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บทที่ 6
การลงทุน

ความตกลงทีพีพีไดกําหนดประเด็นการลงทุน (investment) ไวเปนหนึ่งในหัวขอของการเจรจา
โดยบทดังกลาวถือวามีบทบาทสําคัญท่ีถูกผลักดันโดยประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาซึ่งมีฐานะเปนผู
สงออกการลงทุนท่ีจะทําใหทีพีพีเปนความตกลงมาตรฐานสูงแหงศตวรรษท่ี 21 บทลงทุนจึงไดรับการ
ออกแบบใหมีการจัดทํากฎเกณฑท่ีเอ้ือใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศโดยเสรีและใหมีการคุมครองการ
ลงทุนสูงสุด

อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศกําลังพัฒนา การจัดทําความตกลงดานการลงทุน โดยเฉพาะความตกลง
ท่ีกําหนดใหมีการเปดเสรีและการคุมครองการลงทุนอยางกวางขวาง ซึ่งครอบคลุมถึงการระงับขอพิพาทดาน
การลงทุนระหวางรัฐและเอกชน ถือเปนประเด็นท่ีมีความออนไหวท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
เนื่องจากความตกลงลักษณะดังกลาว ถือเปนการจํากัดอํานาจอธิปไตยของประเทศผูรับการลงทุนในการ
ออกกฎระเบียบหรือมาตรการตางๆ ของรัฐเพ่ือกํากับดูแลและควบคุมกิจกรรมการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติในประเทศ ท้ังยังสรางขอผูกพันทางการคาใหประเทศภาคี ตองเปดเสรีการลงทุนในสาขาตางๆ
ระหวางกันใหมีความเทาเทียมกับคนในชาติรวมถึงใหมีความเทาเทียมหรือสูงกวาประเทศท่ีสาม

อยางไรก็ดี โดยท่ีทีพีพีเปนความตกลงพหุภาคี ประเทศท่ีเขารวมการเจรจาประกอบดวยประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีความเหลื่อมล้ําในดานเศรษฐกิจและสังคม มีผลประโยชนท่ีแตละ
ฝายมุงปกปองมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน
ภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทําใหบทลงทุนเปนอีกหนึ่งอุปสรรคของการสรุปการเจรจา ดวยเหตุผล
ท่ีกลาวมา รางบทลงทุนแมจะมีความเปนมาตรฐานสูง แตการเจรจาก็ยังสะทอนความตองการท่ีจะเพ่ิมความ
ยืดหยุนใหกับรัฐในการออกนโยบายสาธารณะท่ีจําเปนเพ่ือสรางสมดุลใหกับการเปดเสรีและการคุมครองการ
ลงทุน โดยในบทนี้จะเปนการวิเคราะหพันธกรณีของความตกลงทีพีพีเก่ียวกับประเด็นการลงทุนระหวาง
ประเทศ

6.1 สาระสําคัญประเด็นการลงทุน

รางความตกลงทีพีพีกําหนดคํานิยามของการลงทุนไวอยางกวางซึ่งครอบคลุมการลงทุนทางตรง
(direct investment) และรูปแบบการถือหุน (portfolio investment) ซึ่งโดยผิวเผินคลายกับความตกลง
ดานการลงทุนระหวางประเทศท่ัวไป อาทิ การลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การซื้อขายพันธบัตรและตราสาร
หนี้ การทําสัญญา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ สิทธิในทรัพยประเภทตางๆ ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม เชน
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา สิทธิการเชา และสิทธิจํานอง เปนตน1

1 เพ่ือเปนตัวอยางโปรดดู United State – Singapore Free Trade Agreement, Articles 15.1(13);15.4.



6-2

ท้ังนี้ ความพิเศษของคํานิยามการลงทุนคือการกําหนดใหสัญญา ท่ีนักลงทุนไดทําเปนลายลักษณ
อักษรกับรัฐ (written agreement) ซึ่งหมายรวมถึงสัญญาสัมปทานของรัฐในการแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีรัฐควบคุมอยูใหไดรับความคุมครอง ดังนั้น หากไทยเขารวมความตกลงทีพีพี ไทย
จําเปนตองพิจารณาขยายขอบเขตการใหความคุมครองการลงทุน ท้ังท่ีเปนการลงทุนระยะยาวและการลงทุน
ระยะสั้น การลงทุนในรูปแบบของทรัพยสินทางปญญาซึ่งมิไดมีการระบุมาตรฐานท่ีใหเปนเพียงตามกฎหมาย
ภายในประเทศ รวมถึงการคุมครองเรื่องการทําสัญญาท่ีไดกลาวมา ความตกลงทีพีพีก็ใหถือวาเปนการลงทุน
ดวยเชนกัน

ความตกลงทีพีพีจํากัดการใหรัฐมีขอยกเวนในเรื่องการทํานโยบายสาธารณะและการจัดทําขอสงวน
ในการเปดเสรีในสาขาตาง ๆ ของการลงทุนตามรูปแบบ negative list approach เทากับวาไทยตองเปด
เสรีการลงทุนในทุกสาขาใหกับประเทศสมาชิกทีพีพีทุกประเทศอยางเทาเทียมกัน หากไทยมิไดระบุขอสงวน
ท่ีครอบคลุมเพ่ือท่ีจะระบุในตาราง non-conforming measures ซึ่งจะสงผลกระทบตอสาขาท่ีกฎหมาย
สงวนไวสําหรับคนสัญชาติไทยเทานั้น อาทิ การสื่อสาร  การรับฝากเงินและธนาคาร การใชประโยชนจาก
ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการคาดานการเกษตร กิจการท่ีเก่ียวของกับประโยชนสาธารณะหรือ
ความม่ันคงของประเทศกิจการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา โทรคมนาคม
การศึกษา การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข ฯลฯ หรือในสาขาท่ีไทยยังไมมีความพรอมท่ีจะแขงขัน

ความตกลงทีพีพีไดถอดแบบมาจากความตกลงนาฟตา (NAFTA) ซึ่งไดผนวกการลงทุนในภาค
บริการ (trade in services) และภาคท่ีมิใชบริการ (trade in non-services) ไวดวยกัน โดยมีขอบทสําคัญ
อาทิ ขอบทหามรัฐกําหนดเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุน (prohibitions on performance
requirements) วาดวยการหามมิใหบังคับสงออก หามบังคับใชวัตถุดิบในประเทศ หามควบคุมการสงผล
กําไรและเงินตราออกนอกประเทศ และหามบังคับถายโอนเทคโนโลยี2 ซึ่งนักลงทุนมีสิทธิท่ีจะใชฟองรองรัฐ
ภาคีท่ีรับการลงทุน ในกรณีท่ีรัฐผิดพันธกรณีซึ่งเปนไปตาม Model ความตกลงทวิภาคีดานการลงทุนของ
สหรัฐฯ (Bilateral Investment Treaty)

ภายใตรางบทลงทุนของความตกลงทีพีพี นักลงทุนของประเทศคูเจรจาจะมีสิทธิเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทยโดยเสรีมากข้ึน หากมิใชเปนการลงทุนในสาขาท่ีไทยระบุในตารางขอสงวนและจะไม
ถูกจํากัดใหอยูภายใตบังคับกฎหมายหรือมาตรการท่ีไทยจะออกในอนาคต

นอกจากนี้ รางบทลงทุนทีพีพีไดกําหนดขอบทตางๆ ในดานการคุมครองการลงทุนท่ีสําคัญ อาทิ
ดวยการหามมิใหรัฐทําการเวนคืนกิจการท่ีเปนของนักลงทุนคูภาคี ไมวาจะเปนการเวนคืนโดยตรงหรือโดย
ออม ยกเวนจะเปนการเวนคืนกิจการเพ่ือประโยชนสาธารณะ ซึ่งจะตองกระทําโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ตอง
เปนไปตามกระบวนการท่ีชอบดวยกฎหมาย (due process of law) และจะตองจายคาชดเชยท่ีเพียงพอ
เปนธรรม และโดยไมชักชาใหแกนักลงทุน3

2 Ibid., Articles 15.7 and 15.8.
3 Ibid., Articles 15.5 and 15.6.
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พันธกรณีดังกลาว แมจะมีความเปนสากลตามหลักการคุมครองการลงทุนโดยท่ัวไป แตพันธกรณี
การจํากัดการเวนคืนทางออม ไดกลายมาเปนประเด็นท่ีถูกฟองรองระหวางประเทศภายใตกระบวนการระงับ
ขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (Investor-to-State Dispute Settlement - ISDS) เปนจํานวนมาก ซึ่ง
สงผลกระทบตอรัฐผูรับการลงทุนในการออกกฎหมายหรือมาตรการเพ่ือปกปองสาธารณะประโยชน ดังเชน
ในกรณีกฎหมายฉลากบรรจุภัณฑบุหรี่ (plain packaging law) ของออสเตรเลีย หรือกรณีบริษัทยาอเมริกัน
อิไลลิลลี่ (Eli Lilly) กับรัฐบาลแคนาดา หรือกรณีพิพาทท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เชน กรณีโรงไฟฟาบอนอก
หินกรูด กรณีโรงบําบัดน้ําเสียคลองดาน กรณีทางดวนบางนา-บางประกง ฯลฯ ก็อาจทําใหรัฐถูกนักลงทุน
สหรัฐฟองรองเรียกคาเสียหายคาชดเชยได ดังท่ีแคนาดาและเม็กซิโกประสบภายใตความตกลงนาฟตา หรือท่ี
ประเทศออสเตรเลียกําลังถูกฟองรองดําเนินคดีอยูในปจจุบัน

นอกจากนี้ รางบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพีไดใหสิทธิแกนักลงทุนในการนําขอพิพาทท่ีเกิดจาก
การผิดพันธกรณีใดๆ ของรัฐเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามกฎของศูนยนานาชาติเพ่ือการระงับขอ
พิพาททางการลงทุน (ICSID) หรือคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ
(UNCITRAL) ซึ่งมิไดมีการกําหนดหรือจํากัดขอบเขต (scope) พันธกรณีท่ีสามารถใชกลไกการระงับขอ
พิพาทท่ีกลาวมาได ซึ่งเปนไปตามรูปแบบความตกลงนาฟตา และรางความตกลงเอ็มเอไอ การมีขอบเขตการ
ฟองรองท่ีเปดกวางในลักษณะดังกลาวอาจสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญความเสี่ยงในการรับผิดชอบ
คาชดเชยคาเสียหายใหแกนักลงทุนตางชาตเิพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากกฎหมาย มาตรการหรือการกระทําของรัฐ
ท่ีกระทบตอการลงทุนของนักลงทุนประเทศภาคีโดยคาเสียหายดังกลาวจะถูกพิจารณาภายใตดุลยพินิจของ
คณะอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกแตงตั้งข้ึนและสามารถดําเนินการอยางเปนอิสระจากอํานาจของศาลไทย

สาระสําคัญและรายละเอียดของบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี เปรียบเทียบกับความตกลงอ่ืนๆ
ท่ีไทยเปนภาคีและบทสรุปผลกระทบของความตกลงดังกลาว ปรากฏตามตารางท่ี 6.1 และตารางท่ี 6.2

ตารางท่ี 6.1 เปรียบเทียบสารัตถะของบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพีกับความตกลงตางๆ

สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
รูปแบบ
การเปดเสรี

Negative list approach
(Article 12.9 ระบุ Non-
conforming measures
หรือมาตรการยกเวนท่ีจะ
ไมปฏิบัติตามพันธกรณี
NT, MFN, PR, SMBD
สําหรับ sectors ท่ีระบุใน
ตาราง)

N/A
เนื่องจากเปนความตกลงท่ี
มีเฉพาะเรื่องการคุมครอง
การลงทุนสําหรับการ
ลงทุนท่ีไดรับอนุญาตและ
ไดเขามาจัดตั้งตาม
กฎหมายภายในของไทย
แลว (post-

Positive list approach
ระบุเฉพาะ sectors ท่ี
พันธกรณีการเปดเสรีจะมา
บังคับใช โดยปจจุบันไทยมี
ความตกลง ACIA ฉบับเดียว
เทานั้นท่ีใชรูปแบบการเปด
เสรีแบบ negative list
approach ซึ่งถือวาเปนการ



6-4

สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
establishment) ใหระหวางประเทศสมาชิก

อาเซียนดวยกันสูงท่ีสุด
Model รวมการลงทุนภาคบริการ

(trade in services) และ
ภาคท่ีมิใชบริการ (trade
in non-services) ไว
ดวยกัน ซึ่งเปน NAFTA
Model

คุมครองการลงทุนท้ังภาค
บริการ (trade in
services) และภาคท่ีมิใช
บริการ (trade in non-
services)

แยกการเปดเสรีการลงทุน
ภาคบริการ (trade in
services) และภาคท่ีมิใช
บริการ (trade in non-
services) โดยใหการ
คุมครองการลงทุนภายใต
บทลงทุนท่ีมิใชภาคบริการ
ครอบคลุมถึงการลงทุนภาค
บริการ Mode 3
(Establishment)

Definitions of
investment
(Article 12.2)
นิยามการลงทุน

นิยามการลงทุนท่ีจะตอง
ไดรับความคุมครอง
ครอบคลุมท้ัง FDI และ
Portfolio investment
ทรัพยสินทางปญญา (IP)
และสัญญาสัมปทาน
(concession)

มีความครอบคลุม
คลายคลึงกับนิยามการ
ลงทุนใน TPP แตมีการ
ระบุการใหความคุมครอง
ท่ีชัดเจนวาจะตองเปนการ
ลงทุนท่ีมิไดมุงหวังการเก็ง
กําไรเพียงอยางเดียว

นอกจาก JTEPA ซึ่งนิยาม
การลงทุนเปนลักษณะ
closed list และครอบคลุม
เฉพาะการลงทุนทางตรง
ความตกลงอ่ืนๆ มีความ
ครอบคลุมคลายคลึงกับ
นิยามการลงทุนใน TPP
และรวมถึงการลงทุนใน
รูปแบบสัมปทานในการ
แสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
เชนเดียวกับรางมาตรฐาน
BIT ของไทยอยางไรก็ตาม
ความตกลง JTEPA และ
TAFTA มีการจํากัดการให
ความคุมครองการลงทุนท่ี
เปน FDI

National
Treatment
(Article 12.4)
การปฏิบัติเยี่ยง

มีความสอดคลองกับความ
ตกลงท่ัวไป โดยท่ีรัฐภาคี
จะตองปฏิบัติตอนักลงทุน
ตางชาติและการลงทุนของ

มีหลักการท่ีสอดคลองกับ
พันธกรณีดังกลาวใน TPP
โดยการคุมครอง
ครอบคลุมท้ังตัวผูลงทุน

มีหลักการท่ีสอดคลองกับ
พันธกรณีดังกลาวใน TPP
โดยการคุมครองครอบคลุม
ท้ังตัวผูลงทุนและการลงทุน
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
คนชาติ ตางชาติเสมอเหมือนนัก

ลงทุนและการลงทุนของ
ตน ท้ังนี้ ขอบทดังกลาวได
แยกการปฏิบัติตอผูลงทุน
และตอการลงทุนคนละ
วรรคเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนวาการคุมครองจะ
ครอบคลุมท้ังตัวผูลงทุน
และการลงทุน

และการลงทุน

Most Favoured
Nation
treatment
(Article 12.5)
การปฏิบัติเยี่ยง
ชาติท่ีไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง

แมจะมีความสอดคลองกับ
ความตกลงท่ัวไปท่ีบังคับ
ใหรัฐภาคีจะตองปฏิบัติตอ
ผูลงทุนและการลงทุนของ
คูภาคีเทาเทียมกันและท่ี
มิใชภาคี
แตขอบทดังกลาวไมมีการ
กลาวถึงขอยกเวนสําหรับ
ความตกลงอ่ืนๆ มีเพียง
ขอยกเวนในเรื่อง การ
ระงับขอพิพาทท่ีจะไม
สามารถใช on MFN
basis ไดกลาวคือขอ
ไดเปรียบท่ีภาคีไดมีการให
ในกรอบ อ่ืนๆ ในเรื่องการ
ระงับขอพิพาทใหใชเฉพาะ
กับความตกลงนั้นๆ

มีการระบุขอยกเวนท่ี
ชัดเจนโดยเฉพาะความตก
ลงท่ีภาคีไดมีการทําไวกอน
หนานี้

ACIA และ ASEAN-China
มีการระบุขอยกเวนท่ีชัดเจน
โดยเฉพาะความตกลงท่ีภาคี
ไดมีการทําไวกอนหนานี้
ขณะท่ี ภายใต JTEPA คู
ภาคีจะตองมีการ request
ระหวางกัน ในสวนของ TH-
NZ TH-AUS FTA แมจะไม
มีขอยกเวน การให auto
MFN เปนการใหในเรื่องการ
คุมครองการลงทุน (post-
establishment) โดยไม
รวมเรื่องการเปดเสรี (pre-
establishment)

Minimum
standard of
treatment
การปฏิบัติข้ัน
พ้ืนฐานตอนัก
ลงทุน

การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตอ
นักลงทุนโดยอางอิงถึง
หลักจารีตประเพณี
ระหวางประเทศ
(customary
international law) ซึ่ง
อาจตีความไดกวางกวา

แมจะมีการอางอิงถึงหลัก
จารีตประเพณีระหวาง
ประเทศ (customary
international law)
เชนเดียวกับใน TPP
เนื่องจาก Model มีการ
ระบุท่ีชัดเจนวาถึงหลัก

มีการระบุท่ีชัดเจนถึงหลัก
ปฏิบัติท่ีเปนธรรมซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะเรื่อง
หลักประกันท่ีนักลงทุนของ
ประเทศภาคีตองไดรับความ
เปนธรรมภายใต
กระบวนการยุติธรรมท้ังทาง
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
ความตกลงท่ัวไปเนื่องจาก
การปฏิบัติท่ีเปนธรรมและ
เทาเทียม (fair and
equitable treatment)
ครอบคลุมเรื่องอ่ืนๆ
นอกจาก หลักประกันท่ีนัก
ลงทุนของประเทศภาคี
ตองไดรับความเปนธรรม
ภายใตกระบวนการ
ยุติธรรมท้ังทางแพงและ
อาญา (due process of
law)

ปฏิบัติท่ีเปนธรรมวา
มาตรการท่ีออกจะตองมี
ความเหมาะสมและไมเปน
การเลือกปฏิบัติในเรื่อง
การจัดการ การดูแลการ
ลงทุน (post
establishment) จึงอาจ
ตีความไดวาใหความ
คุมครองท่ีจํากัดกวา
ภายใต TPP

แพงและอาญา (due
process of law)

Treatment in
case of armed
conflict/civil
strife
การปฏิบัติใน
กรณีท่ีเกิดการ
สูญเสียจากเหตุ
สงครามหรือ
จลาจล

วาดวยหลักการปฏิบัติตอผู
ลงทุนและการลงทุนใน
กรณีท่ีเกิดการสูญเสียจาก
เหตุสงครามหรือจลาจล
โดยรัฐจะตองออก
มาตรการใดๆ ท่ีไมเปนการ
เลือกปฏิบัติและจะตองมี
การชดเชยท่ีเหมาะสมและ
ทันทวงที

อยูภายใตขอบทการ
ชดเชย (compensation
for losses) มีหลักการมี
คลายคลึงกัน โดยตางกัน
ตรงท่ีในรางมาตรฐานของ
ไทยมีการระบุท่ีชัดเจนวา
ดวยเรื่องการไมเลือก
ปฏิบัติในเรื่องการชดเชยท่ี
จะตองมีความเทาเทียมกับ
คนในประเทศ (NT) และ
กับประเทศท่ีมิใชภาคี
(MFN)

โดยท่ัวไป ขอบทดังกลาว
ภายใต TPP มีหลักการท่ี
คลายคลึงกับความตกลง
ฉบับอ่ืนๆ ท่ีไทยเปนภาคี
โดยเฉพาะใน ASEAN-
Australia-New Zealand
FTA ซึ่งกลาวถึงการออก
มาตรการของรัฐท่ีจะตองไม
เปนการเลือกปฏิบัติ ในขณะ
ท่ีความตกลงฉบับอ่ืนๆ อาทิ
ACIA JTEPA ASEAN-
China FTA มีการระบุท่ี
ชัดเจนเหมือนในราง
มาตรฐานของไทยวาดวย
เรื่องการไมเลือกปฏิบัติใน
เรื่องการชดเชย

Performance
Requirements
การระบุเงื่อนไข
ของรัฐในการรับ
การลงทุน

พันธกรณีซึ่งหามรัฐภาคี
ระบุเงื่อนไขในการรับการ
ลงทุนแบงออกเปน 3 สวน
หลัก ประกอบดวย
1) การหามมิใหรัฐมี

ไมมีพันธกรณีดังกลาว ปรากฏอยูใน ACIA ASEAN-
Australia-New Zealand
FTA และใน JTEPA
โดยใน ACIA ASEAN-
Australia-New Zealand
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
ขอบังคับกับการลงทุนของ
นักลงทุนตางชาติ อาทิ
เรื่องสัดสวนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศเพ่ือการ
ผลิต กําหนดสัดสวนการ
สงออกสินคาหรือบริการ
การกําหนดแหลงท่ีมาการ
ใชวัตถุดิบ การบังคับการ
ถายโอนเทคโนโลยีหรือใช
เทคโนโลยีในประเทศผูรับ
การลงทุน หรือการบังคับ
ใหมีการสงออกไปยังตลาด
ท่ีกําหนด
2) การบังคับมิใหรัฐออก
เงื่อนไขในการรับสิทธิ
ประโยชน (ซึ่งอาจ
เก่ียวเนื่องกับนโยบาย
สงเสริมการลงทุนของไทย)
สําหรับการลงทุนของนัก
ลงทุนตางชาติ อาทิ เรื่อง
สัดสวนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศเพ่ือการ
ผลิตการกําหนดแหลงท่ีใช
วัตถุดิบหรือผูผลิต
ภายในประเทศ
3) ขอยกเวนสําหรับ
พันธกรณีดังกลาว อาทิ
การกําหนดเงื่อนไขเพ่ือ
การฝกอบรม การจางงาน
การวิจัยและการพัฒนา
นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
ขอยกเวนท่ีอยูระหวางการ
เจรจา ไดแกการกําหนด

FTA เปนพันธกรณีท่ีเทากับ
TRIMS ภายใต WTO และมี
การยกเวนมาตรการของรัฐ
ทีมีอยู ในขณะท่ี JTEPA มี
การจัดทําตารางขอผูกพันซึ่ง
มีการยกเวนการกําหนด
เงื่อนไขของรัฐในการใหสิทธิ
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
เงื่อนไขซึ่งเก่ียวของกับ
ทรัพยสินทางปญญาท่ี
เปนไปตาม TRIPS และ
ขอบังคับท่ีเปนไปตาม
กระบวนการยุติธรรม ไม
วาจะเปนคําสั่งศาลหรือ
ฝายบริหารเพ่ือเยียวยา
การละเมิดกฎหมายการ
แขงขัน (competition
law)เพ่ือใหเกิดความชอบ
ธรรมและท่ีสําคัญท่ี TPP
มีความเปนเอกลักษณคือ
ขอยกเวนสําหรับการมี
ขอบังคับของรัฐในการ
กําหนดเงื่อนไขการลงทุน
หากเงื่อนไขนั้นเปน
มาตรการดานสิ่งแวดลอม
และสุขอนามัยและเพ่ือ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยท่ี
มาตรการนั้นจะตองไม
เปนไปเพ่ือกีดกันการคา
การลงทุนระหวางประเทศ

Senior
Management
and Board of
Directors
การกําหนด
เงื่อนไขดาน
ผูบริหารระดับสูง

เปนพันธกรณีท่ีหามรัฐ
ภาคีกําหนดสัญชาติใน
ตําแหนงของผูบริหารใน
กิจการการลงทุน ท้ังนี้รัฐ
ภาคียังมีสิทธิกําหนด
เงื่อนไขท่ีจะใหสัดสวนสวน
ใหญของบอรดผูบริหาร
หรือคณะกรรมการ
(board of directors or
committee) ตองมี

ไมมีพันธกรณีดังกลาว ปรากฏอยูใน ACIA ซึ่งเปน
หนึ่งในพันธกรณีท่ีนักลงทุน
สามารถใชฟองรองรัฐได
(Article 32)
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
สัญชาติหรือถ่ินพํานัก
ตามท่ีรัฐกําหนด

Transfer
การโอน

เปนพันธกรณีท่ีให
หลักประกันการโอน อาทิ
ผลกําไรสุทธิ รายได
เงินทุน คาชดเชยจากการ
เวนคืนหรือจากกระบวน
การระงับขอพิพาทเขา
ออกจากรัฐท่ีรับการลงทุน
โดยเสรีของนักลงทุน โดย
มีขอยกเวนสําหรับรัฐใน
การระงับหรือชะลอการ
โอนของนักลงทุนในกรณีท่ี
กฎหมายกําหนด อาทิ
การละเมิดทางแพงและ
ทางอาญา หรือเปนไปเพ่ือ
ชวยในการบังคับคดี
ท้ังนี้ สารัตถะโดยรวมของ
พันธกรณีดังกลาวมีความ
ครอบคลุมและสอดคลอง
กับหลักสากลท่ัวไป

สอดคลองกับราง
มาตรฐานของไทยซึ่ง
ประกอบดวยหลักประกัน
การโอนในเรื่องตางๆ
ครอบคลุมคลายคลึงกับใน
TPP โดยรางมาตรฐานของ
ไทยมีการระบุในเรื่อง
คาตอบแทนจากงานหรือ
การบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การลงทุนเพ่ิมเขามา
นอกจากนี้ รางมาตรฐาน
ของไทยยังมีความละเอียด
ในเรื่องการระบุหนาท่ีของ
นักลงทุนท่ีจะตองปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงิน
(fulfillment of fiscal
obligations) อาทิ ใน
เรื่องภาษี กอนจึงจะไดรับ
ความคุมครองตาม
พันธกรณีดังกลาวจากรัฐ
และท่ีสําคัญมีขอยกเวน
สําหรับรัฐในการระงับหรือ
ชะลอการโอนโดยเสรีเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพทางการ
เงิน (the integrity and
stability of its
currency, external
financial position or
balance of payments)

มีหลักการของพันธกรณีท่ี
สอดคลองกับ TPP โดยใน
กรอบพหุภาคี (ACIA,
ASEAN-Australia-New
Zealand, ASEAN-China)
มีขอยกเวนสําหรับรัฐในการ
ออกมาตรการชั่วคราวใน
การระงับหรือชะลอการโอน
โดยเสรีของนักลงทุนเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน

Expropriation
and

พันธกรณีดังกลาวหามมิให
รัฐใชมาตรการเวนคืนท้ัง

มีหลักการท่ีคลายคลึงกับ
TPP กลาวคือ

ความตกลงท้ังทวิภาคีและ
พหุภาคีมีความสอดคลองกับ
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
Compensation
การเวนคืนและ
การชดเชย

ทางตรงและทางออม
นอกจากในกรณีท่ีเปนไป
เพ่ือสาธารณประโยชน ไมมี
การเลือกปฏิบัติ มีการจาย
คาชดเชยท่ีรวดเร็ว
เหมาะสมและเปนไปตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
โดยพันธกรณีดังกลาวมี
การกําหนดมาตรฐานการ
จายคาชดเชยซึ่งตองไมมี
ความลาชา เปนไปตาม
ราคาจริงของตลาดและ
สามารถโอนออกไดโดย
เสรี สอดคลองกับหลัก
ปฏิบัติสากลท่ัวไป
อยางไรก็ดี TPP ได
กําหนดใหมีการจาย
ดอกเบี้ยตั้งแตวันท่ีมีการ
เวนคืนจนถึงวันจายจริง
โดยมิไดระบุวาจะตองเปน
ในกรณีท่ีมีการจาย
คาชดเชยท่ีลาชา
นอกจากนี้ TPP ไดให
ขอยกเวนสําหรับการออก
CL ของรัฐท่ีเปนไปตาม
ความตกลง TRIPS โดยไม
ถือวามาตรการดังกลาว
เปนการเวนคืนทางออม
และมีภาคผนวกท่ีขยายคํา
จํากัดความของการเวนคืน
ทางตรงและทางออม
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน

ประกอบดวยมาตรการ
เวนคืนท้ังทางตรงและ
ทางออม มีการกําหนด
มาตรฐานการเวนคืนและ
การจายคาชดเชย
อยางไรก็ดี รางมาตรฐาน
ไทยกําหนดใหมีการจาย
ดอกเบี้ยเฉพาะในกรณีท่ี
การจายคาชดเชยมีความ
ลาชา โดยอัตราดอกเบี้ย
จะตองเปนไปตาม
กฎหมายภายใน
นอกจากนี้ ยังกลาวถึงสิทธิ
ของนักลงทุนท่ีจะไดรับ
การอุทธรณในการไดรับ
คาชดเชยซึ่งจําเปนตอง
เปนไปตามกระบวนการ
ของกฎหมายภายใน

รางมาตรฐานไทย โดยความ
ตกลงพหุภาคีมีการเพ่ิม
ขอยกเวนในเรื่องมาตรการ
ของรัฐในการออก CL และ
ภาคผนวกเพ่ือขยายคํา
จํากัดความของการเวนคืน
ทางตรงและทางออม
เชนเดียวกับ TPP
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สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
Denial of
Benefits
การปฏิเสธการ
ไดรับประโยชน
(ตามความตกลง)

เปนสิทธิของรัฐในการ
ปฏิเสธสิทธิประโยชน
ภายใตความตกลง ในกรณี
ท่ีนักลงทุนไมเขาตาม
เงื่อนไข อยางไรก็ดี TPP
ใหสิทธิรัฐในการปฏิเสธ
อยางมีขอจํากัดใน 2 กรณี
ไดแก
- ในกรณีท่ีนิติบุคคลท่ีเขา
มาลงทุนนั้นเปนเจาของ
หรือถูกควบคุมกิจการโดย
บุคคลท่ี 3 (non-Party)
หรือบุคคลท่ีมีสัญชาติ
เดียวกับรัฐผูรับการลงทุน
(denying Party) และไม
มีการดําเนินกิจการอยาง
จริงจังในรัฐท่ีรับการลงทุน
- ในกรณีท่ีนิติบุคคลท่ีเขา
มาลงทุนนั้นเปนเจาของ
หรือถูกควบคุมกิจการโดย
บุคคลท่ี 3 (non-Party)
และรัฐผูรับการลงทุนไมมี
ความสัมพันธทางการทูต
ดวยหรือมีมาตรการคว่ํา
บาตรรัฐของบุคคลท่ี 3
หรือบุคคลนั้นๆ อยู
หลักการปฏิเสธสิทธิ
ประโยชนดังกลาวจึงถือ
เปนการปฏิเสธอยาง
แคบๆ เนื่องจากมิไดให
สิทธิรัฐผูรับการลงทุน
ปฏิเสธสิทธิประโยชน
non-Party ท่ีเขามา

ไมมีพันธกรณีดังกลาว ในกรอบพหุภาคี ไทยได
สงวนท่ีจะปฏิเสธสิทธิ
ประโยชนภายใตความ
ตกลงอยางกวาง โดย
สามารถปฏิเสธไดทันทีใน
กรณีท่ีนิติบุคคลท่ีเขามา
ลงทุนนั้นเปนเจาของหรือถูก
ควบคุมกิจการโดยบุคคลท่ี
3 (non-Party) หรือบุคคลท่ี
มีสัญชาติเดียวกับรัฐผูรับ
การลงทุน โดยไมจําเปนตอง
มีเงื่อนไขอ่ืนๆ
และในกรอบทวิภาคีไทย
แบงการปฏิเสธสิทธิ
ประโยชนเปน 2 ประเภท
คือในชวงการเปดเสรี (pre-
establishment) และการ
คุมครองการลงทุน (post-
establishment) โดยสงวน
สิทธิของรัฐในการปฏิเสธ
non-Party ในชวงการเปด
เสรีและ non-Party ท่ีไมมี
การดําเนินกิจการอยาง
แทจริงสําหรับการไดรับ
ความคุมครองการลงทุน
โดยมีเพียง JTEPA เทานั้นท่ี
ใชหลักการ DOB ตาม TPP
ซึ่งอาจเปนเพราะญี่ปุนมีการ
ลงทุนทางตรงมหาศาลใน
ไทย ทําใหโอกาสท่ี non-
Party จะสวมสิทธิเปนไปได
นอย



6-12

สารัตถะ
ความตกลง

พันธกรณีภายใต TPP รางมาตรฐาน BIT
ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,
TH-NZ, TH-AUS, ACIA,

ASEAN-China)
ควบคุมหรือเปนเจาของ
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
จัดตั้งในรัฐภาคีเสียทีเดียว
แตจะตองมีเงื่อนไขอ่ืนๆ
เปนองคประกอบดวย

Investment
and
Environment/
Health/Safety
and Labour
มาตรการดาน
สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัย

ขอบทดังกลาวใหสิทธิรัฐ
ในการใชดุลยพินิจเพ่ือ
ออกมาตรการท่ีอาจขัดตอ
พันธกรณีภายใตความตก
ลงกับกิจกรรมการลงทุน
เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรม
คํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม สุขอนามัย
ความปลอดภัยและ
แรงงาน
นอกจากนี้ ขอบทดังกลาว
ยังสนับสนุนใหรัฐไม
สงเสริมการลงทุนดวยการ
ผอนผันมาตรการขางตน
เพ่ือดึงดูดการลงทุนใน
ประเทศ

ไมมีขอบทดังกลาว แต
ปรากฏอยูในรูปแบบ
ขอยกเวนท่ัวไป (General
Exceptions) ซึ่งมี
ขอจํากัดวาการออก
มาตรการของรฐัจะตองไม
เปนการเลือกปฏิบัติหรือ
โดยพลการและจะตองเปน
มาตรการท่ีจําเปนตอการ
ปกปอง อาทิ สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิไดมีการกลางถึงเรื่อง
แรงงาน

ความตกลงพหุภาคีท่ีไทย
เปนภาคีอยูไมมีขอบท
ดังกลาว แตปรากฏอยูใน
รูปแบบขอยกเวนท่ัวไป
(General Exceptions) มี
หลักการสอดคลองกับราง
มาตรฐานของไทยโดยความ
ตกลงทวิภาคีมีเพียง JTEPA
ท่ีกลาวถึงมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมท่ีมีความ
คลายคลึงกับวรรคสองของ
ขอบทดังกลาวภายใต TPP
กลาวคือใหรัฐภาคีตระหนัก
ถึงความสําคัญท่ีจะไม
สงเสริมการลงทุนดวยการ
ผอนผันมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ือดึงดูดการ
ลงทุนในประเทศ แตมิไดมี
การกลาวถึงมาตรการอ่ืนๆ

Corporate
Social
Responsibility
ความรับผิดชอบ
ตอการมีสวนรวม
ขององคกร
(หลักธรรมาภิ
บาล)

ขอบทดังกลาวสนับสนุนให
รัฐสงเสริมใหบริษัทท่ี
ลงทุนในรัฐนั้นๆ ผนวก
เรื่อง CSR เขากับการ
ดําเนินนโยบายภายในของ
บริษัทใหเขากับ
มาตรฐานสากลซึ่งอาจเปน
หลักการสากลท่ีรัฐใหการ
สนับสนุนอยู

ไมมีขอบทดังกลาว ไมมีขอบทดังกลาว
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ตารางท่ี 6.2 ตารางเปรียบเทียบสารัตถะของกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (ISDS)

องคประกอบ
ที่สําคัญ

TPP รางมาตรฐาน
BIT ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,

TH-NZ, TH-AUS,
ACIA, ASEAN-China)

นัยดานกฎหมาย

ขอบเขต
(Scope)

- ขอบเขตเปด
กวาง มิไดระบุ
พันธกรณีที่
เอกชนมีสิทธิใน
การฟองรองรัฐ
- มีการระบุที่
ชัดเจนที่ขอบ
เขตการฟองรอง
จะไมครอบคลุม
การจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐ
(government
procurement)
และเร่ืองการ
อุดหนุน
(subsidy or
grant)

- ระบุพันธกรณีที่
ชัดเจนทีน่ักลงทนุ
สามารถฟองรอง
รัฐได หากมีการ
ละเมิด
- จํากัดการ
ฟองรอง เฉพาะ
กรณีขอพิพาท
เกิดข้ึนหลังจาก
ความตกลงมีผลใช
บังคับเทานั้น

- ความตกลงพหุภาคีมี
การระบุการพันธกรณีที่
ชัดเจนซึ่งเปนชวง post-
establishment ที่นัก
ลงทุนสามารถฟองรองรัฐ
ได หากมีการละเมิด
- จํากัดการฟองรอง
เฉพาะกรณีขอพิพาท
เกิดข้ึนหลังจากความตก
ลงมีผลใชบังคับเทานั้น
และมิไดอยูระหวางการ
พิจารณาภายใต
กระบวนการยุติธรรม
อ่ืนๆ

โดยที่ขอบเขตการฟองรองมิไดมี
การระบุพันธกรณี ความตกลงจงึ
ใหสิทธินักลงทนุในการฟองรอง
รัฐที่มีขอบเขตกวาง หากรัฐ
ละเมิดพันธกรณีใดๆ ภายใต
ความตกลง รวมถึงพันธกรณี
performance requirement
ซึ่งความตกลงทีไ่ทยเปนภาคียงั
ไมมีการรวมเร่ืองดังกลาวใน
ขอบเขตการฟองรอง จึงเปนเร่ือง
ใหมสําหรับไทยที่จาํเปนตอง
พิจารณาสาํหรับมาตรการตาง ๆ
ที่ไทยมีอยู โดยเฉพาะมาตรการ
สงเสริมการลงทนุ มาตรการ
สนับสนนุ SMEs
นอกจากนี้ขอบเขตการฟองรอง
ยังครอบคลุมถึง การผิดสัญญา
investment agreement
ระหวางรัฐกับเอกชน ที่ทาํให
เอกชนเกิดความเสียหายจากการ
ยึดถือ (rely on) สัญญานัน้ๆ

อยางไรก็ดี โดยที่ความตกลงมี
การระบุวาขอพิพาทนัน้จะตอง
เก่ียวของกับการลงทุนทีไ่ด
เกิดข้ึนแลว (covered
investment made in the
territory of a Party) จึงมีนัย
ของการฟองรองเฉพาะชวง
post-establishment เทานั้น
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการ
คุมครองการลงทุนของไทยใน
ปจจุบนั
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องคประกอบ
ที่สําคัญ

TPP รางมาตรฐาน
BIT ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,

TH-NZ, TH-AUS,
ACIA, ASEAN-China)

นัยดานกฎหมาย

การเจรจา
(Consultation
and
Negotiation)

- มีการเสนอให
มีการเจรจา
เพื่อหาทาง
ระงับขอพิพาท
ในเบื้องตน
ระหวางรัฐและ
นักลงทนุกอน
ไมวาจะเปน
การประนี
ประนอม
(mediation)
การไกลเกลี่ย
(conciliation)
การใชบุคคลที่
สามในการ
ประนปีระนอม

(good offices)
- ภายใต
กระบวนการ
หารือ TPP ยัง
ไดมีการเสนอ
ใหรัฐมีสิทธิที่
จะบังคับใหนัก
นักลงทนุเขาสู
กระบวนการ

ระงับขอพิพาท
ภายในของฝาย
บริหารกอน
(administrative
review
procedures)
หากกฎหมาย
ภายในกําหนด
โดยมีการจํากัด
เวลา review
ไมเกิน 3 เดือน

- กําหนดใหมี
การเจรจาเพื่อ
หาทางระงบัขอ
พิพาทในเบื้องตน
ระหวางรัฐและ
นักลงทนุกอน ไม
วาจะเปนการ
ประนปีระนอม
(mediation)
การไกลเกลี่ย
(conciliation)
การใชบุคคลที่
สามในการ
ประนปีระนอม
(good offices)
ที่จะสามารถเขา
สูกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ
ได
-หากการหารือไม
สามารถระงบัขอ
พิพาทไดภายใน
ระยะเวลา 6
เดือน นักลงทุน
สามารถยื่นฟอง

ตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ
ได

- บังคับใหมีการเจรจา
เพื่อหาทางระงับ
ขอพิพาทในเบื้องตน
ระหวางรัฐและนักลงทนุ
กอนที่จะสามารถเขาสู
กระบวนการอนุญาโต
ตุลาการได โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการเจรจาเพื่อ
ระงับขอพิพาททีต่างกัน
ตั้งแตมิไดระบุระยะเวลา
ไปจนถึง 6 เดือน
- ACIA และ ASEAN-
Australia-New
Zealand กําหนด
ระยะเวลาทีช่ัดเจน
สําหรับการเร่ิมการหารือ
ภายใน 30 วัน นบัจาก
วันที่ไดมีการทาบทาม
เปนลายลักษณอักษร
จากอีกฝายหรือภายใน
ระยะเวลาทีท่ั้งสองฝาย
ไดมีการตกลงกัน
(เงื่อนไขเดียวกับ TPP)

สอดคลองกับนโยบายของไทยใน
การจํากัดการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐกับเอกชนภายใต
กระบวนการอนุญาโตตลุาการ ที่
สงเสริมใหรัฐและเอกชนพยายาม
ระงับขอพิพาทดวยการหารือกัน
กอน

สําหรับการเสนอใหนักลงทนุเขา
สูกระบวนการระงับขอพิพาท
ภายในของฝายบริหารกอน
(administrative review
procedures) ตามที่เทาที่
กฎหมายภายในมีใชบงัคับ
(where applicable) นั้น
อาจสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในของไทยที่มีอยู ไดแก
พ.ร.บ. เวนคืนซึ่งมีการระบุ
administrative review โดยให
รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
สิ้นภายใน 60 วันนบัแตวันที่ได
รับคําอุทธรณ ซึ่งอยูภายใน
กําหนดเวลาเงื่อนไขของ TPP
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- มีการกําหนด
ระยะเวลาที่
ชัดเจนสาํหรับ
การเร่ิมการ
หารือ ภายใน
30 วัน นับจาก
วันที่ไดมีการ
ทาบทามเปน
ลายลักษณ
อักษรจากอีก
ฝายหรือภายใน
ระยะเวลาทีท่ั้ง
สองฝายไดมีการ
ตกลงกัน

การเขาสู
กระบวนการ
อนุญาโต
ตุลาการ
(Submission
of a claim)

เงื่อนไข
-หากไมสามารถ
ระงับขอพิพาท
โดยการเจรจาได
ภายในระยะ
เวลา 6 เดือน
-ขอฟองรองตอง
มีการระบุที่
ชัดเจนวารัฐผิด
พันธกรณีในขอ
ใด(obligations)
การอนุญาตการ
ลงทุน
(investment
authorization)
หรือสัญญาการ
ลงทุนนั้นๆ
(investment
agreement)
- จะตองเกิด
ความเสียหาย
ข้ึนกับการลงทนุ

เงื่อนไข
-หากไมสามารถ
ระงับขอพิพาท
โดยการเจรจาได
ภายในระยะเวลา
6 เดือน
- จะตองเกิดความ
เสียหายข้ึนกับ
การลงทุนและนัก
ลงทุนตองฟอง
รองภายใน 3 ป
นับตั้งแตวนัทีน่ัก
ลงทุนทราบหรือ
ควรที่จะทราบ
การผิดพันธกรณี
นั้นๆ
-นักลงทนุมีสิทธิ
ยื่นฟองตาม
กระบวนการ
ยุติธรรมภายใน
ทั้งของฝาย
บริหารและตุลา

เงื่อนไข
- หากไมสามารถระงับขอ
พิพาทโดยการเจรจาได
- จะตองเกิดความ
เสียหายข้ึนกับการลงทุน
และนักลงทุน
- ความตกลงพหุภาคีมี
การจํากัดระยะเวลา
ฟองรอง กลาวคือตอง
ฟองรองภายใน 3 ป
นับตั้งแตวนัทีน่ักลงทนุ
ทราบหรือควรที่จะทราบ
การผิดพันธกรณีนัน้ๆ
- นักลงทนุมีสิทธิยืน่ฟอง
ตามกระบวนการยุติธรรม
ภายในหรือกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ โดยนัก
ลงทุนมสีิทธิเลือกที่จะใช
ระเบียบไดแก ICSID
rules, ICSID
Additional Facilities
Rules, UNCITRAL

ประเด็นทีไ่ทยควรพิจารณาให
ความระมัดระวัง
- การละเมิดเร่ือง investment
authorization ไมมีความชัดเจน
วาครอบคลุมเร่ืองสิทธิของรัฐใน
การเพิกถอนการอนุญาตการ
ลงทุนหรือไม เนื่องจากเร่ือง
ดังกลาวมนีัยของการคุมครอง
การลงทุนในชวง pre-
establishment และในความตก
ลงทวิภาคี Thailand-New
Zealand และ Thailand-
Australia FTA มีการระบุที่
ชัดเจนทีน่ักลงทนุจะไมสามารถ
ฟองรองรัฐภายใตกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการที่เก่ียวเนื่องกับ
ผลการพิจารณาของเจาหนาที่ผูมี
อํานาจของรัฐในเร่ืองการอนุญาต
ใหเขามาลงทุนหรือขยายการ
ลงทุน
- นอกจากนี้ ยังมีการใหนักลงทนุ
ฟองรองรัฐสําหรับการผิดสัญญา
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และนักลงทุน
- กฎระเบียบที่ใช
ในการยื่นฟอง
ไดแก ICSID
rules, ICSID
additional
facilities rules,
UNCITRAL
arbitration
rules หรือที่ทั้ง
สองฝายตกลง
กันตองฟองรอง
ภายใน 3 ป
นับตั้งแตวนัที่
นักลงทนุทราบ
หรือควรที่จะ
ทราบการผิด
พันธกรณีนั้นๆ
- จํากัดใหนัก
ลงทุนใช
กระบวนการ
ระงับขอพิพาท
ทางใดทางหนึ่ง
โดยผูฟองตอง
ระบุเปนลาย
ลักษณอักษรที่
จะสละสิทธิใน
การฟองรอง
ชองทางอ่ืน ๆ
ตามกระบวน
การยุติธรรม
ภายใน (fork in
the road)
- อนุญาตใหผู
ฟองขอคําสั่ง
ศาลชั่วคราว

การ (court or
administrative
tribunal) โดยไม
มีขอบังคับที่ตอง
exhaust local
remedy กอน
หรือหากเขาสู
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ
นักลงทนุมีสิทธิ
เลือกที่จะใช
ระเบียบไดแก
ICSID rules,
ICSID
Additional
Facilities Rules,
UNCITRAL
arbitration
rules หรือที่ทั้ง
สองฝายตกลงกัน
ทางเลือกดังกลาว
เปนไปตาม TPP
- จํากัดใหนัก
ลงทุนใชกระบวน
การระงับขอ
พิพาททางใดทาง
หนึ่ง นอกเหนือ
จาก local
remedy

arbitration rules
กฎระเบียบภายใต
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ทองถ่ิน (ACIA) หรือที่ทั้ง
สองฝายตกลงกัน
- จํากัดใหนักลงทุนใช
กระบวนการระงบัขอ
พิพาททางใดทางหนึ่ง
หากมีการยื่นฟองตาม
กระบวนการตุลาการ
ภายใน จะตองเพิกถอน
การฟองรองกอนมีสิทธิ
เขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (fork in
the road) ซึ่งเปน
หลักการที่สอดคลองกับ
TPP
- ความตกลงพหุภาคีมี
การระบุใหผูฟองสามารถ
ขอคําสั่งศาลชั่วคราว
(interim injunctive
relief) เพื่อปกปอง
ทรัพยสินของผูฟองใน
ระหวางที่กระบวนการ
อนุญาโตตลุาการยงัไม
สิ้นสุด

ลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน
investment agreement ทําให
เกิดความเสียหายกับการลงทนุ
ซึ่งมาจากการยึดถือสัญญานัน้ๆ
ประเด็นดังกลาวอาจอยู
นอกเหนือนโยบายการใหความ
คุมครองการลงทุนของไทยทีไ่ม
ตองการขยายชองทางการ
ฟองรองรัฐเพิ่มเติมจากในสัญญา
เอกชนนั้นๆ โดยหลักการอ่ืนๆ
ถือวามีความสอดคลองกับ
นโยบายการคุมครองการลงทนุ
ของไทยที่ผานมา
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(interim
injunctive
relief) เพื่อ
ปกปองทรัพย
สินของผูฟองใน
ระหวางที่กระบวน
การอนุญาโต
ตุลาการยังไม
สิ้นสุด

การยินยอม
(Consent to
arbitration)

การเขาเปนภาคี
ในความ
ตกลงนี้ไดถือวา
รัฐใหการ
ยินยอมที่จะเขา
สูกระบวนการ
อนุญาโตตลุากา
รโดยอัตโนมัติ
ซึ่งเปนหนึ่งใน
ขอบังคับของ
ICSID

ไมมีขอบท
ดังกลาว

ไมมีขอบทดังกลาว โดย
ความตกลงพหุภาคี
กําหนดเพียงใหเปนไป
ตามทางเลือกของนัก
ลงทุน (investor’s
choices) ในการใช
กฎระเบียบในการยื่นฟอง
ยกเวน JTEPA ซึ่งมีการ
ระบุเร่ืองยินยอมเขาสู
กระบวนการ
อนุญาโตตลุาการโดย
อัตโนมัติ (auto
consent) แตมีเงื่อนไขวา
นักลงทนุจะตองฟองรอง
ภายในระยะเวลา 2 ป
นับตั้งแตวนัทีน่ักลงทนุ
ทราบหรือควรที่จะทราบ
การผิดพันธกรณีนัน้ๆ

โดยปกติ ความตกลงทีผ่านมา
ไทยไมมีการระบุการยนิยอมเขาสู
กระบวนการอนุญาโตตลุาการ
โดยอัตโนมัติ (auto consent)
แตจะระบุเปนทางเลือกของนัก
ลงทุน (investor’s choices) ใน
การใชกฎระเบียบในการยืน่ฟอง
ซึ่งรัฐอาจตองใหการยินยอมใน
อีกชั้นหนึ่ง

การเลือก
อนุญาโต
ตุลาการ
(Selection of
arbitrators)

ประกอบดวย 3
คน โดยแตละ
ฝายเลือก 1 คน
และรวมกัน
เลือกคนที่ 3
โดยหากยังไมมี
การจัดตั้งคณะ
อนุญาโตตลุากา
รภายใน 75 วัน

ไมมีขอบท
ดังกลาว แตให
เปนไปตาม
กฎระเบียบที่
นักลงทนุเลือก
ไดแก ICSID
rules, ICSID
Additional
Facilities Rules,

ขอบทดังกลาวปรากฏอยู
ภายใตความตกลงพหุ
ภาคีและ JTEPA ซึ่ง
สอดคลองกับ TPP โดยมี
การกําหนดคุณสมบัติของ
อนุญาโตตลุาการที่แตละ
ฝายเลือกและระยะเวลา
ที่จะตองมีการจัดตั้งคณะ
อนุญาโตตลุาการ (ภายใน

การเลือกอนุญาโตตุลาการมี
ความสอดคลองกับหลักสากล
ทั่วไปและคลายคลึงกับความตก
ลงทวิภาคีและพหุภาคีทีไ่ทยเปน
ภาคี
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Secretary-
General มี
อํานาจในการ
แตงตั้ง โดยที่
คณะอนุญาโต
ตุลาการจะตอง
ไมมีสัญชาติ
เดียวกับฝายใด
ฝายหนึ่ง นอก
จากจะมีการตก
ลงกันเปนอ่ืน
และระบุการ
เลือกอนุญาโต
ตุลาการตาม
กฎระเบียบของ
ICSID

UNCITRAL
arbitration
rules หรือที่ทั้ง
สองฝาย
ตกลงกัน

75 วัน นับจากวันที่มีการ
ยื่นฟอง) อยางชัดเจน

กระบวนการ
อนุญาโต
ตุลาการ
(Conduct of
arbitration)

- คูพิพาทมีสิทธิ
ตกลงเลือก
สถานทีส่ําหรับ
การระงับขอ
พิพาท หากตก
ลงกันไมได
คณะอนุญาโต
ตุลาการจะเปน
ผูกําหนดตาม
กฎอนุญาโต
ตุลาการที่ทัง้
สองฝายเลือก
ใชโดยจะตอง
อยูภายในรัฐที่
เปนภาคี New
York
Convention
- มีการเสนอให
ใชความเห็น
ของบุคคลที่ 3

ไมมีขอบท
ดังกลาว แตให
เปนไปตาม
กฎระเบียบที่
นักลงทนุเลือก
ไดแก ICSID
rules, ICSID
Additional
Facilities Rules,
UNCITRAL
arbitration
rules หรือที่ทั้ง
สองฝายตกลงกัน

ความตกลงพหุภาคี
- กําหนดวิธีพิจารณาขอ
พิพาทของคณะ
อนุญาโตตลุาการและการ
คัดคานตอขอฟองรอง
- คูพิพาทมีสิทธิตกลง
เลือกสถานที่สาํหรับการ
ระงับขอพิพาท หากตกลง
กันไมได คณะ
อนุญาโตตุลาการจะเปนผู
กําหนดตามกฎ
อนุญาโตตลุาการทีท่ั้ง
สองฝายเลือกใช โดย
จะตองอยูภายในรัฐที่เปน
ภาคี New York
Convention
- มีการกําหนดใหมีการ
เจรจาระหวางรัฐภาคี ใน
กรณีที่คําฟองเก่ียวของ
กับมาตรการทางภาษีของ

กระบวนการอนุญาโตตลุาการมี
ความสอดคลองกับหลักสากล
ทั่วไปและคลายคลึงกับความตก
ลงพหุภาคีที่ไทยเปนภาคี อยางไร
ก็ดี โดยที่ TPP มีแนวคิดเพิ่มเติม
ในเร่ืองการใชความเห็นของ
บุคคลที่ 3 ประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตลุาการ
(amicus curiae) และ
appellate mechanism
สําหรับอนาคต จงึเปน 2
ประเด็นทีไ่ทยอาจตองพิจารณา
ในเชิงนโยบาย เนื่องจากรัฐภาคีมี
สิทธิที่จะกําหนดกระบวนการ
พิจารณาของคณะ
อนุญาโตตลุาการโดยอิสระ
เพื่อใหการพิจารณาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและไมเปนภาระ
กับรัฐจนเกินไป



6-19

องคประกอบ
ที่สําคัญ

TPP รางมาตรฐาน
BIT ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,

TH-NZ, TH-AUS,
ACIA, ASEAN-China)

นัยดานกฎหมาย

ประกอบการ
พิจารณาของ
คณะอนุญาโต
ตุลาการ
(amicus
curiae)
- มีการระบุ
อํานาจของ
คณะอนุญาโต
ตุลาการ
(competence)
ในการตัดสินวา
ขอพิพาท
ดังกลาวอยูใน
อํานาจการ
พิจารณา
หรือไม พรอม
ทั้งกระบวนการ
คัดคานอํานาจ
ในการพิจารณา
ของคณะ
อนุญาโต
ตุลาการ
- มีการกลาวถึง
การจัดตั้ง
appellate
mechanism
สําหรับอนาคต

รัฐที่ละเมิดพันธกรณีการ
เวนคืนทางตรงและ
ทางออมเพื่อพิจารณาวา
มาตรการดังกลาวผิด
พันธกรณีหรือไม

ความโปรงใส
(Transparency
of arbitral
proceeding)

- กําหนดให
กระบวนการ
พิจารณาเปนไป
อยางเปดเผย
(open public
hearing)
- ระบุเอกสารที่
เก่ียวของกับการ

ไมมีขอบท
ดังกลาว แตให
เปนไปตาม
กฎระเบียบที่
นักลงทนุเลือก
ไดแก ICSID
rules, ICSID
Additional

ความตกลงพหุภาคีมีการ
จํากัดการเปดเผยตอ
สาธารณะของ
กระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ โดย
ระบุเพียงรัฐผูเปนคูพิพาท
อาจเผยแพรคําตัดสนิ
(awards/decisions)

ขอพิจารณาที่ไทยควรใหความ
ระมัดระวัง
- มีการระบุเร่ืองความโปรงใสใน
การพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตลุาการอยางละเอียด
และชัดเจน ซึง่ขอกําหนด
ดังกลาวจะแทนที่กฎ
transparency ภายใต
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องคประกอบ
ที่สําคัญ

TPP รางมาตรฐาน
BIT ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,

TH-NZ, TH-AUS,
ACIA, ASEAN-China)

นัยดานกฎหมาย

สูคดีที่ตอง
เปดเผยตอ
สาธารณะ อาทิ
คําฟอง บันทึก
การพิจารณาคดี
คําตัดสิน
-มีขอยกเวนเพื่ อ
ปกปองขอมูลที่
เปนความลับ

Facilities Rules,
UNCITRAL
arbitration
rules หรือที่ทั้ง
สองฝายตกลงกัน

ของคณะอนุญาโต
ตุลาการและมีขอยกเวน
เพื่อปกปองขอมูลที่เปน
ความลับ

กฎระเบียบที่ใชยืน่ฟองอ่ืนๆ
(ICSID, UNCITRAL) โดยไมมีการ
ยกเวนวาคูพิพาทสามารถตกลง
เปนอ่ืนได
- ความตกลงทีไ่ทยเปนภาคีที่
ผานมาการเปดเผยตอสาธารณะ
จํากัดอยูเพียงคําตัดสนิของคณะ
อนุญาโตตลุาการ
(decisions/awards)

การตีความ
ของภาคผนวก
(Interpretation
of annexes)

ในกรณีที่รัฐมีขอ
คัดคานวา
มาตรการที่ออก
สอดคลองกับ
ขอยกเวนใน
ภาคผนวก
(NCM) รัฐมีสิทธิ
ที่จะขอใหมี
joint
commission
เพื่อตีความ
ภาคผนวก โดย
ตองมีการตัดสิน
ภายใน 90 วัน
นับจากวันรอง
ขอ
-คําตัดสินของ
Joint
commission
จะมีผลผูกพัน
กับคําตัดสนิของ
คณะอนุญาโต
ตุลาการ

คําตัดสินของคณะ
อนุญาโตตลุาการ
ตองอยูบนพื้นฐาน
ของการตีความ
พันธกรณี
(เนื่องจากราง
มาตรฐานไทยไมมี
ภาคผนวกดาน
มาตรการของรัฐ)
ที่ออกโดย Joint
Committee on
Investment ซึ่ง
ประกอบดวย
ผูแทนระดบัสูง
(senior
representatives)
ของรัฐภาคี

ความตกลงพหุภาคีมีการ
กลาวถึงหลักการการ
ตีความรวม (joint
interpretation) ภายใต
ขอบท Governing Law
ซึ่งระบุวาคําตัดสนิของ
คณะอนุญาโตตุลาการ
ตองอยูบนพื้นฐานของ
การตีความพันธกรณี
รวมกันระหวางรัฐภาคี
โดยมีกําหนดระยะเวลา
การยื่นการตีความที่
ชัดเจน
และ คําตัดสินของคณะ
อนุญาโตตลุาการจะตอง
สอดคลองกับ joint
interpretation ดังกลาว
ซึ่งจะมีผลผูกพันกับคํา
ตัดสินของคณะ
อนุญาโตตลุาการ

มีหลักการสอดคลองกับขอบท
Joint Interpretation ภายใต
ความตกลงอ่ืนๆ ทีไ่ทยเปนภาคี
ซึ่งภาคีมีสิทธิทีจ่ะยืน่การตีความ
ที่เก่ียวกับพันธกรณีภายใตความ
ตกลงนั้นๆ และมผีลผูกพนักับคํา
ตัดสินของคณะอนุญาโตตลุาการ

คําตัดสิน
(Award)

- ตองเปนในรูป
ของคาชดเชย
หรือทรัพยสิน
คาธรรมเนียมที่

-การบังคับคํา
ตัดสินของคณะ
อนุญาโตตลุาการ
จะตองเปนไปตาม

โดยทั่วไปมีหลักการ
คลายคลึงกับ TPP
โดยเฉพาะความตกลงพหุ
ภาคีและ JTEPA มี

โดยที่ไทยยังมไิดเขาเปนภาคี
ICSID Convention การบังคับ
คําตัดสินของอนุญาโตตลุาการ
ภายใต ICSID Convention ซึ่ง
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องคประกอบ
ที่สําคัญ

TPP รางมาตรฐาน
BIT ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,

TH-NZ, TH-AUS,
ACIA, ASEAN-China)

นัยดานกฎหมาย

เก่ียวของ
- ไมสามารถให
คาเสียหายที่
เปนการลงโทษ
ได (punitive
damage)
- คําตัดสินมผีล
ผูกพัน
- ระบุเงื่อนไข
การบังคับคํา
ตัดสินสาํหรับ
ICSID 120 วัน
หลังจากที่คณะ
อนุญาโต
ตุลาการไดใหคํา
ตัดสิน หากไมมี
การโตแยงหรือ
กระบวนการขอ
แกไขคําตัดสิน
ไดเสร็จสมบูรณ
แลว และ 90
วัน หลังจากที่
คณะอนุญาโต
ตุลาการไดใหคํา
ตัดสิน หากไมมี
การโตแยงหรือ
ศาลมีคําสัง่ให
แกไขคําตัดสิน
หรือไมมีการ
อุทธรณสําหรับ
ICSID
Additional
Facilities Rule
หรือUNCITRAL
rules

กฎหมายภายใน
- ใหถือวาคํา
ตัดสินทีไ่ดมีการ
บังคับแลวเปนที่
สิ้นสุดและมีผล
ผูกพันกับทั้งสอง
ฝาย

รายละเอียดที่สอดคลอง
กับ TPP ดังนี้
- ตองเปนในรูปของ
คาชดเชยหรือทรัพยสิน
คาธรรมเนียมที่เก่ียวของ
- ไมสามารถให
คาเสียหายที่เปนการ
ลงโทษได (punitive
damage)
- คําตัดสินมผีลผูกพัน
- คําตัดสินอาจรวมถึง
เร่ืองคาใชจายที่เก่ียวของ
กับกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ
- เงื่อนไขการบังคับคํา
ตัดสินสาํหรับ ICSID
ICSID Additional
Facilities Rule หรือ
UNCITRAL rules

อยางไรก็ดี ความตกลงที่
ไทยเปนภาคีมีการระบทุี่
ชัดเจนวาการบังคับคํา
ตัดสินจะตองเปนไปตาม
กฎหมายภายใน จึงไมมี
หลักการเร่ือง auto
enforcement

เปนการบังคับโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม
ตองใชศาลในการบังคับคําตัดสนิ
นั้น (award enforcement)
อาจขัดตอหลักกฎหมายไทย
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องคประกอบ
ที่สําคัญ

TPP รางมาตรฐาน
BIT ของไทย

ความตกลง FTA ฉบับ
ตางๆ ของไทย (JTEPA,

TH-NZ, TH-AUS,
ACIA, ASEAN-China)

นัยดานกฎหมาย

- ระบุชองทาง
สําหรับกรณีที่รัฐ
ไมปฏิบัตติามคํา
ตัดสินขออนุญา
โตตุลาการ
- ผูฟองสามารถ
เลือกที่จะบังคับ
คําตัดสินของ
อนุญาโตตลุา
การตาม ICSID
Convention,
New York
Convention,
Inter-
American
Convention
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6.2 บทวิเคราะหประเด็นการลงทุน

รางบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี ถือเปนบทท่ีมีมาตรฐานสูงแตก็มีความสอดคลองกับหลักสากล
ไมวาจะเปนการเปดเสรีและการคุมครองการลงทุนกลาวคือมีพันธกรณีท่ีผูกพันรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการให
ความคุมครองการลงทุนแกนักลงทุนและการลงทุน เพ่ือมิใหมีการเลือกปฏิบัติ หรือมิใหมีการปฏิบัติท่ีไมเปน
ธรรม ในกรณีมีความสูญเสียท่ีเกิดจากมาตรการของรัฐ หรือมีการกําหนดเงื่อนไขการลงทุนใดๆ ท่ีเปนการกีด
กันดานการคาและการลงทุน นักลงทุนจะมีชองทางท่ีเรียกรองคาเสียหายจากรัฐได แตในขณะเดียวกัน ราง
บทลงทุนดังกลาวก็มีขอยกเวนและสะทอนความตองการของคูเจรจาท่ีจะใหมีมาตรการผอนปรนเพ่ือใหรัฐมี
policy space ในการดําเนินนโยบายภายในท่ีเปนไปเพ่ือสาธารณะประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับการออกมาตรการของรัฐท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัย ความปลอดภัย แรงงาน
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แมรางบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี จะมีความเปนมาตรฐานสากลและใหสิทธิรัฐในการออก
มาตรการท่ีจําเปนเพ่ือสาธารณะประโยชน สําหรับประเทศไทยการยอมรับพันธกรณีและขอผูกพันของบท
ลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี ยังถือเปนความทาทายซึ่งตองอาศัยการปรับเปลี่ยนนโยบายท้ังการเปดเสรี
และขอบเขตการใหความคุมครองเปนสําคัญ ไมวาจะเปนเรื่องการเปดเสรีแบบ negative list โครงสรางบท
ลงทุนในรูปแบบของความตกลงนาฟตา (NAFTA) ท่ีรวมบทลงทุน และการคาบริการใน Mode 3 ไวดวยกัน

ประเด็นท่ีไทยจําเปนตองพิจารณาในสวนของการคุมครองการลงทุน ไดแก
1) การใหความคุมครองการลงทุนท่ีครอบคลุมถึง การลงทุนแบบเงินลงทุนในหลักทรัพย (portfolio

investment) และสัญญาการลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน (investment agreement)
2) การใหการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกับรัฐภาคีโดยอัตโนมัติสําหรับความตกลงท่ีไทยไดเปนภาคีหรือจะ

เขาเปนภาคีในอนาคต (auto MFN)
3) มาตรฐานการปฏิบัติตอนักลงทุนซึ่งมิไดจํากัดเพียงหลักประกันในเรื่องกระบวนการยุติธรรม แต

อาจหมายรวมถึงการใหการประกันในสิทธิและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของนักลงทุนตามหลักจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ

4) การจํากัดเงื่อนไขการรับการลงทุนของรัฐ (performance requirements) ซึ่งเปนหนึ่งใน
พันธกรณีท่ีนักลงทุนมีสิทธิฟองรองรัฐภายใตกลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ (ISDS)

5) เรื่องการโอนท่ีปราศจากมาตรการปกปอง (safeguard measure) ในกรณีเกิดวิกฤตการเงิน
ขอบเขตการเวนคืนทางออมท่ีครอบคลุมถึงการผิดสัญญาของรัฐ

6) สิทธิของรัฐในการปฏิเสธสิทธิประโยชน (denial of benefits) ภายใตความตกลงท่ีเปนไปอยาง
จํากัด และ

7) หลักการภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนท่ีอาจไมสอดคลองกับนโยบาย
และกฎหมายไทย

การเปดเสรีในรูปแบบท่ีกําหนดในรางบทการลงทุนภายใตความตกลงทีพีพีดังกลาว เปนการเปดเสรี
ท่ีเปดกวางกวาแนวทาง Positive List approach ซึ่งเปนแนวทางการเปดเสรีท่ีไทยใชในปจจุบัน ไทยจึง
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จําเปนตองเพ่ิมความระมัดระวังในการจัดทําขอสงวนโดยตองมีการระบุสาขาการลงทุนและมาตรการของรัฐ
ใหมีความครอบคลุม

นอกจากนี้ พันธกรณีพ้ืนฐานตางๆ ไมวาจะเปนหลัก NT, MFN, PR, SMBD จะยังถูกบังคับใชกับ
มาตรการใหมของรัฐในอนาคต โดยใหขอยกเวนเฉพาะสําหรับมาตรการท่ีรัฐดําเนินอยูในปจจุบันหรือมีการ
ดําเนินการปรับปรุงอยู (continuation or prompt renewal) สําหรับมาตรการท่ีรัฐระบุในตารางขอสงวน
ดังนั้น หากไทยมิไดระบุมาตรการและสาขาการลงทุนในตารางขอสงวน ไทยจะไมสามารถจํากัดกิจกรรมการ
ลงทุนของนักลงทุนประเทศภาคีตามกฎหมายหรือนโยบายภายในได และแมไทยจะทําขอสงวน การออก
มาตรการหรือการตองการปกปองสาขาการลงทุนใหมๆ ในอนาคต อาทิ ธุรกิจท่ีผูประกอบการในประเทศยัง
ไมพรอมแขงขันจะเปนไปดวยความยากลําบากเนื่องจากตองคํานึงถึงพันธกรณีภายใตความตกลงทีพีพีท่ีมีอยู
เปนสําคัญ

ในสวนของคํานิยามการลงทุน (investment definitions) ไทยจําเปนตองมีนโยบายท่ีชัดเจน ใน
การใหความคุมครองการลงทุนวาจะจํากัดความคุมครองเฉพาะการลงทุนทางตรงหรือไม โดยอาจคํานึงถึง
แนวโนมการลงทุนในปจจุบัน และแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศเปนองคประกอบ เนื่องจากความตกลงที
พีพีมิไดจํากัดเพียงการลงทุนทางตรง

นอกจากนี้ โดยท่ีความตกลงทีพีพีมีการเจรจาเรื่องคํานิยามของการทําสัญญาระหวางรัฐกับเอกชนท่ี
ทําเปนลายลักษณอักษร (written agreement) ท่ีจะตองไดรับความคุมครองภายใตรางบทลงทุนของความ
ตกลงทีพีพีซึ่งหมายรวมถึงสัญญาสัมปทานของรัฐในการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีรัฐ
ควบคุมอยู ท่ีจะตองไดรับการชดเชย หากรัฐผูรับการลงทุนกระทําผิดสัญญานั้นๆ ประเทศไทยจึงตองมีความ
ระมัดระวังในเรื่องภาระการใหความคุมครองท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในสัญญาสัมปทานซึ่งจะสงผลให
เอกชนมีสิทธใิชบทลงทุนของทีพีพีในการฟองรองรัฐ (investor-state dispute settlement) ไดอีกทางหนึ่ง

ประเด็นดังกลาวถือเปนลักษณะเดียวกับ umbrella clause ซึ่งปจจุบันไทยมีนโยบายท่ีจะ
หลีกเลี่ยง เนื่องจากสัญญาระหวางรัฐและเอกชนในเชิงพาณิชยอาจมีขอผูกพันท่ีนอกเหนือจากพันธกรณี
ภายใตความตกลงดานการลงทุนระหวางรัฐกับรัฐ การเปดชองใหนักลงทุนสามารถใชความตกลงฟองรองได
อีกชองทางหนึ่งในกรณีท่ีรัฐกระทําผิดสัญญาเอกชนอาจถือเปนการขยายสิทธิใหแกนักลงทุนเกินความจําเปน
และเพ่ิมความเสี่ยงสําหรับรัฐในการถูกฟองรอง

สําหรับพันธกรณีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ สิ่งท่ีประเทศไทยควรพิจารณาใหความระมัดระวังคือ การ
จัดทําขอสงวนสําหรับกิจกรรมการลงทุนท่ีเก่ียวของกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ
การทําเรือกสวนไรนา ท่ีอนุญาตใหเฉพาะคนไทยทํา อยางไรก็ดี แมพันธกรณีดังกลาวจะไมถูกบังคับใชกับ
มาตรการในปจจุบัน ไทยจําเปนตองคํานึงถึงมาตรการท่ีจะออกในอนาคต

นอกจากนี้ ความตกลงทีพีพีใหใชหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (MFN) ท่ีเปด
กวาง เนื่องจากความตกลงทีพีพีบังคับใหรัฐภาคีตองใหประโยชนท่ีเทาเทียมหรือสูงกวาความตกลงอ่ืนๆ ไมวา
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จากความตกลงท่ีรัฐภาคีไดจัดทํากอนหนานี้หรือในอนาคตกับประเทศอ่ืนๆ โดยไมมีเงื่อนไขหรือขอยกเวน
(auto MFN) ซึ่งสําหรับไทยแลว ความตกลงท่ีประเทศไทยไดใหประโยชนสูงสุดคือ ความตกลงดานการลงทุน
ของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement – ACIA) ซึ่งมีการเปดเสรีท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การทําประมง (การอนุญาตใหเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบางประเภท อาทิ
กุงมังกร ปลาทูนาในกระชังน้ําลึก) ปาไม (ปาปลูก) ไทยจึงจําเปนตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับการ
ขยายพันธกรณีในเรื่องดังกลาวไปยังประเทศอ่ืนนอกอาเซียน

พันธกรณีการปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานตอนักลงทุนเปนอีกพันธกรณีท่ีมีความสําคัญและมักถูกใชในการ
ฟองรองรัฐในการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวางประเทศ ภายใตรางบทลงทุนทีพีพี พันธกรณีดังกลาวมี
ขอบเขตท่ีกวางกวาความตกลงท่ัวไป โดยพันธกรณีดังกลาวครอบคลุมไมแตเฉพาะหลักประกันในเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมแตหมายรวมถึงการใหความคุมครองสิทธิและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของนักลงทุน
ตามหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศอีกดวย (Annex 12B) การยอมรับพันธกรณีดังกลาวจึงตองมีความ
ระมัดระวังเนื่องจากเปนการขยายมาตรฐานการปฏิบัติตอผูลงทุนตามหลักจารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่ง
ครอบคลุมไมแตเฉพาะในมิติกฎหมายแตรวมถึงมิติเศรษฐกิจ

สําหรับพันธกรณีการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดการสูญเสียจากเหตุสงครามหรือจลาจล เนื้อหาของ
พันธกรณีดังกลาวถือวามีความเปนมาตรฐานสากลตามหลักการใหความคุมครองการลงทุนระหวางประเทศ
อยางไรก็ดี ไทยควรพิจารณาศึกษาวามีมาตรการของรัฐในกรณีท่ีความเสียหายเกิดกับการลงทุนและผูลงทุน
ของประเทศภาคีท่ีอาจเปนการเลือกปฏิบัติหรือไม โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการเยียวยา เนื่องจากรางขอบท
ดังกลาวกําหนดใหรัฐผูรับการลงทุนตองมีการชดเชยความเสียหายท่ีเทาเทียม

อยางไรก็ดี รางขอบทดังกลาวไดใหขอยกเวนสําหรับมาตรการอุดหนุนของรัฐ (grants or
subsidies) ซึ่งจะไมถือเปนมาตรการเลือกปฏิบัติ ในกรณีท่ีเกิดความสูญเสียจากเหตุดังกลาว แตก็ยัง
จําเปนตองมีการตีความในเรื่องของขอบเขตคํานิยาม grants or subsidies ใหมีความชัดเจน

พันธกรณีเรื่องการกําหนดเงื่อนไขของรัฐในการรับการลงทุนถือวาเปนอีกหนึ่งพันธกรณีท่ีมี
มาตรฐานสูง และแตกตางจากท่ีมีอยูในความตกลงท่ัวไป ดังนี้

 เปนพันธกรณีท่ีมีขอบเขตเกินความตกลงทริมส (TRIMS) ภายใตองคการการคาโลก ซึ่งวาดวย
การกําหนดเงื่อนไขการคาสินคาท่ีเก่ียวของกับการลงทุน โดยไมมีเรื่องภาคบริการ

 เปนพันธกรณีท่ีหามมิใหรัฐกําหนดเงื่อนไขการลงทุนท่ีเก่ียวของกับท้ังกอนและหลังจัดตั้งการ
ลงทุน (Pre/post-establishment)

 แมพันธกรณีดังกลาวจะมีขอยกเวนดังรายละเอียดปรากฏในตารางเปรียบเทียบสารัตถะความ
ตกลงดานการลงทุน ในกรณีท่ีรัฐมีการละเมิดพันธกรณีดังกลาว นักลงทุนมีสิทธิในการฟองรอง
รัฐภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน (ISDS)
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ดังนั้น ไทยจําเปนตองพิจารณามาตรการท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะมาตรการสงเสริมการลงทุน
เนื่องจากเปนมาตรการท่ีอาจมีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับนักลงทุนท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนไมวาจะเปนใน
การยกเวนภาษี การนําเขาเครื่องมือการผลิต สิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองการลงทุน

สําหรับพันธกรณีการกําหนดเงื่อนไขดานผูบริหารระดับสูง (SMBD) ไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวของซึ่งมี
ขอกําหนดในเรื่องสัญชาติและสัดสวนของผูบริหารอยูใน พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตาม
คํานิยามบุคคลตางดาวตามมาตรา 4(3) สําหรับนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจะไมสามารถ
ประกอบกิจการหรือจะตองมีเงื่อนไขในการขออนุญาตประกอบกิจการ ตามบัญชีแนบทาย พ.ร.บ. ประกอบ
ธุรกิจคนตางดาวฯ และโดยท่ีพันธกรณีดังกลาว เปนหนึ่งในพันธกรณีท่ีนักลงทุนสามารถใชฟองรองรัฐภายใต
กระบวนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนได ประเทศไทยจึงตองใชความระมัดระวังในการระบุ
มาตรการหรือกฎหมายดังกลาวในการจัดทําตารางขอสงวน

สําหรับพันธกรณีการโอน แมพันธกรณีดังกลาวภายใตรางบทลงทุนของความตกลงทีพีพี และราง
มาตรฐานไทยจะมีความคลายคลึงกันโดยรวมซึ่งสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากล ไทยไดใหความสําคัญกับ
ขอยกเวนสําหรับรัฐในการระงับหรือชะลอการโอนโดยเสรี เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือใหรัฐมีสิทธิ
ใชมาตรการทางการเงินเขาแทรกแซงโดยชั่วคราวในกรณีท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งขอยกเวนดังกลาวมิได
ปรากฏอยูภายใตพันธกรณีการโอน หรือบทลงทุนของความตกลงทีพีพี ซึ่งโดยท่ัวไปจะเรียกวา มาตรการ
ปกปอง (safeguard measures)

สําหรับพันธกรณีการเวนคืนและการชดเชย โดยท่ีรางบทลงทุนของความตกลงทีพีพี มีการ
กําหนดการจายดอกเบี้ยโดยท่ีไมระบุกรณีและเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีเปนไปตามกลไกตลาด ไทยจําเปนตอง
พิจารณาวาขอกําหนดดังกลาวอาจขัดตอ พ.ร.บ. เวนคืน พ.ศ. 2530 ซึ่งมีการกําหนดการจายอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งเปนอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินหรือไม อยางไรก็ดี พ.ร.บ.
ดังกลาว ใชบังคับกับการเวนคืนทางตรงเปนหลัก การพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยสําหรับการชดเชยในกรณี
การเวนคืนทางออมอาจตองเปนไปในเชิงนโยบาย

นอกจากนี้ โดยท่ีรางบทลงทุนของความตกลงทีพีพีมีภาคผนวกท่ีขยายคําจํากัดความของการเวนคืน
ทางตรงและทางออม ซึ่งจะมีบทบาทความสําคัญสําหรับการตีความและตัดสินคดีวา รัฐภาคีไดกระทําผิด
พันธกรณีดังกลาวหรือไม โดยเฉพาะในกรณีของการเวนคืนทางออม (indirect expropriation) ซึ่งมีการ
ระบุอยางชัดเจนถึงมาตรการของรัฐท่ีทําใหทรัพยสินของนักลงทุนสูญเสียอยางยิ่งยวด หรือไมมีกําหนด
ระยะเวลาและไมสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงคสําหรับสาธารณประโยชน

และอีกกรณีหนึ่งท่ีประเทศไทยจําเปนตองเพ่ิมความระมัดระวังคือ การระบุวาการผิดสัญญาของรัฐ
(breach of state’s prior binding written commitment…whether by contract, license or legal
document) ซึ่งจะนําไปสูการผิดพันธกรณีดังกลาวเชนกัน พันธกรณีดังกลาวโดยท่ัวไปจะอยูภายใต
“Umbrella Clause” ซึ่งไทยมีนโยบายท่ีจะหลีกเลี่ยงขอผูกพันดังกลาวอยูแลว เนื่องจากสัญญารัฐและ
เอกชนโดยปกติจะมีการกําหนดกลไกการระงับขอพิพาทภายใตสัญญานั้นๆ อยูแลว
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อยางไรก็ดี พันธกรณีดังกลาวมีลักษณะเฉพาะท่ีใหขอยกเวนในเรื่องการผิดสัญญาของรัฐ สําหรับ
มาตรการของรัฐท่ีจําเปนท่ีออกเพ่ือปกปองสาธารณะประโยชน (public welfare) สุขอนามัย (public
health) และสิ่งแวดลอม (environment) ซึ่งขอยกเวนดังกลาวมีลักษณะท่ีเปดกวางและอาจจําเปนสําหรับ
ไทยในการดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย หรือนโยบายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภคท่ี
จําเปน

สําหรับการใหสิทธิรัฐในการปฏิเสธการใหประโยชน (ตามความตกลง) ไทยจําเปนตองพิจารณาใน
เชิงนโยบาย โดยเฉพาะในกรอบพหุภาคีซึ่งมักมีประเด็นการใชสิทธิของฝายท่ีไมใชคูสัญญา (non-Party)
เนื่องจากการมีหลายประเทศเขารวมเปนภาคี ยอมเปดโอกาสใหการสวมสิทธิได โดยท่ีผานมาไทยไดยึด
นโยบาย/หลักการตาม พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งถือวานิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในไทย
ซึ่งมีมีคนตางชาติถือครองหุนตั้งแตก่ึงหนึ่งของทุนท้ังหมดในนิติบุคคลนั้น (controlled) เปนนิติบุคคลตาง
ดาว ซึ่งจะไมสามารถประกอบกิจการหรือจะตองมีเงื่อนไขในการขออนุญาตประกอบกิจการตามบัญชีแนบ
ทายกฎหมายดังกลาว

อยางไรก็ดี โดยท่ี พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนตางดาวฯ กําหนดใหการปฏิเสธสิทธิประโยชนของบุคคล
ตางดาว ไมใชของ Non-party และในมาตรา 10 ของกฎหมายดังกลาวก็ยกเวนการบังคับใช พ.ร.บ.
ประกอบธุรกิจคนตางดาวฯ ตามสนธิสัญญาท่ีไทยเปนภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ไทยจึงยัง
สามารถพิจารณาในระดับนโยบาย ถึงความเหมาะสมในการปฏิเสธสิทธิประโยชนของพันธกรณีระหวาง
ประเทศใหเปนไปอยางจํากัดแบบความตกลงทีพีพี และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA)
หรือเปนไปอยางกวางๆ ตามแบบความตกลงอ่ืนๆ ท่ีไทยเปนภาคีอยูก็ได โดยอาจพิจารณาจากสถานการณ
การลงทุนระหวางประเทศในปจจุบัน และจากนักลงทุนไทย ซึ่งไดจดทะเบียนนิติบุคคลในตางประเทศ
มากมาย ซึ่งการปรับนโยบายอาจสงผลดีในระยะยาว หากไทยกําลังผันตัวเปนผูสงออกการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน

แมรางบทลงทุนของความตกลงทีพีพีจะสะทอนความมีมาตรฐานของพันธกรณีท่ีสูงกวาความตกลง
ลงทุนท่ัวไป แตความตกลงทีพีพีก็ใหความสําคัญกับการมี policy space ของรัฐในการออกมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมและสุขอนามัยท่ีคอนขางกวาง เพ่ือลดผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมการลงทุนตอสิ่งแวดลอม
สุขอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน เนื่องจากขอบทดังกลาวใหดุลยพินิจรัฐในการออกมาตรการตามท่ีรัฐ
เห็นวาเหมาะสม โดยไมมีการจํากัดวาจะตองเปนไปตามพันธกรณีหรือไม และโดยท่ีขอบทดังกลาวไมใช
พันธกรณี แตเปนการใหสิทธิในการออกมาตรการแกรัฐ จึงอาจเปนผลดีมากกวาผลเสียสําหรับไทย ในการท่ี
ประเทศไทยจะถือเปนโอกาสในการทบทวนนโยบายดานสิ่ งแวดลอมและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานแรงงานเพ่ือบังคับใชกับการลงทุนภายในประเทศใหมี
ความเปนมาตรฐานสากลและสอดคลองกับผลประโยชนในประเทศมากท่ีสุด

นอกจากนี้ รางบทลงทุนของความตกลงทีพีพียังมีเรื่องความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมขององคกร
หรือหลักธรรมาภิบาล โดยในสวนของไทย ปจจุบันไทยยังไมไดเปนภาคีขององคการเพ่ือความรวมมือและ
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งมีประมวลแนวปฏิบัติ (guidelines) สําหรับบรรษัทขามชาติในเรื่อง
ความรับผิดชอบทางสังคมของบรรษัท (corporate social responsibility, CSR) และไมมีกฎหมายภายใน
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เก่ียวกับเรื่องดังกลาว คงมีเพียงมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.)
ซึ่งอิงหลัก ISO 26000 ประกอบดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงาน สิ่งแวดลอม การปฏิบัติท่ี
เปนธรรม ประเด็นดานผูบริโภค และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสงเสริมหลักการความรับผิดชอบ
ตอสังคมหรือหลักธรรมาภิบาลของผูผลิต หากแตไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย

ท้ังนี้ โดยท่ีขอบทดังกลาวไมไดเปนพันธกรณี หากแตเปนเพียงการสงเสริมหลักการในเรื่องความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร และมุงเนนในหนาท่ีและบทบาทของเอกชนมากกวารัฐ โดยใหสิทธิรัฐในการ
สงเสริมบทบาทดังกลาว การมีขอบทดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอรัฐ แตอาจเปนโอกาสสําหรับรัฐในการ
ทบทวนนโยบายเพ่ือสงเสริมการลงทุนเพ่ือสิ่งแวดลอม เปนตน

ความสมดุลของบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี ระหวางพันธกรณีท่ีรัฐตองปฏิบัติตามในการให
ความคุมครองนักลงทุนตางชาติ และสิทธิของรัฐในการดําเนินนโยบายภายใน อาจประเมินไดจากปจจัยสอง
ประการ ไดแก (1) พันธกรณีและความเหมาะสมของขอสงวนของรัฐ และ (2) เงื่อนไขหรือขอจํากัดสําหรับ
นักลงทุนในการฟองรองรัฐ ภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน

แมบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพี จะมีพันธกรณีท่ีเขมขน อาทิ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติตอนัก
ลงทุนและการลงทุน การเวนคืนทางออม การจํากัดการกําหนดเงื่อนไขการรับการลงทุนของรัฐ แตก็เปดชอง
เพ่ือใหรัฐสามารถออกมาตรการภายในท่ีเปนไปเพ่ือสาธารณประโยชน ซึ่งไทยจําเปนตองพิจารณาวา
ขอยกเวนตาง ๆ มีความเพียงพอ เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายของไทยในปจจุบันมากนอยเพียงใด
รายละเดียดไดแสดงไวในตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ (ตาราง 6.3)
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ตารางท่ี 6.3 ตารางสรุปพันธกรณีและขอสงวนของรัฐ

พันธกรณี ขอยกเวน
การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment)

สามารถใสในตารางขอสงวนสําหรบัมาตรการท่ีอยูระหวาง
แกไขปรับปรุงในปจจุบันท่ีอาจขัดตอพันธกรณีดังกลาว

การปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดการสูญเสียจากเหตุ
สงครามหรือจลาจล (Treatment in case of
armed conflict/civil strife)

ใหขอยกเวนสําหรับมาตรการชวยเหลือหรืออุดหนุนของรัฐ
(grants or subsidies) ซึ่งจะไมถือเปนมาตรการเลือก
ปฏิบัติ

การระบุเงื่อนไขของรัฐในการรับการลงทุน
(Performance Requirements)

- การกําหนดเงื่อนไขเพ่ือการฝกอบรม การจางงาน การ
วิจัยและการพัฒนา
- การกําหนดเงื่อนไขซึ่งเก่ียวของกับทรัพยสินทางปญญา

ท่ีเปนไปตาม TRIPS
- การกําหนดเงื่อนไขซึ่งเปนขอบังคับท่ีเปนไปตาม

กระบวนการยุติธรรม ไมวาจะเปนคําสั่งศาลหรือฝาย
บริหารเพ่ือเยียวยาการละเมิดกฎหมายการแขงขัน
(competition law)
- หากเงื่อนไขนั้นเปนมาตรการดานสิ่งแวดลอมและ

สุขอนามัยและเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ท่ีมาตรการนั้นจะตองไมเปนไปเพ่ือกีดกันการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศ
- การกําหนดเงื่อนไขการลงทุนท่ีเปนมาตรการสงเสริม

การสงออก (export promotion) หรือมาตรการ
ชวยเหลือ (foreign aid)
- การกําหนดเงื่อนไขการลงทุนท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง

ของรัฐ
- การกําหนดเงื่อนไขการใชวัตถุดิบการนําเขาเพ่ือใหสทิธิ

ประโยชนในการยกเวนภาษี (tariff or quota
preferences)

การกําหนดเงื่อนไขดานผูบริหารระดับสูง
(Management and Board of Directors)

ใหสิทธิรัฐภาคีในการกําหนดเงื่อนไขท่ีจะใหสัดสวนสวน
ใหญของบอรดผูบริหารหรือคณะกรรมการ (board of
directors or committee) ตองมีสัญชาติหรือถ่ินพํานัก
ตามท่ีรัฐกําหนด

การโอน (Transfer) มีขอยกเวนในการระงับหรือชะลอการโอนสําหรับกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการลมละลาย การซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย การละเมิดทางแพงและอาญา เพ่ือชวยในการ
บังคับคดีท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดดานการเงิน เพ่ือปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาลและท่ีเก่ียวของกับบํานาญหรือกองทุน
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พันธกรณี ขอยกเวน
บําเหน็จบํานาญ

การเวนคืนและการชดเชย (Expropriation
and Compensation)

- ใหขอยกเวนสําหรับการออก CL ของรัฐท่ีเปนไปตาม
ความตกลง TRIPS โดยไมถือวามาตรการดังกลาวเปน
การเวนคืนทางออม
- ขอยกเวนในเรื่องการผิดสัญญาของรัฐท่ีจะไมถือเปนการ

เวนคืนทางออมสําหรับมาตรการท่ีออกเพ่ือปกปอง
สาธารณประโยชน (public welfare) สุขอนามัย
(public health) และสิ่งแวดลอม (environment)

การปฏิเสธการไดรับประโยชน (Denial of
Benefits)

ใหสิทธิรัฐในการปฏิเสธสิทธิประโยชนตามความตกลงกับ
นักลงทุนและการลงทุนท่ีไมเขาเงื่อนไข

มาตรการดานสิ่งแวดลอมสุขอนามัยและ
แรงงาน (Investment and
Environment/Health/Safety and
Labour)

ใหสิทธิรัฐในการใชดุลยพินิจเพ่ือออกมาตรการท่ีอาจขัดตอ
พันธกรณีภายใตความตกลงกับกิจกรรมการลงทุนเพ่ือให
การดําเนินกิจกรรมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สุขอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน

ความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมขององคกร
(หลักธรรมาภิบาล) (Corporate Social
Responsibility)

ไมใชขอบังคับ แตเปดโอกาสใหรัฐสงเสริมการลงทุนโดย
ตระหนักถึงประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะรัฐท่ีมีนโยบาย
ภายในท่ีสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลขององคกร

6.3 กลไกระงับขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ: เง่ือนไขและขอจํากัด

รางบทลงทุนภายใตความตกลงทีพีพีมีขอบเขตการใหความคุมครองการลงทุนท่ีเปดกวาง โดยให
สิทธินักลงทุนในการฟองรองรัฐ ไมวาจะเปนกรณีท่ีรัฐละเมิดพันธกรณีใดๆ ภายใตบทลงทุนและสัญญาลงทุน
ระหวางรัฐกับเอกชน (investment agreement) และท่ีเก่ียวกับอํานาจในการลงทุน (investment
authority) ซึ่งเปนขอบเขตท่ีกวางกวาความตกลงท่ัวๆ โดยเฉพาะความตกลงท่ีไทยเปนภาคีท่ีผานมา

อยางไรก็ดี กระบวนการฟองรองระหวางรัฐกับเอกชนภายใตความตกลงทีพีพี มิไดเปนไปโดยอยาง
ไมมีขอจํากัด รางบทลงทุนยังคงมีเงื่อนไขและกลไกการจํากัดการฟองรองของนักลงทุนท่ีกําหนดโดยรวมท่ีมี
ความสอดคลองกับนโยบายการคุมครองการลงทุนของไทยท่ีผานมา ดังนี้

 การกําหนดขอบเขตการฟองรองคดีดวยการหามไมใหนักลงทุนนําขอพิพาทท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อ
จัดจางของรัฐ (government procurement) หรือเรื่องการอุดหนุนชวยเหลือ (subsidy or grant)
เขาสูกระบวนการดังกลาว

 กําหนดใหมีกลไกการระงับขอพิพาทเบื้องตน โดยใหมีการเจรจาเพ่ือหาทางระงับขอพิพาทใน
เบื้องตนระหวางรัฐและนักลงทุนกอน ไมวาจะเปนการประนีประนอม (mediation) การไกลเกลี่ย
(condition) การใชบุคคลท่ีสามในการประนีประนอม (good offices) ภายในระยะเวลา 6 เดือน

 หากรัฐมีกระบวนการยุติธรรมของฝายบริหาร (administrative review) รัฐมีสิทธิท่ีจะบังคับใหนักลงทุน
ใชกระบวนการดังกลาวซึ่งเปนไปตามท่ีกฎหมายภายในกําหนดกอน
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 การจํากัดระยะเวลาการฟองรอง นักลงทุนจะตองฟองรองภายในระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ีนัก
ลงทุนทราบหรือควรท่ีจะทราบการผิดพันธกรณีนั้นๆ

 การจํากัดชองทางการฟองรอง ไดมีการจํากัดใหนักลงทุนใชกระบวนการระงับขอพิพาททางใดทาง
หนึ่ง หากนักลงทุนเลือกท่ีจะฟองรองภายใตกระบวนการตุลาการแลว จะไมมีสิทธิใชกลไกการระงับ
ขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนได นอกจากเปนการขอคําสั่งศาลชั่วคราวเพ่ือปกปองทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนของคูพิพาท (interim injunctive relief) และในทางกลับกัน หากนักลงทุนเลือกท่ีจะ
ใชกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน ก็จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรถึงความประสงค
ท่ีจะสละสิทธิการฟองรองภายใตกระบวนการตุลาการ

 สถานภาพของผูฟองรอง (standing) จะตองเปนผูเสียหายท่ีแทจริง มีการสูญเสียตอทรัพยสินหรือ
การลงทุนของนักลงทุนจริง นอกจากนี้ คําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการไมอาจกําหนด
คาเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damage) ได

 รางบทลงทุนของความตกลงทีพีพีเปนความตกลงท่ีใหความสําคัญกับการคุมครองนักลงทุนและการ
ลงทุน และแมบทลงทุนจะมีการกําหนดเงื่อนไข ในการใชกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชน
ของนักลงทุน ในทางปฏิบัติ เงื่อนไขดังกลาวก็ไมไดเปนอุปสรรคท่ีแทจริงท่ีจะจํากัดสิทธิของนัก
ลงทุนในการฟองรอง แตปจจัยสําคัญท่ีประเทศไทยตองพึงระมัดระวังคือ พันธกรณีภายใตบทลงทุน
และการท่ีจะประเมินวาขอยกเวนตางๆ ภายใตพันธกรณีมีความเพียงพอ เหมาะสม และจะมีความ
สอดคลองกับนโยบายของไทยมากนอยเพียงใด ซึ่งจําเปนตองอาศัยการศึกษาตัวอยางขอพิพาท
ภายใตพันธกรณีตางๆ (case law) ประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งคดี Walter Bauer ซึ่งไทยเปน
คูพิพาทกับนักทุนเยอรมัน การวิเคราะหกรณีศึกษาดังกลาวจะแสดงไวในบทตอไป


