สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครั งที 8
ึ
าง
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย ครังที 8 (8th AITNC – WGI) มีขนระหว่
วันที 12-16 กรกฎาคม 2553 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยจัดในช่วงเดียวกับการประชุมคณะกรรมการเจรจา
การค้ าอาเซียน-อินเดีย ครังที 27 (27th AITNC)
2. การประชุมครังนีมีนาย Alagasan Gadisalem, Senior Director, Investment Policy and Trade
Facilitation Division, Ministry of International Trade and Industry, Malaysia เป็ นประธานฝ่ ายอาเซียน
และนาย A.S. Reddy, Legal Officer (Grade I), L&T Division, Ministry of External Affairs, India เป็ น
ประธานฝ่ ายอินเดีย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้ นพม่าส่งผู้แทนเข้ าร่วมการประชุม
3. ในการประชุมครังนี ประธานฝ่ ายอาเซียนขอหารือภายในอาเซียนเป็ นเวลา 2 วันเต็ม เพือกดดัน
ให้ ประเทศสมาชิกสรุปท่าทีในประเด็นทียังมีความเห็นแตกต่างกัน ทังนี ไทยถูกกดดันในเรื องแนวทางการเปิ ด
เสรี การลงทุนและเรื องการปฏิเสธการให้ สทิ ธิประโยชน์ตามความตกลง สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี
แนวทางการเปิ ดเสรี การลงทุน (Modalities)
4. ประธานคณะทํางานได้ เรี ยกร้ องให้ ไทยเปลียนท่าทีเรื องแนวทางการเปิ ดเสรี การลงทุนจาก positive
listing (ระบุเฉพาะสาขาการลงทุนทีเปิ ดเสรี ) เป็ น negative listing (ระบุเฉพาะสาขาการลงทุนทีไม่เปิ ดเสรี
สาขาการลงทุนทีไม่ระบุหมายความว่าเปิ ดหมด) ซึงเป็ นท่าทีทีอาเซียนใช้ เจรจากับ dialogue partners มาโดย
ตลอด เพราะประธานกังวลว่า การใช้ hybrid approach ซึงเป็ นการผสมระหว่าง negative กับ positive listing
ตามข้ อเสนอของอินเดีย อาจก่อให้ เกิดความซับซ้ อน ทังนี มาเลเซียเสริ มว่า อาจต้ องยกประเด็นนีให้ ทีประชุม
เจ้ าหน้ าทีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ตัดสินเพราะเป็ นผู้กําหนดให้ ประเทศสมาชิกใช้ negative listing
ในการเจรจากับ dialogue partners มาตังแต่แรก อย่างไรก็ตาม ไทยได้ ยืนยันท่าทีเดิมว่า จะไม่ขดั ขวางท่าที
อาเซียนในการเจรจาผลักดันให้ อนิ เดียใช้ negative listing แต่หากอินเดียใช้ positive listing ไทยก็จะใช้ ด้วย
ซึงกัมพูชาเสริ มว่า หากไทยและอินเดียใช้ positive listing ก็จะใช้ ด้วย
การปฏิเสธการให้ สทิ ธิประโยชน์ตามความตกลง (Denial of Benefits)
5. ไทยปฏิเสธทีจะให้ สทิ ธิประโยชน์กบั ประเทศทีไม่ใช่คภู่ าคีสญ
ั ญา ซึงสิงคโปร์ ยอมรับไม่ได้ เนืองจาก
มีบริ ษัทข้ ามชาติเข้ ามาลงทุนในสิงคโปร์ จํานวนมากและสิงคโปร์ ต้องการให้ บริษัทเหล่านีสามารถใช้ สทิ ธิ
ประโยชน์ภายใต้ ความตกลงการค้ าเสรี ในกรอบอาเซียนได้ สิงคโปร์ จงึ พยายามกดดันให้ ไทยเพียงประเทศเดียว
รับพันธกรณีพเิ ศษว่าจะต้ องหารื อกับประเทศคูภ่ าคีก่อนจึงจะปฏิเสธการให้ สทิ ธิประโยชน์ตามความตกลงได้
โดยสิงคโปร์ ได้ เสนอทางเลือกแก่ไทยว่าจะยอมถอนข้ อเสนอเรื องการกําหนดให้ ต้องมีการหารื อกับประเทศคู่
ภาคีของนักลงทุนก่อนทีจะถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ หากไทยยอมรับว่าจะปฏิเสธการให้ สทิ ธิประโยชน์กบั นิติ
บุคคลที own หรื อ control โดยบุคคลทีไม่ใช่สญ
ั ชาติภาคี ภายหลังจากทีไทยได้ พิสจู น์และแจ้ งว่านิติบคุ คล
ดังกล่าวสําแดงข้ อมูลเป็ นเท็จเรื องสัดส่วนการถือหุ้นในลักษณะทีละเมิดกฎหมายไทยและในสาขาการลงทุนที

สงวนไว้ ให้ เฉพาะคนไทยเท่านัน1 ซึงเป็ นแนวทางเดียวกับความตกลงการลงทุนอาเซียน ทังนี เมือไทยตอบว่า
สิงคโปร์ ไม่ควรกดดันไทยเพียงประเทศเดียว เพราะฟิ ลิปปิ นส์ซงมี
ึ กฎหมายเหมือนไทย กลับมีสทิ ธิปฏิเสธการให้
สิทธิประโยชน์เมือมีการแจ้ งเท่านัน ไม่มีพนั ธกรณีอืนนอกเหนือจากนี ไทยจึงควรจะได้ รับการปฏิบตั ิทีเท่าเทียม
กันกับฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่สงิ คโปร์ อ้างว่ากฎหมายของไทยขาดความชัดเจนและมีขอบเขตทีกว้ างกว่ากฎหมายของ
ฟิ ลิปปิ นส์ซงมี
ึ การระบุชือกฎหมายเป็ นการเฉพาะไว้ ในข้ อบทเรื องนี ซึงไทยแจ้ งว่า ยินดีทีจะระบุชือกฎหมายที
เกียวข้ องไว้ ในข้ อบทนี แต่พนั ธกรณีของไทยต้ องไม่ตา่ งไปจากของฟิ ลิปปิ นส์ รวมทังยืนยันว่ารับข้ อเสนอของ
สิงคโปร์ ไม่ได้ ทีจะให้ ไทยให้ สทิ ธิกบั ประเทศทีไม่ใช่คภู่ าคีทีมีการทําธุรกิจในสิงคโปร์
6. สําหรับการเจรจาระหว่ างอาเซียนกับอินเดีย มี 2 เรื องหลัก คือ 1) แนวทางการเปิ ดเสรี การลงทุน
(Modalities) และ 2) ร่างข้ อบทร่วมของความตกลงด้ านการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย (Consolidated
draft text) ในประเด็นทีติดค้ างในวงเล็บ
6.1 แนวทางการเปิ ดเสรีการลงทุน (Modalities)
อินเดียขอยืนยันท่าทีเดิมทีต้ องการใช้ Positive list approach ในการเปิ ดเสรี การลงทุน
6.2 ร่างข้ อบทร่วมของความตกลงด้ านการลงทุน (draft consolidated text)
ในการหารื อกับอินเดีย อาเซียนมีโอกาสหารื อร่างข้ อบทของความตกลงเรื องการลงทุนกับฝ่ ายอินเดีย
ทังฉบับ ซึงถึงแม้ วา่ อินเดียจะไม่สามารถเจรจาในบางประเด็นทีต้ องรอท่าทีในระดับนโยบายอยู่ เช่น ขอบเขต
และนิยามคําว่า covered investment กับ natural person of a Party ซึงรวมเรื องการให้ สทิ ธิแก่ผ้ มู ีถินพํานัก
ถาวร (permanent residence) และข้ อกําหนดสําหรับการใช้ มาตรการทางภาษี ซงอาจถื
ึ
อเป็ นการเวนคืน แต่
อินเดียก็ยอมรับร่างของอาเซียนในหลายเรื อง โดยเฉพาะข้ อบทการยุตขิ ้ อพิพาทระหว่างรัฐและนักลงทุน
(Investor-State Dispute Settlement: ISDS) ทําให้ การประชุมครังนีมีความคืบหน้ าในการเจรจาร่างข้ อบท
ร่วมของความตกลงด้ านการลงทุนในประเด็นทีติดค้ างในวงเล็บพอสมควร
7. การประชุมครังต่อไป
ประธานฝ่ ายอาเซียนยังไม่กําหนดวันทีสําหรับการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย
ครังต่อไป โดยขอรอดูผลการประชุมเจ้ าหน้ าทีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ในเดือนกรกฏาคม 2553 ก่อน
-------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
22 กรกฏาคม 2553
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“Following notification . . . the Kingdom of Thailand may deny the benefits of this Agreement to investors of another Party and to investments
of that investor, where it establishes that such investor has made an investment in breach of its domestic laws by misrepresenting its
ownership in those areas of investment which are reserved for natural or juridical persons in the Kingdom of Thailand.”

