การคุ้มครองนโยบายความมั่นคงแห่งชาติในความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน :

กรณีมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

Covid-19 Coronavirus Prevention

1. เหตุผลและความเป็นมา
ในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน (International Investment
Agreements, IIAs) ได้ยอมรับว่า รัฐผู้รับการลงทุน (Host State of Investment) มีอำ� นาจในการก�ำหนดนโยบาย
ความมัน่ คงเพือ่ สาธารณประโยชน์ (Policy Space) สามารถใช้อำ� นาจในการควบคุมก�ำกับดูแล (Right to regulate) หรือใช้อำ� นาจ
รักษาความสงบเรียบร้อย(Police powers) โดยการออกมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
ของประชาชนและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ในกรณีที่ถูกนักลงทุนเรียกร้องสิทธิให้รัฐ
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนโดยกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS)
ภายใต้ความตกลงฯ ในกรณีที่ ได้รับความเสียหายจากนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เหล่านั้น แต่อย่างไรก็ดีในความ
ตกลงฯ และแนวทางการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการภายใต้กลไก ISDS ได้ ให้ความส�ำคัญของความสมดุลระหว่าง
อ�ำนาจของรัฐในการก�ำหนดนโยบายความมั่นคง และการคุ้มครองนักลงทุนด้วย (Balance between the right to
regulate and investor protection)
1
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อดีตที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
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สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทีอ่ งค์การ
อนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวการณ์
ระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ได้ทวีความรุนแรง
และส่งผลกระทบในหลายประเทศ โดยไม่เพียงแต่จะ
ก่อให้เกิดความกังวลทางด้านสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงั สร้าง
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทีม่ ากเป็นประวัตกิ ารณ์
เพื่อรับมือวิกฤติในครั้งนี้ รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก
ได้ออกมาตรการฉุกเฉิน (Emergency measures)
ในลักษณะต่างๆ เพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาด และดูแล
ผลกระทบจาก COVID-19 ตัง้ แต่การใช้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโดยการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ และ
เคอร์ฟวิ เพือ่ ลดการระบาด ปิดสถานทีเ่ สีย่ งการแพร่ระบาด
ปิดสนามบิน ปิดประเทศ ปิดพรมแดนชั่วคราว ห้าม
เดินทางสัญจร มาตรการให้ภาคเอกชนปิดส�ำนักงาน/
ห้างร้าน และให้พนักงานทาํ งานทีบ่ า้ น มาตรการจ�ำกัด
การส่งออกสินค้าทีจ่ ำ� เป็น เช่น สินค้าอาหาร และสินค้า
กลุ่มหน้ากากและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกัน
การขาดแคลนในประเทศ มาตรการแทรกแซงหรือ
ยึดครองอุตสาหกรรม/กิจการชัว่ คราว เช่น โรงพยาบาล
เอกชน โรงงานเภสัชกรรมของเอกชน ไปจนถึงมาตรการ
ทางการคลังและการเงิน เพือ่ เยียวยาและลดผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
มาตรการต่ า งๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน มาตรการ
บางอย่างก็อาจส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหาย
กับอุตสาหกรรมและธุรกิจการลงทุนบางประเภทได้
นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับความเสียหาย อาจใช้สิทธิ
เรียกร้องให้รัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยกลไก ISDS
ในความตกลงการลงทุนที่ประเทศของตน (Home
State) ท�ำไว้กับประเทศที่เข้าไปลงทุน (Host State)
ดังนั้น การออกมาตรการฉุกเฉินดังกล่าว ควรจะต้อง
มีมาตรการรองรับเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่น มาตรการ
ทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
COVID-19 การพิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิทธิ
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ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน หรือการอายุสัญญา
สัมปทานการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว นโยบาย
เพื่อความมั่นคงโดยการออกมาตรการฉุกเฉินจะต้อง
ไม่เป็นการใช้อ�ำนาจเกินขอบเขตหรือละเมิด “สิทธิใน
การควบคุม” และต้องอยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรม ตลอดจน
ต้องเคารพสิทธิของนักลงทุนอย่างเต็มที่ (to avoid abuse
of the “right to regulate”…should be exercised
in full observance of the rule of law and in full
respect for the rights of investors)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
(International Investment Agreements, IIAs)
ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
เป็นความตกลงหรือกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
โดยมีข้อบทหรือบทบัญญัติที่สร้าง “เกาะคุ้มครอง”
ให้นกั ลงทุนในการไปลงทุนในต่างประเทศหรือในประเทศ
ภาคีสมาชิกความตกลง ที่นักลงทุนอาจต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น การถูกเวนคืน/
การโอนกิจการเป็นของรัฐ การถูกยกเลิกสิทธิการลงทุน
โดยไม่เป็นธรรม การได้รบั การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมหรือ
ถูกเลือกปฏิบตั ิ การได้รบั ผลกระทบ/ความเสียหายจาก
ความไม่มนั่ คงทางการเมือง การจลาจล หรือความวุน่ วาย
ต่างๆ ในประเทศที่เข้าไปลงทุน เป็นต้น ตลอดจน
ความไม่แน่นอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของประเทศเหล่านั้น
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« ความตกลงว่าด้วยการลงทุนในระดับภูมภิ าค ได้แก่
ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) และ
มีความตกลงระดับภูมิภาคที่มีข้อบทการลงทุน เช่น
ความตกลง USMCA (United States-Mexico-Canada
Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงใหม่แทนความตกลง
NAFTA (North American Free Trade Agreement)
สนธิสัญญากฎบัตรพลังงาน (Energy Charter Treaty
- ECT) ขององค์ ก ารการประชุ ม กฎบั ต รพลั ง งาน
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« ความตกลงพหุภาคีที่มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุน
ในปัจจุบัน ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศระดับ
พหุ ภ าคี ห รื อ ระดั บ สากลที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก เรื่ อ ง
ทุกประเด็นของการลงทุน เช่นเดียวกับความตกลง
ทวิ ภ าคี ด ้ า นการลงทุ น มี เ พี ย งความตกลงพหุ ภ าคี
ที่เกี่ยวกับบางเรื่องบางประเด็นของการลงทุน เช่น
ความตกลงในกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO)
ได้แก่ ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริการ (General
Agreement on Trade in Services - GATS) ความ
ตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า
(Agreement on Trade Related in Investment
Measures - TRIMs) และความตกลงว่าด้วยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโต้ (Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures - SCM) ความตกลง
ในเครือธนาคารโลกหรือ (World Bank Group)
ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทการลงทุน
ระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอืน่ (Convention on the
Settlement of Investment Disputes between
States and National of Other States - ICSID
Convention) ค.ศ. 1965 มุง่ ขจัดข้อพิพาทระหว่างรัฐ
กับเอกชนของรัฐอื่น และอนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี (Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee
Agency - MIGA Convention) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้การประกันการลงทุนต่อความเสีย่ งภัยทางการเมือง

วารสารมุมมองความมั่นคง

« ความตกลงทวิภาคีดา้ นการลงทุน หรือ BITs เป็น
ความตกลงระหว่างรัฐบาลของสองประเทศที่กําหนด
พันธกรณีของรัฐ (Obligations) และสิทธิของนักลงทุน
(Rights) ที่จะได้รับการส่งเสริมและความคุ้มครองการ
ลงทุน BITs เป็นความตกลงที่ท�ำขึ้นอย่างแพร่หลาย
และมีจำ� นวนมาก (กว่า 2,000 ความตกลง) โดยท�ำขึ้น
ประมาณปลายปี 1950s (BITs ฉบับแรกทาํ ขึน้ ระหว่าง
ประเทศเยอรมนีและประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 1959) BITs เป็นความตกลงทีน่ ำ� มาใช้แทน
ความตกลงทางการค้าหรือสนธิสญ
ั ญาทางไมตรีในอดีต
(Friendship, Commerce, and Navigation Treaties)
นอกจากนีแ้ ล้ว ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade
Agreements - FTAs) ความตกลงว่าด้วยการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership
Agreements - EPAs) ซึง่ เป็นความตกลงทวิภาคี และ
มีวัตถุประสงค์ด้านการเปิดเสรีด้านสินค้าและบริการ
ก็มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุนด้วย เช่น ความตกลง
ทีป่ ระเทศไทยท�ำกับประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ อาทิ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นและชิลี เป็นต้น

(The Energy Charter Conference) เป็ น ต้ น
นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบัน ยังมีความตกลงที่ท�ำกันขึ้น
ระหว่างประเทศต่างภูมภิ าคหลาย ๆ ประเทศ เป็นข้อตกลง
ทางการค้าระดับภูมิภาคขนาดใหญ่ (Mega-regional
trade agreements) ซึ่ ง มี ข ้ อ บทการลงทุ น เช่ น
ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�ำหรับหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจภาคพืน้ แปซิฟกิ (Comprehensive and
Progressive Trans-Pacific Partnership - CPTPP)
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership - RCEP)
เป็นต้น
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ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความตกลงทวิภาคี
ด้านการลงทุน (Bilateral Investment Treaties - BITs)
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนในระดับภูมิภาค
(Regional Investment Agreements (RIAs) และ
ความตกลงพหุภาคีที่มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุน
(Investment-related multilateral agreements)
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รายงานการลงทุนโลกของ UNCTAD (World Investment Report) ปี 2020 2
ระบุว่า ในปี 2019 มีการลงนามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน (International Investment Agreements - IIAs) ใหม่ จ�ำนวน 22 ความตกลง ประกอบด้วย
16 BITs และ 6 TIPs (Treaties with Investment Provisions) จนถึงปลายปี ค.ศ. 2019
มีความตกลงที่ลงนามกันทั้งสิ้น 3,284 ความตกลง (2,895 BITs และ 389 TIPs)
แต่ความตกลงที่มีผลใช้บังคับ มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,654 ความตกลง
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ปัจจุบัน ไทยเป็นภาคีความตกลง BITs ทั้งหมด
37 ความตกลง และ FTAs 12 ความตกลง (มีผลบังคับ
ใช้แล้ว 11 ความตกลง) และความตกลงการค้าเสรี
ระดับภูมิภาค 6 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงด้านการ
ลงทุนอาเซียน (ACIA) ความตกลงระหว่างอาเซียนกับ
คู่เจรจาอีก 5 ความตกลง ได้แก่ อาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียนเกาหลี และอาเซียน-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีที่
อยู่ระหว่างการประกาศให้มีผลใช้บังคับ ได้แก่ ความ
ตกลง RCEP และอยู่ในระหว่างการศึกษาผลดี-ผลเสีย
ทางเศรษฐกิจในการเข้าร่วมเป็นภาคีของไทยในความ
ตกลง CPTPP

2

ในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน
นักลงทุนจะได้รับการคุ้มครอง โดยมีสิทธิต่างๆ ได้แก่
1) สิทธิที่จะได้รับการประติบัติไม่ด้อยน้อยกว่า
คนชาติ หรือคนชาติอื่นๆ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(National Treatment/Most-Favoured-Nation)
2) สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การประติ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรม
เท่าเทียมกัน (Fair and Equitable Treatment)
3) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการเวนคืน
และการชดเชยค่าเสียหายจากการเวนคืน (Expropriation and Compensation)
4) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความสูญเสียจาก
เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดในประเทศที่ลงทุน (Compensation for Damage or Losses)

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf
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5) สิทธิในการโอนเงินและผลก�ำไรโดยเสรีใน
สกุลเงินที่ใช้ได้โดยเสรี (Free Transfers of Investments and Returns)
6) สิทธิในการระงับข้อพิพาทโดยกลไก ISDS

deemed as discrimination within the meaning
of Article 2”.

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ACIA)
Article 17 General Exceptions :
“1. Subject to the requirement that such
measures are not applied in a manner which
would constitute a means of arbitrary or
unjustifiable discrimination between Member
States or their investors where like conditions
prevail, or a disguised restriction on investors of
any other Member State and their investments,
nothing in this Agreement shall be construed
to prevent the adoption or enforcement by any
Member State of measures:
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ความตกลง CPTPP
Article 9.16:
“Investment and Environmental, Health and
other Regulatory Objectives Nothing in this
Chapter shall be construed to prevent a Party
from adopting, maintaining or enforcing any
measure otherwise consistent with this Chapter
that it considers appropriate to ensure that
investment activity in its territory is undertaken

in a manner sensitive to environmental, health
or other regulatory objectives”.
ความตกลงการคุม้ ครองการลงทุน EU-Vietnam
(EU-Vietnam Investment Protection
Agreement : EVIPA)
ARTICLE 2.2 Investment and Regulatory
Measures and Objectives :
“1. The Parties reaffirm their right to regulate
within their territories to achieve legitimate policy
objectives, such as the protection of public
health, safety, environment or public morals,
social or consumer protection, or promotion
and protection of cultural diversity”.

วารสารมุมมองความมั่นคง

ความตกลง BIT Germany-Pakistan,
Article 2 :
“Measures taken for reasons of public security
and order, public health or morality shall not be

(a) necessary to protect public morals or to
maintain public order;
(b) necessary to protect human, animal or plant
life or health;…”
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2.2 นโยบายความมัน่ คงในความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการลงทุน
ความตกลงการลงทุนมีบทบัญญัติหรือข้อบท
ที่คุ้มครองหรือยอมรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ไว้อย่างชัดเจน ก�ำหนดให้รัฐสามารถออกนโยบาย
(Policy Space) หรือออกมาตรการควบคุม (Right
to regulate) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะ เช่น มาตรการเพือ่ ความปลอดภัยด้านสุขภาพ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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3.  ข้อพิจารณา

3.1  มาตรการฉุกเฉินเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
และการใช้สทิ ธิของนักลงทุนเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยกลไก ISDS

วารสารมุมมองความมั่นคง

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และดูแลผลกระทบจาก COVID-19 ประเทศ
ต่างๆ ได้ออกมาตรการฉุกเฉิน (Emergency measures) ในลักษณะต่างๆ เช่น
การปิดเมืองหรือล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวเพื่อลดการระบาด การปิดสถานที่เสี่ยง
การแพร่ระบาด การปิดสนามบิน การปิดประเทศ การปิดพรมแดนชั่วคราว การห้าม
เดินทางสัญจร มาตรการให้ภาคเอกชนปิดส�ำนักงาน/ห้างร้านและให้พนักงานทํางานทีบ่ า้ น
มาตรการจ�ำกัดการส่งออกสินค้าที่จ�ำเป็น เช่น สินค้าอาหาร และสินค้ากลุ่มหน้ากากและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพือ่ ป้องกันการขาดแคลนในประเทศ มาตรการแทรกแซงหรือยึดครอง
อุตสาหกรรม/กิจการชั่วคราว เช่น โรงพยาบาลเอกชน โรงงานเภสัชกรรมของเอกชน เป็นต้น
ในช่วง 2-3 เดือนหลังการแพร่ระบาด Covid-19 มีกระแสข่าวออกมาว่า บริษทั ทีป่ รึกษา
ด้านกฎหมายหลายแห่ง (Law Firms) ได้แนะน�ำนักลงทุน/บริษทั ข้ามชาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
เหล่านัน้ ให้ยนื่ ฟ้องรัฐโดยใช้กลไก ISDS3 โดยนักลงทุนสามารถอ้างสิทธิและความคุม้ ครองภายใต้ความตกลง
การลงทุน (Treaty-based ISDS cases) เมือ่ นักลงทุนได้รบั ผลกระทบจากมาตรการฉุกเฉินเพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาด Covid-19 ก็สามารถเรียกร้องขอให้รฐั ชดใช้คา่ เสียหาย (Compensation) โดยอ้างว่า รัฐละเมิด
พันธกรณีระหว่างประเทศ (International obligations) ทีก่ ำ� หนดไว้ในความตกลง หรือมาตรการฉุกเฉิน
ขัดต่อหลักความคุม้ ครองการลงทุนในความตกลง หลักกฎหมายทีม่ กั ยกขึน้ มาในคดี ISDS ก็คอื การประติบตั ิ
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน (Fair and Equitable Treatment) และการคุม้ ครองจากการเวนคืนและ
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3

Cashing in on the pandemic: how lawyers are preparing to sue states over COVID-19 response measures https://corporateeurope.org/en/2020/05/cashing-pandemic-how-lawyers-are-preparing-sue-states-over-covid-19 response-measures
Corporations prepare to sue over action to save lives as pandemic reveals trade flaws, https://www.bilaterals.org/?
corporations-prepare-to-sue-over&lang=en
Pandemic profiteers: how foreign investors could make billions from crisis measures, https://www.bilaterals.org/?
pandemic-profiteers-how-foreign&lang=en
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ประเทศไทยมีกรณีพิพาทที่ใช้กลไก ISDS ภายใต้
IIAs ที่ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการ 2 คดี
คือ กรณีพิพาทระหว่างบริษัท Walter Bau นิติบุคคล
เยอรมันกับรัฐบาลไทย โดย Walter Bau อ้างว่ารัฐบาลไทย
กระท�ำผิดสัญญาเกีย่ วกับการก่อสร้างดอนเมืองโทลล์เวย์
และละเมิดพันธกรณีภายใต้ความตกลง BIT ระหว่าง
ประเทศไทยและเยอรมนี
ซึ่งในปี 2552 คณะอนุญาโตตุลาการ ได้วินิจฉัย
ชีข้ าดว่ารัฐบาลไทยละเมิดพันธกรณีฯ และให้ชำ� ระค่าเสียหาย
กว่า 1,200 ล้านบาท และกรณีพิพาทระหว่างบริษัท
คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท
อัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
เหมืองแร่ทองค�ำชาตรีในจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์
นิติบุคคลออสเตรเลียกับรัฐบาลไทย กรณีที่มีค�ำสั่งให้
เหมืองแร่ทองค�ำชาตรียุติการประกอบกิจการ ในปี 2559
บริษัทคิงส์เกตอ้างว่ารัฐบาลไทยละเมิดพันธกรณีภายใต้
ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ซึง่ ข้อพิพาท
นี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

วารสารมุมมองความมั่นคง

การชดเชยค่าเสียหายจากการเวนคืน (Expropriation
and Compensation) ดังนั้น การต่อสู้คดี ISDS
ภายใต้ความตกลง (treaty-based ISDS cases) จึงเป็น
เรือ่ งของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมาย
การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment
Law)
รายงานการลงทุนโลกของ UNCTAD (World
Investment Report) ปี 2020 ระบุว่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2019 มีการใช้กลไก ISDS จ�ำนวน 1,023 คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณา จ�ำนวน 343 คดี พิจารณา
เสร็จแล้ว 674 คดี
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3.2 มาตรการฉุกเฉิน (Emergency measures) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19
ของประเทศต่างๆ ที่อาจน�ำไปสู่การเรียกร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยกลไก ISDS ดังตัวอย่างเช่น

1) มาตรการการจัดหาน�ำ้ สะอาดส�ำหรับล้างมือ (clean water for hand-washing)

การล้างมือเป็นหนึ่งในมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส
โคโรนา แต่การเข้าถึงน�้ำสะอาดมีค่าใช้จ่ายสูงในบางประเทศส�ำหรับครัวเรือนที่ยากจน
ประเทศต่างๆ เช่น เอลซัลวาดอร์ โบลิเวีย โคลอมเบีย ฮอนดูรัส ปารากวัย และอาร์เจนตินา
ได้ประกาศใช้มาตรการสนับสนุนผู้ใช้บริการน�้ำโดยไม่ต้องจ่ายค่าน�้ำเป็นเวลาหลายเดือน
ท�ำให้บริษทั ต่างชาติทที่ ำ� ธุรกิจให้บริการน�ำ้ ประปาในประเทศเหล่านัน้ ขาดรายได้จากการเก็บ
ค่าใช้น�้ำประปา โดยที่รัฐไม่ได้มีมาตรการเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างไร

2) มาตรการแทรกแซง ยึดครอง หรือควบคุมโรงพยาบาลเอกชน ในบางประเทศ เช่น

สเปน ในช่วงวิกฤตที่มีจ�ำนวนผู้ติด Covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีจ�ำนวนสูงมาก
ท�ำให้โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งไม่สามารถรองรับผูป้ ว่ ยได้ ประกอบกับโรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่งไม่ยอมรับผูป้ ว่ ย Covid-19 ในเดือนมีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขของสเปน
จึงเข้าควบคุมโรงพยาบาลเอกชนชัว่ คราว ในไอร์แลนด์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกมาตรการการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน ท�ำให้นักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพหรือโรงพยาบาล
ได้รบั ผลกระทบจากการควบคุมซึง่ อาจเข้าข่ายการถูกเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation)
ที่นักลงทุนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้ความตกลง
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3)

มาตรการใช้สทิ ธิตามสิทธิบตั รยา หรือ CL (Compulsory licensing) อนุญาตให้หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรสามารถใช้สิทธิในการผลิต การใช้ การน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์ด้านยาที่มีสิทธิบัตรได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

4) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในบางประเทศ เช่น เปรูได้ระงับการเก็บ

ค่าผ่านทางทาง Toll way เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
กับพนักงานที่เก็บค่าผ่านทางจากการสัมผัส และเพื่อความสะดวกในการขนส่งอาหารและ
สินค้าจ�ำเป็นอื่น ๆ
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5) มาตรการลดค่าเช่า และระงับค่าสาธารณูปโภค ในสหราชอาณาจักร รัฐบาลประกาศระงับ

ค่าสาธารณูปโภค เพือ่ บรรเทาภาระของประชาชนในสเปน รัฐบาลประกาศห้ามซัพพลายเออร์นำ�้
ก๊าซ และไฟฟ้า ไม่ให้ระงับการบริการหากครัวเรือนใดไม่สามารถจ่ายบิลได้ ในฝรั่งเศสและ
ประเทศอื่น ๆ มีการประกาศให้ลดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคบางประเภท
ที่ผู้เช่าบางรายไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้

6) มาตรการเพือ่ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤต

COVID-19 ต่อบุคคล ครัวเรือน
และธุรกิจ เพื่อให้สามารถรักษาบ้านและร้านค้าและหลีกเลี่ยงการล้มละลาย โดยการระงับ
การช�ำระเงินจ�ำนอง (เช่น ในอิตาลีและสเปน) และการคุ้มครองเจ้าหนี้ (เช่น ในเยอรมนี)
รวมถึงการเลื่อนการช�ำระหนี้สำ� หรับการด�ำเนินคดีล้มละลาย (เช่น ในเบลเยียม)
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7) มาตรการทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ภาคการเงินในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยการห้ามหรือ
จ�ำกัดโอนเงิน และการควบคุมเงินทุนอื่น ๆ

8) มาตรการทางการคลังด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อลด

ความเหลือ่ มล�ำ้ ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย มีการเสนอให้เก็บภาษี
ส�ำหรับความมั่งคั่งและคนรวยระดับสูง ด้วยเหตุผลว่า
ผู้ที่มีรายได้สูงสุด และผู้ที่มีความมั่งคั่ง เป็นกลุ่มคน
ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว และรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ วิ ก ฤต
โคโรนาไวรัสได้ ในเดนมาร์กและโปแลนด์ได้สั่งห้าม
บริษัทที่จดทะเบียนในเขตปลอดภาษี (companies
registered in tax havens) ไม่ให้เข้าถึงมาตรการ
ช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

วารสารมุมมองความมั่นคง

9) การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสังคมในช่วงวิกฤต
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COVID-19 ส่งผลให้เกิดการปล้นสะดมภ์และท�ำความ
เสียหายให้กับธุรกิจต่างชาติ ท�ำให้นักลงทุนสามารถ
อ้ า งว่ า รั ฐ ละเมิ ด พั น ธกรณี ใ นการให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
และความปลอดภัยอย่างเต็มทีแ่ ก่นกั ลงทุนต่างชาติภายใต้
ความตกลง

3.3 มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
Covid-19 ของไทย
รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้ อ งที่ ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม
พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 5
แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมีการขยายระยะเวลาการ
บังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
เป็นคราวที่ 4 จนถึงวันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2563
รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ อันจ�ำเป็นเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ทัง้ การห้ามออกนอก
เคหสถานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด การจ�ำกัดการ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามเข้าพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
และการห้ า มใช้ อ าคาร หรื อ สถานที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ต่อการติดโรค รวมทั้ง การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ
ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19
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รัฐบาลได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงทางอ้อม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
« มาตรการด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
l มาตรการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
l มาตรการพักต้นเงินลดดอกเบี้ยและขยายระยะ
เวลาช�ำระหนี้แก่ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
l มาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย
l มาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของ
ส�ำนักงานประกันสังคม
« มาตรการภาษี ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
l มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศ
l มาตรการภาษี เ พื่ อ ลดภาระดอกเบี้ ย จ่ า ยของ
ผู้ประกอบการ
l มาตรการส่งเสริมเสถียรภาพของการจ้างงาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
l มาตรการเร่งคืนภาษีมล
ู ค่าเพิม่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ภายในประเทศ
« มาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ประกอบด้วย 6 มาตรการ
ดังนี้
l มาตรการบรรเทาภาระการจ่ายค่าน�้ำ ค่าไฟ
l มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ของนายจ้างและลูกจ้าง
l มาตรการบรรเทาภาระค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า เช่ า
ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
l มาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
l มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน
l มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
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1) มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรม

ทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ COVID-19 โดยให้สิทธิ
ประโยชน์เพิม่ เติมในการลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ ซึ่งปกติจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี อยู่แล้ว

2) มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสาย

การผลิ ต เดิ ม เพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ ห รื อ ชิ้ น ส่ ว น
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
โดยให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
โดยต้องน�ำเข้าภายในปี 2563 และยืน่ ขอแก้ไขโครงการ
ภายในเดือนกันยายน 2563

3) การปรับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุน
อุ ต สาหกรรมต้ น น�้ ำ และกลางน�้ ำ ในอุ ต สาหกรรม
ทางการแพทย์โดยเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทกิจการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรให้ครอบคลุมถึง
การผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical
Grade) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
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ประเทศต่างๆ อาจต้องเผชิญกับการถูกฟ้องร้อง
โดยกลไก ISDS อันเนื่องมาจากมาตรการฉุกเฉินเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 รัฐสามารถอ้าง
นโยบายความมั่นคงเพื่อสาธารณประโยชน์ (Right to
regulate) หรือใช้อ�ำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย
(Police powers) ในการออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อ
คุ้มครองสุขภาพอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 เป็นข้อต่อสูไ้ ด้ แต่อย่างไรก็ดี การต่อสูใ้ นคดี
ISDS ถึงแม้วา่ ในทีส่ ดุ รัฐจะเป็นฝ่ายชนะคดี ก็ตอ้ งสูญเสีย
ทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ (คดี ISDS ระหว่างบริษัท
Phillip Morris และรัฐบาลออสเตรเลีย เรื่องการออก
กฎระเบียบบรรจุภัณฑ์ซองบุหรี่ที่ขายในออสเตรเลีย
(Plain packaging legislation for tobacco products
sold in Australia) โดยใช้กลไก ISDS ภายใต้ AustraliaHong Kong BIT ซึง่ อนุญาโตตุลาการไม่รบั ค�ำร้องของ
Phillip Morris แต่คดีใช้เวลานานถึง 6 ปี และออสเตรเลีย
มีค่าใช้จ่ายการด�ำเนินคดีถึง 28 ล้าน USD) ดังนั้น
จึงควรหาแนวทางการป้องกันการฟ้องที่อาจเกิดขึ้น
4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1) ในการเจรจาความตกลงการลงทุ น
ควรให้มีบทบัญญัติหรือข้อบทที่คุ้มครองหรือยอมรับ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติไว้อย่างชัดเจน ก�ำหนด
ให้รัฐสามารถออกนโยบาย (Policy Space) หรือ
ออกมาตรการควบคุม (Right to regulate) ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ เช่น
มาตรการเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วารสารมุมมองความมั่นคง

มาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ ประกอบด้วย

4. ข้อเสนอ
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมตั มิ าตรการต่าง ๆ
ทั้ ง การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น อย่ า งรวดเร็ ว
สนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ในสถานการณ์ปจั จุบนั และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในประเทศ และ
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขและบรรเทาผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ

นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีมาตรการผ่อนปรนเพือ่ บรรเทา
ผลกระทบผู ้ ป ระกอบการ โดย ผ่อนปรนเงื่อนไขและ
พิจารณาขยายเวลาการด�ำเนินการส�ำหรับกรณีทเี่ กีย่ วข้อง
เช่น การขยายเวลาน�ำเข้าเครือ่ งจักรและเปิดด�ำเนินการ
การขยายเวลาการด� ำ เนิ น การให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากล การผ่อนผันการขออนุญาตหยุดด�ำเนิน
กิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน เป็นต้น
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2) ยกเลิกการใช้กลไก ISDS กับมาตรการฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วข้องกับ COVID-19 ดังเช่น สถาบันนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Institute for Sustainable Development หรือ IISD)
ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี ISDS ของมาตรการ Covid-19 และแนวทางการป้องกันแก้ไข
โดยเสนอให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันระงับการใช้กลไก ISDS กับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
โดยท�ำเป็นความตกลงพหุภาคีขนึ้ มา (Agreement for the coordinated suspension of investor-state
dispute settlement with respect to COVID-19 related measures and disputes) และมีข้อบท
ให้ยกเลิกการใช้กลไก ISDS ที่ก�ำหนดไว้ในความตกลงการลงทุน 4
3) เพิกถอนความยินยอม (Withdraw consent) ให้ใช้กลไก ISDS ส�ำหรับข้อพิพาททีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตอันเนื่องมาจากมาตรการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
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4.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบตั ิ
1) ควรมีมาตรการรองรับเพือ่ ช่วยเหลือเยียวยานักลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 เช่น มาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก
COVID-19 การพิจารณาขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน หรือการอายุสัญญา
สัมปทานการลงทุน เป็นต้น
2) การใช้นโยบายเพื่อความมั่นคงโดยการออกมาตรการฉุกเฉินนั้น จะต้องไม่เป็นการใช้อ�ำนาจ
เกินขอบเขตหรือละเมิดสิทธิในการควบคุมก�ำกับดูแล ต้องอยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรม และเคารพสิทธิของนักลงทุน

4

IISD, Protecting Against Investor–State Claims Amidst COVID-19 : A call to action for governments” https://www.iisd.org/
sites/default/files/publications/investor-state-claims-covid-19.pdf)
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