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อดีตเลขาธิการและรองประธานสภาธุรกิจไทย-พม่า
9 กรกฎาคม 2558

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในจังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์ตอนล่าง
รัฐบาลไทยได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 โดยบริษัท อิตาเลียนไทย
ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด หรือ ไอทีดี เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาร์เป็นผู้ลงทุน เดิมเฟสแรกส่วนที่
เป็นท่าเรือน้ําลึกและถนน 2 เลน ระยะทาง 138 กิโลเมตร จากท่าเรือทวายเชื่อมถึงฝั่งไทยที่บ้านพุน้ําร้อน
อําเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในโครงการตาม
เงื่อนไขต้องก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
อย่างไรก็ตามโครงการทวายใช้เงินลงทุนสูง แต่เดิมประเมินไว้ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทางเอกชนไทย (ไอทีดี) ไม่สามารถดําเนินการได้ทางไอทีดีได้ขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ทําให้รัฐบาลสมัย
นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2552 เห็นชอบสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือ
น้ําลึกทวาย แต่ก็ไม่ได้มีการดําเนินการอย่างไร นอกเหนือจากมติ ครม.ดังกล่าว (ผู้เขียนในฐานะคณะกรรมการ
โลจิสติกส์แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปดูงานในพื้นที่)

ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีมติ ครม.รับโครงการทวาย
เป็นโครงการของประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ โดยเปลี่ยนสภาพจากเอกชน
เป็นรัฐบาลไทยเข้าไปเป็นผู้ลงทุน (G to G) แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด โดยดําริจะมีการ
จั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ หรื อ “เอสพี วี ” เข้ า มาเป็ น บริ ษั ทร่ ว มทุ น ดํ า เนิ น การ แต่ โ ครงการก็ ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้เพราะติดขัดที่มาของแหล่งทุน และด้านเทคนิคทางกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถดําเนินการลงทุน
นอกประเทศได้หรือไม่
อย่ า งไรก็ ต ามหลั ง จาก คสช.เข้ า มาได้ ส นใจที่ จ ะเดิ น หน้ า โครงการทวายต่ อ โดยรั ฐ บาลภายใต้
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการตกลงความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ในการ
เดิ น หน้ า โครงการทวายฯ โดยในวั น ที่ 30 มกราคม 2558 รั ฐ บาลไทยและเมี ย นมาร์ เห็ น ชอบให้ บ ริ ษั ท
อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด เป็นผู้ชนะการประมูลก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (มูลค่าประมาณ
3,500 ล้านบาท) ซึ่งต่อมาได้มีการทาบทามให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทุนในการพัฒนาโครงการแบบ 3 ฝ่าย
โดยจะพัฒนาพื้นที่เฟสแรก 27 ตารางกิโลเมตร และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ยืนยันในคราว
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มาเยือนประเทศไทยและเมียนมาร์ ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะเข้าร่วมโครงการทวาย โดยมีการเจรจากันมาโดย
ตลอดจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความประสงค์พร้อมที่จะลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย
พัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย จนนําไปสู่การลงทุนความตกลงอย่างเป็นทางการในการประชุมผู้นํา
ลุ่มแม่น้ําโขง ณ นครโตเกียว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558
ทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมพัฒนาท่าเรือทวาย ส่งผลต่อความชัดเจนว่าโครงการพัฒนาท่าเรือทวายซึ่ง
ในอนาคตเป็นท่าเรือและเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนบนพื้นที่ตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ จะ
สามารถเดินหน้าได้หลังจากเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่ปี 2551 ส่วนประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์หรือได้
ประโยชน์อย่างไรกับโครงการ ทางรัฐบาลคงมีคําตอบที่ชัดเจนแล้ว (อ่านเพิ่มเติมที่ www.tanitsorat.com)
ทวาย...ภายใต้การลงทุน 3 ฝ่าย (ไทย-เมียนมาร์-ญี่ปุ่น)
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบร่างบันทึก
เจตจํานง (เอ็มโอไอ) สามฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทย เมียนมาร์และญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนา
“โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายประเทศพม่า” ครม.มอบหมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการสํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้
ลงนาม ส่วนผู้แทนของเมียนมาร์มอบหมายให้นายฮั่ง เส่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งของเมียนมาร์ เป็นผู้
ลงนาม โดยมีการลงนามในเอ็มโอไอฉบับนี้ระหว่างการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการประชุมกันระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 นี้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นสักขีพยานในการลงนาม
ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงเป็นการแสดงเจตจํานงฯ มีผลในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ลงสนาม และหลังจาก
นั้นจะต่ออายุอีกครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ประเทศหนึ่งประเทศใดแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกสองประเทศ
ล่ ว งหน้ า 6 เดื อน การลงนามในเอ็ มโอไอฉบั บนี้ มีผลให้ ญี่ปุ่ น เข้ า มามี บทบาทในการศึ ก ษาการพั ฒนา
โครงการทวายในระยะสมบู ร ณ์ อย่ า งเต็ มรู ปแบบ โดยรั ฐ บาลสามประเทศแสดงเจตจํ า นงที่ จ ะศึ กษาใน
รายละเอีย ดของแผ่น แม่ บทการพัฒ นาโครงการทวาย รวมทั้งการศึกษาเทคนิคที่ จํา เป็ นการออกแบบทาง
วิศวกรรมและแผนการพัฒนาโดยละเอียด ภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้การดําเนินโครงการตกลงจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เข้ามาบริหารจัดการหาผู้ร่วมทุนภาคเอกชนและบริหารโครงการ
สําหรับสาระสําคัญของเอสพีวี คือ รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ยินดีให้รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุน
ในบริษัททวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผ่านทางหน่วยงานญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (IBIC) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ทั้งสามประเทศตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับปรุงสัญญากรอบดําเนินการ
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย (Framework Agreement) และสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholder
Agreement) ของเอสพีวี ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการเข้าร่วมทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโครงสร้างและ
บทบาทของเอสพีวีให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
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นอกจากนี้ รั ฐ บาลสามประเทศยั งมี ค วามประสงค์ ใ นเบื้ อ งต้ น ให้ มี จํ า นวนผู้ ถื อหุ้ น และจํ า นวน
กรรมการบริหารเอสพีวีของสามประเทศในอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยดําเนินการภายใต้กรอบสัญญาข้อตกลงผู้
ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ด้านการก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะ
สมบูรณ์ รัฐบาลญี่ปุ่นแสดงเจตจํานงที่จะดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโดยเร็วที่สุด เพื่อสํารวจ
เส้นทางการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์ ทั้งสามประเทศยืนยันให้เส้นทางของทาง
หลวงสายใหม่สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์จะสอดคล้องกับถนนช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่มีอยู่ภายใต้กรอบความเหมาะสม โดยทั้งสามประเทศจะหารือร่วมกันถึงแนวทาง
ออกแบบที่ คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด สํ า หรั บ การใช้ ง านด้ า นอุ ต สาหกรรมและการพั ฒ นาโครงการ
(อ่านรายละเอียดเอ็มไอโอท้ายรายงาน)

ชําแหละ....ข้อตกลงร่วมทุนทวาย 3 ฝ่าย
การลงนามระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-สหภาพเมียนมาร์-ญี่ปุ่น ณ นครโตเกียว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
2558 การลงนามเป็นบันทึกเพียงแสดงเจตจํานง หรือ MOI ว่าทั้ง 3 ประเทศ จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัททวาย
เอสอีแซด ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV โดยทั้ง 3 ฝ่ายจะต้องมีการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติการ
ประเด็น ที่น่า สนใจเกี่ ยวกับ MOI ที่ร ะบุไว้ในวรรค 1 ข้ อ 3 ซึ่งระบุ ไว้ชัดเจนว่ าทั้ง 3 ประเทศ
รับทราบความจําเป็นที่จะต้องแยกสถานะโครงการพัฒนาทวายระยะแรกและโครงการพัฒนาทวายระยะ
สมบูรณ์ รวมทั้งความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของ SPV ในโครงการทั้ง 2 ระยะ ข้อนี้เป็นประเด็นที่เข้าใจว่า
รัฐบาลญี่ปุ่นมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการเข้าไปผูกพันกับโครงการทวาย
บันทึกข้อตกลงไม่ได้มีการระบุถึงจํานวนเงินหรือหุ้นของ SPV ว่าจะมีเท่าใด เพียงแต่ระบุกว้างๆว่าทั้ง
3 ประเทศจะถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่ง MOI ในวรรค 2 ระบุความร่วมมือเป็นเพียงด้านเทคนิคในการ
พัฒ นาโครงการระยะสมบู ร ณ์ เช่ น การออกแบบวิ ศวกรรม, แผนการพั ฒ นา ส่ ว นรายละเอี ย ดอื่ น ๆว่ า จะ
ดําเนินการอย่างไรไม่ได้มีการระบุรวมทั้งไม่มีข้อความใดๆระบุว่าจะเข้าไปพัฒนาอะไรบ้างในโครงการ
ในวรรค 3 ของข้อตกลงได้กล่าวถึงการก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะสมบูรณ์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะ
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจเส้นทางก่อสร้างทางหลวงสายใหม่เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ชายแดนไทย
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าใจว่าทางรัฐบาลพม่ามีการกําหนดเจตนาให้ทั้ง 3 ประเทศจะต้องดําเนินมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่ามีจุดยืน
ชัดเจนว่าไม่ต้องการอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บทสุดท้ายซึ่งอยู่ในวรรค 6 ระบุว่าบันทึกแสดงเจตจํานงหรือ MOI มีผลระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลง
นามและสามารถต่ออายุอีกครั้งละ 5 ปี ประเทศหนึ่งประเทศใดในสามประเทศสามารถแจ้งยกเลิกเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรแก่อีก 2 ประเทศภายใน 6 เดือนล่วงหน้า หากเป็นภาคเอกชนสัญญาซึ่งมีข้อความระบุเช่นนี้
แสดงว่าคู่สัญญายังไม่เชื่อมั่นที่จะผูกพันตนเองเพราะยกเลิกได้ง่ายๆโดยอีกฝ่ายไม่ต้องเห็นชอบ
ในความเห็นส่วนบุคคล การลงนามข้อตกลงสามฝ่ายครั้งนี้ก็ใช่ว่าโครงการทวายจะขับเคลื่อนได้อย่าง
ชัดเจนเพราะเป็นเพียงการศึกษาและให้ความร่วมมือทางเทคนิค ข้อความที่ระบุค่อนข้างหลวมและระมัดระวัง
การเข้าไปผูกพัน ซึ่งกรณีของญี่ปุ่นให้ความสนใจการลงทุนที่เขตทิลาว่าและรอบนครย่างกุ้งซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปกว่า 16,000 ล้านบาทแล้ว ดังนั้นการที่ญี่ปุ่นจะนิ่งโดยไม่สนใจทวายคงเป็นสิ่งที่ทํา
ให้รัฐบาลเมียนมาร์อาจไม่ค่อยพอใจนัก
สําหรับ ประเทศไทยซึ่ งใกล้ ชิดกั บประเทศเมี ยนมาร์ แต่โ ครงการทวายเป็ นเรื่องผลประโยชน์ ของ
เอกชนจึงมีความระมัดระวังในการที่รัฐบาลไทยจะเข้าไปผูกพันด้านการเงิน สําหรับประเทศเมียนมาร์ซึ่งเร่งรัด
รัฐบาลไทยมาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ไปลงนามความร่วมมือว่าจะพัฒนาโครงการทวาย ทางรัฐบาล
เมียนมาร์ซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้จะต้องตอบคําถามให้ได้ว่าโครงการนี้ไปถึงไหนเพราะล่วงเลยเวลา
มาหลายปี อย่างน้อยการลงนามความร่วมมือหรือ MOI ครั้งนี้คงทําให้รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศมีทางออกในการ
ยื้อเวลาออกไป
ทวาย...ในมุมมองของนักลงทุนไทย
ภาคเอกชนไทยที่ให้ความสนใจในการร่วมทุนใน “โครงการทวาย” นอกจาก บริษัท อิตาเลียนไทย,
กลุ่มบ้านปู ยังมีกลุ่มอมตะซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทย และที่ผ่านมาได้เข้าไปพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมทั้งที่นครโฮจิมินส์และกรุงฮานอยของประเทศเวียดนาม จากการมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร “กลุ่ม
อมตะ” เห็นว่าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์และโครงการทวายอาจต้องใช้เวลาเพราะมีปัญหาด้านความ
ชัดเจนของกฎหมาย, โครงสร้างพื้นฐาน, ปัญหาคน แต่มีอนาคตเพราะมีความเหมาะสมที่จะเป็นนิคมปิโตร
เคมิคอลที่สําคัญของภูมิภาค ขณะที่ประเทศไทยมีข้อกําจัดของพื้นที่, ปัญหาผังเมือง, การขาดแคลนแรงงาน
และด้านสิ่งแวดล้อม แต่กรณีทวายทางรัฐบาลเมียนมาร์ก็ไม่ต้องการให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง
จากการพูดคุยกับนักลงทุนญี่ปุ่น มองว่า “ทวาย” เป็นโอกาสของไทย-เมียนมาร์และญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นให้ความสนใจ เช่น อิโตชู, ซีอีโต้, มารุเบนิอีด้า ฯลฯ ให้ความสนใจ อีกทั้งการที่ประเทศ
เมียนมาร์มีแหล่งแก็สธรรมชาติและแหล่งน้ํามัน เช่น แหล่งเยตากุนและกําลังเปิดประมูลแหล่งแก็สและน้ํามัน
นอกจากฝั่งอีก 50 แห่ง ประเมินว่าพม่ามีน้ํามันประมาณ 226 ล้านบาเรล และแก็สธรรมชาติอีก 4.57 แสน
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนอกจาก ปตท.สผ.ของไทยได้รับสัมปทานการเจาะสํารวจยังมีกลุ่ม EPI Holding จาก
ฮ่องกง, กลุ่มโทเทลของฝรั่งเศส, กลุ่มอีโอเบโทรของสวิสเซอร์แลนด์, กลุ่มบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย, กลุ่ม
บริษัทวู๊ดไซค์ของออสเตรีย ซึ่งจะเอื้อให้เมียนมาร์เป็นแหล่งผลิตปิโตรเคมีคอลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน
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ทั้งนี้ความเป็นไปได้ของท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวายเป็นทางเลือกของนักลงทุนที่จะเข้าไป
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีทางเลือกการลงทุนในเขต “ทิลาว่า” ใกล้กับนครย่างกุ้งซึ่งทั้งรัฐบาลและ
เอกชนญี่ปุ่นได้เข้าไปลงทุนทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและพัฒนาท่าเรือน้ําลึก โรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
โครงการเดินหน้าไปตั้งแต่ปี 2557 กรณีของ “ทวาย” ซึ่งห่างจากนครย่างกุ้งประมาณ 900 กิโลเมตร แต่ห่าง
จากชายแดนไทย (พุน้ําร้อน) เพียง 138 กิโลเมตร ความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนไทยจะนําจุดแข็งทั้งของ
เมียนมาร์และของไทยมาใช้ได้ ซึ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี และก่อสร้ างโครงสร้า งพื้ นฐานเชื่ อมโยงกับ ถนนที่จ ะมาจากทวาย ซึ่งสามารถเป็น เขตลงทุ นใน
อุตสาหกรรมชายแดนซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมาร์และวัตถุดิบโดยเฉพาะอาหารทะเลทั้งจากจังหวัด
มะริด, จังหวัดเกาะตง (เกาะสอง) และทวาย ซึ่งเป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ภาคใต้
ทั้งนี้การลงทุนทวาย ภาพยังไม่ชัดเจนว่าไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไร เพราะเป็นการลงทุนนอก
ประเทศครั้งแรกของรัฐบาลไทย ขณะที่อุตสาหกรรมที่จะไปลงทุนในเมียนมาร์มีทางเลือกการลงทุนทั้งที่
นครย่างกุ้ง, ทิลาว่า, พะโค, ผาอาง, เมาะลําไย หรือที่นิคมอุตสาหกรรมที่เมียวดี แต่ต้องยอมรับว่าการ
ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยในอนาคตจะทําไม่ได้เพราะข้อจํากัดของการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไม่ใช้เรื่องง่ายๆ แม้แต่การก่อสร้างท่าเรือฝั่งตะวันตก เช่น ท่าเรือปาก
บาราให้เป็นท่าเรือน้ําลึกรองรับอุตสาหกรรมปิโตรคงทําไม่ได้ ดังนั้นโครงการทวายอาจเป็นทางเลือกของไทย
เพียงแต่รัฐบาลไทยจะเข้าไปผูกพันโดยตรงเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนเพราะการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง
อย่างไรก็ตามโครงการทวายคงไม่ได้เกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ถึงแม้นจะมีข้อตกลง “เอ็มโอไอ” ที่มีการลง
นามที่นครโตเกียวโดยนายกรัฐมนตรีของทั้ง 3 ประเทศ แต่เป็นเพียงเจตจํานงความร่วมมือโครงการพัฒนา
ทวายระยะแรกซึ่งเกี่ยวข้องเฉพาะด้านการศึกษาโครงการและด้านเทคนิค รวมทั้งการออกแบบและเป็นการ
แสดงว่าจะมีการร่วมทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV ซึ่งยังไม่มีการกล่าวถึงจํานวนเงินที่ต้องลงทุนและ
รายละเอียดของโครงการท่าเรือทวายและนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆ “โครงการทวาย” คงเป็น
“ซีรี่ย์ยาว” ต้องมีอีกหลายตอนให้ติดตามกัน......

**************************************
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DAWAI MEMORANDAM OF INTENT
บันทึกแสดงเจตจํานง (สามฝ่าย) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ลงนามเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558
ณ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
-----------------------------------------บันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายระหว่างรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวาย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่ งสหภาพเมี ย นมาร์ รั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั กรไทย และรั ฐบาลญี่ปุ่ น (ซึ่ งต่อไปในที่ นี้ จะเรี ยกว่ า “สาม
ประเทศ”) ระลึกถึงการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในสิ้นปี ค.ศ.2015
ตระหนักถึงความสําคัญ ของความร่ วมมือสามประเทศในการพั ฒนาที่ ครอบคลุมของโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “โครงการ”) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ
และยกระดับการเชื่อมโยงภายในและโดยรอบของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ได้แสดงเจตจํานงในการร่วมมือกันพัฒนา
โครงการ ดังนี้
วรรคที่ 1 การลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV)
1. รัฐบาลพม่า และรั ฐบาลไทย ยิน ดีรั บเจตจํานงของรัฐบาลญี่ ปุ่น ที่จ ะเข้า ร่วมลงทุ นในบริษัท
ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SPV”) ผ่านขั้นตอนที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับได้ ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(Japan Bank for International Cooperation : JBIC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA) เป็นต้น
2. ด้ ว ยเหตุ นี้ ทั้ง 3 ประเทศตระหนั กถึ งความจํา เป็ น ของการแปลงนโยบายสู่ การปฏิ บั ติ และการ
ประสานงานที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งการปรับปรุงสัญญากรอบการดําเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น SPV ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุก่อนหน้านี้สําหรับการเข้าร่วม
ลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ SPV จะพิจารณาถึงการสร้างความแข็งแกร่งแก่บทบาทของ SPV และโครงสร้างการ
กํ า กั บ ดู แ ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ของโครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย อี ก ทั้ ง จะให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อปรับปรุงข้อตกลงที่ลงนามไปแล้วก่อนหน้านี้ใน
ประเด็นที่จําเป็น
3. ดังนั้น ทั้ง 3 ประเทศรับทราบความจําเป็นที่จะรับรอง “สถานะที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน”
ระหว่าง “โครงการพัฒนาระยะแรก” และโครงการในระยะสมบูรณ์ ตลอดจนสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
หน้าที่ของ SPV ในการพัฒนาทั้ง 2 ระยะ
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4. ทั้ง 3 ประเทศมีความประสงค์ในเบื้องต้นให้มีการถือหุ้น SPV และจํานวนกรรมการบริหาร SPV
จาก 3 ประเทศในอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยกรรมการบริหารจะดําเนินการและมีหน้าที่รับผิดขอบภายใต้กรอบ
สัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท
5. ทั้ง 3 ประเทศตระหนักร่วมกันว่าควรมีการทบทวนบทบาท อํานาจหน้าที่ และการกํากับดูแลของ
SPV เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายใต้แผนการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยอยู่ภายใต้การหารือร่วมกันระหว่าง
3 ประเทศในมุ ม มองที่ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการดํ า เนิ น กิ จ กรรม กลไกการตั ด สิ น ใจ ความยั่ งยื น ทางการเงิ น
งบประมาณ และบุคลากรเพื่อให้ SPV สามารถส่งเสริมและชี้นําโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วรรค 2 ความร่วมมือทางเทคนิคในการพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์
1. ทั้งสองประเทศมีเจตจํานงที่จะร่วมกันศึกษาในรายละเอียดของแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ โดย
การดํา เนิ นการศึก ษาทางเทคนิ คที่ จํ า เป็ น การออกแบบทางวิ ศวกรรม และแผนการพัฒ นาโดยละเอี ย ด
ภายใต้กรอบเวลา 3 ปี เพื่อให้การดําเนินโครงการระยะสมบูรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ความร่วมมือทางเทคนิคดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาระยะยาวของเมียนมาร์ และ
แผนงานพัฒนาของภูมิภาคในภาพรวม ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาระยะแรกตามความ
เหมาะสม
2. รัฐบาลญี่ปุ่นแสดงเจตจํานงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่โครงการ โดยขอบข่ายความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคจะต้องเห็นชอบร่วมกันระหว่างสามประเทศ
3. ทั้งสามประเทศจะใช้ประโยชน์จากแบบจําลองที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็นในการปรับปรุงและ
จัดทํารายละเอียดของแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ
วรรค 3 การก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะสมบูรณ์
1. รัฐบาลญี่ปุ่น แสดงเจตจํานงที่จะดํ าเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโดยเร็วที่ สุด เพื่ อ
สํารวจเส้นทางการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์
2. ทั้งสามประเทศยืนยันให้เส้นทางหลวงสายใหม่ สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์จะต้องสอดคล้องกับ
ถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่มีอยู่ภายใต้กรอบความเหมาะสม
ทั้งนี้ทั้งสามประเทศจะหารือร่วมกันถึงแนวทางออกแบบที่คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดสําหรับใช้งานด้าน
อุตสาหกรรมการพัฒนาโครงการ
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วรรค 4 การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทั้งสามประเทสตระหนักถึงประโยชน์จากโครงการที่จะช่วยลดช่องว่างการพัฒนา โดยการสร้างงาน
ให้ แ ก่ ป ระชาชนชาวเมี ย นมาร์ นอกจากนี้ ทั้ งสามประเทศมี เ จตนาที่ จ ะดํ า เนิ น มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
วรรค 5 อื่นๆ
ทั้งสามประเทศตระหนักถึงผลประโยชน์จากการมีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระหว่างประเทศ
เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินกู้ของรัฐในการพัฒนาโครงการภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
คัดเลือกที่ปรึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง
วรรค 6 ข้อบทสุดท้าย
บันทึกแสดงเจตจํานงฉบับนี้มีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามและหลังจากนั้นจะต่อ
อายุอีกครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ประเทศหนึ่งประเทศใดในสามประเทศแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร แก่อีก
สองประเทศหกเดือนล่วงหน้า
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