สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครังที 6
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครังที 6 มีขนระหว่
ึ
างวันที 28–30 เมษายน
2553 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที 27 และเป็ น
การประชุมกับอินเดียในวันที 28-30 เมษายน 2553 การประชุมครังนีจัดขึนพร้ อมกับการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้ าอาเซียน-อินเดีย ครังที 25
2. การประชุมในครังนีมีนาย Alagasan, Senior Director, Investment Policy and Trade Facilitation
Division, Ministry of International Trade and Industry, Malaysia เป็ นประธานฝ่ ายอาเซียน และนาย
Deepak Narain, Director, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce
and Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศส่งผู้แทนเข้ าร่วมการ
ประชุมในครังนี
3. ทีประชุมได้ หารื อ 3 ประเด็นหลัก คือ (1) แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันการเปิ ดตลาดการลงทุน (2)
จํานวนตารางข้ อผูกพันระหว่างอาเซียนและอินเดีย และ (3) ร่างข้ อบทความตกลงด้ านการลงทุนอาเซียนอินเดีย
แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันการเปิ ดตลาดการลงทุน (Approach to Scheduling)
ั
ายเปิ ดตลาดการลงทุนโดยใช้ แนวทาง Negative List
4. อาเซียนแจ้ งอินเดียว่าอาเซียนต้ องการให้ ทงสองฝ่
(ระบุเฉพาะสาขาการลงทุนทีไม่พร้ อมเปิ ดตลาด) อินเดียยืนยันว่า ต้ องการเปิ ดตลาดการลงทุนโดยใช้
positive list approach และสามารถรับ hybrid approach ได้ โดยมีความยืดหยุน่ ให้ แต่ละประเทศใช้ วิธี
เปิ ดตลาดตามทีแต่ละประเทศต้ องการ อาเซียนพยายามโน้ มน้ าวโดยกล่าวว่าอินเดียเคยเปิ ดตลาดการ
ลงทุนแบบ negative list กับเกาหลีแล้ ว และทีผ่านมาในความตกลงการค้ าเสรี ของอาเซียนการเปิ ดตลาด
การลงทุนกับประเทศคูเ่ จรจา ไม่วา่ จะเป็ นเกาหลี หรื อออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อาเซียนก็เปิ ดตลาดการ
ลงทุนแบบ negative list approach และอินเดียเคยแจ้ งว่าสามารถมีความยืดหยุน่ ทีจะรับ negative list
ได้ อินเดียยังยืนยันว่าขณะนี อินเดียสามารถเปิ ดตลาดการลงทุนแบบ positive list เท่านัน
จํานวนตารางข้ อผูกพัน (Number of Reservation List/Schedule of Commitment)
5. อาเซียน ยังคงยืนยันท่าทีเดิมของตนทีต้ องการให้ อินเดียมี 1 ตารางข้ อผูกพันทีจะใช้ เปิ ดตลาดกับ
อาเซียน 10 ประเทศ ขณะทีอาเซียนแต่ละประเทศจะมี 1 ตารางให้ อินเดีย อินเดียแจ้ งว่าหากอินเดียใช้
positive list approach ก็จะสามารถมี 1 ตารางให้ อาเซียนทุกประเทศได้
6. อาเซียนสอบถามว่าถ้ าเป็ น negative list จํานวนตารางจะเป็ นอย่างไร อินเดียแจ้ งว่า เนืองจากระดับ
การเปิ ดตลาดและกฎหมายในอาเซียนไม่เหมือนกัน อินเดียก็คงจะต้ องมี 10 ตารางเพือให้ กบั อาเซียนแต่

ละประเทศ อาเซียนยืนยันว่าไม่สามารถรับการมี 10 ตารางจากอินเดียได้ อินเดียแจ้ งว่า เรื องจํานวน
ตารางข้ อผูกพันไม่ใช่เรื องใหญ่ หากสามารถตกลงกันเรื องแนวทางการเปิ ดตลาดได้ แล้ ว เรื องจํานวน
ตารางข้ อผูกพันเป็ นเรื องทีอินเดียมีความยืดหยุน่ ได้
ร่ างข้ อบทความตกลงด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย
7. การเจรจาเพือจัดทําร่างความตกลงร่วม (consolidated text) ของความตกลงด้ านการลงทุนอาเซียน –
อินเดียมีความคืบหน้ าค่อนข้ างน้ อย มีการหารื อกันเพียงประมาณ 10 มาตรา (Article) เท่านันจาก 32
มาตรา อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้ าสําคัญคือ อินเดียยอมรับทีจะใช้ คําว่า juridical person ของอาเซียน
โดยยอมถอนคําว่า enterprise ทีอินเดียเสนอ
8. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครังที 7 จะมีขนระหว่
ึ
างวันที 20-22 พฤษภาคม
2553 ทีประเทศสิงคโปร์
--------------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
3 พฤษภาคม 2553

