ระเบียบ
เรือง การเป็ นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
โดยทีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้อนุมตั ิให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์”) จัดตั'งกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund
หรื อ SIPF) ภายใต้กรอบกฎหมายปั จจุบนั เพือให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนทีไม่ได้รับคืนทรัพย์สินหรื อไม่
ได้รับชดใช้ราคาทรัพย์สินจากบริ ษทั สมาชิ กในกรณี บริ ษทั สมาชิ กถูกศาลสังล้มละลายหรื อในกรณี บริ ษทั
สมาชิ กไม่ปฏิ บตั ิ ตามคําชี' ขาดของอนุ ญาโตตุลาการที มีคาํ ชี' ขาดให้บริ ษทั สมาชิ กคื นทรัพย์สินหรื อชดใช้
ราคาทรัพย์สินแก่ผลู ้ งทุนอันเป็ นการสร้างความมัน ใจให้แก่ผลู ้ งทุนทีซ'ื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
โดยผ่า นบริ ษ ทั สมาชิ ก ตลาดหลัก ทรัพ ย์จึ ง เห็น ควรกํา หนดระเบี ย บนี' ข'ึ น เพื อ ใช้เ ป็ นแนวทางการ
ดําเนิ นงานให้ความคุ ม้ ครองผูล้ งทุนร่ วมกันของตลาดหลักทรัพย์แ ละบริ ษทั สมาชิ กที เ ป็ นสมาชิ กของ
กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์

หมวด 1
การจัดตั&งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ข้อ 1. ตลาดหลักทรั พ ย์เป็ นผูจ้ ดั ตั'งและเป็ นเจ้าของกองทุ นคุ ้มครองผูล้ งทุ นในหลักทรั พ ย์
(Securities Investor Protection Fund: SIPF) (ต่อไปนี'จะเรี ยกว่า “กองทุน”)
ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะให้ค วามคุ ม้ ครองผูล้ งทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ต ามหลัก เกณฑ์แ ละเงื อ นไขที
ตลาดหลักทรั พ ย์กาํ หนดในจํานวนไม่เกินทรัพย์สินของกองทุนทีมีอยู่ในวันทีมีมติอนุมตั ิให้ความคุม้ ครอง
ผูล้ งทุน
กองทุนจะเริ มจัดตั'งและดําเนินการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนตามระเบียบนี'เมือมีจาํ นวนสมาชิ ก
กองทุนตั'งแต่ 10 รายขึ'นไป
ข้อ 2. กองทุนจัดตั'งขึ' นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความคุม้ ครองแก่ผูล้ งทุนทีซ'ื อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสมาชิ กกองทุ นและไม่ได้รับคื นทรัพย์สินของตนหรื อไม่ได้รับชดใช้ราคา
ทรัพย์สินตามทีผลู ้ งทุนมีสิทธิ ต่อสมาชิกกองทุน อันเนืองมาจากกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี'
(1)
สมาชิกกองทุนถูกศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรื อ
(2)
สมาชิกกองทุนกับผูล้ งทุนมีขอ้ พิพาททางแพ่งทีเกียวเนืองกับการซื' อขายหลักทรัพย์
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ในตลาดหลักทรัพย์ และอนุ ญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี' ขาดข้อพิพาทให้สมาชิ กกองทุนคื นทรัพย์สิน
หรื อ ชดใช้ร าคาทรัพ ย์สิ น แก่ผู ล้ งทุน นั' น และสมาชิ ก กองทุน นั' น ไม่ป ฏิ บ ตั ิ ต ามคํา ชี' ข าดของ
อนุ ญาโตตุลาการดังกล่าว
อนุ ญาโตตุลาการตามข้อนี' แ ละระเบี ย บนี' หมายถึง อนุ ญาโตตุล าการที ต' ังขึ' น โดยสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์หรื ออนุญาโตตุลาการที ต' งั ขึ' นโดยตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 201 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อ 3. ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
(1)
เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์จาํ นวน 300 ล้านบาท
(2)
เงินค่าเข้าเป็ นสมาชิ กและค่าธรรมเนียมรายเดือนทีเรี ยกเก็บจากสมาชิ กกองทุน
(3)
ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทีได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
*ข้อ 4. ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 3 (1) และ (2) มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท
(*ความในข้ อ4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ ทน โดยระเบียบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 2
คณะอนุกรรมการกองทุน
*ข้อ 5 ให้กองทุนมีคณะอนุกรรมการกองทุนคณะหนึง มีจาํ นวน 6 คน ประกอบด้วย
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั'ง 1 คน
(2) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ทีสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เลือกตั'ง 1 คน
(3) สมาชิกกองทุนทีสมาชิกกองทุนเลือกตั'ง 1 คน
(4) นายกสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย 1 คน
(5) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย 1 คน
(6) ผูบ้ ริ หารตลาดหลักทรัพย์ระดับไม่นอ้ ยกว่าผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การที ดูแลสายงานกํากับ
บริ ษทั สมาชิก 1 คน
(*ความในวรรคหนึ"ง ของข้ อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ ทน โดยระเบียบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 4) ลงวันที" 1 มกราคม 2552)

*ให้ก รรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ที ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่ง ตั'ง เป็ นประธานอนุ ก รรมการ
กองทุน และให้ผูบ้ ริ หารตลาดหลักทรั พ ย์ร ะดับไม่ น้อยกว่า ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การที ดู แลสายงานกํา กับบริ ษ ทั
สมาชิกทําหน้าทีเป็ นเลขานุการของคณะอนุ กรรมการกองทุน
(*ความในวรรคสองของข้ อ 5 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุ น
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 2) ลงวันที" 1 มกราคม 2550)
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ข้อ 6. ให้สมาชิกกองทุนเลือกตั'งอนุกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดใน
ระเบียบนี'
ข้อ 7. ให้อนุกรรมการกองทุนตามข้อ 5 (1) (2) มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 1 ปี
ให้อนุกรรมการกองทุนตามข้อ 5 (3) มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 1 ปี ยกเว้นสมาชิก
กองทุนจะกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ งเป็ นอย่างอืน
เมืออนุ กรรมการกองทุนพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ให้มีการแต่งตั'งหรื อเลือกตั'งใหม่ภายใน 30 วัน
ในระหว่างที ยงั มิได้มีการแต่งตั'งหรื อเลือกตั'งอนุกรรมการกองทุนขึ' นใหม่ ให้อนุกรรมการกองทุนซึ งพ้น
จากตําแหน่งดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งเพือดําเนิ นงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการกองทุนซึ งได้รับแต่งตั'งหรื อ
เลือกตั'งใหม่เข้ารับหน้าที
ข้อ 8.

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ 7 อนุกรรมการกองทุนอาจพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
พ้นจากตําแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ สําหรับอนุกรรมการกองทุนทีเป็ น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์
(4)
สมาชิกกองทุนมีมติให้บุคคลทีได้รับเลือกตั'งพ้นจากการเป็ นอนุกรรมการกองทุน
(5)
เป็ นบุคคลล้มละลาย
(6)
เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(7)
ได้รับโทษจําคุ กโดยคําพิ พากษาถึ งที สุดให้จาํ คุ ก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรั บ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ข้อ 9. การประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุน ต้องมีอนุกรรมการกองทุนมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนอนุกรรมการกองทุนทั'งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการกองทุนได้รับค่าตอบแทนตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
*ข้อ 11 คณะอนุกรรมการกองทุนมีอาํ นาจหน้าทีดงั ต่อไปนี'
(1) วางนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน
(2) พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพย์สินเพือให้ความคุม้ ครองแก่
ผูล้ งทุนต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
*(3) สนับสนุนให้เกิดความมัน ใจแก่นกั ลงทุนทีซ'ื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
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(*ความใน (3) ของ ข้ อ 11 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทนโดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุ น
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

(4) ดํา เนิ นการอืนใดตามที ไ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์
การอนุมตั ิให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(*ความในข้ อ 11 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 4) ลงวันที" 1 มกราคม 2552)

หมวด 3
สมาชิ กกองทุน
ข้อ 12. ผูย้ ืนคําขอเป็ นสมาชิกกองทุนต้องเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 13. สมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์ทีประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนต้องยืนคําขอตาม
แบบทีกาํ หนด พร้อมกับชําระค่าเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนตามทีกาํ หนดต่อตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 14. ให้สมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 13 เป็ นสมาชิ กกองทุนตั'งแต่วนั ทีตลาดหลักทรัพย์
ได้รับค่าเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนจากสมาชิกดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 15. เมือสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ใดเป็ นสมาชิ กกองทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศ
ชื อสมาชิ กกองทุนให้สมาชิ กกองทุนและผูล้ งทุนทราบโดยทัว ไป โดยเปิ ดเผยผ่า นทาง Website ของ
ตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบเป็ นหนังสื อ
ทั'งนี' ตลาดหลักทรัพย์จะมอบใบรับรองการเป็ นสมาชิ กกองทุนให้แก่สมาชิ กกองทุนแต่ละราย
เพือเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 16. เมือเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ งดังต่อไปนี' ตลาดหลักทรัพย์อาจเปลียนแปลงหรื อยกเลิกการ
อนุมตั ิให้เป็ นสมาชิกกองทุนได้
(1)
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับค่าเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนครบถ้วนถูกต้อง หรื อ
(2)
สมาชิ กกองทุนไม่ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมรายเดื อนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน
กําหนดเวลา หรื อ
(3)
สมาชิ กกองทุนมีการปฏิบตั ิการใดทีคณะอนุกรรมการกองทุนเห็นว่าไม่เหมาะสม
ในการเป็ นสมาชิกกองทุน
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หมวด 4
สิ ทธิและหน้ าทีของสมาชิ กกองทุน
ข้อ 17. สิ ทธิ ของสมาชิกกองทุนมีดงั ต่อไปนี'
(1)
เลือกตั'งอนุกรรมการกองทุน
(2)
นําตราสัญลักษณ์ของกองทุนไปใช้ภายในขอบเขตทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(3)
ผูล้ งทุ นของสมาชิ กกองทุ นมีสิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองจากกองทุ นตาม
หลักเกณฑ์และเงื อนไขที ตลาดหลักทรั พย์กาํ หนด
ข้อ 18. หน้าทีของสมาชิกกองทุนมีดงั ต่อไปนี'
(1)
ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อคําสัง ทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด
(2)
ชําระค่าธรรมเนียมรายเดือนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามจํานวนและระยะเวลาที
กําหนด
(3)
ให้ความร่ วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ในการจัดส่ งเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ
หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ทีจาํ เป็ นในการพิจารณาการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุน
(4)
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การดํา เนิ น การให้ค วามคุ ้ม ครองผู ล้ งทุ น ของ
ตลาดหลักทรั พ ย์

หมวด 5
ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิ กกองทุนและค่ าธรรมเนียม
*ข้อ 19 ให้สมาชิกกองทุนทีเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนก่อนวันที 1 มกราคม 2555 มีหน้าทีจ่ายค่าเข้า
เป็ นสมาชิ กกองทุ นในวันที เข้าเป็ นสมาชิ กกองทุนและค่ าธรรมเนี ยมรายเดื อนต่ อตลาดหลักทรั พย์ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราดังต่อไปนี'
(1)
ค่าเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนในอัตราในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื' อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของสมาชิ กดังกล่าวทีคาํ นวณย้อนหลังตั'งแต่วนั ที 1 มกราคม 2548 จนถึง
วันทีเข้าเป็ นสมาชิกกองทุน บวกด้วยอัตราร้อยละ 25 ของจํานวนทีคาํ นวณได้ขา้ งต้น โดยตลาดหลักทรัพย์
จะเรี ยกเก็บในวันทีเข้าเป็ นสมาชิกกองทุน
(2)
ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซื' อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือนตามเดื อนปฏิ ทิน และจะแจ้งให้สมาชิ ก
กองทุ นทราบภายใน 15 วันนับ แต่ วนั สิ' นเดื อนปฏิ ทินที คาํ นวณมูลค่ า ของการซื' อขายหลักทรั พย์ โดย
สมาชิกกองทุนต้องชําระค่าธรรมเนี ยมรายเดือนดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้ง
ให้สมาชิกกองทุนทราบ
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สมาชิ กกองทุนตามข้อนี' มีหน้าที จ่ายค่าธรรมเนี ยมตาม (1) และ (2) จนกว่าจํา นวนค่ า
เข้าเป็ นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนทีตลาดหลักทรัพย์ได้รับจะมีจาํ นวนครบ 200 ล้านบาท
(*ความใน ข้ อ 19 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

*ข้อ 20 ให้ส มาชิ กกองทุนที เ ข้า เป็ นสมาชิ กกองทุนตั'งแต่วนั ที 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป
มีหน้าที จ่า ยค่าเข้า เป็ นสมาชิ กกองทุนและค่า ธรรมเนี ย มรายเดื อนต่อตลาดหลักทรัพ ย์ต ามหลักเกณฑ์
อัตราและระยะเวลาดังต่อไปนี'
(1)
ค่า เข้า เป็ นสมาชิ ก กองทุน ในจํา นวน 1 ล้า นบาท โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะ
เรี ยกเก็บในวันที เข้าเป็ นสมาชิ กกองทุน
(2)
ค่า ธรรมเนี ย มรายเดื อ นในอัต ราร้อ ยละ 0.0005 ของมูล ค่า การซื' อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะเรี ยกเก็บเป็ นรายเดือนตามเดื อนปฏิ ทิน และจะแจ้ง
ให้ส มาชิ ก กองทุน ทราบภายใน 15 วัน นับ แต่ว นั สิ ' น เดื อ นปฏิ ทิ น ที  ค ํา นวณมูล ค่า ของการซื' อ ขาย
หลักทรัพย์ โดยสมาชิ กกองทุนต้องชําระค่าธรรมเนี ยมรายเดื อนดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วนั ที ตลาด
หลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิ กกองทุนทราบ
สมาชิกกองทุนมีหน้าทีจ่ายค่าธรรมเนี ยมรายเดือนตาม (2) เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี 6
เดือน นับตั'งแต่เดื อนแรกที เข้าเป็ นสมาชิ กกองทุน
(*ความใน ข้ อ 20 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)
*ข้อ 21. -

(*ความใน ข้ อ 21 ถูกยกเลิกโดยระเบียบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5)
ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 6
การเลือกอนุกรรมการกองทุนและการประชุ มสมาชิ กกองทุน
ข้อ 22. ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกประชุมสมาชิกกองทุนได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 23. ตลาดหลักทรัพย์จะต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุ มสมาชิ กกองทุน เมือสมาชิ กกองทุนมี

จํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้าของจํานวนสมาชิ กกองทุนทั'งหมดได้เข้าชื อกันทําหนังสื อร้ องขอให้เรี ยก
ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยหนังสื อร้องขอต้องระบุวา่ ประสงค์ให้เรี ยกประชุมเพือการใด
การเรี ยกประชุ มสมาชิ กกองทุ นดังกล่าวให้กระทํา ภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที ตลาดหลักทรั พ ย์
ได้รั บ หนัง สื อ ร้ อ งขอนั'น และกํา หนดให้มี ก ารประชุ ม อย่ า งช้า ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว ัน ที ต ลาด
หลักทรัพย์ได้รับหนังสื อร้องขอนั'น
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ข้อ 24. ในการเลือกอนุ กรรมการกองทุน ให้มีการเสนอชื อผูท้ ี ส มควรจะเป็ นอนุ กรรมการ
กองทุนต่อที ประชุ มสมาชิ กกองทุน
ข้อ 25. ให้สมาชิ กกองทุนเลือกอนุกรรมการกองทุน โดยการออกเสี ยงเลือกผูท้ ีได้รับการเสนอ
ชือตามข้อ 24 และให้สมาชิกกองทุนออกเสี ยงได้รายละหนึงเสี ยง
ข้อ 26. ให้ผทู ้ ีได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกเป็ นอนุกรรมการกองทุน
ข้อ 27. ในการประชุมสมาชิ กกองทุน จะต้องมีสมาชิ กกองทุนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี ของจํานวนสมาชิกกองทุนทั'งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ครั' ง ใดมี จาํ นวนสมาชิ ก กองทุ น เข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ให้
ตลาดหลัก ทรั พ ย์กาํ หนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ประชุมครั'งก่อน และในการนี'
ให้ถือจํานวนสมาชิกกองทุนทั'งหมดทีมาประชุมเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 28. ในการประชุ ม สมาชิ ก กองทุ น ทุ ก ครั' ง ให้อ นุ ก รรมการกองทุ น ซึ งสมาชิ ก กองทุ น
เลือกตั'งเป็ นประธาน
ถ้าประธานไม่มีหรื อเข้าร่ วมประชุมไม่ได้ ให้สมาชิ กกองทุนซึ งอยู่ในทีน' นั เลือกสมาชิ กกองทุน
ผูห้ นึงในจํานวนทีมาประชุมขึ'นนัง เป็ นประธาน
ข้อ 29. ตลาดหลักทรั พ ย์จะจัด ให้มีแ ละรั กษาไว้ซ ึ งบันทึ กรายงานการประชุ ม รวมทั'งจะส่ ง
บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่สมาชิกกองทุนเพือเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 30. ถ้าสมาชิกกองทุนหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กกองทุนทีเข้าร่ วมประชุมมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
ข้ออันใดซึ งที ประชุ มจะลงมติ ห้ามมิ ให้สมาชิ กกองทุนรายนั'นเข้าร่ วมประชุ ม และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนด้วยในข้อนั'น ยกเว้นการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกอนุกรรมการกองทุน
ข้อ 31. การออกเสี ยงในการประชุมสมาชิ กกองทุน ให้สมาชิ กกองทุนออกเสี ยงได้รายละหนึ ง
เสี ยง และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ'นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี'ขาด
ข้อ 32. ตลาดหลักทรัพย์มีดุลยพินิจในการขอความเห็นชอบเป็ นหนังสื อจากสมาชิ กกองทุนทุก
รายแทนการจัดการประชุ มได้ตามที ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ถ้าสมาชิ กกองทุนไม่คดั ค้านเรื องที ขอ
ความเห็นชอบภายในเวลา 7 วันนับแต่วนั ที ได้ขอความเห็นชอบเป็ นหนังสื อ ให้ถือว่าสมาชิ กกองทุนให้
ความเห็นชอบในเรื องนั'นๆ แล้ว
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หมวด 7
การสิ&นสภาพของสมาชิ กกองทุน
ข้อ 33. สมาชิ กกองทุนใดกระทําหรื อมีส่วนร่ วมในการกระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที
ตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบนี' ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิ ดงั ต่อไปนี'
(1)
เพิกถอนการเป็ นสมาชิกกองทุน
*(2) ยกเลิกการให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนของสมาชิกกองทุนนั'น เว้นแต่เหตุแห่ง
ความเสี ยหายเกิดขึ'นก่อนสมาชิ กกองทุนสิ' นสมาชิกภาพ
(*ความใน (2) ของข้ อ 33 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ ทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุ น
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 6) ลงวันที" 15 พฤศจิกายน 2556)

ข้อ 34. สมาชิกกองทุนย่อมพ้นจากการเป็ นสมาชิกของกองทุนเมือ
(1)
ไม่เป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
(2)
ตลาดหลักทรัพย์มีคาํ สัง ให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกกองทุนในกรณี ดงั ต่อไปนี'
(ก) ค้างชําระค่าธรรมเนียมทีสมาชิกกองทุนพึงจ่ายตามระเบียบนี'เกินกว่า
2 งวดติดต่อกัน
(ข)
ยืนหนังสื อลาออกต่อตลาดหลักทรัพย์
(ค) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีของสมาชิกกองทุนอันเป็ นการร้ายแรง
(ง)
ปฏิ บตั ิ การใดที ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่เหมาะสมในการเป็ นสมาชิ ก
กองทุน
(จ)
เหตุอืนใดตามทีตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ให้ถือว่าสมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็ นสมาชิกกองทุนตั'งแต่วนั ทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 35. หากผูใ้ ดพ้นจากสมาชิกกองทุน ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผนู ้ ' นั และสมาชิ ก
กองทุนรายอืนทราบ
ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื อผูท้ ีพน้ จากการเป็ นสมาชิ กกองทุนให้ผลู ้ งทุนทราบโดยทัว กัน
ตามวิธีทีตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ข้อ 36. หากตลาดหลักทรัพย์มีคาํ สังให้ผูใ้ ดพ้นจากการเป็ นสมาชิ กกองทุ นแล้ว ผูน้ ' นั จะไม่มี
สิ ทธิ ใช้ตราสัญลักษณ์ของกองทุนและมีหน้าที คืนใบรับรองการเป็ นสมาชิ กกองทุนแก่ตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันนับตั'งแต่วนั ทีพน้ จากสมาชิกกองทุน
หมวด 8
การใช้ เงินกองทุน
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*ข้อ 37 ในกรณี ทีคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์มีมติ อนุ มตั ิ ให้ความคุ ม้ ครองแก่ ผูล้ งทุ นใด
ตลาดหลักทรัพย์จะใช้เงินกองทุนเพือให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน โดยเป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี'
(1)
เงินกองทุนในส่ วนทีสมาชิกกองทุนซึ งก่อความเสี ยหายแก่ผลู ้ งทุนจ่ายเข้ากองทุน
(2)
เงินกองทุนในส่ วนดอกผลหรื อผลประโยชน์ของกองทุน
(3)
เงินกองทุนในส่ วนทีสมาชิกกองทุนรายอืนจ่ายเข้ากองทุน
(4)
เงินกองทุนในส่ วนทีตลาดหลักทรัพย์จ่ายเข้ากองทุน
(*ความใน ข้ อ 37 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

ข้อ 38. เมือตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินกองทุนเพือให้ความคุม้ ครองแก่ผลู ้ งทุนตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะดําเนิ นการใช้สิทธิ เรี ยกร้องทรัพย์สินทีได้มีการ
จ่ายแก่ผลู ้ งทุนและค่าเสี ยหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิ ทธิ ทีได้รับโอนจากผูล้ งทุน
*ข้อ 39 ในกรณี ทีตลาดหลักทรัพย์ได้รับคืนทรัพย์สินหรื อเงินเต็มจํานวนจากสมาชิกกองทุนซึ ง
ก่อความเสี ยหาย ตลาดหลักทรัพย์จะนําทรัพย์สินหรื อเงินทีได้รับคืนเข้ากองทุนตามทีได้มีการใช้เงินกองทุน
หากตลาดหลักทรัพย์ได้รับคืนทรัพย์สินหรื อเงินบางส่ วนจากสมาชิ กกองทุนซึ งก่อความเสี ยหาย
ตลาดหลักทรัพย์จะจัดสรรทรัพย์สินหรื อเงินดังกล่าวคืนเข้ากองทุนตามลําดับดังต่อไปนี'
(1)
เงินกองทุนในส่ วนทีเป็ นของตลาดหลักทรัพย์
(2)
เงินกองทุนในส่ วนทีเป็ นของสมาชิกกองทุนรายอืน
(3)
เงินกองทุนในส่ วนทีเป็ นดอกผลหรื อผลประโยชน์ของกองทุน
(4)
เงิ นกองทุนในส่ วนที เป็ นของสมาชิกกองทุนซึ งก่อความเสี ยหายแก่ผลู ้ งทุน
(*ความใน ข้ อ 39 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 5) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

หมวด 9
การเลิกกองทุน
*ข้อ 40 เมือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงทีมีเหตุผลและความจําเป็ นทีทาํ ให้ตอ้ งเลิกกองทุน โดย
การเลิกกองทุนไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญกับความคุม้ ครองผูล้ งทุน ตลาดหลักทรัพย์จะดําเนินการ
ให้เลิกกองทุนในกรณี ดงั ต่อไปนี'
(1)
เมือทีประชุมสมาชิกกองทุนมีมติให้เลิกกองทุน โดยคะแนนเสี ยงเกินกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนสมาชิกกองทุนทั'งหมด หรื อ
(2)
เมือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้เลิกกองทุนโดยรับฟังความเห็นจาก
ทีประชุมสมาชิกกองทุนก่อน ซึ งให้ความเห็นชอบโดยคะแนนเสี ยงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิก
กองทุนทั'งหมด
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(*ความในข้ อ 40 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การเป็ นสมาชิ กกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 6) ลงวันที" 15 พฤศจิกายน 2556)

ข้อ 41. ในกรณี ทีมีการเลิกกองทุนตามข้อ 40 และกองทุนยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่หลังจากหัก
ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) แล้ว สมาชิ กกองทุนมีสิทธิ ได้รับคื นทรัพย์สินของกองทุน
ที เหลือหลังจากหักทรัพย์สินดังกล่าว ตามสัดส่ วนจํานวนเงิ นค่าเข้าเป็ นสมาชิ กและค่าธรรมเนี ยมราย
เดื อนที ส มาชิ กกองทุนแต่ละรายจ่า ยเข้ากองทุน ยกเว้นสมาชิ กกองทุนที พน้ หรื ออาจพ้นจากการเป็ น
สมาชิ กตามหมวด 7
หากสมาชิ กกองทุนใดมีหนี' ทีคา้ งชําระต่ อตลาดหลักทรัพย์ตามระเบี ยบนี' สมาชิ กกองทุ นนั'นมี
สิ ทธิ ได้รับคืนทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึงหลังจากหักหนี'ทีคา้ งชําระต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ข้อ 42. ในกรณี มีการเลิ กกองทุ น สมาชิ กกองทุ นมี สิ ทธิ ไ ด้รั บดอกผลหรื อผลประโยชน์ข อง
กองทุ นเฉพาะส่ วนที เกิ ดจากเงิ นค่ าเข้าเป็ นสมาชิ กและค่ าธรรมเนี ย มรายเดื อนที ส มาชิ กกองทุ นจ่ า ยเข้า
กองทุ น
การจัดสรรดอกผลหรื อผลประโยชน์ของกองทุนตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตามวิธีการที สมาชิ ก
กองทุนตกลงร่ วมกัน
ข้อ 43. เงิ นค่ าเข้าเป็ นสมาชิ กและค่ าธรรมเนี ยมรายเดื อนของสมาชิ กกองทุ นซึ งพ้นจากการเป็ น
สมาชิ กกองทุน ให้นาํ มาสมทบเข้าไว้ในส่ วนที เป็ นดอกผลหรื อผลประโยชน์ของกองทุนในส่ วนทีสมาชิ ก
กองทุนมีสิทธิ ได้รับตามข้อ 42

หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นการจ่ายค่าเข้าเป็ นสมาชิ กกองทุนแก่สมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์
ทียืนคําขอเป็ นสมาชิกกองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที 31 ธันวาคม 2547
สมาชิ กกองทุนทีได้ยืนคําขอตามวรรคหนึ งได้รับยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนี ยมรายเดือนตามทีกาํ หนด
ไว้ตามหมวด 5 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2547
ข้อ 45. ในวาระเริ มแรก ให้อนุกรรมการกองทุนตามข้อ 5 (1) (2) มีวาระอยู่ในตําแหน่ งจนถึงวันที
31 ธันวาคม 2548
กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที 1 ตุลาคม 2547

