
เรื�อง หนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิ ฉบบัที� 5
ฉบบัที� 90 / 2541                                   วนัที� 25 สงิหาคม 2541

            ตามที�รฐับาลไทยไดข้อรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิจากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ โดย
ประเทศไทยจะไดร้บัเงนิกูจ้าํนวนท ั�งสิ�น 17.2 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และประเทศไทยไดม้กีารเบกิจา่ยเงนิกูไ้ปแลว้
4 งวด เป็นเงนิจาํนวนท ั�งสิ�น 11.1 พนัลา้นเหรียญสหรฐั ท ั�งนี� ประเทศไทยยงัคงเหลือการเบกิจา่ยเงนิกูอ้กีจาํนวน 8
งวด สาํหรบัการเบกิจา่ยเงนิกูง้วดตอ่ ๆ ไปนั�น กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศจะมกีารประเมนิทกุ ๆ 3 เดอืน วา่
รฐับาลไทยไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้กาํหนดตา่ง ๆ ที�ตกลงกบักองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไวห้รือไม่

            ระหวา่งวนัที� 3-17 สงิหาคม 2541 คณะเจา้หน้าที�กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไดด้าํเนินการประเมนิผล
การปฏบิตัติามเงื�อนไข คร ั�งที� 4 ณ สิ�นเดอืนมถินุายน 2541ซึ�งปรากฏวา่รฐับาลไทยสามารถ
ดาํเนินมาตรการไดต้ามเกณฑ์ปฏบิตัทิกุประการ นอกจากนี� เจา้หน้าที�กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศรว่มกบั
กระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทยไดร้ว่มกนัจดัทาํหนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือ
ทางวชิาการและการเงนิ ฉบบัที� 5 เป็นที�เรียบรอ้ยแลว้

              คณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิมื�อวนัที� 25 สงิหาคม 2541 เห็นชอบในหลกัการและเงื�อนไขการขอรบัความชว่ย
เหลือ
จากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศตามหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 5 และมอบหมายใหร้ฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั
และผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นผูล้งนามในหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ดงักลา่ว เพื�อจะไดจ้ดัสง่ให้
คณะกรรมการกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศพจิารณาอนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิกูง้วดที� 5 ใหก้บัประเทศไทย โดยใน
การเบกิจา่ยเงนิกูง้วดที� 5 นี� ประเทศไทยจะไดร้บัเงนิกูจ้าํนวนท ั�งสิ�น 494 ลา้นเหรียญสหรฐั พรอ้มท ั�งจะไดร้บัเงนิกู้
ยอ้นหลงัภายใตโ้ครงการฯ จากแคนาดาซึ�งเป็นผูบ้รจิาคแทนอนิโดนีเซียอกี 362.10 ลา้นเหรียญสหรฐั

                หนงัสือแจ้งความจํานงฯ ฉบบัที� 5 ไดม้กีารปรบัปรุงสาระสาํคญัดา้นตา่ง ๆ ไว ้6 ประการดงัตอ่ไปนี�

                1. ในส่วนของนโยบายเศรษฐกจิมหภาค รฐับาลจะยงัคงดาํเนินนโยบายการคลงัเพื�อ
กระตุน้อปุสงคใ์นระบบเศรษฐกจิโดยดาํรงฐานะการคลงัของรฐับาลในปีงบประมาณ 2542 ไวท้ี�ขาดดลุรอ้ยละ 3
ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ท ั�งนี� การขาดดลุดงักลา่วยงัไมน่บัรวมถงึการขาดดลุรอ้ยละ 1.5 ของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ�งเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัภาระดอกเบี�ยที�เกดิขึ�นจากการแกไ้ขปญัหาระบบ
สถาบนัการเงนิ โดยรอ้ยละ 1 ไดม้กีารบรรจุไวใ้นงบประมาณรายจา่ยสาํหรบัปีงบประมาณ 2542 แลว้ สาํหรบัรอ้ย
ละ 0.5 ที�เพิ�มมานั�นจะเป็นรายจา่ยที�เกดิขึ�นจากภาระดอกเบี�ยของมาตรการฟื� นฟูระบบสถาบนัการเงนิที�ประกาศเมื�อ
วนัที� 
14 สงิหาคม 2541 และภาระดอกเบี�ยของพนัธบตัรกองทนุฟื� นฟูฯ ที�อาจสงูกวา่ที�กาํหนดไวใ้นงบประมาณ การเพิ�ม
รายจา่ยดงักลา่วของภาครฐัซึ�งรวมถงึรฐับาลและรฐัวสิาหกจิจะมผีลในการกระตุน้ภาคเศรษฐกจิโดยรวม และ
เป็นการบรรเทาผลกระทบทางสงัคมอกีดว้ย

                 2. ในส่วนของนโยบายการเงนิ จะเห็นไดว้า่อตัราดอกเบี�ยในตลาดการเงนิไดม้กีารปรบัตวัลดลงเป็น
อยา่งมาก จากระดบัรอ้ยละ 20 เมื�อตน้ปี มาอยูท่ี�ระดบัรอ้ยละ 10-12 ในปจัจุบนัการปรบัตวัลดลงของอตัราดอกเบี�ย
ในตลาดการเงนิและการที�สถาบนัการเงนิตา่ง ๆ สามารถเพิ�มทนุไดจ้ะสง่ผลใหอ้ตัราดอกเบี�ยเงนิกูใ้นระบบลดลง ซึ�ง
จะสง่ผลดตีอ่สภาพคลอ่งในที�สดุ

                  3. การปรบัโครงสรา้งระบบสถาบนัการเงนิและหนี�ภาคธุรกจิเอกชนกาํลงัอยูใ่นข ั�นดาํเนินการที�
สาํคญั ซึ�งมาตรการดงักลา่วมคีวามสาํคญัตอ่ความสามารถในการฟื� นตวัของเศรษฐกจิท ั�งดา้นความรวดเร็วและความ
แข็งแกรง่ โดยแผนฟื� นฟูระบบสถาบนัการเงนิที�ไดป้ระกาศเมื�อวนัที� 14 สงิหาคม 2541 จะชว่ยแกไ้ขปญัหาระบบ
การเงนิ เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของท ั�งระบบ ตลอดจนกาํหนดเงื�อนไขการใชเ้งนิทนุจากภาครฐั
ในการเพิ�มทนุสถาบนัการเงนิและสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งหนี�ภาคธรุกจิเอกชน

                  4. ในการดําเนินมาตรการเพื�อปรบัโครงสรา้งหนี�ภาคเอกชน รฐับาลไดอ้อกมาตรการทาง
ดา้นการปฏบิตัแิละดา้นภาษีเพื�อสง่เสรมิการปรบัโครงสรา้งหนี�ดงักลา่ว นอกจากนี� รฐับาลยงัไดจ้ดัต ั�ง
คณะกรรมการสง่เสรมิการปรบัโครงสรา้งหนี� (Corporate Debt Restructuring Advisory Committee –
CDRAC) เพื�อสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งรวดเร็วและราบรื�น



                  5. รฐับาลได้ออกมาตรการเพิ�มเตมิเพื�อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิต่อภาค
สงัคม โดยไดข้ยายขอบเขตของความชว่ยเหลือและหลีกเลี�ยงการใชม้าตรการที�จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ตลาด
แรงงาน รฐับาลจะเพิ�มงบประมาณสาํหรบัใชจ้า่ยในโครงการที�เกี�ยวกบัการจดัทาํโครงสรา้งพื�นฐานในชนบทเพื�อ
เป็นการ
สนบัสนุนภาคการเกษตรและการปฏรูิปภาคอตุสาหกรรม นอกจากนี� รฐับาลจะเรง่การดาํเนินการของโครงการลงทนุ
เพื�อสงัคมซึ�งจะสามารถชว่ยเหลือผูว้า่งงานไดจ้าํนวนมาก

                   6. รฐับาลมุ่งม ั�นที�จะดําเนินนโยบายเปิดตลาดเสรีของประเทศเพิ�มเตมิเพื�อเป็นการสนบัสนุนการ
ลงทนุ
จากตา่งประเทศ โดยรฐับาลจะทาํการแกไ้ขกฎหมาย ปว. 281 เพื�อเปลี�ยนแปลงใหเ้ป็น
พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว และเพื�อเป็นการสนบัสนุนนโยบายการเปิดเสรี
รฐับาลจะรีบดาํเนินการแปรรูปรฐัวสิาหกจิดา้นสาธารณูปโภคโดยเร็ว การแปรรูปรฐัวสิาหกจิจะสามารถระดมเงนิทนุ
ไดจ้าํนวนหนึ�งเพื�อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาใหก้บัแรงงานและลดภาระหนี�สนิของรฐับาล

                    สาํหรบัรายละเอยีดสาระสาํคญัของหนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการ
เงนิ
จากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ ฉบบัที� 5 สรุปไดด้งันี�

1.   ภาพรวมเศรษฐกจิมหภาคและนโยบาย
     การดาํเนินการตามแผนฟื� นฟูเศรษฐกจิมคีวามคบืหน้าอยา่งตอ่เนื�อง โดยประเทศไทยสามารถดาํเนินการตาม
เกณฑ์ปฏบิตัไิดท้ ั�งหมด อยา่งไรก็ตาม การฟื� นตวัทางเศรษฐกจิไดล้า่ชา้ออกไป จากปจัจยัดา้นตา่งประเทศ คอื ภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยในญี�ปุ่ นและประเทศในภมูภิาค และปจัจยัในประเทศ คอื ผลผลติที�ลดลง ภาระหนี�ภาคเอกชน และ
ความไมพ่อเพียงของเงนิทนุของสถาบนัการเงนิ ดงันั�น ตามประมาณการใหมค่าดวา่ ในปี 2541 เศรษฐกจิจะหดตวั
ในอตัรารอ้ยละ 7 โดยจะถงึจุดตํ�าสดุในชว่งปลายปี และฟื� นตวัในปี 2542 ท ั�งนี� สว่นหนึ�งขึ�นอยูก่บัแนวโน้ม
เศรษฐกจิในภมูภิาคเป็นสาํคญั สาํหรบัอตัราเงนิเฟ้อเทา่กบัรอ้ยละ 9.2 และจะมกีารเกนิดลุบญัชีเดนิสะพดัสงูขึ�นถงึ
รอ้ยละ 10 ของ GDP

                      1.1 นโยบายการคลงั    
                              ฐานะการคลงัภาครฐัโดยรวมในปีงบประมาณ 2542 จะขาดดลุประมาณรอ้ยละ 3 ของ GDP
ซึ�งแยกเป็น การขาดดลุของรฐับาลกลางรอ้ยละ 1 และขาดดลุภาครฐัวสิาหกจิรอ้ยละ 2 ของ GDP (ท ั�งนี� ไมร่วม
ภาระดอกเบี�ยจาํนวน
รอ้ยละ 1.5 ของ GDP จากการออกพนัธบตัรใหก้องทนุฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ และคา่ใชจ้า่ยอื�น ๆ
ในการปรบัโครงสรา้งระบการเงนิ) รฐับาลอยูร่ะหวา่งการกาํหนดแนวทางการเพิ�มรายจา่ย
ของรฐัอยา่งระมดัระวงัผา่นรฐับาลกลางและรฐัวสิาหกจิ ท ั�งในสว่นของโครงการดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
และการสนบัสนุนการจา้งงาน อกีท ั�งการปฏรูิประบบภาษีเพื�อใหเ้กดิผลตอ่ภาคเศรษฐกจิจรงิ และ
ชว่ยบรรเทาผลกระทบทางสงัคม

                       1.2 นโยบายการเงนิและอตัราแลกเปลี�ยน
                               รฐับาลจะยงัคงรกัษากรอบนโยบายการเงนิที�เน้นความมเีสถยีรภาพของอตัราแลกเปลี�ยน โดย
ในขณะนี� อตัราดอกเบี�ยระยะส ั�นในตลาดการเงนิไดป้รบัลดลงมากแลว้ ท ั�งนี� เมื�ออตัราเงนิเฟ้อปรบัลดลง ทางการจะ
ให้
ความสาํคญัมากขึ�นกบัการฟื� นฟูสภาพคลอ่ง และการปรบัลดอตัราดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มืและเงนิฝากในระบบธนาคาร
สาํหรบัการดาํเนินนโยบายการเงนิ ทางการไดเ้ริ�มใหค้วามสาํคญัมากขึ�นแกอ่ตัราดอกเบี�ยตลาดซื�อคนืพนัธบตัร
ประเภท
อาย ุ1-3 เดอืน เพื�อใหต้ลาดมอีตัราอา้งองิระยะยาวขึ�น อยา่งไรก็ตาม หากเกดิแรงกดดนัใน
ตลาดอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ จะมกีารปรบัเพิ�มอตัราดอกเบี�ยระยะส ั�นทกุประเภท รวมท ั�งอตัราดอกเบี�ย
ตลาดซื�อคนืพนัธบตัรประเภทอาย ุ1 วนั เพื�อลดแรงกดดนัจากการเก็งกาํไร

                        ตามแนวโน้มลา่สดุของอตัราเงนิเฟ้อและผลผลติ รฐับาลไดก้าํหนดเพดานสงูสดุแทนที�จะเป็น
ตวัเลข
เป้าหมายสาํหรบัฐานเงนิและสนิทรพัย์ในประเทศสทุธขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย ในขณะเดยีวกนัรฐับาล
ไดส้นบัสนุนการใหส้นิเชื�อแกภ่าคการสง่ออก รวมท ั�งประเมนิความสามารถของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและ
กรอบการกาํกบัดแูลเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถาบนัดงักลา่ว



                        1.3   นโยบายด้านต่างประเทศ
                               จากการประเมนิภาวะเศรษฐกจิครึ�งปีแรกของปี 2541 คาดวา่ดลุบญัชีเดนิสะพดัจะเกนิดลุ
ประมาณ
รอ้ยละ 10 ของ GDP จากการหดตวัอยา่งตอ่เนื�องของการนําเขา้ สว่นดลุบญัชีเงนิทนุเคลื�อนยา้ยสทุธิ
คาดวา่จะขาดดลุเพิ�มขึ�นจากการลดลงของอตัราการตอ่อายหุนี� แมว้า่จะมกีารลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศเพิ�มขึ�น
เงนิสาํรองระหวา่งประเทศจะอยูใ่นระดบั 26-28 พนัลา้นดอลลาร์ สรอ. ณ สิ�นธนัวาคม 2541 โดยเงนิสาํรอง
ระหวา่งประเทศจะยงัคงมจีาํนวนสงูกวา่หนี�ตา่งประเทศระยะส ั�น

                        ในปี 2542 การขาดดลุบญัชีเงนิทนุเคลื�อนยา้ยสทุธจิะลดลงจากการที�ทางการชาํระภาระ
เงนิตราตา่งประเทศลว่งหน้าในตลาดตา่งประเทศ ดงันั�น คาดวา่ดลุบญัชีเดนิสะพดัจะเกนิดลุรอ้ยละ 7 ของ GDP
และจากสมมตฐิานการฟื� นตวัของเศรษฐกจิในภมูภิาค เงนิสาํรองระหวา่งประเทศจะเพิ�มสงูขึ�น ซึ�งจะชว่ยเพิ�มความ
ยดืหยุน่และเอื�ออาํนวยตอ่การลดหนี�ตา่งประเทศ

2. การปรบัโครงสรา้งภาคการเงนิ
     รฐับาลไดป้ระกาศมาตรการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิแบบเบ็ดเสร็จไปแลว้ เมื�อวนัที� 14 สงิหาคม ซึ�งครอบคลุม
การดาํเนินการ 4 ดา้นหลกั คอื 1) การเรง่รดักระบวนการควบรวมกจิการของธนาคารและบรษิทัเงนิทนุ 2)
สนบัสนุนการลงทนุจากภาคเอกชน 3) การใชท้รพัยากรของรฐัในการเพิ�มทนุของสถาบนัการเงนิ
ที�เหลือภายใตเ้งื�อนไขและกฎเกณฑ์ที�รดักมุ และ 4) พฒันากรอบการดาํเนินงาน
เพื�อจดัต ั�งบรษิทับรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิภาคเอกชน

      นอกจากนี� รฐับาลไดเ้รง่ทบทวนกฎหมายและขอ้บงัคบัของภาคการเงนิ รวมท ั�งการปรบัโครงสรา้ง
ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยไดร้บัความชว่ยเหลือจากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศและธนาคารโลก ซึ�งจะสรุป
ผลในสิ�นเดอืนตลุาคม 2541 หลงัจากนั�นรฐับาลจะสรุปขอ้เสนอเพื�อใหม้กีารปฏรูิปดา้นกฎหมาย
และสถาบนั รวมท ั�งปฏรูิปดา้นการกาํกบัดแูลธนาคารพาณิชย์ตามหลกัการปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุ

3. การปรบัโครงสรา้งหนี�ภาคธุรกจิเอกชน
     รฐับาลไดจ้ดัต ั�ง “คณะกรรมการสง่เสรมิการปรบัโครงสรา้งหนี�” (Corporate Debt Restructuring
Advisory Committee - CDRAC) ขึ�นเพื�อสง่เสรมิการปรบัโครงสรา้งหนี�ภาคธรุกจิตามแนวทางกลไกตลาด และ
สง่เสรมิการฟื� นตวัทางเศรษฐกจิ และสนบัสนุนการจา้งงาน นอกจากนั�น ยงัไดม้กีารยกเวน้ภาษีเพื�อใหเ้อื�ออาํนวยตอ่
การปรบัโครงสรา้งหนี� และเกณฑ์การจดัช ั�นสนิทรพัย์และการประเมนิมลูคา่หลกัประกนัของธนาคารแหง่
ประเทศไทย
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลที�ดทีี�สดุ ตลอดจนเพิ�มบทบาทธนาคารแหง่ประเทศไทยในการกาํกบัดแูลและ
ตดิตามการประนอมหนี�ของสถาบนัการเงนิ นอกจากนี� เพื�อเป็นการสนบัสนุนใหส้ถาบนัการเงนิปรบัปรุงโครงสรา้ง
หนี�กบัลูกหนี� นอกจากนี�แลว้ รฐับาลไดจ้ดัใหม้โีครงการชว่ยเพิ�มเงนิกองทนุข ั�นที� 2 ดว้ย

     รฐับาลไดแ้กไ้ขกฎหมายลม้ละลาย กระบวนการบงัคบัหลกัประกนัและขอ้กฎหมายเกี�ยวกบัการใหกู้ย้มื เพื�อเป็น
เงื�อนไขจูงใจใหท้ ั�งเจา้หนี�และลูกหนี�เรง่รดักระบวนการเจรจาและการแกไ้ขปญัหา ท ั�งนี� คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัริา่ง
แกไ้ขเพิ�มเตมิกฎหมายลม้ละลายแลว้ คาดวา่จะมผีลบงัคบัใชห้ลงัจากการประชุมของ
รฐัสภาสมยัปจัจุบนั (ภายใน 31 ตลุาคม 2541) ทางดา้นการบงัคบัหลกัประกนัและการบงัคบัใชส้ทิธคิุม้ครอง คณะ
รฐัมนตรีไดอ้นุมตัริา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ซึ�งจะชว่ยเรง่รดั
กระบวนการทางกฎหมายที�บงัคบัใชก้บัทรพัย์จาํนอง และคาดวา่จะผา่นการพจิารณาของรฐัสภา
ภายในวนัที� 31 ตลุาคม 2541

4. การแก้ไขปญัหาผลกระทบทางสงัคม
    เนื�องจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิมคีวามรุนแรงกวา่ที�ไดค้าดการไวใ้นเบื�องตน้ รฐับาลจงึไดป้รบัปรุงโครงการ
เพื�อแกไ้ขปญัหาผลกระทบทางสงัคมบางประการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั โดยไดเ้พิ�มงบประมาณ
รายจา่ยของปีงบประมาณ 2541 อกีจาํนวนหนึ�งเพื�อใชใ้นโครงการดา้นสงัคม อาทเิชน่ การสนบัสนุนดา้นการเงนิ
เพิ�มเตมิใหก้บักองทนุใหกู้ย้มืเพื�อการศกึษา การสรา้งงานของภาครฐัเพื�อชว่ยเหลือผูว้า่งงาน และการรกัษาระดบัการ
บรกิารพื�นฐานดา้นการแพทย์ใหก้บัประชาชนโดยไมค่ดิคา่บรกิาร นอกจากนี� รฐับาลยงัไดอ้อกมาตรการอกีหลาย
มาตรการเพื�อบรรเทาผลกระทบตอ่ผูย้ากจนและผูด้อ้ยโอกาส อาทเิชน่ การเพิ�มงบลงทนุดา้นโครงสรา้งพื�นฐานของ
รฐัวสิาหกจิ การออกพระราชบญัญตัแิรงงานฉบบัใหม่
ซึ�งจะมสีว่นชว่ยเหลือแรงงานมากกวา่เดมิ การเรง่รดัการจดัทาํโครงการลงทนุเพื�อสงัคม และการขยายสทิธิ
ประโยชน์ของกองทนุประกนัสงัคมจาก 6 เดอืน เป็น 12 เดอืน เป็นตน้



5. นโยบายการเปิดตลาดเสรี
     นโยบายเปิดตลาดเสรีจะเพิ�มบทบาทของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกจิโดยการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ ซึ�งรฐับาลจะ
ตอ้งจดัทาํแผนแมบ่ทการแปรรูปรฐัวสิาหกจิใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 1 กนัยายน 2541 การแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงกฎหมาย ปว. 281 เป็นพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว
เพื�อเป็นการสนบัสนุนการลงทนุของตา่งประเทศ และการถอืครองของชาวตา่งชาต ิโดยการแกไ้ข
ประมวลกฎหมายที�ดนิและพระราชบญัญตัอิาคารชุด ซึ�งการแกไ้ขประมวลกฎหมายที�ดนิมปีระเด็นหลกัคอืการให้

ตา่งชาตทิี�มาลงทนุในประเทศไทยสามารถถอืครองกรรมสทิธิ �ที�ดนิเพื�ออยูอ่าศยัไดไ้มเ่กนิ 1 ไร ่พรอ้มท ั�งอนุญาตให้
คนไทยที�สมรสกบัชาวตา่งชาตสิามารถถอืครองกรรมสทิธิ �ที�ดนิไดเ้ชน่กนั สาํหรบัการแกไ้ขพระราชบญัญตัอิาคาร
ชุดจะมกีารอนุญาตใหต้า่งชาตสิามารถเขา้มาซื�ออาคารชุดที�ต ั�งบนที�ดนิ
ไมเ่กนิ 5 ไร ่ไดร้อ้ยละ 100 ภายใน 5 ปีจากนี� และขยายระยะเวลาการเชา่ซื�อจาก 30 ปี เป็น 50 ปี และสามารถ
ตอ่อายสุญัญาไดอ้กี 50 ปี มาตรการตา่ง ๆที�ไดก้ลา่วมาในช ั�นตน้จะสามารถสง่เสรมิใหม้กีารนําเงนิมาลงทนุ
จากตา่งประเทศไดจ้าํนวนมาก

Posted August 25,1998


