
ด้วยเจตนารมย์ที่จะบรรลุสถานภาพเป็นประเทศที่
มีรายได้สูงภายในปีพ.ศ. 2575 ประเทศไทยได้เปิด
ตัววิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นรูปแบบการ
พัฒนาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางโดยอาศัยการสร้างมูลค่าเป็นพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ

เพื่อนำาวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” มาสู่การปฏิบัติ 
รัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบโครงการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งเขต
พัฒนาพิเศษในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใต้หรืออาเซียน อันเป็นการต่อยอดความ
สำาเร็จของการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วงเวลา
30 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากตำาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์การเมืองของ
ประเทศไทยมีความสำาคัญเชิงยุทธศาสตร์และมี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียน 
ประเทศไทยจึงมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมความ
ร่วมมือและการบูรณาการภายในภูมิภาคเอเชีย-
ตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้
จัดตั้งสำานักงานผู้แทน ADB ประจำาประเทศไทย 
(ADB Thailand Resident Mission) ในกรุงเทพฯ 
เมื่อปีพ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
สำาหรับภูมิภาคนี้

ADB พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0”(Thailand 4.0) เพื่อสร้าง
มูลค่าให้เศรษฐกิจโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐาน

ประเทศไทย
ADB ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยเรื่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2509 โดย ADB ได้อนุมัติเงินกู้ ความช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการจำานวน 283 
โครงการ มูลค่าทั้งสิ้น 7.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ยอดเบิกจ่ายสะสมจากวงเงินกู้และความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่าที่ประเทศไทยได้รับจากแหล่งทุนสามัญ 
กองทุนพัฒนาเอเชีย และกองทุนพิเศษอื่นๆ ของ ADB 
มีมูลค่ารวม 5.24 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โครงการและแผนงานท่ี ADB สนับสนุน
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ADB ได้อนุมัติแผน
ปฏิบัติการเพื่อการดำาเนินงานของเอดีบีสำาหรับ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 (Country 
Operations Business Plan (COBP) 2018-2020) 
ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการ
พัฒนาระดับประเทศสำาหรับประเทศไทย แผนดำาเนิน
งานดังกล่าวช่วยให้ ADB มีความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและประเด็นที่มีลำาดับ
ความสำาคัญสูงของประเทศไทยผ่านความช่วยเหลือ
ทั้งที่ให้กับโครงการที่ดำาเนินการโดยภาครัฐและ
โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการโดยภาครัฐ

 ประเทศไทย: วงเงินกู้สะสมและความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและความ
ช่วยเหลือทางวิชาการท่ีมีการให้ความผูกพันa, b, c

สาขา จำานวน

วงเงิน  
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)d ร้อยละd

การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาชนบท  44  421.99  6.45 

การศึกษา  14  164.70  2.52 

พลังงาน  56  2,376.55  36.32 

การเงิน  33  1,058.43  16.18 

สาธารณสุข  5  502.45  7.68 

อุตสาหกรรมและการค้า  9  91.63  1.40 

สหสาขา  9  4.49  0.07 

การบริหารจัดการภาครัฐ  34  15.56  0.24 

การขนส่ง  41  1,301.29  19.89 

การประปา โครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง
และบริการอื่นๆ  31  605.82  9.26 

ยอดรวม  276  6,542.91  100.00 

a  ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการให้กู้ร่วมซ่ึง ADB เป็นผู้บริหาร

จัดการ
b รวมเงินกู้ท่ีให้แก่รัฐบาลและเงินกู้ท่ีไม่ใช่ของรัฐบาลและความช่วยเหลือทางวิชาการ
c ใช้ภาคเศรษฐกิจข้ันปฐมภูมิในการรายงานความช่วยเหลือท่ีมีการให้ความผูกพัน
d ยอดรวมมีการปัดจุดทศนิยม

ประเทศไทย: วงเงินผูกพันที่ให้แก่โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ
จากแหล่งทุนสามัญตามรายผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2550-2560

จำานวนโครงการที่ลงนาม 9

วงเงิน  (ล้านเหรียญสหรัฐ)

เงินกู้ยืม 685.40

การเข้าร่วมทุนในโครงการ 65.88

การค้ำาประกัน –

ยอดรวม 751.28

– = ศูนย์

ประเทศไทย: เงินกู้ยืม ความช่วยเหลือทางวิชาการ และความช่วย
เหลือแบบให้เปล่าที่มีการให้ความผูกพัน พ.ศ. 2560 (ล้านเหรียญ
สหรัฐ)

เงินกู้ยืม

การกู้ของรัฐบาล การกู้ที่ไม่ใช่ของรัฐบาล
ความช่วยเหลือทาง

วิชาการ

ความช่วย
เหลือแบบ
ให้เปล่า ยอดรวม

 -    -    1.50  -    1.50 

– = ศูนย์

หมายเหตุ: 

ความช่วยเหลือท่ีมีการให้ความผูกพันคือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีคณะกรรมการ ADB หรือคณะ

กรรมการบริหาร ADB ให้ความเห็นชอบและได้มีการลงนามสัญญาการลงทุนระหว่าง ADB กับผู้กู้ยืม ผู้รับ

ความช่วยเหลือหรือบริษัทผู้รับการลงทุนแล้ว 

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและความช่วยเหลือทางวิชาการรวมการให้กู้ร่วมซึ่ง ADB เป็นผู้บริหาร

จัดการด้วย

ธนาคารพัฒนาเอเชีย
ข้อมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิก



เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วน ADB 
วางแผนที่จะสนับสนุนโครงการซึ่งดำาเนินการโดยภาค
รัฐและมีศักยภาพ 5 โครงการภายใต้แผน COBP พ.ศ. 
2561–2563 ของประเทศไทย ประกอบด้วยโครงการ
พัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง 2 โครงการ โครงการ
ปรับปรุงท่าอากาศยาน 1 โครงการ โครงการปรับปรุง
โครงข่ายรถไฟ 1 โครงการ และโครงการส่งเสริม
นวัตกรรม 1 โครงการ นอกจากนี้ ADB ยังได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงทางหลวงระยะ
ที่ 2 มูลค่า 99.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยใช้วิธีบริหาร
จัดการการเบิกจ่ายแบบใหม่ ซึ่งเป็นการขยายเส้น
ทางหลวงแผ่นดินจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร 
ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร 

นอกจากโครงการเหล่านี้แล้ว การดำาเนินงานของ 
ADB ในประเทศไทยจะอยู่ในรูปแบบโครงการความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเป็นหลัก นอกจากนี้ ADB ยัง
มุ่งเน้นการดำาเนินงานในบางสาขาอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ใหญ่เป็นการให้คำาปรึกษาเพื่อจัดทำานโยบายการสร้าง
ขีดความสามารถและการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาการขนส่ง การปรับปรุงภาค
การเงิน การขยายและพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย 
ตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาค 

ADB ยังคงให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งต่อไป เพื่อช่วยเร่งรัดการเชื่อม
ต่อทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจในประเทศไทย โดย
เมื่อปีพ.ศ. 2560 ADB ได้อนุมัติโครงการความช่วย
เหลือแบบให้เปล่ามูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ
บูรณาการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

ความช่วยเหลือของ ADB ยังมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้แก่ประชาชนและ
การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะ-

กิจ ตลอดจนการเงินภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาส
ทางการเงินให้กว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ ADB ยังวางแผนที่จะให้การสนับสนุนองค์ความรู้
แก่การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาตลอดจนการฝึก
อบรมให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนากำาลังแรงงานและส่ง
เสริมนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ADB ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
แก่การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทย (Public–Private Partnerships : PPP) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ทั้งนี้ การให้คำาปรึกษาเชิง
นโยบายเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนของ ADB ครอบคลุมโครงการ
คมนาคมขนส่งและการบริการภาคสังคม ในปีพ.ศ. 
2560 ADB ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคสาธารณสุข
ในการพัฒนาแผนแม่บทระยะยาวเพื่อส่งเสริมการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) นอกจาก
นี้ ADB ยังมีเป้าหมายที่จะขยายความช่วยเหลือแก่
ภาคบริการสังคมเพื่อค้นหาโครงการที่มีศักยภาพใน
การลงทุนและจัดทำารูปแบบการลงทุนในลักษณะ
โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)

ADB ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยใน
โครงการและแผนงานความร่วมมือและการบูรณา-
การระดับภูมิภาครวมทั้งอาเซียน แผนงานการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ำ�โขง  
(Greater Mekong Subregion Economic 
Cooperation Program : GMS) แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 
และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำาหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation : BIMSTEC) 

โครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการกับภาครัฐ 
(Nonsovereign Operations)
เพ่ือกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน ADB ได้ให้ความช่วย
เหลือทางการเงินโดยตรงแก่โครงการภาครัฐซ่ึงมิใช่เป็นการ
กู้ยืมของรัฐบาลและให้ความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ แก่
โครงการภาคเอกชน เช่น การปล่อยกู้โดยตรง การเข้าร่วม
ลงทุนในโครงการ (equity investment) การค้ำ�ประกัน 
การให้เงินกู้เสริมพิเศษ (‘B’ Loans) และธุรกรรมการเงิน
เพ่ือการค้า โดยในปีพ.ศ. 2560 ADB ได้อนุมัติความช่วย
เหลือทางการเงินแก่โครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการโดยภาครัฐ
ในประเทศไทยจากแหล่งทุนสามัญของ ADB จำานวน 29 
โครงการ รวม 3.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนวงเงินช่วย
เหลือท่ีได้ให้ความผูกพันแล้วในปีพ.ศ. 2560 มียอดรวมสูง
ถึง 2.29 พันล้านเหรียญสหรัฐสำาหรับ 27 โครงการ นับว่า
ตัวเลขความช่วยเหลือท้ังท่ีอนุมัติจากแหล่งทุนสามัญของ 
ADB และท่ีได้มีการให้ความผูกพันแล้วในปีพ.ศ. 2560 สูง
เป็นประวัติการณ์ นอกจากน้ี ยังสามารถระดมการให้กู้ร่วม 
(co-financing) อีกประมาณ 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
จากแหล่งทุนท้ังท่ีเป็นทางการและท่ีให้กู้ในเชิงพาณิชย์ ท้ังน้ี 
ยอดเงินกู้คงค้างจากแหล่งทุนสามัญของ ADB และวงเงิน
ผูกพันสำาหรับโครงการท่ีไม่ได้ดำาเนินการโดยภาครัฐใน
ประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มียอดรวม 
10.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

โครงการธุรกรรมทางการเงินเพื่อการค้า (Trade 
Finance Program : TFP) ของ ADB ช่วยลดช่อง
ว่างในตลาด โดยการจัดหาหลักประกันและสินเชื่อ
ผ่านธนาคารหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมการค้า นับตั้งแต่
พ.ศ. 2552 โครงการนี้สามารถช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากกว่า 12,000 แห่ง
ในประเทศกำาลังพัฒนาทั่วเอเชีย ผ่านการทำาธุรกรรม
มากกว่า 16,500 รายการ คิดเป็นมูลค่าการค้า
มากกว่า 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการค้าใน
หลายสาขา ทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าทุน อุปกรณ์

ประเทศไทย: โครงการที่มีการให้กู้ร่วม 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การให้กู้ร่วม จำานวนโครงการ วงเงิน (ล้านเหรียญสหรัฐ)

โครงการa 10 1,153.85

 ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 1 2.00

 เงินกู้อย่างเป็นทางการและอื่นๆ 4 90.96

 การให้กู้ร่วมเชิงพาณิชย์ 5 1,060.89

ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในรูปของความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ

3 4.00

a ไม่นับซ้ำ�โครงการที่ได้รับเงินกู้ร่วมจากแหล่งทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง

ประเทศไทย: อัตราความสำาเร็จของโครงการ

ปี
อัตราความสำาเร็จ

(ร้อยละ)
จำานวนโครงการและแผนงานที่ประเมิน

โดยผู้ประเมินอิสระ
2549 0.0 1

ยอดรวม 0.0 1

หมายเหตุ: “ปี” หมายถึงปีที่มีการออกรายงานสิ้นสุดโครงการ/แผนงาน (PCR) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในข้อมูลทั่วไปของประเทศ

สมาชิกฉบับที่แล้ว อัตราความสำาเร็จที่รายงานไว้นี้ได้มาจากคะแนนรายงาน PCR ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและรายงานการ

ประเมินผลการดำาเนินงานโดยผู้ประเมินอิสระเท่านั้น ไม่รวมการประเมินตนเอง เนื่องจากขนาดของตัวอย่างน้อย อัตราความสำาเร็จ

ของโครงการอาจไม่สะท้อนผลการดำาเนินงานในระดับประเทศ

ที่มา: ฐานข้อมูลคะแนนรายงาน PCR ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและรายงานประเมินผลการดำาเนินงานของโครงการ/แผนงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประเทศไทย: ดัชนีช้ีวัดคุณภาพโครงการท้ังหมดท่ีรัฐบาลเป็นผู้กู้ยืม
และโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าระหว่างพ.ศ. 2559-2560

จำานวนโครงการเงินกู้ท่ีดำาเนินอยู่a (ณ 31 ธ.ค. 2560) –
2559 (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2560 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

สัญญาเงินกูb้, c – –

ยอดเบิกจ่ายb               2.88 –

จำานวนโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าท่ีดำาเนินอยู่a (ณ 31 ธ.ค. 2560) –
2559 (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2560 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

สัญญาเงินกูb้, c – –

ยอดเบิกจ่ายb, d – –

โครงการท่ีประสบปัญหาตามจริง (ร้อยละ) (ณ 31 ธ.ค. 2560) 100

– = ศูนย์

a ตามวงเงินที่มีการให้ความผูกพัน

b รวมโครงการเงินกู้/ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ได้ทำาสัญญาหรือมีการเบิกจ่ายในปีนั้น

c ไม่รวมเงินกู้/ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนนโยบาย (policy-based lending/grants)
d รวมเฉพาะเงินจากกองทุนพัฒนาเอเชียและกองทุนพิเศษอื่นๆ ของ ADB เท่านั้น

ประเทศไทย: สัดส่วนสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสำาหรับโครงการเงินกู้ ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า  
และความช่วยเหลือทางวิชาการ

รายการ

2559 2560
ยอดสะสม  

(ณ 31 ธ.ค. 2560)

วงเงิน  
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

ร้อยละ 
ของ 

ยอดรวม

วงเงิน  
(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

ร้อยละ 
ของ 

ยอดรวม

วงเงิน  
(ล้านเหรียญ 

สหรัฐ)

ร้อยละ 
ของ 

ยอดรวม

สินค้า งานและบริการท่ีเก่ียวข้อง  0.47  0.00  4.18  0.04  3,233.48  1.91 

บริการที่ปรึกษา  0.92  0.15  2.54  0.34  90.63  0.75 

ยอดจัดซื้อจัดจ้างรวม  1.39  0.01  6.72  0.06  3,324.11  1.84 

0.00 = น้อยกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ

https://www.adb.org/site/private-sector-financing/main


การแพทย์ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค ในปีพ.ศ. 
2560 โครงการ TFP ให้การสนับสนุนการค้ามูลค่า
ประมาณ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐผ่านธุรกรรมราว 
3,500 รายการ

การให้กู้ร่วม
การให้กู้ร่วม (co-financing) ช่วยให้หุ้นส่วนทางการ
เงินของ ADB ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐ สถาบันการเงินแบบพหุภาคี ตลอดจนสถาบันการ
เงินพาณิชย์สามารถเข้าร่วมปล่อยกู้ให้แก่โครงการของ 
ADB เงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวอยู่ในรูปแบบเงินกู้อย่าง
เป็นทางการ ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า 
ความช่วยเหลือทางวิชาการ ความช่วยเหลือทางการ
เงินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนรูปแบบอื่นๆ และการให้กู้เชิง
พาณิชย์ เช่น เงินกู้เสริมพิเศษ (‘B’ Loans) สัญญารับ
โอนความเสี่ยง เงินกู้คู่ขนาน (parallel loans) การ
เข้าร่วมลงทุนในโครงการ การค้ำ�ประกันร่วม และการ
ให้กู้ร่วมแก่ธุรกรรมภายใต้โครงการธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อการค้าและโครงการการเงินเพื่อสนับสนุนห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Finance Program) ของ 
ADB

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2560 วงเงินกู้ร่วม
ผูกพันโดยตรงสะสมอย่างเป็นทางการที่ ADB จัดหา
ให้แก่ประเทศไทยประกอบด้วยโครงการลงทุน 12 
โครงการรวม 543.66 ล้านเหรียญสหรัฐ และความ
ช่วยเหลือทางวิชาการอีก 30 โครงการ รวม 15.70 
ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนวงเงินกู้ร่วมโดยตรงสะสม
เชิงพาณิชย์ที่จัดหาให้แก่โครงการ 10 โครงการใน
ประเทศไทยมีมูลค่ารวม 3.29 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในปีพ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือ
ในรูปของการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ (equity 
investment) มูลค่า 21.96 ล้านเหรียญสหรัฐจาก
รัฐบาลญ่ีปุ่น เป็นการลงทุนในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าราย
ใหญ่ของบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด 
(มหาชน)

ดูรายงานสรุปโครงการที่เป็นการให้กู้ร่วมระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ได้ที่ www.adb.org/countries/thailand/
cofinancing.

การเป็นหุ้นส่วน
ADB มุ่งเน้นการทำางานเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลไทยเพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่ง
เสริมการพัฒนาภาคเอกชน กระชับความร่วมมือและ
การบูรณาการระดับภูมิภาค 

ADB ให้ความช่วยเหลือในการแบ่งปันประสบการณ์
และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาของประเทศไทยให้
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจัดทำาแนวทางหุ้น
ส่วนการพัฒนาระหว่าง ADB กับสำานักงานความร่วม
มือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การ
มหาชน) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อ
เป็นกรอบโดยรวมสำาหรับการประสานความร่วมมือ
ด้านการพัฒนา นอกจากนี้ ADB ยังประสานงานกับ
หุ้นส่วนการพัฒนาอื่นๆ องค์กรภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน ทั้งแบบรายองค์กรและร่วมกัน
ทุกภาคส่วน

สำานักงานผู้แทน ADB ประจำาประเทศไทยมีบทบาท
สองด้าน ท้ังบริหารจัดการการลงทุนของ ADB ใน
ประเทศไทยและสนับสนุนความร่วมมือและการ
บูรณาการระดับภูมิภาคตามแผนงาน GMS ทั้งนี้ ADB 
ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่คณะทำางานของ
แผนงาน GMS ซึ่งมีสำานักงานอยู่ในกรุงเทพฯ โดยทำา
หน้าที่เป็นสำานักเลขานุการให้กับคณะทำางานด้าน
การเกษตรและคณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อมอนุ-
ภูมิภาคลุ่มแมน่้ำ�โขง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็น 
ที่ตั้งของสำานักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุ-
ภูมิภาคลุ่มแมน่้ำ�โขง ซึ่งทำาหน้าที่สำานักเลขานุการของ 
คณะทำางานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ำ�โขง

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ในแต่ละปี ADB จัดหาเงินกู้ ความช่วยเหลือแบบให้
เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเป็นทุน
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมในประเทศสมาชิก
กำาลังพัฒนา ทั้งยังจัดทำาสัญญามูลค่าหลายพันล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อจัดซื้อสินค้าตลอดจนจัดจ้างงานและ
บริการที่ปรึกษา สัญญาส่วนใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกต้อง
ผ่านกระบวนการประกวดราคาระหว่างประเทศซึ่ง
เปิดให้บริษัทและบุคคลธรรมดาจากประเทศสมาชิก

ของ ADB ทุกประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคสามารถ
ยื่นข้อเสนอแข่งขันได ้

สัดส่วนสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของ ADB

สินค้า งาน และบริการที่เกี่ยวข้อง
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างสินค้า งาน และบริการท่ีเก่ียวข้อง
ในโครงการเงินกู้และความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของ 
ADB ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เม่ือปีพ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2560 มีมูลค่าท้ังส้ิน 11.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ
และ 10.43 พันล้านเหรียญสหรัฐตามลำาดับ โดยมียอด
การจัดซ้ือจัดจ้างสะสมต้ังแต่ปีพ.ศ. 2509 รวม 211,316 
สัญญา มูลค่าท้ังส้ิน 169.12 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สำาหรับประเทศไทย มีการทำาสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับ
เหมาและผู้จัดหาสินค้าบริการในช่วงเวลาเดียวกันรวม 
3,583 ฉบับ มูลค่า 3.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

บริการที่ปรึกษา
สัญญาว่าจ้างท่ีปรึกษาสำาหรับโครงการเงินกู้ โครงการ
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทาง
วิชาการของ ADB ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เม่ือปีพ.ศ. 
2559 และพ.ศ. 2560 มีมูลค่าท้ังส้ิน 627.79 ล้าน
เหรียญสหรัฐและ 741.84 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำาดับ 
โดยมียอดการจัดซ้ือจัดจ้างสะสมต้ังแต่ปีพ.ศ. 2509 
รวม 55,420 สัญญา มูลค่าท้ังส้ิน 12.02 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ  

สำาหรับประเทศไทย มีการทำาสัญญาว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาในช่วงเวลาเดียวกันรวม 587 ฉบับ มูลค่า 
90.63 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ความท้าทายในการปฏิบัติงาน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยชะลอตัวเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ภัยธรรมชาติ ความตึงเครียดทางสังคมการเมือง และ
การลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำ� นอกจากนี้ ยังเผชิญความ
ท้าทายอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต ซึ่ง
รวมถึงความเหลื่อมล้ำาที่ยังมีอยู่มากในสังคม ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และจำานวนประชากรสูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้น 

ที่ปรึกษา 5 อันดับแรกจากประเทศไทยที่มีส่วนในสัญญาให้บริการที่ปรึกษาในโครงการเงินกู้ เงิน
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการของ ADB ระหว่าง 1 มกราคม  
พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ที่ปรึกษา สาขา
มูลค่าสัญญา  

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาชนบท  

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจัดการภาครัฐ และ

การขนส่ง

2.90

บริษัทเน็คแซนท์ เอเชีย จำากัด พลังงาน 2.37

EGIS International (Thailand) การประปา โครงสร้างพื้นฐานใน
เมืองและบริการอื่นๆ

1.10

บริษัทแทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 
จำากัดและบริษัทพาวเวอร์กริด อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด (บริษัทร่วมทุน)

พลังงาน 0.89

บริษัทเทคโนโลยี จำากัด พลังงาน 0.75

ที่ปรึกษารายบุคคล 5.46

อื่นๆ 2.51

ยอดรวม 15.98

ผู้รับเหมา/ผู้จัดหา 5 อันดับแรกจากประเทศไทยที่มีส่วนในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งาน และ
บริการที่เกี่ยวข้องในโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าของ ADB ระหว่าง 1 มกราคม 
พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับเหมา/ผู้จัดหา สาขา
มูลค่าสัญญา  

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

บริษัทเซโต (ประเทศไทย) จำากัด การประปา โครงสร้างพื้นฐาน
ในเมืองและบริการอื่นๆ  3.60 

บริษัทอิมพีเรียล เทคโนโลยี จำากัด การศึกษา  2.05 

บริษัทอีสเทิร์น พรินติ้ง จำากัด การศึกษา  1.91 

บริษัทนีโอ ไดแด็กติค จำากัด การศึกษา  0.87 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาธารณสุข  0.35 

อื่นๆ  3.68 

ยอดรวม  12.46 

https://www.adb.org/site/cofinancing/main
www.adb.org/countries/thailand/cofinancing
www.adb.org/countries/thailand/cofinancing
https://www.adb.org/site/business-opportunities/main


ในเอกสารฉบับนี้  “$” หมายถึงเหรียญสหรัฐตัวเลขต่างๆ เป็นการประเมินของ ADB เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่น เอกสารชุดนี้มีการปรับปรุงข้อมูลทุกปีในเดือนเมษายน

เกี่ยวกับประเทศไทยและ ADB 

สมาชิกภาพใน ADB 
เข้าร่วม พ.ศ. 2509    

การถือหุ้นและอำานาจในการออกเสียง
จำานวนหุ้นที่ถือครอง: 144,522 (ร้อยละ 1.362 ของหุ้นทั้งหมด)
คะแนนเสียง: 184,129 (ร้อยละ 1.388 ของประเทศผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 ร้อยละ 2.130 ของประเทศผู้ถือหุ้นในภูมิภาค)
มูลค่าทุนทั้งหมด: 2.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าหุ้นที่ชำาระแล้ว: 102.94 ล้านเหรียญสหรัฐ

เงินสมทบกองทุนพิเศษ
ประเทศไทยจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund : ADF) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เงิน
กู้ลักษณะผ่อนปรนสูงแก่ประเทศสมาชิกผู้กู้ยืมและดำาเนินการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หลังจากนั้น กองทุน ADF ได้
เปลี่ยนการให้การสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพียงอย่างเดียวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ประเทศไทยยังจัดสรร
เงินสมทบเข้ากองทุนพิเศษเพื่อการช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance Special Fund : TASF) ซึ่งให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศสมาชิกผู้กู้ยืมในการจัดเตรียมโครงการและทำาการศึกษาด้านนโยบายและวิชาการ

การสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเอเชีย (ผูกพันแล้ว): 19.57 ล้านเหรียญสหรัฐ
การสมทบเข้ากองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการ (ผูกพันแล้ว): 1.35 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายอานัวร์ บิน อาริฟฟิน (Anuar Bin Ariffin) ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร และนายสม ลัล สุเบดี้ (Som Lal Subedi) ดำารง
ตำาแหน่งรองกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการบริหาร ADB

นายฮิเดอากิ อิวาซากิ (Hideaki Iwasaki) เป็นผู้อำานวยการสำานักงานผู้แทน ADB ประจำาประเทศไทย (ADB Thailand Resident 
Mission : TRM) เปิดดำาเนินการเมื่อพ.ศ. 2548 และเป็นหน่วยงานหลักในการทำางานเชื่อมโยงระหว่าง ADB กับรัฐบาลภาคเอกชน
ผู้มีส่วนได้เสียในภาคประชาสังคม และหุ้นส่วนการพัฒนา  TRM เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การพัฒนา
และกำาหนดแผนงานยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน และการบริหารจัดการการลงทุน ขณะเดียวกันยังทำาหน้าที่เป็นแหล่ง
รวมความรู้เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาในประเทศไทย ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาคของ
ประเทศไทยในอนุภูมิภาคแมน่้ำ�โขงและนอกภูมิภาค

สำาหรับหน่วยราชการที่ดูแลภารกิจเกี่ยวกับ ADB ได้แก่กระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
ADB เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีิ ถือหุ้นโดยประเทศสมาชิกจำานวน 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกและอีก 19 ประเทศกระจายอยู่ในภูมิภาคอื่น เครื่องมือสำาคัญที่ ADB ใช้ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่กำาลัง
พัฒนาได้แก่ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านนโยบาย การให้เงินกู้ การเข้าร่วมทุนในโครงการ การค้ำ�ประกัน การให้ความช่วย
เหลือทางการเงินแบบให้เปล่า และความช่วยเหลือทางวิชาการ โดย ADB จัดสรรวงเงินเพื่อการกู้ยืมเมื่อพ.ศ. 2560  มูลค่า 18.72 
พันล้านเหรียญสหรัฐ (111 โครงการ) ทั้งยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ มูลค่า 200.53 ล้านเหรียญสหรัฐ (246 โครงการ) และ
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีก 597.49 ล้านเหรียญสหรัฐ (24 โครงการ)  นอกจากนี้ได้จัดหาวงเงินกู้ร่วมโดยตรงที่มีมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น 11.92 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในรูปของเงินกู้อย่างเป็นทางการ เงินให้เปล่า ความช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษ
อื่นๆ และการให้กู้ร่วมเชิงพาณิชย์ เช่น เงินกู้เสริมพิเศษ (‘B’ Loans) สัญญารับโอนความเสี่ยง การร่วมกันจัดหาหลักประกัน เงินกู้
คู่ขนาน (parallel loans) การเข้าร่วมทุนในโครงการแบบคู่ขนาน (parallel equity) และการให้กู้ร่วมภายใต้โครงการธุรกรรมการ
เงินเพื่อการค้า (Trade Finance Program) วงเงินกู้ของ ADB ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มี
มูลค่าเฉลี่ย 14.55 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี นอกจากนี้ ยังมีเงินให้เปล่าในรูปของเงินลงทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการจาก 
ADB และกองทุนพิเศษต่างๆ โดยเฉลี่ยอีก 617.74 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และความช่วยเหลือทางวิชาการอีก 166.28 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี ยอดวงเงินกู้สะสมและความช่วยเหลือทั้งหมด ไม่รวมการให้กู้ร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยการให้
กู้แก่โครงการต่างๆ 2,955 โครงการใน 44 ประเทศ รวมมูลค่า 255.14 พันล้านเหรียญสหรัฐ โครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
328 โครงการมูลค่า 8.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ และความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในรูปของความช่วยเหลือทางวิชาการมูลค่า 4.27 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือทางวิชาการระดับภูมิภาคด้วย

สถานที่ติดต่อ
สำานักงานผู้แทนประจำาประเทศไทย
สำานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 23
999/9 ถนนพระราม 1 วังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 263 5300
โทรสาร +66 2 263 5301
adbtrm@adb.org
www.adb.org/thailand

สำานักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB Headquarters)   
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
โทรศัพท์ +63 2 632 4444
โทรสาร +63 2 636 2444

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2 273 9020
โทรสาร +66 2 273 9059

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ADB
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
www.adb.org

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจเอเชีย 
(Asian Development Outlook)
www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

รายงานประจำาปี
www.adb.org/documents/series/adb-annual-
reports

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลและส่ิงพิมพ์
www.adb.org/publications/depositories

ดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทั้งหมดได้ที่:

สถิติและฐานข้อมูล
www.adb.org/data/statistics

ADB อยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่จะช่วยวางรูปแบบและ
ดำาเนินการให้เป็นไปตามการปฏิรูปโครงสร้างที่จำาเป็น
ของประเทศไทย เพื่อให้สามารถแก้ไขประเด็นความ
ท้าทายหลักของประเทศได้ 

ADB ยังเดินหน้าสนับสนุนและส่งมอบองค์ความรู้ที่
มีคุณภาพทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะแปลงเป็นผลลัพธ์
ทางการพัฒนาสำาหรับประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม 
การสนับสนุนดังกล่าวต้องควบคู่ไปกับการมีผลิตภัณฑ์
การเงินที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์จากการเงินการ
ลงทุนภาคเอกชนร่วมด้วย

ADB เล็งเห็นถึงความสำาคัญของประเทศไทยในฐานะ
ผู้ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์สำาหรับความร่วมมือและการ  
บูรณาการ ระดับภูมิภาค ประเทศไทยสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างมากเนื่องจากมีประสบการณ์และองค์

ความรู้ด้านการพัฒนา ขณะเดียวกัน ADB มีความ
มุ่งมั่นที่จะส่งต่อประสบการณ์ของประเทศไทยให้กับ
ประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 
เฉียงใต้  

ทิศทางในอนาคต
ADB พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการ
พัฒนาตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” และส่ง
เสริมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน-
ออก (อีอีซี) นอกจากนี้ ADB ยังจะสนับสนุนแผน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอย่างต่อ
เนื่อง โดยผ่านการให้การสนับสนุนทางการเงินและ
ทางวิชาการ 

ADB จะเดินหน้าส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ต่อไปเพื่อขยายและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอด
จนบริการของภาครัฐให้ดีขึ้น นอกจากนั้น ADB ยังมี
ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดการให้บริการทางการ
เงินที่ทั่วถึงครอบคลุมยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน เรื่องความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นประเด็น
พิจารณาที่มีความสำาคัญต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค ADB จะประสาน
ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยตามแผนงานความร่วม
มือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคของรัฐบาล รวม
ทั้งสนับสนุนแผนของประเทศไทยที่จะขยายบทบาท
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้กับประเทศกำาลังพัฒนาอื่นๆ


