
 

ระเบียบ  

เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 โดยท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้นุมติัใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพย์”) จัดตั้ งกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์(Securities Investor Protection Fund หรือ 

SIPF) ภายใตก้รอบกฎหมายปัจจุบนั เพ่ือใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนท่ีไม่ไดรั้บคืนทรัพยสิ์นหรือไม่ไดรั้บชดใช้

ราคาทรัพยสิ์นจากบริษทัสมาชิกในกรณีบริษทัสมาชิกถูกศาลสั่งลม้ละลายหรือในกรณีบริษทัสมาชิกไม่ปฏิบติั

ตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีมีคาํช้ีขาดใหบ้ริษทัสมาชิกคืนทรัพยสิ์นหรือชดใชร้าคาทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน

อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยโ์ดยผ่านบริษทัสมาชิก 

ตลาดหลกัทรัพยจึ์งเห็นควรกาํหนดระเบียบน้ีข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานให้ความคุม้ครองผูล้งทุน

ร่วมกนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกของ กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์

 

หมวด 1  

การจดัตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 ขอ้ 1. ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัตั้งและเป็นเจา้ของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์(Securities 

Investor Protection Fund: SIPF) (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “กองทุน”) 

 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้ความคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนดในจาํนวนไม่เกินทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีมีมติอนุมติัใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน 

 กองทุนจะเร่ิมจดัตั้งและดาํเนินการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนตามระเบียบน้ีเม่ือมีจาํนวนสมาชิก 

กองทุนตั้งแต่ 10 รายข้ึนไป 

 

 ขอ้ 2. กองทุนจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยผ่านสมาชิกกองทุนและไม่ไดรั้บคืนทรัพยสิ์นของตนหรือไม่ไดรั้บชดใชร้าคาทรัพยสิ์น

ตามท่ีผูล้งทุนมีสิทธิต่อสมาชิกกองทุน อนัเน่ืองมาจากกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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 (1) สมาชิกกองทุนถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายหรือ 

 (2) สมาชิกกองทุนกบัผูล้งทุนมีขอ้พิพาททางแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพย ์และอนุญาโตตุลาการไดพิ้จารณาและช้ีขาดขอ้พิพาทใหส้มาชิกกองทุนคืนทรัพยสิ์นหรือชดใช้

ราคาทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนนั้นและสมาชิกกองทุนนั้นไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าว 

 อนุญาโตตุลาการตามข้อน้ีและระเบียบน้ีหมายถึง อนุญาโตตุลาการท่ีตั้ ง ข้ึนโดยสํานักงาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รืออนุญาโตตุลาการท่ีตั้งข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพย์ตาม

มาตรา 201 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

 ขอ้ 3. ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย  

 (1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 300 ลา้นบาท 

 (2) เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีเรียกเกบ็จากสมาชิกกองทุน 

 (3) ดอกผลหรือผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน 

 *(4) ค่าธรรมเนียมส่วนเพ่ิมซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์รียกเก็บจากสมาชิกกรณีสมาชิกมีการดาํเนินงาน

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ไดมี้ความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
 (*เพ่ิมความใน (4) ของข้อ 3 โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 7) ลง

วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

 *ขอ้ 4. ทรัพยสิ์นของกองทุนตามขอ้ 3 (1) และ (2) มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 
 (*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 

หมวด 2 

คณะอนุกรรมการกองทุน 

 

 ขอ้ 5. **ใหก้องทุนมีคณะอนุกรรมการกองทุนคณะหน่ึง มีจาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย 

(1) กรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง 1 คน  

(2) กรรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยเ์ลือกตั้ง 1 คน 

(3) สมาชิกกองทุนท่ีสมาชิกกองทุนเลือกตั้ง 1 คน  

(4) นายกสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 1 คน  

(5) กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 1 คน 

(6)  ผูบ้ริหารตลาดหลกัทรัพยร์ะดบัไม่นอ้ยกวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการท่ีดูแลสายงานกาํกบับริษทัสมาชิก 1 คน 
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*ใหก้รรมการตลาดหลกัทรัพยท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนและให้

ผูบ้ริหารตลาดหลกัทรัพยร์ะดบัไม่น้อยกว่าผูช่้วยผูจ้ ัดการท่ีดูแลสายงานกาํกับบริษทัสมาชิกทาํหน้าท่ีเป็น

เลขานุการของคณะอนุกรรมการกองทุน 
(*ความในวรรคสองของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวนัที่ 1 มกราคม 2550) 

 (**ความในวรรคหน่ึงของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุน 

คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวนัที่ 1 มกราคม 2552) 
 

 ขอ้ 6. ใหส้มาชิกกองทุนเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในระเบียบน้ี 

 

 *ขอ้ 7. ให้อนุกรรมการกองทุนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั

ไม่เกิน 2 วาระ แต่ทั้งน้ี การจาํกดัวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบักรรมการและผูจ้ดัการ

ตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย และผูบ้ริหารตลาดหลกัทรัพย ์

  เม่ืออนุกรรมการกองทุนพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วนั 

ในระหว่างท่ียงัมิไดมี้การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอนุกรรมการกองทุนข้ึนใหม่ ให้อนุกรรมการกองทุนซ่ึงพน้จาก

ตาํแหน่งดงักล่าวอยู่ในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการกองทุนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

ใหม่เขา้รับหนา้ท่ี 
(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวนัที่ 1 เมษายน 2565) 

 

 ขอ้ 8. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามขอ้ 7. อนุกรรมการกองทุนอาจพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) พน้จากตาํแหน่งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับอนุกรรมการกองทุนท่ีเป็นกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 (4) สมาชิกกองทุนมีมติใหบุ้คคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งพน้จากการเป็นอนุกรรมการกองทุน   

 (5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (7) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

   



 
 

4 

ขอ้ 9. การประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุน ตอ้งมีอนุกรรมการกองทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนอนุกรรมการกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  

 ขอ้ 10. ใหค้ณะอนุกรรมการกองทุนไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

*ขอ้ 11  คณะอนุกรรมการกองทุนมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) วางนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุน   

(2) พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพยสิ์นเพ่ือให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนต่อ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์   

**(3) สนบัสนุนใหเ้กิดความมัน่ใจแก่นกัลงทุนท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

 (4) ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์การอนุมติัให้

ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
 (*ความในข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวนัที่ 1 มกราคม 2552) 

 (**ความใน (3) ของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทนโดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 

หมวด 3 

สมาชิกกองทุน 

 

 ขอ้ 12. ผูย้ื่นคาํขอเป็นสมาชิกกองทุนตอ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

  

 ขอ้ 13. สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนตอ้งยื่นคาํขอตามแบบท่ี

กาํหนด พร้อมกบัชาํระค่าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนตามท่ีกาํหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 

 ขอ้ 14. ให้สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 13. เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย ์

ไดรั้บค่าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนจากสมาชิกดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
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 ขอ้ 15. เม่ือสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ใดเป็นสมาชิกกองทุนแลว้ ตลาดหลกัทรัพย์จะประกาศช่ือ

สมาชิกกองทุนให้สมาชิกกองทุนและผูล้งทุนทราบโดยทัว่ไป โดยเปิดเผยผ่านทาง Website ของตลาดหลกัทรัพย์

และแจง้ใหส้มาชิกกองทุนทราบเป็นหนงัสือ 

 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกกองทุนใหแ้ก่สมาชิกกองทุนแต่ละรายเพ่ือเกบ็

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 ขอ้ 16. เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการอนุมติั

ใหเ้ป็นสมาชิกกองทุนได ้

 (1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บค่าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนครบถว้นถูกตอ้ง หรือ 

 (2) สมาชิกกองทุนไม่ชาํระค่าธรรมเนียมรายเดือนใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนดเวลา หรือ 

 (3) สมาชิกกองทุนมีการปฏิบติัการใดท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนเห็นว่าไม่เหมาะสมในการ

เป็นสมาชิกกองทุน 

 

หมวด 4 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน 

 

 ขอ้ 17. สิทธิของสมาชิกกองทุนมีดงัต่อไปน้ี 

 (1) เลือกตั้งอนุกรรมการกองทุน  

 (2) นาํตราสญัลกัษณ์ของกองทุนไปใชภ้ายในขอบเขตท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 (3) ผูล้งทุนของสมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข

ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

 ขอ้ 18. หนา้ท่ีของสมาชิกกองทุนมีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ปฏิบติัตามระเบียบหรือคาํสัง่ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดอยา่งเคร่งครัด 

 (2) ชาํระค่าธรรมเนียมรายเดือนใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนและระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 (3) ใหค้วามร่วมมือกบัตลาดหลกัทรัพยใ์นการจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ หรือใหข้อ้มูลใด ๆ 

ท่ีจาํเป็นในการพิจารณาการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุน 

 (4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนของตลาดหลกัทรัพย ์
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หมวด 5 

ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียม 

 

 *ขอ้ 19. ใหส้มาชิกกองทุนท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2555 มีหนา้ท่ีจ่ายค่าเขา้เป็น

สมาชิกกองทุนในวนัท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละ

อตัราดงัต่อไปน้ี 

 (1) ค่าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนในอตัราในอตัราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยข์องสมาชิกดงักล่าวท่ีคาํนวณยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 จนถึงวนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก

กองทุนบวกดว้ยอตัราร้อยละ 25 ของจาํนวนท่ีคาํนวณไดข้า้งตน้ โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะเรียกเกบ็ในวนัท่ีเขา้เป็น

สมาชิกกองทุน 

 (2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย ์โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทินและจะแจง้ให้สมาชิกกองทุนทราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินเดือนปฏิทินท่ีคาํนวณมูลค่าของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยสมาชิกกองทุนตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมรายเดือนดงักล่าวภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้ใหส้มาชิกกองทุนทราบ 

 สมาชิกกองทุนตามขอ้น้ีมีหนา้ท่ีจ่ายค่าธรรมเนียมตาม (1) และ (2) จนกว่าจาํนวนค่าเขา้เป็นสมาชิก

กองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บจะมีจาํนวนครบ 200 ลา้นบาท 
 (*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 

 *ขอ้ 20. ใหส้มาชิกกองทุนท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป มีหนา้ท่ีจ่าย

ค่าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนและค่าธรรมเนียมรายเดือนต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์อตัราและระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ค่าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนในจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะเรียกเก็บในวนัท่ีเขา้

เป็นสมาชิกกองทุน 

 (2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.0005 ของมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะเรียกเกบ็เป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน และจะแจง้ใหส้มาชิกกองทุนทราบภายใน 15 วนั

นบัแต่วนัส้ินเดือนปฏิทินท่ีคาํนวณมูลค่าของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยสมาชิกกองทุนตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

รายเดือนดงักล่าวภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้ใหส้มาชิกกองทุนทราบ 

  
  



 
 

7 

สมาชิกกองทุนมีหน้าท่ีจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนตาม (2) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี 6 เดือน 

นบัตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกกองทุน 
 (*ความใน ข้อ 20 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 

 *ขอ้ 21.   - 
 (*ความในข้อ 21 ถูกยกเลิกโดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 

1 ตุลาคม 2555) 

หมวด 6 

การเลือกอนุกรรมการกองทุนและการประชุมสมาชิกกองทุน 

 

 ขอ้ 22. ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกประชุมสมาชิกกองทุนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

 ขอ้ 23. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งนดัเรียกให้มีการประชุมสมาชิกกองทุน เม่ือสมาชิกกองทุนมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดไดเ้ขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือร้องขอใหเ้รียกประชุมต่อตลาด

หลกัทรัพย ์โดยหนงัสือร้องขอตอ้งระบุวา่ประสงคใ์หเ้รียกประชุมเพ่ือการใด 

 การเรียกประชุมสมาชิกกองทุนดงักล่าวใหก้ระทาํภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหนังสือ

ร้องขอนั้น และกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งชา้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหนงัสือร้องขอนั้น 

 

 ขอ้ 24. ในการเลือกอนุกรรมการกองทุน ใหมี้การเสนอช่ือผูท่ี้สมควรจะเป็นอนุกรรมการกองทุนต่อท่ี

ประชุมสมาชิกกองทุน 

 

 ขอ้ 25. ใหส้มาชิกกองทุนเลือกอนุกรรมการกองทุน โดยการออกเสียงเลือกผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตาม

ขอ้ 24. และใหส้มาชิกกองทุนออกเสียงไดร้ายละหน่ึงเสียง 

 

 ขอ้ 26. ใหผู้ท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกเป็นอนุกรรมการกองทุน 

 

 ขอ้ 27. ในการประชุมสมาชิกกองทุน จะตอ้งมีสมาชิกกองทุนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี

ของจาํนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ในการประชุมคร้ังใดมีจาํนวนสมาชิกกองทุนเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหต้ลาดหลกัทรัพย์

กาํหนดใหมี้การประชุมใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัประชุมคร้ังก่อน และในการน้ี ใหถื้อจาํนวนสมาชิกกองทุน

ทั้งหมดท่ีมาประชุมเป็นองคป์ระชุม 

 

 ขอ้ 28. ในการประชุมสมาชิกกองทุนทุกคร้ัง ใหอ้นุกรรมการกองทุนซ่ึงสมาชิกกองทุนเลือกตั้งเป็น

ประธาน 

 ถา้ประธานไม่มีหรือเขา้ร่วมประชุมไม่ได ้ใหส้มาชิกกองทุนซ่ึงอยู่ในท่ีนั้นเลือกสมาชิกกองทุนผูห้น่ึง

ในจาํนวนท่ีมาประชุมข้ึนนัง่เป็นประธาน 

 

 

 ขอ้ 29. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งบนัทึกรายงานการประชุม รวมทั้งจะส่งบนัทึก

รายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่สมาชิกกองทุนเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 ขอ้ 30. ถา้สมาชิกกองทุนหรือผูแ้ทนสมาชิกกองทุนท่ีเขา้ร่วมประชุมมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้อนั

ใดซ่ึงท่ีประชุมจะลงมติ หา้มมิใหส้มาชิกกองทุนรายนั้นเขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยใน

ขอ้นั้น ยกเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกอนุกรรมการกองทุน 

 

 ขอ้ 31. การออกเสียงในการประชุมสมาชิกกองทุน ให้สมาชิกกองทุนออกเสียงไดร้ายละหน่ึงเสียง 

และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 ขอ้ 32. ตลาดหลกัทรัพยมี์ดุลยพินิจในการขอความเห็นชอบเป็นหนงัสือจากสมาชิกกองทุนทุกราย

แทนการจัดการประชุมได้ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร ถา้สมาชิกกองทุนไม่คดัคา้นเร่ืองท่ีขอความ

เห็นชอบภายในเวลา 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดข้อความเห็นชอบเป็นหนงัสือ ใหถื้อวา่สมาชิกกองทุนใหค้วามเห็นชอบ

ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้ 

 

หมวด 7 

การส้ินสภาพของสมาชิกกองทุน 

 

 ขอ้ 33. สมาชิกกองทุนใดกระทาํหรือมีส่วนร่วมในการกระทาํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี 

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี ตลาดหลกัทรัพยมี์สิทธิดงัต่อไปน้ี 
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(1) เพิกถอนการเป็นสมาชิกกองทุน 

 *(2) ยกเลิกการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนของสมาชิกกองทุนนั้น เวน้แต่เหตุแห่งความเสียหาย

เกิดข้ึนก่อนสมาชิกกองทุนส้ินสมาชิกภาพ 
 (*ความใน (2) ของข้อ 33 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุน คุ้มครองผู้

ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2556) 

 

 ขอ้ 34. สมาชิกกองทุนยอ่มพน้จากการเป็นสมาชิกของกองทุนเม่ือ 

 (1) ไม่เป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์ 

 (2) ตลาดหลกัทรัพยมี์คาํสัง่ใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (ก) คา้งชาํระค่าธรรมเนียมท่ีสมาชิกกองทุนพึงจ่ายตามระเบียบน้ีเกินกวา่ 2 งวดติดต่อกนั 

  (ข) ยื่นหนงัสือลาออกต่อตลาดหลกัทรัพย ์

  (ค) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของสมาชิกกองทุนอนัเป็นการร้ายแรง 

  (ง) ปฏิบติัการใดท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ไม่เหมาะสมในการเป็นสมาชิกกองทุน 

  (จ) เหตุอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

 ใหถื้อวา่สมาชิกกองทุนพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

 ขอ้ 35. หากผูใ้ดพน้จากสมาชิกกองทุน ตลาดหลกัทรัพย์จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผูน้ั้นและสมาชิก 

กองทุนรายอ่ืนทราบ 

 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายช่ือผูท่ี้พน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนใหผู้ล้งทุนทราบโดยทัว่กนัตามวิธี

ท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 

 ขอ้ 36. หากตลาดหลกัทรัพยมี์คาํสั่งใหผู้ใ้ดพน้จากการเป็นสมาชิกกองทุนแลว้ ผูน้ั้นจะไม่มีสิทธิใช้

ตราสัญลกัษณ์ของกองทุนและมีหนา้ท่ีคืนใบรับรองการเป็นสมาชิกกองทุนแก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนั

นบัตั้งแต่วนัท่ีพน้จากสมาชิกกองทุน 

 

หมวด 8 

การใช้เงนิกองทุน 

 

 *ข้อ 37. ในกรณีท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติให้ความคุ ้มครองแก่ผูล้งทุนใด 

ตลาดหลกัทรัพย์จะใช้เงินกองทุนเพ่ือให้ความคุ้มครองผูล้งทุน โดยเป็นไปตามลาํดับดังต่อไปน้ี 
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(1) เงินกองทุนในส่วนท่ีสมาชิกกองทุนซ่ึงก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 

 (2) เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน  

 (3) เงินกองทุนในส่วนท่ีสมาชิกกองทุนรายอ่ืนจ่ายเขา้กองทุน 

 (4) เงินกองทุนในส่วนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ่์ายเขา้กองทุน  
 (*ความในข้อ 37 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง  ผู้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 

 ขอ้ 38. เม่ือตลาดหลกัทรัพย์ใช้เงินกองทุนเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ผูล้งทุนตามหลักเกณฑ์และ 

เง่ือนไขท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการใชสิ้ทธิเรียกร้องทรัพยสิ์นท่ีไดมี้การจ่ายแก่

ผูล้งทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิท่ีไดรั้บโอนจากผูล้งทุน 

 

*ขอ้ 39. ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บคืนทรัพยสิ์นหรือเงินเต็มจาํนวนจากสมาชิกกองทุนซ่ึงก่อ

ความเสียหาย ตลาดหลกัทรัพยจ์ะนาํทรัพยสิ์นหรือเงินท่ีไดรั้บคืนเขา้กองทุนตามท่ีไดมี้การใชเ้งินกองทุน 

 หากตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับคืนทรัพยสิ์นหรือเงินบางส่วนจากสมาชิกกองทุนซ่ึงก่อความเสียหาย 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจดัสรรทรัพยสิ์นหรือเงินดงักล่าวคืนเขา้กองทุนตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 (1) เงินกองทุนในส่วนท่ีเป็นของตลาดหลกัทรัพย ์

 (2) เงินกองทุนในส่วนท่ีเป็นของสมาชิกกองทุนรายอ่ืน 

 (3) เงินกองทุนในส่วนท่ีเป็นดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน 

 (4) เงินกองทุนในส่วนท่ีเป็นของสมาชิกกองทุนซ่ึงก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุน  
 (*ความในข้อ 39 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวนัที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 

หมวด 9 

การเลกิกองทุน 

 

 *ขอ้ 40. เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นท่ีทาํใหต้อ้งเลิกกองทุน โดยการ

เลิกกองทุนไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญักบัความคุม้ครองผูล้งทุน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการให้เลิก

กองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) เม่ือท่ีประชุมสมาชิกกองทุนมีมติใหเ้ลิกกองทุน โดยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน

สมาชิกกองทุนทั้งหมด หรือ 
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(2) เม่ือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติใหเ้ลิกกองทุนโดยรับฟังความเห็นจากท่ีประชุมสมาชิ

กกองทุนก่อน ซ่ึงใหค้วามเห็นชอบโดยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกกองทุนทั้งหมด 
 (*ความในข้อ 40 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้  ลงทุนใน

หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2556) 

 

 ขอ้ 41. ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนตามขอ้ 40. และกองทุนยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูห่ลงัจากหกัทรัพยสิ์น

ของกองทุนตามขอ้ 3 (1) และ (3) แลว้ สมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรั้บคืนทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีเหลือหลงัจากหัก

ทรัพยสิ์นดงักล่าวตามสัดส่วนจาํนวนเงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีสมาชิกกองทุนแต่ละ

รายจ่ายเขา้กองทุน ยกเวน้สมาชิกกองทุนท่ีพน้หรืออาจพน้จากการเป็นสมาชิกตามหมวด 7 

 หากสมาชิกกองทุนใดมีหน้ีท่ีคา้งชาํระต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามระเบียบน้ี สมาชิกกองทุนนั้นมีสิทธิ

ไดรั้บคืนทรัพยสิ์นของกองทุนตามวรรคหน่ึงหลงัจากหกัหน้ีท่ีคา้งชาํระต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

 

 ขอ้ 42. ในกรณีมีการเลิกกองทุน สมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรั้บดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน

เฉพาะส่วนท่ีเกิดจากเงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนท่ีสมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุน 

 การจดัสรรดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีสมาชิกกองทุน

ตกลงร่วมกนั 

 

 ขอ้ 43. เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนของสมาชิกกองทุนซ่ึงพน้จากการเป็น 

สมาชิกกองทุน ให้นาํมาสมทบเขา้ไวใ้นส่วนท่ีเป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุนในส่วนท่ีสมาชิก 

กองทุนมีสิทธิไดรั้บตามขอ้ 42. 
 

หมวด 10 

บทเฉพาะกาล 

 

 *ขอ้ 44. - 

 

 ขอ้ 45. - 
(*ความในข้อ 44 และข้อ 45 ถูกยกเลิกโดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 

(ฉบับท่ี 8) ลงวนัที่ 1 เมษายน 2565) 
  



 
 

12 

*ขอ้ 46. ในการพิจารณาวาระการดาํรงตาํแหน่งของอนุกรรมการกองทุนตามระเบียบน้ี หากมี

อนุกรรมการกองทุนคนใดซ่ึงยงัคงดาํรงตาํแหน่งอยู่และไม่พน้จากตาํแหน่งก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใช้บงัค ับ 

ให้นบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของอนุกรรมการกองทุนคนนั้นรวมต่อเน่ืองกบัระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งของอนุกรรมการกองทุนคนดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัโดยให้นบัรวมต่อเน่ืองไปจนครบ

กาํหนดระยะเวลา 3 ปี และให้ถือว่าเป็นหน่ึงวาระตามระเบียบน้ี 
(*เพ่ิมความในข้อ 46 โดยระเบียบ เร่ือง การเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 

1 เมษายน 2565) 
 

 

 

กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 

 


