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Revenue Bond 

 
 
 
 

โดย วรวุฒิ ศรีศศิ 
 
 สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน ในสัปดาหนี้กระผมจะขอกลาวเกี่ยวกับตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่มีความนาสนใจสําหรับสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน นั้นก็คือ Revenue bonds สาเหตุประการหนึ่งที่ผูเขียนคิดวาตราสารหนี้ประเภทนี้มีความนาสนใจ ก็เนื่องมาจาก 
วัตถุประสงคของตราสารหนี้ประเภทนี้ ที่มุงเนนไปที่ นักลงทุนรายยอยตลอดจนการลดภาระ โดยปรกติแลว Revenue bond จะถูก
จัดเปนตราสารหนี้ประเภท Municipal bond ที่ออกโดยเขตการปกครองตาง ๆ (หรือจังหวัดในบานเรา) ที่มีศักยภาพพอ ยกตัวอยางเชน 
รัฐตาง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

จากที่ไดกลาวไวขางตนแลววา วัตถุประสงค Revenue bond จะเปดโอกาสใหนักลงทุนรายยอย ซึ่งหมายความวาในกรณีที่
ภาคเขตการปกครองจําเปนตองลงทุนในโครงการใหญ ๆ (Mega projects) แตโดนจํากัดที่งบประมาณนั้น การเปดโอกาสใหนักลงทุน
รายยอยเขามาลงทุนในโครงการตาง ๆ ได ก็จะเปนการลดภาระดานการเงินไปในตัว อีกทั้งยังเปนการดึงเงินออมที่อยูในฝากของนัก
ลงทุนรายยอยออกมาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาแคการฝากเงินกับทางธนาคารพาณิชยทั้งของไทยและเทศ ทั้งนี้โครงการตาง ๆ 
ที่จะเสนอขายแกนักลงทุนนั้นจะตองสามารถสรางรายไดในอนาคตไดดีพอที่จะเรียกความสนใจของนักลงทุน อาทิเชน โครงการที่
เกี่ยวกับสาธารณูปโภคตาง ๆ (ทางดวน การชลประทาน การไฟฟา) หรือแมกระทั้งโครงการผลิตพลังงานทางเลือก ในภาวะที่ราคา
น้ํามันในตลาดโลกมีราคาที่อยูในระดับที่สูง ในสวนอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับนั้น จะมาจากผลประกอบการสุทธิของโครงการ
นั้น ๆ ทั้งนี้การที่ Revenue bond เปดโอกาสใหนักลงทุนรายยอยเขามามีสวนรวมในโครงการตาง ๆ นั้น ขอดีขอแรกที่เห็นไดชัดก็คือ 
งบประมาณที่จะนํามาลงทุนในโครงการตาง ๆ นั้นลดลง จากเดิมที่เขตการปกครองตาง ๆ จะเปนผูออกเงินในการกอสรางทั้งหมดเอง ก็
เปล่ียนมาเปนเสนอขายตราสารหนี้ประเภทนี้แกนักลงทุนรายยอย ไมวาจะเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาว หรือนักลงทุนจากแหลงอื่น 
เพื่อนําเงินทุนที่ไดมาสรางโครงการตาง ๆ สําหรับโครงการที่คาดวานาจะมีผลประกอบการที่ดี ขอดีอีกประการหนึ่งก็คือ ความสนใจของ
นักลงทุนรายยอยสามารถสะทอนไดถึงคุณภาพของโครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงไร ในกรณีที่โครงการดังกลาว ไมสามารถดึงดูด
ความสนใจของรายยอยไดนั้น อาจกลาวเปนนัยไดวา โครงการดังกลาวอาจจะไมดีพอที่จะลงทุน และยังเปนการสรางความผูกพัน
ระหวางผูลงทุนกับโครงการตาง ๆ ไปในตัวอีกทางหนึ่ง 
 

สําหรับประเทศเพื่อนบานของเราที่ออก Revenue bond แลวประสบความสําเร็จคอนขางสูงนั้น ไดแกฮองกง และ ญี่ปุน 
ในขณะที่ เกาหลี กับประสบความสําเร็จไมมากเทาที่ควร สาเหตุที่สําคัญเบื้องหลังความสําเร็จมากหรือนอย ก็คงจะอยูที่ คุณภาพของ
โครงการ อัตราผลตอบแทน ตลอดจน ลักษณะทางกฎหมายของแตละประเทศวาเอื้อใหออกตราสารหนี้ประเภทนี้มากนอยเพียงไร
สําหรับในบานเรานั้น ตราสารหนี้ประเภท Revenue bond ยังไมมีใหเห็น แตผูเขียนคิดวา ไมชาไมนานตราสารหนี้ประเภทนี้นาจะออกสู
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ตลาด ใหนักลงทุนใหเลือกลงทุนอยางแนนอน ยกตัวอยางเชน กรุงเทพมหานคร อาจจะออก Revenue bond สําหรับนํามาสราง
รถไฟฟา เพื่อลดปญหารถติด และนําเงินที่ไดจากการใหบริการมาจายคืนแกนักลงทุน ไมวาจะเปน อัตราผลตอบแทน ตลอดจนเงินตน 
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