
  

รายงานทีดีอารไอ 

ฉบับที่ 49 เดือนสิงหาคม 2550  
 

 
 

 
การคุมครองนักลงทุนตางชาติ 
จากมาตรการเวนคืนทรัพยโดยรัฐ: 
สิ่งที่ไทยตองระวังในการใชบังคับกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ISSN
 0859-0036 



  
 

 

 
 
 
ISSN 0859-0036 
รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 49 เดือนสิงหาคม 2550  
เร่ือง การคุมครองนักลงทุนตางชาติจากมาตรการเวนคืนทรัพยโดยรัฐ: ส่ิงที่ไทยตองระวังในการใชบังคับกฎหมาย 
 
พิมพคร้ังที่ 1 เดือนสิงหาคม 2550 
จํานวน 800 เลม 
(สงวนลิขสิทธิ์) 
 
ลิขสิทธิ์เปนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
เลขที่ 565 ซอยรามคําแหง 39  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท (02) 718-5460 
โทรสาร  (02) 718-5461-62 
Internet: http://www.info.tdri.or.th 
Email: publications@tdri.or.th 
 
 
 
 
 
 
  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การคุมครองนักลงทุนตางชาติ 
จากมาตรการเวนคืนทรัพยโดยรัฐ: 
สิ่งที่ไทยตองระวังในการใชบังคับกฎหมาย* 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ อยางกวางขวาง และ
เปนฐานการผลิตและการลงทุนที่สําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค การขยายตัวดานการคา
และการลงทุนอยางตอเนื่องทําใหไทยจัดทําขอตกลงทางการคากับประเทศตางๆ (ทั้งใน
ระดับพหุภาคีและทวิภาคี) เพ่ือสงเสริมการลงทุน (โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ หรือ foreign direct investment: FDI) และคุมครองการลงทุนของนักลงทุน
ตางชาติจากการถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมโดยนโยบายรัฐของประเทศผูรับการ
ลงทุน หลักการนี้ปรากฏในขอตกลงหลายฉบับ เชน ขอตกลงการคาเสรีทวิภาคี (FTA) 
และสนธิสัญญาการสงเสริมและคุมครองการลงทุนทวิภาคี (Bilateral Investment Treaty: 
BIT) เปนตน 

แมการจัดทําขอตกลงเหลานี้จะกอใหเกิดผลดีตอการขยายตัวดานการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ แตรัฐบาลก็ตองระมัดระวังมากขึ้นในการใชนโยบายและ
มาตรการตางๆ ที่อาจกระทบตอสิทธิของนักลงทุนตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

                                                        
*  ปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติมจาก “โครงการวิจัยการคาบริการและการลงทุนในกรอบความ 

ตกลงการคาเสรีระหวางไทย-สหรัฐ” (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2549) และ 
“โครงการศึกษาการลงทุนและการเปดเสรีภาคบริการในการเจรจา JTEPA” (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 2548) ในเร่ืองมาตรการที่เทียบเทากับการเวนคืนทรัพย (expropriation) 
โดย กิรติพงศ แนวมาลี นักวิจัยอาวุโส ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย   ผูศึกษาเพิ่มเติมขอขอบคุณ ผศ. ดร. จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีประโยชน 
เน้ือหาในบทความเปนการนําเสนอแนวความคิดทางวิชาการเทานั้น ไมสามารถนําไปอางอิง
ในทางกฎหมาย ความคิดเห็นทั้งหมดเปนของผูทําการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยไมจําเปนตองเห็นพองดวย 
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อํานาจรัฐใดๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอการประกอบการโดยปรกติสุขของนักลงทุน
ตางชาติที่ไดรับการคุมครองตามขอตกลง 

ในตางประเทศประเด็นสําคัญที่มักเกิดเปนกรณีพิพาทอยูเนืองๆ คือ กรณีที่
เอกชนตางชาติอางสิทธิฟองคดีตอรัฐจากการใชมาตรการที่มีผลเปนการเวนคืนทรัพย 
(expropriation) หรือเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยโดยรัฐซึ่งขัดกับขอตกลง เชน เมื่อ
เดือนมีนาคม 2550 ไดเกิดกรณีพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนเปนคดีแรกภายหลังการ
จัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกากลาง (CAFTA) ที่มีผลใชบังคับในป 2549 และเปน
คดีที่อยูในระหวางดําเนินคดี โดยในคดีนี้บริษัท Railroad Development Corporation 
(RDC) แหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดยื่นฟองการรถไฟแหงประเทศกัวเตมาลาวาไดกระทํา
การเพิกถอนสิทธิสัมปทานการเดินรถไฟของบริษัท Ferrovias Guatemala (FVG) ซึ่ง
เปนบริษัทลูกที่ต้ังในประเทศกัวเตมาลาโดยมิไดจายคาชดเชยอันเปนการกระทําที่เขา
ขายการเวนคืนทรัพยซึ่งขัดตอขอตกลง CAFTA  ในขณะเดียวกันรัฐบาลกัวเตมาลาก็
โตแยงวา FVG เปนฝายผิดสัญญาสัมปทานอันเปนเหตุใหรัฐตองเสียประโยชน รัฐจึง
สามารถเพิกถอนสิทธิสัมปทานโดยไมจายคาชดเชย (ดู http://www.rrdc.com/article_03_ 
23_2007_first_investor_state_CAFTA_case_Inside_US_Trade.pdf)  

แมจากประสบการณที่ผานมาจะชี้ใหเห็นวา รัฐมักประสบความสําเร็จในการ
ตอสูคดีกับเอกชนในกรณีพิพาทลักษณะนี้ แตสิ่งที่รัฐควรตระหนักอยางยิ่งก็คือ การใช
มาตรการอันมีผลกระทบตอนักลงทุนที่ไดรับสิทธิความคุมครองอาจทําใหรัฐถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหาย และอาจทําใหนักลงทุนตางชาติขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ของหนวยงานรัฐ  ดวยเหตุนี้คําถามที่เกิดข้ึนคือ เราจะสามารถปองกันและยับยั้งขอ
พิพาทที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรการของรัฐอันอาจเปนการแทรกแซงประโยชนของ
เอกชน (ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไม) ไดอยางไร  

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาระสําคัญของขอบทเรื่องการคุมครอง
นักลงทุนจากการถูกเวนคืนทรัพยหรือเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยอยางไมเปนธรรม 
ทั้งที่ปรากฏในขอตกลงการคาเสรีตางๆ เชน ขอตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
(NAFTA) ขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับญี่ปุน (JTEPA) และ BIT และ
พิจารณาวาในปจจุบันมีการตีความเรื่องการเวนคืนทรัพยทางออมหรือเทียบเทากับการ
เวนคืนทรัพยอยางไรบาง โดยศึกษาจากคดีที่เกิดข้ึนในตางประเทศและประเด็นการ
ตีความในเรื่องนี้ของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาตอไปวา
ประเทศไทยมีมาตรการใด (ทั้งที่เคยเกิดข้ึนในอดีตและเกิดข้ึนในปจจุบัน) ซึ่งอาจถูก
ตีความเขาขายการเวนคืนทรัพยที่รัฐบาลอาจตองมีภาระจายคาชดเชยแกผูประกอบการ
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ตางชาติที่ไดรับผลกระทบจากการใชมาตรการดังกลาว  ทั้งนี้เพ่ือหามาตรการปองกัน 
มิใหหนวยราชการไทยออกมาตรการที่อาจละเมิดบทบัญญัติเรื่องการคุมครองนักลงทุน
จากการถูกเวนคืนทรัพยหรือเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยอยางไมเปนธรรม 

1.  เหตุผลของการคุมครองการลงทุน และบทบญัญตัิเรื่องการ
คุมครองนักลงทุนจากการเวนคืนทรพัย 

การขยายตัวดานการคาการลงทุนทําใหประเทศตางๆ  เปดรับการลงทุนจาก
ตางชาติอยางกวางขวางเพื่อสงเสริมใหเกิดการดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ  เพ่ิม
การจางงานในประเทศ   รวมทั้งเกิดการถายทอดเทคโนโลยีใหแกแรงงานและ
ผูประกอบการทองถิ่นภายในประเทศ  

การศึกษาจํานวนมาก เชน Dee and Hanslow (2000) ยืนยันวาการเปดเสรีดาน
การลงทุนไมวาเพ่ือผลิตสินคาหรือใหบริการตางกอใหเกิดผลดีตอประเทศผูรับการลงทุน
ทั้งสิ้น และประเทศผูรับการลงทุนจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่หากมีการพัฒนาความ
พรอมภายในเพื่อรองรับการลงทุน ไมวาจะเปนระบบสาธารณูปโภคตางๆ แรงงาน 
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบภายในที่เอื้ออํานวยตอการแขงขันและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลที่ประเทศผูรับการลงทุนเขารวมเปนภาคี ไมวาจะเปนความตกลงพหุภาคี 
(องคการการคาโลก หรือ WTO) หรือความตกลงการคาเสรีทวิภาคี  

ในขณะเดียวกันการเปดเสรีดานการลงทุนก็กอใหเกิดผลดีตอนักลงทุนตางชาติ
ดวย เนื่องจากในปจจุบันความสามารถในการแขงขันข้ึนอยูกับปจจัยดานตนทุนเปนสาํคญั 
การแสวงหาโอกาสการลงทุนในตางประเทศที่มีความพรอมทางดานเศรษฐกิจ ตลาด 
ตลอดจนปจจัยการผลิตและการบริการที่มีความไดเปรียบทางตนทุนจึงมีความสําคัญ
อยางมาก และการเปดเสรีดานการลงทุนยังเกื้อหนุนใหนักลงทุนตางชาติสามารถขยาย
การลงทุน และสะสมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่องดวย 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนโดยตรง (direct investment) 
มีตนทุนสูง และเปนตนทุนจม (sunk cost) ซึ่งหมายความวาผูลงทุนไมสามารถโอนยาย
สินทรัพยที่ลงทุนหากกฎ กติกาในการกํากับดูแลของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจในภายหลัง ดังนั้นประเทศตางๆ จึงพยายามที่จะจัดทํา
ความตกลงระหวางประเทศเพื่อกําหนดเง่ือนไขและกติกาที่ชัดเจนเพื่อเปนหลักประกัน
วาการลงทุนของนักลงทุนของตนในตางแดนจะไดรับการคุมครอง (เชน การคุมครอง
การลงทุนจากการจลาจลในประเทศ) และไมถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐผูรับการลงทุน  
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แมการคุมครองการลงทุนของตางชาติเปนเรื่องจําเปน แตก็ตองคํานึงถึงอํานาจ
อธิปไตยของรัฐผูรับการลงทุนโดยเฉพาะอํานาจในการควบคุม กํากับดูแลธุรกิจเอกชน
เพ่ือประโยชนของสวนรวมดวย เนื่องจากในบางครั้งรัฐมีความจําเปนตองใชมาตรการ
ควบคุมหรือแทรกแซงที่อาจสงผลกระทบในเชิงลบตอธุรกิจตางดาวเพ่ือรักษาผลประโยชน
ของประเทศ 

ภายใตขอตกลง FTA และ BIT1 ซึ่งใชกับทั้งดานการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและดานการคาบริการ2 ไดมีการวางกรอบการใชอํานาจของรัฐเพ่ือใหความคุมครอง
นักลงทุนจากการใชมาตรการเวนคืนทรัพยโดยรัฐ3 ซึ่งโดยทั่วไประบุวา เอกชนตางชาติ
ที่เขามาลงทุนภายใตขอตกลงตองไดรับการคุมครองจากมาตรการเวนคืนหรือเทียบเทา
กับการเวนคืนทรัพยโดยรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุน เวนแตเปนการใชมาตรการ
เวนคืนหรือเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยโดยรัฐซึ่งเขาเงื่อนไขสี่ประการ คือ  

1) เพ่ือประโยชนสาธารณะ  
2) โดยไมเลือกปฏิบัติ  
3) ดวยกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมายภายในและเปนธรรม และ  
4) ไดจายคาทดแทนอยางเปนธรรม พอเพียง และไมชักชา  

                                                        
1  ประเทศไทยไดลงนามจัดทํา BIT กับประเทศตางๆ ตั้งแตป 2504 จนถึงปจจุบันรวมทั้งส้ิน 

39 ฉบับ (ขอมูลจากเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศซึ่งดูไดที่ http://www.mfa.go.th/ 
web/1969.php)   

2  เชน Article 90.4 ของ JTEPA กําหนดใหใชบทบัญญัติเร่ืองการคุมครองจากการเวนคืนกับ
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการคาบริการทั้งหมด และใชกับเฉพาะกิจการที่ไดเขามาตั้ง
ในประเทศแลว Article 1101 ของขอตกลง NAFTA ใหใชคุมครองการลงทุนทุกลักษณะยกเวน
บริการดานการเงิน หรือ Article 2 ของสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Treaty 
between the Kingdom of Thailand and the Federal Republic of Germany concerning 
the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments) กําหนดใหใชกับการ
ลงทุนทั้งหมดที่ไดเขามาจัดตั้งกิจการตามเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศและไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวเทานั้น  

3  เชน Article 102.1 ของ JTEPA Article 1110.1 ของขอตกลง NAFTA หรือ Article 4 ของ
สนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
เพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน 
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ดังนั้นหากรัฐบาลมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสี่ประการนี้ นักลงทุนตางดาวที่ไดรับ
ความเสียหายจากมาตรการดังกลาวก็มีสิทธิยื่นฟองคดีเพ่ือเรียกรองคาเสียหายจากรัฐ
โดยผานกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศได4 

ถึงแมวาขอตกลง FTA และ BIT ไดระบใุหสิทธิแกนักลงทุนไวเชนนีก้็ตาม แต
ประเด็นที่กอใหเกิดปญหาในการตีความทางกฎหมาย ไดแก 1) ขอบเขตความคุมครอง
ตามบทบัญญัตินีค้รอบคลมุทรัพยสินใดบาง  และ 2) มาตรการเทยีบเทากับการเวนคืน
ทรัพยหรือมาตรการเวนคืนทรัพยทางออมที่ระบุในขอตกลงตางๆ คืออะไร  ซึ่งจะได
วิเคราะหในหัวขอถัดไป 

2.  หลักกฎหมายระหวางประเทศเรื่องการเวนคืนทรพัย 

2.1  ขอบเขตของทรัพยสินที่ไดรบัการคุมครองภายใตขอบทการลงทุน 

เมื่อพิจารณาบทนิยามเรื่องการลงทุนที่ไดรับการคุมครองภายใตขอตกลง FTA 
ฉบับตางๆ และ BIT พบวา โดยทั่วไปไดใหความคุมครองทรัพยสินทั้งที่มรีูปรางและ
ไมมีรูปราง เชน อสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพย หุน เงิน พันธบตัร สิทธิเรียกรองใน
หนี้เงิน ทรัพยสินทางปญญา สิทธิสัมปทาน ใบอนญุาต รวมทั้งสิทธเิรียกรองตามสัญญา
ที่มีมูลคาตางๆ  

อยางไรก็ตาม แมนิยามการลงทุนในขอตกลง FTA และ BIT โดยทั่วไปจะ
ครอบคลุมทรัพยสินที่กวางขวาง แตก็มีขอตกลงบางฉบับที่กําหนดไวแตกตางจาก
ขอตกลงอื่นๆ เชน JTEPA (ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ) ไดตีกรอบนิยามของการ
ลงทุนใหจํากัดเฉพาะทรัพยสินที่เปนของนักลงทุนโดยตรง โดยไมนับรวมทรัพยสินของ
นักลงทุนในตลาดหุน (portfolio investment) หรือสถาบันการเงินที่ปลอยกูระยะสั้นกวา
หาปใหแกธุรกิจในประเทศภาคี และไดกําหนดประเภทรายการของทรัพยสินที่จะไดรับ
                                                        
4   เชน Article 106 ของ JTEPA กําหนดวา หากนักลงทุนไมสามารถเจรจากับรัฐบาลไดสําเร็จ 

และไมไดยื่นคดีไปยังศาลที่มีเขตอํานาจในประเทศ เชน ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง  
นักลงทุนก็สามารถดําเนินการยื่นฟองคดีตออนุญาโตตุลาการระหวางประเทศแทนได แต
หากยื่นฟองแลวก็จะถูกตัดสิทธิในการฟองคดีตอศาลในประเทศซ้ําอีกเพื่อปองกันปญหาการ
ขัดแยงกันของผลคําตัดสิน สวน Article 9 ของสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน และ 
Section B ใน Chapter 11 ของขอตกลง NAFTA กําหนดใหยื่นฟองตออนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศเทานั้น 
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การคุมครองไวอยางชัดเจน (กําหนดนิยามในลักษณะปด หรือ closed list)5 แตขอตกลง 
NAFTA กลับกําหนดนิยามไวอยางกวางขวางและคุมครองการลงทุนที่เกิดจากการลงทุน
ทั้งโดยตรงและโดยออม ในขณะที่ BIT ระหวางไทยกับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันกําหนด
นิยามการลงทุนที่ไดรับการคุมครองไวเปนรายการตัวอยางและสามารถเปลี่ยนแปลงได6 
ดังนั้น ภายใต JTEPA กรอบนิยามเรื่องทรัพยสินที่ไดรับการคุมครองจึงมีขอบเขตที่ชัดเจน
และเครงครัดมากกวาที่ขอตกลง NAFTA มีอยูในปจจุบัน 

จากขอบเขตนิยามการลงทุนขางตน ประเทศผูรับการลงทุนมีหนาที่ที่จะตองให
การคุมครองการลงทุนแกนักลงทนุของชาติคูสัญญา   การกระทําใดๆ ที่ขัดตอขอตกลง 
เชน การออกมาตรการที่มีผลเปนการลิดรอนสิทธคิวามเปนเจาของ สิทธิสัมปทานหรือ
ใบอนุญาตโดยไมจายคาชดเชย ยอมกอใหเกิดสิทธิแกนักลงทุนในการฟองรองเรียก
คาเสียหายจากรัฐผูรับการลงทุน และจากแนวคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหวาง
ประเทศในหลายๆ คดี เชน คดีของ Wena Hotel กับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต7 หรือคดี
ของ S.D. Myers, Inc. กับรัฐบาลแคนาดา8 หรือคดีของ Pope & Talbot, Inc. กับรัฐบาล
แคนาดา9 ตางก็ยอมรับวา การคุมครองการลงทุนไมไดจํากัดแตเพียงทรัพยสินที่มีรูปราง 
เชน อสังหาริมทรัพย เครือ่งจักร เงินลงทุน หุน พันธบัตร อยางที่คนทั่วไปเขาใจเทานั้น 
แตยงัครอบคลมุถงึสิทธอิื่นๆ ที่ไมมรีูปรางดวย เชน สิทธิความเปนเจาของ สทิธิสมัปทาน 
ใบอนุญาต หรือแมกระทั่งอํานาจการบริหารจัดการธุรกิจ 

                                                        
5  Article 91 (j)(i)-(iii) ของ JTEPA 
6  Article 1139 ของขอตกลง NAFTA และ Article 1.1 ของสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเพื่อการสงเสริมและคุมครอง
การลงทุน  

7  Wena Hotel v. Arab Republic of Egypt, ICSID case no. ARB/98/4, Award on Merits, 
8 December 2000, para. 98 (http://www.investmentclaims.com/decisions/Wena-
Egypt-FinalAward-8Dec2000.pdf) 

8  S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL, First Partial Award,  
13 November 2000 (NAFTA), para. 281, 282 (http://www.investmentclaims.com/ 
decisions/SDMyers-Canada-1stPartialAward-13Nov2000.pdf) 

9  Pope & Talbot, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL, Interim Award on Merits, 
26 June 2000, para. 96 (http://www.investmentclaims.com/decisions/Pope-Canada-
InterimAward-26June2000.pdf)  
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2.2  การเวนคืนทรัพยทางออมหรือมาตรการเทียบเทากับการเวนคืนทรัพย 

โดยทั่วไปการเวนคืนทรัพยหมายถึงการใชมาตรการอยางใดอยางหนึ่งของรัฐ
อันมีผลทําใหเกิดการโอนสิทธิในทรัพยสินจากเอกชนไปยังรัฐหรือบุคคลที่สามเพื่อ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การเวนคืนทรัพยจําแนกไดเปนสองลักษณะ คือ 1) การ
เวนคืนทรัพยโดยตรง และ 2) การใชมาตรการอันมีผลเทียบเทากับการเวนคืนทรัพย
หรือการเวนคืนทรัพยทางออม (tantamount to expropriation or indirect expropriation) 

การเวนคืนทรัพยโดยตรงเกิดข้ึนไดในหลายลักษณะ เชน การโอนทรัพยสินมา
เปนของรัฐ (nationalization) การริบทรัพย (confiscation) การยกเลิกความเปนเจาของ 
(dispossession) แมจะเรียกชื่อตางกันแตในทางปฏิบัตินับเปนการเขาแยงการครอบครอง
ทรัพยสินจากเอกชนโดยตรง สวนการเวนคืนทรัพยทางออมมักเกิดข้ึนในลักษณะการ
เขาแทรกแซงหรือสรางผลกระทบอยางรุนแรงตอการใชประโยชนเหนือทรัพยสินของ
เอกชนมากกวาการที่รัฐจะเขาไปครอบครองกรรมสิทธิ์แทนที่เจาของเดิม มาตรการที่ถูก
ตีความเขาขายการเวนคืนทรัพยทางออมที่ผานมา  ไดแก   มาตรการขึ้นภาษีที่มากเกิน
เหตุหรือไมมีหลักเกณฑ การบังคับขายหุนกิจการ การกีดกันมิใหใชหรือสามารถจัดหา
วัตถุดิบหรือแรงงานโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง เปนตน 

แมความตกลงระหวางประเทศเรื่องการคุมครองการลงทุนโดยทั่วไปจะกําหนดไว
อยางชัดเจนวา รัฐผูรับการลงทุนตองใหความคุมครองนักลงทุนจากมาตรการเวนคืน
ทรัพยทางออมหรือเทียบเทากับการเวนคืนทรัพย แตปจจุบันยังไมมีความตกลงใดๆ 
ระบุรายช่ือหรือประเภทมาตรการที่ถือเปนมาตรการเวนคืนทรัพยทางออมหรือ
เทียบเทากับการเวนคืนทรัพยไวอยางชัดเจน เนื่องจากการวินิจฉัยวามาตรการใดของ
รัฐเปนการเวนคืนทรัพยทางออมหรือไมนั้นตองอาศัยขอเท็จจริงที่หลากหลายประกอบ 
อยางไรก็ตาม การศึกษาของ OECD (2004) ไดช้ีใหเห็นวา การใชมาตรการที่จะถือไดวา
เปนการเวนคืนทรัพยทางออมหรือเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยซึ่งรัฐมีหนาที่ตองจาย
คาชดเชยนั้นตองมีลักษณะสําคัญอยางนอยสามประการ ไดแก  

2.2.1  เปนมาตรการที่มีผลกระทบตอกรรมสทิธิ์อยางรุนแรง  

มาตรการที่จะถือไดวาเปนการเวนคืนทรัพยนั้นจะตองกอใหเกิดความเสียหาย
ในเชิงธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ เชน การสูญเสียความเปนเจาของ (ownership) และอํานาจ
บริหารจัดการ  การเสื่อมมูลคาของสินทรัพยอยางรุนแรง  แตหากเปนมาตรการที่
เพียงแตกระทบโอกาสในเชิงธุรกิจและเกิดข้ึนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็อาจยังไมเพียง
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พอที่จะถือวาเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและเขาขายมาตรการเวนคืนทรัพยทางออมหรอื
เทียบเทากับการเวนคืนทรัพยได เชน การใชมาตรการจํากัดการสงออกของภาครัฐซึ่งมี
ผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกิจการนั้น จะยังไมถือวาเปนการเวนคืน
ทรัพยตราบใดที่มาตรการดังกลาวยังไมกระทบตอความเปนเจาของและอํานาจบริหาร
ของนักลงทุน และมิไดเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวม10 กฎหมายปกครอง
ของไทยก็มีหลักเกณฑในลักษณะเดียวกันที่หามรัฐกระทําการใดๆ ที่เกินกวาเหตุโดย
ไมคํานึงถึงวัตถุประสงคและผลลัพธที่ตามมา  

2.2.2  เปนมาตรการที่ขาดความชัดเจน ไมโปรงใส และใชบังคับอยางไมเสมอภาค 

โดยหลักการแลวการใชบังคับมาตรการจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความชอบธรรม
ตามกฎหมาย ดังนั้นการใชมาตรการที่ขาดความชัดเจน ไมโปรงใส และไมเสมอภาค
ยอมเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได  

คดีของ Metalclad กับสหรัฐเม็กซิโกเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ความไม
ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจของหนวยงานภาครัฐอาจเปนเหตุใหมาตรการของรัฐ
ถูกตีความไดวาเปนมาตรการที่เทียบเทากับการเวนคืนทรัพย ในกรณีนี้ Metalclad ซึ่งเปน
บริษัทฝงกลบขยะพิษสัญชาติอเมริกันไดรับอนุญาตจากรัฐบาลกลางของสหรัฐเม็กซิโก
ใหสามารถกอสรางหลุมฝงกลบขยะไดในทองถิ่นหนึ่ง แตตอมารัฐบาลทองถิ่นนั้นปฏิเสธ
ที่จะใหผูประกอบการดําเนินการและอางอํานาจในการถอนใบอนุญาตกิจการที่บริษัท
ไดรับจากรัฐบาลกลางเนื่องจากมีความกังวลเรื่องมลพิษตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนใน
พ้ืนที่ได ในคดีนี้อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศที่มีช่ือวา International Centre for 
Settlement of Investment Disputes (ICSID) ช้ีวา มาตรการถอนใบอนุญาตดังกลาวถือ
เปนการเวนคืนทรัพยที่ทําใหผูประกอบการรายนี้ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
เนื่องจากแมอํานาจในการพิจารณาอนุมัติและถอนใบอนุญาตจะเปนของหนวยงานทองถิ่น 
แตผูประกอบการรายนี้ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลกลางใหเขามาประกอบกิจการได 
ประกอบกับไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรจากตัวแทนของรัฐบาลกลางวาสามารถ
เขามาประกอบกิจการไดโดยไมตองใหรัฐบาลทองถิ่นอนุมัติอีก ดังนั้นการเพิกถอนสิทธิ
ใบอนุญาตโดยรัฐบาลทองถิ่นจึงเปนการใชอํานาจที่ขัดกับอํานาจของรัฐบาลกลาง การ

                                                        
10 เร่ืองเดียวกัน, para. 100, 101 และ footnote 87.  
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ใชอํานาจเพิกถอนโดยไมโปรงใสดังกลาวจึงถือไดวาเปนมาตรการที่กอใหเกิดผลเทากับ
การเวนคืนทรัพย11 

2.2.3  เปนมาตรการที่นักลงทุนไมสามารถคาดภาวะความเสีย่งลวงหนาได 

โดยทั่วไปนอกจากมาตรการที่ใชบังคับจะตองไมมีโทษยอนหลังตอผูบริสุทธิ์แลว 
ยังจะตองใหหลักประกันแกนักลงทุนตางดาวดวยวา สิทธิและผลประโยชนตางๆ อันชอบ
ดวยกฎหมายที่นักลงทุนพึงไดรับจะตองไดรับการคุมครองดวย หากรัฐใชบังคับมาตรการ
อันกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิและผลประโยชนดังกลาวโดยที่นักลงทุนไมสามารถคาด
ภาวะความเสี่ยงลวงหนาได ก็อาจเขาขายการใชมาตรการเวนคืนทรัพยทางออมหรือ
เทียบเทากับการเวนคืนทรัพยเชนกัน 

ที่ผานมาอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศไดเคยมีคําตัดสินที่รับรองสิทธิประโยชน
ดังกลาว   ดังตัวอยางในคดีของ Metalclad กับสหรัฐเม็กซิโก ซึ่ง ICSID ไดช้ีใหเห็นวา 
การที่รัฐบาลทองถิ่นปฏิเสธการประกอบกิจการและใชอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตดําเนิน
ธุรกิจโรงงานกําจัดขยะของบริษัท Metalclad และยังออกกฎหมายในภายหลังกําหนดให
พ้ืนที่ที่จะใชดําเนินกิจการเปนพ้ืนที่สงวนสําหรับตนตะบองเพชรและหามเอกชนรายใด
ดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่นี้อีกตอไป ทั้งๆ ที่ตัวแทนของรัฐบาลกลางไดใหการรับรองวา
บริษัท Metalclad สามารถเขามาประกอบกิจการไดนั้น ยอมกระทบตอประโยชนทาง
เศรษฐกิจอันพึงคาดหมายไดจากการลงทุนของนักลงทุน12 และทําใหผูประกอบการรายนี้
ไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ  

                                                        
11  Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID case no. ARB (AF)/97/1, 

Award, 30 August 2000 (NAFTA), para. 106 (http://www.investmentclaims.com/ 
decisions/Metalclad-Mexico-Award-30Aug2000-Eng.pdf) 

12  เร่ืองเดียวกัน, para. 103. 
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3.  มาตรการของไทยที่อาจเขาขายมาตรการเวนคืนทรัพย 
ซึ่งรัฐบาลอาจตองมีภาระจายคาชดเชยความเสียหาย 
แกนักลงทุนตางชาติภายใตขอบทการคุมครองการลงทุน 
ระหวางประเทศ 

3.1  มาตรการทีม่ีความเสีย่งในอดีต  

การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2549) พบวา มาตรการ
ของไทยในอดีตที่อาจถูกตีความเขาขายการเวนคืนทรัพยทางออมโดยไมจายคาชดเชย
อยางเปนธรรมและพอเพียงซึ่งขัดตอขอบทการคุมครองการลงทุนนาจะมีสองมาตรการ 
ไดแก  

3.1.1  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการโทรคมนาคม  

เมื่อตนป 2546 รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับ
บริการโทรคมนาคมเปนครั้งแรกโดยกําหนดอัตราภาษีสูงสุดรอยละ 50 แตประกาศจัดเก็บ
จริงในขณะนั้นที่อัตรารอยละ 2 ของรายไดจากกิจการโทรศัพทพ้ืนฐานและรอยละ 10 
ของรายไดจากกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่หรือวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร มีการตั้ง
ขอสังเกตอยางกวางขวางวา มาตรการภาษีดังกลาวมีเปาหมายชัดเจนวาตองการแปลง
สวนแบงรายไดสวนหนึ่งที่ผูประกอบการเอกชนซึ่งเปนผูรับสัมปทานตองจายใหแก
รัฐวิสาหกิจคูสัญญาในรูปภาษีสรรพสามิตใหแกกระทรวงการคลัง ปญหาก็คือภาษี
ดังกลาวมีผลในการกีดกันการแขงขันของผูประกอบการรายใหม  เนื่องจากผูประกอบการ
รายใหมตองจายภาษีนี้เต็มอัตรา ในขณะที่ผูรับสัมปทานเดิมสามารถนําภาษีดังกลาวไป
หักลดคาสัมปทานได 

การศึกษาสรุปไดวา หากในขณะนั้นมีบริษทัโทรคมนาคมตางชาตทิี่ไดรบั
การคุมครองการลงทุนอยู มาตรการภาษีดังกลาวอาจถูกรองเรยีนวาเปนการเวนคืน
ทรัพย (ไมวาทางตรงหรือทางออม) และอาจมีการนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศเพื่อฟองเรยีกคาชดเชยดวยเหตุผลดังนี้ 

♦  โดยทั่วไปภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บจากสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง หรือสินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ เชน บุหรี่ เพ่ือใหสินคาเหลานี้
มีราคาแพงขึ้นและมีการบริโภคลดลง  ในขณะที่บริการโทรคมนาคมถือเปนบริการที่มี
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงไมควรถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  และ
สวนใหญในตางประเทศก็ไมมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม 
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♦  การออกพระราชกําหนดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแทนการออก
พระราชบัญญัติอาจถูกตีความวา เปนการกําหนดมาตรการที่ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล
เพราะเปนกระบวนการที่รวบรัด ไมมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย และขาด
เหตุผลที่ตองดําเนินการแบบเรงรัด แมศาลรัฐธรรมนูญของไทยไดตีความไปแลววาการ
ออกพระราชกําหนดนี้ไมขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ตาม แตจากสภาพปญหา
ดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา ระบบกฎหมายภายในของไทยมุงเนนแตเพียงการปองกัน
ไมใหพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดขัดแยงกับรัฐธรรมนูญเปนสําคัญ แตกลับ
ไมไดมีระบบปองกันมิใหกฎหมายขัดกับสนธิสัญญาที่ไทยไดผูกพันไวกับตางประเทศ 
ซึ่งในที่สุดแลวอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศอาจตีความในลักษณะที่แตกตางออกไป
ในการพิจารณาวา มาตรการดังกลาวสอดคลองกับขอผูกพันภายใตความตกลงการคา
เสรีหรือสนธิสัญญาคุมครองการลงทุนหรือไม 

3.1.2  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑเบียร  

ในชวงป 2546 กรมสรรพสามิตไดปรับปรงุหลักเกณฑการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ
สําหรับผลิตภัณฑเบียรโดยกําหนดอัตราภาษีเปนสัดสวนของราคาขายหนาโรงงาน (คือ
ราคาที่รวมตนทนุ กําไร และภาษทีี่เกี่ยวของ) ดังตอไปนี ้

♦  เบียรระดับสูง (premium) เปนเบยีรคุณภาพดีที่มรีาคาคอนขางสูง หรือเปน
เบียรยี่หอทีม่ีช่ือเสียงของตางประเทศทีผ่ลิตในประเทศไทย จัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน
อัตรารอยละ 55 ของราคาขายหนาโรงงาน ซึ่งกรมสรรพสามิตประเมินราคาดังกลาวไว
ที่ 37.95 บาทตอขวดบรรจ ุ640 มิลลิลิตร หรือคิดเปนภาระภาษี 20.87 บาทตอขวด  

♦  เบียรระดับกลาง (standard) เปนเบียรที่มคีุณภาพรองลงมาจากกลุมเบียร
ระดับสูงและมีราคาขายระดับปานกลาง จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอตัรารอยละ 55 ของ
ราคาขายหนาโรงงาน ซึ่งกรมสรรพสามิตประเมนิราคาดังกลาวไวที่ 36.95 บาทตอขวด
บรรจุ 640 มิลลิลิตร หรือคิดเปนภาระภาษี 20.32 บาทตอขวด 

♦  เบียรระดับลาง (economy) เปนเบยีรคุณภาพต่ําที่สุดและมรีาคาขายคอนขาง
ตํ่า จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 55 ของราคาขายหนาโรงงานเชนเดียวกับ
เบียรระดับกลาง แตกรมสรรพสามิตประเมนิราคาขายหนาโรงงานที่ใชเปนฐานในการ
คํานวณภาระภาษีไวที่ 27.2 บาทตอขวดบรรจุ 640 มิลลิลิตร  หรือคิดเปนภาระภาษี 
14.96 บาทตอขวด 

ในชวงตนป 2548 ผูผลิตเบียรสองรายแจงราคาขายหนาโรงงานเพื่อผลิตเบยีร 
“A ไลท” และ “B ไลท” ไวในกลุมเบียรระดับลาง บริษัท A ผูตองการผลิตเบยีร “A ไลท” 
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แจงราคาขายหนาโรงงานไวที่ขวดละ 27.2 บาท ในขณะที่บริษัท B ผูตองการผลิตเบยีร 
“B ไลท” แจงราคาขายหนาโรงงานไวที่ขวดละ 10.46 บาท 

บริษัท A เปนผูประกอบการในตลาดมาเปนเวลานานโดยผลติเบยีรในระดับกลาง
ภายใตยี่หอ “A กลาง” ซึ่งเปนที่รูจักอยางแพรหลายวาเปนเบียรคุณภาพดีในประเทศ 
สวนบริษัท B เขาสูตลาดหลังบริษัท A และผลิตเบียรราคาต่ําคือเบียร “B ไลท” ข้ึนมา
เพ่ือแขงขันกับเบียร “A กลาง” บริษัท A จึงเสนอสินคาเบียรราคาถูกออกมาใหมในชื่อ 
“A ไลท” เพ่ือรักษาตลาดระดับลาง 

กรมสรรพสามิตพิจารณาใหเบียร “A ไลท” อยูในกลุมเบียรระดับกลาง ในขณะที่
พิจารณาใหเบียร “B ไลท” อยูในกลุมเบียรระดับลางตามที่ยื่นขอ   แมผูผลิตเบียร  
“A ไลท” จะเสนอราคาขายหนาโรงงานที่ 27.2 บาทตามเกณฑของกรมสรรพสามิตก็ตาม 
การพิจารณานี้สงผลใหเบียร “A ไลท” มีภาระภาษีสูงกวาเบียร “B ไลท” ถึง 5.36 บาท
ตอขวด ในขณะเดียวกันกรมสรรพสามิตตัดสินวาบริษัท B ตองเสียภาษีจากการคิดตาม
ราคาขายหนาโรงงานที่ไมตํ่ากวา 27.2 บาทแมจะเสนอราคาขายหนาโรงงานที่ตํ่ากวา
ตัวเลขนี้อยางมากก็ตาม บริษัท A ยื่นหนังสือขอคําชี้แจงหลักเกณฑการพิจารณาของ
กรมสรรพสามิต เนื่องจากเห็นวาเกณฑการพิจารณาการกําหนดราคาขายหนาโรงงานที่
กรมสรรพสามิตใชไมใชวิธีการกําหนดมูลคาของเบียรตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กําหนดไวและไมเปนธรรมตอบริษัท รวมทั้งอาจเปนการเลือกปฏิบัติตอผูประกอบการ
ในตลาดซึ่งสงผลตอความสามารถในการแขงขันดานราคา 

กรมสรรพสามิตชี้แจงวา เบียร “A ไลท” และเบียร “A กลาง” มีตนทุนการผลิต
ใกลเคียงกัน (ตางกันเพียงขวดละสองบาท) แตมีกําไรไมเทากันเทานั้น เนื่องจากเบียร 
“A กลาง” เปนเบียรที่ขายในตลาดระดับบนจึงมีราคาสูงกวา กรมสรรพสามิตเห็นวาการ
จัดใหเบียร “A ไลท” เปนเบียรระดับลางจึงไมเหมาะสม แตควรจะจัดใหอยูในระดับกลาง 
และใหเหตุผลประกอบวาเบียรยี่หอ “A” เปนเบียรที่มีชื่อเสียงของประเทศซึ่งกรม
สรรพสามิตไดจัดใหเปนเบียรระดับกลางที่มีภาพลักษณชัดเจนวามีคุณภาพสูงกวา
ระดับลาง จึงไมควรใชช่ือเสียงของเบียรระดับกลางมาทําการตลาดใหแกเบียร “A ไลท” 
และเสียภาษีในอัตราที่ตํ่ากวา 

ดังนั้นหากบริษทั A เปนบริษทัตางชาตทิี่ไดรบัการคุมครองการลงทุน ก็
อาจรองเรียนวา การกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตดังกลาวของกรมสรรพสามิตเปนการ
เวนคืนทางออมได เนื่องจากมอีงคประกอบหลายประการดังตอไปนี ้

•  การยึดถือเครื่องหมายการคาเปนเกณฑในการจัดเก็บภาษีไมใชวิธีการตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายและขาดหลักการ 
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•  การจัดเก็บภาษีจากการกําหนดราคาขายหนาโรงงานไวแตกตางกันสําหรับ
สินคาประเภทเดียวกันโดยไมมีหลักการชัดเจนเปนการกระทําที่เลือกปฏิบัติ 

•  เนื่องจากอัตราภาษีที่จัดเก็บเพ่ิมขวดละ 5.36 บาทมีมูลคาประมาณรอยละ 20 
ของราคาขายหนาโรงงานที่บริษัท A เสนอไป (ขวดละ 27.2 บาท) จึงเปนภาระคาใชจาย
ที่คอนขางสูง  ซึ่งสงผลใหเบียร “A ไลท” ไมสามารถแขงขันกับเบียร “B ไลท” ได 
อยางแนนอน จงึอาจถูกตีความไดวาเปนความเสียหายขั้นรุนแรงมากพอที่จะถือวาเปน
การเวนคืนทรัพย 

3.2  มาตรการทีม่ีความเสีย่งในปจจบุัน 

ในปจจุบันมาตรการที่อาจถูกตีความเขาขายการเวนคืนทรัพยทางออมและอาจ
กอใหเกิดภาระแกรัฐบาลที่จะตองจายคาชดเชยจากการเวนคืนทรัพยแกนักลงทุน
ตางชาติที่ไดรับการคุมครองภายใตขอตกลงการคุมครองการลงทุน BIT และ FTA ทีไ่ทย
ไดลงนามไปก็คือ การเสนอรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. …. (รางแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542)  

ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ  
จุลานนท โดยกระทรวงพาณิชยไดเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 โดยอางเหตุผลเรื่องความจําเปนทางเศรษฐกิจและเพ่ือจัดระเบียบ
การประกอบธุรกิจภายในประเทศใหมีความโปรงใส รางแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาสําคัญสองเรื่อง ไดแก 1) การแกไขนิยาม “คนตางดาว” โดย
เพ่ิมเติมเรื่องสิทธิออกเสียง (voting right) ของนักลงทุนตางดาว และ 2) การกําหนดบท
เฉพาะกาลสําหรับเง่ือนเวลาที่ใหนักลงทุนตางดาวตองแจงกระทรวงพาณิชยถึงสถานะ
ของการเปนกิจการตางดาว และใหธุรกิจตามบัญชีแนบทายพระราชบัญญัติทั้งบัญชีหนึ่ง
และบัญชีสองมีโอกาสปรับโครงสรางองคกรธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายที่แกไขใหมทั้ง
ในเร่ืองหุนและสิทธิออกเสียงภายในกําหนดเวลาสามป มิฉะนั้นจะมีความผิดทั้งทาง
แพงและอาญาและถูกสั่งเลิกกิจการ  

อยางไรก็ตาม รางแกไขเพิ่มเติมทั้งสองประเด็นอาจถูกตีความเขาขายการ
เวนคืนทรัพยทางออมที่รัฐบาลอาจตองจายคาชดเชยแกนักลงทุนตางชาติที่ไดรับความ
คุมครองดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) กฎหมายหลักฉบับแรกที่ใชในการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
คือประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 (ปว. 281) ซึ่งมีจุดประสงคสําคัญในการกําหนด
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หลักเกณฑการประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่เขามาประกอบกิจการในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น  

ปว. 281 ไดจํากัดสัดสวนหุนสวนของคนตางดาวในธุรกิจตามบัญชีแนบทาย
ประกาศไวไมเกนิรอยละ 49 (สําหรับธุรกิจที่ปรากฏในบัญชีแนบทาย (ก)-(ค)) และได
ระบุความหมายของ “คนตางดาว” ในขอ 3 ของ ปว. 281 ไวดังนี ้

“คนตางดาว หมายถึง บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย
และใหรวมตลอดถึง 
(1)   นิติบุคคลซึ่งทุนต้ังแตกึ่งหนึ่งของบุคคลนั้นเปนของคนตางดาว 
(2)  นิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวเปนหุนสวน หรือเปนสมาชิกต้ังแตกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือผูเปนสมาชิก ไมวาคนตางดาวนั้น
จะลงทุนเทาใด” 

จากนิยามดังกลาว การพิจารณาเรื่องหุนสวนของคนตางดาวใหความสําคัญทั้ง
เรื่องสัดสวนการถือหุนและจํานวนหุนสวนของคนตางดาวในบริษัทควบคูกันไป ดังจะเห็น
ไดจากการที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในเรือ่งนีใ้นกรณีของบริษัท เอบีบี ดิสทริบิวชั่น 
จํากัด (เดือนเดนและสุณีพร ใน เดือนเดน สณุีพร และสฤณี 2549, 23-27) 

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกาศใชเปนกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวแทน ปว. 281 ได
กําหนดนิยามของคนตางดาวไวใหมดังตอไปนี ้

“(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบยีนในประเทศไทย 
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี ้

(ก)  นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือ
โดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทนุทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(ข)  หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่ง
หุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1)  
(4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือ นิติบุคคล
ซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหนึ่งของทุน
ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น”  
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จากการเปรียบเทียบจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว พ.ศ. 2542 มีเง่ือนไขการเขามาถือหุนของคนตางดาวที่ผอนปรนมากกวากรณี 
ปว. 281 เนื่องจากกําหนดสัดสวนหุนสวนตางชาติจากการถือหุนและการลงทุนโดยตรง
เทานั้นโดยไมมีเง่ือนไขเรื่องจํานวนผูถือหุนที่ตองเปนคนไทยที่ตองมีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
และไมมีเง่ือนไขเรื่องจํานวนกรรมการที่เปนคนไทยที่ตองเปนไปตามอัตราสวนเงินทุน
ของคนไทย มีเพียงการระบุวาการถือหุนแทนในลักษณะ “นอมินี” ยังคงเปนความผิด
ทางกฎหมายเทานั้น (เดือนเดนและสุณีพร ใน เดือนเดน สุณีพร และสฤณี 2549, 27-30) 
ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 นักลงทุนตางชาติ
จึงสามารถเขามามีอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลไทยโดยการถือหุนทางออม
ผานบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) หรือโดยการถือหุนบุริมสิทธิ์ที่ใหสิทธิออกเสียง
ขางมากได  

อยางไรก็ตาม รางแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวที่อยูระหวางการยกรางและ
ปรับปรุงในขณะนี้ไดเพิ่มเติมประเด็นสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณานิยาม  
“คนตางดาว” ดังตอไปนี้  

“คนตางดาว หมายถึง 
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบยีนในประเทศไทย 
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี ้

(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือ
โดยบุคคลตาม (1) หรือ (2)...... หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) 
มีอํานาจตามกฎหมายหรือตามขอบังคับหรือตามขอตกลงในการออก
เสียงลงคะแนนตั้งแตกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด...” 13  

ในรางแกไขกฎหมายนี้แมรัฐจะมิไดเขามายึดทรัพยโดยตรง แตประเด็นที่เสนอ
เขามาใหมก็มีผลเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยทางออมที่รัฐอาจตองมีภาระจาย
คาชดเชย  เนื่องจากรางแกไขกฎหมายดังกลาวอาจเปนมาตรการบังคับทางออมให 
นักลงทุนตางดาวตองดําเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพ่ือลดสทิธอิอกเสยีงทีม่อียูเดิม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายใหม กลาวคือ ตองขายหุนสามัญที่มีอยูเพ่ือให

                                                        
13  มาตรา 3 (1) (2) (3)  ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ….  
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สิทธิในการออกเสียงลดลงตํ่ากวากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการ หรือเปด
โอกาสการเพิ่มทุนเพ่ือใหผูถือหุนคนไทยเขามาลงทุนมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมใหเกินกวากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

ดวยเหตุนี้ ไมวาจะดําเนินการโดยวิธีใดก็ตาม การใชมาตรการดังกลาวจะทําให
นักลงทุนตางดาวตองสูญเสียสิทธิอํานาจในการบริหารจัดการอยางรุนแรงซึ่งกฎหมาย
เดิมรับรอง (acquired rights) และอาจเขาขายการใชมาตรการที่มีผลยอนหลังอันเปน
ผลรายตอผูบริสุทธิ์ซึ่งนักลงทุนไมอาจคาดเดาความเสี่ยงลักษณะนี้ได ดังนั้นการที่รัฐ
ออกมาตรการเพื่อจัดระเบียบโดยการแกกฎหมายซึ่งกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ตอนักลงทุนตางดาวที่ไดรับความคุมครองตาม BIT โดยมิไดมีการชดเชยอยางเปนธรรม 
จึงอาจถูกมองวาเปนการใชมาตรการเทียบเทากับการเวนคืนทรัพยที่ขัดตอขอตกลงได 
ยกเวนในกรณีที่มีขอกําหนดใหบทบัญญัติของกฎหมายใหมไมใชบังคับกับผูประกอบการ
รายเดิม (grandfather clause) ซึ่งจะวิเคราะหในประเด็นที่สองตอไป 

2) ในปจจุบันพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ได
กําหนดบัญชีธุรกิจสงวนสําหรับคนไทยและแบงประเภทธุรกิจที่ไดรับการคุมครองตาม
ความจําเปนออกเปนสามบัญชี ไดแก  

บัญชีหนึ่ง เปนธรุกิจที่ไมอนญุาตใหคนตางดาวประกอบกิจการโดยเด็ดขาดดวย
เหตุผลพิเศษ มีจาํนวนทั้งสิ้นเการายการ เชน ทํานา ทําไร หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทศัน  

บัญชีสอง เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือ
มีผลกระทบตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพ้ืนบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ธุรกิจตามบัญชีสองนี้หามคนตางดาวประกอบกิจการเวนแตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยอนุมัติใหประกอบกิจการไดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
กิจการตามบัญชีนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 13 รายการ เชน ผลิตอาวุธ ขนสง ผลิตเครื่องดนตรี
ไทย เล้ียงไหม คาของเกา 

บัญชีสาม เปนธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการ
กับคนตางดาว อธิบดีกรมทะเบียนการคามีอํานาจอนุมัติใหคนตางดาวประกอบธุรกิจ
ตามบัญชีนี้ไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
กิจการตามบัญชีนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 21 รายการ   เชน   ทําประมง บัญชี กฎหมาย 
สถาปตยกรรม วิศวกรรม ตัวแทน นายหนา  รวมทั้งธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ประกาศใน
กฎกระทรวงซึ่งมีขอบเขตกวางขวางมาก 

อยางไรก็ตาม รางแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา หากนิติบุคคลที่มีคนตางดาวเปนผูถือสิทธิออก
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เสียงขางมากซึ่งเปนนิติบุคคลไทยตามกฎหมายเดิมมีความประสงคจะดําเนินกิจการตาม
บัญชีสงวนภายใตโครงสรางการถือหุนเดิมตอไป ก็จะตองดําเนินการแจงเพ่ือขอหนังสือ
รับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติแกไข
ฉบับนี้มีผลใชบังคับ14 โดย 

ก)  หากเปนธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและบัญชีสองจะไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการตอไปไดอีกเพียงสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติแกไขฉบับนี้มีผลใชบังคับ15 ใน
ขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการแกไขโครงสรางตางๆ ใหสอดคลองกับเง่ือนไขของ
พระราชบัญญัติแกไขฉบับนี้ และหากฝาฝนก็ใหถือวาธุรกิจนั้นประกอบกิจการโดยไมได
รับอนุญาตและมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับต้ังแตหาแสน
ถึงหาลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งใหเลิกการรวมทําธุรกิจหรือการประกอบ
ธุรกิจ หรือสั่งใหเลิกการเปนผูถือหุนหรือหุนสวนแลวแตกรณี16  

ข)  หากเปนธุรกิจตามบัญชีสาม (ธุรกิจบริการ) ก็สามารถประกอบกิจการตอไป
ไดโดยไมมีกําหนดจนกวาจะยุบเลิก17  

การเพิ่มเติมเนื้อหากฎหมายขางตนอาจมองไดวามีการใชมาตรการเทียบเทากับ
การเวนคืนทรัพยซึ่งรัฐอาจตองจายคาชดเชยแกนักลงทุนที่ไดรับผลกระทบ เนื่องจาก
เนื้อหารางกฎหมายฉบับใหมไดกําหนด “บทเฉพาะกาล” เพ่ือใหโอกาสธุรกิจทั้งสองกลุม
ไดปรับตัวไวแตกตางกัน กลาวคือ ธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและบัญชีสองสามารถประกอบ
กิจการตอไปไดอีกเพียงสามปนับแตวันที่กฎหมายใหมมีผลใชบังคับ และตองดําเนินการ
แกไขโครงสรางการถือหุนและอํานาจบริหารจัดการตางๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ
ทางกฎหมายทันที หากฝาฝนก็จะมีโทษทั้งทางแพงและอาญา แตสําหรับธุรกิจในบัญชี
สาม กฎหมายกลับกําหนดไวเพียงใหธุรกิจตองดําเนินการแจงเพ่ือขอหนังสือรับรองจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น และยังสามารถประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะ

                                                        
14 มาตรา 10 วรรค 1 ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ….  
15 มาตรา 10 วรรค 2 (1) ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ….  
16 มาตรา 5 ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
17 มาตรา 10 วรรค 2 (2) ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ….  
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เลิกกิจการโดยไมตองแกไขโครงสรางการถือหุนและอํานาจบริหารจัดการเหมือนกรณี
ธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและบัญชีสอง 

การยกรางกฎหมายที่มีเนื้อหาเชนนี้จึงอาจถูกมองไดวาเปนการเลือกปฏิบัติที่
กอใหเกิดผลเสียกับธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและบัญชีสอง เพราะแมวารัฐบาลจะอางเหตุผล
เรื่องความจําเปนในการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่มีอยูเปนจํานวน
มากในประเทศไทยใหมีความชัดเจน และตองการแกไขปญหาการหลบเลี่ยงกฎหมายที่
เคยเกิดข้ึนมาก็ตาม แตรัฐบาลกลับไมใชบังคับกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจ
ตามบัญชีสามอยางเครงครัด  ดังนั้น นอกจากการแกไขกฎหมายดังกลาวจะไมมีความ
โปรงใสในแงหลักการแลว ยังถือเปนการโอบอุมธุรกิจตามบัญชีสามซึ่งมีเปนจํานวนมาก
ในขณะนี้ใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดแมไมไดปรับโครงสรางใดๆ ตามกฎหมายใหม 
ทําใหเกิดความไดเปรียบเหนือผูประกอบการในธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและบัญชีสองที่
จะตองปรับโครงสรางทางธุรกิจของตน และอาจเปนการบังคับทางออมใหนักลงทุน
ตางชาติเหลานี้ตองถอนการลงทุนออกไปโดยไมสมัครใจ 

อนึ่ง รัฐอาจยกขออางเรือ่งการใชอํานาจรัฐในเชิงบังคับ (police power) เพ่ือจะ
ไมตองจายคาชดเชยแกนักลงทุน และกลาวอางเรื่องความจําเปนทางเศรษฐกิจในการ
จัดระเบียบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศไทย ผลการศึกษาในตางประเทศ
ช้ีใหเห็นวา แมจะยังไมมีทฤษฎีทางกฎหมายที่แนชัดรองรับการใชอํานาจเชิงบังคับดังกลาว
ในขณะนี ้  แตนักทฤษฎีกฎหมายตางก็ยอมรับวาควรมีอํานาจนีอ้ยู  อยางไรก็ตาม การ
จะยกขออางเรือ่งการใชอํานาจเชิงบังคับไดนั้น รัฐจะตองช้ีใหเห็นวาการกระทําทีเ่กิดข้ึน
เปนการใชอํานาจตามปกติซึ่งมุงตอประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ โดยมีเจตนาบรสิุทธิ์ 
และไมเลือกปฏิบัติ (Sornarajah 2004, 357-358)  

ดังนั้นประเด็นที่นาสนใจก็คือ หากรัฐบาลไทยถูกฟองรองจะสามารถอางเหตุผล
เรื่องความจําเปนดังกลาวเพ่ือออกกฎหมายอันมีเนื้อหาลิดรอนสิทธิ และมีลักษณะเลือก
ปฏิบัติตอนักลงทุนตางดาวในกิจการตางๆ ไดหรือไม เพียงไร หรืออีกนัยหนึ่งรัฐอาจ
ตองพิสูจนใหเห็นไดวาการออกกฎหมายในลักษณะนี้มีความสอดคลองหรือไม เพียงไร 
กับหลักกฎหมายระหวางประเทศเรื่องหลักความจําเปนอยางแทจริง (necessity) และ
หลักความไดสัดสวน (proportionality) ที่ตองชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนที่สาธารณะไดรับ
กับความเสียหายที่เกิดข้ึนตอเอกชนจากการใชบังคับกฎหมายดังกลาว (เชน ระหวาง
มูลคาทางเศรษฐกิจที่คนไทยไดรับเพ่ิมข้ึนจากอํานาจสิทธิออกเสียงที่เพ่ิมข้ึนกับการที่
นักลงทุนตางชาติเสียสิทธิในการบริหารจัดการธุรกิจจนกระทบตอมูลคาสินทรัพยทาง
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ธุรกิจที่มีอยู และตองตัดสินใจขายกิจการที่ลงทุนในประเทศไทยแลวไปลงทุนในประเทศ
อื่นแทน)  

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษานี้พบวา บทบัญญัติเรื่องการเวนคืนทรัพยภายใตขอบทการลงทุนที่
ปรากฏในขอตกลง FTA และ BIT นั้น นับเปนบทบญัญัติที่สําคญัในการคุมครองการลงทุน
จากการใชมาตรการใดๆ ของรัฐที่มีผลเปนการลิดรอนหรอืแยงการครอบครองทรัพยสิน
ของเอกชน การใชมาตรการที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิความเปนเจาของหรือการ
บริหารจัดการอยางรุนแรงจะสามารถกระทําไดก็ตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑสี่ประการ 
คือ 1) เพ่ือประโยชนสาธารณะ 2) โดยไมเลือกปฏิบัติ 3) ดวยกระบวนการที่ชอบดวย
กฎหมายภายในและเปนธรรม และ 4) ไดจายคาชดเชยอยางเปนธรรมและพอเพียง  

อยางไรก็ตาม บทบัญญัติเรื่องการเวนคืนทรัพยดังกลาวยังมีความไมชัดเจน 
โดยเฉพาะในเรื่องนิยามของมาตรการที่จะถือวาเปนการเวนคืนทรัพยทางออมหรือ
เทียบเทากับการเวนคืนทรัพยซึ่งตองอาศัยการตีความทางกฎหมายและขอเท็จจริง
จํานวนมากประกอบการพิจารณา แตการตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ
ในหลายคดีก็ไดวางแนวพิจารณาไวโดยพิเคราะหจากองคประกอบสําคัญสามประการ
ดังที่กลาวมาแลว  คือ  1) ตองมีความเสียหายรายแรงตอมูลคาทรัพยสินหรือความเปน
เจาของหรือสิทธิตามสัญญา  2) ตองเปนมาตรการที่ใชบังคับอยางไมโปรงใส ไมเสมอ
ภาค และเลือกปฏิบัติ  และ 3) ตองเปนมาตรการที่นักลงทุนไมสามารถคาดภาวะความ
เสี่ยงจากการใชบังคับมาตรการและผลกระทบลวงหนาได  

เมื่อนําแนวพิจารณาดังกลาวมาวิเคราะหเนื้อหามาตรการของไทยที่เคยใชบังคับ
ในอดีต พบวา มีสองมาตรการที่อาจถูกตีความวาเปนการเวนคืนทรัพยทางออมที่รัฐบาล
อาจตองจายคาชดเชย คือ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการโทรคมนาคม และ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑเบียร ซึ่งในอนาคตรัฐบาลตองพยายาม
หลีกเลี่ยงการใชมาตรการที่มีลักษณะเชนนี้ซ้ําอีก มิฉะนั้นนักลงทุนตางชาติที่ไดรับ
ความคุมครองตามสนธิสัญญาอาจฟองรองรัฐได 

นอกจากนี ้ในปจจุบันมาตรการที่อาจถูกตีความเขาขายการเวนคืนทรัพยทางออม
คือ ความพยายามในการแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  
พ.ศ. 2542 ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบการภายใตกฎหมายเดิมอยาง
รุนแรง เนื่องจากรางแกไขกฎหมายดังกลาวไมเพียงแตปรับปรุงนิยามของคนตางดาว
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โดยใหพิจารณาเรื่องสิทธิการออกเสียงควบคูไปกับการพิจารณาเรื่องจํานวนหุน แตยัง
กําหนดใหผูประกอบการเดิมที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่งและบัญชีสองที่ตองการ
ประกอบกิจการตอไปตองดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายใหม
ภายในระยะเวลาสามปนับแตวันที่กฎหมายนี้ใชบังคับอีกดวย มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม
กฎหมายและอาจถูกศาลสั่งใหเลิกกิจการในที่สุด  

อนึ่ง  เพ่ือปองกันมิใหมาตรการดังกลาวถูกตีความวาเปนการเวนคืนทรัพยทางออม
ที่อาจกอใหเกิดภาระแกรัฐบาลในการจายคาชดเชยตามบทบัญญัติเรื่องการคุมครอง
การลงทุนจากการเวนคืนทรัพยภายใต BIT ที่ไทยผูกพันอยูในปจจุบัน    การแกไข
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ควรพิจารณาประเด็น
ดังตอไปนี้ 

1)  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฉบับแกไข ควรมีผล
ผูกพันเฉพาะกับผูประกอบการรายใหมเทานั้น และไมควรมีผลยอนหลังที่เปนโทษตอ
ธุรกิจทีเ่ขามาประกอบกิจการโดยชอบตามกรอบกฎหมายเดิม มิฉะนั้นนักลงทุนจะขาด
ความเช่ือมั่นวา ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในลักษณะที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินธุรกิจอยางมีนยัสําคัญหรือไม ทําใหการลงทุนมีความเสีย่งสูง  

2)  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฉบับแกไข ไมควรกําหนด
แนวทางการปรับตัวของบริษัทตางชาติในลักษณะเลือกปฏิบัติระหวางกลุมกิจการตาม
บัญชีหนึ่งและบัญชีสองกับกิจการตามบัญชีสาม  กลาวคือ  หากจะดําเนินการเอาผิดกับ
นักลงทุนตางชาติที่ละเมิดกฎหมายใหมโดยไมยอมปรับตัวภายในระยะเวลาสามป  ก็
ควรใชบังคับขอกําหนดนี้กับธุรกิจทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน หรือหากจะไมเอาโทษ
กับผูประกอบการเดิมดังเชนกรณีบัญชีสาม ก็ควรใชบังคับมาตรการนี้กับธุรกิจตาม
บัญชีหนึ่งและบัญชีสองเชนเดียวกัน การเลือกปฏิบัติอาจทําใหภาพลักษณของรัฐบาล
เสื่อมเสียในสายตาของนักลงทุน เนื่องจากอาจถูกมองวาเปนการดําเนินการเพ่ือหวังผล
ทางการเมืองมากกวาการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจของคนตางดาวอยางแทจริง 

3)  หากมีความจําเปนตองออกกฎหมายดังกลาวใชบังคับอยางจริงจัง รัฐควรมี
ขอมูลสนับสนุนความจําเปนในการออกมาตรการที่มีผลกระทบตอนักลงทุน และขอมูล
ดานผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เชน มีขอมูลจํานวนบริษัทผูประกอบธุรกิจตามบัญชีหนึ่ง 
บัญชีสอง  และบัญชีสามที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนคําจํากัดความของ  
“คนตางดาว” แนวทางดําเนินการของบริษัทเหลานี้ในการปรับตัวใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมายใหม รวมทั้งภาระคาใชจายและความเสียหายที่ผูลงทนุตองแบกรบั 
ตลอดจนการประเมินความเสียหายตอธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในกรณีที่ไมมีการ
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ปรับปรุงนิยามของ “คนตางดาว” เปนตน ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีความจําเปนในการ
ออกมาตรการดังกลาว และไดมีการวิเคราะหถึงขอดีและขอดอยอยางละเอียดถี่ถวนแลว 
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