
 

ระเบียบ 

เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดล้งทุนซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยผ่านบริษทัสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยจึ์งได้

กําหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองผูล้งทุนในหลักทรัพย์เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผูล้งทุนมากข้ึน จึง

เห็นสมควรออกระเบียบน้ีเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนในหลกัทรัพยใ์ห้มี

ความชดัเจนเพ่ือถือปฏิบติัต่อไป 

 

หมวด 1 

ที่มาของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 ขอ้ 1. กองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในหลักทรัพย  ์หรือ Securities Investor Protection Fund (ต่อไปน้ีจะ

เรียกว่า “กองทุน” หรือ “SIPF”) เป็นทรัพยสิ์นและเป็นกรรมสิทธ์ิของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง ตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้นั

แยกออกจากทรัพยสิ์นส่วนอ่ืน เพ่ือใชเ้ฉพาะการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนตาม หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้

ในระเบียบน้ี 

 

 ขอ้ 2. กองทุนจะเร่ิมใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนตามระเบียบน้ี เม่ือมีสมาชิกกองทุนตั้งแต่ 10 รายข้ึนไป 

 

 ขอ้ 3. ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย 

 (1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 300 ลา้นบาท  

 (2) เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีเรียกเกบ็จากสมาชิกกองทุน  

 (3) ดอกผลหรือผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน 

 *(4) ค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์รียกเก็บจากสมาชิกกรณีสมาชิกมีการดาํเนินงานซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ไดมี้ความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

 (*เพ่ิมความใน (4) ของข้อ 3 โดยระเบียบ เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565) 
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  *ขอ้ 4 ทรัพยสิ์นของกองทุนตามขอ้ 3 (1) และ (2) มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 

 (*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555) 

 

หมวด 2 

ขอบเขตการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน 

 

 ขอ้ 5. ผูล้งทุนท่ีมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากกองทุนตอ้งเป็นผูล้งทุนซ่ึงซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยผา่นสมาชิกกองทุนเท่านั้น  

 ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ีไม่มีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากกองทุน 

 (1) เป็นบุคคลท่ีมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายเอง 

 *(2) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของสมาชิกกองทุนท่ีก่อความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางออ้มเกินกว่าร้อย

ละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของสมาชิกกองทุนรายนั้น 

 *(3) เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจาก ผูจ้ดัการลงมา ผู ้

ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกรายของสมาชิก กองทุนท่ีก่อความเสียหาย 

 ทั้ งน้ี ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายช่ือของสมาชิกกองทุนได้ทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ท่ี 

www.set.or.th หรือ www.settrade.com หรือสอบถามขอ้มูลไดท่ี้ S-E-T Call Center โทร. 02-229-2222 หรือ บริษทั

หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ย 

 (*ความใน (2) และ (3) ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556) 

 

 ขอ้ 6. ผูล้งทุนมีสิทธิยื่นขอรับความคุม้ครองจากกองทุนได ้เม่ือสมาชิกกองทุนไม่คืนทรัพยสิ์นของผู ้

ลงทุนหรือไม่ชดใชร้าคาทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนตามท่ีผูล้งทุนมีสิทธิไดรั้บคืนจากสมาชิกกองทุนอนัเน่ืองจากกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (1) สมาชิกกองทุนถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือ 

 (2) สมาชิกกองทุนกับผูล้งทุนมีข ้อพิพาททางแพ่งที่เ กี่ยวเน่ืองกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์และอนุญาโตตุลาการไดพ้ิจารณาและช้ีขาดข้อพิพาทให้สมาชิกกองทุน คืนทรัพยสิ์นหรือ

ชดใช้ราคาแก่ผูล้งทุน และสมาชิกกองทุนนั้นไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 อนุญาโตตุลาการตามข้อน้ีและตามระเบียบน้ี หมายถึง อนุญาโตตุลาการท่ีตั้ งข้ึนโดยสํานักงาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รืออนุญาโตตุลาการท่ีตั้งข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 

201 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
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หมวด 3  

ทรัพย์สินที่จะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ลงทุน 

 

 ขอ้ 7. ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนจะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือเงินเท่านั้น 

 ตลาดหลกัทรัพยมี์ดุลยพินิจในการพิจารณาจ่ายชดเชยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือชดใชร้าคาทรัพยสิ์นแก่ผู ้

ลงทุนไดต้ามความเหมาะสมและสมควร 

 หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้น้ีและตามระเบียบน้ี หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนใหซ้ื้อขาย

ในตลาดหลกัทรัพย ์

 

 ขอ้ 8. กรณีท่ีเป็นการจ่ายชดเชยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแก่ผูล้งทุน กองทุนจะจ่ายชดเชยหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนซ่ึงเป็นประเภท ชนิดและจาํนวนเดียวกบัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิไดรั้บคืนจากสมาชิกกองทุน 

 

 ขอ้ 9. กรณีท่ีเป็นการจ่ายชดใช้ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ผูล้งทุน กองทุนจะใช้ราคาปิดของ 

หลกัทรัพยน์ั้นในตลาดหลกัทรัพย ์ณ ส้ินวนัทาํการของวนัท่ีศาลมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดตามกฎหมายลม้ละลาย

หรือในวนัท่ีอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาด แลว้แต่กรณี หากไม่มีจะใชร้าคาปิดคร้ังสุดทา้ยของหลกัทรัพยน์ั้นในตลาด

หลกัทรัพย ์

 กรณีท่ีเป็นการจ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัทรัพย์จดทะเบียน กองทุนจะใช้ราคาท่ีเห็นว่า 

สามารถสะทอ้นถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบนัของหลกัทรัพยน์ั้น 

 

หมวด 4 

จาํนวนเงินที่จะให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน 

 

 ขอ้ 10. ตลาดหลกัทรัพย์จะให้ความคุ้มครองผูล้งทุนตามระเบียบน้ีในจาํนวนไม่เกินทรัพย์สินของ 

กองทุนท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีมีมติอนุมติัใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน 

 

 *ขอ้ 11 วงเงินใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนแยกออกเป็น 2 จาํนวนดงัต่อไปน้ี 

 (1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพยสิ์นของกองทุนสาํหรับใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน เม่ือสมาชิกกองทุน

ไม่คืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 (2) ไม่เกินร้อยละ 80 ของทรัพยสิ์นของกองทุนสาํหรับใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน เม่ือสมาชิกกองทุน

ไม่คืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนเน่ืองจากสมาชิกกองทุนนั้นถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด ตามกฎหมายลม้ละลาย 
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 โดยวงเงินท่ีคุม้ครองตาม (1) และ (2) ขา้งตน้ในแต่ละคร้ังจะพิจารณาจากจาํนวน ทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมี

อยูใ่นวนัท่ีมีมติอนุมติัใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน 

 (*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์ 

(ฉบับท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556) 

 

 ขอ้ 12. ในกรณีท่ีมีการจ่ายชดเชยทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนในกรณีตามขอ้ 6 (1) หรือ (2) ตลาดหลกัทรัพย ์จะ

นับรวมจาํนวนทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีได้มีการจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนทุกคร้ังในแต่ละกรณีแยกกัน โดยจาํนวน

ทรัพยสิ์นท่ีใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนในแต่ละกรณีจะไม่เกินวงเงินตามขอ้ 11 (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี 

 

 ขอ้ 13. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะส้ินสุดความผูกพนัในการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีใดกรณีหน่ึงตาม

ขอ้ 6 (1) หรือ (2) เม่ือ ไดมี้การจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนในแต่ละกรณีดงักล่าวครบตามจาํนวนวงเงินท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้ 11 (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณีแลว้ 

 

 ขอ้ 14. *ผูล้งทุนมีสิทธิไดรั้บชดเชยทรัพยสิ์นหรือไดรั้บชดเชยราคาทรัพยสิ์นจากกองทุนไม่เกินจาํนวน

ความเสียหายจริงท่ีผูล้งทุนนั้นไดรั้บหรือไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ในแต่ละเหตุของการใหค้วามคุม้ครองเป็นราย

กรณีแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

 หากจาํนวนทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนไดต้ามวรรคหน่ึง ผูล้งทุนจะไดรั้บ

ชดเชยทรัพยสิ์นหรือไดรั้บชดใชร้าคาทรัพยสิ์นจากกองทุนตามสดัส่วนท่ีผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บความเสียหาย (pro 

rata based) 

 (*ความในวรรคหน่ึงของข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556) 

 

หมวด 5 

ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครอง 

 

 ขอ้ 15. กองทุนจะออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารยื่นขอรับความคุม้ครองในกรณีท่ีสมาชิกกองทุน

ถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยต์ามกฎหมายลม้ละลายใหผู้ล้งทุนทราบเป็นการทัว่ไป โดยทางหนงัสือพิมพแ์ละทาง website 

ของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ www.set.or.th หรือ www.settrade.com  

 

 ขอ้ 16. ผูล้งทุนท่ีประสงค์จะขอรับความคุ้มครองจากกองทุนในกรณีข้อ 6 (1) จะตอ้งยื่นคาํขอ และ

เอกสารหลกัฐานตามท่ีกาํหนดและภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์

http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
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 *ขอ้ 17 ผูล้งทุนท่ีประสงค์จะขอรับความคุม้ครองจากกองทุนในกรณีข้อ 6 (2) จะตอ้งยื่นคาํขอ และ

เอกสารหลกัฐานอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 (1) สญัญาแต่งตั้งนายหนา้หรือตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหวา่งสมาชิกกองทุนกบัผูล้งทุน 

 (2) หลกัฐานแสดงการมีสิทธิในการไดรั้บทรัพยสิ์นหรือ ไดรั้บชดใชร้าคาทรัพยสิ์นคืน จากสมาชิก

กองทุน 

 (3) สาํเนาคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีช้ีขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพยสิ์นหรือ จ่ายชดใชร้าคา

ทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน 

 (4) หลกัฐานอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กาํหนด  

 (*ความใน ข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์ 

(ฉบับท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2555) 

 

 ขอ้ 18. ในระหว่างการพิจารณาคาํขอ หากผูล้งทุนประสงคแ์กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นไวต้าม

ขอ้ 17 ใหผู้ล้งทุนยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลใหช้ดัเจน ภายในระยะเวลาท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

 

 ขอ้ 19. ในระหว่างการพิจารณาคาํขอ ผูล้งทุนท่ียื่นคาํขอรับความคุม้ครองตกลงและยินยอมให้ความ

ร่วมมือกบัตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้คาํช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมอ่ืนต่อตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือตลาด

หลกัทรัพยร้์องขอ 

 

 ขอ้ 20. เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารและหลกัฐานครบถว้นแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาและทาํ

ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ืออนุมติัการจ่ายชดเชยทรัพยสิ์นหรือ ชดใชร้าคาทรัพยสิ์นแก่ผู ้

ลงทุน 

 

 ขอ้ 21. การอนุมัติให้จ่ายชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู ้ลงทุนจะเป็นอํานาจของ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น โดยมติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยใ์หถื้อเป็นท่ียติุ 
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หมวด 6 

การจ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน 

 

 ขอ้ 22. ในกรณีท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติใหต้ลาดหลกัทรัพยจ่์ายชดเชยทรัพยสิ์นหรือชดใช้

ราคาทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนใด ผูล้งทุนนั้นตอ้งจดัทาํและส่งหนงัสือโอนสิทธิเรียกร้องตามแบบท่ีกาํหนดต่อตลาด

หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

 ขอ้ 23. ผูล้งทุนจะได้รับชดเชยทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจากกองทุนภายหลงัจากท่ีตลาด

หลกัทรัพยไ์ดรั้บหนงัสือโอนสิทธิเรียกร้องท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

 ขอ้ 24. เม่ือผูล้งทุนไดรั้บชดเชยทรัพยสิ์นหรือชดใชร้าคาทรัพยสิ์นจากกองทุนแลว้ ผูล้งทุนดงักล่าวตกลง

ยินยอมใหค้วามร่วมมือหรือช่วยเหลือใดๆ แก่ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยส์ามารถดาํเนินการเรียกเอา

ทรัพยสิ์นท่ีไดมี้การจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนคืนจากสมาชิกกองทุนได ้

 

 ขอ้ 25. หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ่้ายชดเชยทรัพยสิ์นหรือ

ชดใชร้าคาทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยมี์สิทธิเรียกเอาทรัพยสิ์นท่ีไดจ่้ายแก่ผูล้งทุนคืนได ้

 (1) ผูล้งทุนใหข้อ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้มูลท่ีควรจะเปิดเผยแก่ตลาดหลกัทรัพย ์หรือไม่แจง้ให้

ตลาดหลกัทรัพยท์ราบถึงสิทธิและหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของตน 

 (2) ผูล้งทุนมีส่วนในการทาํให้ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องจากผูล้งทุนเพ่ือ

เรียกร้องคืนจากสมาชิกกองทุนไดอ้ย่างสมบูรณ์ เช่น ผูล้งทุนกระทาํการใดๆ ท่ีมีส่วนทาํให้สมาชิกกองทุนไม่คืน

ทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน 

 (3) เหตุอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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หมวด 7 

สถานทีต่ิดต่อขอข้อมูลเพิม่เตมิ 

 

 ขอ้ 26. ผูล้งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ท่ี 

www.set.or.th หรือ www.settrade.com หรือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ S-E-T Call Center โทร. 02 - 229 - 2222 

หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

 ขอ้ 27. ผูล้งทุนสามารถยื่นคาํขอรับความคุม้ครองจากกองทุนไดท่ี้ฝ่ายกาํกบับริษทัสมาชิก ตลาดหลกัทรัพย ์

 

 ขอ้ 28. ตลาดหลกัทรัพยมี์สิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มูลในระเบียบน้ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยจะประกาศแจง้

ใหผู้ล้งทุนทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

 

กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 

http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
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