ฉบับที่ 15/2563
เรื่อง ธปท. ปรับเกณฑ์ช่วยเหลือกองทุนรวม
ให้ครอบคลุมตราสารของ MMF และ Daily FI ทุกกองทุน
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือ
กองทุนรวมทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity
Facility: MFLF) ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตราสารจากทุกกองทุนที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน
(Money Market Fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income
Fund: Daily FI) ด้วย ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องจะให้ผ่านสถาบันการเงินใน 2
รูปแบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี
1. สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์ ธปท.*
สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว หรือสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด**
มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้
2. สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวม MMF และ Daily FI ผ่านธุรกรรม repo
สามารถนาสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการ
ขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้
การจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงินใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องใน
ตลาดตราสารหนี้ตึงตัวและกลไกตลาดการเงินทางานต่างจากปกติ
ทั้งนี้ ธปท. พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินจะกลับมาทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมตลาด เพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงินใน
การเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ และดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ
โดยรวม
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หมายเหตุ:
* กองทุนที่มีสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน ได้แก่ (1) เงินสดและ
เงินฝาก สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ (2) ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล (3) พันธบัตร ธปท.
(4) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลังค้าประกัน
หรืออันดับเครดิตไม่ต่ากว่า A- (5) ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ากว่า A** สินทรัพย์ List 1-2 ตาม พ.ร.บ. ธปท. มาตรา 41 เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้
ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ากว่า A
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0-2356-7529 ถึง 7531
02-356-7437
02-356-7255
E-mail: MOSTeam@bot.or.th

สรุปสาระสาคัญ
มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน
(Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF)

1. ความเป็นมา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง สร้างความผันผวนใน
ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก แม้ระบบสถาบันการเงินไทยโดยรวมยังมีเสถียรภาพดี แต่สภาพคล่องที่ตงึ ตัว
ในระบบการเงินโลกเริม่ ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินไทย โดยเฉพาะในตลาดกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเริ่มมีความกังวลและเร่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน ทาให้กองทุนรวมตราสารหนีบ้ างแห่ง
ต้องเร่งขายตราสารหนี้ทสี่ ่วนใหญ่มีคุณภาพดีในราคาต่ากว่าปกติ และทาให้เกิดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
อื่นๆ ตามมา จนอาจกระทบต่อประสิทธิภาพในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ ซึง่ เป็น
ช่องทางการระดมทุนทีส่ าคัญ และมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม
ภายใต้ภาวการณ์ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จาเป็นต้องออกมาตรการพิเศษ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสามารถของตลาดการเงินในการเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ
และดารงไว้ซงึ่ เสถียรภาพระบบการเงินของประเทศโดยรวม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องตึงตัวและ
กลไกตลาดการเงินทางานต่างจากปกติ ผ่านการสนับสนุนสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน
3. ระยะเวลามาตรการ
มาตรการสิ้นสุดภายในระยะเวลา 1 ปี โดยอาจพิจารณาทบทวนต่ออายุหากมีความจาเป็น
4. ประเภทสถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญากับ ธปท.
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นตามที่ ธปท. กาหนด
5. วงเงินของแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญากับ ธปท.
สถาบันการเงินสามารถรับสภาพคล่องจาก ธปท. ภายใต้วงเงินที่สถาบันการเงินปล่อย
สภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม นับจากวันที่ 20 มีนาคม 2563 ผ่านธุรกรรม ดังนี้
1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่สถาบันการเงินซือ้ สุทธิจากกองทุนรวมตราสารหนีป้ ระเภทกองทุนรวม
ตลาดเงิน (Money market fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily
fixed income fund) ที่มสี ินทรัพย์คุณภาพตามเกณฑ์ ธปท.1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของ
สินทรัพย์ทลี่ งทุน
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2) มูลค่าที่สถาบันการเงินปล่อยกู้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน
(Money market fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ทเี่ ป็นกองทุนเปิด (Daily fixed
income fund) ทุกกองทุน ผ่านธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Repurchase
Agreement)
6. รูปแบบธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงินและ ธปท.
ธปท. จะปล่อยสภาพคล่องผ่านธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Repurchase Agreement)
7. สินทรัพย์ที่ ธปท. รับซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน
1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (Money market
fund) และกองทุนรวมตราสารหนี้ทเี่ ป็นกองทุนเปิด (Daily fixed income fund) ที่มีสินทรัพย์
คุณภาพตามเกณฑ์ ธปท.1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ที่ลงทุน
2) สินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งตามที่กาหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง.
1/2561 ว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกัน
ชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
ทั้งนี้ ไม่มีการกาหนดลาดับการใช้สินทรัพย์ (waterfall)
8. อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.50 ต่อปี
9. ระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน โดยอาจ Rollover ต่อ หรือขอสิ้นสุดสัญญาก่อนครบกาหนด (Early termination)

1 สินทรัพย์คุณภาพตามเกณฑ์ ธปท. ได้แก่ (1) เงินสด เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากประจา สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ

(2) ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล (3) พันธบัตร ธปท. (4) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กาหนด ที่กระทรวงการคลังค้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออันดับเครดิตไม่ต่ากว่า A(5) ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ากว่า A-
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