แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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)
ที่ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็ 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 และบุ ตร 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
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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 ษทั 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 ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
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 และไม่ เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8.

ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่ มี นัยในห้างหุ้นส่ 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
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
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 งจะช่วยให้มีการปรับปรุ งการปฏิ บัติงานอย่าง
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 กุมภาพัน ธ์
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

98

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 ข้อย่อย 4 ภายใต้หัวข้อการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ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 ษทั ย่อยและ
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 องที่ส าคัญ
ตลอดจนเพื่อให้มนั่ 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. 2564 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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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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 ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 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 คับ รวมถึงกรรมการ
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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