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แบบค ำขอต่ออำยกุำรขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้นะน ำลกูค้ำ (IBA)  ส ำหรบันิติบคุคล 
 

 วนัที ่____ เดอืน _________________ พ.ศ.  _________   
 

เรื่อง ขอต่ออายุการขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้นะน าลกูคา้ 
 

เรยีน เลขาธกิาร 
 สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะน าลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์  โดยมี
รายละเอยีดขอ้มลูของขา้พเจา้ดงันี้ 

 

1. ข้อมูลผูข้อ (นิติบุคคล) 

  ชื่อ (ภาษาไทย)  ____________________________________________________________  

  ชื่อ (ภาษาองักฤษ)  ____________________________________________________________  

 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ___________________________ สถานประกอบการ ________________  

2. ข้อมูล ขอ้ 3 และขอ้ 4 ไมมี่กำรเปล่ียนแปลงจำกท่ีได้แจ้งไวใ้นแบบค ำขอขึน้ทะเบียนในครัง้ก่อน ใช่หรอืไม ่
 ใช่ (ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู ขอ้ 3 และขอ้ 4)   ไมใ่ช่  

3. ท่ีอยู ่/ ท่ีตัง้ส ำนักงำน         
 ชัน้ ___________ อาคาร/หมู่บา้น ___________________________________ เลขที ่ ______________  

 ตรอก/ซอย ____________________________ ถนน ______________________________________  

 ต าบล/แขวง ___________________________ อ าเภอ/เขต __________________________________  

 จงัหวดั _______________________________ รหสัไปรษณีย ์________________________________  

 โทรศพัท ์________________ โทรสาร _________________ อเีมล ์ ____________________________  

4. รำยช่ือพนักงำนท่ีขึน้ทะเบียนเป็นผูแ้นะน ำลูกค้ำกบัสมำคมอย่ำงน้อย 2 รำย (กรณีมรีายชื่อเจา้หน้าทีม่ากกว่า 
2 ราย ใหจ้ดัท ารายละเอยีดโดยมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนดเป็นเอกสารแนบทา้ยพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยอนุโลม) 
 4.1  ชื่อและสกุล ______________________________________________________________________  

    เลขทีข่ ึน้ทะเบยีน __________________________________________________________________  

 4.2  ชื่อและสกุล ______________________________________________________________________  

    เลขทีข่ ึน้ทะเบยีน __________________________________________________________________  

  * หากมกีารเปลีย่นแปลงรายชื่อเจา้หน้าทีจ่ากรายนามดงักลา่วขา้งตน้จะตอ้งด าเนินการแจง้ใหส้มาคมทราบโดยทนัที 
 

5. ค ำรบัรองและค ำยินยอมของผูข้อ 

5.1 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นแบบค าขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ พรอ้มทัง้เอกสารและ
หลกัฐานประกอบที่ได้น าส่งให้กบัสมาคมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และขอรบัรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีส่มาคมไดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 

1)  ไม่เคยถูกเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนผูแ้นะน าลกูคา้ภายในรอบระยะเวลา 5 ปีก่อนการขอขึน้ทะเบยีน 
2)  ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศทีส่มาคมก าหนด 
3) มพีนักงานอย่างน้อย 2 คนที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้แนะน าลูกค้าจากสมาคม และพนักงานราย

ดงักล่าวไม่เป็นผูแ้นะน าลกูคา้ทีข่ ึน้ทะเบยีนในสงักดัของนิตบิุคคลทัว่ไปอื่น  
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5.2 ขา้พเจ้ายอมรบัและยนิยอมปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขในการเป็นผู้แนะน าลูกค้าของ
สมาคม ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืองคก์รก ากบั
ดูแลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทัง้ที่มีผลบงัคับใช้ในปัจจุบนั รวมทัง้ที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
ภายหลงั  

5.3 ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและทางอาญา หรอืกระบวนการใดๆ 
ทีม่ผีลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการด าเนินการใด ๆ เนื่องดว้ยเหตุแห่งการทีข่า้พเจา้ไม่ปฏบิตัติามค ารบัรองและค า
ยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้ว ้ 

 5.4 หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆในรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ความ หรอืเอกสารและหลกัฐานทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขา้พเจา้
ยนิยอมทีจ่ะแจง้ใหส้มาคมทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ ความยนิยอมดงักล่าวใหห้มายความรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลใดๆทีอ่ยู่
ในความควบคุมดแูลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพจิารณาด าเนินการใดๆ ตามดุลยพนิิจของสมาคม 

 5.5 บรรดาหนังสอื จดหมาย หรอืค าบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดกต็าม  ที่ส่งไปยงั
สถานที ่ๆ ระบุไวว้่าเป็นทีอ่ยู่ของขา้พเจา้ขา้งต้น  โดยส่งเองหรอืส่งไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไม่ลงทะเบยีน  จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์ไม่ว่าจะถงึหรอืไมถ่งึตวัและไม่วา่จะมผีูใ้ดรบัหรอืไม่มผีูใ้ดยอมรบัหรอืไม่มผีูใ้ดยอมรบัไวก้ต็าม  หรอืสง่ให้
ไม่ได ้เพราะขา้พเจา้ยา้ยสถานทีอ่ยู่ไปโดยมไิด้แจง้ใหส้มาคมทราบ หรอืสถานทีอ่ยู่ทีใ่หไ้วค้น้หาไม่พบหรอืถูกรือ้ถอน
ท าลาย  โดยทุก ๆ กรณีที่กล่าวนี้   ขา้พเจ้ายินยอมผูกพนัให้ถือว่า หนังสอื จดหมาย หรือค าบอกกล่าวนัน้ได้ส่งให้
ขา้พเจา้โดยชอบ ครบถว้นและสมบรูณ์แลว้ 
  
 ทัง้นี้ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและเขา้ใจดใีนกฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขในการเป็นผูแ้นะน าลกูคา้โดยตลอดแลว้
จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
 ลงชื่อ ___________________________________  ผูข้อ 

 ( _______________________________ ) 

 
รำยกำรเอกสำรและหลกัฐำนประกอบค ำขอ 

 รายการเอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งยื่น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณุาท าเครื่องหมาย  หน้าเอกสารทีย่ื่น) 

 แบบค าขอต่ออายกุารขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ ส าหรบันิตบิุคคล  
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ คดัลอกไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวับุคคลต่างดา้วหรอืส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (กรณีบุคคลต่างดา้ว) ของบุคคลผูม้อี านาจลงนาม จ านวน 1 ชุด 
 กรณีมอบอ านาจ 

o หนงัสอืมอบอ านาจ 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวับุคคลต่างด้าว 

หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีบุคคลต่างดา้ว) ของผูม้อบอ านาจ 
o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวับุคคลต่างด้าว 

หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีบุคคลต่างดา้ว) ของผูร้บัมอบอ านาจ 
 คา่ธรรมเนียมการต่ออายุการขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้นะน าลูกคา้ จ านวนเงนิ 500.- บาท (รวมภาษ)ี 
 อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________________ 
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