
ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ – ກ ລະນີສົມມຸດຖານ

ກ ລະນສົີມມດຸຖານ
ບ ລິສັດ
(ຜຸ້ຊ ັ້): 

❖ ເປັນບ ລິສັດການຄ້າມະຫາຊນົ ທີີ່ຈົດທະບຽນ ຢູູ່ ຕະຫຼາດຫຼັັກຊັບ ທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ ພາຍໃນປະເທດ. ຫາກ ມີ ບ ລິສັດ ທີີ່ຈົດທະບຽນຢູູ່ຈະຫຼາດຫັຼກຊັບ ມີໜ້ອຍ
ກວ່າ 10 ບ ລິສັດ ຫຼ  ບ ໍ່ມີ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູູ່ ພາຍໃນປະເທດ, ຈະສ້າງສົມມຸດຖານວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ແມ່ນ ບ ລິສັດເອກະຊົນທີີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນຈ ານວນຫຼາຍ.

❖ ມີສະພາອ ານວຍການ ແລະ ມີອ ານວຍການໃຫຍ່ ທີີ່ ສາມາດ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານກົດໝາຍ ໃຫ້ເເກ່ ຜູ້ຊ ັ້ ຕາມການອະນມຸັດ, ເຖິງວ່າຈະບ ໍ່ຖ ກຮຽກຮ່ັ້ອງໂດຍ
ກົດໝາຍ.

❖ ມີສະພາທີີ່ ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼ  ໂດຍມີສະພາບ ລິຫານສອງລະບົບໃນນັັ້ນ ທ້າວ ເຈມສ ຖ ກແຕ່ງຕັັ້ງດ້ວຍ ຄະເເນນສຽງ 60% ຂອງ ສະມາຊິກຜູ້ຖ ຮູ້ນທີີ່
ຖ ກຄັດເລ ອກ.

❖ ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງໂດຍກົດໝາຍ ຫຼ ກົດລະບຽບພາຍໃນບ ລິສັດ ມີຂ ໍ້ກ ານົດເກີນມາດຖານທີີ່ກ ານດົໄວ້. ບ ໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດເກນ, ຫຼັກການ, ຄ າເຫັນ ຫຼ  ຄູ່ມ   
ເເນະນ າ ທີີ່ບ ໍ່ເປັນຂ ໍ້ບັງຄັບໃຊ້. 

❖ ເປັນບ ລິສັດ ດ າເນີນການຜະລດິ ໂດຍມີເຄ ອຄ່າຍຈັດຈ າໜ່າຍ ຂອງຕົນເອງ. 

ທຸລະກ າ ❖ ທ້າວ ເຈມສ ຖ ຮຸ້ນ 60% ຂອງ ບ ລິສັດ ຜູ້ຊ ັ້, ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສະພາ ບ ລິຫານ ແລະ ໄດ້ເເຕ່ງຕັັ້ງ ອ ານວຍການ ສອງ ທ່ານ ເພ ີ່ອປະກອບເຂົັ້າເປນັ
ເຂົັ້າເປັນ ສະມາຊິກ ທັງ 5 ໃນ ສະພາບ ລິຫານຂອງ ຜູ້ຊ ັ້. 

❖ ທ້າວ ເຈມສ ຖ ຮຸ້ນ 90% ຂອງ ບ ລິສັດ ຜູ້ຂາຍ ເຊັັ່ນກັນ, ຊ ີ່ງແມ່ນບ ລິສັດ ດ າເນີນກິດຈະການ ສາຂາຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ໃນປະຈຸບນັໄດ້ມີການປິດກິດຈະການ
ແລ້ວຫຼາຍຮ້ານ. 

❖ ທ້າວ ເຈມສ ໄດ້ສະເໜີ ຂ ຊ ັ້ ລົດບັນທຸກຈ ານວນໜ ີ່ງ ທີີ່ບ ໍ່ຖ ກນ າໃຊ້ ຈາກ ຜູ້ຂາຍ ເພ ີ່ອມາຊະຫຍາຍການຈັດສົັ່ງຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີີ່ຕົນຈ າໜ່າຍ, ຊ ີ່ງ ຜູ້
ຂາຍ ເຫັນດີ ຕາມການສະເໜີດັັ່ງກ່າວ. ລາຄາການຊ ັ້ຊາຍເເມ່ນ ເທົັ່າກັບ 10% ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຂອງຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ສູງກວ່າມູນຄ່າທີີ່ຢູູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ. 

❖ ການສະເໜີດ້ານທູລະກ າ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜ ີ່ງ ຂອງ ກິດຈະກ າ ທີີ່ ຢູູ່ໃນຫຼັກການລວມຂອງ ບ ລິສັດ ທີີ່ບ ໍ່ຢູູ່ນອກເໜ ອຈາກຂອບເຂດສີດອ ານາດ ຂອງ  
ບ ລິສັດ. 

❖ ຜູ້ຊ ັ້ ດ າເນີນການເຮັດທຸລະກ າ. ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ  ຕາມທຸກຂັັ້ນຕອນທີີ່ວາງໄວ້ ແລະ ການອະນຸມັດດັັ່ງດ່າວເຮັດຂ ັ້ນຢູ່າງເປດີເຜີຍ - ໝາຍຄວາມວ່າ ການເຮັດ
ທຸລະກ າດັັ່ງກ່າວ ບ ໍ່ຕົກຢູູ່ກ ລະນີ ປອມແປງເອກະສານ. 

❖ ທຸລະກ າດັັ່ງກ່າວ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ເເກ່ ຜ່ ູຊ ັ້. ບັນດາຂາຮູ້ນ ໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ທ້າວ ເຈມສ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນຜູ້ບ ລິຫານ ແລະ ຜູ່ອ ານວຍການ ທີີ່ ອະນຸມັດ 
ທຸລະກ າດັັ່າງກ່າວ.
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ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ກ ລະນີສົມມຸດຖານ

ຮູບສະເເດງ 8.12 ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ ໄດ້ຮັບການປກົປອ້ງ ຈາກ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໄດ້ ດີເທົັ່າໃດ ?

ຂອບເຂດການເປດີເຜີຍຂ ໍ້ມນູ
ການເປີດເຜີຍ ແລະ ມາດຖານຂອງການ ສັັ່ງອະນຸມັດ

ຂອບເຂດການຮັບຜິດຊອບໜີັ້ສິນ ຂອງ ຜູ້ອ ານວຍການ
ຄວາມສາມາດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຕ ໍ່ ຜູ້ອ ານວຍການ ເມ ີ່ອມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂ ັ້ນ

ຄວາມງາ່ຍໃນການຮ້ອງຟ້ອງຂາຮຸ້ນ
ການເຂົາເຖິງ ເອກະສານຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກຖານ ໂດຍ ບັນດາຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ເພ ີ່ອດ າເນີນຄະດີ

ຜູ້ຖ ຮູ້ນລາຍຍ່ອຍ

ບ ລສິດັ A
(ຜູ້ຊ ັ້)

ບ ລສິດັ B
(ຜູ້ຂາຍ)

ທຸລະກ າ ທີີ່ມີຂ ໍ້
ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນ
ປະໂຫຍດ

ທ້າວ ເຈມສ

ຖ ຮຸ້ນ 60%
ເເລະ ມີຕ າເເໜ່ງຢູູ່ສະພາ
ຜູ້ອ ານວຍການ

ຖ ຮຸ້ນ 90%
ເເລະ ມີຕ າເເໜ່ງ
ຢູູ່ສະພາຜູ້ອ ານວຍການ



ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ?່

ດັດສະນຂີອບເຂດ ຂອງ ລະບຽບການດ້ານຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ (3.3-10)
ດັດສະນກີານເປດີເຜີຍຂ ໍ້ມນູ
(6-10)

ການຕັດສິນໃຈຂອງໃຜເເດ່ ທີີ່ຖ ວ່າ 
ພຽງພ ໃນການ ອະນຸມັດ ທຸລະກ າ
ລະຫວ່າງ ຜູ້ຊ ັ້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ? (0-3)

ມີພຽງແຕ່ອ ານວຍການໃຫຍ່ເທົັ່ານັັ້ນ 0.0

ບຸກຄົນພາຍນອກ ຕ້ອງ ກວດກາ
ເງ ີ່ອນໄຂ ຂອງ ທຸລະກ າ ກ່ອນດ າເນນີ
ການບ ໍ່ ? (0-1)

ບ ໍ່ 0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍ ຂ ໍ້ຂັດ
ແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ສະພາ
ຜູ້ອ ານວຍການຮັບຊາບບ ໍ່ (0-2)

ເປີດເຜີຍ ເອກະສານ ທີີ່ເປັນຈງິທັງໝົດ 2.0

ຜູ້ຊ ັ້ ຕ້ອງໄດ້ເປີເຜີຍທຸລະກ າ ໂດຍ
ປະກອບເຂົັ້າໃນການລາຍງານປະຈ າ
ໄລຍະບ ໍ່ (ຕົວຢູ່າງ: ບົດງານງານປະຈ າປີ) 
(0-2)

ເປີດເຜີຍ ທຸລະກ າ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ຜົນປະໂຫຍດ

2.0

ຜູ້ຊ ີ່ ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍທຸລະກ າ ສູ່
ສາທາລະນະ ທັນທີບ ໍ່ ? (0-2)

ເປີດເຜີຍ ທຸລະກ າ ແລະ ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ຜົນປະໂຫຍດ 

2.0



ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດເເດ?່
ດັດສະນີ ຂອບເຂດຂ ໍ້ຂດັແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ (3.3-10) ຕ ໍ່ 
ດັດສະນີ ຂອບເຂດ ການ
ຮັບຜິດຊອບໜິັ້ສິນຂອງ
ຜູ້ອ ານວຍການ (1-10)

ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທີີ່ຖ ຮຸ້ນ 10% ຂອງ ບ ລິສັດ ຂອງ ຜ້ ຸຊ ັ້ ສາມາດ ຮ້ອງຟ້ອງ ຕ ໍ່
ຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຈາກການເຮັດທຸລະກ າ ໂດຍ ຜູ້ຊ ັ້ ບ ໍ່ ? (0-1)

ແມ່ນແລ້ວ 1.0

ບັນດາຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ສາມາດ ນ າເອົາ ທ້າວ ເຈມສ ມາຮັບຜິດຊອບ ຄວາມ
ເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຕ ໍ່ ຜູ້ຊ ັ້ ບ ໍ່? (0-2)

ບ ໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບ 0.0

ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ສາມາດ ນ າເອົາ ບັນດາຜູ້ອ ານວຍການ ມາຮັບຜິດຊອບ ຄວາມ
ເສຍຫາຍທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຕ ໍ່ ຜູ້ຊ ັ້ ບ ໍ່ ? (0-2)

ບ ໍ່ມີການຮັບຜິດຊອບ 0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຕ້ອງ ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ ທີີ່ເກີດຈາກ ຜູ້ຊ ັ້ ບ ໍ່ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖ 
ຮຸ້ນຊະນະການຮ້ອງຟ້ອງ ? (0-1)

ບ ໍ່ 0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຕ້ອງຈ່າຍຄ ນ ກ າໄລທີີ່ເກີດຈາກທຸລະກ າ ບ ໍ່, ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖ 
ຮຸ້ນຊະນະການຮ້ອງຟ້ອງ? (0-1)

ບ ໍ່ 0.0

ທ້າວ ເຈມສ ຖ ກຫຼຸດ ມາດຖານ ບ ໍ່ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຊະນະການຮ້ອງ
ຟ້ອງ ? (0-1)

ບ ໍ່ 0.0

ສານສາມາດຕັດສິນ ໃຫ້ທຸລະກ າເປັນໂມຄະບ ໍ່ ຫຼັງຈາກ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຊະນະ
ການຮ້ອງຟ້ອງ ? (0-2)

ມີພຽງເຕ່ໃນກ ລະນີ ການສ ໍ້
ໂກງ ຫຼ  ກ ລະນີ ມີເຈດຕະນາ
ບ ໍ່ດີ

0.0



ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ມີການນປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນີ ຂອບເຂດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຜົນປະໂຫຍດ (3.3-10) ຕ ໍ່ 
ດັດສະນີຄວາມງາ່ຍຂອງການ
ຮ້ອງຟ້ອງ ຕ ໍ່ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (3-10)

ກ່ອນການຮ້ອງຟ້ອງ, ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ 10% ໃນບ ລິສັດຂອງຜູ້ຊ ັ້ ສາມາດ
ດ າເນີນການກວດກາ ເອກະສານທຸລະກ າບ ໍ່? (0-1)

ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ໂຈດ ສາມາດຂ ເອກະສານ ຈາກ ຈ າເລີຍ ແລະ ພະຍານ ໃນຂະນະທີີ່
ດ າເນີນຄະດີຢູູ່ສານ ບ ໍ່ ? (0-3)

ບ ໍ່ 0.0

ໂຈດ ສາມາດ ຮ້ອງຂ  ບັນດາປະເພດເອກະສານ ຈາກ ຈ າເລີຍ ໂດຍ 
ບ ໍ່ຈ າກັດສະເພາະ ວ່າເປັນເອກະສານໃດ ? (0-1)

ບ ໍ່ 0.0

ໂຈດ ສາມາດ ຕັັ້ງຄ າຖາມ ໃຫ້ ຈ າເລີຍ ແລະ ພະຍານ ບ ໍ່ ໃນຂະນະທີີ່
ດ າເນີນຄະດີຢູູ່ສານ? (0-2)

ມີພຽງເເຕ່ຄ າຖາມທີີ່ໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດກ່ອນລ່ວງ
ໜ້າເທົັ່ານັັ້ນ.

1.0

ລະດັບ ການຢັັ້ງຢືນດ້ານຫຼັກຖານ ຢູູ່ ການດ າເນິນຄະດີແພ່ງ ຕ ໍ່າກວ່າ 
ການດ າເນີນຄະດີອາຍາບ ໍ່ ? (0-1)

ບ ໍ່ 0.0



ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (3-10)

ດັດສະນີ ຂອບເຂດສິດ 
ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (4-10)

ການຂາຍ 51% ຂອງ ຊັບສິນ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການຮັບຮອງຈາກ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ຜຸ້ຖ ຮຸ້ນ 10% ໃນ ບ ລິສັດ ຂອງ ຜູ້ຊ ັ້  ສາມາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖ ຮຸ້ນບ ໍ່ ? ບ ໍ່ 0.0

ຜູ້ຊ ັ້ ຕ້ອງ ຂ ການຮັບຮອງ ຈາກບັນດາຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ທຸກຄັັ້ງທີີ່ ອອກຮຸ້ນໃໝ່ ບ ໍ່ ? ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ຜຸ້ຖ ຮຸ້ນ ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການ ຊີ ັ້ຮຸ້ນບ ໍ່ ຫາກ ຜູ້ຊ ັ້ ມີການອອກຮຸ້ນໃໝ່ ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຕ້ອງໄດ້ອະນຸມັດ ການຄັດເລ ອກ ຫຼ  ການປະຕິເສດ ຕ ໍ່ ການຮັບເອົາ ຜູ້ກວດສອບພາຍ
ນອກບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ 1.0



ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບ ລິຫານຄຸມ້ຄອງ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (3-10) ຕ ໍ່

ດັດສະນີ ຂອບເຂດສິດ 
ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (4-10)

ການປູ່ຽນແປງ ປະເພດຮຸ້ນ ຈະເກີດຂ ັ້ນໄດ້ ກ ຕ ໍ່ເມ ີ່ອ ມີການຮັບຮອງ ຈາກ ເຈົັ້າຂອງຮຸ້ນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ເປັນບ ລິສັດຈ າກັດ, ການຂາຍ ຊັບສິນ ຈ ານວນ 51% ຂອງ ບ ລິສັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການອະນຸມັດຈາກສະມາຊິກບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ເປັນບ ລິສັດຈ າກັດ, ສະມາຊິກ ທີີ່ຖ ຮຸ້ນ 10% ສາມາດຮຽກຈັດກອງປະຂຸມ ກັບບັນດາ 
ສະມາຊິກ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ເປັນບ ລິສັດຈ າກັດ, ສະມາຊິກທັງໝົດ ຫຼ  ເກ ອບທັງໝົດ ຕ້ອງເຫັນດີ ໃນການຮັບເອົາ
ສະມາຊິກໃໝ່ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ເປັນບ ລິສັດຈ າກັດ, ສະມາຊິກ ຕ້ອງ ສະເໜີ ຂາຍ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຕົນໃຫ້ກັບ 
ສະມາຊິກອ ີ່ນກ່ອນ ການສະເໜີຂາຍໃຫ້ ບຸກຄົນທີີ່ບ ໍ່ເເມ່ນສະມາຊິກ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 1.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ມີການນປະເມີນດ້ານໃດ ?



ດັດສະນ ີຂອບເຂດການບ ລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (3-10) ຕ ໍ່

ດັດສະນ ີຂອບເຂດ ການເປນັ
ເຈົັ້າກ າມະສິດ ແລະ ການ
ຄວບຄມຸ (4-10)

ມີ ຂ ໍ້ຫ້າມ ໃນການແຕ່ງຕັັ້ງ ຜູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ປະທານສະພາ
ຜູ້ອ ານວຍການ ທີີ່ເປັນຄົນດຽວກັນບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ສະພາຜູ້ອ ານວຍການ ຄວນປະກອບມີ ສະມາຊິກເອກະລາດ ຫຼ  ບຸກຄົນທີີ່ບ ໍ່ເເມ່ນ
ສະມາຊິກສະພາຜູ້ບ ລິຫານ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 1.0

ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ສາມາດ ປົດຕ າເເໜ່ງ ສະມາຊິກພາຍໃນສະພາຜູ້ອ ານວຍການ ໂດຍ ບ ໍ່ມີຜົນ
ກະທົບ ຕ ໍ່ພວກເຂົາ ກ່ອນການ ໝົດວາລະ ບ ໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ 1.0

ສະພາອ ານວຍການ ຕ້ອງມີສະມາຊິກ ທີີ່ເປັນ ຄະນະກວດສອບຕ່າງຫາກ ບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ຜູ້ທີີ່ສະເໜີຊ ັ້ຮຸ້ນ ຕ້ອງ ຍ ີ່ນເຈດຈ ານົງຂ ຊ ັ້ຮຸ້ນ ໃຫ້ຜູ້ຖ ຮຸ້ນທັງໝົດ ບ ໍ່ຫາກຕ້ອງການຊ ັ້ 
50% ຂອງ ຈ ານວນຮຸ້ນໃນບ ລິສັດ ຜູ້ຊ ັ້ ?

ບ ໍ່ 0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?



ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບ ລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (3-10) ຕ ໍ່

ດັດສະນີ ຂອບເຂດ ການ
ເປັນເຈົັ້າກ າມະສິດ ແລະ 
ການຄວບຄມຸ (4-10) ຕ ໍ່

ຜຸ້ຊ ັ້ຕ້ອງ ຈ່າຍ ເງິນປັນຜົນທິີ່ໄດ້ເເຈ້ງໄວ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີີ່ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້ບ ໍ່ ? ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ມີຂ ໍ້ຫ້າມ ບ ໍ່ໃຫ້ ບ ລິສັດລູກ ສະເໜີ ຊ ັ້ຮຸ້ນ ທີີ່ ອອກໂດຍບ ລິສັດແມ່ ບ ໍ່ ? ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ແມ່ນບ ລະສັດຈ າກັດ, ຜູ້ຊ ັ້ ຕ້ອງມີກົນໄກ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເປັນຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ລະຫວ່າງສະມາຊິກ ບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ແມ່ນບ ລະສັດ ຈ າກັດ, ຜູ້ສະເໜີຊ ີຮຸ້ນ ຕ້ອງເຮັດໜັງສ ສະເໜີເຈດຈ ານົງ ໃຫ້ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ
ທັງໝົດ ບ ໍ່ ຫາກຕ້ອງການຊ ັ້ 50% ຂອງ ຈ ານວນຮຸ້ນໃນບ ລິສັດ ຂອງ ຜູ້ຊ ັ້?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜູ້ຊ ັ້ ແມ່ນບ ລິສັດ ຈ າກັດ, ຜູ້ຊ ັ້ ແບ່ງຜົນກ າໄລ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສູງສຸດ ທີີ່ກົດໝາຍ
ກ ານົດໃຫ້ບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?



ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບ ລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ  (3-10) ຕ ໍ່

ດັດສະນິຂອບເຂດ ຄວາມ
ໂປູ່ງໃສ ຂອງ ບ ລິສັດ 
(1-10)

ຜູ້ຊ ັ້ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ  ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫບດ 5% ໂດຍ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມບ ໍ່ ? ບ ໍ່ 0.0

ຜູ້ຊ ີຕ້ອງເປີດເຜີຍ ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຈ້າງງານ ແລະ ການບ ລິຫານງານ ເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງ 
ສະມາຊິກ ສະພາຜູ້ອ ານວຍການ ຢູູ່ ບ ລິສັດອ ີ່ນ ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ຜູຊ ັ້ ຕ້ອງເປີດເຜີຍ ການຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຈັດການ ທີີ່ເປັນບຸກຄົນທົັ່ວໄປບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ການເເຈ້ງ ລາຍລະອຽດ ຂອງກອງປະຊຸມ ສາມັນ ໄດ້ຖ ກສົັ່ງອອກລ່ວງໜ້າ 21 ວັນ ກ່ອນ ມ ັ້
ປະຊຸມບ ໍ່ ?

ບ ໍ່ 0.0

ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ 5% ໃນ ບ ລິສັດ ຜຸ້ຊ ັ້ ສາມາດຍົກປະເດັນ ໃນກອງປະຊຸມສາມັນ ບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?



ດັດສະນີ ຂອບເຂດການບ ລິຫານ ຂອງ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ (3-10) ຕ ໍ່

ດັດສະນິຂອບເຂດ ຄວາມໂປູ່ງໃສ 
ຂອງ ບ ລິສັດ 
(1-10) ຕ ໍ່

ບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງການເງິນ ຂອງ ຜູ້ຊ ັ້ ຕ້ອງຖ ກກວດສອບ ໂດຍຜູ້ກວດສອບພາຍນອກບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ຜຸ້ຊ ັ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານການກວດສອບ ສູ່ ສາທາລະນະບ ໍ່? ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜຸ້ຊ ັ້ ແມ່ນ ບ ລິສັດຈ າກັດ, ສະມາຊິກຂອງ ບ ລິສັດ ຕ້ອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ ປີລະຄັັ້ງບ ໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ 1.0

ສົມມຸດວ່າ ຜຸ້ຊ ັ້ ແມ່ນ ບ ລິສັດ ຈ າກັດ, ຜູ້ຖ ຮຸ້ນ 5% ໃນ ບ ລິສັດ ຜຸ້ຊ ັ້ ສາມາດສະເໜີຫົວຂ ໍ້ໃນ
ວາລະປະຊຸມ  ບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ສົມມຸດວ່າ ຜຸ້ຊ ັ້ ແມ່ນ ບ ລິສັດຈ າກັດ, ບັນຊີດຸ່ນດ່ຽງການເງິນ ຂອງ ຜູ້ຊ ັ້ ຕ້ອງຖ ກກວດສອບ 
ໂດຍຜູ້ກວດສອບພາຍນອກບ ໍ່?

ບ ໍ່ 0.0

ການປົກປ້ອງ ຜູ້ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ– ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?



ຂອບໃຈ

Thank you!


