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การระงบัข้อพิพาทระหว่างรฐักบัเอกชนผูล้งทนุ : 
องคป์ระกอบท่ีเป็นสาระส าคญัของการคุ้มครองการลงทนุ 

(Investor-State Dispute Settlement : 
An Indispensable Element of Investment Protection)



ทิศทางการลงทนุของโลก
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แนวโน้มการลงทนุของโลก

การลงทุน
มีความส าคญัต่อ

เศรษฐกิจ
FDI ของโลกปี 2014 : 

16 %  ความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทนุ (Bilateral 
Investment Treaties - BITs) ฉบบั
แรกและบรรจบุท ISDS คอื BITs 
เยอรมน-ีปากสีถาน ปี 2505 (1962)

แนวโน้มการลงทุนท่ีเปล่ียนไป
- นกัลงทุนจากประเทศก าลงัพฒันา
ออกไปลงทุนในตา่งประเทศมากขึน้
- การเปิดการคา้เสรรีะหวา่ง south-south
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ปัจจยัดึงดดูการ
ลงทนุ

ค่าจ้าง
แรงงานราคา

ต ่า
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ

ประเทศผูร้บัการ
ลงทนุ 

ระบบ
สาธารณูปโภค
ขัน้พืน้ฐานท่ีดี

กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ี
สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล

นโยบายส่งเสริม
การลงทนุภาครฐั

ภมิูศาสตรข์อง
ประเทศ

เสถียรภาพทาง
การเมือง

จ านวนแรงงาน

ปัจจยัท่ีดึงดดูการลงทุน
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Ease of doing business : Measuring Quality and Efficiency

(1) การเร่ิมต้นธรุกิจ (Starting a business)
(2) การด าเนินการขออนุญาตในการก่อสร้าง 

(Dealing construction permits)
(3) การขอใช้ไฟฟ้า (Getting electricity)
(4) การจดทะเบียนทรพัยสิ์น (Registering 

property)
(5) การได้รบัสินเช่ือ (Getting credit)
(6) การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย (Protecting 

minority investors)
(7) การช าระภาษี (Paying taxes)
(8) การค้าระหว่างประเทศ (Trading across 

borders)
(9) การบงัคบัให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing 

contracts)
(10) การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย (Resolving 

insolvency)

ผลการจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธรุกิจของ
ธนาคารโลก
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Ease of Doing Business 2015
การคุ้มครองการลงทุน

ดชันีธรรมาภิบาลของผู้ถือหุ้น Extent of 
shareholder governance index

(5 คะแนน) เตม็ 10

ดชันีความสะดวกในการฟ้องร้องคดีของผู้ถือหุ้น
Ease of shareholder suits index 

(6 คะแนน) เตม็ 10

ดชันีการเปิดเผยข้อมูล Extent of disclosure index
(10 คะแนน) เตม็ 10

ดชันีความเป็นเจ้าของผู้หุ้น Extent of 
shareholder rights index

(5 คะแนน) เตม็ 10 

ดชันีความแขง็แกร่งในการคุ้มครองสิทธินักลงทุน 
Strength if minority investor protection index

(6.3 คะแนน) เตม็ 10 

ดชันีกฎระเบียบด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน Extent of 
conflict of interest regulation index

(7.7 คะแนน) เตม็ 10 

ดชันีความน่าเช่ือถือของ Extent of director liability 
index (7 คะแนน) เตม็ 10 

ดชันีความเป็นเจ้าของและและการควบคมุ
กิจการ Extent of ownership and control index

(6 คะแนน) เตม็ 10 
ดชันีความโปร่งใสของกิจการ Extent of 

corporate transparency index
(4 คะแนน) เตม็ 10 

ส่ิงท่ีมีโอกาสปรบัปรงุ

ส่ิงท่ีท าได้ดี
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ข้อบทการคุ้มครองการลงทุนต่าง ๆ ในความตกลงฯ
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1. สิทธิท่ีจะได้รบัการประติบติัไม่น้อยกว่าคนชาติ หรือคนชาติอ่ืน ๆ 
ท่ีได้รบัความอนุเคราะหย่ิ์ง (National Treatment/Most-Favoured-
Nation)

2. สิทธิท่ีจะได้รบัการประติบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมและการ
คุ้มครองอย่างเตม็ท่ี (Fair and Equitable Treatment & Full 
Protection and Security)

3. สิทธิท่ีจะได้รบัการคุ้มครองจากการเวนคืนและการชดเชย
ค่าเสียหายจากการเวนคืน (Expropriation and Compensation)



ข้อบทการคุ้มครองการลงทุนต่าง ๆ ในความตกลงฯ
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4. สิทธิท่ีจะได้รบัการชดเชยความสญูเสียจากเหตกุารณ์รนุแรงท่ี
เกิดในประเทศท่ีลงทุน (Compensation for Damage or 
Losses)

5. สิทธิในการโอนเงินและผลก าไรโดยเสรีในสกลุเงินท่ีใช้ได้โดย
เสรี (Free Transfers)

6. สิทธิรบัรองการรบัช่วงสิทธิตามความตกลงฯ (Subrogation)

7. สิทธิในการระงบัข้อพิพาทโดยใช้กระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ศาลท้องถ่ิน (Settlement of Disputes)



• กระบวนการอนุญาโตตลุาการระหว่างประเทศ (International 
Arbitration) ซ่ึงหากคณะอนุญาโตตลุาการช้ีขาดว่ารฐัได้ละเมิดพนัธกรณี
ภายใต้ความตกลง คณะอนุญาโตตลุาการอาจให้รฐัช าระค่าชดเชยให้กบั
นักลงทนุตามจ านวนท่ีก าหนด

• กระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) 
เช่น การไกล่เกล่ีย (Mediation) เป็นต้น

ทัง้สองกระบวนการอยู่ภายใต้องคก์ร กฎระเบียบ และวิธีการด าเนินการท่ี
ก าหนดในความตกลง เช่น UNCITRAL (Arbitration Rules) หรือ ICSID 
(Additional Facility)

รปูแบบของ ISDS
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ข้อดี
1. การลงทุน ในรปูแบบต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตามท่ีก าหนดในความตกลงฯ

2. สร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทุนท่ีจะมีทางเลือก
ในการระงบัข้อพิพาทนอกเหนือ จากการ
ด าเนินคดีภายใต้กระบวนการยติุธรรม
ภายในประเทศ

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัแก่นักลงทุน
ไทย ท่ีจะแสวงหาโอกาสทางธรุกิจด้วยการไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

4. การคุ้มครองการลงทุนและกลไก ISDS เป็นการ
สร้างสมดลุระหว่างผลประโยชน์ของนักลงทุน
รวมทัง้ผลประโยชน์ท่ีรฐัได้รบัจากการลงทุนของ
เอกชน และการก าหนดขอบเขตในการด าเนิน
นโยบายการพฒันาประเทศของรฐัท่ีเหมาะสม

ข้อกงัวล
1. ข้อผกูพนัท่ีมีความคลมุเครือ อาจเป็นการเปิด

โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติใช้แสวงหา
ประโยชน์โดยการน ารฐัเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตลุาการ

2. กระบวนการอาจยงัขาดความโปร่งใส โดยส่วน
ใหญ่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข้อพิพาทท่ีอยู่
ระหว่างการด าเนินการตามกลไก ISDS

3. อาจมีผลจ ากดัสิทธิของทางการในการใช้
มาตรการท่ีจ าเป็นหรือนโยบายท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประเทศ 

ข้อดีและข้อกงัวล

11


