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(ราง) 
 

ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน  
 

รัฐบาลแหงบรไูนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส 
สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเปนรัฐสมาชิกของ
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (“อาเซียน”) ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกโดยรวมวา “รัฐ
สมาชิก” หรือแยกกันวา “รัฐสมาชิก”  

ระลึกถึง คําตดัสินของที่ประชุมรัฐมนตรเีศรษฐกิจอาเซียน (“เออีเอ็ม”) ครั้งที่ 39 จัดขึ้นที่
เมืองมาคาติ ประเทศฟลิปปนส เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2007 เพ่ือปรับปรุงกรอบความตกลง
วาดวยเขตการลงทุนอาเซียน ซึ่งไดลงนามที่เมืองมาคาติ ประเทศฟลปิปนส เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 
ค.ศ. 1998 (“ความตกลงเอไอเอ”) ตามที่แกไขเพิ่มเติม เพ่ือใหเปนความตกลงการลงทุนที่
ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเปนการมองไปขางหนา พรอมกับรูปแบบและบทบัญญัติทีป่รับปรุงใหดีขึน้ 
ที่เปรียบเทียบไดกับวธิีปฏบิัติที่ดีระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมการลงทุนภายในอาเซียนและ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันในการดึงดูดการลงทุนเขามาสูอาเซียน   

ตระหนักถึง ระดับการพัฒนาที่แตกตางกันภายในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐสมาชิก
ที่พัฒนานอยที่สุด ที่ตองการความยืดหยุนบางประการ รวมถึงการประตบิัติที่พิเศษและแตกตาง 
ในการที่อาเซียนจะกาวไปสูอนาคตที่รวมเปนหน่ึงเดียวกันและพ่ึงพากันมากขึ้น 

ยืนยันอีกครั้งถึง ความจําเปนที่จะกาวไปขางหนาจากความตกลงเอไอเอและความตกลง
อาเซียนเพ่ือการสงเสริมและการคุมครองการลงทุน ซึ่งลงนามที่กรุงมะนิลา ประเทศฟลปิปนส 
เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1987 (“อาเซียนไอจีเอ”) ตามที่แกไขเพิม่เติม เพ่ือเสริมสรางการรวม
เปนหน่ึงเดียวกันของภูมิภาคใหมากขึ้น เพ่ือทําใหวิสัยทัศนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (“เอ
อีซี”) เปนจริง  

เชื่อมั่นวา การไหลเขามาอยางยั่งยืนของการลงทุนใหมและการลงทนุซํ้าจะสงเสริมและ
ใหความมั่นใจตอการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนอยางมีพลวตั   

ตระหนักวา บรรยากาศการลงทุนที่เอ้ืออํานวยจะสงเสริมการเคลื่อนยายอยางเสรีของ
เงินทุน สินคาและบริการ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมในอาเซียน และ 

มุงมั่นที่จะ เพ่ิมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางและทามกลางรัฐสมาชิกใหมากขึ้น 
ไดตกลงกันดังตอไปน้ี 
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หมวด เอ 
 

ขอ 1 
วัตถุประสงค  

 
ความตกลงนีมี้วัตถุประสงคที่จะสรางระบอบการลงทนุที่เสรีและเปดกวางในอาเซียนเพ่ือให
บรรลุเปาหมายสุดทายของการรวมตวัเปนหน่ึงเดียวกันทางเศรษฐกจิ ภายใตเออีซี โดยเปนไป
ตามแผนแมบทเออีซี ผานทางดังตอไปน้ี    
 (เอ) การเปดเสรีอยางคอยเปนคอยไปของระบอบการลงทุนของรัฐสมาชิก 
 (บี) ใหการคุมครองที่มากขึ้นแกผูลงทุนของรัฐสมาชิกทั้งหมดและการลงทุนของพวกเขา 
 (ซี) ปรับปรุงความโปรงใสและความคาดการณไดของกฎ ขอบังคับ และกระบวนการ
ดานการลงทุน ใหเอ้ืออํานวยใหเกิดการลงทุนที่เพ่ิมขึน้ระหวางรัฐสมาชิก และ  
 (ดี) รวมกันสงเสริมใหภูมิภาคเปนเขตการลงทุนที่เปนหนึ่งเดียวกัน 
 (อี) รวมมือกันสรางสภาพที่เอ้ืออํานวยตอการลงทุนโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิกหนึ่งใน
ดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืน 

 
ขอ 2 

หลักการที่เปนแนวทาง 
 

ความตกลงนีจ้ะสรางบรรยากาศการลงทนุในอาเซียนที่เสรี อํานวยความสะดวก โปรงใส และมี
การแขงขัน โดยยึดหลักการดังตอไปน้ี 
 (เอ) ใหมีการเปดเสรีการลงทุน การคุมครอง การสงเสริมการลงทุน และการอํานวย
ความสะดวก  
 (บี) การเปดเสรีการลงทุนอยางคอยเปนคอยเพ่ือนําไปสูบรรยากาศการลงทุนที่เสรแีละ
เปดกวางในภมิูภาค  
 (ซี) ใหประโยชนแกผูลงทุนและการลงทุนของพวกเขาทีมี่ฐานอยูในอาเซียน 
 (ดี) คงไวและใหสิทธิพิเศษระหวางรัฐสมาชิก 
 (อี) ไมมีการถอยหลังของขอผูกพันที่ทําไวภายใตความตกลงเอไอเอและความตกลง
อาเซียนไอจีเอ  
 (เอฟ) ใหการประตบิัติที่พิเศษและแตกตางและความยดืหยุนอ่ืนแกรัฐสมาชิก โดยขึ้นอยู
กับระดับการพัฒนาและความออนไหวในแตละสาขา 
 (จี) การประตบิัตติางตอบแทนในการไดประโยชนจากสิทธิประโยชนทามกลางรัฐ
สมาชิกเมื่อเหมาะสม และ  
 (เอช) จัดใหมีการขยายขอบเขตของความตกลงนี้ใหครอบคลุมถึงสาขาอื่นในอนาคต  
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ขอ 3 
ขอบเขตการใชบังคับ 

 
1. ความตกลงนีจ้ะใชบังคบักบัมาตรการที่รฐัสมาชิกไดออกหรือคงไว ที่เกี่ยวกบั 

(เอ)  ผูลงทุนของรฐัสมาชิกอ่ืนใดๆ และ 
(บี)  การลงทุนของผูลงทุนของรฐัสมาชิกอ่ืนใดๆ ในดินแดนของตน  

2. ความตกลงนีจ้ะใชบังคบักบัการลงทุนทีมี่อยู ณ วันที่ความตกลงนีมี้ผลใชบังคับ 
เชนเดียวกบัการลงทุนที่ไดทําขึ้นภายหลงัการใชบังคับของความตกลงนี้   
3. เพ่ือความมุงประสงคของการเปดเสรี และอยูภายใตบังคับของขอ 9 (ขอสงวน) ความ
ตกลงนี้จะใชบงัคับกับสาขาดังตอไปน้ี  

(เอ)  การผลิต 
(บี)   การเกษตร 
(ซี)   การประมง 
(ดี)   การปาไม 
(อี)   เหมืองแรและเหมืองหิน  
(เอฟ)  การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การเกษตร การประมง การปาไม เหมืองแร

และเหมืองหิน และ 
(จี)   สาขาอื่นใดๆ ตามที่ทกุรฐัสมาชิกอาจตกลงกัน 

4. ความตกลงนีจ้ะไมใชบังคบักับ 
(เอ)  มาตรการทางภาษีใดๆ เวนแตขอ 13 (การโอน) และขอ 14 (การเวนคืนและ

คาชดเชย) 
(บี)   การอุดหนุนหรือการใหเงินชวยเหลือโดยรัฐสมาชิก 
(ซี)   การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ 
(ดี)   การบริการที่ใหจากการใชอํานาจหนาที่ของรัฐบาลโดยหนวยหรือหนวยงานผูมี

อํานาจที่เกี่ยวของของรัฐสมาชิก เพ่ือความมุงประสงคของความตกลงนี้ การบริการที่ใหจากการ
ใชอํานาจหนาที่ของรัฐบาล หมายถึง บริการใดๆ ที่ไมไดอยูบนพื้นฐานของการพาณิชย หรือ
ไมไดเปนการแขงขันกับผูใหบริการรายหนึ่งหรือหลายราย และ 

(อี)   มาตรการที่ออกหรือคงไวโดยรัฐสมาชิกที่กระทบตอการคาบริการภายใตความ
ตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน ลงนามที่กรุงเทพ ประเทศไทย เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 
ค.ศ. 1995 (“อาฟาส”) 
5. โดยไมคํานึงถึงวรรค 4(อี) เพ่ือความมุงประสงคของการคุมครองการลงทุนที่เกี่ยวกับ
การใหบริการผานหมวดการจัดตั้งทางพาณิชย ใหนําขอ 11 (การประติบตัิตอการลงทุน) ขอ 12 
(การชดเชยในกรณีจราจล) ขอ 13 (การโอน) ขอ 14 (การเวนคืนและการชดเชย) และขอ 15 
(การรับชวงสทิธิ) และ สวนบี (ขอพิพาทการลงทุนระหวางผูลงทุนและรัฐสมาชิก) มาใชบังคับ
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โดยอนุโลมกับมาตรการใดๆ ที่กระทบตอการใหบริการโดยผูใหบริการของรัฐสมาชิก ผานการ
จัดตั้งทางพาณิชยในดินแดนของรัฐสมาชกิอ่ืนใด แตเพียงเทาที่เกี่ยวของกับการลงทุนและ
พันธกรณีภายใตความตกลงนี้  ไมวาสาขาการบริการดังกลาวจะถูกระบุไวในตารางขอผูกพัน
ของรัฐสมาชิกที่ไดจัดทําภายใตความตกลงอาฟาส 

6. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะมีผลกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกใดภายใต
อนุสัญญาวาดวยภาษีอากรใดๆ ในกรณีที่มีความไมสอดคลองใดๆ ระหวางความตกลงนี้และ
อนุสัญญาดังกลาวใด ใหอนุสัญญานั้นมีผลใชบังคับในสวนที่มีความไมสอดคลองกัน 
 

ขอ 4 
คํานิยาม  

 
เพ่ือความมุงประสงคของความตกลงนี้: 

(เอ)  “การลงทุนที่ครอบคลุม” หมายถึง ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐสมาชิก การลงทุนใน
ดินแดนของตนโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืนใด ซึ่งมีอยู ณ วันที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ หรือ
ที่มีการจัดตั้ง ไดมา หรือขยาย ภายหลังจากนั้น และที่ไดรับเขามาตามกฎหมาย ขอบังคับ และ
นโยบายแหงชาติของตน และเม่ือสามารถใชบังคับได จะตองไดรับความเห็นชอบเปนลาย
ลักษณอักษร1 โดยหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐสมาชิก 

(บี) “สกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรี” หมายถึง สกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรีตามที่
กําหนดโดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (“ไอเอ็มเอฟ”) ภายใตขอตกลงวาดวยกองทุน
การเงินระหวางประเทศ และการแกไขเพิ่มเติมใดๆ หลังจากนั้น   

(ซี)  “การลงทุน”2 หมายถึง สินทรัพยทุกประเภท ที่เปนเจาของหรือถูกควบคุม
โดยผูลงทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงสิ่งตอไปน้ี

(หนึ่ง) สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และสิทธิในทรัพยสินอยางอ่ืน 
อาทิ การจํานอง  สิทธิยึดหนวง หรือการค้ําประกัน 

(สอง) หุนสวน หุน พันธบัตร และหุนกู และรูปแบบอ่ืนๆ ของการเขารวม
ในนิติบุคคล และสิทธิหรือผลประโยชนที่เกิดจากสิ่งเหลานั้น 

(สาม) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ที่ใหโดยกฎหมายและขอบังคับของรัฐ
สมาชิกของแตละรัฐ  

                                                  
1 เพ่ือความมุงประสงคของการคุมครอง กระบวนการที่เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรเปน
การเฉพาะ จะเปนไปตามที่ระบุไวในภาคผนวก 1 (การใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร) 
2 เมื่อสินทรัพยไมเขาลักษณะเปนการลงทุน สินทรัพยนั้นไมใชการลงทุนไมวาสินทรัพยนั้นจะอยูในรูปแบบใด 
ลักษณะการเปนการลงทุนรวมถึงขอผูกพันของทุน การคาดหวังในผลประโยชนหรือผลกําไร หรือการ
คาดคะเนความเสี่ยง     
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(สี่) สิทธิเรียกรองในเงินตราหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
และที่มีมูลคาทางการเงิน3 

(หา) สิทธิภายใตสัญญา รวมถึง การจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ การกอสราง 
การจัดการ การผลิต หรือสัญญาแบงปนรายได และ 

(หก) สัมปทานทางธุรกิจ ที่กําหนดใหดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
มีมูลคาทางการเงินตามกฎหมายหรือภายใตสัญญา รวมถึงสัปทาน
ใดๆ สําหรับการแสวงหา เพาะปลูก สกัด หรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ         

คําวา “การลงทุน” รวมถึงผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน โดยเฉพาะผลกําไร ดอกเบี้ย กําไร
สวนทุน เงินปนผล คาลิขสิทธิ และคาธรรมเนียมดวย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ของ
สินทรัพยที่ลงทุนไปแลวหรือลงทุนซํ้าจะไมกระทบตอการจัดประเภทของสินทรัพยนั้นวาเปนการ
ลงทุน  

 (ดี)  “ผูลงทุน” หมายถึง บุคคลธรรมดาของรัฐสมาชิกหรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิก
ซึ่งกําลังทํา หรือไดทําการลงทุน ในดินแดนของรัฐสมาชิกอ่ืนใด 

   (อี)  “นิติบุคคล” หมายถึง องคกรตามกฎหมายใดๆ ที่กอตัง้หรือจัดตั้งขึ้นโดยชอบ
ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับของรัฐสมาชิก ไมวาเพื่อจะแสวงหากําไรหรือเพ่ือการอื่น และไมวา
เปนเจาของโดยเอกชนหรือเปนเจาของโดยรัฐบาล ซึง่รวมถึงวิสาหกิจ บรรษัท ทรัสต หาง
หุนสวน การรวมทุน กิจการที่มีเจาของแตเพียงผูเดียว สมาคม หรือองคการใดๆ 

(เอฟ)  “มาตรการ” หมายถึง มาตรการใดๆ ของรัฐสมาชิก ไมวาจะอยูในรูปแบบของ
กฎหมาย ขอบังคับ กฎ กระบวนการ คําตัดสิน การกระทําหรือการปฏิบัติทางปกครอง ที่ไดออก
หรือคงไว โดย  

(หนึ่ง) รัฐบาลหรือหนวยงานที่มีอํานาจของสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือสวน 
ทองถิ่น และ 

(สอง) องคกรที่มิใชของรัฐบาลซึ่งใชอํานาจที่ไดรับมอบจากรัฐบาล หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจของสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือสวนทองถิ่น 

(จี)  “บุคคลธรรมดา” หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ที่มี

                                                 

สัญชาติ หรือมีความเปน
พลเมือง หรือมีสิทธิพํานักถาวรในรัฐสมาชิกนั้น ตามกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายแหงชาติ
ของตน  

 
3 เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น  การลงทุนไมไดหมายถึง สิทธิเรียกรองในเงินซึ่งเกิดขึ้นเพียงจาก 
  (เอ)  สัญญาเชิงพาณิชยสําหรับการขายสินคาหรือบริการ หรือ 
  (บี)   การขยายเวลาใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชิงพาณิชยดังกลาว 
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(เอช)  “รัฐสมาชิกใหมของอาเซียน” หมายถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(ไอ) “ดับบลิวทีโอ” หมายถึง องคการการคาโลก และ 
(เจ) “ความตกลงดับบลิวทีโอ” หมายถึง ความตกลงมารราเกซจัดตั้งองคการ

การคาโลก ทําขึ้นที่เมืองมารราเกช ประเทศโมร็อกโก เม่ือวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ตามที่
อาจแกไขเพิ่มเติม 

ขอ 5 
 การประติบตัิเยี่ยงคนชาติ 

 
1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตัิตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืนใด ซึ่งการ
อนุเคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตนให ในสภาวการณที่คลายคลึงกัน แกผูลงทุนของตน ในสวนที่
เกี่ยวของกับการใหเขามา การจัดตั้ง การไดมา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การ
ปฏิบัติการ และการขายหรอืการจําหนายจายโอนอ่ืน ๆ ของการลงทุนในดินแดนของตน 
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตัิตอการลงทนุของผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืนใด 
ซึ่งการอนุเคราะหที่ไมดอยไปกวาทีต่นให  ในสภาวการณที่คลายคลึงกัน แกการลงทุนใน
ดินแดนของตน ของผูลงทุนของตน ในสวนที่เกี่ยวกับการใหเขามา การจัดตั้ง การไดมา การ
ขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการขายหรือการจําหนายจายโอนอื่น ๆ 
ของการลงทุน 
 

ขอ 6 
การประติบตัิเยี่ยงชาตทิีไ่ดรับความอนุเคราะหยิ่ง4

 
1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตัิตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหน่ึง ซึ่งการ
อนุเคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตนให  ในสภาวการณที่คลายคลึงกัน แกผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืน
ใดหรือรัฐที่ไมใชสมาชิก ในสวนที่เกีย่วกบัการใหเขามา การจัดตั้ง การไดมา การขยาย       

                                                  
4 เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น  

(เอ)  ขอนี้จะไมใชบังคับกับกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางผูลงทุนกับรัฐซึ่งมีอยูแลวในความตกลงอื่น
ที่รัฐสมาชิกเปนภาคี และ 

(บี)  ในสวนที่เกี่ยวของกับการลงทุนที่อยูภายใตขอบเขตของความตกลงนี้ การประติบัติพิเศษใด ๆ ที่รัฐ
สมาชิกไดใหแกผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดหรือของรัฐที่ไมใชสมาชิกและใหแกการลงทุนของพวก
เขา ภายใตความตกลงหรือขอตกลงที่มีอยูแลวหรือท่ีจะมีขึ้นในอนาคตซึ่งรัฐสมาชิกเปนภาคีอยู 
จะตองขยายสูรัฐสมาชิกทั้งหมด บนพ้ืนฐานของการประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง 
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การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการขายหรือการจําหนายจายโอนอื่น ๆ ของการ
ลงทุน 
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตัิตอการลงทนุของผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐ
หนึ่ง ซึ่งการอนุเคราะหที่ไมดอยไปกวาทีต่นให ในสภาวการณที่คลายคลึงกัน แกการลงทุนใน
ดินแดนของตน ของผูลงทุนของรัฐสมาชกิอ่ืนใดหรือรัฐที่ไมใชสมาชกิ  ในสวนที่เกี่ยวกับการให
เขามา การจัดตั้ง การไดมา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการขาย
หรือการจําหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทุน 

3. วรรค 1 และวรรค 2 จะไมถูกตีความใหผกูพันรัฐสมาชกิที่จะตองขยายสูผูลงทุนหรือการ
ลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืน ซึ่งประโยชนจากการประติบตัิ สิทธิพิเศษ หรือเอกสิทธิ์ ซึ่งเปนผลมา
จาก  
 (เอ) ขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคใดๆ ระหวางและทามกลางรัฐสมาชิก5 หรือ  

(บี) ความตกลงที่มีอยูใดๆ ที่รัฐสมาชิกไดแจงตอคณะมนตรีเอไอเอ ตามขอ 8(3) 
ของ ความตกลงเอไอเอ6  

 

   ขอ 7 

การหามขอกําหนดใหปฏิบัติ   
 

1. บทบัญญัติของความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา ในภาคผนวก 1 
(เอ) ของความตกลงดับบลวิทีโอ (“ทริมส”) ซึ่งไมถูกกลาวถึงเปนการเฉพาะหรือถูกปรับเปลี่ยน
โดยความตกลงนี้ จะใชบังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม 
2. รัฐสมาชิกจะรวมกันประเมินขอกําหนดในการปฏิบัติ ในเวลาไมเกิน 2 ป หลังจากวันที่
ความตกลงนีมี้ผลใชบังคับ เปาประสงคของการประเมินดังกลาวจะรวมถึงการทบทวน
ขอกําหนดในการปฏิบัตทิี่มีอยูและพิจารณาความจําเปนสําหรับขอผูกพันเพิ่มเตมิภายใตขอน้ี 
3. รัฐสมาชิกอาเซียนที่ไมไดเปนสมาชิกของดับบลวิทีโอจะตองกระทําตามบทบัญญัติของ
ดับบลวิทีโอ โดยเปนไปตามขอผูกพันของตนในการเขาเปนภาคีดับบลวิทีโอ 

                                                  
5 เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น ขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคระหวางและทามกลางรัฐสมาชิก จะรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (“จีเอ็มเอส”) กรอบความรวมมือใน
การพัฒนาอาเซียนลุมแมน้ําโขง (“เอเอ็มบีดีซี”) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (“ไอเอ็มที-จีที”) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- สิงคโปร 
(“ไอเอ็มเอส-จีที”) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก บรูไน-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ฟลิปปนส (“บีไอเอ็ม
พี-อีเอจีเอ”) 
6 อนุวรรคนี้อางถึงสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ลงนามที่กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 
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ขอ 8 
ผูบริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร 

 
1. รัฐสมาชิกจะตองไมกําหนดใหนิติบุคคลของรัฐสมาชิกนัน้แตงตั้งในตําแหนงผูบริหาร
อาวุโส จากบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาตใิดเปนการเฉพาะ  
2. รัฐสมาชิกอาจกําหนดใหกรรมการสวนใหญคณะกรรมการบริหารของนิติบุคคลของรัฐ
สมาชิกนั้น มีสัญชาติหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือมีถิ่นที่อยูในดินแดนของรัฐสมาชิก โดยมีเง่ือนไข
วาขอกําหนดนี้ ไมทําใหความสามารถของผูลงทุนที่จะดําเนินการควบคุมเหนือการลงทุนของตน 
เสื่อมลงอยางมีนัยสําคัญ 
 

ขอ 9 
ขอสงวน 

 
1. ขอ 5 (การประติบตัิเยี่ยงคนชาติ) และขอ 8 (ผูบริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร) 
จะไมใชบังคบักับ 

(เอ)   มาตรการที่มีอยูใดๆ ซึ่งคงไวโดยรัฐสมาชิก ที่ 
(หนึ่ง) รัฐบาลสวนกลาง ตามที่ระบุไวโดยรัฐสมาชิกนั้นในรายการขอสงวนใน

ตารางขอผูกพันที่อางถึงในวรรค 2  
(สอง) รัฐบาลสวนภูมิภาค ตามที่ระบุไวโดยรฐัสมาชิกนั้นในรายการขอสงวน

ในตารางขอผูกพันที่อางถึงในวรรค 2 และ 
(สาม) รัฐบาลในระดบัสวนทองถิ่น 

(บี)  ความตอเน่ืองหรือการตออายุโดยพลันของขอสงวนตางๆ ที่อางถึงในอนุวรรค (เอ) 
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองยืน่รายการขอสงวนของตนตอฝายเลขาธิการอาเซียน เพ่ือการ
รับรองของคณะมนตรีเอไอเอ ภายใน 6 เดือน หลังวันที่ลงนามความตกลงนี้ รายการนี้จะเปน
ตารางขอผูกพันของความตกลงนี ้
3. การแกไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนขอสงวนใด ๆ ซึ่งอยูในตารางขอผูกพันที่อางถึงใน
วรรค 2 จะตองเปนไปตามขอ 10 (การปรบัเปลี่ยนขอผูกพัน) 
4. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองลดหรือขจัดขอสงวนที่ระบุในตารางขอผูกพัน โดยใหเปนไป
ตามสามขั้นตอนของตารางยุทธศาสตรของแผนแมบทเออีซี และขอ 47 (การแกไขเพ่ิมเติม) 

5.     ขอ 5 (การประติบตัิเยี่ยงคนชาติ) และขอ 6 (การประติบตัิเยี่ยงชาติที่ไดรับความ
อนุเคราะหยิ่ง) จะไมใชบังคบักับมาตรการใดๆ ที่ครอบคลุมโดยขอยกเวนของ หรือริดรอนจาก
พันธกรณีภายใตขอ 3 และขอ 4 ของความตกลงวาดวยสิทธใินทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกบั
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การคา ในภาคผนวก 1 ซี ของความตกลงดับบลวิทีโอ ตามที่อาจแกไขเพ่ิมเติม (“ความตก
ลงทริปส”) ตามที่กําหนดไวเปนการเฉพาะในขอบทเหลานั้น และในขอ 5 ของความตกลงทริปส 
 

ขอ 10 
การปรับเปลีย่นของพันธกรณี 

 
1. เปนเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่มีการยื่นรายการขอสงวนของแตละรัฐสมาชิก รัฐ
สมาชิกอาจออกมาตรการใดๆ หรือปรับเปลี่ยนขอสงวนใดๆ ของตนที่ทําไวในตารางขอผูกพัน
ภายใตขอ 9 (ขอสงวน) สําหรบัการบังคบัใชในอนาคตกับผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืนใดๆ และการ
ลงทุนของพวกเขา โดยมีเง่ือนไขวามาตรการหรือการปรับเปลีย่นดังกลาวจะไมมีผลกระทบเชิง
ลบตอผูลงทุนและการลงทุนที่มีอยูใดๆ  
2. ภายหลังระยะเวลาตามวรรค 1 ไดสิ้นสุดลง รัฐสมาชิกอาจ โดยการเจรจาและการตกลง
กับรัฐสมาชิกอ่ืนใดที่ตนไดทําขอผูกพันภายใตความตกลงนี้ ออกมาตรการใด ๆ หรือ  
ปรับเปลี่ยน หรือเพิกถอนขอผูกพันและขอสงวนดังกลาว โดยมีเง่ือนไขวามาตรการ การ
ปรับเปลี่ยน หรือการเพิกถอนดังกลาว จะตองไมมีผลกระทบเชิงลบตอผูลงทุนหรือการลงทุนที่มี
อยูใดๆ7 
3. ในการเจรจาและการตกลงดังกลาวใดๆ ทีอ่างถึงในวรรค 2 ซึ่งอาจรวมถึงบทบัญญัติ
เพ่ือ การปรับคาชดเชยในสวนที่เกี่ยวกับสาขาอื่น รัฐสมาชิกที่เกี่ยวของจะคงไวซึง่ระดับทั่วไป
ของพันธกรณีและขอสงวนที่มีลักษณะตางตอบแทนและเปนประโยชนรวมกัน ตอผูลงทุนและ
การลงทุนที่ไมดอยไปกวาที่ใหไวในความตกลงนี้กอนที่จะมีการเจรจาและการตกลงดังกลาว 
4. โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 และวรรค 2 รัฐสมาชิกจะตองไม ภายใตมาตการใดๆ ที่นํามาใช
ตามขอน้ีหลังจากความตกลงนี้มีผลใชบงัคับ กําหนดใหผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืน โดยเหตุผลของ
สัญชาตขิองผูลงทุนน้ัน ขาย หรือจําหนายจายโอนการลงทุนที่มีอยู ณ เวลาที่มาตรการนี้มีผลใช
บังคับ เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในการใหความเห็นชอบเบื้องตน โดยหนวยงานผูมีอํานาจ
ที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 

                                                  
7 เพื่อหลีกเลื่ยงความสงสัย รัฐสมาชิกจะตองไมใชมาตรการใดๆ หรือปรับเปล่ียนขอสงวนใดๆ ของตนภายใต

ตารางขอผูกพันเปนเวลา 6 เดือน หลังจากชวงเวลาที่ระบุไวในวรรค 1 ส้ินสุดลง 
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ขอ 11 
การประติบตัิตอการลงทุน 

 
1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตัิตอการลงทนุที่ครอบคลุมของผูลงทุนของรัฐ
สมาชิกอ่ืนใดๆ อยางเปนธรรมและเทาเทียม และใหความคุมครองและความปลอดภัยอยาง
เต็มที ่
2. เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น 

(เอ)  การประติบตัทิี่เปนธรรมและเทาเทยีม กําหนดใหรัฐสมาชิกแตละรัฐตองไม
ปฏิเสธการใหความยุตธิรรมในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายหรือทางปกครองใดๆ ตาม
หลักการของกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย และ 

(บี)  ความคุมครองและความปลอดภัยอยางเต็มที่ กําหนดใหรัฐสมาชิกแตละรัฐใช
มาตรการดังกลาว ดวยความสมเหตุสมผลเทาที่จําเปน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจใน ความคุมครอง
และความปลอดภัยของการลงทุนที่ครอบคลุม 
3. การวินิจฉัยวามีการละเมิดบทบัญญัติอีกบทหนึ่งของความตกลงนี้ หรือความตกลง
ระหวางประเทศที่แยกตางหาก ไมถือวาไดเปนการละเมิดของขอน้ี 

 
ขอ 12 

การชดเชยในกรณีจราจล 
 
รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืนใด ที่เกี่ยวกบัการลงทุนทีค่รอบคลุม ซึ่ง
ไดรับความเสยีหายในดินแดนของรัฐสมาชิกอันเปนผลมาจากการสูรบดวยอาวธุ การจราจลของ
พลเมือง หรือภาวะฉุกเฉิน การไมเลือกประติบตัิ ในสวนที่เกี่ยวของกับการชดใชคืน การชดเชย 
หรือการตอบแทนอื่น 
 

ขอ 13 
การโอน 

 
1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองอนุญาตการโอนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลมุให
สามารถทําไดโดยอิสระและไมลาชา ที่เขามาและออกไปจากดินแดนของตน การโอนดังกลาวนั้น
รวมถึง 

  (เอ)  เงินทุนที่สนับสนุนการลงทนุ รวมถึงเงินสนับสนุนเริ่มตน  
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(บี)  กําไร กําไรสวนทุน เงินปนผล คาสิทธิ คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียม
สําหรับการชวยเหลือทางเทคนิค และคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการดานเทคนิค ดอกเบี้ย และ
รายไดประจําอ่ืนๆ ที่เกิดจากการลงทุนทีค่รอบคลุมใดๆ 

(ซี)  ผลกําไรที่เกิดจากการขายทัง้หมดหรือบางสวน หรือการชําระบัญชขีองการ
ลงทุนที่ครอบคลุมใดๆ   

(ดี)  การชําระเงินภายใตสัญญา รวมถึงความตกลงเงินกู 
(อี)  การชําระเงินที่ทําตามขอ 12 (การชดเชยในกรณีจราจล) และขอ 14 (การ

เวนคืนและการชดเชย) 
(เอฟ)  การชําระเงินที่เกิดขึ้นจากการระงับขอพิพาทโดยวิธีการใดๆ รวมถงึศาล การ

อนุญาโตตุลาการ หรือขอตกลงระหวางภาคีที่พิพาทกนั และ 
(จี)  รายไดและคาตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ไดรับวาจางและไดรับอนุญาตให

ทํางานอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนที่ครอบคลุมในดินแดนของตน 
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองอนุญาตการโอนดังกลาวที่เกีย่วกับการลงทุนที่ครอบคลมุใหทํา
ไดในสกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรี ในอัตราแลกเปลีย่นตามตลาด ณ เวลาที่มีการโอน 
3. โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 และวรรค 2 รัฐสมาชิกอาจขัดขวางหรือทําใหการโอนลาชา โดย
การใชบังคบักฎหมายและขอบังคับของตนอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และโดยสุจริต ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกบั 

(เอ)  การลมละลาย การมีหนี้สินลนพนตวั หรือการใหความคุมครองสิทธขิองเจาหนี้ 
(บี)  การออก การคา หรือการซื้อขายหลักทรพัย การซื้อขายลวงหนา การซื้อขาย

สิทธิการเลือก  หรือการซื้อขายอนุพันธ 
(ซี) การกระทําผิดที่เกี่ยวกบัอาชญากรรมหรือทางอาญา และการยึดคืนทรัพยสิน

ที่มาจากอาชญากรรม 
(ดี)  การรายงานทางการเงินหรือการจัดเก็บขอมูลการโอน เม่ือมีความจําเปนเพื่อ

ชวยเหลือเจาพนักงานบังคับคดีหรือหนวยงานผูควบคมุกฎระเบียบทางการเงิน  
(อี)  การใหความมัน่ใจวามีการปฏบิัตติามคําสัง่หรือคําพิพากษาในกระบวนการ

พิจารณาทางศาลหรือทางปกครอง 
(เอฟ)  การจัดเก็บภาษีอากร 
(จี)  การประกันสังคม การเกษียณราชการ หรือโครงการออมทรัพยแบบบังคับ 
(เอช)  สิทธิในคาชดเชยในการเลิกจางของลูกจาง และ 
(ไอ)  ขอกําหนดใหจดทะเบียนและทําตามพิธกีารอ่ืน ที่กําหนดโดยธนาคารกลางและ

หนวยงานผูมีอํานาจที่เกี่ยวของอ่ืนของรัฐสมาชิก 
4. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกในฐานะสมาชิก
ของไอเอ็มเอฟ ภายใตขอตกลงของไอเอ็มเอฟ รวมถึงการใชมาตรการการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงของไอเอ็มเอฟ โดยมีเง่ือนไขวารัฐสมาชิกจะตองไมกําหนดขอจํากัดตอ
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ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินทุนใดๆ ที่ไมสอดคลองกับขอผูกพันเฉพาะของตนภายใตความตกลงนีท้ี่
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาว เวนแต 

(เอ)  เม่ือมีคํารองขอจากไอเอ็มเอฟ 
(บี)  ภายใตขอ 16 (มาตรการเพื่อปกปองดุลการชําระเงิน) หรือ 
(ซี)  ในสภาวการณพิเศษทีก่ารเคลื่อนยายทนุทําใหหรือเปนภัยที่อาจทําใหเกิดความ

ปนปวนทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรงในรัฐสมาชิกนั้น 
5. มาตรการที่ใชตามวรรค 4 (ซี)8 

(เอ)  ตองสอดคลองกับขอตกลงของไอเอ็มเอฟ 
(บี)  ตองไมเกินกวาที่จําเปนในการจัดการกับสภาวการณที่ระบุไวในวรรค 4 (ซี) 
(ซี)  ตองเปนการชัว่คราวและตองเลิกใชเม่ือไมมีเง่ือนไขที่ชอบธรรมอีกตอไปที่จะ

ออกหรือคงมาตรการนั้นไว  
(ดี)  ตองแจงใหรัฐสมาชิกอ่ืนๆ ทราบโดยพลนั 
(อี) จะใชบังคบัในลักษณะที่หนึ่งในรัฐสมาชิกอ่ืนรัฐใดไดรับการประติบตัทิี่ไมดอยไป

กวารฐัสมาชิกอ่ืนๆ หรือรัฐที่มิใชสมาชิก   
(เอฟ)  ตองใชบังคบับนพ้ืนฐานของการประติบตัเิยี่ยงคนชาติ และ  
(จี)  ตองหลีกเลี่ยงที่จะกอใหเกิดความเสียหายโดยไมจําเปนตอผูลงทุนและการ

ลงทุนที่ครอบคลุม รวมทั้งผลประโยชนเชงิพาณิชย เศรษฐกิจ และการเงินของรัฐสมาชิกอ่ืน 

 
ขอ 14 

การเวนคืนและการชดเชย9

 
1. รัฐสมาชิกตองไมเวนคืนหรือทําใหเปนของรัฐซ่ึงการลงทนุที่ครอบคลุม ไมวาโดยตรง
หรือโดยผานทางมาตรการใดๆ ที่เทียบเทากับการเวนคืนหรือการทําใหเปนของรัฐ10 (“การ
เวนคืน”) เวนแต 

(เอ) เพ่ือความมุงประสงคทางสาธารณะ 
(บี) อยูบนพื้นฐานของการไมเลือกปฏิบัต ิ

                                                  
8 เพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น มาตการใดๆที่ใชเพ่ือประกันความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการ
ปองกันความไมแนนอนของกระแสทุน จะไมถูกนํามาใชหรือ คงไวเพ่ือความมุงประสงคในการคุมครองสาขา
ใดเปนการเฉพาะ  
9 ขอนี้ตองอานควบคูไปกับภาคผนวก 2 (การเวนคืนและการชดเชย) 
10 เพ่ือหลีกเล่ียงความสงสัย มาตรการเวนคืนใดๆ ที่เกี่ยวของกับที่ดิน จะตองใหคําจํากัดความตามกฎหมาย
ภายในและขอบังคับที่มีอยูของแตละรัฐสมาชิก รวมถึงการแกไขกฎหมายและขอบังคับดังกลาว และจะตอง 
เปนไปเพ่ือความมุงประสงคของและเพ่ือชําระคาชดเชยตามกฎหมายและขอบังคับที่กลาวไวขางตน 
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(ซี) มีการชําระคาชดเชยโดยพลัน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และ 
(ดี) เปนไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย  

2. การชดเชยที่อางถึงในวรรค 1(ซี) จะตอง 
(เอ) ชําระโดยไมลาชา11

(บี) เทียบเทากับมูลคาตลาดที่เปนธรรมของการลงทุนที่ถกูเวนคืน กอนทันทีหรือ 
ณ เวลาที่การเวนคืนถูกประกาศตอสาธารณชน หรือเม่ือเกิดการเวนคืนขึ้น แลวแตกรณีใดจะใช
บังคับ 

(ซี) ไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลคา อันเนื่องมาจากการเวนคืนที่ตั้งใจไว
นั้นเปนที่รูกอน และ 

(ดี) สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางครบถวน และโอนไดโดยเสรี ตามขอ 13 
(การโอน) ระหวางดินแดนของรัฐสมาชกิ   
3. ในกรณีที่มีการลาชา การชดเชยจะรวมถงึดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมตามกฎหมายและ
ขอบังคับของรัฐสมาชิกผูทาํการเวนคืน คาชดเชย รวมถึงดอกเบี้ยตางๆ ที่เกิดขึน้ จะถูกชําระใน
สกุลเงินตราทีใ่ชลงทุนตั้งแตแรก หรือหากมีคํารองขอจากผูลงทุน จะถูกชําระในสกลุเงินตราที่
ใชไดโดยเสรี  
4.  หากผูลงทุนรองขอใหมีการชําระเงินในสกุลเงินตราทีใ่ชไดโดยเสรี คาชดเชยตามที่อาง
ถึงในวรรค 1(ซ)ี รวมถึงดอกเบี้ยใดๆ ทีเ่กิดขึ้น จะตองแลกเปลีย่นเปนสกุลเงินตราของการชําระ
เงินตามอัตราแลกเปลีย่นตลาด ณ วันที่มีการชําระเงิน 
5. ขอน้ีจะไมใชบงัคับกับการออกมาตรการบังคับใชสิทธทิี่เกี่ยวกบัสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาตามความตกลงทรปิส 

ขอ 15 
การรับชวงสทิธิ 

 
1. หากรัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกชําระเงินแกผูลงทุนของรัฐสมาชิกนั้น 
ภายใตการค้ําประกัน สัญญาประกันภัย หรือรูปแบบการชดใชคาเสียหายอื่นที่ตนไดออกใหตอ
ความเสี่ยงที่มิใชเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการลงทุน รัฐสมาชิกอ่ืนจะตองยอมรับการรับชวงสิทธิ หรือ
การโอนสิทธิใดๆ หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนดังกลาว สิทธิหรือขอรียกรองที่ไดรับ
ชวงหรือรับโอนมาจะตองไมมากกวาสิทธิหรือสิทธิเรียกรองเดิมของผูลงทุน อยางไรก็ดี ทั้งน้ี 
มิไดมีนัยวารัฐสมาชิกฝายหลังยอมรับในมูลคดีหรือจํานวนขอเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากนั้น 

                                                  
11 รัฐสมาชิกเขาใจวาอาจจะตองมีกระบวนการทางกฎหมายและทางปกครองที่ตองปฏิบัติตามกอนที่จะชําระ
คาชดเชยได 
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2. เม่ือรัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชกิชําระเงินแกผูลงทุนของรฐัสมาชิกนั้น และ
ไดรับสิทธิและสิทธเิรียกรองของผูลงทุน ผูลงทุนน้ันจะไมดําเนินการเกี่ยวกับสิทธแิละสิทธิ
เรียกรองเหลานั้นตอรัฐสมาชิกอ่ืน เวนแตจะไดรับมอบอํานาจใหกระทําในนามของรัฐสมาชิก
หรือหนวยงานของรัฐสมาชกิผูชําระเงิน 
3. ในการใชสิทธหิรือขอเรียกรองที่รับชวงสทิธิมา รัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกที่
ใชสิทธิหรือขอเรียกรองดังกลาว จะตองเปดเผยถึงขอบเขตของการจัดการขอเรียกรองที่ทํากับผู
ลงทุน ใหรัฐสมาชิกที่เกี่ยวของทราบ 
 

ขอ 16 
มาตรการเพือ่ปกปองดุลการชําระเงิน  

 
1.  ในกรณีที่มีปญหาดุลการชาํระเงินและปญหาทางการเงินภายนอกประเทศอยางรนุแรง
หรือภัยที่อาจเกิดปญหาดังกลาว รัฐสมาชิกอาจออกหรือคงไวซึ่งขอจํากัดตอการชําระเงินหรือ
การโอนที่เกี่ยวของกับการลงทุน เปนที่ยอมรับวาความกดดันเฉพาะตอดุลการชําระเงินของรัฐ
สมาชิกหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอาจกอใหเกิดความจําเปนที่จะตองใชขอจํากัด
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาไวซึ่งระดับเงินสํารองใหเพียงพอสําหรับ
การดําเนินการตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของตน  
2. ขอจํากัดที่ไดอางถึงในวรรค 1 จะตอง 
 (เอ) สอดคลองกับขอบทของขอตกลงไอเอ็มเอฟ  

(บี) หลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไมจําเปนตอผลประโยชนเชงิพาณิชย เศรษฐกิจ และ
การเงิน ของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่ง  
 (ซี) ไมเกินกวาที่จําเปนเพื่อจัดการกับสภาวการณที่ระบุไวในวรรค 1 
 (ดี) จะตองใชเปนการชั่วคราวและจะตองคอยๆ ยกเลิกเปนลําดับ เม่ือสถานการณที่
ระบุไวในวรรค 1 ดีขึ้น 

(อี)  จะใชในลักษณะที่หนึ่งในรัฐสมาชิกอ่ืนรัฐใด ไดรับการประตบิัติทีไ่มดอยไปกวา
รัฐสมาชิกอ่ืนๆ หรือรัฐที่มิใชสมาชิก  

3.  ขอจํากัดใดๆ ที่ออกหรือคงไวภายใตวรรค 1 หรือความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนั้น จะตอง
แจงใหรัฐสมาชิกอ่ืนทราบโดยทันท ี
4. ตราบเทาที่ไมซ้ําซอนกับกระบวนการภายใตดับบลวิทโีอ ไอเอ็มเอฟ หรือกระบวนการ
อ่ืนใดที่คลายคลึงกัน  รัฐสมาชิกที่ออกขอจํากัดใดๆ ภายใตวรรค 1 จะตองเร่ิมการปรึกษาหารอื
กับรัฐสมาชิกอ่ืนใดที่รองขอใหมีการปรึกษาหารือดังกลาว เพ่ือใหมีการทบทวนขอจํากัดที่ตน
ออก 
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ขอ 17 
ขอยกเวนทั่วไป  

 
1. ภายใตเง่ือนไขที่วามาตรการดังกลาวจะไมถูกนํามาใชในลักษณะที่จะกอใหเกิดการเลือก
ปฏิบัตติามอําเภอใจหรืออยางไมมีเหตุผลระหวางรัฐสมาชิกตางๆ หรอืผูลงทุนของรัฐเหลานั้น 
ซึ่งอยูในสภาพการณเดียวกันน้ี หรือกอใหเกิดการจํากัดที่แอบแฝงตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอ่ืน
ใดๆ และการลงทุนของเขาเหลานั้น จะไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้ที่จะถูกตคีวามใหเปนการ
ขัดขวางรฐัสมาชิกในการออกหรือบังคบัใชมาตรการใดๆที ่

(เอ) จําเปนเพื่อคุมครองศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพ่ือคงไวซึ่งความสงบ
เรียบรอยของประชาชน12   

(บี) จําเปนเพื่อคุมครองชีวิตหรอืสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืช 
(ซี) จําเปนเพื่อประกันการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งไมขัดตอความ   

ตกลงนี้ รวมถงึกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับ 
(หนึ่ง) การปองกันการปฏิบัตทิี่หลอกลวงหรือฉอฉลเพื่อจัดการกับ

ผลกระทบของการผิดสัญญา 
(สอง) การคุมครองสิทธิเฉพาะสวนบุคคลที่เกี่ยวกับการประมวลและการ

เผยแพรขอมูลสวนบุคคล และการรักษาความลบัของประวตัิและ
บัญชีสวนบุคคล   

(สาม) ความปลอดภยั 
(ดี)  ที่มุงหมายที่จะประกันการกาํหนดหรือการจัดเก็บภาษทีางตรงที่เกี่ยวกับการ

ลงทุนหรือผูลงทุนของรัฐสมาชิกใด ๆ อยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ13

(อี)  ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการคุมครองทรัพยสมบัติแหงชาติที่มีคุณคาทางศิลปะ 
ประวตัิศาสตรหรือโบราณคดี   

(เอฟ) เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตทิีมี่จํากัด หากมาตรการดังกลาวถูกใช
บังคับควบคูไปกับการจํากัดการผลิตหรอืการบริโภคภายในประเทศ 
2.  ตราบเทามีความเกี่ยวของกบัมาตรการทีมี่ผลกระทบตออุปทานการบริการการเงิน ให
รวมวรรค 2 (ขอบังคับภายในประเทศ) ในภาคผนวกของการบริการการเงินของความตกลง
ทั่วไปวาดวยการคาบริการ ในภาคผนวก 1บี ในความตกลงดับบลวิทีโอ (“แกตส”) เขาไวและถอื
เปนสวนหนึ่งของความตกลงนี้ โดยอนุโลม 
                                                  
12 ขอยกเวนเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยอันดีของประชาชน อาจถูกอางไดโดยรัฐสมาชิก เฉพาะในกรณีที่มี

การคุกคามอยางแทจริงและรุนแรงมากพอตอหนึ่งในผลประโยชนขั้นพ้ืนฐานของสังคม   
13 เพ่ือความมุงประสงคของอนุวรรคนี้ ใหรวมเชิงอรรถ 6 ของขอบทที่ XIV ของความตกลงทั่วไปวาดวย
การคาบริการในทายผนวกที่ 1บี ของความตกลงดับบลิว ที โอ (แกตส) บรรจุใน และเปนสวนหนึ่งของความ
ตกลงนี้โดยอนุโลม  
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ขอ 18  
ขอยกเวนดานความมั่นคง  

 
ไมมีสิ่งใดในความตกลงนีท้ีจ่ะตีความไปในทางที่จะ  

(เอ) กําหนดใหรัฐสมาชิกใดสงขอมูลใดๆ ที่ตนพิจารณาแลวเห็นวาการเปดเผย
ขอมูลน้ันจะขดักับผลประโยชน ดานความมั่นคงที่มีความสําคัญย่ิงของตน หรือ   

(บี) ขัดขวางรฐัสมาชิกใดจากการกระทําใดๆ ซึ่งตนพิจารณาวาจําเปนเพือ่การ
คุมครองผลประโยชนดานความมั่นคงที่มีความสําคัญย่ิงของตน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง  

(หนึ่ง) การกระทําที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวัสดรุะเบิด หรือวตัถุอ่ืนที่ผลติ
จากวัตถุนั้น  

(สอง) การกระทําที่เกี่ยวกับการคาอาวุธ ยุทธภณัฑ และเครื่องมือสงคราม
และเกี่ยวกับการคาสินคาและวัสดุอ่ืนซึ่งกระทําไปโดยทางตรงหรือ
ทางออมเพ่ือความมุงประสงคในการจัดหาสําหรับหนวยจัดตั้งทาง
ทหาร 

(สาม) การกระทําที่กระทําในยามสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินอ่ืนที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธภายในหรือระหวางประเทศ 

(สี่) การกระทําที่กระทําเพื่อคุมครองโครงสรางพื้นฐานสาธารณะที่สําคัญ3 
ซึ่งรวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร พลังงาน และประปา 
จากความพยายามหรืออยางจงใจที่จะเจตนาทําใหโครงสรางพื้นฐาน
ดังกลาวใชการไมไดหรือเสื่อมสภาพลง หรือ 

(ซี) ขัดขวางรฐัสมาชิกใดจากการกระทําใด ตามพันธกรณีของตนภายใตกฎบัตร
สหประชาชาติเพ่ือการธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 

 
ขอ 19 

การปฏิเสธประโยชน 
 

1.  รัฐสมาชิกอาจปฏิเสธประโยชนของความตกลงนี้ แก 
(เอ)  ผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่งที่เปนนิติบุคคลของรัฐสมาชิกฝายนั้นและตอ

การลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากมีผูลงทุนของรัฐที่ไมไดเปนรัฐสมาชิกเปนเจาของหรือ
ควบคุมนิติบุคคล และนิติบุคคลไมมีการดําเนินทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญในดินแดนของรัฐสมาชิก
ฝายนั้น 

(บี)  ผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่งที่เปนนิติบุคคลของรัฐสมาชิกฝายนั้นและตอ
การลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากผูลงทุนของรัฐสมาชิกที่ปฏิเสธการใหสิทธิประโยชนเปน
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เจาของหรือควบคุมนิติบุคคล และนิติบุคคลไมมีการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญในดินแดน
ของรัฐสมาชิกฝายนั้น และ 

(ซี)  ผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่งที่เปนนิติบุคคลของรัฐสมาชิกฝายนั้นและตอ
การลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากผูลงทุนของรัฐที่ไมไดเปนรัฐสมาชิกเปนเจาของหรือควบคุม
นิติบุคคล และรัฐสมาชิกที่ปฏิเสธการใหสิทธิประโยชนนั้นไมมีความสัมพันธทางการทูตกับรัฐที่
มิไดเปนรัฐสมาชิก  
2.  หลังจากที่ไดมีการแจงไปยังรัฐสมาชิกของผูลงทุน และโดยไมเปนการกระทบกระเทือน
ตอวรรค 1 รัฐสมาชิกอาจปฏิเสธประโยชนของความตกลงนี้แกผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่ง
และแกการลงทุนของผูลงทนุน้ัน เม่ือปรากฎใหเห็นวาผูลงทุนดังกลาวไดลงทุนโดยละเมิด
กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกที่ปฏิเสธประโยชนโดยการทําใหเขาใจผิดในความเปนเจาของ
ของตน ในสาขาการลงทุนซึ่งถูกสงวนไวสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของรฐัสมาชิกที่
ปฏิเสธประโยชน   
3.  นิติบุคคล คือ 

(เอ)  “เปนเจาของ” โดยผูลงทุนตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายแหงชาติของแต
ละรัฐสมาชิก   

(บี)  “ถูกควบคุม” โดยผูลงทุน หากผูลงทุนมีอํานาจในการเสนอชื่อกรรมการบริหาร
ในจํานวนที่เปนเสียงขางมาก หรือมิเชนนั้นก็กํากับการกระทําของตนโดยถูกตองตามกฎหมาย  
 

ขอ 20 
พิธีการพิเศษและการเปดเผยขอมูล 

 
1. ไมมีสิ่งใดในขอ 5 (การประติบตัิเยี่ยงคนชาติ) หรือขอ 6 (การประตบิัติเยีย่งชาตทิี่ไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง) ที่จะถกูตคีวามเปนการขัดขวางรฐัสมาชิกจากการออกหรือคงไวซึ่ง
มาตรการที่กําหนดพิธีการพิเศษที่เกี่ยวของกับการลงทนุ รวมถึงการกําหนดใหการลงทุนตอง
จัดตั้งขึ้นใหถกูตองตามกฎหมาย หรืออยูในรูปแบบทางกฎหมายอยางใดอยางหนึ่ง ภายใต
กฎหมายหรือขอบังคับของรัฐสมาชิก และปฏิบตัิตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน โดยมี
เง่ือนไขวาพิธกีารดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิที่รฐัสมาชิกใหแกผูลงทุนของอีกรัฐสมาชิกหนึ่ง
และการลงทุนตามความตกลงนี้เสื่อมเสียไปอยางมีนัยสําคัญ 
2. โดยไมคํานึงถึงขอ 5 (การประติบตัิเยี่ยงคนชาติ) หรือขอ 6 (การประติบตัิเยี่ยงชาติที่
ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง) รัฐสมาชิกอาจกําหนดใหผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหน่ึงหรือการ
ลงทุนที่ครอบคลุมวาตองใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนน้ันเฉพาะเพื่อความมุงประสงคทาง
ขอมูลหรือทางสถิติ รัฐสมาชิกจะตองคุมครองขอมูลที่เปนความลบัใดๆ จากการเปดเผยใดๆ ซึง่
จะทําใหประโยชนในเชิงพาณิชยที่ชอบดวยกฎหมายของนิติบุคคล เอกชนหรือสาธารณชน 
เฉพาะรายเสือ่มไป หรือสถานะในการแขงขันของผูลงทุน หรือการลงทุนที่ครอบคลุมน้ัน เสื่อม
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ไป ไมมีสิ่งใดในวรรคนี้ที่จะถูกตีความเปนการขัดขวางรัฐสมาชิกจากการไดรับหรือเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการใชบังคบักฎหมายของตนอยางเปนธรรมและโดยสุจริต 
 

ขอ 21 
ความโปรงใส 

 
1. เพ่ือใหบรรลุถงึวัตถปุระสงคของความตกลงนี้ รัฐสมาชกิแตละรัฐจะตอง 

(เอ)  แจงคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออยางนอยเปนประจําทุกปถึงการจัดทํา
ความตกลงหรือขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกบัการลงทุนทีร่ฐัสมาชิกไดตกลงและทีไ่ดรับการประตบิตัิ
พิเศษ 

(บี) แจงคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออยางนอยเปนประจําทุกป ถาการออก
กฎหมายใหมใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอบังคับ หรือแนวทางทางปกครองที่มีอยู
ใดๆ ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการลงทุนหรือขอผูกพันของรัฐสมาชิกภายใตความตกลง
นี้ 

(ซี) เปดเผยตอสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ หรือแนวทางทางปกครองที่
มีผลใชบังคับทั่วไปทั้งหมด ที่เกี่ยวกบัหรือมีผลกระทบตอการลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิก 
และ 

(ดี)  จัดตั้งหรือระบุจุดสอบถามขอมูล ซึ่งเม่ือมีการรองขอจากบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคล หรือรัฐสมาชิกอ่ืนใดๆ เพ่ือใหขอมูลทั้งหมดที่เกีย่วกับมาตรการที่ตองตีพิมพหรือเปดเผย 
ภายใตอนุวรรค (บ)ี และ (ซี) ไดในทันท ี
2. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะกําหนดใหรัฐสมาชิกตองจัดใหหรืออนุญาตใหเขาถึงขอมูลลบั
ใดๆ รวมถึงขอมูลเกีย่วกับผูลงทนุหรือการลงทุนรายใดโดยเฉพาะ ซึ่งการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะ
ขัดขวางการบงัคับใชกฎหมาย หรือมิเชนน้ัน ขัดกบัประโยชนสาธารณะหรือจะทําใหเสื่อม
ผลประโยชนเชิงพาณชิยทีช่อบดวยกฎหมายของนิตบิุคคล สาธารณชน และเอกชนรายใด
โดยเฉพาะ เสือ่มไป 
 

ขอ 22 
การเขาเมือง การพํานักอยูเปนการชั่วคราว และการทํางานของผูลงทุนและพนักงานใน

ตําแหนงสําคัญ 
 

 ภายใตบังคบัของกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและแรงงาน ขอบังคับ และนโยบาย
แหงชาติที่เกีย่วกับการเขาเมือง การพํานักอยูเปนการชั่วคราว และการอนุญาตใหทํางาน และ
สอดคลองกับขอผูกพันของรัฐสมาชิกภายใตความตกลงอาฟาส รัฐสมาชิกแตละรัฐตองอนุญาต
การเขาเมือง การพํานักอยูเปนการชั่วคราว และการอนุญาตใหทํางานใหแกผูลงทุน ผูบริหาร 
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ผูจัดการ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของนิติบุคคลของรฐัสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ือความมุง
ประสงคของการจัดตั้ง การพัฒนา การบริหารจัดการ หรือการใหคําแนะนําในการดําเนินการ
ลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิกฝายแรก ซึง่คนเหลานี้หรอืนิติบุคคลของรัฐสมาชิกอ่ืนที่จาง
ผูบริหาร ผูจัดการ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารดังกลาว ไดผูกพันหรืออยูในระหวาง
การดําเนินการผูกพันเงินทุนจํานวนมากหรือทรัพยากรอื่น 
 

ขอ 23 
การประติบตัิเปนพิเศษและแตกตางสําหรับประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน 

 
เพ่ือใหความตกลงนี้เพ่ิมประโยชนใหกับรฐัสมาชิกใหมของอาเซียน และใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและหลักการที่ระบุในอารัมภบทและขอ 1 (วัตถปุระสงค) และขอ 2 (หลักการที่เปน
แนวทาง) รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการใหการประตบิัติเปนพิเศษและแตกตางแกรัฐ
สมาชิกใหมของอาเซียน ผานทาง 

(เอ) ความชวยเหลอืทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความสามารถของรัฐสมาชกิเหลานั้น 
ที่เกี่ยวของกบันโยบายและการสงเสริมการลงทุน รวมถึงในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(บี) ขอผูกพันที่อยูในความสนใจของรัฐสมาชิกใหมของอาเซียน และ  
(ซี) การยอมรับวาขอผูกพันของรัฐสมาชิกใหมของอาเซียนแตละรัฐอาจกระทําตาม

ขั้นการพัฒนาของแตละรฐั 
 

ขอ 24 
การสงเสริมการลงทุน 

 
รัฐสมาชิกจะตองรวมมือกันเพื่อทําใหอาเซียนเปนที่รูจักมากขึ้นในฐานะเขตการลงทุนที่เปนหน่ึง
เดียวกัน เพ่ือเพ่ิมการลงทนุจากตางประเทศเขามาสูอาเซียนและการลงทุนภายในอาเซียน โดย
วิธตีางๆ รวมถึง 

(เอ) การสงเสริมการเติบโตและพัฒนาการของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม 
และวิสาหกิจขามชาติของอาเซียน 

(บี)  การเพิ่มพูนการเกื้อกูลกันทางดานอุตสาหกรรมและเครือขายการผลติระหวาง
วิสาหกิจขามชาติของอาเซยีน  

(ซี) การจัดตั้งคณะผูแทนดานการลงทุนที่มุงเนนการพัฒนากลุมระดับภูมิภาค และ
เครือขายการผลิต 

(ดี) การจัดตั้งและการสนับสนุนการจัดบรรยายสรุปและจัดสัมมนาตางๆ เกี่ยวกับ
โอกาสการลงทุน และเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายดานการลงทุน และ 
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(อี)  การดําเนินการแลกเปลีย่นในประเด็นอ่ืนๆ ที่เปนความสนใจรวมกันที่เกี่ยวของ
กับการสงเสรมิการลงทุน 
 

ขอ 25 
การอํานวยความสะดวกในการลงทุน 

 
รัฐสมาชิกจะตองพยายามรวมมือกันเพื่ออํานวยความสะดวกใหการลงทุนที่เขาไปในและที่มีอยู
ภายในอาเซียน โดยวิธีตางๆ รวมถึง 
 (เอ)  การสรางสภาวะแวดลอมทีจํ่าเปนสําหรับการลงทุนทุกรูปแบบ 

(บี)  การรวบรัดและการทําใหขั้นตอนสําหรับการยื่นคําขอและการใหความเห็นชอบ 
การลงทุนงายขึ้น  

(ซี)  การสงเสริม การเผยแพรขอมูลการลงทุน รวมถึงกฎ ขอบังคับ นโยบาย และ
กระบวนการลงทุน 

(ดี) การจัดตั้งศูนยการลงทุนแบบครบวงจร 
(อี) การเสริมสรางฐานขอมูลของการลงทุนในทุกรูปแบบสาํหรับการวางหลัก

นโยบายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการลงทุนของอาเซียน  
(เอฟ) การดําเนินการใหคําปรึกษาแกกลุมธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน และ  
(จี) การจัดใหบริการใหคําแนะนาํแกกลุมธุรกจิของรัฐสมาชิกอ่ืน   

 
ขอ 26 

การเพิ่มพูนการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของอาเซียน 
 

รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการสนับสนุนการรวมเปนหน่ึงเดียวกันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนผานการริเริ่มตางๆ รวมถึง การริเริ่มสําหรับการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของอาเซียน 
โครงการสาขาที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวกันในลําดับแรก และเออีซี ซึ่งรวมถึงความรวมมือกันดาน
การลงทุน เพ่ือเพ่ิมพูนการรวมเปนหน่ึงเดียวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน รัฐสมาชิกตอง
พยายามที่จะ โดยรวมถึง 

(เอ) ทําใหนโยบายและมาตรการดานการลงทุน เพ่ือใหบรรลุถึงการเกื้อกลูกัน
ทางดานอุตสาหกรรม สอดคลองกัน หากเปนไปได 

(บี)  สรางและเสรมิสรางความสามารถของรัฐสมาชิก ในการวางหลักเกณฑและ
พัฒนานโยบายการลงทุนเพือ่ดึงดูดการลงทุน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(ซี)  แบงปนขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุและวธิีปฏบิตัิที่ดี รวมถึงกจิกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม 
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(ดี)  สนับสนุนความพยายามในการสงเสริมการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกเพื่อ
ประโยชนรวมกัน 
 

ขอ 27 
ขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิก 

 
ใหใชบังคบัพธิีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน ลงนามที่เวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ตามที่แกไข ในการระงับขอ
พิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับความตกลงนี้  
 
 

สวนบ ี
ขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกกับผูลงทุน 

 
ขอ 28 

คํานิยาม 
 

เพ่ือความมุงประสงคของสวนนี ้
(เอ)  “ผูมีอํานาจแตงตั้ง” หมายถึง 

(หนึ่ง) เลขาธิการอิกสิด ในกรณีของการอนุญาโตตลุาการภายใตขอ 33(1)(บี) 
หรือ (ซี)   

(สอง) เลขาธิการศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ในกรณีของการ
อนุญาโตตุลาการภายใตขอ 33(1)(ดี) หรือ 

  (สาม) เลขาธิการหรือบุคคลอื่นที่มีตําแหนงเทียบเทา ของศูนยหรือสถาบัน
อนุญาโตตุลาการนั้น ในกรณีของการอนุญาโตตลุาการภายใตขอ 33(1)(อี) และ (เอฟ) 

(บี) “ผูลงทุนผูพพิาท” หมายถึง ผูลงทุนของรัฐสมาชิกยืน่ขอที่เรียกรองในนามของ
ตนเองภายใตสวนนี้ และหากเกี่ยวของ รวมถึงผูลงทุนของรัฐสมาชิกที่ยื่นขอเรียกรองในนามนิติ
บุคคลของรัฐสมาชิกอ่ืนที่ผูลงทุนเปนเจาของหรือควบคุม 

(ซี) “รัฐสมาชิกผูพิพาท” หมายถงึ รัฐสมาชกิซึ่งถูกยื่นขอเรียกรองภายใตสวนนี ้
 (ดี) “คูพิพาท” หมายถึง ผูลงทุนผูพิพาทและรัฐสมาชิกผูพิพาท 
 (อี) “อิกสิด” หมายถึง ศูนยระหวางประเทศเพื่อการระงับขอพิพาทการลงทุน 
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(เอฟ) “กฎการอํานวยเพิ่มเติมของอิกสิด” หมายถึง กฎที่ใชบังคับกบัการอํานวย
เพ่ิมเติมสําหรบัการบริหารจัดการกระบวนการพิจารณาโดยฝายเลขาธกิารของศูนยระหวาง
ประเทศเพื่อการระงับขอพิพาทการลงทนุ 
 (จี) “อนุสัญญาอิกสิด” หมายถึง อนุสัญญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุน
ระหวางรัฐและคนชาตขิองรัฐอ่ืน ทําขึ้นทีก่รุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 18 
มีนาคม ค.ศ.1965 
 (เอช)  “อนุสัญญานิวยอรก” หมายถึง อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการยอมรับ 
และการบังคบัตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ทําขึ้นที่นครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.1958 
 (ไอ)  “รัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท” หมายถึง รัฐสมาชิกของผูลงทุนผูพิพาท และ  
 (เจ)  “กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล” หมายถึง กฎ
อนุญาโตตุลาการของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ 
เห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.1976 
 

ขอ 29 
ขอบเขตการครอบคลุม 

 
1. ใหสวนนี้ใชบังคับกับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกกับผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีก
รัฐหน่ึงซึ่งไดรับความสูญเสยีหรือเสียหายดวยเหตุผลจากการละเมิดทีก่ลาวอางวามีของสิทธิใดๆ 
ที่ไดรับจากความตกลงนี้ ทีเ่กี่ยวของกับการลงทุนของผูลงทุนผูนั้น 
2. บุคคลธรรมดาที่เปนคนชาติหรือถือสัญชาติของรัฐสมาชิกหนึ่ง ตองไมดําเนินการ
เรียกรองตอรัฐสมาชิกนั้นภายใตสวนนี้   
3. สวนนี้จะไมใชบังคับกับขอเรียกรองที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว หรือขอเรียกรองที่
ไดถูกหยิบยกขึ้นกอนที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคบั 
4. ไมมีสิ่งใดในสวนนี้จะถูกตีความเพื่อเปนการขัดขวางผูลงทุนผูพิพาทจากการหาหนทาง
ในการระงับขอพิพาททางปกครองหรือทางศาลที่มีอยูภายในประเทศของรัฐสมาชกิผูพิพาท 

 
ขอ 30 

การไกลเกลีย่ขอพิพาท 
 

1. คูพิพาทอาจตกลงใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อใดก็ได ซึ่งอาจเร่ิมเม่ือใดก็ได และอาจ
ถูกยกเลิกเม่ือมีคํารองขอจากผูลงทุนผูพิพาทเมื่อใดก็ได 
2. กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจจะดําเนินตอไปในขณะที่กระบวนการที่กําหนดใหไว
ในขอ 33 (การยื่นขอเรียกรอง) อยูในระหวางการพิจารณา หากคูพิพาทตกลงกัน 
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3. กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทและทาทีของคูพิพาทในระหวาง
กระบวนการพิจารณาเหลานี้ จะไมทําใหสิทธิของคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งในกระบวนการ
พิจารณาอื่นใดตอไปภายใตสวนนี ้เสื่อมไป 

ขอ 31 
การปรึกษาหารือ 

 
1. ในกรณีที่มีขอพิพาทการลงทุน คูพิพาทจะตองพยายามแกไขปญหาขอพิพาท โดยผาน
การปรึกษาหารือและการเจรจากอน ซึ่งอาจรวมถึงการใชกระบวนการที่มีบุคคลที่สามโดยไมมี
ผลผูกพัน การปรึกษาหารอืดังกลาวจะตองเร่ิมดําเนินการโดยใหผูลงทุนผูพิพาทยื่นคํารองขอ
ปรึกษาหารือเปนลายลักษณอักษรสงไปใหรัฐสมาชิกผูพิพาท 
2. การปรึกษาหารือจะเร่ิมขึ้นภายใน 30 วนั นับจากวันที่รัฐสมาชิกผูพิพาทไดรับคาํรองขอ
ปรึกษาหารือ เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 
3. ดวยวตัถุประสงคที่จะแกไขขอพิพาทการลงทุนผานการปรึกษาหารอื ผูลงทุนผูพิพาท
จะตองใชพยายามอยางสมเหตุสมผลที่จะจัดหาขอมูลที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางกฎหมายและทาง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทการลงทุนใหรัฐสมาชิกผูพิพาทกอนเร่ิมการปรึกษาหารือ 
 

ขอ 32 
ขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิก 

 
หากขอพิพาทการลงทุนไมไดรับการแกไขภายใน 180 วนั นับจากวันที่รัฐสมาชิกผูพิพาทได
รับคํารองขอปรึกษาหารือ ผูลงทุนผูพิพาทอาจยื่นขอเรียกรองตอการอนุญาโตตลุาการ ภายใต
ขอบังคับของสวนนี ้

(เอ) วารัฐสมาชิกผูพิพาทไดละเมิดพันธกรณีอันเกิดขึ้นภายใตขอ 5 (การประตบิัติ
เยี่ยงคนชาต)ิ ขอ 6 (การประติบตัิเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง) ขอ 8 (คณะผูบริหาร
อาวุโสและคณะกรรมการบริหาร) ขอ 11 (การประตบิัตติอการลงทุน) ขอ 12 (การชดเชยใน
กรณีจลาจล) ขอ13 (การโอน) ขอ 14 (การเวนคืนและการชดเชย) ที่เกี่ยวกับการจดัการ การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติการ หรือการขาย หรือจําหนายจายโอนอื่น ซึ่งการลงทุนทีค่รอบคลุม และ 

(บี)  ผูลงทุนผูพิพาทที่เกี่ยวของกับการลงทุนที่ครอบคลุมไดรับความสูญเสียหรือ
ความเสียหายดวยเหตุผลจากหรืออันเกิดจากการละเมดินั้น 
 

ขอ 33 
การยื่นขอเรียกรอง 
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1. ผูลงทุนผูพิพาทอาจยื่นขอเรียกรองที่อางถึงในขอ 32 (ขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐ
สมาชิก) โดยการเลือกของผูลงทุนผูพิพาท 

(เอ) ตอศาลหรือองคคณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพิพาท โดยมีเง่ือนไขวาศาล
หรือองคคณะดังกลาวมีเขตอํานาจเหนือขอเรียกรองนั้น หรือ 

(บี) ภายใตอนุสัญญาอิกสิดและกฎวาดวยขั้นตอนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของอิกสิด14 โดยมีเง่ือนไขวาทั้งรัฐสมาชิกผูพิพาทและรฐัสมาชิกที่มิใชคูพิพาทเปนภาคีของ
อนุสัญญาอิกสิด หรือ 

(ซี) ภายใตกฎการอํานวยเพิ่มเติมของอิกสิด โดยมีเง่ือนไขวารัฐสมาชิกผูพิพาท 
หรือรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเปนภาคีของอนุสัญญาอิกสิด หรือ 

(ดี) ภายใตกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล หรือ 
(อี) ตอศูนยการอนุญาโตตลุาการภูมิภาค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร หรือศูนยการ

อนุญาโตตุลาการภูมิภาคอ่ืนๆ ในอาเซียน หรือ 
(เอฟ) ตอสถาบันการอนุญาโตตุลาการอื่นใด หากคูพิพาทตกลงกัน  

โดยมีเง่ือนไขวา การใชกฎวาดวยอนุญาโตตุลาการ หรือศาลหรือศนูยที่มีอํานาจพิจารณาใด
ภายใตอนุวรรค (เอ) ถึง (เอฟ) แลว จะตองยกเวนซ่ึงการใชวธิีอ่ืนที่เหลือ 
2. ใหถือวาขอเรยีกรองไดยื่นตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสวนนี้แลว เม่ือไดรับการแจง
คํารองขอการอนุญาโตตุลาการของผูลงทนุผูพิพาท (“การแจงการอนุญาโตตลุาการ”)  ภายใต
กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการที่ใชบังคบั 
3. ใหกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการทีใ่ชบงัคับภายใตวรรค 1 ซึ่งมีผลใชอยูในวันทีข่อ
เรียกรองหน่ึงหรือหลายขอเรียกรองถูกยื่นตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสวนนี้ ใชบังคับกบั
การอนุญาโตตุลาการ เวนแตในสวนที่มีการปรับเปลี่ยนโดยความตกลงนี้ 
4. ในสวนทีเ่กี่ยวของกับขอพิพาทการลงทุนเฉพาะหรือขอพิพาทเปนกลุม คูพิพาทอาจสละ 
เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลีย่นกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการทีใ่ชบงัคับโดยการตกลงระหวาง
กันเปนลายลกัษณอักษร กฎดังกลาวจะผกูพันองคคณะหนึ่งหรือหลายองคคณะที่เกี่ยวของซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามสวนนี้  และผกูพันอนุญาโตตุลาการแตละรายที่ปฏิบตัิงานในองคคณะดังกลาว 
5. ผูลงทนุผูพิพาทจะตองจัดใหมีพรอมกับการแจงการอนุญาโตตลุาการ 

(เอ) ชื่อของอนุญาโตตุลาการที่ผูลงทุนผูพิพาทแตงตั้ง หรือ  
(บี) ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของผูลงทุนผูพิพาทใหมีผูมีอํานาจแตงตั้ง 

แตงตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น 
 

                                                  
14 ในกรณีของฟลิปปนส การยื่นขอเรียกรองภายใตอิกสิดและกฎวาดวยขั้นตอนในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของอิกสิด จะตองอยูภายใตขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษรระหวางคูพิพาทในกรณีที่ขอ
พิพาทการลงทุนนั้นเกิดขึ้น 
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ขอ 34 
เงื่อนไขและขอจํากัดในการยื่นขอเรียกรอง 

 
1. การยื่นขอพิพาทตอการอนุญาโตตลุาการภายใตขอ 33(1)(บี) ถึง (เอฟ) จะตองเปนไป
ตามสวนนี้ และจะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
 (เอ) การยื่นขอพิพาทการลงทุนตอการอนุญาโตตุลาการดังกลาวทีเ่กิดขึน้ภายใน 3 
ป นับจากเวลาที่ผูลงทุนผูพิพาทไดรูหรือมีเหตุอันสมควรใหรูถึงการละเมิดพันธกรณีภายใต
ความตกลงนี้ ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตอผูลงทุนผูพิพาท หรือการลงทุนที่
ครอบคลุม และ 
 (บี) ผูลงทุนผูพิพาทไดแจงเปนลายลักษณอักษรอยางนอย 90 วันกอนทีจ่ะยื่นขอ
เรียกรองตอรัฐสมาชิกผูพิพาท ถึงเจตนาของตนที่จะยืน่ขอพิพาทการลงทุนตอการ 
อนุญาโตตุลาการดังกลาว และซึ่งสรุปยอถึงการละเมดิที่กลาวอางของรัฐสมาชิกผูพิพาทภายใต
ความตกลงนี้ (รวมถึงบทบญัญัติที่กลาวอางวาถูกละเมิด) และความสูญเสียหรือเสียหายที่ถูก
อางวาเกิดขึ้นตอผูลงทุนผูพิพาทหรือการลงทุนที่ครอบคลุม และ 
 (ซี) การแจงการอนุญาโตตลุาการภายใตขอ 33(2) ตองประกอบดวยการสละสิทธิ
เปนลายลักษณอักษรโดยผูลงทุนผูพิพาท ที่จะเริ่มกระบวนการหรือดําเนินการตอไปซ่ึง
กระบวนการใดๆ ตอศาลหรือองคคณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพิพาท หรือกระบวนการ
ระงับขอพิพาทอ่ืน ที่เกี่ยวของกับมาตรการใดๆ ที่กลาวอางวากอใหเกิดการละเมดิที่อางถึงในขอ 
32 (การยื่นขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิก) 
2. โดยไมคํานึงถึงอนุวรรค 1(ซี) ผูลงทุนผูพิพาทจะตองไมถูกขัดขวางจากการเริ่มหรือ
ดําเนินการตอไปซ่ึงการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรการคุมครองชั่วคราวดวยความมุงประสงค
เดียวที่จะสงวนสิทธิและผลประโยชนของผูลงทุนผูพิพาท และไมเกี่ยวของกับการชําระ
คาเสียหายหรอืขอยุติในประเด็นปญหาของขอพิพาท ตอศาลหรือองคคณะทางปกครองของรัฐ
สมาชิกผูพิพาท 
3. รัฐสมาชิกจะตองไมใหความคุมครองทางการทูตหรือย่ืนขอเรียกรองระหวางประเทศ ใน
สวนที่เกีย่วกบัขอพิพาทซึ่งผูลงทุนหน่ึงของตนและรัฐสมาชิกอ่ืน ไดยินยอมใหยื่น หรือที่ไดยื่น  
ตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสวนนี้ เวนแตรัฐสมาชกิอ่ืนเชนวานัน้ ไมสามารถกระทําหรือ
ปฏิบัตติามคําชี้ขาดที่ตัดสินออกมาในขอพิพาทดังกลาว เพ่ือความมุงประสงคของวรรคนี้ การ
คุมครองทางการทูตจะตองไมรวมถึงการติดตอแลกเปลี่ยนทางการทูตอยางไมเปนทางการ ดวย
ความมุงประสงคเพียงเพ่ือที่จะอํานวยความสะดวกในการระงับขอพิพาท 
4.  รัฐสมาชิกผูพิพาทจะตองไมอางเปนคําแกตาง คําฟองแยง สิทธิหักลาง หรืออ่ืนใด วาผู
ลงทุนผูพิพาทที่เกี่ยวกบัการลงทุนที่ครอบคลุม ไดรับหรือจะไดรับการชดใชคาเสยีหายหรือการ
ชดเชยอื่นสําหรับความเสียหายใดๆ ที่กลาวอางทั้งหมดหรือบางสวน ตามสัญญาประกันหรือ
สัญญาค้ําประกัน 
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ขอ 35 
การคัดเลือกอนุญาโตตลุาการ 

 
1. เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน องคคณะจะตองประกอบดวยอนุญาโตตุลาการ 
3 คน ไดแก 
 (เอ) อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งโดยคูพิพาทแตละฝาย ฝายละหนึ่งคน และ 
 (บี) อนุญาโตตุลาการคนที่สาม ซึ่งจะเปนประธานอนุญาโตตุลาการ ที่แตงตั้งโดย
การตกลงกันระหวางคูพิพาท อนุญาโตตลุาการคนที่สามจะตองเปนคนชาตขิองประเทศที่มิใชรฐั
สมาชิกซึ่งมีความสัมพันธทางการทูตกับรฐัสมาชิกผูพิพาทและรฐัสมาชิกที่มิใชผูพิพาท และ
จะตองไมมีถิ่นพํานักถาวรในรัฐสมาชิกผูพิพาทหรือรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท 
2. บุคคลผูใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุญาโตตลุาการจะตองมีความเชี่ยวชาญหรอืมี
ประสบการณในดานกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง กฏเกณฑทางการคาระหวาง
ประเทศ หรือกฎเกณฑทางการลงทุนระหวางประเทศ อนุญาโตตุลาการจะตองถูกเลือกอยาง
เครงครัดบนพื้นฐานของความเปนกลาง ความนาเชื่อถือ ความมีวิจารณญาณที่ดี ความเปน
อิสระ และจะตองประพฤตตินบนพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ 
3. ภายใตขอบังคับของขอ 36 (การดําเนินการของการอนุญาโตตลุาการ) หากองคคณะ
ไมไดรับแตงตัง้ภายใน 75 วัน นับจากวันที่ขอเรียกรองถูกยื่นตอการอนุญาโตตุลาการภายใต
สวนนี้ เม่ือมีการรองขอจากคูพิพาท ผูมีอํานาจแตงตั้งจะตองใชดุลยพินิจของตนในการแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการหลายคนซึ่งยังไมไดรับการแตงตั้ง 
4. ใหองคคณะมีคําตัดสินโดยเสียงขางมาก และคําตัดสินจะตองมีผลผกูพัน 
5. คูพิพาทจะตองรับผิดชอบคาใชจายของอนุญาโตตลุาการที่ฝายตนแตงตั้ง และจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายของประธานอนุญาโตตลุาการ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกี่ยวของเปนสัดสวน
เทาๆกัน ในกรณีอ่ืนๆ ทั้งหมด ใหองคคณะกําหนดกระบวนการพิจารณาของตนเอง 
6. คูพิพาทอาจจะตั้งกฏเกณฑที่เกี่ยวกบัคาใชจายที่เกิดขึน้จากองคคณะ รวมถึง
คาตอบแทนของอนุญาโตตุลาการ 
7.  เม่ืออนุญาโตตุลาการคนใดที่รับการแตงตั้งตามขอน้ี ลาออกหรือไมสามารถปฏิบตัิ
หนาที่ได อนุญาโตตลุาการผูที่มาแทนจะตองไดรับแตงตั้งโดยใชวธิีเดียวกันตามทีไ่ดกําหนดไว
สําหรับการแตงตั้งอนุญาโตตลุาการคนเดิม และใหอนุญาโตตลุาการที่ไดรับแตงตัง้แทนมีอํานาจ
และหนาที่ทั้งหมดของอนุญาโตตลุาการคนเดิม 

 
ขอ 36 

การดําเนินการของการอนุญาโตตลุาการ 
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1. เม่ือมีการยกประเด็นเกี่ยวกับเขตอํานาจหรือการยอมรับพิจารณาคดีมาเปนขอคัดคาน
เบื้องตน องคคณะจะตองตดัสินเรื่องนี้กอนการเขาสูการพิจารณาในมูลคดี 
2. โดยไมชากวา 30 วันภายหลังจากการจัดตั้งองคคณะ รัฐสมาชิกผูพิพาทอาจยื่นขอ
คัดคานวาขอเรียกรองไมมีมูลอยางเห็นไดชัด รัฐสมาชิกผูพิพาทอาจยื่นขอคัดคานไดเชนกันวา 
ขอเรียกรองนั้นอยูนอกเหนือเขตอํานาจหรืออํานาจหนาที่ขององคคณะ รัฐสมาชิกผูพิพาทจะตอง
ระบุโดยจําเพาะเจาะจงเทาที่จะทําไดถึงพ้ืนฐานของการคัดคาน 
3. องคคณะจะตองพิจารณาวาการคัดคานดังกลาวใดเปนประเด็นปญหาเบื้องตนโดยแยก
จากการพิจารณามูลคดีของขอเรียกรอง คูพิพาทจะตองมีโอกาสอยางสมเหตุสมผลในการแสดง
ความเห็นและขอสังเกตของตนตอองคคณะ ถาองคคณะตัดสินวาขอเรียกรองไมมีมูลอยางเห็น
ไดชัด หรือไมอยูในเขตอํานาจหรืออํานาจหนาที่ขององคคณะ องคคณะจะตองออกคําชี้ขาดใหมี
ผลเชนวานั้น 
4. หากมีเหตุอันสมควร องคคณะอาจชี้ขาดแกฝายที่ชนะถึงคาใชจายและคาธรรมเนียมที่
สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นในการยื่นหรือการโตแยงขอคัดคาน ในการกําหนดวาคําชีข้าดนั้นมีเหตอัุน
สมควรหรือไม องคคณะจะตองพิจารณาวาขอเรียกรองหรือขอคัดคานนั้นไมเปนสาระหรือไมมี
มูลอยางเห็นไดชัดหรือไม และจะตองใหโอกาสที่สมเหตุสมผลแกคูพิพาทในการแสดงความเห็น 
5. เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน องคคณะจะตองกําหนดสถานที่ของการ
อนุญาโตตุลาการตามกฎวาดวยการอนุญาโตตลุาการที่ใชบังคับ โดยมีเง่ือนไขวาสถานที่นั้น
จะตองอยูในดินแดนของรัฐซ่ึงเปนภาคีของอนุสัญญานิวยอรก 
6. เม่ือขอพิพาทการลงทุนเกี่ยวของกับมาตรการที่อาจจะเปนมาตรการทางภาษี ใหรัฐ
สมาชิกผูพิพาทและรฐัสมาชกิที่มิใชผูพิพาท รวมถึงผูแทนจากหนวยงานดานภาษีของรัฐ
เหลานั้น จัดใหมีการปรึกษาหารือเพ่ือวินิจฉัยวามาตรการที่เปนประเด็นปญหาดังกลาวเปน
มาตรการทางภาษีหรือไม 
7. เม่ือผูลงทนุผูพิพาทอางวารัฐสมาชิกผูพิพาทไดละเมิดขอ 14 (การเวนคืนและการ
ชดเชย) โดยการนํามาใชหรือบังคับใชซึ่งมาตรการทางภาษี รัฐสมาชกิผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่
มิใชผูพิพาทจะตองจัดใหมีการปรึกษาหารอื เม่ือมีการรองขอจากรัฐสมาชิกผูพิพาท โดยมุงที่จะ
วินิจฉัยวามาตรการทางภาษีที่เปนประเด็นปญหาดังกลาวนั้นมีผลเทยีบเทากบัการเวนคืนหรือ
การทําใหเปนของรัฐหรือไม 
8. องคคณะใดๆ ที่อาจจัดตั้งขึ้นภายใตสวนนี้ จะตองใหการพิจารณาอยางจริงจังตอคํา
ตัดสินของรัฐสมาชิกทั้งสอง ภายใตวรรค 6 และ 7 
9. หากรัฐสมาชกิทั้งสองไมสามารถเริ่มการปรึกษาหารือตามที่อางถึงในวรรค 6 และ 7 
หรือไมสามารถหาขอตัดสินรวมกันได ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ไดรบัคํารองขอให
ปรึกษาหารือ ตามที่อางถึงในขอ 31 (การปรึกษาหารือ) ผูลงทุนผูพิพาทจะตองไมถกูขัดขวาง
จากการยื่นขอเรียกรองของตนตอการอนุญาโตตลุาการตามสวนนี ้
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ขอ 37 
การรวมขอเรียกรอง 

 
เม่ือมีการยื่นขอเรียกรองสองขอหรือมากกวานั้นโดยแยกกันตอการอนุญาโตตุลาการภายใตขอ 
32 (ขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐสมาชกิ) และขอเรียกรองเหลานั้นมีประเด็นปญหาในขอ
กฎหมายหรือขอเท็จจริงที่เหมือนกันและเกิดขึ้นจากเหตุการณหรือสภาวการณที่เหมือนหรือ
คลายคลึงกัน คูพิพาทที่เกี่ยวของทั้งหมดอาจตกลงที่จะรวมขอเรียกรองเหลานั้นโดยรูปแบบใด 
ที่เห็นวาเหมาะสมก็ได 
 

ขอ 38 
รายงานของผูเชี่ยวชาญ 

 
โดยไมกระทบตอการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานอ่ืนตามที่กฏวาดวยอนุญาโตตุลาการทีใ่ชบังคบั
อนุญาตเม่ือมีการรองขอจากคูพิพาท องคคณะอาจแตงตั้งใหผูเชี่ยวชาญหนึ่งคนหรือมากกวานั้น
จัดทํารายงานตอองคคณะเปนลายลักษณอักษรเพื่อนําเสนอประเด็นขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม สาธารณสุข ความปลอดภัย หรือเรื่องทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่คูพิพาทฝายหนึ่ง
ยกขึ้นในกระบวนการพิจารณา โดยใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขที่คูพิพาทอาจตกลงกัน 
 

ขอ 39 
ความโปรงใสของกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 
1. ภายใตบังคบัของวรรค 2 และ 3 รัฐสมาชกิผูพิพาทอาจเปดเผยตอสาธารณชนซึ่งคาํชี้
ขาดและคําตดัสินทั้งหมดที่จัดทําขึ้นโดยองคคณะ 
2. คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดที่มีเจตนาจะใชขอมูลที่กําหนดใหเปนขอมูลทีเ่ปนความลบัใน
การพิจารณาความ จะตองแจงองคคณะถึงเรื่องดังกลาว องคคณะจะตองจัดการอยางเหมาะสม
เพ่ือคุมครองขอมูลจากการถูกเปดเผย 
3. ขอมูลใดซึ่งกําหนดเปนการเฉพาะวาเปนความลบั ที่ไดยืน่ตอองคคณะหรือตอคูพิพาท 
จะตองไดรับการคุมครองจากการถูกเปดเผย 
4. คูพิพาทอาจเปดเผยขอมูลที่เปนความลบันั้นใหบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ที่ตนพิจารณาเห็นวาจําเปนสําหรับการเตรียมการ
ในคดีของตน แตจะตองกําหนดวาขอมูลที่เปนความลบันั้นจะตองไดรับการคุมครอง 
5. องคคณะจะตองไมกําหนดใหรัฐสมาชิกจัดเตรียมหรืออนุญาตการเขาถึงขอมูล ซึ่งการ
เปดเผยจะเปนการขัดตอการบังคับใชกฎหมาย หรือขัดตอกฎหมายของรัฐสมาชกิที่ใชคุมครอง
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ความลบัของคณะรัฐมนตร ีความลับสวนบุคคล หรือธุรกิจการเงินและบัญชีรายบุคคลของลูกคา
สถาบันการเงนิ หรือสิ่งซึ่งตนเห็นวาขัดตอความมั่นคงที่มีความสําคญัย่ิงของตน 
6. รัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาทจะตองมีสิทธิที่จะไดรับสําเนาหนังสือแจงการอนุญาโตตุลาการ
จากรัฐสมาชิกผูพิพาทดวยคาใชจายของตนเอง ไมชากวา 30 วันหลงัจากวันที่เอกสารนั้นไดถูก
สงไปยังรัฐสมาชิกผูพิพาท รัฐสมาชิกผูพิพาทจะตองแจงรัฐสมาชิกอ่ืนทั้งหมดเกี่ยวกับการไดรับ
การแจงการอนุญาโตตลุาการภายใน 30 วันจากนั้น 
 

ขอ 40 
กฎหมายที่ใชบังคับ 

 
1. ภายใตบังคบัของวรรค 2 และ 3 เม่ือมีการยื่นขอเรียกรองภายใตขอ 34 (การยื่นขอ
เรียกรอง) องคคณะจะตองตัดสินประเดน็ในขอพิพาทตามความตกลงนี้ ความตกลงอื่นใดที่ใช
บังคับระหวางรัฐสมาชิก และกฏเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่ใชบังคับ และในกรณีที่
สามารถนํามาใชได กฎหมายภายในใดที่เกี่ยวของของรฐัสมาชิกผูพิพาท  
2. โดยตนเองหรือโดยการรองขอจากคูพิพาทฝายหนึ่ง องคคณะจะตองรองขอใหมีการ
ตีความรวมกนัซ่ึงบทบัญญัติใดๆ ของความตกลงนี้ที่เปนประเด็นในขอพิพาท รัฐสมาชิกจะตอง
ยื่นคําตัดสินรวมกันเปนลายลักษณอักษรแสดงถึงการตีความของตน ตอองคคณะภายใน 60 วนั
นับแตมีการสงคํารองขอ โดยไมกระทบถึงความในวรรค 3 หากรัฐสมาชิกไมสามารถมีคําตัดสิน
ดังกลาวไดภายใน 60 วัน การตคีวามใดๆ ที่ยื่นไปแลวโดยรัฐสมาชิก จะตองถูกสงตอไปยัง
คูพิพาทและองคคณะ ซึ่งจะตองตัดสินประเด็นดังกลาวดวยตนเอง 
3. ใหคําตัดสินรวมของรัฐสมาชิกที่แสดงถึงการตีความบทบัญญัติของความตกลงนี้ มีผล
ผูกพันองคคณะ และคําตดัสินหรือคําชี้ขาดใดๆ ซึ่งออกโดยองคคณะตองสอดคลองกับคําตัดสิน
รวมนั้น 

 
ขอ 41 
คําชี้ขาด 

 
1. คูพิพาทอาจตกลงยุติขอพิพาท ณ เวลาใดกไ็ด กอนที่องคคณะจะมีคําชี้ขาดสุดทาย 
2. เม่ือองคคณะไดออกคําชี้ขาดสุดทายตอคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใด องคคณะอาจจะออกคํา
ชี้ขาดแยกกันหรือรวมกัน เฉพาะ 
 (เอ) คาเสียหายที่เปนเงินและดอกเบี้ยใดๆ ที่พึงเกิดขึ้น และ 

(บี) การชดใชคืนทรัพยสิน ซึ่งในกรณีนี้คําชี้ขาดจะตองกําหนดใหรัฐสมาชิกผูพิพาท
อาจชําระคาเสียหายที่เปนเงินและดอกเบีย้ใดๆ ที่พึงเกดิขึ้นแทนการชดใชคืนได 
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3. องคคณะอาจจะออกคําชี้ขาดในสวนของคาใชจายและคาทนายความ ตามความตกลงนี้
และกฎวาดวยอนุญาโตตุลาการที่ใชบังคบั 
4. องคคณะจะตองไมออกคําชี้ขาดใหมีการชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษ 
5. คําชี้ขาดขององคคณะจะตองไมมีผลผูกพัน เวนแตระหวางคูพิพาทและในสวนที่
เกี่ยวกับกรณีนี้โดยเฉพาะ 
6. ภายใตบังคบัของวรรค 7 และกระบวนการทบทวนที่ใชบังคับสําหรับการออกคําชี้ขาด
ชั่วคราวที่ใชบงัคับ คูพิพาทจะตองกระทําและปฏบิัตติามคําชี้ขาดโดยไมลาชา15  
7. คูพิพาทมิอาจขอใหบังคับตามคําชี้ขาดสดุทายไดจนกวา : 

(เอ) ในกรณีที่เปนการออกคําชี้ขาดสุดทายภายใตอนุสัญญาอิกสิด 
(หนึ่ง) เวลาผานพนไป 120 วัน นับจากวันที่มีการออกคําชี้ขาด และไมมี

คูพิพาทฝายใดรองขอใหมีการทบทวน หรือขอใหคําชี้ขาดตกเปนโมฆะ 
หรือ 

(สอง) กระบวนการพิจารณาทบทวนหรือการขอใหคําชี้ขาดตกเปนโมฆะได
เสร็จสิ้นลง 

(บี) ในกรณีที่เปนการออกคําชี้ขาดสดุทายภายใตกฎการอาํนวยเพิ่มเติมของอิกสิด 
กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล หรือกฎอื่นใดที่ไดเลือกใชตามขอ 33(1)(อี) 

(หนึ่ง) เวลาผานพนไป 90 วัน นับจากวันที่มีการออกคําชี้ขาด และไมมี
คูพิพาทฝายใดเริ่มตนกระบวนการพิจารณา เพ่ือทบทวน เพิกถอน 
หรือทําใหคําชี้ขาดตกเปนโมฆะ หรือ 

(สอง) ศาลไดยกคํารองหรือไดรับคํารองขอใหทบทวน เพิกถอน หรือทําใหคาํ
ชี้ขาดตกเปนโมฆะ และไมมีการอุทธรณตอไปอีก 

8. ขอเรียกรองที่ยื่นตอการอนุญาโตตลุาการภายใตสวนนีจ้ะตองถือวาเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธหรือธุรกรรมทางพาณิชย ตามความมุงประสงคของขอ 1 ของอนุสัญญานิวยอรก 
9. รัฐสมาชิกแตละฝายจะตองจัดใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดในดินแดนของตน 
 

สวนซ ี
 

ขอ 42 
การจัดการดานสถาบัน 

 
1. ใหคณะมนตรเีอไอเอ ที่จัดตั้งโดยเออีเอ็ม ภายใตความตกลงเอไอเอรับผิดชอบในการ
ปฏิบัตติามความตกลงนี ้

                                                  
15

 รฐัสมาชกิเขาใจรวมกันวาอาจมีข้ันตอนทางกฎหมายภายในและทางปกครองที่ตองปฏิบัติกอนที่จะปฏิบัติตามคําชี้ขาดได 
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2. ใหคณะกรรมการประสานงานดานการลงทุนอาเซียน (“ซีซีไอ”) ซึ่งกอตั้งโดยคณะมนตรี 
เอไอเอ และประกอบดวยเจาหนาที่อาวุโสที่รับผิดชอบดานการลงทุนและเจาหนาทีอ่าวุโสอ่ืนจาก
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ จะตองใหความชวยเหลือคณะมนตรีเอไอเอ ในการปฏิบตัิตามหนาที่ 
ใหซีซีไอรายงานตอคณะมนตรีเอไอเอผานที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน (“ซี
ออม”) ใหสํานักเลขาธิการอาเซียนปนฝายเลขานุการสาํหรับคณะมนตรีเอไอเอและซีซีไอ 
3. ใหหนาที่ของคณะมนตรีเอไอเอมีดังนี้ 
 (เอ) วางแนวทางนโยบายเกี่ยวกบัเรื่องการลงทุนในระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่
เกี่ยวกับการสงเสริม การอํานวยความสะดวก การคุมครอง และการเปดเสรี 
 (บี) ดูแล ประสานงาน และทบทวนการปฏิบตัติามความตกลงนี้ 
 (ซี) แจงใหเออีเอ็มทราบถึงสถานะลาสุดเกี่ยวกับการปฏบิตัิและการดําเนินการตาม
ความตกลงนี ้
 (ดี) พิจารณาและเสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมใดๆ ของความตกลงนี้ตอเออีเอ็ม 
 (อี) อํานวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงและการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากความ
ตกลงนี ้
 (เอฟ) กํากับดูแลและประสานการทํางานของซีซีไอ 
 (จี) ออกคําตัดสินที่จําเปนใดๆ และ 
 (เอช) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นใดตามที่เออีเอ็มอาจตกลงกัน 

 
ขอ 43 

การปรึกษาหารือโดยรัฐสมาชิก 
 

รัฐสมาชิกตกลงที่จะปรึกษาหารือกันและกันเม่ือมีการรองขอจากรัฐสมาชิกใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การลงทุนที่ครอบคลุมโดยความตกลงนี้ หรือที่กระทบตอการปฏิบตัติามความตกลงนี้ 

 
ขอ 44 

ความสัมพันธกับความตกลงอื่นๆ 
 

ไมมีสิ่งใดในความตกลงนีท้ีจ่ะทําใหสิทธิและพันธกรณขีองรัฐสมาชิกที่มีอยูภายใตความตกลง
ระหวางประเทศอื่นๆ ทีต่นเปนภาคีอยูถกูริดรอนไป 

 
ขอ 45 

ภาคผนวก ตาราง และตราสารที่จะตกลงกันในอนาคต 
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ความตกลงนี้ใหรวมถึงภาคผนวก ตาราง และสาระในนั้น ซึ่งใหถือเปนสวนประกอบของความ
ตกลงนี้ และตราสารทางกฎหมายในอนาคตทั้งหมดที่จะตกลงกันตามความตกลงนี้ 
 

ขอ 46 
การแกไขเพิ่มเติม 

 
บทบัญญัติของความตกลงนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนโดยการแกไขเพิ่มเตมิที่ไดตกลงรวมกันเปนลาย
ลักษณอักษรโดยรัฐสมาชิก 

 
ขอ 47 

ขอตกลงเฉพาะกาลเกี่ยวกับความตกลงอาเซียนไอจีเอ และ ความตกลงเอไอเอ 
 

1. เม่ือความตกลงนี้มีผลใชบังคับ ใหความตกลงอาเซียนไอจีเอ และความตกลงเอไอเอถูก
ยกเลิกไป 
2. โดยไมคํานึงถึงการยกเลิกของความตกลงเอไอเอ ใหรายการการยกเวนชัว่คราวและ
รายการออนไหวของความตกลงเอไอเอ ใชกับบทบัญญัติวาดวยการเปดเสรีของความตกลงเอซี
ไอเอโดยอนุโลม จนกระทั่งถึงเวลาที่รายการขอสงวนของเอซีไอเอมีผลใชบังคับ 
3. ในสวนทีเ่กี่ยวกับการลงทุนที่ตกอยูภายในขอบเขตของความตกลงนี้และภายใตความ
ตกลงอาเซียนไอจีเอดวยเชนกัน หรือภายในขอบเขตของความตกลงนี้และความตกลงเอไอเอ ผู
ลงทุนของการลงทุนเหลานีอ้าจเลือกที่จะใชบังคบับทบญัญัติของความตกลงนี้ หรือความตกลง
อาเซียนไอจีเอ หรือ ความตกลงเอไอเอ แลวแตกรณี แตตองนาํมาใชทั้งฉบบั เปนระยะเวลา 3 
ปหลังจากวันที่ความตกลงอาเซียนไอจีเอและเอไอเอถูกยกเลิกไป 
 

ขอ 48 
การมีผลใชบงัคับ 

 
1. ใหความตกลงนี้มีผลใชบังคบัหลังจากรัฐสมาชิกทั้งหมดไดแจง หรือหากจําเปน ยื่น
สัตยาบันสารใหแกเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะตองไมใชเวลาเกินกวา 180 วันหลังจากการลงนาม
ความตกลงนี ้
2.  เลขาธิการอาเซียนจะตองแจงรัฐสมาชิกทัง้หมดโดยพลันถึงการแจงหรือย่ืนสัตยาบนัสาร
ที่อางถึงในวรรค 1  
 

ขอ 49 
ผูเก็บรักษา 
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ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ 

 

ใหความตกลงนี้เก็บรักษาไวกับเลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งจะตองจัดทําสําเนาที่รับรองแลวใหแกรฐั
สมาชิกแตละประเทศโดยพลัน 
 
เพ่ือเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลของตน 
ไดลงนามความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนน้ี 
 
ทําขึ้น ณ (เมือง) (ประเทศ) เม่ือ (วัน) ของ (เดือน) ในปค.ศ. สองพันแปด เปนตนฉบับฉบับ
เดียว เปนภาษาอังกฤษ 
 

สําหรับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
(ชื่อ)

(ตําแหนง) 
สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา

(ชื่อ) 
(ตําแหนง) 

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ชื่อ) 

(ตําแหนง) 
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(ชื่อ) 
(ตําแหนง) 

สําหรับรัฐบาลมาเลเซีย
(ชื่อ) 

(ตําแหนง) 
สําหรับรัฐบาลสหภาพพมา

(ชื่อ) 
(ตําแหนง) 

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐฟลิปปนส
(ชื่อ) 

(ตําแหนง) 
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร

(ชื่อ) 
(ตําแหนง) 

สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรไทย
               (ชื่อ) 

(ตําแหนง) 
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(ชื่อ) 
(ตําแหนง)
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ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ 

 

ภาคผนวก 1 
การใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร 

 
 เม่ือกฎหมายภายใน ขอบังคับ และนโยบายแหงชาติของรัฐสมาชิกกําหนดใหการลงทุน
ที่ครอบคลุมถงึ ตองไดรับความเห็นชอบที่เปนการเฉพาะเปนลายลักษณอักษร รัฐสมาชิกจะตอง 
 (เอ)  แจงรัฐสมาชิกอ่ืนทั้งหมด ผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียนใหทราบรายละเอียด
ในการติดตอหนวยงานของตน ที่มีอํานาจใหความเห็นชอบดังกลาว 
 (บี) ในกรณีที่คําขอไมสมบูรณ ใหระบุและแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูยื่นคําขอถึง
ขอมูลเพิ่มเตมิทั้งหมดที่ตองการ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ไดรับคําขอดังกลาว 
 (ซี) แจงใหผูยื่นคําขอทราบเปนลายลักษณอักษรวา การลงทุนน้ันไดรับความ
เห็นชอบเปนการเฉพาะหรอืไดรับการปฏิเสธ ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่หนวยงานที่มีอํานาจ
ไดรับคําขอทีส่มบูรณ และ 
 (ดี) ในกรณีที่คําขอถูกปฏิเสธ ใหแจงผูยื่นคําขอเปนลายลกัษณอักษรถงึเหตุผล
สําหรับการปฏิเสธดังกลาว ผูยื่นคําขอจะตองมีโอกาสในการยื่นคําขอใหม ตามแตดุลยพินิจของ
ผูยื่นคํารอง 
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ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ 

 

ภาคผนวก 2 
การเวนคืนและการชดเชย 

 
1. การกระทําหนึ่งหรือการกระทําที่เกี่ยวของกันอยางตอเน่ืองโดยรัฐสมาชิกไมสามารถ
กอใหเกิดการเวนคืนได เวนแตการกระทํานั้นจะกระทบตอสทิธิในทรัพยสินซ่ึงจับตองไดหรือจับ
ตองไมได หรือผลประโยชนในทรัพยสินในการลงทุนที่ครอบคลุม 
2. ขอ 14(1) กลาวถึงสถานการณสองแบบ 

(เอ) สถานการณทีห่นึ่ง คือ เม่ือการลงทุนถูกทําใหเปนของรัฐ  หรือมิเชนนั้นถูก
เวนคืนทางตรงผานการโอนกรรมสิทธิ์อยางเปนทางการหรือการยึดทรัพยโดยเปดเผย และ 

(บี) สถานการณทีส่อง คือ เม่ือการกระทําหนึ่งหรือการกระทําที่เกี่ยวของกันอยาง
ตอเน่ืองโดยรัฐสมาชิกมีผลเทียบเทากับการเวนคืนทางตรงที่ปราศจากการโอนกรรมสิทธิอยาง
เปนทางการหรือการยึดทรัพยโดยเปดเผย 
3. การวินิจฉัยวาการกระทําหนึ่งหรือการกระทําหลายครั้งอยางตอเน่ืองโดยรัฐสมาชิก ใน
สถานการณขอเท็จจริงเฉพาะ กอใหเกิดการเวนคืนประเภทที่อางถึงในอนุวรรค 2(บี) หรือไม
ตองพิจารณาจากการสอบถามบนพื้นฐานของขอเท็จจริงเปนรายกรณี โดยพิจารณาหลายๆ 
ปจจัย รวมถึง : 

(เอ) ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการกระทําของรัฐบาล ถึงแมขอเท็จจริงวาการ
กระทําหนึ่งหรือการกระทําหลายครั้งอยางตอเน่ืองของรัฐสมาชิกมีผลกระทบในดานลบตอมูลคา
ทางเศรษฐกิจของการลงทุน ปจจัยนี้เพียงอยางเดียวไมถือไดวาการเวนคืนดังกลาวเกิดขึ้น 

(บี) การกระทําของรัฐบาลละเมดิขอผูกพันที่เปนลายลักษณอักษรของรัฐบาลที่ไดให
ไวกอนหนาตอผูลงทุนไมวาจะโดยสญัญา ใบอนุญาต หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น หรือไม และ 

(ซี) ลักษณะของการกระทําของรัฐบาล รวมถงึวัตถปุระสงคของการกระทาํนั้น และ
การกระทํานั้นไดสัดสวนกับความมุงประสงคทางสาธารณะที่อางถึงในขอ 14(1) หรือไม 
4. มาตรการที่ไมเลือกประตบิตัขิองรัฐสมาชิกที่ถูกออกแบบและใชเพ่ือวัตถุประสงคในการ
คุมครองสวัสดิการสาธารณะที่ชอบดวยกฎหมาย เชน สาธารณสุข ความปลอดภยั และ
สิ่งแวดลอม ไมถือวาเปนการเวนคืนประเภทที่อางถึงในอนุวรรค 2(บี) 
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