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นโยบายกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (NDR หรื อ บริษัทฯ) มีนโยบายกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
1. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีนโยบายทีจะลงทุนในบริ ษทั ฯ ทีสอดคล้องกับเป้ าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของ
บริ ษ ัท ฯ ซึ งทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบการหรื อ ผลกํา ไรเพิ มขึ น หรื อ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที เอื อประโยชน์
(Synergy) ให้กับบริ ษทั ฯ เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของบริ ษ ทั ฯ และเพือให้บ ริ ษทั ฯ บรรลุ
เป้าหมายในการเป็ นผูป้ ระกอบการชันนําในธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ทังนี บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั
ร่ วมนัน บริ ษทั ฯ จะทําการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพ และปัจจัยความเสี ยง
จากการลงทุน โดยมีขนตอนการวิ
ั
เคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึงจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรื อ
อนุ ม ัติ ก ารจากที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ฯ
(แล้วแต่กรณี ) ทังนี ในการอนุมตั ิการลงทุนบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ทีเกียวข้อง
2. นโยบายกํากับดูแลการดําเนินงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษ ัท ฯ กํา หนดนโยบายกํา กับ ดู แ ลและบริ ห ารกิ จ การบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว ม โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์
เพือกําหนดมาตรการและกลไกทังทางตรงและทางอ้อม เพือให้บริ ษทั ฯ สามารถกํากับดูแลและบริ หารจัดการ
กิ จการของบริ ษ ัท ย่ อยและบริ ษ ัท ร่ ว ม รวมถึ งการติ ด ตามดู แ ลให้ บ ริ ษ ทั ย่ อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มมี ก ารปฏิ บ ัติ
ตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงานของบริ ษทั ฯ เอง และเป็ นไปตามนโยบาย
ของบริ ษัท ฯ รวมถึ ง กฎหมายบริ ษัท มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์
ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทังนี เพือรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี
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1. บริ ษทั ฯ จะส่ งบุคคลหรื อตัวแทนของบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั
ร่ วม ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในแต่ละบริ ษทั เพือทําหน้าทีกํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ดําเนิ นการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายกํากับดูแลกิ จการทีดี รวมทังนโยบายอืน ๆ ของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ดี การส่ งตัวแทนของบริ ษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยคํานึ งถึงความเหมาะสม
แต่ละบริ ษทั
2. หากในการทํารายการ หรื อการดําเนิ นการใด ๆ ของบริ ษทั ย่อยทีเข้าข่าย หรื อเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ าย
ไป ซึ งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งสิ นทรัพย์ หรื อรายการทีเกียวโยงกันตาม
ประกาศรายการที เกี ยวโยงกัน ที เกี ยวข้อ ง ซึ งจะส่ ง ผลให้ บ ริ ษัท ฯ มี ห น้ า ที ต้อ งอนุ ม ัติ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ขออนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ หรื อขออนุมตั ิจากหน่วยงาน
ทีเกียวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทํารายการ บริ ษทั ย่อยจะเข้าทํารายการหรื อดําเนิ นการนันได้ต่อเมือ
ได้รับ อนุ ม ัติ จากที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้อง (แล้วแต่กรณี ) เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
นอกจากนี หากในการเข้าทํารายการหรื อการเกิ ด เหตุการณ์ บางกรณี ของบริ ษทั ย่อย อันทําให้บ ริ ษทั ฯ
มีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดประกาศ
ทีเกียวข้อง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กรรมการผูแ้ ทนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมี
หน้าทีต้องแจ้งมายังฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ในทันทีทีทราบว่าบริ ษทั ย่อยมีแผนจะเข้าทํารายการหรื อเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว
3. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมแต่ละบริ ษทั จะมีขอบเขตอํานาจหน้าที
และความรับ ผิด ชอบที สํา คัญตามกฎหมายที เกี ยวข้อง เช่น เปิ ดเผยข้อมูล เกี ยวกับ ฐานะทางการเงิ น
และรายงานผลการดําเนิ นงานให้แก่บริ ษทั ฯ ทราบ โดยนําประกาศทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุโลม รวมทัง
เปิ ดเผยและนําข้อมูลส่ วนได้เสี ยของตนและบุคคลทีมีความเกียวข้องต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการทําธุรกรรมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมในลักษณะทีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลียงการทํารายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และหลีกเลียงการทํารายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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