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บทนํา 
 2จากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหความสําคัญในการเรงรัดการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานของ

ประเทศ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ในระยะยาวภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

ดังกลาวตองอาศัยเงินลงทุนเปนจาํนวนมากสําหรับนาํมาใชในการดาํเนินโครงการลงทุนใหบรรลุวัตถุประสงค  

และหากยังคงพึ่งพาแหลงเงินจากเงินงบประมาณและเงินกูท้ังในประเทศและตางประเทศอยางเชนท่ีผานมาอาจ 

จะเปนขอจํากัดในแงของการลงทุนในอนาคต ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาโดยการนํารูปแบบ 

การระดมทุนในรูปแบบใหมๆ มาใชสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐใหมากข้ึน เพ่ือเปนทางเลือกในการหาแหลงเงินทุน 

ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

 9สํานักบริหารโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (สบค.) ภายใตสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(สบน.) ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบและดูแลจัดทําแผนการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ  
จึงไดศึกษาพัฒนาวิธีการและแนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบใหมๆ (Financial 

Innovation) โดยเฉพาะการระดมทุนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) ท่ีรัฐบาลเปดโอกาส 

ใหภาคเอกชนเขารวมพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐท้ังท่ีเปนโครงการทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

โดยใหเอกชนรวมดําเนนิการบริหารจัดการโครงการและจดัหาแหลงเงินลงทุนเองท้ังหมด ซึ่งจะเปนการสนับสนนุ 

และพัฒนาโครงการลงทุนของภาครัฐใหเกิดข้ึนไดในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในรูปแบบ PPPs จะสามารถ 

ชวยลดตนทุนของภาครัฐในการใหบริการสาธารณะ และรัฐยังสามารถกระจายความเส่ียงจากการดาํเนินโครงการ 
ลงทุนไปสูภาคเอกชน นอกจากนี้ รัฐยังสามารถนําเทคโนโลยีและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของภาคเอกชน 

มาชวยในการพัฒนาโครงการใหเกิดความคุมคาของเงินลงทุนไดอีกดวย (Value for Money) โดยท่ีรัฐจะมีหนาท่ี 

เพียงจายคาบริการใหแกเอกชน ซึ่งเอกชนจะตองจัดหาการใหบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและเปนตามมาตรฐาน 

ท่ีตกลงกันไวในสัญญา และเมื่อส้ินสุดสัญญาเอกชนจะตองโอนทรัพยสินท้ังหมดคืนใหแกรัฐ ดังนั้น หลายประเทศ 

ท่ีพัฒนาแลวไดนาํการลงทุนในรูปแบบดังกลาวมาใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียก็เปนประเทศ 
หนึ่งท่ีภาครัฐไดสนบัสนนุใหเอกชนเขามารวมลงทุนในโครงการลงทุนตางๆ ของภาครัฐเปนจํานวนมาก และประสบ 

ความสําเร็จมาแลวหลายโครงการ อาทิ Transurban/City Link Infrastructure Project และ Southern Cross  
Railway Station Project เปนตน  

 24สบค. จึงไดจดัโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานโครงการดังกลาวข้ึน ณ กรุง Melbourne ประเทศ 

ออสเตรเลีย ในระหวางวันท่ี 2 – 9 กันยายน 2550 ท้ังนี้ เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 
ในรูปแบบของการใหเอกชนเขารวมลงทุนในรูปแบบ PPPs ซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ีท่ีจะไดนําความรูท่ีไดรับจากประสบการณตรงมาใชในการพัฒนาและตอยอดวิธีการระดมเงินทุน 

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับโครงการลงทุนของประเทศไทย และนาํวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการนํากรอบแนวคิดทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 

ท่ีสนับสนุนและสงเสริมความเช่ือม่ันของภาคเอกชนใหเขามารวมลงทุนในรูปแบบ PPPs มาประยุกตใช 
กับประเทศไทยได  
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การศึกษาดงูาน PPPs ณ กรุง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 

 

 การศึกษาดูงาน PPPs ณ กรุง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เม่ือวันท่ี 2 - 9 กันยายน 2550 เจาหนาท่ี 
ไดรับการอบรมในหลักสูตร Project Finance for Public Private Partnerships (PPPs) ในหัวขอตางๆ ไดแก

แนวคิดในการพัฒนาการลงทุนในรูปแบบ PPPs ของรัฐวิกตอเรีย (Partnerships Victoria Policy) นโยบาย 

การใหการสนบัสนุนการลงทุนของรัฐบาล การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการลงทุน และการวิเคราะหความคุมคา

ทางการเงิน (Value for Money) รวมท้ังศึกษาดูงานโครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม

จํานวนหลายโครงการ ซึ่งไดเรียนรูถึงหลักการ และข้ันตอนการดาํเนนิโครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs  โดยมีหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนมาเปนวิทยากรใหความรูแกเจาหนาท่ีเปนอยางด ีโดยสามารถสรุปสาระสําคญั 
ของการศึกษาดูงานได ดังนี ้
 

1. หลักการและแนวคิดของ PPPs ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 
    1.1 เหตุผลท่ีทําใหเกิดโครงการลงทุนในลักษณะ PPPs 

         การลงทุนในรูปแบบ PPPs ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีแนวคิดและหลักการ 
ท่ีเหมือนกับหลายๆ ประเทศ ท่ีเกิดจากความตองการในโครงการโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  

อันเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากรนํามาซ่ึงแรงกดดันใหรัฐบาลตองจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ท่ีจําเปนเพ่ิมข้ึน รัฐบาลจึงไดมองหาทางเลือกในการลงทุนท่ีเหมาะสมกับประเทศ ประกอบกับประเทศอังกฤษ 
เปนตนแบบของการระดมทุนในรูปแบบ PPPs ท่ีประสบผลสําเร็จ ดงันัน้ PPPs จึงเปนทางเลือกหนึง่ท่ีรัฐวิกตอเรีย

นํามาใชในการดําเนินการโครงการลงทุนขนาดใหญ ซึ่ง PPPs มีสวนชวยในการจัดหาสาธารณูปโภคใหมๆ ท่ี

รัฐบาลไมสามารถลงทุนไดเองทั้งหมด เนื่องจากมีขอจํากัดในเร่ืองของเงินงบประมาณและคุณภาพของสาธารณูปโภค 
 1.2 ลักษณะการลงทุนในรูปแบบ PPPs  
    รูปแบบการลงทุนในลักษณะ PPPs เปนรูปแบบท่ีรัฐเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท 

รวมกับภาครัฐในการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานในสาขาตางๆ ตั้งแตการออกแบบและเสนอโครงการ การพัฒนา 

และกอสรางโครงการ รวมถึงการใหบริการ โดยภาครัฐจะเปนผูกําหนดผลผลิตหลักหรือ Output ท่ีตองการ 

รวมท้ังใหการสนับสนนุและอํานวยความสะดวกใหแกภาคเอกชน ซึ่งจะเปนลักษณะผสมผสานจุดแข็งระหวาง 

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยลดขอจํากัดดานเงินทุนและชวยเพ่ิมประสิทธภิาพในการดําเนินการ ซึ่งจากขอดีเหลานี ้

จึงทําให PPPs แพรหลายท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีลักษณะที่สําคญัดังนี้  
 1) ภาครัฐและภาคเอกชนทําสัญญารวมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญในระยะยาว 

โดยมีรูปแบบสัญญาท่ีเนนผลผลิตเปนหลัก (Output-based Contracts) 

 2) เปนการโอนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนการพัฒนาโครงการลงทุน  

ใหแกเอกชนอยางเหมาะสมโดยเอกชนสามารถบริหารจัดการความเส่ียงนั้นได 

                      3) แบงเบาภาระหนาท่ีกันระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดหาการใหบริการสาธารณะ 

                      4) รัฐไมตองจัดหาเงินลงทุนเอง ทําใหรัฐไมตองแบกภาระหนี้สินในอนาคต  

                      5) เอกชนจะถูกปรับและไมไดรับเงินคาซื้อบริการจากรัฐ กรณีท่ีมาตรฐานการใหบริการ 

ไมเปนไปตามสัญญา 
                      6) เอกชนโอนคืนทรัพยสินใหแกรัฐเม่ือส้ินสุดสัญญาหรือตามท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน                         
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ภาพที่ 1: รูปแบบการลงทุนในลักษณะของ PPPs 
 

 

 

 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสรางของ PPPs ท่ีใชในประเทศออสเตรเลียจะดําเนนิงานโดยกการจดัตั้งนติบิุคคลเฉพาะกิจ (SPV)  

โดยจดัทําสินทรัพยและหนี้สินลวงหนา ดงันั้น SPV จะทําสัญญากับโครงการกับภาครัฐโดยภาครัฐจะชําระคาบริการ

แลกเปล่ียนกับการสนบัสนนุทางการเงินและการจัดทําโครงการ โดยทั่วไปโครงการท่ีจะทํา PPPs มักจะมีระยะเวลา 

ของโครงการอยูในชวงระหวาง 20-30 ป เม่ือส้ินสุดโครงการสินทรัพยจะโอนไปเปนของทางราชการ อยางไรก็ตาม

โครงการระยะเวลาและความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ของแตละโครงการ PPPs อาจมีความแตกตางกันและเปล่ียนไป 

ตามลักษณะของการทําโครงการ และผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวนี้จะปรากฎอยูในการจดัทําสัญญา  

 

 1.3 เปรียบเทียบกระบวนการจัดซื้อจัดจางแบบเดิมกับ Partnerships Victoria 

Traditional Procurement Partnerships Victoria 

State purchases an infrastructure asset State purchases services delivered through infrastructure 

Short-term design and construction contracts 

(two to four years) 

One long-term contract (20+years) integrating design, 

build, finance and maintenance 

Input-based specifications Output-based specifications 

State retains whole-of-life asset risk Private sector retains whole-of-life asset risk 

Payment profile has spike at the start to pay 

for capital costs, with low ongoing costs 

 

Payment begin once the asset is commissioned; payment 

profile is relatively even, reflecting the level of service 

provision over the longer term of the contract 

State may be liable for construction time and 

cost overruns 

Private constructor responsible for construction and cost 

overruns 

State operates the facility 

 

State may or may not operate the facility (core services 

question) 

State manages multiple contracts over life of  
the facility 

State manages one contract over the life of the facility 
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Traditional Procurement Partnerships Victoria 

No ongoing performance standards Performance standards in place; payments may be abated 

if services not delivered to contractual requirement 

Useful life less defined Useful life and handover quality defined 

 
2. Partnerships Victoria ประเทศออสเตรเลีย 

                  33รัฐวิกตอเรียไดริเริ่มนโยบาย Partnerships Victoria เพ่ือสนับสนุนใหภาคเอกชนเขารวมลงทุน 

ในโครงการโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือจะไดนาํวิธีการบริหารจัดการ การดําเนินโครงการ การใหบริการที่มี

ประสิทธภิาพเนนผลผลิต ความโปรงใส และการกระจายความเส่ียงระหวางภาครัฐและเอกชนมาใชอยางเหมาะสม  

โดยรัฐวิกตอเรียไดเร่ิมพัฒนาการลงทุนในรูปแบบ PPPs มาตั้งแตป 1980 จนกระท่ังป 2000 รัฐไดกําหนด 

กรอบนโยบายการใหเอกชนเขารวมลงทุนท่ีชัดเจนมากข้ึน ซึ่ง ณ ปจจุบัน Partnerships Victoria มีโครงการ 

ท่ีดําเนนิการในรูปแบบ PPPs แลวประมาณ 19 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 4.5 พันลานเหรียญออสเตรเลีย  
หรือคิดเปนรอยละ 10 ของโครงการท้ังหมด  
 2.1 บทบาทและหนาท่ีของ Partnerships Victoria 

 รัฐวิกตอเรียไดจัดตั้งหนวยงานกลาง คือ Partnerships Victoria Unit ข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ี 

ศึกษาและดําเนินการดาน PPPs โดยเฉพาะ โดยข้ึนอยูกับ Commercial Division ภายใต Victorian Department  
of Treasury and Finance ซึ่งจากศึกษาดูงานพบวา หนวยงานดังกลาวมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัตงิานเพียง 12 คน ทําหนาท่ี 

กํากับดแูลโครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs ทุกสาขา ประสานงานใหความรวมมือ โดยใหคาํแนะนาํ/ความชวยเหลือ  

รวมท้ังใหความรูท่ีเก่ียวกับ PPPs กับหนวยงานท่ีดําเนินโครงการลงทุน โดยหนวยงานดังกลาวมีบทบาทหนาท่ี  

ดังนี้  
  1) กําหนดกรอบนโยบายการใหเอกชนเขามารวมลงทุนในโครงการโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ  

โดยจะพิจารณาตนทุนและแผนงานของโครงการบริการสาธารณะท้ังโครงการ และการกระจายความเส่ียง 

ท่ีเหมาะสมใหแกภาคเอกชน โดยเชื่อวาภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มากกวาท่ีภาครัฐดําเนินการเอง รวมท้ังมีการพัฒนานโยบายรูปแบบทางการลงทุนทางดาน PPPs ของรัฐวิกตอเรีย 

  2) ใหคําแนะนําหนวยงานตางๆ ท่ีจะดําเนินโครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs ดังนี้ 

   • การใหคําแนะนําเชิงพาณิชย 
   • การสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย กระบวนการ และข้ันตอนการลงทุนในรูปแบบ PPPs 

   • การประเมินงบประมาณของโครงการลงทุน 

  3) ใหนโยบายและคําแนะนําในการบริหารจัดการดานสัญญาการลงทุนกับหนวยงาน 
ดําเนนิโครงการ 

   • การสรางและปรับปรุงกรอบนโยบายของสัญญาใหมีความชัดเจน 

   • การฝกอบรมใหหนวยงานและเผยแพรประสบการณในการดําเนินงาน 

   • ชวยเหลือในการพัฒนาและจัดทําแผนการบริหารสัญญาของโครงการ 

  4) เปนศูนยกลางการใหความรู ความชํานาญ และความเช่ียวชาญโดยเฉพาะเก่ียวกับ 

โครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs ของรัฐวิกตอเรีย 
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  39โดย Partnerships Victoria ไดจัดทํา Guideline for Partnerships Victoria เพ่ือเผยแพร 
ใหบุคคลท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการลงทุนและกรอบการดาํเนินงานในรูปแบบ

ดังกลาว ดังนี ้ 

  • Practitioners’ Guide 2001 

  • Risk Allocation and Contractual Principles 2001 

  • Public Sector Comparator - Technical Note 2001 
  • Contract Management Guide 2003 

  • Public Sector Comparator-Supplementary Technical Note and Use of Discount Rate  

in Partnerships Victoria Process 2003 
   • Standard Commercial Principles publication 2005 
 2.2 โครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs ของรัฐวิกตอเรีย มีกระบวนการพัฒนาโครงการลงทุน 
รวมท้ังส้ิน 8 ข้ันตอน โดยเร่ิมจาก 1) พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สําคัญและจาํเปนท่ีตองมีการใหบริการ  
2) ประเมินทางเลือกการลงทุน 3) จัดทํา Business case เพ่ือประเมินความคุมคาการลงทุน และอนุมัติ 
แหลงเงินของโครงการ 4) พัฒนาโครงการลงทุน โดยมีการเปรียบเทียบตนทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
ซึ่งวิเคราะหโดย PSC และพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย 5) เปดเชิญชวนผูท่ีสนใจเขารวมการประมูล 6) หนวยงาน 
เจาของโครงการจะทําการ Review โครงการอีกคร้ัง เพ่ือประเมินความคุมคาทางการเงิน (VfM) 7) เจรจา 

ตอรองราคา  และ 8) การบริหารจัดการสัญญา ซึ่งปจจุบนัมีจํานวนโครงการลงทุนแลวท้ังส้ิน 19 โครงการ ดังนี้ 

 
Project Contract 

Awarded 

Sponsors Finance Contractor Total Cost 

Aus $ Mil.

1. Ballarat North Water 

Reclamation Project 
2006 United Water - - 50 

2. Barwon Water Biosolide 

Management Project 

2006E - - - 50 

3. Berwick Community Hospital 
(Casey Community Hospital) 

2003 ABN Amro 
and Babcock 

Bond Multiplex 120 

4. Echuca/Rochester Wasteweter 

Treatment Plant 

2002 

Cancelled 

Earth Tech Pty - - 40 

5. Emergency Alerting System 

Project 

2004 VEC Network 
ABN Amro 

- - 100 

6. Enviro Altona Waste Water 

Treatment 

2003 

Cancelled 

Simon 

Engineering 

(HWE) 

- - HWE 

insolvency 

7. Docklands Film and Television 

Studio Complex 

2002 Melbourne 

Central City 

Studios 

- - 40 

8. Melbourne Convention Centre 

Development 

2005 Pleanary - Multiplex 482 
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Project Contract 

Awarded 

Sponsors Finance Contractor Total Cost 

Aus $ Mil.

9. Metropolitan Mobile Radio 2004 Motorola - Theiss 120 

10. Mitcham-Frankston Project 2004 Macquarie Bank Debt - 3,795 

11. Mobile Data Network 2003 Motorola - - 140 

12. Partnerships Victoria 

Correctional Facilities 

2005 Bilfinger 

Burger 

Bank Debt - 275 

13. Royal Melbourne 

Showgrounds Redevelopment 

2005 Babcock 

Brown 
Bank Debt - 110 

14. Royal Women’s Hospital 

Redevelopment Project 
2005 Macquarie Bond Baulderstone 365 

15. Spencer Street Station 

Redevelopment 

2002 ABN Amro 
Now Babcock 

Bond - 500 

16. Victoria County Court 2000 ABN Amro Bond - 195 

17. Wodonga Wastewater 

Treatment Plant 

2000 FGI Water 

Operations Pty 

Ltd 

- - 32 

18. Melbourne Market Relocation 2008E - - - 300 

19. Royal Children Hospital 2007E - - - 850 

  
 2.3 ตัวอยางการเขาไปมีสวนรวมของ Partnerships Victoria, Department of Treasury and Finance (DTF)  

ในการดําเนินงานโครงการของสาขาคมนาคม (PV Transport Project) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretary                 

Department of Infrastructure  

Project Director (Chair) 

Comm Manager        DPC 

Tech Manager          DTF 

- DOI Secretary (Chair) 

- Project Director 
 
 

- DPC 
- Independent 

Steering 

Committee 

Working 

Group 

Technical 

Manager 

Commercial 

Financial 

In-House Legal 

In-House 

Planning Engineering 

 DTF 

Probity Adviser 

DTF 

Communication 

Manager 

Project Director 

 

 

Design 

Commercial 

Manager 

Minister for Transport 



 7 

  
 2.4 ผลท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานของ Partnerships Victoria 
  จากการเรียนรูข้ันตอนการดาํเนินงานของ Partnerships Victoria พบวา การพจิารณาเลือกโครงการ
ลงทุนเพ่ือท่ีจะลงทุนในรูปแบบ PPPs มีความสําคญัเปนอยางมาก โดยทีโ่ครงการที่จะดาํเนนิการจะตองมีความจําเปน 

และคุมคาทางการเงิน ซึ่งโครงการท่ีจะลงทุนไมจาํเปนวาตนทุนท้ังโครงการจะตองมีตนทุนต่าํท่ีสุด แตจะตองมีการ 

จัดทําแผนการลงทุนลวงหนา เพ่ือใหผูสนใจท่ีจะเขารวมลงทุนทราบถึงแผนการลงทุนของรัฐ นอกจากนี ้หนวยงาน 

จะตองมีงบประมาณสาํหรับกระบวนการจัดซื้อจดัจางท่ีเพียงพอ และส่ิงท่ีสําคัญท่ีรัฐบาลท่ัวไปควรตองมีการพิจารณา 

คือเงินลงทุนในประเทศวามีเงินเพียงพอสําหรับการลงทุนในโครงการตางๆ หรือไม 
 

ผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ PPPs  3. 

  นอกจากภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการดําเนนิโครงการ PPPs แลว (ในท่ีนีค้อื Partnerships  
Victoria) ยังมีผูท่ีเก่ียวของท่ีเปนแกนหลักในการทําให PPPs ประสบความสําเร็จ ไดแก สถาบันการเงินในฐานะ 

ผูใหเงินกู/ผูถือหุน และบริษัท Contractor ในฐานะผูกอสราง/ดําเนนิโครงการ/ผูถือหุน ดังมีโครงสราง ดังนี้   
 

              
   

  3.1 Financial Institution/Bank  
   ในระหวางการศึกษาดูงาน PPPs ณ. กรุง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เจาหนาท่ี สบค. ไดรับ 

ฟงบรรยายจากสถาบันการเงินตางๆ ไดแก Macquarie ANZ ABN AMRO และ SMBC โดยแตละสถาบนัการเงิน 

ไดใหแนวคิดเก่ียวกับ PPPs จากประสบการณท่ีไดเขาไปรวมลงทุนในโครงการ PPPs ตางๆ โดยไดอธิบายถึงรูปแบบ

และมุมมองทางดานความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนการจัดทําโครงการ PPPs เปนไปในแนวทางที่สอดคลองกัน สรุปไดดังนี้ 
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 1) ขอพิจารณาการระดมเงินทุนสําหรับโครงการ PPPs 

          การระดมเงินทุนมีหลายรูปแบบ ไดแก 1) การกูเงินจากธนาคาร (Bank Debt) ในลักษณะ  

Syndication or Club 2) การออกพันธบตัรเพื่อระดมทุนจากในประเทศหรือจากตางประเทศ (Offshore Placement)  

3) การกูยืมเงินดวยการออกตราสารหรือกูเงินจากธนาคารดวยตนทุนท่ีต่ําใหกับภาครัฐ (Conduit Financing)    

4) การระดมทุนโดยการออกตราสารท่ีมีสิทธิเรียกรองใกลเคียงกับเงินทุน (Mezzanine Debt) และ 5) เงินทุน 

ของผูถือหุน (Sponsor Equity) 
 • การกูเงินจากธนาคาร เง่ือนไขและอายุการกูเงินสําหรับโครงการ PPPs เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอความสําเร็จของผูชนะการประมูลโครงการ PPPs ดังนี้  

 

 เง่ือนไข 

อายุของเงินกู - อายุเงินกูมากท่ีสุดข้ึนอยูกับอายุของสัมปทาน 

- ลักษณะของกระแสเงินสดของโครงการ 

การชําระหนี้เงินกู Balloon Payments or Bullet Payments คือ การจายเงินตนคร้ังเดียว 

และจายดอกเบี้ยเปนงวดๆ จนกวาชําระคนืเงินตน 

Reserves - ผูลงทุนควรมีการสํารองเงินทุน เพ่ือชําระเงินตนและดอกเบ้ีย (Debt Service Reserve)  

ประมาณ 3-6  เดือน  
Underwriting 

Period 

- รัฐบาลใหนกัลงทุนเสนอราคาเพื่อลงทุนในโครงการ PPP โดยมีการประกันราคาไว 

6 เดือน 
- สําหรับ Bank มีการประกันอัตราดอกเบี้ยไว 6 เดือนหรือมากกวา 

ราคา - อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมท่ี Bank  เสนอสะทอนถึงกําไรจากการบริหาร

จัดการของ Bank (Operating Margin) 

- ราคาท่ีต่ําท่ีสุด (Competitive Pricing) เกิดจากกลุม Syndication มากกวา 

Underwritten Structure 

 

  • การออกพันธบตัร  
 เง่ือนไข 

อายุของเงินกู - อายุข้ึนอยูกับประเภทของพันธบตัรและความตองการของตลาด 

- ประเทศออสเตรเลีย สําหรับ CPI Indexed Bond อายุมากท่ีสุด 30 ป 

- สําหรับพันธบตัรท่ัวไป (Nominal Bond) มีอายุมากที่สุด 20 ป 

ปริมาณ ตลาดพันธบตัรออสเตรเลียสามารถออกพันธบตัรในแตละคร้ังประมาณ 200 

Million AUS  

กลไกการจายเงิน - โครงสรางการจายผลตอบแทนของพันธบัตรกําหนดจากวิธีการชําระเงินของรัฐ

ใหกับโครงการ PPPs  

- สวนใหญพันธบตัร PPPs มีความนาเช่ือถือทางเครดติอยางนอยระดบั A ลบ  

Underwriting 

Period 

- รัฐบาลใหนกัลงทุนเสนอราคา (Firm Pricing Minimum) เพ่ือลงทุนในโครงการ 

PPP โดยมีการประกันราคาไว 6 เดือน 

- สําหรับ Bank มีการประกันปริมาณจาํหนายพันธบตัรไว 6 เดือนหรือมากกวา  

ซึ่งนักลงทุนในโครงการ PPP จะไดเงินลงทุนสําหรับโครงการท่ีแนนอน 
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 เง่ือนไข 

ความเส่ียงชวง

กอสราง 

ในชวงกอสรางอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เชน Project Delay ทําใหโครงการฯ  

ไมมีรายรับตามเวลาท่ีกําหนด ฉะนั้นการออกพันธบตัร ควรมี Third Party   

เพ่ือรับประกันความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน เชน รับประกันการจายผลตอบแทน 

ของพันธบัตรท่ีออก 

ราคา ราคาท่ีต่ํา (Competitive Pricing) เกิดข้ึนจากกลุม Syndication มากกวา 

Underwritten Structure 

 

   • การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียระหวางการกูจากธนาคารและการระดมทุนจากการออก

พันธบตัร  
 กรณีกูธนาคาร กรณีพันธบัตร 

ขอไดเปรียบ - ตนทุนการกูเงินข้ึนอยูกับ Club 

Deals 

- มีความยืดหยุนมากในการ 

เบิกจายเงินเพ่ือการลงทุน 

ในโครงการ PPPs  

- ตนทุนการกูเงินข้ึนอยูกับการกําหนดปริมาณ/  

อายุท่ีตองมี 

ความแนนอน  

- ไมตองใชเอกสารมาก 

- มีการกระจายตราสารใหกับผูสนใจลงทุน 

ขอเสียเปรียบ - ใชเอกสารมาก 

- มีเง่ือนไขจากกลุม Syndication 

สําหรับ Large Deals  

- ไมยืดหยุน โดยปริมาณการออกพันธบตัรตอง

สอดคลองกับความตองการใชจายเงินของโครงการ 

PPPs  

- ตองจดัทํา Credit Rating 

- ปริมาณการออกพันธบตัรข้ึนอยูสภาวะตลาด 

วาจะรองรับไดหรือไม  

 

 2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการจัดทําโครงการลงทุน สถาบนัการเงินตางๆ ไดเสนอความเส่ียง 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการลงทุนไว ดังนี ้

ความเสี่ยง วิธีปดความเสี่ยง 
ดานเงินทุน (Nature of  

Equity)  

- กําหนดอัตราหนี้สินตอทุนไวท่ี 92%-95% (Acceptable Gearing Level 

92%-95%) 

- ตรวจสอบอันดบัความนาเช่ือถือของนักลงทุน (Credit Worthiness)  

- กําหนดอัตราผลตอบแทนของโครงการใหมีความผันผวนนอย 

การออกแบบและ

กอสราง 

- ตรวจสอบประสบการณของบริษัทออกแบบและกอสราง  

-  กําหนดคาใชจายเพ่ือการกอสรางในลักษณะเหมาจาย  

การบริหารโครงการ - ตรวจสอบประสบการณของบริษัทท่ีบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงการ 

- ใหเอกชนเปนผูรับความเส่ียงเนื่องจากเอกชนบริหารจัดการไดดีกวารัฐ 

ดานภาษ ี - ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบภาษีท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ดานการจดัหาเงินทุน - ตลาดเงินในประเทศไมสามารถรองรับการกูเงินระยะยาวเพ่ือทําโครงการ 

ดังนั้นทางเลือกในการกูเงิน USD แบบระยะยาวจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีตองพิจารณา 
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ความเสี่ยง วิธีปดความเสี่ยง 
ดานอัตราแลกเปล่ียน - ทํา SWAP  

- Limited Forward FX Hedging 
ดานกฎหมาย - กฎหมายประเทศกําลังพัฒนาไมเอ้ือตอการจัดทําโครงการ PPPs  

- ควรทําการแกไขกฎหมายใหรองรับการจัดทําโครงการ โดยกําหนดข้ันตอน
การจัดทําโครงการใหชัดเจน 

ดานผูสนบัสนนุเงินทุน พฤติกรรมของนักลงทุนในประเทศมีความเต็มใจท่ีจะยอมรับความเสีย่งได

มากกวานักลงทุนจากตางประเทศ 

 
 3) ความคุมคาทางการเงิน (Value for Money)  

          ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ PPPs คือความคุมคาทางการเงิน (Value for Money) อยางไรก็ด ี

หากพิจารณาดานตนทุนทางการเงินเพียงอยางเดียว พบวาตนทุนการกูเงินของเอกชนสูงกวาตนทุนของภาครัฐ  

ดังนั้น ส่ิงท่ีจะปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหโครงการ PPPs มีความคุมคาทางการเงินดีข้ึน ไดแก 1) การบริหารจัดการ 

ดานการเงินและตนทุนตลอดอายุสัญญาสัมปทานท่ีมีประสิทธิภาพของเอกชน 2) การคิดคนนวัตกรรมใหมของ 

เอกชน และ3) การกระจายความเส่ียงท่ีเหมาะสมระหวางรัฐและเอกชนตลอดอายุโครงการ  
 
  3.2 Facilities Management Contractor 

     เจาหนาท่ี สบค. ไดดูงานและรับฟงการบรรยายจากบริษัทผูดาํเนนิโครงการ ท้ังในลักษณะกอสราง 

(Construction) และดาํเนนิโครงการ (Operation) รวม 2 บริษัท สรุปไดดังนี ้

                       1)  Bilfinger Berger เปนบริษัท Contractor ท่ีดําเนนิการลงทุนในการออกแบบ กอสราง และ

ดําเนนิการโครงการลงทุน (DBFO) ในโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐในลักษณะ Public Private Partnerships (PPPs)  

ในประเทศออสเตรเลีย เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ถนน รวมทั้งจัดหาเงินทุนเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการ 
การบาํรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด (ประมาณ 25 ป) โดยบริษัท Bilfinger Berger  
ไดดําเนินโครงการ PPPs ท้ังในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ หลายสาขาเปนจํานวนมาก ดังนี ้

   (1) ดานการศึกษา 
                      41• สหราชอาณาจักร 

                              - Bedfordshire Schools (DBFO) มูลคาโครงการ 41 ลานยูโร 

 - Clackmannanshire Schools (DBFO) มูลคาโครงการ 136 ลานยูโร 
 - Coventry Schools (DBM) มูลคาโครงการ 36 ลานยูโร 

 - Kent Grouped Schools (DBFO) มูลคาโครงการ 155 ลานยูโร 
 - North Wiltshire Schools United Kingdom (DBFO) มูลคาโครงการ 62 ลานยูโร 
 - Scottish Borders Secondary Schools United Kingdom (DBFO)  
    มูลคาโครงการ 120.5 ลานยูโร 
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 (2) ดานสาธารณสุข 

     • ประเทศออสเตรเลีย 

  - Royal Women's Hospital, Victoria (DBFO) มูลคาโครงการ 316  

                                   ลานเหรียญออสเตรเลีย 

     •  สหราชอาณาจักร 

   - Barnet, Haringey & Enfield LIFT (DBFO) มูลคาโครงการ 24 ลานยูโร 

  - Gloucestershire Royal Infirmary (DBFO) มูลคาโครงการ 62 ลานยูโร 

  - Hull and East Yorkshire Women and Children's Hospital (DBFO)  

    มูลคาโครงการ 37 ลานยูโร 

   - Liverpool & Sefton LIFT (DBFO) มูลคาโครงการ 20 ลานยูโร 

 (3) ดานกระบวนการศาลยุติธรรม 

     • ประเทศออสเตรเลีย 

  - Victoria Prisons (DBFO) มูลคาโครงการ 250 ลานเหรียญออสเตรเลีย 
     42• ประเทศเยอรมนี 

  - Burg Prison (DBFO) มูลคาโครงการ 100 ลานยูโร  

 (4) ดานคมนาคม 

     • ประเทศออสเตรเลีย 

  - North South Bypass Tunnel, Brisbane (DBFO) มูลคาโครงการ 2,800  

                        ลานเหรียญออสเตรเลีย 

 - Westlink M7, Sydney (BOOT)  
   • ประเทศแคนาดา 
   - Golden Ears Bridge (DBFO) มูลคาโครงการ 800 ลานยูโร 

 - Kicking Horse Pass (DBFM) มูลคาโครงการ 100 ลานยูโร 

   • ประเทศนอรเวย 
  - E18 Motorway (DFB) มูลคาโครงการ 453 ลานยูโร 

   • ประเทศฮังการี 

  - M6 Motorway (BOM) มูลคาโครงการ 482 ลานยูโร 

   • ประเทศสหราชอาณาจักร 

  - Roads Service Project (DBFO) มูลคาโครงการ 230 ลานยูโร 

  บริษัท Bilfiger Berger เปนบริษัทฯ ท่ีรวมลงทุนในโครงการ PPPs ท่ีสําคัญรวมกับธนาคาร  
Mcquaire ซึ่งจัดการศึกษาดูงานโครงการ Royal Women’s Hospital ใหแกคณะเจาหนาท่ี สบค. ซึ่งจะกลาว 
ในรายละเอียดตอไปในหัวขอท่ี 5.2 
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 2) บริษัท Multiplex เปนบริษัทท่ีดาํเนนิการ ลงทุน และกอสราง ตลอดจนบริหารจัดการโครงการ 

ในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) รายใหญแหงหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ ไดอธิบาย 

ถึงความเปนมาในการจัดทําโครงการ PPPs ของประเทศ Australia เกิดข้ึนมากมาย โดยมีการประมาณการวาจะมี 

มูลคาสูงถึง 100 พันลานเหรียญออสเตรเลีย ในอีก 10 ปขางหนา ซึ่งนับวาเปนความสําเร็จในการเปล่ียนแปลง 
การดําเนินงานของรัฐบาลในการรวมทุนกับภาคเอกชน โดยผูดาํเนินการและธนาคารตางๆ จะมีหลักประกัน 
ตลอดการดําเนินโครงการ 

 (1) Multiplex ใหความสนใจท่ีจะเขารวมงานในลักษณะ PPPs เนื่องจาก 

 • ประเทศออสเตรเลียมีหนวยงานกลางทีทํ่าหนาท่ีศึกษาและดําเนนิการดาน PPPs โดยเฉพาะ 
เปนหนวยงานท่ีความชํานาญในการประเมินโครงการ PPPs และกําหนดมูลคาโครงการ โดยพิจารณาจากราคา 
ท่ีเกิดจากการตกลงกันไดและราคาประมูลท่ีต่ําสุดท่ีได โดย Australia ไดกําหนดใหมีโครงการใน Pipeline มีจํานวน 
และมูลคา เพ่ือท่ีจะดึงดูดใหมี Bidder เขามาประมูลมากราย ซึ่งเปนผลใหหลายบริษัทมีโอกาสที่จะไดรับงานสูง 

     • รัฐมีการกําหนดขอบเขตของโครงการ PPPs Project ไวอยางชัดเจน ดังนี ้

         - โครงการท่ีมีมูลคาตั้งแต 100 ลานเหรียญออสเตรเลียข้ึนไป 
ระยะเวลาการใหบริการของโครงการตั้งแต 30 ป ข้ึนไป       - 

มีความชัดเจนในนโยบายการดาํเนินโครงการ และผลลัพธท่ีไดจากโครงการ       - 

รวมถึงการชําระเงินการใหบริการตางๆ 
มีความชัดเจนในการถายโอนความเส่ียงไปยังภาคเอกชน       - 

สามารถวัดผลความพึงพอใจของผูไดรับบริการไดและสามารถสนองตอบความตองการ       - 

ของประชาชนใหไดมากท่ีสุด 
ข้ันตอนในการเขารวมการประมูล (Bidder) (2) 

     • เสนออัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับชัดเจนแกภาครัฐ 
    • จัดทํา Financial Model เพ่ือเสนอตอภาครัฐ 

   • เม่ือภาครัฐได Short List จากการ Bid แลว ก็จะให Bidder รายนั้นมาย่ืนขอเสนอ 
เพ่ือดําเนนิโครงการ  

โครงการ PPPs ท่ี Multiplex ดาํเนินการแลวเสร็จ และอยูใน Pipeline มีดังนี ้(3) 

 

โครงการ         รูปแบบการดําเนินการ  มูลคาโครงการ(ลานเหรียญ)  

1. Victoria County Court  D B    195 

2. Showgrounds   D B F E   108 

3. Convention Center   D B F    531 

4. Casey Hospital   D B F    120 

5. Perth Courts    D B F    180 

6. Long Bay Prison & Forensic  D B E    174 

        Hospital (NSW) 

7. Peterborough Hospital (UK)  D B F E   800 

หมายเหตุ :                     

                        *D - Design   B – Construction/Build     F – Financing    E - Equity 
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4) การบริหารจัดการโครงการ PPPs ของบริษัท Multiplex Group โดยบริษัทจะเปนผูดําเนนิการ 

ออกแบบและกอสรางโครงการตางๆ และเปนผูลงทุนในโครงการ 50% อีก 50% ธนาคารจะเปนผูลงทุนผาน  
Special Purpose Vehicle (SPV) นอกจากน้ี ยังเปนบริษทับริหารจดัการใหบริการตลอดอายุเวลาสญัญา 25-30 ป  

 5) Multiplex มีการควบคุมความเส่ียงในการดําเนินโครงการ PPPs โดยเร่ิมตั้งแตการออกแบบ 

การสงมอบ และการบริหารจัดการโครงการที่ไดมีการกาํหนดเปาหมายไวแลว 
 
 4. กรอบแนวคิดทางดานกฎหมาย PPPs ของประเทศออสเตรเลีย 
 4.1 ความเปนมาของกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย 

  เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เปนประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ  

ประกอบดวย 6 รัฐ คือ New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia และ Tasmania  

กับอีก 3 เขตการปกครองตนเองท่ีอยูบนเกาะออสเตรเลีย คือ Northern Australia, The Australian Capital Territory  

และ The Jervis Bay Territory รวมท้ัง 7 เขตปกครองตนเองท่ีมิไดอยูบนเกาะออสเตรเลีย คือ Norfolk Island, The Coral  
Sea Islands, The Cocos Islands, Christmas Island, Ashmore and Cartier Islands, Heard and the McDonald Islands  

และ Australian Antarctic Territory 

            แมเครือรัฐออสเตรเลียเปนประเทศในเครือจักรภพอังกฤษและใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณ ี

(Common Law Jurisdiction) แบบเดียวกับอังกฤษ แตมิไดนํารูปแบบ การปกครองแบบอังกฤษมาใชเต็มอยางรูปแบบ  

โดยเครือรัฐออสเตรเลียนํารูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเปนองคพระประมุขแบบ

อังกฤษมาผสมผสานกับรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยตามมาตรา 2 และมาตรา 110  

ของรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1901 นัน้ สมเด็จพระเจาอยูหัวของอังกฤษ 

(ซึ่งปจจุบันไดแกสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ็ท่ี 2) ทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจาอยูหัวแหงประเทศ

ออสเตรเลีย และทรงใชอํานาจนติิบญัญตัิ บริหาร และตลุาการผานองคกรของรัฐใน 2 ระดบั คือ ระดับเครือรัฐ 

(Commonwealth Level) และระดับรัฐ (State Level) โดยองคกรในระดับเครือรัฐจะใชอํานาจดงักลาว ในสวนท่ี

เก่ียวกับเครือรัฐ สวนองคกรในระดบัรัฐจะใชอํานาจดังกลาวภายในรัฐของตน 

        สําหรับในสวนของการใชอํานาจนิติบัญญัตินั้น หากเปนในระดับเครือรัฐ รัฐสภาแหงประเทศ 

(Commonwealth Parliament) ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาท่ีไดรับเลือกตั้งจากประชาชนแตละรัฐ 

และเขตปกครองตนเองจะทําหนาท่ีตรากฎหมายข้ึนใชบังคับแกทุกรัฐและเขตปกครองตนเองเฉพาะเร่ืองท่ีบัญญัต ิ

ไวในมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงประเทศ ท้ังนี้ กฎหมายท่ีรัฐสภาแหงประเทศตราข้ึนโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา  

51 ของรัฐธรรมนูญนัน้เปนกฎหมายในระดับพระราชบญัญัตแิหงประเทศ (Commonwealth Act) ซึ่งมีสถานะสูงกวา

กฎหมายภายในของแตละรัฐและมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในทุกรัฐ รัฐใดจะออกกฎหมายท่ีมีขอความขัด 

หรือแยงกับพระราชบัญญตัแิหงเครือรัฐมิได  

         สวนในระดับรัฐนั้น แตละรัฐก็จะมีรัฐธรรมนูญ (State Constitution) เปนของตนเองและมีรัฐสภา 

(State Parliament) เปนของตนเอง เพ่ือทําหนาท่ีตรากฎหมายท่ีรัฐธรรมนูญมิไดกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐสภา 

แหงเครือรัฐข้ึนใชบังคบัภายในอาณาเขตของรัฐนั้น (State Act) ซึ่งไดแกเร่ืองเก่ียวกับการศึกษา การคมนาคมขนสง  

การสาธารณสุข การเกษตร เปนตน ดังนั้น แตละรัฐจึงมีหลักเกณฑ วิธกีารและแนวปฏิบัติในการตรากฎหมายข้ึน 

ใชบังคับแตกตางกัน นอกจากนี ้บทบญัญตัิของกฎหมายในเร่ืองท่ีอยูภายในของอํานาจของแตละรัฐก็มีเนื้อหาสาระ 

ท่ีแตกตางกันไปดวยตามสภาพสังคมของแตละรัฐ 
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 4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกบั PPPs 

 ในประเทศออสเตรเลียไมมีการกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับ PPPs ท่ีเปนลายลักษณอักษรเปนพิเศษใดๆ 

เพ่ือการจัดซื้อจัดจางสําหรับ PPPs ท้ังนี้ เนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเปนระบบจารีตประเพณี 

(Common law) ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งในการดาํเนินการจัดทํา PPPs สวนใหญจะเปนไปตามนโยบายรัฐบาล 

(Government Policy) และแนวทางปฏิบตัิ (Framework) สําหรับการจัดซื้อจัดจางเพ่ือ PPPs ซึ่งลักษณะที่สําคญั 

ของกรอบ PPP Framework ของประเทศออสเตรเลีย ดงันี้ 

• ปรับใชนโยบายใหสัมพันธกันระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ  

• กองทุนทรัพยสิน หรือโครงสรางพ้ืนฐานในการสงสินคาหรือบริการสําหรับรัฐ 

• PPPs นํามาซึ่งศักยภาพอันไดแก สัญญาระยะยาว และการโอนความเส่ียง 

• หลักการสําคัญคือ ความคุมคาทางการเงิน ความโปรงใส และตรวจสอบได 

    สําหรับการกําหนด PPPs Framework จะเปนไปตามนโยบายและเขตอํานาจของแตละรัฐ ไดแก 

 1) ระดับรัฐ 

   (1) รัฐ New South Wales  

ไดมีการกาํหนดนโยบายในการทํา PPPs เรียกวา “Working with Government Policy for  

Privately Financed Projects” และกรอบ PPPs Framework โดยจะมีรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี ้

• จะตองมีการประกาศแกสาธารณะการทาํงานรวมกับรัฐ ตามแนวทางสําหรับโครงการ 

ทางการเงินของเอกชนธันวาคม 2006  

• การจดัทําโครงการจะตองคํานึงถึงการบริหารและจดัการความเส่ียง ซึ่งหลักการดังกลาว 

ปรากฏตาม Risk Allocation and Commercial Principle, May 2007 ประกอบดวย 

  - เหตุของความเส่ียง 

  - การออกแบบ กอสราง และกระจายความเสี่ยง 

  - ผูประกันความเส่ียง 

  - ความเส่ียงทางการเงิน 

  - ความเส่ียงในการดําเนนิกิจการ 

  - ความเส่ียงของตลาด 

  - ความเส่ียงในเครือขายและการตดิตอประสานงาน 

  - ความเส่ียงของความสัมพันธกันของอุตสาหกรรม 

  - ความเส่ียงในกฎหมายและนโยบายของรัฐ 

  - ความเส่ียงในเหตุสุดวิสัย 

  - ความเสี่ยงในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

 (2) รัฐ Victoria  

  อํานาจในการพิจารณาอนุมัติในการทําโครงการ PPPs เปนอํานาจของ “Partnerships Victoria”  

และไดกําหนดนโยบายสาธารณะวาดวยการรวมงานของรัฐกับเอกชน เรียกวา “Partnership Victoria Policy” และ 

Framework จะตองสอดรับกับนโยบายดังกลาว รวมท้ังไดมีการระบุเง่ือนไขและสาระสําคัญตางๆ ในการจดัทํา

โครงการ ดังนี ้
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    • การจัดสรรความเส่ียง และหลักในสัญญา (2001) และหลักการมาตรฐานทางการพาณิชย  

(2005) มีประเด็นสาระสําคัญเก่ียวของกับ 

   - ประเดน็เก่ียวกับสัญญา 

 - เง่ือนไขท่ีมีอยูกอน 

 - เง่ือนไขในสัญญา 

 - เหตุของเง่ือนไขและความเหมาะสม 

 - ประเดน็เก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

 - ช่ือ/หัวขอท่ีไมเปล่ียนแปลง และท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 - แผนและการอนุมัติตางๆ 

 - วิธีการเขารวมงาน 

 - ระยะเวลาการครอบครอง 

 - ความมุงหมาย 

 - โครงสรางและการตั้งคณะกรรมการ 

 - การบรรเทาความลาชาของการกอสราง 

 - การปองกันความลาชา หรือการสงมอบท่ีไมครบถวน 

 • หลักการมาตรฐานเชิงพาณิชย อันไดแก ส่ิงท่ีตองการและระบุเฉพาะ การดูแลรักษา การ

สังเกตการณและทบทวน เหตุแทรกแซงระหวางการดาํเนนิการ เง่ือนไขการชําระเงิน การทดสอบ benchmark/ตลาด 

ผูรับเหมาชวง การเปล่ียนแปลงเจาของกรรมสิทธิ์ การดัดแปลงแกไข การเปล่ียนแปลงกฎหมาย การคืนสิทธแิละ 

การซอมแซม การประกัน การผิดสัญญา การสิ้นสุดการชําระเงิน การ Step-in (เขาสวมสิทธิ) การส้ินสุดระยะเวลา 

ในการจดัการ การระงับขอพิพาท การชดเชยคาเสียหาย การประกัน และการอางสิทธิในสัญญา ขอจํากัดของคูสัญญา

ภาคเอกชน 

 (3) รัฐ Queensland  

  มีการกําหนด Public Private Partnership Policy และ Value for Money Framework  

นอกจากนี้ไดมีการกําหนดแนวทางสนบัสนุนการทํา PPPs ในเร่ืองตางๆ เชน 

- การพัฒนาและจัดการสัญญา 

- การจัดการความเส่ียง 

- ความชัดเจนในข้ันตอนกระบวนการ 

- ทรัพยากรโครงการ 

- กรณีเก่ียวกับธุรกิจ 

 (4) รัฐ South Australia 

ไดมีการกําหนด Private Partnerships South Australia  Policy ซึ่งกําหนดแนวทาง 

ใหเอกชนเขารวมงานและกําหนดขอบเขตประเภทของบริการสาธารณะ ซึ่งเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ซึ่งไดทบทวน 

คร้ังลาสุดเม่ือกรกฎาคม 2007 ซึ่งโครงการ PPPs South Australia รวมถึงการสรางสถานีตาํรวจ และตลาด 
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 (5) รัฐ Western Australia 

         ไดมีการกําหนดนโยบายและแนวทางสําหรับ PPPs ไดแก Partnerships for Growth  

Policy ในประเทศออสเตรเลียตะวันตก (ธันวาคม 2002) 

 (6) รัฐ Tasmania 

         ไดมีการกําหนดนโยบายโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะ ใหภาคเอกชนเขารวมงาน 

ในขอกําหนดโครงสรางพ้ืนฐาน (กรกฎาคม 2000)  (Private Sector Partnerships in Public infrastructure Policy) 

ระดับเขตปกครองตนเองและกลุมการปกครอง Commonwealth 2) 

    สําหรับเขตการปกครองตนเองท่ีอยูบนเกาะออสเตรเลีย คือ Northern Australia, The Australian 

 Capital Territory และในระดับรัฐ Commonwealth (Norfolk Island, The Coral Sea Islands, The Cocos Islands, 

Christmas Island, Ashmore and Cartier Islands, Heard and the McDonald Islands และ Australian Antarctic 

Territory) ไดมีการกาํหนด Framework ไวเชนกัน ไดแก Northern Teritory จะมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิการ

รวมงานภาครัฐ (Teritory Partnerships Policy Framework)  

 - Australian Capital Territory จะกําหนดนโยบายโครงสรางพ้ืนฐานการรวมงานภาครัฐ (Policy  

for the Private Provision of Public Infrastructure) 

 - ระดับมลรัฐ Federal ใน Commonwealth ไดมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินของภาคเอกชน 

ในการทาํ PPPs (Commonwealth Policy Principles for use of Private Financing) 

 

 

สรุปประเด็นที่นาสังเกตของกฎหมาย 

1) แมประเทศออสเตรเลียไมมีขอกฎหมายท่ีออกเพ่ือดําเนนิการ PPPs โดยเฉพาะ แตจะมีการออก 

กฎหมายสําหรับกรณีโครงการสําคัญมากๆ และโครงการท่ีซับซอน เชน Mitcham-Frankston Project Act 2004  

(Victoria) มีการตรากฎหมายและผานสภาแหงรัฐ Victoria ซึ่งเปนโครงการทําทางดวนสาย East Link ท้ังนี ้ 

จะตองมีการตรากฎหมายเพ่ือมอบอํานาจใหรัฐลงนามในสัญญาไดรวมถึงอํานาจในการกระทําตางๆ  

 - เพ่ือใหเก็บคาผานทางได 

 - เพ่ือจัดหาท่ีดินเพ่ือทําโครงการลงทุน 

 - เพ่ือกําหนดวิธีการในการประสานตอผูไดรับผลกระทบจากโครงการ 

2) ประเทศออสเตรเลียยังไมปรากฏกรณีฟองรองคดีในประเทศออสเตรเลียเก่ียวกับ PPPs โดยเฉพาะ 

3) ในประเทศออสเตรเลียยังไมไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกํากับการดาํเนนิงาน PPP/PFI   

อยางไรก็ตาม ภายใตแตละเขตอํานาจศาลแตละรัฐ หนวยงานของทางราชการไดรับการแตงตั้งใหมีบทบาท 

ในการพฒันานโยบายที่เก่ียวกับ PPPs เชน รัฐ Victoria เปนอํานาจหนาท่ีของ Partnership Victoria เปนตน 
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 4.3 การบริหารจัดการที่เกีย่วของกับ PPPs 

  1) ประเด็นเกี่ยวกับการบญัชี 

          หลักการบันทึกบัญชีสําหรับภาครัฐของทางราชการและภาคเอกชนจะมีการบันทึกบญัชี 

ในสวนของโครงการ PPPs ครอบคลุมเพียงไรแคไหนนัน้ ในแตละรัฐจะมีมีวิธีการแตกตางกัน เชน ในรัฐ Victoria 

จะไมนาํโครงการของ PPPs มาทํางบดุล แตในขณะท่ี รัฐ New South Wales จะออกระเบียบการบัญชีเก่ียวกับ

โครงการ PPPs เปนตน 

 2) ประเด็นภาษีสําหรับภาครัฐและภาคเอกชน 

       โครงการท่ีดําเนนิการในประเทศออสเตรเลียจะเสียภาษแีละปฏิบัตติาม มาตรา 51AD และ

หมวด 16D ภายใตกฎหมายวาดวยการประเมินภาษีเงินได ป 1936 (Income Tax Assessment Act 1936) อยางไรก็ดี 

เนื่องจากมีการดําเนนิเก่ียวของกับทางการและการยกเวนภาษีเงินได ภาครัฐพยายามที่จะเปล่ียนจาก มาตรา 51AD 

เปนหมวด 250 แทน (ซึ่งจะมีการยกเวนภาษีเงินได) แตอยูในระหวางการยกราง 

  3) การเตรียมการในการจัดซื้อจัดจางสําหรับโครง PPPs และขอกฎหมายท่ีใชบังคับ 

      กฎหมายท่ีใชบังคับเก่ียวของกับกระบวนการจัดซื้อจดัจาง PPPs จะข้ึนอยูกับแตละเขตอํานาจ 

แหงรัฐ ซึ่งจะกําหนดนโยบายเก่ียวกับ PPPs เชน รัฐ Victoria มีการกาํหนดกระบวนการเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจางไว  

8 ข้ันตอน ดังนี้ 
 (1)  ระบุบริการที่ตองการ 

 (2)  พิจารณาทางเลือกโดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบ 

 (3)  การประเมินโครงการจะมีผลตอบแทนตอการลงทุนอยางไร 

 (4)  การพัฒนาโครงการ 

 (5)  การประกวดราคา  

 (6)  การกล่ันกรองข้ันสุดทายโดยคาํนึงถึงความคุมคาและการตรวจสอบใหสอดคลองกับนโยบาย

 (7)  การเจรจาตอรอง 

 (8) การบริหารสัญญาโครงการและความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ การตดิตาม

ความกาวหนาของโครงการ 

 4) ประเด็นการจัดการดานการเงินสําหรับ PPPs 

     ภายใตโครงการ PPPs ภาคเอกชนจะหาเงินลงทุนผานการระดมทุนวิธีการตางๆ เชน เงินกู  

การออกหุนกู พันธบตัร รวมถึงผานวิธีการถือหุน ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคญัสําหรับการทํา PPPs และแหลงเงินสําหรับ

โครงการ PPPs ของโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมมักจะใชเงินกูรอยละ 90 และเงินทุนในหุนรอยละ  

10 ในขณะที่โครงการโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะมีเงินลงทุนเปนสัดสวนที่มากข้ึน สวนใหญเงินลงทุน 

สวนมากจะมาจากเงินกูธนาคารพาณิชย และออกหุนกู พันธบัตร หรือรวมกันท้ังระหวางกูเงินจากธนาคารกับ 

การออกตราสารหนี ้
    โดยสวนใหญในการทําโครงการ PPPs ในประเทศออสเตรเลียจะมีการระดมทนุ โดยใชเงินสกุล 

ทองถ่ินคือ สกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร ท้ังนี้ แหลงเงินท่ีไดจะมาจากแหลงเงินกูภายในประเทศเปนสวนใหญ 

หลายแหลงกลาวคือ 
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    - กรณีกู Term-loan จะกูจากธนาคารพาณิชยจากสาขาธนาคารพาณิชยท่ีตั้งอยูในประเทศ

ออสเตรเลีย 
    - กรณีหุนกูและพันธบตัร จะออกตราสารหนี้ในประเทศในสกุลออสเตรเลียดอลลาร  

และขายภายในประเทศ ท้ังนี้ ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนีไ้ปดวยในขณะเดียวกัน 
 4.4 หลักการท่ัวไปของการทําสัญญา PPPs 
   1) เง่ือนไขท่ัวไปของสัญญา 

       แตละเขตอํานาจแหงรัฐไดดาํเนินการกําหนดเงื่อนไขสัญญา PPPs ซึ่งไดมีการกระจายความเสี่ยง 

โดยมีการถายโอนความเส่ียงไปยังภาคเอกชนและไดมีการจัดทําเปนสัญญามาตรฐานไว เชน รัฐ Victoria ไดมีการ 

ยกรางสัญญา PPPs กรอบมาตรฐานขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายน 2005 แตไมไดมีการระบุเจาะจงไปในรายละเอียด 

ของโครงการ หากแตเปนกรอบพ้ืนฐานกวางๆ (คาดวาในอนาคตจะมีการพัฒนาใหชัดเจนข้ึน)  

  2) ความเส่ียงและการกระจายความเส่ียงในการทํา PPPs  

    ในประเด็นการทําสัญญาความเส่ียงถือเปนส่ิงท่ีสําคญัมากท่ีภาครัฐจะตองมีการถายโอนไป 

ใหแกภาคเอกชนใหมากท่ีสุด แตอยางไรก็ดี มีความเสี่ยงบางอยางท่ียังคงเหลืออยูท่ีรัฐไมสามารถถายโอนโดยผาน 

จากการทําสัญญาได  

    (1) ความเส่ียงของภาครัฐท่ีไมสามารถถายโอนไดมี ดังนี ้

   •  ความเส่ียงรัฐบาลผิดนัดชําระหนี้ (Government Default Risks) 

   •  ความเสี่ยงมูลคาโครงการท่ีสงใหเอกชนมีมูลคาต่ํากวาประมาณการ (Residual Value Risks) 

  •  ความเส่ียงดานท่ีดนิโครงการหรือวัฒนธรรมดั้งเดิม (Native Title and Cultural Heritage 

Risks) เชน กลุมชนพ้ืนเมืองท่ีเคยอยูอาศยัในพ้ืนท่ีโครงการตองไดรับเงินชดเชยเปนตน 

 (2) ความเส่ียงท่ีภาครัฐพยายามโอนใหภาคเอกชนได เชน ความเส่ียงพ้ืนท่ีโครงการ  

(Site Condition Risks) ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม (Environmental Risks) ความลาชาในการกอสรางโครงการ

(Construction Delay Risks) และความเส่ียงการเปล่ียนแปลงโครงการ (Modification Risks) เปนตน 

 (3) ความเส่ียงท่ีภาครัฐและภาคเอกชนรับรวมกัน 

ความเส่ียงบางอยางท่ีภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมกันรับ ไดแก ความเส่ียงดานกฎหมาย 

และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย (Risks Associated with Change in Law) ความเส่ียงอันเกิดจากภัยพิบัติหรือเหต ุ

สุดวิสัย (Force Majeure risks) ความเส่ียงกับกับส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลงการอนุมัต ิ(Environmental  
and Approval Risks) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Interface Risks) ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยที่มีการ

เปล่ียนแปลงกอนการกอสรางเสร็จอาจมีการเปลี่ยนแปลง (Per-Completion Interest Rate Risks)  

 (4) ความเส่ียงของภาคเอกชน 
หลักการพื้นฐานสัญญา PPPs ท่ีรัฐกระจายความเสี่ยงใหแกเอกชน (โดยผานการทาํสัญญา)  

ความเส่ียงของภาคเอกชนไดแก ความเส่ียงเก่ียวกับท่ีดิน (Site Condition Risks) ความเส่ียงเก่ียวกับส่ิงขีดขวาง 

หรือการทําใหเกิดส่ิงโสกโคก (Contamination risks) ความเส่ียงดานการออกแบบ กอสรางและดาํเนนิการ (Design, 

Construction and Commissioning Risks) ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks) ความเส่ียงดานภาษี (Tax 

Treatment Risks) ความเส่ียงตลาดการเงิน (Market Risks) ความเส่ียงความสัมพันธดานอุตสาหกรรมหรือการ 
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กอสราง (Industrial Relation Risks) ความเส่ียงดานการวางแผน (Planning Risks) ความเส่ียงในการเปนเจา 

ของกรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีกอสราง (Asset Ownership Risks)   

   เปนท่ีนาสังเกตวา ในเวลาตอมาไดมีความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงจากภาคเอกชนและ 

สงกลับยังภาครัฐ คือ การเกดิส่ิงปนเปอนและภูมิเทคนคิ (Per-existing Contamination and Other Geotechnical  

Risks) การประกันท่ีเก่ียวเนื่องกับขอกําหนดของโครงการ (Warranties that are Expressly Linked to the 

Specification) การผอนคลายเง่ือนไขดานระยะเวลาอันเก่ียวเนื่องกับกรอบเวลาไฟไหมหรือการระเบิด (Achieving  

Time Relief in Relation to Fires or Explosions) การตีมูลคาราคาตลาดเปนราคากลาง (Fair Market Value)  

การจํากัดในวงเงินคาเสียหายจากการไดรับบาดเจบ็หรือเสียชีวิต (Gaining Caps on Indemnities) 

 (5) การบริหารความเส่ียงของภาคเอกชน 

   จะมีการจดัตั้ง SPV ข้ึน โดยสงผานภาระหนี้สินจากสัญญาโครงการไปยังผูรับงานรายยอยๆ 

และตองมีหลักประกันการทํางานจากบริษัทแมดวย ในหลายๆ กรณี SPV จะมีการประกันและบังคับใหบริษัทผูรับงาน 

ยอยๆ ทําประกันเชนกัน 

 (6) ขอพิจารณาเก่ียวกับการทําสัญญาและการระงับขอพิพาท 

   • กรอบระยะเวลาของสัญญา การเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญาตามกฎหมาย 
ของ PPPs ในแตละเขตอํานาจศาลในประเทศออสเตรเลียจะคลายกับท่ีใชอยูในรัฐ Victoria 

• ความเส่ียงทางกฎหมาย คอื การคํานึงถึงความเสี่ยง (ท่ีกําหนดโดยกฎหมาย) ไดจัดสรร 
ใหกับ PFI/PPP ภาครัฐจะรับผิดชอบตอความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย สําหรับ PPPs นอกจาก 
จะคาดการณไดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในขณะท่ีจัดทําเอกสาร หรือการเปล่ียนแปลงเก่ียวของกับขอกฎหมายท่ีใช 
อยูในขณะน้ัน แนวทางนีจ้ะสอดคลองกับการกระจายความเส่ียงท่ีภาคเอกชนจะรับความเส่ียงดานธุรกิจ และภาครัฐ 
จะรับความเสีย่งดานการกํากับควบคุม 

• การปองกันความเสี่ยงทางการเมือง มีการปองกันความเสี่ยงทางการเมืองโดยทําเปน 
ขอตกลงกับรัฐบาล หรือมีการประกันความเส่ียงทางการเมืองโดยเฉพาะการเปล่ียนกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานของทางการ สวนใหญจะเขียนไวในขอตกลงของโครงการ การประกันความเส่ียงทางการเมืองและ

ขอตกลงแยกตางหากกบัรัฐบาล (ยังไมไดมีการนํามาใช) 
• กรณีแนวทางการแกไขปญหากับทางราชในการทําโครงการ PPPs กรณีขอปญหาของ 

ทางราชการตอโครงการ PFI/PPP แนวทางการแกขอปญหาจะถูกบรรจุไวในขอตกลงของโครงการ PPP ขอกําหนด 
จะเตรียมไวแกปญหาท่ีไมสามารถตกลงกันไดระหวาง 2 ฝาย สําหรับปญหาดานเทคนิคจะแกไขโดยใหผูเช่ียวชาญ

อิสระแนะนําให สําหรับขอปญหาในกรณีอ่ืนๆ จะใชการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ หากไมสามารถตกลงกันได 

ภาครัฐมีสิทธท่ีิจะเสนอผูตดัสิน 3 คนใหเลือกโดยภาคเอกชน 
• การระงับขอพิพาททางสัญญา กระทําในประเทศโดยผูเช่ียวชาญอิสระและอนุญาโตตุลาการ 

จะเปนสมาชิกของสถาบันอนุญาโตตุลาการและการไกลเกล่ียของออสเตรเลีย 
• ภาษาท่ีใชในการทําสัญญาและการทําโครงการและการสนับสนนุทางการเงินจะใช 

ภาษาอังกฤษ 
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   • กฎหมายท่ีใชบังคบั (Governing Law) โดยปกติโครงการจะอยูภายใตกฎหมายประเทศใด 

รวมท้ังการทําธุรกรรมทางการเงินใชภายใตกฎหมายประเทศใด ตามปกติกฎหมายท่ีใชบังคับสําหรับโครงการ PPPs 

และขอตกลงทางการเงินอยูภายใตเขตอํานาจศาลของรัฐท่ีมีการจัดซื้อจัดจางตั้งอยู สวนใหญโครงการ PPPs ก็จะอยู

ภายใตกฎหมายของรัฐ 
• สินทรัพยและการวางแผน (Property/Planning) 

   กฎหมายสินทรัพยและวางแผนมีการพัฒนาอยางดีและกําหนดไวในแตละเขตอํานาจศาล 

ในประเทศออสเตรเลีย ในสวนนี้จะกลาวถึงเร่ืองของรัฐ Victoria เทานั้น 

 - กฎหมายสินทรัพยและการวางแผนครอบคลุมสําหรับการเตรียม PFI/PPPs โดยการทํา  
PPPs ในชวงแรกภาคเอกชนจะเชาซื้อวัสดอุุปกรณเปนชวงเวลากับหนวยงานภาครัฐ โดยไดรับใบอนุญาตหรือใหเชา 

ชวงตอไป ส่ิงท่ีสําคัญในการพัฒนา คือ แนวโครงสรางภาษีใหม 
 - กฎขอบังคับท่ีเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยและการวางแผน ซึ่งมาจากการจดัเตรียม PFI/PPPs 
ท้ังนี้ หากรัฐบาลไมยอมรับการวางแผนดานความเสี่ยงหรือมีการทําเง่ือนไขกอนดําเนนิการสําหรับการเตรียมโครงการ 

โครงการอาจจะเกิดการลาชาจากเหตุการณท่ีไมไดคาดการณไวลวงหนา  
 - การบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสินทรัพย/การวางแผนในการจัดทํา PFI/PPP  

ทางราชการมักจะไมรับความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการจัดเตรียมท่ีดินท่ีไมเหมาะสมกับโครงการ ไมวาจะรูหลังกอสราง 

หรือกอนกอสรางก็ตาม อยางไรก็ดีความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมจะมีการโตแยงกันอยางมากในทุกๆ โครงการ

โดยเฉพาะในท่ีดินท่ีไมมีขอมูลเก่ียวกับส่ิงสกปรก ภาคเอกชนมักจะไมรับความเสี่ยงดานวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน 

ในท่ีดนิ ภาคเอกชนประสบความสําเร็จไดจากการกําหนดเง่ือนไขใหอนุมัตแิผนกอนท่ีจะดําเนนิการ โดยท่ัวไปแลว

ภาคเอกชนจะรับความเส่ียงในการไดรับอนญุาตใหกอสรางภายใตการอนุมัติแผนโดยเฉพาะในกรณท่ีีไมมีการโตแยง 

จากทางการ 

  • การวาจางและบํานาญ (Employment/Pensions) 

     - ระเบียบการจางงานในประเทศออสเตรเลียไดบังคบัใชมาระยะหนึง่ในระดบัรัฐ 

และทองถ่ินมีการบังคบัใชเก่ียวกับบาํนาญ ท้ังระดบัรัฐและทองถ่ินท่ีมีการจางงานสามารถบริหารไดโดยภาคเอกชน 

ในการจดัทํา PPPs  

 - มีขอบังคับพิเศษสําหรับการจางงานจาก PFI/PPPs  โดย SPV จะตองปฏิบัติตามกฎ 

การจางงานท่ีเก่ียวของกับลูกจางหากกิจการเกิดขาดสภาพคลอง ลูกจางควรไดรับคาตอบแทนกอนเจาหนี้ท่ัวไป 

   - กรณีท่ีเกีย่วของกับการจางงาน/บาํนาญของ PFI/PPPs กรณโีครงการของรัฐ NSW  

ภาคเอกชนจะทําหนาท่ีตางๆ แทนภาครัฐท่ีเคยดําเนินการเอง กลุมภาคเอกชนจะรับผิดชอบตอเจาหนาท่ีหากมี 

มากเกินไป ในรูปของการสงไปประจาํในงานเปนพิเศษ ซึ่งภาคเอกชนรับไดกับอัตราคาจางและความเสี่ยง  

 • การประกัน (Insurance) 

  - ผูท่ีมีหนาท่ีหรือความรับผิดชอบในการทําประกันสําหรับ PFI/PPPs 
(ความรับผดิชอบของภาครัฐหรือภาคเอกชน ) การประกัน การออกแบบท้ังหมด การกอสราง และความเส่ียง 

ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ PPPs ภาคเอกชนเปนผูประกัน นอกจากมีการเจรจาตอรองกัน หนวยงาน 
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ภาครัฐผูเก่ียวของตกลงท่ีเปนผูทําประกัน ถึงแมการประกันจะเปนความรับผิดชอบของภาคเอกชน ภาครัฐ 

มักจะขอใหทําประกันรวมในกรมธรรม โดยปกติผูสนบัสนุนโครงการและบริษัทรับชวงทํางานมักจะทําประกัน 

ท่ีมากกวาและนานกวาท่ีกําหนดโดยรัฐบาล 

 - การกระจายความเส่ียงเก่ียวกับการประกันใน PFI/PPPs ขอกําหนดเก่ียวกับการท่ี 

ไมสามารถประกันไดในปจจบุนัเปนเร่ืองท่ัวไปสําหรับขอตกลงในโครงการ PPPs ท่ีจะครอบคลุมภาวะท่ีไมมีผูรับประกนั 

สําหรับความเส่ียงบางประเภท หรือ การคิดคาประกัน สําหรับความเส่ียงบางอยางสูงมากทําใหไมคุมคาประกนั  

หรือแนวปฏิบตัิท่ัวๆ ไปไมประกันในเร่ืองดังกลาว ขอโตเถียงในกรณคีวามเส่ียงไมสามารถประกันได โดยปกต ิ

จะนํามาใสไวในขอตกลงของโครงการ และใหพิจารณาตัดสินโดยผูเช่ียวชาญอิสระวาจะใหปฏิบตัอิยางไร 
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ศกึษาดูงานโครงการลงทุนในรูปแบบ PPPs (Site Visit) 5. 

    เพ่ือเปนการเรียนรูจากประสบการณการบริหารจัดการโครงการลงทุนท่ีใหเอกชนเขารวมลงทุน 

ท่ีประสบความสําเร็จมาแลวในรูปแบบ PPPs เจาหนาท่ีจึงไดไปศึกษาถึงวิธีการดําเนินงานโครงการ PPPs ตางๆ  

ท้ังท่ีเปนโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังศึกษาถึงขอดีและขอดอยจากการดําเนินโครงการในรูปแบบ 
ดังกลาว ดังนี ้
 

  5.1 Southern Cross Railway Station Project 
    

       

      เจาหนาท่ีไดศึกษาดูงานโครงการ Southern Cross 

Railway Project เม่ือวันอังคารท่ี 4 กันยายน 2550  
โดยไดศึกษาข้ันตอนการดาํเนินงานโครงการ และวิธีการ

บริหารสัญญาโครงการลงทุน Southern Cross Station  

ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการท่ีมีมูลคาสูงท่ีสุดในประเทศออสเตรเลีย 

โดยใชการลงทุนในรูปแบบ PPPs มาดําเนินการปรับปรุง

สถานีรถไฟเดมิ Melbourne’s Spencer Street Station  

ใหเปนสถานีใหม Southern Cross Station มีนวัตกรรม 
ดานการออกแบบท่ีสวยงาม และเสร็จตามกําหนดเวลา   

 
ขอมูลพื้นฐานของโครงการ  1) 

     •  Southern Cross Station เปนสถานีรถไฟหลักและศนูยกลาง (Hub) ของเมือง Melbourne ตั้งอยูท่ี 

Colin Street ตัดกับ Spencer Street ตัวสถานีเช่ือมระหวางยานธุรกิจ (Central Business District) ทางฝงตะวันตก 

ของ Melbourne และยานเมอืงใหม (Melbourne’s Docklands) ท่ีถูกพัฒนาข้ึนใหม เพ่ือรองรับการขยายตัวและลด

ความหนาแนนในเขตเมือง สถานีสามารถรองรับผูโดยสารได 15 ลานคนตอป ซึ่งมีมูลคาโครงการ 700 ลานเหรียญ

ออสเตรเลียดอลลาร (ประมาณ 21,000 ลานบาท) มีพ้ืนที่ดําเนินการ 60,000 ตารางเมตร พ้ืนท่ีหลังคา 34,000 

ตารางเมตร (สูง 23 เมตรจากพ้ืนสถานี) โดยโครงการเร่ิม Announces หาผูรับสัมปทานป 2000 เร่ิมกอสรางเดือน

กันยายน 2002 โดยกอสรางสถานีใหมควบคูกับการใหบริการแกประชาชนอยูประมาณ 2 ป หลังจากนั้นสถานีเดิม  
Spencer Street  Station จึงปดทําการในป 2004 และสถานีใหม Southern Cross Station กอสรางแลวเสร็จและเปด

ดําเนนิการเดอืนมิถุนายน 2006 (ระยะเวลากอสราง 3 ป 9 เดือน)  

 • ลักษณะการออกแบบสถานี มีความโดดเดนท่ีหลังคาโดยไดคาํถึงส่ิงแวดลอม ตัวหลังคาทํามา 

จากวัสดุท่ีเปนผาสามารถกันน้ํา ปองกันความรอน และระบายอากาศไดด ีนอกจากนี้ สถานีดังกลาวยังไดคํานึงถึง

ประสิทธิภาพการใชงาน และการใหบริการแกประชาชน รวมถึงคุณภาพในการทาํงานของพนักงาน มีการปรับปรุง

โครงสรางระบบรางใหม ไดแก ระบบราง (จํานวน 22 ราง) ชานชาลา (จํานวน 16 ชานชาลา) และระบบไฟฟา รวมถึง 

มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบคร้ัน ไดแก ระบบการออกตั๋วท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการกับสัมภาระผูโดยสาร  

ระบบขอมูลบอกเวลาการเขา-ออกของขบวนรถไฟ (มีจอขอมูลจํานวน 120 จอ) ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานี 

สถานีรถบัสและรถโคช 30 คัน ท่ีจอดรถยนต 800 คัน หองน้ํา บริการโทรศัพท และ Internet และพ้ืนท่ีพัฒนา 
 



 23 

 

เชิงพาณิชย ไดแก DFO (Direct Factory Outlet) โดยมีรานคาและรานอาหารมากกวา 120 ราน โดยสถานีแหงนี้ 

ไดรับรางวัล The Prestigious Lubetkin Prize ในป 2007 จาก The Royal Institute of British Architects  

โดยเปนรางวัลดานสถาปตยกรรมดีเดนท่ีอยูนอก European Union  
2) รายละเอียดโครงการ 

 - ผูรับสัมปทาน : Civic Nexus Consortium  

 - ผูรวมทุน (Financed): ABN Amro Australia  

 - สถาปนิก : Grimshaw Jackson JV 
 - ผูรับเหมากอสราง : Leighton Contractors, Honeywell และ Delaware North Australia  

 - วิศวกรโครงสราง : Winword Structures 

 - วิศวกรระบบการใหบริการ : Lincolne Scott Australia  

 - ท่ีปรึกษาดานตนทุน : DCWC  

 - ท่ีปรึกษาดานส่ิงแวดลอม : Advanced Environmental design 

 - โครงสรางระบบราง : Maunsell Australia 

 - ระบบการเดินรถ : GHD, DDA Blythe Saunderson 

 - ระบบรักษาความปลอดภัย : Honeywell  

 - ควบคุมเสียง : Marshall Day 

 - หลังคา : Precision design 

 - บริหารจดัการและดแูลรักษาสถานี (O&M) : Southern Cross Station Pty Ltd. 

 3) โครงสรางการดําเนินโครงการ  

 การดําเนินโครงการลงทุนของโครงการนี้ ประกอบดวย ผูท่ีเก่ียวของ บทบาท หนาท่ี 

และความรับผิดชอบ และสัญญาท่ีเก่ียวของ สรุปไดตอไปนี ้

 • ผูรับสัมปทาน (Civic Nexus Consortium) ซึ่งเร่ิมดาํเนินโครงการตัง้แตออกแบบ กอสรางสถาน ี

จัดหาเงินลงทุน และดูแลบํารุงรักษาตลอดอายุสัมปทาน 30 ป โดยรัฐบาล Victoria (Southern Cross Station 

Authority) จายคาจางให Civic Nexus Consortium ปละ 34 ลานเหรียญออสเตรเลียดอลลาร (ประมาณ 1,020 ลานบาท 

/ป) ตลอดอายุสัมปทาน โดยในสัญญาจะตองดูแลบริหารจัดการท้ังโครงการ แตไมไดดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับระบบ 
การเดินรถ ซึ่งประกอบดวยสัญญายอย ดงันี้ 

   - สัญญาออกแบบและกอสราง: Leighton Contractors, Honeywell และ Delaware North  

Australia ซึ่งจะดําเนินการออกแบบและกอสรางสถาน ี

   - สัญญาการรักษาความปลอดภัยของสถานี: Honeywell ซึ่งจะดูแลทางดานความปลอดภัย 
ของสถานีเปนหลัก 

   - สัญญาการบริหารจัดการดูแลบาํรุงรักษาสถาน ี: Southern Cross Station Pty Ltd.  
ซึ่งจะมีหนาท่ีดูแลและบริหารจัดการสถานีและชานชาลา โดยจะดูแลในเร่ืองของความสะอาด ความสวยงาม    
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 จากการศึกษาดูงานโครงการดังกลาวพบวา มีปญหาท่ีเก่ียวกับความเช่ือมโยงกันระหวางผูเดินรถ 
กับตัวสถานี อันเนื่องมาจากการท่ีมีผูรับผดิชอบดแูลตัวสถานีกับระบบการเดนิรถเปนคนละรายกัน นอกจากนี ้ 
ยังพบวาโครงการนี้ไดใหสัญญาสัมปทานในพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยประมาณ 90 ป ซึ่งเปนระยะเวลายาวนานกวาตัวสถานี 
สําหรับเหตุผลวาทําไมรัฐวิกตอเรียจึงใหสัมปทานในลักษณะนี ้อาจเปนเพราะวาการดําเนินการลงทุนในรูปแบบ  
PPPs เฉพาะตวัสถานีเพียงอยางเดียวอาจจะไมเปนท่ีดึงดดูใหผูลงทุนสนใจเพียงพอ ทางรัฐวิกตอเรียจึงใหสัญญา

สัมปทานในพ้ืนท่ีท่ีตดิกับตัวสถานีมาดาํเนนิการในเชิงพาณิชยท่ีมีระยะเวลายาวนาน เพ่ือดึงดดูความสนใจจาก 
นักลงทุน  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.partnerships.vic.gov.au/CA25708500035EB6/WebThumbnails?OpenForm&id=0FB129CD8B4D8742CA2570D900188615&pic=DSC_1415DTF�
http://www.doi.vic.gov.au/doi/doielect.nsf/2a6bd98dee287482ca256915001cff0c/86c29cba930e31ccca25717600098b4d/$FILE/VLine Platforms Low Res.jpg�
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Station 
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Facility Lease 

Facility 

Sublease 

Access 

Agreements 
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     5.2 Royal Women’s Hospital Redevelopment 

 

         

      เจาหนาท่ีไดศึกษาดูงานโครงการ Royal Women’s 

Hospital เม่ือวันพุธท่ี 5 กันยายน 2550 โดยไดศึกษา

ข้ันตอนการดําเนินงาน โครงการที่กอสรางและวิธีการ

บริหารสัญญาโครงการลงทุนระหวางรัฐวิกตอเรียกับบริษทั 

Bilfinger Berger ซึ่งโครงการดังกลาวมีมูลคารวมท้ังส้ิน 

316 ลานเหรียญออสเตรเลียปจจบุันโครงการอยูระหวาง

การกอสราง 

 

1) ขอมูลพ้ืนฐานโครงการ 

 • บริษัท Bilfinger Berger ลงทุน 17.6 ลานเหรียญออสเตรเลีย 
 • คาออกแบบและกอสราง 247 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

 • อาคาร 9 ช้ัน พ้ืนที่ 40,000 ตารางเมตร จํานวนเตียง 160 เตียง  

    เตียงสําหรับทารก 60 เตยีง หองคลอด 17 หอง หองผาตดั 6 หอง  
 • อาคารจอดรถ 5 ช้ัน 

 • ระยะเวลาดานการบริการ 25 ป (การรักษาความสะอาด การบาํรุงรักษา การกําจดัขยะ  

   การบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

 • คาจัดการสาธารณูปโภค 8.25 ลานเหรียญออสเตรเลียตอป  

 • คาใชจายในการบาํรุงรักษา 1.7 ลานเหรียญออสเตรเลียตอป 

 • ผูสนับสนนุโครงการ: Bilfinger Berger Concessions  

 • ผูรับเหมากอสราง: Baulderstone Hornibrook Pty Ltd 

• ผูออกแบบ: DWI (Design Inc & Woodhead Interntional) 

• การจัดการดานสาธารณปูโภค: United Group Service, Dean Mac, ISS,  

   Wilsons Carparking 

 2) โครงสรางการดําเนินโครงการ  

  การดําเนินโครงการลงทุนของโครงการนี้ ประกอบดวย ผูท่ีเก่ียวของ บทบาท หนาท่ี 

และความรับผิดชอบ และสัญญาท่ีเก่ียวของ ดังแผนภาพตอไปนี ้

 

 
. 
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              Royal Women’s Hospital Project Structure 

Design & Construction Contract Service Provider Agreement Carparking Services Agreement 

 

MOU Operating Phase SLA’s – Infrastructure, 

loading dock, food, clinical service etc. 

State 

Department of Human Services (DHS) 

Hospital Operator 

Royal Women’s Hospital (RWH) 

Other Sub Tenants 

Consulting Suites University of 

Melbourne Retail 

Sub Tenants 

Frances Perry House (FPH) 

Public Sector 

Private Sector 

Royal Women’s Health  

Partnership Pty Ltd 

Builder 

Baulderstone Hornibrook  
UGS provide  

● Facilities maintenance 

● Helpdesk service 

● Security (Dean Mac) 

●Pest control 

● Facility training 

●Facility refurbishment 

Service Provider 

United FM 

ISS/Tempo Provide: 

● Cleaning 

● Hotel Services 

Carparking Service  

Wilson Parking 

Project Agreement 

 

Other Agreement 

Melbourne Health 

Provision of Infrastructure services 
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 3) สัญญาที่เกี่ยวของของโครงการ 

                     การท่ีใหเอกชนเขามาบริหารจดัการโครงการลงทุน ซึ่งจะมีสัญญาท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

ท่ีภาคเอกชนตองดาํเนินการ ดังนี ้

 • Help Desk: การใหบริการติดตอสอบถาม รับเร่ืองราวรองทุกข ตรวจสอบสัญญาณ 

เตือนภัย ฯลฯ 

 • การบริหารทรัพยสิน: บํารุงรักษาเคร่ืองมือและกุปกรณตางๆ บริหารระบบฐานขอมูล ฯลฯ 

 • การบริหารสาธารณปูโภค: บริหารจัดการการใชพลังงาน  

 • การบริการดานการรักษาความสะอาด: ดูแลรักษาความสะอาด บริการเกี่ยวกับอาหาร 
และเคร่ืองดื่ม ทําความสะอาดเส้ือผา ฯลฯ 

 • การรักษาความปลอดภัย: ดูแลรักษาความปลอดภัย วางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
รายงานเหตุการณท่ัวไป ปองกันอาชญากรรม  

 • การจัดการท่ีจอดรถ: การจัดการจราจร บริหารจัดการลานจอดรถ เก็บคาท่ีจอดรถ  
รักษาความปลอดภัยในลานจอดรถ 

 • การบาํรุงรักษาพ้ืนท่ีสวนกลางและสวน: บริการจัดสวน บาํรุงรักษาพื้นท่ีสวนกลาง  
เชน ความสวางบริเวณทางเดิน  

       ท้ังนี้ ในสวนของการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนงานหลักของโรงพยาบาล (Core-Business)  
รัฐบาลจะมีหนาท่ีในการบริหารจัดการในเร่ืองดังกลาว ซึ่งเปนลักษณะท่ีสําคัญของการดําเนินโครงการ PPPs  

ท่ีภาครัฐจะเปนผูบริหารจดัการกิจกรรมหลักของโครงการ สวนภาคเอกชนจะทาํหนาท่ีบริหารจดัการในสวนท่ี 
เก่ียวของกับการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเทานั้น  

 4) การกํากับดูแลการดําเนินงาน 

      เพ่ือใหภาครัฐสามารถควบคุมคุณภาพการใหบริการของภาคเอกชนใหเปนไปตามสัญญา  
จึงตองมีการประเมินผลการใหบริการเปนระยะๆ โดยกําหนดตัวช้ีวัดท่ีมีความชัดเจน รวมท้ังภาคเอกชน 
ตองมีการพัฒนาการใหบริการเสมอจนกระท้ังส้ินสุดอายุโครงการ 

  • การประเมินผลการดําเนนิงานโดยการกําหนดประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
และการใหบริการข้ันต่ํา 

 • กําหนดระยะเวลาในการแกไขขอผิดพลาด 

 • จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานและตัวช้ีวัด 

 • มีการพัฒนาการใหบริการอยางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 5) การแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ สามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงโครงการได 2 ชวง  
คือ ระหวางการออกแบบและกอสราง และอยูระหวางการดําเนินงาน โดยในสวนของการจัดหาเงินทุนสามารถ

ดําเนินการเปล่ียนแปลงไดดังนี้ 1) การเปล่ียนแปลงทาํใหเกิดประหยัดตนทุน 2) การจัดหาเงินทุนเพ่ิมเติม 
ภายใตขอตกลงทางการเงินเดิมหรือจากแหลงอ่ืน และ 3) การจัดหาแหลงเงินทุนอ่ืนท่ีขอตกลงทางการเงินได

อนุญาตใหดาํเนินการได 
 6) ตนทุนในการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ 

 • RWHP (10%)  
 - ตนทุนทางออม (2%) 

 - คาใชจายในการดําเนินงาน (2.5%)  
 - คาชดเชยความเส่ียง (1.5%) 
 - กําไรของ RWHP (4%) 

 • ตนทุนในการเตรียมการและตนทุนทางออมของผูรับเหมา (14%) 
  7) ผูจัดการดูแลดานสาธารณูปโภคไดมีการจาง United Group (16%)  

 - คาใชจายในการดําเนินงาน (5%) 
 - คาประกันภยั (3%) 

 - คาใชจายในการบริหาร (3%) 

 - กําไร (5%) 
 
จากการศึกษาดูงานโครงการพบวา บริษัทฯ มีความเอาใจใสโครงการตั้งแตเร่ิมออกแบบ โดยใชวัสดุ

อุปกรณท่ีมีคุณภาพ คงทน และกอสรางดวยความระมัดระวัง เนื่องจากงานกอสรางโรงพยาบาลมีความ

ละเอียดออน หากมีความผดิพลาดก็จะสงผลถึงการบํารุงรักษา การปฏิบัตติามคาปรับท่ีเกิดข้ึนและช่ือเสียง 
ของบริษัทฯ ในอนาคตอีกดวย 
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 5.3 ศาลของรัฐวิกตอเรีย (Victoria County Court Facility) 

 
 ศาลของรัฐวิกตอเรีย (The Victorian County 

Court Facility) เปนการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน  

เปนระยะเวลา 20 ป ไดเปดทําการเมื่อป 2002 ซึ่งศาล 

ไดตั้งอยูใจกลางเมือง Melbourne มุมถนน William and 

Lonsdale Streets ใกลกับศาลสูง ศาลแขวง ศาลคดีเด็ก

และเยาวชน และศาล Commonwealth Law โดยรัฐ

วิคตอเรียเปนผูดําเนินการเก่ียวกับงานผูพิพากษาและ

งานยุตธิรรมตางๆ สวนการบํารุงรักษาและดําเนินการ

โดย The Liberty Group Consortium Pty Ltd (TLG)  

ซึ่งไดวาจางบริษัท Multiplex เปนผูดําเนินการกอสราง  

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
  1) ลักษณะการกอสรางอาคารศาล  

     • อาคารถูกออกแบบเพ่ือใชสําหรับงานศาลโดยเฉพาะ โดยประกอบดวยหองตางๆ ดังนี ้

หองรับรองสวนตัวของผูพิพากษาแตละทานกอนท่ีจะเขาพิจารณาคดี โดยจะมีทางเช่ือมตอ        - 

เขาสูหองพิจารณาคดีไดทางเดียวโดยใชลิฟท เพ่ือใหการพิจารณาและตัดสินคดีของผูพิพากษาบริสุทธิ์ยุติธรรม 

โดยปราศจากอคติท่ีมาจากปจจัยภายนอกเทาท่ีจะทําได  
 - จัดใหมีหองประชุมสําหรับคณะลูกขุนโดยเฉพาะ โดยจะมีประตูเขาออกระหวางหอง

พิจารณาคดีกับหองของคณะลูกขุนโดยตรง โดยระหวางการพิจารณาของคณะลูกขุนจะมีกฎหมายจะหามไมใหลูกขุน

ออกจากหองประชุมเด็ดขาดจนกวาจะพิจารณาขอเท็จจริงแลวเสร็จ ซึ่งในบางคดีท่ีมีความซับซอน การพิจารณา 
ของคณะลูกขุนจะใชเวลานานกวา 5-6 ช่ัวโมง ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณาของคณะลูกขุนมีความตอเนื่องและ

ยุติธรรม ในหองประชุมของคณะลูกขุนจึงจัดใหมีหองน้ํา หองครัว และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ครบครัน 

นอกจากนี้ ในหองพิจารณาคดี และหองประชุมของคณะลุกขุนแตละหองจะออกแบบใหสามารถเก็บเสียงไดดวย 
 - หองนักโทษมีการออกแบบโดยเฉพาะ โดยจะอยูช้ันใตดินของตึก เม่ือนักโทษท่ีถูก 

สงตัวมาจากเรือนจําเพ่ือมาข้ึนศาล จะถูกคมุขังไวในหองนี้เทานัน้ ซึ่งหองนักโทษจะมีลิฟทเช่ือมตอข้ึนมาสูหอง

พิจารณาคดไีดโดยตรง โดยมีทางเขาออกไดทางเดียวและจัดใหมีผูคุมประจําอยูทุกจุดเพื่อรักษาความปลอดภัย

และปองกันนกัโทษหลบหน ี 
ท้ังนี้ ในอาคารศาลและบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเขมงวด และ 

มีการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนจัดใหมีเทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

ครบถวน 
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  • การดาํเนินงานกอสรางตอเติมอาคารศาลเดิม  
  ในชวงตนเดือนกันยายน 2007 ซึ่งเจาหนาท่ีของ สบน. ไดไปศึกษาดูงานนั้น  
ศาลกาํลังกอสรางหองพิจารณาคดีเพ่ิมเติมอีก 8 หอง ในช้ัน 8 และ 9 ซึ่งแตเดิมนั้น The Liberty Group  
ไดดาํเนินการกอสรางช้ัน 8 และ 9 ไวเปนหองเปลาๆ เพ่ือขยายเปนหองพิจารณาคดีในอนาคต ตอมาจึงได

ดําเนนิการสรางตอเติมหองวางดังกลาวใหเปนหองพิจารณาคดีของศาล โดย The Liberty Group ได ทําสัญญา
วาจางบริษัท Multiplex ซึ่งเปนผูกอสรางอาคารรายเดิม เพ่ือดําเนินการตอเติมช้ัน 8 และ 9 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  
2007  
  นอกจากการกอสรางตอเติมหองพิจารณาคดแีลว Multiplex ยังเปนผูวางระบบไฟฟา  
ทอประปา ทอระบายนํ้า งานผนังเช่ือมตอ โครงรางของกําแพงและเพดาน และการปพ้ืูนดวยไม สําหรับงาน 
วางระบบดังกลาวไดเร่ิมดําเนินการในเดือนตุลาคม 2007 คาดวางานกอสรางนี้จะเสร็จสมบูรณและสามารถ 
เปดใชงานช้ัน 8 และ 9 ไดภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2008 
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 2) โครงสรางการดําเนินโครงการ PPPs ในศาลของรัฐวิกตอเรีย 

 

กอสรางอาคารศาล  

                                                         

บริหารจัดการงานศาล ซึ่งรวมถึงเปนผูจัดหา    
สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และ

ใหบริการตางๆ ภายในศาล เปนเวลา 20 ป 
มูลคาโครงการกวา 195 ลานดอลลาร  

Multiplex 
Manage 

finance 

construct 

 

- ผูดาํเนนิการเก่ียวกับงานผูพิพากษา  
และงานศาลยุติธรรมตางๆ develop 

design 

รัฐวิคตอเรีย The Liberty Group 

      
 3) รายละเอียดของสัญญารวมทุน  

 สัญญารวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน โดยใชช่ือวา “The Court Services Agreement” เปน

สัญญาระหวางรัฐบาลวิกตอเรีย (ซึ่งลงนามโดยอัยการสูงสุด) และ The Liberty Group Consortium Pty Ltd  

เพ่ือการออกแบบ การพัฒนา จัดหาเงิน และกอสราง ซึ่งเปนงานกอสรางลักษณะอาคารของศาลโดยเฉพาะ 

สัญญานี้มีมูลคามากกวา 195 ลานดอลลาร โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการ 20 ป นบัตั้งแตศาลเปดทําการ 

ในเดือนพฤษภาคม 2002 ซึ่งวันส้ินสุดของสัญญา คือเดือนพฤษภาคม 2022   
4) การบริหารจัดการพ้ืนที่ใชสอยของศาล 

    การจัดการพ้ืนท่ีในอาคารของศาลนี้ โดยหลักๆ จะใชเปนหองพิจารณาคดีของศาล  

สวนหองท่ีไมไดใชจะเปดใหบุคคลภายนอกเชา โดยหองพิจารณาคดีในศาล มีท้ังหมด 46 หอง ซึ่งแตกตางกันไป

ตามขนาด ประโยชนการใชสอย และความสามารถในการบรรจุท่ีนั่ง โดยแบงเปน 

 - หองท่ีใชในการอนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาพิพากษาคด ี

 - หองท่ีใชในการไกลเกล่ียขอพิพาท และการประนีประนอมยอมความ 

 - หองรับรองสําหรับผูพิพากษา คณะกรรมการ และลูกขุน 

 - หองท่ีใชในการสัมมนา การบรรยาย การปฏิบัติการ และศาลจาํลอง 
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   โดยในทุกๆ หองพิจารณาคดีจะมีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ใหบริการ เชน การบันทึก

แบบพิธีการในศาล) เปนหองท่ีใชสําหรับงานพิธกีารตางๆ ในศาล  

ซึ่งใชเปน

บ B and C ซึ่งเปนหองพิจารณาคดีอาญาท่ีใหญท่ีสุดของศาล มีขนาด 150-180 ตารางเมตร

บรรจุได

บบ D, E and F หองพิจารณาคดีแบบ D และ E เปนหองพิจารณาอาญาของคณะลูกขุน 

 แบบ G and H เปนหองท่ีใชในการพจิารณาคดีแพงของคณะลูกขุน มีขนาดระหวาง 90-110  

ตารางเม

ซึ่งเปนหองพิจารณาคดีสําหรับผูท่ีไมใชคณะลูกขุนท่ีตองการใชในการ

เทปโทรทัศน การประชุมผานจอภาพ  กลองถายเอกสาร เคร่ืองเลนดวีีดี วีดโีอ และเทปคาสเซท ซึ่งรูปแบบ

ตางๆ ของหองพิจารณาคดมีี 5 แบบ ดังนี้ 

 1. แบบ Ceremonial Court (

หองท่ีเหมาะสมกับทุกโอกาสในพิธีการตางๆ การประชุมเก่ียวกับอนุสัญญาทางกฎหมาย การประชุม

ทางวิชาการกฎหมาย และการสัมมนาตางๆ ซึ่งมีขนาดใหญเทากับหองพิจารณาคดี มีขนาด 250 ตารางเมตร 

บรรจุได 120 ท่ีนั่ง 
 2. แบ

 54 ท่ีนั่ง 
 3. แ

สวนหองพิจารณาคดีแบบ F เปนหองพิจารณาคดีสําหรับผูท่ีไมใชคณะลูกขุน ซึ่งขนาดเล็กกวาหองพิจารณาคดี

แบบ D and E  
 4.

ตร บรรจุได 25-50 ท่ีนั่ง 
 5. แบบ I, J and K 

สอบถามขอเท็จจริงในคดีแพง เปนหองพิจารณาลับซึ่งไมตองการใหมีคนเขาฟงการนั่งพิจารณามาก มีขนาด 

50-90 ตารางเมตร บรรจุได 11-35 ท่ีนั่ง 
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   5.4 Case Study: โครงสรางพ้ืนฐานทาง สังคม (Social Infrastructure and PPPs 

experiences  
in New South Wales (NSW)  

 บริษัท Barker & McKenzie ไดบรรยายประสบการณดาํเนินโครงการโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม 

ในรูปแบบ PPPs ดังนี ้
 
1. ตัวอยางโครงการที่ดําเนินงานในรูปแบบ PPPs ใน NSW 

1.1  โครงการโรงเรียนประถม (1
st
 Schools Project)  

- เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีสรางใหม 9 แหง 

- มอบให Axiom Education Consortium (ABN Amro, St Hilliers, Hansen Yunchen and  

   Spotless) ดําเนนิการ 

- เปน PPPs ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางสงัคมแหงแรกใน NSW 

- ลงนามเดือนธันวาคม 2545 (2002) 

- มูลคาโครงการ 137 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

1.2  โครงการโรงเรียนมัธยม (2
nd
 Schools Project)  

- เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีสรางใหม 9 แหง และโรงเรียนท่ีมีอยูเดิม 1 แหง 

- มอบให Axiom Education Consortium ดําเนินการ 

- ลงนามวันท่ี 20 ธันวาคม 2548 (2005) 

- เปนโรงเรียนแรกท่ีเปดการเรียนสอนกอนป 2550 (2007) 

- มูลคาโครงการ 178 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

1.3  โครงการเรือนจํา Long Bay และโรงพยาบาล Forensic  

- เตียง 85 เตียง สําหรับเรือนจํา Long Bay เพ่ือทดแทนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีอยูเดิม 

   และเตียงใหม 135 เตียง สําหรับโรงพยาบาล Forensic  

- มอบให PPPs Solution Consortium (Multiplex, Honeywell, Compass Group and     

   Babcock & Brown) ดาํเนินการ 

- ลงนามวันท่ี 23 มกราคม 2549 (2006) 

- มูลคาโครงการ 130 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

1.4  โครงการ Bonnyrig Living Communities (Social Housing) 

- สราง Social Housing และ Private Housing ใหม, การจัดการ Social Housing และ 

   โครงสรางพ้ืนฐานใหม   
- มอบให Consortium ของ Westpac, Becton Property Group, St George Community  

 Housing and Spotless Group ดาํเนินการ 

- ลงนามเดือนเมษายน 2550 (2007) 

- มูลคาโครงการ 733 ลานเหรียญออสเตรเลีย 
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1.5  โครงการ Newcastle Master Hospital  

- ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูปวยดานสุขภาพจติข้ันรุนแรงเปนเตียงใหมจํานวน 96 เตียง 

- การปรับปรุง Master Hospital 

- มอบให Novacare Consortium (Abigroup, Compass Group, Honeywell and Westpac)  

   ดําเนนิการ 

- ลงนามวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 (2005) 

- มูลคาโครงการ 132 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดดําเนนิโครงการในรูปแบบ PPPs ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ดังนี ้ 

1.6  การรับชวงตอของ RailCorp’s Electric Passenger Rollingstock 

       [ลงนามวันท่ี 7 ธ.ค. 2549 (2006), วงเงิน 3.6 พันลานเหรียญออสเตรเลีย] 

1.7  Cross City Tunnel  
       [ลงนามเดือน ก.พ. 2550 (2007) วงเงิน 680 ลานเหรียญออสเตรเลีย] 

1.8  Westlink M7 

       [ลงนามเดือน ต.ค. 2545 (2002) วงเงิน 1.4 พันลานเหรียญสหรัฐ] 

1.9  Lane Cove Tunnel 

       [ลงนามเดือน ต.ค. 2546 (2003) วงเงิน 1.1 พันลานเหรียญสหรัฐ] 

1.10  Chatswood Transport Interchange 
       [ลงนามวันท่ี 24 มิ.ย. 2548 (2005) วงเงิน 361 ลานเหรียญสหรัฐ] 

 

2. กรณีตัวอยางการดําเนินโครงการดานการศึกษาในรูปแบบ PPPs ใน NSW 
 

การเปรียบเทียบการดําเนินงานระหวาง School 1 และ School 2 

 

School 1 School 2

9 แหง 10 แหง (รวมโรงเรียน Kelso) 

NPC ~ 137 ลานเหรียญออสเตรเลีย NPC ~ 178 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

ประมูลราคาสํารวจเดือน ต.ค. 2544 (2001) 

สัญญา entered เดือน ธ.ค. 2545 (2002) 

(รวม 14 เดือน) 

ประมูลราคาสํารวจเดือน พ.ค. 2548 (2005) 

สัญญา entered เดือน ธ.ค. 2548 (2005) 

(รวม 8 เดือน) 
11 expressions of interest 5 expressions of interest 
4 short listed for  RDP 3 short listed for  RDP 
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การประเมินความคุมคาทางการเงิน (Value for Money) • 
    สามารถเปรียบเทียบวิธีการคํานวณ ความคุมคาทางดานการเงิน (Value for Money) ระหวาง

การที่รัฐดําเนนิการเอง (PSC) กับเอกชนดําเนนิการ โดยคิดเปนตนทุนทางการเงิน Net Present Cost และ 

Estimated Saving ไดดังนี ้
 

 School 1 School 2

 รัฐดําเนินการ (PSC) เอกชนดําเนินการ รัฐดําเนินการ (PSC) เอกชนดําเนินการ 

NPC (Net Present 

Cost) 

141.8 ลานเหรียญ

สหรัฐ 

131.4 ลานเหรียญ

สหรัฐ 
235.3 ลานเหรียญ

สหรัฐ 

177.5 ลานเหรียญ

สหรัฐ 

Estimated Saving 7.3%  24.6%  

 
ท้ังนี้ ในการดาํเนินโครงการดังกลาวมีผูท่ีเก่ียวของในการดําเนนิโครงการ ดังนี ้
 

Project Company 

FM Provider 

Subcontractors 

Collateral Warranty Collateral Warranty 

Subcontractors 

Subcontract 

Interface agreement 

Subcontract 

Subcontract 

Side Deed 

arrangements 

Debt funding 

Financier’s 

Tripartite 

Agreement Equity funding arrangements 

D&C Contract  FM Contract 

Project Deed 

 

หมายเหต ุ DET: Department Education Training  
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• การจายเงินใหกับภาคเอกชน (Payments to Private Sector) 

    ในชวงระหวางการลงนามในสัญญาจนถึงโครงการแลวเสร็จ รัฐจะไมจายคาธรรมเนียมใหกับ

ภาคเอกชน แตรัฐจะเร่ิมจายคาธรรมเนียมใหกับภาคเอกชนเม่ือโครงการไดเร่ิมดําเนินงานหรือเปดใหบริการแลว 

โดยรัฐจะจายคาธรรมเนียมตอไปทุกเดือนจนกระท่ังส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา  

 

ลักษณะการบริหารงานโครงการดานการศึกษา (Performance Regime)  • 
    เนื่องจากเปนการบริหารงานดานการศกึษามีรายละเอียดมากจึงทําใหตองมีการบริการสายดวน

ใหความชวยเหลือ (Helpline) ตลอด 24 ชม. เพ่ือการตอบสนองตอความลมเหลวจากวิกฤตตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

และมีสูตรการแปลงคาผลการดําเนนิงานเปนตัวเงิน 
 

บทสรุป 

 จากการศกึษาดูงาน PPPs ณ กรุง Melbourne ของประเทศออสเตรเลีย ในคร้ังนี้เจาหนาท่ี สบน. ไดเรียนรูการ

กํากับการดําเนินงานของภาครัฐท่ีมีตอภาคเอกชนท่ีเขามารวมทุนกับในรูปแบบ PPPs ของรัฐ โดยไดศึกษา 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน การวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน (Value for Money) การวิเคราะหความเส่ียงของ 
โครงการลงทุน รวมท้ังกรอบแนวคดิทางดานกฏหมายท่ีจะนํามาใชในการสนับสนนุใหเกิดโครงการลงทุนในรูปแบบ 
ดังกลาว นอกจากนี ้ไดศึกษาเก่ียวกับปจจยัท่ีดึงดดูใหเอกชนสนใจเขารวมลงทุนกับภาครัฐ และอุปสรรค/ปญหา 

ท่ีทําใหเอกชนไมใหความสนใจรวมลงทุน ท้ังนี้ เพ่ือจะไดนํามาปรับใชกับการดาํเนนิโครงการลงทุนของประเทศไทย 

ตอไป  
การเรียนรูการดําเนนิงานโครงการในรูปแบบ PPPs ยังตองมีการศึกษาเรียนรูการดําเนนิงานโครงการ   

ลงทุน โดยเฉพาะรูปแบบการจัดตั้งหนวยงานกํากับการดูแลโครงการลงทุน PPPs ของแตละประเทศท่ีมีรูปแบบ

การบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เพ่ือพิจารณาลักษณะการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย จึงควรมี

การศึกษาดูงานในหลายๆ ประเทศ เพ่ือไดนาํมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะตอง

ไดรับการสนบัสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง  
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	โดยให้เอกชนร่วมดำเนินการบริหารจัดการโครงการและจัดหาแหล่งเงินลงทุนเองทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน
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	ช่วยลดต้นทุนของภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ และรัฐยังสามารถกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ
	ลงทุนไปสู่ภาคเอกชน นอกจากนี้ รัฐยังสามารถนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของภาคเอกชน
	มาช่วยในการพัฒนาโครงการให้เกิดความคุ้มค่าของเงินลงทุนได้อีกด้วย (Value for Money) โดยที่รัฐจะมีหน้าที่
	เพียงจ่ายค่าบริการให้แก่เอกชน ซึ่งเอกชนจะต้องจัดหาการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นตามมาตรฐาน
	ที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเอกชนจะต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้แก่รัฐ ดังนั้น หลายประเทศ
	ที่พัฒนาแล้วได้นำการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียก็เป็นประเทศ
	หนึ่งที่ภาครัฐได้สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐเป็นจำนวนมาก และประสบ
	ความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการ อาทิ Transurban/City Link Infrastructure Project และ Southern Cross 
	Railway Station Project เป็นต้น 
	 สบค. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการดังกล่าวขึ้น ณ กรุง Melbourne ประเทศ
	ออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 2 – 9 กันยายน 2550 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
	ในรูปแบบของการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPPs ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
	ของเจ้าหน้าที่ที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงมาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดวิธีการระดมเงินทุน
	ในรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงการลงทุนของประเทศไทย และนำวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
	มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการนำกรอบแนวคิดทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
	ที่สนับสนุนและส่งเสริมความเชื่อมั่นของภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPPs มาประยุกต์ใช้
	กับประเทศไทยได้ 
	ไม่เป็นไปตามสัญญา
	                  รัฐวิกตอเรียได้ริเริ่มนโยบาย Partnerships Victoria เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน
	ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อจะได้นำวิธีการบริหารจัดการ การดำเนินโครงการ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพเน้นผลผลิต ความโปร่งใส และการกระจายความเสี่ยงระหว่างภาครัฐและเอกชนมาใช้อย่างเหมาะสม 
	โดยรัฐวิกตอเรียได้เริ่มพัฒนาการลงทุนในรูปแบบ PPPs มาตั้งแต่ปี 1980 จนกระทั่งปี 2000 รัฐได้กำหนด
	กรอบนโยบายการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน Partnerships Victoria มีโครงการ
	ที่ดำเนินการในรูปแบบ PPPs แล้วประมาณ 19 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 4.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย 
	หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด 
	โดยจะพิจารณาต้นทุนและแผนงานของโครงการบริการสาธารณะทั้งโครงการ และการกระจายความเสี่ยง
	ที่เหมาะสมให้แก่ภาคเอกชน โดยเชื่อว่าภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	  โดย Partnerships Victoria ได้จัดทำ Guideline for Partnerships Victoria เพื่อเผยแพร่
	ให้บุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและกรอบการดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าว ดังนี้ 
	Sponsors
	Sponsors
	   (1) ด้านการศึกษา

	                      ( สหราชอาณาจักร
	                              - Bedfordshire Schools (DBFO) มูลค่าโครงการ 41 ล้านยูโร
	 - Clackmannanshire Schools (DBFO) มูลค่าโครงการ 136 ล้านยูโร
	 - Coventry Schools (DBM) มูลค่าโครงการ 36 ล้านยูโร
	 - Kent Grouped Schools (DBFO) มูลค่าโครงการ 155 ล้านยูโร
	 - North Wiltshire Schools United Kingdom (DBFO) มูลค่าโครงการ 62 ล้านยูโร
	 - Scottish Borders Secondary Schools United Kingdom (DBFO) 
	    มูลค่าโครงการ 120.5 ล้านยูโร
	 (2) ด้านสาธารณสุข
	     ( ประเทศออสเตรเลีย
	  - Royal Women's Hospital, Victoria (DBFO) มูลค่าโครงการ 316 
	                                   ล้านเหรียญออสเตรเลีย
	   - Barnet, Haringey & Enfield LIFT (DBFO) มูลค่าโครงการ 24 ล้านยูโร
	  - Gloucestershire Royal Infirmary (DBFO) มูลค่าโครงการ 62 ล้านยูโร
	  - Hull and East Yorkshire Women and Children's Hospital (DBFO) 
	    มูลค่าโครงการ 37 ล้านยูโร
	 (3) ด้านกระบวนการศาลยุติธรรม
	     ( ประเทศออสเตรเลีย
	  - Victoria Prisons (DBFO) มูลค่าโครงการ 250 ล้านเหรียญออสเตรเลีย

	     ( ประเทศเยอรมนี
	  - Burg Prison (DBFO) มูลค่าโครงการ 100 ล้านยูโร 
	 (4) ด้านคมนาคม
	     ( ประเทศออสเตรเลีย
	  - North South Bypass Tunnel, Brisbane (DBFO) มูลค่าโครงการ 2,800 
	                        ล้านเหรียญออสเตรเลีย
	 - Westlink M7, Sydney (BOOT) 
	   ( ประเทศแคนาดา
	   - Golden Ears Bridge (DBFO) มูลค่าโครงการ 800 ล้านยูโร
	 - Kicking Horse Pass (DBFM) มูลค่าโครงการ 100 ล้านยูโร
	   ( ประเทศนอร์เวย์
	  - E18 Motorway (DFB) มูลค่าโครงการ 453 ล้านยูโร
	   ( ประเทศฮังการี
	  - M6 Motorway (BOM) มูลค่าโครงการ 482 ล้านยูโร
	   ( ประเทศสหราชอาณาจักร
	  - Roads Service Project (DBFO) มูลค่าโครงการ 230 ล้านยูโร
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