แบบคำขอสมัครสมำชิ กสมำคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
วันที่ ____ เดือน _________________ พ.ศ. _________

เรื่อง ขอสมัครสมาชิกสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
เรียน เลขาธิการ
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
ข้าพเจ้า บริษทั ...........................................................................................................ซึง่ ต่อไปในแบบคาขอนี้
เรียกว่า “บริษทั ” มีช่อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า.....................................................................................................................
โดย..................................................................................................ซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจกระทาการแทนและผูกพันบริษทั
มีความประสงค์ข อสมัค รสมาชิกสมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไ ทย ซึ่งต่ อไปในแบบคาขอนี้เรียกว่า “สมาคม” โดยมี
รายละเอียดข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผูข้ อสมัครสมำชิ ก
ชื่อผูข้ อสมัคร
(ชื่อภาษาไทย)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
ทีอ่ ยู่
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
e-mail
จดทะเบียนเป็ นบริษทั จากัด/บริษทั มหาชน จากัด เลขที่
วันที่
วัตถุประสงค์ของบริษทั
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ…………..….… หุน้ มูลค่าหุน้ ละ………..…..….…… บาท รวม…………………… บาท
หุน้ บุรมิ สิทธิ……..…....… หุน้ มูลค่าหุน้ ละ………………..…… บาท รวม…………………… บาท
หมายเหตุ ให้ระบุเงื่อนไขเกีย่ วกับหุน้ บุรมิ สิทธิ
ทุนจดทะเบียนซึง่ ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ…………..……………… หุน้ มูลค่าหุน้ ละ………….. บาท รวม…….……………… บาท
(มูลค่าคิดเป็ นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
หุน้ บุรมิ สิทธิ…………..………………หุน้ มูลค่าหุน้ ละ…………..บาท รวม………………….… บาท
(มูลค่าคิดเป็ นร้อยละ ………………………….. ของทุนจดทะเบียน)
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2. ข้อมูลผูถ้ อื หุ้นรำยใหญ่1 ของผูข้ อสมัครสมำชิ ก
(โปรดกรอกรายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ทุกราย)

ชื่อ
(ให้กรอกทัง้ ภำษำไทยและอังกฤษ)

ข้อมูล ณ วันที่ ............................................

เลขทะเบียนบริษทั
หรือเลขบัตร
ประชำชน/เลขที่
หนังสือเดิ นทำง

สัญชำติ

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ร้อยละของ
หุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียง
ทัง้ หมด

กรณี ผถู้ ือหุ้นรำยใหญ่เป็ นนิ ติบุคคล ให้ระบุชื่อกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรือหุ้นส่วนของนิ ติบคุ คลนัน้ ด้วย
พร้อมทัง้ แนบหนังสือรับรองของนิ ติบุคคลดังกล่ำว
กรรมกำรของผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทัง้ ภำษำไทยและอังกฤษ)

1

เลขบัตร
ประชำชน /
เลขที่หนังสือ
เดิ นทำง

ตำแหน่ ง

สัญชำติ

อำนำจกระทำ
แทนบริษทั ฯ
(มี/ไม่มี)

ผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ หมายถึ ง ผู้ถือหุ้ นทั้งทางตรงทางอ้ อม เกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด (ธุ รกิ จ
หลักทรัพย์) หรื อ ถือหุน้ หรื อรับประโยชน์จากหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด (ธุ รกิจสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า)
ทั้งนี้ การถือหุน้ ทางอ้อม หมายถึง บุคคล/นิติบุคคล ที่ถือหุน้ ในผูถ้ ือหุน้ ทางตรงเกินกว่าร้อยละ 50 โดยให้นบั ขึ้นไปตลอดสายจนกระทัง่
ถึง ผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมชั้นบนสุ ดที่มีการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50
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3. กรรมกำร ผูบ้ ริหำรสูงสุด และบุคคลผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร ของผูข้ อสมัครสมำชิ ก
ข้อมูล ณ วันที่ ............................................

ชื่อและชื่อสกุล
(ให้กรอกทัง้ ภำษำไทยและอังกฤษ)

เลขบัตร
ประชำชน /
เลขที่หนังสือ
เดิ นทำง

ตำแหน่ ง

สัญชำติ

อำนำจ
กระทำแทน
บริษทั ฯ
(มี/ไม่มี)

4. คำรับรองและคำยิ นยอมของผูข้ อ
4.1 บริษทั ขอรับรองว่า แบบคาขอสมัครสมาชิกสมาคม ซึง่ ลงนามโดย
........................................................................................................................ เป็ นการกระทาแทนและเพื่อบริษทั
และให้มผี ลผูกพันเสมือนเป็ นการกระทาของบริษทั ทุกประการ
4.2 บริษัทขอรับรองว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในแบบคาขอสมัครสมาชิกสมาคม พร้อมทัง้ เอกสารและหลักฐาน
ประกอบที่ได้นาส่งให้กบั สมาคมถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่า เป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ทส่ี มาคมได้กาหนดไว้ หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆในรายละเอียดเกีย่ วกับข้อความ หรือเอกสารและหลักฐานที่
ได้แจ้งไว้ บริษทั จะดาเนินการแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที นอกจากนี้บริษทั ยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆทีอ่ ยู่ในความ
ควบคุมดูแลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดาเนินการใดๆตามดุลยพินิจของสมาคม
4.3 บริษัท ยอมรับและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับสมาคม กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ คาสัง่ หรืออื่นใดที่
คณะกรรมการสมาคมได้กาหนดไว้ ทัง้ ที่มผี ลบังคับใช้ในปั จจุบนั รวมทัง้ ที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
ภายหลัง
4.4 บริษทั ยินยอมทีจ่ ะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดาเนินคดีทงั ้ ทางแพ่งและทางอาญา หรือกระบวนการใดๆ ที่
มีผลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการดาเนินการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุแห่งการที่ขา้ พเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามคารับรองและคา
ยินยอมทีไ่ ด้ให้ไว้
4.5 บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ที่ส่งไปยัง
สถานที่ ๆ ระบุไว้ว่าเป็ นที่อยู่ของบริษัท ข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถงึ ตัวและไม่ว่าจะมีผใู้ ดรับหรือไม่มผี ใู้ ดยอมรับไว้กต็ าม หรือส่งให้ไม่ได้ เพราะบริษทั
ย้ายสถานทีอ่ ยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้สมาคมทราบ หรือสถานทีอ่ ยู่ทใ่ี ห้ไว้คน้ หาไม่พบหรือถูกรือ้ ถอนทาลาย โดยทุก ๆ กรณี
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ทีก่ ล่าวนี้ บริษทั ยินยอมผูกพันให้ถอื ว่า หนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวนัน้ ได้ส่งให้ขา้ พเจ้าโดยชอบ ครบถ้วนและ
สมบูรณ์แล้ว
ทัง้ นี้บริษทั ได้รบั ทราบและเข้าใจดีในข้อบังคับสมาคม กฎเกณฑ์ ข้อกาหนด และเงื่อนไขในการเป็ น สมาชิกโดย
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ ___________________________________ ผูม้ อี านาจลงนาม
ประทับตรา
นิตบิ ุคคล

( _______________________________ )
ตาแหน่ง ___________________________________
วันที่ __________________________________

รำยกำรเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ
รายการเอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งยื่น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าเอกสารทีย่ ่นื )






สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
สาเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดลอกไม่เกิน 6 เดือน
งบดุลของบริษทั ณ วันสิน้ งวดบัญชีหลังสุดทีผ่ สู้ อบบัญชีได้รบั รองแล้ว
สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สาเนาใบสาคัญประจาตัวบุคคลต่างด้าวหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของบุคคลผูม้ อี านาจลงนาม จานวน 1 ชุด
 ผังองค์กร
 กรณีมอบอานาจ
o หนังสือมอบอานาจ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สาเนาใบสาคัญประจาตัวบุคคล ต่าง
ด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผูม้ อบอานาจ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สาเนาใบสาคัญประจาตัวบุคคล ต่าง
ด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผูร้ บั มอบอานาจ
 อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________________
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