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ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄາສັບ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄາສັບທີ່ນາໃຊຸ້ໃນຂຕົ
1. ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ກາມະການຈານວນໜ່ ງ;

ໝາຍເຖິງ

ປະທານສະພາບລິຫານ,

ຮອງປະທານສະພາບລິຫານ

ແລະ

2. ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ (Committees of the Board of Directors) ໝາຍເຖິງ
ັ ຈົດທະບຽນ ເພ່ ອເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານສະເພາະດຸ້ານ
ຄະນະກາມະການສະເພາະດຸ້ານໃດໜ່ ງ ຂອງບລິສດ
ໃດໜ່ ງໃຫຸ້ແກ່ ສະພາບລິຫານ;

3. ກາມະການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບລິຫານ (Executive Directors) ໝາຍເຖິງ ກາມະການຂອງ
ັ ຜອ
ັ ສັດຈົດທະບຽນ ທີ່ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ຸ້ ານວຍການ;
ສະພາບລິຫານຂອງ ບລິສດ
4. ກາມະການທີ່ບ່ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບລິຫານ (Non-Executive Directors) ໝາຍເຖິງ ກາມະການ
ັ ຜອ
ັ ຈົດທະບຽນ ທີ່ບ່ ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ຸ້ ານວຍການ;
ຂອງສະພາບລິຫານຂອງ ບລິສດ
5. ສະມາຊິກອິດສະລະ (Independent Directors) ໝາຍເຖິງ ກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ຂອງ
ັ ຈົດທະບຽນ ທີ່ບ່ ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສດ
ັ ຊ່ ງສາມາດປະກອບຄາເຫັນຢ່າງ
ບລິສດ
ເອກະລາດ;

ຸ້
ຸ້ ຮ ຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ໝາຍເຖິງ ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແຕ່ສິບສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປຂອງຈ
6. ຜຖ
ານວນຮນຸ້
ທັງໝົດ.
ັ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 4 ຫກ

ັ ຕາມຫກ
ັ ການ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ົ ປອ
ຸ້ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜຖ
ຸ້ ຮ ຸ້ນ;
1. ປກ
2. ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຕິທາ;
3. ມີຄວາມບລິສດສັດຊ່ (Duty of Loyalty);
4. ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດຸ້ານກົດໝາຍ;
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດຸ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ (Duty of Care).
5. ປະຕິບດ

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນາໃຊຸ້
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ນາໃຊຸ້ສາລັບ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ສະພາບລິຫານ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ຄະນະ
ຂຕົ
ກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.

ໝວດທີ 2
ຸ້
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງຂອງສະພາບ
ລິຫານ
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບດຸ້ານບກຄະລາກອນຂອງສະພາບລິຫານ

ຸ້
ບກຄະລາກອນຂອງສະພາບລິຫານ ປະກອບດຸ້ວຍ ສະມາຊິກຢ່າງໜຸ້ອຍ ຫຸ້າ ຄົນ ຂນໄປ
ໃນນັນຸ້ ຕຸ້ອງ
ປະກອບດຸ້ວຍສະມາຊິກອິດສະລະຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜ່ ງສ່ວນສາມ ຂອງຈານວນສະມາຊິກສະພາບລິຫານທັງໝົດ.
ບກຄະລາກອນຂອງສະພາບລິຫານ ປະກອບດຸ້ວຍ:

2

1. ປະທານ;
2. ຮອງປະທານ;

3. ກາມະການ ຈານວນໜ່ ງ.
ມາດຕາ 7 ເງ່ ອນໄຂຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ

ັ ຈົດທະບຽນ ຕຸ້ອງມີເງ່ ອນ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຂອງບລິສດ
1. ມີຄວາມຮ ຸ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ, ເພດ ແລະ ອາຍ ທີ່ຫາກຫາຍ;

ັ ຈົດທະບຽນ ຕຸ້ອງບ່ ແມ່ ນຜອ
ຸ້ ານວຍການຂອງ
2. ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສະພາບລິຫານຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ບລິສດ
ັ ຮອງຜອ
ຸ້ ານວຍການຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ;
3. ບ່ ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ົ ຕາແໜ່ງຈາກການເປນ
ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຂອງວິສາຫະກິດອ່ ນ;
4. ບ່ ເຄີຍຖກປດ
ຸ້
ັ ບກຄົນລົມລະລາຍມາກ່
5. ບ່ ເຄີຍຖກສານຕັດສິນໃຫຸ້ເປນ
ອນ, ບ່ ເຄີຍຖກສານຕັດສິນລົງໂທດໃນສະຖານ
ຸ້ ລັກຊັບ, ສໂກງຊັ
ຸ້
ັ ຕົນ:
ິ ບົນ,
ການກະທາຜິດເປນ
ບ, ຍັກຍອກຊັບ, ປອມແປງເອກະສານ, ຮັບ ຫ ໃຫຸ້ສນ
ຸ້
ສລາດບັ
ງຫວງ ຫ ຟອກເງ ິນ ຫ ຢ່ ລະຫວ່າງການຖກດາເນີນຄະດີອາຍາ;

ັ ຜອ
ຸ້ ານວຍການຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ຕຸ້ອງບ່ ລົງດາລົງ
6. ກາມະການສະພາບລິຫານທີ່ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານໃນວິສາຫະກິດອ່ ນເກີນ ສອງ ວິສາຫະກິດ;
ຕາແໜ່ງເປນ
ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຂອງວິສາຫະກິດອ່ ນ ບ່ ເກີນ ສີ່ ວິສາຫະກິດ;
7. ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ັ ບກຄົນທີ່ມີສະຕິຊາປະສັນຍະຄົບຖຸ້ວນສົມບນ, ບ່ ເປນ
ັ ບຸ້າເສຍຈິດ;
8. ຕຸ້ອງເປນ
ັ ຊັບ.
9. ເງ່ ອນໄຂອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ

ັ ສະມາຊິກອິດສະຫະ ນອກຈາກມີເງ່ ອນໄຂ ຕາມຂ ຸ້ 1 ຫາ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ທີ່ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ຂ ຸ້ 9 ຂອງມາດຕານີ ຸ້ ຍັງຕຸ້ອງມີເງ່ ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ:ຸ້

ັ ຈົດທະບຽນ;
1. ຕຸ້ອງບ່ ຖຮນຸ້ ເກີນ ໜ່ ງສ່ວນຮຸ້ອຍ ຂອງຈານວນຮ ຸ້ນທັງໝົດຂອງບລິສດ
ັ ຜອ
ຸ້ ານວຍການ, ຮອງຜອ
ຸ້ ານວຍການ ຂອງບລິສດ
ັ ຈາກັດຜດ
ຸ້ ຽວ ແລະ ຕຸ້ອງບ່ ໄປ
2. ຕຸ້ອງບ່ ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ຸ້
ຸ້
ັ ການ
ຖຮນຸ້ ໃນວິສາຫະກິດອ່ ນ ແຕ່ຫຸ້າສິບສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປ
ຂອງຈານວນຮນຸ້ ທັງໝົດ ເວັນເສຍແຕ່
ໄດຸ້ຮບ
ັ ຜອ
ຸ້ ຮ ຸ້ນ. ກລະນີເຄີຍເປນ
ຸ້ ານວຍການ, ຮອງຜອ
ຸ້ ານວຍການ ຂອງບລິສດ
ັ ຈາ
ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊມຜຖ
່
ຸ້
ຸ້ ຽວ ແລະ ຖຮນຸ້ ໃນວິສາຫະກິດອນ ແຕ່ຫຸ້າສິບສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປ ຂອງຈານວນຮນຸ້ ທັງໝົດ ຕຸ້ອງ
ກັດຜດ

ຸ້
ີ ນໄປ;
ົ ຸ້
ໄດຸ້ພນຈາກຕ
າແໜ່ງດັ່ງກ່ າວ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສອງ ປຂ
ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ໃນວິສາຫະກິດ ທີ່ໃຫຸ້ບລິການທາງດຸ້ານວິຊາຊີບການ
3. ຕຸ້ອງບ່ ດາລົງຕາແໜ່ງເປນ
ັ ອິດ
ົ ບ່ ສາມາດປະກອບຄາເຫັນເປນ
ບັນຊີ, ການເງ ິນ, ການລົງທນ, ກົດໝາຍ ແລະ ອ່ ນໆ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫຸ້ຕນ
ັ ສະມາຊິກອິດສະຫະ;
ັ ທີ່ຕົນເປນ
ສະລະໃຫຸ້ແກ່ ບລິສດ

ັ ລກຄຸ້າລາຍໃຫຍ່ ຫ ຜສ
ຸ້ ະໜອງລາຍໃຫຍ່ ຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ວິສາຫະກິດອ່ ນ ທີ່
4. ຕຸ້ອງບ່ ເປນ
ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນໄປຖຮນຸ້ ແຕ່ຫຸ້າສິບສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປ
ບລິສດ
ຂອງຈານວນຮນຸ້ ທັງໝົດ;
ິ ກຄົນທີ່ກ່ ຽວພັນ ຫ ຖຸ້າແມ່ ນບກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ິ ກຄົນທີ່ກ່ ຽວພັນ ການ
5. ຕຸ້ອງບ່ ແມ່ ນ ບກຄົນ ແລະ ນິຕບ
ັ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ດາເນີນທລະກາຕຸ້ອງປະຕິບດ
ັ ຊັບ.
6. ມີເງ່ ອນໄຂອ່ ນ ຕາມການການົດຂອງ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
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ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 8 ການສະເໜີຊ່ ຜລຸ້ ງົ ສະໝັກເປນ
ຸ້
ຸ້ ຮນຸ້ ຫ ກ່ ມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ທີ່ຖຮນ
ຸ້ ຫ ຖຮນຸ້ ລວມກັນທັງໝົດ ແຕ່ ຫຸ້າສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປ
ຜຖ
ຂອງຈານວນຮ ຸ້ນ
ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຕ່ ຄະນະ
ັ ຈົດທະບຽນ ມີສດ
ິ ສະເໜີລາຍຊ່ ຜທ
ຸ້ ່ ຈະລົ
ີ
ທັງໝົດຂອງບລິສດ
ງສະໝັກເປນ
ຸ້
ຸ້ ຮນຸ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
ກາມະການຄັດເລອກ ພິຈາລະນາສະເໜີຕ່ ສະພາບລິຫານ ກ່ ອນນາເຂົາກອງປະຊ
ມຜຖ

ມາດຕາ 9 ການແຕ່ງຕັງຸ້ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ .
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຖກແຕ່ ງຕັງຸ້ ໂດຍກອງປະຊມຜຖ

ກລະນີ ຕາແໜ່ງໃດໜ່ ງໃນສະພາບລິຫານຫວ່າງລົງ ແມ່ ນໃຫຸ້ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊດເກົ່າທີ່ຍັງເຫອ
ັ ໜຸ້າທີ່ຂອງຕົນໄປກ່ ອນຈົນກວ່າຈະຄົບອາຍການທີ່ຍັງເຫອຢ່ .
ປະຕິບດ
ກລະນີ ຕາແໜ່ງໃດໜ່ ງໃນສະພາບລິຫານຫວ່າງລົງ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫຸ້ຈານວນສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ຍັງ

ເຫອໜຸ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜ່ ງ ຂອງຈານວນສະມາຊິກສະພາບລິຫານທັງໝົດ, ສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງສະເໜີເປີດກອງ
ຸ້
ຸ້ ຮນຸ້ ເພ່ ອແຕ່ງຕັງສະມາຊິ
ີ ານວນຫາຍກວ່າເຄິ່ງໜ່ ງ ຫ ຄົບຕາມຈານວນທີ່
ປະຊມຜຖ
ກສະພາບລິຫານໃຫຸ້ມຈ
ຸ້ ່ ນັນຸ້
ອາຍການຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ຖກແຕ່ ງຕັງໃໝ
ບລິຫານຊດເກົ່າທີ່ຍັງເຫອ.
ຫວ່າງລົງ.

ແມ່ ນເທົ່າກັບອາຍການຂອງສະພາ

ມາດຕາ 10 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງສະພາບລິຫານ
ນອກຈາກສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງສະພາບລິຫານ ທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍວິສາຫະກິດ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ມາດຕາ 135 ແລຸ້ວ ສະພາບລິຫານຍັງ ມີສດ

ຸ້
ັ ປງ ແຜນຍດທະສາດ, ວາງທິດທາງແຜນການດາເນີນງານ, ແຜນງ ົບປະມານປະຈາ
1. ຄົນຄວຸ້
າສຸ້າງ ແລະ ປບ
ປ,ີ ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປເີ ພ່ ອສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜ ຸ້
ຖຮນຸ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;

ຸ້
ັ ແຜນຍດທະສາດ, ແຜນການດາເນີນງານ, ແຜນງ ົບປະມານ
2. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ປະຈາປ,ີ ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ແຜນການດາເນີນທລະກິດປະຈາປ;ີ
3. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການລົງທນທີ່ມີມນຄ່າສງ, ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ ແລະ ການໄດຸ້ມາ ແລະ ຈາ
ໜ່າຍຊັບສິນ;
4. ສຸ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ພຸ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
5. ຕຸ້ອງແຍກພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະ
ັ ຈົດທະບຽນ ຢ່າງຈະແຈ ຸ້ງ;
ອານວຍການບລິສດ
ຸ້
ຸ້ ຄອງບລິຫານ (Corporate Governance);
6. ຄົນຄວຸ້
າ ແລະ ການົດນະໂຍບາຍ ການຄມ
ຸ້
ັ ລະບົບ ການບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ການກວດສອບພາຍໃນ
7. ຮັບປະກັນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໃວຸ້ໃນລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

ຸ້
ັ ມະຕິກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ດຸ້ວຍຄວາມສັດຊ່ , ລະມັດລະວັງ, ມີ
8. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ທາຕ່ ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ;
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫຸ້ຄວາມເປນ
ຸ້
ັ ຕົນຸ້ ຄະນະກາມະການກວດ
ັ ຈົດທະບຽນ ເປນ
9. ແຕ່ງຕັງຄະນະກ
າມະການຂອງສະພາບລິຫານ ຂອງບລິສດ
ສອບ, ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະກາມະ
ັ ;
ການຄັດເລອກ ແລະ ຄະນະກາມະການອ່ ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປນ
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10. ມອບໝາຍ ຫ ແບ່ງໜຸ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຸ້ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເລຂານ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ການຂອງບລິສດ
ຸ້ ຍົກຍ ຸ້າຍ ຫ ປດ
ົ ຕາແໜ່ງ ຜອ
ຸ້ ານວຍການຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ
11. ແຕ່ງຕັງ,
ຸ້ ຮນຸ້ ;
ກອງປະຊມຜຖ
ົ ຕາແໜ່ງຮອງຜອ
ຸ້ ານວຍການ ຕາມການສະເໜີຂອງຜອ
ຸ້ ານວຍການຂອງບລິ
12. ພິຈາລະນາ ແຕ່ງຕັງຸ້ ຫ ປດ
ສັດຈົດທະບຽນ;
ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນ
13. ແຕ່ງຕັງເລຂານ
ການຂອງບລິສດ

ເພ່ ອຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງບລິ

ສັດຈົດທະບຽນ ຫ ສະພາບລິຫານ;
ຸ້
14. ຄົນຄວຸ້
າ ແລະ ພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນຂອງ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກາມະການ, ຄະນະກາມະການ
ຸ້ ານວຍການ ແລະ ຮອງຜອ
ຸ້ ານວຍການ ເພ່ ອສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ເພ່ ອ
ຂອງສະພາບລິຫານ, ຜອ
ຸ້
ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກາມະການພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນ ບົນພນຖານຜົ
ນ

ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ;
ປະໂຫຍດສງສດຂອງບລິສດ
ຸ້ ງຕ່າງໆ, ເງ ິນປນ
ັ ກາໄລສດທິເຂົາຄັ
ັ ຜົນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່ າງໆ ຂອງພະນັກງານ ຕ່ ກອງ
15. ສະເໜີແບ່ງປນ
ຸ້ ຮນຸ້ ເພ່ ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
ປະຊມຜຖ
ຸ້
ຸ້ ດແຍ່ ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສດ
ີ ກ ຸ້ໄຂຂຂັ
ັ ຈົດ
16. ຊອກຮ,ຸ້ ຕິດຕາມກວດກາ, ຄົນຄວຸ້
າວິທແ
ທະບຽນ;

ຸ້ ຮນຸ້ ເພ່ ອພິຈາລະນາ
17. ສະເໜີ ບົດລາຍງານປະຈາປີ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ຕ່ ກອງປະຊມຜຖ
ຮັບຮອງ;
ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນ ຕ່ ກອງປະຊມຜ ຸ້
18. ຊີແຈງ,
ຕອບຄາຖາມ ລາຍລະອຽດ ກ່ ຽວກັບການເຄ່ ອນໄຫວຂອງບລິສດ
ຖຮນຸ້ ;

ັ ຈົດທະບຽນ ຕ່ ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ;
19. ລາຍງານການເຄ່ ອນໄຫວຂອງບລິສດ
ີ ເຜີຍສັດສ່ວນການຖຄອງຮນຸ້ ຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນຢ່ ວິສາຫະກິດອ່ ນ ແລະ ສັດສ່ວນການຖຮນ
20. ເປດ
ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນ ແຕ່ ຫຸ້າສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປ
ທີ່ວິສາຫະກິດອ່ ນທີ່ຖຮ ຸ້ນໃນບລິສດ
ລວມທັງໃຫຸ້ລະບຈານວນທີ່
ຸ້ ນຸ້ ຫ ຫດລົງ ໃນລະຫວ່າງຮອບປກ
ີ ານບັນຊີ;
ເພີມຂ

ັ ງານຂອງສະພາບລິຫານ;
21. ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ຸ້ ນຕ່ ກັບມວນຊົນກ່ ຽວກັບ ຊ່ ຂອງ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ,
ີ ເຜີຍຂມ
22. ເປດ
ຸ້
ຸ້
ຸ້
ຈານວນຄັງຂອງການປະຊ
ມ, ຈານວນຄັງການເຂົ
າປະຊ
ມຂອງ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ກາມະ
ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມຂອງກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ
ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງກັບການເຂົາຮ
ັ ວຽກງານຂອງສະພາບລິຫານ ຢ່ ໃນບົດລາຍງານປະຈາປ;ີ
ບົດສະຫບຜົນການປະຕິບດ
ຸ້ ນ ແລະ ການສ່ ສານກັບຜຖ
ີ ເຜີຍຂມ
ຸ້ ຮນຸ້ ຢ່າງເໝາະສົມ;
23. ຕິດຕາມການເປດ
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
24. ປະຕິບດ
ການແຕ່ລະຄົນ

ແລະ

ມາດຕາ 11 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີຂອງປະທານສະພາບລິຫານ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ປະທານສະພາບລິຫານມີສດ
ັ ຈົດທະບຽນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະຊມ
1. ລົງລາຍເຊັນໃນເອກະສານສາຄັນຕ່ າງໆ ຂອງບລິສດ
ຸ້ ຮນຸ້ ຫ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ຜຖ
ຸ້
2. ຄົນຄວຸ້
າການົດວາລະກອງປະຊມສະພາບລິຫານ;
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3. ນາສົ່ງວາລະກອງປະຊມໃຫຸ້ແກ່ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ;
ັ ປະທານກອງປະຊມສະພາບລິຫານ;
4. ເປນ

ີ ໂອກາດໃຫຸ້ສະມາຊິກສະພາບລິຫານມີການແລກປ່ຽນຄາຄິດຄາເຫັນ ເພ່ ອແກ ຸ້ໄຂບັນຫາຕ່ າງໆ ຂອງ
5. ເປດ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ບລິສດ
ີ ໂອກາດໃຫຸ້ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ເພ່ ອປກສາຫາລກ່ ຽວກັບບັນຫາສາຄັນຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ.
6. ເປດ
ັ ໜຸ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 12 ການປະຕິບດ
ຸ້
ັ ໜຸ້າທີ່ບົນພນຖານ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງປະຕິບດ
ດັ່ງນີ:ຸ້
ຸ້
ັ ຈົດ
1. ເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບໜຸ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງບລິສດ
ທະບຽນ;

ິ ໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງສົມເຫດສົມ
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມລະມັດລະວັງ, ຄວາມສັດຊ່ ສດຈະຫດ
ຸ້
ຸ້ ນທີ່ພຽງພ ແລະ ຖກຕອຸ້ ງ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດສງສດຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ
ຜົນ ບົນພນຖານຂ
ມ
ຸ້ ຮນຸ້ ;
ຜຖ

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ປະຕິ
3. ປະຕິບດ
ຸ້
ຸ້ ຮນຸ້ ບົນພນຖານຄວາມສອດຄ
່ ອງກັບ
ບັດຕາມມະຕິຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ກລົງວ່າດຸ້ວຍລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ສານັກງານຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຫກ
ັ ຊັບ ວາງອອກ;
ຂຕົ
ັ ໜຸ້າທີ່ຂອງຕົນຕ່ ຜຖ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ ແລະ ບ່ ໄປຫຍ ຸ້ງກ່ ຽວກັບການບລິຫານ
4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ ຜົນການປະຕິບດ

ັ ຈົດທະບຽນ;
ວຽກງານປະຈາວັນຂອງບລິສດ
ັ ໜຸ້າທີ່ ໂດຍບ່ ຂັດແຍ່ ງກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜຖ
ຸ້ ຮ ຸ້ນ
5. ປະຕິບດ
ັ ຕົນຸ້ ປະຕິບດ
ັ ລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ ແລະ ການໄດຸ້ມາ ແລະ ຈາໜ່າຍຊັບສິນ;
ເປນ
ີ ເຜີຍສັດສ່ວນການຖຄອງຮນຸ້ ຂອງຕົນທີ່ຖຮ ຸ້ນໃນບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຖຮນຸ້ ໃນວິສາຫະກິດ
6. ເປດ

ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນໄປຖຮນຸ້ ຫ ຖກຖຮນຸ້ ແຕ່ ຫຸ້າສ່ວນຮຸ້ອຍຂນໄປ
ອ່ ນ ທີ່ບລິສດ
ລວມທັງໃຫຸ້ລະບຈານວນທີ່
ີ ານບັນຊີ;
ເພີ່ມຂນຸ້ ຫ ຫດລົງ ໃນລະຫວ່າງຮອບປກ

ຸ້ ບ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ທີ່ຢ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
7. ຮັບຜິດຊອບຕ່ ຜົນເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂນກັ
ຸ້ ່ ວມຫກ
ັ ສດຝກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊມສາມະນາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ
8. ເຂົາຮ
ກັບວຽກງານບລິຫານ ເພ່ ອພັດທະນາຄວາມຮຄຸ້ ວາມສາມາດຂອງຕົນ ທກໆ ສອງ ປີ;
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ກົດໝາຍ ທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
9. ອ່ ນໆ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບຂອງບລິສດ
ມາດຕາ 13 ອາຍການຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ

ັ ການຮັບຮອງ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ມີອາຍການ ສອງ ປີ ເທົ່າກັບໜ່ ງສະໄໝ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດຸ້ຮບ
ຸ້ ນໃໝ່ໄດຸ້.
ຸ້ ຮນຸ້ ແລະ ສາມາດຖກແຕ່ ງຕັງຄ
ຈາກມະຕິກອງປະຊມຜຖ

ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຫາກເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນໃກ ຸ້ຈະຄົບອາຍການ ສອງ ປີ ສະມາຊິກ
ຸ້ ຮນຸ້ ເພ່ ອຮັບຮອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊດໃໝ່ ກ່ ອນອາຍ
ສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງສະເໜີເປີດກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ດລົງ.
ການຂອງສະມາຊິກສະພາບລິການຊດເກົ່າຈະສິນສ
ຸ້ ຮນຸ້ ຍັງບ່ ທັນຮັບ
ກລະນີ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊດເກົ່າຄົບອາຍການ ສອງປີ ແຕ່ກອງປະຊມຜຖ
ັ ໜຸ້າທີ່ແທນຈົນກວ່າ
ຮອງເອົາສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊດໃໝ່
ໃຫຸ້ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊດເກົ່າປະຕິບດ
ຈະສາມາດຮັບຮອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານຊດໃໝ່ ແຕ່ບ່ ເກີນ ໜ່ ງ ປ.ີ
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ັ ສະມາຊິກອິດສະຫະ ຕຸ້ອງດາລົງຕາແໜ່ງ ບ່ ເກີນ ສີ່ ສະໄໝຕິດຕ່ ກັນ
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປນ
ຸ້ ລະນີທ່ ມີ
ີ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ. ກລະນີ ດາລົງຕາແໜ່ງຄົບ ສີ່ ສະໄໝຕິດຕ່ ກັນ ແມ່ ນ
ຍົກເວັນກ
ຸ້ ນໃໝ່ໄດຸ້ ແຕ່ຕຸ້ອງເວັນໄລຍະ
ຸ້
ສາມາດຖກແຕ່ງຕັງຄ
ໜ່ ງ ສະໄໝ.
ຸ້ າແໜ່ງຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 14 ການພົນຕ
ຸ້
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຈະພົນຈາກຕ
າແໜ່ງໃນກລະນີໃດໜ່ ງ ດັ່ງນີ:ຸ້
1. ຄົບອາຍການດາລົງຕາແໜ່ງ;
ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມສະພາບລິຫານ ໜຸ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜ່ ງ ຂອງຈານວນກອງປະຊມສະພາບລິຫານ
2. ບ່ ໄດຸ້ເຂົາຮ
ຸ້
ີ ານບັນຊີ;
ັ ຂນໃນຮອບປ
ທີ່ໄດຸ້ຈດ
ກ
ົ ຕາແໜ່ງ;
ຸ້ ຮນຸ້ ມີມະຕິໃຫຸ້ປດ
3. ກອງປະຊມຜຖ
4. ມີຄາຕັດສິນ ຫ ຄາພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊຸ້ໄດຸ້ຢ່າງເດັດຂາດ;

ັ ຕາມ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ຂອງສະພາບລິຫານ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 10 ແລະ ການ
5. ບ່ ປະຕິບດ
ຸ້ ກລົງສະບັບ
ັ ໜຸ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໃວຸ້ໃນ ມາດຕາ 12 ຂອງຂຕົ
ປະຕິບດ
ນີ;ຸ້

ັ ສະມາຊິກຂອງສະພາບລິຫານ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ
ິ , ລາອອກ, ຂາດເງ່ ອນໄຂການເປນ
6. ເສຍຊີວດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້
ມາດຕາ 7 ຂອງຂຕົ
ກລະນີ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກາມະການ ທີ່ມີຈດປະສົງລາອອກຈາກການດາລົງຕາແໜ່ງ
ຸ້ ່ ຽວຕຸ້ອງແຈ ຸ້ງຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ກ່ ອນໜຸ້າຢ່າງໜຸ້ອຍ ສາມສິບ ວັນ.
ຜກ
ມາດຕາ 15 ການແຈ ຸ້ງກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບທາງດຸ້ານບກຄະລາກອນຂອງສະພາບລິຫານ
ັ ຈົດທະບຽນຕຸ້ອງ
ການປ່ຽນແປງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກາມະການ ໃດໜ່ ງ ຫ ທັງໝົດ ບລິສດ
ັ ລາຍລັກອັກສອນໃຫຸ້ແກ່
ລາຍງານຢ່າງເປນ

ັ ຊັບ ຊາບພາຍໃນການົດ
ສານັກງານຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຫກ
ີ ເຜີຍການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່ າວໃຫຸ້ມວນຊົນຮັບຊາບພາຍໃນ ຊາວສີ່
ເວລາ ສາມວັນລັດຖະການ ແລະ ຕຸ້ອງເປດ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ຊົ່ວໂມງ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງເປນ

ໝວດທີ 3
ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 16 ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ

ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ປະກອບມີ ດັ່ງນີ:ຸ້

1. ຄະນະກາມະການກວດສອບ;
2. ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ;
3. ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ;
4. ຄະນະກາມະການຄັດເລອກ;
ັ .
5. ຄະນະກາມະການອ່ ນ ທີ່ເຫັນວ່າຈາເປນ
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ັ ຈົດທະບຽນ ທີ່ມີມນຄ່າຊັບສິນຫາຍກວ່າ ໜ່ ງພັນສອງຮຸ້ອຍລຸ້ານກີບ ຫ ມີຍອດລາຍຮັບທລະ
ບລິສດ
ຸ້
ກິດ ຫາຍກວ່າ ໜ່ ງພັນລຸ້ານກີບ ຕ່ ປີ ຂນໄປ
ຕຸ້ອງມີຄະນະກາມະການທັງໝົດທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນ ວັກໜ່ ງ ຂອງ
ັ ຈົດທະບຽນ ທີ່ມີມນຄ່າຊັບສິນໜຸ້ອຍກວ່າ ຫ ເທົ່າກັບ ໜ່ ງພັນສອງຮຸ້ອຍລຸ້ານກີບ ຫ ມີ
ມາດຕານີ.ຸ້ ບລິສດ
ຍອດລາຍຮັບທລະກິດ ໜຸ້ອຍກວ່າ ຫ ເທົ່າກັບ ໜ່ ງພັນລຸ້ານກີບ ຕ່ ປີ ຢ່າງໜຸ້ອຍຕຸ້ອງມີ ຄະນະກາມະການ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ.
ກວດສອບ ແລະ ຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້
ມາດຕາ 17 ການແຕ່ງຕັງຄະນະກ
າມະການຂອງສະພາບລິຫານ

ຸ້
ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ຖກແຕ່ ງຕັງໂດຍປະທານສະພາບ
ລິຫານ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ
ັ ຈົດທະບຽນ ໃຫຸ້ມຄ
ີ ວາມໂປ່ງໃສ
ຂອງສະພາບລິຫານ ເພ່ ອຮັບປະກັນການເຄ່ ອນໄຫວທລະກິດຂອງບລິສດ
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ມາດຕາ 18 ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ

ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນຂອງຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງປະກອບ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແຕ່ລະຄະນະຕຸ້ອງປະກອບດຸ້ວຍຢ່າງໜຸ້ອຍ ສາມທ່ານ ໃນນັນຸ້
ັ ສະມາຊິກອິດສະຫະ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ໜ່ ງສ່ວນສາມ ຂອງຈານວນທັງໝົດ.
ຕ ຸ້ອງມີສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປນ
ຫົວໜຸ້າແຕ່ລະຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ແມ່ ນສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ຫ ສະມາຊິກສະພາບລິ
ັ ສະມາຊິກອິດສະລະ.
ຫານທີ່ເປນ
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ ຕຸ້ອງປະກອບດຸ້ວຍສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ທີ່ບ່ ດາລົງ
ັ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເປນ
ັ ສະມາຊິກ
ຸ້ ານວຍການ, ຕຸ້ອງເປນ
ຕາແໜ່ງຜອ
ັ ບກຄົນທີ່ມີ ຄວາມຮ,ຸ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ທາງດຸ້ານການບັນຊີ ແລະ ກວດ
ອິດສະຫະ, ຕຸ້ອງເປນ
ສອບ.

ຸ້
ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ ຕ ຸ້ອງປະຊມກັນຢ່າງໜຸ້ອຍ ສອງຄັງຸ້ ຕ່ ປີ ຍົກເວັນຄະນະກ
າມະ
ການກວດສອບ ຕ ຸ້ອງປະຊມກັນຢ່າງໜຸ້ອຍ ສີ່ຄັງຸ້ ຕ່ ປ.ີ
ມາດຕາ 19 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄະນະກາມະການກວດສອບ ມີສດ
ຸ້ ນ:
ີ ເຜິຍຂມ
1. ເອກະສານລາຍງານການເງ ິນ ແລະ ການເປດ
ັ ຈົດທະບຽນ
1.1 ກວດກາເອກກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງບລິສດ

ຸ້
ໃຫຸ້ມເີ ນອໃນຄົ
ບຖຸ້ວນສົມບນ,

ຖກຕຸ້ອງ ແລະ ສ່ອດຄອງຕາມມາດຕະຖານການລາຍງານການເງ ິນ;

ັ ກວດສອບ ຫ ຜກ
ຸ້ ວດສອບ ກ່ ຽວກັບບັນຫາສາຄັນຕ່ າງໆ ເຊິ່ງອາດຈະສົງຜົນ
1.2 ສອບຖາມບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ກະທົບຕ່ ຄວາມເຊ່ ອຖຂອງເອກະສານລາຍງານງານຂອງບລິສດ

1.3 ກວດສອບກ່ ຽວກັບລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ ຫ ລາຍການທີ່ອາດຈະມີຄວາມຂັດແຍ່ ງທາງດຸ້ານຜົນ
ຸ້
ັ ຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການທີ່
ປະໂຫຍດ ເພ່ ອເຮັດໃຫຸ້ລາຍການດັ່ງກ່ າວຖກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;

ຸ້ ນຂອງບລິສດ
ີ ເຜີຍຂມ
ັ ຈົດທະບຽນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງ
1.4 ສອບຖາມກ່ ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ການເປດ
ກັບລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.
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2. ການຄວບຄມພາຍໃນ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ , ຜກ
ຸ້ ວດສອບພາຍໃນຕຸ້ອງດາເນີນ
ຮັບປະກັນ ໃຫຸ້ມີລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນໃຫຸ້ມປ
ຸ້ ດລະບົບຢ່າງໜຸ້ອຍປລ
ຸ້
ີ ະຄັງ.
ການປະເມີນ ລະບົບການຄວບຄມພາຍໃນ ທັງໝົ
ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ
3. ຜກ
ັ ອິດສະລະຂອງຜກ
ັ ເອກະ
ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ, ຄນນະພາບ, ຄວາມເປນ
3.1 ຮັບປະກັນຄວາມເປນ
ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ທີ່ຈະມາໃຫຸ້ການບລິການຕ່
ລາດ ແລະ ສາຍພົວພັນຮອບດຸ້ານຕ່ ກັບ ຜກ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ບລິສດ
ຸ້
3.2 ຄົນຄວຸ້າກ
ານົດຂອບເຂດຂອງການກວດສອບ,

ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍ
ພິຈາລະນາການຄັດເລອກຜກ

ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ສະເໜີຍກ
ົ ເລີກສັນຍາກັບຜກ
ຸ້ ວດສອບ
ນອກ, ຄ່າຈ ຸ້າງສາລັບຜກ
ຸ້ ຮນຸ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
ບັນຊີພາຍນອກ ເພ່ ອໃຫຸ້ສະພາບລິຫານ ສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜຖ

ຸ້ ງຄຸ້າງທີ່ການົດໄວຸ້ໃນບົດລາຍງານການ
3.3 ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຄວາມຄບໜຸ້າໃນການແກ ຸ້ໄຂຂຄົ
ຸ້ ່ ານມາ;
ກວດສອບຄັງຜ
ັ ວຽກງານຂອງຜກ
ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ຜກ
ຸ້ ວດສອບ
3.4 ສອບຖາມຂອບເຂດການປະຕິບດ
ຸ້ ອນຂອງການປະຕິບດ
ຸ້ ງກັນຄວາມຊາຊຸ້
ັ ວຽກງານ.
ພາຍໃນ ເພ່ ອປອ

ຸ້ ວດສອບພາຍໃນ (Internal Control)
4. ຜກ
ັ ອິດສະຫະ ແກ່ ຜກ
ຸ້ ວດສອບພາຍໃນ;
4.1 ຮັບປະກັນຄວາມເປນ
ຸ້ າວຽກງານໂດຍກົງ
4.2 ຊີນ
ໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍໃນ,
ແຕ່ການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານປະຈາວັນ
ຸ້ ບການຊີນ
ຸ້ າຂອງຜອ
ຸ້ ານວຍການ;
ແມ່ ນຂນກັ
ັ ປກ
ົ ກະຕິ;
4.3 ສອບຖາມ, ທົບທວນກົນໄກ ແລະ ລະບົບການກວດກາພາຍໃນ ຢ່າງເປນ

ຸ້ ບ
ັ ຜິດຊອບວຽກງານກວດ
4.4 ສອບຖາມລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ປະຊມລັບກັບຜຮ
ສອບພາຍໃນ ເພ່ ອສອບຖາມກ່ ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຄະນະອານວຍການ ແລະ ພະແນກການ
ັ ການກະທົບເຖິງຄວາມເປນ
ັ ອິດສະຫະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜກ
ຸ້ ວດສອບ
ຕ່າງໆ ຊ່ ງອາດເປນ
ພາຍໃນ;

4.5 ສອບຖາມ ແລະ ພິຈາລະນາຮ່ວມກັບຄະນະອານວຍການ ແລະ ຄະນະພະແນກທີ່ກ່ ຽວ ກ່ ຽວກັບຂ ຸ້
ີ ກ ຸ້ໄຂ;
ບົກຜ່ອງທີ່ສາຄັນ ທີ່ກວດພົບ ແລະ ວິທແ
ັ ວຽກງານຂອງຫົວໜຸ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ;
4.6 ປະເມີນຜົນການປະຕິບດ
ັ ສິນຂອງ
4.7 ສອບຖາມຫົວໜຸ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ເຖິງປະສິດທິພາບ ກ່ ຽວກັບການນາໃຊຸ້ຊບ
ັ ໄປຕາມກົດລະບຽບຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ໃຫຸ້ເປນ
ັ ຈົດທະບຽນ, ມະຕິ ຂອງສະພາບລິ
ບລິສດ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ .
ຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜຖ
ັ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ (Compliance)
5. ການປະຕິບດ
ຸ້
ິ
ັ ກົດໝາຍວ່າດຸ້ວຍຫກ
ັ ຊັບ, ກົດໝາຍປ່ ນອຸ້ອມ
ິ າອ່ ນໆ ທີ່
5.1 ກວດກາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ແລະ ນິຕກ
ກ່ ຽວຂຸ້ອງ;
ັ ຈົດທະບຽນ ວ່າໄດຸ້ຄາ
5.2 ສອບຖາມສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະອານວຍການຂອງບລິສດ
່
ນງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີສາຄັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງກ່ ຽວກັບການດາເນີນງານ.
ັ ງານ
6. ການປະເມີນການປະຕິບດ
ຸ້
ີ ອງຄະນະກາມະການກວດສອບ;
ັ ວຽກງານປະຈາປຂ
6.1 ປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
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ຸ້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທີ່ຕິດພັນກັບລາຍຊ່ ຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ, ຈາ
ີ ເຜີຍຂມ
6.2 ເປດ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ່ ວມປະຊມຂອງ
ນວນຄັງການປະຊ
ມຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ, ຈານວນຄັງຂອງການເຂົ
າຮ
ຄະນະກາມະການກວດສອບແຕ່ ລະຄົນ, ຜົນການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ ແລະ
ຸ້
່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການກວດສອບ ໂດຍຫຍ.ຸ້
ເນອໃນການເຄ

7. ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ອ່ ນໆ

7.1 ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນຕ່ ການແຕ່ງຕັງຸ້ ແລະ ຖອນຖອນຫົວໜຸ້າພະແນກກວດສອບ
ຸ້ ານວຍການພິຈາລະນາແຕ່ ງຕັງຸ້ ແລະ ຖອດຖອນ;
ພາຍໃນກ່ ອນຜອ

ີ ານປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
7.2 ສອບຖາມກ່ ຽວກັບລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສາຄັນ ແລະ ສອບຖາມເຖິງວິທກ
ຸ້ ວດສອບພາຍໃນ ທຽບກັບຫກ
ັ ການຂອງຜກ
ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ;
ຂອງຜກ
ັ ງານຂອງຕົນ ຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ;
7.3 ລາຍງານຜົນການປະຕິບດ

ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານທກໆຄັງຸ້ ເພ່ ອປະກອບຄາເຫັນ ຕ່ ກັບບັນຫາລາຍ
7.4 ຕຸ້ອງເຂົາຮ
ການທີ່ກ່ ຽວພັນ, ລາຍການໄດຸ້ມາ ຫ ຈາໜ່າຍໄປຂອງຊັບສິນ, ການຄັດເລອກ ແລະ ການການົດຄ່າ
ຸ້ ວດສອບບັນຊີພາຍນອກ;
ຈ ຸ້າງ ຂອງຜກ
7.5 ສຸ້າງແຜນງ ົບປະມານ ທີ່ຕິດພັນກັບແຜນງານການກວດສອບ;

7.6 ປະກອບຄາເຫັນຕ່ ບັນຫາທາງການເງ ິນ ແລະ ບັນຫາອ່ ນໆ ຕາມການສະເໜີຂອງສະມາຊິກສະພາ
ບລິຫານ ຫ ຄະນະອານວຍການ;
ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບລິຫານ.
7.7 ປະຕິບດ
ມາດຕາ 20 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີຂອງຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ມີສດ

ຸ້
ຸ້ ການຄວບຄມຄວາມສ່ຽງ ດຸ້ານເສດຖະກິດ-ການ
ັ ຕົນ:
1. ຄົນຄວຸ້
າ ນະໂຍບາຍບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເປນ
ັ ງານ ແລະ ອ່ ນໆ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ-ທາງ
ເງ ິນ, ການຕະຫາດ, ສະພາບຄ່ອງ, ການປະຕິບດ
ັ ຈົດທະບຽນ ເພ່ ອສະເໜີຕ່ ສະພາບລິຫານພິຈາລະນາ;
ອຸ້ອມ ຕ່ ກັບບລິສດ

2. ທົບທວນນະໂຍບາຍກ່ ຽວກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ແລະ

ຄວບຄມບລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງກ່ ມ

ທລະກິດ ລວມເຖິງການຄວບຄມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມສ່ຽງຂອງກມທລະກິດ;
3. ສຸ້າງແຜນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນໃຫຸ້ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພ່ ອ
ັ ການ ຄວບຄມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫຸ້ການບລິຫານຄວາມສ່ຽງຢ່
ຮັບປະກັນໃນການປະຕິບດ
ໃນລະດັບທີ່ເໜາະສົມ;
ັ ປງ ນະໂຍບາຍການບລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນແຕ່ ໄລຍະ ໃຫຸ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ
4. ທົບທວນ, ດັດແກ ຸ້ ຫ ປບ
່
່
ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນ;
ເພອຫດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີອາດຈະເກີດຂນກັບບລິສດ

ຸ້ ນທີ່ກ່ ຽວພັນກັບການບລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເປດ
ີ ກອງປະຊມ ກັບພາກສ່ວນກ່ ຽວ
5. ຮຽກຂມ
ັ ຈົດທະບຽນ;
ຂຸ້ອງຢ່ ພາຍໃນຂອງບລິສດ
ັ ງານຂອງຕົນ ຕ່ ຄະນະກາມະການກວດສອບ ແລະ ສະພາບລິຫານ
6. ສະຫບ ລາຍງານຜົນ ການປະຕິບດ
ັ ແຕ່ລະເດອນ ຫ ໄຕມາດ ຫ ອີງຕາມຄວາມຈາເປນ
ັ ;
ເປນ
ຸ້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທີ່ຕິດພັນກັບ ລາຍຊ່ ຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ີ ເຜີຍຂມ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ,
7. ເປດ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ່ ວມປະ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຈານວນຄັງຂອງການເຂົ
ຈານວນຄັງການປະຊ
ມຂອງຄະນະກາມະການຄມ
າຮ
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ຊມຂອງຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແຕ່ລະຄົນ, ຜົນການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການຄ ຸ້ມ
ຸ້
່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການຄມ
ຸ້ ຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍຫຍ;ຸ້
ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເນອໃນການເຄ

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບລິຫານ.
8. ປະຕິບດ
ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີຂອງຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບແທນ ມີສດ

ັ ການ ແລະ ຮບແບບ ການຈ່ າຍຄ່າຕອບແທນ;
1. ການົດຫກ
ຸ້
ຸ້ ານວຍການ ເພ່ ອສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້
2. ຄົນຄວຸ້
າ ຄ່າຕອບແທນຂອງ ສະພາບລິຫານ ແລະ ຄະນະຜອ
ຮນຸ້ ຮັບຮອງ;
ຸ້
ຸ້ ລິ
3. ຄົນຄວຸ້
າຄ່າຕອບແທນຂອງ ຫົວໜຸ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກ ເພ່ ອສະເໜີຕ່ ສະພາຜບ
ຫານຮັບຮອງ;

ຸ້ ຮນຸ້ ;
4. ລາຍງານຜົນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ່ ສະພາບລິຫານ ແລະ ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ີ ເຜີຍຂມ
5. ເປດ
ລາຍຊ່ ຂອງຄະນະກາມະການການົດຄ່າຕອບ
ຸ້
ຸ້
ແທນ, ຈານວນຄັງການປະຊ
ມຂອງຄະນະກາມະການພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນ, ຈານວນຄັງຂອງການ
ຸ້
ຸ້ ່ ວມປະຊມ ແລະ ຜົນການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນ ແລະ ເນອໃນ
ເຂົາຮ
ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນໂດຍຫຍ;ຸ້

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບລິຫານ.
6. ປະຕິບດ
ມາດຕາ 22 ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລອກ
ິ ແລະ ໜຸ້າທີ່ ດັ່ງນີ:ຸ້
ຄະນະກາມະການຄັດເລອກ ມີສດ

ຸ້
ັ ການ ແລະ ຂັນຕອນ
1. ການົດ ຫກ
ກ່ ຽວກັບການຄັດເລອກບກຄະລາກອນ ເພ່ ອມາດາລົງຕາແໜ່ງ ຢ່ ໃນ
ຸ້
່ ງກ່ າວ ຕອຸ້ ງມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດຸ້;
ັ ການ ແລະ ຂັນຕອນດັ
ສະພາບລິຫານ, ຫກ

ຸ້
2. ຄົນຄວຸ້
າ ຄນນະສົມບັດ, ຄວາມຮ ຸ້, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມເໜາະສົມ ຕາມເງ່ ອນໄຂຄົບຖຸ້ວນທີ່ໄດຸ້ກາ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ;ຸ້
ນົດໄວຸ້ໃນ ມາດຕາ 7 ຂອງຂຕົ

ຸ້
3. ສະເໜີຊ່ ບກຄົນທີ່ຜ່ານການຄັດເລອກ ເພ່ ອສະພາບລິຫານພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມຜຖ
ຮນຸ້ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
4. ລາຍງານຜົນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕ່ ສະພາບລິຫານ;
ຸ້ ນໃນບົດລາຍງານປະຈາປີ ທີ່ຕິດພັນກັບ ລາຍຊ່ ຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລອກຕັງ,
ຸ້ ຈາ
ີ ເຜີຍຂມ
5. ເປດ
ຸ້
ຸ້ ຈານວນຄັງຂອງການເຂົ
ຸ້
ຸ້ ່ ວມປະຊມຂອງຄະນະ
ນວນຄັງການປະຊ
ມຂອງຄະນະກາມະການເລອກຕັງ,
າຮ

ຸ້
ຸ້ ່ ລະຄົນ ແລະ ຜົນການປະເມີນຂອງຄະນະກາມະການຄັກເລອກ ແລະ ເນອໃນ
ກາມະການເລອກຕັງແຕ
ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການຄັດເລອກໂດຍຫຍ;ຸ້

ັ ສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ອ່ ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ສະພາບລິຫານ.
6. ປະຕິບດ
ມາດຕາ 23 ທະບຽນຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ

ຸ້ ນຂອງສະພາບລິຫານ ແລະ ຕຸ້ອງເກັບຮັກສາໄວຸ້ຢ່ ທີ່ສານັກ
ັ ຈົດທະບຽນ ຕຸ້ອງສຸ້າງທະບຽນຂມ
ບລິສດ
ຸ້ ເລຂາບລິສດ
ັ ຜເຸ້ ກັບຮັກສາທະບຽນດັ່ງກ່ າວ.
ັ ຈົດທະບຽນ ພຸ້ອມທັງແຕ່ ງຕັງໃຫຸ້
ັ ເປນ
ງານໃຫຍ່ ຂອງບລິສດ
ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນພນຖານ
ເນອໃນທະບຽນຂອງສະພາບ
ລິຫານ ຕຸ້ອງປະກອບມີຂມ
ດັ່ງນີ:ຸ້
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1. ຊີວະປະຫວັດ;
2. ຕາແໜ່ງໃນສະພາບລິຫານ;
ຸ້ ບຕາແໜ່ງ ຫ ພົນຕ
ຸ້ າແໜ່ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ຫ ກາມະການ;
3. ວັນ ເດອນ ປີ ທີ່ເຂົາຮັ
4. ປະເພດ, ມນຄ່າ ແລະ ຈານວນຮນຸ້ ທີ່ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກາມະການແຕ່ລະຄົນຖຄອງ.

ໝວດທີ 4
ກອງປະຊມສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 24 ກອງປະຊມສະພາບລິຫານ

ກອງປະຊມສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງມີອງົ ປະຊມຢ່າງໜຸ້ອຍ ເຄິ່ງໜ່ ງ ຂອງຈານວນສະມາຊິກສະພາບລິຫານ

ທັງໝົດ.

ປະທານກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ ແມ່ ນປະທານສະພາບລິຫານ ກລະນີປະທານບ່ ສາມາດເຂົາຸ້
ັ ປະທານກອງ
ຮ່ວມ ຕຸ້ອງມອບໝາຍໃຫຸ້ຮອງປະທານ ຫ ເລອກເອົາກາມະການຂອງສະພາບລິຫານໃດໜ່ ງ ເປນ
ຸ້ ່ າງໜຸ້ອຍ ສີ່ຄັງຸ້ ຕ່ ປີ ກລະນີມຄ
ັ ສາມາດ
ີ ວາມຈາເປນ
ປະຊມແທນ ຊ່ ງກອງປະຊມສະພາບລິຫານຕອຸ້ ງຈັດຂນຢ
ີ ກອງປະຊມວິສາມັນຕ່ ມອີກກ່ ໄດຸ້.
ເປດ

ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມສະພາບລິຫານດຸ້ວຍຕົນເອງ ກລະນີສະມາຊິກສະ
ສະມາຊິກສາພາບລິຫານ ຕຸ້ອງເຂົາຮ
ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມດຸ້ວຍຕົນເອງ ແມ່ ນສາມາດມອບໃຫຸ້ຜຕຸ້ ່ າງໜຸ້າເຂົາຮ
ຸ້ ່ ວມແທ່ນ ຊ່ ງຜ ຸ້
ພາບລິຫານບ່ ສາມາດເຂົາຮ
ຸ້
ຕ່ າງໜຸ້າດັ່ງກາວ ຕຸ້ອງດາລົງຕາແໜ່ງຂັນຮອງອ
ານວຍການ.
ມາດຕາ 25 ການກະກຽມວາລະກອງປະຊມສະພາບລິຫານ
ຸ້
ຸ້
ັ ຜກ
ັ ຕົນ:
ຸ້ ະກຽມວາລະກອງປະຊມສະພາບລິຫານ ເປນ
່
ປະທານສະພາບລິຫານ ເປນ
ເນອໃນຂອງແຕ
ີ ານລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ ລະວາລະ ແລະ ອ່ ນໆ.
ລະວາລະທີ່ຈະນາສະເໜີຕ່ ກອງປະຊມສະພາບລິຫານ, ວິທກ
ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 26 ການສົ່ງເອກະສານເຊີນເຂົາຮ
ັ ຜນ
ຸ້ າສົ່ງບັດເຊີນປະຊມ ຊ່ ງປະກອບດຸ້ວຍວາລະກອງປະຊມ, ເອກະສານ
ປະທານສະພາບລິຫານ ເປນ
ຸ້ ລະນີຈາ
ີ ກອງປະຊມສະພາບລິຫານ ຍົກເວັນກ
ການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງຢ່າງໜຸ້ອຍ ເຈັດວັນລັດຖະການ ກ່ ອນວັນເປດ
ັ ເພ່ ອຮັກສາສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ.
ເປນ

ມາດຕາ 27 ການຮຽກປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ
ັ ຜຮ
ຸ້ ຽກປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ ຫ ຮອງປະທານ, ກາມະການຂອງ
ປະທານສະພາບລິຫານ ເປນ
ຸ້
ິ ສະເໜີຕ່ ປະທານສະພາບລິຫານ ເພ່ ອຮຽກປະຊມຂອງສະພາ
ສະພາບລິຫານ ຢ່າງໜຸ້ອຍ ສອງຄົນຂນໄປ
ມີສດ
ັ ຜກ
ຸ້ ານົດວັນເວລາ ຈັດກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ ພາຍໃນ ສິບ
ບລິຫານ ໂດຍປະທານສະພາບລິຫານເປນ
ຸ້
ັ ຕົນໄປ.
ສີ່ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ມີການສະເໜີຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ເປນ
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ມາດຕາ 28 ການລົງຄະແນນສຽງກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ

ິ ໜ່ ງສຽງ. ສະມາ
ການລົງຄະແນນສຽງ ໃນແຕ່ລະວາລະ ແມ່ ນສະມາຊິກສະພາບລິຫານໜ່ ງຄົນມີສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແມ່ ນບ່ ມີສດ
ິ ລົງຄະ
ຊິກສະພາບລິຫານ ຜໃຸ້ ດຫາກມີສ່ວນໄດຸ້ເສຍທາງຜົນປະໂຫຍດກັບບລິສດ
ຸ້
ແນນສຽງໃນວາລະນັນ.
ໃນກລະນີ ມີຄະແນນສຽງເທົ່າກັນ
ອອກສຽງ ອີກເທ່ ອໜ່ ງເພ່ ອຕັດສິນ.

ແມ່ ນໃຫຸ້ປະທານຂອງກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ

ັ ຜ ຸ້
ເປນ

ຸ້
ິ ຊີແຈງ,
ິ
ຜຕຸ້ າງໜຸ້າ ສະມາຊິກຂອງສະພາບລິຫານ ມີສດ
ອະທິບາຍ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ ແຕ່ບ່ ມີສດ

ລົງຄະແນນສຽງ.
ມາດຕາ 29 ມະຕິຂອງກອງປະຊມສະພາບລິຫານ

ົ ສັກສິດໄດຸ້ກຕ່ ເມ່ ອໄດຸ້ຮບ
ັ ຄະແນນສຽງຫາຍກວ່າເຄິ່ງ
ມະຕິຂອງກອງປະຊມສະພາບລິຫານ ຈະມີຜນ
ຸ້ ່ ວມກອງປະຊມ ຫ ຕາມການການົດໄວຸ້ໃນແຕ່ວາລະກອງປະຊມ
ໜ່ ງຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫານທີ່ເຂົາຮ
ສະພາບລິຫານ.

ັ ຜເຸ້ ກັບຮັກສາມະຕິຂອງກອງປະຊມດັ່ງກ່ າວໄວຸ້ໃນສານັກງານໃຫຍ່
ັ ຈົດທະບຽນ
ໃຫຸ້ເລຂາບລິສດ
ເປນ
ຸ້ ່ ງ ຫ ສາມາດກວດສອບໄດຸ້.
ັ ຈົດທະບຽນ ຊ່ ງຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ສາມາດເຂົາເບິ
ຂອງບລິສດ
ມາດຕາ 30 ບົດບັນທກກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ

ັ ຜບ
ັ ຈົດທະບຽນ ເປນ
ຸ້ ນ
ັ ທກ ແລະ
ບົດບັນທກກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ ແມ່ ນໃຫຸ້ເລຂາບລິສດ
ຸ້ ່ ງ ຫ ສາມາດກວດສອບ
ັ ຈົດທະບຽນ ຊ່ ງຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ສາມາດເຂົາເບິ
ເກັບຮັກສາໄວຸ້ໃນສານັກງານໃຫຍ່ ຂອງບລິສດ
ຸ້
ຸ້ ນທີ່ເປນ
ັ ຄວາມລັບທາງການຄຸ້າຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ.
ໄດຸ້. ຍົກເວັນເອກະສານ
ຫ ຂມ

ໝວດທີ 5
ຸ້
ຸ້ ກເວັນຸ້ ແລະ ການຮຸ້ອງຟອງ
ຸ້
ຂຫຸ້າມ,
ຂຍົ
ຸ້
ມາດຕາ 31 ຂຫຸ້າມສ
າລັບສະພາບລິຫານ

ຫຸ້າມສະພາບລິຫານ ມີພດຕິກາໃດໜ່ ງ ບ່ ວ່າທາງກົງ ຫ ທາງອຸ້ອມ ດັ່ງນີ:ຸ້
ັ ການເຮັດເພ່ ອຕົນ
ັ ຈົດທະບຽນ ບ່ ວ່າຈະເປນ
1. ດາເນີນທລະກິດປະເພດດຽວກັນ ເພ່ ອແຂ່ງຂັນກັບບລິສດ
ຸ້
ິ ກຄົນອ່ ນ ເວັນເສຍແຕ
່ ຈະໄດຸ້ຮບ
ັ ການເຫັນດີຈາກກອງ
ເອງ ຫ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບກຄົນ ຫ ນິຕບ
ຸ້ ຮນຸ້ ;
ປະຊມຜຖ
ັ ຂາຮນຸ້ ຫ ຜຖ
ຸ້ ຮ ຸ້ນລາຍໃຫຍ່ ຂອງ ວິສາຫະກິດສ່ວນບກຄົນ ຫ ບລິສດ
ັ ຈາກັດຜດ
ຸ້ ຽວ ຫ ວິສາຫະ
2. ເປນ
ັ ສະມາຊິກຂອງສະພາບລິ
ັ ຈົດທະບຽນທີ່ຕົນເປນ
ກິດອ່ ນ ທີ່ດາເນີນທລະກິດປະເພດດຽວກັບ ບລິສດ
ຸ້
່ ໄດຸ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກກອງປະຊມຜຖ
ຸ້ ຮນ
ຸ້ ;
ຫານ ເວັນເສຍແຕ
ຸ້
ັ ຈົດທະບຽນ ທີ່ບ່ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ
3. ຊ-ຂາຍຊັ
ບສິນ ຫ ເຮັດທລະກິດກັບ ບລິສດ
ຸ້ ກລົງວ່າດຸ້ວຍລາຍການທີ່ກ່ ຽວພັນ;
ັ ຕົນຸ້ ຂຕົ
ເປນ
ັ ຈົດທະບຽນ ດຸ້ວຍຕົນເອງ ຫ ບກຄົນທີ່ກ່ ຽວພັນ;
4. ກ ຸ້ຢມເງ ິນຈາກບລິສດ
ຸ້ ນ ທີ່ເປນ
ີ ເຜີຍ ຫ ນາໃຊຸ້ຂມ
ັ ຄວາມລັບຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ;
5. ເປດ
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ັ ຈົດທະບຽນ ເພ່ ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ
6. ສວຍໃຊຸ້ໜຸ້າທີ່, ຕາແໜ່ງ, ກາປະທັບ, ຊັບສິນຂອງບລິສດ
ຸ້ ່ ນ;
ຫ ຜອ

ຸ້
ີ ເຜີຍເອກະສານລາຍງານການເງ ິນຂອງບລິສດ
ັ ຊັບ ໃນຊ່ວງ ໜ່ ງ ເດອນ ກ່ ອນຮອດວັນເປດ
ັ
7. ຊ-ຂາຍຫ
ກ
ຈົດທະບຽນຕ່ ມວນຊົນ;
8. ຫຸ້າມມີພດຕິກາອ່ ນ ຕາມການການົດໄວຸ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ.

ຸ້ ກເວັນຄວາມຮັ
ຸ້
ມາດຕາ 32 ຂຍົ
ບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກສະພາບລິຫນ
ຸ້
ສະມາຊິກສະພາບລິຫານຈະຖກຍົກເວັນຄວາມຮັ
ບຜິດຊອບ ໃນກລະນີ ດັ່ງຕ່ ໄປນີ:ຸ້

ຸ້
ັ ໜຸ້າທີ່ ຫ ທລະກາດັ່ງກ່ າວນັນປະຕິ
ັ ໄປຕາມມະຕິຂອງ ກອງປະຊມ
1. ພິສດໄດຸ້ວ່າຕົນເອງໄດຸ້ປະຕິບດ
ບດ
ັ າວ ແລະ ໄດຸ້ລະບໄວຸ້ຢ່ ໃນບົດ
ສະພາບລິຫານ ໂດຍທີ່ຕົນເອງ ໄດຸ້ລງົ ຄະແນນສຽງບ່ ເຫັນດີຕ່ ມະຕິດ່ ງກ່
ບັນທກກອງປະຊມຂອງສະພາບລິຫານ;

ຸ້
ຸ້ ຮນຸ້ ມີມະຕິອະນມັດແລຸ້ວ ຊ່ ງໄດຸ້ມກ
ີ ານຈັດຕັງປະຕິ
ັ ໄປໄດຸ້ໃນໄລຍະໃດໜ່ ງ ແລະ
2. ກອງປະຊມຜຖ
ບດ
ຸ້ ຮນຸ້ ມີມະຕິປ່ຽນແປງ ຫ ຍົກເລີກມະຕິດ່ ງກ່
ັ າວໃນພາຍຫງັ , ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ ບ່
ກອງປະຊມຜຖ
ຸ້
ຸ້ ່ ບລິສດ
ຸ້ ຂອງບ
ັ ຈົດທະບຽນ, ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຫ ເຈົາໜີ
ັ ຈົດທະບຽນຈະຖກ
ຕຸ້ອງຮັບຜິດໃນການກະທານັນຕ
ລິສດ
ຸ້
ຍົກເວັນໃນການຮັ
ບຄວາມຜິດຊອບ.

ຸ້ ຂອງບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜຖ
ຸ້ ຮ ຸ້ນ ຕ່ ສະພາບລິຫານ
ມາດຕາ 33 ການຮຸ້ອງຟອງ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜຖ
ຸ້ ຮ ຸ້ນ
ສະພາບລິຫານ ຕຸ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງບລິສດ
ັ ສາເຫດເຮັດໃຫຸ້
ັ ໜຸ້າທີ່ ຫ ປະຕິບດ
ັ ເກີນຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜຸ້າທີ່ຂອງຕົນ ຊ່ ງເປນ
ໃນກລະນີ ບ່ ປະຕິບດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ໄດຸ້ຮບ
ັ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ອາດກ່ ໃຫຸ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ລະເມີດຂ ຸ້
ບລິສດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ.ຸ້ ບລິສດ
ັ ຈົດທະບຽນ ແລະ ຜຖ
ຸ້
ຫຸ້າມຕາມທີ່ໄດຸ້ການົດໄວຸ້ ຂ ຸ້ 3, 5 ແລະ 6 ມາດຕາ 31 ຂອງຂຕົ

ຮ ຸ້ນ ສາມາດຮຽກຮຸ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກ ສະພາບລິຫານ ຢດໂຈະໂຄງການ ແລະ ໃຊຸ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ກລະນີ
ັ ຕາມການຮຽກຮຸ້ອງຂອງຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ . ຜຖ
ຸ້ ຮນຸ້ ຕຸ້ອງຖຮ ຸ້ນ ຫ ຖຮນຸ້ ລວມກັນ ຢ່າງໜຸ້ອຍ
ສະພາບລິຫານບ່ ປະຕິບດ
ຸ້ ງຕ່ ສານ.
ຫຸ້າສ່ວນຮຸ້ອຍຂອງຈານວນຮນຸ້ ທັງໝົດ ສາມາດຮຸ້ອງຟອ

ໝວດທີ 6

ຸ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜລຸ້ ະເມີດ
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜມ
ົ ງານ
ມາດຕາ 34 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ ຸ້ມີຜນ
ັ ຈົດທະບຽນ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ, ເລຂາບລິສດ
ັ
ບລິສດ
ຸ້ ຕົ
ຸ້ ກລົງ
ິ ກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ທີ່ມີຜນ
ົ ງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັງຂ
ຈົດທະບຽນ, ບກຄົນ, ນິຕບ
ັ ການຍ ຸ້ອງຍ ຫ ນະໂຍບາຍອ່ ນໆ ຕາມລະບຽບການສະເພາະ.
ສະບັບນີ ຸ້ ຈະໄດຸ້ຮບ
ມາດຕາ 35 ມາດຕະການຕ່ ຜ ຸ້ລະເມີດ
ັ ຈົດທະບຽນ, ສະມາຊິກສະພາບລິຫານ, ຄະນະກາມະການຂອງສະພາບລິຫານ
ບລິສດ
ຸ້ ກລົງສະບັບນີ ຸ້ ຈະຖກມາດຕະການປບ
ັ ໃໝ ດັ່ງນີ:ຸ້
ສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂຸ້ອງ ຫາກລະເມີດຂຕົ
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ແລະ ພາກ
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