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ปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB: นวัตกรรม ผลกระทบ ความน่าเชื่อถือ

เอกสารฉบับนี้เกี่ยวข้องกับโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐของ ADB ซึ่งอธิบายแนวทางของ ADB ในการกระตุ้น
และเสริมความแข็งแกร่งให้กับการลงทุนภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ADB

วิสัยทัศน์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) คือ การขจัดความยากจนให้หมดไปจากภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยมีภารกิจได้แก่ การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากรของประเทศสมาชิกเหล่านั้น ทั้งนี้ ADB ตระหนักดีว่า ถึงแม้ว่าภูมิภาคนี้จะมีการพัฒนาในหลายด้าน แต่ยังมี
ประชากรยากจนอยู่ถึง 2 ใน 3 ของโลก โดยเฉพาะประชากร 1.8 พันกว่าล้านคนที่ดำารงชีพด้วยรายได้ต่ำากว่า 2 ดอลลาร์
สหรัฐต่อวัน และอีก 903 ล้านคนที่ดิ้นรนยังชีพด้วยรายได้ไม่ถึงวันละ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ ADB มุ่งขจัดความยากจนผ่าน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม การเติบโตแบบยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการในภูมิภาค

สำานักงานใหญ่ ADB ตั่งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยประเทศสมาชิกผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 
ประเทศมาจากภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ เครื่องมือสำาคัญที่ ADB ใช้ในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก ได้แก่ การหารือ
ระดับนโยบาย การให้เงินกู้ การลงทุนในหุ้น การค้ำาประกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ

ปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB:  
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พิมพ์ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินสพิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล
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อักษรย่อต่างๆ

ความคิดเห็นต่างๆ ที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่จำาเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นและนโยบายของ ADB หรือคณะผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือรัฐบาลที่คณะผู้ว่าการเหล่านั้น

เป็นตัวแทนอยู่ การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงข้อมูลประกอบ ไม่ได้เป็นการนำาเสนอผลกระทบในภาพรวมของโครงการใดๆ

ADB ไม่รับประกันในความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในเอกสารนี้ และจะไม่รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการนำาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

การเรียกชื่อหรือการอ้างอิงถึงดินแดนหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือคำาว่า “ประเทศ” (country) ในเอกสารฉบับนี้ ADB มิได้หมายถึงการตัดสินเกี่ยวกับสถานะด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ ของประเทศใดประเทศหนึ่ง 

ADB สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ หรือคัดลอกข้อมูลเฉพาะสำาหรับการใช้ส่วนบุคคล โดยไม่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการค้าภายใต้การรับรู้ของ ADB ผู้ใช้ไม่สามารถจำาหน่าย แจกจ่าย หรือผลิตผลงานเพ่ือจุดมุ่งหมายทางการค้า 

โดยปราศจากความเห็นชอบและเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ADB

“$” ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ดอลลาร์สหรัฐ

“เอกสารนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้พยายามตรวจสอบมาตรฐานการแปลอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ดีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ ADB 

และต้นฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารชิ้นนี้เท่านั้นที่ถือว่าเป็นเอกสารแท้จริงและเป็นทางการฉบับเดียว การอ้างอิงในทุกกรณีต้องอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษตามต้นฉบับภาษาอังกฤษของเอกสารนี้ ”

ADB – ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)

BOO – โครงการที่เอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน ออกแบบ ก่อสร้าง  
โดยเป็นเจ้าของสินทรัพย์ และดำาเนินการภายหลังก่อสร้าง
แล้วเสร็จ (build-own-operate)

BOT – โครงการที่เอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน ออกแบบ ก่อสร้าง และ
โอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของให้แก่รัฐเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 
(build-operate-transfer)

DMC – ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนาของ ADB  
(ADB’s developing member countries)

LIBOR – อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาด
ลอนดอน (London interbank offered rate)

OPSD – สำานักงานผู้อำานวยการ สำานักปฏิบัติการภาคเอกชน 
(Office of the Director General, PSOD)

PCG – การค้ำาประกันสินเชื่อบางส่วน  
(partial credit guarantee)

PPP – ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  
(public–private partnership)

PRG – การค้ำาประกันความเสี่ยงทางการเมือง  
(political risk guarantee)

PRI – การประกันภัยความเสี่ยงทางการเมือง  
(political risk insurance)

PSCM – แผนกภาคการเงินและตลาดทุน สำานักปฏิบัติการภาค
เอกชน (Capital Markets and Financial Sectors 
Division, PSOD)

PSD – การพัฒนาภาคเอกชน (private sector development)

PSIF-1 – แผนกการเงินสำาหรับโครงสร้างพื้นฐาน 1 สำานักปฏิบัติการ
ภาคเอกชน (Infrastructure Finance Division 1, PSOD)

PSIF-2 – แผนกการเงินสำาหรับโครงสร้างพื้นฐาน 2 สำานักปฏิบัติการ
ภาคเอกชน (Infrastructure Finance Division 2, PSOD)

PSO – ปฏิบัติการภาคเอกชน (private sector operations)

PSOC – แผนกประสานงานปฏิบัติการภาคเอกชน สำานักปฏิบัติการ
ภาคเอกชน (Private Sector Operations Coordination 
Division, PSOD)

PSOD – สำานักปฏิบัติการภาคเอกชน  
(Private Sector Operations Department) 

TA – ความช่วยเหลือทางวิชาการ (technical assistance)

TFP – โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า  
(Trade Finance Program)
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สารจากผู้อำานวยการ 

เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
ตลอดระยะ 18 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปลาย
ปี พ.ศ. 2551 เรื่อยมาจนต้นปี พ.ศ. 2553 ได้
เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างรุนแรงที่น่าจดจำาใน

ตลาดการเงิน สัญญาณของการฟื้นตัวที่แฝงไว้ด้วย
ความจริงที่ว่าเงินลงทุนยังคงมุ่งเน้นที่สภาพแวดล้อม
ที่มั่นคงและมีความเสี่ยงในระดับต่ำา สำาหรับสถาบันดัง
เช่น ADB สิ่งที่ท้าทาย คือ การสร้างความเชื่อมั่นว่า
ผลของการฟื้นตัวจะกระจายทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก

สำานักปฏิบัติการภาคเอกชน (Private Sector 
Operations Department: PSOD) จะใช้ยุทธศาสตร์ 
2020 (Strategy 2020) ของ ADB เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงาน โดยจะขยายความช่วยเหลือให้มากขึ้นใน
การพัฒนาภูมิภาคเอเชียในอีกหลายปีข้างหน้าโดยการ
เพิ่มจำานวนของการปฏิบัติการให้มากขึ้น PSOD จะเป็น
หน่วยงานหลักในการทำางานเพื่อบรรลุเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของ ADB โดยร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน
ภาคเอกชน นักลงทุน และนักการเงิน ในการส่งเสริม
โอกาสการลงทุนเพื่อช่วยลดปัญหาความยากจนใน
ภูมิภาค

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งเช่นนี้ มีโอกาส
มากมายสำาหรับ PSOD ที่จะช่วยระดมทรัพยากรด้าน
การลงทุน และการมีส่วนร่วมในระดับการทำาธุรกรรม 

ประกอบกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง ADB 
กับรัฐบาลประเทศสมาชิกได้ตอกย้ำาให้เห็นว่า การเข้า
มาของ ADB มีส่วนเร่งการระดมแหล่งเงินทุนสำาหรับ
โครงการแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลดีกับทุกฝ่าย 
ระหว่างที่เรากำาลังก้าวเข้าสู่ระยะหลังจากวิกฤตการเงิน
นี้ เราจะยังคงตั้งเป้าหมายที่จะรักษาและส่งเสริมความ
ร่วมมือที่มีอยู่ ซึ่งรวมทั้งกับหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมจะ
ช่วยประสานช่องว่างทางการเงินเชิงพาณิชย์ และการ
สร้างหุ้นส่วนของความร่วมมือใหม่ๆ (อาทิเช่น ความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงินสำาหรับธุรกิจระดับท้องถิ่น 
เป็นต้น) 

PSOD ได้เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในหลายประเทศ ใน
ระยะสองสามปีที่ผ่านมานี้เราได้ให้ความสำาคัญมากขึ้น
กับตลาดด่านหน้า และตลาดที่ยังไม่ได้รับการบริการ 
(frontier and underserved markets) และมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า การพัฒนา
ลักษณะนี้ ส่งเสริมความสำาคัญของ ADB ต่อการเข้าไป
มีส่วนร่วมในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งเป็น 2 
ส่วนหลักที่เราให้ความสำาคัญมาก 

ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านการ
เงินของโครงการ PSOD ยังคงให้ความสำาคัญกับ
กลุ่มพลังงาน คมนาคม สื่อสารโทรคมนาคม น้ำา และ
โครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง การเข้าไปมีส่วนร่วม
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ในสาขาที่เฉพาะเจาะจงนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ประเทศของ ADB ได้สะท้อนถึงความต้องการของ
ประเทศสมาชิก ขณะที่เราตระหนักดีว่าการผลิตไฟฟ้า
ที่มีการจัดการคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพจะยังเป็น
วิธีการหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการ
ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน (Base-load Demand) ในภูมิภาคนี้
ซึ่งเราจะผลักดันและให้การสนับสนุนด้านการเงินให้
แก่การผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี
สำาหรับพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
นอกจากนี้ สิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด คือ การให้ความ
สำาคัญกับการลดปัญหาความยากจน ซึ่งยังคงเป็นเป้า
หมายหลักที่เราใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินกิจกรรม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ในขณะเดียวกัน การลดปัญหาความยากจนจะนำาเรา
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในภาคตลาดทุนและการเงิน การ
พัฒนาตลาดทุนและตลาดเงินจะส่งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการลดปัญหาความยากจน โดยการทำางาน
ของเรากับตัวกลางทางการเงิน PSOD จะยังคงให้ความ
สำาคัญกับการขยายการเข้าถึงทางด้านการเงิน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีส่วน
ร่วมในเรื่องการจัดการด้านการเงินสำาหรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยผ่านตัวกลางทางการเงิน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การดำาเนินธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าของ PSOD 

ยังคงถูกดำาเนินการต่อไป ซึ่งไม่เพียงจะช่วยลดผล   
กระทบด้านลบจากวิกฤตการเงินที่มีต่อกลุ่มประเทศที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่ยังจะช่วยพัฒนาเป้าหมาย
การบูรณาการในระดับภูมิภาคอีกด้วย การพัฒนาตลาด
เงินและตลาดทุนสามารถมีบทบาทชัดเจนในการเป็น
กันชนให้กับภูมิภาคจากการได้รับผลกระทบที่เกิดจาก
วิกฤตที่ตามมาภายหลังที่อาจเกิดขึ้นได้ แท้ที่จริงแล้ว 
การพัฒนาตลาดทุนระดบัท้องถิ่นนับตั้งแต่วิกฤตการเงิน
ครั้งล่าสุดได้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้น
อยู่ในปัจจุบันที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย การทำางานในตลาด
ทุนถือเป็นปฏิบัติการหลักที่ PSOD ให้ความสำาคัญ
และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขนาดของกิจกรรมเหล่านี้จะ
เติบโตอย่างมีนัยสำาคัญในปีต่อๆ ไป  

ขณะที่เรากำาลังเผชิญกับโอกาสและสิ่งท้าทายต่างๆ ทั้ง
ในระดับภาคส่วนและระดับประเทศ PSOD จะพยายาม
เพิ่มความสัมพันธ์กับผู้รับบริการทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น
ในปีต่อๆ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2020 
PSOD จะเพิ่มขนาดของการดำาเนินงานต่างๆ ในขณะที่
ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะทำาให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ปราศจากความยากจน และภายใต้การเชื่อมโยง 
นี้กิจกรรมต่างๆ จะยึดตามหลัก “สาม ไอ” (Triple I) 
คือ “นวัตกรรม ผลกระทบ และความน่าเชื่อถือ” 
(Innovation, Impact, and Integrity) 

ท้ายที่สุดนี้ ผมคาดการณ์ว่าในอีกหลายปีข้างหน้านี้จะ

ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสำาหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
อีกทั้งจะเป็นช่วงปีทองที่เต็มไปด้วยโอกาสสำาหรับภาค
เอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตของภูมิภาคเอเชีย 
ขณะที่ความต้องการของภูมิภาคเอเชียนั้นมีมากและ
ซับซ้อน PSOD ก็มีความชำานาญ ความมุ่งมั่น รวมทั้ง
ความพยายามที่จะช่วยให้บรรลุสิ่งท้าทายภายหน้านี้ได้

นาย Philip C. Erquiaga
ผู้อำานวยการ
สำานักปฏิบัติการภาคเอกชน

นวัตกรรม ผลกระทบ บูรณภาพ
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การส่งเสริมบทบาท
ของภาคเอกชนใน
การพัฒนา

การพัฒนาภาคเอกชนที่เข้มแข็งและมี
พลวัตรเป็นสิ่งที่สำาคัญสำาหรับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว และ
เป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นสำาหรับการลด

ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จุดมุ่งหมายของสิ่งที่
การพัฒนาภาคเอกชน (private sector development: 
PSD) กำาลังพยายามทำาอยู่ คือ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับบทบาทภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
โดยชี้ให้เห็นถึงความท้าทายว่าการดำาเนินการของ ADB 
กับภาครัฐและเอกชนนั้น สามารถส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามามีบทบาทหลักในการพัฒนาที่ดีขึ้นได้อย่างไร การ
ผสมผสานดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือจากภาค
รัฐที่ให้ความสนใจอย่างเป็นระบบต่อผลประโยชน์และ     
ข้อกังวลของภาคเอกชนมากขึ้น พร้อมกับความช่วย
เหลือจากภาคเอกชนที่ส่งเสริมสิ่งที่ได้จากการพัฒนาใน
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของตน 

ไม่มีรัฐบาลใดจะสามารถบรรลุซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และการลดปัญหาความยากจนได้หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาคเอกชนที่มาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ภาค

รัฐขาดหายไป ภาคเอกชนสามารถให้การสนับสนุนทั้ง
ด้านการบริการและด้านการเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างงานและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ในฐานะผู้ให้บริการหลักทางธุรกิจ ภาคเอกชนมีส่วน
ช่วยในทุกๆ วิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการที่จะบรรลุถึง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นการเจริญเติบโตและการพัฒนาของภาค
เอกชนจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับภาครัฐในอันที่จะเติม
เต็มบทบาทของตนเองในการสร้างขีดความสามารถใน
การพัฒนาระยะยาว การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และการ 
กระจายการจ้างงาน
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ในส่วนนี้เองที่ ADB ได้เข้ามามีบทบาทในเชิง
ยุทธศาสตร์

เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หลักของ ADB ไม่ใช่เพียงแค่เม็ด
เงิน และการสนับสนุนด้านการเงินกับอุตสาหกรรมที่
ภาคเอกชนสามารถให้บริการได้อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว เราเชื่อว่าเราสามารถให้อะไรที่
สำาคัญและดีกว่าในเชิงยุทธศาสตร์ และนี่คือสิ่งสำาคัญ
ที่ ADB เรียกมันว่า การพัฒนาภาคเอกชน (PSD)

ยุทธศาสตร์ PSD ของ ADB ประกอบด้วยแรงผลักดัน
เชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน 3 ประการ 
ได้แก่ การสร้างสถานภาพที่เอื้ออำานวย การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และการกระตุ้นการลงทุนของภาค
เอกชน

การสร้างสถานภาพที่เอื้ออำานวย สภาพ
แวดล้อมเชิงนโยบายที่เหมาะสมเป็นสิ่ง
จำาเป็นสำาหรับความอยู่รอดของภาคเอกชน
ในระยะยาว จุดแข็งอย่างหนึ่งของ ADB 
คือ การเจรจากับรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปที่
จำาเป็น ภายใต้ยุทธศาสตร์ PSD การปฏิรูป
นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) ให้ได้มาซึ่งสภาพ
แวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคง (2) ส่ง
เสริมการลงทุน การค้า และการเปิดเสรีด้าน
ราคา (3) ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน 
(4) สนับสนุนตลาดเงินและตลาดทุนที่มี
การดำาเนินการที่ดี (5) ส่งเสริมให้เกิดความ

ยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน และตลาดที่ดิน 
(6) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวัตถุ สังคม 
และเทคโนโลยีพื้นฐานที่เหมาะสม (7) ผลัก
ดันให้เกิดระบบภาษีที่ถูกต้องยุติธรรม และ 
(8) สนับสนุนระบบกฎหมายและตุลาการที่ให้
ความคุ้มครองทรัพยสิทธิ การบังคับใช้สัญญา 
และช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ PSD นี้ ADB จะดำาเนินการ
ตามขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่า
โครงการภาครัฐต่างๆ จะสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำาหรับภาคเอกชนในประเทศ ปฏิบัติการ
ภาครัฐของ ADB จะวางกฎเกณฑ์เพื่อเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ โอกาสเหล่านั้นอาจรวมถึงรูปแบบ
โครงการภาคเอกชนที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อลดปัญหาความยากจน

การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ADB 
ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินทางตรงกับ
โครงการภาคเอกชนหลายโครงการ และได้
เพิ่มปริมาณทุนจำานวนมากจากสถาบันการ
เงินเชิงพาณิชย์ต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่โครงการเหล่านี้ ซึ่งโดย
ปกติแล้วการเข้าไปมีบทบาทของ ADB จะ
เป็นไปอย่างจำากัด ในฐานะองค์กรเพื่อการ

พัฒนาระดับพหุภาคี ADB ไม่ได้ให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ภาคเอกชนโดยยึด
หลักความอยู่รอดด้านการเงินเพียงอย่าง
เดียว แต่โครงการต่างๆ จะต้องมีผลกระ
ทบด้านการพัฒนาที่ชัดเจน และ/หรือมีการ
แสดงให้เห็นว่าผลของโครงการที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ที่ได้จากอัตราผล
ตอบแทนด้านการเงิน

แผนภาพที่ 1:   การเจรจาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ของ ADB

ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก

โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ (Nonsovereign  
Operations) ของ ADB ในรูปแบบกราฟและตัวเลข

งานด้านการพัฒนาภาคเอกชนของ ADB

ปฏิบัติการภาคเอกชน 
(private sector operations: PSO) ของ ADB

(ประสบการณ์ในพื้นที่)

ภาครัฐ
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การผลักดันของ ADB ในภาคเอกชนการผลักดันของ ADB ในภาครัฐ

การต่อสู้กับความยากจนในภูมิภาคเอเชีย

การผลักดันของ ADB

การให้การสนับสนุนประเทศ

สมาชิกที่กำลังพัฒนาในการ

สร้างสภาพที่เอื้ออำนวยต่อ

การประกอบธุรกิจ

การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับโค

โครงการภาครัฐที่ ADB 

ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

การกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก
ในกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ภาค
เอกชนของ ADB โดยในการทำาธุรกรรมแต่ละครั้ง ADB 
จะนำาเครื่องมือและแนวคิดทางการเงินที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดมาใช้ เช่น การวิเคราะห์กระแสเงินสด และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  

ท้ายที่สุด ADB ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็น
หุ้นส่วนกับสถาบันการเงินและองค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศมาเป็นเวลานาน ซึ่งพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้มีความเหนียวแน่นกันมากขึ้น 
ในการที่จะแบ่งปันองค์ความรู้และความเสี่ยงที่จำาเป็น
เพื่อดึงดูดโครงการต่างๆ ให้เข้ามาลงทุน การที่หน่วย
งานหลายฝ่ายร่วมกันให้การสนับสนุนโครงการๆ หนึ่ง 
ส่งสัญญาณต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมของประเทศ 
และช่วยเปิดทางให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนภาค
เอกชน รวมทั้งยังส่งผลต่อ PSD อีกด้วย

แผนภาพที่ 2: ยุทธศาสตร์ความเชื่อมั่นของ ADB ในการพัฒนาภาคเอกชน

ที่มา: ADB ปี พ.ศ. 2543 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเอกชน กรุงมะนิลา
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เป้าหมายระยะยาว: 
ยุทธศาสตร์ 2020 (Strategy 2020)

ยุทธศาสตร์ 2020 ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อเดือน
เมษายน 2551 คือ กรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว
ของ ADB ในกรอบยุทธศาสตร์ 2020 นี้ได้
มีการกำาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ไว้อย่าง

ชัดเจน รวมถึงวางกรอบการวางแผนสำาหรับการดำาเนิน
งาน องค์กร และกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ สำาหรับ
ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการตอกย้ำาวิสัย
ทัศน์ของ ADB ที่จะสร้างภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่
ปราศจากความยากจน และภารกิจของ ADB ที่จะช่วย
ประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนา (developing member 
countries : DMCs) ในการยกระดับความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิต เพื่อที่จะให้บรรลุซึ่งเป้าหมายต่างๆ เหล่า
นี้  ADB จะสนับสนุนการพัฒนาที่ส่งเสริมกัน 3 ด้าน
คือ (1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึงและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (2) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และ (3) การบูรณาการในระดับ
ภูมิภาค 

ADB จะวางตัวในฐานะหุ้นส่วนและเป็นกลไกผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงอย่างมียุทธศาสตร์มากขึ้น โดยส่งเสริม
การพัฒนาของภาคเอกชน หลักธรรมาภิบาล ความ
เท่าเทียมทางเพศ การใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา 
และการเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา สิ่งเหล่านี้ได้ถูก
กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 2020 ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของภูมิภาค แต่ละปัจจัยให้
โอกาส ADB ทำาหน้าที่เป็นกลไลผลักดันเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยกระตุ้นการเจริญเติบโต และผนึก
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาให้กว้างยิ่งขึ้น กล่าวโดย
รวมคือ เป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่มีบทบาทแข็งขัน
อย่างมาก และตอบสนองต่อหุ้นส่วนด้านการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงด้านการดำาเนินงานที่มีการเสนอภาย
ใต้ยุทธศาสตร์ 2020 ได้แก่:

1. ADB จะเปิดกว้างสำาหรับความร่วมมือต่างๆ ใน
อนาคต ที่สามารถส่งมอบความช่วยเหลืออย่าง
มีประสิทธิผล ปรับปรุงผลลัพธ์ต่างๆ 
ของการพัฒนา และปรับปรุง
การให้ความช่วยเหลือในยาม
ฉุกเฉิน และในกรณีภัยพิบัติ 
ดังนั้น การส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเหล่านี้ จะเป็นการ
ส่งเสริมวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือแบบใหม่ การ
ใช้ทักษะด้านเทคนิค และ
การจัดการที่ดีขึ้นของ
ประเทศ DMCs ตลอดจน
การกระชับความร่วมมือ

กับภาคเอกชนในโครงการการให้กู้ร่วม และการ
ใช้เครื่องมือการลงทุนบนพื้นฐานของระบบตลาด

2.  การบริการด้านความรู้ของ ADB จะตอบสนอง
ความต้องการทางด้านความรู้ของสมาชิก ขณะ
เดียวกันก็จะกำาหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ADB ยัง
จะสนับสนุนโครงการนำาร่องที่สามารถนำามากลั่น
กรองและกระจายสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
รวมถึงส่งเสริมความรู้ในทางที่จะก่อให้เกิดผล 
อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการที่
ประเทศ DMCs ทั้งหลาย จะใช้ความเป็นหุ้นส่วน
ของภาครัฐและเอกชนในการให้บริการทาง
สังคมและเอื้อประโยชน์ต่อคนยากจน
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3.  ในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชน ADB จะ
รับความเสี่ยงของรัฐ และความเสี่ยงทางการ
เมืองที่มากขึ้น โดยผ่านการประเมินและบริหาร
จัดการอย่างรอบคอบแล้ว พร้อมกับทำาหน้าที่ใน
ฐานะตัวเร่งให้เกิดการลงทุนซึ่งภาคเอกชนอาจ
จะไม่ประสงค์ที่จะทำาหน้าที่ดังกล่าว ADB จะ
ช่วยประเทศ DMCs ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ภาคเอกชนให้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโต
แบบองค์รวมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ
ที่ ADB ใช้เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงผ่านการ
ลงทุนภาคเอกชนในประเทศ DMCs ได้แก่ การ
ปล่อยกู้ การเพิ่มระดับสินเชื่อ การค้ำาประกัน การ
ลดความเสี่ยง และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ

4.  ADB จะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกและ
ให้ความสำาคัญมากขึ้นในการดำาเนินงานต่างๆ 
อย่างไรก็ตาม ADB ไม่สามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการทุกอย่างของประเทศ DMCs 
ทุกประเทศได้ และจะไม่พยายามที่จะทำาเช่น
นั้น ในการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลสูงสุด ADB จะใช้
ทรัพยากรทางการเงินและสถาบันไปในการ
ดำาเนินงานสำาคัญๆ ใน 5 สาขา ซึ่งเป็นสาขาที่ 
ADB มีความเชี่ยวชาญได้แก่ (1) โครงสร้างพื้น
ฐาน (2) สิ่งแวดล้อม (3) ความร่วมมือและการ 
บูรณาการในระดับภูมิภาค (4) การพัฒนาภาค
การเงิน และ (5) การศึกษา สาขาต่างๆ เหล่านี้
มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวาระการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งสามของ ADB ซึ่งได้แก่ การ
บรรลุซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึง
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการ
ในระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ 2020 มีเป้าหมายทั้งในด้านการดำาเนิน
งานและด้านสถาบัน ตัวอย่างเช่น ยอดรวมการให้กู้ยืม
ของ ADB ได้ถูกกำาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง กล่าว
คือ ภายในปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 80 ของการให้กู้ยืมจะ
อยู่ในห้าสาขาหลักที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยภายใน
ปี พ.ศ. 2563 อย่างน้อยร้อยละ 30 ของเงินที่ให้กู้ยืมจะ
เป็นการให้กู้ยืมกับโครงการระดับภูมิภาค และร้อยละ 
50 จะให้กับการพัฒนาภาคเอกชนและการปฏิบัติการ
ภาคเอกชน

ด้วยการสนับสนุนของประเทศสมาชิกทั้ง 67 ประเทศ 
ประกอบกับการทำางานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆ 
มาตลอดระยะเวลา 40 ปี ADB ได้แสดงให้เห็นถึงข้อ
ได้เปรียบเฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนที่
ซื่อตรง จริงใจ และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา

 

ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก

โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐของ ADB ในรูปแบบกราฟและตัวเลข
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ปฏิบัติการภาคเอกชน (Private Sector Operations: PSO)

ปฏิบัติการภาคเอกชนได้ถูกกำาหนดให้
เป็นส่วนประกอบสำาคัญของเป้าหมาย
ในยุทธศาสตร์ 2020 ทั้งนี้ ADB จะให้
ความสำาคัญกับโครงการที่ช่วยส่งเสริม

การลงทุนภาคเอกชนในภูมิภาคที่ส่งผลด้านการพัฒนา
อย่างมีนัยสำาคัญและจะนำาไปสู่การเติบโตแบบทั่วถึงและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมที่รวดเร็วและยั่งยืน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สำาหรับ PSO ของ ADB คือ 
การเพิ่มการไหลเวียนของเงินทุนจากภายนอกเข้าสู่
ประเทศ DMCs และภายในประเทศ DMCs เอง และที่
สำาคัญกว่านั้น คือ การขยายการไหลเวียนของเงินทุน
ไปสู่ประเทศต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
กรอบยุทธศาสตร์ PSO ประสงค์ให้มีการให้ความสำาคัญ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนา และเน้น
ย้ำาที่ (1) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและตลาดทุน (2) การขยายขอบเขต
ของการดำาเนินงานในประเทศและภาคส่วนต่างๆ อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป (3) การใช้ประโยชน์จากการเพิ่มระดับ
ความน่าเชื่อถือและเครื่องมืออื่นๆ ที่กว้างขวางขึ้น และ 
(4) การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์กรด้าน
การพัฒนาอื่นๆ

สำานักปฏิบัติการภาคเอกชน (The Private Sector 
Operations Department: PSOD) มีหน้าที่รับผิดชอบ 
การดำาเนินงานต่างๆ ของภาคเอกชน PSOD 
ครอบคลุมประเทศสมาชิกที่กำาลังพัฒนาของ ADB ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก1 ภูมิภาคเอเชียกลาง และ
เอเชียตะวันตก2, ภูมิภาคเอเชียใต้3, ภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้4, และภูมิภาคแปซิฟิก5 

หน้าที่ความรับผิดชอบของ PSOD ได้แก่

•  กำาหนดนโยบายเพื่อการให้ความช่วยเหลือทาง
ตรงกับภาคเอกชนและนำานโยบายไปปฏิบัติใช้ 

•  ดำาเนินงานให้ความสนับสนุนด้านการจัดหาทุน
ให้องค์กรภาคเอกชน (private entities) ซ่ึงได้แก่
โครงการท่ีเอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน ท้ังในรูปแบบ
ท่ีภาคเอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง โดยเป็น
เจ้าของสินทรัพย์และดำาเนินการภายหลังจากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ (build-own-operate: BOO) และ
ในรูปแบบท่ีเอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และ
โอนสิทธ์ิการเป็นเจ้าของให้แก่ภาครัฐเม่ือสัญญา
ส้ินสุดลง (build-operate-transfer: BOT)

•  ระดมทุนเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของภาคเอกชน รวม
ทั้งการรวบรวมเงินกู้เพื่อการปฏิบัติการภาค

ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก

โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐของ ADB ในรูปแบบกราฟและตัวเลข

1 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก: สาธารณรัฐประชาชนจีน และมองโกเลีย
2 ภูมิภาคเอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก: อัฟกานิสถาน, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, จอร์เจีย, คาซัคสถาน, สาธารณรัฐคีร์กีซ, ปากีสถาน, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน
3 ภูมิภาคเอเชียใต้: บังกลาเทศ, ภูฎาน, อินเดีย, มัลดีฟส์, เนปาล และศรีลังกา
4 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, ไทย และเวียดนาม
5 ภูมิภาคแปซิฟิก: หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะฟิจิ, คิริบาส, หมู่เกาะมาร์แชล, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, นาอูรุ, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, ซามัว, หมู่เกาะโซโลมอน, ติมอร์เลสเต, ตองกา, ตูวาลู และวานูอาตู

เอกชน การค้ำาประกันความเสี่ยงทางการเมือง 
การค้ำาประกันสินเชื่อบางส่วน และเงินให้กู้เสริม
พิเศษ (เงินกู้ “B”)

•  ลงทุนในกองทุนภาคเอกชนเพื่อผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium-
sized enterprises: SMEs) การเงินฐานรากหรือ
การให้บริการทางการเงิน – เงินกู้ระดับฐานราก 
โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและน้ำาสะอาด

•  กำากับดูแลการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

•  ส่งเสริม พัฒนาและดำาเนินโครงการความร่วม
มือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private 
partnerships: PPPs)

เจ้าหน้าที่ PSOD จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ที่สำานักผู้แทนประจำาประเทศต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริม
กิจกรรมภาคเอกชนของ ADB ในประเทศนั้นๆ และช่วย
อำานวยความสะดวกด้านการดำาเนินงานโครงการใหม่ๆ 
สิ่งที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การมีสำานักผู้แทนประจำา  
ประเทศนั้นๆ เปิดโอกาสให้ ADB ได้เข้าร่วมในขั้น
ตอนการกำาหนดยุทธศาสตร์ระดับประเทศ การบริหาร
โครงการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสิ่งนี้เป็น
ปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน

ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก

โครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการ
กับภาครัฐของ ADB ในรูป
แบบกราฟและตัวเลข
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สาขาหลักของปฏิบัติการ 
ภาคเอกชนของ ADB

ปฏิบิัตการภาคเอกชนของ ADB ได้ต่อ 
ยอดจุดแข็งท่ีมีอยู่แล้วในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาตลาดทุน 
และพยายามหาทางให้ความช่วยเหลือแก่

โครงการต่างๆ ของภาคเอกชนในประเทศ DMCs ในสอง
ด้านท่ีกล่าวมา 

ตลาดทุนและภาคการเงิน: PSOD ของ ADB ให้
ความสำาคัญกับการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (เงินกู้
ระดับฐานราก) และการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบ
การขนาดย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมทั้งบริการ
ทางการเงินที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำาเนินงานผ่าน
ทางการทำางานร่วมกับตัวกลางทางการเงินต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่ ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และ
กองทุนภาคเอกชน ในกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อการค้าต่างๆ ที่ดำาเนินงานโดยโครงการธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อการค้า (Trade Finance Program: 
TFP) ยังคงช่วยลดผลกระทบด้านลบที่วิกฤตการเงินมี
ต่อกลุ่มประเทศที่มีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ 
(the most vulnerable countries) ขณะเดียวกันก็ช่วย
ส่งเสริมการบูรณาการในระดับภูมิภาคด้วย 

โครงสร้างพื้นฐาน: ในการสนับสนุนทางการเงิน

สำาหรับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการ PSOD ให้ความ
สำาคัญกับการดำาเนินงานในสาขาปฏิบัติการหลักๆ ดังนี้ 
(1) พลังงาน (ในที่นี้รวมถึงพลังงานไฟฟ้า) (2) การ
คมนาคมขนส่ง (3) การสื่อสารโทรคมนาคม (4) น้ำา 
และ (5) โครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง ในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในสาขาที่เฉพาะเจาะจงนั้น PSOD จะยึดตาม
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศของ ADB ซึ่งสะท้อนความ
ต้องการของผู้รับบริการเป็นแนวทาง การผลิตไฟฟ้าที่
ปล่อยคาร์บอนต่ำา ซึ่งยังคงเป็นองค์ประกอบสำาคัญใน
การผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าขั้น 
พื้นฐานในภูมิภาค แต่ PSOD จะเพิ่มการผลักดันและ
การสนับสนุนทางการเงินให้แก่การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดตามความ 
เหมาะสมของสภาพท้องถิ่นนั้นๆ 

ในขณะที่ PSOD ตระหนักเสมอถึง 5 สาขาหลักที่กล่าว
ไปก่อนหน้า PSOD ยังส่งเสริมและดำาเนินงานภายใต้
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public–private 
partnership: PPP) โดยให้ความสำาคัญกับภาคสังคม
เป็นหลัก ยิ่งไปว่านั้นยังมีการพิจารณาธุรกิจการเกษตร 
และภาคการผลิตในประเทศ DMCs ที่มีความต้องการ
การพัฒนาเป็นพิเศษ โดยจะให้ความช่วยเหลือใน
บางกรณีที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว เนื่องจาก
สาขานี้ไม่ได้รับการจัดว่าเป็นสาขาปฏิบัติการหลักตาม
ยุทธศาสตร์ 2020

แผนกภาคการเงินและตลาดทุน สำานัก

ปฏิบัติการภาคเอกชน (PSOD’s Capital 

Markets and Financial Sectors 

Division: PSCM) รับผิดชอบดูแลการ

ดำาเนินงานของ ADB ในประเทศ DMCs
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TFP เป็นความริเร่ิมท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีดำาเนินการโดย 
ADB เพ่ือให้การสนับสนุนธนาคารต่างๆ ในการจัดให้
มีธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการค้าให้กับผู้นำาเข้าและผู้ส่ง
ออกในประเทศ DMCs ท่ีมีการท้าทายความสามารถ
มากท่ีสุด ท้ังน้ี กิจกรรมของ TFP คือ

•  ให้การค้ำาประกัน และให้เงินกู้ยืมกับธนาคารต่างๆ ท่ี
สนับสนุนการทำาการค้ากับบริษัทในประเทศ DMCs

•  เพ่ิมศักยภาพของธนาคารท่ีจะเสนอบริการด้านการ
เงินให้กับผู้นำาเข้าและผู้ส่งออก และ

•  ทำางานในรูปแบบหุ้นส่วนกับภาคเอกชนเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถ สภาพคล่อง และความม่ันคง ให้
กับระบบธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการค้า

ผลิตภัณฑ์หลักสองอย่างของ TFP ได้แก่:

•  การค้ำาประกันสินเช่ือ (Credit Guarantee) 
ADB ให้การค้ำาประกันผ่านทางธนาคารท่ีสนับสนุน
ธุรกรรมด้านการค้าท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทต่างๆ ใน
ประเทศ DMCs

•  เงินกู้หมุนเวียน (Revolving Credit) 
ADB ให้เงินกู้กับธนาคารต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ในประเทศ 

DMCs เพ่ือให้ธนาคารเหล่าน้ันนำาเงินน้ีไปให้ผู้ส่ง
ออกและผู้นำาเข้าภาคเอกชนกู้อีกต่อหน่ึง ซ่ึงส่วน
มากเป็น SMEs

ในช่วงวิกฤตการเงิน ADB ได้เสริมสร้าง TFP อย่าง
มาก โดยในปี พ.ศ. 2552 TFP ได้ให้การสนับสนุนเป็น
มูลค่ามากถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อการค้าภายใน
ประเทศ DMCs ท่ีมีความต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ 
นอกเหนือจากการให้การสนับสนุน SMEs หลายร้อย
รายท่ีทำาการค้าแล้ว ผลงานหลักของ TFP คือ การ
ให้การสนับสนุนการค้าภายในภูมิภาค และการค้า
ระหว่างประเทศ DMC ด้วยกันเอง ซ่ึงเร่ืองน้ีถือเป็น 
เป้าหมายสำาคัญของ ADB     

คาดว่าในปี พ.ศ. 2553 ธุรกิจด้านธุรกรรมทางการเงิน
เพ่ือการค้าน้ีจะยังคงเติบโตต่อไป ด้วยเหตุน้ีเอง ADB 
จึงมีความต้องการอย่างมากท่ีจะขยายการสนับสนุน
ในประเทศสมาชิกท่ีเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน TFP แล้ว 
และเร่ิมปฏิบัติการในประเทศสมาชิกท่ียังไม่ได้เข้าร่วม
ใน TFP ท้ังน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันว่าการค้าระหว่าง
ประเทศน้ันได้รับการสนับสนุนด้านการเงินตามความ
จำาเป็นเพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโต การสร้างงาน และ
ความเจริญรุ่งเรือง

โครงการธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการค้า (Trade Finance Program: TFP)
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แผนกการเงินสำาหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 รับผิดชอบโครงการใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก6 และภูมิภาคเอเชียใต้7 ขณะท่ี
แผนกการเงินสำาหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 จะครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก8 ภูมิภาคแปซิฟิก9 และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10

6 ภูมิภาคเอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก: อัฟกานิสถาน, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, จอร์เจีย, คาซัคสถาน, สาธารณรัฐคีร์กีซ, ปากีสถาน, ทาจิกิ
สถาน, เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน

7 ภูมิภาคเอเชียใต้: บังกลาเทศ, ภูฎาน, อินเดีย, มัลดีฟส์, เนปาล และศรีลังกา
8 ภูมิภาคเอเชียตะวันออก: สาธารณรัฐประชาชนจีน และมองโกเลีย
9 ภูมิภาคแปซิฟิก: หมู่เกาะคุก, หมู่เกาะฟิจิ, คิริบาส, หมู่เกาะมาร์แชล, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, นาอูรุ, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, ซามัว, หมู่เกาะ

โซโลมอน, ติมอร์เลสเต, ตองกา, ตูวาลู และวานูอาตู
10 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, ไทย และเวียดนาม

ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก:

โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐของ 
ADB ในรูปแบบกราฟและตัวเลข
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ผลกระทบของการพัฒนา

การพัฒนาที่เกิดจากการปฏิบัติการภาค
เอกชนสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้าง
ขวาง ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
โครงการแต่อย่างใด หากโครงการนั้น

แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ 
และทางสังคมอย่างชัดเจน ผู้แสวงหาผลตอบแทนเชิง
พาณิชย์และสถาบันที่มีเป้าหมายทางสังคมทั้งหลายก็
น่าจะรวมตัวกันเพื่อดำาเนินงานในลักษณะเดียวกันนี้อีก 
ซึ่งการพัฒนาโครงการใดโครงการหนึ่งจะสามารถส่งผล
ต่อภูมิภาคต่างๆ ต่อไปในอนาคตได้

ผลลัพธ์และผลของการพัฒนาที่เกิดจากการปฏิบัติการ
ภาคเอกชนได้รับการประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 
ดังนี้ การพัฒนาภาคเอกชน ความสำาเร็จทางธุรกิจ 
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย 
โครงการที่ดำาเนินงานได้ดีตามเกณฑ์เหล่านี้มักจะถูกนำา

ไปใช้ดำาเนินการซ้ำาอีก ซึ่งจะยิ่งช่วยส่งเสริมความเชื่อม
โยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลด
ปัญหาความยากจน

PSOD ตระหนักดีว่า บ่อยครั้งที่โครงการที่สร้างการ
พัฒนาระดับสูงอาจเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนสูง โครงการใหม่ หรือโครงการที่
มีความพร้อมที่จะดำาเนินการ (Greenfield project) 
ปฏิบัติการในเศรษฐกิจตลาดด่านหน้า และตลาดที่ยัง
ไม่ได้รับการบริการ และโครงการที่ทดลองใช้เทคโนโลยี 
หรือกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ มีแนวโน้มว่าจะมี
ผลลัพธ์และส่งผลต่อการพัฒนามาก อย่างไรก็ตาม 
โครงการเหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
เชิงพาณิชย์สูง การมีส่วนร่วมของ PSOD ในการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โครงการเหล่านี้ช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้นักลงทุน และนั่นมีส่วนช่วยในการยก
ระดับการจัดหาเงินทุนที่จำาเป็น
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มาตรการคุ้มกัน 

เพื่อความสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ 2020 PSOD ได้ให้การสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับปรุงการ
ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของ

โครงการต่างๆ ที่ PSOD ได้ให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย 
PSOD ได้นำาประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
เข้ามาประกอบการพิจารณาเพื่อกำาหนดเป้าหมาย
และกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งนี้โดยยึดตามนโยบาย
และกฎระเบียบข้อบังคับของ ADB เป้าหมายด้านสิ่ง
แวดล้อมและด้านสังคมของ PSOD จะบรรลุผลได้ก็
โดย (1) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กองทุนและ

โครงการที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ
เช่น โครงการพลังงานสะอาด (2) ให้ความสำาคัญกับ
โครงการที่สร้างประโยชน์ และส่งเสริมโครงการเหล่า
นั้นว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (3) ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน
ในการปรับปรุงการออกแบบโครงการ และมาตรการ
บรรเทาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
นั้นๆ และ (4) ยกระดับขีดความสามารถและความ
ตระหนักรับรู้ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ
ผลกระทบของการพัฒนา ADB จะเฝ้าสังเกตผล 
กระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปฏิบัติตาม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการคุ้มกันสำาหรับทุก
โครงการอย่างจริงจัง
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ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public–Private Partnerships: PPPs)

การดำาเนินการโครงการของคณะทำางาน 
PPP จะทำางานกับฝ่ายภาครัฐของแต่ละ
ภูมิภาค และสำานักผู้แทนประจำาประเทศ
ของ ADB (แตกต่างจากการทำางาน

ส่วนมากของ PSOD ที่เป็นโครงการที่มีภาคเอกชน
เป็นผู้เสนอโครงการ) เพื่อให้ความช่วยเหลือในการให้
เงินกู้แบบไม่มีหลักค้ำาประกัน (public nonsovereign 
borrowers) คือ ผู้กู้จะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ
ภาครัฐ แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากการค้ำา
ประกันของรัฐบาลกลาง ซึ่งการกู้เหล่านี้จะมีระดับความ
น่าเชื่อถือทางการเงิน (credit profile) ที่แตกต่างกันไป 

ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ (state-owned enterprises) ที่
รัฐเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หรือรัฐวิสาหกิจที่เอกชน
มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ไปจนถึงจังหวัด เมือง 
เทศบาล และ PPP ที่ภาครัฐเป็นผู้กำากับดูแล ทั้งนี้ 
ADB จะให้ความสำาคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน (โดยขึ้น
อยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศ) รวมถึงด้าน
พลังงาน ถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ การสื่อสาร
โทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ซึ่งเป็น
ภาคส่วนที่ภาครัฐยังคงบทบาทที่แข็งขันในการพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชีย
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ผลิตภัณฑ์หลัก

ADB กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนโดยผ่าน
ทางด้านการเงิน การให้สินเชื่อ (credit 
enhancement) และเครื่องมือในการลด
ความเสี่ยงต่างๆ PSOD ให้การสนับสนุน

ด้านการเงินผ่านการให้กู้ยืมและการลงทุนในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการค้ำาประกันความเสี่ยงทางการเมือง 
และการค้ำาประกันสินเชื่อบางส่วน เพื่อครอบคลุมความ
เสี่ยงของธุรกรรม และจูงใจ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้
กู้เชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศหันมาให้
ความสนใจในโครงการต่างๆ ในประเทศ DMCs ADB 
ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่นักลงทุน ธนาคาร และ
สถาบันการเงินภายในประเทศ ตามเงื่อนไขที่เหมาะสม 
ของแต่ละโครงการผ่านทางการให้กู้ร่วม และการค้ำา
ประกัน รวมทั้ง ADB ยังระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือ
โครงการต่างๆ ผ่านการให้เงินกู้เสริมพิเศษ (เงินกู้ “B”)

เงินกู้: ADB ให้เงินกู้เป็นเงินสกุลหลัก (hard currency 
loans) ทั้งแบบเงินกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ (senior) และเงินกู้
แบบด้อยสิทธิ์ (subordinated) รวมทั้งการสนับสนุนใน
รูปแบบตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (mezzanine financing) 
นอกจากนี้ ADB ยังให้การสนับสนุนเงินกู้ในรูปแบบเงิน
สกุลท้องถิ่น โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยและเงื่อนไขข้อกำาหนดอื่นๆ อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเสี่ยงของผู้ขอรับเงินกู้
แต่ละรายหรือแต่ละโครงการ

อัตราดอกเบ้ีย: ในการกำาหนดอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ ADB จะพิจารณาจากอัตราตลาดใน
ประเทศหรือในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยจะ
พิจารณาจากความเส่ียงท้ังของธุรกรรมและของ
ประเทศ ADB กำาหนดอัตราดอกเบ้ียลอยตัว
เท่ากับส่วนต่างท่ีเพ่ิมข้ึนบวกกับอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ในตลาด
ลอนดอน ยังมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
โดยอ้างอิงสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
ท่ีเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลอยตัว

ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมจะถูกกำาหนด
ตามราคาตลาด โดยท่ัวไปสำาหรับการกู้เงินแบบ
อัตราดอกเบ้ียลอยตัว ADB คิดค่าธรรมเนียม
เงินกู้ (front-end fee) เพียงคร้ังเดียว บวกกับ
ค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้ท่ียังไม่ได้รับการเบิก
ถอน (commitment fee) ในบางกรณี ADB อาจ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำาหรับค่าใช้จ่ายแรกเข้า 
(upfront costs) ท่ีเก่ียวกับการดำาเนินการตรวจ
สอบสถานะทางการเงินและธุรกิจของกิจการ 
(due diligence) ท้ังน้ี ผู้กู้หรือเจ้าของโครงการ
สามารถได้รับค่าใช้จ่ายคืน อาทิเช่น ค่าเดินทาง 
ค่าท่ีปรึกษาจากภายนอก (เช่น ค่าท่ีปรึกษา
ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ ด้านส่ิงแวดล้อม 
และด้านการประกันต่างๆ (ถ้ามี)

ความม่ันคงทางด้านการเงิน: ADB จะ
แสวงหาความม่ันคงทางด้านการเงินท่ีเหมาะสม
สำาหรับเงินกู้และรูปแบบทางด้านการเงินต่างๆ

การลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น: ADB อาจลงทุน
โดยตรงในกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยลงทุนในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงในลักษณะของหุ้น
สามัญ (Common Shares) หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred 
Stock) หรือหุ้นแปลงสภาพ (Convertibles) ทั้งนี้
การลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งของสถาบันการเงิน จะมีขึ้นก่อนการ
เสนอขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป โดย ADB มิได้มุ่งหวังที่
จะเข้าควบคุมการบริหารในกิจการของผู้รับการลงทุน
และจะไม่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการใดๆ แต่
ทั้งนี้ ADB ขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนหรือผู้
สังเกตการณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของ
แต่ละกิจการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร 
ทั้งนี้ ADB จะใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง
เท่านั้น นอกจากนี้ ADB จะประสานกับฝ่ายบริหาร
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอรับรายงานความ
คืบหน้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุน ผลการปฏิบัติงาน 
สภาพการเงินของกิจการ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ดูเพ่ิมเติมในภาคผนวก

โครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐของ ADB  
ในรูปแบบกราฟและตัวเลข
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รวมทั้งรายงานตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงในด้านผลผลิต 
(outputs) และผลลัพธ์ (outcomes) ของการพัฒนา และ
การกำากับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของมาตรการ
คุ้มกันทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

ทั้งนี้ เมื่อเป้าหมายของการลงทุนได้บรรลุผลแล้ว ADB 
จะถอนหุ้นออกในราคาตลาดที่ยุติธรรม และเพื่อการ
ดำาเนินการถอนหุ้น อาจจำาเป็นต้องนำาหุ้นของกิจการ
ผู้รับการลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ใดแห่งหนึ่งหรือมากกว่า รวมทั้งการซื้อขายหุ้น (trade 
sale) หรือทำาข้อตกลงการซื้อหุ้นคืนตามความเหมาะสม 
(buy-back agreement) โดยทั่วไป ADB เลือกที่จะ
จำาหน่ายหุ้นให้ผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศนั้นก่อน เพื่อ
ขยายสิทธิการเป็นเจ้าของให้กับคนในประเทศและเพื่อ
พัฒนาตลาดทุนในประเทศต่อไป โดย ADB จะพยายาม
หารือกับผู้ลงทุนรายใหญ่และพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู้ลงทุนเหล่านี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การจำาหน่ายหุ้นจะเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจอย่างรอบคอบของ ADB

ADB อาจลงทุนในกองทุนภาคเอกชนในระดับความเส่ียง
ระดับหน่ึง โดย ADB ขอสงวนสิทธ์ิในการแต่งต้ังผู้แทน
เข้าร่วมในคณะท่ีปรึกษาของกองทุน รวมท้ังประสานกับ
ผู้จัดการกองทุนอย่างต่อเน่ืองและขอรับรายงานเก่ียวกับ
การลงทุนอย่างละเอียดทุกไตรมาส รวมถึงการกำากับ
ดูแล การเพ่ิมมูลค่า และความคืบหน้าในการถอนหุ้น
ของผู้จัดการกองทุน นอกจากน้ี ADB จะตรวจสอบผล
การดำาเนินงานของกองทุนอย่างใกล้ชิด โดยดูจากมูลค่า

หน่วยลงทุน ท้ังน้ี ADB จะผูกพันเงินลงทุนระยะยาวกับ
กองทุนภาคเอกชนเพ่ือรักษารูปแบบการลงทุนในระยะ
ยาว และลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนท่ีจำากัดความ
รับผิดชอบไปจนครบอายุของกองทุน 

การค้ำาประกัน: ADB ให้การค้ำาประกันในรูปแบบท่ี
สามารถครอบคลุมความเส่ียงทางการเมือง และในรูป
แบบท่ีสมบูรณ์มากข้ึน คือ ครอบคลุมท้ังความเส่ียง
ทางการเมืองและความเส่ียงด้านสินเช่ือ (รายละเอียด
เก่ียวกับรูปแบบของการค้ำาประกันความเส่ียงทางการ
เมือง และการค้ำาประกันสินเช่ือบางส่วนจะได้กล่าวใน
รายละเอียดต่อไป) การค้ำาประกันของ ADB จะสนับสนุน
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สถาบันการเงิน นักลงทุน
ในตลาดทุน และผู้ให้บริการทางการเงินเพ่ือการค้า และ
ครอบคลุมตราสารหน้ีหลากหลายรูปแบบ

เงินให้กู้เสริมพิเศษ (เงินกู้ “B” / ผู้ให้กู้หลัก หรือ
เรียกว่า B-Loan/Lender of Record)

ADB สามารถระดมทุนเพ่ิมเติมสำาหรับการให้บริการ
ทางด้านการเงินผ่านการจัดการในรูปแบบเงินให้กู้เสริม
พิเศษ (เงินกู้ “B”) หรือการให้กู้โดยเน้นท่ีผู้ให้กู้หลัก เงิน
กู้ “B” ของ ADB เป็นเงินกู้ประเภทท่ี ADB เป็นผู้ดำาเนิน
การ แต่แหล่งเงินกู้ส่วนหน่ึงมาจากสถาบันการเงินอ่ืน 
ขณะท่ี ADB ยังมีส่วนในการให้กู้น้ันด้วย ท้ังน้ี ADB จะ
ดำาเนินการร่วมกับผู้กู้และผู้ให้กู้เชิงพาณิชย์อ่ืนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินในรูปแบบของการให้กู้

ประเภทของการค้ำาประกัน

การค้ำาประกันความเส่ียงทางการเมือง (Political Risk 
Guarantee: PRG): PRG ได้รับการออกแบบมาเพ่ืออำานวยความ
สะดวกให้กับการให้กู้ร่วม โดยให้การประกันความเส่ียงท้ังจากทางการ
เมืองหรือจากภาครัฐแก่หุ้นส่วนทางการเงินท้ังหมด การคุ้มครองน้ี
ครอบคลุมรวมถึงข้อจำากัดด้านการส่งมอบ การเวนคืน ความรุนแรง
ทางการเมือง ข้อพิพาทเร่ืองสัญญา และการท่ีรัฐผิดนัดชำาระหน้ี โดย
อาจเป็นการคุ้มครองการชำาระหน้ีเงินต้น และ/หรือดอกเบ้ีย

ความร่วมมือกับผู้ค้ำาประกัน และผู้รับประกันความเส่ียงทางการ
เมืองอ่ืน

PRG ของ ADB สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ
การค้ำาประกันและการประกันความเส่ียงทางการเมือง (Political Risk 
Insurance: PRI) ท่ีเสนอโดยสถาบันอ่ืนๆ รวมท้ังจากธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาระดับพหุภาคี (เช่น สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี) และผู้
ให้บริการด้านประกันความเส่ียงทางการเมืองท่ีเป็นภาคเอกชน รวม
ถึงหน่วยงานท่ีให้สินเช่ือเพ่ือการส่งออก เน่ืองจากขนาดของโครงการ
บางโครงการจำาเป็นต้องมีการคุ้มครองเก่ียวกับการประกันความเส่ียง
ทางการเมือง (โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ท้ังหลาย) และเน่ืองด้วยการยอมรับถึงความสำาคัญของการร่วมกันรับ
ความเส่ียงและความร่วมมือ ซ่ึง ADB สามารถนำาเสนอการประกัน
ความเส่ียงทางการเมืองของ ADB ควบคู่ไปกับผู้ค้ำาประกันและผู้ให้
ประกันความเส่ียงทางการเมืองรายอ่ืน

การค้ำาประกันสินเช่ือบางส่วน (Partial Credit Guarantee: PCG): 
PCG ของ ADB ให้การคุ้มครองการผิดนัดชำาระหน้ีแก่ผู้ให้กู้ร่วม 
(cofinanciers) ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงท้ังด้านการเมืองและด้าน
พาณิชย์สำาหรับภาระหน้ีเฉพาะจำานวนท่ีได้มีการระบุไว้ PCG สามารถ
นำาไปใช้เพ่ือสนับสนุนการให้สินเช่ือร่วมเชิงพาณิชย์ (commercial 
cofinancing) แก่โครงการท้ังของภาครัฐและเอกชน และยังสามารถ
ใช้เพ่ือประกันการเป็นหน้ีท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อ
กำาหนดของแต่ละโครงการ นอกจากน้ี PCG ยังมีการนำามาใช้อยู่เสมอ 
เพ่ือค้ำาประกันภาระการชำาระหน้ีของสินเช่ือเชิงพาณิชย์ร่วมกัน และยัง
ถูกออกแบบมาเพ่ือคุ้มครองเฉพาะภาระหน้ีส่วนท่ีผู้ให้กู้ร่วมไม่เตรียม
พร้อมท่ีจะรับภาระดังกล่าว ท้ังส่วนท่ีเหลือยังเป็นการให้กับผู้ให้กู้ร่วม
ในรูปแบบท่ีไม่คุ้มครอง
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ร่วม (syndication loan) อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ให้กู้เชิง
พาณิชย์อ่ืนๆ ไม่สามารถให้กู้ตามท่ีตกลงไว้ได้ ผู้กู้ก็ไม่
สามารถเรียกร้องเงินกู้ในส่วนดังกล่าวจาก ADB ได้ 

สำาหรับเงินกู้ “B” ของ ADB จะทำาหน้าที่เป็นช่อง
ทางของการเบิกจ่ายเงิน และการชำาระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ในฐานะผู้ให้กู้หลัก ADB จะบริหารจัดการ 
เงินกู้ “B” ในนามของผู้มีส่วนให้กู้ โดยใช้มาตรฐานใน
การดำาเนินการเดียวกับที่ใช้สำาหรับเงินกู้ของ ADB ใน
กรณีที่มีเรื่องที่มีความสำาคัญต่อผู้ให้กู้ภายใต้เงินกู้ “B” 
ADB จะไม่ลงมือกระทำาการใดแต่ผู้เดียว แต่จะรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ให้กู้รายอื่นๆ ตาม
ที่ได้มีการระบุในข้อตกลงความร่วมมือก่อนการดำาเนิน
การใดๆ ADB ถือเป็นหุ้นส่วนที่ให้ประโยชน์ทางด้าน
การเงินแก่ผู้ให้กู้ที่เข้ามามีบทบาทในตลาดใหม่ ซึ่ง 
ADB ได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ 
นั้น ทั้งนี้ เงินกู้ “B” ถือเป็นหนทางที่สำาคัญที่จะช่วย
พัฒนาตลาดใหม่สำาหรับธุรกรรมการจัดหาเงินทุนใน
อนาคต 

ค่าธรรมเนียม: ADB จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (arrangement fee) โดยกำาหนดตามราคาตลาด 
และส่วนเพิ่ม (margin) สำาหรับเงินกู้ยืมของ ADB  
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมและหลักประกันที่เรียกเก็บ
โดยผู้ให้กู้เชิงพาณิชย์ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัด
จำาหน่าย (underwriting fees) ค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการ (management fees) และค่าธรรมเนียมรายปี 
(annual agency fees) 

ความช่วยเหลือทางวิชาการ (technical 
assistance: TA) นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางด้าน
การเงิน ADB ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่การ
ดำาเนินงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยความช่วย
เหลือทางวิชาการนี้มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1.  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการโดยเน้น
ถึงการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity 
Development TA) – การให้ความช่วยเหลือ
ประเภทนี้จะเน้นถึงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของสถาบันหรือองค์กร และเน้นการให้ความ
สนับสนุนในการปฏิบัติ การดำาเนินงาน และการ
บริหารจัดการในโครงการด้านการเงินของ ADB

2.  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการเตรียม 
ความพร้อมโครงการ (Project Preparatory 
TA) – การให้ความช่วยเหลือประเภทนี้จะช่วยใน
การเตรียมความพร้อมให้กับโครงการของภาค
รัฐที่มีแหล่งเงินทุนจาก ADB และ/หรือจากแหล่ง
เงินทุนภายนอกอื่นๆ

3.  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในด้าน
นโยบายและการให้คำาปรึกษา (Policy and 
Advisory TA) – การให้ความช่วยเหลือประเภท
นี้จะเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ภาครัฐใน
การศึกษาเกี่ยวกับด้านการเงิน นโยบาย และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ADB ในฐานะผู้ค้ำาประกันหลัก  
(Guarantor-of-Record)

ADB สามารถให้การค้ำาประกันท่ีครอบคลุมท้ังจำานวน
ตามคำาขอของผู้ขอกู้ แต่จะสงวนไว้ซ่ึงสัดส่วนของความ
เส่ียงภายใต้การค้ำาประกันน้ีสำาหรับบัญชีของ ADB

ผู้ให้บริการด้านความเสี่ยงทางการเมืองภาคเอกชนจะ
รับความเสี่ยงในส่วนที่เหลือ ในกรณีถ้ามีการชดเชย 
จะมีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง ADB และผู้ให้
บริการอื่น ในรูปแบบที่มีการจัดสรรตามสัดส่วน ทั้งนี้ 
เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกิดขึ้น และ
ชดเชยให้ ADB สำาหรับการเป็นผู้ค้ำาประกันหลักให้
กับผู้ให้บริการร่วมรายอื่น ADB จะคิดค่าธรรมเนียม
การเข้าร่วมและการจัดการ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จะถูก
กำาหนดโดย ADB เป็นรายกรณี

เครื่องมือ: ADB สามารถให้การค้ำาประกันได้เมื่อ 
ADB มีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อมในโครงการหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการให้กู้ยืม การลงทุนในส่วน
ของผู้ถือหุ้น หรือการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ค่าธรรมเนียม: โดยปกติ โครงสร้างค่าธรรมเนียมการ
ค้ำาประกันของ ADB จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) ค่า
ธรรมเนียมแรกเข้า (front-end fee) (2) ค่าธรรมเนียม
สำารอง (standby fee) และ (3) ค่าธรรมเนียมการค้ำา
ประกัน (guarantee fee) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จะ
มีการเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว โดยจะครอบคลุมการ
ตรวจสอบสถานะทางการเงินและธุรกิจของกิจการ  

มีต่อในหน้าถัดไป
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การดำาเนินการค้ำาประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ในช่วงแรก ค่าธรรมเนียมการค้ำาประกัน จะครอบคลุม
ความเสี่ยงต่างๆ ที่ถูกกำาหนดโดย ADB ซึ่งโดยปกติ
จะเรียกเก็บโดยคิดเป็นร้อยละต่อปีจากจำานวนที่จะ
คุ้มครอง (โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เงินต้น (principal 
outstanding) และจำานวนดอกเบี้ยค้างรับ (accrued 
interest) ที่คำานวณจากงวดการชำาระแต่ละครั้ง) ค่า
ธรรมเนียมสำารอง เกี่ยวข้องกับจำานวนสินเชื่อร่วมที่ได้
รับการคุ้มครองโดยการค้ำาประกันที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่าย 
และจำานวนของดอกเบี้ยในอนาคตส่วนที่ได้สำารองไว้
สำาหรับความคุ้มครองภายใต้การค้ำาประกัน

โดยทั่วไปค่าธรรมเนียมการค้ำาประกันที่ถูกกำาหนดโดย 
ADB จะพิจารณาตามราคาตลาด และพิจารณารวมถึง
ความเสี่ยงของโครงการ ความเสี่ยงของภาคส่วน และ
ความเสี่ยงของประเทศ รวมทั้งเงื่อนไขเฉพาะตามที่
กำาหนดไว้ในสัญญาค้ำาประกันด้วย อย่างไรก็ตาม การ
ค้ำาประกันกรณีที่ ADB ได้รับการคุ้มครองร่วมโดยภาค
รัฐ ในบางกรณีอาจกำาหนดราคาโดยไม่อ้างอิงตาม
ราคาตลาด แต่จะอ้างอิงถึงการกำาหนดราคาที่ ADB มี
การให้กู้ยืมแก่ภาครัฐ

การค้ำาประกันยังสามารถครอบคลุมหนี้สกุลเงินท้องถิ่น 
(local currency debt) รวมทั้งการออกพันธบัตรภายใน
ประเทศ หรือเงินกู้ระยะยาวที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ในประเทศ และธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวกับตลาดทุน

การพัฒนาขีดความสามารถสำาหรับการดำาเนิน
งานที่ครอบคลุมผู้กู้มากกว่าหนึ่งประเทศ การ
วิจัยและพัฒนา ตามคำาจำากัดความของ ADB จะ
ถือเป็นกิจกรรมระดับภูมิภาค

6.  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่มีขนาดเล็ก 
(Small-scale TA) – การให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการประเภทนี้จะถูกจำากัดโดยขนาดโครงการ
ที่มีมูลค่าไม่เกิน 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมี
ขั้นตอนการดำาเนินการที่กระชับ

4.  การให้ความช่วยเหลือในการทำาวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development TA) – การให้ความ
ช่วยเหลือประเภทน้ีจะช่วยส่งเสริมบทบาทของ 
ADB ในฐานะของฐานความรู้ท่ีเสนอประเด็นด้าน
การพัฒนาต่างๆ ของโลกหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

5.  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในระดับ
ภูมิภาค (Regional TA) – การให้ความช่วยเหลือ
ประเภทนี้จะเน้นการช่วยเตรียมความพร้อมให้
กับโครงการ การให้คำาแนะนำาเชิงนโยบาย หรือ
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ประสิทธิภาพการพัฒนา:  
เร่ืองราวความสำาเร็จของ ADB

โครงสร้างพื้นฐาน

• การก้าวกระโดดสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน) 

• การปฏิวัติโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ)

• ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในกัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

• สาธารณรัฐประชาชนจีนหายใจคล่องขึ้นด้วยก๊าซธรรมชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

• ทางเลือกที่เป็นธรรมชาติ (สาธารณรัฐอินเดีย)

• การสร้างพลังงานสะอาดให้อินเดีย (สาธารณรัฐอินเดีย)

• พลังงานน้ำา (สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล)

• การปรับปรุงทางหลวงในฟิลิปปินส์ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์)
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กรุงคาบูล สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน—ความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่กินเวลาหลายทศวรรษได้ทำาลาย
ระบบการสื่อสารของอัฟกานิสถานจนหมดสิ้น แทบจะ
ไม่มีโทรศัพท์มีสายเลยในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ
ที่ขรุขระ ไฟฟ้ามีอย่างจำากัด สภาพถนนและบริการ
ไปรษณีย์ที่ย่ำาแย่ และเต็มไปด้วยสภาพความไม่มั่นคง
ปลอดภัย 

การมีโทรศัพท์เคลื่อนที่นับเป็นการปฏิวัติทาง
โทรคมนาคมที่เปิดทางให้สาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถานก้าวกระโดดเข้าสู่เทคโนโลยีดาวเทียมใน
ศตวรรษที่ 21 โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยให้ครอบครัวที่จำา
ต้องพรากจากกันเนื่องจากความขัดแย้งยังคงติดต่อกัน
ได้ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถค้นหาราคาสินค้าได้
และไม่ตกข่าว และช่วยให้ชุมชนที่ห่างไกลสามารถเข้า
ถึงเศรษฐกิจได้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ยังช่วยในเรื่องการ
ทำาธุรกรรมทางธนาคารขั้นพื้นฐานต่างๆ ในประเทศที่
บริการธนาคารมีจำากัดแต่การโอนเงินมีบทบาทสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจ

แม้ว่าความต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีปริมาณมาก 
แต่การตอบสนองด้านบริการกลับถูกจำากัดโดยทางเลือก
ทางการเงินที่มีอย่างจำากัดภายใต้สภาวะความท้าทาย
ทางการเมืองและความมั่นคง

ด้วยความช่วยเหลือจาก PSO ของ ADB บริษัทการ

พัฒนาด้านโทรคมนาคมแห่งอัฟกานิสถาน (The Telecom 
Development Company Afghanistan) หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ 
“Roshan” ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ท่ีสุด มีผู้
ใช้บริการกว่า 3.2 ล้านคน สามารถขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ัวประเทศและปรับปรุงการให้
บริการได้ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2551 ADB ได้ให้เงิน

การก้าวกระโดดสู่

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ADB ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่  
และขยายบริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั่วทั้งประเทศ

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน 
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กู้ก้อนท่ี 3 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากท่ีได้ให้เงิน
กู้ก้อนแรกมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปลายปี พ.ศ. 
2547 และก้อนที่ 2 มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ
กลางปี พ.ศ. 2549

“การพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ได้ส่งผลกระทบเชิง
พัฒนาไปทั่วประเทศและทั่วทุกระดับของสังคม” นาย 
Craig Steffensen ผู้อำานวยการสำานักผู้แทน ADB 
ประจำาสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กล่าว “การเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้มีความสำาคัญสำาหรับ
การศึกษาของเยาวชน (เกือบครึ่งหนึ่งของจำานวน
ประชากรอัฟกานิสถานมีอายุต่ำากว่า 15 ปี) มากพอๆ 
กับการพัฒนาทางสังคมของสตรี”

ด้วยการขยายเครือข่ายออกไป Roshan สามารถลด
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึงบริการได้

บริการด้านนวัตกรรม

หนึ่งในนวัตกรรมของ Roshan คือ M-paisa ซึ่งทำาหน้า
ที่คล้ายๆ กระเป๋าสตางค์เคลื่อนที่ ทำาให้เกิดการโอน
เงินทุนอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ปลอดภัย และประหยัด
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำาหรับการโอนเงินระหว่าง
บุคคล (peer-to-peer) การชำาระคืนเงินกู้ระดับฐานราก 
การซื้อเวลาสื่อสาร และการชำาระเงินเดือน นวัตกรรม
นี้ได้นำาบริการธุรกรรมทางการเงินมาสู่ประเทศที่มี
ประชากรเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่มีบัญชีธนาคาร

บริษัทกำาลังอยู่ระหว่างการติดตั้งแผงพลังงานแสง
อาทิตย์ เพื่อผลิตพลังงานให้กับหอโทรคมนาคม ซึ่งช่วย
ลดการบริโภคเชื้อเพลิงดีเซลและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในปี พ.ศ. 2552 มีการริเริ่ม TradeNet เพื่อ
ให้บริการในการรับทราบราคาสินค้าในตลาดผ่านทาง
ข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งทำาให้เกษตรกรและ 
พ่อค้าได้ราคาที่ดีที่สุดสำาหรับสินค้าเกษตรของพวกเขา

Roshan ได้ตั้งสำานักงานโทรศัพท์สาธารณะขึ้นทั่ว
ประเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่  
โดยร่วมหุ้นกับธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการทางการเงิน
ระดับฐานรากในการให้ผู้ประกอบการกู้ยืมเงินทุนเพื่อ
ตั้งสำานักงานดังกล่าว Roshan ยังให้การสนับสนุนสิ่ง
อำานวยความสะดวกต่างๆ สำาหรับการบริการโทรศัพท์
สาธารณะเฉพาะสตรี ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการที่สำาคัญ 
เนื่องจากยังคงมีการแบ่งแยกทางเพศ 
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โทรเวชกรรม (Telemedicine): การเชื่อมโยงผู้ที่
ทำางานเกี่ยวกับสุขภาพเข้ากับผู้เชี่ยวชาญ

บริการด้านโทรคมนาคมเคลื่อนที่ช่วยปรับปรุงการส่ง
มอบบริการที่จำาเป็นต่างๆ อาทิเช่น การบริการสุขภาพ 
การศึกษา และความมั่นคง

Roshan ได้ริเริ่มโครงการโทรเวชกรรมที่เชื่อมโยง
แพทย์ในกรุงคาบูลและโรงพยาบาลนอกเมืองในบามยัน 
เข้ากับบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่าที่โรงพยาบาล
แห่งมหาวิทยาลัยอากา ข่าน ในเมืองการาจี สาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน (กองทุนอากา ข่าน เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Roshan) โครงการ 
โทรเวชกรรมที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย 400 ราย และได้
ฝึกหัดเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของอัฟกานิสถาน 300 
ราย โครงการนี้อาจมีบทบาทสำาคัญในการบูรณะระบบ
การบริการสุขภาพขึ้นใหม่ 

Khalid Ansari นักรังสีวิทยา สถาบันกุมารแพทย์แห่ง
ฝรั่งเศส (French Medical Institute for Children: 
FMIC) ใช้โทรเวชกรรมในการส่งสัญญาณภาพจาก
เครื่องสแกนภาพและเสียงด้วยคลื่นแม่เหล็กของ 
โรงพยาบาลไปยังเพื่อนร่วมงานของเขาที่การาจี เขา
กล่าวว่า “หากเรามีกรณีวินิจฉัยที่มีความซับซ้อน เพียง

แค่กดปุ่มครั้งเดียว เราก็สามารถส่งภาพต่างๆ ผ่าน
ทางเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังโรงพยาบาลอากา ข่าน ซึ่ง
สามารถส่งรายงานกลับมาที่เราได้ภายใน 24 ชั่วโมง” 

ไม่นานมานี้ FMIC ได้จัดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงกับ 
โรงพยาบาลระดับจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลในเมือง 
บามยัน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เพียง 14 คน ที่
ให้บริการประชาชนกว่า 6 แสนราย จากการสัมภาษณ์
ผ่านทางวีดีโอลิงค์ ทันทีหลังจากการเรียนการสอน
เรื่องการควบคุมการติดเชื้อ นาย Matthew Rodieck 
ผู้จัดการโรงพยาบาลกล่าวว่า “เราตั้งอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญของเราประสบกับกรณีที่
ยากแก่การเข้าใจ เขาสามารถนำาผู้ป่วยไปยังห้องโทร
เวชกรรมและหารือกับแพทย์ที่กรุงคาบูลหรือการาจีได้”

เครือข่ายนี้ยังสามารถนำาไปใช้กับการศึกษาทางการ
แพทย์ได้ อาทิเช่น หลักสูตรเรื่องการควบคุมการติดเชื้อ
ที่ได้เชื่อมโยงนักศึกษาที่เมืองบามยัน กรุงคาบูล และ
เมืองการาจีเข้าด้วยกัน อีกทั้งแพทย์และพยาบาลที่เมือง 
บามยัน และกรุงคาบูล ก็สามารถร่วมรับชมรับฟังการ
เรียนการสอนที่เมืองการาจีได้โดยผ่านการประชุมทาง
ไกลด้วยภาพและเสียง (video conference)

ในพื้นที่ห่างไกลในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานซึ่ง
ธรรมเนียมปฏิบัติและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีการ
พัฒนาน้อยมากในช่วงเวลาหลายศตวรรษ เทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่กำาลังเชื่อมโยงประชาชนให้เข้าหา
กันและค่อยๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาในคราว
เดียวกัน
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สาธารณัฐประชาชนบังกลาเทศ

การปฏิวัติ  

โทรศัพท์เคลื่อนที่
ความช่วยเหลือที่ ADB ให้แก่ Grameen Telecom ได้ช่วยให้ผู้จดทะเบียนกว่า 23 ล้านรายในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีอิสระในการเดินทางและ
ติดต่อถึงกันได้ ซึ่งส่งผลให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป

เขตปกครองบันดาร์บัน สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ—การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แทรกซึมไป
ทั่วสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศแม้กระทั่งในภูมิภาคที่
ห่างไกล ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชน

การปฏิวัติโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยการเปิดตัว
โครงการโทรศัพท์หมู่บ้าน โดย Grameen Telecom ซึ่ง
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB ได้อนุมัติเงินลงทุน
ก้อนแรกมูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปตราสารหุ้น 
และมูลค่า 16.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินกู้ยืม ทั้งนี้ 
Grameen Telecom เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ถือหุ้นของ 
Grameenphone และเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร 
Grameen Bank ซึ่งเป็นธนาคารการเงินฐานรากที่เป็น
ที่รู้จักในระดับสากล

Grameenphone เชื่อมโยงผู้ใช้บริการโดยการช่วยให้
พวกเขาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ทำาให้พวกเขาตระหนักว่าข้อมูลข่าวสารเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมผลตอบแทนการลงทุน ผู้ค้ารายย่อยดังเช่น นาย 
Abdul Khaleq ได้ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายท่ีเคย
ต้องจ่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในการดำาเนินธุรกิจ

“ก่อนท่ีจะมี Grameenphone ผมต้องพ่ึงพ่อค้าคนกลางใน
การขายผัก ซ่ึงคนเหล่าน้ีมักจะคดโกงผม” นาย Khaleq 
กล่าว “ผมจำาเป็นต้องตกลงตามราคาท่ีพวกเขาเสนอมา” 

แต่ทุกวันน้ีทุกอย่างได้เปล่ียนไปต้ังแต่เขามีโทรศัพท์
เป็นของตนเอง เขาสามารถใช้โทรศัพท์อยู่ท่ีบ้าน 
เพ่ือสอบถามเร่ืองราคา แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่า
ตลาดใดให้ราคาดีท่ีสุด
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การเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล

เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เนินเขาจิตตะกอง 
ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เมื่อ Grameenphone ได้เข้ามาให้บริการ
ในเดือนพฤษภาคม 2551 ภายหลังจากที่เคยได้รับ
การปฏิเสธจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องด้วย
เหตุผลด้านความมั่นคง ปัจจุบัน นาย Taio Mroo 
เกษตรกรในเขตบันดาร์บัน ซึ่งห่างจากกรุงธากา
ประมาณ 450 กิโลเมตร วุ่นอยู่กับการตัดสินใจในเรื่อง
การเก็บเกี่ยวส้มในไร่ของเขา

“ตั้งแต่เราสามารถติดต่อกับผู้ซื้อได้โดยตรงผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เราก็สามารถขายส้มของเราได้ใน
ราคาที่ดีขึ้น” นาย Taio กล่าว “ทุกวันนี้เราสามารถ
เลื่อนกำาหนดการเก็บเกี่ยวออกไปได้หากส้มมีราคา
ไม่ดี”

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ให้กับผู้คนอีกมากมาย อาทิเช่น นาย Punkhal 
Loncheo ชาวหมู่บ้าน Farukpara ในบันดาร์บัน เขา
ได้เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ 
ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตนเอง

“ผมมีความสุข ไม่ใช่เพียงเพราะว่าผมมีรายได้จากธุรกิจ
นี้ แต่เพราะเพื่อนบ้านของผมก็ได้รับประโยชน์ด้วย” 
เขากล่าว ที่ร้านของเขามีลูกค้าผู้ต้องการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเข้าแถวรออยู่แล้ว

การเพิ่มโอกาสให้สตรี

การแทรกซึมของเครือข่าย Grameenphone เข้าไปใน
พื้นที่ห่างไกลที่ซึ่งโทรศัพท์มีสายคงไม่มีวันจะเข้าถึง ได้
ให้กำาเนิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ มากมาย สตรีชาวบ้านที่
ยากจนได้รับมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งพวกเธอได้ใช้เป็น
โทรศัพท์สาธารณะ หลังจากนั้นหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล
เหล่านั้นก็ได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับโลกภายนอก และ
ชาวบ้านทั้งหลายก็เริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยี

เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่มีราคาถูกลงและหาได้ง่าย 
ทำาให้ความต้องการบริการโทรศัพท์หมู่บ้านเพิ่มขึ้นทุก
วัน โดยในแต่ละวันมีการแจกจ่ายและเปิดให้บริการ
ทางโทรศัพท์ประมาณ 58,500 เครื่อง และในสิ้นป ี
พ.ศ. 2551 มีจำานวนสตรีที่ใช้โทรศัพท์ในเชิงพาณิชย์
มากถึง 350,000 ราย Grameenphone เชื่อมต่อผู้
ใช้บริการโดยการช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยให้พวกเขาตระหนักว่า
ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทน
การลงทุน 

เกษตรกรที่เขตการปกครอง Bogra’s Shahjahanpur 
upazila ได้ค้นพบหนทางแก้ไขปัญหาพืชผลของพวก
เขาเมื่อหน่วยงานของรัฐบาลที่มีชื่อว่า สถาบันพัฒนา
ชนบท (Rural Development Academy: RDA) ได้ริเริ่ม
โครงการ “แพทย์พืช” (Plant Doctor) ขึ้น โดย RDA ได้
ให้การฝึกอบรมผู้คนในท้องถิ่นในเรื่องโรคติดต่อในพืช
และวิธีการแก้ไข

“แพทย์” แต่ละรายจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัว เมื่อนาย 
Habibur Rahman ชาวหมู่บ้าน Poranbaria พบว่าใบ
ของต้นมะเขือของเขาเหี่ยวเฉา เขาได้ขอใช้บริการผ่าน
เครือข่าย Grameenphone จากเพื่อนบ้านของเขาเพื่อ
โทรศัพท์หานาง Piyara Begum ผู้ทำาหน้าที่เป็นแพทย์
พืช หลังจากปรึกษาแพทย์เพียงไม่กี่นาที เขาก็ได้วางหู
โทรศัพท์และโทรศัพท์หานายหน้าขายยาปราบศัตรูพืช
เพื่อสั่งสินค้า เมื่อทราบว่ามีสินค้าที่เขาต้องการ เขาจึง
ได้รีบร้อนออกจากร้านไป

นาง Piyara กำาลังพูดโทรศัพท์กับผู้รับบริการอีก
รายหนึ่งจากที่บ้านของเธอ ซึ่งขอคำาปรึกษาจากเธอ
เนื่องจากเขาไม่แน่ใจว่าที่ดินของเขาเหมาะกับการปลูก
มันฝรั่งหรือไม่ “ในแต่ละวัน ฉันได้รับโทรศัพท์หลายครั้ง
หลายหน” นาง Piyara ผู้เคยเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา
รายหนึ่งกล่าว “เดี๋ยวนี้พวกเขาเรียกฉันว่าแพทย์พืช 
เป็นเรื่องน่าแปลกที่พวกเขานับถือฉันขนาดนี้”

นอกจากการได้รับการนับถือแล้ว นาง Piyara ยังมีราย
ได้จากการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย 
โดยต่อเดือนเธอได้รับ 350 ตากา (5.05 ดอลลาร์สหรัฐ) 
จาก RDA ยิ่งไปกว่านั้นเกษตรกรเหล่านี้ยังมักจะแบ่ง
ปันผลผลิตทางเกษตรของพวกเขาให้เธอ บางครั้งพวก
เขาให้เงินเธอเท่าที่พวกเขาพอจะให้ได้ “ฉันไม่รังเกียจ
ว่าพวกเขาจะให้เงินเท่าไรหรือจะให้สิ่งของอะไรแก่ฉัน” 
นาง Piyara กล่าว “ปัจจุบันนี้ฉันมีรายได้และสามีของ
ฉันก็ชื่นชมกับสิ่งนั้น ฉันได้เริ่มกิจการเล็กๆ เกี่ยวกับ
สัตว์ปีกของฉันเองจากเงินเก็บออมที่ฉันมี”
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การสร้างอำานาจให้กับประชาชนหลายล้านราย

ที่เมือง Sariakandi Upazila โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
นาง Phuti Begum ซึ่งเป็นเทศมนตรี เป็นทางเดียว
ที่ชาวบ้าน Kajlar char (ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ กลาง
แม่น้ำา) จะสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ เธอได้ซื้อ
โทรศัพท์ Grameenphone connection กว่า 4 ปีมาแล้ว 
วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับเทศมนตรี
รายอื่นๆ และประธานรัฐบาลท้องถิ่น แต่เธอได้พบว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเธอเป็นที่ต้องการในหมู่ชาวบ้าน
อย่างมาก

“โทรศัพท์ของนาง Phuti Apa ช่วยประหยัดการเดินทาง
เข้าเมืองเพียงเพื่อจะดูว่าปุ๋ยได้รับการจัดส่งมาหรือยัง 
ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่จำาเป็นหลายครั้ง” นาย Abdul 
Barek เกษตรกรรายหนึ่งกล่าว “การเดินทางเข้าเมือง
หนึ่งครั้ง ไม่เพียงแต่จะมีค่าใช้จ่ายแต่ยังหมายถึงการ
เสียเวลาไปหนึ่งวันเต็ม ทุกวันนี้ฉันสามารถทราบได้ว่า
มีปุ๋ยจัดส่งมาหรือยังแล้วฉันก็สั่งซื้อ เมื่อแน่ใจว่ามีสินค้า
ฉันจึงค่อยเดินทางเข้าเมืองทีเดียว”

“ชาวบ้านบางรายคุยโทรศัพท์กับแพทย์ก่อนที่จะเดิน
ทางเข้าเมือง Sarikandi หรือบางรายได้มีโอกาสคุย
โทรศัพท์กับสามีที่ทำางานอยู่ต่างประเทศ” นาง Phuti 
Begum วัย 42 ปีกล่าว “หลายครั้งที่สามีที่อยู่ต่าง
ประเทศโทรศัพท์มาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของฉันและฉันก็
นำาโทรศัพท์ไปให้กับภรรยาของพวกเขา”

นอกจากการลงทุนแรกเริ่มของ ADB แล้ว ในระยะ
หลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีการลงทุนต่อในสิ่งอำานวยความ
สะดวกด้านเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันขยายครอบคลุมผู้ใช้
บริการมากกว่า 23 ล้านราย ปัจจุบันนี้ในพื้นที่แถบ
ชานเมืองในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีประชากรไม่ถึงร้อยละ 50 มีไฟฟ้าใช้ เครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นำาทางให้เกิดการปฏิวัติเทคโนโลยี
ไร้สายใหม่ๆ และสร้างอำานาจให้กับประชาชนหลาย 
ล้านคนครอบคลุมทั่วคาบสมุทร
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ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในราชอาณาจักรกัมพูชา
บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนในราชอาณาจักรกัมพูชากำาลังนำาไฟฟ้าราคาย่อมเยาสู่หมู่บ้านในชนบทต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และ
ความสะดวกสบายให้คนยากจน

หมู่บ้านเอกพนม ราชอาณาจักรกัมพูชา—นาง 
Neang Sokha กล่าวว่า ทุกวันนี้เธอสามารถดำารงชีวิต
อยู่อย่างผู้เจริญแล้ว หลังจากที่ไฟฟ้าในหมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุงให้ดีขึ้นมาก ในหมู่บ้านเอกพนม จังหวัด
พระตะบอง ครอบครัวของเธอซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 
7 คน นอนหลับสบายทุกคืนภายใต้ลมเย็นของพัดลมที่
เปิดทิ้งไว้ทั้งคืน พวกเขาสามารถดูโทรทัศน์ได้มากขึ้น 
เนื่องจากทุกวันนี้ใช้ไฟฟ้าซึ่งประหยัดกว่าโทรทัศน์ใน
อดีตที่ใช้แบตเตอรี่

“ทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้าประมาณ 20 กิโลวัตต์ต่อเดือน และ
ชำาระค่าไฟฟ้าเพียง 20,000 เรียล (5 ดอลลาร์สหรัฐ)” 
เธอกล่าว “ก่อนหน้านี้เราเคยใช้ไฟฟ้าเพียง 10 กิโลวัตต์ 
เนื่องจากไฟฟ้ามีราคาแพงมาก ซึ่งแม้เราจะใช้ไฟฟ้า
เพียงแค่นั้น แต่เราเคยต้องชำาระค่าไฟฟ้าสูงถึง 50,000 
เรียล (12.50 ดอลลาร์สหรัฐ)” แม้แต่ในฤดูแล้งที่อากาศ
แสนจะร้อน ครอบครัวของเธอก็ต้องทนนอนโดยไม่เปิด
พัดลม เนื่องจากไม่สามารถรับภาระค่าไฟฟ้าได้หากเปิด
พัดลมทั้งคืน

เช่นเดียวกับชาวบ้านรายอื่นๆ นาง  Neang Sokha 
ตระหนักดีถึงปริมาณไฟฟ้าที่ครอบครัวของตนใช้และค่า
ไฟฟ้าที่พวกเขาต้องชำาระ บางทีอาจเป็นเพราะเมื่อไม่
กี่ปีมานี้ค่าไฟฟ้ามีอัตราสูงมาก และการมีไฟฟ้าที่คงที่
แน่นอนใช้ยังเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างความพอใจให้กับชาว
บ้านที่นี่

ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มั่นคงที่นำาเข้าจาก
ประเทศไทย ส่งผ่านไปยังผู้บริโภคในเขตเมืองและ
ชนบทในอัตราที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้ ภายใต้
โครงการการสนับสนุนเงินกู้มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก ADB ที่อยู่เบื้องหลัง โครงการนี้ยังช่วยลดมลพิษที่
เกิดจากเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าพลังดีเซลที่ตั้งอยู่ที่จังหวัด
เสียมราฐ บันเตียเมียนเจย และพระตะบอง อย่างมาก
อีกด้วย

ปริมาณไฟฟ้าที่มากมายในอัตราที่เหมาะสม

ก่อนหน้าที่จะมีการนำาเข้าไฟฟ้า เอกชนผู้ให้บริการ
ไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟได้เพียงวันละ 4 ชั่วโมง 
ระหว่างเวลา 18.00–22.00 น. หากชาวบ้านต้องการ
ไฟฟ้ามากกว่านั้น พวกเขาต้องซื้อไฟฟ้าเพิ่มจากเอกชน
ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กหรือที่
ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “gensets”

“เราเคยต้องจา่ย 5,000 เรียล (1.25 ดอลลาร์สหรฐั) ตอ่
ไฟฟา้หนึง่ก โิลวตัต์” นาง Neang Sokha กลา่ว “ทกุวนันี ้
เราจา่ยคา่ไฟเพียงหนึง่ในห้า หรอืเพ ยีง 1,000 เรียล (0.25 
ดอลลาร์สหรฐั) เทา่นั น้” ไมเ่พ ยีงเทา่นั น้เรายงัมีไฟฟา้ใช้
ตลอดเวลา ในระยะเวลา 3 เดอืน มีไฟดบัเพยีง 2 คร ัง้ 
แตล่ะคร ัง้ไฟจะดบัเพียงประมาณ 1 ชั ว่โมงเทา่นั น้ ซึง่
กอ่นหน้านี ้ ไฟดบัหลายครัง้ แม้วา่จะมกีารจา่ยไฟเพ ยีงวนั
ละ 4 ชั ว่โมงก็ตาม

ราชอาณาจักรกัมพูชา
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เงินกู้ที่ ADB ให้กับ Cambodia Power Transmission 
Lines (CPTL) คิดเป็นร้อยละ 25 ของต้นทุนโครงการ 
ซึ่งส่งไฟฟ้าจากประเทศไทยผ่านทางสายส่งกำาลัง 115 
กิโลโวลต์ โครงการนี้เป็นการสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ ระหว่าง Electricite du 
Cambodge (EDC) ที่รัฐเป็นเจ้าของและ CPTL บริษัท
เอกชนในกัมพูชา การให้ความช่วยเหลือของ ADB 
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนและเงิน
กู้เพิ่มเติมจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง
ประเทศไทยและธนาคารท้องถิ่นอื่นๆ



ปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB: นวัตกรรม ผลกระทบ ความน่าเช่ือถือ32

ที่พระตะบองมากถึงร้อยละ 35 ต่อปี ขณะนี้สามารถลด
ความสูญเสียไฟฟ้าจนเหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 และ
คาดว่าจะลดความสูญเสียลงไปได้อีกเรื่อยๆ

ปัญหาไฟฟ้าดับ

นาย Lim Bun Than ให้ข้อสังเกตว่าผลประโยชน์ที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดที่ผู้บริโภคได้รับก็คือ การมีไฟฟ้าในอัตราที่
พวกเขาสามารถจ่ายได้ให้ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งสำาหรับ
การใช้ในครัวเรือนและธุรกิจ สิ่งนี้เป็นประโยชน์มากโดย
เฉพาะต่อธุรกิจ SMEs ซึ่งที่ผ่านมาต้องพึ่งเครื่องจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่มีราคาแพง

นาง Chhy Kimyean และนาย Soeum Chhay สามี
ของเธอประกอบธุรกิจช่างทำาผมในหมู่บ้านเอกพนม
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ลูกค้าของพวกเขาก็คือชาวบ้าน
ในหมู่บ้านที่มีจำานวน 3,000 ครัวเรือน ซึ่งพวกเขาให้
บริการลูกค้ามากถึง 10 คนต่อวัน

“ธุรกิจของเราต้องพึ่งพาไฟฟ้า” นาง Chhy Kimyean 
กล่าว เธอใช้เครื่องเป่าผมแบบมือถือและร้านทำาผมต้อง
เปิดไฟสว่างระหว่างเวลาทำางาน ค่าไฟฟ้าที่ลดลงส่ง
ผลดีต่อธุรกิจ ทุกวันนี้ไฟฟ้ามีอัตราต่ำากว่าอัตราไฟฟ้า
จากเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าในอดีตมาก นาย Soeum 
Chhay มักจะใช้มีดโกนไฟฟ้าในการตัดผมลูกค้าผู้ชาย
มากกว่ากรรไกร “มันสะดวกและเร็วกว่า” เขากล่าว 

ในแต่ละวันครอบครัวเราใช้ไฟฟ้าระหว่าง 20–30 กิโล
วัตต์-ชั่วโมง และอาจมากกว่านี้เล็กน้อยในฤดูร้อน นาง 
Chhy Kimyea กล่าว จากค่าไฟที่อัตราถูกลง ทำาให้ทุก
วันนี้เธอมีเงินที่จะใช้จ่ายสำาหรับลูกชาย 2 คนของเธอ
มากขึ้น รวมทั้งชำาระค่าเล่าเรียนพิเศษสำาหรับลูกชาย
คนโตซึ่งมีอายุ 15 ปี

ไม่ไกลจากร้านของนาง Chhy Kimyea และนาย 
Soeum Chhay เป็นที่ตั้งของร้านตัดเหล็กเล็กๆ นาย 
Sin Bunkhoeun ตัดแท่งเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง งาน
ของเขาต้องใช้ไฟฟ้าทั้งวัน เมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาเคยซื้อ
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งมีราคาแพงมาใช้ “แต่ละวัน
ผมต้องจ่ายค่าน้ำามันดีเซลประมาณ 4,000–12,000  
เรียล (1–3 ดอลลาร์สหรัฐ)” ทุกวันนี้เขาจ่ายเดือนละ 
50,000 เรียล (12.50 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเฉลี่ย 0.41 
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้งาน
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกต่อไป

การรับรองนักเดินทางด้วยไฟฟ้า

ที่จังหวัดเสียมราฐ การจ่ายไฟฟ้าสำาหรับธุรกิจก็มีความ
สำาคัญไม่แพ้กัน เพราะเสียมราฐเป็นที่ตั้งของนครวัด
และนครธมที่ยิ่งใหญ่ และโบราณสถานอื่นๆ ที่ทำาให้
ที่นี่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นครวัดงามสง่าอยู่
บนธงชาติกัมพูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ การ
จ่ายไฟฟ้าที่สม่ำาเสมอและแน่นอนเป็นสิ่งจำาเป็นในการ

โครงการนี้จ่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าได้จำานวนมากขึ้นในอัตรา
ที่ถูกลง นาย Lim Bun Than หัวหน้าสำานักงาน EDC 
ประจำาจังหวัดพระตะบองกล่าว จำานวนจุดต่อไฟเพิ่ม
จาก 20,000 จุดในปี พ.ศ. 2551 เป็น 27,000 จุดใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2553 สืบเนื่องจากไฟฟ้าที่มี
อัตราถูกลงและสามารถจ่ายกระแสไฟได้ทั้งวัน ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นจาก 28 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็น 
38 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เมื่อ 
10 ปีก่อน EDC เคยต้องทนกับการสูญเสียไฟฟ้าเฉพาะ
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ดำาเนินกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และสถานประกอบ 
การอื่นๆ ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

นาย Sao Yukun ผู้ดำาเนินกิจการเกสต์เฮาส์ราคา
ประหยัดในเมืองเสียมราฐที่ชื่อว่า “นาก” (Naga) ซึ่ง
เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศส เยอรมน ี
สเปน สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ เมื่อไม่กี่ปี
มานี้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทำาให้เขาต้องใช้งานเครื่อง
จ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีเสียงดังและราคาแพง “เครื่องจ่าย
กระแส ไฟฟ้ามีเสียงดังมากขนาดที่ทำาให้แขกบางราย
ทนไม่ได้” เขากล่าว นอกจากนั้น นาย Sao Yukun ยัง
ต้องพึ่งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าในการแช่เย็นอาหาร
สำาหรับแขกอีกด้วย เมื่อก่อนแม้แต่ในระยะ 4 ชั่วโมง
ที่ EDC จ่ายไฟฟ้าก็ยังเกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แต่ทุกวัน
นี้ไฟฟ้าไม่ดับแล้ว จึงไม่จำาเป็นต้องใช้เครื่องจ่ายกระแส
ไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง เสียงดัง และก่อให้เกิดมลพิษอีก
ต่อไป ทุกวันนี้ไฟฟ้ามีอัตราถูกลงและมีการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าตลอดเวลา

นอกจากนี้ นาย Sao Yukun ยังได้ประโยชน์จาก
โครงการปรับปรุงสภาพถนนที่ ADB ให้การสนับสนุน 
“ถนนทุกสายในเมืองและถนนสายที่มุ่งหน้าเข้าเมืองมี
สภาพดีขึ้นมาก ส่งผลให้การไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น” 

เขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นและธุรกิจ
รุ่งเรืองขึ้น แม้แต่ช่วงวิกฤตถดถอยทางเศรษฐกิจของ
โลกครั้งล่าสุด ก็ยังไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริการที่พัก
แบบราคาประหยัด และตอนนี้เขาก็กำาลังก่อสร้างต่อเติม
เกสต์เฮาส์ของเขาอยู่

ร้านขายยาที่เขาเป็นเจ้าของก็ได้ประโยชน์จากการจ่าย
ไฟฟ้าที่สม่ำาเสมอเช่นกัน เขาขายวัคซีนและยาบางอย่าง
ที่จำาเป็นต้องเก็บรักษาโดยการแช่เย็น ฉะนั้นการจ่าย
ไฟฟ้าที่สม่ำาเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก

ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่สว่างสดใส

โครงการนี้จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบส่งไฟฟ้าสำาหรับภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา และได้
ถูกกำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบส่งไฟฟ้าระดับ
ประเทศ

“หมู่บ้านและเมืองต่างๆ ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาสว่างสดใสขึ้นได้ก็ด้วยโครงการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า CPTL” นาย Wang Yeong Khang  
ผู้อำานวยการบริหาร CPTL กล่าว 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนหายใจคล่องขึ้น

ด้วยก๊าซธรรมชาติ
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน—ทั้งๆ ที่ หรือ
เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศที่เจริญเติบโต
รวดเร็ว สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ประสบปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากมาย องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) กล่าวว่า 7 ใน 10 
เมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกอยู่ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน และพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 มีฝนกรด 

เนื่องจากมลพิษเป็นเรื่องไม่สามารถจำากัดขอบเขตได้ 
ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝนกรด และการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจึงได้สร้างความหวาดกลัวให้ทั้งผู้คนและ 
สิ่งแวดล้อม ไม่เฉพาะแต่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่
ส่งผลไปทั่วโลก

การจัดการกับถ่านหิน

อะไรคือสาเหตุที่ทำาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง? 
ปัจจัยที่ทำาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมนั้นมีมากมาย
นับไม่ถ้วน เกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณถ่านหินที่ผลิตใน
ประเทศถูกใช้ไปกับหม้อน้ำาและเตาหลอมอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดของมลพิษทางอากาศในเขตเมืองที่
ใหญ่ที่สุด

รัฐบาลจีนอยู่ระหว่างการพยายามควบคุมปริมาณการ
ใช้ถ่านหินและเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น 
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของพลังงานที่
ประเทศใช้ทั้งหมด 

รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับโครงสร้าง “บริษัทต้นน้ำา”—บริษัทที่
ผลิตและนำาเข้าน้ำามันและก๊าซ แต่การปฏิรูป “บริษัท
ปลายน้ำา”—บริษัทที่จำาหน่ายเชื้อเพลิงให้กับธุรกิจ
และปัจเจกชนทั้งหลายนั้นทำาได้ยากยิ่งกว่า ในหลาย
เมืองการจัดจำาหน่ายเชื้อเพลิงเคยถูกควบคุมโดยผู้
จัดจำาหน่ายเชื้อเพลิงที่เป็นของเทศบาลหรือรัฐที่ไม่มี
ประสิทธิภาพรายเล็กๆ

การสร้างความสัมพันธ์กับภาคเอกชน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บริษัทเอกชนต่างๆ ลงทุนในเรื่องการจัดจำาหน่าย
เพื่อที่บริษัทเหล่านี้จะได้ถ่ายทอดความรู้ความ
สามารถและความมีประสิทธิภาพสู่ตลาดจัดจำาหน่าย
ก๊าซในระดับเมือง
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สอดคล้องไปในแนวเดียวกันกับความริเริ่มของรัฐบาล 
ADB ได้ลงทุนในหุ้นบริษัท China Gas Holdings เป็น
จำานวนเงิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้ออกเงินกู้แบบ
สองสกุล คือ เงินดอลลาร์/หยวน มูลค่าสูงถึง 50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับบริษัท ADB ยังได้จัดเตรียมการให้
สินเชื่อเชิงพาณิชย์ร่วมมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้
แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ
ระดับเทศบาลอีกด้วย

โครงการนี้ให้การสนับสนุนความพยายามของ China 
Gas Holdings ในการให้ทุนแก่โครงการใหม่ๆ ด้านการ
จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในเขตเทศบาลต่างๆ ใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน การลงทุนของ ADB ช่วย
ขยายการดำาเนินงานของบริษัท และช่วยชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่รุ่งเรือง

แม้ว่าชาวบ้านจะมีความต้องการพลังงานสะอาดอยู่มาก  
แต่เทศบาลหลายแห่งก็ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการนั้นได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติของเทศบาลที่มีไม่เพียงพอ

โครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยช่วยจัดหา
แหล่งพลังงานที่สะอาด เชื่อถือได้ และมีใช้ในระยะยาว 
ให้กับเทศบาลในพื้นที่ใกล้เคียง

การลงทุนของ ADB ยังช่วยลดความเสี่ยงของ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ต้องเผชิญกับราคาน้ำามันที่ไม่
แน่นอน โดยการหันมาใช้ประโยชน์ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่ประเทศมีอยู่มากแต่ยังไม่ได้รับการนำา
มาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

โครงการนี้ยังช่วยสร้างธุรกิจการส่งก๊าซธรรมชาติ โดย
การแนะนำาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลเข้ามาใช้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และกำาหนดมาตรฐานเพื่อให้
บริษัทอื่นๆ ทำาตาม

เมื่อรวมเอาผลจากการพัฒนาเหล่านี้เข้าด้วยกัน 

โครงการนี้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ การหันมาใช้
ก๊าซธรรมชาติแทนถ่านหินจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง 
และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งจะช่วยให้
ชาวจีนในเขตเมืองซึ่งเคยต้องทรมานกับมลพิษทั้งใน
อาคารและนอกอาคารมีสุขภาพที่ดีขึ้น

การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงแต่จะช่วย
ปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ยังช่วยในเรื่องความ
พอเพียงของทรัพยากร และในท้ายที่สุดจะนำามาซึ่ง
ความเจริญรุ่งเรืองด้วย
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สาธารณรัฐอินเดีย
ทางเลือก

ที่เป็นธรรมชาติ
สาธารรณรัฐอินเดียอยู่ระหว่างการเพิ่มกำาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในเมืองคุชราดขึ้นอีกเท่าตัว เพื่อให้มีพลังงานที่สะอาดและราคาต่ำาลงจ่ายให้กับ 
ครัวเรือน การบริการด้านการคมนาคมขนส่ง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

เมืองวโททระ สาธารณรัฐอินเดีย—ถนนหนทางใน
ตัวเมืองวโททระเต็มไปด้วยรถเมล์และรถสามล้อเครื่อง 
ถึงกระนั้นก็ดีอากาศที่นี่ก็ยังมี มลพิษจากไอเสียที่เกิด
จากการจราจรต่ำากว่าในเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอีก
หลายเมือง ด้วยเหตุที่ว่าพาหนะสาธารณะส่วนใหญ่ของ
เมืองนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (compressed natural gas: 
CNG) ซึ่งสะอาดกว่าน้ำามันเบนซินหรือดีเซล

ท่ีโรงงานผลิตแอมโมเนียแถบชานเมือง กิจการท่ีดำาเนิน
งานโดยรัฐได้นำาก๊าซธรรมชาติเข้ามาใช้แทนน้ำามันแนพทา 
(naptha) มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว—และถ้าเพียงแต่มีปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติเพียงพอ โรงงานก็จะใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ือ
เพ่ิมการผลิตอีก ในส่วนประชาชนท่ัวไป หลายหม่ืนครัว
เรือนได้เปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติในการประกอบอาหาร
แทนการใช้น้ำามันก๊าดหรือเคโรซีนท่ีมีราคาแพงกว่า

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อพลังงานสะอาด

สาธารณรัฐอินเดียกำาลังเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิง
จากน้ำามันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมาสู่การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อสนองตอบความต้องการพลังงานที่เพิ่ม
ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปีในทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดย
มีนโยบายของรัฐที่ให้ทุกฝ่ายพยายามใช้เชื้อเพลิงที่
สะอาดขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจะพบว่า
มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงร้อยละ 8 ของความต้องการ
พลังงานของประเทศ ขณะที่มีการใช้น้ำามันและถ่านหิน
สูงถึงเกือบร้อยละ 90 รัฐบาลอินเดียต้องการเพิ่มสัดส่วน
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 
2555 และร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2578

เพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มความมั่นคง
ด้านพลังงาน โดยเพิ่มความหลากหลายด้านพลังงานสู่
เชื้อเพลิงสะอาดที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ สถานี
ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: 
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LNG) ที่นำาเข้า LNG และเปลี่ยนสถานะ LNG จาก
ของเหลวให้กลายเป็นก๊าซแห่งแรกของสาธารณรัฐ
อินเดียที่เมืองดาเฮจ ได้เริ่มการผลิตเมื่อเดือนเมษายน 
2547

โครงการน้ีมีบริษัท Petronet LNG เป็นเจ้าของกิจการ และ
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินโดยการระดมเงินทุนจาก
เจ้าของกิจการหรือผู้ร่วมลงทุน และการระดมเงินทุนซ่ึงผู้
สนับสนุนเงินทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหน้ีจาก ADB โครงการน้ี
นำาเข้า LNG ส่วนมากจากรัฐกาตาร์ โดยจะทำาการเปล่ียน
สถานะ LNG จากของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ และขายก๊าซ
น้ันให้กับผู้รับซ้ือ เพ่ือนำาไปจ่ายให้กับอุตสาหกรรม การ
บริการด้านคมนาคม และครัวเรือนต่อไป 

เริ่มแรก Petronet เริ่มจากกำาลังการผลิตที่ 5 ล้าน
เมตริกตันต่อปี และได้เพิ่มกำาลังการผลิตเป็น 10 ล้าน
เมตริกตันต่อปีในปี พ.ศ. 2552 ภายหลังจากที่ได้สร้าง
ถังเก็บก๊าซเพิ่มอีก 2 ถัง และพัฒนาท่าเทียบเรือที่เมือง
ดาเฮจ Petronet กำาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานี
แห่งที่ 2 ที่เมืองโกจี เคราลา ที่กำาลังการผลิตแรกเริ่ม
อยู่ที่ 2.5 ล้านเมตริกตันต่อปี และเพิ่มได้ถึง 5 ล้าน
เมตริกตันต่อปี

โครงการนี้มีบทบาทสำาคัญในการช่วยเปลี่ยนแปลงการ
ใช้เชื้อเพลิงของสาธารณรัฐอินเดียสู่การใช้ LNG ใน
ปี พ.ศ. 2551 Petronet สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้
ลูกค้าได้ 9,274 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20 
ของการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของสาธารณรัฐอินเดีย 
และร้อยละ 78 ของปริมาณก๊าซที่นำาเข้าทั้งหมด

นาย Pradeep Perera ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการ
ประเมินผลโครงการของ ADB ตั้งข้อสังเกตว่า การ
เปลี่ยนแปลงนี้มีส่วนสำาคัญในการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ LNG ได้
เข้ามาแทนท่ีการใช้เช้ือเพลิงอ่ืนๆ ได้แก่ แนพทา ถ่านหิน 
น้ำามันเตา หรือดีเซล เทียบเท่าประมาณ 6,983 กิโลตัน ซ่ึง
เม่ือคำานวณแล้วจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสูงถึง 21.7 
ล้านตัน ในขณะท่ี LNG ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเพียง 
16.3 ล้านตัน ซ่ึงหมายความว่าการใช้ LNG ได้ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5.3 ล้านตันต่อปี 

หลังจากการให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุน ADB ได้ถือหุ้นร้อยละ  
5.2 (เทียบเท่ากับการลงทุนแรกเริ่มประมาณ  
10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ใน Petronet  
และได้อนุมัติเงินกู้จำานวน  
6.75 พันล้านรูปี  

(144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับโครงการขยายสถานีผลิต
ก๊าซที่เมืองดาเฮจ 

มีบริษัทน้ำามันของสาธารณรัฐอินเดีย 4 บริษัทเป็น 
ผู้ถือหุ้นใน Petronet จำานวนครึ่งหนึ่ง โดยมี Gaz de France 
ซึ่งเป็นผู้ให้คำาปรึกษาทางเทคนิคถือหุ้นอีกร้อยละ 10 และที่
เหลืออีกร้อยละ 40 มี ADB และเอกชนอื่นๆ ที่สนใจหลังจาก
การเสนอขายหุ้นให้บุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้น

“Petronet เป็นกรณีตัวอย่างที่คลาสสิคของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำาเนินงานเชิงพาณิชย์
เสมือนหน่วยงานภาคเอกชนที่มีคณะกรรมการอิสระ”  
นาย Ada Li ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน  
ADB กล่าว
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การสนองตอบความต้องการก๊าซ

แม้เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจะส่งผลให้ราคา LNG ลดลงพร้อม
กับราคาน้ำามันดิบ แต่การซ้ือ LNG ส่วนมากมาจาก 
รัฐกาตาร์ภายใต้สัญญา 25 ปี และร้อยละ 15 จากตลาด
ซ้ือขายปัจจุบัน และขายให้ผู้รับซ้ือภายใต้ความตกลง
ระยะยาว ซ่ึงทำาให้ผลประกอบการของ Petronet มีกำาไร
มาโดยตลอดต้ังแต่ปีแรก ในช่วงระยะเวลา 9 เดือน โดย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 Petronet มีกำาไรสุทธิ 3.07 
พันล้านรูปี (66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รัฐบาลอินเดียกำาลังอยู่ระหว่างการหาทางเพิ่มบทบาท
ของการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยได้อนุญาตให้บริษัทเชลล์ 
สร้างสถานีผลิต LNG ขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ในประเทศ ที่
เมืองฮาซีรา รัฐคุชราช โดยมีกำาลังการผลิต 2.5 ล้าน
เมตริกตันต่อปี

นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียอยู่ระหว่างการเจรจากับหลาย
ประเทศในเรื่องการจัดซื้อ LNG และกำาลังศึกษาความ
เป็นไปได้กับอีกหลายประเทศในเรื่องการนำาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติผ่านทางท่อส่งก๊าซ

หลังจากที่มีการค้นพบแหล่งก๊าซใหม่ๆ หลายแห่ง
ที่บริเวณนอกชายฝั่ง ก็มีการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น ถึงอย่างนั้นก็ตาม การ
ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ในปริมาณวันละ 87 ล้านลูกบาศก์
เมตรในประเทศ ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถป้องกันการ
ขยายตัวของช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้

ด้วยเหตุนี้เอง Petronet จึงไม่ค่อยกังวลในเรื่องการ
แข่งขันที่เพิ่มขึ้นสักเท่าไร “อัตราการใช้พลังงานต่อหัว
ในสาธารณรัฐอินเดียยังต่ำามาก เมื่อเทียบกับประเทศที่
เศรษฐกิจก้าวหน้ากว่า เราคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้
พลังงานยังจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในขณะที่มาตรฐานการ
ครองชีพดีขึ้น” นาย Rajender Singh หัวหน้าสถานี 
Petronet ที่เมืองดาเฮจและเมืองโกจีตั้งข้อสังเกต “การ
ใช้ก๊าซยังมีส่วนแบ่งต่ำา เราคาดการณ์ว่าความต้องการ
ก๊าซจะเพิ่มขึ้นแบบชี้กำาลังในระยะ 10–20 ปีข้างหน้านี้”

เพื่อเพิ่มรายได้จากการประกอบการ Petronet วางแผน
ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ที่เมือง 
ดาเฮจ เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ถูกปล่อยออก
มาระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้
กลายเป็นก๊าซ

การเติมเชื้อเพลิงให้การพัฒนา

ผลผลิตของ Petronet ไม่เพียงแต่จะมีส่วนช่วยสร้าง
ความหลากหลายด้านพลังงานให้แก่สาธารณรัฐอินเดีย
เท่านั้น แต่ยังช่วยตอบสนองความต้องการด้านการ
พัฒนาอีกหลายด้าน

ปริมาณการใช้ก๊าซในเมืองวโททระสูงกว่าเมืองอื่นๆ ใน
สาธารณรัฐอินเดีย เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่อส่งก๊าซและ
สถานีผลิตก๊าซที่เมืองดาเฮจ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งห่าง
ออกไป 150 กิโลเมตร

ระหว่างที่รอลูกค้าใกล้ๆ กับสถานีรถบัสวโททระ นาย 
Vishinath Jagtap ผู้มีอาชีพคนขับรถสามล้อเครื่องมา
นานกว่า 20 ปีเล่าให้ฟังว่า เมื่อ 5 ปีที่แล้วเขาได้เปลี่ยน
มาใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ CNG (Compressed Natural 
Gas) ในการขับเคลื่อนแทนการใช้น้ำามัน เนื่องจาก 
CNG มีราคาต่ำากว่าน้ำามัน ประกอบกับลูกค้าหลายราย
เลือกที่จะใช้บริการพาหนะที่ลดมลพิษ เขาจึงมีรายได้
เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือ รถ
สามล้อที่ใช้ CNG มีราคาสูงกว่ารถสามล้อที่ใช้น้ำามัน 
และเนื่องจากจำานวนสถานีจ่าย CNG ยังมีไม่มากพอ 
เขาจึงต้องรอคิวเพื่อเติม CNG นานขึ้น

ที่สถานีรถบัส นาย Narendra Rana ผู้จัดการบริษัทรถ
โดยสารเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการรถบัสเครื่องยนต์ 
CNG ที่ให้บริการผู้โดยสารเข้า—ออกตัวเมืองเกือบ 
100 คัน เล่าว่า รถบัสเหล่านี้มีราคาสูงกว่ารถบัสที่ใช้
ดีเซล ร้อยละ 15 แต่ใช้เชื้อเพลิงราคาที่ถูกกว่า ต้องการ
การบำารุงรักษาน้อยกว่า และก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศและเสียงน้อยกว่า

เนื่องจากเมืองวโททระ กรุงเดลี และเมืองมุมไบ ได้รับ
เลือกให้ทำาการทดลองนำาร่องพาหนะที่ใช้ CNG ส่งผล
ให้จำานวนพาหนะใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 
2551 มีรถสามล้อและรถบัสในเมืองชั้นในประมาณ 
ร้อยละ 70 ที่ขับเคลื่อนด้วย CNG
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ในส่วนประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากผู้ที่ต้องเดินทาง
เป็นประจำาแล้ว หลายหมื่นครัวเรือนได้หันมาใช้ก๊าซ
แทนการใช้น้ำามันก๊าดในการประกอบอาหาร

การเติมพลังให้อุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 80 ถูกใช้ไปกับโรงไฟฟ้า
และโรงงานผลิตปุ๋ย และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในอุตสาหกรรมแก้ว เซรามิค รถยนต์ และเหล็กพรุนก็
กำาลังเพิ่มขึ้น

ที่โรงงานแอมโมเนียของ Gujarat State Fertilizers 
and Chemicals ในเมืองวโททระ นาย R.K. Shah ผู้
ช่วยผู้จัดการทั่วไป (โครงการ) กล่าวว่า โรงงานได้ใช้

ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้แนพทาในการผลิตปุ๋ยและ
ปิโตรเคมีอื่นๆ เหตุผลหลักก็เนื่องจากราคาก๊าซที่ต่ำา
กว่ามาก

รัฐบาลอินเดียอุดหนุนราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตปุ๋ย
วันละ 650 ตัน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของกำาลังการผลิต
ของโรงงานให้กับเกษตรกรในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าสาธารณรัฐ
อินเดียยังคงต้องนำาเข้าปุ๋ยส่วนใหญ่ในราคาที่สูงซึ่งเป็น 
การตอกย้ำาความต้องการที่ยังไม่สามารถตอบสนองได้

ขณะที่เมืองและอุตสาหกรรมต่างๆ กำาลังเดินตามรอย
เมืองวโททระกันมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนการใช้น้ำามันกันมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนทั่วไป รวมถึงภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตรกรรม และภาคการคมนาคม
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การสร้างพลังงานสะอาด

ให้อินเดีย
ADB ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท Tata Power จนได้เป็นผู้นำาในสาขาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน  
ซึ่งเป็นเรื่องที่กำาลังมีความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

หมู่บ้าน Khandke สาธารณรัฐอินเดีย—ด้วย “ลำาต้น” 
ที่สูงถึง 73 เมตร และ “กลีบดอก” ที่ยาวถึง 26 เมตร 
เมื่อมองจากที่ไกลกังหันลมเหล่านี้ดูเหมือนพืชที่
งอกงามอยู่บนที่ราบเขาใน Khandke หมู่บ้านในพื้นที่
ห่างไกลในแคว้นมหาราษฏระของสาธารณรัฐอินเดีย 
จากที่ตั้งที่โดดเดี่ยวนี้ เสาเหล็กที่มีใบพัดหมุนได้และ
กังหันยนต์ได้ผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการทั่ว
ทั้งแคว้น โดยจ่ายไฟฟ้ากว่า 100 กิกะวัตต์-ชั่วโมง สู่
โครงข่ายไฟฟ้าของแคว้นมากพอที่จะสนองตอบความ
ต้องการของหลายพันครัวเรือน

พลังลม ประโยชน์ที่คาดไม่ถึงท่ามกลางสภาวะ
พลังงานขาดแคลน

เช่นเดียวกันกับพื้นที่ชนบทอื่นๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย
ที่ขาดแคลนพลังงาน หมู่บ้านต่างๆ ที่นี่ประสบปัญหา
ไฟฟ้าดับอยู่เป็นประจำา บางครั้งนานถึงวันละ 12 
ชั่วโมงทีเดียว เมื่อปราศจากไฟฟ้า ชาวบ้านก็เสมือนถูก
ตัดขาดจากโลกภายนอก

Tata Power หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัท Tata เป็น
หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าที่สำาคัญที่พยายามลดปัญหา
การขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ที่ความต้องการไฟฟ้ามี
มากกว่าความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ
ร้อยละ 20 ในช่วงชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง 

ด้วยการส่งเสริมจากรัฐบาลกลางและความช่วยเหลือที่
ได้รับจาก PSOD ของ ADB เมื่อเร็วๆ นี้ Tata Power 
ได้เพิ่มการลงทุนในภาคพลังงานลมและได้กลายเป็น
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญ บริษัทตั้งเป้าว่าจะเพิ่มกำาลังการ
ผลิตพลังงานลมอย่างจริงจังภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของ Tata Power ที่จะยก
ระดับกำาลังการผลิตในภาพรวม บริษัทได้มีการดำาเนิน
การในเรื่องพลังงานความร้อน และพลังงานน้ำา อย่าง
แข็งขันแล้ว

ลมเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและหมุนเวียน ซึ่งกำาลัง
มีความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่นานาประเทศ
ต่างพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อบรรเทา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อตอบสนองข้อ
ผูกพันตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 

การจูงใจภาคธุรกิจ

สำาหรับผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์หลายราย การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมยังมีราคาแพงและไม่ดึงดูดใจเมื่อ
เทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ อินเดียกำาลังพยายามจูงใจ
ให้ภาคธุรกิจพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนจำานวนมาก 
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล น้ำา และลม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่จะให้มี “พลังงานสำาหรับ
ทุกคนภายในปี พ.ศ. 2555”

รัฐบาลกลางได้ใช้แนวทางการลงโทษ—การให้รางวัล  
โดยกำาหนดให้ผู้จำาหน่ายพลังงานจัดหาส่ิงท่ีใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 6 จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
ภายในปี พ.ศ. 2553 และจะมีบทลงโทษหากผู้ประกอบ
การรายใดไม่สามารถทำาตามน้ีได้ กระน้ันก็ดีผู้ผลิตไฟฟ้า
จะได้รับค่าตอบแทนท่ีดีสำาหรับไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังลม

อินเดีย
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เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดน้ี ADB 
ได้ให้เงินกู้ครอบคลุมระยะเวลา 13 ปี จำานวน 3.52 พัน
ล้านรูปี (79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ—ณ อัตราแลกเปล่ียนเม่ือ
เดือนเมษายน 2553) หรือร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ 
เพ่ือช่วย Tata Power สร้างทุ่งกังหันลมข้ึนท่ีเมือง 
Khandke ในเขต Ahmednagar เมือง Bramanvel ในเขต 
Dhulia และเมือง Sadawaghapur ในเขต Satara

“เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะยาวแบบอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายในสาธารณรัฐ
อินเดีย” นาย Takeo Koike ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้า
โครงการของ ADB กล่าว “Tata Power ต้องการ
กำาหนดต้นทุนทางการเงินทุกอย่างให้แน่นอนในระยะ
ยาวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ที่สูงขึ้นขณะที่พิกัดอัตราภาษี—ค่าธรรมเนียมจะไม่
สะท้อนถึงต้นทุนทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาล
เวลา ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่ง เมื่อเรา
พิจารณาถึงความผันผวนของตลาดโลกในปี พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2552”

ด้วยความริเร่ิมตลาดคาร์บอน (Carbon Market 
Initiative)—แผนการเงินท่ีสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
สะอาด ประสิทธิภาพพลังงาน และการลดก๊าซเรือน 
กระจก—ADB กำาลังช่วยทำาให้โครงการท่ีเมือง Khandke 
มีคุณสมบัติตามโครงการกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) ภายใต้พิธีสารเกียวโต 
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC)

นาย Nishant Bhardwaj ท่ีปรึกษา CDM ของ ADB 
กล่าวว่า เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับความอยู่รอดด้าน
การเงินของโครงการ ADB พร้อมท่ีจะให้การสนับสนุน
ทางการเงินล่วงหน้า โดยการซ้ือคาร์บอนเครดิตประเภท 
Certified Emission Reductions (CERs) ของ Tata 
Power ในปริมาณคร่ึงหน่ึงท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หลัง
จากท่ีได้ข้ึนทะเบียนกับคณะกรรมการบริหาร CDM ของ 
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UNFCCC แล้ว Tata Power คาดการณ์ว่าค่าตอบแทน 
CER จะเป็นรายได้ส่วนสำาคัญเพ่ิมเติมจากรายได้ 3.50 
รูปี (0.08 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ซ่ึงได้จาก
ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าแคว้นมหาราษฏระในปัจจุบัน

การคุ้มครองผู้บริโภค

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐอินเดียแต่ก็ส่งผลกระทบไม่มากนักต่อ
ภาคพลังงาน และถึงแม้ว่าอุปสงค์ด้านพลังงานจะลดลง
แต่อุปทานที่ไม่เพียงพอยังคงเป็นปัญหาด้านพลังงาน
ที่สำาคัญที่สุดของอินเดีย ปัญหาอุปทานด้านพลังงานที่
มากเกินไปเป็นเรื่องที่อินเดียแทบจะไม่ต้องกังวลเลยก็
ว่าได้

Tata Power คาดการณ์ว่าจะได้ประโยชน์ทั้งจากสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีพลังงานลม
และจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง

ตัวอย่างเช่น บริษัทอยู่ระหว่างการดำาเนินการโครงการ
พลังงานลมผ่านทาง Enercon India บริษัทผู้ผลิตกังหัน
ลมของเยอรมัน และกำาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะ
แทนที่กังหันที่มีเฟืองด้วยเครื่องยนต์ที่ไม่มีเฟือง ซึ่งเชื่อ
ว่าจะมีการสูญเสียพลังงานน้อยกว่าและให้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่า เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจของ Tata Power กล่าว 
และในอนาคตข้างหน้า Tata อาจใช้เสาคอนกรีตที่สูงขึ้น

ตามข้อมูลของ Tata Power ทุ่งกังหันลมที่เมือง 
Khandke สามารถกำาเนิดไฟฟ้าร้อยละ 70 ของ
ปริมาณทั้งหมดต่อปีได้ภายในระยะ 5 เดือนช่วงฤดูฝน 
(พฤษภาคม–กันยายน) 

โครงการนี้สร้างความมั่นใจให้กับชาวอินเดียในชนบท
ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากมีไฟฟ้าใช้ อย่างไรก็ตาม ชาว
ชนบทหลายรายเคยชินกับการใช้ชีวิตโดยไม่มีไฟฟ้าใช้
จนพวกเขานึกภาพไม่ออกเลยว่าชีวิตที่มีไฟฟ้าใช้มาก
ขึ้นนั้นเป็นอย่างไร

นาย Laxman Gaikwad จากหมู่บ้าน Aurangabad เล่า
ว่า เวลากลางคืนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ บางครั้งอุณหภูมิสูงถึง 
40 องศาเซลเซียส แต่เขาก็ไม่ได้บ่นอะไร “เราเคยชิน
กับสภาพแบบนี้ และเราปรับตัวให้เข้ากับไฟฟ้าที่เราได้
รับ” เขากล่าว
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พลังงานน้ำา
ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำาได้นำามาซึ่งการดูแลสุขภาพและการเรียนการสอนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้หมู่บ้านใน 
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

เมือง Kirnetar สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล—เด็กชายท่ีช่ือ Mahesh Karki วัย 11 ปี Rani 
น้องสาวของเขาวัย 9 ปี และ Santosh Raj น้องชายของ 
เขาวัย 5 ปี เดินเข้าไปในคลีนิคโครงการ Khimti และได้
รับการต้อนรับจากพยาบาลผู้ซ่ึงช่วยเปิดโลกให้กับพวก
เขา น้องคนเล็กของเขาเป็นหวัดและพยาบาลได้ช้ีแนะวิธี
การดูแลน้องให้กับ Mahesh

เด็กๆ เป็นส่วนหนึ่งของคนไข้ 50–70 ราย ที่มาคลีนิค
ในแต่ละวันเพื่อรับบริการต่างๆ ที่คลีนิค ซึ่งสถาน
พยาบาลของรัฐในพื้นที่ไม่มีให้ คลีนิคนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Khimti Hydropower ซึ่งเป็นความ
พยายามครั้งแรกของเอกชนเนปาลในการพัฒนาด้าน
พลังงานน้ำา

พลังน้ำา

โรงไฟฟ้าพลังน้ำาซึ่งเริ่มดำาเนินการในปี พ.ศ. 2543 เป็น
โรงไฟฟ้าพลังน้ำาแบบ “run of the river” คือ ใช้การ
ไหลตามธรรมชาติและการตกจากที่สูงของแม่น้ำาใน

การให้กำาเนิดพลังงาน โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำาลังการผลิต
ที่ 60 เมกกะวัตต์ และมีมูลค่าต้นทุนก่อสร้าง 140 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเงินสนับสนุนจาก ADB และองค์กร
ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาอื่นๆ โดยเงินกู้จาก 
ADB ครอบคลุมเกือบร้อยละ 25 ของต้นทุนโครงการ

ด้วยการส่งเสริมจาก Himal Power ไฟฟ้าที่
ผลิตได้ดังกล่าวได้ถูกจำาหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าแห่งเนปาล และจ่ายไฟ
ได้ร้อยละ 15 ของปริมาณ

การใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ เมื่อใบอนุญาต
สัมปทานซึ่งมีระยะเวลา 50 ปีสิ้นสุดลง Himal Power 
จะได้ส่งมอบโรงไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเนปาลต่อไป

โครงการกำาเนิดกระแสไฟฟ้านี้ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ การศึกษา และชีวิตความเป็น
อยู่ของคนพื้นเมือง

การเพิ่มพลังความรู้

เด็กๆ ชาว Karki ไม่เพียงแต่ถือกำาเนิดที่คลีนิคภาย
ใต้โครงการ Khimti แต่ยังได้รับการศึกษาที่

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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โรงเรียนภายใต้โครงการเดียวกันนี้ด้วย โรงเรียนดัง
กล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบันมีนักเรียน 
480 คน และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินแบบให้
เปล่าจาก Himal Power ค่าเล่าเรียนสำาหรับเด็กๆ ใน
ชุมชนจะต่ำากว่าค่าเล่าเรียนสำาหรับเด็กๆ ที่สมาชิก
ครอบครัวมาจากที่อื่นเพื่อมาทำางานให้กับโครงการ

นาย Ram Krishna วัย 17 ปีกำาลังเตรียมตัวสอบเพื่อ
การจบเกรด 10 ในปีนี้เล่าว่า “ที่โรงเรียนมีห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ” “ผมเป็นคนแรกในครอบครัว
ที่ได้เรียนหนังสือสูงถึงระดับนี้ ความรู้ทั้งหมดที่ผมมี ผม
ได้รับจากที่นี่” เขามีความหวังว่าจะได้เรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้นที่กรุงกาฐมาณฑุ

การมองเห็นแสงสว่าง

ติดกันกับโรงเรียน นาย Badri KC ประธานกรรมการ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก Haluakhola 
(Haluakhola Mini-Hydro Construction Committee) 
อธิบายว่าโครงการร่วมระหว่าง Himal Power และ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Development Programme : UNDP) จะผลิตไฟฟ้าให้
หมู่บ้านต่างๆ ใกล้พื้นที่โครงการได้อย่างไร เมื่อการ
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์โรงไฟฟ้าขนาดเล็กนี้จะมีกำาลังการ
ผลิต 400 กิโลวัตต์ ซึ่งเพิ่มจากพลังงานที่โรงไฟฟ้าพลัง
น้ำาขนาดเล็กที่ Jhankre (Jhankre mini hydropower) 

ผลิตได้ โรงไฟฟ้า 2 แห่งนี้รวมกันเป็นสหกรณ์ภายใต้
ชื่อว่า Khimti Rural Electrification Cooperative และ
สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านต่างๆ ถึง 10 หมู่บ้าน 

“นับเป็นเป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านที่นี่จะได้เห็นแสงสว่าง
จากไฟฟ้า” นาย KC กล่าว พื้นที่บริเวณนี้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ใน
ประเทศยังคงประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง 
12 ชั่วโมง และคนท้องถิ่นก็จ่ายค่าไฟต่ำากว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับประเทศ

การสร้างรายได้

สภาพความเป็นอยู่ที่หมู่บ้าน Khimtibesi ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากพื้นที่โครงการ Khimti เพียงไม่กี่กิโลเมตรดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด สหกรณ์ผู้ผลิตนมรับซื้อนมจากเกษตรกร
ชาวบ้าน และเก็บนมไว้ในตู้แช่เย็นก่อนส่งขายให้กับ 
Dolakha dairy และตลาดท้องถิ่น

ครอบครัวกว่า 400 ครอบครัวได้รับประโยชน์จากการ
ที่สหกรณ์รับซื้อนมและเก็บนมไว้ในตู้เย็นก่อนส่งขาย 
แทนที่จะถูกบังคับให้ต้องจำาหน่ายนมทั้งหมดในพื้นที่
จำากัดภายในวันที่ผลิต

ร้านเบเกอรี่ Shri Mangla Devi เป็นจุดสังเกตใน 
Khimtibesi ทุกวันตอนบ่ายๆ ผลผลิตที่ได้จากเตาอบ
ขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำาขนาดเล็ก จะ

ถูกจัดส่งไปตามตลาดต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

พลังแห่งการลงทุนระดับชุมชน

เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2553 Himal 
Power ได้ส่งมอบระบบโครงสร้างพื้นฐานและความ
รับผิดชอบในการบำารุงรักษาสหกรณ์ Khimti Rural 
Electrification Cooperative ทั้งหมดให้กับชุมชน

“การส่งมอบดังกล่าวเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักปรัชญาที่
ยิ่งใหญ่กว่าของเรา” นาย Tom Solberg ผู้จัดการทั่วไป
ของ Himal Power กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำา Khimti hydropower plant ได้นำา
มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพต่อชีวิตของผู้คน
ในหมู่บ้านชนบท Dolakha และ Ramechhap ไม่ว่า
จะเป็นโรงเรียน สิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขภาพ 
ไฟฟ้า และกิจการขนาดเล็กต่างๆ นาย Narayan Dhoj 
Khadka ประธานสหกรณ์ Khimti Rural Electrification 
Cooperative กล่าวว่า “ตอนนี้พวกเราทราบแล้วว่า
ไฟฟ้าสร้างและเปิดโลกให้ผู้คนอย่างพวกเราจริงๆ”
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การปรับปรุงทางหลวง

ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การให้การสนับสนุนของ ADB ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงตอนเหนือของกรุงมะนิลาได้ทำาให้ภูมิทัศน์เชิงเศรษฐกิจของพื้นที่
บริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์—ที่งานประมูลรถ 
ซึ่งจัดขึ้นทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา มีนักธุรกิจจาก
ทั่วโลกเข้าชมรถบรรทุก รถเครน และเครื่องจักรหนัก
อื่นๆ จำานวนมาก นักธุรกิจเหล่านี้กำาลังอยู่ระหว่างการ
ตัดสินใจว่าจะประมูลอะไรบ้างในงานประมูลใหญ่ระดับ
โลกที่กำาลังจะมีขึ้นนี้

นักธุรกิจระดับโลก เครื่องจักรหนัก และบริษัทจัดประมูล 
ต่างมีสิ่งหนึ่งร่วมกัน นั่นคือ ทุกคน–ทุกสิ่งมาถึงที่นี่ได้ก็
ด้วยทางหลวงสายลูซอนเหนือ

“เครื่องจักรส่วนมากถูกจัดส่งมาขึ้นที่ท่าเรือมะนิลา
และถูกส่งต่อมาที่นี่ตามทางหลวงสายลูซอนเหนือ 
และลูกค้าส่วนมากก็เดินทางจากสนามบินมะนิลามา
ที่นี่ตามทางหลวงสายลูซอนเหนือเช่นกัน” นาย Eric 
Montandon ประธานบริหาร Worldwide Auctioneers 
กล่าว ซึ่งนอกจากจะมีสถานที่จัดประมูลในสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์แล้วยังมีสถานที่จัดประมูลในประเทศ
เลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา

“เราคงไม่สามารถตั้งธุรกิจของเราที่นี่ได้ หากปราศจาก
การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงสายนี้”

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

โครงการฟื้นฟูสภาพและขยายทางหลวงสายลูซอน
เหนือของ ADB ได้ช่วยปรับปรุงถนนเป็นระยะทาง  
83.7 กิโลเมตร และสร้างหรือฟื้นฟูสภาพทางแยกต่างๆ 
14 แห่ง สะพาน 24 แห่ง และถนนลอยฟ้า-สะพานลอย 
31 แห่ง จากกรุงมะนิลาไปถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ Clark 
ในจังหวัด Pampanga

โครงการซ่ึงใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงานยาวนานได้นำาไป
สู่แผนการเงินท่ีเป็นท่ีน่าสังเกต ซ่ึงได้ดึงเอาภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในแนวทาง
ใหม่ ในต้นทศวรรษท่ี 1990 รัฐบาลตระหนักถึงความจำาเป็น
ในการยกระดับและสร้างความทันสมัยให้กับทางหลวงอายุ 
30 ปี ซ่ึงมีสภาพถนนชำารุดทรุดโทรม หลายส่วนมีน้ำาท่วม
ขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีปัญหาจราจรติดขัด
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ไม่เพียงแต่สภาพถนนที่ทรุดโทรมเท่านั้น ปริมาณการ
จราจรได้เพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2545 
– 2550 ผู้ใช้เส้นทางไม่มีทางเลือกอื่น แต่ต้องจำาใจใช้
ทางหลวงที่สภาพทรุดโทรมสายนี้เนื่องจากเป็นเส้นทาง
สัญจรหลักสายเดียวที่ไปทางเหนือของกรุงมะนิลา

รัฐบาลฟิลิปปินส์และ ADB ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุน
หลักด้านการเงินได้ร่วมกันรวบรวมเงินกู้จำานวน 378 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่ได้จากภาคเอกชน 
โดย ADB ให้เงินกู้จำานวน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ประสานงานเงินกู้จำานวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก
ธนาคารพาณิชย์นานาประเทศ

สำาหรับผู้ใช้ทางหลวงแล้ว ผลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง
มาก ถนนขนาด 2 ช่องทางเดินรถที่เคยเต็มไปด้วยหลุม
บ่อ รถบรรทุกที่บรรทุกของเกินน้ำาหนักที่พิกัด รถบัสที่

ขับด้วยความเร็วสูง และพาหนะส่วนบุคคลมากมายที่
แก่งแย่งช่องทางกัน ในปัจจุบันกลับแปรสภาพเป็นถนน
ที่ปลอดภัย พื้นถนนเรียบ มีไฟฟ้าส่องทาง มีป้ายบอก
ทางที่ทันสมัย และมีการบังคับใช้กฎจราจรอย่างจริงจัง

สัญญาณแห่งการเจริญเติบโต

“เราเห็นได้เลยว่าการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงนี้ช่วย
ให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น” นาย Adonis Baluyot อดีต
ประธานสมาคมป้ายโฆษณาตามทางหลวงสายลูซอน
เหนือกล่าว “ก่อนหน้านี้ ธุรกิจนี้แทบจะไม่เป็นที่ปรากฏ
ให้เห็น ไม่มีใครต้องการจะขึ้นป้ายโฆษณาบริษัทของ
ตนข้างทางหลวงที่ทรุดโทรม”

เขาตั้งข้อสังเกตว่า มีป้ายโฆษณากว่า 50 ป้าย ที่ได้รับ

การติดตั้งขึ้นภายหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
เป็นการสร้างงานจำานวนมากให้ผู้ติดตั้งและผู้ดูแลรักษา
ป้าย สร้างรายได้หลายล้านเปโซให้บริษัทโฆษณาต่างๆ 
และผลักดันธุรกิจไปสู่บริษัทที่โฆษณาบนป้ายโฆษณา
เหล่านั้น

“กล่าวกันว่า สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่หนึ่งๆ สามารถ
ตัดสินได้จากจำานวนและคุณภาพของป้ายโฆษณา” นาย 
Baluyot กล่าว “ถ้าจริงอย่างที่กล่าว สภาพเศรษฐกิจใน
พื้นที่นี้ก็ถือว่าดีมาก”
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ต้อนรับนักเดินทาง

ทางหลวงสายนี้นำาการท่องเที่ยวมาสู่พื้นที่สวยงาม
หลายแห่งทางตอนเหนือ ในอดีตการเดินทางไปสู่เมือง 
Vigan อดีตเมืองอาณานิคมของสเปน ที่ราบปลูกข้าวขั้น
บันไดที่ Ifugao ชายหาดที่ La Union และ Pagudpud 
การเดินทางไปที่เหล่านี้ หากจะให้สะดวกก็ต้องเดินทาง
โดยเครื่องบินเท่านั้น ขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยังคงมีความยากลำาบากมาก 
แต่หลังจากทางหลวงเส้นนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
แล้ว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางรถสู่
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเหล่านี้ได้โดยใช้เวลาเพียง
วันเดียว

ในพื้นที่ลูซอนกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุดจากทางหลวงสายนี้ จากตัวเลขของการท่องเที่ยว
แห่งฟิลิปปินส์ ปริมาณการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างสม่ำาเสมอในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 
2551 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550 
และในปี พ.ศ. 2552 พื้นที่นี้มีจำานวนนักท่องเที่ยวมาก
ถึง 550,277 ราย

นาย Jim Sebree ทหารอากาศอเมริกันปลดเกษียณ
เป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่า 
Cottage Kitchen Café ในเมือง Angeles ริมทางหลวง 
เล่าว่า ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 15 

ตั้งแต่ที่มีการเปิดใช้ทางหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื่อสนองตอบการเติบโตของธุรกิจ นาย Sebree ได้
ขยายพื้นที่ร้านและจ้างพนักงานเพิ่ม

“เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีการปรับปรุงถนน การจะเดิน
ทางมาร้านของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย” นาย Sebree 
กล่าว “ลูกค้าชอบอาหารของเราก็จริง แต่ทางหลวง
ช่วยให้ความสะดวกให้กับที่ตั้งของเรา” ทุกวันนี้ผู้คน
ที่เดินทางออกมาจากกรุงมะนิลาขึ้นเหนือ หรือผู้คนที่
เดินทางจากตอนเหนือเข้ากรุงมะนิลาสามารถแวะ 
รับประทานอาหารที่ร้านของเราซึ่งเป็นทางผ่านได้
อย่างง่ายดาย

จากการติดตามทบทวนผลการดำาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย ADB พบว่าปริมาณการ
จราจรเฉลี่ยรายวันตั้งแต่เดือนมกราคม—มีนาคม 2552 
อยู่ที่ 149,430 คัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดของปริมาณ
จราจรในไตรมาสแรกนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มประกอบการ
เมื่อปี พ.ศ. 2548 และคิดเป็นร้อยละ 2.87 สูงกว่าสถิติ
เดิมซึ่งอยู่ที่ 145,258 คันเมื่อปี พ.ศ. 2550

การนำาพาครอบครัวเข้าหากัน

การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงได้ส่งผลที่น่าประทับใจ
หลายอย่าง แต่สำาหรับ นาย Elmer Rotoni สิ่งสำาคัญคือ 
Carl ลูกชายวัย 1 ขวบของเขา นาย Rotoni วัย 41 ปี

ประกอบอาชีพคนขับรถที่จังหวัด Zambales ทางตอน
เหนือ ขณะที่ภรรยาและลูกชายของเขาพักอาศัยอยู่ที่
กรุงมะนิลา

ก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง เขาเคย
ต้องจากภรรยาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์เนื่องจาก
การเดินทางที่ไม่สะดวกและคาดการณ์ไม่ได้ หลังจาก 
การซ่อมแซมทางหลวง เขาสามารถกำาหนดระยะ
เวลาในการเดินทางไปหาครอบครัวของเขาได้ว่าการ
เดินทางจากที่ทำางานของเขาสู่กรุงมะนิลา จะใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

ปัจจุบันนาย Rotoni สามารถขับรถกลับบ้านท่ีกรุงมะนิลา
ได้ทุกคืนวันศุกร์หลังเลิกงานและเล่นกับลูกชายของ
เขาก่อนเข้านอน เขาสามารถใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์กับ
ครอบครัวของเขา และกลับเข้าทำางานในเช้าวันจันทร์ได้ 
ในกรณีฉุกเฉินหรือโอกาสพิเศษต่างๆ เขาก็สามารถกลับ
บ้านไปหาครอบครัวของเขาได้อย่างรวดเร็ว

“แม้ว่าระยะทางจะเพียงแค่ประมาณ 100 กิโลเมตร
ก็ตาม แต่ด้วยสภาพถนนที่ทรุดโทรมก็ทำาให้ผมไม่
สามารถกลับไปพบกับครอบครัวได้ แต่ตอนนี้ผมพบ
ครอบครัวของผมได้ทุกวันสุดสัปดาห์ และผมมีส่วนร่วม
ในชีวิตของพวกเขามากกว่าเดิม” นาย Rotoni กล่าว 
“สำาหรับผม ทางหลวงสายนี้หมายถึงการกลับมารวมตัว
กันใหม่ของครอบครัวของผม”
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ประสิทธิภาพการพัฒนา:  
ความสำาเร็จของ ADB

ตลาดทุนและภาคการเงิน

• การพัฒนาบริการทางการเงินให้กับชาวอัฟกัน (สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน) 

• การหยอดน้ำามันหล่อลื่นให้วงล้อเศรษฐกิจโลก (ภูมิภาค)

• การกระตุ้นให้เกิดกองทุนด้านพลังงานสะอาด (ภูมิภาค)
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การพัฒนาบริการทางการเงิน

ให้กับชาวอัฟกัน
ADB ได้จัดต้ังธนาคารพาณิชย์ภาคเอกชนแห่งแรกข้ึนในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานยุคหลังการปกครองของตาลีบัน ธนาคารระหว่างประเทศ
อัฟกานิสถาน (Afghanistan International Bank: AIB) น้ีไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือ SMEs แต่ยังให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคและธนาคารท่ีให้บริการลูกค้า
รายย่อยด้วย

กรุงคาบูล สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน—นาย 
Habibulllah Hamidi มีอาชีพผลิตก้อนกรวด ซึ่งถูกนำา
ไปใช้สร้างถนนหนทาง และถนนหนทางเหล่านี้คาดว่า
จะนำามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า สำาหรับอัฟกานิสถาน
แล้ว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่า

นาย Habibulllah วัย 53 ปี บิดาของบุตรสามคน มอง
ความทุ่มเทของเขาว่าเป็นเร่ืองเรียบง่ายแต่ส่งผลโดยตรง
และรวดเร็วต่อการพัฒนาสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน 
เขาเป็นอดีตสัตวแพทย์ผู้หลบหนีจากสาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถานเน่ืองจากการสู้รบ ปัจจุบันเขาดำารงตำาแหน่ง
ประธานบริษัท Ariana Saz ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ก่อสร้างมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปีนี้บริษัทได้เพิ่มจำานวนพนักงานเกือบเท่าตัว 

จาก 32 คนเป็น 56 คน ต้องขอบคุณเงินกู้มูลค่า 
79,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้จากธนาคาร AIB ซึ่งมี ADB 
เป็นเจ้าของร่วม นาย Habibullah กล่าว

เครื่องมือแห่งความรุ่งเรืองและความสันติภาพ

นาย Habibullah รับเงินกู้เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 เพื่อซื้อ
รถขุดที่ทันสมัย ซึ่งสามารถขนย้ายกรวดและทรายหก
ประเภทที่ผลิตได้ภายในโรงงานที่แสนจะวุ่นวาย “สิ่ง
ประดิษฐ์เพื่อการขนย้ายตัวใหม่นี้ ได้ทำาให้งานของเรา
เปลี่ยนแปลงไปมาก” นาย Habibullah กล่าวเมื่อคราว
ที่เขาได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่สำานักงานของ
เขานอกกรุงคาบูล “ก่อนหน้านี้เราเคยจ่ายค่าเช่าเครื่อง
มือนี้เดือนละ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนนี้เราได้เป็น
เจ้าของมันและในอีก 7 เดือนข้างหน้านี้ เราก็จะสามารถ

ชำาระเงินคืนให้กับธนาคาร AIB ได้แล้ว”

เขาต้องจ่ายเงินเป็นมูลค่าสูงกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ
ซื้อเครื่องจักรหนักที่จำาเป็นในการเปลี่ยนหินจากภูเขา
ให้เป็นก้อนกรวด ปัจจุบันเขาสามารถผลิตก้อนกรวดได้
มากถึง 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เขาสามารถผลิต
ไฟฟ้าใช้เองได้ ดังนั้นพนักงานจึงสามารถทำางานเป็น
กะได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะผลิตสินค้าตอบสนอง
ความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของบริษัทก่อสร้างทั้งหลายใน
กรุงคาบูล

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาความยากจนและการว่างงาน
เป็นต้นตอของความจลาจลวุ่นวายที่คุกรุ่นในสาธารณรัฐ
อิสลามอัฟกานิสถาน โอกาสทางเศรษฐกิจถือเป็นทาง
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดทางหนึ่ง “ความไม่มั่นคงและการว่าง

สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน
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งานมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด” นาย Habibullah กล่าว 
“ถ้าประชาชนมีงานทำา พวกเขาก็จะไม่สู้รบกัน  
แต่หากพวกเขาไม่มีงานทำา พวกเขาก็จะจับอาวุธและต่อสู้เพื่อ
ความอยู่รอด”

การส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม

ADB ได้อนุมัติเงินกู้ให้กับ SMEs ไปแล้วเป็นมูลค่า 7.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละเดือน นาย Ramin และ นาย Fayeq 
จะได้รับใบคำาขอกู้จากผู้ขอกู้รายใหม่เฉลี่ยแล้วประมาณ 8 
ฉบับ

Masomi Stores ร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุง
คาบูลเป็นหนึ่งในธุรกิจที่นาย Ramin ได้ให้ความช่วย
เหลือ ธุรกิจครอบครัวนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องขนม
เค้กและคุ้กกี้ และเป็นธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถ
ประกอบการได้ภายใต้การปกครองของตาลีบัน

“บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาชอบขนมเค้กของเรา” นาย 
Assadullah วัย 24 ปี หน่ึงในพ่ีน้องเจ้าของธุรกิจกล่าว

อย่างติดตลก “ธุรกิจของผู้มีอิทธิพลหลายรายต้อง

ปิดกิจการลง แต่พวกเราเป็นเพียงประชาชนธรรมดา
ท่ีไม่มีแม้แต่ปืน แต่ธุรกิจของพวกเรายังคงเปิดดำาเนิน
กิจการต่อไปได้ พวกตาลีบันก็เคยมาท่ีร้านของพวกเรา”

การประกอบธุรกิจของพวกเขาไม่ได้ง่ายอย่างที่นาย 
Assadullah กล่าว ธุรกิจของพวกเขาได้ดำาเนินกิจการ
มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี และเมื่อ 7 เดือนก่อนได้กู้
ยืมเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เพื่อเปิดสาขาที่เมือง  



51

Khair Khana ตั้งอยู่ในชานเมืองตอนเหนือของ 
กรุงคาบูลซึ่งเป็นเขตของผู้มีรายได้สูง โดยสาขานี้นับ
เป็นสาขาที่ 5

“ภายหลังจากที่เราได้รับเงินกู้ เราได้เพิ่มจำานวน
พนักงานจาก 50 คนเป็น 70 คน” นาย Assadullah 
กล่าว “เราเป็นที่รู้จักในอัฟกานิสถานและผลิตภัณฑ์ของ
เราก็ดีจริง ผู้คนจากจังหวัดอื่นๆ หรือแม้แต่จากต่าง
ประเทศต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อซื้อขนมเค้กของเรา”

ปัจจุบันบริษัทมีกำาไรจากการประกอบธุรกิจกว่า 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ผลกำาไรและความเจริญก้าวหน้า

เงินกู้ที่ให้ไม่ได้จำากัดแค่ที่กรุงคาบูล ธนาคาร AIB มี
สาขามากถึง 8 แห่งทั่วประเทศ โดยแต่ละสาขามีเจ้า
หน้าที่สินเชื่ออย่างน้อย 2 คน อีกทั้ง ธนาคารมีแผน
จะเปิดสาขาเพิ่มอีก 6 สาขาในปี พ.ศ. 2552 และ 
วางแผนว่าจะเพิ่มสาขาให้ได้ 28 แห่งภายในปี พ.ศ. 
2556 อายุโดยเฉลี่ยของพนักงานธนาคารคือ 26 ปี

ธนาคารนี้มีที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เมื่อครั้งที่ ADB ได้
นำาชาวอัฟกันพลัดถิ่น 3 ราย และบรรดานักธุรกิจที่เคย
ประกอบธุรกิจในอัฟกานิสถานและทั่วโลกมานานหลาย
สิบปีมาพบกัน พวกเขาเหล่านี้ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคาร
เอกชนแห่งแรกของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

แต่ละฝ่ายต่างถือหุ้นกันฝ่ายละร้อยละ 25 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 
2551 ธนาคาร AIB มีเงินทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มขึ้นเท่าตัวทีเดียว ส่วนมากได้จากรายได้
สุทธิส่วนที่ไม่ได้จ่ายปันผล

“ผมเชื่อว่าเงินกู้สำาหรับ SME เป็นส่วนสำาคัญในการ
พัฒนาชนบทในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน” นาย 
Khalil กล่าว แต่เขาก็ยอมรับว่าประเด็นความมั่นคงยัง
คงเป็นความท้าทายที่สำาคัญที่สุด

นาย Khalil เคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าธนาคารกลาง
แห่งอัฟกานิสถาน ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่
สหรัฐอเมริกา ต่อมาเขาได้รับเลือกให้กลับมาดำารง
ตำาแหน่งประธานบริหาร AIB คนใหม่ อย่างไรก็ดี 
เขาไม่เคยละทิ้งจิตสำานึกของการทำางานเพื่อสังคม

“แม้ว่าธนาคารนี้จะเป็นธนาคารเอกชน แต่เราไม่ได้
ดำาเนินงานเพื่อแสวงหากำาไรแต่เพียงอย่างเดียว”  
เขากล่าว “ธนาคาร AIB ต้องการมีบทบาทในการพัฒนา
ของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน”
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การหยอดน้ำามันหล่อลื่นให้วงล้อ

เศรษฐกิจโลก
การลงทุนของ ADB ในเรื่องการอำานวยความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าได้ช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศผ่านพ้นวิกฤต
การเงินโลกปี พ.ศ. 2552 และฟื้นตัวได้

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์—ธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อการค้าเป็นสิ่งจำาเป็นในการหล่อลื่นวงล้อ
เศรษฐกิจโลก หากปราศจากสิ่งนี้บริษัทห้างร้านต่างๆ 
จะไม่สามารถจัดหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจะซื้อได้ 
และโรงงานต่างๆ จะไม่สามารถจัดหาส่วนประกอบ
สำาคัญต่างๆ ได้ ซึ่งจะหมายถึงงานที่น้อยลง รายได้ที่ลด
น้อยลง และในท้ายที่สุดเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตช้าลง

ผู้ส่งออกและนำาเข้าในเอเชียหลายรายประสบปัญหาใน
การเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า TFP 
ของ ADB ทำางานร่วมกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
เพื่อให้การสนับสนุนบริษัทเหล่านี้

ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าภายใต้วิกฤต
การเงินโลก

เม่ือต้นปีท่ีแล้ว ปัญหาวิกฤตการเงินโลกกลายเป็นความ
สูญเสียท่ีย่ิงใหญ่สำาหรับหลายประเทศในเอเชียท่ีดำาเนิน
เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาการส่งออก เม่ือเครือข่ายธุรกรรม
ทางการเงินได้หดตัวอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากวิกฤตการ

เงินโลกได้แพร่กระจายเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
อุปสงค์ของตลาดซ่ึงพัฒนาแล้วตกลงอย่างมากและความ
กังวลว่าวิกฤตคร้ังน้ีจะนำามาซ่ึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ำา
ท่ีสุดนับต้ังแต่ทศวรรษ 1930 ทำาให้ธนาคารพาณิชย์ลังเล
ท่ีจะให้เงินกู้แม้แต่กับผู้ขอกู้ท่ีมีความปลอดภัยท่ีสุด

ภูมิภาค



53

การค้าระหว่างประเทศที่ตกลงอย่างควบคุมไม่อยู่และ
ความกังวลว่าการขาดเงินสนับสนุนทางการค้าจะขัด
ขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นข่าวหน้าหนึ่งไป
ทั่วโลก ผู้ให้กู้ระดับพหุภาคี เช่น ADB และองค์กรรับ
ประกันการส่งออก ก้าวเข้ามาช่วยอุดช่องว่างที่ภาคการ
เงินของเอกชนที่ถูกทำาลายลงได้ทิ้งเอาไว้ โดยดำาเนิน
การตามมาตรการต่างๆ อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มการ
สนับสนุนด้านธุรกรรมทางการเงินให้กับบรรดาธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทเอกชน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ADB ได้เสริมความ
แข็งแกร่งให้โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า 
เป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการจำากัดความเสี่ยง
ที่ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อครั้งที่เริ่มโครงการในปี 
พ.ศ. 2547 นอกจากนั้นแล้ว ADB ยังได้ขยายอายุสูงสุด
ของตราสารหนี้จากเดิม 2 ปีเป็น 3 ปี

“การช่วยให้บริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อการค้าได้ง่ายขึ้นน่าจะกระตุ้นธุรกิจและ
สนับสนุนให้บริษัทเอกชนเหล่านี้ขยายกิจการและสร้าง
งานได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนและการลดปัญหาความ
ยากจน” นาย Robert van Zwieten ผู้อำานวยการแผนก
ตลาดทุนภาคเอกชนของ ADB ซึ่งดูแล TFP กล่าว

การส่งเสริมธนาคารในตลาดเกิดใหม่

โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าให้เงินกู้และ
การค้ำาประกันเพื่อสนับสนุนการค้า โดยดำาเนินงาน

ควบคู่ไปกับธนาคารระหว่างประเทศและธนาคารใน
ประเทศ DMCs

ด้วยการสนับสนุนจาก ADB โดยการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือโครงการที่ระดับ AAA TFP ได้ให้การสนับสนุน
ธนาคารในประเทศกำาลังพัฒนา โดยการให้ทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการค้าและส่งเสริมสิ่งอำานวยความสะดวก
ในการสร้างความร่วมมือกับธนาคารจากทั่วโลกที่เข้า
ร่วมโครงการอีกกว่า 150 แห่ง TFP ยังให้ความช่วย
เหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมโดยให้การค้ำา
ประกันและให้เงินกู้ และกระตุ้นการค้าข้ามแดน ยิ่งไป
กว่านั้นโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมการบูรณาการในระดับ
ภูมิภาคอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2552 TFP ได้ให้การสนับสนุนการค้ามูลค่า 
1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่า 4 เท่าของ
การสนับสนุน มูลค่า 460.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เคยให้
ในปี พ.ศ. 2551 ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงมูลค่าของการ
ค้า รวมทั้งความเสี่ยงที่ภาคเอกชนต้องรับในธุรกรรม 
443 ธุรกรรมที่โครงการได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ในปี 
พ.ศ. 2552 และเนื่องจากโครงการนี้ได้เริ่มดำาเนินงานใน
ปี พ.ศ. 2547 จึงยังไม่มีการผิดนัดชำาระหนี้

โครงการนี้ให้ความสำาคัญกับการสร้างความมั่นใจว่า
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการสนับสนุน
ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อคุ้มครองตำาแหน่งงานในขณะ
ที่เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำาส่งผลให้ตลาดส่งออกหดตัว 
โดยเกือบ 2 ใน 3 ของธุรกรรมทั้งหมดในปี พ.ศ. 2552 
เป็นการให้ความช่วยเหลือที่ให้แก่ภาคส่วนนี้

ครึ่งหนึ่งของธุรกรรมปีที่แล้วเป็นการให้การสนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศ DMCs โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 5 แสน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมูลค่าเริ่มตั้งแต่ 6 พันดอลลาร์สหรัฐ 
ไปจนถึง 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ผู้ส่งออกได้รับ
อนุญาตให้ขายได้มีหลากหลายนับตั้งแต่ผลผลิตทางการ
เกษตร ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
น้ำามัน และเครื่องมือขุดเจาะ

ความเสี่ยงมูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐของ ADB สามารถ
ดึงดูดเงินลงทุนมูลค่าเท่ากันจากภาคเอกชน เนื่องจาก
ธุรกรรมการเงินเพื่อการค้ามักจะเป็นธุรกรรมระยะสั้น 
บางครั้งประมาณ 3 เดือนเท่านั้น ผลงานการบริหาร
การลงทุนหรือพอร์ตการลงทุน จึงสามารถคืนทุนได้ปี
ละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การก่อหนี้เพื่อเพิ่มผลประโยชน์
ทางการเงินอย่างมีพลังนี้ หมายถึง โครงการมูลค่า 
1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อาจให้ผลตอบแทนสูงถึง 
15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2556

ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าสำาหรับภูมิภาค
เอเชีย

ADB ได้เจรจาทำาความตกลงภายใต้โครงการธุรกรรม
ทางการเงินเพ่ือการค้ากับธนาคารหลายแห่งใน
อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา เวียดนาม และ
ล่าสุด มองโกเลีย และฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2552 จำานวน
ธนาคารท่ีได้มีการทำาความตกลงเพ่ิมจาก 50 แห่งเป็น 
73 แห่ง และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นอย่างน้อย 100 แห่งภายใน
ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2553 และมีธนาคารกว่า 90 
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แห่ง ท่ียืนยันจะเข้าร่วมในโครงการธุรกรรมทางการเงิน
เพ่ือการค้า โดยเม่ือคิดเป็นสัดส่วนแล้ว ธุรกรรมส่วนใหญ่
ในพอร์ตการลงทุนปี พ.ศ. 2552 เป็นของธนาคารของ
บังกลาเทศ ปากีสถาน และเวียดนาม และมีแนวโน้มจะ
เป็นเช่นน้ีต่อไปในปี พ.ศ. 2553 และในระหว่างปีน้ี  
ต้ังเป้าว่าจะขยายเข้าไปยังทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าไม่เพียงแต่ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการค้าเท่านั้น แต่ยัง
ช่วยเชื่อมโยงธนาคารและบริษัทเอกชนระดับท้องถิ่น
ต่างๆ เข้าสู่ธุรกิจและเครือข่ายด้านการเงินระดับสากล 
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกจะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ซึ่งจะสนับสนุนการเจริญเติบโต
ในระยะยาวต่อไป

องค์ความรู้ที่ดียิ่งขึ้น

ADB กำาลังพยายามอุดช่องว่างในการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งเป็นปัญหาจากการแทรกแซงนโยบายและ
โครงการโดยหน่วยงานของรัฐและผู้ออกกฎระเบียบ

ADB เป็นผู้นำาในการสร้างความร่วมมือกับหอการค้า
ระหว่างประเทศ (International Chamber of 
Commerce: ICC) ในการจัดตั้งระเบียบธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อการค้า (ICC - ADB Trade Finance 

Register) ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันระดับพหุภาคี
ต่างๆ จะส่งข้อมูลมาที่ฝ่ายทะเบียน ซึ่งจะทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อการค้ามีความเป็นไปได้ในเรื่องการผิดการ
ชำาระหนี้ต่ำากว่าธุรกรรมการเงินประเภทอื่นๆ ข้อมูล
เหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการอ้างเหตุผลเพื่อขอลดเงิน
ต้นตามข้อกำาหนดเพื่อการทำาธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
การค้า ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้
ยังมีส่วนช่วยกำาหนดเพดานสินเชื่อในการทำาธุรกรรม
การเงินเพื่อการค้าภายในสถาบันการเงิน ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายประเทศไป

ความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนมีส่วนสำาคัญในการผลัก
ดันประเด็นเหล่านี้ให้ก้าวไปข้างหน้า และวิกฤตการเงิน
ที่เกิดขึ้นได้ทำาให้สถาบันต่างๆ หันมาร่วมมือกันมากขึ้น 
ความร่วมมือระหว่าง ADB กับ ICC ธนาคารพาณิชย์ 
และสถาบันระดับพหุภาคีต่างๆ ในการพัฒนาสถิติการ
ผิดนัดชำาระหนี้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง

ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าเพื่อการป้องกัน
และการฟื้นฟู

การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อการค้าของธนาคารเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการเตรียมการรับมือกับ
วิกฤต ทั้งสำาหรับธนาคารในประเทศตลาดใหม่และ

ธนาคารในประเทศที่พัฒนาแล้ว หากเกิดวิกฤตขึ้นไม่ว่า
จะด้วยเหตุใดก็ตาม และไม่ว่าจะในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับโลกก็ตาม โครงการด้านธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อการค้าระดับพหุภาคี (และความริเริ่ม
ขององค์กรรับประกันการส่งออก) ยังมีหนทางให้
สถาบันสามารถให้เงินกู้และการค้ำาประกันต่อไป ทั้งนี้ก็
เพื่อให้การค้าดำาเนินต่อไปได้

แท้ที่จริงแล้ว ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้นำาการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของโลก ADB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ
ประเทศกำาลังพัฒนาในปีนี้จะขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 
6.6 ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตเพียงร้อยละ 1.6 และ
เศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจยุโรปมีทีท่าว่าจะยังคงซบเซา
ต่อไป

การฟื้นตัวนี้ช่วยกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และ
อุปทานในธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า โครงการ
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้าได้ช่วยให้ภูมิภาคเอเชีย
รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านพ้นมา อีกทั้ง
กำาลังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีธุรกรรมทางการเงินเพื่อการ
ค้าให้กับตลาดที่มีความท้าทายที่สุดในประเทศที่กำาลัง
พัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการให้กู้ยืมยังไม่กลับสู่ระดับ
ที่เคยเป็นก่อนเกิดวิกฤต
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ภูมิภาค

การกระตุ้นให้เกิด

กองทุนด้านพลังงานสะอาด
บริษัทและโครงการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเพื่อรับมือ
กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำาลังเป็นที่สนใจของ
บรรดากองทุนภาคเอกชนที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนให้
นักลงทุน ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ปี นักลงทุนแทบจะไม่ได้
ให้ความสนใจกับภาคส่วนนี้เลย แต่ ADB ได้มีบทบาท
สำาคัญในการชี้ให้เห็นโอกาสดังกล่าว

ADB มีบทบาทสำาคัญในการกระตุ้นการลงทุนในตลาด
กองทุนภาคเอกชนในส่วนที่ถูกละเลย เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ. 
2550 ADB ได้จัดสรรการลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อลงทุนในกองทุนด้านพลังงานสะอาดต่างๆ 

และได้เชิญชวนผู้จัดการกองทุนออกกองทุนใหม่ๆ 
ที่จะช่วยดึงนักลงทุนอื่นๆ 

ทั้งนี้กองทุนที่จะได้รับการสนับสนุนจาก ADB จะต้อง
มียุทธศาสตร์การลงทุนที่เป็นไปในแนวเดียวกันกับเป้า
หมายของ ADB ในอันที่จะส่งเสริมแหล่งพลังงานทาง
เลือกอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาภูมิภาคเอเชียให้เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วนอกเหนือไปจากถ่านหิน น้ำามัน และก๊าซ  

ภายในส้ินปี พ.ศ. 2552 ได้มีกองทุนลักษณะน้ีเกิดข้ึนและ
อยู่ระหว่างดำาเนินการจำานวน 2 กองทุนด้วยกัน ADB 
ได้ลงทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกองทุนส่ิงแวดล้อม
จีน 3 (China Environment Fund III) ซ่ึงมีมูลค่ากองทุน 
228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริหารจัดการโดยบริษัทของจีน
ท่ีมีช่ือว่า Tsing Capital และได้ลงทุนในกองทุนพลังงาน
สะอาดในเอเชีย (Asia Clean Energy Fund) ซ่ึงมีมูลค่า
กองทุน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริหารจัดการโดยบริษัท
ของเกาหลีใต้ท่ีมีช่ือว่า GS Group นักลงทุนอ่ืนๆ ท่ีลงทุน

ในกองทุนดังกล่าวได้แก่ สถาบันด้านการพัฒนา
อ่ืนๆ อาทิเช่น ธนาคารโลก (World Bank) 

ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญ่ีปุ่น (Japan 

Bank for International Cooperation : JBIC) สถาบัน
การเงิน และบริษัทข้ามชาติท่ีสำาคัญอีกหลายแห่ง

นับวันย่ิงมีกองทุนลักษณะน้ีเกิดมากข้ึนเร่ือยๆ โดยกองทุน
ท่ีเกิดตามหลัง 2 กองทุนท่ีได้กล่าวไปแล้วก็คือ กองทุน 
Maybank MEACP Clean Energy Fund และ South Asia 
Clean Energy

ทั้งนี้ ADB จะไม่ลงทุนในกองทุนใดๆ เกินกว่า 20 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 25 ของขนาดกองทุน 
เนื่องจากการลงทุนตามแบบฉบับกำาหนดไว้ที่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของพอร์ตการลงทุน จึงมีการนำาเงินใน
กองทุนดังกล่าวไปลงทุนในบริษัทต่างๆ 10–15 บริษัท
ด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เอง เงินลงทุนของ ADB จะถูกใช้ไป
กับการก่อหนี้เพื่อเพิ่มผลทางการเงินในบริษัทหลาย
แห่ง ADB รับผลตอบแทนในรูปเงินสดจากกองทุนเหล่า
นี้ในลักษณะเดียวกับนักลงทุนในกองทุนเอกชนอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนท่ีมีเป้าหมายร่วมกันในเร่ืองพลังงาน
สะอาดเปิดโอกาสให้ ADB ข้ามพ้นข้อจำากัดด้าน
ทรัพยากรและการลงทุนท้ังหลาย และ ‘‘เพ่ิมผลทางการ
เงินของเราได้จริง เน่ืองจากเรากำาลังลงทุนในโครงการ
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ย่อยๆ หลายโครงการ’’ นาย Robert van Zwieten  
ผู้อำานวยการแผนกภาคการเงินและตลาดทุน (PSCM) 
กล่าว และในฐานะสถาบันด้านการพัฒนา ADB อยู่ใน
สถานะท่ีจะช้ีให้เห็นถึงตลาดในภูมิภาคเอเชีย และจูงใจให้
นักลงทุนเชิงพาณิชย์เข้ามาลงทุนในตลาดมากข้ึน

ความสำาเร็จของกองทุนส่ิงแวดล้อมจีนท่ีเร่ิมต้นจากจุดเล็กๆ 
แสดงให้เห็นแล้วว่า ADB ได้ช่วยจุดประกายความสนใจใน
กองทุนภาคเอกชนในเร่ืองพลังงานสะอาด และได้สนับสนุน
บริษัทบริหารจัดการกองทุนท่ีอยู่ในระยะเร่ิมต้นให้เติบโตท้ัง
ขนาดและผลท่ีตามมา กองทุนของ Tsing Capital ท่ีออกมา
ต่อเน่ืองเป็นชุดน้ีนับเป็นคร้ังแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ท่ีให้ความสำาคัญกับการลงทุนในเร่ืองเทคโนโลยีสะอาดและ
การลงทุนในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะเจาะจง ADB 
ลงทุนในกองทุน China Environment Fund กองทุนแรกใน
ปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงรวบรวมเงินได้ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ได้ลงทุนกองทุนท่ีสองในปี พ.ศ. 2547 มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ส่วนกองทุนท่ีสาม สามารถดึงเงินจากนักลงทุนท่ัวโลก
ได้มากถึง 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“เม่ือ Tsing Capital มีเงินในกองทุนมากข้ึน ก็สามารถนำาเงิน
น้ันไปลงทุนในโครงการท่ีดีข้ึนในจำานวนเงินท่ีมากข้ึน และนำา
ไปสู่ผลลัพธ์ในการจัดการเร่ืองการปล่อยก๊าซคาร์บอนและตัว
ช้ีวัดอ่ืนๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน” นาย Johanna Klein  
เจ้าหน้าท่ีการลงทุน แผนกภาคการเงินและตลาดทุนกล่าว

จากตัวเลขในรายงานของบริษัทวิจัย Bloomberg New 
Energy Finance มูลค่าการลงทุนในเร่ืองพลังงานสะอาด
ท่ัวโลกได้เพ่ิมข้ึนจาก 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 

2547 เป็น 155 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึง
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2552 
มูลค่าการลงทุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเร่ืองพลังงาน
สะอาดลดลงร้อยละ 6.5 เหลือ 145 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก

ส่วนสำาคัญของเงินทุนภาคเอกชนมาจากการลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีระดมได้จากตลาดหุ้น สินเช่ือโครงการ ซ่ึงส่วน
มากเป็นหน้ีสินสำาหรับการติดต้ังเคร่ืองจักรด้านพลังงาน 
กองทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และเงินร่วมทุนเพ่ือ
สนับสนุนบริษัทท่ีกำาลังเติบโตท่ัวโลก คิดเป็นมูลค่า 6.6 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2552 ลดลงจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 44 เน่ืองจากวิกฤตสินเช่ือกระทบความรู้สึกของ 
นักลงทุน (ตัวเลขจากรายงานเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2550)

สิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้สะท้อนให้เห็น
ถึงอนาคตที่สดใส การลงทุนด้านการเงินใหม่เพิ่มขึ้น
เกือบร้อยละ 25 เป็น 37.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน
ปี พ.ศ. 2542 นำาโดยการลงทุนด้านพลังลม และเป็น
ครั้งแรกที่นำาหน้าตัวเลขการลงทุนในด้านการเงินของ
อเมริกาที่มีมูลค่า 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยุทธศาสตร์ 2020 ของ ADB ระบุถึงการเจริญเติบโตอย่าง
ย่ังยืนท่ีคำานึงถึงส่ิงแวดล้อมท่ีมีการกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ว่าเป็นปฏิบัติการหลักในการผลักดันการลด
ปัญหาความยากจน

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมการลงทุน
ในเร่ืองพลังงานสะอาด ADB ได้มีความริเร่ิมอ่ืนๆ อีกหลาย

อย่าง และยังได้ต้ังกองทุนเพ่ือเพ่ิมความรู้และการลงทุนใน
เร่ืองท่ีจะช่วยประเทศต่างๆ เข้าถึงความม่ันคงด้านพลังงาน
และการเติบโตบนเส้นทางแห่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ADB ใช้จ่ายงบประมาณจำานวน 1.7 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ไปกับโครงการพลังงานสะอาดหลายโครงการใน
ปี พ.ศ. 2551 เพิ่มจากปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีมูลค่าเพียง 
230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ADB ตั้งเป้าการลงทุน
ด้านพลังงานสะอาดไว้ที่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
ภายในปี พ.ศ. 2556

ความจำาเป็นในการเพิ่มความหลากหลายเรื่องแหล่ง
พลังงานเพื่อสนองตอบความต้องการของภูมิภาค
เอเชียถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้ทบวงพลังงานโลก 
(International Energy Agency: IEA) ได้ประมาณ
การณ์ไว้ว่า ความต้องการพลังงานของภูมิภาคเอเชียจะ
เพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2573 
ซึ่งรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆ

การจะสนองตอบต่อความต้องการพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาก
ขนาดน้ันได้ จำาเป็นต้องเพ่ิมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
มูลค่า 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงการเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้กับท่ัวท้ังภูมิภาค และบรรเทาผลกระทบ
ของการบริโภคเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล (อาทิเช่น ถ่านหิน 
น้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ) ถือเป็นส่ิงสำาคัญ

โดยการช่วยดึงเงินจากภาคเอกชน แม้ ADB จะมีบทบาท
เพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นบทบาทท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิง
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ภาคผนวก

ตารางที่ 1. โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ แยกรายปี หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี พ.ศ. 2547–2553 
(รวมโครงการของ PSOD และโครงการของฝ่ายภูมิภาคต่างๆ) 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

เงินกู้ที่ไม่ได้รับการค้ำาประกันโดยรัฐบาล 
(Nonsovereign Loans)

93 513 450 650 1,297 438 1,053

     ภาคเอกชน 93 513 375 640 1,222 304 1,053

     ภาครัฐ 0 0 75 10 75 134 0

ตราสารหุ้น 164 177 231 80 103 220 243

การค้ำาประกันสินเชื่อบางส่วน 0 18 110 251 0 0 500

การค้ำาประกันความเสี่ยงทางการเมือง 10 50 15 0 0 0 50

Grant 0 0 0 0 0 0 2

เงินกู้เสริมพิเศษ (เงินกู้ “B”) 0 0 330 200 425 276 320

     ภาคเอกชน 0 0 105 200 200 220 320

     ภาครัฐ 0 0 225 0 225 56 0

โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า 0 0 0 0 0 850 0

ยอดรวมการอนุมัติที่ไม่ได้รับการค้ำาประกัน
โดยรัฐบาล

267 758 1,136 1,181 1,825 1,784 2,168

     ภาคเอกชน 267 758 836 1,171 1,545 1,594 2,168

     ภาครัฐ 0 0 300 10 300 190 0

ตารางที่ 2. ยอดรวมการอนุมัติที่ไม่ได้รับการค้ำาประกันโดยรัฐบาล แยกรายประเทศ หน่วยเป็นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ปี พ.ศ. 2553 (รวมโครงการของ PSOD และโครงการของฝ่ายภูมิภาคต่างๆ) 

ประเทศ เงินกู้
การลงทุนใน
ตราสารหุ้น

เงินกู้เสริมพิเศษ 
(เงินกู้ “B”) การค้ำาประกัน

โครงการธุรกรรม
ทางการเงินเพ่ือการค้า ยอดรวม

อัฟกานิสถาน 8.00 8.00

อาร์เมเนีย 40.00 40.00

อาเซอร์ไบจาน 27.00 27.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน 256.60 10.00 320.00 586.60

จอร์เจีย 88.00 88.00

อินเดีย 250.00 250.00

อินโดนีเซีย 300.00 300.00

ปากีสถาน 136.80 50.00 186.80

ไทย 204.30 2.00 206.30

ระดับภูมิภาค 225.00 250.00 475.00

ยอดรวม 1,052.70 243.00 322.00 550.00 2,167.70

ตาราง

1. โครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ แยกรายปี หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี พ.ศ. 2547–2552 

(รวมโครงการของ PSOD และโครงการของฝ่ายภูมิภาคต่างๆ)

2. ยอดรวมการอนุมัติท่ีไม่ได้รับการค้ำาประกันโดยรัฐบาล แยกรายประเทศ หน่วยเป็นล้านดอลลาร์

สหรัฐ ปี พ.ศ. 2553 (รวมโครงการของ PSOD และโครงการของฝ่ายภูมิภาคต่างๆ)

3. ความเส่ียงคงค้างของปฏิบัติการภาคเอกชน แยกรายประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

แผนภาพ

1.  มูลค่าการอนุมัติเงินทุนสะสมภาคเอกชน แยกรายผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2544–2553

2.  กิจกรรมด้านการจัดหาเงินทุนภาคเอกชน ปี พ.ศ. 2544–2553

3. ความเส่ียงคงค้าง (Outstanding Exposure) แยกรายประเทศ หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

4. ความเส่ียงคงค้าง (Outstanding Exposure) แยกรายสาขา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

5. มูลค่าการอนุมัติปฏิบัติการภาคเอกชน แยกรายปี หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี พ.ศ. 2544–2553

6. ยอดรวมการอนุมัติท่ีไม่ได้รับการค้ำาประกันโดยรัฐบาล แยกรายสาขา ปี 2553  

(รวมโครงการของ PSOD และโครงการของฝ่ายภูมิภาคต่างๆ)

7. การดำาเนินงานโครงการท่ีไม่ได้รับการค้ำาประกันโดยรัฐบาล แยกตามกลุ่มปฏิบัติการ ณ  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

8. การดำาเนินงานการลงทุนภาคเอกชนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

9. การดำาเนินงานการลงทุนภาคเอกชนในตลาดทุนและภาคการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553
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ตาราง (ต่อ)

ประเทศ

มูลค่าความเสี่ยงรวม

“จำานวน  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)” ร้อยละ

กลุ่มปฏิบัติการที่ 1

สำานักเอเชียใต้

บังกลาเทศ 208.906 3.92

อินเดีย 1114.244 20.91

มัลดีฟส์ 12.000 0.23

เนปาล 5.345 0.10

ศรีลังกา 51.186 0.96

สำานักเอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก

อัฟกานิสถาน 74.578 1.40

อาร์เมเนีย 41.714 0.78

อาเซอร์ไบจาน 40.950 0.77

จอร์เจีย 50.000 0.94

คาซัคสถาน 55.402 1.04

ปากีสถาน 376.484 7.06

ทาจิกิสถาน 0.500 0.01

อุซเบกิสถาน 24.090 0.45

ตารางที่ 3. ความเสี่ยงคงค้างของปฏิบัติการภาคเอกชน  
แยกรายประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประเทศ

มูลค่าความเสี่ยงรวม

“จำานวน  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)” ร้อยละ

กลุ่มปฏิบัติการที่ 2

สำานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กัมพูชา 6.860 0.13

อินโดนีเซีย 536.614 10.07

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 95.409 1.79

มาเลเซีย 0.159 0.00

ฟิลิปปินส์ 301.770 5.66

ไทย 248.558 4.66

เวียดนาม 391.451 7.34

สำานักเอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐประชาชนจีน 938.212 17.60

มองโกเลีย 14.086 0.26

สำานักแปซิฟิก

ปาปัวนิวกินี 16.500 0.31

ซามัว 0.000 0.00

ระดับภูมิภาค 724.557 13.60

ยอดรวม 5,329.574 100.00
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แผนภาพที่ 1. มูลค่าการอนุมัติเงินทุนสะสมภาคเอกชน แยกตามผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 
2544–2553
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เงินกู  ตราสารหุ้น การค้ำาประกัน เงินกู้เสริมพิเศษ
(เงินกู้ B)

โครงการธุรกรรมการเงินเพื่อการค้า

แผนภาพที่ 3. ความเสี่ยงคงค้าง แยกรายประเทศ หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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แผนภาพที่ 2. กิจกรรมด้านการจัดหาเงินทุนภาคเอกชน ปี พ.ศ. 2544—2553
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แผนภาพที่ 4. ความเสี่ยงคงค้าง แยกรายสาขา ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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แผนภาพท่ี 5. มูลค่าการอนุมัติปฏิบัติการภาคเอกชน แยกรายปี หน่วยเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี พ.ศ. 
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แผนภาพที่ 6. ยอดรวมการอนุมัติที่ไม่ได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาล แยกรายสาขา ปี 2553 
(รวมโครงการของ PSOD และโครงการของฝ่ายภูมิภาคต่างๆ)

เงินกู เงินกู้เสริมพิเศษ
(เงินกู้ B)

โครงการธุรกรรม
การเงินเพื่อการค้า

การค้ำาประกัน
เครดิตบางส่วน

การลงทุน
ในตราสารหุ้น
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เอกสารฉบับนี้เกี่ยวข้องกับโครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐของ ADB ซึ่งอธิบายแนวทางของ ADB ในการกระตุ้น
และเสริมความแข็งแกร่งให้กับการลงทุนภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ADB

วิสัยทัศน์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) คือ การขจัดความยากจนให้หมดไปจากภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก โดยมีภารกิจได้แก่ การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากรของประเทศสมาชิกเหล่านั้น ทั้งนี้ ADB ตระหนักดีว่า ถึงแม้ว่าภูมิภาคนี้จะมีการพัฒนาในหลายด้าน แต่ยังมี
ประชากรยากจนอยู่ถึง 2 ใน 3 ของโลก โดยเฉพาะประชากร 1.8 พันกว่าล้านคนที่ดำารงชีพด้วยรายได้ต่ำากว่า 2 ดอลลาร์
สหรัฐต่อวัน และอีก 903 ล้านคนที่ดิ้นรนยังชีพด้วยรายได้ไม่ถึงวันละ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ ADB มุ่งขจัดความยากจนผ่าน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม การเติบโตแบบยั่งยืนที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการในภูมิภาค

สำานักงานใหญ่ ADB ตั่งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยประเทศสมาชิกผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 
ประเทศมาจากภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ เครื่องมือสำาคัญที่ ADB ใช้ในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก ได้แก่ การหารือ
ระดับนโยบาย การให้เงินกู้ การลงทุนในหุ้น การค้ำาประกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการ

ปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB:  
นวัตกรรม ผลกระทบ ความน่าเชื่อถือ 

พิมพ์ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินสพิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล
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