สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครังที 7
ึ
างวันที่
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครังที่ 7 (7th AITNC – WGI) มีขนระหว่
15-18 มิถนุ ายน 2553 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยจัดในช่วงเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ
เจรจาการค้ าอาเซียน – อินเดีย ครังที่ 26
2. การประชุมครังนีมีนาย Alagasan Gadisalem, Senior Director, Investment Policy and Trade
Facilitation 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 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศยกเว้ นกัมพูชาส่งผู้แทนเข้ าร่วมการประชุม
3. ที่ประชุมได้ หารื อใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) แนวทางการเปิ ดตลาดการลงทุน (2) จํานวนตารางข้ อ
ผูกพัน และ (3) ร่างข้ อบทความตกลงด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย สาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
แนวทางการเปิ ดตลาดการลงทุน
4. อินเดียแจ้ งให้ อาเซียนทราบว่าท่าทีสดุ ท้ ายของอินเดียคือต้ องการเปิ ดเสรี การลงทุนแบบ Positive list
approach (ระบุเฉพาะสาขาการลงทุนที่เปิ ดเสรี ) เพื่อให้ สามารถสรุปผลความตกลงได้ ตามกําหนดเวลาที่
รัฐมนตรี เศรษฐกิจวางไว้ คือลงนามประมาณเดือนตุลาคม 2553 อาเซียนยังคงพยายามโน้ มน้ าวอินเดียว่า
อาเซียนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเปิ ดเสรี แบบ Positive list มาก่อน หากต้ องเปิ ดตลาดโดยใช้
แนวทางนี อาเซียนคงจะไม่สามารถสรุปความตกลงได้ ทนั ตามกําหนดเวลา จึงขอให้ อินเดียแสดงความ
ยืดหยุน่ โดยรับแนวทางการเปิ ดตลาดแบบ Negative list (ระบุสาขาการลงทุนที่ไม่เปิ ดตลาด) ที่อินเดียเคย
ใช้ ในความตกลงการค้ าเสรี อินเดีย – เกาหลีใต้ มาแล้ ว เพราะมีความโปร่งใสและมีความแน่นอนสําหรับนัก
ลงทุนมากกว่า Positive list ทังนี หากอินเดียกังวลเรื่ องการออกมาตรการสําหรับ new and emerging
industries ก็สามารถใช้ creative approach ได้ เช่น การใส่ข้อจํากัดหรื อการ carve-out ไว้ ใน headnote1
ของตารางข้ อสงวน (reservation list) ได้
5. อินเดียแจ้ งว่า อินเดียไม่ได้ บงั คับให้ อาเซียนต้ องเปิ ดตลาดแบบ Positive list อาเซียนแต่ละ
ประเทศสามารถเปิ ดตลาดโดยใช้ แนวทาง Positive list หรื อ Negative list ก็ได้ ตามที่แต่ละประเทศ
อาเซียนต้ องการ การที่อนิ เดียต้ องการใช้ positive list เพราะอินเดียต้ องการให้ มี policy space สําหรับ
new and emerging industries และเห็นว่าการใช้ reservation ภายใต้ Negative list ไม่นา่ จะทุเลาข้ อ

ประธานฝ่ ายอาเซียนยกตัวอย่าง Malaysia-Japan FTA (reservation 10) ซึง่ มี carve-out สําหรับ sectors not
established in Malaysia at the time of entry into force
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กังวลนีได้ เพราะยากที่จะจํากัดความ (define) คําว่า new and emerging industries ท้ ายที่สดุ อินเดียได้
ยืนยันว่าการใช้ Positive list จะไม่มีผลกระทบกับระดับการเปิ ดตลาดของอินเดีย
6. อาเซียนได้ พยายามประวิงเวลาโดยแจ้ งอินเดียว่าต้ องกลับไปหารื อเมืองหลวงก่อนว่าหากอินเดียเปิ ด
ตลาดแบบ Positive list อาเซียนแต่ละประเทศจะเปิ ดตลาดแนวทางใด สําหรับไทยได้ เคยแจ้ งให้ อาเซียน
ทราบแล้ วว่า ไทยต้ องการเปิ ดตลาดแบบ Positive list
จํานวนตารางข้ อผูกพัน
7. อินเดียแจ้ งว่า หากอินเดียเปิ ดตลาดแบบ Positive list อินเดียจะมี 1 ตารางให้ กบั อาเซียน 10 ประเทศ
อย่างไรก็ตาม หากการเปิ ดตลาดของอาเซียนบางประเทศน้ อยมาก อินเดียก็คงจะต้ องมี 10 ตารางเพื่อใช้
กับอาเซียนแต่ละประเทศ
ร่ างข้ อบทความตกลงด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย
8. การประชุมครังนีมีความคืบหน้ าในการประนีประนอมร่างข้ อบทค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากใช้ เวลาส่วน
ใหญ่ไปในการหารื อเรื่ องแนวทางการเปิ ดตลาด และหลักการการให้ การประติบตั เิ ยี่ยงชาติที่ได้ รับความ
อนุเคราะห์ยงิ่ (Most-Favoured-Nation: MFN principle)
9. ในการประชุมครังนี มีการหารื อข้ อบทเรื่ อง วัตถุประสงค์ของความตกลง ขอบเขตของความตกลง คํา
นิยาม การให้ การประติบตั เิ ยี่ยงชาติที่ได้ รับความอนุเคราะห์ยิ่ง การให้ การปฏิบตั ติ อ่ การลงทุน และการ
เวนคืนและการชดเชย
10. ทังสองฝ่ ายยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่ องคํานิยามของการลงทุน โดยอาเซียนมีคํานิยามเกี่ยวกับ
การลงทุน 2 นิยามคือ investment และ covered investment ขณะที่อินเดียต้ องการให้ มีเพียงนิยามเดียว
ทังสองฝ่ ายได้ หารื อกันในเรื่ องการคุ้มครองในกรณีมีการเวนคืน และยังมีทา่ ทีแตกต่างกันในเรื่ องการ
เวนคืนทางอ้ อมโดยใช้ มาตรการภาษี ซึง่ อินเดียเห็นว่ากรณีเช่นนีเกิดขึนได้ ยาก และไม่ควรรวมไว้ ในเรื่ อง
การคุ้มครองกรณีมีการเวนคืน
11. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครังที่ 8 จะมีขนระหว่
ึ
างวันที่ 12-16 กรกฎาคม
2553 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2553
--------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
2 กรกฎาคม 2553

