การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง งานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding Webinar)
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้เป็น
ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำรายงานการศึกษา
วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3 และ กนอ. ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
(ช่ว งที่ 1) กับ เอกชนผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอร่วมลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุล าคม 2562 ปัจจุบัน กนอ.
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal, RFP)
และร่างสัญญาร่วมลงทุน เพื่อการดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ
ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง นั้น
ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กนอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินความสนใจ
ของภาคเอกชน (Market Sounding) ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการ
โครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยกำหนดให้มีการจัดงานประเมินความสนใจของ
เอกชน (Market Sounding) ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30–12:00 น. ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
งานสัมมนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการสัมมนาผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (โปรแกรม Zoom Webinar) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์หรือติดต่อสอบถาม
ข้อมูลได้ทนี่ างพินทุ์สุดา สัตยพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2636 7510 กด 4 หรือ 06 2468 3275
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Industrial Estate Authority of Thailand
Ministry of Industry
Subject: Market Sounding Webinar Arrangement
Map Ta Phut Industrial Port Development Project, Phase 3 (Stage 2)

As the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) has been entrusted by the
government to carry out an implementation of the Map Ta Phut Industrial Port
Development Project, Phase 3 (Stage 2); so far, the Project feasibility study has been
completed, with PPP tender consultation obtained. After the PPP contract of the Map
Ta Phut Industrial Port Development Project, Phase 3 (Stage 1) has been awarded to the
successful tenderer on 1 October, 2019; IEAT is currently in the process of publishing
an Invitation to Tenderers, Request for Proposal (RFP) and a draft PPP contract, to make
ready for the PPP tender process for the Map Ta Phut Industrial Port Development
Project, Phase 3 (Stage 2), in compliance with the Eastern Economic Corridor (EEC)
Policy Committee’s Notification Prescribing the Criteria, Procedures and Conditions for
the Public-Private Partnership or Investment by Private Entities, B.E. 2560, and its
amendments, including the related rules, regulations, notifications and laws.
Prior to Project implementation, IEAT does realize the importance of a market sounding
session, which is to be held among high-potential private sectors, both locally and
overseas. At the same time, ideas and suggestions of public entities and the authorities
concerned are also welcome as they will be precious for the Project to be effectively
implemented and made in line with the pre-specified objectives. Taking this into
account, we managed to have the related market sounding webinar arranged on
Saturday, 7 August, 2021; from 08:30 a.m. to 12:00 p.m. This webinar on Zoom is
conducted out of an adaptation to suit the current COVID-19 situation in Thailand.
Further information may be obtained through Mrs. Pinsuda Sattayapanich, our
coordinator, at telephone no. 0 2636 7510, press 4 or 06 2468 3275.
Announced on 30 July, 2021

Online Registration

กำหนดการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar)
งานสัมมนาประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2)
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30-12:00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------08:30 – 09:00 น.
09:00 – 09:20 น.

10:45 – 11:45 น.

ลงทะเบียนเข้าระบบสัมมนาออนไลน์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สถานะความก้าวหน้าของโครงการ
โดย รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาออนไลน์
โดย ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รับชมวีดิทัศน์ภาพรวมของโครงการ
การนำเสนอผลการศึกษาของโครงการ
• ภาพรวมของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
โดย ผู้จัดการโครงการ
• รายละเอียดโครงการพัฒ นาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
(ช่วงที่ 2) ของพื้นที่แปลง A และแปลง C
โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน
• ข้อแนะนำสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอ
โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารสัญญา
• ความพร้อมของโครงการและหน่วยงานภาครัฐ
โดย ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเสนอความเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

11:45 – 12:00 น.
12:00 น.

สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา Market Sounding
ปิดการสัมมนาออนไลน์

09:20 – 09:25 น.
09:25 – 10:45 น.

หมายเหตุ: 1. การนำเสนอข้อมูลและผลการศึกษาโครงการ ใช้ภาษาไทยทั้งหมด สามารถซักถามได้
ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Agenda
Market Sounding Webinar
Map Ta Phut Industrial Port Development Project, Phase 3 (Stage 2)
Saturday, 7 August, 2021; 08:30 a.m. - 12:00 p.m.
-------------------------------------------------------------------------------------------08:30 – 09:00 a.m.
09:00 – 09:20 a.m.
09:20 – 09:25 a.m.
09:25 – 10:45 a.m.

10:45 – 11:45 a.m.
11:45 a.m.–12:00 p.m.
12:00 p.m.

Webinar Registration
Briefing of the Webinar Objectives and the Project Status
by Deputy Governor of IEAT
Opening Remarks by Governor of IEAT
Project VDO Presentation
Project Feasibility Study Presentation
• A Summary of Map Ta Phut Industrial Port
Development Project, Phase 3, by the Project
Manager
• Detailed Information of the land in Plot A and C, by
a Finance and Investment Specialist
• Instructions to Tenderers, by a Contract Document
Specialist
• Readiness of the Project and the Public Entity, by
IEAT’s Representative
Audience Participation and Q&A
Wrap-Up Session
Closing Remarks

Remark: 1. Presentations of the project summary and feasibility studies will be
conducted in Thai. Questions may be raised in both Thai and English.
2. This agenda is subject to change as considered appropriate.

