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1. บทน า  

การลงทุนภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณลงทุนของรัฐ ท าให้รัฐไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเพียงพอต่อ 
ความตอ้งการประชาชนท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนและสอดคลอ้งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การร่วมลงทุน1

ระหวา่งรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อจดัท าโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็น
แนวทางหน่ึงในการลดขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณลงทุนของรัฐ ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ ซ่ึงจะ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ สร้างความคุม้ค่าทางการเงินจากการประหยดั
ต้น ทุนและการ เ พ่ิมประสิท ธิภาพในการบ ริหารความ เ ส่ียงจากประสบการ ณ์ของ เอกชน และ ก่อให้ เ กิ ด 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมจากเอกชน รวมทั้ งท าให้ประชาชนได้ใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือรับบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม ภายใตเ้ง่ือนไขการก ากบัดูแลของภาครัฐ 

พระราชบญัญติัการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556) จึงมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนและแน่นอนในการให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การก าหนด

หลัก เกณฑ์และขั้ นตอนการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ รัฐให้ครบถ้วน  การส่ง เสริมและสนับสนุน 

การให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ไดก้ าหนดหลกัการส าคญัของ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซ่ึงรวมถึงประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการด าเนินกิจการและการใชท้รัพยากร

ของรัฐ และการจดัสรรความเส่ียงท่ีเหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐและเอกชน ดงันั้น รัฐจึงมีความจ าเป็นในการจดัท า

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้าง

ความชดัเจนในการน าหลกัการดงักล่าวมาใชใ้นทางปฏิบติัและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน

โครงการการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน   

กิจการพัฒนาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินค้า เป็นกิจการท่ีมีการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนเพื่อสนับสนุน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ โครงการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 และท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 และ

เป็นหน่ึงในกิจการส าคญัภายใตกิ้จการตามแผนยทุธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 ท่ี

ปรึกษาจึงไดศึ้กษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการลงทุนของรัฐและโครงการ PPP ของ

ต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 3 ประเทศ ในกิจการดงักล่าว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งแนวทางในการด าเนิน

โครงการ ร่ วมลง ทุนของไทยและต่ า งประ เทศ  รวม ถึ งข้อจ ากัดและความ เ ส่ี ย ง  รวมทั้ ง จ ากแหล่งข้อ มูล 

ทุติยภูมิและการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การศึกษาและจดัท ากรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและ

                                                             
1 ตามพระราชบญัญติัการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 4 (2) วรรค 2 “ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกบัเอกชน
ไม่วา่โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาต หรือให้สมัปทาน หรือให้สิทธิไม่วา่ในลกัษณะใด 
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ก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นไปตามขั้นตอน รอบคอบ เหมาะสม และเป็น 

ท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล  
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2.  ภาพรวมรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

รูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนจ าเป็นตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบให้ครบทุกมิติ ประกอบดว้ย ขอบเขต
การลงทุนและการด าเนินงานท่ีภาครัฐอาจเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้ร่วมลงทุน แนวทางการจดัสรรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของ
โครงการ แนวทางการจดัสรรผลตอบแทนระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน และระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน ซ่ึงองคป์ระกอบ
ขา้งตน้จะส่งผลต่อการประเมินและจดัสรรความเส่ียงระหวา่งภาครัฐกบัเอกชนเพ่ือให้การร่วมลงทุนกบัเอกชนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

รูปที ่2-1 กรอบการศึกษาโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 
หมายเหตุ: * พฒันาจาก ADB Public-Private Partnership Handbook, 2011 

ตามกรอบแนวคิดการวเิคราะห์ขา้งตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ขอบเขตงานการพฒันาโครงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 1) งานก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองมือ (Input) 
ไดแ้ก่ งานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบเทคโนโลยี  การจดัหาเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ 2) การบริหารจดัการทรัพยากรและการบ ารุงรักษา (Process) 3) การให้บริการตามภารกิจหลกั (Output) 
โดยภาครัฐและเอกชนจะก าหนดขอบเขตการลงทุนแตกต่างกนัตามโครงการและประเภทกิจการ อยา่งไรก็ดี ส าหรับการให้
เ อกชน ร่ วมลง ทุน ใน โคร ง ก าร ส่ วน ให ญ่  ภ าค รั ฐจ ะ เ ป็ นผู ้ รั บ ผิ ด ชอบง านจัด สร รก รรม สิท ธ์ิ ท่ี ดิ น แ ละ 
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การใหบ้ริการตามภารกิจหลกั ขณะท่ีภาคเอกชนจะเป็นผูรั้บผิดชอบงานก่อสร้างและจดัหาเคร่ืองมือในส่วนท่ีนอกเหนือจาก
งานจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน การบริหารจดัการทรัพยากรและบ ารุงรักษา  

2.2 การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและการจดัสรรความเส่ียงระหวา่งรัฐและเอกชน รูปแบบ PPP จึงแบ่งไดเ้ป็นหลายรูปแบบ
และมีนิยามแตกต่างกนั โดยรูปแบบท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปในระดบัสากล ไดแ้ก่ 

1. Build-Own-Operate (BOO) เอกชนท าหนา้ท่ีจดัหาแหล่งเงิน ก่อสร้าง เป็นเจา้ของและด าเนินการ เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
สัญญาเอกชนไม่จ าเ ป็นต้องโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ รัฐ หรืออาจมีการเจรจาต่ออายุสัญญาต่อไปได้ โดยรัฐ 
จะก าหนดขอ้จ ากดัไวใ้นสญัญาและใชอ้ านาจผา่นทางหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

2. Build-Operate-Transfer (BOT) เอกชนท าหน้าท่ีออกแบบ จัดหาแหล่งเงิน และก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่
ภายใตส้ัญญาสัมปทานระยะยาวและด าเนินงานในช่วงระยะเวลาสัมปทาน เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะตอ้ง
โอนกรรมสิทธ์ิกลบัมาเป็นของรัฐ ทั้งน้ี รูปแบบดงักล่าวจะครอบคลุม BOOT และ BLOT ซ่ึงแตกต่างกนัเพียงการถือ
ครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น  

3. Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) เอกชนไดรั้บสมัปทานในการจดัหาแหล่งเงิน ออกแบบ ก่อสร้าง และด าเนินการ 
(และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูใ้ช)้ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ
กลบัมาเป็นของรัฐ 

4. Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) เอกชนไดรั้บสมัปทานในการจดัหาแหล่งเงิน ออกแบบ ก่อสร้าง และด าเนินการ 
(และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูใ้ช)้ ในช่วงระยะเวลาเช่า เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสัญญาเอกชนจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิกลบัมา
เป็นของรัฐ 

5. Build-Transfer-Operate (BTO) เอกชนท าหน้าท่ีออกแบบ จัดหาแหล่งเงิน และก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่
ภายใตส้ัญญาสัมปทานระยะยาวและด าเนินงานในช่วงระยะเวลาสัมปทาน เอกชนจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่รัฐทนัที
เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ โดยยงัมีสิทธิในการใชท้รัพยสิ์นนั้นตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา  

6. Design - Build - Finance - Operate (DBFO) เ อกชนท าหน้า ท่ีออกแบบ จัดหาแหล่ง เ งิน  ก่อสร้ าง ส่ิ งอ านวย 
ความสะดวกใหม่และด าเนินการในช่วงระยะเวลาของสัญญาโดยมกัใชก้บัโครงการท่ีไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผูใ้ชแ้ต่ไดรั้บเงินชดเชยหรือค่าใหบ้ริการจากรัฐ 

7. Operation and Maintenance Contract (O&M) เอกชนท าหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นสาธารณะตามระยะเวลาสัญญา 
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นยงัคงเป็นของรัฐ ในหลายประเทศ สัญญา O&M ไม่ถูกจดัอยูใ่นขอบเขตของ PPP และถือเป็น
เพียงสญัญาบริการ 

8. Design-Build (DB) เอกชนท าหน้าท่ีออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ และมกัเป็นราคาเหมารวมแบบครบวงจร ดงันั้น ความเส่ียงของตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจะถูกโอนไปยงัเอกชนในหลาย
ประเทศ สญัญา DB ไม่ถูกจดัอยูใ่นขอบเขตของ PPP และถือเป็นเพียงสญัญาบริการ 

ทั้งน้ี จากรูปแบบดงักล่าว หากพิจารณาการถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากโครงการร่วมทุนระหวา่งภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลกั คือ รูปแบบ Build-Transfer-Operation (BTO), รูปแบบ 
Build-Operation-Transfer (BOT) และรูปแบบ Build-Own-Operate (BOO) รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่2.2-1 รูปแบบการร่วมลงทุนตามแนวทางการจดัสรรกรรมสิทธ์ิ 

รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รูปแบบการร่วม

ลงทุน 

Build-Transfer-Operation 
(BTO)  

Build-Operation-Transfer 
(BOT)  

Build-Own-Operate  
(BOO) 

การก่อสร้าง ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนและด าเนินการก่อสร้าง 

ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนและด าเนินการก่อสร้าง 

ภาคเอกชนเป็นผูจ้ดัหาแหล่ง
เงินทุนและด าเนินการก่อสร้าง 

การจดัสรร

ผลประโยชน์ 

ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินงาน 
และจะแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐตามสดัส่วนท่ีตกลงไว้
ในสญัญา 

ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินงาน 
และจะแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐตามสดัส่วนท่ีตกลงไว้
ในสญัญา 

ภาคเอกชนเป็นผูด้  าเนินงาน 
และจะแบ่งผลประโยชน์กบั
ภาครัฐตามสดัส่วนท่ีตกลงไว้
ในสญัญา 

กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินของ

โครงการ 

ภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่ภาครัฐทนัทีท่ี 
การก่อสร้างแลว้เสร็จ โดยยงัมี
สิทธิในการใชท้รัพยสิ์นนั้น
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา 

ภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่ภาครัฐ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาสญัญา 

ภาคเอกชนสามารถถือครอง
เป็นเจา้ของต่อไปไดโ้ดย 
ไม่จ าเป็นตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหแ้ก่ภาครัฐ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาสญัญา 

2.3 การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชนมีรูปแบบทั่วไป 3 รูปแบบย่อย คือ รูปแบบ Revenue-based 
Payment รูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives 

 2.3.1 การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment 

 เป็นการเปิดโอกาสใหเ้อกชนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ ส่งผลใหค้วามเส่ียงดา้นรายได้
โอนไปอยูก่บัเอกชน กล่าวคือ หากโครงการมีปริมาณสินคา้ผา่นท่าสูง เอกชนผูด้  าเนินโครงการจะไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ให้บริการเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกนั หากโครงการมีปริมาณสินคา้ผ่านท่าต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้เอกชนจะตอ้งรับภาระจาก
ผลตอบแทนท่ีลดต ่าลง รวมทั้งยงัข้ึนอยู่กบัอตัราค่าให้บริการท่ีเอกชนสามารถเรียกเก็บได ้โดยโครงการจะมีลกัษณะการ
หมุนเวยีนของเงินดงัแสดงในรูป 
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รูปที ่2.3-1  การหมุนเวยีนของเงนิภายใต้การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Revenue-based Payment 

2.3.2  การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment 

 ภาครัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในรายได้จากการด าเนินโครงการ โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนจากบริการ 
ท่ีส่งมอบ (Availability Payment: AP) จากภาครัฐ กล่าวคือ ภาคเอกชนจะรับความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและ
ค่าใชจ่้ายตามบทบาทต่างๆ ท่ีเอกชนรับผิดชอบ ในขณะท่ีภาครัฐจะเป็นผูรั้บภาระความเส่ียงดา้นรายได ้รวมถึงขอ้ผกูพนัตาม
สัญญาในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เอกชนตามจ านวนท่ีตกลงกนัไว ้แมว้่าผลตอบแทนของโครงการจะไม่เป็นไปตามท่ี
ประมาณการไว ้ 

 
รูปที ่2.3-2 การหมุนเวยีนของเงนิภายใต้การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment 

2.3.3  การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment with Incentives 

เป็นรูปแบบท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับการจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment กล่าวคือ ภาครัฐเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ โดยเอกชนจะไดรั้บค่าตอบแทนจากบริการท่ีส่งมอบ (Availability Payment: 
AP) จ ากภาค รัฐ  ทั้ ง น้ี  ภ าค เอกชนจะได้ รับค่ าตอบแทนพิ เศษ อีก ส่วนห น่ึง เ พ่ิม เ ติม  ในกรณี ท่ี รายได้ห รือ 
ผลประกอบการของโครงการท่ีเกิดข้ึนสูงกวา่ปริมาณท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงก่อนลงนามสญัญา   



กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ 

 

  

- 10 - 

 
รูปที ่2.3-3 การหมุนเวยีนของเงนิภายใต้การจดัสรรผลตอบแทนแบบ Availability Payment with Incentives 

2.4 การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

การก าหนดระยะเวลาสญัญาในการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
จะพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญ อาทิ 1) ระยะเวลาคืนทุนขั้นต ่า ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment: ROI) ท่ีคุม้ค่าเพ่ือกระตุน้ใหน้กัลงทุนเอกชนเขา้ร่วมลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการจดัสรรผลประโยชน์
ระหวา่งรัฐและเอกชน 2) อายกุารใชง้านของทรัพยสิ์น/ทรัพยากรอาคารต่างๆ และ 3) ระเบียบหรือกฎหมายในการใหเ้ช่า/ถือ
ครองท่ีดินของรัฐ (ถา้มี) ซ่ึงท าใหโ้ครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาสญัญาประมาณ 25-30 ปี 
โดยอาจแตกต่างกนัตามประเภทกิจการ ทั้งน้ี ภาครัฐอาจก าหนดใหร้ะยะเวลาสญัญาโครงการเป็นแบบคงท่ีหรือแบบแปรผนั 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ระยะเวลาสญัญาแบบคงท่ี (Fixed Concession Period)  
ระยะเวลาสญัญาระบุชดัเจน  

2. ระยะเวลาสญัญาแบบแปรผนั (Variable Concession Period) 
ระยะเวลาสัญญาระบุชดัเจน โดยหากเอกชนไดรั้บผลตอบแทนครบตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อนครบ

ระยะเวลาสญัญา ภาครัฐและเอกชนสามารถตกลงกนัเพ่ือยกเลิกสญัญาก่อนได ้หรือหากผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ
ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้ภาครัฐและเอกชนอาจตกลงกนัเพ่ือขยายระยะเวลาสัญญาได ้ เช่น โครงการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนในการก่อสร้างถนน (Santiago Viña del Mar-CH 68 Toll Road) ในปี 2541 ประเทศชิลี ก าหนดให้
สัมปทานมีระยะเวลาอา้งอิง 25 ปี ซ่ึงอาจลดลงไดถ้า้ผูรั้บสัมปทานไดรั้บรายได ้(Least Present Value of Revenues: LPVR) 
ตามท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ก่อนครบระยะเวลาและรัฐมีสิทธิบริหารโครงการต่อได ้ในทางตรงกนัขา้ม หากผูรั้บสัมปทานยงั
ไม่ได้รับรายไดต้าม LPVR ท่ีระบุ ระยะเวลาของสัญญาจะเพ่ิมข้ึนโดยอตัโนมติั อย่างไรก็ตาม วิธีการบริหารความเส่ียง
ดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีนิยมในทางปฏิบติั รวมถึงประเทศในแถบเอเชียและประเทศไทย เน่ืองจากรัฐจะตอ้งมีกลไกก ากบัและ
ตรวจสอบอย่างละเอียดและเขม้งวด ซ่ึงอาจท าให้ตน้ทุนของรัฐในการด าเนินโครงการสูงข้ึน โดยเฉพาะหากรายได้การ
ด าเนินโครงการต ่ากวา่ท่ีระบุเน่ืองจากการปฏิบติังานท่ีบกพร่องของเอกชน  
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รูปที ่2.4-1 แนวคดิระยะเวลาสัญญาแบบแปรผนัตามปริมาณรายได้ 

 

2.5 การประเมินและจัดสรรความเส่ียงของโครงการ 

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจากองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 
ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนและการด าเนินงาน การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินของโครงการ การจัดสรร
ผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการก าหนดระยะเวลาสัญญา จะเห็นไดว้่า องค์ประกอบดงักล่าวลว้น
ส่งผลต่อการประเมินและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ ซ่ึงมีรูปแบบการร่วมลงทุนแตกต่างกนั  

นอกจากน้ี การลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน
จ านวนมาก และมีระยะเวลาด าเนินโครงการท่ียาวนาน ตั้งแต่การจดัหาท่ีดิน การก่อสร้าง การด าเนินการและบ ารุงรักษา จึง
อาจมีความเส่ียงท่ีเป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมายของผูด้  าเนินโครงการเกิดข้ึนไดใ้นทุกช่วงเวลา
ของการด าเนินโครงการ ดงันั้น การศึกษาเพ่ือจดัเตรียมโครงการ จึงควรวเิคราะห์ความเส่ียงของการลงทุนท่ีอาจเกิดข้ึนตลอด
ระยะ เวลาของโครงการ  เ พ่ือให้ทราบถึง อุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด า เ นินโครงการ  และเ พ่ือให ้
การบริหารความเส่ียงสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ทั้งน้ี การศึกษาความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในโครงการ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนผูด้  าเนินโครงการ
สามารถวางแผนในการบริหารจดัการความเส่ียงเหล่านั้นต่อไป รวมทั้งแนวทางการจดัสรรความเส่ียงระหว่างภาครัฐและ
เอกชนผูร่้วมลงทุน โดยเหตุการณ์ความเส่ียงบางรายการอาจเหมาะสมท่ีจะใหภ้าครัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการความเส่ียง และบาง
เหตุการณ์อาจเหมาะสมท่ีจะให้เอกชนเป็นผู ้บริหารความเส่ียงนั้นมากกวา่ หรือบางเหตุการณ์อาจเหมาะสมท่ีจะให้ภาครัฐ
และเอกชนร่วมกนับริหารความเส่ียง อยา่งไรก็ตาม ในการจดัสรรความเส่ียงควรค านึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารความ
เส่ียงของผูรั้บภาระนั้นๆ เพ่ือให้โครงการไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด กล่าวคือ หากภาครัฐเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความ
เส่ียงนั้นๆ และภาครัฐมีเคร่ืองมือหรือกระบวนการบริหารความเส่ียงในดา้นดงักล่าวท่ีดีกวา่เอกชน การรับภาระความเส่ียง
ประเภทน้ีควรตกอยูใ่นความรับผิดชอบของภาครัฐ  

รายไดโ้ครงการตาม
การคาดการณ์ 
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การระบุความเส่ียงของโครงการ (Risk Identification) สามารถแบ่งตามระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นๆ 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงในช่วงก่อนการก่อสร้าง ความเส่ียงในช่วงการก่อสร้าง ความเส่ียงในช่วงการด าเนินโครงการ และความ
เส่ียงอ่ืน ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นหลายช่วงเวลา โดยรายละเอียดการจดัสรรความเส่ียง ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละลกัษณะโครงการจะถูก
อธิบายในบทการศึกษาการด าเนินโครงการลงทุนต่อไป 

2.5.1 ความเส่ียงในช่วงก่อนการก่อสร้าง  

เน่ืองจากรูปแบบการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่เป็นการพฒันาโครงการบนทรัพยสิ์นของรัฐ 
โดยเปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนในส่วนของการก่อสร้าง การด าเนินการและบ ารุงรักษา ดงันั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นตอ้งเปิดการ
คดัเลือกเอกชนเพ่ือใหไ้ดผู้ด้  าเนินโครงการท่ีเหมาะสม รวมทั้งผูด้  าเนินการจดัหาและเตรียมความพร้อมของทรัพยสิ์น  
ตารางที ่2.5-1 ความเส่ียงส าคญัในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction Phase) 

ความเส่ียง รายละเอยีด 

ความเส่ียงด้านเอกชนผู้ประมูลโครงการ  

ผลตอบแทนของโครงการ เน่ืองจากโครงการมีผลตอบแทนการลงทุนโครงการค่อนขา้งต ่าหรือไม่
เพียงพอส าหรับภาคเอกชนท่ีจะด าเนินโครงการได ้โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาเงิน
สนบัสนุนจากภาครัฐ ส่งผลใหโ้ครงการใหส้ามารถดึงดูดเอกชนได ้

คุณสมบติัของเอกชน เอกชนผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลโครงการอาจมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมใน
การด าเนินโครงการ โดยอาจไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ
ประเภทน้ีมาก่อน หรือมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ 

ความสามารถในการจดัหาเงินทุน เอกชนผูด้  าเนินโครงการอาจไม่สามารถจดัหาแหล่งเงินกู ้ซ่ึงมีตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินโครงการ เน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด หรือสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ท าให้
การบรรลุขอ้ตกลงทางการเงินล่าชา้กวา่ก าหนด  

ความเส่ียงด้านการวางแผน  

การศึกษาความเป็นไปได ้ การศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ของโครงการ (Pre-feasibility Study) 
อาจครอบคลุมรายละเอียดไม่ครบถว้นหรือไม่มีคุณภาพเพียงพอ ท าให้
เกิดความล่าชา้ในพฒันาโครงการ และแตกต่างจากผลลพัธ์ของโครงการ 
(Project Outcomes) ท่ีวางแผนไว ้

ความเส่ียงด้านสถานที ่  

การเวนคืน/จดัหาท่ีเดินเพ่ิมเติม  การเวนคืน/จดัหาท่ีดินอาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้โดย
ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลกระทบจากราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึง 
การต่อตา้นของเจา้ของท่ีดินนั้นๆ ส่งผลใหต้อ้งมีกระบวนการเจรจา
เพ่ิมเติม  
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ความเส่ียง รายละเอยีด 

การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใชร่้วมกนั 
(Trunk Infrastructure) 

การเช่ือมต่อกบัระบบสาธารณูปโภคท่ีใชร่้วมกนั เช่น ไฟฟ้า ประปา และ
ไฟแสงสวา่ง ในพ้ืนท่ีโครงการอาจไม่มีความพร้อม ซ่ึงท าใหก้ารเร่ิม 
การก่อสร้างล่าชา้  

2.5.2  ความเส่ียงระยะการก่อสร้าง 

ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้าง ผูด้  าเนินโครงการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น คุณภาพงาน
ก่อสร้าง งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภยั รวมไปถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  
ตารางที ่2.5-2 ความเส่ียงส าคญัในช่วงการก่อสร้าง (Construction Phase) 

ความเส่ียง รายละเอยีด 
ความเส่ียงด้านการออกแบบและก่อสร้าง  
การออกแบบ โครงการไม่ไดรั้บการออกแบบใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานขอ้ก าหนด

ดา้นผลผลิตและ/การใหบ้ริการ (Output and/ Service Specification)  
ท าใหจ้ าเป็นตอ้งปรับหรือเปล่ียนแปลงแบบ ซ่ึงท าใหก้ารเร่ิมด าเนิน
โครงการเกิดความล่าชา้และค่าใชจ่้ายสูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้ 

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง เน่ืองจากอตัราการผลิตวสัดุก่อสร้างไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีคาดวา่จะไดรั้บการอนุมติัในอนาคตมี
จ านวนค่อนขา้งมาก จึงอาจส่งผลใหค้วามตอ้งการวสัดุก่อสร้างมากข้ึน
และปริมาณในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลให้
ตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไดย้าก  

คุณภาพงานก่อสร้าง ผูด้  าเนินโครงการในส่วนน้ีอาจไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามมาตรฐาน
การก่อสร้าง หรือมีการใชว้สัดุก่อสร้างไม่ไดม้าตรฐานหรือช ารุด  
ส่งผลใหง้านก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม การก่อสร้างโครงการอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ชุมชนโดยรอบ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดคดีความตามกระบวนการทางกฎหมาย
และท าใหก้ารด าเนินโครงการเกิดความล่าชา้ 

ความปลอดภยั การก่อสร้างโครงการอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติหรือทรัพยสิ์น
ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดคดีความตามกระบวนการทางกฎหมาย
และท าใหก้ารด าเนินโครงการเกิดความล่าชา้ 

ความพร้อมในการส่งมอบงาน เน่ืองจากระหวา่งการก่อสร้างโครงการ วสัดุก่อสร้างหรือระบบ 
การก่อสร้างอาจส่งผลกระทบใหง้านก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด และท าใหก้ารด าเนินโครงการล่าชา้ไปกวา่ก าหนด ส่งผลใหเ้ม่ือ
ถึงระยะการส่งมอบทรัพยสิ์นใหแ้ก่ภาครัฐ ทรัพยสิ์นนั้นอาจยงัไม่พร้อม
ส าหรับการส่งมอบ ซ่ึงเอกชนตอ้งชดใชค้วามเสียหายตามขอ้ก าหนดใน
สญัญา 
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2.5.3 ความเส่ียงระยะการด าเนินงาน 

ระหวา่งระยะการด าเนินงาน โครงการอาจตอ้งเผชิญความเส่ียงในหลายส่วน โดยผลกระทบบางส่วนอาจเกิดจาก
เหตุการณ์ต่อเน่ืองจากระยะการก่อสร้าง หรือเกิดจากผลกระทบภายนอกท่ีผูด้  าเนินโครงการไม่สามารถควบคุมได ้ 

ตารางที ่2.5-3 ความเส่ียงส าคญัในช่วงการด าเนินงาน  (Operation and Maintenance Phase) 
ความเส่ียง รายละเอยีด 

ความเส่ียงด้านรายได้ของโครงการ  
ปริมาณความตอ้งการใชบ้ริการ ความตอ้งการใชบ้ริการอาจต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงจะส่งผลให้

โครงการไดรั้บผลตอบแทนลดลง โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดใน 
การคาดการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบความตอ้งการใชบ้ริการ  

อตัราการใชบ้ริการ ค่าบริการอาจแตกต่างจากท่ีวางแผนไว ้เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพ
การแข่งขนัของตลาด ความตอ้งการใชบ้ริการต ่า ส่งผลใหร้ายไดจ้าก 
การใหบ้ริการต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้

ความเส่ียงด้านการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา 

 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและ
บ ารุงรักษา 

แมว้า่โครงการจะมีการวเิคราะห์ระยะซ่อมบ ารุงโครงการไวอ้ยูแ่ลว้ แต่
หากเกิดความเสียหายต่อสภาพโครงการอาจส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายในส่วน
น้ีเพ่ิมมากข้ึนจากการซ่อมบ ารุงโดยปกติ 

การด าเนินงานและบ ารุงรักษาตาม
ขอ้ก าหนด 

ผูด้  าเนินโครงการอาจไม่สามารถบริหารจดัการโครงการไดต้าม
ขอ้ก าหนด ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการและการบ ารุงรักษา ท าใหต้อ้ง
มีการปรับปรุงแกไ้ข และอาจกระทบต่อตน้ทุนในการด าเนินการ 

2.5.4 ความเส่ียงอ่ืน 

นอกจากความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงระยะต่างๆ ของโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนผูด้  าเนินโครงการอาจตอ้ง
ค านึงถึงความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

ตารางที ่2.5-4 ความเส่ียงอ่ืนทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในหลายช่วงระยะเวลาของโครงการ (Others) 
เหตุการณ์ความเส่ียง รายละเอยีด 

การเกิดเหตุสุดวสิยั 
 

การเกิดเหตุสุดวสิยัท่ีนอกเหนือการควบคุม (Acts of God) ซ่ึงท าให้
เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการด าเนินโครงการ
ตามขอ้ตกลงในสญัญา 

การคาดการณ์ตวัแปรทางการเงิน อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน หรืออตัราดอกเบ้ียอาจเกิดความผนัผวน
หรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ส่งผลใหมู้ลค่าทางการเงิน 
เปล่ียนแปลง และอาจกระทบต่อตน้ทุนในการด าเนินโครงการ  

การบอกเลิกสญัญา   คู่สญัญาไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ผกูพนัในสญัญา และคู่สญัญา
อีกฝ่ายไม่สามารถบงัคบัใหด้ าเนินการตามขอ้ผกูพนัดงักล่าวหรือ 
ไม่ไดรั้บเงินชดเชยความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิดสญัญาดงักล่าว 



กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ 

 

  

- 15 - 

กระบวนการบริการจดัการความเส่ียงภายหลงัขั้นตอนการระบุความเส่ียง มีดงัน้ี 

1. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการประเมินความเส่ียงแต่ละรายการท่ีระบุ โดยควรพิจารณาทั้งโอกาส
ในการเกิดข้ึนและความรุนแรง/ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงนั้น ทั้งเชิงตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน แมว้า่ความ
เส่ียงในบางรายการมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนต ่า แต่ผลกระทบความเส่ียงในรูปของตวัเงินต่อโครงการมีมูลค่าสูง เช่น 
ผลกระทบความเส่ียงมลภาวะจากการก่อสร้าง แมจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัความเส่ียงต ่ามาก แต่หากเกิดข้ึนอาจส่งผล
กระทบต่อโครงการสูง เช่นเดียวกบัผลกระทบความเส่ียงจากความคลาดเคล่ือนของค่าใชจ่้ายทางการลงทุน ซ่ึงถูก
จดัเป็นความเส่ียงระดบัต ่า หากแต่สร้างผลกระทบต่อโครงการในระดบัท่ีสูงมาก เป็นตน้ ทั้งน้ี ขนาดและตน้ทุนความ
เส่ียงแต่ละรายการจะถูกน าไปใชใ้นการจดัสรรความเส่ียง โดยการจดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรรความเส่ียงและ
การบริหารจดัการความเส่ียง และอาจส่งผลกระทบต่อความเตม็ใจของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายในการแบกรับความเส่ียงนั้น 

2. การจดัสรรความเส่ียง (Risk Allocation) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบตอ่การแบกรับคา่ใชจ่้ายหรือผลประโยชน์ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากความเส่ียงของโครงการ ส าหรับความเส่ียงในโครงการ PPP อาจไดรั้บการจดัสรรให้กบัคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นไดดี้กว่า หรือแบกรับความเส่ียงร่วมกนันอกจากน้ี ความ
เส่ียงบางรายการอาจถูกโอนถ่ายไปยงับุคคลท่ีสาม เช่น ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ การจดัสรรความเส่ียงสามารถด าเนินการ
ผ่ านสัญญา  PPP โดยการระ บุผู ้แบก รับความ เ ส่ียงและกลไก ท่ีใช้จัดการความเ ส่ียง  เ ช่น  ข้อตกลงใน 
การซ้ือขั้นต ่า (Minimum Purchase Agreement) การรับประกนัปริมาณจราจร (Traffic Guarantee) เป็นตน้ รวมทั้งกลไก
ท่ีช่วยถ่ายโอนความเส่ียงไปยงัผูใ้ชบ้ริการ เช่น อตัราค่าบริการท่ีผนัแปรตามอตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 

3. การบรรเทาความเส่ียง (Risk Mitigation) เป็นการลดความเส่ียงโดยการปรับปรุงความสามารถหรือลดตน้ทุนในการ
แบกรับความเส่ียง เพื่อควบคุม คาดการณ์ และจดัการความเส่ียง โดยใชแ้นวทางการบรรเทาความเส่ียง อาทิ  
- การลดระดบัความไม่แน่นอน เช่น การส ารวจทางธรณีวิทยาโดยละเอียดก่อนก่อสร้างเพ่ือให้สามารถออกแบบ

และวางแผนการก่อสร้างไดดี้ข้ึน และลดความเสียหายและโอกาสท่ีค่าใชจ่้ายการก่อสร้างจะเกินกวา่ท่ีคาดการณ์ 
เป็นตน้ 

- การส่งผ่านความเส่ียงไปยงับุคคลท่ีสามท่ีสามารถควบคุมได้ด้วยต้นทุนท่ีต ่ าลง โดย คู่สัญญายงัคงเป็น
ผู ้รับผิดชอบหลัก แต่สามารถควบคุมความเส่ียงด้วยต้นทุนท่ีต ่ าลงได้ โดยการท าสัญญาจ้างเหมาช่วง 
(Subcontracts) เช่น เอกชนผูรั้บสัมปทานสามารถท าสัญญากบับริษทัก่อสร้าง ซ่ึงจะเป็นผูรั้บความเส่ียงในการ
ก่อสร้าง เป็นตน้ 

- การใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน ตน้ทุนความเส่ียงดา้นอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนอาจลดลงโดย
ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงทางการเงินต่างๆ (Hedging Instruments) 

- การส่งผ่านความเส่ียงไปยงัผูใ้ช้บริการผ่านราคาท่ีสูงข้ึน หากไม่มีการก าหนดอัตราหรือการเปล่ียนแปลง 
ค่าให้บริการ (User Charges) ในสัญญา ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญสามารถส่งผ่านไปยงั
ผูใ้ชบ้ริการ โดยการเพ่ิมอตัราการใหบ้ริการ 

4. การติดตามความเส่ียง (Risk Monitoring) หลงัจากท่ีความเส่ียงไดรั้บการจดัสรรแล้ว หน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้ง
จดัท ากระบวนการการติดตามความเส่ียง โดยทัว่ไปจะเป็นการติดตามปัจจยัเส่ียงและตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปไดข้อง
โอกาสในการเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของเหตุการณ์ความเส่ียงนั้น 
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3.  กจิการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินค้า 

3.1 ภาพรวมของกจิการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินค้าของไทย 

3.1.1  โครงสร้างการบริหารจดัการท่าเรือ 

ท่าเรือพาณิชยท่ี์ใชเ้พ่ือการขนส่งสินคา้ชายฝ่ังทะเลและการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทย สามารถ
แบ่งตามลกัษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ท่าเรือชายฝ่ังทะเล (Sea Port) 2) ท่าเรือแม่น ้ า (River Port) หรือ
แบ่งตามลกัษณะการเป็นเจา้ของและการให้บริการเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  1) ท่าเรือของรัฐท่ีรัฐเป็นเจา้ของและเป็นผูบ้ริหาร
เอง  เ ช่น  ท่ า เ รือก รุง เทพหรือท่ า เ รือคลอง เตย  ท่ า เ ที ยบ เ รือ สินค้าทั่วไป  แ ห่ง ท่ี  2  ในท่ า เ รืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด เป็นตน้ 2) ท่าเรือของรัฐแต่รัฐใหเ้อกชนด าเนินการ เช่น ท่าเรือพาณิชยแ์หลมฉบงั เป็นตน้ 3) ท่าเรือของเอกชนท่ี
ให้บริการแก่ตนเองหรือท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) เช่น ท่าเรือของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั )มหาชน(  
และท่าเรือของบริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตน้ และ 4) ท่าเรือของเอกชนท่ีเป็นท่า
เทียบเรือสาธารณะท่ีใหบ้ริการแก่บุคลอ่ืน (Public Berths) เช่น ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์ ท่าเรือเคอรร่ี สยามซีพอร์ต  โดยแสดง
ดว้ยแผนภาพตามหน่วยงานก ากบัดูแลไดด้งัน้ี  

รูปที ่3.1-1 การบริหารจดัการท่าเรือแบ่งตามหน่วยงานเจ้าของและก ากบัดูแล 

 

1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ก ากบั
ดูแลท่าเรือของตนเองและเป็นผูบ้ริหาร ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตย และท่าเรือของตนเองแต่ให้เอกชน
ด าเนินการ ไดแ้ก่ ท่าเรือพาณิชยแ์หลมฉบงั ท่าเรือภูมิภาค (ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง) 
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2) กองทัพเรือ  ก ากับดูแลท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ของตนเอง ซ่ึงได้รับมอบท่าเรือคืนจาก 
การท่าเรือแห่งประเทศไทยและไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการเชิงพาณิชยต์่อจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามพระราชบญัญติัโอน
กิจการในส่วนท่ีเก่ียวกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบของกองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหมและของ
ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคมไปเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526  

3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 
ก ากบัดูแลท่าเรือมาบตาพุดของตนเอง ประกอบดว้ย ท่าเรือเฉพาะกิจซ่ึงให้เอกชนด าเนินการ 9 ท่า และท่าเรือสาธารณะท่ี
ด าเนินการเองและใหเ้อกชนด าเนินการ 3 ท่า 

4) กรมธนารักษ์ เป็นเจา้ของท่าเรือชายฝ่ังทะเล ท่าเรือภูมิภาค และท่าโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลต่างๆ ซ่ึงกรมเจา้ท่าเป็นผูก่้อสร้างและส่งมอบให้กรมธนารักษข้ึ์นทะเบียนเป็นท่ีราชพสัดุ ประกอบดว้ย ท่าเรือท่ี
ราชการส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเองและท่าเรือท่ีใหเ้อกชนด าเนินการ โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมเจา้ท่า 

5) ท่าเรือเอกชน อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมเจา้ท่า โดยตอ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือจากกรม
เจา้ท่า ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้กิจการท่าเรือเดินทะเลเป็นกิจการคา้ขายอนั
เป็นสาธารณูปโภคอนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ . 2522 ไดก้ าหนดให้การประกอบ
กิจการท่าเรือเดินทะเลท่ีมีท่าใหบ้ริการ ในการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายสินคา้ แก่เรือเดินทะเลท่ีมีขนาดตั้งแต่ 500 ตนั
กรอสข้ึนไป ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บอตัราค่าบริการหรือไม่ก็ตาม เป็นกิจการคา้ขายอนักระทบกระเทือนถึงความปลอดภยัและ
ความผาสุกของประชาชน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

ส าหรับโครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนในลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่ง
สินคา้ของไทย รายไดข้องผูป้ระกอบการเอกชน (Port Tariff) จะถูกจดัสรรให้กบัรัฐตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ตอบแทนคงท่ีรายปี (Fixed Fee/Annual Rent) ซ่ึงไม่แปรผนัตามปริมาณสินคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
โดยก าหนดใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดของค่าตอบแทนพ้ืนฐาน ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 
เท่ากับมูลค่าเงินลงทุนของการท่าเรือ (มูลค่าซากของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก รวมกับมูลค่าท่ีดิน
ส าหรับใชเ้ป็นท่าเทียบเรือ) ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม (Additional Fee/Royalty) ซ่ึงแปรผนัตามปริมาณสินคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการ ค่าส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชร่้วมกนั (Common Port Services) และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีภาคเอกชนเสนอ (ถา้มี) 
ในขั้นตอนประกวดราคา ซ่ึงอาจแปรผนัตามระดบัการแข่งขนัในช่วงเวลานั้นๆ แสดงตามแผนภาพดงัน้ี 
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 รูปที ่3.1-2  โครงสร้างการให้สัมปทานท่าเรือและการจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย 

 

ทั้ งน้ี Port Tariff อาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการเก่ียวกับการเดินเรือ (Navigation) ซ่ึง
โดยทัว่ไปการท่าเรือ/ตวัแทนการท่าเรือจะเป็นผูใ้ห้บริการและเรียกเก็บจากเจา้ของเรือโดยตรง รายไดจ้ากการให้บริการ
ท่าเรือ (Berth) และรายไดจ้ากการจดัการสินคา้ (Cargo Operation) นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการเอกชนบางรายอาจไดรั้บรายได้
จากธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การใหเ้ช่าอาคาร การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้  

ตารางที ่3.1-1  รายได้ของท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินค้า 
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3.1.2 แนวโน้มการพฒันาในอนาคต 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หากพิจารณาจากผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (Gross Domestic Product: 
GDP) จะเห็นไดว้า่เพ่ิมจาก 5,770 ลา้นลา้นบาท  ในปี 2545 เป็น 9,809 ลา้นลา้นบาท ในปี 2559 โดยมีอตัราการขยายตวัร้อย
ละ  70 ในช่วงระยะเวลา  15 ปี  หรือมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ  3.6 ต่อปี  ในขณะปริมาณการจราจรของท่าเรือ 
ตูสิ้นคา้ของไทยมีประมาณ 3.799 ลา้น TEU ในปี 2545 และเพ่ิมเป็น  8.239 ลา้น TEU ในปี 2559 โดยมีอตัราการขยายตวัร้อย
ละ 116 ในช่วงระยะเวลา 15 ปี หรือมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 5.3 ต่อปี  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ปริมาณการจราจรของท่าเรือตู ้
สินคา้ของไทยมีอตัราการขยายตวัท่ีรวดเร็วกวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และในอนาคตปริมาณการขนส่งสินคา้อาจเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะการขนส่งสินคา้ในรูปแบบตูสิ้นคา้ ทั้ งน้ี จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาของท่าเรือท่ีส าคญัของไทยทั้ง 5 แห่ง  
ท่าเรือแหลมฉบงัเป็นท่าเรือหลกัของไทยโดยมีสัดส่วนการขนส่งตูสิ้นคา้คิดเป็นร้อยละ 88 ของปริมาณการจราจรของท่าเรือ
ตู ้ สิ น ค้ า ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ปี  2559 ดั ง นั้ น  ก า ร พัฒ น า ท่ า เ รื อ จึ ง เ ป็ น ส่ิ ง จ า เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง ไ ด้ รั บ 
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

รูปที ่3.1-2 การเปรียบเทยีบปริมาณการจราจรของท่าเรือตู้สินค้า และผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) และแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมี้แนวทางการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบขนส่งทางน ้ า ดงัน้ี  

1) ปรับปรุงการใชป้ระโยชน์ท่าเรือภูมิภาคท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั โดยกรมเจา้ท่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัศึกษาแนวทางการบริหารจดัการ การส่งเสริมการตลาด การพฒันาดา้นอุปสงคข์องท่าเรือชายฝ่ัง
และท่าเรือแม่น ้ าท่ีมีอยู ่สนบัสนุนการใชอุ้ปกรณ์ยกขนท่ีทนัสมยัในท่าเรือส าคญั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้ลงทุนไปให้สนับสนุนการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงทางน ้ าภายในประเทศ และเป็นท่าเรือ
สนับสนุน (Feeder Port) ให้กับท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบัง การพฒันาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีหลงัท่า และสร้าง โครงข่าย
เ ช่ือมโยงการขนส่งระหว่างท่าเ รือ  การขนส่งทางรางและทางถนน  รวมทั้ งสร้างโครงข่ายเ ช่ือมโยงการขนส่ง 
ทางน ้ าระหวา่งท่าเรือชายฝ่ังและท่าเรือหลกัภายในประเทศและต่างประเทศ 
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2) ก ากับดูแลการให้บริการของภาคเอกชนผูรั้บสัมปทานในท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบัง ให้เป็นไปตามสัญญา
สัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นน าในภูมิภาค รวมทั้ งเตรียมการพฒันาขยาย 
ขีดความสามารถการใหบ้ริการท่าเรือน ้ าลึกแหลมฉบงับนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในพ้ืนท่ี ให้
เป็นจุดน าเขา้-ส่งออก สินคา้ของกลุ่มประเทศ CLMV เพ่ือช่วยสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ อาทิ 
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)  

3.2 รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการท่าเรือ 

เม่ือพิจารณารูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการท่าเรือ (Port Management Structure and Ownership Model) ใน
ประเทศต่างๆ ในระดบัสากล พบวา่ โครงสร้างการบริหารจดัการท่าเรือแตกต่างกนัในแต่ละแห่ง โดยแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท 
ตามรูปแบบความเป็นเจา้ของและโครงสร้างการจดัการ  ซ่ึงท่าเรือของไทยมีทั้งรูปแบบ Public Service Port และ Landlord 
Port ดงัน้ี  

ตาราง 3.2-1  รูปแบบความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการบริหารจดัการท่าเรือ 

 

3.3 การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนใจกิจการพฒันาท่าเรือ
สาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ของไทยตามกรอบการวิเคราะห์รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน มีรายละเอียด
สรุปดงัน้ี   
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กรอบการวเิคราะห์ PPP ค าอธิบาย 
ขอบเขตการให้เอกชน

ร่วมลงทุน 

- ในปัจจุบนัโครงการ PPP ของไทยส่วนใหญ่เป็นการใหผู้ป้ระกอบการเอกชนลงทุน
ขยายท่าเรือเพ่ิมเติม เม่ือท่าเรือท่ีมีอยูข่องรัฐไม่เพียงพอต่อปริมาณสินคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการท่าเรือ โดยไดรั้บสิทธ์ิประกอบการตามระยะเวลาสญัญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กรณีศึกษาในต่างประเทศ 

- โครงการ PPP ทั้งของไทยและต่างประเทศ รัฐยงัคงก าหนดขอ้จ ากดัของ
ผูป้ระกอบการเอกชน อาทิ 
• ก าหนดประเภทของสินคา้ของท่าเทียบเรือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

การใหบ้ริการผา่น Specialization และช่วยปกป้องผลประโยชน์ของ
ผูป้ระกอบการเอกชนรายอ่ืน ในพ้ืนท่ี  

• แยกการใหบ้ริการการเดินเรือ (Marine Services) เช่น การน าร่อง (Pilotage) 
การลากจูงเรือ (Towage) เป็นตน้ ซ่ึงยงัรับผิดชอบโดยรัฐหรือรัฐจา้งเอกชนท่ีมี
ความเช่ียวชาญด าเนินงานเพียงรายเดียว ออกจากการใหบ้ริการบรรทุกขนถ่าย
สินคา้ (Cargo Handling Services) ซ่ึงด าเนินการโดยเอกชน  

• เปิดโอกาสใหเ้อกชนประกอบการรายท่าเทียบเรือมากกวา่ท่าเรือทั้งหมด 
เน่ืองจากความแตกต่างของความสามารถในการท าก าไรของประเภทกิจกรรม
ท่าเรือ ท าใหผู้ป้ระกอบการเอกชนนอ้ยรายสนใจลงทุนในท่าเรือ
อเนกประสงคท์ั้งหมด โดยโครงการ PPP ส่วนใหญ่เป็นท่าเทียบเรือตูสิ้นคา้ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นส่วนท่ีท าก าไรไดม้ากท่ีสุดของท่าเรือ 

• โครงสร้างการบริหารจดัการท่าเรือแบบ Landlord ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยง
ระหวา่งการลงทุนของผูป้ระกอบการเอกชนในโครงการ PPP และการก ากบั
ดูแลของรัฐท่ียงัคงอยูแ่ละไดรั้บรายได ้

- ในกรณีศึกษาต่างประเทศ ขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงานมี
ความส าคญัมากข้ึน เช่น การประกนัปริมาณสินคา้ขั้นต ่า (Minimum Guarantee 
Cargo) และเวลาเรือท่ีรอคอยจากร่องเพื่อเขา้มาเทียบท่าเรือ (Dwell Time) เป็นตน้ 

- การเพ่ิมบทบาทใหเ้อกชนลงทุนเพ่ิมข้ึนจะท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งใชเ้งินลงทุน
เร่ิมแรกสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการเอกชนท่ีไดรั้บสมัปทานในอดีต ซ่ึง
อาจคืนทุนภายในระยะสิบปี เน่ืองจากรัฐเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
บางส่วนและปริมาณสินคา้ผา่นท่าท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหค้วามสนใจ
ของผูป้ระกอบการเอกชนในการร่วมลงทุนอาจลดลงกวา่ในระยะเร่ิมแรก ประกอบ
กบัเงินลงทุนท่ีสูงข้ึนอาจส่งผลใหค้่าบริการท่าเทียบเรือหรือบริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจหลกัสูงกวา่ค่าบริการของคู่แขง่รายอ่ืนในตลาด และเป็นขอ้จ ากดัใน 
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการเอกชนรายใหม่ เม่ือเทียบกบัผูป้ระกอบการท่าเทียบ
เรือในปัจจุบนั  

การถือครองกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สิน 
- โดยทัว่ไป โครงการ PPP มีรูปแบบสญัญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ทั้ง

การใหผู้ป้ระกอบการเอกชนบริหารจดัการท่าเรือของรัฐท่ีมีอยูแ่ละลงทุนเพ่ิมเติม
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กรอบการวเิคราะห์ PPP ค าอธิบาย 
หรือสร้างท่าเรือแห่งใหม่ เช่นเดียวกบักรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยเอกชนตอ้ง
ส่งมอบอสงัหาริมทรัพยท์ั้งหมดของโครงการใหแ้ก่ภาครัฐเม่ือส้ินสุดระยะเวลา
สญัญา (No Compensation Transfers) ส่วนสงัหาริมทรัพย ์รัฐมีสิทธิท่ีจะซ้ือทั้งหมด
หรือบางส่วน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับกรณีศึกษาของไทย พบวา่ ในบางท่าเรือ
ผูป้ระกอบการเอกชนไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยบ์างส่วนคืนแก่รัฐก่อนครบอายุ
สญัญา  

- การก าหนดรูปแบบสญัญาแบบ BOT โดยไม่สามารถเป็นสญัญาขายขาด (Private 
Freehold Property) เหมือนอสงัหาริมทรัพยท์ัว่ไป มีสาเหตุส าคญั ไดแ้ก่ 1) ขอ้จ ากดั
ทางกฎหมายเก่ียวกบัท่ีดินของรัฐ ซ่ึงไม่สามารถโอนใหเ้อกชนได ้2) รัฐสามารถ
เรียกค่าตอบแทนจากผูป้ระกอบการท่าเรือจากค่าใชจ่้ายท่ีสูงในการระเบิดร่องน ้ า 
(Breakwater ) และการขดุลอกทางเดินเรือ (Channel Dredging) ซ่ึงผูป้ระกอบการ
ท่าเรือไดรั้บประโยชน์ร่วม 3) พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาท่าเรือในมีจ านวน
จ ากดั ท าใหเ้อกชนจ าเป็นตอ้งคืนกรรมสิทธ์ิใหก้บัรัฐ  

การจดัสรรผลตอบแทน

ระหว่ารัฐและเอกชน 

- โครงการ PPP ของทั้งของไทยและต่างประเทศ ก าหนดผลตอบแทนในรูปแบบ 
Revenue-based Payment โดยผูป้ระกอบการเอกชนจะช าระค่าตอบแทนใหก้บัรัฐ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ตอบแทนคงท่ี (Fixed Fee) หรือค่าเช่ารายปี 
(Annual Rent) และผลประโยชนต์อบแทนเพ่ิมเติม (Additional Fee) หรือค่าสิทธิ  
(Royalties) ซ่ึงข้ึนกบัปริมาณสินคา้ผา่นท่าหรือรายไดข้องผูป้ระกอบการ   

การก าหนด 

ระยะเวลาสัญญา 

- อายสุญัญาสมัปทานของกิจการพฒันาท่าเรือทั้งของไทยและกรณีศึกษามีระยะ
ประมาณ 27-30 ปี โดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน
ของผูป้ระกอบการเอกชน อตัราผลตอบแทนของเอกชน และอายกุารใชง้านของส่ิง
อ านวย ความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือ  

- ในทางปฏิบติั ระยะเวลาสมัปทานในกิจการท่าเรือมกัมีการขอต่ออายสุญัญา
สมัปทาน (ตามเง่ือนไข) จากสาเหตุส าคญั ไดแ้ก่ 

• การสร้างความต่อเน่ืองในการจา้งงาน สมัปทานระยะเวลายาวสร้างแรงจูงใจ
ใหผู้ป้ระกอบการลงทุนในก าลงัแรงงานและเสนอจา้งงานต่อเน่ืองเพ่ิมมากข้ึน  

• การลด Transaction Cost ซ่ึงมีตน้ทุนสูง ทั้งตอ่เอกชนผูป้ระมูลสมัปทานและ
ค่าใชจ่้ายของรัฐในกระบวนการคดัเลือกเอกชนรายใหม่ 

• การลดการแทรกแซงของรัฐ สมัปทานระยะสั้นเพ่ิมการแทรกแซงของรัฐ เช่น
การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเม่ือมีการต่ออายสุญัญา 
การสร้างแรงกดดนัใหผู้ป้ระกอบการปรับตวั (รับภาระค่าใชจ่้ายเอง) ต่อ 
การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ียงัมองไม่เห็นเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการต่ออายสุญัญา 
ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัของการลดลงของการท าสญัญาจา้งบริหารระยะเวลา 10 ปี  

การจดัสรรความเส่ียง - ตามขอบเขตการลงทุนท่ีใกลเ้คียงกนัและรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนเดียวกนั ท า
ใหก้รณีศึกษาของไทยและต่างประเทศมีแนวทางการจดัสรรความเส่ียงใกลเ้คียงกนั 
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กรอบการวเิคราะห์ PPP ค าอธิบาย 
โดยความเส่ียงท่ียงัคงอยูก่บัรัฐ ซ่ึงรัฐมีประสิทธิภาพในการจดัการ อาทิ ความเส่ียง
ในการเวนคืน/จดัหาท่ีดิน (Land Expropriation Risk) ความเส่ียงในการส่งมอบ
ท่ีดิน (Land Handling) และความเส่ียงท่ีมีสาเหตจุากรัฐโดยตรง อาทิ ความเส่ียงดา้น
การเมือง (Political Risk)  

- ในกรณีศึกษาของไทย เน่ืองจากปัจจยัทางสงัคม ความเส่ียงบางรายการรัฐอาจ
จ าเป็นตอ้งร่วมรับความเส่ียงกบัเอกชน อาทิ ความเส่ียงดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
ในช่วงการก่อสร้าง (Social and Environmental Risk) ซ่ึงอาจแตกตา่งจากบาง
ประเทศ 

  



กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ 

 

  

- 24 - 

4. แนวทางการประเมินและจัดสรรความเส่ียงระหว่างรัฐและ
เอกชน 

จากการวิเคราะห์โครงการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ และ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อาทิ การจัดสรรความเส่ียงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการท่าเรือของ Global 
Infrastructure Hub ประกอบกบัการพิจารณขอบเขตการลงทุนของเอกชนโดยทัว่ไปในการก่อสร้าง จดัหาแหล่งเงิน บริหาร
จดัการและบ ารุงรักษา รวมทั้งประกอบการท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ ความเส่ียงท่ีหากเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินโครงการ (Risk Impact) โดยเฉพาะในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในระดบัสูง ไดแ้ก่  

- ความเส่ียงดา้นการออกแบบ (Design Risk) 

- ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง (Construction Risk) 

- ความเส่ียงท่ีผู ้รับสัมปทานไม่สามารถด าเนินงานและบ ารุงรักษาได้ตามข้อก าหนดผลงาน  (Output 
Specification) 

- ความเส่ียงดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ระยะการด าเนินงาน (Environmental and Social Risk)  

- ความเส่ียงท่ีปริมาณเรือสินคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ (Demand/Volume Risk) 

ดงันั้น การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้จึงมกั
โอนความเส่ียงดงักล่าวไปใหเ้อกชนผูรั้บสัมปทาน ซ่ึงมีความสามารถและความคล่องตวัในการบริหารจดัการไดม้ากกวา่รัฐ 
อยา่งไรก็ตาม การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) นอกจากจะข้ึนอยูก่บัระดบัผลกระทบจากความเส่ียง (Risk Impact) 
แลว้ ยงัข้ึนอยู่กบัโอกาสท่ีความเส่ียงดังกล่าวจะเกิดข้ึน (Risk Likelihood) ตามลกัษณะของแต่ละโครงการเป็นส าคญั ซ่ึง
โดยทัว่ไป รายการความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียงส าคญัในกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ 
สรุปไดด้งัน้ี  
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รูปที ่4-1 ตวัอย่างรายการความเส่ียงและระดบัผลกระทบของความเส่ียงในกจิการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินค้า 
 

รายการความเส่ียง 

 ช่วงก่อนการก่อสร้าง 

1.  ความเส่ียงในการขออนุมติั (Approval Risk) 
2.  ความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินทุน(Financing Risk) 
3.  ความเส่ียงดา้นระยะเวลาในการเวนคืนหรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม (Land Acquisition Risk) 
4.  ความเส่ียงในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี (Access Risk) 
5.  ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของพ้ืนท่ี (Security Risk) 
6.  ความเส่ียงท่ีจะคน้พบแหล่งวฒันธรรม (Cultural) โบราณคดี (Archeological) และมรดก (Heritage) 
7.  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environmental and Social Risk) 
8.  ความเส่ียงดา้นธรณีเทคนิค (Geotechnical) และคุณภาพดิน 

 ช่วงการก่อสร้าง 
9.  ความเส่ียงดา้นงานออกแบบ (Design Risk) 
10.  ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง (Construction Risk – Cost Overrun and Delay)  
11.  ความเส่ียงดา้นขอ้พิพาทแรงงาน (Labor dispute) และการเคล่ือนไหวต่อสูด้า้นอุตสาหกรรม (Industrial 

Action) 
12. s ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ตกลง (Insolvency) 
13.  ความเส่ียงท่ีงานก่อสร้างจะมีขอ้บกพร่องแฝง (Defects Risk) 
14.  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  (Environmental and Social Risk) 
15.  ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน (Health and Safety)  
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รายการความเส่ียง 

 ช่วงการด าเนินงาน 
16.  ความเส่ียงท่ีค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ (Operation and Maintenance 

Risk – Cost Overrun) 
17.  ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-Contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ตกลง (Insolvency) 
18.  ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถด าเนินงานและบ ารุงรักษาไดต้ามขอ้ก าหนดผลงาน (Output 

Specification) 
19.  ความเส่ียงท่ีความตอ้งการใชบ้ริการสูงเกินกวา่ขีดความสามารถ (Excess Capacity Risk) 
20.  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environmental and Social Risk) 
21.  ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน (Health and Safety) 
22.  ความเส่ียงดา้นขอ้พิพาทแรงงาน (Labor Dispute) และการเคล่ือนไหวต่อสูด้า้นอุตสาหกรรม (Industrial 

Action) 
23.  ความเส่ียงท่ีปริมาณสินคา้ผา่นท่าไม่เป็นไปตามประมาณการ (Demand/Volume Risk) 
24.  ความเส่ียงท่ีอตัราการใหบ้ริการต ่าลงหรือมีแนวโนม้ลดลง (Price Risk)  

 ความเส่ียงอ่ืนๆ 

25.  ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั  (Force Majeure) 
26.  ความเสียงดา้นงบประมาณภาครัฐ 
27.  ความเส่ียงดา้นกฎหมาย (Change in Law) 
28.  ความเส่ียงดา้นภาษี (Change in Taxation) 
29.  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate) อตัราแลกเปล่ียน (Exchange rate) และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

rate) 
30.  ความเส่ียงการบอกเลิกสญัญา (Termination Risk)  
31.  ความเส่ียงในการส่งมอบ (Handover) เม่ือหมดอายสุญัญา (Expiry) / บอกเลิกสญัญา (Termination) 
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 ความเส่ียง ค าจ ากดัความและค าอธิบาย ผลกระทบ    
ต า่ ปานกลาง สูง 

 ช่วงก่อนการก่อสร้าง     
1. ความเส่ียงด้านการวางแผน 

(Planning Risk) 

    

1.1 ความเส่ียงในการขออนุมติั 
(Approval Risk) 
 

รายงานท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานรัฐตามอ านาจและการก ากบัดูแล อาทิ 
รายงานการศึกษาความเป็นไปได ้รายงานการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการให้
เอกชนร่วมลงทุน รายงานการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกระบวนการ
ตรวจสอบและอนุมติัอาจเกิดความล่าชา้  

   

1.2 ความเส่ียงในการจดัหาแหล่งเงินทุน 
(Financing Risk) 

ความสามารถในการจดัหาเงินทุนจ ากดั หรือมีค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนทางการเงิน 
(Financial Cost) สูง เน่ืองจากสาเหตุ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การปฏิเสธจากสถาบนั
การเงิน เป็นตน้ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อฐานะทางการเงินของโครงการ   

   

2. ความเส่ียงด้านสถานที ่
(Site Risk) 

    

2.1 ความเส่ียงดา้นระยะเวลาในการเวนคืน
หรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม  
(Land Acquisition Risk) 

การเวนคืนท่ีดินหรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างประสบความยกล าบาก 
หรือค่าใชจ่้ายจริงในการเวนคืนท่ีดินหรือจดัหาท่ีดินเพ่ิมเติมภายในพ้ืนท่ีโครงการ
สูงกวา่ราคาประเมินและกระทบต่องบประมาณ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหก้ารส่งมอบ
ท่ีดินล่าชา้ และอาจส่งผลต่อความกงัวลของผูไ้ดรั้บสมัปทานเน่ืองจากจะท าให ้
การบริหารจดัการสญัญามีความยุง่ยาก และก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการก่อสร้าง  

   

2.2 ความเส่ียงในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี (Access 
Risk) 

การเขา้ถึงพ้ืนท่ีโครงการ เช่น พ้ืนท่ีไม่มีเสน้ทางจราจรเขา้ถึง พ้ืนท่ีโครงการตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีหวงหา้มหรือพ้ืนท่ีป่า เป็นตน้ 

   

2.3 ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของพ้ืนท่ี 
(Security Risk) 

พ้ืนท่ีด าเนินโครงการอาจอยูใ่นพ้ืนท่ีซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดเหตุก่อการร้าย ความขดัแยง้
ของชุมชน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเขา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี   
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 ความเส่ียง ค าจ ากดัความและค าอธิบาย ผลกระทบ    
ต า่ ปานกลาง สูง 

2.4 ความเส่ียงท่ีจะคน้พบแหล่งวฒันธรรม 
(Cultural) โบราณคดี (Archeological) 
และมรดก (Heritage) 

การคน้พบโบราณวตัถุหรือทรัพยสิ์นอนัมีค่าทางวฒันธรรมต่อประเทศ ก่อนเร่ิม
การด าเนินงานก่อสร้าง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานหากตอ้งมี 
การขดุออกหรือไม่สามารถด าเนินโครงการบนพ้ืนท่ีเดิมได ้ 

   

2.5 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
(Environmental and Social Risk) 

ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขยะ ของเสีย และมลพิษจากการเตรียมพ้ืนท่ีโครงการ 
เช่น การถมทะเล การระเบิดร่องน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงยงัอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้นและ 
การเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพ้ืนท่ี  

   

2.6 ความเส่ียงดา้นธรณีเทคนิค 
(Geotechnical) และคุณภาพดิน 

ความปนเป้ือนของคุณภาพดินหรือธรณี ซ่ึงยากแก่การคน้พบก่อนการส่งมอบพ้ืนท่ี 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบใหโ้ครงการหยดุชะงกัหรือล่าชา้กวา่ก าหนด     

   

 ช่วงการก่อสร้าง     

3. ความเส่ียงด้านการออกแบบและก่อสร้าง 
(Design and Construction Risk) 

    

3.1 ความเส่ียงดา้นงานออกแบบ (Design 
Risk) 

ความเส่ียงท่ีการออกแบบไม่ไดเ้ป็นไปตามก าหนดเวลาหรือไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดดา้นบริการ (Service Specification) ในสญัญาสมัปทาน ซ่ึงอาจเกิดได้
ทั้งจากผูใ้หส้มัปทานและผูรั้บสมัปทาน 

   

3.2 ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง (Construction 
Risk – Cost Overrun and Delay)  

- ความเส่ียงท่ีค่าลงทุนของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ เช่น ความผิดพลาดใน
การประเมินค่าลงทุนโครงการ ความผิดพลาดในการส ารวจและศึกษาพ้ืนท่ี
โครงการ ความยากในการจดัหาแรงงาน วตัถุดิบ และอุปกรณ์เพ่ิมสูงข้ึน  
ความผิดพลาดในการก่อสร้าง วสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้างมีปัญหา ทั้งน้ี ไม่รวม
ค่าลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภค  
- ความเส่ียงท่ีโครงการจะล่าชา้จากสาเหตุต่างๆ เช่น การไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลง
ทางการเงินกบัสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานดา้นงบประมาณ การไม่สามารถ
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 ความเส่ียง ค าจ ากดัความและค าอธิบาย ผลกระทบ    
ต า่ ปานกลาง สูง 

ก่อสร้างโครงการไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด ผูใ้ห/้รับสมัปทานขอเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดในสญัญา เป็นตน้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อ 
ค่าลงทุนของโครงการ 

3.3 ความเส่ียงดา้นขอ้พิพาทแรงงาน (Labor 
Dispute) และการเคล่ือนไหวต่อสูด้า้น
อุตสาหกรรม (Industrial Action) 

ความเส่ียงหากเกิดการประทว้งเพือ่ขอข้ึนค่าแรง หรือขอ้พิพาทแรงงานอ่ืนๆ  
เวน้แต่ขอ้พิพาทแรงงานดงักล่าวเกิดจากการเมือง 

   

3.4 ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-
contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามขอ้ตกลง (Insolvency) 

ความเส่ียงหากผูรั้บจา้งช่วงลม้ละลายหรือไม่สามารถด าเนินงานตอ่ไปได ้ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินโครงการหรือท าใหโ้ครงการหยดุชะงกั 

   

3.5 ความเส่ียงท่ีงานก่อสร้างจะมีขอ้บกพร่อง
แฝง (Defects Risk) 

ความเส่ียงหากงานก่อสร้างมีขอ้บกพร่องแฝง (Latent Defect) ซ่ึงไม่สามารถ
ตรวจสอบไดก่้อนงานก่อสร้างแลว้เสร็จ 

   

3.6 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
(Environmental and Social Risk) 

ความเส่ียงในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขยะ ของเสีย และมลพิษระหวา่ง
การก่อสร้างโครงการ เช่น การขนยา้ยขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ความสัน่สะเทือน 
และปัญหาฝุ่ นละอองจากการบรรทุกวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงยงัอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้น
และการเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพ้ืนท่ี 

   

3.7 ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั
ของสถานท่ีท างาน (Health and Safety) 

ความเส่ียงหากเกิดเหตุซ่ึงกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัต่อบุคคลในช่วง
ระหวา่งการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาอาชญากรรม 

   

 ช่วงการด าเนินงาน     
4. ความเส่ียงด้านการด าเนินงานและ

บ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance Risk) 
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4.1 ความเส่ียงท่ีค่าด าเนินงานและบ ารุงรักษา
ของโครงการจะสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ 
(Operation and Maintenance Risk – Cost 
Overrun) 

ความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลใหค้่าด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการ
เพ่ิมข้ึน เช่น 
- ความผิดพลาดในการประเมินคา่ด าเนินงานและบ ารุงรักษา 
- ความผิดพลาดในการประเมินปริมาณจราจรของสินคา้ผา่นท่า ซ่ึงส่งผลใหง้าน
บ ารุงรักษาเพ่ิมมากข้ึน 
- ความยากในการจดัหาแรงงาน วตัถุดิบ และอุปกรณ์เพ่ิมสูงข้ึน  
ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากดชันีราคาผูบ้ริโภค 

   

4.2 ความเส่ียงท่ีผูรั้บจา้งช่วง (Sub-
Contractor) จะไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามขอ้ตกลง (Insolvency) 

ความเส่ียงหากผูรั้บจา้งช่วงลม้ละลายหรือไม่สามารถด าเนินงานตอ่ไปได ้ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินโครงการหรือท าใหโ้ครงการหยดุชะงกั 

   

4.3 ความเส่ียงท่ีผูรั้บสมัปทานไม่สามารถ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาไดต้าม
ขอ้ก าหนดผลงาน (Output Specification) 

ทรัพยสิ์นอาจไม่สามารถใชง้านไดต้ามขอ้ก าหนดผลงานในช่วงเวลาด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา เช่น ท่าเรือขนส่งสินคา้ไม่สามารถรองรับจ านวนเรือไดเ้ท่ากบั
ปริมาณขั้นต ่าท่ีก าหนด เน่ืองจากปัญหาดา้นการออกแบบและก่อสร้าง  

   

4.4 ความเส่ียงท่ีความตอ้งการใชบ้ริการสูง
เกินกวา่ขีดความสามารถ (Excess 
Capacity Risk) 

ความเส่ียงค่าลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อลดปัญหาความหนาแน่นในท่าเรือ (Port 
Congestion) เช่น การลงทุนขยายท่าเทียบเรือ การจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ยกขนสินคา้เพ่ิมเติม 
 

   

4.5 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental and Social Risk) 

ความเส่ียงในการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขยะ ของเสีย และมลพิษระหวา่ง
การด าเนินงานและบ ารุงรักษา ซ่ึงยงัอาจท าใหเ้กิดการต่อตา้นและการเรียกร้อง
ชดเชยค่าเสียหายจากชุมชนในพ้ืนท่ี 
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4.6 ความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั
ของสถานท่ีท างาน (Health and Safety) 

ความเส่ียงหากเกิดเหตุซ่ึงกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยัต่อบุคคลในช่วง
ระหวา่งการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

   

4.7 ความเส่ียงดา้นขอ้พิพาทแรงงาน (Labor 
Dispute) และการเคล่ือนไหวต่อสูด้า้น
อุตสาหกรรม (Industrial Action) 

ความเส่ียงหากเกิดการประทว้งเพ่ือขอ้ข้ึนค่าแรง หรือขอ้พิพาทแรงงานอ่ืนๆ  
 

   

5. ความเส่ียงด้านรายได้     
5.1 ความเส่ียงท่ีปริมาณสินคา้ผา่นท่านอ้ย

กวา่ท่ีคาดการณ์ (Demand/Volume Risk) 
ความเส่ียงท่ีปริมาณสินคา้ผ่านท่านอ้ยกว่าประมาณการ และอาจส่งผลกระทบต่อ
รายไดข้องโครงการ และโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ไดใ้ชอ้ยา่งคุม้คา้ ซ่ึงเป็นความเส่ียง
ท่ีสูงในการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ 

   

5.2 ความเส่ียงท่ีอตัราการใหบ้ริการต ่าลงหรือ
มีแนวโนม้ลดลง (Price Risk)  

ความเส่ียงท่ีอตัราการการให้บริการท่ีสามารถเรียกเก็บไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะชดเชย 
ค่าลงทุนโครงการ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีสูงในการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจ 

   

 ความเส่ียงอ่ืนๆ      

6. ความเส่ียงด้านเหตุสุดวสัิย (Force 
Majeure Risk) 

    

6.1 ความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์สุดวสิยั ความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั ไดแ้ก่ 
- ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
- การกระท าของมนุษย ์เช่น การก่อการร้าย สงคราม เป็นตน้  
ทั้งน้ี การด าเนินโครงการโดยทัว่ไปจะก าหนดใหผู้รั้บสมัปทานประกนัการเส่ียงภยั
ทุกชนิด (All Risks Insurance) อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงท่ีไม่สามารถประกนัไดใ้น
ตลาด การจดัสรรความเส่ียงอาจข้ึนอยูก่บัการเจรจาระหวา่งคู่สญัญา 
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7. ความเส่ียงด้านการเมือง 
(Political Risk) 

    

7.1 ความเส่ียงดา้นงบประมาณภาครัฐ ความเส่ียงท่ีเงินสนบัสนุน เงินชดเชย หรือค่าตอบแทนจากรัฐในการใหบ้ริการ
ล่าชา้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของงบประมาณภาครัฐ 

   

7.2 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย 
(Change in Law) 

ความเส่ียงท่ีรัฐบาลจะแกไ้ขกฎหมาย เช่น  
- การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างชาติ 
- การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานการขนส่งสินคา้ทางทะเล ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินโครงการ 

   

7.3 ความเส่ียงดา้นภาษี 
(Change in Taxation) 

ความเส่ียงท่ีรัฐบาลจะปรับเพ่ิมอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และภาษีท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้าง และอ่ืนๆ 

   

8. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
(Financial Risk) 

    

8.1 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
rate) อตัราแลกเปล่ียน (Exchange rate)
และอตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรืออตัราเงินเฟ้อ และท าใหต้น้ทุนทางการเงิน
หรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่ออตัราการใหบ้ริการ  

   

9. ความเส่ียงด้านการยกเลกิ/หมดอายุ
สัญญา (Termination/Expiry Risk)  

    

9.1 ความเส่ียงการบอกเลิกสญัญา 
(Termination Risk)  

ความเส่ียงท่ีมีการบอกเลิกสญัญาในเวลาใดเวลาหน่ึงก่อนส้ินสุดระยะเวลาของ
สญัญา ซ่ึงอาจท าใหต้อ้งมีการชดใชค้่าเสียหาย/การจ่ายค่าตอบแทน 
(Compensation) ตามสาเหตุและเง่ือนไขของการบอกเลิกสญัญา 
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9.2 ความเส่ียงในการส่งมอบ (Handover) 
เม่ือหมดอายสุญัญา (Expiry) / บอกเลิก
สญัญา (Termination) 

ความเส่ียงท่ีรัฐตอ้งประเมินและทบทวนทางเลือกการด าเนินโครงการในระยะ
ต่อไป (Exit options) เม่ือมีการบอกเลิกสญัญาหรือสญัญาหมดอายตุามก าหนด  
การระบุทรัพยสิ์นท่ีตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิ (Handover) รวมทั้งการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์น  
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5. แนวทางการก าหนดผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

แมว้่าการก าหนดรูปแบบผลตอบแทนของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถก าหนดได ้

หลายรูปแบบ การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชนในกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้
จากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศจะก าหนดให้เอกชนผูรั้บสัมปทานเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายได ้ประกอบดว้ย
ราคาและความตอ้งการใชบ้ริการท่าเรือ ในรูปแบบ Revenue-based Payment มากกวา่ท่ีรัฐจะรับความเส่ียงดา้นรายไดไ้ว ้
ทั้ งหมดในรูปแบบ Availability Payment และ Availability Payment with Incentives นอกจากน้ี เน่ืองจากโครงการ
พฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้เป็นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในบางโครงการรัฐ
จึงอาจใหเ้งินสนบัสนุนในช่วงการก่อสร้างและใชก้ลไกการสนบัสนุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในช่วงการด าเนินงาน  

 ทั้งน้ี การก าหนดใหเ้อกชนผูรั้บสัมปทานเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายไดใ้นรูปแบบ Revenue-based Payment มี
ความเหมาะสมโดยเปรียบไดต้ามหลกัการ ดงัน้ี 

5.1  ปัจจยัทีรั่ฐควรค านึงถึงในการก าหนดรูปแบบการร่วมลงทุน 

5.1.1 ภารกจิความรับผดิชอบของรัฐในการก ากบัดูแล 

ในรูปแบบ Availability Paymentและรูปแบบ Availability Payment with Incentives แม้เอกชนจะเป็น 
ผูด้  าเนินงานและบ ารุงรักษารวมทั้งจดัเก็บค่าให้บริการยกขนสินคา้และรายไดอ่ื้นๆ ของท่าเรือ แต่รัฐยงัคงเป็นเจา้ของ
รายได้ของโครงการทั้ งหมด หลังจากนั้ นจึงจะค่อยจ่ายค่าจ้างในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาในรูป Availability 
Payment ให้กบัเอกชน ส่งผลให้ภาครัฐจ าเป็นตอ้งเขา้มาก ากบัดูแลการด าเนินงานของเอกชนอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้ผล 
การด าเนินงานเป็นไปตามท่ีคาดหวงั ในขณะท่ีรูปแบบ Revenue-based Payment เอกชนเป็นผูรั้บหนา้ท่ีในการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษา รวมถึงเป็นเจา้ของรายไดข้องโครงการ จึงไม่ตอ้งน าส่งหน่วยงานของรัฐ และเป็นผูรั้บความเส่ียงรายได้
ทั้ งหมด จึงเป็นการลดภาระภาครัฐในการก ากับดูแลเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐอาจยงัตอ้งท าหน้าท่ีติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานและบ ารุงรักษาของเอกชน  

ในรูปแบบ Revenue-based Payment การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานและบ ารุงรักษาจะ
อยูภ่ายใตด้ชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการด าเนินโครงการของเอกชน (Performance Indicator) ท่ีระบุไวใ้นสัญญา ซ่ึงเอกชน
จะวางหลักประกันการด าเนินงานและบ ารุงรักษาตามคุณภาพ (Performance Bond) โดยหากระดับของคุณภาพ 
การให้บริการต ่ากว่าท่ีก าหนด รัฐจะน าหลกัประกนัดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือน าไปใช ้
ตามข้อตกลงไวใ้นสัญญา ส่วนในรูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives 
การก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบจะอยู่ภายใต้ Performance-Based Contract (PBC) กล่าวคือ เอกชนจะได้รับ 
Availability Payment เม่ือคุณภาพการใหบ้ริการถึงเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ท่านั้น โดยหากคุณภาพการใหบ้ริการต ่ากวา่เกณฑ์
ท่ีก าหนดไวห้รือเอกชนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข เอกชนอาจถูกปรับ (Deduction) ตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรณี Revenue-based Payment ภาครัฐสามารถลดการใช้ทรัพยากรใน 
การก ากับดูแล และน าทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไปใช้กับโครงการพัฒนาประเทศในส่วนอ่ืนท่ีมีความส าคัญเช่นกันได้  
และยงัคงมคีวามสามารถในการควบคุมคุณภาพการให้บริการของเอกชนต่อประชาชนตามท่ีคาดหวงั 
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5.1.2 ภาระการจดัสรรรายได้และบริหารงบประมาณ 

 ในรูปแบบ Revenue-based Payment นอกเหนือจากการท่ีเอกชนเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด
แลว้ เอกชนยงัเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายไดข้องโครงการ ส่งผลให้รัฐอาจตอ้งเขา้มารับประกนัรายไดใ้ห้เอกชนใน
ช่วงแรกของการด าเนินโครงการ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่เอกชนและสถาบนัการเงินท่ีปล่อยกูใ้นการสร้างกลไกใหมี้
กระแสเงินสดเพียงพอต่อการช าระเงินกู้ โดยภาครัฐอาจระบุปริมาณเงินสนับสนุนท่ีให้ในลักษณะคงท่ีให้มี 
ความสอดคล้องกับระยะเวลากู้ยืม ดังนั้ น ภาครัฐจึงไม่จ าเป็นต้องรับภาระเกินไปกว่าท่ีระบุไว้ในสัญญาหาก 
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ 

ในรูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment with Incentives เอกชนเป็นผูไ้ด้รับ 
Availability Payment ในอตัราท่ีแน่นอนตลอดอายโุครงการ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา รวมทั้งการช าระคืนเงินกูภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดของเอกชน ซ่ึงถือว่าเอกชนมีความเส่ียงดา้นรายไดใ้น
ระดับท่ีต ่า โดยมีความแตกต่างกันเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษท่ีเอกชนจะได้รับเพ่ิมเติมในแต่ละปีตาม 
ผลประกอบการหากมีการลงทุนแบบ Availability Payment with Incentives ทั้งน้ี การลงทุนทั้ง 2 รูปแบบขา้งตน้ ภาครัฐ
เองไม่จ าเป็นตอ้งรับความเส่ียงการใหเ้งินสนบัสนุนเพ่ิมเติมในอนาคตเช่นเดียวกนักบัการลงทุนรูปแบบ Revenue-based 
Payment เน่ืองจากสามารถระบุจ านวนเงินสนบัสนุนไวใ้นสญัญา  

จากรูปแบบข้างต้น การลงทุนรูปแบบ Revenue-based Payment และ Availability Payment จะไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในอนาคต ท้ังยงัมคีวามได้เปรียบต่อภาครัฐกว่าการลงทุนแบบ Availability 
Payment with Incentives เน่ืองจากภาครัฐไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบการวางแผนงบประมาณหรือเงินสนับสนุนแก่เอกชน
เพ่ิมเติมในแต่ละปี  

5.1.3 แรงจูงใจในการให้บริการของเอกชน 

(1) แรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ 

วตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้มาร่วมลงทุนของเอกชนประการหน่ึง คือ การตอ้งการผลตอบแทนในระดบั
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงระดับของผลตอบแทนและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงข้ึนนั้ นเป็นแรงจูงใจส าคัญใน 
การด าเนินงานของเอกชน ดงันั้นรูปแบบยอ่ยของการร่วมลงทุนท่ีแตกต่างกนั อาจก่อให้เกิดผลตอบแทนและโอกาสใน
การไดผ้ลตอบแทนแตกต่างกนั ท าใหมี้แนวโนม้ท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

• Revenue-based Payment 

เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด เน่ืองจากเอกชนเป็นผูรั้บความเส่ียง
ดา้นรายไดข้องโครงการทั้งหมด ส่งผลใหเ้อกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ เพ่ือใหเ้กิด
การใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอนัจะส่งผลต่อรายไดข้องโครงการ ซ่ึงเอกชนจะมีโอกาสในการรับผลตอบแทนใน
ส่วนน้ี 

• Availability Payment 

เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเอกชนไดรั้บรายได้
ในรูปแบบ Availability Payment ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน เอกชนจึงอาจตอ้งการด าเนินโครงการในระดบั
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การให้บริการเพียงให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดขั้นต ่าเพ่ือไม่ให้ถูกปรับเท่านั้นเพ่ือลดตน้ทุนในการให้บริการ 
และไม่มีแรงจูงใจใดๆ ท่ีจะตอ้งพฒันาระดบัคุณภาพในการใหบ้ริการมากกวา่ท่ีก าหนดอีก  

• Availability Payment with Incentives 

เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการสูง เน่ืองจากเอกชนได้รับค่าความพร้อม
ให้บริการในจ านวนท่ีต ่ากว่ารูปแบบ Availability Payment แต่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมหาก
เอกชนพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการจนส่งผลใหร้ายไดข้องโครงการเพ่ิมสูงข้ึนกวา่เดิม 

(2) แรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ในกรณี Revenue-based Payment เอกชนมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานมากกว่า 

เน่ืองจากเอกชนเป็นผูล้งทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและอสังหาริมทรัพยต์่างๆ  จดัหาบุคลากรและเคร่ืองมือ อุปกรณ์

ต่างๆ ดว้ยตนเอง ประกอบกบัเอกชนยงัคงตอ้งรับความเส่ียงดา้นรายได ้จึงส่งให้ผลเอกชนมีแรงจูงในในการลดตน้ทุน

และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานสูงกว่ากรณี Availability Payment และ Availability Payment with Incentives ซ่ึง

เอกชนไดรั้บการประกนัรายไดใ้หเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมถึงตน้ทุนทางการเงิน 

ความเส่ียงหลกัท่ีรัฐสามารถจดัสรรให้กับเอกชนในการเปิดโอกาสให้เขา้ร่วมลงทุนนั้น ประกอบดว้ย  

การก่อสร้าง การด าเนินงาน และรายได ้ซ่ึงการให้เอกชนร่วมลงทุนทั้ง 3 รูปแบบย่อยนั้น รัฐถ่ายโอนความเส่ียงดา้น 

การก่อสร้างและการด าเนินงานให้กบัเอกชน หากแต่รูปแบบ Availability Payment และรูปแบบ Availability Payment 

with Incentives นั้น ภาครัฐยงัเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นรายไดต้ลอดระยะเวลาโครงการ ในขณะท่ีรูปแบบ Revenue-based 

Payment นั้น ภาครัฐร่วมรับความเส่ียงดา้นรายไดบ้างส่วน โดยภาครัฐจะไดรั้บการจดัสรรรายไดผ้นัแปรตามปริมาณ

สินคา้ผา่นท่าตามสดัส่วนท่ีตกลงกนั ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ  

(3) แรงจูงใจในการใชเ้งินสนบัสนุนในการด าเนินโครงการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ส าหรับการลงทุนในรูปแบบ PPP ทั้ ง 3 รูปแบบนั้น ภาครัฐอาจจ าเป็นตอ้งให้เงินสนับสนุนแก่เอกชน

จ านวนหน่ึงเพื่อให้มีปริมาณเงินเพียงพอส าหรับค่าลงทุนต่างๆ ทั้งน้ี การลงทุนในรูปแบบ Revenue-based Payment จะ

เป็นรูปแบบท่ีส่งผลให้เอกชนมีแรงจูงใจท่ีจะน าเงินสนับสนุนจ านวนนั้ นไปใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

การด าเนินงาน เพ่ือให้ไดร้ายไดท่ี้สูงข้ึน ในขณะท่ีการลงทุนแบบ Availability Payment with Incentives เอกชนอาจมี

แรงจูงใจปานกลาง เน่ืองจากเอกชนไดรั้บประโยชน์จากปริมาณรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึนในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า Revenue-

based Payment ส่วน Availability Payment เป็นรูปแบบท่ีเอกชนมีแรงจูงใจในการใช้เงินสนับสนุนในเกิดประโยชน ์

ต ่าท่ีสุด เพราะหากการบริการท่ีด าเนินอยู่ให้ผลตามเกณฑ์แลว้นั้น การพฒันาไปมากกว่าน้ีจะไม่ได้ส่งผลประโยชน์

เพ่ิมเติมแก่เอกชน 

ด้วยเหตุจูงใจข้างต้นท้ังทางคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบว่า  การลงทุน

รูปแบบ Revenue-based Payment เป็นตัวเลือกท่ีส่งผลดีต่อโครงการสูงสุด เน่ืองจากโดยหลักการของการลงทุนรูปแบบ 
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Revenue-based Payment จะส่งผลให้เอกชนมีความพยายามสูงในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดีท่ีสุด เพ่ือ

ผลประโยชน์ (Rewards) ของเอกชนท่ีสูงขึน้ ซ่ึงเป็นแนวความคิดเชิงพาณิชย์ท่ัวไป ดังน้ันเอกชนจึงขวนขวายทุกวิถทีาง

เพ่ือท่ีจะประหยัดต้นทุนให้มากท่ีสุดโดยรักษาคุณภาพการให้บริการตามท่ีก าหนดโดยรัฐ และพัฒนาต่อไป เพ่ือเพ่ิม

จ านวนสินค้าท่ีเข้ามาใช้บริการท่าเรือและรายได้ของโครงการ ซ่ึงสุดท้ายแล้วจะส่งผลดีต่อภาครัฐในการได้รับส่วนแบ่ง

ก าไรท่ีสูงมากขึน้และมคีวามเส่ียงท่ีน้อยลง 

5.1.4 ระดบัความสนใจของผู้ร่วมลงทุน 

เอกชนมีระดับความสนใจในรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการร่วมลงทุนท่ีเอกชนให ้
ความสนใจมากจะมีผลดีต่อความส าเร็จของการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน ดงันั้น ในการพิจารณารูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุนนั้นตอ้งพิจารณาถึงความสนใจของเอกชนร่วมดว้ย เน่ืองจากรูปแบบท่ีเอกชนให้ความสนใจจะส่งผล
ให้มีเอกชนท่ีมีศกัยภาพเขา้ร่วมการคดัเลือก/ประมูลจ านวนมาก อนัก่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีมากพอและส่งผลให้รัฐมี
โอกาสได้รับขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจหมายรวมถึง ระดับคุณภาพการให้บริการท่ีดี ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐท่ีสูงข้ึน
ส าหรับรูปแบบ Revenue-based Payment หรือค่าตอบแทนการให้บริการท่ีลดลงส าหรับรูปแบบ Availability Payment 
หรือรูปแบบ Availability Payment with Incentives   

อยา่งไรก็ตาม ในรูปแบบ Availability Payment เอกชนไดรั้บค่าตอบแทนการให้บริการท่ีมีความแน่นอน 
ส่งผลให้โครงการมีความเส่ียงแก่เอกชนน้อยกว่า จึงอาจท าให้เอกชนไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนท่ีน้อยกว่ารูปแบบ 
Revenue-based Payment ส่วนรูปแบบ Revenue-based Payment เอกชนเป็นผูรั้บความเส่ียงด้านรายได้ของโครงการ
ทั้งหมด จึงส่งผลใหเ้อกชนมีความเส่ียงสูงกวา่และตอ้งการผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงกวา่ การลงทุนรูปแบบ Revenue-
based Payment จึงสามารถคดัสรรเอกชน และใช้เป็นเคร่ืองมือคดักรองผูร่้วมลงทุนท่ีมุ่งมัน่และตั้งใจเขา้มาด าเนิน
โครงการ เพราะเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ Revenue-based Payment นั้น จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ท่ีสูง มีความผกูพนัต่อ
พนัธกิจ และพยายามพฒันาประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินการ และผลตอบแทนท่ีดีกวา่ 

ด้วยเหตุนีรู้ปแบบการลงทุนแบบ Revenue-based Payment จึงมีแนวโน้มท่ีจะดึงดูดเอกชนท่ีมีศักยภาพ
มาร่วมโครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะมากกว่าการลงทุนรูปแบบอ่ืน ส่งผลดีต่อความก้าวหน้า และประสิทธิภาพของ
โครงการได้ดีท่ีสุด 
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จากการวิเคราะห์ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น สามารถสรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการร่วม

ลงทุนท่ีเหมาะสมของรูปแบบยอ่ย PPP แต่ละรูปแบบ ไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

ตารางที ่ 5.1-1 สรุปการวเิคราะห์เปรียบเทยีบรูปแบบการร่วมลงทุนทีเ่หมาะสมในกจิการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับ
ขนส่งสินค้าของแต่ละรูปแบบย่อยของ PPP 

ประเดน็การเปรียบเทยีบ Revenue-based Payment Availability Payment Availability with Incentives 

รูปแบบการจดัสรรรายได้ระหว่างรัฐและเอกชน 
ผูเ้ป็นเจา้ของรายได ้ เอกชน รัฐ รัฐ 
ผูบ้ริหารรายได ้ เอกชน น าส่งเขา้หน่วยงานของรัฐ

และจ่ายค่าตอบแทนตาม
บริการท่ีส่งมอบ 

(Availability Payment) ให้
เอกชน 

น าส่งเขา้หน่วยงานของรัฐ
และจ่ายค่าตอบแทนตาม

บริการท่ีส่งมอบ 
(Availability Payment) ให้
เอกชน รวมทั้งค่าตอบแทน
พิเศษใหเ้อกชนตามเง่ือนไข 

ก ากบัดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

มีเง่ือนไขสญัญา  
Performance Indicator 

โดยเอกชนวางหลกัประกนั
การด าเนินงานและ

บ ารุงรักษาตามคุณภาพ  
(Performance Bond) 

มีเง่ือนไขสญัญาเป็น  
Performance-based 

contract 
โดยมีส่วนปรับในแต่ละงวด 
หากเอกชนไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไข 

มีเง่ือนไขสญัญาเป็น  
Performance-based 

contract 
มีส่วนปรับในแต่ละงวด 
หากเอกชนไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไข 
กระแสรายไดข้องเอกชน รายไดข้องโครงการ ค่าตอบแทนตามบริการ 

ท่ีส่งมอบ  
(Availability Payment)  

จากรัฐ 

ค่าตอบแทนตามบริการ 
ท่ีส่งมอบ 

(Availability Payment ) 
จากรัฐและค่าตอบแทนพิเศษ  

ผลประโยชนข์องภาครัฐ รายไดข้องโครงการตาม
สดัส่วนท่ีตกลง (Revenue 

Sharing) 

รายไดข้องโครงการหกั 
ค่าตอบแทนตามบริการท่ี
ส่งมอบ (Availability 

Payment) 

รายไดข้องโครงการหกั
ค่าตอบแทนตามบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability 

Payment) และค่าตอบแทน
พิเศษ  

การสนบัสนุนหรือ 
การชดเชยดา้นการเงิน
จากภาครัฐเพ่ิมเติม 

อาจมีความจ าเป็นในการ
สนบัสนุนรายไดใ้หเ้อกชน
ในช่วงแรก เพ่ือใหเ้อกชนมี
รายไดเ้พียงพอในการช าระ

เงินกู ้

มีความจ าเป็นนอ้ย 
เน่ืองจากเอกชนไดรั้บ 

ค่าตอบแทนตามบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability 

Payment) ท่ีเพียงพอต่อ
อตัราผลตอบแทนในส่วน
ของทุนท่ีเอกชนตอ้งการ 

มีความจ าเป็นนอ้ย 
เน่ืองจากเอกชนไดรั้บ 

ค่าตอบแทนตามบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability 

Payment) ท่ีเพียงพอต่อ
อตัราผลตอบแทนในส่วน
ของทุนท่ีเอกชนตอ้งการ 
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ประเดน็การเปรียบเทยีบ Revenue-based Payment Availability Payment Availability with Incentives 

แรงจูงใจในการพฒันาการให้บริการของเอกชน 
แรงจูงใจในการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการ 

มากท่ีสุด 
เน่ืองจากเอกชนไดรั้บ

รายไดท้ั้งหมดของโครงการ 

ปานกลาง 
เน่ืองจากเอกชนตอ้งคง

ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ
ใหไ้ดต้ามเง่ือนไนสญัญา 

PBC 

มาก 
เน่ืองจากเอกชนมีโอกาส
ไดรั้บส่วนค่าตอบแทน

พิเศษตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  

แรงจูงใจในการพฒันา
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน (ลดตน้ทุน
ค่าใชจ่้าย) 

มากท่ีสุด ปานกลาง มาก 

การจดัสรรความเส่ียงระหว่างรัฐและเอกชน 
ความเส่ียงรายได ้ เอกชนรับความเส่ียง 

(รัฐอาจเขา้มาช่วยแบ่งปัน
ความเส่ียงในช่วงแรกใน
การใหเ้งินสนบัสนุนให้

เอกชน) 

ภาครัฐรับความเส่ียง ภาครัฐรับความเส่ียง 

ความเส่ียงค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา 

เอกชนรับความเส่ียง เอกชนรับความเส่ียง เอกชนรับความเส่ียง 

การคดัเลือกเอกชน และโอกาสประสบผลส าเร็จของการร่วมลงทุน 
ความสนใจของเอกชน
และสถาบนัการเงิน 

มากท่ีสุด 
 (กรณีประมาณการรายได้

สูง) 

นอ้ย ปานกลาง 

การยืน่ขอ้เสนอดา้น
การเงินของเอกชน 

แข่งขนัจากรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนเพ่ิมเติมท่ี
จดัสรรใหแ้ก่รัฐสูงท่ีสุด 

 

แข่งขนัจาก 
ค่าตอบแทนตามบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability 

Payment) ต ่าท่ีสุด 

แข่งขนัจาก 
ค่าตอบแทนตามบริการท่ี 
ส่งมอบ (Availability 

Payment) ต ่าท่ีสุด 
ความยุง่ยากซบัซอ้นของ
การคดัเลือกเอกชน 

มากกวา่ นอ้ยกวา่ นอ้ยกวา่ 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ของภาครัฐ 
ความคล่องตวัของการ
บริหารจดัการ
ผลประโยชนข์องรัฐ  

นอ้ยกวา่ 
 

มากกวา่ 
 

มากกวา่ 
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5.1.5 ตวัอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ   

โครงการ Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal, Old Kantla Port ประเทศอนิเดยี 

โครงการร่วมลงทุนก่อสร้างท่าเรือคลงัน ้ ามนัและการเติมน ้ ามนัเรือ (Oil Jetty Terminal and Ship Bunking) ใน

ท่าเรือ Old Kandla เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือน ้ ามนัส าหรับสินคา้เหลวท่ีมีขีดความสามารถในการรองรับ 3.4 ลา้นตนั

ต่อปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 3 เท่าของขีดความสามารถเดิมของท่าเรือ Kandla 1.5 ลา้นตนัต่อปี และสามารถรองรับเรือขนาด

ใหญ่ ซ่ึงมีอตัรากินน ้ าลึก (Draught) 13 เมตร และเอกชนผูรั้บสมัปทานจะไดรั้บท่ีดินขนาด 12 เอเคอร์ในการพฒันาพ้ืนท่ี

คลงัเก็บสินคา้ เน่ืองจากการจราจรของท่าเรือไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมากจาก 24.5 ลา้นตนั ในปี 2536-2537 เป็น 81.88 ลา้นตนั

ในปี 2553-2554 โครงการน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความหนาแน่นของท่าเทียบเรือน ้ ามนัท่ีมีอยูแ่ละจะรองรับปริมาณ

การขนส่งสินคา้เหลวไดเ้พ่ิมข้ึน และมีโอกาสท่ีจะพฒันาเป็นศูนยก์ลางเติมน ้ ามนัเรือรายใหญ่  

ในปี 2556 Kandla Port Trust ได้วางแผนพฒันาท่าเทียบเรือน ้ ามนั ซ่ึง Kandla Oil Terminal Private Limited 

เป็นผูไ้ดรั้บสัมปทานในการพฒันาท่าเรือ ระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยจะรับผิดชอบในการออกแบบ ก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่าเรือ ซ่ึงรวมถึงท่าเทียบเรือ และโครงสร้างส่วนบนต่างๆ (Superstructure) จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ ประกอบการ 

และบ ารุงรักษา ซ่ึงผูรั้บสมัปทานจะไดรั้บรายไดจ้ากค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากเรือท่ีเขา้เทียบท่า 

รูปที ่5.1-1 โครงสร้างการให้สัมปทาน Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal 
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(1) ขอบเขตการลงทุน 

ตารางที ่5.1-2 ขอบเขตการลงทุน Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal 

 

(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ 

การจดัสรรกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยโ์ครงการใชรู้ปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยภาคเอกชนจดัสร้าง

ส่ิงปลูกสร้างท่ีข้ึนมาใหม่ บริหารจดัการดว้ยความเส่ียงของตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพยสิ์นให้แก่ภาครัฐเม่ือส้ินสุด

สญัญา 

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการก าหนดผลตอบแทนในรูปแบบการหักส่วนแบ่งรายไดใ้ห้กบัการท่าเรือ โดย Kandla Oil Terminal 

Private Limited จะจดัเก็บค่าใชบ้ริการท่าเรือจากเรือสินคา้เทียบท่า  และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 

ค่ารอยอลต้ีรายเดือน ค่าบริการขดุลอกเปิดร่องน ้ าและบ ารุงรักษาตามสดัส่วน (Pro-rata) และค่าชดเชยความเสียหาย หาก

ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางประสิทธิภาพ (Performance Specifications) ใหก้บั Kandla Port Trust โดยโครงการ

มีแผนภาพแสดงการจ่ายผลตอบแทนดงัน้ี 
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รูปที ่5.1-2 การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ Oil Jetty Terminal and Ship Bunkering Terminal 

 
(4) อายุสัมปทาน 

สญัญาสมัปทานส าหรับ Old Kandla Oil Terminal และ Bunkering Services มีระยะเวลา 30 ปี (รวมระยะเวลา

ก่อสร้าง) โดยเร่ิมนบัเม่ือไดล้งนามในสญัญา 

(5) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ 

ตารางที ่5.1-3 การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงส าคญัโครงการ Oil Jetty Terminal และ Ship Bunkering Terminal 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ด้านทีด่นิ/สถานที ่        

ความเส่ียงดา้นการ
จดัหา/เวนคืนท่ีดิน 
 

การจดัหา/เวนคืนท่ีดินล่าชา้
กวา่แผนท่ีก าหนด √   

รัฐด าเนินการอยูบ่นพ้ืนท่ีโครงการ
อยูแ่ลว้ ท าใหก้ารจดัหาท่ีดินเป็น
ความรับผิดชอบของภาครัฐโดยปกติ 

ความเส่ียงดา้นการ
ส่งมอบท่ีดิน 
 

การส่งมอบท่ีดินของรัฐเพ่ือ
ด าเนินโครงการล่าชา้กวา่
แผนท่ีก าหนด 

√   

ความล่าชา้ในการส่งมอบท่ีดินจะ
ส่งผลกระทบต่ออายสุญัญาสมัปทาน
ของเอกชน รัฐจึงจ าเป็นตอ้งส่งมอบ
ตามก าหนดเวลา 

ความเส่ียงดา้นการ
ช ารุดแฝง 
 

ทรัพยสิ์นของท่าเรือใน
ปัจจุบนัตอ้งไดรั้บการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่ 

  √ 
ลดความเส่ียงของรัฐแมอ้าจท าให้
ความสนใจในการร่วมลงทุนของ
เอกชนลดลง 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ด้านการออกแบบ        

ความเส่ียงดา้น 
การออกแบบตาม
วตัถุประสงค ์

การออกแบบไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด   √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้นความ
ล่าชา้ในการออกแบบ 

การออกแบบไม่สามารถแลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการก่อสร้าง        

ความเส่ียงดา้นความ
ล่าชา้ในการก่อสร้าง 

การก่อสร้างไม่สามารถแลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น
ตน้ทุนบานปลาย 

ตน้ทุนก่อสร้างเกินวงเงิน
ลงทุนท่ีก าหนด  

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น 
การไดรั้บใบอนุญาต
การก่อสร้าง  

ใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ได้
รับตามก าหนดเวลาหรือ 
ไม่ไดรั้บอนุญาตการก่อสร้าง  

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการด าเนินงาน        

ความเส่ียงดา้น 
การทดสอบและ 
การส่งมอบ  

โครงสร้างและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆไม่สามารถ
ใชง้านได ้ภายหลงัก่อสร้าง
แลว้เสร็จ  

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงท่ี 
การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

โครงสร้างและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆไม่สามารถ
ใชง้าน/ด าเนินงานไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
ภายหลงัก่อสร้างแลว้เสร็จ 

  

√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดา้น
ประสิทธิภาพ 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการบ ารุงรักษา         
ความเส่ียงดา้น 
การบ ารุงรักษา 

ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา
สูงกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไว้
ในงบประมาณโครงการ
ในช่วงการด าเนินงาน 

  √ ตามรูปแบบสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ความเส่ียงดา้น 
การทดแทน
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์มีอายคุรบ
การใชง้าน ช ารุด/เสียหาย ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการทดแทน 

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านอ่ืนๆ        

ความเส่ียงดา้น
รายได ้

ความเส่ียงท่ีรายไดไ้ม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ (เช่น 
เน่ืองจากปริมาณสินคา้ผา่น
ท่าต ่ากวา่ท่ีคาดไว)้ 

  √ 

โครงการเป็นรูปแบบ Revenue-
based Payment ซ่ึงเอกชนตอ้งรับ
ความเส่ียงรายได ้

ความเส่ียงดา้น 
การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย
เฉพาะ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
โครงการ 

√ √ 

การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
ผลกระทบคาดการณ์ไดย้าก ดงันั้น
ทั้งสองฝ่ายอาจหารือและเจรจา
แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินการ 

(6) ปัจจยัความส าเร็จของโครงการ 

 ความชัดเจนของการจัดสรรผลตอบแทน ตามสัญญาไดก้ าหนดให้เอกชนตอ้งจดัแบ่งผลตอบแทนให้รัฐในระยะ
ยาว และมีดชันีวดัความส าเร็จของการปฏิบติังาน รวมถึงบทปรับ เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของเอกชน 

 การรวมคลังเก็บน ้ามันและท่าเรือขนส่งสินค้าเหลว โครงการไดใ้ห้รวมโครงการสร้างคลงัเก็บน ้ ามนัและท่าเรือ
ขนส่งสินค้าเหลวเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการร่วมลงทุนของเอกชนและท าให้เกิดความคุ้มทุนใน 
การลงทุนมากข้ึน   

โครงการ Busan New Port ประเทศเกาหลใีต้ 

โครงการ Busan New Port เป็นการก่อสร้างศูนยโ์ลจิสติกส์และท่าเทียบเรือตูค้อนเทนเนอร์ และเป็นหน่ึงใน
หลายโครงการท่ีรัฐบาลเกาหลีใตไ้ดจ้ดัให้เป็นโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัภายใตพ้ระราชบญัญติั
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในโครงสร้างพ้ืนฐาน (The Act on Private Participation in Infrastructure: PPI) โดยเอกชน
ผูรั้บสัมปทานเอกชนจะไดรั้บใบอนุญาตในการออกแบบ ก่อสร้าง จดัหาเงินทุน ด าเนินงาน และบ ารุงรักษา รวมทั้ง 
การบริหารจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกของโครงการ ทั้ งน้ี Pusan Newport Co, Ltd. (PNC) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน
ระหว่าง Samsung Group (Lead Sponsor) และ CSX World Terminals ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเอกชนผูไ้ด้รับ
สมัปทาน 

โครงการมีระยะเวลาสญัญา 50 ปี (พ.ศ. 2550 - 2599) แบ่งออกเป็น 2 ระยะโดยระยะแรก แบ่งการพฒันาโครงการ

ออกเป็น 2 ช่วง แต่ละช่วงประกอบด้วย การก่อสร้างและการด าเนินงานของท่าเทียบเรือตูสิ้นคา้ 3 แห่ง โดยรวม 



 

กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ 

  

- 45 - 

การก่อสร้างและการด าเนินงานของพ้ืนท่ีสนับสนุนอเนกประสงค์ด้วย ส่วนระยะท่ี 2 เป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

เพ่ิมเติมอีก 3 แห่ง โดยท่าเทียบเรือ 3 แห่งแรกเร่ิมด าเนินการก่อนก าหนดในปี 2549  

รูปที ่5.1-3 โครงสร้างการให้สัมปทานของ Busan New Port 

 

(1) ขอบเขตการลงทุน 

ตารางที ่5.1-4 ขอบเขตการลงทุน Busan New Port 
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(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ 

การจัดสรรกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์โครงการใช้รูปแบบ Build- Transfer-Operate (BTO) โดยเอกชนลงทุน

ก่อสร้าง และโอนทรัพยสิ์นให้เป็นของรัฐ ภายหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ และได้รับสิทธ์ิในการประกอบการและ

บ ารุงรักษาตลอดระยะสญัญา 

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการจะแบ่งรายไดก้บัการท่าเรือ โดยกลุ่ม PNC จะจดัเก็บรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ และมีหนา้ท่ีจ่าย 

ค่าเช่าท่ีดินและสินทรัพย ์รวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ใหก้บัรัฐ ทั้งน้ี ในสญัญาสมัปทานเดิม ก าหนดใหมี้การรับประกนัรายได้

ขั้นต ่า (โดยทัว่ไปร้อยละ 90 ของประมาณการรายได)้ และการชดเชยก าไรให้รัฐหากเกินกว่าระดบัหน่ึง (โดยทัว่ไป 

ร้อยละ 110 ของประมาณการรายได้)  อย่างไรก็ตาม PNC ประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วในการด าเนินงานตาม

ประสิทธิภาพการท างานท่ีระบุในขอ้ตกลงและคาดวา่จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง PNC และรัฐบาล จึงไดเ้จรจาตกลง

แกไ้ขขอ้สัญญาการใหส้ัมปทาน โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในสัญญาฉบบัปรับปรุงใหม่ ไดแ้ก่ การยกเลิกส่วน MRG 

และการชดเชยก าไรส่วนเกินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาสมัปทานเดิม โดยโครงการมีแผนภาพแสดงการจ่ายผลตอบแทน

ดงัน้ี 

รูปที ่5.1-4 การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ Busan New Port  โดยการก าหนด MRG และ Redemption 
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(4) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ 

ตารางที ่5.1-5 การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงส าคญัโครงการ Busan New Port   

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ด้านทีด่นิ/สถานที ่        

ความเส่ียงดา้นการ
จดัหา/เวนคืนท่ีดิน 
 

การจดัหา/เวนคืนท่ีดินล่าชา้
กวา่แผนท่ีก าหนด √   

โครงการใชว้ธีีการถมทะเล จึงไม่มี
การเวนคืนท่ีดิน 

ความเส่ียงดา้นการ
ส่งมอบท่ีดิน 
 

การส่งมอบท่ีดินของรัฐเพ่ือ
ด าเนินโครงการล่าชา้กวา่
แผนท่ีก าหนด 

√   
โครงการมีความพร้อมดา้นท่ีดิน 
อยูแ่ลว้ 

ความเส่ียงดา้นการ
ช ารุดแฝง 
 

ทรัพยสิ์นของท่าเรือใน
ปัจจุบนัตอ้งไดรั้บการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่ 

  √ 
ลดความเส่ียงของรัฐแมอ้าจท าให้
ความสนใจในการร่วมลงทุนของ
เอกชนลดลง 

ด้านการออกแบบ        

ความเส่ียงดา้น 
การออกแบบตาม
วตัถุประสงค ์

การออกแบบไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด   √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้นความ
ล่าชา้ในการออกแบบ 

การออกแบบไม่สามารถแลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการก่อสร้าง        

ความเส่ียงดา้นความ
ล่าชา้ในการก่อสร้าง 

การก่อสร้างไม่สามารถแลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น
ตน้ทุนบานปลาย 

ตน้ทุนก่อสร้างเกินวงเงิน
ลงทุนท่ีก าหนด  

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น 
การไดรั้บใบอนุญาต
การก่อสร้าง  

ใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ได้
รับตามก าหนดเวลาหรือ 
ไม่ไดรั้บอนุญาตการก่อสร้าง  

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการด าเนินงาน        

ความเส่ียงดา้น 
การทดสอบและ 
การส่งมอบ  

โครงสร้างและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆไม่สามารถ
ใชง้านได ้ภายหลงัก่อสร้าง
แลว้เสร็จ  

  √ ตามรูปแบบสญัญา 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ความเส่ียงท่ี 
การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

โครงสร้างและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆไม่สามารถ
ใชง้าน/ด าเนินงานไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
ภายหลงัก่อสร้างแลว้เสร็จ 

  

√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดา้น
ประสิทธิภาพ 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการบ ารุงรักษา         
ความเส่ียงดา้น 
การบ ารุงรักษา 

ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา
สูงกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไว้
ในงบประมาณโครงการ
ในช่วงการด าเนินงาน 

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น 
การทดแทน
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์มีอายคุรบ
การใชง้าน ช ารุด/เสียหาย ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการทดแทน 

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านอ่ืนๆ        

ความเส่ียงดา้น
รายได ้

ความเส่ียงท่ีรายไดไ้ม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ (เช่น 
เน่ืองจากปริมาณสินคา้ 
ผา่นท่าต ่ากวา่ท่ีคาดไว)้ 

  √ 

โครงการเป็นรูปแบบ Revenue-
based Payment และไดย้กเลิก
มาตรการการประกนัรายได้
ทั้งหมดเอกชนจึงเป็นผูรั้บ 
ความเส่ียงรายได ้

ความเส่ียงดา้น 
การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย
เฉพาะ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
โครงการ 

√ √ 

การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
ผลกระทบคาดการณ์ไดย้าก ดงันั้น
ทั้งสองฝ่ายอาจหารือและเจรจา
แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินการ 

(5) ปัจจยัความส าเร็จของโครงการ 

 การริเร่ิมใช้ระบบอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ของ Busan New Port เป็นระบบอตัโนมติั (Automated 
System) ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการจดัการ
สินคา้ของท่าเทียบเรือ ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถรองรับปริมาณสินคา้ท่ีมากข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไวใ้นสญัญาสมัปทาน 
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 การยกเลิกการรับประกนัรายได้ขั้นต า่และการแบ่งปันผลก าไร การลงนามในสัญญาสัมปทานฉบบัปรับปรุงใหม่
ไดย้กเลิกการรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า รวมทั้งกฎระเบียบท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบการตอ้งแบ่งก าไรให้รัฐหากเกิน
กว่าระดับหน่ึง ซ่ึงช่วยลดภาระทางการเงินของรัฐบาลและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั โดยท าให้
ผูป้ระกอบการมีแรงจูงใจในการแสวงหาก าไรในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาประสิทธิภาพอยา่งเตม็ความสามารถ  

 การเช่ือมโยงกับการขนส่งทางบก นอกจาก Busan New Port จะช่วยแกไ้ขปัญหาของท่าเรือในปัจจุบนั (North 
Port) ซ่ึงไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ไดแ้ลว้ ทางรถไฟและถนนยงัถูกก่อสร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกใน 
การเช่ือมต่อกบัการขนส่งทางบก นอกจากน้ี Busan New Port ยงัเป็นหน่ึงในท่าเรือในประเทศท่ีมีการเช่ือมต่อ
ทางรถไฟโดยตรง โดยเช่ือมโยงเสน้ทางทางน ้ ากบัทางบก ท าใหท่้าเรือมีความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล
ในฐานะศูนยท่์าเรือและกลายเป็น logistic nexus ส าหรับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กรณศึีกษาโครงการ  Port of Baltimore, Seagirt Marine Terminal ในสหรัฐอเมริกา 

โครงการท่าเรือบลัติมอร์เป็นสัญญาเช่าและสัมปทาน ระยะเวลา 50 ปี ซ่ึงไดล้งนามในเดือนพฤศจิกายน 2552 

ระหว่าง Maryland Port Administration (MPA) และ Port Chesapeake (PAC) ซ่ึงเป็น SPV ท่ีจัดตั้ งข้ึนภายใตก้ฎหมาย

ของรัฐเดลาแวร์โดยเฉพาะ เพ่ือเขา้ท าสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทานในการบริหาร Seagirt Marine Terminal ท่ีท่าเรือ 

บัลติมอร์ โดยภายใตข้อ้ตกลง PAC จะสร้างท่าเทียบเรือน ้ าลึกแห่งท่ี 4 (Berth IV) และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  

เงินลงทุนรวม 334 ลา้น USD เพื่อรองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ (Post-Panamax Vessel) ลึก 50 ฟุต โดยตอ้งก่อสร้าง

ให้แลว้เสร็จก่อนการขยายคลองปานามา ซ่ึงเสร็จสมบูรณ์ในปี 2014 โครงการจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพ่ิมการจา้งงาน 

และช่วยลดจ านวนสินคา้ท่ีตอ้งน าเขา้ประเทศผ่านท่าเรือชายฝ่ังตะวนัตกแลว้ขนส่งทางรางมายงัฝ่ังตะวนัออก ซ่ึงเสีย

ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 USD/ตูค้อนเทนเนอร์ ในขณะท่ีหากสินคา้ผ่านคลองปานามามายงัท่าเรือบัลติมอร์จะเสีย

ค่าใชจ่้ายเพียง 150 USD/ตูค้อนเทนเนอร์  

ทั้ งน้ี  Maryland’s State Transportation Trust Fund มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงต้องร่วมลงทุนกับเอกชน 
(Public-Private Partnership: P3) ในรูปแบบสัญญาออกแบบ ก่อสร้าง ลงทุน ให้บริการ และซ่อมบ ารุง (Design-Build-
Finance-Operate-Maintain) 

Ports America จะจ่ายค่าลงทุนก่อสร้างถนน อุโมงค ์และสะพานในรัฐแมรีแลนด ์ใหก้บั Maryland Transportation 
Authority (MdTA) (Upfront Payment) จ านวน 140 ลา้น USD ค่าเช่าจ านวน 3.2 ลา้น USD/ปี (ปรับตามอตัราเงินเฟ้อ) 
ส าหรับพ้ืนท่ี Seargirt Marine Terminal 200 เอเคอร์ นอกจากน้ี รัฐจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดใ้นรูปแบบค่าธรรมเนียม 15 
USD/ตูค้อนเทนเนอร์ หลงัจากตูค้อนเทนเนอร์จ านวน 500,000 ตูแ้รกท่ีผ่านท่าเรือ/ปี (ปรับตามอตัราเงินเฟ้อ) ซ่ึงคาดวา่
จะสร้างรายไดก้วา่ 450 ลา้น USD ใหก้บั MPA และรัฐแมรีแลนด ์
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รูปที ่5.1-5 โครงสร้างสัมปทาน Seagirt Marine Terminal 

 

การจดัหาเงินทุนของโครงการน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากเป็นหน่ึงในโครงการสมัปทานท่าเรือแห่งแรกของสหรัฐฯ 
ท่ีได้จัดหาเ งินลงทุนผ่านตลาดพันธบัตร  อายุ  25 ปี  ประมาณ  249 ล้าน  USD ซ่ึงออกโดย  Maryland Economic 
Development Corporation (MEDCO) ในนามของ PAC บริษทัก่อตั้งโดยรัฐแมรีแลนด์ท าหนา้ท่ีพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับการพฒันาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ผูรั้บสมัปทานเอกชนสามารถจดัหาเงินทุน ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษี โดยมีตน้ทุน
ทางการเงินเฉล่ียร้อยละ 5.77 และประกนัโดยรายไดจ้าก Seagirt เท่านั้น  

พนัธบตัร Series A เพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคม มูลค่า 167 ลา้น USD ไดถู้กออกแบบให ้PAC 
รับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู ้(Obligor) แต่ MEDCO จะโอนเงินส่วนหน่ึงใหก้บั MdTA เพื่อให ้MdTA โอนกรรมสิทธ์ิ 
Seagirt Marine Terminal ให้กับ MPA ซ่ึงเป็นผูใ้ห้สัมปทานกับ PAC โดย MdTA จะน าเงินส่วนน้ีไปใช้ในโครงการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมในรัฐแมรีแลนด์ ส่วนพนัธบตัร Series  B มูลค่า 82 ลา้น USD MEDCO จะให้ 
PAC กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งท่ี 4 (รวมกับส่วนทุนและกระแสเงินสดท่ีได้รับจาก 
การประกอบการ) ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนการกูย้ืม (ยกเวน้ภาษี) ของเอกชนผูรั้บสัมปทานโดยทัว่ไปในการพฒันาท่าเทียบ
เรือ ทั้งพนัธบตัร Series A และ B จะไดรั้บการค ้ าประกนัจาก 1) การช าระเงินค่าสัมปทานและการช าระคืนเงินกูข้อง 
PAC ใหก้บั MEDCO 2) ขอ้ผกูพนัของ PAC ในสญัญาสมัปทานและสินทรัพยเ์กือบทั้งหมด 3) ค่าสมัปทานและการช าระ
เงินกู ้ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัภาระหน้ีทั้งหมดท่ีจะตอ้งช าระจากรายไดสุ้ทธิของ PAC  
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(1) ขอบเขตการลงทุน 

ตารางที ่5.1-6 ขอบเขตการลงทุน Seagirt Marine Terminal  

 

(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ 

การจดัสรรกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยโ์ครงการใชรู้ปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยภาคเอกชนจดัสร้าง

ส่ิงปลูกสร้างข้ึนมาใหม่ บริหารจดัการดว้ยความเส่ียงของตนเอง จากนั้นจึงโอนถ่ายทรัพยสิ์นให้แก่ภาครัฐเม่ือส้ินสุด

สญัญา 

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการจะแบ่งรายไดใ้หก้ารท่าเรือ โดยกลุ่ม PAC จะจดัเก็บรายไดจ้ากการด าเนินโครงการ และจ่ายค่าเช่าท่ีดิน

และสินทรัพย ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รวมถึงการช าระคืนเงินกูใ้หก้บั MPA โดยมีแผนภาพแสดงการจ่ายผลตอบแทนดงัน้ี 
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รูปที ่5.1-6  การจดัสรรผลตอบแทนในโครงการ Seagirt Container Terminal  

  

(4) การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงของโครงการ 

ตารางที ่5.1-7 การประเมนิและจดัสรรความเส่ียงส าคญัโครงการ Seagirt Container Terminal 

ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ด้านทีด่นิ/สถานที ่        

ความเส่ียงดา้นการ
จดัหา/เวนคืนท่ีดิน 
 

การจดัหา/เวนคืนท่ีดินล่าชา้
กวา่แผนท่ีก าหนด √   

โครงการใชว้ธีีการถมทะเล จึงไม่มี
การเวนคืนท่ีดิน 

ความเส่ียงดา้นการ
ส่งมอบท่ีดิน 
 

การส่งมอบท่ีดินของรัฐเพ่ือ
ด าเนินโครงการล่าชา้กวา่
แผนท่ีก าหนด 

√   
โครงการมีความพร้อมดา้นท่ีดินอยู่
แลว้ 

ความเส่ียงดา้นการ
ช ารุดแฝง 
 

ทรัพยสิ์นของท่าเรือใน
ปัจจุบนัตอ้งไดรั้บการ
ซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่ 

  √ 
ลดความเส่ียงของรัฐแมอ้าจท าให้
ความสนใจในการร่วมลงทุนของ
เอกชนลดลง 

ด้านการออกแบบ        

ความเส่ียงดา้น 
การออกแบบตาม
วตัถุประสงค ์

การออกแบบไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด   √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้นความ
ล่าชา้ในการออกแบบ 

การออกแบบไม่สามารถแลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการก่อสร้าง        
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ความเส่ียงดา้นความ
ล่าชา้ในการก่อสร้าง 

การก่อสร้างไม่สามารถแลว้
เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น
ตน้ทุนบานปลาย 

ตน้ทุนก่อสร้างเกินวงเงิน
ลงทุนท่ีก าหนด  

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น 
การไดรั้บใบอนุญาต
การก่อสร้าง  

ใบอนุญาตการก่อสร้างไม่ได้
รับตามก าหนดเวลาหรือ 
ไม่ไดรั้บอนุญาตการก่อสร้าง  

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการด าเนินงาน        

ความเส่ียงดา้น 
การทดสอบและ 
การส่งมอบ  

โครงสร้างและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆไม่สามารถ
ใชง้านได ้ภายหลงัก่อสร้าง
แลว้เสร็จ  

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงท่ี 
การด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์

โครงสร้างและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆไม่สามารถ
ใชง้าน/ด าเนินงานไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
ภายหลงัก่อสร้างแลว้เสร็จ 

  

√ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการปฏิบติังานไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดา้น
ประสิทธิภาพ 

  
√ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านการบ ารุงรักษา         
ความเส่ียงดา้น 
การบ ารุงรักษา 

ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา
สูงกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดไว้
ในงบประมาณโครงการ
ในช่วงการด าเนินงาน 

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ความเส่ียงดา้น 
การทดแทน
เคร่ืองมือ/อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ/อปุกรณ์มีอายคุรบ
การใชง้าน ช ารุด/เสียหาย ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการทดแทน 

  √ ตามรูปแบบสญัญา 

ด้านอ่ืนๆ        

ความเส่ียงดา้น
รายได ้

ความเส่ียงท่ีรายไดไ้ม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ (เช่น 
เน่ืองจากปริมาณสินคา้ผา่น
ท่าต ่ากวา่ท่ีคาดไว)้ 

  √ 

โครงการเป็นรูปแบบ Revenue-
based Payment และใหสิ้ทธิ 
การป้องกนัจากการแข่งขนัแก่
เอกชน 
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ความเส่ียง ค าอธิบาย การจดัสรรความเส่ียง หลกัการและเหตุผล 

  ภาครัฐ ภาคเอกชน  

ความเส่ียงดา้น 
การเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย 

การเปล่ียนแปลงกฎหมาย
เฉพาะ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
โครงการ 

√ √ 

การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
ผลกระทบคาดการณ์ไดย้าก ดงันั้น
ทั้งสองฝ่ายอาจหารือและเจรจา
แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินการ 

(5) ปัจจยัความส าเร็จของโครงการ 

 การจัดสรรผลตอบแทนในระยะยาว สัญญาสัมปทานไดจ้ดัท าข้ึนโดยให้รัฐไดรั้บประโยชน์ไม่เพียงจากค่าเช่า

ล่วงหนา้ (Upfront Receipt) แต่รวมถึงส่วนแบ่งผลตอบแทนจากความส าเร็จในอนาคตของท่าเรือดว้ย 

 การจัดหาเงินลงทุน โครงสร้างการระดมทุนผ่านตลาดพนัธบตัรไดรั้บการออกแบบเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า เอกชน

ผูรั้บสัมปทานยงัคงเป็นผูรั้บความเส่ียงดา้นการเงิน แต่โครงการยงัคงไดรั้บประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษี 

(Tax-exempt Debt) มากกวา่การกูย้มืจากสถาบนัการเงินเอกชน 

5.2 การสนับสนุนทางการเงนิจากภาครัฐ 

การพิจารณาถึงความจ าเป็นในการสนบัสนุนทางการเงิน ความเขา้ใจอยา่งละเอียดดา้นความคุม้ค่าทางการเงิน
ของโครงการเป็นส่ิงส าคญั กล่าวคือ แบบจ าลองทางการเงินตอ้งมีความถูกตอ้งและตั้งอยูบ่นสมมติฐานและขอ้เท็จจริงท่ี
เช่ือถือได ้นอกจากน้ี ผลตอบแทนของนกัลงทุนและระยะเวลาคืนทุนอาจแตกต่างกนัในรายโครงการ ซ่ึงในทางปฏิบติั 
การสนบัสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุนจึงควรพิจารณาตามลกัษณะโครงการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

5.2.1 ทางเลือกการสนบัสนุนของรัฐในโครงการร่วมลงทุน 

โครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท้างการเงิน (Financial Viability) โดยปราศจาก
การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมีจ านวนน้อย ในขณะท่ีการพฒันาโครงการสามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกวา้ง (Large Public Externality) นอกจากน้ี ตลาดเงินในประเทศอาจไม่สามารถจดัหา
ผลิตภณัฑท์างการเงิน โดยเฉพาะในรูปแบบตราสารหน้ีระยะยาว รัฐจึงอาจใชก้ลไกการสนบัสนุนทางการเงินและดา้น
อ่ืนๆ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทตามลกัษณะการใหก้ารสนบัสนุน ไดแ้ก่ การสนบัสนุน Funded Products  การสนบัสนุน 
Contingent Products และการจดัตั้งองคก์รเพ่ือออกผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการ PPP รายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสนับสนุน Funded Products   

รัฐอาจตดัสินใจใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงส าหรับโครงการ เช่น การใหเ้งินอุดหนุน (Subsidies/Grants)  การยกเวน้
ค่าใชจ่้าย การลงทุนในส่วนทุนและ/หรือการให้เงินกู ้เป็นตน้ กลไกเหล่าน้ีมีประโยชน์โดยเฉพาะกบัโครงการท่ีไม่มี
ความคุม้ค่าทางการเงิน การกูย้ืมจากสถาบนัการเงินมีขอ้จ ากดั หรือมีความเส่ียงท่ีนกัลงทุนเอกชนหรือผูใ้หกู้ไ้ม่สามารถ
จดัการได ้ดงันั้น ในประเทศก าลงัพฒันารัฐจึงมกัจ าเป็นตอ้งใหก้ารสนบัสนุนโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น 
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- การสนับสนุนโดยตรงในรูปตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินช่วยค่าก่อสร้าง การจดัหาท่ีดินและทรัพยสิ์น
บางส่วน เงินชดเชยค่าการประมูล การสนบัสนุนงานบ ารุงรักษาส าคญั เป็นตน้ 

- การยกเวน้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงเอกชนตอ้งจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น การยกเวน้หรือลด
อตัราภาษีเงินไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง (Tax Holidays) หรือการหักเงินลงทุนตามสัดส่วนท่ีก าหนดออกจาก
รายไดท่ี้จะน าไปค านวณภาษี (Tax Credit) เป็นตน้  

- การจดัหาเงินทุนส าหรับโครงการในรูปแบบของเงินใหกู้ ้ซ่ึงรวมถึงการระดมทุนโดยออกตราสารหน้ีท่ีมีสิทธิ
เรียกร้องใกลเ้คียงกบัเงินทุน (Mezzanine Debt) การลงทุนในส่วนทุน หรือการจดัตั้ง Viability Gap Fund  

- การก าหนด shadow tariffs ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนและ topping up tariffs ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้า
และน ้ าปะปาเพ่ือลดความเส่ียงดา้นอุปสงค ์(Demand Risk) ท่ีอาจะเกิดข้ึนกบัโครงการ  

(2) การสนับสนุน Contingent Products 

รัฐอาจใชก้ลไกการสนับสนุนตามเง่ือนไขหรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีระบุในสัญญา กล่าวคือ รัฐไม่ไดใ้ห้ 
การสนบัสนุนทางการเงินโดยตรง แต่จะช่วยเหลือส าหรับภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (Contingency Liability) 
โดยการสนบัสนุนดงักล่าวจะถูกใชต้ามเง่ือนไขเท่านั้น เช่น 

- การรับประกนั (Guarantees) ซ่ึงรวมถึงการรับประกนัส่วนหน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน ความสามารถในการแปลง
สกุลเงินทอ้งถ่ิน การออกสัญญารับซ้ือ (Offtake Purchaser Obligations) ระดบัค่าให้บริการท่ีอนุญาตให้เรียก
เก็บ การรับประกนัความตอ้งการใชบ้ริการ และการรับประกนัค่าชดเชยกรณียกเลิกสญัญา 

- การชดใช้ค่าเสียหาย เช่น หากเกิดการผิดนัดช าระโดยหน่วยงานของรัฐ การขาดกระแสเงินสด (Revenue 
Shortfall) หรือตน้ทุนโครงการบานปลาย (Cost Overruns) เป็นตน้ 

- การป้องกนัความเส่ียงของโครงการ เช่น สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

- หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (Contingent Debt) เช่น Take-out financing ซ่ึงเกิดในกรณีท่ีโครงการไดรั้บเพียงเงินกูร้ะยะ
สั้ น (Short Tenor Debt) และรัฐตกลงให้กู้ยืม ณ อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดในอนาคต หรือการอุดหนุนรายได้ 
(Revenue Support) ซ่ึงรัฐตกลงให้เอกชนกู้เม่ือเกิดการขาดกระแสเงินสด การขาดกระแสเงินสด (Revenue 
Shortfall) เพ่ือใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็นไปตามก าหนด 

- การขยายระยะเวลาสัญญา ในกรณีท่ีรายไดต้  ่ากว่าท่ีรัฐประมาณการไวเ้น่ืองจากอุปสงค์ไม่เพียงพอ ซ่ีงส่ง
ผลกระทบต่ออตัราทางการเงินท่ีคุม้ค่าของเอกชน 

อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนุนในรูปแบบ Fund Product และ Contingent Product จะตอ้งค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลงั
ของรัฐและความเป็นไปไดใ้นบริบทของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจถือเป็นขอ้จ ากดัหน่ึงในการสนบัสนุน
โครงการ PPP ในอนาคต โดยในปัจจุบนั กรอบวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ จะตอ้งพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง ก าหนดสดัส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 อาศยัอ านาจตาม
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ความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบญัญติัวินยัการเงินและการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบาย
การเงินการคลงัของรัฐในการประชุม คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 

1) สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตอ้งตั้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2 
แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2) สดัส่วนงบประมาณเพ่ือการช าระคืนตน้เงินกูข้องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซ่ึงรัฐบาลรับภาระ ตอ้งตั้งไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3) สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการช าระดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายในการกูเ้งินของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซ่ึงรัฐบาล
รับภาระ ตอ้งตั้งตามภาระท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในปีงบประมาณนั้น 

4) สัดส่วนการก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่ายขา้มปีงบประมาณ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

5) สัดส่วนการก่อหน้ีผูกพนัเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย ตอ้ง 
ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส าหรับสัดส่วนท่ีใช้เป็นกรอบวินัยในการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินงานซ่ึงรัฐบาลรับภาระท่ีจะชดเชย
ค่าใชจ่้ายหรือการสูญเสียรายไดใ้ห้ ก าหนดอตัราการชดเชยค่าใชจ่้ายหรือการสูญเสียรายไดข้องหน่วยงานของรัฐใน 
การด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งมียอดคงคา้งรวมกนัไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดงันั้น
การด าเนินโครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน จึงควรมีการจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของโครงการ 
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักรอบวนิยัการเงินการคลงัของรัฐ 

(3) การจดัตั้งตวักลางทางการเงนิ (Financial Intermediaries) 

รัฐอาจตอ้งการสนบัสนุนในรูปแบบการระดมทุนการจดัหาเงินทุนจากภาคเอกชน (โดยเฉพาะจากตลาดเงินใน
ประเทศ) เพื่อระดมความสามารถการให้กู้ยืมจากเอกชนในประเทศส าหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ลด 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ทดแทนเงินลงทุนจากต่างประเทศ และเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดการเงินใน
ประเทศ อยา่งไรก็ตาม ตลาดเงินในประเทศอาจไม่มีประสบการณ์หรือความสามารถในการจดัการและบริหารความเส่ียง
ท่ีจ าเป็นในการให้กู้ยืมแก่หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน ดังนั้ น รัฐอาจพิจารณาการจัดตั้ งตัวกลางทางการเงิน 
(Intermediary) ท่ีมีทักษะและทรัพยากรเพียงพอเพื่อลดความเส่ียงของตลาดเงินซ่ึงเกิดจากการให้กู้ยืมแก่โครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  

การใชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือท่ีดีของตวักลางในการกูย้มืจากตลาดตราสารหน้ีของเอกชน เช่น นกัลงทุนสถาบนั
ท่ีไม่สามารถลงทุนโดยตรงในโครงการ เป็นตน้ แลว้ให้แต่ละหน่วยงานหรือโครงการกูย้ืมจากเงินกองทุน ในรูปแบบ
สกลุเงินทอ้งถ่ิน ตามระยะเวลาสญัญา เง่ือนไขและขอ้ตกลง ส าหรับการพฒันาโครงการยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทั้งน้ี ตวักลางดงักล่าวควรเป็นองคก์รการเงินเอกชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างช่องทาง
ในตลาดการเงิน โดยมีเจา้หน้าท่ีท่ีมีทกัษะและประสบการณ์อย่างเหมาะสมและมีอนัดบัความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะ
ระดมเงินทุนจากตลาดได้ เช่น Infrastructure Development Finance Company (IDFC) ของประเทศอินเดีย ซ่ึงรัฐบาล
ก่อตั้งข้ึนในปี 2540 (ปัจจุบนัรัฐบาลถือหุ้นประมาณร้อยละ 16 โดยส่วนท่ีเหลือเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์
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เพ่ือท าหน้าท่ีจัดหน้าแหล่งเงินทุนให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเร่ิมแรก
ประกอบดว้ย กิจการคมนาคม พลงังาน การส่ือสารและเทคโนโลย ีและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้
การมีส่วนร่วมในการลงทุนของภาคเอกชนในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ รูปแบบการให้บริการส าคญั 
ได้แก่ การให้เงินกู้โครงการ (Project Finance) การออกตราสารทุนและก่ึงทุน (Equity Finance) หรือตราสารท่ีมี
โครงสร้างซับซ้อน (Structured Product) การให้ค  าปรึกษาและการลงทุน (Advisory/Investment Banking Services) 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันทางการเงินซ่ึงจัดตั้ งโดยรัฐเพ่ือท าหน้าท่ีช่วยเหลือในการพฒันาการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศโดยตรงยงัไม่ปรากฎในไทย 

5.2.2  กลไกการสนับสนุนของรัฐในกจิการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินค้า 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในกิจการพฒันาท่าเรือส าหรับขนส่งสินคา้มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
โครงการลงทุนทางเศรษฐกิจทัว่ไป ซ่ึงมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากตน้ทุนการลงทุนและความเส่ียงในการก่อสร้างท่ีสูง 
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา และระยะเวลาสมัปทานท่ีมีระยะยาว ท าใหเ้อกชนจ าเป็นตอ้งหารายได้
ให้เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายทั้งหมดและเพ่ือผลก าไร นอกจากน้ี ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ซ่ึงเป็นระยะเวลาสัมปทาน
โดยทัว่ไป ส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงหรือเกิดขอ้ผิดพลาดได้ ซ่ึงอาจท าให้โครงการไม่ดึงดูด
เอกชนในการเขา้ร่วมลงทุนและไม่ประสบความส าเร็จในการเปิดประมูล ดงันั้น เพื่อให้โครงการเป็นท่ีน่าสนใจและ
เป็นไปไดม้ากข้ึน รัฐหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการจึงอาจให้การสนับสนุนทางการเงินหรือแรงจูงใจบางอย่างแก่
เอกชนตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยกลไกการสนบัสนุนแก่เอกชนส าหรับกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่ง
สินคา้จากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 การสนับสนุน Funded Products  

(1) การใช้ Viability Gap Funding (VGF) 

1) หลกัการและรูปแบบ 

VGF เป็นความพยายามสร้างจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดระหว่างการลงทุนของรัฐและเอกชน โดยรัฐสนับสนุนเงิน
ลงทุนขั้นต ่า ซ่ึงท าใหโ้ครงการมีความเป็นไปไดท้างการเงิน กล่าวคือ เม่ือค่าใชบ้ริการ/ค่าธรรมเนียมผูใ้ช ้ไม่เพียงพอกบั
เงินลงทุนโครงการ รวมทั้งตน้ทุนทางการเงิน โครงการจะถือว่ามี Viability gap และรัฐบาลตอ้งให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบเงินอุดหนุนเพื่อทดแทนช่องวา่งดงักล่าว และท าให้โครงการ PPP เป็นท่ีน่าสนใจต่อนกัลงทุนเอกชน เช่น หาก
โครงการตอ้งใชเ้งินลงุทนจ านวน 1,500 ลา้นบาท แต่มีรายไดเ้พียง 1,250 ลา้นบาท รัฐอาจเลือกให ้VGF เอกชน จ านวน 
250 ลา้นบาท เป็นตน้  
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รูปที ่5.2-1 Viability Gap Payment 

 

VGF มีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้โครงการซ่ึงก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ทางสังคมมี 
ความเป็นไปไดท้างการเงิน เน่ืองจากโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจแต่ไม่มี
ความเป็นไปไดท้างการเงินจากสาเหตุ 2 ประการส าคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกวา้งซ่ึงไม่จ ากัดแต่เพียง
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรง ดงันั้นจึงไม่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นในราคาท่ีผูใ้ชเ้ตม็ใจท่ีจะจ่ายส าหรับค่าใชบ้ริการนั้นๆ  เช่น 
ผูใ้ชท่้าเทียบเรืออาจไม่เตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินใหก้บัผลประโยชน์ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของโครงการ เป็นตน้ 

- ค่าธรรมเนียมผูใ้ชอ้าจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่ความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดข้อง
สงัคมโดยรวม 

VGF จะมีความเหมาะสมหากไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีจะท าให้โครงการมีเป็นไปได้ทางการเงิน (Last Resort) จ านวนเงิน
อุดหนุนจะคิดเป็นสดัส่วนหน่ึงของคา่ก่อสร้างโครงการ รวมค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ดอกเบ้ียในช่วงก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าก่อสร้าง แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเวนคืนท่ีดินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยหลายประเทศได้
จดัตั้งกองทุนเฉพาะเพ่ือบริหารและใหเ้งินอุดหนุน เรียกวา่ Viability Gap Fund ซ่ึงลกัษณะการใหเ้งินอุดหนุนก าหนดได้
หลายรูปแบบตามความเหมาะสมและขอ้ตกลงระหวา่งรัฐและเอกชน เช่น การให้เงินอุดหนุนล่วงหนา้ก่อนเร่ิมก่อสร้าง 
การให้เงินอุดหนุนตามความกา้วหน้าในการก่อสร้างหรือความพร้อมและคุณภาพของการให้บริการ และการให้เงิน
อุดหนุนในรูปแบบค่าธรรมเนียมต่อจ านวนผูใ้ช ้เช่น จ านวนรถยนต ์เป็นตน้ รายละเอียดดงัน้ี 

• การสนับสนุนเป็นเงนิก้อนคร้ังเดยีว (Up-front Payment)  (A) 

ในช่วงหลงัจากการลงนามในสญัญาสมัปทานจนถึงก่อนเร่ิมการก่อสร้าง หน่วยงานรัฐตกลงท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน

ด้านการเงินเพียง 1 คร้ังแก่เอกชนผู ้เข้าร่วมลงทุน โดยจ านวนเงินจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ในสัญญา  
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การสนบัสนุนดา้นการเงินแบบ Lump Sum น้ี เอกชนผูเ้ขา้ร่วมลงทุนจะไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน เพ่ือเพ่ิม

สภาพคล่องทางการเงินและลดตน้ทุนในการก่อสร้างโครงการใหก้บัเอกชนผูเ้ขา้ร่วมทุนในระหวา่งการก่อสร้าง 

• การสนับสนุนด้านการเงนิเป็นระยะ (Milestone Payment) (B) 

หน่วยงานรัฐตกลงให้การสนับสนุนดา้นการเงินแก่เอกชนผูเ้ขา้ร่วมลงทุนเป็นระยะๆ (Periodic Payments) โดย 

การจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐอาจแตกต่างกนัโดยอา้งอิงความส าเร็จของงานก่อสร้างหรือระยะเวลา การสนบัสนุน

ดา้นการเงินแบบ Milestone น้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการสนบัสนุนแบบ Lump Sum โดยเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องทาง

การเงินและลดตน้ทุนในการก่อสร้างโครงการใหก้บัเอกชนผูเ้ขา้ร่วมทุน แต่เป็นการจ่ายเงินแบบเป็นระยะๆ ข้ึนอยู่

กบัเง่ือนไขการตกลง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจกบัภาครัฐไดม้ากกวา่แบบ Lump Sum  

• เงนิสนับสนุนรายปี (Annuity Payment) (C) 

หน่วยงานรัฐตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่เอกชนผูเ้ขา้ร่วมลงทุน โดยการจ่ายเงินเป็นรายปีในช่วง

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ในจ านวนท่ีเท่ากนัทุกปี โดยอาจตกลงระยะเวลาทุกๆ 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ซ่ึง

จ านวนเงินจะถูกคาดการณ์ล่วงหน้าไวใ้นสัญญาเช่นเดียวกันกับการสนับสนุนแบบ Lump Sum ซ่ึงจะช่วยให้

เอกชนสามารถคาดการณ์ภาระหน้ีคงเหลือและการจ่ายช าระหน้ีได ้ 

• เงนิสนับสนุนผ่านค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

หน่วยงานรัฐตกลงจ่ายเงินค่าใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมดให้กบัเอกชนผูร่้วมลงทุนแทนผูใ้ชบ้ริการ โดยมกัใช้

ในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นผูจ่้าย (User-pays Project)  

รูปที ่5.2-2 รูปแบบการให้เงนิอุดหนุน  

 

2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

VGF เหมาะสมกบัโครงการท่ีมีความจ าเป็นแต่ไม่มีความเป็นไปไดท้างการเงิน ท าให้รัฐตอ้งช่วยเหลือให้เกิด
การลงทุนในรูปแบบเงินอุดหนุน ประกอบกับรัฐมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ อย่างไรก็ตาม VGF ไม่ควรเป็น
สัดส่วนหลกัของเงินลงทุนโครงการ (Dominating) รัฐและเอกชนยงัควรรับความเส่ียงร่วมกนั โดยอตัราสูงสุด (Cap) 
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ของ VGF อาจแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ และเงินอุดหนุนดงักล่าวไม่ควรถูกใชจ้นกวา่เอกชนจะลงทุนในส่วนทุนแลว้ 
รวมทั้ง VGF ควรใหก้บัโครงการส าคญัหรือจดัอยูใ่นแผนยทุธศาสตร์การลงทุนแลว้ 

ตารางที ่5.2-1 ตวัอย่าง Viability Gap Funding Scheme ของประเทศอนิเดยี 

 Viability Gap Funding Scheme 

วตัถุประสงค์ 
ระดมการลงทุนและความเช่ียวชาญจากภาคเอกชนเพื่อพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ โดยการให้เงินสนับสนุน (Grants) เพื่อให้
โครงการ PPPs มีความคุม้ค่าในเชิงพาณิชย ์ 

การก ากบัดูแล  หน่วยงาน PPP ภายใหส้งักดักระทรวงการคลงั 

แหล่งเงนิสนับสนุน งบประมาณของรัฐผา่นกองทุนหมุนเวยีนขนาด 44 ลา้น USD 

รูปแบบการช่วยเหลือ 
เงินสนับสนุนเป็นก้อนคร้ังเดียว (Up-front VGPs) และการให้เงินสนับสนุนตาม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance-based VGPs)  

กระบวนการขอรับเงนิ
สนับสนุน 

หน่วยงานเจา้ของโครงการส่งขอ้เสนอโครงการต่อหน่วยงาน PPP คณะกรรมการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีอ านาจพิจารณาอนุมติัและจดัสรรเงินสนบัสนุน 

เกณฑ์การให้เงนิสนับสนุน 
VGP ตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ (Total Project Cost) โดยหน่วยงาน
เจา้ของโครงการ/ส่วนราชการทอ้งถ่ิน (State Government) สามารถให้ VGPs เพ่ิมอีก
ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
กองทุนหมุนเวียนและขอ้จ ากดัปริมาณเงินสนับสนุนของรัฐต่อปีช่วยลดความเส่ียง
ดา้นผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ 

ท่ีมา: Public–Private Partnership Funds: Observations from International Experience by Asian Development Bank 

3) กรณีศึกษา โครงการท่าเทยีบเรือ Vizhinjam ในรัฐ Kerala ประเทศอนิเดยี 

ในปี 2557 โครงการท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ Vizhinjam เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือถ่ายล า 
(Container Trans-shipment Terminal) โดยให้เอกชนออกแบบ ก่อสร้าง จดัหาเงินทุน ด าเนินงาน และโอนคืน (Design-
Build–Finance–Operate–Transfer) อายุสัญญาสัมปทาน 40 ปี และสามารถขยายไดอี้ก 20 ปี มูลค่าเงินลงทุน Rs. 6,500 
crore ขีดความสามารถในการรองรับสินคา้สูงสุด 18,000 TEUs และขีดความสามารถต่อปีประมาณ 1 ลา้น TEUs และ
เป็นโครงการแรกท่ีไดรั้บ VGF ในรูปแบบเงินอุดหนุนคร้ังเดียว (One-time Grant) จากรัฐบาล เพื่อสนบัสนุนโครงการ 
PPP ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจแต่ขาดความเป็นไปไดท้างการเงิน สร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บันกัลงทุนจากการมีส่วนร่วมของรัฐก่อนการเปิดประมูลโครงการ ทั้งน้ี โครงการจะไดรั้บเงินอุดหนุนสูงสุดร้อยละ 
20 ของค่าลงทุน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ Rs. 800 crore จากรัฐบาลกลาง และหน่วยงานเจา้ของโครงการหรือรัฐ 
Kerala อาจใหเ้งินอุดหนุนเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่เกินอีกร้อยละ 20 ของเงินลงทุนโครงการ อยา่งไรก็ตาม VGF ท่ีเสนอต ่าท่ีสุด
ถือเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการคดัเลือกเอกชนผูรั้บสมัปทาน 
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นอกจากน้ี ตามขอบเขตการลงทุนของโครงการท่ีปรับปรุงใหม่ รัฐ Kerala จะรับผิดชอบตน้ทุนในการขดุลอก
ร่องน ้ าและเวนคืนท่ีดิน มูลค่าประมาณ Rs.583 crore ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเข่ือนกั้นจะรับผิดชอบโดย
บริษทัเอกชน 

(2) การใช้กระแสรายได้ทีม่อียู่เป็นแหล่งเงนิทุน (Existing revenue streams as a funding source)  

 การรวมสิทธิสัมปทานในการบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่และขอ้ผูกพนัในการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่ เหมาะสมกบัโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น รถไฟ โรงไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งก่อสร้างขยาย
เพ่ิมเติมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือในกรณีโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่
มีความจ าเป็นเพื่อรองรับการจราจรทางเรือท่ีสูงข้ึน โดยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่สามารถสร้างกระแสรายได้อย่าง
ต่อเน่ือง รัฐจะเปิดประมูลสิทธิในการบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าใหบ้ริการ โดยสิทธิ
ดงักล่าวจะรวมถึงภาระผกูพนัส าหรับผูรั้บสมัปทานในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ดว้ย  

 การรวมสิทธิสมัปทานท่ีมีอยูเ่ดิมกบัความรับผิดชอบในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่อาจสร้างความสนใจ
จากภาคเอกชนมากกวา่สมัปทานในการการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากวธีิการดงักล่าวจะช่วย
ลดความเส่ียงดา้นรายได ้โดยรายไดบ้างส่วนของโครงการมาจากผูใ้ชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่และมีความตอ้งการใช้
บริการท่ีชดัเจน เช่น โครงการ Flinders Port ใน South Australia ซ่ึงให้สิทธิสัมปทานโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือใน
ระยะยาว รวมถึงขอ้ก าหนดในการลงทุนพฒันาท่าเรือในส่วนอ่ืน ๆ  

 การสนับสนุน Contingent Products 

(3) การรับประกนัรายได้ขั้นต า่ (Minimum Revenue Guarantee: MRG) และการช าระคืนรายได้ส่วนเกิน 

(Redemption of Excess Revenue) 

1) หลกัการและรูปแบบ 

การรับประกนัรายไดข้ั้นต ่าเป็นวิธีการท่ีรัฐรับประกนับางส่วนของรายไดท่ี้คาดการณ์ไวต้่อปีให้กบัเอกชนผูรั้บ
สมัปทาน เม่ือรายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากวา่รายไดท่ี้คาดการณ์ไว ้

แนวคิดการรับประกนัรายไดข้ั้นต ่าเป็นหน่ึงในวิธีสนบัสนุนส าหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ซ่ึงรายไดข้องเอกชนข้ึนอยูก่บัการใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสร้างข้ึน เช่น ท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้ ซ่ึงหลงัจากโครงการแลว้
เสร็จ ผูป้ระกอบการเอกชนจะไดรั้บรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ และโครงการถนนอ่ืน ๆ เป็นตน้ ความเส่ียง
หลกัในกรณีดังกล่าว คือ จ านวนผูใ้ช้โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสร้างข้ึนใหม่และรายได้ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจมี 
ความผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการก าหนดรายไดใ้นอนาคต 

ภายใตแ้นวคิดการรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า รัฐจะให้รายไดข้ั้นต ่าแก่เอกชนในช่วงสัมปทาน เงินอุดหนุนของรัฐ
รายปีจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างระดับรายไดท่ี้ก าหนดไวล่้วงหน้าซ่ึงไดเ้จรจาตกลงกันไว ้ (Predetermined Level of 
Income) กบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง (Actual Income) ในทางปฏิบติัจึงหมายถึง เม่ือใดก็ตามท่ีเอกชนไม่ไดรั้บรายไดต้ามท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้ รัฐจะจ่ายเงินให้เท่ากบัส่วนต่างระหวา่งระดบัท่ีก าหนดไวก้บัรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง ผลรวมของมูลค่า
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ปัจจุบนัของการค ้าประกนัท่ีจ่ายตลอดระยะเวลาสัมปทานแสดงภาระผกูพนัของรัฐบาลส าหรับโครงการนั้นๆ ดงันั้น จึง
เป็นการเพ่ิมกระแสเงินสดของโครงการให้กบัเอกชน ท าให้โครงการมีความเส่ียงนอ้ยลงและน่าสนใจมากข้ึนส าหรับ
เอกชน อยา่งไรก็ตาม เกณฑใ์นการค านวณการค ้าประกนัสามารถเป็นไปตามท่ีตกลงกนัระหวา่งรัฐและเอกชนโดยอาศยั
ตวัแปร เช่น รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ ก าไรจากการด าเนินงาน ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียภาษี ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization: EBITDA)  เป็นตน้ ทั้ งน้ี การค ้ าประกัน
รายไดข้ั้นต ่าแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่  

1. รูปแบบท่ีรัฐจ่ายเงินตามจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งระดบัรายไดท่ี้ก าหนดไวก้บัรายไดท่ี้เกิดข้ึน
จริง การค ้าประกนัของรัฐบาลจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของโครงการเน่ืองจากรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า 

2. รูปแบบท่ีรัฐจ่ายเงินตามจ านวนเท่ากบัส่วนต่างระหวา่งระดบัรายไดท่ี้ก าหนดไวล่้วงหนา้และรายได้
เกิดข้ึนจริงและในทางกลบักนั หากรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงเกินระดบัท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ เอกชนจะตอ้งจ่ายเงินส่วนเกิน
ทั้งหมดใหก้บัรัฐ ขอ้เสียหลกัของรูปแบบท่ีสอง คือ เม่ือเอกชนมีรายไดต้  ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ เอกชนจะไม่มี
แรงจูงใจในการเพ่ิมรายไดใ้นกรณีใด ๆ เน่ืองจากรัฐจะชดใชเ้งินคืนให้เท่ากบัส่วนต่างของรายไดท้ั้งหมด นอกจากน้ี 
เอกชนจะไม่มีแรงจูงใจในการสร้างรายไดม้ากกวา่ระดบัท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากตอ้งจ่ายรายไดส่้วนเกินทั้งหมดใหก้บัรัฐ 

3. รูปแบบท่ีรัฐจ่ายเงินตามจ านวนเท่ากบัร้อยละท่ีก าหนด เม่ือรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงต ่ากวา่รายไดท่ี้ก าหนด
ไวล่้วงหน้า และในทางกลบักนั หากรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงเกินระดบัท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า เอกชนจะตอ้งจ่ายเงินเท่ากบั 
ร้อยละท่ีก าหนดของส่วนเกินใหก้บัรัฐ เช่น หากรัฐก าหนดจ านวนเงินชดเชยร้อยละ 40 ของส่วนต่างระหวา่งระดบัรายได้
ท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าและรายไดเ้กิดข้ึนจริง และรายได้จริงท่ีเอกชนไดรั้บเท่ากับร้อยละ 90 ของรายได้ท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้า เอกชนจะไม่ไดรั้บรายไดส่้วนท่ีเหลือร้อยละ 6 โดยการท่ีรัฐไม่จ่ายเงินชดเชยเท่ากบัระหว่างระดบัรายได้ท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้และรายไดเ้กิดข้ึนจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้อกชนในการพฒันาการบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน
หรือเพ่ิมรายไดจ้ากการด าเนินงาน นอกจากน้ี การท่ีเอกชนจะตอ้งแบ่งเงินใหรั้ฐเพียงบางส่วนของรายไดส่้วนเกิน จะช่วย
ดึงดูดใหเ้อกชนพยายามในการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

MRG เหมาะสมกบัโครงการท่ีมีความเส่ียงของปริมาณสินคา้ผ่านท่าและระดบัความเส่ียงนั้นข้ึนกบันโยบาย
ของรัฐ ซ่ึงกระทบต่อความสนใจในการลงทุนของเอกชน การประกนัรายไดข้ั้นต ่ารัฐจะสร้างแรงจูงใจใหก้บัเอกชนและ
สนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้ร่วมลงทุนกบัรัฐ อยา่งไรก็ตาม การรับประกนัรายไดจ้ะสร้างภาระทางการเงินใหก้บัรัฐในระยะ
ยาว ดงันั้นการประเมินจ านวนความตอ้งการ/รายไดข้องโครงการในอนาคต และค่าการค ้าประกนัรายไดจึ้งมีความส าคญั
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอยา่งรอบคอบและถูกตอ้ง โดยหากไม่มีการค านวณท่ีเหมาะสมอาจน าไปสู่การสูญเสีย
ของรัฐ  
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 การจดัตั้งตวักลางทางการเงนิ (Financial Intermediaries) 

(4) การออกพนัธบัตรเพ่ือระดมทุนส าหรับโครงการโดยตวักลางทางการเงนิ 

1) หลกัการและรูปแบบ 

 การระดมทุนจากการกูย้ืมส าหรับโครงการ PPP มกัมาจากการกู้ยืม อย่างไรก็ตาม ในประเทศก าลงั
พฒันาสถาบนัการเงินอาจไม่เต็มใจท่ีจะใหกู้ส้ าหรับโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความเส่ียง นอกจากน้ี ตลาด
การเงินอาจยงัไม่พฒันาอย่างก้าวหน้าและยงัไม่มีตลาดตราสารทุนส าหรับโครงการในสกุลเงินทอ้งถ่ิน เอกชนผูรั้บ
สัมปทานอาจหาแหล่งเงินทุนในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่จะต้องรับความเส่ียงต่อความผนัผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ในประเทศก าลงัพฒันาหลายประเทศ ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่สามารถป้องกนัไดใ้นระยะยาว  
แมใ้นประเทศท่ีตลาดการเงินพฒันาแลว้ อายุของสินเช่ือของธนาคารโดยทั่วไปมกัจะสั้ นกว่าระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการหรือช่วงอายุของโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่ วิธีหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด
การเงิน คือ การท่ีตวักลางทางการเงิน (Financial Intermediaries) ให้เงินกูห้รือออกตราสารทุนส าหรับโครงการในอตัรา
ท่ีเหมาะสม ในสกุลเงินทอ้งถ่ิน และระยะเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือตลาดการเงินเอกชนไม่สามารถท าไดแ้ละช่วยส่งเสริม 
การกระจายการลงทุน  

2) ข้อจ ากดัหรือเง่ือนไข 

การให้เงินหรือออกพนัธบตัรเพ่ือระดมทุนส าหรับโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยตวักลางทางการเงิน
ของรัฐ ควรใชก้บัโครงการท่ีรัฐมัน่ใจไดว้า่สามารถพ่ึงพารายไดใ้นอนาคต เช่น การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการขนส่งสินคา้
ของท่าเทียบเรือ เป็นตน้ นอกจากน้ี รัฐควรพิจารณาความคุม้ค่าในการระดมทุนในรูปแบบดงักล่าว เปรียบเทียบกบั 
การใหต้ลาดการเงินเอกชนท าหนา้ท่ีดงักล่าวดว้ย  

 การสนับสนุนด้านอ่ืนๆ / การสนับสนุนทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ  

(5) การให้สิทธิพเิศษด้านการแข่งขัน (Exclusivity) 

 การรับรองวา่จะไม่มีการพฒันาโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรัฐหรือเอกชนผูรั้บสัมปทานรายอ่ืนเขา้มา
แข่งขนัเป็นระยะเวลาหน่ึง เหมาะสมกบัโครงการท่ีความเส่ียงดา้นการแข่งขนักระทบต่อความสนใจในการลงทุนของ
เอกชน เช่น โครงการ Seagirt Container Terminal รัฐก าหนดในสัญญาท่ีจะไม่พฒันาโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยรัฐหรืออนุญาตให้เอกชนผูรั้บสัมปทานรายอ่ืนในพ้ืนท่ีกระท าการอนัเป็นการแข่งขนั หากปริมาณสินคา้ผ่านท่า 
ยงัไม่ถึงร้อยละ 80 จากท่ีรัฐไดป้ระมาณการไว ้เป็นตน้ การรับรองในลกัษณะดงักล่าวเป็นการรับประกนัว่าสิทธิการ
ผูกขาดท่ีผูรั้บสัมปทานไดรั้บจะไม่เป็นโมฆะในช่วงระยะเวลาด าเนินโครงการ และอาจถือไดว้่าเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเขา้ร่วมโครงการในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การป้องกนัจากการแข่งขนัอาจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริม
ความเช่ือมัน่ของเอกชนผูถื้อหุน้และผูใ้หกู้ ้แต่อาจจ ากดัความสามารถของรัฐในการจดัการกบัความตอ้งการใชบ้ริการท่ี
เพ่ิมข้ึน ดงันั้น รัฐจะตอ้งค านึงถึงการวางแผนพฒันาพ้ืนท่ีอย่างรอบคอบ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zones) เป็นตน้ และผลประโยชน์ของหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 โดยทัว่ไป รัฐอาจให้การรับรองวา่สิทธิพิเศษของบริษทัเอกชนผูรั้บสัมปทานจะไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งไม่มี
เหตุอันควรจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐในภายหลงั  โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม อาจ 
ไม่สมควรท่ีจะใช้บทบญัญติัทางกฎหมายเพ่ือไม่ให้มีความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียนแปลงในภายหลงัอนัเป็นผลจาก
นโยบายรัฐ ซ่ึงรวมถึงการสนับสนุนการแข่งขนัหรือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานแบบคู่ขนาน โดยผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตควรมีการเจรจาตกลงระหวา่งรัฐและเอกชนในสญัญา (Changes in Circumstances)  

5.2.3  สรุปแนวทางการสนบัสนุนของรัฐ 

การสนับสนุนในรูปตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินของรัฐสามารถก่อให้เกิดความคุม้ค่าทางการเงิน ท าให้โครงการ
สามารถดึงดูดใหเ้อกชนร่วมลงทุนและบรรลุวตัถุประสงค ์อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนุนของรัฐไม่สามารถท าใหโ้ครงการ
ท่ีไม่ดีเป็นโครงการท่ีดีได ้และความเส่ียงท่ีรัฐแบกรับตอ้งไดรั้บการประเมินและบริหารจดัการอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจาก 
การลดความเส่ียงของผูใ้ห้กู้เอกชนหรือการรับความเส่ียงแทนเอกชนผูล้งทุนมากเกินไป อาจท าให้เกิดเอกชนขาด
แรงจูงใจในการด าเนินโครงการใหป้ระสบความส าเร็จ  

โครงการแต่ละโครงการอาจมีความตอ้งการรูปแบบการสนับสนุนแตกต่างกนั (Tailor-made) เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนักลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นแก่ภาครัฐ โดยการพิจารณาสนับสนุนของรัฐตอ้งพิจารณาอย่าง
รอบคอบในประเด็น ดงัน้ี 

- โครงการท่ีควรไดรั้บการสนบัสนุน 
- ปริมาณการสนบัสนุนท่ีเหมาะสม 
- ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของการสนบัสนุน 
- วธีิการสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม (โปร่งใสและมีการก ากบัดูแล)  

ทั้งน้ี การสนบัสนุนของรัฐสามารถสร้างความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) เน่ืองจากบทบาทท่ี
แตกต่างกนัของรัฐ เช่น รัฐอาจเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและเป็นผูร่้วมลงทุนในเวลาเดียวกนั ดงันั้น การสนบัสนุนของรัฐ
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบ ด าเนินการ และก ากบัดูแลอยา่งระมดัระวงั นอกจากน้ี การตดัสินใจให้การสนบัสนุน
ของรัฐควรมีความชัดเจนและประกาศก่อนวนัการเปิดประมูลโครงการเพ่ือเพ่ิมความสนใจแก่นักลงทุน (Private 
Investor’s Appetite) และอาจช่วยลดตน้ทุนโครงการท่ีเอกชนยืน่เสนอได ้
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6. รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่
เป็นไปได้ 

จากการการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อความสนใจของนักลงทุนต่อการร่วมลงทุนกบัรัฐในกิจการพฒันา
ท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ เช่น ความเส่ียงของโครงการ การจดัสรรรายไดร้ะหวา่งภาครัฐและเอกชน แนวทางการ
สนับสนุนของภาครัฐ เป็นตน้ และการศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินโครงการร่วมลงทุนเพ่ือพฒันาท่าเรือสาธารณะ
ส าหรับขนส่งสินคา้ท่ีผ่านมาของไทยกบัต่างประเทศ  ท่ีปรึกษาไดส้รุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการพฒันา
ท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ของไทยท่ีเป็นไปได ้โดยพิจารณาตามหลกัการและขั้นตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.1   การพจิารณาทางเลือกในการลงทุน 

(1) ขอบเขตการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ 

ส าหรับขอบเขตงานการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ แตกต่างกนั

ในส่วนงานก่อสร้างโยธา โดยในรูปแบบท่ี 1 เอกชนเป็นผูก่้อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ี

เป็นส่วนประกอบทั้งหมด  แต่ในรูปแบบท่ี 2 รัฐอาจร่วมก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบางส่วน เน่ืองจากการก่อสร้างท่าเรือ

สาธารณะส าหรับขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ (Greenfield) จะต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่มี 

ความเส่ียงดา้นรายได ้ซ่ึงอาจท าใหเ้อกชนมีความสนใจลงทุนนอ้ย ดงันั้น เพื่อใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

รัฐอาจร่วมก่อสร้างบางส่วน เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือ (Basic Infrastructure) เป็นตน้ นอกจากน้ี หากเอกชน

ผูรั้บสมัปทานไม่สามารถจดัหาเงินลงทุนไดเ้พียงพออาจส่งผลใหไ้ม่สามารถก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเส่ียงต่อ

มาตรฐานความปลอดภยั อยา่งไรก็ตาม รัฐควรรวมงานบริหารจดัการอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกและบ ารุงรักษา 

เขา้กบังานก่อสร้างโยธา หากการร่วมลงทุนของเอกชนมีความคุม้ค่า เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มารับผิดชอบโครงการทั้ง

ระบบโดยน าเทคโนโลยีหรือแนวทางบริหารจดัการใหม่ๆ มาช่วยลดตน้ทุนโครงการ หรือเพ่ิมรายไดแ้ละประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน ขณะท่ีรัฐมุ่งเนน้การบริหารสญัญาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ทั้งน้ี จากกรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ พบวา่ รัฐยงัรับผิดชอบหนา้ท่ีควบคุมและให้ความช่วยเหลือใน

การเดินเรือ เช่น การติดตั้ งเคร่ืองหมายช่วยการเดินเรือ (Aids to Navigation) การน าร่อง (Pilotage) และการลากจูง 

(Towage) การขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน ้ า เป็นตน้ เน่ืองจากหากรัฐไม่ท าหนา้ท่ีดงักล่าว อาจเกิดปัญหาการก าหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบของการเดินเรือและการท างานซ ้ าซอ้นกนั และการขุดลอกรักษาร่องน ้ าและทางเดินเรือเพื่อให้

เรือขนาดใหญ่เขา้ได ้ตามภารกิจหนา้ท่ีของรัฐดา้นการรักษาสภาพแม่น ้ า ล าคลอง และชายฝ่ังทะเล เช่นเดียวกบัการจดัหา

ท่ีดินในลกัษณะการถมทะเล รวมทั้งท าให้เกิดประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) และท่าเรือท่ีมี

ผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือหลายราย มกัไม่สามารถสนบัสนุนผูใ้ห้บริการเดินเรือได้มากกวา่หน่ึงราย ตลอดจนเหตุผล
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ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั เน่ืองจากการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการท่าเทียบเรือใหบ้ริการเดินเรือดว้ยตนเองอาจน าไปสู่

การรวมกลุ่มของบริการท่าเรือและเกิดพฤติกรรมต่อตา้นการแข่งขนั (Anti-competitive Behaviour) 

ตารางที ่6.1-1 บทบาทการด าเนนิโครงการภายใต้การลงทุนแบบ PPP 

ขอบเขตงาน รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 

ปัจจยัน าเข้า (Input)    

จดัหาทีด่นิ พ้ืนท่ีบนบก/การถมทะเล รัฐ รัฐ 

ก่อสร้างโยธา 

- โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สะพานท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ ก าแพงท่าเทียบ
เรือ เป็นตน้ และส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นส่วนประกอบ เช่น ลานพกัสินคา้ ราง
เครน โรงซ่อม สถานีตรวจสอบสินคา้ สะพานชัง่น ้ าหนกั อาคาร
ส านกังานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นตน้ 
- จดัหาเคร่ืองมือยกขนและอปุกรณ์ เช่น รถป่ันจัน่เคล่ือนท่ี  
รถยก ฮอปเปอร์ เป็นตน้ 

 
เอกชน 

 
 
 

 
 

 
เอกชน/รัฐ 

 
 
 

 
 

ตดิตั้งงานระบบ เช่น ระบบการจดัการท่าเรือ ระบบความปลอดภยั เป็นตน้ เอกชน เอกชน 

กระบวนการ (Process)    

บริหารจดัการและบ ารุงรักษา เอกชน เอกชน 

ผลผลติ (Output)   
ใหบ้ริการเดินเรือ (Service to Ships) เช่น การติดตั้งเคร่ืองหมายช่วย 
การเดินเรือ (Aids to Navigation) การน าร่อง (Pilotage) และการลากจูง 
(Towage) การขดุลอกและบ ารุงรักษาร่องน ้ า (Channel Dredging) เป็นตน้ 

รัฐ รัฐ 

ใหบ้ริการเทียบท่าเรือ (Berthing) และขนถ่ายสินคา้ระหวา่งท่าเทียบเรือกบั
คลงัเก็บสินคา้และลานเก็บสินคา้ (Cargo Handling) บริการจดัเก็บสินคา้ 
(Storage and Warehousing) และบริการดา้นอ่ืนๆ เช่น ขนส่งสินคา้จาก
ท่าเรือไปยงัจุดหมายปลายทาง (Logistic Services) เป็นตน้ 

เอกชน เอกชน 

 

(2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

ในประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทย การให้ผูป้ระกอบการเอกชนบริหารจดัการท่าเรือของรัฐท่ีมีอยูแ่ละ
ลงทุนเพ่ิมเติมหรือก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ จะก าหนดรูปแบบสญัญาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยรัฐเป็นผูมี้
กรรมสิทธ์ิในบรรดาทรัพยสิ์นในท่าเรือทั้งหมดซ่ึงรัฐเป็นผูจ้ดัหา ผูป้ระการท่าเรือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในบรรดาทรัพยสิ์น
ท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีบริษทัจดัหามาใชง้านในท่าเทียบเรือ
ตลอดอายุสัญญา โดยหลงัจากท่ีสัญญาส้ินสุดลงหรือมีการบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใด บรรดาอสังหาริมทรัพยต์่างๆ 
ทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐทนัที โดยไม่มีการจ่ายชดเชย (Free of Charge) ส่วนสงัหาริมทรัพยข์องผูป้ระกอบการ
ท่าเรือ รัฐมีสิทธิท่ีจะซ้ือทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าทางบญัชีท่ีค  านวณไดจ้ากราคาตน้ทุนหกัค่าเส่ือมราคาตาม
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ระยะเวลาอายกุารใชง้านแลว้ ส่วนในประเทศท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่อนุญาตให้มีการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นของท่าเรือ 
จะก าหนดรูปแบบสัญญาแบบ Build- Transfer-Operate (BTO) โดยการโอนจะด าเนินการทันทีหลังจากเสร็จส้ิน 
การก่อสร้างและผูด้  าเนินการไดรั้บสิทธ์ิในการบริหารจดัการบนทรัพยสิ์นนั้นๆ  

(3) การจดัสรรผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ไดข้อ้สรุปวา่ ทั้งโครงการท่ีใหผู้ป้ระกอบการเอกชนบริหารจดัการท่าเรือของรัฐท่ีมี
อยูแ่ละลงทุนเพ่ิมเติมหรือก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ เอกชนส่วนใหญ่จะสนใจร่วมลงทุนแบบ Revenue-based Payment
มากกวา่ Availability Payment หรือ Availability Payment with Incentives เน่ืองจากเอกชนจะมีกรรมสิทธ์ิในรายไดจ้าก
การประกอบการท่าเทียบเรือสินคา้ ซ่ึงช่วยใหส้ามารถบริหารจดัการรายไดข้องโครงการไดเ้องและเอ้ือต่อภาคเอกชนใน
การบริหารงานมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม  ความกงัวลเก่ียวกบัความเส่ียงของโครงการ โดยเฉพาะความเส่ียงปริมาณสินคา้ท่ี
เขา้มาใชบ้ริการในท่าเรือ ภาครัฐจึงมกัรับประกนัรายไดข้ั้นต ่า (Minimum Revenue Guarantee) และการใหเ้งินสนบัสนุน 
Viability Gab Funding แบบรายปีตามระยะเวลาท่ีตกลงไว ้(Annuity Payments) ตามผลส าเร็จของงาน (Milestone 
Payments) หรือใหเ้ตม็จ านวนเพียงคร้ังเดียว (Up-front Payments) และการออกผลิตภณัฑท์างการเงิน ซ่ึงมีตน้ทุนทางการเงิน
ต ่ากวา่การกูย้มืจากสถาบนัการเงินโดยทัว่ไป   

 ในการประกอบการท่าเรือโดยทัว่ไป ผูป้ระกอบการท่าเทียบเรือจะไดรั้บรายไดจ้ากการด าเนินงาน หกัส่วนแบ่ง
รายไดใ้นส่วนของรัฐ ไดแ้ก่   

- ส่วนแบ่งรายไดข้ั้นต ่า/ค่าเช่ารายปี  (Fixed Fee/Rent) ซ่ึงค านวณจากมูลค่าการลงทุนของโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเทียบ
เรือและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีรัฐไดล้งทุนไปและสามารถน ามาใชต้่อไป ค่าขุดลอกและถมท่ี (Dredging 
and Reclamation) และมูลค่าท่ีดิน 

- ส่วนแบ่งรายไดเ้พ่ิมเติมตามปริมาณสินคา้หรือสัดส่วนของรายได ้(Gross Revenue) ไดต้กลงให้กบัรัฐ (Additional 
Fee/Royalty)  

- ค่าส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใชร่้วมกนั (Common Port Services) 

นอกจากน้ี รัฐยงัไดรั้บรายไดจ้ากการให้บริการและจดัเก็บโดยตรงจากเจา้ของเรือหรือตวัแทนเจา้ของเรือ เช่น ค่าภาระ
เรือผา่นร่องน ้ า (Port Due) ค่าภาระการใหบ้ริการเรือลากจูง (Tug Boat) เป็นตน้  

(4) การก าหนดระยะเวลาสัญญา 

 จากการพิจารณาดา้นกฎหมายและแนวคิดเชิงพาณิชย ์โครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะ
ส าหรับขนส่งสินคา้ควรก าหนดระยะเวลาคงท่ีและจะช่วยใหเ้อกชนส่วนใหญ่สนใจร่วมลงทุนมากกวา่ เน่ืองจากเอกชน 
ผูด้  าเนินโครงการจะสามารถวางแผนการลงทุนและการด าเนินงานไดช้ดัเจน  

 ทั้งน้ี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เร่ือง ขอ้ก าหนดมาตรฐานของสัญญาร่วม
ลงทุน  พ.ศ. 2558 ขอ้ 5 สัญญาร่วมลงทุนตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดหรือเน้ือหาในลกัษณะให้มีการต่อหรือขยายอายุของ
โครงการในสัญญาร่วมลงทุนทนัที โดยไม่มีการเจรจาระหวา่งคู่สัญญา และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เร่ือง ลกัษณะการแกไ้ขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั พ.ศ. 2558 ขอ้ 3 
(4) การเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญา ถือเป็นการแกไ้ขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงหน่วยงานให้
หน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
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มำตรำ 47 ในกรณีต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจ าเป็นใน  
การขอแก้ไขต่อคณะกรรมการก ากับดูแลเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคัญ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบต่อไป 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเดน็ท่ีขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการก ากับดูแลพิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการก ากับดูแลเห็นด้วยกับการแก้ไข ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ก่อนส่งความเห็นของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลพร้อมท้ังร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ท่ีส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ส าหรับระยะเวลาการร่วมลงทุน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดระยะเวลาโดยตรง แต่โดยทัว่ไปจะมี

แนวคิดใหโ้ครงการมีระยะเวลาสญัญา 30 ปี ตามกรอบระยะเวลาสูงสุดในการใหเ้ช่าท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์ 

มำตรำ 540 อันอสังหาริมทรัพย์ ท่านห้ามมิให้เช่ากันเป็นก าหนดเวลาเกินกว่าสามสิบปี ถ้าได้ท าสัญญากันไว้เป็นก าหนด
เวลานานกว่าน้ัน ท่านกใ็ห้ลดลงมาเป็นสามสิบปี 

 อน่ึง ก าหนดเวลาเช่าดังกล่าวมานี ้เม่ือส้ินลงแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องอย่าให้เกินสามสิบปีนับแต่วันต่อ
สัญญา 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาสัญญาอาจขยายได้ถึง 50 ปี ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ 

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542  

มำตรำ 4 การเช่าตามพระราชบัญญติันีต้้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิฉะน้ันเป็นโมฆะ 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการเช่าแล้ว ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงกันต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้มีก าหนด
ไม่เกินห้าสิบปีนับแต่วนัท่ีตกลงกันและต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิฉะน้ันเป็นโมฆะ 

มำตรำ 5 ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่าน้ัน 

การเช่าท่ีดินท่ีมีเนื้อท่ีเกินกว่าหน่ึงร้อยไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจดทะเบียนการเช่าตามพระราชบัญญัตินีก้ารก าหนดประเภทของพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมท่ีให้ท า  
การเช่า และการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริมทรัพย์ตามท่ีเช่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้อธิบดีมอี านาจเพิกถอนการจดทะเบียนการเช่าท่ีฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามความในวรรคสองและวรรคสาม 

นอกจากน้ี ส าหรับการโครงการพฒันาท่าเรือในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกสามารถอา้งอิงตาม 
พระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 
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มำตรำ 52 การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงท่ี ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ มิให้น าความในมาตรา 540 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ 

การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหน่ึง ห้ามมิให้ท าสัญญาเช่าเป็นก าหนดเวลาเกินห้าสิบปี ถ้าได้ 
ท าสัญญากันไว้เป็นก าหนดเวลานานกว่าน้ันก็ให้ลดลงมาเป็นห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจท าได้แต่จะต่อสัญญาเกิน 
ส่ีสิบเก้าปีนับแต่วนัครบห้าสิบปีไม่ได้ 

6.2 สรุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนทีม่คีวามเป็นไปได้ 

 จากการพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนขา้งตน้พบว่า มี
ทางเลือกการร่วมลงทุน PPP ท่ีเป็นไปไดร้วมทั้งส้ิน 4 ทางเลือก ดงัน้ี 

ตารางที ่6.2-1 ทางเลือกการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนทีเ่ป็นไปได้จากองค์ประกอบต่างๆ 

ทางเลือกการ

ร่วมลงทุน 

บทบาทการด าเนิน

โครงการ 

การจดัสรร

ผลตอบแทน 

การจดัสรรกรรมสิทธ์ิ

ของโครงการ 

การก าหนด

ระยะเวลาสัญญา 

1 เอกชนลงทุนงาน
ก่อสร้างโยธาทั้งหมด 

Revenue-based 
Payment 

BOT คงท่ี 

2 เอกชนลงทุนงาน
ก่อสร้างโยธาทั้งหมด 

Revenue-based 
Payment 

BTO คงท่ี 

3 รัฐร่วมลงทุนในงาน
ก่อสร้างโยธา 

Revenue-based 
Payment 

BOT คงท่ี 

4 รัฐร่วมลงทุนในงาน
ก่อสร้างโยธา 

Revenue-based 
Payment 

BTO คงท่ี 

จากตารางขา้งตน้ ทางเลือกการร่วมลงทุนท่ีเป็นไปไดท้ั้ง 4 ทางเลือก จะแตกต่างกนัเพียงขอบเขตการลงทุน
ของภาครัฐและเอกชน และรูปแบบการจัดสรรกรรมสิทธ์ิของโครงการ ส าหรับมิติอ่ืนนั้ นจะมีลักษณะเดียวกัน 
รายละเอียดดงัน้ี 

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 1 

ภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบงานจดัหาท่ีดิน และใหบ้ริการเดินเรือ ขณะท่ีภาคเอกชนรับผิดชอบงานส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด ประกอบดว้ย งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งงานระบบ และงานบริหารและบ ารุงรักษา รวมทั้งให้บริการเทียบ
ท่าเรือและขนถ่ายสินคา้โดยภาคเอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์นทั้งหมดใหภ้าครัฐหลงัจากระยะเวลาสญัญาส้ินสุด
แบบคงท่ี ทั้ งน้ี ผลตอบแทนของโครงการจะถูกจัดสรรในลักษณะของ Revenue-based Payment คือ การจัดสรร
ผลตอบแทนจากรายไดร้ะหวา่งภาครัฐและเอกชนตามสดัส่วนท่ีตกลงกนัไวใ้นสญัญา ทางเลือกการร่วมลงทุนในรูปแบบ
ดงักล่าวจึงท าให้รัฐสามารถโอนความเส่ียงซ่ึงเอกชนบริหารจดัการไดดี้กวา่ให้เอกชนผูรั้บสัมปทานไดท้ั้งหมด โดยรัฐ
ยงัคงร่วมรับผลตอบแทนตามผลประกอบการจากเอกชน ดงันั้นทางเลือกการร่วมลงทุน 1 จึงเป็นรูปแบบท่ีใชโ้ดยทัว่ไป
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ในโครงการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ รวมทั้ งในกรณีศึกษาต่างประเทศ เช่น โครงการ Oil Jetty 
Terminal and Ship Bunkering ท่าเรือ Old Kandla ประเทศอินเดีย และโครงการ Seagirt Container Terminal ท่าเรือ 
Baltimore ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 2 

เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีมีการแบ่งขอบเขตการลงทุนและการจดัสรรผลตอบแทนระหวา่งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงระยะเวลาของสัญญาของโครงการในลกัษณะเดียวกนักบัทางเลือกท่ี 1 แต่แตกต่างกนัท่ีกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยข์องโครงการ โดยก่อนเร่ิมด าเนินงานให้บริการหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ เอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นให้แก่ภาครัฐก่อน แลว้จึงด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี แมว้่าการถือครองกรรมสิทธ์ิ
แบบ BOT หรือ BTO อาจไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานมากนกั แต่อาจส่งผลต่อความสามารถในการกูย้ืมของเอกชนและ
ความสามารถของโครงการในการดึงดูดผูร่้วมลงทุน เช่น โครงการ Busan New Port ในประเทศเกาหลีใต ้เป็นตน้ 

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 3 

 ภาครัฐเป็นผูรั้บผิดชอบงานจดัหาท่ีดิน และใหบ้ริการเดินเรือ รวมทั้งร่วมลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
หรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนประกอบของท่าเรือบางส่วน ขณะท่ีภาคเอกชนรับผิดชอบงานก่อสร้างโยธาส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
งานติดตั้งงานระบบ และงานบริหารและบ ารุงรักษา รวมทั้งให้บริการเทียบท่าเรือและขนถ่ายสินคา้ โดยภาคเอกชนจะ
โอนกรรมสิทธ์ิบนทรัพยสิ์นทั้งหมดใหภ้าครัฐหลงัจากระยะเวลาสญัญาส้ินสุดแบบคงท่ี ทั้งน้ี ผลตอบแทนของโครงการ
จะถูกจดัสรรในลกัษณะของ Revenue-based Payment คือ การจดัสรรผลตอบแทนจากรายไดร้ะหวา่งภาครัฐและเอกชน
ตามสัดส่วนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา โดยหากพิจารณาแลว้พบว่าภาครัฐมีความสามารถในการลงทุน ภาครัฐจะตอ้ง
พิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความสามารถในการลงทุนและบทบาทการร่วมลงทุนท่ีภาครัฐสามารถรับภาระได้  
พร้อมทั้งพิจารณาขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ของภาครัฐประกอบดว้ย โดยเฉพาะงบประมาณการลงทุน นอกจากน้ี รัฐจะตอ้งยอมรับ
ความเส่ียงในการก่อสร้างและความเส่ียงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ตามขอบเขตการลงทุนของรัฐ เช่น ท่าเรือ Melbourne ใน
ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้  

- ทางเลือกการร่วมลงทุน 4 

เป็นรูปแบบการร่วมลงทุนท่ีมีการแบ่งขอบเขตการลงทุนและการจดัสรรผลตอบแทนระหวา่งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงระยะเวลาของสัญญาของโครงการในลกัษณะเดียวกนักบัทางเลือกท่ี 3 แต่แตกต่างกนัท่ีกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยข์องโครงการ โดยก่อนเร่ิมด าเนินงานให้บริการหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ เอกชนจะโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิ์นให้แก่ภาครัฐก่อน แลว้จึงด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี นอกจากรัฐตอ้งรับความเส่ียง
ตามขอบเขตการลงทุน นอกเหนือจากหน้าท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของเอกชนแลว้ การไม่สามารถถือครอง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นของเอกชนอาจส่งผลต่อความสามารถในการกูย้ืมของเอกชนและความสามารถของโครงการใน
การดึงดูดผูร่้วมลงทุน 

6.3  บทสรุปและข้อสังเกต 

 การด าเนินโครงการร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP) ในกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับ
ขนส่งสินคา้ ควรมีแนวทางการประเมินและจดัสรรความเส่ียง โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องรัฐ ภายใตข้อ้จ ากดัด้าน
ต่างๆ เช่น ดา้นงบประมาณ ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ ตามกรอบการวิเคราะห์รูปแบบการร่วมลงทุน ได้แก่ (1) ขอบเขต 
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การให้เอกชนร่วมลงทุน (Investment Scope) ท่ีภาครัฐสามารถร่วมลงทุนไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบทางดา้นขอ้จ ากดัของ
งบประมาณ (2) การถือครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น (Asset Ownership) ท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัทางกฎหมายและ
ได้รับการยอมรับจากประชาชน  (3) การจัดสรรผลตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน (Payment Mechanism) ท่ีสร้าง 
ความคุ่มค่าในการลงทุนและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน (Private Appetite) (4) การก าหนดระยะเวลาสัญญา 
(Concession Duration) ท่ีสอดคลอ้งกบัอายุการใชง้านของทรัพยสิ์นและสอดคลอ้งกบัความเป็นไปไดใ้นการกูย้ืมของ
เอกชน และ (5) การประเมินและจดัสรรความเส่ียง (Risk Assessment and Allocation) 

โครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ใน
หลกัการจึงควรให้เอกชนผูรั้บสัมปทาน ซ่ึงสามารถรับภาระด้านเงินลงทุนโครงการไดม้ากกว่าภาครัฐ ลงทุนในงาน
ก่อสร้างงานโยธาและจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบการและบ ารุงรักษา โดยภาครัฐยงัคงท าหน้าท่ีในส่วนท่ีรัฐ
บริหารจดัการไดดี้และไม่กระทบต่อการประกอบการของเอกชน อาทิ การจดัหา/เวนคืนท่ีดิน ซ่ึงส่งผลให้ความเส่ียงใน 
การจดัหาท่ีดินยงัคงอยู่กบัรัฐ เป็นตน้ ในขณะท่ีการจดัสรรกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นในรูปแบบ Build-Operate-Transfer 
(BOT) จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการกูย้มืของเอกชน (Bankability) และสร้างความสนใจในการร่วมลงทุนจากเอกชน
มากข้ึน โดยจากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ พบวา่ การก าหนดผลตอบแทนในรูปแบบ Revenue-based Payment 
จะส่งผลดีต่อโครงการสูงสุด ตามรูปแบบโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไดรั้บรายไดจ้ากค่าใชบ้ริการ (User charge) 
ทัว่ไป เน่ืองจากโดยหลกัการรูปแบบ Revenue-based Payment จะส่งผลให้เอกชนมีแรงดึงดูดในการพฒันาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานใหดี้ท่ีสุด เพื่อผลตอบแทน (Rewards) ของเอกชนท่ีสูงข้ึน และรัฐสามารถโอนความเส่ียงดา้นรายไดใ้ห้แก่
เอกชนทั้งหมด ซ่ึงหากโครงการมีความเส่ียงดา้นรายไดน้้อย อาจดึงดูดเอกชนท่ีมีศกัยภาพมาร่วมแข่งขนัในการร่วม
ลงทุนกบัรัฐมากข้ึน ทั้งน้ี รัฐควรพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนของโครงการในการคดัเลือกรูปแบบการก าหนด
ผลตอบแทนอยา่งรอบคอบ โดยผลตอบแทนดงักล่าวควรสร้างความคุม้ค่าของการลงทุน (Value for Money) ใหก้บัรัฐและ
สามารถดึงดูดการร่วมลงทุนของเอกชนตามอายสุญัญาท่ีก าหนด  

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการร่วมลงทุนในกิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ โดยการเปิด
โอกาสให้เอกชนผูรั้บสัมปทานก่อสร้างงานโยธาและจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ประกอบการและบ ารุงรักษา มกัใชเ้งิน
ลงทุนสูง และท าให้ผลตอบแทนโครงการของผูถื้อหุ้น (Equity Internal Rate of Return) ไม่คุม้ค่า นอกจากน้ี เน่ืองจาก
อายสุัญญาท่ีมีระยะเวลายาว อาจส่งผลให้ส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัต่างๆ เปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อความสนใจในการเขา้ร่วมลงทุนของเอกชน และอาจท าให้การเปิดประมูลไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้น รัฐหรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงอาจใช้กลไกการสนับสนุนทางการเงินหรือแรงจูงใจด้านอ่ืนๆ แก่เอกชน อาทิ  
การสนบัสนุน Viability Gap Funding ในรูปแบบเงินกอ้นเดียวในการก่อสร้าง (Upfront Payment) การรับประกนัรายได้
ขั้นต ่า การออกพนัธบัตรเพื่อระดมทุนส าหรับโครงการโดยตวักลางทางการเงินของรัฐ และการให้สิทธิพิเศษด้าน 
การแข่งขนั รวมทั้งการร่วมลงทุนในงานโยธาบางส่วนของรัฐ ซ่ึงในกรณีน้ี รัฐอาจจ าเป็นตอ้งรับความเส่ียงเพ่ิมข้ึน เช่น 
ความเส่ียงดา้นการก่อสร้าง ไม่วา่จะเป็นการก่อสร้างล่าชา้กวา่ก าหนด หรือเทคโนโลยกีารก่อสร้างท่ีน ามาใชอ้าจแตกต่าง
กนั เป็นตน้ การเลือกใชแ้นวทางการสนบัสนุนท่ีเหมาะสม จึงควรพิจารณาถึงลกัษณะของโครงการ ขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไข
ของแนวทางการสนบัสนุนนั้นๆ และความสามารถในการให้การสนบัสนุนดว้ย เพ่ือให้การด าเนินโครงการร่วมลงทุน
ดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดและสนบัสนุนการร่วมลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชนในระยะยาวต่อไป 
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- ขอ้มูลเพ่ิมเติม 1 - 

ข้อมูลเพิม่เติม  
- หน้า 16 – 17 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 

ก ากบัดูแลท่าเรือมาบตาพุดของตนเอง ประกอบดว้ย ท่าเรือเฉพาะกิจท่ีร่วมด าเนินงานกบัผูป้ระกอบการเอกชน จ านวน  
9 ราย ท่าเรือสาธารณะท่ีร่วมด าเนินงานกบัผูป้ระกอบการเอกชน จ านวน 2 ราย และท่าเรือสาธารณะท่ีด าเนินการเอง  

- หน้า 24 การจัดท า Risk Matrix เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Risk Likelihood) และ

ผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงนั้นๆ (Risk Impact) โดยการวิเคราะห์เอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการ 
ประกอบกบัการใชป้ระสบการณ์ของบริษทัท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการลงทุน 
ท่ีผา่นมา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการจดัท าและตรวจสอบ Risk Matrix เฉพาะรายโครงการ โดยอาศยัขอ้มูลส าคญั 2 ประเภท ไดแ้ก่   

1. ขอ้มูลจากสัญญาก่อสร้างและประกอบกิจการ ประเทศท่ีอยู่ระหว่างการพฒันากรอบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชนอาจยงัขาดขอ้มูลประเภทน้ีในกิจการส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับประเทศท่ีมีประสบการณ์พฒันาโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในหลายกิจการ เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นตน้ จะมี
ฐานขอ้มูลดงักล่าวจ านวนมากและเผยแพร่เพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัโครงการในประเทศไทย 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความเส่ียง (Risk Workshop) การปรับปรุงและทดสอบ Risk Matrix โดยทั่วไป 
จะด าเนินการผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการกบัหน่วยงานเจา้ของโครงการและท่ีปรึกษาดา้นเทคนิค เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงสมมติฐานใน Risk Matrix จากขอ้มูลโครงการท่ีไดว้างแผนไวแ้ละโครงการท่ีผ่านมาซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนั 
รวมทั้งความคิดเห็นหรือขอ้สังเกตของท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้น การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และ
ผลกระทบจากความเส่ียงนั้นๆ (Risk Impact) จึงไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีชดัเจนท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
ทนัทีกบัทุกโครงการ แต่ควรพิจารณาลกัษณะเฉพาะของโครงการเป็นส าคญั โดยอาศยั Risk Matrix เป็นกรอบแนวทาง
เบ้ืองตน้ ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษาไดแ้บ่งระดบัความส าคญัของเหตุการณ์ความเส่ียงและวิเคราะห์ระดบัความเส่ียง ยกตวัอยา่ง
ดงัน้ี 
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- ขอ้มูลเพ่ิมเติม 2 - 

 

 ความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
ความเส่ียงดา้น
ระยะเวลาใน 
การเวนคืนหรือจดัหา
ท่ีดินเพ่ิมเติม  (Land 
Acquisition Risk) 

การก่อสร้างโครงสร้างท่าเรือจ าเป็นตอ้งเวนคืน/จดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม 
ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีบนฝ่ังไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดเน่ืองจากหลายสาเหตุ เช่น การของบประมาณ 
ไม่เพียงพอกบัการเวนคืนจริง การไม่ยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน ซ่ึงจะท าให้
กระบวนการเวนคืนท่ีดินล่าชา้กวา่ก าหนด และส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินโครงการทั้งหมดและอาจท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดว้างแผนไว ้
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีโครงการพฒันาท่าเรือบางแห่งอยูใ่นเขต
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงหน่วยงานเจา้ของโครงการมีกรรมสิทธ์ิ 
ในท่ีดินอยูแ่ลว้หรือจ าเป็นตอ้งท าการขดุลอกและถมทะเลเท่านั้น  
ความเส่ียงและค่าใชจ่้ายท่ีสูญเสียอาจนอ้ยกวา่ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้ง
เวนคืน/จดัหาท่ีดินเพ่ิมเติม  

โอกาสเกิดข้ึน 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง 

ความเส่ียงดา้น 
การก่อสร้าง 
(Construction Risk – 
Cost Overrun and 
Delay) 

การก่อสร้างโครงสร้างท่าเรือข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) สภาพ
ธรณีวทิยา ซ่ึงมีผลต่อวธีิการและระยะเวลาในการขดุลอกส าหรับท่าเรือ 
2) ความเช่ียวชาญของผูรั้บเหมา ซ่ึงควรเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการขดุลอก
และถมทะเลโดยเฉพาะ และ 3) กรณีถมทะเล จะตอ้งพิจารณาระยะเวลา
และวธีิการส าหรับ Soil Improvement ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจมีผลตอ่ทั้ง
ระยะเวลาก่อสร้างและตน้ทุนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

โอกาสเกิดข้ึนมากกวา่ 
90% ผลกระทบสูง 

โอกาสเกิดขึ้น <10% 
ผลกระทบต ่ามาก 

 

โอกาสเกิดขึ้น 10-30% 
ผลกระทบต ่า  

โอกาสเกิดขึ้น 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง  

โอกาสเกิดขึ้น 60-90% 
ผลกระทบสูง  

โอกาสเกิดขึ้น 10-30% 
ผลกระทบต ่า  

โอกาสเกิดขึ้น 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง  

โอกาสเกิดขึ้น 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง  

โอกาสเกิดขึ้น 60-90% 
ผลกระทบสูง  

โอกาสเกิดขึ้น >90% 
ผลกระทบสูงมาก  
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- ขอ้มูลเพ่ิมเติม 3 - 

 ความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
อาทิ ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาเน่ืองจากความล่าชา้ของการใหบ้ริการ
ท่าเทียบเรือ 

ความเส่ียงท่ีปริมาณ
สินคา้ผา่นท่านอ้ยกวา่ท่ี
คาดการณ์ 
(Demand/Volume 
Risk) 

การคาดการณ์ปริมาณสินคา้ผา่นท่าจะตอ้งพิจารณาจากหลายปัจจยั เช่น  
ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ ปริมาณการส่งออก-น าเขา้สินคา้  
ความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาพรวมของประเทศ (ส าหรับท่าเทียบเรือ
สินคา้เหลว) ความสามารถในการรองรับของท่าเทียบเรือใกลเ้คียง 
นโยบายการพฒันาเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขนั 
ในอุตสาหกรรมธุรกิจใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ทั้งในส่วนคลงัสินคา้และ 
การขนส่ง ดงันั้น จึงมีความเส่ียงสูงท่ีปริมาณสินคา้ผา่นท่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
จะแตกต่างจากท่ีประมาณการไวแ้ละส่งผลกระทบต่อรายไดโ้ครงการ 
ความเส่ียงดา้นปริมาณสินคา้ผา่นท่าจึงเป็นความเส่ียงส าคญัต่อ 
ความสนใจของผูป้ระกอบการเอกชน โดยเฉพาะในกรณีท่ีอตัราคา่บริการ
ถูกก ากบัโดยรัฐ และผูป้ระกอบการเอกชนจะตอ้งจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีหนา้ท่า
และหลงัท่า ค่าธรรมเนียมสินคา้ผา่นท่า และค่าสมัปทานใหก้บัรัฐ 
ตามสญัญา ทั้งน้ี ความเส่ียงดงักล่าวยงัส่งผลต่อการก าหนดรูปแบบ
ผลตอบแทนระหวา่งรัฐและเอกชน Revenue-based Payment หรือ 
Availability Payment รวมทั้งความจ าเป็นของกลไกสนบัสนุนต่างๆ  
ของรัฐดว้ย  

โอกาสเกิดข้ึน 60-90% 
ผลกระทบสูง 

ความเส่ียงดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม
ในช่วงการด าเนินงาน 
(Environmental and 
Social Risk) 

แมว้า่การขดุลอกและถมทะเล และการพฒันาท่าเทียบเรือจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือรายงาน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม ในช่วง 
การประกอบกิจการท่าเรือ ความเส่ียงในการเกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ 
ทางน ้ า ทางเสียงและอ่ืนๆ เช่น ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายจากสินคา้เทกอง 
สารเคมีปนเป้ือนในล าน ้ าระหวา่งขนถ่ายสินคา้เหลว การพงัทลายของ
ตล่ิงจากการสญัจรของเรือ หรือเสียงดงัอนัเกิดจากการท างานในเวลา
กลางคืน อาจเกิดข้ึนและมีความรุนแรงหากเกิดการต่อตา้นจากชุมชน 
ในพ้ืนท่ี รวมถึงการฟ้องร้องชดเชยค่าความเสียหาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 
การด าเนินโครงการในระดบัสูง อยา่งไรก็ตาม ในประเทศไทย พบวา่  
ในหลายกรณี หน่วยงานของรัฐยงัตอ้งเขา้ไปร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย/
เยยีวยาแก่ประชาชนในเบ้ืองตน้แลว้จึงด าเนินการฟ้องร้อง 

โอกาสเกิดข้ึน 30-60% 
ผลกระทบสูง 



กรอบในการประเมินและจดัสรรความเส่ียงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน                                                                                                                                                              
กิจการพฒันาท่าเรือสาธารณะส าหรับขนส่งสินคา้ 

 

- ขอ้มูลเพ่ิมเติม 4 - 

 ความเส่ียง หลกัการและเหตุผล ระดบั 
ค่าความเสียหายต่อผูป้ระกอบการเอกชนภายหลงั ซ่ึงถือเป็นขอ้เสียเปรียบ
ของรัฐ  

ความเส่ียงดา้น
กฎหมาย (Change in 
Law) 

ในระหวา่งการด าเนินโครงการ รัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอาจ
เปล่ียนแปลง/ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
เง่ือนไขตามสญัญาท่ีก าหนดไวแ้ลว้ เช่น สดัส่วนการถือครองกิจการของ
ชาวต่างชาติ การต่ออายสุญัญาสมัปทาน อตัราค่าจา้งขั้นต ่า การบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างดา้ว เป็นตน้ หรือเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียม
หรือคา่ปรับอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑห์รือระเบียบต่างๆ 
ผูป้ระกอบกิจการจึงมีโอกาสพบความเส่ียงดงักล่าว และอาจตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจนส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของผูป้ระกอบการเอกชน ดงันั้น การด าเนินโครงการ
จึงตอ้งมีการติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในประเทศอยา่งใกลชิ้ด เพื่อปรับกลยทุธ์และแผนงาน 
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยา่งสมเหตุสมผล และรักษาผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งรัฐและเอกชนในระยะยาว 

โอกาสเกิดข้ึน 30-60% 
ผลกระทบปานกลาง 

 


