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หนาตางปรับสภาพคลองระหวางวัน (ILF) 

 
 

โดย อภินนัท จินศิริวานิชย 
 
 หลังจากที่ไดดูเรื่องหนาตางสภาพคลองสิ้นวัน หรือ End of day Liquidity Window ซึ่งเปนStanding Facilities เพียงหนาตางเดียว 
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงใหกูยืมสุดทาย กรณีสถาบันการเงินที่เปนสมาชิกขาดสภาพคลองชวงสิ้นวัน และหาแหลง
กูยืมอื่นไมทัน ใหมีโอกาสใชหนาตางนี้ขอสภาพคลอง โดยสถาบันการเงินที่ขาดสภาพคลองจะทําการขายตราสารหนี้กับ ธปท. โดยมีสัญญา
วาจะซื้อตราสารหนี้ดังกลาวคืนในวันทําการถัดไป 
 

ในครั้งนี้เรามาดูอีกหนาตางการใหสภาพคลองแกสถาบันการเงินโดย ธปท. กันตอเลยดีกวาครับ นั่นก็คือ หนาตางปรับสภาพคลอง
ระหวางวัน หรือ ILF ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Loan Window   หนาตางปรับสภาพคลองระหวางวัน หรือ ILF ถึงแมลักษณะของการใหกูยืม จะมี
ความเหมือนกับหนาตางสภาพคลองสิ้นวัน คือ สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคลองจะทําการกูยืมเงินกับ ธปท. โดยใชตราสารหนี้เปน
หลักประกัน ภายใตขอตกลงวา “จะซื้อตราสารหนี้ดังกลาวคืนในอนาคต” แตวัตถุประสงคของการเปดหนาตาง ILF นี้ก็คือเปนชองทาง
สําหรับการเสริมสภาพคลองระหวางวัน ใหแกสมาชิกในระบบบาทเนต (BAHTNET)    

 

เนื่องจากระบบ “บาทเนต” เปนระบบเครือขายทางอิเล็กทรอนิกส ที่อํานวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย แกระบบการชําระ
เงินและการโอนตราสารหนี้ โดยเปดใหบริการแกสถาบันการเงิน และองคกรตางๆ ซึ่งมีบัญชีเงินฝากกับ ธปท. สามารถใชระบบบาทเนตโอน
เงินระหวางกัน สงผลใหการโอนเงินมีผลสมบูรณทันทีในแตละรายการ (On Line Real Time Gross Settlement : Online RTGS) สวนกรณี
ของการสงมอบและชําระราคาตราสารหนี้ ที่ ธปท. เปนนายทะเบียน ก็จะเกิดขึ้นพรอมกัน อยางสมบูรณทันที ตอการโอนเงินและสงมอบตรา
สารหนี้แตละรายการเชนกัน (RTGS – Delivery versus Payment : DVP) นอกจากนี้ระบบบาทเนตยังรองรับกับบริการตางๆ เชน บริการการ
โอน/รับโอนตราสารหนี้โดยไมมีการชําระราคา (Deliver Free : DF / Receive Free : RF) และบริการสงขอความสื่อสาร เพื่อยืนยันสถานะ
ของการทําธุรกรรม ระหวางกันเสมอ เปนตน 
 

จากความสมบูรณของการชําระเงินในระบบบาทเนต ซึ่งเปนในลักษณะสมบูรณทันทีแตละรายการ (Real Time Gross 
Settlement) ทําใหผูใชบริการตองมีวงเงินในบัญชีเงินฝากกับ ธปท.สูงและเพียงพอตอการชําระเงินแตละครั้ง เพื่อปองกันการขาดสภาพ
คลองชั่วขณะ หากในบัญชีของสถาบันการเงินไมเพียงพอ ซึ่งทําใหคําสั่งโอนไมสามารถดําเนินการได ธปท.จึงไดเปดหนาตางสภาพคลอง
ระหวางวัน เพื่อรองรับกับปญหาดังกลาว   หนาตางสภาพคลองระหวางวัน จึงเปรียบเสมือนกับเครื่องมือหนึ่งที่ชวยหลอล่ืน ระบบการชําระ
เงินแบบ RTGS ซึ่งสมาชิกที่ตองการใชวงเงินสภาพคลองดังกลาว จะตองแจงเพื่อทําสัญญาขายตราสารหนี้แก ธปท. ในชวงเชา โดยมีสัญญา
วาจะซื้อตราสารหนี้ดังกลาวคืน ณ.ตอนสิ้นวัน ทั้งนี้ ธปท.จะไมคิดดอกเบี้ยการขอใชวงเงินสภาพคลองดังกลาว หากผูขอใชวงเงินสามารถ
ชําระเงิน โดยทําการซื้อตราสารหนี้ดังกลาวคืนไดทัน ณ.ตอนสิ้นวัน และกรณีผูขอใชวงเงินไมสามารถชําระเงินคืนไดทันตอนสิ้นวัน ธปท.จะ
คิดคาธรรมเนียมการกูยืมเปนอัตราดอกเบี้ยการขอใชวงเงินสภาพคลองระหวางวัน ประเภทขามคืน ซึ่งปจจุบันอิงกับ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
RP 14 วัน บวกดวยสวนตาง (Margin) ตามที่ธปท.กําหนด (ปจจุบันสวนตางเทากับ รอยละ 1.5 ตอป เพื่อใหสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ย



                                                                                                                                                                         ฝายวิจัยและพัฒนา 
                                                  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

 

 
The information and opinions in this report are those of Thai Bond Dealing Centre research activity. Thai BDC does not make any representation or warranty, express or  implied, as to the fairness, accuracy, or completeness.  While all  
reasonable care has no  representation  as to its accuracy or completeness and  it  should not be relied  upon as such. Thai BDC  accepts  no   liability whatsoever for any  loss arising from use of this report   or its contents.  This report is 
being  supplied  solely  for  informational purposes  and  may not be  reproduced, distributed or published by recipient for any purpose     

หนา 2/2 
  

หนาตางสภาพคลองสิ้นวัน) ทั้งนี้ผูขอใชวงเงินสภาพคลองระหวางวัน จะตองเปนสมาชิกที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
สําหรับการชําระเงินไมพอ และจุดประสงคเพื่อใชโอนเงินในระบบ “บาทเนต” เทานั้น    

 

อนึ่งตราสารหนี้ที่กําหนด ไดแก ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตร
รัฐบาล และ พันธบัตรหรือหุนกูที่ออกโดยองคกรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยมีธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนนายทะเบียนและตัวแทนการจายเงิน 
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