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บทที่ 7
มาตรการระงับขอพิพาทการลงทุน

การศึกษาเรื่องผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประเทศไทยในมิติขอพิพาทดานการลงทุน สําหรับ
โครงการวิจัยนี้ มุงเนนการศึกษาจากกลุมกรณีตัวอยางการฟองรองภายใตความตกลงนาฟตา (North
American Free Trade Agreement, NAFTA) บทท่ี 11 ซึ่งเก่ียวกับมาตรการคุมครองผูลงทุน เปน
มาตรฐานของการศึกษา (benchmark) ดวยสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ

ประการแรก พันธกรณีตางๆ ของบทท่ี 11 ภายใตความตกลงนาฟตา ท่ีเก่ียวกับการใหความ
คุมครองการลงทุนและผูลงทุนโดยจัดตั้งกลไกใหผูลงทุนของรัฐภาคีสามารถฟองรองเอาผิดกับรัฐผูรับการ
ลงทุนภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (Investor-State Dispute Settlement)
นั้น นับเปนกลไกท่ีมีบทบาทสําคัญในการบังคับใชพันธกรณีภายใตความตกลงเพ่ือใหการคุมครองการลงทุน
ของนักลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนนวัตกรรมดานความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ในชวงทศวรรษท่ี 90 ท่ีมีมาตรฐานท่ีล้ําหนากวาความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนอ่ืนๆ โดยมี
ลักษณะคลายกฎหมายแพงภายในประเทศ และไดกลายมาเปนตนแบบของท่ีประเทศตางๆ ใชในการเจรจา
ความตกลงดานการลงทุนระหวางประเทศในชวงตอๆ มา

ประการท่ีสอง ดวยเหตุผลขางตน จึงเปนท่ีคาดไดวาสหรัฐจะใชขอบทจากความตกลงนาฟตาเปน
มาตรฐาน (benchmark) ในการเจรจาบทลงทุนของความตกลงทีพีพี

ประการท่ีสาม พันธกรณีในความตกลงนาฟตา บทท่ี 11 กอใหเกิดการฟองรองเรียกคาเสียหาย
ระหวางเอกชนตอรัฐเปนจํานวนมาก มีกรณีตัวอยางใหเลือกศึกษาอยางหลากหลาย ท้ังในแงกลุม
อุตสาหกรรมท่ีมีการฟองรอง และในแงผลกระทบท่ีมีตอการวางนโยบายของรัฐในดานตางๆ โดยเฉพาะดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีเปนหัวขอหลักศึกษาของโครงการนี้

เนื่องจากกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ (ISDS) เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในบทวาดวยการ
ลงทุนในความตกลงเอฟทีเอตางๆ โดยเฉพาะความตกลงทีพีพี ในสวนนี้จึงจะวิเคราะหหลักการของกลไก
ดังกลาว ตลอดจนนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับคดีท่ีตัดสินโดยกลไกดังกลาวเพ่ือเปนกรณีศึกษา โดยมีเคา
โครงนําเสนอดังนี้

 กลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ (ISDS) คืออะไร และมีพัฒนาการความเปนมาอยางไร
 กรณีศึกษาการตัดสินกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ภายใตความตกลงนาฟตา บทท่ี 11
 ความตกลงนาฟตา บทท่ี 11 ตางจาก model BIT ของไทยในปจจุบันมากนอยแคไหน ใน

ประเด็นกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ การยอมรับหรือไมยอมรับมาตรฐานกลไก
ระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐตามความตกลงนาฟตา จะกระทบตอ “ความนาลงทุนใน
ไทยในสายตานักลงทุนตางชาต”ิ มากนอยเพียงใด และอยางไร
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 ประเด็นท่ีผูวางนโยบายของไทยและผู เจรจาความตกลงระหวางประเทศควรจะตองให
ความสําคัญ

7.1 แนวทางการใชมาตรการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐภายใตความตกลงสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนแบบทวิภาคี

7.1.1 นิยามของกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ

มาตรการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ ไดแก การใหความคุมครองผูลงทุนจากตางประเทศ
โดยการสรางกลไกระงับขอพิพาท (dispute settlement) ท่ีใหอํานาจผูลงทุนท่ีเปนบุคคล (private
individual) หรือนิติบุคคล (juridical person) ตามนิยามผูลงทุนภายใตความตกลงสามารถฟองรองเรียก
คาเสียหายจากรัฐผูรับการลงทุน (state) โดยตรงภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งนับเปนนวัตกรรม
ของพันธกรณีความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน ท่ีแตเดิมทีเปนเพียงการใชกลไกระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐตอรัฐเทานั้น

กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตความตกลงการคาระหวางประเทศถือเปนกระบวนการระงับ
ขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชน (investor to state dispute settlement) ท่ีมีบทบาทสําคัญ และเปน
หัวใจของการคุมครองการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ซึ่งเปนหลักประกันสําหรับนักลงทุนวา ในกรณีท่ีเกิด
ขอพิพาทข้ึน กระบวนการระงับขอพิพาทจะมีความรวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของนักลงทุน โดยไม
จําเปนตองผานกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ นอกจาก (ในบางกรณี) เพ่ือใชในการบังคับคําตัดสิน
(award enforcement) การศึกษาพันธกรณีตางๆ ภายใตความตกลงจึงจําเปนตองเปนไปดวยความ
ระมัดระวังสําหรับรัฐผูรับการลงทุน เนื่องจากพันธกรณีภายใตความตกลง อาจสงผลกระทบตอการออก
มาตรการท่ีจําเปนภายในของรัฐ หากมาตรการนั้นๆ กระทบตอการลงทุนของนักลงทุน รวมถึงบทบาทของ
ศาลยุติธรรมในการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ

7.1.2 องคประกอบของกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ

โครงสรางของกลไกการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐมีองคประกอบดวยหลายสวนซึ่งเปน
ตัวกําหนดเงื่อนไขการระงับขอพิพาทของผูลงทุน ตั้งแตสวนท่ีใหนิยามของผูลงทุนท่ีสามารถเรียกรอง
คาเสียหายจากผูรับการลงทุน (อาทิ นิติบุคคลประเภทใดท่ีสามารถนําขอพิพาทเขาสูกลไกดังกลาว) นิยาม
ของการลงทุน (อาทิ การลงทุนท่ีจะไดรับการคุมครองนั้นครอบคลุมเพียงการลงทุนท่ีจับตองได เชน
เครื่องจักรกล หรือสามารถครอบคลุมกวางขวางไปถึง “องคประกอบของการลงทุน” อาทิ สัญญาการซื้อ
ท่ีดินท่ีไดลงนามไวเพ่ือดําเนินการลงทุนตอไป) นิยามของขอบเขตการคุมครองท่ีผูลงทุนพึงไดรับ (อาทิ
“การไดรับความเปนธรรมตามหลักกฎหมายสากล”) นิยามของการปฏิบัติตอผูลงทุนและการลงทุน
อยางไรจึงจะเรียกวามีความเปนธรรมตามหลักกฎหมายสากลระหวางประเทศ และการกําหนดเง่ือนไขและ
ระเบียบข้ันตอนตางๆ ในการเขาสูกระบวนการขอรับการคุมครอง/ฟองรองรัฐ เปนตน
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ดังนั้น หากมองแยกเปนสวนๆ แตละสวน ก็อาจนับไดวา การใหสิทธิผูลงทุนระดับบุคคลสามารถ
ฟองรองรัฐผูรับการลงทุนนั้น มีมาตั้งแตชวงทศวรรษท่ี 70 แลว โดยจากการสํารวจขององคการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของยุโรปหรือโออีอีซี (OECD) เก่ียวกับความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนแบบทวิภาคี
ท่ัวโลกท่ีเกิดข้ึนตั้งแตทศวรรษท่ี 70 เปนตนมา จํานวนกวา 1,600 ความตกลง ครอบคลุมประเทศกวา 54
ประเทศท่ัวโลก พบวากวารอยละ 93 ของความตกลงฯ ใหการคุมครองแบบกลไกระงับขอพิพาทระหวาง
เอกชนกับรัฐ เปนบางสวนอยูแลว แตขอบเขตการใหความคุมครองแตกตางกันอยางกวางขวาง ไมมีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ข้ึนกับความตองการและการเจรจาเปนสําคัญ

นอกจากนี้ มากกวาครึ่งหนึ่งของความตกลงการลงทุน (56%) เปดทางเลือกใหผูตองการฟองรองขอ
คุมครองไดเลือกวาจะใชกระบวนการยุติธรรมในประเทศท่ีตนเองลงทุน หรือใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ – แตประมาณ 1/3 ของความตกลงฯ บังคับใหตองเลือกทางใดทางหนึ่งเทานั้น และใหการ
ตัดสินของประบวนการยุติธรรมท่ีไดเลือกแลวถือเปนท่ีสิ้นสุด

นอกจากนี้ คณะอนุญาโตตุลาการอาจมีการใชหลักการของกฎหมายระหวางประเทศในการ
พิจารณาขอพิพาท โดยชี้วาในกรณีท่ีกฎหมายสองประเภทมีความขัดแยงกัน กฎหมายระหวางประเทศยอมมี
อํานาจเหนือ ซึ่งขอพิจารณาดังกลาวมีนัยของการลดบทบาทของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ

7.1.3 ขอสังเกต

ขอสังเกตท่ีนาสนใจในเรื่องนี้มีอยู 3 ประการดวยกันคือ
ประการแรก ปจจุบันมีประเทศพัฒนาแลวท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจบางประเทศ ท่ีทําความตก

ลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางกัน โดยไมใหความคุมครองแบบใชมาตรการกลไกระงับขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับรัฐ อาทิ ประเทศเยอรมนี (32% ของความตกลงดานการลงทุนท่ีเยอรมนีทํากับประเทศ
อ่ืน) ประเทศสวิตเซอรแลนด (28% ของความตกลงดานการลงทุนท่ีสวิตเซอรแลนดทํากับประเทศอ่ืน) โดย
ความตกลงลาสุดท่ีไมใหความคุมครองแบบกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ อาทิ ความตกลงเอฟที
เอระหวางออสเตรเลียกับสหรัฐ (AUSFTA) และระหวางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด (ANCERTA Investment
Protocol 2011) เปนตน

ประการท่ีสอง ประเด็นท่ีไดรับการผนวกเขาในการเจรจาและความตกลงดานการลงทุนสมัยใหม
มากท่ีสุดไดแก ประเด็นเรื่อง Minimum Standard of Treatment (US/Canada use International
Common Law with clarifications)

ประการท่ีสาม มีความตกลงระหวางประเทศกลุมหนึ่งท่ีใหการคุมครองกลไกระงับขอพิพาทระหวาง
เอกชนกับรัฐเฉพาะในเวทีอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศโดยไมใหการคุมครองดวยกฎหมาย
ภายในประเทศเลย (โดยมากเปนความตกลงฯ ท่ีลงนามในชวง 1990s)
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7.2 กรณีศึกษา: การฟองรองคดีภายใตความตกลงนาฟตา

7.2.1 ประเภทของคดี

จากกรณีพิพาทระหวางประเทศสมาชิกความตกลงนาฟตา ท้ังสิ้น 78 กรณี ซึ่งเกิดข้ึนระหวางป ค.ศ.
1996 – 2013 (รวมกรณีท่ีอยูระหวางการพิจารณาดวยแลว) อาจจําแนกไดเปนกรณีท่ีรัฐบาลเม็กซิโกถูก
ฟองรอง 20 กรณี รัฐบาลแคนาดา 34 กรณี และรัฐบาลสหรัฐฯ 22 กรณี ในจํานวนนี้ มี 40 กรณีท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นสิ่งแวดลอม อาหารและยา ทรัพยากรธรรมชาติ และกรณีดานการเงิน (ตารางท่ี 7.1) (นั่นคือ ไม
นับกรณีท่ีเปนมาตรการกีดกันทางการคาแบบตรงไปตรงมา)

จาก 40 กรณีดานสิ่งแวดลอมขางตน มีกรณีท่ีอนุญาโตตุลาการไมรับฟอง 11 กรณี กรณีท่ีรัฐบาลตก
ลงยอมความ 3 กรณี (ซึ่งรัฐบาลแคนาดาตองจายเงินคาเสียหายใหแกเอกชนไปแลวกวา 150 ลานดอลลาร
สหรัฐ) กรณีท่ีเอกชนชนะเพียง 5 กรณี

พันธกรณีสําคัญท่ีมักถูกใชฟองรองโดยนักลงทุนตางชาติภายใตความตกลงท่ีเก่ียวของกับการ
คุมครองการลงทุน ไดแก การเวนคืน (Expropriation) มาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําตอนักลงทุน (Minimum
Standard of Treatment) หรือการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและเทาเทียม (Fair and Equitable Treatment -
FET) ตามปรากฏในตารางสรุปกรณีพิพาทท่ีตัดสินตามกลไกระงับขอพิพาทในบทท่ี 11 ความตกลงนาฟตา

พันธกรณีดังกลาวลวนมีการตีความอยางกวางขวาง (broad interpretation) โดยคณะ
อนุญาโตตุลาการในหลายขอพิพาทโดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมและสาธารณะประโยชน ดังนั้น การศึกษาตัวอยาง
ขอพิพาทจึงมีความสําคัญตอความเขาใจความตกลงดานการลงทุนเพ่ือประเมินความเหมาะสมในการรับ
พันธกรณีตางๆ

ตารางท่ี 7.1 ตารางสรุปกรณีพิพาทท่ีตัดสินตามกลไกระงับขอพิพาทในบทท่ี 11 ความตกลง NAFTA

ประเด็นท่ีฟองรอง
(1) Article 1102: National Treatment
(2) Article 1105: Minimum Standard of Treatment
(3) Article 1106: Performance Requirement
(4) Article 1110: Expropriation
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กรณีท่ีสงผลตอสภาพแวดลอม หรือเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
1. บริษัท Methanex

กับ รัฐบาลสหรัฐฯ
เริ่มฟองในป 1999,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรองคาเสียหาย
$970ลาน

Methanex ฟองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาล
แคลิฟอรเนีย ซึ่งประกาศใชกฎหมายใหคอยๆ
เลิกเติมสาร MTBE ซึ่ง Methenex ผลิต ลงใน
น้ํามันเชื้อเพลิง

(1) (2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง เพราะ
ตุลาการเห็นวา
สิ่งท่ีรัฐบาล
แคลิฟอรเนีย
ประกาศหามไมได
เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑของ
Methanex
โดยตรง

2. บริษัท Glamis
Gold กับ รัฐบาล
สหรัฐฯ เริ่มฟองใน
ป 2003,
UNCITRAL,
เรียกรองคาเสียหาย
$50ลาน

Glamis Gold เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาล
แคลิฟอรเนียท่ีประกาศหามทําเหมืองแรใน
บริเวณใกลกับสุสานโบราณของชาว
อินเดียนแดง

(4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง เพราะ
ตุลาการเห็นวา
สิ่งท่ีรัฐบาล
แคลิฟอรเนีย
ประกาศไมจัดเปน
การยึดทรัพยสิน
เปนของรัฐ
(expropriation)

3. บริษัท Cemex กับ
รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่ม
ฟองในป 2009,
N/A, การพิจารณา
ยังไมสิ้นสุด

Cemex ยื่นขอรับการคุมครองภายใต NAFTA
Ch.11 เพราะรัฐบาลเท็กซัสกําลังจะฟองเรียก
คาเสียหายจาก Cemex ท่ีไมยอมจายคา
สัมปทานหลังจากขุดแรออกจากท่ีดินของรัฐไป
แลว

ไมชัดเจนวา ยอมความกัน
อยางไร

4. บริษัท Ethyl กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 1997,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรองคาเสียหาย
$250ลาน

Ethyl เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดา
ท่ีหามใสสารปนเปอนชื่อ MMT ลงในน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ี Ethyl ขาย

(1) (3) (4) รัฐบาลแคนาดา
ตกลงยอมความ
กับ Ethyl เปน
เงิน $13ลาน

5. บริษัท S.D.Meyers
กับรัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 1998,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $20 ลาน

S.D. Meyers เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาล
แคนาดาท่ีสั่งหามบริษัทขนสงสารพิษ
polychlorinated biphenyls (PCB) ออกไป
ท้ิงนอกประเทศตามสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศท่ีแคนาดาเขาเปนภาคี

(2) S.D. Meyers
ชนะคดี รัฐบาล
แคนาดาจาย
คาเสียหายให
บริษัท $5.6ลาน
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6. บริษัท Sun Belt
กับรัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 1998,
N/A, เรียกรอง
$10bil

Sun Belt เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาล
แคนาดาท่ีหามบริษัทสงออกน้ําบรรจุขวดจาก
ทะเลสาบภายในประเทศ

ยังไมไดเริ่มพิจารณาคดี

7. บริษัท Crompton
/Chemtura กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป
2001/2005,
UNCITRAL,
เรียกรอง $100ลาน

Crompton/Chemtura เรียกรองคาเสียหาย
จากรัฐบาลแคนาดาท่ีทําความตกลงกับกลุม
บริษัทผูผลิตใหยกเลิกการผลิตสารฆาแมลงชื่อ
Lindane

(2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง

8. บริษัท Merrill &
Ring Forestry กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2006,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $25ลาน

Merrill & Ring Forestry เรียกรองคาเสียหาย
จากรัฐบาลแคนาดาท่ีสั่งหามการตัดและสงออก
ไมธรรมชาติจากแคนาดา

(1) (2) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟองแตรัฐบาล
แคนาดาตองเสีย
คาใชจายครึ่งหนึ่ง
ของคาใชจาย
ท้ังหมดของ
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ
(ประมาณ
$500,000.-)

9. นาย V.G. Gallo
กับ รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2006,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $355.1
ลาน

นาย V.G. Gallo เรียกรองคาเสียหายจาก
รัฐบาล
รัฐออนแทริโอท่ีสั่งหามมิใหนาย Gallo ใชท่ีดิน
ท่ีเขาซื้อไวเปนท่ีถมขยะ เพราะไดรับการ
ตอตานอยางมากจากสาธารณชน

(2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง
แตรัฐบาล
แคนาดาตองออก
เงินคาใชจายดาน
กฎหมายของ
ตนเองท้ังหมด
(ท้ังๆท่ีบริษัทเปน
คนริเริ่มการ
ฟองรอง)
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10. บริษัท Mobil
Investments and
Murphy Oil กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป
2007, ผาน ICSID,
เรียกรอง $60ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ีออก
กฎหมายบังคับใหบริษัทท่ีจะขุดเจาะน้ํามันใน
แคนาดาจะตองใหเงินสนับสนุนการจางงาน
และการอบรมความรูในภาควิจัยและพัฒนา
(R&D)

(3) Mobil ชนะคดี
(ไมเปดเผย
จํานวนเงินท่ี
รัฐบาลแคนาดา
ตองชดใช)

11. บริษัท Clayton
/Bilcon กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2008,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $188ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ีสั่งให
มีการตรวจสอบใบอนุญาตใหระเบิดและสงออก
หินบะซอลทจากพ้ืนท่ีปาท่ีเปนท่ีอยูอาศัยและ
เพาะพันธุสัตวปาท่ีสําคัญของแคนาดา

(1) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

12. บริษัท Georgia
Basin กับ รัฐบาล
แคนาดา เริ่มฟอง
ในป 2008, N/A

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ีสั่งให
จํากัดปริมาณการตัดและสงออกไมธรรมชาติ
จากท่ีดินท่ีบริษัทไดซื้อไว

(2) (3) (4) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

13. บริษัท Dow
Chemical กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2008,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $2ลาน

เรียกรองคาเสียหายจาก
รัฐควิเบคท่ีสั่งหามการจําหนายยากําจัดศัตรูพืช
ท่ีเปนอันตราย โดยชวงท่ีบริษัทเริ่มฟอง รัฐอ่ืนๆ
ของแคนาดากําลังจะเริ่มประกาศกฎหมายแบบ
เดียวกับรัฐควิเบค

Dow Chemical ตัดสินใจถอน
ฟอง รัฐบาลแคนาดาไมตองจาย
คาเสียหายใหบริษัท และรัฐตางๆ
ก็ยังสามารถใชกฎหมายนี้ได
ตอไป

14. บริษัท Malbaie
River Outfitters
Inc. กับ รัฐบาล
แคนาดา เริ่มฟอง
ในป 2010,
เรียกรอง $5ลาน

บริษัทของชาวอเมริกันในแคนาดาท่ีไดสัมปทานการตกปลา ลาสัตว และใหบริการท่ี
พักในปาของแคนาดาฟองรองคาเสียหายจากการท่ีรัฐบาลแคนาดาเปลี่ยนแปลง
ระบบการจับฉลากการประมูลสัมปทานเหลานี้ – ในท่ีสุดผูลงทุนก็ถอนฟอง

15. David Bishop กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2008,
เรียกรอง $1ลาน

เปนการฟองรองแบบเดียวกับกรณีท่ี 14. ซึ่งในท่ีสุดผูลงทุนก็ถอนฟอง
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16. บริษัท Abitibi-
Bowater Inc. กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2009,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $467.5
ลาน

เรียกรองคาเสียหายจาก
รัฐนิวฟนดแลนดท่ีสั่งยืดสัมปทานการตัดไม
การใชน้ํา และเครื่องมือบางสวนคืนมาจาก
บริษัทภายหลังบริษัทปดกิจการทําใหคนงานตก
งานกวา 800 คน

(4) รัฐบาลแคนาดา
ยอมความและ
จายคาเสียหาย
ใหบริษัท $122
ลาน

17. บริษัท St. Mary’s
VCNA, LLC กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2011,
เรียกรอง $275ลาน

บริษัทสัญชาติบราซิลซึ่งบริษัทในเครือเปน
เจาของบริษัทระเบิดหินในแคนาดา เรียกรอง
คาเสียหายจากการใชเวลาตรวจสอบการ
อนุญาตใหบริษัทดําเนินกิจการ

(1) (3) (4) รัฐบาลแคนาดา
ยอมความและ
จายคาเสียหาย
ใหบริษัท $15
ลาน

18. บริษัท Lone Pine
Resources Inc.
กับ รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป
2012, เรียกรอง
$241ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากการท่ีรัฐบาลแคนาดา
สั่งหามการขุดเจาะกาซธรรมชาติดวยวิธี
hydraulic fracking อยางไมมีกําหนด

(2) (4) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

19. บริษัท Metalclad
กับ รัฐบาลเม็กซิโก
เริ่มฟองในป
1996, ผาน ICSID,
เรียกรอง $90ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากการท่ีรัฐบาลเม็กซิโกจะ
ไมอนุมัติใบอนุญาตดําเนินกิจการถมขยะเปน
พิษหากบริษัทไมปรับปรุงแบบการดําเนินการ
ดานเทคนิค (บริษัทไดรับใบอนุญาตใหซื้อท่ีดิน
เพ่ือตั้งโรงงานแลว)

(2) (4) Metalclad ชนะ
คดีและไดรับ
คาเสียหาย
$16.2 ลาน

20. บริษัท Azinian et
al. กับ รัฐบาลเม็กซิโก
เริ่มฟองในป
1996, ICSID,
เรียกรอง $19ลาน

ศาลยกฟองเนื่องจากบริษัทใหการเปนเท็จ

21. Waste
Management กับ
รัฐบาลเม็กซิโก เริ่ม
ฟองในป 1998, ICSID,
เรียกรอง $60ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลเม็กซิโกเพราะ
รัฐบาลบอกเลิกสัญญากับบริษัทเนื่องจากการ
ใหบริการของบริษัทไมไดมาตรฐาน

(2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง
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กรณีท่ีเกี่ยวกับยา การสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชน
22. Kennex กับ รัฐบาล

สหรฐัฯ (USDA) เริ่ม
ฟองในป 2002,
UNCITRAL, เรียกรอง
$20ลาน

บริษัทเรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐท่ีสั่งหามการขายสินคาอาหารของบริษัท
ท่ีมีสวนผสมของกัญชา แตบริษัทฟองชนะรัฐบาลสหรัฐในศาลชั้นตนของสหรัฐ จึง
ตัดสินใจไมใชกลไกอนุญาโตตุลาการภายใต NAFTA

23. Centurion
Health กับ รัฐบาล
แคนาดา เริ่มฟอง
ในป 2008, ผาน
UNCITRAL,
เรียกรอง $160ลาน

บริษัทอางวา ไมไดรับความเปนธรรมในการใหบริการในตลาดประกันสุขภาพใน
แคนาดา อยางไรก็ดี บริษัทไมไดวางเงินมัดจําคาใชจายในการเริ่มตนกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ จึงไมไดมีการเริ่มพิจารณาคดีนี้

24. Grand River
Enterprises กับ
รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่ม
ฟองในป 2003,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $340ลาน

บริษัทเรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐท่ีสั่งใหบริษัทผูผลติบุหรี่ตองใหเงินสนบัสนุน
คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูท่ีปวยดวยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่
ซึ่งอนุญาโตตุลาการยกฟอง แตสั่งใหรัฐบาลสหรฐัตองรับผิดชอบคาใชจายดานกฎหมาย
เอง เนื่องจากกอนจะออกกฎหมายนี้ไมไดปรึกษาบริษัทท่ีจะไดรับผลกระทบเสียกอน

25. Apotex กับ
รัฐบาลสหรัฐฯ
เริ่มฟองในป 2008,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $8ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐท่ีไมยอม
ใหความกระจางเก่ียวกับสถานะของสิทธิบัตรยา
ชนิดหนึ่งท่ีกําลังอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาล ทําใหบริษัทคูแขงสามารถเริ่มผลิตยา
เลียนแบบยาชนิดนั้นได

(2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง เพราะไม
สามารถพิสูจนได
วา สิทธิบัตรยา
ของ Apotex ถือ
เปนการลงทุน
ชนิดหนึ่ง

26. CANACAR กับ
รัฐบาลสหรัฐฯ เริ่ม
ฟองในป 2009,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $6bil

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐท่ีออก
ระเบียบเรื่องมาตรการความปลอดภัยของรถ
และการปลอยควันจากทอไอเสีย ซึ่งบริษัทอาง
วา เปนการกีดกันการใหบริการของบริษัท

(1) (2) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด โดยรัฐบาล
สหรัฐอนุญาตให
รถโดยสารของ
บริษัทเขา-ออก
ประเทศไดโดยเสรี
เปนเวลา 3 ป
ระหวาง ค.ศ.
2011-2013



7-10

กรณี สรุปขอพิพาท ประเด็นท่ี
ฟองรอง

ผล

27. Apotex กับ
รัฐบาลสหรัฐฯ
เริ่มฟองในป 2009,
ผาน UNCITRAL,
เรียกรอง $8ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากการท่ีองคการอาหาร
และยาของสหรัฐไมยอมอนุมัติใหบริษัทผลิต
ยาเลียนแบบ (generic drug) ยาของอีกบริษัท
หนึ่ง

(1) (2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง เพราะไม
สามารถพิสูจนได
วา สิทธิบัตรยา
ของ Apotex ถือ
เปนการลงทุน
ชนิดหนึ่ง

28. Apotex กับ
รัฐบาลสหรัฐฯ
เริ่มฟองในป 2012,
ผาน ICSID,
เรียกรอง $520ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐโดยอางวา
รัฐบาลตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบนําเขาของ
บริษัทอยางเขมงวดเกินความจําเปนและไมเปน
ธรรม

(2) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

29. Detroit
International
Bridge Co. กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2010,
เรียกรอง $3.5bil

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ีออก
กฎหมายใหม ใหอํานาจรัฐบาลในการ
ตรวจสอบมาตรฐานในการกอสรางสะพานและ
อุโมงคสาธารณะ รวมท้ังใหรัฐบาลสามารถ
บริการจัดการการจราจรไดเต็มท่ีเพ่ือประโยชน
ของสาธารณะ

(2) (4) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

30. Eli Lilly & Co. กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2013
เรียกรอง $481ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ีกําลังจะ
พิจารณายกเลิกสิทธิบัตรยาของบริษัทเนื่องจาก
ตรวจพบวาไมสามารถใหผลการรักษาไดอยางท่ี
กลาวอาง

(1) (2) (4) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

31. Corn Products
International กับ
รัฐบาลเม็กซิโก เริ่ม
ฟองในป 2003,
ผาน ICSID,
เรียกรอง $325ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลเม็กซิโกโดยอาง
วา การเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีใสสารใหความหวาน
ของบริษัทท้ัง 3 แตไมเรียกเก็บภาษีจาก
เครื่องดื่มท่ีใชน้ําตาลธรรมชาติเปนสารใหความ
หวาน เปนการกีดกันทางการคา

(1) Corn Products
ชนะคดีและไดรับ
คาเสียหาย
$58.4 ลาน

32. ADM Tate & Lyle
กับ รัฐบาลเม็กซิโก
เริ่มฟองในป2003,
ผาน ICSID,
เรียกรอง $100ลาน

(2) (4) ADM ชนะคดี
และไดรับ
คาเสียหาย
$37 ลาน

33. Cargill กับ รัฐบาล
เม็กซิโก

(1) (2) (3) Cargill ชนะและ
ไดรับคาเสียหาย
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เริ่มฟองในป2004,
ผาน ICSID,
เรียกรอง $100ลาน

$90.7 ลาน

กรณีท่ีเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน
34. Mesa Power

Group กับ รัฐบาล
แคนาดา เริ่มฟอง
ในป 2011, N/A,
เรียกรอง $746ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ี
อุดหนุนสินคาจากบริษัทผูผลิตพลังงานลมและ
แสงอาทิตยท่ีใชอุปกรณท่ีผลิตในทองถ่ิน (เพ่ือ
สนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน)

(1) (2) และ
Most-
favored
Nation

การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

35. Mercer กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2012,
N/A, เรียกรอง
$241ลาน

เรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลแคนาดาท่ี
อนุญาตใหบริษัทสัญชาติแคนาดาสามารถซื้อ
ไฟฟาในราคาถูกและนํามาขายตอในราคาแพง
ได ในขณะท่ี
บริษัทตางชาติไมไดรับอนุญาตดังกลาว

(1) (2) และ
Most-
favored
Nation

การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

36. Windstream
Energy LLC กับ
รัฐบาลแคนาดา
เริ่มฟองในป 2012,
N/A, เรียกรอง
$457ลาน

(1) (2) (4) การพิจารณายังไม
สิ้นสุด

กรณีฟองรองเพื่อกลับคําพิพากษาของศาลทองถิ่น หรือการฟองรองท่ีเกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศผูรับการ
ลงทุน
37. Loewen กับ

รัฐบาลสหรัฐฯ
เริ่มฟองในป 1998,
ผาน ICSID,
เรียกรอง $725ลาน

ขอใหกลับคําพิพากษาของศาลรัฐมิสซูรี่
(นับเปนกรณีแรกท่ีบริษัทขอให
อนุญาโตตุลาการในกรอบ NAFTA พิจารณา
กลับคําพิพากษาของศาลในประเทศ ซ่ึง
เกี่ยวกับอํานาจของ NAFTA วามีเหนือ
อํานาจอธิปไตยของแตละประเทศสมาชิก
หรือไม)

(1) (2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง

38. Bayview
Irrigation กับ
รัฐบาลเม็กซิโก เริ่ม
ฟองในป
2004, ผาน ICSID,
เรียกรอง $554ลาน

บริษัทใชน้ําจากแมน้ําสายเดียวกับท่ีหลอเลี้ยง
ชุมชนเม็กซิโกอยู เม่ือรัฐบาลทองถ่ินเม็กซิโกผัน
ลําน้ําออกจากเสนทางน้าํเดิม บริษัทจึงเรียกรอง
คาเสียหาย

(4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง
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กรณีพิพาททางการเงินท่ีเกี่ยวของกับความเปนอยูของประชาชน
39. Fireman’s Fund

กับ รัฐบาลเม็กซิโก
เริ่มฟองในป
1999, ผาน ICSID,
เรียกรอง $50ลาน

บริษัทอางวาไมไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาล
เม็กซิโกเหมือนกับท่ีบริษัทสัญชาติเม็กซิโกไดรับ
ความชวยเหลือในเหตุการณวิกฤตทางการเงิน

(2) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง

40. GAMI
Investment กับ
รัฐบาลเม็กซิโก เริ่ม
ฟองในป
2001, ผาน
UNCITRAL,
เรียกรอง $55ลาน

บริษัทเรียกรองคาเสียหายจากนโยบายรัฐบาล
เม็กซิโกท่ีใหบริษัทจายเงินอุดหนุนคนงานใน
โรงงานผลิตน้ําตาล โดยรัฐบาลใหเหตุผลวาเปน
การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการเปด
การคาเสรีสินคาน้ําตาลภายใต NAFTA
นอกจากนี้รัฐบาลเม็กซิโกยังยึดโรงงานของ
บริษัทท่ีตองปดตัวลงดวยปญหาภาระหนี้สิน
(เพ่ือใหความชวยเหลือคนงานชาวเม็กซิโกท่ี
ไดรับผลกระทบจากกรณีดังกลาว)

(2) (3) (4) อนุญาโตตุลาการ
ยกฟอง

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา จํานวนขอพิพาทท่ีเอกชนเปนฝายชนะคดีนั้นมีอยูนอยมาก เม่ือเทียบ
กับจํานวนคดีท้ังหมดท่ีอนุญาโตตุลาการรับคําฟอง อยางไรก็ดี มูลคาความเสียหายท่ีรัฐบาลตองจายให
เอกชนท้ังหมดกวา 200 ลานดอลลารสหรัฐ ในจํานวนนี้เปนภาระผูเสียภาษีของรัฐบาลเม็กซิโกและแคนาดา
เกือบท้ังหมด

นอกจากนี้ สําหรับคดีท่ีอนุญาโตตุลาการตัดสินยกคํารอง ฝายรัฐท่ีถูกฟองก็ตองเสียคาใชจายไดการ
สูคดีไปแลวจํานวนมาก ท่ีก็เปนภาระของผูเสียภาษีเชนกัน

ตอไปนี้เปนขอสังเกตบางประการเก่ียวกับบางคดีท่ีตัดสินตามบทท่ี 11 ของความตกลงนาฟตา

(1) คดี Metalclad v. Mexico

บริษัท Metaclad เปนบรรษัทขามชาติอเมริกันซึ่งมีบริษัทลูก (subsidiary) ในเม็กซิโกไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลกลางใหลงทุนประกอบกิจการกําจัดขยะมลพิษในเขต Guadalcazar หลังจากเริ่มกอสรางบริษัท
Metaclad ไดรับแจงจากเทศบาลเมืองวาการกอสรางจะตองขออนุญาตจากเทศบาล บริษัท Metaclad จึง
ดําเนินการขออนุญาต แตถูกปฏิเสธใบอนุญาต โดยท่ีบริษัทไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในกระบวนการและ
นายกเทศมนตรีไดออกประกาศใหเขตกอสรางเปนเขตอนุรักษทําใหการกอสรางตองหยุดชะงักและบริษัทไม
สามารถดําเนินกิจการไดอีกตอไป
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บริษัท Metaclad ไดยื่นฟองวาการกระทําของรัฐบาลเม็กซิโกเปนการผิดพันธกรณีมาตรฐานการ
ปฏิบัติข้ันต่ํา (Article 1105 - Minimum standard of treatment) และการเวนคืน (Article 1110 -
Expropriation) ตามความตกลงนาฟตา

คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา รัฐบาลเม็กซิโกละเมิดพันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ํา
เนื่องจากเทศบาลเมืองไมมีอํานาจพิจารณาในการออกใบอนุญาตท่ีเก่ียวเนื่องกับการประเมินเรื่องสิ่งแวดลอม
และโดยท่ีรัฐบาลกลางไดใหความม่ันใจแกผูลงทุนวาเหลือเพียงการขอรับใบอนุญาตจากรัฐบาลกลางเทานั้น
แสดงใหเห็นวารัฐบาลเม็กซิโกขาดกฎระเบียบท่ีชัดเจนในการออกใบอนุญาต ไมมีการแจงใหแกบริษัททราบ
เก่ียวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาตทําใหขาดความโปรงใส (transparency) ในการบริหารราชการและ
สรางคามคาดหวังโดยชอบธรรม (legitimate expectations) แกผูลงทุนวาจะสามารถดําเนินกิจการได
นอกจากนี้ มาตรการของรัฐบาลเม็กซิโกซึ่งออกประกาศเรื่องเขตอนุรักษถือเปนการเวนคืนทางออม
เนื่องจากบริษัทไมสามารถดําเนินกิจการไดอีกตอไปทําใหการลงทุนของบริษัทสูญเสียมูลคาโดยสิ้นเชิง

มีขอสังเกตวา คณะอนุญาโตตุลาการตีความพันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําแบบกวาง โดยชี้วา
มาตรฐานดังกลาวเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศซึ่งหมายรวมถึงความโปรงใสในทุกข้ันตอนและ
กระบวนการขออนุญาตรับการลงทุนซึ่งตองมีความชัดเจนและสรางความแนนอนใหกับนักลงทุน และในสวน
ของประเด็นการเวนคืน คณะอนุญาโตตุลาการไดใหความสําคัญกับมาตรการของรัฐท่ีเปนการแทรกแซง
ครอบครองสงผลใหการดําเนินกิจการตองยุติลง และแมจะเปนมาตรการสาธารณะประโยชนดานสิ่งแวดลอม
รัฐบาลเม็กซิโกมิไดมีการชดเชยตามพันธกรณีเวนคืน

คณะอนุญาโตตุลาการมิไดมีการพิจารณาวัตถุประสงคของมาตรการรัฐ ท่ีเก่ียวของกับการรักษา
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน แมจะมีประเด็นวา ดินในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวอาจทําใหขยะ
มลพิษแทรกซึมลงสูแหลงน้ําไดงาย นอกจากนี้ เขตดังกลาวยังถือเปนเขตท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางไรก็ดี โดยท่ีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย San Luis Potosi ไดบงชี้ในทางตรงกันขามวาพ้ืนท่ีดังกลาว
เหมาะสําหรับการกําจัดขยะมลพิษ จึงอาจเปนอีกตัวแปรท่ีทําใหคณะอนุญาโตตุลาการมิไดมีการพิจารณาใน
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม

(2) คดี Methanex Corp. v. U.S.A

บริษัท Methanex เปนบรรษัทขามชาติแคนาดา ผูผลิตและจัดจําหนายสารเคมี Methanol ราย
ใหญ ไดยื่นฟองรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จากการท่ีมลรัฐแคลิฟอรเนียไดออกกฎหมายหามใชและจําหนายน้ํามัน
ไรสารตะก่ัวท่ีมีสวนผสมของสาร MTBE ซึ่งมีสารเคมี Methanol เปนสวนประกอบสําคัญ รัฐบาลสหรัฐได
ชี้แจงวามาตรการดังกลาวมีความจําเปนเนื่องจากสาร MTBE เปนสารท่ีอาจปนเปอนในน้ําซึ่งเปนอันตรายตอ
สุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม บริษัท Methanex ไดแยงวา กฎหมายดังกลาวละเมิดสามพันธกรณี
ภายใตความตกลงนาฟตา ไดแก การเวนคืน มาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ํา และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
โดยเฉพาะเปนไปเพ่ือปกปองอุตสาหกรรม Ethanol ของสหรัฐ



7-14

คณะอนุญาโตตุลาการไดยกฟองขอกลาวหาดังกลาวของบริษัท โดยใหเหตุผลวา กฎระเบียบท่ีมิไดมีการ
เลือกปฏิบัติ (non-discriminatory regulations) และเปนไปเพ่ือสาธารณะประโยชน (public purpose)
อาทิ กฎหมายเพ่ือสิ่งแวดลอมไมถือวาเปนการเวนคืนทางออม และไมผิดพันธกรณีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวบังคับใชกับผูผลิต Methanol ในสหรัฐ เชนเดียวกัน นอกจากนี้ กระบวนการออก
กฎหมายดังกลาวมีความโปรงใสและไดรับการสนับสนุนโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร (scientific
evidence) โดยในสวนของพันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ํา คณะอนุญาโตตุลาการชี้วา ในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศ ไมไดเชื่อมโยงการผิดพันธกรณีใดๆ ภายใตความตกลงใหถือวาเปนการละเมิดการปฏิบัติท่ี
เทาเทียม และเปนธรรมตอนักลงทุน และโดยท่ีสหรัฐมิไดละเมิดพันธกรณีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ จึงยิ่งไมมี
การละเมิดพันธกรณีดังกลาว

มีขอสังเกตวา ขอพิพาทดังกลาวถือเปนกรณีตัวอยางท่ีมีการใชความเห็นบุคคลท่ีสาม (amicus
curiae brief) ซึ่งมิใชการใชพยานผูเชี่ยวชาญท่ีมีการใชโดยท่ัวไปในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเพ่ิม
การมีสวนรวมขององคกรอิสระในการใหความเห็นในสวนท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ โดยในกรณีพิพาทดังกลาว
คณะอนุญาโตตุลาการไดใชความเห็นท่ียื่นโดย Earthjustice ซึ่งเปนองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมประกอบคํา
ตัดสิน

ความเห็นของบุคคลฝายท่ีสาม อาจมีการหยิบยกเพ่ือเสนอใหมีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ภายใตบทลงทุนของความตกลงทีพีพี บทลงทุนของความตกลงทีพีพี ไดมีการระบุชัดเจนภายใตพันธกรณี
มาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําตอนักลงทุน ท่ีสอดคลองกับคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการของขอพิพาท
ดังกลาว กลาวคือ ใหขอยกเวนเก่ียวกับการละเมิดพันธกรณีใดๆ ในความตกลงทีพีพี หรือความตกลงอ่ืนๆ
จะไมถือวาเปนการละเมิดพันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําโดยอัตโนมัติ

(3) คดี Ethyl Corp. v. Canada

ในป ค.ศ. 1997 รัฐบาลแคนาดาไดหามการขนสงและนําเขาสาร MMT ระหวางจังหวัดในแคนาดา
ซึ่ง MMT เปนสารเคมีท่ีเติมอยูในน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัท Ethyl บริษัทสหรัฐอเมริกาเปนผูผลิต เนื่องจาก
ความกังวลดานสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยรัฐบาลแคนาดาชี้แจงวา รถยนตท่ีใชน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่ง
มีสารเคมีดังกลาวเปนอันตรายตอรางกาย โดยเฉพาะระบบประสาทหากมีการสูดหายใจเปนปริมาณมาก
เนื่องจากมีสวนประกอบของแมงกานีสและอาจกอใหเกิดโรคท่ีคลายคลึงกับโรค Parkinson ได โดยสาร
MMT ไดถูกหามใชในหลายประเทศพัฒนาแลวและในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี ยังไมมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนท่ีเพียงพอวาสาร MMT เปนอันตรายตอสุขภาพ

บริษัท Ethyl ไดยื่นฟองภายใตกฎ UNCITRAL rules วามาตรการของรัฐบาลแคนาดาเปนการผิด
พันธกรณีเวนคืน การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและการกําหนดเงื่อนไขการลงทุน เนื่องจากมาตรการดังกลาวทําให
บริษัทสูญเสียรายไดจากการลงทุน เปนการเลือกปฏิบัติ โดยไมมีการหามสําหรับผูผลิตภายในประเทศและ
สงผลใหบริษัท Ethyl ตองสรางโรงงานผลิตในทุกจังหวัดของแคนาดา เนื่องจากไมสามารถขนสงสินคาขาม
จังหวัดได
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คณะอนุญาโตตุลาการไดพิจารณาตัดสินในประเด็นเรื่อง เขตอํานาจศาล (jurisdiction) ซึ่งแคนาดา
ไดทวงในเรื่องกระบวนการยื่นฟองของบริษัท Ethyl ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขของบทลงทุน (Chapter 11)
ภายใตความตกลงนาฟตา โดยคณะอนุญาโตตุลาการพบวา ไมมีมูลเพียงพอ จึงทําใหการพิจารณาขอพิพาท
มิไดเปนการละเมิดพันธกรณี คําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวทําใหแคนาดายอมความ โดยยอม
ท่ีจะยกเลิกมาตรการดังกลาว โดยจายคาชดเชยใหบริษัท Ethyl เปนจํานวน 19 ลานเหรียญ และออก
ประกาศวาสาร MMT มิไดกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

มีขอสังเกตวา การท่ีแคนาดาไมสามารถออกมาตรการหามการใชสารเคมีบางชนิดท่ีอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดทันที ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบท่ีชัดเจนของความตกลงการคาระหวาง
ประเทศตอการบังคับใชมาตรการของรัฐ แมจะเปนมาตรการท่ีเก่ียวของกับสาธารณะประโยชน อีกท้ังมี
ขอสังเกตไดวา ความตกลงการคาระหวางประเทศยังสามารถบังคับใชกับการใชมาตรการของรัฐ และการ
ออกกฎหมายภายใน ซึ่งรวมถึงกฎหมายดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ท่ีกระทบตอการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติ ซึ่งมีนัยของการแทรกแซงอํานาจอธิปไตยของรัฐ (state sovereignty) อยางเห็นไดชดั

(4) คดี S.D Myers, Inc. v. Canada

บริษัท SDMI เปนบริษัทขามชาติสหรัฐอเมริกาลงทุนในเรื่องการบําบัดสารเคมี Polychlorinated
biphenyl (PCB) ซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ไดลงทุนในแคนาดาเพ่ือนําเขาสารเคมีดังกลาวมาบําบัดใน
สหรัฐฯ ในป ค.ศ. 1980 รัฐบาลสหรัฐไดปดพรมแดนสําหรับการเคลื่อนยายสารเคมีดังกลาว แตตอมาในป
ค.ศ. 1995 บริษัท SDMI ก็ไดรับอนุญาตใหนําเขาสาร PCB เพ่ือมาบําบัดในสหรัฐอีกครั้ง หลังจากนั้นไมนาน
แคนาดาไดออกประกาศหามสงออกสารเคมีดังกลาว ทําใหบริษัท SDMI ไมสามารถดําเนินกิจการได

บริษัท SDMI ไดยื่นฟองรัฐบาลแคนาดาตามความตกลงนาฟตา ภายใตกฎ UNCITRAL rules วา
การกระทําของรัฐบาลแคนาดาเปนการแทรกแซงการดําเนินกิจการ สรางความเสียหายใหกับธุรกิจและ
โอกาสการลงทุนในแคนาดา เปนการละเมิดพันธกรณีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ มาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ํา
เนื่องจากการออกประกาศดังกลาวมีวัตถุประสงคท่ีจะคุมครองนักลงทุนภายในประเทศ และถือเปนการ
ปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม และไมเทาเทียม

คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวา มาตรการของรัฐบาลแคนาดามิไดเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคดาน
สิ่งแวดลอมอยางแทจริง แตเพ่ือปกปองนักลงทุนและธุรกิจภายในประเทศจากการแขงขันจากธุรกิจของ
สหรัฐฯ สงผลใหบริษัท SDMI ไมสามารถดําเนินกิจการในแคนาดาได และโดยท่ีการการกระทําของรัฐบาล
แคนาดาถือเปนการปฏิบัติท่ีไมมีความชอบธรรม (unjust) และไมมีหลักเกณฑ (arbitrary) ซึ่งเพียงพอท่ีจะ
ถือเปนการละเมิดมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําตอนักลงทุนตามมุมมองสากล ท้ังนี้ คณะอนุญาโตตุลาการเห็น
วา ไมมีการละเมิดพันธกรณีเวนคืนและการกําหนดเงื่อนไขการลงทุน
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7.2.2 เปรียบเทียบคดีท่ีมีการฟองรอง

ในบรรดาคดีท่ีมีการฟองรองกันตามบทท่ี 11 ของความตกลงนาฟตา มีความคลายคลึงกันบาง
ประการ ไดแก

(1) คดีสวนใหญเปนกรณีท่ีบริษัทเอกชนฟองรองรัฐ ในประเด็นไมไดรับความเปนธรรมตามหลัก
National Treatment/Most-Favoured Nation/Performance Requirements/Fair and Equitable
Treatment โดยคดีดังกลาวมีเก่ียวกับการเวนคืนกิจการ (expropriation) บางในบางคดี แตไมปรากฏวามี
เอกชนรายใดประสบความสําเร็จในการฟองรองคดีในประเด็นดังกลาว

(2) ตั้งแตกลางคริสตทศวรรษท่ี 2000 เปนตนมา รัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุนมักจะถูกตัดสิน
ใหชําระคาใชจายในการดําเนินการดานกฎหมายเองท้ังหมด แมวารัฐบาลจะไมไดเปนฝายแพคดีก็ตาม ซึ่ง
คาใชจายดังกลาวเปนเงินจํานวนมาก กอใหเกิดภาระท่ีหนักมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนา

(3) ถึงแมวาดูเผินๆ แลวขอพิพาทในคดีเหลานั้นมีลักษณะบางประการท่ีคลายกัน โดยอาจจําแนก
แยกยอยออกไดเปนกลุมๆ แตรายละเอียดของขอพิพาทของแตละคดีก็มีความแตกตางกันอยางมาก ท้ังในแง
การปฏิบัติของฝายรัฐ และท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติของฝายเอกชน ดังนั้น หากศึกษารายละเอียดและมองกรณี
พิพาทตางๆ อยางเปนธรรม ก็อาจเรียกไดวา อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดคดีเหลานั้นไดตัดสินคดีดวยความ
ระมัดระวังอยางมากแลว

7.2.3 ขอสังเกต

จากการศึกษาคดีท่ีตัดสินตามความตกลงนาฟตา อาจตั้งเปนขอสังเกตไดดังนี้

(1) ผูเสียภาษีจําเปนตองมารวมออกคาใชจายการดําเนินคดีของฝายรัฐ ท้ังๆ ท่ีการฟองรองคดีโดย
นักลงทุนเอกชนมีมูลคดีไมเพียงพอ แตรัฐก็ตองเสียคาใชจายในการตอสูคดี ซึ่งคาใชจายดังกลาวเปนเงินภาษี
อากรของประชาชน

(2) กระบวนพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ ใชหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ
(customary international law) และความตกลงท่ีคูพิพาทในคดีทําไวตอกันเปนหลัก ลักษณะความเห็น
ของตุลาการยอมเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมและหลักการท่ีประเทศตะวันตกยึดถือและใหความสําคัญ
ตัวอยางเชน ประเด็นวาสิ่งใดเปนความถูก-ผิด สิ่งใดคือความยุติธรรม และสิ่งใดคือความรับผิดชอบของแต
ละฝายตอสังคม เปนตน ซึ่งมาตรฐานดังกลาวมักเปนสิ่งท่ีบรรษัทขามชาติ (ผูลงทุน) ใหความสําคัญ แตก็หา
ไดหมายความวา มาตรฐานนั้นจะเปนสิ่งไดรับการยอมรับกันในสังคมไทย ซ่ึงรัฐบาลไทยจะตองทําความ
เขาใจเรื่องเหลานี้ใหถองแทกอนจะตัดสินใจเชิงนโยบาย อยางไรก็ดี ไทยคงจะถูกพัฒนาการเชิงเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศบีบบังคับใหเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเชื่อสวนใหญในโลกในท่ีสุด ซึ่งผูวิจัยเห็นวา
ไทยมีความจําเปนท่ีจําตองทําความเขาใจกับประเด็นตางๆ เหลานี้โดยเร็ว
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7.3 กรณีศึกษา: การฟองรองคดีตามความตกลงอ่ืน

มีคดีขอพิพาทท่ีนาสนใจท่ีมีการฟองรองกันตามความตกลงทวิภาคีอ่ืน โดยจะนํามากลาวแสดงไวพอ
สังเขปดังนี้

(1) คดี Tecmed S.A. v. Mexico

บริษัท Tecmed เปนนิติบุคคลสัญชาติสเปนซึ่งมี subsidiary ในเม็กซิโกไดประมูลทรัพยสินและ
ท่ีดินเพ่ือลงทุนในโครงการบริหารจัดการกําจัดขยะ และไดรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการดังกลาวจากรัฐบาล
เม็กซิโกในป ค.ศ. 1996 โดยใบอนุญาตเดิมซึ่งไมมีการจํากัดอายุเวลาไดถูกเปลี่ยนเงื่อนไขใหตองมีการตออายุ
ทุกป ตอมาในป ค.ศ. 1998 รัฐบาลเม็กซิโกไดยุติท่ีจะใหบริษัทตออายุใบอนุญาตเปนเหตุใหบริษัทไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอได

บริษัท Tecmed ไดยื่นฟองวาการกระทําของรัฐบาลเม็กซิโกเปนการผิดพันธกรณีการปฏิบัติอยาง
เทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ (Fair and Equitable Treatment - FET) การเวนคืนทางออม
(Indirect Expropriation) ตามความตกลงทวิภาคีระหวาง Mexico-Spain Bilateral Investment Treaty
ซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือป ค.ศ. 1996

คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวารัฐบาลเม็กซิโกละเมิดท้ังสองพันธกรณี กลาวคือ

 การยกเลิกการตออายุใบอนุญาตทําใหการลงทุนในกิจการดังกลาวตองยกเลิกโดยปริยาย
และทําใหบริษัท Tecmed ไมสามารถใชทรัพยสินท่ีไดจากการประมูลลงทุนทํากิจการอ่ืนๆ
นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวไมมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคสาธารณะประโยชน
(unreasonable proportionality to the interest protected) แมรัฐบาลเม็กซิโกจะ
อางวาเพ่ือเปนการรักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากแมบริษัท Tecmed จะละเมิดระเบียบท่ี
เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมบางประเภท แตมิใชสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหบริษัทถูกปฏิเสธท่ีจะ
ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการตอ โดยคณะอนุญาโตตุลาการพบวาสาเหตุหลักมาจาก
เหตุผลทางการเมืองมากกวาเพ่ือปกปองสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทตองสูญเสียมูลคาของ
ทรัพยสินจึงถือเปนการละเมิดพันธกรณีเวนคืนทางออม

 การกระทําของรัฐบาลเม็กซิโกเปนการกระทําท่ีขาดความชัดเจน แนนอน และโปรงใส
(ambiguous, uncertain and non-transparent) โดยรัฐบาลเม็กซิโกไดสัญญาท่ีจะให
บริษัทดําเนินการตอจนกระท่ังสามารถหาพ้ืนท่ีทดแทนใหกับบริษัทไดและจะไดรับ
ใบอนุญาตใหม แตในความเปนจริงกลับไมมีการตออายุใบอนุญาตเพ่ือใหบริษัทสามารถ
ดําเนินการตอในพ้ืนท่ีเดิมไดจึงถือเปนการละเมิดพันธกรณีปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปน
ธรรมแกผูลงทุนตางชาติ

มีขอสังเกตวา แมไมมีขอยกเวนเรื่องสิ่งแวดลอมภายใตความตกลง คณะอนุญาโตตุลาการยังคง
พิจารณาถึงความเหมาะสมสําหรับมาตรการของรัฐท่ีใชเพ่ือปกปองสาธารณะประโยชนวามีความจําเปนหรือ



7-18

เกินกวาเหตุหรือไม (proportionality test) และเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคท่ีแทจริง (good faith application)
นอกจากนี้ มาตรฐานการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ (Fair and Equitable
Treatment - FET) ท่ีคณะอนุญาโตตุลาการใชประกอบการพิจารณาคือความชัดเจนและความโปรงใสของ
มาตรการของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับประเด็นความคาดหวังโดยชอบธรรม (legitimate expectations) ของนัก
ลงทุน ซึ่งตองอาศัยความโปรงใสและความตอเนื่องของการบริหารราชการของรัฐ (public administration)

(2) คดี Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic

บริษัท Vivendi เปนนักลงทุนสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งเปนผูถือหุนใหญ (94.4%) ในบริษัทอารเจนตินา
(CAA) ไดเซ็นสัญญาสัมปทานเปนเวลาสามสิบป เพ่ือลงทุนทําใหบริการสาธารณูปโภคน้ําประปาและกําจัด
ของเสียในอารเจนตินา โดยตอมาไดถูกรัฐบาลทองถ่ินซึ่งเปนรัฐบาลใหมคัดคานโครงการดังกลาว โดยออก
มาตรการบังคับใหผูลงทุนลดภาษีชั่วคราวและไมชําระคาบริการ โดยอางวาพบสารปนเปอนในน้ําดื่มซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน สงผลใหบริษัท Vivendi ไมสามารถจัดเก็บคาบริการได โดยท้ังสองฝาย
พยายามเจรจาตอรองสัญญาสัมปทานเดิม ซึ่งไมเปนผลสําเร็จ บริษัท Vivendi จึงขอยกเลิกสัญญาในป ค.ศ.
1997 แตกลับถูกบังคับใหใหบริการจนถึงเดือนตุลาคมป ค.ศ. 1998

บริษัท Vivendi ไดยื่นฟองวา การกระทําของรัฐบาลอารเจนตินาเปนการผิดพันธกรณีการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ (Fair and Equitable Treatment - FET) และการเวนคืน
(Expropriation) ทรัพยสินในสวนท่ีบริษัท Vivendi ไมสามารถจัดเก็บรายได

คณะอนุญาโตตุลาการไดตีความมาตรฐานการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ
วามิไดจํากัดเพียงตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ หรือเฉพาะเรื่องหลักประกันท่ีเก่ียวเนื่องกับการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม (denial of justice) และรวมถึงการเขาแทรกแซงอยางเปนรูปธรรม (physical
interference) การเขาแทรกแซงของรัฐบาลอารเจนตินา ท่ีพยายามทําใหสัญญาสัมปทานเปนโมฆะ และบีบ
บังคับใหบริษัท Vivendi เจรจาสัญญาใหมเพียงพอท่ีจะทําใหการกระทําดังกลาวเขาขายผิดพันธกรณีการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ (FET)

นอกจากนี้ คณะอนุญาโตตุลาการยังวินิจฉัยวา สิทธิในสัญญาสัมปทาน (contractual rights) ถือ
เปนการลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถถูกเวนคืนได และมาตรการตางๆ ท่ีออกโดยรัฐบาลทองถ่ิน สงผล
กระทบตอมูลคาของการลงทุนโครงการดังกลาว และมิไดใหทางเลือกท่ีเหมาะสมตอนักลงทุน การเวนคืนใน
ลักษณะดังกลาวยังเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เนื่องจากไมมีการจายคาชดเชยใหแกเจาของกิจการ

(3) คดี Santa Elena v. Republic of Costa Rica

บริษัท Compania Del Desarrollo de Santa Elena (CDSE) ซึ่งเปนบริษัทสหรัฐอเมริกาซึ่ง
กอตั้งในประเทศคอสตาริกา ไดลงทุนซื้อท่ีดินในป ค.ศ. 1970 เพ่ือทําธุรกิจทองเท่ียว ตอมาในป ค.ศ. 1978
รัฐบาลคอสตาริกาไดออกประกาศ (decree) เวนคืนท่ีดินดังกลาว ดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม โดยเสนอ
คาชดเชยเปนจํานวนเงิน 1,900,000 ดอลลาหสหรัฐ บริษัท CDSE โตแยงเรื่องคาชดเชย ซึ่งจากการประเมิน
ของบริษัทวามีมูลคา 6,400.000 ดอลลาหสหรัฐ ขอพิพาทดังกลาวมีการฟองรองตอศาลภายในประเทศ
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คอสตาริกา ใชเวลาถึง 20 ป โดยไมมีขอยุติ จนในป ค.ศ. 1995 บริษัท CDSE ไดนําขอพิพาทดังกลาว
ฟองรองภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตอนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาททางการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาติของรัฐอ่ืน หรือ ICSID เรียกรองคาชดเชยจากมูลคาตามตลาดปจจุบัน รวมท้ังดอกเบี้ย

คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวาการออกประกาศดังกลาวถือเปนการเวนคืน เนื่องจากบริษัท CDSE
สามารถใชท่ีดินเพ่ือดําเนินกิจการลงทุนไดตอไป และโดยท่ีการเวนคืนเกิดข้ึนนับจากวันออกประกาศ การ
ประเมินมูลคาทรัพยสินจึงเปนไปตามมูลคา ณ เวลานั้น โดยประเมินมูลคาทรัพยสินเปนจํานวนเงิน
4,150,000 ดอลลาหสหรัฐ และดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 11,850,000 ดอลลาหสหรัฐ

มีขอสังเกตวา แมขอพิพาทดังกลาวจะมิไดเปนการฟองรองภายใตความตกลงการคาระหวาง
ประเทศ เนื่องจากท้ังสองฝายมิไดมีความตกลงระหวางกัน แตถือเปนอีกตัวอยางท่ีชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ท่ีใหสิทธินักลงทุนตางชาติในการฟองรองรัฐ โดยในกรณีดังกลาวเปดโอกาสให
นักลงทุนตางชาติ ทาทาย (challenge) การใชดุลยพินิจ (discretion) ของรัฐ ในการพิจารณาจายคาชดเชย
ทําใหรัฐสูญเสียอํานาจอธิปไตยในเรื่องดังกลาว

ภายใตขอพิพาทดังกลาว คณะอนุญาโตตุลาการมีการใชหลักการของกฎหมายระหวางประเทศใน
การพิจารณาขอพิพาท ซึ่งชี้วากฎหมายภายในของประเทศคอสตาริกา เรื่องการประเมินมูลคาทรัพยสินและ
กําหนดการจายคาชดเชย เปนไปตามหลักการของกฎหมายระหวางประเทศ แตในกรณีท่ีกฎหมายสอง
ประเภทมีความขัดแยงกัน กฎหมายระหวางประเทศยอมมีอํานาจเหนือ1 ขอพิจารณาดังกลาวมีนัยของการ
ลดบทบาทของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะในกรณีท่ีศาลยุติธรรมภายในไมมีอํานาจ
พิจารณาชี้ขาดขอพิพาท ท่ีเกิดจากการละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศ ซึ่งนับเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับ
ประเทศไทย

7.4 กรณีศึกษา: การฟองรองคดีตามกฎหมายไทย

คดี Walter Bau v. Kingdom of Thailand เปนกรณีตัวอยางของขอพิพาทระหวางนักลงทุน
เอกชนกับรัฐท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย บริษัทWalter Bau เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในเยอรมนี และเปน
หนึ่งในผูถือหุนในบริษัทดอนเมืองโทลเวย ซึ่งเปนนิติบุคคลไทย ซึ่งเปนผูรับสัมปทานในโครงการทางดวน
โทลลเวย

1 “The Tribunal established that Costa Rican laws relating to the appraisal and valuation of expropriated
property were generally consistent with the accepted principles of public international law on the same
subject (the Tribunal did not name these principles). The Tribunal ruled that to the extent that there
may be any inconsistency between the two bodies of law, the rules of public international law must
prevail. Thus, international law was “controlling” in the dispute.” Case Summary Compania Del
Desarrollo de Santa Elena v. Republic of Costa Rica, S Ripinsky with K Williams, Damages in
International Investment Law (BIICL, 2008) (p.3).
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บริษัท Walter Bau ไดยื่นฟองวาการกระทําของรัฐบาลไทย เขาขายเปนการผิดพันธกรณีความ
คุมครองการลงทุนภายใตความตกลงสองพันธกรณีหลัก ไดแก การเวนคืนทางออม ( Indirect
Expropriation) และมาตรฐานการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ (Fair and
Equitable Treatment Standard, FET) โดยอางวา การออกมาตรการของรัฐบาลไทย ดวยการไมยอม
อนุมัติใหปรับข้ึนคาผานทางตลอดระยะเวลากวาสิบป การปรับลดคาผาน ซึ่งสงผลทําใหรายไดจากคาผาน
ทางในโครงการดอนเมืองโทลลเวยไมเปนไปตามกรอบความตกลงในสัญญาสัมปทาน และทําใหบริษัท
Walter Bau AG ซึ่ง เปนหนึ่งในผูถือหุนของบริษัทผูรับสัมปทาน ไมไดรับเงินปนผล) สงผลเปนการจํากัด
สิทธิในการใช หรือการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐศาสตรในทรัพยสินของเอกชนอยางมีนัยสําคัญ

อยางไรก็ตาม คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยวา การกระทําของรัฐบาลไทยไมเขาขายผิดพันธกรณี
การเวนคืนทางออมเนื่องจากบริษัทดอนเมืองโทลเวย ยังคงดําเนินกิจการตามปกติ แมผลกําไรจะลดลงไป
บาง โดยรัฐบาลไทยไมไดเขาควบคุมหรือแทรกแซงการดําเนินการของบริษัท และไดพยายามท่ีจะเจรจา
แกไขปญหาเพ่ือลดการขาดทุนของบริษัท

อยางไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวา การกระทําของรัฐบาลไทยเขาขายผิดพันธกรณีมาตรฐาน
การปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ โดยใชประเด็นความคาดหวังโดยชอบธรรม
(legitimate expectations) ของนักลงทุน ในการตัดสินใจลงทุนเปนบรรทัดฐาน และโดยท่ีรัฐบาลไทยได
พยายามดึงดูดใหนักลงทุนเขามาลงทุนในการสรางทางดวนโทลเวย ซึ่งเปนโครงการท่ีรัฐขาดงบสนับสนุน
โดยไดสรางความคาดหวังใหแกนักลงทุนในเรื่องกําไรผลตอบแทนท่ีจะไดรับในระยะยาว ผูลงทุนไดมีการ
คํานวณผลกําไรท่ีจะไดรับจากโครงการดังกลาว จึงเกิดการเซ็นสัญญาข้ึน

นอกจากนี้ ผูลงทุนจึงยอมมีความคาดหวังโดยชอบธรรมวาภายหลังจากท่ีเขามาลงทุนสรางทาง
พิเศษโทลเวยนี้แลว รัฐบาลจะไมออกมาตรการหรือดําเนินการใดๆ ท่ีจะสงผลทําใหการสัญจรบนถนนวิภาวดี
รังสิตนาดึงดูดใจมากกวาการใชทางดวนโทลเวย และภายหลังจากท่ีใหสัมปทานสรางทางดวนโทลเวย
รัฐบาลไดปรับปรุงการจราจรท้ังบนถนนวิภาวดีและบริเวณรอบๆ ใหดีข้ึน รวมถึงมีการตัดถนนคูขนาน
(local road) ทําใหการจราจรดานลางไมติดขัดเหมือนกอน ซึ่งเปนการลดโอกาสท่ีเอกชนผูลงทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ตามท่ีคาดหมายไวแตเดิม

7.5 สรุปการวิเคราะหคําวินิจฉัยคดีพิพาทตางๆ

ประเด็นเรื่องความคาดหวังโดยชอบธรรม (legitimate expectations) ของผูลงทุนอาจถือเปนมาตรฐานตาม
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ (customary international law)2 ซึ่งหลักกฎหมายดังกลาวถือ
เปนหลักสําคัญซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการในหลายๆ คดี ใชในการพิจารณาวา รัฐไดกระทําละเมิดพันธกรณี
ระหวางประเทศหรือไม ดังนั้น แมพันธกรณีการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกผูลงทุนตางชาติ (FET)

2 Steven Fietta “Expropriation and the Fair and Equitable Standard: The Developing Role of Investors’
Expectations in International Investment Arbitration” Journal of International Investment Arbitration
Vol. 23, No. 5 p 375 and p 388.
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จะไมระบุประเด็นดังกลาวไวในขอบทคณะอนุญาโตตุลาการมีแนวโนมท่ีจะคํานึงถึงปจจัยดังกลาว หากไมมี
การการระบขุอบเขตของพันธกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจน

พันธกรณีการเวนคืน (Expropriation) มักจะถูกหยิบยกข้ึนใชฟองรองรัฐไมวาจะเปนการออก
มาตรการหรือการออกกฎหมายซึ่งเปนการกระทําของรัฐท่ีเสมือนการเวนคืน ซึ่งภายใตความตกลงคุมครอง
การลงทุนถือเปนการเวนคืนทางออม ซึ่งจะกระทําไมได เวนแตการกระทําของรัฐนั้นๆ เปนไปเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน (public purpose) ไมเลือกปฏิบัติโดยจะตองใชบังคับกับนักลงทุนภายในประเทศและตางชาติ
อยางเทาเทียม (non-discriminatory) มีการจายคาชดเชยท่ีเหมาะสม (adequate compensation) และ
เปนไปตามกระบวนการกฎหมาย (due process of law)

ภายใตขอพิพาทสําคัญ รวมถึงคดี Walter Bau ปจจัยท่ีคณะอนุญาโตตุลาการใชในการพิจารณาวา
การกระทําของรัฐเขาขายเปนการเวนคืนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติหรือไมคือการเขาควบคุมหรือ
แทรกแซงการดําเนินกิจการของนักลงทุน โดยในคดี Walter Bau คณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาการกระทํา
ของรัฐบาลไทยไมเขาขายผิดพันธกรณีการเวนคืนทางออมเนื่องจากบริษัทดอนเมืองโทลยังคงมีการดําเนิน
กิจการตามปกติ แมผลกําไรจะลดลงไปบาง3 เชนเดียวกับขอพิพาท Tecmed S.A. v. Mexico4 ซึ่งคณะ
อนุญาโตตุลาการเห็นวามาตรการของรัฐบาลเม็กซิโกท่ียุติการใหบริษัทตออายุใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัด
ขยะ (waste disposal) บนท่ีดินท่ีรัฐบาลตองการสงวนเปนเขตอนุรักษ การยกเลิกการตออายุใบอนุญาตทํา
ใหการลงทุนในกิจการดังกลาวตองยกเลิกโดยปริยายและ Tecmed ไมสามารถใชทรัพยสินท่ีไดจากการ
ประมูลลงทุนทํากิจการอ่ืนๆ ได และขอพิพาท Metalclad v. Mexico5 ซึ่งรัฐบาลทองถ่ินเม็กซิโกไดปฏิเสธ
ใบอนุญาตลงทุนประกอบกิจการกําจัดขยะมลพิษใน Guadalcazar สงผลใหการกอสรางกิจการของ
Metaclad ตองยุติลง และโดยท่ีมาตรการของรัฐมีการแทรกแซงการดําเนินกิจการของนักลงทุน สงผล
กระทบตอมูลคาการลงทุนหรือทําใหการลงทุนสูญเสียมูลคาจึงถือเปนการเวนคืนทางออม

หากวิเคราะหจากคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการในหลายๆ ขอพิพาทท่ีสําคัญ จะเห็นไดวา
ปจจัยหลักท่ีท่ีคณะอนุญาโตตุลาการใชในการพิจารณาคือการกระทําของรัฐท่ีสงผลกระทบอยางยิ่งยวดตอ
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติ การเขาแทรกแซงหรือควบคุมจนเปนเหตุใหการดําเนินกิจการนั้นๆ ตองยุติ
ลง โดยไมมีการชดเชยหรือทางเลือกอ่ืนสําหรับนักลงทุน ท้ังนี้ใน TPP เองไดมีการเสนอภาคผนวกเพ่ือขยาย
การตีความเรื่องการเวนคืนทางออมท่ีสอดคลองกับคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทท่ีผานมา
โดยเฉพาะภายใต NAFTA ไดแกเรื่องการแทรกแซงกิจการลงทุนอยางยิ่งยวด (severe) หรือโดยไมจํากัด
ระยะเวลา (indefinite period) และไมเหมาะสมกับมาตรการของรัฐท่ีใชเพ่ือปกปองสาธารณะประโยชน

3 Walter Bau AG (in Liquidation) v. the Kingdom of Thailand, (2009) รายละเอียดขอพิพาทปรากฏตามตาราง
สรุปขอพิพาท
4 Tecmed S.A. v. Mexico, S Ripinsky with K Williams, Damages in International Investment Law (BIICL,
2008) (p. 3-4) (case summary). รายละเอียดขอพิพาทปรากฏตามตารางสรุปขอพิพาท
5 Metalclad v. Mexico, S Ripinsky with K Williams, Damages in International Investment Law (BIICL, 2008)
(p. 4) (case summary). รายละเอียดขอพิพาทปรากฏตามตารางสรุปขอพิพาท
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(disproportionate to public purpose) ซึ่งเปนอีกปจจัยท่ีคณะอนุญาโตตุลาการใน Tecmed S.A. v.
Mexico ใชประกอบการพิจารณา

ท้ังนี้ประเด็นท่ีไทยควรใหความระมัดระวังภายใตพันธกรณีดังกลาวของบทลงทุนภายใตความตกลง
ทีพีพี คือการระบุท่ีชัดเจนวาการผิดสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรของรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงสัญญา ใบอนุญาต
หรือเอกสารทางกฎหมายใดๆ (breach of state’s prior binding written commitment…whether by
contract, license or legal document) จะนําไปสูการผิดพันธกรณีการเวนคืนทางออมเชนกัน ซึ่ง
พันธกรณีดังกลาวโดยท่ัวไปจะอยูภายใต “umbrella clause” ซึ่งไทยมีนโยบายท่ีจะหลีกเลี่ยงขอผูกพัน
ดังกลาว เนื่องจากสัญญารัฐและเอกชนโดยปกติจะมีชองทางระงับขอพิพาทในตัวอยูแลว การไมปฏิบัติตาม
สัญญาสัมปทานของรัฐดังตัวอยางในคดี Walter Bau จึงอาจเขาขายกรณีดังกลาว

อยางไรก็ดี TPP ไดมีการเจรจาขอยกเวนท่ีสําคัญซึ่งจะไมถือเปนการเวนคืนทางออม หากมาตรการ
นั้นๆ ของรัฐมีความชอบธรรมและออกมาเพ่ือปกปองสาธารณประโยชน (public welfare) สุขอนามัย
(public health) และสิ่งแวดลอม (environment) ซึ่งถือเปนอํานาจของรัฐในการควบคุม กํากับ ดูแล
(state’s regulatory power) ซึ่งอาจไมจําเปนตองมีการชดเชยเนื่องจากมิไดถือเปนการเวนคืนทางออม
และโดยท่ีขอยกเวนดังกลาวมีลักษณะท่ีเปดกวาง (open list) จึงอาจมีความสําคัญสําหรับไทยในการดําเนิน
นโยบายดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัยหรือท่ีเก่ียวเนื่องกับสาธารณูปโภคท่ีจําเปนและจะมีสวนชวยลดความ
เสี่ยงจากการถูกฟองรองในการออกมาตรการของรัฐท่ีอาจกระทบตอการลงทุนและนักลงทุนตางชาติ

พันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําตอนักลงทุน (Minimum Standard of Treatment) หรือการ
ปฏิบัติท่ีเปนธรรมและเทาเทียม (Fair and Equitable Treatment - FET) เปนอีกพันธกรณีท่ีมีความสําคัญ
ซึ่งมีการใชฟองรองรัฐอยางแพรหลาย เนื่องจากขอบเขตความคุมครองคอนขางกวาง ซึ่งมิไดจํากัดเพียงเรื่อง
หลักประกันท่ีเก่ียวเนื่องกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (denial of justice) ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศ (international law) เทานั้น แตรวมถึงการเขาแทรกแซงของรัฐอยางเปนรูปธรรม (physical
interference)6 หากไมมีการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนภายใตความตกลง โดยในตัวอยางขอพิพาทท่ีสรุปมา
ขางตน ปจจัยสําคัญท่ีคณะอนุญาโตตุลาการใชในการพิจารณาถึงการละเมิดพันธกรณีดังกลาวไดแก เรื่อง
ความคาดหวังอันชอบธรรม (legitimate expectations) ของนักลงทุน ความชัดเจน (clarity) ความ
แนนอน (certainty) และความโปรงใส (transparency) ของกฎระเบียบภายในของรัฐ โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดตั้งการลงทุน7 ซึ่งประเด็นดังกลาวมีความสอดคลองกับเรื่องกฎระเบียบภายใน (domestic

6 Vivendi  Universal S.A. v. Argentine Republic, S Ripinsky with K Williams, Damages in International
Investment Law (BIICL, 2008) (p. 4) (case summary), Steven Fietta “Expropriation and the Fair and
Equitable Standard: The Developing Role of Investors Expectations in International Investment
Arbitration” Journal of International Investment Arbitration Vol. 23, No. 5 p 375 and p 388.
7 Tecmed S.A. v. Mexico, S Ripinsky with K Williams, Damages in International Investment Law (BIICL,
2008) (p. 4) (case summary). Metalclad v. Mexico, supra note 5, S.D Myers, Inc. v. Canada,
(http://www.italaw.com/cases/documents/977) รายละเอียดขอพิพาทปรากฏตามตารางสรุปขอพิพาท
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regulation) ภายใต GATS ซึ่งแมมิไดมีการบังคับใชกับภาคการลงทุน แตแนวโนมการเจรจาบทลงทุนภายใต
ความตกลงการคาเสรีในปจจุบันไดเริ่มใหความสําคัญและมีการผนวกเรื่องดังกลาวมากข้ึน

โดยท่ีการใชบรรทัดฐานดังกลาวไดมีการใชอยางแพรหลายสําหรับการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการจึงอาจถือเปนมาตรฐานตาม หลักจารีตประเพณีระหวางประเทศ (customary
international law)8 ดังนั้น แมพันธกรณีดังกลาวจะไมมีการระบุในเรื่องความคาดหวังของนักลงทุนและ
กระบวนการจัดตั้งการลงทุนท่ีตองมีหลักเกณฑท่ีโปรงใส ชัดเจนและแนนอน คณะอนุญาโตตุลาการก็มี
แนวโนมท่ีจะคํานึงถึงปจจัยดังกลาว หากพันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําตอนักลงทุนไมมีการการระบุ
ขอบเขตท่ีชัดเจน

ท้ังนี้ภาคผนวกบทลงทุนของ TPP ไดมีการขยายความในเรื่องหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศท่ี
กํากับใชกับพันธกรณีดังกลาว ซึ่งครอบคลุมไมแตเฉพาะหลักประกันในเรื่องกระบวนการยุติธรรม (denial
of justice) แตหมายรวมถึงการใหความคุมครองสิทธิและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของนักลงทุนตามหลัก
จารีตประเพณีระหวางประเทศอีกดวย9 ดังนั้น การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอนักลงทุนแมจะมีการอางอิงถึงหลัก
จารีตประเพณีระหวางประเทศภายใต TPP ก็มิไดเปนการจํากัดขอบเขตพันธกรณีดังกลาวสําหรับรัฐภาคี
และโดยท่ีการเขามาจัดตั้งการลงทุนท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวซึ่งปจจุบันมีการลงทุนของตางชาติจํานวนมากเขามาประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียว
ในไทย ไทยจําเปนตองมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน แนนอน กระบวนการรับการลงทุนท่ีโปรงใส ซึ่งประเด็นดังกลาว
อาจกระทบตอดุลยพินิจของรัฐเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาต แมจะเปนไปเพ่ือการรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือหลีกเลี่ยงการละเมิดพันธกรณีดังกลาวดังตัวอยางขอพิพาท Tecmed S.A. v. Mexico และ
Metalclad v. Mexico ภายใตความตกลง NAFTA

แมพันธกรณีมาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ําตอนักลงทุนจะถูกตีความอยางกวางขวาง ก็มิไดหมายความ
วาจะไมมีขีดจํากัด ปจจุบันการเจรจาพันธกรณีดังกลาวไดปรากฏพัฒนาการท่ีสําคัญจากขอพิพาทระหวางรัฐ
และเอกชนท่ีผานมา โดยเฉพาะภายใตความตกลงนาฟตา คณะอนุญาโตตุลาการในขอพิพาท Methanex
Corp. v. U.S.A ซึ่งเปนขอพิพาทท่ีบริษัทขามชาติแคนาดาผูผลิตและจัดจําหนาย methanol รายใหญไดยื่น
ฟองสหรัฐอเมริกาจากการท่ีมลรัฐแคลิฟอรเนียไดออกกฎหมายหามใชและจําหนายน้ํามันไรสารตะก่ัวท่ีมี
สวนผสมของ MTBE ซึ่งมี methanol เปนสวนประกอบสําคัญ ซึ่งเปนสารท่ีอาจปนเปอนในน้ําท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม ไดจํากัดขอบเขตของกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศหรือ

8 Steven Fietta “Expropriation and the Fair and Equitable Standard: The Developing Role of Investors’
Expectations in International Investment Arbitration” Journal of International Investment Arbitration
Vol. 23, No. 5 p 375 and p 388.
9 “The Parties confirm their shared understanding that “customary international law” generally and as
specifically referenced in Article 12.6 (Minimum Standard of Treatment)  [and Annex 12-C (Expropriation)
] results from a general and consistent practice of States that they follow from a sense of obligation.
[With regard to Article 12.6 (Minimum Standard of Treatment) ,] [T] the customary international law
minimum standard of treatment of aliens refers to all customary international law principles that
protect the economic rights [and interests] of aliens.] ( Annex 12-B Customary International Law)
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customary international law วาในทางกฎหมายระหวางประเทศการผิดพันธกรณีใดๆ ภายใตความตกลง
ระหวางประเทศมิไดถือวาเปนการละเมิดการปฏิบัติท่ีเทาเทียมและเปนธรรมตอนักลงทุนโดยอัตโนมัติ

ในหลายๆ ความตกลงการคาเสรีท่ีไทยเปนภาคี อาทิ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน
(JTEPA) ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน (ACIA) รวมถึงรางมาตรฐานความตกลงเพ่ือการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนของไทย (พ.ศ. 2555) ไดมีการผนวกถอยคําดังกลาวเพ่ือเปนการจํากัดขอบเขตและสราง
ความชัดเจนใหกับพันธกรณีดังกลาว โดยในสวนของบทลงทุนของ TPP ไดมีการระบุชัดเจนภายใตพันธกรณี
มาตรฐานการปฏิบัติข้ันต่ํา (Minimum Standard of Treatment) ตอนักลงทุนท่ีสอดคลองกับคําตัดสิน
ของคณะอนุญาโตตุลาการของขอพิพาทดังกลาวเชนกัน10

นอกจากนี้ ขอพิพาท Methanex Corp. v. U.S.A ถือเปนกรณีตัวอยางท่ีมีการใชความเห็นบุคคลท่ี
สาม (amicus curiae brief หรือ friend of the court) ท่ีมิใชการใชพยานผูเชี่ยวชาญ (expert witness)
ท่ีมีการใชโดยท่ัวไปในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือใหขอมูลท่ีเปนประโยชนและมีความเปนกลาง
กระบวนการดังกลาวถือเปนเพ่ิมการมีสวนรวมขององคกรอิสระในการใหความเห็นในสวนท่ีเปนประโยชนตอ
สาธารณะ โดยในกรณีพิพาทดังกลาว คณะอนุญาโตตุลาการไดใชความเห็นท่ียื่นโดย Earthjustice ซึ่งเปน
องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมประกอบคําตัดสิน โดยเรื่อง amicus curiae เปนอีกประเด็นท่ีมีการหยิบยก
เพ่ือเสนอใหมีในกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตบทลงทุนของ TPP (Article 12.22 bis – Proposal
on Amicus Curiae Submissions) ซึ่งผูใหความเห็นจะตองมีลักษณะขององคกรท่ีมีสถานภาพทาง
กฎหมายท่ีชัดเจน มีความเปนกลาง ไมมีความเก่ียวของกับคูพิพาท มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนโดยอาจเปน
ประเด็นท่ีองคกรมีความกังวลหรือใหความสําคัญ ขอเสนอดงักลาวอาจเปนเรื่องใหมสําหรับไทยแตก็อาจเปน
ประโยชนท่ีจะชวยปกปองพ้ืนท่ีในการดําเนินนโยบายสาธารณะใหกับรัฐ (policy space) ถาหากองคกรท่ีเขา
มามีสวนรวมคํานึงถึงสาธารณะประโยชนเปนสําคัญ ภายใตขอพิพาทดังกลาวความเห็นของ Earthjustice
ไดมีสวนชวยใหรัฐบาลสหรัฐฯ เปนผูชนะคดีและสามารถออกกฎหมายหามการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมไดสําเร็จ

7.6 เปรียบความแตกตางระหวางความตกลงนาฟตากับความตกลงตนแบบสงเสริมและคุมครองการ
ลงทุนของไทย

7.6.1 ความแตกตางในภาพรวม

แนวทางพ้ืนฐานการใหความคุมครองผูลงทุน ตามท่ีปรากฏในความตกลงตนแบบสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนของไทย (Thailand’s Model Agreement) แตกตางกับแนวทางการใหความคุมครอง
โดยพันธกรณีตามบทท่ี 11 ของความตกลงนาฟตาเปนอยางมาก โดยความแตกตางข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดคือความ
ตกลงของไทยมองวา การสงเสริมการลงทุนเปนนโยบายท่ีภาครัฐตองการควบคุมและใชใหเปนประโยชน

10 “A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of a
separate international agreement does not establish that there has been a breach of this Article.”
(Article 12.6, paragraph 3)
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ในขณะท่ีความตกลงนาฟตามองวา การลงทุนเปนสิทธิเสรีตามกลไกตลาด รัฐมีหนาท่ีคุมครองใหผูเลนตาม
กลไกตลาดไดรับ “ความยุติธรรม” ในการดําเนินกิจการ “ตามมาตรฐานจริยธรรมสากล” ซึ่งความแตกตาง
ดังกลาวทําใหลักษณะการเขียนขอบทตางๆ ในองครวมของความตกลงท้ังสอง มีทิศทางและรายละเอียดท่ี
แตกตางกันเกือบสิ้นเชิง

7.6.2 ความแตกตางในประเด็นยอย

ถึงแมวาแนวทางการเขียนความตกลงในภาพรวม (the whole approach of the agreement)
ของตนแบบความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนของไทย จะมีความแตกตางจากแนวทางของพันธกรณี
ในบทท่ี 11 ของความตกลงนาฟตาเปนอยางมาก แตก็อาจเทียบเคียงขอบทตางๆ เปนประเด็นเดียวกันไดใน
บางสวน โดยอาจสรุปไดคือ

(1) ลักษณะการรางขอบทในภาพรวม ความตกลงนาฟตามีขอบทละเอียดถ่ีถวน ซับซอน คลาย
กฎหมายแพง คือใหคําจํากัดความเรื่องสิทธิและการคุมครองสิทธิของแตละบุคคลไวอยางละเอียด เพ่ือให
สามารถมาตัดสินกันไดเม่ือเกิดกรณีพิพาทกันข้ึน

(2) ประเด็นเรื่อง Pre-/Post-establishment protection ความตกลงเพ่ือการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุนของไทยฉบับมาตรฐาน เนนการใชมาตรการสงเสริมการลงทุนเปน “นโยบาย” เพ่ือดึงการ
ลงทุนสูภาคสวนท่ีรัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรไว ดังนั้นจึงจํากัดการคุมครองเพียง post-establishment
เทานั้น ในขณะท่ีความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนสมัยใหม ไมใชขอบทของความตกลงเปนเงื่อนไข
สําหรับนโยบายดานการลงทุนและเปนความตกลงการคาเสรีซึ่งมีพันธกรณีและขอผูกพันใหรัฐภาคีตองเปด
เสรีในดานการคาสินคา บริการการลงทุนระหวางประเทศดังนั้นจึงมีลักษณะเปดกวาง และไมจํากัดเฉพาะ
เรื่องการเขามาจัดตั้งกิจการเทานั้น (ไมมี pre-establishment conditions)

(3) ประเด็นกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ความตกลงนาฟตามีขอบเขตซึ่งใหสิทธิแก
นักลงทุนในการฟองรองรัฐท่ีเปดกวางกวามาก โดยมิไดเปนการจํากัดการฟองรองในชวงเฉพาะ post-
establishment แตจะขยายไปถึงการผิดพันธกรณีใดๆ ของรัฐในชวงกอนท่ีจะมีการจัดตั้งการลงทุน ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงเรื่องการละเมิดเงื่อนไขการรับการลงทุนของรัฐ ซึ่งสงผลกระทบตอการใชดุลยพินิจของรัฐในการ
พิจารณารับการลงทุน

(4) ประเด็น Minimum Standard of Treatment ความตกลงนาฟตามีการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติ ข้ันต่ําตอผูลงทุนอยางกวางตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ โดยมิไดมีการจํากัดเพียง
หลักประกันเรื่องกระบวนการยุติธรรม แตครอบคลุมถึงมิติเศรษฐกิจดังท่ีไดวิเคราะหไวในกรณีศึกษาขางตน
ในขณะท่ีความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุนฉบับมาตรฐานของไทยพยายามจํากัดขอบเขต
พันธกรณีดังกลาว

(5) ความแตกตางในกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ ท้ังความตกลงนาฟตาและความ
ตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุนฉบับมาตรฐานของไทยกําหนดหลักการไวไมแตกตางกันมาก จะ
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มีประเด็นเฉพาะท่ีอาจขัดกันในเชิงนโยบายของไทย อาทิ การใหการยินยอมเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการโดยอัตโนมัติ (consent to arbitrate) การบังคับคําตัดสิน (award enforcement) แต
ดวยวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันและรายละเอียดของกลไกท่ีมากกวาจึงทําใหขอบเขตการใหความคุมครองมี
ความแตกตางกันไปดวย

7.7 บทวิเคราะห

การศึกษาขอพิพาทเพ่ือประเมินความเสี่ยงของพันธกรณี ถือวามีความสําคัญ เนื่องจากเปนปจจัยท่ี
ทําใหรัฐถูกฟองรองภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (Investor to State Dispute
Settlement - ISDS) โดยอาจมิไดผานกระบวนการศาลยุติธรรมภายในแมการศึกษาจะมีการวิเคราะหเชิง
ลึกเพียงสองพันธกรณีเนื่องจากเปนพันธกรณีหลัก ท่ีถูกใชฟองรองกันอยางแพรหลายในขอพิพาทท่ีเก่ียวของ
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตก็ไมไดความวาควรละเลยผลกระทบของพันธกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอาจไม
สอดคลองกับนโยบายการคุมครองการลงทุนของไทยท่ีผานมาตามท่ีไดประเมินไวในตารางเปรียบเทียบ
สารัตถะ

อยางไรก็ดี ในสวนของการลดผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความตกลงทีพีพี
ไดเจรจาเรื่องขอยกเวนเพ่ือใหรัฐสามารถดําเนินนโยบายสาธารณะได ไดแก

 ขอยกเวนเรื่องการกําหนดเงื่อนไขการลงทุน (Performance Requirements) หากเงื่อนไขนั้น
เปนมาตรการดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยและเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่ี
มาตรการนั้นจะตองไมเปนไปเพ่ือกีดกันการคาการลงทุนระหวางประเทศ

 ขอยกเวนเรื่องการชดเชยและการเวนคืนทางออม (expropriation) ซึ่งใหขอยกเวนในเรื่องการ
ผิดสัญญาของรัฐท่ีจะไมถือเปนการเวนคืนทางออมสําหรับมาตรการท่ีออกเพ่ือปกปอง
สาธารณประโยชน (public welfare) สุขอนามัย (public health) และสิ่งแวดลอม
(environment)

 มาตรการดานสิ่งแวดลอมสุขอนามัยและแรงงาน (Investment and Environment/
Health/Safety and Labour) ซึ่งใหสิทธิรัฐในการใชดุลยพินิจเพ่ือออกมาตรการท่ีอาจขัดตอ
พันธกรณีภายใตความตกลงกับกิจกรรมการลงทุนเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สุขอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน

 ความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมขององคกร (หลักธรรมาภิบาล) (Corporate Social
Responsibility) ซึ่งเปดโอกาสใหรัฐสงเสริมการลงทุนท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม

ดังนั้น อาจกลาวไดวาแมบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี อาจสงผลกระทบตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีรับการลงทุน โดยการใหสิทธิในการฟองรอง
แกนักลงทุนตางชาติซึ่งมีสัญชาติของรัฐภาคีอ่ืน หากการกระทําของรัฐสงผลกระทบตอการลงทุน ซึ่งการ
กระทําของรัฐหมายรวมตั้งแตการออกมาตรการตางๆ ไปจนถึงการบัญญัติกฎหมาย แตการเจรจาความตกลง
ทีพีพี ไดมีความพยายามสรางสมดุลในการจํากัดสิทธิของนักลงทุน ดวยการกําหนดเงื่อนไขของนักลงทุนใน
การฟองรองรัฐ ภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ (ISDS) และขอยกเวนหรือขอสงวน
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ของรัฐในการออกมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมขององคกร ซึ่งอาจเปนตัวขับเคลื่อนสําหรับไทยในการสงเสริม
นโยบายการลงทุนเพ่ือการอนุรักษ ท่ีมิไดมุงเนนเพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตตองเปนการพัฒนาท่ีตอง
ควบคูไปกับการพัฒนาทางสังคม อันเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน


