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สัญญาเช่าที่ดินเป็นเวลา 99 ปี
เป็นประโยชน์สำ�หรับประเทศไทยหรือไม่?
ความคาดหวังที่จะขยายสิทธิการเช่าที่ดินในปัจจุบันให้ได้มากถึง 99 ปีปรากฏขึ้นอีกครั้ง และเหมือน
เช่นเคย ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านต่างเคลื่อนไหวเพื่อที่จะผลักดันวาระของฝ่ายตน
เรามาดูสถานการณ์ปจั จุบนั กันว่าเป็นอย่างไร และจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไรได้บา้ ง รวมถึงเหตุผล
สนับสนุนและเหตุผลโต้แย้งการขยายระยะเวลาการเช่า

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน
ภายใต้กฎหมายไทย การเช่าภายในเวลา 3 ปีนั้นไม่จำ�เป็นจะต้องมีการขึ้นทะเบียนการเช่า กรณีผู้เช่าหรือ
เจ้าของทีด่ นิ ต้องการหลักประกันเพือ่ ระยะเวลาการเช่าทีย่ าวกว่า ทัง้ สองฝ่ายจำ�เป็นต้องขึน้ ทะเบียนการเช่าบน
โฉนดที่ดิน ณ กรมที่ดินและชำ�ระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนจำ�นวน 1% ของจำ�นวนเงินค่าเช่าที่ต้อง
จ่ายทั้งหมด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ ชิ ย์ (ป.พ.พ.)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) นั้น จะอนุญาตให้ระยะเวลาการเช่าที่ดินได้สูงสุด 30 ปี
และในทางทฤษฎี สามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี หากแต่ในทางปฏิบัติ การต่ออายุใหม่เช่นนี้มักมีปัญหาเกิดขึ้น
เนื่องจากการต่ออายุใหม่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ล่วงหน้า คู่กรณีจะต้องรอจนกว่าการเช่าที่ 30 ปีแรกครบ
กำ�หนดก่อนแล้วจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนรอบสองได้ ซึ่งทำ�ให้การต่ออายุใหม่ขาดความแน่นอน ยกตัวอย่าง
เช่น หากกรรมสิทธิข์ องทีด่ นิ ซึง่ มีสญ
ั ญาเช่าก่อนหน้านีไ้ ด้ถกู ขายหรือถูกโอนกรรมสิทธิใ์ ห้กบั บุคคลอืน่ เจ้าของ
ที่ดินคนใหม่อาจจะปฏิเสธที่จะขึ้นทะเบียนการต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์ไล่เบี้ยฟ้องร้องไปยังเจ้าของที่ดิน
คนเก่า แต่คงไม่ช่วยให้ผู้เช่าได้รับการต่ออายุการเช่าโดยเร็ว

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมม
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ได้มีกฎหมายฉบับที่สอง
ออกมาช่วยกำ�กับดูแลทีด่ นิ ทีม่ สี ญ
ั ญาเช่าระยะยาวซึง่ มีชอื่ อย่างเป็น
ทางการว่า “พระราชบัญญัตกิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกร
รมและอุตสาหกรรม” ซึง่ บริหารจัดการได้ยากเวลาใช้งาน เราเรียก
พระราชบัญญัตนิ ดี้ ว้ ยชือ่ สัน้ ๆ ว่า “พระราชบัญญัตกิ ารเช่า” สำ�หรับ
พระราชบัญญัตินี้จริง ๆ แล้วอนุญาตให้การเช่าที่ดินได้ถึง 50 ปี
และต่อใหม่ได้อีก 50 ปีด้วยการขึ้นทะเบียน แต่ในทางปฏิบัติ ก็ใช้
ไม่ได้จริงเช่นกัน การจะให้ขึ้นทะเบียนการเช่าที่ดินภายใต้พระราช
บั ญ ญั ติ นี้ ไม่ ใช่ เรื่ อ งง่ า ย นอกจากมี ข้ อ จำ � กั ด มากขบวนการจด
ทะเบียนก็ยุ่งยากด้วย

วัฒนธรรมการถือกรรมสิทธิ์โดยนอมินี
จากข้อจำ�กัดต่างๆในสัญญาเช่าดังกล่าว รวมถึงการจำ�กัดระยะเวลาการเช่าเพียง 30 ปี ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบ
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ คือการเกิดวัฒนธรรมการใช้นอมินี (Nominee) ระยะเวลาการถือกรรมสิทธิ์ 30 ปีจะ
ดึงดูดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้น้อยกว่าการถือกรรมสิทธิใ์ นระยะเวลาทีย่ าวกว่า นอกจากนี้ ยัง
มีข้อพิสูจน์จากตลาดอื่น ๆ ซึ่งระบุว่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาเช่าน้อยกว่า 50 ปีจะมีราคาซื้อ ขายที่ต่ำ�กว่า
แบบกรรมสิทธิ์มาก แต่ถ้ามีการยืดระยะเวลาการเช่าเป็น 90 ปี หรือมากกว่านั้น ส่วนต่างก็จะไม่มาก ทั้งนี้
การจำ�กัดระยะเวลาการเช่าไว้ที่ 30 ปีก่อให้เกิดสถานการณ์ที่นักลงทุนต่างชาติพยายามหาช่องทางทุก ๆ
ทางในกฎระเบี ย บเพื่ อ เข้ า มาถื อ ครองที่ ดิ น ในประเทศไทย ทำ � ให้ ก ารใช้ น อมิ นี ก ลายเป็ น วั ฒ นธรรมใน
ประเทศไทย

วิธีการแก้ไข
รัฐบาลของนายกฯ พลเอกประยุทธ์ได้ดำ�เนินการขยายเวลาการเช่าจาก 50 ปี เป็น 99 ปีภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารเช่า แต่การเปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็นเพียงการนำ�เสนอสำ�หรับทีด่ นิ ทีร่ ฐั บาลเป็นเจ้าของ
เป้าหมายเฉพาะกิจดูเหมือนจะเป็นที่ดินที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งแบกภาระหนี้สินอยู่
มาก และกำ�ลังมองหาทางที่จะโอนถ่ายคลังพัสดุใหญ่ที่มักกะสันให้กับกรมธนารักษ์เพื่อจ่ายหนี้ก้อน
ใหญ่บางส่วน หากการโอนถ่ายเป็นที่ดินที่สามารถปล่อยเช่าได้ 99 ปี ไม่ใช่ 30 ปี มูลค่าของที่ดิน
ย่อมจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญและมีผลต่อจำ�นวนหนี้ที่จะตัดออกด้วยเช่นกัน
อีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) ตามจังหวัดแนว
ชายแดนต่าง ๆ ซึง่ ทีด่ นิ ส่วนใหญ่มรี ฐั บาลเป็นเจ้าของ และเชือ่ ได้เลยว่าการเสนอนักลงทุนด้วยสัญญา
เช่าที่ 99 ปีจะเพิม่ ความน่าสนใจให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่าสัญญาเช่าแบบ 30 ปี
การเช่าที่ดินในระยะเวลา 99 ปีจะเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญ
การอนุญาตให้มีสัญญาเช่า 99 ปีภายใต้พระราชบัญญัติการเช่าจะช่วยให้รัฐบาลสามารถบรรลุเป้า
หมายต่าง ๆ ได้ อาทิเช่นตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอย่างไม่มีข้อสงสัย แต่กระนั้น ด้วยลักษณะของ
พระราชบัญญัติที่บริหารจัดการได้ยากทำ�ให้ไม่เหมาะสมสำ�หรับการปรับใช้ทั่วไป ดังนั้น แม้ว่า
พระราชบัญญัติการเช่าจะอนุญาตให้เช่าได้ 99 ปีสำ�หรับทั้งที่ดินของรัฐและเอกชนก็ตาม – และถึง
แม้ว่าพระราชบัญญัติจะครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย (ซึ่งขณะนี้ยังไม่ครอบคลุม) ผลกระทบต่อตลาด
โดยรวมอาจจะมีเพียงเล็กน้อย
ด้วยเหตุนี้ ภาคเอกชน–ทัง้ ไทยและต่างประเทศ-จึงพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) แทน มีการนำ�เสนอให้เปลี่ยนการจำ�กัดระยะเวลาเช่าจาก 30 ปีเป็น 99
ปีภายใต้ ป.พ.พ.อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ซึ่งจะทำ�ให้ไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องใช้พระราช
บัญญัติการเช่าอีกต่อไป
การแก้ไข ป.พ.พ. ให้อนุญาตสัญญาเช่า 99 ปี จะถูกมองว่าเป็นการเปิดเสรีที่สำ�คัญทางเศรษฐกิจ
และเช่นเดียวกับการเปลีย่ นแปลงใหญ่อนื่ ๆ ย่อมต้องมีขอ้ โต้แย้งทัง้ จากฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน

เหตุผลคัดค้าน
ประเทศไทยพร้อมแล้วหร อื ไม่?
หนึ่งหัวข้อสำ�คัญที่มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้คือ การที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือความ
เปลี่ยนแปลง และมีความกังวลว่านักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากคนไทยที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินบางครั้งก็เรียกกันแบบดูน่ากลัวว่า “ขายชาติ” เป็นความกลัวที่พอเข้าใจได้ว่าการแก้ไขกฎหมายอย่าง
เลิ น เล่ อ จะเป็ นการโยนทิ้ ง ความสำ � เร็ จ ทางการทู ต ของบรรพบุ รุ ษ ที่ ได้ ป กป้ อ งประเทศไทยจากการถู ก
ล่าอาณานิคม ความกลัวที่ว่านักลงทุน

ต่างชาติทมี่ สี ภาพคล่องสูงจะคว้าโอกาสในการซือ้ ทีด่ นิ ส่วนใหญ่ของประเทศส่งผลให้คนไทยไม่สามารถ
เป็นเจ้าของที่ดิน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรที่จะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจน
นอกจากนี้ มีข้อโต้แย้งที่สำ�คัญคือนักลงทุนชาวไทยเองก็อาจจะประสบกับปัญหาในการแข่งขันกับนัก
ลงทุนต่างชาติที่มีเงินทุนมากกว่า
ข้อโต้แย้งข้างต้นเป็นข้อโต้แย้งที่กระตุ้นอารมณ์ และมีความสำ�คัญที่จะต้องได้รับการดูแล
การตอบโต้โดยทั่วไปของฝ่ายสนับสนุนก็คือ (ก) เรากำ�ลังพูดคุยเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเท่านั้น ดังนั้น
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์จะยังคงเป็นของคนไทย โดยที่ผู้เช่า (ซึ่งอาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ) จะได้
เพียงผลประโยชน์ในระยะเวลาการเช่าเท่านั้น (ข) องค์กรไทยขนาดใหญ่หลายแห่งเป็นเจ้าของที่ดิน
ส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้น คนยากจนมักจะประสบการสูญเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดินเช่นนี้มา
แต่เดิม และการเปลี่ยนกฎหมายก็ไม่ได้ทำ�ให้สถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้นหรือแย่ลง และ (ค) แม้ว่า
ที่ดินจะครองโดยคนต่างชาติ แต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องกลับประเทศของตัวเองและไม่สามารถเอาที่ดิน
ไปกับพวกเขาได้!
ข้อโต้แย้งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเมินเฉยต่อความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของคนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่
ชนบท ดังนั้น มันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ถ้าจะมีการพิจารณาข้อเท็จจริงของความกังวลข้างต้น
และหาแนวทางทีจ่ ะแก้ไขข้อกังวลเหล่านัน้ โดยทีป่ ระเทศไทยยังสามารถได้ประโยชน์เต็มทีจ่ ากการแก้ไข
กฎหมายที่สรุปความข้างล่างนี้
ระบบภาษี
ได้มีข้อกังวลในเรื่องของการที่เจ้าของที่ดิน และหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอาจจะสูญเสียรายได้ หากการ
จัดเก็บภายใต้สัญญาเช่า 99 ปีแต่ใช้ราคาที่ดินปัจจุบันอ้างอิงในการจัดเก็บ ทั้งนี้เป็นเพราะความเชื่อ
ที่ว่า โดยปกติแล้วราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเช่าที่ดิน ดังนั้น สัญญาเช่าระยะยาวที่กำ�หนดค่าเช่า
ไว้ล่วงหน้าจะทำ�ให้ผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน และประเทศชาติจะได้รับจะลดลงค่อนข้างมาก ใน
ประเทศทีม่ กี ารเช่าทีด่ นิ ในระยะยาวได้แก้ไขปัญหานีด้ ว้ ยการให้มกี ารทบทวนค่าเช่าทุกๆ 5 ปีหรือ 10
ปีโดยใช้ราคาตลาดในขณะนั้นๆเป็นตัวอ้างอิง
ในบางครั้ง ข้อโต้แย้งอีกข้อซึ่งยกขึ้นมาต่อต้านการทำ�สัญญาเช่าระยะยาวกว่าก็คือเจ้าของที่ดินอาจไม่
ได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาเช่าอันสืบเนื่องมาจากตรรกะในการคิดคำ�นวณภาษี การขึ้นทะเบียน
สัญญาเช่าที่นานกว่า 3 ปีนั้น กรมที่ดินจะคิดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 1% โดยคำ�นวณจาก
ค่าเช่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาการเช่าที่กำ�หนดไว้ในคราวเดียว ถ้าสัญญาเช่า 30 ปีมีเงื่อนไขที่จะขึ้น
ค่าเช่าสูงขึ้นทุก ๆ 3 ถึง 5 ปี ทั้งนี้ กรมที่ดินจะคำ�นวณค่าธรรมเนียมจากค่าเช่าที่ขึ้นทุกๆ 3 หรือ 5ปี
นั้นด้วย โดยไม่อนุญาตให้คำ�นวณจากมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่า30ปีนั้น เรื่องนี้จึงเป็นอุปสรรคหนึ่งของ
การจดทะเบียนสัญญาเช่า 30 ปี แน่นอนจะเป็นหายนะของการเช่า 99 ปี
ในความเป็นจริง ตลาดมีความฉลาดมากกว่านั้น สัญญาเช่าหลายฉบับมีโครงสร้างให้ชำ�ระแบบล่วง
หน้าก้อนใหญ่และค่าเช่ารายปีที่ก้อนเล็กกว่า ทำ�ให้ภาษีเอียงไปทางมูลค่าปัจจุบันมากกว่า อย่างไร
ก็ตาม ถ้าการชำ�ระค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนสามารถกระทำ�เป็นรายปีได้กจ็ ะเป็นประโยชน์มากขึน้
แต่ไม่ใช่เรื่องที่กล่าวถึงในขณะนี้ …

เหตุผลสนับสนุน
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมักจะถูกหยิบยกขึน้ มาเป็นเหตุผลสำ�คัญสำ�หรับการขยายเวลาสัญญาเช่า
ทั้งนี้ นักลงทุนชาวต่างชาติหลายคนเห็นว่าด้วยสัญญาเช่ามากสุด 30 ปีโดยไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของ ให้ผล
ตอบแทนที่ไม่น่าดึงดูดใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ดังนั้น นักลงทุนเหล่านั้นจึงหันไปลงทุนในประเทศที่ให้
สัญญาเช่าที่มีระยะยาวกว่า

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) เรื่องการ
ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าได้มีความสำ�คัญมากขึ้น เป้าหมายของการเป็นฮับของภูมิภาค (regional hub)
จะบรรลุไม่ได้โดยปราศจากการลงทุนจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติได้รบั อนุญาตให้เป็นเจ้าของทีด่ นิ สำ�หรับ
กิจกรรมที่ส่งเสริมโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และการใช้ที่ดินในกรณีพิเศษอื่น ๆ แต่
ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์, กองทุนการลงทุนและนักลงทุนสถาบันอืน่ ๆ สามารถลงทุนได้เพียงในหุน้ ของกลุม่
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น – หรือใน REIT (Real Estate Investment Trust
กองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) โดยนักลงทุนหรือกองทุนเหล่านั้นไม่สามารถลงทุนโดยตรงใน
อสังหาริมทรัพย์ใดๆ
ผลที่ตามมาคือนักลงทุนสถาบันไหลไปที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียซึ่งอนุญาตให้มีสัญญาเช่า
99 ปี และแม้แต่ประเทศเวียดนามทีม่ กี องทุนต่างชาติในกลุม่ อสังหาริมทรัพย์มากกว่าไทยมากก็มสี ญ
ั ญาเช่า
ถึง 70 ปี ประเทศไทยจะยังคงไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ หรือขยายตัวแบบผันผวนถ้ายังไม่สามารถดึงดูด
แหล่งเงินทุนนี้
หากประเทศไทยต้องการแข่งขันเพื่อให้ได้เงินลงทุนจากกองทุนทั่วโลกในยุค AEC อย่างมีประสิทธิผล ก็ควร
จะอนุญาตให้โอกาสนักลงทุนที่เปรียบเทียบได้กับคู่แข่งขันหลักทางทิศใต้ของประเทศไทยโดยประเดิมด้วย
สัญญาเช่า 99 ปี

ระยะเวลาเช่าสูงสุดของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ไทย
ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

30 ป
30 ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

99 ป
- ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

50 ป
พิจารณาเปนกรณีๆไป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

99 ป
- ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

50 ป
10 +10 ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

50 ป
25 ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

99 ป
- ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

70 ป
- ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

25-30 ป
20 ป

ระยะเวลาการเชา
เงื่อนไขการตอสัญญา

25-99 ป

กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
เมียนมาร
ฟลิปปนส
สิงคโปร
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
บรูไน
พิจารณาเปนกรณีๆไป

คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือคนไทย
ข้อสนับสนุนที่สำ�คัญอีกข้อสำ�หรับสัญญาเช่าระยะยาวนานก็คือความจริงที่ว่าธนาคารจะลังเลที่จะให้กู้ยืม
สำ�หรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัญญาเช่าเพียง 30 ปี สัญญาเช่าที่มากกว่า 90 ปีมักจะถูกพิจารณาโดยทั่วไป
ว่าค่อนข้างปลอดภัยที่จะให้กู้ยืมในฐานะอสังหาริมทรัพย์แบบเดียวกับกรรมสิทธิ์เหมือนโฉนดที่ดิน ดังนั้น
ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่าระยะยาวควรจะสามารถได้รับสิทธิ์สินเชื่อจำ�นองในอัตราตามมูลค่า
ที่ใกล้เคียงกับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบกรรมสิทธิ์

จุดนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับครัวเรือนทีม่ รี ายได้ต�่ำ โดยเฉพาะ รัฐบาลมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะกระตุน้ นักพัฒนา
เอกชนให้สร้างที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้ต่ำ�บนที่ดินซึ่งรัฐบาลให้เช่าในอัตราค่าเช่าที่ต่ำ� ความคิดที่

น่าสนใจนี้ไม่น่าจะทำ�ได้ถ้าผู้มีรายได้ต่ำ�ไม่สามารถได้รับสิทธิ์สินเชื่อจำ�นองที่เหมาะสม ด้วยสัญญาเช่าเป็น
เวลา 30 ปี ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะได้รับสินเชื่อจำ�นองประมาณ 50% (หรือมากสุด 70%) ของมูลค่าเต็ม นั่น
หมายความว่าเขาหรือเธอจำ�เป็นที่จะต้องคิดหาเงินมาเพื่อส่วนที่ไม่ได้สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ซื้อ
คอนโดระดับรายได้ปานกลางปกติในกรุงเทพฯ ซึง่ มีแนวโน้มจะได้สนิ เชือ่ จำ�นองประมาณ 85% หรือมากกว่า
นี้ของมูลค่าเต็ม
หัวข้อเด่นของประเด็นซึง่ มักจะถูกมองข้ามไปในการอภิปรายเรือ่ งสัญญาเช่าระยะยาวนาน ก็คอื ผูร้ บั ประโยชน์
หลักจะเป็นคนไทย มิใช่นักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ ในขณะที่ประเทศจะต้องได้รับประโยชน์จากแหล่งการลงทุน
ต่างชาติแหล่งใหม่ซึ่งจะดึงดูดโดยสัญญาเช่าแบบยาวนาน เจ้าของที่ดินชาวไทยจะเป็นผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุด คน
ที่ลังเลที่จะขายที่ดินจะสามารถเสนอการเช่าแบบระยะยาวนานกว่าแต่ก่อนและก็จะทำ�เงินได้จำ�นวนมาก
การสร้างนักพัฒนาบนที่ดินซึ่งมีสัญญาเช่าระยะยาวจะไม่เพียงแต่สามารถจ่ายค่าเช่าที่ได้มากขึ้น แต่ยัง
สามารถสร้างอาคารที่มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยรู้ว่ามีเวลาเพียงพอที่จะได้รับค่าตอบแทนคืนจากเงินทุนที่ลงทุน
ไป อาคารที่จำ�กัดการเช่าที่ 30 ปี มักจะถูกบังคับให้ลดคุณภาพลงตามการลดราคาสินค้าในตลาด

สัญญาเช่า 99 ปีดีต่อประเทศไทยอย่างไร?
+
+
+
+
+
+
-

เจ้าของที่ดินไทยสามารถมีรายได้มากขึ้นโดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นเจ้าของ
ผู้ประกอบการชาวไทยจะสามารถพัฒนาโครงการที่มีมาตรฐานดีกว่าปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
การเข้าถึงเงินกู้จากธนาคารของทั้งผู้ประกอบการ และผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญของประเทศไทยสำ�หรับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาค AEC
ตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น
ลดการคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของที่ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพของการวางผังเมือง
ผู้ประกอบการ และนักลงทุนชาวไทยบางรายอาจจะมีความยากลำ�บากในการเข้าถึงที่ดินทำ�เลดีๆ บางแปลง
ความกลัวที่คนไทยที่มีรายได้ต่ำ�โดยเฉพาะเกษตรกรจะสูญเสียที่ดิน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าที่สูงขึ้น

บทสรุป
เราสามารถสรุปได้ว่าสัญญาเช่า 99 ปีโดยรวมแล้วนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำ�หรับประเทศไทยและควรได้รับการสนับสนุน
ทั้งนี้ จากการที่ระบุถึงปัญหาที่พบในการใช้พระราชบัญญัติการเช่านั้น ทางที่สมเหตุสมผลและง่ายที่สุดที่จะปฏิรูประบบสิทธิการ
เช่าก็คือจะต้องแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากการกำ�หนดระยะเวลาเช่านานสุด 30 ปีเป็นระยะเวลาเช่านานสุด
99 ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขนั้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งเจตนารมณ์ไว้สำ�หรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
เมืองมากกว่าทีจ่ ะปล่อยให้เกิดการคว้าทีด่ นิ ขนาดใหญ่ จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องยังคงการควบคุมทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรหรือชนบทไว้ส�ำ หรับ
สัญญาเช่า 30 ปี ในขณะที่อนุญาตให้มีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในเมืองและสถานที่ตากอากาศได้ 99 ปี

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 200 คน 90 สำ�นักงาน ใน 6 ทวีป
ปรับมุมมองของคุณได้ที่
พูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์ที่

www.colliers.com/en-gb/thailand/insights

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
เราให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร...
บริการให้คำ�ปรึกษาโครงการ				
บริการประเมินมูลค่าโครงการ			
บริการที่ปรึกษาการลงทุน				
ตัวแทนขายโครงการที่อยู่อาศัย			
บริการด้านการบริหาจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริการให้คำ�ปรึกษาด้านการจัดการบริการและ
การลงทุนธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนขายและหาผู้เช่าอาคารสำ�นักงาน
ตัวแทนขายและหาผู้เข่าธุรกิจค้าปลีก
ตัวแทนขายและหาผู้เช่าโรงงานและโกดังสินค้า
ตัวแทนขายและหาผู้เข่าที่อยู่อาศัย

บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: (662) 656 7000 อีเมล์: info.th@colliers.com www.colliers.co.th

