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ພາກສະເໜີ
ເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫຼ່ງລັດ ແລະ ແຜນ
ເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2017 ທີີ່ຕິດພັນກັບຕະຫາດທຶນ ກໍຄືການຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ຕະຫາດຫັກຊັບ ມີການເຄືີ່ອນໄຫວຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນສູງ ສຸ້າງໃຫຸ້ເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນໄລຍະຍາວໃຫຸ້ຫົວໜຼ່ວຍທລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານໃນການດຼ່ນດຼ່ຽງ
ງົບປະມານ, ຄະນະກາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ໄດຸ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍດທະສາດພັດທະນາຕະຫາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ
(2016-2025) ມາເປັນແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວ ທີີ່ມີຈດສມ ແລະ ມີຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນແຕຼ່ລະດຸ້ານຢ່າງລະອຽດ ເຮັດໃຫຸ້
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫາດທຶນ ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຫາຍດຸ້ານ
ເມືີ່ອທຽບໃສຼ່ປີຜຼ່ານມາ.
ປີ 2017 ເປັນປີທີີ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ (ສຄຄຊ) ເລີີ່ມຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໄດຸ້
ເລີີ່ມນໍາໃຊຸ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີຂໍໍ້ມູນຂຼ່າວສານ

ເຂົັ້າມາຊຼ່ວຍໃນການຮັບສົົ່ງບົດລາຍງານຂອງຜູຸ້ມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໃນຕະຫາດ

ທຶນ ໂດຍໄດຸ້ສມໃສຼ່ບໍລສ
ິ ັດຈົດທະບຽນເປັນເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ. ພຸ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍໍ່ໄດຸ້ມີການສຸ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກໍາ
ຈໍານວນໜຶີ່ງ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຫຸດຕົັ້ນທຶນໃນການຊືັ້-ຂາຍຫັກຊັບຂອງຜູຸ້ລົງທຶນ ແນໃສຼ່ສຸ້າງສະພາບຄຼ່ອງ
ໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫາດຫັກຊັບລາວ; ດຸ້ານບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ກໍໍ່ມີຈໍານວນເພີີ່ມຂຶັ້ນ ເຮັດໃຫຸ້ມີມູນຄຼ່າຕະຫາດເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ
10.414 ຕືັ້ກີບ ມາເປັນ 11.374,2 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສຼ່ GDP ແມຼ່ນກວມເອົາ 8,08%; ຈໍານວນສະຖາບັນສືີ່ກາງ ແລະ
ປະເພດການໃຫຸ້ບໍລິການທາງດຸ້ານຫັກຊັບ ລວມທັງ ຖານຜູຸ້ລົງທຶນ ກໍໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶັ້ນ. ນອກນັັ້ນ, ສຄຄຊ ຍັງ
ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເປີດກວຸ້າງການຮຼ່ວມມື ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ດຸ້ວຍການຄົັ້ນຄວຸ້າເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງ
ອົງການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບສາກົນ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນ ດຸ້ວຍການເປັນເຈົັ້າພາບກອງປະຊຸມລະດັບ
ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຕະຫາດທຶນອາຊຽນ.
ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫາດທຶນໃນປີ 2017 ທີີ່ສຼ່ອງແສງອອກໃນບົດລາຍງານ
ປະຈໍາປີ ສະບັບນີັ້ ຈະເປັນພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກຼ່ການກໍານົດທິດທາງ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວໃນການພັດທະນາຕະຫາດທຶນ
ໃນປີ 2018 ຊຶີ່ງຈະເປັນອີກປີໜຶີ່ງທີີ່ມີຄວາມທຸ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ-ໂຄງການໄລຍະ 5 ປີ (20162020) ໃຫຸ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ປະກອບສຼ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫຸ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ໄປຄຽງຄູຼ່ກັບການປະຕິບັດພັນທະທີີ່ໃຫຸ້ໄວຸ້ກັບສາກົນໃຫຸ້ມີຄວາມຄືບໜຸ້າ.
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ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “ຄຄຊ” ແລະ ມີຊືີ່ເປັນພາສາອັງກິດວຼ່າ: “Lao
Securities Commission” ຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “LSC”. ຄຄຊ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫຸ້

ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດຸ້ານວຽກງານຫັກຊັບ 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; ປະທານຄະນະກໍາມະການປັບປງທລະກິດແຫຼ່ງຊາດ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ
ອດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄຸ້າ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຕິທໍາ;
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ; ຮອງຜູຸ້ວຼ່າການ ທຫລ; ຮອງປະທານກໍາມາທິການແຜນການ ການເງິນ ແລະ ການກວດ
ສອບ, ສະພາແຫຼ່ງຊາດ; ຮອງປະທານກໍາມະທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສີີ່ງແວດລຸ້ອມ, ສະພາແຫຼ່ງຊາດ; ຫົວ
ໜຸ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສດ; ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງວຼ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;
ແລະ ຫົວໜຸ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ເປັນ ເລຂາ ສຄຄຊ (ແຜນວາດ 1).
ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຫັກຊັບ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ມີການ
ປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕິດຕາມ ການເຄືີ່ອນໄຫວແຕຼ່ລະໜຸ້າວຽກກຼ່ຽວຂຸ້ອງຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ໂດຍຜຼ່ານການພິຈາລະນາ
ທາງດຸ້ານເອກະສານ ແລະ ຜຼ່ານການຈັດກອງປະຊຸມ. ໃນປີ 2017 ສຄຄຊ ໄດຸ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶັ້ນທັງໝົດ 3 ຄັັ້ງ ໂດຍ
ໄດຸ້ພິຈາລະນາຫາຍບັນຫາສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ການສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືີ່ເປົ້າໝາຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ແຜນການເຄືີ່ອນ
ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງ ສສຄຄຊ, ການສຸ້າງສະພາບຄຼ່ອງໃນຕະຫາດຫັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ແລະ ການ
ປັບປງກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫັກຊັບ ແລະ ສຸ້າງນິຕິກໍາລຼ່ມກົດໝາຍ ຊືີ່ງໃນໄລຍະຜຼ່ານມາແມຼ່ນໄດຸ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການເປັນ
ສຼ່ວນໃຫຍຼ່.
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ແຜນວາດ 1 : ໂຄງຮຼ່າງການຈັດຕັງັ້ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ

ທຼ່ານ ສົມສະນິດ ສວັນນະລາດ, ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງຫົວໜຸ້າ ຫຸ້ອງ
ວຼ່າການສໍານັກງານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກໍາມະການ ຄຄຊ

ທຼ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ,
ຮອງຜູວ
ຸ້ າຼ່ ການ ທະນາຄານແຫຼ່ງ ສປປ
ລາວ, ກໍາມະການ ຄຄຊ.
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ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ
ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “ສຄຄຊ” ແລະ ມີຊືີ່ເປັນພາສາອັງກິດ
ວຼ່າ: “Lao Securities Commission Office” ຊຶີ່ງຂຽນຫຍໍໍ້ດຸ້ວຍຕົວອັກສອນວຼ່າ: “LSCO” ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຊີັ້ນໍາ-ນໍາ
ພາໂດຍກົງທາງດຸ້ານວິຊາສະເພາະ ຈາກຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ແລະ ໄດຸ້ຮັບງົບປະມານຈາກ ທຫລ. ມີພາລະ
ບົ ດ ບາດເປັ ນ ກົ ງ ຈັ ກ ຊຼ່ ວ ຍວຽກໃຫຸ້ ແ ກຼ່ ຄຄຊ ໃນການຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ວຽກງານຄ ຸ້ ມຄອງຫ ັ ກ ຊັ ບ ເພື ີ່ ອ ເຮັ ດ ໃຫຸ້
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, ພະແນກຄຸ້ມຄອງການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກ
ຊັບ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫັກຊັບ, ພະແນກນິຕິກໍາ, ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ ແລະ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຕະຫາດຫັກຊັບ (ແຜນວາດ 2).

ແຜນວາດ 2: ໂຄງຮຼ່າງການຈັດຕັງັ້ ຂອງສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ

ຫົວໜຸ້າ ສສຄຄຊ

ຮອງຫົວໜຸ້າ ສສຄຄຊ

ພະແນກຈັດຕັັ້ງ
ແລະ ບໍລິຫານ

ພະແນກຄຸ້ມ
ຄອງຕະຫາດ
ຫັກຊັບ

ຮອງຫົວໜຸ້າ ສສຄຄຊ

ພະແນກຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ
ໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜຼ່

ພະແນກຄຸ້ມຄອງ
ການອອກ ຈໍາ
ໜຼ່າຍຫັກຊັບ
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ພະແນກຄຸ້ມ
ຄອງສະຖາບັນສືີ່
ກາງດຸ້ານຫັກ
ຊັບ

ພະແນກນິຕິກໍາ

ສະຖິຕສ
ິ າໍ ຄັນຮອດ 2017

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
ຜູຸ້ລົງທຶນ

ບໍລິສັດຫັກຊັບ

4 ແຫຼ່ງ

ນັກວິຊາຊີບທລະກິດຫັກຊັບ ທັງ

13.176 ຄົນ

ໝົດ 19

ພາຍໃນ 10.491 ຄົນ
ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ 2.685
ຄົນ

ຄົນ, ໃນນັັ້ນ

ມີທີີ່ປຶກສາດຸ້ານການເງິນ 3

ແລະ ນາຍໜຸ້າຊືັ້-ຂາຍຫັກຊັບ

16 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 ຕືກ
ັ້ ບ
ີ ສໍາລັບ 03 ບໍລິສັດ

ມູນຄຼ່າການຊືັ້-ຂາຍ ຕັັ້ງແຕຼ່ປີ 2011-ປະຈບັນ ແມຼ່ນ 1.427,7 ລຸ້ານກີບ
ສະເພາະປີ 2017 ແມຼ່ນ 343,7 ລຸ້ານກີບ
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ຄົນ

I. ການພັດທະນາວຽກງານຫກ
ັ ຊັບໃນປີ 2017
1. ດຸ້ານນິຕກ
ິ າໍ
ຕາຕະລາງ 1: ນິຕກ
ິ າໍ ທີໄີ່ ດຸ້ປບ
ັ ປງ ແລະ ສຸ້າງໃໝຼ່ ໃນປີ 2017

ລໍາດັບ

ເນືອ
ັ້ ໃນ

ການສຸ້າງ/ປັບປງ

1

ດໍາລັດວຼ່າດຸ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ

ປັບປງ

2

ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີການສືີ່ສານ ຂໍໍ້ມູນຂຼ່າວສານຂອງ ບໍລິສັດຫັກຊັບ

ປັບປງ

3

ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກງານຫັກຊັບ

ປັບປງ

4

ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ການກໍານົດຄຼ່າທໍານຽມກຼ່ຽວກັບການຊືັ້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ການໂອນຮຸ້ນຈົດ
ທະບຽນໃນ ຕລຊລ

ປັບປງ

5

ຂໍໍ້ຕົກລົງວຼ່າດຸ້ວຍ ການຊືັ້ຮຸ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ

6
7

ໃໝຼ່

ແຈຸ້ງການເລືີ່ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊອກຮູຸ້ ແຫຼ່ງທຶນທີີ່ນໍາມາຊືັ້ຮຸ້ນ ໃນຕະຫາດທຶນ
ລາວ
ແຈຸ້ງການເລືີ່ອງ ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບ

ໃໝຼ່
ໃໝຼ່

ເພືີ່ອເປັນບຼ່ອນອີງໃຫຸ້ແກຼ່ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຫັກຊັບ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ເອົາໃຈໃສຼ່ສຸ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກໍາໃຫຸ້
ແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງຕະຫາດທຶນໃນແຕຼ່ລະໄລຍະ ຊຶີ່ງມາຮອດປີ 2017 ສາມາດສຸ້າງ ແລະ ປັບປງ
ນິຕິກໍາກຼ່ຽວ ຂຸ້ອງໄດຸ້ທັງໝົດຈໍານວນ 48 ສະບັບ. ສະເພາະປີ 2017 ແມຼ່ນໄດຸ້ສໍາເລັດການສຸ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກໍາ 07
ສະບັບ ຊຶີ່ງໃນນັັ້ນ ໄດຸ້ປັບປງດໍາລັດວຼ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ
ໂດຍເນັັ້ນໃສຼ່ການປັບປງໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນ ສຄຄຊ ແລະ ເພີີ່ມເນືັ້ອໃນການໃຫຸ້ສິດ ສຄຄຊ ໃນການບໍລິຫານ
ງົບປະມານດຸ້ວຍຕົນເອງ ແນໃສຼ່ກະກຽມໃຫຸ້ແກຼ່ການຫັນເປັນເອກະລາດ ໂດຍຕິດພັນກັບບັນຫານີັ້ ສສຄຄຊ ກໍໍ່ໄດຸ້ສຸ້າງ
ນິຕິກໍາຍຼ່ອຍຂຶັ້ນ 3 ສະບັບ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານງົບປະມານ ທີີ່ໃຊຸ້ສະເພາະພາຍໃນ. ສຼ່ວນນິຕິກໍາ ທີີ່ໄດຸ້ປັບປງ ແລະ
ສຸ້າງຂຶັ້ນອີກຈໍານວນໜຶີ່ງ ແມຼ່ນແນໃສຼ່ເພີີ່ມສະພາບຄຼ່ອງໃຫຸ້ຕະຫາດຫັກຊັບ, ປກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູຸ້ລົງທຶນ ແລະ
ປະກອບສຼ່ວນຕໍໍ່ວຽກງານສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕຸ້ານການຟອກເງິນ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ການກໍານົດຄຼ່າທໍານຽມການຊືັ້-ຂາຍ ແລະ
ໂອນຮຸ້ນ, ການຊືັ້ຮຸ້ນໂດຍບໍໍ່ວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ ແລະ ການແຈຸ້ງ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫັກຊັບ. ນອກນັັ້ນ,
ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫັກຊັບ ມີຄວາມຄົບຖຸ້ວນ, ຈະແຈຸ້ງ, ຮັດກມ, ສອດຄຼ່ອງກັບກົດໝາຍອືີ່ນທີີ່ກຼ່ຽວຂຸ້ອງ ທັງ
ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຫັກຊັບ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງສາກົນ, ສຄຄຊ ຈຶີ່ງໄດຸ້ເລີມ
ີ່
ຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປງກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫັກຊັບສະບັບປະຈບັນ ຊຶີ່ງຄາດວຼ່າ ຈະສໍາເລັດ ແລະ ຜຼ່ານສະພາແຫຼ່ງຊາດໃນທຸ້າຍປີ
2019.
2. ການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫກ
ັ ຊັບໃນຕະຫາດຂັນ
ັ້ ໜືງີ່
ໃນປີ

2017,

ການລະດົມທຶນຜຼ່ານຕະຫາດທຶນຂອງບໍລິສັດຈໍານວນໜືີ່ງ

ໄດຸ້ປະກອບສຼ່ ວນເຂົັ້າໃນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດຸ້ຫາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມຼ່ນດຸ້ານຂະແໜງການພະລັງງານ ທີີ່ເປັນໜືີ່ງໃນ
ຂະແໜງການ ບູລິມະສິດທີີ່ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສຼ່ ພຸ້ອມນັັ້ນ ກໍໍ່ຍັງມີຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ການກໍໍ່ສຸ້າງ. ຊືີ່ງ
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ໃນປີນີັ້ ສຄຄຊ ໄດຸ້ອະນຍາດໃຫຸ້ບໍລິສັດ 03 ແຫຼ່ງ ອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກຊັບ ຊຶີ່ງລວມມີການອອກຮຸ້ນຄັັ້ງທໍາອິດ, ການ
ອອກຮຸ້ນເພີີ່ມ ແລະ ການອອກຈໍາໜຼ່າຍຮຸ້ນກູຸ້ຢູ່ຕຼ່າງປະເທດ ເພືີ່ອລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ ໄດຸ້ຈໍານວນ
ທັງໝົດ 1,958.26 ຕືັ້ກີບ ບັນລໄດຸ້ 1.39% ທຽບໃສຼ່ GDP ປີ 2016.
ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕກ
ິ ຽຼ່ ວກັບການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫກ
ັ ຊັບ ແຕຼ່ປີ 2010-2017.
(ຫົວໜຼ່ວຍ: ຕືກ
ັ້ ບ
ີ )

ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ອອກຈໍາ ໜຼ່
າຍຫກ
ັ ຊັບ

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ລວມ

360.06

665.45

ພາຍໃນ
BCEL

305.39

EDL-GEN

932 1,611.15

LWPC

5,297.15

2,754

40.35

40.35

PTL

240

240

SVN

77.50

77.50

PCD

ລວມ (1)

1,237.39 1,611.15

40.35

240 2,831.50

98.20

98.20

458.26

6,418.65

ຕຼ່າງປະເທດ
EDL-GEN

1,625

NNG2

ລວມ (2)

1,625

ລວມ(1)+(2) 1,237.39 1,611.15
ທຽບໃສຼ່
GDP ໃນປີ

4,183.40

2,558

2,558

1,500

1,500

1,500

5,683.40

1,865 2,831.50 2,558.40 1,958.26 12,102.05

40.35

8.60%
2.19%

2.22%

0.05%

1.75%

2.41%

1.98%

1.39% (ທຽບໃສຼ່ GDP
ຂອງປີ 2017)

ໃນປີນ,ີັ້ ການເຄືີ່ອນໄຫວລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນບັນດາບໍລິສັດເປົ້າໝາຍອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ
ຕລຊລ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບສະເພາະກິດ ຖືວຼ່າມີຄວາມຄືບໜຸ້າພໍສົມຄວນ ຊືີ່ງໄດຸ້ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຂອງ
17 ບໍລິສັດ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ພຸ້ອມທັງໄດຸ້ສັງລວມຂໍໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຄວາມພຸ້ອມຂອງບໍລິສັດເຫົົ່ານັັ້ນ
ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍລວມແລຸ້ວເຫັນວຼ່າ ມີບໍລິສັດຈໍານວນໜືີ່ງແມຼ່ນມີເງືີ່ອນໄຂ ສາມາດສະເໜີອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກຊັບໄດຸ້,
ຖຸ້າບໍລິສັດມີການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກຊັບ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ກໍໍ່ຈະສາມາດປັບປງຕົນເອງໃຫຸ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ,
ມີການດໍາເນີນງານທີີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫາຍຂຶັ້ນ ຊຶີ່ງສອດຄຼ່ອງກັບທິດທາງລວມຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ໄດຸ້
ກໍານົດໄວຸ້ໃນດໍາລັດວຼ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຼ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫຼ່ງລັດ
ແລະ ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2017.
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3. ການຄມ
ຸ້ ຄອງການເຄືອ
ີ່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຂັນ
ັ້ ສອງ
ໃນປີ 2017 ແມຼ່ນສ ມໃສຼ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸ້າງສະພາບຄຼ່ອງໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫ າດຫ ັກຊັບ ເປັນຕົັ້ນຕໍ
ດຸ້ວຍການຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປງກົນໄກການຊືັ້-ຂາຍຮຸ້ນໃນຕະຫາດຂັັ້ນສອງ ກໍຄືການປັບປງດຸ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສຸ້າງສິີ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕຼ່າງໆໃຫຸ້ແກຼ່ຜູຸ້ລົງທຶນ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ການປັບຫຸດຄຼ່າທໍານຽມໃນການຊືັ້ -ຂາຍ ແລະ ໂອນຮຸ້ນ,
ການປັບກົນໄກຊືັ້ -ຂາຍຮ ຸ້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ການຜຼ່ອນຜັນເງືີ່ອນໄຂຊືັ້ຮ ຸ້ນໃຫຸ້ແກຼ່ຜູຸ້ລົງທຶນປະເພດສະຖາບັນ ໂດຍບໍໍ່
ຈໍາເປັນຕຸ້ອງວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ. ການປັບປງເຫົົ່ານັັ້ນ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໜຶີ່ງ ທີີ່ເຮັດສຸ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູຸ້ລົງທຶນ
ໂດຍສະເພາະຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ ທີີ່ເຂົັ້າມາເປີດ ບັນຊີຊືັ້-ຂາຍຫັກຊັບເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 12.418 ບັນຊີໃນປີ 2016 ມາເປັນ
13.088 ບັນຊີ. ໂດຍມີມູນຄຼ່າຊືັ້-ຂາຍຮຸ້ນໃນ ຕລຊລ ທຽບກັບປີຜຼ່ານມາແມຼ່ນເພີີ່ມຂືັ້ນສອງເທົົ່າຕົວ ຈາກ 114 ລຸ້ານ
ກີບ ມາເປັນ 343.7 ລຸ້ານກີບ ຊືີ່ງສາເຫດຫັກແມຼ່ນມາຈາກການປ່ຽນຜູຸ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍຼ່ຂອງ LWPC (ແຜນວາດ 4)
ແລະ ເນືີ່ອງມາຈາກມີການປ່ຽນແປງມືຂອງຜູຸ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍຼ່ຜຼ່ານຕະຫາດ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫຸ້ສັດສຼ່ວນການເຂົັ້າມາຊືັ້ -ຂາຍຮຸ້ນ
ຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ກວມອັດຕາສຼ່ວນເພີີ່ມຂຶັ້ນທຽບກັບປີຜຼ່ານມາ ໂດຍໃນປີນີັ້ແມຼ່ນກວມເອົາ 49.7% ຂອງມູນຄຼ່າ
ການຊືັ້-ຂາຍທັງໝົດ (ແຜນວາດ 5). ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ເນືີ່ອງຈາກຜົນການດໍາເນີນງານໃນປີຜຼ່ານມາຂອງບໍລິສັດຈົດ
ທະບຽນຈໍານວນໜຶີ່ງ ບໍໍ່ທັນພົັ້ນເດັົ່ນເທົົ່າທີີ່ຄວນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫຸ້ລາຄາຮູຸ້ນຫຸດລົງ ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ດັດຊະນີຕະຫາດຫັກຊັບລາວ
ຫຸດລົງ. (ປີ 2017 ດັດຊະນີຕະຫາດຫັກຊັບ ປິດທີີ່ 998,39 ຈດ ຫຸດລົງ 16,16 ຈດ).

ແຜນວາດ 3: ສະພາບການຊື-ັ້ ຂາຍຮນ
ຸ້ ຂອງ ຕລຊລ (LSX)
(ແຕຼ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 26 ທັນວາ 2017)

ຫົວໜຼ່ວຍ (ກີບ)

ປີ 2016 ລາຄາປິດ
8,000
6,000
4,000
2,000
(2,000)

4,497
5,330

ປີ 2017 ລາຄາປິດ
5,747

5,278

7,404

5,080

% ປ່ຽນແປງ

3,315
2,719
3,006
2,192

- 1,402

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

18.52%

-3.76%

28.83%

-19.37%

-9.34%

0

% ປ່ຽນແປງ

ໝາຍເຫດ: PCD ຈົດທະບຽນໃນປີ 2017
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ແຜນວາດ 4: ມູນຄຼ່າ ແລະ ປະລິມານການຊື-ັ້ ຂາຍ

ແຜນວາດ 5: ອັດຕາສຼ່ວນການຊື-ັ້ ຂາຍ ໂດຍນັກລົງທຶນ
ຕຼ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ ນັບແຕຼ່ມສ
ືັ້ າຸ້ ງຕັງັ້ ຈົນຮອດປີ 2017

ມູ ນ ຄຼ່ າ ກາ ນຊືັ້ - ຂາຍ ແ ລ ະ
ປ ະ ລິ ມາ ນກາ ນຊືັ້ - ຂາຍ
100
50
0

100.0%

124
40

23

189

156

200

26

26

31

114
22

71.1%

68.9%
63.3%
58.1%58.5%
60.0%
41.9%
41.5%
36.7%
31.1%
40.0%
80.0%

343.7

301

85.5%

51

400
200
0

28.9%
14.5%

20.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

50.3%

49.7%

0.0%
2011

ປະລິມານການຊືັ້-ຂາຍຮຸ້ນ (ລຸ້ານກວຼ່າຮຸ້ນ)

2012

2013

ນັກລົງທຶນຕຼ່າງປະເທດ

ມູນຄຼ່າການຊືັ້-ຂາຍຮຸ້ນ (ລຸ້ານກີບ)

2014

2015

2016

2017

ນັກລົງທຶນພາຍໃນ

4. ການຄມ
ຸ້ ຄອງສະຖາບັນສືກ
ີ່ າງດຸ້ານຫກ
ັ ຊັບ
ການສຸ້າງ ແລະ ພັດທະນາສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫັກຊັບ ໃນປີນີັ້ ຖືວຼ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ
ແມຼ່ນປະເພດການໃຫຸ້ບໍລິການ ເພືີ່ອເປັນການຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ຜູຸ້ລົງທຶນເຂົັ້າມາຊືັ້-ຂາຍໃນຕະຫາດຫັກຊັບລາວໃຫຸ້ຫາຍຂຶັ້ນ ກໍໍ່ຄື
ການເພີີ່ມສະພາບຄຼ່ອງໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫາດຫັກຊັບ, ພຸ້ອມທັງ ໄດຸ້ຄົັ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການສຸ້າງຕັັ້ງບໍລິສັດປະເມີນ
ຊັບສິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 2 ແຫຼ່ງ. ສຄຄຊ ຍັງໄດຸ້ເລີີ່ມຄົັ້ນຄວຸ້າກົນໄກກຼ່ຽວກັບບໍລິສັດບໍລິຫານກອງທຶນ ເພືີ່ອປູ
ພືັ້ນຖານໃຫຸ້ແກຼ່ການສຸ້າງນິຕິກໍາທີີ່ກຼ່ຽວຂຸ້ອງ ໃນຕໍໍ່ໜຸ້າ.
ໃນປີ 2017, ສຄຄຊ ໄດຸ້ອະນຍາດໃຫຸ້ຜູຸ້ທີີ່ຈົບຫັກສູດຈາກຕຼ່າງປະເທດ ສາມາດມາຍືີ່ນຂໍໃບອະນຍາດເປັນນັກ
ວິຊາຊີບທລະກິດຫັກຊັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ ເພືີ່ອເປີດໂອກາດໃຫຸ້ແກຼ່ການກໍໍ່ສຸ້າງນັກວິຊາຊີບທລະກິດຫັກຊັບໃຫຸ້ຫາກ
ຫາຍຂຶັ້ນ.
5. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່
ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ມວນຊົນມີຄວາມຮັບຮູຸ້ ເຂົັ້າໃຈ ກຼ່ຽວກັບຕະຫາດທຶນ ແລະ ກົນໄກການລົງທຶນໃນຕະຫາດທຶນ ເພືີ່ອ
ໃຫຸ້ມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໃນການພັດທະນາຕະຫາດທຶນ, ສຄຄຊ ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສຼ່ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ຄວາມ
ຮູຸ້ກຼ່ຽວກັບວຽກງານຕະຫາດທຶນຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ. ໃນປີ 2017 ສຄຄຊ ໄດຸ້ລົງເຜີຍແຜຼ່ກັບທີີ່ ທັງໝົດ 21 ຄັັ້ງ ຊຶີ່ງເຫັນວຼ່າ ມີ
ລັກສະນະກວຸ້າງຂວາງຂຶັ້ນເມືີ່ອທຽບໃສຼ່ປີ 2016. ພຸ້ອມນັັ້ນ, ກໍໍ່ໄດຸ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ຜຼ່ານທາງໂທລະພາບ ແລະ
ເຜີຍແຜຼ່ລົງໃນວາລະສານການທະນາຄານ, ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ, ເວັບໄຊ໌ ແລະ ຄືັ້ນວິທະຍ 99,7 MHz ຂອງ ທຫລ
ຢ່າງເປັນປກກະຕິ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດຸ້ໃຊຸ້ການໂຄສະນາຜຼ່ານສືສ
ີ່ ັງຄົມອອນໄລ ເນືີ່ອງຈາກເຫັນວຼ່າປະຊາຊົນລາວຈໍານວນ
ຫາຍ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຊົມໃຊຸ້ສືີ່ສັງຄົມອອນໄລຕຼ່າງໆຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ເຊັົ່ນ: Facebook, Youtube
ແລະ ອືີ່ນໆ.
ຜຼ່ານການເອົາໃຈໃສຼ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ວຽກງານຕະຫາດທຶນຄືດັົ່ງກຼ່າວ ໄດຸ້
ເຮັດໃຫຸ້ວຽກງານຕະຫາດທຶນເປັນທີີ່ຮັບຮູຸ້ຂອງມວນຊົນ

ແລະ

ມີການປະກອບສຼ່ວນໃນວຽກງານຕະຫາດທຶນຫາຍຂຶັ້ນ

ເລືີ່ອຍໆເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະກໍໍ່ແມຼ່ນ ການມີສຼ່ວນຮຼ່ວມໃນການລົງທຶນໃນ ຕລຊລ ນັບມືັ້ນັບຫາຍຂຶັ້ນ.
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ຮູບພາບທີ 1: ການເຜີຍແຜຼ່ວຽກງານຫກ
ັ ຊັບໃຫຸ້ແກຼ່ຜມ
ູຸ້ ສ
ີ ວ
ຼ່ ນຮຼ່ວມໃນວຽກງານຕະຫາດທຶນ

6. ການພົວພັນຮຼ່ວມມືສາກົນ
ການພົວພັນຮຼ່ວມມືກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທັງໃນລະດັບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫາຍຝ່າຍ ດຸ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນ
ຂຼ່າວສານ, ການຖອດບົດຮຽນເຊິີ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ການໃຫຸ້ການຊຼ່ວຍເຫືອທາງດຸ້ານທຶນຮອນ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ
ການຊຼ່ວຍ ສຄຄຊ ພັດທະນາບກຄະລາກອນ ລວມທັງ ການປັບປງ ແລະ ສຸ້າງບັນດານິຕິກາຕຼ່າງໆຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ພັດທະນາຕະຫາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົັ້ນການພັດທະນາ. ປີ 2017 ເປັນອີກປີໜຶີ່ງທີີ່ມີ
ຄວາມທຸ້າທາຍ ໃນການກະກຽມຄວາມພຸ້ອມໃນການເຊືີ່ອມໂຍງຕະຫາດທຶນລາວກັບຕະຫາດທຶນໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ
ໃນຂອບຕຼ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ຂອບ 5 ປະເທດລຼ່ມອຼ່າງແມຼ່ນໍ້າຂອງ, ຂອບອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ+3, ຂອບ WTO ແລະ
IOSCO ຊຶີ່ງການຄົັ້ນຄວຸ້າບັນດາເງືີ່ອນໄຂໃນການສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ IOSCO ເຫັນວຼ່າ ມີຄວາມ
ຄືບໜຸ້າພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ແມຼ່ນການກະກຽມຊຸດເອກະສານສະໝັກເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກສໍາຮອງ. ສຄຄຊ ໄດຸ້ຍົກສູງ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນເວທີສາກົນ ດຸ້ວຍການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຕະຫາດທຶນ
ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເປັນປະທານຮຼ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຕະຫາດທຶນ
ອາຊຽນ ຈົນຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2018. ນອກຈາກນີ,ັ້ ກໍໍ່ໄດຸ້ສືບຕໍໍ່ເຂົັ້າຮຼ່ວມກອງປະຊຸມໃນກອບການຮຼ່ວມມືອາຊຽນໃນ
ການພັດທະນາຕະຫາດທຶນຢ່າງເປັນປກກະຕິ ເປັນຕົັ້ນແມຼ່ນ ກອງປະຊຸມ ACMF, ACMC Deputies ແລະ ABMF.
ຮູບພາບທີ 2: ກອງປະຊຸມ (Working Committee – Capital Market Development) WC-CMD
ທີີ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
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II. ທິດທາງແຜນການ ປີ 2018
ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບ ແລະ ພັດທະນາຕະຫາດທຶນ ສາມາດບັນລຕາມເປົ້າ
ໝາຍ ສຄຄຊ ຈະສມໃສຼ່ປະຕິບັດບັນດາໜຸ້າວຽກ ສໍາລັບປີ 2018 ດັົ່ງລາຍລະອຽດລຼ່ມນີ:ັ້
ດຸ້ານນິຕິກໍາ: ຈະສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າປັບປງກົດໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫັກຊັບ ພຸ້ອມທັງຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງ ແລະ ປັບປງນິຕິກໍາໃຕຸ້ກົດ
ໝາຍວຼ່າດຸ້ວຍຫັກຊັບ ຈໍານວນ 9 ສະບັບ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫັກຊັບ ທີີ່ມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມ
ຫ າກຫ າຍຍີີ່ງຂຶ ັ້ນ ໃຫຸ້ມີລັກສະນະຄົ ບຖຸ້ ວນ, ຮັດກ ມ ແລະ ສອດຄຼ່ອງກັບສະພາບການພັ ດທະນາຕະຫ າດທຶນ ແລະ
ມາດຖານສາກົນ.
ການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກຊັບ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງ: ສມໃສຼ່ການຄົັ້ນຄວຸ້າພິຈາລະນາອະນມັດການອອກຈໍາໜຼ່າຍຫັກ
ຊັບຂອງບໍລິສັດໃຫຸ້ສາມາດອອກຈໍາໜຼ່າຍ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ຈໍານວນ 3-4 ບໍລິສັດ; ສົມທົບກັບພາກສຼ່ວນ
ກຼ່ຽວຂຸ້ອງລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນ ແລະ ສຸ້າງບັນຊີລາຍຊືີ່ບໍລິສັດເປົ້າໝາຍຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ. ຄຽງຄູຼ່ກັນນັັ້ນ, ສຄຄຊ ຈະ
ສືບຕໍໍ່ຄົັ້ນຄວຸ້າສຸ້າງບົດແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການກຼ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (Corporate Governance) ໃຫຸ້
ສາມາດສຸ້າງໄດຸ້ຫັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (CG Code) ເພືີ່ອເປັນບົດແນະນໍາ ແລະ ເປັນບຼ່ອນອີງໃນການບໍລິຫານຂອງ
ບັນດາບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ເປົ້າໝາຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນ ຕລຊລ ໃຫຸ້ສອດຄຼ່ອງກັບການບໍລິຫານທີີ່ດີ.
ການຄມ
ຸ້ ຄອງສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫັກຊັບ: ສືບຕໍໍ່ຊຸກຍູຸ້ສົົ່ງເສີມໃຫຸ້ມີບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ ເພືີ່ອຮອງຮັບການສຸ້າງ
ຕັັ້ງກອງທຶນ ແນຼ່ໃສຼ່ເພີີ່ມຜະລິດຕະພັນຊືັ້-ຂາຍຢູ່ ຕລຊລ ໃຫຸ້ຫລາຍກວຼ່າເກົົ່າ. ພຸ້ອມທັງຊຸກຍູຸ້ໃຫຸ້ມີການບໍລິການຜູຸ້ລົງທຶນ
ໃນການຫ ຸດອັດຕາການວາງເງິນມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າ ແລະ ການໃຊຸ້ຫ ັກຊັບມັດຈໍາລຼ່ວງໜຸ້າແທນເງິນ ເພືີ່ອໃຫຸ້ຜູຸ້ລົງທຶນມີ
ເງືີ່ອນໄຂເຂົັ້າມາລົງທຶນໃນ ຕລຊລ ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຊຸກຍູຸ້ບັນດາບໍລິສັດຫັກຊັບ ສາມາດແກຸ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄຸ້າງທີເີ່ ປັນອປະສັກໃນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວທລະກິດຂອງຕົນ. ພຸ້ອມນີັ້, ກໍໍ່ຈະເອົາໃຈໃສຼ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນສືີ່ກາງດຸ້ານຫ ັກຊັບ
ຢ່າງໄກຸ້ຊິດ ທັງກວດກາດຸ້ານເອກະສານ ແລະ ກວດກາກັບທີ.ີ່
ການຄມ
ຸ້ ຄອງການເຄືອ
ີ່ ນໄຫວໃນຕະຫາດຂັນ
ັ້ ສອງ: ສືບຕໍໍ່ຕິດຕາມການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ ຢ່າງໃກຸ້ຊິດ ພຸ້ອມ
ທັງສົມທົບກັບ ຕລຊລ ຄົັ້ນຄວຸ້າ ແລະ ປັບປງ ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກຕຼ່າງໆຂອງຕະຫາດທີີ່ເຫັນວຼ່າບໍໍ່ຄຼ່ອງຕົວ
ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊືັ້ -ຂາຍຮຸ້ນຢູ່ ຕລຊລ ແລະ ສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແກຸ້ໄຂສະພາບຄຼ່ອງ ໃຫຸ້ແກຼ່
ຕລຊລ ໃນເວລາດຽວກັນກໍໍ່ສົົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງຜູຸ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ, ພຸ້ອມທັງ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງານ-ໂຄງການຮຼ່ວມມືກັບຕະຫາດຫັກຊັບ ສ.ເກົາຫີ ໃນການສຸ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກຼ່ຕະຫາດທຶນລາວ ແລະ ຄົັ້ນຄວຸ້າ
ບັນດາຜະລິດຕະພັນຫັກຊັບ ເຊັົ່ນ: ຮຸ້ນກູຸ້ແປສະພາບ, ຮຸ້ນບລິມະສິດ, ກອງທຶນໂຄງລຼ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ການເປີດການຊືັ້ຂາຍ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ຢູ່ ຕລຊລ.
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່: ເພືີ່ອເຮັດໃຫຸ້ມວນຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ ມີຄວາມຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຕໍໍ່ວຽກ
ງານຕະຫ າດທຶນລາວ ນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ, ສຄຄຊ ຈະສືບຕໍໍ່ເພີີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜຼ່ວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ດຸ້ວຍ
ຫ າຍຮູບການ ແລະ ຫ າຍຊຼ່ອງທາງ ສູຼ່ສັງຄົມຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ, ພຸ້ອມທັງ ສືບຕໍໍ່ສຸ້າງລາຍການໂທລະພາບ
“ເສັັ້ນທາງສູຼ່ຕະຫ າດທຶນລາວ” ໃຫຸ້ເປັນຊຼ່ອງທາງທີີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເຜີຍແຜຼ່. ພຸ້ອມດຽວກັນນີັ້ , ກໍໍ່ຈະສ ມໃສຼ່
ຄົັ້ນຄວຸ້າເງືີ່ອນໄຂຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ໃນການສຸ້າງຕັັ້ງ “ສູນໃຫຸ້ຄວາມຮູຸ້ວຽກງານຕະຫາດທຶນ” ເພືີ່ອເປັນອີກຊຼ່ອງທາງໜຶີ່ງໃນ
ການເຜີຍແຜຼ່ຄວາມຮູຸ້ວຽກງານຕະຫ າດທຶນ ແລະ ທັງເປັນບຼ່ອນສຸ້າງບກຄະລາກອນໃຫຸ້ແກຼ່ຂະແໜງການຕະຫ າດທຶນໃນ
ອານາຄົດ.
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ການພົວພັນຮຼ່ວມມືສາກົນ: ເພືີ່ອເປີດກວຸ້າງການພົວພັນ ແລະ ຮຼ່ວມມືດຸ້ານຕະຫາດທຶນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແນຼ່
ໃສຼ່ການພັດທະນາບກຄະລາກອນໃນວຽກງານຫັກຊັບ ແລະ ໃຫຸ້ວຽກງານຫັກຊັບ ສປປ ລາວ ສາມາດພັດທະນາເຊືີ່ອມ
ໂຍງກັບສາກົນ, ສຄຄຊ ຈະສມໃສຼ່ສືບຕໍໍ່ ແລະ ຄົັ້ນຄວຸ້າການຮຼ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ຍາດແຍຼ່ງການຊຼ່ວຍເຫືອ ທັງຈາກ
ສອງຝ່າຍ, ຫາຍຝ່າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນໃໝຼ່ ແລະ ທີີ່ໄດຸ້ຮຼ່ວມມືກັນຢູ່ແລຸ້ວ ເພືີ່ອກໍໍ່ສຸ້າງບກຄະລາກອນ ທັງຢູ່ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕຼ່າງປະເທດ, ພຸ້ອມດຽວກັນນີັ້ ກໍໍ່ຈະສູຸ້ຊົນໃຫຸ້ສາມາດເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກສາຮອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫັກ
ຊັບສາກົນ (IOSCO) ໄດຸ້ພາຍໃນປີ 2018, ແລະ ສືບຕໍໍ່ການຮຼ່ວມມືໃນການພັດທະນາຕະຫາດທຶນໃນພາກພືັ້ນ ໃຫຸ້ມີ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂຶັ້ນເທືີ່ອລະກຸ້າວ.
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ຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ຕິດຕໍໍ່
ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ (ສຄຄຊ)
ບຸ້ານເພຍວັດ, ໜຼ່ວຍ 6, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
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:
“ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫັກຊັບລາວ”.
Youtube:
- ເຂົັ້າໄປທີີ່ https://www.youtube.com ແລຸ້ວຄົັ້ນຫາຄໍາວຼ່າ:
“ລາຍການ ເສັັ້ນທາງສູຼ່ຕະຫາດທຶນລາວ”.

ຊີ້ນຳລວມໂດຍ:

ທ່ຳນ ນ. ສຳຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້ຳສຳນັກງຳນ 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 ເຫັີ້ມ
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