สรุปผลการสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 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. สถานที่ : ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชัน่ ชั้น 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
• ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน
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 ได ดํ า เนิ น การจั ด สั ม มนารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้ ง ที่ 1 เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ภ าครั ฐ /
ภาคเอกชน/ผูสนใจรวมลงทุน เขามามีสวนรวมและเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนใหแกโครงการ เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานตอไป

5. วัตถุประสงคการดําเนินงาน
• เพื่อรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในดานตาง ๆ ของโครงการที่นําเสนอไวขางตน
พรอมทั้งตอบขอซักถามที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห
โครงการ
• เพื่อประเมินศักยภาพและความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน เกี่ยวกับรูปแบบและเงื่อนไขการลงทุนพัฒนาพื้นที่ที่ภาคเอกชน
ใหความสนใจเขารวมลงทุนและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยที่ภาครัฐไดผลประโยชนที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
• เพื่อสรางการยอมรับจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมที่ชอบธรรม เปนที่ยอมรับและสอดคลองกับหลักประชารัฐ
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน)
• เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอโครงการแกสังคมและสาธารณชนในวงกวาง

6. กลุมเปาหมายของการดําเนินงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ สถาบันการเงิน สมาคม/องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ สถานทูต หอการคา และสื่อมวลชน โดยมีผูสนใจเขารวม
สัมมนาออนไลน รวมทั้งสิ้น 201 คน
7. สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และคําชี้แจงจากโครงการฯ ในที่ประชุมสัมมนาฯ
ลําดับที่
หนวยงาน
คําถามจาก Line Open Chat
1
คุณวรรธนะ จําเริญ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง

ขอซักถาม / ขอคิดเห็น

คําชี้แจง

ตามเอกสารที่นําเสนอในสวน Timeline ของโครงการ ไดรวม
ระยะเวลาของการนํ า เสนอโครงการนี้ ต อ คณะกรรมการ
นโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ
PPP) และ/หรือระยะเวลาที่จ ะตองเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อ
พิจารณาดวยแลวหรือไม ตามขั้นตอนการเสนอโครงการของ
พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ป 2562

เนื่ อ งจากโครงการมี ค วามซั บ ซ อ น และมี ค วามกระชั บ
ทางหนวยงานหรือกระทรวง ตองการใหเกิดประโยชนตอการ
ให บ ริ ก ารของประชาชนและในภาพรวม โดยในส ว นของ
โครงการสายสีแดง 2 โครงการที่กอสรางแลวเสร็จ ไดมีการ
เปดทดลองใหบริการแลว เพื่อที่จะดําเนินการเปดใชจริง และ
ในส วนของโครงการสายสีแดงสวนที่เหลือ จําเปน ที่จะตอง
เรงรัดใหมีผลออกมาสอดคลองกัน
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานโครงการ ในขั้ น ตอนของการเสนอ
โครงการตามขอกําหนดและระเบียบของภาครัฐ วางแผนใหมี
การดําเนิ นงานควบคูกัน กลาวคือ เมื่อที่ปรึกษาดําเนิน การ
ศึกษาและวิเคราะหโ ครงการ พรอมจัดทํารายละเอีย ดของ
รายงาน 2 ฉบั บ (Feasibility Report และ PPP Report)
แล ว เสร็ จ ในช ว ง 180 วั น แรก หรื อ 6 เดื อ นแรกของการ
ดําเนิน งานของที่ป รึกษา คาดว าประมาณวัน ที่ 1 ของเดือน
กรกฎาคม 2565 จะเปนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในขั้นตอนการเสนอโครงการใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ขณะเดี ย วกั น ที่ ป รึ ก ษาจะดํ า เนิ น การจั ด เตรี ย มเอกสาร
คัดเลือกเอกชนควบคูไปดวย
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คุณวรรธนะ จําเริญ

เมื่ อ กระบวนการเสนอขออนุ มั ติ โ ครงการได รั บ การอนุ มั ติ
จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาเอกสาร
คั ด เลื อ กเอกชนที่ ที่ ป รึ ก ษาได จั ด เตรี ย มไว และเข า สู
กระบวนการคั ด เลื อ กเอกชน ซึ่ ง จะใช ร ะยะเวลาในการ
ดําเนินการ 14 เดือน ตามแผนงานที่นําเสนอ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ขอให รฟท. และ ที่ปรึกษา จัดทํา
รายงานผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห โ ครงการให มี หั ว ข อ
ครบถวนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุน
2

ลําดับที่

หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง
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คุณภคภพ ปญญาสิริมงคล
RUBI Railtec Asia Pacific
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คุณธีรนริศวร
บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

ขอบเขตงาน PPP ของเอกชนรวมงาน Construction, Train
System และ Rolling Stock ดวยใชหรือไม
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คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด
คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด

ระบบ Signalling ของระบบที่เดินรถในปจจุบันใชระบบอะไร
เปน มาตรฐาน และสามารถเชื่อมตอกับผูรับ เหมาเจาอื่น ได
หรือไม
มี Platform Screen Door หรือไมในอนาคต

คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด
คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด
คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด

ในจุดเชื่อมตอ (Junction) จะมีการใชทางวิ่งแยกหรือรวมกัน
ระหว า งสี แ ดงเข ม และสี แ ดงอ อ นหรื อ ไม ถ า ร ว มกั น ระบบ
ระหวางสีแดงเขมและสีแดงออนจะเชื่อมตอกันไดหรือไมครับ
กรณีที่ตองซื้อขบวนรถเพิ่มเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผู โ ดยสาร ขบวนรถต อ งมาจาก Supplier เจ า เดิ ม หรื อ ไม
อยางไร
หากตองมีการใชทางวิ่งรวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ป จ จุ บั น ไม มี ก ารใช ท างเชื่ อ มต อ กั น แต อ าจจะมี โ ครงสร า ง
สามสนามบิน การเชื่อมตอระบบจะเปนอยางไรและระบบจะ บางสวนที่เปนสวนที่อยูติดกัน เชน โครงสรางใตดินที่ใชรวมกัน
ใชมาตรฐานใดครับ
แต ใ นการเชื่ อ มต อ โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสาม
สนามบิ น สามารถเชื่ อ มต อ กั น ได เ มื่ อ อยู บ นพื้ น ฐาน ETCS
เดี ย วกั น แต อ ยู ค นละระดั บ กั น ตามหลั ก การด า นความ
ปลอดภัยไมควรจะใหมีการวิ่งเชื่อมตอกัน เพราะจะเปนการ
ลดระดับความปลอดภัยของระบบที่สูงกวาลง
งาน System Integration จะอยู ใ น Package ใดระหว า ง มีความเห็นวาควรจะอยูในงานของ E&M แตเนื่องจากยังอยู
Civil, E&M, Rolling Stock หรือที่ป รึกษา/รฟท. จะบริห าร ในระหวางกระบวนการหารือ ในชวงของการศึกษา ซึ่งยังไม
งานในสวนนี้เอง
สามารถระบุได
เนื่องจากระยะเวลาของ PPP มีระยะที่ยาวนาน (50ป) ระบบ ทั่ ว ไปกํ า หนดให มี Track Rehabilitation อยู ใ นช ว ง 25 ถึ ง
E&M และขบวนรถที่ ใ ห บ ริ ก ารในป จ จุ บั น (ป 2021) ถู ก 30 ป ซึ่งจะขึ้นอยูกับเที่ยวการเดินรถในแตละวัน ถาหากกรณี
ออกแบบใหมี Design / Service Life ไวกี่ป และจะตองมีการ ที่มีการเดินรถไมถี่มากนัก รวมถึงจากที่นําเสนอแผนการเดิน
Upgrade / Re-signalling ในป ใ ดตาม Financial model รถไป อาจจะขยายไปอยูที่ 35 ปได และในสวนของตัวขบวน
รถจะอยู ที่ 30 ป ส ว น Re-signalling จะมี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษา
ในขณะนี้
ตอเนื่องแตระยะเวลาจะอยูที่ 30 ป เชนกัน ซึ่ง ณ เวลานั้น ถา
หากจะตองมีการปรับปรุง มีเทคโนโลยีใหมมา ก็สามารถมีการ
อัพเกรดในชวงเวลาเดียวกันได
ตอเนื่องจากขอ 7 ระบบ E&M และขบวนรถในสวนตอขยาย กําหนดใหมี Track Rehabilitation ในระยะเวลา 30-35 ป
(เริ่ ม ป 2026) จะกํ า หนดให มี Design / Service life ไว กี่ ป
และตามแผนจะตองมีการ Upgrade / Re-signalling ในปใด
ตาม Financial Model ในขณะนี้
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คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด
คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด

คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด

ขอซักถาม / ขอคิดเห็น
ระหวางรัฐและเอกชน ในเรื่อง รายละเอียดที่ตองมีในรายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ ป 2563 ดวย เนื่องจาก
ยังไมเ ห็นผลการศึกษาบางสวน เชน การคํานวณ VfM ตาม
MRTA Standardization
เพราะเหตุ ใดงานระบบราง Trackwork จึ งเลื อ กใช รู ป แบบ
ระบบ Slab Track ที่หากเกิดความเสียหายจะบํารุงรักษาได
ยากและเสียเวลาในการซอมพอสมควร ขอทราบถึงเหตุผลใน
การเลือกระบบที่ใชอยูในปจจุบัน

คําชี้แจง

ระบบรางที่ใชในโครงการ ใชโครงสรางรูปแบบ Slab Track
ซึ่ง มี บํ า รุ ง รั ก ษาไม ย ากมากนั กเมื่ อเที ย บกับ รู ป แบบที่ มีก าร
ดําเนินการไปในปจจุบันแลว แมวาโครงสรางรูปแบบ Ballast
Track จะสามารถซอมบํารุงไดงายกวา แตโดยทั่วไปแลวจะมี
ความถี่ ใ นการซ อ มบํ า รุ ง มากกว า ฉะนั้ น โครงการรถไฟที่ มี
Headway ที่คอนขางต่ําและอยูในโซนเมือง จึงนิยมใช Slap
Track ที่ มีความถี่ ในการบํารุงรักษานอยกวา และไม ต องใช
เครื่องจักรขนาดใหญในการซอมบํารุง ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
โครงการในเมืองมากกวา
ในการวิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของโครงการ ที่ ป รึ ก ษา
จะพิจ ารณาดําเนิน การรูปแบบของภาพรวม ซึ่งจะประมวล
ความเป น ไปได ทุ ก แนวทาง หรื อ ทุ ก สถานการณ ทั้ ง งาน
ก อ สร า ง งานติ ด ตั้ ง ระบบรถไฟ และงานจั ด ซื้ อ ขบวนรถ
สําหรับ เรื่องของความเหมาะสมของขอบเขตการลงทุน จะ
ขึ้นอยูกับผลการวิเคราะห
ระบบ Signalling ที่ ใช อยูบ นมาตรฐานเป น รูป แบบ ERTMS
อยูบ นพื้ นฐานของ ETCS Level 1 สามารถเชื่ อมตอกับ ผูรั บ
รับจางรายอื่นได
ในป จ จุ บั น น า จะมี เ ฉพาะบางสถานี โดยวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
Platform Screen Door เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู โ ดยสาร
กรณีที่ส ถานีนั้น มีผูโ ดยสารจํานวนมาก และในอนาคตถามี
จํ า นวนผู โ ดยสารมากขึ้ น อาจจะต อ งมี การติ ด ตั้ ง Platform
Screen Door เพิ่มเติม
ปจจุบันจะไมมีการวิ่งอยูบนรางเดียวกัน ระหวางสายสีแดงเขม
และสีแดงออน
แตสามารถวิ่งรวมกันได เนื่องจากรถที่ใชก็เปนระบบเดียวกัน
ขึ้ น อยู กั บ การกํ า หนด Specifications ซึ่ ง จะมี ก ารระบุ ใ ห
สามารถใช Supplier ไดหลายราย
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ลําดับที่
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18
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20
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หนวยงาน
คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด

ขอซักถาม / ขอคิดเห็น
คําชี้แจง
เรื่อง Ridership Forecast ไดมีการวิเคราะห ผลกระทบของ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห Demand Forecast Reddit / Ridership
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Forecast โดยปกติจะดําเนินการเปนรูปแบบของ Protection
(โควิด-19) ดวยหรือไม อยางไร
Year บนพื้นฐานของวิธีการคาดการณ Model Macroscopic
ซึ่งเปนการใชขอมูล Social-Economics เปนพื้นฐาน แตจะมี
การปรับใหเปนปปจจุบัน โดยไดมีการคํานึงถึงผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แล ว และในป ต อ เนื่ อ งหรื อ ป ห ลั ง ๆ ได มี ก ารคาดการณ
สถานการณกลับสู สภาวะปกติ ในการเดิน ทางแลว ฉะนั้น มี
การคํานึงถึงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) แลวแตยังไมไดมีผลกระทบในระยะยาว
คุณกฤษยาพร สวนนิสิต
การ Forecast ผูโดยสารสายสีแดง วิเคราะหมาจากอะไรบาง การวิเคราะหปริมาณผูโดยสารโดยปกติจะใช 4-Steps Model
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
มีมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานนโยบาย สํานักการจราจร
และขนส ง มีโ มเดลที่เปน มาตรฐานตามที่ ไดรับ ฟง มาจากที่
ปรึกษาในโครงการ โดยทั่วไป กรณีโครงการชานเมืองจะใช
NAMS Model เป น โมเดลที่ ใ ช ใ นการคาดการณ ร ะหว า ง
ภายในประเทศและระหว างจังหวั ด และกรณี การวิ เคราะห
ผูโดยสารภายใน กทม. จะใช EBUM Model ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้จะ
มาทําการเชื่อมตอกันเพื่อใหไดสวนของชานเมืองออกไป และ
ขอมูล ที่เปน ปจ จัย หลัก คือ ปริมาณประชากร ปริมาณการ
เดินทาง และขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร เศรษฐกิจและสังคม
บริษัท Rolling Stock and
ขบวนรถที่จ ะตองซื้อเพิ่มจําเปนจะตองเหมือนขบวนรถเดิม ไม จํ า เป น เพราะว า Specification กํ า หนดเป น Middle
Equipment (Thailand) Co., และ/หรือ เปนของ Supplier เดิม (Hitachi) หรือไม
Grade หาก Comply กับ Specification ที่ไดมีการกําหนดไว
Ltd.
ก็สามารถที่จะจัดซื้อจาก Supplier อื่นได
คุณนิติ สัจจวิโส
สืบเนื่องจากขาวการเขาลักขโมยสายไฟในเสนทาง และสงผล ที่ป รึกษารับขอเสนอไปพิจ ารณาดําเนิน การ ในการกําหนด
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ตอการใหบริการเดินรถอยูบอยครั้ง ทําใหเห็นวาโครงการฯ ที่ เงื่อนไขของสัญญาในลําดับตอไป
ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ไดดําเนินการเสร็จแลว ยังไมมีการจัดการรักษาความปลอดภัย
สําหรับอุปกรณที่ติดตั้งในเสนทางเดินรถอยางเปนรูปธรรม จึง
ขอเสนอใหมีการศึกษาการปองกันการบุกรุกอยางเปนระบบ
และกําหนด Requirement ในสวนนี้เพิ่มเติมในการประกวด
ราคา
คุณนิติ สัจจวิโส
การเขาพื้นที่เพื่อกอสรางสวนตอขยาย ขอทราบการคาดการณ เรื่องระยะเวลาที่จะเขาพื้นที่ จะตองมีการประมวล เพื่อใหเกิด
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร วา ผูลงทุนสามารถเขาพื้นที่ไดทั้งหมดของโครงการพรอมกัน ความรอบคอบอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนจะอยูในชวงของการจัดทํา
ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ไดเลยหรือไม
รายละเอียดเอกสารคัดเลือกเอกชน โดยขอมูลในสวนนี้จะระบุ
อยูในเอกสารแนบทายรางสัญญารวมลงทุน
คุณนิติ สัจจวิโส
ขอทราบขอบเขตระยะเวลา สิ้นสุดการรับประกันผลงานของ
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร สวนที่ไดดําเนินงานเสร็จแลวในปจจุบัน
ดีเวลลอปเมนท จํากัด
คุณสมชัย โควเจริญ
ในการประมูลจะใชแบบใดในการประมูล เชน PSC, PPP1, การพิ จ ารณารู ป แบบ หรื อ การประมู ล จะพิ จ ารณาทุ ก
บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตรคชั่น PPP2, PPP3 ใชแบบ 30 ป หรื อ 50 ป ในการคิดราคาการ สถานการณท่ีเ กิดขึ้น ซึ่งจะรวมทั้ งในรูป แบบ PSC, PPP 1,
(เซาทอีสท เอเชีย)จํากัด
ประมูล
PPP 2, PPP 3 และครอบคลุ มถึ งระยะเวลา 30 ป ถึ ง 50 ป
แตบทสรุปจะตองมีการหารือกับคณะกรรมการฯ และตองได
การอนุมัติจากหนวยงานเจาของโครงการกอนสรุปผล โดยจาก
ผลการวิเคราะหเบื้องตนพบว าแนวทางที่นาจะเปนไปไดคือ
PPP 3 และมีระเวลารวมลงทุน 50 ป
คุณดนุช ยนตรรักษ
ปริมาณผูโดยสารในสวนที่เปดใหบริการตั้งแตเดือนสิงหาคม ปริมาณผูโดยสารชวงนี้ยังมีนอยมาก นาจะเปนเพราะวา เปน
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิ เปนอยางไร เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการ
การเป ด ให บ ริ ก ารใช ง านฟรี และเป น ช ว งที่ มี ก ารเดิ น ทาง
เนียริ่ง (1964) จํากัด
คอนขางนอยเนื่องจากอยูในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
Mr. Dong Lishu
ในขั้นตอนการประมูลจะใชแนวทางใดระหวางแนวทางของ แนวทางที่ใชมีสองสวนที่ตองพิจารณา คือ
บริษัท ซีอารอารซี ฉางชุน
ภาครัฐ หรือจากการศึกษาในครั้งนี้
1. ส ว นแรก คือ แนวทางของทางหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ม ติ
เรลเวย วีฮิเคิล จํากัด
เห็นชอบวาควรจะดําเนินการใหเปนไปตามแนวคิดของรัฐที่ได
(Which will be followed in the bidding process, วางไว
cabinet’s guideline or this study?)
2. สวนที่สอง คือ กระบวนการที่ขึ้นอยูกับผลของการศึกษา
PPP หรื อ PSC โดยมุ ง เน น แนวทางที่ เ ป น ประโยชน ต อ
ประชาชน ระบบขนส งสาธารณะ ภาคเอกชน ผู ร ว มลงทุ น
และภาครัฐ แนวทางทั้งหมดอยูในขั้นตอนการพิจารณา ขึ้นอยู
4

ลําดับที่
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หนวยงาน

คุณฉัตรชัย เพ็งมีศรี
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย
จํากัด

คําถามจาก Chat Zoom Meeting
23
คุณเสมอใจ มณีโชติ
Facebook Fanpage :
Paperthailand

24

Mr. Shiro Aratame
บริษัท สยาม อีซีแอล จํากัด

ขอซักถาม / ขอคิดเห็น

คําชี้แจง
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.”)
เนื่องจาก PSD ยังไมเปน มาตรฐาน ERTMS การ Interface สําหรับ ระบบที่ใช ในรถไฟฟา สายสีแดงตอ งสามารถใช งาน
กับระบบ PSD ในระบบปจจุบัน สําหรับ Signaling supplier รว มกับ ระบบอาณัติสัญญานที่ ติดตั้งไปแลว และที่ จ ะมี การ
ในงานสวนตอขยายจะดําเนินการอยางไร
ติดตั้งและพัฒนาในอนาคตไดโดยมีมาตรฐานความปลอดภัย
ผานการทดสอบและรับรองโดยผูดําเนินการระบบในขณะนั้น
อัตราคาเชาพื้นที่เชิงพาณิชย หรือพื้นที่โฆษณารูปแบบตาง ๆ อัตราคาเชาที่นําเสนอนั้น เปนอัตราพื้นฐาน และจะมีการปรับ
มีการกําหนดไวหรือไม วามีการปรับอัตราคาเชาทุกป หรือทุก อัตราคาเชาตามอัตราเงินเฟอ ในสวนที่จะมีการอนุญาตใหมี
กี่ป และปรับในอัตราเทาไร
การปรั บหรื อ มี การตั้ ง ราคาสู งสุ ด มา กน อ ยเ ท า ไหร
นอกเหนื อ จากที่ แ สดงไว ใ นผลการวิ เ คราะห พื้ น ฐาน การ
ดํ า เนิ น การจริ ง จ ะต อ งมี ก ารเจรจ า ว า เงื่ อ นไขขอ ง
ผูประกอบการตองการเพิ่มอะไรบาง และภาครัฐสามารถใหได
หรือไม หรืออาจจะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกจากที่ที่
ปรึกษาไดวางไวเปนกรณีพื้นฐานก็ได
I saw your budget for rolling stock
Train numbers had been plan at this stage as
THB 29,289 million. How many units of rolling stock described in page 30 of Market Sounding
to buy your estimate?
Presentation.

5

8. บรรยากาศการสัมมนาผานระบบ Zoom

6

9. รายชื่อและหนวยงานแจงเขารวมการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 1
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (จํานวน 47 ทาน / 26 หนวยงาน)
1 นางสาวพัทธวรรณ เลิศสุชาตวนิช
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
2 นายธาริศร อิสสระยั่งยืน
ผูชวยเลขาธิการ ดานโครงสรางพื้นฐาน
3

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายวินิจ รวมพงษพัฒนะ
นางสาวธนวรรณ ชางเผือก
นายวรรธนะ จําเริญ
นายวรภพ สระทองจันทร
นายสถาปนา พรหมบุญ
นายธนชาต ลาภพานิช
นางสาวพิชญา ศรีทองทิม
นางกมลวรรณ ดาวเที่ยง
นายรัชชัย กนกวรกิตติ์
นายภัทรพงศ สุวรรณศรี
นางสาวสุธินันท ปวงไชยา
นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
นายบรรจบ บุรวัฒน

17
18

นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศเจริญ
ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน

19

นายภาณุพงศ ปราณีโชติรส

20

นายเอกชัย นกแกว

21

นายนภศลัญฐ แมนหนู

22

นายศิวกร อมตวีระกุล

23
24
25
26

นางสาวไพริน พวงภู
นางสาวยุวดี เจริญสุขจิระ
นายพฤทธพงศ เรืองฤทธิ์
นายสิทธิวัฒน อมรศรีสกุล

27
28
29
30
31

นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร
นางสาววรัญญา ธงชัย
นางสาวชุติกาญจน เฟองภักดี
นายโษฑศ สมิตะมุกสิก
นายจักรพันธ วรรณกุล

32

นายธราธร กาญจนากร

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารสัญญาเอกชนรวมลงทุน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการ
วิศวกร ระดับ 5
วิศวกร ระดับ 6
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดระเบียบการขนสงทาง
อากาศ
ผูอํานวยการกองแผนงาน
รองกรรมการผูอาํ นวยการใหญ
(สายงานวิศวกรรมและการกอสราง)
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทาอากาศยานดอนเมือง
ฝายแผนพัฒนาทาอากาศยาน
สถาปนิกชํานาญการ 8
ฝายสนามบินและอาคารทาอากาศยานดอนเมือง
เจาหนาที่บริหารทั่วไปอาวุโส 6
ฝายบริหารทรัพยสิน
วิศวกรอาวุโส 5 สวนแผนพัฒนาทาอากาศยานดอน
เมือง ฝายแผนพัฒนาทาอากาศยาน
อธิบดีกรมศุลกากร
วิศวกร
หัวหนาหมวดประสานงานภาครัฐ
เจาหนาที่

หนวยงาน
กรมการทองเที่ยว
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรมทาอากาศยาน
การทาเรือแหงประเทศไทย
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

กรมศุลกากร
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
ผูอํานวยการสวนวิเคราะหและจัดการเงินทุนโครงการ 3 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เศรษฐกรปฏิบัตกิ าร
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เศรษฐกรปฏิบัตกิ าร
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวหนากลุมงานโครงการระบบราง
สํานักการจราจรและขนสง
สํานักงานระบบขนสง
วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักงานระบบขนสง
สํานักการจราจรและขนสง

7

ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
33 นางสาวผจงกร ณ นคร
หัวหนากลุมแผนงาน กองวิศวกรรม
34 นายวิชัย กิตติพิชัย
ผูเชี่ยวชาญดานวางแผนวิศวกรรม
35 นางศรัญญา ศรีทวี
วิศวกรโยธาชํานาญการ
36 นายภูษิต ชัยฤทธิพงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
37 นายรฐนนท กาญจนภาคย
นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ
38 นางสาวศศิธร ภิญญาคง
เศรษฐกรชํานาญการ
39 นายวสันต แกวทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
40 นางสาวโสรดา เสาวลักษณอักษร
หัวหนาแผนกศึกษาโครงการ
41 นางสาวอัจฉรา ลิ้มมณฑล
วิศวกร
42 นางสาวกฤษยาพร สวนนิสิต
ผูจัดการแผนกนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง
43 สุรัยวัษณ นวมจิตต
หัวหนางานบริหารอสังหาริมทรัพย
44 นางธนาวดี เฟองวฒิ
รองผูอํานวยการกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
45 นายไพรัช สินชูวงศ
นักผังเมืองชํานาญการ
46 นางสาวณัฎนรีย เมืองยม
เจาหนาที่สํานักการขนสงผูโดยสาร
47 นาวโสภิดา พรหมหาญ
เจาหนาที่สํานักการขนสงผูโดยสาร
2. สมาคม / องคกรภาคเอกชน (จํานวน 14 ทาน / 9 หนวยงาน)
48 Mr. Homare Komata
EXPERT
49 นางสาวสลิลธร ทองมึนสุข
Research Fellow
50 Chutima Duangpanich
Manager
Manufacturing Industry Dept.
51 Ms. MIYAGUCHI Rio
Director
Manufacturing Industry Dept.
52 นายศรัณย บุญญะศิริ
เลขาธิการสมาคม
53 ดร.กัญญารัตน นิ่มตระกูล
อุปนายกสมาคม
54 ผศ. ยุทธนา มหัจฉริยวงศ
รองเลขาธิการ
55 นายสราวุธ กาญจนพิมาย
เจาหนาที่ฝายวิชาชีพ
56 นางสาววัลภา สถิรชวาล
ประธาน
57 ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ
ผูอํานวยการ
58 ดร. ธีรธร ธาราไชย
กรรมการอํานวยการ, ประธานคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ
เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย
59 นายสรรชัย นิธีกุลวัฒน
อุปนายก
60

นางสาวศิรินทร บัวหอม

กรรมการ

61

นางวัยวัลย ทิพยเนตร

กรรมการ

3. สถานทูต / หอการคา / หอการคาตางประเทศในประเทศไทย (จํานวน 16 ทาน / 9 หนวยงาน)
62 นายณรงคศักดิ์ พุทธพรมงคล
ประธานหอการคา
63 LiYing Zhao
Second Secretary
64
65
66
67
68

Mr.Ekasit Chunlakittiphan
Mr.Ravi
Ms.Tattaya Yeekoh
Mr.David Stauffacher
Mr.Rene Okanovic

Trade Commissioner
Assistant
Assistant
Executive Director
Director Infrastructure

หนวยงาน
กรมเจาทา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการขนสงทางราง
กรมการขนสงทางราง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด
บริษัท ขนสง จํากัด
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เทศบาลนครรังสิต
กรมการขนสงทางบก
กรมการขนสงทางบก
องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (เจโทร)
กรุงเทพฯ
องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (เจโทร)
กรุงเทพฯ
สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต TLAPS
สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต TLAPS
สภาวิศวกร
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาพันธโลจิสติกสไทย
สมาพันธโลจิสติกสไทย
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (วสท.)
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศ
ไทย
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศ
ไทย
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศ
ไทย
หอการคาไทย-จีน
The Embassy of the People's Republic of
China
The Canadian Embassy
The Embassy of India
The Embassy of India
หอการคาสวิส-ไทย
หอการคาไทย-อิตาเลียน
8

ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
69 Mrs.Ora Boonyalug
70
71
72
73
74
75

Ms.Cheanchom Thongjen
Mr.Sithisakdi Apichatthanapath
Mr.Kevin Toohers
Mr.Charles Phillips
Mrs.Oraphan Boonyalug
Mr. Yukihisa Hirose

76

Mrs. Duangporn Khemmani

ตําแหนง
Commercial Specialist
Economic Specialist
Deputy Regional Manager for Asia
Indo-Pacific Manager
Deputy Senior Commercial Officer
Commercial Specialist
First Secretary
Economic Division
Economic Assistant
Economic Division

เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย
77 Mr. Yusuke Minami
Research Fellow
4. ผูประกอบการ (จํานวน 124 ทาน / 61 หนวยงาน)
4.1 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย (จํานวน 12 ทาน / 7 หนวยงาน)
78 นายสุเมธ ภัทรวิฑิตกุล
ผูชวยผูอํานวยการ - พัฒนาธุรกิจ
79 นางภัทฐิตา สรรคศุภกร
ผูชวยผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจคา
80 นายยิ่งพงศ เกษมสิน
รองประธานเจาหนาที่กลุมพัฒนาธุรกิจ
81 นายกิตติ พงษพุทธมนต
รองผูอํานวยการ
82 คุณธันยธรณ รมโพธิ์ชี
ผูจัดการอาวุโส
83 คุณอธิคม วิมลวัตรเวที
ผูจัดการอาวุโส
84 นายทรงพล เหมรัตนธร
Manager
85

นายองอาจ มัชฌิมสถิตย

86
87

นายปยพันธุ รัตนมงคลวงศ
นางสาวชุตินันท เตชผาติพงศ

Manager

เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ
Senior BD Executive
Business Development
88 นายจักรพันธ ปยะพฤกษพรรณ
รองประธานผูจัดการใหญ
89 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
4.2 ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง (จํานวน 46 งาน / 25 หนวยงาน)
90 นางลิดา ปนชุมพลแสง
ผูจัดการฝายธุรกิจงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
91 นางอําไพภัณฑ จอบุญ
ผูชวยผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
92 นายพนธกร รุนแรก
พนักงานธุรการ
93 นายกมล สิงหโตแกว
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
94 นางสาวกนกวรรณ นอยสวรรค
เจาหนาที่ประสานงานอาวุโส
95
96
97
98
99
100
101
102
103

นายรักษพงษ เจียมวิจิตร
นายสมพร มั่งมี
นายพีรพล อัสสธรณินทร
นายสุพล ศิวิลัย
นายดนุช ยนตรรักษ
นายชายเอก พรวนพิทักษ
นายวีระ ศานติวรกุล
นายปยะ สุนทราณู
นางสาวภาวิตา ลี้สกุล

เจาหนาที่ประสานงาน
Acting MD
วิศวกร
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
วิศวกร
วิศวกรประจําบริษัทฯ
วิศวกรประจําบริษัทฯ
รักษาการผูอํานวยการสานงานการตลาด

หนวยงาน
The Embassy of the United States of
America
The Embassy of the United States of America
The Embassy of the United States of America
The Embassy of the United States of America
The Embassy of the United States of America
The Embassy of the United States of America
The Embassy of Japan
The Embassy of Japan

ASEAN-India Regional Office

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น
จํากัด
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น
จํากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอรวิสเซส แอนด โปร
ดักส จํากัด
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น จํากัด (1979)
บริษัท เทอดดําริ จํากัด (ประเทศไทย)
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด
บริษัท ช.ทวีกอสราง จํากัด
บริษัท ช.ทวีกอสราง จํากัด
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
104 นายพิชฌ อัศวาณิชย
105 นางสาวพิมพรรณ โอวาสิทธิ์
106
107
108
109
110
111
112

นางสาวชานิศา เตชวรสินสกุล
นายผณินทร โรจนเพ็ญกุล
นายธวัชชัย ศุภอักษร
นางสาวตรีมุก ทังสุภูติ
นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล
นายวายุ ธีรพิศุทธิ์
นายมนัสชัย วงชีประเสริฐ

113
114
115
116
117
118
119

นายวิวัฒน ไวโรจนกุล
นายพิพัฒน โลราช
นางสาวกรกช พงษเพ็ง
นางสาวณัฐริกา จิตโภช
นายปราชญ เธียรเชาวน
นางสาวสิรินาถ อุนเรือน
นายธีรพงษ วิธีเจริญ

ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายระบบโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ผูอํานวยการอาวุโสฝายระบบโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
Infrastructure Officer
กรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
วิศวกร
กรรมการผูจัดการ
วิศวกรอาวุโส
ผูช วยรองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจกอสรางทางรถไฟ
ผูชวยผูจัดการโครงการ
รองประธานบริหาร สายงานธุรกิจกอสรางทางรถไฟ
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 2
วิศวกรโยธา
วิศวกร สํานักงานอาวุโส

120 นายณวรรธน วงศล่ําซํา

Executive Support Officer

121 นางสาวนธมน พัชรจรรณยา

Business Analysis

122 คุณศิริพร อันวา เบค

เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ

123
124
125
126
127
128
129

หัวหนาแผนกธุรการวิศวกร
ธุรการวิศวกร
วิศวกรโยธา
President
Vice President
Marketing Assistant
Director
Infrastructure Department

นางสาวจันทรเพ็ญ เจตดุ
นางมณีกานต โอโน
วาที่ ร.ต.หญิง เพชรไพรินทร แกววิลัย
Mr. Mongkol Peerasantikul
Mr. Visut suwanwitwaj
Ms. Buntita Thumsongkram
Mr. Hu Shengqi

เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย
130 นายพีรชาติ กาญจนสถิตย

หัวหนา อาวุโส

131 นายสมชัย โควเจริญ

วิศวกร

132 นางสาวพิมพนารา พชรสิริจินดา

ผูชวยกรผูจัดการใหญ

133 Mr. Noparatana Khattiyos
134 นายสุชนม กีเรียง
135 นายพลเดช เทอดพิทักษวานิช

Business Development Manager
Technical Director
ผูอํานวยการฝายออกแบบโครงสรางและควบคุมงาน
กอสราง

หนวยงาน
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสงวนกอสราง จํากัด
บริษัท เสริมสงวนกอสราง จํากัด
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพากร จํากัด
บริษัท ทิพากร จํากัด
บริษัท ทิพากร จํากัด
บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด จํากัด
บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด จํากัด

บริษัท นันทวัน จํากัด (Thai Obayashi
Corporation Limited)
บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตรคชั่น (เซาทอีสท เอเชีย)
จํากัด (CRCC)
บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตรคชั่น (เซาทอีสท เอเชีย)
จํากัด (CRCC)
Linxon (Thailand) Ltd.
Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd.
W. And Associates Group
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ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
4.3 สถาบันการเงิน (จํานวน 17 ทาน / 7 หนวยงาน)
136 คุณศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ
Assistant Managing Director
137 นางสาวฐปณีย นามนิราศภัย
Assistant fund manager,
Real estate & infrastructure investment
138 นางสาวนวนันท อโนมา
เจาหนาที่ชํานาญการ
139 Ms. Yananan Chuenchomnoi
เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ
140 นางรัชดา สุยะพรหม
รองผูอํานวยการ
ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
141 นายชาคริษ ยางสวย
พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ
ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
142 นายวรวุฒิ แซเอี้ย
พนักงานวิเคราะหสินเชื่อ
ฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน
143 นางชลวรรณ นันทารัตน
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
144 นายยุทธศักดิ์ ตันบริภัณฑ
รองผูอํานวยการฝายธุรกิจลูกคาขนาดใหญ
145 นายธีรพล ตันสัจจา
ผูอํานวยการ ผูบริหารสายงาน Facility Manage
146 นายวีระชัย ขุนทอง
ผูจัดการทีมระบบอาคาร
147 นายฉัตรชัย โชติทิฆัมพร
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงานและกิจการ
สาขา
148 นางสาวฉัตรธิชา ใบบัว
รองผูอํานวยการฝายจัดการทรัสต

หนวยงาน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย
149 นางสาวชนาเนตร นิยโมสถ
ผูบริหารงานวิเคราหเครดิตและธุรกิจสหบรรษัท
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
150 นางสาวพลชา บูรณกาญจน
ผูจัดการความสัมพันธลูกคาสหบรรษัท
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
151 นายกําพล ตรุณีธีรกุล
ผูบ ริหารธุรกิจสหบรรษัท
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 สถิรพงษะสุทธิ
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
ประธานที่ปรึกษา
บริษัท นครชัยแอร จํากัด
158 นายวิฑูรย เลิศฤทธิ์สิทธิพร
รักษาการผูจัดการฝายปฏิบัติการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
159 นายภานุ 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
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
งานพัฒนาและบริหารโครงการ
164 นายกิตติ อาภรณรัตน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
งานพัฒนาธุรกิจ
165 นายสาวอมรรัตน ธรรมโชโต
ผูจัดการสวน สวนวิเคราะหโครงการ
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
166 นายประชา ฉัตรวงศวิริยะ
ผูจัดการสวน สวนวางแผนโครงการ
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
167 นายวินิจ ยังสุรกานต
รองกรรมการผูอาํ นวยการสายงานกฎหมายฯ
บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
168 นายนนทวุธ เหมทานนท
ผูอํานวยการสวนงานกฎหมาย
บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย
169 คุณวรโชติ เมฆารักษกุล
ผูชวยการตลาด
บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด
170 Lishu Dong
General Manager
บริษัท ซีอารอารซ-ี ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด
171 Jiang Zhou
Representative
บริษัท ซีอารอารซ-ี ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด
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ลําดับ
172
172
174
175

ชื่อ – นามสกุล
Mr. Apigeat Saunkratoke
Mr. Chris Tan
Mr. Gang Liu
นายนิติ สัจจวิโส

ตําแหนง
Project Director
Manager Concession Department,
CEO
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

176 นายชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล
กรรมการผูอํานวยการใหญ
177 นางสาวมณีกุล บุญเทศ
Sales manager
178 นายฉัตรชัย เพ็งมีศรี
Sales manager
179 นายจตุรภัทร บุญบานเย็น
วิศวกรเสนทางรถไฟฟา
180 Mr. Shiro Aratame
Managing Director
181 นายภคภพ ปญญาสิริมงคล
Civil Engineer
182 Mr. Soontorn Pongsombutwatana Senior Manager
183 Mr. Tsuyoshi Nakamura
Senior Manager
184 Mr. Yasushi Fukuda
President and CEO
185 นายสุรเชษฐ จงสุขสมใจมั่น
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
186 นายพิชัย เรืองวิทยานุเคราะห
ผูจัดการทั่วไป
187 นายศิริพงศ มงคลประภากร
หัวหนาแผนกพัฒนาธุรกิจอาเซียน
188 Mr. Ado Miura
Department Manager /Direct Sales
189 Mr. Hidenobu Usuki
President
190 Mr. Takashi Kageyama
Director
191 Mr. Jun Tokutome
General Manager
192 Mr. Akira Ishibashi
Division Manager
193 Mr. Hayato Negishi
Division Manager
194 Mr. Noriyasu Fukuda
Manager Logistics Solution Division
195 Mr. Taka Hide Wada
General Manager
196 นายวงศวริศ กุมุทกุลโรจน
Jp - coordinator
197 Mr. Kenji Yamahata
Project Manager
198 นายอรรถชา อธิพงศวณิช
General Manager
199 นางสาวอภิญญา จันทรปอก
Sales Engineer
4.5 ผูประกอบการกลุมเดินรถรวมบริการ (จํานวน 2 ทาน / 2 หนวยงาน)
เพิ่มเติมจากกลุมเปาหมาย
200 นายเกียรติศักดิ์ ศรีอาราม
SENIOR INVESTMENT OFFICER
201 นางสาวนงจิรา โสภาพงษ
ผูจัดการ

หนวยงาน
บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด
CRRC (Hong Kong) Co., Ltd.
CRRC (Hong Kong) Co., Ltd.
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
Siemens mobility limited
บริษัท อัลสตอม ประเทศไทย จํากัด
บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท
บริษัท สยาม อีซีแอล จํากัด
RUBI Railtec Asia Pacific
บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น จํากัด
Thai Yazaki Corporation Limited
Thai Yazaki Corporation Limited
Thai Yazaki Corporation Limited
Thai Yazaki Corporation Limited
Sankyu-Thai Co., Ltd
Sankyu-Thai Co., Ltd
Sankyu-Thai Co., Ltd
Sankyu-Thai Co., Ltd
Sankyu-Thai Co. ,Ltd
Sankyu-Thai Co. ,Ltd
บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท อิออน (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จํากัด

SOJITZ (THAILAND) Co., Ltd.
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
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