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กลไก ISDS ในความตกลงฯ ที่ประเทศไทยมีผลผูกพันแล้ว เช่น

	ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและ 35 ประเทศภาคี 

	ความตกลงด้านการลงทนุอาเซยีน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement -  

ACIA)

	ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ASEAN + 1 FTA) อาทิ  

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรี 

ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี  

	ความตกลงการค้าเสรีของไทยกบัประเทศอืน่ๆ อาท ิความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกจิไทย - ญีปุ่น่  

(JTEPA)  ความตกลงการค้าเสรไีทย - ออสเตรเลยี และความตกลงการค้าเสรไีทย - นวิซแีลนด์ 

กลไก ISDS ในความตกลงฯ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น 

	ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership - RCEP)

	ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - สหภาพยุโรป  

หากท่านต้องการข้อมลูเรือ่ง ISDS เพิม่เตมิสามารถตดิต่อสอบถามกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

ได้ที่ 0 2203 5000 ต่อ 14252, 14260 หรือทางอีเมล thaieufta_investment@mfa.go.th

เว็บไซต์ www.mfa.go.th/business

อ้างองิข้อมลู ISDS จากเว็บไซต์ต่างๆ : ข้อมลูรายละเอยีดข้อเทจ็จริงเร่ือง ISDS: คณะกรรมาธิการ

ยุโรป 

UNCTAD Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS),  

May 28 - 29 2013

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_en.pdf

Interpretation of IIAs: What State can do? 

http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia2011d10_en.pdf

Investor–State Disputes: Prevention and Alternatives to Arbitration

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=422

กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก คืออะไร

กระบวนการระงับข้อพพิาททางเลอืก (Alternative Dispute Resolutions – ADR)  

เป็นการระงับข้อพิพาทนอกศาลโดยอาจใช้วิธีการเจรจาและการหารือ (Consultation  

and Negotiation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) และการประนีประนอมยอมความ  

(Conciliation) เช่น การระบุให้มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท 

โดยใช้วิธีการเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อคู่กรณีท้ังสองฝ่ายมากกว่าการใช้ 

ข้อบทกฎหมาย การใช้วิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาลเป็นแนวทางใหม่ในการบังคับใช ้

พันธกรณีการคุ้มครองการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการระงับ 

ข้อพิพาท และท�าให้ได้รับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากเป็นกลไกท่ีนักลงทุนและรัฐผู้รับ 

การลงทุนชะลอการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ 

ประโยชน์ท่ีนักลงทุนจะได้จากกลไก ISDS  
และอ�านาจในการก�าหนดนโยบายของรัฐ 

	ให้สิทธินักลงทุนในการเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทกับรัฐผู้รับการลงทุน  

ในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ตามที่ก�าหนดในความตกลงฯ 

	สร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุทีจ่ะมทีางเลอืกในการระงบัข้อพพิาท นอกเหนอื 

จากการด�าเนินคดีภายใต้กระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ 

	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่นักลงทุนไทย ที่จะแสวงหาโอกาส 

ทางธุรกิจด้วยการไปลงทุนในต่างประเทศ 

	รัฐผู้รับการลงทุนยังคงมีอ�านาจเต็มในการก�าหนดนโยบายที่เป็นสาธารณ- 

ประโยชน์ (right to regulate) ทั้งนี้ การใช้กลไก  ISDS จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ 

มีการละเมิดพันธกรณีตามที่ก�าหนดในความตกลงฯ และมีความเสียหาย 

ต่อการลงทุนของนักลงทุนอย่างแท้จริงเท่านั้น    

	การด�าเนินกระบวนการระงับข้อพพิาทจะไม่มผีลให้รฐัผูร้บัการลงทนุต้องยกเลกิ 

กฎระเบียบหรือกฎหมายภายในประเทศผู้ได้รับการลงทุน  ท้ังนี้ การชดเชย 

ความเสียหายจากกรณีพิพาทจะต้องไม่เกินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

	การคุม้ครองการลงทนุและกลไก ISDS เป็นการสร้างสมดลุระหว่างผลประโยชน์ 

ของนักลงทุน รวมทั้งผลประโยชน์ที่รัฐได้รับจากการลงทุนของเอกชน และ 

การก�าหนดขอบเขตในการด�าเนินนโยบายการพฒันาประเทศของรฐัท่ีเหมาะสม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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โลกในยุคโลกาภิวัตน์มีลักษณะไร้พรมแดน ท�าให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนจาก 

ประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหน่ึง หรือจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งเป็นไปอย่าง 

สะดวกมากขึ้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายหรือการไหลเข้าของเงินลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าของ 

เงินลงทุนประเมินว่าประเทศหรือภูมิภาคที่ตนจะไปลงทุนมีสภาวะหรือบรรยากาศที่เอื้อต่อ 

การลงทุนหรือไม่ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง และเจ้าของเงินทุนจะต้องบริหารจัดการ 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งความเสี่ยงเชิงพาณิชย์และความเสี่ยงทางการเมือง ส�าหรับ 

ความเสีย่งทางพาณชิย์อาจใช้ความรูค้วามสามารถทางการบรหิารเพือ่ลดทอนลงได้ ส่วนความเสีย่ง 

ทางการเมือง อาทิ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สภาวะจลาจลหรือความวุ่นวาย รวมถึงความ 

ไม่แน่นอนของระบบกฎหมายและระเบียบของประเทศต่างๆ เป็นต้น อาจลดทอนลงได้บ้าง  

หากรัฐบาลประเทศที่รับการลงทุนให้หลักประกันการให้ความคุ้มครองการลงทุน 

การให้ความคุ้มครองการลงทุนจากความเสี่ยงทางการเมืองกระท�าผ่านการจัดท�า 

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (Bilateral Investment Treaties –  

BITs) รวมทั้งพันธกรณีการคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade  

Agreements – FTAs) ซึ่งจะรับประกันมาตรฐานขั้นต�่าที่เป็นมาตรฐานสากลให้กับนักลงทุน 

ที่เข้าไปลงทุนในประเทศผู้รับการลงทุนที่เป็นภาคีความตกลงฯ ท�าให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า  

หากเกิดความเส่ียงทางการเมืองประการใดขึ้นและเข้าข่ายตามความตกลงฯ การลงทุนของ  

นักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับการลงทุน 

กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) มีหน้าท่ีและความ 

รบัผิดชอบในการเจรจาจดัท�า “คว�มตกลงเพือ่ก�รส่งเสรมิและคุ้มครองก�รลงทนุ” ระหว่าง 

ไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งของไทยและนักลงทุน 

ต่างประเทศในประเทศไทยว่า การลงทุนของตนจะได้รับการคุ ้มครองจากความเสี่ยง 

ทางการเมืองต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ ในระดับมาตรฐานสากล

ขณะนี้ ไทยมีความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับประเทศต่างๆ  

ซ่ึงมีผลใช้บังคับไปแล้ว จ�านวน 37 ประเทศ (ข้อมูลปี 2557) และอยู่ระหว่างเจรจาจัดท�า 

อีกกว่า 50 ประเทศ และมีกลไกการคุ้มครองการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีกับประเทศ 

ต่างๆ จ�านวน 7 ฉบับ

มาท�าความรู้จักกับความตกลง 
เพื่อการส่งเสริมและคุ ้มครองการลงทุน

คว�มตกลงเพื่อก�รส่งเสริมและคุ้มครองก�รลงทุนคืออะไร

: ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนคือ หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐบาลของ 

สองประเทศหรือมากกว่าร่วมกันจัดท�าขึ้น เพื่อก�าหนดพันธกรณีในการให้ความคุ้มครองการลงทุน 

ท่ีได้รับอนุญาตเข้ามาในประเทศตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ โดยให้ความคุ้มครอง 

ภายหลังจากการเข้ามาจัดตั้งการลงทุน (post - establishment) ในประเทศแล้ว การจัดท�า 

ความตกลงดงักล่าวจงึไม่มนียัเกีย่วกบัการเปิดเสรกีารลงทนุ (liberalisation) และจะให้การคุม้ครอง 

นักลงทุนเฉพาะผลกระทบจาก “ม�ตรก�รที่ออกโดยรัฐ” และไม่คุ้มครองความเส่ียงท่ีเกิดจาก 

การประกอบธุรกิจตามปกติของนักลงทุนเอกชน

ใครส�ม�รถใช้สิทธิจ�กคว�มตกลงฯ

: ผู้มีสิทธิใช้สิทธิตามความตกลงฯ คือ

  นักลงทุนที่ถือสัญชาติของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท บรรษัท สมาคมธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ ซึ่งก่อตั้งหรือจัดตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายของไทย หรือของรัฐภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ก�รลงทุนประเภทใดได้รับก�รคุ้มครองภ�ยใต้คว�มตกลงฯ นี้บ้�ง

: การลงทนุทีอ่ยูใ่นข่ายได้รบัความคุม้ครองตามความตกลงฯ คอื การลงทนุใน “สนิทรพัย์ทกุประเภท”  

หรือสิทธิที่ได้ลงทุนตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เข้าไปลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ 

ให้เข้ามาลงทุนในรัฐคู่ภาคี โดยอาจลงทุนในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ต่อไปนี้  

  สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์และสิทธิในทรัพย์อื่นๆ เช่น สิทธิการเช่า การจ�านอง  

สิทธิยึดหน่วง และจ�าน�า หุ้น หลักทรัพย์ และหุ้นกู ้ของบริษัท และการมีส่วนร่วมในบริษัท 

ในรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

  สิทธิเรียกร้องเงินและสิทธิเรียกร้องอื่นใดให้ปฏิบัติตามสัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  สัมปทานทางธุรกิจซึ่งได้รับตามกฎหมายหรือภายใต้สัญญา รวมถึงสัมปทานในการค้นหา  

เพาะปลูก สกัด หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิทธิประโยชน์หลักของนักลงทุนภ�ยใต้คว�มตกลงฯ มีอะไรบ้�ง

:  เมื่อนักลงทุนได้รับผลกระทบจากมาตรการหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเข้าไปลงทุน หรือได้รับ 

ผลกระทบจากการจลาจล ฯลฯ ก็จะสามารถเรียกร้องขอรับความคุ้มครองจากรัฐบาลประเทศผู้รับ 

การลงทุนได้ ซึ่งอาจเรียกตามสิทธิได้ ดังนี้ 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

1. สิทธิที่จะได้รับการประติบัติไม่น้อยกว่าคนชาติ หรือคนชาติอื่นๆ ที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  

(National Treatment/Most - Favoured - Nation)

2. สิทธิที่จะได้รับการประติบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และการคุ้มครองอย่างเต็มที่ (Fair and  

Equitable Treatment)

3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการเวนคืนและการชดเชยค่าเสียหายจากการเวนคืน (Expro- 

priation and Compensation)

4. สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดในประเทศที่ลงทุน (Com- 

pensation for Damage or Losses)

5. สิทธิในการโอนเงินและผลก�าไรโดยเสรีในสกุลเงินที่ใช้ได้โดยเสรี (Free Transfers)

6. สิทธิรับรองการรับช่วงสิทธิตามความตกลงฯ โดยผู้ที่ชดเชยความเสียหายให้กับนักลงทุน 

สามารถรับช่วงสิทธิเข้ามาเป็นคู่กรณีกับรัฐบาลได้ (Subrogation)

7. สิทธิในการระงับข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-

State Dispute Settlement – ISDS) เช่น การเจรจาและการหารือ การไกล่เกลี่ย และ

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

นักลงทุนส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กคว�มตกลงฯ อย่�งไร 

:  หากการลงทุนของนักลงทุนได้รับความเสียหายจากมาตรการใดที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้รับ

การลงทุน ซ่ึงมาตรการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการผิดพันธกรณีตามความตกลงฯ นักลงทุนสามารถ 

ร้องขอให้รัฐบาลผู้รับการลงทุนด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยเริ่มจากการเจรจาและ 

การหารือ หากการเจรจาไม่ประสบความส�าเร็จ นักลงทุนอาจยื่นข้อพิพาทไปยังศาลท้องถิ่นหรือ 

ขอใช้สิทธิระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน 

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน คืออะไร 

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor - State Dispute Settlement – ISDS)  

เป็นกลไกภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ ้มครองการลงทุน หรือความตกลงการค้าเสรี 

กับรัฐบาลของประเทศที่ตนเข ้าไปลงทุน เช ่น หากรัฐภาคีละเมิดพันธกรณีตามที่ก�าหนดใน 

ความตกลงฯ และส่งผลให้การลงทุนของนักลงทุนได้รับความเสียหายอย่างแท้จริง นักลงทุน 

ก็จะมีสิทธิใช้กลไก ISDS ในการระงับข้อพิพาท ซึ่งได้แก่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก  

(Alternative Dispute Resolutions) และกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Inter- 

national Arbitration) ภายใต้องค์กรและกฎระเบียบและวิธีด�าเนินการที่ก�าหนดในความตกลงฯ  

เช่น UNCITRAL Arbitration Rules หรือ ICSID Additional Facility

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor-State Dispute Settlement - ISDS)  

เป็นกลไกภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมการและคุ้มครองการลงทุน หรือความตกลงการค้าเสรี  

ที่ให้สิทธิ นักลงทุนต่างชาติในการระงับข้อพิพาทกับรัฐบาลของประเทศที่ตนเข้าไปลงทุน หากรัฐภาคี 

ละเมิดพันธกรณีตามที่ก�าหนดในความตกลงฯ และส่งผลให้การลงทุนของนักลงทุนได้รับความเสียหาย 

อย่างแท้จริงเท่านั้น โดยการพิจารณาตามกระบวนการ ISDS รวมถึงกระบวนการระงับข้อพิพาท 

ทางเลือก และกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (International Arbitration) ภายใต้ 

องค์กรและตามกฎระเบียบและวิธีด�าเนินการที่ก�าหนดในความตกลงฯ เช่น UNCITRAL Arbitration  

Rules หรือ ICSID Additional Facility
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