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ใครที่ต้องต่ออายุ 

 ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบุคคล 
 ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบริษัท  
 ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงอบรม เข้าระบบ ORAP แล้วเลือก Menu P5 ชั่วโมงการอบรมจะเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่อบรม เช่น อบรมเดือนกุมภาพันธ์ ชั่วโมงการอบรม
จะเข้าระบบประมาณวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม  
 
 

* ผู้ทีอ่ายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะน าการลงทุน/ ผู้วางแผนการลงทุน/    
   เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายดา้นสินค้าเกษตร  จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  
   
 

คุณสมบัติท่ีใช้ต่ออายุ 
เลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 

1. อบรม ต้องผ่านการอบรม refresher อย่างน้อย 15 ชั่วโมง โดยอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
   * สามารถดูรายชื่อสถาบันจัดอบรมหลักสูตร refresher ได้ที ่
      https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html 

2. ศึกษาเพิ่มเติม (CISA/CFA ระดับใด ๆ) ในช่วง 2 ปีปฏิทิน 
3. ด ารงสถานภาพ  
* เป็นผู้จัดการกองทุน (FM) /ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DF) 
* เป็นผู้จัดการ (MD) หรือผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินในสายงานที่เก่ียวข้องกับตลาดทุน  
 

ตรวจสอบวันที่การให้
ความเห็นชอบจะ
สิ้นสุด และชั่วโมง
อบรม 
 

- ต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  เวลา 24.00 น. ผ่านระบบ ORAP  
- พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ และช าระเงินค่าธรรมเนียม 1,070 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ
ธนาคารกรุงไทย (ส าหรับการต่ออายุนักวิเคราะห์/ผู้แนะน าการลงทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้อง 
ช าระค่าธรรมเนียม) 
- เม่ือช าระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะถือว่าได้ท าการต่ออายุแล้ว โดยไม่ต้องน าส่งเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต.   

กรณีต่ออายุโดยใช้คุณสมบัติการศึกษาเพิ่มเติม (CISA/CFA ระดับใด ๆ) ในช่วง 2 ปีปฏิทิน ต้องน าส่ง
หลักฐานผลสอบ ใน Menu P2 ผ่านระบบ ORAP ให้ส านักงานตรวจสอบในเบื้องต้น อย่างน้อย 5 วันท าการ
ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม และจะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอีเมล หรือท่านสามารถตรวจสอบได้จาก
ระบบ ORAP ดูในหัวข้อ “รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น”  

หลังจากต่ออายุและช าระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้ามี) แล้วประมาณ 5 วันท าการ ท่านสามารถ
ตรวจสอบผลการต่ออายุได้ที่  https://market.sec.or.th/LicenseCheck  ทั้งน้ี หากต้องการให้ส านักงานแจ้งผล
การต่ออายุทางอีเมล  กรุณาระบุอีเมลในแบบฟอร์มการต่ออาย ุ
   
 

 วิธีต่ออายุ 

ตรวจสอบ 
ผลการต่ออายุ 

http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
http://market.sec.or.th/public/orap/IC04.aspx?lang=th
https://market.sec.or.th/ORAP/Authen/Login.aspx
https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html
http://www.sec.or.th/ic/renewal
http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th
https://market.sec.or.th/LicenseCheck


ผู้จัดกำรกองทนุ/ ผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยลว่งหน้ำ/ ผู้จัดกำรกองทนุรวมอสังหำริมทรัพย์ 
 

 
 

 

 

ตรวจสอบ 
ผลการต่ออายุ 

หลังจากต่ออายุ และช าระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แล้วประมาณ 5 วันท าการ ท่านสามารถตรวจสอบ 
ผลการต่ออายุได้ที่ www.sec.or.th/licensecheck ทั้งน้ี หากต้องการให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขอต่อ
อายุทางอีเมล  กรุณาระบุอีเมลไว้ในแบบฟอร์มการต่ออายุ 
   
 

 วิธีต่ออายุ - ต่ออายไุด้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 24.00 น. ผ่านระบบ  ORAP  (กรณีที่ต้อง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมค าขอต่ออายุจ านวนเงิน 10,700 บาท จะต้องพิมพ์ใบแจง้เรียกเกบ็เงนิและช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารไทยพาณิชยห์รือธนาคารกรุงไทย) 
 - หลังจากช าระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องน าส่งแบบค าขอต่ออายุและเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต. 

กรณีตอ่อายุผู้จัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คุณสมบัต ิประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้งซึ่งยังไม่เคยได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ต้องน าส่งหลักฐานประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้อง ผ่าน Menu P2 ในระบบ ORAP ให้ส านักงานตรวจสอบเบื้องต้น อย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันที่ 15 
ธันวาคม และเมื่อส านักงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอีเมล หรือท่านสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากระบบ ORAP ในหัวข้อ “รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องตน้”  
 
 

ใครที่ต้องต่ออายุ 

  ตรวจสอบวันที่การให้ความเห็นชอบจะสิ้นสุด   
     
 

 

* ผู้ทีอ่ายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ผู้จัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 
   
 

คุณสมบัติท่ีใช้ต่ออายุ 
เลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 

ผู้จัดการกองทุน/ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (refresher course)* อย่างนอ้ย 1 ครั้งภายในช่วง 2 ปีก่อนยืน่ขอต่ออาย ุ
* สามารถสอบถามรอบการจัดอบรมหลักสูตร refresher course ได้ที่ AIMC เบอร์ 0-2264-0900 

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ภายในช่วง 2 ปีก่อนยื่นขอต่ออายุ 

(1) ประสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวข้อง กรณีที่บุคคลดังกล่าวยังไม่เคยได้รบัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ 

(2) การปฏิบัตหิน้าทีห่รือเคยปฏิบตัิหน้าที่เปน็ผูจ้ัดการกองทนุอสังหาริมทรัพย์ 
(3) การด ารงต าแหน่งผู้จัดการของบรษิัทจัดการหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งดูแล

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานทีเ่กี่ยวกับตลาดทุน  
 

ตรวจสอบวันที่การให้
ความเห็นชอบจะ
สิ้นสุด และชั่วโมง
อบรม 
 

http://www.sec.or.th/licensecheck
http://www.sec.or.th/ic/renewal
http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th
http://market.sec.or.th/licensecheck

