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กฎบัตรคณะกรรมการก ากบัดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ ากดั 

(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”)) 

1. วตัถุประสงค์ 
บริษทั เด็มโก้ เดอลำว จ ำกดั (DEMCO De Lao:DDL) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ 
ภำยใตส้ัมปทำนกบัรัฐวิสำหกิจน ้ ำประปำหลวงพระบำง สปป.ลำว โรงผลิตน ้ ำประปำภูหลวง อยู่
ภำยใต ้นโยบำยกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย และกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัลงทุน และมีพนัธกิจ กำรประกอบ
ธุรกิจ ดงัน้ี 
1. DDL ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับของ สปป.ลำว โดยค ำนึงถึงสังคม สภำพแวดล้อม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน 
2. DDL จะปฏิเสธกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีสุ่มเส่ียงเขำ้ข่ำยเป็นควำมผิดกฎหมำยทอ้งถ่ิน และเม่ือเห็น

ว่ำมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ชัดเจนไม่เป็นตำมระเบียบ หรืออำจขัดหรือแยง้กับกฎหมำย หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ี
ปรึกษำกฎหมำย 

3. กำรจำ้งแรงงำน DDL ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนของ สปป.ลำว และมีกำรปฏิบติัต่อแรงงำน
ทอ้งถ่ิน ดว้ยควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

4. ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ กรณีมีขอ้สงสัยไม่
แน่ใจใหข้อค ำแนะน ำจำกท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัในฐำนะบริษทัยอ่ย ตอ้งค ำนึงถึงกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงำนรัฐ รวมถึงระเบียบและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร 

6. ด ำเนินกำรแนวปฏิบติัและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ อนุมติั กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์ ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

7. ด ำเนินกำรเร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนัอยำ่งเป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหวำ่งบริษทัในเครือ 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
2.1 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

โดยมีจ ำนวนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นสมควร ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั จ  ำนวนหน่ึง 
และ/หรืออำจประกอบดว้ยบุคคลอ่ืนใด คนหน่ึง หรือหลำยคน ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ
บริษทัฯ โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ  อำจจะแต่งตั้งกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั คน
หน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 
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2.2 กรรมกำรก ำกบัดูแล DDL จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของงำน และต้องไม่มีลักษณะ
ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 กรณีกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ท่ีเป็นกรรมกำรบริษทัให้มีวำระด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี หรือ

ตำมวำระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทั จะมีมติเป็นอยำ่งอ่ืน 
3.2 กรณีกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 

3 ปี หรือเท่ำท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทั จะมีมติเป็น
อยำ่งอ่ืน 

4. อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแล DDL 
1. ก ำกับดูแลและจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
2. เสนอแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำร และหรือผูจ้ดักำรทัว่ไป 
3. ก ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำ

ประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผูบ้ริหำรสำมำรถน ำวิสัยทศัน์ ทิศทำงและกล
ยทุธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส ำคญัรวมถึงวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยทำงกำรเงิน แผนงำน และงบประมำณของบริษทัท่ีก ำหนด 

5. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. ก ำกบัดูแลและบริหำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
7. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือ

กระบวนกำรท่ีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
8. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรทัว่ไปและก ำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคลอ้ง

กบัผลกำรด ำเนินงำน 
9. ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำนทั่วไปและภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
10. เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี กอปรดว้ยจริยธรรม ควำมโปร่งใส 
11. ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ DDL 
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12. พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 
12.1. แผนยทุธศำสตร์ของ DDL 
12.2. งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimated Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์

ของ DDL 
12.3. กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 

13. ก ำหนดแผนและแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุน ตำมนโยบำยของบริษทัฯ 
14. บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณ

และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
15. พิจำรณำวำระท่ีเก่ียวกบั DDL ก่อนเสนอหรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
16. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ 

ประเพณี วฒันธรรม และสอดคลอ้งกบักฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่
17. มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร DDL ท่ีจ  ำเป็นรวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน

และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
18. ให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะกำรเขำ้ท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อกำรท ำสัญญำร่วมทุน (MOU Joint 

Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ใน สปป.ลำว ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของ
บริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 20.0 ลำ้นบำท 

19. มีอ ำนำจอนุมติักรอบวงเงินกำรอนุมติัของกรรมกำรผูจ้ดักำรในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรให้
กูย้มื และกำรลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำหรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ และเป็นไปตำมนโยบำยบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) และ
ตำมวตัถุประสงคข์อง DDL  

20. ในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติไวแ้ล้ว 
กรรมกำรผูจ้ดักำร DDL สำมำรถด ำเนินกำรได ้

21. อนุมติักำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
และสิทธิประโยชน์ ของ DDL และ DEMCO อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติ หรือ
รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติของ DEMCO 

22. มีอ ำนำจพิจำรณำกำรตั้ง กำรเพิ่ม กำรจดหรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำงๆ อำทิ ค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงุทน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำร
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร 
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ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL 
ดงักล่ำวขำ้งตน้ นั้นตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเด็มโก ้และ
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กัน รำยกำรได้มำเพื่อจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส ำคัญของ DDL และ/หรือ รำยกำรหรือเร่ืองท่ี
คณะกรรมกำร DDL หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มี ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะท ำข้ึนกบัเด็มโก ้หรือ DDL (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแล DDL น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรลงทุน และ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL ท่ำนนั้นและบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในเร่ือง
ดงักล่ำว 

5. การประชุมและการลงมติ 
1. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DDL จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตำมควำมจ ำเป็น

และเหมำะสม 
2. วำระประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะตอ้งส่งให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 

อยำ่งนอ้ย 3 วนัท ำกำร 
3. ในกำรประชุมจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุม จะถือตำมเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ และตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 2 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

5. ให้ผูจ้ดักำร DDL เป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำร DDL เป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บ
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร DDL 

6. การรายงาน 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแล DDL จะต้องรำยงำนผลทำงปฏิบัติหน้ำท่ีและผลกำรด ำเนินงำน ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยสม ่ำเสมอ และจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี
ท่ีผำ่นมำ ต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้ในรำยงำนประจ ำปีของ DDL 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแล DDL จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรน้ีตำมควำมเหมำะสม และตำม
สภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

 
 


