รุ กคืบ: การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของจีนในอาเซียน
และภูมิภาคอื่น
เอกสารหมายเลข 4 – กองทุนเพื่อการลงทุนจีน ในอาเซียน
แหล่งเงินทุนสาคัญสาหรับการลงทุนในต่างประเทศของจีน มาจากกองทุนเพื่อการลงทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจีน หลาย
กองทุนที่กาลังมีบทบาทในเวทีโลกปั จจุบนั ทังในแอฟริ
้
กา ละตินอเมริ กา รัสเชีย และเอเชีย ส่วนใหญ่มกั เป็ นการลงทุนจาก
ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน (China Development Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศจีน
(China Eximbank) และ/หรื อ หน่วยงานอื่นที่รัฐให้ การสนับสนุน สองกองทุนฯ ที่เปิ ดดาเนินการในภูมิภาคอาเซียนคือ
กองทุนเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานอาเซี ยน-จี น (China-ASEAN Infrastructure Investment Fund, CAF) และ
กองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund, SRD) ทังคู
้ ม่ ีแผนขยายการดาเนินงานในระยะอันใกล้ นี ้
กองทุนเส้ นทางสายไหม (SRD)
SRD มีขนาด 40,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ก่อตังขึ
้ ้นในเดือนธันวาคม 2557 เพื่อส่งเสริ ม ”การพัฒนาและความมัง่ คัง่ ร่วม
ระหว่างจีนและประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ One Belt One Road (OBOR)”1 (ดูเอกสารหมายเลข 3 - One
Belt One Road ประกอบ) กองทุนนี ้ให้ ความสาคัญกับ 4 ด้ านกว้ าง ๆ ดังนี ้





โครงสร้ างพื ้นฐาน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ความร่วมมือด้ านขีดความสามารถทางอุตสาหกรรม และ
ความร่วมมือด้ านการเงิน2

SRD ทางานร่วมกับวิสาหกิจจีน วิสาหกิจสากล และสถาบันการเงินอื่น ๆ ส่วนใหญ่ผา่ นการลงทุนในตราสารทุน แต่ก็อาจ
มีการให้ เงินกู้ และตังกองทุ
้
นใหม่ในลักษณะความร่วมมือกับสถาบันจีนและสถาบันระหว่างประเทศอื่น ๆ 3 SRD เน้ นให้
ความสาคัญกับ “โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานหลัก และโครงการที่พฒ
ั นาการเชื่อมต่อในภูมิภาค”4 เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ระดับสูงของจีนกล่าวว่า กองทุนนี ้จะดาเนินการในลักษณะเดียวกับ กองทุนตราสารทุนเอกชน เพียงแต่จะมีระยะเวลาการ
ลงทุนที่ยาวกว่า
เงินทุนเริ่มต้ นของกองทุนเส้ นทางสายไหม (ทัง้ หมด 10,000 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ)
SRD ตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ 40,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และ
ก่อตังด้
้ วยเงินทุนตังต้
้ น 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่
ส่วนใหญ่มาจากทุนสารองระหว่างประเทศของจีน5
ปั จจุบนั กองทุนนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันที่
ควบคุมโดยหรื อเชื่อมโยงถึงรัฐจีน อย่างไรก็ตาม SRD
ย ้าว่า การดาเนินการของกองทุนสอดคล้ องกับหลักการ
ตลาด
และมีเป้าหมายที่จะให้
“ผลตอบแทนที่
6
สมเหตุสมผล” จากการลงทุน ปั จจุบนั องค์ประกอบ
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ส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการกากับดูแลกองทุนฯ ซึง่ ดูแลรับผิดชอบกองทุน เป็ นเจ้ าหน้ าที่ระดับสูง
จากกระทรวงและหน่วยงานรัฐของจีน ธนาคารประชาชนจีน ธนาคารเพื่อการพัฒนาจีน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
จีน และบริ ษัทเพื่อการลงทุนแห่งประเทศจีน (China Investment Corporation)7
โครงการแรกที่ SRD สนับสนุนคือ โครงการไฟฟ้ าพลังน ้าการ็ อต (Karot) ในปากีสถาน ซึง่ ได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจ
(MOU) กับธนาคารและกองทุนของรัฐหลายแห่งในหลายประเทศ กองทุนได้ ถือครองหุ้นบริ ษัทเอกชนหลายแห่ง และได้
สนับสนุนบริ ษัทที่รัฐบาลจีนเป็ นเจ้ าของเข้ าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง8
มาตรฐานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ กองทุนเส้ นทางสายไหม
SRD ประกาศปรัชญาของกองทุนว่าจะ “เปิ ดเผย ครอบคลุม และร่วมผลประโยชน์”9 หลักการการลงทุนของ SRD อ้ างว่า
กองทุนได้ พยายามอย่างหนัก ที่จะส่งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม10 และ “เคารพมาตรฐานและ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของจีนและประเทศเจ้ าของโครงการ”11 อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มคี วามชัดเจนว่า กองทุนมีระบบอย่างไร (หากมี) ในการจัดการและลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม SRD มี
คณะกรรมการจัดการความเสีย่ งทางการเงินที่ต้องทาทังก่
้ อนและหลังการลงทุนจะเสร็ จสมบูรณ์ 12แต่ยงั ไม่ปรากฏชัดเจนว่า
คณะกรรมการจะพิจารณาความเสีย่ งทางสังคมและสิง่ แวดล้ อมในระดับใด ในการประเมินศักยภาพของโครงการลงทุน
ปั จจุบนั ยังไม่มีกลไกกาหนดว่า ข้ อเรี ยกร้ องแบบไหนทีส่ ามารถยื่นได้ สาหรับประชาชนทีร่ ้ ูสกึ ว่าตนเองได้ รับผลกระทบด้ าน
ลบจากโครงการที่กองทุนเส้ นทางสายไหมมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
SRD เปิ ดตัวเวบไซต์ทงภาษาจี
ั้
นและภาษาอังกฤษเมื่อพฤศจิกายน 2558 ให้ ข้อมูลทีค่ อ่ นข้ างพื ้นฐาน และแม้ หมวดข่าว
ของเว็บไซต์จะมีการรายงานสถานะล่าสุดของกิจกรรมกองทุน แต่ก็ไม่มีปรากฏรายละเอียดรายการการลงทุน แม้
รายละเอียดของโครงการจะมีจากัด แต่ยงั ถือว่าครอบคลุมที่มากกว่า เมื่อเทียบกับเวบไซต์กองทุนเพื่อการลงทุนอื่น ๆ ที่รัฐ
จีนให้ การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่า SRD มีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร และไม่มีกลไกทางการทีเ่ ปิ ดให้
สาธารณะร้ องขอข้ อมูลโครงการได้
กองทุนความร่ วมมือด้ านการลงุทนจีน-อาเซียน (CAF)
CAF ได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐในปี 2556 และดาเนินการภายใต้ การกากับของคณะมนตรี แห่งรัฐ (State Council) ของจีน13
มีพนั ธกิจสร้ างผลตอบแทนสูงสุดแก่นกั ลงทุน และเสริ มความแข็งแกร่งให้ กบั ความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน เพื่อทา
ให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน14 CAF มีเป้าหมายพัฒนาโครงการด้ าน:
 โครงสร้ างพื ้นฐาน (รวมถึงถนน ทางรถไฟ โทรคมนาคม และท่อก๊ าซและน ้ามัน)
 พลังงาน (รวมถึงพลังงานกระแสหลัก และพลังงานทางเลือก) และ
 ทรัพยากรธรรมชาติ (รวมถึงโลหะอุตสาหการ โลหะมีคา่ และอุตสาหกรรมการเกษตร)15
CAF ก่อตังด้
้ วยเงินทุนเริ่ มต้ น 1,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ด้ วยเป้าหมายทีจ่ ะเป็ นกองทุนขนาด 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าจีน (China Eximbank) เป็ นผู้นาในการริ เริ่ มก่อตัง้ CAF และเป็ นผู้สนับสนุนหลัก ร่วมลง
เงินทุนก่อตัง้ 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ของธนาคารโลกถือหุ้นทุนของกองทุน และร่วม
ลงเงิน 100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (10% ของกองทุนระยะแรก16 สถาบันอีกสองสามแห่ง รวมถึงบรรษัทเพื่อการลงทุนแห่งชาติ
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จีน (CIC) และธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ร่วมถือหุ้น และมีสว่ นในการบริ หารจัดการกองทุน17 ขนาดการลงทุน
โดยทัว่ ไปของกองทุนอยูท่ ี่ 50-100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ส่วนใหญ่ผา่ นการซื ้อหุ้นทุน18 ในระยะแรกของการดาเนินงาน
กองทุนได้ ลงทุนใน11 โครงการ รวมถึงโครงการดังต่อไปนี ้








โทรคมนาคม ในกัมพูชา
การลงทุนท่าเรื อ ในไทย
เหมืองโปแตช ในลาว
เหมืองแร่เหล็ก ในมาเลเซีย
คมนาคม ในฟิ ลปิ ปิ นส์
ถลุงแร่ ในอินโดนีเซีย และ
ส่งออกซีเมนต์ ในจีน

ระยะที่สองของกองทุนจะเริ่ มต้ นในอีกสองปี และจีนกาลังหาทางระดมทุนเพิ่มอีก 3,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ19 ในอาเซียน
กองทุนจะพุง่ เป้าให้ ความสาคัญกับโครงการลงทุนในอนาคต ทังในประเทศบนคาบสมุ
้
ทรอินโดจีนและอินโดนีเซีย20
มาตรฐานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ CAF
เช่นเดียวกับกองทุนเพื่อการลงทุนอื่น ๆ อีกหลายกองทุน CAF อ้ างว่ากองทุนมีชดุ “คุณค่าหลัก” ทีเ่ ป็ นแนวทางการลงทุน
ของตัวเอง และในชุดคุณค่านี ้ ได้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน21 CAF กล่าวว่าตัวเอง
“เชี่ยวชาญในการลงทุนทีย่ งั่ ยืน ที่ไม่เพียงสร้ างการเติบโตทางการเงินให้ บริษัทที่ร่วมลงทุน แต่ยงั สร้ างคุณค่าสาคัญให้ กบั
ชุมชนด้ วย”22 อย่างไรก็ตาม กองทุนได้ พงุ่ เป้าการลงทุนไปยังโครงการกลุม่ ความเสีย่ งสูงหลายกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ เหมืองแร่
พลังงานและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้ วยธรรมชาติที่มีความเสีย่ งสูงของการลงทุนในกลุม่ โครงการเหล่านี ้ นโยบายด้ าน
สังคมและสิง่ แวดล้ อมทีเ่ หมาะสมจึงเป็ นสิง่ สาคัญยิ่ง
เพื่อเข้ าร่วมลงทุนกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation-IFC) CAF ถูกเรี ยกร้ องให้ มี
ระบบการจัดการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม และให้ คามัน่ ว่า มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของ IFC จะถูกนามาประยุกต์ใช้ ใน
โครงการลงทุนของ CAF23 วัตถุประสงค์ข้อหนึง่ ของการเข้ ามาร่วมกองทุนของ IFC ก็เพื่อทาให้ กองทุน CAF ปฏิบตั ิตาม
หลักการเควเตอร์ (Equator Principle - กรอบการจัดการความเสีย่ งโครงการทีก่ ระทบกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมตาม
มาตรฐานของ IFC ซึ่ งสถาบันการเงิ นหลายแห่งนาไปปรับใช้ – อธิ บายเพิ่ มเติ มโดยผูแ้ ปล) (ซึง่ สะท้ อนถึงมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน)24
CAF อ้ างว่า ระบบการจัดการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมของตนเอง เป็ นกระบวนการบูรณาการ ของการประเมินโครงการ
ของทีมลงทุน กับการเลือกโอกาสทางการลงทุน25 ในเดือนกรกฎาคม 2557 CAF ได้ ออก แนวทางคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมและ
รับผิ ดชอบต่อสังคมสาหรับการลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยน ทีท่ กุ โครงการและทุกบริ ษัทที่ได้ รับการลงทุนจากกองทุนจะต้ อง
“ยอมรับและปฏิบตั ิตาม”26
แนวทางด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม CAF ดังกล่าว ถูกบรรจุลงไปในเอกสารที่คอ่ นข้ างสรุป ความหนา 15 หน้ า เนื ้อหา
รวมถึงรายละเอียดของหลักการการลงทุน กระบวนการดาเนินงาน มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน การประเมินผลและการ
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ติดตามตรวจสอบ รวมถึงการจัดการหลังการลงทุน แม้ เนื ้อหาโดยรวมของของแนวทางดังกล่าวจะค่อนข้ างพื ้นฐาน แต่ก็มี
ภาคผนวกที่ระบุวา่ “[กองทุน] ยอมรับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้ านความยัง่ ยืนทางสังคมและสิง่ แวดล้ อม ที่ออกโดย
บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ของกลุม่ ธนาคารโลก เพื่อจัดการและให้ คาแนะนาแก่บริ ษัทเป้าหมาย ให้ บรรลุการ
ปฏิบตั ิงานทีด่ ีที่สดุ ”27
การยอมรับและเผยแพร่แนวทางกองทุนของ CAF แสดงให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าด้ านธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้ อมและสังคม
ของกองทุนนี ้ ซึง่ ยังไม่เคยมีกองทุนใดที่นาโดยจีนทามาก่อนกระทัง่ ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อมูลน้ อยมากที่เข้ าถึงได้
เกี่ยวกับแต่ละโครงการ และยังคงไม่มเี อกสารเผยแพร่ออกสูส่ าธารณะ เกี่ยวกับการประเมินและประเมินผลการลงทุนใน
แต่ละโครงการ ดังนันประเด็
้
นประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมภายใต้ กองทุนนี ้ จึงยังคงเป็ น
คาถามต่อไป ว่ากองทุนได้ พยายามเพียงใด ในการทาให้ ทกุ โครงการและทุกการลงทุนของตัวเอง ได้ มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
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