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ພາກສະເໜີ  
 

ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫຼ່ງລັດ ແລະ ແຜນ
ເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2017 ທີີ່ຕິດພັນກັບຕະຫ າດທຶນ ກໍຄືການຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນສູງ ສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນແຫ ຼ່ງລະດົມທຶນໄລຍະຍາວໃຫຸ້ຫົວໜຼ່ວຍທ ລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານໃນການດ ຼ່ນດຼ່ຽງ
ງົບປະມານ, ຄະນະກ າມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ໄດຸ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍ ດທະສາດພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ 

(2016-2025) ມາເປັນແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວ ທີີ່ມີຈ ດສ ມ ແລະ ມີຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນແຕຼ່ລະດຸ້ານຢ່າງລະອຽດ ເຮັດໃຫຸ້

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍດຸ້ານ 

ເມືີ່ອທຽບໃສຼ່ປີຜຼ່ານມາ. 

 ປີ 2017 ເປັນປີທີີ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ (ສຄຄຊ) ເລີີ່ມຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໄດຸ້
ເລີີ່ມນໍາໃຊຸ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີຂໍໍ້ມູນຂຼ່າວສານ ເຂົັ້າມາຊຼ່ວຍໃນການຮັບສົົ່ງບົດລາຍງານຂອງຜູຸ້ມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໃນຕະຫ າດ
ທຶນ ໂດຍໄດຸ້ສ ມໃສຼ່ບໍລສິັດຈົດທະບຽນເປັນເປ ົ້າໝາຍບູລິມະສິດ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍໍ່ໄດຸ້ມີການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາ

ຈໍານວນໜຶີ່ງ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຫ ຸດຕົັ້ນທຶນໃນການຊືັ້-ຂາຍຫ ັກຊັບຂອງຜູຸ້ລົງທຶນ ແນໃສຼ່ສຸ້າງສະພາບຄຼ່ອງ

ໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ; ດຸ້ານບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ກໍໍ່ມີຈໍານວນເພີີ່ມຂຶັ້ນ ເຮັດໃຫຸ້ມີມູນຄຼ່າຕະຫ າດເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 

10.414 ຕືັ້ກີບ ມາເປັນ 11.374,2 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສຼ່ GDP ແມຼ່ນກວມເອົາ 8,08%; ຈໍານວນສະຖາບັນສືີ່ກາງ ແລະ 

ປະເພດການໃຫຸ້ບໍລິການທາງດຸ້ານຫ ັກຊັບ ລວມທັງ ຖານຜູຸ້ລົງທຶນ ກໍໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶັ້ນ. ນອກນັັ້ນ, ສຄຄຊ ຍັງ

ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເປີດກວຸ້າງການຮຼ່ວມມື ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ດຸ້ວຍການຄົັ້ນຄວຸ້າເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງ
ອົງການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບສາກົນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນ ດຸ້ວຍການເປັນເຈົັ້າພາບກອງປະຊຸມລະດັບ

ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນອາຊຽນ.    

 ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫ າດທຶນໃນປີ 2017 ທີີ່ສຼ່ອງແສງອອກໃນບົດລາຍງານ 

ປະຈໍາປ ີສະບັບນີັ້ ຈະເປັນພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກຼ່ການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວໃນການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ 
ໃນປີ 2018 ຊຶີ່ງຈະເປັນອີກປີໜຶີ່ງທີີ່ມີຄວາມທຸ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ-ໂຄງການໄລຍະ 5 ປີ (2016-

2020) ໃຫຸ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ປະກອບສຼ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫຸ້ມີການ

ຂະຫຍາຍຕົວ ໄປຄຽງຄູຼ່ກັບການປະຕິບັດພັນທະທີີ່ໃຫຸ້ໄວຸ້ກັບສາກົນໃຫຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າ.    
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ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
 

 ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “ຄຄຊ” ແລະ ມີຊືີ່ເປັນພາສາອັງກິດວຼ່າ: “Lao 

Securities Commission” ຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “LSC”. ຄຄຊ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້

ລັດຖະບານ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດຸ້ານວຽກງານຫ ັກຊັບ ຢ່າງລວມສູນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

 ສຄຄຊ ປະກອບດຸ້ວຍ 13 ທຼ່ານ ຄື: ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ເປັນປະທານ; ຜູຸ້

ວຼ່າການທະນາຄານແຫຼ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ເປັນຮອງປະທານ ແລະ ຜູຸ້ປະຈໍາການ; ແລະ ກໍາມະການອີກ 10 ທຼ່ານ ຄື: 

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ; ປະທານຄະນະກໍາມະການປັບປ ງທ ລະກິດແຫຼ່ງຊາດ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ

ອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄຸ້າ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍ ຕິທໍາ; 

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ; ຮອງຜູຸ້ວຼ່າການ ທຫລ; ຮອງປະທານກໍາມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດ

ສອບ, ສະພາແຫຼ່ງຊາດ; ຮອງປະທານກໍາມະທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສີີ່ງແວດລຸ້ອມ, ສະພາແຫຼ່ງຊາດ; ຫົວ

ໜຸ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສ ດ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງວຼ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; 

ແລະ ຫົວໜຸ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ເປັນ ເລຂາ ສຄຄຊ (ແຜນວາດ 1). 
  

 ເພືີ່ອຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຫ ັກຊັບ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ມີການ

ປຶກສາຫາລ,ື ພິຈາລະນາ ແລະ ຕິດຕາມ ການເຄືີ່ອນໄຫວແຕຼ່ລະໜຸ້າວຽກກຼ່ຽວຂຸ້ອງຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ໂດຍຜຼ່ານການພິຈາລະນາ

ທາງດຸ້ານເອກະສານ ແລະ ຜຼ່ານການຈັດກອງປະຊຸມ. ໃນປີ 2017 ສຄຄຊ ໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶັ້ນທັງໝົດ 3 ຄັັ້ງ ໂດຍ
ໄດຸ້ພິຈາລະນາຫ າຍບັນຫາສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ການສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືີ່ເປ ົ້າໝາຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ແຜນການເຄືີ່ອນ 

ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປ ີ 2018 ຂອງ ສສຄຄຊ, ການສຸ້າງສະພາບຄຼ່ອງໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ແລະ ການ
ປັບປ ງກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫ ັກຊັບ ແລະ ສຸ້າງນິຕິກໍາລ ຼ່ມກົດໝາຍ ຊືີ່ງໃນໄລຍະຜຼ່ານມາແມຼ່ນໄດຸ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການເປັນ
ສຼ່ວນໃຫຍຼ່.  
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ທຼ່ານ ສົມສະນິດ ສ ວັນນະລາດ,   ຮອງ
ລັດຖະມົນຕ,ີ ຮອງຫວົໜຸ້າ ຫຸ້ອງ

ວຼ່າການສໍານກັງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກໍາມະການ ຄຄຊ 

ແຜນວາດ 1 : ໂຄງຮຼ່າງການຈດັຕັັ້ງຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ທຼ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ,  

ຮອງຜູຸ້ວຼ່າການ ທະນາຄານແຫຼ່ງ ສປປ 
ລາວ, ກໍາມະການ ຄຄຊ. 
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ສາໍນກັງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 
 

ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “ສຄຄຊ” ແລະ ມີຊືີ່ເປັນພາສາອັງກິດ

ວຼ່າ: “Lao Securities Commission Office” ຊຶີ່ງຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “LSCO” ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາ-ນໍາ

ພາໂດຍກົງທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະ ຈາກຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແລະ ໄດຸ້ຮັບງົບປະມານຈາກ ທຫລ. ມີພາລະ
ບົດບາດເປັນກົງຈັກຊຼ່ວຍວຽກໃຫຸ້ແກຼ່ ຄຄຊ ໃນການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ເພື ີ່ອເຮັດໃຫຸ້
ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານດັົ່ງກຼ່າວ ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮຸ້ອຍ, ສອດຄຼ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນແຕຼ່ລະໄລຍະ. 

 

ປີ 2017 ສສຄຄຊ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດ 50 ຄົນ (ຍິງ 23 ຄົນ) ໃນນັັ້ນ ມີຄະນະ ສສຄຄຊ 03 ຄົນ (ຍິງ 

02 ຄົນ), ຄະນະພະແນກ 12 ຄົນ (ຍິງ 05 ຄົນ) ແລະ ວິຊາການ 35 ຄົນ (ຍິງ 16 ຄົນ). ມີລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາ

ເອກ 01 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 26 ຄົນ (ຍິງ 13 ຄົນ), ປະລິນຍາຕີ 22 ຄົນ (ຍິງ 10 ຄົນ) ແລະ ຊັັ້ນກາງ 01 ຄົນ. 
 

ສຄຄຊ ປະກອບດຸ້ວຍ 6 ພະແນກ ຄື: ພະແນກຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກ
ຊັບ, ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ັກຊັບ, ພະແນກນິຕິກໍາ, ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ ແລະ 
ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງຕະຫ າດຫ ັກຊັບ (ແຜນວາດ 2). 

 

ແຜນວາດ 2:  ໂຄງຮຼ່າງການຈດັຕັັ້ງຂອງສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຫົວໜຸ້າ ສສຄຄຊ

ຮອງຫວົໜຸ້າ ສສຄຄຊ

ພະແນກຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ບໍລິຫານ

ພະແນກຄ ຸ້ມ
ຄອງຕະຫ າດ
ຫ ັກຊັບ

ພະແນກຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ 
ໂຄສະນາເຜີຍ

ແຜຼ່

ຮອງຫວົໜຸ້າ ສສຄຄຊ

ພະແນກຄ ຸ້ມ
ຄອງສະຖາບັນສືີ່
ກາງດຸ້ານຫ ັກ

ຊັບ

ພະແນກນິຕິກໍາ
ພະແນກຄ ຸ້ມຄອງ
ການອອກ ຈໍາ
ໜຼ່າຍຫ ັກຊັບ
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 ນິຕິກໍາ  48 ສະບັບ 
  ມີ: ກົດໝາຍ 1 ສະບັບ, 
  ດໍາລັດ 2 ສະບັບ, ຂໍໍ້ຕົກລົງ     
  16 ສະບັບ, ລະບຽບ 18  

 ສະບັບ, ຄໍາແນະນໍາ 4 ສະບັບ, ຄູຼ່ມື 1 ສະບັບ ແລະ ແຈຸ້ງ 
ການ 6 ສະບັບ

ສະຖຕິສິາໍຄັນຮອດ 2017 

ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ  
4 ແຫຼ່ງ 

ນັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ ທັງ
ໝົດ 19 ຄນົ, ໃນນັັ້ນ 

ມີທີີ່ປຶກສາດຸ້ານການເງິນ 3 ຄົນ 

ແລະ ນາຍໜຸ້າຊືັ້-ຂາຍຫ ັກຊັບ 

16 ຄົນ 

 

ມູນຄຼ່າການຊືັ້-ຂາຍ ຕັັ້ງແຕຼ່ປີ 2011-ປະຈ ບັນ ແມຼ່ນ 1.427,7 ລຸ້ານກີບ 

ສະເພາະປີ 2017 ແມຼ່ນ 343,7 ລຸ້ານກີບ 

ຜູຸ້ລົງທຶນ  

13.176 ຄົນ 

ພາຍໃນ 10.491 ຄົນ 
ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ 2.685 
ຄົນ 

ບໍລິສັດກວດສອບ 4 ແຫຼ່ງ 

 

ບໍລິສັດປະເມີນມູນຄຼ່າຊັບສິນ 3 ແຫຼ່ງ 

 

ທະນາຄານດູແລຊັບສິນ 1 ແຫຼ່ງ 
 

ບໍລິສັດຈັດລະດັບຄວາມໜຸ້າເຊືີ່ອຖື 1 ແຫຼ່ງ                                                   
 

ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 6 ແຫຼ່ງ                               

ລະດົມທຶນໄດຸ້ທັງໝົດ 12.102,05 ຕືັ້ກີບ (ພາຍໃນ 6.418,65 ຕືັ້ກີບ 

ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ 5.683,40 ຕືັ້ກີບ)            

ສະເພາະປີ 2017 ລະດົມໄດຸ້ 1.958 ຕືັ້ກບີ ສໍາລັບ 03 ບໍລິສັດ                                                
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I. ການພດັທະນາວຽກງານຫ ກັຊບັໃນປ ີ2017 

1. ດຸ້ານນຕິກິາໍ  
ຕາຕະລາງ 1: ນຕິກິາໍທີີ່ໄດຸ້ປບັປ ງ ແລະ ສຸ້າງໃໝຼ່ ໃນປີ 2017 

 

ລາໍດບັ ເນືັ້ອໃນ ການສຸ້າງ/ປບັປ ງ 

1 ດໍາລັດວຼ່າດຸ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ປບັປ ງ 

2 ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສືີ່ສານ ຂໍໍ້ມູນຂຼ່າວສານຂອງ ບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ປບັປ ງ 

3 ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫ ັກຊັບ ປບັປ ງ 

4 ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ການກໍານົດຄຼ່າທໍານຽມກຼ່ຽວກັບການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນ ແລະ ການໂອນຮ ຸ້ນຈົດ
ທະບຽນໃນ ຕລຊລ 

ປບັປ ງ 

5 ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ການຊືັ້ຮ ຸ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ ໃໝຼ່ 

6 ແຈຸ້ງການເລືີ່ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູຸ້ ແຫ ຼ່ງທຶນທີີ່ນໍາມາຊືັ້ຮ ຸ້ນ ໃນຕະຫ າດທຶນ
ລາວ 

ໃໝຼ່ 

7 ແຈຸ້ງການເລືີ່ອງ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ໃໝຼ່ 
 
 

ເພືີ່ອເປັນບຼ່ອນອີງໃຫຸ້ແກຼ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຫ ັກຊັບ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສຼ່ສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາໃຫຸ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງຕະຫ າດທຶນໃນແຕຼ່ລະໄລຍະ ຊຶີ່ງມາຮອດປີ 2017 ສາມາດສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງ
ນິຕິກໍາກຼ່ຽວ ຂຸ້ອງໄດຸ້ທັງໝົດຈໍານວນ 48 ສະບັບ. ສະເພາະປີ 2017 ແມຼ່ນໄດຸ້ສໍາເລັດການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາ 07 
ສະບັບ ຊຶີ່ງໃນນັັ້ນ ໄດຸ້ປັບປ ງດໍາລັດວຼ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ 
ໂດຍເນັັ້ນໃສຼ່ການປັບປ ງໂຄງປະກອບບ ກຄະລາກອນ ສຄຄຊ ແລະ ເພີີ່ມເນືັ້ອໃນການໃຫຸ້ສິດ ສຄຄຊ ໃນການບໍລິຫານ
ງົບປະມານດຸ້ວຍຕົນເອງ ແນໃສຼ່ກະກຽມໃຫຸ້ແກຼ່ການຫັນເປັນເອກະລາດ ໂດຍຕິດພັນກັບບັນຫານີັ້ ສສຄຄຊ ກໍໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງ
ນິຕິກໍາຍຼ່ອຍຂຶັ້ນ 3 ສະບັບ ເພືີ່ອຄ ຸ້ມຄອງການບໍລິຫານງົບປະມານ ທີີ່ໃຊຸ້ສະເພາະພາຍໃນ. ສຼ່ວນນິຕິກໍາ ທີີ່ໄດຸ້ປັບປ ງ ແລະ 
ສຸ້າງຂຶັ້ນອີກຈໍານວນໜຶີ່ງ ແມຼ່ນແນໃສຼ່ເພີີ່ມສະພາບຄຼ່ອງໃຫຸ້ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ, ປ ກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ລົງທຶນ ແລະ 
ປະກອບສຼ່ວນຕໍໍ່ວຽກງານສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕຸ້ານການຟອກເງິນ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ການກໍານົດຄຼ່າທໍານຽມການຊືັ້-ຂາຍ ແລະ 
ໂອນຮ ຸ້ນ, ການຊືັ້ຮ ຸ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ ແລະ ການແຈຸ້ງ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫ ັກຊັບ. ນອກນັັ້ນ, 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫ ັກຊັບ ມີຄວາມຄົບຖຸ້ວນ, ຈະແຈຸ້ງ, ຮັດກ ມ, ສອດຄຼ່ອງກັບກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກຼ່ຽວຂຸ້ອງ ທັງ
ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫ ັກຊັບ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງສາກົນ, ສຄຄຊ ຈຶີ່ງໄດຸ້ເລີີ່ມ
ຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປ ງກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫ ັກຊັບສະບັບປະຈ ບັນ ຊຶີ່ງຄາດວຼ່າ ຈະສໍາເລັດ ແລະ ຜຼ່ານສະພາແຫຼ່ງຊາດໃນທຸ້າຍປີ 
2019. 

2. ການອອກຈາໍໜຼ່າຍຫ ກັຊບັໃນຕະຫ າດຂັັ້ນໜືີ່ງ 
ໃນປີ 2017, ການລະດົມທຶນຜຼ່ານຕະຫ າດທຶນຂອງບໍລິສັດຈໍານວນໜືີ່ງ ໄດຸ້ປະກອບສຼ່ວນເຂົັ້າໃນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດຸ້ຫ າຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມຼ່ນດຸ້ານຂະແໜງການພະລັງງານ ທີີ່ເປັນໜືີ່ງໃນ
ຂະແໜງການ  ບູລິມະສິດທີີ່ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສຼ່ ພຸ້ອມນັັ້ນ ກໍໍ່ຍັງມີຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ການກໍໍ່ສຸ້າງ. ຊືີ່ງ
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ໃນປີນີັ້ ສຄຄຊ ໄດຸ້ອະນ ຍາດໃຫຸ້ບໍລິສັດ 03 ແຫຼ່ງ ອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກຊັບ ຊຶີ່ງລວມມີການອອກຮ ຸ້ນຄັັ້ງທໍາອິດ, ການ
ອອກຮ ຸ້ນເພີີ່ມ ແລະ ການອອກຈໍາໜຼ່າຍຮ ຸ້ນກູຸ້ຢູ່ຕຼ່າງປະເທດ ເພືີ່ອລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ ໄດຸ້ຈໍານວນ

ທັງໝົດ 1,958.26 ຕືັ້ກີບ ບັນລ ໄດຸ້ 1.39% ທຽບໃສຼ່ GDP ປີ 2016. 
 

ຕາຕະລາງ 2: ສະຖຕິກິຼ່ຽວກບັການອອກຈາໍໜຼ່າຍຫ ກັຊບັ ແຕຼ່ປ ີ2010-2017. 
        

(ຫວົໜຼ່ວຍ: ຕືັ້ກບີ) 
ບລໍສິດັ

ອອກຈາໍ   ໜຼ່
າຍຫ ກັຊບັ 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ລວມ 

ພາຍໃນ 
BCEL 305.39 

     
360.06 665.45 

EDL-GEN 932 1,611.15 
  

2,754 
  

5,297.15 

LWPC 
  

40.35 
    

40.35 

PTL 
   

240 
   

240 

SVN 
    

77.50 
  

77.50 

PCD 
      

98.20 98.20 

ລວມ (1) 1,237.39 1,611.15 40.35 240 2,831.50 
 

458.26 6,418.65 
ຕຼ່າງປະເທດ 

EDL-GEN 
   

   1,625  
 

   2,558  
 

 4,183.40  

NNG2 
      

   1,500       1,500  

ລວມ (2)          1,625  
 

   2,558     1,500   5,683.40  

ລວມ(1)+(2) 1,237.39  1,611.15      40.35     1,865  2,831.50  2,558.40  1,958.26  12,102.05  

ທຽບໃສຼ່ 
GDP ໃນປ ີ

2.19% 2.22% 0.05% 1.75% 2.41% 1.98% 1.39% 
8.60% 

(ທຽບໃສຼ່ GDP 
ຂອງປ ີ2017) 

 

 

ໃນປີນີັ້, ການເຄືີ່ອນໄຫວລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນດາບໍລິສັດເປ ົ້າໝາຍອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ 

ຕລຊລ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບສະເພາະກິດ ຖືວຼ່າມີຄວາມຄືບໜຸ້າພໍສົມຄວນ ຊືີ່ງໄດຸ້ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຂອງ 
17 ບໍລິສັດ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພຸ້ອມທັງໄດຸ້ສັງລວມຂໍໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຄວາມພຸ້ອມຂອງບໍລິສັດເຫ ົົ່ານັັ້ນ
ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍລວມແລຸ້ວເຫັນວຼ່າ ມີບໍລິສັດຈໍານວນໜືີ່ງແມຼ່ນມີເງືີ່ອນໄຂ ສາມາດສະເໜີອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກຊັບໄດຸ້, 
ຖຸ້າບໍລິສັດມີການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ກໍໍ່ຈະສາມາດປັບປ ງຕົນເອງໃຫຸ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, 
ມີການດໍາເນີນງານທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫ າຍຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງສອດຄຼ່ອງກັບທິດທາງລວມຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ໄດຸ້
ກໍານົດໄວຸ້ໃນດໍາລັດວຼ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫຼ່ງລັດ 
ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2017.  
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3. ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂັັ້ນສອງ 
 ໃນປີ 2017 ແມຼ່ນສ ມໃສຼ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸ້າງສະພາບຄຼ່ອງໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ເປັນຕົັ້ນຕໍ
ດຸ້ວຍການຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປ ງກົນໄກການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນຕະຫ າດຂັັ້ນສອງ ກໍຄືການປັບປ ງດຸ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສຸ້າງສິີ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕຼ່າງໆໃຫຸ້ແກຼ່ຜູຸ້ລົງທຶນ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ການປັບຫ ຸດຄຼ່າທໍານຽມໃນການຊືັ້-ຂາຍ ແລະ ໂອນຮ ຸ້ນ, 
ການປັບກົນໄກຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ການຜຼ່ອນຜັນເງືີ່ອນໄຂຊືັ້ຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກຼ່ຜູຸ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ໂດຍບໍໍ່
ຈໍາເປັນຕຸ້ອງວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ. ການປັບປ ງເຫ ົົ່ານັັ້ນ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໜຶີ່ງ ທີີ່ເຮັດສຸ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູຸ້ລົງທຶນ 
ໂດຍສະເພາະຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີີ່ເຂົັ້າມາເປີດບັນຊີຊືັ້-ຂາຍຫ ັກຊັບເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 12.418 ບັນຊີໃນປີ 2016 ມາເປັນ 
13.088 ບັນຊີ. ໂດຍມີມູນຄຼ່າຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທຽບກັບປີຜຼ່ານມາແມຼ່ນເພີີ່ມຂືັ້ນສອງເທົົ່າຕົວຈາກ 114 ລຸ້ານ
ກີບ ມາເປັນ 343.7 ລຸ້ານກີບ ຊືີ່ງສາເຫດຫ ັກແມຼ່ນມາຈາກການປ່ຽນຜູຸ້ຖືຮ ຸ້ນລາຍໃຫຍຼ່ຂອງ LWPC (ແຜນວາດ 4) 

ແລະ ເນືີ່ອງມາຈາກມີການປ່ຽນແປງມືຂອງຜູຸ້ຖືຮ ຸ້ນລາຍໃຫຍຼ່ຜຼ່ານຕະຫ າດ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫຸ້ສັດສຼ່ວນການເຂົັ້າມາຊືັ້ -ຂາຍຮ ຸ້ນ
ຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ກວມອັດຕາສຼ່ວນເພີີ່ມຂຶັ້ນທຽບກັບປີຜຼ່ານມາ ໂດຍໃນປີນີັ້ແມຼ່ນກວມເອົາ 49.7% ຂອງມູນຄຼ່າ

ການຊືັ້-ຂາຍທັງໝົດ (ແຜນວາດ 5). ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເນືີ່ອງຈາກຜົນການດໍາເນີນງານໃນປີຜຼ່ານມາຂອງບໍລິສັດຈົດ
ທະບຽນຈໍານວນໜຶີ່ງ ບໍໍ່ທັນພົັ້ນເດັົ່ນເທົົ່າທີີ່ຄວນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫຸ້ລາຄາຮູຸ້ນຫ ຸດລົງ ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ດັດຊະນີຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວ 
ຫ ຸດລົງ. (ປີ 2017 ດັດຊະນີຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ປິດທີີ່ 998,39 ຈ ດ ຫ ຸດລົງ 16,16 ຈ ດ). 
 

 

ແຜນວາດ 3: ສະພາບການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຂອງ ຕລຊລ (LSX) 

 (ແຕຼ່ວັນທ ີ01 ມັງກອນ ຫາ ວັນທ ີ26 ທັນວາ 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCEL EDL-GEN LWPC PTL SVN PCD
ປີ 2016 ລາຄາປິດ 4,497 5,278 5,747 2,719 3,315 -
ປີ 2017 ລາຄາປິດ 5,330 5,080 7,404 2,192 3,006 1,402
% ປ່ຽນແປງ 18.52% -3.76% 28.83% -19.37% -9.34% 0
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ໝາຍເຫດ: PCD ຈົດທະບຽນໃນປີ 2017

ປີ 2016 ລາຄາປິດ ປີ 2017 ລາຄາປິດ % ປ່ຽນແປງ 
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ແຜນວາດ 4: ມນູຄຼ່າ ແລະ ປະລມິານການຊືັ້-ຂາຍ  ແຜນວາດ 5: ອດັຕາສຼ່ວນການຊືັ້-ຂາຍ ໂດຍນກັລງົທນຶ
ຕຼ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ ນບັແຕຼ່ມືັ້ສຸ້າງຕັັ້ງຈນົຮອດປີ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

4. ການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບນັສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ກັຊບັ  
ການສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ັກຊັບ ໃນປີນີັ້ ຖືວຼ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ

ແມຼ່ນປະເພດການໃຫຸ້ບໍລິການ ເພືີ່ອເປັນການຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ຜູຸ້ລົງທຶນເຂົັ້າມາຊືັ້-ຂາຍໃນຕະຫ າດຫ ັກຊັບລາວໃຫຸ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ກໍໍ່ຄື

ການເພີີ່ມສະພາບຄຼ່ອງໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ, ພຸ້ອມທັງ ໄດຸ້ຄົັ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສຸ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດປະເມີນ

ຊັບສິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 2 ແຫຼ່ງ. ສຄຄຊ ຍັງໄດຸ້ເລີີ່ມຄົັ້ນຄວຸ້າກົນໄກກຼ່ຽວກັບບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ເພືີ່ອປູ

ພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກຼ່ການສຸ້າງນິຕິກໍາທີີ່ກຼ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນຕໍໍ່ໜຸ້າ.  

ໃນປີ 2017, ສຄຄຊ ໄດຸ້ອະນ ຍາດໃຫຸ້ຜູຸ້ທີີ່ຈົບຫ ັກສູດຈາກຕຼ່າງປະເທດ ສາມາດມາຍືີ່ນຂໍໃບອະນ ຍາດເປັນນັກ
ວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ ເພືີ່ອເປີດໂອກາດໃຫຸ້ແກຼ່ການກໍໍ່ສຸ້າງນັກວິຊາຊີບທ ລະກິດຫ ັກຊັບໃຫຸ້ຫ າກ
ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

5. ການໂຄສະນາເຜຍີແຜຼ່ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ມວນຊົນມີຄວາມຮັບຮູຸ້ ເຂົັ້າໃຈ ກຼ່ຽວກັບຕະຫ າດທຶນ ແລະ ກົນໄກການລົງທຶນໃນຕະຫ າດທຶນ ເພືີ່ອ

ໃຫຸ້ມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສຼ່ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ຄວາມ
ຮູຸ້ກຼ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫ າດທຶນຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ. ໃນປີ 2017 ສຄຄຊ ໄດຸ້ລົງເຜີຍແຜຼ່ກັບທີີ່ ທັງໝົດ 21 ຄັັ້ງ ຊຶີ່ງເຫັນວຼ່າ ມີ
ລັກສະນະກວຸ້າງຂວາງຂຶັ້ນເມືີ່ອທຽບໃສຼ່ປີ 2016. ພຸ້ອມນັັ້ນ, ກໍໍ່ໄດຸ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ຜຼ່ານທາງໂທລະພາບ ແລະ  

ເຜີຍແຜຼ່ລົງໃນວາລະສານການທະນາຄານ, ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ, ເວັບໄຊ໌ ແລະ ຄືັ້ນວິທະຍ  99,7 MHz ຂອງ ທຫລ 
ຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ໃຊຸ້ການໂຄສະນາຜຼ່ານສືີ່ສັງຄົມອອນໄລ ເນືີ່ອງຈາກເຫັນວຼ່າປະຊາຊົນລາວຈໍານວນ
ຫ າຍ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຊົມໃຊຸ້ສືີ່ສັງຄົມອອນໄລຕຼ່າງໆຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ເຊັົ່ນ: Facebook, Youtube 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ຜຼ່ານການເອົາໃຈໃສຼ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ວຽກງານຕະຫ າດທຶນຄືດັົ່ງກຼ່າວ ໄດຸ້
ເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານຕະຫ າດທຶນເປັນທີີ່ຮັບຮູຸ້ຂອງມວນຊົນ ແລະ ມີການປະກອບສຼ່ວນໃນວຽກງານຕະຫ າດທຶນຫ າຍຂຶັ້ນ
ເລືີ່ອຍໆເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະກໍໍ່ແມຼ່ນ ການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໃນການລົງທຶນໃນ ຕລຊລ ນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ. 
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ຮບູພາບທ ີ1: ການເຜຍີແຜຼ່ວຽກງານຫ ກັຊບັໃຫຸ້ແກຼ່ຜູຸ້ມສີຼ່ວນຮຼ່ວມໃນວຽກງານຕະຫ າດທນຶ 

 
 

 

 

6. ການພວົພນັຮຼ່ວມມສືາກນົ 
ການພົວພັນຮຼ່ວມມືກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທັງໃນລະດັບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ ດຸ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ

ຂຼ່າວສານ, ການຖອດບົດຮຽນເຊິີ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ການໃຫຸ້ການຊຼ່ວຍເຫ ືອທາງດຸ້ານທຶນຮອນ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ
ການຊຼ່ວຍ ສຄຄຊ ພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ ລວມທັງ ການປັບປ ງ ແລະ ສຸ້າງບັນດານິຕິກ າຕຼ່າງໆຕິດພັນກັບການຄ ຸ້ມຄອງ 
ແລະ ພັດທະນາຕະຫ າດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນການພັດທະນາ. ປີ 2017 ເປັນອີກປີໜຶີ່ງທີີ່ມີ

ຄວາມທຸ້າທາຍ ໃນການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມໃນການເຊືີ່ອມໂຍງຕະຫ າດທຶນລາວກັບຕະຫ າດທຶນໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 
ໃນຂອບຕຼ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ຂອບ 5 ປະເທດລ ຼ່ມອຼ່າງແມຼ່ນໍ້າຂອງ, ຂອບອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ+3, ຂອບ WTO ແລະ 
IOSCO ຊຶີ່ງການຄົັ້ນຄວຸ້າບັນດາເງືີ່ອນໄຂໃນການສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ IOSCO ເຫັນວຼ່າ ມີຄວາມ
ຄືບໜຸ້າພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ແມຼ່ນການກະກຽມຊຸດເອກະສານສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກສໍາຮອງ. ສຄຄຊ ໄດຸ້ຍົກສງູ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນ ດຸ້ວຍການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ
ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເປັນປະທານຮຼ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ
ອາຊຽນ ຈົນຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2018. ນອກຈາກນີັ້, ກໍໍ່ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເຂົັ້າຮຼ່ວມກອງປະຊຸມໃນກອບການຮຼ່ວມມືອາຊຽນໃນ

ການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ກອງປະຊຸມ ACMF, ACMC Deputies ແລະ ABMF. 

ຮບູພາບທ ີ2: ກອງປະຊມຸ (Working Committee – Capital Market Development) WC-CMD  

ທີີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 
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II. ທດິທາງແຜນການ ປ ີ2018 
ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບ ແລະ ພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ສາມາດບັນລ ຕາມເປ ົ້າ 

ໝາຍ ສຄຄຊ ຈະສ ມໃສຼ່ປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກ ສໍາລັບປີ 2018 ດັົ່ງລາຍລະອຽດລ ຼ່ມນີັ້: 

ດຸ້ານນິຕິກໍາ: ຈະສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປ ງກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫ ັກຊັບ ພຸ້ອມທັງຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກໍາໃຕຸ້ກົດ
ໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫ ັກຊັບ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ັກຊັບ ທີີ່ມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍຍີີ່ງຂຶ ັ້ນ ໃຫຸ້ມີລັກສະນະຄົບຖຸ້ວນ, ຮັດກ ມ ແລະ ສອດຄຼ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນ ແລະ 
ມາດຖານສາກົນ.  

ການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກຊັບ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ: ສ ມໃສຼ່ການຄົັ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາອະນ ມັດການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫ ັກ
ຊັບຂອງບໍລິສັດໃຫຸ້ສາມາດອອກຈໍາໜຼ່າຍ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ຈໍານວນ 3-4 ບໍລິສັດ; ສົມທົບກັບພາກສຼ່ວນ
ກຼ່ຽວຂຸ້ອງລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືີ່ບໍລິສັດເປ ົ້າໝາຍຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ. ຄຽງຄູຼ່ກັນນັັ້ນ, ສຄຄຊ ຈະ

ສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງບົດແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການກຼ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (Corporate Governance) ໃຫຸ້

ສາມາດສຸ້າງໄດຸ້ຫ ັກການຄ ຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG Code) ເພືີ່ອເປັນບົດແນະນໍາ ແລະ ເປັນບຼ່ອນອີງໃນການບໍລິຫານຂອງ 

ບັນດາບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃຫຸ້ສອດຄຼ່ອງກັບການບໍລິຫານທີີ່ດີ. 
ການຄ ຸ້ມຄອງສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ັກຊັບ: ສືບຕໍໍ່ຊຸກຍູຸ້ສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ມີບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ເພືີ່ອຮອງຮັບການສຸ້າງ

ຕັັ້ງກອງທຶນ ແນຼ່ໃສຼ່ເພີີ່ມຜະລິດຕະພັນຊືັ້-ຂາຍຢູ່ ຕລຊລ ໃຫຸ້ຫລາຍກວຼ່າເກົົ່າ. ພຸ້ອມທັງຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ມີການບໍລິການຜູຸ້ລົງທຶນ
ໃນການຫ ຸດອັດຕາການວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ ແລະ ການໃຊຸ້ຫ ັກຊັບມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າແທນເງິນ ເພືີ່ອໃຫຸ້ຜູຸ້ລົງທຶນມີ
ເງືີ່ອນໄຂເຂົັ້າມາລົງທຶນໃນ ຕລຊລ ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ບັນດາບໍລິສັດຫ ັກຊັບ ສາມາດແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄຸ້າງທີີ່ເປັນອ ປະສັກໃນ

ການເຄືີ່ອນໄຫວທ ລະກິດຂອງຕົນ. ພຸ້ອມນີັ້, ກໍໍ່ຈະເອົາໃຈໃສຼ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ັກຊັບ

ຢ່າງໄກຸ້ຊິດ ທັງກວດກາດຸ້ານເອກະສານ ແລະ ກວດກາກັບທີີ່.  
ການຄ ຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວໃນຕະຫ າດຂັັ້ນສອງ: ສືບຕໍໍ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ພຸ້ອມ

ທັງສົມທົບກັບ ຕລຊລ ຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ປັບປ ງ ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກຕຼ່າງໆຂອງຕະຫ າດທີີ່ເຫັນວຼ່າບໍໍ່ຄຼ່ອງຕົວ 
ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊືັ້-ຂາຍຮ ຸ້ນຢູ່ ຕລຊລ ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແກຸ້ໄຂສະພາບຄຼ່ອງ ໃຫຸ້ແກຼ່ 
ຕລຊລ ໃນເວລາດຽວກັນກໍໍ່ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ, ພຸ້ອມທັງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງານ-ໂຄງການຮຼ່ວມມືກັບຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ສ.ເກົາຫ ີ ໃນການສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫ າດທຶນລາວ ແລະ ຄົັ້ນຄວຸ້າ
ບັນດາຜະລິດຕະພັນຫ ັກຊັບ ເຊັົ່ນ: ຮ ຸ້ນກູຸ້ແປສະພາບ, ຮ ຸ້ນບ ລິມະສິດ, ກອງທຶນໂຄງລຼ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ການເປີດການຊືັ້-

ຂາຍ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ຢູ່ ຕລຊລ. 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່: ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ມວນຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ ມີຄວາມຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຕໍໍ່ວຽກ

ງານຕະຫ າດທຶນລາວ ນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ວຽກງານຕະຫ າດທຶນດຸ້ວຍ
ຫ າຍຮູບການ ແລະ ຫ າຍຊຼ່ອງທາງ ສູຼ່ສັງຄົມຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ, ພຸ້ອມທັງ ສືບຕໍໍ່ສຸ້າງລາຍການໂທລະພາບ 

“ເສັັ້ນທາງສູຼ່ຕະຫ າດທຶນລາວ” ໃຫຸ້ເປັນຊຼ່ອງທາງທີີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເຜີຍແຜຼ່. ພຸ້ອມດຽວກັນນີັ້, ກໍໍ່ຈະສ ມໃສຼ່

ຄົັ້ນຄວຸ້າເງືີ່ອນໄຂຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການສຸ້າງຕັັ້ງ “ສູນໃຫຸ້ຄວາມຮູຸ້ວຽກງານຕະຫ າດທຶນ” ເພືີ່ອເປັນອີກຊຼ່ອງທາງໜຶີ່ງໃນ

ການເຜີຍແຜຼ່ຄວາມຮູຸ້ວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ແລະ ທັງເປັນບຼ່ອນສຸ້າງບ ກຄະລາກອນໃຫຸ້ແກຼ່ຂະແໜງການຕະຫ າດທຶນໃນ
ອານາຄົດ. 
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ການພວົພນັຮຼ່ວມມືສາກນົ: ເພືີ່ອເປີດກວຸ້າງການພົວພັນ ແລະ ຮຼ່ວມມືດຸ້ານຕະຫ າດທຶນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແນຼ່
ໃສຼ່ການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນໃນວຽກງານຫ ັກຊັບ ແລະ ໃຫຸ້ວຽກງານຫ ັກຊັບ ສປປ ລາວ ສາມາດພັດທະນາເຊືີ່ອມ
ໂຍງກັບສາກົນ, ສຄຄຊ ຈະສ ມໃສຼ່ສືບຕໍໍ່ ແລະ ຄົັ້ນຄວຸ້າການຮຼ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ຍາດແຍຼ່ງການຊຼ່ວຍເຫ ືອ ທັງຈາກ
ສອງຝ່າຍ, ຫ າຍຝ່າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນໃໝຼ່ ແລະ ທີີ່ໄດຸ້ຮຼ່ວມມືກັນຢູ່ແລຸ້ວ ເພືີ່ອກໍໍ່ສຸ້າງບ ກຄະລາກອນ ທັງຢູ່ພາຍ

ໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ, ພຸ້ອມດຽວກັນນີັ້ ກໍໍ່ຈະສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ສາມາດເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກສ າຮອງອົງການຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານຫ ັກ
ຊັບສາກົນ (IOSCO) ໄດຸ້ພາຍໃນປີ 2018, ແລະ ສືບຕໍໍ່ການຮຼ່ວມມືໃນການພັດທະນາຕະຫ າດທຶນໃນພາກພືັ້ນ ໃຫຸ້ມີ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນເທືີ່ອລະກຸ້າວ.  
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ຂໍໍ້ມນູຕດິຕໍໍ່  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊ ີ້ນ ຳລວມໂດຍ:                 ທ່ຳນ ນ. ສຳຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້ຳສ ຳນັກງຳນ ຄຄຊ 

ຮຽບຮຽງ ແລະ ກວດແກ້ໂດຍ:  ທ່ຳນ ນ. ນະຄອນສ  ມະໂນທັມ ຮອງຫົວໜ້ຳ ສຄຄຊ  

                                  ທ່ຳນ ນ. ວຽງວັນລ  ເລືອງວັນໄຊ ຫົວໜ້ຳພະແນກຈັດຕັີ້ງ ແລະບໍລິຫຳນ, ສຄຄຊ 

ຂຽນໂດຍ:                       ທ່ຳນ ນ. ສຸດສະດຳ ຕິິ່ນທອງໃສ ວິຊຳກຳນ ພະແນກຈັດຕັີ້ງ ແລະບໍລິຫຳນ, ສຄຄຊ 

ອອກແບບໂດຍ:                 ທ່ຳນ ວິລະວົງ ວົງມະຈັນ ວິຊຳກຳນໄອທ  ພະແນກຈັດຕັີ້ງ ແລະບໍລິຫຳນ, ສຄຄຊ 

ຈັດພິມ:                          5 ເຫ ັີ້ມ 

ສາໍນກັງານຄະນະກາໍມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ກັຊບັ (ສຄຄຊ) 
ບຸ້ານເພຍວັດ, ໜຼ່ວຍ 6, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

PO. Box: 19  

Phone: (856-21) 217770 

Fax: (856-21) 217806 

Email: lsco@lsc.gov.la. 

Website: www.lsc.gov.la  
ໂທລະສັບສາຍດຼ່ວນ: 1602 

Facebook:  

 -  ເຂົັ້າໄປທີີ່ https://www.facebook.com ແລຸ້ວຄົັ້ນຫາຄໍາວຼ່າ: 

“ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫ ັກຊັບລາວ”. 

Youtube: 

- ເຂົັ້າໄປທີີ່ https://www.youtube.com ແລຸ້ວຄົັ້ນຫາຄາໍວຼ່າ: 

“ລາຍການ ເສັັ້ນທາງສູຼ່ຕະຫ າດທຶນລາວ”. 

http://www.lsc.gov.la/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
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