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รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของจนีในอาเซียน
และภมูิภาคอื่น 

เอกสารหมายเลข 4 – กองทนุเพื่อการลงทนุจีน ในอาเซียน 

แหลง่เงินทนุส าคญัส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศของจีน มาจากกองทนุเพื่อการลงทนุที่สนบัสนนุโดยรัฐบาลจีน หลาย
กองทนุที่ก าลงัมีบทบาทในเวทีโลกปัจจบุนั ทัง้ในแอฟริกา ละตินอเมริกา รัสเชีย และเอเชีย สว่นใหญ่มกัเป็นการลงทนุจาก
ธนาคารเพื่อการพฒันาประเทศจีน (China Development Bank) ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศจีน 
(China Eximbank) และ/หรือ หนว่ยงานอื่นที่รัฐให้การสนบัสนนุ  สองกองทนุฯ ที่เปิดด าเนินการในภมูิภาคอาเซียนคือ 
กองทนุเพือ่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานอาเซียน-จีน (China-ASEAN Infrastructure Investment Fund, CAF) และ 
กองทนุเสน้ทางสายไหม (Silk Road Fund, SRD) ทัง้คูม่ีแผนขยายการด าเนินงานในระยะอนัใกล้นี ้

กองทุนเส้นทางสายไหม (SRD) 

SRD มีขนาด 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อตัง้ขึน้ในเดือนธนัวาคม 2557 เพื่อสง่เสริม ”การพฒันาและความมัง่คัง่ร่วม 
ระหวา่งจีนและประเทศและภมูิภาคที่เก่ียวข้องกบัโครงการ One Belt One Road (OBOR)”1 (ดเูอกสารหมายเลข 3 - One 
Belt One Road ประกอบ) กองทนุนีใ้ห้ความส าคญักบั 4 ด้านกว้าง ๆ ดงันี ้

 โครงสร้างพืน้ฐาน 

 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 

 ความร่วมมือด้านขีดความสามารถทางอตุสาหกรรม และ 

 ความร่วมมือด้านการเงิน2 

 SRD ท างานร่วมกบัวิสาหกิจจีน วิสาหกิจสากล และสถาบนัการเงินอื่น ๆ สว่นใหญ่ผา่นการลงทนุในตราสารทนุ  แตก็่อาจ
มีการให้เงินกู้  และตัง้กองทนุใหมใ่นลกัษณะความร่วมมือกบัสถาบนัจีนและสถาบนัระหวา่งประเทศอื่น ๆ 3 SRD เน้นให้
ความส าคญักบั “โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานหลกั และโครงการท่ีพฒันาการเช่ือมตอ่ในภมูิภาค”4 เจ้าหน้าที่รัฐ
ระดบัสงูของจีนกลา่ววา่ กองทนุนีจ้ะด าเนินการในลกัษณะเดียวกบั กองทนุตราสารทนุเอกชน เพยีงแตจ่ะมีระยะเวลาการ
ลงทนุท่ียาวกวา่  

SRD ตัง้เป้าหมายไว้ที่ 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
ก่อตัง้ด้วยเงินทนุตัง้ต้น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่
สว่นใหญ่มาจากทนุส ารองระหวา่งประเทศของจีน5 
ปัจจบุนักองทนุนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัท่ี
ควบคมุโดยหรือเช่ือมโยงถึงรัฐจีน อยา่งไรก็ตาม SRD 
ย า้วา่ การด าเนินการของกองทนุสอดคล้องกบัหลกัการ
ตลาด และมีเป้าหมายที่จะให้ “ผลตอบแทนที่
สมเหตสุมผล” จากการลงทนุ6 ปัจจบุนัองค์ประกอบ

เงนิทุนเร่ิมต้นของกองทุนเส้นทางสายไหม (ทัง้หมด 10,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 
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สว่นใหญ่ในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากบัดแูลกองทนุฯ ซึง่ดแูลรับผิดชอบกองทนุ เป็นเจ้าหน้าที่ระดบัสงู
จากกระทรวงและหนว่ยงานรัฐของจีน ธนาคารประชาชนจีน ธนาคารเพื่อการพฒันาจีน ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้า
จีน และบริษัทเพื่อการลงทนุแห่งประเทศจีน (China Investment Corporation)7  

โครงการแรกที ่ SRD สนบัสนนุคือ โครงการไฟฟ้าพลงัน า้การ็อต (Karot) ในปากีสถาน ซึง่ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 
(MOU) กบัธนาคารและกองทนุของรัฐหลายแหง่ในหลายประเทศ กองทนุได้ถือครองหุ้นบริษัทเอกชนหลายแหง่ และได้
สนบัสนนุบริษัทท่ีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง8  

มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กองทุนเส้นทางสายไหม 

SRD ประกาศปรัชญาของกองทนุวา่จะ “เปิดเผย ครอบคลมุ  และร่วมผลประโยชน์”9 หลกัการการลงทนุของ SRD อ้างวา่
กองทนุได้พยายามอยา่งหนกั ที่จะสง่เสริมการพฒันาที่ยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม10 และ “เคารพมาตรฐานและ
ธรรมเนียมปฏิบตัิสากล รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบของจีนและประเทศเจ้าของโครงการ”11 อยา่งไรก็ตาม 
ยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่ กองทนุมรีะบบอยา่งไร (หากมี) ในการจดัการและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม SRD มี
คณะกรรมการจดัการความเสีย่งทางการเงินท่ีต้องท าทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุจะเสร็จสมบรูณ์12แตย่งัไมป่รากฏชดัเจนวา่
คณะกรรมการจะพจิารณาความเสีย่งทางสงัคมและสิง่แวดล้อมในระดบัใด ในการประเมินศกัยภาพของโครงการลงทนุ 
ปัจจบุนัยงัไมม่ีกลไกก าหนดวา่ ข้อเรียกร้องแบบไหนทีส่ามารถยื่นได้ ส าหรับประชาชนทีรู้่สกึวา่ตนเองได้รับผลกระทบด้าน
ลบจากโครงการท่ีกองทนุเส้นทางสายไหมมีสว่นเก่ียวข้อง  

SRD เปิดตวัเวบไซต์ทัง้ภาษาจีนและภาษาองักฤษเมื่อพฤศจิกายน 2558 ให้ข้อมลูทีค่อ่นข้างพืน้ฐาน และแม้หมวดขา่ว
ของเว็บไซต์จะมีการรายงานสถานะลา่สดุของกิจกรรมกองทนุ แตก็่ไมม่ีปรากฏรายละเอียดรายการการลงทนุ แม้
รายละเอียดของโครงการจะมจี ากดั แตย่งัถือวา่ครอบคลมุที่มากกวา่ เมื่อเทยีบกบัเวบไซต์กองทนุเพื่อการลงทนุอื่น ๆ ที่รัฐ
จีนให้การสนบัสนนุ อยา่งไรก็ตาม ไมป่รากฏวา่ SRD มีนโยบายเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร และไมม่ีกลไกทางการทีเ่ปิดให้
สาธารณะร้องขอข้อมลูโครงการได้ 

กองทุนความร่วมมือด้านการลงุทนจีน-อาเซียน (CAF) 

CAF ได้รับการอนมุตัิจากรัฐในปี 2556 และด าเนินการภายใต้การก ากบัของคณะมนตรีแหง่รัฐ (State Council) ของจีน13 
มีพนัธกิจสร้างผลตอบแทนสงูสดุแก่นกัลงทนุ และเสริมความแขง็แกร่งให้กบัความร่วมมอืระหวา่งจีนและอาเซียน เพื่อท า
ให้เกิดการพฒันาร่วมกนั14 CAF มีเป้าหมายพฒันาโครงการด้าน: 

 โครงสร้างพืน้ฐาน (รวมถงึถนน ทางรถไฟ โทรคมนาคม และทอ่ก๊าซและน า้มนั) 

 พลงังาน (รวมถึงพลงังานกระแสหลกั และพลงังานทางเลอืก) และ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ (รวมถึงโลหะอตุสาหการ โลหะมีคา่ และอตุสาหกรรมการเกษตร)15 

CAF ก่อตัง้ด้วยเงินทนุเร่ิมต้น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเป้าหมายทีจ่ะเป็นกองทนุขนาด 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าจีน (China Eximbank) เป็นผู้น าในการริเร่ิมก่อตัง้ CAF และเป็นผู้สนบัสนนุหลกั ร่วมลง
เงินทนุก่อตัง้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ บรรษัทการเงินระหวา่งประเทศ (IFC) ของธนาคารโลกถือหุ้นทนุของกองทนุ และร่วม
ลงเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (10% ของกองทนุระยะแรก16 สถาบนัอีกสองสามแหง่ รวมถึงบรรษัทเพื่อการลงทนุแหง่ชาติ
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จีน (CIC) และธนาคารแหง่ประเทศจีน (BOC) ร่วมถือหุ้น และมีสว่นในการบริหารจดัการกองทนุ17 ขนาดการลงทนุ
โดยทัว่ไปของกองทนุอยูท่ี่ 50-100 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่ผา่นการซือ้หุ้นทนุ18 ในระยะแรกของการด าเนินงาน 
กองทนุได้ลงทนุใน11 โครงการ รวมถงึโครงการดงัตอ่ไปนี ้

 โทรคมนาคม ในกมัพชูา 

 การลงทนุทา่เรือ ในไทย 

 เหมืองโปแตช ในลาว 

 เหมืองแร่เหลก็ ในมาเลเซีย 

 คมนาคม ในฟิลปิปินส์ 

 ถลงุแร่ ในอินโดนีเซีย และ 

 สง่ออกซีเมนต์ ในจีน 

ระยะที่สองของกองทนุจะเร่ิมต้นในอีกสองปี และจีนก าลงัหาทางระดมทนุเพิ่มอกี 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ19 ในอาเซียน 
กองทนุจะพุง่เป้าให้ความส าคญักบัโครงการลงทนุในอนาคต ทัง้ในประเทศบนคาบสมทุรอินโดจีนและอินโดนีเซีย20 

มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ CAF 

เช่นเดียวกบักองทนุเพื่อการลงทนุอื่น ๆ อีกหลายกองทนุ CAF อ้างวา่กองทนุมชีดุ “คณุคา่หลกั” ทีเ่ป็นแนวทางการลงทนุ
ของตวัเอง และในชดุคณุคา่นี ้ ได้รวมถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน21 CAF กลา่ววา่ตวัเอง 
“เช่ียวชาญในการลงทนุทีย่ัง่ยืน ที่ไมเ่พียงสร้างการเติบโตทางการเงินให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุ แตย่งัสร้างคณุคา่ส าคญัให้กบั
ชมุชนด้วย”22 อยา่งไรก็ตาม กองทนุได้พุง่เป้าการลงทนุไปยงัโครงการกลุม่ความเสีย่งสงูหลายกลุม่ ทัง้กลุม่เหมืองแร่ 
พลงังานและอตุสาหกรรมการเกษตร ด้วยธรรมชาติที่มีความเสีย่งสงูของการลงทนุในกลุม่โครงการเหลา่นี ้ นโยบายด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมจึงเป็นสิง่ส าคญัยิ่ง  

เพื่อเข้าร่วมลงทนุกบับรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ (International Finance Corporation-IFC) CAF ถกูเรียกร้องให้มี
ระบบการจดัการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และให้ค ามัน่วา่ มาตรฐานการปฏิบตัิงานของ IFC จะถกูน ามาประยกุต์ใช้ใน
โครงการลงทนุของ CAF23 วตัถปุระสงค์ข้อหนึง่ของการเข้ามาร่วมกองทนุของ IFC ก็เพื่อท าให้กองทนุ CAF ปฏิบตัิตาม
หลกัการเควเตอร์ (Equator Principle - กรอบการจดัการความเสีย่งโครงการทีก่ระทบกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มตาม
มาตรฐานของ IFC ซ่ึงสถาบนัการเงินหลายแห่งน าไปปรบัใช้ – อธิบายเพ่ิมเติมโดยผูแ้ปล) (ซึง่สะท้อนถึงมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน)24    

CAF อ้างวา่ ระบบการจดัการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของตนเอง เป็นกระบวนการบรูณาการ ของการประเมินโครงการ
ของทีมลงทนุ กบัการเลอืกโอกาสทางการลงทนุ25 ในเดือนกรกฎาคม 2557 CAF ได้ออก แนวทางคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ
รบัผิดชอบต่อสงัคมส าหรบัการลงทนุในภูมิภาคอาเซียน ทีท่กุโครงการและทกุบริษัทท่ีได้รับการลงทนุจากกองทนุจะต้อง 
“ยอมรับและปฏิบตัิตาม”26  

แนวทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม CAF ดงักลา่ว ถกูบรรจลุงไปในเอกสารท่ีคอ่นข้างสรุป ความหนา 15 หน้า เนือ้หา
รวมถงึรายละเอียดของหลกัการการลงทนุ กระบวนการด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบตังิาน การประเมินผลและการ
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ติดตามตรวจสอบ รวมถงึการจดัการหลงัการลงทนุ แม้เนือ้หาโดยรวมของของแนวทางดงักลา่วจะคอ่นข้างพืน้ฐาน แตก็่มี
ภาคผนวกที่ระบวุา่ “[กองทนุ] ยอมรับมาตรฐานการปฏิบตัิงานด้านความยัง่ยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อม ที่ออกโดย
บรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศ (IFC) ของกลุม่ธนาคารโลก เพื่อจดัการและให้ค าแนะน าแก่บริษัทเป้าหมาย ให้บรรลกุาร
ปฏิบตัิงานทีด่ีที่สดุ”27  

การยอมรับและเผยแพร่แนวทางกองทนุของ CAF แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อมและสงัคม
ของกองทนุนี ้ซึง่ยงัไมเ่คยมีกองทนุใดที่น าโดยจีนท ามาก่อนกระทัง่ปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมข้ีอมลูน้อยมากที่เข้าถงึได้
เก่ียวกบัแตล่ะโครงการ และยงัคงไมม่เีอกสารเผยแพร่ออกสูส่าธารณะ เก่ียวกบัการประเมินและประเมินผลการลงทนุใน
แตล่ะโครงการ ดงันัน้ประเด็นประสทิธิภาพของระบบการจดัการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมภายใต้กองทนุนี ้ จึงยงัคงเป็น
ค าถามตอ่ไป วา่กองทนุได้พยายามเพยีงใด ในการท าให้ทกุโครงการและทกุการลงทนุของตวัเอง ได้มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน   
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