สรุปผลการประชุม Working Committee on Financial Services Liberalization under the
ASEAN Framework Agreement on Services
(WC-FSL) ครั้งที่ 21 ในระหว่ างวันที่ 25-26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
กรุงเทพฯ
1. การแต่งตั้งรองประธาน WC-FSL/AFAS
สื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผา่ นมา อินโดนีเซีย ประธาน WC-FSL ในการ
เจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงินรอบที่ 5 ได้ขอให้มาเลเซียพิจารณารับเป็ นรองประธาน
WC-FSL ในรอบนี้ ทั้งนี้ รองประธานจะเป็ นประธานในการเจรจารอบที่ 6 ต่อไป
ในการประชุมครั้งนี้ มาเลเซียได้รับที่จะเป็ นรองประธาน WC-FSL ดังกล่าว
นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้ประเทศสมาชิกที่เป็ นประธานในการเจรจาเขตการค้าเสรี
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เป็ นผูน้ าในการเจรจาและประสานงานในส่ วนของการเจรจา
เปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงิน และเนื่องจากไทยเป็ นประธานในการเจรจาเขตการค้าเสรี
อาเซียน-สหภาพยุโรป จึงมอบหมายให้ผแู ้ ทนไทยในWC-FSL เป็ นผูน้ าและผูป้ ระสานงาน
ในการเจรจาเปิ ดเสรี บริ การด้านการเงินในกรอบดังกล่าว
2. การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริ การของอาเซียน รอบที่ 5
ที่ประชุมได้หารื อถึงแนวทางในการเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงิน
ในรอบที่ 5 โดยเห็นว่า แนวทางการเจรจาในรอบที่ 4 ที่ได้มีการจัดกลุ่มสาขาย่อยที่จะเปิ ดเสรี
เป็ น Inclusion List/ Medium-Term List/ และ Long-Term List ไม่เหมาะที่จะใช้ในรอบที่ 5 นี้
เนื่องจากตาม AEC Blueprint จะต้องมีการกาหนด Pre-agreed Flexibilities ที่จะไม่นามาเปิ ดเสรี
ในปี 2558 ซึ่งอยูใ่ นรู ปของ Negative List จึงจะต้องพิจารณาแนวทางในการเจรจาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี เนื่องจากอาเซี ยนจะดาเนินการศึกษาเรื่ อง “Assessing the Financial Landscape in
ASEAN” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาภาคการเงินของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
รวมไปถึงอุปสรรคและความท้าทายในการรวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน ซึ่งมีกาหนดเริ่ ม
ดาเนินการในเดือนธันวาคม 2551 และจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2552 ดังนั้น ที่ประชุมจึง
เห็นควรรอให้การศึกษาดังกล่าวเสร็ จสิ้ นก่อน เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็ นแนวทางการเปิ ดเสรี
รอบที่ 5 ต่อไป
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3. การดาเนินการตามแผนงานการดาเนินการไปสู่ การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
สานักเลขาธิการอาเซียนได้เสนอที่ประชุมพิจารณา AEC Blueprint
Scorecard ที่ได้จดั ทาสาหรับสาขาบริ การภายใต้ ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS) และที่ประชุมได้ขอให้ประเทศสมาชิกกลับไปพิจารณาและให้ความเห็นร่ าง Scorecard
ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะนาเสนอที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Finance Minister
Meeting: AFMM) พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนเมษายน 2551 ต่อไป
4. การเจรจาเปิ ดเสรี การค้าบริ การด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงอาเซี ยนสหภาพยุโรป
ไทยได้รายงานความคืบหน้าของการเจรจาเขตการค้าเสรี อาเซียน-สหภาพ
ยุโรป ว่า ขณะนี้ได้เจรจาไปแล้ว 6 รอบ โดยฝ่ ายสหภาพยุโรปได้เสนอ non-paper ที่เป็ น
ร่ างความตกลงการเปิ ดเสรี สาขาบริ การและการพาณิ ชย์อิเลคทรอนิกส์ ให้อาเซียนพิจารณา
ทั้งนี้ แนวทางการเจรจาของสหภาพยุโรปจะแตกต่างไปจากการเจรจา FTA ที่ผา่ นมา โดยจะรวม
บทบริ การและบทลงทุนในบทเดียวกัน ซึ่ งในส่ วนของบทลงทุน สหภาพยุโรปจะเจรจาใน
ประเด็นการเปิ ดเสรี การลงทุน (Liberalization) เท่านั้น เนื่องจากคณะเจรจาของสหภาพยุโรป
ไม่ได้รับอานาจให้เจรจาเรื่ องการส่ งเสริ มและการคุม้ ครองการลงทุน (Facilitation and Protection)
อย่างไรก็ดี อาเซียนยังไม่มีท่าทีรับข้อเสนอของสหภาพยุโรป และได้จดั เตรี ยม
ร่ างข้อบทบริ การของอาเซียน เพื่อใช้เป็ น counter proposal อย่างไรก็ดี ที่ประชุมมีความเห็นว่า
จะยังไม่ยนื่ ร่ างข้อบทของอาเซียนดังกล่าวให้สหภาพยุโรปในการเจรจาครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม
2551 แต่จะยืน่ เฉพาะคาถามและความเห็นของอาเซียนที่มีต่อ non-paper ของสหภาพยุโรป
โดยขอให้ประเทศสมาชิกกลับไปพิจารณา non-paper ดังกล่าวเพิ่มเติม และส่ งคาถามและ
ความเห็นให้สานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อรวบรวมเสนอสหภาพยุโรปต่อไป
5. การเจรจาบทลงทุนในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียนและจีน
ไทยได้รายงานความคืบหน้าของการเจรจาบทลงทุนในกรอบอาเซี ยน-จีน
ในส่ วนของข้อบท Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability ซึ่งในการ
ประชุมที่ผา่ นมา อาเซียนได้เห็นชอบแนวทางการบรรจุขอ้ บทดังกล่าวในความตกลง
ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement-ACIA) มาใช้
กล่าวคือ ให้แยกข้อบทดังกล่าวเป็ น 2 ส่ วน โดยนาส่ วนแรกที่เป็ นการกาหนดสิ ทธิของทางการ
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ในการดาเนินมาตรการเพื่อความมัน่ คงของระบบการเงิน (prudential measures) ไปบรรจุไว้ใน
ข้อบท General Exceptions และนาส่ วนที่สองที่เป็ นการกาหนดสิ ทธิของทางการในการรักษา
เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนไปบรรจุไว้ในข้อบท Transfers ของร่ างความตกลงว่าด้วยการลงทุน
ของอาเซียน-จีน
จีนแสดงท่าทีไม่ขดั ข้องที่จะบรรจุเนื้อหาในส่ วนของ Prudential measures
ในข้อบท General Exceptions แต่จะขอนากลับไปหารื อเพิ่มเติมก่อนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี สาหรับในส่ วนที่สองที่จะบรรจุไว้ในข้อบท Transfers นั้น จีนต้องนากลับไปหารื อ
เพิ่มเติมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การประชุม
คณะเจรจาเขตการค้าเสรี อาเซียนอาเซียน-จีน ครั้งต่อไปซึ่งจะเป็ นการเจรจาครั้งสุ ดท้ายจะจัดขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เพื่อให้ทนั ลงนามก่อนสิ้ นปี นี้
6. กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
การประชุม WC-FSL/AFAS ครั้งต่อไป จะมีข้ ึนในช่วงต้นปี 2552 โดยจะเป็ น
การประชุมต่อเนื่องจากการประชุมอื่นของอาเซียน ณ ประเทศไทย

