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ชื่อตาราง

อัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงิน (2548-ปัจจุบน
ั )

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน
ความล่าช้า 10 วัน
กาหนดเวลาเผยแพร่
ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม
และการจัดกลุม
่
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูล
และมาตรฐานบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผล
ข้อมูล

1. อัตราดอกเบีย้ นโยบาย เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีค
่ ณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใช้เป็ นเครือ
่ งมือหลักในการส่ง
สัญญาณนโยบายการเงิน ภายใต้กรอบเป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ โดยตัง้ แต่ 23 พฤษภาคม 2543 จนถึงวันที่ 16 มกราคม
2550 กนง.ได้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ซื้อคืนพันธบัตร 14 วัน (RP 14 วัน) เป็ นดอกเบีย้ นโยบาย ต่อมาตัง้ แต่วน
ั ที่ 17 มกราคม
2550 ได้เปลีย่ นมาใช้อตั ราดอกเบีย้ ซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (RP 1 วัน) และตัง้ แต่วน
ั ที่
13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็ นต้นมา ได้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase
Transactions) ระยะ 1 วัน แทน
(แสดงค่าในตารางเป็ นอัตรา ณ วันทาการสิน
้ เดือน)
2. อัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมในตลาดเงินระยะสัน
้ เพือ
่ ใช้ใน
การปรับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์โดยธุรกรรมอาจจะอยูใ่ นรูปการกูย้ ืมแบบจ่ายคืนเมือ
่ ทวงถาม (at call) หรือเป็ น
การกูย้ ืมแบบมีกาหนดระยะเวลา (Term) ตัง้ แต่ 1 วัน ถึง 6 เดือน ในทางปฏิบตั ส
ิ ว่ นใหญ่ประมาณร้อยละ 50-70 เป็ น
การกูย้ ืมระยะ 1 วัน (Overnight) รองลงมาเป็ นการกูย้ ืมแบบจ่ายคืนเมือ
่ ทวงถาม
(แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือน)
3. อัตราดอกเบีย้ ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท. (Bilateral Repurchase Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ จาก
ธุรกรรมการซื้อหรือขายพันธบัตรโดยมีสญ
ั ญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนภายในระยะเวลาและราคาทีก
่ าหนด โดยมีคส
ู่ ญ
ั ญา
ข้างหนึ่งเป็ น ธปท. โดยก่อน มี.ค. 2551 เป็ นข้อมูลจากตลาดซื้อคืนพันธบัตรของธปท. (BOT Repurchase
Transaction) ซึง่ ธปท. ทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินทุกแห่ง แต่ตง้ ั แต่ มี.ค. 2551 เป็ นต้นไป เป็ นข้อมูลจากตลาดซื้อ
คืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท. (Bilateral Repurchase Transaction) ซึง่ ธปท. ทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่
ธปท. แต่งตัง้ ให้เป็ นคูค
่ า้ (Primary Dealers) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรเปรียบเสมือนการให้กเู้ งิน (ปล่อยสภาพคล่อง)
หรือกูเ้ งิน (ดูดสภาพคล่อง) โดยมีพน
ั ธบัตรหรือตราสารหนี้เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน (แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ ราย
เดือน)
4. อัตราดอกเบีย้ ตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน (Private Repurchase Rate) เป็ นอัตราดอกเบี้ยจากธุรกรรมการซื้อ
หรือขายพันธบัตรระหว่างคูส
่ ญ
ั ญาทีเ่ ป็ นภาคเอกชน โดยมีสญ
ั ญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนภายในระยะเวลาและราคาที่
กาหนด ซึ่งเปรียบเสมือนการให้กเู้ งินหรือกูเ้ งิน โดยมีพน
ั ธบัตรหรือตราสารหนี้เป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกัน
(แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือนเฉพาะระยะข้ามคืน และ1 สัปดาห์จากข้อมูลรายวันใน FM_RT_011 อัตรา
ดอกเบีย้ ปริมาณธุรกรรม และยอดคงค้าง ตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชน:
https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=905&language=th)
5. อัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคารในตลาดกรุงเทพฯ (Bangkok Interbank Offered Rate : BIBOR) เป็ นอัตราดอกเบีย้
อ้างอิงระยะสัน
้ สาหรับการกูย้ ืมเงินระหว่างธนาคารของตลาดกรุงเทพฯ ซึง่ ได้จากการเฉลีย่ อัตราดอกเบีย้ การปล่อยกู้
ระหว่างธนาคารพาณิชย์แบบไม่มีหลักทรัพย์คา้ ประกัน ทีม
่ รี ะยะเวลากูย้ ืมตัง้ แต่ 1 สัปดาห์ 1, 2, 3, 6, 9 เดือน และ 1 ปี
จากธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ (แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือน)
6. อัตราดอกเบีย้ การกูย้ ืมเงินบาท (Thai Baht Implied Interest Rates) เป็ นประมาณการอัตราดอกเบีย้ การกูย้ ืมเงินบาท
จากค่า Premium ของสัญญา Swap
(แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือน)
7. อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายพันธบัตรกับสถาบันการเงินเพือ
่ ปรับสภาพคล่อง ณ สิน
้ วัน
(End-of-day Liquidity Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ ที่สถาบันการเงินสามารถกูย้ ืมจาก ธปท. หรือฝากเงินไว้กบ
ั ธปท.
ระยะข้ามคืนได้ เพือ
่ ปรับสภาพคล่องของสถาบันการเงินในช่วงสิน
้ วัน โดยสถาบันการเงินทีข
่ าดสภาพคล่องสามารถเข้ามา
กูย้ ืมเงินกับ ธปท. โดยมีพน
ั ธบัตรเป็ นหลักประกัน หรือในกรณีทีส
่ ถาบันการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกินก็สามารถเข้ามาฝาก
้ อยูก
เงินกับ ธปท. ได้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายบวกหรือลบด้วยส่วนต่าง (Margin) ขึน
่ บั ว่าเป็ นธุรกรรมด้านกูย้ ืมจาก ธปท.
หรือฝากเงินไว้กบั ธปท. ปัจจุบน
ั ส่วนต่างดังกล่าวเท่ากับ +/- ร้อยละ 0.50 ทัง้ นี้ ธปท. ได้แยกรายการ End-of-day
Liquidity Rate ออกเป็ น Lending Facility และ Borrowing Facility ตัง้ แต่วน
ั ที่ 17 มกราคม 2550 โดยก่อนหน้านี้
จะมีเพียง Lending Facility (แสดงค่าในตารางเป็ นอัตรา ณ วันทาการสิน
้ เดือน)
8. อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล เป็ นอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อเฉลีย่ (Average Bid Yield) ของตั๋วเงิน
คลังและพันธบัตรแต่ละรุ่น และนามาคานวณเพือ
่ หาค่าผลตอบแทนตามระยะเวลาต่างๆ ที่ 1, 3, 6 เดือน และ1 – 20 ปี
(Interpolated Yield) ทัง้ นี้ ใช้ขอ
้ มูลจากข้อมูลรายวันของสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือ ThaiBMA
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(แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือน)
9. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็ นอัตราผลตอบแทนทีแ
่ สดงเป็ นค่าส่วนเพิ่มจากพันธบัตรรัฐบาล (Spread over
Government Bond Yield) ตามระยะเวลาต่างๆ โดยใช้ขอ
้ มูลจากข้อมูลรายสัปดาห์ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ของสมาคม
ตราสารหนี้ไทยหรือ ThaiBMA (แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ ต่าสุด สูงสุดรายเดือน)
10. อัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากและเงินให้กยู้ ืมลูกค้าทั่วไปของของสถาบันการเงิน รวบรวมจากอัตราดอกเบีย้ ณ วันทาการสิน
้
เดือนทีแ
่ ต่ละสถาบันการเงินประกาศกาหนด โดยในส่วนของธนาคารพาณิชย์ รวบรวมจากธ.พ. 5 แห่ง คือ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ ต่าสุด สูงสุดรายเดือน)
อัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมลูกค้าทั่วไป มีหลายประเภท ได้แก่
อัตราดอกเบีย้ เงินเบิกเกินบัญชี MOR (Minimum Overdraft Rate : MOR) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยประเภท
เบิกเกินบัญชีทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชน
้ ั ดี
อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ชน
้ ั ดี (Minimum Lending Rate : MLR) หรือ (Minimum Loan Rate)
หมายถึงอัตราดอกเบีย้ เงินกูแ
้ บบมีระยะเวลาทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชน
้ ั ดี
อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ ฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (Minimum Lending Rate_ Weighted Average : MLR_Weighted
Average) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยทีค
่ านวณจาก อัตราดอกเบีย้ minimum รายสัญญาทีธ่ นาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
จากสินเชือ
่ ชัน
้ ปกติ (ไม่รวม สินเชือ
่ บัตรเครดิตและอุปโภคบริโภค และไม่รวมสินเชือ
่ ทีใ่ ห้กบ
ั คู่สญ
ั ญาทีเ่ ป็ น
interbank และภาครัฐ) และถ่วงน้าหนักด้วยยอดคงค้างสินเชือ
่ ของแต่ละสัญญา
อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกค้ารายย่อยชัน
้ ดี (Minimum Retail Rate : MRR) หมายถึงอัตราดอกเบีย้ เงินกูท
้ ธ
ี่ นาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชัน
้ ดี
อัตราดอกเบีย้ เงินกูส
้ ูงสุด หมายถึงอัตราดอกเบีย้ สูงสุดทีส
่ ถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้า
อัตราดอกเบีย้ สินเชือ
่ ปล่อยใหม่ (new loan rate) ของภาคธุรกิจ คือ อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ถ่วงน้าหนักตามวงเงินราย
สัญญาของเงินให้สน
ิ เชือ
่ ใหม่โดยธนาคารพาณิชย์ไทย ทีเ่ ป็ นสินเชือ
่ จัดชัน
้ ปกติสกุลเงินบาททุกประเภท ทุกวัตถุประสงค์
และอายุสน
ิ เชือ
่ ทัง้ ทีม
่ ีและไม่มีหลักประกัน ยกเว้นสินเชือ
่ ประเภทเบิกเกินบัญชี สินเชื่อเพือ
่ การอุปโภคบริโภค สินเชือ
่
บัตรเครดิต สินเชือ
่ สัญญาซื้อคืน สินเชื่อทีจ่ า่ ยให้เพือ
่ ประโยชน์ลูกค้า สินเชื่อทีใ่ ห้แก่ตวั กลางทางการเงิน สินเชื่อทีใ่ ห้แก่
ภาครัฐ และสินเชือ
่ ทีใ่ ห้แก่ผม
ู้ ีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศ อัตราดอกเบีย้ ทีน
่ ามาคานวณคือค่าเฉลีย่ ระหว่างอัตราดอกเบีย้ ต่าสุด
และสูงสุดของแต่ละสัญญา โดยใช้ขอ
้ มูลจากชุดข้อมูล Loan Arrangement (LAR) ซึง่ ข้อมูลทีน
่ ามาคานวณ
ครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ทีม
่ วี งเงินสินเชื่อรวม (contract amount) หรือยอดคงค้างสินเชือ
่ รวม (outstanding) ตัง้ แต่
้ ไปใน ธนาคารพาณิชย์ไทย ทัง้ นี้ ยอดคงค้างสินเชือ
20 ล้านบาทขึน
่ ภาคธุรกิจในชุดข้อมูล LAR โดยเฉลีย่ คิดเป็ นร้อย
ละ 70 ของสินเชือ
่ ภาคธุรกิจทีป
่ ล่อยโดยสถาบันรับฝากเงินอืน
่ (other depository corporations: ODCs)
11. อัตราดอกเบีย้ ต่างประเทศทีส่ าคญ
ั (แสดงค่าในตารางเป็ นค่าเฉลีย่ รายเดือน)
อัตราดอกเบีย้ มาตรฐานของสหรัฐฯ (US Discount Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ เงินกูท
้ ธ
ี่ นาคารกลางสหรัฐอเมริกาให้กู้
กับธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกค้าชัน
้ ดีในสหรัฐ (US Prime Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ เงินกูท
้ ธ
ี่ นาคารกลางสหรัฐอเมริกาให้กก
ู้ บั
ธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะหว่างธนาคารของสหรัฐ (US Federal Fund Rate) เป็ นอัตราดอกเบีย้ ทีส
่ หรัฐอเมริกาใช้
กาหนดในการดาเนินนโยบายการเงิน
อัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคารในตลาดสิงคโปร์ (SIBOR) เป็ นอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระหว่างธนาคารพาณิชย์เป็ นสกุล
เงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดสิงคโปร์
อัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) เป็ นอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระหว่างธนาคารพาณิชย์เป็ นสกุล
เงินดอลลาร์ สรอ. ในตลาดลอนดอน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สือ่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การปรับปรุงข้อมูล

-

(

https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=223&language=TH )
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
โทร 0-2283-5633
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