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คำถำม – ตอบ
ข้อ 1. มีใบอนุ ญาตเป็ นผู้แนะนาการลงทุนจากสานักงานก.ล.ต. (IC) สามารถใช้เป็ นคุณสมบัติ การสมัคร
หรือการต่อทะเบียนผูแ้ นะนาลูกค้า (IBA) กับสมาคมได้หรือไม่
ตอบ ได้ (ดาวน์โหลดคู่มอื การสมัคร)
ข้อ 2. หากไม่มใี บอนุ ญาตเป็ นผูแ้ นะนาการลงทุนจากสานักงาน ก.ล.ต. (IC) สามารถใช้คุณสมบัตอิ ะไรมา
ดาเนินการสมัครหรือต่อทะเบียนผูแ้ นะนาลูกค้า (IBA)
ตอบ ต้อ งผ่ านการอบรมและทดสอบของสถาบัน ATI หลักสูต รผู้แนะนาลูกค้าเท่ านัน้ สามารถศึกษา
หลักสูตรได้ท่ี หน้าเว็บไซต์ ATI หรือ (รายละเอียดหลักสูตรผูแ้ นะนาลูกค้า)
ข้อ 3. กรณีอบรมและทดสอบหลักสูตรผูแ้ นะนาของสถาบัน ATI สามารถเรียนได้กร่ี ปู แบบ
ตอบ ปั จจุบนั ตอนนี้มแี บบเดียวคือ เรียน และสอบผ่านระบบ E-Learning (ดาวน์โหลดคู่มอื E-Learning)
ข้อ 4. นิตบิ ุคคลประสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนาลูกค้าต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างไรบาง
ตอบ ต้องมีพนักงานในสังกัดขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้แนะนาลูกค้ากับสมาคมอย่างน้อย 2 คน และดาเนินการ
กรอกข้อมูลระบบออนไลน์นาส่งอกสารประกอบการพิจารณามายังสมาคม
ข้อ 5. ผูท้ ส่ี มใจเป็ น IBA ต้องมีอาชีพใดได้บาง
อาชีพหลักไม่ได้มขี อ้ กาหนด แต่ ต้องไม่เป็ นพนักงานประจาของธนาคารพาณิชย์บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั
ประกันภัย บริษทั ประกันชีวติ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บริษทั ตัวแทนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ใดๆ
ยกเว้น (ยกเว้นพนักงานประจาดังกล่าวมีหนังสือยินยอมของนิตบิ ุคคลข้างต้นมาแสดง)
ข้อ 6. ลิงค์ระบบขึน้ ทะเบียนและต่ออายุผแู้ นะนาลูกค้า คืออะไร
ตอบ http://iba.asco.or.th/login.php หรือ

ข้อ 7. เมือ่ ระบบการขึน้ ทะเบียนออนไลน์ในครัง้ แรกจะทราบ USER ID และ PASSWORD ได้อย่างไร
ตอบ ต้องตรวจสอบข้อมูลไปยังอีเมลของท่านตามทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั สมาคม
ทัง้ นี้ เมื่อ กรอกข้อ มูล ครบถ้ว นถู ก ต้ อ งเป็ น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว ขอให้ท่ านจัด พิม พ์ ห นั งสือ ค าขอขึ้น
ทะเบียนหรือต่ ออายุ และเอกสารหลัก ฐานประกอบการพิจารณาพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย จัดส่งมา
ยังสมาคม ในการนี้ขอให้ชาระค่าธรรมเนียมโดย (Bill payment) โดยระบบจะมีคาว่าพิมพ์การชาระเงินขอให้
ชาระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยก่อนนาส่งเอกสารมายังสมาคม
ข้อ 8. อัตรำค่ำธรรมเนี ยม
ตอบ 1.ค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ นะนา
2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

1,000 บาท
500 บาท

2

ข้อ 9. กำรชำระค่ำธรรมเนี ยมสำมำรถชำระเงิ นได้อย่ำงไร
ตอบ สามารถนาใบแจ้งค่าชาระฯ ที่เกิดขึน้ จากระบบขึน้ ทะเบียนหรือต่ออายุ โดยวิธกี าร (Bill payment)
ชาระผ่านช่องทาง ดังนี้
 ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การสแกนจ่ายโดยMobile Banking หรือ
 ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาติ และเกียรตินาคินภัทร เท่านัน้
*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดจากการชาระผูส้ มัครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ข้อ 10. เอกสำรอะไรบำงที่ ต้องจัดส่งมำยังสมำคม
ตอบ 1.หนังสือ ค าขอขึ้นทะเบียน/หรือต่ อ ทะเบียนที่เกิดจากระบบ ให้ท่านตรวจสอบความถู กต้อ งลง
ลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2. สาเนาบัตรประชาชนชัดเจนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.เอกสารแสดงคุณสมบัติ
 กรณีทใ่ี ช้ IC เป็ นคุณสมบัติ : สาเนาใบอนุญาตทีย่ งั ไม่สน้ิ ผลแสดงว่าตนเป็ นผูแ้ นะนาการ
ลงทุนจากสานักงาน ก.ล.ต. ทีพ่ มิ พ์ผ่าน ระบบ ORAP หรือ จากหน้าเว็บ สานักงาน ก.ล.ต.

หรือ
 กรณีทใ่ี ช้ การอบรมหลักสูตร IBA กับ ATI เป็ นคุณสมบัติ : สาเนาหนังสือรับรองการผ่านการ
อบรมหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตร สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยสถาบันฝึกอบรม ATI
ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกินสองปี เท่านัน้
ข้อ 10. ที่อยู่ ในกำรจัดส่งเอกสำร
ตอบ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย (ขึน้ ทะเบียนIBA หรือต่อทะเบียน)
อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิ ศคอมเพล็กซ์ 2 ชัน้ 5
เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อ 11. ระยะเวลำกำรพิ จำรณำกี่วนั และสำมำรถติ ดตำมได้ที่ไหน
ตอบ ระยะเวลาการพิจารณาอนุมตั ไิ ม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีส่ มาคมได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน
และตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วถูกต้องตรงกัน และ
สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ผ่านช่องทาง http://iba.asco.or.th/login.php ได้โดยการ
ใช้ USER ID และ PASSWORD และอีเมล์ทท่ี ่านทีล่ งทะเบียนสมัคร
ข้อ 12. อำยุทะเบียนผูแ้ นะนำลูกค้ำมีอำยุ กี่ปี
ตอบ *อายุการขึน้ ทะเบียนมีกาหนดระยะเวลาสองปี
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมการขึน้ ทะเบียน ทีห่ มายเลข 02-264-0909 ต่อ 123,142

