เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ
ให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อบทของความตกลง” หมายความว่า ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank)
ซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ายพระราชบัญญัตินี้
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบท
ของความตกลง

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๔ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ข้อบทของความตกลงมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้วเป็นต้นไป
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ประกาศวั น ที่ ข้ อ บทของความตกลงมี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ
ประเทศไทยแล้ว ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจจัดให้มีหน่วยงานเพื่อการติดต่อ
ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่รับฝากเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ ของธนาคาร
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจทําการแทนรัฐบาลเพื่อถือเอาประโยชน์
จากสมาชิกภาพในธนาคารตามที่กําหนดไว้ในข้อบทของความตกลง
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ว่าการและปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ว่าการสํารองของประเทศไทยในสภาผู้ว่าการของธนาคารโดยตําแหน่ง
มาตรา ๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น งานในประเทศไทยและเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
ตามความมุ่งประสงค์ของธนาคาร
(๑) ให้ยอมรับนับถือว่าธนาคารเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ให้ธนาคาร ผู้ว่าการ ผู้ว่าการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง ประธาน รองประธาน
พนักงาน และลูกจ้างของธนาคาร รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติงานของธนาคาร ได้รับเอกสิทธิ์
ความคุ้มกัน และการยกเว้นภาษีอากร ตามที่ระบุในข้อบทของความตกลง เพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับ
และใช้บทแห่งข้อบทของความตกลงนั้น ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือเข้ามา
ในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับธนาคาร
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของตน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Asian Infrastructure Investment Bank

Articles of Agreement

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as
follows:
CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and
promote economic and social development of the economies in Asia and thereby
contribute to regional resilience against potential financial crises and other
external shocks in the context of globalization;
ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in
expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby
promoting economic growth and sustaining social development for the people in
Asia, and contributing to global economic dynamism;
REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure
development in Asia will be met more adequately by a partnership among
existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment
Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);
CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial
institution focused on infrastructure development will help to mobilize much
needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the
financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will
complement the existing multilateral development banks, to promote sustained
and stable growth in Asia;
HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with
the following:
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Chapter I
PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP
Article 1

Purpose

1.
The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic
development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by
investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional
cooperation and partnership in addressing development challenges by working in
close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions.
2.
Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall
include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania
by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors.
Article 2

Functions

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:
(i)

to promote investment in the region of public and private capital for
development purposes, in particular for development of infrastructure and
other productive sectors;

(ii)

to utilize the resources at its disposal for financing such development in
the region, including those projects and programs which will contribute
most effectively to the harmonious economic growth of the region as a
whole and having special regard to the needs of less developed members
in the region;

(iii)

to encourage private investment in projects, enterprises and activities
contributing to economic development in the region, in particular in
infrastructure and other productive sectors, and to supplement private
investment when private capital is not available on reasonable terms and
conditions; and

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may
further these functions.
Article 3

Membership

1.
Membership in the Bank shall be open to members of the International
Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank.
(a)

Regional members shall be those members listed in Part A of
Schedule A and other members included in the Asia region in
accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall
be non-regional members.
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(b)

Founding Members shall be those members listed in Schedule A
which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed
this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of
membership before the final date specified under paragraph 1 of
Article 58.

2.
Members of the International Bank for Reconstruction and Development
or the Asian Development Bank which do not become members in accordance
with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank
shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the
Board of Governors as provided in Article 28.
3.
In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the
conduct of its international relations, application for membership in the Bank
shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its
international relations.
CHAPTER II
CAPITAL
Article 4

Authorized Capital

1.
The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion
United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000)
shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be
available for subscription only by members in accordance with the provisions of
Article 5.
2.
The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares
and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion
dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate
par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable.
3.
The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of
Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and
under such terms and conditions as it may deem advisable, including the
proportion between paid-in and callable shares.
4.
The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in this Agreement
shall be understood as being the official currency of payment of the United States
of America.
Article 5

Subscription of Shares

1.
Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank.
Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in
shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial
number of shares available to be subscribed by countries which become members
in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A.
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2.
The initial number of shares to be subscribed by countries which are
admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be
determined by the Board of Governors; provided, however, that no such
subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the
percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per
cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of
Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.
3.
The Board of Governors may, at the request of a member, increase the
subscription of such member on such terms and conditions as the Board may
determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however,
that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which
would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional
members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock,
unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as
provided in Article 28.
4.
The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years
review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized
capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe,
under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a
proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock
theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately
prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of
an increase of capital stock.
Article 6

Payment of Subscriptions

1.
Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this
Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paidin capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20)
per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article.
The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after
entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf
of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with
paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become
due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three
(3) installments shall become due successively one (1) year from the date on
which the preceding installment becomes due.
2.
Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paidin capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as
provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such
payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of
paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have
not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank.
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3.
Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank
shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its
liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the
member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the
Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions
shall be uniform in percentage on all callable shares.
4.
The Bank shall determine the place for any payment under this Article,
provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment
of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to
the Government of the People’s Republic of China, as Trustee for the Bank.
5.
A member considered as a less developed country for purposes of this
paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as
an alternative, either:
(a)

entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10)
installments, with each such installment equal to ten (10) percent of
the total amount, the first and second installments due as provided
in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the
second and subsequent anniversary dates of the entry into force of
this Agreement; or

(b)

with a portion in dollars or other convertible currency and a portion
of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the
member, following the schedule of installments provided in
paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to
payments under this sub-paragraph (b):
(i)

The member shall advise the Bank at the time of subscription
under paragraph 1 of this Article of the proportion of
payments to be made in its own currency.

(ii)

Each payment of a member in its own currency under this
paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines
to be equivalent to the full value in terms of dollars of the
portion of the subscription being paid. The initial payment
shall be in such amount as the member considers appropriate
hereunder but shall be subject to such adjustment, to be
effected within ninety (90) days of the date on which such
payment was due, as the Bank shall determine to be necessary
to constitute the full dollar equivalent of such payment.

(iii)

Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange
value of a member's currency has depreciated to a significant
extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable
time an additional amount of its currency required to maintain
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the value of all such currency held by the Bank on account of
its subscription.
(iv)

Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange
value of a member's currency has appreciated to a significant
extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable
time an amount of that currency required to adjust the value
of all such currency held by the Bank on account of its
subscription.

(v)

The Bank may waive its rights to payment under subparagraph (iii) and the member may waive its rights to
payment under sub-paragraph (iv).

6.
The Bank shall accept from any member paying its subscription under subparagraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the
Government of the member, or by the depository designated by such member, in
lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such
amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes
or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the
Bank at par value upon demand.
Article 7

Terms of Shares

1.
Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par.
Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special
Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue
them on other terms.
2.
Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner
whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank.
3.
The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion
of their issue price.
4.
No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of
the Bank.
Article 8

Ordinary Resources

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall
include the following:
(i)

authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable
shares, subscribed pursuant to Article 5;

(ii)

funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of
Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3
of Article 6 is applicable;
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(iii)

funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources
indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity
investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2
(vi) of Article 11 made with such resources;

(iv)

income derived from loans made from the aforementioned funds or from
guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of
Article 6 is applicable; and

(v)

any other funds or income received by the Bank which do not form part of
its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.
CHAPTER III
OPERATIONS OF THE BANK

Article 9

Use of Resources

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement
the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in
accordance with sound banking principles.
Article 10

Ordinary and Special Operations

1.

The operations of the Bank shall consist of:

(i)

ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank,
referred to in Article 8; and

(ii)

special operations financed from the Special Funds resources referred to in
Article 17.

The two types of operations may separately finance elements of the same project
or program.
2.
The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall
at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise
disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the
Bank shall show the ordinary operations and special operations separately.
3.
The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be
charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special
operations or other activities for which Special Funds resources were originally
used or committed.
4.
Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to
the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special
operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses
shall be charged as the Bank shall determine.
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Article 11

Recipients and Methods of Operation

1.
(a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any
agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise
operating in the territory of a member, as well as to international or regional
agencies or entities concerned with economic development of the region.
(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a
recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by
a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that
such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of
the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) shall have
specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be
provided to such recipient.
2.

The Bank may carry out its operations in any of the following ways:

(i)

by making, co-financing or participating in direct loans;

(ii)

by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;

(iii)

by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in
part, loans for economic development;

(iv)

by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements
determining their use;

(v)

by providing technical assistance in accordance with Article 15; or

(vi)

through other types of financing as may be determined by the Board of
Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.

Article 12

Limitations on Ordinary Operations

1.
The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and
other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under
sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be
increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed
capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would
be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the
Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28,
determine at any time that, based on the Bank’s financial position and financial
standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the
Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in
its ordinary resources.
2.
The amount of the Bank’s disbursed equity investments shall not at any
time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed
capital and general reserves.
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Article 13

Operating Principles

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles
set out below.
1.

The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.

2.
The operations of the Bank shall provide principally for the financing of
specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for
technical assistance in accordance with Article 15.
3.
The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if
that member objects to such financing.
4.
The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank’s
operational and financial policies, including without limitation, policies
addressing environmental and social impacts.
5.
In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard
to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms
and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into
account all pertinent factors.
6.
In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to
the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet
their obligations under the financing contract.
7.
In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of
interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be
such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned
and the risk to the Bank.
8.
The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and
services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the
ordinary or special operations of the Bank.
9.
The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of
any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only
for the purposes for which the financing was granted and with due attention to
considerations of economy and efficiency.
10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a
disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any
member.
11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its
investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume
responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment
and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned,
except where necessary to safeguard the investment of the Bank.
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Article 14

Terms and Conditions for Financing

1.
In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the
Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set
forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms
and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and
conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income
and financial position.
2.
Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member,
the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose
territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any
instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment
of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in
accordance with the terms thereof.
3.
The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of
the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies
approved by the Board of Directors.
4.
The Bank may provide financing in its operations in the currency of the
country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.
Article 15 Technical Assistance
1.
The Bank may provide technical advice and assistance and other similar
forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.
2.
Where expenditures incurred in furnishing such services are not
reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank.
CHAPTER IV
FINANCES OF THE BANK
Article 16 General Powers
In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall
have the powers set out below.
1.
The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member
countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.
2.
The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or
in which it has invested.
3.
The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to
facilitate their sale.
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4.
The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities
issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the
Bank.
5.

The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.

6.
The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank
shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an
obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular
Government, in which case it shall so state.
7.
The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties,
provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the
functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been
approved by the Board of Governors.
8.
The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the
purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the
Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.
9.
The Bank may exercise such other powers and establish such rules and
regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and
functions, consistent with the provisions of this Agreement.
Article 17 Special Funds
1.
The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the
purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be
resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be
charged to that Special Fund.
2.
Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions
consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement
relating to such Funds.
3.
The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required
for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules
and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except
for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.
4.
The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any
Special Fund and shall include:
(i)

funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;

(ii)

funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any
equity investments, financed from the resources of any Special Fund
which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special
Fund, are received by such Special Fund;

(iii)

income derived from investment of Special Funds resources; and
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(iv)

any other resources placed at the disposal of any Special Fund.

Article 18 Allocation and Distribution of Net Income
1.
The Board of Governors shall determine at least annually what part of the
net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to
retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to
the members. Any such decision on the allocation of the Bank’s net income to
other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28.
2.
The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in
proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be
made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall
determine.
Article 19 Currencies
1.
Members shall not impose any restrictions on currencies, including the
receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank,
for payments in any country.
2.
Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any
currency in terms of another or determine whether any currency is convertible,
such valuation or determination shall be made by the Bank.
Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank
1.
In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans
made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity
investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11,
the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain
appropriate provisions against possible losses.
2.

Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be charged:

(i)

first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;

(ii)

second, to net income;

(iii)

third, against reserves and retained earnings;

(iv)

fourth, against unimpaired paid-in capital; and

(v)

last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable
capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph
3 of Article 6.
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CHAPTER V
GOVERNANCE
Article 21 Structure
The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one
or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered
necessary.
Article 22 Board of Governors: Composition
1.
Each member shall be represented on the Board of Governors and shall
appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate
Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate
Governor may vote except in the absence of his principal.
2.
At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors
as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.
3.
Governors and Alternate Governors shall serve as such without
remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses
incurred in attending meetings.
Article 23 Board of Governors: Powers
1.

All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.

2.
The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all
its powers, except the power to:
(i)

admit new members and determine the conditions of their admission;

(ii)

increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;

(iii)

suspend a member;

(iv)

decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given
by the Board of Directors;

(v)

elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for
Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to
paragraph 6 of Article 25;

(vi)

elect the President, suspend or remove him from office, and determine his
remuneration and other conditions of service;

(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet and
the statement of profit and loss of the Bank;
(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits
of the Bank;
(ix)

amend this Agreement;
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(x)

decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets;
and

(xi)

exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of
Governors in this Agreement.

3.
The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over
any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article.
Article 24 Board of Governors: Procedure
1.
The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other
meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the
Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the
Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.
2.
A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of
the Board of Governors, provided such majority represents not less than twothirds of the total voting power of the members.
3.
The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby
the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question
without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors
in special circumstances.
4.
The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent
authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and
regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the
Bank.
Article 25 Board of Directors: Composition
1.
The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who
shall not be members of the Board of Governors, and of whom:
(i)

nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members;
and

(ii)

three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional
members.

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters
and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent
members whose Governors have elected them as well as members whose
Governors assign their votes to them.
2.
The Board of Governors shall, from time to time, review the size and
composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or
revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in
Article 28.
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3.
Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for
him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling
a Director elected by more than a specified number of members to appoint an
additional Alternate Director.
4.
Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries.
No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or
more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may
participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate
Director is acting in place of the Director.
5.
Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be reelected.
(a)

Directors shall continue in office until their successors shall have
been chosen and assumed office.

(b)

If the office of a Director becomes vacant more than one hundred
and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall
be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the
term, by the Governors who elected the former Director. A majority
of the votes cast by such Governors shall be required for such
election. The Governors who elected a Director may similarly
choose a successor if the office of a Director becomes vacant one
hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.

(c)

While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director
of the former Director shall exercise the powers of the latter, except
that of appointing an Alternate Director.

6.
Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from
the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank
may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.
Article 26 Board of Directors: Powers
The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general
operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers
assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it
by the Board of Governors, and in particular:
(i)

prepare the work of the Board of Governors;

(ii)

establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less
than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions
on major operational and financial policies and on delegation of authority
to the President under Bank policies;

(iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of
Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of
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the total voting power of the members, decide on the delegation of such
authority to the President;
(iv)

supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis,
and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with
principles of transparency, openness, independence and accountability;

(v)

approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;

(vi)

appoint such committees as deemed advisable; and

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the
Board of Governors.
Article 27 Board of Directors: Procedure
1.
The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may
require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function
on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors
by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by
the Chairman or whenever requested by three (3) Directors.
2.
A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of
the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds
of the total voting power of the members.
3.
The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no
Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without
right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly
affecting that member is under consideration.
4.
The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can
hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.
Article 28 Voting
1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic
votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member
votes.
(i)

The basic votes of each member shall be the number of votes that results
from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent
of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member
votes of all the members.

(ii)

The number of the share votes of each member shall be equal to the number
of shares of the capital stock of the Bank held by that member.

(iii)

Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding
Member votes.
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In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its
obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes
to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced
proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents
of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member.
2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the
votes of the member he represents.
(i)

Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters
before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes
cast.

(ii)

A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an
affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors,
representing not less than three-fourths of the total voting power of the
members.

(iii)

A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an
affirmative vote of a majority of the total number of Governors,
representing not less than a majority of the total voting power of the
members.

3.
In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast
the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and
those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to
Schedule B, are entitled.
(i)

A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the
votes for those members separately.

(ii)

Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters
before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes
cast.

Article 29 The President
1.
The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based
process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided
in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President,
while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for
either.
2.
The term of office of the President shall be five (5) years. He may be reelected once. The President may be suspended or removed from office when the
Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article
28.
(a)

If the office of the President for any reason becomes vacant during
his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President
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for a temporary period or elect a new President, in accordance with
paragraph 1 of this Article.
3.
The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have
no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate
in meetings of the Board of Governors but shall not vote.
4.
The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be
chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board
of Directors, the current business of the Bank.
Article 30 Officers and Staff of the Bank
1.
One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors
on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and
merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise
such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as
may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the
President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions
of the President.
2.
The President shall be responsible for the organization, appointment and
dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the
Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided
in paragraph 1 above.
3.
In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the
President shall, subject to the paramount importance of securing the highest
standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the
recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible.
Article 31 The International Character of the Bank
1.
The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in
any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.
2.
The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political
affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the
political character of the member concerned. Only economic considerations shall
be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially
in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.
3.
The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their
offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each
member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall
refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.
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CHAPTER VI
GENERAL PROVISIONS
Article 32 Offices of the Bank
1.
The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People’s
Republic of China.
2.

The Bank may establish agencies or offices elsewhere.

Article 33 Channel of Communication; Depositories
1.
Each member shall designate an appropriate official entity with which the
Bank may communicate in connection with any matter arising under this
Agreement.
2.
Each member shall designate its central bank, or such other institution as
may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may
keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank.
3.
The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of
Directors shall determine.
Article 34

Reports and Information

1.
The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely
on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations
under Article 54.
2.
Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably
request of them in order to facilitate the performance of its functions.
3.
The Bank shall transmit to its members an annual report containing an
audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also
transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position
and a profit and loss statement showing the results of its operations.
4.
The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order
to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as
it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.
Article 35 Cooperation with Members and International Organizations
1.
The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such
manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other
international financial institutions, and international organizations concerned
with the economic development of the region or the Bank’s operational areas.
2.
The Bank may enter into arrangements with such organizations for
purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of
Directors.
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Article 36 References
1.
References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and
Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.
2.
References in this Agreement to a specific gender shall be equally
applicable to any gender.
CHAPTER VII
WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS
Article 37 Withdrawal of Membership
1.
Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a
notice in writing to the Bank at its principal office.
2.
Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall
cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months
after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time
before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank
in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.
3.
A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent
obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the
withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall
not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank
effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank.
Article 38 Suspension of Membership
1.
If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of
Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in
Article 28.
2.
The member so suspended shall automatically cease to be a member one
(1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides
by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good
standing.
3.
While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any
rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain
subject to all its obligations.
Article 39 Settlement of Accounts
1.
After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain
liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the
Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other
forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other
financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall
not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other
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financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the
expenses of the Bank.
2.
At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the
repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of
accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and
4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the
value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a
member.
3.
The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall
be governed by the following conditions:
(i)

Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld
so long as that country, its central bank or any of its agencies,
instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower,
guarantor or other contracting party with respect to equity investment or
other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the
Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be
withheld on account of the contingent liability of the country for future
calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of
Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be
paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a
member.

(ii)

Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the
corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by
which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph
2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans,
guarantees, equity investments and other financing referred to in subparagraph (i) of this paragraph, until the former member has received the
full repurchase price.

(iii)

Payments shall be made in such available currencies as the Bank
determines, taking into account its financial position.

(iv)

If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity
investments or other financing which were outstanding on the date when a
country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the
amount of the reserve provided against losses on that date, the country
concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase
price of its shares would have been reduced if the losses had been taken
into account when the repurchase price was determined. In addition, the
former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in
accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would
have been required to respond if the impairment of capital had occurred
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and the call had been made at the time the repurchase price of its shares
was determined.
4.
If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6)
months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of
the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of
Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes
of such Articles but shall have no voting rights.
CHAPTER VIII
SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK
Article 40 Temporary Suspension of Operations
In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in
respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing
under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further
consideration and action by the Board of Governors.
Article 41 Termination of Operations
1.
The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of
Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.
2.
After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except
those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its
assets and settlement of its obligations.
Article 42 Liability of Members and Payments of Claims
1.
In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all
members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect
of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors,
including all contingent claims, shall have been discharged.
2.
All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the
Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions.
Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of
Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to
ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.
Article 43 Distribution of Assets
1.
No distribution of assets shall be made to members on account of their
subscriptions to the capital stock of the Bank until:
(i)

all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and

(ii)

the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided
in Article 28, to make such distribution.
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2.
Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in
proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such
times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The
shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member
shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has
settled all of its obligations to the Bank.
3.
Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall
enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their
distribution.
CHAPTER IX
STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS
Article 44 Purposes of Chapter
1.
To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions
entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this
Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.
2.
Each member shall promptly take such action as is necessary to make
effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall
inform the Bank of the action which it has taken.
Article 45 Status of the Bank
The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal
capacity:
(i)

to contract;

(ii)

to acquire, and dispose of, immovable and movable property;

(iii)

to institute and respond to legal proceedings; and

(iv)

to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and
activities.

Article 46 Immunity from Judicial Proceedings
1.
The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except
in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise
funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and
sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought
against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a
country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose
of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.
2.
Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action
shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or
instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly
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acting for or deriving claims from a member or from any agency or
instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special
procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members
as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the
Bank, or in the contracts entered into with the Bank.
3.
Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by
whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution
before the delivery of final judgment against the Bank.
Article 47 Immunity of Assets and Archives
1.
Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever
held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any
other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.
2.
The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or
held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held.
Article 48 Freedom of Assets from Restrictions
To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank
effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and
assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and
moratoria of any nature.
Article 49 Privilege for Communications
Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same
treatment that it accords to the official communications of any other member.
Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees
All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other
officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing
missions or services for the Bank:
(i)

shall be immune from legal process with respect to acts performed by them
in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and
shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;

(ii)

where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same
immunities from immigration restrictions, alien registration requirements
and national service obligations, and the same facilities as regards
exchange regulations, as are accorded by members to the representatives,
officials and employees of comparable rank of other members; and

(iii)

shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is
accorded by members to representatives, officials and employees of
comparable rank of other members.
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Article 51 Exemption from Taxation
1.
The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions
pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all
customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the
payment, withholding or collection of any tax or duty.
2.
No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments
and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate
Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the
Bank, including experts and consultants performing missions or services for the
Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification,
acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its
political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the case may
be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member.
3.
No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by
the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
(i)

which discriminates against such obligation or security solely because it is
issued by the Bank; or

(ii)

if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in
which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or
place of business maintained by the Bank.

4.
No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed
by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
(i)

which discriminates against such obligation or security solely because it is
guaranteed by the Bank; or

(ii)

if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office
or place of business maintained by the Bank.

Article 52

Waivers

1.
The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and
exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner
and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best
interests of the Bank.
CHAPTER X
AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION
Article 53 Amendments
1.
This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of
Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.
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2.
Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the
unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the
approval of any amendment modifying:
(i)

the right to withdraw from the Bank;

(ii)

the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and

(iii)

the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4
of Article 5.

3.
Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a
member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the
Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors.
When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official
communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for
all members three (3) months after the date of the official communication unless
the Board of Governors specifies therein a different period.
Article 54 Interpretation
1.
Any question of interpretation or application of the provisions of this
Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more
members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision.
If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly
affected by the question under consideration shall be entitled to direct
representation in the Board of Directors during such consideration; the
representative of such member shall, however, have no vote. Such right of
representation shall be regulated by the Board of Governors.
2.
In any case where the Board of Directors has given a decision under
paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred
to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of
the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the
basis of the decision of the Board of Directors.
Article 55 Arbitration
If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased
to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a
resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be
submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators
shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third,
unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of
Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations
adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be
sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties.
The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any
case where the parties are in disagreement with respect thereto.
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Article 56 Approval Deemed Given
Whenever the approval of any member is required before any act may be done by
the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to
have been given unless the member presents an objection within such reasonable
period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.
CHAPTER XI
FINAL PROVISIONS
Article 57 Signature and Deposit
1.
This Agreement, deposited with the Government of the People’s Republic
of China (hereinafter called the “Depository”), shall remain open until December
31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth
in Schedule A.
2.
The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the
Signatories and other countries which become members of the Bank.
Article 58 Ratification, Acceptance or Approval
1.
This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by
the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary,
until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special
Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other
Signatories of each deposit and the date thereof.
2.
A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is
deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become
a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with
the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank
on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is
deposited.
Article 59 Entry into Force
This Agreement shall enter into force when instruments of ratification,
acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose
initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate
comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions.
Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations
1.
As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a
Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of
Governors.
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2.

At its inaugural meeting, the Board of Governors:

(i)

shall elect the President;

(ii)

shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of
Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer
Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the
number of members and Signatories which have not yet become members;

(iii)

shall make arrangements for the determination of the date on which the
Bank shall commence its operations; and

(iv)

shall make such other arrangements as necessary to prepare for the
commencement of the Bank’s operations.

3.
The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its
operations.
DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29, 2015, in a single
original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and
French texts are equally authentic.
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SCHEDULE A
Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which
May Become Members in accordance with Article 58
Number of Shares

Capital Subscription
(in million $)

PART A.
REGIONAL MEMBERS
Australia

36,912

3,691.2

Azerbaijan

2,541

254.1

Bangladesh

6,605

660.5

Brunei Darussalam

524

52.4

Cambodia

623

62.3

297,804

29,780.4

539

53.9

India

83,673

8,367.3

Indonesia

33,607

3,360.7

Iran

15,808

1,580.8

Israel

7,499

749.9

Jordan

1,192

119.2

Kazakhstan

7,293

729.3

Korea

37,388

3,738.8

Kuwait

5,360

536.0

Kyrgyz Republic

268

26.8

Lao People’s Democratic Republic

430

43.0

Malaysia

1,095

109.5

Maldives

72

7.2

Mongolia

411

41.1

Myanmar

2,645

264.5

809

80.9

New Zealand

4,615

461.5

Oman

2,592

259.2

10,341

1,034.1

China
Georgia

Nepal

Pakistan
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Philippines

9,791

979.1

Qatar

6,044

604.4

Russia

65,362

6,536.2

Saudi Arabia

25,446

2,544.6

Singapore

2,500

250.0

Sri Lanka

2,690

269.0

Tajikistan

309

30.9

Thailand

14,275

1,427.5

Turkey

26,099

2,609.9

United Arab Emirates

11,857

1,185.7

Uzbekistan

2,198

219.8

Vietnam

6,633

663.3

16,150

1,615.0

750,000

75,000.0

Austria

5,008

500.8

Brazil

31,810

3,181.0

Denmark

3,695

369.5

Egypt

6,505

650.5

Finland

3,103

310.3

France

33,756

3,375.6

Germany

44,842

4,484.2

176

17.6

25,718

2,571.8

Luxembourg

697

69.7

Malta

136

13.6

10,313

1,031.3

Norway

5,506

550.6

Poland

8,318

831.8

650

65.0

5,905

590.5

Unallocated
TOTAL
PART B.
NON-REGIONAL MEMBERS

Iceland
Italy

Netherlands

Portugal
South Africa
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Spain

17,615

1,761.5

Sweden

6,300

630.0

Switzerland

7,064

706.4

30,547

3,054.7

2,336

233.6

250,000

25,000.0

1,000,000

100,000.0

United Kingdom
Unallocated
TOTAL
GRAND TOTAL
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SCHEDULE B
ELECTION OF DIRECTORS
The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of
Directors, in accordance with the following provisions.
1.
Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a
constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist
of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.
2.
Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors
shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for
Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional
Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for
Directors to be elected by Governors representing non-regional members (NonRegional Directors).
(a)

The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a
percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the
Governors representing regional members (Regional Governors).
The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%.

(b)

The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set
as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by
the Governors representing non-regional members (Non-Regional
Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional
Directors shall be 15%.

3.
Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across
constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph
7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment
Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for NonRegional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the
corresponding Minimum Percentage.
(a)

The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a
percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the
Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for
Regional Directors shall be 15%.

(b)

The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set
as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by
the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for
Non-Regional Directors shall be 60%.

4.
Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall
establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be
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elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of
Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.
(a)

The initial number of Regional Directors shall be nine.

(b)

The initial number of Non-Regional Directors shall be three.

5.
Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates
for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors.
Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by NonRegional Governors.
6.
Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes
to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28.
The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The
election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional
Governors.
7.
First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of
votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors,
provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number
of votes to reach the applicable Minimum Percentage.
(a)

If the required number of Directors is not elected on the first ballot,
and the number of candidates was the same as the number of
Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the
subsequent actions to complete the election of Regional Directors or
the election of Non-Regional Directors, as the case may be.

8.
Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on
the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to
be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For
subsequent ballots:
(a)

The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding
ballot shall not be a candidate in the next ballot.

(b)

Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the
preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii)
Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed
to have raised the votes for that candidate above the applicable
Adjustment Percentage under (c) below.

(c)

The votes of all the Governors who cast votes for each candidate
shall be added in descending order of number, until the number of
votes representing the applicable Adjustment Percentage has been
exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation
shall be deemed to have cast all their votes for that Director,
including the Governor whose votes brought the total over the
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Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes
were not counted in that calculation shall be deemed to have raised
the candidate’s total votes above the Adjustment Percentage, and the
votes of those Governors shall not count towards the election of that
candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot.
(d)

If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected,
the Director may be elected by a simple majority of the remaining
votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted
towards the election of the last Director.

9.
Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting
for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may
assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such
Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have
elected that Director to such assignment.
10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors
for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall
respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to
designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or
on a rotating basis.
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คำแปลข้อบทของควำมตกลงว่ำด้วย
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย1

1 คำแปลนี้ใช้ประโยชน์ในกำรทำควำมเข้ำใจข้อบทของควำมตกลงว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน

เอเชียเพื่อใช้ประกอบแนบท้ำยพระรำชบัญญัติให้อำนำจปฏิบัติกำรเกี่ยวกับธนำคำรเพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
เอเชีย พ.ศ. .... เท่ำนั้น

๑

๒

ประเทศที่ได้ลงนำมในควำมตกลงนี้ได้ตกลง ดังนี้
พิจำรณำถึง ควำมสำคัญของควำมร่วมมือในภูมิภำคเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภำคเอเชีย และนำไปสู่กำรมีส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของภูมิภำคต่อวิกฤตทำงกำรเงินและ
ผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกอื่น ๆ ในกระแสโลกำภิวัฒน์
ทรำบถึง ควำมสำคัญของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรขยำยควำมเชื่อมโยงในภูมิภำคและยกระดับกำรรวมตัวกัน
ภำยในภูมิภำค เพื่อนำไปสู่กำรส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำด้ำนสังคมสำหรับประชำกรในภูมิภำค
เอเชีย และกำรมีส่วนร่วมต่อพลวัตของเศรษฐกิจโลก
ตระหนักถึง ควำมต้องกำรด้ำนเงินทุนสำหรับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในภูมิภำคเอเชียในระยะยำวจำนวนมำก
ที่จะสำมำรถได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเพียงพอมำกขึ้น จำกควำมร่วมมือระหว่ำงธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำใน
ระดับพหุภำคีต่ำง ๆ ที่มีอยู่ และธนำคำรเพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเอเชีย (ซึ่งต่อไปในควำมตกลงนี้จะเรียกว่ำ
“ธนำคำร”)
เชื่อมั่นว่ำ กำรจัดตั้งธนำคำรในลักษณะองค์กรทำงกำรเงินในระดับพหุภำคีซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
จะช่วยหมุนเวียนทรัพยำกรเพิ่มเติมจำนวนมำกจำกภำยใน และภำยนอกภูมิภำคเอเชีย และขจัดข้อจำกัดด้ำนกำรเงินที่
แต่ละเขตเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชียเผชิญอยู่ ตลอดจนจะส่งเสริมธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำในระดับพหุภำคีต่ำง ๆ
ที่มีอยู่ ในกำรสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและมีเสถียรภำพในภูมิภำคเอเชีย
จึงตกลง ที่ให้สถำปนำธนำคำร ซึ่งจะต้องดำเนินงำน โดยเป็นไปตำมข้อบทต่อไปนี้

๓

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ หน้ำที่ และสมำชิกภำพ
ข้อบท 1 วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของธนำคำร คือ (1) ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สร้ำงควำมมั่งคั่งและปรับปรุง
ควำมเชื่อมโยงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในเอเชีย โดยกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำขำกำรผลิตอื่น และ
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมเป็นหุ้นส่วนภำยในภูมิภำคในกำรรับมือกับควำมท้ำทำย
ด้ำนกำรพัฒนำ โดยกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดกับสถำบันเพื่อกำรพัฒนำในระดับพหุภำคีและทวิภำคีอื่น ๆ
2. ที่ใดก็ตำมในควำมตกลงฉบับนี้ กำรอ้ำงอิงถึง “เอเชีย” และ “ภูมิภำค” ให้รวมถึงภูมิภำคทำงภูมิศำสตร์ และ
องค์ประกอบที่จัดเป็นภูมิภำคเอเชียและโอเชียเนียตำมเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กำรสหประชำชำติ เว้นแต่
จะมีกำรตัดสินใจให้เป็นอย่ำงอื่นโดยสภำผู้ว่ำกำร
ข้อบท 2 หน้ำที่
เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ให้ธนำคำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำในภูมิภำค ทั้งที่ เป็นทุนของรัฐและเอกชน โดยเฉพำะกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสำขำกำรผลิตอื่น
(2) ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเพื่อกำรพัฒนำในภูมิภำค รวมถึงโครงกำรที่มีประสิทธิผล
มำกที่สุดต่อกำรช่วยให้กำรเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภำคโดยรวมเป็นไปอย่ำงกลมกลืน และ โดยคำนึงเป็นพิเศษถึง
ควำมต้องกำรของสมำชิกในภูมิภำคที่มีระดับกำรพัฒนำน้อย
(3) สนับสนุนกำรลงทุนโดยภำคเอกชนในโครงกำร วิสำหกิจ และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีส่วนในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
ในภูมิภำค โดยเฉพำะในโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำขำกำรผลิตอื่น และเสริมกำรลงทุนโดยภำคเอกชน ในกรณีที่
ไม่สำมำรถหำเงินทุนจำกภำคเอกชนที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และ
(4) ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ และให้บริกำรอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหน้ำที่ดังกล่ำว
ข้อบท 3 สมำชิกภำพ
1. สมำชิกภำพในธนำคำรจะเปิดให้แก่สมำชิกของธนำคำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรบูรณะและพัฒนำกำร หรือธนำคำร
พัฒนำเอเชีย
(เอ) สมำชิกภำยในภูมิภำคให้เป็นสมำชิกที่มีรำยชื่อในส่วน เอ ของตำรำงแนบท้ำย เอ และสมำชิกอื่น ๆ ในภูมิภำค
เอเชียตำมวรรค 2 ของข้อบท 1 สำหรับสมำชิกอื่น ๆ จะเป็นสมำชิกภำยนอกภูมิภำค
(บี) สมำชิกผู้ก่อตั้งให้เป็นสมำชิกที่ปรำกฏในตำรำงแนบท้ำย เอ ซึ่งได้ลงนำมในควำมตกลงนี้ก่อน หรือในวันที่ระบุ
ในข้อบท 57 และได้บรรลุเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดของกำรเป็นสมำชิกก่อนวันที่ระบุในวรรค 1 ของข้อบท 58
2. สมำชิกของธนำคำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรบูรณะ และพัฒนำกำร หรือธนำคำรพัฒนำเอเชีย ที่ไม่ได้เข้ำเป็น
สมำชิกตำมข้อบท 58 อำจเข้ำเป็นสมำชิกได้ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด โดยกำรลงคะแนนเสียงตำม
เกณฑ์เสียงข้ำงมำกพิเศษ โดยสภำผู้ว่ำกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28

๔

3. ในกรณีของผู้สมัครที่มิใช่รัฐอธิปไตยหรือมิได้ มีควำมรับผิดชอบกำรดำเนินกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกในธนำคำร จะต้องได้รับกำรเสนอ หรือได้รับควำมเห็นชอบโดยสมำชิกของธนำคำร
ที่รับผิดชอบสำหรับกำรดำเนินกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของผู้สมัครนั้น ๆ
บทที่ 2
ทุน
ข้อบท 4 ทุนจดทะเบียน
1. ให้ธนำคำรมีหุ้นทุนจดทะเบียนหนึ่งแสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ($ 100,000,000,000) แบ่งออกเป็น
หนึ่งล้ำน (1,000,000) หุ้น มูลค่ำหุ้นละหนึ่งแสนดอลลำร์ ($ 100,000) ซึ่งจัดไว้เพื่อให้สมำชิกเข้ำถือหุ้นตำม
ข้อบท 5 เท่ำนั้น
2. หุ้นทุนจดทะเบียนเริ่มแรกให้แบ่งออกเป็นหุ้นชำระแล้ว และหุ้นพึงเรียกชำระ ให้หุ้นซึ่งมีมูลค่ำหุ้นรวมกัน
สองหมื่นล้ำนดอลลำร์ ($ 20,000,000,000) เป็นทุนชำระแล้ว และให้หุ้นซึ่งมีมูลค่ำหุ้นรวมกัน แปดหมื่น
ล้ำนดอลลำร์ ($ 80,000,000,000) เป็นหุ้นพึงเรียกชำระ
3. สภำผู้ว่ำกำรอำจเพิ่มหุ้นทุนจดทะเบียนของธนำคำร โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 ได้ในเวลำและภำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อำจเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงสัดส่วน
ระหว่ำงหุ้นชำระแล้ว และหุ้นพึงเรียกชำระ
4. คำว่ำ “ดอลลำร์” และสัญลักษณ์ “$” ที่ใช้ในควำมตกลงฉบับนี้จะถือให้เป็นสกุลเงินทำงกำรในกำรชำระเงิน
ของสหรัฐอเมริกำ
ข้อบท 5 กำรเข้ำถือหุ้น
1. ให้สมำชิกแต่ละรำยเข้ำถือหุ้นของธนำคำร กำรเข้ำถือหุ้นในหุ้นทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของแต่ละสมำชิก
ให้เป็นกำรถือหุ้นชำระแล้วและหุ้นพึงเรียกชำระด้วยสัดส่วนสอง (2) ต่อแปด (8) หุ้นเริ่มแรก ซึ่งประเทศที่
เป็นสมำชิกตำมข้อบท 58 เข้ำถือ ให้เป็นไปตำมจำนวนซึ่งปรำกฏในตำรำงแนบท้ำย เอ
2. สำหรับจำนวนหุ้นเริ่มแรกที่ประเทศซึ่งเข้ำเป็นสมำชิกตำมวรรค 2 ของข้อบท 3 จะเข้ำถือให้สภำผู้ว่ำกำร
เป็นผู้พิจำรณำกำหนด แต่จำนวนหุ้นที่อนุญำตให้เข้ำถือเช่นว่ำนั้นจะต้องไม่มีผลทำให้อัตรำส่วนร้อยละของจำนวน
หุ้นทุน ซึ่งสมำชิกในภูมิภำคถืออยู่ลดต่ำกว่ำร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของหุ้นทุนทั้งหมด นอกจำกสภำผู้ว่ำกำร
จะตกลงกันให้เป็นอื่น โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูงตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
3. เมื่อสมำชิกร้องขอสภำผู้ว่ำกำรอำจเพิ่มจำนวนหุ้นของสมำชิกผู้นั้นได้ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สภำผู้ว่ำกำร
พิจำรณำกำหนด โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 อย่ำงไรก็ตำม
มิให้มีกำรเพิ่มหุ้นของสมำชิก หำกกำรเพิ่มนั้นมีผลทำให้อัตรำส่วนร้อยละของหุ้นทุนของสมำชิกในภูมิภำคลดต่ำกว่ำ
ร้อยละเจ็ดสิบห้ำ (75) ของหุ้นทุนทั้งหมด นอกจำกสภำผู้ว่ำกำรตกลงกันให้เป็นอื่น โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์
เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
4. ให้สภำผู้ว่ำกำรพิจำรณำทบทวนหุ้นทุนของธนำคำรเป็นระยะๆ โดยแต่ละช่วง ห่ำงกันไม่ต่ำกว่ำห้ำ (5) ปี ในกรณี
ที่มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้สมำชิกแต่ละประเทศมีโอกำสอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะเข้ำถือหุ้นตำมส่วนที่เพิ่มขึ้น
เป็นอัตรำส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่กับหุ้นทุนทั้งหมดก่อนที่มีกำรเพิ่มทุนเช่นว่ำนั้น ทั้งนี้ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
๕

ที่สภำผู้ว่ำกำรจะเป็นผู้พิจำรณำกำหนด โดยสมำชิกไม่ผูกพันที่จะต้องเข้ำถือหุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ้นทุนที่เพิ่มขึ้น
โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
4. ให้สภำผู้ว่ำกำรพิจำรณำทบทวนหุ้นทุนของธนำคำรเป็นระยะๆ โดยแต่ละช่วง ห่ำงกันไม่ต่ำกว่ำห้ำ (5) ปี ในกรณี
ที่มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้สมำชิกแต่ละประเทศมีโอกำสอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะเข้ำถือหุ้นตำมส่วนที่เพิ่มขึ้น
เป็นอัตรำส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่กับหุ้นทุนทั้งหมดก่อนที่มีกำรเพิ่มทุนเช่นว่ำนั้น ทั้งนี้ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
ที่สภำผู้ว่ำกำรจะเป็นผู้พิจำรณำกำหนด โดยสมำชิกไม่ผูกพันที่จะต้องเข้ำถือหุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ข้อบท 6 กำรชำระค่ำหุ้น
1. กำรชำระค่ำหุ้นประเภทหุ้นชำระแล้วที่สมำชิกผู้ลงนำม ในควำมตกลงซึ่งเป็นสมำชิกตำมข้อบท 58 ถืออยู่เริ่มแรก
ให้กระทำเป็นห้ำ (5) งวด แต่ละงวดเป็นจำนวนร้อยละยี่สิบ (20) ของจำนวนหุ้นนั้น ยกเว้น ในกรณีที่ได้กำหนดไว้
ในวรรค 5 ของข้อบทนี้ ให้สมำชิกแต่ละสมำชิกชำระค่ำหุ้นงวดแรกภำยในสำมสิบ (30) วัน ภำยหลังควำมตกลงนี้
มีผลใช้บังคับ หรือในวันหรือก่อนวันฝำกสัตยำบันสำร สำรแสดงกำรยอมรับ หรือสำรให้ควำมเห็นชอบ ในนำมของ
สมำชิกนั้นตำมวรรค 1 ของ ข้อบท 58 แล้วแต่วันใดจะล่ำกว่ำกัน ให้งวดที่สองถึงกำหนดชำระหนึ่ง (1) ปีภำยหลัง
ควำมตกลงนี้มีผลใช้บังคับ ส่วนงวดที่เหลืออีกสำม (3) งวดมีกำหนดชำระต่อเนื่องไป แต่ละงวดห่ำงกันหนึ่ง (1) ปี
นับแต่วันที่งวดก่อนถึงกำหนดชำระ
2. กำรชำระค่ำหุ้นเริ่มแรกแต่ละงวด ในส่วนของหุ้นชำระแล้วให้ชำระในสกุลดอลลำร์ หรือสกุลเงินตรำอื่นที่พึง
แลกเปลี่ยนได้ ยกเว้นในกรณีที่ได้กำหนดไว้ในวรรค 5 ของข้อบทนี้ ซึ่งธนำคำรจะแลกเปลี่ยนเงินดังกล่ำวเป็นดอลลำร์
เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ธนำคำรจะพักสิทธิทั้งหมด รวมถึงสิทธิในกำรออกเสียงที่จะได้จำกหุ้นชำระแล้วและหุ้นพึงเรียกชำระ
ในส่วนที่ครบกำหนดชำระ แต่ยังไม่ได้รับกำรชำระในส่วนนั้น จนกว่ำธนำคำรจะได้รับกำรชำระเงินเต็มจำนวน
3. กำรชำระค่ำหุ้นพึงเรียกชำระให้กระทำเมื่อธนำคำรเรียกให้ชำระในกรณีและเมื่อธนำคำรต้องกำรเพื่อใช้ปลดหนี้สิน
ซึ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรเรียกชำระ สมำชิกอำจเลือกชำระในสกุลดอลลำร์ หรือสกุลเงินที่ธนำคำรต้องกำรใช้
เพื่อปลดภำระผูกพันของธนำคำร ซึ่งเป็นเหตุให้มีกำรเรียกชำระค่ำหุ้นนั้น กำรเรียกชำระค่ำหุ้นที่ยังมิได้ชำระให้เรียก
ตำมอัตรำส่วนร้อยละของหุ้นพึงเรียกชำระในอัตรำเดียวกัน
4. ธนำคำรจะพิจำรณำกำหนดสถำนที่สำหรับชำระค่ำหุ้น ตำมข้อบทนี้ แต่กำรชำระค่ำหุ้นงวดแรกตำมวรรค 1
ของข้อบทนี้ ให้ชำระกับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน ผู้ซงึ่ ทำหน้ำที่เป็นทรัสตีของธนำคำร ทั้งนี้ จนกว่ำจะมีกำรเปิด
ประชุมสภำผู้ว่ำกำรครั้งแรก
5. สมำชิกที่จัดเป็นประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำน้อยสำหรับวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ อำจชำระกำรลงหุ้นภำยใต้
วรรค 1 และ 2 ของข้อบทนี้ ตำมทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่ง ดังนี้
(เอ) ชำระทั้งหมดในสกุลดอลลำร์ หรือสกุลเงินตรำอื่นที่พึงแลกเปลี่ยนได้ โดยชำระสูงสุดถึงสิบ (10) งวด
แต่ละงวดเท่ำกับร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทั้งหมด กำรชำระเงินงวดแรกและงวดที่สองจะครบกำหนด
ตำมที่ระบุในวรรค 1 และกำรชำระเงินงวดที่สำมถึงสิบจะครบกำหนดในวันครบกำหนดปีครั้งที่สองและ
วันครบกำหนดปีถัด ๆ ไปของกำรมีผลใช้บังคับของควำมตกลงนี้ หรือ
(บี) ชำระส่วนหนึ่งเป็นดอลลำร์ หรือสกุลเงินตรำอื่นที่พึงแลกเปลี่ยนได้ และอีกส่วนหนึ่งสูงสุดถึงร้อยละห้ำสิบ (50)
ของกำรชำระเงินในแต่ละงวดเป็นสกุลเงินตรำของสมำชิก โดยมีกำหนดชำระตำมที่ระบุในวรรค 1 ของข้อบท
นี้ โดยกำรชำระเงินภำยใต้วรรคย่อย (บี) นี้ มีบทบัญญัติ ดังนี้
(๑) สมำชิกจะต้องแจ้งสัดส่วนกำรชำระเงินในสกุลเงินของตนแก่ธนำคำร ในเวลำที่จะลงหุ้นภำยใต้วรรค 1
ของข้อบทนี้
๖

(๒) กำรชำระเงินแต่ละครั้งของสมำชิกในสกุลเงินของตนภำยใต้วรรค 5 จะต้องเป็นไปตำมจำนวนที่ธนำคำร
กำหนดเพื่อให้เทียบเท่ำกับมูลค่ำเต็มในสกุลดอลลำร์ของสัดส่วนของกำรลงหุ้นที่จะต้องชำระ โดย
กำรชำระในเบื้องต้น จะเป็นไปตำมจำนวนที่สมำชิกเห็นว่ำเหมำะสม แต่จะเป็นไปตำมกำรปรับเปลี่ยน
เป็นจำนวนเงินตำมที่ธนำคำรจะกำหนดเพื่อให้เทียบเท่ำกับมูลค่ำเต็มในสกุลดอลลำร์ของกำรชำระเงินนั้น
ซึ่งจะมีผลภำยใน เก้ำสิบ (90) วัน จำกวันที่กำรชำระเงินครบกำหนด
(๓) เมื่อใดก็ตำมที่ธนำคำรเห็นว่ำ มูลค่ำสกุลเงินของสมำชิกในรูปเงินตรำต่ำงประเทศได้ลดค่ำลงในระดับ
ที่มีนัยสำคัญ สมำชิกนั้นจะต้องชำระเงินในสกุลของตนเพิ่มเติมให้แก่ธนำคำรภำยในเวลำอันสมควร
ในจำนวนที่ธำรงไว้ซึ่งมูลค่ำของสกุลเงินเช่นว่ำนั้นทั้งหมดที่ธนำคำรถืออยู่สำหรับกำรลงหุ้นของสมำชิกนั้น
(๔) เมื่อใดก็ตำมที่ธนำคำรเห็นว่ำ มูลค่ำสกุลเงินของสมำชิกในรูปเงินตรำต่ำงประเทศได้เพิ่มค่ำขึ้นในระดับ
ที่มีนัยสำคัญ ธนำคำรจะต้องชำระเงินในสกุลเงินนั้นคืนให้แก่สมำชิกนั้นภำยในเวลำอันสมควรในจำนวน
ที่ปรับมูลค่ำของสกุลเงินนั้นทั้งหมดที่ธนำคำรถืออยู่สำหรับกำรลงหุ้นของสมำชิกนั้น
(๕) ธนำคำรอำจเว้นสิทธิของธนำคำรในกำรชำระเงินภำยใต้วรรคย่อย (3) และสมำชิกอำจเว้นสิทธิของตน
ในกำรชำระเงินภำยใต้วรรคย่อย (4)
6. ให้ธนำคำรรับกำรชำระค่ำหุ้นจำกสมำชิกภำยใต้วรรคย่อย 5 (บี) ของข้อบทนี้ ตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือภำระผูกพันอื่น
ที่ออกโดยรัฐบำลสมำชิก หรือโดยสถำนที่รับฝำกที่สมำชิกนั้นแต่งตั้งขึ้น แทนจำนวนเงินที่จะต้องชำระเป็นสกุลเงินตรำ
ของสมำชิก หำกว่ำธนำคำรไม่ต้องกำรใช้เงินสกุลนั้นในกำรดำเนินงำนของธนำคำรตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือ ภำระผูกพันอื่น
เช่นว่ำนั้น จะโอนไม่ได้ ไม่มีดอกเบี้ย และจ่ำยให้แก่ธนำคำรตำมมูลค่ำหุ้น เมื่อได้รับทวงถำม
ข้อบท 7 ข้อกำหนดของหุ้น
1. ให้หุ้นที่ลงโดยสมำชิกออก ณ มูลค่ำหุ้น และให้หุ้น อื่น ๆ ออก ณ มูลค่ำหุ้นเช่นกัน นอกจำกสภำผู้ว่ำกำร
จะตัดสินใจให้ออกในเงื่อนไขอื่นในวำระพิเศษ โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกพิเศษตำมที่กำหนดไว้
ในข้อบท 28
2. หุ้นจะต้องไม่ถูกนำไปค้ำประกันหรือวำงมัดจำในรูปแบบใด ๆ ก็ตำม และจะต้องถ่ำยโอนให้แก่ธนำคำรเท่ำนั้น
3. ควำมรับผิดในหุ้นของสมำชิกให้จำกัดแต่เพียงส่วนที่ยังมิได้ชำระตำมรำคำที่ตรำไว้
4. สมำชิกไม่ต้องรับผิดต่อภำระผูกพันของธนำคำร โดยเหตุแห่งควำมเป็นสมำชิกภำพของสมำชิกนั้น
ข้อบท 8 แหล่งทุนสำมัญ
คำว่ำ “แหล่งทุนสำมัญ” ของธนำคำร ซึ่งใช้ในควำมตกลงนี้ ให้รวมถึงแหล่งทุนดังต่อไปนี้
(๑) หุ้นทุนจดทะเบียนของธนำคำร รวมทั้งหุ้นชำระแล้วและหุ้นพึงเรียกชำระ ซึ่งถือไว้ตำมข้อบท 5
(๒) เงินทุนซึ่งได้มำโดยธนำคำร โดยอำศัยอำนำจตำมวรรค 1 ของข้อบท 16 ซึ่งเป็นเงินทุนที่ให้นำบทบัญญัติว่ำด้วย
ข้อผูกพันในกำรเรียกชำระค่ำหุ้นตำมวรรค 3 ของข้อบท 6 มำใช้บังคับ
(๓) เงินทุนซึง่ ได้รับชำระคืนจำกเงินกู้หรือกำรค้ำประกัน ซึ่งให้กู้หรือค้ำประกันโดยใช้แหล่งทุนตำมระบุไว้ในวรรคย่อย
(1) และ (2) ของข้อบทนี้ หรือในรูปของผลตอบแทนกำรลงทุนในหุ้น และกำรลงทุนในรูปแบบอื่นที่ได้รับกำรอนุมัติ
ภำยใต้วรรคย่อย 2 (4) ของข้อบท 11 ซึ่งได้มำจำกแหล่งทุนนี้
(๔) รำยได้ซึ่งเกิดจำกเงินกู้โดยใช้เงินทุนที่กล่ำวข้ำงต้นหรือจำกกำรค้ำประกัน ซึ่งเป็นกำรกูหรือกำรค้ำประกัน ที่ให้นำ
บทบัญญัติว่ำด้วยข้อผูกพันในกำรเรียกชำระค่ำหุ้นตำมวรรค 3 ของข้อบท 6 มำใช้บังคับ
๗

(๕) เงินทุนหรือรำยได้อื่น ๆ ที่ธนำคำรได้รับ ซึ่งมิได้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษตำมที่ระบุ
ในข้อบท 17 แห่งควำมตกลงนี้
บทที่ 3
กำรดำเนินงำนของธนำคำร
ข้อบท 9 กำรใช้ทรัพยำกร
ทรัพยำกรและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของธนำคำรให้ใช้เฉพำะในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และหน้ำที่
ซึ่งระบุไว้ในข้อบท 1 และ 2 ตำมลำดับ และเป็นไปตำมหลักกำรด้ำนกำรธนำคำรที่เหมำะสมเท่ำนั้น
ข้อบท 10 กำรดำเนินงำนสำมัญและกำรดำเนินงำนพิเศษ
1. กำรดำเนินงำนของธนำคำร ประกอบด้วย
(๑) กำรดำเนินงำนสำมัญ ซึ่งใช้เงินจำกแหล่งทุนสำมัญของธนำคำร ตำมที่ระบุในข้อบท 8 และ
(๒) กำรดำเนินงำนพิเศษ ซึ่งใช้เงินทุนจำกแหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษ ตำมที่ระบุในข้อบท 17
โครงกำรเดียวกันอำจใช้เงินทุนสำหรับองค์ประกอบต่ำง ๆ จำกกำรดำเนินงำนทั้งสองประเภท โดยแยกจำกกัน
2. แหล่งทุนสำมัญและแหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษ ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ และในกรณีใด ๆ ให้ถือไว้ นำไปใช้ก่อภำระ
ผูกพัน ลงทุน หรือจำหน่ำยด้วยวิธีอื่นใด โดยให้แยกจำกกันโดยเด็ดขำด รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำร
ให้แสดงกำรดำเนินงำนสำมัญและกำรดำเนินงำนพิเศษแยกจำกกัน
3. ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ห้ำมนำแหล่งทุนสำมัญของธนำคำรไปใช้ชำระ หรือใช้ปลดเปลื้องกำรขำดทุนหรือหนี้สินอันเกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินงำนพิเศษหรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งใช้ หรือก่อภำระผูกพันแหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษมำแต่เริ่มแรก
4. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนสำมัญโดยตรงให้เบิกจ่ำยจำกแหล่งทุนสำมัญของธนำคำร ค่ำใช้จ่ำยซึ่งเกิดจำก
กำรดำเนินงำนพิเศษโดยตรงให้เบิกจ่ำยจำกแหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษ ส่วนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ให้เบิกจ่ำยตำมที่ธนำคำร
จะกำหนด
ข้อบท 11 ผู้รับบริกำรและวิธีกำรดำเนินงำน
1. (เอ) ธนำคำรอำจจัดหำหรืออำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรเงินแก่สมำชิก หรือตัวแทน หน่วยงำนขึ้นตรง หรือ
ทบวงกำรเมือง หรือหน่วยงำนหรือวิสำหกิจซึ่งดำเนินกำรในดินแดนของของสมำชิก รวมทั้งตัวแทนหรือหน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศ หรือภูมิภำคที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภูมิภำค
(บี) ธนำคำรอำจให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้รับบริกำร ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในวรรคย่อย (เอ) ด้ำนบนในกรณีพิเศษเฉพำะ
เมื่อสภำผู้ว่ำกำรโดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง (๑) ตัดสินใจว่ำกำรช่วยเหลือนั้น จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และอยู่ภำยในหน้ำที่ของธนำคำรและผลประโยชน์ของสมำชิกของธนำคำร และ (๒)
ได้ระบุประเภทของควำมช่วยเหลือภำยใต้วรรค 2 ของข้อบทนี้ให้แก่ผู้รับบริกำรนั้น
2. ธนำคำรอำจดำเนินงำนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรให้เงินกู้ กำรให้กู้ร่วม หรือมีส่วนร่วมในกำรให้กู้โดยตรง
(๒) กำรลงทุนด้วยเงินทุนในกำรซื้อหุ้นของสถำบันหรือวิสำหกิจ
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(๓) กำรค้ำประกันเงินกู้สำหรับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ซึ่งธนำคำรมีส่วนร่วมอยู่ด้วย ในลักษณะของผู้ค้ำประกันหลัก
หรือผู้ค้ำประกันรอง ทั้งเต็มจำนวนหรือบำงส่วน
(๔) กำรใช้แหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษ โดยเป็นไปตำมควำมตกลงที่กำหนดกำรใช้แหล่งทุนดังกล่ำว
(๕) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรโดยเป็นไปตำมข้อบท 15 หรือ
(๖) กำรให้ทุนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นไปตำมกำรตัดสินใจของสภำผู้ว่ำกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์
เสียงข้ำงมำกพิเศษ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
ข้อบท 12 ข้อจำกัดกำรดำเนินงำนสำมัญ
1. ยอดเงินค้ำงชำระของกำรให้กู้ กำรลงทุนในหุ้น กำรค้ำประกัน และกำรให้ควำมช่วยเหลือประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด
ของธนำคำรในกำรดำเนินงำนสำมัญภำยใต้วรรคย่อย 2 (1) (2) (3) และ (4) ของข้อบท 11 ในขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องไม่เพิ่มขึ้น หำกกำรเพิ่มจำนวนนั้นเกินยอดหุ้นทุนที่ไม่ด้อยค่ำ เงินสำรอง และกำไรสะสม ซึ่งรวมอยู่ในแหล่งทุน
สำมัญของธนำคำร ไม่ว่ำประโยคก่อนหน้ำจะบัญญัติไว้ประกำรใดก็ตำม สภำผู้ว่ำกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์
เสียงข้ำงมำกขั้นสูงตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 อำจพิจำรณำในขณะใดขณะหนึ่ง บนพื้นฐำนของสถำนะทำงกำรเงิน
และจุดยืนทำงกำรเงินของธนำคำร เพิ่มข้อจำกัดภำยใต้วรรคนี้ สูงสุดถึงร้อยละ 250 ของหุ้นทุนที่ไม่ด้อยค่ำ เงินสำรอง
และกำไรสะสมของธนำคำร ซึ่งรวมอยู่ใน แหล่งทุนสำมัญของธนำคำร
2. จำนวนกำรลงทุนในหุ้นของธนำคำร ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินยอดหุ้นทุนที่ชำระแล้วที่ไม่ด้อยค่ำและเงิน
สำรองทั่วไป
ข้อบท 13 หลักกำรในกำรดำเนินงำน
ให้ธนำคำรทำกำรดำเนินงำนตำมหลักกำรต่อไปนี้
1. ในกำรดำเนินงำนให้ธนำคำรปฏิบัติตำมหลักกำรด้ำนกำรธนำคำรที่สมเหตุสมผล
2. กำรดำเนินกำรของธนำคำรส่วนใหญ่ให้จัดหำเงินทุนสำหรับโครงกำรที่เฉพำะเจำะจง หรือโครงกำรลงทุน
ที่เฉพำะเจำะจง กำรลงทุนในหุ้น และกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร ตำมที่ระบุในข้อบท 15
3. ห้ำมมิให้ธนำคำรจัดให้เงินกู้แก่วิสำหกิจในดินแดนของสมำชิก ถ้ำสมำชิกนั้นคัดค้ำนกำรให้เงินกู้ดังกล่ำว
4. ให้ธนำคำรทำให้มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของธนำคำรนั้นเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรเงินและกำรดำเนินงำน
รวมถึงนโยบำยด้ำนผลกระทบด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ในกำรพิจำรณำคำร้องสำหรับกำรให้เงินทุน ให้ธนำคำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถของผู้รับบริกำรในกำรหำ
เงินทุน หรือควำมช่วยเหลือจำกแหล่งอื่นที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งธนำคำรเห็นว่ำเหมำะสมแก่ผู้รับบริกำรก่อน
ทั้งนี้ โดยคำถึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต่ำง ๆ ด้วย
6. ในกำรให้เงินทุนหรือกำรค้ำประกัน ให้ธนำคำรพิจำรณำถึงอนำคตว่ำผู้รับบริกำร หรือผู้ค้ำประกันของผู้รับบริกำร
ถ้ำมีว่ำจะอยู่ในฐำนะที่จะปลดภำระผูกพันตำมสัญญำให้เงินทุนได้หรือไม่
7. ในกำรให้เงินทุนหรือกำรค้ำประกัน ข้อกำหนดทำงกำรเงินต่ำง ๆ เช่น อัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ และ
กำหนดกำรใช้คืนเงินต้น ให้เป็นไปตำมที่ธนำคำรเห็นว่ำเหมำะสมกับกำรให้เงินทุนแต่ละครำวและควำมเสี่ยงของ
ธนำคำร
8. ธนำคำรจะต้องไม่มีข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรจำกประเทศใด ๆ ทั้งจำกกำรดำเนินงำน
ของกำรให้เงินทุนภำยใต้กำรดำเนินงำนสำมัญหรือกำรดำเนินงำนพิเศษของธนำคำร
๙

9. ธนำคำรจะต้องดำเนินมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรดำเนินงำนของกำรให้เงินทุน ค้ำประกัน หรือ
มีส่วนร่วมให้ทุนของธนำคำรได้นำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ดังที่ได้รับอนุมัติให้เงินทุน และโดยคำนึงถึงกำรประหยัด
และมีประสิทธิภำพ
10. ธนำคำรจะต้องคำนึงถึงควำมประสงค์ในอันที่จะหลีกเลี่ยงมิให้สมำชิกรำยใดรำยหนึ่งได้รับประโยชน์จำกทรัพยำกร
ของธนำคำรอย่ำงไม่เหมำะสม
11. ธนำคำรจะต้องหำทำงที่จะธำรงไว้ซึ่งกำรกระจำยกำรลงทุนในกำรซื้อหุ้นอย่ำงสมเหตุสมผล ทั้งนี้ มิให้ธนำคำร
เข้ำรับผิดชอบในกำรจัดกำรหน่วยงำน หรือวิสำหกิจใด ๆ ที่ธนำคำรลงทุน และจะไม่เรียกร้องที่จะเข้ำไปควบคุม
ผลประโยชน์ขององค์กร หรือวิสำหกิจใด ๆ เว้นแต่ ในกรณีที่จำเป็นต้องคุ้มครองกำรลงทุนของธนำคำร
ข้อบท 14 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรให้เงินทุน
1. ในกรณีที่ธนำคำรให้กู้ หรือมีส่วนร่วมในกำรให้กู้ หรือ ค้ำประกันเงินกู้ ให้สัญญำวำงข้อกำหนด และเงื่อนไข
ในกำรให้เงินกู้ หรือค้ำประกันเงินกู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมหลักกำรดำเนินงำนซึ่งระบุไว้ในข้อบท 13 และภำยใต้
บังคับบทบัญญัติอื่น ๆ ของควำมตกลงนี้ ในกำรกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น ธนำคำรจะต้องพิจำรณำถึง
ควำมจำเป็นต้องคุ้มครองรำยได้และสถำนะทำงกำรเงินของธนำคำรอย่ำงเต็มที่
2. ในกรณีที่ผู้รับเงินกู้หรือผู้รับกำรค้ำประกันเงินกู้มไิ ด้เป็นสมำชิกเอง หำกธนำคำรเห็นสมควรอำจร้องขอให้สมำชิก
ที่จะมีกำรดำเนินโครงกำรที่เกี่ยวข้องในดินแดนของของสมำชิกนั้น หรือตัวแทนรัฐบำลหรือหน่วยงำนขึ้นตรงของสมำชิก
นั้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของธนำคำรให้ค้ำประกันกำรชำระคืนเงินต้น และกำรชำระดอกเบี้ย และเงินที่ต้องชำระอื่น ๆ
อันเนื่องมำจำกกำรกู้ตำมกำหนดที่ได้วำงไว้
3. กำรลงทุนในหุ้นจะต้องไม่เกินสัดส่วนกำรถือหุ้นในหน่วยงำนหรือวิสำหกิจนั้น ๆ ตำมที่ได้รับอนุญำตภำยใต้นโยบำย
ที่คณะกรรมกำรอนุมัติไว้
4. ธนำคำรอำจให้เงินทุนในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดยเป็นไปตำมนโยบำยในกำรจำกัด
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ข้อบท 15 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
1. ธนำคำรอำจให้คำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และควำมช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ ที่คล้ำยกัน
ซึ่งรองรับวัตถุประสงค์ของธนำคำร และอยู่ภำยใต้หน้ำที่ของธนำคำร
2. เมื่อค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือนั้น ๆ ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ ให้ธนำคำรชำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
จำกรำยได้ของธนำคำร
บทที่ 4
กำรเงินของธนำคำร
ข้อบท 16 อำนำจทั่วไป
นอกจำกอำนำจซึ่งระบุไว้ในที่อื่นในควำมตกลงนี้ ให้ธนำคำรมีอำนำจดังต่อไปนี้
1. ธนำคำรอำจระดมเงินทุนจำกกำรกู้ยืม หรือวิธีกำรอื่น ๆ ในประเทศสมำชิก หรือที่อื่นใด โดยเป็นไปตำมบทบัญญัติ
ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๐

2. ธนำคำรอำจทำกำรซื้อและขำยหลักทรัพย์ที่ธนำคำรได้ออก หรือค้ำประกัน หรือธนำคำรได้ลงทุน
3. ธนำคำรอำจค้ำประกันหลักทรัพย์ที่ธนำคำรได้ลงทุนไว้เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรขำยหลักทรัพย์นั้น
4. ธนำคำรอำจรับประกัน หรือเข้ำร่วมในกำรรับประกันหลักทรัพย์ซึ่งหน่วยงำนหรือวิสำหกิจใด ๆ เป็นผู้ออก
เพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนำคำร
5. ธนำคำรอำจนำเงินทุนในส่วนที่ไม่มีควำมจำเป็นในกำรดำเนินงำนไปลงทุนหรือฝำกเงินทุน
6. ธนำคำรจะต้องทำให้แน่ใจว่ำหลักทรัพย์ที่ธนำคำรออกหรือค้ำประกัน จะต้องมีข้อควำมระบุด้ำนหน้ำที่เห็นได้ชัด
เพื่อแสดงว่ำ หลักทรัพย์นั้นมิใช่พันธะของรัฐบำลใด ๆ เว้นแต่โดยข้อเท็จจริงเป็นพันธะของรัฐบำลหนึ่งรัฐบำลใด
ซึ่งในกรณีนี้ให้ระบุไว้เช่นนั้น
7. ธนำคำรอำจจัดตั้งและบริหำรกองทุนทรัสต์สำหรับภำคีอื่น โดยกองทุนทรัสต์ดังกล่ำวจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และอยู่ภำยใต้หน้ำที่ของธนำคำร ภำยใต้กรอบของกองทุนทรัสต์ซึ่งได้รับกำรอนุมัตโิ ดยสภำผู้ว่ำกำร
8. ธนำคำรอำจจัดตั้งหน่วยงำนที่เป็นบริษัทลูก ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และอยู่ภำยใต้หน้ำที่
ของธนำคำร เฉพำะเมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกสภำผู้ว่ำกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 เท่ำนั้น
9. ธนำคำรอำจใช้อำนำจอื่น ๆ และออกกฎและระเบียบตำมที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และหน้ำที่
ของธนำคำร และให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งควำมตกลงนี้
ข้อบท 17 กองทุนพิเศษ
1. ธนำคำรอำจรับกองทุนพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และอยู่ภำยใต้หน้ำที่ของธนำคำร
โดยให้กองทุนพิเศษนั้นเป็นทรัพยำกรของธนำคำร ซึ่งต้นทุนทั้งหมดในกำรบริหำรกองทุนพิเศษใด ๆ จะชำระจำก
กองทุนพิเศษนั้น ๆ
2. กองทุนพิเศษซึ่งธนำคำรรับไว้อำจใช้ในทำงใดทำงหนึ่ง และตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของธนำคำร และกับควำมตกลงเกี่ยวกับกองทุนเช่นว่ำนั้น
3. ให้ธนำคำรนำกฎและระเบียบพิเศษมำใช้ตำมที่ต้องกำรสำหรับกำรจัดตั้ง กำรบริหำร และกำรใช้กองทุนพิเศษ
แต่ละกอง กฎและระเบียบเช่นว่ำนั้นจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของควำมตกลงนี้ เว้นแต่บทบัญญัติที่ใช้บังคับ
อย่ำงชัดแจ้งกับกำรดำเนินงำนสำมัญเท่ำนั้น
4. คำว่ำ “แหล่งทุนของกองทุนพิเศษ” ให้หมำยถึงแหล่งทุนของกองทุนพิเศษใด ๆ และให้รวมถึง
(๑) เงินทุนที่ธนำคำรรับเข้ำรวมในกองทุนพิเศษใด ๆ
(๒) เงินที่ได้รับจำกกำรให้เงินกู้หรือกำรค้ำประกัน และรำยได้จำกกำรลงทุนในหุ้น ด้วยทรัพยำกรของกองทุนพิเศษ
ใด ๆ ซึ่งกองทุนพิเศษนั้นๆ ได้รับไว้ตำมกฎและระเบียบของธนำคำรที่ใช้บังคับกับกองทุนพิเศษที่เกี่ยวข้อง
(๓) รำยได้ซึ่งเกิดจำกกำรลงทุนของแหล่งทุนจำกกองทุนพิเศษ และ
(๔) แหล่งทุนอื่นใดที่ให้ไว้กับกองทุนพิเศษใด ๆ
ข้อบท 18 กำรจัดสรรและกำรแบ่งสรรรำยได้สุทธิ
1. ให้สภำผู้ว่ำกำรพิจำรณำกำหนดอย่ำงน้อยปีละครั้ง ว่ำรำยได้สุทธิของธนำคำรภำยหลังที่ได้กันไว้เป็นเงินสำรองแล้ว
ส่วนใดจะให้จัดสรรเป็นกำไรสะสม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และส่วนใด (ถ้ำมี) จะแบ่งสรรให้แก่สมำชิก โดย
๑๑

กำรตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกำรจัดสรรรำยได้สุทธิของธนำคำร เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ให้เป็นไปตำมกำรลงคะแนนเสียง
ตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูงตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
2. กำรแบ่งสรรรำยได้ตำมวรรคก่อนหน้ำให้เป็นไปตำมสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่แต่ละสมำชิกถืออยู่ และกำรชำระเงิน
ดังกล่ำวจะชำระตำมวิธี และในสกุลเงินที่สภำผู้ว่ำกำรพิจำรณำกำหนด
ข้อบท 19 สกุลเงิน
1. สมำชิกจะต้องไม่วำงข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับสกุลเงิน รวมถึง กำรรับ กำรถือครอง กำรใช้ หรือกำรโอนโดยธนำคำร
หรือโดยผู้รับบริกำรใด ๆ จำกธนำคำร สำหรับกำรชำระเงินในประเทศหนึ่งประเทศใด
2. เมื่อมีควำมจำเป็นภำยใต้ควำมตกลงนี้ที่จะต้องกำหนดมูลค่ำสกุลเงินใดสกุลหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง หรือ
กำหนดว่ำสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินที่พึงแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ให้ธนำคำรพิจำรณำกำหนดมูลค่ำและกำหนดเช่นนั้นได้
ข้อบท 20 วิธีกำรปลดหนี้สินของธนำคำร
1. ในกำรดำเนินงำนสำมัญของธนำคำร ในกรณีของ กำรมีหนี้ค้ำงชำระหรือกำรผิดสัญญำเกี่ยวกับเงินกู้ที่ธนำคำร
ให้กู้ มีส่วนร่วมในกำรให้กู้ หรือค้ำประกัน และ ในกรณีของกำรขำดทุนจำกกำรลงทุนในหุ้น หรือ กำรให้เงินทุน
ในรูปแบบอื่น ภำยใต้วรรคย่อย 2 (6) ของข้อบท 11 ให้ธนำคำรดำเนินกำรตำมที่เห็นว่ำเหมำะสม โดยจะต้อง
รักษำไว้ซึ่งบทบัญญัติที่เหมำะสมเพื่อปัองกันกำรขำดทุนที่อำจเกิดขึ้น
2. กำรขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนสำมัญของธนำคำรจะชำระจำก
(๑) ลำดับแรก ตำมบทบัญญัติที่ระบุไว้ในวรรค 1 ด้ำนบน
(๒) ลำดับที่สอง รำยได้สุทธิ
(๓) ลำดับที่สำม เงินสำรอง และกำไรสะสม
(๔) ลำดับที่สี่ ทุนที่ชำระแล้วไม่ด้อยค่ำ และ
(๕) ลำดับสุดท้ำย ทุนพึงเรียกชำระในจำนวนที่เหมำะสม ซึ่งจะเรียกชำระโดยเป็นไปตำมบทบัญญัติของวรรค 3
ของข้อบท 6
บทที่ 5
ธรรมำภิบำล
ข้อบท 21 โครงสร้ำง
ให้ธนำคำรมีสภำผู้ว่ำกำร คณะกรรมกำร ประธำน หนึ่งคน รองประธำนหนึ่งคน หรือมำกกว่ำ เจ้ำหน้ำที่และ
พนักงำนอื่นตำมที่อำจพิจำรณำเห็นว่ำจำเป็น
ข้อบท 22 สภำผู้ว่ำกำร: องค์ประกอบ
1. ให้สมำชิกแต่ละรำยมีผู้แทนในสภำผู้ว่ำกำรและให้แต่งตั้งผู้ว่ำกำรหนึ่งคน และผู้ว่ำกำรสำรองหนึ่งคน
โดยให้ผู้ว่ำกำรและผู้ว่ำกำรสำรองแต่ละคนดำรงตำแหน่งตำมที่สมำชิกแต่งตั้งเห็นสมควร ผู้ว่ำกำรสำรองไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน นอกจำกในกรณีที่ผู้ว่ำกำรไม่อยู่
๑๒

2. ในกำรประชุมประจำปี ให้สภำผู้ว่ำกำรเลือกตั้งผู้ว่ำกำรคนหนึ่งเพื่อทำหน้ำที่ประธำน โดยให้ดำรงตำแหน่งจนกว่ำ
จะถึงกำหนดเลือกตั้งประธำนคนต่อไป
3. ให้ผู้ว่ำกำรและผู้ว่ำกำรสำรองดำรงตำแหน่ง โดยไม่ได้รับเงินค่ำตอบแทนจำกธนำคำร แต่ธนำคำรอำจออกค่ำใช้จ่ำย
อันเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรไปร่วมประชุมให้แก่บุคคลเหล่ำนี้ตำมสมควร
ข้อบท 23 สภำผู้ว่ำกำร: อำนำจ
1. ให้สภำผู้ว่ำกำรเป็นผู้ใช้อำนำจทั้งปวงของธนำคำร
2. สภำผู้ว่ำกำรอำจมอบอำนำจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรืออำนำจทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำร เว้นแต่อำนำจต่อไปนี้
(1) รับสมำชิกใหม่และพิจำรณำกำหนดเงื่อนไขในกำรรับสมำชิกนั้น
(2) เพิ่มหรือลดหุ้นทุนจดทะเบียนของธนำคำร
(3) ระงับสมำชิกภำพ
(4) วินิจฉัยชี้ขำดคำอุทธรณ์เกี่ยวกับกำรตีควำมกำรใช้ควำมตกลงซึ่งคณะกรรมกำรเป็นผู้วินิจฉัย
(5) เลือกตั้งกรรมกำรของธนำคำร และพิจำรณำกำหนดค่ำใช้จ่ำยที่จะให้แก่กรรมกำรและกรรมกำรสำรอง
และค่ำตอบแทน (ถ้ำมี) โดยสอดคล้องกับวรรค 6 ของข้อบท 25
(6) เลือกตั้งประธำน ระงับหรือถอดถอนจำกตำแหน่ง และพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทน และเงื่อนไขอื่น ๆ
ของกำรปฏิบัติหน้ำที่
(7) ให้ควำมเห็นชอบงบดุลทั่วไปและงบกำไรขำดทุนของธนำคำรภำยหลังที่ได้พิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชีแล้ว
(8) พิจำรณำกำหนดเงินสำรองและกำรจัดสรรและแบ่งสรรกำไรสุทธิของธนำคำร
(9) แก้ไขควำมตกลงนี้
(10) วินิจฉัยชี้ขำดให้เลิกกำรดำเนินงำนของธนำคำรและแบ่งสรรสินทรัพย์ของธนำคำร และ
(11) ใช้อำนำจอื่น ๆ ตำมที่สภำผู้ว่ำกำรได้รับมอบหมำยไว้โดยชัดแจ้งในควำมตกลงนี้
3. ให้สภำผู้ว่ำกำรคงมีอำนำจเต็มที่จะใช้กับเรื่องใด ๆ ที่ได้มอบให้แก่คณะกรรมกำรตำมวรรค 2 ของข้อบทนี้
ข้อบท 24 สภำผู้ว่ำกำร: วิธีดำเนินกำร
1. ให้สภำผู้ว่ำกำรมีกำรประชุมประจำปีและกำรประชุมอื่น ๆ ตำมที่สภำผู้ว่ำกำรอำจจัดให้มีขึ้นหรือตำมที่
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุม ให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมสภำผู้ว่ำกำรเมื่อสมำชิกของธนำคำรห้ำ (5) รำยร้องขอ
2. ในกำรประชุมสภำผู้ว่ำกำรครั้งใด ๆ ให้ผู้ว่ำกำรจำนวนข้ำงมำกประกอบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ว่ำกำรจำนวนข้ำง
มำกนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงรวมกันไม่ต่ำกว่ำ สองในสำมของอำนำจในกำรออกเสียงทั้งหมดของสมำชิก
3. ให้สภำผู้ว่ำกำรวำงวิธีดำเนินกำรตำมระเบียบเพื่อให้คณะกรรมกำรอำจให้ผู้ว่ำกำรลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับปัญหำ
เฉพำะเรื่องโดยมิต้องเรียกประชุมสภำผู้ว่ำกำร และคณะกรรมกำรอำจจัดกำรประชุมสภำผู้ว่ำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในโอกำสพิเศษ
4. ภำยในขอบเขตอำนำจสภำผู้ว่ำกำรและคณะกรรมกำร อำจจัดตั้งสำขำนิติบุคคลขึ้น และนำกฎและระเบียบตำม
ควำมจำเป็น หรือตำมควำมเหมำะสม มำใช้เพื่อดำเนินธุรกิจของธนำคำร
ข้อบท 25 คณะกรรมกำร: องค์ประกอบ
1. ให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรสิบสอง (12) คน ผู้มิได้เป็นผู้ว่ำกำรในสภำผู้ว่ำกำร และในจำนวนนี้
(1) เก้ำ (9) คน ให้ผู้ว่ำกำรซึ่งเป็นผู้แทนของสมำชิกในภูมิภำคเป็นผู้เลือกตั้ง และ
๑๓

(2) สำม (3) คน ให้ผู้ว่ำกำรซึ่งเป็นผู้แทนของสมำชิกนอกภูมิภำคเป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมกำรต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงในทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน และให้เลือกตั้งตำมตำรำงแนบท้ำย บี
โดยกรรมกำรจะเป็นผู้แทนสมำชิกที่ผู้ว่ำกำรได้เลือกตั้งให้ตน รวมถึงสมำชิกที่ผู้ว่ำกำรได้ลงคะแนนเสียงให้ตน
2. ให้สภำผู้ว่ำกำรพิจำรณำทบทวนจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรเป็นระยะ ๆ และอำจเพิ่มหรือลด
จำนวนและปรับองค์ประกอบตำมควำมเหมำะสม โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้
ในข้อบท 28
3. ให้กรรมกำรแต่ละคนแต่งตั้งกรรมกำรสำรอง โดยให้มีอำนำจเต็มในกำรปฏิบัติงำนแทน เมื่อกรรมกำรนั้นไม่อยู่ ทั้งนี้
ให้สภำผู้ว่ำกำรกำหนดกฎเกณฑ์ในกำรให้กรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมำชิกที่มำกกว่ำจำนวนที่กำหนดสำมำรถแต่งตั้ง
กรรมกำรสำรองเพิ่มเติม
4. กรรมกำรและกรรมกำรสำรองจะต้องเป็นคนสัญชำติของประเทศสมำชิก แต่มิให้กรรมกำรสองคนหรือมำกกว่ำ
มีสัญชำติเดียวกัน หรือมิให้กรรมกำรสำรองสองคน หรือมำกกว่ำ มีสัญชำติเดียวกัน กรรมกำรสำรองอำจเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรได้ แต่ให้ออกเสียงลงคะแนนได้เฉพำะเมื่อกรรมกำรสำรองนั้นปฏิบัติงำนแทนกรรมกำรเท่ำนั้น
5. ให้กรรมกำรดำรงตำแหน่งตำมวำระมีกำหนดสอง (2) ปี และอำจกำรได้รับเลือกตั้งอีกได้
(เอ) ให้กรรมกำรดำรงตำแหน่งอยู่จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งผู้เข้ำรับตำแหน่งแทน
(บี) ถ้ำตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเป็นเวลำนำนกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน ก่อนที่จะครบกำหนดตำมวำระ
ให้ผู้ว่ำกำรที่เลือกตั้งกรรมกำรคนก่อนเลือกผู้เข้ำรับตำแหน่งแทนสำหรับระยะเวลำที่เหลือต่อไปตำมตำรำง
แนบท้ำย บี โดยกำรเลือกตั้งเช่นว่ำนั้นให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกของผู้ว่ำกำรนั้น ทั้งนี้ ผู้ว่ำกำรที่เลือกตั้งกรรมกำร
อำจเลือกผู้เข้ำรับตำแหน่งแทนในทำนองเดียวกัน ถ้ำตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเป็นเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบ
(180) วัน หรือน้อยกว่ำ ก่อนที่จะครบกำหนดตำมวำระของกรรมกำรนั้น
(ซี) ในระหว่ำงที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง ให้กรรมกำรสำรองของกรรมกำรคนก่อนใช้อำนำจของกรรมกำรนั้น
เว้นแต่อำนำจในกำรแต่งตั้งกรรมกำรสำรอง
6. ให้กรรมกำรและกรรมกำรสำรองทำหน้ำที่โดยไม่มีค่ำตอบแทนจำกธนำคำร เว้นแต่สภำผู้ว่ำกำรจะตัดสินใจ
ให้เป็นอื่น แต่ธนำคำรอำจออกค่ำใช้จ่ำยอันเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรไปร่วมประชุมให้แก่บุคคลเหล่ำนี้ตำมสมควร
ข้อบท 26 คณะกรรมกำร: อำนำจ
ให้คณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนทั่วไปของธนำคำร และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ให้ใช้อำนำจทั้งปวง
ที่ได้รับมอบจำกสภำผู้ว่ำกำร นอกเหนือจำกอำนำจที่ได้รับมอบอยู่แล้วโดยชัดแจ้งในควำมตกลงนี้ และโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ตระเตรียมงำนของสภำผู้ว่ำกำร
(๒) จัดทำนโยบำยของธนำคำร และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยหลักด้ำนกำรเงินและกำรดำเนินงำน และ
กำรมอบอำนำจให้แก่ประธำนภำยใต้นโยบำยของธนำคำร โดยเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของอำนำจ
ในกำรออกเสียงทั้งหมดของสมำชิก
(๓) ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของธนำคำรภำยใต้วรรค 2 ของข้อบท 11 และตัดสินใจเกี่ยบกับกำรมอบอำนำจ
เช่นว่ำนั้นให้แก่ประธำน โดยเสียงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของอำนำจในกำรออกเสียงทั้งหมดของสมำชิก
(๔) กำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและกำรดำเนินงำนของธนำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดให้มีกลไกในกำรกำกับดูแล
โดยยึดหลักกำรของควำมโปร่งใส กำรเปิดกว้ำง ควำมเป็นอิสระ และกำรมีควำมรับผิดชอบ
๑๔

(๕) ให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์ แผนประจำปี และงบประจำปีของธนำคำร
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควร และ
(7) เสนอบัญชีที่ได้รับกำรตรวจสอบแล้วสำหรับปีกำรเงินแต่ละปีเพื่อรับควำมเห็นชอบของสภำผู้ว่ำกำร
ข้อบท 27 คณะกรรมกำร: วิธีดำเนินกำร
1. ให้คณะกรรมกำรมีกำรประชุมกันเมื่อธุรกิจของธนำคำรทำให้จำเป็นต้องมีกำรประชุมเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี
โดยคณะกรรมกำรจะปฏิบัติหน้ำที่ โดยไม่ประจำอยู่ที่สำนักงำนใหญ่ เว้นแต่สภำผู้ว่ำกำรจะตัดสินใจให้เป็นอื่น
โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 และอำจมีกำรประชุม
คณะกรรมกำร เมื่อประธำนเรียกประชุม หรือมีกรรมกำรสำม (3) รำยร้องขอ
2. ในกำรประชุมของคณะกรรมกำรครั้งใด ๆ กรรมกำรจำนวนข้ำงมำกจะประกอบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมกำร
จำนวนข้ำงมำกนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงรวมกันไม่ต่ำกว่ำสองในสำมของคะแนนเสียงทั้งหมด
3. ให้สภำผู้ว่ำกำรวำงระเบียบ ในกรณีกำรพิจำรณำเรื่องที่กระทบต่อสมำชิกใดโดยเฉพำะ หำกสมำชิกนั้นไม่มี
กรรมกำรที่เป็นสัญชำติของตน ให้มีสิทธิส่งผู้แทนเข้ำร่วมในกำรประชุมของคณะกรรมกำรได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
4. ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีวิธีดำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสำมำรถจัดกำรประชุมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือลงคะแนน
เสียงได้โดยไม่ต้องมีกำรประชุม
ข้อบท 28 กำรออกเสียงลงคะแนน
1. ให้คะแนนเสียงทั้งหมดของแต่ละสมำชิกประกอบด้วยคะแนนเสียงพื้นฐำน คะแนนเสียงตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของสมำชิกนั้น และคะแนนเสียงของสมำชิกผู้ก่อตั้ง ในกรณีที่เป็นสมำชิกผู้ก่อตั้ง
(1) คะแนนเสียงพื้นฐำนของแต่ละสมำชิกให้มีจำนวนเท่ำกับผลลัพธ์จำกกำรแบ่งจำนวนร้อยละสิบสอง (12)
ของผลรวมของคะแนนเสียงพื้นฐำน คะแนนเสียงตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และคะแนนเสียงของสมำชิกผู้ก่อตั้ง
ของสมำชิกทั้งหมดออกเป็นจำนวนเท่ำ ๆ กันระหว่ำงสมำชิก
(2) คะแนนเสียงตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของสมำชิกแต่ละสมำชิก ให้มีจำนวนเท่ำกับจำนวนหุ้นในหุ้นทุนของธนำคำร
ที่สมำชิกนั้นถืออยู่
(3) ให้สมำชิกผู้ก่อตั้งแต่ละรำยได้รับจัดสรรคะแนนเสียงของสมำชิกผู้ก่อตั้งจำนวนหกร้อย (600) คะแนนเสียง
ในกรณีที่สมำชิกมิได้ชำระเงินส่วนใดของจำนวนที่ครบกำหนดชำระตำมที่มีภำระผูกพันในส่วนของหุ้นชำระแล้วภำยใต้
ข้อบท 6 ให้จำนวนของคะแนนเสียงตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของสมำชิกนั้นลดลงตำมสัดส่วนร้อยละของหุ้นที่แสดงตำม
มูลค่ำหุ้นทั้งหมดของหุ้นชำระแล้วที่สมำชิกนั้นลงที่ครบกำหนดและยังมิได้ชำระ
2. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในสภำผู้ว่ำกำร ให้ผู้ว่ำกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงตำมคะแนนเสียงของสมำชิกที่ตน
เป็นผู้แทน
(1) ให้สภำผู้ว่ำกำรตกลงชี้ขำดเรื่องทั้งปวงโดยใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ว่ำกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุมนั้น
เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นโดยชัดแจ้งในควำมตกลงนี้
(2) กำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูงของสภำผู้ว่ำกำร จะต้องใช้กำรลงคะแนนเสียงสองในสำม
ของจำนวนผู้ว่ำกำรทั้งหมด ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดของสมำชิก
(3) กำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกพิเศษของสภำผู้ว่ำกำร จะต้องใช้กำรลงคะแนนเสียงข้ำงมำก
ของจำนวนผู้ว่ำกำรทั้งหมด ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดของสมำชิก
๑๕

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในคณะกรรมกำร ให้กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงตำมคะแนนเสียงของผู้ว่ำกำร
ที่ได้เลือกกรรมกำรคนนั้น และผู้ว่ำกำรที่ได้ลงคะแนนเสียงให้กรรมกำรคนนั้น โดยเป็นไปตำมตำรำงแนบท้ำย บี
(๑) กรรมกำรที่ลงคะแนนเสียงตำมคะแนนเสียงของสมำชิกที่มำกกว่ำหนึ่ง อำจลงคะแนนเสียงสำหรับสมำชิกนั้น ๆ
โดยแยกจำกกัน
(๒) ให้คณะกรรมกำรตกลงชี้ขำดเรื่องทั้งปวงโดยใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมในกำรประชุมนั้น
เว้นแต้จะบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่นโดยชัดแจ้งในควำมตกลงนี้
ข้อบท 29 ประธำน
1. ให้สภำผู้ว่ำกำรคัดเลือกประธำน โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้
ในข้อบท 28 โดยกระบวนกำรที่เปิดเผย โปร่งใส และยึดคุณสมบัติเป็นหลัก โดยประธำนจะต้องเป็นคนสัญชำติ
ของประเทศสมำชิกในภูมิภำค และในระหว่ำงที่ดำรง ตำแหน่งอยู่ ประธำนจะต้องไม่อยู่ในตำแหน่งผู้ว่ำกำรหรือ
กรรมกำร หรือผู้ว่ำกำรหรือกรรมกำรสำรอง
2. ให้ประธำนดำรงตำแหน่งตำมวำระมีกำหนดห้ำ (5) ปี และอำจได้รับเลือกตั้งอีก 1 ครั้ง ประธำนอำจถูกระงับ
หรือถอดถอนออกจำกตำแหน่ง เมื่อสภำผู้ว่ำกำรมีมติเช่นนั้น โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
(เอ) ถ้ำตำแหน่งประธำนว่ำงลงด้วยเหตุผลประกำรใดก็ตำมในระหว่ำงวำระกำรดำรงตำแหน่ง ให้สภำผู้ว่ำกำร
แต่งตั้งประธำนรักษำกำรสำหรับวำระชั่วครำว หรือเลือกประธำนคนใหม่ โดยเป็นไปตำมวรรค 1 ของข้อบทนี้
3. ให้ประธำนเป็นประธำนของคณะกรรมกำร แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ออกเสียงชี้ขำด ในกรณีที่มี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนอำจเข้ำร่วมในกำรประชุมของสภำผู้ว่ำกำรได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ให้ประธำนเป็นผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยของธนำคำร และเป็นหัวหน้ำของพนักงำนธนำคำร และจะต้องดำเนิน
ธุรกิจประจำวันของธนำคำรตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรวำงไว้
ข้อบท 30 เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนของธนำคำร
1. ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งรองประธำนหนึ่งคนหรือมำกกว่ำ โดยกำรเสนอแนะของประธำนบนพื้นฐำน
ของกระบวนกำรที่เปิดเผย โปร่งใส และยึดคุณสมบัติเป็นหลัก โดยรองประธำนจะต้องดำรงตำแหน่งโดยใช้อำนำจ
และปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนของธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำกำหนด ในกรณีที่ประธำนไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนใช้อำนำจและปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำน
2. ประธำนจะต้องรับผิดชอบต่อองค์กร กำรแต่งตั้ง และกำรถอดถอนเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนตำมระเบียบ
ที่คณะกรรมกำรวำงไว้ เว้นแต่ตำแหน่งรองประธำนให้เป็นไปตำมวรรค 1 ข้ำงต้น
3. ในกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่และพนักงำน และกำรเสนอแนะตำแหน่งรองประธำน ประธำนจะคัดเลือกบุคคล
โดยคำนึงถึงหลักทำงภูมิศำสตร์ในภูมิภำคให้กว้ำงขวำงเท่ำที่จะทำได้ ทั้งนี้ ให้ถือเอำมำตรฐำนขั้นสูงสุด
ในด้ำนประสิทธิภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเป็นหลักสำคัญยิ่ง
ข้อบท 31 ลักษณะระหว่ำงประเทศของธนำคำร
1. ห้ำมมิให้ธนำคำรรับเงินจำกกองทุนพิเศษ เงินกู้ หรือควำมช่วยเหลือ ซึ่งอำจทำให้วัตถุประสงค์และหน้ำที่
ของธนำคำรกระทบกระเทือน ถูกจำกัด เปลี่ยนแนว หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นโดยทำงใดก็ตำม
๑๖

2. ห้ำมมิให้ธนำคำร ประธำน เจ้ำหน้ำที่ และพนักงำนของธนำคำร เข้ำแทรกแซงในกิจกรรมทำงกำรเมือง
ของสมำชิกใด และมิให้ลักษณะทำงกำรเมืองของสมำชิกใดที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลเหนือธนำคำรและบุคคลเหล่ำนี้
ในกำรวินิจฉัยชี้ขำดใด ๆ ให้ใช้ข้อพิจำรณำทำงเศรษฐกิจเป็นหลักเท่ำนั้น ข้อพิจำรณำเช่นว่ำนั้น ให้ถือว่ำมีควำมสำคัญ
โดยเสมอหน้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์และหน้ำที่ของธนำคำร ในกำรปฏิบัติงำน
3. ประธำน เจ้ำหน้ำที่ และพนักงำนธนำคำร จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ธนำคำรเท่ำนั้น โดยมิให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่
องค์กรอื่นใด แต่ละสมำชิกของธนำคำรจะต้องยอมรับนับถือลักษณะระหว่ำงประเทศ ของหน้ำที่นี้ และจะต้องไม่
พยำยำมใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคคลดังกล่ำว
บทที่ 6
บทบัญญัติทั่วไป
ข้อบท 32 สำนักงำนของธนำคำร
1. ให้สำนักงำนใหญ่ของธนำคำร ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. ธนำคำรอำจจัดตั้งสำนักงำนตัวแทนหรือสำนักงำนในที่อื่นใดได้
ข้อบท 33 วิถีทำงติดต่อและสถำนที่รับฝำก
1. สมำชิกแต่ละรำยจะต้องแต่งตั้งหน่วยงำนทำงกำรที่เหมำะสมเพื่อทำกำรติดต่อกับธนำคำรเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ
ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมตกลงนี้
2. สมำชิกแต่ละรำยจะต้องแต่งตั้งธนำคำรกลำงของสมำชิกนั้น หรือสถำบันอื่นใดตำมที่จะได้ตกลงกับธนำคำรเป็น
สถำนที่รับฝำก เพื่อธนำคำรจะได้ฝำกเก็บเงินตรำ ของสมำชิกนั้นที่ธนำคำรถืออยู่ รวมทั้งสินทรัพย์อื่น ๆ ของธนำคำร
ด้วย
3. ให้ธนำคำรฝำกสินทรัพย์ไว้กับสถำนที่รับฝำกนั้น โดยเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อบท 34 กำรรำยงำนและข้อมูล
1. ให้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำรของธนำคำร และให้ธนำคำรใช้ข้อควำมในภำษำอังกฤษของควำมตกลงนี้
สำหรับกำรตัดสินใจและกำรตีควำมทั้งปวงภำยใต้ข้อบท 54
2. ให้สมำชิกสนับสนุนข้อมูลให้แก่ธนำคำรตำมที่ธนำคำรร้องขอตำมสมควร เพื่ออำนวยควำมสะดวกและส่งเสริม
สมรรถนะในกำรทำหน้ำที่ของธนำคำร
3. ธนำคำรจะต้องส่งรำยงำนประจำปีแสดงงบบัญชี ต่ำง ๆ ที่ได้ตรวจสอบแล้วให้แก่สมำชิกของธนำคำร และ
จะต้องจัดพิมพ์เผยแพร่รำยงำนเช่นว่ำนั้น ธนำคำรจะต้องส่งรำยงำนย่อแสดงฐำนะทำงกำรเงินของธนำคำรและ
งบกำไรขำดทุนแสดงผลกำรดำเนินงำนของธนำคำรให้แก่สมำชิกของธนำคำรเป็นรำยไตรมำสด้วย
4. ธนำคำรจะต้องจัดทำนโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของธนำคำร
ธนำคำรอำจจัดพิมพ์เผยแพร่รำยงำนอื่นตำมที่เห็นสมควรในกำรปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์และหน้ำที่ของธนำคำรด้วย

๑๗

ข้อบท 35 กำรร่วมมือกับสมำชิกและองค์กำรระหว่ำงประเทศ
1. ให้ธนำคำรทำงำนโดยมีควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับสมำชิกทั้งหมด ตำมที่ธนำคำรอำจเห็นสมควรและ
ตำมข้อกำหนดของควำมตกลงนี้ รวมถึงกับสถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของภูมิภำค หรือด้ำนที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของธนำคำร
2. ธนำคำรอำจเข้ำร่วมในข้อตกลงกับองค์กำรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมตกลงนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร
ข้อบท 36 กำรอ้ำงอิง
1. กำรอ้ำงอิงในควำมตกลงนี้ถึงข้อบทหรือตำรำงแนบท้ำย จะอ้ำงอิงถึงข้อบทและตำรำงแนบท้ำยของควำมตกลงนี้
เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
2. กำรอ้ำงอิงถึงเพศใดเป็นกำรเฉพำะในควำมตกลงนี้ ให้ครอบคลุมถึงเพศอื่นๆ ด้วย
บทที่ 7
กำรถอนตัวและกำรระงับสมำชิกภำพ
ข้อบท 37 กำรถอนตัวจำกสมำชิกภำพ
1. สมำชิกใด ๆ อำจถอนตัวจำกธนำคำรได้ โดยแจ้ง เป็นลำยลักษณ์อักษรต่อธนำคำร ณ สำนักงำนใหญ่
2. กำรถอนตัวของสมำชิกให้มีผลใช้บังคับและให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลง ณ วันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนั้น
แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำหก (6) เดือน ภำยหลังวันที่ธนำคำรได้รับกำรแจ้งถอนตัว อย่ำงไรก็ตำม ในเวลำหนึ่งเวลำใด
ก่อนกำรถอนตัวมีผลถึงที่สุด สมำชิกอำจแจ้งต่อธนำคำรเป็นลำยลักษณ์อักษรขอยกเลิกกำรแสดงควำมจำนง
ถอนตัวของตน
3. สมำชิกที่ขอถอนตัวยังคงต้องรับผิดต่อธนำคำรในภำระผูกพันโดยตรง และที่จะพึงมีทั้งปวง ซึ่งสมำชิกต้องรับผิด
ณ วันยื่นหนังสือแจ้งขอถอนตัวนั้น เมื่อกำรถอนตัวมีผลใช้บังคับถึงที่สุดแล้ว ห้ำมมิให้สมำชิกก่อควำมรับผิดเกี่ยวกับ
ภำระผูกพันใด ๆ อันเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนของธนำคำรที่มีขึ้นภำยหลังวันที่ธนำคำรได้รับแจ้งกำรถอนตัวของ
สมำชิกนั้น
ข้อบท 38 กำรระงับสมำชิกภำพ
1. หำกสมำชิกใดไม่ปฏิบัติตำมภำระผูกพันที่มีต่อธนำคำร สภำผู้ว่ำกำรอำจระงับสมำชิกภำพนั้นได้ โดยกำรลงคะแนน
เสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
2. สมำชิกที่ถูกระงับสมำชิกภำพดังกล่ำว ให้ขำดจำกสมำชิกภำพในธนำคำรโดยอัตโนมัติ เมื่อครบหนึ่ง (1) ปีนับแต่
วันที่ระงับสมำชิกภำพ เว้นแต่สภำผู้ว่ำกำรจะมีมติให้สมำชิกนั้นกลับมำเป็นสมำชิกเช่นเดิม โดยกำรลงคะแนนเสียง
ตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
3. ในระหว่ำงกำรระงับสมำชิกภำพ ให้สมำชิกใช้สิทธิใด ๆ ตำมควำมตกลงนี้ไม่ได้ เว้นแต่สิทธิในกำรถอนตัว
แต่สมำชิกนั้นยังคงอยู่ภำยใต้ภำระผูกพันทั้งปวงที่มีต่อธนำคำร

๑๘

ข้อบท 39 กำรชำระเพื่อปิดบัญชี
1. ภำยหลังวันที่ประเทศใดขำดจำกสมำชิกภำพ ประเทศนั้นยังคงต้องรับผิดต่อธนำคำรในภำระผูกพันโดยตรง
และในหนี้สินที่จะพึงมีต่อธนำคำรตรำบเท่ำที่เงินกู้ กำรค้ำประกัน กำรลงทุนในหุ้น หรือกำรให้เงินทุนในรูปแบบอื่น
ภำยใต้วรรค 2 (6) ของข้อบท 11 (หลังจำกนี้จะใช้ว่ำ กำรให้เงินทุนอื่น ๆ) ซึ่งได้ทำสัญญำไว้ก่อนกำรขำดจำกสมำชิก
ภำพส่วนใดส่วนหนึ่งยังคงค้ำงชำระอยู่ แต่ประเทศนั้นไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับเงินกู้ กำรค้ำประกัน กำรลงทุนในหุ้น หรือ
กำรให้เงินทุนอื่น ๆ ซึ่งธนำคำรได้ทำขึ้นหลังจำกนั้น ทั้งไม่มีส่วนแบ่งในรำยได้หรือออกค่ำใช้จ่ำยของธนำคำรด้วย
2. เมื่อประเทศใดขำดจำกสมำชิกภำพ ให้ธนำคำรดำเนินกำรซื้อหุ้นของประเทศนั้นคืน โดยให้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรชำระเพื่อปิดบัญชีกับประเทศนั้นตำมบทบัญญัติในวรรค 3 และ วรรค 4 ของข้อบทนี้ เพื่อประโยชน์ดังกล่ำว
รำคำกำรซื้อหุ้นคืนให้ถือตำมมูลค่ำที่ปรำกฏในบัญชีของธนำคำร ณ วันที่ประเทศนั้นขำดจำกสมำชิกภำพ
3. กำรชำระเงินค่ำหุ้นที่ธนำคำรซื้อคืนตำมข้อบทนี้ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) จำนวนที่ต้องชำระเป็นค่ำซื้อหุ้นคืนแก่ประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้ยับยั้งกำรชำระไว้ก่อนตรำบเท่ำที่ประเทศนั้น
ธนำคำรกลำง หรือตัวแทน หน่วยงำนขึ้นตรง หรือทบวงกำรเมืองของประเทศนั้น ยังคงรับผิดต่อธนำคำรใน
ฐำนะผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญำกำรลงทุนในหุ้น หรือกำรให้เงินทุนอื่น ๆ และธนำคำรอำจใช้เงินจำนวน
ดังกล่ำวเลือกชำระหนี้เช่นว่ำนั้นเมื่อถึงกำหนดชำระก็ได้ แต่ห้ำมมิให้ยับยั้งกำรชำระเงินจำนวนใด ๆ ในส่วนที่
เกี่ยวกับหนี้สินของประเทศนั้นอันพึงจะเกิดขึ้น ในกำรเรียกชำระค่ำหุ้นในอนำคตตำมข้อบัญญัติในวรรค 3
ของข้อบท 6 ของควำมตกลงนี้ กรณีจะเป็นประกำรใดก็ตำม ห้ำมมิให้ชำระเงินค่ำหุ้นที่จะต้องชำระแก่สมำชิก
จนกว่ำจะครบกำหนดหก (6) เดือน ภำยหลังจำกวันที่ประเทศนั้นขำดจำกสมำชิกภำพ
(2) กำรชำระเงินค่ำหุ้นอำจกระทำได้เป็นครั้งครำว เมื่อมีกำรส่งมอบใบหุ้นโดยประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวน
เท่ำกับจำนวนค่ำซื้อหุ้นคืนตำมบทบัญญัติในวรรค 2 ของข้อบทนี้ ที่เกินกว่ำหนี้สินทั้งหมดอันเกิดจำกกำรกู้
กำรค้ำประกัน กำรลงทุนในหุ้น และกำรให้เงินทุนอื่น ๆ ตำมวรรคย่อย (1) ของวรรคนี้ จนกว่ำสมำชิกที่ขำด
จำกสมำชิกภำพนั้นได้รับเงินค่ำซื้อหุ้นคืนเต็มตำมจำนวน
(3) กำรชำระเงินให้ใช้เงินสกุลที่มีอยู่ตำมที่ธนำคำรพิจำณำกำหนด โดยคำนึงถึงฐำนะกำรเงินของธนำคำรด้วย
(4) ถ้ำธนำคำรประสบกำรขำดทุนเนื่องจำกเงินกู้ กำรค้ำประกัน กำรลงทุนในหุ้น หรือกำรให้เงินทุนอื่น ๆ ที่ค้ำง
ชำระอยู่ในวันที่ประเทศใดขำดจำกสมำชิกภำพ และจำนวนที่ขำดทุนนั้นเกินจำนวนทุนสำรองที่กันไว้
เพื่อกำรขำดทุนในวันนั้น เมื่อมีกำรเรียกร้อง ให้ประเทศ ที่เกี่ยวข้องชำระเงินค่ำซื้อหุ้นคืนที่ได้รับนั้นคืนให้แก่
ธนำคำรเท่ำจำนวนที่ค่ำหุ้นควรจะลดลง หำกนำกำรขำดทุนมำพิจำรณำประกอบกำรกำหนดค่ำซื้อหุ้นคืนด้วย
นอกจำกนี้ สมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพยังต้องรับผิดเกี่ยวกับกำรเรียกชำระค่ำหุ้นส่วนที่ยังมิได้ชำระตำม
ข้อบัญญัติในวรรค 3 ของข้อบท 6 ของควำมตกลงนี้เท่ำจำนวนที่สมำชิกนั้นจะต้องชำระหำกทุนลดลงเพรำะ
กำรขำดทุนนั้นและหำกกำรเรียกให้ชำระได้กระทำ ในขณะที่กำหนดค่ำซื้อหุ้นคืน
4. ถ้ำธนำคำรเลิกดำเนินงำนตำมข้อบท 41 ภำยในหก (6) เดือน นับแต่วันที่ประเทศใดขำดสมำชิกภำพ ให้พิจำรณำ
กำหนดสิทธิทั้งปวงของประเทศที่เกี่ยวข้องตำมบทบัญญัติในข้อบท 41 ถึงข้อบท 43 เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของข้อบทดังกล่ำว ให้ถือว่ำประเทศนั้นยังคงเป็นสมำชิกอยู่ แต่มิได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

๑๙

บทที่ 8
กำรระงับและกำรเลิกกำรดำเนินงำนของธนำคำร
ข้อบท 40 กำรระงับกำรดำเนินงำนชั่วครำว
ในกรณีฉุกเฉิน คณะกรรมกำรอำจให้ระงับกำรดำเนินงำนชั่วครำวเกี่ยวกับกำรกู้ กำรค้ำประกัน กำรลงทุนในหุ้น
และกำรให้เงินทุนในรูปแบบอื่น ภำยใต้วรรคย่อย 2 (6) ของข้อบท 11 เพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกำสให้สภำผู้ว่ำกำร
ทำกำรพิจำรณำและสั่งกำรต่อไป
ข้อบท 41 กำรเลิกดำเนินงำน
1. ธนำคำรอำจเลิกดำเนินงำน โดยสภำผู้ว่ำกำรลงมติ ให้ควำมเห็นชอบตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนด
ไว้ในข้อบท 28
2. ภำยหลังกำรเลิกดำเนินงำนดังกล่ำว ให้ธนำคำรเลิกดำเนินกิจกรรมทั้งปวงโดยทันที เว้นแต่กรณีที่เกี่ยวกับ
กำรจำหน่ำย กำรธำรงและรักษำไว้ซึ่งสินทรัพย์และกำรปลดเปลื้องภำระผูกพันต่ำง ๆ ของธนำคำร
ข้อบท 42 หนี้สินของสมำชิก และกำรชำระตำมสิทธิเรียกร้อง
1. ในกรณีธนำคำรเลิกดำเนินงำน หนี้สินของสมำชิกทั้งหมดที่เกี่ยวกับค่ำหุ้นที่ยังมิได้เรียกชำระเป็นหุ้นทุน
ของธนำคำรและที่เกี่ยวกับกำรลดค่ำของสกุลเงินของสมำชิก ให้คงอยู่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรปลดเปลื้องสิทธิเรียกร้อง
ทั้งหมดของเจ้ำหนี้ รวมทั้งสิทธิเรียกร้องที่จะพึงมีทั้งหมดแล้ว
2. เจ้ำหนี้ทั้งหมดที่ทรงสิทธิเรียกร้องโดยตรงให้ได้รับชำระจำกสินทรัพย์ของธนำคำรก่อน แล้วจึงให้ได้รับชำระจำก
เงินที่ธนำคำรได้รับจำกค่ำหุ้นที่ยังมิได้รับชำระ หรือค่ำหุ้นพึงเรียกชำระก่อนที่จะชำระเงินให้แก่เจ้ำหนี้ผู้ทรงสิทธิ
เรียกร้องโดยตรง คณะกรรมกำรจะจัดกำรตำมที่พิจำรณำเห็นว่ำจำเป็นเพื่อให้เป็นที่แน่นอนว่ำ กำรแบ่งสรรชำระหนี้
แก่ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องโดยตรงและที่พึงมีนั้นได้เป็นไปตำมส่วน
ข้อบท 43 กำรแบ่งสรรสินทรัพย์
1. ห้ำมมิให้แบ่งสรรสินทรัพย์ให้แก่สมำชิกตำมกำรถือหุ้นในหุ้นทุนของธนำคำร จนกว่ำ
(1) จะมีกำรปลดเปลื้องหนี้สินทั้งหมดที่มีต่อเจ้ำหนี้ หรือได้มีกำรแบ่งสรรไว้เพื่อกำรนั้นแล้ว
(2) กำรแบ่งสรรดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำผู้ว่ำกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำก
ขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28
2. กำรแบ่งสรรสินทรัพย์ของธนำคำรทั้งหมดให้แก่สมำชิก ให้เป็นไปตำมส่วนของหุ้นทุนซึ่งแต่ละสมำชิกถือและให้มี
ผลใช้บังคับในเวลำและตำมเงื่อนไขตำมที่ธนำคำรเห็นว่ำยุติธรรมและเสมอภำค ส่วนแบ่งของสินทรัพย์ที่แบ่งสรรนั้น
ไม่จำเป็นต้องเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน สมำชิกไม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งของตน ในกำรแบ่งสรรสินทรัพย์เช่นว่ำนั้น
จนกว่ำสมำชิกจะปลดเปลื้องภำระผูกพันของตนที่มีต่อธนำคำรจนหมดสิ้น
3. สมำชิกที่ได้รับสินทรัพย์ที่แบ่งสรรตำมข้อบทนี้ ให้มีสิทธิในสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับที่ธนำคำรมีอยู่ก่อนมีกำรแบ่งสรร
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บทที่ 9
สถำนะ ควำมคุ้มกัน เอกสิทธิ์ และกำรยกเว้น
ข้อบท 44 วัตถุประสงค์ของบทนี้
1. เพื่อให้ธนำคำรได้ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ธนำคำรได้รับสถำนะ
ควำมคุ้มกัน เอกสิทธิ์ และกำรยกเว้น ในดินแดนของสมำชิกแต่ละสมำชิกตำมที่กำหนดไว้ในบทนี้
2. ให้แต่ละสมำชิกดำเนินกำรตำมระบบกฎหมำยของตนเท่ำที่จำเป็นโดยทันที เพื่อให้บทบัญญัติในบทนี้มีผลใช้บังคับ
ในดินแดนของของตน และจะต้องแจ้งกำรดำเนินกำรที่ได้กระทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ธนำคำรทรำบ
ข้อบท 45 สถำนะของธนำคำร
ให้ธนำคำรมีสภำพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำยอย่ำงสมบูรณ์ในกำร
(๑) ทำสัญญำ
(๒) จัดให้ได้มำ และจำหน่ำยซึ่งอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์
(๓) ดำเนินกำรทำงคดีและตอบโต้ทำงกฎหมำย และ
(๔) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่จำเป็น หรือเป็นประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์และกิจกรรมของธนำคำร
ข้อบท 46 ควำมคุ้มกันจำกกระบวนพิจำรณำทำงกฎหมำย
1. ธนำคำรจะต้องได้รับควำมคุ้มกันจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยไม่ว่ำในรูปใด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดจำกหรือเกี่ยวกับ
กำรใช้อำนำจของธนำคำรในกำรระดมเงินทุน ผ่ำนกำรกู้ยืมเงินหรือวิธีอื่น ๆ กำรค้ำประกันภำระผูกพัน หรือกำรซื้อและขำย
หรือประกันกำรขำยหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีดังกล่ำว ธนำคำรอำจถูกฟ้องร้องในศำลที่มีอำนำจพิจำรณำในดินแดนของ
ประเทศที่ธนำคำรมีสำนักงำนตั้งอยู่ หรือที่ธนำคำรแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับกำรส่งหมำยหรือรับกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรดำเนินคดี
หรือที่ได้ออกหรือได้ค้ำประกันหลักทรัพย์
2. ไม่ว่ำวรรค 1 ของข้อบทนี้จะบัญญัติไว้ประกำรใดก็ตำม สมำชิก หรือตัวแทน หรือหน่วยงำนขึ้นตรงของสมำชิก
หรือหน่วยงำน หรือบุคคล ซึ่งกระทำกำรแทนสมำชิกโดยตรงหรือโดยปริยำย หรือได้รับสิทธิเรียกร้องจำกสมำชิก
หรือจำกหน่วยงำนขึ้นตรงของสมำชิก จะฟ้องร้องธนำคำรมิได้ และสมำชิกจะต้องใช้วิธีกำรพิเศษเพื่อตกลงข้อโต้แย้ง
ระหว่ำงธนำคำรกับสมำชิกของธนำคำร ตำมที่อำจกำหนดไว้ในควำมตกลงนี้ ในกฎและระเบียบของธนำคำร
หรือในสัญญำที่ทำไว้กับธนำคำร
3. ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของธนำคำรไม่ว่ำจะตั้งอยู่ ณ ที่ใด และผู้ใดยึดถือไว้ จะต้องได้รับควำมคุ้มกันจำกกำรยึด
กำรอำยัด หรือกำรบังคับคดีทั้งปวงก่อนมีคำพำกษำถึงที่สุด ให้ธนำคำรแพ้คดี
ข้อบท 47 กำรคุ้มกันสินทรัพย์และบรรณสำร
1. ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของธนำคำรไม่ว่ำจะตั้งอยู่ ณ ที่ใด และผู้ใดยึดถือไว้ จะต้องได้รับควำมคุ้มกันจำกกำรตรวจค้น
กำรเรียกเกณฑ์ กำรริบ กำรเวรคืน หรือกำรเข้ำถือเอำ หรือกำรสูญเสียกรรมสิทธิ์ในรูปใด ๆ อันเป็นกำรกระทำของ
ฝ่ำยบริหำรหรือฝ่ำยนิติบัญญัติ
2. บรรณสำรของธนำคำรและเอกสำรโดยทั่วไปทั้งปวงที่เป็นของธนำคำรหรือที่ธนำคำรถือไว้ ไม่ว่ำจะอยู่ ณ ที่ใด
และอยู่ที่ผู้ใด จะละเมิดมิได้
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ข้อบท 48 กำรปลอดพ้นจำกข้อกำกัดของสินทรัพย์
ทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งปวงของธนำคำรจะต้องปลอดพ้นจำกข้อกำกัด ระเบียบ กำรควบคุม และกำรประกำศ
พักชำระหนี้ชั่วครำวในรูปใด ๆ ทั้งนี้ เพียงเท่ำที่จำเป็นแก่ กำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ และตำมหน้ำที่ของธนำคำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และภำยใต้บังคับของบทบัญญัติของควำมตกลงนี้
ข้อบท 49 เอกสิทธิ์ในกำรสื่อสำร
กำรสื่อสำรทำงกำรของธนำคำรจะต้องได้รับกำรปฏิบัติจำกสมำชิกแต่ละรำยเช่นเดียวกับที่สมำชิกให้ต่อกำรสื่อสำรทำงกำร
ของสมำชิกอื่น ๆ
ข้อบท 50 ควำมคุ้มกันและเอกสิทธิ์สำหรับเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง
ผู้ว่ำกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำรและกรรมกำรสำรอง ประธำน รองประธำน และเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงอื่น ๆ ทั้งปวง
ของธนำคำร รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำที่ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ธนำคำร
(๑) จะต้องได้รับควำมคุ้มกันจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมหน้ำที่ของบุคคลดังกล่ำว เว้นแต่
ธนำคำรจะสละควำมคุ้มกันนั้น และรำยงำน เอกสำร และบันทึกทำงกำรทั้งปวงของธนำคำร จะต้องไม่สำมำรถถูก
ละเมิดได้
(2) ในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมิใช่พลเมือง หรือคนสัญชำติในท้องถิ่น จะต้องได้รับควำมคุ้มกันจำกข้อจำกัดเกี่ยวกับ
คนเข้ำเมือง กำรจดทะเบียนคนต่ำงด้ำว และภำระในกำรเข้ำรับรำชกำรทหำร และให้ได้รับควำมสะดวกเกี่ยวกับ
ระเบียบกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เช่นเดียวกับที่สมำชิกได้ให้แก่ผู้แทน เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง
ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ำของสมำชิกอื่น และ
(3) จะต้องได้รับกำรปฏิบัติในด้ำนควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรเดินทำง เช่นเดียวกับที่สมำชิกได้ให้แก่ผู้แทน เจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำงที่มีตำแหน่งเทียบเท่ำของสมำชิกอื่น
ข้อบท 51 กำรยกเว้นภำษีอำกร
1. ธนำคำร สินทรัพย์ ทรัพย์สิน รำยได้ กำรดำเนินงำน และธุรกิจของธนำคำรตำมควำมตกลงนี้ จะต้องได้รับกำรยกเว้น
จำกภำษีและอำกรศุลกำกรทั้งปวง นอกจำกนี้ ธนำคำรจะต้องได้รับกำรยกเว้นจำกพันธะใด ๆ อันเกี่ยวกับกำรชำระ
กำรหัก ณ ที่จ่ำย หรือกำรจัดเก็บภำษี หรืออำกรใด ๆ
2. ห้ำมมิให้เรียกเก็บภำษีใด ๆ จำกหรือเกี่ยวกับเงินเดือน เงินชดเชย และค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่อำจเกิดขึ้นที่ธนำคำรจ่ำย
ให้แก่กรรมกำร กรรมกำรสำรอง ประธำน รองประธำน และเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงอื่น ๆ ของธนำคำร รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญ
และที่ปรึกษำที่ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ธนำคำร เว้นแต่ในกรณีที่สมำชิกได้แสดงควำมจำนงไว้ในสัตยำบันสำร
สำรแสดงกำรยอมรับ หรือสำรแสดงควำมเห็นชอบของตนว่ำสมำชิกนั้นสงวนไว้เพื่อตนและทบวงกำรเมืองของตน
ซึ่งสิทธิที่จะเรียกเก็บภำษีจำกเงินเดือนและเงินชดเชย ในกรณีที่อำจเกิดขึ้นที่ธนำคำรจ่ำยให้แก่พลเมือง หรือคนสัญชำติ
ของสมำชิกนั้น
3. ห้ำมมิให้เรียกเก็บภำษีใด ๆ จำกภำระผูกพันหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ธนำคำรออก รวมทั้งเงินปันผล หรือดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำผู้ใดจะถือไว้ก็ตำม
(1) หำกเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อภำระผูกพันหรือหลักทรัพย์เช่นว่ำนั้น โดยอำศัยเหตุเพียงที่ธนำคำรเป็นผู้ออกเท่ำนั้น
หรือ
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(2) หำกถือเอำสถำนที่หรือเงินตรำที่ได้ออกตรำสำรก่อพันธะหรือหลักทรัพย์อันพึงชำระหรือชำระแล้ว หรือ
ถือเอำที่ตั้งของสำนักงำนหรือสถำนที่ดำเนินธุรกิจของธนำคำรเป็นหลักในกำรเรียกเก็บภำษีดังกล่ำวเท่ำนั้น
4. ห้ำมมิให้เรียกเก็บภำษีใด ๆ จำกภำระผูกพันหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ธนำคำรเป็นผู้ค้ำประกัน รวมทั้งเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำผู้ใดจะถือไว้ก็ตำม
(1) หำกเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อภำระผูกพันหรือหลักทรัพย์เช่นว่ำนั้น โดยอำศัยเหตุเพียงที่ธนำคำรเป็นผู้ค้ำประกัน
เท่ำนั้น หรือ
(2) หำกถือเอำที่ตั้งของสำนักงำนหรือสถำนที่ดำเนินธุรกิจของธนำคำร เป็นหลักในกำรเรียกเก็บภำษีดังกล่ำวเท่ำนั้น
ข้อบท 52 กำรสละ
ธนำคำรอำจใช้ดุลพินิจ สละเอกสิทธิ์ ควำมคุ้มกัน และกำรยกเว้นใด ๆ ที่ให้ไว้ตำมบทนี้ ในกรณีหรือเหตุกำรณ์ใด ๆ
ตำมวิธีกำรและภำยใต้เงื่อนไขที่ธนำคำรอำจเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนำคำร
บทที่ 10
กำรแก้ไข กำรตีควำม และอนุญำโตตุลำกำร
ข้อบท 53 กำรแก้ไข
1. ควำมตกลงนี้อำจแก้ไขได้ด้วยมติของสภำผู้ว่ำกำร โดยควำมเห็นชอบของผู้ว่ำกำร ซึ่งอนุมัติโดยกำรลงคะแนนเสียง
ตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกขั้นสูง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 เท่ำนั้น
2. ไม่ว่ำวรรค 1 แห่งข้อบทนี้จะบัญญัติไว้เป็นประกำรใดก็ตำม กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องต่อไปนี้
สภำผู้ว่ำกำรจำต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
(1) สิทธิในกำรถอนตัวจำกธนำคำร
(2) ข้อจำกัดในควำมรับผิดตำมที่กำหนดไว้ในวรรค 3 และ 4 ของข้อบท 7 และ
(3) สิทธิเกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นในหุ้นทุน ตำมที่กำหนดไว้ในวรรค 4 ของข้อบท 5
3. ข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมควำมตกลงนี้ ไม่ว่ำจะมำจำกสมำชิก หรือคณะกรรมกำร จะต้องแจ้งไปยังประธำน
สภำผู้ว่ำกำรเพื่อนำข้อเสนอนั้นเสนอต่อสภำผู้ว่ำกำร เมื่อมีมติรับกำรแก้ไขเพิ่มเติม ธนำคำรจะต้องแจ้งให้สมำชิกทั้งหลำย
ทรำบเป็นทำงกำร โดยรับรองว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้นถูกต้อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีผลใช้บังคับแก่สมำชิกทั้งหมด
เมื่อพ้นสำม (3) เดือนภำยหลังวันที่ได้แจ้งให้ทรำบเป็นทำงกำรเว้นแต่สภำผู้ว่ำกำรจะระบุเวลำไว้เป็นอย่ำงอื่น ๆ
ข้อบท 54 กำรตีควำม
1. ปัญหำในกำรตีควำม หรือกำรใช้บังคับบทบัญญัติ ของควำมตกลงนี้ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงสมำชิกใดกับธนำคำร หรือ
ระหว่ำงสมำชิกธนำคำรสองรำย หรือมำกกว่ำ จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อวินิจฉัยชี้ขำด ถ้ำไม่มีกรรมกำรที่เป็น
คนสัญชำติของตนในคณะกรรมกำรนั้น ให้สมำชิกที่ได้รับควำมกระทบกระเทือนจำกปัญหำที่กำลังพิจำรณำโดยเฉพำะ
มีสิทธิส่งผู้แทนเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรในระหว่ำงกำรพิจำรณำนั้นได้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้แทนของสมำชิกดังกล่ำวไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง โดยสภำผู้ว่ำกำรจะเป็นผู้วำงระเบียบเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ในกำรส่งผู้แทนดังกล่ำว
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2. ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้วินิจฉัยชี้ขำดภำยใต้วรรค 1 ของข้อบทนี้ สมำชิกอำจร้องขอให้เสนอปัญหำนั้นไปยัง
สภำผู้ว่ำกำรได้ คำวินิจฉัยชี้ขำดของสภำผู้ว่ำกำรให้ถือเป็นที่สุด ในระหว่ำงที่สภำผู้ว่ำกำรยังมิได้วินิจฉัยชี้ขำด
ธนำคำรอำจดำเนินกำรตำมคำวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำรนั้นได้เมื่อเห็นจำเป็น
ข้อบท 55 อนุญำโตตุลำกำร
ถ้ำมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่ำงธนำคำรกับประเทศซึ่งขำดจำกสมำชิกภำพ หรือระหว่ำงธนำคำรกับสมำชิกใด ภำยหลัง
ที่ได้มีมติให้เลิกกิจกำรธนำคำรแล้ว ให้เสนอข้อขัดแย้งนั้นต่อศำลอนุญำโตตุลำกำร ซึ่งประกอบด้วยอนุญำโตตุลำกำร
สำมคน เพื่อวินิจฉัยชี้ขำด ให้ธนำคำรแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรหนึ่งคน ประเทศที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งหนึ่งคน และเว้นแต่
คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น อนุญำโตตุลำกำรคนที่สำมให้แต่งตั้งโดยประธำนศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ หรือ
โดยเจ้ำหน้ำที่อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบซึ่งสภำผู้ว่ำกำรเป็นผู้วำงไว้ กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก
ของอนุญำโตตุลำกำร โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันคู่กรณี อนุญำโตตุลำกำรคนที่สำม ให้มีอำนำจชี้ขำดปัญหำเกี่ยวกับ
วิธีพิจำรณำทั้งปวงในเมื่อคู่กรณีมีควำมเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อบท 56 ควำมเห็นชอบที่ถือว่ำให้แล้ว
เมื่อใดก็ตำมที่จำเป็นต้องขอควำมเห็นชอบจำกสมำชิกก่อนที่ธนำคำรจะดำเนินกำรใด ๆ ยกเว้นภำยใต้วรรค 2
ของข้อบท 53 ให้ถือว่ำสมำชิกได้เห็นชอบแล้ว เว้นแต่สมำชิกนั้นส่งคำคัดค้ำนภำยในระยะเวลำอันสมควร
ตำมที่ธนำคำรอำจระบุไว้ในกำรแจ้งให้สมำชิกทรำบเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรนั้น
บทที่ 11
บทบัญญัติสุดท้ำย
ข้อบท 57 กำรลงนำมและกำรเก็บรักษำ
1. ต้นฉบับของควำมตกลงนี้ ซึ่งเก็บรักษำไว้กับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้เก็บรักษำ”)
ให้รัฐบำลของประเทศที่กำหนดไว้ตำมตำรำงแนบท้ำย เอ ของควำมตกลงนี้ ลงนำมได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
2. ให้ผู้เก็บรักษำส่งสำเนำอันถูกต้องของควำมตกลงนี้ ไปยังสมำชิกผู้ลงนำมทั้งหมดและประเทศอื่นซึ่งเป็นสมำชิกของ
ธนำคำร
ข้อบท 58 กำรให้สัตยำบัน กำรยอมรับ หรือกำรเห็นชอบ
1. ควำมตกลงนี้จะต้องมีกำรให้สัตยำบัน กำรยอมรับ หรือกำรเห็นชอบจำกสมำชิกผู้ลงนำม โดยให้มอบสัตยำบันสำร
สำรแสดงกำรยอมรับ หรือสำรแสดงควำมเห็นชอบ ให้แก่ผู้เก็บรักษำไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 หรือจนกว่ำ
วันที่สภำผู้ว่ำกำรกำหนด โดยกำรลงคะแนนเสียงตำมเกณฑ์เสียงข้ำงมำกพิเศษ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบท 28 ผู้เก็บรักษำ
จะต้องแจ้งแก่สมำชิกผู้ลงนำมอื่นทรำบถึงกำรมอบและวันที่มอบในแต่ละครั้งด้วย
2. สมำชิกผู้ลงนำมที่ได้มอบสัตยำบันสำร สำรแสดงกำรยอมรับ หรือสำรแสดงควำมเห็นชอบ ก่อนวันที่ควำมตกลงนี้
มีผลใช้บังคับ จะถือเป็นสมำชิกของธนำคำรในวันที่ควำมตกลงนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับสมำชิกผู้ลงนำมอื่นที่ได้ดำเนินกำร
ตำมบทบัญญัติในวรรคก่อน ให้เป็นสมำชิกของธนำคำรในวันที่มอบสัตยำบันสำร สำรแสดงกำรยอมรับ หรือสำรแสดง
ควำมเห็นชอบ
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ข้อบท 59 กำรมีผลใช้บังคับ
ควำมตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อสมำชิกผู้ลงนำมได้มอบสัตยำบันสำร สำรแสดงกำรยอมรับ หรือสำรแสดงควำมเห็นชอบ
อย่ำงน้อยสิบ (10) รำย โดยมีหุ้นเริ่มแรกตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงแนบท้ำย เอ ของควำมตกลงนี้ รวมกันไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละห้ำสิบ (50) ของหุ้นทั้งหมด
ข้อบท 60 กำรประชุมครั้งแรกและกำรเริ่มดำเนินงำน
1. เมื่อควำมตกลงนี้มีผลใช้บังคับ ให้สมำชิกแต่ละรำยแต่งตั้งผู้ว่ำกำรหนึ่งคน และให้ผู้เก็บรักษำเรียกประชุม
สภำผู้ว่ำกำรครั้งแรก
2. ในกำรประชุมสภำผู้ว่ำกำรครั้งแรก ให้สภำผู้ว่ำกำร
(1) เลือกประธำน
(2) เลือกกรรมกำรของธนำคำร โดยเป็นไปตำมวรรค 1 ของข้อบท 25 ทั้งนี้ ในช่วงแรก สภำผู้ว่ำกำรอำจเลือก
กรรมกำรน้อยกว่ำจำนวนที่กำหนด และมีระยะเวลำดำรงตำแหน่งน้อยกว่ำสองปี โดยพิจำรณำถึงจำนวนสมำชิก
และผู้ลงนำมที่ยังมิได้เป็นสมำชิก
(3) ดำเนินกำรกำหนดวันที่ธนำคำรจะเริ่มดำเนินงำน และ
(4) ดำเนินกำรอื่น ๆ เท่ำที่จำเป็น เพื่อเตรียมกำรสำหรับกำรเริ่มดำเนินงำนของธนำคำรฯ
3. ให้ธนำคำรแจ้งวันเริ่มดำเนินงำนของธนำคำรให้สมำชิกทรำบ
ควำมตกลงนี้ทำที่กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีต้นฉบับ 1 ฉบับ ที่จัดเก็บ
โดยรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยควำมตกลงที่จัดทำในภำษำอังกฤษ จีน และฝรั่งเศส จะมีคุณค่ำเท่ำเทียมกัน
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ตำรำงแนบท้ำย เอ
หุ้นเริ่มต้นในหุ้นทุนจดทะเบียนสำหรับประเทศที่อำจเข้ำเป็นสมำชิก ตำมข้อบท 58
จำนวนหุ้น
ส่วนเอ สมำชิกภำยในภูมิภำค
ออสเตรเลีย
อำเซอร์ไบจำน
บังคลำเทศ
บรูไน
กัมพูชำ
จีน
จอร์เจีย
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิหร่ำน
อิสรำเอล
จอร์แดน
คำซัคสถำน
เกำหลี
คูเวต
เคอร์กิซ
สปป.ลำว
มำเลเซีย
มัลดีฟส์
มองโกเลีย
เมียนมำ
เนปำล
นิวซีแลนด์
โอมำน
ปำกีสถำน
ฟิลิปปินส์
กำตำร์
รัสเซีย
ซำอุดิอำระเบีย
สิงคโปร์

36,912
2,541
6,605
524
623
297,804
539
83,673
33,607
15,808
7,499
1,192
7,293
37,388
5,360
268
430
1,095
72
411
2,645
809
4,615
2,592
10,341
9,791
6,044
65,362
25,446
2,500
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เงินลงทุน
(ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ)
3,691.2
254.1
660.5
52.4
62.3
29,780.4
53.9
8,367.3
3,360.7
1,580.8
749.9
119.2
729.3
3,738.8
536.0
26.8
43.0
109.5
7.2
41.1
264.5
80.9
461.5
259.2
1,034.1
979.1
604.4
6,536.2
2,544.6
250.0

ศรีลังกำ
ทำจิกิสถำน
ไทย
ตุรกี
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
อุซเบกิสถำน
เวียดนำม
ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
รวม
11
ส่วนบี สมำชิกภำยนอกภูมิภำค
ออสเตรีย
บรำซิล
เดนมำร์ก
อียิปต์
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ไอซ์แลนด์
อิตำลี
ลักเซมเบิร์ก
มอลต้ำ
เนเธอแลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
แอฟริกำใต้
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
สหรำชอำณำจักร
สัดส่วนที่ยังไม่จัดสรร
รวม
รวมทั้งหมด
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2,690
309
14,275
26,099
11,857
2,198
6,633
16,150
750,000

269.0
30.9
1,427.5
2,609.9
1,185.7
219.8
663.3
1,615.0
75,000.0

5,008
31,810
3,695
6,505
3,103
33,756
44,842
176
25,718
697
136
10,313
5,506
8,318
650
5,905
17,615
6,300
7,064
30,547
2,336
250,000
1,000,000

500.8
3,181.0
369.5
650.5
310.3
3,375.6
4,484.2
17.6
2,571.8
69.7
13.6
1,031.3
550.6
831.8
65.0
590.5
1,761.5
630.0
706.4
3,054.7
233.6
25,000.0
100,000.0

ตำรำงแนบท้ำย บี
กำรเลือกตั้งกรรมกำร
ให้สภำผู้ว่ำกำรกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับกำรดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรแต่ละครั้ง โดยเป็นไปตำมบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มออกเสียง ให้กรรมกำรแต่ละคนเป็นผู้แทนในกลุ่มออกเสียงที่มีหนึ่งสมำชิกหรือมำกกว่ำ โดยอำนำจใน
กำรออกเสียงทั้งหมดของแต่ละกลุ่มออกเสียงให้ประกอบด้วย คะแนนเสียงที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับภำยใต้วรรค 3
ของข้อบท 28
2. อำนำจในกำรออกเสียงของกลุ่มออกเสียง สำหรับกำรเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้สภำผู้ว่ำกำรกำหนดสัดส่วนร้อยละ
ขั้นต่ำของอำนำจในกำรออกเสียงของกลุ่มออกเสียงสำหรับผู้ว่ำกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรที่จะเป็นผู้แทนของสมำชิก
ภำยในภูมิภำค (กรรมกำรภำยในภูมิภำค) และสัดส่วนร้อยละขั้นต่ำของอำนำจในกำรออกเสียงของกลุ่มออกเสียง
สำหรับผู้ว่ำกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรที่จะเป็นผู้แทนของสมำชิกภำยนอกภูมิภำค (กรรมกำรภำยนอกภูมิภำค)
(เอ) สัดส่วนร้อยละขั้นต่ำสำหรับกรรมกำรภำยในภูมิภำค ให้กำหนดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิ
ในกำรเลือกตั้งโดยผู้ว่ำกำรที่เป็นผู้แทนของสมำชิกภำยในภูมิภำค (ผู้ว่ำกำรภำยในภูมิภำค) โดยสัดส่วน
ร้อยละ ขั้นต่ำเริ่มแรกสำหรับกรรมกำรภำยในภูมิภำค ให้เท่ำกับร้อยละ 6
(บี) สัดส่วนร้อยละขั้นต่ำสำหรับกรรมกำรภำยนอกภูมิภำค ให้กำหนดเป็นร้อยละของคะแนนเสียงทั้งหมด
ที่มีสิทธิในกำรเลือกตั้งโดยผู้ว่ำกำรที่เป็นผู้แทนของสมำชิกภำยนอกภูมิภำค โดยสัดส่วนร้อยละขั้นต่ำเริ่มแรก
สำหรับกรรมกำรภำยนอกภูมิภำค ให้เท่ำกับร้อยละ 15
3. สัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยน ในกำรปรับ เปลี่ยนอำนำจในกำรออกเสียงข้ำมกลุ่มออกเสียง เมื่อจำเป็นต้องมี
กำรลงคะแนนเสียงในรอบถัดไป ภำยใต้วรรค 7 ด้ำนล่ำง สำหรับกำรเลือกตั้งแต่ละครั้ง สภำผู้ว่ำกำรจะต้องกำหนด
สัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยนอำนำจในกำรออกเสียงสำหรับกรรมกำรภำยในภูมิภำค และสัดส่วนร้อยละของ
กำรปรับเปลี่ยนอำนำจในกำรออกเสียงสำหรับกรรมกำรภำยนอกภูมิภำค โดยสัดส่วนกำรปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งจะต้อง
สูงกว่ำสัดส่วนขั้นต่ำในครั้งนั้น ๆ
(เอ) สัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยนสำหรับกรรมกำรภำยในภูมิภำค ให้กำหนดเป็นสัดส่วนของคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่มีสิทธิในกำรเลือกตั้งโดยผู้ว่ำกำรที่เป็นผู้แทนของสมำชิกภำยในภูมิภำค โดยสัดส่วนขั้นต่ำสำหรับ
กรรมกำรภำยในภูมิภำค ให้เท่ำกับร้อยละ 15
(บี) สัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยนสำหรับกรรมกำรภำยนอกภูมิภำค ให้กำหนดเป็นร้อยละของคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่มีสิทธิในกำรเลือกตั้งโดยผู้ว่ำกำรที่เป็นผู้แทนของสมำชิกภำยนอกภูมิภำค โดยสัดส่วนร้อยละขั้นต่ำ
สำหรับกรรมกำรภำยนอกภูมิภำค ให้เท่ำกับร้อยละ 60
4. จำนวนผู้สมัคร ในกำรเลือกตั้งแต่ละครั้ง สภำผู้ว่ำกำรจะต้องกำหนดจำนวนกรรมกำรภำยในภูมิภำค และกรรมกำร
ภำยนอกภูมิภำคที่จะคัดเลือก โดยเป็นไปตำมกำรตัดสินใจเกี่ยวกับขนำดและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตำมที่ได้
กำหนดไว้ในวรรค 2 ของข้อบท 25
(เอ) จำนวนกรรมกำรภำยในภูมิภำคให้มี 9 ตำแหน่ง
(บี) จำนวนกรรมกำรภำยนอกภูมิภำคให้มี 3 ตำแหน่ง
5. กำรเสนอชื่อ ผู้ว่ำกำรแต่ละคนอำจเสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคน โดยผู้สมัครสำหรับตำแหน่งกรรมกำรภำยในภูมิภำค
จะต้องได้รับกำรเสนอชื่อโดยผู้ว่ำกำรภำยในภูมิภำค และผู้สมัครสำหรับตำแหน่งกรรมกำรภำยนอกภูมิภำคจะต้องได้รับ
กำรเสนอชื่อโดยผู้ว่ำกำรภำยนอกภูมิภำค
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6. กำรลงคะแนนเสียง ผู้ว่ำกำรแต่ละคนอำจลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครได้เพียงหนึ่งคน โดยจะนับตำมคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ผู้ว่ำกำรได้รับจำกสมำชิกที่ได้แต่งตั้งตนภำยใต้วรรค 1 ของข้อบท 28 ทั้งนี้ กำรเลือกตั้งกรรมกำรภำยใน
ภูมิภำคจะต้องลงคะแนนเสียงโดยผู้ว่ำกำรภำยในภูมิภำค และกำรเลือกตั้งกรรมกำรภำยนอกภูมิภำคจะต้องลง
คะแนนเสียง โดยผู้ว่ำกำรภำยนอกภูมิภำค
7. กำรลงคะแนนเสียงรอบแรก ในกำรลงคะแนนเสียงรอบแรก ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมจำนวน
ตำแหน่งกรรมกำรที่คัดเลือกได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ทั้งนี้ ผู้สมัครนั้น ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียง อย่ำงน้อย
เท่ำกับสัดส่วนร้อยละขั้นต่ำในแต่ละกรณี
(เอ) หำกไม่สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรได้ตำมจำนวนที่ต้องกำรในกำรลงคะแนนเสียงรอบแรก และจำนวนผู้สมัคร
เท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้ง สภำผู้ว่ำกำรจะต้องกำหนดวิธีดำเนินกำรต่อไป เพื่อให้กำรเลือกตั้ง
กรรมกำรภำยในภูมิภำค หรือกำรเลือกตั้งกรรมกำรภำยนอกภูมิภำคเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แล้วแต่กรณี
8. กำรลงคะแนนเสียงครั้งต่อไป หำกไม่สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรได้ตำมจำนวนที่ต้องกำรในกำรลงคะแนนเสียง
รอบแรก และจำนวนผู้สมัครมีมำกกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้ง ให้มีกำรลงคะแนนเสียงครั้งต่อไปตำมควำมจำเป็น
โดยสำหรับกำรลงคะแนนเสียงครั้งต่อไป
(เอ) ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงต่ำสุดในกำรลงคะแนนเสียงรอบก่อนหน้ำจะไม่สำมำรถเป็นผู้สมัครในรอบถัดไป
(บี) กำรนับคะแนนเสียงให้นับเพียงจำก (1) ผู้ว่ำกำรที่ลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับกำรเลือกตั้งใน
รอบก่อนหน้ำ และ (2) ผู้ว่ำกำรที่ลงคะแนนเสียงสำหรับผู้สมัครที่ได้รับกำรเลือกตั้งในรอบก่อนหน้ำนั้น
จะทำให้คะแนนเสียงของผู้สมัครนั้นสูงกว่ำสัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยนอำนำจในกำรออกเสียงภำยใต้
ข้อ (ซี) ด้ำนล่ำง
(ซี) คะแนนเสียงของผู้ว่ำกำรทั้งหมดที่ได้ลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครแต่ละคนให้ได้รับกำรเพิ่มเติมตำมลำดับลงมำ
จนกว่ำคะแนนเสียงที่ได้จะเกินเกณฑ์สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละกรณี โดยคะแนนเสียงของผู้ว่ำกำร
ที่ได้รับกำรนับในครั้งนั้น ให้ถือว่ำได้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้แก่กรรมกำรคนนั้น รวมถึงผู้ว่ำกำรที่ได้
ลงคะแนนเสียง ซึ่งเป็นผลให้คะแนนทั้งหมดเกินกว่ำเกณฑ์สัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยน
ส่วนคะแนนเสียงของผู้ว่ำกำรที่เหลือที่ยังไม่ได้รับกำรนับในครั้งนั้น ให้คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้สมัครคนนั้น
เกินกว่ำเกณฑ์สัดส่วนร้อยละของกำรปรับเปลี่ยน จะถือว่ำไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนนั้น
และให้สำมำรถลงคะแนนเสียงในรอบถัดไปได้
(ดี) หำกกำรลงคะแนนเสียงในรอบถัดไปใด ๆ มีกรรมกำรเพียงคนเดียวที่จะได้รับกำรเลือกตั้ง กำรเลือกตั้งนั้น
จะใช้เกณฑ์เสียงข้ำงมำกทั่วไปของคะแนนเสียงที่เหลือ โดยให้ถือว่ำคะแนนเสียงทีเ่ หลือทั้งหมดได้รับกำรนับ
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรคนสุดท้ำย
9. กำรมอบคะแนนเสียง ผู้ว่ำกำรที่ไม่ได้ร่วมลงคะแนนเสียงสำหรับกำรเลือกตั้ง หรือคะแนนเสียงไม่ได้รับกำรนับ
ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจมอบคะแนนเสียงให้แก่กรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ กำรมอบคะแนนเสียงนั้นจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำกำรอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้คัดเลือกกรรมกำรคนนั้นก่อน
10. เอกสิทธิ์ของสมำชิกผู้ก่อตั้ง กำรเสนอชื่อและกำรลงคะแนนเสียงโดยผู้ว่ำกำรสำหรับตำแหน่งกรรมกำรและกำร
แต่งตั้งกรรมกำรสำรองโดยกรรมกำรจะต้องเคำรพหลักกำรที่สมำชิกผู้ก่อตั้งแต่ละรำยได้รับเอกสิทธิ์ในกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรหรือกรรมกำรสำรองของกลุ่มออกเสียงของตนอย่ำงถำวรหรือในระบบหมุนเวียน

๒๙
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หน้า ๓
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยตกลงจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก
ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement of
the Asian Infrastructure Investment Bank) เพื่อร่วมจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้าง
ความมั่งคั่ง และพัฒนาความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคเอเชียโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และสาขาการผลิตอื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนภายในภูมิภาคในการรับมือกับสิ่งท้าทาย
ด้านการพัฒนาโดยการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ดังนั้น เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกพันซึ่งภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบทของความตกลงดังกล่าว
อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาลมีอํานาจถือประโยชน์จากการเป็นภาคีสมาชิก จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

