
ธนาคารพัฒนาเอเชียและ

ประเทศไทย 

ข้อมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประเทศไทยเลื่อนสถานะเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูงเม่ือไม่นานนี้และมีความมุ่งหมายท่ีจะเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูงต่อไป อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวและแปรผันตั้งแต่ปลาย
ทศวรรษ 1990 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปัญหาภัยธรรมชาติ ความตึงเครียดทางสังคมและการเมือง ตลอด
จนการลงทุนที่อยู่ในระดับต�่า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายอื่นๆ รวมทั้งความเหลื่อมล�้าที่ยังมีอยู่มากในสังคม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และจ�านวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากต�าแหน่งที่ตั้งของประเทศและ
ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และโครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) ประเทศไทยจึงมีบทบาทส�าคัญในการ 
ส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค
 คณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) รับรองยุทธศาสตร์ 
หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศส�าหรับประเทศไทย (Country Partnership Strategy: CPS) พ.ศ. 2556-2559 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งช่วยให้ ADB มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและล�าดับ
ความส�าคัญของประเทศไทย โดยสามารถผสมผสานรูปแบบการสนับสนุนที่ให้แก่โครงการที่ด�าเนินการกับ 
ภาครัฐและไม่ได้ด�าเนินการกับภาครัฐเข้าด้วยกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ CPS นี้ ADB จะให้ค�าปรึกษาด้านนโยบาย
และการพัฒนาขีดความสามารถ โดยอาศัยประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมายาวนานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้ง
ยังสามารถระดมทรัพยากรการเงินส�าหรับการลงทุนภาคเอกชนที่ต้องการนวัตกรรมสูง ตลอดจนด�ารงฐานะของ
หน่วยงานที่มีบทบาทน�าในการส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค ซึ่งพร้อมจะตอบสนองได้
อย่างฉับไวในยามวิกฤต
 นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของ ADB เมื่อพ.ศ. 2509 ประเทศไทยได้รับเงินกู้และความช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่าจ�านวน 94 โครงการ มูลค่ารวม 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสาขาพลังงานได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือ
ในสัดส่วนสูงสุดมาโดยตลอด (ร้อยละ 36) ตามมาด้วยสาขาการขนส่งและการสื่อสาร (ร้อยละ 20) สาขาการเงิน 
(ร้อยละ 16) การประปา โครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆ ของเทศบาล (ร้อยละ 9) นอกจากนี้ ADB ยังให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการแก่โครงการต่างๆ 181 โครงการ มูลค่ารวม 70.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โครงการและแผนงานที่ ADB สนับสนุน

บทบาทของ ADB ในการสนับสนุนประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการและล�าดับความส�าคัญที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามบริบทของประเทศที่มีรายได้ปานกลางของประเทศไทย โครงการที่ด�าเนินการกับ
ภาครัฐของ ADB โดยมากอยู่ในรูปของความช่วยเหลือทางวิชาการ ขณะเดียวกัน ADB ก็สามารถให้ความช่วย
เหลือทางการเงินเพื่อประโยชน์ต่อการลงทุนและการปฏิรูปนโยบายได้ เช่น เมื่อเกิดวิกฤตการเงินโลก ADB ให้
ความช่วยเหลือผ่านโครงการเงินกู้แก่ภาคการขนส่งเมื่อพ.ศ. 2552 และให้กู้ยืมเพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนา
ตลาดทุนเมื่อพ.ศ. 2553 ส่วนโครงการที่ด�าเนินการกับภาคเอกชนของ ADB ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ตั้งแต่พ.ศ. 2551 โดยเน้นไปที่โครงการพลังงานสะอาด และปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศไทย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากการให้กู้ร่วมในระดับสูง
 การด�าเนินงานในปัจจุบันของ ADB ในประเทศไทยมุ่งเน้นบางด้านโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นความช่วย
เหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการให้ค�าปรึกษาเพื่อจัดท�านโยบาย การสร้างขีดความสามารถ และการ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค ADB ได้อนุมัติความช่วยเหลือทางวิชาการมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน
ประเทศไทยให้ด�าเนินการตามกรอบกฎหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (public-
private partnerships) ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ที่ส�าคัญของรัฐ อนึ่ง เพื่อลดความ
เหลื่อมล�้าในประเทศไทย ADB ได้สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการการเงินระดับ
ฐานราก (microfinance) ในภูมิภาคที่ยากจนและเน้นการเชื่อมโยงทางการคมนาคมขนส่ง เพื่อปรับปรุงการเข้า
ถึงตลาดและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่พื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนา รวมทั้งบริเวณพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ตารางที่ 2. ประเทศไทย: วงเงินกู้สะสมและความช่วยเหลือ       
           แบบให้เปล่าจากกองทุนพิเศษของ ADB ตาม    
           รายสาขา (ปีพ.ศ. 2509-2556)a 

สาขา

โครงการ
เงินกู้ 

(จำานวน)

วงเงิน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) ร้อยละb

การเกษตรและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ   10 412.21 6.43

การศึกษา  5 160.72 2.51

พลังงาน 35 2,313.35 36.09

การเงิน 12 1,044.50 16.30

สาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม               1 500.00 7.80

อุตสาหกรรมและการค้า 3 90.46 1.41

สหสาขา                                              1 1.38 0.02

การขนส่งและไอซีที        18 1,291.60 20.15

การประปา โครงสร้างพื้นฐาน 
    และบริการอื่นๆของเทศบาล 9 595.00 9.28

ยอดรวม 94 6,409.22 100.00

ยอดเบิกจ่ายรวม 5,011.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ไอซีที = เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

a ไม่รวมเงินกู้ที่ยกเลิกก่อนการลงนาม  รวมทั้งที่รัฐบาลและไม่ใช่รัฐบาลเป็นผู้กู้ยืม ตลอด  

  จนความช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ได้จากกองทุนพัฒนาเอเชียและกองทุนพิเศษอื่นๆ  

  ซึ่งรวมทั้งกองทุนสึนามิเอเชีย กองทุนเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติแห่งเอเชียแปซิฟิก กองทุน   

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและกองทุนบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวของปากีสถาน 

b ยอดรวมมีการปัดจุดทศนิยม

ตารางที่ 1. ประเทศไทย: เงินกู้ยืม ความช่วยเหลือทาง  
           วิชาการและความช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ได้      
           รับอนุมัติ ปีพ.ศ. 2556 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)a

  เงินกู้ยืม

การกู้ของรัฐบาล
การกู้ของหน่วยงานที่

มิใช่ภาครัฐ
ความช่วยเหลือทาง

วิชาการ

ความช่วย
เหลือแบบ
ให้เปล่า ยอดรวม

-  52.00  1.00 -  53.00 

– = ศูนย์
a ไม่รวมการให้กู้ร่วม 

ตารางที่ 3. ประเทศไทย: ยอดเงินสะสมสำาหรับการ   
           สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่ไม่ได้ 
           ดำาเนินการกับภาครัฐ จำาแนกตามราย      
           ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
จ�านวนโครงการ 16

วงเงิน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เงินกู้ยืม 712.51

การเข้าร่วมทุนในโครงการ 77.07

การค�้าประกัน -

เงินกู้เสริมพิเศษ (B Loans) 170.00

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 2.00

ยอดรวม 961.58
 
– = ศูนย์

http://www.asean.org/
http://www.adb.org/countries/gms/main
http://www.adb.org/countries/gms/main


โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ (Nonsovereign Operations)

เพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน ADB ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง
แก่โครงการที่มิใช่ภาครัฐและโครงการภาคเอกชนในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การปล่อย
กู้โดยตรง การเข้าร่วมลงทุนในโครงการ (equity investment) การค�้าประกัน การให้
เงินกู้เสริมพิเศษ (B  Loans) และธุรกรรมการเงินเพื่อการค้า นับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา  
ADB ได้อนุมัติเงินกู้แก่โครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการกับภาครัฐในประเทศไทยมูลค่า 
ทั้งสิ้น 961.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมความช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่า 2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่โครงการภาคเอกชนทั้งหมด 
จ�านวน 16 โครงการ โดยโครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการกับภาครัฐส่วนใหญ่ในระยะหลัง
เป็นโครงการพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ADB มี
ยอดเงินกู้คงค้างและวงเงินผูกพันส�าหรับโครงการภาคเอกชนในประเทศไทยมูลค่า 
613.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 8.9 ของการให้กู้แก่โครงการที่ไม่ได้ด�าเนิน
การกับภาครัฐทั้งหมดของ ADB  
 โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า (Trade Finance Program : TFP) 
ของ ADB ช่วยลดช่องว่างในตลาดโดยจัดหาการค�้าประกันและสินเชื่อเพื่อการค้า
ผ่านธนาคารพันธมิตร นับตั้งแต่พ.ศ. 2547 โครงการ TFP ได้ท�าธุรกรรมสนับสนุน
ทางการค้าไปแล้วกว่า 8,000 รายการ คิดเป็นมูลค่าการค้าไม่ต�่ากว่า 16 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 4,000 
แห่ง ในปีพ.ศ. 2556 โครงการ TFP สนับสนุนการค้ามูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผ่านธุรกรรมไม่ต�่ากว่า 2,000 รายการ โครงการ TFP ได้ร่วมมือกับธนาคาร 10 แห่ง
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยสนับสนุนการท�าธุรกรรม 156 รายการ ซึ่งเป็นการส่ง
ออกไปยังประเทศสมาชิกที่ก�าลังพัฒนาของ ADB มูลค่ารวมกว่า 49 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

การให้กู้ร่วม

การให้กู้ร่วม (cofinancing) ช่วยให้หุ้นส่วนทางการเงินของ ADB ไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินแบบพหุภาคี ตลอดจนสถาบันการเงิน
เชิงพาณิชย์สามารถเข้าร่วมปล่อยกู้ให้กับโครงการที่ ADB ให้เงินสนับสนุนได้ เงิน
ทุนเพิ่มเติมนี้อยู่ในรูปของเงินกู้อย่างเป็นทางการ ความช่วยเหลือทางการเงินแบบ
ให้เปล่าและเงินกู้เชิงพาณิชย์ เช่น เงินกู้เสริมพิเศษ สัญญารับโอนความเสี่ยง เงิน
กู้คู่ขนาน (parallel loans) และการให้กู้ร่วมแก่ธุรกรรมภายใต้โครงการ TFP ของ 
ADB
 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 วงเงินกู้ร่วมโดยตรงสะสมอย่างเป็นทางการที่ ADB 
จัดสรรให้แก่โครงการลงทุน 9 โครงการในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 489.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่โครงการต่างๆ อีก 
30 โครงการ มูลค่า 13.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ร่วมโดยตรงสะสมเชิงพาณิชย์
ที่จัดหาให้แก่โครงการ 7 โครงการในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ
 เมื่อปี พ.ศ. 2556 กองทุนพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Technology Fund) 
ได้จัดหาเงินกู้ร่วมมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ในภาคกลางของประเทศไทย 

ตารางที่ 4.  ประเทศไทย: อัตราความสำาเร็จของโครงการ

จำาแนกตามรายสาขา ร้อยละa

จำานวนโครงการ/
แผนงานที่ได้รับการ

ประเมิน
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   57.1 7
การศึกษา 100.0 4
พลังงาน 100.0 21
การเงิน          87.5 8
สาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม               - 1
อุตสาหกรรมและการค้า 100.0 2
การขนส่งและไอซีที        93.3 15
การประปา โครงสร้างพื้นฐานและบริการอื่นๆ ของเทศบาล 66.7 6

ยอดรวม 87.5 64

จำาแนกตามปีที่ได้รับอนุมัติ

ทศวรรษ 1960 100.0 1
ทศวรรษ 1970 87.5 24
ทศวรรษ 1980 85.7 14
ทศวรรษ 1990 88.0 25

– = ศูนย์, ไอซีที = เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

a  ค�านวนจากผลลัพธ์รวมของรายงานโครงการ/แผนงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ (PCRs)  

  รายงานตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ/แผนงานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ (PVRs)  

  และรายงานประเมินผลโครงการ/แผนงาน (PPERs) 

ที่มา: PCRs, PVRs  และ PPERs ที่มีการประเมินและเผยแพร่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ตารางที่ 5.   ประเทศไทย: ดัชนีชี้วัดคุณภาพโครงการทั้งหมดที่รัฐบาลเป็นผู้กู้ยืม
            และโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ระหว่างปีพ.ศ. 2555-2556
จ�านวนโครงการเงินกู้ท่ีด�าเนินอยู่ (ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2556) 1

2555  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2556  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สัญญาเงินกู้/วงเงินผูกพันa,b 72.9 0.0
ยอดเบิกจ่ายa 210.9 3.5

จ�านวนโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าท่ีด�าเนินอยู่  
(ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2556)c 1

2555  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2556  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สัญญาเงินกู้/วงเงินผูกพันa,b - 3.0
ยอดเบิกจ่ายa 3.0 -

โครงการที่ประสบปัญหาจริง (ร้อยละ) -
 
– = ศูนย์, 0.0 = น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หมายเหตุ: ยอดรวมมีการปัดจุดทศนิยม
a รวมโครงการเงินกู้/ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ได้ท�าสัญญาหรือมีการเบิกจ่ายในปีนั้น
b ไม่รวมเงินกู้/ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนนโยบาย (policy-based lending/grants)
c รวมเฉพาะเงินจากกองทุนพัฒนาเอเชียและกองทุนพิเศษอื่นๆ ของ ADB เท่านั้น

ตารางที่ 6.   ประเทศไทย: โครงการที่มีการให้กู้ร่วม  
1 มกราคม พ.ศ. 2552-31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การให้กู้ร่วม จำานวนโครงการ วงเงิน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการa 10 2,295.03

 ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 1 2.00
 เงินกู้อย่างเป็นทางการ 3 54.00

 การให้กู้ร่วมเชิงพาณิชย์ 6 2,239.03
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในรูปของ
ความช่วยเหลือทางวิชาการ 7 5.17

a ไม่นับซ�้าโครงการที่ได้รับเงินกู้ร่วมจากแหล่งทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง 

  
 ดูรายงานสรุปโครงการที่เป็นการให้กู้ร่วมระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 - 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้ที่ www.adb.org/countries/thailand/cofinancing

การเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ CPS ก�าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่าง ADB กับรัฐบาลไทย โดย
เน้นที่การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชน 
ตลอดจนกระชับความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค งานที่ส�าคัญและมี
บทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของ ADB เกี่ยวข้องกับโครงการที่ด�าเนินการกับภาคเอกชน 
ซึ่งขณะนี้เงินกู้ที่ ADB ให้กับโครงการที่ไม่ได้ด�าเนินการกับภาครัฐในประเทศไทย 
(nonsovereign loan portfolio) ถือเป็นยอดเงินกู้สูงสุดของธนาคารในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ งานของ ADB ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ADB ยังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
งานด้านการพัฒนา องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ ADB เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน ขณะเดียวกัน ADB ยังร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาของประเทศไทยให้กับประเทศ
ก�าลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาค

การจัดซื้อจัดจ้าง

ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2509 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ADB ได้ท�าสัญญาว่าจ้าง
บริษัทผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้าและบริการส�าหรับโครงการเงินกู้ท้ังส้ิน 188,780 ฉบับ 
รวมมูลค่า 122.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาและ 
ผู้จัดหาสินค้าและบริการจากประเทศไทยท้ังส้ิน 3,749 ฉบับ มูลค่า 2,535.79 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/thailand/cofinancing
http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


     
 

 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2509 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ADB ได้ท�าสัญญา
ว่าจ้างท่ีปรึกษาส�าหรับโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าท้ังส้ิน 2,433 ฉบับ รวม
มูลค่า 826.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาจากประเทศไทยท้ังส้ิน 
7 ฉบับ มูลค่า 3.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2509 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ADB ได้ท�าสัญญา
ว่าจ้างท่ีปรึกษาส�าหรับโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการท้ังส้ิน 28,709 ฉบับ รวม
มูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาจากประเทศไทยท้ังส้ิน 
451 ฉบับ มูลค่า 42.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความท้าทายในการปฏิบัติงาน

ความท้าทายที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานของ ADB ในประเทศไทย คือ การตอบสนอง 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อความต้องการและล�าดับความส�าคัญในการพัฒนาที่ปรับ
เปลี่ยนอย่างรวดเร็วของประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางระดับสูง
และพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ที่มีความ
ยืดหยุ่นซึ่งระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ CPS เพื่อส่งเสริมความร่วมมือผ่านการให้ 
ค�าปรึกษาเชิงนโยบายและการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ จึงเป็นการให้บริการที่มี
มูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดความต้องการความร่วมมือทางการเงินรูปแบบต่างๆ ADB 
อยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการวางรูปแบบและด�าเนิน
การปฏิรูปโครงสร้างที่จ�าเป็นต่อการแก้ไขประเด็นท้าทายด้านการพัฒนา ขณะ
เดียวกัน การให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
ร่วมกับการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการใช้ประโยชน์จาก
การลงทุนและการเงินของภาคเอกชนจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง
 ADB ตระหนักถึงความส�าคัญของประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่
มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์และมีบทบาทในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการ 
บูรณาการระดับภูมิภาค ประเทศไทยสามารถช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้
มากในแง่ของประสบการณ์ความรู้ด้านการพัฒนา ขณะเดียวกัน ADB ก็พร้อมที่จะ
อ�านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวภายในภูมิภาค

ทิศทางในอนาคต

ความช่วยเหลือของ ADB มุ่งตอบสนองความสนใจของรัฐบาล โดยใช้ความช�านาญ
ของ ADB ที่มี ทั้งนี้เพื่อช่วยเร่งรัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งทุนภาคเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค

ตารางที่ 8.  ประเทศไทย: ผู้รับเหมา/ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับ 
            โครงการเงินกู้ของ ADB ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552-
             31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้รับเหมา/ผู้จัดหาสินค้าและบริการ รายสาขา
มูลค่าสัญญา  

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

บริษัทเคอาร์ซี-สกาย การขนส่งและไอซีที        10.72

บริษัท ช ทวีก่อสร้าง จ�ากัด การขนส่งและไอซีที        9.87

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) การขนส่งและไอซีที        9.76

บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จ�ากัด การขนส่งและไอซีที        9.63

บริษัท แบล็คพอยท์ การขนส่งและไอซีที        9.22

ไอซีที = เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 10. ประเทศไทย: ผู้รับเหมา/ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับโครงการความ   
             ช่วยเหลือแบบให้เปล่าของ ADB ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552-      
             31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผู้รับเหมา/ผู้จัดหาสินค้าและบริการ รายสาขา
มูลค่าสัญญา

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บริษัท อิมพีเรียลเทคโนโลยี จ�ากัด การศึกษา  2.05 

บริษัท นีโอไดแด็กติค จ�ากัด การศึกษา  0.87 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) การศึกษา  0.68 

บริษัท สกาลาร์ เทคโนโลยี จ�ากัด การขนส่งและไอซีที  0.12 

บริษัท เวลเทคเฮลแคร์ จ�ากัด สาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม  0.02 

ไอซีที = เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 9.  ประเทศไทย: ที่ปรึกษาชั้นนำา (รายบุคคลและบริษัท)
            สำาหรับโครงการเงินกู้ของ ADB ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ. 2552-
             31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ที่ปรึกษา จำานวนครั้งที่ทำาสัญญา
มูลค่าสัญญา

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เอไอที – ดีดีซี 1 2.16

สถาบันนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 1 1.63

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ�ากัด. 1 1.31

วิลเบอร์ สมิธ แอตโซซิเอตส์ 2 0.65

Benqt Parliden 1 0.09

ตารางที่ 12. ประเทศไทย: ที่ปรึกษาชั้นนำา (รายบุคคลและบริษัท) สำาหรับโครงการ 
             ความช่วยเหลือทางวิชาการของ ADB ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.    
             2552-31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ที่ปรึกษา จำานวนครั้งที่ทำาสัญญา
มูลค่าสัญญา

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สถาบันนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 3 6.75

บริษัท เน็คแซนท์เอเชีย จ�ากัด 1 0.57

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 1 0.39

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยที่ปรึกษาทางธุรกิจ จ�ากัด 1 0.27

ศูนย์ภูมิภาคสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (IGES) 1 0.25

ที่ปรึกษารายบุคคล 116 3.78

ตารางที่ 11. ประเทศไทย: ที่ปรึกษาชั้นนำาสำาหรับโครงการความช่วยเหลือแบบให้  
             เปล่าของ ADB ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552-
             31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ที่ปรึกษา จำานวนครั้งที่ทำาสัญญา
มูลค่าสัญญา

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่ปรึกษารายบุคคล 4 0.11

 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2509 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ADB ได้ท�าสัญญา
ว่าจ้างท่ีปรึกษาส�าหรับโครงการเงินกู้ท้ังส้ิน 12,432 ฉบับ รวมมูลค่า 5.28 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาจากประเทศไทยท้ังส้ิน 55 ฉบับ มูลค่า 
31.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

     ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2509 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ADB ได้ท�าสัญญาว่า
จ้างบริษัทผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้าและบริการส�าหรับโครงการความช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่าท้ังส้ิน 8,894 ฉบับ รวมมูลค่า 4.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาว่า
จ้างบริษัทผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้าและบริการจากประเทศไทยท้ังส้ิน 14 ฉบับ มูลค่า 
7.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตารางที่ 7.  ประเทศไทย: สัดส่วนสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ

2555 2556
ยอดสะสม 

(ณ 31 ธ.ค. 2556)
วงเงิน 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ร้อยละ

วงเงิน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) ร้อยละ

วงเงิน 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) ร้อยละ

สินค้า งานและบริการท่ี
เก่ียวข้อง  267.88 3.53  7.11 0.11  2,542.81 2.01
บริการให้ค�าปรึกษา  4.69 0.80  2.56 0.51  78.22 0.83



ในเอกสารฉบับน้ี  “$” หมายถึง ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขต่างๆ เป็นการประเมินของ ADB เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอ่ืน

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอ่ืน  เอกสารชุดน้ี ได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ในเดือนเมษายน ของทุกปี เมษายน 2557

 ในภาครัฐนั้น ADB จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง โดย
ผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้เป็นหลัก เพื่อช่วยปรับปรุงความเชื่อม
โยงในประเทศและอนุภูมิภาคด้วยระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และช่วย
สนับสนุนให้การปฏิรูประบบรางมีความก้าวหน้าด้วย นอกจากนี้ ADB จะส่งเสริม 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนบริการอื่นๆ ของรัฐ ทั้งจะ
สนับสนุนภาคการเงินผ่านการพัฒนาตลาดทุนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการการ
เงิน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ค�านึงถึงต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนความร่วมมือในภูมิภาคนั้น 
ADB จะท�างานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับ 
อนุภูมิภาคและแผนของประเทศไทยที่จะขยายบทบาทในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
ด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของประเทศไทยกับประเทศ 
อื่นๆ ภายในภูมิภาค (South-South cooperation)

ส่วนโครงการที่ด�าเนินการกับภาคเอกชนนั้น ADB จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่โครงการภาคเอกชนที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนา ซึ่ง ADB สามารถ
น�าเสนอองค์ความรู้และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังกระตุ้นการลงทุนและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งทุนภาคเอกชนด้วย โครงการที่ ADB ด�าเนินการกับภาคเอกชน
จะเน้นโครงสร้างพื้นฐานและภาคการเงินเป็นหลัก ทั้งยังมุ่งส่งเสริมการลงทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสวงหาโอกาส
ใหม่ๆ ที่จะเข้าไปมีบทบาทให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่เป็นเรื่องยากส�าหรับภาค
เอกชน และมองหาโอกาสสนับสนุนบริษัทไทยที่ต้องการไปลงทุนในภูมิภาค 
 

เกีย่วกับประเทศไทยและ ADB

สมาชิกภาพใน ADB 
เข้าร่วมเมื่อปี พ.ศ. 2509

การถือหุ้นและอำานาจในการออกเสียง
จ�านวนหุ้นท่ีถือครอง: 144,522 (ร้อยละ 1.367 ของหุ้นท้ังหมด)
คะแนนเสียง: 183,969 (ร้อยละ 1.392 ของประเทศผู้ถือหุ้นท้ังหมด,
 ร้อยละ 2.138 ของประเทศผู้ถือหุ้นในภูมิภาค)
มูลค่าทุนท้ังหมด: 2.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าหุ้นท่ีช�าระแล้ว: 111.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินสมทบกองทุนพิเศษ
ประเทศไทยจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund : ADF) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให้เงินกู้
ลักษณะผ่อนปรนแก่ประเทศสมาชิกผู้กู้ยืม และยังสมทบเข้ากองทุนพิเศษเพ่ือการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance 
Special Fund : TASF) ซ่ึงให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกผู้กู้ยืมในการจัดเตรียมโครงการและท�าการศึกษาด้าน
นโยบายและวิชาการ

การสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเอเชีย (ผูกพันแล้ว):  17.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การสมทบเข้ากองทุนพิเศษเพ่ือช่วยเหลือทางวิชาการ (ผูกพันแล้ว): 0.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายมาลิอามี บิน ฮามัด ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร และนางคิน คิน ลวิน ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการบริหาร โดยเป็นผู้แทน
ประเทศไทยในคณะกรรมการบริหารของ ADB

นายยาซูชิ เนกิชิ ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานผู้แทน ADB ประจ�าประเทศไทย (Thailand Resident Mission): ซ่ึงเปิดด�าเนิน
การเม่ือปี พ.ศ. 2548 และเป็นหน่วยงานหลักในการเช่ือมโยงการท�างานของ ADB กับรัฐบาลไทย ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียในภาค
ประชาสังคม ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศไทยเข้าร่วมในการแลกเปล่ียนแนวความคิดด้านนโยบายและท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งความรู้ 
เก่ียวกับประเด็นการพัฒนาในประเทศไทย ส�านักงานผู้แทนประจ�าประเทศไทยยังสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือและการบูรณา
การในระดับภูมิภาคของ ADB ท้ังภายในและภายนอกอนุภูมิภาคแม่น�า้โขง

หน่วยงานราชการไทยท่ีดูแลภารกิจเก่ียวกับ ADB คือ กระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
ADB เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคี ซึ่งถือหุ้นโดยประเทศสมาชิกจ�านวน 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศตั้งอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอีก 19 ประเทศกระจายอยู่ในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้ เครื่องมือส�าคัญที่ ADB ใช้ในการช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกที่ก�าลังพัฒนา ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การให้เงินกู้ การเข้าร่วมทุนในโครงการ การค�้าประกัน 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยในปีพ.ศ. 2556 ADB ได้จัดสรรเงินเพื่อ
การกู้ยืมไปแล้วมูลค่าทั้งสิ้น 13.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (101 โครงการ) ทั้งยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ มูลค่า 155.61 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (248 โครงการ) และความช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีก 849.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (23 โครงการ) นอกจากนี้ 
ADB ยังจัดหาวงเงินกู้ร่วมโดยตรงที่มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในรูปของเงินกู้อย่างเป็นทางการ เงินให้เปล่า และการให้กู้ร่วมเชิงพาณิชย์ 
เช่น เงินกู้เสริมพิเศษ (B Loans) สัญญารับโอนความเสี่ยง เงินกู้คู่ขนาน (parallel loans) และการให้กู้ร่วมภายใต้โครงการ
ธุรกรรมการเงินเพื่อการค้า (Trade Finance Program) ของ ADB รวมมูลค่า 6.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ วงเงินกู้ของ ADB 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 วงเงินกู้ของ ADB มีมูลค่าเฉลี่ย 12.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีเงินให้เปล่าในรูปของความช่วยเหลือทางวิชาการและการลงทุนจาก ADB และกองทุนพิเศษเฉลี่ยอีก 
801.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และความช่วยเหลือทางวิชาการอีก 165.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ยอดวงเงินกู้สะสมและความช่วยเหลือทั้งหมด ไม่รวมการให้กู้ร่วม   ประกอบด้วย การให้กู้แก่โครงการ
ต่างๆ 2,629 โครงการใน 44 ประเทศ รวมมูลค่า 203.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 239 
โครงการ มูลค่า 6.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในรูปของความช่วยเหลือทางวิชาการ มูลค่า 
4.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาคด้วย 

สถานที่ติดต่อ
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6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
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กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
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เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ADB
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
www.adb.org

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย
(Asian Development Outlook)
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รายงานประจ�าปี
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ดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทั้งหมดได้ที่: 
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