(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
ปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยความเปนหุนสวนเพื่ออนาคต
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
21 ตุลาคม 2546

พวกเรามาพบกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเขารวมการประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปคครัง้ ที่ 11
เพื่อที่จะรวมเอาความแข็งแกรงที่หลากหลายของเรามาเปนพลังในการเผชิญกับสิ่ง
ทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ภายใตประเด็นหลักของการประชุมเอเปคปนี้ที่วา
“โลกแหงความแตกตาง : หุนสวนเพือ่ อนาคต” และประเด็นยอยทั้งหมดภายใตประเด็น
หลักนี้ รวมทั้งจากการหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอยางเต็มที่และหลากหลาย พวกเรา
เห็นพองวา การเปนหุนสวนที่เขมแข็งเปนสิง่ สําคัญในการที่จะบรรลุถึงเปาหมายที่พวกเรา
ไดกําหนดไวที่เมืองโบกอร เพื่อทีจ่ ะทําใหวิสัยทัศนของเราเปนจริงทามกลางสภาพ
แวดลอมระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พวกเราตกลงที่จะเสริมสราง
ความเปนหุน สวนที่ไมเพียงเพื่อเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน
ในภูมิภาคเทานั้น แตเพือ่ ปกปองประชาชนและสังคมของเราจากภัยคุกคามตอความ
มั่นคงของเรา ในขณะเดียวกันก็เตรียมความพรอมของพวกเราเพื่อใหไดประโยชนอยาง
เต็มที่จากการคาที่เสรีและเปดกวาง พวกเราสามารถแปลงวิสยั ทัศนของเอเปคที่ผนู ําได
ตั้งไวเมื่อป 2536 ที่จะนําไปสู “เสถียรภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งแกประชาชนของ
เรา” ใหเปนจริงโดยการดําเนินตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. การสงเสริมการเปดเสรีดานการคาและการลงทุน
พวกเราขอย้ําวา ระบบการคาพหุภาคีเปนแนวทางหลักและเห็นพองวา วาระ
การเจรจารอบโดฮา (Doha Development Agenda - DDA) จะนํามาซึ่งศักยภาพที่
กอใหเกิดประโยชนอยางจริงจังแกทุกเขตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่กาํ ลังพัฒนา
ในดานการปฏิรูปภาคเกษตร การปรับปรุงการเปดตลาดสินคาและบริการ
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และการกําหนดความชัดเจนและการปรับปรุงกติกาทางการคา พวกเราขอสนับสนุนอยาง
เต็มที่กับผลงานอันมีคุณคาที่ไดทําไปแลวในการประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลกที่
เมืองแคนคูนเพื่อผลักดันวาระการเจรจารอบโดฮา พวกเราเห็นพองวา การที่จะทําให
การคาเสรีของโลกเจริญรุงเรืองตอไป การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีในระดับภูมิภาค
และระดับทวิภาคีจําเปนจะตองสอดคลองกับกฏเกณฑขององคการการคาโลก สนับสนุน
วัตถุประสงคขององคการการคาโลกและชวยนําไปสูเปาหมายโบกอร
เพื่อที่จะผลักดันการเจรจาการคารอบโดฮาพรอมกับกาวไปสูเปาหมายโบกอรของ
การเปดเสรีดานการคาและการลงทุน ตลอดจนสรางเงื่อนไขตางๆ ที่จะสนับสนุน
เปาหมายขางตน พวกเราตกลงที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ :
• ผลักดันใหไดผลลัพธตามที่คาดหวังและสมดุลทีส่ ุดจากการเจรจาการคารอบโดฮา
โดยเนนย้ําวา มิติดานการพัฒนาเปนปจจัยหลักของการเจรจารอบดังกลาว
• กระตุนกระบวนการเจรจาตอไปโดยอาศัยรางเอกสารของประธาน (นาย Derbez)
ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2546 โดยตระหนักวา ความยืดหยุนและเจตนารมยทาง
การเมืองเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดที่จะชวยใหการเจรจาดําเนินตอไปจนประสบ
ผลสําเร็จ
• ดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการอุดหนุนการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมด ยกเลิก
ขอจํากัดและขอหามการสงออกที่ไมมีเหตุผลอันควรทั้งหลาย และยึดมั่นที่จะ
ดําเนินงานในกลุมเจรจาเรื่องกฏระเบียบเพื่อใหสอดคลองเปนไปตามที่กําหนดไว
ในปฏิญญาโดฮา
• ผลักดันการคาเสรีใหมีความสอดคลองกันทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคี
เพื่อที่จะสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• ขยายการสนับสนุนของเราเพื่อใหสหพันธรัสเซียและเวียดนามไดเขาเปนสมาชิก
องคการการคาโลกโดยเร็ว
• ดําเนินกิจกรรมของเอเปคที่เกี่ยวกับการเสริมสรางขีดความสามารถและความ
เชื่อมั่นในดานตางๆ ทีเ่ อเปคสามารถเพิ่มคุณคาไดดีที่สุด ในขณะเดียวกันใหมี
การทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรม
เหลานี้
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• สั่งการใหรัฐมนตรีดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อทําใหวาระการหารือของเอเปค
ที่เกี่ยวกับการคาสนับสนุนการดําเนินงานภายใตกรอบองคการการคาโลก และให
รายงานความกาวหนาของการดําเนินการนี้ในป 2547
• ใหมีการทํางานรวมกันกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) และภาคเอกชน
เพื่อดําเนินการตามความตกลงเซี่ยงไฮ (Shanghai Accord) และตามแนวทางที่
ไดมอบหมายไวในการประชุมที่เมืองลอส คาบอส เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
การทําธุรกิจในภูมิภาคเอเปค รวมทั้งการลดตนทุนทางธุรกรรมลงรอยละ 5
ภายในป 2549
• ดําเนินการใหมีความกาวหนาตอไปในเรื่องขอริเริ่มสําหรับผูบกุ เบิก (Pathfinder
Initiatives) ซึ่งรวมถึงขอริเริ่มในการจัดทําความตกลงยอมรับมาตรฐานรวมดาน
อาหารของเอเปค (APEC Sectoral Food MRA Initiative) และแถลงการณเรื่อง
เศรษฐกิจดิจติ อล เพื่อทีจ่ ะยุติการละเมิดลิขสิทธิ์สนิ คาประเภทซีดี และเปดทาง
เลือกดานเทคโนโลยีสําหรับภาคธุรกิจ
• ตอสูกับการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยการพัฒนาแผนการดําเนินงานภายในประเทศทีช่ ัดเจนในการจัดการกับ
เรื่องนี้ภายในป 2547 สงเสริมความโปรงใสโดยดําเนินการตามแผนงานมาตรฐาน
ความโปรงใสทั้งตามหลักการทั่วไปและหลักการเฉพาะรายสาขาภายใต
ยุทธศาสตรวาดวยความโปรงใสภายในป 2548
2. การสงเสริมความมัน่ คงปลอดภัยของมนุษย
พวกเราเห็นพองวา การกอการรายขามชาติ และการแพรขยายอาวุธที่มีอํานาจ
การทําลายลางสูงเปนสิ่งทาทายโดยตรงและอยางรุนแรงตอวิสัยทัศนของเอเปคที่ตองการ
ใหเศรษฐกิจทั้งหมดเปดกวาง เสรีและมั่งคั่ง พวกเราเห็นชอบที่จะทุมเทใหเอเปคไมเพียง
แตจะสรางความมั่งคั่งแกเขตเศรษฐกิจของเราทั้งหมด หากแตยังกําหนดภารกิจที่สงเสริม
กันในการประกันใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยสําหรับประชาชนของเรา
ดังนั้น พวกเราจึงไดยืนยันที่กรุงเทพฯ ที่จะดําเนินการในทุกๆ ดานที่สําคัญ ดังนี้
• ทําลายลางกลุมผูกอการรายขามชาติทั้งหมดที่เปนภัยคุกคามตอเศรษฐกิจเอเปค
อยางเต็มที่และโดยไมลาชา
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• ขจัดภยันตรายที่กําลังกอตัวขึ้นจากการเผยแพรของอาวุธที่มีอํานาจการทําลาย
ลางสูง และระบบการนําสงโดยการเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการ
ระหวางประเทศเพื่อจํากัดการแพรขยายของอาวุธดังกลาว รับรองและบังคับใช
มาตรการควบคุมการสงออกอาวุธที่มีประสิทธิผล รวมทั้งดําเนินมาตรการตางๆ
ตามกฏหมายและเหมาะสมเพื่อปองกันการแพรขยายของอาวุธเหลานี้
• เผชิญหนากับภัยคุกคามโดยตรงทุกรูปแบบที่มีตอความมั่นคงปลอดภัยของ
ภูมิภาคของเรา
พวกเราสัญญาที่จะหารือกันในการประชุมผูนําแตละครั้งถึงความคืบหนาในการ
ดําเนินการตามขอผูกพันดานความปลอดภัย รวมทั้งดําเนินการในดานตางๆ ที่จะให
เปนไปตามทีส่ ัญญาไว
สําหรับในปนี้ พวกเราตกลงกันดังนี้ :
• เสริมสรางความเขมแข็งของความรวมมือเพื่อจัดการกับการคุกคามของ
ผูกอการรายที่มีตอระบบการขนสงมวลชน และเผชิญกับภัยคุกคามที่มาจากการ
ไดมาและการใชซึ่งระบบเครื่องยิงจรวดแบบพกพา (Man-Portable Air Defense
Systems – MANPADS) ตอการเดินทางทางอากาศระหวางประเทศ โดยมีพันธะ
ดังนี้ รับรองกระบวนการภายในประเทศสําหรับควบคุมการสงออกอาวุธดังกลาว
ปกปองคลังอาวุธ ดําเนินการภายในประเทศในการควบคุมการผลิต
การเคลื่อนยาย และการซื้อขาย หามไมใหมีการมอบใหผูใชซึ่งมิใชภาครัฐ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อสนับสนุนความพยายามเหลานี้ พวกเราเห็นพองทีจ่ ะ
สานตอความพยายามในการเสริมสรางความเขมแข็งของการควบคุมภายใน
ประเทศในเรือ่ งระบบเครื่องยิงจรวดแบบพกพาและจะทบทวนความคืบหนาของ
การดําเนินการในปหนาที่ประเทศชิลี
• เพิ่มพูนการประสานงานใหดีขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตอตานการกอการราย
ของเราหากเหมาะสม โดยใหมีการประสานความรวมมืออยางมีประสิทธิผล มี
ความชวยเหลือดานเทคนิค การเสริมสรางขีดความสามารถและความรวมมือ
หากเหมาะสมระหวางคณะทํางานเฉพาะกิจดานการตอตานการกอการรายของ
เอเปค (APEC’s Counter Terrorism Task Force) กับกลุมปฏิบัติการดานการ
ตอตานการกอการรายของกลุมประเทศ G-8 (CTAG) คณะกรรมการดานการ
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ตอตานการกอการรายของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ และองคการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ตลอดจนองคกรที่มีความชํานาญในระดับภูมิภาค
• ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเอเปควาดวยโรคซารส และขอริเริ่มดานความ
มั่นคงทางสุขภาพ เพื่อชวยใหเอเปคสามารถปองกันและสนองตอบตอภัยคุกคาม
ดานสุขภาพในภูมิภาค รวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทีเ่ กิดขึ้นจาก
การกอรายทางชีวภาพ พวกเราชื่นชมตอการจัดตั้งควบคุมและปองกันโรคอุบัติ
ใหมในภูมิภาค (Regional Emerging Disease Intervention Center) โดย
สิงคโปรและสหรัฐอเมริกา พวกเราขอสนับสนุนใหเวทีการหารือดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพ (Life Sciences Innovation Forum) จัดทําแผนยุทธศาสตรใหแลวเสร็จ
ภายในป 2547
• จัดตั้งขอริเริ่มเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของการคาและการเงินในภูมิภาค
ภายใตธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อสนับสนุน
โครงการตางๆ ที่จะเสริมสรางความปลอดภัยของทาเรือ กําจัดการสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อการกอการราย และเพื่อบรรลุถึงเปาหมายของการตอตานการ
กอการรายอื่นๆ
• สนับสนุนการดําเนินการตามขอริเริ่มสําหรับผูบุกเบิกเรื่องระบบการแจงขอมูล
ผูโดยสารลวงหนา (Advanced Passenger Information System) และ
ความพยายามที่จะทดลองพัฒนาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับการเคลื่อนยายใน
ภูมิภาค (Regional Movement Alert System) เพือ่ ปกปองผูโดยสารทางอากาศ
• เรงดําเนินการในเรื่องขอริเริ่มดานความมั่นคงปลอดภัยดานพลังงาน (Energy
Security Initiative) โดยใหการรับรองแผนการดําเนินงานเพื่อการนี้ และหาก
เหมาะสมใหการรับรองแผนปฏิบัติการใหมสําหรับเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัย
ดานพลังงานในภูมิภาคและระดับโลก
3. การใชเอเปคเพื่อชวยเหลือประชาชนและสังคมทั้งหมดใหไดรับ
ประโยชนจากโลกาภิวัตน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตองอาศัยการสรางพลังใหกับประชาชนและ
การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมทั้งหมดในยุคโลกาภิวัตน ในการนี้ พวกเรายินดี
ตอความพยายามที่จะเพิม่ การสนับสนุนของเอเปคในกระบวนการนี้ โดยทําใหเอเปคมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น มุงเปาหมายของงานไปที่ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
และเพิ่มพูนปฏิสัมพันธกบั องคกรการเงินระหวางประเทศ ภาคเอกชน และองคกร
ภายนอกอื่นๆ สิ่งเหลานีจ้ ะทําใหงานของเอเปคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการ
ลดชองวางระหวางสมาชิกที่พัฒนาแลวกับสมาชิกกําลังพัฒนา
เพื่อที่จะสรางเงื่อนไขใหประชาชนและสังคมไดใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพ
และเพื่อพรอมรับกับสิ่งทาทายตางๆ ในอนาคต พวกเราไดตกลงกันดังนี้ :
• เสริมสรางความพยายามที่จะสรางพลังใหแกประชาชนและสังคม รวมทั้งสตรีและ
เยาวชนใหเขาสูเศรษฐกิจโลกได พวกเราย้ําถึงความสําคัญของการเสริมสราง
ความเขมแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจขนาดจิ๋ว
และของโครงขายรองรับทางสังคม (Social Safety Nets) ในการสงเสริมการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเทาเทียม และทําใหภาคธุรกิจเหลานี้เขามาสู
ภาคการคาอยางเปนทางการ พวกเรายินดีตอผลของการประชุมรัฐมนตรีคลังและ
รัฐมนตรีดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเรื่องนี้ และสั่งการใหรัฐมนตรี
ทั้งหมดประสานงานในขอริเริ่มที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแกวสิ าหกิจ
ขนาดจิ๋วและการเสริมสรางขีดความสามารถกับสถาบันการเงินระหวางประเทศ
และฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อทีจ่ ะจัดสรรทรัพยากรมาใชในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดานวิสาหกิจขนาดจิ๋วภายในป 2547
• สรางพยายามใหมีการสรางระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู พวกเรา
สั่งการใหรัฐมนตรีเรงใหเกิดความกาวหนาในการไปสูเปาหมายบรูไนดวยการ
ขยายการเขาถึงอินเตอรเนต ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก การคุมครองและ
บังคับใชทรัพยสินทางปญญาที่ดีขึ้น และดําเนินการในเรื่องยุทธศาสตรดาน
อิเล็กทรอนิกส (E-APEC Strategy) ในลักษณะหุน สวนกับทุกฝายของสังคม
พวกเราขอสนับสนุนนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การปรับปรุง
ความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในหมูแรงงานเพื่อให
สามารถใชประโยชนจากอินเตอรเนตไดอยางมีประสิทธิผล สนับสนุนการสราง
ความกาวหนาในเรื่องการศึกษาผานทางอินเตอรเนต (Cyber-education) และ
การเสริมสรางขีดความสามารถในดาน ICT ซึ่งรวมทั้งสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก
และขนาดจิว๋
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• เสริมสรางความพยายามในภูมิภาคเพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการเงินและปจจัย
พื้นฐานทีแ่ ข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ พวกเราเรียกรองใหมีความรวมมือกันมาก
ขึ้นในการพัฒนาตลาดพันธบัตรภายในประเทศและในภูมิภาค รวมทั้งการแปลง
ทรัพยสินใหเปนทุนและการสรางตลาดเพื่อรองรับการประกันสินเชื่อ เพื่อทีจ่ ะ
เสริมสรางประสิทธิภาพของตลาดการเงินเหลานี้ พวกเราสนับสนุนการออก
ตราสารทางการเงินใหมๆ ซึ่งรวมทั้งตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกเปนสกุลเงิน
ทองถิ่น ตราสารอนุพันธ (Derivatives) และหลักทรัพยที่มีสินทรัพยเปนประกัน
• เรงรัดการปฏิรูปโครงสรางในภูมิภาคเอเปค พวกเราขอยืนยันเจตนารมยทาง
การเมืองอยางแรงกลาทีจ่ ะดําเนินการในเรื่องการปฏิรูปโครงสรางอยางตอเนื่อง
เพื่อกอใหเกิดการเจริญเติบโตและการพัฒนาอยางยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
พวกเรายินดีใหการรับรองแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปโครงสราง (APEC Structural
Reform Action Plan) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบกฏหมาย เพื่อเปนแนวทางสําหรับแผนงานในเรื่องนี้ และสั่งการใหรัฐมนตรี
ไปทบทวนผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้และเสนอแนวทางขอริเริ่มใน
อนาคต
• เสริมสรางความเขมแข็งของเอเปค พวกเราไดหารือถึงความจําเปนทีจ่ ะตองทําให
เอเปคมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียของสังคม พวกเรา
สั่งการใหรัฐมนตรีไปหารือถึงประเด็นในเรื่องนี้ และใหรายงานความกาวหนา
ในชวงที่เราพบกันที่ประเทศชิลีในป 2547
พวกเราใหความเห็นชอบอยางเต็มที่ตอขอสรุปและแถลงการณรวมที่ตกลงโดย
รัฐมนตรีในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 15
----------------------------------กระทรวงการตางประเทศ
21 ตุลาคม 2546

