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คาแนะนาการใช้แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)
แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP) (“คู่มือ”) จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติ คําแนะนํา และตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้เป็นแนวทางการ
ประกอบการพิจารณาจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ รวมถึงแนวทางการนําเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (“คณะกรรมการนโยบายฯ”) ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
การแสดงข้อมูล
ตัวอักษรปกติว่าด้วยการอธิบายในเนื้อหาสาระโดยทั่วไปของแต่ละบท พร้ อมทั้งประกอบไปด้วยคําแนะนํา/
คําอธิ บายเพิ่ม เติม เพื่อให้ผู้ อ่า นสามารถเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาและแนวทางการศึ กษาและวิ ธี
วิเคราะห์ผลการศึกษาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอักษรเอียง แสดงถึง การอธิ บายพร้อมด้วยตัวอย่างประกอบในรูปแบบของตารางการแสดงผลและ
รู ป แบบของบทวิ เ คราะห์ แ ละบทบรรยาย เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นเข้ า ใจแนวทางการศึ ก ษาและวิ ธี วิ เ คราะห์ ผ ล
การศึกษา เพื่อสามารถจัดทํารายงานผลการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอี ย ดในคู่ มื อ ฉบั บ นี้ ทั้ ง หมดเป็น เพี ย งคํ า แนะนํ า และแนวทางเท่ านั้ น ทั้ ง นี้ ผู้ อ่ านอาจพิจ ารณา
ปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท
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บทที่ 1: ภาพรวมแนวทางการจัดทาผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
การจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเป็นองค์ประกอบที่ สําคัญสําหรับการพิจารณาและวิเคราะห์
ถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เหมาะสม ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สําคัญในการศึกษาและวิเคราะห์
จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556”) รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานที่สําคัญ
มีความครบถ้วนในแง่มุมของการศึกษาและวิเคราะห์โครงการลงทุนทางการเงินในด้านความคุ้มค่าในการ
ลงทุนหรือผลตอบแทนการลงทุน ด้านความเสี่ยง ตลอดจนการจัดสรรรูปแบบผลตอบแทนการลงทุนและ
ความเสี่ยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เหมาะสม
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ภาพรวมขันตอนการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดในพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
การเสนอโครงการเปนไปตามหลักเกณ ์และขันตอนทีก่ าหนดไว้ในพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และก หมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 23

กิจการของรั ที่ให้
เอกชนร่วมลงทุน/1

มาตรา 24 และ 25
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการว่าจ้างที่
ปรึกษาฯ/2 ให้จัดทา
รายงานผลการศึกษาและ
ให้ความเหนที่เปน
เอกเทศ

วิเคราะห์และจัดทําผลการศึกษาอ้างอิงตามแนวทาง Checklist
การทดสอบความสนใจของนักลงทุน
(Market Sounding)
การรับฟงความคิดเห็น (Public Hearing)
หากมีความจําเปนต้องดําเนินการตามก หมาย
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านสุขภาพ IEE/EIA/EHIA
หากมีความจําเปนต้องดําเนินการตามก หมาย

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการและความเหนที่เปนเอกเทศ
รายงานฯ รวมถึงเอกสารแนบ ได้แก่
• ผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน
• ผลการรับฟงความคิดเห็น
• รายงาน IEE/EIA/EHIA

หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเตรียมรายงาน

มาตรา 26
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอผล
การศึกษาต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัด หรือถือเป็นที่สิ้นสุดของ
โครงการ

ไม่เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครง การเสนอผลการศึกษาต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ภายใน 60 วัน

เห็นชอบ

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาเห็นชอบภายใน 60 วัน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอรายงานฯ ต่อ สคร.

สคร. รับรายงานฯ และ
เอกสารแนบ

หมายเหตุ:
/1 มูลค่า ≥ 1,000 ล้านบาทหรือมูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึนโดยก กระทรวง
/2 คุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ
1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกําหนด
2. มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาหรือการศึกษาวิเคราะห์โครงการในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง
3. ต้องมีการรับรองคุณสมบัติว่ามีความเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นที่เป็นเอกเทศต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
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ในหน้าถัดไป

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สคร.
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ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
และความเห็นที่เป็นเอกเทศ ตามที่มาตรา 25 แห่งพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ประกาศกําหนด (“ที่ปรึกษา
ฯ”) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้ประกอบการเสนอโครงการตามขั้นตอนของพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี
2556
โดยรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและความเห็นที่เป็นเอกเทศ (“รายงานฯ”) ซึ่งเป็นรายงาน 1
ฉบับ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ร่วม
ลงทุนฯ ปี 2556 และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557 (“ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ”)
และ 2) ความเห็นที่เป็นเอกเทศของที่ปรึกษาฯ ต่อรายละเอียดของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
(“ความเหนที่เปนเอกเทศ”)
การจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและความเห็นที่เป็นเอกเทศ
หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่ เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ศึกษาโดยที่ปรึกษาฯ ตาม
หัว ข้อ และรายละเอี ยดที่กํ าหนดไว้ ในมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ร่ วมลงทุน ฯ ปี 2556 และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557 และแนบเอกสารดังต่อไปนี้ในภาคผนวกของรายงานฯ
1) รายงานผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)
2) รายงานผลการรับฟงความคิดเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 (Public Hearing) (“การรับฟังความคิดเหน”) สําหรับโครงการที่
กฎหมายกําหนดให้มี ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายมิได้กําหนดให้โครงการดังกล่าวจัดทํา การรับฟง
ความคิดเห็น หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องจัดให้มี โดยให้ชี้แจงให้ชัดเจนในรายงานฯ
3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ความจําเป็นในการจัดทํารายงานผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง จะขึ้นอยู่กับลักษณะ เงื่อนไขของแต่ละโครงการ และกฎเกณฑ์หรือประกาศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี ท่ีกฎหมายมิได้กําหนดให้โครงการดังกล่าวจัดทํารายงานผลกระทบของ
โครงการต่อสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องจัดให้มี
โดยให้ชี้แจงให้ชัดเจนในรายงานฯ
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ทั้งนี้ รายละเอียดของแนวทางการจัดเตรียมผลการศึกษาและวิ เคราะห์โครงการ มีรายละเอียดดังที่แสดงไว้
ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้ โดยบางส่วนได้อ้างอิงแนวทางการจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจาก
เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการฉบับล่าสุดใน พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) เพื่อให้แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการฉบับนี้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวทางที่มีการใช้งานและอ้างอิงอยู่ในปจจุบัน ซึ่งเอกสารฉบับ
ดังกล่าว สศช. ได้ทําการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งปจจัยภายในประเทศและภายนอก
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังได้ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปจจุบัน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เอกสารฉบับดังกล่าวมีส่วนประกอบสําคัญ 2 ส่วน ได้แก่
1) แนวทางและหลั กเกณฑ์การวิเ คราะห์โครงการ - เป็ นการนํ าเสนอแนวทางการปฏิบัติ สําหรั บ
หน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งแต่ในขั้นริเริ่มโครงการไปจนถึงการติดตามประเมินผลของโครงการ
โดยหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการสามารถใช้ แ นวทางการปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วเป็ น กรอบแนวคิ ด ใน
การศึกษาและนําเสนอต่อผู้มีอํานาจในการอนุมัติในขั้นตอนต่อไป
2) กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง กับกระบวนการขั้นตอนการนําเสนอ และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการ โดยได้จําแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
สําหรับความเห็นที่เป็นเอกเทศ ให้ที่ปรึกษาฯ จัดทําความเห็นที่เป็นเอกเทศต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ เพื่อประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในบทที่ 5 ของรายงานฉบับนี้
ทั้งนี้ คุณสมบัติของที่ปรึกษาฯ ควรมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อข้อกําหนดดังนี้
1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของที่ป รึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศ
กําหนด
โดยเป็นไปตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของที่ปรึกษา พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ลักษณะของเอกชน
ที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา พ.ศ.
2557
2) มี ความรู้ ความเข้ าใจ มี ประสบการณ์ ในการให้คํ าปรึ กษาหรือ การศึกษาวิ เคราะห์ โครงการใน
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง
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3) ต้ องมี การรับรองคุณ สมบั ติว่า มี ความเป็ นอิส ระและสามารถให้ค วามเห็น ที่เป็น เอกเทศต่อผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการได้
หน่ วยงานเจ้ า ของโครงการควรพิจ ารณาเลือ กที่ ปรึ กษาฯ ที่ มี ม าตรฐานและความเชี่ ย วชาญในด้า นที่
ให้บริการ ตัวอย่างเช่น อาจพิจารณาจากรายชื่อที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยสําหรับที่ปรึกษาใน
ด้านต่าง ๆ รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
การเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและความเห็นที่เป็นเอกเทศต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดตามมาตรา 26
ตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เมื่อรายงานฯ แล้วเสร็จ หน่วยงานเจ้าของ
โครงการนําส่ ง รายงานฯ ต่อรัฐ มนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด โดยรัฐ มนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดมีเวลาในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการเสนอเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
เมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาผลการศึกษาของโครงการและให้ความเห็นชอบแล้ว หน่วยงาน
เจ้าของโครงการนําเสนอรายงานฯ ต่อ สคร. เพื่อให้ สคร. พิจารณานําเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายฯ
พิจารณาเป็นลําดับต่อไป แต่หากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นชอบโดยมีข้อท้วงติงหรือต้องการให้
แก้ไขปรับปรุงรายงานฯ ให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วนําเสนอรายงานฯ ต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดจนกว่ารัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ หรือ
ถือเป็นที่สิ้นสุดของโครงการตามดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
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ภาพรวมขันตอนการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดในพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 (ต่อ)
มาตรา 26

2
• สคร. พิจารณาความครบถ้วนของรายงานฯ ตามมาตรา 24 ของพ.ร.บ. ร่วมทุนฯ และประกาศที่เกีย่ วข้อง
• สคร. ส่ง 1) รายงานฯ และ 2) หนังสือเพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง/3 ภายใน 3 วันทําการ
หลังจากได้รับรายงานฯ

1
สคร. รับรายงานฯ

7

หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไข และ/หรือ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อ สคร.
ภายในระยะเวลาตามที่ สคร.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้า
สังกัดตกลงร่วมกัน

8

มาตรา 27

สคร. รับรายงานฯ และ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ
นําส่งหน่วยงานต่างๆ ภายใน
3 วันทําการ นับแต่ได้รับ
เอกสาร

3

การปรับปรุงรายงานฯ เพิ่มเติมข้อมูล*
6.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุง
รายละเอียดบางส่วน และ/หรือ จัดเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) พร้อมทั้งทําหนังสือ
แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดรับทราบ
6.2
หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะ
ปรับปรุงผลการศึกษาในสาระสําคัญ /4 ให้
พิจารณานําเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

11.1
9

สคร. พิจารณาโครงการ
ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับ
รายงานฯ และเอกสารทั้งหมด
รวมถึงรวบรวมข้อคิดเห็นจาก
สศช. สํานักงบประมาณ
(กรณีใช้งบประมาณแผ่นดิน)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(หากมี) และจัดประชุม (หาก
จําเป็น)

11.2

ส ร ร บร ม ถ ม
หน ย นท ย
หน ย น
ร

สคร. ประสานงานจัดประชุมให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการนําเสนอต่อ สคร. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง* (หากจําเป็น) ภายใน 20 วัน หลังจาก
ได้รับรายงานฯ

ม หน
นส
ร***

5

4.2
สคร. ส่งหนังสือแสดงข้อคิดเห็น
และ/หรือ รายการเอกสารที่
ต้องการเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ภายใน 30 วัน
หลังจากได้รับรายงานฯ

4.1
หากสคร. และ/หรือ
หน่วยงานอื่น มีข้อคิดเห็น
หรือประสงค์ที่จะขอข้อมูล
เพิ่มเติม
สคร. ทําหน้าที่รวบรวม

12

เหนด้วย
สคร. เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ

11.2.1

ไม่เหนด้วย
สคร. แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดและหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

11.2.2

กระทรวงเจ้าสังกัดไม่
เห็นด้วยและยืนยันที่จะ
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ต่อไป

คณะกรรม
การ
นโยบายฯ
พิจารณา

เห็นชอบ
ไม่
เห็นชอบ

กระทรวงเจ้าสังกัดเห็น
ด้วย - สิ้นสุดการนําเสนอ

* หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ
** หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสงค์แก้ไขรายงานฯ /ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทําหนังสือแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด และ สคร.
*** หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็น/รายการข้อมูลให้สคร. เป็นผู้รวบรวมส่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่วันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานฯ จนถึงก่อนวันทีส่ คร. นําเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ
คณะกรรมการนโยบายฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สคร.
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หากไม่มีข้อคิดเห็นหรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม

13 มาตรา 28
กรณีมีการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ของแผ่นดิน/หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ หรือ
ต้องมีการก่อหนี้โดยการ
กู้/ค้ําประกัน ให้เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)
หมายเหตุ:
/3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานผู้แทนคณะกรรมการนโยบายฯ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกั บโครงการตามที่ สคร. เหนสมควร ทั้งนี้ หน่วยงานผู้แทนคณะกรรมการนโยบายฯ
ประกอบด้วย
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. สํานักงบประมาณ
4. กรมบัญชีกลาง
5. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
6. สํานักงานอัยการสูงสุด
/4 สาระสาคัญของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
1. ลักษณะของโครงการ ขอบเขตของเนื้องาน การให้บริการ และการดําเนินโครงการ
2. ผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
3. ระยะเวลาของโครงการ
4. อัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ
5. สาระสําคัญอื่นใดของโครงการตามที่ สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควรร่วมกัน
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ขั้นตอนการดําเนินการภายหลังจากที่หน่วยงานเจ้าของโครงการนําส่งรายงานฯ ต่อ สคร. เป็นดังนี้
1) สคร. ได้รับรายงานฯ ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และความเห็นที่เป็น
เอกเทศ รวมถึงเอกสารแนบของรายงานฯ
2) สคร. พิจารณาความครบถ้วนของรายงานฯ ตามหัวข้อที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 3 ของรายงานฉบับนี้
จากนั้ น สคร. ส่ ง รายงานฯ พร้ อ มทั้ ง หนั ง สื อ เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น ต่ อ หน่ ว ยงานผู้ แ ทน
คณะกรรมการนโยบายฯ อันได้แก่ 1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) 2) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 3) สํานักงบประมาณ (สงป.) 4)
กรมบัญชีกลาง 5) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ 6) สํานักงานอัยการสูงสุด และ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการตามที่ สคร. เห็นสมควร (รวมเรียกว่า “หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง” และเรียกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งว่า “หน่วยงาน”) ด้านความครบถ้วนของข้อมูล
ของโครงการตามรายละเอียดในมาตรา 24 และประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเพียงพอสําหรับให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ พิจ ารณาหรือไม่ โดยกระบวนการส่ง รายงานฯ โดยหนังสือขอความคิดเห็นนี้ สคร. จะ
ดําเนินการภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันทีไ่ ด้รับรายงานฯ จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
3) สคร. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดการประชุม เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการนําเสนอรายละเอียดของโครงการต่อ สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาจเข้าร่วมรับฟงรายละเอียดของโครงการในการประชุมครั้งนี้ หรือไม่ก็ได้ ภายใน 20 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฯ
4) สคร. พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลของโครงการตามรายละเอียดในมาตรา 24
4.1)

หาก สคร. มี ค วามเห็ น ว่ า รายงานฯ มี ค วามครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ของโครงการตาม
รายละเอียดในมาตรา 24 แล้ว สคร.จะได้ดําเนินการขอความเห็นจาก สศช. สงป. (กรณีมี
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้ความเห็นก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ตามมาตรา 27 ต่อไป

4.2)

หาก สคร. มี ค วามเห็ น ว่ า รายงานฯ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ ขอข้ อ มู ล /เอกสารที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สคร. จะสรุปรวบรวมประเด็นและความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ และ/หรือ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมต่อไป

5) สคร. จัดทําหนังสือแสดงข้อคิดเห็น และ/หรือ รายการข้อมูล/รายชื่อเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม ต่อ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ รวมถึ ง ทํ า การตกลงระยะเวลาในการแก้ ไ ขรายงานฯ และ/หรื อ
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ระยะเวลาในการส่งเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) กับหน่วยงานเจ้าของโครงการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงาน
ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินการและความซ้ํา ซ้อนของกระบวนการปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ
สคร. จะเป็นหน่วยงานผู้ ประสานงานกลางในการรับและนําส่ง รายงานฯ ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดย สคร. เป็นผู้รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็น และ/หรือ
รวบรวมรายการข้อมูล /รายชื่อเอกสารที่ต้องร้องขอจากหน่วยงานเจ้าของโครงการเพิ่มเติม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งข้อคิดเห็น /รายการข้อมูลให้ สคร. เป็นผู้รวบรวมส่งให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการได้ตั้งแต่วันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานฯ จนถึงก่อนวันที่ สคร. นําเสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ
นอกจากนี้ หากหน่ ว ยงานใดประสงค์ ที่ จ ะขอข้ อ มู ล และ/หรื อ เอกสารใดก็ ต ามโดยตรงจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนดําเนินการของหน่วยงานนั้ น ๆ ก็สามารถทําได้
ก่อนวันที่ส คร. นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ โดยให้หน่วยงานดัง กล่าวสําเนา
เอกสารส่งสคร. ในคราวเดียวกัน
6) เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับหนังสือแสดงข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข และ/หรือ รายการ
ข้อมูล/รายชื่อเอกสารที่ต้องการเพิ่ม เติมจาก สคร. แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และ/หรือ รวบรวมข้อมูล/เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
6.1) หากเป็นการแก้ไขปรับปรุงรายงานฯ ที่ไม่เป็นสาระสําคัญ หรือเป็นเพียงการร้องขอข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง รายงานฯ และ/หรื อ
จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนําส่ง สคร. พร้อมทั้งทําหนังสือเพื่อแจ้งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดรับทราบในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ สามารถหรือไม่
ประสงค์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้รับการร้องขอ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทําหนังสือ
แสดงเจตนาพร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ลต่ อ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเจ้ า สั ง กั ด และสคร. และจะเข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาของ สคร. ตามมาตรา 27 เป็นลําดับถัดไป
อนึ่ง สาระสําคัญของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ได้แก่ 1) ลักษณะของโครงการ
ขอบเขตของเนื้องาน การให้บริการ และการดําเนินโครงการ 2) ผลประโยชน์ของรัฐไม่ว่าใน
รูปแบบใด ๆ 3) ระยะเวลาของโครงการ 4) อัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ และ/หรือ
5) สาระสําคัญอื่นใดของโครงการตามที่ สคร. และหน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นสมควร
ร่วมกัน
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6.2) ถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงรายงานที่เป็นสาระสําคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไขปรับปรุง
ผลการศึกษาแล้ วเสนอรัฐ มนตรีกระทรวงเจ้ าสัง กัดเพื่อพิจ ารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ง นี้
ระยะเวลาในการพิจารณาของกระทรวงเจ้าสังกัดจะเป็นไปตามที่ สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้าสังกัดจะตกลงร่วมกัน ต่อไป หากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามที่ได้รับการร้องขอ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทําหนังสือแสดงเจตนาพร้อมชี้ แจง
เหตุผลต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดและ สคร. และจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สคร.
ตามมาตรา 27 เป็นลําดับถัดไป
7) หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอรายงานฯ ฉบับแก้ไข และ/หรือ เอกสารเพิ่มเติมต่อ สคร. ภายใน
ระยะเวลาตามที่ สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้าสังกัดจะ
ตกลงร่วมกันต่อไป
อนึ่ง ในกรณีที่ผลศึกษาและวิเคราะห์โครงการ มีการปรับปรุงแก้ไขและส่งผลกระทบต่อความเห็นที่เป็น
เอกเทศ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดให้ที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของความเห็นที่เป็นเอกเทศ
ให้สอดคล้องกับผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ทั้งนี้ กระบวนการ 1) ถึง 7) เป็นไปตามขั้นตอนตามมาตรา 26 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี
2556
8) เมื่อ สคร. ได้รบั รายงานฯ ที่ได้รับการแก้ไข และข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) สคร. นําส่งรายงานฯ
ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งหมดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 3 วัน
ทําการ นับแต่วันทีไ่ ด้รับรายงานฯ รวมถึงข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเสนอความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายฯ
9) สคร. จะดําเนินการพิจารณาโครงการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฯ และข้อมูล/เอกสาร
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ครบถ้วน โดยหากมีความจําเป็น สคร. จะจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10) หาก สคร. เห็นด้วยกับข้อเสนอเพื่อขออนุมัติ โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจ การของรัฐ ตาม
รูปแบบทีห่ น่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ ให้ สคร. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณา
ต่อไป
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11) หาก สคร. ไม่ เห็นด้วยกับโครงการ ให้ สคร. แจ้ง ต่อรัฐ มนตรีกระทรวงเจ้ าสังกัดและหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ทั้งนี้ หากรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ สคร. และ
หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้อง และยืนยั นที่จ ะนําเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจ ารณาต่อไป ก็
สามารถกระทําได้ โดยให้ สคร. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาต่อไป หากรัฐมนตรี
กระทรวงเจ้าสังกัดเห็นด้วยกับ ความเห็นของ สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ้นสุดการ
นําเสนอโครงการ
อนึ่ง ในขั้นตอนการนําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ โดย สคร. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มการนํ า เสนอโครงการด้ ว ย และ สคร. จะสามารถดํ า เนิ น การเสนอโครงการต่ อ
คณะกรรมการนโยบายฯ ได้ก็ต่อเมื่ อ สคร. ได้รับความเห็นของ สศช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่
กฎหมายกําหนด และสํานักงบประมาณ (ในกรณีที่โครงการจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ของแผ่นดิน) เพื่อประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ กระบวนการ 8) ถึง 11) เป็นไปตามขั้นตอนตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
12) คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
13) ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 หากโครงการใดจะต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดินหรืองบประมาณของหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดย
การกู้ ห รื อ การค้ํ า ประกั น โดยกระทรวงการคลั ง เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น โครงการ เมื่ อ
คณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการแล้ว ให้ สคร. เสนอโครงการนั้น
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ ารณาอนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่จะใช้ใน
การก่อหนี้ของโครงการนั้น
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บทที่ 2: กรอบความคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
กรอบแนวความคิดในบทนี้ถือเป็นแนวทางให้หน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทําผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการเพื่อให้ผลการศึกษาและบทวิเคราะห์มีความครบถ้วนและครอบคลุมประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องก่อนนําเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายฯ รับทราบและเข้าใจโครงการในหัวข้อสําคัญต่าง ๆ และ
เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการตามมาตรา 27
2.1 วัตถุประสงค์ในการจัดทาโครงการและการให้เอกชนร่วมลงทุน
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจถึงความจําเป็นในการจัดทําโครงการและความสําคัญของการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายถึงความเป็นมา และ/หรือ
ปญหาที่นํามาสู่การริเริ่มโครงการ จากนั้นควรอธิบายถึงประโยชน์และความจําเป็นของโครงการ ความ
จําเป็นในการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน แทนที่ภาครัฐจะลงทุนแต่เพียงผู้เดียว เช่น การแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินของรัฐบาลทั้งด้านงบประมาณและชะลอการเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ การโอนถ่ายความรู้
และเทคโนโลยีจากเอกชน การส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ เป็นต้น
2.2 ความสอดคล้องตามนโยบายต่าง ๆ
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจถึง ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายต่างๆ ในภาพรวม
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอ้างอิงถึงความสอดคล้องของโครงการนั้นกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ (“แผนฯ”) ดังต่อไปนี้
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 แผนยุทธศาสตร์รายสาขา เช่น แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) แผนพัฒนาระบบการ
ขนส่ง แผน Digital Economy เป็นต้น
 นโยบายรัฐบาล
 มติคณะรัฐมนตรี
 แผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเจ้าสังกัด หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในสาขา
เดียวกัน โดยให้ชี้แจงในรายละเอียดว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
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2.3 ความเร่งด่วนตามแผนฯ
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจถึงความเร่งด่วนของโครงการที่ถูกนําเสนอ ทางหน่วยงาน
เจ้าของโครงการควรชี้แจงถึงความเร่งด่วนของโครงการตามระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ว่าโครงการที่นําเสนอนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มนโยบายเร่งด่วนของแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใดบ้าง มีการกําหนดระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร และควรชี้แจงถึงความจําเป็น
ของโครงการ ซึ่งรวมถึงผลกระทบทางลบหากโครงการมิได้ รับการอนุมัติ หรือเกิดความล่าช้าอย่างมี
นัยสําคัญ ว่าจะมีผลกระทบต่อสาธารณะอย่างไร
ส่วนโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับแผนฯ (ตามที่ระบุในข้อ 2.2) หรือสอดคล้องกับแผนฯ แต่มิได้จัดอยู่
ในโครงการในหมวดเร่งด่วน มิได้หมายความว่าจะไม่ถูกพิจารณาตามขั้นตอนการดําเนินโครงการที่ให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หากโครงการเหล่านั้นมี ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ และมี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกําหนดด้านล่างอย่างน้อยข้อใดข้อหนึง่
 มิได้พึ่งพิงงบประมาณของภาครัฐ หรือ
 หากมิได้รับการอนุมัติหรือโครงการมีความล่าช้า จะเกิดผลกระทบทางลบต่อสาธารณะอย่างมี
นัยสําคัญ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการสามารถนํ า เสนอโครงการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดข้ า งต้ น ต่ อ
คณะกรรมการ นโยบายฯ ตามขั้นตอนการดําเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้
เช่นกัน
2.4 หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมระหว่างรั และเอกชน
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจถึงรูปแบบการร่วมลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ การจัดสรร
ความเสี่ยงระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลตอบแทนของภาครัฐ และเอกชน และภาระหน้าที่ทั้งด้าน
การเงินและมิใช่ด้านการเงินของภาครัฐและเอกชน ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการควรระบุความเสี่ยง
ของโครงการเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา จากนั้นควรนําเสนอรูปแบบการร่วมลงทุนและ
การจัดสรรความเสี่ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างชัดเจนว่าภาครัฐจะรับความเสี่ยงส่วนใด และ
เอกชนจะรับความเสี่ยงส่วนใด โดยเลือกรูปแบบที่คิดว่ามีความเหมาะสมและส่งเสริมให้เอกชนเข้ามา
มีบทบาทในการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
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2.5 ผลประโยชน์ของภาครั และเอกชน
เพื่ อ ให้ คณะกรรมการนโยบายฯ เข้ าใจถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ภ าครั ฐ จะได้ รั บ จากโครงการที่นํ า เสนอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรทําการวิเคราะห์และนําเสนอผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ทั้งใน
รูป แบบของรายได้ สู่ ภ าครัฐ หรื อ รายจ่ า ย และควรระบุ ผ ลประโยชน์ ด้ า นอื่น ๆ เช่ น การแบ่ ง เบา
งบประมาณหน่วยงาน การโอนถ่ายความรู้ด้านการจัดการบริหารโครงการ โอกาสในการนําเงินทุนของ
ภาครัฐไปใช้พัฒนาโครงการอื่น ๆ ที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน เป็นต้น
2.6 การดาเนินการตามก ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจถึง กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรนําเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของโครงการ ซึ่งรวม
ไปถึงกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่โครงการต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวงที่หน่วยงานเจ้าของโครงการสังกัด
อยู่ เป็นต้น จากนั้นควรอธิบายว่าการดําเนินการของโครงการนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง หรือ ขั ดต่ อ กฎระเบี ยบข้ อไหนอย่ างไร หากจํ าเป็ นต้ อ งได้ รับ การยกเว้ นการปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ใด ๆ ได้รับการยกเว้นจากผู้มีอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วหรือไม่ มีรายละเอียดของ
การยกเว้นว่าอย่างไร
จากนั้นควรอธิบายว่าการดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น ดําเนินการขั้นตอนใดไปเรียบร้อย
แล้ว ขั้นตอนใดจะต้องกระทําต่อไป โดยมีการระบุวันเวลาที่ชัดเจนของแต่ละขั้นตอน หากโครงการมี
การขัดต่อกฎระเบียบข้อใด ควระบุขั้นตอนการดําเนินงานให้โครงการได้รับการยกเว้นจากผู้มีอํานาจ
เป็นลายลักษณ์อักษร และอธิบายว่าขั้นตอนใดกระทําไปเรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนใดจะต้องกระทํา
ต่อไป โดยมีการระบุวันเวลาที่ชัดเจน
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บทที่ 3: หัวข้อและแนวทางการจัดทาผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557 (“ประกาศฯ”) ได้ระบุไว้ว่าในการเสนอโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการต้อง
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
ในการเสนอโครงการ หน่ วยงานเจ้ าของโครงการต้ อ งเสนอผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการตาม
รายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
(2) ต้นทุนการดําเนินการ โดยในกรณีที่เป็นโครงการที่จะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินร่วมด้วย ให้
แสดงงบประมาณแผ่นดินที่จําเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการด้วย
(3) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินการระหว่างการใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
(4) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อมของ
เอกชนในแต่ละรูปแบบ
(5) ผลกระทบของโครงการ
(6) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
(7) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดําเนินการ ให้แสดง
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณโดยรวมที่ต้อง
ใช้ในโครงการอื่น ๆ และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการโดยไม่
กระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน
ข้อ 3 แห่งประกาศฯ
ในการเสนอโครงการ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการต้ อ งเสนอผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
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(1) เหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ของโครงการและความเหมาะสมทางเทคนิค รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการที่แสดงให้เ ห็นถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสอดคล้องกับโครงการอื่นทั้งในสาขาเดียวกันและ
สาขาอื่น และความพร้อมของหน่วยงาน
(2) ต้นทุนการดําเนินการ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินโครงการที่
เหมาะสม และในกรณี ที่ เ ป็ น โครงการที่ จ ะใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ร่ ว มด้ ว ยให้ แ สดง
งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณแผ่นดินที่จําเป็นตลอดระยะเวลาของโครงการด้วย
(3) ประมาณการผลตอบแทน ในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็นอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินและทางเศรษฐศาสตร์
(4) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินการ ระหว่ างการใช้งบประมาณแผ่นดิน
หรืองบประมาณของหน่วยงานของรัฐกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
(5) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสนใจและความพร้อมของ
เอกชนในแต่ละรูปแบบ
(6) ผลกระทบของโครงการซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดําเนินโครงการ
ตลอดจนวิธีการป้องกัน ลด หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว เช่น
(ก) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการโดยจะต้องแสดงให้
เห็นถึงแนวทางในการจัดทําและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และในกรณีที่
เป็ น โครงการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องแสดงแนวทางในการจัดทําและ
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(ข) ผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ
(ค) ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการในระยะยาว เช่น ฐานะการเงิน
การบริหารองค์กรและบุคลากร แผนการดําเนินงานระยะยาว
(ง) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นนอกจากพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่ วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
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(7) ผลการรับฟงความคิดเห็น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
(8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
(9) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะใช้งบประมาณของหน่วยงานในการดําเนินการ ให้แสดง
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน แหล่งที่มาของงบประมาณ ภาระงบประมาณที่ ต้องใช้ใน
โครงการอื่น ๆ และความสามารถในการหางบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการโดยไม่กระทบ
ต่อสถานะทางการเงินโดยรวมของหน่วยงาน
(10) รายละเอียดอื่น ๆ ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ เช่น การให้การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน การจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินโครงการ การให้รัฐเข้าร่วมทุน และการให้ความ
คุ้มครองจากรัฐ
โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่ว่าจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทําผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
พร้อมทั้งพิจารณาใส่แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจน
ทั้งนี้ หัวข้อในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายงานฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงโดยเรียงลําดับใหม่จาก
ประกาศฯ เพื่อให้ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2) เหตุผล ความจาเปน
3) ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและด้านกายภาพ
4) ประมาณการต้นทุนการดาเนินโครงการและประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการ
ลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมด
5) ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ และการทดสอบความสนใจของนัก
ลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding)
6) ผลการรับฟังความคิดเหน
7) ประมาณการต้นทุนการดาเนินโครงการและประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการ
ให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)
8) ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
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9) ความพร้อมของภาครั ในการดาเนินโครงการ
10) การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดาเนินการ
11) ผลกระทบของโครงการ
12) รายละเอียดอื่น ๆ
อย่ า งไรก็ ดี หั ว ข้ อ และแนวทางการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการสามารถเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือไปจากหัวข้อข้างต้นในรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมตามแต่ละประเภทของโครงการ
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
อธิบายข้อเสนอ ภาพรวม และข้อมูลที่สําคัญของโครงการเพื่อให้ ผู้อ่านสามารถเข้าใจรายละเอียดที่
สํ า คั ญ ของโครงการได้ ใ นระยะเวลาอัน สั้ น ทั้ ง นี้ บทสรุ ปสํ า หรั บผู้ บ ริ หารควรมี ค วามกระชั บ และ
ครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญดังต่อไปนี้
1.1) สรุปข้อเสนอ
อธิบายและสรุปข้อเสนอที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้า
สังกัดมีความประสงค์จะนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ชัดเจน
และครบถ้วน
1.2) ข้อมูลสรุปและความเปนมาของโครงการ
นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโดยสังเขป ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ความเป็นมาของ
โครงการ (2) วัตถุประสงค์ของโครงการ (3) ประเภทหมวดอุตสาหกรรม (4) มูลค่าของ
โครงการและระยะเวลาโครงการ
1.3) ประมาณการผลตอบแทนของโครงการ
อธิบายประมาณการผลตอบแทนแต่ละแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนโดยสังเขป ซึ่ง
ประกอบไปด้วย (1) มู ลค่าปจจุ บันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) (2) อัตรา
ผลตอบแทนโครงการ(Project Internal Rate of Return หรือ IRR) (3) เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ (Subsidy) (4) อัตราผลตอบแทนของภาคเอกชน เป็นต้น
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
แนวทางในการนําเสนอบทสรุปสําหรับผู้บริหารเป็นการสรุปข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้ผู้ อ่าน
สามารถเข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดของโครงการในส่วนอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
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ตัวอย่าง
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ รฟม. ขอเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย พิจารณาอนุมัติดังนี้
1.) อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการ เปนระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว Monorail หรือระบบรถไฟฟ้าขนาด
รองชนิดอื่นที่มีสมรรถนะและคุณภาพการให้บริการในระดับเดียวกันเท่านั้น
2.) อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการ ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่
ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบํารุงโครงการ ในระยะเวลา [] ปี
3.) อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการ ในกรอบวงเงินรวมสําหรับค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินจํานวน [] ล้านบาท
4.) อนุมัติแหล่งเงินโครงการ โดยให้ สงป. จัดสรรงบประมาณสําหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่า
สํารวจอสังหาริมทรัพย์ในกรอบวงเงิน [] ล้านบาท ตามความจําเปนและเหมาะสมตามแผนการ
ใช้เงินจริง
ความเปนมาและข้อมูลสรุปของโครงการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก คจร. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ได้มีมติเห็นชอบ
แผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล “ ผน มบทฯ” ซึ่งโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย ‟ มีนบุรี เปนโครงการหนึ่งในแผนแม่บท โดยจุดประสงค์ของโครงการเพื่อรองรับ
การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แผนแม่บท ดังกล่าว จาก
การศึกษาของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้กําหนดให้โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู เปนระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่เปนทางยกระดับ
ตลอดเส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ใกล้ทางแยกแคราย ไปตามถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ แยกหลักสี่ ถนน
รามอินทรา จนถึงทางแยกมีนบุรีและสิ้นสุดที่ทางแยกถนนรามคํา แหง-ร่มเกล้า รวมระยะทาง 34.5
กิโลเมตร จํานวน 30 สถานี มีอาคารจอดและจร (Park & Ride) จํานวน 2 แห่ง โดยมีลานจอดรถไฟฟ้า 1
แห่งตั้งอยู่บริเวณสนามบินน้ํา และมีศูนย์ซ่อมบํารุง 2 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณสถานีมีนบุรี
ภายหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีมูลค่าโครงการคิดเปนจํานวน
เงิน [] ล้านบาท และมีการลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost เปนรูปแบบการร่วมทุนที่เหมาะสมที่สุด โดย
ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบํารุงโครงการ
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รย ร

ห

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า
ค่าที่ปรึกษาโครงการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายสํารอง (Provisional Sum)
รม

ิน ทุน
ภาครัฐ
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน

นิ ทุน
( นบ ท)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ได้กล่าวมาข้างต้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV เท่ากับ
[] ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนโครงการ Project IRR เท่ากับร้อยละ [] นอกจากนี้ กําหนดวงเงิน
สนับสนุนแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เอกชนได้รับอัตราผลตอบแทนต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้น ROE) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
[] ต่อปี โดยกรอบวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐจะต้องมีมูลค่าไม่เกินวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาซึ่งคิดเปน
จํานวนเงิน [] ล้านบาท
หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลข้างต้นจากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2. เหตุผล ความจาเปน
อธิบายถึง เหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่แสดงให้
เห็นถึงความสอดคล้องกับแผนฯ (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2) ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ความสอดคล้องกับโครงการอื่นทั้งในสาขาเดียวกันและสาขาอื่น และความ
พร้อมของหน่วยงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเบื้องต้นที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
และที่ปรึกษาฯ จะต้องศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจําเป็นในการดําเนิน
โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ แนวทางและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องนําเสนอ ควรมีรายละเอียดครอบคลุม
เนื้อหาดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลสรุปลักษณะของโครงการ
ระบุข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญของโครงการโดยย่อ อาทิ (1) ชื่อและประเภทโครงการ (2) รูปแบบ
การร่วมทุน (3) มูลค่ารวมของโครงการ (4) ลักษณะของโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น
อนึ่ง มูลค่ารวมของโครงการ หมายถึง มูลค่าเงินลงทุน (Capital Expenditure: CAPEX) รวมถึง
ค่าบํารุงรักษาสินทรัพย์ของโครงการ (Maintenance CAPEX) ทั้งหมดตลอดอายุโครงการ ดังจะ
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ได้ อ ธิ บ ายในรายละเอี ย ดในบทที่ 3 หั ว ข้ อ 7 ประมาณการต้ น ทุ น การดํ า เนิ น โครงการและ
ประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ของคู่มือฉบับนี้
2.2 ความเปนมาของโครงการ
ให้อธิบายโดยแยกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้


ความเป็นมาของโครงการ สภาพปญหาที่เผชิญ พร้อมทั้งสถานการณ์แนวโน้มในอนาคต
หากปญหายังไม่ได้รับการแก้ไข



การศึกษา การดําเนินการ การอนุมัติ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดที่สําคัญที่ผ่านมาใน
อดีต

2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินโครงการ พร้อมทั้งอธิบายแนวทางและนโยบายใน
การดําเนินโครงการเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินโครงการดังกล่าว
2.4 ความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการในด้านต่าง ๆ
อธิบายความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ด้าน
เทคนิค โอกาสในการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีในอนาคต (2) ด้านผลตอบแทนทางการเงิ นและ
เศรษฐกิจ สรุปความคุ้มค่าในการลงทุน (3) ด้านการประเมินความเสี่ยง (4) ด้านกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ และ (5) ด้านสังคมและการเมือง ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาเพิ่มเติม
ความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการในด้านอื่น ๆ ที่เห็ นว่าเหมาะสมในแต่ประเภทของ
โครงการที่นําเสนอ
2.5 ประโยชน์ของโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต่อภาครั และต่อประชาชน
ประเทศ
อธิบายถึงความจําเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการทั้งต่อหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ต่อภาครัฐ และต่อประชาชน/ประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการว่าจ้ างงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น
2.6 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และกับโครงการอื่น (ถ้ามี)
วิเคราะห์ความสอดคล้องและการตอบสนองของโครงการต่อนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งพิจารณา
โอกาสในการได้รับการสนับสนุนหรือความช่ วยเหลือจากรัฐ บาล หรื อองค์กรภาครัฐมากน้อย
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เพียงใดในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน หรือวิชาการ เป็นต้น ประกอบกับอธิบายความเชื่อมโยงของ
โครงการกับโครงการอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดําเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว (ถ้ามี)
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของโครงการทําการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการตามลําดับหัวข้อเพื่อใช้ในการแสดงเหตุผล
และความจําเป็นที่จะต้องดําเนินโครงการเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ ได้พิจารณาตัดสินใจในการอนุมัติ
ในหลักการของโครงการ
ความเปนมาของโครงการ
 ควรอธิบายถึงข้อมูลสรุปของโครงการ ที่มาและเหตุผลของโครงการ โดยอาจรวมถึงปญหา
และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึน้ จากที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ประสบจากในอดีตและแนว
ทางแก้ไขเบื้องต้นที่ได้ดําเนินการไปแล้ว รวมถึง การคาดการณ์ ในอนาคตในกรณีที่ปญหา
ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข
ตัวอย่าง
ข้อมูลสรุปลักษณะของโครงการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีชมพู
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เปนรถไฟฟ้ายกระดับตลอดสายความยาว 34.5 กิโลเมตร จากสถานีแครายถึง
สถานีมีนบุรี มีมูลค่าลงทุนทั้งหมดประมาณ [] ล้านบาท โดยแบ่งเปน 5 ส่วนได้แก่ 1) ค่าเวนคืนที่ดิน
มูลค่า [] ล้านบาท 2) ค่าก่อสร้างงานโยธา มูลค่า [] ล้านบาท 3) ค่าระบบเครื่องกลระบบไฟฟ้า และ
รถจักรและขบวนรถไฟฟ้า มูลค่า [] ล้านบาท 4) ค่าที่ปรึกษาระหว่างก่อสร้าง มูลค่า [] ล้านบาท และ
5) งบประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาด จํานวน [] ล้านบาท
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วว่าการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้จะมีการให้เอกชน
ร่วมลงทุนส่วนที่ (2) และ (3) ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยเอกชนจะทําหน้าที่ ก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน จัดหา ติดตั้ง ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และเดินรถไฟฟ้า เปนเวลา 25 ปี ก่อนที่
จะมอบสินทรัพย์ทั้งหมดที่ลงทุนให้ตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ
ในส่วนการดําเนินการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู จะมีรายได้จาก 2 แหล่งได้แก่ 1) รายได้จากค่าโดยสาร 2)
รายได้อื่น ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่สถานีเชิงพาณิชย์ คาดว่าจะมีรายได้ต่อปีประมาณ [] - [] ล้านบาทต่อ
ปี และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหลัก คือ ค่าไฟฟ้าในการเดินรถและบริเวณสถานี ซึ่งคิดเปนประมาณ
[] - [] ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะมีระยะเวลาคืนทุน Pay Back Period)
ประมาณ [] ปี
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ความเปนมาของโครงการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีชมพู
จากปัญหาการจราจรติดขัดเรื้อรังในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งแนวโน้มการปรับตัวของ
น้ํามันดิบขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พ.ศ.[]-พ.ศ.[]) ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางและ
ขนส่ง รวมถึงการนําเข้าน้ํามันดิบที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ [] เดือน [] พ.ศ.
[] เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลําดับ
ความจํ าเปนและความเร่ง ด่วน โดยคณะรัฐ มนตรี ไ ด้ใ ห้กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
ดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบและก หมายที่เกี่ยวข้อง แล้วให้กระทรวงคมนาคมนําสรุปผล พร้อม
รายละเอียดเสนอพิจ ารณาอีกครั้ง หนึ่ง จนกระทั่ง คณะรัฐ มนตรีจึ งมี ม ติอนุมั ติการดํา เนินโครงการเมื่ อ
วันที่ [] เดือน [] พ.ศ.[] ถ้ามี
ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประเมินว่า หากบริเวณที่รถไฟฟ้า สายสีชมพูพาดผ่านไม่ได้
รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมวลชน จะทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้นจากจํานวน
รถยนต์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในระยะเวลา 3 ปีจากปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงาน
ในการเดินทาง คิดเปนมูลค่าประมาณ [] ล้านบาท อีกทั้ง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากไอเสียของ
รถยนต์จะเพิ่มจาก [] มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เปน [] มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก่อให้เกิดอันตราย
ด้านสุขภาพต่อผู้อาศัยในย่านดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง
หมายเหตุ: อ้างอิงจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาฯ ควรอธิบายวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ
รวมถึงลักษณะของโครงการโดยสังเขป
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์โครงการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีชมพู
โครงการรถไฟสายสีชมพู เปนทางรถไฟที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาการจราจรที่ คับคั่งและอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางบริเวณทางตอนเหนือและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น จาก
การสํารวจเบื้องต้น พบว่าประชากรในย่านดังกล่าวมีความต้องการเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุง เทพ ถึงกว่า
วันละ [] คน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งเปนรถไฟฟ้าระบบโมโนเรลลักษณะยกระดับ
ตลอดเส้นทางมีระยะทางทั้งหมด [] กิโลเมตร โดยเส้นทางจะผ่านถนน [] ถนน [] และถนน [] ใน
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เส้นทางของโครงการจะมีสถานี เพื่อรับส่งผู้โดยสารจํานวน [] สถานี จากสถานี [] ถึงสถานี [] พร้อม
ด้วยโรงซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ [] ตัวรถไฟฟ้าเพื่อโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
กระแสสลับ และมีตู้โดยสารจํานวน 4 ตู้ต่อขบวน
ในการดําเนินการก่อสร้าง กระทรวงคมนาคมจะได้ให้สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ดําเนินการศึกษาวางแผน โดยร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ
รายละเอียด ต่อจากนั้น จะได้ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จั ดตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุมการประมูล
งานและควบคุมการก่อสร้างต่อไป
ความเหมาะสมของโครงการในด้านต่าง ๆ
 พิจ ารณาความเหมาะสมของโครงการตามหัวข้อที่ได้ กล่าวไว้ข้างต้น โดยเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์หรือตัวเลือกที่มีอยู่ในปจจุบัน เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสร้างระบบ
ขนส่ ง มวลชนรถไฟฟ้ า กั บ การขยายถนน เป็ น ต้ น รวมถึ ง พิ จ ารณาถึ ง การปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลงโครงการในอนาคต
ตัวอย่าง
ดับท

หั

ม หม สม

1

ด้านเทคนิค







2

ด้านผลตอบแทนทางการเงินและ
เศรษฐกิจ


ภ

3
4
5
6

ด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้านก ระเบียบและข้อบังคับ
ด้านสังคมและการเมือง
ด้านอื่น ๆ (หากมี)





ความแพร่หลายของเทคโนโลยีทจี่ ะนํามาใช้
อายุการใช้งานของเทคโนโลยี
ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต
ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคหากมีการดําเนินการตามเวลาที่
กําหนด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับโครงการลักษณะเดียวกัน
หรื อ โครงการที่ ส ามารถทดแทนกั น ได้ ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การแล้ ว
า
ย
ใ
น
ป
ร
ะ
เ
ท
ศ
ไทยหรือต่างประเทศ
เปรียบเทียบความเสี่ยงกับโครงการลักษณะเดียวกัน ตามหัวข้อ 8.1
การดําเนินโครงการไม่ขัดต่อหลักก หมายและข้อบังคับต่าง ๆ
ความเหมาะสมในการก่อสร้างต่อสภาพสังคมแวดล้อมโครงการ

[ ]
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ประโยชน์ของโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต่อภาครั และต่อประชาชน ประเทศ
 สรุป ประโยชน์ข องโครงการต่อ ประชาชน ต่ อหน่วยงานเจ้ า ของโครงการ ต่อ ภาครัฐ และ
ประเทศ
ตัวอย่าง
ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู นอกจากจะอํานวยความสะดวกต่อประชาชนในบริเวณที่รถไฟฟ้าพาด
ผ่านและบริเวณใกล้เคียงแล้ว คาดว่าจะสร้างงานขณะดําเนินการก่อสร้างอีก [] ตําแหน่ง และงานในช่วง
ให้บริการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จอีก [] ตําแหน่ง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชั้นสูงจากประเทศผู้ผลิตรถไฟฟ้าสู่หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ด้าน
วิศวกรรมชั้นสูงต่อไป
ความสอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และกับโครงการอื่น (ถ้ามี)
 วิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
สัง คมแห่ง ชาติ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กรอบ
แนวความคิดที่ได้ทําการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ รวมถึงความสอดคล้องของโครงการกับ
โครงการประเภทที่คล้ายคลึงกันหรืออยู่อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
ตัวอย่าง
ความสอดคล้องของโครงการพัฒนารถไฟฟ้าเส้นทาง ก กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและกับโครงการ
รถไฟฟ้าเส้นทางอื่น ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ ได้ระบุให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมี
สาระสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้มีการสนับสนุนให้ใช้รูปแบบและวิธีการขนส่งที่
มี ก ารประหยั ด พลั ง งาน โดยเฉพาะระบบขนส่ ง ทางราง ทางน้ํ า และทางท่ อ ให้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง การ
ปรับเปลี่ยนภาคการขนส่งให้มีต้นทุนต่ําลง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงข่า ยระบบขนส่ง
มวลชน เพื่อคลอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่ออํานวย
ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง และประหยัดการใช้พลังงานอีกด้วย
ด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2549-2553 กําหนด
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟฟ้า โดยมีสาระสําคัญในการใช้รูปแบบการขนส่ง
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ทางเลือกที่มีการประหยัดพลังงานเพื่อนําไปสู่การลดต้นทุนทั้งในระดับการดําเนินธุรกิจและระดับประเทศ
โดยให้รัฐมีบทบาทในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการเดินรถไฟ และเอกชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาหัวรถจักร ขบวนรถโดยสารและแคร่บรรทุกสินค้า เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าไปจากรถบรรทุก
ที่ใช้พลังงานสูงไปสู่ระบบการขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานต่ํากว่า
โดยสรุป โครงการรถไฟฟ้า ก นี้ มีความสอดคล้องและเปนไปตามเป้าประสงค์แนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศไทย
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2549-2553 ทุกประการ อีกทั้งยังมีความต่อเนื่องกับโครงการรถไฟฟ้าเส้นทาง
อื่น ๆ ทั้งเส้นทางที่ก่อสร้างและได้ดําเนินการแล้วในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและด้านกายภาพ
อธิบายความเหมาะสมด้านที่ตั้งโครงการ ความเหมาะสมของพื้นที่โครงการ และความเชื่อมโยงกับ
โครงการอื่ น ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานทั้ ง ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึ ง
ความสามารถด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีในการดําเนินการก่อสร้าง แนวทางการจัดหาที่ดิน และการ
ดําเนินการโครงการ
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
ควรอธิ บายถึงความเหมาะสมด้านกายภาพของพื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างโครงการ โดยระบุถึง
สถานที่ตั้งโครงการ ระบุสถานะการจัดหาที่ดินสําหรับดําเนินโครงการ รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ เช่น มี ที่ดินอยู่แล้ ว/ต้องจัดซื้อที่ดิน/ขอใช้ ที่ดินจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น ตลอดจน
กระบวนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วอุ ป สรรคที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนป จจั ย ความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการต่ อไปในอนาคต นอกจากนี้ ควรอธิ บ ายความพร้อมในด้า นการ
ก่อสร้างโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการดําเนินการของทางภาครัฐและเอกชน
ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถของเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมการให้บริการตลอด
ระยะเวลาของโครงการ
ตัวอย่าง
ในด้านการดําเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งเปนทางยกระดับตลอดเส้นทาง ภาครัฐและเอกชนมี
ความเหมาะสมในการดําเนินการทั้งทางวิศวกรรมและทางเทคนิคเนื่องจากเปนการดําเนินการโครงการ
ยกระดับเปนโครงการที่สามของประเทศไทย ซึ่งสองโครงการก่อนหน้า ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสี [] และ
รถไฟฟ้าสายสี [] ทั้งนี้ เทคนิคการก่อสร้างในการก่อสร้างเปนเทคนิค ที่เปนไปตามสากลและดําเนิน
ตามมาตรฐานการก่อสร้าง [] อีกทั้งที่ผ่านมา ในด้านการเดินรถของทั้งสองโครงการแทบจะไม่มี
อุบัติเหตุ ทําให้หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความมั่นใจในการก่อสร้างและเดินรถเปนอย่างมาก
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ด้านความเหมาะสมของพื้นที่ จากการสํารวจพื้นที่ก่อสร้างพบว่าพื้ นที่ในดําเนินการก่อสร้างและ
ดําเนินการส่วนใหญ่อยู่บริเวณถนนหลวง ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่จะมีบางส่วนที่จะต้องเวนคืนเพื่อ
สร้างสถานีและโรงซ่อมบํารุงประมาณ [] ไร่ [] ตารางวา ซึ่งจากการสํารวจพบว่าเจ้าของพื้นที่ส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐและยินยอมให้เวนคืนพื้นที่ส่วนบุคคล โดยภาครัฐได้จัดเตรียม
งบประมาณในส่วนการเวนคืนไว้เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: อ้างอิงจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

4. ประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการและประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการ
ลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมด
การลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมด – คือแนวทางในการดําเนินการโดยภาครัฐเป็น
ผู้ดําเนินโครงการและลงทุนในโครงการทั้งหมด ซึ่งอาจประกอบไปด้วย ค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้าง
งานโยธา ค่างานการวางระบบและเครื่องกลอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการลงทุนรูปแบบดังกล่าว ภาครัฐ
จะเป็นผู้จัดเก็บรายได้ที่ได้จากการดําเนินงานจากโครงการทั้งหมด
ตัวอย่าง
ในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู โดยรูปแบบภาครัฐจะเปนผู้ลงทุนทั้งหมด โดยใช้เงินกู้จาก
กระทรวงการคลัง ประกอบไปด้วยการว่าจ้างเอกชนออกแบบ ก่อสร้างงานโยธา จัดหาและติดตั้งระบบ
รถไฟฟ้า ในรูปแบบ Design-build รวมทั้งเปนผู้บํารุงรักษาในช่วงแรกของการดําเนินโครงการ โดยใน
ส่วนของการบริหารการเดินรถ หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างเอกชนเปนผู้ให้บริการ โดยอาจจะ
ชําระค่าจ้างตามปริมาณการเดินรถในแต่ละปี ทั้งนี้ ในโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ภาครัฐจะเปนผู้
จัดเก็บรายได้ที่ได้จากการดําเนินงานจากโครงการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ: อ้างอิงจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

การประมาณการรายได้ของโครงการ
อธิบายรายละเอียดของการประมาณการรายได้ ของโครงการ อาทิ ในกรณีที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการ
ขนส่งไฟฟ้ามวลชน อาจพิจารณาอธิบายถึง (1) การประมาณการและจํานวนของผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ในแต่ละปี (ปจจัยที่ 1) (2) การประมาณการของราคาตั๋วที่จัดจําหน่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (ปจจัยที่ 2)
ซึ่งทั้งปจจัยที่ 1 และ 2 ทําให้ได้มาซึ่งรายได้หลักจากการดําเนิน โครงการ (3) รายได้อื่น ๆ ที่คาดว่าจะ
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ได้นอกเหนือจากการดําเนินการหลักของโครงการ อาทิ รายได้จากการให้เช่าสถานที่ในการโฆษณา
และ (4) โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งในด้านบวกและด้านลบ เป็นต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายที่ มาของข้อสมมติฐานในแต่ละปจจัยดังกล่าวให้ชัดเจน
เช่น สําหรับปจจัยที่ 2 ที่มาของราคาตั๋วที่จัดจําหน่ายต่อปีเฉลี่ยเท่ากับประมาณ [] บาทต่อใบ โดยมี
ข้อมูลอ้างอิงมาจากกระทรวงคมนาคม และคาดว่าจะมีการขึ้นราคาตั๋วโดยสารร้อยละ [] ต่อปี ตาม
การวิเคราะห์และประมาณการอัตราเงินเฟ้อของประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ตัวอย่าง
ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

-ปัจจัยที่ 1

[]

[]

[]

[]

[]

-ปัจจัยที่ 2

[]

[]

[]

[]

[]

รายได้

[]

[]

[]

[]

[]

-รายได้อื่น ๆ

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

สมมติฐ นห ั

ร ยไดร ม

การประมาณการต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดาเนินโครงการโดยภาครั
การประมาณการต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดําเนินโครงการจนจบอายุโครงการโดยภาครัฐ มี
วิธีการคํานวณดังนี้
ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดาเนินโครงการโดยภาครั = ต้นทุนเงินลงทุนตลอดอายุ
โครงการ + ต้นทุนในการดาเนินงานบารุงรักษา – รายได้ที่เกิดจากบุคคลที่ 3
ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดาเนินโครงการโดยภาครั – คือการประเมินต้นทุนที่จะ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดําเนินโครงการโดยภาครัฐ โดยที่ไม่คํานึงถึงความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจจะเกิ ด
ขึ้นกับโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถประเมินต้นทุนโดยอ้างอิงจากข้อมูลโครงการ
เดิมที่ภาครัฐเคยดําเนินการในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการทําการประมาณ
ดังกล่าวมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันมากที่สุ ด โดยทั่วไปแล้ว
ต้นทุนประกอบด้วย
 ต้นทุนเงินลงทุนตลอดอายุโครงการ เช่น ต้นทุนในการออกแบบ และต้นทุนในการก่อสร้าง
เป็นต้น
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 ต้นทุนในการดําเนินงานและบํารุงรักษาตลอดอายุโครงการ ทั้งที่เป็น เงินลงทุน (CAPEX) และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operating and Maintenance Expense)
 ต้นทุนสะสมต่อเนื่อง เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน เป็นต้น
 รายได้ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 (Third Party Revenue) คือรายได้ที่หน่วยงานของรัฐอาจได้รับ
จากบุคคลอื่น (ซึ่งไม่ใช่รายได้หลักของโครงการ) โดยรายได้นี้จะช่วยลดภาระต้นทุนของรัฐ
ตัวอย่าง
 ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดําเนินโครงการจนจบอายุโครงการ ประกอบไปด้วย
- ต้นทุนเงินลงทุน ได้แก่ [] [] []
- ต้นทุนในการดําเนินงานและบํารุงรักษา ซึ่งได้แก่ การจ้างงานของหน่วยงานราชการ [ ]
และ[]
- รายได้ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 ได้แก่ [] [][]
รายละเอียด
ตนทุน ิน ทุน
[]
[]
ร มตนทุน ิน ทุน
ตนทุนใน รด นิน น บ รุ รั ษ
[]
[]
ร มตนทุนใน รด นิน น บ รุ รั ษ
ร ยไดท ิด บุ ท 3
[]
[]
ร มร ยไดท ิด บุ ท 3
ร มต นทุ น ใน ร ให ิ ด ร ร
ร ร น บ ยุ ร ร

ด นิ น

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

ประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมด
ให้แสดงการคํานวณมูลค่าปจจุบันของโครงการและอัตราผลตอบแทนโครงการ กรณีลงทุนและดําเนิน
โครงการโดยภาครัฐทั้งหมด
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ตัวอย่าง
รายได้จากโครงการ
ต้นทุนในการก่อ ให้เกิดโครงการและดําเนินโครงการจนจบ
อายุโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ส่วนเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
รวมกระแสเงินสดโครงการ
ัตร ิด ด
ร มมู ปั ุบัน
ัตร ผ ต บ ทน
ร ร (Project IRR)

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[] %
[] นบ ท
[] %

[]
[]
[]

[]
[]
[]

หมายเหตุ: อัตราคิดลดร้อยละ [] มาจากจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 20 ปี

5. ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่า งๆ และการทดสอบความสนใจของนัก
ลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding)
1) พิจารณาการอธิบายทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
 การออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการ (Design-Build-Operate : DBO) รัฐให้เอกชน
ออกแบบ ก่อสร้าง และดําเนินโครงการ โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุน เป็นเจ้าของ และมีอํานาจในการ
กํากับดูแลที่สูง ผ่านสัญญาการให้บริการของเอกชน
 การออกแบบ ก่อสร้าง ให้บริการ และซ่อมบารุง (Design-Build-Operate-Maintain :
DBOM) รัฐให้เอกชนดําเนินโครงการในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ออกแบบ ก่อสร้าง ดําเนิน
โครงการ และบํารุงรักษา โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุน เป็นเจ้าของ และมีอํานาจในการกํากับดูแลที่
สูง ผ่านสัญญาการให้บริการของเอกชน
 การออกแบบ ก่ อ สร้ า ง ลงทุ น ให้ บ ริ ก าร และซ่ อ มบ ารุ ง (Design-Build-FinanceOperate/Maintain : DBFO/M) รัฐให้เอกชนดําเนินโครงการในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
ออกแบบ ก่อสร้ าง ดําเนินโครงการ และบํา รุง รักษา และรวมถึง การลงทุน (บางส่วนหรื อ
ทั้งหมด) ด้วย และเอกชนอาจได้รับค่าตอบแทนตรงจากค่าบริการ หรืออาจเป็นเงินจ้างบริการ
จากรัฐ โดยรัฐจะยังคงเป็นเจ้าของโครงการ
 การให้เอกชนก่อสร้าง โอนทรัพย์สิน และบริหารจัดการ (Build – Transfer - Operate :
BTO)เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามคุณสมบัติและ
มาตรฐานที่กํา หนดโดยรัฐ และเมื่ อพัฒ นาเสร็จ สิ้ น เอกชนทํา การโอนความเป็ นเจ้ าของ
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ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้แก่รัฐ โดยเอกชนยังคงได้รับสิทธิในการใช้
ทรั พ ย์ สิ นดั ง กล่ า วในระยะเวลาหนึ่ ง โดยรั ฐ อาจจะตกลงที่ จ ะรั บประกั นในการซื้ อ บริก าร
สาธารณะในระดับหนึ่งให้แก่เอกชน หรืออาจมีการพิจารณาแบ่งความเสี่ยงของรายได้ระหว่าง
รัฐและเอกชน ทั้งนี้ เอกชนมีหน้าที่ซ่อมบํารุง และเมื่อสิ้นสุดสัญญา รัฐจะสามารถดําเนินการ
เอง หรือจัดหาเอกชนรายใหม่เข้ามาร่วมดําเนินการต่อไป
 การให้เอกชนก่อสร้าง บริหารจัดการ และโอนทรัพย์สิน (Build – Operate – Transfer
: BOT) เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามคุณสมบัติ
และมาตรฐานที่ กํา หนดโดยรัฐ และเอกชนเป็นเจ้ าของและมี สิทธิ ในทรัพ ย์สินโครงสร้า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะในระยะเวลาหนึ่ง โดยรัฐอาจจะตกลงที่จะรับประกันในการซื้อ
บริการสาธารณะในระดับหนึ่งให้แก่เอกชน หรืออาจมีการพิจารณาแบ่งความเสี่ยงของรายได้
ระหว่างรัฐและเอกชน ทั้งนี้ เอกชนมีหน้ าที่ซ่อมบํารุงและเมื่อสิ้นสุดสัญญา เอกชนจะโอน
ทรัพย์สินของโครงการให้แก่รัฐ เพื่อจะดําเนินการเอง หรือจัดหาเอกชนรายใหม่เข้ามาร่วม
ดําเนินการต่อไป
 การให้เอกชนก่อสร้าง เปนเจ้าของ และบริหารจัดการ (Build – Own – Operate :
BOO) เป็นเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและบริการสาธารณะตามคุณสมบัติ
และมาตรฐานที่กํา หนดโดยรัฐ และเอกชนเป็นเจ้ าของและมี สิทธิ ในทรัพ ย์สินโครงสร้า ง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยไม่ต้องโอนทรัพย์สินให้แก่รัฐ ซึ่งเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมด โดยรัฐจะยังคงกํากับดู แลด้านมาตรฐานใน
การให้บริการสาธารณะของเอกชน
ในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้น กลไกค่าตอบแทน (payment mechanism)
ต้องสะท้อนคุณ ภาพของการบริการและรายจ่ ายอันจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่กระจายสู่
เอกชนผู้รับสัมปทาน อีกทั้ง กลไกค่าตอบแทนควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ รับสัมปทานให้บริการใน
ระดับที่เหมาะสมตามสัญญา รวมถึง สามารถเปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถพิจารณาแก้ไขได้
หากผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามหรือให้บริการในคุณภาพที่ต่ํากว่าตามสัญญาที่ตกลงไว้
ทั้งนี้ ในการพิจารณากลไกค่าตอบแทนที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของรัฐจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการกระจายความเสี่ยง โดยค่าตอบแทน
อาจมีหนึ่งหรือหลายองค์ประกอบรวมกัน อาทิ
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ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้งาน (User charge) โดยผู้รับสัมปทานทําการเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้งานโดยตรง แล้วอาจมีการแบ่งปนให้รัฐตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้
ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน (Usage based payment) โดย
ภาครัฐจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าบริการให้ผู้รับสัมปทานตามปริมาณการใช้งานของโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น ๆ เช่น จํานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า จํานวนรถยนต์ที่ใช้งานทางหลวงพิเศษ เป็นต้น
ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการตามความพร้อมใช้งาน (Availability payment) โดยภาครัฐ
จะเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าบริการให้เอกชนผู้รับสัมปทานจากความพร้อมใช้งานของโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น ๆ ตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ เช่น ความพร้อมในการให้บริการของโรงผลิตไฟฟ้า
เป็นต้น
ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการตามประสิทธิภาพการให้บริการ (Performance based
payment) โดยภาครัฐจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าบริการให้เอกชนผู้รับสัมปทานจากคุณภาพ
ของการให้บริการตามที่กําหนดไว้ เช่น การตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้า สถิติการซ่อมแซมทาง
หลวงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาอธิบายความสนใจและความพร้อมของเอกชนในแต่
ละรูปแบบ โดยอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้
2) อธิบายทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุน โดยเปรียบเทียบแต่ละแนวทางโดยสรุป โดยระบุ
ถึง (1) อัตราผลตอบแทนการลงทุนภาคเอกชน และ (2) สรุปผลสํารวจความสนใจเบื้องต้ น
ของภาคเอกชน เป็นต้น
3) ชี้แจงแนวทางที่ถูกเลือก โดยอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอรูปแบบการลงทุน โดยระบุหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ายในโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงจํานวนเงินลงทุนด้วย
ตัวอย่าง
ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า โครงการรถไฟฟ้าสาย ก. สมควรมีรูปแบบการลงทุนแบบ Build-OperateTransfer (BOT) โดยมีรัฐเปนผู้จัดหาที่ดินซึ่งมีมูลค่าประมาณ [] ล้านบาท ส่วนเอกชนรับผิดชอบ
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ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงตัวรถจักรและตู้
รถไฟ มูลค่า [] ล้านบาท และ [] ล้านบาท ตามลําดับ Build) โดยเอกชนจะมีสิทธิในการ
ดําเนินงาน 25 ปี Operate) แล้วสินทรัพย์ที่เอกชนลงทุนจึงจะตกเปนของรัฐ Transfer)
หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่จัดประชุมและสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจากการทดสอบความ
สนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) พร้อมทั้งแนบรายละเอียดข้อมูลผลลัพธ์จากการ
ประชุ ม ดัง กล่ าวประกอบรายงานฯ เพื่อ นําเสนอต่อกระทรวงเจ้ าสัง กัดและ สคร. ตามลําดับ โดย
เอกสารการทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชนอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1) บทนําแสดงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการ
2) วัตถุประสงค์ในการทดสอบความสนใจของนักลงทุนเพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ
3) กลุ่มเอกชนและกลุ่มบุคคลเป้าหมายเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
4) รายละเอียดของโครงการ ได้แก่ เหตุผลและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ลักษณะและ
รูปแบบโครงการ แหล่งที่มารายได้ของโครงการ แผนการดําเนินโครงการ ประมาณการลงทุน
ผลตอบแทนด้านการเงินและเศรษฐกิจ เป็นต้น
5) ขอบเขตของการลงทุน ได้แก่ เสนอทางเลือกรูปแบบการลงทุนพร้อมทั้งขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของภาครัฐและภาคเอกชน หากมีรูปแบบการลงทุนหลายหลายแบบควรนําเสนอ
พิจารณาเป็นกรณีไป การสนับสนุนของภาครัฐในโครงการ ระยะเวลาการให้เอกชนร่วมลงทุน
และการแบ่งผลตอบแทน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ เป็นต้น
6) กรอบการพิจารณาคัดเลือกเอกชนสําหรับดําเนินโครงการ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้ลงทุน และ
ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนในเบื้องต้น
ทั้งนี้ แนวทางและขั้นตอนการทํารายงานผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตัวอย่างแนวทางและขั้นตอนการทํารายงานผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)

เป้าหมายของการทดสอบความสนใจและความพร้อมของเอกชนอาจนํามาสรุป ได้ดังนี้
 เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปยังภาคเอกชน โดยการประชาสัมพันธ์
นี้อาจส่งผลเป็นการสร้างหรือกระตุ้นตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจและการให้เอกชนได้เริ่มสํารวจ
ความพร้อมของตนในการร่วมลงทุนกับรัฐ
 Feasibility/Viability - เป็นการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของภาคเอกชนว่าเคยมีการดําเนิน
โครงการในลักษณะทํานองเดียวกันหรือไม่ หากไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อน ภาคเอกชนเห็นว่า
โครงการมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้หรือไม่
 Capacity - ผู้ประกอบการในภาคเอกชนมีความสามารถทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน
เพียงพอหรือไม่ โดยอาจพิจารณาจากความสามารถของเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือความเป็นไปได้
ในการจัดองค์กรร่วมระหว่างเอกชนหลายราย (Consortium)
 Bankability – ทําการรวบรวมความเห็นจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ถึงความสนใจ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และแนวทางความเป็นไปได้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่จําเป็นต่อการพัฒนา
โครงการ
 Risk Assessment – ใช้ความคิดเห็นจากเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อพัฒนาการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการและรวมถึงการรับฟงความข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันและการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ
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 Optimality - รัฐจะได้รับประโยชน์จากความคุ้มค่าของโครงการมากที่สุดเมื่อมีการแข่งขันจาก
เอกชนในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น การทดสอบศักยภาพของตลาดในภาพรวมจึงสํา คัญอย่างยิ่งใน
การป้องกันการผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอันจะทําให้การหาราคาตลาดที่เป็นธรรม
ได้ยาก
ขัน้ ตอนที่จะทําการทดสอบ รายละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่เพื่อรับฟงความเห็น ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้อง
ใช้ ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในการดําเนินการ พิจารณาได้ดังนี้
ในกรณีที่การจัดทําโครงการยังอยู่ในระยะแรกเริ่ม หน่วยงานเจ้าของโครงการย่อมมีรายละเอียดของ
โครงการน้ อ ย การทดสอบจึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น หลั ก ซึ่ ง จะต้ อ งเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุด โดยอาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
เป็นการทั่วไป (Questionnaire) ผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือช่องทางสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ข้อดีของการใช้วิธีการนี้คือการเข้าถึงเอกชนได้จํานวนมากโดยใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากนัก แต่ก็มีข้อเสียที่
ข้อ มู ล ที่ จ ะได้ รั บ อาจมี ข อบเขตที่ กว้ า งเกิน ไปและไม่ ต รงประเด็ นที่ จ ะเป็น ประโยชน์ ใ นการจั ด ทํ า
รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ ส่วนในกรณีที่หน่วยงานจะทําการทดสอบเมื่อได้กําหนดรายละเอียด
ของโครงการมามากพอสมควรแล้วก็จะสามารถใช้วิธีการที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แคบลง
ได้ โดยอาจระบุผู้ที่จะได้รับเชิญมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Open forum) หรือจัดการประชุม
ตัวต่อตัว (Interview) ก็ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจผสมผสานระหว่า งวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ความเหมาะสมได้เช่น การจัดทําแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ตในขั้นตอนแรกเพื่อระบุตัวผู้ที่น่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงจัดสัมภาษณ์เอกชนแต่ละรายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าทดสอบมีจํานวนมาก การกําหนดคําถามควรกําหนดประเด็นที่ชัดเจน
และเป็นคําถามที่สามารถประเมินให้คะแนนเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน (Close-end question) เช่น
คําถามที่มีลักษณะให้ตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่” หรือคําถามที่ให้ประเมินตามระดับ (Rating) “เห็นด้วย
มาก” “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” เพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงประเด็นมากที่สุดและเป็นการอํานวยความ
สะดวกในการแปลงผลเป็นตัวเลขเพื่อประโยชน์ในการประเมิน แต่ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีจํานวน
น้อย หน่วยงานเจ้าของโครงการก็อาจตั้งประเด็นคําถามเปิดได้ เพื่อให้ได้รายละเอียดในแต่ละประเด็น
มากยิ่งขึ้น
หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ทําการทดสอบจะต้องเปิดเผยข้อมู ลทางเทคนิคและแผนการลงทุนที่
เพียงพอสําหรับการประเมินความสามารถและความสนใจของเอกชนได้ เช่น กรอบระยะเวลาเบื้องต้น
ในการดําเนินโครงการ รายละเอียดด้านเทคนิคสําหรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ควร
ระบุ เ ทคโนโลยี ขั้ น ต่ํ า และผลลั พ ธ์ ข องบริ ก ารสาธารณะที่ ป ระสงค์ จ ะให้ มี ก ารดํ า เนิ น การ ส่ ว น
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รายละเอียดด้านการเงินการลงทุนควรระบุส่วนที่เอกชนจะต้องลงทุน ส่วนที่รัฐจะให้การสนับสนุน
ความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายจะต้องรับในโครงการ การคาดการณ์กระแสเงินสด ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนของภาคเอกชน และการให้ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐสมควรให้การ
สนับสนุนในเรื่องใดหรือไม่ หรือมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเพื่อจัดสรรการแบ่ง
ความเสี่ยงระหว่างทั้งสองฝ่ายให้มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นหรือไม่
การจั ดทําข้อมู ล เพื่อเผยแพร่ควรมี รายละเอียดที่เพียงพอแต่ไ ม่ ควรระบุให้มี ขอบเขตลักษณะของ
โครงการที่แคบเกินจนเป็นการตัดความสนใจของผู้ประกอบการบางกลุ่ม ในชั้นนี้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการไม่ควรชี้นําผู้ประกอบการเอกชนที่เข้าร่วมทดสอบโดยการกําหนดขอบเขตของโครงการที่
เคร่งครัดเกินจนอาจทําให้ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการต่อไป เช่น การ
ดําเนินการรูปแบบหนึ่งซึ่งมีทางเลือกเทคโนโลยีหลายทาง อาจระบุเพียงผลลัพธ์เพื่อให้เอกชนมีโอกาส
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากที่สุด
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจะต้องครอบคลุมผู้ประกอบการในภาคเอกชนที่น่าจะมีความสามารถใน
การดําเนินโครงการจํานวนมากที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบด้านข้อมูล
ในชั้นก่อนการประกวดราคา นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาสอบถามข้อคิดเห็น
จากสมาคมอุตสาหกรรมหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะสามารถให้ข้อคิดเห็นอันอาจ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงการต่อไป นอกจากนี้ ยังมีสถาบันทางการเงินที่จะมีบทบาทในการ
ให้การสนับสนุนด้านเงินกู้แก่โครงการซึ่ง ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาขอความเห็น
เบื้องต้นทางด้านเงื่อนไขที่สําคัญทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันทางการเงินมีความสนใจที่ จะร่วม
ลงทุนในโครงการดังกล่าว และภาคเอกชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดได้ตามเงื่อนไขที่
ยอมรับได้ของทุกฝ่าย ทั้งนี้ การรับฟงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการควรจะครอบคลุม
เรื่องการประเมินความเสี่ยงของทุกขั้นตอนในการพัฒนาโครงการเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา Risk
Matrix ของหน่วยงานเจ้าของโครงการอีกด้วย โดยที่ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจะพิจารณาขอ
ความเห็นเรื่องมาตรการป้องกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละช่วงและประเภทของความเสี่ยงที่แต่
ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นควร
ในกรณีที่การทดสอบตลาดดําเนินการโดยการอภิปรายกลุ่มหรือการสัมภาษณ์ ควรใช้บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และควรเป็นบุคลากรที่สามารถตอบประเด็น
คําถามในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบนั้นเกิดความคุ้มค่าในการ
ดําเนินการมากที่สุด และอีกทั้งจะเป็นการสร้ างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงานเจ้ าของโครงการที่ให้
ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน
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ข้อ มู ล ที่ เ อกชนจะแสดงออกในการตอบแบบสอบถามหรือ การให้ สั ม ภาษณ์ อาจมี บ างส่ว นที่เ ป็ น
ความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่อ่อนไหว ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่ งขัน
ระหว่างเอกชนได้ ดังนั้น ในการทดสอบที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารตัวต่อตัวไม่ว่าจะโดยวิธีใช้เอกสาร
หรือโดยวิธีอื่น สมควรมีข้อกําหนดว่าหน่วยงานของรัฐจะรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการ
ทดสอบไว้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เอกชนที่เข้าร่วมทดสอบและเป็นการส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
รายละเอียดของข้อมูลมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําโครงการของหน่วยงานของรัฐ
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของโครงการนําเสนอสรุปการจัดประชุมสัมมนาการทดสอบความสนใจของนักลงทุน
ภาคเอกชนประกอบด้วย วันและเวลาที่ทําการจัดประชุมสัมมนา จํานวนบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนา
รูปแบบการร่วมลงทุนที่เอกชนสนใจ ความคิดเห็นจากภาคเอกชนด้านขอบเขตการลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
(Equity IRR) ที่ภาคเอกชนคาดหวัง เงื่อนไขการลงทุน เงื่อนไขสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเงินกู้
จากสถาบันทางการเงิน สิทธิพิเศษที่ทางภาคเอกชนต้องการหรือความต้องการในการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนที่มีนัยสําคัญ มุมมองและการบริหารความเสี่ยงของโครงการใน
แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาจนสิ้นสุดโครงการ การปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคล้องกับความคิดเห็น
ของนักลงทุนภาคเอกชน (ถ้ามี) รวมถึงชี้แจงประเด็นสําคัญที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถ
หรือไม่เห็นควรให้ดําเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักลงทุนภาคเอกชน (ถ้ามี)
ตัวอย่าง
ตามที่หน่วยงานได้จัดการประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสาย ก. เมื่อ
วันที่ [] เดือน [] พ.ศ. [] ณ (สถานที่) ซึ่งมีเอกชนผู้ประกอบการให้ความสนใจในโครงการเปน
จํานวน [] ราย และสถาบันทางการเงินจํานวน [] ในจํานวนนี้มีเอกชนที่สนใจจะลงทุนในระบบ
อาณัติสัญญาณและรถไฟฟ้าในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) จํานวน [] ราย และ
รูปแบบ Build-Own-Operate (BOO) จํานวน [] ราย โดยเอกชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอในการขอ
ลดหย่อนภาษีนําเข้าเครื่องจักรและภาษีรายได้นิติบุคคลเปนเวลา [] ปี ส่วนทางด้านสถาบันทาง
การเงินทั้งในและต่างประเทศมีเงื่อนไขเงินกู้เบื้องต้นดังนี้ อัตราส่วนหนี้ต่อทุน [] ระยะเวลาเงินกู้ []
ปี ฐานดอกเบี้ย1) [] 2) [] อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [] นอกจากนี้ ทางสถาบันทางการเงินยัง
ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาความเปนได้ในการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาร่วมทุนเพื่อให้สถาบัน
ทางการเงินบริหารความเสี่ยงได้ โดยทีเ่ งื่อนไขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของการร่วมทุน
ประสิทธิภาพการถ่ายโอนความเสี่ยงของโครงการ สภาวะตลาดประกันภัย และข้อจํากัดด้านก หมาย
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ส่วนมุมมองของเอกชนและสถาบันทางการเงินด้านความเสี่ยงและการบริหารจัดการของโครงการ
สามารถแยกได้ตามช่วงเวลาพัฒนาโครงการดังนี้
ขั้นตอน
การออกแบบ

ประเภทของความเสี่ยง

- การออกแบบงานโยธาไม่เหมาะสมกับ - กําหนดให้ผู้ ประมู ล ต้อ งประมู ล ทั้ง งานโยธา
งานระบบรถไฟฟ้า

การก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะการป้องกันและการบริหารความเสี่ยง

- การจัดสรรที่ดินในช่วงก่อสร้าง
- ความล่าช้าในการก่อสร้าง

และงานระบบพร้ อ มกั น และต้ อ งเป นราย
เดียวกัน

- ให้ทางภาครัฐเปนผู้รับผิดชอบด้านการจัดสรร
ที่ดิน

- จัดจ้าง EPC Contractor แบบ Full Wrap
Date Certain

การสนับสนุนด้านเงินทุน

- ความชั ด เจนด้ า นการสนั บ สนุ น ของ - สัญญาควรระบุอย่างชัดเจนถึงจํานวนเงิน และ
ภาครัฐ

มาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ

- การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

- เข้ า ทํ า การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต รา
ดอกเบี้ย โดยการทํา Interest rate swap

การบริหารดําเนินงาน

- ผู้ใช้บริการต่ํากว่าประมาณการ

- ให้การสนับสนุนแบบ Gross Cost หรือมีการ
ให้ Subsidy ส่วนหนึ่งหากผู้โดยสารน้อยกว่า
ประมาณการ

6. ผลการรับฟังความคิดเหน
ในกรณี ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ โ ครงการต้ อ งจั ด ทํ า การรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ให้ประมวลความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดําเนินโครงการในรูปแบบที่เสนอ โดยสรุปความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น
ดังต่อไปนี้
 ประโยชน์ของโครงการต่อประชาชน
 ผลกระทบจากโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรวมทั้งด้านบวกและด้านลบ
 คําแนะนําของประชาชนต่อโครงการ
 การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแก้ไข มาตรการป้องกันแก้ไข/ลดผลกระทบโครงการหลังจาก
ได้ทําการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน (ถ้ามี)
 ประเด็นสําคัญที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถหรือไม่เห็นควรให้ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน (ถ้ามี)
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โดยแนบผลการรับฟงความคิดเห็นในภาคผนวกของรายงานฯ
ในกรณีที่กฎหมายมิได้กําหนดให้โครงการต้องจัดทํารายงานผลการรับฟงความคิดเห็น ให้ชี้แจงไว้ใน
รายงานฯ
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
ต่อประชาชน ตามข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบด้วย (1) เหตุผลความจําเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ (2) สาระสําคัญ
ของโครงการ (3) ผู้ดําเนินการ (4) สถานที่ที่จะดําเนินการ (5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ (6)
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ (7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบ
อาชีพ อยู่ในสถานที่ที่จะดําเนิ นโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว และ
(8) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดําเนินโครงการของรัฐเอง ให้ระบุที่มา
ของเงินที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนั้นด้วย
ตัวอย่าง
ตามที่หน่วยงานได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 สํ า หรั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู ใ นรู ป แบบ BuildOperate-Transfer (BOT) ระหว่างวันที่ [] ถึง [] สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ [] มีความเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยบรรเทาสภาวะการจราจร
ติดขัดในบริเวณ [] ได้
 อย่างไรก็ดี ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ [] มีความกังวลว่าโครงการนี้อาจส่งผลกระทบต่อ
การจราจรในช่วงระหว่างก่อสร้าง
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่สําคัญของประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ []
7. ประมาณการต้นทุนการดาเนินโครงการและประมาณการผลตอบแทน กรณีการให้เอกชน
ร่วมลงทุน (PPP)
7.1 ประมาณการต้นทุนการดาเนินโครงการ
อธิบายขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินโครงการของแต่ละแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุน
โดยสังเขป และอธิบายแนวทางที่ถูกเลือกตามข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการในรายละเอียด
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สําหรับแนวทางอื่น ๆ ให้พิจารณาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก และในกรณีที่เป็นโครงการ
ที่จะใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐร่วมด้วย ให้แสดงงบประมาณของภาครัฐที่จําเป็นตลอดระยะเวลา
ของโครงการด้ ว ย ทั้ ง นี้ การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ใ นด้ า นต้ น ทุ น การดํ า เนิ น งานควรมี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) เงินลงทุนตลอดอายุโครงการ
 ขันตอนและระยะเวลาการดาเนินโครงการ – อธิ บายถึง ขั้นตอน ระยะเวลาการ
ดําเนินงานของโครงการแต่ละขั้นตอน
 มูลค่ารวมของโครงการและการแบ่งงวดชาระ – อธิบายรายละเอียดของมูลค่ารวมเงิน
ลงทุนของโครงการ โดยมูลค่ารวมของโครงการ หมายถึง มูลค่าเงินลงทุนโครงการ (CAPEX)
รวมถึงเงินลงทุนเพื่อการบํารุงรักษาสินทรัพย์ของโครงการ (Maintenance CAPEX) ทั้งหมด
ตลอดอายุโครงการ
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อนี้โดยละเอียดเนื่องจากเป็นหัวข้อ หนึ่ง
ที่มีความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมัติของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการที่จะ
ใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐร่วมด้วย เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อภาระทางการเงิน
ของภาครัฐในอนาคต
 ขันตอนและระยะเวลาการดาเนินโครงการ ควรอธิบายตารางเวลา แนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งในช่วงพัฒนาโครงการ ช่วงดําเนินการก่อสร้าง และ
ช่วงดําเนินการให้บริการตามอายุโครงการ พร้อมทั้งระบุถึงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายถึงเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา
การดําเนินโครงการหรือสัญญาอื่นใด ๆ ที่สําคัญและอาจส่งผลกระทบต่อโครงการ
ตัวอย่าง
ตร

สด ั้นต น รด นิน น
ั้นต น
[]
[]
[]

ร บ
[]
[]
[]
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ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางเวลาแสดงขั้นตอนการดําเนินงานข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
ตัวอย่างจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี
ช

สรุป น

1. เตรียมการ

- คณะกรรมการนโยบาย
เห็นชอบในหลักการของ
โครงการ
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
โครงการและวงเงินงบประมาณ
รายจ่าย/วงเงินในการก่อหนี้
- ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วม
ลงทุน
- รายงานผลการคัดเลือกเอกชน
ต่อ สคร. และเสนอร่างสัญญา
ร่วมลงทุนต่อสํานักงานอัยการ
สูงสุด
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการ
คัดเลือกเอกชนและ รฟม. ลง
นามในสัญญาร่วมลงทุน
- จัดหาผู้รับจ้างสํารวจ
อสังหาริมทรัพย์
- สํารวจอสังหาริมทรัพย์ / จัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน / ส่งมอบพื้นที่
 เข้าสํารวจอสังหาริมทรัพย์
 กําหนดราคาค่าทดแทนและ
ปิดประกาศ
 ทําความตกลงกับเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์และจ่ายหรือ
วางเงินค่าตอบแทน
 เข้าครอบครองและส่งมอบ
พื้นที่
- ออกแบบรายละเอียดและ
ก่อสร้างงานโยธา
- ผลิตและติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
งานเดินรถ
- ทดลองเดินรถ

2. จัดหาที่ดิน

3. ก่อสร้าง

หนด ร
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รย

ผูรับผิดช บ

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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ช

สรุป น

4. ดําเนินการ

หนด ร

[ ]

- เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

รย

[ ]

ผูรับผิดช บ

[ ]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้น จากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

 มูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการและการแบ่งงวดชาระ ควรพิจารณาอธิบายมูลค่าเงิน
ลงทุนรวมของโครงการและการแบ่งงวดชําระเป็น 2 ส่วน ซึ่งได้แก่ (1) รายละเอียดของมูลค่า
เงินลงทุน (Capital Expenditure: CAPEX) และ (2) รายละเอียดของมูลค่าการบํารุงรักษา
สินทรัพย์ของโครงการ (Maintenance CAPEX)
(1) มูลค่าเงินลงทุนโครงการ (CAPEX): อธิบายรายละเอียดมูลค่าเงินลงทุน (CAPEX)
สําหรับโครงการในแต่ละงวดว่ าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และจํานวนเงินลงทุนเป็น
จํานวนเท่าไร พร้อมทั้งระบุถึงสัดส่วนของการลงทุนของผู้ร่วมลงทุนในแต่ละฝ่าย และ
ระบุระยะเวลาที่กําหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในการชําระเงินลงทุนในแต่ละงวด รวมทั้ง
ระบุมูลค่าเงินลงทุนรวมของทั้งโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการคาด
ว่ามีความจําเป็นต้องเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคต ให้พิจารณารวมเงินลงทุนสําหรับการ
เพิ่มกําลังการผลิตดังกล่าวไว้ในส่วนของมูลค่าเงินลงทุน (CAPEX) ด้วย โดยระบุแนว
ทางการจั ด สรรสั ด ส่ ว นการลงทุ นและผู้ รับ ผิ ด ชอบสํ า หรั บ มู ล ค่า เงิ นลงทุ น เพิ่ ม เติ ม
ดังกล่าว
(2) มูลค่าการเงินลงทุนในการบํารุงรักษาสินทรัพย์ของโครงการ (Maintenance CAPEX):
อธิ บ ายรายละเอี ย ดมู ล ค่ า การบํ า รุ ง รั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ ข องโครงการ (Maintenance
CAPEX) โดยอาจพิจารณาอธิบายรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง คิดเป็นจํานวนเงินเท่าไร และระบุระยะเวลาที่กําหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ใน
การชํ าระเงิ น ลงทุ นในแต่ล ะงวด พร้ อมทั้ง ให้ อธิ บ ายถึง เหตุผ ลความจํ า เป็ นในการ
บํารุงรักษาดังกล่าวว่ามีความจําเป็นหรือไม่ และถ้า ในกรณีไม่บํารุงรักษาจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อโครงการอย่างไร
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ตัวอย่าง
ตร

สด ร ย
ดท

ยดมู
มู

ร
ิน ทุน

ร (CAPEX)
สัดส น ร ทุน
ชน
ภ รัฐ

งวดที่ 1

[] ล้านบาท

[]%

[]%

งวดที่ 2

[] ล้านบาท

[]%

[]%

งวดที่ 3

[] ล้านบาท

[]%

[]%

ส่วนต่อเติม

[] ล้านบาท

[]%

[]%

มูลค่ารวมสุทธิ

[] ล้านบาท

[]%

[]%

หนด ันช ร /ร ย

ยด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ 1 มีกําหนดชําระภายใน
[] หลังจาก [] ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น []
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ 2 มีกําหนดชําระภายใน
[] หลังจาก [] ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น []
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ 3 มีกําหนดชําระภายใน
[] หลังจาก [] ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น []
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับส่วนต่อเติมมีกําหนดชําระ
ภายใน [] หลังจาก [] ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น [] ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท

ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดมูลค่า เงินลงทุนโครงการ CAPEX) ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
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ตัวอย่างจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี
นิ ทุน
( นบ ท)
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า
ค่าที่ปรึกษาโครงการ
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายสํารอง (Provisional
Sum)
รม

ห

ิน

ผน ร ทุน ( นบ ท)
2561
2562
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

ทุน
งบประมาณ
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน

2559
[]
[]
[]
[]
[]

2560
[]
[]
[]
[]
[]

เอกชน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2563
[]
[]
[]
[]
[]

รม
[]
[]
[]
[]
[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้น จากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ต ร สด ร ย
CAPEX)
ดท

มู
ร
บ รุ รั ษ

ยดมู

ิน ทุนใน รบ รุ รั ษ สินทรั ย์
สัดส น ร
บ ย
ชน ภ รัฐ

งวดที่ 1

[]
ล้านบาท

[]%

[]%

งวดที่ 2

[]
ล้านบาท

[]%

[]%

งวดที่ 3

[]
ล้านบาท

[]%

[]%

หนด ันช ร /ร ย

ยด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ 1 มีกําหนด
ชําระภายใน [] หลังจาก [] ซึ่งคิด
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น [] ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ 2 มีกําหนด
ชําระภายใน [] หลังจาก [] ซึ่งคิด
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น [] ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดที่ 3 มีกําหนด
ชําระภายใน [] หลังจาก [] ซึ่งคิด
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น [] ล้านบาท
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ร

ร (Maintenance

หตุผ
ม
/ผ ร ทบท ด

ป็น
ิด ึ้น

การบํ า รุง รั ก ษาในส่ ว นของ [] มี
ความจําเปนอย่างยิ่ง เนื่องด้วย []
และผลกระทบที่ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น
ในกรณี ไ ม่ ดํ า เนิ น การคื อ [] ซึ่ ง
ส า ม า ร ถ คิ ด เ ป น มู ล ค่ า ค ว า ม
เสียหายต่อโครงการเปนจํานวนเงิน
[] ล้านบาท
การบํารุง รักษาในส่ วนของ [] มี
ความจํ า เป นอย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งด้ ว ย
[] และผลกระทบที่ ค าดว่ า จะ
เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ไ ม่ ดํ า เนิ น การคื อ
[] ซึ่งสามารถคิดเปนมูลค่าความ
เสียหายต่อโครงการเปนจํานวนเงิน
[] ล้านบาท
การบํารุง รักษาในส่ วนของ [] มี
ความจํ า เป นอย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งด้ ว ย
[] และผลกระทบที่ ค าดว่ า จะ

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)

ดท

มู
ร
บ รุ รั ษ

สัดส น ร
บ ย
ชน ภ รัฐ

หนด ันช ร /ร ย

ยด

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท

หตุผ
ม
/ผ ร ทบท ด

ป็น
ิด ึ้น

เกิ ด ขึ้ น ในกรณี ไ ม่ ดํ า เนิ น การคื อ
[] ซึ่งสามารถคิดเปนมูลค่าความ
เสียหายต่อโครงการเปนจํานวนเงิน
[] ล้านบาท

ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าการบํารุงรักษาสินทรัพย์ของโครงการ Maintenance CAPEX)
ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช

ร ย – มนบุร
มู

รย ร
1. ค่าซ่อมบํารุงขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock Refurbishment) ล็อตที่ 1 ปีที่ 15
2. ค่าซ่อมบํารุงขบวนรถไฟฟ้า ล็อตที่ 2 ปีที่ 25
3. ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (Replacement of M&E Equipment) ปีที่ 15
รม

นิ ทุน
( นบ ท)
[]
[]
[]
[]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้น จากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2) แหล่งที่ม าของเงิน ลงทุน – แสดงให้ เห็นถึง ประมาณการแหล่งที่ม าของเงินลงทุน เช่ น
เงินรายได้จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ งบประมาณของภาครัฐ จากภาคเอกชน และอื่น ๆ ใน
จํานวนเท่าใด พร้อมทั้งระบุรายละเอียดต้นทุนทางการเงินและงวดการชําระคืน (ถ้ามี) และแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมหรือความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เสนอด้วย
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
พิจ ารณาอธิ บายถึง จํ านวนเงิ นลงทุนตลอดอายุโครงการหรือมู ลค่า รวมของโครงการทั้ง หมด
พร้ อ มทั้ ง ระบุ ถึ ง มู ล ค่ า และสั ด ส่ ว นเงิ น ลงทุ น ในโครงการของผู้ ร่ ว มลงทุ น แต่ ล ะฝ่ า ย รวมทั้ ง
รายละเอียดต้นทุนทางการเงินและงวดการชําระคืน (ถ้ามี)
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ตัวอย่าง
ต ร สด ร ย
มู

ิน ทุน
รม
( นบ ท)
[]

[]

ยดมู

ิน ทุนร ม

ผูรับผิดช บ

ร

ใช ย

ร
มู

สัดส น ร ทุน

นิ ทุน
( นบ ท)

ภาครัฐ

ค่าเวนคืนที่ดิน
ค่าก่อสร้าง []

[]
[]

เอกชน

ค่าก่อสร้าง []
ค่าลงทุนระบบ

[]

ห ทม ิน
ทุน

ปีท ทุน

งบประมาณ
แผ่นดิน
เงินกู้
[]

[]

[]

ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการและสัดส่วนการลงทุน ข้างต้น
สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ตั ย
มู

ร

นิ ทุน
( นบ ท)
[]
[]

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช

ร ย – มนบุร

ผูรับผิดช บ

ใช ย

ภาครัฐ

- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ค่าก่อสร้างงานโยธา
- ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า
- ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
- ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ

เอกชน

ห ทม

ปีท ทุน

งบประมาณ

[]

เอกชน

[]

เอกชน

[]

เอกชน

[]

เอกชน

[]

เอกชน

[]

รายละเอียด

- ค่าใช้จ่ายสํารอง (Provisional Sum)

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลข้างต้นจากระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ครั้งที่ 2/2559 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ตร

สด ร ย

ยดตนทุนท

ร ิน

ดท 1
กําหนดเวลาชําระ
ดอกเบี้ย
เงินต้นที่ชําระ
เงินต้นค้างชําระ

[]
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท

ด รช ร น
ดท 2
[]
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท
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ดท 3
[]
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท

ดท 4
[]
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท
[] ล้านบาท

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)

3) เงินลงทุน อื่น (ถ้า มี ) – เงิ นลงทุน อื่น หมายถึง ต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากปจจั ยที่อยู่เหนือ
การคาดการณ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ภัยธรรมชาติ และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเหนือการ
คาดการณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาระบุเงินลงทุนอื่น หากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการพิจารณาแล้วว่ามีสมมติฐานรองรับเพียงพอในการประมาณการ และ/หรือ อาจมี
ความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ เงินลงทุนอื่นมิได้รวมอยู่ในมูลค่ารวมของโครงการ
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
พิจารณาอธิบายถึงรายละเอียดสมมติฐาน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และจํานวนเงินลงทุนอื่น
ตลอดอายุของโครงการ พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบและสัดส่วนการรับผิดชอบของต้นทุนดังกล่าว
(ถ้ามี) รวมทั้งคํานวณมูลค่าปจจุบัน
ตัวอย่าง
ปี
ปีที่ []

ปีที่ []

ปีที่ []

ปีที่ []

มู

รม

[] ล้านบาท

[] ล้านบาท

[] ล้านบาท

[] ล้านบาท

สัดส น รรับผิดช บ
ชน
ภ รัฐ
[]%

[]%

[]%

[]%

[]%

รย
ยด
(สมมติฐ น/ ม ป็นไปได/ น น ิน ทุน)
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท

[]%

 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท

[]%

 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท

[]%

 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท
 ค่า [] จํานวน [] ล้านบาท

ทั้งนี้ มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนอื่น เท่ากับ [] ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบ
เท่ากับ [] ล้านบาท หรือคิดเปนร้อยละ [] ของเงินลงทุนอื่น ทั้งหมดของมูลค่าปัจจุบัน
7.2 ประมาณการผลตอบแทน
อธิบายการประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนทางการเงิน
และทางเศรษฐกิจของแต่ละแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนโดยสังเขป และอธิบายแนวทางที่ถูก
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เลือกตามข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของโครงการในรายละเอียด สําหรับแนวทางอื่น ๆ ที่ไม่ถูกเลือกให้
พิจารณาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก
1) แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ
ให้อธิบายและพิจารณาเปรียบเทียบประมาณการผลตอบแทนทางการเงินของโครงการในแต่ละ
แนวทางโดยสังเขป
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
พิจารณาเปรียบเทียบประมาณการผลตอบแทนทางการเงินของโครงการในแต่ละรูปแบบการร่วม
ลงทุน ซึ่งวิธีการเปรียบเทียบประกอบไปด้วย (1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) (2) มูลค่า
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) (3) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project Internal rate of
return: Project IRR) (4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity Internal rate of return: Equity
IRR) (5) เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy) และ (6) วิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่าสมควร
ตั ย ต ร
นท
ิน

ร ปรยบ ทยบ น ท

รปร ม ณ รผ ต บ ทนท

รร มทุนใน ต รูป บบ
ร

รูป บบท 1

รูป บบท 2

รูป บบท 3

รูป บบท 4

[] ปี

[] ปี

[] ปี

[] ปี

[] ล้านบาท
[]%
[]%
[]
[]

[] ล้านบาท
[]%
[]%
[]
[]

[] ล้านบาท
[]%
[]%
[]
[]

[] ล้านบาท
[]%
[]%
[]
[]

ระยะเวลาคืนทุน PayBack Period
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV
อัตราผลตอบแทนโครงการ Project IRR
อัตราผลตอบแทนภายในของผู้ถือหุ้น Equity IRR
เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy)
อื่น ๆ

ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางการเปรียบเทียบแนวทางการร่วมทุนในแต่ละรูปแบบ ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช

รูป บบ ร ทุน

PPP Gross Cost

ระยะเวลาสัมปทาน ปี
Equity IRR (%)
เงินสนับสนุน ล้านบาท กรณี

[]
[]
[]

ร ย – มนบุร
PPP Net Cost
( ชน ทุน
ฉ
นร บบ
รถไฟฟ้ )
[]
[]
[]
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PPP Net Cost
( ชน ทุนทั้
น ยธ
น
ร บบรถไฟฟ้ )
[]
[]
[]

รณ ร ทุน
ด นิน
ร ร ดย
ภ รัฐทั้ หมด
[]
[]
[]

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)

รูป บบ ร ทุน

PPP Gross Cost

PPP Net Cost
( ชน ทุน
ฉ
นร บบ
รถไฟฟ้ )

Best Estimate
เงินสนับสนุน ล้านบาท กรณี
Optimism Bias

[]

[]

PPP Net Cost
( ชน ทุนทั้
น ยธ
น
ร บบรถไฟฟ้ )

รณ ร ทุน
ด นิน
ร ร ดย
ภ รัฐทั้ หมด

[]

[]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
รถไฟฟ้ า สายสี ช มพู (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

2) แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่ถูกเลือก
2.1. การประมาณการ านะการเงินและผลการดาเนิน งานของโครงการ – แสดงฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนิน งานของโครงการตามรูปแบบการบริหารจัดการ พร้อมทั้ง
อธิบายที่มาของสมมติฐานหลักดังกล่าว
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
แสดงประมาณการฐานะการเงินและผลการดําเนิน งานของโครงการตามอายุโครงการ
ซึ่งประกอบด้วยประมาณการกําไรขาดทุน ประมาณการงบดุล ประมาณการกระแสเงินสด
พร้อมทั้งอธิบายที่มาของข้อสมมติฐานหลักโดยละเอียด ทั้งนี้ การประมาณการดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึ ง การประมาณการรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ย ควรปรับ ให้ ก ารประมาณสะท้ อ นและ
สอดคล้องกับสถานภาพปจจุบัน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ํามัน และ
อัตราค่าแรงงาน เป็นต้น
ตั ย ต ร สด ผ รปร ม ณ ร ไร ดทุน
การประมาณการและที่มาของรายได้
สมมติฐ นห ั
-ปัจจัยที่ 1
-ปัจจัยที่ 2
รายได้
-รายได้อื่น ๆ
ร ยไดร ม

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
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ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางแสดงผลการประมาณการและที่มาของรายได้ ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช
หน ย: นบ ท

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้สนับสนุนจากภาครัฐ
กําไร ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ร ยไดร ม

ร ย – มนบุร
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

อธิบายถึงรายละเอียดของการประมาณการรายได้ เช่น ในกรณีที่เปนโครงการเกี่ยวกับการขนส่ง
ไฟฟ้ามวลชน อาจพิจารณาอธิบายถึง (1) การประมาณการจํานวนของผู้โดยสารที่ใช้บริการใน
แต่ละปี (ปัจจัยที่ 1) (2) การประมาณการของราคาตั๋วที่จัดจําหน่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (ปัจจัยที่
2) ซึ่งทั้งปัจจัยที่ 1 และ 2 ทําให้ได้มาซึ่งรายได้หลักจากการดําเนินโครงการ และ (3) รายได้
อื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้นอกเหนือจากการดําเนินการหลักของโครงการ อาทิ รายได้จากการให้เช่า
สถานที่ในการโฆษณา และ(4) โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ เปนต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายที่ม าของข้อสมมติฐ านในแต่ละปัจจั ยดัง กล่าวให้
ชัดเจน เช่น สําหรับปัจจัยที่ 2 ที่มาของราคาตั๋วที่จัดจําหน่ายต่อปีเฉลี่ยเท่ากับประมาณ [] บาท
ต่อใบ และคาดว่าจะมีการขึ้นราคาตั๋วโดยสารร้อยละ [ ] ต่อปี ตามการวิเคราะห์และประมาณ
การอัตราเงินเฟ้อของประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปนต้น
การประมาณการและที่มาของค่าใช้จ่าย
หน ย: นบ ท
ปี []
ปี []
รปร ม ณ ร ใช ย น ต มปร ภท
ค่าใช้จ่ายคงที่
[]
[]
-[]
[]
[]
-[]
[]
[]
ค่าใช้จ่ายแปรผัน
[]
[]
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ปี []

ปี []

ปี []

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
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ปี []
[]
[]
[]

หน ย: นบ ท
-[]
-[]
ค่าใช้จ่ายรวม

ปี []
[]
[]
[]

ปี []
[]
[]
[]

ปี []
[]
[]
[]

ปี []
[]
[]
[]

ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางการประมาณการและที่มาของค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม
ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช
หน ย: นบ ท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ่ายและสิทธิตัดจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ใช ยร ม

ร ย – มนบุร
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

อธิบายถึงรายละเอียดของการประมาณการของค่าใช้จ่าย โดยแบ่งตามประเภทของค่าใช้จ่าย
เช่น (1) ค่าใช้จ่ายคงที่ และ (2) ค่าใช้จ่ายแปรผัน โดยต้องระบุให้ชัดเจนถึงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การดําเนินงานที่ภาครัฐต้องเปนผู้รับผิดชอบ
(1)

ใช ย ท: หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายถึงค่าใช้จ่ายคงที่ว่าประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบายสัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่แต่ละประเภทว่าคิดเปนสัดส่วนต่อค่าใช้จ่าย
รวมเท่าใด นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาอธิบายถึงข้อ สมมติฐานหลัก
ของค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละประเภทและในแต่ละปี เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของ
สินทรัพย์ของโครงการในปีแรกคิดเปนค่าใช้จ่ายเท่ากับ [] ล้านบาท โดยมีวิธีคิดมาจากการ
ตัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หรือ Straignt line method เปนระยะเวลา 10 ปี เปนต้น
นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของสมมติฐานหลัก โดย
การอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของโครงการในอดีตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรืออ้างอิงจากการ
ประมาณการของแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
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(2)

ใช ย ปรผัน: หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายถึงค่าใช้ จ่ายแปรผันว่าประกอบ
ไปด้ วยอะไรบ้า ง พร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายถึ ง สัด ส่ วนค่ าใช้ จ่ ายแปรผั น แต่ ละประเภทว่ า คิด เป น
สัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายรวมเท่าใด นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาอธิบาย
ถึงข้อสมมติฐานหลักของค่าใช้จ่ายแปรผันในแต่ละประเภทและในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การขาย และค่ า บริ ห ารจั ด การ เป นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ แ ปรผั น ตามรายได้ ที่ ไ ด้ จ ากการดํ า เนิ น
โครงการ ซึ่งคิดเปนสัดส่วนต่อรายได้ที่ได้จากการดําเนินโครงการเท่ากับร้อยละ [] ต่อปี
เปนต้น นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของสมมติฐาน
หลัก โดยการอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของโครงการในอดีตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรืออ้างอิง
จากการประมาณการของแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ

การประมาณการและที่มาของกําไร
สําหรับการอธิ บายรายละเอียดของการประมาณการของกําไรที่คาดว่าจะได้จ ากการดําเนิน
โครงการนั้น อาจพิจารณาแสดงกําไรในรูปแบบจํานวนเงิน อัตรากําไรสุทธิ Net Profit Margin)
และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ควบคู่กันไป
ตั ย ต ร

สด ผ

ล้านบาท
สินทรั ย์
-[]
-[]
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
-[]
-[]
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หน้สิน
-[]
-[]
รวมหนี้สินหมุนเวียน
-[]
-[]
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รปร ม ณ ร บดุ
ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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ทั้งนี้ ตัวอย่างตารางแสดงผลการประมาณการงบดุล ข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช
หน ย: นบ ท

ร ย – มนบุร
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนรวม
กําไร ขาดทุน สะสม

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

อธิบายถึงรายละเอียดของการประมาณการงบดุลของโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ
อาจพิจารณาแสดงการประมาณการงบดุลตามตารางข้างต้น พร้อมทั้งอธิบายข้อสมมติฐ านหลัก
ๆ ในการประมาณการงบดุลดังกล่าว เช่น เอกชนคู่สัญญา/หน่วยงานเจ้าของโครงการจะกู้เงินระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจํานวน [] ล้านบาท ในปี [] โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า [] ล้านบาท [] เพื่อใช้ประโยชน์ในการ [] เปนต้น
ตั ย

ร ธิบ ย รปร ม ณ ร ร ส ินสด

หน ย: นบ ท
ร ส ินสด
กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน
กระแสเงินสดจาก
การลงทุน
กระแสเงินสดจาก
การจัดหาเงิน
Interest Coverage
Ratio
DSCR

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

ทั้งนี้ ตัวอย่างการอธิบายการประมาณการกระแสเงินสดข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม
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ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช
หน ย: นบ ท

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

ร ย – มนบุร
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

อธิบายถึงรายละเอียดของการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ รวมทั้งแสดงสรุปตัวชี้วัด
ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ และดัชนีชี้วัดการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น
อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) อัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย Interest Coverage Ratio เปนต้น
หมายเหตุ: ในการประมาณการกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน อาจสามารถทําได้โดยทางตรง
คือพิจารณาจากเงินสดรับ-จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือโดยทางอ้อม คือเริ่มจากกําไร
หรือขาดทุนสุทธิจากงบกําไรขาดทุน จากนั้นจึงปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด รายงานที่ไม่ใช่
กิจกรรมดําเนินงานแต่ถูกรวมคํานวณกําไรสุทธิตามหลักบัญชี ถ้ามี และการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานจากงบดุล อาทิ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า เปนต้น
ประมาณการกาไร/ขาดทุนและกระแสเงินสดในมุมมองของภาครั
อนึ่ง ให้อธิบายประมาณการเงินสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งรายได้ที่คาดว่าภาครัฐจะได้รับของ
แนวทางที่ถูกเลือก
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
ควรแสดงงบกําไร/ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของภาครัฐ ตลอดระยะเวลาโครงการ
ตัวอย่าง
ประมาณการกําไร/ขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท
รายได้
ค่าใช้จ่าย

ปี []
[]
[]

ปี []
[]
[]
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[]
[]
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ปี []
[]

หน่วย: ล้านบาท
กําไร

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ประมาณการกระแสเงินสด
ปี []
[]

หน ย: นบ ท
กระแสเงินสด

2.2. ประมาณการผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Project returns) – คํานวณและ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโดยวิธี อาทิ ระยะเวลาคืนทุน (Payback
period) มูลค่าปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate
of return) และเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy) (ถ้ามี) อย่างไรก็ดี หน่วยงานเจ้าของ
โครงการอาจพิจารณานําเสนออัตราผลตอบแทนทางการเงินโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการวิเคราะห์และพิจารณาในแต่ละ
ประเภทของโครงการ
คาแนะนา คาอธิบายเพิ่มเติม
อธิบายและแสดงวิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโดยวิธีต่าง ๆ
ได้แก่ (1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) (2) มูลค่าปจจุบันสุทธิ (Net Present
Value) (3) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) (4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
(Equity IRR) (5) เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy) และ (6) แนวทางอื่น ๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมสําหรับในการประมาณการผลตอบแทนของโครงการ โดยอาจพิจารณาเปรียบ
กั บ โครงการที่ ผ่ า นมาที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายฯ สามารถ
พิจารณาได้ง่ายยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง
ตร
นท

สด

รปร ม ณ รผ ต บ ทนท

รปร ม ณ รผ ต บ ทนท

ร ิน

ร ิน

ร
ร

ร
ร

ร

ร ปรยบ ทยบ
(ถ ม)

ระยะเวลาคืนทุน PayBack Period

[] ปี

[] ปี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV
อัตราผลตอบแทนโครงการ Project IRR
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น Equity IRR

[] ล้านบาท
[]%
[]%

[] ล้านบาท
[]%
[]%

เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy)

[]

[]
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นท

รปร ม ณ รผ ต บ ทนท

ร ิน

ร
[]

อื่น ๆ

ร

ร

ร ปรยบ ทยบ
(ถ ม)

[]

วิธีการคํานวณและคําอธิบาย: [„]
2.3. ประมาณการผลตอบแทนต่อ เศรษ กิ จ ของโครงการ (Economic Returns) –
นอกเหนื อ จากการวิ เ คราะห์ แ ละคํ า นวณอั ต ราผลตอบแทนทางการเงิ น ของโครงการ
เจ้าของโครงการควรพิจารณาและวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการที่มีต่อ เศรษฐกิจ เช่น
ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของประชาชน และการว่าจ้างงาน และอัตราผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของโครงการ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) เป็นต้น
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิ่มเติม
อธิบายและวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนของโครงการที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ
ชุมชนโดยรอบ เช่น ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของประชาชน การว่าจ้างงาน อัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของโครงการ (EIRR) เป็นต้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) แสดงถึงประโยชน์ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางเศรษฐกิจของโครงการ
ทั้งนี้ ในการพิจารณาต้นทุนทางเศรษฐกิจให้พิจารณาเงินอุดหนุนโครงการจากภาครัฐ เงิน
ที่รัฐจ่ายเพื่อรับซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากโครงการ รวมทั้ง เงินภาระผู กพันภาครัฐอื่น ๆ
ร่วมด้วย
ตัวอย่าง
 ทางหน่วยงานเจ้ าของโครงการได้ประมาณการอัตราการว่าจ้ างงานของบริเวณที่
โครงการได้จั ดตั้งขึ้นจะเพิ่ม ขึ้นร้อยละ [] ต่อปี ภายหลัง ได้ริเริ่ม ดําเนินโครงการ
เนื่องด้วย []
 ทั้งนี้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) เท่ากับร้อย
ละ [] โดยประมาณการจากปัจจัยด้านการจ้างงาน และผลกระทบต่อชีวิตความ
เปนอยู่ของประชาชนโดยรอบ ตามข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ [] โดยมีวิธีการคํานวณ
ดังนี้ []
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ตั ย

ร

รรถไฟฟ้ ส ยสชม ูช

ร ย – มนบุร

ดัชนช้ ัด
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV ล้านบาท
อัตราคิดลด Discount Rate) ที่ร้อยละ 12 ตาม MRT Assessment
Standardisation
อัตราผลตอบแทน (Economic Internal Rate of Return: EIRR) ร้อยละ

ผ ต บ ทนท ศรษฐ ิ
ร ร
[]

[]

หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ฉบับปรับปรุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

8. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง คือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อัน เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของโครงการจะเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นส่วนสําคัญในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการควรระบุปจจัย
ความเสี่ยงที่มีผลต่อโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมของแต่ละแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
โครงการ จากนั้นควรวิเคราะห์ความเสี่ย งโดยการจําแนกความเสี่ยงตามประเภท อธิบายถึงลักษณะ
ความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับโครงการหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ความรุนแรงของผลกระทบระบุผลกระทบต่าง ๆ เหล่านั้นในเชิงปริมาณ (ถ้ามี) และ
วิเคราะห์แนวโน้มและความเป็นไปได้ที่ จะเกิดขึ้นความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ อีกทั้ง หน่วยงานเจ้าของ
โครงการควรระบุถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นด้วย
เมื่อสามารถระบุปจจัยความเสี่ยงของโครงการเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการควรวิเคราะห์
ความอ่อนไหวตามตัวแปรสําคัญ (Sensitivity Analysis) และทําการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
เพื่อวิเคราะห์เชิงปริมาณถึงตัวแปรที่สําคัญของโครงการ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน และความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ
นอกเหนือจากความเสี่ยงของโครงการข้างต้น ความเสี่ย งด้านการเงินและความสามารถในการชําระ
หนี้เป็นความเสี่ยงอันสําคัญยิ่ง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าโครงการสามารถหาการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินได้
8.1 ระบุความเสี่ยงของโครงการ จาแนกประเภท ประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง – พิจารณาระบุและวิเคราะห์ปจจัยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
การดําเนินโครงการให้ครบถ้วน ดังนี้
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8.1.1 ระบุความเสี่ยงของโครงการ (Risk Identification) – หน่วยงานเจ้าของโครงการควรระบุ
ความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการ โดยอธิบายถึงรายละเอียด สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งหมด และความเสี่ยงใดคือความเสี่ยงหลักของโครงการ
8.1.2 จําแนกความเสี่ยง- จําแนกความเสี่ยงว่าเกิดขึ้นในระดับใดหรือเป็นความเสี่ยงประเภทใด
เช่น ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic) ระดับปฏิบัติงาน (Operation) ปญหาในการออกแบบ
ต้นทุนบานปลาย ความล่าช้าของโครงการ ซึ่งกระทบต่อการเริ่มให้บริการของโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรแบ่งประเภทความเสี่ยง ตามลักษณะของความเสี่ยงเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ความเสี่ย งด้ า นการก่ อ สร้ า ง คื อความเสี่ ยงที่ เ หตุ การณ์ หรื อป จจั ยที่ ทํา ให้ การ
ก่อสร้างไม่สามารถดําเนินไปได้ ทําให้การก่อสร้างล่าช้า หรือก่อสร้างไม่สําเร็จ ด้วย
ต้นทุนที่ประมาณการไว้ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
การเพิ่มขึ้นของมู ลค่าโครงการ สถานะการเงินและประสบการณ์ของผู้รับเหมาไม่
เพียงพอ ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ เป็น ต้น โดยความเสี่ยงด้าน
การก่อสร้างสามารถบริหารได้โดยการโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย
สัญญาก่อสร้างที่มีการรับประกันที่ดีและครอบคลุม
(2) ความเสี่ ยงด้ า นเทคโนโลยี คื อความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พัฒ นาการและสภาพ
เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ว่ าจะมีการล้าสมัย ทํางานไม่ไป
เป็ น ตามการคาดการณ์ คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การก่ อ สร้ า ง หรื อ
ดําเนินงานของโครงการ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยียังรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี หรือ
วิวัฒนาการที่ใหม่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือทดสอบอย่างเพียงพอ
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของโครงการทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นความเสี่ ย งด้า นการจั ดหาเงิ น มาลงทุน ในโครงการ ทั้ ง การจั ด หาเงิ นกู้ จ าก
สถาบันการเงินหรือการจัดหาส่วนทุนของภาครัฐและเอกชน ความเสี่ยงด้านการผิด
นัดชําระหนี้ การผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ ความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่องของ
โครงการ
(4) ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ คือ ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการ
ต่อสินค้าและ/หรือบริการของโครงการ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านอุปสงค์ ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านผู้ใช้บริการ การมีบริการทดแทนสําหรับผู้ใช้บริการ การประมาณการมิได้ทํา
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ที่ปรึกษามีประสบการณ์ไม่เพียงพอ เป็นต้น ซึ่งสามารถป้องกัน
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และ/หรือบริหารความเสี่ยงได้ โดยจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ และความชํานาญมาทําการ
ประมาณการ
(5) ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนทรัพยากร คือ ความเสี่ยงที่โครงการขาดทรัพยากร
ที่จําเป็นต่อการดําเนินการโครงการ หรือต้นทุน ทรัพยากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมี
นัยสําคัญ เช่น โครงการขาดแคลนน้ําที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ป้ อ งกั น และ/หรื อ บริ ห ารความเสี่ ย งโดยการมี ก ารวางแผนอย่ า งรั ด กุ ม การทํ า
ประกันภัย หรือการทําสัญญาระยะยาวกับแหล่งวัตถุดิบ
(6) ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ ความเสี่ ย งด้ า นการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมักกําหนดความรับผิดไว้สูง หรือมีผลให้การปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่ง แวดล้อมมีค่าใช้ จ่ายที่สูง มาก เป็นภาระกับภาครัฐ และ
เอกชน เช่น การจัดการคุณภาพของเสียจากโครงการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น
ซึ่งสามารถป้องกัน และ/หรือบริหารความเสี่ยงได้ โดยการจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ และ
ความชํ านาญ และมี การจั ดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่
กฎหมายกําหนด
(7) ความเสี่ยงด้านเศรษ กิจ (Macroeconomics Risk) คือ ความเสี่ยงด้านการหดตัว
ของเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจได้แก่ การหดตัวของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ความไร้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากอุปกรณ์สําหรับ โครงการบางชนิด จํา เป็นต้องนําเข้า
จากต่างประเทศ โครงการจึงมักมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสามารถ
ป้องกัน และ/หรือบริหารความเสี่ยงได้ โดยการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกับสถาบัน
การเงิ น (Foreign Exchange Swap) เป็ น ระยะเวลาตามที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของ
โครงการเห็นว่าเหมาะสม
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากโครงการอาจมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะต้องจ่ายอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวแก่สถาบันการเงิน ซึ่งหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงิน
จะปรับสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งสามารถป้องกัน และ/หรือบริหารความเสี่ยงได้ โดยการทํา
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ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) กับสถาบันการเงินเป็น
ระยะเวลาตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นว่าเหมาะสม
(8) ความเสี่ยงที่ภาครั เกี่ยวข้อง คือ ความเสี่ยงที่ทําให้โครงการไม่สามารถดําเนินไป
ได้โดยความล่าช้า หรือการไม่ให้ความร่วมมือของภาครัฐ ตัวอย่างความเสี่ยงที่ภาครัฐ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสี่ยงที่ภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ และรูปแบบของ PPP ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(9) ความเสี่ยงด้านสังคม คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่โครงการมีผลกระทบต่อสังคม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ทางเข้าออก
โครงการถูกประชาชนขวางกั้น ปญหาความล่าช้าในการเวนคืนพื้นที่ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถป้องกัน และ/หรือบริหารความเสี่ยงได้ โดยการทําความเข้าใจกับประชาชน
การขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชน การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่หลัง จากปิดโครงการ
เป็นต้น
(10) ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิ สัย (Force Majeure) และกรณีที่มี ก ารเปลี่ยนแปลง
ก หมาย หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ด าเนิ น การของโครงการ คื อ ความเสี่ ย งที่ อ ยู่ เ หนื อ การควบคุ ม ของหน่ ว ยงาน
เจ้าของโครงการ ตัวอย่างความเสี่ยงจากเหตุสุดวิ สัย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ป้องกัน และ/หรื อบริหารความเสี่ยงบางส่วนหรื อทั้ง หมดได้ โดยทําประกันภัยให้
ครอบคลุม
(11) ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจ คือ ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ นอกเหนือที่ได้ระบุไว้ข้างต้นที่จะ
สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะธุรกิจประเภทนั้น ๆ
8.1.3 ประเมิ น ความเสี่ ยง (Risk Assessment) - หน่ วยงานเจ้ าของโครงการควรวิ เคราะห์
ความรุนแรงของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดก่อนการบริหารจัดการและหลังการบริหาร
จัดการ ตามปจจัยในข้างต้น
ตั ย : ต ร สรุป

ม สย (Risk Matrix)

ผูรับผิดช บ
ภ รัฐ
ชน
้นั ต น ร ัฒน
การจัดหาที่ดิน

ร

รปร มิน ม สย ต
ม สย ทส ญ
ั

ร ัฒน ร
ร ดับ

ร
ม สย

ร
การจัดหากรรมสิทธิ์

√
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ผูรับผิดช บ
ภ รัฐ
ชน
งานโยธา
งานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถ
แหล่งเงินทุนในการพัฒนา
โครงการ
ั้นต น รด นิน ร ร
การบริหารจัดการโครงการ
การบํารุงรักษา
การลงทุนเพิ่มเติม
แหล่งเงินทุนในการ
ดําเนินการโครงการ

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

รปร มิน ม สย ต ร ัฒน ร ร
ม สย ทส ัญ
ร ดับ ม สย
การออกแบบ
[ปานกลาง]
การก่อสร้าง
[สูง]
เทคโนโลยี
[สูง]
การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
[ปานกลาง]
การก่อสร้าง
[สูง]
แหล่งเงินทุน
[ปานกลาง]

อุปสงค์ ปริมาณผู้โดยสาร
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการ
การบํารุงรักษาตามอายุการใช้งาน
เทคโนโลยี
แหล่งเงินทุน

[สูง]
[ปานกลาง]
[ปานกลาง]
[สูง]
[ปานกลาง]

คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
สํ า หรั บ ความเสี่ ย งแต่ ล ะประเภทของโครงการ การประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบจากความเสี่ ย งเป็ น สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการพึ ง กระทํ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจว่าความเสี่ย งประการใดมีผลกระทบระดับร้ายแรงและ
ส่งผลกระทบอย่างเป็นนัยสําคัญต่อโครงการจะได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งการประเมิน
ระดับความรุนแรงนั้นควรประเมินทั้งก่อนและหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการ
ควรคํานึงถึง 2 ปจจัยหลักดังนี้
1. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) : หน่วยงานเจ้าของโครงการ ควร
พิจารณาผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง ว่าผลกระทบนั้น ก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด
2. ความเป นไปได้ ข องเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) : หน่วยงานเจ้ าของ
โครงการ ควรพิจ ารณาแนวโน้ม โอกาส หรือความถี่ของเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่า
โอกาสที่เหตุการณ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความถี่
ของเหตุการณ์ดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด
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การประเมินตามปจจัยดังกล่าว จะสามารถจําแนกประเภทของกลุ่ม ความเสี่ยงได้ตาม
ตารางด้านล่าง
กลุ่มความเสี่ยง
สูง (High)

คําอธิบาย
 เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า โอกาสการเกิ ด ค่ อ นข้ า งสู ง และ /หรื อ
มีผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการโดยรวมอย่างมี ความสําคัญ
อาจทําให้โครงการไม่ประสบความสําเร็จ หรือทําให้ล่าช้าอย่างมาก
ปานกลาง/ พอรับได้ (Medium)  เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าโอกาสการเกิดของความเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลาง และ/หรือ มี ผลกระทบต่ อ ความสําเร็จ ของโครงการโดยรวม
อย่างมีนัยสําคัญ อาจทําให้มีอุปสรรคต่อความสําเร็จของโครงการ
หรือทําให้ล่าช้า
ต่ํา (Low)
 เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า โอกาสการเกิ ด ค่ อ นข้ า งต่ํ า และ/หรื อ มี
ผลกระทบต่ อ ความสํา เร็จ ของโครงการโดยรวมต่ํ า โครงการยั ง
สามารถประสบความสําเร็จได้ หรือทําให้โครงการล่าช้าเพียงเล็กน้อย

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการควรคํานึงถึง 3 ปจจัยหลัก
ดังนี้
1. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) : หน่วยงานเจ้าของโครงการ ควร
พิจารณาผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง ว่าผลกระทบนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด
2. ความเป นไปได้ ข องเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) : หน่วยงานเจ้ าของ
โครงการ ควรพิจ ารณาแนวโน้ม โอกาส หรือความถี่ของเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่า
โอกาสที่เหตุการณ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความถี่
ของเหตุการณ์ดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใด
3. การป้องกัน และ หรือบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management): หน่วยงาน
เจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงแนวทางการป้องกัน และ/หรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบว่า มีความเหมาะสม และครบถ้วน หรือไม่ ครอบคลุมความ
เสี่ยงทั้งหมด หรือบางส่วน มากน้อยเพียงใด โดยจะต้องอธิบายว่าการบริหารจัดการ
นั้น ใครเป็นผู้บริหารจัดการลดความเสี่ยงในส่วนใด (ลดแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง หรือลดผลกระทบ) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงส่วนใด มีการหาผู้มารับความเสี่ยงส่วน
ใด และมีความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่อย่างไร
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การประเมินตามปจจัยดังกล่าว จะสามารถจําแนกประเภทของความเสี่ยงได้ตามตาราง
ด้านล่าง
กลุ่มความเสี่ยง
สูง (High)

ปานกลาง/ พอรับได้(Medium)

ต่ํา (Low)

คาอธิบาย
 เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า โอกาสการเกิ ด ค่ อ นข้ า งสู ง และ/หรื อ มี
ผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการโดยรวมอย่างมีนัยยะอาจทําให้
โครงการไม่ประสบความสําเร็จ หรือทําให้ล่าช้าอย่างมาก
 ไม่สามารถโอนถ่ายความเสี่ยงนี่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ไม่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงเพียงพอ
 เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าโอกาสการเกิดของความเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลาง และ/หรือ มี ผลกระทบต่ อ ความสําเร็จ ของโครงการโดยรวม
อย่างมีนัยสําคัญ อาจทําให้โครงการประสบความสําเร็จได้ยาก หรือ
ทําให้ล่าช้าอย่างมีนัยสําคัญ
 อาจไม่ ส ามารถโอนถ่ า ยความเสี่ ย งนี่ ไ ปยั ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม หรือโอนถ่ายความเสี่ยงได้เพียงเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไม่
ครบถ้วน แต่ทั้งนี้ ยังคงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่พอรับได้
 เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า โอกาสการเกิ ด ค่ อ นข้ า งต่ํ า และ/หรื อ มี
ผลกระทบต่ อ ความสํา เร็จ ของโครงการโดยรวมต่ํ า โครงการยั ง
สามารถประสบความสํ า เร็ จได้ หรื อ ทํ า ให้ โ ครงการล่า ช้ า เพี ย ง
เล็กน้อย
 ความเสี่ยงนั้นได้ถูกถ่ายโอนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่อย่างเหมาะสม อย่าง
ครบถ้วน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี

8.1.4 บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) - หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณา
ถึงแนวทางการป้องกัน และ/หรือบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดําเนินการได้หลายแนวทาง
เช่น
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการลด หรือหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะ
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง โดยการเปลี่ ย นแปลง/ปรั บ ปรุ ง การวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานในการดําเนินการของโครงการ
2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการลดแนวโน้มความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับพอรับได้ โดย
การควบคุม กระบวนการปฏิบัติง านในการดําเนินการ จั ดหาระบบพยากรณ์ หรือ
ระบบติดตามข่าวสาร เพื่อลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก รวมถึงการกําหนดแผน
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สํ า รองในกรณี ฉุ ก เฉิ น และแผนการดํ า เนิ น การโครงการต่ อ เนื่ อ ง (Business
Continuity Plan)
3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) เป็นการแบ่งโอนความเสี่ยง หรือ
การแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นดําเนินการแทน เช่นการ
จัดทําประกันภัย การทําสัญญาอย่างรัดกุม การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสาร หรือ
ให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดเงิน
4. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงของ
โครงการที่อยู่ในระดับพอรับได้ จึงไม่มีการดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม หรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สูงมากมากกว่าผลประโยชน์ที่พึงได้รับจาก
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวอย่าง
ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง (High, Low)
การก่อสร้างโครงการเปนโครงการขนาดใหญ่ และเปนการก่อสร้างที่มี ลักษณะเฉพาะ
จําเปนต้องมีการออกแบบที่ดี และมีผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
อยู่ในรายชื่อมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับโลก มีผลงานเปนที่รู้จักเช่นผู้รับเหมา A เปนผู้
ก่อสร้างโครงการ B ซึ่งมีมูลค่าโครงการ [] บาท และมีประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โครงการลักษณะนี้มาแล้วกว่า [] โครงการ อีกทั้งคาดว่าสัญญาจะมีการใช้สัญญาแบบ
Turnkey/ Fixed Price/ Date certain Single Wrap Engineer Procurement and
Construction EPC Contract เพื่อปิดความเสี่ยงด้านการก่อสร้างล่าช้า และมูลค่าการ
ก่อสร้างที่สูงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีเกิดความล่าช้า ผู้รับเหมาจะชดเชยเงินให้แก่
โครงการ ในอัตราวันละ [] บาท และรวมไม่เกินร้อยละ [] ของราคาสัญญา” จึงเห็น
ว่าความเสี่ยงด้านการก่อสร้างนั้นอยู่ในระดับต่ํา
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Medium, Low)
โครงการจําเปนต้องว่าจ้างวิศวกรจากต่างประเทศ และนําเข้าอุปกรณ์จากสหรัฐอเมริกา
จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หากเงินบาทอ่อนตัวลงมาก หรือเงินดอลลาร์แข็งตัว
ขึ้นมาก ค่าใช้จ่ายของโครงการอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเปนการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโครงการสามารถทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเพื่อป้องกัน
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ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และหากสามารถทําวงเงิน และระยะเวลาครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอาจจัดอยู่ในระดับต่ําได้
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Medium, Low)
โครงการมีแผนจะขอการสนับสนุนจากสถาบันการเงินโดยกู้ยืมระยะยาว จึงจะมีความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นสูง อาจส่งผลต่อความสามารถใน
การชําระหนี้และค่าใช้จ่ายของโครงการอาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยโครงการ
สามารถทําการป้องกันความเสี่ยงนี้กับสถาบันการเงินโดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย interest rate swap) ให้ครอบคลุมช่วงเวลาชําระหนี้ จะสามารถบริหารความ
เสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ําได้
ความเสี่ยงด้านภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (High, Medium)
โครงการจําเปนต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในภาครัฐหลายส่วน ต่างกระทรวง
และยั ง ต้ องการความร่ วมมื อ ระหว่ างประเทศ จึ ง มี ความเสี่ ยงในการเกิด การล่ าช้ าใน
กระบวนการก่อสร้างและดําเนินการ ทางโครงการได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการหารือ
เบื้องต้นกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ความเสี่ยงด้านภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึง
อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
ความเสี่ยงด้านอุทกภัย High, Medium)
โครงการตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัด [] ซึ่งจากการศึกษามีความเปนไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยสูง
เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยปี 2554 ทางโครงการจึงได้มีแผนในการ
ก่อสร้างคันดินกั้นน้ําโดยสร้างสูงประมาณ [] เมตร เพื่อให้มีความกว้างของคันดินไม่
น้อยกว่า [] เมตร นอกเหนือจากการก่อสร้างคันดินแล้ว ทางโครงการยังสามารถบริหาร
ความเสี่ ย งเรื่ อ งน้ํ า ท่ ว มโดยการทํ า ประกั น ภั ย สํ า หรั บ อุ ท กภั ย กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ มี
ชื่อเสียง ครอบคลุมความเสียหายที่มากกว่ามูลค่าการลงทุนของโครงการ จะสามารถทํา
ให้ความเสี่ยงด้านอุทกภัยอยู่ในเกณฑ์พอรับได้
ความเสี่ยงด้านผู้ใช้บริการ High, Medium)
โครงการเปนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนที่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง คาดว่าน่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ [] คน จึงน่าจะนํารายได้
ประมาณ [] ต่อวัน หรือ [] ต่อปี แต่หากผู้ใช้บริการลดลง [] % จากที่คาดการณ์
จะทําให้โครงการขาดรายได้ และไม่สามารถชําระหนี้ได้ แต่ทางโครงการได้จ้างที่ปรึกษาที่
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มีประสบการณ์ เพื่อให้ทําการเก็บข้อมูลและสถิติผู้ใช้บริการเปนเวลา [] เดือน จึงคาด
ว่าจํานวนผู้ใช้บริการจริงไม่น่าจะต่ํากว่าที่ประมาณการไว้มากนัก
หมายเหตุ: การจั ดระดับความรุนแรงจะระบุอยู่ในวงเล็บ ภายในวงเล็บตัวหน้าคือ กลุ่ม
ความเสี่ยงประเมินก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง และภายในวงเล็บตัวหลังคือกลุ่ม
ความเสี่ยงประเมินหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น (High,Low) หมายถึงก่อน
บริหารจัดการมีความเสี่ยงสูง แต่หลังบริหารจัดการจะมีความเสี่ยงที่ต่ํา เป็นต้น
ตั ย

ม สย ทั ไปส หรับ ร

ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

รรูป บบ PPP

น ร บิ ิน ู รั้ ร
- เลือกที่ตั้งไม่เหมาะสมกับ
โครงการ
- ออกแบบไม่เหมาะสม
- ประมาณการก่อสร้าง
ไม่แม่นยํา
- หาผู้รับเหมาก่อสร้าง EPC
ที่เหมาะสมไม่ได้
- กําหนดขอบเขตงานของ
ผู้รับเหมาไม่ครอบคลุม
ชัดเจน
- ข้อสัญญาก่อสร้าง
ไม่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมด
- ไม่ได้รับใบอนุญาต
ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าของเทคโนโลยี
เปนผู้ประกอบการรายใหม่
และไม่มีประสบการณ์ใน
ประเทศไทย
- อุปกรณ์ไม่มีการทดสอบ
ระบบอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล
- เทคโนโลยีใหม่ที่มีสิทธิบัตร
ที่ไม่พึงเปิดเผยต่อที่ปรึกษา
- เจ้าของเทคโนโลยีไม่มีการ
รับประกันสินค้า

ช รห
สร
- เกิดการล่าช้าในการ
ก่อสร้าง
- ต้นทุนก่อสร้างมากกว่า
การประมาณการ
- เกิดการขัดแย้งกันของ
ผู้รับเหมาเรื่องขอบเขตงาน
ก่อสร้าง
- ก่อสร้างไม่เปนไปตามแบบ
แผน
- การทดสอบประสิทธิภาพ
ไม่ผ่านตามกําหนด
- ไม่สามารถสร้างโรงงาน
ให้แล้วเสร็จได้

ช ด นิน น
- เกิดการชํารุด เสียหาย
- เครื่องจักรไม่สามารถผลิตได้
ตามคาด
- โรงงานไม่ได้
มาตรฐานสากล

- คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
ทําให้ ก่อสร้างต่อไม่ได้ หรือ
ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่ได้
มาตรฐาน
- เจ้าของเทคโนโลยีไม่มีการ
รับประกันสินค้า

- คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
ทําให้ก่อปัญหาต่อการ
ดําเนินงาน
- อุปกรณ์ชํารุดเสียหาย
ทําให้ก่อปัญหาต่อการ
ดําเนินงาน
- เจ้าของเทคโนโลยีไม่มีการ
รับประกันสินค้า
- เทคโนโลยีล้าสมัย
ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการ
- อุปกรณ์เสื่อมสภาพ
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านอุปสงค์

ความเสี่ยงด้านการขาดแคลน
ทรัพยากร

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

น ร บิ ิน ู รั้ ร
- มีหลักประกันไม่เพียงพอ
- ไม่สามารถหาเงินกู้จาก
ธนาคารได้
- อยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ไม่มีงบประมาณจากภาครัฐ

ช รห
สร
- เอกชนไม่สามารถหาส่วน
ทุน Equity มาลงได้
- การล่าช้าจากการไม่มี
แหล่งเงินทุน
- ผู้สนับสนุนทางการเงิน
ไม่สามารถสนับสนุนได้

- ประมาณการอุปสงค์สูง
หรือต่ําเกินไป
- ออกแบบโครงการใหญ่
เกินไป ทําให้ใช้งบประมาณ
การสร้างสูง (over
capacity)
- ออกแบบโครงการเล็ก
เกินไปทําให้ขอเงินกู้ไม่
เพียงพอ ระยะเวลาเงินกู้สั้น
เกินไป
-

-

- ขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง
- ขาดแคลนไฟฟ้า
- แรงงานประท้วงหยุด
ทํางาน
- เครื่องมือชํารุด และไม่มี
อะไหล่เพียงพอ

ช ด นิน น
- ไม่สามารถชําระหนี้ได้
เพราะผลประกอบการไม่
เปนไปตามคาด
- ผิดชําระหนี้
- ผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
- การบังคับให้คืนเงินต้นก่อน
กําหนด
- มีสินค้าหรือบริการทดแทน
- การลดลงของผู้ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการไม่เปนไปตาม
คาดการณ์
- การเปลี่ยนแปลงของความ
ต้องการของผู้บริโภค
- มีสินค้าหรือบริการแข่งขัน
จากรายอื่น

- ขาดแคลนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิต เช่น ขยะ
จากเทศบาล
- เกิดปัญหาความล่าช้า
ในการขนส่ง
- ต้นทุนของวัตถุดิบเพิ่ม
สูงขึ้น
- เกิดปัญหาด้านการจ้างงาน
- ไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับ - เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ที่คาดไม่ถึง
ที่คาดไม่ถึง
ที่เกี่ยวข้อง
- เกิดมลพิษทางน้ํา ทาง
- เกิดมลพิษทางน้ํา ทาง
- ทําการศึกษาด้าน
อากาศ หรือทางเสียง
อากาศ หรือทางเสียง
สิ่งแวดล้อมไม่เปนไปตาม
มากกว่าขีดจํากัดของ
มากกว่าขีดจํากัดของ
ก หมาย และไม่ได้รับอนุมัติ ก หมาย
ก หมาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ถูกดําเนินการทางก หมาย - ปล่อยของเสียที่ไม่ได้
- ทําการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ทําให้ถูกปรับ
มาตรฐานออกสู่ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ หรือ หรือโครงการหยุดชะงัก
- ถูกดําเนินการทางก หมาย
ผิดประเภท
สิ่งแวดล้อม ทําให้ถูกปรับ
- วางแผนไม่รัดกุมด้านการ
หรือโครงการหยุดชะงัก
จัดการสิ่งแวดล้อม
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น ร บิ
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงที่ภาครัฐเกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านสังคม
ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย และ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ก หมายและการเมือง

-

ิน ู รั้ ร

ช รห
สร
- ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
- ความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย
- การหยุดชะงักของตลาดเงิน

ช ด นิน น
- ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน
- ความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย
- การหยุดชะงักของตลาดเงิน
- ความผันผวนของตลาด
ความล่าช้าจากการไม่ให้ความร่วมมือของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การขัดขวางโดยหน่วยงานบางส่วน
ไม่มีผู้มีอํานาจอนุมัติ โครงการในช่วงเวลาต่างๆ
การต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่โครงการ
การต่อต้านจากองค์การพัฒนาเอกชน Non-Government Organization : NGO)
เกิดการเปลี่ยนแปลงของก หมายทําให้โครงการบางส่วนไม่สามารถดําเนินการได้
โครงการถูกยึดใบอนุญาต
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เปนต้น
สงคราม, การก่อการร้าย, การจลาจล
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

8.2 วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อตัวแปรที่สาคัญ (Sensitivity Analysis) – เป็นการวิเคราะห์
เชิงปริมาณถึงการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของโครงการจากการปรับเปลี่ยนตัวแปรต่าง ๆ
ของโครงการ เช่น ราคาขายต่อหน่วย ปริมาณการขาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อัตราดอกเบี้ย
เป็ น ต้ น โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ตั ว แปรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ โครงการและมี ผ ลกระทบ
ต่อความสําเร็จของโครงการ และการดําเนินโครงการในอนาคต
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวควรกระทําตามลําดับ ดังนี้
1. จัดทําตารางวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยมีแกนนอนเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัว แปรที่จ ะ
นํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว และแนวตั้งเป็นผลตอบแทน ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน หรือ
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของโครงการ
2. กํ า หนดกรณี ฐ าน (Base Case) ซึ่ ง มี ตั ว แปรต่ า ง ๆ ตามสมมติ ฐ านที่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของ
โครงการคาดการณ์ไว้ นําผลตอบแทนของกรณีฐานกรอกใส่ตาราง
3. กํา หนดตั ว แปรที่จ ะนํ า มาวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว โดยอิ ง มาจากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่
คาดการณ์ว่าจะทําให้ตัวแปรตัวใด แปรผันไปยังทิศทางใด มากเท่าใด เช่น อัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เป็นต้น
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4. เมื่ อ ได้ ตั ว แปรและทิ ศ ทางแปรผั น ให้ ป รั บ สมมติ ฐ านตามตั ว แปรที่ กํ า หนด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค่ า
ผลตอบแทนที่เปลี่ยนไป
5. นําค่าผลตอบแทนที่ได้หลังจากการปรับเปลี่ยนตัวแปรมาใส่ในตาราง
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสามารถกําหนดจํานวนตัวแปรและขนาดการแปรผันตามที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเห็นสมควรจากการประเมินความเสี่ยง
ตัวอย่าง
โครงการการก่อสร้างและดําเนินงานรถไฟฟ้า
Project IRR %

EIRR %

15%
[]%

[]%

กรณีฐาน
สถานการณ์ ที่ 1: อั ต รา
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ พิ่ ม ขึ้ น 1
baht/USD
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ 2:จํ า น ว น
ผู้โดยสารลดลง 5%

EBITDA Margin %

22%
[]%

Debt Service
Coverage Ratio
(DSCR)
1.32x
[]

[]%

[]

[]%

40%
[]%

สมมติฐานการคํานวณ []
8.3 การทดสอบสถานการณ์สมมติ (Scenario Test) – เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยการประเมิน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือ สถานการณ์สมมติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน เพื่อทดสอบว่าในสถานการณ์สมมติ จะมีผลกระทบ
เชิ ง ปริ ม าณกั บ โครงการอย่ า งไร โดยความแตกต่ า งระหว่ างการทดสอบสถานการณ์ ส มมติ
(Scenario Test) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อตัวแปรสําคัญ (Sensitivity Analysis) คือการ
ทดสอบสถานการณ์สมมติ (Scenario Test) จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรมากกว่า 1 ตัว
พร้ อ มกั น เนื่ อ งจากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว ในขณะที่ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity
Analysis) ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรสําคัญของโครงการทีละตัว
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
การทดสอบสถานการณ์สมมติ ควรกระทําตามลําดับ ดังนี้
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1. จัดทําตารางวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ โดยมีแกนนอนเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่จะ
นํามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว และแนวตั้งเป็นผลตอบแทน ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน หรือ
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของโครงการ
2. กํ า หนดสถานการณ์ ส มมติ ที่ ต้ อ งการนํ า ทดสอบ โดยสถานการณ์ ส มมติ ควรมี ค วาม
สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และเป็นภาวะที่ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการเล็งเห็นว่ามี
นัยสําคัญ โดยสถานการณ์สมมติ นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สําคัญมากกว่า 1
ตัวพร้อมกัน
3. ปรับตัวแปรต่าง ๆ ตามสถานการณ์สมมติที่กําหนด เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนในสถานการณ์
สมมติ แล้วนําไปใส่ในตาราง
ตัวอย่าง
โครงการการก่อสร้างและดําเนินงานรถไฟฟ้า

กรณีฐาน
สถานการณ์สมมติ 1

Project IRR %

EIRR %

15%
[]%

22%
[]%

Debt Service
Coverage Ratio
(DSCR)
1.32x
[]

EBITDA Margin %

40%
[]%

สมมติฐานการคํานวณ []
ตั ย
EIRR

ร

รรถไฟฟ้ ส ยส ห

Distance-Base Fare
[]%

ช

ด ร -ส ร

20 Baht Flat Fare (1)
[]%

20 Baht Flat Fare (2)
[]

20 Baht Fare
[]%

กําหนดกรณีทั้งหมด 4 กรณีโดยแต่ละกรณีมีการประมาณการผู้ใช้บริการและค่าโดยสารแตกต่าง
กัน ดังนี้
1. Distance-Base Fare ค่าโดยสารตามระยะทางไม่มีค่าเปลี่ยนเส้นทางเฉพาะระบบรถไฟฟ้าที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. (Distance-Base Fare and Free All MRTA Transfer)
2. 20 Baht Flat Fare (1) ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดเส้นทางไม่มีค่าเปลี่ยนเส้นทาง (20 Baht
Flat Fare)
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3. 20 Baht Flat Fare (2) ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดเส้นทางไม่มีค่าเปลี่ยนเส้นทาง ยกเว้น
สายสีน้ําเงินและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ (20 Baht Flat Fare and Free
Transfer except Blue line and ARL)
4. 20 Baht Fare ค่าโดยสาร 20 บาท คิดค่าเปลี่ยนเส้นทางทุกเส้นทาง (20 Baht Fare and No
Free Transfer)
หมายเหตุ: อ้างอิงตารางข้างต้นจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่ วลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ฉบับปรับปรุง ตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ)

8.4 การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) – เป็นการวิเคราะห์ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ความ
อ่ อ นไหวต่ อ ตั ว แปรสํ า คั ญ และการทดสอบสถานการณ์ ส มมติ ด้ ว ยการปรั บ ตั ว แปร หรื อ
สถานการณ์ เ พื่ อ ทดสอบว่ า โครงการจะสามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปร หรื อ
สถานการณ์สมมติได้จนถึงระดับใด จนทําให้โครงการจะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ และ/หรือ
มีผลประโยชน์เชิงปริมาณติดลบ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของรัฐบาล และ/หรือเอกชน
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
การทดสอบจากภาวะวิกฤตควรกระทําตามลําดับ ดังนี้
1. กําหนดผลตอบแทนที่ต้องการนํามาทําการทดสอบและระดับของผลตอบแทน เช่น Project
IRR หรือ Equity IRR ต่ํากว่า 0%, DSCR น้อยกว่า 1.00x (1 เท่า) เป็นต้น ควรจะเลือกเพียง
หนึ่งตัวต่อการทดสอบ 1 ตาราง เพื่อให้ได้ผลทดสอบชัดเจน
2. จัดทําตารางวิเคราะห์การทดสอบภาวะวิกฤต
3. กําหนดภาวะวิกฤต
4. ปรับตัวแปรต่าง ๆ ขึน้ หรือลงเพื่อเปรียบเทียบกับกรณีฐาน
ตัวอย่าง
โครงการการก่อสร้างและดําเนินงานรถไฟฟ้า
จํานวนคนใช้บริการต่อวัน
ค่าใช้จ่ายบริหารต่อปี
เงินลงทุนทั้งหมด

กรณีฐาน
[]
[]
[]
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8.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี (Financial risk and
debt serviceability analysis) – เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนี้ผ่านอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดหา
แหล่งเงินทุน หรือ Bankability ของโครงการ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินนี้จําต้องใช้
สมมติฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนทุน (Debt/Equity
Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สามารถพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านการเงินของโครงการโดย
อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของโครงการ
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
เนื่องจากโครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจ การของรัฐ เป็นโครงการที่มีมู ลค่าการลงทุน สูง จึง มี
แนวโน้มที่จะจําเป็นต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาลงทุนในโครงการ การจัดทําการศึกษา
และวิ เ คราะห์ โ ครงการจึ ง ควรคํ า นึ ง ถึ ง การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น การเงิ น โดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ เปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ทางการเงินมาตรฐานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอมีความเป็นไปได้ที่จะ
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่จําเป็นจากสถาบันการเงิน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
1. จัดทําตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ โดยมีแนวตั้ง
เป็นสูตรการคํานวณ ค่าอัตราส่วนทางการเงินของโครงการ และค่าอัตราส่วนมาตรฐานใน
อุตสาหกรรม และแนวนอนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
2. กําหนดอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องและมีนัยสําคัญต่อโครงการ เช่น (1) อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนทุน (2) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น และ (3) อัตราส่วน
หนี้สินสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่าย (Net Debt/EBITDA)
3. คํานวณอัตราส่วนตามข้อที่ 1 โดยสูตรที่ระบุอย่างชัดเจน กรอกในตารางในข้อที่ 1
4. หาอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เช่ น โครงการท่าเรือทั่วไปควรจะมี สัด ส่วนหนี้ต่อ ทุนไม่ เกิ นร้อยละ [] และมี อัตราส่ว น
ความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยต่อกระแสเงินสดที่สถาบันทางการเงินยอมรับได้
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ไม่ต่ํากว่า [] เท่า เป็นต้น นําไปกรอกในตารางในข้อที่ 1 โดยควรระบุที่มาของอัตราส่วน
มาตรฐานอย่างชัดเจน และต้องมีความน่าเชื่อถือ
ตัวอย่าง
สู ต รอัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อ ส่ ว นทุ น คื อ เงิ น กู้ ยืม ทั้ ง หมดสํา หรั บโครงการ หารด้ ว ยส่ ว นทุน ของ
โครงการที่ลงทุนโดยเอกชน และ/หรือโดยงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วน

สูตรคํานวณ

โครงการที่นําเสนอ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน

[]

[]x

[]x

อั ต ราส่ ว นความสามารถใน
การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น

[]

[]x

[]x

% EBITDA Margin

[]

[]%

[]%

% Profit Margin

[]

[]%

[]%

9. ความพร้อมด้านการเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
มาตรา 28 แห่ ง พ.ร.บ. ร่ ว มลงทุ น ฯ ปี 2556 กํ า หนดว่ า หากโครงการใดจะต้ อ งมี ก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ํา
ประกันโดยกระทรวงการคลัง เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการแล้ว ให้ เสนอ
โครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และวงเงินงบประมาณรายจ่ายหรือวงเงินที่
จะใช้ในการก่อหนี้ในโครงการนั้น
จากข้อ ความข้า งต้น หากหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการประสงค์ ใช้ จ่ ายงบประมาณของหน่ วยงาน
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
ควรศึกษาและวิเคราะห์ ความพร้อมด้านการเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละแนวทางของโครงการทั้งหมด สถานะทางการเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการเอง
และความเสี่ยงจากการแปรผันของค่าใช้จ่ายในอนาคต
9.1 สรุป านะการเงินของหน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าโครงการควรแสดงข้อมูลฐานะการเงินของหน่วยงาน เช่น สรุปงบกําไรขาดทุน สรุป
งบดุล และสรุปงบกระแสเงินสด เป็นเวลาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน
เจ้าของโครงการมีความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน
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9.2 วิเคราะห์งบประมาณ และภาระทางการเงินของหน่วยงานอันเกิดจากโครงการ
ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ กรณีใช้
เงิ น งบประมาณหรือ รายได้ ของหน่ว ยงานให้ระบุภ าระงบประมาณและภาระหนี้ที่ต้ องใช้ ใ น
โครงการอื่นๆ และความสามารถในการหางบประมาณ โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรณีจํ าเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุความจําเป็นและงบประมาณแผ่นดินที่จํ าเป็น
ตลอดอายุโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการหารือกับสํานักงบประมาณ และ
เสนอผลการหารือดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
และเป็นไปตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
หากหน่วยงานจําเป็นต้องขอเงินกู้ ก่อหนี้สาธารณะหรือมีการค้ําประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือ
กระทรวงการคลัง ต้องระบุถึงเหตุผลและความจําเป็นในการก่อหนี้ ประโยชน์ของการก่อหนี้เพื่อ
โครงการนี้ และต้องไม่ขัดกับวินัยการคลัง โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการควรหารือกับสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ และเสนอผลการหารือดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ในการ
กู้ การก่อหนี้สาธารณะ หรือการค้ําประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือกระทรวงการคลัง และเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องระบุถึงการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีที่แผนการลงทุนไม่
เป็นไปตามคาดการณ์ มีการแปรผันของค่าใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงภาระต่าง ๆ ที่ จะตามมาที่
ภาครั ฐ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบโดยคํ า นึ ง ถึ ง การบริ ห ารงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นหลัก
อีกทั้งเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ ตระหนักถึงภาระสูงสุดของภาครัฐในการดําเนินโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรวิเคราะห์ภาระหนี้สินผูกพัน (Contingent Liability) ในกรณีที่
เอกชนไม่สามารถบริหารโครงการให้ประสบความสําเร็จได้ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ในอนาคต ซึ่งมีผลให้ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยบริหารโครงการ กรณีดังกล่าวจะเกิดภาระทางการเงิน
กับภาครัฐเท่าใด หรือหากต้องการยุติการดําเนินโครงการต่อ ภาครัฐต้องใช้งบประมาณเท่าใดใน
การบริหารจั ดการจนกว่าจะแล้ วเสร็จ เพื่อปิด โครงการอย่างเรียบร้ อยและมิ ให้เป็นปญหาใน
อนาคต
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9.3 ทาการเปรียบเทียบระหว่างกรณีในข้อ 9.2 และกรณีที่ต้องใช้งบประมาณของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการลงทุนเองทังหมด
เป็นการทําตารางเปรียบเทียบกรณีดําเนินโครงการในลักษณะร่วมลงทุนกับเอกชน กับกรณี
หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการเองโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานเองทั้งหมด ว่าแต่ละ
กรณีต้องใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่และมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการอย่างไร รวมถึงผลกระทบจากโครงการอื่น ๆ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการด้วย
9.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี (Financial risk and
debt serviceability analysis) (กรณีจะต้องมีการก่อหนีโดยการกู้หรือการคาประกันโดย
กระทรวงการคลัง)
หากหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการมี ค วามประสงค์ ใ นการก่ อ หนี้ โ ดยการกู้ ห รื อ การค้ํ า ประกั น
โดยกระทรวงการคลัง เพื่อมาเป็นส่วนทุนในการลงทุนโครงการ (Equity Finance) การกู้ยืม
ดังกล่าวจะถือเป็นเงินกู้ด้อยสิทธิของโครงการ จึงต้องคํานึงถึงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงิน โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ โดยการคํานวณ
อัตราส่วน ดังนี้ (1) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย และ (2) อัตราส่วนความสามารถ
ในการชําระหนี้ หรืออัตราส่วนทางการเงินอื่ น ๆ สําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินตาม
ความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท แล้วจึ ง นําอัตราส่วนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเงินกู้ Equity Finance มาตรฐานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่จําเป็นจากสถาบันการเงิน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. จัดทําตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ โดยมีแนวตั้งเป็น
สูตรการคํานวณ ค่าอัตราส่วนทางการเงินของโครงการ และค่าอัตราส่วนมาตรฐานในอุตสาหกรรม
และแนวนอนเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
2. กําหนดอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องและมีนัยสําคัญต่อโครงการ เช่น (1) อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนทุน (2) อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้
3. คํานวณอัตราส่วนตามข้อที่ 1 โดยสูตรที่ระบุอย่างชัดเจน กรอกในตารางในข้อที่ 1
4. สรรหาอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น
โครงการท่าเรือทั่วไปควรจะมีสัดส่วนหนี้ต่อทุนไม่เกินร้อยละ [] และมีอัตราส่วนความสามารถใน

หน้า 77

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)

การจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยต่อกระแสเงินสดที่สถาบันทางการเงินยอมรับได้ไม่ต่ํากว่า [] เท่า เป็น
ต้น นําไปกรอกในตารางในข้อที่ 1
ตัวอย่าง
สูตรอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน คือ เงินกู้ยืมทั้งหมดสําหรับโครงการ หารด้วยส่วนทุนของโครงการ
ที่ลงทุนโดยเอกชน และ/หรือโดยงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วน

สูตรคํานวณ

โครงการที่นําเสนอ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน
อัต ราส่ วนความสามารถในการจ่ า ย
ดอกเบี้ยและเงินต้น
% EBITDA Margin
% Profit Margin

[]
[]

[]x
[]

ค่าเฉลี่ยในตลาดของ
Equity Finance
[]x
[]

[]
[]

[]%
[]%

[]%
[]%

คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
ฐานะทางการเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ สามารถสรุปเป็นตารางตามตัวอย่างด้านล่าง
ตัวอย่าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สําโรง
งบการเงินของรฟม. 2555-2558 (หน่วย: ล้านบาท)
ประมาณการงบการเงินของรฟม. 2559-2563 (หน่วย: ล้านบาท กรณีไม่มีโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพูและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
2555

2556

2557

2558

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

รวมสินทรัพย์ไมหมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

ร มสินทรั ย์

[]

[]

[]

[]

รวมหนี้สินหมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

ทุน

[]

[]

[]

[]

กําไร ขาดทุน สะสม

[]

[]

[]

[]

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ระยะ
ยาว
ร มหน้สิน
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2555

2556

2557

2558

เงินอุดหนุนภาครัฐสะสม

[]

[]

[]

[]

อื้นๆ

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

ร มส น
ร มหน้สิน

ทุน
สน

ทุน

ประมาณการงบการเงินของรฟม. 2559-2563 (หน่วย: ล้านบาท กรณีมี 1 สาย + กรณีมี 2 สาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ร ว ม สิ น ท รั พ ย์ ไ ม่
หมุนเวียน
ร มสินทรั ย์
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น
(ระยะยาว
ร มหน้สิน
ทุน
กําไร (ขาดทุน สะสม
เงินอุดหนุนภาครัฐสะสม
อื้นๆ
ร มส น ทุน
ร ม หน้ สิ น
ส น
ทุน

2559
[]
[]

2560
[]
[]

2561
[]
[]

2562
[]
[]

2563
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

10. การเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดาเนินการ
ให้เปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการระหว่างการใช้งบประมาณของภาครัฐ กับแต่ละ
แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุน ทั้งนี้ แนวทางและวิธีการเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มค่าดังกล่าว
อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ (1) ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ (Quality) และ (2) ความ
คุ้มค่าเชิงปริมาณ (Quantity)
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
1) ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ (Quality)
พิจารณาอธิบายถึงความคุ้มค่า และแนวทางการร่วมทุนในการดําเนินการที่เหมาะสมระหว่างการใช้
งบประมาณของภาครัฐ และการให้เอกชนร่วมลงทุน ในเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์
เบื้องต้นดังต่อไปนี้
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(1) วิเคราะห์และพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ
(2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถและความคล่องตัวในการดําเนินโครงการระหว่าง
ภาครัฐ และเอกชน
(3) วิเคราะห์และพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดําเนินโครงการในด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าแต่ละฝ่าย
จะได้รับ
(4) พิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Return) กับอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเสียไปจากการลงทุนในโครงการดังกล่าว (Opportunity Cost)
(5) เปรียบเทียบความคุ้มค่าในด้านอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง
โครงการนี้ หน่วยงานเห็นสมควรให้ภ าคเอกชนเข้าร่วมลงทุนและเปนผู้ดําเนินการบริหารจั ดการ
เนื่องจากเปนโครงการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง ภาครัฐยังมีข้อจํากัด
ด้านบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการในอนาคต นอกจากนี้ หากภาครัฐดําเนินการเอง ภาครัฐ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเปนผลให้เสียโอกาสในการนําเงินดังกล่าวไปใช้พัฒนาโครงการอื่น ๆ ที่
จําเปนและเหมาะสม ได้แก่ [] ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินโครงการเช่นกัน
2) ความคุ้มค่าเชิงปริมาณ (Quantity)
ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงปริมาณเพื่อคํานวณความคุ้มค่าทางการเงิน สามารถดําเนินการได้โดย
การเปรียบเทียบมูลค่าปจจุบันของต้นทุนในการลงทุนระหว่าง (1) กรณีการลงทุนและดําเนินโครงการ
โดยภาครัฐทั้งหมด และ (2) กรณีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)
คาแนะนาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางการเงิน
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปรียบเทียบมูลค่าปจจุบันของต้นทุนในการลงทุนระหว่าง (1) หากกรณี
การลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมด และ (2) หากให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) และอธิบาย
ถึ ง รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารคํ า นวณและที่ ม าของข้ อ สมมติ ฐ านหลั ก ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละ
เปรียบเทียบ
การประมาณการมูลค่าการลงทุนกรณีการลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมด
การประมาณการมูลค่าการลงทุนกรณีการลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมด มีวิธีการ
คํานวณดังนี้
หน้า 80

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP)

มูลค่าการลงทุนกรณีการลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมด = ต้นทุนในการ
ก่อให้เกิดโครงการและดาเนินโครงการโดยภาครั + Competitive Neutrality + Risk +
Opportunity Cost
องค์ประกอบหลักในการคํานวณประกอบไปด้วย (1) ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดําเนิน
โครงการโดยภาครัฐ (รายละเอียดในการคํานวณโปรดพิจารณาในส่วนของหัวข้อ ที่ 4 ประมาณการ
ต้นทุนการดําเนินโครงการและประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการลงทุนและดําเนินโครงการ
โดยภาครัฐทั้งหมด) (2) สิทธิประโยชน์ที่รัฐได้รับเหนือเอกชน (Competitive Neutrality) (3) ต้นทุน
ความเสี่ยง (Risk) และ (4) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)
(1) ต้นทุ นในการก่ อให้เ กิ ด โครงการและดาเนินโครงการโดยภาครั – คือการประเมิ น
ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดําเนินโครงการโดยภาครัฐ โดยที่ไม่คํานึงถึงความเสี่ยง
ใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถประเมินต้นทุนโดย
อ้างอิงจากข้อมูลโครงการเดิมที่ภาครัฐเคยดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
(2) สิทธิประโยชน์ที่รั ได้รับเหนือเอกชน (Competitive Neutrality) – อาจพิจารณาปรับ
สิทธิประโยชน์ที่รัฐได้รับเหนือเอกชนเพื่อให้การเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนกรณีการลงทุน
และดําเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมดกับกรณีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) เป็นไปอย่าง
เป็นธรรม เช่น ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องพิจารณาว่ามี
ภาษีอะไรบ้างที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องเสียภาษีแต่เอกชนต้องเสียภาษีในการดําเนินกิจกรรม
เดียวกัน รวมทั้ง ต้นทุนทางการเงิน ซึ่งภาครัฐมีสิทธิประโยชน์ในการกู้ยืมเงิ นในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ํากว่าภาคเอกชน เป็นต้น
(3) ต้นทุนความเสี่ยง (Risk) – ในการประเมินมูลค่าการลงทุนตลอดอายุโครงการอาจพิจารณา
ประเมินต้นทุนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ ซึ่งโดยหลักการคือต้นทุนที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากความไม่ แ น่ น อนต่ า ง ๆ ซึ่ ง อาจจะทํ า ให้ ต้ น ทุ น ของโครงการสู ง กว่ า ที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ประเมินไว้ โดยเกิดจากการประมาณการผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อต้นทุนและโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายที่มาของข้อสมมติฐาน ดังนี้ (1) ผลกระทบที่อาจจะเกิด
ต่ อ ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ (2) โอกาสที่ อ าจจะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดย
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจอ้างอิงสถิติข้อมูลของโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในอดีต
(4) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) – อาจพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาส (ในกรณีที่มี
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เพี ย งพอและสามารถพิ จ ารณาคํ า นวณเป็ น ตั ว เลขได้ ) โดยพิ จ ารณา
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ผลตอบแทนที่ภาครัฐคาดว่าจะได้รับจากการนําเงินลงทุนจํานวนเดียวกันไปลงทุนในโครงการ
อื่น และเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ภาครัฐคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้
ตัวอย่าง
 ตัวอย่างสําหรับการคํานวณต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดําเนินโครงการจนจบอายุ
โครงการโดยภาครัฐสามารถพิจารณาได้จากบทที่ 3 หัวข้อที่ 4 ประมาณการต้นทุนการดําเนิน
โครงการและประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการลงทุนและดําเนินโครงการโดย
ภาครัฐทั้งหมด
 สิทธิประโยชน์ที่รัฐได้รับเหนือเอกชน Competitive Neutrality
-ไม่มี ต้นทุนความเสี่ยง Risk ประกอบไปด้วย
- ความเสี่ยงด้าน []
- ความเสี่ยงด้าน []
- ความเสี่ยงด้าน []
ตั ย

นท

ร น ณตนทุน

ม สย

1. ระบุว่าต้นทุนประเภทใดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น และประมาณมูลค่าต้นทุนนั้นเปนตัว
ฐาน ตามแถว A และ B ตามตารางด้านล่าง
2. กําหนด Scenario ของผลกระทบและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อต้นทุนในแถว C และ
D ตามลําดับ
3. ระบุผลกระทบและโอกาสที่อาจจะเกิดแต่ละ Scenario ในแถว E
4. คํานวณต้นทุนความเสี่ยงของแต่ละ Scenario ในแถว F โดย ต้นทุนความเสี่ยง F) =
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง B) X ผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง D) X โอกาสที่อาจจะ
เกิดผลกระทบต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง E)
5. รวมต้นทุนความเสี่ยงของแต่ละ Scenario ในแถว F เพื่อให้ได้ต้นทุนความเสี่ยงรวมด้าน
นัน้
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(A)
ความเสี่ยง

(B)
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ล้านบาท

(C)
Scenario

[]

ต้นทุนที่เกิดจริง
น้อยกว่าต้นทุนที่
ประมาณการ
ต้นทุนที่เกิดจริง
เท่ากับที่ประมาณ
การไว้
ต้นทุนที่เกิดจริงสูง
กว่าที่ประมาณการ
ไว้เล็กน้อย
ต้นทุนที่เกิดจริงสูง
กว่าที่ประมาณการ
ไว้ปานกลาง
ต้นทุนที่เกิดจริงสูง
กว่าที่ประมาณการ
ไว้มาก

ความเสี่ยงด้าน
[]

ร มตนทุน

D)
ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดต่อต้นทุนที่
เกี่ยวข้อง (%)

(E)
โอกาสที่อาจจะ
เกิดผลกระทบต่อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
(%)

(F)
ต้นทุนความเสี่ยง
(ล้านบาท

[]%

[]%

[]

[]%

[]%

[]

[]%

[]%

[]

[]%

[]%

[]

[]%

[]%

[]

100%

[]

ม สย ด น []

หมายเหตุ: ที่มาของข้อสมมติฐานของผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และโอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบ
ต่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจาก โครงการ ข. ซึ่งมีลักษณะโครงการและแนวทางการดําเนินงานที่ใกล้เคียง
กับโครงการ ก.

ทั้ง นี้ นอกเหนือจากแนวทางการประมาณการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หน่วยงานเจ้า ของโครงการ
สามารถประมาณการต้นทุนความเสี่ยงโดยการอ้างอิงค่าประกันความเสี่ยงแต่ละประเภทดังกล่าว
(Insurance premium) ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่นํามาคํานวณมูลค่าการลงทุนกรณีการลงทุนและดําเนิน
โครงการโดยภาครัฐทั้งหมดนั้นอาจจะมีจํานวนไม่เท่ากับความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการเนื่ องด้วย
โดยหลักการแล้วความเสี่ยงที่นํามารวมในมูลค่าการลงทุนกรณีการลงทุนและดําเนินโครงการโดย
ภาครัฐทั้งหมด คือความเสี่ยงหลักที่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถประมาณต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ
ตั ย

นท

ร น ณตนทุน

สย

ส

อาจพิจารณาคํานวณต้นทุนค่าเสียโอกาสจากผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
โครงการที่รัฐเลือกลงทุน กับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนโครงการที่รัฐเสียโอกาสในการ
ลงทุนไป เนื่องจากการนําเงินจํานวนนี้มาลงทุนในโครงการที่รัฐเลือกลงทุน ดังนี้
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ตนทุน

สย

ส = NPV

ร

ร A – NPV

ร

รB

1. คํานวณหามูลค่าของผลตอบแทนของโครงการ A
2. คํานวณหามูลค่าปัจจุบัน (NPV) ของผลตอบแทนของโครงการ B ในช่วงเวลาเดียวกับ
โครงการ A โดยสามารถอ้างอิง อัตราคิดลดจาก 1 อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะ
ยาว Government Bond Yield ที่ มี อายุ เ ท่า กั บ อายุ ข องสั ญ ญาโครงการที่ ห น่ วยงาน
เจ้าของโครงการตั้งใจจะดําเนินการ 2 อัตราเงินเฟ้อ Inflation หรือ (3) ผลตอบแทนที่
คาดหวังจากการดําเนินโครงการ Project Expected Return เปนต้น
3. นํามูลค่าของผลตอบแทนของโครงการ A มาหักลบกับมูลค่าปัจจุบัน (NPV) ของ
ผลตอบแทนของโครงการ B
หมายเหตุ: โครงการ A หมายถึง โครงการที่ภาครัฐได้ลงทุนแล้วในปัจจุบัน และโครงการ B
หมายถึงโครงการที่ภาครัฐเสียโอกาสในการลงทุนเนื่องจากได้นําเงินลงทุนจํานวนเดียวกันไป
ลงทุนในโครงการ A ไปแล้ว
การประมาณการต้นทุนกรณีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)
ต้นทุน PPP คือการประมาณการมูลค่าปจจุบันของต้นทุนกรณีให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการ
ในโครงการลักษณะเดียวกัน เอกชนจะเสนอราคาประมูลเป็นจํานวนเท่าใด ซึ่งราคาที่เอกชนเสนอก็คือ
ต้นทุนในมุมมองของรัฐหากให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและดําเนินโครงการ
สําหรับมูลค่าต้นทุน PPP นั้นเป็นมูลค่าที่สอดคล้องกับรายละเอียดในหัวข้อต้นทุนการดําเนิ นงานและ
ประมาณการผลตอบแทน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลจากการเสนอราคา
ของเอกชนในโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ศึกษาข้อมูลจากตลาดในปจจุบัน จัดทํา Market
Sounding เพื่อตรวจสอบราคา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เอกชนน่าจะต้องรับภาระในการดําเนินโครงการ
ดังกล่าว
อัตราคิดลด (Discount Rate)
การประมาณการต้นทุ นในการดํ าเนิน การตลอดอายุโ ครงการทั้ ง ในรูปแบบการลงทุน และดําเนิ น
โครงการโดยภาครัฐทั้งหมด และการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) เป็นการหามูลค่าปจจุบันของต้นทุน
การลงทุนในแต่ ล ะแนวทาง โดยการใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ซึ่งที่มาของอัตราคิดลดอาจ
พิจารณาใช้ (1) อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (Government Bond Yield) ที่มีอายุเท่ากับ
อายุของสัญญาโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งใจจะดําเนินการ (2) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation)
หรือ (3) ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการดําเนินโครงการ (Project Expected Return) เป็นต้น ทั้งนี้
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อาจพิจารณาใช้อัตราคิดลดเดียวกันกับทั้ง 2 รูปแบบการลงทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเสมอภาค
ในการเปรียบเทียบต้นทุนการดําเนินการในแต่ละรูปแบบโดยไม่มีปจจัยอื่น มาส่งผลกระทบต่อการ
พิจารณา
การเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนและดาเนินโครงการโดยภาครั ทังหมดและการให้เอกชน
ร่วมลงทุน (PPP)
ภายหลังจากการคํานวณมูลค่าปจจุบันของต้นทุนในการลงทุนในแต่ละแนวทางแล้วเสร็จ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจะต้องนําผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละแนวทางมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความคุ้มค่าในการ
ลงทุน โดยหากคํานวณมูลค่าปจจุบันของต้นทุนจากการลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐ ทั้งหมด
และมูลค่าปจจุบันของต้นทุนจากการลงทุนและดําเนิน โครงการโดยให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) แล้ว
พบว่า มูลค่าปจจุบันของต้นทุนจากการลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐ ทั้งหมดสูงกว่ามูลค่า
ปจจุบันของต้นทุนจากการลงทุนและดําเนินโครงการโดยให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) หมายความว่า
การให้ภาคเอกชนดําเนินการจะเกิดความคุ้มค่ามากกว่าให้ภาครัฐลงทุนและดําเนินการเอง
ตัวอย่าง
โครงการ ก. มีรายละเอียดในการประมาณการต้นทุนในการดําเนินโครงการดังต่อไปนี้
1.

รปร ม ณ รตนทุน รณ ร ทุน

ด นิน ร

ร ดยภ รัฐทั้ หมด

โปรดพิจารณารายละเอียดและแนวทางการคํานวณการประมาณการต้นทุนการดําเนินโครงการ
และประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมด ใน
หัวข้อที่ 4 ประมาณการต้นทุนการดําเนินโครงการและประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีการ
ลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมด
รย
ยด
รวมต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดําเนินโครงการจน
จบอายุโครงการ

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

สิทธิประโยชน์ที่รัฐได้รับเหนือเอกชน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

รวมต้นทุนความเสี่ยง
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ร มตนทุนทั้ หมด
ัตร ิด ด
ร มมู ปั ุบัน ตนทุนทั้ หมด

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[] %
[] นบ ท

[]
[]
[]

[]
[]
[]

หมายเหตุ: อัตราคิดลดร้อยละ [] มาจากจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 20 ปี
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2. ปร ม ณ รตนทุน รณ รให

ชนร ม ทุน (PPP)
ปี []
[]
[]
[]
[]

รย
ยดปร ภท ตนทุน
[]
[]
[]
ร มตนทุนทั้ หมด
ัตร ิด ด
ร มมู ปั ุบัน ตนทุนทั้ หมด

ปี []
[]
[]
[]
[]

ปี []
[]
[]
[]
[]

ปี [] ปี []
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[] %
[] นบ ท

ปี []
[]
[]
[]
[]

ปี []
[]
[]
[]
[]

หมายเหตุ: อัตราคิดลดร้อยละ [] มาจากจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 20 ปี

3.

ร ปรยบ ทยบร ห
ร ทุน
ชนร ม ทุน (PPP)

ด นิน ร

ร ดยภ รัฐทั้ หมด

รให

จากการคํานวณข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าในการดําเนินโครงการ ก. ในรูปแบบการให้ เอกชนร่วม
ลงทุน PPP) มีต้นทุนในการดําเนินงานที่ต่ํากว่ากรณีการลงทุนและดําเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมด
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงิน เท่ากับ [] ล้านบาท จึงอาจพิจารณาได้ว่ารูปแบบการให้เอกชน
ร่วมลงทุน PPP) นั้นมีความเหมาะสม

ความคุ้มค่าทางการเงิน

ประมาณการต้นทุนกรณีการ
ลงทุนและดาเนินโครงการโดย
ภาครั ทังหมด

ประมาณการต้นทุนกรณีให้เอกชน
ร่วมลงทุน (PPP)

ต้นทุนค่าเสียโอกาส

ต้นทุนความเสี่ยง

สิทธิประโยชน์ที่รัฐได้รับเหนือเอกชน

ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและดําเนินโครงการโดยภาครัฐ

11. ผลกระทบของโครงการ
แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการภายใต้หัวข้อผลกระทบของโครงการจะต้องครอบคลุมทั้ง
ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมในแต่ละแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน จากการดําเนินโครงการ
ตลอดจนอธิบายแนวทางการป้องกัน ลด หรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว ในหัวข้อดังต่อไปนี้
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1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ โดยต้องแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางในการจัดทําและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและในกรณีที่เป็นโครงการ
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า ง รุ น แรง ทั้ ง ทาง ด้ า นคุ ณ ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องแสดงแนวทางในการจัดทําและรายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนด้วย
โดยระบุและชี้ แจงรายละเอียดผลกระทบในทุกช่วงของโครงการ กล่าวคือ ทั้งในระหว่างการ
ก่อสร้างและช่วงดําเนินการ รวมทั้ง อธิบายแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดําเนิน การตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ชี้แจงรายละเอียดผลกระทบในทุก
ช่วงเวลาของโครงการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดทางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การพึ่งพาต่างชาติ ลักษณะโครงสร้างประชากรที่มีผลต่อนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ อํานาจการต่อรองจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
สําหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานเจ้าของโครงการควรนําเสนอสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ในปจจุบัน ผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการสร้างโครงการ เช่น คุณภาพดิน
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ มลภาวะทางเสียงและกลิ่น ทัศนียภาพที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ทั้งนี้
รวมถึงแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดระหว่างการก่อสร้างและ
ดําเนินการด้วย
ตัวอย่าง
ผ ร ทบด นต ๆ
ร ดับผ ร ทบ
( ) ผ ร ทบด นสิ ด ม ชุมชน ต ด นปร ช ชนผูใชบริ
1) ทรัพยากรดิน
การก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
พังทลายของดินบริเวณการก่อสร้างและ
ต่าํ
มี โ อกาสที่ ดิ น เหล่ า นั้ น จะถู ก ชะล้ า งสู่
แหล่งน้ําชุมขนได้
2) ทรัพยากรน้ํา
[]
[]
3) คุณภาพเสียง
[]
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ร
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 ทําการอัดชั้นดินให้แน่นก่อนทําการ
ก่อสร้าง
 []
 []
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ผ ร ทบด นต ๆ
[]

ร ดับผ ร ทบ
[]

อื่น ๆ
( ) ผ ร ทบด น ร ม
[]

มมัน

ปร ทศ
[]

ม ตร รป้

ัน

ไ

 []
 []

[]

[]

 []

[]

[]

 []

12. รายละเอียดอื่น ๆ
หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นสาระสําคัญ และมี
ผลกระทบต่อโครงการอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่ง รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น
นอกจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นสาระสําคัญต่อการ
พิจารณาโครงการ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นนอกจาก พ.ร.บ. ร่วมลงทุน
ฯ ปี 2556 โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดผลกระทบต่อโครงการจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ซึ่งอาจครอบคลุม แม่บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
– กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน อาทิ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น
– กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผังเมือง เป็นต้น
– กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวข้องกับการลงทุน อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย
เกีย่ วกับภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาอธิบายรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยระบุว่ามีประโยชน์หรือผลกระทบต่อโครงการอย่างไร เช่น ในกรณี หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ยื่น
ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการอธิบายรายละเอียด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ ระบุประเภท อธิบายรายละเอียด และอธิบายว่าว่า
เป็นประโยชน์ต่อโครงการอย่างไร เช่น การลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็น การ
ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร การให้หักและค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ําประปา เป็น
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สองเท่า จะมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนในการดําเนินโครงการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
ความน่าสนใจของโครงการต่อภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
ตั ย

ย ับ รไดรับสิทธิปร ยชน์

รส สริม ร ทุน (BOI)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ก. ได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน BOI ซึ่งโครงการ
ก. มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล้ อ งและเป นไปตามนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่ ง เสริมการลงทุน
ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการ
แข่งขันที่เปนธรรม และการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่งเสริมกิจการที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน Cluster ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อ
การสร้างความมั่นคงในพื้นที่
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
นอกจากนี้ โครงการ ก. ได้เข้าหลักเกณฑ์การให้สิทธิ และประโยชน์ ตามประเภทกิจการ Activitybased Incentives) กลุ่ม A 1 ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้
– ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กําหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะ
ได้รับการยกเว้น
– ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร
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– ยกเว้นอากรขาเข้ าสํ าหรับวัตถุดิบ หรื อวัสดุจํ าเปน สํ าหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่ง ออกเป น
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ อาจได้รับการพิจารณาขยายเวลาตามความจําเปน
– สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
อนึ่ง สําหรับรายละเอียดที่สํ าคัญ ของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ให้แนบไว้ในภาคผนวกของ
รายงานฯ ดังนี้
ภาคผนวก 1: ทางเลือกอื่นในการให้เอกชนร่วมลงทุน
อธิบายรายละเอียดของแต่ละแนวทางเลือกในหัวข้อดังต่อไปนี้
แนวทางที่ [1]
1.1 ร ย

ยด น ท

รร มทุน

รูปแบบการร่วมทุนสําหรับแนวทางที่ 1 นั้นเป็นการร่วมลงทุนแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ทั้งนี้
ข้อดีและข้อเสียสําหรับแนวทางการร่วมทุนในรูปนี้ประกอบดังต่อไปนี้
ข้อดี
1) []
2) []
3) []
ข้อเสีย
1) []
2) []
3) []
1.2 ทม

ห

ินทุน

ระบุที่มาของแหล่งเงินทุนของโครงการ เช่น จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ งบประมาณของภาครัฐ และ
อื่น ๆ ในจํานวนเท่าใด พร้อมทั้งระบุรายละเอียดต้นทุนทางการเงินและงวดการชําระคืน (ถ้ามี)
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คาแนะนา/คาอธิบายเพิ่มเติม
พิจารณาอธิบายถึงจํานวนเงินลงทุนตลอดอายุโครงการหรือมูลค่าโครงการทั้งหมด พร้อมทั้งระบุถึงมูลค่า
และสัดส่วนเงินลงทุนในโครงการของผู้ร่วมลงทุนแต่ละฝ่าย
ตัวอย่าง
ตร

สด ร ย

ยดมู

มู

ร

ร

ร

สัดส น ร ทุน
สัดส น ร ทุน

ร

ชน
[]%

[] ล้านบาท

รปร ม ณ รฐ น

ร ิน

ผ

รด นิน ร

ร

ภ รัฐ
[]%

ร

แสดงตารางการประมาณการฐานการเงินและผลการดําเนินการของโครงการผ่านรูปแบบการแสดงงบ
การเงินทั้ง 3 งบ พร้อมทั้งอธิบายแหล่งที่มาของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการดังกล่าว
ตัวอย่างตารางแสดงผลการประมาณการกาไรขาดทุน
การประมาณการและที่มาของรายได้
ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

-ปัจจัยที่ 1

[]

[]

[]

[]

[]

-ปัจจัยที่ 2

[]

[]

[]

[]

[]

รายได้

[]

[]

[]

[]

[]

-รายได้อื่น ๆ

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

สมมติฐ นห ั

ร ยไดร ม

การประมาณการและที่มาของค่าใช้จ่าย
ปี []
ปี []
รปร ม ณ ร ใช ย น ต มปร ภท

ปี []

ปี []

ปี []

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

ค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จา่ ยแปรผัน
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ปี []
[]

ค่าใช้จ่ายรวม

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

การประมาณการและที่มาของกําไร
กําไรก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ไร นหั ภ ษ
ภาษี
ไรสุทธิ

ตั ย ต ร

สด ผ

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

ปี []
[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

รปร ม ณ ร บดุ

ล้านบาท
สินทรั ย์

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

[]

รวมสินทรัพย์
หน้สิน

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

รวมหนี้สินหมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

[]

[]

[]

[]

[]

รวมหนี้สิน

[]

[]

[]

[]

[]

ส่วนของผู้ถือหุ้น

[]

[]

[]

[]

[]

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
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ตั ย

ร ธิบ ย รปร ม ณ ร ร ส ินสด
ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

ปี []

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]
ร ส ินสด
รด นิน น
-[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]
ร ส ินสด
ร ทุน
-[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]

[]

[]

[]

[]

[]

-[]
ร ส ินสด
ร ัดห ิน

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

ร ส ินสด

ปร ม ณ รผ ต บ ทน
อธิบายการประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง อาจประกอบด้วย (1) ผลตอบแทนในด้านการเงิน
และ (2) ผลตอบแทนในด้านเศรษฐกิจ
ผลตอบแทนในด้านการเงิน
อธิบายและแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนทางด้านการเงิน โดยแนวทางการประมาณการมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
แนวทางการประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน

ค่าที่ได้จากการคานวณ
[]ปี

ระยะเวลาคืนทุน PayBack Period

[]ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ NPV
อัตราผลตอบแทนภายใน IRR

[]%

อื่น ๆ

[]
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ผลตอบแทนในด้านเศรษฐกิจ
วิเคราะห์และพิจารณาถึงผลตอบแทนของโครงการที่มีต่อสังคมและประเทศ เช่น ผลกระทบต่อการกระจาย
รายได้ของประชาชน และการว่าจ้างงาน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น
คาแนะนา หรือคาอธิบายเพิ่มเติม
อธิบายและวิเคราะห์ ถึงผลตอบแทนในด้านเศรษฐกิจของโครงการที่มีต่อประเทศ เช่น ผลกระทบต่อการ
กระจายรายได้ของประชาชน และการว่าจ้างงาน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น
ตัวอย่าง
ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ประมาณการอัตราการว่าจ้างงานของบริเวณที่โครงการได้จัดตั้งขึ้นจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ [] ต่อปี ภายหลังได้ริเริ่มดําเนินโครงการ เนื่องด้วย []
1.3

ม สย

ผูรับผิดช บ

อธิบายและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการดําเนินโครงการภายในรูปแบบที่ 1 พร้อมทั้งระบุ
ผลกระทบและผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว
ปั ยั
ม สย ท ด
ร ร

ิด

รด นิน

ผ ร ทบท ด
ิด ึ้น

ความเสี่ยงที่ 1
ความเสี่ยงที่ 2
ความเสี่ยงที่ 3

ผูรับผิดช บ

[]

ชน
[]

ภส รัฐ
[]

[]
[]

[]
[]

[]
[]

ภาคผนวก 2: รายงานผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)
ภาคผนวก 3: รายงานผลการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (Public Hearing) ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
ปี 2556 และประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ (ถ้ามี)
ภาคผนวก4: รายงานผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)
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บทที่ 4: หัวข้อและแนวทางการจัดทาความเหนที่เปนเอกเทศ
ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 กําหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการให้ที่ปรึกษาฯ จัดทํา
ความเห็นที่เป็นเอกเทศต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ เพื่อ
รับรองว่า ที่ปรึกษาฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาชีพ ในการตรวจสอบวิเคราะห์และจัดทําผล
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการ ทั้ ง นี้ การตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐาน ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ
และแนวทางการร่ ว มทุ น ว่ า มี ค วามสมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ นอกจากนี้ ที่ ป รึ ก ษาฯ สามารถพิ จ ารณาตั้ ง
ข้อสังเกตและเพื่อชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมตามที่ที่ปรึกษาฯ เห็นสมควร
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกําหนด
โดยเป็นไปตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของที่
ปรึกษา พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา พ.ศ. 2557
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง และ
ควรเป็นทีป่ รึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากองค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง
ที่ปรึกษา ขอรับรองว่าที่ปรึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาชีพในการจัดทําผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ และมีความอิส ระในการดําเนินการ โดยจากแนวทางการร่วมทุนรูปแบบต่าง ๆ ที่
ปรึกษา ได้ ทําวิเ คราะห์และทบทวนแล้ วว่าแนวทางที่ 1 การร่วมลงทุ นแบบ Build-Operate-Transfer
(BOT) มีความเหมาะสมกับโครงการ [] มากที่สุดทั้งในด้านการเงิน การดําเนินการก่อสร้าง และการ
ดําเนินโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ข้อสังเกต
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการทําการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) สําหรับทางเลือก
ในการให้เอกชนร่วมทุนในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางที่ 2 การร่วมทุนแบบ Build – Transfer - Operate (BTO)
เป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนมากที่สุด เนื่องจาก [] ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และทบทวนที่
ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าแนวทางที่ 1 ยังคงมีความเหมาะสมกับโครงการมากกว่าแนวทางที่ 2
โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
แนวทาง
น ท ท 1 : BOT
น ท ท 2 : BTO
สรุป หตุผ ร
นท :

ข้อดี
[]
[]
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บทที่ 5: แนวทางการนาเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรั เพื่อพิจารณาให้ความเหนชอบในหลักการของโครงการ
แนวทางการนําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ควรประกอบด้วยการสรุปสาระสําคัญข้อมูลของ
โครงการเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ เข้าใจถึงภาพรวมของโครงการที่นําเสนอ
ทังนี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเหนชอบของกระทรวงเจ้ าสังกัดระบุข้อเสนอของ
หน่วยงานให้ชัดเจน โดยไม่ระบุเปนทางเลือก
โดยมีหัวข้อหลักดังต่อไปนี้
1) สรุปข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการนโยบายฯ/คณะรั มนตรี
สรุปประเดนขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายฯ
สรุปข้อเสนอ

อธิบายและสรุปข้อเสนอที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้า
สังกัดมี ความประสงค์จะนําเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อ พิจารณาอนุ มัติ ให้
ชัดเจนและครบถ้วน
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2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการที่นาเสนอตามรูปแบบ PPP ประกอบด้วยหัวข้อดังนี

ข้อมูลทั่วไปของโครงการที่นาเสนอตามรูปแบบ PPP
ประเภทโครงการ

•

[DBO, DBOM, DBFO/M, BOT, BTO, BOOT, BOO]

แนวทางในการบริหาร

•

[]

หมวดอุตสาหกรรม

•

[ ]

หน้าที่/ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน

•
•

[]
[]

วัตถุประสงค์

•

[]

มูลค่ารวมโครงการ

•

[] ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ

•

[]

ความพร้อมของโครงการ

•

[]

ทางเลือกแหล่งเงินทุน

•

[]
[ ]

•

 ประเภทโครงการ – ระบุประเภทของโครงการ เช่น DBO DBOM DBFO/M BOT BTO
BOOT และ BOO เป็นต้น
 แนวทางในการบริหาร – ระบุประเภทของแนวทางในการบริหาร เช่น ค่าตอบแทนจาก
การเก็บค่าบริการจากผู้ใช้งาน (User charge) ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการตาม
ปริมาณการใช้งาน (Usage based payment) ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการตาม
ความพร้อมใช้งาน (Availability payment) ค่าตอบแทนจากการเก็บค่าบริการตาม
ประสิทธิภาพการให้บริการ (Performance based payment) เป็นต้น
 หมวดอุตสาหกรรม – ระบุหมวดอุตสาหกรรมที่โครงการที่นําเสนอเกี่ยวข้อง
 หน้าที่/ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน – ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
 วัตถุประสงค์ – ระบุวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินโครงการในด้านต่าง ๆ พร้อมระบุ
ประโยชน์ของโครงการต่อประเทศและสาธารณะในด้านต่าง ๆ
 มูลค่ารวมโครงการ – ระบุมูลค่ารวมของโครงการ พร้อมทั้งอธิบายที่มาของการ
ประมาณการมูลค่ารวมของโครงการ
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 ระยะเวลาโครงการ – ระบุระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาใน
การดําเนินโครงการในแต่ละขั้น
 ความพร้อมของโครงการ – ระบุถึงความพร้อมในการดําเนินงานของโครงการในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความพร้อมในด้านการจัดเตรียมรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และ
ความพร้อมในด้านการเวนคืนและจัดหาที่ดิน เป็นต้น
 ทางเลือกแหล่งเงินทุน – ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน พร้อมทั้งอธิบายเหตผลที่มาของ
การเลือกเงินทุนจากแหล่งที่มาดังกล่า
3) แผนการลงทุนของภาครั ระบุจานวนเงินลงทุนในแต่ละงวดของภาครั
แผนการลงทุน
ปี [ ]

ปี [ ]

ปี [ ]

ปี [ ]

ปี [ ]

- ภาครัฐ

[]

[]

[]

[]

[]

- ภาคเอกชน

[]

[]

[]

[]

[]

เงินลงทุน

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

อธิบายแผนการลงทุนและจํานวนเงินที่ภาครัฐจะต้องลงทุนในแต่ละปีของการดําเนินการ โดย
อาจพิจารณาเพิ่มรายละเอียดส่วนประกอบของเงินลงทุนในแต่ละปี
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4) ข้อมูลทางการเงินของโครงการที่สาคัญโดยสรุป โดยมีเนือหาดังนี
ข้อมูลทางการเงินของโครงการที่สาคัญโดยสรุป
ปี [ ]
สรุปประมาณการผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
[]
รวมค่าใช้จ่าย
[]
EBIT
[]
ต้นทุนทางการเงิน
[]
ค้าใช้จ่ายภาษีเงินได้
[]
กาไรสุทธิ
[ ]
สรุปประมาณการ านะการเงิน
สินทรัพย์รวม
[]
หนี้สินรวม
[]
ส่วนของผู้ถือหุ้น
[]

ปี [ ]

ปี [ ]

ปี [ ]

ปี [ ]

[]
[]
[]
[]
[]
[ ]

[]
[]
[]
[]
[]
[ ]

[]
[]
[]
[]
[]
[ ]

[]
[]
[]
[]
[]
[ ]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]

ความเหนโดยสรุปด้านข้อมูลทางการเงิน: []

 สรุปประมาณการผลการดาเนินงาน – สรุปผลการประมาณการผลการดําเนินงาน
ของโครงการอย่างน้อย 5 ปี โดยเลือกเฉพาะหัวข้อรายการทางการเงินที่สําคัญ เช่น
รายได้รวม รวมค่าใช้จ่าย และกําไรสุทธิ เป็นต้น
 สรุปประมาณการทาง านะการเงิน – สรุปผลการประมาณการทางฐานะการเงินของ
โครงการอย่างน้อย 5 ปี โดยเลือกเฉพาะหัวข้อรายการทางการเงินที่สําคัญ เช่น สินทรัพย์
รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 ความเหนโดยสรุปด้านข้อมูลทางการเงิน – สรุปผลการศึกษาภาพรวมทางการเงิน
ของโครงการ โดยอาจพิจารณาอธิบายถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการเพิ่มเติมโดย
ผ่านการวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
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5) ผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยง ประกอบด้วยหัวข้อดังนี
ผลตอบแทนการลงทุน
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR)

•

[ ]

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

•

[]

อัตราผลตอบแทนของผู้ถอ
ื หุ้น (Equity IRR)

•

[]

ความเหนโดยสรุ ปด้ านผลตอบแทน และความเสี่ยง: []

ความเสี่ยง
ประเดนความเสี่ยง

การบริหารจัดการ

1) []
2) []

•

3) []
4) []

•
•

[]
[]

5) []

•

[]

•

[]
[]

 สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน – สรุปผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
ลงทุนของโครงการโดยอาจพิจารณานําเสนอในรูปแบบข้อมูลอัตราผลตอบแทนโครงการ
(Project IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และอัตราผลตอบแทนภาครัฐ/
เจ้าของโครงการ (Equity IRR) เป็นต้น
 สรุปปัจจัยความเสี่ยงหลักและแนวทางการบริหารจัดการโดยสรุป – สรุปถึงปจจัย
เสี่ยงที่อาจจะจากการดําเนินโครงการและแนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาความเสี่ยง
ดังกล่าว
 สรุปความเหนด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง – สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ของ
ผลตอบแทนและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการ
ลงทุนต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
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6) สรุปความเหนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
แนวทางการสรุปความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงเจ้าสังกัด สคร. และหน่วย
อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการสรุปความเห็นที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายฯ
สามารถนําความเห็นดังกล่าวสามารถนําไปพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อให้ความเห็นต่อได้
โครงการ :

[]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : []
สรุปความเหนเกี่ยวกับโครงการ

สรุปความเหนหน่วยงานเจ้าของโครงการ : []

สรุปความเหนที่ปรึกษาฯ : []

ความเหนภาคเอกชนจากการทา Market Sounding : []

สรุปผลการรับฟังความคิดเหน Public Hearing : []

สรุปความคิดเหนกระทรวงเจ้าสังกัด : []

 สรุปความเหนหน่วยงานเจ้าของโครงการ – สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและกระทรวงเจ้าสังกัด
 สรุปความเหนที่ปรึกษาฯ – สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ
 สรุปความเหนของภาคเอกชนจากการทา Market Sounding ต่อรูปแบบโครงการ
– สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นจากการทําผลสํารวจความสนใจเบื้องต้นของเอกชน
(Market Sounding) โดยอาจพิจารณาลําดับความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุนแต่
ละรูปแบบ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเหน (Public Hearing)
ทั้งนี้ การวางกรอบความคิดในการจัดทํา แนวทางการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายฯ
จะช่ ว ยทํ า ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการสามารถเตรี ย มข้ อ มู ล สํ า หรั บ การนํ า เสนอได้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และยัง เป็นการสร้างมาตรฐานในการนํ าเสนอเพื่ อให้ ทางคณะกรรมการนโยบายฯ
พิจารณาและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี รูปแบบและแนวทางการนําเสนอดังกล่าวนั้น
สามารถมีการปรับเปลี่ยนภายในกรอบที่กําหนดเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของโครงการ
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