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ฝ่ายตลาดตราสารหน้ี สายงานวาณิชธนกิจ  

บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 
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เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้ นโดยบริษัทหลกัทรพัย ์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ ไม่อนุญาตใหน้ าเน้ือหาไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึงของเอกสารฉบบัน้ี ไปท าซ ้า ดดัแปลง จดัเก็บในระบบส ารองขอ้มลู หรือท าการแปลไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆ หรือในรปูแบบและ/หรือลกัษณะอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความ

ยนิยอมล่วงหน้าจากบริษัทฯ  

เอกสารฉบบัน้ี เป็นขอ้มลูความลบั และจดัท าขึ้ นใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีบริษัทฯ น าเสนอหรือจดัส่งเอกสารฉบบัน้ีใหเ้ท่าน้ัน ทั้งน้ี เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวใชเ้ป็นขอ้มลู

อา้งอิง หรือใชเ้ป็นการส่วนตวัเท่าน้ัน ไม่อาจน าเอกสารฉบบัน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไปอา้งอิง ท าซ ้า เปิดเผย ดดัแปลง หรือจดัส่งซ ้าใหแ้ก่บุคคลใด ไม่ว่าในเวลาใดๆ 

โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากบริษัทฯ  

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้ นโดยการอา้งอิงจากขอ้มลูท่ีสาธารณชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ขอ้มลูท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีถือเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ ซ่ึงไม่อาจใหร้ายละเอียดใดๆ ไดอ้ยา่ง

ครบถว้น และบริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นในขอ้มลูดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

ใดๆ บริษัทฯ ไม่รบัรองหรือรบัประกนัความถกูตอ้ง ครบถว้น ความมีเหตุผลของความเห็น หรือความน่าเช่ือถือของประมาณการต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารฉบบัน้ี ผูล้งทุน

ไม่ควรตดัสินใจลงทุนโดยอาศยัขอ้มลูท่ีน าเสนอในเอกสารฉบบัน้ีแต่เพียงอยา่งเดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงขอ้มลูและขอ้คิดเห็นท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี

ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งแจง้ใหบุ้คคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีบริษัทฯ น าเสนอหรือจดัส่งเอกสารฉบบัน้ีใหท้ราบล่วงหน้าถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแต่

อยา่งใด  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดต่อบุคคลใดๆ ในความสญูเสียหรือเสียหายใดๆไม่ว่าจะเกิดขึ้ น เกี่ยวขอ้งกบั หรือเป็นผลมาจากการน าเอกสารฉบบัน้ีไปใช ้ และรวมถึงความผิดพลาดหรือ

บกพร่องอนัเน่ืองมาจากเอกสารฉบบัน้ี การยกเวน้ความรบัผิดน้ีครอบคลุมถึงบริษัทฯ พนักงาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรือผูร่้วมงานของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด นอกจากน้ี ใหถื้อวา่

บุคคลใดๆ ท่ียอมรบัเอกสารฉบบัน้ีไดต้กลงสละสิทธิรอ้งขอหรือยกขอ้ต่อสูใ้ดๆ ส าหรบัความรบัผิดใดๆ ท่ีบริษัทฯ พนักงาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรือผูร่้วมงานของบริษัทฯ จะตอ้ง

รบัผิดต่อบุคคลเช่นว่าน้ันไม่ว่าในกรณีใด  

ขอ้คิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อยูบ่นพื้ นฐานของขอ้มลูทางการเงิน เศรษฐกิจ การตลาด และเง่ือนไขอื่นใดท่ีมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีระบุในเอกสารฉบบัน้ีเท่าน้ัน 

เอกสารฉบบัน้ีไม่ไดจ้ดัท าขึ้ นเพื่อเป็นใหข้อ้มลูประกอบการตดัสินใจลงทุน และไม่ไดเ้ป็นเอกสารใหค้ าแนะน า หรือค าเสนอท่ีจะขาย หรือค าเชิญชวนใหจ้องซ้ือ ถือ หรือซ้ือ

หลกัทรพัยใ์ดๆ หรือการลงทุนอืน่ใด นอกจากน้ี เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นขอ้ตกลงหรือค ามัน่ในเร่ืองใดๆทั้งส้ิน เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นบทวิเคราะหก์ารลงทุน หรือค าแนะน า

การลงทุนภายใตก้ฎหมาย และกฎเกณฑใ์ดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

บริษัทฯ ในฐานะผูจ้ดัท าเอกสารฉบบัน้ี จะไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หตุผลของตวัแปรอา้งอิงท่ีน ามาใชเ้ป็นสมมติฐาน เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นการใหค้วามเห็นทางการเงินหรือการให้

ค าแนะน าใด หรือความเห็นทางกฎหมายหรือภาษีใดๆ นอกจากน้ี เอกสารฉบบัน้ีไม่ถือเป็นหนังสือช้ีชวนหรือขอ้เสนอใหเ้ขา้ผกูพนัในธุรกรรมหรือขอ้ตกลงทางการคา้ใดๆ 

บริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีตามกฎหมายใดๆ ต่อบุคคลท่ีไดร้บัเอกสารฉบบัน้ีอยา่งใด  



ตัว๋แลกเงิน (ตวัอยา่งท่ีแพรห่ลายของตราสารหน้ีระยะสั้น) 
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ความหมายของตัว๋แลกเงิน 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 

 

4 

ตัว๋แลกเงิน  (Bill of Exchange) 

ตัว๋แลกเงิน  คือ  หนังสือตราสารท่ีบุคคลผูห้น่ึงท่ีเรียกวา่ผูส้ัง่จ่าย  สัง่บุคคลอีกผูห้น่ึง เรียกวา่ผูจ้า่ย ให้

ใชเ้งินจ านวนหน่ึงแก่บุคคลหน่ึงหรือใหใ้ชต้ามค าสัง่ของบุคคลอีกคนหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ผูร้บัเงิน  

 

ตัว๋แลกเงินตอ้งมีขอ้ความต่อไปน้ี 

    1. ค าบอกช่ือวา่เป็นตัว๋แลกเงิน 

    2. ค าสัง่อนัปราศจากเงื่อนไขใหจ้า่ยเงินจ านวนท่ีแน่นอน 

    3. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูจ้า่ย 

    4. วนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

    5. สถานท่ีใชเ้งิน 

    6. ช่ือหรือยีห่อ้ของผูร้บัเงินหรือจา่ยใหแ้กผู่ถื้อ 

    7. วนัและสถานท่ีท่ีออกตัว๋ 

    8. ลายมือช่ือผูส้ัง่จ่าย 
ท่ีมา: http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_27.htm 



ภาพตวัอยา่งตัว๋แลกเงิน - ดา้นหนา้ 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ภาพตวัอยา่งตัว๋แลกเงิน - ดา้นหลงั 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ผูอ้อกตัว๋แลกเงิน 

 

 

 

 

โครงสรา้งผูเ้ก่ียวขอ้ง – ตัว๋ B/E แบบระดมทุน 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ผูส้ัง่จา่ย 

ผูจ้า่ย 

ผูท้รงตัว๋รายแรก = 

ตวักลาง 

(ผูร้บัเงิน ตามระบุไว้

บนหนา้ตัว๋) 

ผูท้รงตัว๋ทอดถดัไป 

(สลกัหลงั) 

ผูท้รงตัว๋ทอดสุดทา้ย 

(สลกัหลงั) 

ตัว๋ 

ช าระเงิน

ตามราคาตัว๋ 

ตัว๋ ช าระเงินตามราคาตัว๋ 

ตัว๋ 

ตัว๋ 

ช าระเงินตามมูลค่าหนา้ตัว๋ 



เปรยีบเทียบระหว่างสินเช่ือธนาคารและการออกตราสารหน้ีระยะสั้นในตลาดทุน 

8 



เปรียบเทียบตน้ทุนระหว่างสินเช่ือและตราสารหน้ีระยะสั้น 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ความเคล่ือนไหวอตัราดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์

ท่ีมา: https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/StatInterestRate.aspx 
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อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายยอ่ยชั้นดี : ต า่สุด 

อตัราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี : ต า่สุด 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชั้นดี : ต า่สุด 

ขอ้พิจารณา 

1. สินเช่ือวงเงินหมุนเวยีนระยะสั้น 

เช่น O/D, P/N, Working Cap 

คิดดอกเบ้ียโดยธนาคาร มกัจะ

อา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ี

ก าหนดโดยธนาคารท่ีใหว้งเงิน

สินเช่ือ เช่น MLR จะบวกหรือ

ลบส่วนต่างเท่าไหร่จากอตัรา

อา้งอิงน้ันข้ึนอยูก่บัสถานะ

การเงินและหลกัประกนั 

2. วงเงิน อตัราอา้งอิงและส่วนต่าง

ปรบัข้ึนลงตามความเห็นของ

ธนาคารผูใ้หสิ้นเช่ือ 

 



เปรียบเทียบตน้ทุนระหว่างสินเช่ือและตราสารหน้ีระยะสั้น (ตอ่) 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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อตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ีระยะสั้นเอกชน 3 เดือน ตามอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
ขอ้สงัเกต 

1. ตัว๋แลกเงินส่วนมากและ

โดยทัว่ไปท่ีผูอ้อกมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือเป็นตราสารหน้ีท่ีไมม่ี

หลกัประกนั และไมม่ีค ้าประกนั  

2. โดยทัว่ไปมีตน้ทุนท่ีต า่กวา่

สินเช่ือธนาคาร แต่ข้ึนอยูก่บั

สภาวะตลาด 

3. แตห่ากผูอ้อกไม่มีการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือ ตน้ทุน

อาจจะสูงกว่า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัอ่ืน เช่น กลุ่มผูล้งทุน 

ความน่าเช่ือถือ ประวตัิ 

สถานะการเงิน และวงเงินที่

จะออกตัว๋ 

ท่ีมา: http://www.ibond.thaibma.or.th/analysispage/  (ส าหรบัสมาชิกสมาคมเท่าน้ัน) 

BBB 
ดอกเบ้ีย

ต า่กว่า 

4% ตอ่ปี 

http://www.ibond.thaibma.or.th/analysispage/


11 

เปรียบเทียบคณุลกัษณะสินเช่ือและตราสารหน้ีระยะสั้น 

บริษัท 

ธนาคารพาณิชย ์
ตวักลาง 

Dealer/Underwriter 

ผูล้งทุน ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง 

• สญัญาเงินกูร้ะหวา่งบริษัทและธนาคาร 

• ฐานะการเงิน/หลกัประกนัของผูกู้ ้

• สภาพคล่องของธนาคาร 

ลกัษณะเด่นโดยทัว่ไป 

1. O/D คืนเม่ือไหร่ก็ได ้P/N อาจคืนก่อน

ก าหนดได ้

2. มกัจะใชห้ลกัประกนั ซ่ึงอาจจะพว่งกบั

สินเช่ืออ่ืนของบริษัท 

ปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง 

• การเปิดเผยขอ้มลู 

• อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

• สภาวะตลาด 

• ปริมาณท่ีเสนอขาย 

ลกัษณะเด่นโดยทัว่ไป 

1. จะช าระคืนก่อนก าหนดไมไ่ด ้

2. ไมใ่ชห้ลกัประกนั 

• ดอกเบ้ียตลาด 

• ความหลากหลายของผู ้

ลงทุน (ข้ึนอยูก่บัฐานะ

การเงินของผูอ้อกตัว๋) 

 

สินเช่ือธนาคารพาณิชย ์
ตราสารหน้ีระยะสั้น ระดมทุน

ในตลาดตราสารหน้ี 



ตวัอยา่งราคาซ้ือขายตราสารหน้ีระยะสั้น 

ท่ีรายงานในระบบของสมาคมตลาดตราสารหน้ี 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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วิธีการคิดดอกเบ้ีย (ดอกเบ้ียหกั) 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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การคิดดอกเบ้ียส าหรบัตัว๋แลกเงินใชว้ธีิคิดท่ีเป็นท่ียอมรบักนัส าหรบัผูล้งทุนคือ สว่นลดจากมูลค่าหนา้

ตัว๋ หรือท่ีเรียกวา่ดอกเบ้ียหกักอ่น ดงัน้ันราคาขาย (หรือจ  านวนเงินที่ผูอ้อกตัว๋จะไดร้บั) คือมูลค่า

หนา้ตัว๋หกัสว่นลด 

 

  

 

 

 

ซ่ึงต่างจากดอกเบ้ียเงินกูธ้นาคาร หรือดอกเบ้ียหุน้กูแ้ละพนัธบตัร คือ ดอกเบ้ียตามหลงั  

 

 ดอกเบ้ีย = เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x จ านวนวนั / 365 

 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ตัว๋แลกเงนิก็สามารืใชว้ธีิคิดแบบเงินกูไ้ด ้แลว้แตข่อ้ตกลงระหว่างผูอ้อกตัว๋และผู ้

ลงทุน 

 



การออกตัว๋แลกเงินในตลาดทุน 
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ลกัษณะการเสนอขายกลุม่ผูล้งทุนมี 3 ประเภท 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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Private Placement - 

10 

Private Placement -

II&HNW 

Public Offering 

ความหมาย เสนอขายผูล้งทุนวงจ ากดัจ านวน

ราย ไมเ่กิน 10 ราย ณ ขณะใด

ขณะหน่ึง 

เสนอขายผูล้งทุนวงจ ากดัประเภทผู้

ลงทุน ประเภทสถาบนั และ/หรือ ผู ้

ลงทุนรายใหญ่ 

เสนอขายผูล้งทุนทัว่ไป 

จ  านวนตัว๋คงคา้ง ไมเ่กิน 10 ใบ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 

มูลค่าหนา้ตัว๋ขั้นต า่ ไมจ่ ากดั ไมต่ า่กวา่ 10 ลา้นบาท / ต่อใบ ไมต่ า่กวา่ 10 ลา้นบาท / ต่อใบ 

ส านักงาน ก.ล.ต. ไมต่อ้งยืน่แบบแสดงรายการ 

แต่ตอ้งรายงานผลการขาย 

ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ  

69-DEBT-II&HNW 

และตอ้งรายงานผลการขาย 

ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการ  

69-DEBT-PO 

และตอ้งรายงานผลการขาย 

การจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

ไมจ่ าเป็น ไมจ่ าเป็น (ยกเวน้บางกรณี) ตอ้งจดัอนัดบัเครดิตของตัว๋ 

(Issue Rating) 

เจตนารมณ ์ จ านวนผูล้งทุนน้อย ท าใหคุ้ม

ความเส่ียงไมก่ระจายไปสู่วง

กวา้ง 

ประเภทผูล้งทุนมีแนวโน้มท่ีจะมีความรู ้

ทางการลงทุนมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

ผูล้งทุนวงกวา้ง การเสนอขายใน

แบบน้ีตอ้งไดร้บัการก ากบัดูแล

มาก 

เหมาะส าหรบั เร่ิมตน้ และวงเงินไมใ่หญ่  วงเงินใหญ่ ขยายฐานผูล้งทุน ไมเ่หมาะกบั B/E 



ลกัษณะของผูล้งทุนรายใหญ ่HNW  ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัตอ่ไปน้ี 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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• บุคคลธรรมดา ซ่ึงนับรวมกบัคูส่มรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) มีสินทรพัยต์ั้งแต่หา้สิบลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี สินทรพัยด์งักล่าวไมนั่บรวมมลูค่า

อสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบุคคลน้ัน หรือ 

2) มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ส่ีลา้นบาทขึ้ นไป หรือ 

3) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบลา้นบาทขึ้ นไป 

 

• นิตบุิคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่หน่ึงรอ้ย

ลา้นบาทขึ้ นไป หรือ 

2) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดท่ี

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้ นไป 

 

 

ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ. 9/2555 เรื่ อง การก าหนดบทนิยามิูล้งทนุสืาบนัและิูล้งทนุรายใหญ่ 



ขั้นตอนการออกตัว๋แลกเงิน 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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วางแผนระดมทุน 
(>7 วัน ก่อนวันออกตั๋วฯ) 

ก่อนวันออกตั๋วแลกเงิน 
(>2 วัน ก่อนวันออกตั๋วฯ) 

วันออกตั๋วแลกเงิน 
 

ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน 
(>7 วัน ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอน) 

วันครบก าหนดไถ่ถอน 

ผู้ออกตั๋วฯ 
(“บริษัท”) 

• กรรมการ
บริษัท 

 

 

 

 

• ฝ่ายบริหาร
การเงิน 

 
 
 

 
NOMURA 

นักลงทุน 
 

แจง้ โนมรูะ ถึงความ

ตอ้งการ/ขอ้จ ากดัในการ

ออกตัว๋แลกเงิน (วงเงิน/

อายุ ในครั้งน้ี) 

หรือแจง้ถึงความตอ้งการ

ออกตัว๋ใหมใ่นกรณีท่ีบริษัท

ยงัตอ้งการออกตัว๋แลกเงิน

ต่อไป 

กก.บริษัทมีมติออกตัว๋ 

วงเงินและอายุ  

(อายุของมติจะไมม่กี็ได ้

แต่อายุสงูสุดของตัว๋ตอ้งมี) 

ท าการตลาด 

แจง้ผลการตลาด

ต่อบริษัท (วงเงิน 

อายุราคาส่วนลด) 

จดัเตรียมเอกสาร 

1. หนังสือยืนยนัธุรกรรม 

(confirmation) 

2. ตัว๋แลกเงินออกใหโ้นมรูะ (ผูซ้ื้อ) 

3. หนังสือรบัรองการออกตัว๋แลก

เงิน 

ยืนยนักบัโนมู

ระ เพื่อ

ด าเนินการออก

ตัว๋แลกเงิน 

กก.ลงนามเซ็นต ์

ช าระเงินค่าซ้ือ

ตัว๋แลกเงิน

ใหแ้ก ่โนมรูะ 

ช าระค่าซ้ือตัว๋แลกเงิน

ใหแ้กบ่ริษัท 

บริษัทไดร้บั

เงินค่าขายตัว๋

แลกเงิน 

(ราคาหนา้ตัว๋

หกัส่วนลด) 

รบัและตรวจสอบ

เอกสารเพื่อกก.ผูมี้

อ านาจลงนาม (และ

ตราประทบั ถา้มี) 

และน าส่งเอกสาร

คืน โนมรูะ 

ไดร้บัตัว๋แลก

เงินและ

หนังสือรบัรอง 

บริษัทยงัมีความ

ตอ้งการออกตัว๋แลกเงิน

ต่อหรือไม ่(เพื่อช าระตัว๋

ท่ีจะครบก าหนด)  

นักลงทุน

ไดร้บัเงิน

ลงทุนคืน 

บริษัทท า

การช าระ

คืนตาม

ราคา

หน้าตัว๋

แกนั่ก

ลงทุน 

Yes 

No 

โนมรูะ แจง้รายชื่อ

นักลงทุนใหบ้ริษัท

และบริษัทท าการ

ช าระคืนตามราคา

หน้าตัว๋แกนั่ก

ลงทุน 

โนมรูะเรียกเก็บ

ตัว๋แลกเงิน

ตน้ฉบบัจากนัก

ลงทุน 

โนมรูะน าส่งตัว๋

แลกเงินตน้ฉบบั

ใหแ้กบ่ริษัท 

บริษัทช าระคืน

ส่วนลดหนา้ตัว๋

ใหแ้กนั่กลงทุน 

นักลงทุนไดร้บั

ส่วนลดหนา้ตัว๋คืน 

โนมรูะช าระค่าซ้ือตัว๋

แลกเงินใหแ้กบ่ริษัท 

Yes 



ตวัอยา่งตัว๋แลกเงิน 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ดา้นหนา้ ดา้นหลงั 



ตวัอยา่งจดหมายยนืยนัการออกตัว๋แลกเงิน 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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หวัจดหมายบริษัท 

ลงนามบริษัท 



ตวัอยา่งเอกสารยนืยนัรายการซ้ือขายกบัโนมูระ 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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เปรียบเทียบตวักลาง 2 ประเภท 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ผูจ้ดัการการจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์หรือ ผูจ้ดัจ  าหน่าย

หลกัทรพัย ์หรือ Securities Underwriter หรือ Arranger 

ผูค้า้หลกัทรพัย ์หรือ Securities Dealer 

สญัญาตวักลาง

ระหวา่งผูอ้อก

หลกัทรพัย ์

ผูจ้ดัการฯจะเขา้ท าสญัญา Underwriting Agreement หรือ 

Placement Agreement กบัผูอ้อกตราสาร ผูจ้ดัการฯมีหนา้ท่ีท า

การตลาดและเปิดรบัจองหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

มีหรือไม่มีก็ได ้เพราะนับแต่ละรายการออกหลกัทรพัย์

เป็นรายการซ้ือขายตราสารหน้ี 

ขั้นตอนการ

ออกและเสนอ

ขาย 

ผูจ้ดัการฯจะน าส่งรายชื่อผูจ้องซ้ือใหก้บัผูอ้อกหลกัทรพัย ์เพ่ือผูอ้อก

ฯจะไดท้ าการออกหลกัทรพัยใ์หใ้นนามผูล้งทุนต่อไป 

ผูค้า้ฯน าส่งรายการตัว๋ท่ีผูค้า้ขอเสนอซ้ือ (มลูค่าของตัว๋

และส่วนลดแต่ละฉบบั)  โดยตัว๋จะออกหลกัทรพัยใ์หใ้น

นามผูค้า้ฯ ซ่ึงจะน าไปขายต่อใหผู้ล้งทุน 

ผลตอบแทน

ของตวักลาง 

ผูจ้ดัการฯจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจากการจดัการ

แลว้แต่ประเภท (underwriting fee) 

ผูค้า้ฯจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นส่วนต่างราคาท่ีผูค้า้ซ้ือจาก

ผูอ้อก และราคาท่ีผูค้า้ขายใหผู้ล้งทุน (spread) 

ขอ้ผูกมดั ตามสญัญาจะกล่าวถึง Best Effort ออกหลกัทรพัย ์ไดเ้ท่าท่ีมีผูจ้อง 

หรือ FIRM ซ้ือส่วนท่ีเหลือจากการจอง 

ผูค้า้ฯท ารายการยนืยนัแต่ละครั้งท่ีจะซ้ือ เม่ือยนืยนัแลว้

ถือเป็นขอ้ผูกมดั (มลูค่าของตัว๋และส่วนลดแต่ละฉบบั)  

ขอ้สงัเกตในแง่

สญัญาผูกมดั 

โดยทัว่ไปผูจ้ดัการฯจะไม่สามารถท าสญัญาผูกมดัระยะยาว (เกิน 1 

เดือน) ท่ีจะผูกมดัมลูค่าหนา้ตัว๋และส่วนลดได ้เพราะส่วนลดจะ

แปรผนัตามราคาตลาด (อตัราดอกเบ้ีย) ดงัน้ันจึงมกัจะท าสญัญา

ผูกมดัไดเ้ฉพาะมลูค่าหนา้ตัว๋ แต่ไม่สามารถผูกมดัราคาส่วนลด 

รายการซ้ือขายตัว๋เป็นรายการท่ีท าโดยทั้วไปในตลาดตรา

สารหน้ี มลูค่าและราคาส่วนลดแปรผนัและแสดงถึงอุป

สงคอุ์ปทานระหวา่งผูอ้อกและผูล้งทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

(สปัดาห)์ 



เปรียบเทียบตวักลาง 2 ประเภท (ตอ่) 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ผูจ้ดัการการจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์หรือ ผูจ้ดั

จ  าหน่ายหลกัทรพัย ์หรือ Securities 

Underwriter หรือ Arranger 

ผูค้า้หลกัทรพัย ์หรือ Securities Dealer 

ขอ้สงัเกตในแง่ลกัษณะ

การท ารายการใน

ขั้นตอนการออก

หลกัทรพัย ์ 

ในขั้นตอนการออกหลกัทรพัย ์ผูอ้อกฯจะออก

หลกัทรพัยใ์นนามผูล้งทุนแต่ละราย ซ่ึงจะเกิดภาระ

ในการติดตามรายชื่อ การสะกด หรือในกรณี บลจ. 

อาจมีการเปล่ียนแปลงชื่อกองทุนในนาทีสุดทา้ย 

โดยมากผูอ้อกฯมีภาระในการน าส่งใบตัว๋ใหผู้จ้องแต่

ละราย 

เน่ืองจากผูอ้อกฯ ออกหลกัทรพัยใ์หก้บัโนมรูะ ภาระในการ

ติดตามรายชื่อ การสะกด หรือการเปล่ียนแปลงจึงตกอยูก่บั

โนมรูะ 

โนมรูะจดัพิมพ ์น าส่งเสนอลงนาม และรบักลบั 

ขอ้สงัเกตในแง่ลกัษณะ

การท ารายการใน

ขั้นตอนการช าระคืน

หรือต่อตัว๋ 

ผูจ้ดัการฯจะน าส่งรายชื่อผูท้รงตัว๋ท่ีมีความจ านงต่อ

ตัว๋ใหก้บัผูอ้อกฯ 

ส่วนผูท้รงตัว๋ท่ีมีความจ านงขอรบัช าระคืน ใหไ้ป

ติดต่อผูส้ัง่จา่ย (ผูอ้อก) 

ผูค้า้ฯรบัซ้ือคืนตัว๋จากผูท้รงท่ีมีความจ านงจะต่อตัว๋ เพื่อใหก้าร

ช าระราคาเป็นแบบสุทธิและอ านวยความสะดวกใหผู้ส้ัง่จา่ย (ผู ้

ออกฯ) มีรายการกบัคู่คา้รายเดียวคือโนมรูะ 

ส าหรบัผูท้รงตัว๋ท่ีมีความจ านงขอรบัช าระคืนโนมรูะ

ประสานงานเร่ืองการช าระและน าส่งตัว๋ 

สรุป: ในตลาดตัว๋แลกเงินตวักลางประเภทผูค้า้หลกัทรพัยใ์หค้วามสะดวกตอ่ผูอ้อกตัว๋

แลกเงินมากกว่า 



ขอ้ควรพิจารณาในการตดัสินใจส าหรบัธุรกิจที่สนใจระดมทุนโดยใช ้

ตราสารหน้ีระยะสั้น 
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ปรมิาณทุนส ารองที่ทางบรษิทั(ผูอ้อกตัว๋)ตอ้ง

จดัเตรยีม/จดัหาเม่ือปรมิาณความตอ้งการ

ของตราสารหน้ีในตลาดลดลง 

ปริมาณความตอ้งการตรา

สารหน้ี ของบริษทั A ใน

ปริมาณตราสารหน้ีท่ี

ตอ้งการระดมทุนของ

บริษทั A ในตลาด  

สภาพคล่องและวงเงินรองรบัของผูอ้อกตราสารหน้ีระยะสั้น 

ระยะเวลาเสนอขายตราสารหน้ีระยะสั้น 

ลา้นบาท 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 

 



ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการระดมทุนทางตลาดตราสารหน้ี 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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1. ตัว๋แลกเงินและตราสารหน้ีระยะสั้นเป็นทางเลือกท่ีดีและสะดวกในการระดมทุนจากตลาดทุน 

2. การเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ เช่นสถานทางการเงิน ผูถื้อหุน้ ใหก้บัผูล้งทุนเป็นเรื่องส าคญั บริษัทท่ีไดร้บัการ

จดัอนัดบัเครดิตแลว้ หรือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ จะเป็นท่ียอมรบัต่อผูล้งทุนใน

ตราสารหน้ีมากกวา่อยา่งมาก 

3. ความเป็นไปได ้วงเงิน อายุ และราคาท่ีออกตราสารหน้ีไดน้ั้นขึ้ นอยูก่บัผูล้งทุนในตลาดทุน ซ่ึงผูล้งทุน

ต่างลว้นพิจารณาและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัต่างกนั ปัจจยัดงักล่าวน้ันรวมเครดิตของผูอ้อกตัว๋ และ

สภาพคล่องของผูล้งทุนเองดว้ย 

4. การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดหมุนเวยีนของบริษัท (ผูอ้อกตราสาร) เป็นเรื่องส าคญัเมื่อ

พิจารณาใชต้ราสารหน้ีในการระดมทุน ตอ้งวางแผนการช าระคืน หรือระดมทุนต่อเพื่อช าระคืน 

(Refinancing) เน่ืองจากผูล้งทุนอาจจะไม่ต่อตัว๋ ดงัน้ันควรมีวงเงินกูธ้นาคารส ารองบางส่วนเพื่อปิด

ความเส่ียงน้ี 

5. การเสนอขายแบบวงจ ากดัไมเ่กิน 10 รายอาจเป็นขอ้จ ากดัหลงัจากเร่ิมขยายวงเงิน ดงัน้ันจึงแนะน าให้

ขยายฐานผูล้งทุนโดยเสนอขายแบบ PP-II&HNW  



เตรยีมความพรอ้มเพื่อออกหุน้กูร้ะยะยาว 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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ถา้เลือกที่จะจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 
 เป็นทางเลือกท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการระดมทุน

ผ่านตลาดตราสารหน้ี 

 เพ่ือเตรียมความพรอ้มส าหรบั

การน าอนัดบัความน่าเช่ือถือไป

ใหผู้ล้งทุนใชส้ าหรบัการอา้งอิง

เพ่ือลงทุนกบัทางบริษัท 

การออกหุน้กู ้
 ก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

 ก าหนดโครงสรา้งเงินทุนท่ีจะ

ระดม (กรณีมีการออกผสมกนั

ระหวา่งตัว๋เงินและหุน้กู)้  

 วางแผนการขายและด าเนินการ

เสนอขาย 

การรกัษาฐานนักลงทุน 
 มีความน่าเช่ือถือและมีเป้าหมาย

การด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน 

 มีการออกตราสารหน้ีอยู่

สม า่เสมอ 

 

พิจารณาทางเลือกในการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

เร่ิมออกหุน้กู ้

ดึงดูดความ 

สนใจของนักลงทุนใน

ตลาด 

“ขั้นตอนของการออกหุน้กูชุ้ดแรกใชร้ะยะเวลาโดยประมาน 3 เดือน” 

“เพ่ือการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีแบบยัง่ยนื” 

การออกตราสารหน้ีระยะสั้น 
 เร่ิมโดยการออกตัว๋เงินแบบ PP10 

 งานเอกสารประกอบการออกตัว๋เงินมีไม่

มาก 

 ไมต่อ้งมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 ท าใหบ้ริษัทเร่ิมเป็นท่ีคุน้เคยแก่นัก

ลงทุน 

“เร่ิมตน้เขา้สู่ตลาด”” 



ตดิตอ่โนมูระ 
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ตวัอยา่งผลงานบางสว่นของโนมูระ 

 เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดย บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ  ากัด (มหาชน) (“โนมรูะ”) และเป็นลขิสิทธ์ิของ โนมรูะ เพ่ือใหไ้วแ้ก่บคุคลท่ีโนมรูะ ระบโุดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ท่ีปรากฎในเอกสารฉบบัน้ี ไดม้าจากแหลง่ท่ีเช่ือหรอืควรเช่ือไดว้า่มีความน่าเช่ือือื  อยา่งไรก็

ตาม โนมรูะไม่รบัรองหรอืรบัประกันความืกูตอ้ง ความครบืว้นสมบรูณ ์ของขอ้มลูและความเหน็ต่างๆ ดงักลา่วแต่อยา่งใด และบรษิัทฯ จะไม่ร ับิดิชอบหรอืรบัิดิต่อบคุคลใดๆ ไม่วา่ในกรณใีดทัง้ส้ิน  ทัง้น้ี ท่านตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจค าเตือนฉบบัเต็มในหนา้แรก ก่อนดขูอ้มลูในเอกสารน้ี 
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Long term ; Debenture      Short term ; Bill of Exchange 

EASY BUY PCL 

 THB 4,000,000,000 2013 

Bill of Exchange Program 

BBB+ (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

Sole Dealer 

Areeya Property PCL 

Dealer 
Bills of Exchange 

BBB- (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 
 THB 420,000,000 2013 

 

Phatra Leasing PCL 

Dealer 
Bills of Exchange 

A- (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 THB  6,000,000,000 2013 

 

Ratchthani Leasing PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

BBB+ (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 THB  18,000,000,000 2013 

 

BSL Leasing Co., Ltd. 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

BBB (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 THB 3,000,000,000 2013 

 

Krungthai Car Rent & Leasing PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

BBB+ (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 
 

 THB 700,000,000 2013 

 

DEMCO PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

NR 

Private Placement 

 THB 480,000,000 2013 

 

Krungthai Card PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

BBB+ (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 THB 710,000,000 2013 

 

LPN Development PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

NR 

Private Placement 

 THB  300,000,000 2013 

 

AP (Thailand) PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

A (Issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 THB 3,000,000,000 2013 

 

3-Year Senior Unsecured Debentures 

BBB+ 

Public Offering 

Financial Advisor and Co-Manager 

EASY BUY PCL 

 THB 1,000,000,000 Dec 2013 

CP ALL PCL 

 THB 17,065,000,000                   Mar 2014 

3-Yr, 5-Yr, 7-Yr, 10-Yr Senior Secured Debentures 

A+ 

Public Offering 

Co-Manager 

MIDA Assets PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

NR 

Private Placement to institutional and HNW 

 THB  100,000,000         Apr 2014 

 

Asia Green Energy PCL 

 

Dealer 
Bills of Exchange 

NR 

Private Placement 

 THB 250,000,000 July 2014 

 

UMI PCL 

 THB 1,000,000,000                   July 2014 

3-Year Senior Unsecured Debentures 

BBB- 

Private Placement to institutional and HNW 

Sole Lead Underwriter 

Ratchthani Leasing PCL 

 THB 3,000,000,000                             Oct 2013 

4-Year Senior Unsecured Debentures 

BBB+ 

Public Offering 

Co-Manager 

 THB 2,000,000,000                             Jun 2013 

4-Year Senior Unsecured Debentures 

BBB+ 

Public Offering 

Phatra Leasing PCL 

 THB 500,000,000                               May 2014 

4-Year Senior Unsecured Debentures 

A- 

Private Placement to Institutional and HNW 

Sole Lead Underwriter 

 THB 300,000,000                               Jun 2013 

2.5-Year Senior Unsecured Debentures 

A- 

Private Placement to Institutional and HNW 

Areeya Property PCL 

Sole Lead Underwriter 

 THB 989,000,000 Jul 2013 

 

2-Year Callable Senior Unsecured Debentures  

BBB- (issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

3-Year Callable Senior Unsecured Debentures  

BBB- (issuer Rating) 

Private Placement to Institutional and HNW 

 THB 1,500,000,000 Oct 2014 

 



ติดต่อเรา 

สมบตั ิจวิรยิเวชช ์

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายตลาดตราสารหน้ี 

สายงานวาณิชธนกิจ 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทรศพัท ์(0) 2638-5000, 2287-6000  โทรสาร (0) 2285-0978 

สายตรง  (0) 2638-5699, 2287-6699  มือถือ (0) 8 9988-9799 

E-mail: sombat.jiwariyavej@th.nomura.com 

http://www.cns.co.th, http://www.nomuradirect.com 

พิชชญารสั โฆสติาภา 

ผูอ้ านวยการ ฝ่ายคา้ตราสารหน้ี 

 

 

บริษทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั (มหาชน) 

25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทรศพัท ์(0) 2638-5000, 2287-6000  โทรสาร (0) 2285-0978 

สายตรง  (0) 2638-5640, 2287-6640  มือถือ (0) 8 9521-5555 

E-mail: pichayaras.khositapha@th.nomura.com 

http://www.cns.co.th, http://www.nomuradirect.com 
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 เอกสารฉบับนี้จดัท าข้ึนโดย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) (“โนมูระ”) และเป็นลขิสทิธ์ิของ โนมูระ เพื่อให้ไว้แก่บุคคลที่โนมูระ ระบุโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ ได้มาจากแหล่งที่เช่ือหรือควรเช่ือได้ว่ามีความน่าเช่ือืือ  อย่างไรก็ตาม โนมูระไม่รับรอง

หรือรับประกันความืูกต้อง ความครบื้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลและความเห็นต่างๆ ดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผดิต่อบคุคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น  ทั้งนี้ ท่านต้องอ่านและท าความเข้าใจค าเตือนฉบบัเต็มในหน้าแรก ก่อนดูข้อมูลในเอกสารนี้ 
 


