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ธนาคารพฒันาเอเชีย หรือ Asia Development Bank :ADB 

7 February 2018 

----------------------------------- 

 ADB คือ ธนาคารพฒันาเอเชีย หรือ Asia Development Bank เป็นสถาบนัการเงิน

ระหว่างประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามมติของท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานด้าน

เศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 1 (First Ministerial Conference Asian Economic Cooperation) 

 ADB ก่อตัง้ในปี 2509 มีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จํานวน

สมาชิกเร่ิมก่อตัง้มี 31 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ปัจจบุนัมีประเทศสมาชิกทัง้สิน้ 58 ประเทศ 

แบ่งเป็น ประเทศนอกภมิูภาค 16 ประเทศ ประเทศในภมิูภาค 42 ประเทศ 

 ประเทศสมาชิกนอกภมิูภาค หมายถึง ประเทศท่ีพฒันาแล้วและไม่ได้ตัง้อยู่ในภมิูภาค

เอเชีย เป็นได้เพียงผู้บริจาคเงิน กู้ เงินจาก ADB ไม่ได้ แต่มีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถือ 

 วตัถปุระสงค์การจดัตัง้ ADB เพ่ือส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและความร่วมมือ 

ในภมิูภาค ให้ความช่วยเหลือทัง้ในด้านการเงินและด้านวิชาการเพ่ือเร่งรัดการพฒันา 

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกท่ีกําลงัพฒันาในภมิูภาค 

 ผู้ ถือหุ้นใน ADB ญ่ีปุ่ น 16.05% สหรัฐอเมริกา 16.05% จีน 6.63% ออสเตรเลีย  

5.95% อ่ืน ๆ 55.31 % โดยประเทศไทยถือหุ้น 1.47% 

 เปา้หมายการดําเนินงานของ ADB สนบัสนนุและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ  

ลดความยากจน ยกระดบัสิทธิของสตรี สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิต และการ 

วางแผนครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้อม 

ชนิดของแหล่งเงินทนุท่ี ADB จดัสรร 

 - Ordinary Capital Resources (OCR) 

 - Asian Development Fund (ADF) 

 - Technical Assistance Special Fund (TASF) 

 - Japan Special Fund (JSF) 

สําหรับ Ordinary Capital Resources–OCR คือ แหล่งเงินทนุมาจากเงินเพิ่มทนุ 
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ของธนาคารฯ การกู้ ยืมในตลาดทนุต่างประเทศ และการลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืน 

  
ประเทศไทย กับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย :ADB 

 _ ไทยกบั ADB มีความสมัพนัธ์กนั ในฐานะท่ีไทยได้กู้ ยืมเงิน ในปี ๑๙๙๗ ตัง้แต่เม่ือได้กู้ ยืม

เงิน (ในช่วงวิกฤตต้มยํากุ้ง) ซึง่นอกจากจะกู้ ยืมแล้ว ยงัมีการหารือเพ่ือให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศอยา่งต่อเน่ือง และด้านการอบรมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้วย 

 _ ADB วางเปา้หมายในการสร้างความสมัพนัธ์กบัประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเม่ือเกิดกรณี

ท่ีเป็นเหตวุิกฤตทางการเงิน 

ภารกจิ ADB 

 _ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยประเทศในการลดความยากจนและพฒันาคณุภาพชีวิตของ

ประชาชนในประเทศสมาชิก 

_ เน่ืองจาก แม้ว่าในภมิูภาคจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง ๑๕ ปีท่ีผ่านมา โดยท่ี

ประเทศในเอเชีย มีประชาชนจํานวนมากท่ีก้าวพ้นความยากจน รวมทัง้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีมัน่คง อย่างไรก็ตาม เอเชียยงัคงเป็นพืน้ท่ีท่ีถือว่ามีความยากจน หรืออย่างน้อยมีความเส่ียงท่ีจะ

ยากจน  

_ ทัง้นี ้ยงัคงมีความท้าทายในเชิงของความไม่เท่าเทียมท่ีมากขึน้ มีการลงทนุด้าน

สาธารณปูโภคอย่างมากต่อปี รวมทัง้ขาดแรงงานทกัษะท่ีจะพฒันาให้เกิดการเติบโต 

_ ADB Agenda 

 _ Inclusive economic growth 

 _  Environmentally sustainable growth 

 _ Regional integration 
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_ ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม agenda  

 _ ร่วมมือกบัรัฐบาลของประเทศสมาชิก รวมถึงผู้ เช่ียวชาญอิสระ และสถาบนัทางการเงิน

อ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการในประเทศสมาชิกเพ่ือการสร้างผลทางด้านเศรษฐศาสตร์และการ

พฒันา 

 _ ให้บริการกู้ ยืม, คําแนะนําด้านเทคนิค และการให้ทนุ / สําหรับภาคเอกชนของประเทศ

สมาชิก ให้กู้ ยืมและการลงทนุท่ีเท่าเทียม 

 _ ทําให้เกิดผลด้านการพฒันาผ่านการให้คําปรึกษา 

  _ สนบัสนนุการแลกเปล่ียนเชิงนโยบาย 

  _ ให้บริการด้านการให้คําปรึกษา 

  _ mobilizing ทรัพยากรทางการเงินผ่าน Conveyancing operations 

 _ ในปี ๒๐๑๗การดําเนินการประกอบด้วย 

  _ ๒๘.๙ พนัล้านของเงินกู้ ยืมและเงินทนุ รวมถึงการให้คําปรึกษา และ financing 

  _ ๑๙.๑ พนัล้านของเงินกู้ ยืมและเงินทนุ จากทรัพยากรของ ADB เอง 

  _ ๓.๒ พนัล้าน การดําเนินการของภาคส่วนท่ีไม่ใช่รัฐ (ภาคธุรกิจเป็นหลกั) 

  _ ๔.๕ พนัล้าน การเงินด้านสภาพอากาศ 

 

 _ ธนาคารฯ พยายามจะเปิดสาขาในประเทศต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกในอาเซียน (ยกเว้น

มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์) มีหน่วยย่อยด้านต่างๆ เช่น พลงังาน สิ่งแวดล้อม การขนส่ง การประปา 

ฯลฯ ซึง่แต่ละประเทศมีปัญหาต่างกนั จงึมีการดําเนินการท่ีครอบคลมุเกือบทกุด้าน 

 _ มีกลยทุธ์การมีความร่วมมือกบัประเทศ (Country Partnership Strategy – CPS)  

 _ กําหนดกลยทุธ์/แผนระดบัประเทศของธนาคารฯ โดยมีระยะเวลา ๕ ปี 

 _ พฒันาความร่วมมือกบัประเทศ 

 _ ดําเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการพฒันาระยาวของประเทศ 

 _ ครอบคลมุการให้คําปรึกษาทัง้ท่ีนําไปสู่การยืมเงินหรือไม่ใช่ก็ได้ 
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 _ ทําแผนการประกอบการทางธุรกิจของประเทศ (Country Operations Business Plan – 

COBP) เป็นรายปี ให้มีความทนัสมยั 

 _ การสร้างความร่วมมือกบัประเทศไทย มีการหารือร่วมกบัรัฐบาล โดยเฉพาะเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงรัฐบาล เพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ในการให้การสนบัสนนุท่ี

เหมาะสม // โดยประเทศไทยมีแผนพฒันาธุรกิจ (COBP) ในช่วงปี ๒๐๑๘_ ๒๐๒๐ ใน ๔ กลยทุธ์

หลกั คือ (๑) การพฒันาสาธารณปูโภค (๒) การพฒันาภาคการเงิน (๓) การพฒันาด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน (๔) -RCI initiatives 

 _ มีความร่วมมือกบั สํานกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

(องค์การมหาชน หรือ Thailand NEDA 

 

_ การสนบัสนนุของธนาคารสําหรับความร่วมมือในภมิูภาค 

 _ การพฒันาระเบียบเศรษฐกิจ 

 _ ระเบียบการอนรัุกษ์ความหากหลายทางชีววิทยา 

 _ ลดข้อจํากดัทางการเดินทางและการค้า 

 _ ส่งเสริมการเข้าถึงพลงังาน 

 _ การให้ทนุสาธารณปูโภคในอาเซียน 

 _ การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

 _ การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

 _ เวทีแลกเปล่ียนเชิงนโยบาย 

_ ความร่วมมือระหว่างธนาคารฯ กบัอาเซียน 

 _ ธนาคารมีบทบาทในการรวมตวักนัของอาเซียน 

  _ ผู้สนบัสนนุทางการเงิน  

  _ ผู้พฒันาสมรรถนะ 

  _ ผู้สนบัสนนุความรู้ 

  _ catalyst 
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 _ วิธีการสนบัสนนุอาเซียน 

  _ การให้คําปรึกษาโดนตรงกบัอาเซียน 

  _ ผ่านทางโปรแกรมย่อยในกลุ่มภมิูภาคเฉพาะในฐานะต่างๆ 

   _ เลขาธิการกลางของ GMS program ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ในปี ๑๙๙๒ 

   _ ท่ีปรึกษาการพฒันาของภมิูภาคต่อ BIMP-EAGA Program ตัง้แต่ปี 

๒๐๐๑ 

   _ หุ้นส่วนร่วมใน IMT-GT Program ตัง้แต่ปี ๒๐๐๖ 

  _ ผ่านทางโปรแกรมต่างๆ ของประเทศ 

 _ ADB initiatives 

  _ ADB-ASEAN Memorandum of Understanding 

  _ ADB Support for Preparation of the Master Plan on ASEAN Connectivity 

  _ ASEAN Infrastructure Fund 

  _ ASEAN Infrastructure Center of Excellence 

 

แลกเปล่ียน / คําถาม 

 _ ธนาคารฯ พยายามท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ เช่น ในประเทศไทย 

หลงัจากปี ๑๙๙๗ เม่ือเกิดวิกฤต หลงัจากนัน้ รัฐบาลไทยเห็นว่า ดอกเบีย้การกู้ ยืมสงู จงึไม่ได้มี

โครงการท่ีจะกู้ ยืม โดยเฉพาะกระบวนการท่ีธนาคารฯ ให้กู้ ยืมตามระยะความก้าวหน้าของ

โครงการ โดยเปล่ียนเป็นการให้กู้ ยืมทัง้โครงการเพ่ือให้รัฐบาลไทยสามารถวางแผนการดําเนินการ

ได้ 

 _ ในประเทศไทย อตัราการว่างงานน้อย แต่ก็ยงัมีความไม่ตรงกนัของทกัษะของผู้ ทํางาน 

(labor skill mismatch) ซึง่ธนาคารฯ เห็นว่า ควรมีความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบนัการศกึษา เพ่ือพฒันา/อบรม ผู้ ทํางานท่ีให้มีทกัษะท่ีตรงกบังานท่ีทํา เน่ืองจาก

สถาบนัการศกึษาไม่สามารถผลิตบคุลากรท่ีมีทกัษะตรงกบัความต้องการของอตุสาหกรรม และไม่
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สามารถสู้กบั AI ได้ในบางสาขา ซึง่ธนาคารฯ ให้บริการในการให้คําปรึกษาในการออกแบบการ

พฒันา 

 _ Infrastructure Fund หลายประเทศเห็นว่าธนาคารฯ มีเงินจํานวนมาก จากการเก็บเงิน

รายได้ของประเทศต่างๆ  

  
 

.............................................. 

 


