ระเบียบ
เรือง การให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
โดยทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการสร้างความเชื อมัน แก่ผลู ้ งทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ทีได้ลงทุนซื, อขายหลักทรัพย์โดยผ่านบริ ษทั สมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
จึงได้กาํ หนดมาตรการในการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์เพือสร้างความมัน ใจแก่ผลู ้ งทุนมากขึ, น
จึงเห็นสมควรออกระเบียบนี, เพือกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการให้ความคุ ม้ ครองแก่ผูล้ งทุนใน
หลักทรัพย์ให้มีความชัดเจนเพือถือปฏิบตั ิต่อไป

หมวด 1
ทีมาของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ข้อ 1. กองทุ น คุ ม้ ครองผูล้ งทุ นในหลักทรั พ ย์ หรื อ Securities Investor Protection Fund
(ต่อไปนี, จะเรี ย กว่า“กองทุน” หรื อ “SIPF”) เป็ นทรัพ ย์สินและเป็ นกรรมสิ ทธิK ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ ง
ตลาดหลักทรัพย์ไ ด้กนั แยกออกจากทรัพ ย์สิ นส่ วนอืน เพือใช้เ ฉพาะการให้ความคุ ม้ ครองผูล้ งทุนตาม
หลักเกณฑ์และเงื อนไขที กาํ หนดไว้ในระเบี ยบนี,
ข้อ 2.

กองทุนจะเริ มให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนตามระเบียบนี, เมือมีสมาชิกกองทุนตั,งแต่ 10 รายขึ,นไป

ข้อ 3. ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
(1)
เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์จาํ นวน 300 ล้านบาท
(2)
เงินค่าเข้าเป็ นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนทีเรี ยกเก็บจากสมาชิกกองทุน
(3)
ดอกผลหรื อผลประโยชน์ทีได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
*ข้อ 4 ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 3 (1) และ (2) มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท
(*ความใน ข้ อ 4 เดิ มถูก ยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ ทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การให้ ความคุ้ มครองผู้ล งทุ น ใน
หลักทรั พย์ (ฉบับที" 2) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)
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หมวด 2
ขอบเขตการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุน
ข้อ 5. ผูล้ งทุนทีมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองจากกองทุนต้องเป็ นผูล้ งทุนซึ งซื, อหรื อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสมาชิกกองทุนเท่านั,น
ผูล้ งทุนดังต่อไปนี,ไม่มีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองจากกองทุน
(1)
เป็ นบุคคลทีมีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหายเอง
*(2) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ข องสมาชิ กกองทุ น ที ก่อ ความเสี ย หาย ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั,งหมดของสมาชิกกองทุนรายนั,น
*(3) เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้  ึ งดํารงตําแหน่ งเที ยบเท่ า กับผูด้ าํ รงตํา แหน่ งระดับบริ หารรายที 4 ทุ กรายของสมาชิ ก
กองทุนทีก่อความเสี ยหาย
ทั,งนี, ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื อของสมาชิ กกองทุนได้ ทาง web site ของตลาดหลักทรัพย์ ที
www.set.or.th หรื อ www.settrade.com หรื อสอบถามข้อมูลได้ที S-E-T Call Center โทร. 02-229-2222 หรื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ทีผลู ้ งทุนเปิ ดบัญชีซ,ื อขายหลักทรัพย์ดว้ ย
(*ความใน (2) และ (3) ของข้ อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบียบ เรื" อง การให้ ความคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 3) ลงวันที" 15 พฤศจิกายน)

ข้อ 6. ผูล้ งทุนมีสิทธิ ยืนขอรับความคุม้ ครองจากกองทุนได้ เมือสมาชิ กกองทุนไม่คืนทรัพย์สิน
ของผูล้ งทุ นหรื อไม่ ชดใช้ราคาทรั พย์สิ นแก่ ผูล้ งทุ นตามที ผูล้ งทุ นมี สิ ทธิ ได้รับคื นจากสมาชิ กกองทุ น อัน
เนืองจากกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี,
(1)
สมาชิกกองทุนถูกศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรื อ
(2)
สมาชิ ก กองทุ น กับ ผู ล้ งทุ น มี ข ้อ พิ พ าททางแพ่ ง ที เ กี ย วเนื อ งกับ การซื, อ ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แ ละอนุ ญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี, ขาดข้อพิพ าทให้สมาชิ กกองทุน
คื นทรัพย์สินหรื อชดใช้ราคาแก่ผลู ้ งทุน และสมาชิกกองทุนนั,นไม่ปฏิบตั ิตามคําชี,ขาดของอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการตามข้อนี, และตามระเบียบนี, หมายถึง อนุญาโตตุลาการทีต, งั ขึ, นโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื ออนุ ญาโตตุลาการที ต, งั ขึ, นโดยตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 201 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวด 3
ทรัพย์ สินทีจะจ่ ายชดเชยให้ แก่ ผ้ ูลงทุน
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ข้อ 7. ทรัพย์สินทีกองทุนจะจ่ายชดเชยแก่ผลู ้ งทุนจะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อเงินเท่านั,น
ตลาดหลักทรัพย์มีดุลยพินิจในการพิจารณาจ่ายชดเชยหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อชดใช้ราคาทรัพย์สิน
แก่ผลู ้ งทุนได้ตามความเหมาะสมและสมควร
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อนี, และตามระเบียบนี, หมายถึง หลักทรัพย์ทีได้รับการจดทะเบียนให้ซ,ื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 8. กรณี ที เ ป็ นการจ่ า ยชดเชยหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นแก่ ผู ้ล งทุ น กองทุ น จะจ่ า ยชดเชย
หลักทรัพย์จดทะเบียนซึ งเป็ นประเภท ชนิดและจํานวนเดียวกับทีผลู ้ งทุนมีสิทธิ ได้รับคืนจากสมาชิกกองทุน
ข้อ 9. กรณี ทีเป็ นการจ่ายชดใช้ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ผลู ้ งทุน กองทุนจะใช้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์น, นั ในตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ, นวันทําการของวันที ศาลมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมาย
ล้มละลายหรื อในวันที อนุ ญาโตตุลาการมีคาํ ชี, ขาด แล้วแต่กรณี หากไม่มีจะใช้ราคาปิ ดครั,งสุ ดท้ายของ
หลักทรัพย์น, นั ในตลาดหลักทรัพย์
กรณี ทีเป็ นการจ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินอืนทีมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน กองทุนจะใช้ราคาทีเห็นว่า
สามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบนั ของหลักทรัพย์น, นั

หมวด 4
จํานวนเงินทีจะให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุน
ข้อ 10. ตลาดหลักทรัพย์จะให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนตามระเบียบนี, ในจํานวนไม่เกิ นทรัพย์สินของ
กองทุนทีมีอยูใ่ นวันทีมีมติอนุมตั ิให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
*ข้อ 11 วงเงินให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนแยกออกเป็ น 2 จํานวนดังต่อไปนี,
(1)
ไม่เกิ นร้อยละ 20 ของทรั พย์สินของกองทุ นสําหรับให้ความคุ ม้ ครองผูล้ งทุ น
เมือสมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผลู ้ งทุนตามคําชี,ขาดของอนุญาโตตุลาการ
(2)
ไม่เกิ นร้อยละ 80 ของทรั พย์สินของกองทุ นสําหรับให้ความคุ ม้ ครองผูล้ งทุ น
เมือสมาชิ กกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผูล้ งทุนเนื องจากสมาชิ กกองทุนนั,นถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ตามกฎหมายล้มละลาย
โดยวงเงิ นที คุ ้ม ครองตาม (1) และ (2) ข้า งต้น ในแต่ ล ะครั, งจะพิ จ ารณาจากจํา นวน
ทรัพย์สินของกองทุนทีมีอยูใ่ นวันทีมีมติอนุมตั ิให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
(*ความในข้ อ 11 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ค วามใหม่ นีแ ทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การให้ ความคุ้ มครองผู้ล งทุ น ใน
หลักทรั พย์ (ฉบับที" 3) ลงวันที" 15 พฤศจิกายน 2556)
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ข้อ 12. ในกรณี ทีมีการจ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผลู ้ งทุนในกรณี ตามข้อ 6 (1) หรื อ (2) ตลาดหลักทรัพย์
จะนับ รวมจํา นวนทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น ที ไ ด้มีก ารจ่ า ยชดเชยแก่ ผูล้ งทุ นทุ กครั, งในแต่ ละกรณี แ ยกกัน
โดยจํานวนทรั พย์สินที ให้ความคุ ม้ ครองผูล้ งทุ นในแต่ ละกรณี จะไม่เ กิ นวงเงิ นตามข้อ 11 (1) หรื อ (2)
แล้วแต่ กรณี
ข้อ 13. ตลาดหลักทรัพย์จะสิ, นสุ ดความผูกพันในการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณี ใดกรณี หนึ ง
ตามข้อ 6 (1) หรื อ (2) เมือได้มีการจ่ายทรัพย์สินของกองทุนในแต่ละกรณี ดงั กล่าวครบตามจํานวนวงเงินที
กําหนดไว้ในข้อ 11 (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี แล้ว
ข้อ 14. *ผูล้ งทุ นมี สิทธิ ได้รับชดเชยทรั พย์สินหรื อได้รับชดเชยราคาทรั พย์สินจากกองทุ นไม่เกิ น
จํานวนความเสี ยหายจริ งทีผลู ้ งทุนนั,นได้รับหรื อไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ในแต่ละเหตุของการให้ความคุม้ ครอง
เป็ นรายกรณี แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า
หากจํานวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผูล้ งทุนได้ตามวรรคหนึ ง ผูล้ งทุน
จะได้รับชดเชยทรัพย์สินหรื อได้รับชดใช้ราคาทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่ วนทีผลู ้ งทุนแต่ละรายได้รับ
ความเสี ยหาย (pro rata based)
(*ความในวรรคหนึ" งของข้ อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบียบ เรื" อง การให้ ความคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรั พย์ (ฉบับที" 3) ลงวันที" 15 พฤศจิกายน 2556)

หมวด 5
ขั,นตอนการขอรับความคุ้มครอง
ข้อ 15. กองทุนจะออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การยืนขอรับความคุม้ ครองในกรณี ทีสมาชิ ก
กองทุนถูกศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายให้ผลู ้ งทุนทราบเป็ นการทัว ไป โดยทางหนังสื อพิมพ์
และทาง web site ของตลาดหลักทรัพย์ที www.set.or.th หรื อ www.settrade.com
ข้อ 16. ผูล้ งทุนที ประสงค์จะขอรับความคุม้ ครองจากกองทุนในกรณี ขอ้ 6 (1) จะต้องยืนคําขอ
และเอกสารหลักฐานตามทีกาํ หนดและภายในระยะเวลาทีกาํ หนดต่อตลาดหลักทรัพย์
*ข้อ 17 ผูล้ งทุนที ประสงค์จะขอรับความคุม้ ครองจากกองทุนในกรณี ขอ้ 6 (2) จะต้องยืนคําขอ
และเอกสารหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี,ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด
(1) สัญญาแต่งตั,งนายหน้าหรื อตัวแทนซื, อขายหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิ กกองทุนกับ
ผูล้ งทุน
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(2) หลักฐานแสดงการมีสิทธิ ในการได้รับทรัพย์สินหรื อได้รับชดใช้ราคาทรัพย์สินคืน
จากสมาชิกกองทุน
(3) สําเนาคําชี, ขาดของอนุ ญาโตตุลาการที ช, ี ขาดให้สมาชิ กกองทุนคื นทรัพย์สินหรื อ
จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผลู ้ งทุน
(4) หลักฐานอืนตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(*ความใน ข้ อ 17 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยระเบี ยบ เรื" อง การให้ ความคุ้ มครองผู้ล งทุ น ใน
หลักทรั พย์ (ฉบับที" 2) ลงวันที" 1 ตุลาคม 2555)

ข้อ 18. ในระหว่างการพิจารณาคําขอ หากผูล้ งทุนประสงค์แก้ไขเพิมเติมข้อมูลหรื อเอกสารที ยืน
ไว้ตามข้อ 17 ให้ผูล้ งทุนยืนขอแก้ไขเพิมเติ มได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชดั เจน ภายใน
ระยะเวลาที ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 19. ในระหว่างการพิจารณาคําขอ ผูล้ งทุนที ยืนคําขอรับความคุม้ ครองตกลงและยินยอมให้
ความร่ วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ โดยให้คาํ ชี, แจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานเพิมเติมอืนต่อตลาดหลักทรัพย์
เมือตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
ข้อ 20. เมื อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้รับ เอกสารและหลัก ฐานครบถ้ว นแล้ว ตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะ
พิจารณาและทําความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพืออนุมตั ิการจ่ายชดเชยทรัพย์สินหรื อ
ชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผลู ้ งทุน
ข้อ 21. การอนุมตั ิให้จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรื อชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผูล้ งทุนจะเป็ นอํานาจของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั,น โดยมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ถือ
เป็ นทียุติ

หมวด 6
การจ่ ายชดเชยทรัพย์ สินแก่ ผ้ ูลงทุน
ข้อ 22. ในกรณี ทีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติ ให้ตลาดหลักทรัพย์จ่ายชดเชยทรัพย์สิน
หรื อชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผูล้ งทุนใด ผูล้ งทุนนั,นต้องจัดทําและส่ งหนังสื อโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามแบบที
กําหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด
ข้อ 23. ผูล้ งทุ นจะได้รับชดเชยทรั พย์สินหรื อชดใช้ราคาทรั พย์สินจากกองทุ น ภายหลังจากที
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับหนังสื อโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องทีถกู ต้องครบถ้วนตามระยะเวลาทีกาํ หนด
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ข้อ 24. เมื อผูล้ งทุ นได้รั บชดเชยทรั พ ย์สินหรื อชดใช้ราคาทรั พ ย์สินจากกองทุ นแล้ว ผูล้ งทุ น
ดังกล่ า วตกลงยิ นยอมให้ค วามร่ วมมื อหรื อช่ วยเหลื อใดๆ แก่ ต ลาดหลักทรั พ ย์เ พื อให้ตลาดหลักทรั พ ย์
สามารถดําเนินการเรี ยกเอาทรัพย์สินทีได้มีการจ่ายชดเชยแก่ผลู ้ งทุนคืนจากสมาชิกกองทุนได้
ข้อ 25. หากเกิ ด กรณี ใ ดกรณี ห นึ ง ดัง ต่ อ ไปนี, ภ ายหลัง จากที ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้จ่ า ยชดเชย
ทรั พย์สินหรื อชดใช้ราคาทรั พย์สินแก่ ผูล้ งทุ นแล้ว ตลาดหลักทรั พย์มีสิทธิ เรี ยกเอาทรัพย์สินทีได้จ่ายแก่
ผูล้ งทุ นคื นได้
(1)
ผูล้ งทุนให้ขอ้ มูลทีเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้อมูลทีควรจะเปิ ดเผยแก่ตลาดหลักทรัพย์
หรื อไม่แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสิ ทธิ และหน้าทีทีแท้จริ งของตน
(2)
ผูล้ งทุนมีส่วนในการทําให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถรับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องจาก
ผูล้ งทุ นเพื อเรี ยกร้ องคื นจากสมาชิ กกองทุ นได้อย่างสมบูรณ์ เช่ น ผูล้ งทุ นกระทําการใดๆ ที มีส่วนทําให้
สมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพย์สินแก่ผลู ้ งทุน
(3)
เหตุอืนใดตามทีตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

หมวด 7
สถานทีติดต่ อขอข้ อมูลเพิมเติม
ข้อ 26. ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิมเติมได้ทาง web site ของตลาดหลักทรัพย์
ที www.set.or.th หรื อ www.settrade.com หรื อสอบถามข้อมูลเพิ มเติ มได้ที S-E-T Call Center โทร.
02 - 229 - 2222 หรื อบริ ษทั หลักทรั พย์ทีผูล้ งทุ นเปิ ดบัญชี ซ,ื อขายหลักทรั พย์ดว้ ย
ข้อ 27. ผูล้ งทุ นสามารถยื นคํา ขอรั บ ความคุ ้มครองจากกองทุ น ได้ที ฝ่ ายกํา กับบริ ษ ัท สมาชิ ก
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 28. ตลาดหลักทรั พ ย์มีสิ ทธิ เปลี ย นแปลงข้อมูลในระเบี ย บนี, ไ ด้ต ามที เ ห็ นสมควร โดยจะ
ประกาศแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบทุกครั,งทีมีการเปลียนแปลง

กองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที 1 ตุลาคม 2547

