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บริษทั เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
ข้อ 1. วตัถุประสงค์  
 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่ำ จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน บริษัท เนช่ัน  มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จ ำกัด (มหำชน) จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอระเบียบวำระ
กำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี  รวมทั้งเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส   
     
ข้อ 2   คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ /หรือเสนอช่ือกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสัดส่วนขั้นต่ ำ 1 หุ้นขึ้นไป 
2.  ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้น 
เช่น เอกสำรกำรถือครองหลักทรัพย์ 
     
ข้อ 3  การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 . ขั้นตอนในการพจิารณา 

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  กรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2563  ซ่ึง
สำมำรถ download และเสนอระเบียบวำระกำรประชุมได้ทำง  email address : investor@nationgroup.com  ก่อนส่ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2563 ต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยหลังได้  โดย
แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 1 แบบ ต่อ  1 ระเบียบวำระพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน  

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลักฐำน  ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ให้ถึงบริษัทภำยในวันที่  21 มกรำคม 2563  ตำมที่อยู่ดังนี้ 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จ ำกัด (มหำชน)  
เลขที่  1858/121-122, 1858/125-128 ช้ัน 28, 30, 31 อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์ 
ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ  กรุงเทพฯ  10260 (ติดต่อ 02-338-3289-91) 

 
2. เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้น เพื่อน ำเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้

ถือหุ้นที่เสนอมำ  เรียนคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อนน ำเข้ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2563  โดยคณะกรรมกำร
จะพิจำรณำบรรจุระเบียบวำระกำรประชุมเฉพำะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเท่ำนั้น  
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3. เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร  และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ผ่ำนทำง Website ของบริษัท 

4. เรื่องใดไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เนื่องจำกเป็นวำระที่เข้ำข่ำยเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบ
วำระกำรประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบทันทีพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำนทำง website ของบริษัท 
3.2   เร่ืองทีจ่ะไม่พจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

1. เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัย
เกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 

2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์  
3. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำแล้วในรอบสิบสองเดอืนที่ผ่ำนมำ และเรื่อง

ดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ  จำกข้อเท็จจริงในขณะที่น ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน  

4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย  ประกำศ  ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงำน
ก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท 

5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
6. เรื่องที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวำระซ่ึงคณะกรรมกำรต้องมี

เหตุผลที่สมควรและสำมำรถอธิบำยให้ผู้ถือหุ้นเข้ำใจได้ 
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ 

 
ข้อ 4  การเสนอรายช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท   
4.1 บริษัทให้สิทธ์ิผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล เข้าเป็นกรรมการได้ไม่เกนิจ านวนกรรมการทีค่รบวาระของแต่ละปี 
 
4.2 คุณลกัษณะ/คุณสมบัตขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
4.2.1 กรรมการ 

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
และหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำม
ระมัดระวังด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต และสำมำรถทุ่มเทเวลำได้อย่ำงเต็มที่ 

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมแนวทำงที่ถูกต้อง ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน กล่ำวคือ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน) และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 3 คน  ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำร่วมพิจำรณำ แต่งตั้งเป็นกรรมกำร
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อิสระและ/หรือ กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติในกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 
4.2.2 กรรมการอสิระ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนดและเป็นไปตำม
นโยบำยของบริษัทฯ ดังนี้  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ 
กรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ   
2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่   
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส ำคัญ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ  
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะ
ต่ ำกว่ำ ทั้งนี้กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ



 4 

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 
4.2.3 กรรมการตรวจสอบ  

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินหรือ
ตรวจสอบอย่ำงเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

 
4.3 หลกัฐานประกอบการพจิารณา 

1. หลักฐำนกำรถือหุ้นได้แก่  หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัทศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หลักฐำนกำรแสดงตน  
กรณีบุคคลธรรมดำ  :  ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง และทะเบียนบ้ำนของผู้เสนอและ 

      ผู้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
กรณีนิติบุคคล          :  ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือ 

      เดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำและประวัติของผู้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  

 
4.4 ขั้นตอนในการพจิารณา 

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดท ำหนังสือเสนอช่ือบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และลงลำยมือช่ือไว้
เป็นหลักฐำน พร้อมแนบประวัติของผู้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และหนังสือยินยอมของ
ผู้รับกำรเสนอช่ือ  
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ download  แบบฟอร์ม(แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัท)  ได้ที่  website : http:// www.nationgroup.com   และสำมำรถน ำเสนอเอกสำรต้นฉบับต่อประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท  ภำยในวันที่  21 มกรำคม 2563 ทำงไปรษณีย์ 

 

http://www.nationgroup.com/
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ระบุถึง 
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย กรุ๊ป  จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่  1858/121-122, 1858/125-128  ช้ัน 28, 30, 31 อำคำรอินเตอร์ลิ้งค์ 
ถนนเทพรัตน  แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ   กรุงเทพฯ  10260 
 

2. เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำรโดยหำกบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่บริษัทระบุหรือผู้ถือหุ้นที่เสนอช่ือกรรมกำรมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน    เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิด เรื่องภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ 2563 
 
กรณีที่เอกสำรครบถ้วนตำมทีบ่รษิัทก ำหนด  เลขำนุกำรบรษิทัจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 
 

3. บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุรำยช่ือในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ทันทีหลั งกำรประชุมคณะกรรมกำรพร้อมทั้ ง ช้ีแจงเหตุผล   ผ่ ำน ช่องทำงwebsite ของบริษั ท 
http://www.nationgroup.com   

http://www.nationgroup.com/

