กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลบริษทั ย่ อย -บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จากัด
(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จากัด
(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))
1. วัตถุประสงค์
บริ ษ ทั เด็ ม โก้ เดอลำว จำกัด (DEMCO De Lao:DDL) ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำประปำ
ภำยใต้สั มปทำนกับรั ฐวิสำหกิ จน้ ำประปำหลวงพระบำง สปป.ลำว โรงผลิ ตน้ ำประปำภู หลวง อยู่
ภำยใต้ นโยบำยกำรกำกับดู แลบริ ษทั ย่อย และกิ จกำรอื่นที่บริ ษทั ลงทุน และมีพนั ธกิจ กำรประกอบ
ธุ รกิจ ดังนี้
1. DDL ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำย ข้อ บังคับ ของ สปป.ลำว โดยค ำนึ งถึ งสั งคม สภำพแวดล้อ ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของท้องถิ่น
2. DDL จะปฏิ เสธกำรดำเนิ นกำรใดๆ ที่สุ่มเสี่ ยงเข้ำข่ำยเป็ นควำมผิดกฎหมำยท้องถิ่ น และเมื่อเห็ น
ว่ำ มี ก ำรด ำเนิ น กำรที่ ไ ม่ ชัด เจนไม่ เป็ นตำมระเบี ย บ หรื อ อำจขัด หรื อ แย้ง กับ กฎหมำย หรื อ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่ นให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่
ปรึ กษำกฎหมำย
3. กำรจ้ำงแรงงำน DDL ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำนของ สปป.ลำว และมีกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำน
ท้องถิ่น ด้วยควำมเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
4. ติดตำมกำรเปลี่ ยนแปลงของกฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ กรณี มี ขอ้ สงสัยไม่
แน่ใจให้ขอคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. กำรทำธุ รกรรมระหว่ำงกันในฐำนะบริ ษทั ย่อย ต้องคำนึ งถึงกฎหมำย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงำนรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนำจในกำรดำเนินกำร
6. ดำเนิ นกำรแนวปฏิบตั ิและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ อนุ มตั ิ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งผลประโยชน์ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ดำเนิ นกำรเรื่ องรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อ
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมกำรกำกับดู แล DDL ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
โดยมีจำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั จำนวนหนึ่ง
และ/หรื ออำจประกอบด้วยบุ คคลอื่นใด คนหนึ่ ง หรื อหลำยคน ซึ่ งดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั ฯ โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อำจจะแต่งตั้งกรรมกำรที่ เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั คน
หนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรกำกับดูแลบริ ษทั เด็มโก้ เดอลำว จำกัด
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2.2 กรรมกำรกำกับดูแล DDL จะต้องมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจน
มีค วำมรู ้ ค วำมเข้ำใจถึ งคุ ณ สมบัติ ห น้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบของงำน และต้องไม่ มี ล ักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
3.1 กรณี กรรมกำรกำกับดูแล DDL ที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ให้มีวำระดำรงตำแหน่ ง ครำวละ 3 ปี หรื อ
ตำมวำระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
3.2 กรณี กรรมกำรกำกับดูแล DDL ที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ครำวละ
3 ปี หรื อเท่ ำที่ ดำรงตำแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมี มติ เป็ น
อย่ำงอื่น
4. อานาจ หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแล DDL
1. ก ำกับ ดู แ ลและจัด กำรบริ ษ ัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ป ระสงค์แ ละข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท
ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมกำรบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
2. เสนอแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และหรื อผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
3. กำหนดวิสั ยทัศน์ ทิ ศ ทำง กลยุท ธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ทั รวมทั้งพิ จำรณำ
ประเด็นควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิ ดขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจว่ำผูบ้ ริ หำรสำมำรถนำวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกล
ยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4. ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรดำเนิ นกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่สำคัญรวมถึ งวัตถุ ประสงค์
เป้ำหมำยทำงกำรเงิน แผนงำน และงบประมำณของบริ ษทั ที่กำหนด
5. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
6. กำกับดูแลและบริ หำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
7. กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผบู ้ ริ หำรมีระบบหรื อ
กระบวนกำรที่ประสิ ทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
8. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปและกำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้อง
กับผลกำรดำเนินงำน
9. ให้ มี ก ำรเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ ถู ก ต้อง ชัด เจน โปร่ งใส น่ ำ เชื่ อถื อ ตำมมำตรฐำนทั่วไปและภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด
10. เป็ นผูน้ ำและเป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี กอปรด้วยจริ ยธรรม ควำมโปร่ งใส
11. กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุ รกิจของ DDL
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12. พิจำรณำกลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
12.1.
แผนยุทธศำสตร์ของ DDL
12.2.
งบประมำณประจำปี (Annual Estimated Budget) ซึ่ งเป็ นไปตำมแผนยุทธศำสตร์
ของ DDL
12.3.
กิจกรรมและกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวกับกำรควบรวมและซื้ อกิจกำร
13. กำหนดแผนและแนวทำงเกี่ยวกับกำรลงทุน ตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ
14. บริ หำรและกำกับดู แลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและเป็ นไปตำมงบประมำณ
และเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
15. พิจำรณำวำระที่เกี่ยวกับ DDL ก่อนเสนอหรื อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
16. มี อ ำนำจพิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำตอบแทนและสวัส ดิ ก ำรพนัก งำนให้ เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์
ประเพณี วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมำยท้องถิ่นที่บงั คับใช้อยู่
17. มีอำนำจอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำคณะกรรมกำร DDL ที่จำเป็ นรวมถึงกำหนดอัตรำค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำรที่เหมำะสม
18. ให้ควำมเห็ นและข้อเสนอแนะกำรเข้ำทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำรทำสัญญำร่ วมทุน (MOU Joint
Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุ นต่ ำงๆ ใน สปป.ลำว ซึ่ งมี มู ล ค่ำกำรลงทุ นในส่ วนของ
บริ ษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 20.0 ล้ำนบำท
19. มีอำนำจอนุ มตั ิกรอบวงเงินกำรอนุ มตั ิของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในกำรซื้ อขำยทรัพย์สินถำวร กำรให้
กูย้ มื และกำรลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำสัญญำหรื อกำรทำนิ ติกรรมใดๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จกำรค้ำโดยปกติ และเป็ นไปตำมนโยบำยบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) และ
ตำมวัตถุประสงค์ของ DDL
20. ในกรณี ที่ ก ำหนดไว้ใ นแผนธุ รกิ จ หรื อ งบประมำณที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ อนุ ม ัติ ไ ว้แล้ว
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร DDL สำมำรถดำเนินกำรได้
21. อนุ มตั ิกำรดำเนิ นกำรจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของ DDL และ DEMCO อันเป็ นกำรประกอบธุ รกิ จทำงกำรค้ำปกติ หรื อ
รำยกำรสนับสนุนธุ รกิจปกติของ DEMCO
22. มีอำนำจพิจำรณำกำรตั้ง กำรเพิ่ม กำรจดหรื อกำรยกเลิ ก สำรองทำงบัญชี ต่ำงๆ อำทิ ค่ำเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ ค่ ำ เผื่ อผลขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำของเงิ น ลงุ ท น ค่ ำเผื่อผลขำดทุ น ของโครงกำร
ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
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ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรกำกับดู แล DDL
ดังกล่ำวข้ำงต้น นั้นต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้ และ
คณะกรรมกำรกำกับดู แล DDL ไม่มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรใดๆ ในหรื อเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน รำยกำรได้ม ำเพื่ อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ที่ ส ำคัญ ของ DDL และ/หรื อ รำยกำรหรื อ เรื่ อ งที่
คณะกรรมกำร DDL หรื อบุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง มี ส่ วนได้ เสี ย หรื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับเด็มโก้ หรื อ DDL (ถ้ำมี ) ในกรณี ดงั กล่ำว ให้คณะกรรมกำรกำกับ
ดูแล DDL นำเสนอเรื่ องดังกล่ ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมกำรลงทุ น และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิต่อไป โดยกรรมกำรกำกับดูแล DDL ท่ำนนั้นและบุคคลที่
อำจมี ควำมขัดแย้ง จะไม่มีสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ในเรื่ อง
ดังกล่ำว
5. การประชุ มและการลงมติ
1. คณะกรรมกำรกำกับดูแล DDL จะต้องจัดให้มีกำรประชุ มอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง ตำมควำมจำเป็ น
และเหมำะสม
2. วำระประชุ ม และเอกสำรกำรประชุ มจะต้องส่ งให้แก่ คณะกรรมกำรล่ วงหน้ำก่ อนกำรประชุ ม
อย่ำงน้อย 3 วันทำกำร
3. ในกำรประชุมจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุม จะถือตำมเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย
ในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรพิจำรณำหรื อลงมติ และต้องมีจำนวนกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 ใน
3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
5. ให้ผจู ้ ดั กำร DDL เป็ นเลขำนุกำร คณะกรรมกำร DDL เป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บ
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร DDL
6. การรายงาน
คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ล DDL จะต้อ งรำยงำนผลทำงปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ แ ละผลกำรด ำเนิ น งำน ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ งำน ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี
ที่ผำ่ นมำ ต่อคณะกรรมกำรเด็มโก้ ในรำยงำนประจำปี ของ DDL
7. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แล DDL จะทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบัต รนี้ ตำมควำมเหมำะสม และตำม
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตำมควำมจำเป็ น เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ
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