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 ตองยอมรับวาในชวงหลายๆปที่ผานมานั้น การระดมทุนของภาคเอกชนดวยการออกตราสารหน้ี เริ่มกลายมาเปนที่นิยมและมีความคึกคัก

เพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง   ทั้งนี้ภาคเอกชนหลายแหงเริ่มมีความรูความเขาใจ และทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้   

ซึ่งนอกจากจะมีตนทุนของการจัดหาเงิน (Cost of Capital) ในระดับที่คอนขางต่ําแลว   ในปจจุบัน การออกตราสารหน้ียังสามารถทําไดงายและมีความ

คลองตัวไมนอยไปกวาการระดมทุนในทางเลือกอื่นๆ เชน การกูยืมจากธนาคารพาณิชย หรือการออกหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 

ทั้งนี้การระดมทุนผานตราสารหนี้ของภาคเอกชนในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ การออกตราสารหนี้ระยะยาว 

(Long-term Corporate Bond) หรือตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกวา 270 วัน (หรือที่เรามักจะเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา “หุนกู” ครับ)   และการออกตรา

สารหนี้ระยะสั้น (Short-term Corporate Bond, Commercial Paper: CP) หรือตราสารที่มีอายุคงเหลือนอยกวา 270 วัน   โดยที่ตราสารระยะส้ัน ยัง

สามารถแบงยอยออกเปนอีก 3 ประเภทดวยกันคือ หุนกูระยะส้ัน (Short-Term Debenture), ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และตั๋วสัญญาใชเงิน 

(Permission Note: P/N)    
 

 
 

อยางไรก็ตาม ถึงแมยอดรวมของการระดมทุนดวยการออกตราสารหน้ี

ภาคเอกชน (ทั้งระยะส้ัน - ระยะยาว) จะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

จากที่เคยมีมูลคาเพียง 1.5% ของ GDP ในป 2543 กระทั่งปรับตัวเพ่ิมสูง

ขึ้นมาอยูที่ประมาณ 10% ของ GDP ในปที่ผานมา   แตหากพิจารณา

แยกกันระหวางตราสารระยะส้ัน และตราสารระยะยาวแลว   เรากลับพบ

สถิติที่นาสนใจวา ยอดการระดมทุนผานตราสารหนี้ใน 2 รูปแบบนี้ จะ

เคล่ือนไหวสวนทางกันอยูเสมอ   โดยในชวงใดก็ตามที่มีการออกตราสาร

หนี้ระยะส้ันเพ่ิมขึ้น ปริมาณการออกตราสารหนี้ระยะยาวจะลดลง ซึ่ง

เหตุการณดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในชวงที่อัตราดอกเบ้ียในตลาดปรับตัว

เพ่ิมขึ้น   และหากในชวงเวลาใดที่มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพ่ิมขึ้น 

ปริมาณของการออกตราสารหน้ีระยะส้ันก็จะลดลงเชนเดียวกัน ซึ่ง

เหตุการณดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในชวงที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงครับ   
 

 

นอกจากนี้แลวเรายังพบวา ในกลุมของตราสารหนี้ระยะส้ันดวยกันเอง การ

ระดมทุนผานตั๋วแลกเงิน (ตั๋ว B/E) กลายมาเปนตัวเลือกที่ไดรับความนิยม

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อวัดจากจํานวนของบริษัทเอกชน (รายไตรมาส) ที่

ออกตั๋ว B/E รวม 22 แหงในชวงตนป 2006 และเพ่ิมเปน 39 แหงในชวงตน

ป 2011 (เพ่ิมขึ้นกวา 80%)    
 

สําหรับตั๋วแลกเงิน หรือ Bills of Exchange (B/E) นั้น แทที่จริงแลวเปน

เครื่องมือเพ่ือใชในการกูยืมประเภทหนึ่ง โดย “ผูกูยืม” (เปรียบเสมือนผู

ออกตราสารหนี้) จะออกตั๋วเพ่ือเปนหลักฐานในการกูยืมเงินใหกับ   “ผูใหกู”  

(เปรียบเสมือนผูลงทุนในตราสารหนี้) โดยที่ตั๋วดังกลาวจะระบุจํานวนเงินที่สัญญาวาจะจายคืนตามวันที่กําหนดไว ซึ่งสวนใหญแลวตั๋ว B/E มักจะมีอายุ

ไมเกิน 1 ป และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน   และดวยลักษณะของตั๋ว B/E ที่มีอายุคอนขางส้ันนี่เอง จึงทําใหผลตอบแทนที่ผูออกตั๋ว B/E จะจายใหกับผู

 

 



ลงทุนมักจะอยูในรูปของสวนลด (Discount) แทนที่จะเปนดอกเบี้ยจาย (Coupon) เหมือนหุนกูระยะยาวโดยทั่วไป   ตัวอยางเชน การออกตั๋ว B/E เพ่ือ

กูยืมเงิน 1 ลานบาทและกําหนดที่จะคืนเงินในระยะเวลา 1 ป หากผูออกตั๋วใหสวนลด 10% จะหมายความวาผูซื้อหรือผูใหกูจะจายเงินใหผูออกตั๋วเพียง 

950,000 บาท และเมื่อถึงวันครบกําหนดการกูยืมแลว ผูใหกูจะไดรับเงินคืนจากผูออกตั๋วเปนจํานวน 1 ลานบาท โดยที่สวนตางจํานวน 50,000 บาทนั้น 

ถือเปนสวนลดหรือผลตอบแทนสําหรับการกูยืมนั่นเองครับ 
 

แตเดิมการออกตั๋ว B/E ถูกนํามาใชเพ่ือเปนเงินหมุนเวียนระยะส้ัน (Working Capital) ในการประกอบธุรกิจ เชน การกูยืมเพ่ือสํารองจายคา

สินคาออกไปกอน และหลังจากที่นําสินคาเหลานั้นไปขายเพื่อเปลี่ยนกลับมาเปนเงินสดไดแลว จึงคอยนําเงินไปจายคืนใหกับผูใหกู   โดยในอดีตที่ผาน

มา ผูใหกูสวนใหญคือธนาคารพาณิชย ในขณะที่ผูกูยืมคือบริษัทเอกชนทั่วไป   และเมื่อธนาคารพาณิชยไดรับตั๋ว B/E จากผูออกตั๋วหรือผูกูยืมแลว ใน

บางครั้งก็อาจจะนําตั๋ว B/E ที่ไดรับ มาขายตอใหกับนักลงทุนที่สนใจ โดยธนาคารพาณิชยอาจจะทําการค้ําประกัน (อาวัล) ตั๋ว B/E ใบนั้นๆเอาไวดวย 

เพ่ือใหนักลงทุนเกิดความสบายใจ   หากวาผูออกตั๋วไมสามารถจายเงินคืนใหกับผูถือตั๋วได ธนาคารพาณิชยก็จะรับผิดชอบในการชําระหนี้ดังกลาวดวย

ตัวเอง ทั้งนี้การรับอาวัลตั๋ว B/E อาจจะทําใหเกิดคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นบาง แตก็มีผลชวยเพ่ิมความมั่นใจใหกับนักลงทุนดวยเชนกันครับ 
 

แตในปจจุบัน ผูออกตั๋ว B/E สวนใหญเริ่มหาชองทางเพ่ือลดตนทุนในการอาวัลตั๋ว ดวยการหันมาออกตั๋ว B/E และขายใหกับผูลงทุนโดยตรง 

แทนที่จะใชวิธีการออกตั๋วผานธนาคารพาณิชยเชนเดิม โดยจะเนนขายใหกับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนบุคคลธรรมดาที่ความสามารถในการซื้อสูง 

(High Net Worth) เปนหลัก   ทั้งนี้ผูลงทุนทั่วๆไปมักจะเขาใจผิดวาการลงทุนในตราสารหนี้ระยะส้ันเชนตั๋ว B/E นั้นไมมีความเสี่ยง ทั้งที่ในความเปน

จริงแลวผูลงทุนในตั๋ว B/E ยังตองพบกับความเสี่ยงที่ผูออกตั๋วอาจจะไมสามารถจายชําระเงินคืนไดเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว   แตการที่ตั๋ว B/E สวนใหญมี

อายุไมยาวมาก (ไมเกิน 9 เดือน หรือ 270 วัน) โอกาสที่สถานะทางการเงินของผูออกตั๋วจะเปลี่ยนแปลงไปในชวงระยะเวลาส้ันๆ จนทําใหไมสามารถ

จายชําระหนี้คืนได จึงลดนอยลงตามไปดวยครับ 

และจากขอมูลในชวง 10 ปที่ผาน   จะพบวาในป 2010 เพียงปเดียว มี

บริษัทเอกชนกวา 47 แหงเขามาระดมทุนดวยการออกตั๋ว B/E ในตลาด

ตราสารหนี้ไทย   ซึ่งตัวเลขดังกลาวถือไดวาปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางกาว

กระโดด   เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบริษัทเอกชนเพียง 4 แหง ที่ออกตั๋ว 

B/E ในชวง 4 ปกอนหนานั้น (ป 2005)   นอกจากนี้แลว ในชวง

ระยะเวลาเพียง 5 ปที่ผานมา (2006 – 2010) มีบริษัทเอกชนที่ออกตั๋ว 

B/E ในตลาดตราสารหนี้ไทยรวมทั้งส้ิน 80 บริษัท และคิดเปนมูลคาของ

ตั๋ว B/E ที่ออกรวมกันทั้งหมดกวา 1.24 ลานบาท หรือเฉล่ียแลวมีการ

ระดมทุนผานตั๋ว B/E สูงถึงประมาณปละ 250,000 ลานบาทเลยทีเดียว

ครับ     ทั้งนี้   ประเภทของธุรกิจ (Business Sector) ที่ออกตั๋ว B/E สูง

ที่สุดเปน 3 อันดับแรก คือ กลุมของสถาบันการเงิน (Finance) ที่ไมใช

ธนาคารพาณิชย, กลุมธุรกิจพลังงาน (Energy) และกลุมธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย (Property) ตามลําดับ   
 

 

 

 

 

 
 

และเมื่อลองทําการวิเคราะหเบ้ืองตน จากตัวเลขสถิติของการออกตั๋ว B/E 

ในชวง 5 ปที่ผานมาสําหรับธุรกิจทั้ง 3 กลุมนี้ ทําใหเราไดขอมูลที่นาสนใจ

เพ่ิมเติมวา   มูลคาและแนวโนมของการออกตั๋ว B/E ในกลุมสถาบัน

การเงิน (ไมรวมธนาคารพาณิชย) มักจะขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและอัตรา 

 

 

 



 

ดอกเบ้ียภายในประเทศเปนหลักครับ     โดยจะเห็นไดคอนขางชัดเจนจาก 

ชวงที่อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ (R/P 1 วัน) กอนเกิดวิกฤติสินเชื่อซับ

ไพรม (Subprime Mortgage Crisis) ในตอนตนป 2008 ที่ยังอยูในระดับที่

คอนขางสูง ซึ่งในชวงระยะเวลาดังกลาว มูลคาของตั๋ว B/E ที่ออกโดยกลุม

สถาบันการเงิน (ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจเชาซื้อ

รถยนต) อยูในระดับที่สูงถึงไตรมาสละประมาณ 40,000 ลานบาทเลย

ทีเดียวครับ 

       

แตหลังจาก Subprime Crisis ที่เกิดขึ้นในชวงกลางป 2008 และมีผลทํา

ใหเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลก เริ่มเขาสูภาวะ

ถดถอย ในครั้งนั้น ธปท. จําเปนตองใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโดยการ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงกวา 2% (จาก 3.25% เปน 1.25%) ในชวง

ระยะเวลาเพียง 9 เดือน และเศรษฐกิจไทยยังตองใชเวลาในการฟนตัวอีก

เกือบ 2 ปหลังจากนั้น      เหตุการณเหลานี้มีผลทําใหยอดการออกตั๋ว B/E  

ของกลุมสถาบันการเงินลดลงจากเดิมคอนขางมาก หรืออยูที่ประมาณไตรมาสละ 10,000 ลานบาทเทานั้น   อยางไรก็ตาม นับตั้งแตชวงไตรมาสที่ 3 

ของป 2010 เปนตนมา หลังจากที่เศรษฐกิจไทยไดฟนตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง และมีผลทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศเริ่มทะยอยปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเปน

ระยะ   เราจะพบวาในชวงระยะเวลาดังกลาว ยอดการออกตั๋ว B/E ของกลุมสถาบันการเงินเริ่มกลับมามีความคึกคักมากขึ้นเชนกัน   จึงเปนที่นาติดตาม

ตอไปวา    หากอัตราดอกเบ้ียภายในประเทศ     ยังคงมีทิศทางเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโนมจะปรับตัวดีขึ้น

อยางตอเนื่องเชนกัน นาจะมีผลทําใหยอดการออกตั๋ว B/E ของกลุมสถาบันการเงินกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นไดอีกครั้งในที่สุดครับ 
 

และนอกจากกลุมของสถาบันการเงินแลว   ธุรกิจพลังงานก็ถือเปนอีก

กลุมอุตสาหกรรมหนึ่งที่เขามาระดมทุนผานตั๋ว B/E ในสัดสวนที่

คอนขางสูง   ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา มูลคาและแนวโนมของการระดมทุน

ผานตั๋ว B/E ในกลุมธุรกิจพลังงาน มักจะเคล่ือนไหวสวนทางกับราคา

น้ํามันดิบในตลาดโลกอยูเสมอ   โดยในชวงที่ราคาน้ํามันดิบลดต่ําลง 

กลุมธุรกิจพลังงานมีแนวโนมที่จะออกตั๋ว B/E เพ่ิมมากขึ้น และในขณะ

ที่ราคาน้ํามันดิบเริ่มมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ยอดการออกต๋ัว B/E 

ของธุรกิจกลุมนี้กลับปรับตัวลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้แลว   กลุมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property) ก็ถือ

เปนอีกกลุมธุรกิจที่มียอดของการระดมทุนผานตั๋ว B/E ในสัดสวนที่

คอนขางสูงเชนเดียวกัน   แตทั้งนี้การคาดการณแนวโนมของการออกตั๋ว 

B/E สําหรับกลุม Property มีความซับซอนและแตกตางไปจากธุรกิจใน 2 

กลุมพอสมควร   เนื่องจากความตองการใชเงินเพ่ือดําเนินธุรกิจในแตละ

ชวงระยะเวลาของกลุม Property มักจะขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหลาย

ประการดวยกัน ไมวาจะเปนมาตรการสงเสริมจากภาครัฐ, ความเชื่อมั่น

ของประชาชนในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย หรือแมแตสภาพดินฟาอากาศ 

 

 

 



 

และเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งลวนแตมีผลตอการตัดสินใจระดมทุน และการออกต๋ัว B/E ของบริษัท Property ดวยกันทั้งส้ิน   และถึงแมวา

การพยากรณแนวโนมที่จะออกตั๋ว B/E ของกลุม Property จะทําไดคอนขางยากก็ตาม แตสถิติที่เกิดขึ้นในชวง 5 ปที่ผานมา ทําใหเราไดขอสังเกตที่

นาสนใจประการหนึ่ง คือ ปริมาณตั๋ว B/E ที่ออกในไตรมาสแรก (Q1) ของแตละปมักจะอยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นๆในปเดียวกัน   และ

สําหรับชวงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของแตละป (Q3, Q4)   ธุรกิจ Property จะหันมาระดมทุนผานตั๋ว B/E ในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น   ซึ่งลักษณะเชนนี้

อาจมีความเกี่ยวของกับสภาพดินฟาอากาศในประเทศไทย ที่จะเริ่มเขาสูฤดูฝนและเปนอุปสรรคตองานกอสรางในชวงไตรมาสที่ 2   แตในชวง

ระยะเวลาหลังจากนั้น โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 4 ของแตละป ถือเปนชวงที่เหมาะสมสําหรับงานกอสรางทุกประเภท   จึงนาจะมีผลทําใหความ

ตองการใชเงินของธุรกิจ Property ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามไปดวยในชวงระยะนั้น 

 

 และดวยสถานการณของเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน ที่ยังคงมีความไมแนนอนในเรื่องตางๆ คอนขางสูง การระดมทุนผานตั๋ว B/E จึงเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งที่ภาคเอกชนหันมาใหความสนใจกันมากขึ้น   เนื่องจากในมุมของผูที่ตองการใชเงิน การออกตั๋ว B/E ถือเปนการจัดหาเงินทุนระยะส้ัน ที่มี

ตนทุนในการจัดหาเงิน (Cost of Capital) คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับการกูยืมจากธนาคารพาณิชย   สวนในมุมของผูที่มีเงินออมและตองการหา

ผลตอบแทนใหกับเงินออมที่มีอยูนั้น การลงทุนซื้อตั๋ว B/E สามารถใหผลตอบแทนที่ดีกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยเชนกัน   และถึงแมวาตั๋ว 

B/E จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชําระหนี้ หรือความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินตนคืนอยูบาง แตหากผูลงทุนพิจารณาเลือกเฉพาะต๋ัว B/E ของผูออก

ที่มีความนาเชื่อถือ บวกกับระยะเวลาการลงทุนที่ไมนานจนเกินไป (สวนใหญไมเกิน 270 วัน) การลงทุนในตั๋ว B/E ก็ยังถือเปนชองทางที่นาสนใจกวา

ทางเลือกอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงในระดับใกลเคียงกันครับ    

 

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอจํากัดความรับผิด (Disclaimer) 
บทความฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูทั่วไปที่เก่ียวของกับตลาดตราสารหนี้ โดยอางอิงจากขอมูลสถิติในอดีต   ประกอบกับ

ทัศนะสวนตัวของผูเขียน ทั้งนี้ ThaiBMA ไมไดมีจุดประสงคเพ่ือจะช้ีนําการลงทุน หรือสรางขอสรุปวาการลงทุนในทางเลือกใดถือเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอผูที่นําเอกสารฉบับนี้ไปใชแลวกอใหเกิดซึ่งความสูญเสียกําไรหรือสูญเสียโอกาส หรือความเสียหายใดๆที่

เกิดขึ้นทั้งส้ิน 

 

 


