ผูท้ ี่สนใจขึ้นทะเบียนผูแ้ นะนําลูกค้า (IBA)
---------------------------------------------------------

ผูท้ ม่ี คี วามประสงค์ทจ่ี ะขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนําลูกค้าสามารถดําเนินการตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
1.1 ไม่เคยมีประวัตถิ ูกเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนผูแ้ นะนําลูกค้าภายใน 5 ปี ก่อนการขอขึน้ ทะเบียน
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามทางกฎหมายตามทีก่ ําหนด
1.2 มีคุณสมบัตทิ างการศึกษาหรือการปฏิบตั งิ าน เช่น ผ่านการอบรมและทดสอบของ ATI หรือมี
ใบอนุ ญาตเป็ นผู้แนะนํ าการลงทุนจากสํานักงานก.ล.ต. หรือกรณีนิติบุคคลต้องมีพนักงานในสังกัดขึ้น
ทะเบียนกับสมาคมอย่างน้อย 2 คน
1.3 ไม่เป็ นพนักงานประจําของธนาคารพาณิชย์ บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั ประกันภัย บริษทั ประกันชีวติ
บริษัทหลักทรัพ ย์จดั การกองทุ น บริษัทตัวแทนสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า ใดๆ (ยกเว้นพนัก งาน
ประจําดังกล่าวมีหนังสือยินยอมของนิตบิ ุคคลข้างต้นมาแสดง)
2. ขึ้นทะเบียน และต่ออายุ
การขึน้ ทะเบียน
ผู้ ท่ีม ีค วามประสงค์ จ ะขึ้น ทะเบีย นเป็ นผู้แ นะนํ า ลู ก ค้ า สามารถขึ้น ทะเบีย นโดยกรอกข้อ มู ล
รายละเอียดตามที่ระบุไ ว้ใ นแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูก ต้อ งได้ท่ี http://iba.asco.or.th/login.php พร้อมทัง้
จัดเตรียมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นซึง่ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่ออัพโหลดรูปถ่ายเข้าระบบ โดยขนาดของ
รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB หรือ ประมาณ 2,000 KB และห้ามมีขนาดเล็กกว่า 5 KB (ดาวน์โหลด
คู่มอื การสมัคร)
การต่ออายุ
ผู้ แ นะนํ า ลู ก ค้ า ที่ ม ี ค วามประสงค์ จ ะต่ อ อายุ สามารถเข้ า ระบบเพื่ อ ต่ อ อายุ ท ะเบี ย นได้
ที่ http://iba.asco.or.th/login.php โดยใช้ USER ID และ PASSWORD ทีไ่ ด้กําหนดไว้จากการขึน้ ทะเบียน
ครัง้ แรก เพื่อต่ออายุ โดยระบบจะทําการเรียกข้อมูลเดิมทีไ่ ด้ให้ไว้ก่อนหน้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด
ของตนในระบบและพบว่ามีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั ให้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อ ย
พร้อมทัง้ อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตามขนาดทีก่ ําหนด
ในช่วงทีเ่ ริม่ ใช้ระบบการขึน้ ทะเบียนออนไลน์ในครัง้ แรกเดือนมกราคม 2564 ทางสมาคมได้จดั ส่ง
USER ID และ PASSWORD ไปยังอีเมลของท่านตามทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั สมาคม
เมือ่ กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้จดั พิมพ์หนังสือคําขอขึน้ ทะเบียนหรือต่อ
อายุพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และใบแจ้งชําระค่าธรรมเนียม (Bill payment) เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณามายังสมาคม
3. ค่าธรรมเนี ยม
3.1 ค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนํา
3.2 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
3.3 กรณีขอ (ใบแทน) ใบรับรองการขึน้ ทะเบียนฉบับละ

1,000 บาท
500 บาท
300 บาท

2

4. ช่องทางการชําระเงิ นค่าธรรมเนี ยม
สามารถนํ าใบแจ้งค่าชําระค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนหรือต่ออายุ โดยวิธกี าร (Bill payment)
ชําระผ่านช่องทาง ดังนี้
 ชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท
 ชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาติ และเกียรตินาคินภัทร
ค่าธรรมเนียมรายการละ 20 บาท
5. เอกสารหลักฐาน
5.1 หนังสือคําขอขึน้ ทะเบียนหรือต่ออายุทม่ี รี ปู ถ่ายของท่านปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อให้
เรียบร้อยพิมพ์เอกสารแบบคําขอที่กรอกรายละเอียดในระบบตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลง
ลายมือชื่อให้เรียบร้อย
5.2 สําเนาบัตรประชาชนชัดเจนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5.3 เอกสารแสดงคุณสมบัติ
 สําเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร สําเนาหนังสือ
รับรองทีอ่ อกโดยสถาบันฝึกอบรม ATI ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกินสองปี เท่านัน้ หรือ
 สําเนาใบอนุ ญาตทีย่ งั ไม่สน้ิ ผลแสดงว่าตนเป็ นผูแ้ นะนําการลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้แก่ สําเนาหนังสือรับรองการได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทีพ่ มิ พ์ผ่าน ระบบ
ORAP
6. การจัดส่งเอกสาร
ส่งเอกสารพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน/EMS มาที่
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 5 เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ขึน้ ทะเบียนIBA หรือต่อทะเบียน)
สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ผ่านช่องทาง http://iba.asco.or.th/login.php ได้โดยการใช้
USER ID และ PASSWORD ระยะเวลาการพิจารณาอนุมตั ไิ ม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีส่ มาคมได้รบั เอกสาร
หลักฐานครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วถูกต้องตรงกัน และอีเมล์ทท่ี ่านทีล่ งทะเบียนสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมการขึน้ ทะเบียน ทีห่ มายเลข 02-264-0909 ต่อ 123,142
*อายุการขึน้ ทะเบียนมีกําหนดระยะเวลาสองปี
**ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เลขทะเบียนผูแ้ นะนําลูกค้าจะเปลีย่ นแปลงตามระบบออนไลน์

