
Together, we 
can 

เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพร่ 

31 มีนาคม 2559 

แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน (PPP) 
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หัวข้อการสัมมนา 

I. วัตถุประสงค ์

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

III. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

IV. ประเด็นที่ส าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

VI. ถาม-ตอบ 
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วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

1. เพ่ือน าเสนอข้อมูลในคู่มือการด าเนินงานตามผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการและแนวทางการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนกับในกิจการของรัฐ  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการน าเสนอในรูปแบบ Public Private 
Partnership 

3. เพ่ือสื่อความถึงข้ันตอนการน าเสนอ ระยะเวลา และวิธีการน าเสนอ
โครงการท่ีต้องการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

4. เพ่ือสื่อความถึงแนวทางและการจัดท ารายงานตามผลการศึกษาและ
วิเคราะหโ์ครงการ และการจัดท าความเห็นที่เป็นเอกเทศ 

 

 

วัตถุประสงค์ 

I. วัตถุประสงค์ 
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ขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

กิจการของรัฐท่ีให้
เอกชนร่วมลงทุน 

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการและความเห็นที่เป็นเอกเทศ การทดสอบความสนใจของนักลงทุน  

(Market Sounding) 

 
หน่วยงานเจ้าของโครง การเสนอผลการศึกษาต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

ภายใน 60 วัน 
 เห็นชอบ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอรายงานฯ ต่อ สคร. 

สคร. รับรายงานฯ และ 
เอกสารแนบ  

รายงานฯ รวมถึงเอกสารแนบ ได้แก่ 
• ผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน 
• ผลการรับฟังความคิดเหน็ 
• รายงาน IEE/EIA/EHIA 

มาตรา 23 

การวิเคราะห์ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม/ด้านสุขภาพ IEE/EIA/EHIA 
(หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย) 

มาตรา 24 และ 25 

หน่วยงานเจ้าของโครงการวา่จ้างที่ปรึกษาในการจัดเตรียมรายงานฯ 

ไม่เห็นชอบ หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอผล

การศึกษาต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัด หรือถือเป็นที่สิ้นสุดของ

โครงการ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

สคร. 

รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด
พิจารณาเห็นชอบภายใน 60 วัน 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

มาตรา 26 

เสนอต่อเนื่อง
ในหน้าถัดไป 

วิเคราะห์และจัดท าผลการศกึษาอ้างอิงตามแนวทาง Checklist  

การรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)  
(หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย) 

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการว่าจ้างที ่
ปรึกษาฯ ใหจ้ัดท า

รายงานผลการศึกษาและ
ให้ความเห็นที่เป็น

เอกเทศ 

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 (ต่อ) 

การปรับปรุงรายงานฯ/เพิ่มเติมข้อมูล** 

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

หลังจากได้รับรายงานฯ 

คณะกรรม
การ 

นโยบายฯ 
พิจารณา 

สคร. รับรายงานฯ 

• สคร. พิจารณาความครบถ้วนของรายงานฯ ตามมาตรา 24 ของพ.ร.บ. ร่วมทุนฯ และประกาศที่เกีย่วข้อง 

• สคร. ส่ง 1) รายงานฯ และ 2) หนังสือเพ่ือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง/3 ภายใน 3 วันท าการ 
หลังจากได้รับรายงานฯ 

สคร. ประสานงานจัดประชุมให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการน าเสนอต่อ สคร. และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง* (หากจ าเป็น) ภายใน 20 วัน หลังจาก
ได้รับรายงานฯ 

หากสคร. และ/หรือ
หน่วยงานอื่น มีข้อคิดเห็น
หรือประสงค์ที่จะขอข้อมูล

เพ่ิมเติม  
สคร. ท าหน้าที่รวบรวม 

หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุง
รายละเอียดบางส่วน และ/หรือ จัดเตรียม
เอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) พร้อมทั้งท าหนังสือ
แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดรับทราบ 

สคร. รับรายงานฯ และ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ
น าส่งหน่วยงานต่างๆ ภายใน 
3 วันท าการ นับแต่ได้รับ

เอกสาร 

สคร. พิจารณาโครงการ 
ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับ
รายงานฯ และเอกสารทั้งหมด 
รวมถึงรวบรวมข้อคิดเห็นจาก 
สศช. ส านักงบประมาณ 

(กรณีใช้งบประมาณแผ่นดิน) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หากมี) และจัดประชุม (หาก
จ าเป็น) 

มาตรา 26 

มาตรา 27 

หากไม่มีข้อคิดเห็นหรือขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

สคร. รวบรวมค ำถำมและควำมเห็น
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำส่ง
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร*** 

1 

2 3 

4.1 4.2 5 
6.1 

12 

8 กรณีมีการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ของแผ่นดิน/หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ หรือ
ต้องมีการก่อหน้ีโดยการ
กู้/ค้ าประกัน ให้เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

13 มาตรา 28 
เห็นชอบ 

ไม่
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่
เห็นชอบ 

9 

หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ
รายงานฯ ฉบับแก้ไข และ/หรือ 
เอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ต่อ สคร. 
ภายในระยะเวลาตามที่ สคร. 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ และกระทรวงเจ้า

สังกัดตกลงร่วมกัน 

7 

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะ
ปรับปรุงผลการศึกษาในสาระส าคัญ /4 ให้
พิจารณาน าเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า

สังกัดเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

6.2 

ไม่เห็นด้วย 
สคร. แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงเจ้า
สังกัดและหน่วยงานเจ้าของ

โครงการ 

เห็นด้วย 
สคร. เสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบายฯ 

 กระทรวงเจ้าสังกัดเห็น
ด้วย - สิ้นสุดการน าเสนอ  

กระทรวงเจ้าสังกัดไม่
เห็นด้วยและยืนยันท่ีจะ
น าเสนอเพื่อพิจารณา

ต่อไป 

11.2.1 

11.2.2 

11.2 

11.1 

*  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ไดต้ามความสมัครใจ **  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสงค์แก้ไขรายงานฯ /ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการท าหนังสอืแจง้ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสงักัด และ สคร. 
*** หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสามารถส่งข้อคดิเห็น/รายการข้อมูลใหส้คร. เป็นผู้รวบรวมส่งใหห้นว่ยงานเจ้าของโครงการไดต้ั้งแตว่ันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรายงานฯ จนถึงก่อนวันทีส่คร. น าเสนอโครงการต่อ  
 คณะกรรมการนโยบายฯ หน่วยงานเจา้ของโครงการ สคร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คณะกรรมการนโยบายฯ 

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและความเห็นที่เป็นเอกเทศ 
ประเด็นหลัก 

 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างท่ี
ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายงานฯ ตามที่มาตรา 
25 แห่งพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 
ประกาศก าหนด 

 รายงานฯ เป็นรายงานหน่ึงฉบับ
ประกอบด้วยผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ ความเห็นที่เป็นเอกเทศ และ
เอกสารแนบ 

 ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมี
เน้ือหาครบถ้วน มีมาตรฐาน และสามารถ
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบและลักษณะที่
ส าคัญของโครงการได้อย่างชัดเจน  

องค์ประกอบหลัก 

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

รายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ
และความเห็นท่ีเป็น

เอกเทศ  
(“รายงานฯ”) 

ผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ 

ความเห็นท่ีเป็นเอกเทศ 

เอกสารแนบ 
– รายงานการทดสอบความสนใจของนัก

ลงทุน 
– รายงานการรับฟังความคิดเห็น  

(หากต้องด าเนินการ) 
– รายงาน IEE/EIA/EHIA  

(หากต้องด าเนินการ) 

– เนื้อหาครบถ้วนตามมาตรา 24 แห่ง
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

– แสดงความเห็นที่เป็นอิสระของที่ปรึกษา
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่มีต่อ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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ที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานฯ ว่าจ้างโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ประเด็นหลัก 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณา
เลือกท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านที่
ให้บริการ และได้รับการยอมรับจากองค์กร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ที่ปรึกษาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ โดยต้อง
จัดท าความเห็นท่ีเป็นเอกเทศ เพ่ือรับรอง
ว่าท่ีปรึกษาฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 
และมีความเป็นอิสระ 

 ที่ปรึกษาฯ อาจพิจารณาตั้งข้อสังเกตเพ่ือ
ชี้แจงประเด็นเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรใน
ความเห็นท่ีเป็นเอกเทศได้ 

คุณสมบัติ 

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศ
ก าหนด  
โดยเป็นไปตามรายละเอียดในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ที่ปรึกษา พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐและบุคคลที่ไม่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา พ.ศ. 2557 

มคีวามรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาหรือการศึกษาวิเคราะห์โครงการใน
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง 

ต้องมีการรับรองคุณสมบัติว่ามีความเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นที่เป็นเอกเทศต่อผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการได้ 
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หัวข้อการสัมมนา 

I. วัตถุประสงค ์

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

III. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

IV. ประเด็นที่ส าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

VI. ถาม-ตอบ 



Strictly Private & Confidential 11 

กรอบแนวคิดในการจัดท าผลการศึกษาตามแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP 
โครงการทีไ่ม่เร่งด่วน หรือสอดคล้องกับแผนฯ 

ส าหรับกรณีที่ โครงการที่ได้รับการน าเสนอ ไม่สอดคล้องกับ
แผนฯ (ตามที่ระบุในข้อ 2) หรือสอดคล้องกับแผนแต่มิได้จัด
อยู่ในโครงการเร่งด่วน มิใช่ว่าจะไม่ถูกพิจารณาตามขั้นตอน 
PPP หากโครงการเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดด้านล่างอย่าง
น้อย 1 ข้อ 

1. มิได้พึ่งพิงงบประมาณของภาครัฐ หรือ 

2. หากมิได้รับอนุมัติ หรือโครงการมีความล่าช้า จะเกิดผล
กระทบทางลบต่อสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ  

หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถน าเสนอโครงการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายฯตามข้ันตอนการด าเนิน
โครงการท่ีให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้เช่นกัน 

 

กรอบแนวความคิด 

1. วัตถุประสงค์ ในการจัดท าโครงการและการให้เอกชนร่วมทุน 

2. ความสอดคล้องตามนโยบายต่างๆ 

 ควรมีการอ้างอิงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน
ยุทธศาสตร์อื่น (แผนฯ) เช่น แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ แผนยุทธศาสตร์รายสาขา นโยบายรัฐบาล เป็นต้น 

3. ความเร่งด่วนตามแผนฯ 

4. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมระหว่างรัฐและ
เอกชน 

5. ผลประโยชน์ของภาครัฐและเอกชน 

6. การด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

III. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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หัวข้อการสัมมนา 

I. วัตถุประสงค ์

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

III. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

IV. ประเด็นที่ส าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

VI. ถาม-ตอบ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

บทสรุปผู้บริหาร 

 สรุปข้อเสนอ 
 ข้อมูลสรุปและความเป็นมาของโครงการ 
 ประมาณการผลตอบแทนของโครงการ 

เหตุผล ความจ าเป็น 

 ข้อมูลสรุปลักษณะของโครงการ 
 ความเป็นมาของโครงการ 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
 ความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการในด้านต่าง ๆ 
 ประโยชน์ของโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ต่อภาครัฐ และต่อประชาชน/ประเทศ 
 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และกับโครงการอื่น (ถ้าม)ี 

ความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและ    
ด้านกายภาพ 

 ความพร้อมด้านที่ตั้ง ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น 
 ความพร้อมด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีในการก่อสร้าง และด าเนินโครงการ 

หัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

มาตรา 24 แห่งพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ                       
พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดหัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP ทั้งน้ี หัวข้อในคู่มือฉบับน้ีได้มีการปรับปรุงโดย

เรียงล าดับใหม่ เพื่อให้ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ประมาณการต้นทุนการด าเนิน
โครงการและประมาณการ
ผลตอบแทนโครงการ กรณีการลงทุน
และด าเนินโครงการโดยภาครัฐ
ทั้งหมด  

 การประมาณการรายได้ของโครงการ  
– รายละเอียดของการประมาณการรายได้ของโครงการ  
– ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ 

 การประมาณการต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและด าเนินโครงการโดยภาครัฐ 
 ประมาณการผลตอบแทนโครงการ  

ทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในรูปแบบต่างๆ และการทดสอบ
ความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน  
(Market Sounding) 

 อธิบายทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  
 อธิบายทางเลือกในการให้เอกชนร่วมลงทุน โดยเปรียบเทียบแต่ละแนวทางโดยสรุป  

– อัตราผลตอบแทนการลงทุนภาคเอกชน  
– สรุปผลส ารวจความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชน  

 ชี้แจงแนวทางที่ถูกเลือก โดยอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน 

หัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP (ต่อ) 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ผลการรับฟังความคิดเห็น  

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
– ประโยชน์ของโครงการต่อประชาชน 
– ผลกระทบจากโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรวมทั้งด้านบวกและด้านลบ 
– ค าแนะน าของประชาชนต่อโครงการ  
– การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแก้ไข มาตรการป้องกันแก้ไข/ลดผลกระทบโครงการหลังจาก

ได้ท าการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ถ้าม)ี 
– ประเด็นส าคัญท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถหรือไม่เห็นควรให้ด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (ถ้าม)ี  
 แนบรายละเอียดในเอกสารแนบ 

ประมาณการต้นทุนการด าเนิน
โครงการและประมาณการ
ผลตอบแทน กรณีการให้เอกชนร่วม
ลงทุน (PPP) 

 ประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการ 
– เงินลงทุนตลอดอายุโครงการ 
– แหล่งที่มาของเงินลงทุน  
– เงินลงทุนอื่น (ถ้าม)ี  

 ประมาณการผลตอบแทน  
– แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  
– แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการท่ีถูกเลือก  

หัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP (ต่อ) 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

 ระบุความเสี่ยงของโครงการ จ าแนกประเภท ประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

 วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อตัวแปรท่ีส าคัญ (Sensitivity Analysis)   
 การทดสอบสถานการณ์สมมติ (Scenario Test)  
 การทดสอบภาวะวิกฤต  (Stress Test)  
 วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  

(Financial risk and debt serviceability analysis)  

ความพร้อมของภาครัฐในการด าเนิน
โครงการ 

 สรุปฐานะการเงินของหน่วยงาน 
 วิเคราะห์งบประมาณ และภาระทางการเงินของหน่วยงานอันเกิดจากโครงการ 
 ท าการเปรียบเทียบระหว่างกรณี PPP และกรณีท่ีต้องใช้งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการลงทุนเองท้ังหมด 
 วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ (Financial risk and debt 

serviceability analysis) (กรณีจะต้องมีการก่อหน้ีโดยการกู้หรือการค้ าประกันโดย
กระทรวงการคลัง) 

หัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP (ต่อ) 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 



Strictly Private & Confidential 17 

หัวข้อและรายละเอียดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP (ต่อ) 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

หัวข้อ รายละเอียด 

การเปรียบเทียบต้นทุนและความ
คุ้มค่าในการด าเนินการ 

 ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ (Quality)  
 ความคุ้มค่าเชิงปริมาณ (Quantity) 

ผลกระทบของโครงการ 
 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ผลกระทบด้านการเมืองและความม่ันคงของประเทศ 

รายละเอียดอื่น ๆ  
 ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นนอกจาก พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 
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แนวทางการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการและ 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการ  

กรณีการลงทุนและด าเนินโครงการโดยภาครัฐทั้งหมด 

การประมาณการ
รายได้ 

การประมาณการ
ต้นทุน 

ประเด็นหลัก 

 การลงทุนและด าเนินโครงการโดยภาครัฐ
ทั้งหมดตลอดอายุโครงการ 

– ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการและลงทุนในโครงการ
ทั้งหมด 

– ภาครัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากการด าเนิน
โครงการท้ังหมด  

 แนวทางการวิเคราะห์ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่  

– การประมาณการรายได้ของโครงการ  
– การประมาณการต้นทุนในการก่อให้ เกิด

โครงการและด าเนินโครงการโดยภาครัฐ 
– ประมาณการผลตอบแทนโครงการ กรณีลงทุน

และด าเนินโครงการโดยภาครัฐท้ังหมด 
 
 

4) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณีลงทุน/ด าเนินการโดยภาครัฐทั้งหมด  

ประมาณการ
ผลตอบแทน 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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การประมาณการรายได้ 

 
 
 
 
 
 

I. อธิบายแนวทางและวิธีการประมาณการ 
II. อธิบายที่มาของข้อสมมติฐานในแต่ละปัจจัย ว่า

อ้างอิงมาจากแหล่งที่มาใด 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 

 กรณีท่ีเป็นโครงการรถไฟฟ้า อาจพิจารณาดังนี้ 
– การประมาณการจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการในแต่ละปี 
– การประมาณการราคาตั๋วที่จัดจ าหน่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละปี 
– รายได้อื่นๆ  เช่น รายได้จากการให้เช่าสถานที่ในการโฆษณา เป็นต้น 

 
 

4) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณีลงทุน/ด าเนินการโดยภาครัฐทั้งหมด (ต่อ)  
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

แนวทางด าเนินการ 

ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] 
ข้อสมมติฐานหลัก 
ปัจจัยที ่1 [] [] [] [] [] 
ปัจจัยท่ี 2 [] [] [] [] [] 
รายได้ [] [] [] [] [] 
รายได้อื่นๆ [] [] [] [] [] 
รายได้รวม [] [] [] [] [] 
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การประมาณการต้นทุน 

 

 

ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและด าเนินโครงการ
โดยภาครัฐ/1 = ต้นทุนเงินลงทุนตลอดอายุโครงการ/2 

 + ต้นทุนในการด าเนินงานบ ารุงรักษา/3 

 - รายได้ที่เกิดจากบุคคลที่ 3/4 

/1 การประเมินต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและด าเนิน
โครงการโดยภาครัฐ โดยที่ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับโครงการ 

/2 อาทิ ต้นทุนในการออกแบบ และต้นทุนในการก่อสร้าง 
/3 ต้นทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาตลอดอายุโครงการ 

(เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา) 
ต้นทุนสะสมต่อเนื่อง เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของพนักงาน 

/4 รายได้ที่หน่วยงานของรัฐอาจได้รับจากบุคคลอื่น (ซึ่งไม่ใช่
รายได้หลักของโครงการ) โดยรายได้นี้จะช่วยลดภาระต้นทุน
ของรัฐ 

ตัวอย่าง 
 

 
 

4) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณีลงทุน/ด าเนินการโดยภาครัฐทั้งหมด (ต่อ)  
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

แนวทางด าเนินการ 
รายละเอียด ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] 

ต้นทุนเงินลงทุน 

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

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

รวมต้นทุนเงินลงทุน [] [] [] [] [] 

ต้นทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา 

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

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

รวมต้นทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา [] [] [] [] [] 

รายได้ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 

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

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

รวมรายได้ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 [] [] [] [] [] 

รวมต้นทุนในการก่อใหเ้กิดโครงการและ
ด าเนินโครงการจนจบอายุโครงการ 

[] [] [] [] [] 
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รายละเอียด ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] 

รายได้จากโครงการ [] [] [] [] [] [] [] 

ต้นทุนในการก่อให้เกิดโครงการและด าเนินโครงการ
จนจบอายุโครงการ 

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

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด [] [] [] [] [] [] [] 

ส่วนเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน [] [] [] [] [] [] [] 

รวมกระแสเงินสดโครงการ [] [] [] [] [] [] [] 

อัตราคิดลด []% 

รวมมูลค่าปัจจุบัน [] ล้านบาท 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) []% 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ตัวอย่าง 

4) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณีลงทุน/ด าเนินการโดยภาครัฐทั้งหมด (ต่อ)  
การประมาณการผลตอบแทนโครงการ 

 ให้แสดงการค านวณมูลค่าปัจจุบันของโครงการและอัตราผลตอบแทนโครงการ กรณีลงทุนและด าเนินโครงการโดยภาครัฐท้ังหมด 
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แนวทางการวิเคราะห์ 

ประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการและประมาณการ
ผลตอบแทน กรณีการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) 

ประมาณการต้นทุนการ
ด าเนินโครงการ 

ประมาณการผลตอบแทน 

1. เงินลงทุนตลอดอายุ
โครงการ 

2. แหล่งที่มาของเงินลงทุน 

3. เงินลงทุนอ่ืน 

1. แนวทางในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ 

2. แนวทางในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในโครงการที่ถูก
เลือก 

รายละเอียดแนวทางการวิเคราะห์ 

ประมาณการต้นทุนการด าเนินโครงการ 

 อธิบายขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการของแต่ละ
แนวทาง 

 อธิบายในรายละเอียดของแนวทางที่ถูกเลือก 

 ในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีจะใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐร่วมด้วย 
ให้แสดงการประมาณการของงบประมาณของภาครัฐด้วย 

ประมาณการผลตอบแทน 

 อธิบายการประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ดังนี้ 

– อัตราผลตอบแทนทางการเงิน  

– อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 อธิบายแนวทางที่ถูกเลือกตามข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการในรายละเอียด 

7) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณี PPP 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 อธิบายตารางเวลา แนวทางและวิธีการในการด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละขั้นตอน 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการควรอธิบายถึงเงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาการด าเนินการหรือสัญญาอื่นใด ๆ ที่ส าคัญและอาจส่งผล
กระทบต่อโครงการ 

ตัวอย่างจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย - มีนบุรี 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการและการแบ่งงวดช าระ  

 อธิบายมูลค่าเงินลงทุนรวมของโครงการและการแบ่งงวดช าระดังนี้ 

I. มูลค่าเงินลงทุนโครงการ (CAPEX): อธิบายรายละเอียดมูลค่าของ 
CAPEX จ านวนเงินลงทุน และระบุถึงสัดส่วนของการลงทุน 

ตัวอย่าง 

 

 

 

II. มูลค่าการเงินลงทุนในการบ ารุงรักษาสินทรัพย์ของโครงการ 
(Maintenance CAPEX): อธิบายรายละเอียดมูลค่า
Maintenance CAPEX จ านวนเงินลงทุน และระบุถึงสัดส่วน
ของการลงทุน 

ตัวอย่าง 

 

ช่วง สรุปงาน ก าหนดการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เตรียมการ • คณะกรรมการ

นโยบายฯ เห็นชอบใน
หลักการและอนุมัติ
โครงการฯ 

[] [] [] 

• รายงานผลการ
คัดเลือกเอกชนต่อ 
สคร.  

[] [] [] 

2. จัดหาที่ดิน • จัดหาผู้รับจ้างส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ 

3. ก่อสร้าง • ออกแบบรายละเอียด
และก่อสร้างงานโยธา 

[] [] [] 

วงเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แหล่งเงิน
ลงทุน 

แผนกการลงทุน (ล้านบาท) 
2559 2560 2561 

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน งบประมาณ [] [] [] 
ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า เอกชน [] [] [] 

รายการ มูลค่าเงินลงทุน 
ค่าซ่อมบ ารุงขบวนรถไฟฟ้าล็อตที่ 1 (ปีท่ี 15) [] ล้านบาท 
ค่าซ่อมบ ารุงขบวนรถไฟฟ้า ล็อตที่ 2 (ปีท่ี 25) [] ล้านบาท 
รวม [] ล้านบาท 

7) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณี PPP: ต้นทุน – เงินลงทุนตลอดอายุโครงการ  
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพูช่วงแคราย – มีนบุรี (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) 
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แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 

 อธิบายการประมาณการแหล่งที่มาของเงินลงทุน และแสดงให้เห็น
ถึงความพร้อมหรือความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเสนอ 

ตัวอย่างจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 ระบุรายละเอียดต้นทุนทางการเงินและงวดการช าระคืน (ถ้าม)ี 

ตัวอย่าง 

เงินลงทุนอื่น 

 เงินลงทุนอื่น: ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่อยู่เหนือการคาดการณ์ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 อธิบายถึงรายละเอียดข้อสมมติฐาน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 
และจ านวนเงินลงทุนอื่นตลอดอายุโครงการ 

ตัวอย่าง 
มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย แหล่งที่มา ปีที่ลงทุน 

[] ภาครัฐ - ค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน งบประมาณ [] 
 

[] เอกชน - ค่าก่อสร้างงานโยธา เอกชน [] 
- ค่างานระบบและขบวน
รถไฟฟ้า 

เอกชน [] 

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 

ก าหนดเวลาช าระ [] [] [] [] 

ดอกเบี้ย [] [] [] [] 

เงินต้นท่ีช าระ [] [] [] [] 

เงินต้นท่ีค้างช าระ [] [] [] [] 

ปี มูลค่าร่วม สัดส่วนการรับผิดชอบ รายละเอียด 
(สมมติฐาน/ความเป็นไปได/้

จ านวนเงินลงทุน) 
เอกชน ภาครัฐ 

ปีท่ี [] [] ล้านบาท []% []% - ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 
- ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 
- ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 

ปีท่ี [] [] ล้านบาท []% []% - ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 
- ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 
- ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 

ปีท่ี [] [] ล้านบาท []% []% - ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 
- ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 
- ค่า [] จ านวน [] ล้านบาท 

7) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณี PPP: ต้นทุน – แหล่งที่มาเงินลงทุน/เงินลงทุนอื่น 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพูช่วงแคราย – มีนบุรี (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) 
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แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆ 

 

 พิจารณาเปรียบเทียบประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน
ของโครงการในแต่ละรูปแบบการร่วมลงทุน ดังนี ้

– ระยะเวลาคืนทุน 
– มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
– อัตราผลตอบแทนโครงการ 
– อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
– เงินสนับสนุนจากภาครัฐ  
– วิธีการอื่นๆ ที่เห็นว่าสมควร 

 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 
ระยะเวลาคืนทุน [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ [] ล้านบาท [] ล้านบาท [] ล้านบาท [] ล้านบาท 
อัตราผลตอบแทน
โครงการ 

[]% []% []% []% 

อัตราผลตอบแทน
ภายในของผู้ถือหุ้น 

[]% []% []% []% 

เงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

[] [] [] [] 

อ่ืนๆ [] [] [] [] 

7) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณี PPP: ผลตอบแทน – แนวทางต่าง ๆ 
IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ตัวอย่าง 
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แนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่ถูกเลือก 

 การประมาณการฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
โครงการ: แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของโครงการตามรูปแบบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งอธิบาย
ที่มาของสมมติฐานหลัก 

 

 ประมาณการผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
(Project returns): ค านวณและวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
การเงินของโครงการโดยวิธี   มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  อัตรา
ผลตอบแทนภายใน เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (ถ้ามี) และวิธี
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

 ประมาณการผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจของโครงการ 
(Economic Returns): วิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการที่
มีต่อเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ของ
ประชาชน การว่าจ้างงาน และอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) เป็นต้น 

แนวทางการประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) [] ล้านบาท 
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) []% 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) []% 
เงินสนับสนุนจากภาครัฐ (Subsidy) [] ล้านบาท 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

7) ประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน กรณี PPP: ผลตอบแทน – แนวทางที่ถูกเลือก 

ประมาณการรายได้ (หน่วย: ล้านบาท) ปี [•] ปี [•] ปี [•] 
รายได้จากการด าเนินงาน [•] [•] [•] 
รายได้สนับสนุนจากภาครัฐ [•] [•] [•] 
รายได้อ่ืน [•] [•] [•] 
รำยได้รวม [•] [•] [•] 

แนวทางการประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) [] ล้านบาท 
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic IRR) []% 

ตัวอย่าง 
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ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญในการศึกษาตามแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP 
1. ระบุความเสี่ยง ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความส าเร็จของโครงการเกิดขึ้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง  

2. จ าแนกความเสี่ยง 

3. ประเมินความเสี่ยง 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 

หน่วยงานเจ้าของโครงการควรระบุความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการ โดย
อธิบายถึงรายละเอียด สาเหตุ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งหมด และความ
เสี่ยงใดคือความเสี่ยงหลักของโครงการ  

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ตัวอย่าง 

ระบุความเสี่ยง 

การจัดหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

การล่าช้าในการก่อสร้าง 

การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านผู้ใช้บริการ 
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ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญในการศึกษาตามแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP 

จ าแนกความเสี่ยง (Risk Classification) 

จ าแนกความเสี่ยงว่าเกิดขึ้นในระดับใดหรือเป็นความเสี่ยงประเภทใด 
เช่น ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic) ระดับปฏิบัติงาน (Operation) และ
ควรแบ่งประเภทความเสี่ยง ตามลักษณะของความเสี่ยงเป็นประเภท
ต่างๆ 

1. ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง 

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

4. การเสี่ยงด้านอุปสงค์ (Demand) 

5. ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนทรัพยากร 

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

7. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Macroeconomics) 
8. ความเสี่ยงที่ภาครัฐเกี่ยวข้อง 

9. ความเสี่ยงด้านสังคม 

10. ความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) และกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย  

11. ความเสี่ยงเฉพาะธุรกิจ 

12. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ประเภทความเสี่ยง 2. จ าแนกความเสี่ยง 

ตัวอย่าง 

ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 

การจัดหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน ความเสี่ยงที่ภาครัฐเกี่ยวข้อง 

การล่าช้าในการก่อสร้าง ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง 

การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงด้านผู้ใช้บริการ ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ 
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ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญในการศึกษาตามแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP 

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากควาเสี่ยงและโอกาสที่
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น โดยควรประเมินทั้งก่อนและหลังมีการจัดการ
บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งควรท าตารางสรุปความเสี่ยงเพ่ือน าเสนอ
ต่อไป 

การประเมินหลังการบริหารจัดการ ควรพิจารณา 3 ปัจจัย ดังนี ้

1. ผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น เกิดความเสียหาย หรือ
มีผลต่อความส าเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด (impact) 

2. พิจารณาแนวโน้ม โอกาส หรือความถี่ของเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Likelihood) 

3. พิจารณาถึงแนวทางการป้องกัน และ/หรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปยังผู้รับผิดชอบว่ามีความเหมาะสมและครบถ้วนหรือไม่ 
ครอบคลุมความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้บริหารจัดการลด
ความเสี่ยงในส่วนใด  

การประเมินก่อนการบริหารจัดการ ควรค านึงถึง 2 ปัจจัยหลัก 
ดังนี้ 

1. ผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้น เกิดความเสียหาย หรือ
มีผลต่อความส าเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด (impact) 

2. พิจารณาแนวโน้ม โอกาส หรือความถี่ของเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Likelihood) 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

การประเมินระดับความรนุแรงและโอกาส (หลัง) 2. ประเมินความเสี่ยง 

การประเมินระดับความรนุแรงและโอกาส (ก่อน) 
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การประเมินตามปัจจัยดังกล่าว จะสามารถแบ่งความเสี่ยงได้เป็น 3 กลุ่ม ตามตารางด้านล่าง 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

3. ประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 

กลุ่มความเสี่ยง ค าอธิบาย 

สูง 

(High) 

 โอกาสการเกิดค่อนข้างสูง และ/หรือ มีผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ อาจ
ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ หรือท าให้ล่าช้าอย่างมาก 

 ไม่สามารถโอนถ่ายความเสี่ยงนี่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้  ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงเพียงพอ 

ปานกลาง/ พอรับได้ 

(Medium) 

 เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าโอกาสการเกิดของความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และ/หรือ มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของโครงการโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ อาจท าให้โครงการประสบความส าเร็จได้ยาก หรือท าให้
ล่าช้าอย่างมีนัยส าคัญ 

 อาจไม่สามารถโอนถ่ายความเสี่ยงนี่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม หรือโอนถ่ายความเสี่ยงได้เพียง
เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไม่ครบถ้วน แต่ทั้งน้ี ยังคงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่พอรับได้  

ต่ า 

(Low) 

 เม่ือวิเคราะห์แล้วเห็นว่าโอกาสการเกิดค่อนข้างต่ า และ/หรือ มีผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ
โดยรวมต่ า โครงการยังสามารถประสบความส าเร็จได้ หรือ ท าให้โครงการล่าช้าเพียงเล็กน้อย 

 ความเสี่ยงนั้นได้ถูกถ่ายโอนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่อย่างเหมาะสม อย่างครบถ้วน มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดี 
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ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านผู้ใช้บริการ  

โครงการเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแก่ประชาชนท่ีจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้บริการวันละ  
[]  คน จึงน่าจะน ารายได้ประมาณ []  ต่อวัน หรือ  []  ต่อปี แต่หากผู้ใช้บริการลดลง  []  % จากท่ีคาดการณ์ จะท าให้โครงการขาดรายได้ และ
ไม่สามารถช าระหน้ีได้ แต่ทางโครงการได้จ้างท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือให้ท าการเก็บข้อมูลและสถิติผู้ใช้บริการเป็นเวลา  []  เดือน จึงคาดว่า
จ านวนผู้ใช้บริการจริงไม่น่าจะต่ ากว่าท่ีประมาณการไว้มากนัก 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง ตารางสรุปความเสี่ยง Risk Matrix 

ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

ก่อน หลัง ภาครัฐ เอกชน 

การจัดหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน ความเสี่ยงที่ภาครัฐเกี่ยวข้อง สูง ปานกลาง  

การล่าช้าในการก่อสร้าง ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง สูง ต่ า  

การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ปานกลาง ต่ า  

ความเสี่ยงด้านผู้ใช้บริการ ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ สูง ปานกลาง  
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การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

พิจารณาถึงแนวทางการป้องกัน และ/หรือบริหารจัดการความเสี่ยง
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง เช่น 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 

2. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) 

3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification) 

4. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

 

ตัวอย่างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ และเป็นการก่อสร้างท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ จ าเป็นต้องมีการออกแบบที่ดี และมีผู้รับเหมาท่ีมี
ประสบการณ์ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างต้องอยู่ในรายชื่อมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดับโลก มีผลงานเป็นท่ีรู้จักเช่นผู้รับเหมา A เป็นผู้ก่อสร้าง
โครงการ B ซึ่งมีมูลค่าโครงการ [.] บาท และมีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างโครงการลักษณะน้ีมาแล้วกว่า [.] โครงการ อีกท้ังคาดว่าสัญญา
จะมีการใช้สัญญาแบบTurnkey/ Fixed Price/ Date certain Single 
Wrap Engineer Procurement and Construction (EPC) Contract 
เพ่ือปิดความเสี่ยงด้านการก่อสร้างล่าช้า และมูลค่าการก่อสร้างที่สูงขึ้น
จากท่ีคาดการณ์ไว้  ในกรณีเกิดความล่าช้า ผู้รับเหมาจะชดเชยเงินให้แก่
โครงการ ในอัตราวันละ [.] บาท และรวมไม่เกินร้อยละ [.] ของราคา
สัญญา”   จึงเห็นว่าความเสี่ยงด้านการก่อสร้างน้ันอยู่ในระดับต่ า 

 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ตัวอย่าง 4. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน หรือจะต้องมีการก่อหนี้โดยการกู้หรือการ
ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง ควรศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมด้าน
การเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ สรุปเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

1. สรุปฐานะการเงินของหน่วยงาน 

2. วิเคราะหง์บประมาณ และภาระทางการเงินของหน่วยงานอันเกิด
จากโครงการ 

3. เปรียบเทียบระหว่างกรณีในข้อ  2  และกรณีท่ีต้องใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการลงทุนเองทั้งหมด 

4. วิเคราะหค์วามเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี  
(กรณีจะต้องมีการก่อหน้ีโดยการกู้หรือการค้ าประกันโดย
กระทรวงการคลัง) 

หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ในการก่อหน้ีโดยการกู้
หรือการค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง เพ่ือมาเป็นส่วนทุนในการลงทุน
โครงการ (Equity Finance) การกู้ยืมดังกล่าวจะถือเป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ
ของโครงการ จึงต้องค านึงถึงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน 
โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการช าระ
หน้ี โดยการค านวณอัตราส่วน เช่น อัตราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ี แล้วจึงน าอัตราส่วนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเงินกู้ 
Equity Finance มาตรฐานในอุตสาหกรรมน้ัน ๆ 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถใน
การช าระหนีข้องหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ความพร้อมด้านการเงินของหนว่ยงานเจ้าของโครงการ 
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ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญในการศึกษาตามแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ PPP 

สูตรอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน คือ เงินกู้ยืมท้ังหมดส าหรับโครงการ หารด้วยส่วนทุนของโครงการท่ีลงทุนโดยเอกชน และ/หรือโดยงบประมาณของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

สูตรความสามารถในการช าระหน้ี คือ เงินที่สามารถน ามาช าระหน้ีได้ในปีนั้น ๆ หารด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยทีก่ าหนดจ่ายในปีนั้น ๆ 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีของ Equity finance 

IV. ประเด็นทีส่ าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

ตัวอย่าง 

อัตราส่วน โครงการท่ีน าเสนอ ค่าเฉลี่ยในตลาด 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน []x []x 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น []x []x 

% EBITDA Margin []x []x 

% Profit Margin []x []x 
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หัวข้อการสัมมนา 

I. วัตถุประสงค ์

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

III. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

IV. ประเด็นที่ส าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

VI. ถาม-ตอบ 
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แนวทางการน าเสนอรายงานผลการศึกษาโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
องค์ประกอบหลัก 

หัวข้อหลักในการ
น าเสนอโครงการ PPP 
ต่อคณะกรรมการ 

นโยบายฯ  

สรุปข้อเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการนโยบายฯ /คณะรัฐมนตร ี

 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัดระบุข้อเสนอของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยไมร่ะบุเป็นทางเลือก 

V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

แผนการลงทุนของภาครัฐ 

ข้อมูลทางการเงินของโครงการท่ีส าคัญ 

ผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยง 

สรุปความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อมูลทั่วไปของโครงการท่ีน าเสนอตามรูปแบบ PPP 

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

แนวทางในการบริหาร • [] 

หมวดอุตสาหกรรม • [] 

หน้าที/่ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงาน 

• [] 
• [] 

วัตถุประสงค์ • [] 

มูลค่ารวมโครงการ • [] ล้านบาท 

ระยะเวลาโครงการ • [] 

ความพร้อมของโครงการ • [] 

ทางเลือกแหล่งเงินทุน • [] 
• [] 

สรุปประเด็นขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายฯ 

อธิบายและสรุปข้อเสนอที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัดมีความประสงค์จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให้ชัดเจนและครบถ้วน 

ตัวอย่างแนวทางการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ  
V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

แผนการลงทุน 
ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] 

ภาครัฐ [] [] [] [] [] 
เอกชน [] [] [] [] [] 
เงินลงทุน [] [] [] [] [] 
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ผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยง 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) • [] 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) • [] 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) • [] 

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการ 

1) [] • [] 

2) [] • [] 

3) [] • [] 

4) [] • [] 

5) [] • [] 

ความเห็นโดยสรุปด้านผลตอบแทน และความเสี่ยง: []  

ข้อมูลทางการเงินของโครงการท่ีส าคัญโดยสรุป 

ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] ปี [] 

สรุปประมาณการผลการด าเนินงาน 

รายได้รวม [] [] [] [] [] 

รวมค่าใช้จ่าย [] [] [] [] [] 

EBIT [] [] [] [] [] 

ต้นทุนทางการเงิน [] [] [] [] [] 

ค้าใช้จ่ายภาษีเงินได้ [] [] [] [] [] 

ก าไรสุทธิ [] [] [] [] [] 

สรุปประมาณการฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม [] [] [] [] [] 

หนี้สินรวม [] [] [] [] [] 

ส่วนของผู้ถือหุ้น [] [] [] [] [] 

ความเห็นโดยสรุปด้านข้อมูลทางการเงิน: []  

ตัวอย่างแนวทางการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ (ต่อ) 
V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 
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สรุปความเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

สรุปความเห็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ : []  

ความเห็นภาคเอกชนจากการท า Market Sounding : []  

สรุปความเห็นที่ปรึกษาฯ : []  

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น Public Hearing : []  

สรุปความคิดเห็นกระทรวงเจ้าสังกัด : []  

ตัวอย่างแนวทางการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ (ต่อ) 
V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 
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หัวข้อการสัมมนา 

I. วัตถุประสงค ์

II. ภาพรวมแนวทางการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

III. กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

IV. ประเด็นที่ส าคัญในการจัดท าผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

V. แนวทางการน าเสนอโครงการ 

VI. ถาม-ตอบ 


