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ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลปิ ปิ นส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึง่ เป็ นรัฐสมาชิกของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (“อาเซียน”) ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “รัฐ
สมาชิก” หรือแยกกันว่า “รัฐสมาชิก”
ระลึกถึง คําตัดสินของทีป่ ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (“เออีเอ็ม”) ครัง้ ที่ 39 จัดขึน้ ที่
เมืองมาคาติ ประเทศฟิลปิ ปินส์ เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2007 เพือ่ ปรับปรุงกรอบความตกลง
ว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน ซึง่ ได้ลงนามทีเ่ มืองมาคาติ ประเทศฟิลปิ ปินส์ เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม
ค.ศ. 1998 (“ความตกลงเอไอเอ”) ตามทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ ให้เป็ นความตกลงการลงทุนที่
ครอบคลุมมากขึน้ ซึง่ เป็ นการมองไปข้างหน้า พร้อมกับรูปแบบและบทบัญญัตทิ ป่ี รับปรุงให้ดขี น้ึ
ทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั วิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี รี ะหว่างประเทศ เพือ่ เพิม่ การลงทุนภายในอาเซียนและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาสูอ่ าเซียน
ตระหนักถึง ระดับการพัฒนาทีแ่ ตกต่างกันภายในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐสมาชิก
ทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งการความยืดหยุน่ บางประการ รวมถึงการประติบตั ทิ พ่ี เิ ศษและแตกต่าง
ในการทีอ่ าเซียนจะก้าวไปสูอ่ นาคตทีร่ วมเป็ นหนึ่งเดียวกันและพึง่ พากันมากขึน้
ยืนยันอีกครัง้ ถึง ความจําเป็ นทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้าจากความตกลงเอไอเอและความตกลง
อาเซียนเพือ่ การส่งเสริมและการคุม้ ครองการลงทุน ซึง่ ลงนามทีก่ รุงมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1987 (“อาเซียนไอจีเอ”) ตามทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ เสริมสร้างการรวม
เป็ นหนึ่งเดียวกันของภูมภิ าคให้มากขึน้ เพือ่ ทําให้วสิ ยั ทัศน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (“เอ
อีซ”ี ) เป็ นจริง
เชื่อมันว่
่ า การไหลเข้ามาอย่างยังยื
่ นของการลงทุนใหม่และการลงทุนซํ้าจะส่งเสริมและ
ให้ความมันใจต่
่ อการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีพลวัต
ตระหนักว่า บรรยากาศการลงทุนทีเ่ อือ้ อํานวยจะส่งเสริมการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
เงินทุน สินค้าและบริการ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมในอาเซียน และ
มุ่งมันที
่ ่จะ เพิม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างและท่ามกลางรัฐสมาชิกให้มากขึน้
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
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หมวด เอ
ข้อ 1
วัตถุประสงค์
ความตกลงนี้มวี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะสร้างระบอบการลงทุนทีเ่ สรีและเปิดกว้างในอาเซียนเพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการรวมตัวเป็ นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจ ภายใต้เออีซี โดยเป็ นไป
ตามแผนแม่บทเออีซี ผ่านทางดังต่อไปนี้
(เอ) การเปิ ดเสรีอย่างค่อยเป็ นค่อยไปของระบอบการลงทุนของรัฐสมาชิก
(บี) ให้การคุม้ ครองทีม่ ากขึน้ แก่ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกทัง้ หมดและการลงทุนของพวกเขา
(ซี) ปรับปรุงความโปร่งใสและความคาดการณ์ได้ของกฎ ข้อบังคับ และกระบวนการ
ด้านการลงทุน ให้เอือ้ อํานวยให้เกิดการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างรัฐสมาชิก และ
(ดี) ร่วมกันส่งเสริมให้ภมู ภิ าคเป็ นเขตการลงทุนทีเ่ ป็ นหนึ่งเดียวกัน
(อี) ร่วมมือกันสร้างสภาพทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการลงทุนโดยผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกหนึ่งใน
ดินแดนของรัฐสมาชิกอื่น
ข้อ 2
หลักการที่เป็ นแนวทาง
ความตกลงนี้จะสร้างบรรยากาศการลงทุนในอาเซียนทีเ่ สรี อํานวยความสะดวก โปร่งใส และมี
การแข่งขัน โดยยึดหลักการดังต่อไปนี้
(เอ) ให้มกี ารเปิ ดเสรีการลงทุน การคุม้ ครอง การส่งเสริมการลงทุน และการอํานวย
ความสะดวก
(บี) การเปิ ดเสรีการลงทุนอย่างค่อยเป็ นค่อยเพือ่ นําไปสูบ่ รรยากาศการลงทุนทีเ่ สรีและ
เปิดกว้างในภูมภิ าค
(ซี) ให้ประโยชน์แก่ผลู้ งทุนและการลงทุนของพวกเขาทีม่ ฐี านอยูใ่ นอาเซียน
(ดี) คงไว้และให้สทิ ธิพเิ ศษระหว่างรัฐสมาชิก
(อี) ไม่มกี ารถอยหลังของข้อผูกพันทีท่ าํ ไว้ภายใต้ความตกลงเอไอเอและความตกลง
อาเซียนไอจีเอ
(เอฟ) ให้การประติบตั ทิ พ่ี เิ ศษและแตกต่างและความยืดหยุน่ อื่นแก่รฐั สมาชิก โดยขึน้ อยู่
กับระดับการพัฒนาและความอ่อนไหวในแต่ละสาขา
(จี) การประติบตั ติ ่างตอบแทนในการได้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทา่ มกลางรัฐ
สมาชิกเมือ่ เหมาะสม และ
(เอช) จัดให้มกี ารขยายขอบเขตของความตกลงนี้ให้ครอบคลุมถึงสาขาอื่นในอนาคต
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ข้อ 3
ขอบเขตการใช้บงั คับ
1.

ความตกลงนี้จะใช้บงั คับกับมาตรการทีร่ ฐั สมาชิกได้ออกหรือคงไว้ ทีเ่ กีย่ วกับ
(เอ) ผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดๆ และ
(บี) การลงทุนของผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดๆ ในดินแดนของตน
2.
ความตกลงนี้จะใช้บงั คับกับการลงทุนทีม่ อี ยู่ ณ วันทีค่ วามตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับ
เช่นเดียวกับการลงทุนทีไ่ ด้ทาํ ขึน้ ภายหลังการใช้บงั คับของความตกลงนี้
3.
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของการเปิ ดเสรี และอยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อ 9 (ข้อสงวน) ความ
ตกลงนี้จะใช้บงั คับกับสาขาดังต่อไปนี้
(เอ) การผลิต
(บี) การเกษตร
(ซี) การประมง
(ดี) การปา่ ไม้
(อี) เหมืองแร่และเหมืองหิน
(เอฟ) การบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการผลิต การเกษตร การประมง การปา่ ไม้ เหมืองแร่
และเหมืองหิน และ
(จี) สาขาอื่นใดๆ ตามทีท่ ุกรัฐสมาชิกอาจตกลงกัน
4.
ความตกลงนี้จะไม่ใช้บงั คับกับ
(เอ) มาตรการทางภาษีใดๆ เว้นแต่ขอ้ 13 (การโอน) และข้อ 14 (การเวนคืนและ
ค่าชดเชย)
(บี) การอุดหนุ นหรือการให้เงินช่วยเหลือโดยรัฐสมาชิก
(ซี) การจัดซือ้ จัดจ้างโดยรัฐ
(ดี) การบริการทีใ่ ห้จากการใช้อาํ นาจหน้าทีข่ องรัฐบาลโดยหน่วยหรือหน่วยงานผูม้ ี
อํานาจทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐสมาชิก เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของความตกลงนี้ การบริการทีใ่ ห้จากการ
ใช้อาํ นาจหน้าทีข่ องรัฐบาล หมายถึง บริการใดๆ ทีไ่ ม่ได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของการพาณิชย์ หรือ
ไม่ได้เป็ นการแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการรายหนึ่งหรือหลายราย และ
(อี) มาตรการทีอ่ อกหรือคงไว้โดยรัฐสมาชิกทีก่ ระทบต่อการค้าบริการภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ลงนามทีก่ รุงเทพ ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม
ค.ศ. 1995 (“อาฟาส”)
5.
โดยไม่คาํ นึงถึงวรรค 4(อี) เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของการคุม้ ครองการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับ
การให้บริการผ่านหมวดการจัดตัง้ ทางพาณิชย์ ให้นําข้อ 11 (การประติบตั ติ ่อการลงทุน) ข้อ 12
(การชดเชยในกรณีจราจล) ข้อ 13 (การโอน) ข้อ 14 (การเวนคืนและการชดเชย) และข้อ 15
(การรับช่วงสิทธิ) และ ส่วนบี (ข้อพิพาทการลงทุนระหว่างผูล้ งทุนและรัฐสมาชิก) มาใช้บงั คับ
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โดยอนุ โลมกับมาตรการใดๆ ทีก่ ระทบต่อการให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการของรัฐสมาชิก ผ่านการ
จัดตัง้ ทางพาณิชย์ในดินแดนของรัฐสมาชิกอื่นใด แต่เพียงเท่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนและ
พันธกรณีภายใต้ความตกลงนี้ ไม่วา่ สาขาการบริการดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในตารางข้อผูกพัน
ของรัฐสมาชิกทีไ่ ด้จดั ทําภายใต้ความตกลงอาฟาส
6.
ไม่มสี งิ่ ใดในความตกลงนี้จะมีผลกระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกใดภายใต้
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยภาษีอากรใดๆ ในกรณีทม่ี คี วามไม่สอดคล้องใดๆ ระหว่างความตกลงนี้และ
อนุสญ
ั ญาดังกล่าวใด ให้อนุสญ
ั ญานัน้ มีผลใช้บงั คับในส่วนทีม่ คี วามไม่สอดคล้องกัน
ข้อ 4
คํานิ ยาม
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของความตกลงนี้:
(เอ) “การลงทุนที่ครอบคลุม” หมายถึง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรัฐสมาชิก การลงทุนใน
ดินแดนของตนโดยผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึง่ มีอยู่ ณ วันทีค่ วามตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับ หรือ
ทีม่ กี ารจัดตัง้ ได้มา หรือขยาย ภายหลังจากนัน้ และทีไ่ ด้รบั เข้ามาตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
นโยบายแห่งชาติของตน และเมื่อสามารถใช้บ งั คับ ได้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร1 โดยหน่วยงานผูม้ อี าํ นาจของรัฐสมาชิก
(บี) “สกุลเงิ นตราที่ใช้ได้โดยเสรี” หมายถึง สกุลเงินตราทีใ่ ช้ได้โดยเสรีตามที่
กําหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (“ไอเอ็มเอฟ”) ภายใต้ขอ้ ตกลงว่าด้วยกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ และการแก้ไขเพิม่ เติมใดๆ หลังจากนัน้
(ซี) “การลงทุน”2 หมายถึง สินทรัพย์ทุกประเภท ทีเ่ ป็ นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดย
ผูล้ งทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสิง่ ต่อไปนี้
(หนึ่ง)
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิในทรัพย์สนิ อย่างอื่น
อาทิ การจํานอง สิทธิยดึ หน่วง หรือการคํ้าประกัน
(สอง)
หุน้ ส่วน หุน้ พันธบัตร และหุน้ กู้ และรูปแบบอื่นๆ ของการเข้าร่วม
ในนิตบิ ุคคล และสิทธิหรือผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากสิง่ เหล่านัน้
(สาม)
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ทีใ่ ห้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐ
สมาชิกของแต่ละรัฐ
1

เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของการคุม้ ครอง กระบวนการทีเ่ กีย่ วกับการให้ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
การเฉพาะ จะเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก 1 (การให้ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
2
เมือ่ สินทรัพย์ไม่เข้าลักษณะเป็ นการลงทุน สินทรัพย์นนั ้ ไม่ใช่การลงทุนไม่วา่ สินทรัพย์นนั ้ จะอยูใ่ นรูปแบบใด
ลักษณะการเป็ นการลงทุนรวมถึงข้อผูกพันของทุน การคาดหวังในผลประโยชน์หรือผลกําไร หรือการ
คาดคะเนความเสีย่ ง
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(สี)่

สิทธิเรียกร้องในเงินตราหรือการปฏิบตั ติ ามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ
และทีม่ มี ลู ค่าทางการเงิน3
(ห้า)
สิทธิภายใต้สญ
ั ญา รวมถึง การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ การก่อสร้าง
การจัดการ การผลิต หรือสัญญาแบ่งปนั รายได้ และ
(หก)
สัมปทานทางธุรกิจ ทีก่ ําหนดให้ดาํ เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
มีมลู ค่าทางการเงินตามกฎหมายหรือภายใต้สญ
ั ญา รวมถึงสัปทาน
ใดๆ สําหรับการแสวงหา เพาะปลูก สกัด หรือแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
คําว่า “การลงทุน” รวมถึงผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการลงทุน โดยเฉพาะผลกําไร ดอกเบี้ย กําไร
ส่ว นทุ น เงิน ป นั ผล ค่ า ลิข สิท ธิ และค่ า ธรรมเนี ย มด้ว ย การเปลี่ย นแปลงรูป แบบใดๆ ของ
สินทรัพย์ทล่ี งทุนไปแล้วหรือลงทุนซํ้าจะไม่กระทบต่อการจัดประเภทของสินทรัพย์นนั ้ ว่าเป็ นการ
ลงทุน
(ดี) “ผูล้ งทุน” หมายถึง บุคคลธรรมดาของรัฐสมาชิกหรือนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิก
ซึง่ กําลังทํา หรือได้ทาํ การลงทุน ในดินแดนของรัฐสมาชิกอื่นใด
(อี) “นิ ติบคุ คล” หมายถึง องค์กรตามกฎหมายใดๆ ทีก่ ่อตัง้ หรือจัดตัง้ ขึน้ โดยชอบ
ภายใต้กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับของรัฐสมาชิก ไม่วา่ เพือ่ จะแสวงหากําไรหรือเพือ่ การอื่น และไม่วา่
เป็ นเจ้าของโดยเอกชนหรือเป็ นเจ้าของโดยรัฐบาล ซึง่ รวมถึงวิสาหกิจ บรรษัท ทรัสต์ ห้าง
หุน้ ส่วน การร่วมทุน กิจการทีม่ เี จ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียว สมาคม หรือองค์การใดๆ
(เอฟ) “มาตรการ” หมายถึง มาตรการใดๆ ของรัฐสมาชิก ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบของ
กฎหมาย ข้อบังคับ กฎ กระบวนการ คําตัดสิน การกระทําหรือการปฏิบตั ทิ างปกครอง ทีไ่ ด้ออก
หรือคงไว้ โดย
(หนึ่ง) รัฐบาลหรือหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจของส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค หรือส่วน
ท้องถิน่ และ
(สอง) องค์ก รที่มิใ ช่ ข องรัฐ บาลซึ่ง ใช้อํ า นาจที่ไ ด้ร ับ มอบจากรัฐ บาล หรือ
หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจของส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค หรือส่วนท้องถิน่
(จี) “บุคคลธรรมดา” หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ที่มสี ญ
ั ชาติ หรือมีความเป็ น
พลเมือง หรือมีสทิ ธิพํานักถาวรในรัฐสมาชิกนัน้ ตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายแห่งชาติ
ของตน

3

เพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้ การลงทุนไม่ได้หมายถึง สิทธิเรียกร้องในเงินซึง่ เกิดขึน้ เพียงจาก
(เอ) สัญญาเชิงพาณิชย์สาํ หรับการขายสินค้าหรือบริการ หรือ
(บี) การขยายเวลาให้สนิ เชื่อทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาเชิงพาณิชย์ดงั กล่าว
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(เอช) “รัฐสมาชิ กใหม่ของอาเซี ยน” หมายถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ไอ) “ดับบลิ วทีโอ” หมายถึง องค์การการค้าโลก และ
(เจ) “ความตกลงดับบลิ วที โอ” หมายถึง ความตกลงมาร์ราเกซจัดตัง้ องค์การ
การค้าโลก ทําขึน้ ทีเ่ มืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ตามที่
อาจแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 5
การประติ บตั ิ เยี่ยงคนชาติ
1.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องให้การประติบตั ติ ่อผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึง่ การ
อนุเคราะห์ทไ่ี ม่ดอ้ ยไปกว่าทีต่ นให้ ในสภาวการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน แก่ผลู้ งทุนของตน ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการให้เข้ามา การจัดตัง้ การได้มา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การ
ปฏิบตั กิ าร และการขายหรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ ของการลงทุนในดินแดนของตน
2.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องให้การประติบตั ติ ่อการลงทุนของผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด
ซึง่ การอนุเคราะห์ทไ่ี ม่ดอ้ ยไปกว่าทีต่ นให้ ในสภาวการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน แก่การลงทุนใน
ดินแดนของตน ของผูล้ งทุนของตน ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการให้เข้ามา การจัดตัง้ การได้มา การ
ขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบตั กิ าร และการขายหรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ
ของการลงทุน
ข้อ 6
การประติ บตั ิ เยี่ยงชาติ ที่ได้รบั ความอนุเคราะห์ยิ่ง4
1.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องให้การประติบตั ติ ่อผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง ซึง่ การ
อนุเคราะห์ทไ่ี ม่ดอ้ ยไปกว่าทีต่ นให้ ในสภาวการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน แก่ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่น
ใดหรือรัฐทีไ่ ม่ใช่สมาชิก ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการให้เข้ามา การจัดตัง้ การได้มา การขยาย

4

เพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้
(เอ) ข้อนี้จะไม่ใช้บงั คับกับกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผูล้ งทุนกับรัฐซึง่ มีอยูแ่ ล้วในความตกลงอื่น
ทีร่ ฐั สมาชิกเป็ นภาคี และ
(บี) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตของความตกลงนี้ การประติบตั พิ เิ ศษใด ๆ ทีร่ ฐั
สมาชิกได้ให้แก่ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดหรือของรัฐทีไ่ ม่ใช่สมาชิกและให้แก่การลงทุนของพวก
เขา ภายใต้ความตกลงหรือข้อตกลงทีม่ อี ยูแ่ ล้วหรือทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตซึง่ รัฐสมาชิกเป็ นภาคีอยู่
จะต้องขยายสูร่ ฐั สมาชิกทัง้ หมด บนพืน้ ฐานของการประติบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั ความอนุ เคราะห์ยงิ่
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การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบตั กิ าร และการขายหรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ ของการ
ลงทุน
2.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องให้การประติบตั ติ ่อการลงทุนของผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐ
หนึ่ง ซึง่ การอนุ เคราะห์ทไ่ี ม่ดอ้ ยไปกว่าทีต่ นให้ ในสภาวการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน แก่การลงทุนใน
ดินแดนของตน ของผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดหรือรัฐทีไ่ ม่ใช่สมาชิก ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการให้
เข้ามา การจัดตัง้ การได้มา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบตั กิ าร และการขาย
หรือการจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ๆ ของการลงทุน
3.
วรรค 1 และวรรค 2 จะไม่ถูกตีความให้ผกู พันรัฐสมาชิกทีจ่ ะต้องขยายสูผ่ ลู้ งทุนหรือการ
ลงทุนของรัฐสมาชิกอื่น ซึง่ ประโยชน์จากการประติบตั ิ สิทธิพเิ ศษ หรือเอกสิทธิ ซึง่ เป็ นผลมา
จาก
(เอ) ข้อตกลงในระดับอนุภมู ภิ าคใดๆ ระหว่างและท่ามกลางรัฐสมาชิก5 หรือ
(บี) ความตกลงทีม่ อี ยู่ใดๆ ทีร่ ฐั สมาชิกได้แจ้งต่อคณะมนตรีเอไอเอ ตามข้อ 8(3)
ของ ความตกลงเอไอเอ6
ข้อ 7
การห้ามข้อกําหนดให้ปฏิ บตั ิ
1.
บทบัญญัตขิ องความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับการค้า ในภาคผนวก 1
(เอ) ของความตกลงดับบลิวทีโอ (“ทริมส์”) ซึง่ ไม่ถูกกล่าวถึงเป็ นการเฉพาะหรือถูกปรับเปลีย่ น
โดยความตกลงนี้ จะใช้บงั คับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม
2.
รัฐสมาชิกจะร่วมกันประเมินข้อกําหนดในการปฏิบตั ิ ในเวลาไม่เกิน 2 ปี หลังจากวันที่
ความตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับ เป้าประสงค์ของการประเมินดังกล่าวจะรวมถึงการทบทวน
ข้อกําหนดในการปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูแ่ ละพิจารณาความจําเป็ นสําหรับข้อผูกพันเพิม่ เติมภายใต้ขอ้ นี้
3.
รัฐสมาชิกอาเซียนทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิกของดับบลิวทีโอจะต้องกระทําตามบทบัญญัตขิ อง
ดับบลิวทีโอ โดยเป็ นไปตามข้อผูกพันของตนในการเข้าเป็ นภาคีดบั บลิวทีโอ
5

เพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้ ข้อตกลงในระดับอนุ ภมู ภิ าคระหว่างและท่ามกลางรัฐสมาชิก จะรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น้ําโขง (“จีเอ็มเอส”) กรอบความร่วมมือใน
การพัฒนาอาเซียนลุม่ แม่น้ําโขง (“เอเอ็มบีดซี ”ี ) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝา่ ย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (“ไอเอ็มที-จีท”ี ) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝา่ ย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- สิงคโปร์
(“ไอเอ็มเอส-จีท”ี ) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก บรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ฟิลปิ ปิ นส์ (“บีไอเอ็ม
พี-อีเอจีเอ”)
6
อนุวรรคนี้อา้ งถึงสนธิสญ
ั ญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ลงนามทีก่ รุงเทพ ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1966
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ข้อ 8
ผูบ้ ริ หารอาวุโสและคณะกรรมการบริ หาร
1.
รัฐสมาชิกจะต้องไม่กาํ หนดให้นิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกนัน้ แต่งตัง้ ในตําแหน่งผูบ้ ริหาร
อาวุโส จากบุคคลธรรมดาทีม่ สี ญ
ั ชาติใดเป็ นการเฉพาะ
2.
รัฐสมาชิกอาจกําหนดให้กรรมการส่วนใหญ่คณะกรรมการบริหารของนิตบิ ุคคลของรัฐ
ั ชาติหนึ่งเป็ นการเฉพาะ หรือมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นดินแดนของรัฐสมาชิก โดยมีเงือ่ นไข
สมาชิกนัน้ มีสญ
ว่าข้อกําหนดนี้ ไม่ทาํ ให้ความสามารถของผูล้ งทุนทีจ่ ะดําเนินการควบคุมเหนือการลงทุนของตน
เสือ่ มลงอย่างมีนยั สําคัญ
ข้อ 9
ข้อสงวน
1.
ข้อ 5 (การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ) และข้อ 8 (ผูบ้ ริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร)
จะไม่ใช้บงั คับกับ
(เอ)

มาตรการทีม่ อี ยูใ่ ดๆ ซึง่ คงไว้โดยรัฐสมาชิก ที่
(หนึ่ง) รัฐบาลส่วนกลาง ตามทีร่ ะบุไว้โดยรัฐสมาชิกนัน้ ในรายการข้อสงวนใน
ตารางข้อผูกพันทีอ่ า้ งถึงในวรรค 2
(สอง) รัฐบาลส่วนภูมภิ าค ตามทีร่ ะบุไว้โดยรัฐสมาชิกนัน้ ในรายการข้อสงวน
ในตารางข้อผูกพันทีอ่ า้ งถึงในวรรค 2 และ
(สาม) รัฐบาลในระดับส่วนท้องถิน่

(บี) ความต่อเนื่องหรือการต่ออายุโดยพลันของข้อสงวนต่างๆ ทีอ่ า้ งถึงในอนุวรรค (เอ)
2.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องยืน่ รายการข้อสงวนของตนต่อฝา่ ยเลขาธิการอาเซียน เพือ่ การ
รับรองของคณะมนตรีเอไอเอ ภายใน 6 เดือน หลังวันทีล่ งนามความตกลงนี้ รายการนี้จะเป็ น
ตารางข้อผูกพันของความตกลงนี้
3.
การแก้ไขเพิม่ เติมหรือปรับเปลีย่ นข้อสงวนใด ๆ ซึง่ อยูใ่ นตารางข้อผูกพันทีอ่ า้ งถึงใน
วรรค 2 จะต้องเป็ นไปตามข้อ 10 (การปรับเปลีย่ นข้อผูกพัน)
4.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องลดหรือขจัดข้อสงวนทีร่ ะบุในตารางข้อผูกพัน โดยให้เป็ นไป
ตามสามขัน้ ตอนของตารางยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเออีซี และข้อ 47 (การแก้ไขเพิม่ เติม)
5.
ข้อ 5 (การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ) และข้อ 6 (การประติบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั ความ
อนุ เคราะห์ยงิ่ ) จะไม่ใช้บงั คับกับมาตรการใดๆ ทีค่ รอบคลุมโดยข้อยกเว้นของ หรือริดรอนจาก
พันธกรณีภายใต้ขอ้ 3 และข้อ 4 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีเ่ กีย่ วกับ
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การค้า ในภาคผนวก 1 ซี ของความตกลงดับบลิวทีโอ ตามทีอ่ าจแก้ไขเพิม่ เติม (“ความตก
ลงทริปส์”) ตามทีก่ าํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในข้อบทเหล่านัน้ และในข้อ 5 ของความตกลงทริปส์
ข้อ 10
การปรับเปลี่ยนของพันธกรณี
1.
เป็ นเวลา 12 เดือนหลังจากวันทีม่ กี ารยืน่ รายการข้อสงวนของแต่ละรัฐสมาชิก รัฐ
สมาชิกอาจออกมาตรการใดๆ หรือปรับเปลีย่ นข้อสงวนใดๆ ของตนทีท่ าํ ไว้ในตารางข้อผูกพัน
ภายใต้ขอ้ 9 (ข้อสงวน) สําหรับการบังคับใช้ในอนาคตกับผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดๆ และการ
ลงทุนของพวกเขา โดยมีเงือ่ นไขว่ามาตรการหรือการปรับเปลีย่ นดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบเชิง
ลบต่อผูล้ งทุนและการลงทุนทีม่ อี ยูใ่ ดๆ
2.
ภายหลังระยะเวลาตามวรรค 1 ได้สน้ิ สุดลง รัฐสมาชิกอาจ โดยการเจรจาและการตกลง
กับรัฐสมาชิกอื่นใดทีต่ นได้ทาํ ข้อผูกพันภายใต้ความตกลงนี้ ออกมาตรการใด ๆ หรือ
ปรับเปลีย่ น หรือเพิกถอนข้อผูกพันและข้อสงวนดังกล่าว โดยมีเงือ่ นไขว่ามาตรการ การ
ปรับเปลีย่ น หรือการเพิกถอนดังกล่าว จะต้องไม่มผี ลกระทบเชิงลบต่อผูล้ งทุนหรือการลงทุนทีม่ ี
อยูใ่ ดๆ7
3.
ในการเจรจาและการตกลงดังกล่าวใดๆ ทีอ่ า้ งถึงในวรรค 2 ซึง่ อาจรวมถึงบทบัญญัติ
เพือ่ การปรับค่าชดเชยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสาขาอื่น รัฐสมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องจะคงไว้ซง่ึ ระดับทัวไป
่
ของพันธกรณีและข้อสงวนทีม่ ลี กั ษณะต่างตอบแทนและเป็ นประโยชน์รว่ มกัน ต่อผูล้ งทุนและ
การลงทุนทีไ่ ม่ดอ้ ยไปกว่าทีใ่ ห้ไว้ในความตกลงนี้ก่อนทีจ่ ะมีการเจรจาและการตกลงดังกล่าว
4.
โดยไม่คาํ นึงถึงวรรค 1 และวรรค 2 รัฐสมาชิกจะต้องไม่ ภายใต้มาตการใดๆ ทีน่ ํามาใช้
ตามข้อนี้หลังจากความตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับ กําหนดให้ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่น โดยเหตุผลของ
สัญชาติของผูล้ งทุนนัน้ ขาย หรือจําหน่ายจ่ายโอนการลงทุนทีม่ อี ยู่ ณ เวลาทีม่ าตรการนี้มผี ลใช้
บังคับ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในการให้ความเห็นชอบเบือ้ งต้น โดยหน่วยงานผูม้ อี าํ นาจ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

7

เพื่อหลีกเลื่ยงความสงสัย รัฐสมาชิกจะต้ องไม่ใช้ มาตรการใดๆ หรื อปรับเปลี่ยนข้ อสงวนใดๆ ของตนภายใต้
ตารางข้ อผูกพันเป็ นเวลา 6 เดือน หลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้ ในวรรค 1 สินสุดลง
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ข้อ 11
การประติ บตั ิ ต่อการลงทุน
1.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องให้การประติบตั ติ ่อการลงทุนทีค่ รอบคลุมของผูล้ งทุนของรัฐ
สมาชิกอื่นใดๆ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม และให้ความคุม้ ครองและความปลอดภัยอย่าง
เต็มที่
2.
เพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้
(เอ) การประติบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและเท่าเทียม กําหนดให้รฐั สมาชิกแต่ละรัฐต้องไม่
ปฏิเสธการให้ความยุตธิ รรมในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายหรือทางปกครองใดๆ ตาม
หลักการของกระบวนการทีช่ อบด้วยกฎหมาย และ
(บี) ความคุม้ ครองและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ กําหนดให้รฐั สมาชิกแต่ละรัฐใช้
มาตรการดังกล่าว ด้วยความสมเหตุสมผลเท่าทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ให้เกิดความมันใจใน
่
ความคุม้ ครอง
และความปลอดภัยของการลงทุนทีค่ รอบคลุม
3.
การวินิจฉัยว่ามีการละเมิดบทบัญญัตอิ กี บทหนึ่งของความตกลงนี้ หรือความตกลง
ระหว่างประเทศทีแ่ ยกต่างหาก ไม่ถอื ว่าได้เป็ นการละเมิดของข้อนี้
ข้อ 12
การชดเชยในกรณี จราจล
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องให้ต่อผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีค่ รอบคลุม ซึง่
ได้รบั ความเสียหายในดินแดนของรัฐสมาชิกอันเป็ นผลมาจากการสูร้ บด้วยอาวุธ การจราจลของ
พลเมือง หรือภาวะฉุกเฉิน การไม่เลือกประติบตั ิ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการชดใช้คนื การชดเชย
หรือการตอบแทนอื่น
ข้อ 13
การโอน
1.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องอนุ ญาตการโอนทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีค่ รอบคลุมให้
สามารถทําได้โดยอิสระและไม่ล่าช้า ทีเ่ ข้ามาและออกไปจากดินแดนของตน การโอนดังกล่าวนัน้
รวมถึง
(เอ)

เงินทุนทีส่ นับสนุ นการลงทุน รวมถึงเงินสนับสนุ นเริม่ ต้น
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(บี) กําไร กําไรส่วนทุน เงินปนั ผล ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม
สําหรับการช่วยเหลือทางเทคนิค และค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดการด้านเทคนิค ดอกเบีย้ และ
รายได้ประจําอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการลงทุนทีค่ รอบคลุมใดๆ
(ซี) ผลกําไรทีเ่ กิดจากการขายทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือการชําระบัญชีของการ
ลงทุนทีค่ รอบคลุมใดๆ
(ดี) การชําระเงินภายใต้สญ
ั ญา รวมถึงความตกลงเงินกู้
(อี) การชําระเงินทีท่ าํ ตามข้อ 12 (การชดเชยในกรณีจราจล) และข้อ 14 (การ
เวนคืนและการชดเชย)
(เอฟ) การชําระเงินทีเ่ กิดขึน้ จากการระงับข้อพิพาทโดยวิธกี ารใดๆ รวมถึงศาล การ
อนุ ญาโตตุลาการ หรือข้อตกลงระหว่างภาคีทพ่ี พิ าทกัน และ
(จี) รายได้และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั ว่าจ้างและได้รบั อนุญาตให้
ทํางานอันเกีย่ วเนื่องกับการลงทุนทีค่ รอบคลุมในดินแดนของตน
2.
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องอนุญาตการโอนดังกล่าวทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีค่ รอบคลุมให้ทาํ
ได้ในสกุลเงินตราทีใ่ ช้ได้โดยเสรี ในอัตราแลกเปลีย่ นตามตลาด ณ เวลาทีม่ กี ารโอน
3.
โดยไม่คาํ นึงถึงวรรค 1 และวรรค 2 รัฐสมาชิกอาจขัดขวางหรือทําให้การโอนล่าช้า โดย
การใช้บงั คับกฎหมายและข้อบังคับของตนอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และโดยสุจริต ในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับ
(เอ) การล้มละลาย การมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือการให้ความคุม้ ครองสิทธิของเจ้าหนี้
(บี) การออก การค้า หรือการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การซือ้ ขายล่วงหน้า การซือ้ ขาย
สิทธิการเลือก หรือการซือ้ ขายอนุพนั ธ์
(ซี) การกระทําผิดทีเ่ กีย่ วกับอาชญากรรมหรือทางอาญา และการยึดคืนทรัพย์สนิ
ทีม่ าจากอาชญากรรม
(ดี) การรายงานทางการเงินหรือการจัดเก็บข้อมูลการโอน เมือ่ มีความจําเป็ นเพือ่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือหน่วยงานผูค้ วบคุมกฎระเบียบทางการเงิน
(อี) การให้ความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ติ ามคําสังหรื
่ อคําพิพากษาในกระบวนการ
พิจารณาทางศาลหรือทางปกครอง
(เอฟ) การจัดเก็บภาษีอากร
(จี) การประกันสังคม การเกษียณราชการ หรือโครงการออมทรัพย์แบบบังคับ
(เอช) สิทธิในค่าชดเชยในการเลิกจ้างของลูกจ้าง และ
(ไอ) ข้อกําหนดให้จดทะเบียนและทําตามพิธกี ารอื่น ทีก่ าํ หนดโดยธนาคารกลางและ
หน่วยงานผูม้ อี าํ นาจทีเ่ กีย่ วข้องอื่นของรัฐสมาชิก
4.
ไม่มสี งิ่ ใดในความตกลงนี้จะกระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกในฐานะสมาชิก
ของไอเอ็มเอฟ ภายใต้ขอ้ ตกลงของไอเอ็มเอฟ รวมถึงการใช้มาตรการการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ซึง่ สอดคล้องกับข้อตกลงของไอเอ็มเอฟ โดยมีเงือ่ นไขว่ารัฐสมาชิกจะต้องไม่กาํ หนดข้อจํากัดต่อ
11
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ธุรกรรมเกีย่ วกับเงินทุนใดๆ ทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อผูกพันเฉพาะของตนภายใต้ความตกลงนี้ท่ี
เกีย่ วกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่
(เอ) เมือ่ มีคาํ ร้องขอจากไอเอ็มเอฟ
(บี) ภายใต้ขอ้ 16 (มาตรการเพือ่ ปกป้องดุลการชําระเงิน) หรือ
(ซี) ในสภาวการณ์พเิ ศษทีก่ ารเคลื่อนย้ายทุนทําให้หรือเป็ นภัยทีอ่ าจทําให้เกิดความ
ั ่ ว่ นทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรงในรัฐสมาชิกนัน้
ปนป
5.
มาตรการทีใ่ ช้ตามวรรค 4 (ซี)8
(เอ) ต้องสอดคล้องกับข้อตกลงของไอเอ็มเอฟ
(บี) ต้องไม่เกินกว่าทีจ่ าํ เป็ นในการจัดการกับสภาวการณ์ทร่ี ะบุไว้ในวรรค 4 (ซี)
(ซี) ต้องเป็ นการชัวคราวและต้
่
องเลิกใช้เมือ่ ไม่มเี งือ่ นไขทีช่ อบธรรมอีกต่อไปทีจ่ ะ
ออกหรือคงมาตรการนัน้ ไว้
(ดี) ต้องแจ้งให้รฐั สมาชิกอื่นๆ ทราบโดยพลัน
(อี) จะใช้บงั คับในลักษณะทีห่ นึ่งในรัฐสมาชิกอื่นรัฐใดได้รบั การประติบตั ทิ ไ่ี ม่ดอ้ ยไป
กว่ารัฐสมาชิกอื่นๆ หรือรัฐทีม่ ใิ ช่สมาชิก
(เอฟ) ต้องใช้บงั คับบนพืน้ ฐานของการประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ และ
(จี) ต้องหลีกเลีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่จาํ เป็ นต่อผูล้ งทุนและการ
ลงทุนทีค่ รอบคลุม รวมทัง้ ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และการเงินของรัฐสมาชิกอื่น
ข้อ 14
การเวนคืนและการชดเชย9
1.
รัฐสมาชิกต้องไม่เวนคืนหรือทําให้เป็ นของรัฐซึง่ การลงทุนทีค่ รอบคลุม ไม่วา่ โดยตรง
หรือโดยผ่านทางมาตรการใดๆ ทีเ่ ทียบเท่ากับการเวนคืนหรือการทําให้เป็ นของรัฐ10 (“การ
เวนคืน”) เว้นแต่
(เอ) เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทางสาธารณะ
(บี) อยูบ่ นพืน้ ฐานของการไม่เลือกปฏิบตั ิ
8

เพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้ มาตการใดๆทีใ่ ช้เพือ่ ประกันความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงการ
ป้องกันความไม่แน่นอนของกระแสทุน จะไม่ถกู นํามาใช้หรือ คงไว้เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ในการคุม้ ครองสาขา
ใดเป็ นการเฉพาะ
9
ข้อนี้ตอ้ งอ่านควบคูไ่ ปกับภาคผนวก 2 (การเวนคืนและการชดเชย)
10
เพือ่ หลีกเลีย่ งความสงสัย มาตรการเวนคืนใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ จะต้องให้คาํ จํากัดความตามกฎหมาย
ภายในและข้อบังคับทีม่ อี ยูข่ องแต่ละรัฐสมาชิก รวมถึงการแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว และจะต้อง
เป็ นไปเพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของและเพือ่ ชําระค่าชดเชยตามกฎหมายและข้อบังคับทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
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(ซี) มีการชําระค่าชดเชยโดยพลัน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และ
(ดี) เป็ นไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย
2.
การชดเชยทีอ่ า้ งถึงในวรรค 1(ซี) จะต้อง
(เอ) ชําระโดยไม่ลา่ ช้า11
(บี) เทียบเท่ากับมูลค่าตลาดทีเ่ ป็ นธรรมของการลงทุนทีถ่ กู เวนคืน ก่อนทันทีหรือ
ณ เวลาทีก่ ารเวนคืนถูกประกาศต่อสาธารณชน หรือเมือ่ เกิดการเวนคืนขึน้ แล้วแต่กรณีใดจะใช้
บังคับ
(ซี) ไม่สะท้อนการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในมูลค่า อันเนื่องมาจากการเวนคืนทีต่ งั ้ ใจไว้
นัน้ เป็ นทีร่ กู้ ่อน และ
(ดี) สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้อย่างครบถ้วน และโอนได้โดยเสรี ตามข้อ 13
(การโอน) ระหว่างดินแดนของรัฐสมาชิก
3.
ในกรณีทม่ี กี ารล่าช้า การชดเชยจะรวมถึงดอกเบีย้ ในอัตราทีเ่ หมาะสมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของรัฐสมาชิกผูท้ าํ การเวนคืน ค่าชดเชย รวมถึงดอกเบีย้ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะถูกชําระใน
สกุลเงินตราทีใ่ ช้ลงทุนตัง้ แต่แรก หรือหากมีคาํ ร้องขอจากผูล้ งทุน จะถูกชําระในสกุลเงินตราที่
ใช้ได้โดยเสรี
4.
หากผูล้ งทุนร้องขอให้มกี ารชําระเงินในสกุลเงินตราทีใ่ ช้ได้โดยเสรี ค่าชดเชยตามทีอ่ า้ ง
ถึงในวรรค 1(ซี) รวมถึงดอกเบีย้ ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะต้องแลกเปลีย่ นเป็นสกุลเงินตราของการชําระ
เงินตามอัตราแลกเปลีย่ นตลาด ณ วันทีม่ กี ารชําระเงิน
5.
ข้อนี้จะไม่ใช้บงั คับกับการออกมาตรการบังคับใช้สทิ ธิทเ่ี กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาตามความตกลงทริปส์
ข้อ 15
การรับช่วงสิ ทธิ
1.
หากรัฐ สมาชิก หรือ หน่ ว ยงานของรัฐ สมาชิก ชํา ระเงิน แก่ ผู้ล งทุน ของรัฐ สมาชิก นัน้
ภายใต้การคํ้าประกัน สัญญาประกันภัย หรือรูปแบบการชดใช้ค่าเสียหายอื่นทีต่ นได้ออกให้ต่อ
ความเสีย่ งทีม่ ใิ ช่เชิงพาณิชย์เกีย่ วกับการลงทุน รัฐสมาชิกอื่นจะต้องยอมรับการรับช่วงสิทธิ หรือ
การโอนสิทธิใดๆ หรือกรรมสิทธิใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนดังกล่าว สิทธิหรือข้อรียกร้องทีไ่ ด้รบั
ช่วงหรือรับโอนมาจะต้องไม่มากกว่าสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องเดิมของผูล้ งทุน อย่างไรก็ดี ทัง้ นี้
มิได้มนี ยั ว่ารัฐสมาชิกฝา่ ยหลังยอมรับในมูลคดีหรือจํานวนข้อเรียกร้องใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากนัน้

11

รัฐสมาชิกเข้าใจว่าอาจจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายและทางปกครองทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามก่อนทีจ่ ะชําระ
ค่าชดเชยได้

13

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอย่างไม่เป็ นทางการ

2.
เมือ่ รัฐสมาชิกหรือหน่วยงานของรัฐสมาชิกชําระเงินแก่ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกนัน้ และ
ได้รบั สิทธิและสิทธิเรียกร้องของผูล้ งทุน ผูล้ งทุนนัน้ จะไม่ดาํ เนินการเกีย่ วกับสิทธิและสิทธิ
เรียกร้องเหล่านัน้ ต่อรัฐสมาชิกอื่น เว้นแต่จะได้รบั มอบอํานาจให้กระทําในนามของรัฐสมาชิก
หรือหน่วยงานของรัฐสมาชิกผูช้ าํ ระเงิน
3.
ในการใช้สทิ ธิหรือข้อเรียกร้องทีร่ บั ช่วงสิทธิมา รัฐสมาชิกหรือหน่วยงานของรัฐสมาชิกที่
ใช้สทิ ธิหรือข้อเรียกร้องดังกล่าว จะต้องเปิดเผยถึงขอบเขตของการจัดการข้อเรียกร้องทีท่ าํ กับผู้
ลงทุน ให้รฐั สมาชิกทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ข้อ 16
มาตรการเพื่อปกป้ องดุลการชําระเงิ น
1.
ในกรณีทม่ี ปี ญั หาดุลการชําระเงินและปญั หาทางการเงินภายนอกประเทศอย่างรุนแรง
หรือภัยทีอ่ าจเกิดปญั หาดังกล่าว รัฐสมาชิกอาจออกหรือคงไว้ซง่ึ ข้อจํากัดต่อการชําระเงินหรือ
การโอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน เป็ นทีย่ อมรับว่าความกดดันเฉพาะต่อดุลการชําระเงินของรัฐ
สมาชิกหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ขอ้ จํากัด
เพือ่ ให้เกิดความมันใจ
่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาไว้ซง่ึ ระดับเงินสํารองให้เพียงพอสําหรับ
การดําเนินการตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของตน
2.
ข้อจํากัดทีไ่ ด้อา้ งถึงในวรรค 1 จะต้อง
(เอ) สอดคล้องกับข้อบทของข้อตกลงไอเอ็มเอฟ
(บี) หลีกเลีย่ งความเสียหายทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และ
การเงิน ของรัฐสมาชิกอีกฝา่ ยหนึ่ง
(ซี) ไม่เกินกว่าทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ จัดการกับสภาวการณ์ทร่ี ะบุไว้ในวรรค 1
(ดี) จะต้องใช้เป็ นการชัวคราวและจะต้
่
องค่อยๆ ยกเลิกเป็ นลําดับ เมือ่ สถานการณ์ท่ี
ระบุไว้ในวรรค 1 ดีขน้ึ
(อี) จะใช้ในลักษณะทีห่ นึ่งในรัฐสมาชิกอื่นรัฐใด ได้รบั การประติบตั ทิ ไ่ี ม่ดอ้ ยไปกว่า
รัฐสมาชิกอื่นๆ หรือรัฐทีม่ ใิ ช่สมาชิก
3.
ข้อจํากัดใดๆ ทีอ่ อกหรือคงไว้ภายใต้วรรค 1 หรือความเปลีย่ นแปลงใดๆ ในนัน้ จะต้อง
แจ้งให้รฐั สมาชิกอื่นทราบโดยทันที
4.
ตราบเท่าทีไ่ ม่ซ้าํ ซ้อนกับกระบวนการภายใต้ดบั บลิวทีโอ ไอเอ็มเอฟ หรือกระบวนการ
อื่นใดทีค่ ล้ายคลึงกัน รัฐสมาชิกทีอ่ อกข้อจํากัดใดๆ ภายใต้วรรค 1 จะต้องเริม่ การปรึกษาหารือ
กับรัฐสมาชิกอื่นใดทีร่ อ้ งขอให้มกี ารปรึกษาหารือดังกล่าว เพือ่ ให้มกี ารทบทวนข้อจํากัดทีต่ น
ออก
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ข้อ 17
ข้อยกเว้นทัวไป
่
1.
ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ มาตรการดังกล่าวจะไม่ถูกนํามาใช้ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบตั ติ ามอําเภอใจหรืออย่างไม่มเี หตุผลระหว่างรัฐสมาชิกต่างๆ หรือผูล้ งทุนของรัฐเหล่านัน้
ซึง่ อยูใ่ นสภาพการณ์เดียวกันนี้ หรือก่อให้เกิดการจํากัดทีแ่ อบแฝงต่อผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอื่น
ใดๆ และการลงทุนของเขาเหล่านัน้ จะไม่มสี งิ่ ใดในความตกลงนี้ทจ่ี ะถูกตีความให้เป็ นการ
ขัดขวางรัฐสมาชิกในการออกหรือบังคับใช้มาตรการใดๆที่
(เอ) จําเป็ นเพือ่ คุม้ ครองศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพือ่ คงไว้ซง่ึ ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน12
(บี) จําเป็ นเพือ่ คุม้ ครองชีวติ หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
(ซี) จําเป็ นเพือ่ ประกันการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึง่ ไม่ขดั ต่อความ
ตกลงนี้ รวมถึงกฎหมายหรือข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับ
(หนึ่ง)
การป้องกันการปฏิบตั ทิ ห่ี ลอกลวงหรือฉ้อฉลเพือ่ จัดการกับ
ผลกระทบของการผิดสัญญา
(สอง)
การคุม้ ครองสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการประมวลและการ
เผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับของประวัตแิ ละ
บัญชีสว่ นบุคคล
(สาม)
ความปลอดภัย
(ดี) ทีม่ งุ่ หมายทีจ่ ะประกันการกําหนดหรือการจัดเก็บภาษีทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการ
ลงทุนหรือผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกใด ๆ อย่างเป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพ13
(อี) ถูกกําหนดขึน้ เพือ่ การคุม้ ครองทรัพย์สมบัตแิ ห่งชาติทม่ี คี ุณค่าทางศิลปะ
ประวัตศิ าสตร์หรือโบราณคดี
(เอฟ) เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี จี าํ กัด หากมาตรการดังกล่าวถูกใช้
บังคับควบคูไ่ ปกับการจํากัดการผลิตหรือการบริโภคภายในประเทศ
2.
ตราบเท่ามีความเกีย่ วข้องกับมาตรการทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปทานการบริการการเงิน ให้
รวมวรรค 2 (ข้อบังคับภายในประเทศ) ในภาคผนวกของการบริการการเงินของความตกลง
ทัวไปว่
่ าด้วยการค้าบริการ ในภาคผนวก 1บี ในความตกลงดับบลิวทีโอ (“แกตส์”) เข้าไว้และถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้ โดยอนุ โลม
12

ข้อยกเว้นเกีย่ วกับความสงบเรียบร้อยอันดีของประชาชน อาจถูกอ้างได้โดยรัฐสมาชิก เฉพาะในกรณีทม่ี ี
การคุกคามอย่างแท้จริงและรุนแรงมากพอต่อหนึ่งในผลประโยชน์ขนั ้ พืน้ ฐานของสังคม
13
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของอนุวรรคนี้ ให้รวมเชิงอรรถ 6 ของข้อบทที่ XIV ของความตกลงทัวไปว่
่ าด้วย
การค้าบริการในท้ายผนวกที่ 1บี ของความตกลงดับบลิว ที โอ (แกตส์) บรรจุใน และเป็ นส่วนหนึ่งของความ
ตกลงนี้โดยอนุโลม
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ข้อ 18
ข้อยกเว้นด้านความมันคง
่
ไม่มสี งิ่ ใดในความตกลงนี้ทจ่ี ะตีความไปในทางทีจ่ ะ
(เอ) กําหนดให้รฐั สมาชิกใดส่งข้อมูลใดๆ ทีต่ นพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผย
ข้อมูลนัน้ จะขัดกับผลประโยชน์ ด้านความมันคงที
่
ม่ คี วามสําคัญยิง่ ของตน หรือ
(บี) ขัดขวางรัฐสมาชิกใดจากการกระทําใดๆ ซึง่ ตนพิจารณาว่าจําเป็ นเพือ่ การ
คุม้ ครองผลประโยชน์ดา้ นความมันคงที
่
ม่ คี วามสําคัญยิง่ ของตน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(หนึ่ง) การกระทําทีเ่ กีย่ วกับวัตถุระเบิดและวัสดุระเบิด หรือวัตถุอ่นื ทีผ่ ลิต
จากวัตถุนนั ้
(สอง) การกระทําทีเ่ กีย่ วกับการค้าอาวุธ ยุทธภัณฑ์ และเครือ่ งมือสงคราม
และเกีย่ วกับการค้าสินค้าและวัสดุอ่นื ซึง่ กระทําไปโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเพือ่ ความมุง่ ประสงค์ในการจัดหาสําหรับหน่วยจัดตัง้ ทาง
ทหาร
(สาม) การกระทําทีก่ ระทําในยามสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินอื่นทีเ่ กีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ภายในหรือระหว่างประเทศ
(สี)่
การกระทําทีก่ ระทําเพือ่ คุม้ ครองโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณะทีส่ าํ คัญ3
ซึง่ รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสือ่ สาร พลังงาน และประปา
จากความพยายามหรืออย่างจงใจทีจ่ ะเจตนาทําให้โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดังกล่าวใช้การไม่ได้หรือเสือ่ มสภาพลง หรือ
(ซี)
ขัดขวางรัฐสมาชิกใดจากการกระทําใด ตามพันธกรณีของตนภายใต้กฎบัตร
่
างประเทศ
สหประชาชาติเพือ่ การธํารงไว้ซง่ึ สันติภาพและความมันคงระหว่
ข้อ 19
การปฏิ เสธประโยชน์
1.

รัฐสมาชิกอาจปฏิเสธประโยชน์ของความตกลงนี้ แก่
(เอ) ผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกฝา่ ยหนึ่งทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกฝา่ ยนัน้ และต่อ
การลงทุ นของผู้ล งทุน ดัง กล่ าว หากมีผู้ล งทุน ของรัฐ ที่ไ ม่ได้เ ป็ น รัฐ สมาชิก เป็ น เจ้า ของหรือ
ควบคุมนิตบิ ุคคล และนิตบิ ุคคลไม่มกี ารดําเนินทางธุรกิจทีม่ นี ัยสําคัญในดินแดนของรัฐสมาชิก
ฝา่ ยนัน้
(บี) ผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกฝา่ ยหนึ่งทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกฝา่ ยนัน้ และต่อ
การลงทุนของผู้ลงทุนดังกล่าว หากผู้ลงทุนของรัฐสมาชิกที่ปฏิเสธการให้สทิ ธิประโยชน์ เป็ น
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เจ้าของหรือควบคุมนิตบิ ุคคล และนิตบิ ุคคลไม่มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญในดินแดน
ของรัฐสมาชิกฝา่ ยนัน้ และ
(ซี) ผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกฝา่ ยหนึ่งทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกฝา่ ยนัน้ และต่อ
การลงทุนของผูล้ งทุนดังกล่าว หากผูล้ งทุนของรัฐทีไ่ ม่ได้เป็ นรัฐสมาชิกเป็ นเจ้าของหรือควบคุม
นิตบิ ุคคล และรัฐสมาชิกทีป่ ฏิเสธการให้สทิ ธิประโยชน์นนั ้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐที่
มิได้เป็ นรัฐสมาชิก
2.
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารแจ้งไปยังรัฐสมาชิกของผูล้ งทุน และโดยไม่เป็ นการกระทบกระเทือน
ต่อวรรค 1 รัฐสมาชิกอาจปฏิเสธประโยชน์ของความตกลงนี้แก่ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกฝา่ ยหนึ่ง
และแก่การลงทุนของผูล้ งทุนนัน้ เมือ่ ปรากฎให้เห็นว่าผูล้ งทุนดังกล่าวได้ลงทุนโดยละเมิด
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกทีป่ ฏิเสธประโยชน์โดยการทําให้เข้าใจผิดในความเป็ นเจ้าของ
ของตน ในสาขาการลงทุนซึง่ ถูกสงวนไว้สาํ หรับบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกที่
ปฏิเสธประโยชน์
3.
นิตบิ ุคคล คือ
(เอ) “เป็ นเจ้าของ” โดยผูล้ งทุนตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติของแต่
ละรัฐสมาชิก
(บี) “ถูกควบคุม” โดยผูล้ งทุน หากผูล้ งทุนมีอาํ นาจในการเสนอชื่อกรรมการบริหาร
ในจํานวนทีเ่ ป็ นเสียงข้างมาก หรือมิเช่นนัน้ ก็กาํ กับการกระทําของตนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ 20
พิ ธีการพิ เศษและการเปิ ดเผยข้อมูล
1.
ไม่มสี งิ่ ใดในข้อ 5 (การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ) หรือข้อ 6 (การประติบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั
ความอนุเคราะห์ยงิ่ ) ทีจ่ ะถูกตีความเป็ นการขัดขวางรัฐสมาชิกจากการออกหรือคงไว้ซง่ึ
มาตรการทีก่ าํ หนดพิธกี ารพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน รวมถึงการกําหนดให้การลงทุนต้อง
จัดตัง้ ขึน้ ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย หรืออยูใ่ นรูปแบบทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้
กฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐสมาชิก และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการจดทะเบียน โดยมี
เงือ่ นไขว่าพิธกี ารดังกล่าวจะต้องไม่ทาํ ให้สทิ ธิทร่ี ฐั สมาชิกให้แก่ผลู้ งทุนของอีกรัฐสมาชิกหนึ่ง
และการลงทุนตามความตกลงนี้เสือ่ มเสียไปอย่างมีนยั สําคัญ
2.
โดยไม่คาํ นึงถึงข้อ 5 (การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ) หรือข้อ 6 (การประติบตั เิ ยีย่ งชาติท่ี
ได้รบั ความอนุเคราะห์ยงิ่ ) รัฐสมาชิกอาจกําหนดให้ผลู้ งทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่งหรือการ
ลงทุนทีค่ รอบคลุมว่าต้องให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนนัน้ เฉพาะเพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทาง
ข้อมูลหรือทางสถิติ รัฐสมาชิกจะต้องคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับใดๆ จากการเปิ ดเผยใดๆ ซึง่
จะทําให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทช่ี อบด้วยกฎหมายของนิตบิ ุคคล เอกชนหรือสาธารณชน
เฉพาะรายเสือ่ มไป หรือสถานะในการแข่งขันของผูล้ งทุน หรือการลงทุนทีค่ รอบคลุมนัน้ เสือ่ ม
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ไป ไม่มสี งิ่ ใดในวรรคนี้ทจ่ี ะถูกตีความเป็ นการขัดขวางรัฐสมาชิกจากการได้รบั หรือเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บงั คับกฎหมายของตนอย่างเป็ นธรรมและโดยสุจริต
ข้อ 21
ความโปร่งใส
เพือ่ ให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของความตกลงนี้ รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้อง
(เอ) แจ้งคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออย่างน้อยเป็ นประจําทุกปีถงึ การจัดทํา
ความตกลงหรือข้อตกลงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีร่ ฐั สมาชิกได้ตกลงและทีไ่ ด้รบั การประติบตั ิ
พิเศษ
(บี) แจ้งคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออย่างน้อยเป็ นประจําทุกปี ถ้าการออก
กฎหมายใหม่ใดๆ หรือการเปลีย่ นแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวทางทางปกครองทีม่ อี ยู่
ใดๆ ซึง่ มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการลงทุนหรือข้อผูกพันของรัฐสมาชิกภายใต้ความตกลง
นี้
(ซี) เปิดเผยต่อสาธารณชนเกีย่ วกับกฎหมาย ข้อบังคับ หรือแนวทางทางปกครองที่
มีผลใช้บงั คับทัวไปทั
่ ง้ หมด ทีเ่ กีย่ วกับหรือมีผลกระทบต่อการลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิก
และ
(ดี) จัดตัง้ หรือระบุจุดสอบถามข้อมูล ซึง่ เมือ่ มีการร้องขอจากบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคล หรือรัฐสมาชิกอื่นใดๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับมาตรการทีต่ อ้ งตีพมิ พ์หรือเปิดเผย
ภายใต้อนุวรรค (บี) และ (ซี) ได้ในทันที
2.
ไม่มสี งิ่ ใดในความตกลงนี้จะกําหนดให้รฐั สมาชิกต้องจัดให้หรืออนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูลลับ
ใดๆ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับผูล้ งทุนหรือการลงทุนรายใดโดยเฉพาะ ซึง่ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
ขัดขวางการบังคับใช้กฎหมาย หรือมิเช่นนัน้ ขัดกับประโยชน์สาธารณะหรือจะทําให้เสือ่ ม
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ทช่ี อบด้วยกฎหมายของนิตบิ ุคคล สาธารณชน และเอกชนรายใด
โดยเฉพาะ เสือ่ มไป
1.

ข้อ 22
การเข้าเมือง การพํานักอยู่เป็ นการชัวคราว
่
และการทํางานของผูล้ งทุนและพนักงานใน
ตําแหน่ งสําคัญ
ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและแรงงาน ข้อบังคับ และนโยบาย
แห่งชาติทเ่ี กีย่ วกับการเข้าเมือง การพํานักอยูเ่ ป็ นการชัวคราว
่
และการอนุญาตให้ทาํ งาน และ
สอดคล้องกับข้อผูกพันของรัฐสมาชิกภายใต้ความตกลงอาฟาส รัฐสมาชิกแต่ละรัฐต้องอนุญาต
การเข้าเมือง การพํานักอยูเ่ ป็ นการชัวคราว
่
และการอนุ ญาตให้ทาํ งานให้แก่ผลู้ งทุน ผูบ้ ริหาร
18
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ผูจ้ ดั การ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกอื่นๆ เพือ่ ความมุง่
ประสงค์ของการจัดตัง้ การพัฒนา การบริหารจัดการ หรือการให้คาํ แนะนําในการดําเนินการ
ลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิกฝา่ ยแรก ซึง่ คนเหล่านี้หรือนิตบิ ุคคลของรัฐสมาชิกอื่นทีจ่ า้ ง
ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว ได้ผกู พันหรืออยูใ่ นระหว่าง
การดําเนินการผูกพันเงินทุนจํานวนมากหรือทรัพยากรอื่น
ข้อ 23
การประติ บตั ิ เป็ นพิ เศษและแตกต่างสําหรับประเทศสมาชิ กใหม่ของอาเซียน
เพือ่ ให้ความตกลงนี้เพิม่ ประโยชน์ให้กบั รัฐสมาชิกใหม่ของอาเซียน และให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และหลักการทีร่ ะบุในอารัมภบทและข้อ 1 (วัตถุประสงค์) และข้อ 2 (หลักการทีเ่ ป็ น
แนวทาง) รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการให้การประติบตั เิ ป็ นพิเศษและแตกต่างแก่รฐั
สมาชิกใหม่ของอาเซียน ผ่านทาง
(เอ) ความช่วยเหลือทางวิชาการเพือ่ เสริมสร้างความสามารถของรัฐสมาชิกเหล่านัน้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายและการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(บี) ข้อผูกพันทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของรัฐสมาชิกใหม่ของอาเซียน และ
(ซี) การยอมรับว่าข้อผูกพันของรัฐสมาชิกใหม่ของอาเซียนแต่ละรัฐอาจกระทําตาม
ขัน้ การพัฒนาของแต่ละรัฐ
ข้อ 24
การส่งเสริ มการลงทุน
รัฐสมาชิกจะต้องร่วมมือกันเพือ่ ทําให้อาเซียนเป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ในฐานะเขตการลงทุนทีเ่ ป็ นหนึ่ง
เดียวกัน เพือ่ เพิม่ การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสูอ่ าเซียนและการลงทุนภายในอาเซียน โดย
วิธตี ่างๆ รวมถึง
(เอ) การส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม
และวิสาหกิจข้ามชาติของอาเซียน
(บี) การเพิม่ พูนการเกือ้ กูลกันทางด้านอุตสาหกรรมและเครือข่ายการผลิตระหว่าง
วิสาหกิจข้ามชาติของอาเซียน
(ซี) การจัดตัง้ คณะผูแ้ ทนด้านการลงทุนทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนากลุ่มระดับภูมภิ าค และ
เครือข่ายการผลิต
(ดี) การจัดตัง้ และการสนับสนุ นการจัดบรรยายสรุปและจัดสัมมนาต่างๆ เกีย่ วกับ
โอกาสการลงทุน และเกีย่ วกับกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายด้านการลงทุน และ
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(อี) การดําเนินการแลกเปลีย่ นในประเด็นอื่นๆ ทีเ่ ป็ นความสนใจร่วมกันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อ 25
การอํานวยความสะดวกในการลงทุน
รัฐสมาชิกจะต้องพยายามร่วมมือกันเพือ่ อํานวยความสะดวกให้การลงทุนทีเ่ ข้าไปในและทีม่ อี ยู่
ภายในอาเซียน โดยวิธตี ่างๆ รวมถึง
(เอ) การสร้างสภาวะแวดล้อมทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการลงทุนทุกรูปแบบ
(บี) การรวบรัดและการทําให้ขนั ้ ตอนสําหรับการยืน่ คําขอและการให้ความเห็นชอบ
การลงทุนง่ายขึน้
(ซี) การส่งเสริม การเผยแพร่ขอ้ มูลการลงทุน รวมถึงกฎ ข้อบังคับ นโยบาย และ
กระบวนการลงทุน
(ดี) การจัดตัง้ ศูนย์การลงทุนแบบครบวงจร
(อี) การเสริมสร้างฐานข้อมูลของการลงทุนในทุกรูปแบบสําหรับการวางหลัก
นโยบายเพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการลงทุนของอาเซียน
(เอฟ) การดําเนินการให้คาํ ปรึกษาแก่กลุ่มธุรกิจเกีย่ วกับเรือ่ งการลงทุน และ
(จี) การจัดให้บริการให้คาํ แนะนําแก่กลุ่มธุรกิจของรัฐสมาชิกอื่น
ข้อ 26
การเพิ่ มพูนการรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกันของอาเซียน
รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการสนับสนุนการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนผ่านการริเริม่ ต่างๆ รวมถึง การริเริม่ สําหรับการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน
โครงการสาขาทีจ่ ะรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันในลําดับแรก และเออีซี ซึง่ รวมถึงความร่วมมือกันด้าน
การลงทุน เพือ่ เพิม่ พูนการรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน รัฐสมาชิกต้อง
พยายามทีจ่ ะ โดยรวมถึง
(เอ) ทําให้นโยบายและมาตรการด้านการลงทุน เพือ่ ให้บรรลุถงึ การเกือ้ กูลกัน
ทางด้านอุตสาหกรรม สอดคล้องกัน หากเป็ นไปได้
(บี) สร้างและเสริมสร้างความสามารถของรัฐสมาชิก ในการวางหลักเกณฑ์และ
พัฒนานโยบายการลงทุนเพือ่ ดึงดูดการลงทุน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(ซี) แบ่งปนั ข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี รวมถึงกิจกรรมและ
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
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(ดี) สนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างรัฐสมาชิกเพือ่
ประโยชน์รว่ มกัน
ข้อ 27
ข้อพิ พาทระหว่างรัฐสมาชิ ก
ให้ใช้บงั คับพิธสี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน ลงนามทีเ่ วียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ตามทีแ่ ก้ไข ในการระงับข้อ
พิพาททีเ่ กีย่ วกับการตีความหรือการใช้บงั คับความตกลงนี้

ส่วนบี
ข้อพิ พาทการลงทุนระหว่างรัฐสมาชิ กกับผูล้ งทุน
ข้อ 28
คํานิ ยาม
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของส่วนนี้
(เอ) “ผูม้ ีอาํ นาจแต่งตัง้ ” หมายถึง
(หนึ่ง) เลขาธิการอิกสิด ในกรณีของการอนุญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 33(1)(บี)
หรือ (ซี)
(สอง) เลขาธิการศาลประจําอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีของการ
อนุ ญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 33(1)(ดี) หรือ
(สาม) เลขาธิการหรือบุคคลอื่นทีม่ ตี ําแหน่งเทียบเท่า ของศูนย์หรือสถาบัน
อนุญาโตตุลาการนัน้ ในกรณีของการอนุ ญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 33(1)(อี) และ (เอฟ)
(บี) “ผูล้ งทุนผูพ้ ิ พาท” หมายถึง ผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกยืน่ ข้อทีเ่ รียกร้องในนามของ
ตนเองภายใต้สว่ นนี้ และหากเกีย่ วข้อง รวมถึงผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกทีย่ น่ื ข้อเรียกร้องในนามนิติ
บุคคลของรัฐสมาชิกอื่นทีผ่ ลู้ งทุนเป็ นเจ้าของหรือควบคุม
(ซี) “รัฐสมาชิ กผูพ้ ิ พาท” หมายถึง รัฐสมาชิกซึง่ ถูกยืน่ ข้อเรียกร้องภายใต้สว่ นนี้
(ดี) “คู่พิพาท” หมายถึง ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทและรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท
(อี) “อิ กสิ ด” หมายถึง ศูนย์ระหว่างประเทศเพือ่ การระงับข้อพิพาทการลงทุน

21

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอย่างไม่เป็ นทางการ

(เอฟ) “กฎการอํานวยเพิ่ มเติ มของอิ กสิ ด” หมายถึง กฎทีใ่ ช้บงั คับกับการอํานวย
เพิม่ เติมสําหรับการบริหารจัดการกระบวนการพิจารณาโดยฝา่ ยเลขาธิการของศูนย์ระหว่าง
ประเทศเพือ่ การระงับข้อพิพาทการลงทุน
(จี) “อนุสญ
ั ญาอิ กสิ ด” หมายถึง อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาทการลงทุน
ระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น ทําขึน้ ทีก่ รุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 18
มีนาคม ค.ศ.1965
(เอช) “อนุสญ
ั ญานิ วยอร์ก” หมายถึง อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการยอมรับ
และการบังคับตามคําชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการต่างประเทศ ทําขึน้ ทีน่ ครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.1958
(ไอ) “รัฐสมาชิ กที่มิใช่ผพู้ ิ พาท” หมายถึง รัฐสมาชิกของผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท และ
(เจ) “กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของอังสิ ทรัล” หมายถึง กฎ
อนุ ญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
เห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.1976
ข้อ 29
ขอบเขตการครอบคลุม
1.
ให้สว่ นนี้ใช้บงั คับกับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างรัฐสมาชิกกับผูล้ งทุนของรัฐสมาชิกอีก
รัฐหนึ่งซึง่ ได้รบั ความสูญเสียหรือเสียหายด้วยเหตุผลจากการละเมิดทีก่ ล่าวอ้างว่ามีของสิทธิใดๆ
ทีไ่ ด้รบั จากความตกลงนี้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนของผูล้ งทุนผูน้ นั ้
2.
บุคคลธรรมดาทีเ่ ป็ นคนชาติหรือถือสัญชาติของรัฐสมาชิกหนึ่ง ต้องไม่ดาํ เนินการ
เรียกร้องต่อรัฐสมาชิกนัน้ ภายใต้สว่ นนี้
3.
ส่วนนี้จะไม่ใช้บงั คับกับข้อเรียกร้องทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ แล้ว หรือข้อเรียกร้องที่
ได้ถูกหยิบยกขึน้ ก่อนทีค่ วามตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับ
4.
ไม่มสี งิ่ ใดในส่วนนี้จะถูกตีความเพือ่ เป็ นการขัดขวางผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทจากการหาหนทาง
ในการระงับข้อพิพาททางปกครองหรือทางศาลทีม่ อี ยูภ่ ายในประเทศของรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท
ข้อ 30
การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท
1.
คูพ่ พิ าทอาจตกลงให้มกี ารไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทเมือ่ ใดก็ได้ ซึง่ อาจเริม่ เมือ่ ใดก็ได้ และอาจ
ถูกยกเลิกเมือ่ มีคาํ ร้องขอจากผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทเมือ่ ใดก็ได้
2.
กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทอาจจะดําเนินต่อไปในขณะทีก่ ระบวนการทีก่ าํ หนดให้ไว้
ในข้อ 33 (การยืน่ ข้อเรียกร้อง) อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา หากคูพ่ พิ าทตกลงกัน
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3.
กระบวนการพิจารณาทีเ่ กีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทและท่าทีของคูพ่ พิ าทในระหว่าง
กระบวนการพิจารณาเหล่านี้ จะไม่ทาํ ให้สทิ ธิของคูพ่ พิ าทฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งในกระบวนการ
พิจารณาอื่นใดต่อไปภายใต้สว่ นนี้ เสือ่ มไป
ข้อ 31
การปรึกษาหารือ
1.
ในกรณีทม่ี ขี อ้ พิพาทการลงทุน คูพ่ พิ าทจะต้องพยายามแก้ไขปญั หาข้อพิพาท โดยผ่าน
การปรึกษาหารือและการเจรจาก่อน ซึง่ อาจรวมถึงการใช้กระบวนการทีม่ บี ุคคลทีส่ ามโดยไม่มี
ผลผูกพัน การปรึกษาหารือดังกล่าวจะต้องเริม่ ดําเนินการโดยให้ผลู้ งทุนผูพ้ พิ าทยืน่ คําร้องขอ
ปรึกษาหารือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งไปให้รฐั สมาชิกผูพ้ พิ าท
2.
การปรึกษาหารือจะเริม่ ขึน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีร่ ฐั สมาชิกผูพ้ พิ าทได้รบั คําร้องขอ
ปรึกษาหารือ เว้นแต่คพู่ พิ าทจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
3.
ด้วยวัตถุประสงค์ทจ่ี ะแก้ไขข้อพิพาทการลงทุนผ่านการปรึกษาหารือ ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท
จะต้องใช้พยายามอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ ะจัดหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับพืน้ ฐานทางกฎหมายและทาง
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับข้อพิพาทการลงทุนให้รฐั สมาชิกผูพ้ พิ าทก่อนเริม่ การปรึกษาหารือ
ข้อ 32
ข้อเรียกร้องโดยผูล้ งทุนของรัฐสมาชิ ก
หากข้อพิพาทการลงทุนไม่ได้รบั การแก้ไขภายใน 180 วัน นับจากวันทีร่ ฐั สมาชิกผูพ้ พิ าทได้
รับคําร้องขอปรึกษาหารือ ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทอาจยืน่ ข้อเรียกร้องต่อการอนุ ญาโตตุลาการ ภายใต้
ข้อบังคับของส่วนนี้
(เอ) ว่ารัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทได้ละเมิดพันธกรณีอนั เกิดขึน้ ภายใต้ขอ้ 5 (การประติบตั ิ
เยีย่ งคนชาติ) ข้อ 6 (การประติบตั เิ ยีย่ งชาติทไ่ี ด้รบั ความอนุเคราะห์ยงิ่ ) ข้อ 8 (คณะผูบ้ ริหาร
อาวุโสและคณะกรรมการบริหาร) ข้อ 11 (การประติบตั ติ ่อการลงทุน) ข้อ 12 (การชดเชยใน
กรณีจลาจล) ข้อ13 (การโอน) ข้อ 14 (การเวนคืนและการชดเชย) ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ การ
ดําเนินงาน การปฏิบตั กิ าร หรือการขาย หรือจําหน่ายจ่ายโอนอื่น ซึง่ การลงทุนทีค่ รอบคลุม และ
(บี)
ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าททีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนทีค่ รอบคลุมได้รบั ความสูญเสียหรือ
ความเสียหายด้วยเหตุผลจากหรืออันเกิดจากการละเมิดนัน้
ข้อ 33
การยื่นข้อเรียกร้อง
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1.
ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทอาจยืน่ ข้อเรียกร้องทีอ่ า้ งถึงในข้อ 32 (ข้อเรียกร้องโดยผูล้ งทุนของรัฐ
สมาชิก) โดยการเลือกของผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท
(เอ) ต่อศาลหรือองค์คณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท โดยมีเงือ่ นไขว่าศาล
หรือองค์คณะดังกล่าวมีเขตอํานาจเหนือข้อเรียกร้องนัน้ หรือ
(บี) ภายใต้อนุ สญ
ั ญาอิกสิดและกฎว่าด้วยขัน้ ตอนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
14
ของอิกสิด โดยมีเงือ่ นไขว่าทัง้ รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทและรัฐสมาชิกทีม่ ใิ ช่คพู่ พิ าทเป็ นภาคีของ
อนุสญ
ั ญาอิกสิด หรือ
(ซี) ภายใต้กฎการอํานวยเพิม่ เติมของอิกสิด โดยมีเงือ่ นไขว่ารัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท
หรือรัฐสมาชิกทีม่ ใิ ช่ผพู้ พิ าทฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งเป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญาอิกสิด หรือ
(ดี) ภายใต้กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล หรือ
(อี) ต่อศูนย์การอนุญาโตตุลาการภูมภิ าค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือศูนย์การ
อนุญาโตตุลาการภูมภิ าคอื่นๆ ในอาเซียน หรือ
(เอฟ) ต่อสถาบันการอนุญาโตตุลาการอื่นใด หากคูพ่ พิ าทตกลงกัน
โดยมีเงือ่ นไขว่า การใช้กฎว่าด้วยอนุ ญาโตตุลาการ หรือศาลหรือศูนย์ทม่ี อี าํ นาจพิจารณาใด
ภายใต้อนุ วรรค (เอ) ถึง (เอฟ) แล้ว จะต้องยกเว้นซึง่ การใช้วธิ อี ่นื ทีเ่ หลือ
2.
ให้ถอื ว่าข้อเรียกร้องได้ยน่ื ต่อการอนุ ญาโตตุลาการภายใต้สว่ นนี้แล้ว เมือ่ ได้รบั การแจ้ง
คําร้องขอการอนุญาโตตุลาการของผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท (“การแจ้งการอนุ ญาโตตุลาการ”) ภายใต้
กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทีใ่ ช้บงั คับ
3.
ให้กฎว่าด้วยการอนุ ญาโตตุลาการทีใ่ ช้บงั คับภายใต้วรรค 1 ซึง่ มีผลใช้อยูใ่ นวันทีข่ อ้
เรียกร้องหนึ่งหรือหลายข้อเรียกร้องถูกยืน่ ต่อการอนุ ญาโตตุลาการภายใต้สว่ นนี้ ใช้บงั คับกับ
การอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ในส่วนทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นโดยความตกลงนี้
4.
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อพิพาทการลงทุนเฉพาะหรือข้อพิพาทเป็ นกลุม่ คูพ่ พิ าทอาจสละ
เปลีย่ นแปลง หรือปรับเปลีย่ นกฎว่าด้วยการอนุ ญาโตตุลาการทีใ่ ช้บงั คับโดยการตกลงระหว่าง
กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กฎดังกล่าวจะผูกพันองค์คณะหนึ่งหรือหลายองค์คณะทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
จัดตัง้ ขึน้ ตามส่วนนี้ และผูกพันอนุ ญาโตตุลาการแต่ละรายทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์คณะดังกล่าว
5.
ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทจะต้องจัดให้มพี ร้อมกับการแจ้งการอนุ ญาโตตุลาการ
(เอ) ชื่อของอนุญาโตตุลาการทีผ่ ลู้ งทุนผูพ้ พิ าทแต่งตัง้ หรือ
(บี) ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทให้มผี มู้ อี าํ นาจแต่งตัง้
แต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการนัน้

14

ในกรณีของฟิลปิ ปินส์ การยืน่ ข้อเรียกร้องภายใต้อกิ สิดและกฎว่าด้วยขัน้ ตอนในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของอิกสิด จะต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างคูพ่ พิ าทในกรณีทข่ี อ้
พิพาทการลงทุนนัน้ เกิดขึน้
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ข้อ 34
เงื่อนไขและข้อจํากัดในการยื่นข้อเรียกร้อง
1.
การยืน่ ข้อพิพาทต่อการอนุญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 33(1)(บี) ถึง (เอฟ) จะต้องเป็ นไป
ตามส่วนนี้ และจะต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(เอ) การยืน่ ข้อพิพาทการลงทุนต่อการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ภายใน 3
ปี นับจากเวลาทีผ่ ลู้ งทุนผูพ้ พิ าทได้รหู้ รือมีเหตุอนั สมควรให้รถู้ งึ การละเมิดพันธกรณีภายใต้
ความตกลงนี้ ซึง่ ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท หรือการลงทุนที่
ครอบคลุม และ
(บี) ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างน้อย 90 วันก่อนทีจ่ ะยืน่ ข้อ
เรียกร้องต่อรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท ถึงเจตนาของตนทีจ่ ะยืน่ ข้อพิพาทการลงทุนต่อการ
อนุญาโตตุลาการดังกล่าว และซึง่ สรุปย่อถึงการละเมิดทีก่ ล่าวอ้างของรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทภายใต้
ความตกลงนี้ (รวมถึงบทบัญญัตทิ ก่ี ล่าวอ้างว่าถูกละเมิด) และความสูญเสียหรือเสียหายทีถ่ ูก
อ้างว่าเกิดขึน้ ต่อผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทหรือการลงทุนทีค่ รอบคลุม และ
(ซี) การแจ้งการอนุญาโตตุลาการภายใต้ขอ้ 33(2) ต้องประกอบด้วยการสละสิทธิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท ทีจ่ ะเริม่ กระบวนการหรือดําเนินการต่อไปซึง่
กระบวนการใดๆ ต่อศาลหรือองค์คณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท หรือกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทอื่น ทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการใดๆ ทีก่ ล่าวอ้างว่าก่อให้เกิดการละเมิดทีอ่ า้ งถึงในข้อ
32 (การยืน่ ข้อเรียกร้องโดยผูล้ งทุนของรัฐสมาชิก)
2.
โดยไม่คาํ นึงถึงอนุวรรค 1(ซี) ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทจะต้องไม่ถูกขัดขวางจากการเริม่ หรือ
ดําเนินการต่อไปซึง่ การกระทําเพือ่ ให้ได้มาซึง่ มาตรการคุม้ ครองชัวคราวด้
่
วยความมุง่ ประสงค์
เดียวทีจ่ ะสงวนสิทธิและผลประโยชน์ของผูล้ งทุนผูพ้ พิ าท และไม่เกีย่ วข้องกับการชําระ
ค่าเสียหายหรือข้อยุตใิ นประเด็นปญั หาของข้อพิพาท ต่อศาลหรือองค์คณะทางปกครองของรัฐ
สมาชิกผูพ้ พิ าท
3.
รัฐสมาชิกจะต้องไม่ให้ความคุม้ ครองทางการทูตหรือยืน่ ข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้อพิพาทซึง่ ผูล้ งทุนหนึ่งของตนและรัฐสมาชิกอื่น ได้ยนิ ยอมให้ยน่ื หรือทีไ่ ด้ยน่ื
ต่อการอนุญาโตตุลาการภายใต้สว่ นนี้ เว้นแต่รฐั สมาชิกอื่นเช่นว่านัน้ ไม่สามารถกระทําหรือ
ปฏิบตั ติ ามคําชีข้ าดทีต่ ดั สินออกมาในข้อพิพาทดังกล่าว เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของวรรคนี้ การ
คุม้ ครองทางการทูตจะต้องไม่รวมถึงการติดต่อแลกเปลีย่ นทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ด้วย
ความมุง่ ประสงค์เพียงเพือ่ ทีจ่ ะอํานวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท
4.
รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทจะต้องไม่อา้ งเป็ นคําแก้ต่าง คําฟ้องแย้ง สิทธิหกั ล้าง หรืออื่นใด ว่าผู้
ลงทุนผูพ้ พิ าททีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีค่ รอบคลุม ได้รบั หรือจะได้รบั การชดใช้คา่ เสียหายหรือการ
ชดเชยอื่นสําหรับความเสียหายใดๆ ทีก่ ล่าวอ้างทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามสัญญาประกันหรือ
สัญญาคํ้าประกัน
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ข้อ 35
การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ
1.
เว้นแต่คพู่ พิ าทจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น องค์คณะจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการ
3 คน ได้แก่
(เอ) อนุญาโตตุลาการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคูพ่ พิ าทแต่ละฝา่ ย ฝา่ ยละหนึ่งคน และ
(บี) อนุญาโตตุลาการคนทีส่ าม ซึง่ จะเป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการ ทีแ่ ต่งตัง้ โดย
การตกลงกันระหว่างคูพ่ พิ าท อนุ ญาโตตุลาการคนทีส่ ามจะต้องเป็ นคนชาติของประเทศทีม่ ใิ ช่รฐั
สมาชิกซึง่ มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทและรัฐสมาชิกทีม่ ใิ ช่ผพู้ พิ าท และ
จะต้องไม่มถี นิ่ พํานักถาวรในรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทหรือรัฐสมาชิกทีม่ ใิ ช่ผพู้ พิ าท
2.
บุคคลผูใ้ ดทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นอนุญาโตตุลาการจะต้องมีความเชีย่ วชาญหรือมี
ประสบการณ์ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฏเกณฑ์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือกฎเกณฑ์ทางการลงทุนระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการจะต้องถูกเลือกอย่าง
เคร่งครัดบนพืน้ ฐานของความเป็ นกลาง ความน่าเชื่อถือ ความมีวจิ ารณญาณทีด่ ี ความเป็ น
อิสระ และจะต้องประพฤติตนบนพืน้ ฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
3.
ภายใต้ขอ้ บังคับของข้อ 36 (การดําเนินการของการอนุ ญาโตตุลาการ) หากองค์คณะ
ไม่ได้รบั แต่งตัง้ ภายใน 75 วัน นับจากวันทีข่ อ้ เรียกร้องถูกยืน่ ต่อการอนุญาโตตุลาการภายใต้
ส่วนนี้ เมือ่ มีการร้องขอจากคูพ่ พิ าท ผูม้ อี าํ นาจแต่งตัง้ จะต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการแต่งตัง้
อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการหลายคนซึง่ ยังไม่ได้รบั การแต่งตัง้
4.
ให้องค์คณะมีคาํ ตัดสินโดยเสียงข้างมาก และคําตัดสินจะต้องมีผลผูกพัน
5.
คูพ่ พิ าทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยของอนุ ญาโตตุลาการทีฝ่ า่ ยตนแต่งตัง้ และจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยของประธานอนุ ญาโตตุลาการ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นสัดส่วน
เท่าๆกัน ในกรณีอ่นื ๆ ทัง้ หมด ให้องค์คณะกําหนดกระบวนการพิจารณาของตนเอง
6.
คูพ่ พิ าทอาจจะตัง้ กฏเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากองค์คณะ รวมถึง
ค่าตอบแทนของอนุญาโตตุลาการ
7.
เมือ่ อนุ ญาโตตุลาการคนใดทีร่ บั การแต่งตัง้ ตามข้อนี้ ลาออกหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ อนุ ญาโตตุลาการผูท้ ม่ี าแทนจะต้องได้รบั แต่งตัง้ โดยใช้วธิ เี ดียวกันตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
สําหรับการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการคนเดิม และให้อนุญาโตตุลาการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ แทนมีอาํ นาจ
และหน้าทีท่ งั ้ หมดของอนุ ญาโตตุลาการคนเดิม
ข้อ 36
การดําเนิ นการของการอนุญาโตตุลาการ
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1.
เมือ่ มีการยกประเด็นเกีย่ วกับเขตอํานาจหรือการยอมรับพิจารณาคดีมาเป็ นข้อคัดค้าน
เบือ้ งต้น องค์คณะจะต้องตัดสินเรือ่ งนี้ก่อนการเข้าสูก่ ารพิจารณาในมูลคดี
2.
โดยไม่ชา้ กว่า 30 วันภายหลังจากการจัดตัง้ องค์คณะ รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทอาจยืน่ ข้อ
คัดค้านว่าข้อเรียกร้องไม่มมี ลู อย่างเห็นได้ชดั รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทอาจยืน่ ข้อคัดค้านได้เช่นกันว่า
ข้อเรียกร้องนัน้ อยูน่ อกเหนือเขตอํานาจหรืออํานาจหน้าทีข่ ององค์คณะ รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทจะต้อง
ระบุโดยจําเพาะเจาะจงเท่าทีจ่ ะทําได้ถงึ พืน้ ฐานของการคัดค้าน
3.
องค์คณะจะต้องพิจารณาว่าการคัดค้านดังกล่าวใดเป็นประเด็นปญั หาเบือ้ งต้นโดยแยก
จากการพิจารณามูลคดีของข้อเรียกร้อง คูพ่ พิ าทจะต้องมีโอกาสอย่างสมเหตุสมผลในการแสดง
ความเห็นและข้อสังเกตของตนต่อองค์คณะ ถ้าองค์คณะตัดสินว่าข้อเรียกร้องไม่มมี ลู อย่างเห็น
ได้ชดั หรือไม่อยูใ่ นเขตอํานาจหรืออํานาจหน้าทีข่ ององค์คณะ องค์คณะจะต้องออกคําชีข้ าดให้มี
ผลเช่นว่านัน้
4.
หากมีเหตุอนั สมควร องค์คณะอาจชีข้ าดแก่ฝา่ ยทีช่ นะถึงค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมที่
สมเหตุสมผลทีเ่ กิดขึน้ ในการยืน่ หรือการโต้แย้งข้อคัดค้าน ในการกําหนดว่าคําชีข้ าดนัน้ มีเหตุอนั
สมควรหรือไม่ องค์คณะจะต้องพิจารณาว่าข้อเรียกร้องหรือข้อคัดค้านนัน้ ไม่เป็ นสาระหรือไม่มี
มูลอย่างเห็นได้ชดั หรือไม่ และจะต้องให้โอกาสทีส่ มเหตุสมผลแก่คพู่ พิ าทในการแสดงความเห็น
5.
เว้นแต่คพู่ พิ าทจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น องค์คณะจะต้องกําหนดสถานทีข่ องการ
อนุญาโตตุลาการตามกฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทีใ่ ช้บงั คับ โดยมีเงือ่ นไขว่าสถานทีน่ นั ้
จะต้องอยูใ่ นดินแดนของรัฐซึง่ เป็ นภาคีของอนุสญ
ั ญานิวยอร์ก
6.
เมือ่ ข้อพิพาทการลงทุนเกีย่ วข้องกับมาตรการทีอ่ าจจะเป็ นมาตรการทางภาษี ให้รฐั
สมาชิกผูพ้ พิ าทและรัฐสมาชิกทีม่ ใิ ช่ผพู้ พิ าท รวมถึงผูแ้ ทนจากหน่วยงานด้านภาษีของรัฐ
เหล่านัน้ จัดให้มกี ารปรึกษาหารือเพือ่ วินิจฉัยว่ามาตรการทีเ่ ป็ นประเด็นปญั หาดังกล่าวเป็ น
มาตรการทางภาษีหรือไม่
7.
เมือ่ ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทอ้างว่ารัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทได้ละเมิดข้อ 14 (การเวนคืนและการ
ชดเชย) โดยการนํามาใช้หรือบังคับใช้ซง่ึ มาตรการทางภาษี รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทและรัฐสมาชิกที่
มิใช่ผพู้ พิ าทจะต้องจัดให้มกี ารปรึกษาหารือ เมือ่ มีการร้องขอจากรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท โดยมุง่ ทีจ่ ะ
วินิจฉัยว่ามาตรการทางภาษีทเ่ี ป็ นประเด็นปญั หาดังกล่าวนัน้ มีผลเทียบเท่ากับการเวนคืนหรือ
การทําให้เป็ นของรัฐหรือไม่
8.
องค์คณะใดๆ ทีอ่ าจจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้สว่ นนี้ จะต้องให้การพิจารณาอย่างจริงจังต่อคํา
ตัดสินของรัฐสมาชิกทัง้ สอง ภายใต้วรรค 6 และ 7
9.
หากรัฐสมาชิกทัง้ สองไม่สามารถเริม่ การปรึกษาหารือตามทีอ่ า้ งถึงในวรรค 6 และ 7
หรือไม่สามารถหาข้อตัดสินร่วมกันได้ ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั คําร้องขอให้
ปรึกษาหารือ ตามทีอ่ า้ งถึงในข้อ 31 (การปรึกษาหารือ) ผูล้ งทุนผูพ้ พิ าทจะต้องไม่ถกู ขัดขวาง
จากการยืน่ ข้อเรียกร้องของตนต่อการอนุญาโตตุลาการตามส่วนนี้
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ข้อ 37
การรวมข้อเรียกร้อง
เมือ่ มีการยืน่ ข้อเรียกร้องสองข้อหรือมากกว่านัน้ โดยแยกกันต่อการอนุญาโตตุลาการภายใต้ขอ้
32 (ข้อเรียกร้องโดยผูล้ งทุนของรัฐสมาชิก) และข้อเรียกร้องเหล่านัน้ มีประเด็นปญั หาในข้อ
กฎหมายหรือข้อเท็จจริงทีเ่ หมือนกันและเกิดขึน้ จากเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ทเ่ี หมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน คูพ่ พิ าททีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดอาจตกลงทีจ่ ะรวมข้อเรียกร้องเหล่านัน้ โดยรูปแบบใด
ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมก็ได้
ข้อ 38
รายงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยไม่กระทบต่อการแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอื่นตามทีก่ ฏว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทีใ่ ช้บงั คับ
อนุ ญาตเมือ่ มีการร้องขอจากคูพ่ พิ าท องค์คณะอาจแต่งตัง้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญหนึ่งคนหรือมากกว่านัน้
จัดทํารายงานต่อองค์คณะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ นําเสนอประเด็นข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม สาธารณสุข ความปลอดภัย หรือเรือ่ งทางวิทยาศาสตร์อ่นื ๆ ทีค่ พู่ พิ าทฝา่ ยหนึ่ง
ยกขึน้ ในกระบวนการพิจารณา โดยให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงือ่ นไขทีค่ พู่ พิ าทอาจตกลงกัน
ข้อ 39
ความโปร่งใสของกระบวนพิ จารณาของอนุญาโตตุลาการ
1.
ภายใต้บงั คับของวรรค 2 และ 3 รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทอาจเปิ ดเผยต่อสาธารณชนซึง่ คําชี้
ขาดและคําตัดสินทัง้ หมดทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยองค์คณะ
2.
คูพ่ พิ าทฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดทีม่ เี จตนาจะใช้ขอ้ มูลทีก่ าํ หนดให้เป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับใน
การพิจารณาความ จะต้องแจ้งองค์คณะถึงเรือ่ งดังกล่าว องค์คณะจะต้องจัดการอย่างเหมาะสม
เพือ่ คุม้ ครองข้อมูลจากการถูกเปิ ดเผย
3.
ข้อมูลใดซึง่ กําหนดเป็ นการเฉพาะว่าเป็ นความลับ ทีไ่ ด้ยน่ื ต่อองค์คณะหรือต่อคูพ่ พิ าท
จะต้องได้รบั การคุม้ ครองจากการถูกเปิดเผย
4.
คูพ่ พิ าทอาจเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับนัน้ ให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับ
กระบวนการพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ ทีต่ นพิจารณาเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการเตรียมการ
ในคดีของตน แต่จะต้องกําหนดว่าข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับนัน้ จะต้องได้รบั การคุม้ ครอง
5.
องค์คณะจะต้องไม่กาํ หนดให้รฐั สมาชิกจัดเตรียมหรืออนุ ญาตการเข้าถึงข้อมูล ซึง่ การ
เปิ ดเผยจะเป็ นการขัดต่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายของรัฐสมาชิกทีใ่ ช้คมุ้ ครอง
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ความลับของคณะรัฐมนตรี ความลับส่วนบุคคล หรือธุรกิจการเงินและบัญชีรายบุคคลของลูกค้า
สถาบันการเงิน หรือสิง่ ซึง่ ตนเห็นว่าขัดต่อความมันคงที
่
ม่ คี วามสําคัญยิง่ ของตน
6.
รัฐสมาชิกทีม่ ใิ ช่ผพู้ พิ าทจะต้องมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั สําเนาหนังสือแจ้งการอนุญาโตตุลาการ
จากรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทด้วยค่าใช้จา่ ยของตนเอง ไม่ชา้ กว่า 30 วันหลังจากวันทีเ่ อกสารนัน้ ได้ถูก
ส่งไปยังรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท รัฐสมาชิกผูพ้ พิ าทจะต้องแจ้งรัฐสมาชิกอื่นทัง้ หมดเกีย่ วกับการได้รบั
การแจ้งการอนุ ญาโตตุลาการภายใน 30 วันจากนัน้
ข้อ 40
กฎหมายที่ใช้บงั คับ
1.
ภายใต้บงั คับของวรรค 2 และ 3 เมือ่ มีการยืน่ ข้อเรียกร้องภายใต้ขอ้ 34 (การยืน่ ข้อ
เรียกร้อง) องค์คณะจะต้องตัดสินประเด็นในข้อพิพาทตามความตกลงนี้ ความตกลงอื่นใดทีใ่ ช้
บังคับระหว่างรัฐสมาชิก และกฏเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ ช้บงั คับ และในกรณีท่ี
สามารถนํามาใช้ได้ กฎหมายภายในใดทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐสมาชิกผูพ้ พิ าท
2.
โดยตนเองหรือโดยการร้องขอจากคูพ่ พิ าทฝา่ ยหนึ่ง องค์คณะจะต้องร้องขอให้มกี าร
ตีความร่วมกันซึง่ บทบัญญัตใิ ดๆ ของความตกลงนี้ทเ่ี ป็ นประเด็นในข้อพิพาท รัฐสมาชิกจะต้อง
ยืน่ คําตัดสินร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแสดงถึงการตีความของตน ต่อองค์คณะภายใน 60 วัน
นับแต่มกี ารส่งคําร้องขอ โดยไม่กระทบถึงความในวรรค 3 หากรัฐสมาชิกไม่สามารถมีคาํ ตัดสิน
ดังกล่าวได้ภายใน 60 วัน การตีความใดๆ ทีย่ น่ื ไปแล้วโดยรัฐสมาชิก จะต้องถูกส่งต่อไปยัง
คูพ่ พิ าทและองค์คณะ ซึง่ จะต้องตัดสินประเด็นดังกล่าวด้วยตนเอง
3.
ให้คาํ ตัดสินร่วมของรัฐสมาชิกทีแ่ สดงถึงการตีความบทบัญญัตขิ องความตกลงนี้ มีผล
ผูกพันองค์คณะ และคําตัดสินหรือคําชีข้ าดใดๆ ซึง่ ออกโดยองค์คณะต้องสอดคล้องกับคําตัดสิน
ร่วมนัน้
ข้อ 41
คําชี้ขาด
1.
คูพ่ พิ าทอาจตกลงยุตขิ อ้ พิพาท ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนทีอ่ งค์คณะจะมีคาํ ชีข้ าดสุดท้าย
2.
เมือ่ องค์คณะได้ออกคําชีข้ าดสุดท้ายต่อคูพ่ พิ าทฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใด องค์คณะอาจจะออกคํา
ชีข้ าดแยกกันหรือรวมกัน เฉพาะ
(เอ) ค่าเสียหายทีเ่ ป็ นเงินและดอกเบีย้ ใดๆ ทีพ่ งึ เกิดขึน้ และ
(บี) การชดใช้คนื ทรัพย์สนิ ซึง่ ในกรณีน้ีคาํ ชีข้ าดจะต้องกําหนดให้รฐั สมาชิกผูพ้ พิ าท
อาจชําระค่าเสียหายทีเ่ ป็ นเงินและดอกเบีย้ ใดๆ ทีพ่ งึ เกิดขึน้ แทนการชดใช้คนื ได้
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3.
องค์คณะอาจจะออกคําชีข้ าดในส่วนของค่าใช้จา่ ยและค่าทนายความ ตามความตกลงนี้
และกฎว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทีใ่ ช้บงั คับ
4.
องค์คณะจะต้องไม่ออกคําชีข้ าดให้มกี ารชดใช้คา่ เสียหายในเชิงลงโทษ
5.
คําชีข้ าดขององค์คณะจะต้องไม่มผี ลผูกพัน เว้นแต่ระหว่างคูพ่ พิ าทและในส่วนที่
เกีย่ วกับกรณีน้ีโดยเฉพาะ
6.
ภายใต้บงั คับของวรรค 7 และกระบวนการทบทวนทีใ่ ช้บงั คับสําหรับการออกคําชีข้ าด
ชัวคราวที
่
ใ่ ช้บงั คับ คูพ่ พิ าทจะต้องกระทําและปฏิบตั ติ ามคําชีข้ าดโดยไม่ล่าช้า15
7.
คูพ่ พิ าทมิอาจขอให้บงั คับตามคําชีข้ าดสุดท้ายได้จนกว่า :
(เอ) ในกรณีทเ่ี ป็ นการออกคําชีข้ าดสุดท้ายภายใต้อนุ สญ
ั ญาอิกสิด
(หนึ่ง) เวลาผ่านพ้นไป 120 วัน นับจากวันทีม่ กี ารออกคําชีข้ าด และไม่มี
คูพ่ พิ าทฝา่ ยใดร้องขอให้มกี ารทบทวน หรือขอให้คาํ ชีข้ าดตกเป็ นโมฆะ
หรือ
(สอง) กระบวนการพิจารณาทบทวนหรือการขอให้คาํ ชีข้ าดตกเป็ นโมฆะได้
เสร็จสิน้ ลง
(บี) ในกรณีทเ่ี ป็ นการออกคําชีข้ าดสุดท้ายภายใต้กฎการอํานวยเพิม่ เติมของอิกสิด
กฎว่าด้วยการอนุ ญาโตตุลาการของอังสิทรัล หรือกฎอื่นใดทีไ่ ด้เลือกใช้ตามข้อ 33(1)(อี)
(หนึ่ง) เวลาผ่านพ้นไป 90 วัน นับจากวันทีม่ กี ารออกคําชีข้ าด และไม่มี
คูพ่ พิ าทฝา่ ยใดเริม่ ต้นกระบวนการพิจารณา เพือ่ ทบทวน เพิกถอน
หรือทําให้คาํ ชีข้ าดตกเป็ นโมฆะ หรือ
(สอง) ศาลได้ยกคําร้องหรือได้รบั คําร้องขอให้ทบทวน เพิกถอน หรือทําให้คาํ
ชีข้ าดตกเป็ นโมฆะ และไม่มกี ารอุทธรณ์ต่อไปอีก
8.
ข้อเรียกร้องทีย่ น่ื ต่อการอนุ ญาโตตุลาการภายใต้สว่ นนี้จะต้องถือว่าเกิดขึน้ จาก
ความสัมพันธ์หรือธุรกรรมทางพาณิชย์ ตามความมุง่ ประสงค์ของข้อ 1 ของอนุ สญ
ั ญานิวยอร์ก
9.
รัฐสมาชิกแต่ละฝา่ ยจะต้องจัดให้มกี ารบังคับตามคําชีข้ าดในดินแดนของตน

ส่วนซี
ข้อ 42
การจัดการด้านสถาบัน
1.
ให้คณะมนตรีเอไอเอ ทีจ่ ดั ตัง้ โดยเออีเอ็ม ภายใต้ความตกลงเอไอเอรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ติ ามความตกลงนี้
15

รัฐสมาชิกเข้าใจร่ วมกันว่าอาจมีขนตอนทางกฎหมายภายในและทางปกครองที
ั
ต้องปฏิบตั ิก่อนทีจะปฏิบตั ิตามคําชีขาดได้
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2.
ให้คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนอาเซียน (“ซีซไี อ”) ซึง่ ก่อตัง้ โดยคณะมนตรี
เอไอเอ และประกอบด้วยเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสทีร่ บั ผิดชอบด้านการลงทุนและเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอื่นจาก
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องให้ความช่วยเหลือคณะมนตรีเอไอเอ ในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ให้ซซี ไี อรายงานต่อคณะมนตรีเอไอเอผ่านทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (“ซี
ออม”) ให้สาํ นักเลขาธิการอาเซียนป็ นฝา่ ยเลขานุการสําหรับคณะมนตรีเอไอเอและซีซไี อ
3.
ให้หน้าทีข่ องคณะมนตรีเอไอเอมีดงั นี้
(เอ) วางแนวทางนโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งการลงทุนในระดับโลกและระดับภูมภิ าค ที่
เกีย่ วกับการส่งเสริม การอํานวยความสะดวก การคุม้ ครอง และการเปิดเสรี
(บี) ดูแล ประสานงาน และทบทวนการปฏิบตั ติ ามความตกลงนี้
(ซี) แจ้งให้เออีเอ็มทราบถึงสถานะล่าสุดเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละการดําเนินการตาม
ความตกลงนี้
(ดี) พิจารณาและเสนอแนะการแก้ไขเพิม่ เติมใดๆ ของความตกลงนี้ต่อเออีเอ็ม
(อี) อํานวยความสะดวกในการหลีกเลีย่ งและการระงับข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ จากความ
ตกลงนี้
(เอฟ) กํากับดูแลและประสานการทํางานของซีซไี อ
(จี) ออกคําตัดสินทีจ่ าํ เป็ นใดๆ และ
(เอช) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีเ่ ออีเอ็มอาจตกลงกัน
ข้อ 43
การปรึกษาหารือโดยรัฐสมาชิ ก
รัฐสมาชิกตกลงทีจ่ ะปรึกษาหารือกันและกันเมือ่ มีการร้องขอจากรัฐสมาชิกใดๆในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การลงทุนทีค่ รอบคลุมโดยความตกลงนี้ หรือทีก่ ระทบต่อการปฏิบตั ติ ามความตกลงนี้
ข้อ 44
ความสัมพันธ์กบั ความตกลงอื่นๆ
ไม่มสี งิ่ ใดในความตกลงนี้ทจ่ี ะทําให้สทิ ธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกทีม่ อี ยูภ่ ายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศอื่นๆ ทีต่ นเป็ นภาคีอยูถ่ กู ริดรอนไป
ข้อ 45
ภาคผนวก ตาราง และตราสารที่จะตกลงกันในอนาคต
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ความตกลงนี้ให้รวมถึงภาคผนวก ตาราง และสาระในนัน้ ซึง่ ให้ถอื เป็ นส่วนประกอบของความ
ตกลงนี้ และตราสารทางกฎหมายในอนาคตทัง้ หมดทีจ่ ะตกลงกันตามความตกลงนี้
ข้อ 46
การแก้ไขเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัตขิ องความตกลงนี้อาจถูกปรับเปลีย่ นโดยการแก้ไขเพิม่ เติมทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยรัฐสมาชิก
ข้อ 47
ข้อตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความตกลงอาเซียนไอจีเอ และ ความตกลงเอไอเอ
1.
เมือ่ ความตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับ ให้ความตกลงอาเซียนไอจีเอ และความตกลงเอไอเอถูก
ยกเลิกไป
2.
โดยไม่คาํ นึงถึงการยกเลิกของความตกลงเอไอเอ ให้รายการการยกเว้นชัวคราวและ
่
รายการอ่อนไหวของความตกลงเอไอเอ ใช้กบั บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการเปิ ดเสรีของความตกลงเอซี
ไอเอโดยอนุ โลม จนกระทังถึ
่ งเวลาทีร่ ายการข้อสงวนของเอซีไอเอมีผลใช้บงั คับ
3.
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีต่ กอยูภ่ ายในขอบเขตของความตกลงนี้และภายใต้ความ
ตกลงอาเซียนไอจีเอด้วยเช่นกัน หรือภายในขอบเขตของความตกลงนี้และความตกลงเอไอเอ ผู้
ลงทุนของการลงทุนเหล่านี้อาจเลือกทีจ่ ะใช้บงั คับบทบัญญัตขิ องความตกลงนี้ หรือความตกลง
อาเซียนไอจีเอ หรือ ความตกลงเอไอเอ แล้วแต่กรณี แต่ตอ้ งนํามาใช้ทงั ้ ฉบับ เป็นระยะเวลา 3
ปีหลังจากวันทีค่ วามตกลงอาเซียนไอจีเอและเอไอเอถูกยกเลิกไป
ข้อ 48
การมีผลใช้บงั คับ
1.
ให้ความตกลงนี้มผี ลใช้บงั คับหลังจากรัฐสมาชิกทัง้ หมดได้แจ้ง หรือหากจําเป็ น ยืน่
สัตยาบันสารให้แก่เลขาธิการอาเซียน ซึง่ จะต้องไม่ใช้เวลาเกินกว่า 180 วันหลังจากการลงนาม
ความตกลงนี้
2.
เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งรัฐสมาชิกทัง้ หมดโดยพลันถึงการแจ้งหรือยืน่ สัตยาบันสาร
ทีอ่ า้ งถึงในวรรค 1
ข้อ 49
ผูเ้ ก็บรักษา
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ให้ความตกลงนี้เก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ผูซ้ ง่ึ จะต้องจัดทําสําเนาทีร่ บั รองแล้วให้แก่รฐั
สมาชิกแต่ละประเทศโดยพลัน
เพือ่ เป็ นพยานแก่การนี้ ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ซง่ึ ได้รบั มอบอํานาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตน
ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนนี้
ทําขึน้ ณ (เมือง) (ประเทศ) เมือ่ (วัน) ของ (เดือน) ในปีค.ศ. สองพันแปด เป็ นต้นฉบับฉบับ
เดียว เป็ นภาษาอังกฤษ
สําหรับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลมาเลเซีย
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลสหภาพพม่า
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรไทย
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ชื่อ)
(ตําแหน่ง)
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ภาคผนวก 1
การให้ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมือ่ กฎหมายภายใน ข้อบังคับ และนโยบายแห่งชาติของรัฐสมาชิกกําหนดให้การลงทุน
ทีค่ รอบคลุมถึง ต้องได้รบั ความเห็นชอบทีเ่ ป็ นการเฉพาะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รัฐสมาชิกจะต้อง
(เอ) แจ้งรัฐสมาชิกอื่นทัง้ หมด ผ่านทางสํานักเลขาธิการอาเซียนให้ทราบรายละเอียด
ในการติดต่อหน่วยงานของตน ทีม่ อี าํ นาจให้ความเห็นชอบดังกล่าว
(บี) ในกรณีทค่ี าํ ขอไม่สมบูรณ์ ให้ระบุและแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูย้ น่ื คําขอถึง
ข้อมูลเพิม่ เติมทัง้ หมดทีต่ อ้ งการ ภายใน 1 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้รบั คําขอดังกล่าว
(ซี) แจ้งให้ผยู้ น่ื คําขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การลงทุนนัน้ ได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นการเฉพาะหรือได้รบั การปฏิเสธ ภายใน 4 เดือน นับจากวันทีห่ น่วยงานทีม่ อี าํ นาจ
ได้รบั คําขอทีส่ มบูรณ์ และ
(ดี) ในกรณีทค่ี าํ ขอถูกปฏิเสธ ให้แจ้งผูย้ น่ื คําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงเหตุผล
สําหรับการปฏิเสธดังกล่าว ผูย้ น่ื คําขอจะต้องมีโอกาสในการยืน่ คําขอใหม่ ตามแต่ดุลยพินิจของ
ผูย้ น่ื คําร้อง
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ภาคผนวก 2
การเวนคืนและการชดเชย
1.
การกระทําหนึ่งหรือการกระทําทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างต่อเนื่องโดยรัฐสมาชิกไม่สามารถ
ก่อให้เกิดการเวนคืนได้ เว้นแต่การกระทํานัน้ จะกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ซึง่ จับต้องได้หรือจับ
ต้องไม่ได้ หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ ในการลงทุนทีค่ รอบคลุม
2.
ข้อ 14(1) กล่าวถึงสถานการณ์สองแบบ
(เอ) สถานการณ์ทห่ี นึ่ง คือ เมือ่ การลงทุนถูกทําให้เป็ นของรัฐ หรือมิเช่นนัน้ ถูก
เวนคืนทางตรงผ่านการโอนกรรมสิทธิอย่างเป็ นทางการหรือการยึดทรัพย์โดยเปิดเผย และ
(บี) สถานการณ์ทส่ี อง คือ เมือ่ การกระทําหนึ่งหรือการกระทําทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่าง
ต่อเนื่องโดยรัฐสมาชิกมีผลเทียบเท่ากับการเวนคืนทางตรงทีป่ ราศจากการโอนกรรมสิทธิอย่าง
เป็ นทางการหรือการยึดทรัพย์โดยเปิดเผย
3.
การวินิจฉัยว่าการกระทําหนึ่งหรือการกระทําหลายครัง้ อย่างต่อเนื่องโดยรัฐสมาชิก ใน
สถานการณ์ขอ้ เท็จจริงเฉพาะ ก่อให้เกิดการเวนคืนประเภททีอ่ า้ งถึงในอนุวรรค 2(บี) หรือไม่
ต้องพิจารณาจากการสอบถามบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงเป็ นรายกรณี โดยพิจารณาหลายๆ
ปจั จัย รวมถึง :
(เอ) ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการกระทําของรัฐบาล ถึงแม้ขอ้ เท็จจริงว่าการ
กระทําหนึ่งหรือการกระทําหลายครัง้ อย่างต่อเนื่องของรัฐสมาชิกมีผลกระทบในด้านลบต่อมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของการลงทุน ปจั จัยนี้เพียงอย่างเดียวไม่ถอื ได้วา่ การเวนคืนดังกล่าวเกิดขึน้
(บี) การกระทําของรัฐบาลละเมิดข้อผูกพันทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรของรัฐบาลทีไ่ ด้ให้
ไว้ก่อนหน้าต่อผูล้ งทุนไม่วา่ จะโดยสัญญา ใบอนุญาต หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น หรือไม่ และ
(ซี) ลักษณะของการกระทําของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงค์ของการกระทํานัน้ และ
การกระทํานัน้ ได้สดั ส่วนกับความมุง่ ประสงค์ทางสาธารณะทีอ่ า้ งถึงในข้อ 14(1) หรือไม่
4.
มาตรการทีไ่ ม่เลือกประติบตั ขิ องรัฐสมาชิกทีถ่ ูกออกแบบและใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
คุม้ ครองสวัสดิการสาธารณะทีช่ อบด้วยกฎหมาย เช่น สาธารณสุข ความปลอดภัย และ
สิง่ แวดล้อม ไม่ถอื ว่าเป็ นการเวนคืนประเภททีอ่ า้ งถึงในอนุ วรรค 2(บี)
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