สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครังที 3
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครัง้ ที 3 มีขึ ้นระหว่างวันที 12–15
ตุลาคม 2552 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที 12 และเป็ นการ
ประชุมกับอินเดียในวันที 13-15 ตุลาคม 2552
2. การประชุมในครัง้ นี ้มีนาย Nik Rahmat Nik Taib, Senior Director, Sectoral Policy and
Industry Services Division, Ministry of International Trade and Industry, Malaysia เป็ นประธานฝ่ าย
อาเซียน และนาย Deepak Narain, Director, Department of Industrial Policy and Promotion,
Ministry of Commerce and Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ส่งผู้แทนเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
3. การเจรจาครัง้ นี ้ เป็ นการเจรจาหลังจากหยุดการเจรจาเป็ นเวลา 9 เดือนตังแต่
้ เดือนมกราคม 2552
โดยทีประชุมหารื อในประเด็นหลักทียังติดค้ างซึงอาเซียนและอินเดียยังมีท่าทีแตกต่างกันมาก ได้ แก่
หลักการใหญ่ 3 ประเด็น คือ (1) รูปแบบการจัดทําข้ อผูกพันการเปิ ดตลาดการลงทุน (2) จํานวนตารางข้ อ
ผูกพันระหว่างอาเซียนและอินเดีย และ (3) การมีข้อบทเรืองหลักการ MFN
4. นอกจากนี ้ ทีประชุมพิจารณารายละเอียดของร่างข้ อบทของทังฝ่้ ายอาเซียน (ASEAN’s draft) ซึง
ใช้ ความตกลงทีอาเซียนได้ จดั ทําแล้ วกับประเทศคูเ่ จรจาอืน (จีน และออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) และระหว่าง
อาเซียนด้ วยกันเอง (ACIA) เป็ นพื ้นฐาน และร่างข้ อบทของฝ่ ายอินเดีย (India’s draft) ซึงใช้ ความตกลง
้
Singapore-India FTA เป็ นพื ้นฐาน เพือพยายามจัดทําร่างความตกลงร่วม (consolidated text) ทังสอง
ฝ่ ายใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการอธิบายและแลกเปลียนข้ อคิดเห็นเพือทําความเข้ าใจกับร่างข้ อเสนอของอีกฝ่ าย
เพือหาท่าทีร่วมกันและพิจารณาประเด็นทีมีทา่ ทีแตกต่างกัน รายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ มีดงั นี ้
การเจรจาในหลักการใหญ่ 3 ประเด็น
แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันการเปิ ดตลาด (Approach to Scheduling)
5. อาเซียนทุกประเทศยกเว้ นไทย ต้ องการใช้ negative list ในขณะทีอินเดียยืนยันทีจะใช้ positive
list แม้ วา่ จะได้ ลงนามในความตกลงด้ านการลงทุนอินเดีย-เกาหลี โดยใช้ รูปแบบ negative list ทังนี
้ ้ ไทยได้
แจ้ งทีประชุม ASEAN Caucus ว่าต้ องการใช้ positive list
6. ทีประชุม WGI ได้ นําเรื องนี ้ขึ ้นหารื อทีประชุมหัวหน้ าคณะเจรจาอาเซียน-อินเดีย (AITNC) เพือ
หาทางออก และ AITNC ได้ ให้ แนวทางว่า ให้ แต่ละประเทศยืนข้ อเสนอเปิ ดตลาด (offer) เพือดูระดับการ
เปิ ดตลาดทีแต่ละประเทศสามารถเสนอ โดยไม่จําเป็ นต้ องเป็ นแนวทางเดียวกัน แต่ทีประชุม ASEAN
Caucus มีความเห็นว่าการยืนข้ อเสนอของตารางข้ อผูกพันในรูปแบบทีแตกต่างกันของอาเซียนและอินเดีย
จะทําให้ เสียท่าทีของอาเซียนโดยรวม เนืองจากเข้ าทางอินเดียทีสามารถยอมรับ hybrid approach ได้ (ทุก

ประเทศไม่จําเป็ นต้ องใช้ แนวทางการเปิ ดตลาดแบบเดียวกัน เหมือนกรณีความตกลง FTA สิงคโปร์ –
อินเดีย ทีสิงคโปร์ ใช้ negative list ในขณะทีอินเดียใช้ positive list) ทังนี
้ ้ ทีประชุมจะหาทางออกใน
ประเด็นนี ้ต่อไป
จํานวนตารางผูกพัน (Number of Reservation List/Schedule of Commitment)
7. ทังฝ่้ ายอินเดียและอาเซียน ยังคงยืนยันท่าทีเดิมของตน ได้ แก่ อินเดียต้ องการทํา 10 ตารางข้ อ
ผูกพันให้ อาเซียนแต่ละประเทศ หากอาเซียนจะยืนข้ อผูกพันรายประเทศ 10 ตาราง (10 : 10) หรื อหาก
อินเดียจะมี 1 ตาราง อาเซียนต้ องมีเพียง 1 ตารางเช่นกัน (1 : 1) ส่วนอาเซียนยืนยันแนวปฏิบตั กิ บั คูเ่ จรจา
อืนๆ ทีผ่านมา ทีอาเซียนยืน 10 ตารางเพือแลกกับตารางของอินเดียเพียง 1 ตาราง (10 : 1) และแจ้ งแก่
อินเดียว่าการทีอาเซียนจะมีแค่ 1 ตาราง จะทําให้ การเปิ ดตลาดของอาเซียนทีมีระดับการพัฒนาแตกต่าง
กันมาก เป็ นไปอย่าง most restrictive และอินเดียจะได้ รับ the lowest denominator จากการทีอาเซียนมี
ตารางเดียว ทังนี
้ ้ ทีประชุมยังไม่สามารถหาข้ อสรุปในประเด็นนี ้ได้ แม้ ได้ นําขึ ้นหารื อกับ AITNC จึงตกลง
นําไปเป็ นประเด็นเพือพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
การมีข้อบทเรื องหลักการ MFN (Most-favored Nations: MFN Clause)
8. อาเซียนยืนยันท่าทีเดิมทีต้ องการให้ มีการใช้ หลักการ MFN แบบมีเงือนไข กล่าวคือ ให้ มีการเจรจา
กันก่อนทีประเทศนันจะได้
้
รับสิทธิประโยชน์ทีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงให้ กบั ประเทศคูเ่ จรจาในความตกลงการค้ า
เสรี อืนทีแต่ละฝ่ ายได้ ไปจัดทําในอนาคต (Negotiated MFN) ตามแนวปฏิบตั ทิ ีอาเซียนทําความตกลง
การค้ าเสรี กบั คูเ่ จรจาทีผ่านมา ส่วนอินเดียไม่ต้องการให้ มีบทเรื อง MFN
9. อย่างไรก็ตาม หลังจากการหารื อ พบว่าอินเดียได้ รับหลักการทีคล้ ายคลึงกับ negotiated MFN
ของอาเซียน ในบทลงทุนภายใต้ ความตกลงการค้ าเสรี อินเดีย-เกาหลี
10. การประชุมครัง้ นี ้มีความคืบหน้ าน้ อยมาก เนืองจากทีประชุมใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการหารื อเรื องแนว
ทางการเปิ ดตลาดและจํานวนตารางข้ อผูกพัน ทีอินเดียและอาเซียนยังมีท่าทีแตกต่างกันมาก นอกจากนี ้
การทีการเจรจาหยุดชะงักไปถึง 9 เดือน ก็ทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายต้ องใช้ เวลาทีเหลือในการทบทวนประเด็นต่าง ๆ
ทีหารื อกันไปในการประชุมครัง้ ก่อนหน้ า
11. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนระหว่าง ASEAN Caucus จะมีขึ ้นระหว่างวันที 2-4
ธันวาคม 2552 และการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครัง้ ต่อไป จะมีขึ ้นระหว่างวันที
2-5 กุมภาพันธ์ 2553
-------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
19 ตุลาคม 2552

