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ผูร้อ้งเป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนประเภทบรษัิทมหาชนจํากดั ผูค้ดัคา้นเป็น
นติบิคุคลจดทะเบยีนตามกฎหมายของประเทศบาฮามาส ผูร้อ้งยื�นคํารอ้งขอฟื�นฟู
กจิการตอ่ศาลลม้ละลายกลาง ศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งใหฟื้�นฟกูจิการของผูร้อ้ง
และศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งเห็นชอบดว้ยแผนฟื�นฟกูจิการของผูร้อ้งและใหผู้ ้
รอ้งบรหิารแผนและยกเลกิการฟื�นฟกูจิการของผูร้อ้ง ระหวา่งนั�นอนัเป็นชว่งเวลาที�ผู ้
รอ้งอยูใ่นระหวา่งการฟื�นฟกูจิการ ผูร้อ้งและผูค้ดัคา้นทําสญัญาซื�อขายปนูซเีมนต์
เม็ดโดยมขีอ้ตกลงใหนํ้าขอ้พพิาทขึ�นสูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการใน
ประเทศสงิคโปรภ์ายใตก้ฎการอนุญาโตตลุาการของหอการคา้นานาชาตแิละใหใ้ช ้
กฎหมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนดบ์งัคบัแกส่ญัญา ตอ่มาผูค้ดัคา้นอา้งวา่ ผูร้อ้ง
ผดิสญัญาจงึนําขอ้พพิาทใหค้ณะอนุญาโตตลุาการในประเทศสงิคโปรช์ี�ขาดวา่ ผู ้
รอ้งเป็นฝ่ายผดิสญัญาและใหผู้ร้อ้งชดใชค้า่เสยีหายแกผู่ค้ดัคา้น โดยระหวา่งการ
พจิารณาของอนุญาโตตลุาการดงักลา่ว ผูค้ดัคา้นทราบวา่ผูร้อ้งอยูใ่นระหวา่งการ
ฟื�นฟกูจิการตามคําสั�งของศาลลม้ละลายกลาง แตผู่ค้ดัคา้นมไิดย้ื�นคํารอ้งขอ
อนุญาตตอ่ศาลลม้ละลายกลาง ดงันี� แมก้ารเสนอขอ้พพิาทใหค้ณะ
อนุญาโตตลุาการในประเทศสงิคโปรช์ี�ขาดนั�นจะเป็นการดําเนนิการไปตามขอ้ตกลง
อนุญาโตตลุาการในสญัญาซื�อขายปนูซเีมนตเ์ม็ดระหวา่งผูร้อ้งและผูค้ดัคา้น ซึ�ง
ตอ้งดําเนนิการไปตามขอ้กําหนดเพื�อการอา้งองิ (Term of Reference) ของ
อนุญาโตตลุาการและกฎหมายภายในของประเทศสงิคโปร ์และมผีลผกูพันผูร้อ้ง
และผูค้ดัคา้นที�จะตอ้งปฏบิตัติามคําชี�ขาดดงักลา่ว แตก่ารที�ผูค้ดัคา้นจะนําเอาผล
คําวนิจิฉัยชี�ขาดมาบงัคบัแกท่รัพยส์นิของผูร้อ้งซึ�งเป็นลกูหนี�ในประเทศไทย ใน
ขณะที�ผูร้อ้งอยูใ่นระหวา่งการฟื�นฟกูจิการยอ่มเป็นการกระทบตอ่กระบวนการฟื�นฟู
กจิการของผูร้อ้งตามมาตรา 90/12 (4) แหง่ พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 ซึ�งตอ้งขอ
อนุญาตตอ่ศาลลม้ละลายกลางกอ่น มฉิะนั�นแลว้ก็จะเกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ
ระหวา่งเจา้หนี�ในราชอาณาจักรกบัเจา้หนี�นอกราชอาณาจักรซึ�งมาตรา 90/12 (4)
แหง่ พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มไิดจํ้ากดัหรอืแยกใหแ้ตกตา่งกนั แมคํ้าชี�ขาดของ
คณะอนุญาโตตลุาการของประเทศสงิคโปรจ์ะเป็นไปตามขอ้ตกลงและดําเนนิการ



ตามขอ้กําหนดและกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์และอาจไมม่เีหตทุี�จะใหเ้พกิถอน
ได ้แตก่ารที�ผูค้ดัคา้นจะนําคําชี�ขาดมาใชบ้งัคบัแกผู่ร้อ้งในประเทศไทยกต็อ้งอยู่
ภายใตบ้งัคบัของ พ.ร.บ.ลม้ละลาย พ.ศ.2483 เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมแกเ่จา้หนี�
ทกุฝ่าย เมื�อผูค้ดัคา้นไมไ่ดดํ้าเนนิการดงักลา่ว จงึไมอ่าจนําหนี�ตามคําชี�ขาดของ
อนุญาโตตลุาการของประเทศสงิคโปรม์าบงัคบัเอาแกก่องทรัพยส์นิของผูร้อ้งในคดี
ลม้ละลายได ้เพราะเป็นการขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน ศาลจงึมอํีานาจปฏเิสธการขอบงัคบัตามคําชี�ขาดของคณะ
อนุญาโตตลุาการในตา่งประเทศไดต้าม พ.ร.บ.อนุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 มาตรา
44 ประกอบมาตรา 43

___________________________

คดทีั �งสองสํานวนนี� ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง
สั�งใหร้วมพจิารณาเป็นคดเีดยีวกนั โดยใหเ้รยีกบรษัิททพีไีอ โพลนี จํากดั (มหาชน)
วา่ ผูร้อ้ง และเรยีก เฮชซ ีเทรดิ�ง อนิเตอรเ์นชั�นแนล อิ�งค ์วา่ ผูค้ดัคา้น

สํานวนแรกผูร้อ้งยื�นคํารอ้งขอใหเ้พกิถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ

ผูค้ดัคา้นยื�นคําคดัคา้นขอใหย้กคํารอ้งขอเพกิถอนคําชี�ขาดของผูร้อ้ง

สํานวนที�สองผูค้ดัคา้นยื�นคํารอ้งและแกไ้ขเพิ�มเตมิคํารอ้งขอใหศ้าลบงัคบั
ตามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการ ดงันี� ใหผู้ร้อ้งชาํระคา่เสยีหายใหแ้กผู่ ้
คดัคา้น 2,964,151.20 ดอลลารส์หรัฐ กบัดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี จนกวา่จะ
ชาํระเสร็จโดยมรีายละเอยีดคอื ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 257,211
ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นัที� 31 ธนัวาคม 2544 จนกวา่จะชาํระเสร็จ ดอกเบี�ยอตัรารอ้ย
ละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 300,012 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นัที� 31 มนีาคม 2545 จนกวา่
จะชาํระเสร็จ ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 365,792.25 ดอลลารส์หรัฐ
นับแตว่นัที� 30 มถินุายน 2545 จนกวา่จะชาํระเสร็จ ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของ
ตน้เงนิ 763,274.25 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นัที� 31 ธนัวาคม 2545 จนกวา่จะชาํระ
เสร็จ ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 319,864.64 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นั
ที� 31 มนีาคม 2546 จนกวา่จะชาํระเสร็จ ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ
263,739.59 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นัที� 30 มถินุายน 2546 จนกวา่จะชาํระเสร็จ และ
ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 694,257.46 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นัที� 31
ธนัวาคม 2546 จนกวา่จะชาํระเสร็จ ใหผู้ร้อ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยอนุญาโตตลุาการ อนั
ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการของหอการคา้ระหวา่งประเทศ คา่
ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของคณะอนุญาโตตลุาการ 240,000 ดอลลารส์หรัฐ พรอ้ม
ดอกเบี�ยผดินัดอตัรารอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี นับแตว่นัที�คณะอนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาด
(30 เมษายน 2550) จนกวา่จะชาํระเสร็จ ใหผู้ร้อ้งรับผดิชาํระคา่ใชจ้า่ยการ



อนุญาโตตลุาการ 120,000 ดอลลารส์หรัฐ แกผู่ค้ดัคา้น พรอ้มดอกเบี�ยผดินัดอตัรา
รอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี นับแตว่นัที�คณะอนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาดจนกวา่จะชาํระเสร็จ
ใหผู้ร้อ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมายที�เกดิขึ�นและเกี�ยวขอ้งกบัอนุญาโตตลุาการที�
กําหนดโดยคณะอนุญาโตตลุาการเป็นเงนิ 572,755.33 ดอลลารส์หรัฐ พรอ้ม
ดอกเบี�ยผดินัดอตัรารอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี นับแตว่นัที�คณะอนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาด
จนกวา่จะชาํระเสร็จ

ผูร้อ้งยื�นคําคดัคา้นขอใหย้กคํารอ้งของผูค้ดัคา้น

ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางพพิากษายกคํารอ้ง
ขอใหเ้พกิถอนคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการของผูร้อ้งและใหบ้งัคบัตามคํา
ชี�ขาดของอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศแหง่หอการคา้นานาชาต ิดงันี�

1. ใหผู้ร้อ้งจา่ยคา่เสยีหายใหแ้กผู่ค้ดัคา้นจํานวน 2,964,151.20 ดอลลารส์หรัฐ
กบัดอกเบี�ยของเงนิจํานวนดงักลา่วอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี จนกวา่จะชาํระเสร็จ ดงันี�

1.1 ดอกเบี�ยอตัราละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 257,211 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นัที�
31 ธนัวาคม 2544 จนกวา่จะชาํระเสร็จ

1.2 ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 300,012 ดอลลารส์หรัฐ นับแตว่นั
ที� 31 มนีาคม 2545 จนกวา่จะชาํระเสร็จ

1.3 ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 365,792.25 ดอลลารส์หรัฐ นับ
แตว่นัที� 30 มถินุายน 2545 จนกวา่จะชาํระเสร็จ

1.4 ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 763,274.25 ดอลลารส์หรัฐ นับ
แตว่นัที� 31 ธนัวาคม 2545 จนกวา่จะชาํระเสร็จ

1.5 ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 319,864.64 ดอลลารส์หรัฐ นับ
แตว่นัที� 31 มนีาคม 2546 จนกวา่จะชาํระเสร็จ

1.6 ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 263,739.59 ดอลลารส์หรัฐ นับ
แตว่นัที� 30 มถินุายน 2546 จนกวา่จะชาํระเสร็จ และ

1.7 ดอกเบี�ยอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 694,257.46 ดอลลารส์หรัฐ นับ
แตว่นัที� 31 ธนัวาคม 2546 จนกวา่จะชาํระเสร็จ

2. ใหผู้ร้อ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยอนุญาโตตลุาการ อนัประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิการของหอการคา้ระหวา่งประเทศและคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของคณะ
อนุญาโตตลุาการซึ�งกําหนดโดยสภาหอการคา้ระหวา่งประเทศ ตามขอ้ 31 ของขอ้
บงัคบัวา่ดว้ยการอนุญาโตตลุาการของหอการคา้ระหวา่งประเทศจํานวน 240,000



ดอลลารส์หรัฐ พรอ้มดอกเบี�ยผดินัดอตัรารอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี นับแตว่นัที�คณะ
อนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาด (30 เมษายน 2550) จนกวา่จะชาํระเสร็จ

3. ใหผู้ร้อ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยอนุญาโตตลุาการจํานวน 120,000 ดอลลารส์หรัฐ
แกผู่ค้ดัคา้น พรอ้มดอกเบี�ยผดินัดอตัรารอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี นับแตว่นัที�คณะ
อนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาดจนกวา่จะชาํระเสร็จ

4. ใหผู้ร้อ้งชาํระคา่ทนายความและคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมายที�เกดิขึ�นและเกี�ยว
เนื�องกบัการอนุญาโตตลุาการ ที�กําหนดโดยคณะอนุญาโตตลุาการเป็นเงนิจํานวน
572,755.33 ดอลลารส์หรัฐ พรอ้มดอกเบี�ยผดินัดอตัรารอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี นับแตว่นัที�
คณะอนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาดจนกวา่จะชาํระเสร็จ หากผูร้อ้งจะชาํระเป็นเงนิไทย
ใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี�ยนเงนิ ณ สถานที�และในเวลาที�ใชเ้งนิ แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่อตัรา
แลกเปลี�ยนดอลลารส์หรัฐละ 31.8548 บาท ตามที�ผูค้ดัคา้นขอ กบัใหผู้ร้อ้งใชค้า่
ฤชาธรรมเนยีมแทนผูค้ดัคา้น โดยกําหนดคา่ทนายความ 20,000 บาท

ผูร้อ้งอทุธรณต์อ่ศาลฎกีา

ศาลฎกีาแผนกคดทีรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศวนิจิฉัยวา่
ขอ้เท็จจรงิเบื�องตน้ฟังวา่ ผูร้อ้งเป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนประเภทบรษัิทมหาชน
จํากดั ผูค้ดัคา้นเป็นนติบิคุคลจดทะเบยีนตามกฎหมายของประเทศบาฮามาส ผูร้อ้ง
ยื�นคํารอ้งขอฟื�นฟกูจิการตอ่ศาลลม้ละลายกลาง ศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งให ้
ฟื�นฟกูจิการของผูร้อ้งและศาลลม้ละลายกลางมคํีาสั�งเห็นชอบดว้ยแผนฟื�นฟกูจิการ
ของผูร้อ้งและกําหนดใหผู้ร้อ้งเป็นผูบ้รหิารแผนจนถงึวนัที� 19 มกราคม 2552 ศาล
ลม้ละลายกลางมคํีาสั�งใหย้กเลกิการฟื�นฟกูจิการของผูร้อ้ง วนัที� 6 ธนัวาคม 2543
อนัเป็นชว่งเวลาที�ผูร้อ้งอยูใ่นระหวา่งฟื�นฟกูจิการ ผูร้อ้งและผูค้ดัคา้นทําสญัญาซื�อ
ขายปนูซเีมนตเ์ม็ดจํานวนสามฉบบั มขีอ้ตกลงใหนํ้าขอ้พพิาทขึ�นสูก่ารพจิารณาของ
อนุญาโตตลุาการที�ประเทศสงิคโปรภ์ายใตก้ฎการอนุญาโตตลุาการของหอการคา้
ระหวา่งประเทศ และใหใ้ชก้ฎหมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนดบ์งัคบัใชแ้กส่ญัญา
ตอ่มาผูค้ดัคา้นอา้งวา่ผูร้อ้งผดิสญัญา จงึนําขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาชี�ขาดของ
คณะอนุญาโตตลุาการที�ประเทศสงิคโปร ์คณะอนุญาโตตลุาการมคํีาชี�ขาดวา่ ผูร้อ้ง
เป็นฝ่ายผดิสญัญาใหผู้ร้อ้งชดใชค้า่เสยีหายแกผู่ค้ดัคา้น ประเทศไทยและประเทศ
สงิคโปรต์า่งเป็นภาคสีมาชกิอนุสญัญาวา่ดว้ยการยอมรับและบงัคบัตามคําชี�ขาด
ของอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศ

มปัีญหาวนิจิฉัยตามอทุธรณข์องผูร้อ้งวา่ ผูร้อ้งมสีทิธยิื�นคํารอ้งขอใหเ้พกิถอน
คําวนิจิฉัยของคณะอนุญาโตตลุาการและผูค้ดัคา้นมอํีานาจรอ้งขอใหบ้งัคบัตามคํา
ชี�ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการหรอืไม ่ในปัญหาทั �งสองประการดงักลา่วสมควร
วนิจิฉัยไปพรอ้มกนัโดยผูร้อ้งกลา่วอา้งวา่ กระบวนการอนุญาโตตลุาการไมช่อบดว้ย
กฎหมาย เนื�องจากขณะที�คณะอนุญาโตตลุาการดําเนนิการพจิารณาและวนิจิฉัย ผู ้



รอ้งอยูร่ะหวา่งฟื�นฟกูจิการ ผูร้อ้งและผูค้ดัคา้นยอ่มเป็นผูบ้กพรอ่งในเรื�องความ
สามารถที�จะดําเนนิกระบวนพจิารณาชั �นอนุญาโตตลุาการนั�น ตามพระราชบญัญัติ
ลม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) บญัญัตวิา่ ภายใตบ้งัคบัมาตรา 90/13 และ
มาตรา 90/14 นับแตว่นัที�ศาลมคํีาสั�งรับคํารอ้งขอไวพ้จิารณาจนถงึวนัครบกําหนด
ระยะเวลาดําเนนิการตามแผน หรอืวนัที�ดําเนนิการเป็นผลสําเร็จตามแผน หรอืวนัที�
ศาลมคํีาสั�งยกคํารอ้งขอหรอืจําหน่ายคดหีรอืยกเลกิคําสั�งใหฟื้�นฟกูจิการหรอืยกเลกิ
การฟื�นฟกูจิการหรอืพทิกัษ์ทรัพยข์องลกูหนี�เด็ดขาดตามความในหมวดนี� (4) หา้มมิ
ใหฟ้้องลกูหนี�เป็นคดแีพง่เกี�ยวกบัทรัพยส์นิของลกูหนี�หรอืเสนอขอ้พพิาทที�ลกูหนี�
อาจตอ้งรับผดิหรอืไดรั้บความเสยีหายใหอ้นุญาโตตลุาการชี�ขาด ถา้มลูแหง่หนี�นั �น
เกดิขึ�นกอ่นวนัที�ศาลมคํีาสั�งเห็นชอบดว้ยแผน จากบทบญัญัตดิงักลา่วหมายความ
วา่ เมื�อผูร้อ้งไดย้ื�นคํารอ้งขอฟื�นฟกูจิการตอ่ศาลลม้ละลายกลางในวนัที� 21
กรกฎาคม 2543 และศาลลม้ละลายกลางรับคํารอ้งไวพ้จิารณาแลว้ กรณีจงึตอ้งหา้ม
ใหม้กีารเสนอขอ้พพิาทที�ผูร้อ้งอาจตอ้งรับผดิหรอืไดรั้บความเสยีหายให ้
อนุญาโตตลุาการวนิจิฉัยชี�ขาด ถา้มลูแหง่หนี�เกดิขึ�นกอ่นวนัที�ศาลมคํีาสั�งเห็นชอบ
ดว้ยแผน ดงันั�นเมื�อขอ้พพิาทที�ผูค้ดัคา้นเสนอใหค้ณะอนุญาโตตลุาการวนิจิฉัย
ชี�ขาดเป็นขอ้พพิาทเกี�ยวกบัการผดิสญัญาซื�อขายปนูซเีมนตเ์ม็ดระหวา่งผูร้อ้งและผู ้
คดัคา้นจํานวนสามฉบบั ซึ�งทําขึ�นพรอ้มกนัในวนัที� 6 ธนัวาคม 2543 มลูแหง่หนี�
ระหวา่งผูร้อ้งและผูค้ดัคา้นซึ�งคอืสญัญาซื�อขายปนูซเีมนตเ์ม็ดทั �งสามฉบบัจงึเกดิ
ขึ�นในวนัที� 6 ธนัวาคม 2543 กอ่นวนัที�ศาลมคํีาสั�งเห็นชอบดว้ยแผน ซึ�งตามมาตรา
90/12 (4) แหง่พระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 ดงักลา่ว หา้มใหม้กีารเสนอขอ้
พพิาทที�ผูร้อ้งอาจตอ้งรับผดิหรอืไดรั้บความเสยีหายใหค้ณะอนุญาโตตลุาการ
วนิจิฉัยชี�ขาด แมก้ารเสนอขอ้พพิาทใหค้ณะอนุญาโตตลุาการชี�ขาดนั�น ผูค้ดัคา้น
เสนอขอ้พพิาทใหค้ณะอนุญาโตตลุาการที�ประเทศสงิคโปรเ์ป็นผูว้นิจิฉัยชี�ขาดอนั
เป็นไปตามขอ้ตกลงอนุญาโตตลุาการในสญัญาซื�อขายปนูซเีมนตเ์ม็ดระหวา่งผูร้อ้ง
และผูค้ดัคา้นซึ�งการดําเนนิการอนุญาโตตลุาการระหวา่งผูร้อ้งและผูค้ดัคา้นตอ้ง
ดําเนนิการไปตามขอ้กําหนดเพื�อการอา้งองิ (Term of Reference) ของ
อนุญาโตตลุาการและกฎหมายภายในของประเทศสงิคโปรแ์ละมผีลผกูพันผูร้อ้ง
และผูค้ดัคา้นที�จะตอ้งปฏบิตัติามคําชี�ขาดดงักลา่ว แตก่ารที�ผูค้ดัคา้นจะนําเอาผล
คําวนิจิฉัยชี�ขาดมาบงัคบัใชก้บัลกูหนี�คอืผูร้อ้งในประเทศไทยซึ�งเป็นการบงัคบัแก่
ทรัพยส์นิของผูร้อ้งในประเทศไทยในขณะที�ผูร้อ้งอยูใ่นระหวา่งฟื�นฟกูจิการ ยอ่ม
เป็นการกระทบตอ่กระบวนการฟื�นฟกูจิการของผูร้อ้งตามพระราชบญัญัตลิม้ละลาย
พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) ซึ�งตอ้งขออนุญาตตอ่ศาลลม้ละลายกลางกอ่น มฉิะนั�น
แลว้กจ็ะเกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหวา่งเจา้หนี�ในราชอาณาจักรกบัเจา้หนี�นอก
ราชอาณาจักรซึ�งพระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) มไิดจํ้ากดั
หรอืแยกใหแ้ตกตา่งกนั ดงันั�น แมว้า่คําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการของ
ประเทศสงิคโปรท์ี�พพิาทกนันี�เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและดําเนนิการตามขอ้
กําหนดและกฎหมายภายในของประเทศสงิคโปรแ์ละอาจไมม่เีหตทุี�จะใหเ้พกิถอน
ได ้แตก่ารที�ผูค้ดัคา้นจะนําคําชี�ขาดมาใชบ้งัคบักบัผูร้อ้งในประเทศไทยเพื�อบงัคบั
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เอาแกท่รัพยส์นิของผูร้อ้งในประเทศไทย ผูค้ดัคา้นกต็อ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราช
บญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 ที�ตอ้งดําเนนิการใหถ้กูตอ้งตามขั �นตอนที�บญัญัตไิวใ้น
กฎหมายเพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมแกบ่รรดาเจา้หนี�ทกุฝ่าย เมื�อปรากฏวา่ผูค้ดัคา้น
มไิดดํ้าเนนิการตามขั �นตอนที�พระราชบญัญัตลิม้ละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4)
บญัญัตไิวจ้งึไมอ่าจนําหนี�ตามคําชี�ขาดของอนุญาโตตลุาการของประเทศสงิคโปร์
มาบงัคบัเอาแกก่องทรัพยส์นิของผูร้อ้งในคดลีม้ละลายได ้เพราะเป็นการขดัตอ่
ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และเป็นกรณีที�ศาลมอํีานาจ
ปฏเิสธการขอบงัคบัตามคําชี�ขาดที�ไดทํ้าขึ�นโดยคณะอนุญาโตตลุาการในตา่ง
ประเทศไดต้ามพระราชบญัญัตอินุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 มาตรา 44 ประกอบ
มาตรา 43 ที�ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางพพิากษาให ้
ผูร้อ้งปฏบิตัติามคําชี�ขาดของคณะอนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศนั�น ศาลฎกีา
แผนกคดทีรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศไมเ่ห็นพอ้งดว้ย อทุธรณ์
ของผูร้อ้งฟังขึ�นบางสว่น เมื�อวนิจิฉัยเชน่นี�แลว้ ประเด็นขอ้อื�นตามอทุธรณข์องผูร้อ้ง
กไ็มจํ่าตอ้งวนิจิฉัยเพราะไมทํ่าใหผ้ลของคดเีปลี�ยนแปลง

พพิากษาแกเ้ป็นวา่ ใหย้กคํารอ้งของผูค้ดัคา้นที�ขอใหบ้งัคบัตามคําชี�ขาดของ
อนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศแหง่หอการคา้นานาชาตเิสยีดว้ย นอกจากที�แกใ้ห ้
เป็นไปตามคําพพิากษาศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง
คา่ฤชาธรรมเนยีมทั �งสองศาลใหเ้ป็นพับ
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