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สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และคณะกรรมำธิกำร เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
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จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคคล
ในวงงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และคณะกรรมำธิกำรมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ประกำรใดหรือประสงค์ให้จัดทำข้อมูลทำงวิชำกำรในเรื่องที่ท่ำนสนใจ สำมำรถแจ้งควำมจำนงได้ที่
สานักวิชาการ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 26 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02 - 831-9305, 02 - 831-9307 โทรสาร 02 - 831-9308
อนึ่ง บทควำมวิชำกำรนี้ สำนักวิชำกำรได้เผยแพร่ผ่ำนทำง
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp?SearchType=

บทสรุปผู้บริหาร
การก่ อตั้งธนาคารเพื่อ การลงทุน ในโครงสร้างพื้ นฐานแห่งเอเชีย หรือ AIIB เกิด ขึ้นจาก
ความคิ ด ริ เริ่ ม ของรั ฐ บาลจี น เมื่ อ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และมี พิ ธี เปิ ด ท าการธนาคารอย่ า งเป็ น ทางการ
ครั้งแรกในงานแถลง ณ กรุ งปั ก กิ่ ง เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ค.ศ. ๒๐๑๔ ปั จ จุ บั น มี ป ระเทศสมาชิ ก ที่ ให้
สัตยาบันแล้ว ๓๐ ประเทศ การเปิดดาเนินการของธนาคาร AIIB ถือเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนทางเลือก
สาหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และในสาขาการผลิตอื่นที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศ
สมาชิกรวมถึงประเทศไทย โดยภูมิภาคเอเชียยังมีความต้องการเงินลงทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ในระยะยาวเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ซึ่งการ
ดาเนินงานของธนาคารจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทยในอันที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งกั น ของประเทศสมาชิ ก ในภู มิ ภ าค การพั ฒ นาระบบการคมนาคมขนส่ ง และ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป
ประโยชน์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก (AIIB)
ประเทศไทยมีการกาหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๘ ปี โดยจะมีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนา
โครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การก่อสร้างรถไฟฟ้า
๑๐ สาย รถเมล์ NGV) การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่าย
ท่าเรือและการขนส่งทางน้า การให้การพัฒนาทางอากาศ ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนรวมประมาณ ๒ ล้านล้านบาท
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงระบบคมนาคมขนส่ ง ตามแนวระเบี ย บเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศพม่ า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่น ๆ
ในแถบเอเชี ย โดยเฉพาะประเทศจีน และอิ น เดีย ที่ มี เศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ และมี จ านวนประชากร
มากที่สุดในโลก
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคาร
(AIIB) ในการเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าการกู้จาก World Bank และ ADB ด้วยเหตุผล
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มแรก แต่ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินดังกล่าว ต้องคานึงถึงสภาพคล่อง
ภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นเป็นสาคัญด้วย นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ร่วม
ก่อตั้ง ประเทศจีนอาจมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในโครงการต่าง ๆ ที่ประเทศจีนต้องการ
ลงทุ น ในประเทศไทย อาทิ รถไฟรางคู่ รถเมล์ NGV ซึ่ งอาจเนื่ อ งมาจากมี ห ลายประเทศที่ ต้อ งการ
มาลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทยเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทาให้ประเทศไทยได้รับ
ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
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๑. บทนำ
ความริเริ่มในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank : AIIB) เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพื่อเป็นกลไกทางการเงินระหว่างประเทศ
ในระดั บ พหุ ภ าคี (Multilateral Financing Mechanism: MFM) ที่ เน้ น การลงทุ น โครงสร้างพื้ น ฐาน
ในประเทศก าลั งพั ฒ นาในภู มิ ภ าคเอเชี ย โดยประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมหารื อ ในฐานะสมาชิ ก ผู้ ก่ อตั้ ง
(Founding Members) ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสิ้น 57 ประเทศ
โดยเมื่อวัน ที่ 16 มกราคม 2559 AIIB ได้มีพิธีเปิ ดทาการธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และขณะนี้มีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วจานวน 30 ประเทศ
วัตถุประสงค์ของ AIIB
๑) ส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมัง่ คัง่ และพัฒนาความเชื่อมโยงภายใน
ภูมภิ าคเอเชียโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
๒) ส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนาโดย
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ๑
ความจาเป็นเร่งด่วนของการอนุวัติกฎหมายตามข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
โดยที่ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (AIIB) ได้มี
ผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ AIIB ได้มีพิธีเปิดทาการอย่างเป็นทางการ รวมถึง
การประชุมสภาผู้ว่าการครั้งแรก และการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘
มกราคม 2559 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ เนื่องจากยังไม่ได้ให้สัตยาบัน และ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ
ขณะนี้ ประเทศสมาชิกในกลุ่มออกเสียงของไทย จานวน ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย
(ร้ อ ยละ ๒.๐๕ ของ Regional Shares) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (ร้ อ ยละ ๑.๕๒) มาเลเซี ย (ร้ อ ยละ ๐.๔๙)
บังคลาเทศ (ร้อยละ ๑.๑๔) เนปาล (ร้อ ยละ ๐.๔๕) และมัลดี ฟ ส์ (ร้อ ยละ ๐.๓๗) อยู่ระหว่างการ
จัดทาตารางการหมุนเวียนตาแหน่งกรรมการ (Director) และกรรมการสารอง (Alternate Director)
ซึ่งเบื้ อ งต้ น ประเทศสมาชิก ได้ ต กลงที่ จ ะให้ ไทยในฐานะประเทศที่ มี สิ ท ธิอ อกเสี ยงมากที่ สุ ด ในกลุ่ ม
* นิติกรชานาญการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา สานักวิชาการ.
๑

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. มติคณะรัฐมนตรี. การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย (เอกสารไม่ตีพมิ พ์)

-๒ด ารงต าแหน่ งกรรมการ (Director) ของกลุ่ ม ออกเสี ย งในวาระที่ ๑ โดยมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง
เป็ น เวลา ๒ ปี และจะเริ่ ม วาระอย่ า งเป็ น ทางการตั้ ง แต่ ก ารประชุ ม ประจ าปี ข อง AIIB ครั้ ง แรก
ในเดือนมิถุนายน 2559
ในการนี้ หากประเทศไทยไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งได้ทันก่อนการประชุมประจาปี
ของ AIIB ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2559 จะต้องขอสลับวาระในการดารงตาแหน่งกับประเทศอื่น
ในกลุ่มออกเสียง และจะเสียสิทธิในการดารงตาแหน่งกรรมการวาระแรกเป็นเวลา ๒ ปี ดังนั้น เพื่อให้
ประเทศไทยไม่เสียสิทธิในการดารงตาแหน่งกรรมการในวาระแรก และมีสิทธิออกเสียงในการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานในช่วงเริ่มแรกของ AIIB จึงจาเป็นต้องเร่งดาเนินกระบวนการภายใน เพื่อให้สามารถ
ให้สัตยาบันต่อความตกลงฯ และเข้าเป็นสมาชิ กผู้ก่อตั้งอย่างสมบูรณ์ก่อนการประชุมประจาปีครั้งแรก
ของ AIIB ในเดือนมิถุนายน 2559
สาระสาคัญของความตกลงฯ ๒
ความตกลงฯ ดั งกล่ าว จั ด ท าโดยคณะท างานระหว่างประเทศ (Multilateral Interim
Secretariat : MIS) ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนประเทศสมาชิ ก ทั้ งหมด ๕๗ ประเทศ เพื่ อ ก าหนดหลั ก การและ
กรอบการดาเนินการหลักของ AIIB โดยเนื้อหาของความตกลงฯ นั้นอ้างอิงจากความตกลงในการจั ดตั้ง
ธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี (Multilateral Development Banks : MDBs) อื่น ๆ เป็นหลัก
โดยเฉพาะความตกลงในการจั ด ตั้ ง ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asian Development Banks : ADB)
เนื่องจากมีบริบทใกล้เคียงมากที่สุด และได้ปรับเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับริบทในการดาเนินงาน
ของ AIIB ซึ่งในความตกลงฯ จะมีส่วนที่ว่าด้วยการแต่งตั้งหน่ วยงานติด ต่อ สถานที่ รับ ฝากเงิน และ
สินทรัพย์ของธนาคาร ผู้ว่าการและผู้ว่าการสารอง รวมถึงการให้สถานะความคุ้มกันเอกสิทธิ์และการ
ยกเว้นแก่ธนาคาร ซึ่งเป็นส่วนหลักที่ประเทศสมาชิกจะต้องดาเนินการออกกฎหมายภายในเพื่อให้เป็นไปตาม
ความตกลงฯ และเนื่องจากที่ประเทศไทยได้ตกลงเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อบทของความตกลงว่าด้วย AIIB
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 255๘ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมจัดตั้ง AIIB ซึ่งมีสถานะ
เป็นองค์กรระหว่างประเทศในการนี้ ดังนั้น เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามความตกลงฯ ที่ประเทศไทย
ได้ลงนามไปแล้ว อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาลมีอานาจถือประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิก จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียขึ้น
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบทความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย ทั้งนี้
รั ฐ บาลชุ ด นี้ จึ ง ได้ เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ านาจปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ธนาคารเพื่ อ การลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานเอเชี ย พ.ศ. .... โดยคณะรั ฐ มนตรี ชุ ด ที่ มี พ ลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

-๓2. AIIB แหล่งเงินทุนใหม่ของไทยเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓

ภายหลังจากที่ ประเทศจีน ได้ผลักดั นให้มี การจัด ตั้งธนาคารเพื่ อการพั ฒ นาแห่ งใหม่ขึ้ น
(Development Bank) ได้สาเร็จ โดยร่วมมือกับ “กลุ่ม BRICS” ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วยประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับประเทศสมาชิกและประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนา
ประเทศด้านสาธารณู ปโภคพื้น ฐานและโครงการพัฒ นาต่าง ๆ ในระยะยาว อีกทั้ง เมื่ อไม่นานมานี้
ประเทศจีนยังได้ทาการผลักดันให้ มีการจัดตั้ง “ธนาคารเพื่อการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank)” หรื อที่ เรี ยกกั นย่ อ ๆ ว่ า “AIIB” ขึ้ นอี ก โดยมุ่ ง เน้ น ในการ
ให้ ความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
อย่ า งเป็ น ระบบของประเทศต่ า ง ๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชี ย เช่ น การลงทุ น ด้ า นคมนาคมขนส่ ง
ถนน ระบบราง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ พลังงาน การสื่อสารและระบบโทรคมนาคม เป็นต้น ส่งผลให้เป็น
ที่ น่ าจั บตามองจากประเทศต่ าง ๆ อย่างมากว่ าสิ่ งที่ ประเทศจี นก าลั งท าอยู่ นี้ ต้ อ งการท้ าทายอ านาจ
ทางการเงินของสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนต่าง ๆ หรือไม่ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนหลักอยู่ หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ที่มีประเทศ
ญี่ปุ่นให้การสนับสนุน ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากประเทศจีนและประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสามารถ
บรรลุข้อตกลงร่วมกัน และจัด ตั้งธนาคาร AIIB ได้สาเร็จ จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของระบบ
การเงินโลกอย่างไร
สาหรับการก่อตั้งธนาคาร AIIB นั้น เป็นแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของประเทศจีน
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ในการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิก (APEC) ณ กรุงปักกิ่ง ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการก่อตั้งธนาคาร AIIB
อย่างเป็นทางการ โดยมีประเทศผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแรกจานวน 21 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ไทย เมียนมา
กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล
บังกลาเทศ มองโกเลีย คูเวต โอมาน กาตาร์ คาซัคสถาน และอุซเบกิสถาน ต่อมาได้มีการกาหนดระยะเวลา
การเปิดรับสมัครประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเพิ่มจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีหลาย
ประเทศแสดงความสนใจขอเข้าร่วม และปัจจุบันธนาคาร AIIB มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 57 ประเทศ ซึ่งประเทศ
ที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจัน บราซิล เดนมาร์ก อียิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
จอร์เจีย เยอรมัน ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน ลักซัมเบอร์ก มัลดีฟ มอลตา
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี เกาหลีใต้ และคีร์กีซสถาน ซึ่งหลังจากนี้
กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องทาการร่างกฎระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการลงนาม

๓

ที่ประชุมกลุม่ BRICS ประกาศจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาพร้อมตัง้ กองทุนเงินสารองร่วมกัน : แหล่งที่มา
http://www.thaibigchina.com (๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

-๔สั ต ยาบั น และใช้ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ข องธนาคารต่ อ ไป โดยล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
ธนาคาร AIIB ได้มีพิธีเปิดทาการธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาหรับสาเหตุที่ประเทศจีนพยายามก่อตั้งธนาคาร AIIB ขึ้นมานั้น ส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะ
มาจากการที่ ปั จ จุบั น แหล่งเงิน ทุ น ส าคั ญ ๆ ของโลก อาทิ World Bank และ IMF ถู ก ครอบงาโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตก ส่วนธนาคาร ADB นั้นก็นาโดยประเทศญี่ปุ่น และที่ผ่านมา
ประเทศจีนได้เคยเสนอแนวทางให้มีการปฏิรูปองค์กรหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank
และ IMF เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการออกเสียงมากขึ้น แต่แนวทางดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ และถู ก คั ด ค้ า นจากประเทศที่ มี อ านาจมากที่ สุ ด ขององค์ ก ร นั่ น คื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ประเทศจีนไม่พอใจเนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนถือได้ว่ามีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลกเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว และมีปริมาณเงินสารองระหว่างประเทศ
มากที่ สุด ในโลก ประมาณ 4 ล้ านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่ อเป็ น เช่น นี้ ป ระเทศจีนจึงพยายามก่ อตั้ ง
ธนาคาร AIIB ขึ้น เพื่อต้องการลดการพึ่งพิงเงินทุนจากสถาบันทางการเงินหรือกลุ่มเงินทุนแหล่งเดิม ๆ
ที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นหนุนหลัง และต้องการนาเงินสารองระหว่างประเทศดังกล่าวมาใช้
เป็น แหล่งเงิน ทุน แก่ประเทศกาลังพัฒ นาในการลงทุนพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงให้เป็ น
โครงข่ายระบบคมนาคมในแถบเอเชียเข้าด้วยกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศจีน
ในระยะยาวทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการเมืองระหว่างประเทศ อีกทั้งประเทศจีนยังมุ่งหวังที่ จะ
ใช้โอกาสนี้ทาการผลักดันเงินหยวนซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของจีนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ผ่านทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้เงินหยวนก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกใน
อนาคต ๔
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนการมีสิทธิอ์ อกเสียงของประเทศจีน เปรียบเทียบกับประเทศ สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น ๕
แหล่งเงินทุน

จานวนสมาชิก
(ประเทศ)

เงินลงทุน
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

World Bank

188

223

ADB

67

163

AIIB

57

100

๔

สัดส่วนการมีสิทธิ์ออกเสียง
(ร้อยละ)

สหรัฐอเมริกา = 16.2
จีน = 4.8
ญีป่ ุ่น = 12.8
จีน = 5.4
จีน = 26.06
(จากการประมาณการ)

รศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี. AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) การผงาดขึ้นมาของจีนและ
การเสื่อมถอยของสหรัฐ. [Online] แหล่งที่มา : http://www.Thepchatree.blogspot.com
๕
ธนาคารแห่งประเทศไทย ASTV ผู้จัดการออนไลน์

-๕ธนาคาร AIIB จะทาการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อตั้งหรือใช้สาหรับเป็นทุนจดทะเบียน
ประมาณ 100,000 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ฯ โดยระยะแรกจะเป็ น เงิน ทุ น ของประเทศจี น ประมาณ
25,000 ล้านดอลลาร์สหรั ฐฯ และส่วนที่เหลือจะมาจากเงินทุนของประเทศสมาชิก โดยจะคิด จาก
สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ของแต่ละประเทศ ทั้งนี้เป็นที่คาดหมายว่าประเทศในแถบเอเชียจะมี
สัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 และประเทศจากทวีปอื่น ๆ จะมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 25 ของทั้งหมด เนื่ องจากหากยึดถือที่ GDP ของแต่ละประเทศจริง ๆ ประเทศในแถบเอเชีย
ที่มี GDP ต่ากว่าจะเสียเปรียบประเทศจากยุโรป จะกลายเป็นว่าธนาคาร AIIB จะมีผู้สนับสนุนหลัก
ที่ไม่แตกต่างจาก World Bank หรือ IMF นั่นเอง สาหรับประเทศไทยนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยประเทศไทยจะได้รับสัดส่วน
หุ้นประมาณร้อยละ 1.4275 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,427.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 48,678.8 ล้านบาท และในช่วงแรกนั้น ประเทศไทยจะต้องทาการ
ชาระเงินก่อน ประมาณร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมดของประเทศไทย คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ
285.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 9,735.8 ล้านบาท โดยแบ่งการชาระออกเป็น 5 งวด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2563 ประมาณงวดละ 1,950 ล้านบาท ซึ่งในการชาระเงินงวดแรกของประเทศ
ไทยนั้น จะใช้วิธีการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่หาก
ไม่สามารถดาเนิ น การได้ทัน จะขอเบิกจ่ายเงินจากงบกลาง รายการเงิน สารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิน หรือ
จาเป็นแทน ส่วนเงินลงทุนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 80 ของเงินลงทุนทั้งหมดของประเทศไทย คิดเป็น
1,142 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 38,943 ล้านบาทนั้น จะเป็นทุนรอเรียกชาระเมื่อมีความ
จาเป็น (Callable Capital)
สาหรับเงินทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนของธนาคาร AIIB นั้น ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อย
พอสมควรเมื่อเทียบกับสถาบัน การเงิน ระดับโลกอย่าง World Bank และ ADB แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
จากการที่ ADB ได้เคยทาการประเมินการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทวีปเอเชีย พ.ศ. 2553 –
2563 พบว่า จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนเงินลงทุนจาก World Bank และ ADB รวมกันประมาณร้อยละ 2 ของความต้องการทั้งหมด
เท่านั้น ส่วนการลงทุนในอาเซียนนั้น ADB ได้ประเมินว่าจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 600,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ๖

๖

วิชญ์พล สุราสินีนนท์, เมื่อจีนคิดการใหญ่ : ธนาคารโลกในเวอร์ชันเอเชีย. [Online] : http://www.bot.or.th
(๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

-๖ตารางที่ 2 แสดงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน พ.ศ. 2553 – 2563 ๗
หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน
การประปา สุขาภิบาล
ระบบการขนส่ง
ระบบโทรคมนาคม
รวม

การลงทุนระบบโครงสร้าง การบารุง ดูแลรักษา ระบบ
พื้นฐานใหม่
โครงสร้างพื้นฐานเดิม
170.3
46.0
98.8
60.6
95.6
61.2
30.9
32.7
395.6
200.5

รวม
216.3
159.4
156.8
63.6
596.1

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank
(ADB) และกองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund (ADF))
๓.๑ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยกับธนำคำรพั ฒนำเอเชีย (Asian Development Bank
(ADB) ๘
ADB เป็ น ธนาคารเพื่อการพั ฒ นาแบบพหุ ภาคีที่มี ประเทศสมาชิกร่วมถือหุ้ น จานวน ๖๗
ประเทศ ประกอบด้วย ๔๘ ประเทศจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ ๑๙ ประเทศจากภูมิภาคอื่น ๆ
โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และมีสานักงานประจาอยูใ่ นหลายประเทศที่เป็น
สมาชิก ADB มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกผ่านการให้เงินกู้ยืม (Loan)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า (Grant) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical
Assistance (TA)) การให้ คาปรึกษาหารือด้านนโยบายการเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ และการ
ค้าประกันเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้ห มดไปจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยได้ทาการระดมทุน
ทั้งหมดไว้ที่แหล่งเงินทุนสามัญ (Ordinary Capital Resources (OCR)) ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าหุ้นของ
ประเทศสมาชิก เงินที่ ADB กู้ยืมหรือระดมทุนจากตลาดเงินทุนระหว่างประเทศ และเงินรายได้สุทธิจาก
การดาเนินงานของธนาคาร และแหล่งเงินกองทุนพิเศษ (Special Funds) ซึ่งรวบรวมเงินจากกองทุน
ต่าง ๆ ที่ ADB เกี่ยวข้อง อาทิ กองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund (ADF)) กองทุนพิเศษ
เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ (Technical Assistance Special Fund) กองทุนพิเศษของประเทศญี่ปุ่น
(Japan Special Fund) และกองทุ น เพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการรวมตั ว ในระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
Cooperation and Integration Fund (RCIF)) เป็นต้น
ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การภายใน ADB มี ป ระธานธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คื อ
Mr. Takehiko Nakao จากกระทรวงการคลังญี่ปุ่น (ดารงตาแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยเป็น
๗
๘

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง. มีนาคม ๒๕๕๗

-๗ประธานคนที่ ๙ ตั้งแต่ธ นาคารเริ่มก่อตั้ง ) รองประธานธนาคารพั ฒ นาเอเชีย (จานวน 6 ตาแหน่ ง )
สภาผู้ว่าการ (Board of Governors) ซึ่งประกอบด้ วยผู้ แทนระดับ รัฐมนตรีห รือ ปลั ด กระทรวงจาก
ประเทศสมาชิก ๖๗ ประเทศ และคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกกาลังพัฒนา (Developing Member Countries
(DMCs)) ที่ถือหุ้นใน ADB โดยร่วมเป็นภาคีสมาชิกในความตกลงว่าด้วยการสถาปนา ADB (Agreement
Establishing the Asian Development Bank) เมื่ อ ปี ๒๕๐๙ และได้ มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ
ให้ อ านาจปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ADB พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่ อ ให้ อ านาจรั ฐ บาลปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ ADB
ตามข้อผูกพัน โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานราชการหลักที่ดูแลภารกิจเกี่ยวกับ ADB
และให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดารงตาแหน่ งผู้ว่าการ (Governor) ของไทยใน ADB และ
ปลั ด กระทรวงการคลังด ารงต าแหน่ งผู้ ว่าการส ารอง (Alternate Governor) ของไทยใน ADB และ
มีสานักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) ทาหน้าที่ประสานงานหลัก นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับ ADB จัดตั้ง
ส านั ก งาน ADB ประจ าประเทศไทย (Thailand Resident Mission (TRM)) ซึ่ งเริ่ ม เปิ ด ด าเนิ น การ
เมื่อ ปี ๒๕๔๘ เพื่ อเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการเชื่อ มโยงการทางานของ ADB กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
หุ้นส่วนการพัฒนา และผู้มีส่วนได้เสียในภาคประชาสังคมของไทย
ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนหุ้นที่ถือครองใน ADB ทั้งหมด ๑๔๔,๕๒๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ
๑.๓๖ ของหุ้นทั้งหมดในธนาคาร และมีจานวนเสียงทั้งหมด ๑๘๔,๑๒๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙
ของคะแนนเสียงทั้งหมดในธนาคาร
นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของ ADB เมื่อปี ๒๕๐๙ ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน
ในรูปเงินกู้เป็นจานวน ๖.๓๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สาหรับ ๙๒ โครงการ โดยพลังงานเป็นสาขาที่ได้รับ
จัดสรรเงินกู้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาขาการขนส่งและการสื่อสาร สาขาการเงิน การประปา สุขาภิบาล
และการจัดการของเสีย ตามลาดับ และได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จาก ADB อยู่ เป็ น ประจ า ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ที่ ป ระเทศไทยมี ร ะดั บ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องภายหลังจากวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ จนทาให้สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle Income Country) และได้จัด ทายุทธศาสตร์ระดับชาติ
ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ในอนาคต โดยได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมและการเข้าร่ว มภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภ าคภายใต้บ ทบาท
ที่สร้างสรรค์ ความร่วมมือระหว่าง ADB และประเทศไทยได้พัฒนาขึ้ นจากการเป็นผู้ให้และผู้รับความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นา (Development Partners) โดย ADB
ได้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารเสริม สร้า งขี ด ความสามารถทางสถาบั นเพื่ อส่ งเสริ มการเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
อย่ างทั่ ว ถึ ง (Building Institutional Capacity for More Inclusive Economic Growth) การพั ฒ นา
ระบบโครงสร้ างพื้ น ฐาน การส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาของภาคเอกชน การเสริ ม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานต่าง ๆ ของ ADB พอสมควร โดยให้
กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ADB จัดการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Annual Meeting of the Board of Governors of ADB) ครั้ งที่ ๑๘ ระหว่างวัน ที่ ๓๐ เมษายน -

-๘๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม
๒๕๔๓ ณ โรงแรม Westin Riverside Plaza จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ งเป็ น การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี
ของประเทศสมาชิกที่ใหญ่และสาคัญที่สุดของ ADB และแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังไปปฏิบัติ
หน้าที่ในสานักงานกรรมการบริหารกลุ่มออกเสียงของไทยใน ADB ในฐานะกรรมการบริหาร (Executive
Director) กลุ่ ม ออกเสี ย งฯ และที่ ป รึ ก ษากรรมการบริ ห าร (Director’s Advisor) กลุ่ ม ออกเสี ย งฯ
ตามกรอบการหมุนเวียนตาแหน่ง (Rotation Arrangement) ที่ ๖ ประเทศสมาชิกในกลุ่ม (ประกอบด้วย
มาเลเซีย เมียนมาร์ บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ เนปาล และประเทศไทย) ร่วมกันกาหนด นอกจากนี้
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นผู้บริจาคในกองทุนพัฒนาเอเชีย (ADF) ซึ่งเป็นกองทุนพิเศษ (Special Fund)
ที่มีขนาดใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดภายใต้การกากับดูแลของ ADB ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ประเทศสมาชิกที่มีฐานะยากจนในรูป
เงินกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยและเงินให้เปล่า โดยเข้าร่วมการบริจาคเงินตั้งแต่การเพิ่มทุนครั้งที่ ๖ ของกองทุน
เมื่ อ ปี ๒ ๕ ๔ ๐ และล่ า สุ ด ได้ เ ข้ า ร่ ว มในการเพิ่ ม ทุ น ครั้ งที่ ๑ ๐ ของกองทุ น เมื่ อ ปี ๒๕๕ ๕
รวมเงินบริจาคใน ADF ทั้งหมด เกือบ ๖๐๐ ล้านบาท
๓.๒ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างประเทศไทยกั บ กองทุ น พั ฒ นาเอเชี ย (Asian Development
Fund (ADF)) ๙
กองทุ น พั ฒ นาเอเชี ย (Asian Development Fund (ADF)) เป็ น กองทุ น พิ เศษ (Special
Fund) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank (ADB)) ซึ่ งเป็ น สถาบั น ทางการเงิน ที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาในภู มิ ภ าคเอเชี ย และ
แปซิฟิก โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ในประเทศ
สมาชิ ก ADF จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2516 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค วามช่ วยเหลื อ ทางการเงิน ที่ มี เงื่ อ นไข
ผ่อนปรนแก่ประเทศสมาชิกที่มีฐานะยากจนในรูปเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยและเงินให้เปล่า โดยในกรณีทั่วไป
มีระยะเวลาการให้กู้ 32 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 8 ปี ในช่วงระยะเวลาปลอดหนี้จะมีค่าบริ หารจัดการ
ร้อยละ 1 ต่อปี ในช่วงระยะหลังปลอดหนี้จะมีค่าบริหารจัด การร้อยละ 1.5 ต่อปี ในกรณี การให้ กู้
แบบฉุกเฉินมีระยะเวลาการให้กู้ 40 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี และค่าบริหารจัดการร้อยละ 1 ต่อปี
เพื่อให้การจัดสรรเงินกู้ของ ADF เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศสมาชิกที่ยากจน ADB ได้จัดทาเกณฑ์สาหรับการกู้ยืมเงิน โดยกาหนดว่าประเทศสมาชิกที่มี
รายได้ประชาชาติต่อหัว (Gross National Income (GNI) per capita) สูงกว่าเกณฑ์ที่ ADB กาหนด
(Operational Cutoff for ADF Eligibility) จนถื อได้ ว่ าอยู่ ในกลุ่ มประเทศมี รายได้ ปานกลางค่ อนข้ างสู ง
(Upper Middle Income Countries) เป็นต้น ไป และมีความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินเพี ยงพอ
ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน จาก ADF และได้จัด ทาระบบการจัดสรรผลการดาเนินงาน (Performance-Based
Allocation (PBA)) ซึ่งเป็นกลไกในการจัดสรรแหล่งเงิ นจาก ADF ให้กับประเทศสมาชิกที่มีสิทธิ์กู้ยืม
ทั้งนี้การกาหนด GNI per capita ดังกล่าวของ ADF จะอ้างอิงมูลค่าตามเกณฑ์สาหรับการกู้ยืมเงินของ
สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ธนาคารโลก
๙

เรื่องเดียวกัน

-๙นอกจากนี้ ADB ได้กาหนดกรอบกลไกการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้กับประเทศสมาชิกที่ยากจน
ภายใต้ ADF โดยประเมินตามความเสี่ยงของการประสบปัญหาหนี้ (Risk of Debt Distress) ของแต่ละ
ประเทศ
ประเทศไทยเป็นสมาชิกใน ADB ตั้งแต่ที่ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2509 เป็นต้นมา และปัจจุบันเป็น
ผู้ถือหุ้นใน ADB รายใหญ่ลาดับที่ 17 จากสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดยในช่วงระหว่างปี 2516 –
2525 ประเทศไทยมีสิทธิ์กู้ยืมเงินจาก ADF และได้กู้ยืมเงินเป็นจานวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
น าไปใช้ในการพั ฒ นา 6 โครงการที่ เกี่ยวข้อ งกับ ภาคการศึ กษา เกษตรกรรม และการชลประทาน
อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2526 ประเทศไทยไม่ได้ทาการกู้ยืมเงินจาก ADF อีก และได้ชาระหนี้ทั้งหมดแล้ว
เมื่อ ปี 2552 ปั จจุบั น ADB ถือว่าประเทศไทยจั ด อยู่ ในกลุ่ มประเทศมี รายได้ป านกลางค่อนข้างสู ง
(Upper Middle Income Countries) และให้สิทธิ์ในการกู้ยืมได้เฉพาะจาก OCR เท่านั้น
ประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้บริจาคใน ADF โดยเข้าร่วมการบริจาคเงินเพิ่มทุนใน ADF
ตั้งแต่ก ารเพิ่ มทุ น ครั้งที่ 6 ในกองทุ น ADF VII เป็น ต้น มา โดยได้เข้าร่วมบริจาคใน ADF แล้วทั้ งสิ้ น
5 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกได้เข้าร่วมบริจาคเมื่อปี 2540 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 ของกองทุน ADF VII เป็ น
จานวนวงเงิน 101,024,800 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2545 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 7 ของกองทุน ADF
VIII เป็นจานวนวงเงิน 101,000,000 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2548 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 8 ของกองทุน
ADF IX เป็นจานวนวงเงิน 119,656,340 บาท ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2551 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ของ
กองทุน ADF X เป็นจานวนวงเงิน 120,000,000 บาท และครั้งที่ 5 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 10 ของ
กองทุน ADF XI เป็นจานวนวงเงิน 150,000,000 บาท
ส าหรั บ กองทุ น ADF XI ซึ่ งเป็ น การเพิ่ ม ทุ น ADF ครั้งล่ าสุ ด และครอบคลุ ม ปี 2556 –
2559 กระทรวงการคลังได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ประเทศไทยเข้าร่วมบริจาคเพิ่มทุน
ในวงเงินไม่เกิน 160 ล้านบาท (โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมบริจาคเป็นจานวนวงเงิน 150 ล้านบาท)
และให้คงสัดส่วนการบริจาคของไทยให้ไม่ต่ากว่าในการเพิ่มทุนครั้งที่ 9 ของกองทุน ADF X เนื่องจาก
เห็นว่า ADF มีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากต่อการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกกาลังพัฒนาที่ประสบ
ปัญหาความยากจน เพื่อนาไปพัฒ นาในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion (GMS)) อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กัมพูชา และพม่า โดยประเทศไทยจะมีบทบาทในการผลักดันให้ ADB เพิ่มความสาคัญ
ให้แก่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิ จและการลงทุ น ในภู มิ ภ าค ซึ่ งจะเป็ น การเสริมสร้างการพั ฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทย
ในระยะยาวด้วย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมบริจาคในกองทุนพัฒนาเอเชีย
การเข้าร่วมบริจาคเงินใน ADF ทาให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. การเข้าร่วมบริจาคเงินใน ADF เป็นการบริจาคเงินแหล่งเดียวที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม
ภายใต้ ก รอบความร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศที่ แ สดงให้ ป ระเทศอื่ น ๆ เห็ น ถึ งนโยบายที่ จ ะให้ ค วาม
ช่วยเหลือประเทศกาลังพัฒนาที่มีความยากจนของประเทศไทย และบทบาทความเป็นผู้ให้ของไทยต่อ
ประเทศยากจนในเวทีระหว่างประเทศ

- ๑๐ 2. การที่ประเทศไทยเข้าร่วมบริจาคเพื่อเพิ่มทุนใน ADF จะช่วยเพิ่มบทบาทในการพัฒนา
ทางด้ านเศรษฐกิ จและสังคมของกลุ่ มประเทศเพื่ อ นบ้ านของประเทศไทยในฐานะที่ เป็น ศู น ย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภู มิภาค อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในระยะยาว
3. การเข้าร่วมบริจาคเงินใน ADF เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาของประเทศไทย
เข้ารับงานภายใต้ ADF หรือ OCR ของ ADB ต่อไปในอนาคต ซึ่งตั้งแต่การเริ่มจัดตั้ง ADF เมื่อปี 2516
ผู้ประกอบการจากประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) สาหรับโครงการ
ที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ แก่ ป ระเทศสมาชิก ADF ทั้ งในรูป แบบการสนั บ สนุ น วัสดุ อุป กรณ์ ก่ อสร้างและ
ที่ปรึกษาของโครงการต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ การเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง
ของผู้ ป ระกอบการไทยภายในประเทศสมาชิ ก ADF ได้ มี ขึ้ น ก่ อ นประเทศไทยเข้ า ร่ ว มบริจ าคเงิ น
ในกองทุน ADF VII ครั้งแรกเมื่อปี 2540 และหลังจากที่ไทยได้เข้าร่วมบริจาคเงินใน ADF ผู้ประกอบการไทย
ได้มีส่วนร่วมในโครงการในประเทศ ADF เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ผลักดัน
ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาไทยเข้ารับงานภายใต้โครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านกู้เงินจากประเทศไทย โดยการ
ประสานกั บ ADB ในการให้ กู้ ร่ว มระหว่ า งประเทศไทยกั บ ADB ในประเทศเพื่ อ นบ้ า น ซึ่ งรวมถึ ง
ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International
Cooperation (JBIC))
๔. การให้อานาจประเทศไทยปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย
จากการประมวลข้อมูลของสานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑๐ เรื่อง การอนุวัติ
กฎหมายตามข้อบทความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียนั้น รัฐบาลชุดนี้
ได้เสนอร่างพระราชบัญ ญัติให้ อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรี ชุด ที่มี พ ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรี เพื่ อให้
สภานิ ติบัญ ญั ติแ ห่ งชาติพิจารณาตามบทบัญ ญั ติรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย

๑๐

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สานักกฎหมาย, “เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... (กรุงเทพมหานคร : สานักการพิมพ์, ๒๕๕๙)
หน้า ๒ – ๔

- ๑๑ เหตุผล
เนื่องจากประเทศไทยตกลงจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment
Bank) เพื่อร่วมจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมั่ง คั่ง และพัฒนา
ความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้น ฐานและสาขาการผลิตอื่น ตลอดจน
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนภายในภูมิภาคในการรับมือกับความท้าทายด้านการพัฒนา
โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ดังนั้น เพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อผูกพันซึ่งภาคีสมาชิกจะต้อ งปฏิบัติตามข้อบทของความตกลงดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้
รัฐบาลมีอานาจถือประโยชน์จากการเป็นสมาชิก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสาคัญ ของร่างพระราชบัญญั ติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... มีเนื้อหารวม ๑๐ มาตรา สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. กาหนดบทนิยาม “ข้อบทของความตกลง” หมายความว่า ข้อบทของความตกลงว่าด้วย
ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure
Investment Bank) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
“ธนาคาร” หมายความว่า “ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบท
ของความตกลง (ร่างมาตรา ๓)
๒. กาหนดขอบเขตการใช้บังคับให้บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ข้อบทของความตกลงมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้ว เป็นต้น ไป
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๔)
๓. กาหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดให้มีหน่วยงานเพื่อการติดต่อระหว่าง
ประเทศกับธนาคารโดยประกาศราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๕)
๔. กาหนดให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็นสถานที่รับฝากเงินและสินทรัพ ย์อื่น ๆ ของ
ธนาคาร (ร่างมาตรา ๖)
๕. กาหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอานาจท าการแทนรัฐบาลเพื่ อ ถือเอา
ประโยชน์จากสมาชิกภาพในธนาคารตามที่กาหนดไว้ในข้อบทของความตกลง (ร่างมาตรา ๗)
๖. กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ว่าการและปลัดกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ว่าการสารองของประเทศไทยในสภาผู้ว่าการของธนาคารโดยตาแหน่ง (ร่างมาตรา ๘)
๗. กาหนดให้ยอมรับนับถือว่าธนาคารเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่ามีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
และกาหนดให้ ธนาคาร ผู้ว่าการ ผู้ว่าการสารอง กรรมการ กรรมการสารอง ประธาน รองประธาน
พนักงานและลูกจ้างของธนาคาร รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาซึง่ ปฏิบัตงิ านของธนาคารได้รบั เอกสิทธิ์
ความคุ้มกันและการยกเว้นภาษีอากรตามที่ระบุในข้อบทของความตกลงเพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับใช้บท
แห่งข้อบทของความตกลงนั้น (ร่างมาตร ๙)
ทั้งนี้ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/2559 วันพฤหัสบดีที่ 1๗ มีนาคม
2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง และลงมติในวาระที่สามเห็นสมควร

- ๑๒ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการ
เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้
๑. วันมีผลใช้บังคับของบทบัญญัติบำงมำตรำ (มำตรำ ๔)
โดยที่มาตรา ๔ แห่งร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคาร เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... กาหนดให้มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ข้อบทของความตกลงมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้วเป็นต้นไป เนื่องจาก
บทบัญญัติทั้ง ๕ มาตราดังกล่าวบัญญัติเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีอยู่ตามข้อบท
ของความตกลง เมื่อข้อบทของความตกลงมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
เงื่อนไข ๒ ประการ ได้แก่
๑) ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกโดยสมบูรณ์โดยการมอบสัตยาบันสาร ตามข้อ ๕๘
แห่งข้อบทของความตกลง และ
๒) ข้อบทของความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อรัฐผู้ลงนามได้มอบสัตยาบันสารสารแสดง
การยอมรับ หรือสารแสดงความเห็นชอบอย่างน้ อย ๑๐ รัฐ และทั้ง ๑๐ รัฐนั้น ต้องมีหุ้น เริ่มแรกตาม
ที่กาหนดไว้ในตารางแนบท้าย เอ ของข้อบทความตกลงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของหุ้นทั้งหมด
ตามข้อ ๕๙ แห่งข้อบทของความตกลง
ทั้งนี้ วันที่เงื่อนไข ๒ ประการข้างต้นมีผลอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันและไม่สามารถระบุวันที่
ชัดเจนแน่นอนได้ มาตรา ๔ ของร่างพระราชบัญญัติ จึงใช้ถ้อยคาว่า “วันที่ข้อบทของความตกลงมีผลใช้
บังคับกับประเทศไทยแล้วเป็นต้นไป” และเพื่อให้ประชาชนได้รบั ทราบว่าเป็นวันที่เท่าใด จึงได้กาหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบวันดังกล่าวโดยทั่วกัน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตว่า การประกาศให้ประชาชนทราบ
ควรจะต้องดาเนินการให้ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ข้อบทของความตกลงมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
ให้มากที่สุด จึงเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควรเร่งดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยเร็ว
๒. กำรให้เอกสิทธิ์และควำมคุม้ กันแก่ธนำคำรและบุคลำกรของธนำคำร (มำตรำ ๙ (๒))
โดยที่มาตรา ๙ (๒) แห่งร่างพระราชบัญญัติ ให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... กาหนดให้ธนาคาร ผู้ว่าการ ผู้ว่าการสารอง กรรมการ
กรรมการส ารอง ประธาน รองประธาน พนั กงานและลู กจ้ างของธนาคาร รวมทั้ งผู้เชี่ย วชาญและ
ที่ปรึกษา ซึ่งปฏิบัติงานของธนาคารได้รับเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และการยกเว้นภาษีอากรตามที่ระบุ
ในข้อบทของความตกลงเพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับและใช้บทแห่งข้อบทของความตกลงนั้น ทั้งนี้ ในระหว่าง
ที่ปฏิบัติหน้ าที่ในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับธนาคารเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๔๖ ถึงข้อ ๕๑ แห่งข้อบทของความตกลง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้
๑) การให้เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และการยกเว้นภาษีอากรให้แก่บุคลากรประเภทต่าง ๆ
ของธนาคารดังที่กล่าวมานั้น มีขอบเขตเพียงเท่าที่บุคลากรเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเกี่ยวกับ
ธนาคารเท่านั้น มิใช่ได้รับในทุกกรณีซึ่งจะเกินสัดส่วนความจาเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย จึงควรนา

- ๑๓ แนวทางดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาให้เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และการยกเว้นภาษีอากรแก่บุคลากร
ของธนาคารด้วย
๒) เนื่ อ งจากบุ ค ลากรของธนาคารอาจมี ทั้ ง ผู้ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทยและผู้ มี สั ญ ชาติ ไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่า การให้เอกสิทธิ์ ความคุ้มกันและการยกเว้นภาษีอากรไม่ควรครอบคลุม
ถึงบุ ค ลากรของธนาคารที่ มี สั ญ ชาติ ไทยด้ วย โดยสมควรให้ เท่ าที่ ป ระเทศไทยได้ รับ และใช้บ ทแห่ ง
ข้อบทของความตกลงเท่านั้น ซึ่งข้อบทของความตกลงกาหนดจากัดการให้เอกสิทธิ์ ความคุ้มกันและ
การยกเว้นภาษีอากรแก่บุคลากรของธนาคารที่เป็นพลเมืองหรือคนสัญชาติของรัฐสมาชิกไว้ ๒ ประการ
ได้แก่
(๑) กาหนดยกเว้นพลเมืองหรือคนสัญชาติของรัฐสมาชิกนั้น ๆ ไม่ให้ได้รับความคุ้มกัน
จากข้อจากัดเกี่ยวกับคนเข้าเมือง การจดทะเบียนคนต่างด้าว ภาระในการเข้ารับราชการทหาร ตลอดจน
การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่รัฐสมาชิกได้ให้แก่บุคลากรของรัฐสมาชิกอื่นที่ มีตาแหน่งเท่าเทียมกัน
ตามข้อ ๕๐ (๒) แห่งข้อบทของความตกลง
(๒) กาหนดให้รัฐสมาชิกสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยกเว้นภาษีอากรสาหรับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้แก่บุคลากรของธนาคารที่เป็นพลเมืองหรือมีสัญชาติของรัฐสมาชิกนั้นได้
โดยให้ยื่นข้อสงวนสิทธิ์นั้น ไปพร้อมกับการมอบสัตยาบันสารของรัฐสมาชิกนั้น ตามข้อ ๕๑ วรรคสอง
แห่งข้อบทของความตกลง
ทั้งนี้ ข้อจากัดตาม (๑) กาหนดไว้ชัดเจนแล้วในข้อบทของความตกลง โดยประเทศไทย
ไม่ต้องดาเนินการใด ๆ อีก แต่ข้อจากัดตาม (๒) ประเทศไทยต้องยื่นข้อสงวนสิทธิ์ ไปพร้อมกับการมอบ
สัตยาบันสารของรัฐสมาชิก ในการนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเห็นสมควรมี ข้อสังเกตไปยังกระทรวง
การคลังให้พิจารณาดาเนินการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยกเว้นภาษีอากรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้แก่บุคลากร
ของธนาคารที่เป็นพลเมืองไทยหรือมีสัญชาติไทยไปพร้อมกับการมอบสัตยาบันสารของประเทศไทยด้วย
บทวิเคราะห์ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ให้ อ านาจปฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บธนาคารเพื่ อการลงทุ น
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ๑๑
ข้อดี
การตราพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... นี้ ก็เพื่อเป็นการอนุวัติตาม “ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานเอเชี ย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment
Bank)” ซึ่งประเทศได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วม
จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB)) ทั้งนี้ การเปิดดาเนิน การของธนาคาร AIIB ถือเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนทางเลือกสาหรับการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและในสาขาการผลิตอื่น ที่มีความสาคัญต่อการพัฒ นาของประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ยั งมี ค วามต้ อ งการเงิน ลงทุ น ในโครงสร้า งพื้ น ฐานในระยะยาว
เป็ น จานวนมาก โดยเฉพาะในด้ านพลังงาน การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งการดาเนิน งาน
๑๑

เรื่องเดียวกัน

- ๑๔ ของธนาคารจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทยในอันที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดังนั้น การผลักดัน ร่างพระราชบั ญ ญั ติให้อานาจปฏิบั ติการ
เกี่ ย วกั บ ธนาคารเพื่ อการลงทุ น ในโครงสร้ างพื้ น ฐานเอเชี ย พ.ศ. .... ให้ ต ราเป็ น กฎหมายโดยเร็ วนั้ น
เพื่อที่ประเทศไทยจะสามารถดาเนินการให้สัตยาบันต่อ ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้น ฐานของเอเชีย (Articles of Agreement of AIIB) ได้อันส่งผลให้ประเทศไทย
เข้าเป็นสมาชิกของธนาคารอย่างสมบูรณ์และเป็นการดาเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกพันซึ่งภาคีสมาชิก
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของความตกลงดังกล่าว และเพื่อให้รัฐบาลไทยมีอานาจถือประโยชน์จากการ
เป็นภาคีสมาชิกได้
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาในวาระที่สอง และลงมติในวาระที่สาม
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญ ซึ่งขณะนี้
ได้ส่งร่างพระราชบัญ ญั ติฉบับดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนาขึ้นทูลเกล้ าฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒
มีนาคม 255๙
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระบบการเงินโลก
โครงสร้างของขั้วอานาจในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลกหรือ ADB ยังอยู่ในมือ
ของประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขึ้น เช่น จีน
บราซิล รัสเซีย อินเดีย ยังไม่ได้รับสิทธิออกเสียงในองค์กรเหล่านี้มากเท่าที่ควร แม้ว่าธนาคารโลกเอง
อยู่ระหว่างการเพิ่มสัดส่วนสิทธิออกเสียงให้แก่กลุ่มประเทศเหล่านี้ แต่กระบวนการยังเป็นไปอย่างล่าช้า
เพราะสหรัฐฯ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงมากที่สุดยังไม่ให้ความเห็นชอบ ด้วยเหตุนี้ จี นจึงต้องการปรับความ
สมดุลของขั้วอานาจในองค์กรระหว่างประเทศ และดูเหมือนว่าจีนจะทาได้สาเร็จในเบื้องต้น เพราะได้รับ
การตอบรับ ที่ ดี จากประเทศใหญ่ ๆ ในยุโรปหรือ แม้ แต่ อ อสเตรเลี ยเองที่ เป็ น ฝ่ ายสนั บ สนุ น สหรัฐ ฯ
มาตลอด
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ เหตุใดประเทศใหญ่ ๆ ในยุโรปถึ งเข้าร่วมเป็นสมาชิก AIIB กับจีน
แทนการเพิ่มทุนของตัวเองในธนาคารโลกที่มีสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรหลักอยู่ แน่นอนว่าการรวมตัวของ
ประเทศในยุโรปก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าการลงทุนร่วมกัน แต่ในด้านการเมืองนั้นแต่ละประเทศ
ยังต้องการรักษาอานาจการตัดสินใจของตนเองอยู่ การที่บางประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก AIIB จึงแสดง
ถึงความมีอิสระในการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังโครงสร้างระบบการเงินโลกและการ
ดาเนินงานในอีกหลาย ๆ เรื่องของยุโรปในอนาคตได้
การที่ AIIB ได้รับการตอบรับจากประเทศมหาอานาจมากมาย นอกจากจะทาให้บทบาท
และท่าทีของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และประเทศมหาอานาจทั่วโลกสั่นคลอนแล้ว ยังจะส่งผลให้โครงสร้างและ
อานาจในระบบการเงินโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วย หากธนาคารโลกและ ADB ยังไม่ปรับเปลี่ยนองค์กรให้
สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลก บทบาทของ AIIB ในระบบการเงินโลก
จะมี โอกาสเพิ่ ม ขึ้ น โดยเราอาจได้ เห็ น การใช้ ส กุ ล เงิ น หยวนในการช าระเงิน ทั้ งในส่ ว นการค้ า และ
การลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของ AIIB นั้น ยังมีเรื่องความ

- ๑๕ โปร่งใสในการดาเนินงาน โครงสร้างสิทธิออกเสียงที่ต้องเป็นธรรมแก่สมาชิก ตลอดจนกฎระเบียบที่ต้อง
เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจีนในฐานะผู้ริเริ่มต้องดูแลให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกต่อไป
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เฉพาะ
การที่ประเทศจีนมีปริมาณเงินสารองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก และความสามารถ
ในการให้ กู้เงิน เพื่ อน ามาลงทุ น แก่ป ระเทศต่าง ๆ ของ World Bank และ ADB มี จานวนจากั ด และ
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงแม้จะรวมเงินลงทุนทั้งจาก World Bank, ADB และ AIIB เข้าด้วยกัน
ก็ยังไม่ เพี ย งพอต่ อความต้อ งการเงิน ลงทุ น ของประเทศในแถบเอเชี ย ซึ่ งเงิน ลงทุ น ที่ ไม่เพี ยงพอนั้ น
ประเทศต่าง ๆ อาจต้องใช้เงินออมภายในประเทศ หรือหาแหล่งเงินทุนด้วยตนเอง สถานการณ์เช่นนี้
การก่อตั้งธนาคาร AIIB ย่อมได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในเชิงสถาบันการเงินแห่งใหม่
ที่สามารถเป็นทางเลือกของแหล่งเงินทุนสาหรับการพัฒนาประเทศ หรือแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ก็ยังให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ มหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านการค้า
การลงทุน การคมนาคมขนส่งและพลังงาน ทั้ งนี้ AIIB จะต้องกาหนดกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ ยืด หยุ่น
เพียงพอแต่ต้องมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวกว่า World Bank หรือ ADB เพื่อให้การพัฒ นา
เศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพื้ น ฐานต่าง ๆ เกิด ความเชื่อ มโยงกั นอย่างเป็ น ระบบทั้ งภายในและ
นอกภูมิภาคเอเชียได้อย่างแท้จริง
จากการที่เงินทุนก่อตั้งหรือทุนจดทะเบียนของธนาคาร AIIB มีค่อนข้างน้อย อีกทั้งบทบาท
หรือการมีสิทธิ์ออกเสียงของประเทศจีนใน World Bank และ ADB ก็ถือว่ามีน้อยเช่นกันเมื่อเทียบกับ
ขนาดเศรษฐกิจประเทศจีนในปัจจุบัน ทาให้คาดการณ์ได้ว่า ระยะเริ่มต้นธนาคาร AIIB น่าจะยังไม่มี
บทบาทในเวทีเศรษฐกิจการเงินโลกมากนักเมื่อเทียบกับ World Bank และ ADB ด้วยเหตุที่เป็นสถาบัน
การเงินแห่งใหม่ยังขาดประสบการณ์ ตลอดจนยังมีข้อจากัดของเงินทุนและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ที่ยังมีไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน ส่งผลให้อนาคตอันใกล้นี้ประเทศจีนจะยังไม่อาจก้าวขึ้นมาเป็น
มหาอานาจอันดับหนึ่งของโลกแทนประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากในภาพรวมแล้ว เป็นที่ทราบกัน
โดยทั่ ว ไปว่ า ถึ งแม้ ข นาดเศรษฐกิ จ จะใกล้ เคี ย งกั น มากขึ้ น แต่ อ านาจทางการทหารของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงเหนือกว่าประเทศจีนมาก และสถานะของการก่อตั้งธนาคาร AIIB ก็เป็นเพียง
สถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนในระดับภูมิภาค ดังนั้น ประเทศจีนก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นมหาอานาจ
ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในระดับภูมิภาคไปก่อน โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
สถาบันการเงินในระดับโลกอยู่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามในอนาคตระยะยาวนั้น จากความสาเร็จของการ
จัดตั้งธนาคาร AIIB ของประเทศจีนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้เกิดสถาบันการเงินในระดับโลก โดยมีประเทศจีน
เป็น ผู้ให้ การสนั บสนุ น หลักก็ได้ ซึ่งก็จะเป็นการท้าทายอิท ธิพลและอานาจทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง
สาหรับท่าที ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็น ที่ทราบกัน โดยทั่วไปว่ามีความพยายาม
ในการเพิ่มบทบาทของตนในภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้น เช่น การสนับสนุนความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิ จ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP)

- ๑๖ เพราะต้องการคานอานาจกับประเทศจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม เนื่องจากปัจจุบัน อิทธิพลของประเทศจีนกาลังแผ่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในแถบเอเชีย หรือการ
พยายามเข้ามาแทรกแซงกรณีข้อพิพาท หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น ดังนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงพยายามขัดขวางการก่อตั้งธนาคาร AIIB เนื่องจากเกรงว่าธนาคาร AIIB จะลดบทบาทและอานาจ
ทางการเงิน ของ World Bank และ ADB ลงไป ด้ว ยเหตุ ผลหลัก หนึ่ งที่ ป ระเทศจีน ก่อ ตั้ ง AIIB ก็ คื อ
การพยายามผลักดัน ให้ ใช้สกุลเงิน หยวนในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น ลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ในการทาธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศเห็นได้จากการยอมรับเงินหยวนเป็นเงินตราสกุลการค้า
ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS การทาธุรกรรมการเงินโดยตรงของประเทศจีนกับประเทศคู่ค้า
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยายามโน้มน้าวไม่ให้ประเทศพันธมิตร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร AIIB พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า ธนาคาร AIIB จะสามารถดาเนินการได้อย่าง
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลเพียงพอที่สามารถเทียบเคียงได้กับ World Bank และ ADB
ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การขัดขวางดังกล่าวก็ไม่เป็นผล เมื่อเหล่าประเทศพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับ
สหรัฐอเมริกา อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร AIIB จากการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์
มหาศาลที่จะได้รับในอนาคตดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งในจุดนี้หากมองในเชิงทางการเมือง อาจมองได้ว่า
อานาจหรืออิทธิพลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มลดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากเกิดเหตุวินาศกรรม
เมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 หรือ 9/11 และการเกิดวิกฤติทางการเงิน (Subprime crisis)
ในส่วนของรัฐบาลออสเตรเลียจาเป็นต้องใช้เงินประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปี
ข้างหน้า เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบขนส่ง ชลประทานในชนบท และอื่น ๆ
ปีเตอร์ ดรายส์เดล หัวหน้าหน่วยงาน East Asian Bureau of Economic Research ของ ANU กล่าวว่า
ออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการลงทุนผ่านทาง AIIB
เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐาน ซึ่งจาเป็นสาหรับการรักษาระดับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งนี้ AIIB ไม่ใช่คู่แข่งของ ADB และธนาคารโลกแต่อย่างใด สาหรับการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียที่ขาดดุลอยู่ถึง 8 ล้านล้านดอลลาร์นั้น ADB เองสามารถปล่อยกู้ในส่วนนี้
ได้เพียงประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี สหรัฐตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับมาตรฐานธรรมาภิบาลของ AIIB
และได้เน้นย้าความสาคัญของสถาบันการเงินระดับพหุภาคีอย่างธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ในฐานะตัวแทนที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในระบบการเงินโลกปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้นสถาบัน
เหล่านี้ก็ใช่ว่าจะปราศจากปัญหาการปฏิรูปเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในสถาบัน
เหล่านี้นั้น จะสะท้อนให้ เห็นว่าภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กาลังเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นได้ถูกปิดกั้นจาก
สภาคองเกรสสหรัฐตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงประเทศเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่นกัน จีนมีใจที่เปิดกว้างเกี่ยวกับการต้อนรับประเทศสมาชิ ก
เข้าสู่ AIIB แม้การเปิดรับประเทศสมาชิกใหม่ ๆ จะทาให้ส่วนแบ่งของจีนในธนาคารแห่งนี้ลดลงก็ตาม
และแน่ น อนว่า การได้ป ระเทศที่ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินอย่ างอังกฤษและออสเตรเลียเข้ามา
มีส่วนร่วมในธนาคาร จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานของธนาคารในหลายด้านด้วยกัน ในขณะที่การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกจากวิกฤตการเงินนั้นยังคงเปราะบางและไม่เสถียร ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงย่อมต้อง
คว้าโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของตน ในแนวทางที่รวดเร็วและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มี
การพูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับการเข้าร่วม AIIB แม้แต่ประเทศที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดที่จะเข้าร่วม

- ๑๗ อย่างญี่ปุ่นและสหรัฐ หากละทิ้งแนวความคิดแบบสงครามเย็นแล้วมาร่วมกันพัฒนาเอเชีย และผลักดัน
การขยายตัวของโลกก็คงไม่มีเหตุผลใดที่สหรัฐและญี่ปุ่นจะปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร AIIB
ข้อเสนอแนะ
สาหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการกาหนดแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รวมระยะเวลา 8 ปี โดยจะมีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
การพัฒ นาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญ หาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การ
ก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สาย รถเมล์ NGV) การสร้างเครือข่ ายเชื่อมโยงทางถนนกับประเทศเพื่อนบ้าน
การพัฒนาโครงข่ายท่าเรือและการขนส่งทางน้า การพัฒนาการให้บริการขนส่งทางอากาศ ซึ่งคิดเป็นเงิน
ลงทุนรวมประมาณ 2 ล้านล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจกับประเทศ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามได้อีก ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอื่น ๆ
ในแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีจานวนประชากรมากที่สุด
ในโลก
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของธนาคาร AIIB
ในการเป็นแหล่งเงินทุนที่มอี ัตราดอกเบีย้ ต่ากว่าการกู้จาก World Bank และ ADB ด้วยเหตุที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มแรก แต่ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินดังกล่าว ต้องคานึงถึงสภาพคล่องภายในประเทศ
และอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นเป็นสาคัญด้วย นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเหมือนกัน
ประเทศจีนอาจยื่นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยในโครงการต่าง ๆ ที่ประเทศจีนต้องการลงทุน
ในประเทศไทย อาทิ รถไฟรางคู่ รถเมล์ NGV เนื่องจากต้องไม่ลืมว่ายังมีประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการมาลงทุน
ในระบบคมนาคมขนส่งในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์
กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
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