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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง     การจายคาตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน ผูจดัการสาขาและ 

            หัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ. 2553 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  9 ของขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย
จดทะเบียนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาชิก พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียม
ในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
สมาชิก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2552 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนดไว
ดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถงึวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

ขอ 2 ใหยกเลิก 
 (1) ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การจายคาตอบแทนใหแก

เจาหนาท่ีการตลาด ผูจัดการสาขาและหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2546 
(2) ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื ่อง การจายคาตอบแทน

ใหแกเจาหนาที่การตลาด ผูจัดการสาขาและหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549        
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2549 

 

หมวด 1 
การจายคาตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน 

 

ขอ 3 คาตอบแทนที่สมาชิกจายใหแกผูติดตอกับผูลงทุนในการปฏิบัติหนาที่เปน
นายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใหกับลูกคาแทนสมาชิก แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 (1) คาตอบแทนท่ีจายตามมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย (Incentive Scheme) 
(2) คาตอบแทนท่ีจายคงท่ีเปนรายเดือนในรูปของเงินเดือนประจํา (Salary Based) 

 

ขอ 4 การจายคาตอบแทนตามขอ 3 ท่ีสมาชิกจายใหแกผูติดตอกับผูลงทุนแตละราย 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังน้ี 

(1) การจายคาตอบแทนท่ีจายตามมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยตามขอ 3 (1)  
ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวสวนหนึ ่งตองอยูในรูปของเงินเดือนประจําตามจํานวนที่สมาคมบริษัท
หลักทรัพยกําหนดใหสมาชิกปฏิบัติรวมกัน โดยใหสมาชิกพิจารณาจายตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

 

ผลบังคับใช 

ประเภทการจาย
คาตอบแทนใหแกผู
ติดตอกับผูลงทนุ 

บทยกเลิก 

การจาย
คาตอบแทนใหแกผู
ติดตอกับผูลงทนุ 
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(ก) กรณีเปนการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตหรือ
การซ้ือขายออนไลนรูปแบบอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ตองไมเกินรอยละ 13.75 ของรายได
คาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบดังกลาวท่ีผูติดตอกับผูลงทุนทําไดในแตละเดือน  

(ข) กรณีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยนอกจาก (ก) ตองไมเกินรอยละ 27.5 
ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูติดตอกับผูลงทุนทําไดในแตละเดือน 

*การจายคาตอบแทนตามขอ 4 (1) วรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสมาชิกพิจารณาจายคาตอบแทนตามมูลคาการซ้ือขาย
หลักทรัพยท่ีผูติดตอกับผูลงทุนทําไดในแตละเดือนและพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูติดตอกับผู
ลงทุนโดยใชปจจัยคุณภาพอื่น ๆ ประกอบการจายคาตอบแทนดังกลาว 

(2) ใหสมาชิกพิจารณาจายคาตอบแทนตามขอ 4 (1) วรรคสองตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพยกําหนดใหสมาชิกปฏิบัติรวมกัน 

(*ความในวรรคสองของ  (1) ของขอ  4 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมตอไปนี้แทน  โดย

ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เ รื่อง  การจายคาตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน  ผูจัดการสาขา

และหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553) 
 (2) การจายคาตอบแทนท่ีจายคงท่ีเปนรายเดือนในรูปของเงินเดือนประจํา

ตามขอ 3 (2) ซึ่งคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจําดังกลาวตองมีจํานวนตามท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพย
กําหนดใหสมาชิกปฏิบัติรวมกัน โดยสมาชิกอาจจายเงินโบนัสเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) จายเงินโบนัสในอัตราไมเกิน 2 เทาของเงินเดือนประจําตอป หรือ 
(ข) จายเงินโบนัสซ่ึงรวมกับเงินเดือนประจําแลวตองไมเกินรอยละ 25 

ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูติดตอกับผูลงทุนรายน้ันทําไดและใหรวมถึง
คาตอบแทนจากรายไดคาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตหรือการซ้ือขาย
ออนไลนรูปแบบอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งตองไมเกินรอยละ 13.75 ของรายไดคาธรรมเนียมจาก
การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบดังกลาวท่ีผูติดตอกับผูลงทุนทําได 

การจายคาตอบแทนตามขอ 4 (2) วรรคหนึ่งตองมีงวดการจายไมเกิน 2 ครั้งตอ
ปโดยใหมีงวดการจายหางกันไมนอยกวา 6 เดือน หรือจายพรอมกับการจายเงินโบนัสใหแกพนักงาน
ท่ัวไปของสมาชิก  

 สมาชิกตองพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูติดตอกับผูลงทุนโดยใช
ปจจัยคุณภาพอื่น ๆ ตามท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพยกําหนดใหสมาชิกปฏิบัติรวมกันประกอบการจาย
คาตอบแทนตามขอ 4 (2) วรรคสอง 

 
 
 
 

 
 



(บส-น.03-05) 
 

106/10 

หมวด 2 
การจายคาตอบแทนใหแกผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาด 

 

ขอ 5 คาตอบแทนที่สมาชิกจายใหแกผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดใน
การปฏิบัติหนาที่เปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนใหกับลูกคาแทนสมาชิก 
แบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

(1) คาตอบแทนท่ีจายตามมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย (Incentive 
Scheme) 

(2) คาตอบแทนท่ีจายคงท่ีเปนรายเดือนในรูปของเงินเดือนประจํา (Salary 
Based)  

 

*ขอ 6 การจายคาตอบแทนใหแกผูจัดการสาขาหรือหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิกท่ี
จายตามมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย (Incentive Scheme) และท่ีจายคงท่ีเปนรายเดือนในรูปของเงินเดือน
ประจํา (Salary Based) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดรวมท้ังใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทหลักทรัพยกําหนดใหสมาชิกปฏิบัติรวมกัน 

(*ความในขอ 6 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมตอไปนี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  เรื่อง  การจายคาตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน  ผูจัดการสาขาและหัวหนาทีมการตลาด

ของสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553) 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 7 มิใหนําความใน (1) ของวรรคสองของขอ 4 (1) และวรรคสามของขอ 4 (2) มา
ใชบังคับกับการจายคาตอบแทนของผูติดตอกบัผูลงทุน ผูจัดการสาขาและหวัหนาทีมการตลาดระหวางวันท่ี 
1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 22  ธันวาคม  2552 
 (ลงนาม) 

 
(นางภัทรียา เบญจพลชัย) 
กรรมการและผูจัดการ 

เหตุผลในการประกาศใช: โดยที่ตลาดหลักทรัพยฯเห็นวาเพ่ือใหการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทน
ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนไปโดยเรียบรอย และบริษัทสมาชิกสามารถเสริมสรางความเขมแข็งในการ
ประกอบธุรกิจการใหบริการดานหลักทรัพยใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหบริษัทสมาชิกไดแสดงถึงความมุงมั่นที่จะเนนคุณภาพการ
ใหบริการแกลูกคา รวมทั้งเปนการพัฒนาคุณภาพผูติดตอกับผูลงทุนและเสริมสรางความสัมพันธระยะยาวระหวางบริษัท
สมาชิก ลูกคา และผูติดตอกับผูลงทุน อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยโดยรวม และรองรับการ
ปรับตัวของบริษัทสมาชิกอันจะนําไปสูการแขงขันอยางเสรี ซึ่งเปนไปตามแนวทางของสํานักงานก.ล.ต. โดยความ

การจาย
คาตอบแทนใหแก
ผูจัดการสาขาหรอื
หัวหนาทีม
การตลาด 

ประเภทการจาย
คาตอบแทนใหแก
ผูจัดการสาขาหรอื
หัวหนาทีมการตลาด 
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เห็นชอบรวมกันของบริษัทสมาชิก ทั้งน้ี ในชวงแรกตลาดหลักทรัพยฯ เห็นควรผอนผันหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
ตามประกาศน้ี เพ่ือใหผูติดตอกับผูลงทุนทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเตรียมความพรอมเพ่ือปฏิบัติตามประกาศ
ฉบับน้ี ตลาดหลักทรัพยฯจึงออกประกาศน้ี   


