ູ້
ັ ຊັບສາກົນ
ຄວາມຮ ູ້ພນຖານກ່
ຽວກັບອົງການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫກ
International Organization of Securities Commissions: IOSCO
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສລິຍາ ໝ່ ນວິເສດ
ັ ຊັບ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ູ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບສາກົນ
ອົງການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫກ

ຫ International Organization of Securities
ູ້
ູ້
ູ້ ມ
ູ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ
Commissions (IOSCO) ແມ່ ນອົງການຈັດຕັງລະດັ
ບສາກົນໜ່ ງທ່ ໄດູ້ເຕົາໂຮມບັ
ນດາຜຄ
ັ ຜສ
ູ້ າູ້ ງມາດຕະຖານສາກົນສາລັບການຄມ
ູ້ ວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ. ອົງກອນດັ່ງກ່ າວໄດູ້ເຮັດ
ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຍັງຖກຮັບຮເູ້ ປນ
ວຽກຄ່ຽງຄ່ ກັນກັບກ່ ມປະເທດ G20 ແລະ ສະພາສະຖຽນລະພາບທາງການເງ ິນ Financial Stability Board
ູ້ ່ ນະຄອນຫວງມາດຣິດ ປະເທດສະເປນ.
(FSB) ເຊິ່ງມສານັກງານໃຫຍ່ ຕັງຢ
I.

ັ ມາ
ຄວາມເປນ

ູ້
ູ້
ູ້ ນໃນປ
ັ ເອກະພາບຂອງບັນດາຜຄ
ູ້ ມ
ູ້ ຄອງ
ອົງການ IOSCO ຖກສູ້າງຕັງຂ
1983 ບົນພນຖານຄວາມເຫັ
ນດເປນ
ັ ຈານວນ 11 ປະເທດ. ໃນປຕ່ ມາ, ກມສະມາຊິກ
ັ ຊັບໃນຂົງເຂດອາເມລິກາເໜອ ແລະ ອາເມລິກາໃຕູ້ ເປນ
ວຽກງານຫກ

ັ
ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ. ເກົາຫ ແລະ ເຄ່ ອຈັກກະວັດອັງກິດ. ໃນປ 1986 ອົງການ IOSCO ໄດູ້ຈດ
ູ້ າອິດທ່ ຈັດນອກເຂດອາເມລິກາເໜອ ແລະ ໃຕູ້ ພູ້ອມນັນຍັ
ູ້ ງມມະຕິ
ັ ຄັງທ
ກອງປະຊມປະຈາປທ່ ປະເທດຝຣັ່ງ ຊ່ ງເປນ
ູ້ ່ າງຖາວອນ.
ູ້ າແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂນຢ
ແຕ່ ງຕັງຕ
ັ ບ່ອນອງໃນການຄມ
ັ ການຂອງຕົນຊ່ ງປະຈບັນໄດູ້ຖກຮັບຮເູ້ ປນ
ູ້
ໃນປ 1998 ອົງການ IOSCO ໄດູ້ນາໃຊູ້ຫກ
ູ້
ັ ຊັບ. ໃນປ 2002 ສະມາຊິກອົງການ IOSCO ໄດູ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາບົດບັນທກຄວາມເຂົາໃຈຫ
ຄອງວຽກງານຫກ
າຍຝ່າຍ
ູ້ ນຂ່າວສານກ່ ຽວກັບວຽກງານຫກ
ັ ບັນທັດຖານສາກົນສາລັບການຮ່ວມມແລກປ່ຽນຂມ
ັ ຊັບ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມມ
ຊ່ ງເປນ

ັ ປງຫ ູ້າສດໃນປ 2012. ໃນປ 2003 ອົງການດັ່ງກ່ າວ ໄດູ້ສາູ້ ງເຄ່ ອງມໃນການປະເມນຜົນການຈັດຕັງູ້
ດັ່ງກ່ າວໄດູ້ຖກປບ
ູ້
ູ້
ັ ຕາມຫກ
ັ ການທ່ ໄດູ້ສາູ້ ງຂນຂອງບັ
ັ ຕົວຈິງ
ປະຕິບດ
ນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຊ່ວຍເຫອທາງດູ້ານການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ູ້ ູ້ງຍາກທ່ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ູ້
ັ . ໃນປ 2005 ອົງການດັ່ງກ່ າວໄດູ້ເພ່ ມຈານວນສະມາຊິກຂອງ
ເພ່ ອແກ ູ້ໄຂຂຫຍ
ບດ
ູ້
ັ ແຜນຍດທະສາດທ່ ຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານສະມາຊິກໃຫູ້ກວູ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ
ຕົນເພ່ ມຕ່ ມ ເພ່ ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ພາຍໃນປ 2010. ບລິມະສິດອັນສາຄັນທ່ ສດຂອງອົງການ IOSCO ແມ່ ນເພ່ ອເຮັດໃຫູ້ສະມາຊິກຂອງຕົນສາມາດຈັດ
ູ້
ູ້ ຫດຜ່ອນ
ູ້
ັ ບັນດາຫກ
ັ ການທ່ ສູ້າງຂນໃຫູ້
ຕັງປະຕິ
ບດ
ມປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະສົ່ງເສມໃຫູ້ມການຮ່ວມມຂູ້າມແດນທ່ ດຂນ,
ັ ລະບົບ, ປກ
ົ ປອ
ູ້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜລ
ູ້ ງົ ທນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຕິທາ ແລະ ໂປງໄສ
ຄວາມສ່ຽງທ່ ເປນ
ັ ຊັບ.
ຂອງຕະຫາດຫກ
ູ້
ູ້ ນໃນປ
ນັບແຕ່ອົງການ IOSCO ໄດູ້ຖກສູ້າງຕັງຂ
1983 ຈົນມາຮອດປະຈບັນ ມສະມາຊິກລວມກັນທັງໝົດ
ູ້
218 ປະເທດ ຫ ເທົ່າກັບ 95 % ຂອງຕະຫາດທນທົວໂລກ ໃນນັນກວມເອົ
າປະເທດທ່ ມຕະຫາດທນກາລັງພັດທະນາ
75% ຂອງສະມາຊິກຖາວອນ.

1

ນອກຈາກນ ູ້ ອົງການ IOSCO ຍັງສູ້າງກົນໄກການປະເມນວຽກງານຕະຫາດທນສາລັບໂຄງການປະເມນຂະແ
ູ້
ັ ໂດຍ ກອງທນການເງ ິນ
ໜງການເງ ິນ Financial Sector Assessment Programs (FSAPs) ທ່ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ສາກົນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ອົງການ IOSCO ຍັງສະໜັບສະໜນໃຫູ້ຕະຫາດທນສາກົນມການພັດທະນາ ແລະ
ິ າໃຫູ້ມລັກສະນະສາກົນ.
ສົ່ງເສມໃຫູ້ມແຜນແມ່ ບົດໃນການສູ້າງນິຕກ
II.

ັ ຂອງອົງການຄ ູ້ມຄອງຫກ
ັ ຊັບສາກົນ
ຈດປະສົງຫກ
ູ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບສາກົນ ສາມາດສະຫບໄດູ້ ດັ່ງນ:ູ້
ໂດຍລວມແລູ້ວຈດປະສົງຂອງອົງການຄມ

-

-

ູ້
ັ ກົດລະບຽບທ່ ໄດູ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ
ສົ່ງເສມໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກພູ້ອມກັນພັດທະນາ, ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ປອ
ູ້ ງສິດ ແລະ ຜົນ
ັ ມາດຕະການຕ່ າງໆ ເພ່ ອປກ
ມຄວາມໜູ້າເຊ່ ອຖ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕິບດ
ູ້ ງົ ທນ, ສົ່ງເສມຕະຫາດທນໃຫູ້ມຄວາມຍຕິທາ, ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ພູ້ອມ
ປະໂຫຍດຂອງຜລ
ູ້ ງຊອກຫາບັນດາຄວາມສ່ຽງທ່ ເປນ
ັ ລະບົບ;
ນັນຍັ
ູ້
ົ ປອ
ູ້ ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜລ
ູ້ ງົ ທນ ແລະ ສູ້າງຄວາມໝັນໃຈໃຫູ້
ູ້ ງົ ທນໃນສະພາບແວດລູ້ອມ
ປກ
ແກ່ ຜລ
ູ້ ນຂ່າວສານ ແລະ
ທ່ ຕະຫາດທນຂອງແຕ່ລະປະເທດເຊ່ ອມໂຍງກັນ ໂດຍການສົ່ງເສມໃຫູ້ມການແລກປ່ຽນຂມ
ັ ມາດຕະການຕ່ ຜກ
ູ້ ະທາຜິດໃນວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ, ການຄມ
ູ້ ຄອງຕະຫາດທນ
ການຮ່ວມມໃນດູ້ານ ການປະຕິບດ
ັ ຊັບ;
ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງບັນດາສະຖາບັນສ່ ກາງດູ້ານຫກ

-

III.

ູ້ ນຂ່າວສານ ໃນລະດັບພາກພນູ້ ແລະ ສາກົນ ເພ່່ ອທ່ ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ມການ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂມ
ູ້
ູ້
ູ້
່ າງຂອງຕະຫາດ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ ກົດ
ພັດທະນາຕະຫາດທນ, ສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫູ້
ແກ່ ພນຖານໂຄງລ
ບດ
ລະບຽບທ່ ເໝາະສົມ.
ປະເພດຂອງສະມາຊິກ

ັ 3 ປະເພດ ຄ: 1. ສະມາຊິກສົມບນ (Ordinary
ສະມາຊິກຂອງອົງການ IOSCO ໄດູ້ຖກແບ່ງອອກເປນ
member) ປະຈບັນໃນອົງການ IOSCO ປະກອບດູ້ວຍສະມາຊິກສົມບນຈານວນ 128 ສະມາຊິກ ຊ່ ງທັງໝົດແມ່ ນ

ັ ຊັບລະດັບປະເທດ ຫ ທຽບເທົ່າ ແລະ ມສິດຢ່າງຮອບດູ້ານໃນການຄມ
ູ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ
ອົງກອນຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫກ
ັ ປະເພດສະມາຊິກສາລັບຜ ູ້
ຊັບ. 2. ສະມາຊິກສາຮອງ (Associate member) ມຈານວນ 27 ສະມາຊິກ ແລະ ເປນ
ູ້ ຜຄ
ູ້ ມ
ູ້ ຄອງລະດັບຂົງເຂດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອົງກອນລະດັບປະເທດອ່ ນໆທ່ ມຂອບເຂດສິດ
ຄ ູ້ມຄອງໃນພາກພນ,
ູ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບ ແລະ 3. ສະມາຊິກໃນເຄອ (Affiliate member) ປະກອບດູ້ວຍ 64
ແລະ ໜູ້າທ່ ໃນການຄມ
ູ້
ັ ອົງກອນຄ ູ້ມຄອງຕົນເອງເປນ
ັ ຕົນແມ່
ັ ຊັບ, ຜທ
ູ້ ່ ມ
ສະມາຊິກ ໂດຍລວມແລູ້ວສະມາຊິກປະເພດນ ູ້ ຈະເປນ
ນ ຕະຫາດຫກ
ູ້
ສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫາດການເງ ິນ, ອົງກອນລະດັບປະເທດ ຫ ອົງກອນອ່ ນໆທ່ ມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜູ້າທ່ ໃນການຄມ
ັ ຊັບ.
ຄອງວຽກງານຫກ
IV.

ັ ສະມາຊິກຂອງ ຄຄຊ ສປປ ລາວ
ຜົນໄດູ້ຮັບຈາກການເປນ

ູ້ ນ
ູ້
ູ້ ນ
ັ ສະມາຊິກຂອງອົງການ IOSCO ແມ່ ນມຜົນປະໂຫຍດຫາຍດູ້ານເປນ
ັ ຕົນແມ່
ັ
ການເຂົາເປ
ນ ພາຍຫງັ ເຂົາເປ
ັ ການຊ່ວຍເຫອໃນການປະເມນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນິຕກ
ິ າ ເພ່ ອ
ສະມາຊິກສາຮອງແລູ້ວ ແມ່ ນ ຄຄຊ ຈະໄດູ້ຮບ
ູ້ ນ
ັ ສະມາຊິກສົມບນ.
ກະກຽມເຂົາເປ

ພູ້ອມນ,ູ້

ູ້ ່ ວມການຝກ
ແມ່ ນຈະສາມາດກ່ ສູ້າງບກຄະລາກອນຜ່ານການເຂົາຮ
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ູ້
ູ້
່ ລະໄລຍະ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຊ່ ອໝັນໃຫູ້ແກ່
ູ້ ງົ ທນຕ່ ຕະຫາດ
ອົບຮົມ-ສາມະນາທ່ ອົງການ IOSCO ຈັດຂນໃນແຕ
ຜລ
ູ້ ນ
ູ້ ່ ວມໂຄງການຕ່ າງໆໃນການເຊ່ ອມໂຍງ
ັ ສະມາຊິກສົມບນ ຄຄຊ ຈະມເງ່ ອນໄຂໃນການເຂົາຮ
ທນລາວ. ພາຍຫງັ ເຂົາເປ
ູ້ ນຂ່າວສານກັບ 218 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຕິດພັນກັບການ
ຕະຫາດທນອາຊຽນ; ແລກປ່ຽນຂມ

ັ ບ່ອນ
ັ ຊັບ ແລະ ບົດຮຽນໃນການຄມ
ູ້ ຄອງພັດທະນາຕະຫາດທນ ສາມາດນາມາເປນ
ສບສວນ-ສອບສວນວຽກງານຫກ
ັ ປງມາດຖານກ່ ຽວກັບການຄມ
ູ້ ຄອງວຽກງານຫກ
ັ ຊັບໃຫູ້ມປະສິດທິພາບ, ມຄວາມຍດຕິທາ,
ອງໃນການສູ້າງ ແລະ ປບ
ູ້
ັ ທ່ ໜູ້າເຊ່ ອຖ ແລະ ມມາດຕະຖານສາກົນ. ພູ້ອມນ,ູ້ ກ່ ຈະສາມາດປກ
ົ ປອ
ູ້ ງ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຊ່ ອໝັນໃຫູ້
ໂປ່ງໃສ ເປນ
ູ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮ່ວມມກັບປະເທດສະມາຊິກໃນການ
ູ້ ງົ ທນໃນຕະຫາດທນລາວ ດູ້ວຍການແລກປ່ຽນຂມ
ແກ່ ຜລ
ູ້ ຄອງຕະຫາດ ແລະ ສະຖາບັນສ່ ກາງທາງດູ້ານຫກ
ັ ຊັບອ່ ນໆ; ເພ່ ມບົດບາດ
ຕ່ ຕ ູ້ານການເຄ່ ອນໄຫວທ່ ບ່ ຖກຕ ູ້ອງ, ການຄມ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທສາກົນ, ສູ້າງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງ ສປປ ລາວໃນຂະບວນການເຊ່ ອມໂຍງຕະຫາດທນ
ູ້
ກັບພາກພນູ້ ແລະ ສາກົນໃຫູ້ສງຂນ.
ູ້ ນອູ້າງອງ: https://www.iosco.org/about/?subsection=about_iosco
ຂມ
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