
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ท่ี สจก.ร. 5/2545

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใชในการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
เพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใหสะทอนราคาตลาดที่เปนธรรม มีมาตรฐานและ
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  รวมทั้งสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 42 เร่ืองการบัญชี
สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน อาศัยอํานาจตามความในขอ 25 แหงขอบังคับ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกขอกําหนด
ของหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคาของเงินลงทุนประเภทตางๆ เพื่อใชในการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 4/2543 เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2543

ขอ 2 ในประกาศนี้
“บริษัทจัดการ” หมายความวา บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
 “ผูดูแลผลประโยชน” หมายความวา  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
 “สมาคม” หมายความวา  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการกองทุนรวม
 “กองทุนรวม” หมายความวา กองทุนปดและกองทุนเปด
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 “กองทุนปด” หมายความวา กองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทจัดการ

 “กองทุนเปด” หมายความวา กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทจัดการ

 “เงินลงทุน” หมายความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการที่
ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน

 “ตลาดหลัก” หมายความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42  เร่ือง การบัญชีสําหรับกิจการ
ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน

 “ตลาดซื้อขายคลอง” หมายความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 เร่ือง การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน

 “ตลาดหลักทรัพย” หมายความวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 “มูลคายุติธรรม” หมายความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 เร่ือง การบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
 “ราคาทุนตัดจําหนาย” หมายความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 เร่ือง การบัญชี

สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
 “บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย” (Market Maker) หมายความวา สถาบันการเงินหรือ

บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่ดูแลสภาพคลองของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง

ขอ 3 ในการกําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทตางๆ เพื่อใชในการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ใหสมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

3.1 สําหรับเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ กรณีที่เงินลงทุนนั้นมี
ตลาดซื้อขายคลองรองรับเพียงตลาดเดียว ใหวัดมูลคายุติธรรมตามลําดับดังนี้

3.1.1 ใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด(Close Price) ของวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ

3.1.2 ใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดของวันกอนวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
(Prior Price) หากสถานการณทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไมเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ
ระหวางวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดกับวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

3.1.3 ใชราคาเสนอซื้อคร้ังลาสุด (Last Bid) ของวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ
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3.2 กรณีที่เงินลงทุนนั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับมากกวาหนึ่งตลาด ใหใชราคา
ตามลําดับดังนี้

3.2.1 ใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด(Close Price) ในตลาดหลักของวันที่คํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ

3.2.2 ใชราคาซื้อขายครั้งลาสุดในตลาดหลัก ของวันกอนวันคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (Prior Price) หากสถานการณทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไมเปลี่ยนแปลงอยางมี
สาระสําคัญระหวางวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดกับวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

3.2.3 ใชราคาซื้อขายลาสุด (Close Price) ในตลาดซึ่งมีการกระจายของ
เงินลงทุนสูงรองจากตลาดหลัก ราคาซื้อขายดังกลาวตองเปนราคาของวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ หรือราคากอนวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ หากสถานการณทางเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลง
อยางเปนสาระสําคัญระหวางวันที่มีการซื้อขายครั้งลาสุดกับวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

3.3 หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ซ้ือหรือไดมาจากกระดานตางประเทศ
ใหกําหนดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนโดยใชราคาในกระดานหลัก โดยปฏิบัติตามเกณฑในขอ 3.2

3.4 แมวาเงินลงทุนจะมีการซื้อขายในตลาด ณ วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
และราคาของเงินลงทุนมีการเผยแพรตอสาธารณชน  สมาชิกจะถือวาเงินลงทุนนั้นไมมี
ตลาดซื้อขายคลองรองรับในวันนั้นได หากเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้

3.4.1 ความเคลื่อนไหวในตลาดของเงินลงทุนเกิดขึ้นไมบอย เชน  การเสนอซื้อ
เสนอขาย หรือ ตกลงซื้อขายเงินลงทุนเกิดขึ้นไมบอยหรือไมเปนไปอยางสม่ําเสมอ  ปริมาณ
การซื้อขายเงินลงทุนในตลาดมีนอยเมื่อเทียบกับปริมาณเงินลงทุนทั้งสิ้นที่ซ้ือขายอยู  ทําใหราคา
ของเงินลงทุนอาจไมเปนตัวแทนที่ดีของมูลคายุติธรรม

3.4.2 การเสนอซื้อคร้ังกอนหนา หรือ การเสนอขายครั้งกอนหนาเกิดขึ้น
หางจากวันที่วัดมูลคาอยางเปนสาระสําคัญ

3.4.3 ราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายตางกันอยางเปนสาระสําคัญ หรือ
ราคาซื้อขายมีความผันผวนอยางมีสาระสําคัญ

เมื่อสมาชิกถือวาเงินลงทุนดังกลาวไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับตามเงื่อนไขทุกขอขางตน
ใหบันทึกเหตุผลเปนลายลักษณอักษร และใหประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ตามหลักเกณฑ
ของเงินลงทุนแตละประเภทตามรายละเอียดในขอ 4 หรือ ขอ 5
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ขอ 4 ในการกําหนดราคาเงินลงทุนประเภทตางๆ ซ่ึงไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับหรือ
เงินลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรือตลาดซื้อขายคลอง
อ่ืน แตสมาชิกถือวาไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ใหประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนโดยใช
หลักเกณฑที่จะกําหนดดังตอไปนี้  และเมื่อเงินลงทุนดังกลาวถือไดวามีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
ใหสมาชิกกําหนดราคาโดยใชวิธีการตามเกณฑในขอ 3

4.1 หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ
4.1.1 หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิซ่ึงจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือ

ในตลาดซื้อขายคลองอื่น ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยเลือกใชหลักเกณฑดังนี้
4.1.1.1 ประมาณมูลคายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับอัตราสวนราคาตอ

กําไรสุทธิตอหุน (Price / Earnings Ratio) หรืออัตราสวนมูลคาของบริษัทตอกําไรกอนดอกเบี้ย
ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (Enterprise Value / Earnings before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization) หรืออัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price / Book Value) หรือ
อัตราสวนราคาตอมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน (Price / Net Asset Value) หรืออัตราสวนหรือ
มูลคาอื่นที่เหมาะสม ของหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิที่มีชนิด ประเภท และลักษณะสําคัญ (feature)
เปนอยางเดียวกัน อาทิเชน อยูในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน
ซ่ึงจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น

4.1.1.2 ประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชราคาเสนอซื้อจากบริษัทผูเสนอซื้อ
เสนอขาย

4.1.1.3 ประมาณการเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมโดยเทียบเคียงกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาในชวงเวลาเดียวกันของหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิที่มีชนิด ประเภท
และลักษณะสําคัญ (feature) เปนอยางเดียวกัน  ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือ
ในตลาดซื้อขายคลองอื่น หรือกับดัชนีราคาหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันของตลาดหลักทรัพยหรือ
ของตลาดซื้อขายคลองอื่น

เมื่อสมาชิกเลือกประมาณมูลคายุติธรรมของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิใด โดยใช
วิธีการตามที่กําหนดไววิธีการใด สมาชิกจะตองใชวิธีการนั้นอยางสม่ําเสมอ สมาชิกจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่ใชไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวามูลคายุติธรรมที่ประมาณไดจากวิธีการที่ใชอยู
เดิมไมเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยนั้น
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4.1.2 หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิที่มีการเสนอขายแกประชาชนครั้งแรก (Initial
Public Offering) ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่จะนําเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือ
ในตลาดซื้อขายคลองอื่น ไมวาจะไดมาในราคาเสนอขายแกประชาชนครั้งแรก หรือในราคาที่
สูงกวาหรือต่ํากวาราคาเสนอขายแกประชาชนครั้งแรก ใหกําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชราคาที่
เสนอขายแกประชาชนครั้งแรก โดยไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดในการไดมาซึ่ง
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิดังกลาว

4.1.3 หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิที่ไดมากอนการเสนอขายแกประชาชน
คร้ังแรก และยังมิไดมีการเสนอขายแกประชาชนครั้งแรก  หรือ หุนสามัญเพิ่มทุนหรือหุนบุริมสิทธิ
เพิ่มทุนของบริษัทที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น หรือ สิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนหรือหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทที่มิไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น ใหกําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชราคาเฉลี่ยที่ไดมา
ในวันลาสุด ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดในการไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว หรือ
ราคาลาสุดที่จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป   ทั้งนี้ ในการนําราคาดังกลาวมาใชกําหนดมูลคา
ยุติธรรมจะตองเปนราคาที่เกิดขึ้นใกลวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมากที่สุด

เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวแกประชาชนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะนําเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น  ใหใชหลักเกณฑ
ตามขอ 4.1.2 ในการกําหนดมูลคายุติธรรม

4.1.4 หุนสามัญเพิ่มทุนหรือหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น ซ่ึงยังมิไดจดทะเบียนเขาซื้อขาย หรือ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนหรือหุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น  ใหกําหนดมูลคายุติธรรมโดยใชวิธีการอนุมานจาก
ราคาของหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิที่จะเปนหลักทรัพยเดียวกันเมื่อหุนสามัญเพิ่มทุนหรือ
หุนบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเขาซื้อขาย (Implied Value Method) โดยใช
หลักเกณฑตามขอ 3

4.2 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription
Rights)

4.2.1 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได และหุนที่จะไดรับจาก
การใชสิทธิดังกลาวจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น ให
ประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหุนที่จะไดรับจากการใชสิทธิดังกลาวตามหลักเกณฑในขอ 3
หักดวยราคาในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน  ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวาศูนย
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4.2.2 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ที่มิไดหรือยังมิได
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น ซ่ึงหุนที่จะไดรับจากการใช
สิทธิดังกลาวมิไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่นเชนกัน
ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชราคาเฉลี่ยที่ไดมาในวันลาสุด ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
อ่ืนใดในการไดมาซึ่งใบแสดงสิทธิดังกลาว หรือราคาลาสุดที่จําหนายใบแสดงสิทธิดังกลาวออกไป
ทั้งนี้ ในการนําราคาดังกลาวมาใชกําหนดมูลคายุติธรรมจะตองเปนราคาที่เกิดขึ้นใกลวันคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิมากที่สุด

4.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
4.3.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงใหสิทธิในการซื้อหลักทรัพยที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหลักทรัพย
ที่จะไดรับจากการใชสิทธิดังกลาวตามหลักเกณฑในขอ 3 หักดวยราคาในการใชสิทธิ  ทั้งนี้
ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวาศูนย

4.3.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงหลักทรัพยที่จะไดรับจากการใชสิทธิดังกลาว
มิไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่นเชนกัน ใหประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชราคาเฉลี่ยที่ไดมาของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในวันลาสุด ซ่ึงรวม
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดในการไดมาซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หรือราคาลาสุด
ที่จําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออกไป   ทั้งนี้ ในการนําราคาดังกลาวมาใชกําหนด
มูลคายุติธรรมจะตองเปนราคาที่เกิดขึ้นใกลวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมากที่สุด

4.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrant or Covered Warrant)
4.4.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ซ่ึงหลักทรัพยที่เกิดจากการใชสิทธิ

จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น และผูออกมีหลักทรัพย
เพื่อรองรับการใชสิทธิเต็มจํานวนที่ออก (Fully covered) ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชราคา
หลักทรัพยที่จะไดรับจากการใชสิทธิดังกลาวตามหลักเกณฑในขอ 3 หรือขอ 4.1.1 หักดวยราคา
ในการใชสิทธิ ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวาศูนย

4.4.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่ผูออกมีหลักทรัพยเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ไมเต็มจํานวนที่ออก (Partially Covered) ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยเลือกใชวิธีการดังนี้

(1) ใชราคาเฉลี่ยที่ไดมาของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในวันลาสุด
ซ่ึงรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดในการไดมาซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หรือราคา
ลาสุดที่จําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออกไป   ทั้งนี้ ในการนําราคาดังกลาวมาใชกําหนด
มูลคายุติธรรมจะตองเปนราคาที่เกิดขึ้นใกลวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมากที่สุด
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(2) ใชราคาหลักทรัพยที่จะไดรับจากการใชสิทธิดังกลาวในสวนที่มี
หลักทรัพยเพื่อรองรับการใชสิทธิหักดวยราคาในการใชสิทธิในสวนดังกลาว โดยการประมาณ
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่จะไดรับจากการใชสิทธิ ในกรณีที่หลักทรัพยที่จะเกิดจากการใช
สิทธิ มีตลาดซื้อขายคลองรองรับใหใชหลักเกณฑในขอ 3 ในกรณีที่หลักทรัพยที่จะเกิดจากการใช
สิทธิ ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ใหใชหลักเกณฑในขอ 4  ทั้งนี้ ราคาดังกลาวจะตองไมต่ํากวา
ศูนย

เมื่อสมาชิกเลือกประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชวิธีการตามที่กําหนดไวในวิธีการ
ใด สมาชิกจะตองใชวิธีการนั้นอยางสม่ําเสมอ สมาชิกจะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ใชไดก็ตอเมื่อมีหลัก
ฐานที่ทําใหเชื่อไดวามูลคายุติธรรมที่ประมาณไดจากวิธีการที่ใชอยูเดิมไมเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของ
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยนั้น

4.4.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  ซ่ึงหลักทรัพยที่จะไดรับจากการใชสิทธิ
ดังกลาวมิไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น  ใหประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชราคาเฉลี่ยที่ไดมาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธดังกลาวในวันลาสุด ซ่ึงได
รวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดในการไดมาซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หรือราคาลาสุด
ที่จําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออกไป   ทั้งนี้ ในการนําราคาดังกลาวมาใชกําหนดมูลคา
ยุติธรรมจะตองเปนราคาที่เกิดขึ้นใกลวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมากที่สุด

4.5 หุนกู พันธบัตร และตราสารหนี้ระยะยาวอื่นที่เปลี่ยนมือได
4.5.1 หุนกู พันธบัตร และตราสารหนี้ระยะยาวอื่นที่เปลี่ยนมือไดใหประมาณ

มูลคายุติธรรมโดยลําดับดังนี้
(1) ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งลาสุด

ในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย คํานวณราคาถึงวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ตามสูตรการคํานวณ
สําหรับตราสารดังกลาวที่ประกาศโดยศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรือโดยบริษัทผูออกหรือ
ผูรับประกันการจําหนายตราสารดังกลาว  ในกรณีที่ไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาวใหใชราคาลาสุด

ทั้งนี้ ใหสมาชิกตรวจสอบอยางนอยทุกวันที่ 15  และวันทําการสุดทาย
ของเดอืนวาตราสารดงักลาวมรีาคาหรอือัตราผลตอบแทนในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยระหวาง
วนัทาํการถดัจากวนัทีต่รวจสอบครัง้กอนหนา กบัวนัทีต่รวจสอบโดยนบัรวมวนัทีต่รวจสอบ
คร้ังปจจบุนั  โดยหากวนัทีต่รวจสอบเปนวนัหยดุทาํการ  ใหสมาชกิเลือ่นไปตรวจสอบในวนัทาํการ
ถัดไป  หากไมมรีาคาหรอือัตราผลตอบแทนในชวงดงักลาวใหดาํเนนิการตาม (2)
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หากสมาชิกกําหนดวันตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันที่ 15 และ
วันทําการสุดทายของเดือน สมาชิกจะตองตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร
ตามวิธีการในวรรคแรกและวรรคที่สอง ทุกวันตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

(2) ใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อ (Bid price or Bid Yield)
จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย ณ วันที่ตรวจสอบ  มาคํานวณเปนมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑ
ใน (1) จนกวาจะมีราคาหรืออัตราผลตอบแทนใหมในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรือถึง
วันกําหนดตรวจสอบครั้งตอไป

(3) ในกรณีที่ไมมีราคาหรืออัตราผลตอบแทนตาม (1) และไมมีราคา
หรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อ (Bid Price or Bid Yield) จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขายตาม (2)
ใหสมาชิกประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชหลักเกณฑตามลําดับ ดังนี้

(ก) ประมาณมูลคาโดยใชวิธีการเทียบเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการซื้อขายในศนูยซ้ือขายตราสารหนีไ้ทยหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อจาก
บริษัทผูเสนอซื้อเสนอขายในระยะเวลาตรวจสอบครั้งลาสุดตาม (2) สําหรับตราสารหนี้ทีม่ปีระเภท
อันดบัเครดติ หรือดเูรชนัทีเ่ทากนัหรือคลายคลงึกนักบัตราสารหนีท้ีจ่ะประเมนิมลูคายตุธิรรม
(Comparative Bond Method)

(ข) ประมาณมูลคาโดยใชวิธีการเทียบเคียงกับอัตรา
ผลตอบแทนอางอิง (Reference Yield Curve Method) ที่มีดเูรชนัเทาหรือใกลเคยีงกนักบัตราสารหนี้
ทีจ่ะประเมนิมลูคายตุธิรรม

(ค) สําหรับตราสารหนี้ที่มีหรืออาจมีปญหาในดานฐานะ
การเงิน ใหประมาณมูลคาที่ยุติธรรมโดยใชวิธีการมูลคาทางบัญชีที่ปรับปรุงใหสะทอนราคาตลาด
ของสินทรัพยและหนี้สิน (Adjusted Book Value Method) หรือมูลคาชําระบัญชี (Liquidation
Value)

ทั้งนี้ การประมาณมูลคายุติธรรมตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะตองไมสูงกวา
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหุนกู พันธบัตร หรือตราสารหนี้ระยะยาวนั้น

(4) หากฐานะการเงินของผูออกตราสารหรือสภาวะตลาดของ
ตราสารหนี้ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญกอนที่จะถึงวันที่ตรวจสอบตาม (1) ให
สมาชิกประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้โดยใชวิธีการตาม (2) หรือ (3) โดยทันที
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4.5.2 หุนกู พันธบัตร หรือตราสารหนี้ระยะยาวที่จะครบกําหนดอายุโดย
ไมมีเงื่อนไขการตออายุไดภายใน 90 วัน สมาชิกอาจประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชหลักเกณฑ
ในขอ 4.5.1 (1)  โดยใชอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารดังกลาวเทากับ 90 วันหรือ
อัตราผลตอบแทนที่ไดมาซึ่งตราสารสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วันนับตั้งแต
วันที่ลงทุน มาคํานวณเปนมูลคายุติธรรม ถาฐานะการเงินของผูออกตราสารหรือสภาวะของ
ตลาดเงินมิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ

4.6 หุนกูแปลงสภาพ
4.6.1 หุนกูแปลงสภาพใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยลําดับดังนี้

 (1) ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งลาสุด
ในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย คํานวณราคาถึงวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ตามสูตรการคํานวณ
สําหรับตราสารดังกลาวที่ประกาศโดยศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรือโดยบริษัทผูออกหรือ
ผูรับประกันการจําหนายตราสารดังกลาว  ในกรณีที่ไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาวใหใชราคาลาสุด

ทั้งนี้ ใหสมาชิกตรวจสอบอยางนอยทุกวันที่ 15  และวันทําการสุดทาย
ของเดอืนวาตราสารดงักลาวมรีาคาหรอือัตราผลตอบแทนในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทยระหวาง
วนัทาํการถดัจากวนัทีต่รวจสอบครัง้กอนหนา กบัวนัทีต่รวจสอบโดยนบัรวมวนัทีต่รวจสอบ
คร้ังปจจบุนั  โดยหากวนัทีต่รวจสอบเปนวนัหยดุทาํการ  ใหสมาชกิเลือ่นไปตรวจสอบในวนัทาํการ
ถัดไป  หากไมมรีาคาหรอือัตราผลตอบแทนในชวงดงักลาวใหดาํเนนิการตาม (2)

หากสมาชิกกําหนดวันตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันที่ 15 และ
วันทําการสุดทายของเดือน สมาชิกจะตองตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนของตราสาร
ตามวิธีการในวรรคแรกและวรรคที่สอง ทุกวันตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

(2) ใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อ (Bid price or Bid Yield)
จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย ณ วันที่ตรวจสอบ  มาคํานวณเปนมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑ
ใน (1) จนกวาจะมีราคาหรืออัตราผลตอบแทนใหมในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย หรือถึง
วันกําหนดตรวจสอบครั้งตอไป

(3) ในกรณีที่ไมมีราคาหรืออัตราผลตอบแทนตาม (1) และไมมีราคา
หรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อ (Bid Price or Bid Yield) จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขายตาม (2)
ใหสมาชิกประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชหลักเกณฑตามลําดับ ดังนี้

(ก) หากหลักทรัพยที่จะเกิดจากการแปลงสภาพจดทะเบียน
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย หรือตลาดซื้อขายคลองอื่น ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชกับมูลคา
ที่สูงกวาระหวาง มูลคาเทียบเคียงกับมูลคาของหลักทรัพยที่จะเกิดจากการแปลงสภาพคํานวณ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 3 ตามสัดสวนการแปลงสภาพหักดวยตนทุนการแปลงสภาพ กับ
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มูลคาเฉพาะในสวนของหุนกูซ่ึงประมาณไดโดยเทียบเคียงกับอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
ในศนูยซ้ือขายตราสารหนีไ้ทยหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อจากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย
ในระยะเวลาตรวจสอบครั้งลาสุดตาม (2) สําหรับตราสารหนี้ทีม่ปีระเภท อันดบัเครดติ หรือดเูรชนั
ทีเ่ทากนัหรือคลายคลงึกนักบัสวนของหุนกูทีไ่มนบัสทิธใินการแปลงสภาพ (Comparative Bond
Method) หรือโดยเทียบเคียงกับอัตราผลตอบแทนอางอิง (Reference Yield Curve Method) ที่มี
ดเูรชนัเทาหรือใกลเคยีงกนักบัสวนของหุนกูทีไ่มนบัสทิธใินการแปลงสภาพ

(ข) หากหลักทรัพยที่จะเกิดจากการแปลงสภาพมิได
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือตลาดซื้อขายคลองอื่น ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช
มูลคาเฉพาะในสวนของหุนกูซ่ึงประมาณไดโดยเทียบเคียงกับอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขาย
ในศนูยซ้ือขายตราสารหนีไ้ทยหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อจากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย
ในระยะเวลาตรวจสอบครั้งลาสุดตามขอ (2) สําหรับตราสารหนี้ทีม่ ีประเภท อันดบัเครดติ หรือ
ดเูรชนัทีเ่ทากนัหรือคลายคลงึกนักบัสวนของหุนกูทีไ่มนบัสทิธใินการแปลงสภาพ (Comparative
Bond Method) หรือโดยเทียบเคียงกับอัตราผลตอบแทนอางอิง (Reference Yield Curve Method)
ที่มีดเูรชนัเทาหรือใกลเคยีงกนักบัสวนของหุนกูทีไ่มนบัสทิธใินการแปลงสภาพ

(ค) สําหรับหุนกูแปลงสภาพที่มีหรืออาจมีปญหาในดาน
ฐานะการเงิน ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทางบัญชีที่ปรับปรุงใหสะทอนราคาตลาด
ลาสุดของสินทรัพยและหนี้สิน (Adjusted Book Value Method) หรือมูลคาชําระบัญชี (Liquidation
Value Method)

(4) หากฐานะการเงินของผูออกตราสารหรือสภาวะตลาดของหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญกอนที่จะถึงวันที่ตรวจสอบตาม (1) ใหสมาชิก
ประมาณมูลคายุติธรรมของหุนกูแปลงสภาพโดยใชวิธีการตาม (2) หรือ (3) โดยทันที

4.6.2 ในวันแปลงสภาพ ใหสมาชิกประมาณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่เกิด
จากการแปลงสภาพตามหลักเกณฑของเงินลงทุนแตละประเภทตามประกาศฉบับนี้

4.7 หนวยลงทุน
ประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนโดยเทียบเคียงกับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ในกรณีที่คํานวณมูลคายุติธรรมตามเกณฑในขอ 4 ในกรณีที่ใชราคาเฉลี่ยที่ไดมา ซ่ึง
ไดรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดในการไดมาของเงินลงทุน หรือราคาที่จําหนายเงินลงทุน
ดังกลาวออกไป   สมาชิกตองคอยตรวจสอบวาราคาดังกลาวยังเปนตัวแทนของมูลคายุติธรรม
ที่เหมาะสมหรือไม  ในกรณีที่ราคาดังกลาวไมเหมาะสม ใหดําเนินการตามขอ 7
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ขอ 5 การคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนประเภทอื่น นอกเหนือจากขอ 3 และขอ 4
ใหใชวิธีการดังตอไปนี้

5.1 เงินฝากธนาคาร
ประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาเงินตนบวกดวยดอกเบี้ยคางรับจนถึง

วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

5.2 ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง
5.2.1 ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง

ที่ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดใหประมาณมูลคายุติธรรม โดยใชหลักเกณฑดังนี้
5.2.1.1 ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง

ประเภทมีดอกเบี้ย ใหใชมูลคาเงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับจนถึงวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

5.2.1.2 ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง
ประเภทมีสวนลด ใหใชราคาทุนตัดจําหนาย (Amortized Cost) การตัดจําหนายใหคํานวณโดยใชวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงหรือวิธีอ่ืนที่ใหผลไมแตกตางจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยางมีนัยสําคัญ

5.2.2 ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง
ที่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชหลักเกณฑตามขอ 4.5   อยางไรก็ตาม
สมาชิกอาจประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชวิธีการอื่นไดในกรณีที่ ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน
บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง ทั้งที่จดทะเบียนในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย และที่มิไดจดทะเบียน
ในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้ไทย   และจะครบกําหนดอายุโดยไมมีเงื่อนไขการตออายุไดภายใน
90 วันนับตั้งแตวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ถาฐานะการเงินของผูออกตราสารหรือสภาวะของ
ตลาดเงินมิไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ สมาชิกอาจประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชหลักเกณฑ
ตามขอ 5.2.1 โดยใชอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารดังกลาวเทากับ 90 วันหรือ
อัตราผลตอบแทนที่ไดมาซึ่งตราสารสําหรับตราสารที่จะครบกําหนดอายุภายใน 90 วัน นับตั้งแต
วันที่ลงทุน มาคํานวณเปนมูลคายุติธรรม

5.3 ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลังที่ผูออกมีสิทธิ
ชําระคืนดวยตราสารหนี้หรือหลักทรัพยอ่ืน

ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลังขางตน ที่จดทะเบียน
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยหรือในตลาดซื้อขายคลองอื่น แตสมาชิกถือวาไมมีตลาดซื้อขายคลอง
รองรับโดยใชหลักเกณฑตามขอ 3.4  หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง
ขางตนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ใหประมาณมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาที่ต่ํากวาระหวาง
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(1) มูลคายุติธรรมเฉพาะสวนของตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน
บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลัง ประมาณตามหลักเกณฑในขอ  5.2

(2) มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้หรือหลักทรัพยอ่ืนซึ่งอาจไดรับ
ชําระคืนแทนเงินตนและหรือดอกเบี้ยจากสวนของตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและ
ตั๋วเงินคลัง ตาม (1) โดยประมาณตามหลักเกณฑของเงินลงทุนประเภทนั้นๆ ตามหลักเกณฑ
ในประกาศฉบับนี้

เมื่อตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน บัตรเงินฝากและตั๋วเงินคลังตามวรรคแรกถือไดวา
มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ใหสมาชิกกําหนดราคาโดยใชวิธีการตามขอ 3 ทันที

ขอ 6 สมาคมอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข วิธีการและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อใชในการกําหนดมูลคาเงินลงทุนของกองทุน โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได  โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของประกาศ
ฉบับนี้

ขอ 7 ในกรณีที่สมาชิกเห็นวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กําหนดตามหลักเกณฑ
ในขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และ ขอ 6 ไมเปนตัวแทนที่ดีของมูลคายุติธรรม สมาชิกอาจกําหนดราคาเพื่อใช
ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนนั้น โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
ทั้งนี้สมาชิกตองบันทึกวิธีการและเหตุผลเปนลายลักษณอักษรประกอบการประมาณมูลคายุติธรรม
ในแตละครั้งและจัดสงบันทึกดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนดวย

ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน สมาชิกตองประมาณมูลคายุติธรรมโดยสุจริต
และตองพิจารณาปจจัยตอไปนี้โดยแสดงใหเห็นประจักษวา สมาชิกไดใชความพยายามอยาง
เต็มความสามารถในการหาขอมูลประกอบการพิจารณา

(1) สถานะทางการเงินของผูออกตราสาร
(2) แผนธุรกิจและแผนการเงินของผูออกตราสาร
(3) ตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน
(4) อัตราสวนระหวางเงินลงทุนนั้นตอเงินลงทุนทั้งสิ้น และความคลองของ

การซื้อขายเงินลงทุนนั้นในตลาดซื้อขายคลอง
(5) ขอจํากัดตามสัญญาเกี่ยวกับการขายหรือการจัดการเงินลงทุนในหลักทรัพย
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(6) ตราสารชนิดเดียวกันของผูออกรายเดียวกันที่อยูระหวางการเสนอขายตอ
สาธารณชน

(7) การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางของผูออกตราสารซึ่งมีผลกระทบ
ตอมูลคายุติธรรมของตราสารที่เปนเงินลงทุนของกิจการลงทุน เชน ขอเสนอในการควบกิจการ
ขอเสนอซื้อหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และขอเสนอในการปรับโครงสรางหนี้

(8) ราคาและปริมาณการซื้อขายตอสาธารณชนของตราสารที่คลายคลึงกันของผูออก
รายเดียวกันหรือของผูออกรายอ่ืนที่เปรียบเทียบกันได

(9) ความสามารถของผูออกตราสารในการเพิ่มทุนที่จําเปน
(10) การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอผูออกตราสาร
(11) ทรัพยากรที่ไดมาหรือเสียไปเพื่อแลกกับสวนไดเสียของกิจการครั้งลาสุด

(ชวยในการพิจารณาสภาพคลองของกิจการ)
(12) ราคาของตราสารชนิดเดียวกันที่เปนของผูคารายอื่น
(13) งบการเงินของผูออกตราสาร

สมาชิกอาจประมาณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนโดยสุจริตไดหลายวิธี  สมาชิกตองใชวิธี
ประมาณมูลคายุติธรรมที่สมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงและสถานการณที่เปนอยู เพื่อให
มั่นใจวามูลคาที่ประมาณขึ้นเปนตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลคายุติธรรม  ตัวอยางวิธีวัดคาเงินลงทุน
ไดแก วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสรายวันที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ  แบบจําลองการตีราคาสิทธิเลือกซื้อ  การวัดราคาในสองทิศทาง  การวัดคา
โดยใชสูตรทางคณิตศาสตร  ในการนําวิธีคาเงินลงทุนมาใช  สมาชิกตองคํานึงถึงเงื่อนไข ลักษณะ
อายุที่เหลืออยู  ความผันผวนของราคาที่ผานมา และสกุลเงินที่ใชชวยในการประมาณมูลคานั้น

ขอ 8 ในกรณีที่สมาชิกไดรับทราบขอมูลที่วิเคราะหไดวา    มีเหตุการณที่มีผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงาน และ/หรือฐานะการเงินของบริษัทผูออกหลักทรัพย   จนทําใหบริษัทผูออก
หลักทรัพยอาจไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหนี้สิน และ/หรือภาระผูกพันที่มีในหลักทรัพยใด
ที่บริษัทนั้นเปนผูออก   ใหสมาชิกประเมินมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยนั้นใหม ดวย
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนโดยทันที โดยใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรฐาน
การบัญชี (ฉบับที่ 36) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย   ทั้งนี้ ใหสมาชิกบันทึกเหตุผลเปน
ลายลักษณอักษรประกอบการปรับมูลคายุติธรรมในแตละครั้งดวย
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ในกรณีที่สมาชิกพิจารณาแลวเห็นวา   มีความเปนไปไดที่กองทุนจะไมไดรับรายไดหรือ
ไมไดรับชําระคืนเงินตนจากหลักทรัพยนั้น     สมาชิกตองใชหลักความระมัดระวัง (Conservatism)
ในการหยุดรับรูรายได และ/หรือโอนกลับรายการรายไดคางรับที่ไดบันทึกบัญชีคางรับเอาไว
และ/หรือการตั้งคาเผื่อการลดราคาหลักทรัพยโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
ทั้งนี้ ใหสมาชิกบันทึกเหตุผลเปนลายลักษณอักษรประกอบการปรับลดมูลคาในแตละครั้งดวย

ขอ 9 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2545  เปนตนไป  และ
ใหสมาชิกถือปฏิบัติโดยเครงครัด

ประกาศ   ณ   วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2545

       (นายวิเชฐ   ตันติวานิช)
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน


