แบบคําขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้า (IBA) สําหรับบุคคลธรรมดา
วันที่ ____ เดือน _________________ พ.ศ. _________
เรื่อง ขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้า
เรียน เลขาธิการ
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้าให้กบั บริษัทหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ของข้าพเจ้าดังนี้
1. ข้อมูลผูข้ อ
นาย นาง นางสาว ชื่อและสกุล (ภาษาไทย) __________________________________________
ชื่อและสกุล (ภาษาอังกฤษ) ________________________________________
2. ที่อยู่ที่สามารถติ ดต่อได้
 เป็ นไปตามทีอ่ ยู่ในบัตรประชาชน
เลขที่ _________ อาคาร/หมู่บา้ น _____________________ ตรอก/ซอย ________________________
ถนน_________________________________ ตําบล/แขวง _________________________________
อําเภอ/เขต _________________________ จังหวัด___________________ รหัสไปรษณีย์ _________
3. หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ใช้ในการติ ดต่อ
โทรศัพท์บา้ น ___________________________ โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน ____________________________
โทรศัพท์มอื ถือ __________________________ อีเมล์ _____________________________________
4. อาชีพ

 พนักงานบริษทั
 ข้าราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ตัวแทนขาย
 เจ้าของกิจการ
 อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________________________________________

ชื่อสถานทีท่ าํ งาน/สถานประกอบการ ____________________________________________________
ตําแหน่ง _______________________________ ฝ่ าย/แผนก ________________________________
5. คํารับรองและคํายิ นยอมของผูข้ อ
5.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีไ่ ด้แจ้งไว้ในแบบคําขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้า พร้อมทัง้ เอกสารและ
หลักฐานประกอบที่ได้นําส่งให้กบั สมาคมถู กต้องและเป็ น ความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทส่ี มาคมได้กาํ หนดไว้ ดังนี้
1) ไม่เคยถูกเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนผูแ้ นะนําลูกค้าภายในรอบระยะเวลา 5 ปี ก่อนการขอขึน้ ทะเบียน
2) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศทีส่ มาคมกําหนด
3) ไม่เป็ นพนักงานประจําในธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวติ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บริษทั ตัวแทนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือเป็ นพนักงานประจําในนิติ
บุคคลดังกล่าวข้างต้นทีไ่ ด้รบั ความยินยอมให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้าของสมาคมเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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5.2 ข้าพเจ้ายอมรับและยินยอมปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด และเงื่อนไขในการเป็ นผู้แนะนํ าลูกค้าของ
สมาคม สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรกํากับ
ดูแลอื่นๆที่เ กี่ยวข้องทุก ประการ ทัง้ ที่มีผ ลบังคับใช้ใ นปั จ จุบนั รวมทัง้ ที่อาจมีการแก้ไ ข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน
ภายหลัง
5.3 ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือดําเนินคดีทงั ้ ทางแพ่งและทางอาญา หรือกระบวนการใดๆ
ทีม่ ผี ลตามกฎหมายต่อสมาคม ในการดําเนินการใด ๆ เนื่องด้วยเหตุแห่งการทีข่ า้ พเจ้าไม่ปฏิบตั ติ ามคํารับรองและคํา
ยินยอมทีไ่ ด้ให้ไว้
5.4 หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆในรายละเอียดเกีย่ วกับข้อความ หรือเอกสารและหลักฐานทีไ่ ด้แจ้งไว้ ข้าพเจ้า
ยินยอมทีจ่ ะแจ้งให้สมาคมทราบโดยทันที ทัง้ นี้ ความยินยอมดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใดๆทีอ่ ยู่
ในความควบคุมดูแลของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดําเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของสมาคม
5.5 บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคําบอกกล่าวใด ๆ ของสมาคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ที่ส่งไปยัง
สถานที่ ๆ ระบุไว้ว่าเป็ นทีอ่ ยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถงึ ตัวและไม่วา่ จะมีผใู้ ดรับหรือไม่มผี ใู้ ดยอมรับหรือไม่มผี ใู้ ดยอมรับไว้กต็ าม หรือส่งให้
ไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าย้ายสถานทีอ่ ยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้สมาคมทราบ หรือสถานทีอ่ ยู่ทใ่ี ห้ไว้คน้ หาไม่พบหรือถูกรือ้ ถอน
ทําลาย โดยทุก ๆ กรณีท่กี ล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย หรือคําบอกกล่าวนัน้ ได้ส่งให้
ข้าพเจ้าโดยชอบ ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว
ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบและเข้าใจดีในกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด และเงื่อนไขในการเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้าโดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

ลงชื่อ ___________________________________ ผูข้ อ
( _______________________________ )
รายการเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ
รายการเอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งยื่น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรุณาทําเครื่องหมาย  หน้าเอกสารทีย่ ่นื )
 แบบคําขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนํ าลูกค้า สําหรับบุคคลธรรมดา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) สําเนาใบสําคัญประจําตัวบุคคลต่างด้าวหรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) จํานวน 1 ชุด
 หนังสือรับรองคุณสมบัติ

o
o

สําเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมและ/หรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร จํานวน 1 ชุด หรือ

o

หนังสือยินยอมให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนํ าลูกค้าจากนิตบิ ุคคล

สําเนาใบอนุญาตทีย่ งั ไม่สน้ิ ผลแสดงว่าตนเป็ นผูแ้ นะนําการลงทุน (IC) จากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 1 ชุด
 ค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนํ าลูกค้า จํานวนเงิน 1,000.- บาท (รวมภาษี) โดยต้องชําระภายใน 15 วัน
นับจากวันทีย่ ่นื แบบคําขอขึน้ ทะเบียน
 อื่นๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________________
 กรณีผขู้ อ เป็ นพนักงานของธนาคารพาณิชย์ บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ประกันภัย บริษทั ประกันชีวติ บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษทั ตัวแทนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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