เครื่องมือการดาเนินนโยบายการเงิน
ทีมกลยุทธ์ตลาดการเงิน
สายตลาดการเงิน
กุมภาพันธ์ 2558
ภายใต้กรอบการดาเนินนโยบายการเงินแบบการกาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ (Inflation
Targeting) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี
(Bilateral Repurchase Transactions) ระยะ 1 วัน เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ซึง่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินผ่านอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว ในการดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เป็นไปตามที่ กนง. กาหนด ธปท. จะดาเนินการผ่าน
เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงิน (Monetary Policy Instruments) ต่าง ๆ
เครื่องมือการดาเนินนโยบายการเงิน
เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงินของ ธปท. แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Reserve Requirements)
2. การดาเนินการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations หรือ OMOs)
3. หน้าต่างตั้งรับ (Standing Facilities)

การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Reserve Requirements)
ธนาคารพาณิชย์ต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายโดยเฉลี่ยรายปักษ์ (ซึ่งเริ่มต้นในวันพุธ
และสิ้นสุดในวันอังคารของสัปดาห์ที่สองถัดมา) เป็นสัดส่วนต่อค่าเฉลี่ยของฐานเงินฝากและหนี้สินในปักษ์
ก่อนหน้า และสามารถโอนเงินสารองบางส่วนข้ามปักษ์ได้
ฐานเงินฝากและหนี้สินที่ต้องนามารวมเพื่อคานวณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดารง
ได้แก่ ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท ยอดรวมเงินกู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ยอดรวมเงิน
กู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกาหนดใน 1 ปี และยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรหรือ
มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ในปัจจุบัน อัตราส่วนการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับร้อยละ 6 ซึง่
ประกอบด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง ดังต่อไปนี้
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1. เงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท. ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 (ในส่วนนี้ สามารถนับรวม
เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์
ได้ไม่เกินร้อยละ 0.2)
2. เงินสดในมือธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 (เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลาง
ธนาคารพาณิชย์ ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ
0.2 ตามข้อ 1 สามารถนับเป็นเงินสด
ในมือธนาคารพาณิชย์ได้)
3. หลักทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน และ
เงินฝากประจาที่ ธปท. ในส่วนที่เหลือ

รูป 1: สรุปประเภทและเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
เก

์การดารง

ร เภทสินทรัพย์

ส่ นที่เ ลือร ม ล
ม่ต่าก ่ารอยล

ลักทรัพย์ที่ รา าก
ภาร กพัน ล เงิน าก
ร าที่ ธ ท นส่ นที่
เ ลือ

ม่เกินรอยล 2 5

เงินสด นมือ ธพ

ม่เกินรอยล
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เงินสดที่ นย์เงิน สดกลาง ธพ

การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องจะคานวณ
เงิน ากกร สราย ัน
ม่ต่าก ่ารอยล 8
ที่ ธ ท
จากค่าเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดสินทรัพย์ทุกสิ้นวัน
เงินสดที่ นย์ เงินสดกลาง ธพ ส่ นที่ เกินก ่ารอยล 2
ในปักษ์นั้น การใช้ค่าเฉลี่ยนี้จะช่วยให้ธนาคาร
สามาร นั บเ นเงิน สด นมือ ธพ ด
พาณิชย์บริหารสภาพคล่องได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีสินทรัพย์
สภาพคล่องต่ากว่า requirement ในวันใดวันหนึ่งในปักษ์ ธนาคารพาณิชย์นั้นก็อาจเลือกที่จะดารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง ณ สิ้นวันอื่นๆ ภายในปักษ์เพิ่มขึ้นได้โดยไม่จาเป็นต้องไปกู้ยืมระยะสั้นผ่านตลาด Interbank ซึง่
อาจกดดันให้อัตราดอกเบี้ยในตลาด Interbank ปรับเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ร ม ล ม่น อย
ก ่ารอยล

นอกจากนี้ ธปท. อนุญาตให้มีการโอนสินทรัพย์สภาพคล่องข้ามปักษ์ (Carry-Over Provision)
โดยจะกระทาได้ในส่วนที่เป็นเงินฝากกระแสรายวันที่ ธปท. (เงินสารอง) เท่านั้น และสามารถโอนข้ามปักษ์ได้
ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินสารองที่ต้องดารง การโอนเงินสารองข้ามปักษ์ทาได้ทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ ธนาคาร
พาณิชย์สามารถดารงเงินฝากสารองที่ ธปท. ได้ต่ากว่าที่กาหนดในปักษ์นี้ และชดเชยปริมาณเงินสารองที่ขาด
ในปักษ์ถัดไป ในขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถโอนเงินสารองส่วนที่ดารงเกินในปักษ์นี้ ไปนับเป็น
ส่วนหนึ่งของเงินสารองที่ต้องดารงในปักษ์ถัดไปได้ การโอนเงินสารองข้ามปักษ์เป็นอีกกลไกที่ช่วยลดความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินในช่วงวันสิ้นปักษ์ด้วยเช่นกัน
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การดาเนินการ ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations รือ OMOs)
ในการดาเนินการผ่านตลาดการเงิน (OMOs) ธปท. จะปรับสภาพคล่องโดยการเข้าทาธุรกรรมใน
ตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท. และมีผลต่อเนื่องถึงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงิน
OMOs เป็นเครื่องมือหลักในการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และดูแลให้สภาพคล่องในระบบ
มีเพียงพอต่อความต้องการของระบบธนาคารพาณิชย์ในการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝาก
กระแสรายวันที่ ธปท. (Current Account) ตามอัตราที่กาหนด และการชาระบัญชี (Demand for
Settlement Balance) โดยปัจจุบัน ธปท. ดาเนินการในตลาดการเงินผ่านเครื่องหลัก 4 ประเภท ได้แก่
1) การทาธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี (Bilateral Repurchase Operations)
2) การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3) สวอปเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)
4) การทาธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาดหลักทรัพย์
การทาธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตร บบท ิภาคี (Bilateral Repurchase Operations)
ธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพคล่องแบบชั่วคราว
โดยการซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีจะเป็นการซื้อหรือขายพันธบัตรโดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือ
ซื้อคืน ณ ราคาที่ตกลงไว้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ธุรกรรมนี้เปรียบเสมือนการให้กู้เงิน (ปล่อยสภาพคล่อง)
หรือกู้เงิน (ดูดสภาพคล่อง) โดยมีพันธบัตรหรือตราสารหนี้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน ราคาซื้อคืน/ขายคืนจะ
เท่ากับมูลค่าของเงินกู้บวกด้วยดอกเบี้ย
ธปท. จะทาธุรกรรมนี้ผ่านสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้งให้เป็นคู่ค้า (Primary dealers) สาหรับ
ธุรกรรม Bilateral Repurchase (BRP PDs) ในวันทาการปกติที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมนโยบายการเงิน
(กนง.) ธปท. จะทาธุรกรรมนี้ในช่วงเช้า (9.30 – 9.45 น.) อย่างไรก็ตาม ในวันที่มีการประชุม กนง. ธปท.
จะเลื่อนการทาธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนแบบทวิภาคีออกไปเป็นช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. หลังประกาศ
ผลการประชุมแล้ว เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ กนง. อาจประกาศเปลี่ยนแปลงมีผลในการทาธุรกรรมจริง
ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ก่อนเวลา 9.30 น. ธปท. จะแจ้งให้ BRP PDs ทราบถึงรายละเอียดของธุรกรรมที่ ธปท.
ประสงค์จะทาในวันนั้น ว่าต้องการปล่อยหรือดูดสภาพคล่องที่ระยะเวลาเท่าใด โดย BRP PDs มีเวลา 15 นาที
ในการเสนออัตราดอกเบี้ย และจานวนที่ต้องการซื้อหรือขายพันธบัตร และภายใน 10.00 น. ธปท. จะแจ้งผล
การประมูลกลับไปยัง BRP PDs โดยการชาระราคาและโอนพันธบัตรจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 14.00 น. ของ
วันเดียวกัน นอกจากนี้ หากจาเป็น ธปท. อาจพิจารณาทาธุรกรรม BRP รอบพิเศษได้ในเวลา 16.00 น.
เพื่อปรับสภาพคล่องของระบบให้เหมาะสม (Fine-tuning operation)
3

ธปท. ทาธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีได้ 2 ลักษณะ คือ Fixed-Rate Tender และ
Variable-Rate Tender โดยหากทาธุรกรรมระยะ 1 วัน ธปท. จะกู้หรือให้กู้ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่านั้น
(Fixed-Rate Tender) เพื่อเสริมการส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่
ธุรกรรม BRP ระยะยาวกว่า 1 วัน (Term BRP) ธปท. จะกู้หรือให้กู้ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่ กนง. กาหนด (Indexed BRP) โดย BRP PDs จะเสนอส่วนต่าง (spread) จากอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย ซึง่ อัตราผลตอบแทนรวมของธุรกรรมระยะดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่จะเกิดขึ้นภายในช่วงอายุของธุรกรรมนั้น
ธปท. ได้ออกแบบธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล เช่น
การคิดส่วนลด (Haircuts) การเรียก Margin เพิ่ม (Margin Calls) และการปรับมูลค่าพันธบัตรตามราคาตลาด
(Marking to Market) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ธุรกรรมซื้อคืน/ขายคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีเป็นธุรกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดได้ดี โดย ธปท. ได้เริ่มทาธุรกรรมทุกวันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 เป็นต้นมา
การออกพันธบัตรธนาคาร ่ง ร เท ทย
ธปท. ได้เริ่มออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อต้นปี 2546 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการดาเนินนโยบายการเงิน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง
ในตลาดเงิน ธปท. จะกาหนดวงเงินการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ละประเภท โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละช่วง และคานึงถึงแผนการออกตราสารหนี้ภาครัฐประกอบด้วย โดย ธปท.
จะประกาศตารางการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง
Website ของ ธปท.
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยทุกประเภท จะจาหน่ายโดยวิธีการประมูลแบบแข่งขันราคา
(Competitive bidding: CB) และแบบไม่แข่งขันราคา (Non-Competitive Bidding: NCB) โดยความถี่ใน
การประมูลจะแตกต่างกันตามประเภท และอายุของพันธบัตร สรุปได้ดังตาราง
ประเภทพันธบัตร

อัตราส่วนลด

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อายุ
ไม่เกิน 15 วัน
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
3 ปี

วันประมูล
วันศุกร์
วันอังคาร
วันอังคาร
วันอังคาร
วันอังคาร
วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ความถี่ในการประมูล
ตามความเหมาะสม*
ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์
ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
ทุกเดือนคู่
ทุกเดือนคี่
ทุกเดือนคู่

* ธปท. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าในสัปดาห์ที่มีการประมูล
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ผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น จะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้มีสิทธิ์ประมูลตั๋วเงิน
คลัง และพันธบัตรรัฐบาล1 ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม
สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ขณะทีผ่ ู้มีสิทธิประมูลแบบไม่แข่งขันราคา ได้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยมิได้มุ่งหวัง
ประโยชน์มาแบ่งปันกัน สามารถฝากการประมูลแบบไม่แข่งขันราคาผ่านทางคู่ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภท
ซื้อขาดขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
ส อ เงินตราต่าง ร เท (Foreign exchange swap)
สวอปเงินตราต่างประเทศ (FX Swap) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ ธปท. ใช้ในการดาเนินนโยบายการเงิน
ธปท. ใช้ธุรกรรม FX Swap เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ปริมาณ
หลักประกันสาหรับการทาธุรกรรมซื้อคืนแบบทวิภาคีมีจานวนจากัด โดยธุรกรรม FX Swap มีลักษณะคล้าย
กับธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร แต่แตกต่างกันตรงที่เงินบาทถูกแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)
ไม่ใช่ตราสารหนี้ในประเทศ
ธปท. ทาธุรกรรม Sell/Buy Swap เพื่อดูดซับสภาพคล่องออกจากระบบกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง
ในประเทศ (onshore) และต่างประเทศ (offshore) โดยทั่วไปแล้ว ธปท. จะทาธุรกรรม Sell/Buy Swap
เพื่อช่วยลดปริมาณการดูดซับสภาพคล่องผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี โดย ธปท. อาจติดต่อกับ
ธนาคารพาณิชย์โดยตรงหรือติดต่อผ่านนายหน้า (brokers) และสามารถทาธุรกรรมได้ตลอดวัน นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่ต้องการสภาพคล่องเงินบาทสามารถยื่นข้อเสนอทาธุรกรรม Buy/Sell Swap
ต่อ ธปท. ผ่านหน้าต่าง e-Swap ระหว่าง 11.30 - 13.30 น. โดยต้องระบุจานวนเงินที่ต้องการทา อายุสัญญา
และ swap points ซึง่ ธปท. จะแจ้งผลให้ธนาคารพาณิชย์นั้นทราบภายหลังที่ได้ประเมินภาวะสภาพคล่อง
โดยรวมในตลาดเงินภายใน 14.30 น. การชาระเงินของธุรกรรม FX Swap จะเกิดขึ้นภายใน 1 – 2 วันทาการ
ถัดมา ยกเว้นในกรณีพิเศษ ธปท. อาจอนุญาตให้มีการชาระเงินภายในวันเดียวกัน โดยอายุสัญญาธุรกรรม
FX Swap มีตั้งแต่ 1 วันถึง 1 ปี
การทาธุรกรรมซื้อขาด/ขายขาด ลักทรัพย์
ธปท. สามารถปรับสภาพคล่องในระบบเป็นการถาวร ผ่านการทาธุรกรรมซื้อขาดขายขาดหลักทรัพย์
ในตลาดรองตราสารหนี้ กับสถาบันการเงินที่ ธปท. แต่งตั้งขึ้นเป็นคู่ค้าสาหรับธุรกรรม e-Outright โดยปกติ
แล้ว ธปท. จะปล่อยสภาพคล่องผ่านการซื้อขาดหลักทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการเงินสดหมุนเวียนในระบบที่
เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
1

กระทรวงการคลังได้กาหนดให้คู่ค้าหลักสาหรับธุรกรรมประเภทซื้อขาดขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล

พันธบัตรรัฐบาลรุ่น benchmark บางรุ่นได้เพียงกลุ่มเดียว
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ในการทาธุรกรรมซื้อขาดขายขาดนี้ ธปท. จะแจ้งคู่ค้าทราบผ่านระบบ Reuters Dealing ก่อนเวลา
10.00 น. ว่า ธปท. มีความประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์รุ่นใดในวันนั้น โดยคู่ค้ามีเวลา 1 ชั่วโมง ในการ
ยื่นข้อเสนอซื้อขายโดยต้องระบุปริมาณและอัตราผลตอบแทน (yields) ธปท. ใช้ระบบ Multiple-price
auction ในการจัดสรร และจะแจ้งผลภายในเวลา 12.00 น. การโอนกรรมสิทธิ์และการชาระราคาจะเกิดขึ้น
ใน 2 วันทาการถัดมา
แม้ว่าหลักทรัพย์ที่ ธปท. สามารถซื้อขาดขายขาดได้จะรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ที่
รัฐบาลค้าประกันทุกประเภท ธปท. ได้ดาเนินการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร ธปท. เป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากเป็นตลาดรองพันธบัตรที่มีสภาพคล่องสูง

นาต่างตั้งรับ (Standing Facilities)
ธปท. ได้เปิดหน้าต่างตั้งรับ ซึ่งเป็นช่องทางที่สถาบันการเงินสามารถกู้ยืมจาก ธปท. หรือฝากเงินไว้กับ
ธปท. ระยะข้ามคืนได้ เพื่อปรับสภาพคล่องของสถาบันการเงินในช่วงสิ้นวัน โดยสถาบันการเงินที่ขาด
สภาพคล่องสามารถเข้ามากู้ยืมเงินกับ ธปท. โดยมีพันธบัตรเป็นหลักประกัน หรือในกรณีที่สถาบันการเงินมี
สภาพคล่องส่วนเกินก็สามารถเข้ามาฝากเงินกับ ธปท. ได้
อัตราดอกเบี้ยของหน้าต่างตั้งรับจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกหรือลบด้วยส่วนต่าง (Margin)
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกรรมด้านกู้ยืมจาก ธปท. หรือฝากเงินไว้กับ ธปท. ปัจจุบัน ส่วนต่างดังกล่าวเท่ากับ
+/- ร้อยละ 0.50 ต่อปี การกาหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อิงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งด้านบวกและลบ
เป็นการสร้างกลไกจากัดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดให้อยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไป ขณะเดียวกัน
ก็ยังคงกรอบความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยให้กว้างพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการเงินปรับสภาพคล่อง
ระหว่างกันในตลาดตามปกติ
สาหรับการให้กู้ยืมสภาพคล่อง ณ สิ้นวันกับสถาบันการเงินที่มาขอกู้ผ่านหน้าต่างตั้งรับด้านกู้ยืมจาก
ธปท. นั้น แม้ ธปท. จะไม่มีการจากัดวงเงินกู้รายสถาบันไว้ แต่มูลค่าหลักประกันของสถาบันการเงินจะจากัด
วงเงินกู้โดยปริยาย การให้กู้ยืมสภาพคล่อง ณ สิ้นวันในลักษณะนี้สอดคล้องกับ Liquidity Facility ของระบบ
บาทเนตซึ่งเป็นระบบการชาระเงินแบบ RTGS (Real Time Gross Settlement) ที่มีการให้กู้ยืมแบบไม่คิด
ดอกเบี้ยผ่าน Intra-day Liquidity Facility (ILF) เพื่อหล่อลื่นระบบการชาระเงินระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม
หากสถาบันการเงินไม่สามารถชาระคืน ILF ได้ภายในสิ้นวัน ธปท. จะนับการกู้ยืมดังกล่าวเป็นการกู้ยืมระยะ
ข้ามคืนผ่านหน้าต่าง overnight ILF โดยอัตโนมัติ (ILF Spillover) และคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย + ร้อยละ 0.50 ต่อปี ธุรกรรมนี้มีลักษณะเดียวกับการกู้ยืมผ่านหน้าต่างตั้งรับด้านกู้ยืมจาก ธปท.
เพียงแต่ทาผ่านระบบการชาระเงินเพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ
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สาหรับพันธบัตรที่สถาบันการเงินสามารถนามาใช้เป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมผ่านหน้าต่างตั้งรับจะเป็น
ประเภทเดียวกันกับพันธบัตรที่ใช้ในธุรกรรมซื้อคืนแบบทวิภาคี นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2554 ธปท. ได้เพิ่ม
ประเภทหลักประกันสาหรับธุรกรรมการกู้ยืมผ่านหน้าต่างตั้งรับให้ครอบคลุมพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศได้
โดยปัจจุบันสถาบันการเงินสามารถกู้ยืมผ่านหน้าต่างตั้งรับโดยใช้พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นได้
ธุรกรรมผ่านหน้าต่างตั้งรับทั้งด้านกู้ยืมจาก ธปท. และฝากเงินไว้กับ ธปท. จะเป็นธุรกรรมระยะ
ข้ามคืนที่มีการชาระเงินภายในวันเดียวกัน (Same-day Settlement) โดยเปิดบริการให้กับสถาบันการเงิน
ดังต่อไปนี้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และนิติบุคคลอื่น
ที่ ธปท. กาหนด โดยหน้าต่างสาหรับธุรกรรมฝากเงินให้ ธปท. จะเปิดระหว่าง 16.30 – 17.00 น. ของทุกวัน
ทาการ ขณะที่หน้าต่างสาหรับธุรกรรมกู้ยืมจาก ธปท. จะเปิดระหว่าง 17.00 – 17.30 น. ของทุกวันทาการ
ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง ธปท. อาจพิจารณาขยายเวลาได้ตามระบบการชาระเงิน
ทั้งนี้ แม้ว่าการปรับสภาพคล่อง
ณ สิ้นวันผ่านหน้าต่างตั้งรับจะมีปริมาณ
ค่อนข้างน้อย แต่การมีหน้าต่างตั้งรับก็เป็น
กลไกสาคัญที่ช่วยรักษาเสถียรภาพใน
ตลาดเงิน โดยทาหน้าที่เป็น Safety valve
ของระบบ โดยอัตราดอกเบี้ยของหน้าต่างนี้
จะเป็นขอบเขตจากัดคามผันผวนด้านบน
(Cap) และด้านล่าง (Floor) ของอัตรา
ดอกเบี้ยระยะข้ามคืนในตลาด (Interest
Rate Corridor)

รูป 2: อัตราดอกเบี้ย และ Corridor
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยของ นาต่าง กยืม

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราดอกเบี้ย นตลาดเงิน
อัตราดอกเบี้ยของ นาต่างรับ ากเงิน
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