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ຄວາມຮ ູ້ພ ູ້ນຖານກ່ຽວກບັອງົການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັສາກນົ 

International Organization of Securities Commissions: IOSCO 

         ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສ ລຍິາ ໝ ່ ນວເິສດ  
       ສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັ 

ອງົການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັສາກນົ ຫ   International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ແມ່ນອງົການຈດັຕັ ູ້ງລະດບັສາກນົໜ ່ ງທ ່ ໄດ ູ້ເຕົ ູ້າໂຮມບນັດາຜ ູ້ຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ
ໃນທົ່ ວໂລກ ແລະ ຍງັຖ ກຮບັຮ ູ້ເປນັຜ ູ້ສ ູ້າງມາດຕະຖານສາກນົສ າລບັການຄ ູ້ມວຽກງານຫ ກັຊບັ. ອງົກອນດັ່ ງກ່າວໄດ ູ້ເຮດັ
ວຽກຄ່ຽງຄ ່ ກນັກບັກ ່ ມປະເທດ G20 ແລະ ສະພາສະຖຽນລະພາບທາງການເງນິ Financial Stability Board 

(FSB) ເຊິ່ ງມ ສ ານກັງານໃຫຍ່ ຕັ ູ້ງຢ ່ ນະຄອນຫ ວງມາດຣດິ ປະເທດສະເປນ. 

I. ຄວາມເປນັມາ 

ອງົການ IOSCO ຖ ກສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂ ູ້ນໃນປ  1983 ບນົພ ູ້ນຖານຄວາມເຫນັດ ເປນັເອກະພາບຂອງບນັດາຜ ູ້ຄ ູ້ມຄອງ
ວຽກງານຫ ກັຊບັໃນຂງົເຂດອາເມລກິາເໜ ອ ແລະ ອາເມລກິາໃຕ ູ້ ເປນັຈ ານວນ 11 ປະເທດ. ໃນປ ຕ ່ ມາ, ກ ມ ສະມາຊກິ
ຈາກປະເທດຝຣັ່ ງ, ອນິໂດເນເຊຍ, ສ. ເກາົຫ   ແລະ ເຄ ່ ອຈກັກະວດັອງັກດິ. ໃນປ  1986 ອງົການ IOSCO ໄດ ູ້ຈດັ
ກອງປະຊ ມປະຈ າປ ທ ່ ປະເທດຝຣັ່ ງ ຊ ່ ງເປນັຄັ ູ້ງທ າອດິທ ່ ຈດັນອກເຂດອາເມລກິາເໜ ອ ແລະ ໃຕ ູ້ ພ ູ້ອມນັ ູ້ນຍງັມ ມະຕິ
ແຕ່ງຕັ ູ້ງຕ າແໜ່ງເລຂາທກິານໃຫຍ່ຂ ູ້ນຢ່າງຖາວອນ. 

ໃນປ  1998 ອງົການ IOSCO ໄດ ູ້ນ າໃຊ ູ້ຫ ກັການຂອງຕນົຊ ່ ງປະຈ ບນັໄດ ູ້ຖ ກຮບັຮ ູ້ເປນັບ່ອນອ ງໃນການຄ ູ້ມ
ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ. ໃນປ  2002 ສະມາຊກິອງົການ IOSCO ໄດ ູ້ຮບັຮອງເອາົບດົບນັທ ກຄວາມເຂົ ູ້າໃຈຫ າຍຝ່າຍ
ຊ ່ ງເປນັບນັທດັຖານສາກນົສ າລບັການຮ່ວມມ ແລກປ່ຽນຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັວຽກງານຫ ກັຊບັ ແລະ ສນັຍາຮ່ວມມ 
ດັ່ ງກ່າວໄດ ູ້ຖ ກປບັປ ງຫ ູ້າສ ດໃນປ  2012. ໃນປ  2003 ອງົການດັ່ ງກ່າວ ໄດ ູ້ສ ູ້າງເຄ ່ ອງມ ໃນການປະເມ ນຜນົການຈດັຕັ ູ້ງ
ປະຕບິດັຕາມຫ ກັການທ ່ ໄດ ູ້ສ ູ້າງຂ ູ້ນຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ ູ້ານການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ 
ເພ ່ ອແກ ູ້ໄຂຂ ູ້ຫຍ ູ້ງຍາກທ ່ ຕດິພນັກບັການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ. ໃນປ  2005 ອງົການດັ່ ງກ່າວໄດ ູ້ເພ ່ ມຈ ານວນສະມາຊກິຂອງ
ຕນົເພ ່ ມຕ ່ ມ ເພ ່ ອຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັແຜນຍ ດທະສາດທ ່ ຈະແຈ ູ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານສະມາຊກິໃຫ ູ້ກວ ູ້າງຂວາງກວ່າເກົ່ າ
ພາຍໃນປ  2010. ບ ລມິະສດິອນັສ າຄນັທ ່ ສ ດຂອງອງົການ IOSCO ແມ່ນເພ ່ ອເຮດັໃຫ ູ້ສະມາຊກິຂອງຕນົສາມາດຈດັ
ຕັ ູ້ງປະຕບິດັບນັດາຫ ກັການທ ່ ສ ູ້າງຂ ູ້ນໃຫ ູ້ມ ປະສດິທພິາບ ເຊິ່ ງຈະສົ່ ງເສ ມໃຫ ູ້ມ ການຮ່ວມມ ຂ ູ້າມແດນທ ່ ດ ຂ ູ້ນ, ຫ  ດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງທ ່ ເປນັລະບບົ, ປກົປູ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ລງົທ ນ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍ ຕທິ າ ແລະ ໂປງໄສ
ຂອງຕະຫ າດຫ ກັຊບັ. 

ນບັແຕ່ອງົການ IOSCO ໄດ ູ້ຖ ກສ ູ້າງຕັ ູ້ງຂ ູ້ນໃນປ  1983 ຈນົມາຮອດປະຈ ບນັ ມ ສະມາຊກິລວມກນັທງັໝດົ 
218 ປະເທດ ຫ   ເທົ່ າກບັ 95 % ຂອງຕະຫ າດທ ນທວົໂລກ ໃນນັ ູ້ນກວມເອາົປະເທດທ ່ ມ ຕະຫ າດທ ນກ າລງັພດັທະນາ 
75% ຂອງສະມາຊກິຖາວອນ. 
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ນອກຈາກນ ູ້ ອງົການ IOSCO ຍງັສ ູ້າງກນົໄກການປະເມ ນວຽກງານຕະຫ າດທ ນສ າລບັໂຄງການປະເມ ນຂະແ
ໜງການເງນິ Financial Sector Assessment Programs (FSAPs) ທ ່ ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັໂດຍ ກອງທ ນການເງນິ
ສາກນົ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ອງົການ IOSCO ຍງັສະໜບັສະໜ ນໃຫ ູ້ຕະຫ າດທ ນສາກນົມ ການພດັທະນາ ແລະ 
ສົ່ ງເສ ມໃຫ ູ້ມ ແຜນແມ່ບດົໃນການສ ູ້າງນຕິກິ າໃຫ ູ້ມ ລກັສະນະສາກນົ. 

II. ຈ ດປະສງົຫ ກັຂອງອງົການຄ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັສາກນົ 

ໂດຍລວມແລ ູ້ວຈ ດປະສງົຂອງອງົການຄ ູ້ມຄອງຫ ກັຊບັສາກນົ ສາມາດສະຫ  ບໄດ ູ້ ດັ່ ງນ ູ້: 

- ສົ່ ງເສ ມໃຫ ູ້ບນັດາສະມາຊກິພ ູ້ອມກນັພດັທະນາ, ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັ ກດົລະບຽບທ ່ ໄດ ູ້ມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ 
ມ ຄວາມໜູ້າເຊ ່ ອຖ , ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ ່ ອປກົປູ້ອງສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ລງົທ ນ, ສົ່ ງເສ ມຕະຫ າດທ ນໃຫ ູ້ມ ຄວາມຍ ຕທິ າ, ມ ປະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ພ ູ້ອມ
ນັ ູ້ນຍງັຊອກຫາບນັດາຄວາມສ່ຽງທ ່ ເປນັລະບບົ; 

- ປກົປູ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ລງົທ ນ ແລະ ສ ູ້າງຄວາມໝັ ູ້ນໃຈໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ລງົທ ນໃນສະພາບແວດລ ູ້ອມ
ທ ່ ຕະຫ າດທ ນຂອງແຕ່ລະປະເທດເຊ ່ ອມໂຍງກນັ ໂດຍການສົ່ ງເສ ມໃຫ ູ້ມ ການແລກປ່ຽນຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ 
ການຮ່ວມມ ໃນດ ູ້ານ ການປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຜ ູ້ກະທ າຜດິໃນວຽກງານຫ ກັຊບັ, ການຄ ູ້ມຄອງຕະຫ າດທ ນ 
ແລະ ການຄ ູ້ມຄອງບນັດາສະຖາບນັສ ່ ກາງດ ູ້ານຫ ກັຊບັ; 

- ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ໃນລະດບັພາກພ ູ້ນ ແລະ ສາກນົ ເພ່  ່ ອທ ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ ູ້ມ ການ
ພດັທະນາຕະຫ າດທ ນ, ສ ູ້າງຄວາມເຂັ ູ້ມແຂງໃຫ ູ້ແກ່ພ ູ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕະຫ າດ ແລະ ຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັກດົ
ລະບຽບທ ່ ເໝາະສມົ. 
 

III. ປະເພດຂອງສະມາຊກິ 

ສະມາຊກິຂອງອງົການ IOSCO ໄດ ູ້ຖ ກແບ່ງອອກເປນັ 3 ປະເພດ ຄ : 1. ສະມາຊກິສມົບ ນ (Ordinary 
member) ປະຈ ບນັໃນອງົການ IOSCO ປະກອບດ ູ້ວຍສະມາຊກິສມົບ ນຈ ານວນ 128 ສະມາຊກິ ຊ ່ ງທງັໝດົແມ່ນ
ອງົກອນຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັລະດບັປະເທດ ຫ   ທຽບເທົ່ າ ແລະ ມ ສດິຢ່າງຮອບດ ູ້ານໃນການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັ
ຊບັ. 2. ສະມາຊກິສ າຮອງ (Associate member) ມ ຈ ານວນ 27 ສະມາຊກິ ແລະ ເປນັປະເພດສະມາຊກິສ າລບັຜ ູ້
ຄ ູ້ມຄອງໃນພາກພ ູ້ນ, ຜ ູ້ຄ ູ້ມຄອງລະດບັຂງົເຂດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອງົກອນລະດບັປະເທດອ ່ ນໆທ ່ ມ  ຂອບເຂດສດິ 
ແລະ ໜູ້າທ ່ ໃນການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ ແລະ 3. ສະມາຊກິໃນເຄ ອ (Affiliate member) ປະກອບດ ູ້ວຍ 64 
ສະມາຊກິ ໂດຍລວມແລ ູ້ວສະມາຊກິປະເພດນ ູ້ ຈະເປນັອງົກອນຄ ູ້ມຄອງຕນົເອງເປນັຕົ ູ້ນແມ່ນ ຕະຫ າດຫ ກັຊບັ, ຜ ູ້ທ ່ ມ  
ສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫ າດການເງນິ, ອງົກອນລະດບັປະເທດ ຫ   ອງົກອນອ ່ ນໆທ ່ ມ  ຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜູ້າທ ່ ໃນການຄ ູ້ມ
ຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັ. 

IV. ຜນົໄດ ູ້ຮບັຈາກການເປນັສະມາຊກິຂອງ ຄຄຊ ສປປ ລາວ 

 ການເຂົ ູ້າເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການ IOSCO ແມ່ນມ ຜນົປະໂຫຍດຫ າຍດ ູ້ານເປນັຕົ ູ້ນແມ່ນ ພາຍຫ ງັເຂົ ູ້າເປນັ
ສະມາຊກິສ າຮອງແລ ູ້ວ ແມ່ນ ຄຄຊ ຈະໄດ ູ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ  ອໃນການປະເມ ນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນຕິກິ າ ເພ ່ ອ
ກະກຽມເຂົ ູ້າເປນັສະມາຊກິສມົບ ນ. ພ ູ້ອມນ ູ້, ແມ່ນຈະສາມາດກ ່ ສ ູ້າງບ ກຄະລາກອນຜ່ານການເຂົ ູ້າຮ່ວມການຝ ກ
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ອບົຮມົ-ສ າມະນາທ ່ ອງົການ IOSCO ຈດັຂ ູ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສ ູ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝັ ູ້ນໃຫ ູ້ແກ່ຜ ູ້ລງົທ ນຕ ່ ຕະຫ າດ
ທ ນລາວ. ພາຍຫ ງັເຂົ ູ້າເປນັສະມາຊກິສມົບ ນ ຄຄຊ ຈະມ ເງ  ່ອນໄຂໃນການເຂົ ູ້າຮ່ວມໂຄງການຕ່າງໆໃນການເຊ ່ ອມໂຍງ
ຕະຫ າດທ ນອາຊຽນ; ແລກປ່ຽນຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານກບັ 218 ປະເທດທົ່ ວໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕດິພນັກບັການ
ສ ບສວນ-ສອບສວນວຽກງານຫ ກັຊບັ ແລະ ບດົຮຽນໃນການຄ ູ້ມຄອງພດັທະນາຕະຫ າດທ ນ ສາມາດນ າມາເປນັບ່ອນ
ອ ງໃນການສ ູ້າງ ແລະ ປບັປ ງມາດຖານກ່ຽວກບັການຄ ູ້ມຄອງວຽກງານຫ ກັຊບັໃຫ ູ້ມ ປະສດິທພິາບ, ມ ຄວາມຍ ດຕທິ າ, 
ໂປ່ງໃສ ເປນັທ ່ ໜ ູ້າເຊ ່ ອຖ  ແລະ ມ ມາດຕະຖານສາກນົ. ພ ູ້ອມນ ູ້, ກ ່ ຈະສາມາດປກົປູ້ອງ ແລະ ສ ູ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝັ ູ້ນໃຫ ູ້
ແກ່ຜ ູ້ລງົທ ນໃນຕະຫ າດທ ນລາວ ດ ູ້ວຍການແລກປ່ຽນຂ ູ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮ່ວມມ ກບັປະເທດສະມາຊກິໃນການ
ຕ ່ ຕ ູ້ານການເຄ ່ ອນໄຫວທ ່ ບ ່ ຖ ກຕ ູ້ອງ, ການຄ ູ້ມຄອງຕະຫ າດ ແລະ ສະຖາບນັສ ່ ກາງທາງດ ູ້ານຫ ກັຊບັອ ່ ນໆ; ເພ ່ ມບດົບາດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທ ສາກນົ, ສ ູ້າງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັຂອງ ສປປ ລາວໃນຂະບວນການເຊ ່ ອມໂຍງຕະຫ າດທ ນ
ກບັພາກພ ູ້ນ ແລະ ສາກນົໃຫ ູ້ສ ງຂ ູ້ນ.  

ຂ ູ້ມ ນອ ູ້າງອ ງ: https://www.iosco.org/about/?subsection=about_iosco 
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