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นโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และบรษิทัย่อย มเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโต

บนพืน้ฐานของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้เสยีทุก
กลุ่มเป็นส าคญั น าไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุของธุรกจิ คอื ควำมยัง่ยืนขององคก์ร คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนด “นโยบายการ
พฒันาความยัง่ยนื” ส าหรบัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งทุกระดบั มหีน้าทีส่นับสนุน ส่งเสรมิ และปฏบิตังิานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาความยัง่ยนืฉบบันี้ จนเป็นวฒันธรรมทีค่ านึงถงึคุณประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อยกระดบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสรา้งความตระหนกัรู ้ความเขา้ใจ และใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อแนวทางการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
2. เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิของบรษิทั จะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 

ขอบเขต 
นโยบายนี้ใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อยไดร้บัทราบและถอืปฏบิตั ิ
 
ปรชัญำและหลกักำรด ำเนินธรุกิจ 

การสรา้งการเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื เริม่ตน้จากการบรหิารองคก์รทีม่ผีูน้ าซึง่เป็นต้นแบบความด ีใหค้วามส าคญั
ต่อการปลกูฝังวฒันธรรม โดยถ่ายทอดแนวคดิ คุณธรรม จรยิธรรม ปรชัญาในการด าเนินชวีติ ความสามคัค ีความเป็นน ้าหนึ่งใจ
เดยีวกนั และความเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น ตามปรชัญาขององค์กร คอื “รบัจำกสงัคม คืนสู่สงัคม” ทีเ่ป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกจิ การตดัสนิใจด าเนินการใดๆ จะค านึงถงึประเดน็ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั ตาม
หลกัคุณธรรมการด าเนินธุรกจิของบรษิทั คอื  “สร้ำงองคก์รด้วยคณุธรรม บริหำรงำนด้วยคณุภำพ” เพื่อการเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื 
 จากปรชัญาการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัน าไปสู่การเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื บรษิัทจงึได้
ก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืไวใ้นแต่ละดา้นพรอ้มทัง้แนวปฏบิตัใินการด าเนินการ ดงันี้ 
 
นโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 
1. ด้ำนธรรมำภิบำล 

 นโยบำย 
บรษิทัจะด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามหลกัคุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ เสรมิสรา้งวฒันธรรมดา้นการก ากบัดูแลและการ

บริหารความเสี่ยงที่เขม้แขง็ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และสนับสนุนแนวทางการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิกีาร มาตรฐานที่สากล และแนวทางการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมถึงการด าเนินงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 แนวปฏิบติั 
1.1. ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างเคร่งครดั ในแต่ละประเทศที่

บรษิทัเขา้ไปด าเนินกจิการ 
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1.2. ก ากบัดูแลให้พนักงานทุกคนปฏบิตัิตามนโยบาย แนวปฏบิตัิ จรรยาบรรณธุรกจิ ประกาศ ค าสัง่ของบรษิัท ที่
บรษิทัไดก้ าหนดไว ้ 

1.3. ปฏบิตัติามศลีธรรมอนัด ีค านึงถงึความเสมอภาค และความซื่อสตัย ์ตามแนวทางการด าเนินธุรกจิ “สรา้งองคก์ร
ดว้ยคุณธรรม บรหิารงานดว้ยคุณภาพ” เพื่อการเตบิโตอย่างต่อเนื่องดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื 

1.4. จดัให้มชี่องทางในการสื่อสารเพื่อการร้องเรยีน ร้องทุกข ์หรอืแจง้ เบาะแส ในการละเมดิจรรยาบรรณธุรกจิ กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และมกีระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 นโยบำย 

มุ่งเน้นผลการด าเนินงานระยะยาว โดยมเีป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สรา้งความเป็นผูน้ าดา้น 
นวตักรรม ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติ รวมถงึวจิยัและพฒันาเพื่อใหเ้กดิสนิคา้นวตักรรม 2) สรา้งความเป็น
ผูน้ าของธุรกจิในตลาดโลก เพื่อสรา้งฐานลกูคา้ทีม่ ัน่คง  และ 3) สรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนสรา้งคุณค่าแก่ผูม้สี่วนได้
เสยีทุกกลุ่ม รวมถงึสงัคมและชุมชน เพื่อใหส้ามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปดว้ยกนั   

 แนวปฏิบติั 
2.1. พฒันาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าแก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม อย่าง

ต่อเนื่อง  
2.2. พฒันากระบวนการผลติและกระบวนการจดัการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ ซึง่จะ

น ามาซึง่การลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและลดผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
2.3. สง่เสรมิการพฒันา และปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานในทุกกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มกีารก าหนดเป้าหมาย 

วธิกีารวดัผล การตดิตามผล และการประเมนิในทุกมติ ิอนัไดแ้ก่ มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
2.4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นัธมติร คู่คา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่ธุรกจิด าเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันา

อย่างยัง่ยนื 
3. ด้ำนส่ิงแวดล้อม 

 นโยบำย 
ด าเนินธุรกจิดว้ยความใสใ่จต่อผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ตอบสนองโอกาสและความทา้ทายทางธุรกจิจากปัจจยัดา้น

สิง่แวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่จี ากดั โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 แนวปฏิบติั 
3.1 รบัผิดชอบต่อผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยปฏิบตัิตามกฎหมายด้าน

สิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐานสากลด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายการจัดการ
สิง่แวดลอ้มของบรษิทั และการควบคุมการผลติของเสยีและมลพษิทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม และชุมชน 
อย่างเคร่งครดั  

3.2 มุ่งมัน่พฒันาสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
3.3 สง่เสรมิการอนุรกัษ์ การใชพ้ลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ โดยปฏบิตัติามระบบ

มาตรฐานสากลดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน คดิคน้และแสวงหาแนวทางและวธิกีารลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน  
และการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

3.4 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีในการอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจน
การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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3.5 ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่ต่ีอการผลติและธุรกจิ ก าหนดวธิกีาร 
แสวงหามาตรการ และวธิกีารตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพื่อใหธุ้รกจิสามารถเตบิโตไดอ้ย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื 

3.6 มุ่งมัน่ในการช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในองคก์ร โดยการพฒันากระบวนการผลติและผลติภณัฑ์
เพื่อลดปรมิาณของเสยีและก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ ส่งเสรมิการเพิม่พื้นที่สเีขยีวเพื่อช่วยการดูด
กลบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ รกัษาเสถยีรภาพของสภาพภูมอิากาศควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

4. ด้ำนสงัคมและชมุชน 
 นโยบำย 

ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มและสงัคมโดยรวม ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากร
มนุษยท์ัง้ในสงัคมภายในบรษิทัและสงัคมภายนอก สนบัสนุนใหพ้นกังานมกีารพฒันาศกัยภาพและมคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่าร
งาน สนบัสนุนองคค์วามรู ้หรอืกจิกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ พฒันาผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความต้องการ
ของลูกคา้และสรา้งคุณค่าเพิม่ ด าเนินกจิการโดยมุ่งหวงัใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่างเป็นสุข 
และยกระดบัคุณภาพของสงัคมไปพรอ้มกนั 

 แนวปฏิบติั 
1) สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็อย่างเปิดกวา้ง 

การปรกึษาหารอือย่างโปร่งใสและสรา้งสรรค ์และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน 
2) สรา้งการเจรญิเตบิโตของกลุ่มบรษิทัควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชวีติของพนกังาน ตลอดจนสนบัสนุน

การพฒันาคุณภาพชวีติ และความเขม้แขง็ของชมุชน 
3) ใหค้วามส าคญัต่อมาตรฐานของสนิคา้ โดยน าเสนอผลติภณัฑห์รอืสนิคา้ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุอนามยั ความ

ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  เพื่อสภาพความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูบ้รโิภคและสงัคม 
4) ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั สมาคมอุตสาหกรรม พนัธมติรธุรกจิ ภาคประชาสงัคม และผูม้สีว่นได้

เสยีเพื่อมสีว่นร่วมในการพฒันามาตรฐาน หรอืวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัชมุชน และสงัคม 
5.  ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 นโยบำย 
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พฒันาและสนบัสนุนให้

พนกังานมคีวามรูด้า้นความปลอดภยั  จดักจิกรรมด าเนินงานและสถานทีท่ างานใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั
และไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ป้องกนัอนัตรายและลดความเสีย่งในการท างาน  ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึปรบัปรงุพฒันาดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 แนวปฏิบติั 
1) ค านึงถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั สขุภาพและคุณภาพชวีติของพนกังานทุกคน รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก

กลุ่ม โดยใหบ้รษิทัย่อยมกีารก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ตามระบบมาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

2) ก ากบัดูแลการบรหิารจดัการตลอดทัง้กระบวนการให้มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มกีารประเมนิ
ความเสี่ยงในการท างานและก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงาน เพื่อลดอุบตัเิหตุและโรคทีเ่กดิจากการท างานของพนกังานและผูท้ีป่ฏบิตังิานใหก้บับรษิทั  

3) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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4) ปรบัปรุงพฒันาระบบมาตรฐานดา้นความปลอดภยั พรอ้มทัง้หา้มด าเนินการใดทีป่ราศจากมาตรการควบคุม
ความปลอดภัย รวมทัง้ไม่มอีุปกรณ์ด้านความปลอดภยั และการอบรมด้านความปลอดภยัที่รองรบัอย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ เพื่อใหพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทีป่ลอดภัย ไม่ไดร้บัอุบตัเิหตุหรอืบาดเจบ็อนัมี
สาเหตุมาจากการปฏบิตังิาน 

5) ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึก ความตระหนักรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

6.  ด้ำนสิทธิมนุษยชน 
 นโยบำย 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อสทิธมินุษยชน โดยมุ่งมัน่ในการด าเนินธรุกจิอย่างมจีรยิธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเคารพต่อ
สทิธมินุษยชน รวมถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยไ์ดร้บัความเคารพ การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม สง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ีอนัจะสง่ผล
ใหเ้กดิการปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพ ดงันัน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะปราศจากการละเมดิสทิธมินุษยชน จงึ
ไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นสทิธมินุษยชนแยกไวอ้กีฉบบัอย่างชดัเจน 
7. ด้ำนนวตักรรม 

 นโยบำย 
มุ่งมัน่ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาสนิค้านวตักรรมที่ดทีี่สุดต่อมนุษย์ สงัคม และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมถึงการ

ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการท างานและบรกิารดว้ยนวตักรรม ส่งเสรมิการสรา้งสรรคน์วตักรรมและธุรกจิใหม่ทีส่รา้งคุณค่า
ให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดวิสยัทัศน์ที่มุ่งมัน่สู่การเป็น “Creative Innovation 
Organization” เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่และการเตบิโตในระยะยาว 

 แนวปฏิบติั 
4.1 นวตักรรม หมายถึง แนวคิดที่คิดค้นขึ้นใหม่หรอืต่อยอดจากแนวคิดเดิม ที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่ 

บรษิทั และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มได ้ 
4.2 ก าหนดใหน้วตักรรม เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกจิของทุกหน่วยธุรกจิ นวตักรรมของบรษิทั ต้องสามารถ

สรา้งมลูค่าหรอืคุณค่าต่อเศรษฐกจิ สงัคม หรอืสิง่แวดลอ้ม เช่น ส่งเสรมิหรอืพฒันาคุณภาพชวีติของคนในสงัคม 
แกปั้ญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิความปลอดภยัในกระบวนการผลติ ลดตน้ทุน และลดการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ 

4.3 สง่เสรมิและพฒันาบุคลากรของบรษิทั ใหม้คีวามรูค้วามสามารถเพื่อสรา้งสรรคน์วตักรรมไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้การ
ยกระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถของพนักงาน ผ่านการอบรมหรอืการศกึษาต่อยอด และการสรา้งโอกาสให้
พนกังานไดม้สีว่นร่วมในการพฒันานวตักรรม รวมถงึการส่งเสรมิใหก้ารคดิคน้ พฒันานวตักรรมใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของพฤตกิรรมหลกัของพนกังาน 

4.4 ส่งเสรมิใหม้กีารน านวตักรรมมาใช้จรงิในกระบวนการท างานและการพฒันาสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพและความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิของบรษิทั  
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8. ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 นโยบำย 

มุ่งมัน่ส่งเสรมิการบรหิารจดัการความเสีย่งตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทุกธุรกจิในทุกมติิ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหบ้รษิทัสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัและความทา้ทายใน
อนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

 แนวปฏิบติั 
1. ก าหนดใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบั ทีต่้องตระหนักถงึความเสีย่งทีม่ี

ในห่วงโซ่คุณค่าขององคก์ร และในขัน้ตอนการปฏบิตังิานในหน่วยงานของตน โดยมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งดว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ  

2. จดัใหม้กีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งในองคก์ร เพื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบกบั
การด าเนินงานของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ  

3. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานในบรษิทัมกีารด าเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งไปในทศิทางเดยีวกนั รวมถงึมกีาร
บ่งชี ้วเิคราะห ์ประเมนิ จดัล าดบั จดัการความเสีย่ง ควบคุม ตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง 
และน าระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสนิใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานของบรษิทั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไว ้ 

4. ส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ความเขา้ใจ และ
ความรบัผดิชอบร่วมกนัในเรื่องความเสีย่ง การควบคุม และผลกระทบของความเสีย่งต่อบรษิทั ในกระบวนการบรหิาร
และปฏบิตังิานทัว่ทัง้บรษิทั 

 
นโยบายฉบบันี้ก าหนดใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 


