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กฎบัตรคณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จํากดั 

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

1. วตัถุประสงค์ 

บริษทั เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด (DEMCO De Lao) ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา ภายใต้

สัมปทานกบัรัฐวิสาหกิจนํ้ าประปาหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(“สปป.ลาว”) 

โรงผลิตนํ้าประปาภูหลวง อยูภ่ายใต ้นโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และกิจการอ่ืนท่ีบริษทัลงทุน และ

มีพนัธกิจ การประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1. DDL ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ สปป.ลาว โดยคาํนึงถึงสังคม สภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติของทอ้งถ่ิน 

2. DDL จะปฏิเสธการดาํเนินการใด ๆ ท่ีสุ่มเส่ียงเขา้ข่ายเป็นความผิดกฎหมายทอ้งถ่ิน และเม่ือเห็นวา่มีการ

ดาํเนินการท่ีไม่ชดัเจนไม่เป็นตามระเบียบ หรืออาจขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

3. การจา้งแรงงาน DDL ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว และมีการปฏิบติัต่อแรงงานทอ้งถ่ิน 

ดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

4. ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ กรณีมีขอ้สงสัยไม่แน่ใจใหข้อ

คาํแนะนาํจากท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5. การทาํธุรกรรมระหวา่งกนัในฐานะบริษทัยอ่ย ตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน

รัฐ รวมถึงระเบียบและอาํนาจในการดาํเนินการ 

6. ดาํเนินการแนวปฏิบติัและกระบวนการในการพิจารณา อนุมติั การทาํรายการระหวา่งกนั รายการท่ีเก่ียว

โยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ผลประโยชน์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

7. ดาํเนินการเร่ืองรายการระหวา่งกนัอยา่งเป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่ง

บริษทัในเครือ 

2. คํานิยาม 

“DDL”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั (DEMCO De Lao)  

“เด็มโก้” หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  



 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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“กลุ่มบริษัทเด็มโก้ หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (เด็มโก)้ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (DP)   

บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั (DDL) และบริษทั เด็มโก ้เอ็นเนอจี แอนด์ 

ยทิูลิต้ี จาํกดั (DEU) 

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง  คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการกํากับดูแล DDL” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย-บริษทัเด็มโก ้เดอลาว 

จาํกดั 

“กรรมการกาํกบัดูแล DDL” หมายถึง กรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย-บริษทัเด็มโก ้เดอลาว จาํกดั 

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

3.1 คณะกรรมการกํากับดูแล DDL ได้รับแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามท่ี

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จาํนวนหน่ึง และ/หรืออาจ

ประกอบด้วยบุคคลอ่ืนใด คนหน่ึง หรือหลายคน ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั โดยให้

คณะกรรมการบริษทั  อาจจะแต่งตั้งกรรมการท่ีเป็นกรรมการของบริษทั คนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการกาํกบัดูแลบริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั 

3.2 กรรมการกาํกบัดูแล DDL จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมี

ความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของงาน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง 

4.1 กรณีกรรมการกาํกบัดูแล DDL ท่ีเป็นกรรมการบริษทัให้มีวาระดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 3 ปี หรือ

ตามวาระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

4.2 กรณีกรรมการกาํกบัดูแล DDL ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 3 ปี 

หรือเท่าท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 

5. อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแล DDL 

1. กาํกบัดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของDDL ตลอดจน

คาํแนะนาํของคณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2. เสนอแต่งตั้ง  กรรมการบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ และหรือผูจ้ดัการทัว่ไป ของ DDL 



 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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3. กาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสําคญัของDDL รวมทั้งพิจารณาประเด็น

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อให้มัน่ใจว่าผูบ้ริหารสามารถนําวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยุทธ์ท่ี

กาํหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดาํเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญัรวมถึงวตัถุประสงค์ 

เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริษทัท่ีกาํหนด 

5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. กาํกบัดูแลและบริหารความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

7. กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือ

กระบวนการท่ีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

8. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการทัว่ไปและกาํหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบั

ผลการดาํเนินงาน 

9. ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือตามมาตรฐานทัว่ไปและภายในระยะเวลา

ท่ีกาํหนด 

10. เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี กอปรดว้ยจริยธรรม ความโปร่งใส 

11. กาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ DDL 

12. พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

12.1. แผนยทุธศาสตร์ของ DDL 

12.2.  งบประมาณประจาํปี (Annual  Budget) ซ่ึงเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของ DDL 

12.3. กิจกรรมและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการควบรวมและซ้ือกิจการ 

13. กาํหนดแผนและแนวทางเก่ียวกบัการลงทุน ตามนโยบายของ DDL 

14. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ DDL ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

15. พิจารณาวาระท่ีเก่ียวกบั DDL ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

16. มีอาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณี 

วฒันธรรม และสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่

17. มีอาํนาจอนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ DDL ท่ีจาํเป็นรวมถึงกาํหนดอตัราค่าตอบแทน

และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
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18. ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะการเขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อการทาํสัญญาร่วมทุน (MOU Joint 

Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน สปป.ลาว ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของ DDL 

จาํนวนไม่เกิน 20.0 ลา้นบาท 

19. มีอาํนาจอนุมติักรอบวงเงินการอนุมติัของกรรมการผูจ้ดัการในการซ้ือขายทรัพยสิ์นถาวร การให้

กูย้ืม และการลงทุน การเสนอราคา การจดัซ้ือจดัจา้ง การเขา้ทาํสัญญาหรือการทาํนิติกรรมใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้โดยปกติ และเป็นไปตามนโยบายกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และตามวตัถุประสงค์

ของ DDL  

20. ในกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้ กรรมการ

ผูจ้ดัการ DDL สามารถดาํเนินการได ้

21. อนุมติัการดาํเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ

สิทธิประโยชน์ ของ DDL และ เด็มโก้ อนัเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ หรือรายการ

สนบัสนุนธุรกิจปกติของเด็มโก ้

22. มีอาํนาจพิจารณาการตั้ง การเพิ่ม การจดหรือการยกเลิก สาํรองทางบญัชีต่าง ๆ อาทิ ค่าเผือ่หน้ีสงสัย

จะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงุทน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการ

ดาํเนินการ 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแล DDL 

ดงักล่าวขา้งตน้ นั้นตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเด็มโก้ และ

คณะกรรมการกาํกบัดูแล DDL ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการไดม้าเพื่อจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของ DDL และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมการ 

DDL หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีจะทาํ

ข้ึนกบัเด็มโก ้หรือ DDL (ถา้มี) ในกรณีดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแล DDL นาํเสนอเร่ืองดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา

อนุมติัต่อไป โดยกรรมการกาํกบัดูแล DDL ท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองดงักล่าว 

6. การประชุมและการลงมติ 

1. คณะกรรมการกาํกบัดูแล DDL จะตอ้งจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ตามความจาํเป็น

และเหมาะสม 



 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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2. วาระประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม อยา่ง

นอ้ย  5 วนัทาํการ 

3. ในการประชุมจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

4. มติท่ีประชุม จะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ และตอ้งมีจาํนวนกรรมการอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

5. ให้ผูจ้ดัการ DDL เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ DDL เป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุม และจดัเก็บ

เอกสารการประชุมคณะกรรมการ DDL 

7. การรายงาน 

คณะกรรมการกํากับดูแล DDL จะต้องรายงานผลทางปฏิบัติหน้าท่ีและผลการดําเนินงาน ต่อ

คณะกรรมการบริษทั โดยสมํ่าเสมอ และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน ผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ี

ผา่นมาต่อคณะกรรมการบริษทั ในรายงานประจาํปีของ DDL 

     กฎบตัรฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบตัรน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยืน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือ

วนัท่ี 20 มกราคม 2565   และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565   เม่ือวนัท่ี 25 

กุมภาพนัธ์ 2565 


