
รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของจนีในอาเซียน
และภมูิภาคอื่น 

เอกสารหมายเลข 2 – ธนาคารเพื่อการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชีย 
 

จีนได้ประกาศแผนก่อตัง้ ธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank, 
AIIB) เมื่อตลุาคม 2556 ปีตอ่มา 21 ประเทศเอเชียได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) ตกลงเข้าร่วม จนถงึเมษายน 
2558 มี 57 ประเทศจากทัว่โลกได้ลงนามเป็นสมาชิกร่วมก่อตัง้ AIIB ด้วยทนุจดทะเบียน 1 แสนเหรียญสหรัฐ โดยมีจีนเป็น
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่สดุ พร้อมสทิธิออกเสยีงมากที่สดุ 

AIIB ตัง้ส านกังานใหญ่ทีก่รุงปักก่ิง ตัง้เป้าให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และ “ภาคอื่น  ๆ 
ที่ให้ประสทิธิผลการลงทนุดี” ในภมูิภาคเอเชีย ซึง่รวมถึงโครงการด้านพลงังาน คมนาคมและโทรคมนาคม โครงสร้าง
พืน้ฐานในชนบทและการพฒันาการเกษตร ประปาและสขุาภิบาล การคุ้มครองสิง่แวดล้อม การพฒันาเมืองและการขนสง่ 
และอื่นๆi  AIIB ประกาศให้การสนบัสนนุโครงการชดุแรกระหวา่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 ซึง่รวมถึงโครงการ
พฒันาด้านพลงังาน การคมนาคม และการพฒันาเมืองในปากีสถาน ทาจีกิสถาน บงัคลาเทศ และอินโดนีเซีย ตามด้วย
การอนมุตัิโครงการเพิ่มอกีจ านวนหนึง่ ในปีเดยีวกนั 

เหตุการณ์ส าคัญในการพัฒนา AIIB 
 

เดือน – ปี เหตุการณ์ 

ตลุาคม 2556 ส ีจิน้ผิง ประกาศแผนการก่อตัง้ AIIB   

ตลุาคม 2557 ประเทศในเอเชีย 21 ประเทศ ลงนามบนัทกึความเข้าใจ เข้าร่วมการก่อตัง้ AIIB  

เมษายน 2558 AIIB อนมุตัิการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ 57 ประเทศ  

มิถนุายน 2558 พิธีลงนามข้อตกลง AIIB  

กนัยายน - ตลุาคม 2558 
AIIB เผยแพร่ร่าง กรอบด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ของธนาคาร  
และจดัเวทหีารือกบักลุม่ประชาสงัคม 

มกราคม 2559 พิธีเปิด AIIB พร้อมการประกาศเร่ิมด าเนินธุรกิจ   

มกราคม 2559 ให้การรับรองนโยบายข้อมลูสาธารณะฉบบัชัว่คราว 

กมุภาพนัธ์ 2559 ลงมติอนมุตัิ กรอบด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  

เมษายน – พฤษภาคม 2559 AIIB ประกาศรายช่ือโครงการชดุแรก  

มิถนุายน 2559 การประชมุประจ าปีครัง้แรก ท่ีกรุงปักก่ิง  
 

สมาชิกของ AIIB  

57 ประเทศลงนามเป็นสมาชิกกอ่ตัง้ AIIB จากค ากลา่วของประธาน AIIB ในเดือนมถินุายน 2559 ระบวุา่ มกีวา่ 30 
ประเทศที่อยูใ่นรายช่ือรอเข้าร่วม ตารางด้านลา่ง แสดงรายช่ือประเทศสมาชิก AIIB แยกตามรายภมูิภาค 



สมาชิกร่วมก่อตัง้ AIIB  

เอเชียตะวันออก 
เอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ 
เอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันตก 

จีน 
มองโกเลีย 
เกาหลีใต้ 
 

บรูไน 
กมัพชูา 
อินโดนีเซีย 
ลาว 
มาเลเซยี 
เมียนมาร์ 
ฟิลปิปินส ์
สงิคโปร์ 
ไทย 
เวียดนาม 
 

คาซคัสถาน 
คีร์กิสถาน 
ทาจีกิสถาน 
อซุเบกิสถาน 
 

บงัคลาเทศ 
อินเดีย 
อิหร่าน 
มลัดีฟ 
เนปาล 
ปากีสถาน 
ศรีลงักา 
 

อาเซอร์ไบจนั 
จอร์เจีย 
อิสราเอล 
จอร์แดน 
คเูวต* 
โอมาน 
กาตาร์ 
รัสเชีย 
ซาอดุอิาระเบีย 
ตรุกี 
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส ์

Oceania 

ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 

อเมิรกา ยโุรปเหนือ ยโุรปใต้ ยโุรปตะวนัออก ยโุรปตะวนัตก 

บราซลิ เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์  
ไอซ์แลนด์ 
นอร์เวย์ 
สวีเดน 
สหราชอาณาจกัร 

อิตาล ี
มอลต้า 
โปรตเุกส 
สเปน 

โปแลนด์ ออสเตรีย  
ฝร่ังเศส 
เยอรมนั 
ลกัเซมเบร์ิก 
เนเธอร์แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์ 

แอฟริกา 
อิยิปต์ 
แอฟริกาใต้ 
 

  สมาชิกในภมูิภาค  สมาชิกนอกภมูิภาค 

จีนถือหุ้นราว 30% ของหุ้นธนาคาร และกวา่ 26% ของหุ้นออกเสยีงลงคะแนน อินเดยีและรัสเชียถือหุ้นรองลงมาในอนัดบั
สองและสาม ตามล าดบั  

10 อันดบัผู้ถอืหุ้นสูงสุดใน AIIB 

สมาชิก หุ้นทุน (พันล้านเหรียญสหรัฐ)  
หุ้นที่มีสทิธิออก

เสียง 
จีน 29.78 26.06% 

อินเดีย 8.37  7.51% 

รัสเชีย 6.54  5.93% 

เยอรมัน 4.48  4.15% 

เกาหลีใต้ 3.74  3.50% 

ออสเตรเลีย 3.69  3.46% 

ฝร่ังเศส 3.38  3.19% 

อินโดนีเซีย 3.36  3.17% 

บราซิล 3.18  3.02% 

สหราชอาณาจักร 3.05 2.91% 

ทีม่า: AIIB (2558), China Daily (2558)   

 
 

ดงัแสดงในตารางด้านบน สดัสว่นหุ้นออกเสยีงลงคะแนนของจีนใน AIIB มากกวา่หุ้นสว่นอื่นมาก และมากกวา่สดัสว่นของ 
5 ประเทศที่ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนอนัดบัรอง  ๆ ลงมารวมกนั ซึง่คืออินเดีย รัสเซยี เยอรมนั เกาหลใีต้และออสเตรเลยี 



เป้าหมายรายภาค และวิธีบรรลุ ของ AIIB  

เป้าหมายที่ประกาศไว้ของ AIIB คือ 

1. อปุถมัภ์การพฒันาเศรษฐกิจทีย่ัง่ยืน สร้างความมัง่คัง่ และปรับปรุงการเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานในเอเชีย ด้วย
การลงทนุภาคโครงสร้างพืน้ฐานและภาคอื่น ๆ ที่ให้ประสทิธิผลการลงทนุดี  

2. สง่เสริมความร่วมมอืและการเป็นหุ้นสว่นระดบัภมูิภาค เพื่อระบคุวามท้าทายด้านการพฒันา ด้วยการท างาน
ร่วมมือใกล้ชิดกบัสถาบนัด้านการพฒันาทวิภาคีและพหภุาคีอื่น ๆii 

ประธานธนาคาร AIIB กลา่ววา่ ธนาคารจะใช้ค า “โครงสร้างพืน้ฐาน” ในความหมายที่กว้าง เพิ่มเติมจากการสนบัสนนุ
โครงการอยา่งคมนาคม พลงังาน และโทรคมนาคม ธนาคารอาจลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคมด้วย อาท ิการลงทนุ
ในด้านสขุภาพ และการปกป้องสิง่แวดล้อมiii ธนาคารสามารถใช้หลากหลายกลไกเพื่อกระจายเงินทนุรวมถึงเงินกู้  ลงทนุใน
หุ้นทนุ (ซือ้หุ้น) ค า้ประกนัเงินกู้  และให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิ AIIB จะรุกสง่เสริมการด าเนินงานร่วมกบัภาคเอกชนiv  

ณ กนัยายน 2559  ธนาคารได้อนมุตัิให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ 6 โครงการ ซึง่รวมถึงการสนบัสนนุทางการเงินร่วมกบั
ธนาคารเพื่อการพฒันาพหภุาคีอืน่ 5 โครงการ และอีก 7 โครงการอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  

 

โครงการ AIIB ที่ได้รับการประกาศแล้ว (กันยายน 2559) 
 

ประเทศ โครงการ มูลค่า  
(ล้านเหรียญ)  

หมายเหตุ 

ปากีสถาน 
ก่อสร้าง 

ทางหลวงแหง่ชาติ สาย M4  
273  

ร่วมทนุกบัธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) และกระทรวงเพื่อ
การพฒันาระหวา่งประเทศ สหราชอาณาจกัร (DfID) 

ทาจีกิสถาน 
ปรับปรุงถนน 

สายดชูานบี-อซุเบกิสถาน  
106  ร่วมทนุกบัธนาคารเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันายโุรป (EBRD) 

บงัคลาเทศ 
พฒันา 

ระบบการกระจายพลงังาน  
262  

ด าเนินการโดย คณะกรรมการกิจการไฟฟ้าในพืน้ท่ีชนบท
บงัคลาเทศ และบริษัทผลติไฟฟ้าธากา 

อินโดนีเซีย พฒันาชมุชนแออดัระดบัชาต ิ 216.5  ร่วมทนุกบัธนาคารโลก 

ปากีสถาน 
ขยาย 

โรงไฟฟ้าพลงัน า้ตาร์เบลา่ 5 
300  ร่วมทนุกบัธนาคารโลก 

เมียนมาร์ 
โรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์ 

มยินจาน 
20  

ร่วมทนุกบับรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ (IFC) และ
ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) 

 



โครงสร้างและการบริหารจัดการของ AIIB 

AIIB มีโครงสร้างการบริหารจดัการ 3 ล าดบัชัน้ ได้แก่ สภาผู้วา่การ (Board of Governors), คณะกรรมการบริหาร (Board 
of Directors) และประธานv ตา่งจากธนาคารโลกและ ADB ตรงที่ AIIB ไมม่ีคณะกรรมการประเทศ (resident board) 
คณะกรรมการ AIIB ก าหนดให้มกีารประชมุทางไกลผา่นระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เป็นระยะ ๆ แทน ปัจจบุนั
คณะกรรมการท าหน้าที่ตดัสนิใจในทกุโครงการ แตใ่นอนาคต ได้วางแผนให้ฝ่ายบริหารจดัการของธนาคารมีอ านาจในการ
ตดัสนิใจโครงการมากขึน้vi ตรงกนัข้ามกบัระบบของธนาคารโลกและ ADB ที่โครงการใหมท่กุโครงการต้องได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการ  ซึง่ท าให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุอยา่งส าคญั และมีบทบาทส าคญัในระบบการรับผิดของทัง้สอง
ธนาคาร อินโฟกราฟฟิกด้านลา่ง แสดงให้เห็นโครงสร้างและการถือหุ้นของธนาคาร  

 

 
ทีม่า: South China Morning Post (2015)  

 

ภาะผูกพันว่าด้วย “ความโปร่งใส” และ “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” ของ AIIB  

ประธาน AIIB ได้ย า้ถึงความมุง่มัน่ของ AIIB ในการเป็นองค์กรที่ “สะอาด” และมีภาระผกูพนัท่ีจะพฒันาวฒันธรรมองค์กร
ให้เข้มแข็งบนฐานมาตรฐานทางจริยธรรม  เขาได้ประกาศในหลายวาระวา่ ธนาคารจะบรรล ุ “ทศันคตวิา่ด้วยขีดความ
อดทนเป็นศนูย์” ตอ่คอร์รัปชัน่ 

นโยบายข้อมลูสาธารณะฉบบัชัว่คราวได้รับการรับรองในเดือนมกราคม 2559 มีเนือ้หาระบใุห้ AIIB เปิดเผยข้อมลูทัง้
ข้อมลูองค์กรและข้อมลูการด าเนนิงาน ยกเว้น “มเีหตผุลบงัคบัด้านการรักษาความลบั”vii ทีส่ าคญั นโยบายนีร้ะบวุา่ 
ธนาคารจะเผยแพร่เอกสารการประเมินด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่ าคญัviii การเปิดเผยข้อมลูเอกสารเหลา่นีเ้ป็นเร่ือง
ส าคญั แตน่โยบายนีย้งัขาดความชดัเจนเก่ียวกบัเง่ือนเวลาที่จะเปิดเผย โดยเฉพาะวา่ จะเปิดเผยข้อมลูโครงการท่ีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาหรือไม ่หรือจะเปิดเผยเฉพาะโครงการท่ีผา่นการอนมุตัแิล้วเทา่นัน้ 

AIIB ยงัถกูเรียกร้องให้ตัง้กลไกเพื่อตรวจสอบการจดัการและด าเนินการของธนาคารด้วยix บทบาทการตรวจสอบนีจ้ะ
ด าเนินการโดย Department of Compliance, Effectiveness and Integrity (แผนกก ากบัการปฏิบตัิ ประสทิธิผลและ
บรูณาการจริยธรรม: ผู้แปล) ซึง่จดัตัง้ขึน้แล้ว แตย่งัอยูร่ะหวา่งการพฒันาในขณะที่เขยีนรายงานฉบบันี ้ 



การคุ้มครองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

กมุภาพนัธ์  2559 AIIB ได้รับรอง กรอบด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม (Environmental and Social Framework, 
ESF) ซึง่ก าหนดมาตรฐานและนโยบายการน าไปปฏิบตัิในโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากธนาคาร สามปี
จากนีก้รอบนีจ้ะถกูทบทวนและปรับปรุงx กรอบ ESF มีผลบงัคบัรายโครงการ ที่ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 3 ด้าน คือ ด้านการประเมินและบริหารจดัการโครงการ ด้านการบงัคบัอพยพย้ายถ่ินฐานใหม ่ และด้านชน
พืน้เมือง 

กรอบ ESF มีถ้อยค าบางสว่นท่ีคาดหวงัได้ อยา่งระบวุา่ AIIB รับรองหลกัการการพฒันาที่ยัง่ยืน ครอบคลมุ การสร้างความ
เข้มแขง็ให้ชมุชนท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมกบัสาธารณะ อยา่งไรก็ตาม แม้จะเต็มไปด้วยวิสยัทศัน์ก้าวหน้า แตก่รอบ ESF 
ก็ยงัคงมจีดุออ่นและช่องวา่งอยู่จ านวนหนึง่ กรอบ ESF ฉบบัร่างมีการเผยแพร่เมื่อกนัยายน 2558 และกลุม่ประชาสงัคม
ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเห็นแบบรวบรัด กรอบฯ ที่ได้รับการรับรองมีการปรับปรุงในหลายจดุส าคญั เมื่อเทยีบกบัร่าง
แรก มีการรวมเอาประเด็นที่ภาคประชาสงัคมแสดงความกงัวลเข้าไปด้วย แตจ่ดุออ่นส าคญัก็ยงัคงอยู่ 

ในประเด็นการอพยพตัง้ถ่ินฐานใหม ่ AIIB ระบวุา่ จะไม ่ (โดยเจตนา) สนบัสนนุทางการเงินแก่โครงการท่ีมีสว่นหรือ
ก่อให้เกิดการบงัคบัขบัไล ่ นบัเป็นความมุง่มัน่ท่ีนา่ยกยอ่ง ภายใต้กรอบนี ้ การขบัไลส่ามารถด าเนินการได้เฉพาะ “ใน
รูปแบบท่ีสอดคล้องกบัหลกัการพืน้ฐานของกระบวนการทางกฎหมาย” อยา่งไรก็ตาม นิยามของการบงัคบัอพยพภายใต้
กรอบนี ้ ไมไ่ด้รวมถงึการย้ายถ่ินท่ีด าเนินการตามอ านาจการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการบงัคบัภายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศ ซึง่ในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายภายในของหลายประเทศสมาชิก AIIB ไมไ่ด้มีข้อบงัคบัท่ีเข้มแข็งพอทีจ่ะ
เป็นหลกัประกนัวา่ โครงการท่ีกอ่ให้เกิดการอพยพตัง้ถ่ินฐานใหมข่องประชาชน เป็นโครงการท่ีสง่เสริมการอยูด่กิีนดีของ
ประชาชนอยา่งแท้จริง หรืออีกนยั ไมไ่ด้รับประกนัวา่ การอพยพดงักลา่วและความเสีย่งที่ตามมานัน้สมเหตสุมผลและ
ยอมรับได้เมื่อเทียบกบัผลดตีอ่สาธารณะ 

มาตรฐานท่ีพยายามสร้างการคุ้มครองสทิธิและข้อหว่งใยของชนพืน้เมืองภายใต้กรอบ มมีาตรฐานต ่ากวา่มาตรฐานของ
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอืน่ ๆ ที่นา่วิตกกงัวลที่สดุ ร่างฉบบัสดุท้ายของกรอบถอดข้อความทัง้หมดที่เก่ียวข้องอ้างองิ
ถึง หลกัการยินยอมอย่าง “สมคัรใจ ล่วงหนา้ และไดร้บัข้อมูลพอเพียง” (free, prior and informed consent, FPIC) ซึง่มี
อยูใ่นร่างก่อน ๆ และทดแทนด้วยข้อความตามแนวคิดที่ไมช่ดัเจนอยา่ง แนวคิดการใหค้ าปรึกษาการยินยอมทีไ่ดร้บัการ
แจ้งล่วงหนา้และเป็นอิสระ Free, Prior and Informed Consent (FPICon) ซึง่เป็นมาตรฐานทีเ่ข้มงวดทีต่ ่ากวา่ และให้
สทิธิแก่ชนพืน้เมืองน้อยกวา่ที่จะได้รับตามมาตรฐานท่ีรับรองหลกัการ FPIC 

กรอบ ESF ได้อ้างถงึกลไกการตรวจสอบที่ประชาชนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ หากพวกเขาเช่ือวา่พวกเขาได้รับผลกระทบ 
หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบด้านลบ จากการล้มเหลวของธนาคารในการบงัคบัใช้กรอบ ESFxi ขณะที่เขียนบทความ
ฉบบันี ้ AIIB ได้แตง่ตัง้หวัหน้าแผนกนีแ้ล้ว แตน่โยบายในการด าเนินการยงัไมไ่ด้รับการรับรอง และยงัมเีจ้าหน้าที่ไมเ่ต็ม
กรอบอตัราก าลงั เช่นเดียวกบักลไกร้องเรียนของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอื่น ๆ กลไกการตรวจสอบที่เข้มแข็งเป็นสิง่
ส าคญัในการด ารงความรับผิดชอบของธนาคาร กลไกเหลา่นีส้ามารถให้การคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ หรือด าเนินการชดเชยหากผลกระทบดงักลา่วเกิดขึน้แล้ว 

 



ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง AIIB กับสถาบันการเงนิอื่น ๆ 

จีนพยามยามอยา่งยิ่งในการเน้นย า้วา่ AIIB จะเข้ามาเตมิเตม็งานของสถาบนัการเงินพหภุาคสีถาบนัการเงินอื่น ๆ 
มากกวา่จะท าตวัเป็นคูแ่ขง่ เพราะ AIIB เป็นสถาบนัใหม ่และยงัจ าเป็นต้องรับพนกังานให้เต็มอตัรา เพื่อด าเนินกิจการ อีก
ทัง้ AIIB ก็ก าลงัมองอาโอกาสที่จะเข้าร่วมลงทนุโครงการกบัสถาบนัท่ีตัง้มาก่อนด้วย ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 
ธนาคารโลก ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทนุยโุรป (EIB) และธนาคารเพื่อการบรูณะและพฒันายโุรป 
(EBRD) ได้ลงนามข้อตกลงกบั AIIB เพื่อศกึษาโอกาสในการร่วมลงทนุ บรรดาผู้น าของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
ธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่แอฟริกา ธนาคารเพื่อการพฒันาอิสลาม และธนาคารเพื่อการพฒันาใหม ่ ยงัได้แสดงความ
สนใจที่จะร่วมลงทนุเช่นกนั ขณะที่เขียนบทความนี ้5 ใน 6 ของโครงการท่ี AIIB อนมุตัิ เป็นโครงการร่วมลงทนุ 

นยัของการร่วมลงทนุนี ้ มีแนวโน้มที่จะมีนยัส าคญั ในด้านหนึง่ การร่วมลงทนุจะเพิ่มขนาดของเงินทนุท่ีจะสามารถ
ตอบสนองตอ่การขาดแคลนเงินทนุท่ีเป็นอยู ่ การอดัฉีดเงินทนุสู ่ AIIB จะช่วยท าให้ธนาคารสามารถรวบรวมทรัพยากรกนั
ได้ ซึง่จะชว่ยให้สามารถลงทนุในโครงการทีใ่หญ่ขึน้ได้ และกระจายความเสีย่งทางการเงิน ที่ส าคญั ในกรณีที่ AIIB ร่วม
ลงทนุโครงการกบัสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศอื่น ๆ นา่จะท าให้มาตรฐานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม หรือนโยบาย
คุ้มครองของสถาบนัเหลา่นัน้ สามารถน ามาบงัคบัใช้ได้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบนา่จะสามารถเข้าถึงกลไกการ
ร้องเรียนได้ 

สรุป 

AIIB เป็นสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศสถาบนัแรกที่ริเร่ิมก่อตัง้โดยจีน ที่โปรโมทตวัเองวา่เป็น “โมเดลใหม”่ พร้อม
โครงสร้างการบริหารจดัการท่ีคลอ่งตวักวา่ มีประสทิธิภาพมากกวา่ และสอดคล้องกบัความต้องการของเอเชีย ภมูิภาค
เอเชียก าลงัเผชิญกบัภาวะการขาดแคลนเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน รัฐบาลทัว่ทัง้ภมูิภาคต่างพยายาม
ดงึดดูการลงทนุของโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้านคมนาคม พลงังาน และโครงการอื่น ๆ ทีช่่วยสร้างความ
เช่ือมโยงระหวา่งประเทศ AIIB จะช่วยสนองความต้องการนี ้ โชคไมด่ีที่การเข้าถึงด้านการเงินท่ีเพิ่มขึน้นีไ้ด้รับการตอบรับ
อยา่งดีจากหลายประเทศ ดงัหลกัฐานการเพิม่อยา่งรวดเร็วของสมาชิก AIIB ในฐานะสถาบนัใหม ่AIIB มีงานท่ีต้องท าอีก
มาก เพื่อพฒันาขดีความสามารถและนโยบายของสถาบนั ในฐานะธนาคารท่ีก าลงัพฒันา จงึจะถกูจบัตาอยา่งใกล้ชิดถงึ
การการด าเนินโครงการชดุแรก และสมรรถนะของ AIIB ในการด าเนินการด้านมาตรฐานสิง่แวดล้อมและสงัคม 
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