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The launch of ASEAN
Charter
y The Kuala Lumpur Declaration on the Establishment
of the ASEAN Charter on 12 December 2005 and
y The Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN
Charter on 13 January 2007, that the Charter shall
serve as a legal and institutional framework for
ASEAN Economic Community – AEC
y ASEAN Community – AC

ASEAN Charter
y The ASEAN Charter is a constitution for the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The
intention to draft the constitution was formally tabled
at the 11th ASEAN Summit held in December 2005 in
Kuala Lumpur, Malaysia. Ten ASEAN leaders, one
each from each member state, called the ASEAN
Eminent Persons Group has been assigned to produce
recomendations of the drafting of the charter. In the
12th ASEAN Summit held in January 2007 in Cebu,
the Philippines, several basic proposals were made
public.

ASEAN Charter
y The ASEAN Leaders, therefore, has agreed during the
Summit to set up a "high level task force on the
drafting of the ASEAN Charter" composed by 10 high
level government officials from ten member countries.
The HLTF then held 13 meetings during 2007. Some of
the proposals include the removal of non-interference
policy that is central to the regional group since its
formation in the 1960s, and to set up a human rights
body.

Ratification of the ASEAN
Charter
y For the 1st ASEAN Charter to become legally binding,
it has been agreed upon that all ten member nations
must ratify the Charter before the next ASEAN
Summit this December 2008. The Charter will become
effective on the 30th day after the 10th "Instrument of
Ratification" has been submitted to the ASEAN
Secretary-General, Dr. Surin Pitsuwan.
y As of October 21, the charter has been fully ratified by
all member states. The following table shows the date
of ratification and submission of the "Instrument of
Ratification" by the individual members:

Enforcement
y The Charter came into force after awaiting Thailand's
delivery of the final instrument of ratification in
December 2008. Thailand's permanent representative
to the United Nations, Ambassador Don Pramudwinai,
deposited the document with Asean secretary-general,
Surin Pitsuwan, at the Thai mission in New York on
November 14. He issued a statement saying, "This is
certainly an occasion to celebrate for the 570 million
people of Asean.

Enforcement
y This means that when the ASEAN leaders gather at
their annual summit in mid December, the ASEAN
Charter will have come into force." He was referring
to the charter coming into after the 14th Summit in
Chiang Mai, Thailand, from December 13 to 18. In
doing so he added that celebrations would follow not
only for the full ratification of the charter but also the
entering into force of the new basic law of ASEAN, "It
will be a rules-based and people-oriented organization
with its own legal personality

ASEAN Economic
Community
y ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
y ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2546 ไดใหการรับรองและลงนามในปฏิญญา
y วาดวยความรวมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord
II หรือ Bali Concord II) ซึ่งรวมเรื่องการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ซึ่งเปนหนึ่ง
ในเสาหลัก 3 เสาของการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) โดยอีก 2 เสาหลักคือเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง
(Political and Security Pillar) และเสาหลักดานสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural Pillar)

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ยังเห็นชอบใหมีการรวมตัวเปน AEC
ภายในป ค.ศ. 2020 โดยอาเซียนจะเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว
y รวมทัง้ มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝมือโดยเสรีและ
การเคลือ่ นยายเงินทุนที่เสรีขนึ้ ในการนี้ ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบให
y เรงรัดการรวมกลุมสินคาและบริการสําคัญ 11 สาขา เปนสาขานํารอง โดยมี
ประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการจัดทํา Roadmap ในแตละสาขา
y ไดแก ไทย: ทองเที่ยวและการบิน พมา: สินคาเกษตรและสินคาประมง
อินโดนีเซีย: ยานยนตและผลิตภัณฑไม มาเลเซีย: ยางและสิ่งทอ
y ฟลิปปนส: อิเล็กทรอนิกส สิงคโปร: เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ และการบริการดานสุขภาพ

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ในสวนของไทยนั้น ฯพณฯ นรม. ไดเสนอใหเรงรัดการจัดตัง้ AEC ใหเร็วขึน
้
ภายในป ค.ศ. 2012 และเสนอวาในการเรงรัดการรวมตัวอาเซียนนาจะใช
หลักการ Two Plus โดย 2-3 ประเทศที่พรอมสามารถที่จะเปดเสรีในภาคที่
ตนมีความพรอมไปกอนและประเทศอื่นๆ สามารถเขารวมเมื่อมี
y ความพรอมแลว ซึ่งในประเด็นนี้ นรม. สิงคโปร ไดกลาวสนับสนุนขอเสนอของ
ไทยที่ใหเลื่อนระยะเวลาในการบรรลุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเร็วขึ้น โดย
เห็นวานาจะเปนป ค.ศ. 2015
y ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปนทางการ (Informal
AEM) เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2547 ที่ยอกยาการตา มอบหมายให
SEOM เปนผูเจรจาเรื่องการจัดทํา Roadmap สําหรับสินคาและบริการ
11 สาขาดังกลาว

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ที่ประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 10 เมือ่ วันที่ 20-21 เมษายน 2547 ที่
สิงคโปรตกลงใหจัดทําความตกลง Framework Agreement สําหรับ
เรื่อง
y การรวมตัวของสินคาและบริการ 11 สาขา เพื่อเสนอใหผูนําอาเซียนลงนาม
และพิธสี ารสําหรับแตละสาขาสําหรับใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
y ลงนาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน ในเดือน
พฤศจิกายน 2547 นอกจากนี้ เห็นชอบใหกําหนดป ค.ศ. 2010 เปน
deadline
y สําหรับการรวมตัวของสินคาและบริการ 11 สาขา โดยใหมีการผอนปรน
สําหรับประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV) ได

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ที่ประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 10 เมือ่ วันที่ 20-21 เมษายน 2547 ที่
สิงคโปรตกลงใหจัดทําความตกลง Framework Agreement สําหรับ
เรื่อง
y การรวมตัวของสินคาและบริการ 11 สาขา เพื่อเสนอใหผูนําอาเซียนลงนาม
และพิธสี ารสําหรับแตละสาขาสําหรับใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
y ลงนาม ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน ในเดือน
พฤศจิกายน 2547 นอกจากนี้ เห็นชอบใหกําหนดป ค.ศ. 2010 เปน
deadline
y สําหรับการรวมตัวของสินคาและบริการ 11 สาขา โดยใหมีการผอนปรน
สําหรับประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV) ได

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ 21-22 กันยายน
2547 ทีก่ รุงเทพฯ สามารถหาขอสรุปในสาระสําคัญของทุก Roadmap ได
ทัง้ นี้ กรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนกําหนด
รายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการรวมทีจ่ ะใชกบั การรวมกลุมสินคาและบริการ
สําคัญทุกสาขาและมีสาระสําคัญ ไดแก การเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ
การลงทุน การอํานวยความสะดวกดานการคา
y และการลงทุนและการสงเสริมการคาและการลงทุน และความรวมมือในดาน
อื่นๆ

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y การคาสินคา - จะเรงลดภาษีสินคาใน Priority Sectors (เกษตร/ประมง/

ผลิตภัณฑไม/ผลิตภัณฑยาง/สิ่งทอ/ยานยนต/อิเล็กทรอนิกส/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) เปน 0% เร็วขึ้นจากกรอบ AFTA เดิม 3 ป คือ
จาก 2010 เปนป 2007 สําหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และ
y ป 2015 เปน 2012 สําหรับประเทศ CLMV โดยไดกําหนดเพดานสําหรับ
สินคาทั้งหมดใน Priority Sectors ที่ไมตองการเรงลดภาษี (Negative
List)
y ไวที่ 15%

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y การคาบริการ - จะเรงเปดเสรีสาขาบริการใน Priority Sectors (สาขาสุขภาพ,
e-ASEAN, ทองเที่ยวและการขนสงทางอากาศ)
y ภายในป ค.ศ. 2010 ทัง้ นี้ ใหใช ASEAN-X formula ได
y (3) การลงทุน จะเรงเปดการลงทุนในรายการสงวน (Sensitive List) ภายในป
2010 สําหรับอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ป ค.ศ. 2013 สําหรับเวียดนามและ 2015
สําหรับกัมพูชา ลาว และพมา ทัง้ นี้ ใหใช ASEAN-X formula ได และสงเสริม
การผลิตในอาเซียนโดยการจัดตั้งเครือขาย ASEAN free trade zones เพื่อ
สงเสริมการซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนทีผ่ ลิตในอาเซียน (outsourcing) และดําเนิน
มาตรการรวมเพื่อดึงดูด FDI
y เปนการกําหนดเพิ่มเติมจากความตกลง AIA ทีก่ ําหนดใหทยอยยกเลิกเฉพาะ
รายการสงวนใน TEL โดยมีกรอบเวลาเชนเดียวกัน

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y (4) การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน ซึ่งประกอบดวยเรื่อง
ตางๆ คือ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา พิธกี ารศุลกากร มาตรฐาน
(standard and conformance) การอํานวยความสะดวกดานการ
ขนสงและ logistics service สําหรับการขนสง การอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวในอาเซียนและการเคลื่อนยายของนักธุรกิจ ผูเ ชี่ยวชาญ ผู
ประกอบวิชาชีพ แรงงานมีฝมือ
y (5) การสงเสริมการคาและการลงทุน และความรวมมือในดานอื่นๆ เชน
ทรัพยสินทางปญญา ความรวมมือดานอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y พิธีสารวาดวยการรวมกลุม
 รายสาขาของอาเซียน 11 สาขากําหนดมาตรการรวม ซึ่ง
คาบเกี่ยวกับทุกสาขาเชนเดียวกับในกรอบความ
y ตกลงฯ และมาตรการเฉพาะสําหรับการรวมกลุม
 แตละสาขานั้นๆ โดยรวมอยูใน
แผนการรวมกลุม (Roadmap) ซึ่งผนวกอยูกับพิธีสารฯ
y ผูนําอาเซียนไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุม
 สาขาสําคัญของ
อาเซียน (Framework Agreement for the Integration of
y the Priority Sectors) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนไดลงนามในพิธีสารวาดวยการรวมกลุม รายสาขาของอาเซียน 11 ฉบับ
(ASEAN Sectoral Integration Protocol) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2547 ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน ระหวางวันที่
y 29-30 พฤศจิกายน 2547

ภูมิหลังและสถานะลาสุด
y ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ทุกประเทศย้ําความสําคัญของการ
ดําเนินการตางๆ เพื่อนําไปสูการเปน
y ประชาคมอาเซียนภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนทีจ่ ะตองเรงรัดการรวมตัวของอาเซียนใหเร็วขึ้น
y โดยอาจใหสาํ เร็จภายในป 2555 (ค.ศ. 2012) และไดเสนอแนวทางตางๆ เพื่อชวย
เรงรัดการรวมตัว เชน การใชวิธีการ Two plus X
y ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดเคยเสนอความจําเปนและแนวทางนี้มาแลวเมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2546 ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่
y บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปรก็ไดสนับสนุนขอเสนอแนะ
ของ ฯพณฯ นรม. ทีใ่ หเรงรัดการจัดตั้ง AEC ดวย
y

