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Critical Issues 

• Soft Connectivity 

• Private Partnership 

• Human Resource Development  
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Soft Connectivity 



Transport Facilitation in light of AFTA 

• ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 2005-2010 

• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 

Goods in Transit: AFAFGIT 

• ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 

Inter-State Transport: AFAFIST 

• ASEAN Framework Agreement on Multimodal 
Transport: AFAMT 

• Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)  

• ASEAN Strategic Transport Plan (ASTP) 2011-2015 



GMS Agreement 



Lao Bao International Border Gate 
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Single Window Inspection 



Lao Bao International Border Gate 
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Southern Economic Corridor (SEC)  

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ท่ีมา 

 19 พฤษภาคม 2551 รฐับาลไทยและรฐับาลแห่งสหภาพพม่าได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding  MOU ) ในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน า้ลึกทวายและถนนเชื่อมต่อไปยงัประเทศไทย  Dawai Development Company Limited 

 12  มถุินายน 2551 การท่าเรอืสหภาพพม่าได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ ( Memorandum of Understanding "MOU") เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งครอบคลุมท่าเรือน า้ลึกทวายและโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีข้อเสนอท่ีจะพฒันาถนนเชื่อมโยงจากพรมแดนทวายไปสู่ประเทศไทยเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในระบบขนส่งแบบบรูณาการ Dawai Development Company Limited 

 2 พฤศจิกายน 2553 บรษัิทอติาเลยีนไทยฯได้ลงนามในข้อตกลงเร ือ่งสิทธใินการพฒันาและด าเนินการบรหิารโครงการทวายตามระยะเวลาการเช่าทีด่นิ เป็นเวลามากกว่า 75 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการท่าเรือน า้ลึกทวายและสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกบันิคมอุตสาหกรรม ถนนเชื่อมโยงพรมแดน และโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ Dawai Development Company Limited 

 27  มกราคม 2554 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีรม์าร ์ มคีวามพร้อมทีจ่ะให้มกีารลงทุนและให้ความร่วมมอืในการประกอบธุรกจิจากนานาประเทศเพือ่พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย (Dawei Special Economic Zone) โดยได้ประกาศใช้กฎหมายใหม ่ 2 ฉบบั คอื 1) กฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone Law) และ 2) กฎหมายว่า
ด้วยเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Law) 

Dawai Development Company Limited 

 16  กันยายน 2554 บรษัิท ทวาย ดเีวล๊อปเมนต ์ จ ากดั ได้จดทะเบยีนโดย บรษัิท อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์ จ ากดั มหาชน ทีส่าธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า และด าเนินกจิการบรหิารโครงการทวาย โดยบรษัิท อติาเลยีนไทย ได้รบัสิทธิจ์ากรฐับาลพม่าในการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณ 250 ตร.กม. ในทวาย ภายใต้การลงนามขอบข่ายข้อตกลงระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย และการท่าเรือ
แห่งสหภาพพม่า 

Dawai Development Company Limited 

 9    มกราคม 2555 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิพลงัถ่านหนิขนาด 4,000 เมกะวัตต์ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมพิเศษทวาย (ดีเอสไอซี) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด มหาชน ได้ถูกระงับโดยรัฐมนตรีกระทรวงการไฟฟ้าของพม่า เน่ืองจากมีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ด้านนายสมเจตน์ ทณิพงษ์ กรรมการผู้จดัการ บรษัิท ทวาย ดเีวลลอปเม้นท ์ จ ากดั (ดดีซีี) ผู้พฒันาโครงการก่อสร้างท่าเรอืน ้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศพมา่ กล่าวว่า บรษัิทได้รบัการยนืยนัจากทางการพม่าว่า ไม่ได้ส่ังระงบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในพืน้ทีโ่ครงการนิคมฯ ทวาย แต่
ทางการพม่าระบุว่า ชนิดของเชือ้เพลงิทีจ่ะใช้ในการผลติกระแสโรงไฟฟ้าน้ัน ทางการพม่าให้ความส าคญักบัก๊าซธรรมชาตเิป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืพลงังานทางเลอืก ส่วนถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิทีใ่ห้ความส าคญัเป็นอนัดบัสุดท้าย ซ่ึงบรษัิทจะน ารายละเอยีดดงักล่าวมาพจิารณาในการลงทุนพฒันาโรงไฟฟ้า ขนาด 4,000 เมกะวัตต์ มลูค่า
ประมาณ 1 หม่ืนล้านดอลลาร์ในนิคมฯ ทวายต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เดมิบรษัิทมแีผนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ โดยร่วมทุนกบั บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และมกีารลงนามในข้อตกลงกบัไอทดี ี ในเดอืนพฤศจกิายน 2554 ท่ีผ่านมา เพื่อก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงัถ่านหินก าลงัผลติ 4,000 เมกะวัตต์ท่ีเมืองทวาย ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บมจ.ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จะถือ
หุ้น 30% ในโครงการดังกล่าว ขณะท่ีไอทีดี จะถือหุ้น 70% 

ผู้จดัการออนไลน์. (2555, มกราคม 9). พม่าล้มโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย-อิตัลไทย ห่วงใยสภาพแวดล้อม 

มตชินออนไลน์. (2555, มกราคม 9). พม่าเบรกผุดโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย. 

 23 กรกฎาคม 2555 ได้มกีารลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding “MOU”) ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า ว่าด้วยการขยายความร่วมมือในการส่งเสริมการพฒันาอย่างยั่งยนืในเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ท่ีโครงการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการสนับสนุนและผลกัดันโครงการทวาย ซึ่งมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการจากรัฐบาลพม่า โดยก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐอยา่งเป็น
ทางการ 

Dawai Development Company Limited 

 28 สิงหาคม 2555 บรษัิทอติาเลยีนไทย ดเิวล๊อปเมนต ์ จ ากดั (มหาชน) ได้ลดขนาดพืน้ทีข่องโครงการลง เน่ืองจากประสบปญัหาการขาดแคลนเงนิทุน โดยลดลงเหลอืพืน้ทีป่ระมาณ 204.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,531 เอเคอร์ พืน้ท่ีท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีส าหรับเก็งก าไรนอกพืน้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบริเวณริมแม่น า้ เน่ืองจากมีปัญหากับมวลชน กรุงเทพธุรกจิออนไลน์. (2555, สิงหาคม 28). อติลัไทยกระเป๋าฉีก งบบานเกนิ 2 พันล้านเหรียญ. 

 26   กันยายน 2555 นางสาวยิง่ลกัษณ ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรไีด้พบนายเต็ง เส่ง ประธานาธบิดสีาธารณรฐัแห่งสหภาพพมา่ ในการเข้าร่วมประชุมสมชัชาสหประชาชาต ิสมัยสามัญ สมัยท่ี 67 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย น าไปสู่ความตกลงจัดตัง้กลไกคณะกรรมการร่วมสองชาติ พร้อมกับจัดตัง้อนุกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐาน 
อุตสาหกรรม พลังงาน การพัฒนาชุมชน กฎระเบียบ และการเงิน 

ผู้จดัการรายวนั. (2555, ธันวาคม 22). แบ่งเค้กใหม่ “ทวายโปรเจ็กต์” ท่ีสุดก็เสร็จ “ก๊วนชินวัตร”!?. 

 2 พฤศจิกายน 2555 ประธานาธบิดเีต็ง เส่ง ผู้น าพม่า ได้ลงนามประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างชาตฉิบบัใหม่ โดยกฎหมายทีเ่อ ือ้ประโยชน์ให้แก่นักลงทุนฉบบัน้ีได้รบัมตเิห็นชอบจากรฐัสภาเมือ่วนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2555 ผู้จดัการออนไลน์. (2555, พฤศจิกายน 4). “เต็งเส่ง” ลงนามประกาศใช้กฎหมายลงทุนฉบบัใหม่. 

 7 พฤศจิกายน 2555 มกีารประชุมคณะกรรมการรว่มระดบัสูงระหว่างไทย-พม่า เพือ่การพฒันาทีค่รอบคลุมในเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและพืน้ทีโ่ครงการทีเ่กีย่วข้อง (Myanmar-Thailand Joint High-level Committee for the Comprehensive Development in the Dawei SEZ and its Related Project Areas -JHC) คร ัง้ที ่1 ณ โรงแรม แชงกร-ีลา 
กรุงเทพมหานคร โดยมนีายกติตริตัน์ ณ ระนอง รองนายกรฐัมนตร ี และรองประธานาธบิดสีาธารณรฐัแห่งสหภาพพมา่ (H.E. U Nyan Tun) เป็นประธานร่วม และมนีายกรฐัมนตร ี ยิง่ลกัษณ ์ ชนิวตัร น่ังเป็นประธานหวัโต๊ะ โดยสาระส าคญัของการประชุมมดีงัน้ี 

1.จัดตัง้กลไกคณะกรรมการร่วมไทย-พม่า (TH-MM Working Mechanism) 3 ระดับ คือ 

(1) คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-พม่า เพื่อผลักดันความคืบหน้าและการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา Southern Economic Corridor  

(2) คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-พม่า ซึ่งเป็นกลไกส าหรับติดตามประเมินผลความคืบหน้าและประสานงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการพัฒนาท่ีครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ท่ีโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) คณะอนุกรรมการร่วม ใน 6 สาขา ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐานและการก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการพัฒนาธุรกิจ พลังงาน การพัฒนาชุมชนและการย้ายถิ่นฐาน กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และการเงิน 

1.เห็นชอบร่วมกันว่าโครงการท่ีมีความส าคัญสูงท่ีควรเร่งด าเนินการก่อน ได้แก่ ถนน ท่าเรอืน ้าลึก นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าระยะเร ิม่แรก น ้าและระบบบ าบดัน ้าเสีย โทรคมนาคม การพฒันาชุมชนและการยา้ยถิน่ฐาน และรถไฟความเรว็สูงในพืน้ที ่ โดยระยะที ่1 ของโครงการความส าคัญล าดับสูงนีจ้ะเร่ิมด าเนินการพร้อมกันในช่วงต้นปี 2556 

2.มอบหมายคณะท างานร่วมด้านการเงิน เร่งพจิารณารูปแบบการลงทุนของโครงการในรายละเอยีด รวมทัง้มาตรการจูงใจในการลงทุนเพือ่เสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาโดยเร็วต่อไป 

3.มอบหมายคณะอนุกรรมการร่วมไทย-พม่าทัง้ 6 สาขา เร่งพจิารณาเงือ่นไขและแผนธุรกจิของแต่ละสาขา และน าเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานรว่มระหวา่งไทย-พม่าฯ และคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-พม่าฯ พิจารณาต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต.ิ (2555, ธันวาคม 14). การประชุม
คณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-พม่า เพื่อการพัฒนาท่ีครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ท่ีโครงการท่ีเกี่ยวข้อง ครัง้ท่ี 1. 

 15-20 พฤศจิกายน 2555 นายกรฐัมนตรขีองไทย ได้พบปะหารอืทวภิาคกีบัผู้น าพมา่ในการประชุมผู้น าอาเซียน ทีป่ระเทศกมัพูชา ระหว่างวนัที ่ 15-20 พ.ย. 2555 เพือ่หารอืทวภิาคกีบัผู้น าพมา่เกีย่วกบัความคบืหน้าการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย และพืน้ทีโ่ครงการทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้จะมกีารประกาศแผนความ
ร่วมมอืรวม 6 สาขาตามคณะอนุกรรมการทีไ่ด้จดัตัง้ ได้แก่ โครงสร้างพืน้ฐานและการก่อสรา้ง อุตสาหกรรม พลงังาน การพฒันาชุมชน กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และการเงนิ 

ไทยพบีเีอสออนไลน์. (2555, พฤศจิกายน 17). ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซยีน ครัง้ท่ี 21 กับหลายประเด็นท่ีต้องติดตาม.  

 21 พฤศจิกายน 2555 ทางบรษัิท ราชบุรโีฮลดิง้ ยนืยนัว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 4 พันเมกะวัตต์ ท่ีทวาย ยังไม่ได้ถูกระงับ และก าลังรอความชัดเจนจากทางไอทีดีในฐานะเจ้าของโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับทางภาครัฐของพม่า และความชัดเจนด้านกฎระเบียบการลงทุนต่างๆก่อน คาดว่าในปี 2556 น่าจะมีความชัดมากขึน้ เน่ืองจากขณะนีท้างรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการหาแนวทางช่วยเหลือในการเข้าไปพัฒนาพืน้ท่ีทวายเช่นกัน และขณะนีท้างบริษัทอยู่ระหว่างศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

หนังสือพมิพฐ์านเศรษฐกจิ. (2555, พฤศจิกายน 21). ไม่ล้มโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย. ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2,794 

 18 ธันวาคม 2555 จากการทีร่ฐับาลพร้อมนักธุรกจิไทยเดนิทางเยอืนพม่าและหารอืรว่มกบันายเต็ง เส่ง ประธานาธบิดพีม่า เกีย่วกบัความร่วมมอืในการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายระหวา่งวนัที ่ 14-17 ธนัวาคมทีผ่่านมาน้ัน มปีระเด็นทีน่่าสนใจสองประเด็นดงัน้ี 

1. ทางพม่ายงัต้องการปรบัลดพืน้ทีโ่ครงการลงประมาณ 50 ตารางกิโลเมตรจากทัง้หมด 204.5 ตารางกิโลเมตร แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะน าพืน้ท่ีดังกล่าวไปท าประโยชน์อะไร แต่ทางการไทยยงัไม่ตอบรบัข้อเสนอน้ี เน่ืองจากปจัจุบนัยงัอยู่ระหว่างศึกษารายละเอยีดโครงการ การปรบัลดพืน้ทีด่งักล่าว จะกระทบต่อเน้ือทีภ่ายในนิคม
อุตสาหกรรมทวายส่งผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการทีจ่ะลดลง ดงัน้ันจะต้องมกีารประชุมในระดบัคณะกรรมการประสานงานร่วม (JCC) อีกครัง้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

2. ทางพม่าต้องการนักลงทุนจากประเทศที ่ 3 เข้ามาช่วยร่วมลงทุนกับทางบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบนัถือหุ้นทัง้ 100% เพื่อให้โครงการด าเนินไปได้รวดเร็วมากขึน้ โดยทางประธานาธบิดพีม่าได้กล่าวอย่าชดัเจนว่าจะเชญินักลงทุนประเทศที ่ 3 มาร่วมลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนญ่ีปุ่ น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เร่ืองการลงทุน เน่ืองจากญ่ีปุ่ นมีแหล่งเงินกู้
ดอกเบีย้ต ่าขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่ น (ไจก้า) ซึ่งจะท าให้การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานมีความเป็นไปได้และต้นทุนถูกกว่าแหล่งเงินกู้อื่น 

ผู้จดัการออนไลน์. (2555, ธันวาคม 18). พม่าจ่อลดพืน้ท่ีทวายดึงญ่ีปุ่ นร่วมทุนดันเกิดตามแผน. 

ผู้จดัการออนไลน์. (2555, ธันวาคม 21). อนาคตโครงการทวาย ยังลูกผีลูกคน. 

 4 มกราคม 2556 ทางรฐับาลพม่าต้องการปรบัเปลีย่น Framework Agreement โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน า้ลึก โดยเปลี่ยนคู่สัญญาจากบริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ITD เป็นบริษัทโฮลดิงคอมปานี ใหม่ถือสัญญาแทนบริษัท อิตาเลียน-ไทยฯ นัน้ ขณะนีย้ังไม่ได้ข้อสรุป และยังไม่มีการก าหนดสัดส่วนการถือหุ้น ผู้จดัการออนไลน์. (2556, มกราคม 4). ล้มสัญญา “ทวาย” พม่าเสนอตัง้ บ.ร่วมทุนใหม่ ถือสัญญาแทน “อิตาเลียนไทย” 

 กุมภาพนัธ ์ 2556 ขณะน้ีคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ (JCC) ก าลังทบทวนข้อมลูเชิงเทคนิคและประเด็นต่างๆ ท่ียังต้องหาข้อสรุป เช่น รูปแบบทางการเงินเพื่อการระดมทุน การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี และเง่ือนไขบางประการท่ีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม และเสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงฯ (JHC) พิจารณาเพื่อลงนามในข้อตกลง Framework Agreement ฉบับใหม่ และ Sectorial Agreement  ผู้จดัการออนไลน์. (2556, มกราคม 4). แบ่งเค้กใหม่ “ทวายโปรเจ็กต”์ ทีสุ่ดก็เสร็จ “ก๊วนชนิ
วตัร”!? 

 เมษายน 2556 เกดิความชดัเจนในเร ือ่งของรูปแบบการลงทุน และผู้ทีจ่ะเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการท่าเรอืน ้าลึกทวาย และเร ิม่ระดมทุนและด าเนินการก่อสร้างตามแผนระยะที ่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2556  

Dawei 

ทีม่า : ADB 



10 

Dawei Port 



Human Resource Development 


