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ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรื อ Asia Development Bank :ADB
7 February 2018
-----------------------------------

ADB คือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรื อ Asia Development Bank เป็ นสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศที่จดั ตั ้งขึ ้นตามมติของที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้ วยการประสานงานด้ าน
เศรษฐกิจ ครัง้ ที่ 1 (First Ministerial Conference Asian Economic Cooperation)
ADB ก่อตั ้งในปี 2509 มีสํานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จํานวน
สมาชิกเริ่มก่อตั ้งมี 31 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ปั จจุบนั มีประเทศสมาชิกทั ้งสิ ้น 58 ประเทศ
แบ่งเป็ น ประเทศนอกภูมิภาค 16 ประเทศ ประเทศในภูมิภาค 42 ประเทศ
ประเทศสมาชิกนอกภูมิภาค หมายถึง ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและไม่ได้ ตั ้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชีย เป็ นได้ เพียงผู้บริจาคเงิน กู้เงินจาก ADB ไม่ได้ แต่มีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถือ
วัตถุประสงค์การจัดตั ้ง ADB เพื่อส่งเสริมความเจริ ญทางเศรษฐกิจและความร่วมมือ
ในภูมิภาค ให้ ความช่วยเหลือทั ้งในด้ านการเงินและด้ านวิชาการเพื่อเร่งรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่กําลังพัฒนาในภูมิภาค
ผู้ถือหุ้นใน ADB ญี่ปนุ่ 16.05% สหรัฐอเมริกา 16.05% จีน 6.63% ออสเตรเลีย
5.95% อื่น ๆ 55.31 % โดยประเทศไทยถือหุ้น 1.47%
เป้าหมายการดําเนินงานของ ADB สนับสนุนและส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจ
ลดความยากจน ยกระดับสิทธิของสตรี สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
วางแผนครอบครัว รักษาสิ่งแวดล้ อม
ชนิดของแหล่งเงินทุนที่ ADB จัดสรร
- Ordinary Capital Resources (OCR)
- Asian Development Fund (ADF)
- Technical Assistance Special Fund (TASF)
- Japan Special Fund (JSF)
สําหรับ Ordinary Capital Resources–OCR คือ แหล่งเงินทุนมาจากเงินเพิ่มทุน
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ของธนาคารฯ การกู้ยืมในตลาดทุนต่างประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น

ประเทศไทย กับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย :ADB
_ ไทยกับ ADB มีความสัมพันธ์กนั ในฐานะที่ไทยได้ ก้ ยู ืมเงิน ในปี ๑๙๙๗ ตั ้งแต่เมื่อได้ ก้ ยู ืม
เงิน (ในช่วงวิกฤตต้ มยํากุ้ง) ซึง่ นอกจากจะกู้ยืมแล้ ว ยังมีการหารื อเพื่อให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง และด้ านการอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
_ ADB วางเป้าหมายในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเมื่อเกิดกรณี
ที่เป็ นเหตุวิกฤตทางการเงิน
ภารกิจ ADB
_ มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยประเทศในการลดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศสมาชิก
_ เนื่องจาก แม้ ว่าในภูมิภาคจะมีความก้ าวหน้ าอย่างมากในช่วง ๑๕ ปี ที่ผ่านมา โดยที่
ประเทศในเอเชีย มีประชาชนจํานวนมากที่ก้าวพ้ นความยากจน รวมทั ้งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่มนั่ คง อย่างไรก็ตาม เอเชียยังคงเป็ นพื ้นที่ที่ถือว่ามีความยากจน หรื ออย่างน้ อยมีความเสี่ยงที่จะ
ยากจน
_ ทังนี
้ ้ ยังคงมีความท้ าทายในเชิงของความไม่เท่าเทียมที่มากขึ ้น มีการลงทุนด้ าน
สาธารณูปโภคอย่างมากต่อปี รวมทั ้งขาดแรงงานทักษะที่จะพัฒนาให้ เกิดการเติบโต
_ ADB Agenda
_ Inclusive economic growth
_ Environmentally sustainable growth
_ Regional integration
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_ ดําเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตาม agenda
_ ร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศสมาชิก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญอิสระ และสถาบันทางการเงิน
อื่นๆ ในการดําเนินโครงการในประเทศสมาชิกเพื่อการสร้ างผลทางด้ านเศรษฐศาสตร์ และการ
พัฒนา
_ ให้ บริการกู้ยืม, คําแนะนําด้ านเทคนิค และการให้ ทนุ / สําหรับภาคเอกชนของประเทศ
สมาชิก ให้ ก้ ยู ืมและการลงทุนที่เท่าเทียม
_ ทําให้ เกิดผลด้ านการพัฒนาผ่านการให้ คําปรึกษา
_ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย
_ ให้ บริการด้ านการให้ คําปรึกษา
_ mobilizing ทรัพยากรทางการเงินผ่าน Conveyancing operations
_ ในปี ๒๐๑๗การดําเนินการประกอบด้ วย
_ ๒๘.๙ พันล้ านของเงินกู้ยืมและเงินทุน รวมถึงการให้ คําปรึกษา และ financing
_ ๑๙.๑ พันล้ านของเงินกู้ยืมและเงินทุน จากทรัพยากรของ ADB เอง
_ ๓.๒ พันล้ าน การดําเนินการของภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐ (ภาคธุรกิจเป็ นหลัก)
_ ๔.๕ พันล้ าน การเงินด้ านสภาพอากาศ
_ ธนาคารฯ พยายามจะเปิ ดสาขาในประเทศต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกในอาเซียน (ยกเว้ น
มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ) มีหน่วยย่อยด้ านต่างๆ เช่น พลังงาน สิ่งแวดล้ อม การขนส่ง การประปา
ฯลฯ ซึง่ แต่ละประเทศมีปัญหาต่างกัน จึงมีการดําเนินการที่ครอบคลุมเกือบทุกด้ าน
_ มีกลยุทธ์การมีความร่วมมือกับประเทศ (Country Partnership Strategy – CPS)
_ กําหนดกลยุทธ์/แผนระดับประเทศของธนาคารฯ โดยมีระยะเวลา ๕ ปี
_ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
_ ดําเนินการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระยาวของประเทศ
_ ครอบคลุมการให้ คําปรึกษาทั ้งที่นําไปสู่การยืมเงินหรื อไม่ใช่ก็ได้
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_ ทําแผนการประกอบการทางธุรกิจของประเทศ (Country Operations Business Plan –
COBP) เป็ นรายปี ให้ มีความทันสมัย
_ การสร้ างความร่วมมือกับประเทศไทย มีการหารื อร่วมกับรัฐบาล โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศ ในการให้ การสนับสนุนที่
เหมาะสม // โดยประเทศไทยมีแผนพัฒนาธุรกิจ (COBP) ในช่วงปี ๒๐๑๘_ ๒๐๒๐ ใน ๔ กลยุทธ์
หลัก คือ (๑) การพัฒนาสาธารณูปโภค (๒) การพัฒนาภาคการเงิน (๓) การพัฒนาด้ าน
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน (๔) -RCI initiatives
_ มีความร่วมมือกับ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
(องค์การมหาชน หรื อ Thailand NEDA
_ การสนับสนุนของธนาคารสําหรับความร่วมมือในภูมิภาค
_ การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ
_ ระเบียบการอนุรักษ์ ความหากหลายทางชีววิทยา
_ ลดข้ อจํากัดทางการเดินทางและการค้ า
_ ส่งเสริมการเข้ าถึงพลังงาน
_ การให้ ทนุ สาธารณูปโภคในอาเซียน
_ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
_ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
_ เวทีแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย
_ ความร่วมมือระหว่างธนาคารฯ กับอาเซียน
_ ธนาคารมีบทบาทในการรวมตัวกันของอาเซียน
_ ผู้สนับสนุนทางการเงิน
_ ผู้พฒ
ั นาสมรรถนะ
_ ผู้สนับสนุนความรู้
_ catalyst
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_ วิธีการสนับสนุนอาเซียน
_ การให้ คําปรึกษาโดนตรงกับอาเซียน
_ ผ่านทางโปรแกรมย่อยในกลุ่มภูมิภาคเฉพาะในฐานะต่างๆ
_ เลขาธิการกลางของ GMS program ตั ้งแต่เริ่มก่อตั ้งในปี ๑๙๙๒
_ ที่ปรึกษาการพัฒนาของภูมิภาคต่อ BIMP-EAGA Program ตั ้งแต่ปี
๒๐๐๑
_ หุ้นส่วนร่ วมใน IMT-GT Program ตั ้งแต่ปี 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
แลกเปลี่ยน / คําถาม
_ ธนาคารฯ พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศ เช่น ในประเทศไทย
หลังจากปี ๑๙๙๗ เมื่อเกิดวิกฤต หลังจากนั ้น รัฐบาลไทยเห็นว่า ดอกเบี ้ยการกู้ยืมสูง จึงไม่ได้ มี
โครงการที่จะกู้ยืม โดยเฉพาะกระบวนการที่ธนาคารฯ ให้ ก้ ยู ืมตามระยะความก้ าวหน้ าของ
โครงการ โดยเปลี่ยนเป็ นการให้ ก้ ยู ืมทั ้งโครงการเพื่อให้ รัฐบาลไทยสามารถวางแผนการดําเนินการ
ได้
_ ในประเทศไทย อัตราการว่างงานน้ อย แต่ก็ยงั มีความไม่ตรงกันของทักษะของผู้ทํางาน
(labor skill mismatch) ซึง่ ธนาคารฯ เห็นว่า ควรมีความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา/อบรม ผู้ทํางานที่ให้ มีทกั ษะที่ตรงกับงานที่ทํา เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะตรงกับความต้ องการของอุตสาหกรรม และไม่
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สามารถสู้กบั AI ได้ ในบางสาขา ซึง่ ธนาคารฯ ให้ บริการในการให้ คําปรึกษาในการออกแบบการ
พัฒนา
_ Infrastructure Fund หลายประเทศเห็นว่าธนาคารฯ มีเงินจํานวนมาก จากการเก็บเงิน
รายได้ ของประเทศต่างๆ
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