สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน-อินเดีย ครังที 4
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุนอาเซียน – อินเดีย (AITNC – WGI) ครังที 4 มีขนระหว่
ึ
างวันที
1–4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรุงจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมครังนีจัดขึนก่อนการประชุม
คณะกรรมการเจรจาการค้ าเสรี อาเซียน-อินเดีย (AITNC) ซึงมีขนระหว่
ึ
างวันที 2-4 กุมภาพันธ์ 2553
2. การประชุมในครังนีมีนาย Nik Rahmat Nik Taib, Senior Director, Sectoral Policy and Industry
Services Division, Ministry of International Trade and Industry, Malaysia เป็ นประธานฝ่ าย อาเซียน
และนาย นาย Deepak Narain, Director, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of
Commerce and Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศส่งผู้แทน
เข้ าร่วมการประชุมในครังนี
3. การประชุมครังนี เป็ นการหารื อเพือหาข้ อสรุปใน 1) แนวทางการเปิ ดเสรี การลงทุน 2) ร่างข้ อบทร่วมของ
ความตกลงด้ านการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย (Draft consolidated text of the ASEAN-India
Investment Agreement) ในประเด็นทีติดค้ างในวงเล็บ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี
แนวทางการเปิ ดเสรี การลงทุน
4. ในการหารื อภายในอาเซียน อาเซียนอืนยังคงพยายามกดดันให้ ไทยยอมรับทีจะใช้ แนวทางการเปิ ดเสรี
แบบ Negative List Approach เพือให้ อาเซียนมีทา่ ทีร่วมทีจะสามารถนําไปผลักดันต่อกับอินเดียได้ ไทย
ยืนยันว่าจะเปิ ดเสรี โดยใช้ Positive List Approach แต่จะไม่ขดั ขวางอาเซียนอืนในการผลักดันอินเดีย
5. อินเดียยังคงยืนยันท่าทีเดิมทีต้ องการใช้ แนวทางการเปิ ดเสรี แบบ Positive list Approach ทีตนเอง
คุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการจัดทํามากกว่า โดยอาเซียน (ยกเว้ นไทย) พยายามผลักดันให้ ทงอาเซี
ั
ยน
และอินเดียเปิ ดเสรี แบบ Negative list Approach (เนืองจากอินเดียได้ เคยเปิ ดเสรี แบบ Negative list
Approach แล้ วในความตกลง FTA อินเดีย – เกาหลี) อย่างไรก็ดี อินเดียได้ แจ้ งอาเซียนว่า หากอินเดียเปิ ด
เสรี แบบ Positive list Approach ได้ อินเดียไม่ขดั ข้ องทีความตกลงนีจะใช้ แนวทางเปิ ดเสรี แบบ Hybrid
Approach (เหมือนใน ความตกลง FTA อินเดีย – สิงคโปร์ ) กล่าวคือ อินเดียเปิ ดเสรี แบบ Positive List
Approach และอาเซียนเปิ ดเสรี แบบ Negative List Approach รวมทัง อินเดียไม่ขดั ข้ องหากภายใน
อาเซียนกันเองอาเซียนแต่ละประเทศจะใช้ แนวทางเปิ ดเสรี แบบ Positive หรื อ Negative List Approach
นอกจากนัน หากใช้ แนวทางการเปิ ดเสรี แบบ Hybrid Approach อินเดียก็อาจยอมยืดหยุน่ เรื องจํานวน
ตารางให้ เป็ นแบบ 10 ต่อ 1 ได้ (อาเซียนเสนอ 10 ตาราง อินเดียเสนอ 1 ตาราง)
6. ถึงแม้ วา่ ทังสองฝ่ ายยังไม่สามารถหาข้ อสรุปเรื องแนวทางการเปิ ดเสรี ได้ แต่จาก mandate ของทีประชุม
หัวหน้ าคณะเจรจา (AITNC) ทีให้ ทงสองฝ่
ั
ายแลกเปลียนตารางข้ อสงวน/ข้ อผูกพัน เพือใช้ เป็ นตัวอย่างใน
การทําความเข้ าใจในท่าทีของอีกฝ่ ายและให้ เจรจาเรื องการเปิ ดตลาดมีความคืบหน้ า

7. อินเดียได้ เสนอเอกสารตัวอย่างตารางข้ อสงวนของตนภายใต้ ความตกลงอินเดีย-เกาหลี (ใช้ แนวทาง
Negative List Approach) และตารางข้ อผูกพันของตนภายใต้ ความตกลงอินเดีย-สิงคโปร์ (ใช้ แนวทาง
Positive List Approach) แก่ฝ่ายอาเซียน
8. ในขณะทีฝ่ ายอาเซียนมีบางประเทศเท่านันทีสมัครใจจะยืนตารางขอสงวน/ข้ อผูกพันเป็ นตัวย่างแก่อนิ เดีย
ได้ แก่
- บรูไน: ตารางข้ อสงวนจาก Brunei-Japan Economic Partnership Agreement (BJEPA)
- กัมพูชา: เอกสารระบุสาขาทีมีข้อจํากัดภายใต้ กฎหมายการลงทุนของกัมพูชา
- ลาว: indicative offers จาก ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)
- มาเลเซีย: ตารางข้ อสงวนจาก Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement (JMEPA)
- พม่า: indicative offers จาก ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA)
- สิงคโปร์ : ตารางข้ อสงวนจาก Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA)
- ไทย: ตารางข้ อผูกพันทีจะจัดทําขึนโดยใช้ Positive List Approach โดยจะส่งให้ อนิ เดียต่อไป
ร่ างข้ อบทร่ วมของความตกลงด้ านการลงทุน
9. การประชุมหารื อร่างข้ อบทในครังนีมีความคืบหน้ าค่อนข้ างมากเปรี ยบเทียบจากการเจรจาครังทีผ่านมา
โดยสามารถจัดทําร่างข้ อบทร่วม (consolidated text) และปลดวงเล็บในร่างข้ อบทไปได้ ระดับหนึง อย่างไร
ก็ตาม ยังมีอีกหลายประเด็นทีทังสองฝ่ ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึงทังสองฝ่ ายตกลงจะเจรจากันต่อไป
10. การประชุมคณะทํางานด้ านการลงทุน ครังที 5 จะมีขนระหว่
ึ
างวันที 16-19 มีนาคม 2553 ณ
กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
-------------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริการและการลงทุน
9 กุมภาพันธ์ 2553

