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2 สุขุมวิท 43  

เขตวัฒนา, กรุงเทพ 10110 

 

 

9 กุมภาพันธ 2564 

  

เรื่อง ขอเรียกรองใหธนาคารแสดงจุดยืนตอโครงการเข่ือนหลวงพระบาง และขอใหพิจารณาเพ่ิม “โครงการ

ผลิตไฟฟาในแมน้ําโขงสายหลัก” ในรายการสินเชื่อตองหาม (exclusion list) ของธนาคาร 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. แถลงการณของคณะกรรมการรวม (Joint Committee’s Statement) 30 มิถุนายน 2562  

2. ขอเสนอจาก 3 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Reply Form)   

เรียน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)   

 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  

 ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

 

 ตามท่ีแนวรวมการเงินท่ีเปนธรรมประเทศไทย พรอมดวยตัวแทนเครือขายประชาชนไทย 8 จังหวัด

ลุมน้ําโขง (“เครือขายฯ”) ไดรับความอนุเคราะหจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และผูแทนธนาคาร

พาณิชยหลายแหง ไดเขาพบปะหารือเม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา เพ่ือสะทอนความกังวลและ

สื่อสารความเสี่ยงในการปลอยกูแกโครงการเข่ือนหลวงพระบาง หลังจากท่ีกอนหนานั้นในเดือนสิงหาคมป

เดียวกัน เครือขายฯ ไดสงจดหมายแสดงความกังวล พรอมดวยเอกสารแนบ ไดแก ความเห็นของ

คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงแหงชาติไทย กรณีเข่ือนหลวงพระบาง และความเห็นทางดานเทคนิคของ

ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ตอโครงการดังกลาว รายละเอียดดังทราบแลวนั้น 

 ปจจุบันปรากฏวา การดําเนินการกอสรางโครงการเข่ือนหลวงพระบาง ยังคงรุดหนาไปอยางรวดเร็ว 

แมวาบริษัทเจาของโครงการจะยังมิไดมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา ตามแนวปฏิบัติของ



คณะกรรมาธิการแมน้ําโขงแตอยางใด และจนถึงปจจุบันก็ยังมิไดปรากฏวา มีธนาคารพาณิชยรายใดท่ียินยอม

ใหการสนับสนุนทางการเงิน1 

สถานการณการกอสรางท่ีดําเนินตอไป ไดสรางความวิตกกังวลมากข้ึนแกเครือขายฯ และชุมชน

ใกลเคียง โดยเฉพาะในเม่ือขอกังวลและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขงตอโครงการดังกลาวยังมิได

รับการตอบสนองแตอยางใด และในเม่ือโครงการเข่ือนหลวงพระบางสุมเสี่ยงท่ีจะสรางผลกระทบในวงกวาง 

ซํ้ารอยโครงการเข่ือนไซยะบุรีกอนหนานี้ ซ่ึงผลกระทบขามพรมแดนของเข่ือนไซยะบุรี ไดถูกนําเสนอผาน

สื่อมวลชนไปท่ัวโลก ทําใหเกิดคําถามตามมามากมายถึงการสรางเข่ือนบนแมน้ําโขงสายหลัก ความตองการ

พลังงานของประเทศไทย และความรับผิดชอบขามพรมแดนของบริษัทเจาของโครงการ ธนาคารผูปลอย

สินเชื่อ บริษัทกอสราง รัฐบาล 4 ประเทศ ตลอดจนภาระของผูใชไฟฟาในประเทศไทย  

ยังมิพักตองนับวา รายงานการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (Strategic 

Environmental Assessment) คณะกรรมาธิการแมน้ําโขง ไดเคยเสนอในป พ.ศ. 2553 ใหชะลอการกอสราง

โครงการเข่ือนท้ังหมดในแมน้ําโขงสายหลัก (mainstream dams) ออกไป 10 ป เพ่ือใหมีเวลาศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพและพันธุปลาในแมน้ําโขง และศึกษาแนวทางสรางเข่ือนท่ีดีท่ีสุด2 

ในโอกาสนี้ แนวรวมการเงินท่ีเปนธรรมประเทศไทยขอเนนย้ําเหตุผล 5 ประการ ท่ีธนาคารไทยไมควร

ใหการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการเข่ือนหลวงพระบาง ซ่ึงเปนเหตุผลเดียวกันกับท่ีไดเคยนําเสนอตอ 

ธปท. และผูแทนธนาคาร ไปเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2563 ดังนี้  

1. ไมมีความจําเปนใด ๆ ท่ีไทยตองซ้ือไฟฟาจากโครงการเข่ือนหลวงพระบาง ในเม่ือปจจุบันปริมาณ

สํารองไฟฟาพุงทะลุ 50% ในชวงการระบาดของโควิด-19 ปริมาณสํารองสวนเกินมีมากกวา 

10,000 MW หรือเทากับเข่ือนหลวงพระบาง 6.8 เข่ือน จนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ประกาศวากําลังพิจารณายกเลิกการซ้ือไฟฟาจากตางประเทศ 

2. ความเสี่ยงดานสังคมและสิ่งแวดลอมของเข่ือนหลวงพระบางอยูในระดับสูง บางดานมากกวา

โครงการไซยะบุรี เชน ความเสี่ยงจากแผนดินไหว และความเสี่ยงตอเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

แตบริษัทเจาของโครงการไมมีการประเมินความเสี่ยงเพียงพอ อาทิ ไมเคยมีการประเมินผล

กระทบขามพรมแดน และไมคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 

change) ตอการทํางานของเข่ือน เปนตน 

3. ผลจากกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนา (PNPCA) ท้ัง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และ

เวียดนาม เรียกรองใหศึกษาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะผลกระทบขามพรมแดนและผลกระทบสะสม 

1 จากเน้ือหาขาว อาทิ Radio Free Asia, “Controversial Luang Prabang Dam Construction Well Underway in 
Laos,” 29 October 2020. 
2 Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream, October 2010. ดาวน
โหลดไดจาก https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-
summary-13oct.pdf  

                                                      

https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-FR-summary-13oct.pdf


4. ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ ในภูมิภาคนี้ เม่ือเจาหนี้ลาวเกือบ 50% คือประเทศ

จีน ซ่ึงใหลาวกูเงินสรางเข่ือนหลายแหงปอนมณฑลยูนนาน 

5. ความเสี่ยงทางการเงินเพ่ิมเติมจากการท่ีประเทศลาวถูกลดอันดับเครดิต เชน สถาบัน Moody’s 

ลดอันดับเครดิตของลาวรวดเดียว 2 ข้ัน จาก B3 เปน Caa2 หรือเทียบเทาระดับ junk bond  

 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และประกอบกับการท่ีธนาคารไดประกาศวาจะปฏิบัติตามแนวทางการ

ดําเนินกิจการธนาคารอยางยั่งยืน ดานการใหสินเชื่ออยางรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – 

Responsible Lending) ดวยการปลอยสินเชื่อท่ีคํานึงความเสี่ยงและผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

แนวรวมการเงินท่ีเปนธรรมประเทศไทย จึงขอเรียกรองใหธนาคารทุกแหง ประกาศจุดยืนตอโครงการเข่ือน

หลวงพระบาง และโครงการผลิตไฟฟาในแมน้ําโขงสายหลัก ดังตอไปนี้ 

1.  ประกาศวาธนาคารจะระงับกระบวนการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงินแกโครงการเข่ือน

หลวงพระบาง จนกวาบริษัทเจาของโครงการจะมีการแกไขรายงานและปฏิบัติตามขอเสนอตาม

แถลงการณของคณะกรรมการรวม (Joint Committee’s Statement) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 และขอเสนอจาก 3 ประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการแมน้ําโขง (Reply Form)  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินผลกระทบขามพรมแดนและผลกระทบสะสม และวางมาตรการ

บรรเทาผลกระทบท่ีเปนรูปธรรมกอนท่ีจะดําเนินโครงการตามกระบวนการแจงปรึกษาหารือ

ลวงหนา (PNPCA) (กรุณาดเูอกสารแนบ) 

2. ประกาศวาธนาคารจะเพ่ิม “โครงการผลิตไฟฟาในแมน้ําโขงสายหลัก” ในรายการสินเชื่อตองหาม 

(exclusion list) ของธนาคาร ภายในสิ้นป พ.ศ. 2564 โดยใหมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2565 เปน

ตนไป 

 

  



แนวรวมฯ หวังเปนอยางยิ่งวา ธนาคารจะแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมในกรณีนี้ อันนับเปนหมุด

หมายสําคัญในการดําเนินการตามแนวทาง “การธนาคารท่ียั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายสินเชื่อและ

กระบวนการกลั่นกรองสินเชื่อของธนาคาร ใหสอดคลองและทันสถานการณกับประเด็นเสี่ยงสําคัญๆ ดานสังคม

และสิ่งแวดลอม จากมุมมองของภาคประชาสังคมซ่ึงทํางานใกลชิดกับชุมชน ผูมีสวนไดเสียกลุมสําคัญของ

ธนาคาร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 

 

    

     ขอแสดงความนับถือ 

      

     สฤณี อาชวานันทกุล 

แนวรวมการเงินท่ีเปนธรรมประเทศไทย 

    

  


