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เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ และท่านผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบนั การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งเศรษฐกิจ การใช้ชีวติ ของ
ผูค้ น และกิจการของภาคเอกชน โดยขณะนี้ ทัว่ โลกยังคงเผชิญกับการกลายพันธุข์ องไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น วิกฤติ
ไวรัสโควิด-19 ก�ำลังเข้าสู่ การระบาดระลอกใหม่ สถานการณ์เหล่านี้ถือเป็ นความท้าทายอย่างมากส�ำหรับบริ ษทั ฯ ในการรับมือ
เชิงบริ หารจัดการและการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับธุรกิจ
สิ่ งพิมพ์ เช่น การยกเลิกงานสัปดาห์หนังสื อ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เข้าถึงนักอ่านได้ทุกกลุ่มที่จดั ขึ้นเป็ นประจ�ำทุกปี เปลี่ยนรู ปแบบเป็ น
งานหนังสื อออนไลน์แทน อันส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ในระยะสั้นอย่างมีนยั ส�ำคัญ เป็ นต้น
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ จะเป็ นการดูแลความเป็ นอยูข่ องพนักงาน
อย่างสุดความสามารถ หรื อการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงทางการค้าบางประการกับคูค่ า้ ทางธุรกิจ เพือ่ ให้ท้งั สองฝ่ ายอยูร่ อดได้ ท่ามกลาง
วิกฤติโควิด-19 และค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนผ่านการบริ หารจัดการองค์กรด้วยความยึดมัน่ ในความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
พิสูจน์ได้จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ต่ออายุการรับรองเป็ นสมาชิ กโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุ จริ ต (Private Sector Collective Action Against Corruption หรื อ CAC) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ตลอดจนส่ งเสริ มให้นำ�
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการ ท�ำให้บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าและความสัมพันธ์กบั คู่คา้
ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีรายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากช่องทางอีคอมเมิร์ซและยอดขายจากสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
หนังสื อการ์ตูนและการรับจ้างแปลการ์ตูน จึงถือว่าเป็ นการปรับตัวเพื่อให้คล่องตัว เท่าทัน และสอดรับกับสถานการณ์โลกรอบ
ตัวที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งสร้างรากฐานการเติบโตผ่านโลกดิจิทลั ส�ำหรับธุรกิจสิ่ งพิมพ์ ในการนี้ กลุม่ บริ ษทั ฯ ยังได้ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการรับฟัง พร้อมน�ำผลตอบรับของนักอ่านมาวิเคราะห์ประกอบการคัดเลือก
หัวเรื่ องหนังสื อ เนื้อหา และจ�ำนวนผลิตให้ตรงกับความต้องการของผูซ้ ้ือมากที่สุด เพือ่ เพิม่ คุณภาพการสร้างรายได้ การเพิม่ แบรนด์
ย่อยเพื่อผลิตเนื้ อหาให้เหมาะสมและสามารถเจาะนักอ่านเฉพาะกลุ่มได้มากยิง่ ขึ้น และการบริ หารงบประมาณการตลาดอย่างมี
ประสิ ทธิภาพในการเข้าถึงนักอ่านกลุ่มเป้าหมายผ่านคู่คา้ ทางธุรกิจและแพลตฟอร์มดิจิทลั
อย่างไรก็ดี เนื่องจากโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างมาก บริ ษทั ฯ จึงศึกษาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีก และตั้งแต่กลางปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ริเริ่ มพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
บนสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส ภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล (Turtle) ” เพือ่ ขายสินค้าอุปโภคบริ โภค เน้นอาหารและเครื่ องดืม่ พร้อมรับประทาน
(Grab and Go) และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็ นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การขนส่งสาธารณะและชุมชนรอบข้าง
อีกทั้งยังช่วยเพิม่ โอกาสและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการในพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ แม้ในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19
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จ�ำนวนผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จะลดลงจากมาตรการจ�ำกัดการเดินทางและการท�ำงานที่บา้ น กลุ่มบริ ษทั ฯ หวังว่า จากจ�ำนวน
ประชากรที่ได้รบั การฉีดวัคซีน การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล รวมถึงการเปิ ดประเทศเพือ่ ต้อนรับ
นักท่องเทีย่ ว จะท�ำให้ประชาชนกลับมาโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อสเมือ่ สามารถเปิ ดเมืองได้อย่างเต็มรู ปแบบ โดยธุรกิจค้าปลีกนี้เปิ ดให้
บริ การที่สถานี เซนต์หลุยส์เป็ นสถานี แรกปลายเดือนธันวาคม 2564 และส�ำหรับสองสถานี ถดั ไปจะสามารถเปิ ดให้บริ การได้
ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 นับว่าเป็ นธุรกิจที่เข้าถึงลูกค้าหลากหลายกลุ่มอายุ อาชีพและไลฟ์ สไตล์ น�ำไปสู่ การต่อยอดและ
วางรากฐานทางธุรกิจขอบริ ษทั ฯ ในระยะยาว
นอกจากนี้ ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังได้จบั มือกับบริ ษทั อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
พันธมิตรของบริ ษทั ฯ จัดตั้งบริ ษทั อาร์เอสแพลนบี จ�ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาดและจัดจ�ำหน่ายสิ นค้า โดยมีผบู ้ ริ โภค
ในวงกว้างเป็ นเป้าหมาย (Mass Market) ซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดว่า จะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจาก
การลงทุน
สุ ดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ด้วยดี
เสมอมาตลอดช่วงเวลาที่ทา้ ทายนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ ือหุ น้ และด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของส่ วนงานต่าง ๆ จากผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุกคน ซึ่งเป็ นส่ วนส�ำคัญที่ช่วยผลักดันผลการดาํ เนินงานของบริ ษทั ฯ ให้ดียงิ่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรลุความส�ำเร็ จ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.

โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบนั บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “NINE”) และบริ ษทั ย่อย
(รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษัทฯ”) ประกอบธุ รกิจสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ ำยสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ กและสิ่ งพิมพ์
สำหรับเยำวชนประเภทกำร์ ตูนและนิ ยำย ทั้งในแบบรู ปเล่มและหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื ออีบุ๊ก (e-book) ธุ รกิจพำณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื ออีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์ชื่อ “เนจำวู (Nejavu)” ("เนจาวูฯ”) เพื่อเป็ นช่องทำงจำหน่ ำยสิ่ งพิมพ์ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และสิ นค้ำลิขสิ ทธิ์ ต่ำง ๆ ของกลุ่มพันธมิตร และในช่วงกลำงปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มประกอบธุรกิจค้ำปลีก และ
ให้เช่ำพื้นที่เชิงพำณิ ชย์บนสถำนี รถไฟฟ้ ำบีทีเอส และจำกกำรเริ่ มต้นธุรกิจใหม่ บริ ษทั ฯ ได้ทบทวนและประกำศวิสัยทัศน์
พันธกิจ และคุณค่ำองค์กร รวมถึงกำหนดเป้ำหมำยระยะยำวใหม่ เพื่อสะท้อนภำพรวมธุรกิจทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์ :

มอบควำมสุ ขผ่ำนสิ นค้ำและบริ กำรที่เข้ำถึงได้ในทุกกำรใช้ชีวิตของผูค้ น

พันธกิจ:

-

เสนอสิ นค้ำและบริ กำรที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภำพผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงพิถีพิถนั

-

สร้ำงกลยุทธ์แบรนด์ให้เข้มแข็ง เป็ นที่จดจำและไว้วำงใจ

-

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

-

Passion ควำมรักและทุ่มเทในงำน

-

Integrity ยึดมัน่ ในควำมถูกต้อง มีจริ ยธรรม โปร่ งใส น่ำเชื่อถือ

-

Teamwork and Synergy ร่ วมมือร่ วมใจ ผสมผสำนเพื่อควำมสำเร็ จร่ วมกัน ทำงำนเป็ นทีม

-

Service Mind ให้บริ กำรที่ดีเลิศในกำรส่งมอบสิ นค้ำ และสร้ำงควำมผูกพันต่อแบรนด์

-

Innovation มุง่ มัน่ สร้ำงนวัตกรรม ในทุกมุมมอง ส่งเสริ มและยกระดับองค์กร รวมถึง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ

คุณค่าองค์กร:

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรเป็ นผูน้ ำเสนอสิ นค้ำและบริ กำรคุณภำพดีเยี่ยม ตอบสนองควำมต้องกำรและอำนวยควำมสะดวกวิถี
กำรดำเนินชีวิตของผูค้ น ผ่ำนกลยุทธ์ที่สำคัญคือ กำรสร้ำงชุมชนเพื่อให้เข้ำถึงง่ำย กำรใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำ ควำมร่ วมมือกับ
คู่คำ้ เพื่อกำรพัฒนำ และควำมสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ โดยเชื่อมัน่ ว่ำ กลยุทธ์ดงั กล่ำวจะนำพำกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ให้มีฐำนะทำงกำรเงินที่เข้มแข็ง มัน่ คง และดำรงกำรเป็ นบริ ษทั ที่ดีในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบั สังคมและชุมชนโดยรวม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติและความเป็ นมาของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เดิมเป็ นบริ ษทั ย่อยในสำยธุ รกิจเอ็ดดู เทนเมนท์และต่ำงประเทศของบริ ษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน) (“NMG”) (บริ ษทั ฯ สิ้นสภำพกำรเป็ นบริ ษทั ย่อยของ NMG ในปี 2561) ถูกจดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัดในชื่อ
บริ ษ ัท เนชั่น ชี พจรวันนี้ จำกัด เมื่ อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มต้น 1 ล้ำนบำท ต่อมำในวัน ที่ 21
ตุ ล ำคม พ.ศ. 2545 ได้มี กำรเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษ ัท เนชั่น บุ๊ ค ส์ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ำกัด เพื่ อ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ส ำนัก พิ ม พ์
“เนชัน่ บุ๊คส์” ในกำรผลิตและจำหน่ำยหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ก ซึ่งได้รับลิขสิ ทธิ์ จำกนักเขียนและสำนักพิมพ์ช้ นั นำ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ จำกนั้น ในปี 2549 NMG ได้ปรั บ โครงสร้ ำงสำยธุ รกิ จเอ็ดดู เทนเมนท์และต่ำงประเทศและเพิ่ มทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำก 1 ล้ำนบำท เป็ น 70 ล้ำนบำท ในวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2549
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2551 บริ ษทั ฯ ได้แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั เนชัน่
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 70 ล้ำนบำทเป็ น 85 ล้ำนบำท เพื่อรองรับ
กำรเสนอขำยหุ้ น ต่ อ ประชำชนเป็ นครั้ งแรก (Initial Public Offering) จำกนั้ น ระหว่ ำงปี 2552 ถึ ง ปี 2553 บริ ษ ัท ฯ ได้
ดำเนิ นกำรต่ำง ๆ เกี่ยวข้องกับกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ เข้ำจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) โดยหุ้น
สำมัญของบริ ษทั ฯ ภำยใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ NINE ได้เริ่ มทำกำรซื้อขำยครั้งแรกในวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
ปี 2560

-

วันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีมติเพิ่มทุนในบริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำกัด (“NGE”) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทกำร์ตูนและนิยำย
จำก 97 ล้ำนบำท เป็ น 200 ล้ำนบำท ท ำให้ บริ ษทั ฯ มี สัดส่ วนกำรถื อหุ้ นเพิ่ มขึ้ นเป็ นร้ อยละ
99.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมด

ปี 2561

-

วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญในบริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด
(“OWM”) ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ในรำคำทั้งสิ้ น 10 ล้ำนบำท จำกผูถ้ ือหุ้นเดิม เพื่อประกอบ
ธุ รกิ จโฆษณำสิ่ งพิมพ์สำหรับคนรุ่ นใหม่ประเภทหนังสื อแจกฟรี โดยกำรซื้ อหุ้นใน OWM
ดำเนินกำรเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2561 และต่อมำเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
บริ ษทั ฯ มีมติเพิ่มทุนใน OWM จำกจำนวน 10 ล้ำนบำท เป็ น 60 ล้ำนบำท

-

วันที่ 1 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบี ยนย้ำยที่ ต้ งั สำนักงำน
ใหญ่ เป็ น 333 อำคำรเล้ำเป้ งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดี รังสิ ต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร

-

วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำกเดิม
จำนวน 259,250,000 บำท เป็ น 390,549,286 บำท และวันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ได้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำกเดิมจำนวน 170,049,286 บำท เป็ น 365,549,286 บำท จำก
กำรที่ บ ริ ษ ัท ฯ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ แบบก ำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ (Specific
Objective) และจัด สรรหุ้ น สำมัญ จำกกำรเพิ่ ม ทุ น ดังกล่ ำวเพื่ อ เสนอขำยให้ แ ก่ บุ ค คลใน
วงจำกัด (Private Placement)
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

วันที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั สตรี ท อำยบอล จำกัด (“SEB”) ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจสื่ อโฆษณำ

-

ตั้งแต่วนั ที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 NMG ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ของบริ ษทั ฯ ถือหุ้นใน
จำนวน 120,808,387 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 33.05 ของหุ้ นที่ ออกและจำหน่ ำยแล้ว ได้ทยอย
จำหน่ำยหุ้นของบริ ษทั ฯ ออกทั้งหมด ส่ งผลให้ NMG ไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 14 สิ งหำคม พ.ศ. 2562

-

OWM หยุดดำเนินพำณิ ชยกิจ ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562

-

วันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ มีมติ อนุ มตั ิ เข้ำซื้ อหุ้นสำมัญ ในบริ ษทั ทรำนส์ .แอด
โซลูชน่ั จำกัด (“Trans.Ad”) จำกผูถ้ ือหุ้นเดิม จำนวน 90,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.35
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ ำยแล้วทั้งหมด ในรำคำหุ้นละ 110 บำท คิดเป็ นมูลค่ำทั้งสิ้ น 9.90
ล้ำนบำท โดยกำรซื้อหุ้นใน Trans.Ad ดำเนินกำรเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563

-

วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญในบริ ษทั แลนดี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (“LDD”) จำกผูถ้ ื อหุ้นเดิม จำนวน 2,550,400 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของ
หุ้ นที่ ออกและจ ำหน่ ำยแล้วทั้งหมด ในรำคำหุ้ นละ 27.45 บำท คิ ดเป็ นมู ลค่ ำทั้งสิ้ น 70.01
ล้ำนบำท โดยกำรซื้อหุ้นใน LDD ดำเนินกำรเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2563

-

วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิ ให้เลิกกิจกำรและชำระบัญชี ของ SEB
โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 และ
ได้ดำเนินกำรชำระบัญชีเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563

-

วันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิขำยหุ้นสำมัญใน LDD ทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ ถือ
อยู่ ในรำคำหุ้นละ 34.50 บำท คิดเป็ นมูลค่ำทั้งสิ้ น 87.99 ล้ำนบำท โดยกำรขำยหุ้นใน LDD
ดำเนินกำรเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2564

-

วันที่ 30 สิ งหำคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับบริ ษทั อำร์ เอส จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั
แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหำชน) จัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนชื่ อบริ ษทั อำร์ เอสแพลนบี จำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจด้ำนกำรตลำดและจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ โดยมี เป้ำหมำยเป็ นผูบ้ ริ โภคในวงกว้ำง
(Mass Market) ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ถื อ หุ้ น ในบริ ษ ัท ดัง กล่ าว จ านวน 500,000 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ ำยแล้วทั้งหมด มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 5 ล้ำนบำท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
-

วันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ เปิ ดให้ บริ กำรร้ำนขำยสิ นค้ำอุปโภคบริ โภคที่ เน้น
อำหำรและเครื่ องดื่ มพร้อ มรั บประทำน ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิ ล (Turtle)” สำขำแรกที่
สถำนีรถไฟฟ้ำเซนต์หลุยส์

1.1.3 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ

:

ประกอบ (ก) ธุ ร กิ จ สำนัก พิม พ์ โดยผลิ ต และจำหน่ ำ ยสิ่ ง พิม พ์ป ระเภท
พ็อกเก็ตบุ๊กและสิ่ งพิมพ์ส ำหรับเยำวชน (กำร์ ตูนและนิ ยำย) ทั้งในแบบรู ปเล่ม
และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และ (ข) ธุรกิจค้ำปลีกและให้บริ กำรเช่ำพื้นที่

ที่ต้งั สำนักงำนใหญ่ :

เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0107551000312

โทรศัพท์

:

(66) 2091-5900

โทรสำร

:

(66) 2091-5928

เว็บไซต์

:

www.nine.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

390,549,286 บำท

ทุนชำระแล้ว

:

365,549,286 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564)

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก :

365,549,286 หุน้

และจำหน่ำยแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้

:

หุ้นละ 1 บำท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สำมำรถแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั นี้
รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ

โดย

2564
ล้านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้านบาท

2562
ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ธุรกิจสำนักพิมพ์1
1. สิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก

NINE

23.02

19.60

16.54

20.96

19.27

29.22

NINE / NGE

73.24

62.34

57.62

73.04

37.05

56.19

NINE

0.04

0.03

-

-

-

-

รำยได้อื่น3

21.18

18.03

4.73

6.00

9.62

14.59

รายได้ รวม

117.48

100.00

78.89

100.00

65.94

100.00

2. สิ่ งพิมพ์สำหรับเยำวชน
ธุรกิจค้ำปลีก2

หมำยเหตุ

1
2
3

รวมรำยได้ท้งั สิ่ งพิมพ์ในแบบรู ปเล่มและอีบุ๊กในทุกช่องทำงกำรจำหน่ำย
เป็ นธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ เริ่ มต้นประกอบธุรกิจปลำยเดือนธันวำคม 2564
ได้แก่ รำยได้จำกเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ กำรขำยเศษซำก และอื่น ๆ

1.2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ธุรกิจสานักพิมพ์
ธุรกิจสำนักพิมพ์ ซึ่ งเป็ นธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยสิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและสิ่ งพิมพ์สำหรับ
เยำวชน ทั้งในแบบรู ปเล่มและอีบุ๊ก ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยหลำกหลำยทั้งออฟไลน์และออนไลน์
(1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และกำรพัฒนำนวัตกรรมธุรกิจ

1.
สิ่ งพิมพ์ ประเภทพ็อ กเก็ตบุ๊ก ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั ฯ ภำยใต้ชื่อสำนักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์ ” ที่ ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกนักอ่ำนมำอย่ำงยำวนำน จำกกำรที่บริ ษทั ฯ พัฒนำควำมหลำกหลำยในเนื้ อหำของพ็อกเก็ตบุ๊ก ภำยใต้
แนวคิดกำรสร้ำงควำมรู ้และมอบควำมบันเทิงผ่ำนตัวอักษรตลอดเวลำ โดยมีลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือ ผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่ 25 ปี
ถึง 44 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำตนเองในแง่มุมต่ำง ๆ เช่น กำรบริ หำรธุ รกิจและกำรตลำด กำรเงินและ
กำรลงทุน กำรพัฒนำทักษะในกำรทำงำน กำรใส่ใจสุ ขภำพ กำรพัฒนำควำมคิด ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเอกลักษณ์
ให้กบั สิ นค้ำ รวมทั้งภำพลักษณ์ของแบรนด์ให้ลูกค้ำสำมำรถจดจำได้ง่ำย บริ ษทั ฯ จึงแบ่งแบรนด์ยอ่ ย ดังนี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(ก)

Nation Books สำหรับหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ กแนวบริ หำรและกำรจัดกำร ภำษำและกำรเรี ยนรู ้
อัตชีวประวัติ สุ ขภำพ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ จำกนักเขียนและสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ

(ข)

NB Horror สำหรับหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยำยแปล แนวสยองขวัญ สื บสวนสอบสวน
ฆำตกรรม

(ค)

NB Lite สำหรับหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับนิยำยแปล แนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก

พ็อกเก็ตบุ๊กที่ได้รับควำมนิยมในปี 2564 ได้แก่ อิคิไก วิถีชีวิตเรี ยบง่ำยสไตล์ญี่ปุ่น, ศำสตร์แห่ง
บัฟเฟตต์ 1 และ 2, กำรตลำด 5.0, เพำะหุ้นเป็ น เห็นผลยัง่ ยืน และกินบ้ำง อดบ้ำง สุ ขภำพดี ไม่มีป่วย
2.
สิ่ งพิม พ์ สาหรั บ เยาวชน ดำเนิ น กำรโดยบริ ษทั ฯ และ NGE เน้น กำร์ ตูน ญี่ ปุ่ นและนิ ยำยเพื่อควำม
บันเทิง โดยมีลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยเป็ นวัยรุ่ นและกลุ่มคนทำงำน ผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่ 18 ปี ถึง 34 ปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ และ NGE ถือ
เป็ นหนึ่งในสำนักพิมพ์รำยใหญ่ในประเทศไทยที่เป็ น ผูไ้ ด้รับลิขสิ ทธิ์ ในกำรพิมพ์และจำหน่ำยกำร์ ตูน ญี่ปุ่นจำกสำนักพิมพ์
ญี่ ปุ่ นชั้ น น ำ เช่ น Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten, Futabasha, Akita Shoten และ Coamix เป็ นต้ น
กระแสควำมนิยมเริ่ มจำกกำร์ ตูนรำยสัปดำห์และพัฒนำออกเป็ นกำรรวมเล่มและต่อเนื่องเป็ นกำร์ตูนชุด ซึ่งกำร์ ตูนและนิยำย
ชื่อดังที่ได้รับควำมนิ ยมเรื่ อยมำในหมู่นักอ่ำน ได้แก่ ทเวนตี้เซนจูรี่บอย โปเกมอนสเปเชี่ยล นิ น จำคำถำโอ้โฮเฮะ บำรำกะ
มอนเกำะมีฮำคนมีเฮ โดรำเอมอน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้คดั เลือกกำร์ตูนเพื่อจัดชุดรวมเล่ม (Box Set) ให้นกั อ่ำนที่ติดตำม
และชื่นชอบคำแรคเตอร์ของกำร์ตูนนั้น ๆ เก็บสะสม ทั้งนี้ แบรนด์ยอ่ ยสำหรับสิ่ งพิมพ์สำหรับเยำวชนมีดงั นี้
(ก)

NED Comics สำหรับหนังสื อกำร์ตูนยอดนิยมและนิยำยที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ แปลจำกประเทศญี่ปุ่น

(ข)

NED Pastel สำหรับหนังสื อกำร์ตูนแนวอบอุ่นหัวใจและโรแมนติก
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

หนังสื อกำร์ตูนและนิยำยที่ได้รับควำมนิยมในปี 2564 ได้แก่ Mashle ศึกโลกเวทมนตร์คนพลังกล้ำม,
สงครำมเลือดอสู รและ BURN THE WITCH I
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังอำศัยควำมเชี่ ยวชำญที่มีมำอย่ำงยำวนำนมำต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ดว้ ย
บริ กำรรับแปลคอนเทนต์กำร์ตูนออนไลน์ (Web Comics หรื อ Webtoon) ซึ่ งเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด
ในสถำนกำรณ์โควิด-19
ช่องทำงจำหน่ำยสิ่ งพิมพ์
1)

ร้านหนังสื อชั้นนา เช่น นายอินทร์ บีทูเอส ซี เอ็ด ศูนย์หนังสื อจุฬ า คิโนคุนิยะ เอเชี ยบุ๊ค เป็ นต้น ซึ่ ง
เป็ นช่องทางที่ใหญ่ที่สุดของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นการติดต่อและเปิ ดหน้าบัญชี เพื่อจาหน่ายโดยตรงกับ
ร้านหนังสื อแทนรู ปแบบเดิมที่ให้บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นตัวแทนกระจายหนังสื อไป
ยังร้านหนังสื อต่าง ๆ ซึ่ งการจาหน่ายโดยตรงนี้ นอกจากจะเป็ นการลดค่าคอมมิชชัน่ ที่บริ ษทั ฯ ต้อง
จ่ายให้ กับตัวแทนแล้ว ยังทาให้ บริ ษทั ฯ ทราบความต้องการที่ แท้จริ งของหนังสื อแต่ละประเภท
สามารถบริ หารสิ นค้าคงคลังและต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น เว้นแต่การ์ ตูนญี่ปุ่นที่จาหน่าย
ผ่านเอเย่นต์ที่จดั จาหน่ายการ์ตูนเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นการขายที่อาจมีการรับคืนได้ในภายหลัง โดยเอเย่นต์
เหล่านี้จะกระจายสิ นค้าต่อไปยังร้านหนังสื อค้าปลีกรายย่อย ซึ่งจะจาหน่ายต่อให้แก่นกั อ่านอีกทอดหนึ่ง

2)

บูธจาหน่ ายหนังสื อในงานต่าง ๆ เช่น งานสัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติ และงานบูธในโมเดิร์นเทรด ทั้ง
เป็ นบูธของตนเองและร่ วมกับห้างสรรพสิ นค้า

3)

การจาหน่ายให้แก่องค์กรโดยตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ
บริ ษทั เอกชน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4)

ช่องทำงกำรจำหน่ำยอื่น ๆ ทั้งอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ มอีบุ๊ก เช่น เนจำวูฯ ลำซำด้ำ ช้อปปี้ เมพ อุ๊คบี
เป็ นต้น

สำหรั บงำนบริ หำรคลังสิ นค้ำสิ่ งพิมพ์ท้ งั หมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อสนับสนุ น ธุ รกิจสำนักพิมพ์ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ทั้งกำรตรวจนับและกำรบริ หำรจัดกำรสิ นค้ำคงคลัง กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์โดยดูแลระบบบริ หำรกำรสัง่ ซื้อ กำร
เคลื่อนย้ำยสิ นค้ำ กำรจัดเตรี ยมสิ นค้ำ กำรจัดเก็บสิ นค้ำ ตลอดจนกำรกระจำยและจัดส่งสิ นค้ำให้ถึงมือลูกค้ำปลำยทำงทุกแห่ ง
ทัว่ ประเทศผ่ำนบริ ษทั ขนส่งพัสดุเอกชนนั้น ดำเนินกำรโดย NGE ทั้งสิ้น
สัดส่ วนรายได้ สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ ตามช่ องทางจาหน่ าย

(2)

กำรตลำดและกำรแข่งขัน
นโยบำยกำรตลำดที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ

จำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของไวรั ส โควิ ด -19 ตั้งแต่ ปี 2563 และกำรเปลี่ ย นแปลงในเทคโนโลยี
(Technology Disruption) อย่ำงต่อเนื่ อง ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์ในแบบรู ปเล่มและช่ องทำงจำหน่ ำยสิ่ งพิมพ์แบบ
ออฟไลน์ของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ร้ำนหนังสื อ ซึ่ งต้องทยอยปิ ดกิจกำรหรื อลดจำนวนชัว่ โมงกำรเปิ ดให้บริ กำร และกำรงดจัดบูธ
จำหน่ ำยหนังสื อ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนระดับชำติ อย่ำงสัปดำห์หนังสื อ ซึ่ งต้องปรับ เปลี่ยนรู ปแบบกำรจัดงำนให้เข้ำกับ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 ตำมมำตรกำรป้องกันของหน่วยงำนรัฐ และสอดคล้องกับกำรรักษำระยะห่ำง
ทำงสังคม เป็ นรู ปแบบไฮบริ ดบุ๊กแฟร์ ในปี 2564 มียอดขำยรวม 200 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 26.20 เมื่อเทียบกับยอดขำยรวม
271 ล้ำนบำท ในปี 2563 ซึ่ งจัดงำนในรู ป แบบออนไลน์ หรื อลดลงร้อยละ 74.62 เมื่อเทียบกับยอดขำยรวม 788 ล้ำนบำท
ในปี 2562 ซึ่ งจัดงำนในรู ปแบบออฟไลน์ (ข่ำวสดและประชำชำติ) ส่ งผลต่อรำยได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จำกช่องทำงนี้อย่ำงมี
นัยสำคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ผำ่ นนโยบำยกำรตลำดที่สำคัญ ดังนี้
1)

กำรพัฒนำสิ นค้ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งในแง่กำรนำเสนอและกำรนำส่ งสิ นค้ำ
โดยให้ควำมสำคัญกับ ผลตอบรับ และควำมคิดเห็ นของลูกค้ำ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำร
ต้นทุน กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงทบทวนกระบวนกำรคัดเลือกหัวหนังสื อให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
โดยกำรเลือกหัวเรื่ องใหม่ของพ็อกเก็ตบุ๊กนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจำรณำจำกควำมเห็นเชิงบวกของนัก
อ่ำน ผลงำนเขี ยนเล่ มก่ อน รวมทั้งชื่ อ เสี ยงและควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ ของผูเ้ ขี ยน และแนวเรื่ อ งที่ อ ยู่ใน
กระแสควำมสนใจเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบัน ส่ วนกำร์ ตูนญี่ ปุ่น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะติดตำม
ข่ำวสำรควำมนิ ยมของแนวกำร์ ตูนทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อคัดเลือกเรื่ องที่ได้รับ
ควำมนิ ยมสู ง มำจัดพิมพ์และวำงจำหน่ำย อีกทั้งยังได้ต่อยอดควำมนิยมในคำแรคเตอร์ กำร์ ตูนชื่อดัง
ด้วยกำรจัดชุดรวมเล่ม สำหรับเก็บสะสม ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่ำงดีของฐำนลูกค้ำในเวลำรวดเร็ ว
นอกจำกกำรคัดเลือกหัวเรื่ องหนังสื อ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังเน้นกำรควบคุมดูแลคุณภำพของสิ นค้ำ ไม่ว่ำจะ
เป็ น (ก) เนื้อหำกำรแปลสำหรับพ๊อกเก็ตบุ๊กหรื อกำร์ ตูนจำกต่ำงประเทศต้องถูกต้องตรงกับต้นฉบับ
มำกที่สุด โดยไม่ละทิ้งควำมสละสลวยของสำนวนภำษำในบทแปล เพื่อเสริ มสร้ำงอรรถรสในกำร
อ่ำน (ข) กำรจัดวำงรู ปเล่ม รวมถึงกำรออกแบบปก ให้ดึงดูดควำมสนใจของนักอ่ำน (ค) กำรว่ำจ้ำง
โรงพิ ม พ์ที่ มี คุณ ภำพ มี รำคำค่ ำจ้ำงที่ เหมำะสม และมี ควำมสำมำรถในกำรส่ งมอบสิ น ค้ำได้ต ำม
กำหนดเวลำ เป็ นผูด้ ำเนิ นกำรพิมพ์ท้ งั กระบวนกำรตั้งแต่ตน้ จนจบ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจัดหำวัตถุดิบ
(กระดำษและหมึกพิมพ์) กำรพิมพ์และกำรเข้ำรู ปเล่ม และ (ง) คุณภำพของผูใ้ ห้บริ กำรขนส่ งสิ นค้ำ
เพื่อลดควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำระหว่ำงนำส่ ง นอกจำกนั้นยังมีกลยุทธ์ เน้นรักษำควำมสัมพันธ์กับ
สำนักพิมพ์และนักเขียนที่เคยมีผลงำนที่จดั จำหน่ำยแล้ว เพื่อติดตำมผลงำนหัวเรื่ องใหม่ของนักเขียน
ท่ำนเดิมและนักเขียนในสังกัดสำนักพิมพ์น้ นั อันเป็ นกำรเสริ มแกร่ งกำรเติบโตร่ วมกันกับคู่คำ้ ด้วย

2)

กำรตั้งรำคำจำหน่ ำยสิ นค้ำที่เหมำะสม สำมำรถแข่งขันกับสำนักพิมพ์อื่นในตลำดได้ กำรให้สิทธิ พิเศษ
และกำรจัดโปรโมชัน เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรซื้อสิ นค้ำ ส่งเสริ มกำรขำยและเพิ่มมูลค่ำกำรซื้อต่อครั้ง
ของลูกค้ำ เช่น ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 800 บำท กำร์ตูนจัดชุดรวมเล่มลดรำคำพิเศษ แถมฟรี ของเล่นสะสม
เมื่อซื้อสิ นค้ำตำมที่กำหนด เป็ นต้น โดยมีแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เพื่อเป็ น
ช่องทำงในกำรสื่ อสำรและประชำสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ และกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

3)

กำรพัฒนำช่องทำงจำหน่ ำยแบบออนไลน์ให้มีควำมแข็งแกร่ งขึ้น เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ ควำมไม่
แน่ นอนของช่องทำงจำหน่ ำยแบบออฟไลน์ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ โควิด -19 เช่ น กำร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ปรับปรุ งประสบกำรณ์กำรใช้งำนบนเนจำวูฯ ของผูเ้ ยี่ยมชม ทั้งขั้นตอนกำรเลือกสิ นค้ำ ควำมสะดวก
รวดร็ วของกำรสั่งซื้ อ ระบบกำรชำระเงินที่หลำกหลำย ปลอดภัยและน่ ำเชื่อถือ ตลอดจนกำรจัดส่ ง
สิ นค้ำที่ตรงเวลำ กำรบริ หำรควำมสัมพันธ์กบั พันธมิตรผูใ้ ห้บริ กำรอีคอมเมิร์ซและอีบุ๊ก เป็ นต้น
4)

กำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลลูก ค้ำ ทำให้กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้ำใจควำมต้องกำรของนักอ่ำนแต่ละกลุ่ม และ
สำมำรถวำงกลยุทธ์กำรสื่ อสำรกำรตลำดได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพตรงเป้ำหมำย ซึ่งช่วยเสริ มสร้ำงควำม
ผูกพันของนักอ่ำนต่อแบรนด์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งมำกขึ้น

ภำพรวมอุตสำหกรรมในปี 2564 แนวโน้มและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
ในปี 2564 มู ลค่ ำรวมของอุ ตสำหกรรมสิ่ งพิ ม พ์แบบรู ป เล่ม อยู่ที่ ป ระมำณ 15,000 ล้ำนบำท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับมูลค่ำรวมในปี 2563 ซึ่ งอยู่ที่ประมำณ 12,000 ล้ำนบำท แต่ก็ต่ำกว่ำจำกที่คำดกำรณ์ไว้ 18,000 ล้ำนบำท
สำเหตุหลักมำจำกกำรปรับวิถีกำรใช้ชีวิตของผูค้ นในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดโควิด-19 เช่น นักเรี ยนและนักศึกษำจำเป็ นต้อง
เรี ยนออนไลน์ คนวัยทำงำนต้องทำงำนที่บ้ำนเป็ นหลัก เป็ นต้น ส่ งผลให้ผูค้ นเปิ ดรับและเสพสื่ อดิจิทลั มำกขึ้น ประกอบกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่ องอ่ำนอีบุ๊ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ) มีให้เลือกหลำกหลำย
มำกขึ้น ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั เติบโตอย่ำงมำก เช่น อินเทอร์เนตควำมเร็ วสู ง สื่ อดิจิทลั อีบุ๊ก เป็ นต้น
เมื่อพิจำรณำพฤติกรรมนักอ่ำนจำกข้อมูลของ Stratista พบว่ำ ร้อยละ 71 ของคนไทยใช้อินเทอร์ เน็ตในกำร
อ่ำนหนังสื อและข่ำวสำรออนไลน์ ประกอบกับผลกำรสำรวจของสมำคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำหน่ำยหนังสื อแห่ งประเทศไทย
พบว่ำ ช่ องทำงที่ ได้รับควำมนิ ยมในกำรเลื อกซื้ อสิ่ งพิมพ์ คือ ร้ ำนหนังสื อ ที่ ร้อยละ 81 งำนสั ปดำห์ หนังสื อ ที่ ร้อยละ 61
ช่องทำงออนไลน์ที่ร้อยละ 51 และอีบุ๊กที่ร้อยละ 20
กำรยกเลิกงำนสัปดำห์หนังสื อ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ทำให้สำนักพิมพ์ต่ำง ๆ ไม่สำมำรถส่ งมอบ
ประสบกำรณ์งำนหนังสื อให้กบั นักอ่ำนได้อย่ำงเช่นเดิม กอปรกับจำนวนพ็อกเก็ตบุ๊กออกใหม่มีสัดส่วนที่น้อยลงด้วย ส่ งผล
ให้ควำมต่อเนื่องและควำมน่ำสนใจของกำรอ่ำนลดลงไป ยอดขำยของงำนสัปดำห์หนังสื อในปี 2564 จึงลดลงกว่ำ 70 ล้ำน
บำท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ำ 2563 ขณะที่อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดและเข้ำมำมีบทบำท
สำคัญในธุ รกิจสำนักพิมพ์ในกำรสร้ำงยอดขำย กำรรับรู ้ (Awareness) และกำรมีส่วนร่ วม (Engagement) เชื่ อมโยงกับกลุ่ม
นักอ่ำนในโลกยุคดิจิทลั ออนไลน์ทดแทนช่องทำงออฟไลน์ นอกจำกนั้นหำกพิจำรณำตลำดหนังสื อประเภทนิยำยจะพบว่ำมี
กำรแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจำกนักเขียนอิสระสำมำรถสร้ำงผลงำนได้สะดวกเพรำะมีแพลตฟอร์ มออนไลน์รองรับ ทำให้มีนิยำย
ใหม่ ๆ ออกมำจำนวนมำก ต่ำงจำกกำร์ ตูนญี่ปุ่นหัวเรื่ องใหม่ที่ตอ้ งใช้เวลำในกำรติดต่อขอลิขสิ ทธิ์ กำรแปลและตรวจสอบ
คุณภำพ สำนักพิมพ์กำร์ตูนญี่ปุ่นส่ วนใหญ่จึงยังคงสำมำรถรักษำตำแหน่งของตนเองในอุตสำหกรรมสิ่ งพิมพ์ได้จำกกลยุทธ์
กำรต่อยอดจำกกำร์ตูนเรื่ องดังที่มีหลำยภำค ทำให้เป็ นที่นิยมและติดตลำดได้อย่ำงรวดเร็ วเพรำะลูกค้ำคุน้ ชินอยูแ่ ล้ว
จำกภำพรวมอุ ตสำหกรรมสิ่ งพิ มพ์แบบรู ปเล่ มที่ หดตัวลง ท ำให้ ธุรกิ จส ำนักพิ มพ์เร่ งปรั บตัวเข้ำหำช่ องทำง
ออนไลน์มำกขึ้น ทั้งบนแพลตฟอร์ มของตนเอง ของพันธมิตรธุ รกิจ และอีคอมเมิร์ซ เพื่อขำยสิ นค้ำ สร้ำงยอดขำย สร้ำงกำรรับรู ้
จัดโปรโมชัน ทำโปรแกรมสะสมแต้มและแลกของรำงวัล นักอ่ำนจึงได้รับประสบกำรณ์แบบไร้รอยต่อในช่องทำงออนไลน์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เพิ่มมำกขึ้น ขณะเดียวกัน ตลำดอีบุ๊กที่เติบโตอย่ำงมำก ผูเ้ ล่นทั้งเก่ำและใหม่เร่ งปรับปรุ งช่องทำงกำรเข้ำถึงของนักอ่ำนหรื อ
Touch Point ในออนไลน์ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักอ่ำนให้ดีที่สุด เกิดเป็ นคุณภำพของกำรสร้ำงรำยได้ที่มำกขึ้น
ทั้งนี้ คำดกำรณ์ ว่ำ ในปี 2565 ตลำดอีบุ๊กทัว่ โลกจะเติบโตและมี มูลค่ำรวมกันมำกกว่ำ 1,080,000 ล้ำนบำท
โดยมี Amazon ครองส่ วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุด สำหรับมูลค่ำตลำดของอีบุ๊กและสื่ อดิจิทลั ของไทย ในปี 2564 เติบโตกว่ำ
เท่ำตัว มีมูลค่ำรวมที่ 2,000 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำของตลำดอีบุ๊กอยูท่ ี่ประมำณ 700 ล้ำนบำท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องใน
อัตรำร้อยละ 14 ต่อปี (อินโฟเควสท์และมำร์ เกตธิ้งท์) ปั จจัยหลักมำจำกกำรที่ผคู ้ นทุกเพศทุกวัยเปิ ดรับประสบกำรณ์ดิจิทลั
มำกขึ้น เช่น กำรชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่ำนมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจของภำครัฐ กำรใช้แอปพลิเคชันในกำรสั่งสิ นค้ำและ
รับบริ กำรที่รวดเร็ วและปลอดภัย เป็ นต้น และจำกสถิติกำรใช้อินเทอร์ เน็ตของคนไทยเฉลี่ยมำกกว่ำ 8.4 ชัว่ โมงต่อวัน คิด
เป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยจำนวน 2.5 ชัว่ โมงได้ถูกใช้ไปบนแพลตฟอร์ มสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดโอกำสกำรเติบโตของ
ธุรกิจดิจิทลั คอนเทนต์ เช่น ธุ รกิจให้บริ กำรระบบห้องสมุดออนไลน์ องค์กร (E-library) ที่มีสำนักพิมพ์และนักเขียนอิสระ
ร่ วมผลิตสื่ อคุณภำพหลำกหลำยรู ปแบบ ส่ งผลให้ตลำดอีบุ๊กสำมำรถเข้ำถึงฐำนลูกค้ำองค์กรมำกขึ้น จึงเห็นได้ว่ำ ธุรกิจผูผ้ ลิต
อีบุ๊กจะเข้ำมำช่วยเติมเต็มควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ได้รับสิ นค้ำที่สะดวกและรวดเร็ วในรำคำที่เหมำะสม
สำหรับภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจสำนักพิมพ์กำร์ ตูนญี่ปุ่น นิ ยำย และหนังสื อแนวฮำวทู เมื่อเปรี ยบเทียบ
ขนำด สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขันระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั ฯ กับผูป้ ระกอบรำยอื่นจะพบว่ำ ผูป้ ระกอบกำรแต่ละรำยมี
ขนำด ช่วงรำยได้และกำไรที่ ใกล้เคียงกัน โดยในปี 2563 ช่วงรำยได้อยู่ในระดับ 50-200 ล้ำนบำท โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำ
ด้วยควำมเป็ นสำกลของกำร์ ตูนญี่ปุ่นที่คำแรคเตอร์ กำร์ ตูน ได้รับควำมนิยมทัว่ โลก มีฐำนนักอ่ำนที่แข็งแกร่ ง ซึ่ งติดตำมและ
สะสมกำร์ตูนตั้งแต่เด็ก และมีแนวโน้มสนับสนุนคำแรกเตอร์ กำร์ตูนตัวโปรด เมื่อมีกำลังซื้อมำกขึ้น เนื่องจำกเป็ นควำมชอบ
และถือเป็ นงำนอดิเรก
กลุ่มบริ ษทั ฯ ถือเป็ นหนึ่ งในสำนักพิมพ์ที่ดำเนิ นธุรกิจจัดจำหน่ ำยกำร์ ตูนญี่ ปุ่นมำกที่ สุดในไทย มีลิขสิ ทธิ์
กำร์ตูนดังจำนวนมำกอยู่ในครอบครอง และมีโอกำสต่อยอดทำงธุรกิจมำกมำย ทั้งในรู ปแบบกำร์ตูนภำคพิเศษ กำร์ตูนจัดชุด
และสิ นค้ำสะสมพิเศษ ในขณะที่ส่ิ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก แบรนด์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ก็เป็ นที่ยอมรับและจดจำ ตลอดจน
ได้รับควำมไว้วำงใจจำกเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ และนักอ่ำนกลุ่มต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมวดธุรกิจ กำรตลำด และกำรลงทุน
เหล่ำนี้ ถือเป็ นฐำนรำกที่สำคัญที่ช่วยส่ งสริ มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจ สำนักพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ต่อไป
ผู้ประกอบการ

รายได้ ในปี 2563 (ล้านบาท)

กลุ่มบริ ษทั ฯ

ROA* (ร้ อยละ)

ROE** (ร้ อยละ)

88

-4

-6

บจ. เอสเอ็มเอ็ม พลัส

366

1

2

บจ. เอ็นเอชเอ็น (ไทยแลนด์)

216

6

7

บจ. แจ่มใส พับลิชชิ่ง

212

14

16
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการ

รายได้ ในปี 2563 (ล้านบาท)

บจ. สถำพร บุ๊คส์

ROA* (ร้ อยละ)

ROE** (ร้ อยละ)

101

4

10

บจ. บงกช พับลิชชิ่ง

79

0

0

บมจ. รุ่ งเรื องตลอดไป

80

10

12

บจ. วีเลิร์น

75

8

10

ที่มำ: กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
* อัตรำผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์รวม
** อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้ ือหุ้น
(3)

กำรจัดหำสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีข้นั ตอนหลักดังนี้
1)

การคัดสรรเนื ้อหาสิ่ งพิ มพ์ เริ่ มต้นจำกกำรสำรวจตลำดและกำรรับฟั งควำมคิดเห็นของนักอ่ำน เพื่อ
ค้นหำเนื้อหำที่เป็ นที่ตอ้ งกำรและอยู่ในควำมสนใจของนักอ่ำน ซึ่ งบำงกรณี นกั เขียนหรื อสำนักพิมพ์
เจ้ำของลิขสิ ทธิ์ อำจติดต่อขอจำหน่ ำยลิขสิ ทธิ์ ในกำรผลิตและจัดจำหน่ ำยให้แก่กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยตรง
เนื่ องจำกชื่ อเสี ยงและควำมเชี่ ยวชำญของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นที่ ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรม
สิ่ งพิมพ์ จำกนั้น คณะทำงำนเพื่อคัดเลือกหนังสื อของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะทำกำรคัดเลือกเนื้อหำที่เหมำะสม
ในกำรผลิตและจัดจำหน่ำย โดยข้อพิจำรณำเบื้องต้น ได้แก่ รู ปแบบและเนื้อหำที่คำดว่ำน่ำจะตรงกับ
ควำมต้องกำรและจะได้รับควำมสนใจจำกนักอ่ำนกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีขนำดเพียงพอและ
เหมำะสมในกำรจัดพิมพ์ส่ิ งพิมพ์น้ นั ๆ ต้นทุนในกำรได้มำซึ่ งลิขสิ ทธิ์ เหมำะสมและสำมำรถขำยใน
รำคำที่ทำกำไรจำกกำรผลิตและจัดจำหน่ำยสิ่ งพิมพ์น้ นั ได้

2)

หลังจำกที่ได้เนื้อหำของสิ่ งพิมพ์แล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดำเนินการติดต่ อเจรจาราคาและเงื่อนไขในการ
ได้ มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ กบั นักเขียนหรื อสำนักพิมพ์ผเู ้ ป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ อย่ำงไรก็ดี สำหรับเนื้อหำของพ็อก
เก็ตบุ๊กในหมวดทัว่ ไป บำงครั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ อำจดำเนินกำรติดต่อนักเขียนที่คำดว่ำจะเป็ นที่นิยมใน
กลุ่มนักอ่ำนเพื่อให้เขียนหนังสื อให้ จำกนั้น จึงเข้ำทำสัญญำกับนักเขียนหรื อสำนักพิมพ์ผเู ้ ป็ นเจ้ำของ
ลิขสิ ทธิ์ เพื่อให้ได้มำซึ่งลิขสิ ทธิ์ในกำรนำมำผลิตและจัดจำหน่ำยแต่เพียงรำยเดียวในประเทศไทย ซึ่ ง
ส่วนใหญ่มีระยะเวลำ 3-7 ปี โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ต่ออำยุสัญญำภำยใต้รำคำและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้
รู ปแบบค่ำลิขสิ ทธิ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ค่ำลิขสิ ทธิ์ข้ นั ต่ำซึ่ งเป็ นจำนวนคงที่ กำหนดจำก
ยอดพิมพ์เริ่ มต้นขั้นต่ำหรื อประมำณกำรยอดขำย และค่ำลิขสิ ทธิ์ แปรผันที่คำนวณจำกยอดจำหน่ ำย
หรื อยอดพิมพ์

3)

การจัดเตรี ยมต้ นฉบับภาษาไทย เริ่ มจำกกำรแปล โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเลือกผูแ้ ปลที่มีควำมเหมำะสม
กับประเภทหนังสื อเพื่อดำเนินกำรแปล และผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมกับประเภทหนังสื อเป็ นบรรณำธิกำร
เล่ม เพื่อทำหน้ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้องของสำนวนแปล
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หลังจำกกำรแปลและกำรตรวจทำนควำมถูกต้องของสำนวนแปลเสร็ จสิ้ น และกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับ
ต้นฉบับสิ่ งพิมพ์ภำษำไทยฉบับสมบูรณ์แล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ ก็จะจัดเรี ยงภำพ เนื้อหำ และจัดรู ปเล่มให้
เหมำะสม ซึ่ งบำงครั้งอำจถูกจำกัดโดยเงื่ อนไขของเจ้ำของลิขสิ ท ธิ์ ให้ จดั เรี ยงในรู ป แบบเดี ยวกับ
ต้นฉบับภำษำต่ำงประเทศ นอกจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะทำกำรออกแบบปกหนังสื อ กรณี เจ้ำของ
ลิขสิ ทธิ์ มิได้บงั คับให้ใช้ปกหนังสื อของต้นฉบับ หรื อกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ พิจ ำรณำแล้วเห็ นว่ำปก
หนังสื อของต้นฉบับไม่เหมำะสมกับกลยุทธ์กำรขำยในประเทศไทย
4)

การจัดเตรี ยมการพิมพ์ ระหว่ำงกำรจัดเตรี ยมต้นฉบับภำษำไทย กลุ่มบริ ษทั ฯ จะติดต่อโรงพิมพ์ เพื่อ
กำหนดรู ปแบบกำรพิมพ์ ค่ำจ้ำงพิมพ์ และวันกำหนดส่งของ โดยทำกำรเปรี ยบเทียบและเจรจำต่อรอง
รำคำเพื่อให้ค่ ำจ้ำงพิมพ์ต่ำที่ สุด แต่ยงั คงได้รูปแบบและมำตรฐำนสิ่ งพิมพ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องกำร
และเมื่อกำรจัดเตรี ยมต้นฉบับภำษำไทยเสร็ จสิ้ น กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรส่ งพิมพ์ทดสอบ (Proof
Printing) เพื่อตรวจดูควำมเรี ยบร้อยอีกครั้ง ทั้งนี้ ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องจัดส่ ง ต้นแบบของ
สิ่ งพิมพ์ให้แก่เจ้ำของลิขสิ ทธิ์พิจำรณำอนุมตั ิก่อนดำเนินกำรจัดพิมพ์หรื อจัดจำหน่ำยต่อไป

5)

การพิมพ์ และจัดส่ ง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตน้ แบบของสิ่ งพิมพ์ให้แก่โรงพิมพ์เพื่อ
ดำเนิ นกำรพิมพ์ เมื่อโรงพิมพ์ดำเนิ นกำรพิมพ์เรี ยบร้อย โรงพิมพ์จะจัดส่ งหนังสื อที่ พิมพ์เสร็ จไปยัง
คลังสิ นค้ำของกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อตำมที่บริ ษทั ฯ จะกำหนดให้ต่อไป

ธุรกิจค้าปลีก
(1)

ลักษณะผลิตภัณฑ์และกำรพัฒนำนวัตกรรมธุรกิจ

เนื่องจำกกำรเติบโตของธุรกิจสิ่ งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง บริ ษทั ฯ จึงมองหำธุรกิจใหม่ที่เหมำะสมและเติบโต
ได้แม้ในสภำวะตลำดที่ ผนั ผวน จึงได้เข้ำลงทุนในธุรกิจค้ำปลีกบนพื้นที่ที่มีโอกำสเติบโตได้ อย่ำงเช่นระบบคมนำคมใน
กรุ งเทพมหำนคร เนื่องจำกมีโครงข่ำยและเส้นทำงกำรเดินรถที่ครอบคลุมและเข้ำถึงพื้นที่สำคัญ อีกทั้งเป็ นวิธีกำรเดินทำงที่
สะดวกสบำย นำไปถึงจุดหมำยได้อย่ำงรวดเร็ ว ทำให้มีผโู ้ ดยสำรจำนวนมำก
ร้ำนค้ำปลีกของบริ ษทั ฯ ภำยใต้แบรนด์ “เทอร์ เทิล” จึงได้เปิ ดให้บริ กำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส เพื่อตอบ
โจทย์กำรใช้ชีวิตของผูใ้ ช้บริ กำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสทุกเพศ ทุกวัย โดยรู ปแบบของร้ำนจะเน้นกำรนำเสนอควำมสะดวกสบำย
และควำมรวดเร็ วในกำรเลือกซื้ อ โดยมีประเภทสิ นค้ำครอบคลุมตั้งแต่อำหำร เครื่ องดื่ม สิ นค้ำทำควำมสะอำดร่ ำงกำยและ
บำรุ งผิวกำย สิ นค้ำเวชสำอำงและของใช้ในบ้ำน ฯลฯ ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั หำผ่ำนผูค้ ำ้ ปลีก ผูค้ ำ้ ส่ง และผูผ้ ลิตสิ นค้ำที่มีชื่อเสี ยง
และมำตรฐำนระดับประเทศ อีกทั้งยังมีสินค้ำฝำกขำยที่มีศกั ยภำพและเป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด เช่น เบเกอรี่ แบรนด์อำฟเตอร์ ยู
แกดเจ็ตแบรนด์เซี่ยวมี่ เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรที่หลำกหลำยในสิ นค้ำแต่ละประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ ผูโ้ ดยสำรอำยุ
18 ปี ขึ้นไป ที่พกั อำศัยหรื อทำงำนในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล มีระดับรำยได้ต้งั แต่กลำงขึ้นไป มีพฤติกรรมกำรใช้
สื่ อโซเชียลมีเดียในแต่ละวันเพื่อรับข่ำวสำร และคุน้ เคยกับกำรชำระเงินแบบไร้เงินสด นอกจำกนี้ ขอบเขตธุรกิจค้ำปลีกยัง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ครอบคลุมถึงพื้นที่ให้เช่ำเชิงพำณิ ชย์บนสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะคัดเลือกผูเ้ ช่ำพื้นที่ที่มีศกั ยภำพและมำตรฐำนใน
กำรส่ งมอบสิ นค้ำและบริ กำรที่ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของผูโ้ ดยสำรบีทีเอสและชุมชนใกล้เคียง ตัวอย่ำงเช่น สิ นค้ำแฟชัน่
บริ กำรจัดส่งพัสดุ บริ กำรควำมงำมต่ำง ๆ เป็ นต้น โดยมีเป้ำหมำยใหม่ในกำรสร้ำงแหล่งไลฟ์ สไตล์บนสถำนีรถไฟฟ้ำ
ในกำรนี้ กำรประกอบธุ รกิจค้ำปลี กบนสถำนี รถไฟฟ้ ำของบริ ษ ัทฯ ในระยะแรกประกอบด้วย 3 สถำนี ได้แก่
สถำนี เซนต์หลุยส์ สถำนี เพลิ นจิ ตและสถำนี อนุ สำวรี ยช์ ัยสมรภูมิ โดยเริ่ มต้นที่ สถำนี เซนต์ห ลุยส์ เป็ นสถำนี แรกซึ่ งเปิ ด
ให้บริ กำรปลำยเดือนธันวำคม 2564 ที่ผำ่ นมำ สำหรับสองสถำนีถดั ไปอยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ำง และคำดว่ำจะเปิ ดให้บริ กำรในช่วง
ไตรมำสที่สองของปี 2565

(2)

กำรตลำดและกำรแข่งขัน
นโยบำยกำรตลำดที่สำคัญของบริ ษทั ฯ

จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลต่อจำนวนผูโ้ ดยสำรในระบบขนส่ งมวลชน ซึ่ งรวมถึงระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส
ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกมำตรกำรกำรทำงำนที่บำ้ น กำรรักษำระยะห่ ำงทำงสังคม และกำรปิ ดประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
จำนวนผูโ้ ดยสำรที่เป็ นนักท่องเที่ยวต่ำงชำติลดลงเป็ นอย่ำงมำก ซึ่งปัจจุบนั ผูโ้ ดยสำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสจะเป็ นคนไทยในพื้นที่
กรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นหลัก ดังนั้น กำรเปิ ดให้บริ กำรร้ำนเทอร์ เทิ ล ของบริ ษทั ฯ สำขำแรกที่ สถำนี เซนต์หลุยส์ จึง มี
นโยบำยกำรตลำดเน้นกำรเข้ำถึงฐำนลูกค้ำคนไทย ผูใ้ ช้บตั รแรบบิทและแอปพลิเคชันแรบบิท ไลน์ เพย์ในกำรชำระเงิน และ
สมำชิ กแรบบิท รี วอร์ ดส เพื่อสร้ำงแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ในเวลำอันรวดเร็ วผ่ำนกำรโปรโมทร้ำนค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์
เช่น กำรนำคะแนนแรบบิท รี วอร์ ดส มำเป็ นส่ วนลดในกำรซื้ อสิ นค้ำภำยในร้ำน เพื่อส่งเสริ มกำรขำย และกำรจัดโปรโมชัน่
ณ จุดขำย สิ นค้ำลดรำคำพิเศษตำมรอบอำยุสินค้ำ และกิจกรรมทดลองชิ ม เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี และสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเลือกซื้อเชิงบวกให้กบั ลูกค้ำมำกขึ้น นอกจำกนั้นกำรคัดเลือกแบรนด์ร้ำนค้ำในส่วนพื้นที่ให้เช่ำเชิงพำณิ ชย์
ยังช่วยส่งเสริ มระบบนิเวศน์บนพื้นที่คำ้ ปลีก (Retail Ecosystem) ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย ทำให้ลูกค้ำสำมำรถเดินเลือกซื้อสิ นค้ำ
และรับบริ กำรครบจบในที่เดียว นับเป็ นกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรจับจ่ำยในพื้นที่คำ้ ปลีกรู ปแบบใหม่น้ ีได้เป็ นอย่ำงดี
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ภำพรวมอุตสำหกรรมในปี 2564 แนวโน้มและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต
ในปี 2564 อุ ต สำหกรรมค้ำ ปลี กมี มู ล ค่ ำประมำณ 2,913,000 ล้ำนบำท (วิ จัย กรุ งศรี ) เพิ่ ม ขึ้ น จำกปี 2563
ประมำณ 60,000 ล้ำนบำท โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออุตสำหกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ได้แก่ กำรบริ โภคภำยในประเทศ
มำตรกำรภำครัฐจึงมีควำมสำคัญในกำรกระตุน้ เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดกำรใช้จ่ำยของครัวเรื อนเป็ นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี จำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปี ที่ผำ่ นมำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภำคธุรกิจโดยรวมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผูป้ ระกอบ
ค้ำปลีกในฐำนะหนึ่งในผูไ้ ด้รับผลกระทบอย่ำงรุ นแรงและต้องปรับตัวอย่ำงมำกให้เข้ำกับยุคดิจิทลั ด้วยกลยุทธ์ที่หลำกหลำย
เพื่อบริ หำรจัดกำรรำยได้ ควบคุมรำยจ่ำย และกำรลงทุนให้เกิดประสิ ทธิภำพและสภำพคล่องของธุรกิจ โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่
สำคัญ คือ กำรเข้ำถึงลูกค้ำด้วยกำรทำตลำดหลำยช่องทำง (Omni-Channel) ในกำรสื่ อสำรและเติ มเต็มควำมต้องกำรตำม
พฤติกรรมของลูกค้ำ ทั้ง Chat & Shop และ Click & Collect ดังนั้น หน้ำร้ำนจึงมีส่วนสำคัญในกำรทำหน้ำที่สร้ำงแรงจูงใจ
และนำเสนอประสบกำรณ์ที่ดีต่อลูกค้ำ ในขณะเดียวกันช่องทำงออนไลน์ก็มีควำมจำเป็ นต่อกำรให้ขอ้ มูลสิ นค้ำและบริ กำร
กำรลงทุนพัฒนำระบบโครงสร้ำงเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบกำร จึงมีควำมสำคัญในกำรรักษำส่วนแบ่งกำรตลำด
สำหรับธุรกิจให้เช่ำพื้นที่คำ้ ปลีกในกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล หำกเปรี ยบเทียบระหว่ำงปี 2564 กับปี
2563 พบว่ำ อุปสงค์มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยที่ 5.99 ล้ำนตำรำงเมตร จำก 6.13 ล้ำนตำรำงเมตร คิดเป็ นร้อยละ 2.2 และคำดว่ำ
จะกลับมำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 2.3 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี ในปี 2565-2566 (วิจยั กรุ งศรี ) ผูป้ ระกอบกำรให้เช่ำพื้นที่จึงต้อง
บริ หำรจัดกำรอัตรำค่ำเช่ำ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ผเู ้ ช่ำ
สำหรับภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจ ค้ำปลีก ด้วยบริ ษทั ฯ เป็ น ผูเ้ ล่นรำยใหม่ในธุรกิจนี้ จึงนับว่ำมีขนำดเล็ก
เมื่อเทียบกับผูเ้ ล่นรำยอื่น ๆ ทั้งในแง่รำยได้ จำนวนสำขำ และจำนวนพื้นที่ให้เช่ำเชิงพำณิ ชย์ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่ำ
จำกศักยภำพของที่ ต้ งั ร้ำนค้ำปลี กและพื้นที่ ให้เช่ ำเชิ งพำณิ ชย์ของบริ ษทั ฯ รวมถึ งแนวทำงกำรทำกำรตลำดที่ เน้นสิ น ค้ำ
ที่มีคุณภำพและกำรให้บริ กำรที่ดี อีกทั้งมีทีมบริ หำรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในวงกำรค้ำปลีกมำอย่ำงยำวนำน
เหล่ำนี้จะเป็ นกุญแจสำคัญของควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั ฯ ได้ในอนำคต
(3)

กำรจัดหำสิ นค้ำเพื่อจำหน่ำยในร้ำนเทอร์เทิล

สิ นค้ำอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป อำหำรปรุ งสำเร็ จพร้อมทำน และวัตถุดิบในกำรชงชำและกำแฟ บริ ษทั ฯ สั่งซื้ อ
จำกผูค้ ำ้ ปลีก ผูค้ ำ้ ส่ ง ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ และผูจ้ ำหน่ ำยวัตถุดิบ ซึ่ งปั จจุบนั มีประมำณ 20 รำย โดยมี 1 รำย เป็ นผูจ้ ดั หำสิ นค้ำหลัก
ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังไม่มีโรงงำนผลิตเป็ นของตนเอง
1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

1.3.1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564

ข้ อมู ลของนิ ติ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อหุ้ น ตั้ งแต่ ร้ อ ยละ 10 ขึ้น ไปของจานวนหุ้ น ที่ อ อกและจาหน่ ายแล้ ว ทั้ งหมด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ชื่ อนิติบุคคล / สถานทีต่ ้งั

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นที่ออกและจาหน่ าย
(ร้ อยละ)2
(บาท)
แล้วทั้งหมด (หุ้น)
สื่ อสิ่ งพิมพ์
99.99
200,000,000
200,000
(กำร์ตูนและนวนิยำย)
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
1,000 บำท)

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
จำกัด
333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ (66) 2091-5900
โทรสำร (66) 2091-5928
บริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด1
สื่ อสิ่ งพิมพ์
333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 24
(หนังสื อพิมพ์แจกฟรี )
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร

99.99

20

60,000,000

600,000
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
100 บำท)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ชื่ อนิติบุคคล / สถานทีต่ ้งั

ประเภทธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นที่ออกและจาหน่ าย
(ร้ อยละ)2
(บาท)
แล้วทั้งหมด (หุ้น)

กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ (66) 2091-5900
โทรสำร (66) 2091-5928
บริ ษทั ทรำนส์.แอด โซลูชน่ั จำกัด
ให้บริ กำรออกแบบ
18.35
49,046,400
490,464
21 อำคำรทีเอสที ทำวเวอร์ ชั้น 21
และติดตั้งระบบกำร
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
ถนนวิภำวดีรังสิ ต
แสดงสื่ อผสม
100 บำท)
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
บริ ษทั อำร์เอสแพลนบี จำกัด
ทำกำรตลำดและจัด
10.00
50,000,000
500,000
27 อำคำรอำร์เอสกรุ๊ ป ทำวเวอร์ เอ
จำหน่ำยสิ นค้ำ
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ
ถนนประเสริ ฐมนูกิจ
100 บำท)
แขวงเสนำนิคม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
1
หมำยเหตุ
หยุดดำเนินพำณิ ชยกิจ ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2562
2
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของหุ้น
ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมด
1.3.2 ผูถ้ ือหุ้น
(1)

รำยชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 รำยแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ลาดับ

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

1.

Phillip Securities (Hong Kong) Limited1, 2

2.

ร้ อยละ

175,950,000

48.133

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

77,397,638

21.173

3.

นำยวันชัย พันธุ์วิเชียร

54,776,500

14.985

4.

นำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร2

19,550,000

5.348

5.

นำยอนุฤทธิ์ เกิดสิ นธ์ชยั

17,350,000

4.746

6.

นำยสมบัติ พำนิชชีวะ

6,000,000

1.641

7.

Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited

3,106,672

0.850

8.

นำยสกุลธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

1,264,000

0.346
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

9.

นำยไว ยิน มำน

773,900

0.212

10.

นำงสุ นิทรำ ยุวบูรณ์

560,700

0.153

8,819,876

2.413

365,549,286

100.00

อื่น ๆ
รวม

ที่มำ: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมำยเหตุ 1 Silom Road Limited ถื อหุ้น ทั้งหมดผ่ำนคัสโตเดี ยนชื่ อ Phillip Securities (Hong Kong)
Limited และผู ้มี อ ำนำจควบคุ ม สู ง สุ ด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Silom Road
Limited คือ Mr. V-Nee Yeh, Mr. Kin Chan และ Ms. Angie Yick Yee Li
2
Silom Road Limited และนำยวิโรจน์ ตั้งเจตนำพร เป็ นผูถ้ ื อหุ้นที่ จดั อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
และออกเสี ยงไปในทำงเดียวกัน ซึ่ งโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำร
จัดกำรหรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
(2)

รำยละเอียดผูถ้ ือหุ้นแบ่งตำมสัญชำติ
ผู้ถือหุ้นแบ่ งตามสัญชาติ

จานวนราย

ผูถ้ ือหุ้นสัญชำติไทย
ผูถ้ ือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว
รวมทั้งสิ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

684

186,430,136

51.00

8

179,119,150

49.00

692

365,549,286

100.00

* ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กำหนดห้ำมมิให้หุ้นของบริ ษทั ฯ ถือโดยบุคคลต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่ งรวมกัน
เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้วทั้งหมด
1.4

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม พ.ศ. 2564 บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ยนจ ำนวน 390,549,286 บำท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สำมัญ จ ำนวน
390,549,286 หุ้ น มู ล ค่ ำที่ ต รำไว้ หุ้ น ละ 1 บำท และทุ น ช ำระแล้วจ ำนวน 365,549,286 บำท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สำมัญ จ ำนวน
365,549,286 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริ ษทั ฯ ไม่มีหุ้น
ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ และไม่มีกำรออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.5

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร) หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตำมกฎหมำย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็ นและเหมำะสม ทั้งนี้ อัตรำกำรจ่ำยเงินปั น
ผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั ควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมภำยใต้เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ้น
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 รอบปี บัญชี
รายละเอียด

2563

2562

2561

(0.05)

(0.36)

(0.82)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)

งดจ่ำยเงินปันผล

งดจ่ำยเงินปันผล

งดจ่ำยเงินปันผล

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

งดจ่ำยเงินปันผล

งดจ่ำยเงินปันผล

งดจ่ำยเงินปันผล

กำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุน้ )
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
2.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และช่วยลดอุปสรรคหรื อบรรเทาความสู ญเสี ยที่อาจ
เกิดขึ้นต่อฐานะทางการเงิน การปฏิบตั ิงาน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในทางกลับกัน ยังช่วยแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบั บริ ษทั ฯ ด้วย
บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งมีกรอบว่า (ก) บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
เพื่อให้บรรลุแผนธุ รกิ จและเป้ าหมายหลักขององค์กร และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดย
กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ การจัดทาแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี และ
(ข) การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนในบริ ษทั ฯ ตั้งแต่กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในการระบุ
วิเคราะห์ ประเมิน ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทางานในหน่วยงาน
ของตน
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้เหมาะสม โดยขั้นตอนหลักประกอบด้วย
การกาหนดเป้ าหมาย การระบุความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยง การติดตาม และการรายงานผลการ
บริ หารความเสี่ ยง
2.2

ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ ยงที่เปิ ดเผยในที่น้ ีเป็ นเพียงปัจจัยความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีนยั สาคัญที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี อาจมีปัจจัยความเสี่ ยงอื่นที่บริ ษทั ฯ มิอาจคาดหมายได้ในขณะนี้
หรื อที่บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าไม่มีนยั สาคัญในปั จจุบนั ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ใน
อนาคตได้
ธุรกิจสานักพิมพ์
(1)

ความเสี่ยงด้ านอัคคีภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่คลังสินค้า

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีคลังสิ นค้าเป็ นของตนเอง เพื่อรับ จัดเก็บ จัดเตรี ยม กระจาย และขนส่งสิ่ งพิมพ์ ทั้งพ็อกเก็ตบุ๊ก
การ์ ตูนญี่ปุ่น นิยาย และสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ต่าง ๆ ทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ จึงถือเป็ นหนึ่งในฟันเฟื องที่
สาคัญในระบบห่ วงโซ่ อุปทานของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยคลังสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม. 10 ซึ่ งมี
ขนาดพื้น ที่ เพียงพอสามารถรองรั บ การจัด เก็บสิ น ค้า ได้อย่างเหมาะสม และมี การบริ ห ารจัดการอย่างเป็ นระบบ ท าให้
คล่องตัวในการทางาน ตลอดจนมีการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้ องกันภัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ดี กรณี มี
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ความเสี ยหายเกิดขึ้นกับคลังสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ จากภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่น ใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงกาหนดคู่มือการปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้า
และมาตรการรั กษาความปลอดภัย ไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวด มีการติดตั้งถังดับเพลิ งครอบคลุมทุกจุดในคลังสิ นค้า ซึ่ ง
รวมถึงระหว่างชั้นเก็บสิ นค้า มีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงให้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี มีการตรวจสภาพและ
ปรับปรุ งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ ยงที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับภัย ต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับคลังสิ นค้า อีกทั้งยังได้จดั ทาประกันภัยความเสี่ ยงภัยต่อทรัพย์สินและสิ นค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ซึ่ งครอบคลุมต่อความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมูลค่าเงินเอาประกันภัยสอดคล้องกับ
มูลค่าทรัพย์สินในคลังสิ นค้าด้วย
(2)

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ

ในอดีต กลุ่มบริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาเรื่ องการบริ หารสิ นค้าคงคลังและการจัดส่งสิ นค้าให้ถึงมือลูกค้าที่สั่งซื้ อ
สิ่ งพิมพ์ผา่ นช่องทางออนไลน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จากการขาดการบูรณาการกันระหว่างระบบขายสิ นค้าหน้าร้านกับระบบการ
จัดการคลังสิ นค้า ทาให้ลูกค้าขาดความเชื่อมัน่ กระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างมาก กลุ่มบริ ษทั ฯ
ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้ศึกษาถึงสาเหตุและปั ญหาที่เกิดขึ้น จนปรับปรุ งและพัฒนาเป็ นเว็บไซต์
อีคอมเมิ ร์ซชื่ อ เนจาวูที่ www.nejavu.com ซึ่ งใช้อ ยู่จนถึ งปั จจุ บัน ให้ มี ฟังก์ชัน การใช้งานที่ ง่ายไม่ ซับ ซ้อ น เป็ นมิ ตรกับ
ผูใ้ ช้งาน มีการแสดงข้อมูลสิ นค้าประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้าอย่างละเอียด ชัดเจน และครบถ้วน และนาระบบการขาย
สิ นค้าแบบหน้าร้าน (Point of Sale System) ทาให้กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถทราบและตรวจสอบข้อมูลคาสั่งซื้ อสิ นค้า ข้อมูล
สิ นค้าคงคลัง และยอดขายได้ทนั ที อีกทั้งยังนาระบบชาระเงินของ 2C2P ที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสู งมาใช้
ในการรับชาระค่าสิ นค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อมายังผูด้ ูแลระบบได้โดยตรง เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ จะยังคงพัฒนาและปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื่ อง ผ่านการรับฟั งความเห็นของ
ลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้า ทาให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
(3)

ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

สิ่ งพิ มพ์ของกลุ่ม บริ ษทั ฯ จำหน่ ำยผ่ำนร้ ำนหนังสื อ เป็ นส่ วนใหญ่ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มี ข้อตกลงจะรับคื น
สิ่ งพิมพ์ที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ อันอำจเป็ นเหตุให้มีส่ิ งพิมพ์กลำยเป็ นสิ นค้ำคงเหลือ ซึ่งมีโอกำสเสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย และ
ล้ำสมัยเมื่อเวลำผ่ำนไป ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญกับกำรคัดเลือกหัวหนังสื อผ่ำนกำรรับฟังผลตอบรับและควำม
คิดเห็นของลูกค้ำ และอยู่ในกระแสควำมสนใจเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ให้จำนวนกำรผลิตตรงกับ ควำมต้องกำรในตลำด
ควบคู่กบั กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรบริ หำรคลังสิ นค้ำ เพื่อให้สินค้ำคงเหลือและยอดสะสมในแต่ละปี อยู่ในปริ มำณที่น้อย
ที่สุด นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมสภำพ ล้ำสมัย และค้ำงนำน โดย
สิ นค้ำคงเหลือที่มีอำยุมำกกว่ำ 12 เดือน มำกกว่ำ 24 เดือน และมำกกว่ำ 36 เดือน จะมีกำรพิจำรณำมูลค่ำสุ ทธิที่ประมำณร้อย
ละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 98 ของรำคำที่ จะขำยของสิ นค้ำคงเหลื อ นอกจำกนั้น กลุ่ม บริ ษทั ฯ มี วิธีกำรระบำยสิ นค้ำ
คงเหลื อด้วยกำรลดรำคำพิเศษ กำรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ มกำรขำยในบูธจำหน่ ำยหนังสื อ ตำมงำนต่ำง ๆ สำหรั บ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หนังสื อกำร์ ตูนญี่ ปุ่นที่ มีเล่มต่อเนื่ อง กลุ่มบริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรนำเล่มที่ ออกใหม่จำหน่ ำยควบคู่ไปกับเล่มที่ ได้เคยวำง
จำหน่ำยก่อนหน้ำแล้ว ซึ่งรวมถึงกำรนำหนังสื อกำร์ตูนญี่ปุ่นที่มีกำรออกครบทุกเล่มแล้วมำจัดเป็ นชุดเพื่อจัดจำหน่ำย
ปี

2564

2563

2562

2561

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (ล้านบาท)

12.05

16.82

14.08

18.70

คิดเป็ นร้ อยละของยอดขายหนังสื อสุ ทธิ

15

26

29

44

เพิม่ ขึน้ (ลดลง) จากปี ก่อนหน้ า (ร้ อยละ)

(28)

19

(25)

- บริษัทฯ

55

61

68

66

- NGE

45

39

32

34

ร้ อยละของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

(4)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

จากสภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่ งพิมพ์แบบเดิมที่ค่อย ๆ ลดความ
นิ ยมลง ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ่ งพิมพ์หลายรายที่ ไม่ยอมหรื อไม่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ประสบปั ญหา
ขาดทุน และบางแห่ งทยอยปิ ดตัวลง ขณะที่บางแห่ งเร่ งปรับตัวเข้าสู่ ดิจิทลั ที่เข้ามาทดแทนสิ่ งพิมพ์แบบเดิมตามการพัฒนา
อย่างรวดเร็ วและประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายใน
ราคาที่ถูกลง การเข้าถึงข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น ผูค้ นจึงเปิ ดรับสื่ อดิจิทลั ที่มีคอนเทนต์ให้เลือกตามความสนใจ และ
ใช้เวลาอยูก่ บั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานขึ้น โดยเฉพาะฐานลูกค้าการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างวัยรุ่ นและกลุ่มคนทางานที่เติบโตมากับ
ยุคแรกของการเข้ามาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทลั เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนในวัยอื่น เห็นได้จากการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของตลาดอีบุ๊ก
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลั ดังกล่าว จึงปรับแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ซึ่ งรวมถึงงานด้านการตลาดและการขาย เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่คาดการณ์ ได้ให้มากที่สุด และเพื่อรักษารายได้ใน
ธุรกิจสานักพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เช่น การคัดเลือกหัวหนังสื อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายฐานนักอ่านที่จะเข้า
มาเป็ นลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับโลกในยุคดิจิทลั การ
เพิ่มลิขสิ ทธิ์หนังสื อต่าง ๆ ในรู ปแบบอีบุ๊ก การเพิ่มช่องทางจาหน่ายสิ่ งพิมพ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การรับฝากขายสิ นค้า
ลิขสิ ทธิ์ ของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ มาจาหน่ ายบนเนจาวูฯ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้า
ในเนจาวูฯ และเพื่อให้บริ การเบ็ดเสร็ จแก่ลูกค้าในเว็บไซต์เดียวแทนที่จะต้องแยกซื้อผ่านหลายเว็บไซต์ที่อาจมีความยุ่งยาก
และค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มบริ การรับแปลคอนเทนต์การ์ตูนออนไลน์ เป็ นต้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(5)

ความเสี่ยงจากช่ องทางหลักในการจาหน่ ายสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ่ งพิมพ์ผา่ นช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้สินค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าถึงลูกค้าได้
ตามความสนใจ พฤติกรรมการซื้ อ และวิถีการใช้ชีวิต โดยช่องทางหลักสาหรับพ็อกเก็ตบุ๊กคือ ร้านหนังสื อชั้นนา ซึ่ งเป็ น
ช่องทางที่ ส่งเสริ มภาพลักษณ์ สินค้า เนื่ องจากพื้นที่และวิธีการจัดวางสิ นค้าจะมีการแบ่งตามประเภทและหมวดอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2559 ผูร้ ับจัดจาหน่ ายได้เปลี่ยนนโยบายการกระจายหนังสื อไปยังร้านหนังสื อโดยใช้วิธีการคัดสรร
ยอดกระจายสิ นค้าจากสถิติการขายในแต่ละหมวดหนังสื อ ดังนั้น หนังสื อที่ พิมพ์ออกมาจะถูกจากัดพื้นที่ การวางที่ ร้าน
หนังสื อเพียงบางสาขา ส่ งผลให้ นกั อ่านหาซื้ อหนังสื อได้ยากขึ้น ส่ งผลกระทบต่อยอดขายและผลการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ในภาพรวม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงได้ปรับวิธีการจัดจาหน่ าย โดยติดต่อและเปิ ดหน้าบัญชี เพื่อ จาหน่ ายหนังสื อ
โดยตรงกับร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาตามความเหมาะสมของแต่ละประเภทและหมวดของหนังสื อ เนื่องจากการ
จาหน่ ายโดยตรงนี้ นอกจากจะเป็ นการลดค่าคอมมิชชันที่ตอ้ งจ่ายให้กบั ผูร้ ับจัดจาหน่ ายแล้ว ยังทาให้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ทราบ
ความต้องการที่ แท้จริ ง ของหนังสื อแต่ละประเภทแต่ล ะหมวด และสามารถบริ ห ารสิ น ค้าคงคลังและต้น ทุ น ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
สาหรับการ์ ตูนญี่ปุ่น กลุ่มบริ ษทั ฯ จาหน่ายผ่านเอเย่นต์ที่จดั จาหน่ ายการ์ ตูนเป็ นหลัก ก่อนเอเย่นต์เหล่านี้จะ
กระจายสิ นค้าต่อไปยังร้ านหนังสื อค้าปลี กรายย่อย ซึ่ งมี พ้ื น ที่ สาหรั บ จัดวางจากัด ไม่ มากพอสาหรั บ การตกแต่งดิ สเพลย์
หนังสื อ ทาให้หนังสื ออยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่โดดเด่น อาจจะทาให้เสี ยโอกาสในการขาย อีกทั้งร้านหนังสื อค้าปลีกรายย่อยส่วน
ใหญ่มกั เป็ นธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กที่ทามาเป็ นเวลานาน ไม่มีระบบบันทึกการขายที่แน่นอน ทาให้ยากต่อการที่จะติดตาม
ยอดขายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด -19 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อเสริ มสร้างความ
แข็งแกร่ งในการจาหน่ายผ่านช่องทางนี้ เช่น การจัดจาหน่ายการ์ ตูนแบบจัดชุดรวมเล่มเพื่อเก็บสะสม ซึ่งถือเป็ นการสร้างกิมมิค
ให้ร้านค้าปลีกรายย่อยยังคงมีความน่าสนใจ เป็ นต้น
นอกจากช่องทางหลักดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังจัดจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ผ่านอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์ ม
อีบุ๊ก ซึ่ งเป็ นช่ องทางที่ มี แนวโน้ม เติ บ โตอย่างต่อเนื่ อง เพราะสร้ างความสะดวกให้ ลูกค้า ในการให้ ข้อมูลประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทาง ถือเป็ นอีกช่องทางจาหน่ายที่ลดความเสี่ ยงจากช่องทางหลักในการจาหน่าย
สิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สัดส่ วนรายได้สิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามช่องทางจาหน่าย สามารถพิจารณาได้ในข้อ 1.2.2
ภายใต้หวั ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(6)

ความเสี่ยงด้ านการจัดหาลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์

ในการประกอบธุ รกิจ สานักพิมพ์ กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ แต่เป็ นการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์
สิ่ งพิมพ์จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นนักเขียนหรื อสานักพิมพ์ท้ งั ในและต่างประเทศ เพื่อนามาผลิตและจัดจาหน่ายเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย ซึ่งสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิ ทธิ์ ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 3 ถึง 7 ปี โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ใน
ราคาและเงื่อนไขเดิ ม และเจ้าของลิขสิ ทธิ์ สามารถยกเลิ กสัญ ญาได้ หากกลุ่มบริ ษัทฯ ผิดสัญ ญา และ/หรื อมี ปัญ หาด้าน
การเงิน และ/หรื ออยูใ่ นสถานะล้มละลาย ดังนั้น หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาลิขสิ ทธิ์ส่ิ งพิมพ์ที่ตอ้ งการมาผลิตและจัด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
จาหน่าย หรื อสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิ ทธิ์ ถูกยกเลิกหรื อไม่สามารถต่ออายุสัญญาได้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กลุ่มบริ ษทั ฯไม่เคยประสบปั ญหาด้านการจัดหาและซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์จากเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ เนื่ องจากตลาดสิ่ งพิมพ์มีขนาดใหญ่ จึงมีลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ให้เลือกซื้ อเป็ นจานวนมาก ประกอบกับ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั นักเขียนและสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสี ยงหลายราย และประสบความสาเร็ จในการผลิตและ
จัดจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงสามารถเลือกซื้ อลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งการและ
ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในการให้ลิขสิ ทธิ์ สิ่ งพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสู งมาผลิตและจัดจาหน่ าย
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด จึงไม่มีปัญหาเรื่ องการถูกบอกเลิกสัญญาหรื อเจรจาต่ออายุสัญญา
โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังได้วางแผนการผลิต และจาหน่ ายสิ่ งพิมพ์ที่หลากหลายทั้งเชิ งเนื้ อหาและเจ้าของลิขสิ ทธิ์ อีกทั้งยังเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ของนักเขียนคนไทย เพื่อลดการพึ่งพิงเจ้าของลิขสิ ทธิ์ รายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป
(7)

ความเสี่ยงจากการลักลอบทาซ้าเนื้อหา

ที่ผา่ นมา มีเว็บไซต์ที่ลกั ลอบนาเสนอสิ่ งพิมพ์อย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ์ตูนญี่ปุ่น อยูพ่ อสมควร
ลูกค้าบางส่ วนได้บริ โภคสิ่ งพิมพ์ดงั กล่าวโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ส่ งผลให้ลูกค้าตัดสิ นใจไม่ซ้ื อสิ นค้าที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกกฎหมาย
ดังนั้น กลุ่ มบริ ษ ัท ฯ จึ งต้องคัดเลื อ กเนื้ อ หาที่ โดดเด่ น แตกต่าง มี เอกลักษณ์ เพื่ อจ าหน่ ายในรู ป แบบอี บุ๊ ก พร้ อมกับ ใช้
เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย และให้บริ การที่เป็ นเลิศในราคาที่น่าสนใจ ตลอดจนมีวิธีการนาเสนอที่เหนือกว่าเว็บไซต์ที่ผิด
กฎหมาย รวมทั้งเข้าเจรจากับเจ้าของเว็บไซต์เหล่านั้นให้เป็ นช่องทางการรี วิวให้คาวิจารณ์ส่ิ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ แทนการ
ลักลอบนาเสนอสิ่ งพิมพ์อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผา่ นมาได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ
ธุรกิจค้าปลีก
(1)

ความเสี่ยงด้ านจานวนผู้โดยสารบีทีเอสลดลง

ธุรกิจค้าปลีกของบริ ษทั ฯ เริ่ มต้นที่พ้ืนที่ภายในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่ งมีโอกาสเติบโตตามจานวนผูโ้ ดยสาร
บีทีเอสที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายโครงข่ายและเส้นทางการเดินรถที่ครอบคลุมและเข้าถึงพื้นที่สาคัญตามแผนแม่บทระบบ
ขนส่ งมวลชนทางรางในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (M-MAP ปี 2553 ถึง 2572) ของสานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่ งและการจราจร หากมีปัจจัยใดที่มีผลกระทบจานวนผูโ้ ดยสารอย่างมีนัยสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นความล่าช้าจากการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชนทางราง การประท้วงหรื อชุมนุมทางการเมือง การมีโรคระบาด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้
สาหรับการแพร่ ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ภาครัฐจาเป็ นต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด
เช่น การขอความร่ วมมือให้จากัดการเดินทางโดยให้ทางานที่บา้ น การลดการอยู่ร่วมกันในพื้นที่แออัด การรักษาระยะห่ างทาง
สังคม เป็ นต้น ท าให้ จานวนผูโ้ ดยสารบี ที เอสและจานวนเที่ ยวการเดิ นทางในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เ ขียวหลัก (สายสี ลม
เชื่อมต่อระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่ งชาติและสถานี สะพานตากสิ น และสายสุ ขุมวิท เชื่อมต่อระหว่างสถานีหมอชิ ตและสถานี
อ่อนนุช) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญกว่าร้อยละ 40 (ข้อมูลจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
โกรท) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ คาดว่า จากจานวนประชากรที่ได้รับการฉี ดวัคซี น การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ
รวมถึงการเปิ ดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว จะทาให้ จานวนผูโ้ ดยสารบีทีเอสกลับมาเติบโตเช่นเดิม เมื่อสามารถเปิ ด
เมืองได้อย่างเต็มรู ปแบบ บริ ษทั ฯ จึงได้พฒั นาสิ นค้าและบริ การที่อานวยความสะดวกและสอดรับกับความต้องการหลักของ
ผูส้ ัญจรผ่านบีทีเอส เช่ น อาหารปรุ งสาเร็ จ เครื่ องดื่ม เบเกอรี่ แกดเจ็ต บริ การจัดส่ งพัสดุ สิ นค้าแฟชั่นไลฟ์ สไตล์ เป็ นต้น
ทาให้สถานี รถไฟฟ้ ากลายเป็ นแหล่งไลฟ์ สไตล์ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าคุณภาพและใช้บริ การที่ ครบครัน นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญกับการสารวจและวิจยั พฤติกรรมของผูโ้ ดยสารบีทีเอสและชุมชนบริ เวณใกล้เคียงเพื่อนามา
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทาให้สามารถนาเสนอสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ได้อย่างตรงใจลูกค้ามากที่สุด
(2)

ความเสี่ยงด้ านการบริหารสินค้าคงคลัง

ด้วยสิ นค้าหลักของร้านเทอร์ เทิลแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (ก) อาหารและเครื่ องดื่มชงสด และ (ข) สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค ซึ่งบางส่วนมีอายุการเก็บรักษาที่ส้ นั ประมาณ 1 วันถึง 5 วัน ดังนั้น อาจมีการสู ญเสี ยของสิ นค้าจากการทาลาย
สิ นค้าที่ใกล้หมดอายุ หากประมาณการการหมุนเวียนของสิ นค้าไม่ สอดคล้องกับจานวนผูซ้ ้ื อสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ คาดการณ์ไว้
ทาให้รายได้ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย และต้นทุนการขายสู งขึ้น อันส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดรอบจัดส่ งสิ นค้าของผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ ส่ ง
และผูผ้ ลิ ตสิ นค้าให้มีความถี่ และใช้ระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ในการบริ หาร
จัดการสิ นค้าและยอดขาย ซึ่ งรวมถึงการหมุนเวียนของสิ นค้า และผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายหรื อโปรโมชัน
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารต้นทุน การควบคุมค่าใช้จ่าย และการจัดการสิ นค้าคงคลัง ทาให้การสั่ง
สิ นค้าจากผูค้ า้ ปลีก ผูค้ า้ ส่ ง และผูผ้ ลิตสิ นค้าในแต่ละครั้งมีจานวนเพียงพอเพื่อการจาหน่าย และประเภทสิ นค้าเหมาะสมกับ
สถานที่ต้งั ของสาขาร้านเทอร์เทิลด้วย
(3)

ความเสี่ยงด้ านสรรหาบุคลากร

เนื่ องจากธุ รกิจค้าปลีกเป็ นธุ รกิจ ใหม่ของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ฯ ต้องสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในจานวนที่พอเหมาะกับการประกอบธุรกิจ ซึ่ งบางครั้งอาจอยู่ภายใต้เงื่อนเวลาที่จากัด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยง
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึ งได้ปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์กร เพื่ อรองรั บธุ รกิ จค้าปลี ก ทั้งงานส่ วนสาขาของร้ านค้าเทอร์ เทิ ลและงาน
สนับสนุนส่ วนกลาง ตั้งแต่ที่บริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจเข้าทาธุรกิจนี้ และมีการเตรี ยมแผนการเปิ ดรับสมัครและฝึ กอบรมให้แก่พนักงาน
สาขาของร้านเทอร์ เทิลที่สอดคล้องกับแผนก่อสร้างและกาหนดการเปิ ดร้านในแต่ละสาขา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบาย
การบริ หารค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล และสามารถแข่งขันกับบริ ษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เพื่อลดอัตรา
การลาออกของพนักงานสาขา ทาให้การให้บริ การในร้านเทอร์ เทิลเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน และถือเป็ นการลด
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและอบรมพนักงานสาขาใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากความเสี่ ยงต่อการดาเนินธุรกิจข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังมี ความเสี่ ยงจากการที่มีผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50
กล่าวคือ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Silom Road Limited (ถือหุ้นทั้งหมดผ่านคัสโตเดียนชื่ อ
Phillip Securities (Hong Kong) Limited) และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ถื อหุ้น ในบริ ษทั ฯ รวมกัน จานวน 195,500,000 หุ้ น
คิดเป็ นร้อยละ 53.48 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด จึงมีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายและบริ หารจัดการกลุ่ ม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ และมีอานาจควบคุมและสามารถใช้สิทธิ คดั ค้านหรื อไม่อนุมตั ิการลงมติที่สาคัญในการประชุมผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องต่าง ๆ
ที่กฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งรวมถึง
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการกาหนดมาตรการการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโชน์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการอนุมตั ิรายการนั้น
ๆ เพื่อให้การเข้าทารายการนั้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของผูบ้ ริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ซึ่งที่ผา่ นมา ผูถ้ ือหุ้นใหญ่กลุ่มดังกล่าวได้ให้การสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน

บริ ษ ัท ฯ และบริ ษทั ย่อย ดำเนิ น ธุ รกิ จ บนพื้ น ฐำนของกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี มี ควำมรับ ผิด ชอบต่อสั งคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มตลอดห่ วงโซ่คุณค่ ำของธุรกิจ จำกกำรที่ ลกั ษณะธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ซึ่ งเชื่อว่ำเป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่ตอบสนองควำมต้องกำรและอำนวยควำมสะดวกในวิถีกำรดำเนิ นชีวิตของผูค้ น เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ทั้งกำรสร้ำงโอกำสและกำรเติบโตทำงธุ รกิจอย่ำงสมดุล กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ขององค์กร ซึ่ งรวมถึงกำรติดตำมควำมเสี่ ยงอุบตั ิใหม่ กำรพิจำรณำให้กำรดำเนิ นกิจกรรมและกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบ แต่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกแก่สังคมและสิ่ งแวดล้อม กำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมองค์กร
รวมทั้งกำรมีปฏิสัมพันธ์และควำมร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุรกิจ และบริ หำรงำนอย่ำงยุติธรรม โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับ
ดู แลกิ จกำรที่ ดี และจริ ยธรรมธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึ งแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ต คอร์ รัป ชัน ตลอดจนปฏิ บัติ ตำมกฎหมำย
ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงำนกำกับดูแล อีกทั้งยังเสริ มสร้ำงและสนับสนุนให้กำรกำกับดูแลกิจกำร
และกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ด้ านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจและบริ หำรงำนด้วยควำมใส่ ใจต่อผลกระทบทำงสิ่ งแวดล้อม จึงมุ่งมัน่ พัฒนำสิ นค้ำที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ลดขั้นตอนกำรทำงำนที่ไม่เกิดมูลค่ำ และบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำและมีประสิ ทธิภำพ โดย
กำรลดปริ มำณขยะที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงให้กำรสนับสนุนและส่งเสริ มโครงกำรหรื อกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้ านสังคม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจ และบริ หำรงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กร ไม่ว่ำจะเป็ นกำรมุ่งเน้นและสนับสนุ นกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริ เวณรอบ
สำนักงำนใหญ่และร้ำนเทอร์ เทิ ล (รวมเรี ยกว่ำ “สถานประกอบการ”) รวมทั้งเป็ นกำรส่ งต่อควำมสุ ขจำกกลุ่มบริ ษทั ฯต่อ
ชุมชนและขยำยต่อไปสู่สังคม กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็ นธรรมบนพื้นฐำนของกำรเคำรพสิ ทธิ
มนุษยชน ทั้งในด้ำนกำรจ้ำงงำน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยในที่ทำงำน และกำรพัฒนำทักษะ
และศักยภำพในกำรทำงำนของบุคลำกร
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.2

การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
5 กิจกรรมหลักในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมหลักในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ บรรลุเป้ำหมำย กลุ่มบริ ษทั ฯ มีกิจกรรมสนับสนุนใน
ด้ำนต่ำง ๆ เช่น (ก) กำรบริ หำรงำนบุคคล เริ่ มตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร กำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของ
บุคลำกร ไปจนถึงกำรประมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรกำหนดค่ำตอบแทน และกำรรักษำบุคลำกร (ข) กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ซึ่งมีข้นั ตอนกำรระบุควำมเสี่ ยง กำรประเมินควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง กำรนำแผนไปปฏิบตั ิและกำรติดตำมดูแล และ
ทำกำรทบทวนและปรับปรุ งแผนจัดกำรควำมเสี่ ยง (ค) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้จดั กำรกับข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั ฯ
และ (ง) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นต้น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.2.2 การวิเคราะห์ ผ้มู ีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยดูแลให้ได้รับกำรปฏิบตั ิ
อย่ำงเหมำะสม เสมอภำค และเป็ นธรรม เพรำะกลุ่มบริ ษ ทั ฯ เชื่ อมั่นว่ำ ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย แต่ละกลุ่มมี
ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจ กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน และควำมสำเร็ จในระยะยำว
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย

การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสี ย

ผู้มีส่วนได้ เสียภายในองค์กร
ผูถ้ ือหุ้น

- กำรประกอบธุ รกิ จด้วยควำมโปร่ งใส - รำยงำนผลประกอบกำรของบริ ษทั ฯ รำยไตรมำส
และตรวจสอบได้ ภำยใต้กำรกำกับดูแล
และรำยปี โดยเปิ ดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
กิจกำรที่ดี
และตรงเวลำ
- ผลประกอบกำรที่ เติบโต มัน่ คงและ - รำยงำนสำรสนเทศที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ผ่ำนระบบ
ยัง่ ยืน
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
- จัด กำรประชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ ำปี และกำร
ประชุมวิสำมัญ ผูถ้ ื อหุ้น เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ้นรั บทรำบ
ผลกำรดำเนิ น งำน และพิจำรณำอนุ มัติธุรกรรมที่
สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ
- จัดทำและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในกำร
ทำงำน และนโยบำยกำรปฏิ บัติงำนของส่ วนงำนต่ำง ๆ
รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบตั ิยอ่ ยที่เกี่ยวข้อง

พนักงำน

- กำรปฏิ บัติ อย่ ำงเท่ ำเที ยม เสมอภำค - จัดทำระเบี ยบข้อบังคับกำรทำงำนเป็ นลำยลักษณ์
และเป็ นธรรมบนพื้ น ฐำนของกำร
อักษร และประกำศให้พนักงำนทรำบทุกครั้งเมื่อมีกำร
เคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐำนตำม
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนของ
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็ นธรรม
- ค่ ำต อ บ แ ท น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก ำร ที่ - สำรวจและปรับปรุ งค่ำตอบแทนและสวัสดิ กำรของ
เหมำะสม
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับอุตสำหกรรม
เดียวกันได้
- กำรเรี ยนรู ้ ฝึ กอบรม และพั ฒ นำ
ควำมสำมำรถของพนั ก งำนอย่ ำ ง - สนับ สนุ น ให้ พ นักงำนเข้ำอบรมหลักสู ต รต่ำง ๆ
ต่ อ เนื่ อ ง รวม ถึ งกำรให้ โอ ก ำส
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
- สร้ ำ งวั ฒ น ธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำน
- สภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี
ที่ ดี และดู แลให้ มี ควำมป ลอดภั ย และอำชี ว
อนำมัยในกำรทำงำน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้ เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย

การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสี ย

ผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กร
ลูกค้ำ

- สิ น ค้ ำและบริ กำรที่ ห ลำกหลำย มี - พัฒนำสิ นค้ำและบริ กำร ผ่ำนกำรรับฟั งและวิเครำะห์
คุ ณ ภำพและปลอดภั ย ในรำคำที่
ผลตอบรับของลูกค้ำ เพื่ อตอบสนองควำมต้องกำร
สมเหตุสมผล
ของลูกค้ำ
- กำรให้ บ ริ กำรห ลั ง กำรขำย กำร - ตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำก่อนส่ งมอบ และส่ ง
รั บ ประกัน คุ ณ ภำพสิ น ค้ำ และกำร
มอบสิ นค้ำที่มีคุณภำพและถูกต้องให้ลูกค้ำตรงตำม
เปลี่ยนคืนสิ นค้ำที่ชำรุ ดบกพร่ อง
กำหนดเวลำตำมนโยบำยกำรจัดส่งสิ นค้ำ
- จัดให้ มี เจ้ำหน้ ำที่ บริ กำรหลังกำรขำย เพื่ อตอบข้อ
ซักถำมและให้บริ กำรหลังกำรขำยแก่ลูกค้ำ

คู่คำ้

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็ นธรรม - จัดทำและติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิ ตำมระเบียบอนุ มตั ิ
และโปร่ งใส
และแนวทำงกำรปฏิ บัติงำนเกี่ ยวกับกำรจัดซื้ อและ
จั ด จ้ ำ งและกำรเบิ ก จ่ ำ ย ซึ่ งยึ ด หลั ก เป็ นธรรม
- กำรปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
โปร่ งใส และตรวจสอบได้
สัญญำ
- กำรร่ วมกันสร้ำงคุณค่ำในกำรดำเนิ น - ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำในสัญญำ
- ประชุ ม ร่ วมกับ คู่ค้ำ เพื่อ รั บฟั งควำมคิดเห็ น และ
ธุรกิจ อย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำว
ข้อเสนอแนะของคู่คำ้ รวมถึงร่ วมกันปรับปรุ งและ
พัฒนำกระบวนกำรทำงำน

คู่แข่งทำงกำรค้ำ

- กำรแข่งขันอย่ำงเสรี ไม่ผูกขำด หรื อ - ปฏิ บัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงเป็ นธรรม ภำยใต้
กีดกันทำงกำรค้ำ
กฎหมำย และคู่ มื อ จริ ยธรรมธุ ร กิ จ และข้ อ พึ ง
ปฏิบตั ิในกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ
- ไม่มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำใดที่ห้ำมคู่คำ้ ของบริ ษทั ฯ
ดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ

สังคมและชุมชน

- กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จโดยค ำนึ ง ถึ ง ควำม - รั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ของสั งคมและชุ มชนบริ เวณ
ปลอดภัยและใส่ ใจในผลกระทบต่อ
โดยรอบสำขำของบริ ษทั ฯ
สังคมและชุ มชนทั้งเชิ งบวกและเชิ ง - ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรม
ลบ และรวมถึงด้ำนสิ่ งแวดล้อมด้วย
หรื อโครงกำรต่ำง ๆ
- กำรร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมและ
ชุมชน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.3

การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีถึงควำมรุ นแรงของสถำนกำรณ์ จำกสภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ทวั่
โลกกำลังเผชิญอยู่ และเล็งเห็นว่ำ ภำคธุรกิจเป็ นหนึ่งในภำคส่ วนที่สำมำรถช่วยชะลอและลดควำมรุ นแรงของสถำนกำรณ์
ดังกล่ ำวได้ จึ งให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ บนพื้ น ฐำนของควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ งแวดล้อม โดยมุ่ งมั่น ที่ จ ะลด
ผลกระทบเชิงลบจำกขั้นตอน กระบวนกำรทำงำน และกิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อสิ่ งแวดล้อม และได้กำหนด
ประเด็นสำคัญด้ำนสิ่ งแวดล้อมไว้ครอบคลุมถึงกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงน้ ำและพลังงำนไฟฟ้ำ อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
และรู ้คุณค่ำ และกำรจัดกำรและลดปริ มำณขยะให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้อม
1.

กำรใช้ทรัพยำกร

ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อ มและประหยัด พลัง งำน บริ ษ ัท ฯ จึ ง มี แ นวทำงในกำรพัฒ นำ
ประสิ ทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนทุกระดับ
ใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ อย่ำงรู ้คุณค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ดังนี้
-

กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ เช่น กำรลดจำนวนหลอดไฟและเปิ ดไช้หลอดไฟเท่ำที่จำเป็ นและปิ ดไฟ
ในเวลำพักกลำงวัน กำรปิ ดหน้ ำจอคอมพิ วเตอร์ เมื่ อ ไม่ ใ ช้ง ำน กำรตรวจสอบและบ ำรุ ง รั ก ษำ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ำในสถำนประกอบกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เป็ นต้น

-

กำรลดกำรใช้น้ ำ เช่น กำรตรวจสอบกำรรั่วไหลท่อน้ ำประปำและก๊อกน้ ำแต่ละจุดอย่ำงสม่ำเสมอ เป็ นต้น
ด้วยควำมมุ่งหวังในกำรช่วยลดควำมเสี่ ยงกำรขำดแคลนน้ ำในอนำคต

-

กำรลดกำรใช้กระดำษ ด้วยกำรพิมพ์บนกระดำษทั้งสองด้ำน กำรไม่พิมพ์เอกสำรที่ ไม่จำเป็ น กำร
จัดทำและจัดเก็บ เอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ เช่ น เอกสำรประกอบกำรประชุม เป็ นต้น ในรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ และกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนผ่ำนระบบออนไลน์ ตลอดกำรส่ งเอกสำรผ่ำน
อีเมล ซึ่งถือเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรสื บค้นข้อมูลของพนักงำนอีกทำงหนึ่งด้วย
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
2.

กำรจัดกำรและลดปริ มำณขยะ

แม้ว่ำกลุ่มบริ ษทั ฯ จะไม่มีกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรของตนเองก็ตำม แต่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีแนวทำงกำร
จัดกำรและลดปริ มำณขยะในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด ผ่ำนกำรบริ หำรจัดกำรจำนวน
กำรสั่งผลิตสิ นค้ำ ได้แก่ กำรเปิ ดให้ลูกค้ำสำมำรถพรี ออร์ เดอร์ สินค้ำ พิเศษ กำรจัดทำฐำนข้อมูลสิ นค้ำเพื่อใช้วิเครำะห์กำร
หมุนเวียนของสิ นค้ำแต่ละประเภท ประกอบกับกำรรณรงค์และสร้ำงวินยั ให้พนักงำนทุกระดับคัดแยกขยะและทิ้งลงในถัง
แต่ละประเภทที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ และกำรให้บริ กำรน้ ำดื่มในสถำนประกอบกำรเพื่อลดกำรใช้น้ ำดื่มจำกขวดพลำสติก

ผลกำรดำเนินด้ำนสิ่ งแวดล้อมดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของบริ ษทั ฯ ในกำรจัดกำรเพื่อลดปั ญหำก๊ำซเรื อน
กระจกที่มำกเกินควำมสมดุล ซึ่งเป็ นสำเหตุหลักของสภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อย่ำงไรดี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ มูลกำรปล่อยก๊ำซเรื อนจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่
มีโรงงำนผลิตสิ นค้ำและบริ กำร ประกอบกับบริ ษทั ฯ ยังไม่มีควำมชำนำญในกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว
อนึ่ง บริ ษทั ฯ มีแผนในกำรกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วดั ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นรู ปธรรมเป็ นลำดับ
ถัดไปในอนำคต
3.4

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
กลุ่ม บริ ษ ัทฯ มุ่ งมั่นดำเนิ น ธุ รกิ จด้วยควำมรับ ผิดชอบต่อสังคมและชุ มชนตลอดห่ วงโซ่ คุณค่ำของธุ รกิ จ ภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผ่ำนกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม ไม่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน ควำม
รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค และกิจกรรมพัฒนำสังคมและชุมชน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
1.

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม

กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่มีกบั คู่คำ้ พันธมิ ตร และลูกค้ำ ภำยใต้กรอบและ
กติกำแห่ งกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ หลีกเลี่ยงธุ รกรรมหรื อกำร
กระทำที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปั ญญำ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี และ
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันจำกกำรกระทำที่เกิดจำกกำรใช้อำนำจอย่ำง
ไม่ถูกต้องในทุกรู ปแบบ โดยมีเป้ ำหมำยในกำรลดกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ภำยในองค์กรให้เป็ นศูนย์ ซึ่งพิสูจน์ได้จำกกำรที่บริ ษทั ฯ ได้ต่ออำยุกำร
รับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และในปี 2564 ไม่พบกำรรำยงำน
หรื อข้อร้องเรี ยนว่ำกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมำย
2.

กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน

กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญ กับกำรเคำรพสิ ทธิ มนุ ษยชน ควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์
โดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ด้วยควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิเพรำะควำมแตกต่ำงในลักษณะ
ส่ วนบุคคล ไม่แบ่งแยกเชื้ อชำติ สี ผิว ถิ่ นกำเนิ ด เพศ ศำสนำ อำยุ สมรรถภำพทำงร่ ำงกำย รสนิ ยมทำงเพศ ควำมคิด เห็ น
ทำงกำรเมือง ฐำนะ กำรศึกษำ หรื อสถำนภำพอื่นใด
3.

กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม

กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่ำ พนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำที่สุดในกำรดำเนินธุรกิจ และเป็ นปั จจัยสำคัญที่
จะขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่ ควำมสำเร็ จ จึงมุ่งมัน่ สร้ำงวัฒนธรรม สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ ดี รวมถึงกำร
ทำงำนเป็ นทีม และปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค และเป็ นธรรมบนพื้นฐำนของกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน ทั้งใน
ด้ำนกำรจ้ำงงำน ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ควำมปลอดภัยและสุ ขอนำมัยในที่ทำงำน และกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพใน
กำรทำงำนของบุค ลำกร อีกทั้งยังมีกำรสื่ อสำรเป้ ำหมำยและทิ ศทำงขององค์กรให้พนักงำนทรำบเป็ นประจำผ่ำนสำรจำก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกิจกรรมประชุมพนักงำนทุกระดับหรื อ Town Hall ทั้งนี้ ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรปฏิบตั ิต่อ
พนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ฯ สำมำรถพิจำรณำได้ในข้อ 7.5 ภำยใต้หวั ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน
4.

ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค

กลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของสิ นค้ำและบริ กำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนควำม
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค จึงคัดเลือกวัตถุดิบและส่ วนประกอบของสิ นค้ำและบริ กำรจำกคู่คำ้ อย่ำงพิถีพิถนั เช่น กำรเลือกใช้
กระดำษถนอมสำยตำหรื อ Green Read สำหรับพ็อคเก็ตบุ๊กทุกเล่มภำยใต้แบรนด์เนชั่นบุ๊คส์ (Nation Books) ซึ่ งช่วยถนอม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สำยตำของนักอ่ำนจำกกำรลดกำรสะท้อนของแสงเข้ำสู่ ดวงตำ กำรขอรับเลขสำรบบอำหำร หรื อ อย. สำหรับอำหำรปรุ ง
สำเร็ จบรรจุกล่องพร้อมรับประทำนภำยใต้แบรนด์เทอร์เทิล (Turtle) เป็ นต้น และจำหน่ำยในรำคำที่สมเหตุสมผล โดยไม่เอำ
เปรี ยบผูบ้ ริ โภคผ่ำนกำรให้ขอ้ มูลสิ นค้ำและบริ กำร รวมถึงข้อมูลกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยที่ใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจซื้ อ
อย่ำงครบถ้วน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในมำตรฐำนของสิ นค้ำและบริ กำรของแบรนด์ต่ำง ๆ ภำยใต้กำรจัดกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคตลอดเวลำ เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภค

สำหรั บ ข้อมู ลของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกลุ่ม บริ ษ ัท ฯ ได้รับ จำกกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ จะถูกจัดเก็บ อย่ำงเป็ นระบบ มี
มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และนำมำประมวลผลได้ตำมที่กฎหมำยอนุญำตให้กระทำกำรได้เท่ำนั้น
5.

กำรร่ วมพัฒนำสังคมและชุมชน

กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและใส่ ใจถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ทั้งเชิงบวก
และเชิ งลบ และรวมถึ งด้ำนสิ่ งแวดล้อม ผ่ำนกำรรับฟั งควำมคิ ดเห็ นของสังคมและชุมชนบริ เวณโดยรอบสำขำของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ อีกทั้งยังสนับสนุนและเข้ำร่ วมกิจกรรมหรื อโครงกำรซึ่ งมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสังคมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ของชุมชน ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่พบกำรรำยงำนหรื อข้อร้องเรี ยนจำกชุมชนบริ เวณโดยรอบจำกกำรประกอบธุ รกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงไม่ได้สนับสนุนและ
เข้ำร่ วมกิจกรรมหรื อโครงกำรพัฒนำสังคมและชุมชน
6.

กำรประกอบธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของของไวรัสโควิด-19

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรต่ำง ๆ และกำร
ใช้ชีวิตของผูค้ นเป็ นอย่ำงมำก กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้มีกำรเตรี ยมพร้อมในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว จึงกำหนดมำตรกำร
และแนวปฏิบตั ิในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้วิกฤติไวรัสโควิด-19 เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่หยุดชะงัก โดย
มี เป้ ำหมำยหลักเพื่ อดู แลควำมเป็ นอยู่ของพนักงำนรวมไปถึ งลูกค้ำ ซึ่ งรวมถึ งควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัย อย่ำงสุ ด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ควำมสำมำรถ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ฯ บนพื้ นฐำนควำมรับ ผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับกำรช่ วยลดกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19
มำตรกำรและแนวปฏิบตั ิหลักในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
สานักงานใหญ่

ร้ านเทอร์ เทิล

• กำรจัด ให้ มี จุ ด ตรวจวัด อุ ณ หภู มิ ร่ ำงกำยของ • กำรจัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยและจุด
พนักงำนบริ เวณประตูเข้ำ-ออกสำนักงำนใหญ่
ลงทะเบี ย นผ่ ำ นแพลตฟอร์ ม ไทยชนะและ
แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย น ส ำหรั บ ลู ก ค้ำ ในทุ ก
• กำรจัดให้ มีจุดบริ กำรแอลกอฮอล์ล้ำงมื อบริ เวณ
เส้นทำงเข้ำ-ออกร้ำนเทอร์เทิล
ต่ำง ๆ ภำยในสำนักงำนใหญ่ตำมควำมเหมำะสม
• กำรจัดให้มีจุดบริ กำรแอลกอฮอล์ลำ้ งมือบริ เวณ
ต่ำง ๆ ภำยในร้ำนเทอร์ เทิลตำมควำมเหมำะสม
• กำรขอควำมร่ วมมือให้พนักงำนสำนักงำนใหญ่
ของพื้นที่
สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำเมื่ออยู่ในพื้นที่
• กำรออกกฎให้พนักงำนร้ำนเทอร์ เทิลและลูกค้ำ
สำนักงำน
สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำเมื่ ออยู่ภำยใน
• กำรฉี ดพ่นยำฆ่ำเชื้ อภำยในสำนักงำนใหญ่เป็ น
ร้ำนเทอร์เทิล
ประจำ
ของพื้นที่

• กำรปรั บ เวลำเข้ำและออกจำกกำรท ำงำนของ • กำรจัดระบบเว้นระยะห่ ำงทำงสังคม ซึ่ งรวมถึง
กำรจัด ให้ มี ฉ ำกแผ่น ใสกั้น ระหว่ ำงพนัก งำน
พนั ก งำนส ำนั ก งำนใหญ่ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งกำร
และลูกค้ำ บริ เวณจุดรับชำระเงิ น หรื อจุดใดที่
เดินทำงในช่วงเวลำคนแออัด
ลูกค้ำต้องเข้ำคิวภำยในร้ำนเทอร์เทิล
• กำรจัด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรช ำระเงิ น ผ่ ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสเงินสด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

4.1

สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.

ธุรกิจสานักพิมพ์ แบ่งเป็ น
1.1

การผลิตและจาหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ก

1.2

การผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์สาหรับเยาวชน

2.
ธุรกิจค้าปลีกบนพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสาหรับการบริ หารจัดการร้านค้าภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” และ
การให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิ ชย์
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้
หยุดการดาเนินงานของบริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จากัด หรื อOWM ซึ่งประกอบธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ (หนังสื อพิมพ์แจกฟรี ) โดยมีผล
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ซึ่งส่วนงานนี้ไม่ได้เป็ นการดาเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จที่แสดงเปรี ยบเที ยบจึงได้ถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อนาเสนอการดาเนิ นงานที่ ยกเลิ กเป็ นรายการแยกต่างหากจากการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบัญชีการรายงานเรื่ องการดาเนินงานต่อเนื่อง (Auditor Reporting On Going Concern)
สาหรับงบการเงินรวมของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลประกอบการก่อนรวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีผลกาไรจานวน 43.12 ล้านบาท และ
หากรวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจานวน 23.62 ล้านบาทแล้ว มีผลกาไรจานวน 66.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2563 ซึ่ งมี ผ ลขาดทุ น จ านวน 4.29 ล้านบาท คิ ด เป็ นการเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1,656 ซึ่ งมี ส าระส าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงสรุ ปได้ดงั นี้
1.

รายได้สาหรับปี 2564 รวม 117.48 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 48.92 เมื่อเทียบกับปี 2563 เหตุผลหลักมาจาก
•

รายได้จากการขายสิ นค้า มียอดขายรวม 83.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.31 สาเหตุมาจากรายได้จาก
การจาหน่ ายพ็อกเก็ตบุ๊ก ที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายหนังสื อ การ์ ตูนเล่มปลีกและชุ ดสาหรับ
สะสม (Collectable Set)

•

รายได้จากการให้บริ การรวม 13.26 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.01 สาเหตุหลักมาจากรายได้จาก
การจาหน่ายหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กและการ์ตูน และค่าจ้างแปลการ์ตูน

•

รายได้จากเงินปั นผลจานวน 16.34 ล้านบาท จากการลงทุน ในบริ ษทั ย่อย และรายได้อื่น ๆ จานวน
4.84 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
2.

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสาหรับปี 2564 รวม 119.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.38 เมื่อเทียบกับปี 2563 เหตุผล
หลักมาจาก
•

ต้นทุนขายและบริ การจานวน 57.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.58 จากจานวนหัวหนังสื อ ที่ อ อก
เพิ่มขึ้น และต้นทุนการแปลการ์ตูนที่มากขึ้นตามจานวนหัวหนังสื อที่ออกและจัดจาหน่าย

•

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ ห ารจ านวน 60.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.05 เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อ น
เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพิ่มเติ มในส่ วนของธุ รกิจค้าปลีก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการก่อสร้างร้านค้าและปรับปรุ งสภาพพื้นที่ขายบนสถานีรถไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

•

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีและค่าธรรมเนียมธนาคารจานวน 1.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.15

ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในแต่ละสายธุรกิจ
ก.

รายได้
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดงั นี้

รายได้ จากกลุ่มธุรกิจ

โดย

2564
ล้านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้านบาท

2562
ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ธุรกิจสานักพิมพ์1
1. สิ่ งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก

NINE

23.02

19.60

16.54

20.96

19.27

29.22

NINE / NGE

73.24

62.34

57.62

73.04

37.05

56.19

NINE

0.04

0.03

-

-

-

-

รายได้อื่น3

21.18

18.03

4.73

6.00

9.62

14.59

รายได้ รวม

117.48

100.00

78.89

100.00

65.94

100.00

2. สิ่ งพิมพ์สาหรับเยาวชน
ธุรกิจค้าปลีก2

หมายเหตุ

1
2
3

1.

รวมรายได้ท้งั สิ่ งพิมพ์ในแบบรู ปเล่มและอีบุ๊กในทุกช่องทางการจาหน่าย
เป็ นธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ เริ่ มต้นประกอบธุรกิจปลายเดือนธันวาคม 2564
ได้แก่ รายได้จากเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ การขายเศษซาก และอื่น ๆ
รายได้ จากธุรกิจสานักพิมพ์
1.1

รายได้ จากการผลิตและจาหน่ ายพ็อคเก็ตบุ๊ก

ในช่วงปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจดังกล่าวจานวน 19.27 ล้านบาท ลดลง 0.89 ล้านบาท
เทียบกับปี 2561 จานวน 20.16 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 4.41 โดยมีรายได้จากสิ นค้าทั้งในแบบรู ปเล่มและ
อี บุ๊ ก ผ่านช่ อ งทางขายออฟไลน์ แ ละออนไลน์ ซึ่ ง เป็ นผลสะท้อ นภาพรวมของธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ ย งั ทรงตัว ไม่ ไ ด้มี ก าร
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เปลี่ ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปรั บกลยุทธ์การขายโดยเน้นจาหน่ ายผ่านช่ องทางออนไลน์มากขึ้นด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงคัดเลือกหนังสื อที่มีแนวโน้มขายดีและเป็ นที่นิยมในตลาด และเริ่ ม
ขยายฐานกลุ่มผูอ้ ่านให้กว้างขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตและจาหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ การลงทุน
และการบริ หารจัดการ จิตวิทยาการจัดการและการบริ หาร การพัฒนาตนเอง เช่น คีโตมือใหม่กินอะไรดี, ห้องว่างสร้างธุรกิจ
หมื่นล้าน (the Airbnb Story), เปิ ดสวิตซ์ประดิษฐ์ไอเดีย, ค้นพบตัวตนที่แท้ แค่กล้าปลดล็อก (The Element) และศาสตร์แห่ง
บัฟเฟตต์ (Buffettology) เป็ นต้น
ในช่วงปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุ รกิจดังกล่าวจานวน 16.54 ล้านบาท ลดลง 2.73 ล้านบาท
เที ยบกับ ปี 2562 จานวน 19.27 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 14.17 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้ลดปริ มาณการผลิ ต
หนังสื อหัวใหม่ลง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็ นสาคัญ ประกอบกับในปี 2563 บริ ษทั ฯ เน้นการจาหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทาให้รายได้จากการจาหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ก ผ่านตัวแทนจาหน่ายลดลง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
เพิ่มแบรนด์ย่อย (Sub-brand) เพื่อเจาะลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการวางแผนการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย NB
Horror, NB Lite และ NB Money Club โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นผลิตและจาหน่ายหนังสื อพ็อ กเก็ตบุ๊กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
การบริ หารและการลงทุน จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง เช่น ยกระดับภาวะผูน้ า, จะซึมจะเศร้า ก้าวผ่านได้, สาเร็ จได้ไม่เห็นต้อง
รี บ, เทคนิ คช่วยจาแค่ 3 วันก็ฉลาดขึ้นได้, ความเครี ยดเป็ นศูนย์, จนกว่าจะถึงหน้าสุ ดท้าย, มีแต่ปลาทองเท่านั้นที่รู้, ยินดี
ต้อนรับสู่ Answer Game, มือใหม่หุ้นลงทุนเก่ง, คิดอย่างนักสร้างจรวด, เปลี่ยนสันดานสร้างอิสรภาพทางการเงิน, กินบ้างอด
บ้าง สุ ขภาพดี ไม่มีป่วย, เคล็ดลับหลับสนิทเร็ วคูณสาม เป็ นต้น
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจานวน 23.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.48 ล้านบาท
เทียบกับปี 2563 จานวน 16.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.18 ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯจะลดจานวนหนังสื อหัวใหม่
ลง แต่สามารถบริ หารการตลาดของแต่ละแบรนด์ย่อยให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในแง่คุณภาพของเนื้อหา การส่ งเสริ ม
การขาย และช่องทางจัดจาหน่าย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ทาให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมี 3 ช่องทางหลัก คือ (ก) ช่องทางออนไลน์ (Marketplace) เช่น Shopee.co.th, Lazada.com, Lnwshop.com, Dexclub.com
และ nejavu.com (ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั ฯ เอง) ซึ่ งมีการส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบการส่งฟรี เมื่อสั่งซื้ อสิ นค้าในมูลค่าที่กาหนด
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ที่ผนั แปร
เช่ น การร่ วมโปรโมชัน สิ นค้าราคาพิ เศษผ่านพันธมิ ตรอย่าง Thaibookfair.com (ข) Modern Trade เป็ นร้ านจัดจาหน่ าย
หนังสื อที่มีขนาดใหญ่ ที่จดั จาหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งนี้ หลังมาตรการผ่อนคลายจากการควบคุมการแพร่ ระบาด
โควิด-19 ร้านค้าได้ทยอยกลับมาเปิ ดให้บริ การตามปกติต้ งั แต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ทาให้ร้านจัดจาหน่ ายหนังสื อที่มี
ขนาดใหญ่มีความสาคัญมากขึ้น จากมาตรฐานของการจัดวางสิ นค้าและการให้บริ การ และ (ค) เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มี
ชื่อเสี ยงต่าง ๆ ซึ่ งช่องทางเหล่านี้ช่วยเสริ มศักยภาพของรายได้ทดแทนช่องทางบูธจาหน่ ายหนังสื อในงานต่าง ๆ เช่น งาน
สัปดาห์หนังสื อ งานมหกรรมหนังสื อแห่งชาติ เป็ นต้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.2

รายได้ จากการผลิตและจาหน่ ายสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชน

ในช่วงปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจานวน 37.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.80
ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จานวน 30.25 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.48 แบ่งเป็ นรายได้จากการ์ ตูนทั้งใน
แบบรู ปเล่มและอีบุ๊ก ผ่านคู่คา้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยปี 2562 เป็ นปี แรกที่ได้รับสัญญา
ลิขสิ ทธิ์การ์ตูนเพื่อผลิตการ์ตูนในรู ปแบบอีบุ๊ก
บริ ษ ัท ฯ ได้ติ ด ต่ อ พัน ธมิ ต รใหม่ ที่ ใ ห้ บ ริ การแพลตฟอร์ ม อี บุ๊ ก เพื่ อ รองรั บ แนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและต่อเนื่องของเทคโนโลยีทดแทนสื่ อรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเปิ ดรับ
คอนเทนต์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้น การปรับเปลี่ยนรู ปแบบครั้งนี้นบั เป็ นโอกาสสาคัญของบริ ษทั ฯ ในการสร้าง
รายได้เติบโตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอีบุ๊กและการ์ตูน
ภายหลังการปรับโครงสร้าง กลุ่มบริ ษทั ฯ ปรับกลยุทธ์เน้น จัดจาหน่ ายหนังสื อการ์ ตูนผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งการ์ตูนที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ใหม่ และการ์ตูนที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาไปก่อนหน้า โดยจัด
จาหน่ ายทั้งในรู ปเล่ม และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กบั ลิขสิ ทธิ์ ที่ได้รับ เพื่อชดเชยช่องทางการจัดจาหน่ายอื่น ๆ เช่น
Modern Trade และตัวแทนจาหน่ายที่ทยอยปิ ดตัวลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริ ษทั ฯได้ปรับแผนงานเน้นการขยายไปช่องทาง
อีคอมเมิร์ซมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า รวมทั้งมีกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย เพื่อกระตุน้ การ
สั่งซื้ อในมูลค่าที่มากขึ้นจากหนังสื อและสิ นค้าที่มีให้เลือกหลากหลายผ่านแพลตฟอร์ ม จึงเป็ นผลดีต่อบริ ษทั ฯ ในการเน้น
จัดหาสิ นค้าคุณภาพ ตอบโจทย์และได้รับความนิยมจากลูกค้าในเวลาอันสั้น รวมทั้งการนาหนังสื อการ์ ตูนที่เป็ นที่นิยมมา
รวบรวมจาหน่ายเป็ นชุดเพื่อให้นกั อ่านได้สะสม ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้สิ้นสุ ดสัญญาการจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั เดอะ
วอลท์ ดิสนีย ์ (ประเทศไทย) จากัด ส่ งผลให้รายได้ในส่ วนของหนังสื อนิทานและกิจกรรมเสริ มทักษะหายไป โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ
ยังคงนาสิ นค้าไปจาหน่ายผ่านทางงานมหกรรมหนังสื อ และงานสัปดาห์หนังสื อแห่งชาติ รวมทั้งขายสิ นค้าผ่านงานบูธต่าง ๆ
ร่ วมกับการจัดโปรโมชั่นแถมสิ นค้าพรี เมียมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเช่นเดิม โดยในปี 2562 ได้มีการออกหนังสื อ
ระหว่างปี ได้แก่ One Punch Man เล่ม 17-19, New Prince of Tennis ภาค 2 เล่ม 9, Platinum End เล่ม 9-11, Hunter X Hunter
เล่ม 34, World Trigger เล่ม 9-10, JO JO Lion ล่าข้ามศตวรรษ ภาค 8 เล่ม 16-18, JO JO NIUM เล่ม 5-8, Blue Exorcist เล่ม
19-20, Dragon Ball Super เล่ม 4-6, BORUTO เล่ม 5, Kuroko Replace Plus เล่ม 3, Doraemon Big Book เล่ม 10-18, นิ นจา
คาถา เปิ ดตานานลับโคโนฮะ, ตานานเนตรวงแหวนซาสึ เกะ เล่ม 1-3, 20th Century Boy เล่ม 2-4 เป็ นต้น ล้วนแล้วแต่เป็ น
หนังสื อขายดี และบางเล่มเป็ นภาคต่อ (Series) ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจานวน 57.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.57
ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จานวน 37.05 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.52 โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้จดั จาหน่าย
หนังสื อการ์ตูนชุดสาหรับสะสม (Collectable Set) มากขึ้น อาทิ Slam Dunk, Steel Ball Run และ Doraemon ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการ์ ตูนเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก อีกทั้ง กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทยอยออกหนังสื อการ์ ตูนเรื่ องใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมีการพิมพ์ซ้ า (Reprint) สาหรับเล่มที่ขายดี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ สามารถสร้างรายได้จากการ์ ตูนทั้งเก่าและ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ใหม่ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ ใหม่ของสัญญาเพื่อผลิตสิ นค้าประเภทอีบุ๊ก จากโอกาสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน ที่ บ้าน
(Work form Home) และการเรี ยนออนไลน์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้อีบุ๊กได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
นอกจากนั้น ในปี 2563 สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ าหน่ายหนังสื อแห่ งประเทศไทย ได้จดั งาน
สัปดาห์หนังสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ในรู ปแบบออนไลน์เป็ นครั้งแรก ผ่านทางเว็บไซต์ thaibookfair.com เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ เองได้เข้าร่ วมการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวเช่นกัน รวมถึงมีการขาย
สิ นค้าผ่านงานบูธต่าง ๆ ร่ วมกับการจัดโปรโมชัน่ แถมสิ นค้าพรี เมียมที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเช่นเดิม โดยในปี 2563
ได้มีการออกหนังสื อระหว่างปี ได้แก่ Naruto นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ, เทพมรณะ Bleach, One Punch Man, Platinum, Boruto,
JoJoLion ล่ า ข้ า มศตวรรษ, JO JO Lion, JOJONIUM, MASTER KEATON, Death Note Pocket Edition, Blue Exorcist,
Doraemon, เครยอนชิ นจัง , Slam Dunk, Dragon Ball Super, Hunter X Hunter, คุโรโกะ นายจื ดพลิ กสังเวียนบาส Replace
Plus, 20th Century Boy, Pokemon Special, Dragon Ball, Claymore, มองผ่านก้านอ้อ, ตับอ่อนของเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ,
ฝันถึงเรื่ องนั้นอีกแล้ว เป็ นต้น
ในช่วงปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจานวน 73.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.62
ล้านบาท เทียบกับปี 2563 จานวน 57.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 27.11 จากการแพร่ ระบาดโควิด-19 ระลอก
เดือนเมษายน 2564 ที่มีความรุ นแรงมากกว่าระลอกแรกในปี 2563 แต่บริ ษทั ฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมา
จาก (ก) กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดทาอีบุ๊กเพิ่มเติมจากการได้รับสัญญาลิขสิ ทธิ์ การ์ ตูนใหม่ท้งั หัวหนังสื อเก่าและใหม่ โดยปรับเปลี่ยน
ตามพฤติกรรมและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19 ที่นิยมซื้อของผ่านออนไลน์ และทางานจากที่บา้ น จึง
เป็ นโอกาสที่สามารถเข้าถึงสิ นค้าของบริ ษทั ฯ มากขึ้นทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ และยังเป็ นช่องทางสาคัญที่ ทดแทน
รายได้จากช่องทางจาหน่ายหนังสื อในงานต่าง ๆ ตามสถานการณ์การควบคุมการแพร่ ระบาดของภาครัฐ ทาให้รูปแบบการ
จัดงานสัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติ ครั้งที่ 49 เป็ นรู ปแบบผสมผสาน (Hybrid) ผ่านการจัดงานออฟไลน์และออนไลน์ นักอ่าน
ทัว่ ไปเริ่ มคุน้ ชินและปรับตัวเข้ากับรู ปแบบการจัดงานและการเลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์มากขึ้นแล้ว (ข) บริ การรับแปลเนื้อหา
การ์ตูนออนไลน์ (ค) การจัดจาหน่ายหนังสื อการ์ตูนชุดสาหรับสะสม (Collectible Set) ที่ได้รับความนิยมสาหรับฐานนักอ่าน
ที่ติดตามและสะสมผลงานคาแรคเตอร์ การ์ ตูนชื่ อดัง แบ่งเป็ นการ์ ตูนรวมชุดที่จดั ทาระหว่างปี อาทิ Doraemon, Eyeshield,
คิชิเบะ โรฮัง ไม่เคลื่อนไหว, นินจาฮัทโตริ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายใน
รู ปแบบของส่วนลดและฟรี สินค้าพรี เมี่ยม เพื่อรุ กตลาด Marketplace ที่สาคัญอย่างเว็บไซต์ www.nejavu.com
นอกจากนั้น ยัง มี ห นัง สื อ ชุ ด ที่ ข ายดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ Slam Dunk, Steel Ball Run และ
Doraemon โดยในปี 2564 ได้ มี ก ารออกหนั ง สื อ ระหว่ า งปี ได้ แ ก่ 20th Century Boys, Baragamon, BEASTARS, Blue
Exorcist, BURN THE WITCH, Buroto, Dead Dead Demon's, Death Note, Dragon Ball, Dragon Ball Super, Eighteen, JO
JO Lion, Kishibe Rohan, MASHLE, Master Keaton, New prince of tennis, One punch man, Platinum, Pokemon special,
Pokemon XY, Real, Samurai 8, Super Dragon Ball Heroes, Yozakura family, เกิดใหม่ต่างโลก เพื่อนผมน่ารักโฮกเลยครับ,
เครยอนชินจัง ใหม่ก๊ิก, เสี ยงหัวใจฉัน มีแค่เธอนั้นที่รู้, แค่อยากจะเป็ นเด็กดี ทาไมต้องอยู่โรงเรี ยนแยงกี้ดว้ ยนะ, แค่อยากจะ
เป็ นเด็กดี...แยงกี้, โลกใหม่อุรุฮะ กับอาริ สึงาวะผูต้ อ้ งสาป, ขุนพลพันธุ์โฮ่ง, คดีประหลาด คนปี ศาจ, ชมรมอนิเมะฉัน ใครอย่าแตะ,
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ชินจังใหม่ก๊ิก, ถ้านอนไม่หลับ ไปนับดาวกันไหม, ปรสิ ตมรณะ, ฝันถึงเรื่ องนั้นอีกแล้ว, ภารกิจติดเกาะ กับผูจ้ ดั การจอมโหด,
มองผ่านก้านอ้อ, รักล้นใจของยัยสาวเมด, วิ่งครั้งใหม่ ใจเกินร้อย, สึ โยชิ ไอ้หนุ่มหมัดพิฆาตป๋ องแป๋ ง และฮันดะคุง
2.

รายได้ ธุรกิจค้าปลีก

ในช่วงปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีกบนพื้นที่สถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสสาหรับการบริ หาร
จัดการร้านค้าภายใต้แบรนด์ “เทอร์เทิล” ตูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าอัตโนมัติที่มีชื่อว่า Turtle Drink & Snack ตั้งอยูบ่ นชั้นชานชาลา
และการให้เช่ าพื้นที่ เชิ งพาณิ ชย์ โดยมี พ้ืนที่ ร้านค้าปลี กและพื้นที่ให้เช่ าเชิ งพาณิ ชย์รวมกัน กว่า 400 ตารางเมตร ซึ่ งเปิ ด
ให้บริ การที่สถานี เซนต์หลุยส์เป็ นสาขาแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และรับรู ้รายได้ในเดือนธันวาคม 2564 เป็ น
จานวน 0.04 ล้านบาท และอีก 2 สาขา (สถานีอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิและสถานีเพลินจิต) จะเริ่ มรับรู ้รายได้ประมาณไตรมาสที่
2 ของปี 2565 การดาเนิ นธุ รกิจค้าปลี กนี้ ถือเป็ นการยกระดับระบบนิ เวศน์ ธุรกิจค้าปลี กแห่ งใหม่ พร้อมความร่ วมมื อ กับ
พันธมิตรสาคัญ ๆ ในการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าและจัดจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั อาทิ โปรแกรมสะสมคะแนนและแลก
ของรางวัลแรบบิทรี วอร์ ดส เบเกอรี่ แบรนด์อาฟเตอร์ ยู แกดเจ็ตแบรนด์เซี่ ยวมี่ เครื่ องสาอางแบรนด์คาร์ มาร์ ท เป็ นต้น โดย
บริ ษทั ฯ ได้ติดต่อพันธมิตรรายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ครบครัน ตอบโจทย์ชีวิตเร่ งรี บของคน
เมือง กล่าวคือ ผูส้ ัญจรรถไฟฟ้าบีทีเอสและชุมชนใกล้เคียง
3.

รายได้ อื่น

เมื่ อ พิ จ ารณารายได้อื่ น ๆ บริ ษ ัท แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทหลัก คื อ (ก) ธุ ร กิ จ ด้านการศึ กษา ซึ่ ง หยุด
ดาเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2563 และ (ข) รายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากธุรกิจด้านการศึกษา
ในช่วงปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้อื่น จานวน 9.62 ล้านบาท ลดลง 4.74 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2561
จ านวน 14.36 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 33.01 ในช่ วงปี 2563 มี รายได้อื่ นจ านวน 4.73 ล้านบาท ลดลง 4.89
ล้านบาท จากรายได้ในปี 2562 จานวน 9.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 50.83 ในช่วงปี 2564 มีรายได้อื่นจานวน
21.18 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 16.45 ล้านบาท จากรายได้ในปี 2563 จานวน 4.73 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 347.78
ข.

ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ประเภท

2564
ล้านบาท

2563
ร้ อยละก

ล้านบาท

2562
ร้ อยละก

ล้านบาท

ร้ อยละก

ต้นทุนค่าลิขสิ ทธิ์

11.92

12.38

11.15

15.02

5.67

10.07

ต้นทุนอืน่ ๆ

45.73

47.49

41.46

55.87

33.59

59.64

รวมต้ นทุนขายสินค้าและให้ บริการ

57.65

59.87

52.61

70.89

39.26

69.71

หมายเหตุ

ก

สัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ค่าลิขสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.07 ร้อยละ 15.02 และร้อยละ 12.38 ของรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลาดับ โดยในปี 2562 ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการพิมพ์หนังสื อเล่มใหม่ออกมามากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะหนังสื อการ์ตูนที่เป็ นเล่มต่อเนื่อง และหนังสื อเก่าที่นามารวบรวมออกเป็ นชุดสาหรับสะสม (Collectable Set) และ
ในปี 2563 ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ขอลิขสิ ทธิ์ สาหรับหนังสื อ
การ์ ตูนที่เป็ นชุดสาหรับสะสม (Collectable Set) และหนังสื อเล่มใหม่ๆ รวมถึงหนังสื อการ์ ตูนที่เป็ นเล่มต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ทา
ให้มีค่าลิขสิ ทธิ์ ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในปี 2564 ค่าลิขสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 6.91 จากปี 2563 เนื่องจาก
กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดจาหน่ายการ์ตูนหัวเรื่ องใหม่ ๆ ที่ได้รับลิขสิ ทธิ์ ท้งั ในรู ปแบบการ์ตูนชุดสะสม หนังสื อเล่ม และอีบุ๊ก
ต้นทุนอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 59.64 ร้อยละ 55.87 และร้อยละ 47.49 ของรายได้จาก
การขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลาดับ โดยในปี 2562 ต้นทุนอื่น ๆ ลดลงจากปี 2561
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิ ทธิ์ การผลิตและจัดจาหน่ายในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์ของ Yomiuri Shimbun
และในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายหนังสื อจานวนมากขึ้น ทาให้ตน้ ทุนในการจัดพิมพ์ และต้นทุนในการจัดทา
ต้นฉบับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ ผลิตและจาหน่ายหนังสื อมากขึ้น โดยเฉพาะการ์ ตูนประเภทชุด
สะสมหัวเรื่ องใหม่ และรวมเล่มของเล่มจบ ถึงแม้จะมีบริ การรับแปลการ์ ตูนเพิ่มเติม เมื่อพิจารณาสัดส่ วนร้อยละต่อรายได้
จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง จะเห็นได้ว่า ภาพรวมการประหยัดต้นทุนต่อหน่ วยเพิ่มขึ้นนั้น
ครอบคลุมทั้งสิ นค้าหนังสื อรู ปเล่มและสิ่ งพิมพ์ดิจิทลั
ค.

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ประเภท

2564

2563

2562

ล้านบาท

ร้ อยละก

ล้านบาท

ร้ อยละก

ล้านบาท

ร้ อยละก

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

22.34

23.20

19.59

27.41

18.72

33.24

ค่าตอบแทนพนักงาน

45.38

47.12

32.38

44.85

37.32

66.26

6.10

6.33

1.92

2.66

3.20

5.68

-

-

(0.31)

(0.43)

(41.31)

(73.35)

(11.91)

(12.36)

3.12

4.32

2.56

4.55

61.91

64.29

56.70

76.42

20.49

36.38

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มการขาย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสารองต่าง ๆ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หมายเหตุ

ก

สัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารร้อยละ 33.24 ร้อยละ 27.41 ร้อยละ 23.20 ของรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลาดับ โดยในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 2.44 ล้าน
บาท เนื่ องจากค่าเช่าสานักงานที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายสถานประกอบการตั้งแต่ปี 2561 รวมถึงมีส่วนปรับปรุ งสิ ทธิ การเช่าที่
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เพิ่มขึ้น ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจานวน 0.86 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ใช่ตน้ ทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นจานวน 0.67
ล้านบาท และในปี 2564 เพิ่มขึ้นจานวน 2.76 ล้านบาท เนื่องจากค่าที่ปรึ กษาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 2.21 ล้านบาท
ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 66.26 ร้อยละ 44.85 และร้อยละ 47.12 ของ
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลาดับ ในปี 2562 ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น
จานวน 3.03 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุจาก 300 วัน
เป็ น 400 วัน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ รวมถึงผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นด้วย ในปี 2563 ค่าตอบแทน
พนักงานลดลงจ านวน 4.94 ล้า นบาท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ย่อ ยได้ห ยุด ด าเนิ น งานตั้ง แต่ ป ลายปี 2562 ท าให้ ปี 2563 ไม่ มี
ค่ าตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ย่อย และในปี 2564 ค่ า ตอบแทนพนัก งานเพิ่ม ขึ้นจ านวน 13.00 ล้านบาท เนื่ อ งจากมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับส่วนงานใหม่ธุรกิจค้าปลีก จานวน 8.92 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายของกลุ่มบริ ษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.68 และร้อยละ 2.66 และร้อยละ
6.33 ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลาดับ ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายลดลง
จานวน 9.59 ล้านบาท เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ลดการออกบูธตามงานต่าง ๆ แต่ยงั คงออกงานมหกรรมหนังสื อ และงาน
สัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติเช่นเดิม นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ เน้นการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงบริ หาร
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และในปี 2563 ค่าใช้จ่ายลดลงจานวน 1.28 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษทั ฯ เน้นการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงบริ หารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจานวน 4.18 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนช่องทางอีเวนต์และช่องทางออนไลน์
สาหรับธุ รกิจสิ่ งพิมพ์ ผ่านการออกบูธร่ วมกับสานักพิมพ์อื่นและห้างสรรพสิ นค้า เพื่อทาการตลาดสร้างการรับรู ้สาหรับ
หนังสื อที่ออกใหม่และการจัดชุดหนังสื อราคาพิเศษ เพื่อบริ หารสิ นค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมถึงค่าบริ การงาน
ขายทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นจานวน 0.88 ล้านบาท และ 1.71 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมี ค่าศึ กษาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการตลาดของธุรกิจค้าปลีก เพิ่มขึ้นจานวน 1.24 ล้านบาท
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี การกลับรายการหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญของกิ จการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน และ
จานวน 41.95 ล้านบาท และตั้งสารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ จานวน 0.63 ล้านบาท ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการกลับ
รายการการขาดทุนจากการสารองการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรจานวน 0.21 ล้านบาท และกลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสู ญของกิจการอื่น จานวน 0.12 ล้านบาท และในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการกลับรายการการขาดทุนจากการสารองหนี้
สงสัยจะสู ญ จานวน 0.53 ล้านบาท และตั้งสารองหนี้สูญเพิ่ม จานวน 0.53 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ดอกเบี้ยจ่าย และอื่น ๆ คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 4.32 และร้อยละ (12.36) ของรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในปี 2562 ปี 2563 และปี
2564 ตามลาดับ ปี 2562 ถึงแม้กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่มีค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จานวน 0.02 ล้าน
บาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงนโยบายลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จานวน 0.56 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ เกิดจากการรับรู ้ค่าใช้จ่ายในส่ วนของดอกเบี้ยสัญญาเช่าสู งขึ้นในช่วงแรกตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงนโยบายลดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
อย่างต่อเนื่อง ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายลดลง 15.03 ล้านบาท จากการกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่ งเป็ นการโอนกลับ
เจ้าหนี้ที่มีหนี้คา้ งชาระเป็ นระยะเวลานาน และไม่ได้รับการเรี ยกร้องขอให้ชาระหนี้จากเจ้าหนี้ จานวน 14.92 ล้านบาท
ง.

อัตรากาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรสุ ทธิ

ในปี 2562 และปี 2563 และปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ (36.08) ร้อยละ 27.91 และร้อยละ
38.52 ตามลาดับ ในปี 2562 มีอตั รากาไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1.52 เนื่องจากไม่มีรายได้จากการจัดจาหน่ายหนังสื อพิมพ์ญี่ปุ่น
จาก Yomiuri Shimbun ตลอดทั้งปี แต่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้พิมพ์หนังสื อเล่มต่อเนื่องเพิ่มขึ้น รวมถึงการออกหนังสื อชุดสาหรับ
สะสม (Collectable Set) ซึ่งสามารถชดเชยรายได้ที่หายไปของ Yomiuri Shimbun ได้บางส่วน ในปี 2563 มีอตั รากาไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.98 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มียอดจาหน่ ายหนังสื อ ทั้งรู ปแบบเล่ม และอีบุ๊กสู งขึ้น รวมถึงการรับฝากขาย
สิ นค้าจากพันธมิตรทางการค้าด้วย ในขณะที่บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารต้นทุนได้ดีข้ ึน ประกอบกับไม่มีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในส่ วนงานที่ยกเลิกเหมือ นในปี 2562 ในขณะที่ปี 2564 มีอตั รากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.61 เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษทั ฯ มียอดจาหน่ายหนังสื อการ์ตูนชื่อดัง ในรู ปแบบเล่มทั้งแบบเล่มเดี่ยว ชุดสาหรับสะสม และอีบุ๊กมากขึ้น โดยเฉพาะ
หัวเรื่ องการ์ ตูนชุดสะสม และหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กประเภทบริ หารการตลาด ที่เริ่ มวางจาหน่ายในปี 2564 ที่ได้รับความนิยม
อย่างรวดเร็ ว และมีจานวนการผลิตในระดับที่เหมาะสมต่อความต้องการของตลาด นอกจากนั้น ยังมีการ์ ตูนหัวเรื่ องเก่าและ
ใหม่ที่วางจาหน่ายเพิ่มเติมในรู ปแบบอีบุ๊ก ถึงแม้ว่าจะมีตน้ ทุนบริ การแปลการ์ ตูนเพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมของธุรกิจสิ่ งพิมพ์
สามารถบริ หารต้นทุนได้ดีข้ นึ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรสุ ทธิ ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ร้อยละ (123.72) ร้อยละ (32.89) และร้อยละ
36.31 ตามลาดับ ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนซึ่ งเกิดจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิ กของบริ ษทั ย่อย ในปี 2563 กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีข้ นึ ประกอบกับไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสารองต่าง ๆ รวมถึงผลขาดทุนซึ่งเกิดจาก
การดาเนิ นงานที่ ยกเลิ กของบริ ษทั ย่อยเหมื อนในปี 2562 และในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี มาตรการในการบริ หารต้น ทุน
ดาเนินงานมากขึ้นจากการขยายช่องทางออนไลน์ ผ่านมาร์เกตเพลสหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเดิมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ มพันธมิตร เช่น Shopee และ Lazada อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโครงการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน
ก.

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 501.77 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 121.89 ล้านบาท หรื อร้อยละ 32.09 จาก
ยอดสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2563 โดยสิ นทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ การค้า สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น สิ นค้า
คงเหลือ สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งมีสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2563 เท่ากับ
ร้อยละ 51.29 ร้อยละ 19.33 ร้อยละ 9.97 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 3.93 ร้อยละ 3.87 ร้อยละ 2.67 และร้อยละ 2.08 ตามลาดับ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์หลักดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้การค้า
หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562

กิจการอื่น ๆ :
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

13.12

10.65

5.40

น้อยกว่า 6 เดือน

6.89

5.86

7.41

6 - 12 เดือน

0.04

-

0.27

-

0.54

-

20.05

17.05

13.08

(0.01)

(0.54)

(0.66)

-

-

-

สุ ทธิ

20.04

16.51

12.42

รวมลูกหนีก้ ารค้า

20.04

16.51

12.42

เกินกาหนดชาระ

มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้ากิจการอื่น ๆ
โดยมีการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์
จากลูกหนี้ ที่มีอายุหนี้ เกินกาหนดชาระมากกว่า 180 วัน จะพิจารณาและทาการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ร้อยละ 50 และ
ลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินกาหนดชาระมากกว่า 365 วัน จะพิจารณาและทาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญร้อยละ 100 และลูกหนี้ที่
คาดว่าจะมีปัญหาในการเรี ยกเก็บเงินในอนาคตจะทาการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระ
หนี้ในอนาคตเพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้
สู ญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการหักค่าเผื่อสิ นค้ารับคืน ซึ่ งมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนโดยใช้สัดส่ วนร้อยละ
ของสิ นค้ารับคืนต่อสิ นค้าที่ขายโดยเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ จะตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าว
ทุกสิ้นไตรมาส
ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด -19 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบของ
ลูกหนี้ การค้าบางราย โดยพิจารณาผ่อนปรนระยะเวลาการให้สินเชื่ อกับพันธมิตรเดิม ที่มีประวัติเครดิตการค้า เพื่อสร้าง
ยอดขายต่อเนื่องภายใต้ความเสี่ ยงที่ บริ หารจัดการที่เหมาะสม โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 15 วัน ถึง 90 วัน
โดยลูกหนี้การค้าหลักเป็ นตัวแทนขาย หรื อร้านหนังสื อขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมานาน มีการค้าขายอย่างสม่าเสมอ
และกรณี ที่เป็ นลูกค้าใหม่ ตัวแทนจาหน่ายต้องวางเงินประกันค่าสิ นค้า ในส่วนของเจ้าหนี้การค้า บริ ษทั ฯ ได้รับเครดิตเทอม
เป็ นระยะเวลา 45 วัน ถึง 90 วัน เจ้าหนี้การค้าหลัก คือ โรงพิมพ์หนังสื อ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ณ สิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าจานวน 12.42 ล้านบาท ลดลง 1.36 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
10.45 จากยอดลูกหนี้การค้า ณ สิ้ นปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับชาระหนี้บางส่ วนระหว่างปี จากลูกหนี้การค้ากิจการ
อื่น ๆ ณ สิ้ นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้ การค้าจานวน 16.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.09 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.93
จากยอดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ฯ จาหน่ายสิ นค้ามากขึ้น และ ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้า
จานวน 20.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.53 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.38 จากยอดลูกหนี้การค้า ณ สิ้ นปี 2563 เนื่องจากบริ ษทั ฯ
จาหน่ายสิ นค้าทั้งในรู ปแบบเล่มและอีบุ๊กมากขึ้น
สิ นค้าคงเหลือ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
สิ ทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คนื

30.89
(12.05)
0.59

30.58
(16.82)
1.33

28.63
(14.08)
0.48

สุสิทธิ

19.43

15.09

15.03

l

ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงนโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มผูบ้ ริ โภค
และแนวทางการดาเนินธุรกิจหลัก เน้นจัดจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ที่มีความต้องการในตลาด และมีประสิ ทธิ ภาพในการทากาไรให้แก่
กลุ่มบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น ในปี 2564 มีการตัดจาหน่ายสิ นค้าล้าสมัยเพิ่มเติม เพื่อลดปริ มาณสิ นค้าคงคลัง ในขณะที่การพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัยลดลงสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพ ล้าสมัยและค้างนาน เท่ากับมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณ
การราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดยประมาณในการขาย รายละเอียดดังนี้
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้ รับ
สิ นค้าที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน

-

ร้อยละ 50 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าที่มีอายุมากกว่า 24 เดือน

-

ร้อยละ 75 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าที่มีอายุมากกว่า 36 เดือนขึ้นไป

-

ร้อยละ 98 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

นอกจากนี้ การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัยลดลงจะถูกพิจารณาจากผูบ้ ริ หารอีกครั้งหนึ่งทุกสิ้นเดือน อย่างไร
ก็ตาม สิ นค้าคงเหลือที่มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าล้าสมัยลดลงแล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ตามช่องทาง
การขายที่ได้มีการประมาณไว้
ณ สิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จานวน 15.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.55 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.43 จากสิ้นปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการออกหนังสื อเล่มต่อเนื่องเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ยงั คงบริ หารสิ นค้า
คงคลังให้สอดคล้องกับแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงจาหน่ายสิ นค้าผ่านงานมหกรรมหนังสื อ และงาน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ CSR การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย การออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง
เพิ่มความระมัดระวังในการคัดเลือกหนังสื อที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
ณ สิ้ นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จานวน 15.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.40 จากสิ้ นปี 2562 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการออกหนังสื อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้
ปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ เพื่อบริ หารสิ นค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยยังคงจาหน่ายสิ นค้า
ผ่านงานมหกรรมหนังสื อ และงานสัปดาห์หนังสื อแห่ งชาติ จัดกิ จกรรมโครงการ CSR การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
ออกบูธตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงพยายามคัดเลือกหนังสื อที่ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ณ สิ้ นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือสุ ทธิ จานวน 19.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28.76 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ เน้นกลยุทธ์การผลิตการ์ตูนชุดสาหรับสะสมมากขึ้น ทาให้สามารถสร้าง
ยอดขายได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ นอกจากนั้นยังเน้นจัดทาสิ นค้าที่มีความนิ ยมในตลาด จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลขายและ
ประมาณการยอดขายเพื่อจัดทาหนังสื อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะในช่องทางออฟไลน์ที่เติบโตมากขึ้น
ผ่านตัวแทนจาหน่ ายและร้านหนังสื อขนาดใหญ่ ควบคู่กบั กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย และร่ วมออกบูธกับสานักพิมพ์และ
ห้างสรรพสิ นค้า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว
ณ สิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 257.40 ล้านบาท ลดลง 81.35 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 24.01 จากสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 75.96
ล้านบาท เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้นจานวน 0.41 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2562 มีการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 4.18
ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 173.94 ล้านบาท ลดลง 83.46 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 32.42 จากสิ้ นปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 16.39
ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2563 มีการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 6.24 ล้านบาท ซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ จานวน
175.96 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายตราสารทุน จานวน 147.13 ล้านบาท และมีการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จานวน 30.82 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 257.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.43 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.96 จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 29.85
ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2564 มีการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 6.01 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย จานวน 40.72 ล้านบาท และเงินปั นผลรับ จานวน 16.34 ล้านบาท และเข้าลงทุนในบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
จานวน 5.00 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ สิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 6.40 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 87.01 จากสิ้ นปี
2561 เนื่องจากในปี 2562 มีการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิก จานวน 28.8 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 7.39 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47 จากสิ้ นปี
2562 เนื่องจากในปี 2563 ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นจานวน 2.35 ล้านบาท รวมถึงมีซอฟต์แวร์
ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา จานวน 0.69 ล้านบาท และค่าลิขสิ ทธิ์หนังสื อเพิ่มขึ้นจานวน 4.35 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 10.43 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.14 จากสิ้นปี
2563 เนื่องจากในปี 2564 ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ จ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ รวม เพิ่มขึ้นจานวน 4.56 ล้านบาท รวมถึงมีซอฟต์แวร์ที่อยูร่ ะหว่าง
การพัฒนา จานวน 3.53 ล้านบาท เพื่อยกระดับการบริ หารจัดการธุรกิจสิ่ งพิมพ์และธุรกิจค้าปลีก
ข.

แหล่งที่มาของเงินทุน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม 274.04 ล้านบาท ลดลง 99.73 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
26.69 จากส่วยของผูถ้ ือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2562 มีผลขาดทุนสุ ทธิ 98.94 ล้านบาท ส่งผลให้ผล
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น และส่วนของผูถ้ ือหุ้นลดลง
ณ สิ้ นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม 309.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.61 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.99 จากส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ฯ เข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั LDD ทาให้มีส่วน
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย จานวน 39.78 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการขาดทุนสุ ทธิ 26.38
ล้านบาท และมีกาไรจากการขายตราสารทุน จานวน 22.2 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นเล็กน้อย
ณ สิ้ นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม 336.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.97 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.71 จากส่ วนของผูถ้ ือหุ้น ณ สิ้ นปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2564 มีผลกาไรสุ ทธิ 43.12 ล้านบาท ส่ งผล
ให้ผลขาดทุนสะสมลดลง ในขณะที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษทั LDD จานวน 195,500,000 หุ้น มีมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาขายหุ้นละ 34.50 บาท คิดเป็ นมูลค่า 87.99 ล้านบาท LDD ทาให้ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้น
หนี้สิน
หนี้สินหลักของกลุ่มบริ ษทั ฯ ณ สิ้นปี 2562 2563 และ 2564 คือ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งมีสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 1.43 ร้อยละ 7.08 และร้อยละ 0 ตามลาดับ ในปี 2562
และร้ อ ยละ 1.43 ร้ อ ยละ 7.57 และร้ อ ยละ 2.55 ตามล าดับ ในปี 2563 และร้ อ ยละ 1.89 ร้ อ ยละ 8.57 และร้ อ ยละ 18.44
ตามลาดับ ในปี 2564
52

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ณ สิ้ นปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม 44.61 ล้านบาท ลดลง 30.98 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 40.98 จาก
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักคือ เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจานวน 14.02 ล้านบาท ลดลง 27.04 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 65.85 เนื่องจากมีการชาระค่าเครื่ องหมายการค้าส่วนที่เหลือ จานวน 15.57 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวม 70.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.62 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.43
จากหนี้ สินรวม ณ สิ้ นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักคือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 15.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.68 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.86 ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าลิขสิ ทธิ์ ของหนังสื อพ็อ กเก็ตบุ๊ก และหนังสื อการ์ ตูน อีกทั้งมีส่วนของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ จานวน 3.35 ล้านบาท
ณ สิ้ นปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวม 165.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.92 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้ อยละ
135.16 จากหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักคือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 31.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.51 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.19 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าก่อสร้างร้านค้าบนสถานีเซนต์หลุยส์ อีกทั้งมีส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่
ถึงกาหนดชาระ จานวน 6.35 ล้านบาท
ค.

สภาพคล่อง

ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.03 เท่า เพิ่มขึ้น 3.24 เท่า จากปี 2561 เนื่ องจาก
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจานวน 86.17 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.49 ซึ่ งมีสัดส่ วนที่ต่ากว่าหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจานวน
33.29 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 50.30 จึ งมี ผลให้สภาพคล่องสู งขึ้น และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 8.22 เท่า ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่ วนเท่ากับ 2.89 เท่า เนื่องจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
และลูกหนี้ การค้าลดลงในสัด ส่ วนที่ น้อยกว่า การลดลงของหนี้ สิ นหมุนเวี ยน ทั้งนี้ สิ นค้าคงเหลื อเพิ่มขึ้นจานวน 2.07
ล้านบาท จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ออกหนังสื อใหม่ รวมถึงการพิมพ์หนังสื อเล่มเดิมเพิม่ เติม (Reprint) หลายเรื่ อง ซึ่งเป็ นไป
ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคงนโยบายการผลิตหนังสื ออย่างระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพื่อเป็ นการบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีว งจรเงินสดเท่ากับ 105 วัน
ลดลง 71 วัน จาก 176 วัน ในปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจานวน 70 วัน ลดลงจากปี 2561 จานวน
86 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยจานวน 53 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 6 วัน และมีระยะเวลาชาระหนี้ จานวน 18 วัน
ลดลงจาก ปี 2561 จานวน 9 วัน ซึ่ งระยะเวลาการชาระหนี้ที่ค่อนข้างเร็ ว เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็ นโรงพิมพ์รายใหม่ทา
ให้เครดิตเทอมที่ได้รับค่อนข้างสั้น แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเจรจาขอปรับเครดิตเทอมให้ยาวขึ้น และปรับระยะ
ให้การให้สินเชื่อแก่ตวั แทนจาหน่ายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นจาก 60 วัน เป็ น 45 วัน ซึ่ งจากนโยบายด้านสิ นเชื่อต่าง ๆ
จะทาให้สภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดีข้ ึน โดยรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของปี 2562 ลดลงร้อยละ 29.96
และสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอตั ราร้อยละ 80.78 เงินลงทุน
ชัว่ คราว มีอตั ราร้อยละ 0.17 ลูกหนี้การค้า มีอตั ราร้อยละ 3.89 และสิ นค้าคงเหลือ มีอตั ราร้อยละ 4.57 ของสิ นทรัพย์รวม
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ ากับ 5.75 เท่า ลดลง 3.28 เท่า จากปี 2562 เนื่ องจาก
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจานวน 31.75 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.69 ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดลดลงจากการที่บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย จานวน 70.01 ล้านบาท ขณะที่ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการขายเงิน
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ลงทุนในตราสารทุน เพิ่มขึ้นจานวน 46.68 ล้านบาท โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจานวน 13.25 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 40.29 จึงมีผลให้สภาพคล่องลดลง และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 4.13 เท่า ซึ่ งลดลง 4.09 เท่า จากปี
2562 เนื่องจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว และลูกหนี้การค้าลดลง ในขณะที่หนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจานวน 0.05 ล้านบาท จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ออกหนังสื อใหม่ รวมถึงการพิมพ์
หนัง สื อ เล่ มเดิ มเพิ่ ม เติ ม (Reprint) อย่างต่ อ เนื่ อง โดยกลุ่ ม บริ ษทั ฯ ยัง คงนโยบายการผลิ ต หนังสื อ อย่างระมัดระวัง ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเป็ นการบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง อย่า งไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวงจรเงิน
สดเท่ากับ 138 วัน เพิ่มขึ้น 33 วัน จาก 105 วัน ในปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยจานวน 72 วัน
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 2 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ยจานวน 100 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 47 วัน เนื่องจากกลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือต่าลง จากการที่ตน้ ทุนขายและบริ การเพิ่มขึ้น ในส่วนของระยะเวลาชาระหนี้อยู่
ที่ 34 วัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 จานวน 16 วัน เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เจรจาขอปรับเครดิตเทอมจากโรงพิมพ์ให้ยาวขึ้นได้
โดยรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของปี 2563 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 28.22 และสิ นทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
ฯ จะเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยมีอตั ราร้อยละ 45.79 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีอตั ราร้อยละ 17.76 และ
สิ นค้าคงเหลือ มีอตั ราร้อยละ 3.97 ของสิ นทรัพย์รวม
ในปี 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัทฯ มี อ ัต ราส่ วนสภาพคล่อ งเท่ากับ 5.13 เท่ า ลดลง 0.62 เท่ า จากปี 2563 เนื่ อ งจาก
สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจานวน 57.47 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21.67 ซึ่ งมีสัดส่ วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
จานวน 94.92 ล้านบาท หรื อร้อยละ 135.16 จึงมีผลให้สภาพคล่องลดลง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 4.55 เท่า
ซึ่งลดลง จานวน 0.42 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว และลูกหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นในสัดส่ วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจานวน 4.34 ล้านบาท
เนื่องจากหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กที่เพิ่มขึ้น จานวน 7.81 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากช่องทางออฟไลน์ โดยเฉพาะรายได้จาก
อีเวนต์ อาทิเช่น งานมหกรรมหนังสื อแห่ งชาติ ทาให้สินค้าคงเหลือประเภทพ็ อกเก็ตบุ๊ก ในขณะที่สินค้าคงเหลือประเภท
การ์ ตูนลดลง จากการออกการ์ ตูนเล่มใหม่เพื่ อรวมเล่ม และชุดสาหรับสะสม อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้บริ หารสิ นค้าคงคลังผ่านการ
จัดจาหน่ายในช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 139 วัน เพิ่มขึ้น 33 วัน จาก 106 วัน ในปี
2563 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจานวน 68 วัน ลดลงจากปี 2563 จานวน 2 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
จานวน 108 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 5 วัน และมีระยะเวลาชาระหนี้จานวน 47 วัน ลดลงจาก ปี 2563 จานวน 13 วัน
กล่าวคือ กลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถใช้เวลาในการเจรจาเรี ยกเก็บหนี้ที่ส้ ันลงกว่าการขายสิ นค้าและชาระหนี้ ซึ่ งส่ งผลต่อสภาพ
คล่องของกิจการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.78
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ฯ มีการบริ หารช่องทางจัดจาหน่ายสิ่ งพิมพ์รูปเล่มและรู ปแบบอีบุ๊กมากขึ้น ผ่านมาร์เกตเพลสของบริ ษทั ฯ และ
พันธมิตรธุรกิจ สาหรับสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดโดยมีอตั ราร้อยละ
51.29 ลูกหนี้การค้า มีอตั ราร้อยละ 4.00 สิ นค้าคงเหลือ มีอตั ราร้อยละ 3.87 และสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ มีอตั ราร้อยละ 19.33
ของสิ นทรัพย์รวม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 76.96 ล้านบาท ลดลง 6 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 7.23 จากปี 2561 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษีจานวน 99.19 ล้านบาท โดยขาดทุนน้อย
กว่าปี 2561 จานวน 60.44 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสารองต่าง ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มี
ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง ในขณะที่สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 16.39 ล้านบาท ลดลง 60.57
ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 78.70 จากปี 2562 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มี ผลขาดทุนก่ อนภาษีจานวน 29.84 ล้านบาท โดย
ขาดทุนน้อยกว่าปี 2562 จานวน 69.35 ล้านบาท ซึ่ งไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสารองต่าง ๆ เหมื อนปี ก่อนหน้า
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 29.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.46
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.14 จากปี 2563 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ฯ มี ผลขาดทุนก่ อนภาษีจานวน 2.08 ล้านบาท โดย
ขาดทุนน้อยกว่าปี 2563 จานวน 28.34 ล้านบาท รวมทั้งมีกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินปั นผลรับ รวม
57.06 ล้านบาท การกลับรายการเจ้าหนี้ 14.39 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั ฯ มีลูกหนี้อื่นลดลง ในขณะที่ลูกหนี้การค้า สิ นค้าคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 4.39 ล้านบาท ต่างจากปี 2561 ที่มีเงิน
สดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน จานวน 67.28 ล้านบาท เนื่ องจากนาเงินไปลงทุนชั่วคราว จานวน 0.44 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยรับจานวน 3.64 ล้านบาทโดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ จานวน 3.53 ล้านบาท และ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น จานวน 4.18 ล้านบาท
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 63.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จานวน 59.53 ล้านบาท เนื่องจากนาเงินไปซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 30.82 ล้านบาท ซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้
จานวน 175.96 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายตราสารทุน จานวน 147.13 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จานวน 1.74 ล้านบาท
และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น จานวน 6.24 ล้านบาท
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจานวน 129.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563
จานวน 192.94 ล้านบาท เนื่องจากนาเงินไปซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ จานวน 267.41 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการ
ขายตราสารทุน จานวน 336.77 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จานวน 0.91 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
จานวน 6.01 ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ไม่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญา
เช่า จานวน 3.15 ล้านบาท และในปี 2564 บริ ษทั ฯ จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินปั นผลจ่ายของบริ ษทั ย่อยให้แก่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย จานวน 3.41 ล้านบาท และ 12.33 ล้านบาท ตามลาดับ
4.2

ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต

4.2.1 การแพร่ ระบาดของโรคโควิด- 19
จากมาตรการรักษาระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อควบคุมการแพร่ ระบาด พื้นที่การจัดจาหน่ ายของ
ธุ รกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และธุรค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนงานในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนิ นธุ รกิจเพื่อรอบรับความเสี่ ยงดังกล่าวในอนาคต กล่าวคือ (ก) หนังสื อการ์ ตูน จากเดิมบริ ษทั ฯ เน้นจัดจาหน่ ายผ่าน
ร้านค้าตัวแทน ซึ่งตัวแทนเหล่านี้เผชิญความเสี่ ยงกระแสเงินสดธุรกิจ ในขณะที่เงื่อนไขเครดิตการค้ามีแนวโน้มคงเดิม ทาให้
ผูป้ ระกอบการทยอยปิ ดตัวลงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดที่ ยงั คงดาเนิ นต่อไป กลุ่มบริ ษทั ฯ จึ งปรั บกลยุทธ์ การจัด
จาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ประเภทมาร์เกตเพลสที่สาคัญอย่าง Nejavu, Shopee และ Lazada เพื่อให้สามารถจาหน่ายและ
บริ หารสิ นค้าได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และ (ข) พ็อกเก็ตบุ๊ก จานวนการจัดงานประเภทอีเวนต์ในรู ปแบบออฟไลน์มี
ความถี่ลดลงต่อเนื่องจากปี 2563 บริ ษทั ฯ จึงปรับแผนเน้นการจาหน่ายสิ นค้าที่มีอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การจัดทาหัว
หนังสื อใหม่ที่เป็ นกระแสในตลาด โดยเฉพาะหนังสื อประเภทบริ หารการตลาด รวมถึงเน้นสร้างแบรนย่อย (Sub-Brand) ให้
มีความชัดเจนในใจลูกค้ามากขึ้นทั้งในช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีความสาคัญต่อการสร้างคุณค่าของลูกค้า
ในระยะยาว (Customer Lifetime Value) จากการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเข้าถึงลูกค้าใหม่ และส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
แบรนด์ในระยะยาว ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลประกอบการในปี 2564 ที่ผา่ นมา ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
4.2.2 การจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เหมาะกับสภาวะการตลาด
กลุ่มบริ ษทั ฯ เน้นการสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สินค้าคงคลังเพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด ผ่านการวิเคราะห์ทิศทาง ความนิยมของเนื้อหาใหม่ ๆ รวมถึงการรับฟังความเห็นลูกค้า เพื่อเสริ มกลยุทธ์ในการ
จัดทาหัวเรื่ องใหม่โดยเฉพาะการ์ตูนเล่มเดี่ยวและชุดสะสมที่มีแนวโน้มการตอบรับอย่างรวดเร็ วของตลาด พร้อมทั้งประมาณ
การการผลิตให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงในการตั้งสารองสิ นค้าคงคลังล้าสมัย นอกจากนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการพัฒนา
ปรับปรุ งเว็บไซต์มาร์เกตเพลสของบริ ษทั ฯ ที่ nejavu.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ท้งั กระบวนการสั่งซื้ อสิ นค้า
และบริ การหลังการขายที่ดีย่ิงขึ้น ซึ่ งช่ องทางนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ ความไม่แน่ นอน เนื่ องจากสามารถ
สื่ อสารและเข้าใจความต้องการลูกค้าได้ทันที ผ่านข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย (โปรโมชัน ) ลูกค้าจึ ง
สามารถสั่งซื้อสิ นค้าได้สะดวกและหลากหลายในคราวเดียว นอกจากนั้นยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของสิ นค้าอีบุ๊กจากปี
2563 ทาให้ความเสี่ ยงการบริ หารสิ นค้าคงคลังลดลง การจัด ทาหัวเรื่ องใหม่ที่มีเนื้ อหาคุณภาพในช่องทางที่เหมาะสม จึง
ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างรายได้และบริ หารจัดการต้นทุนของธุรกิจสิ่ งพิมพ์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4.2.3

จานวนผูโ้ ดยสารบีทีเอสลดลง

เนื่องจากผูค้ นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายสถานประกอบการในการทางานที่บา้ นมากขึ้น ส่ งผลโดยตรงต่อ
ความต้องการลดลงของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศที่หายไปทั้งหมด
จึงส่ งผลโดยตรงต่อรายได้ของร้านเทอร์ เทิล กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงปรับกลยุทธ์เพื่อเน้นทาการตลาดสาหรับคนไทยที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครและมีกาลังซื้อ ชูจุดเด่นในการจัดจาหน่ายอาหาร เบเกอรี่ แบรนด์ดงั สิ นค้าไลฟ์ สไตล์แกดเจ็ต รวมถึงการทา
วิจยั ตลาด พัฒนาผลิตใหม่ เพื่อทาเข้าใจความต้องการลูกค้าเชิงลึก นาไปสู่ โอกาสในการเพิ่มมูลค่าการซื้อต่อครั้งและความถี่
การซื้อ และเสริ มด้วยการบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาว ผ่านพันธมิตร อาทิ แรบบิทรี วอร์ดสในรู ปแบบการสะสมแต้ม
และนาแต้มมาเป็ นส่วนลด ณ ร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ รู ้สึกถึงความคุม้ ค่า บอกต่อ และกลับมาซื้อซ้ า และกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงและจับจ่ายสิ นค้าคุณภาพสู งของลูกค้าและสะดวกสบายมากขึ้น ให้
กลายเป็ นศูนย์รวมการจับจ่ายสิ นค้าคุณภาพในชัว่ โมงเร่ งด่วนของชีวิตคนเมือง ผูส้ ัญจรรถไฟฟ้าบีทีเอส และชุมชนใกล้เคียง
ในขณะที่ตน้ ทุนการดาเนินโครงการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากการเพิ่มจานวนร้านค้า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการบริ หาร
ต้นทุนสิ นค้าและต้นทุนการดาเนินงานที่สาคัญ เช่น สิ ทธิการบริ หารพื้นที่คา้ ปลีก เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการประหยัดของต้นทุน
ต่อหน่วย นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการยกระดับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้แผนการตลาดส่ งเสริ มการขายเพื่อกระตุน้ การใช้จ่าย สามารถดาเนิ นการและตอบสนองต่อ
สภาวะตลาดได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้มากที่สุด และสอดคล้องกับแผนการบริ หารสภาพ
คล่อง งบประมาณ และเงินหมุนเวียนธุรกิจที่เพียงพอ

57

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4.3

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

4.3.1 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
หน่ วย : ล้านบาท
2564
2563
2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

257.37

173.94

257.40

9.02

0.06

0.54

ลูกหนี้การค้า

20.05

16.52

12.41

รายได้คา้ งรับ

3.20

2.21

1.55

ลูกหนี้อื่น

0.20

46.75

1.56

สิ นค้าคงเหลือ

19.43

15.09

15.03

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13.40

10.63

8.46

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

322.67

265.20

296.95

เงินลงทุนชัว่ คราว

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

-

72.41

-

50.03

8.75

11.43

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

96.99

12.66

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10.43

7.39

6.40

-

-

1.97

19.73

11.71

-

1.92

1.76

1.89

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

179.10

114.68

21.69

รวมสินทรัพย์

501.77

379.88

318.64

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
หน่ วย : ล้านบาท
2564
2563
2562
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
9.48
5.41
4.55
เจ้าหนี้อื่น
11.23
13.52
14.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
31.77
15.26
8.58
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
6.35
3.35
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
0.56
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.12
8.04
5.74
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
62.95
46.14
32.89
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่
ถึถึงงกกาหนดช
าหนดชาระภายในหนึ
าระภายในหนึ่่ งงปีปี
92.51
9.68
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

8.65
1.04
102.20
165.15

12.19
2.22
24.09
70.23

11.21
0.51
11.72
44.61

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

390.55
365.55
342.65

390.55
365.55
342.65

390.55
365.55
342.65

10.65
(382.23)
336.62
336.62
501.77

10.65
(448.97)
269.88
39.77
309.65
379.88

10.65
(444.74)
274.11
(0.08)
274.03
318.64

กาไรสะสม (ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
หน่ วย : ล้านบาท
2564

2563

2562

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

96.30

74.21

56.32

รายได้อื่น

21.18

4.67

9.62

รวมรายได้

117.48

78.88

65.94

ต้นทุนขายและการให้บริ การ

57.65

52.61

39.26

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในบริ หาร

60.39

55.38

61.24

-

-

(41.31)

118.04

107.99

59.19

(0.56)

(29.11)

6.75

1.52

1.32

0.56

(5.51)

(3.47)

(0.52)

3.43

(26.96)

6.71

กาไร (ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก-สุ ทธิจาก
ภาษี

39.69

0.46

(105.65)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

43.12

(26.50)

(98.94)

ค่าใช้ จ่าย

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและสารองต่างๆ
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
หน่ วย : ล้านบาท
2564

2563

2562

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

(1.63)

-

(0.79)

25.25

22.20

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

23.62

22.20

(0.79)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

66.74

(4.30)

(99.73)

43.12

(26.56)

(98.95)

-

0.06

0.01

43.12

(26.50)

(98.94)

66.74

(4.35)

(99.74)

-

0.06

0.01

66.74

(4.29)

(99.73)

0.01

(0.07)

0.02

0.11

-

(0.29)

กาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด
จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง (บาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564
หน่ วย : ล้านบาท
2564
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร ( ขาดทุน ) สาหรับปี
43.12
(26.38)
(98.94)
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
(5.61)
(3.47)
(0.25)
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
14.48
12.60
18.70
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
(0.53)
(0.12)
(41.31)
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
(4.77)
2.74
(0.13)
สิ ทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คนื (โอนกลับ)
0.74
(0.85)
(0.48)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
30.45
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
2.34
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
0.65
0.05
0.11
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่าย/ ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(0.06)
0.05
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
(3.02)
(1.81)
โอนกลับรายการเจ้าหนี้
(14.39)
ประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสิ นค้า (โอนกลับ)
(2.31)
3.84
0.45
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
1.08
0.99
1.62
(กาไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
(กาไร) ขาดทุน จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่

62

0.53
(40.72)
(16.34)
(0.91)
1.52
(25.95)

(0.05)
(1.52)
1.32
(12.72)

(0.91)
(3.86)
0.59
(91.57)

(5.43)

(4.50)

51.63

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

2564
(0.31)
(2.22)
(0.22)
13.24
0.62
(6.25)
0.52
(26.00)
(1.52)
(3.32)
0.99
(29.85)

หน่ วย : ล้านบาท
2563
2562
(1.95)
(1.93)
0.12
(1.09)
0.19
(0.51)
5.68
(30.01)
(1.61)
(1.89)
0.01
(0.31)
(14.78)
(75.68)
(1.32)
(0.38)
(0.81)
(1.31)
0.52
0.42
(16.39)
(76.95)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับสุ ทธิจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(267.41)
336.77
(5.00)
80.08
0.01
(26.67)
(6.01)
16.34
0.91
129.02

(165.57)
147.13
(9.90)
(30.82)
0.06
(0.32)
(6.24)
1.74
(63.92)
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(0.44)
0.12
(3.53)
(4.18)
3.64
(4.39)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2563
2564

2563

หน่ วย : ล้านบาท
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ายของบริ ษทั ย่อยให้แก่ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(3.41)

(3.15)

-

(12.33)

-

-

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(15.74)

(3.15)

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขิน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

83.43
173.94
257.37

(83.46)
257.40
173.94

(81.34)
338.74
257.40
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4.3.2 ตารางสรุ ปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
รายการ

2564

2563

2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

5.13

5.75

9.04

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

4.55

4.13

8.22

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(0.55)

(0.41)

(1.55)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

5.27

5.13

5.16

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

68.36

70.17

69.77

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

3.43

3.55

6.71

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย

(วัน)

104.94

101.34

53.68

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

7.95

10.74

20.31

ระยะเวลาชาระหนี้

(วัน)

45.27

33.51

17.73

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profit)
อั(ต(Profitability
รากาไรขั้นต้นRatio)

(วัน)

128.03

138.00

105.72

(%)

38.52

27.91

(36.08)

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

(%)

(24.40)

(47.00)

(163.36)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

(%)

127.03

46.99

69.47

อัตรากาไรสุ ทธิ

(%)

35.82

(32.89)

(123.72)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

(%)

13.06

(9.08)

(30.55)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

9.58

(7.58)

(25.75)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

(%)

156.92

(232.51)

(768.79)

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

(เท่า)

0.27

0.23

0.21

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(เท่า)

0.49

0.23

0.16

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย

(เท่า)

(22.33)

(13.97)

(130.78)

อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน

(เท่า)

(0.91)

(2.50)

(9.98)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

(%)

-

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน

หมายเหตุ ตัวเลขที่ใช้คานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวข้างต้น เป็ นตัวเลขที่รวมส่วนงานที่ยกเลิก
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
5.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

5.1

ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ

5.2

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ต้งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

ผู้สอบบัญชี
โดย

:

ที่ต้งั

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ที่ต้งั

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล (email)
เว็บไซต์ (website)

:
:
:
:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
(66) 2009-9999
(66) 2009-9991
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 7792 หรื อ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3930 หรื อ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 5730
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
(66) 2264-9090
(66) 2264-0789
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
(66) 2091-5900
(66) 2091-5928
investor@nine.co.th
http://www.nine.co.th

ข้ อมูลสำคัญอื่น
-ไม่มี-

5.3

ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
-ไม่มี-

5.4

ตลำดรอง
-ไม่มี66

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

6.1

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบัติการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั เชื่ อมั่นเป็ นอย่างยิ่งว่า ระบบการบริ หารจัดการและการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ จะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการ รวมถึงเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ฯ
อันเป็ นหัวใจสาคัญที่นาบริ ษทั ฯ ไปสู่ความสาเร็ จและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนั้น นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
จึ งได้ถูกจัด ท าและอนุ มัติ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งแรก เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2551 และได้มี การทบทวน
ปรับปรุ งเป็ นประจา ซึ่งล่าสุ ดได้ปรับปรุ งและทบทวน เพื่อให้มีหลักการและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ”) สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) และสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ซึ่ งรวมถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี
2560 ตลอดจนประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและยึดถือปฏิบตั ิเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อีกทั้งได้เผยแพร่ ไว้บน
เว็บไซต์ ของบริ ษ ัทฯ ที่ www.nine.co.th/corporate-governance/#toggle-id-1 เพื่ อให้ ผู ้ถื อหุ้ น นักลงทุ น และประชาชนทั่วไป
รับทราบด้วย
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในฐานะเจ้าของบริ ษทั ฯ มาโดยตลอด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมี
นโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อนักลงทุนสถาบัน
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม เป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย โดยสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานของตน เช่น
การซื้ อขายหรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในผลกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทันเวลา
เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ และการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งใช้
สิ ทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญที่กฎหมายกาหนด
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ อาจจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นซึ่ งเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นเพิ่มเติมตามความจาเป็ นและเหมาะสม
โดยบริ ษทั ฯ จะจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามกฎหมาย แนวทางที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายของ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.

ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ฯ จัดทาหนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เป็ นการรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่จากัดสิ ทธิ ในการเข้าถึงสารสนเทศของผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นชาวไทยหรื อชาวต่างชาติ โดยข้อมูลในหนังสื อเชิ ญประชุมอย่างน้อยจะประกอบไปด้วย (ก) วัน เวลา และสถานที่
ประชุ ม (ข) วาระการประชุ ม ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็ น ของคณะกรรมการ พร้อมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ วาระการ
ประชุ ม และจ านวนคะแนนเสี ยงในการลงมติ ส าหรั บ วาระที่ ต้องมี การออกเสี ยงลงคะแนน และ (ค) ค าชี้ แจงวิธี ก าร
ลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสาหรับการลงทะเบี ยน การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง และ
เปิ ดเผยหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้น
ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน บริ ษทั ฯ ประกาศโฆษณาหนังสื อเชิญประชุมในหนังสื อพิมพ์
รายวัน ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ทาหน้าที่จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทุกราย
2.

วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ฯ จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ ที่เหมาะสม ซึ่ งสะดวกต่อการเดินทาง มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่ดี และมีขนาดเพียงพอต่อจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั ฯ ได้แนบแผนที่แสดงสถานที่ประชุมไป
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน
เสี ยง เพื่อความโปร่ งใสและอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ ไว้สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมที่รับ
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น พร้อมเปิ ดให้ผูถ้ ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ก่อนเริ่ มต้นการประชุม และตลอดเวลาการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสี ยงในวาระที่ยงั ไม่ได้พิจารณาลงมติ
บริ ษ ัทฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการ สมาชิ กในคณะกรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้น โดยก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ จะ
แนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี นักกฎหมายซึ่ งทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการเป็ นพยานตรวจนับคะแนน และที่
ปรึ กษาที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยง
ในที่ป ระชุม ทั้งนี้ ระหว่างดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ้น เมื่อมี การให้ขอ้ มูลตามระเบี ยบวาระการประชุมแล้ว บริ ษทั ฯ เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีการตอบคาถาม
อย่างตรงประเด็น อีกทั้งให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม อนึ่ ง สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ จะให้พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่ งตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง จะออกจากห้อง
ประชุมเป็ นการชัว่ คราวในการพิจารณาวาระดังกล่าว
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.

หลังวันประชุมสามัญ

บริ ษ ัทฯ รายงานสรุ ป ผลการลงมติ ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ภายในวัน เดี ยวกัน กับวันประชุ ม
ผูถ้ ือหุ้นหรื ออย่างช้าไม่เกิน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมือง และไม่ว่าผูถ้ ือหุ้นรายนั้นจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย หรื อนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่สนับสนุนการ
ปฏิ บัติต่อผูถ้ ือหุ้นทุ กรายอย่างเท่าเที ยมกัน และจัดให้มีมาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.

เพื่อรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยการมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ บริ ษทั ฯ ได้แนบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
และชัดเจน พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะอย่าง
ชัดเจน อีกทั้งยังให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุ้นในการส่งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ้นอันถือเป็ นการส่ งเสริ มการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบข. และแบบ ค. (สาหรับผูถ้ ือหุ้นชาวต่างชาติที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)
ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

2.

บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายราย ซึ่ งถือหุ้นหรื อมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ สามารถเสนอ (ก) เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมและ (ข) ชื่ อบุคคลเพื่อเลื อกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้ล่วงหน้าก่ อนการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษทั ฯ กาหนด โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้น
ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

3.

บริ ษทั ฯ จะไม่เพิ่มเรื่ องประชุมใดในวาระพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ โดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 มีจานวนผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
ณ ขณะเปิ ดการประชุม จานวน 37 ราย รวมจานวนหุ้น 195,576,033 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 53.5020 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และมีกรรมการร่ วมการเข้าประชุม จานวน 5 คน จากกรรมการทั้งหมด 5 คน
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมู ลภายใน บริ ษ ัทฯ กาหนดนโยบายการดู แลเรื่ องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่ อ ป้ องกันไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ ซึ่งถือ
เป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่น (สามารถพิจารณารายละเอียดในข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ)
การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความ
โปร่ งใส และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษ ัทฯ ใช้โอกาสจากการดารง
ตาแหน่งในบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และได้กาหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
นโยบายรายการระหว่างกัน (สามารถพิจารณารายละเอียดในข้อ 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ)
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัทฯ บริ ษทั ฯ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ และจะไม่กระทาการใด ๆ
ในลักษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ จึงจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th และจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสาร
ให้ขอ้ มูลและตอบคาถามต่าง ๆ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูส้ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นอกเหนือจากสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิ ทธิ
ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นกิ จการของบริ ษ ัทฯ ทุกกลุ่ ม เช่ น พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ ื อหุ้ น ผูล้ งทุ น คู่ ค้า คู่แข่ ง
ทางการค้า หน่วยงานรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น จึงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรม
โดยต้องไม่น้อยกว่าสิ ทธิ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้งมีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพราะบริ ษทั ฯ เชื่อว่า ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ทุกกลุ่ม เป็ นปั จจัยสาคัญประการ
หนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนบริ ษทั ฯ ในการสร้างความสาเร็ จ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการในระยะยาว ทั้งนี้
รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ปรากฏในข้อ 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูส้ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นต้น โดยข้อมูลและสารสนเทศที่เปิ ดเผยจะต้อง (ก) มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ชัดเจน และทันเวลาตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ข) จัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ โปร่ งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย และ (ค) ปรับปรุ ง
ให้ทนั ต่อเหตุการณ์อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์
ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ถูกสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการลงโทษใด ๆ จาก
การเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย ข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ มติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษทั ที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการใน
จานวนที่ เหมาะสมกับ ขนาดและกลยุท ธ์ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท อาจจัด ตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ บริ ษทั ฯ มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างบทบาทกากับดูแลและบริ หารจัดการ เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบหลักในการกากับดู แลกิ จการและการ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ห ารจัด การของฝ่ ายจัด การ รวมทั้ง ก าหนดนโยบาย วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ค่ านิ ย ม กลยุท ธ์ และเป้ าหมายการ
ดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ส่ วนฝ่ ายจัดการ ซึ่ งประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารเป็ นหัวหน้าและผูน้ า มี ห น้ าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบหลักในการบริ ห ารจัดการงานในด้านต่ าง ๆ ของบริ ษ ัท ฯ ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายการ
ดาเนินการของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายจากัดจานวน
บริ ษทั จดทะเบี ยนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั (นับรวมการดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริ ษ ัทฯ ด้วย) เพื่ อให้ กรรมการสามารถอุ ทิศเวลาและปฏิ บัติหน้าที่ ของตนในฐานะกรรมการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่ควรดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นนอกจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนไปดารงตาแหน่ง ในปี
2564 ไม่มีกรรมการรายใดของบริ ษทั ฯ ดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบี ยนเกิ น 5 บริ ษทั และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารไม่ได้ดารงตาแหน่งในบริ ษทั อื่นนอกจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ฯ
6.2

จรรยาบรรณธุรกิจ

กลุ่มบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิจและการบริ หารงานอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และ
คานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยโดยรวม คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct) (“คู่มือ
จริยธรรมฯ”) จึงได้ถูกจัดทาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นกรอบการทางานและแนวปฏิบตั ิที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ (รวมเรี ยกว่า “บุคลากรฯ”) ยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยมีการพิจารณาทบทวนอยู่เป็ นประจา ซึ่ ง
ล่าสุ ดได้ปรับปรุ ง ทบทวน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1)

ความรับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจ
1.1) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯ มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
คุ ณ ธรรม โดยยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม จึ ง ได้ป ระกาศ
เจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตตั้งแต่ปี 2556 เพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ และได้กาหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน และแนวทางการปฏิ บัติ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่ อช่ วยส่ งเสริ ม ค่ านิ ยมและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานโดยปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชันภายในองค์กรที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม
ซึ่ งมีห ลักการสาคัญ คือ ห้ ามบุคลากรฯ เข้าไปมี ส่วนร่ วม หรื อกระทาการใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน ไม่ว่ารู ปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
1.2) การรักษาความลับและการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า บรรดาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นธุรกิจ และ/หรื อกิจการ และ/หรื อการดาเนิ นการใด ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่
ได้รับหรื อเกี่ยวข้องกับบุ คลากรฯ ลูกค้า คู่ค้าหรื อบุคคลภายนอก ทั้งที่ เป็ นและไม่เป็ นข้อมูลส่ วน
บุคคล เป็ นทรัพย์สินที่มีค่า การเข้าถึงหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
อนุ ญาตอาจทาให้ขอ้ มูลด้อยค่าลง และอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บริ ษ ัทฯ และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง ข้อ มู ล ต่ าง ๆ จึ ง จะต้อ งได้รั บ การคุ้ม ครองและเก็บ รั กษาไว้เป็ น
ความลับ โดยการเก็บรวมรวม การใช้ และ/หรื อการเปิ ดเผยจะต้องกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายและข้อกาหนดในสัญญาเท่านั้น
1.3) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน ความเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบตั ิเพราะความแตกต่างในลักษณะส่ วนบุคคล ไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติ สี ผิว ถิ่นกาเนิ ด เพศ อายุ
ศาสนา สมรรถภาพทางร่ างกาย รสนิ ยมทางเพศ ความคิ ดเห็ น ทางการเมื อง ฐานะ การศึ กษา หรื อ
สถานภาพอื่นใด โดยบริ ษทั ฯ จะสอดส่องดูแลไม่ให้บุคลากรฯ เข้าไปมีส่วนร่ วมการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
1.4) การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษทั ฯ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้การจัดการธุรกิจ
ของบริ ษ ัทฯ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความแม่นยา และเพิ่ มโอกาสทางธุ รกิ จ อย่างไรก็ ดี เพื่ อให้ เกิ ดความ
ปลอดภัยในการใช้งาน เช่น การป้ องกันการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อการโจมตีทางไซเบอร์
เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีหลักการสาคัญคือ บุคลากรฯ ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระบบเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อเข้าถึงหรื อส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัด
ต่อศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับการพนันกระทบต่อความมัน่ คงของชาติหรื อละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น
1.5) ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา บริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่ าทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของบริ ษ ัท ฯ เช่ น ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร
เครื่ อ งหมายทางการค้า ความลับ ทางการ เป็ นต้น เป็ นสิ่ งที่ มี ค่ า ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ งรวมถึ ง
ความสามารถในการแข่งขัน บุคลากรฯ จึงมีหน้าที่ปกป้องและดูและทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ
จากการนาไปใช้โดยไม่ชอบ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
2)

ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
2.1) การปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อหุ้ นและนั กลงทุ น บริ ษ ัทฯ มุ่ งมั่นในการสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มและให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแก่ผถู ้ ือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริ ษทั ฯ รวมทั้งจะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ยึดมัน่
ในคุณธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
2.2) การปฏิบัติต่อลูกค้ า บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ น
ส่ วนสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตและประสบความสาเร็ จ โดยการส่ งมอบสิ นค้าและ
บริ การที่หลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย ในราคาที่สมเหตุสมผล ไปพร้อมกับการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้า
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2.3) การปฏิบัติต่อพนักงาน บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ และเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ จึ ง มุ่ ง มั่น สร้ างวัฒ นธรรม
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทางานที่ดี เช่น การสร้างทัศนคติที่ดี มีสานึ กในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่พนักงาน
การจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม เป็ นต้น และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับตามแนวทางของ
กฎหมายอย่างเคร่ งครัด เป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมถึงเคารพสิ ทธิ ของพนักงาน โดยยึดหลัก
สิ ทธิมนุษยชนตามหลักสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
2.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริ ษทั ฯ คานึงถึงความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้ในการดาเนินธุรกิจ จึงจัดให้
มี กระบวนการในการคัด เลื อกและประเมิ น คู่ค้า ในฐานะผูส้ ร้ างการเติ บ โตและรับ ผลประโยชน์
ร่ วมกับบริ ษทั ฯ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และได้กาหนดจรรยาบรรณคู่คา้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ยึดถือปฏิบตั ิ
2.5) การปฎิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า บริ ษทั ฯ มี แนวทางการดาเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อตรง โปร่ งใสและเป็ น
มืออาชีพ โดยสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ไม่ผกู ขาดและเป็ นธรรม จึงจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทาง
การค้าภายใต้กฎหมายและนโยบายของบริ ษทั ฯ
2.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ในฐานะผูน้ าเสนอและส่งมอบสิ นค้าและบริ การ
โดยตรงให้แก่ลูกค้า ตระหนักว่า การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมได้หลากหลายแง่มุม ทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบ จึงยึดแนวทางการสร้างคุณค่าและรักษา
สมดุลระหว่างการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับการมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิ่ งแวดล้อมในการดาเนิ นธุ รกิ จ ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อ 3.
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
รายละเอียดคูม่ ือจริ ยธรรมฯ สามารถพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th/corporate-governance/#toggle-id-1
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อหรื อแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผ่าน
สานักเลขานุ การบริ ษทั หรื อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน หากพบการฝ่ าฝื นหรื อการกระทาที่อาจ
เป็ นการฝ่ าฝื นคู่มือจริ ยธรรมฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาเป็ น
ความลับ

สานักเลขานุการบริ ษทั

:

อีเมล: punapa@nine.co.th
ไปรษณี ยไ์ ปยังสานักเลขานุการบริ ษทั ตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

:

อีเมล: yutthapol@nine.co.th
ไปรษณี ยไ์ ปยังฝ่ ายตรวจสอบภายในตามที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ
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6.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกากับดูแลกิจการ

6.3.1 การพัฒนาการที่สาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี มาโดยตลอด โดยยึดถื อหลัก เกณฑ์ข อง (ก) ตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ได้แ ก่ หลักการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี สาหรั บ บริ ษ ัท
จดทะเบียน ปี 2555 (ข) สานักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (ค) สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย ได้แก่ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน และ
(ง) สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้แก่ หลักเกณฑ์ประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาการด้านการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
-

คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาอนุ มัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กร เพื่อให้สะท้อนลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

-

คณะกรรรมการบริ ษ ัท ในฐานะผูน้ าองค์กร ได้พิ จ ารณาน าหลักปฏิ บัติ 8 ข้อ และหลักปฏิ บัติ ย่อ ย ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจใน
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ทั้งในด้านความสามารถในการแข่งขันโดยคานึ งถึงผลกระทบใน
ระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม การเป็ น พลเมืองดีขององค์กร และการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งได้พิจารณาอนุ มัติ การทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและคู่มือจริ ยธรรมฯ
อีกทั้งยังได้วางแผนงานเกี่ยวกับการปรับใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560
ในอนาคตอีกด้วย

จากการพัฒ นาแนวทางการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ให้ สอดคล้องกับ การดู แ ลกิ จ การที่ ดีม าอย่างต่ อเนื่ อง ความ
ภาคภูมิใจในปี 2564 ของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
-

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 2564 ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ระดับคะแนน 100 จาก 100 คะแนนเต็ม

-

ผลประเมิ นจากการสารวจการกากับดู แลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนไทย ประจาปี 2564 ซึ่ งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย อยูใ่ นระดับดี หรื อ 4 ดาว

-

การยื่นคาขอต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต และได้รับ
อนุ มตั ิรับรองการต่ออายุแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ งการรับรองนี้ มีอายุ 3 ปี บริ ษทั ฯ จะต้องยื่น
คาขอต่ออายุสมาชิกครั้งถัดไปภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567
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6.3.2 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่ องอื่น ๆ
จากการที่ บริ ษทั ฯ ดาเนิ นงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั กล่าวข้างต้น เพื่อยกระดับ การกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ ให้ทดั เทียมกับมาตรฐานของบริ ษทั จดทะเบียนชั้นนาในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ในปี 2564 มีหลักการกากับ
ดูแลกิจการบางประเด็นที่บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถนามาปฏิบตั ิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.

การแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่ อยอื่น เช่ น คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็ นต้ น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 แม้ว่าคณะกรรมการบริ ษ ัท ยังไม่ มีก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยอื่ น
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ าหน้าที่ (ก)
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ (ข) พิจารณาจานวน
หลักเกณฑ์ และรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท (ค) กากับดูแลและติดตามการบริ หารความเสี่ ยงใน
ภาพรวมขององค์กร และ(ง) กากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาหน้าที่ดงั กล่าวอย่างครบถ้วน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้

2.

ประธานกรรมการไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ
เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ประกอบธุ รกิ จ สิ่ งพิ ม พ์แ ละค้าปลี ก ซึ่ งต้อ งอาศัยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ และความเข้าใจในการบริ หารธุ รกิจ นอกจากนี้ แม้ประธานกรรมการจะไม่ได้เป็ นกรรมการ
อิสระ แต่การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ ได้ยึดหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี มี ระบบการควบคุม ภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกลการดาเนิ นงานที่มีการถ่วงดุ ลอานาจ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
ประกอบกับกรรมการทุกท่านปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริ ต
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
7.

โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการและข้ อมูลสาคัญทีเ่ กี่ยวข้อง

7.1

โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

7.2

ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 5 ท่าน ซึ่ งเป็ นจานวนที่ เหมาะสมกับ
ขนาดและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ
ซึ่ งถือเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 40 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสาขาอาชี พ ไม่ว่าจะเป็ นด้านบริ หารธุรกิจ การเงิน การตลาดการบัญชี การตรวจสอบ และกฎหมาย และมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดและที่ระบุไว้ในนโยบายการกากับดู แลกิจการของบริ ษทั ฯ และแบ่งเป็ นกรรมการหญิ ง
จานวน 1 ท่าน และกรรมการชายจานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านสามารถจะวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในการกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นอิสระ ปราศจากภาวะกดดัน เพื่อดูแลให้การดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้อง โปร่ งใส และปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นเป็ นสาคัญ
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้แยกอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลซึ่ งดารงตาแหน่งประธานกรรมการ (ซึ่ งเป็ น
ผูน้ าของคณะกรรมการ) และตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (ซึ่ งเป็ นผูน้ าของฝ่ ายจัดการ) ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ความโปร่ งใส เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ นอิสระ และป้องกันมิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ทั้งนี้ ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่สามารถ
พิจารณาภายใต้หวั ข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
ข้ อมูลคณะกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน (อยู่ระหว่างการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่ งแทน
กรรมการที่ลาออก 2 ท่าน) ดังนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1

นายราเชน ลีรพันธุ์

ประธานกรรมการ

2

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการ

3

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามและกระทาการแทนบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นายราเชน ลีรพันธุ์ และนายวรพจน์ จรรย์โกมล
ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม

2.

กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม เป้าหมายการดาเนินงานทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
แผนงานและงบประมาณประจาปี และพิจารณา ทบทวน และอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี

3.

กากับ ดู แลให้ ฝ่ ายจัด การดาเนิ น งานตามนโยบาย กลยุท ธ์ เป้ าหมายและงบประมาณที่ กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มน่ั ใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสามารถ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงหรื ออุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา

4.

กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานผ่านการจัดให้มีระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ในระยะสั้ นและระยะยาว โดยมี ค ณะ
กรรมการบริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล
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5.

กาหนด ทบทวน และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการ
ท างาน (Code of Conduct) ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจน
สนับ สนุ นให้ มีการสื่ อสารไปยัง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่ อรับทราบและปฏิ บัติตาม พร้ อมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เป็ นประจา

6.

พิจารณาอนุ มตั ิรายการสาคัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน
การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริ ษทั ฯ

7.

พิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
โดยคานึ งผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในการทารายการจะไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุ มตั ิ และจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลของรายการนั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่ อถื อได้ โปร่ งใส และทันเวลา ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และนโยบายของบริ ษทั ฯ

8.

จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและ
นโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่เป็ นอิสระในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวให้มีความ
เพียงพอและเหมาะสม

9.

จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันที่มีประสิ ทธิภาพ

10.

กาหนด ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบาย แนวทาง กรอบและกระบวนการการบริ หารความเสี่ ยง
ขององค์กร กากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

11.

จัดตั้งคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย เพื่ อท าหน้าที่ ช่ว ยดู แ ล ติ ด ตาม และควบคุ มการบริ ห ารจัดการของบริ ษ ัท ฯ
กาหนดให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานประจาปี กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย และ
ทบทวนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจา

12.

มอบหมายให้กรรมการหรื อบุคคลคนหนึ่งหรื อหลายคนมีอานาจปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ งแทน ภายใน
ระยะเวลาที่ เห็ น สมควร ซึ่ งอาจยกเลิ ก แก้ไข หรื อเปลี่ ยนแปลงอานาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบหมายให้
กรรมการหรื อบุคคลใดดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการทาให้กรรมการหรื อบุคคลดังกล่าวสามารถอนุมตั ิรายการที่
ตนหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใดที่ ข ัด แย้ง กับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

13.

จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินไว้ใน
รายงานประจาปี ควบคู่กบั งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี เพื่อนาเสนอต่อผูถ้ ือหุ้น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
14.

พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุ ค คลเข้าด ารงต าแหน่ ง ประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห าร ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น รวมถึ ง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตลอดจนจัดทาและทบทวนแผนสื บทอดตาแหน่ ง
(Succession Plan) เพื่อกาหนดกระบวนการสื บทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1.

กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี

2.

พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และเปิ ดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการได้

3.

เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายเป็ นผูส้ ่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุมไปยังกรรมการ และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ทาหน้าที่ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
สามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตได้อย่างอิสระ รวมทั้งส่งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ อีกทั้งเป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันในที่ประชุม

4.

เป็ นประธานในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อทาหน้าที่ควบคุมให้การประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ และระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้

5.

ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับฝ่ ายจัดการ และกรรมการด้วยกันเอง

6.

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็ นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการและกรรมการอิสระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อย
จานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่ วนหนึ่ งในสาม และกรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้ นอกจากนั้น กรรมการอาจ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้ออก หรื อศาล
มีคาสั่งให้ออก ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลื อ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยให้อยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดารงตาแหน่งต่อไปได้
หากคณะกรรมการบริ ษทั มีเหตุผลอันสมควร
7.3

ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

เพือ่ ให้มีการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่สาคัญก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ อันช่วยสนับสนุนให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล คณะกรรมการจึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หาร
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือ ของงบการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการตรวจสอบ

3

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจาปี ) ที่ถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
ประสิ ทธิภาพ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

5.

พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้ง
กาหนดค่าตอบแทน ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการตรวจสอบ
ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผสู ้ อบบัญชีเห็นว่า
เป็ นสาระสาคัญ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลใน
การเข้าทารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ

7.

สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต

8.

จัด ท ารายงานผลการกากับ ดู แ ลกิ จ การของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
•

ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ หน้าที่
ตามกฎบัตร

•

รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุ นทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

9.

ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น

10.

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ต่อบุคคลภายนอก
2.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารเพื่อทาหน้าที่ หลักในการกาหนดนโยบาย เป้ าหมายการ
ดาเนิ น งาน แผนงานและงบประมาณประจาปี เพื่ อเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาอนุ มัติ ตลอดจนกากับ ดู แ ล
ตรวจสอบและติ ดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายการดาเนิ น งาน แผนงานและงบประมาณ
ประจาปี ที่ คณะกรรมการบริ ษ ัทได้อนุ มัติ เพื่ อให้มน่ั ใจว่า การดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย 2 ท่าน ดังนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1

นายราเชน ลีรพันธุ์

กรรมการบริ หาร

2

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการบริ หาร

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนิ นงาน แผนงาน และงบประมาณ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

7.4

2.

พิจารณากาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริ ษทั ฯ เพื่อสนับสนุ นให้การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้

3.

พิจารณาอนุ มตั ิการดาเนินการต่าง ๆ ที่เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ (เช่น การซื้ อ ได้มา ขาย จาหน่ าย
ลงทุ น แลกเปลี่ ย น โอน เช่ า หรื อให้ เช่ า ทรั พ ย์สิ น เป็ นต้น ) ภายในวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั

4.

พิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ ืมเงิน การกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ การจานา การจานอง การก่อภาระ
ผูกพัน หรื อการเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันของบริ ษทั ฯ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

5.

พิจารณาอนุ มตั ิการเปิ ดปิ ดบัญชี ธนาคาร และการขอใช้บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดผูม้ ี
อานาจสั่งจ่ายสาหรับบัญชีของธนาคาร

6.

กากับ ควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ เป้ าห มายการ
ดาเนิ นงาน แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของบริ ษทั ฯ

7.

มอบหมายให้ บุ ค คลคนหนึ่ งหรื อหลายคนมี อ านาจปฏิ บั ติ ก ารอย่ างใดอย่ างหนึ่ งแทนคณะ
กรรมการบริ หาร ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร ซึ่ งอาจยกเลิ ก แก้ไข หรื อ
เปลี่ยนแปลงอานาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการทาให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื อมีผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

8.

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตามนิยามของ ก.ล.ต.* ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1

นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น**

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

3

นายสุ รวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิ ชย์

4

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

ผูอ้ านวยการอาวุโส - พัฒนาธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

5

นางเธียรธารา เดชจาเริ ญ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

6

นางสาวณัชานันท์ เจริ ญภัทรเกียรติ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายการตลาดและการขาย

7

นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - สานักเลขานุการบริ ษทั

หมายเหตุ

*

**

***

ผูบ้ ริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต. หมายถึง ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การ (ผูด้ ารงตาแหน่งสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ) ลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับ
บริ หารในสายบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้งนาย
เอียน เคร็ ก ลองเด้น เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (รักษาการ)
เมื่ อ วัน ที่ 1 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2565 นายโยธิ น ทวี กุ ล วัฒ น์ ได้เข้าด ารงต าแหน่ ง ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานปฏิบตั ิการ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1.

ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจาวันของบริ ษทั ฯ

2.

ดาเนิ นกิจการหรื อบริ หารงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายการดาเนินงาน แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร

3.

มีอานาจแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ และมีอานาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่น
ปฏิ บัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ งอานาจตามหนังสื อ
มอบอานาจ และ/หรื อเป็ นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

4.

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการดาเนินงาน การบริ หาร
จัดการ ความคืบหน้าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั

5.

มีอานาจพิจารณาอนุ มัติการใช้งบประมาณในการดาเนิ น ธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ฯ ภายไว้ในวงเงินที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

6.

พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทาหรื อเลิกสัญญาใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ภายในวงเงิน
ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
7.

มีอานาจว่าจ้าง บรรจุแต่งตั้ง โอน โยกย้าย ปลดออกและเลิ กจ้างพนักงาน (ยกเว้นหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน) กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั ฯ
ตามกรอบและโครงสร้างที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารกาหนด

8.

มีอานาจออกคาสั่ง ระเบี ยบ ประกาศ และบันทึ กต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้การปฏิ บัติงานเป็ นไปตาม
นโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร

9.

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การใช้อานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้องไม่มีลกั ษณะที่ทาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสามารถอนุมตั ิ
รายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ วนได้เสี ย หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ใ นลักษณะอื่ น ใดที่ ข ัด แย้งกับ
ผลประโยชน์ ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุ มัติรายการที่ เป็ นไปตามปกติ ธุรกิ จที่ มีการกาหนด
ขอบเขตไว้อย่างชัดเจนแล้ว
อานาจอนุมัติทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผู้มีอานาจอนุมัติ

อานาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริ ษทั

ไม่จากัดจานวนเงิน

คณะกรรมการบริ หาร

ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม รวมกันแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อธุรกรรม รวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี

7.5

ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีจานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 81 คน (รวมผูบ้ ริ หารตามนิยาม ก.ล.ต. จานวน 7 คน)

จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)1
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรม (ชัว่ โมง)
86

บริษัทฯ

บริษัทย่อย
(จานวน 2 บริษัท)

รวม 3 บริษัท

72

9

81

49.47

2.75

52.22

94

0
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัทฯ

บริษัทย่อย
(จานวน 2 บริษัท)

รวม 3 บริษัท

จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชัว่ โมง)

1.31

0

1.16

อัตราเฉลี่ยการลาป่ วยต่อปี (วัน)2

1.54

2.78

1.68

อัตราเฉลี่ยการลากิจต่อปี (วัน)

0.84

0.11

0.76

อัตราเฉลี่ยการลาพักร้อนต่อปี (วัน)

4.78

8.48

5.19

การลาอื่น ๆ (ครั้ง)3

2

0

2

อุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยที่ร้ายแรงจากการทางาน (ครั้ง)

0

0

0

7.08

0

6.06

0

0

0

อัตราการลาออก (ร้อยละ)
ข้อพิพาทด้านแรงงาน (ครั้ง)
หมายเหตุ

1

2
3

ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงิ นเดื อน โบนัส เงิ นสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชี พ ค่าล่วงเวลา
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชัน่ และอื่น ๆ
ไม่มีการลาป่ วยอันเนื่องมาจากการเจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุจากการทางาน
การลาประเภทอื่น ได้แก่ การลาคลอด การลาเพื่อทาหมัน การลาเพื่อรับราชการ และการลา
อุปสมบท

สัดส่ วนพนักงานชายและหญิงของกลุ่มบริษัทฯ

สัดส่ วนเงินเดือนเฉลี่ยต่อหัวพนักงานหญิงต่อพนักงาน
ชายของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังจัดสวัสดิการดังต่อไปนี้ให้กบั พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
1.

เงินช่ วยเหลื อ ในวาระต่าง ๆ อาทิ งานอุปสมบท ของขวัญสมรส เงิน ของขวัญบุ ตร เงิน ช่วยเหลื องานศพ
พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของพนักงาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
2.

การประกันสุ ขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบตั ิเหตุ เพื่อเป็ นหลักประกันให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่าง
อุ่นใจ ซึ่ งจะช่ วยแบ่ งเบาค่าใช้จ่ายของพนักงานแม้ในยามฉุ กเฉิ น และยังมี การตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้
พนักงานด้วย

3.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้พนักงานมีเงินออม และเป็ นหลักประกันความมัน่ คงสาหรับ
พนักงานเมื่อพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน ไม่ว่าจะจากเกษียณอายุหรื อลาออก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2564 สั ด ส่ วนพนักงานของกลุ่ มบริ ษ ัท ฯ ที่ เป็ นสมาชิ ก กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เท่ ากับ ร้ อยละ 65.43 ของ
พนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ

4.

กองทุนเงินทดแทน บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบไว้กบั สานักงานกองทุนเงินทดแทนของรัฐบาล เพื่อประกันการ
ประสบอันตรายและการเจ็บป่ วยเนื่ องจากการท างานของบริ ษ ัทฯ ให้ กับพนักงานทุ กคน ผลประโยชน์ ที่
พนักงานจะได้รับเมื่อประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากทางานนั้น จะได้รับตามสิ ทธิที่กองทุนเงินทดแทน
กาหนดไว้

5.

กองทุ น เงิ น ประกัน สั ง คม บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นประกัน สั ง คม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อสร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตให้แก่พนักงาน

นโยบายในการบริหารงานบุคคล
1.

การจ้างงานและบรรจุพนักงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสม โดยการสรรหาบุคคลเข้าทางาน กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ
และความเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการเป็ นเกณฑ์ และอาจกาหนดให้มีการทดสอบความรู ้ ดว้ ยการ
ทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ หรื อการสัมภาษณ์โดยผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อมีตาแหน่งงานว่างลงหรื อมีตาแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะคัดเลือกพนักงาน
ภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ ที่มีประสบการณ์และความเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เว้นแต่
กรณี พนักงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอหรื อเป็ นตาแหน่งที่ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ งไม่สามารถ
คัดเลือกได้จากพนักงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ

2.

การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
และแบ่งขอบข่ายความรับผิดชอบของส่ วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยจะมีการทบทวนเป็ นระยะเพื่อให้สอดคล้องและเท่าทันกับสถานการณ์
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.

การบริ หารค่าตอบแทน กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายบริ หารค่าตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล โดยคานึ งถึงความ
เหมาะสมของสภาพและลักษณะของงาน สอดคล้องกับผลประกอบการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ตลอดจนผลการปฎิบตั ิของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งยังเทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของ
บริ ษทั อื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มบริ ษทั ฯ อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดใน
ประเทศ และสถานการณ์ความจาเป็ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ

4.

สภาพแวดล้อมในการทางาน กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานสามารถทางาน อย่างมีความสุ ข มี
ความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงจัดสถานที่ทางาน อุปกรณ์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน ไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ อีกทั้งจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ในสถานที่ทางานให้แก่พนักงานด้วย เช่น ที่จอดรถ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้องสมุด เป็ นต้น

5.

การพัฒนาพนักงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้พนักงานพัฒนาความรู ้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับ
งาน ตามความจาเป็ นและความต้องการของตาแหน่ งงานนั้น ๆ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่ หลากหลาย
ได้แก่ การเพิ่มพูนความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ การเข้าร่ วมสัมมนาภายนอกองค์กร การ
ฝึ กอบรมจากผูม้ ีประสบการณ์ ภายในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิ บัติ งานจริ ง (On the Job Training) การถ่ ายทอดความรู ้ ระหว่างเพื่ อ นร่ วมงาน และการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการทางานของแต่ละส่ วนงานอย่างสม่าเสมอ และ
ปรับ ปรุ งให้เหมาะสมเพื่อให้ การทางานมี ความคล่องตัวและมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งได้จัดสรรให้
พนักงานมีโอกาสปฏิบตั ิงานในส่ วนงานที่พนักงานมีความรู ้และความชานาญเป็ นอย่างดี ตลอดจนสนับสนุน
การทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อให้พนักงานในทีมทางานทดแทนกันได้

7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
7.6.1 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษ ัท ตั้งแต่
วันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อทาหน้าที่ ตามกฎหมาย (ได้แก่ จัดทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของบริ ษทั ฯ เช่น
ทะเบียนกรรมการ หนังสื อเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อเชิญประชุมและรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานประจาปี และรายงานการมีส่ วนได้เสี ย เป็ นต้น) การให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ
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7.6.2 ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
นางเธียรธารา เดชจาเริ ญ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูท้ ี่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่ควบคุมดูแล
การทาบัญชีของบริ ษทั ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
7.6.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนายยุทธพล เจริ ญรัตน์ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายใน และเข้าใจกิจกรรมการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
ทั้ง นี้ การแต่ ง ตั้ง ถอดถอน เลิ ก จ้าง และโยกย้า ยหั ว หน้ างานตรวจสอบภายในต้อ งได้รั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.6.4 หัวหน้ างานกากับดูแล
นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - สานักเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ทาหน้าที่
ในการกากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏเกณฑ์
ของหน่วยงานที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ รายละเอียดของเลขานุ การบริ ษทั ผูค้ วบคุมดู แลการทาบัญชี หัวหน้างานกากับดูแล ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
7.6.5 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่ เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารข้อมูลและตอบคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ระหว่างบริ ษทั ฯ กับนักลงทุน ซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
โทรศัพท์

:

02-091-5900

โทรสาร

:

02-091-5928

อีเมล

:

investor@nine.co.th

เว็บไซต์

:

http://www.nine.co.th
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7.6.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี 2564 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่
นายพรอนันต์ กิ จนะวันชัย เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ 7792 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เลขทะเบียน
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ 3930 หรื อนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร เลขทะเบี ยนผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ 5730 เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของกลุ่มบริ ษทั ฯ สาหรับปี บัญชี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,430,000 บาท
ทั้งนี้ ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการรับบริ การอื่นจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด หรื อ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด แต่อย่างใด
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
8.

รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฎิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการในปี 2564
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฎิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1.

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยจะพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความรู ้และ
ความสามารถให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผ่านการจัดทาตาราง Board Skill Matrix
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาสรรหาบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้
(1)

การแนะนาของผูบ้ ริ หาร กรรมการ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ที่ปรึ กษา
(Professional Search Firm) และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

(2)

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการโดยผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษทั ฯ กาหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบริ ษทั จะ
พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าและการมีส่วนร่ วมในการประชุมของบุคคลนั้น ๆ และหากเป็ นกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึงความเป็ นอิสระตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระด้วย อนึ่ ง การแต่งตั้งกรรมการ
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการ
1)

มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามในการดารงตาแหน่ งกรรมการ ตามกฎหมายบริ ษทั
มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอัน
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

3)

มีความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่ อสัตย์ มีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทางานให้บริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่

4)

มีประวัติการทางานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรื อเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชนอื่น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้
แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ คื อ กรรมการที่ ไ ม่ ได้ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารจัด การกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ย
และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ วม มี ค วามเป็ นอิ สระจากผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ และผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ และไม่ มี
ความสัมพันธ์อนั อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดยผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดื อน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันที่ ได้รับการแต่ งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ ามดังกล่าวไม่ รวมถึ งกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ

3.

ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั้ งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย หรื อผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของผู ้ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

5.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

93

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษ ทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า
2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ ง ได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8.

ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขั นที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 2 ท่าน ได้แก่ นาย
พันธ์วริ ศ มาตย์เมือง และนายราเชน ลีรพันธุ์ โดยบริ ษทั ฯ ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารั บ การเลื อ กตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ในช่ วงระหว่ างวัน ที่ 2 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 ถึ งวัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการนี้ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
2.

การสรรหาและแต่ งตั้งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษทั ฯ กาหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ทั้งนี้
บุคคลดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ มีภาวะผูน้ า มนุษยสัมพันธ์
ดี และมีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งนายเอียน เคร็ ก ลองเด้น เข้าดารงตาแหน่ง
เป็ นประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร (รักษาการ) โดยให้ มี ผลทันที ที่
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
3.

การปฐมนิเทศ การพัฒนา และแผนสื บทอดตาแหน่ งกรรมการ และ/หรื อผู้บริหารระดับสู ง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ โดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะบรรยายประวัติความเป็ นมา โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ลักษณะและแนวทางการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งมอบเอกสารที่มีขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ที่
จาเป็ นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อูประจาปี (แบบ 56-1)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct) เป็ นต้น
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสู ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กบั กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ซึ่ งจะช่วยให้มีการปรั บปรุ งการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมอมรมสัมมนา ดังนี้

แผนสื บ ทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) คณะกรรมการบริ ษ ัท ตระหนักถึ งความสาคัญ ของการบริ ห าร
จัดการและการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะนามาซึ่งการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ จึงส่งเสริ มให้มีการจัดทาแผนสื บ
ทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ของตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถทดแทนในตาแหน่งที่สาคัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจา
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
4.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มีการทบทวน
ผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทาให้สามารถปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั จะกระทาใน 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินแบบรายบุคคล และการ
ประเมินแบบทั้งคณะ โดยผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2564 มีดงั นี้
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเฉลี่ย (ร้ อยละ)
96.82

คณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล*
หั ว ข้ อ การประเมิ น ครอบคลุ ม (ก) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ (ข) การประชุ ม ของคณะกรรมการ และ (ค) บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

97.50

คณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ*
หั ว ข้ อ การประเมิ น ครอบคลุ ม (ก) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณ ะกรรมการ (ข) บท บาท ห น้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ (ค) การประชุ ม คณะกรรมการ (ง) การท าหน้ าที่ ข อง
กรรมการ (จ) ความสั มพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ (ฉ) การพัฒ นาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

97.22

คณะกรรมการตรวจสอบ**
หั ว ข้ อ การประเมิ น ครอบคลุ ม (ก) โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ และ (ข) การประชุม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

*

**

กระบวนการประเมิ น เริ่ ม ต้ น จากเลขานุ ก ารบริ ษ ัท จัด ส่ ง แบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานให้กรรมการเพื่อทาการประเมินโดยมีกาหนดส่ งคืนแบบประเมินภายใน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 จากนั้น เลขานุ การบริ ษทั ได้รวบรวม สรุ ปและรายงานผล
การประเมิ นต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565
ดาเนิ น การโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และได้รายงานผลการประเมิ น ต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ผู้บริ หารสู งสุ ดของบริษัทฯ) คณะกรรมการ
บริ ษทั จะประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อกาหนดแผนพัฒนาศักยภาพของประธานเจ้าหน้าที่
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ หาร โดยพิจารณาทั้งความเป็ นผูน้ า การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ิ ทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ และคุณลักษณะส่ วนตัว ซึ่ งในปี 2564 ผล
คะแนนเฉลี่ยของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารคิดเป็ นร้อยละ 88
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละรอบปี บัญชี เพื่อรับทราบและติดตาม
ผลการดาเนิ นงานในเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งกาหนดการประชุมตลอดทั้งปี ให้กรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่ วมประชุมได้ และในการประชุมแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม
ซึ่ งระบุสถานที่ วันเวลา และวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมี เวลาในการศึ กษาข้อมูล ก่ อนการประชุ ม ยกเว้น กรณี จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรั กษาสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยกรรมการยังสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริ ษทั โดยตรง ทั้งนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะเปิ ด
โอกาสให้กรรมการสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ และในขณะลงมติในที่ประชุม บริ ษทั ฯ มี
นโยบายกาหนดให้จานวนองค์ประชุมขั้นต่าว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ และมติที่ประชุม
อย่างครบถ้วน และส่งทางอีเมลเพื่อให้กรรมการทุกท่านพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณา โดยบริ ษทั ฯ จะ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แล้วไว้ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ พร้อมให้
กรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
อภิปรายปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุม ซึ่ ง
หากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีประเด็นที่เป็ นข้อ กังวล และ/หรื อข้อสังเกต ก็สามารถแจ้งประเด็นนั้นต่อฝ่ ายจัดการเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข และ/หรื อดาเนินการใด ๆ ตามจาเป็ นและเห็นสมควร
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม
คณะกรรมการบริ หาร และการประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
จานวนครั้งที่เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่จัดการประชุมในปี 2564
รายชื่ อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ*

คณะกรรมการ
บริหาร*

ผู้ถือหุ้น**

1. นายราเชน ลีรพันธุ์

10/10

8/8

1/1

2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

10/10

8/8

1/1

3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

10/10

5/5

1/1

4. นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

10/10

5/5

1/1

5. นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

10/10

5/5

1/1

หมายเหตุ

*

**

ภายใต้นโยบายการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปี บัญชี และคณะกรรมการบริ หารจะจัดให้มีการประชุมเป็ น
ประจาทุกเดือน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่ องสาคัญทีพ่ จิ ารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564
คณะกรรมการบริษัท

-

คณะกรรมการตรวจสอบ*

-

พิจารณางบการเงินและผลการดาเนินงานรายไตรมาสและประจาปี
รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส
อนุมตั ิการขายหุ้นสามัญใน LDD
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก
ปรับโครงสร้างองค์กรและแก้ไขขอบเขตอานาจอนุมตั ิทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
อนุมตั ิการเข้าลงทุนในบริ ษทั อาร์เอส แพลนบี จากัด
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและคู่มือจริ ยธรรมฯ
อนุมตั ิวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ฯ
อนุมตั ิแผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2565
ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ
รับทราบรายงานการปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการขายหุ้นสามัญใน LDD
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
-

คณะกรรมการบริหาร

-

หมายเหตุ

*

อนุ มัติ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ชย์ เช่ น
เปลี่ยนแปลงผูม้ ีอานาจสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
กากับดู แลการด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์
เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
อนุมตั ิโครงสร้างการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ดของบริษัทฯ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และรู ปแบบในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน และ/หรื อบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริ ษทั ฯ
รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุ รกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษทั ฯ เพื่อจูงใจ
และรักษาไว้ซ่ ึงกรรมการที่มีคุณประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ที่ประชุมมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ได้แก่
ค่าตอบแทนประจาที่เป็ นตัวเงินในอัตรารายปี (ซึ่ งเป็ นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563) และกาหนด
จ่ายเป็ นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่น ๆ ดังนี้
ตาแหน่ ง

อัตราค่าตอบแทนต่อท่ าน (บาท)
ปี 2564
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร

ปี 2563
400,000
400,000
300,000
200,000
200,000

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็ นรายบุคคลในปี 2564
หน่วย: บาท
รายชื่ อ

ค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

อื่น ๆ

รวม

1. นายราเชน ลีรพันธุ์*

350,000

350,000

2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

200,000

200,000

3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

400,000

400,000
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หน่วย: บาท
รายชื่ อ

ค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุม

อื่น ๆ

รวม

4. นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

300,000

300,000

5. นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

300,000

300,000

1,550,000

1,550,000

รวม
หมายเหตุ

*

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติแต่งตั้งนาย
ราเชน ลีรพันธุ์ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการ

การก าหนดค่ าตอบแทนผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ของบริ ษัท ฯ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิ จารณากาหนดจานวนและรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้กาหนดร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการกับประธาน
เจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ซึ่ งมี ดัช นี ช้ ี วัด ที่ เป็ นรู ป ธรรม ซึ่ งรวมถึ ง ผลส าเร็ จ ทางธุ ร กิ จ ตามเป้ า หมายการด าเนิ น งานทั้ง ที่ เป็ น
ตัวเงิ น และไม่ เป็ นตัวเงิ น การปฏิ บัติ งานตามวัตถุ ประสงค์เชิ งกลยุทธ์ ในระยะยาว และการพัฒ นาผู ้บริ หาร ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สามารถพิจารณาได้ในข้อ 8.1.1 ข้อย่อย 4 ภายใต้หัวข้อการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ส าหรั บ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง รายอื่ น ประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห ารจะเป็ นผู ้พิ จ ารณาความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคลจากผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละราย โดยพิจารณาจากดัชนีช้ ีวดั ต่าง ๆ ทั้งนี้ การปรับอัตรา
เงินเดือนประจาปี โดยรวมจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อนึ่ ง ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตามนิยามของ ก.ล.ต. (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ และ/หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย) ที่ได้รับจาก
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี 2564 เป็ นดังนี้
จานวนผูบ้ ริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต.

7* คน

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ

*

17.88 ล้านบาท

นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น ได้เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 และนายสุ รวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์ ได้เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ธุรกิจพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและที่ไม่เป็ นตัวเงินจากการดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรื อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งโดยหลัก
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริ ษทั ฯ จะได้รับ และได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ โดย
มีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ จะส่ งตัวแทนของบริ ษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ดูแล และ/หรื อบริ หารจัดการกิจการนั้น ๆ ให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
2. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกลไกในการกากับดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อการทารายการที่สาคัญอื่นของบริ ษ ั ทย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. บริ ษทั ฯ กาหนดให้บริ ษทั ย่อยต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่จาเป็ น บริ ษทั ฯ อาจจะจัดให้มีสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรื อข้อตกลงอื่นใน
กิจการที่บริ ษทั ฯ เข้าลงทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริ หารจัดการ และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่สาคัญ
ตลอดจนเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าการร่ วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั ฯ รวมถึงบริ ษทั ย่อยได้
การติดตามให้ มกี ารปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฎิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการและคู่มือจริ ยธรรมฯ พร้อมทั้งสื่ อสารและจัดอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อ
ส่งเสริ มให้เกิดการปฎิบตั ิ อันเป็ นการสร้างความมัน่ ใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ติดตามเพื่อให้
เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ รายละเอียดสามารถพิจารณาได้ในข้อ 6. ภายใต้หัวข้อนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
(1)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใส และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ใช้โอกาสจากการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ
ได้กาหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกัน โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
1.

กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ก) เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่มีผลทาให้เกิดการมีส่วนได้เสี ยหรื อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ระหว่างปี บัญ ชี และ (ค) ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลาบัญ ชี เป็ นประจ าทุ กปี และจัดส่ ง
รายงานดังกล่าวให้เลขานุ การบริ ษทั เก็บรวบรวม พร้อมสาหรับการเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อต้องพิจารณาการเข้าทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ในการนี้ เลขานุการบริ ษทั ต้องจัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานนั้น

2.

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้กระบวนการทา
รายการนั้นมีความชัดเจน โปร่ งใส และเป็ นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยเงื่อนไขของรายการต้องเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s
length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
รายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ

ในปี 2564 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง และได้จดั ส่ งให้เลขานุ การบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว โดยเลขานุการบริ ษทั ได้เก็บรวบรวมและนาส่ งสาเนาให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่ อวันที่ 15 ธัน วาคม พ.ศ. 2565 ตลอดจนรายงานสาระสาคัญ ต่อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สาหรับการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ ได้เข้าทา
อย่างโปร่ งใส โดยมีเงื่อนไขราคาและเงื่อนไขการค้า เป็ นไปตามปกติ มีความเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถพิจารณาได้ในข้อ 9.2 ภายใต้หวั ข้อรายการระหว่างกัน
(2)

การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อ ป้ องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้
ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ ซึ่ งถือเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่น โดยมี
สาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1.

ห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรื อบุคคลภายนอก
ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

2.

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยที่อยู่ในตาแหน่ งหรื อสายงานที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซื้ อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศงบการเงิน หรื อวัน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ประกาศการเข้าทารายการหรื อลงทุนในโครงการที่มีนยั สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(“ช่ วง Black Out Period”) ทั้งนี้ หากมีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่ อย (แล้วแต่กรณี ) ต้อง
แจ้งรายละเอียดของรายการต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทันที
3.

กรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ มี ห น้ าที่ ต้อ งจัด ท ารายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ของตน คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตน คู่สมรส บุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิ ติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดและเป็ น
สัดส่ วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น เมื่อมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรั พย์ รวมทั้งจัดส่ งสาเนารายงานนี้ ให้แก่ เลขานุ การบริ ษทั เพื่อรวบรวม จัดทาสรุ ป และ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบในการประชุมรอบสิ้นปี

ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อ
บุคคลอื่น และมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง Black Out Period
สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2563
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล*

จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 การเพิม่ (ลด) 31 ธ.ค. 64**
ระหว่างปี

1.

นายราเชน ลีรพันธุ์

-

-

-

-

2.

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

-

-

-

-

3.

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

-

-

-

-

4.

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

-

-

-

-

5.

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

-

-

-

-

6.

นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น

-

-

-

-

7.

นายสุ รวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์

-

-

-

-

8.

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

-

-

-

-

9.

นางสาวณัฐชานันท์ เจริ ญภัทรเกียรติ

-

-

-

-

10.

นางเธียรธารา เดชจาเริ ญ

500

500

-

ร้อยละ 0.00
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ชื่ อ-นามสกุล*

ลาดับ

11.

สัดส่ วนการถือหุ้น
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 การเพิม่ (ลด) 31 ธ.ค. 64**
ระหว่างปี

นางสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง

หมายเหตุ
(3)

จานวนหุ้น

*
**

-

-

-

-

รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ มีหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ว จานวน 365,549,286 หุ้น

การต่ อต้ านทุจริตคอรัปชัน
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ได้กาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และการดาเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกกิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทานโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและแนวทาง
การปฏิบตั ิ (“นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตฯ”) ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้และการรับของขวัญของ
กานัล การเลี้ยงรับรอง การบริ จาค การให้เงินสนับสนุน การบริ หารทรัพยากรบุคคล และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยมีขอบเขตการใช้บงั คับรวมถึงกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั ฯ และมี แนวปฏิ บตั ิสาคัญ สาหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ดังนี้
1.

ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตฯ อย่างเคร่ งครัด และไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อกระทาการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ไม่ว่ารู ปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเรี ยกหรื อรับ
ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ จะนาไปสู่ การปฏิ บัติหรื อการละเว้นการปฏิ บัติหน้าที่ ในความ
รับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบหรื ออาจทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยผลประโยชน์น้ นั ๆ ได้ เป็ นต้น

2.

จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยมีกระบวนการที่เหมาะสม ได้แก่ การระบุ
ความเสี่ ยงจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น การประเมิ น ผลกระทบและโอกาสที่ อาจเกิ ดขึ้น การกาหนด
มาตรการการจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงที่ ประเมิ นได้ การติ ดตามสอบทานการปฏิ บัติงาน และการ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ

3.

ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระทาที่ เข้าข่ายการทุจริ ต คอร์ รัปชันที่ เกี่ยวข้องกับ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ โดยถือเป็ นหน้าที่ที่ ตอ้ งแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่ วมมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็จจริ งต่ าง ๆ ในการนี้ บริ ษ ัท ฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครอง
พนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องทุจริ ตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทานั้นอาจทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาส
ทางธุรกิจก็ตาม
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตฯ ฉบับเต็ม ได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั ผู ้
ถือหุ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายของกลุ่มบริ ษทั ฯ รับทราบ สาหรับพนักงาน บริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตฯ ผ่านรับอินทราเน็ต อีเมลและบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสานักงาน

(4)

การแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing)

บริ ษ ัท ฯ ส่ งเสริ ม ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จ ด้วยความถู กต้อ ง
โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสเรื่ องต่าง ๆ จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายใน
และภายนอก โดยส่ งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในที่อีเมล audit@nine.co.th ยื่นส่ งตรงหรื อ
ส่ งไปรษณี ยไ์ ปที่ บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้ งง้วน 1 ชั้น 24
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
ขั้นตอนดาเนิ นการเมื่ อได้ รับ แจ้ งเบาะแส ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมและตรวจสอบข้อ เท็จจริ งใน
เบื้องต้นว่ามีมูลความจริ งหรื อไม่ หากพบว่า เบาะแสที่ได้รับแจ้งมีขอ้ มูลเพียงพอ มีมูล และมีความน่าเชื่อถือ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะรวบรวมหลักฐานและส่ งให้ ป ระธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห าร เพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบและสอบสวนโดยแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งโดยมีฝ่ายบริ หารงานบุคคลเป็ นเลขาคณะกรรมการสอบสวน จากนั้น เมื่อการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเสร็ จสิ้ น ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลจะรายงานผล พร้อมทั้งมาตรการลงโทษผูก้ ระทาผิด ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รับทราบและสั่งการเป็ นลาดับถัดไป ตลอดจนแจ้งผลสรุ ปให้ผแู ้ จ้งเบาะแส ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส บริ ษทั ฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ับแจ้งเบาะแส ผูถ้ ูก
แจ้งเบาะแส ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และข้อมูล/ข้อเท็จจริ งที่ได้จากการตรวจสอบไว้เป็ น
ความลับ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบเชิงลบของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในปี 2564 บริ ษทั ฯไม่ ได้รับ แจ้งเบาะแสทั้งจากผูส้ ่ วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกผ่านช่ องทางการแจ้ง
เบาะแสแต่อย่างใด
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
9.

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งถือเป็ นกลไกขั้นพื้นฐานของกระบวนการกากับ
ดูแลการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีระบบการ
ควบคุม ภายในที่ ดีครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิ บัติงาน และการดาเนิ น การให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้จดั ให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียงพอต่อการปกป้ อง
รั ก ษาและดู แ ลทรั พ ย์สิ น ซึ่ งรวมถึ ง ข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ จากการถู ก น าไปใช้โ ดยมิ ช อบหรื อ โดยไม่ มี อ านาจ ในการนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการสอบทานความเหมาะสม ความเพียงพอ และ
ความมีประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ ง
เป็ นฝ่ ายงานที่มีความเป็ นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและรัดกุมตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน ติดตาม
ความคืบหน้าในแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในตามหลักการประเมินความ
เสี่ ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมทุกท่านด้วยนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าวจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิ
แบบประเมิ น ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ จัดทาโดยสานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักการของ Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission โดยอาศัยข้อมูลจากการซักถามฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการ
และรายงานการตรวจสอบภายใน และมี ความเห็ นที่ สอดคล้องกับ กับ คณะกรรมการตรวจสอบว่า บริ ษทั ฯ มี ระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมแล้ว และไม่มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยสามารถสรุ ป
สาระสาคัญดังนี้
1.

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริ ษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการติดตามและทบทวนความ
เป็ นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นระยะ มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นสายงานและกาหนดขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานอย่างชัดเจน โดยมีนโยบายบริ หารค่าตอบแทนที่คานึ งถึงสภาพและลักษณะของงาน
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นหลัก และมีการจัดทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจและต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทุกกลุ่ม เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทุกคนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นกรอบและแนวปฏิบตั ิในการทางาน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
2.

การบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ มี การระบุ ประเมิ น และวิเคราะห์ ปัจจัย ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ที่ อาจส่ งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อนามาพิจารณากาหนดมาตรการและแผนดาเนินการ
เพื่อลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของ
ทุกคนในบริ ษทั ฯ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปรับใช้แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission ในการจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยง
3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริ ษทั ฯ มีการจัดทานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทาธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้ อ
จัดจ้าง และการบริ หารทัว่ ไป มีการกาหนดอานาจหน้าที่และวงเงินอนุ มัติของฝ่ ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การจัดซื้ อจัดจ้าง การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างเป็ น
ระบบ ตลอดจนมีการจัดทานโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกัน ซึ่ งกาหนดให้
บริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) แต่ถา้ จาเป็ น ในการอนุมตั ิเข้าทารายการนั้น บริ ษทั ฯ จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยห้ามผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการทารายการมี
ส่วนร่ วมในการอนุมตั ิ และจะต้องพิจารณาเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล

บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่ อสารข้อมูลที่เหมาะสม มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียม โดยข้อมูลและสารสนเทศที่เปิ ดเผยจะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ โปร่ งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย และมี
เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับข้อมูลอย่างทันเวลาและเพียงพอสาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
5.

ระบบการติดตาม

บริ ษทั ฯ มี กระบวนการที่ ชัดเจนในการติ ดตามการดาเนิ น งานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีการทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ ายงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่ งหากพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะต้องพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางและระยะเวลาอันสมควรในการแก้ไขข้อบกพร่ องนั้น ๆ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายยุทธพล เจริ ญรัตน์ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการทางานด้ านการตรวจสอบ และเข้าใจใน
กิจกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
9.2

รายการระหว่างกัน

9.2.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็ นไปอย่างโปร่ งใส เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยบริ ษทั ฯ จะ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ป ระกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ การท ารายการระหว่ างกัน จะไม่ ส ามารถเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ มัติ ร ายการดัง กล่ าวได้
ในกรณี ที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ้น และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) บริ ษทั ฯ จะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ
และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่ อาจเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะจัดให้มี
ผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อ ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ างกัน ดัง กล่ าวเพื่ อ น า ไปใช้
ประกอบการให้ความเห็นหรื อการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุ้น
(แล้วแต่กรณี ) นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-1) ด้วย
9.2.2 แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทารายการกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ
อาจยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็ นไปตามความต่อเนื่อง
ของสัญญาทางการค้าที่ ได้จดั ทาตั้งแต่ในอดีต หรื ออาจเป็ นรายการตามลักษณะการประกอบธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย
ข้อกาหนดต่าง ๆ ของรายการนั้น ๆ ต้องมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไปและเป็ นราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั การ
ทารายการกับบุคคลภายนอก
9.2.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานการเปิ ดเผยรายการระหว่ างกัน และรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและจาเป็ นตามปกติธุรกิจ มีความโปร่ งใส และได้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเสมือนทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป ตลอดจนได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
รายการระหว่างกัน ในปี 2564 เทียบกับมูลค่าของปี 2563 ประกอบด้ วย
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม
ปี 2564

บริ ษั ท เนชั่ น โกลบอล รายได้อื่น
เอ็ ด ดู เท นเมน ท์ จ ากั ด ลูกหนี้อ่นื - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(NGE) เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยที่
บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ
99.99 และมี กรรมการ
ร่ วมกัน

5.00

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

2.00

เจ้าหนี้ อื่ น - กิ จการที่ เกี่ ยวข้อง
กัน

0.02

บ ริ ษั ท วั น เวิ ล์ ด มี เดี ย รายได้อื่น
จากัด (OWM) เป็ นบริ ษทั ลู กหนี้ อื่ น - กิ จการที่ เกี่ ยวข้อง
ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้อย กัน
ละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

-

0.85

4.16

คาอธิบาย

ปี 2563
7.37 บริ ษ ัทฯ เรี ยกเก็บ ค่าใช้จ่าย
14.23 ที่ อ อกแทน NGE เช่ น ค่ า
เช่ าสานักงาน เป็ นต้น และ
ค่ า บริ หารงานสนั บ สนุ น
เช่ น งานบัญชี เป็ นต้น ตาม
อัตราที่ตกลงกัน
1.77 บริ ษัท ฯ จ่ ายค่ า บริ ก ารให้
1.44 NGE จากการใช้บริ การงาน
ด้ า น การจั ด การการผลิ ต
และการบริ ห ารคลัง สิ น ค้า
ในราคาบวกจากต้นทุน
- บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บค่าใช้พ้ืนที่
4.16 ส า นั ก ง า น แ ล ะ ค่ า
สาธารณู ปโภคในราคาบวก
จากต้นทุน

หมายเหตุ : สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญ ชี และ
การเงิน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
นายราเชน ลีรพันธุ์
ประธานกรรมการและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
อายุ:
62 ปี
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ:

1 ปี 10 เดือน

คุณวุฒทิ างการศึกษา:

ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ University of London, London School of
Economics and Political Sciences ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:

-ไม่มี-

การเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:

-ไม่มี-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
เม.ย. 2564 -ปัจจุบนั
มี.ค. 2563 -ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
กรรมการ บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก.วันเวิลด์ มีเดีย
ส.ค. 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. คอนคอร์ด พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ กรุ๊ ป (ประเทศไทย)
ม.ค. 2565 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. ไทย แบร์โรว
ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
กรรมการ บจก. แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์
มี.ค. 2563 - ธ.ค. 2563
กรรมการ บจก. สตรี ท อายบอล
2554 - เม.ย. 2564
หุ้นส่วน บจก. ดีเอฟดีแอล (ประเทศไทย)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ:
คุณวุฒิทางการศึกษา:

55 ปี
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
2 ปี 11 เดือน
ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:
หลักสู ตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) รุ่ นที่ 216/2559
หลักสู ตรประกาศนียบัตร Directors Diploma Examination for graduated member
ประวัติการอบรมอื่น ๆ:
หลักสู ตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ นที่ 11/2557 สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
หลักสู ตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่ นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการบริ หารเมือง (ผูน้ าเมือง รุ่ น 2) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 26/2561
การเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
2559 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
2559 - 2561
ประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. มาสเตอร์ แอด
2551 - 2559
ผูอ้ านวยการใหญ่สายงานการเงิน บมจ. วีจีไอ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2560 - 2561
กรรมการ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายพันธ์ วริศ มาตย์เมือง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ:
49 ปี
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ:
3 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา:
ปริ ญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ. บางกอก เดค-คอน
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2558 – ปัจจุบนั
Creative Production & Design Director บจก. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ ป
2563 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. รวีโชค
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. ไพร์มซายน์
2559 - ส.ค. 2561
Creative Production & Design Director บจก. แร๊ ป กราฟฟิ ก
2558 - 2559
ที่ปรึ กษา บจก. พราวด์ ทู ดู
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ:
คุณวุฒิทางการศึกษา:

58 ปี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
3 ปี 10 เดือน
Master of Education Degree (Specialising in Adult and Continuing
Professional Education), University of New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย
Graduate Diploma in Adult Education, University of Technology
ประเทศออสเตรเลีย
Bachelor of Arts Degree, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559 - ม.ค. 2561
Vice President - CEO Office บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
2554 - 2559
Vice President - HR บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

172

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กรรมการ และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
อายุ:
54 ปี
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ:
3 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน)
University of Dallas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:
หลักสู ตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 228/2559
ประวัติการอบรมอื่น ๆ
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
How to manage the company’s finance and accounting and
communicate with stakeholders during COVID-19 crisis
Fraud and cyber security risk
Economic update for CFO
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก.พ. 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. มาสเตอร์ แอด
2558 - 2561
กรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ. ยู ซิต้ ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นที่มิใช่ บริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. วันเวิลด์ มีเดีย
ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564
กรรมการ บจก. แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2562 - ธ.ค.2563
กรรมการ บจก. สตรี ท อายบอล
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายเอียน เคร็ก ลองเด้ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
อายุ:
62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
A’Level, Ashville College, Harrogate ประเทศสหราชอาณาจักร
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
หลักสู ตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) รุ่ นที่ 182/2556
ประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
พ.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2555 - 2558
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และรองประธานอาวุโส ฝ่ ายบริ หารสาขาย่อย
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2559 - 2563
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. อีฟ โรเช (ประเทศไทย)
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นายสุ รวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิ ชย์
อายุ:
คุณวุฒทิ างการศึกษา:

53 ปี
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ DePaul University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิ ชย์
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มค. 2543 - ก.ย. 2564
ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายบริ หารจัดการสิ นค้าและพื้นที่ขาย
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร
ผูอ้ านวยการ - พัฒนาธุรกิจ
อายุ:
คุณวุฒิทางการศึกษา:

58 ปี
ปริ ญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญ ญาโท คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน(สาขานโยบาย
และการวางแผนการสื่ อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
2549 - ปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโส - พัฒนาธุรกิจ
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี*
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายการตลาดและการขาย
อายุ:
คุณวุฒิทางการศึกษา:

47 ปี
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:
-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ทีผ่ ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายการตลาดและการขาย
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
2544 - พ.ย. 2561
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์และการตลาด บจก. ทีไอจีเอ

177

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นางเธียรธารา เดชจาเริญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
อายุ:
43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:
-ไม่มีประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตที่ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ:
-ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
2560 - ม.ค. 2562
ผูจ้ ดั การอาวุโส - ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2564 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - สานักเลขานุการบริ ษทั
อายุ:
36 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:
หลักสู ตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2557
หลักสู ตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปี 2558
ประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
มี.ค. 2564 - ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - สานักเลขานุการบริ ษทั
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ม.ค. 2564 - ก.พ. 2564
ผูจ้ ดั การแผนกกฎหมาย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
ก.ค. 2562 - ธ.ค. 2563
ผูจ้ ดั การแผนกกฎหมายอาวุโส บมจ. วีจีไอ
ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2562
ผูจ้ ดั การแผนกกฎหมาย บมจ. วีจีไอ
ต.ค. 2555 - มิ.ย. 2560
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเลขานุการบริ ษทั บมจ. วีจีไอ
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
นางสาวปุณณภา ทองทวีพรรณ
ผูจ้ ดั การ - เลขานุการบริ ษทั
อายุ:
41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ-การเงิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย:
หลักสู ตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั จดทะเบียน รุ่ นที่ 12/2557
หลักสู ตรผูป้ ฎิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั รุ่ นที่ 2/2562
ประวัติการอบรมอื่น ๆ:
-ไม่มีการเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:
-ไม่มีสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
2555 - ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การ - เลขานุการบริ ษทั
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ไม่มีการดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของเลขานุการบริ ษทั สามารถพิจารณาได้ในข้อ 7.6.1 ภายใต้หวั ข้อ เลขานุการบริ ษทั
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2
การดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายชื่ อ

บริษัทฯ

บริษัทย่อย
NGE

OWM2

นายราเชน ลีรพันธุ์

X, /, //

/

/

นายวรพจน์ จรรย์โกมล

/, //, V

/

/

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

/

-

-

นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

/

-

-

นายสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่

/

-

-

นายเอียน เคร็ ก ลองเด้น

V

-

-

นายสุ รวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์

V

-

-

นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร

V

-

-

นางสาวณัฐชานันท์ เจริ ญภัทรเกียรติ

V

-

-

นางเธียรธารา เดชจาเริ ญ

V

/

-

นางสาวสาวตามตะวัน ศรี แหลมทอง

V

-

-

หมายเหตุ

1
2

X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริ หาร, V = ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จากัด หยุดดาเนินพาณิ ชยกิจตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายยุทธพล เจริญรัตน์
ผูจ้ ดั การอาวุโส - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อายุ:

45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

ประวัติการอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

-ไม่มี-

ประวัติการอบรมอื่น ๆ:

การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกหนี้
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การเข้ าอบรมในปี ที่ผ่านมา:

-ไม่มี-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้ อยละ) รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทฯ
2561 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การอาวุโส – ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2556 - 2561

ผูจ้ ดั การ - ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีม่ ิใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1.

อุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมู ลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ทั้งสิ้น 50.03 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

เจ้าของ

41.29

ไม่มี

เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน

เจ้าของ

8.64

ไม่มี

ยานพาหนะ

เจ้าของ

0.09

ไม่มี

สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

เจ้าของ

0.01

ไม่มี

รวม
2.

50.03

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ค่าลิขสิ ทธิ์ ใน
การผลิตและจัดจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภททรัพย์สิน

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี (ล้านบาท)

ค่าลิขสิ ทธิ์หนังสื อ

4.10

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

5.65

เครื่ องหมายการค้า

-

ซอฟต์แวร์ระหว่างการพัฒนา

0.69
รวม

10.43
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เครื่ องหมายการค้าและเครื่ องหมายบริการ
รูปแบบเครื่ องหมายการค้า

รายละเอียดสินค้าและบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

หนังสื อ แม็กกาซีน นิตยสาร

10 ปี

1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์

10 ปี

2) หนังสื อ
3) การบริ การให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์

10 ปี

2) หนังสื อ
หนังสื อ

10 ปี

1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์

10 ปี

2) หนังสื อ
3) ให้บริ การขายหนังสื อ
1) การบริ หารธุรกิจค้าปลีกและออนไลน์

10 ปี

2) การบริ การให้เข้าถึงข้อมูลโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และ
การบริ การห้องสนทนาออนไลน์สาหรับการส่งข้อความและ
ความคิดเห็น
1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์

10 ปี

2) หนังสื อ
1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์
2) หนังสื อ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
รูปแบบเครื่ องหมายการค้า

รายละเอียดสินค้าและบริการ
1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์

ระยะเวลาคุ้มครอง
10 ปี

2) หนังสื อ
1) สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่ งพิมพ์ที่
เผยแพร่ ทางออนไลน์

10 ปี

2) หนังสื อ
1) แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ บัตรสมาร์ทการ์ด บัตร
สะสมคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิ่ งพิมพ์ที่เผยแพร่ ในรู ป
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่ งพิมพ์เผยแพร่ ทางออนไลน์
2) ดินสอ ปากกา สมุด
3) แก้วใส่เครื่ องดื่ม
4) ชุดเครื่ องแบบ เสื้ อคอโปโล เสื้ อยืด เสื้ อเชิ้ต กางเกงขายาว
กางเกงขาสั้น หมวก รองเท้า ชุดทางาน เสื้ อคอกลมแขนสั้น เสื้ อ
คอกลมแขนยาว
5) อาหารแช่แข็งทาจากเนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็งที่มีเนื้อสัตว์เป็ น
ส่วนประกอบ อาหารสาเร็ จรู ปทาจากเนื้อสัตว์ อาหารปรุ งสาเร็จ
ทาจากเนื้อสัตว์ อาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็งทาจากเนื้อสัตว์ อาหาร
กึ่งสาเร็ จรู ปทาจากเนื้อสัตว์ อาหารสาเร็ จรู ปทาจากผัก อาหาร
แช่แข็งทาจากผักที่ปรุ งสุ กแล้ว อาหารเจปรุ งสาเร็ จพร้อม
รับประทาน
6) เครื่ องดื่มกาแฟ เครื่ องดื่มโกโก้ เครื่ องดื่มชา เครื่ องดื่มชาผสม
นม ขนมทาจากแป้ง ขนมหวานทาจากนม ขนมหวานทาจาก
น้ าตาล อาหารกล่องที่มีขา้ ว ผักและเนื้อสัตว์ โอนิกิริ (ข้าวปั้น
ญี่ปุ่น)เกี๊ยว ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋ า ติ่มซา แซนด์วิช
7) น้ าดื่ม น้ าอัดลม น้ าผลไม้ น้ าผลไม้ผสมผักที่เป็ นเครื่ องดื่ม น้ า
ผักใช้เป็ นเครื่ องดื่ม
8) ค้าปลีกและค้าส่งโดยร้านสะดวกซื้อ ให้บริ การธุรกิจค้าปลีก
และออนไลน์
9) ให้เช่าพื้นที่เพื่อการค้า ให้เช้าพื้นที่ประกอบธุรกิจ
10) ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึงข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์
185
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
3.

สัญญาสาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ

กลุ่มบริ ษทั ฯได้ทาสัญญาที่ สาคัญ ได้แก่ สัญญาให้สิทธิ บริ หารจัดการพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์บนสถานี รถไฟฟ้ าบี ทีเอส
(License to Manage and Operate Merchandising Space Agreement) ระหว่ างบริ ษ ัท ฯ กับ บริ ษ ัท วี จี ไ อ จ ากัด (มหาชน)
(“VGI”) โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ สาหรับบริ หารจัดการพื้นที่สาหรับการให้เช่าพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์ และ
สาหรับประกอบธุรกิจบริ หารจัดการร้านค้าของบริ ษทั ฯ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จานวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีเซนต์หลุยส์
สถานี อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ และสถานี เพลินจิต เป็ นระยะเวลาประมาณ 8 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ตกลงชาระค่าตอบแทนให้แก่ VGI แบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนแบบอัตราคงที่ และส่วนแบ่งรายได้ ตามอัตราที่ตกลงกัน
4.

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรื อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
อีกทั้งอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งโดยหลักบริ ษทั ฯ จะพิจารณาความเสี่ ยงจากการ
ลงทุน ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ หรื อปั จจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ตามขอบเขตอานาจการอนุ มัติที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
รายละเอียดของการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ ว มสามารถพิจารณาได้ในข้อ 8 รายงานผลการ
ดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)

มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุน
(ล้านบาท)

บริ ษทั เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด

200

99.99

163.41

บริ ษทั วันเวิลด์ มีเดีย จากัด

60

99.99

60.00

รวม
5.

223.41

นโยบายในการบริ หารลูกหนี้การค้า

ในการจัดจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยปกติ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าโดยเฉลี่ยเป็ นระยะเวลา 15 วัน ถึง
90 วัน และในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ โดยมีการ
วิเคราะห์จากลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกินกาหนดชาระมากกว่า 180 วัน จะพิจารณาและทาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่ร้อยละ 50
และลูกหนี้ ที่มีอายุหนี้ เกินกาหนดชาระมากกว่า 365 วัน จะพิจารณาและทาการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ร้อยละ 100 และ
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการเรี ยกเก็บเงินในอนาคตจะทาการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
การชาระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้เพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตามการคาดการณ์ รวมทั้งลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชี
เมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นลูกหนี้การค้าประเภทตัวแทนขาย หรื อร้านหนังสื อ
ขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมานาน และมีการค้าขายอย่างสม่าเสมอ อนึ่ง กรณี ที่เป็ นลูกค้าใหม่ บริ ษทั ฯ ต้องให้ตวั แทน
จาหน่ายดังกล่าววางเงินประกันค่าสิ นค้าตามนโยบายบริ ษทั ฯ
6.

นโยบายในการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ

กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพ ล้าสมัยและค้างนาน
โดยสิ นค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน มากกว่า 24 เดือน และมากกว่า 36 เดือน จะมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้า
ลดลงร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 98 ของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ตามลาดับ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารดังต่อไปนี้ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th
1.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

2.

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน และแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายฯ

3.

คู่มือจริ ยธรรม และข้อพึงปฎิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct)

4.

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

5.

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารดังต่ไปนี้ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.nine.co.th
1.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

2.

นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน และแยนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายฯ

3.

คู่มือจริ ยธรรม และข้อพึงปฎิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct)

4.

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั

5.

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2564
เรี ยน

ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย
กรรมกำรอิ สระ 3 ท่ำน โดยมี นำงศุ ภรำนันท์ ตันวิ รัช เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2562) นำยพันธ์วริ ศ มำตย์เมือง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2561) และนำยสตีเฟ่ น โจเซฟ แคมมิแลรี่ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561)
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจำนวนรวม 5 ครั้ง และมีกำรประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนได้เข้ำร่ วมกำรประชุมทุกครั้ง ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครั้งใช้เวลำประชุม
ประมำณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อปฏิ บัติหน้ำที่ ต่ำง ๆ ตำมที่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีกำรประชุ ม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และผูบ้ ริ หำรระดับสู งในวำระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นดังนี้
•
การจัดทางบการเงิน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี
2564 ร่ วมกับผูบ้ ริ หำรและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มน่ั ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทำขึ้นอย่ำงถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ นอกจำกนี้
ยังได้สอบทำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม รวมทั้ง
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มน่ั ใจว่ำ บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด
•
การสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัทครั้ งที่ 1/2565 เมื่ อวันที่ 9
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่ งกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่ วมประชุม ได้รับทรำบผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในจำกรำยงำนผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของฝ่ ำยจัดกำรที่ใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของสำนักงำน ก.ล.ต. และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั มี ควำมเห็ น
สอดคล้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอเหมำะสม โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีบุคลำกรเพียง
พอที่จะดำเนิ นกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในเพื่อติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ย่อยให้สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจำกกำรที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำน นำไปใช้โดยมิ
ชอบหรื อโดยปรำศจำกอำนำจ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้สอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำรอ้ำงอิงและแบบประเมิ น
ตนเองเพื่อพัฒนำระบบต่อต้ำนคอร์ รัปชันตำมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริ ต (Thailand's
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC) เพื่ อให้ แน่ ใจว่ำบริ ษ ัท ฯ มี น โยบำยและแนวปฏิ บัติ
เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ในกำรนี้ บริ ษทั ฯ ได้รับมอบใบรับรองกำรต่ออำยุ
สมำชิกของ CAC ต่อเนื่องเป็ นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 ถือเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำร
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ต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ ผ่ำนกำรบริ หำรงำนอย่ำงโปร่ งใส ตำมหลักบรรษัทภิบำล สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำย
•
การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2564 ตำม
ปั จจัยควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และปรับแผนงำนกำรตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ มีกำรติดตำมกำรดำเนิ นกำรแก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ในประเด็นที่มีนัยสำคัญกับฝ่ ำย
จัดกำรอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี 2564 ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ ที่เป็ น
สำระสำคัญ
•
การบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ำ ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ มี ควำม
เหมำะสมและเพียงพอ โดยฝ่ ำยจัดกำรได้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงและปั จจัยเสี่ ยงต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ชิด และมี กำรรำยงำน
สถำนกำรณ์ รวมถึงแผนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
•
การปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อก าหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท ในเดือนกุมภำพันธ์ 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับฝ่ ำยกฎหมำยและ
สำนักเลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อสอบทำนกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย และมี ควำมเห็ นว่ำบริ ษทั ฯ ได้ประกอบธุ รกิจอยู่ในกรอบของ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ฯ และกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ อย่ำง
ถูกต้อง
•
ผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั นำเสนอต่อที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำน ควำมเป็ นอิสระและควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ว่ำจ้ำง บริ ษทั สำนักงำน อี
วำย จำกัด โดยมี นำยพรอนันต์ กิจนะวันชัย เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต 7792 หรื อนำยศุภชัย ปั ญญำวัฒโน เลขทะเบียน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต 3930 หรื อนำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต 5730 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ประจำปี 2564 พร้อมด้วยค่ำสอบบัญชีปีละ 1,430,000 บำท
•
รายการระหว่ างกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั ฯ กับ บริ ษทั ในกลุ่ม
ซึ่ งอำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ โดยพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสม
ทำงด้ำนรำคำของรำยกำร โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่ งสำมำรถ
เปรี ยบเทียบได้กบั รำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก (หำกทำได้) และให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลในกำรทำรำยกำร ที่เกี่ยวโยงกันตำม
ข้อก ำหนดของส ำนั ก งำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรั พย์ฯ ตลอดจนมำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ ก ำหนดโดยสภำวิ ชำชี พ บัญ ชี ฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำเป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำจริ งอันเป็ นธุรกิจตำมปกติทวั่ ไป และเป็ นรำยกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั ฯ ที่มีควำมโปร่ งใส ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จำกกำรปฏิ บัติ งำนตำมกฎบั ตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ นว่ ำ บริ ษ ัท ฯ ให้
ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้มีควำมโปร่ งใส สุ จริ ตและมีจริ ยธรรม ก่อให้เกิดควำม
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เชื่อมัน่ แก่ผถู ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย มีผลให้ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอและ
เหมำะสม ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์น้ นั เป็ นรำยกำร
จริ งทำงกำรค้ำ อันเป็ นธุรกิจโดยปกติทวั่ ไปเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่พบรำยกำรผิดปกติที่เป็ นสำระสำคัญ กำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและระเบียบทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็ นไปโดยถูกต้อง สำหรับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564
ไม่มีเหตุกำรณ์แสดงถึงปั ญหำหรื อรำยกำรที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินอย่ำงมีนัยสำคัญ ได้จดั ทำขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และได้เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

(นำงศุภรำนันท์ ตันวิรัช)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงินสาหรับปี บัญชี 2564
บริษัท เนชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในกำรกำกับ
ดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ ที่จดั ทำขึ้นมีขอ้ มูลทำงบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ โปร่ งใส เปิ ดเผยอย่ำง
เพี ยงพอที่ จะด ำรงรั กษำไว้ซ่ ึ งทรั พย์สิ นของบริ ษ ัทฯ ป้ องกันกำรทุ จริ ตและกำรด ำเนิ นกำรที่ ผิ ดปกติ รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน
ซึ่ งอำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำอันเป็ นธุ รกิ จปกติ ทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิ บัติตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรพิจำรณำถึง
ควำมสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุ ด กำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควำมรอบคอบระมัดระวังในกำร
จัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยเกิ ดควำมเชื่ อมัน่ ต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระผูซ้ ่ ึ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ทำหน้ำที่ สอบทำนให้บ ริ ษทั ฯ มี กำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรดำเนินงำนอย่ำงถูกต้องเพียงพอ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ให้มีควำมโปร่ งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีควำมเพี ยงพอของระบบบริ ห ำรควำมเสี่ ยง กำร
ควบคุม ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรกำกับ ดู แลของบริ ษ ัท ฯ ที่ เหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผล ตลอดจนมี ควำม
ครบถ้วนเพี ยงพอ และเหมำะสมของกระบวนกำรติ ดตำมกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย ระเบี ยบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนควำมเห็ น เรื่ องนี้ ต่ อคณะกรรมกำรบริ ษ ัท แล้วในรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษทั มี ควำมเห็ น ว่ำ ระบบกำรควบคุม ภำยในของบริ ษทั ฯโดยรวม อยู่ในระดับที่ น่ ำพึ งพอใจ
สำมำรถให้ควำมมัน่ ใจอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมน่ำเชื่อถือได้ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้แสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินได้แสดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด ถูกต้อง ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มี
กำรใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่ งใส เพียงพอ และปฏิบตั ิถูกต้องตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นำยวรพจน์ จรรย์โกมล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนกำรเงิน
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