู จัดการ
สาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิกไดเฉพาะสําหรับรายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขาย
หลักทรัพยดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 (ข) กรณีเปนการซื้อขายหลักทรัพยนอกจาก (ก)  ตองไมเกินรอยละ 
27.5 ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดของ
สมาชิกทําไดในแตละเดือน และการจายคาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (ข.1) ใหสมาชิกจ ายค าตอบแทนไม เกินร อยละ  75  โดย
คาตอบแทนดังกลาวสวนหนึ่งตองอยูในรูปเงินเดือนประจําซึ่งมีจํานวนตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  หาก
คาตอบแทนที่อยูในรูปเงินเดือนประจําเกินกวารอยละ 75 ใหสมาชิกจายคาตอบแทนไดตามเงินเดือน
ประจํา 

การขอผอนผัน 
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  (ข.2) หากสมาชิกจะจายคาตอบแทนเพิ่มเติมจาก (ข.1)  ใหจาย
ไดอีกไมเกินรอยละ 25  และสมาชิกตองพิจารณาโดยหลักเกณฑข้ันต่ําตาม (ก) ประกอบการจาย
คาตอบแทนดังกลาวซึ่งมีงวดการจายไมเกิน 2 ครั้งตอป  โดยใหมีงวดการจายหางกันไมนอยกวา 6 เดือน 

 ในกรณีท่ีคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งท่ีผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาด
ของสมาชิกทําไดในแตละเดือนมีจํานวนต่ํากวาเงินเดือนประจําท่ีผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาด
ของสมาชิกไดรับ ใหสมาชิกจายคาตอบแทนไดไมเกินตามจํานวนที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 (2)  การจายคาตอบแทนที่จายคงที่เปนรายเดือนในรูปของเงินเดือนประจํา 
(Salary Based) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพยท่ี  
ตพ. (ว) 10/2545 เรื่อง หลักเกณฑการจายผลตอบแทนใหแกผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาด ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2545 โดยใหเปลี่ยนอัตราคาตอบแทนตามมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยจากไมเกินรอย
ละ 25 เปนไมเกินรอยละ 27.5 ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยของลูกคาในแต
ละเดือนที่ผู จัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดดูแลโดยตรง โดยหากสมาชิกจะจายเงินโบนัสให
ผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาด สมาชิกตองพิจารณาโดยหลักเกณฑข้ันต่ําตาม (1) (ก) ประกอบการ
จายเงินโบนัส 
  ในกรณีที่ผู จัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดเปนผูดูแลลูกคาโดยตรง 
ในการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตหรือการซื ้อขายออนไลนรูปแบบอื ่นตามที ่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด สมาชิกอาจจายเงินโบนัสไมเกินรอยละ 13.75 ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบดังกลาวที่ผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิกทําไดตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2550  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แตท้ังนี้จํานวนเงินโบนัสรวมกันตองไมเกินกําไรของสาขาหรือ
ทีมการตลาดและมีงวดการจายไมเกิน 2 ครั้งตอป  โดยใหมีงวดการจายหางกันไมนอยกวา 6 เดือน 
 (*ความขอ 4 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
การจายคาตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน ผูจัดการสาขาและหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2549) 
  
 ประกาศ ณ วันท่ี  26 มีนาคม 2546 

 
(ลงนาม) กิตติรัตน ณ ระนอง 

 
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) 
กรรมการและผูจัดการ 

เหตุผลในการประกาศใช : โดยที่ตลาดหลักทรัพยเห็นวาเพื่อใหการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือ
ตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนไปโดยเรียบรอย และเพื่อใหบริษัทสมาชิกสามารถสรางความ     
เข็มแข็งในการประกอบธุรกิจการใหบริการดานหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีเวลาในการปรับตัวเพื่อเขาสูการ
แขงขันการเปดเสรีทางการเงิน รวมทั้งเพื่อใหบริษัทสมาชิกไดแสดงถึงความมุงมั่นที่จะเนนคุณภาพการใหบริการ
แกลูกคาดวย ซึ่งบริษัทสมาชิกไดเห็นดวยรวมกันและสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย
จึงออกประกาศนี้ขึ้นใชบังคับ 


