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คำถามคำตอบเกี่ยวกับกองทุน BSF 

สำหรับประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพ่ือรักษาสภาพคลองของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้ท่ี 1/2563 

เรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเส่ียงของ 

กองทุนเพ่ือรักษาสภาพคลองของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ 

(5 พ.ค. 63) 

 คำถาม คำตอบ ขอใน
ประกาศ 

คุณสมบัติผูออกตราสารหนี้ 

1 การหาแหลงเงินทุนอ่ืนตามประกาศขอ 

4.5(4) ก ข และ ค ตองทำตามเพียงขอใดขอ

หนึ่ง หรือตองทำทุกขอ 

และทำไมจึงตองมีการกำหนด proportion 

ของการระดมทุนดวยตนเอง 

ผูขอรับความชวยเหลือตองทำตามเง่ือนไขการ

หาแหลงเงินทุนอ่ืนตามประกาศ 4.5(4) ขอ ก 

ข และ ค ไดครบทุกขอ เพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการ funding สามขา คือ มีตลาดตราสาร

หนี้ ธนาคารพาณิชย และ BSF ซ่ึงจะเปนการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ และยังมี ธพ. 

วิเคราะหความเสี่ยงดานเครดิตของ issuer 

กอนดวย  

4.5(4) 

2 ตามประกาศ ขอ 4.5(4) ก การออกหุนกูใหม

ท่ีอายุไมต่ำกวา 1 ป จำหนายใหแกนักลงทุน

ไมรวมสถาบันการเงินในตลาดแรกนั้น คำวา 

“นักลงทุนไมรวมสถาบันการเงิน” หมายถึง

ใครไดบาง  

หมายถึง บริษัทประกัน กองทุนรวม สหกรณ 

เปนตน โดยนิยามคำวา “สถาบันการเงิน” 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ซ่ึงหมายถึง 

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัท

เครดิตฟองซิเอร 

4.5(4) 

3 ตามประกาศ ขอ 4.5(4) การออกหุนกูใหม

จำหนายใหแกสถาบันการเงินและ/หรือการ

ขอสินเชื่อใหมจากสถาบันการเงิน สามารถ

นับรวมกันแลวใหไมต่ำกวารอยละ 20 ของ

ยอดตราสารหนี้เดิม ใชหรือไม 

ใช สามารถนับรวมการออกหุนกูใหมท่ีขาย

ใหแกสถาบันการเงิน และการขอสินเชื่อใหม

จากสถาบันการเงินได 

4.5(4) 

4 ผูยื่นสมัครขอรับความชวยเหลือตองให

องคกรการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

reaffirm rating ไมเกิน 1 เดือนกอนสมัครใช

หรือไม  

ใช โดยตองเปนองคกรการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือตามท่ี ธปท. กำหนด และเม่ือ

กองทุน BSF พิจารณาใหความชวยเหลือ ตอง

มี issue rating สำหรับหุนกูท่ีกองทุนจะลงทุน

ดวย 

4.5(2) 

5 หากบริษัทมีหุนกูท่ีจะครบกำหนดหลายรุน 

ตองมาขอทีละรุนใชหรือไม 

กองทุนจะรับพิจารณารวมรุนท่ีครบกำหนดใน

เดือนเดียวกัน 

4.5 

6 หากมีหุนกูสองรุน รุนละ 100 ครบกำหนดใน

เดือน พ.ค. และบริษัทสามารถออกหุนกูใหม

ไมจำเปน เพราะบริษัทสามารถออกหุนกูได 60 

ซ่ึงเกินกวา 20% ของ 200 หรือ 40 แลว  

4.5 
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 คำถาม คำตอบ ขอใน
ประกาศ 

ขายใหแกนักลงทุนอ่ืนในตลาดตราสารหนี้ได 

60  

ในรุนแรก 100 ท่ีครบกำหนด ขอกู ธพ. ได 

20 และมาใชเงิน BSF ได 20  

เม่ือหุนกูรุนท่ีสองครบกำหนดอีก 100 ตอง

ออกหุนกูอีกหรือไม 

อยางไรก็ตาม ในรุนท่ีสอง BSF สามารถชวยได

มากท่ีสุดไมเกิน 50% และสวนท่ีเหลือบริษัท

ตองมีเงินทุนอ่ืน เชน สินเชื่อจาก ธพ. มาดวย 

7 บริษัทมีหุนกูเดิมครบ 2,000 ลบ. บริษัทมีเงิน

สด 1,000 ลบ. จะมาขอ apply BSF เฉพาะ 

1,000 ลบ. ท่ีเหลือไดหรือไม 

 

ไมได BSF จะพิจารณาจากยอดหุนกูจะครบ

กำหนด ดังนั้น บริษัทตอง 

- ออกหุนกู 20% ของ 2000 หรือ 400 

- กู ธพ. 20% ของ 2000 หรือ 400 

- ใชเงินสด 1000 

- มาขอ BSF 200 

4.5 

8 หุนกูท่ีออกใหมตามประกาศขอ 4.5(4) ก 

เสนอขายแบบ PP10 ไดหรือไม 

ได 4.5 

กระบวนการและเอกสารในการขอรับความชวยเหลือ 

1 ในการขอรับความชวยเหลือจากกองทุน BSF 

ท่ีใหยื่นขอกอนไมนอยกวา 45 วันกอนวัน

ครบกำหนด มีประเด็นคำถามวา 

- อาจออกขายหุนกูแกนักลงทุนในตลาดตรา

สารหนี้ไดไมทัน จะทำอยางไร 

- หุนกูท่ีจะครบกำหนดไถถอนในเดือน

พฤษภาคม จะทำอยางไร 

- การออกหุนกูขายแกนักลงทุนสามารถใชผล

การทำ book build มายื่นสมัครได  

- หุนกูท่ีจะครบกำหนดไถถอนในเดือน

พฤษภาคม และมิถุนายน สามารถยื่นเขามา

กอนท่ีจะครบกำหนด 15 วันได 

4.6 

2 รูปแบบหุนกูท่ี BSF จะลงทุนเปนอยางไร คิด

ดอกเบี้ยอยางไร มีขอกำหนดสิทธิมาตรฐาน

ดวยใชหรือไม  

เปนหุนกูระยะสั้น จาย coupon ทุกสามเดือน 

มีขอกำหนดสิทธิท่ีปรับเพ่ิมเง่ือนไขของ BSF 

ตามท่ีกำหนดในขอ 4.10 ของประกาศ 

4.6 

3 เอกสารหลักฐาน มีการจัดหาแหลงเงินทุน 

และประมาณการเงินสด และหลักฐานการ

จัดหาแหลงเงินทุน จะมีแบบฟอรมไหม  

เปน free form เปน spread sheet ก็ได จะ

ไดเห็น assumption  

4.6 

4 ISSUER ท่ีจะครบกำหนดปลายป มาขอ

ตอนนี้เลยไดไหม 

ขอมากอนได แตอาจไมไดรับการพิจารณา

ทันที 

4.6 

5 ถาตราสารหนี้เดิมกำลังจะครบกำหนด และมี

การประชุมผูถือใหเลื่อนวันครบกำหนด

หากมีการเลื่อนวันครบกำหนดออกไป issuer 

อาจโดนปรับลด credit rating ซ่ึงอาจจะไม

ผานเกณฑท่ีกองทุนกำหนดไว 

4.6 
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 คำถาม คำตอบ ขอใน
ประกาศ 

ออกไปอีกสามเดือน จะนับวันครบกำหนด

ใหมหรือไม 

6 ถาบริษัทขอใชเงิน BSF มาแลวไมใช จะมีการ

เก็บคา fee ไหม 

ไมมี 4.6 

คุณสมบัติหุนกูท่ี BSF จะลงทุน 

1 หุนกูท่ีเขาเกณฑขอรับความชวยเหลือจาก 

BSF ตามประกาศ หมายถึง หุนกูหรือตั๋ว BE 

ท่ีเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปแบบ public 

offering เทานั้นใชหรือไม 

ไมใช  

หุนกูท่ีเขาเกณฑขอรับความชวยเหลือจาก 

BSF หมายถึง หุนกูหรือตั๋ว BE ท่ีเสนอขายแก

ประชาชนท่ัวไป และแบบท่ีเสนอขาย II HNW 

ท้ังนี้ ไมรวมหุนกูท่ีเสนอขายแบบ PP10 

นอกจากนี้ หุนกูหรือตั๋ว BE ดังกลาวตองมีวัน

ครบกำหนดไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ดวย 

4.7 

2 หลักประกันท่ี BSF ตองไดดวยตามขอ 4.7(1) 

หมายถึงเฉพาะหุนกู หรือ หมายถึงสินเชื่อ 

ดวย 

เฉพาะหุนกูท่ีเสนอขายตอนักลงทุนในคราว

เดียวกันเทานั้น 

4.7 

3 หลักประกัน BSF ตองไดหลักประกันเดียวกัน

กับหุนกูท่ีออกขายใหแกนักลงทุนอ่ืน แตปกติ 

หลักประกันจะผูกกับหุนกูเปนรุนไป เม่ือ

บริษัทมาขายหุนกูอีกรุนให BSF จะทำ

อยางไร  

share หลักประกัน หรือมีหลักประกันเทา

เทียมกัน 

4.7 

4 หากบริษัทมี Issuer rating ท่ี BBB- พอทำ 

issue rate เหลือ BB+ ถาอยากเขาเกณฑให 

BSF ลงทุนไดตองทำ credit 

enhancement เพ่ือให rating IG ทำไดใช

หรือไม 

ใช 4.7 

อัตราผลตอบแทนหุนกูท่ี BSF จะลงทุน 

1 ตามประกาศขอ 4.8 อัตราผลตอบแทนหุนกู

ท่ีกองทุน BSF จะลงทุน 

- ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ธพ. เปน 

floating rate จะใชอัตราอะไร 

- ในกรณีท่ีบริษัทออกขายหุนกูในตลาดตรา

สารหนี้อาย ุ2 ป จะใช credit spread นั้น

 

 

- ใชอัตราจากวันท่ีมีการ fix อัตราดอกเบี้ย

สำหรับ floating rate นั้นมาใชในการคำนวณ 

- ใช  

4.8 
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 คำถาม คำตอบ ขอใน
ประกาศ 

มาบวกกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ระยะ 270 วันใชหรือไม 

2 ถามีการออกหุนกูขายแกนักลงทุนในตลาด

ตราสารหนี้หลายรุน BSF จะเลือกใช credit 

spread ของรุนใด 

รุนท่ี credit spread สูงสุด 4.8 

3 หากเจาของใสเงินเขามาดวย และมี funding 

จากการขายหุนกูใหแกนักลงทุนอ่ืนๆ ใน

ตลาด พรอมกับไดรับสินเชื่อจาก ธพ. ดวย 

BSF จะคิดตนทุนสวนของเจาของอยางไร  

ตามประกาศ อัตราผลตอบแทนหุนกูท่ี BSF 

จะลงทุน จะคิดจากสวนท่ีขายหุนกู และท่ีกูยืม

จากสถาบันการเงินเทานั้น 

4.8 

เง่ือนไขท่ีผูขายหุนกูแก BSF ตองปฏิบัติตาม 

1 เง่ือนไขท่ีหามชำระคืนหนี้กอนกำหนด 

หมายถึงอะไรบาง นับรวม revolving loan 

หรือ residential project ท่ีเม่ือขายไดก็มา

ชำระคืนแตไมมี schedule ชัดเจนหรือไม 

ไมรวม revolving loan หรือ residential 

project ท่ีเม่ือขายไดก็มาชำระคืน 

4.10 

2 ตามเง่ือนไขขอ 4.10(8) ท่ีหามนำสินทรัพย

ไปวางเปนหลักประกันแกเจาหนี้อ่ืนๆ ใน

ระหวางท่ีไดรับความชวยเหลือจากกองทุน 

คำวา เจาหนี้อ่ืนๆหมายถึงใคร 

หมายถึงเจาหนีทุ้กประเภท อยางไรก็ตาม ถามี

การตกลงกันมากอนหนาขอความชวยเหลือ

จาก BSF สามารถเสนอรายละเอียดมาให

คณะกรรมการลงทุนพิจารณาผอนผันได 

4.10(8) 

กรอบการบริหารความเส่ียง 

1 กองทุน BSF จะลงทุนในหุนกูท่ีออกโดยผู

ออกตราสารหนี้ท่ีอยูในกลุมธุรกิจใดธุรกิจ

หนึ่งไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินสี่แสนลาน

บาท คำวา กลุมธุรกิจ หมายถึง อุตสาหกรรม 

หรือ family  

family 4.13 

 


