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หนาตางปรับสภาพคลอง ของธนาคารแหงประเทศไทย (Loan Window) 

 
 
 

โดย อภินนัท จินศิริวานิชย 
 
 สัปดาหนี้เรามาทําความรูจักกับ หนาตางการใหสภาพคลอง (Loan Window) โดยธนาคารแหงประเทศไทย กันบางดีกวา ถือวา
เปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่นํามาแนะนําใหคุณผูอานไดทราบถึง อีกชองทางการใหสภาพคลอง ที่ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะที่เปน The 
last of resort เปดใหสถาบันการเงินที่เปนสมาชิก สามารถใชตราสารหนี้ที่มีอยู เปนเครื่องมือเพื่อชดเชยการขาดสภาพคลองของเงินสด 
ในชวงเวลาสั้นๆ    
 

จริงๆแลว ชองทางการใหสภาพคลองแกสถาบันการเงินที่เปนสมาชิกกับธนาคารแหงประเทศไทย มีอยูดวยกันหลายชองทาง ที่
คุนเคยและรูจักกันดี ไดแก ตลาดซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนหรือขายคืน มีทั้งในรูปแบบ  

 

1) BOT Repo (ตลาดซื้อคืนตราสารหนี้โดย ธปท.)  
2) Bilateral Repo (ตลาดซื้อคืนตราสารหนี้ที่ ธปท. ทํากับ สถาบันการเงินคูคาหลัก (Primary Dealers) และ  
3) SPAf : Security Position Adjustment Facility (ธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้เพื่อปรับฐานะพันธบัตรของ Primary Dealers) ซึ่ง
ทั้งหมดลวนเปนธุรกรรมเพื่อการกูยืมระยะสั้น โดยใชตราสารหนี้เปนหลักประกันดวยกันทั้งสิ้น 

 

อยางไรก็ดีนอกเหนือจากชองทางการใหสภาพคลองดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดเปดโอกาสใหสถาบันการเงิน สามารถ
เขามาทําการกูยืมระยะสั้น ผานหนาตางการใหสภาพคลองที่จัดตั้งขึ้น   นั่นก็คือ “หนาตางการใหสภาพคลองสิ้นวัน” (End-of-day liquidity 
window) และ หนาตางการใหสภาพคลองระหวางวัน (Intraday Liquidity Facilities: ILF) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนแหลงกูยืมสุดทาย (The 
Last of Resort) ใหสถาบันการเงินมีความคลองตัวในการปรับสภาพคลองชวงสั้นๆ หากหาแหลงกูยืมอื่นไมทัน ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกัน
เลยดีกวาครับ 

 

หนาตางปรับสภาพคลองสิ้นวัน (End-of-day liquidity window)   เดิมที ธปท.ไดเปดหนาตางการใหสภาพคลอง ในลักษณะที่เปน 
Standing Facilities แกสถาบันการเงินที่เปนสมาชิก (ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และสถาบันการเงิน
พิเศษที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น) หากไมสามารถหาแหลงกูเงินไดทัน สามารถใชตราสารหนี้เปนหลักประกันเพื่อกูยืมเงิน ผานชองทางตางๆไดแก 
 

1) หนาตางรับซื้อพันธบัตรโดยมีขอสัญญาวาจะขายคืน (Loan Window) ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อใหกูยืมแบบคงที่ 
2) หนาตางรับซื้อพันธบัตรโดยมีขอสัญญาวาจะขายคืน (ตลาดซื้อคืนนอกเวลา หรือ RP late hour) ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการชําระ
ดุลหักบัญชี มีระยะเวลาการกูยืมแบบขามคืน (Overnight) โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปนแบบลอยตัว และจะสูงกวาอัตรา
ดอกเบี้ยกูยืมของตลาดซื้อคืนเวลาปกติ3) หนาตางรับซื้อตั๋วเงินโดยมีขอสัญญาวาจะขายคืน เพื่อประโยชนในการชําระดุลการ
หักบัญชีโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอิงกับอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนอายุ 7 วัน 
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อยางไรก็ดีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยกูยืมผานหนาตางดังกลาว และความตางกันของอัตราดอกเบี้ยในแตละหนาตาง ไมสอดคลอง

กับอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย ที่ ธปท.เปนผูกําหนดขึ้น (RP 14 วัน) ทําใหการสงสัญญาณนโยบายการเงิน ผานการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเชิง
นโยบาย ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ธปท.จึงไดประกาศยกเลิกชองทางการใหสภาพคลองดังกลาว ซึ่งในฐานะที่เปน The Last of Resort 
ธปท.จึงไดจัดตั้งหนาตางการใหสภาพคลอง ที่เปนลักษณะ Standing Facilities ทดแทนเพียงหนาตางเดียว นั่นก็คือ หนาตางสภาพคลองสิ้น
วัน (End-of-day liquidity window) ซึ่งเปนหนาตางสุดทายเพื่อชดเชยหรือปรับสภาพคลองในชวงสิ้นวัน โดยสถาบันการเงินที่ขาดสภาพ
คลองจะทําการขายพันธบัตรกับ ธปท. โดยมีสัญญาวาจะซื้อพันธบัตรดังกลาวคืนในวันทําการถัดไป ซึ่งเวลาทําการเปดตั้งแต 17.00-17.30 
น. โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับ สวนตางตามที่ ธปท.กําหนด (ปจจุบันอยูที่รอยละ 1.5 ตอป) บวกดวย อัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย RP 14 
วัน 

 

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