นโยบำยกำรต่ อต้ ำนคอร์ รัปชั่น
(Anti-Corruption Policy)
1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
บริ ษทั เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ยึดมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
โปร่ งใส และเป็ นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งสนับสนุ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมัน่ ดังกล่าว บริ ษทั จึงได้เข้าร่ วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุ จริ ต” เมื่ อวันที่ 17 กันยายน 2557 นอกจากนี้ บ ริ ษ ทั มุ่งหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ทุกคน ยึดมัน่ ในการประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และ
เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมที่มีมาตรฐานขั้นสู งสุ ด รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่ องการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และหลีกเลี่ยงแม้กระทัง่ การกระทาใดๆ ที่อาจถูกเข้าใจว่า เป็ นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายนี้ จดั ทาขึ้น เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน
เพื่ อให้ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ทั ทุ ก คนมี ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ ชัดเจน
เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อันจะช่วยให้การตัดสิ นใจและการดาเนิ นการทางธุ รกิจที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการ
เกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบและเหมาะสม

2. ขอบเขตกำรบังคับใช้ (Scope)
นโยบายนี้บงั คับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

3. คำนิยำม (Definition)
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) ตามนโยบายนี้ หมายถึงการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนและหรื อของผูอ้ ื่น คอร์ รัปชัน่ ยังหมายรวมถึงการติดสิ นบน (Bribery) ซึ่ งหมายถึงการให้
(giving) การเสนอว่าจะให้ (offering) การให้คามัน่ สัญญาว่าจะให้ (promising) การขอ (soliciting) การเรี ยกร้อง
(demanding) หรื อการรับ ซึ่ งเงิ นหรื อผลประโยชน์ ใดๆ กับ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ นัก การเมื อง
หน่ วยงานเอกชน หรื อบุคคลอื่นใดที่ทาธุ รกิ จกับบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคล
ดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุ รกิ จ ยกเว้นกรณี ที่ กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่ น หรื อจารี ต
ประเพณี ทางการค้าให้กระทาได้
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4. นโยบำย (Policy)
บริ ษทั มีนโยบายไม่ยอมรับการกระทา ที่เป็ นการคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ (Zero Tolerance
towards Corruption) และยึดมัน่ ที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นไป
ตามหลักจริ ยธรรมและกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั กระทาหรื อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์ รัปชัน่ ใน
ทุ ก รู ป แบบไม่ ว่า ทั้ง ทางตรงหรื อ ทางอ้อม และก าหนดให้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ัติ ตามนโยบายนี้ อย่า ง
สม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
บริ ษทั จะให้ความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการต่อต้านคอร์ รัปชัน่

5. บทบำทหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)
คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบที่
สนับสนุ นการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบการควบคุ มภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อให้ม นั่ ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และผู้บริ หำร มีหน้าที่และรับผิดชอบนานโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นี้ ไป
ปฏิบตั ิโดยกาหนดให้มีระบบและให้การส่ งเสริ ม รวมทั้งสนับสนุ นนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสาร
ไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิงานว่า เป็ นไป
อย่างถู กต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ อานาจดาเนิ นการ ระเบี ยบปฏิ บตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้าน
คอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบหรื อสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. แนวทำงกำรปฏิบัติ (Guiding Principles)
เพื่อให้การดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
เหมาะสม พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องต่อไปนี้
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6.1 ของขวัญและค่ ำใช้ จ่ำยกำรรับรอง (Gifts, Entertainment and Hospitality)
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง และการให้หรื อรับของขวัญ ที่มีมูลค่าสู งเกินสมควรหรื อถี่เกิน
สมควร เว้นแต่เป็ นการเลี้ยงรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจ และเป็ นการรักษาสัมพันธภาพอันดีซ่ ึ งถือ
เป็ นส่ วนสาคัญในการประกอบธุ รกิจ
พนักงานสามารถให้หรื อรับของขวัญ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจเพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝง
เพื่อให้ได้มาซึ่ งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
(2) เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
(4) เหมาะสมกับ สถานการณ์ เช่ น การให้ ข องขวัญ เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ในช่ ว งเทศกาลส าคัญ เช่ น
สงกรานต์ ตรุ ษจีน ปี ใหม่ เป็ นต้น ซึ่ งถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติ
(5) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณี ที่บริ ษทั อยู่
ระหว่างจัดให้มี ก ารประกวดราคา พนัก งานจะต้องไม่ รับ ของขวัญหรื อการเลี้ ยงรั บ รองจาก
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมประกวดราคานั้นๆ
6.2 กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศล (Charitable Donations)
การบริ จาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทาในนามบริ ษทั แก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประโยชน์
ต่อสังคม โดยต้องเป็ นองค์กรที่เชื่ อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส ผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบของบริ ษทั ที่กาหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าเงินบริ จาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
6.3 กำรให้ กำรสนับสนุน (Sponsorships)
การให้การสนับสนุ น ไม่ว่าจะเป็ นเงิน วัตถุ หรื อทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรื อโครงการใดๆ ต้องมีการ
ระบุชื่อบริ ษทั โดยการสนับสนุ นนั้นต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีของบริ ษทั และต้อง
ดาเนินการด้วยความโปร่ งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั ที่กาหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
6.4 ค่ ำอำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payments)
ค่ าอานวยความสะดวก หรื อ “ค่ าหยอดน้ ามันหล่ อลื่ น ” คื อสิ น บนจานวนเล็ ก น้อย ซึ่ งจ่ายให้ แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานประจาวันหรื อการปฏิบตั ิงานที่จาเป็ น ซึ่งเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
บริ ษทั ไม่มีนโยบายจ่ายค่าอานวยความสะดวก พนักงานควรหลี กเลี่ ยงกิ จกรรมใดๆ ที่ อาจถูกร้ อง
ขอให้จ่ายค่าอานวยความสะดวก หากพนักงานมีขอ้ สงสัย ข้อกังวล หรื อคาถามใดๆ เกี่ ยวกับการจ่ายค่า
อานวยความสะดวก ควรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานทราบ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1200 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260. TEL. 0-2836-1000 FAX.: 0-2836-1099 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107555000317
1200 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260. TEL. 0-2836-1000 FAX. : 0-2836-1099 Registration No. 0107555000317
www.mkrestaurant.com

3/5

6.5 กำรช่ วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions)
การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง คื อ การช่ วยเหลื อ ไม่ ว่ าจะเป็ นทางด้ า นการเงิ น หรื อรู ป แบบอื่ น แก่
พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผูล้ งสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่น
การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นพรรคการเมือง หรื อการซื้ อบัตรเข้าร่ วมงานที่
จัดขึ้นเพื่อระดมทุนหรื อบริ จาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้น
บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง รวมทั้งไม่ให้การสนับสนุ นหรื อช่ วยเหลื อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งทาง
การเมืองคนใดโดยเฉพาะไม่วา่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั มีสิทธิ เสรี ภาพที่จะเข้าร่ วมหรื อสนับสนุ นกิจกรรมทาง
การเมื องต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่ วนตัว ภายใต้บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ แต่จะต้องไม่แอบอ้าง
ความเป็ นพนัก งาน หรื อนาทรั พ ย์สิ น อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อใดๆ ของบริ ษ ทั ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ในการ
ดาเนิ นการใดๆ ทางการเมือง โดยจะต้องกระทานอกเวลาทาการ ทั้งนี้ หากพนักงานใดเข้าร่ วม จะต้อง
พึงระมัดระวังดาเนิ นการใดๆ ที่อาจทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดว่า บริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นหรื อฝักใฝ่ ใน
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง
6.6 ควำมสั มพันธ์ ทำงธุรกิจและกำรจัดหำ / จัดซื้อ (Business Relations and Procurement Process)
การติดต่องานกับภาครัฐหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื อเอกชน จะต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์
และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดหา/จัดซื้ อต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์หรื อขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบการจัดหา/จัดซื้ อ
และสอดคล้องกับอานาจดาเนิ นการ มีความเป็ นธรรมและโปร่ งใสต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง ในการตัดสิ นใจ
ต้องคานึ งถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุ ณภาพและบริ การที่ได้รับ รวมทั้งคานึ งถึ งมาตรฐานต่างๆ ที่
ผูข้ ายสิ น ค้าหรื อบริ ก ารพึ งมี เช่ น มาตรฐานสิ่ ง แวดล้อม มาตรฐานอุ ตสาหกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้
ผูจ้ ดั หา/จัดซื้ อ จะต้องไม่ประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งอาจนาผลประโยชน์มาเป็ นของส่ วนตนโดยอาศัยตาแหน่ ง
หน้าที่ในการจัดหา/จัดซื้ อ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รับทราบอันเนื่ องจาก
การจัดหา/จัดซื้ อเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น
6.7 กำรประสำนงำนและกำรติดต่ อกับหน่ วยงำนรัฐบำลไทยและต่ ำงประเทศ
พนักงานที่เป็ นตัวแทนติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยหรื อรัฐบาลต่างประเทศหรื อ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯไม่วา่ ในเรื่ องใดจะต้องได้รับมอบอานาจ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อรับรอง จาก
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เท่านั้น หากพบว่าพนักงานคนใดของบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิหน้าที่
โดยไม่ได้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จะถือว่าพนักงานผูน้ ้ นั กระทาการด้วยตนเองโดยทางบริ ษทั ฯ
ไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการกระทาของพนักงานผูน้ ้ นั ทุกกรณี
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7. กำรรำยงำนเรื่องทีเ่ กีย่ วพันกับกำรติดสิ นบนและกำรคอร์ รัปชั่น (Reporting Concerns)
พนักงานของบริ ษทั ทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยตรวจสอบ ป้ องกัน และรายงานในกรณี ที่มี
การเกิ ดหรื อสงสัยว่าอาจจะเกิดการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั หากพนักงานพบเห็ น
การกระทาที่เข้าข่ายการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวกับบริ ษทั จะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยมิชกั ช้า หรื อรายงานผ่านช่องทางการรายงานตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
(Whistle Blower Policy)

8. กำรปกป้ อง (Protection)
บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่รายงานหรื อแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับการติดสิ นบนและ
การคอร์ รัป ชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ บริ ษ ทั รวมทั้งพนักงานที่ ปฏิ เสธต่อการให้สิ นบนและการคอร์ รัป ชั่น โดยใช้
มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่กาหนดไว้ใน
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน

9. กำรฝ่ ำฝื นนโยบำย (Non-Compliance)
(1) พนักงานที่ฝ่าฝื นตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั จนถึ งการให้ออกจากงาน
รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายด้วย การไม่ได้รับรู ้ถึงนโยบายนี้
และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
(2) บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะทบทวนสัญญาหรื อยกเลิ กความสัมพันธ์ตามสัญญากับลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอื่น ในกรณี ที่พบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อกระทาความผิดที่ขดั กับนโยบายนี้

10. กำรเผยแพร่ นโยบำยกำรต่ อต้ ำนคอร์ รัปชั่น (Communicating the Policy)
เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริ ษทั ได้รับทราบนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ
โดยทัว่ กัน
(2) บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชั่น ผ่านช่ องทางการสื่ อสารของบริ ษ ทั เช่ น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริ ษทั รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (56-1) เป็ นต้น

11. วันทีม่ ผี ลใช้ บังคับ (Effective Date)
นโยบายนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

(นายฤทธิ์ ธี ระโกเมน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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