
เรื�อง หนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิจาก 
กองทนุการเงนิ ระหวา่งประเทศ ฉบบัที� 3 
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ที� 24 กมุภาพนัธ์ 2541

ตามที�รฐับาลไทยไดข้อรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิจากกองทนุการเงนิ 
ระหวา่งประเทศ และไดม้กีารเบกิจา่ยเงนิกูไ้ปแลว้ 2 งวด เป็นจาํนวนเงนิท ั�งสิ�น 8.7 พนัลา้นเหรียญ 
สหรฐั โดยงวดแรกเบกิเมื�อเดอืนสงิหาคม 2540 จาํนวนท ั�งสิ�น 6.1 พนัลา้นเหรียญสหรฐั แบง่เป็นจาก 
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ จาํนวน 1.6 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และจากธนาคารกลางของมติร 
ประเทศ และสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ จาํนวน 4.5 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และงวดที�สองเบกิ 
เมื�อเดอืนธนัวาคม 2540 จาํนวนท ั�งสิ�น 2.6 พนัลา้นเหรียญสหรฐั แบง่เป็นจากกองทนุการเงนิระหวา่ง 
ประเทศ จาํนวน 0.8 พนัลา้นเหรียญสหรฐั และจากธนาคารกลางของมติรประเทศ และสถาบนัการเงนิ 
ระหวา่งประเทศ จาํนวน 1.8 พนัลา้นเหรียญสหรฐั สาํหรบัการเบกิจา่ยเงนิกูง้วดตอ่ไปนั�น กองทนุ 
การเงนิระหวา่งประเทศไดก้าํหนดไวว้า่รฐับาลไทยจะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้กาํหนดทางการเงนิ 
การคลงั ซึ�งกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศจะมกีารประเมนิทกุ ๆ 3 เดอืน กอ่นที�จะมกีารอนุมตัเิบกิจา่ย 
เงนิกูง้วดตอ่ไป 
ระหวา่งวนัที� 2-14 กมุภาพนัธ์ 2541 คณะเจา้หน้าที�กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ 
ไดด้าํเนินการประเมนิผลการปฏบิตัติามเงื�อนไข คร ั�งที� 2 ณ สิ�นเดอืนธนัวาคม 2540 ซึ�งปรากฎวา่ 
รฐับาลไทยสามารถดาํเนินมาตรการไดต้ามเกณฑ์ปฏบิตัทิกุประการ นอกจากนี� เจา้หน้าที�กองทนุ 
การเงนิระหวา่งประเทศ รว่มกบักระทรวงการคลงัและธนาคารแหง่ประเทศไทย ไดร้ว่มกนัจดัทาํ 
หนงัสอืแจง้ความจาํนงขอรบัความชว่ยเหลือทางวชิาการและการเงนิ ฉบบัที� 3 เป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ 
คณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิมื�อวนัที� 24 กมุภาพนัธ์ 2541 เห็นชอบในหลกัการและเงื�อนไข 
การขอรบัความชว่ยเหลือจากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศตามหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 3 
และมอบหมายใหร้ฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นผูล้งนาม 
ในหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ดงักลา่ว เพื�อจะไดจ้ดัสง่ใหค้ณะกรรมการกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ 
พจิารณาอนุมตักิารเบกิจา่ยเงนิกูง้วดที� 3 ใหก้บัประเทศไทย โดยสาระสาํคญัของหนงัสอืแจง้ความจาํนง 
ฉบบันี� รวมท ั�งเงื�อนไขที�รฐับาลจะตอ้งดาํเนินการตอ่ไป สรุปไดด้งันี� 
1. ภาพรวมเศรษฐกจิมหภาค 
รฐับาลไดป้ระเมนิภาวะเศรษฐกจิใหม ่เนื�องจากการลดลงของอปุสงคแ์ละอปุทาน 
ของประเทศ ขณะที�เงนิลงทนุจากตา่งประเทศยงัไมม่ากพอ อนัเป็นผลจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ 
ของภมูภิาคที�ทวีความรุนแรงขึ�น ดงันั�น จงึไดม้กีารปรบัปรุงภาพเศรษฐกจิโดยรวมเพื�อสะทอ้นถงึขอ้ 
เท็จจรงิที�เกดิขึ�น โดยการปรบัตวัเลขภาพรวมเศรษฐกจิที�สาํคญั ไดแ้ก ่การปรบัอตัราการขยายตวัของ 
เศรษฐกจิ จากรอ้ยละ 0.6 เป็นตดิลบรอ้ยละ 0.4 ในปี 2540 และจากรอ้ยละ 0-1 เป็นตดิลบรอ้ยละ 
3-3.5 ในปี 2541 การปรบัตวัเลขอตัราเงนิเฟ้อ จากรอ้ยละ 6.0 เป็นรอ้ยละ 5.6 ในปี 2540 
และจากรอ้ยละ 10.0 เป็นรอ้ยละ 11.6 ในปี 2541 ขณะที�การปรบัดลุบญัชีเดนิสะพดั จากขาดดลุรอ้ยละ 
6.4 เป็นขาดดลุรอ้ยละ 3.3 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 2540 และจากขาดดลุรอ้ยละ 
2.5 เป็นเกนิดลุรอ้ยละ 4.4 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 2541 สาํหรบัตวัเลขเงนิสาํรอง 
ระหวา่งประเทศไดป้รบัจาก 23.0 พนัลา้นเหรียญ เป็น 27.0 พนัลา้นเหรียญ ในปี 2540 และจาก 24.8 
พนัลา้นเหรียญ เป็น 23-25 พนัลา้นเหรียญ ในปี 2541 
2. การปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ 
2.1 การแกไ้ขปญัหาสถาบนัการเงนิที�ถกูส ั�งปิดกจิการเป็นการถาวร 
เมื�อเดอืนธนัวาคม 2540 องคก์ารเพื�อการปฏรูิประบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.) 
ไดส้ ั�งปิดกจิการของสถาบนัการเงนิ 56 แหง่ เป็นการถาวร โดยไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนินการประมลูขาย 
สนิทรพัย์ของสถาบนัการเงนิดงักลา่วใหเ้สร็จสิ�นภายในปี 2541 และเพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมในการ 
กาํหนดราคาสนิทรพัย์ดงักลา่ว รฐับาลไดจ้ดัต ั�งสถาบนัการเงนิของรฐัขึ�น 2 แหง่ ไดแ้ก ่ธนาคาร รตันสนิ 
เพื�อเขา้ทาํการประมลูซื�อสนิทรพัย์ที�มคีณุภาพด ีและบรรษทับรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิ (บบส.) 
เพื�อเขา้ประมลูซื�อสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพเพื�อนําไปบรหิารตอ่ ท ั�งนี� หนงัสอืแสดงความจาํนงฯ ฉบบัที� 3 
ไดก้าํหนดวธิกีารแกไ้ขปญัหาระบบสถาบนัการเงนิอยา่งเป็นข ั�นตอน อาทเิชน่ การกาํหนดใหบ้รรษทั 
บรหิารสนิทรพัย์สถาบนัการเงนิ (บบส.) แตง่ต ั�งเจา้หน้าที�ระดบับรหิารใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2541 การกาํหนดกรอบและกฎระเบยีบของ บบส. เพื�อใหส้ามารถเขา้ประมลูซื�อสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ 
ภายในวนัที� 15 มนีาคม 2541 และการกาํหนดใหก้รรมการธนาคาร รตันสนิ อนุมตัขิ ั�นตอนและแนวทาง 
ในการเลือกประมลูเฉพาะสนิทรพัย์ที�ดใีหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 31 มนีาคม 2541 เป็นตน้ 
2.2 การเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของสถาบนัการเงนิที�เปิดกจิการอยู ่



2.2.1 สถาบนัการเงนิที�รฐับาลไดเ้ขา้แทรกแซง 
ที�ผา่นมารฐับาลไดเ้ขา้แทรกแซงในธนาคารขนาดกลาง จาํนวน 4 แหง่ 
โดยการเปลี�ยนผูบ้รหิารลดทนุและเพิ�มทนุของธนาคาร ซึ�งทาํใหก้องทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบ 
สถาบนัการเงนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่นธนาคารดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม รฐับาลมุง่ม ั�นที�จะลดสดัสว่นการถอืหุน้ 
ของภาครฐัในสถาบนัการเงนิดงักลา่วใหเ้ร็วที�สดุ โดยในหนงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 3 ไดก้าํหนดให ้
จดัทาํวธิกีารแปรรูปสถาบนัการเงนิดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 30 มถินุายน 2541 
2.2.2 สถาบนัการเงนิที�เปิดดาํเนินกจิการอยูท่ ั�งหมด (รวม 2.2.1) 
รฐับาลจะกาํหนดกรอบการจดัช ั�นสนิเชื�อและกนัสาํรองที�ไดม้าตรฐาน 
สากล โดยใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2543 และจะมกีารทยอยประกาศกฎเกณฑ์ใหม ่โดยจะเริ�มในเดอืน 
มนีาคม 2541 นอกจากนี� รฐับาลจะกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิที�เปิดดาํเนินการอยูเ่พิ�มทนุใหไ้ดต้าม 
มาตรฐานการจดัช ั�นสนิเชื�อที�เขม้งวดขึ�น โดยสาถบนัการเงนิจะตอ้งลงนามในบนัทกึความเขา้ใจรว่มกบั 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยระบขุ ั�นตอนในการเพิ�มทนุ ภายในวนัที� 15 สงิหาคม 2541 
2.3 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและความเชื�อม ั�นของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันา 
ระบบสถาบนัการเงนิ 
ในสว่นของกองทนุเพื�อการฟื� นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนินั�น รฐับาลจะ 
คํ�าประกนัการออกพนัธบตัรระยะส ั�นและระยะปานกลางของกองทนุฯ และจะบรรจุภาระดอกเบี�ยของหนี� 
ของกองทนุฯ ไวใ้นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2542 และจะสามารถเริ�มชาํระดอกเบี�ยของหนี�สนิ 
ท ั�งหมดจากงบประมาณไดภ้ายในปี 2543 สาํหรบัการใชค้นืภาระหนี�เงนิตน้นั�นสว่นหนึ�งจะนํารายได ้
จากการแปรรูปรฐัวสิาหกจิมาใช ้
2.4 การปรบัปรุงระบบกาํกบัและตรวจสอบของภาครฐั 
เพื�อเป็นการปรบัปรุงระบบกาํกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิของภาครฐั 
รฐับาลจะจดัต ั�งคณะทาํงานซึ�งประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญท ั�งในและตา่งประเทศเพื�อจดัทาํแผนการปรบั 
การดาํเนินงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ�งคาดวา่จะมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทยภายในปี
2541 นอกจากนี� จะมกีารทบทวนบทบาทและภาระหน้าที�ในการตรวจสอบและกาํกบัดแูล 
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั และ 
กรมการประกนัภยั ซึ�งจะสง่ผลใหร้ะบบการกาํกบัมคีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 
3. นโยบายเศรษฐกจิมหภาค 
นโยบายการเงนิ 
1. รฐับาลจะดาํเนินนโยบายอตัราดอกเบี�ยใหม้คีวามยดืหยุน่มากขึ�น อยา่งไรก็ด ี
ในขณะนี�อตัราดอกเบี�ยระหวา่งธนาคารระยะส ั�นจาํเป็นที�จะตอ้งอยูใ่นระดบัสงู เพื�อชว่ยใหอ้ตัราแลก 
เปลี�ยนมเีสถยีรภาพ และเมื�ออตัราแลกเปลี�ยนมเีสถยีรภาพแลว้ อตัราดอกเบี�ยดงักลา่วและอตัราดอกเบี�ย 
ท ั�วไปจะลดลงในที�สดุ 
2. รฐับาลจะใหค้วามม ั�นใจวา่ภาคธรุกจิที�ไมใ่ชภ่าคการเงนิ โดยเฉพาะผูส้ง่ออก 
ผูผ้ลติ ทางการเกษตร และธรุกจิขนาดเล็กจะมสีภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ โดยธนาคารเพื�อการสง่ออก 
และนําเขา้แหง่ประเทศไทย และบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ไดท้าํการเจรจาขอเงนิกู ้
ดอกเบี�ยตํ�ากบัธนาคารเพื�อการสง่ออกและนําเขา้ของประเทศญี�ปุ่ น และธนาคารพฒันาเอเซีย โดยธนาคารแหง่
ประเทศไทยจะสมทบเงนิทนุดอกเบี�ยตํ�าประมาณรอ้ยละ 60 เพื�อชว่ยเหลือดา้นการสง่ออก 
นอกจากนี� จะมกีารปลอ่ยสนิเชื�อดอกเบี�ยตํ�าผา่นธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื�อ 
เกษตรกร ผา่นบรรษทัเงนิทนุอตุสาหกรรมขนาดยอ่มเพื�อธรุกจิขนาดเล็ก และผา่นธนาคารอาคาร 
สงเคราะห์เพื�อการซื�อที�อยูอ่าศยัของผูท้ี�มรีายไดต้ํ�า 
นโยบายการคลงั 
รฐับาลไทยไดด้าํเนินมาตรการการคลงัอยา่งเขม้งวด และปฏบิตัไิดต้ามเงื�อนไข 
ในชว่งวกิฤตการณ์ที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกจิที�ถดถอยและผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง 
ของคา่เงนิบาทสง่ผลใหร้ายรบัของรฐับาลคาดวา่จะตํ�ากวา่เป้าหมายประมาณรอ้ยละ 2 ของผลติภณัฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ และรายจา่ยคาดวา่จะเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดงันั�น หาก
ปราศจากมาตรการรองรบัแลว้คาดวา่ดลุการคลงัจะขาดดลุรอ้ยละ 2 ของผลติภณัฑ์มวลรวม 
ภายในประเทศ เมื�อเปรียบเทยีบกบัการที�กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศไดก้าํหนดเป็นเกณฑ์ปฏบิตั ิ
ใหร้ฐับาลเกนิดลุรอ้ยละ 1 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปีงบประมาณ 2541 
นอกจากนี� รฐับาลจะเพิ�มมาตรการการจดัเก็บรายไดเ้พิ�มเตมิ ซึ�งจะทาํใหร้ายไดจ้าก 
การเก็บภาษีเพิ�มขึ�นประมาณรอ้ยละ 0.25 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศในปีงบประมาณ 2541 
และจะมกีารตดัทอนงบประมาณในสว่นของการลงทนุที�มคีวามสาํคญัตํ�าของรฐัวสิาหกจิ รวมท ั�งจะมกีาร 
เพิ�มคา่ใชจ้า่ยของรฐับาลในโครงการเพื�อสงัคม การดาํเนินมาตรการเพิ�มเตมิดงักลา่วคาดวา่จะทาํใหด้ลุ 
การคลงัของรฐับาลในปีงบประมาณ 2541 ขาดดลุประมาณรอ้ยละ 1.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศ (เกณฑ์ปฏบิตัใิหมภ่ายใตห้นงัสอืแจง้ความจาํนงฯ ฉบบัที� 3) โดยจะชดเชยการขาดดลุดว้ยการ 
ระดมเงนิจากตา่งประเทศและในประเทศอยา่งเหมาะสม 



ในสว่นของฐานะการเงนิของรฐัวสิาหกจิท ั�งระบบนั�น เนื�องจากรฐัวสิาหกจิมคีวาม 
จาํเป็นตอ้งเบกิจา่ยเงนิกูใ้นโครงการตอ่เนื�อง จงึกาํหนดใหร้ฐัวสิาหกจิสามารถดาํรงฐานะขาดดลุได ้
ประมาณรอ้ยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศจากเดมิที�กาํหนดใหฐ้านะการเงนิโดยรวม 
สมดลุ ซึ�งในสว่นที�ขาดดลุนี�จะไดร้บัการชดเชยจากแหลง่เงนิทนุตา่งประเทศ และเพิ�มคา่ธรรมเนียม 
ราคาสนิคา้ และบรกิารที�ไมก่ระทบตอ่คนยากจนในสงัคม 
นโยบายดา้นตา่งประเทศ 
รฐับาลยงัคงรกัษาเป้าหมายทนุสาํรองระหวา่งประเทศไวต้ามที�กองทนุการเงนิ 
ระหวา่งประเทศกาํหนด ท ั�งนี�คาดวา่ดลุบญัชีเดนิสะพดัในปี 2541 จะเกนิดลุประมาณรอ้ยละ 4 ของ 
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มากกวา่ที�คาดการณ์ไวเ้ดมิ แตใ่นทางเดยีวกนัการไหลออกของ 
เงนิทนุตา่งประเทศคาดวา่จะมมีากกวา่ที�คาดการณ์ไวเ้ดมิ เนื�องจากธรุกจิภาคเอกชนบางประเภทไม ่
สามารถตอ่อายสุญัญากูย้มืระยะส ั�นจากตา่งประเทศได ้อยา่งไรก็ด ีการเพิ�มขึ�นของดลุบญัชีเดนิสะพดั 
คาดวา่จะสามารถชดเชยการไหลออกของเงนิทนุตา่งประเทศดงักลา่วได ้
4. การสนบัสนุนและฟื� นฟูเศรษฐกจิโดยรวม 
รฐับาลจะออกมาตรการเพื�อบรรเทาผลกระทบตอ่คนยากจนซึ�งเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
รุนแรงที�สดุ ในขณะเดยีวกนัจะออกมาตรการเพื�อเสรมิสรา้งโอกาสในอนาคต ซึ�งประกอบดว้ย 
4.1 โครงการดา้นสงัคม รฐับาลไดร้ว่มมอืกบักองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ ธนาคาร 
โลก ธนาคารพฒันาเอเซีย และกองทนุความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลแหง่ญี�ปุ่ น เพื�อดาํเนินการ 
จดัทาํโครงการเพื�อแกไ้ขปญัหาสงัคมที�เกดิขึ�น โดยไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากธนาคารโลกธนาคารพฒันา 
เอเซีย และกองทนุความรว่มมอืทางเศรษฐกจิโพน้ทะเลแหง่ญี�ปุ่ น การดาํเนินการโครงการดงักลา่วจะตอ้ง 
ตรงตามเป้าหมาย มปีระสทิธภิาพ และโปรง่ใส ท ั�งนี� โครงการดา้นสงัคม ประกอบดว้ย การจดัทาํ 
โครงการเพื�อชว่ยเหลือคนจนและคนวา่งงาน โครงการดา้นการศกึษา และสาธารณสขุพื�นฐาน และการ 
ตรงึอตัราคา่บรกิารคมนาคมพื�นฐาน เป็นตน้ 
4.2 การแปรรูปรฐัวสิาหกจิ รฐับาลจะเรง่รดัการแปรรูปรฐัวสิาหกจิโดยมแีผนการที� 
เป็นรูปธรรมมากขึ�น โดยธนาคารโลกจะใหค้าํปรกึษาแกร่ฐับาลไทยในการจดัต ั�งหน่วยงานเพื�อดแูลเกี�ยว 
กบัการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ (Privatization Secretariat) รวมถงึเสนอและแกไ้ขกฎหมายตา่ง ๆ เชน่ 
กฎหมายวา่ดว้ยทนุรฐัวสิาหกจิ (Corporatization Law) และการจดัทาํกรอบในการกาํกบัดแูลการแปรรูป 
รฐัวสิาหกจิใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� 30 มถินุายน 2541 อยา่งไรก็ด ีรฐับาลมแีผนการในการแปรรูป 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) บรษิทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัผลติไฟฟ้า 
จาํกดั (มหาชน) ภายในปี 2541 และจะดาํเนินการแปรรูปการปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย องคก์าร 
โทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย และการสื�อสารแหง่ประเทศไทย ในปี 2542 หากภาวะตลาดเอื�ออาํนวย 
4.3 การปฏรูิปกฎหมาย เพื�อเอื�ออาํนวยตอ่การปรบัปรุงโครงสรา้งระบบสถาบนั 
การเงนิและภาคธรุกจิ รฐับาลไดด้าํเนินการแกไ้ขกฎหมายลม้ละลายและปรบัปรุงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อใหก้ระบวนการพจิารณาในคดฟ้ีองบงัคบัหลกัประกนัเสร็จสิ�นโดยเร็วตามคาํแนะนําของธนาคารโลก 
และกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ โดยกฎหมายลม้ละลายจะใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายในวนัที� 31 มนีาคม 
2541 ขณะที�การปรบัปรุงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหก้ระบวนการพจิารณาในคดฟ้ีองบงัคบัหลกัประกนั 
เสร็จสิ�นโดยเร็ว จะมผีลใชบ้งัคบัภายในวนัที� 31 ตลุาคม 2541 
ท ั�งนี� รฐับาลมนีโยบายที�จะปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํงานของธนาคารแหง่ประเทศ 
ไทยใหด้ขีึ�น รวมถงึการแกไ้ขพระราชบญัญตัเิงนิตราใหเ้ทยีบเทา่กบัมาตรฐานของธนาคารกลางท ั�วโลก 
นอกจากนั�นเพื�อเป็นการดงึดดูเงนิลงทนุจากตา่งประเทศ รฐับาลจะเสนอแกไ้ขกฎหมายเพื�ออนุญาตให ้
มกีารถอืครองอยา่งเสรีขึ�น รวมท ั�งปรบัปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว (ประกาศ 
คณะปฏวิตั ิฉบบัที� 281) 
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 เป้าหมายภาคตา่งประเทศ 
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