เรือง หนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที 5
ฉบับที 90 / 2541

วันที 25 สิงหาคม 2541

ตามทีรัฐบาลไทยได้ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดย
ประเทศไทยจะได้รบั เงินกูจ้ าํ นวนทังสิน 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศไทยได้มก
ี ารเบิกจ่ายเงินกูไ้ ปแล้ว
4 งวด เป็ นเงินจํานวนทังสิน 11.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทังนี ประเทศไทยยังคงเหลือการเบิกจ่ายเงินกูอ
้ ก
ี จํานวน 8
งวด สําหรับการเบิกจ่ายเงินกูง้ วดต่อ ๆ ไปนัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีการประเมินทุก ๆ 3 เดือน ว่า
รัฐบาลไทยได้ปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไขข้อกําหนดต่าง ๆ ทีตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศไว้หรือไม่
ระหว่างวันที 3-17 สิงหาคม 2541 คณะเจ้าหน้าทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ดาํ เนินการประเมินผล
การปฏิบตั ต
ิ ามเงือนไข ครังที 4 ณ สินเดือนมิถน
ุ ายน 2541ซึงปรากฏว่ารัฐบาลไทยสามารถ
ดําเนินมาตรการได้ตามเกณฑ์ปฏิบตั ท
ิ ก
ุ ประการ นอกจากนี เจ้าหน้าทีกองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้รว่ มกันจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและการเงิน ฉบับที 5 เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเมือวันที 25 สิงหาคม 2541 เห็นชอบในหลักการและเงือนไขการขอรับความช่วย

เหลือ
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศตามหนังสือแจ้งความจํานงฯ ฉบับที 5 และมอบหมายให้รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง
และผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผูล้ งนามในหนังสือแจ้งความจํานงฯ ดังกล่าว เพือจะได้จดั ส่งให้
คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศพิจารณาอนุมตั ก
ิ ารเบิกจ่ายเงินกูง้ วดที 5 ให้กบั ประเทศไทย โดยใน
การเบิกจ่ายเงินกูง้ วดที 5 นี ประเทศไทยจะได้รบั เงินกูจ้ าํ นวนทังสิน 494 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมทังจะได้รบั เงินกู้
ย้อนหลังภายใต้โครงการฯ จากแคนาดาซึงเป็ นผูบ
้ ริจาคแทนอินโดนีเซียอีก 362.10 ล้านเหรียญสหรัฐ
หน ง
ั สือ แจ้ง ความจํา นงฯ ฉบ ับที 5

ได้มก
ี ารปรับปรุงสาระสําคัญด้านต่าง ๆ ไว้ 6 ประการดังต่อไปนี

รัฐบาลจะยังคงดําเนินนโยบายการคลังเพือ
กระตุน
้ อุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจโดยดํารงฐานะการคลังของรัฐบาลในปี งบประมาณ 2542 ไว้ทขาดดุ
ี
ลร้อยละ 3
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ทังนี การขาดดุลดังกล่าวยังไม่นบ
ั รวมถึงการขาดดุลร้อยละ 1.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึงเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับภาระดอกเบียทีเกิดขึนจากการแก้ไขปัญหาระบบ
สถาบันการเงิน โดยร้อยละ 1 ได้มก
ี ารบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายสําหรับปี งบประมาณ 2542 แล้ว สําหรับร้อย
ละ 0.5 ทีเพิมมานันจะเป็ นรายจ่ายทีเกิดขึนจากภาระดอกเบียของมาตรการฟื นฟูระบบสถาบันการเงินทีประกาศเมือ
วันที
14 สิงหาคม 2541 และภาระดอกเบียของพันธบัตรกองทุนฟื นฟูฯ ทีอาจสูงกว่าทีกําหนดไว้ในงบประมาณ การเพิม
รายจ่ายดังกล่าวของภาครัฐซึงรวมถึงรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะมีผลในการกระตุน
้ ภาคเศรษฐกิจโดยรวม และ
เป็ นการบรรเทาผลกระทบทางสังคมอีกด้วย
1. ในส่ว นของนโยบายเศรษฐกิจ มหภาค

จะเห็นได้วา่ อัตราดอกเบียในตลาดการเงินได้มก
ี ารปรับตัวลดลงเป็ น
อย่างมาก จากระดับร้อยละ 20 เมือต้นปี มาอยูท
่ ระดั
ี บร้อยละ 10-12 ในปัจจุบน
ั การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบีย
ในตลาดการเงินและการทีสถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถเพิมทุนได้จะส่งผลให้อตั ราดอกเบียเงินกูใ้ นระบบลดลง ซึง
จะส่งผลดีตอ
่ สภาพคล่องในทีสุด
2. ในส่ว นของนโยบายการเงิน

กําลังอยูใ่ นขันดําเนินการที
สําคัญ ซึงมาตรการดังกล่าวมีความสําคัญต่อความสามารถในการฟื นตัวของเศรษฐกิจทังด้านความรวดเร็วและความ
แข็งแกร่ง โดยแผนฟื นฟูระบบสถาบันการเงินทีได้ประกาศเมือวันที 14 สิงหาคม 2541 จะช่วยแก้ไขปัญหาระบบ
การเงิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทังระบบ ตลอดจนกําหนดเงือนไขการใช้เงินทุนจากภาครัฐ
ในการเพิมทุนสถาบันการเงินและสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนีภาคธุรกิจเอกชน
3. การปร ับโครงสร้า งระบบสถาบ ันการเงิน และหนี ภาคธุ ร กิจ เอกชน

รัฐบาลได้ออกมาตรการทาง
ด้านการปฏิบตั แ
ิ ละด้านภาษี เพือส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนีดังกล่าว นอกจากนี รัฐบาลยังได้จดั ตัง
คณะกรรมการส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี (Corporate Debt Restructuring Advisory Committee –
CDRAC) เพือสนับสนุนให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างรวดเร็วและราบรืน
4. ในการดํา เนิ น มาตรการเพื อปร ับโครงสร้า งหนี ภาคเอกชน

5. ร ัฐบาลได้อ อกมาตรการเพิมเติม เพื อบรรเทาผลกระทบของวิก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจ ต่อ ภาค

โดยได้ขยายขอบเขตของความช่วยเหลือและหลีกเลียงการใช้มาตรการทีจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาด
แรงงาน รัฐบาลจะเพิมงบประมาณสําหรับใช้จา่ ยในโครงการทีเกียวกับการจัดทําโครงสร้างพืนฐานในชนบทเพือ
เป็ นการ
สนับสนุนภาคการเกษตรและการปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี รัฐบาลจะเร่งการดําเนินการของโครงการลงทุน
เพือสังคมซึงจะสามารถช่วยเหลือผูว้ า่ งงานได้จาํ นวนมาก
ส ังคม

6. ร ัฐบาลมุ่ง ม ันทีจะดํา เนิ น นโยบายเปิ ดตลาดเสรี ข องประเทศเพิมเติม

เพือเป็ นการสนับสนุนการ

ลงทุน
จากต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะทําการแก้ไขกฎหมาย ปว. 281 เพือเปลียนแปลงให้เป็ น
พระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และเพือเป็ นการสนับสนุนนโยบายการเปิ ดเสรี
รัฐบาลจะรีบดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณู ปโภคโดยเร็ว การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะสามารถระดมเงินทุน
ได้จาํ นวนหนึงเพือใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กบั แรงงานและลดภาระหนีสินของรัฐบาล
สําหรับรายละเอียดสาระสําคัญของหนังสือแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการ

เงิน
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที 5 สรุปได้ดงั นี
1.

ภาพรวมเศรษฐกิจ มหภาคและนโยบาย

การดําเนินการตามแผนฟื นฟูเศรษฐกิจมีความคืบหน้าอย่างต่อเนือง โดยประเทศไทยสามารถดําเนินการตาม
เกณฑ์ปฏิบตั ไิ ด้ทงหมด
ั
อย่างไรก็ตาม การฟื นตัวทางเศรษฐกิจได้ลา่ ช้าออกไป จากปัจจัยด้านต่างประเทศ คือ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในญีปุ่ นและประเทศในภูมภ
ิ าค และปัจจัยในประเทศ คือ ผลผลิตทีลดลง ภาระหนีภาคเอกชน และ
ความไม่พอเพียงของเงินทุนของสถาบันการเงิน ดังนัน ตามประมาณการใหม่คาดว่า ในปี 2541 เศรษฐกิจจะหดตัว
ในอัตราร้อยละ 7 โดยจะถึงจุดตําสุดในช่วงปลายปี และฟื นตัวในปี 2542 ทังนี ส่วนหนึงขึนอยูก
่ บั แนวโน้ม
เศรษฐกิจในภูมภ
ิ าคเป็ นสําคัญ สําหรับอัตราเงินเฟ้ อเท่ากับร้อยละ 9.2 และจะมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึนถึง
ร้อยละ 10 ของ GDP
1.1 นโยบายการคล ัง

ฐานะการคลังภาครัฐโดยรวมในปี งบประมาณ 2542 จะขาดดุลประมาณร้อยละ 3 ของ GDP
ซึงแยกเป็ น การขาดดุลของรัฐบาลกลางร้อยละ 1 และขาดดุลภาครัฐวิสาหกิจร้อยละ 2 ของ GDP (ทังนี ไม่รวม
ภาระดอกเบียจํานวน
ร้อยละ 1.5 ของ GDP จากการออกพันธบัตรให้กองทุนฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ
ในการปรับโครงสร้างระบการเงิน) รัฐบาลอยูร่ ะหว่างการกําหนดแนวทางการเพิมรายจ่าย
ของรัฐอย่างระมัดระวังผ่านรัฐบาลกลางและรัฐวิสาหกิจ ทังในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพืนฐาน
และการสนับสนุนการจ้างงาน อีกทังการปฏิรูประบบภาษี เพือให้เกิดผลต่อภาคเศรษฐกิจจริง และ
ช่วยบรรเทาผลกระทบทางสังคม
1.2 นโยบายการเงิน และอ ัตราแลกเปลี ยน

รัฐบาลจะยังคงรักษากรอบนโยบายการเงินทีเน้นความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลียน โดย
ในขณะนี อัตราดอกเบียระยะสันในตลาดการเงินได้ปรับลดลงมากแล้ว ทังนี เมืออัตราเงินเฟ้ อปรับลดลง ทางการจะ
ให้
ความสําคัญมากขึนกับการฟื นฟูสภาพคล่อง และการปรับลดอัตราดอกเบียเงินให้กยู้ ม
ื และเงินฝากในระบบธนาคาร
สําหรับการดําเนินนโยบายการเงิน ทางการได้เริมให้ความสําคัญมากขึนแก่อตั ราดอกเบียตลาดซือคืนพันธบัตร
ประเภท
อายุ 1-3 เดือน เพือให้ตลาดมีอตั ราอ้างอิงระยะยาวขึน อย่างไรก็ตาม หากเกิดแรงกดดันใน
ตลาดอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ จะมีการปรับเพิมอัตราดอกเบียระยะสันทุกประเภท รวมทังอัตราดอกเบีย
ตลาดซือคืนพันธบัตรประเภทอายุ 1 วัน เพือลดแรงกดดันจากการเก็งกําไร
ตามแนวโน้มล่าสุดของอัตราเงินเฟ้ อและผลผลิต รัฐบาลได้กาํ หนดเพดานสูงสุดแทนทีจะเป็ น

ตัวเลข
เป้ าหมายสําหรับฐานเงินและสินทรัพย์ในประเทศสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันรัฐบาล
ได้สนับสนุนการให้สน
ิ เชือแก่ภาคการส่งออก รวมทังประเมินความสามารถของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ
กรอบการกํากับดูแลเพือสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันดังกล่าว

1.3

นโยบายด้า นต่า งประเทศ

จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจครึงปี แรกของปี 2541 คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล

ประมาณ
ร้อยละ 10 ของ GDP จากการหดตัวอย่างต่อเนืองของการนําเข้า ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลือนย้ายสุทธิ
คาดว่าจะขาดดุลเพิมขึนจากการลดลงของอัตราการต่ออายุหนี แม้วา่ จะมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิมขึน
เงินสํารองระหว่างประเทศจะอยูใ่ นระดับ 26-28 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สินธันวาคม 2541 โดยเงินสํารอง
ระหว่างประเทศจะยังคงมีจาํ นวนสูงกว่าหนีต่างประเทศระยะสัน
ในปี 2542 การขาดดุลบัญชีเงินทุนเคลือนย้ายสุทธิจะลดลงจากการทีทางการชําระภาระ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ ดังนัน คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลร้อยละ 7 ของ GDP
และจากสมมติฐานการฟื นตัวของเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าค เงินสํารองระหว่างประเทศจะเพิมสูงขึน ซึงจะช่วยเพิมความ
ยืดหยุน
่ และเอืออํานวยต่อการลดหนีต่างประเทศ
2. การปร ับโครงสร้า งภาคการเงิน

รัฐบาลได้ประกาศมาตรการปรับโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จไปแล้ว เมือวันที 14 สิงหาคม ซึงครอบคลุม
การดําเนินการ 4 ด้านหลัก คือ 1) การเร่งรัดกระบวนการควบรวมกิจการของธนาคารและบริษท
ั เงินทุน 2)
สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชน 3) การใช้ทรัพยากรของรัฐในการเพิมทุนของสถาบันการเงิน
ทีเหลือภายใต้เงือนไขและกฎเกณฑ์ทรั
ี ดกุม และ 4) พัฒนากรอบการดําเนินงาน
เพือจัดตังบริษท
ั บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินภาคเอกชน
นอกจากนี รัฐบาลได้เร่งทบทวนกฎหมายและข้อบังคับของภาคการเงิน รวมทังการปรับโครงสร้าง
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รบั ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก ซึงจะสรุป
ผลในสินเดือนตุลาคม 2541 หลังจากนันรัฐบาลจะสรุปข้อเสนอเพือให้มก
ี ารปฏิรูปด้านกฎหมาย
และสถาบัน รวมทังปฏิรูปด้านการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ตามหลักการปฏิบตั ท
ิ ดี
ี ทสุ
ี ด
3. การปร ับโครงสร้า งหนี ภาคธุ ร กิจ เอกชน

รัฐบาลได้จดั ตัง “คณะกรรมการส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี” (Corporate Debt Restructuring
Advisory Committee - CDRAC) ขึนเพือส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนีภาคธุรกิจตามแนวทางกลไกตลาด และ
ส่งเสริมการฟื นตัวทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการจ้างงาน นอกจากนัน ยังได้มก
ี ารยกเว้นภาษี เพือให้เอืออํานวยต่อ
การปรับโครงสร้างหนี และเกณฑ์การจัดชันสินทรัพย์และการประเมินมูลค่าหลักประกันของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทีดีทสุ
ี ด ตลอดจนเพิมบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในการกํากับดูแลและ
ติดตามการประนอมหนีของสถาบันการเงิน นอกจากนี เพือเป็ นการสนับสนุนให้สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้าง
หนีกับลูกหนี นอกจากนีแล้ว รัฐบาลได้จดั ให้มโี ครงการช่วยเพิมเงินกองทุนขันที 2 ด้วย
รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายล้มละลาย กระบวนการบังคับหลักประกันและข้อกฎหมายเกียวกับการให้กยู้ ม
ื เพือเป็ น
เงือนไขจูงใจให้ทงเจ้
ั าหนีและลูกหนีเร่งรัดกระบวนการเจรจาและการแก้ไขปัญหา ทังนี คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ริ า่ ง
แก้ไขเพิมเติมกฎหมายล้มละลายแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้หลังจากการประชุมของ
รัฐสภาสมัยปัจจุบน
ั (ภายใน 31 ตุลาคม 2541) ทางด้านการบังคับหลักประกันและการบังคับใช้สท
ิ ธิคม
ุ้ ครอง คณะ
รัฐมนตรีได้อนุมตั ริ า่ งพระราชบัญญัตแ
ิ ก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความแพ่ง ซึงจะช่วยเร่งรัด
กระบวนการทางกฎหมายทีบังคับใช้กบั ทรัพย์จาํ นอง และคาดว่าจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
ภายในวันที 31 ตุลาคม 2541
4. การแก้ไ ขปัญ หาผลกระทบทางส ังคม

เนืองจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจมีความรุนแรงกว่าทีได้คาดการไว้ในเบืองต้น รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงโครงการ
เพือแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสังคมบางประการเพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปจั จุบน
ั โดยได้เพิมงบประมาณ
รายจ่ายของปี งบประมาณ 2541 อีกจํานวนหนึงเพือใช้ในโครงการด้านสังคม อาทิเช่น การสนับสนุนด้านการเงิน
เพิมเติมให้กบั กองทุนให้กยู้ ม
ื เพือการศึกษา การสร้างงานของภาครัฐเพือช่วยเหลือผูว้ า่ งงาน และการรักษาระดับการ
บริการพืนฐานด้านการแพทย์ให้กบั ประชาชนโดยไม่คด
ิ ค่าบริการ นอกจากนี รัฐบาลยังได้ออกมาตรการอีกหลาย
มาตรการเพือบรรเทาผลกระทบต่อผูย้ ากจนและผูด
้ อ
้ ยโอกาส อาทิเช่น การเพิมงบลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานของ
รัฐวิสาหกิจ การออกพระราชบัญญัตแ
ิ รงงานฉบับใหม่
ซึงจะมีสว่ นช่วยเหลือแรงงานมากกว่าเดิม การเร่งรัดการจัดทําโครงการลงทุนเพือสังคม และการขยายสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมจาก 6 เดือน เป็ น 12 เดือน เป็ นต้น

5. นโยบายการเปิ ดตลาดเสรี

นโยบายเปิ ดตลาดเสรีจะเพิมบทบาทของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึงรัฐบาลจะ
ต้องจัดทําแผนแม่บทการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที 1 กันยายน 2541 การแก้ไข
เปลียนแปลงกฎหมาย ปว. 281 เป็ นพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เพือเป็ นการสนับสนุนการลงทุนของต่างประเทศ และการถือครองของชาวต่างชาติ โดยการแก้ไข
ประมวลกฎหมายทีดินและพระราชบัญญัตอิ าคารชุด ซึงการแก้ไขประมวลกฎหมายทีดินมีประเด็นหลักคือการให้
ต่างชาติทมาลงทุ
ี
นในประเทศไทยสามารถถือครองกรรมสิทธิทีดินเพืออยูอ
่ าศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ พร้อมทังอนุญาตให้
คนไทยทีสมรสกับชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิทีดินได้เช่นกัน สําหรับการแก้ไขพระราชบัญญัตอิ าคาร
ชุดจะมีการอนุญาตให้ตา่ งชาติสามารถเข้ามาซืออาคารชุดทีตังบนทีดิน
ไม่เกิน 5 ไร่ ได้รอ้ ยละ 100 ภายใน 5 ปี จากนี และขยายระยะเวลาการเช่าซือจาก 30 ปี เป็ น 50 ปี และสามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาได้อก
ี 50 ปี มาตรการต่าง ๆทีได้กล่าวมาในชันต้นจะสามารถส่งเสริมให้มก
ี ารนําเงินมาลงทุน
จากต่างประเทศได้จาํ นวนมาก
Posted August 25,1998

