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“โรงไฟฟ้ามินบู” เฟส 1 (50 MW) เปิดตัวอลังการ ได้รับเกียรต ิออง ซาน ซูจี ทีปรึกษาแห่งรัฐ         

เมียนมาร์ ผู้บริหาร “จีอีพี - สแกน อินเตอร์– เมตะคอร์ปอเรชัน - อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค” และ       

นักลงทุนต่างประเทศ ร่วมงานคับคัง 

 

คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท จีอีพี (เมียนมาร์) จํากดั โดยความร่วมมือของ 3 บริษัท และกลุม่ผู้ก่อตงัโครงการ ผู้

ลงทนุหลกัคือ บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) บมจ. อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) และ บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชนั (META) ”) เข้าร่วม

พิธีเปิดโรงไฟฟ้ามินบ ูเฟส 1 ขนาดกําลงัการผลิตติดตงั 50 เมกกะวตัต์ ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา  ได้รับเกียรติจาก นาง

ออง ซาน ซูจี ทีปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา พร้อมด้วย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไฟฟ้าและพลงังาน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการ

อนรัุกษ์สิงแวดล้อมของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ หวัหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐมาเกวย เป็นประธานเปิด

งานอย่างเป็นทางการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มินบู ขนาดกําลงัการผลิตติดตงั 220 เมกกะวตัต์ ในประเทศ

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พมา่)  

เมือวันที 27 มิ.ย. 2562 ทีผ่านมา โดยมี นางออง ซาน ซูจี ทีปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา H.E. Dr. Tun Naing รอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลงังาน และ H.E. Aung Moe Nyo หัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐมาเกวย ของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกบั GEP (Myanmar) Co.,Ltd. เป็นประธานเปิดงาน เผยว่า โครงการโรงไฟฟ้ามินบเูป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนและโรงไฟฟ้าโซลา่ร์แห่งแรก และเป็นความภาคภมูิใจของประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียน

มา นอกจากนี ยงัได้รับเกียรติจาก ตวัแทนสถาบนัทางการเงิน นกัลงทนุ และแขกผู้มีเกียรติจากประเทศจีน, ญีปุ่ น, เมียนมา 

และสือมวลชนไทย ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธี 

ทงัน ีการจดังานในครังนถืีอเป็นนิมิตหมายทีดีในการเริมต้น โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์มินบ ูโดยโครงการได้รับการ

ออกแบบและดําเนินการก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานระดบัสากล โดยเฟส1 มีกําลงัการผลิตติดตงั 50 เมกกะ

วตัต์ จากทงัหมด 220 เมกกะวตัต์ พืนทีรวมของโครงการมีขนาด 836 เอเคอร์ หรือเท่ากบั 2,115 ไร่ ซึงได้รับสิทธิเช่าพืนทจีาก

รัฐบาล และบริษัทในประเทศเมียนมา และเมือมีการดําเนินการจ่ายไฟแล้ว จะขายให้กับหน่วยงานจัดหาพลงังานภายใต้

กระทรวงไฟฟ้าและพลงังาน (Electric Power Generation Enterprise (EPGE)) ของรัฐบาลพม่ามีกําลงัการผลิตทีสามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 350,000,000 kWh ต่อปี เทียบเท่าการใช้ไฟฟ้า 2 แสนครัวเรือน ความสําเร็จของ

โครงการจะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ซึงโครงการจะกลายเป็นแบบอยา่งและความภาคภมูิใจของประเทศพม่าอีกด้วย 

โรงไฟฟ้ามินบูถือเป็นความสําเร็จอนัยิงใหญ่และน่าภาคภูมิใจของทงัชาวเมียนมาและทีมผู้ลงทุนไทย ทีสามารถ

ก่อสร้างโรงไฟฟา้ได้เสร็จ 1 เฟสแล้วบนพนืททีมีีความต้องการการใช้ไฟฟา้ซงึโรงไฟฟา้มินบถูือเป็นโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์

ต้นแบบทีมีบทบาทสําคญัในการช่วยพฒันาด้านความเป็นอยู ่การศกึษา สร้างอาชีพ สขุอนามยัทีดี และอนืๆ ของชาวเมียนมา 



  
 

นายออง ทีฮา ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานเพือโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จํากัด หรือ GEP กลา่วว่า 

“เรามีความภมูิใจและยินดีอยา่งยิงทไีด้เป็นผู้สร้างความสําเร็จและได้เป็นสว่นสําคญัในการพฒันาประเทศเมียนมาให้ก้าวหน้า

ไปทนัประเทศอืนๆ ซงึโครงการนีได้รับการสนบัสนนุโดยรัฐบาลอยา่งเต็มที ต้องยอมรับวา่ประชาชนชาวเมียนมาสว่นมากยงัใช้

ชีวิตอยู่โดยขาดแคลนไฟฟ้าใช้ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แหง่นีจะทําให้ชาวเมียนมามีชีวิตทีดีขนึ โดยความสําเร็จนีการันตี

ความสําเร็จของ GEP ในอนาคตเพือก้าวตอ่ไปในการพฒันาโครงการอืนๆในอนาคต ในฐานะคนเมียนมาและหนึงในผู้บกุเบิก

พลงังานสะอาดในเมียนมา ผมรู้สกึทราบซึงในการสนบัสนนุการพฒันาโครงการจากนกัลงทนุ สถาบนัการเงิน และพนัธมิตรทัง

จากไทยและประเทศอืนๆ ทีได้มีสว่นช่วยให้คนเมียนมามีไฟฟา้ใช้เพิมมากขนึ และแสดงให้เห็นวา่ประเทศเมียนมามีวิสยัทศัน์ที

ทนัสมยัผา่นความสําเร็จของโครงการของเรา” 

ดร.ฤทธี กจิพิพิธ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัทสแกน อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นําด้านธุรกิจ

พลงังาน พลงังานหมนุเวียน และยานยนต์ทีใช้พลงังานทางเลอืก กลา่ววา่ “เรามีความปิติยินดีเป็น อยา่งยิงกบัความสาํเร็จของ

โครงการโรงไฟฟ้ามินบู โดยก่อนทีจะเข้าร่วมลงทุนในโครงการนีเราตงัทีมศึกษาดูรายละเอียดของโครงการอย่างถีถ้วนและ

มันใจว่าโครงการนีมีศกัยภาพทีแข็งแกร่งและเติบโตอย่างแน่นอน จากความสําเร็จในเฟสแรกนีแม้เป็นเพียงก้าวแรกของ

โครงการ แตเ่ราเชือมนัวา่การก่อสร้างเฟสตอ่ๆ ไปจะประสบความสาํเร็จไปได้ด้วยดีเพราะมทีีมงานทีมีประสบการณ์และคุ้นเคย

การทํางานร่วมกนัหมดแล้วหลงัจากโครงการ COD แล้ว SCN จะเพิมสดัส่วนการถือหุ้นใน GEPT เป็น ร้อยละ  ซงึจะสง่ผล

ให้การรับรู้กําไรเพิมขนึตามไปด้วย ซงึเราจะกลายเป็นผู้ลงทนุและถือหุ้นใหญ่ใน GEPT ซงึประเมินแล้ววา่ผลตอบแทนทีจะได้มี

ความคุ้มค่าต่อการลงทนุอย่างแน่นอน เราไม่ได้มองแค่ทีเมียนมาแต่ยงัมีประเทศอืนในภมูิภาคนี ทีเป็นเป้าหมายในการขยาย

การลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานเพือสร้างโอกาสการเติบโต โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างพิจารณาศึกษาการลงทุนในประเทศ

เวียดนามและใกล้เคียง”  

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) หรือ(ECF) เปิดเผย

ถึง การเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด  เมกะวตัต์ มินบ ูประเทศเมียนมา  ในสดัส่วนร้อยละ  

โดยลงทนุผา่น บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จํากดั ในฐานะบริษัทยอ่ยของบริษัท  คาดวา่จะเริม COD เฟสที  ขนาดกําลงัการผลิต

ติดตงั  เมกะวตัต์ ภายในไม่เกินไตรมาส -   นี สง่ผลให้บริษัทจะสามารถรับรู้สว่นแบ่งกําไรได้ทนัทีในช่วงครึงปีหลงั สว่น

การเริม COD ของเฟสที   และ  จะทยอยการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการหลงั COD  วนั

ของแต่ละเฟสเป็นลําดบัต่อไป ซึงในปีนี ธุรกิจพลงังานทดแทนที ECF ได้เข้าลงทนุ จะเห็นการรับรู้สว่นแบ่งกําไรอย่างชดัเจน  

โดยทีผ่านมาได้รับรู้สว่นแบง่กําไรจากโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวลภาคใต้ขนาด 7.5 เมกะวตัต์  อกีทงับริษัทมีแผนขยายธุรกิจด้าน

พลงังานอย่างจริงจงั โดยยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนซึงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อีกหลายโครงการใน

ตา่งประเทศ เนืองจากพิจารณาแล้วเห็นวา่จะช่วยสร้างผลประกอบการทีดีขนึ สร้างการเติบโตอยา่งยงัยืนในอนาคต ดงันนัหาก

มีโครงการพลงังานทดแทนทีมีความน่าสนใจ บริษัทพร้อมทีจะเข้าไปศึกษาโครงการนนัๆ เพือศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้า

ลงทนุกิจการ”นายอารักษ์ กลา่ว 



  
 

นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ 

META ผู้นําทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และผู้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน กล่าวว่า “วนันี เราในฐานะ

ผู้พฒันาและรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบู มีความภูมิใจเป็นอย่างยิงทีได้ทําโครงการโซล่าหรือโครงการพลงังาน

ทางเลือกในเมียนมาได้สําเร็จเป็นคนแรก โรงไฟฟ้ามินบูเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แห่งแรกทีใหญ่ทีสดุของเมียนมา 

ความสําเร็จในครังนีเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพมากพอในด้านการปฏิบัติการและในการรับเหมาก่อสร้าง

โครงการใหญ่ทงัในและต่างประเทศ หลงัจากทีได้เข้ามาบริหารงานตงัแตปี่  ได้ศึกษาและทําความเข้าใจในด้านตา่งๆ ไม่

ว่าจะเป็นในด้านความเสียง วิธีการทํางานในเมียนมา การให้ความรู้และได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐทีต้องอาศยั

การบริหารความสมัพนัธ์อนัดี ทําให้เรามีความแน่นแฟ้นกบัชาวเมียนมามากขึน  ซงึเป็นความท้าทายใหม่ในการขยายธุรกิจ

รับเหมาของบริษัทฯ ด้วยความเชียวชาญนีจะทําให้บริษัทฯ มีช่องทางในการรับงานรับเหมากบัโครงการอืนๆ ในเมียนมา และ

ทําให้เรามีโอกาสขยายตวัสงูขึน มุ่งเข้าพฒันาธุรกิจในโครงข่ายพลงังานและด้านอืนๆ  ซงึปัจจุบนัชาวเมียนมามีไฟฟ้าใช้เพียง

แค่  ใน  ของประเทศ การเข้าไปสร้างโรงไฟฟ้า ในพืนทีดงักล่าว เป็นการช่วยให้ชาวบ้านและเมืองมินบมูกีารพฒันามากขึน 

ดึงความเจริญเข้าสูพื่นที ช่วยพฒันาชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส ทงันีจากความสําเร็จของโครงการดงักลา่ว จะทําให้ META 

รับรู้รายได้จากสองทางคือรายได้จากการจําหนา่ยไฟและรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึงจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี  

น ีและจะดําเนินการก่อสร้างโครงโรงไฟฟา้มินบเูฟส ,3,และ  ทนัที ตามลําดบั 
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