ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ – ກລະນີສົມມຸດຖານ
60

ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ
ບລິສັດ
(ຜຸ້ຊັ້):

❖ ເປັນບລິສັດການຄ້າມະຫາຊົນ ທີີ່ຈົດທະບຽນ ຢູູ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ພາຍໃນປະເທດ. ຫາກ ມີ ບລິສັດ ທີີ່ຈົດທະບຽນຢູູ່ຈະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີໜ້ອຍ
ກວ່າ 10 ບລິສັດ ຫຼ ບໍ່ມີ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ, ຈະສ້າງສົມມຸດຖານວ່າ ຜູ້ຊັ້ ແມ່ນ ບລິສັດເອກະຊົນທີີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີ ຜູ້ຖຮຸ້ນຈານວນຫຼາຍ.
❖ ມີສະພາອານວຍການ ແລະ ມີອານວຍການໃຫຍ່ ທີີ່ ສາມາດ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານກົດໝາຍ ໃຫ້ເເກ່ ຜູ້ຊັ້ ຕາມການອະນຸມັດ, ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຖກຮຽກຮ່ອ
ັ້ ງໂດຍ
ກົດໝາຍ.
❖ ມີສະພາທີີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼ ໂດຍມີສະພາບລິຫານສອງລະບົບໃນນັນ
ັ້ ທ້າວ ເຈມສ ຖກແຕ່ງຕັັ້ງດ້ວຍ ຄະເເນນສຽງ 60% ຂອງ ສະມາຊິກຜູ້ຖຮູ້ນທີີ່
ຖກຄັດເລອກ.
❖ ບໍ່ໄດ້ຖກຮັບຮອງໂດຍກົດໝາຍ ຫຼ ກົດລະບຽບພາຍໃນບລິສັດ ມີຂໍ້ການົດເກີນມາດຖານທີີ່ການົດໄວ້. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດເກນ, ຫຼັກການ, ຄາເຫັນ ຫຼ ຄູ່ມ
ເເນະນາ ທີີ່ບໍ່ເປັນຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້.
❖ ເປັນບລິສັດ ດາເນີນການຜະລິດ ໂດຍມີເຄອຄ່າຍຈັດຈາໜ່າຍ ຂອງຕົນເອງ.

ທຸລະກາ

❖ ທ້າວ ເຈມສ ຖຮຸ້ນ 60% ຂອງ ບລິສັດ ຜູ້ຊັ້, ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສະພາ ບລິຫານ ແລະ ໄດ້ເເຕ່ງຕັັ້ງ ອານວຍການ ສອງ ທ່ານ ເພີ່ອປະກອບເຂົາັ້ ເປັນ
ເຂົັ້າເປັນ ສະມາຊິກ ທັງ 5 ໃນ ສະພາບລິຫານຂອງ ຜູ້ຊັ້.
❖ ທ້າວ ເຈມສ ຖຮຸ້ນ 90% ຂອງ ບລິສັດ ຜູ້ຂາຍ ເຊັັ່ນກັນ, ຊີ່ງແມ່ນບລິສັດ ດາເນີນກິດຈະການ ສາຂາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ໃນປະຈຸບນ
ັ ໄດ້ມີການປິດກິດຈະການ
ແລ້ວຫຼາຍຮ້ານ.
❖ ທ້າວ ເຈມສ ໄດ້ສະເໜີ ຂຊັ້ ລົດບັນທຸກຈານວນໜີ່ງ ທີີ່ບໍ່ຖກນາໃຊ້ ຈາກ ຜູ້ຂາຍ ເພີ່ອມາຊະຫຍາຍການຈັດສົັ່ງຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີີ່ຕົນຈາໜ່າຍ, ຊີ່ງ ຜູ້
ຂາຍ ເຫັນດີ ຕາມການສະເໜີດັັ່ງກ່າວ. ລາຄາການຊັ້ຊາຍເເມ່ນ ເທົັ່າກັບ 10% ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຂອງຜູ້ຊັ້ ແລະ ສູງກວ່າມູນຄ່າທີີ່ຢູູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ.
❖ ການສະເໜີດ້ານທູລະກາ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜີ່ງ ຂອງ ກິດຈະກາ ທີີ່ ຢູູ່ໃນຫຼັກການລວມຂອງ ບລິສັດ ທີີ່ບໍ່ຢູູ່ນອກເໜອຈາກຂອບເຂດສີດອານາດ ຂອງ
ບລິສັດ.
❖ ຜູ້ຊັ້ ດາເນີນການເຮັດທຸລະກາ. ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຕາມທຸກຂັັ້ນຕອນທີີ່ວາງໄວ້ ແລະ ການອະນຸມັດດັງັ່ ດ່າວເຮັດຂັ້ນຢູ່າງເປີດເຜີຍ - ໝາຍຄວາມວ່າ ການເຮັດ
ທຸລະກາດັັ່ງກ່າວ ບໍ່ຕົກຢູູ່ກລະນີ ປອມແປງເອກະສານ.
❖ ທຸລະກາດັັ່ງກ່າວ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເເກ່ ຜູ່ຊັ້. ບັນດາຂາຮູ້ນ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ທ້າວ ເຈມສ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນຜູ້ບລິຫານ ແລະ ຜູ່ອານວຍການ ທີີ່ ອະນຸມັດ
ທຸລະກາດັັ່າງກ່າວ.

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ກລະນີສົມມຸດຖານ

ຮູບສະເເດງ 8.12 ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໄດ້ ດີເທົາັ່ ໃດ ?

ຂອບເຂດການເປີດເຜີຍຂມ
ໍ້ ນ
ູ
ການເປີດເຜີຍ ແລະ ມາດຖານຂອງການ ສັັ່ງອະນຸມັດ

ທ້າວ ເຈມສ
ຖຮຸ້ນ 60%
ເເລະ ມີຕາເເໜ່ງຢູູ່ສະພາ
ຜູ້ອານວຍການ

ຂອບເຂດການຮັບຜິດຊອບໜີສ
ັ້ ິນ ຂອງ ຜູ້ອານວຍການ
ຄວາມສາມາດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ ຜູ້ອານວຍການ ເມີ່ອມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂັ້ນ

ຖຮຸ້ນ 90%
ເເລະ ມີຕາເເໜ່ງ
ຢູູ່ສະພາຜູ້ອານວຍການ

ບລິສດ
ັ A
(ຜູ້ຊັ້)

ຄວາມງ່າຍໃນການຮ້ອງຟ້ອງຂາຮຸ້ນ
ການເຂົາເຖິງ ເອກະສານຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ໂດຍ ບັນດາຜູ້ຖຮຸ້ນ ເພີ່ອດາເນີນຄະດີ
ຜູ້ຖຮູ້ນລາຍຍ່ອຍ

ທຸລະກາ ທີີ່ມີຂໍ້
ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນ
ປະໂຫຍດ

ບລິສດ
ັ B
(ຜູ້ຂາຍ)

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ່?

ດັດສະນີຂອບເຂດ ຂອງ ລະບຽບການດ້ານຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ (3.3-10)
ດັດສະນີການເປີດເຜີຍຂມ
ໍ້ ນ
ູ
(6-10)

ການຕັດສິນໃຈຂອງໃຜເເດ່ ທີີ່ຖວ່າ
ພຽງພໃນການ ອະນຸມັດ ທຸລະກາ
ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ? (0-3)

ມີພຽງແຕ່ອານວຍການໃຫຍ່ເທົັ່ານັນ
ັ້

0.0

ບຸກຄົນພາຍນອກ ຕ້ອງ ກວດກາ
ເງ ີ່ອນໄຂ ຂອງ ທຸລະກາ ກ່ອນດາເນີນ
ການບໍ່ ? (0-1)

ບໍ່

0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍ ຂໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ສະພາ
ຜູ້ອານວຍການຮັບຊາບບໍ່ (0-2)

ເປີດເຜີຍ ເອກະສານ ທີີ່ເປັນຈິງທັງໝົດ

2.0

ຜູ້ຊັ້ ຕ້ອງໄດ້ເປີເຜີຍທຸລະກາ ໂດຍ
ປະກອບເຂົັ້າໃນການລາຍງານປະຈາ
ໄລຍະບໍ່ (ຕົວຢູ່າງ: ບົດງານງານປະຈາປີ)
(0-2)

ເປີດເຜີຍ ທຸລະກາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ຜົນປະໂຫຍດ

2.0

ຜູ້ຊີ່ ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍທຸລະກາ ສູ່
ສາທາລະນະ ທັນທີບໍ່ ? (0-2)

ເປີດເຜີຍ ທຸລະກາ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ຜົນປະໂຫຍດ

2.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ່?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ (3.3-10) ຕໍ່
ດັດສະນີ ຂອບເຂດ ການ
ຮັບຜິດຊອບໜິສ
ັ້ ິນຂອງ
ຜູ້ອານວຍການ (1-10)

ຜູ້ຖຮຸ້ນ ທີີ່ຖຮຸ້ນ 10% ຂອງ ບລິສັດ ຂອງ ຜຸ້ຊັ້ ສາມາດ ຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່
ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການເຮັດທຸລະກາ ໂດຍ ຜູ້ຊັ້ ບໍ່ ? (0-1)

ແມ່ນແລ້ວ

1.0

ບັນດາຜູ້ຖຮຸ້ນ ສາມາດ ນາເອົາ ທ້າວ ເຈມສ ມາຮັບຜິດຊອບ ຄວາມ
ເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂັ້ນຕໍ່ ຜູ້ຊັ້ ບໍ່? (0-2)

ບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບ

0.0

ຜູ້ຖຮຸ້ນ ສາມາດ ນາເອົາ ບັນດາຜູ້ອານວຍການ ມາຮັບຜິດຊອບ ຄວາມ
ເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂັ້ນຕໍ່ ຜູ້ຊັ້ ບໍ່ ? (0-2)

ບໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບ

0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຕ້ອງ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ເກີດຈາກ ຜູ້ຊັ້ ບໍ່ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖ
ຮຸ້ນຊະນະການຮ້ອງຟ້ອງ ? (0-1)

ບໍ່

0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຕ້ອງຈ່າຍຄນ ກາໄລທີີ່ເກີດຈາກທຸລະກາ ບໍ່, ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖ
ຮຸ້ນຊະນະການຮ້ອງຟ້ອງ? (0-1)

ບໍ່

0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຖກຫຼຸດ ມາດຖານ ບໍ່ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຊະນະການຮ້ອງ
ຟ້ອງ ? (0-1)

ບໍ່

0.0

ສານສາມາດຕັດສິນ ໃຫ້ທຸລະກາເປັນໂມຄະບໍ່ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຊະນະ
ການຮ້ອງຟ້ອງ ? (0-2)

ມີພຽງເຕ່ໃນກລະນີ ການສໍ້
ໂກງ ຫຼ ກລະນີ ມີເຈດຕະນາ
ບໍ່ດີ

0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ມີການນປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດຂຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ (3.3-10) ຕໍ່
ດັດສະນີຄວາມງ່າຍຂອງການ
ຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ ຜູ້ຖຮຸນ
້ (3-10)

ກ່ອນການຮ້ອງຟ້ອງ, ຜູ້ຖຮຸ້ນ 10% ໃນບລິສັດຂອງຜູ້ຊັ້ ສາມາດ
ດາເນີນການກວດກາ ເອກະສານທຸລະກາບໍ່? (0-1)

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ໂຈດ ສາມາດຂເອກະສານ ຈາກ ຈາເລີຍ ແລະ ພະຍານ ໃນຂະນະທີີ່
ດາເນີນຄະດີຢູູ່ສານ ບໍ່ ? (0-3)

ບໍ່

0.0

ໂຈດ ສາມາດ ຮ້ອງຂ ບັນດາປະເພດເອກະສານ ຈາກ ຈາເລີຍ ໂດຍ
ບໍ່ຈາກັດສະເພາະ ວ່າເປັນເອກະສານໃດ ? (0-1)

ບໍ່

0.0

ໂຈດ ສາມາດ ຕັັ້ງຄາຖາມ ໃຫ້ ຈາເລີຍ ແລະ ພະຍານ ບໍ່ ໃນຂະນະທີີ່
ດາເນີນຄະດີຢູູ່ສານ? (0-2)

ມີພຽງເເຕ່ຄາຖາມທີີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນລ່ວງ
ໜ້າເທົັ່ານັັ້ນ.

1.0

ລະດັບ ການຢັັ້ງຢືນດ້ານຫຼັກຖານ ຢູູ່ ການດາເນິນຄະດີແພ່ງ ຕໍ່າກວ່າ
ການດາເນີນຄະດີອາຍາບໍ່ ? (0-1)

ບໍ່

0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸ້ນ (3-10)
ດັດສະນີ ຂອບເຂດສິດ
ຂອງ ຜູ້ຖຮຸ້ນ (4-10)

ການຂາຍ 51% ຂອງ ຊັບສິນ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ຖຮຸ້ນບໍ່?

ບໍ່

0.0

ຜຸ້ຖຮຸ້ນ 10% ໃນ ບລິສັດ ຂອງ ຜູ້ຊັ້ ສາມາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮຸ້ນບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຜູ້ຊັ້ ຕ້ອງ ຂການຮັບຮອງ ຈາກບັນດາຜູ້ຖຮຸ້ນ ທຸກຄັັ້ງທີີ່ ອອກຮຸ້ນໃໝ່ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ຜຸ້ຖຮຸ້ນ ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການ ຊີັ້ຮຸ້ນບໍ່ ຫາກ ຜູ້ຊັ້ ມີການອອກຮຸ້ນໃໝ່

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ຜູ້ຖຮຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ອະນຸມັດ ການຄັດເລອກ ຫຼ ການປະຕິເສດ ຕໍ່ ການຮັບເອົາ ຜູ້ກວດສອບພາຍ
ນອກບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ມີການນປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບລິຫານຄຸມ
້ ຄອງ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸນ
້ (3-10) ຕໍ່
ດັດສະນີ ຂອບເຂດສິດ
ຂອງ ຜູ້ຖຮຸນ
້ (4-10)

ການປູ່ຽນແປງ ປະເພດຮຸ້ນ ຈະເກີດຂັ້ນໄດ້ ກຕໍ່ເມີ່ອ ມີການຮັບຮອງ ຈາກ ເຈົັ້າຂອງຮຸ້ນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ເປັນບລິສັດຈາກັດ, ການຂາຍ ຊັບສິນ ຈານວນ 51% ຂອງ ບລິສັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການອະນຸມັດຈາກສະມາຊິກບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ເປັນບລິສັດຈາກັດ, ສະມາຊິກ ທີີ່ຖຮຸ້ນ 10% ສາມາດຮຽກຈັດກອງປະຂຸມ ກັບບັນດາ
ສະມາຊິກ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ເປັນບລິສັດຈາກັດ, ສະມາຊິກທັງໝົດ ຫຼ ເກອບທັງໝົດ ຕ້ອງເຫັນດີ ໃນການຮັບເອົາ
ສະມາຊິກໃໝ່ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ເປັນບລິສັດຈາກັດ, ສະມາຊິກ ຕ້ອງ ສະເໜີ ຂາຍ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຕົນໃຫ້ກັບ
ສະມາຊິກອີ່ນກ່ອນ ການສະເໜີຂາຍໃຫ້ ບຸກຄົນທີີ່ບໍ່ເເມ່ນສະມາຊິກ ບໍ່ ?

ບໍ່

1.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸ້ນ (3-10) ຕໍ່
ດັດສະນີ ຂອບເຂດ ການເປັນ
ເຈົັ້າກາມະສິດ ແລະ ການ
ຄວບຄຸມ (4-10)

ມີ ຂໍ້ຫ້າມ ໃນການແຕ່ງຕັັ້ງ ຜູ້ອານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານສະພາ
ຜູ້ອານວຍການ ທີີ່ເປັນຄົນດຽວກັນບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ສະພາຜູ້ອານວຍການ ຄວນປະກອບມີ ສະມາຊິກເອກະລາດ ຫຼ ບຸກຄົນທີີ່ບໍ່ເເມ່ນ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ບລິຫານ ບໍ່?

ບໍ່

1.0

ຜູ້ຖຮຸ້ນ ສາມາດ ປົດຕາເເໜ່ງ ສະມາຊິກພາຍໃນສະພາຜູ້ອານວຍການ ໂດຍ ບໍ່ມີຜົນ
ກະທົບ ຕໍ່ພວກເຂົາ ກ່ອນການ ໝົດວາລະ ບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ

1.0

ສະພາອານວຍການ ຕ້ອງມີສະມາຊິກ ທີີ່ເປັນ ຄະນະກວດສອບຕ່າງຫາກ ບ?
ໍ່

ບໍ່

0.0

ຜູ້ທີີ່ສະເໜີຊັ້ຮຸ້ນ ຕ້ອງ ຍີ່ນເຈດຈານົງຂຊັ້ຮຸ້ນ ໃຫ້ຜູ້ຖຮຸ້ນທັງໝົດ ບໍ່ຫາກຕ້ອງການຊັ້
50% ຂອງ ຈານວນຮຸ້ນໃນບລິສັດ ຜູ້ຊັ້ ?

ບໍ່

0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸນ
້ (3-10) ຕໍ່
ດັດສະນີ ຂອບເຂດ ການ
ເປັນເຈົາັ້ ກາມະສິດ ແລະ
ການຄວບຄຸມ (4-10) ຕໍ່

ຜຸ້ຊັ້ຕ້ອງ ຈ່າຍ ເງິນປັນຜົນທິີ່ໄດ້ເເຈ້ງໄວ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີີ່ກົດໝາຍການົດໄວ້ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ມີຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ ບລິສັດລູກ ສະເໜີ ຊັ້ຮຸ້ນ ທີີ່ ອອກໂດຍບລິສັດແມ່ ບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ແມ່ນບລະສັດຈາກັດ, ຜູ້ຊັ້ ຕ້ອງມີກົນໄກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເປັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ລະຫວ່າງສະມາຊິກ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ແມ່ນບລະສັດ ຈາກັດ, ຜູ້ສະເໜີຊີຮຸ້ນ ຕ້ອງເຮັດໜັງສສະເໜີເຈດຈານົງ ໃຫ້ຜູ້ຖຮຸ້ນ
ທັງໝົດ ບໍ່ ຫາກຕ້ອງການຊັ້ 50% ຂອງ ຈານວນຮຸ້ນໃນບລິສັດ ຂອງ ຜູ້ຊັ້?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊັ້ ແມ່ນບລິສັດ ຈາກັດ, ຜູ້ຊັ້ ແບ່ງຜົນກາໄລ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສູງສຸດ ທີີ່ກົດໝາຍ
ການົດໃຫ້ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸ້ນ (3-10) ຕໍ່
ດັດສະນິຂອບເຂດ ຄວາມ
ໂປູ່ງໃສ ຂອງ ບລິສັດ
(1-10)

ຜູ້ຊັ້ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫບດ 5% ໂດຍ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຜູ້ຊີຕ້ອງເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຈ້າງງານ ແລະ ການບລິຫານງານ ເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງ
ສະມາຊິກ ສະພາຜູ້ອານວຍການ ຢູູ່ ບລິສັດອີ່ນ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ຜູຊັ້ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ການຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຈັດການ ທີີ່ເປັນບຸກຄົນທົັ່ວໄປບໍ່?

ບໍ່

0.0

ການເເຈ້ງ ລາຍລະອຽດ ຂອງກອງປະຊຸມ ສາມັນ ໄດ້ຖກສົັ່ງອອກລ່ວງໜ້າ 21 ວັນ ກ່ອນ ມັ້
ປະຊຸມບໍ່ ?

ບໍ່

0.0

ຜູ້ຖຮຸ້ນ 5% ໃນ ບລິສັດ ຜຸ້ຊັ້ ສາມາດຍົກປະເດັນ ໃນກອງປະຊຸມສາມັນ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖຮຸ້ນ (3-10) ຕໍ່
ດັດສະນິຂອບເຂດ ຄວາມໂປູ່ງໃສ
ຂອງ ບລິສັດ
(1-10) ຕໍ່

ບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງການເງິນ ຂອງ ຜູ້ຊັ້ ຕ້ອງຖກກວດສອບ ໂດຍຜູ້ກວດສອບພາຍນອກບ?
ໍ່

ບໍ່

0.0

ຜຸ້ຊັ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານການກວດສອບ ສູ່ ສາທາລະນະບໍ່?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜຸ້ຊັ້ ແມ່ນ ບລິສັດຈາກັດ, ສະມາຊິກຂອງ ບລິສັດ ຕ້ອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ ປີລະຄັັ້ງບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

1.0

ສົມມຸດວ່າ ຜຸ້ຊັ້ ແມ່ນ ບລິສັດ ຈາກັດ, ຜູ້ຖຮຸ້ນ 5% ໃນ ບລິສັດ ຜຸ້ຊັ້ ສາມາດສະເໜີຫົວຂໍ້ໃນ
ວາລະປະຊຸມ ບໍ່?

ບໍ່

0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜຸ້ຊັ້ ແມ່ນ ບລິສັດຈາກັດ, ບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງການເງິນ ຂອງ ຜູ້ຊັ້ ຕ້ອງຖກກວດສອບ
ໂດຍຜູ້ກວດສອບພາຍນອກບໍ່?

ບໍ່

0.0

ຂອບໃຈ

Thank you!

