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“Andaman Power” พลิกประวัตศิ าสตร์ ความร่ วมมือระหว่ างไทยกับเมียนมาร์
สร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซธรรมชาติแห่ งแรกในทวายได้ สาํ เร็จ
“Andaman Power” พลิกประวัตศิ าสตร์ ความร่ วมมือไทยกับเมียนมาร์ สร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงาน
ก๊ าซธรรมชาติแห่ งแรกในทวายได้ สาํ เร็จ ด้ านหัวเรื อใหญ่ “อุปกิต ปาจรี ยางกูร” เผยเฟสแรก 6-20
MW เดินเครื่ องจ่ ายไฟฟ้ าแล้ ว ส่ วนเฟสต่ อไปเตรี ยมผุดอีก 150-220 MW และ 300 MW ตามลําดับ
นายอุปกิต ปาจรี ยางกูร ประธานกรรมการ บริ ษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลติ ี ้ จํากัด เปิ ดเผยว่า
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติ ขนาดกําลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ (เฟส 1) เป็ นความร่วมมือและการลงทุน
ด้ านพลังงานที่ประสบความสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรมโครงการแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special
Economic Zone: DSEZ) ประเทศเมียนมาร์ ซึง่ การเปิ ดโรงไฟฟ้าในครัง้ นี ้ถือเป็ นนิมติ หมายอันดีที่จะช่วยเปิ ด
ประตูสปู่ ระเทศเมียนมาร์ เชื่อมต่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจในด้ านอื่นๆ ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ในอนาคต
อีกด้ วย
“วันนี ้ APU ได้ เปิ ดโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติที่เมียนมาร์ ให้ เยี่ยมชมกัน โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี ้เป็ น
การลงทุนด้ านพลังงานที่ประสบความสําเร็ จอย่างเป็ นรูปธรรมโครงการแรกในทวาย ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เริ่ มเดินเครื่ อง
จ่ายกระแสไฟฟ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว” นายอุปกิต กล่าว
สําหรับการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวของ APU แบ่งออกเป็ นหลายระยะ
โดยประกอบด้ วยระยะแรกได้ แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ได้ เริ่ มเดินเครื่ องจ่าย
กระแสไฟฟ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว ระยะต่อไปได้ แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิต 150-220 เมกะวัตต์ กําลังจะเริ่ม
ดําเนินการขันต้
้ นก่อนการก่อสร้ างได้ ในเร็ วๆนี ้ และโรงไฟฟ้าขนาดกําลังการผลิตอีก 300 เมกะวัตต์ ซึง่ จะอยู่
ที่ทางบริ ษัทจะเจรจาทําความตกลงกับทาง
ภายใต้ เงื่อนไขเกี่ยวกับปริ มาณก๊ าซธรรมชาติที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
รัฐบาลเมียนมาร์ ในปี 2560
“ทวายนอกจากเป็ นประตูเชื่อมสองฝั่งซีกโลกแล้ วยังเป็ นแหล่งลงทุนใหม่ที่มีศกั ยภาพสูงในกลุม่ อาเซียน
ในพื ้นที่ 4 แสนไร่ ที่มีทงโครงการท่
ั้
าเรื อนํ ้าลึกทวาย (Dawei Deep Sea Port) ที่เป็ นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ นอกจากนี ้ยังเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Dewei Special Economic
Zone: DSEZ) ซึง่ จะเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคและแหล่งลงทุนใหม่ที่มีศกั ยภาพสูง
ในกลุม่ อาเซียนที่จะเอื ้อต่อการลงทุนในอนาคต นอกจากนี ้ ยังมีนกั ลงทุนจากหลายชาติสนใจเข้ ามาลงทุนใน

เมียนมาร์ ดังนั ้นการที่ APU สามารถเซ็นสัญญาและเปิ ดโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ได้ สําเร็ จจะเป็ นโอกาสของประเทศไทย
และของ APU ที่จะต่อยอดธุรกิจในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
1,800 เมกะวัตต์ ที่รัฐบาลเมียนมาร์ จะดําเนินการที่ทวายในเร็ วๆ นี ้” นายอุปกิต กล่าวในที่สดุ
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