กฎบัตร
คณะกรรมการกํากับดูแลบริษทั ย่ อย -บริษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัทย่ อย -บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
(Sub Board Committee DDL (“SBC DDL”))
1. วัตถุประสงค์
บริ ษ ทั เด็ ม โก้ เดอลาว จํา กัด (DEMCO De Lao) ประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจํา หน่ า ยนํ้า ประปา ภายใต้
สัมปทานกับรัฐวิสาหกิจนํ้าประปาหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว(“สปป.ลาว”)
โรงผลิตนํ้าประปาภูหลวง อยูภ่ ายใต้ นโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย และกิจการอื่นที่บริ ษทั ลงทุน และ
มีพนั ธกิจ การประกอบธุ รกิจ ดังนี้
1. DDL ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับของ สปป.ลาว โดยคํานึงถึงสังคม สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของท้องถิ่น
2. DDL จะปฏิเสธการดําเนิ นการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ ยงเข้าข่ายเป็ นความผิดกฎหมายท้องถิ่น และเมื่อเห็นว่ามีการ
ดําเนินการที่ไม่ชดั เจนไม่เป็ นตามระเบียบ หรื ออาจขัดหรื อแย้งกับกฎหมาย หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
3. การจ้างแรงงาน DDL ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว และมีการปฏิบตั ิต่อแรงงานท้องถิ่น
ด้วยความเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ กรณี มีขอ้ สงสัยไม่แน่ใจให้ขอ
คําแนะนําจากที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. การทําธุ รกรรมระหว่างกันในฐานะบริ ษทั ย่อย ต้องคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
รัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ
6. ดําเนิ นการแนวปฏิบตั ิและกระบวนการในการพิจารณา อนุ มตั ิ การทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
7. ดําเนิ นการเรื่ องรายการระหว่างกันอย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริ ษทั ในเครื อ
2. คํานิยาม
“DDL” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด (DEMCO De Lao)
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทเด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (เด็มโก้) บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด (DP)
บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด (DDL) และบริ ษทั เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์
ยูทิลิต้ ี จํากัด (DEU)
“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกํากับดูแล DDL” หมายถึง คณะกรรมการกํากับดู แลบริ ษทั ย่อย-บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว
จํากัด
“กรรมการกํากับดูแล DDL” หมายถึง กรรมการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย-บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
3. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ล DDL ได้รั บ แต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยมี จ ํา นวนตามที่
คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท จํา นวนหนึ่ ง และ/หรื อ อาจ
ประกอบด้วยบุ คคลอื่ นใด คนหนึ่ ง หรื อหลายคน ซึ่ งดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยให้
คณะกรรมการบริ ษทั อาจจะแต่งตั้งกรรมการที่ เป็ นกรรมการของบริ ษทั คนหนึ่ งเป็ นประธาน
กรรมการกํากับดูแลบริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
3.2 กรรมการกํากับดูแล DDL จะต้องมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ความรู ้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของงาน และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1 กรณี กรรมการกํากับดู แล DDL ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ให้มีวาระดํารงตําแหน่ ง คราวละ 3 ปี หรื อ
ตามวาระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
4.2 กรณี กรรมการกํากับดูแล DDL ที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี
หรื อเท่าที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
5. อํานาจ หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแล DDL
1. กํากับดูแลและจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของDDL ตลอดจน
คําแนะนําของคณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
2. เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ และหรื อผูจ้ ดั การทัว่ ไป ของ DDL
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
3. กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของDDL รวมทั้งพิจารณาประเด็น
ความเสี่ ย งที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น เพื่ อให้ม น่ั ใจว่า ผูบ้ ริ หารสามารถนําวิสัย ทัศ น์ ทิ ศ ทางและกลยุทธ์ ที่
กําหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ควบคุ ม ติ ดตาม ดู แลให้มีการดํา เนิ นการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สําคัญรวมถึ ง วัตถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ที่กาํ หนด
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6. กํากับดูแลและบริ หารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
7. กําหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างครอบคลุ ม และดู แลให้ผูบ้ ริ หารมีระบบหรื อ
กระบวนการที่ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
8. ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การทัว่ ไปและกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ผลการดําเนินงาน
9. ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทัว่ ไปและภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนด
10. เป็ นผูน้ าํ และเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานที่ดี กอปรด้วยจริ ยธรรม ความโปร่ งใส
11. กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจของ DDL
12. พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
12.1. แผนยุทธศาสตร์ ของ DDL
12.2. งบประมาณประจําปี (Annual Budget) ซึ่งเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ของ DDL
12.3. กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
13. กําหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน ตามนโยบายของ DDL
14. บริ หารและกํากับดูแลการดําเนินงานของ DDL ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามงบประมาณและ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
15. พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ DDL ก่อนเสนอหรื อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
16. มีอาํ นาจพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี
วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บงั คับใช้อยู่
17. มีอาํ นาจอนุ มตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการ DDL ที่จาํ เป็ นรวมถึงกําหนดอัตราค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
18. ให้ความเห็ นและข้อเสนอแนะการเข้าทําบันทึ กข้อตกลงเพื่ อการทําสัญญาร่ วมทุ น (MOU Joint
Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่าง ๆ ใน สปป.ลาว ซึ่ งมีมูลค่าการลงทุนในส่ วนของ DDL
จํานวนไม่เกิน 20.0 ล้านบาท
19. มีอาํ นาจอนุ มตั ิกรอบวงเงิ นการอนุ มตั ิของกรรมการผูจ้ ดั การในการซื้ อขายทรัพย์สินถาวร การให้
กูย้ ืม และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญาหรื อการทํานิ ติกรรมใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าโดยปกติ และเป็ นไปตามนโยบายกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และตามวัตถุประสงค์
ของ DDL
20. ในกรณี ที่กาํ หนดไว้ในแผนธุ รกิจ หรื องบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิไว้แล้ว กรรมการ
ผูจ้ ดั การ DDL สามารถดําเนินการได้
21. อนุมตั ิการดําเนิ นการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและ
สิ ทธิ ประโยชน์ ของ DDL และ เด็มโก้ อันเป็ นการประกอบธุ รกิ จทางการค้าปกติ หรื อรายการ
สนับสนุนธุ รกิจปกติของเด็มโก้
22. มีอาํ นาจพิจารณาการตั้ง การเพิม่ การจดหรื อการยกเลิก สํารองทางบัญชีต่าง ๆ อาทิ ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงุทน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการ
ดําเนินการ
ทั้ง นี้ การมอบหมายอํา นาจหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการกํา กับ ดู แล DDL
ดังกล่ าวข้างต้น นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบี ยบข้อบังคับของเด็มโก้ และ
คณะกรรมการกํากับดูแล DDL ไม่มีอาํ นาจในการดําเนิ นการใด ๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาเพื่อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของ DDL และ/หรื อ รายการหรื อเรื่ องที่คณะกรรมการ
DDL หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะทํา
ขึ้นกับเด็มโก้ หรื อ DDL (ถ้ามี) ในกรณี ดงั กล่าว ให้คณะกรรมการกํากับดูแล DDL นําเสนอเรื่ องดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิต่อไป โดยกรรมการกํากับดู แล DDL ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว
6. การประชุ มและการลงมติ
1. คณะกรรมการกํากับดู แล DDL จะต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
2. วาระประชุ ม และเอกสารการประชุมจะต้องส่ งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุ ม อย่าง
น้อย 5 วันทําการ
3. ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุ ม จะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย
ในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ และต้องมีจาํ นวนกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
5. ให้ผูจ้ ดั การ DDL เป็ นเลขานุ การ คณะกรรมการ DDL เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุ ม และจัดเก็บ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ DDL
7. การรายงาน
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ล DDL จะต้อ งรายงานผลทางปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ แ ละผลการดํา เนิ น งาน ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดําเนิ นงานในรอบปี ที่
ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจําปี ของ DDL
กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป

กฎบัตรนี้ ได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการกํากับดู แลกิจการและความยัง่ ยืน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2565 และได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565
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