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UPA ได้ ฤกษ์ จรดปากกา ซือ้ โรงไฟฟ้าแห่ งแรกของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
พร้ อมเดินเครื่ องจ่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แล้ ว รั บรู้ รายได้ ทันที
UPA เดินหน้ าลงทุนธุรกิจพลังงานเต็มที่ ได้ ฤกษ์ จรดปากกาลงนามซือ้ หุ้น “ANDAMAN
POWER” ซึ่งดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊ าซธรรมชาติ ที่ถือเป็ นโรงไฟฟ้าแห่ งแรกของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ประเทศเมียนมาร์ โดยสามารถเดินเครื่องและจ่ ายกระแสไฟฟ้า ได้ เรียบร้ อยแล้ ว ตาม
สัญญาซือ้ ไฟฟ้าของรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government)
ในวันนี ้ทางบริษัท UPA ได้ ทาพิธีลงนามสัญญาซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้
จากัด ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รี จิส กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 10.00 น. ระหว่างนายนพพล มิลินทางกูร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) และนายอุปกิต ปาจรี ยางกูร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด
โดยนายนพพลได้ เปิ ดเผยว่า การเข้ าซื ้อหุ้นของ ANDAMAN POWER ในครัง้ นี ้ได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นของ UPA แล้ ว เนื่องจากทาง UPA เห็นว่าจะเป็ นโอกาสที่ดียิ่งในการลงทุนธุรกิจพลังงาน
ในประเทศเมียนมาร์
“โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone: DSEZ) ซึง่ ถือเป็ นพื ้นที่ที่มี
ศักยภาพสูงใน ASEAN และโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ก็ถือเป็ นโรงไฟฟ้าแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ถือเป็ นก้ าว
สาคัญของ UPA ที่จะก้ าวเข้ าสูก่ ารลงทุนธุรกิจพลังงานเต็มตัว รวมทังเป็
้ นการสร้ างโอกาสให้ UPA ได้ เข้ าไป
ลงทุนธุรกิจพลังงานในเมียนมาร์ ซึง่ มีโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งในอนาคต เพื่ออนาคตที่มนั่ คง แข็งแกร่ง
และสร้ างรายได้ ผลตอบแทนที่ดีให้ แก่บริ ษัท และผู้ถือหุ้น ของบริษัท UPA
ขณะนี ้โรงไฟฟ้าแห่งนี ้สามารถเดินเครื่ องและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ แก่รัฐทะนินทายีตามสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว”
ด้ านนายอุปกิต ปาจรี ยางกูร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด ได้
เปิ ดเผยว่า โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติแห่งนี ้ ถือเป็ นความร่วมมือและการลงทุนด้ านพลังงาน
ที่ประสบความสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรมเป็ นโครงการแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
(Dawei
Special
Economic Zone: DSEZ) ประเทศเมียนมาร์
โดยบริษัทจัดสรรการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี ้ออกเป็ นหลายระยะ
ซึง่ ใน
ระยะแรกได้ แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ได้ เริ่มเดินเครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว ระยะ
ต่อไปได้ แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิต 150-200 เมกะวัตต์ จะเริ่มดาเนินการขันต้
้ นก่อนการก่อสร้ างได้ ในเร็ วๆ
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นี ้ และโรงไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิตอีก 300 เมกะวัตต์ ซึง่ จะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณก๊ าซธรรมชาติที่ใช้
เป็ นเชื ้อเพลิง ที่ทางบริษัทจะเจรจาทาความตกลงกับทางรัฐบาลเมียนมาร์ ในปี 2560
ดังนันการเข้
้
าซื ้อหุ้น ANDAMAN POWER ของบริษัท UPA ในครัง้ นี ้เมื่อดาเนินการแล้ วเสร็จ จะเสริม
ศักยภาพการลงทุนของ UPA ด้ านพลังงานประเทศเมียนมาร์ ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ เมียนมาร์ ยงั มีความต้ องการใช้
ไฟฟ้าอีกมาก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึง่ เป็ นที่ตงของโครงการท่
ั้
าเรื อน ้าลึกทวาย (Dawei Deep
Sea Port) ที่เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมาร์ ทวายจึงจะเป็ นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญของภูมิภาคและแหล่งลงทุนใหม่ที่มีศกั ยภาพสูงของกลุม่ อาเซียนในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี ้รัฐบาลเมียนมาร์ ยงั มีโครงการที่จะสร้ างโรงไฟฟ้าอีกกว่า 1,000 MW. ในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายในเร็วๆนี ้ ซึง่ บริ ษัท UPA จะมีโอกาสอย่างสูงในการเสนอตัวเข้ าเป็ นผู้ดาเนินการโครงการดังกล่าว
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