
รุกคืบ: การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของจนีในอาเซียน
และภมูิภาคอื่น 

เอกสารหมายเลข 5 – ธนาคารเฉพาะกจิจีน  

ธนาคารเฉพาะกิจจีน ได้เปิดด าเนินการในตา่งประเทศมานานกวา่ทศวรรษ เพื่อสนบัสนนุยทุธศาสตร์ “ออกสู่ตลาดโลก” 
(Going Out strategy) ของรัฐบาลจีน ภายใต้ยทุธศาสตร์นี ้ รัฐจีนสง่เสริมให้บริษัทจีนขยายการด าเนินธุรกิจออกไปใน
ตา่งประเทศ ด้วยแรงจงูใจด้านผลประโยชน์จากสว่นตา่งอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถงึตลาด 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละเทคโนโลยีนอกประเทศในโลก ธนาคารเฉพาะกิจเหลา่นีไ้ด้สร้างรากฐานให้จีนเติบโตอยา่งรวดเร็ว
จนเป็น 1 ใน 5 นกัลงทนุท่ีใหญ่ทีส่ดุในโลกi  

ธนาคารเฉพาะกิจทัง้หลายของจีนตัง้ขึน้ในช่วงกลางทศวรรษ 90 เพื่อแยกภาคการเงินเพื่อสนองนโยบายออกจากภาค
การเงินเชิงพานชิย์ ธนาคารเฉพาะกิจประเทศจีนมีทัง้หมด 3 แหง่ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการพฒันาประเทศจีน (China 
Development Bank) ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าจีน (China Eximbank) และธนาคารเพื่อพฒันาการเกษตรของ
จีน (Agricultural Development Bank of China)ii  

การก าเนิดของธนาคารเฉพาะกิจเหลา่นีท้ าให้ “สีพ่ี่ใหญ่” ธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ [ธนาคารแหง่ชาตจีิน 
(Bank of China) ธนาคารเพื่อการก่อสร้างจีน (China Construction Bank) ธนาคารการเกษตรแหง่จีน (Agriculture 
Bank of China) และธนาคารพาณิชย์อตุสาหกรรมแหง่ประเทศจีน (Industrial and Commerce Bank of China)] 
สามารถเน้นไปท่ีการด าเนินการเพื่อการพาณิชย์เพียงอยา่งเดียวiii  

ธนาคารเพื่อการพฒันาประเทศจีนและธนาคารเพื่อการน าเข้าและสง่ออกแหง่ประเทศจีน เป็นตวัส าคญัในการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตร์ก้าวออกสูต่ลาดโลก มีการลงทนุในตา่งประเทศนบัพนัล้านเหรียญ ในฐานะธนาคารเฉพาะกิจ บทบาทของ
ธนาคารทัง้ 2 แหง่นีค้ือให้การสนบัสนนุเป้าหมายทางนโยบายของรัฐบาลจีน  และทัง้สองธนาคารจะมีบทบาทส าคญัอยา่ง
ยิ่งในด้านการเงินภายใต้โครงการ One Belt One Road (ดเูอกสารหมายเลข 3)  

นบัแตป่ระกาศเปิดตวัโครงการ OBOR รัฐบาลจีนได้อดัฉีดเงินทนุจ านวนมหาศาลเข้าไปในสองธนาคารนี ้จากรายงานของ
สือ่มวลชนระบวุา่ชว่งระหวา่งเดือนเมษายนถงึสงิหาคม 2558 ธนาคารกลางแหง่ประเทศจีนได้ใสเ่งินให้กบัธนาคารเพื่อ
การพฒันาประเทศจีนมากถงึ 94,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และใสใ่ห้ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศจีนอกี 
90,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนบัสนนุโครงการในตา่งประเทศiv  

 

ธนาคารเพือ่การพฒันาประเทศจีน หรือ China Development Bank (CDB) ได้ให้การสนบัสนนุทางการเงินระยะกลางถึง
ระยะยาวให้กบักิจกรรมและโครงการท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์เศรษฐกิจระดบัชาติของจีน ซึง่รวมถงึโครงการด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน อตุสาหกรรม และโครงการส าคญัระดบัประเทศอื่นๆ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุด้านการเงินให้กบัโครงการ



ด้านการศกึษา สาธารณสขุ เกษตร ที่อยูอ่าศยัเพื่อผู้มีรายได้น้อย และโครงการด้านสิง่แวดล้อมv CDB มีบทบาทส าคญัใน
การลงทนุในตา่งประเทศของจีน ปี 2557 ธนาคารนีไ้ด้ปลอ่ยเงินกู้มลูคา่มากกวา่ 1 แสนเหรียญสหรัฐ ในสกลุเงินตรา
ตา่งประเทศvi เทียบกบัตวัเลขปีเดยีวกนัของกลุม่ธนาคารโลก ปลอ่ยกู้ เพียง 61,000 ล้านเหรียญสหรัฐvii  

ภายในประเทศจีน CDB ได้ให้การสนบัสนนุโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ อยา่งโครงการเขื่อนสามผา (Three 
Gorges Dam) โครงการสง่น า้เหนือ-ใต้ และระบบสายสง่ไฟฟ้าหลายโครงการ และโครงการถนนและทางรถไฟความเร็วสงู 
ในอาเซียน CDB ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจกบัคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเพื่อสนบัสนนุการลงทนุทวิภาคี 
นอกจากนีไ้ด้สนบัสนนุทางการเงินให้กบัโครงการที่มคีวามขดัแย้ง อยา่งโครงการทอ่สง่ก๊าซจีน-พมา่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่าน
หินหวงอาง (Vung Ang) ในเวียดนาม โครงการเขื่อนสะตงึอาไต (Stung Atai) ในกมัพชูา และอีกหลายโครงการ ธนาคารมี
การให้ทนุการศกึษากบันกัเรียนจากประเทศลาวเพื่อศกึษาตอ่ในประเทศจีนด้วย 

ด้วยเหตทุี ่ CDB ยงัคงเดินหน้าพฒันาธุรกิจในตา่งประเทศ โครงการ One Belt One Road จึงจะเป็นเป้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัviii ธนาคารได้ให้เงินสนบัสนนุกองทนุเส้นทางสายไหมจ านวน 5% ของเงินทนุตัง้ต้นกองทนุ และยงัมี
กองทนุเฉพาะส าหรับการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานในอาเซยีน ตวัอยา่งเช่น ในปี 2557 นายหลี ่เคอ่เฉียง นายกรัฐมนตรี
จีน ได้ให้เงินจ านวน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนบัสนนุโครงการเช่ือมตอ่ระหวา่งจีนกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ซึง่
ในจ านวนนีร้วมถึงเงินกู้พิเศษจ านวน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ที ่ CDB จดัให้ส าหรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานใน
ภมูิภาคix  

มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ CDB 

CDB อ้างวา่ ได้น ามาตรฐานการจดัการผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคมมาใช้กบัการด าเนินกิจกรรมของธนาคาร ทัง้ที่
ธนาคารท าแคเ่ผยแพร่เอกสารสรุปเทา่นัน้ สว่นเอกสารฉบบัเต็มไมไ่ด้มีการเปิดเผยสูส่าธารณะ แหลง่ข้อมลูเดยีวเก่ียวกบั
นโยบายเหลา่นีท้ี่ประชาชนจะเข้าถึงได้ คือรายงานของธนาคารในปีที่ผา่นมา  

จากเอกสารฉบบัสรุปที่เผยแพร่ การประเมินผลกระทบของโครงการตา่งๆ ที่ยื่นเสนอมา จะรวมถงึการประเมินความเสีย่ง
ทางสงัคมและสิง่แวดล้อม เอกสารยื่นขอกู้ เงินต้องมกีารประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมด้วย และธนาคารสามารถ
ปฏิเสธการขอกู้ยืมเงินด้วยเหตผุลทางสิง่แวดล้อมได้ ที่ส าคญั ธนาคารสามารถระบถุึงมาตรฐานสิง่แวดล้อมรวมถงึ
คา่ใช้จา่ยไว้ในเง่ือนไขข้อตกลงเงินกู้ เพื่อผกูมดัผู้กู้ ให้ด าเนินการตามเง่ือนไขทางสิง่แวดล้อมทีต่กลงไว้x  

CDB เป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ (UN Global Compact) และ โครงการสิง่แวดล้อมแหง่
สหประชาชาติด้านการเงิน (UN Environmental Program Finance Initiative) แม้จะยงัไมไ่ด้ร่วมลงนามในหลกัการอเิคว
เตอร์ แตธ่นาคารก็ได้ตัง้คณะท างานหลกัการอเิควเตอร์ขึน้เป็นการภายใน และอ้างวา่หลกัการอิเควเตอร์ก าลงัถกูน าไป
ปรับใช้ในการพฒันาธุรกิจของธนาคารxi  

ขณะที ่CDB ให้ค ามัน่สญัญาในหลายเร่ือง และได้จดัท ามาตรฐานภายในองค์กร เพื่อจดัการกบัความเสีย่งด้านสงัคมและ
สิง่แวดล้อม กระบวนการประเมนิยงัคงไมโ่ปร่งใส ไมม่ีการเผยแพร่เอกสารรายโครงการ และไมม่ีทัง้กลไกรับการร้องเรียน
และช่องทางการสือ่สารกบักลุม่ผู้ได้รับผลกระทบ เว็บไซด์ของธนาคารไมม่ีกระทัง่รายช่ือโครงการที่ครอบคลมุ การขาด
ความโปร่งใสเป็นการจ ากดัอยา่งมากตอ่ประสทิธิผลของนโยบายด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ต้องด าเนินการในปัจจบุนั  



 

ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศจีน หรือ China Eximbank ก่อตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุและอ านวยความสะดวก
ให้การน าเข้าและสง่ออกสนิค้าจีน เพื่อชว่ยเหลอืบริษัทจีนในการท าสญัญาโครงการและลงทนุในตา่งประเทศ และเพื่อ
สง่เสริมความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งประเทศxii  

เช่นเดียวกบัธนาคารเพื่อการพฒันาประเทศจีน China Eximbank เป็นผู้สนบัสนนุรายใหญ่ของบริษัทจีนในการออกสูเ่วที
โลก และได้เข้าไปมีสว่นร่วมในโครงการตา่งๆ ทัว่โลก ในปี 2557 ธนาคารได้ปลอ่ยเงินกู้ทัง้หมด 921,000 ล้านหยวน 
((ประมาณ 142,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)xiii โดยสว่นใหญ่จะลงไปท่ีโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน อตุสาหกรรมและการค้า 
รวมถงึการชิปปิง้ โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม น า้มนัและก๊าซ พลงังาน โทรคมนาคม อตุสาหกรรมการผลติ และ
โครงการด้านเกษตร  

เงินกู้  China Eximbank สว่นใหญ่เป็นการให้กู้ เชิงพาณิชย์ แตธ่นาคารก็รับผิดชอบด้าน concessional lending หรือ เงินกู้
แบบมีเง่ือนไขผอ่นปรน ซึง่หมายถงึเงินกู้หรือสนิเช่ือทีม่ีอตัราดอกเบีย้ต า่กวา่อตัราตลาด และระยะเวลาการช าระคืน
ยาวนานกวา่ โดยสว่นใหญ่ เงินกู้นีม้กัจดัสรรผา่นรูปแบบเงินชว่ยเหลอืโพ้นทะเลของจีนxiv  

สนบัสนนุการเช่ือมโยงระหวา่งประเทศเพื่อนบ้าน คือเป้าหมายส าคญัของ China Eximbank โดยธนาคารระบวุา่ “เรา
พฒันาธุรกิจไปในทิศที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ทางการฑตูใหมข่องจีน” รวมถึงโครงการ One Belt One Roadxv  

China Eximbank เป็นตวัละครทางการเงินท่ีส าคญัในภมูิภาคอาเซยีน สนบัสนนุทางการเงินแกห่ลายโครงการ รวมถงึ
โครงการเขื่อนก าจาย (Kamchay) ในกมัพชูา ทางหลวงบัก๊ยาง-หลงัเซิน (Bac Giang-Lang Son) และโรงไฟฟ้าพลงัถา่น
หินวินแดน Vin Than ในเวยีดนาม เขื่อนอเนกประสงค์และระบบสายสง่ไฟฟ้าในลาว เงินกู้ชมุชนในพมา่ และโครงการ
พฒันาที่พกัอาศยัระดบัหรูในกรุงเทพฯ ประเทศไทย  China Eximbank เป็นผู้ให้ทนุใหญ่ทีส่ดุและเป็นผู้จดัการระดบั
กองทนุความร่วมมือด้านการลงทนุจีน-อาเซยีน (CAF) (ดเูอกสารหมายเลข 4)   

ธนาคารยงัเข้าไปมีบทบาทอยา่งมากในการลงทนุโครงการเส้นทางรถไฟเช่ือมตอ่ภายในภมูิภาคของจีน เมื่อปลายปี 2558 
China Eximbank ได้ลงนามสญัญาให้กู้ เงินแก่บริษัทรถไฟของรัฐบาลจีน เพื่อสนบัสนนุการขยายเส้นทางออกนอก
ประเทศ ข้อตกลงนีค้รอบคลมุถึงการให้สนิเช่ือสงูถงึ 500,000 ล้านหยวน (เกือบ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) บริษัทนีย้งัมี
สว่นเก่ียวข้องกบัข้อเสนอโครงการพฒันาเส้นทางรถไฟในอินโดนเีซีย ลาว และประเทศไทย ซึง่ทัง้หมดอาจได้รับเงินกู้จาก 
China Eximbank ผา่นข้อตกลงนี ้xvi 

มาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ China Eximbank 

China Eximbank ได้มีการด าเนนิการเปิดเผยมาตรฐานและนโยบายด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคาร มากกวา่การ
ด าเนินการของสถาบนัการเงินอืน่ๆ ของจีนเกือบทัง้หมด โดยธนาคารมีนโยบายพืน้ฐานท่ีเรียกวา่ แนวทางการประเมินผล
กระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของโครงการภายใตเ้งินกู้จากธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศจีน



(Guidelines for Environmental and Social Impact Assessments of the China Export and Import Bank’s Loan 
Projects ) แนวทางนีผ้กูพนักบัโครงการทัง้ในและตา่งประเทศ ครอบคลมุทัง้การประเมินผลโครงการ  การประเมินด้าน
สิง่แวดล้อม และการบริหารจดัการและก ากบัดแูลเงินกู้ของโครงการ 

แนวทางดงักลา่วระบวุา่ ผู้กู้ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบด้านสิง่แวดล้อมท้องถ่ินเมื่อไปลงทนุในตา่งแดน ในกรณี
ที่ระบบและระเบียบของท้องถ่ินไมด่ีเพียงพอ แนะน าให้ผู้กู้น ามาตรฐานของจีน หรือ “ข้อปฏิบตัิระหวา่งประเทศ” มา
ด าเนินการxvii  

แนวทางของ China Eximbank มีการระบโุดยสรุปเก่ียวกบัท่ีดินและสทิธิในทรัพยากร และระบวุา่การอพยพตัง้ถ่ินฐานใหม่
ต้องมกีารด าเนินการอยา่งเหมาะสม และหากระดบัผลกระทบรุนแรงมากควรมีการจดัหารือสาธารณะ ธนาคารมีอ านาจใน
การติดตามตรวจสอบโครงการในระหวา่งด าเนินการ หากมีผลกระทบรุนแรงเกิดขึน้ระหวา่งการพฒันาหรือการด าเนินงาน
โครงการ ธนาคารอาจระงบัการเบิกจ่ายเงินกู้  รวมถงึสามารถเรียกร้องให้มกีารช าระหนีเ้ร็วขึน้ หากผู้กู้ ไมไ่ด้ด าเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการกบัปัญหาทีเ่กิดขึน้xviii ธนาคารยงัสามารถเรียกร้องให้ลกูค้าปรับแก้พฤติกรรม ระงบั
สนิเช่ือที่ยงัไมไ่ด้เบิกจ่าย ออกจดหมายเตือน เข้มงวดกบัการท าธุรกิจมากขึน้ และถอนสนิเช่ือหากผู้กู้ ไม่ปฎิบตัิตามxix 

แม้แนวทางด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมปี 2550 ดงักลา่ว จะระบถุึงโครงการในตา่งประเทศอยา่งชดัเจน และแตะประเด็น
ส าคญั ๆ หลายประเด็น แตม่าตรฐานในเอกสารนีก็้ยงัอยูใ่นระดบัพืน้ฐาน และมีแค ่21 มาตราสัน้ ๆ ยงัคงไมม่ีการระบถุึง
ช่องทางการขอรับข้อมลูของสาธารณะในแตล่ะโครงการและไมม่กีลไกรับเร่ืองร้องเรียน ไมม่กีารเปิดเผยรายละเอยีดและ
ผลการประเมินโครงการ ไมต่า่งจากกรณีของธนาคารเพื่อการพฒันาประเทศจีน ประสทิธิภาพของแนวทางนีถ้กูลดทอนลง
อยา่งมีนยัส าคญัจากการไมม่ีดงักลา่ว อยา่งไรก็ตามแนวทางนีย้งัสามารถใช้เป็นจดุอ้างองิส าหรับชมุชนและกลุม่ประชา
สงัคมที่จะแสวงการมีสว่นร่วมกบั China Eximbank หรือรณรงค์เก่ียวกบัโครงการท่ี China Eximbank ให้กู้  
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