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บทน�ำ:
จากเส้นทางสายไหม
ถึงกลไกอยุติธรรม
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ลายๆ คนคงรูจ้ กั เส้นทางสายไหม (Silk Road) กัน
มาบ้างจากสารคดีต่างๆ
เส้นทางคาราวานสินค้าที่พาดผ่านจากจีนสู่ยุโรป
ผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของมันเชื่อว่า เส้นทางสายไหมคือ
โลกาภิวัตน์ครั้งแรกของโลก เชื่อมโยงคนสองฝั่งทวีป
เข้าหากันด้วยหวังจะค้าขายแลกเปลีย่ นสินค้า พอมนุษย์
เริ่มฉลาดขึ้น สร้างเรือได้ ใหญ่ขึ้น เส้นทางสายไหมแต่
โบราณจึงสูญเสียบทบาทให้แก่การเดินเรือ ทีม่ าพร้อมๆ
กับการล่าเมืองขึ้นของตะวันตก
ไม่ว่าจะเดินเท้า ขี่อูฐ หรือนั่งเรือ เราคงเห็นได้ว่า
มันต่างมีแรงผลักดันจากการค้าขาย การค้าขายจึงถือเป็น
กิจกรรมทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงให้แก่
โลกใบนี้ มันทั้งวางกฎกติกา เป็นตัววัดความมั่งคั่งหรือ
4
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ล่มสลายของอาณาจักร และอืน่ ๆ อีกมากมาย พ่อค้าต่าง
เผ่าหลายพันธุ์บนเส้นทางสายไหมวางขนบธรรมเนียม
การซื้ อ ขายกั น เอง การเจรจาทางการทู ต ระหว่ า ง
อาณาจักรมักพ่วงการค้าหรือมีตัวพ่อค้าร่วมเดินทางไป
ด้วย ท�ำให้ทตี่ งั้ ของช่องแคบมะละกากลายเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าที่ส�ำคัญ...นี่เป็นเพียงบางตัวอย่าง
กระทั่งตอนนี้ ยุค Internet of Things วิธีการ
ค้าขายแบบเก่าๆ ยังคงมีอยู่ ขณะที่รูปแบบใหม่ๆ ก็
ก้าวล�้ำชนิดที่คนโบราณจินตนาการไม่ออก เราสามารถ
ซือ้ สินค้าจากอีกทวีปได้เพียงแค่นวิ้ สัมผัส ตรวจสอบราคา
น�ำ้ มันในตะวันออกกลาง หรือแม้แต่ลงทุนในตลาดหุน้ ของ
ยุโรปขณะที่อยู่ในเมืองไทย
AAA

การค้าขายกลายเป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่งคั่ง
และเปลีย่ นแปลงโลก บางบริษทั ร�ำ่ รวยกว่าประเทศเล็กๆ
บางประเทศ แต่การจะสร้างผลก�ำไรจากการค้าขายเป็น
สิ่งที่ต้องวางแผน ถ้าผลิตสินค้าภายในประเทศต้นทุน
5
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100 บาท แต่ไปผลิตในอีกประเทศหนึง่ ต่อให้รวมค่าขนส่ง
แล้วต้นทุนก็ยงั ต�ำ่ กว่า ดังนัน้ การน�ำเงินไป ‘ลงทุน’ ผลิต
สินค้าในประเทศอื่น แล้วส่งกลับมาขายคนในประเทศจึง
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่า เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆ
ว่าการค้า-การลงทุนมักจะมาคู่กัน
ต้องท�ำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า การค้า-การ
ลงทุนไม่ใช่เรื่องผิด...โดยตัวมันเอง มันสร้างรายได้เข้า
ประเทศ สร้างรายได้ให้ผู้คน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ
แต่เมือ่ ใดก็ตามทีม่ นั ถูกขับเคลือ่ นด้วยความโลภโมโทสัน
อันล้นเกินของพ่อค้า ปัญหาใหญ่มักจะตามมาเสมอๆ
การค้า-การลงทุน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกติกา
ต้องเจรจา ต้องตกลงกันว่าอะไรท�ำได้ ท�ำไม่ได้ และต้อง
รักษาสัญญา เมื่อการค้า-การลงทุนขยายตัวครอบคลุม
โลกทัง้ ใบ จึงเป็นเรือ่ งสมเหตุสมผลทีจ่ ะวางกติการ่วมกัน
เพื่อให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ติดขัด เป็นธรรม และได้
ประโยชน์กันทุกฝ่าย
แต่คงเป็นเพราะจังหวะเวลาทางประวัติศาสตร์
ผู้ที่วางกติกามักเป็นคนเพียงบางกลุ่ม แทนที่จะเป็น

ทุกกลุ่ม หลังหายนะจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาผู้บอบช�้ำน้อยที่สุดในบรรดามหาอ�ำนาจ
ตะวันตกและกลายเป็นผู้น�ำโลกเสรีจึงถือโอกาสเป็น
ผูก้ ำ� หนดกติกา เริม่ จากก่อตัง้ ธนาคารโลก (World Bank)
และปี 2487 ก็ก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่
คนไทยรูจ้ กั มักคุน้ ในชือ่ ย่อว่า ไอเอ็มเอฟ (International
Monetary Fund: IMF) คล้อยหลังมาอีก 51 ปี องค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization) ซึ่งเป็นผลพวง
จากการเจรจาการค้ารอบอุรกุ วัยถูกก่อตัง้ ขึน้ ตามมาในปี
2538 โดยมีเบื้องหลังความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา
ในการ ‘เปิดเสรีทางการค้า’
...ปัจจุบันมีความพยายามจับมือกันของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาอื่นๆ ก่อตั้งองค์กรด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่
เพื่อถ่วงดุลกับ 3 องค์กรข้างต้น เพียงแต่ยังอยู่ในระยะ
ตัง้ ไข่ เช่น กลุม่ บริคส์ (BRICS) คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย
จีน และแอฟริกาใต้ จะจัดตัง้ ธนาคาร New Development
Bank (NDB) และตั้งกองทุนเงินส�ำรองเผื่อกรณีฉุกเฉิน
(Contingency Reserve Arrangement: CRA) และจีน
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ยังเป็นเรี่ยวแรงหลักในการต่อตั้ง Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB)...
‘เปิดเสรีทางการค้า’ คืออะไร? แปลความโดย
ทัว่ ไปคือใครอยากค้าขาย ใครอยากลงทุน ไม่วา่ จะทีไ่ หน
ประเทศใด ก็สามารถท�ำได้โดยไม่ถูกกีดกัน
ค�ำนี้มีรากฐานความคิดถอยหลังไปได้ถึง Adam
Smith บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คลาสสิก ผู้เชื่อมั่น
ในกลไกตลาด เชื่อมั่นใน ‘มือที่มองไม่เห็น’ (Invisible
Hand) ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจและตลาดจะเป็นอย่างไร
หากเราปล่อยให้กลไกตลาดหรือมือทีม่ องไม่เห็นท�ำงาน
ของมันไป โดยไม่เข้าไปแทรกแซง สุดท้ายแล้ว ตลาดจะ
เข้าสู่จุดสมดุลด้วยตัวของมันเอง ซึ่งในประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา ทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์หลายครั้งว่า ไม่จริง...
เสมอไป
มีคำ� กล่าวอย่างแดกดันว่า...มือทีม่ องไม่เห็นมักมา
พร้อมกับก�ำปั้นที่มองเห็น

อุดมคติเกีย่ วกับการเปิดเสรีดา้ นการค้า และขยาย
ไปยังการลงทุน เป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศตะวันตก โดย
เฉพาะสหรัฐฯ ดิ้นรนจะท�ำให้เกิดขึ้นมานานมาก ทว่า
การเจรจากันหลายๆ ประเทศหรือพหุภาคีเพื่อหาข้อยุติ
ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย ที่ส�ำคัญประเทศก�ำลังพัฒนาต่างๆ
เรียนรู้มากขึ้นๆ ว่า ไม่สามารถละเลยให้ประเทศพัฒนา
แล้วก�ำหนดกติกาตามที่ต้องการเพียงฝ่ายเดียว เพราะ
มือทีม่ องไม่เห็นอาจกลายเป็นก�ำปัน้ ทุบตีผคู้ นในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาได้
ประเทศพัฒนาใหญ่ๆ จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ จาก
การเจรจาแบบพหุภาคีมาใช้วิธีเจรจาเป็นรายประเทศ
หรือทวิภาคี พูดง่ายๆ คือคุยกันสองต่อสอง ซึ่งท�ำให้
ประเทศพัฒนาแล้วมีอ�ำนาจต่อรองเหนือประเทศก�ำลัง
พัฒนา ถ้าประเทศก�ำลังพัฒนาประเทศนั้นมีภูมิคุ้มกัน
ไม่แข็งแกร่งมากพอ หรือมีรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวเลขทาง
เศรษฐกิจมากกว่ามิตอิ นื่ ๆ เรือ่ งราวก็มกั จะจบลงด้วยการ
เซ็นสัญญาที่เปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน
เราจะไม่อธิบายกันยืดยาวตรงนี้ แต่จะหยิบเพียง
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ส่วนหนึง่ มาบอกกล่าว โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเล่หเ์ พทุบาย
ที่ก�ำลังถูกเปิดเผยมากขึ้นทุกขณะทั่วโลก เป็นเหลี่ยมคู
ของพ่อค้าที่หยิบฉวยเครื่องมือบางชิ้นจากสนธิสัญญา
การเปิดเสรีการลงทุนไปใช้เพื่อกอบโกยก�ำไรในหนทาง
ที่ไม่ควรจะเป็น

ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในบทต่อๆ ไป มีชื่อ
เรียกอย่างเป็นทางการว่า ‘กลไกระงับข้อพิพาทระหว่าง
รัฐกับเอกชน’ หรือไอเอสดีเอส (Investor-State Dispute
Settlement: ISDS) ฟังดูเข้าใจยาก แต่จะขออธิบายผ่าน
ตัวอย่างคร่าวๆ ดังนี้
เหตุการณ์สมมติ-ประเทศหนึ่งเห็นว่าบุหรี่เป็น
พิษภัยต่อสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจึงออกมาตรการ
เพือ่ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ เช่น การก�ำหนดให้ซองบุหรี่
ต้องไม่มีตราสินค้า เป็นแค่ซองขาวๆ เรียบๆ เพื่อลด
แรงดึงดูดในการบริโภค เห็นได้วา่ เป็นนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพของรัฐ เผอิญว่าบริษัทบุหรี่ที่ค้าขายอยู่ใน
ประเทศแห่งนี้ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง
พอดีว่าประเทศนี้ไปเซ็นสัญญาการเปิดเสรีการ
ลงทุนกับประเทศต้นสังกัดของบริษัทบุหรี่ ในสัญญา
มี ‘กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน’ หรือ
ไอเอสดี เ อส บริ ษั ท บุ ห รี่ จึ ง หยิ บ กลไกนี้ ม าใช้ ยั บ ยั้ ง
นโยบายของรัฐบาลและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินมหาศาล
โดยกล่าวหารัฐบาลประเทศนัน้ ว่าออกนโยบายทีก่ ระทบ

AAA

การจะไปลงทุนในประเทศใดๆ อาจเจออุปสรรค
เจอการกีดกัน เพราะอย่างไรเสียประเทศผู้รับการลงทุน
ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตนเอง มองในแง่
นี้ ข้อตกลงการเปิดเสรีการลงทุนถือเป็นข้อตกลงที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวก ลดข้อกีดกัน แล้วเมื่อมีข้อทะเลาะ
เบาะแว้งที่ต่างเห็นไม่ตรงกันก็ต้องมีวิธีหาข้อสรุป
จุดนี้เองคือจุดที่เราจะส�ำรวจตรวจสอบกันว่า วิธี
ปกป้อง วิธหี าข้อยุตคิ อื อะไร ถูกใช้อย่างผิดที่ ผิดทาง ผิด
วัตถุประสงค์อย่างไร เป็นแหล่งกอบโกยผลประโยชน์ของ
พ่อค้าและนักกฎหมายอย่างไร และท�ำร้ายผูค้ นในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาอย่างไร
AAA
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ต่อการท�ำก�ำไรของบริษัทบุหรี่ ถือเป็นการท�ำลายการ
ลงทุน ซ�้ำการฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องศาลภายในประเทศ แต่ไป
เรียกผูเ้ ชีย่ วชาญกฎหมายด้านการลงทุน 3 คนทีด่ เู หมือน
ว่าจะรูจ้ กั กันดีมาเป็นคนตัดสิน ขณะทีฟ่ ากรัฐไม่สามารถ
ท�ำอะไรได้ เพราะถูกบีบจากกติกาทีเ่ ซ็นไว้ ต้องว่ากันไป
ตามกระบวนการที่เต็มไปด้วยความน่าเคลือบแคลงใน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต่ อ ตั ว ผู ้ ตั ด สิ น ข้ อ พิ พ าท ค่ า
ทนายความ ค่านักกฎหมายก็สูงอย่างไม่น่าเชื่อ
ทีด่ จู ะขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลอย่างหนัก
ก็คอื นักกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายบริษทั บุหรี่ อาจ
เป็นไปได้วา่ จะมาจากบริษทั กฎหมายเดียวกันกับผูต้ ดั สิน
ข้อพิพาททั้ง 3 คน
นี่คือ ‘กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน’
หรือ ไอเอสดีเอสที่ด�ำรงอยู่
ในความเป็นจริง นี่ไม่ใช่เหตุการณ์สมมติ แต่เกิด
ขึ้นจริงแล้ว นับร้อยกรณีทั่วโลก ประเทศไทยเองก็เคย
ถูกฟ้องร้องด้วยไอเอสดีเอส
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะสังเกตเห็นได้และเกิดข้อกังขาคือ ท�ำไม

การที่รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งจะออกนโยบายที่
เป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนของตนจึงถูกขัดขวาง
จากพ่อค้าที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นที่ตั้ง? นี่จึงเป็น
ค�ำถามที่น่าสนใจ
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ในบทต่อๆ ไป เราจะมาท�ำความรูจ้ กั ‘กลไกระงับ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน’ หรือ ไอเอสดีเอส ให้
มากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น ไล่ดูถึงความเป็นมาเป็นไปของกลไก
นี้ว่าท�ำงานอย่างไร ฟันเฟืองที่หมุนระบบนี้เป็นใคร มี
ผลประโยชน์ข้องเกี่ยวกันอย่างไร...บางทีคุณอาจตกใจ
ว่า การค้าความลักษณะนี้เป็นธุรกิจที่ท�ำเงินมหาศาล
ไม่แพ้การค้าขายด้วยเช่นกัน
กลไกที่ควรเอื้อให้เกิดการลงทุนที่เสรีและ ‘เป็น
ธรรม’ แปรเปลีย่ นเป็นกลไกทีแ่ พร่ระบาดความอยุตธิ รรม
ให้แก่ผู้คนในประเทศก�ำลังพัฒนาทั่วโลกได้อย่างไร
ที่ส�ำคัญ ประเทศไทยควรมีท่าทีอย่างไร เท่าทัน
อย่างไร และรับมืออย่างไร ก่อนจะสายเกินแก้...
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การคุ้มครองการลงทุน:
จากการต่อสู้
บนเวทีโลก
ถึงกลยุทธ์บิท
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ก

ลไกระงั บ ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งรั ฐ กั บ เอกชนหรื อ
ไอเอสดีเอส ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการคุม้ ครองการ
ลงทุน ก็เหมือนสิ่งอื่นๆ บนโลกที่มีประวัติศาสตร์ของ
ตัวเอง การรูท้ มี่ าอาจช่วยให้เรารูว้ า่ ทีไ่ ปของมันในอนาคต
จะมีหน้าตาอย่างไร

สูตรฮัลล์ VS ทฤษฎีคาลโว
ถอยหลังกลับสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
โลกยังบอบช�้ำจากสงคราม พร้อมๆ กับที่หลายประเทศ
ในโลกเริ่มปลดแอกตนเองออกจากร่มเงาอาณานิคม...
ความมัง่ คัง่ ทรัพยากร องค์ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ คยได้รบั การ
16
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จุนเจือจากประเทศเจ้าอาณานิคมจึงลดลงหรือหดหายไป
แน่นอนว่าบรรดาประเทศเหล่านั้นย่อมต้องการพัฒนา
ประเทศของตนเอง การเปิดรับเงินลงทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศตะวันตกจึงถือเป็นหนทางหนึง่ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แต่กลับเกิดความขัดแย้งขึ้น เพราะบางประเทศ
ที่ เ ปิ ด รั บ การลงทุ น จากต่ า งประเทศได้ ยึ ด หรื อ ริ บ
(Expropriation or Nationalisation) ธุรกิจของ
นักลงทุนไปเป็นของตน เรียกว่าการยึดคืนทางตรง
(Direct Expropriation) เหตุการณ์ท�ำนองนี้เกิดขึ้น
บ่อยครัง้ ตัง้ แต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 และถีข่ นึ้ ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1970 หรือ 2513
ตัวอย่างที่โด่งดัง เช่น บริษัท บีพี ของอังกฤษที่
ลงทุนขุดเจาะน�้ำมันในอิหร่าน เมื่ออิหร่านเห็นว่าบีพีท�ำ
ก�ำไรมหาศาลจากทรัพยากรบนผืนแผ่นดินของตน จึง
หาเหตุผลที่จะยึดคืนกลับมาเป็นของรัฐเสีย
แต่พอถึงช่วงทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา การยึดคืน
ก็เปลีย่ นรูปแบบเป็นการยึดคืนกิจการโดยอ้อม (Indirect
17
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Expropriation) ซึง่ มักเป็นไปในลักษณะของการด�ำเนิน
นโยบายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของธุรกิจ ไม่ใช่การยึดคืนตรงๆ เหมือนก่อนหน้านี้ สิ่ง
ที่ถือเป็นการยึดคืนทางอ้อม เช่น การขึ้นภาษีสูงๆ โดย
ไม่มีหลักเกณฑ์ การบังคับขายหุ้น เป็นต้น เมื่อต้อง
เผชิญอุปสรรคเหล่านี้ เหล่านักลงทุนจึงต้องร้องขอความ
ช่วยเหลือจากประเทศแม่
ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศอุตสาหกรรม
จึงร่วมกันหาวิธีปกป้องการลงทุนของตนในต่างแดน
ซึ่งกินความถึงการเปิดเสรีการลงทุนด้วย แน่นอนว่า
ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา มองการเปิดเสรีการลงทุน
และการคุ้มครองการลงทุนคนละมิติจากประเทศพัฒนา
แล้ว เพราะยังมีประเด็นที่ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ถี่ถ้วน
มากกว่าอุดมคติสวยหรูเรือ่ งการลงทุนเสรีแบบทีป่ ระเทศ
พัฒนาแล้วโฆษณา
ในห้วงเวลาที่การยึด การริบคืนกิจการ เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ได้เกิดการปะทะกันระหว่างความคิด 2 ชุด ชุด
หนึง่ มาจากประเทศพัฒนาแล้ว อีกชุดหนึง่ มีกลุม่ ประเทศ

ก�ำลังพัฒนาหนุนหลัง
ความเชือ่ ชุดแรกมาจากนายคอร์เดลล์ ฮัลล์ (Cordell Hull) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา ผู้เสนอ ‘สูตรฮัลล์’ (Hull Formula)
เพราะสหรัฐฯ ไม่พอใจอย่างรุนแรงกรณีรัฐบาลเม็กซิโก
ยึดคืนกิจการของบริษทั น�ำ้ มันสหรัฐฯ เมือ่ ปี 2479 สูตรนี้
มีเนื้อหาว่า ประเทศใดที่ยึดทรัพย์สินเอกชนหรือริบ
กิจการนักลงทุนจะต้องจ่ายค่าชดเชย ‘โดยทันที อย่าง
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ’ (Prompt, Adequate
and Effective)
ปี 2491 จึงเกิดความพยายามผลักดันความตกลง
พหุภาคีด้านการลงทุน เพื่อใช้เป็นกติกาคุ้มครองการ
ลงทุน ใน 56 ประเทศทีป่ ระชุมกันตอนนัน้ บรรดาประเทศ
ก�ำลังพัฒนาต่างจับมือกันคัดค้านสหรัฐฯ ที่พยายาม
ผลักดันเรื่องการคุ้มครองการลงทุนใส่ไปในข้อตกลง
ต้องขยายความค�ำว่า ‘ไม่เห็นด้วย’ นัน่ คือ ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่เข้าร่วมประชุมครั้งนั้นมิได้ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อตกลงด้านการลงทุนโดยสิน้ เชิง ไม่ใช่การคัดค้านแบบ
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สุดโต่ง แต่เป็นการคัดค้านทีเ่ กิดจากการมองเห็นช่องโหว่
ในข้อตกลงพหุภาคีด้านการลงทุน เพราะเมื่อส�ำรวจ
ตรวจสอบกันอย่างจริงจัง ข้อตกลงทีว่ า่ ดูเหมือนจะเอาอก
เอาใจปกป้องนักลงทุนมากกว่าสิง่ อืน่ ใดทัง้ หมด แต่กลับ
ไม่พดู ว่า ถ้านักลงทุนสร้างความเสียหายในประเทศอืน่ จะ
มีมาตรการจัดการหรือบทลงโทษอย่างไร
ถึงแม้เวทีระดับนานาประเทศจะหาข้อตกลงกันไม่
ได้ แต่การพูดคุยกันแค่สองประเทศเพือ่ ปกป้องการลงทุน
ยังด�ำเนินต่อไป สนธิสัญญาทวิภาคีด้านการลงทุนหรือ
บิท (Bilateral Investment Treaties: BIT) ฉบับแรก
จึงเกิดขึ้นในปี 2502 ระหว่างเยอรมนีกับปากีสถาน บิท
ณ เวลานั้น ส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วกับประเทศก�ำลังพัฒนา เพื่อเป็นการการันตี
ว่าบิทจะช่วยปกป้องคุ้มครองการลงทุนของประเทศ
พัฒนาได้
ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง เรียกว่า
ทฤษฎี ‘คาลโว’ (Calvo Doctrine) เป็นทฤษฎีทฟี่ ากฝัง่
ประเทศก�ำลังพัฒนาสนับสนุน เพื่อใช้คัดง้างกับสูตร

ฮัลล์ เป็นทฤษฎีทถี่ กู พูดถึงกันบ่อยมากในช่วงทศวรรษที่
60 และ 70 โดยเฉพาะในมติที่ประชุมใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติ มติที่ 1803 (XVII) วันที่ 14 ธันวาคม
2505 ที่ รั บ รองอ� ำ นาจอธิ ป ไตยถาวรของรั ฐ เหนื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงอ�ำนาจทีจ่ ะริบทรัพย์สนิ ของ
บุคคลต่างชาติกลับเป็นของรัฐ โดยระบุเพียงว่า รัฐจะต้อง
ชดใช้ค่าชดเชย ‘ที่เหมาะสม’ (Appropriate) เท่านั้น
ปี 2517 เป็นห้วงเวลาทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่สหประชาชาติ
ต้องลงมติรับรองว่าจะเลือก ‘สูตรฮัลล์’ หรือ ‘ทฤษฎี
คาลโว’ ผลที่ออก-ทฤษฎีคาลโวเป็นผู้ชนะ สูตรฮัลล์ที่
สนับสนุนโดยสหรัฐฯ ถูกปฏิเสธ พร้อมกันนั้นบรรดา
ประเทศพัฒนาแล้วในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติยัง
ได้รับรองกฎบัตรว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ (Charter of Economic Rights and Duties
of States) โดยข้อ 2(ซี) พูดถึงหลักการจ่ายค่าชดเชย
‘ที่เหมาะสม’ ซึ่งระบุว่า ‘ในกรณีที่มีปัญหาและข้อโต้แย้ง
เกีย่ วกับการก�ำหนดค่าชดเชย ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าว
ภายใต้กฎหมายภายในของประเทศทีท่ ำ� การริบคืนกิจการ
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และภายใต้องค์กรชี้ขาดข้อพิพาทของประเทศดังกล่าว’

การลงทุนอีกครั้ง แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ล้มเหลว เพราะ
ประเทศก�ำลังพัฒนายังคงตั้งป้อมคัดค้านเช่นในอดีต
ผู้น�ำโลกเสรีเช่นสหรัฐฯ ยังไม่ยอมลดละความ
ตั้งใจ ปี 2529 การเจรจาพหุภาคีแกตต์เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่ประเทศอุรุกวัย หรือที่คุ้นหูกันในชื่อการเจรจารอบ
อุรุกวัย สหรัฐฯ เสนอข้อตกลงพหุภาคีที่ครอบคลุมการ
ลงทุนระหว่างประเทศในทุกสาขา ทุกประเด็น อีกครั้ง
และต้องผิดหวังซ�้ำสาม เมื่อถูกคัดค้านอย่างหนักหน่วง
จากประเทศก�ำลังพัฒนา
ทว่า การเจรจาก็คือการเมืองเรื่องการต่อรอง ที่
ประชุมยอมประนีประนอมกับสหรัฐฯ ด้วยการบรรจุ
หัวข้อเรื่องการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า แต่ไม่ยอมเจรจา
ในประเด็นการลงทุนแบบเต็มรูปแบบ ขณะที่สหรัฐฯ ก็
พยายามหาวิธแี ทรกเรือ่ งทีต่ นเองต้องการเจรจาใส่เข้าไป
ซึ่งประเทศก�ำลังพัฒนาก็ไม่หลงกล
ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ อาจจะล้มเหลวบนเวทีระดับ
นานาชาติ แต่สหรัฐฯ กลับประสบความส�ำเร็จในต้น
ทศวรรษที่ 90 หรือช่วงปี 2533 บนเวทีที่เล็กกว่า ซึ่ง

ประเทศพัฒนาแล้ว VS
ประเทศก�ำลังพัฒนา
เมื่อเวลาผันผ่าน ประเทศก�ำลังพัฒนาต้องเผชิญ
วิกฤตเงินกู้ในตอนปลายทศวรรษที่ 1970 หรือ 2513
มุมมองต่อนักลงทุนเริ่มเปลี่ยนจากที่มองว่าเป็นผู้เข้ามา
สูบกลืนทรัพยากรของประเทศ กลายเป็นแหล่งทุน แหล่ง
ความรู้ จากทีเ่ คยผลักไสกลายเป็นกวักมือเรียก เกิดการ
สร้างองค์กรและเสาะหาเครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อดึงดูด
นักลงทุน (ในกรณีของไทยคือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (The Board of Investment of Thailand: BOI))
ดังนั้น เมื่อการเจรจาการค้าพหุภาคีแกตต์รอบ
โตเกียวช่วงปี 2516-2522 เดินทางมาถึง สหรัฐฯ เห็น
ว่าเป็นจังหวะทีด่ ที จี่ ะผลักดันการเปิดเสรีและการคุม้ ครอง
22
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ท�ำให้สหรัฐฯ มีอ�ำนาจต่อรองมากกว่า จนสามารถบรรลุ
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า (North
American Free Trade Agreement: NAFTA) ที่
มีสมาชิกเพียง 3 ประเทศคือ สหรัฐฯ แคนาดา และ
เม็กซิโก โดยสหรัฐฯ ใส่ระเบียบด้านการลงทุนไว้ในบท
ที่ 11 ของข้อตกลง
มาถึงตรงนี้คงเห็นได้ว่า การขับเคี่ยวเรื่องการ
ลงทุนเสรีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลัง
พัฒนาวางอยูบ่ นความคิดความเชือ่ ทีแ่ ม้จะมีฐานเรือ่ งการ
เปิดเสรีเหมือนกัน แต่มีรายละเอียดต่างกัน กลุ่มแรกใน
ฐานะประเทศทีร่ ำ�่ รวยกว่า ครอบครองเทคโนโลยีทเี่ หนือ
กว่า และส่งออกการลงทุนไปยังประเทศก�ำลังพัฒนา
ต้องการให้เปิดเสรีแบบเต็มที่ เพราะจะยิ่งช่วยให้ตน
ได้เปรียบและกอบโกยก�ำไรได้มากกว่า
ขณะทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธการ
ลงทุนเสรี เพียงแต่การเปิดเสรีการลงทุนอย่างไร้ขอ้ จ�ำกัด
รวมถึงการคุ้มครองนักลงทุนและวิธีระงับข้อพิพาทที่
หวังจะปกป้องสิทธิของนักลงทุนเพียงฝ่ายเดียวและล่วง

ละเมิดอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐผู้รับการลงทุนต่างหาก
ที่ประเทศก�ำลังพัฒนาไม่เห็นด้วย เพราะมันเป็นเรื่อง
อ่อนไหวในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ด้วยอ�ำนาจการต่อรองที่มากกว่า ทรัพยากร-ความรู้
เทคโนโลยี เงิน ที่มากกว่า หากปล่อยให้นักลงทุนจาก
ประเทศพัฒนาแล้วเข้ามาลงทุนอย่างไร้มาตรการก�ำกับ
ดูแล โดยที่รัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนไร้สิทธิ
ไร้เสียงก็ค่อนข้างจะน่ากลัวไม่น้อย กิจการที่ต้องการ
สงวนไว้ให้แก่คนในประเทศก็จะท�ำไม่ได้
สมมติวา่ รัฐบาลประเทศไทยต้องการออกนโยบาย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สร้างสวัสดิการสังคม หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะใดๆ แต่นักลงทุนต่างประเทศ
เห็นว่านโยบายเหล่านั้นจะท�ำให้ผลก�ำไรของตนลดลง
หลงเชื่อค�ำแนะน�ำของส�ำนักงานกฎหมายข้ามชาติ ฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลไทย นอกจากประเทศไทยจะ
เดินหน้านโยบายไม่ได้แล้ว ยังอาจต้องเสียเงินค่าชดเชย
แบบนีม้ เิ ท่ากับอ�ำนาจอธิปไตยอันเป็นอ�ำนาจสูงสุดของรัฐ
ถูกนักลงทุนยื้อแย่งเอาไปหรือ?
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ทีส่ ำ� คัญยิง่ ก็คอื ค�ำตัดสินของ 3 อนุญาโตตุลาการ
เท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างความชัดเจนใดๆ ว่า สามารถ
ขีดเส้นแบ่งให้เห็นความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์
สาธารณชนหรือผลประโยชน์ของนักลงทุน (เราจะกลับ
มาอธิบายเรื่องนี้กันทีหลัง)

ที่สิงคโปร์ ซึ่งถูกเรียกขานต่อมาภายหลังว่า ‘ประเด็น
สิงคโปร์’ (Singapore Issues) ผลของการประชุม
รอบนี้คือช่วยให้เรื่องการลงทุนข้ามชาติมีความชัดเจน
ขึ้นในหลายประเด็น เช่น ค�ำจ�ำกัดความและขอบเขต
ของการลงทุน ความโปร่งใส การไม่เลือกปฏิบัติ และ
การระงับข้อพิพาท
พอถึงการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกใน
ปี 2546 ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ตัวละครหลัก
เปลี่ยนจากสหรัฐฯ เป็นสหภาพยุโรปหรืออียูที่พยายาม
ผลักดันการคุม้ ครองการลงทุน และเป็นอีกครัง้ ทีป่ ระเทศ
ก�ำลังพัฒนาน�ำโดยยักษ์ ใหญ่จากชมพูทวีป-อินเดีย
คัดค้านอย่างแข็งขันด้วยเหตุผลเดิมเช่นในอดีต
ทว่า ในช่วง 20 ปีมานี้ การลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศขยายใหญ่ขึ้นมาก จากปี 2533 ที่มีมูลค่าการ
ลงทุนทัว่ โลก 202,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พอถึงปี 2555
ตัวเลขกลับเพิม่ เป็น 2 ล้านล้านดอลลาร์ เงินลงทุนส่วนใหญ่
มักมาจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
และสหภาพยุโรป การคุ้มครองการลงทุนจึงกลายเป็น

เมือ่ ประเทศพัฒนาแล้ว
เปลี่ยนกลยุทธ์
การเจรจารอบอุรกุ วัยด�ำเนินไปอย่างเข้มข้น กว่า
จะสิน้ สุดก็ยดื เยือ้ ถึงปี 2537 ผลคือสามารถก่อตัง้ องค์การ
การค้าโลกได้ส�ำเร็จในปีนี้ พร้อมกับได้ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการลงทุน 2 ฉบับ แต่จะเรียกว่าเป็น
ชัยชนะของประเทศพัฒนาแล้วก็ไม่เต็มปากนัก เอาเข้า
จริงๆ แล้ว ข้อตกลง 2 ฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่อง
การลงทุนอย่างที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องการ
ปี 2539 เกิดการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก
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เรื่องส�ำคัญยิ่งยวด และเมื่อการหาข้อสรุปสุดท้ายเกี่ยว
กับการเปิดเสรีการลงทุนและการคุ้มครองการลงทุนบน
เวทีระดับโลกยังเป็นความฝันที่ห่างไกล เพราะบรรดา
ประเทศก�ำลังพัฒนาเกาะกลุ่มกันคัดค้านอย่างเหนียว
แน่น ประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ จึงเปลี่ยนยุทธวิธีไปใช้
การเจรจาเป็นรายประเทศหรือกลุม่ ภูมภิ าคย่อยๆ อย่าง
ที่สหรัฐฯ คุยกับแคนาดาและเม็กซิโกจนเกิดนาฟต้า ทั้ง
ที่ว่ากันตามจริงแล้ว เศรษฐกิจเม็กซิโกยังเทียบไม่ได้กับ
สหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งส่งผลให้เม็กซิโกต้องเสียเปรียบ
หลายเรื่อง
เมื่อประเทศพัฒนาแล้วเห็นว่า การเจรจาแบบ
ทวิภาคีแค่สองประเทศจะท�ำให้ตนได้เปรียบ สามารถ
ใช้อทิ ธิพลของตนกดดันประเทศคูเ่ จรจาได้มากกว่า การ
เจรจาสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีดา้ นการลงทุนหรือบิทจึงเกิดขึน้
เป็นจ�ำนวนมาก กว่าครึง่ ศตวรรษผ่านพ้นนับจากบิทฉบับ
แรก ปัจจุบัน มีบิทเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3,500 ฉบับทั่วโลก
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บิท...เบี้ยว?
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปท�ำบิทกับหลายประเทศ
ซึง่ ล้วนแต่กำ� หนดให้เปิดเสรีการลงทุนและวางมาตรฐาน
ไว้สูงมากในการคุ้มครองการลงทุน แน่นอนว่าไทย
และอาเซี ย นต่ า งเป็ น เป้ า หมายของทั้ ง สหรั ฐ ฯ และ
สหภาพยุโรปที่ต้องการให้ยอมรับบิท ข้อดีที่ถูกกล่าว
ถึงเสมอคือผลประโยชน์จากการลงทุน ช่วยรักษาฐาน
การลงทุนที่มีอยู่ ช่วยให้เกิดการลงทุนเพิ่มในไทย การ
ที่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปพูดคุยกับแต่ละประเทศให้
ยอมรับบิท โดยวางมาตรฐานกติกาไว้สูงมากๆ นี้เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ระยะยาว เพราะเมื่อประเทศก�ำลัง
พัฒนาหลายประเทศยอมรับข้อตกลงแล้ว น�้ำหนักที่จะ
รวมตัวกันออกเสียงคัดค้านในเวทีพหุภาคีเช่นในอดีตก็จะ
ลดลง ถึงตอนนั้น การเปิดเสรีการลงทุนระดับพหุภาคีที่
ประเทศพัฒนาแล้วใฝ่ฝนั มากว่าครึง่ ศตวรรษก็จะเป็นจริง
โดยหลักการกว้างๆ แล้ว บิทไม่มีอะไรซับซ้อน
(แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ซับซ้อน อันที่จริงแล้ว กฎหมาย
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คุ ้ ม ครองการลงทุ น เป็ น กฎหมายระหว่ า งประเทศที่
ซับซ้อนและเก่าแก่มากที่สุดกฎหมายหนึ่ง) มันเป็น
เครื่องมือด้านนโยบายที่การันตีว่า รัฐผู้รับการลงทุนจะ
ให้ความคุม้ ครองการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศจาก
การยึดหรือเวนคืน มีการปฏิบัติที่เท่าเทียม เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ คือต้องไม่น้อยกว่าที่รัฐนั้นๆ ปฏิบัติ
กับนักลงทุนของประเทศตนเองและประเทศอืน่ ๆ และถ้า
เกิดข้อพิพาท นักลงทุนต่างชาติสามารถฟ้องร้องรัฐผ่าน
กลไกอนุญาโตตุลาการได้ เหล่านี้เป็นสิ่งที่สหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรปเรียกร้องกันมานานตั้งแต่ต้นๆ ศตวรรษ
ที่ 20 นั่นเอง
และแล้วสิ่งที่ประเทศก�ำลังพัฒนาวิตกกังวลกัน
มานานเกีย่ วกับบิทก็เริม่ ปรากฏ เนือ้ หาของข้อตกลงเริม่
เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิม เมื่อหลักการคุ้มครองการ
ลงทุนถูกเพิ่มเติมรายละเอียดลงไปและมีเนื้อหากว้าง
มาก แต่คลุมเครือ โดยเฉพาะเรื่องหลักการการยึดหรือ
เวนคืนทางอ้อมทีเ่ ปิดโอกาสให้ถกู ตีความแบบเหวีย่ งแห
สิ่งที่เรียกว่า ‘กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและ

ภาครัฐ’ หรือไอเอสดีเอส (Investor-state Dispute
Settlement: ISDS) ในบิท จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือให้
นักลงทุนต่างชาติฟ้องร้องรัฐได้อย่างง่ายดาย
สถิตจิ ำ� นวนคดีระหว่างนักลงทุนทีฟ่ อ้ งร้องรัฐบาล
ของประเทศผูร้ บั การลงทุนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงไม่
กี่ปีที่ผ่านมา ปี 2557 ที่ผ่านมาปีเดียวมีการฟ้องร้องสูง
ถึง 568 กรณี และประเทศก�ำลังพัฒนาถูกฟ้องมากที่สุด
ข้ออ้างที่นักลงทุนต่างชาติใช้ฟ้องรัฐบาลประเทศ
ก�ำลังพัฒนาก็คือ นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาล
ประเทศนั้นออกมาเพื่อปกป้องประชาชนของตน โดย
เฉพาะด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะกระทบ
ต่อการท�ำธุรกิจและผลก�ำไร ถูกตีความว่าเป็นการยึดคืน
ทางอ้อม จึงต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินก้อนโต เพือ่
ยับยั้งนโยบายท�ำนองนี้ เชื่อว่าถึงตรงนี้หลายคนคงเกิด
ค�ำถามว่า...เหตุใดจึงมีสนธิสัญญาที่ปล่อยให้นักลงทุน
ฟ้องรัฐบาลได้ในลักษณะเช่นนี้?
รัฐบาลไทยเองใช่ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์จาก
การถูกนักลงทุนต่างชาติฟ้องร้อง คดีประวัติศาสตร์
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และเป็นบทเรียนส�ำคัญ เกิดขึ้นเมื่อบริษัท Walter Bau
AG นักลงทุนเอกชนสัญชาติเยอรมัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในบริษัททางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน) ฟ้อง
รัฐบาลไทยตามสนธิสญ
ั ญาการส่งเสริมและคุม้ ครองการ
ลงทุนระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ไทย
ลงนามสนธิสัญญาฯ ฉบับแรกกับเยอรมนีในปี 2504)
Walter Bau AG อ้างว่ามาตรการสาธารณะ
ที่รัฐบาลไทยตอนนั้นท�ำเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและ
เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่ใช้ถนนวิภาวดี-รังสิต ถือ
เป็นการยึดทรัพย์ของบริษัทในทางอ้อมและปฏิบัติต่อ
บริษัทอย่างไม่เป็นธรรมและเท่าเทียม ค่าเสียหายที่ถูก
เรียกร้องมีราคา 115 ล้านยูโรหรือประมาณ 6,000 ล้าน
บาท ซึ่งกลไกอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ Walter Bau
AG ชนะคดี
จะเห็นได้ว่า เครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเวลารัฐบาล
กับนักลงทุนต่างชาติเห็นไม่ตรงกันกลับดูแต่เนื้อหาและ
คิดเพียงมิติเดียวคือธุรกิจกับผลก�ำไร โดยไม่สนใจว่า
นโยบายที่ออกมามีวัตถุประสงค์อะไร นี่จึงไม่ใช่ปัญหา

ที่ประเทศก�ำลังพัฒนาคิดกันไปเอง งานศึกษาและวิจัย
จากหลายสถาบัน รวมถึงการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development:
UNCTAD) พูดไว้ชดั แจ้งว่า...กลไกระงับข้อพิพาทในการ
คุม้ ครองการลงทุนมีปญ
ั หาทัง้ เชิงโครงสร้างและในระดับ
ของการด�ำเนินการ มันจ�ำเป็นต้องถูกปฏิรูปและสร้าง
กลไกทางเลือกอื่นๆ ในการระงับข้อพิพาท เช่น กลไก
ศาลภายในประเทศหรือศาลระหว่างประเทศ แทนการ
ใช้ระบบอนุญาโตตุลาการ
ถึงแม้องค์กรระดับโลกจะออกตัวมากระทุง้ เอง แต่
การปฏิรูปที่ว่าก็ยังเป็นเรื่องยาก เพราะบรรดานักลงทุน
ที่หนุนหลังโดยประเทศพัฒนาแล้วไม่ยอมเสียประโยชน์
ที่ส�ำคัญยังมีส�ำนักงานกฎหมายระดับโลกหลายแห่งที่
ท�ำ ‘อุตสาหกรรมการฟ้องร้อง’ จนร�่ำรวย มาร่วมตั้ง
ป้อมคัดค้าน...
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เส้นทางของการคุ้มครอง
การลงทุนบนเวทีโลก
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2491

เกิดความพยายามผลักดันความตกลงพหุภาคีด้าน
การลงทุนที่มีชื่อว่า ‘กฎบัตรว่าด้วยองค์กรการค้า
ระหว่างประเทศ’ (Charter for International Trade
Organization) มีความมุ่งหมายเพื่อก่อตั้งองค์การ
การค้าระหว่างประเทศเพื่อก�ำกับดูแลด้านการค้าการลงทุน แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ

2502

สนธิสัญญาทวิภาคีด้านการลงทุนหรือบิท (Bilateral Investment Treaties: BIT) ฉบับแรกเกิด
ขึ้น ระหว่างเยอรมนีกับปากีสถาน ณ เวลานั้น สนธิ
สัญญาทวิภาคีด้านการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการเซ็น
กันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�ำลัง
พัฒนา

25032513

ทฤษฎี ‘คาลโว’ (Calvo Doctrine) พูดถึงและได้รับ
การสนับสนุนจากประเทศก�ำลังพัฒนา เพื่อต่อสู้
กับสูตรฮัลล์ ทฤษฎีคาลโวกล่าวว่า เมื่อรัฐของ
ประเทศผู้รับการลงทุนริบคืนกิจการจากนักลงทุน
ต่างประเทศจะต้องชดใช้ค่าชดเชย ‘ที่เหมาะสม’
(Appropriate)

ปี พ.ศ.
(ต้นศตวรรษที่ 20)

ประเทศผู้รับการลงทุนเริ่มเกิดการยึดคืนธุรกิจของ

ประมาณ นักลงทุนจากต่างประเทศ

2443

2479

นายคอร์เดลล์ ฮัลล์ (Cordell Hull) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เสนอ
‘สูตรฮัลล์’ (Hull Formula) หลังจากรัฐบาลเม็กซิโก
ยึดคืนกิจการของบริษัทน�้ำมันสหรัฐฯ สูตรฮัลล์
มีเนื้อหาว่า ประเทศใดที่ยึดทรัพย์สินเอกชนหรือ
ริบกิจการของนักลงทุนจะต้องจ่ายค่าชดเชย ‘โดย
ทันที อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ’ (Prompt,
Adequate and Effective)
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2504

ไทยลงนามสนธิสัญญาทวิภาคีด้านการลงทุน
ฉบับแรกกับประเทศเยอรมนี

25162522

2505

ที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีมติที่
1803 (XVII) ในวันที่ 14 ธันวาคม รับรองอ�ำนาจ
อธิปไตยถาวรของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงอ�ำนาจที่จะริบทรัพย์สินของบุคคลต่างชาติ
กลับเป็นของรัฐ โดยระบุเพียงว่า รัฐจะต้องชดใช้
ค่าชดเชย ‘ที่เหมาะสม’ (Appropriate)

การเจรจาการค้าพหุภาคีแกตต์รอบโตเกียว สหรัฐฯ
ผลักดันประเด็นการเปิดเสรีและการคุ้มครองการ
ลงทุน แต่ล้มเหลว เพราะประเทศก�ำลังพัฒนา
คัดค้าน

2517

2513

ประเทศก�ำลังพัฒนาเผชิญวิกฤตเงินกู้ ในตอนปลาย
ทศวรรษที่ 1970 หรือ 2513 ท�ำให้มุมมองต่อ
นักลงทุนเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่เข้ามากอบโกย
ทรัพยากรของประเทศ เป็นแหล่งทุน
แหล่งความรู้ เกิดการสร้างเครื่องมือเชิงนโยบาย
เพื่อดึงดูดการลงทุน

ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติลงมติรับรองทฤษฎี
คาลโว และประเทศพัฒนาแล้วยังรับรองกฎบัตร
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐ
(Charter of Economic Rights and Duties of
States) โดยข้อ 2(ซี) กล่าวถึงหลักการจ่ายค่า
ชดเชย ‘ที่เหมาะสม’ และระบุว่า ‘ในกรณีที่มีปัญหา
และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าชดเชย
ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวภายใต้กฎหมายภายใน
ของประเทศที่ท�ำการริบคืนกิจการและภายใต้
องค์กรชี้ขาดข้อพิพาทของประเทศดังกล่าว’
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2529

2533

การเจรจาพหุภาคีแกตต์ที่ประเทศอุรุกวัย สหรัฐฯ
เสนอข้อตกลงพหุภาคีครอบคลุมการลงทุนระหว่าง
ประเทศในทุกสาขา แต่ประเทศก�ำลังพัฒนายังคง
คัดค้านเช่นเดิม ท�ำให้ข้อเสนอของสหรัฐฯ ตกไป
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยินยอมให้บรรจุหัวข้อ
‘มาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า’ หรือทริมส์
(Trade-related Investment Measures)
แต่ไม่ยินยอมเจรจาเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศ
ชนิดเต็มรูปแบบ ขณะที่สหรัฐฯ เสนอให้มีการเจรจา
การค้าบริการ (Trade in Services) ในกรอบการ
ลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติม แต่ประเทศก�ำลัง
พัฒนาคัดค้าน เพราะเห็นว่าสหรัฐฯ มีวาระซ่อนเร้น
ที่ต้องการให้เกิดการเปิดเสรีการลงทุนผ่านการ
เจรจาในหัวข้อนี้ ส่งผลให้แกตต์ต้องแยกหัวข้อการ
ค้าบริการและการลงทุนระหว่างประเทศออกจากกัน
สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ร่วมลงนาม ‘ความ
ตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า’ (North
American Free Trade Agreement: NAFTA) โดยมี
การใส่กฎระเบียบด้านการลงทุนไว้ ในบทที่ 11 ของ
ข้อตกลง
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2537

ก่อตั้งองค์การการค้าโลกหรือดับเบิลยูทีโอ (World
Trade Organization: WTO) เกิดข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการลงทุน 2 ฉบับ ได้แก่ ความ
ตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า
หรือทริมส์ (Agreement on Trade Related
Investment Measures: TRIMS Agreement) และ
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (Agreement
on Trade in Services) หรือแกตส์ (GATS)

2539

การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกที่สิงคโปร์
ซึ่งถูกเรียกในภายหลังว่า ‘ประเด็นสิงคโปร์’ (Singapore Issues) มีการตั้งคณะท�ำงานว่าด้ายความ
สัมพันธ์ระหว่างการค้ากับการลงทุนขึ้น ช่วยให้
เรื่องการลงทุนข้ามชาติมีความชัดเจนขึ้นในหลาย
ประเด็น เช่น ค�ำจ�ำกัดความและขอบเขตของการ
ลงทุน ความโปร่งใส การไม่เลือกปฏิบัติ และการ
ระงับข้อพิพาท
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2546

การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ณ เมือง
แคนคูน ประเทศเม็กซิโก สหภาพยุโรปหรืออียู
(European Union: EU) เสนอให้เปิดการเจรจา
ด้านการลงทุน โดยคาดหวังให้เกิดร่างความตกลง
ที่มีหลักการคล้ายกับหลักเกณฑ์การลงทุนในร่าง
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนหรือเอ็มเอไอ (Multilateral Agreement on Investment: MAI) ที่เคย
ถูกเสนอให้มีการจัดท�ำขึ้นในกรอบขององค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
โออีซีดี (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD) และ
เป็นอีกครั้งที่ประเทศก�ำลังพัฒนาน�ำโดยอินเดีย
คัดค้านการเจรจาในเรื่องนี้
หลังความพยายามเสนอให้เกิดการเจรจาเรื่อง
การคุ้มครองการลงทุนของประเทศพัฒนาแล้วใน
เวทีระดับโลกหลายต่อหลายครั้งต้องประสบความ
ล้มเหลว ประเทศพัฒนาแล้วจึงหันไปใช้กลยุทธ์การ
เจรจาแบบทวิภาคีหรือแบบรายประเทศ หรือกลุ่ม
ภูมิภาคย่อยๆ ซึ่งท�ำให้ประเทศพัฒนาแล้วมีอ�ำนาจ
ในการต่อรองมากกว่าการเจรจาแบบพหุภาคี
ที่ประเทศก�ำลังพัฒนาผนึกก�ำลังกันคัดค้าน
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2549

บริษัท Walter Bau AG นักลงทุนเอกชนสัญชาติ
เยอรมัน ซึ่งถือหุ้นรายย่อยในบริษัททางยกระดับ
ดอนเมือง จ�ำกัด (มหาชน) ฟ้องรัฐบาลไทยตาม
สนธิสัญญาการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Walter
Bau AG อ้างว่ามาตรการสาธารณะที่รัฐบาลไทย
ขณะนั้นท�ำเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและเป็น
ทางเลือกให้ประชาชนที่ใช้ถนนวิภาวดี-รังสิต
ถือเป็นการยึดทรัพย์ของบริษัทในทางอ้อมและ
ปฏิบัติต่อบริษัทอย่างไม่เป็นธรรมและเท่าเทียม
โดยเรียกค่าเสียหาย 115 ล้านยูโรหรือประมาณ
6,000 ล้านบาท

2552

คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ Walter Bau AG
ชนะคดี

2557

เกิดการฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศต่างๆ ผ่าน
‘กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและภาครัฐ’
หรือไอเอสดีเอส (Investor-state Dispute Settlement: ISDS) ที่อยู่ในสนธิสัญญาทวิภาคีด้านการ
ลงทุนหรือบิทถึง 568 กรณี โดยรัฐบาลของประเทศ
ก�ำลังพัฒนาคือกลุ่มประเทศถูกฟ้องมากที่สุด
41

ISDS รักนะ นักลงทุน

การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน

ท�ำความเข้าใจ
กติกาการลงทุน
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1.กฎระเบียบส�ำหรับการ
เข้ามาลงทุนในประเทศ

บ

ทนีจ้ ะว่าด้วยเรือ่ งหลักการ กฎหมาย อาจเต็มไปด้วย
ศัพท์แสงเข้าใจยาก ถึงกระนั้น การท�ำความเข้าใจ
เรื่องนี้ถือว่ามีความจ�ำเป็นเพื่อการเข้าใจภาพรวม
เริ่มกันที่ลักษณะทั่วๆ ไปกับเรื่องส�ำคัญๆ ของ
หลักการคุ้มครองการลงทุนที่มักปรากฏในสนธิสัญญา
ทวิภาคีด้านการลงทุนหรือบิท (Bilateral Investment
Treaties: BIT) ทีน่ านาประเทศใช้อยูต่ อนนี้ ซึง่ หลักปฏิบตั ิ
ที่ใช้กันมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

44

ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า ไม่มีประเทศไหนเปิด
ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศได้เสรีอย่างไม่มีข้อ
จ�ำกัด ประเทศไทยเองก็มีการก�ำหนดอาชีพสงวนไว้
ส�ำหรับคนไทย เช่นเดียวกัน นานาประเทศจะมีกฎหมาย
และข้อบังคับทีห่ า้ มไม่ให้ตา่ งชาติลงทุนในธุรกิจบางสาขา
ไม่ก็ก�ำหนดเงื่อนไขส�ำหรับการลงทุนของต่างชาติ กฎ
ระเบียบที่ว่ามีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เข้มงวดที่สุด
อย่างการห้ามต่างชาติลงทุนอย่างเด็ดขาดในบางกิจการ
เช่น บางประเทศห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
กิจการธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม เป็นต้น จนถึง
การอนุญาตให้ลงทุน แต่มีระเบียบคุมในเรื่องอื่นๆ เช่น
จ�ำกัดสัดส่วนการถือหุ้น ห้ามคนต่างชาติเป็นผู้บริหาร
กิจการ เป็นต้น
ท�ำไมต้องท�ำแบบนี้?...มีเหตุผลอยู่บนความเชื่อ
ว่า ถ้าเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือครอบง�ำกิจการ
45
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ที่มีความส�ำคัญ ความมั่นคงของรัฐและต่อผลประโยชน์
ของสาธารณชนอาจตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงจนเกินไป
กฎระเบียบแบบนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนา
เท่านัน้ ประเทศอย่างสหรัฐฯ ก็มขี อ้ ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติ
เข้าไปลงทุนในบางธุรกิจด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบท�ำนองนี้ไม่จ�ำเป็นต้อง
ออกมาเป็นกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไป เพราะใน
ยุคการเปิดเสรี ประเทศต่างๆ ย่อมต้องแสดงให้เห็นว่า
ตนยึดมั่นในแนวทางนี้ กฎระเบียบที่กีดกันแบบชัดแจ้ง
จึงไม่ค่อยปรากฏ แต่จะมีลักษณะการกีดกันแบบอ้อมๆ
เพราะมีการกีดกันการลงทุน จึงเกิด ‘หลักการ
ไม่เลือกปฏิบัติ’ (Non-discrimination Principle) ขึ้น
ถ้ารัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนเลือกปฏิบัติกับ
นักลงทุนบางประเทศ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญา
รัฐบาลประเทศนั้นก็มีสิทธิ์ถูกฟ้องได้ หลักการไม่เลือก
ปฏิบตั ดิ งั กล่าว ถือเป็นหลักการพืน้ ฐานทีใ่ ช้กนั ทัว่ ๆ ไปใน
ข้อตกลงว่าด้วยการลงทุน หลักการนี้แบ่งออกเป็น 4 ข้อ

1.หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treat-
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ment) อธิบายได้วา่ ถ้ารัฐบาลในประเทศนัน้ ให้สทิ ธิหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามแก่นักลงทุนในประเทศของตน
รัฐบาลประเทศนัน้ ก็ตอ้ งให้สทิ ธิและผลประโยชน์เดียวกัน
แก่นักลงทุนจากประเทศที่เซ็นสัญญาด้วย เหมือนกับว่า
นักลงทุนต่างประเทศเป็นคนในประเทศคนหนึง่ โดยทัว่ ไป
แล้ว ในสนธิสญ
ั ญาฯ จะระบุไว้วา่ รัฐบาลต้องปฏิบตั เิ ยีย่ ง
คนในชาติกับพลเมืองของประเทศคู่ภาคีตามข้อตกลง
นั้นอย่างทันทีทันใดและไม่มีเงื่อนไข (Immediately and
Unconditionally) ซึ่งในภาษากฎหมายจะใช้ค�ำว่า ต้อง
ปฏิบัติต่อนักลงทุนของประเทศที่ลงนามในบิท ‘ไม่น้อย
กว่า’ (No less favorable than) นักลงทุนในประเทศ
ปัญหาเวลาใช้จริงคือ ค�ำว่า ‘ไม่นอ้ ยกว่า’ กลับกลายเป็นว่า
รัฐสามารถให้สิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ต่อนักลงทุน
ต่างชาติ ‘มากกว่า’ ที่ให้แก่นักลงทุนของประเทศตน
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2.หลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติที่ได้รบั ความอนุเคราะห์ยิ่ง

3.หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรมและเท่ า เที ย ม (Fair

(Most-favoured Nation Treatment: MFN) คล้ายคลึง
กับข้อแรกตรงที่ว่า ต้องปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างประเทศ
เหมือนกับนักลงทุนในประเทศ และยังต้องเหมือนกับ
นักลงทุนประเทศอื่นๆ (Third parties or Third states)
ทีเ่ ข้ามาลงทุนด้วย กล่าวคือรัฐจะต้องปฏิบตั ติ อ่ นักลงทุน
จากทุกชาติอย่างเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่าง ถ้าประเทศ
ก. เข้ า มาลงทุ น ในไทยได้ รั บ การปฏิ บั ติ สิ ท ธิ และ
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ประเทศ ข. ทีไ่ ทยไปลงนามในบิทด้วย
ก็ตอ้ งได้รบั การปฏิบตั ิ สิทธิ และผลประโยชน์เช่นเดียวกัน
กับประเทศ ก. ในทุกๆ ขั้นตอนของการลงทุน ดังนั้น ถ้า
นักลงทุนประเทศใดจะฟ้องรัฐบาลว่าท�ำผิดหลักการข้อนี้
จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
กัน (Less Favorable Treatment) แต่การที่หลักการนี้
มักเขียนไว้กว้างๆ จนเปิดช่องให้ตีความได้หลายทาง
และอาจใช้เป็นข้อฟ้องร้องรัฐได้

and Equitable Treatment: FET) เป็นหลักการที่โดย
ส่วนใหญ่แล้วไม่คอ่ ยถูกเขียนอย่างชัดเจนในสนธิสญ
ั ญาฯ
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4.หลักความมั่นคงและการคุม้ ครองอย่างเต็มที่ (Full
protection and security: FPS) หมายความว่ารัฐบาล
ของประเทศคูส่ ญ
ั ญาต้องปกป้องและคุม้ ครองการลงทุน
ของนักลงทุนจากประเทศที่ไปลงนามในบิทด้วยอย่าง
ต่อเนื่องและเต็มที่ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าการลงทุน
นั้นจะไม่ถูกท�ำให้เสียหายด้วยประการใดๆ ปัญหาของ
หลักการข้อนี้อยู่ตรงถ้อยค�ำที่ว่า ‘ต่อเนื่อง’ เพราะอาจมี
นักลงทุนต่างชาติตีความเหมารวมว่า การที่รัฐบาลของ
ประเทศผู้รับการลงทุนจะออกนโยบายใดๆ ที่กระทบต่อ
ผลก�ำไรของนักลงทุน อาจหมายถึงความไม่ต่อเนื่อง ซึ่ง
ถูกใช้เป็นข้อฟ้องร้องได้อีกเช่นกัน
โดยปกติแล้ว ประเทศผู้รับการลงทุนมักจะยึด
หลักปฏิบตั ซิ งึ่ เป็นสากลนี้ หากไม่รกั ษาสัญญา นักลงทุน
ทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศก็มสี ทิ ธิฟอ้ งร้องรัฐบาลประเทศ
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นั้นๆ ได้ ซึ่งอาจจะใช้กลไกศาลภายในประเทศตามปกติ
หรือเลือกใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและ
ภาครัฐหรือไอเอสดีเอส

เช่น การบังคับให้ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศ การบังคับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการควบคุมการส่งผลก�ำไรและ
เงินตราออกนอกประเทศ เป็นต้น

2.กฎระเบียบส�ำหรับ
การลงทุนที่ ได้เข้า
มาในประเทศแล้ว

3.กฎระเบียบเพื่อ
จูงใจการลงทุน

กฎนี้พูดถึงตอนที่นักลงทุนต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในประเทศแล้ว ดังที่กล่าวไปตอนต้นว่า ไม่มี
ประเทศใดในโลกเปิดเสรีโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น เมือ่ นักลงทุน
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้ว ประเทศผู้รับการลงทุนมัก
จะมีกฎระเบียบต่างๆ คอยก�ำกับดูแลเพื่อคอยปกป้อง
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ วิธีการที่เห็น
เสมอคือการบังคับให้ดำ� เนินการบางอย่าง (Performance
Requirements) เพือ่ ประโยชน์ของประเทศผูร้ บั การลงทุน
50

ข้ อ นี้ ไ ม่ มี อ ะไรซั บ ซ้ อ นนั ก มั น คื อ กฎระเบี ย บ
เพื่อดึงดูด เชิญชวน จูงใจ หรือใดๆ ก็ตามให้นักลงทุน
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ เช่น การลดภาษีให้
การให้สินเชื่อ เป็นต้น หน่วยงานหลักๆ ของไทยที่ท�ำ
หน้าที่นี้โดยตรงคือบีโอไอ
AAA

ตามที่เล่าไปในบทก่อนหน้าถึงการยึดคืนกิจการ
จากนั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 70-80 ท�ำให้เกิดแนวคิดเรื่องการคุ้มครอง
51
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การลงทุนจากการยึดคืนกิจการของรัฐทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อม ทว่า เมื่อโลกเดินทางมาถึงศตวรรษที่ 21 ดูเหมือน
ความพยายามคุ้มครองการลงทุนถูกขยายขอบเขตออก
ไปอย่างไร้ขีดจ�ำกัด ข้อโต้แย้งที่ประเทศก�ำลังพัฒนา
เคยพูดถึง เคยวิตกกังวล ปรากฏขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน
นักลงทุนต่างประเทศเหมารวมเอาว่า การออก
กฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายใดๆ ของรัฐบาล
ประเทศผูร้ บั การลงทุนทีม่ งุ่ ปกป้องประชาชน สิง่ แวดล้อม
สุขภาพ ฯลฯ หากสิง่ นัน้ กระทบต่อผลก�ำไรของนักลงทุน
ต่างประเทศแล้ว ย่อมถือเป็นการท�ำผิดหลักการคุม้ ครอง
การลงทุนไปด้วย
แรกเริ่มเดิมที การสร้างกลไกระงับข้อพิพาท
ระหว่างนักลงทุนและภาครัฐหรือไอเอสดีเอส (Investor-state Dispute Settlement: ISDS) คงมีขึ้นด้วย
เจตนาดี แต่กลับเป็นว่า มันได้กลายเครื่องจักรปีศาจ
ส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศและนักกฎหมายบางกลุ่ม
ใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ในทางที่ไม่
ควรจะได้

บทต่อไปจะแสดงให้เห็นว่า กลไกระงับข้อพิพาท
ระหว่างนักลงทุนและภาครัฐหรือไอเอสดีเอส (Investor-state Dispute Settlement: ISDS) บิดเบีย้ วและถูกใช้
เป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ควรอย่างไร
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โฉมหน้า
อันอัปลักษณ์
ของธุรกิจ
ค้าคดีความ
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โ

ดยทั่วไป เมื่อมีกรณีขัดแย้งในเชิงการค้าขายหรือ
สัญญา ถ้าเจรจากันแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้
คำ�ตอบสุดท้ายมักจบลงด้วยการฟ้องศาลแพ่งให้ช่วย
ตัดสิน ซึ่งถือเป็นกลไกปกติ
ในกรณีที่รัฐบาลกับนักลงทุนต่างประเทศมีข้อ
พิพาท เห็นต่างกันในเรื่องผลประโยชน์ ก็ไม่ต่างกับ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องมีวิธีระงับข้อพิพาท วิธีหาข้อสรุป
ตรงนี้เรียกว่า กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุน
และภาครัฐหรือไอเอสดีเอส (Investor-state Dispute
Settlement: ISDS)
แต่นักลงทุนไม่ได้ไปฟ้องศาลแพ่ง ศาลปกครอง
ในประเทศผูร้ บั การลงทุน หรือกลับไปฟ้องศาลในประเทศ
ของตน แต่มีเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่า กระบวนการ
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อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
อนุญาโตตุลาการก็คือคนกลางที่มาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทให้ทั้งสองฝ่าย เช่น ถ้าคุณทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
จนถึงขั้นจะลงไม้ลงมือ เพื่อนบ้านใกล้เคียงจึงไปตาม
ผู้ ใหญ่บ้านที่เป็นที่เคารพนับถือมาห้ามศึก ตกลงหา
ทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจและยอมรับ แล้วเป็นอัน
จบเรื่องกันไป กรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็คืออนุญาโตตุลาการ
แล้วเหตุใดเวลารัฐบาลกับนักลงทุนต่างประเทศมี
ความเห็นไม่ลงรอยกันถึงต้องใช้อนุญาโตตุลาการ ท�ำไม
ไม่ฟ้องศาล เหตุผลของมันมีอยู่ว่า...
ที่นิยมใช้ระบบอนุญาโตตุลาการเพราะช่วยให้
นักลงทุนสามารถฟ้องร้องด�ำเนินคดีรัฐได้โดยตรง อีก
ทั้งการที่ฟ้องศาลของรัฐนั้นๆ นักลงทุนก็เกรงว่าศาลจะ
ถูกอิทธิพลทางการเมืองในประเทศแทรกแซง ไหนจะ
ประเด็นเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เพราะต้องไม่ลมื ว่าผูพ้ พิ ากษา
ก็คือคนในประเทศอาจเกิดความล�ำเอียงได้ตามประสา
ปุถชุ น รวมทัง้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ยงั มีความ
รวดเร็วกว่ากระบวนการทางศาลปกติ นี้จึงเป็นเหตุผล
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ที่กฎหมายด้านการลงทุนระหว่างประเทศมักก�ำหนด
ให้ใช้วิธีนี้
อนุญาโตตุลาการทีจ่ ะมาท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาตัดสิน
มี 3 คน โดยฝ่ายนักลงทุนเลือก 1 คน ฝ่ายรัฐเลือก 1 คน
ส่วนคนสุดท้ายทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายนักลงทุนเป็นผู้เลือก
ร่วมกันและท�ำหน้าเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการทั้ง 3 คนนี้ตัดสินออกมาอย่างไร ทั้ง
สองฝ่ายต้องปฏิบตั ติ าม เพราะถือว่าได้มอบอ�ำนาจ มอบ
ความไว้วางใจให้ไปแล้ว ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เท่ากับว่ารัฐยอมสละอ�ำนาจอธิปไตยทางศาลและโอน
อ�ำนาจการพิจารณาคดีให้แก่อนุญาโตตุลาการ
ส่วนขั้นตอนการฟ้องร้องไล่เลียงได้ดังนี้
1.นักลงทุนต่างชาติยนื่ ข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการ
อนุญาโตตุลาการไปยังรัฐ ซึง่ ทัง้ ฝัง่ นักลงทุนและฝัง่ รัฐจะ
มีนักกฎหมายคอยให้ความช่วยเหลือ
2.นักลงทุนและรัฐร่วมกันเลือกคณะอนุญาโต
ตุลาการ
3.กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทจะใช้เวลาหลาย

ปี (ทั้งที่เหตุผลของการใช้ระบบนี้คือความรวดเร็ว?)
และส่วนใหญ่จะพิจารณาแบบปิดลับ ไม่เผยแพร่ให้
สาธารณะรับรู้ บางครั้งถึงกับไม่มีใครรู้ด้วยซ�้ำว่าก�ำลัง
มีการพิจารณาคดีอยู่
4.อนุญาโตตุลาการจะตัดสินว่า ค�ำร้องฟังขึ้น
หรือไม่ ควรเยียวยาอย่างไร แค่ไหน โอกาสที่ฝ่ายรัฐจะ
คัดค้านค�ำชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการแทบเป็นไปไม่
ได้ กล่าวคือไม่มีการอุทธรณ์ จบแล้วจบเลย
5.รั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค� ำ ตั ด สิ น ของอนุ ญ าโต
ตุลาการ จะอิดออดขัดขืนไม่ได้ เพราะค�ำตัดสินนีใ้ ช้บงั คับ
ได้เกือบทุกแห่งในโลก (ประเทศไทยเคยถูกยึดทรัพย์สนิ
ที่อยู่นอกประเทศมาแล้ว)
เรื่องราวต่อจากนี้จะท�ำให้คุณเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
ว่า ความเป็นกลาง ความเที่ยงธรรมของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในไอเอสดีเอสเป็นเพียงภาพลวงตา
เท่านั้น
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นักกฎหมายที่ค่าตัว
แพงที่สุดในโลก
ไม่มีใครบอกได้ว่าผู้ที่คิดค้นไอเอสดีเอสและน�ำ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใช้ ได้คาดคิดไว้หรือไม่
ว่ามันจะกลายเป็นเครือ่ งมือให้นกั ลงทุนฟ้องร้องเรียกค่า
ชดเชยจากรัฐ และเป็นเครือ่ งมือท�ำเงินให้แก่นกั กฎหมาย
การตีความว่าอะไรที่รัฐท�ำให้เกิดความเสียหายต่อการ
ลงทุนถูกขยายออกไปกว้างไกลจนบางทีก็รู้สึกขัดกับ
สามัญส�ำนึก เพราะนักลงทุนไม่ใช่แค่สามารถฟ้องเรียกค่า
ชดเชยจากเงินลงทุนทีส่ ญ
ู เสียไปเท่านัน้ แต่ถา้ การกระท�ำ
ของรัฐถูกคาดการณ์วา่ จะท�ำให้รายได้ทนี่ กั ลงทุนประเมิน
ว่าจะได้รบั ในอนาคตต้องสูญเสียหรือลดลงก็สามารถฟ้อง
ได้ โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการยุตธิ รรมในประเทศก่อน
กรณีเช่นนีไ้ ม่ใช่ปญ
ั หาทีร่ ฐั บาลของประเทศก�ำลัง
พัฒนาเท่านั้นต้องพบเจอ ประเทศพัฒนาแล้วก็ต้อง
ประสบกับการฟ้องร้องจากกลไกนี้ไม่แพ้กัน
โลกทุกวันนี้มีข้อตกลงที่บังคับใช้ไอเอสดีเอสอยู่
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กว่า 3,000 ฉบับ ท�ำให้ยอดการฟ้องคดีพงุ่ ขึน้ จาก 38 คดี
ในปี 2539 เป็น 450 คดีในปี 2554 คดีส่วนใหญ่เป็น
คดีที่นักลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วฟ้องร้องรัฐบาล
ประเทศก�ำลังพัฒนา
อย่างไรก็ตาม 450 คดีอาจยังไม่ใช่ตวั เลขทีแ่ ท้จริง
เพราะว่าวิธีพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวน
การปิดลับ ไม่ได้เปิดเผยเหมือนศาลยุติธรรมทั่วไป จึง
คาดกันว่าจ�ำนวนคดีน่าจะมากกว่าตัวเลขที่ค้นพบ ขณะ
เดียวกันยอดเงินเรียกค่าเสียหายก็สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่าง
น่าตกใจ มากกว่า 100 คดีที่มูลค่าการเรียกร้องสูง
มากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
ถ้าการเรียกร้องค่าเสียหายมหาศาลถึงเพียงนี้
แปลว่าชัยชนะหรือพ่ายแพ้นับเป็นเดิมพันที่สูงมากของ
ทั้งสองฝ่าย แล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อจ้างนักกฎหมายมา
คอยดูแลคดีให้จะสูงขนาดไหน นักลงทุนยินดีทมุ่ เงินเต็มที่
เพื่อแลกกับเม็ดเงินที่ได้มาโดยไม่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงใน
การลงทุนใดๆ เช่นกัน ฝั่งนักกฎหมายก็ยินดีว่าความใน
คดีประเภทนี้ชนิดทุ่มสุดตัว บริษัทกฎหมายเรียกเก็บ
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ค่าแรงนักกฎหมายจากคดีประเภทนีส้ งู ถึง 1,000 เหรียญ
สหรัฐต่อชั่วโมง
ข้อมูลจากที่ประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถัด (United Nations
Conference on Trade and Development: UNCTAD)
ระบุวา่ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาโตตุลาการระหว่าง
รัฐกับนักลงทุนสูงขึน้ มากในช่วงไม่กปี่ มี านี้ ส่วนองค์การ
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาหรื อ
โออีซดี ี (Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD) ก็เอาตัวเลขค่าใช้จา่ ยเฉพาะคดีที่
มีการเปิดเผยต่อสาธารณะมาเปิดเผยให้ดูและพบว่า ค่า
ใช้จ่ายด้านกฎหมายและการอนุญาโตตุลาการเฉลี่ยตก
คดีละ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งบางคดียังสูงได้อีกถึงกว่า
30 ล้านเหรียญสหรัฐ
มี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ ่ า ยตอนที่ รั ฐ บาล
ฟิลิปปินส์สู้คดีกับบริษัท ฟราพอร์ต ของเยอรมนี พบว่า
ต้องหมดเงินไปถึง 58 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินก้อนนี้
สามารถน�ำไปจ่ายเงินเดือนครู 12,500 คนได้ตลอดทัง้ ปี

หรือน�ำไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้เด็กๆ ชาวฟิลิปปินส์
ได้ถึง 3.8 ล้านคน
ค่าใช้จ่ายสูงขนาดนี้ สุดท้ายแล้วมันไปอยู่ที่ใคร
บ้าง...
แน่ น อนว่ า กว่ า ร้ อ ยละ 80 ของค่ า ใช้ จ ่ า ย
ทั้งหมดเข้ากระเป๋านักกฎหมายของทั้งสองฝ่าย ขณะที่
อนุ ญ าโตตุ ล าการทั้ ง สามคนได้ ค ่ า จ้ า งวั น ละ 3,000
เหรียญสหรัฐต่อคน ขณะทีค่ า่ อาหาร ค่าทีพ่ กั ค่าเดินทาง
แยกต่างหาก แต่ถ้าเป็นคดีที่เรียกค่าเสียหายหลัก 100
ล้านดอลลาร์สหรัฐขึน้ ไป อนุญาโตตุลาการอาจได้คา่ จ้าง
มากถึง 350,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 12,250,000 บาท
และโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว อนุญาโตตุลาการทั้งสาม
คนมักก�ำหนดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายแบ่งกันจ่ายค่าจ้างให้
แก่ตนเองฝ่ายละครึง่ ส่วนค่าจ้างนักกฎหมายให้ตา่ งฝ่าย
ต่างออก โดยไม่สนว่าผลของคดีจะออกมาในรูปใด จะไม่มี
การผลักภาระไปให้ฝ่ายแพ้คดีเป็นผู้จ่ายให้ฝ่ายชนะ ซึ่ง
เป็นการการันตีว่าบริษัทกฎหมายและอนุญาโตตุลาการ
ทั้งสามคนได้รับค่าจ้างของตนอย่างแน่นอน
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นอกจากนี้ นักกฎหมายด้านอนุญาโตตุลาการยัง
มีสิทธิได้เงินเพิ่ม หากคู่กรณียอมความกันได้ก่อนจะมี
ค�ำตัดสิน เรียกว่า การท�ำความตกลงจ่ายค่าทนายแบบที่
เรียกตามผลแห่งคดี (Contingency Fee Arrangements)
ซึง่ เป็นรูปแบบทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ ม ข้อตกลงนี้ นักกฎหมาย
จะได้ค่าจ้างเต็มจ�ำนวนก็ต่อเมื่อชนะคดีหรือจบคดีได้
ในทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ลูกความของตน โดยจะแบ่งจาก
จ�ำนวนเงินที่ลูกความได้รับมา ส่วนจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็
เป็นเรือ่ งทีท่ งั้ สองฝ่ายจะตกลงกันเอง หมายความว่าคดีจะ
จบเร็วหรือยืดเยือ้ บริษทั ทีป่ รึกษาทางกฎหมายก็จะได้รบั
เงินค่าจ้างก้อนโตอยูด่ ี ดังกรณีของบริษทั คิง แอนด์ สปัลดิง
ได้รับเงินค่าตอบแทนกว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนเงิน
133 ล้านเหรียญสหรัฐจากทีล่ กู ความของบริษทั ได้รบั มา
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ศาสตร์มืด (เพราะ
ความรู้คืออ�ำนาจ)
ไม่มีใครรู้เหตุผลแท้จริงว่า ท�ำไมค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการถึงสูงมาก ถึงกระนั้นก็
มีข้อมูลที่พอท�ำให้สันนิษฐานได้ประมาณหนึ่งว่าเป็น
เพราะเหตุใด
ในธุรกิจการอนุญาโตตุลาการด้านการลงทุนระดับ
โลก มีบริษัทใหญ่ๆ ที่เป็นผู้น�ำตลาดอยู่ 3 เจ้า ได้แก่
ส�ำนักงานกฎหมายเฟรชฟิลด์ส บรุค๊ เฮาส์ แดรินเจอร์ ใน
สหราชอาณาจักร, ไวต์ แอนด์ เคส และคิง แอนด์ สปัลดิง
ในสหรัฐฯ เมื่อนับรวมกับเจ้าอื่นๆ ในตลาดธุรกิจการ
อนุญาโตตุลาการที่รับท�ำคดีมากที่สุดจะมีอยู่ด้วยกัน
20 เจ้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ตัวบริษัทเฟรชฟิลด์ส
แห่งเดียวอ้างว่า เขาท�ำคดีระหว่างนักลงทุนกับรัฐมากกว่า
165 คดี
มีเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยเรื่องหนึ่งคือ ตัววิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุญาโตตุลาการด้านการลงทุนระดับ
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โลก แทบจะไม่ต่างกับศาสตร์มืดในยุคกลางของยุโรป
เพราะมันไร้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือข้อก�ำหนดที่จะใช้
เป็นมาตรฐานเหมือนเวลาเปิดต�ำราประมวลกฎหมาย
กล่าวอีกทางหนึง่ คือไม่มตี ำ� ราเล่มไหนประมวลเรือ่ งการ
อนุญาโตตุลาการด้านการลงทุนออกมาให้ศกึ ษาท�ำความ
เข้าใจเลย ต้องเข้าใจว่านักกฎหมายเป็นอาชีพผูกติดกับ
เหตุผลและตัวหนังสือในต�ำรากฎหมาย ดังนี้จึงท�ำให้
นักกฎหมายไม่นอ้ ยรูส้ กึ สับสนและอึดอัดเมือ่ ต้องยุง่ เกีย่ ว
กับการอนุญาโตตุลาการด้านการลงทุน
นอกจากนี้ รูปแบบวิธพี จิ ารณาคดียงั ไม่เหมือนกับ
ภาพทีเ่ ราคุน้ เคยจากในชีวติ จริงหรือในภาพยนตร์ บางคน
บอกว่ามันแทบจะดูไม่เป็นการพิจารณาคดีทางกฎหมาย
ด้วยซ�ำ้ ผูท้ เี่ คยมีโอกาสเห็นและกลับมาเล่าให้ฟงั บอกว่า
บุคคลข้างนอกทีไ่ ม่รอู้ าจคิดว่ามันเป็นการประชุม อบรม
หรืองานสัมมนามากกว่าการพิจารณาคดี และก็มกั จัดกัน
ตามโรงแรมมากกว่าสถานที่ราชการ
เมื่อธุรกิจอนุญาโตตุลาการเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาด
ตั ว วิ ช าความรู ้ ก็ ดูค ลุ ม เครื อ ขาดหลั ก เกณฑ์ มี แ ค่

นักกฎหมายไม่กี่บริษัทที่ผูกขาดความรู้เอาไว้ ก็เหมือน
กับที่ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาชาวอังกฤษพูดไว้นาน
แล้วว่า ความรูค้ อื อ�ำนาจ ซ�ำ้ มันยังเป็นคดีความประเภทที่
มีเดิมพันสูงมาก ดังนัน้ ราคาทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่นกั (ธุรกิจ)
กฎหมายและอนุญาโตตุลาการจึงสูงมากตามแต่คนกลุม่ นี้
จะตั้งราคา
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สิ่งที่อันตรายที่สุดของ
ระบบอนุญาโตตุลาการ
ด้านการลงทุน
ความฉ้อฉลของวงการธุรกิจอนุญาโตตุลาการ
ยังไม่จบ...
กลับไปที่ตัวอย่างกรณีคุณทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
สมมติว่านาย ก. ไปบอกกับเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีของ
คุณว่า ให้เลือกนาย เอ. มาเป็นคนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
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เพราะเขากับนาย เอ. รู้จักสนิทสนมกัน ลองนึกดูว่าถ้า
คนกลางที่จะมาแก้ข้อขัดแย้งให้คุณเกิดสนิทสนมกับ
ฝ่ายตรงข้าม คุณจะมัน่ ใจหรือว่าจะได้รบั ความเป็นธรรม
ยิ่งกว่านั้น สมมติว่าคนที่มาเป็นคนกลางให้มี
ผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันกับเพือ่ นบ้านของคุณ และ
ถ้าเพือ่ นบ้านคุณเป็นฝ่ายชนะ คนกลางจะยิง่ ได้ประโยชน์
คุณจะอยากได้คนกลางแบบนี้หรือไม่
เชื่อว่าค�ำตอบคือ ไม่
แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจอนุญาโต
ตุลาการ
มีคำ� พูดของนักกฎหมายอนุญาโตตุลาการฯ ทีด่ นั
พลั้งปากพูดให้คนอื่นได้ยินว่า
“ตอนนี้ ผมมี ค ดี ที่ อ ยู ่ ใ นการพิ จ ารณาของ
[อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศระดับหัวแถวผู้หนึ่ง]
ผมไปสัมมนาที่ไหนก็พบท่านทุกครั้ง เราอ่านหนังสือ
ของกันและกัน แต่คตู่ อ่ สูข้ องผมในคดีนนี้ ะ่ ...มืดแปดด้าน
ไม่รู้อะไรเลย […] ในหมู่ผู้ร่วมงานทุกคนในกลุ่มเรา
น่ะ […] เราได้เคยไปว่าความต่อหน้าอนุญาโตตุลาการ

ทุกคนที่ควรแก่การรู้จักแล้ว ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่
หลายครัง้ แล้วในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา เพราะฉะนัน้ เราจึง
รู้เรื่องภายในทุกอย่าง”
แล้วอนุญาโตตุลาการมาจากไหน พวกเขาก็คือ
นักกฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จากแวดวง
วิชาการ หรือเคยมีต�ำแหน่งในรัฐบาล น่าแปลกใจไม่
น้อยว่า คนที่จะท�ำหน้าที่ส�ำคัญอย่างการชี้ขาดข้อพิพาท
ระดับรัฐกลับไม่ต้องมีการขึ้นทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น ลอง
นึกถึงทนายความหรือแพทย์ที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
แต่อนุญาโตตุลาการไม่ต้องพึ่งพาใบรับรอง เมื่องาน
ง่าย รายได้ดี นักกฎหมายหลายพันคนจึงต้องการเข้าสู่
อาชีพอนุญาโตตุลาการ แต่มไี ม่กคี่ นทีม่ โี อกาสได้รบั เลือก
เพราะสังคมของอนุญาโตตุลาการคือสังคมชนชั้นสูงที่
ผูกขาดเอาไว้ส�ำหรับคนกลุ่มเล็กๆ (เราจะขยายความ
เรื่องนี้ในตอนต่อไป) จะดีแค่ไหนถ้าอนุญาโตตุลาการ
เป็นอิสระและท�ำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ขึ้นกับ
ใครหรือองค์กรใด
แต่ความจริงแสนอัปลักษณ์ พบว่า อนุญาโต
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ตุลาการถึง 24 คน เป็นนักกฎหมายอาวุโสของบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายชั้นน�ำที่ท�ำธุรกิจอนุญาโตตุลาการ
หมายความว่าถ้ารัฐบาลไทยถูกฟ้องจากนักลงทุน
นักลงทุนจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายแห่งหนึ่งมา
ว่าความให้ ตัวอนุญาโตตุลาการที่นักลงทุนเลือกก็เป็น
คนของบริษัทกฎหมายแห่งนี้ คุณคาดหวังหรือเปล่าว่า
ค�ำตัดสินของอนุญาโตตุลาการรายนี้จะเที่ยงตรง เมื่อ
ชัยชนะของฝ่ายนักลงทุนหมายถึงเงินก้อนโตที่จะไหล
เข้าบริษัทที่อนุญาโตตุลาการนี้สังกัดอยู่
อาจถกเถี ย งได้ ว ่ า ไทยเราก็ ส ามารถตั้ ง
อนุญาโตตุลาการจากบริษัทกฎหมายที่รัฐบาลจ้างได้
เช่นกัน ถูกต้อง แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
พอจะมานั่งเป็นอนุญาโตตุลาการด้านการลงทุนบนโลก
ใบนี้มีอยู่ไม่มาก เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคนที่เราเลือก
เป็นอนุญาโตตุลาการจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ
แอบเร้นอยู่
ประเด็นส�ำคัญจริงๆ คือ เราควรจะปล่อยให้มี
การพิจารณาคดีที่มีเงินเดิมพันสูงๆ ข้องเกี่ยวกับอ�ำนาจ

อธิ ป ไตยของประเทศในการออกนโยบายเพื่ อ ดู แ ล
ประชาชนของตน ไปผูกไว้กับกระบวนการพิจารณาที่
ไม่โปร่งใส กับนักกฎหมายและอนุญาโตตุลาการที่มีผล
ประโยชน์แฝงเร้นหรือ?
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ
หนึง่ ในปัญหาทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ ของระบบอนุญาโตตุลาการ
ด้านการลงทุน
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บริการให้ค�ำปรึกษา
(หรือนัยหนึ่งคือวิธี
การท�ำมาหากิน)
เหล่านักกฎหมายและนักอนุญาโตตุลาการยังมัก
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการฟ้องร้องแก่นักลงทุน
ส�ำหรับฟ้องเรียกค่าชดเชยจากรัฐบาลประเทศต่างๆ
พวกเขากลายเป็นนายหน้าค้าคดีความ ซึ่งหลายครั้งคือ
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การค้าคดีบนหายนะทางเศรษฐกิจของผู้คนในประเทศ
หนึง่ ๆ เช่นกรณีของอาร์เจนตินาในวันทีต่ อ้ งเผชิญวิกฤต
เศรษฐกิจเมื่อปี 2544 ซึ่งบีบให้รัฐบาลอาร์เจนตินาต้อง
ออกนโยบายเพือ่ กอบกู้ ความพยายามจะกอบกูเ้ ศรษฐกิจ
ของประเทศถูกนักธุรกิจอนุญาโตตุลาการเล่นแร่แปรธาตุ
ว่ากระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติ
ผลคือรัฐบาลอาร์เจนตินาถูกฟ้องกว่า 40 ครั้ง และรู้ผล
ค�ำตัดสินในปลายปี 2551 ซึ่งท�ำให้อาร์เจนตินาต้อง
จ่ายค่าชดเชยรวมเป็นเงินถึง 1,150 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเท่ากับเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีของครูชาวอาร์เจนตินา
150,000 คน หรือของแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลรัฐ
95,800 คน องค์การสหประชาชาติยอมรับว่า ไอเอสดีเอส
ท�ำให้ความสามารถในการต่อสู้กับวิฤตทางการเงินและ
เศรษฐกิจของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง
คงจะเป็นจินตนาการที่ไม่เกินจริงนัก ถ้าจะคิดว่า
บริษทั ทีป่ รึกษาทางกฎหมายทีท่ ำ� ธุรกิจอนุญาโตตุลาการ
จะมีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะ คอยติดตามข่าวสารจาก
ต่างประเทศทัว่ โลก แล้วหาช่องให้แก่นกั ลงทุนว่าจะฟ้อง

เรียกค่าเสียหายในประเด็นใด
ยังมีกลวิธีอื่นๆ อีกมากมายที่บริษัทที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายใช้ท�ำมาหากินกับไอเอสดีเอส เราจะขอ
ยกตัวอย่างกลวิธีอีกหนึ่ง รูป แบบที่ค่อ นข้ า งซั บ ซ้ อ น
พอสมควร ไอเอสดี เ อสเป็ น ข้ อ ก� ำ หนดที่ อ ยู ่ ใ นบิ ท
ประเทศหนึ่งอาจลงนามในบิทกับหลายประเทศ แปลว่า
ไม่ได้มีบิทแค่สัญญาเดียว บริษัทกฎหมายจะแนะน�ำ
ให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของตนท�ำสิ่งที่เรียกว่า ‘การจัด
โครงสร้างบริษัทเพื่อคุ้มครองนักลงทุน’ มันคืออะไร?
สมมติว่าคุณเป็นนักลงทุนจากสหรัฐฯ ที่ต้องการ
เข้าไปลงทุนในจีน เผอิญว่าจีนไม่มีสัญญาคุ้มครองการ
ลงทุนกับสหรัฐฯ แต่มีกับเนเธอร์แลนด์ บริษัทกฎหมาย
จะแนะน� ำ ให้ คุ ณ น� ำ บริ ษั ท ของคุ ณ ไปจดทะเบี ย นที่
ประเทศเนเธอร์แลนด์ แล้วจึงค่อยเข้าไปลงทุนในจีน
หมายความว่าบริษทั ของคุณทีล่ งทุนในจีนเป็นบริษทั จาก
เนเธอร์แลนด์ที่คุณแค่จดทะเบียนลงบนกระดาษเท่านั้น
แต่คุณจะได้รับการคุ้มครองการลงทุนผ่านบิทระหว่าง
จีนกับเนเธอร์แลนด์... แน่นอนว่าบริการประเภทนี้ไม่ฟรี
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หรือถ้าคุณไปลงทุนในประเทศทีม่ สี ญั ญาบิทต่อกัน
ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะท�ำแบบตัวอย่างข้างบนไม่ได้ ซ�้ำยัง
จะช่วยให้นกั ลงทุนสามารถฟ้องรัฐบาลในเรือ่ งเดียวกันได้
ถึง 2 คดี (หรือมากกว่า) ถ้าอนุญาโตตุลาการตัดสินให้
ฝ่ายรัฐบาลแพ้ทงั้ สองคดี เท่ากับว่าฝ่ายรัฐบาลต้องจ่ายค่า
เสียหายในคดีเดียวกันถึง 2 ครั้ง กรณีนี้เคยเกิดขึ้นแล้ว
เมือ่ โรนัลด์ ลอเดอร์ มหาเศรษฐีในธุรกิจเครือ่ งส�ำอางชาว
สหรัฐฯ ฟ้องรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กทีม่ บี ทิ กับสหรัฐฯ ขณะ
เดียวกัน สาธารณรัฐเช็กก็เซ็นบิทกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
ลอเดอร์จงึ ฟ้องอีกรอบในเรือ่ งเดียวกันโดยใช้บทิ ระหว่าง
สาธารณรัฐเช็กและเนเธอร์แลนด์

ขอพูดถึงอีกหนึ่งกลวิธีการหาผลประโยชน์ผ่าน
ไอเอสดีเอส ซึ่งขอเรียกวิธีนี้ว่า ‘นายหน้าค้าคดี’
สมมติว่า นักลงทุนต่างประเทศรายหนึ่งมองเห็น

ช่องทางฟ้องร้องรัฐบาลไทย ครั้นจะจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายมาจัดการให้กม็ คี า่ ใช้จา่ ยสูง นักลงทุนรายนี้
จึงละล้าละลังไม่กล้าฟ้องเพราะเกรงว่าจะไม่คุ้มค่า ส่วน
คุณซึ่งเป็นมหาเศรษฐีและรับรู้ข้อมูลความบาดหมาง
ระหว่างนักลงทุนรายนี้กับรัฐบาลไทย พิจารณาแล้วว่า
ถ้าฟ้อง ฝ่ายนักลงทุนมีโอกาสชนะอยู่บ้าง คุณจึงติดต่อ
ไปยังบริษทั ของนักลงทุนรายนี้ และยืน่ ข้อเสนอว่าจะออก
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีส่วนหนึ่งให้ โดยมีข้อตกลงว่า
ถ้าชนะคดีจะต้องหักเปอร์เซ็นต์จากค่าชดเชยให้คุณ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อยละ 20-50 แล้วแต่ตกลงกัน
นี่คืออุตสาหกรรมการลงทุนที่ก�ำลังเติบโตอย่าง
เงียบๆ มีขอ้ มูลว่าธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินหลายแขนง
ทัง้ ธนาคาร กองทุนบริหารความเสีย่ ง และบริษทั ประกันภัย
ก้าวเข้ามาหาโอกาสในฐานะนายหน้าค้าคดี บริษัทที่มี
ชื่อเสียง เช่น จูริดิคาของอังกฤษลงทุนเฉลี่ยต่อคดีที่ 7.5
ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเบอร์ฟอร์ดของสหรัฐฯ เฉลี่ย
คดีละ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นต้น แม้ผลตอบแทนจะ
แตกต่างกันไปตามมูลค่าทีเ่ รียกชดเชย แต่โดยเฉลีย่ แล้ว
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ผลตอบแทนจะอยู่ประมาณร้อยละ 30-50
การเกิดขึน้ ของการลงทุนของนายหน้าค้าคดีชว่ ย
กระตุ้นยอดการฟ้องร้องให้เพิ่มขึ้น ในออสเตรเลียเป็น
ตัวอย่างชัดเจน เมือ่ จ�ำนวนคดีสงู ขึน้ ประมาณร้อยละ 16.5
หลังจากเปิดช่องให้บคุ คลที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบทุน
การฟ้องร้องได้ เพราะฝ่ายนักลงทุนเห็นว่าไม่ตอ้ งแบกรับ
ความเสีย่ งเพียงล�ำพัง การฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยชนิดนี้
จึงเพิม่ ขึน้ ซึง่ โดยปกติแล้วไม่ใครหยิบมาฟ้องร้องกัน เว้น
เสียแต่จะมีนายทุนช่วยออกเงินให้

อนุญาโตตุลาการเป็นแวดวงที่มีสโมสรของตน ไม่ใช่
สโมสรแบบที่ มี อ าคารของตนเองหรื อ มี ป ้ า ยบอกแก่
สาธารณชน แต่ เ ป็ น ในรู ป ของการรวมตั ว ของคน
กลุ ่ ม เล็ ก ๆ ที่ เ กาะกลุ ่ ม กั น อย่ า งแน่ น เหนี ย วและไม่
เปิด รับ คนนอก เพื่อให้ส ามารถกุมอ�ำนาจในแวดวง
อนุญาโตตุลาการด้านการลงทุนได้เบ็ดเสร็จ คนในแวดวง
กฎหมาย นักวิชาการด้านกฎหมาย หรือนักข่าวทีเ่ กาะติด
เรียกสโมสรนีว้ า่ แวดวงชัน้ ใน, กลุม่ ของชายแก่ผยู้ งิ่ ใหญ่ที่
เป็นคนคอเดียวกัน หรือมาเฟียของการอนุญาโตตุลาการ
แล้ ว ใครกั น ที่ จ ะสามารถฝ่ า ด่ า นเข้ า สู ่ ช นชั้ น
อนุ ญ าโตตุ ล าการได้ ถ้ า ไม่ นั บ ว่ า ต้ อ งอยู ่ ใ นวงการ
กฎหมายมานานพอ ก็ดูเหมือนจะมีอยู่สัก 3 เงื่อนไข
หนึง่ -เข้าใจหรืออีกนัยหนึง่ คือเข้าข้างนักธุรกิจ นักลงทุน
ถึงกับมีศาสตราจารย์ชื่อดังในสาขาอนุญาโตตุลาการ
คนหนึง่ กล่าวไว้อย่างตลกร้ายว่า อนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้น ยกเว้นกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สอง-ต้องมาจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ

มาเฟียวงการ
อนุญาโตตุลาการ
เพราะอนุญาโตตุลาการเป็นอาชีพรายได้งาม
และทรงอิทธิพล นักกฎหมายจ�ำนวนมากจึงใฝ่ฝันจะ
เข้าสู่วงการ แต่มันก็เหมือนแวดวงชนชั้นสูงทั่วโลกที่
การเหยียบย่างเข้าสู่วงการไม่ใช่เรื่องง่ายดาย กลุ่ม
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ในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ตรวจสอบดูสัดส่วน
อนุญาโตตุลาการจะพบว่า มาจากสองภูมิภาคข้างต้น
ถึงร้อยละ 69 ส�ำหรับคดีทั้งหมดที่ยื่นฟ้องต่อศูนย์ระงับ
ข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างประเทศหรือไอซีเอสไอดี
และสาม-ต้องเป็นผู้ชาย อันที่จริงก็ไม่เชิงว่า
ต้องเป็นผู้ชาย แต่อนุญาโตตุลาการส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น
ชนชัน้ น�ำในวงการอนุญาโตตุลาการด้านการลงทุน
มีชอื่ เสียงมีอยู่ 15 คน ในทีน่ ขี้ อยกตัวอย่างเพียง 5 รายชือ่
ซึ่งเป็นอนุญาโตตุลาการที่งานชุกที่สุด

ระบบอันพิกลพิการด�ำรงอยู่ได้เพราะมีผู้คอย
ค�้ำจุน ผลประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักให้ฝ่ายต่างๆ
ที่ได้รับผลประโยชน์-นักกฎหมาย อนุญาโตตุลาการ
นักลงทุน ต้องการให้มันคงอยู่ ผ่านการตอบโต้กับฝ่าย
ทีไ่ ม่เห็นด้วย ผ่านงานวิชาการตามวารสารวิชาการ ซึง่ มี
ความเกีย่ วพันกับบริษทั ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ผ่านการ
เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลต่างๆ แล้วหาเหตุผลให้
ยอมรับไอเอสดีเอส หรือแม้กระทั่งการท�ำตัวเป็นผู้เสนอ
การปฏิรปู แบบไม่จริงใจเพือ่ หลีกเลีย่ งความเปลีย่ นแปลง
ใหญ่ๆ ที่มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นทุกขณะ

1.บริจิตต์ สเติร์น จากฝรั่งเศส 39 คดี
2.ชาร์ลส์ บราวเออร์ จากสหรัฐฯ 33 คดี
3.ฟรานซิสโก ออร์เรโก วิคูญา จากชิลี 30 คดี
4.มาร์ค ลาลองด์ จากแคนาดา 30 คดี
5.แอล อีฟส์ ฟอร์ตีเย จากแคนาดา 28 คดี
AAA
78

79

ISDS รักนะ นักลงทุน

การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน

ไอเอสดีเอส:
บทเรียนจากทั่วโลก
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การเยียวยาความ
อยุติธรรมที่ถูกขัดขวาง

แอฟริ ก าใต้ :

เ

มื่อพอจะรู้จักการคุ้มครองการลงทุนและกลไกระงับ
ข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและภาครัฐหรือไอเอสดีเอส
(Investor-state Dispute Settlement: ISDS) กันมา
พอสมควรแล้ว ต่อไปนี้ คือกรณีศึกษาที่หลายประเทศ
ในโลกต้องพบเผชิญจากการที่นักลงทุนใช้ไอเอสดีเอส
เป็ น เครื่ อ งมื อ ฟ้ อ งร้ อ งรั ฐ บาลเพื่ อ ยั บ ยั้ ง การดำ�เนิ น
นโยบายสาธารณะ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นรุกรานอำ�นาจ
อธิปไตยในการกำ�หนดนโยบาย ทั้งด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
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หลังการแบ่งแยกสีผิวหรืออาพาร์ไทด์ (Apartheid) ในแอฟริกาใต้สนิ้ สุดลง ปี 2550 รัฐบาลแอฟริกาใต้จงึ
ออกกฎหมายสร้างเสริมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจแก่คนผิวด�ำ
(Black Economic Empowerment Act) เพือ่ เยียวยา
ความอยุติธรรมจากอาพาร์ ไทด์ กฎหมายนี้ก�ำหนด
ให้บริษัทเหมืองแร่ต้องโอนหุ้นในครอบครองของตน
ส่วนหนึ่งให้แก่นักลงทุนผิวด�ำ ท�ำให้ปีเอโร ฟอเรสติ
(Piero Foresti) บริษทั จากอิตาลี ฟ้องรัฐบาลแอฟริกาใต้
บนฐานของสนธิสัญญาการลงทุนที่แอฟริกาใต้ท�ำไว้กับ
อิตาลีและลักเซมเบิร์ก ข้อพิพาทนี้จบในปี 2553 เมื่อปี
เอโร ฟอเรสติ ได้รับใบอนุญาตใหม่ ทั้งยังได้ลดจ�ำนวน
หุ้นที่ต้องโอนให้แก่นักลงทุนผิวด�ำลงจ�ำนวนมาก
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วิกฤตการเงินกับ
การรุมทึ้งของ 40 บริษัท

อาร์ เ จนติ น า:

ปี 2540 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตต้มย�ำกุ้ง ซ�้ำ
ยังลามระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ปี 2544-2545
วิ ก ฤตก็ ล ามมาถึ ง อาร์ เ จนติ น า เพื่ อ รั บ มื อ กั บ วิ ก ฤต
เศรษฐกิจครัง้ มโหฬาร รัฐบาลอาร์เจนตินาจึงต้องสัง่ ตรึง
ราคาค่าสาธารณูปโภค พร้อมกับลดค่าเงินลง กลายเป็น
ว่าความพยายามรับมือวิกฤตของรัฐบาลอาร์เจนตินากลับ
โดนกลุ่มนักลงทุนจาก 40 บริษัท-ซีเอ็มเอส เอเนอร์จี
(CMS Energy) จากสหรัฐฯ, สุเอซ และ วิวองดี (Suez
and Vivendi) จากฝรั่งเศส, แองเกลียน วอเตอร์ (Anglian Water) จากสหราชอาณาจักร และอากวาส์ เด บาร์
เซโลนา (Aguas de Barcelona) จากสเปน รุมฟ้องร้อง
ให้อาร์เจนตินาจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไป
หลายล้านเหรียญสหรัฐจากนโยบายข้างต้น
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เมื่อบริษัทเอกชน
ไม่อนุญาตให้ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม

เม็ ก ซิ โ ก:

เดือนมกราคม ปี 2536 บริษทั อเมริกนั นามว่า
เมตาแคลด ผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเม็กซิโกใน
การก่อสร้างโรงก�ำจัดขยะ ในมลรัฐซานหลุยส์โปโตซี
แต่ ต ่ อ มามี ก ารกล่ า วหาถึ ง การทุ จ ริ ต ในการออก
สัมปทานให้แก่บริษทั นี้ และยังถูกคัดค้านการก่อสร้าง
จากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม จนเทศบาลท้องถิ่นต้อง
ออกค�ำสัง่ ระงับใบอนุญาตก่อสร้างเมือ่ เดือนตุลาคม ปี
2537 โรงงานก�ำจัดขยะของเมตาแคลดจึงต้องยกเลิก
ไปโดยปริยาย เดือนกันยายน ปี 2540 ผูว้ า่ การรัฐซาน
หลุยส์โปโตซีออกรัฐบัญญัตปิ ระกาศให้พนื้ ทีก่ อ่ สร้าง
โรงงานเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเท่ากับปิดประตูตาย
ส�ำหรับโรงงานแห่งนี้
เมตาแคลดจึงหยิบฉวยไอเอสดีเอสในข้อตกลง
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นาฟต้ า หรื อ ความตกลงการค้ า เสรี อ เมริ ก าเหนื อ
(North American Free Trade Agreement:
NAFTA) โดยอ้างว่าการกระท�ำของรัฐบาลเม็กซิโก
เป็นการยึดหรือริบคืนกิจการตามมาตรา 1110 การ
ตัดสินข้อพิพาทมาถึงบทสรุปในเดือนสิงหาคม ปี
2543 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้รัฐบาลเม็กซิโก
พ่ายแพ้และต้องจ่ายเงินชดเชย 16.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐให้แก่เมตาแคลด
จุดน่าสนใจของค�ำวินิจฉัยนี้คือ การตัดสิน
ให้การกระท�ำของรัฐซานหลุยส์โปโตซีในฐานะตัวแทน
ของรัฐบาลเม็กซิโกเท่ากับเป็นการยึดหรือริบคืน
กิจการทางอ้อมตามมาตรา 1110 บทที่ 11 ของความ
ตกลงนาฟต้าที่ว่า
‘การยึดหรือริบคืนกิจการมิได้มคี วามหมายแต่
เพียงการกระท�ำโดยเปิดเผย จงใจ และรับรูถ้ งึ การน�ำ
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของนักลงทุน แต่รวมถึงการแทรกแซง
อย่างไม่เปิดเผยต่อการใช้ทรัพย์สิน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกรรมสิทธิ์ของนักลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่

เพียงบางส่วน แม้ว่าการกระท�ำดังกล่าวนั้น ประเทศ
ผูร้ บั การลงทุนจะมิได้รบั ประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ
เลยก็ตาม’
มาตรานี้ถูกมนุษย์อนุญาโตตุลาการตีความ
แบบกว้าง และเพิกเฉยต่อมิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อมโดยสิน้
เชิง จนท�ำให้ความพยายามที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาลท้องถิ่นต้องกลายเป็นหมัน
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สิ่งแวดล้อมไร้ค่า
ในข้อตกลงนาฟต้า?

แคนาดา:

มีงานศึกษาวิจัยพบว่า สารเอ็มเอ็มที (MMT)
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและยังสร้างมลพิษ
ทางอากาศ จึงเป็นเหตุผลในปี 2540 รัฐบาลแคนาดา
ออกค�ำสั่งห้ามน�ำเข้าและขนย้ายสารเอ็มเอ็มทีตัวนี้
ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งค�ำสั่งห้ามนี้ใช้เฉพาะ
กับการน�ำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ไม่รวมถึงการ
ผลิตและการขายสารเอ็มเอ็มทีในแคนาดา
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บริษัทสัญชาติอเมริกัน เอธิล คอร์พ (Ethyl
Corp) ผู้น�ำเข้าสารเคมีเอ็มเอ็มทีรายใหญ่จึงสั่งสอน
รัฐบาลแคนาคาด้วยการฟ้องร้องภายใต้บทที่ 11 ของ
นาฟต้า อ้างว่าค�ำสัง่ นีล้ ะเมิดพันธกรณีทแี่ คนาดามีอยู่
ตามนาฟต้า พร้อมกับเรียกค่าชดเชยเป็นเงิน 251
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เดือนกรกฎาคมปีตอ่ มา รัฐบาลแคนาดาตัดสินใจ
ประนีประนอมกับเอธิล คอร์พ โดยยอมจ่ายค่าชดเชย
13 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งที่ไม่ได้ท�ำอะไรผิดและต้อง
ยอมยกเลิกค�ำสัง่ ห้ามน�ำเข้าและขนย้ายสารเอ็มเอ็มที

ไปบ้าง
3 ธันวาคม 2542 บริษัท เมเธเน็กซ์ ของ
แคนาดาฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐฯ ตามบทที่ 11 ของ
นาฟต้าเช่นเดียวกัน
ต้ น เหตุ ก ารฟ้ อ งมาจากงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทีว่ า่ การใช้สารเคมี MTBE
ท�ำให้เกิดการปนเปือ้ นน�ำ้ ทีใ่ ช้สำ� หรับการบริโภคและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนียเลย
ออกข้อบัญญัตหิ า้ มใช้สาร MTBE ในน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
บริษัท เมเธเน็กซ์ ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสาร
MTBE รายใหญ่ จึงฟ้องรัฐแคลิฟอร์เนียว่ายึดและ
ริบคืนกิจการของตน และละเมิดต่อหลักการปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 970
ล้านเหรียญสหรัฐ
3 สิงหาคม 2548 คณะอนุญาโตตุลาการ
วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ย กข้ อ เรี ย กร้ อ งของเมเธเน็ ก ซ์
ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่ากฎข้อบังคับของรัฐที่ตรา
ขึ้นและที่บังคับใช้ โดยไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปกป้อง

ผู้น�ำโลกเสรี
ก็ ไม่มีข้อยกเว้น
สหรั ฐ อเมริ ก า:

แม้ เ หยื่ อ ของไอเอสดี เ อสส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ประเทศก�ำลังพัฒนา แต่ใช่ว่าประเทศพัฒนาแล้ว
จะรอดพ้น สหรัฐอเมริกาเจ้าแห่งการเปิดเสรีก็ไม่ใช่
ข้อยกเว้น เพียงแต่กรณีตอ่ ไปนี้ ผลลัพธ์ดจู ะแตกต่าง
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สาธารณประโยชน์ ซึ่งก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมใน
กรณีน้ี ไม่ถือว่าเป็นการยึดหรือริบกิจการของนัก
ลงทุน
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากกรณีนี้และกรณีก่อนหน้า
คือความไม่คงเส้นคงวาของค�ำตัดสิน แม้ว่ากรณีที่
เกิดขึ้นจะมีความคล้ายคลึงกัน

กลั บ ต้ อ งมี ภ าพสี ที่ แ สดงให้ เ ห็ น พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ ต ่ อ
สุขภาพ หน�ำซ�ำ้ ต้องมีภาพขนาดใหญ่กว่าร้อยละ 80 ของ
หน้ า ซองบุ ห รี่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ก็ เ พื่ อ ปกป้ อ งสุ ข ภาพของ
ประชาชนชาวออสเตรเลีย
การที่รัฐบาลออสเตรเลียต้องก�ำหนดนโยบาย
เข้มงวด เนื่องจากทุกๆ ปี คนออสเตรเลียประมาณ
15,000 รายต้องตายจากโรคภัยทีม่ บี หุ รีเ่ ป็นสาเหตุ ต้อง
สูญเสียความสามารถในการผลิตมูลค่ารวมถึง 31,500
ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึง่ ข้อมูลจากวารสารเวชศาสตร์
ป้ อ งกั น ในสหรั ฐ เคยตี พิ ม พ์ ผ ลทดสอบด้ า นการรั บ รู ้
ค�ำเตือนบนซองบุหรี่ พบว่า ร้อยละ 83 ของอาสาสมัคร
สามารถจดจ� ำ ค� ำ เตื อ นบนซองบุ ห รี่ ไ ด้ ถ้ า บนซอง
ใช้กราฟิกเน้นค�ำเตือนด้วยอักษรตัวโตๆ มากกว่าภาพ
ผลจากการสูบ
บริษทั ฟิลปิ มอร์รสิ เอเชีย จ�ำกัด (Philip Morris
Asia Limited) ในฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท
ฟิลิป มอร์ริส จ�ำกัด อีกทีหนึ่ง จึงใช้ไอเอสดีเอสในบิท
ที่ออสเตรเลียเซ็นไว้กับฮ่องกงมาใช้ฟ้องร้องรัฐบาล

สุขภาพประชาชน
VS ธุรกิจบุหรี่
ออสเตรเลี ย :

กรณีนเี้ ป็นการขับเคีย่ วระหว่างรัฐบาลออสเตรเลีย
กับบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ของโลก-ฟิลิป มอร์ริส
เรื่องมีอยู่ว่าปี 2554 รัฐบาลออสเตรเลียต้องการ
ออกกฎหมายฉบับหนึ่งที่ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ต้อง
บรรจุ ซ องแบบที่ ก� ำ หนดเท่า นั้น ในที่นี้คือซองสีข าว
เรียบๆ ไม่มตี ราสินค้าปรากฏบนซองบุหรี่ และค�ำโฆษณา
ใดๆ (Plain Packaging Laws for Tobacco Products)
ซึ่งท�ำให้ฟิลิป มอร์ริสไม่พอใจมาก ในทางตรงกันข้าม
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ออสเตรเลีย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ด้วยข้อกล่าวหา
ว่ า รั ฐ บาลออสเตรเลี ย กระท� ำ การยึ ด หรื อ ริ บ กิ จ การ
โดยอ้อม (Indirect Expropriation) โดยอ้างว่าการ
บังคับให้ติดฉลากเตือนอันตรายขนาดใหญ่บนซองบุหรี่
เท่ากับขัดขวางไม่ให้บริษัทแสดงเครื่องหมายการค้าได้
อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
จ�ำนวนมาก
ถึงเวลานี้ คดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ซึง่ ไม่วา่ ผลจะออกมารูปไหน เชือ่ แน่วา่
จะมีผลต่อการก�ำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาล
ออสเตรเลียและรัฐบาลประเทศอื่นๆ ในอนาคต เพราะ
ถ้าแพ้ บรรษัทข้ามชาติอื่นๆ ก็อาจใช้คดีนี้เป็นตัวอย่าง
ส�ำหรับฟ้องร้องรัฐบาลอื่นๆ ต่อไป
จึงมิต้องแปลกใจ ถ้าการเจรจาเขตการค้าเสรีที่
ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือทีพีพี (Trans-Pacific
Partnership: TPP) ที่สหรัฐฯ เป็นโต้โผใหญ่ รัฐบาล
ออสเตรเลียจะไม่เห็นด้วยให้ใส่กลไกไอเอสดีเอสลงไปใน

ข้อตกลง ขณะที่บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส กลับเสนอผู้แทน
ทางการค้าสหรัฐฯ ว่า กลไกระงับข้อพิพาทการลงทุนเป็น
สิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ยวด เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้รฐั บาล
ต่างชาติสร้างข้อจ�ำกัดกีดกันทางการค้า
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ห้ามจ�ำกัด
ห้ามหยุด ห้ามรักแม่น�้ำ
เยอรมนี :

แม้เยอรมนีจะเป็นยักษ์เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
และมีนายกรัฐมนตรีหญิงแกร่งอย่างแองเกลา แมร์เคิล
แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ช ่ ว ยให้ เ ยอรมนี อ ยู ่ ร อดปลอดภั ย จาก
ไอเอสดีเอส
กรณีนี้ไม่ต่างกับออสเตรเลีย เมื่อรัฐบาลเยอรมนี
พยายามจะออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน โดยจ�ำกัดการใช้และการระบายน�้ำหล่อเย็นจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ถูกขัดขวางจากบริษัทวัทเทนฟัลล์
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของสวีเดน โดยฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลเยอรมนีสงู ถึง 1,400 ล้านยูโร
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พร้อมดอกเบี้ย เยอรมนีเกือบจะต้องเสียเงินทั้งที่ไม่ได้
ท�ำอะไรผิด โชคดีว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจากันได้ก่อน
จะมีค�ำตัดสิน โดยทางฝั่งรัฐบาลเยอรมนียอมลดระดับ
มาตรการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มลงในระดั บ ที่ วั ล เทนฟั ล ล์
พอใจ ซึ่งนั่นก็ท�ำให้ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินของ
วัลเทนฟัลล์ตอ่ แม่นำ�้ เอลเบ ในเมืองฮัมบูรก์ หนักหน่วงขึน้
ครัน้ ถึงปี 2554 เกิดแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ทฟี่ กุ ชุ มิ ะ
ประเทศญี่ ปุ ่ น สร้ า งความสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต ผู ้ ค นและ
ทรัพย์สนิ จ�ำนวนมหาศาล ความเสียหายร้ายแรงส่วนหนึง่
มาจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุการณ์
นี้แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นสึนามิในการต่อต้านโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไปทั่วโลก จนรัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจเลิกใช้
พลังงานนิวเคลียร์ เช่นเดียวกับคดีก่อนหน้า ปี 2555
วัทเทนฟัลล์ เจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 แห่งในเยอรมนี
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลเยอรมนีเป็นเงิน 3,700
ล้านยูโร ฐานท�ำให้สูญเสียก�ำไรที่ควรจะได้ ทั้งที่ตอน
รัฐบาลเยอรมนีตดั สินใจว่าไม่เอานิวเคลียร์แล้ว โรงไฟฟ้า
ทั้งสองแห่งนี้ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแต่อย่างใด

การฟ้องร้องทั้งสองคดีเกิดขึ้นตามสนธิสัญญา
กฎบัตรพลังงาน (Energy Charter Treaty) ซึง่ มีกลไก
ไอเอสดีเอสอยู่ข้างในไม่ต่างกับบิท
(กรณีข้างต้นชวนให้คิดถึงประเทศไทยที่ภาครัฐ
พยายามผลักดันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แน่นอนว่าเราไม่มี
เทคโนโลยีจะสร้างโรงไฟฟ้าเองได้ ต้องอาศัยบริษัท
ต่างชาติเท่านั้น หากเราเซ็นบิทไว้กับประเทศเจ้าของ
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ในอนาคต การขยับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์อาจยุ่งยากกว่าที่คิด และอาจถูกฟ้องเช่นเดียว
กับรัฐบาลเยอรมนี)
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แล้วจะเอายังไง
กับไอเอสดีเอส
96

97

ISDS รักนะ นักลงทุน

เ

พราะปัญหาทีไ่ อเอสดีเอสสร้างขึน้ ทำ�ให้หลายประเทศ
หลี ก เลี่ ย ง ปฏิ เ สธ และไม่ ย อมรั บ กลไกนี้ ถึ ง ขั้ น
ประกาศตัวว่าถ้าจะเจรจาสนธิสัญญาด้านการลงทุน
กับประเทศฉัน ต้องไม่มีไอเอสดีเอสอยู่ในหัวข้อเจรจา
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี แ รงผลั ก ดั น จากหลายส่ ว นนำ�เสนอ
แนวความคิดเพื่อการปฏิรูปไอเอสดีเอส

Anti ISDS
ประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่งเห็นว่า ไอเอสดีเอส
ให้อ�ำนาจทางเศรษฐกิจเกินพอดีแก่บรรษัทข้ามชาติ ใน
ทางตรงกันข้าม อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐในการก�ำกับดูแล
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ตลาดและควบคุมพฤติกรรมของนักลงทุนกลับถดถอย
ลง เวเนซูเอลาเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ประกาศถอนตัวจาก
ศูนย์นานาชาติเพื่อการระงับข้อพิพาททางการลงทุน ใน
ปี 2555 หลังจากถูกตัดสินให้จ่ายเงินชดเชย 907 ล้าน
เหรียญสหรัฐแก่บรรษัท เอ็กซอน โมบิล (Exxon Mobil)
เพราะรัฐบาลเวเนซูเอลาท�ำการริบและยึดคืนกิจการของ
เอ็กซอน โมบิล ภายหลังคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินว่า
รัฐบาลเวเนซูเอลาผิดเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่ท�ำไว้
กับเอ็กซอน โมบิล
ขณะที่ประเทศก�ำลังพัฒนาทางฝั่งเอเชีย มีไม่กี่
ประเทศทีจ่ ะกล้างัดข้อกับประเทศตะวันตก ยักษ์ใหญ่จาก
ชมพูทวีป-อินเดียเป็นอีกหนึง่ ประเทศทีค่ ดั ค้านไอเอสดีเอส
อย่างรุนแรงและไม่ยอมรับข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่
จะเอาไอเอสดีเอสใส่ไว้ในเอฟทีเอ ยิ่งกว่านั้น เมษายน ปี
2555 รัฐบาลอินเดียยังประกาศตัวว่า อินเดียจะไม่ยอม
ให้มีไอเอสดีเอสในสนธิสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น ซ�้ำยังจะขอ
เจรจาทบทวนเรื่องไอเอสดีเอสในความตกลงเอฟทีเอ
ที่ท�ำไปแล้วกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์อีกด้วย
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ท�ำไมอินเดียถึงกล้าท้าทายขนาดนี้ นั่นก็เพราะ
รัฐบาลอินเดียถูกบรรดานักลงทุนใช้ไอเอสดีเอสฟ้องร้อง
อยูห่ ลายคดีดว้ ยกัน เช่น คดี White Industries Australia
Limited v the Republic of India ภายใต้บิทระหว่าง
ออสเตรเลียกับอินเดีย และคดี Vodafone v The Republic
of India ซึง่ เป็นบิทระหว่างเนเธอร์แลนด์กบั อินเดีย กรณี
เหล่านีท้ ำ� ให้คนอินเดียเดือดดาลและต่อต้านไอเอสดีเอส
จนกดดันให้รัฐบาลอินเดียมีท่าทีดังกล่าวออกมา

ไม่ใช่แค่ประเทศก�ำลังพัฒนาเท่านัน้ ทีไ่ ม่พอใจ
กับไอเอสดีเอส ประเทศพัฒนาแล้วก็มิใช่ข้อยกเว้น
ยกตัวอย่างรัฐบาลออสเตรเลียช่วงทีพ่ รรคแรงงานยัง
ครองท�ำเนียบก็แสดงท่าทีชัดเจนกับคนออสเตรเลีย
ว่า ออสเตรเลียจะไม่ยอมรับไอเอสดีเอสในความ
ตกลงที่จะท�ำในอนาคต ซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจาก
ข้อเสนอในรายงานของคณะกรรมาธิการ Australian
Productivity Commission ปี 2553 รายงานชิน้ นีส้ รุป
ว่า ไอเอสดีเอสจะท�ำให้ออสเตรเลียเกิดความเสีย่ งด้าน
การเงินและนโยบาย แต่กลับให้ผลประโยชน์น้อยนิด

แก่นักลงทุนออสเตรเลีย จึงมีการเสนอให้นักลงทุน
ออสเตรเลียใช้มาตรการแบบอื่นเพื่อคุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์ของตน เช่น การประกันภัยซึ่งให้
ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าใช้ไอเอสดีเอส
บวกกั บ บทเรี ย นเจ็ บ ปวดที่ เ คยได้ รั บ จาก
ไอเอสดีเอส เหตุนี้เองข้อตกลงเอฟทีเอระหว่างสหรัฐ
กับออสเตรเลียและความตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จึงไม่มี
การพูดถึงไอเอสดีเอสเพราะไม่เห็นความจ�ำเป็นต้อง
มี อีกทัง้ ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ตา่ งก็มรี ะบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ่ แ ล้ ว
ไอเอสดีเอสจึงเหมาะกับน�ำไปใช้กับประเทศก�ำลัง
พัฒนาที่ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ยังล้าหลังและไร้ประสิทธิภาพ แล้วถ้าวันหนึ่ง ระบบ
กฎหมายของประเทศต่ า งๆ พั ฒ นาจนทั ด เที ย ม
ประเทศตะวันตกแล้ว ไอเอสดีเอสก็จะถูกยกเลิกไป
ในที่สุด
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อันทีจ่ ริง นีก่ เ็ ป็นวิธคี ดิ แบบล้าหลังประการหนึง่
ของประเทศพัฒนาแล้ว ที่ยังไปไม่พ้นกรอบแบบ
นักล่าอาณานิคม ที่เชื่อว่าประเทศอื่นๆ ด้อยพัฒนา
กว่ า ตนเอง ฐานความเชื่ อ แบบนี้ เ ปิ ด โอกาสให้

หลายประเทศก็ออกไปลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วเช่น
กัน เห็นได้จากที่สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ กลายเป็น
ประเทศผู้รับการลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลก แล้วก็ถูก
ฟ้องผ่านเครือ่ งมือไอเอสดีเอสมากมายหลายคดี ประเทศ
พัฒนาแล้วที่เคยสนับสนุนไอเอสดีเอสอย่างแข็งขันจึง
ไม่แน่ใจเสียแล้วว่าไอเอสดีเอสจะเป็นผู้พิทักษ์นักลงทุน
อย่างที่เคยคิดกันมานาน

นักลงทุนข้ามชาติหลีกเลีย่ งอ�ำนาจอธิปไตยทางการศาล
ของประเทศก�ำลังพัฒนาผู้รับการลงทุน
การที่ ไ อเอสดี เ อสมี อ ยู ่ ใ นข้ อ ตกลงนาฟต้ า ก็
เพราะสหรัฐฯ และแคนาดาเห็นว่าระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของเม็กซิโกยังไม่ก้าวหน้านั่นเอง
ซึ่งคาดการณ์ว่าเม็กซิโกคงโดนนักลงทุนรุมฟ้อง แต่
กลับผิดคาด ปลายหอกของไอเอสดีเอสในบทที่ 11 ของ
นาฟต้ากลับหันมาทิ่มแทงรัฐบาลสหรัฐฯ และแคนาดา
มากกว่ารัฐบาลเม็กซิโก ทั้งสหรัฐและแคนาดาต้องต่อสู้
ฟาดฟันกับระบบอนุญาโตตุลาการเพื่อปกป้องนโยบาย
สาธารณะของตนไม่ต่างกับรัฐบาลของประเทศก�ำลัง
พัฒนาต่างๆ ประสบ
นอกจากนี้ การลงทุนข้ามชาติไม่ได้ผกู ขาดว่าต้อง
มาจากประเทศพัฒนาแล้วอีกต่อไป ประเทศก�ำลังพัฒนา
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ไอเอสดีเอส ระบบเจ้าปัญหา
พอปัญหามาถึงตัว บรรดาประเทศพัฒนาแล้วจึง
เห็นว่าต้องลุกขึ้นมาท�ำอะไรสักอย่าง เกิดการตั้งค�ำถาม
ว่าไอเอสดีเอสคือค�ำตอบของการลงทุนอย่างที่เคยเชื่อ
ตามๆ กันมาจริงหรือไม่ จนได้บทส�ำรวจตรวจสอบ
ไอเอสดีเอสและกลุ่มที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องออกมา
ดังนี้
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1. ไอเอสดีเอสให้สิทธิเกินสมควรแก่นักลงทุนต่างชาติ

3. วัตถุประสงค์หลักของระบบอนุญาโตตุลาการการ

ซ�ำ้ ยังเป็นการให้สทิ ธิแบบเลือกปฏิบตั ิ (Discriminatory)
เพราะให้สิทธิแก่นักลงทุนต่างชาติฝ่ายเดียว แต่คนใน
ประเทศและนักลงทุนของประเทศผู้รับการลงทุนกลับ
ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ เท่ากับสร้างช่องโหว่ให้นักลงทุน
ต่างชาติใช้สทิ ธิทางกฎหมายล้มนโยบายสาธารณะของรัฐ

ลงทุนคือการตัดสินว่า รัฐที่ถูกฟ้องต้องจ่ายชดเชยให้
แก่นักลงทุนหรือไม่ ขณะที่การรักษาความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรัฐกับนักลงทุนเป็นแค่ประเด็นหยุมหยิมที่ไม่
ต้องสนใจ ทั้งที่เป็นเรื่องส�ำคัญต่อการสร้างบรรยากาศ
การลงทุนและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่ไอเอสดีเอสดูเหมือนจะสร้างความร้าวฉาน
ระหว่างกันเสียมากกว่า

2. ระบบอนุญาโตตุลาการแบ่งแยกแตกต่างจากระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมภายในประเทศ
บางครั้งบางคราก็ถึงกับลดความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
ภายในลง แล้วแทนทีค่ ำ� ตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะใช้
เป็นบรรทัดฐานส�ำหรับคดีตอ่ ๆ ไปก็ไม่ใช่ มันกลับผูกพัน
เฉพาะคู่พิพาทในแต่ละคดี แม้คดีต่อมาอื่นๆ มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน อนุญาโตตุลาการในคดีหลังก็อาจตัดสิน
แตกต่างไป ส่วนประเด็นอืน่ ๆ ก็อย่างทีอ่ า่ นกันมาแล้ว เช่น
ความไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไร้หลักเกณฑ์
ที่แน่นอน เป็นต้น
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4. ไอเอสดี เ อสถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ข่ ม ขู ่ รั ฐ มิ ใ ห้ อ อก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือมาตรการเพือ่
คุม้ ครองประโยชน์ของสาธารณชนดังทีเ่ ราเห็นมาแล้วใน
บทก่อนหน้า ซึง่ แม้วา่ ต้นทุนการต่อสูค้ ดีและหากพ่ายแพ้
จะต้องเสียเงินสูงลิ่ว แต่ต้นทุนที่สูงกว่านั้นก็คือต้นทุน
ความเสียหายจากการที่นโยบายนั้นไม่ถูกน�ำมาใช้ เช่น
กรณีออสเตรเลียกับบริษัทบุหรี่ ฟิลิป มอร์ริส หากฝ่าย
หลังชนะ ย่อมหมายความว่าความเสียหายต่อสุขภาพ
ของประชาชนและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ตามมาอาจ
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สูงกว่าหลายเท่าตัว

5. นักกฎหมายด้านการลงทุนมีผลประโยชน์กอ้ นใหญ่กบั
ไอเอสดีเอส ดังนั้น คนกลุ่มนี้จึงเป็นผู้ที่อยากให้ระบบนี้
ด�ำรงอยู่มากที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากพฤติกรรม
ต่างๆ ดังนี้
- สนับสนุนให้มกี ารฟ้องร้องเพือ่ ขยายจ�ำนวนและ
ค่าใช้จ่ายของคดีให้สูงขึ้น
- ผลักดันอยู่เบื้องหลังให้ประเทศต่างๆ ยอมท�ำ
สนธิสัญญาการลงทุน
- ส่งเสริมให้ ใช้ค�ำคลุมเครือในบิทซึ่งจะช่วยให้
อนุญาโตตุลาการตีความในทางที่เป็นมิตรกับนักลงทุน
และเพิ่มโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาท
- พิจารณากฎหมายการลงทุนจากมุมการค้าเพียง
มิติเดียว แทนที่จะนึกถึงประโยชน์สาธารณะ หลักสิทธิ
มนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เคลื่อนไหว ต่อสู้ เพื่อรักษาและขยายระบบการ
อนุญาโตตุลาการและบิท ผ่านแวดวงวิชาการและการ
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วิ่งเต้นต่อต้านการปฏิรูปไอเอสดีเอส
- ท�ำงานร่วมกับกองทุนเก็งก�ำไรจากการลงทุน
ที่จัดหาเงินสนับสนุนให้บรรษัทฟ้องร้องรัฐบาลประเทศ
ต่างๆ ให้มากขึ้น

ไอเอสดีเอส...
ยังจ�ำเป็นหรือไม่?
เพราะมีปัญหามากมายเช่นนี้ จึงเกิดค�ำถามดังๆ
ว่า ในบริบทโลกปัจจุบันนี้ไอเอสดีเอสยังมีความจ�ำเป็น
อยู่หรือไม่
จะตอบค� ำ ถามนี้ ไ ด้ ต ้ อ งย้ อ นกลั บ ไปดู ว ่ า
วัตถุประสงค์ของไอเอสดีเอสคืออะไร ซึ่งได้กล่าวไป
แล้ว เพราะนักลงทุนกลัวอคติ ความล�ำเอียงของศาล
การแทรกแซงจากรัฐ กระบวนการยุตธิ รรมและกฎหมาย
ที่ไม่ได้มาตรฐานสากล และความล่าช้า ซึ่งเมื่อน�ำข้อ
วิตกเหล่านี้มาส�ำรวจตรวจสอบกับไอเอสดีเอสดูอีกที
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อนุ ญ าโตตุ ล าการมี ค วามเที่ ย งตรง ไร้ อ คติ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ การพิจารณาคดีมีความ
โปร่งใสและเปิดเผยหรือไม่ กระบวนการยุติธรรมปกติ
เปิดให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอุทธรณ์ได้ แล้วไอเอสดีเอส
เปิดโอกาสหรือไม่ ในสนธิสัญญาบทว่าด้วยการลงทุน
ที่ ก ล่ า วถึ ง ไอเอสดี เ อสระบุ ใ ห้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการต้ อ ง
เป็นอิสระจากรัฐ แต่กลับไม่มีระบุว่าต้องเป็นอิสระจาก
นั ก ลงทุ น ดู เ หมื อ นว่ า ไอเอสดี เ อสไม่ เ ป็ น กลไกที่
เที่ยงตรงอย่างที่คิด
ย้อนกลับไปอ่านบทที่ 4 บางทีค�ำตอบที่ได้น่าจะ
ชัดเจนเพียงพอ
ข้ออ้างประการหนึ่งของประเทศพัฒนาแล้วคือ
ระบบกฎหมาย ศาล และกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศก�ำลังพัฒนามีปัญหา ถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริง
เหตุใดบิทที่ประเทศพัฒนาแล้วเซ็นกันเองถึงยังต้องมี
กลไกนี้อยู่ หรือว่าระบบกฎหมาย ศาล และกระบวนการ
ยุตธิ รรมของประเทศพัฒนาแล้วก็มปี ญ
ั หาเช่นกัน ดังนัน้
วัตถุประสงค์หลักของการคงไอเอสดีเอสไว้จึงอาจไม่ใช่

ข้ออ้างคลาสสิกนี้แล้วก็เป็นได้
มีคนตัง้ ข้อสังเกตมากขึน้ เรือ่ ยๆ ว่า เราอาจต้องไปดู
ว่าในกระบวนการเจรจา ใคร? คือผูท้ ลี่ อ็ บบีใ้ ห้มไี อเอสดีเอส
และใคร? ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งค�ำตอบที่ได้มัก
ไม่พ้นบริษัทข้ามชาติและองค์กรกฎหมาย
อีกหนึ่งค�ำถามส�ำคัญที่จะช่วยไขความกระจ่าง
ว่าไอเอสดีเอสจ�ำเป็นอยู่หรือ คือการดูว่าไอเอสดีเอส
เป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงดูดการลงทุนอย่างที่มักพูดๆ กัน
จริงหรือไม่
ประเด็นนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับไอเอสดีเอส
พอสมควร เพราะยังไม่มงี านศึกษาวิจยั ใดทีร่ ะบุได้ชดั เจน
ฟันธงว่าไอเอสดีเอสไม่ดงึ ดูดการลงทุน แต่กย็ งั ไม่มงี านใด
ยืนยันได้เช่นกันว่าไอเอสดีเอสดึงดูดการลงทุนด้วย
เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการก็หาวิธตี อบค�ำถามอย่าง
อ้อมๆ โดยการไปดูว่า แล้วปัจจัยอะไรที่นักลงทุนใส่ใจ
เวลาจะเลือกไปลงทุนในประเทศหนึ่งๆ ซึ่งปรากฏว่า
อั น ดั บ แรกๆ ที่ นั ก ลงทุ น ใช้ พิ จ ารณาคื อ เสถี ย รภาพ
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ทางการเมือง บรรยากาศการลงทุน นโยบายทางภาษี และ
เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายเงิน เป็นต้น โดยมีไอเอสดีเอสอยู่
ในอันดับท้ายๆ ของปัจจัยทีถ่ กู พิจารณา ออสเตรเลียเป็น
หนึง่ ตัวอย่างทีก่ ลับไปทบทวนดูสนธิสญ
ั ญาต่างๆ ทีท่ ำ� ไว้
หลังจากถูกฟิลิป มอร์ริสฟ้อง และก็พบว่า ไอเอสดีเอส
ไม่ใช่ตัวแปรส�ำคัญของนักลงทุนต่างชาติที่ใช้พิจารณา
เข้ามาลงทุนในออสเตรเลีย

นักการเมืองและผูบ้ ริหารประเทศให้มองเห็นข้อบกพร่อง
ของไอเอสดี เ อส แนวทางสุ ดขั้ ว เลยคื อ ไม่ ย อมรั บ
ไอเอสดีเอส ซึ่งก็มีแล้วที่ประกาศไม่ยอมรับ
ขณะเดียวกันสายปฏิรปู (ต้องดูให้ดวี า่ ปฏิรปู จริง
หรือเป็นแค่เพทุบายของส�ำนักงานกฎหมายทีแ่ สร้งปฏิรปู
เพือ่ รักษาไอเอสดีเอสเอาไว้) ก็นำ� เสนอหนทางทีจ่ ะท�ำให้
ไอเอสดีเอสไม่กลายเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์

แบบนี้ต้องปฏิรูป
เมื่ อ ไอเอสดี เ อสถู ก ส� ำ นั ก งานกฎหมายและ
บรรษัทข้ามชาติหยิบฉวยไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหา
ผลประโยชน์และสกัดกั้นนโยบายสาธารณะ เราจะท�ำ
อะไรได้บ้างเพื่อหยุดยั้ง
แน่ น อนว่ า ผู ้ มี อ� ำ นาจที่ จ ะเซ็ น รั บ หรื อ ไม่ รั บ
ไอเอสดีเอสไม่ใช่ประชาชนทัว่ ไป แต่คอื ผูบ้ ริหารประเทศ
ประชาชนจึ ง จะต้ อ งสร้ า งแรงกดดั น ให้ ม ากพอแก่
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1. ควรสร้างองค์กรที่มีความอิสระ โปร่งใส มีผู้พิพากษา
(ไม่ ใ ช่ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ) ที่ เ ป็ น กลาง ปราศจาก
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ซึ่ ง อาจมาจากตั ว แทนจาก
ทุกประเทศทัว่ โลก มาท�ำหน้าทีว่ นิ จิ ฉัยข้อพิพาทด้านการ
ลงทุนแทนแบบเดิม

2. สร้างกฎเกณฑ์ กติกา และหลักจรรยาบรรณให้
ชัดเจน เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนระหว่างบทบาท
อนุญาโตตุลาการกับที่ปรึกษาบริษัทกฎหมาย
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3. ก�ำหนดเพดานค่าใช้จา่ ยสูงสุดทีจ่ ะจ่ายให้นกั กฎหมาย

อนุญาโตตุลาการ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักงาน
กฎหมาย หรือเป็นรายบุคคล เกีย่ วกับนโยบายการลงทุน
ของรัฐ ก็ควรแสดงความโปร่งใสให้สาธารณชนได้รับรู้
บรรดาข้อเสนอเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อหวังจะสร้าง
กติกาท่าบังคับที่ชัดเจน รัดกุม ลดการมีผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น และท� ำ ให้ ก ลไกมี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น
แทนที่จะมองแต่เรื่องการลงทุนโดยไม่สนใจมิติอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอเหล่านีย้ งั เป็นความพยายามทีถ่ กู
ต่อต้านขัดขวางอย่างหน่วงหนักจากกลุ่มผลประโยชน์ที่
ไม่ต้องการให้ไอเอสดีเอสได้รับการปรับปรุง
ถึงกระนัน้ บางความเห็นก็วา่ เพียงเท่านีย้ งั ไม่เพียงพอ
จะเยียวยาความพิกลพิการของไอเอสดีเอสได้ เพราะ
มันยังคงเป็นระบบที่ให้สิทธินักลงทุนข่มขู่หรือฟ้องร้อง
ได้เพียงฝ่ายเดียว ทั้งยังขาดกลไกให้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติฟ้องกลับ
หรือเรียกร้องค่าเสียหาย ดังนั้น หนทางเดียวที่จะจบ
ปัญหานี้คือการยกเลิกไอเอสดีเอสโดยสิ้นเชิง

และอนุญาโตตุลาการ

4. สนธิสัญญาการลงทุนจะต้องเขียนถ้อยค�ำและนิยาม
ต่างๆ ให้ชดั เจน ไม่ให้อนุญาโตตุลาการ บริษทั กฎหมาย
และบรรษัทข้ามชาติ น�ำไปตีความแบบเหวี่ยงแหเพื่อ
เข้าข้างนักลงทุน

5. ในสนธิสัญญาต้องสร้างกลไกผูกมัดนักลงทุนให้
ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายของประเทศ
นั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม แรงงาน
การเก็บภาษีอากร และสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะบังคับให้
อนุญาโตตุลาการต้องน�ำเรื่องเหล่านี้มาประกอบการ
พิจารณาด้วยเวลาตัดสินชี้ขาด ไม่ใช่มองแค่มิติของการ
ลงทุนเพียงอย่างเดียวเช่นที่เป็นมา

6. ถ้ารัฐบาลใดจะวิ่งเต้นขอความสนับสนุน พบปะ
และค� ำแนะน� ำใดๆ ที่ ไ ด้รับจากวงการอุตสาหกรรม
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ไทยควรท�ำอย่างไร
ก่อนถูกรัฐประหาร
โดยทุน
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พู

ดถึงไอเอสดีเอสมาตัง้ หลายบท ได้เวลาทีจ่ ะพูดถึง
ประเทศไทยแล้วว่ามีท่าทีอย่างไรกับไอเอสดีเอส
เบื้องต้นต้องรับรู้ก่อนว่า ในอดีตประเทศไทยได้เซ็น
สนธิสัญญาทวิภาคีด้านการลงทุนหรือบิทเอาไว้แล้ว
หลายฉบับและมีการใส่ไอเอสดีเอสเอาไว้ ซึ่งก็ไม่ได้
เขียนไว้รัดกุมและการคุ้มครองตัวเองที่แข็งแรงนัก
อาจเป็นความโชคดีที่ว่ารัฐบาลไทยถูกฟ้องร้อง
น้อยครัง้ จากนักลงทุนจากประเทศทีเ่ ราไปเซ็นสนธิสญั ญา
ด้วย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนจากต่างประเทศหรือ
แม้แต่นักลงทุนไทยเองยังไม่รู้ว่ามีไอเอสดีเอสอยู่และ
ไม่เข้าใจการท�ำงานของมัน อีกทั้งในแง่การท�ำธุรกิจแล้ว
หากไม่หนักหนาสาหัสอย่างถึงทีส่ ดุ จริงๆ คงไม่มนี กั ธุรกิจ
คนไหนอยากมีปญ
ั หากับรัฐบาลประเทศทีต่ นไปลงทุน มี
116

การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน

แต่จะหาทางพูดคุย เจรจา ประนีประนอมกันเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวเสียมากกว่า อย่างไรก็ตาม ใช่ว่า
จะนิ่งนอนใจได้ เพราะสถิติแสดงให้เห็นว่ามีจ�ำนวนการ
ฟ้องร้องเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องหาทางกลับไปแก้ไข
สนธิสัญญาที่เคยท�ำไปแล้ว
ขณะที่บิทรุ่นใหม่ๆ ก็มีความพยายามจะเขียน
นิยาม เงื่อนไข และกลไกป้องกันตัวเองให้มีความรัดกุม
ยิ่งขึ้นกว่าบิทฉบับเก่า แต่ประเด็นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่โต ทรงอิทธิพล
ซ�้ำเศรษฐกิจของเรายังต้องพึ่งพาการส่งออกและการ
ลงทุนเป็นเครือ่ งจักรส�ำคัญ ซึง่ ประเทศหรือกลุม่ ประเทศ
ที่ค้าขายและลงทุนกับไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหรืออียู
อียูเป็นคู่ค้าส�ำคัญอันดับ 4 และเป็นตลาดส่งออก
อันดับ 3 ของไทย ปี 2554 เราค้าขายกับอียมู ากกว่า 1.2
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของการค้ารวมของไทย
โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 7.3 แสนล้านบาท ส่วนด้าน
การลงทุน อียูเป็นผู้ลงทุนอันดับ 2 ของไทย การลงทุน
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โดยตรงจากอียู ในปี 2554 สูงถึง 100,232 ล้านบาท
อุตสาหกรรมที่สหภาพยุโรปเข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่
เคมีภณ
ั ฑ์และกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เหมืองแร่ และเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร
อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ การเกษตรและผลิตผลเกษตร
และธุรกิจการค้าบริการ
ด้ า นสหรั ฐ ฯ เมื่ อ บารั ก โอบามาขึ้ น เป็ น
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ผลักดันนโยบายหันกลับมาให้
ความส�ำคัญกับเอเชีย (Pivot to Asia) ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ และความมั่นคง พร้อมกับเดินหน้าความ
ตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างมหาสมุทร
แปซิฟกิ หรือทีพพี ี (Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership Agreement: TPP) ด้วยเหตุผลหลายข้อ ทัง้
ความต้องการสร้างผลงาน ความคาดหวังว่าข้อตกลงทาง
เศรษฐกิจนี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเพื่อสกัด
กัน้ อิทธิพลของจีนทีก่ ำ� ลังผงาดในภูมภิ าคนี้ ปัจจุบนั ทีพพี ี
มีสมาชิกทั้งสองฟากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก 12 ประเทศ
ถือเป็นเขตการค้าเสรีท่ีใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่ากว่า

ร้อยละ 40 ของมูลค่าผลผลิตของทั้งโลก
ไทยกับอียูเคยเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ
เอฟทีเอ (Free Trade Area: FTA) กันมาก่อน ก่อนจะ
หยุดชะงักไปเพราะผลของการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม
2557 ส่วนทีพีพีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนถึง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต่างก็ให้ความสนใจจะ
เข้าร่วมไม่ตา่ งกัน มองในแง่ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ที่ไทยจะได้รับแล้ว นับว่าไทยเราปฏิเสธได้ยาก
ไคลแม็กซ์อยู่ตรงนี้ ตรงที่ว่าทั้งเอฟทีเอไทย-อียู
และทีพพี ตี า่ งก็มกี ารระบุถงึ ไอเอสดีเอส ถ้าไทยไม่ยอมรับ
ไอเอสดีเอสก็อาจตกขบวนเศรษฐกิจ แต่ถา้ ยอมรับก็อาจ
หมายถึงความเสียหายจากการทีน่ โยบายสาธารณะต่างๆ
ถูกสกัดกั้น
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ลองมาดูกรณีตวั อย่างทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศแคนาดา
เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ ห็ น ภาพว่ า ไอเอสดี เ อสจะส่ ง ผลกระทบ
อย่างไรกับไทย โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็น
ที่กระทบกับคนวงกว้าง
เรื่องมีอยู่ว่า บริษัทยาอเมริกันนามว่า อิไล ลิลลี
(Eli Lilly) เจ้าของยา Strattera จดสิทธิบัตรไว้ว่ายา
ตัวนีใ้ ช้รกั ษาโรคซึมเศร้า แต่เมือ่ ทดลองกลับพบว่าไม่ได้ผล
อย่างที่คิดจึงต้องหยุดทดลองในปี 2534 พอปี 2537
อิไล ลิลลีให้การสนับสนุนการศึกษาของโรงพยาบาล
แมสซาชูเซตส์แล้วพบว่ายาตัวเดียวกันนี้มีผลช่วยรักษา
โรคสมาธิสนั้ อิไล ลิลลีจงึ ใช้โอกาสนีข้ อต่ออายุสทิ ธิบตั รยา
Strattera ที่ก�ำลังจะหมดอายุ โดยระบุว่าใช้แก้ โรค
สมาธิสั้น เพื่อจะผูกขาดสิทธิบัตรต่อไปอีก ทั้งที่เป็นยา

ตัวเดิมทุกอย่าง
บริษทั ยาของแคนาดาชือ่ เทฟฟา (Teva) ยอมรับ
ไม่ได้ ตัดสินใจฟ้องให้เพิกถอนสิทธิบตั รยาดังกล่าว ศาล
ชั้นต้นของแคนาดาตัดสินให้เทฟฟาชนะ โดยให้เหตุผล
ว่า ยาของอิไล ลิลลีไม่ใช่ของใหม่ เป็นสารตัวเดิม และ
ไม่มีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแต่อย่างใด ทว่า คดีนี้ยัง
ยืดเยื้อต่อถึงศาลอุทธรณ์
5 กรกฎาคม 2554 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามศาลชั้นต้น ซ�้ำยังตอกย�้ำว่าการออกสิทธิบัตรโดย
ไม่ถูกต้องของอิไล ลิลลี ท�ำให้บริษัทยาชื่อสามัญของ
แคนาดาเสียโอกาส
7 พฤศจิกายน 2555 อิไล ลิลลีจึงใช้ไอเอสดีเอส
ในบทว่าด้วยการลงทุนของข้อตกลงนาฟต้าฟ้องรัฐบาล
แคนาดา อ้างว่าค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ทใี่ ห้เพิกถอน
สิทธิบัตรยา Strattera เป็นการยึดหรือริบคืนกิจการ
โดยอ้อม พร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายสูงถึง 500 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ปัจจุบัน คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
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จากกรณีอิไล ลิลลี จะเห็นได้ชัดว่า ไอเอสดีเอส
สามารถเข้าแทรกแซงอ�ำนาจศาลภายในประเทศได้และ
ท�ำให้ยา Strattera ที่น่าจะหมดสิทธิบัตรแล้วกลับมี
แนวโน้มว่าจะถูกยืดอายุออกไปอีกกลายเป็นสิทธิบัตรที่
ไม่มีวันสิ้นสุดหรือ Evergreening นี้ย่อมหมายความว่า
แทนทีย่ า Strattera จะมีราคาถูกลงกลับยังคงแพงเหมือนเดิม
ซ�้ำเจ้าอื่นก็ผลิตไม่ได้เนื่องจากติดสิทธิบัตร
ลองจินตนาการว่า หากเป็นประเทศไทยกับยาที่
มีผลต่อความเป็นความตายของผู้ป่วย เช่น ยารักษาโรค
เอดส์หรือโรคหัวใจ ยาที่ติดสิทธิบัตรทั้งที่ไม่ควรจะได้
จะสร้างต้นทุนการเข้าถึงยาสูงขนาดไหน เรามาดูกัน
ระหว่างปี 2543-2553 เมืองไทยมีคำ� ขอสิทธิบตั ร
ที่เข้าข่ายเป็น Evergreening จ�ำนวน 2,188 ค�ำขอ เพื่อ
ยืดอายุการผูกขาดออกไป โดยรายการชื่อสามัญทางยา
59 รายการที่น�ำมาวิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้าน
ยา พบว่า เป็นค�ำขอรับสิทธิบัตรแบบ Evergreening ที่
ท�ำให้เกิดการผูกขาดตลาดตัง้ แต่ปี 2539 - 2571 คิดเป็น
มูลค่าสะสมประมาณ 8,477.7 ล้านบาท และถ้าพิจารณา

เฉพาะผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แล้วตัง้ แต่ปี 2539-2553 ก็พบ
ว่าประเทศไทยเสียโอกาสในการประหยัดงบประมาณไป
แล้วถึง 1,177.6 ล้านบาท พูดง่ายๆ คือ ถ้าไม่มสี ทิ ธิบตั ร
เจ็ดชั่วโคตรเหล่านี้ ประเทศไทยจะประหยัดค่ายาได้ถึง
8,500 ล้านบาท
สมมติเหตุการณ์ว่ามีใครสักคนจะฟ้องศาลให้
ยกเลิกสิทธิบัตรเจ็ดชั่วโคตรหรือรัฐจะวางกฎเกณฑ์เพื่อ
ป้องกันไม่ให้บริษทั ขอสิทธิบตั รเจ็ดชัว่ โคตรได้ แต่บริษทั
ยาข้ามชาติกลับเอาสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนมาใช้
แล้วบอกว่าเป็นการยึดทรัพย์สนิ ทางอ้อมและใช้ไอเอสดีเอส
ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาล หรือถ้ายังจ�ำกันได้
สมัย นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข มีการประกาศมาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือ
ซีแอล (Compulsory Licensing: CL) กับยาบางตัว เพื่อ
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาราคาถูก การประกาศซีแอล
ครั้งนั้นสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับบริษัทยาข้ามชาติหลายราย
แล้วถ้าไทยยอมรับบิทและไอเอสดีเอส คงไม่ตอ้ งอธิบาย
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ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ขออธิบายลงลึกอีกนิดเพื่อให้เห็นภาพ ตามปกติ
แล้ว การค้าระดับโลกมีกฎเกณฑ์ที่วางแนวทางเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา เรียกว่า ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้าหรือทริปส์
(Agreement on Trade–Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เพราะเป็นการวางมาตรฐานขั้นต�่ำให้ทรัพย์สิน
ทางปัญญายังคงเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการคิด
ประดิษฐ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แต่ก็ไม่ให้มันสร้างการ
ผูกขาดและค้าก�ำไรจนเกินควร โดยเฉพาะกับประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่เทคโนโลยียังด้อยกว่าประเทศพัฒนา
แล้วซึ่งมักครอบครองทรัพย์สินทางปัญญามากกว่า
ถ้าปล่อยให้การผูกขาดในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไป
ตามใจประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก�ำลังพัฒนาอย่างไทย
อาจหมดตัวได้ เพราะไม่มคี วามสามารถหาเงินมาจ่ายให้
กับสินค้าและบริการต่างๆ ที่ติดสิทธิบัตร
ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สหรัฐฯ และอียูกลับพยายามผลักดันสิ่งที่เรียกว่าทริปส์
พลัส (TRIPs+) ข้อใหญ่ใจความของสิ่งนี้ก็คือต้องการ
เพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นกว่าที่
ทริปส์ได้วางหลักการไว้ (แน่นอนว่าประเทศก�ำลังพัฒนา
ไม่เห็นด้วย) ซึง่ การเจรจาเอฟทีเอทุกครัง้ สหรัฐฯ และอียู
จะต้องพ่วงเอาทริปส์พลัสเข้าไปอยูใ่ นข้อตกลงให้ได้ ทีพพี ี
และเอฟทีเอไทย-อียูก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
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เป็นของคนชาติประเทศคูเ่ จรจา ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นเสียแต่จะเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์สาธารณะ
ต้องไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ต้องชอบด้วยกฎหมาย และต้อง
จ่ายค่าชดเชยที่เพียงพอ เป็นธรรม และโดยไม่ชักช้าให้
แก่นักลงทุน ฟังดูไม่เลวร้าย
แต่กไ็ ม่ใช่เสียทีเดียว ต้องไม่ลมื ว่า การยึดหรือริบ
คืนกิจการทางอ้อม คือสิง่ ทีถ่ กู ตีความอย่างกว้างขวาง เช่น
กรณีบริษทั บุหรีฟ่ อ้ งรัฐบาลออสเตรเลีย แล้วประเทศไทย
ที่ซองบุหรี่เต็มไปด้วยภาพโรคร้ายจากบุหรี่ วันใดที่เรา
ลงนามจะเกิดอะไรขึ้นตามมา รัฐบาลไทยคงไม่สามารถ
ออกกฎหมายคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะได้ การกระท�ำ
ใดๆ ทีจ่ ะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนักลงทุนสหรัฐก็อาจ
น�ำไอเอสดีเอสมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลไทย
ท�ำนองเดียวกัน เอฟทีเอไทย-อียกู ไ็ ม่ได้สวยงาม
ไปกว่ากันสักเท่าไหร่ เมื่อกางดูจะพบว่า มีการจ�ำกัด
อ�ำนาจรัฐที่จะออกกฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการ
ต่างๆ เพือ่ ปกป้องประโยชน์สาธารณะ เพราะมีการก�ำหนด
ค�ำนิยามของ ‘มาตรการของรัฐ’ ไว้กว้างๆ ครอบคลุม

ทุกอย่างที่ประกาศและปฏิบัติโดยรัฐ ทั้งกฎหมาย ข้อ
ก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และอื่นๆ
นิยามของค�ำว่า นักลงทุน ก็มีลักษณะกว้างมาก
เช่นกัน ครอบคลุมถึงสาขาและตัวแทนบริษัท อีกทั้งยัง
ครอบคลุมถึงระยะก่อนการลงทุนหรือ Pre-establishment (ระยะก่อนการลงทุนหมายถึงระยะดาํ เนินการก่อน
ที่จะเข้าไปจัดตั้งกิจการในประเทศผู้รับการลงทุน โดย
ปกติประเทศผูร้ บั การลงทุนแต่ละประเทศจะมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น กําหนดประเภทกิจการ
ที่ห้ามต่างชาติลงทุน การกําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้น หรือ
ข้อจํากัดในการอนุญาตให้ทํางาน) ขณะที่ค�ำนิยามของ
การลงทุนก็กว้างและคลุมเครือ มันครอบคลุมถึงทรัพย์สนิ
ทุกชนิด ผลก�ำไรหรือประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ในอนาคต และ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เหล่านีเ้ ป็นเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ แต่กเ็ ปิดช่องโหว่
ขนาดใหญ่ไว้ให้นกั ลงทุนต่างชาติใช้ไอเอสดีเอสฟ้องร้อง
รัฐบาลไทยได้ทั้งสิ้น
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Umbrella Clause
ระหว่างปิดต้นฉบับนี้ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิค (TPP) ได้ข้อสรุป แม้จะมีข้อยกเว้นจ�ำนวนหนึ่งที่ท�ำให้บท
การลงทุนของ TPP ดูเสมือนดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงมีสิ่งที่ซุกซ่อน
อยู่ในนั้นมากมาย
ใน TPP ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Umbrella Clause ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นที่น่าวิตก
Umbrella Clause คืออะไร อาจจะเป็นเรือ่ งยากพอสมควรทีจ่ ะ
อธิบายหรือท�ำความเข้าใจสิง่ นี้ เพราะแม้แต่ผทู้ ศี่ กึ ษาเรือ่ งการเปิดเสรี
การคุ้มครองการลงทุน ก็ยอมรับว่า Umbrella Clause ยังเป็นหัวข้อ
ที่มีความคลุมเครือ ฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องตลก แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่า
Umbrella Clause คืออะไร แปลว่าคุณเข้าใจมันถูกในระดับหนึ่งแล้ว
ขอให้ใส่ใจกับค�ำว่า Umbrella เป็นหลัก มีความหมายว่า ‘ร่ม’
ซึง่ แสดงนัยของการครอบคลุมสิง่ อืน่ ๆ ไว้ โดยปกติของบิทในบทว่าด้วย
การลงทุนมักจะระบุนิยามของค�ำต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น การลงทุนคือ
อะไร นักลงทุนเป็นใคร เป็นต้น แต่ในบิทจะถูกเติม Umbrella Clause
ลงไป มักถูกเขียนไว้อย่างกว้างๆ ครอบคลุมทุกๆ พันธะกรณีทอี่ าจเกิด
ขึ้นในอนาคต ซึ่งอยู่นอกเหนือสิ่งที่เขียนไว้ในบิท ย่อมหมายความว่า
หากรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนท�ำผิดสัญญาอื่นๆ ที่แม้ว่าจะ
ไม่ได้อยู่ในบิท แต่ Umbrella Clause ครอบคลุมไปถึง รัฐบาลนั้นก็
มีสิทธิ์โดนฟ้องได้
128

การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการการันตีให้แก่นักลงทุนอีกชั้นหนึ่งว่า สนธิ
สัญญาฉบับนั้นๆ จะให้การคุ้มครองนักลงทุนอย่างครอบคลุมและ
สามารถฟ้องรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนได้อย่างแน่นอน
ใน TPP มีการระบุถึง Umbrella Clause ที่ครอบคลุม 3
กิจการคือ
1. กิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่
น�้ำมัน เป็นต้น
2. สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น�้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
เป็นต้น
3. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น
กิจการทั้ง 3 ลักษณะนี้จะถูกนับรวมอยู่ใน Umbrella Clause
ด้วย แม้วา่ ในบิทจะไม่ได้ระบุไว้ เท่ากับว่าหากบริษทั ต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในกิจการเหล่านีจ้ ะถูกคุม้ ครองทันที โดยไม่ตอ้ งมานัง่ ตีความให้
เสียเวลา และสามารถใช้ไอเอสดีเอสในบิท (แม้วา่ ตัวมันเองจะอยูน่ อก
เหนือข้อตกลงในบิท) ฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนได้
ตัวอย่างที่ใกล้ตัวและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ก็เช่นกรณี
รถไฟความเร็วสูงที่ประเทศไทยเคยไปพูดคุยกับประเทศญี่ปุ่นให้มา
เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ซึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิก TPP และถ้า
ไทยเข้าร่วมสนธิสัญญานี้ ย่อมเท่ากับไทยแบกรับความเสี่ยงตรงนี้
โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง
ดังนั้น สิ่งที่ไทยต้องท�ำคือจะต้องไม่มีการยอมรับ Umbrella
Clause เข้ามารวมในบทว่าด้วยการลงทุนในทุกกรณี
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1. ให้สิทธินักลงทุนเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทกับ

รัฐไทยจะเอายังไง
กับไอเอสดีเอส

รัฐผู้รับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นส�ำคัญอยู่ตรงที่ว่า รัฐบาลไทยมีท่าที
อย่างไรกับทีพีพีและเอฟทีเอไทย-อียู ซึ่งคาดการณ์ได้
ไม่ยากว่ารัฐบาล รวมถึงภาคธุรกิจของไทย ย่อมต้อง
เห็นดีเห็นงามกับการเข้าร่วมในข้อตกลงทั้งสอง เพราะ
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลเป็นเดิมพัน ซึ่ง
แปลว่าไทยอาจต้องยอมรับการคุ้มครองการลงทุนและ
ไอเอสดีเอส
ท่าทีของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่ า งประเทศ ก็ เ ป็ น ท่ า ที ที่ น ่ า วิ ต กกั ง วลไม่ น ้ อ ย
เนื่องจากเอกสารที่ทางกรมฯ จัดท�ำขึ้นพูดถึงแต่คุณงาม
ความดีของไอเอสดีเอสเพียงด้านเดียว ซึง่ ก็นา่ จะสะท้อน
แนวคิดสนับสนุนไอเอสดีเอสได้ในระดับหนึ่ง ในเอกสาร
ดังกล่าวเขียนถึงไอเอสดีเอสว่า

การระงับข้อพิพาท นอกเหนือจากการด�ำเนินคดีภายใต้
กระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ
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2. สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่จะมีทางเลือกใน

3. เพิ่มขีดความสามารถแก่นักลงทุนไทยที่จะแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจด้วยการไปลงทุนในต่างประเทศ

4. รัฐผู้รับการลงทุนยังคงมีอ�ำนาจเต็มในการก�ำหนด
นโยบายที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยการใช้กลไกระงับ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ มีการ
ละเมิดพันธกรณีตามทีก่ ำ� หนดในความตกลงและมีความ
เสียหายต่อการลงทุนของนักลงทุนอย่างแท้จริงเท่านั้น

5.การด�ำเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทจะไม่มผี ลให้รฐั
ผู้รับการลงทุนต้องยกเลิกระเบียบหรือกฎหมายภายใน
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และการชดเชยความเสียหายจากกรณีพิพาทจะต้อง
ไม่เกินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ตระหนักเป็นอย่างดี จึงมีการศึกษา ติดตาม และคอยส่ง
ความคิดเห็นให้ทางรัฐบาลอยู่เสมอ โดยเฉพาะประเด็น
เรื่องการถ่ายโอนเงินตราข้ามประเทศ การปริวรรตเงิน
ตรา ซึง่ เป็นประเด็นทีห่ น่วยงานรัฐด้านเศรษฐกิจยินยอม
ไม่ได้เด็ดขาด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทเรียนจากวิกฤต
ปี 2540 ที่ท�ำให้ตระหนักว่า ไทยจ�ำเป็นต้องมีเครื่องไม้
เครื่องมือพร้อมรับวิกฤตเศรษฐกิจ และไม่มีทางยอมให้
นักลงทุนต่างชาติใช้ไอเอสดีเอสขัดขวางอย่างที่ท�ำกับ
อาร์เจนตินา

6. การคุ้มครองการลงทุนและกลไกระงับข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับเอกชนหรือไอเอสดีเอส เป็นการสร้างสมดุล
ระหว่างผลประโยชน์ของนักลงทุน รวมทัง้ ผลประโยชน์ที่
รัฐได้รับจากการลงทุนของเอกชน และก�ำหนดขอบเขต
ในการด�ำเนินนโยบายพัฒนาประเทศที่เหมาะสม
ใช่ ว ่ า หน่ ว ยงานรั ฐ จะมี ค วามคิ ด ความเห็ น ต่ อ
ไอเอสดีเอสเป็นเนื้อเดียวกัน บทเรียนที่ไทยได้รับจาก
การถูกบริษัท Walter Bau AG นักลงทุนสัญชาติเยอรมัน
ผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัททางยกระดับดอนเมือง จ�ำกัด
(มหาชน) ฟ้อง จนท�ำให้รัฐบาลถูกตัดสินให้ชดเชย
ค่าเสียหายถึง 6,000 ล้านบาท ยังเป็นเหตุการณ์ทที่ มิ่ แทง
จิตใจหลายฝ่าย หรือตัวอย่างของอาร์เจนตินาที่ความ
พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ถูกบรรดา
นักลงทุนเอาไปใช้เป็นเหตุฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
หน่วยงานรัฐของไทยที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจตระหนกและ
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เขียนให้ชัด ยกการ์ดให้สูง
ก่อนถูกรัฐประหารโดยทุน
ถึงแม้จะมีการคะคาน ตรวจสอบ ถ่วงดุลกันเอง
ในหมู่หน่วยงานราชการ ก็ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้ เพราะ
หน่วยงานแต่ละแห่งสุม้ เสียงดังไม่เท่ากัน บางหน่วยงาน
อาจจะสนใจประเด็นเกีย่ วกับเศรษฐกิจ แต่อาจไม่ได้สนใจ
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ประเด็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือประเด็นผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม จุดส�ำคัญจึงอยูท่ กี่ ารสร้างเกราะป้องกันหรือ
Safe Guard ที่แข็งแรง
ท�ำอย่างไร?
ทั้ ง ที พี พี แ ละเอฟที เ อไทย-อี ยู (และอื่ น ๆ ใน
อนาคต) คือข้อตกลง ข้อตกลงคือสิง่ ทีค่ เู่ จรจาต้องพูดคุย
ต่อรอง แลกเปลีย่ นผลประโยชน์ แล้วเขียนลงไปในสัญญา
ดังนัน้ การจะยกการ์ดให้สงู เข้าไว้กค็ อื การก�ำหนดนิยาม
ต่างๆ ให้ชัดเจน ไม่ให้มีช่องให้ตีความแบบเหวี่ยงแห
เพื่อป้องกันการฟ้อง ซึ่งกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อ
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ใน
สมัยรัฐบาลอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ถือเป็นกรอบการเจรจาที่
ค่อนข้างรัดกุม แม้จะยังไม่ดีที่สุดก็ตาม (ดูได้ ในภาค
ผนวก)
จะยกการ์ดสูงอย่างไร คือการด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอข้างล่างนี้

1. เขียนให้ชดั ในบทน�ำว่า เป้าหมายของการลงทุนก็เพือ่
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ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนเนื้อหาในบทว่าด้วยการ
ลงทุนต้องเขียนด้วยว่าจะไม่มีผลท�ำให้รัฐบาลประเทศคู่
ภาคีไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะกรณีที่มีภายใต้สนธิสัญญาฉบับอื่นๆ ได้

2. เขียนให้ชัดว่า ‘การลงทุน’ และ ‘นักลงทุน’ คืออะไร
- ต้องไม่นิยามค�ำว่า การลงทุน ไว้กว้างๆ และ
คลุมเครือ เพราะจะท�ำให้รัฐบาลต้องตามไปคุ้มครองให้
กับการกระท�ำใดๆ ก็ตามทีน่ กั ลงทุนอ้างว่าเป็นการลงทุน
เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรจะใช้กติกาของทริปส์
ไม่ใช่ทริปส์พลัสที่แฝงเข้ามา หรือการเก็งก�ำไรระยะสั้น
ในตลาดหุ้นก็ไม่ควรถือว่าเป็นการลงทุน เป็นต้น และจะ
ถือเป็นการลงทุนก็ตอ่ เมือ่ มีการเข้ามาลงเงิน ลงแรง สร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง ซือ้ วัตถุดบิ ฯลฯ บรรดาขัน้ ตอนก่อนน�ำเงิน
เข้ามาลงทุนไม่ถูกนับรวม อีกทั้งจะต้องการเป็นลงทุนที่
ค�ำนึงถึงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น เป็นการ
ลงทุนระยะยาว ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ เคารพ
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สิทธิมนุษยชนและสิทธิชมุ ชน ใส่ใจสิง่ แวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
- ใครคือนักลงทุน? นักลงทุนคือผู้ท่ีมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเท่านั้น ไม่ใช่แค่มาจดทะเบียนที่
ตั้งเฉยๆ แต่ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ และจะต้อง
เป็นนักลงทุนจากคนในชาติของประเทศคูภ่ าคีเท่านัน้ ไม่
นับนักลงทุนจากประเทศทีส่ าม เพือ่ ป้องกันไม่ให้มาหยิบ
ใช้ไอเอสดีเอสมาฟ้องร้องรัฐบาล

-หลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไี่ ด้รบั ความอนุเคราะห์
ยิ่ง (Most-favored Nation) เขียนให้ชัดว่าภายใต้หลัก
การนี้ รัฐบาลจะไม่ปฏิบัติต่อนักลงทุนของประเทศคู่
ภาคีให้น้อยไปกว่าการปฏิบัติกับนักลงทุนของประเท
ศอื่นๆ ยกเว้นรายการที่สงวนไว้ ไม่ก็จ�ำกัดหลักการนี้ให้
อยูภ่ ายใต้แนวการปฏิบตั ติ อ่ นักลงทุนต่างประเทศทีม่ อี ยู่
แล้วภายในประเทศ
-หลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม (Fair
and Equitable Treatment) เขียนให้ชัดว่า ‘เป็นธรรม’
และ ‘เท่าเทียม’ คืออะไร เพราะหลักการนีม้ กั ถูกนักลงทุน
หยิบไปใช้ฟ้อง เวลาที่รัฐบาลท�ำอะไรลงไปแล้วกระทบ
ผลก� ำ ไรในอนาคตของบริ ษั ท หรื อ ถ้ า เขี ย นไม่ ไ ด้ ก็
ไม่ต้องใส่

3. เขียนรายละเอียดหลักการคุม้ ครองการลงทุนต่างๆ ให้
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่ปล่อยให้ขึ้นกับการตีความหรือ
ก�ำหนดขอบเขตภายหลัง ซึง่ หลักการทีจ่ ะต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ คือ
-หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ต้องเขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนของประเทศ สงวนอาชีพและนโยบายบางอย่างที่
มีความส�ำคัญต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน หรือไม่
ก็ตัดหลักการนี้ออกไปเลย
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4. เขียนให้ชัดถึงสิทธิของรัฐบาลที่จะออกกฎระเบียบ
มาตรการ และนโยบายทีม่ เี จตนาเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
หรือมีความจ�ำเป็นเพือ่ รักษาความมัน่ คงของชาติ รวมถึง
หากมี ค� ำ ตั ดสิ น คดี ข องศาลยุ ติ ธ รรมในประเทศซึ่ ง
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สอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศ กฎระเบี ย บ
มาตรการและนโยบาย จะต้องถือว่าเป็นการกระท�ำที่
ชอบธรรมและไม่ถอื เป็น ‘การยึดทรัพย์ทางอ้อม’ โดยรัฐ
(ลองดูกรณีบริษัทอิไล ลิลลี ฟ้องรัฐบาลแคนาดา)

AAA

อย่างไรก็ตาม การจะเรียกร้องให้รฐั บาลยกการ์ด
สูงๆ ใช่ว่าจะท�ำได้ง่ายๆ มันขึ้นกับชั้นเชิงการเจรจาและ
จุดยืนทีห่ นักแน่นมัน่ คง และอาจต้องเผชิญกับแรงกดดัน
จากประเทศคูเ่ จรจา นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุน
ไทยเอง ลองนึกชื่อบริษัทใหญ่ๆ ของไทยขึ้นมาสักชื่อ
ในใจ รับรองว่าในบรรดาชื่อที่นึกได้จะมีบริษัทไทยที่
สนับสนุนไอเอสดีเอสรวมอยู่ด้วย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ ทีจ่ ะต้องสร้างแรงกดดัน
จากข้างล่างส่งต่อไปยังผู้บริหารประเทศ
หากปล่อยให้รฐั บาลและกลุม่ ธุรกิจไทยด�ำเนินการ
กันเอง กว่าจะรู้สึกตัวอาจสายเกินไป ถึงตอนนั้น เราอาจ
ตกอยู่ในสภาพถูกรัฐประหารตลอดเวลา เพราะอ�ำนาจ
อธิปไตยทีร่ ฐั เคยมีถกู แทรกแซงจากนักลงทุน มันคือการ
รัฐประหารโดยทุน
และเราไม่ควรปล่อยให้มันเกิดขึ้น...มิใช่หรือ
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5. เขียนให้ชัดว่าไม่เอากลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ
และนักลงทุนโดยระบบอนุญาโตตุลาการ ข้อนีค้ งไม่ตอ้ ง
อธิบายซ�้ำอีกว่าท�ำไม

6. เขียนให้ชัดว่า เมื่อมีข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและ
นักลงทุนจากประเทศภาคีจะต้องใช้กระบวนการยุตธิ รรม
ภายในประเทศก่อน ถ้าข้อพิพาทยังไม่ได่รับการแก้ไข
จนเป็นที่ยุติก็ให้ไปใช้กลไกระงับข้อพิพาททางเลือกที่
ไม่ใช่ไอเอสดีเอส

ISDS รักนะ นักลงทุน
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ภาคผนวก
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กรอบการเจรจาความตกลง
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553)

1. หลักการและเหตุผลการ
เสนอกรอบการเจรจา
ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุนมุ่งประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้า
มาลงทุนในประเทศไทย และคุ้มครองการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติดังกล่าว ในขณะเดียวกันจะคุ้มครองการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยซึ่งไปลงทุนในประเทศคู่ภาคี
ความตกลงฯ เช่นกัน ความตกลงฯ ไม่มสี าระในส่วนของ
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การเปิดเสรีการลงทุน ซึ่งต่างกับความตกลงการค้าเสรี
โดยความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
มุ่งให้ความคุ้มครองการลงทุนที่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศ
แล้ว แต่กถ็ อื เป็นความตกลงทางเศรษฐกิจทีอ่ าจมีนยั เข้า
ข่ายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 เพราะอาจเป็น
หนังสือสัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กว้างขวาง และผูกพันการลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ จึงควร
เสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาก่อน
ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุนเป็นความตกลงแบบฉบับที่ใช้ร่างมาตรฐานใน
การเจรจา และสาระในการเจรจากับแต่ละประเทศจะ
คล้ายคลึงกัน เพราะใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกัน
ระหว่างประเทศ กรอบการเจรจาจึงควรเป็นกรอบเดียว
ที่สามารถใช้ ในการเจรจากับทุกประเทศคู่เจรจา โดย
ในการเจรจาอาจปรับเปลี่ยนถ้อยค�ำ และสาระ รวมถึง
มาตรการที่จ�ำเป็น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการลงทุน
ของประเทศนั้นๆ
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2. กรอบการเจรจาที่
ขอความเห็นชอบ
การเจรจาจัดท�ำความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนควรสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับให้กับนัก
ลงทุนต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในไทย และจะเป็น
ประโยชน์กับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศว่า
จะได้รับการคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงฯ ใน
มาตรฐานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล โดยในการเจรจา
ความตกลงฯ ต้องค�ำนึงถึงท่าที มาตรการที่จ�ำเป็น และ
ผลประโยชน์ของไทยและคู่เจรจาประกอบด้วย ซึ่งควร
ครอบคลุมประเด็นหลัก ดังนี้
2.1 ขอบเขตความตกลงฯ ควรจ�ำกัดเฉพาะการ
ลงทุนทางตรง (foreign direct investment: FDI) โดย
ให้ความคุม้ ครองการลงทุนของนักลงทุนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่รัฐบาลก�ำหนด
2.2 การส่งเสริมและการเอื้ออ�ำนวยการลงทุนแก่
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กันและกัน
2.3 การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
และการประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติกบั การลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติที่ได้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว
2.4 การประติบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และ
ให้การคุ้มครองอย่างเต็มที่แก่การลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติ
2.5 การคุม้ ครองการเวนคืนและการชดเชยค่าเสีย
หายจากการเวนคืน
2.6 การชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์รนุ แรง
ที่เกิดในประเทศที่ลงทุน
2.7 การโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนโดยเสรี
2.8 การรับช่วงสิทธิตามความตกลงฯ
2.9 การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน และ
ระหว่างรัฐกับรัฐ
2.10 โดยค�ำนึงถึงพัฒนาการการเจรจาในกรอบ
ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และ
ความยินยอมร่วมกันของคู่เจรจา อาจพิจารณาให้รวม
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ถึง มาตรการที่จ�ำเป็น และเหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์
สาธารณะ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพสาธารณะ มาตรการ
เพื่อปกป้องดุลการช�ำระเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
2.11 การเจรจาในทุกประเด็นข้อบทให้ค�ำนึงถึง
ท่าที มาตรการที่จ�ำเป็น และผลประโยชน์ของไทยและ
คู่เจรจาประกอบด้วย

เอกสารแนบกรอบการเจรจาความตกลง
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

1. ภูมิหลังการจัดท�ำความ
ตกลงเพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน
ไทยได้เริม่ เจรจาความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนกับต่างประเทศตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.
1960 และได้ลงนามความตกลงดังกล่าวกับเยอรมนีเป็น
ประเทศแรกในปี 1961 (มีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 1966)
หลังจากนั้น ไทยได้เจรจาจัดท�ำความตกลงเพื่อการส่ง
เสริมและคุ้มครองการลงทุนกับหลาย ประเทศเรื่อยมา
ปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงฯ ที่ลงนาม
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แล้วจ�ำนวน 42 ฉบับ ซึ่งในจ�ำนวนนี้ 35 ฉบับมีผลใช้
บังคับไปแล้ว นอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ในระหว่าง
การจัดท�ำความตกลงฯ กับ 54 ประเทศ ซึ่งในจ�ำนวนนี้
อยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนร่างความตกลงฯ จ�ำนวน 40
ประเทศ อยู่ระหว่างการเจรจาจ�ำนวน 8 ประเทศ เจรจา
เสร็จแล้ว และก�ำลังจะเสนอผลการเจรจาต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาจ�ำนวน 2 ประเทศ และลงนามแล้ว อยูร่ ะหว่าง
การแลกหนังสือหนังสือเพือ่ ให้ความตกลงฯ มีผลใช้บงั คับ
จ�ำนวน 4 ประเทศ
ขณะนี้ การจัดท�ำความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก
โดยปัจจุบนั ได้มกี ารจัดท�ำความตกลงฯ รวมเป็นจ�ำนวน
2,676 ฉบับ (ข้อมูลเมือ่ ปลายปี 2551) ซึง่ เฉพาะปี 2551
ได้มีการเจรจาจัดท�ำความตกลงฯ ไปทั้งหมด 59 ฉบับ
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2. วัตถุประสงค์และประโยชน์
จากการจัดท�ำความ
ตกลงเพื่อการส่งเสริม
และคุ้มครองการลงทุน
ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากเงิน
ลงทุนต่างประเทศในการสร้างความเจริญเติบโต พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งให้
กับระบบเศรษฐกิจและภาคเอกชนไทย โดยประเทศไทย
มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมาโดย
ตลอด มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ ตามสถิติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงปี 2551 คิดเป็นมูลค่า
251,519.34 ล้านบาท นอกจากนี้ ส�ำ นั กงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รายงานว่า ใน
ปี 2552 ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี
2551 โดยมีเงินลงทุนกว่า 3 แสนล้านบาท
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นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เริม่ พัฒนาจากการเป็น
ประเทศผู้รับการลงทุนเป็นประเทศผู้ส่งออกการลงทุน
โดยนักลงทุนไทยเริม่ ออกไปลงทุนในภูมภิ าคต่างๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน แม้ว่า
การส่งออกการลงทุนจะยังมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ยอยู่ แต่กม็ แี นว
โน้มว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคต
นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยัง
มีปจั จัยทีส่ ำ� คัญอีกหลายประการทีม่ ผี ลต่อความดึงดูดใน
การลงทุน อาทิ ความมั่นคงทางการเมือง ความชัดเจน
แน่นอนของระบบกฏหมายที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
การให้หลักประกันว่าจะไม่เวนคืนทรัพย์สินของเอกชน
เป็นของรัฐโดยไม่ยุติธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั ลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ว่า ประเทศทีเ่ ข้ามา
ลงทุน หรือประเทศทีไ่ ปลงทุนมีความมัน่ คง และน่าเข้าไป
ลงทุน ความเชือ่ มัน่ ดังกล่าวจะมีมากหรือน้อย ย่อมขึน้ อยู่
กับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับระหว่างกัน
ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุนเป็นกรอบความร่วมมือส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจ

ให้กบั นักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
รวมทั้งให้กับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศว่า
การลงทุนของตนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลของ
ประเทศผู้รับการลงทุน โดยจะได้รับความคุ้มครองการ
การเวนคืน ได้รับการประติบัติเยี่ยงคนชาติ และชาติ
ที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งได้รับการประติบัติอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับการลงทุนในประเทศผู้รับ
การลงทุนอืน่ ๆ และสามารถท�ำธุรกรรมการโอนได้อย่าง
เสรี ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น นักลงทุนสามารถฟ้อง
ร้องรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนผ่านกลไกการ
อนุญาโตตุลาการได้
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3. สาระของกรอบ
ความตกลงฯ
ข้อ 3.1 ขอบเขตของความตกลงฯ
ความตกลงฯ จะก�ำหนดขอบเขตความคุ้มครอง
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเฉพาะการลงทุนทางตรง

(foreign direct investment: FDI) ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ตามแนวทางประกาศคณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบการให้ความคุ้มครองการ
ลงทุน (Certificate of approval for protection – C.A.P)

ของภาคีคู่สัญญาเช่นเดียวกับคนชาติของตนเอง โดยจะ
ไม่มกี ารเลือกประติบตั ิ นอกจากนี้ ภาคีคสู่ ญ
ั ญาต้องประ
ติบตั ติ อ่ นักลงทุนของภาคีคสู่ ญ
ั ญาเช่นเดียวกับนักลงทุน
ของภาคีคู่สัญญาประเทศอื่นๆ

ข้อ 3.2 การส่งเสริมและการเอื้ออ�ำนวยการลงทุน
แก่กันและกัน

ข้อ 3.4 การประติบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และ
ให้การคุ้มครองอย่างเต็มที่แก่การลงทุนของ นัก
ลงทุนต่างชาติ

ภาคีคู่สัญญาตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุนและ
เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของ
นักลงทุนของภาคีคู่สัญญาที่ได้เข้ามาในราชอาณาจักร
แล้วตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ซึ่งอาจรวมถึง
การแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือแจ้งให้กนั ทราบถึงกฎระเบียบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ข้อ 3.3 การประติบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับอนุเคราห์ยิ่ง
และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ

ภาคีคู่สัญญาตกลงจะประติบัติต่อนักลงทุนของ
ภาคีคู่สัญญาอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันและคุ้มครอง
อย่างเต็มที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อ 3.5 การคุ้มครองการเวนคืนและการชดเชยค่า
เสียหายจากการเวนคืน

ภาคีคู่สัญญาตกลงจะประติบัติต่อนักลงทุนและ
การลงทุนที่ได้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วของนักลงทุน

ภาคีคู่สัญญาให้การคุ้มครองการลงทุนจากการ
เวนคืนทั้งทางตรง หรือ มาตรการอย่างอื่นที่มีผลเท่า
เทียมกับการเวนคืน หากจะเวนคืนจะต้องเป็นไปเพื่อ
ความมุง่ ประสงค์สาธารณะ ตามกฎหมาย ไม่เลือกประติ
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บัติ และมีการช�ำระค่าทดแทนโดยพลัน มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

ข้อ 3.6 การชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์
รุนแรงที่เกิดในประเทศที่ลงทุน
นักลงทุนของภาคีคสู่ ญ
ั ญาจะได้รบั ความคุม้ ครอง
จากความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากสงคราม การปฏิ วั ติ ห รื อ
ภาวะฉุกเฉินทีค่ ล้ายคลึงในส่วนของค่าทดแทนการท�ำให้
กลับคืนสภาพเดิมและค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กีย่ วกับความ
สูญเสีย

ข้อ 3.7 การโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนโดยเสรี
ภาคีคู่สัญญารับรองการโอนเงินลงทุนและผล
ตอบแทนตามวิธีการที่ก�ำหนดโดยกฎหมายของตน

ข้อ 3.8 รับรองการรับช่วงสิทธิตามความตกลงฯ
กรณีนกั ลงทุนได้รบั การชดเชยความเสียหายแล้ว
โดยให้ผทู้ ชี่ ดเชยความเสียหายให้กบั นักลงทุนสามารถรับ
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ช่วงสิทธิเข้ามาเป็นคู่กรณีกับรัฐบาลได้

ข้อ 3.9 การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน และ
ระหว่างรัฐกับรัฐ
หากนักลงทุนประสบปัญหาข้อพิพาทอันเนื่องมา
จากการผิดพันธกรณีตามความตกลงฯ ของรัฐ นักลงทุน
สามารถเสนอขอระงับข้อพิพาท โดยศาลภายในประเทศ
ที่มีเขตอ�ำนาจหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 3.10 มาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
รัฐบาลออกมาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อ
รักษาประโยชน์สาธารณะได้ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
สาธารณะ มาตรการเพือ่ ปกป้องดุลการช�ำระเงิน นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค โดยค�ำนึงถึงพัฒนาการการเจรจาใน
กรอบความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุน
และความยินยอมร่วมกันของคู่เจรจา
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รายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทยที่อยู่ในข่าย
การใช้กรอบการเจรจาความตกลงฯ

กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอจะ
ใช้เป็นกรอบส�ำหรับเจรจาจัดท�ำความตกลงเพื่อการส่ง
เสริมและคุ้มครองการลงทุนกับคู่เจรจา ซึ่งมีประเทศอยู่
ในข่าย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มซึ่งก�ำลังจะเริ่มการเจรจา /
อยูร่ ะหว่างการแลกเปลีย่ นร่างความตกลง 2) กลุม่ ซึง่ ได้
เริม่ การเจรจาไปแล้วแต่การเจรจายังไม่แล้วเสร็จ 3) กลุม่
ทีอ่ าจมีการแก้ไขความตกลงฯ ในอนาคต 4) กลุม่ ทีม่ ี
ศักยภาพและไทยอาจประสงค์จะเริม่ การเจรจาในอนาคต
การเสนอกรอบกรอบการเจรจาฯ ดังกล่าวไม่มผี ล
และไม่เกีย่ วกับความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครอง
การลงทุนที่ได้เจรจาเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้
กลุ่มประเทศทั้ง 4 กลุ่มข้างต้นจ�ำแนกได้ ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 อยู่ในระหว่างการแลกเปลี่ยนร่างความตกลง
(38 ประเทศ)
ได้แก่ อาร์เมเนีย ไซปรัส กัวเตมาลา คาซัคสถาน
โอมาน ปาปัวนิวกินี กาตาร์ ซูดาน สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ มองโกเลีย แอลเบเนีย แอลจีเรีย ออสเตรีย
บอสเนีย บูร์กินาฟาโซ เอลซัลวาดอร์ เอธิโอเปีย
ลัตเวีย ลิเบีย มอริเชียส โมซัมบิก ปานามา โปรตุเกส
ซีเรีย ยูเครน อุซเบกิสถาน คิวบา จิบูตี กาบอง กรีซ
เคนยา ลิทัวเนีย มาลี นามิเบีย ไนจีเรีย ปากีสถาน
แอฟริกาใต้ และวานูอาตู

กลุ่มที่ 2 อยู่ในระหว่างการเจรจาร่างความตกลง (6
ประเทศ)
ได้แก่ ฝรั่งเศส อิหร่าน อิตาลี โมร็อกโก รัสเซีย
และตูนิเซีย

กลุ่มที่ 3 ความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วและอาจมีการ
แก้ไขในอนาคต (17 ประเทศ) ได้แก่ โรมาเนีย บัลแกเรีย
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สาธารณรัฐเช็ก เบลโกลักเซมเบิร์ก แคนาดา จีน
โครเอเชีย ฮังการี เปรู โปแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี
สโลเวเนีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์

กลุ่มที่ 4 อาจท�ำการเจรจาในอนาคต (21 ประเทศ)
ได้แก่ โตโก ไนจีเรีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก แองโกลา แกมเบีย บอตสวานา เลโซโท
สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย เซเชลส์ แซมเบีย แคเมอรูน
ไลบีเรีย ยูกันดา เม็กซิโก คอสตาริกา ชิลี เบลารุส
บาห์เรน เติร์กเมนิสถาน และอาเซอร์ไบจาน
AAA

					
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
10 กันยายน 2553
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