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ພາລະບດົບາດ ແລະ ອງົປະກອບຂອງ ສະພາບລໍຫິານ 

ໂດຍ: ສລຸຍິາ ໝ ື່ນວເິສດ 
 ຜົນສ າເລັດຂອງວິສາຫະກິດຈະສາມາດເກັບກຽ່ວໄດ້ແມ່ນຕົົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນມາຈາກການປະກອບສ່ວນອັນ
ສ າຄັນຂອງສະພາບໍລິຫານທ ື່ເຮດັໜ້າທ ື່ຕົົ້ນຕໍຢ່າງມ ອາຊ ບໃນການກ ານົດນະໂຍບາຍ, ທິດທາງໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວສິາຫະກິດໃນອານາຄົດ. 
 
 ນອກຈາກນ ົ້, ສະພາບໍລິຫານຍັງເປັນຕົວເຊ ື່ອມຕໍໍ່ລະຫວ່າງເຈົົ້າຂອງທຶນ (ຜ ້ຖ ຮຸ້ນ) ແລະ ຜ ້ທ ື່ນ າໃຊ້ທຶນໃຫ້
ເກ ດດອກອອກຜົນ (ຄະນະຜ ້ອ ານວຍການ) ພ້ອມທັງເປັນຕົວແທນຂອງຜ ້ຖ ຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດໃນການຕິດຕາມ 
ແລະ ກວດກາຜົນການດ າເນ ນງານຂອງຄະນະຜ ້ອ ານວຍການ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມແຜນ, ເປ ົ້າໝາຍ 
ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ທ ື່ໄດ້ວາງໄວ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ ໂດຍຜ່ານການເປີດກອງປະຊຸມສາມັນ ຫ   ວິສາມັນ
ຜ ້ຖ ຮຸ້ນ. ນອກນ ົ້, ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແມ່ນຖ ກແຕ່ງຕັົ້ງໂດຍຜ ້ຖ ຮຸ້ນ. ອ ງ
ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດວ້ຍສະພາບໍລຫິານ ສະບັບເລກທ  10/ຄຄຊ ລົງວັນທ  26 ເມສາ 2019 ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງ
ສະພາບໍລິຫານວ່າ: “ແມ່ນກງົຈັກການຈັດຕັົ້ງໜຶື່ງຂອງບໍລິສດັ ຊຶື່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ຮຸ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ, ກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສ າຄັນທ ື່ເປັນພ ົ້ນຖານໃນການດ າເນ ນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ຕາມທ ື່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຫ   ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜ ຖ້ ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ”. 

 
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັົ້ງຂອງສະພາບໍລິຫານປະກອບດ້ວຍປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກ າມະການສະພາ
ບໍລິຫານຈ ານວນໜຶື່ງ ພ້ອມນ ົ້ຍັງມ  ບັນດາຄະນະກ າມະການຂອງສະພາບໍລິຫານ ທ ື່ປະກອບດ້ວຍຄະນະກ າມະການ
ກວດສອບ, ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສຽ່ງ, ຄະນະກ າມະການກ ານົດຄ່າຕອບແທນ, ຄະນະກ າມະການຄັດ
ເລ ອກ ແລະ ຄະນະກ າມະການອ ື່ນໆທ ື່ວິສາຫະກິດເຫັນວ່າມ ຄວາມຈ າເປັນ ອ ງຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລຫິານ
ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໃຫ້ວາລະຂອງສະພາບໍລິຫານແມ່ນ ຊຸດລະ 2 ປີ ແລະ ຕ້ອງມ ສະມາຊິກທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນ
ຂຶົ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມ ສະມາຊິກອິດສະຫ ະຢ່າງໜ້ອຍ 1/3 ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ນອກຈາກນ ົ້ ສະພາບໍລິຫານຕ້ອງ
ມ ຄະນະກ າມະການຊ່ວຍວຽກ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກງານຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ຊຶື່ງແຕ່ລະຄະນະກໍມະການ
ປະກອບດ້ວຍ: 

- ຄະນະກ າມະການກວດສອບ: ແມ່ນມ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຕໍໍ່ວຽກງານການກວດສອບທ ື່ຕິດພັນກັບ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ການລາຍງານທາງການເງິນ ຊຶື່ງຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມຖ ກຕ້ອງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ສອບຖາມບໍລິສັດກວດສອບ ຫ   ຜ ້ກວດສອບ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ສ າຄັນຕ່າງໆຊຶື່ງອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມເຊ ື່ອຖ ຂອງເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງບລໍິສັດ, 
ຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການຄວບຄຸມພາຍໃນ, ການກວດສອບພາຍໃນ, ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, 
ການປະເມ ນການປະຕິບັດງານ ແລະ ວຽກງານອ ື່ນໆທ ື່ຕິດພັນ; 

- ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ແມ່ນຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການກ ານົດ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບ
ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ສະຫ ຸບລາຍງານຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນຕໍໍ່ຄະນະກ າມະການກວດ
ສອບ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ, ເປດີເຜ ຍຂໍໍ້ມ ນໃນບົດສະຫ ຸບການເຄ ື່ອນໄຫວປະຈ າປີ ແລະ ອ ື່ນໆ; 

- ຄະນະກ າມະການກ ານົດຄ່າຕອບແທນ: ຄະນະກ າມະການນ ົ້ມ ໜ້າທ ື່ຮັບຜິດຊອບໃນການກ ານົດຫ ັກການ 
ແລະ ຮ ບແບບການຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ, ຄົົ້ນຄວ້າຄາ່ຕອບແທນຂອງສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອ ານວຍການ
ແລະ ບັນດາຄະນະພະແນກເພ ື່ອສະເໜ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນຮັບຮອງ, ພ້ອມທັງ ລາຍງານຜົນ
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ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໜ້າທ ື່ອ ື່ນໆ
ທ ື່ຕິດພັນ; 

- ຄະນະກ າມະການຄັດເລ ອກ: ແມ່ນຮັບຜິດຊອບການກ ານົດຫ ັກການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບການຄັດ
ເລ ອກບຸກຄະລາກອນເພ ື່ອດ າລົງຕ າແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອ ານວຍການ,ພະນັກງານ
ຂັົ້ນພະແນກ ຫ   ທຽບເທົົ່າຂອງບໍລິສັດ ຊຶື່ງຫ ັກການ ແລະ ຂັົ້ນຕອນດັົ່ງກ່າວຕ້ອງມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 
ກວດສອບໄດ້. ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກບັຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮ ,້ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ,  ສະເໜ ຊ ື່ບຸກຄົນທ ື່ຜ່ານການຄັດເລ ອກ ເພ ື່ອໃຫ້ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາ 
ແລະ ສະເໜ ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມຜ ້ຖ ຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ວຽກງານອ ື່ນໆທ ື່ຕິດພັນ. 
 

 ສະຫ ຸບແລ້ວ ສະພາບໍລິຫານແມ່ນມ ສ່ວນສ າຄັນຫ າຍໃນການກ ານົດທິດທາງຂອງວິສາຫະກິດ ຊຶື່ງເປັນແຜນ
ແມ່ບົດ ຫ   ເປັນບ່ອນອ ງໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະຜ ້ອ ານວຍການ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນການດ າເນ ນງານທ ື່
ກ ານົດໄວ້. ພ້ອມນ ົ້, ສະພາບໍລິຫານຍງັເປັນຕົວແທນຂອງຜ ້ຖ ຮຸ້ນໝົດຂອງວິສາຫະກິດໃນການຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາທຸກໆວຽກງານທ ື່ສ າຄນັທ ື່ປະຕິບັດໂດຍຄະນະຜ ້ອ ານວຍການ. 
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