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ใครที่ต้องต่ออายุ 

 ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบุคคล 
 ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ : รายบริษัท  
 ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงอบรม 
 รายชื่อหลักสูตรอบรมที่ใช้ในการต่ออายุ    
 

 

* ผู้ทีอ่ายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะน าการลงทุน/ ผู้วางแผนการลงทุน/    
   เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายดา้นสินค้าเกษตร จะสิ้นสุดในปีน้ี 
   
 

คุณสมบัติท่ีใช้ต่ออายุ 
เลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 

ต่ออายโุดยการอบรม ต้องผ่านการอบรม refresher อย่างน้อย 15 ชั่วโมง โดยอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เป็นการ
อบรมความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   * สามารถดูรายชื่อสถาบันจัดอบรมหลักสูตร refresher ได้ที ่
      https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html 
 

ต่ออายุโดยการด ารงสถานภาพ  
* เป็นผู้จัดการกองทุน (FM) /ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DF) 
* เป็นผู้จัดการ (MD) หรอืผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบันการเงินในสายงานที่เก่ียวข้องกับตลาดทุน  
ต่ออายุโดยการศึกษาเพิ่มเติม (CISA/CFA ระดับใด ๆ) ในช่วง 2 ปีปฏิทิน 

คุณสมบัติท่ีใช้ในการต่ออายุ :  
https://www.sec.or.th/TH/Documents/InvestmentConsultantSummary/orap_notification_renew.pdf 

ตรวจสอบวันหมดอายุ
และชั่วโมงอบรม 
 

- ต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที ่15 ธันวาคม ผ่านระบบ ORAP  
- พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ และช าระเงินค่าธรรมเนียม 1,070 บาท  (ส าหรับการต่ออายุ
นักวิเคราะห์/ผู้แนะน าการลงทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ต้องช 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 และเม่ือส านักงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารผ่านทาง
อีเมล หรือท่านสามารถตรวจสอบได้จากระบบ ORAP “รายการที่ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น”  

หลังจากช าระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้ามี) แล้วประมาณ 5 วันท าการ ท่านสามารถตรวจสอบผลการต่อ
อายไุด้ที่เว็บไซต์ส านักงาน  http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th ทั้งน้ี หากต้องการให้
ส านักงานแจ้งผลการต่ออายุทางอีเมล  กรุณาระบุอีเมลในแบบฟอร์มการต่ออายุ 
   
 

 วิธีการต่ออายุ 

ตรวจสอบ 
ผลการต่ออายุ 
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ผู้จัดกำรกองทนุ/ ผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยลว่งหน้ำ/ ผู้จัดกำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 
 

 
 

 

 

ตรวจสอบ 
ผลการต่ออาย ุ

หลังจากช าระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้าม)ี แล้วประมาณ 5 วันท าการ ท่านสามารถตรวจสอบผลการ
ต่ออายผุู้จัดการกองทุนได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน  http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx ผู้จัดการกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ เว็บไซต์ส านักงาน http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th  ทั้งนี้ หาก
ต้องการให้ส านกังานแจ้งผลการพิจารณาค าขอต่ออายุทางอีเมล  กรุณาระบุอีเมลไว้ในแบบฟอร์มการต่ออายุ 
   
 

 วิธีการต่ออายุ 
- ท่านสามารถตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบได้ที่ www.sec.or.th/licensee  
- ต่ออายไุด้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  ผ่านระบบ  ORAP  (กรณีที่ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมค าขอ
ต่ออายุจ านวนเงนิ 10,700 บาท)  
 - หลังจากช าระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องน าส่งแบบค าขอต่ออายุและเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต. 
 

กรณีตอ่อายุผู้จัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คุณสมบัต ิ(1) ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง กรณีทีบุ่คคล
ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ต้องน าส่งหลักฐาน
ประสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวข้อง ใน Menu P2 ผ่านระบบ ORAP ให้ส านักงานตรวจสอบเบื้องต้น อย่างน้อย 5 วันท า
การก่อนวันที่ 15 ธันวาคม หลังจากที่ส านักงานตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารผ่านทาง
อีเมล ์และท่านสามารถตรวจสอบได้จากระบบ ORAP “รายการที่ยืน่ขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น”  
 
 

ใครที่ต้องต่ออายุ 

  ตรวจสอบวันหมดอายุการให้ความเห็นชอบ  
     
 

 

* ผู้ทีอ่ายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุน/ ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ผู้จัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดในปีน้ี 
   
 

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 

คุณสมบัติที่ใชใ้นการต่ออายุ : 
https://www.sec.or.th/TH/Documents/InvestmentConsultantSummary/orap_notification_renew.pdf 
 

ตรวจสอบวันหมดอายุ
และชั่วโมงอบรม 
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