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สรุปผลการสมัมนารับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งท่ี 1 

 สัมมนาออนไลน (Online) ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ จัดทําเอกสารประกวดราคา และดําเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
 

1. วัน/เวลา : วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.  

2. สถานท่ี : ณ โรงแรม ทเีค. พาเลซ & คอนเวนช่ัน ช้ัน 6 หองลาเวนเดอร 1 

3. กําหนดการประชุม 

 เวลา 08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมประชุม Online เตรียมเขาประชุมผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

 เวลา 09.00 – 09.20 น. พิธีเปดการประชุม 

• กลาวรายงาน โดย นายธีระ ตันสมพงษ ผูจัดการโครงการ 

• กลาวเปดการประชุม โดย นายจเร รุงฐานีย รองผูวาการกลุมโครงสรางพื้นฐาน การรถไฟแหงประเทศไทย 

 เวลา 09.20 – 09.30 น. ชมวีดิทัศนโครงการ 

 เวลา 09.30 – 11.00 น. นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ 

     ชวงที่ 1 

• ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

           โดย คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

• สาระสําคัญ ความเปนไปได และความพรอมของโครงการ 

โดย ผศ.ดร. วัชระ สัตยาประเสริฐ / ผูเชี่ยวชาญดานระบบรถไฟ 

      และ คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

• ความเสี่ยงของโครงการ 

โดย คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

• ทางเลือกและรูปแบบการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน 

โดย คุณมูฮัมมัดมูนิตร พิมพประพันธ / ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการลงทุน 

• ความพรอมของภาครัฐ 

โดย คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

     ชวงที่ 2 

• ข้ันตอนการคัดเลือกเอกชน 

โดย คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

 เวลา 11.00 – 11.15 น. พักเบรก 

 เวลา 11.15 – 11.50 น. รับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

 เวลา 11.50 – 12.00 น. สรุปประเด็นขอคิดเห็น 

 เวลา 12.00 น.  ปดการประชุม 
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4. การดําเนินงานโครงการ 

 โครงการฯ ไดดําเนินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) คร้ังท่ี 1 เพ่ือประชาสัมพันธใหภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ผูสนใจรวมลงทุน เขามามีสวนรวมและเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนใหแกโครงการ เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานตอไป 

5. วัตถุประสงคการดาํเนินงาน 

• เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในดานตาง ๆ ของโครงการท่ีนําเสนอไวขางตน  

พรอมท้ังตอบขอซักถามท่ีเกี่ยวของกับโครงการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห

โครงการ 

• เพ่ือประเมินศักยภาพและความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน เกี่ยวกับรูปแบบและเง่ือนไขการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีภาคเอกชน 

ใหความสนใจเขารวมลงทุนและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยท่ีภาครัฐไดผลประโยชนท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชนตอทองถิ่นและ

ประเทศชาต ิ

• เพื่อสรางการยอมรับจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมท่ีชอบธรรม เปนท่ียอมรับและสอดคลองกับหลักประชารัฐ 

(ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

• เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีดีตอโครงการแกสังคมและสาธารณชนในวงกวาง 

6. กลุมเปาหมายของการดําเนินงาน 

 ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวขอ สถาบันการเงิน สมาคม/องคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของ สถานทูต หอการคา และส่ือมวลชน โดยมีผูสนใจเขารวม

สัมมนาออนไลน รวมท้ังส้ิน 201 คน 

7. สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และคําช้ีแจงจากโครงการฯ ในท่ีประชุมสัมมนาฯ 

ลําดับท่ี หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
คําถามจาก Line Open Chat 

1 คุณวรรธนะ จําเริญ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง 

ตามเอกสารท่ีนําเสนอในสวน Timeline ของโครงการ ไดรวม
ระยะเวลาของการนําเสนอโครงการนี้ตอคณะกรรมการ 
นโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ 
PPP) และ/หรือระยะเวลาท่ีจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาดวยแลวหรือไม ตามข้ันตอนการเสนอโครงการของ 
พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ป 2562 

เนื่องจากโครงการมีความซับซอน และมีความกระชับ  
ทางหนวยงานหรือกระทรวง ตองการใหเกิดประโยชนตอการ
ใหบริการของประชาชนและในภาพรวม โดยในสวนของ
โครงการสายสีแดง 2 โครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จ ไดมีการ
เปดทดลองใหบริการแลว เพ่ือท่ีจะดําเนินการเปดใชจริง และ
ในสวนของโครงการสายสีแดงสวนท่ีเหลือ จําเปนท่ีจะตอง
เรงรัดใหมีผลออกมาสอดคลองกัน  
 
สําหรับการดําเนินงานโครงการ ในข้ันตอนของการเสนอ
โครงการตามขอกําหนดและระเบียบของภาครัฐ วางแผนใหมี
การดําเนินงานควบคูกัน กลาวคือ เม่ือท่ีปรึกษาดําเนินการ
ศึกษาและวิเคราะหโครงการ พรอมจัดทํารายละเอียดของ
รายงาน 2 ฉบับ (Feasibility Report  และ PPP Report) 
แลวเสร็จ ในชวง 180 วันแรก หรือ 6 เดือนแรกของการ
ดําเนินงานของท่ีปรึกษา คาดวาประมาณวันท่ี 1 ของเดือน
กรกฎาคม 2565 จะเปนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ในข้ันตอนการเสนอโครงการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา 
ขณะเดียวกัน ท่ีปรึกษาจะดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร
คัดเลือกเอกชนควบคูไปดวย 
 
เม่ือกระบวนการเสนอขออนุมัติโครงการไดรับการอนุมัติ  
จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาเอกสาร
คัด เลื อก เอกชน ท่ี ท่ีปรึ กษา ได จั ด เตรี ยม ไว  และเข าสู
กระบวนการคัดเลือกเอกชน ซ่ึงจะใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 14 เดือน ตามแผนงานท่ีนําเสนอ 

2 คุณวรรธนะ จําเริญ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ขอให รฟท. และ ท่ีปรึกษา จัดทํา
รายงานผลการศึกษาและวิ เคราะหโครงการให มีหัวขอ
ครบถวนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุน

- 
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ลําดับท่ี หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง 

ระหวางรัฐและเอกชน ในเรื่อง รายละเอียดท่ีตองมีในรายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ ป 2563 ดวย เนื่องจาก
ยังไมเห็นผลการศึกษาบางสวน เชน การคํานวณ VfM ตาม 
MRTA Standardization 

3 คุณภคภพ ปญญาสิริมงคล 
RUBI Railtec Asia Pacific 

เพราะเหตุใดงานระบบราง Trackwork จึงเลือกใชรูปแบบ
ระบบ Slab Track ท่ีหากเกิดความเสียหายจะบํารุงรักษาได
ยากและเสียเวลาในการซอมพอสมควร ขอทราบถึงเหตุผลใน
การเลือกระบบท่ีใชอยูในปจจุบัน 

ระบบรางท่ีใชในโครงการ  ใชโครงสรางรูปแบบ Slab Track 
ซ่ึงมีบํารุงรักษาไมยากมากนักเม่ือเทียบกับรูปแบบท่ีมีการ
ดําเนินการไปในปจจุบันแลว แมวาโครงสรางรูปแบบ Ballast 
Track จะสามารถซอมบํารุงไดงายกวา แตโดยท่ัวไปแลวจะมี
ความถ่ีในการซอมบํารุงมากกวา ฉะนั้นโครงการรถไฟท่ีมี 
Headway ท่ีคอนขางต่ําและอยูในโซนเมือง จึงนิยมใช Slap 
Track ท่ีมีความถ่ีในการบํารุงรักษานอยกวา และไมตองใช
เครื่องจักรขนาดใหญในการซอมบํารุง ซ่ึงมีความเหมาะสมกับ
โครงการในเมืองมากกวา  

4 คุณธีรนริศวร  
บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรช่ัน  

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอบเขตงาน PPP ของเอกชนรวมงาน Construction, Train 
System และ Rolling Stock ดวยใชหรือไม 

ในการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ ท่ีปรึกษา 
จะพิจารณาดําเนินการรูปแบบของภาพรวม ซ่ึงจะประมวล
ความเปนไปไดทุกแนวทาง หรือทุกสถานการณ ท้ังงาน
กอสราง งานติดตั้ งระบบรถไฟ และงานจัดซ้ือขบวนรถ 
สําหรับเรื่องของความเหมาะสมของขอบเขตการลงทุน จะ
ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห 

5 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

ระบบ Signalling ของระบบท่ีเดินรถในปจจุบันใชระบบอะไร
เปนมาตรฐาน และสามารถเชื่อมตอกับผูรับเหมาเจาอ่ืนได
หรือไม 

ระบบ Signalling ท่ีใชอยูบนมาตรฐานเปนรูปแบบ ERTMS 
อยูบนพ้ืนฐานของ ETCS Level 1 สามารถเชื่อมตอกับผูรับ
รับจางรายอ่ืนได 

6 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

มี Platform Screen Door หรือไมในอนาคต ในปจจุบันนาจะมีเฉพาะบางสถานี โดยวัตถุประสงคของ 
Platform Screen Door เพ่ือความปลอดภัยของผูโดยสาร 
กรณีท่ีสถานีนั้นมีผูโดยสารจํานวนมาก และในอนาคตถามี
จํานวนผูโดยสารมากข้ึนอาจจะตองมีการติดต้ัง Platform 
Screen Door เพ่ิมเติม  

7 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

ในจุดเชื่อมตอ (Junction) จะมีการใชทางวิ่งแยกหรือรวมกัน
ระหวางสีแดงเขมและสีแดงออนหรือไม ถารวมกันระบบ
ระหวางสีแดงเขมและสีแดงออนจะเชื่อมตอกันไดหรือไมครับ 

ปจจุบันจะไมมีการวิ่งอยูบนรางเดียวกัน ระหวางสายสีแดงเขม
และสีแดงออน  
แตสามารถวิ่งรวมกันได เนื่องจากรถท่ีใชก็เปนระบบเดียวกัน  

8 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

กรณีท่ีตองซ้ือขบวนรถเพ่ิมเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูโดยสาร ขบวนรถตองมาจาก Supplier เจาเดิมหรือไม
อยางไร 

ข้ึนอยู กับการกําหนด Specifications ซ่ึงจะมีการระบุให
สามารถใช Supplier ไดหลายราย 

9 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

หากตองมีการใชทางวิ่งรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน การเชื่อมตอระบบจะเปนอยางไรและระบบจะ
ใชมาตรฐานใดครับ 

ปจจุบันไมมีการใชทางเชื่อมตอกัน แตอาจจะมีโครงสราง
บางสวนท่ีเปนสวนท่ีอยูติดกัน เชน โครงสรางใตดินท่ีใชรวมกัน  
แตในการเชื่อมตอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน สามารถเชื่อมตอกันไดเม่ืออยูบนพ้ืนฐาน ETCS 
เดียวกัน แตอยูคนละระดับกัน ตามหลักการดานความ
ปลอดภัยไมควรจะใหมีการวิ่งเชื่อมตอกัน เพราะจะเปนการ
ลดระดับความปลอดภัยของระบบท่ีสูงกวาลง 

10 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

งาน System Integration จะอยู ใน  Package ใดระหวาง 
Civil, E&M, Rolling Stock หรือท่ีปรึกษา/รฟท. จะบริหาร 
งานในสวนนี้เอง 

มีความเห็นวาควรจะอยูในงานของ  E&M แตเนื่องจากยังอยู
ในระหวางกระบวนการหารือ ในชวงของการศึกษา ซ่ึงยังไม
สามารถระบุได 

11 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

เนื่องจากระยะเวลาของ PPP มีระยะท่ียาวนาน (50ป) ระบบ
E&M และขบวนรถท่ีใหบริการในปจจุบัน (ป  2021) ถูก
ออกแบบใหมี Design / Service Life ไวก่ีป และจะตองมีการ 
Upgrade / Re-signalling ในป ใดตาม Financial model 
ในขณะนี ้

ท่ัวไปกําหนดใหมี Track Rehabilitation อยูในชวง 25 ถึง 
30 ป ซ่ึงจะข้ึนอยูกับเท่ียวการเดินรถในแตละวัน ถาหากกรณี
ท่ีมีการเดินรถไมถ่ีมากนัก รวมถึงจากท่ีนําเสนอแผนการเดิน
รถไป อาจจะขยายไปอยูท่ี 35 ปได และในสวนของตัวขบวน
รถจะอยู ท่ี 30 ป สวน Re-signalling จะมีการบํารุงรักษา
ตอเนื่องแตระยะเวลาจะอยูท่ี 30 ป เชนกัน ซ่ึง ณ เวลานั้น ถา
หากจะตองมีการปรับปรุง มีเทคโนโลยีใหมมา ก็สามารถมีการ
อัพเกรดในชวงเวลาเดียวกันได 

12 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

ตอเนื่องจากขอ 7 ระบบ E&M และขบวนรถในสวนตอขยาย
(เริ่มป 2026) จะกําหนดใหมี Design / Service life ไว ก่ีป 
และตามแผนจะตองมีการ Upgrade / Re-signalling ในปใด
ตาม Financial Model ในขณะนี้ 

กําหนดใหมี Track Rehabilitation ในระยะเวลา 30-35 ป 

https://th.nec.com/en_TH/press/201709/20170926_02_TH.html
https://th.nec.com/en_TH/press/201709/20170926_02_TH.html
https://th.nec.com/en_TH/press/201709/20170926_02_TH.html
https://th.nec.com/en_TH/press/201709/20170926_02_TH.html
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ลําดับท่ี หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
13 คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 

บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 
จํากัด 

เรื่อง Ridership Forecast ไดมีการวิเคราะหผลกระทบของ 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ดวยหรือไม อยางไร 

กา ร วิ เ ค ร า ะห  Demand Forecast Reddit / Ridership 
Forecast โดยปกติจะดาํเนินการเปนรูปแบบของ Protection 
Year บนพ้ืนฐานของวิธีการคาดการณ Model Macroscopic 
ซ่ึงเปนการใชขอมูล Social-Economics เปนพ้ืนฐาน แตจะมี
การปรับใหเปนปปจจุบัน โดยไดมีการคํานึงถึงผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
แลว และในปตอเนื่องหรือปหลัง ๆ ไดมีการคาดการณ
สถานการณกลับสูสภาวะปกติ ในการเดินทางแลว ฉะนั้นมี
การคํานึงถึงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) แลวแตยังไมไดมีผลกระทบในระยะยาว 

14 คุณกฤษยาพร สวนนิสิต 
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

 

การ Forecast ผูโดยสารสายสีแดง วิเคราะหมาจากอะไรบาง การวิเคราะหปริมาณผูโดยสารโดยปกติจะใช 4-Steps Model 
มีมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานนโยบาย สํานักการจราจร
และขนสง มีโมเดลท่ีเปนมาตรฐานตามท่ีไดรับฟงมาจากท่ี
ปรึกษาในโครงการ โดยท่ัวไป กรณีโครงการชานเมืองจะใช 
NAMS Model เปนโมเดลท่ีใช ในการคาดการณระหวาง
ภายในประเทศและระหวางจังหวัด และกรณีการวิเคราะห
ผูโดยสารภายใน กทม. จะใช EBUM Model ซ่ึงท้ัง 2 ตัวนี้จะ
มาทําการเชื่อมตอกันเพ่ือใหไดสวนของชานเมืองออกไป และ
ขอมูลท่ีเปนปจจัยหลัก คือ ปริมาณประชากร ปริมาณการ
เดินทาง และขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจและสังคม   

15 บริษัท Rolling Stock and 
Equipment (Thailand) Co., 

Ltd. 

ขบวนรถท่ีจะตองซ้ือเพ่ิมจําเปนจะตองเหมือนขบวนรถเดิม
และ/หรือ เปนของ Supplier เดิม (Hitachi) หรือไม 

ไมจําเปน เพราะวา Specification กําหนดเปน Middle 
Grade หาก Comply กับ Specification ท่ีไดมีการกําหนดไว
ก็สามารถท่ีจะจัดซ้ือจาก Supplier อ่ืนได 

16 คุณนิติ สัจจวิโส 
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

สืบเนื่องจากขาวการเขาลักขโมยสายไฟในเสนทาง และสงผล
ตอการใหบริการเดินรถอยูบอยครั้ง ทําใหเห็นวาโครงการฯ ท่ี
ไดดําเนินการเสร็จแลว ยังไมมีการจัดการรักษาความปลอดภัย
สําหรับอุปกรณท่ีติดตั้งในเสนทางเดินรถอยางเปนรูปธรรม จึง
ขอเสนอใหมีการศึกษาการปองกันการบุกรุกอยางเปนระบบ 
และกําหนด Requirement ในสวนนี้เพ่ิมเติมในการประกวด
ราคา 

ท่ีปรึกษารับขอเสนอไปพิจารณาดําเนินการ ในการกําหนด
เง่ือนไขของสัญญาในลําดับตอไป 

17 คุณนิติ สัจจวิโส 
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

การเขาพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางสวนตอขยาย ขอทราบการคาดการณ
วา ผูลงทุนสามารถเขาพ้ืนท่ีไดท้ังหมดของโครงการพรอมกัน
ไดเลยหรือไม 

เรื่องระยะเวลาท่ีจะเขาพ้ืนท่ี จะตองมีการประมวล เพ่ือใหเกิด
ความรอบคอบอีกครั้ง ซ่ึงข้ันตอนจะอยูในชวงของการจัดทํา
รายละเอียดเอกสารคัดเลือกเอกชน โดยขอมูลในสวนนี้จะระบุ
อยูในเอกสารแนบทายรางสัญญารวมลงทุน 

18 คุณนิติ สัจจวิโส 
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร 

ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

ขอทราบขอบเขตระยะเวลา สิ้นสุดการรับประกันผลงานของ
สวนท่ีไดดําเนินงานเสร็จแลวในปจจุบัน 

- 

19 คุณสมชัย โควเจริญ 
บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตรคช่ัน 

(เซาทอีสท เอเชีย)จํากัด 

ในการประมูลจะใชแบบใดในการประมูล เชน  PSC, PPP1, 
PPP2, PPP3 ใชแบบ 30 ป หรือ 50 ป ในการคิดราคาการ
ประมูล 

การพิจารณารูปแบบ หรือการประมูล จะพิจารณาทุก
สถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะรวมท้ังในรูปแบบ PSC, PPP 1, 
PPP 2, PPP 3 และครอบคลุมถึงระยะเวลา 30 ป ถึง 50 ป 
แตบทสรุปจะตองมีการหารือกับคณะกรรมการฯ และตองได
การอนุมัติจากหนวยงานเจาของโครงการกอนสรุปผล โดยจาก
ผลการวิเคราะหเบื้องตนพบวาแนวทางท่ีนาจะเปนไปไดคือ 
PPP 3 และมีระเวลารวมลงทุน 50 ป 

20 คุณดนุช ยนตรรักษ 
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิ

เนียริ่ง (1964) จํากัด 

ปริมาณผูโดยสารในสวนท่ีเปดใหบริการตั้งแตเดือนสิงหาคม
เปนอยางไร เม่ือเทียบกับตัวเลขประมาณการ 

ปริมาณผูโดยสารชวงนี้ยังมีนอยมาก นาจะเปนเพราะวา เปน
การเปดใหบริการใชงานฟรี และเปนชวงท่ีมีการเดินทาง
คอนขางนอยเนื่องจากอยูในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

21 Mr. Dong Lishu 
บริษัท ซีอารอารซี ฉางชุน  

เรลเวย วีฮิเคิล จํากัด 
 

ในข้ันตอนการประมูลจะใชแนวทางใดระหวางแนวทางของ
ภาครัฐ หรือจากการศึกษาในครั้งนี้  
 
(Which will be followed in the bidding process, 
cabinet’s guideline or this study?) 
 

แนวทางท่ีใชมีสองสวนท่ีตองพิจารณา คือ 
1. สวนแรก คือ แนวทางของทางหนวยงานภาครัฐท่ีมีมติ
เห็นชอบวาควรจะดําเนินการใหเปนไปตามแนวคิดของรัฐท่ีได
วางไว  
2. สวนท่ีสอง คือ กระบวนการท่ีข้ึนอยูกับผลของการศึกษา 
PPP หรือ PSC โดยมุ ง เนนแนวทาง ท่ี เปนประโยชนตอ
ประชาชน ระบบขนสงสาธารณะ ภาคเอกชน ผูรวมลงทุน 
และภาครัฐ แนวทางท้ังหมดอยูในข้ันตอนการพิจารณา ข้ึนอยู
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ลําดับท่ี หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
กับการปรึกษาหารือ การวิเคราะห และประโยชนดังกลาว 
 
(“There are actually two parts to consider. The first 
part was the cabinet’s resolution, they wish to follow 
that cabinet’s resolution. The second possible venue 
is from analysis of the PPP or PSC as we presented. 
Now, as I mentioned earlier on, what actual channel 
will be used for the bid tender must be beneficial to 
the Public, must be beneficial to the actual agency, 
and also, to the joint venture as well. So, we’re in 
the process of consideration. It will depend on 
consultation and analysis, and it would be based on 
all those three benefits as mentioned.”) 

22 
 

คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี 
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย 

จํากัด 

เนื่องจาก PSD ยังไมเปนมาตรฐาน ERTMS การ Interface 
กับระบบ PSD ในระบบปจจุบัน สําหรับ Signaling supplier 
ในงานสวนตอขยายจะดําเนินการอยางไร 

สําหรับระบบท่ีใชในรถไฟฟาสายสีแดงตองสามารถใชงาน
รวมกับระบบอาณัติสัญญานท่ีติดต้ังไปแลว และท่ีจะมีการ
ติดตั้งและพัฒนาในอนาคตไดโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย 
ผานการทดสอบและรับรองโดยผูดําเนินการระบบในขณะนั้น 

คําถามจาก Chat Zoom Meeting 
23 คุณเสมอใจ มณีโชติ 

Facebook Fanpage : 
Paperthailand 

อัตราคาเชาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย หรือพ้ืนท่ีโฆษณารูปแบบตาง ๆ 
มีการกําหนดไวหรือไม วามีการปรับอัตราคาเชาทุกป หรือทุก
ก่ีป และปรับในอัตราเทาไร 

อัตราคาเชาท่ีนําเสนอนั้น เปนอัตราพ้ืนฐาน และจะมีการปรับ
อัตราคาเชาตามอัตราเงินเฟอ ในสวนท่ีจะมีการอนุญาตใหมี
ก า รปรั บหรื อ มี ก า รตั้ ง ร าคาสู ง สุ ดมากน อย เ ท า ไห ร  
นอกเหนือจากท่ีแสดงไวในผลการวิเคราะหพ้ืนฐาน การ
ดํ า เ นิ นกา รจริ ง จ ะต อ ง มี ก า ร เ จ รจ า  ว า เ ง่ื อน ไขขอ ง
ผูประกอบการตองการเพ่ิมอะไรบาง และภาครัฐสามารถใหได
หรือไม หรืออาจจะมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ นอกจากท่ีท่ี
ปรึกษาไดวางไวเปนกรณีพ้ืนฐานก็ได 

24 
 

Mr. Shiro Aratame 
บริษัท สยาม อีซีแอล จํากัด 

I saw your budget for rolling stock  
THB 29,289 million. How many units of rolling stock 
to buy your estimate? 

Train numbers had been plan at this stage as 
described in page 30 of Market Sounding 
Presentation. 
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8. บรรยากาศการสัมมนาผานระบบ Zoom 
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9. รายช่ือและหนวยงานแจงเขารวมการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งท่ี 1 

 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1. หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   (จํานวน 47 ทาน / 26 หนวยงาน) 

1 นางสาวพัทธวรรณ เลิศสุชาตวนิช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมการทองเท่ียว 

2 นายธาริศร อิสสระยั่งยืน 

 

ผูชวยเลขาธิการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.) 

3 นางสิริมา หิรัญเจริญเวช 

 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารสัญญาเอกชนรวมลงทุน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (สกพอ.) 

4 นายวินิจ รวมพงษพัฒนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

5 นางสาวธนวรรณ ชางเผือก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

6 นายวรรธนะ จําเริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

7 นายวรภพ สระทองจันทร นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

8 นายสถาปนา พรหมบุญ นักวิชาการสงเสริมชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

9 นายธนชาต ลาภพานิช นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

10 นางสาวพิชญา ศรีทองทิม  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

11 นางกมลวรรณ ดาวเท่ียง วิศวกร ระดับ 5 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

12 นายรัชชัย กนกวรกิตติ ์ วิศวกร ระดับ 6 การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

13 นายภัทรพงศ สุวรรณศรี นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 

14 นางสาวสุธินันท ปวงไชยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

15 นายปุณณลักข์ิ สุรัสวด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

16 นายบรรจบ บุรวัฒน 

 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดระเบียบการขนสงทาง

อากาศ 

กรมทาอากาศยาน 

 

17 นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศเจริญ ผูอํานวยการกองแผนงาน การทาเรือแหงประเทศไทย 

18 ดร.กีรต ิกิจมานะวัฒน 

 

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ 

(สายงานวิศวกรรมและการกอสราง) 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 

19 นายภาณุพงศ ปราณีโชติรส 

 

ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง 

ฝายแผนพัฒนาทาอากาศยาน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 

20 นายเอกชัย นกแกว 

 

สถาปนิกชํานาญการ 8 

ฝายสนามบินและอาคารทาอากาศยานดอนเมือง 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 

21 นายนภศลัญฐ แมนหน ู

 

เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปอาวุโส 6 

ฝายบริหารทรัพยสิน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

22 นายศิวกร อมตวีระกุล 

 

วิศวกรอาวุโส 5 สวนแผนพัฒนาทาอากาศยานดอน

เมือง ฝายแผนพัฒนาทาอากาศยาน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 

23 นางสาวไพริน พวงภู อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร 

24 นางสาวยุวด ีเจริญสุขจิระ วิศวกร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

25 นายพฤทธพงศ เรืองฤทธิ ์ หัวหนาหมวดประสานงานภาครัฐ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

26 นายสิทธิวัฒน อมรศรีสกุล เจาหนาท่ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  

27 นางสาวปุณชรัสม์ิ ดอนศรีจันทร ผูอํานวยการสวนวิเคราะหและจัดการเงินทุนโครงการ 3 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

28 นางสาววรัญญา ธงชัย เศรษฐกรปฏิบัตกิาร สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

29 นางสาวชุติกาญจน เฟองภักดี เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

30 นายโษฑศ สมิตะมุกสิก เศรษฐกรปฏิบัตกิาร สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

31 นายจักรพันธ วรรณกุล หัวหนากลุมงานโครงการระบบราง 

สํานักงานระบบขนสง 

สํานักการจราจรและขนสง 

32 นายธราธร กาญจนากร วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักงานระบบขนสง 

 

สํานักการจราจรและขนสง 
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33 นางสาวผจงกร ณ นคร หัวหนากลุมแผนงาน กองวิศวกรรม กรมเจาทา 

34 นายวิชัย กิตติพิชัย ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนวิศวกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 

35 นางศรัญญา ศรีทว ี วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

36 นายภูษิต ชัยฤทธิพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมการขนสงทางราง 

37 นายรฐนนท กาญจนภาคย นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ กรมการขนสงทางราง 

38 นางสาวศศิธร ภิญญาคง เศรษฐกรชํานาญการ กรมทางหลวง 

39 นายวสันต  แกวทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทางหลวง 

40 นางสาวโสรดา เสาวลักษณอักษร หัวหนาแผนกศึกษาโครงการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

41 นางสาวอัจฉรา ลิ้มมณฑล วิศวกร การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

42 นางสาวกฤษยาพร สวนนิสิต ผูจัดการแผนกนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด  

43 สุรัยวัษณ นวมจิตต หัวหนางานบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท ขนสง จํากัด 

44 นางธนาวดี เฟองวฒ ิ รองผูอํานวยการกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

45 นายไพรัช สินชูวงศ นักผังเมืองชํานาญการ เทศบาลนครรังสิต 

46 นางสาวณัฎนรีย เมืองยม เจาหนาท่ีสํานักการขนสงผูโดยสาร กรมการขนสงทางบก 

47 นาวโสภิดา พรหมหาญ เจาหนาท่ีสํานักการขนสงผูโดยสาร กรมการขนสงทางบก 

2. สมาคม / องคกรภาคเอกชน   (จํานวน 14 ทาน / 9 หนวยงาน) 

48 Mr. Homare Komata EXPERT องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน 

49 นางสาวสลิลธร ทองมึนสุข Research Fellow สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

50 Chutima Duangpanich Manager 

Manufacturing Industry Dept. 

องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญ่ีปุน (เจโทร) 

กรุงเทพฯ 

51 Ms. MIYAGUCHI Rio Director 

Manufacturing Industry Dept. 

องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (เจโทร) 

กรุงเทพฯ 

52 นายศรัณย บุญญะศิร ิ เลขาธิการสมาคม สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต TLAPS 

53 ดร.กัญญารัตน นิ่มตระกูล อุปนายกสมาคม สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต TLAPS 

54 ผศ. ยุทธนา มหจัฉริยวงศ รองเลขาธิการ สภาวิศวกร 

55 นายสราวุธ กาญจนพิมาย เจาหนาท่ีฝายวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 

56 นางสาววัลภา สถิรชวาล ประธาน สมาพันธโลจิสติกสไทย 

57 ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ ผูอํานวยการ สมาพันธโลจิสติกสไทย 

58 ดร. ธีรธร ธาราไชย กรรมการอํานวยการ, ประธานคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ 

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ (วสท.) 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

59 นายสรรชัย  นิธีกุลวัฒน อุปนายก สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศ

ไทย 

60 นางสาวศิรินทร  บัวหอม กรรมการ สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศ

ไทย 

61 นางวัยวัลย  ทิพยเนตร กรรมการ สมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแหงประเทศ

ไทย 

3. สถานทูต / หอการคา / หอการคาตางประเทศในประเทศไทย   (จํานวน 16 ทาน / 9 หนวยงาน) 

62 นายณรงคศักดิ ์พุทธพรมงคล ประธานหอการคา หอการคาไทย-จีน 

63 LiYing Zhao Second Secretary The Embassy of the People's Republic of 

China 

64 Mr.Ekasit Chunlakittiphan Trade Commissioner The Canadian Embassy 

65 Mr.Ravi Assistant The Embassy of India 

66 Ms.Tattaya Yeekoh Assistant The Embassy of India 

67 Mr.David Stauffacher Executive Director หอการคาสวิส-ไทย 

68 Mr.Rene Okanovic Director Infrastructure หอการคาไทย-อิตาเลียน 
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69 Mrs.Ora Boonyalug Commercial Specialist  The Embassy of the United States of 

America 

70 Ms.Cheanchom Thongjen  Economic Specialist  The Embassy of the United States of America 

71 Mr.Sithisakdi Apichatthanapath Deputy Regional Manager for Asia The Embassy of the United States of America 

72 Mr.Kevin Toohers Indo-Pacific Manager The Embassy of the United States of America 

73 Mr.Charles Phillips Deputy Senior Commercial Officer The Embassy of the United States of America 

74 Mrs.Oraphan Boonyalug Commercial Specialist The Embassy of the United States of America 

75 Mr. Yukihisa Hirose First Secretary  

Economic Division 

The Embassy of Japan 

76 Mrs. Duangporn Khemmani  Economic Assistant  

Economic Division 

The Embassy of Japan 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

77 Mr. Yusuke Minami Research Fellow ASEAN-India Regional Office 

4. ผูประกอบการ   (จํานวน 124 ทาน / 61 หนวยงาน) 

4.1 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย  (จํานวน 12 ทาน / 7 หนวยงาน) 

78 นายสุเมธ ภัทรวิฑิตกุล ผูชวยผูอํานวยการ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

79 นางภัทฐิตา สรรคศุภกร ผูชวยผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจคา บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

80 นายยิ่งพงศ เกษมสิน รองประธานเจาหนาท่ีกลุมพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

81 นายกิตติ พงษพุทธมนต รองผูอํานวยการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

82 คุณธันยธรณ รมโพธิ์ชี ผูจัดการอาวุโส บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

83 คุณอธิคม วิมลวัตรเวที ผูจัดการอาวุโส บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

84 นายทรงพล เหมรัตนธร Manager บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรช่ัน 

จํากัด 

85 นายองอาจ มัชฌิมสถิตย Manager บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น 

จํากัด 

86 นายปยพันธุ รัตนมงคลวงศ เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

87 นางสาวชุตินันท เตชผาติพงศ Senior BD Executive 

Business Development 

บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

88 นายจักรพันธ  ปยะพฤกษพรรณ รองประธานผูจัดการใหญ บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) 

89 นายอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) 

4.2 ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง  (จํานวน 46 งาน / 25 หนวยงาน) 

90 นางลิดา ปนชุมพลแสง ผูจัดการฝายธุรกิจงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

91 นางอําไพภัณฑ จอบุญ ผูชวยผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

92 นายพนธกร รุนแรก พนักงานธุรการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

93 นายกมล สิงหโตแกว กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

94 นางสาวกนกวรรณ นอยสวรรค เจาหนาท่ีประสานงานอาวุโส บริษัท ซีวิล คอนสตรัคช่ัน เซอรวิสเซส แอนด โปร

ดักส จํากัด 

95 นายรักษพงษ เจียมวิจิตร เจาหนาท่ีประสานงาน บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 

96 นายสมพร ม่ังมี Acting MD บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

97 นายพีรพล อัสสธรณินทร วิศวกร บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคช่ัน จํากัด (1979) 

98 นายสุพล ศิวิลัย ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เทอดดําริ จํากัด (ประเทศไทย) 

99 นายดนุช ยนตรรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด 

100 นายชายเอก พรวนพิทักษ วิศวกร บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด 

101 นายวีระ ศานติวรกุล วิศวกรประจาํบริษัทฯ บริษัท ช.ทวีกอสราง จํากัด 

102 นายปยะ สุนทราณู วิศวกรประจาํบริษัทฯ บริษัท ช.ทวีกอสราง จํากัด 

103 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล รักษาการผูอํานวยการสานงานการตลาด บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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104 นายพิชฌ อัศวาณิชย ผูอํานวยการฝายระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภค 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

105 นางสาวพิมพรรณ โอวาสิทธิ์ ผูอํานวยการอาวุโสฝายระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ

สาธารณูปโภค 

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

106 นางสาวชานิศา เตชวรสินสกุล Infrastructure Officer บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

107 นายผณินทร โรจนเพ็ญกุล กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 

108 นายธวัชชัย ศุภอักษร ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่อง บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 

109 นางสาวตรีมุก ทังสุภูติ วิศวกร บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 

110 นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท เสริมสงวนกอสราง จํากัด 

111 นายวายุ ธีรพิศุทธิ์ วิศวกรอาวุโส บริษัท เสริมสงวนกอสราง จํากัด 

112 นายมนัสชัย วงชีประเสริฐ ผูชวยรองประธานบริหาร 

สายงานธุรกิจกอสรางทางรถไฟ 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

113 นายวิวัฒน ไวโรจนกุล ผูชวยผูจัดการโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

114 นายพิพัฒน โลราช รองประธานบริหาร สายงานธุรกิจกอสรางทางรถไฟ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

115 นางสาวกรกช พงษเพ็ง วิศวกรโยธา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

116 นางสาวณัฐริกา จิตโภช วิศวกรโยธา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

117 นายปราชญ เธียรเชาวน ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 2  บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 

118 นางสาวสิรินาถ อุนเรือน วิศวกรโยธา บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 

119 นายธีรพงษ วิธีเจริญ วิศวกร สํานักงานอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

120 นายณวรรธน วงศล่ําซํา Executive Support Officer บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

121 นางสาวนธมน พัชรจรรณยา Business Analysis บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

122 คุณศิริพร อันวา เบค เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) 

123 นางสาวจันทรเพ็ญ เจตดุ หัวหนาแผนกธุรการวิศวกร บริษัท ทิพากร จํากัด 

124 นางมณีกานต โอโน ธุรการวิศวกร บริษัท ทิพากร จํากัด 

125 วาท่ี ร.ต.หญิง เพชรไพรินทร แกววิลัย วิศวกรโยธา บริษัท ทิพากร จํากัด 

126 Mr. Mongkol Peerasantikul President บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

127 Mr. Visut suwanwitwaj  Vice President  บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

128 Ms. Buntita Thumsongkram  Marketing Assistant  บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรช่ัน ลิมิเต็ด จํากัด 

129 Mr. Hu Shengqi Director 

Infrastructure Department  

บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด จํากัด 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

130 นายพีรชาติ กาญจนสถิตย หัวหนา อาวุโส บริษัท นันทวัน จํากัด (Thai Obayashi 

Corporation Limited) 

131 นายสมชัย โควเจริญ วิศวกร บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตรคช่ัน (เซาทอีสท เอเชีย)

จํากัด (CRCC) 

132 นางสาวพิมพนารา พชรสิริจินดา ผูชวยกรผูจัดการใหญ บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตรคชั่น (เซาทอีสท เอเชีย)

จํากัด (CRCC) 

133 Mr. Noparatana Khattiyos Business Development Manager Linxon (Thailand) Ltd. 

134 นายสุชนม กีเรียง Technical Director Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. 

135 นายพลเดช เทอดพิทักษวานิช ผูอํานวยการฝายออกแบบโครงสรางและควบคุมงาน

กอสราง 

 

 

W. And Associates Group 
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4.3 สถาบันการเงิน  (จํานวน 17 ทาน / 7 หนวยงาน) 

136 คุณศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ Assistant Managing Director บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  

137 นางสาวฐปณีย นามนิราศภัย Assistant fund manager, 

Real estate & infrastructure investment 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  

138 นางสาวนวนันท อโนมา เจาหนาท่ีชํานาญการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  

139 Ms. Yananan Chuenchomnoi เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด  

140 นางรัชดา สุยะพรหม รองผูอํานวยการ 

ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 

ธนาคารออมสิน 

141 นายชาคริษ ยางสวย พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ 

ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 

ธนาคารออมสิน 

142 นายวรวุฒิ แซเอ้ีย พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ 

ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 

ธนาคารออมสิน 

143 นางชลวรรณ นันทารัตน ผูชวยผูอํานวยการฝาย ธนาคารออมสิน 

144 นายยุทธศักดิ ์ตันบริภัณฑ รองผูอํานวยการฝายธุรกิจลูกคาขนาดใหญ ธนาคารออมสิน 

145 นายธีรพล ตันสัจจา ผูอํานวยการ ผูบริหารสายงาน Facility Manage ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

146 นายวีระชัย ขุนทอง ผูจัดการทีมระบบอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

147 นายฉัตรชัย โชติทิฆัมพร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงานและกิจการ

สาขา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

148 นางสาวฉัตรธิชา ใบบัว รองผูอํานวยการฝายจัดการทรัสต ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย 

149 นางสาวชนาเนตร นิยโมสถ ผูบริหารงานวิเคราหเครดิตและธุรกิจสหบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

150 นางสาวพลชา บูรณกาญจน ผูจัดการความสัมพันธลูกคาสหบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

151 นายกําพล ตรุณีธีรกุล  ผูบริหารธุรกิจสหบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

152 นายสุทธิเวช ศรัทธาพุทธ   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

4.4 ผูประกอบการบริษัทคาปลีก / บริการ / ดานการขนสง / โลจิสติกส / งานระบบ  (จํานวน 47 ทาน / 20 หนวยงาน) 

153 นางสาววันวิสาข อาจคงหาญ ผูชวยผูจัดการ Client services-Government บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

154 นายนิติ สถิรพงษะสุทธ ิ Strategic planning and transformation manager บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (SCCC) 

155 นางสาวกมลศรี อรุณรักถาวร Analyst, Marketing and sale บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (SCCC) 

156 Ms. Ploynaplus thanasiritham Analyst, Marketing and sale บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (SCCC) 

157 นายยอดพจน วงศรักมิตร ประธานท่ีปรึกษา บริษัท นครชัยแอร จํากัด 

158 นายวิฑูรย เลิศฤทธิ์สิทธิพร รักษาการผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 

159 นายภาน ุไชยวรรณ รักษาการผูจัดการสวนคุณภาพและความปลอดภัย บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 

160 นายยศธร กฤษณามระ วิศวกรโครงการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 

161 ดร.การุณ สิทธิฤทธิ์ ผูชวยผูอํานวยการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

162 นายไพฑูรย อัศวธีระนันท ผูชวยผูอํานวยการฝาย  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

163 นายหลักฐาน ทองนพคุณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

งานพัฒนาและบริหารโครงการ 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

164 นายกิตติ อาภรณรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

งานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

165 นายสาวอมรรัตน ธรรมโชโต ผูจัดการสวน สวนวิเคราะหโครงการ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

166 นายประชา ฉัตรวงศวิริยะ ผูจัดการสวน สวนวางแผนโครงการ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

167 นายวินิจ ยังสุรกานต รองกรรมการผูอํานวยการสายงานกฎหมายฯ บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

168 นายนนทวุธ เหมทานนท ผูอํานวยการสวนงานกฎหมาย บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

169 คุณวรโชติ เมฆารักษกุล ผูชวยการตลาด บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด 

170 Lishu Dong General Manager บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด 

171 Jiang Zhou Representative บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด 
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172 Mr. Apigeat Saunkratoke Project Director บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด 

172 Mr. Chris Tan Manager Concession Department, CRRC (Hong Kong) Co., Ltd. 

174 Mr. Gang Liu CEO CRRC (Hong Kong) Co., Ltd. 

175 นายนิติ สัจจวิโส ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด 

176 นายชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

177 นางสาวมณีกุล บุญเทศ Sales manager Siemens mobility limited 

178 นายฉัตรชัย เพ็งมีศรี Sales manager บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย จํากัด 

179 นายจตุรภัทร บุญบานเย็น วิศวกรเสนทางรถไฟฟา บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท 

180 Mr. Shiro Aratame Managing Director บริษัท สยาม อีซีแอล จํากัด 

181 นายภคภพ ปญญาสิริมงคล Civil Engineer RUBI Railtec Asia Pacific 

182 Mr. Soontorn Pongsombutwatana Senior Manager บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรช่ัน จํากัด 

183 Mr. Tsuyoshi Nakamura Senior Manager บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด 

184 Mr. Yasushi Fukuda President and CEO บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด 

185 นายสุรเชษฐ จงสุขสมใจม่ัน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน Thai Yazaki Corporation Limited 

186 นายพิชัย เรืองวิทยานุเคราะห ผูจัดการท่ัวไป Thai Yazaki Corporation Limited 

187 นายศิริพงศ มงคลประภากร หัวหนาแผนกพัฒนาธุรกิจอาเซียน Thai Yazaki Corporation Limited 

188 Mr. Ado Miura Department Manager /Direct Sales  Thai Yazaki Corporation Limited 

189 Mr. Hidenobu Usuki President Sankyu-Thai Co., Ltd 

190 Mr. Takashi Kageyama Director Sankyu-Thai Co., Ltd 

191 Mr. Jun Tokutome General Manager Sankyu-Thai Co., Ltd 

192 Mr. Akira Ishibashi Division Manager Sankyu-Thai Co., Ltd 

193 Mr. Hayato Negishi Division Manager Sankyu-Thai Co. ,Ltd 

194 Mr. Noriyasu Fukuda Manager Logistics Solution Division Sankyu-Thai Co. ,Ltd 

195 Mr. Taka Hide Wada General Manager บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด 

196 นายวงศวริศ กุมุทกุลโรจน Jp - coordinator บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด 

197 Mr. Kenji Yamahata Project Manager บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด 

198 นายอรรถชา อธิพงศวณิช General Manager บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จํากัด 

199 นางสาวอภิญญา จันทรปอก Sales Engineer บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จํากัด 

4.5 ผูประกอบการกลุมเดินรถรวมบริการ  (จํานวน 2 ทาน / 2 หนวยงาน) 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

200 นายเกียรติศักดิ์ ศรีอาราม SENIOR INVESTMENT OFFICER SOJITZ (THAILAND) Co., Ltd. 

201 นางสาวนงจิรา โสภาพงษ ผูจัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

 

 

 

 

 


