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ใครท่ีตอ้งต่ออายุ 

 ตรวจสอบวนัท่ีการใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุด : รายบุคคล 
 ตรวจสอบวนัท่ีการใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุด : รายบริษทั  
 ตรวจสอบจ านวนชัว่โมงอบรม คลิกที่บุคคลทั่วไป เข้าระบบ ORAP แล้วเลือก Menu P5 ชัว่โมงการ
อบรมจะเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ของ ก.ล.ต. ประมาณวนัท่ี 15 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีอบรม เช่น อบรม
เดือนกุมภาพนัธ์ ชัว่โมงการอบรมจะเขา้ระบบประมาณวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม 
 รายช่ือหลกัสูตรอบรมท่ีใชใ้นการต่ออาย ุ   
 
 

* ผูท่ี้อายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นนกัวิเคราะห์การลงทุน/ผูแ้นะน าการลงทุน/ ผูว้างแผนการลงทุน/    
   เจา้หนา้ท่ีจดัการการซ้ือขายดา้นสินคา้เกษตร  จะส้ินสุดในปีน้ี  
   
 

คุณสมบติัท่ีใชต้่ออายุ 
เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

1. อบรม ตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร refresher อยา่งนอ้ย 15 ชัว่โมง โดยอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง เป็นความรู้
เก่ียวกบักฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   * สามารถดูรายช่ือสถาบนัจดัอบรมหลกัสูตร refresher ไดท่ี้      
https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html 

2. ด ารงสถานภาพ  
* เป็นผูจ้ดัการกองทุน (FM) /ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (DF) 
* เป็นผูจ้ดัการ (MD) ของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดทุน  
3. ศึกษาเพิม่เติม (CISA/CFA ระดับใด ๆ) ในช่วง 2 ปีปฏิทิน 

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

 

 

 

http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Documents/ORAP/orap_notification_renew.pdf 

ตรวจสอบวนัท่ีการให้
ความเห็นชอบจะ
ส้ินสุดและชัว่โมง
อบรม 
 

- ต่ออายไุดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม ของปีท่ีการใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุด  ผา่นระบบ 
ORAP คลิกท่ีน่ีเพื่อยื่นแบบค าขอต่ออายฯุ  https://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th 
ท่านสามารถศึกษาวิธีการต่ออายไุดท่ี้ link น้ี 
https://www.sec.or.th/TH/Documents/InvestmentConsultant/renew2562-reminder.pdf 
- พิมพใ์บแจง้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากระบบ และช าระเงินค่าธรรมเนียม 1,070 บาท ท่ีธนาคารท่ีระบุในใบ
แจง้เรียกเก็บเงิน (ส าหรับการต่ออายนุกัวิเคราะห์/ผูแ้นะน าการลงทุน ดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่ตอ้ง 
ช าระค่าธรรมเนียม) 
- เม่ือช าระเงินค่าธรรมเนียม (ถา้มี) จะถือวา่ไดท้ าการต่ออายแุลว้ โดยไม่ตอ้งน าส่งเอกสารใด ๆ ให ้ก.ล.ต. 

กรณีต่ออายุโดยใช้คุณสมบัติการศึกษาเพิม่เติม (CISA/CFA ระดบัใด ๆ) ในช่วง 2 ปีปฏิทิน ตอ้งน าส่ง
หลกัฐานผลสอบ ใน Menu P2 ผา่นระบบ ORAP ใหส้ านกังานตรวจสอบในเบ้ืองตน้ อยา่งน้อย 5 วนัท าการ
ก่อนวนัท่ี 15 ธนัวาคม  และเม่ือส านกังานตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ จะแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารผา่นทาง
อีเมล หรือท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบ ORAP “รายการท่ียืน่ขอตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้”  หลงัจาก
ส านกังานอนุมติัแลว้ ท่านตอ้งยืน่แบบค าขอต่ออายผุ่านระบบ ORAP อีกคร้ัง และช าระค่าธรรมเนียมการต่อ
อาย ุ1,070 บาท 
หลังจากต่ออายุและช าระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ถ้ามี) แล้วประมาณ 5 วันท าการ ท่านสามารถ
ตรวจสอบผลการต่ออายุได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน  https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search 
ทั้งนี ้หากต้องการให้ส านักงานแจ้งผลการต่ออายุทางอีเมล  กรุณาระบุอีเมลในแบบฟอร์มการต่ออายุ  
 

 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
http://tsicas.set.or.th/PublicCourse.html
https://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/publice_training.html
https://www.sec.or.th/TH/Documents/InvestmentConsultantSummary/orap_notification_renew.pdf
http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Documents/ORAP/orap_notification_renew.pdf
http://www.sec.or.th/ic/renewal
https://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th
https://www.sec.or.th/TH/Documents/InvestmentConsultant/renew2562-reminder.pdf
http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th
https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search


ผู้จัดกำรกองทนุ/ ผู้จัดกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ/ ผู้จัดกำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ 
 

 
 

 

 

ตรวจสอบ 
ผลการต่ออายุ 

หลังจากต่ออายุ และช าระเงินค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) แล้วประมาณ 5 วันท าการ ท่านสามารถตรวจสอบผลการ
ต่ออายุผู้จัดการกองทุนได้ที่เว็บไซต์ส 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  ทั้งนี ้หาก
ต้องการให้ส านกังานแจ้งผลการพจิารณาค าขอต่ออายุทางอีเมล  กรุณาระบุอีเมลไว้ในแบบฟอร์มการต่ออายุ 
   
 

 วิธีต่ออายุ 
- ต่ออายไุดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน  ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม ของปีท่ีการให้ความเห็นชอบจะส้ินสุด  ผา่นระบบ ORAP 
   (กรณีท่ีตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมค าขอต่ออายจุ านวนเงิน 10,700 บาท) จะตอ้งพิมพใ์บแจง้เรียกเก็บเงินและช าระ 
   เงินค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารไทยพาณิชยห์รือธนาคารกรุงไทย) 
 - หลงัจากช าระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแลว้ไม่ตอ้งน าส่งแบบค าขอต่ออายแุละเอกสารใด ๆ ให้ ก.ล.ต. 

กรณีต่ออายุผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้คุณสมบัต ิ(1) ประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้อง กรณีท่ีบุคคล
ดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ตอ้งน าส่งหลกัฐาน
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ใน Menu P2 ผา่นระบบ ORAP ให้ส านกังานตรวจสอบเบ้ืองตน้ อยา่งนอ้ย 5 วนัท า
การก่อนวนัท่ี 15 ธนัวาคม  หลงัจากท่ีส านกังานตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ จะแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารผา่นทาง
อีเมล ์และท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากระบบ ORAP “รายการท่ียืน่ขอตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้”  
 
 

ใครท่ีตอ้งต่ออายุ 

  ตรวจสอบวนัท่ีการใหค้วามเห็นชอบจะส้ินสุด 
     
 

 

* ผูท่ี้อายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุน/ ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้/ ผูจ้ดัการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะส้ินสุดในปีน้ี 
   
 

คุณสมบติัท่ีใชต้่ออายุ 
เลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 

ผู้จัดการกองทุน/ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ผา่นการอบรมหลกัสูตรทบทวนความรู้ (refresher course)* อยา่งนอ้ย 1 คร้ังภายในช่วง 2 ปีก่อนย่ืนขอต่ออาย ุ
* สามารถสอบถามรอบการจดัอบรมหลกัสูตร refresher course ไดท่ี้ AIMC เบอร์ 0-2264-0900 

ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
มีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ภายในช่วง 2 ปีก่อนย่ืนขอต่ออาย ุ

(1) ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีบุคคลดงักล่าวยงัไม่เคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(2) การปฏิบติัหนา้ท่ีหรือเคยปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทนุอสังหาริมทรัพย ์
(3) การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการของบริษทัจดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งเทยีบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอื่นซ่ึงดูแล

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดทุน 

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

ตรวจสอบวนัท่ีการให้
ความเห็นชอบจะ
ส้ินสุด 
 

http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx
http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th
http://www.sec.or.th/ic/renewal
http://market.sec.or.th/public/orap/orap01.aspx?lang=th
http://www.sec.or.th/licensee
https://www.sec.or.th/TH/Documents/InvestmentConsultantSummary/orap_notification_renew.pdf

