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อัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงิน (2521-2547)

ความถีข
่ องขอมูล ความลาชา
และกําหนดเวลาเผยแพร

ความถี่ รายเดือน
ความลาชา 10 วัน
กําหนดเวลาเผยแพร
ขอมูลเบือ
้ งตน ทุกวันที่ 10
ขอมูลจริง จะปรับปรุงแกไข (ถามี) และเผยแพรในงวดการเผยแพรถัดไป

หลักวิธท
ี างสถิติ
y หลักการ นิยาม และการจัด
กลุม

y ความครอบคลุม
y การบันทึกขอมูลและมาตรฐาน
บัญชีทเี่ กีย่ วของ
y ลักษณะของขอมูลและวิธก
ี าร
จัดเก็บ
y วิธป
ี ระมวลผลขอมูล

อัตราดอกเบีย้ หมายถึงผลตอบแทนหรือจํานวนเงินที่ผก
ู ูตองจายชําระใหแกผูใหกูโดยสัญญาวา
จะชําระคืนเต็มมูลคาในวันที่ครบกําหนดในอนาคตตามทีต
่ กลงกันไว ซึ่งแบงไดเปนหลาย
ประเภท ดังนี้
1. อัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู ม
ื ระหวางธนาคาร (Interbank Rate) เปนอัตราดอกเบีย้ เงินกูย ม
ื ใน
ตลาดเงินระยะสั้น เพื่อใชในการปรับสภาพคลองของธนาคารพาณิชยโดยธุรกรรมอาจจะอยู
ในรูปการกูย ืมแบบจายคืนเมื่อทวงถาม (at call) หรือเปนการกูยม
ื แบบมีกําหนดระยะเวลา
(term) ตั้งแต 1 วัน ถึง 6 เดือน ในทางปฏิบต
ั ิสวนใหญประมาณรอยละ 50-70 เปนการ
กูยืมระยะ 1 วัน (Overnight) รองลงมาเปนการกูยืมแบบจายคืนเมื่อทวงถาม (at call)
อนึ่ง ถาเปนการกูยืมในตลาดระหวางสถาบันการเงินดวยกันจะเรียกวา Interfinance และ
อัตราดอกเบี้ยที่ใชเรียกวา Interfinance Rate
2. อัตราดอกเบีย้ เงินกู (Lending Rate) :
2.1 อัตราดอกเบีย้ MLR (Minimum Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate)
หมายถึงอัตราดอกเบีย้ เงินกูแบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคาราย
ใหญชั้นดี
2.2 อัตราดอกเบีย้ MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึงอัตราดอกเบีย้ ประเภท
เบิกเกินบัญชีทธี่ นาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชน
ั้ ดี
2.3 อัตราดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึงอัตราดอกเบีย้ เงินกูที่
ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายยอยชั้นดี ทั้งนี้ใชโยงเขากับอัตราดอกเบีย้
MLR เพื่อใหสามารถสะทอนระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันระหวางลูกคารายใหญกบ
ั
ลูกคารายยอยไดโดยบวกสวนตางสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยประกาศไมเกินรอยละ 4 ตอ
ป ทัง้ นี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดมห
ี นังสือเวียนลงวันที่
10 สิงหาคม 2544 ยกเลิกการกําหนดสวนตางไมเกินรอยละ 4 ตอป เพือ
่ ใหมค
ี วาม
เสมอภาคในการแขงขันเสนอบริการสินเชือ
่ เพือ
่ ตอบสนองความตองการของลูกคาใน
รูปแบบตางๆ มากขึน
้
3. อัตราดอกเบีย้ อางอิง (Reference Rate) เปนอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. ประกาศทุกวันศุกร
เพื่อใชในการอางอิงสําหรับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยใน
สัปดาหถัดไป ประกอบดวยอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยอางอิงจะคํานวณมาจากอัตราดอกเบี้ยลาสุดเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย 5
ธนาคารไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทัง้ นี้ ธปท. ไดประกาศยกเลิกอัตราดอกเบีย้ อางอิงโดยมีผลบังคับ
ใชตงั้ แตวน
ั ที่ 17 กุมภาพันธ 2547 เพือ
่ ใหอต
ั ราดอกเบีย้ เงินฝากลอยตัวอยางแทจริง ซึง่ จะ
ทําใหผฝ
ู ากเงินไดรบ
ั ผลตอบแทนอยางเต็มที่
4. อัตราดอกเบีย้ เงินใหกยู ม
ื ในตลาดซือ
้ คืนพันธบัตร (Repurchase Rate) เปนอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ใชในการกูยม
ื โดยการซื้อขายพันธบัตรที่มีสัญญาซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตรที่ใชเปน
หลักทรัพยวางประกัน ไดแก พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินตนและดอกเบีย้ ของสถาบันการเงินที่เปนสมาชิกในตลาดซื้อ
คืนพันธบัตรโดย ธปท. เปนนายทะเบียนและตัวแทนการรับจายเงินซึ่งถือวาเปนคูสญ
ั ญา
โดยตรงกับผูซ
 ื้อและผูขายโดยระยะเวลาการกูย ม
ื จะเปน 1 วัน 7 วัน 14 วัน 1 เดือน 2
เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ทั้งนี้ ธปท. ใชอัตราดอกเบีย้ ตลาดซื้อคืนระยะ 1 วัน เปนอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายในการสงสัญญาณการดําเนินนโยบายทางการเงินภายใตกรอบ Inflation
Targeting
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5. อัตราดอกเบีย้ มาตรฐาน (Bank Rate) เปนอัตราดอกเบี้ยทีธ่ นาคารกลางเรียกเก็บจาก
สถาบันการเงินทีใ่ หกูยืมในวงเงินที่กําหนดจากฐานเงินฝากของสถาบันการเงินแตละแหง
โดยการใหกยู ม
ื นี้ถือวาเปนแหลงกูยม
ื แหลงสุดทาย (Lender of last resource) เมื่อมี
ความจําเปนภายในระยะเวลาสั้นอยางมากไมเกิน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับความผันผวนของ
ความตองการใชเงินในตลาดเงินเปนสําคัญ หรือจากการเบิกถอนเงินฝากของประชาชนใน
ภาวะผิดปกติโดยจะชวยสรางความเชื่อมัน
่ ใหกับระบบการชําระเงิน เปนตน หลักประกันที่
ใชในการกูย ม
ื เงินนี้สวนมากจะเปนหลักทรัพยรฐั บาล เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท.
และพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟน
 ฟูฯ ทัง้ นี้ ธปท. ไดประกาศยกเลิกอัตราดอกเบีย้ มาตรฐาน
เมือ
่ วันที่ 25 กันยายน 2544 และใหใชอต
ั ราคาตอบแทนในการซือ
้ ขายพันธบัตรกับสถาบัน
การเงินเพือ
่ ปรับสภาพคลองสิน
้ วัน หรือ End-of-day Liquidity Rate แทน โดยมีผล
บังคับใชตงั้ แตวน
ั ที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
6. อัตราคาตอบแทนในการซือ
้ ขายพันธบัตรกับสถาบันการเงินเพือ
่ ปรับสภาพคลองสิน
้ วัน
(End-of-day Liquidity Rate) เปนอัตราคาตอบแทนที่ ธปท. เรียกเก็บจากสถาบัน
การเงินในการซือ
้ ขายพันธบัตรกับสถาบันการเงินเพื่อปรับสภาพคลองสิ้นวันโดยมีขอสัญญา
วาผูขายจะซื้อคืน ทั้งนี้ ธปท. จะคิดคาตอบแทนดังกลาวในอัตราดอกเบีย้ นโยบายบวกสวน
ตาง (Margin) รอยละ 1.5 ตอป และตอมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ไดแยกรายการ
End-of-day Liquidity Rate ออกเปน Lending Facility และ Borrowing Facility
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินครอบคลุมอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ซึ่งไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินให
กูยืมระหวางธนาคาร อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร อัตราดอกเบีย้ ในการซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา อัตราคาตอบแทนในการซื้อขายพันธบัตรเพื่อปรับสภาพคลองสิ้น
วัน อัตราดอกเบีย้ พันธบัตร และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
รวมทั้งอัตราดอกเบีย้ ตางประเทศที่สําคัญไดแก อัตราดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐฯ อัตรา
ดอกเบีย้ เงินกูร ะหวางธนาคารในตลาดลอนดอน และตลาดสิงคโปร
ขอมูลอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเปนอัตราดอกเบีย้ ที่ ธปท. จัดเก็บรวบรวมจากธุรกรรมที่
เกิดขึน
้ ในตลาดเงินแตละวันแลวถัวเฉลี่ยเปนรายเดือน สวนอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและเงินให
กูยืมของสถาบันการเงินเปนอัตราดอกเบีย้ ณ วันสิ้นเดือนที่สถาบันการเงินแตละแหงประกาศ
กําหนด โดยขอมูลของธนาคารพาณิชยจะแสดงคาสูงสุดและต่ําสุดของ 5 ธนาคารพาณิชย
ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา

แหลงทีม
่ าของขอมูล

ธนาคารแหงประเทศไทย

สื่อทีใ่ ชในการเผยแพร

เว็บไซต ธนาคารแหงประเทศไทย
(http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=222&language=th
)
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