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หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
และการเลือกตัง้กรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ขอเรียนให้ทรำบว่ำผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรำยช่ือบุคคล
ผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึน้ในวนัที่  
7 พฤศจิกำยน 2559   

 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรในที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เป็นไปโดย
เรียบร้อยและไม่มีข้อขดัข้อง  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทรำบหลกัเกณฑ์กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำร
เลอืกตัง้กรรมกำรของบริษัทฯ  ดงันี ้ 

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น  

 ผู้ ถือหุ้นทีม่ีสทิธิในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่มีช่ือปรำกฏ
อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 26 ตลุำคม 2559 ซึ่งเป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (Record Date) และยงัคงถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงวนัประชุม
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ในวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2559 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นที่ประสงค์จะเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรจะต้องแนบหลกัฐำนแสดงตน  
ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ พร้อมด้วยข้อมลูและเอกสำรของบคุคลซึง่ตนประสงค์จะเสนอรำยช่ือด้วย   

(1)  กรณีบคุคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งชำติ) ซึง่ลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้องพร้อมระบทุี่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อ
สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติม 

(2)  กรณีนิติบคุคล – ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบคุคล (รับรองส ำเนำถกูต้อง พร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี)) และส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชน/หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมซึ่งได้ลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้องโดยบคุคลดงักลำ่ว 

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ในวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 
เป็นไปโดยเรียบร้อยและไมเ่ป็นกำรใช้เวลำเกินสมควร บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอรำยช่ือบคุคลเพื่อเข้ำ
รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรจ ำนวน 1 ต ำแหนง่ตอ่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำย  

ข้อ 2. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 ในกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลือกด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nationgroup.com โดยขอให้
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น ำสง่เอกสำรต้นฉบบัต่อเลขำนกุำรบริษัท โดยกำรน ำสง่เอกสำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทฯ ได้ตัง้แต่วันที่  13 ตุลาคม 

2559 เป็นต้นไปถงึวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หรือจดัสง่ทำงไปรษณีย์มำยงั 

     เลขำนกุำรบริษัท 
     บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
     เลขที่ 1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28  
     ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

กรณีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ขอให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลอืกด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งกรอกข้อมลูครบถ้วนและลงนำมโดย 
ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้ ถือหุ้น และลงนำมรับทรำบยินยอมโดยผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

(2) ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรท ำงำนของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมด้วยที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยสะดวก พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ซึ่งบคุคลที่ได้รับ
กำรเสนอช่ือลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องเอกสำรดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.  

ข้อ 3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1  กรรมกำร 

(1) มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมดัระวงัด้วย
ควำมซื่อสตัย์สจุริต และสำมำรถทุม่เทเวลำได้อยำ่งเต็มที่ 

(3) ไมป่ระกอบกิจกำร ด ำรงต ำแหน่งเป็นพนกังำน กรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทหรือนิติบคุคลอื่นซึ่ง
ประกอบธุรกิจอนัมีสภำพเป็นอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมวำ่ บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องจดัให้มีระบบกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีเพื่อก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ได้มำตรฐำนและเป็นไปตำมแนวทำงที่ถกูต้อง ซึง่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะต้องมีกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบที่มีองค์ประกอบ และมีคุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ กลำ่วคือ คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด (แตต้่องไมน้่อยกวำ่ 3 คน) และมีกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 3 คน  ในกำรนี ้ บริษัทฯ 
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จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ มีดงันี ้ 

3,2  กรรมกำรอิสระ 

  กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนดและเป็นไปตำมนโยบำย
ของบริษัทฯ ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของ กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่
เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น  ผู้บริหำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

 ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง  รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำร
ให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญำมีภำระ
หนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 
ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบั
รวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกั
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งำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่
น้อยกวำ่ 2 ปี 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มี ส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบั
กิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ  
บริษัทฯ 

3.3 กรรมกำรตรวจสอบ  

 (1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชี
หรือกำรเงินหรือตรวจสอบอย่ำงเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบ
กำรเงิน 

ข้อ 4. การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นในกำรเสนอรำยช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและกำรเสนอ
ช่ือบุคคลดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหลกัเกณฑ์ฉบับนี ้ เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2559 ตอ่ไป ดงันี ้

1)  หำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ำม หรือกำรเสนอช่ือไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรฉบบันี ้หรือมีเหตุอนัสมควรในกรณีอื่นๆ  (แล้วแต่กรณี) เลขำนุกำรบริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ เสนอรำยช่ือทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2559 
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2)  บคุคลที่ผำ่นกำรพิจำรณำในเบือ้งต้น เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวมรำยช่ือเพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2559 ตอ่ไป  

ข้อ 5. กระบวนการเลือกตัง้กรรมการในวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

2) บริษัทฯ จะเสนอรำยช่ือบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือทัง้หมดให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงมติเป็นรำยคน โดยผู้ ถือหุ้นแต่
ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำมข้อ 1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่
เลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรจ ำนวน  8 ต ำแหน่ง ในกรณี
ที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

อนึง่ ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยให้ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2559 พิจำรณำเลือกตัง้ หรือผู้ ที่เสนอช่ือมำมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย บริษัทฯ โดย
เลขำนกุำรบริษัทจะสรรหำผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2559 พิจำรณำเลอืกตัง้ตอ่ไป 




