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1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ The ASEAN Law Association (ALA)
สมาคมกฎหมายอาเซียน หรื อ The ASEAN Law Association (ALA) เป็ นองค์กรนักกฎหมายใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล ปัจจุบนั ประกอบด้ วยสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนจานวน 10 ประเทศ
ก่อตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1979 โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ เกิดความร่วมมือกันของนักกฎหมายจากสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ทังผู
้ ้ พิพากษา อัยการ อาจารย์ และที่ปรึกษากฎหมายจากภาครัฐและเอกชน ในการทาความเข้ าใจ
และขับเคลื่อนให้ เกิดความสอดคล้ องกันของกฎหมายประเทศต่างๆในภูมิภาค รวมทังยั
้ งมีบทบาทในการ
สนับสนุนความต้ องการร่วมกันของอาเซียนในปัญหาและนโยบายต่างๆ
การประชุมของ ALA จะประกอบด้ วยการประชุม 2 ประเภท คือ การประชุมใหญ่ General
Assembly และ การประชุม Governing Council โดยการประชุมใหญ่ General Assembly ตังแต่
้ ครัง้ ที่ 9
เป็ นต้ นมา จะจัดประชุมทุกสามปี ส่วนการประชุม Governing Council จะจัดขึ ้นทุกปี โดยในครัง้ นี ้เป็ นการ
ประชุมใหญ่ General Assembly ครัง้ ที่ 13 และเป็ นการประชุม Governing Council ครัง้ ที่ 40

2. การประชุมใหญ่ General Assembly ครัง้ ที่ 13
การประชุมเมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561 ในครัง้ นี ้เป็ นการประชุมใหญ่ General Assembly
และการประชุม Governing Council โดยมีหวั ข้ อการประชุมว่า พลังของความเป็ นหนึ่งเดียว การเพิ่ม
โอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้ วยกฎหมาย (The Power of One: Unlocking Opportunities In
ASEAN Economic Community Through Law)

3. หัวข้ อการประชุมที่น่าสนใจและบทสรุปในประเด็นสาคัญ
3.1 การใช้ กฎหมายเป็ นเครื่องมือสร้ างความสาเร็จให้ แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Law as an Instrument to Facilitate the Success of the AEC)

ความสาคัญของการทาธุรกิจข้ ามชาติของประชาคมอาเซียนอยู่ที่การใช้ กฎหมายเป็ นเครื่ องหมาย
โดยกฎหมายต้ องมีความสอดคล้ องและไปในทิศทางเดียวกัน การที่จะทาเช่นนันได้
้ ก็ด้วยการส่งเสริมให้ ผ้ ู
พิพากษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีปฏิสมั พันธ์ และมีความร่วมมือกันมากขึ ้นเพื่อให้ แต่ละฝ่ ายเข้ าใจ
ถึงปรัชญาของตุลาการซึง่ กันและกัน รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดร่วมกันของอาเซียนและในเอเชียที่
เกี่ยวข้ องกับกฎหมายธุรกิจการค้ าระหว่างกัน โดยเฉพาะในเรื่ องล้ มละลายข้ ามชาติ
นอกจากนัน้ หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ก็มีสว่ นช่วยให้ เกิดความสอดคล้ องของกฎหมายในแต่
ละประเทศด้ วย เพราะหลักนิตธิ รรมจะเป็ นตัวชี ้นาถึงความยุตธิ รรมและความเท่าเทียมกัน ทาให้ เกิดความ
น่าเชื่อถือในตัวบทกฎหมายและในส่วนของการร่างกฎหมายนันก็
้ ต้องรอบคอบ ชัดเจน และคาดหมายได้
เพื่อจะทาให้ ประชาคมอาเซียนเกิดความร่วมมือได้ อย่างเป็ นหนึง่ เดียวกัน
3.2 การอุบัตขิ นึ ้ ของเทคโนโลยีท่ จี ะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจในอาเซียน โอกาสและ
ความท้ าทาย (Disruptive Technologies on Business Landscapes in ASEAN: Opportunities and
Challenges)
เทคโนโลยี 3 อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจในอาเซียนประกอบด้ วย
1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
2. เทคโนโลยีระบบโครงข่ายในการเก็บข้ อมูลธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) และ
3. เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต (Internet of Things: IoT)
เทคโนโลยีเหล่านี ้จะเปลี่ยนโฉมหน้ าของอุตสาหกรรม อาชีพ และเศรษฐกิจจากเดิมไปอย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ นโยบายและการกากับดูแลเทคโนโลยีจะต้ องมีความยืดหยุน่ สมดุล และทันสมัยเพื่อให้ การใช้
เทคโนโลยีเหล่านี ้เป็ นไปอย่างมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ปลอดภัย เป็ นธรรม และมีความน่าเชื่อถือ แต่
ต้ องไม่ให้ กระทบต่อมูลค่าและนวัตกรรมที่จะเกิดขึ ้นต่อไปด้ วย เช่น ในประเทศสิงคโปร์ การใช้ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ โดยการนาข้ อมูลจานวนมากมาประมวลผลนัน้ ก็ต้องคานึงถึงความชอบธรรม หรื อธรร
มาภิบาลของการได้ มาซึง่ ข้ อมูลนัน้ ดังนัน้ การใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จงึ ต้ องอยูภ่ ายใต้ การควบคุม
โดยกฎหมายปกป้องข้ อมูล (Data Protection Law) ด้ วย เพราะการได้ มาซึง่ ข้ อมูลนันอาจกระทบต่
้
อความ
เป็ นส่วนตัวของประชาชน

ตัวอย่างของธุรกิจที่มีการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ ได้ แก่ ธุรกิจด้ านการเงิน การธนาคาร อันส่งผลให้
เกิดพลวัตทางการเงินในระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ การทาธุรกรรมระหว่างประเทศ
คล่องตัวขึ ้นเป็ นอย่างมาก
3.3 พลังของความเป็ นหนึ่งเดียว – การผนวกระบบการเงินเข้ าด้ วยกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (The Power of One: AEC Financial Integration)
หากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถผนวกระบบการเงินเข้ าด้ วยกันได้ ก็ย่อมที่จะทาให้ เกิด
โอกาสมากมายในการดาเนินธุรกรรมทางการเงิน ไม่วา่ จะเป็ นการจดทะเบียน การออกพันธบัตรข้ ามชาติ
หรื อการระดมทุนต่างๆ รวมไปถึงการดาเนินการค้ าระหว่างประเทศร่วมกัน โดยเป็ นผลมาจากความ
คล่องตัว ความสะดวก และทางเลือกที่มีหลากหลายในการทาธุรกรรมข้ ามชาติ แต่การผนวกระบบการเงิน
เข้ าด้ วยกันได้ นนก็
ั ้ ยงั ติดปัญหาที่สาคัญสองประการ คือ ความแตกต่างในระดับการพัฒนาของระบบ
การเงินของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และการยอมรับในการเข้ าร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะจาก
ภาคเอกชน
รัฐบาลประเทศต่างๆ จาเป็ นต้ องกาจัดอุปสรรคที่มีตอ่ ระบบการเงินระหว่างกลุม่ ประเทศอาเซียน
ออก ซึง่ แม้ วา่ อาเซียนจะยังไม่สามารถจัดตังศู
้ นย์กลางทางการเงินได้ เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป แต่อาเซียน
ก็อาจให้ เลขาธิการอาเซียนที่ได้ รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เป็ นตัวกลางในการประสานความร่วมมื อ และ
ดาเนินการทลายข้ อจากัดในกลุม่ ประเทศสมาชิกได้
3.4 กฎหมายแข่ งขันทางการค้ าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Competition Law in the
AEC)
การควบคุมการแข่งขันทางการค้ าไม่วา่ จะโดยกฎหมาย ข้ อปฏิบตั ิ หรื อนโยบาย หากมี
ประสิทธิภาพ ย่อมเป็ นส่วนสาคัญในการให้ ความมัน่ ใจต่อการดาเนินธุรกิจ และย่อมดึงดูดธุรกิจต่างๆให้
เข้ ามาในอาเซียนได้ มากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ เมื่อประเทศต่างๆ ในอาเซียนจะมีกฎหมายแข่งขันทางการค้ าใช้
บังคับแล้ ว ยังต้ องบังคับใช้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพและดาเนินการให้ สอดคล้ องกันอีกด้ วย
แนวทางที่เป็ นไปได้ คือการใช้ เครื อข่ายของอาเซียนในการพิจารณาการควบคุมดูแลคาร์ เทลข้ าม
ชาติ (Cross-border Cartel) และพัฒนาความร่วมมือในการควบรวมกิจการ โดยเครื อข่ายนี ้จะแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลในคดีคาร์ เทลและการควบรวมกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ แก่อาเซียนและการบังคับใช้ กฎหมาย
3.5 อุปสรรคทางการค้ าข้ ามชาติในอาเซียนและแนวทางแก้ ไข (Cross-Border Obstacles
in ASEAN and Solutions)

จุดมุง่ หมายของการกาจัดอุปสรรคทางการค้ าข้ ามชาติในอาเซียน คือ เพื่อสร้ างสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึ ้นที่
เอื ้อต่อการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ
อุปสรรคทางการค้ าอาจเป็ นมาตรการทางภาษี (Tariff Barriers) ที่ซงึ่ ถึงแม้ วา่ จะลดลงอย่างมีนยั
ยะสาคัญ แต่อปุ สรรคทางการค้ าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) กลับเพิ่มขึ ้น และกาลัง
เป็ นที่จบั ตาของผู้ออกนโยบายในอาเซียน รวมทังการขาดเครื
้
่ องมืออานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ ใน
การค้ าด้ วย อย่างเช่น การค้ าออนไลน์ ความเป็ นส่วนตัว และผลกระทบที่อาจมีตอ่ ผู้บริ โภคในด้ านต่างๆ
นอกจากนัน้ ยังมีการกล่าวถึงการบังคับตามสัญญาว่าในกลุม่ ประเทศอาเซียน เป็ นสิ่งที่มี
ค่าใช้ จา่ ยสูงและเสียเวลามาก เช่นเดียวกับการบังคับตามคาพิพากษา และคาตัดสินชี ้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ เหล่านี ้ทาให้ ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ ้นโดยไม่จาเป็ น
ทังนี
้ ้ มีการเสนอแนวทางแก้ ไข โดยออกกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกทางการค้ า ทังการค้
้
าใน
รูปแบบทัว่ ไป และการค้ าในรูปแบบดิจิตอล การดาเนินการตามแนวทางระหว่างชาติอื่น เช่น WTO’s Trade
Facilitation Agreement (TFA) หรื อ UNCITRAL รวมทังการลดขั
้
นตอนยุ
้
ง่ ยากในการประกอบธุรกิจ และ
ออกกฎระเบียบให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และในการบังคับตามคาพิพากษา และคาตัดสินชี ้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการของต่างประเทศ อาจจะต้ องดาเนินการให้ มีการหารื อกันในระหว่างตุลาการของแต่ละ
ประเทศด้ วย
4. ประโยชน์ จากการเข้ าร่ วมการประชุมครัง้ นี ้
ทาให้ ผ้ แู ทนที่เข้ าร่วมได้ ทราบเป้าหมายของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ALA) ที่มงุ่ หมายจะใช้
กฎหมายเพื่อเปิ ดโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน รวมทังได้
้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าในดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไป
ตามเป้าหมายดังกล่าว
นอกจากนี ้ ในการประชุม Governing Council ครัง้ ต่อไปนัน้ ที่ประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียน
(ALA) มีมติเห็นชอบให้ ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุม การประชุมในครัง้ นี ้จึงเป็ นประโยชน์ในการ
เรี ยนรู้เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการที่ประเทศไทยจะเป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุม Governing Council ครัง้ ที่ 41
ต่อไป

