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บทนำ
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกไดรวมกันกำหนดแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรม 

ธนาคารไทยระยะ 5 ป เพื่อสรางรากฐานของกลุมธนาคารพาณิชยใหมีความแข็งแกรง 

และมีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล

จรรยาบรรณธนาคาร (Banking Industry Code of Conduct) เปนยุทธศาสตร 

หนึ่งในหาดานที่ธนาคารสมาชิกใหความสำคัญ จึงไดนำคูมือจรรยาบรรณฉบับเดิม 

ซึ่งจัดทำขึ้นมานานแลว มาพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ 

เปลี่ยนแปลงไป แตยังคงมุงเนนการสนับสนุนใหธนาคารสมาชิกประกอบธุรกิจดวย 

ความซื่อสัตยสุจริต ดำเนินการโดยใหมีความสมดุลระหวาง ผลประกอบการ 

ผลกระทบตอผูถือหุน และลูกคาเปนสำคัญ รวมถึงยึดหลักการของการดำเนินธุรกิจ 

อยางยั่งยืนโดยคำนึงถึง สังคมและสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและธำรงไวซึ่งเกียรติคุณและความนาเชื่อถือของสมาชิก อำนวยประโยชน 

ตอลูกคาและประชาชนสวนรวม และสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยาง 

ยั่งยืน จรรยาบรรณฉบับนี้เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับ กฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับสมาชิก

จรรยาบรรณฉบับนี้มิไดมีวัตถุประสงคที่จะใชแทนกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศใดๆ 

ของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ

ในกรณีที่มีความไมสอดคลองระหวางจรรยาบรรณและกฎระเบียบของหนวยงานกำกับดูแล 

สมาชิกจะตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มีความเขมงวดมากกวา

คณะผูจัดทำ

ธันวาคม
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Working Team :
   1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

   2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

   3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

   4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

   5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

   6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

   7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

   8. ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)

   9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน)

   10. ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

   11. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

   12. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

   13. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)

   14. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

   15. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

CEO Sponsor :
   กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน)

   คุณวรภัค ธันยาวงษ (8 พฤศจิกายน 2555 – 7 พฤศจิกายน 2559)

   คุณผยง ศรีวณิช (8 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน)

คณะผูจัดทำ
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I n t e g r i t y

 ความซื่อสัตย

Fa i r n e s s

 ความยุติธรรม

St a k e h o l d e r s

 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
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1. จรรยาบรรณดานการประกอบธุรกิจ

2. บทบาทของกรรมการและผูบริหาร

3. มาตรฐานการใหบริการ

4. พนักงานและสภาพแวดลอมในการทำงาน

5. ความรับผิดชอบตอลูกคา

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

7. การจัดการขอมูล

8. การกำกับดูแลโดยรวม

9. การแขงขันทางการคาและการระงับขอพิพาท
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นิยาม

จรรยาบรรณ จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย ที่เปนสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

ธนาคาร  ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย

สมาคม  สมาคมธนาคารไทย

พนักงาน  พนักงาน / ลูกจาง ของธนาคาร
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1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑของหนวยงานของรัฐ 

และระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงนโยบายการตอตาน 

และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น นโยบายดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย

2. ปองกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจนำมาสูความขัดแยงทางผลประโยชน

3. ปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่มีความรู ความสามารถ ความชำนาญ 

และความระมัดระวังรอบคอบ

4. เก็บรักษาความลับ และไมใชขอมูลภายใน หรือขอมูลอันเปนความลับ 

เพื่อแสวงหาประโยชนในทางที่มิชอบแกตนเองหรือผูอื่น

1. จรรยาบรรณดานการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณดานการประกอบธุรกิจ ดังตอไปนี้
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2. บทบาทของกรรมการและผูบริหาร

1. มีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 

ในการดำเนินธุรกิจ และกระทำการดวยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 

และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรและผูมีสวนไดเสีย 

ภายใตกรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgement Rule) 

รวมทั้งคำนึงถึงและรักษาผลประโยชนขององคกรเปนสำคัญ ดวยความใสใจใน 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับองคกรหรือการดำเนินการตางๆ ขององคกร

 

2. เปนบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการสรางธรรมาภิบาลที่ดีในองคกร 

อันจะสรางความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ลูกคา หนวยงานกำกับดูแล และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ 

รวมถึงจัดใหมีการกำหนดนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลที่ดีใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  

ตลอดจนมีการจัดทำจรรยาบรรณและสื่อสารใหพนักงานและผูบริหารนำไปปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. กรรมการตองปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตองเปนผูเชื่อมโยงระหวาง 

ผูถือหุนกับฝายจัดการ โดยทำหนาที่กำหนดนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ 

และทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงจัดใหมีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่ดี 

ตลอดจนดูแลใหผูบริหารของธนาคารและฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย 

ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กรรมการและผูบริหารของธนาคารพึงมีจิตสำนึกในหนาที่และความรับผิดชอบใน 

การปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสงเสริมใหเกิด 

ธรรมาภิบาลทุกระดับในองคกร ดังตอไปนี้
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4. การดำเนินธุรกิจของธนาคารอยูภายใตขอบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรฐาน แนวปฏิบัติตางๆ ของหนวยงานทางการ และกฎเกณฑหลายดาน ดังนั้น 

กรรมการในฐานะตัวแทนของผูถือหุนจึงตองกำหนดนโยบาย โดยมีผูบริหารของธนาคาร 

ในฐานะฝายจัดการทำหนาที่ผลักดันนโยบายใหมีการนำไปปฏิบัติใชไดจริงอยางเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อกำกับดูแลใหธนาคารดำเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด  

 

5. กรรมการตองดูแลใหธนาคารมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร รวมทั้งดูแลใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ มีความเปนมืออาชีพ และไมถูกครอบงำจากหนวยงาน 

ที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น ผูบริหารของธนาคารจะตองทราบถึงความเสี่ยงตางๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปกปองดูแลผลประโยชนของธนาคารและจำกัดความเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับไดภายใตการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

 

6. การดำเนินกิจการใดๆ ของกรรมการและผูบริหารที่มีตอธนาคารจะตองอยูในระดับ 

ที่เหมาะสม หรือเปนการทำธุรกรรมในลักษณะที่เปนธรรมเนียมทางการคาปกติ 

เสมือนเปนการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป ที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ 

โดยมุงประโยชนตอองคกรเปนหลัก หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

หรือคาดวาจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดกรณีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองจัดการ 

ความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นอยางเปนธรรมและรวดเร็ว
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1. มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหลูกคาและผูมีสวนไดเสียไดรับการบริการอยางดี

2. มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการใหบริการที่สอดคลองกับกฎเกณฑของทางการ 

ที่เกี่ยวของ

3. มีระบบการจัดการและบริหารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด 

ในการใหบริการ

4. มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับธุรกิจ เพื่อใหธนาคารสามารถจัดการ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและรับมือไดอยางเหมาะสม

ธนาคารตองสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 

โดยจัดใหมีมาตรฐานการใหบริการ ดังตอไปนี้
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4. พนักงานและสภาพแวดลอมในการทำงาน

1. จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย พรอมใหบริการแกลูกคา

 

2. ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรมและใหเกียรติ

 

3. สงเสริม สนับสนุนใหพนักงานไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 

โดยเขารับการฝกอบรมเปนประจำ 

  

4. ใหคาตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เปนธรรม 

  

5. เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไวเปนความลับและไมนำขอมูลสวนบุคคล 

ของพนักงานออกไปหาประโยชนอื่น

  

6. กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ธนาคารพึงใหการดูแลพนักงานในการ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับและตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อใหเกิดความเปนธรรม  

7. ไมเลือกปฏิบัติโดยอางเหตุความแตกตางทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรือความพิการ 

8. ดูแลไมใหเกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคำพูดหรือกิริยาทาทาง 

ที่อาจกระทบตอเกียรติหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่นในที่ทำงาน

9. จัดใหมีชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแสตางๆ อยางเหมาะสม

ธนาคารควรจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ ของพนักงานทุกคน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 
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5. ความรับผิดชอบตอลูกคา

1. จัดใหมีการเสนอผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสมกับความตองการ 

และความสามารถของลูกคา

 

2. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึง 

เงื่อนไขและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ  รวมถึงอัตราคาบริการและดอกเบี้ยที่ถูกตอง ชัดเจน 

และทันตอเหตุการณแกลูกคา  เพื่อใหลูกคาเขาใจและมีขอมูลเพียงพอแกการตัดสินใจ 

รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธจะตองสื่อสารอยางโปรงใสดวยขอความที่ชัดเจน 

ไมทำใหเกิดการเขาใจผิด  

3. ปกปองรักษาขอมูลลูกคาเปนความลับ เวนแตกรณีที่ไดรับความยินยอมจากลูกคา หรือ 

ธนาคารจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. จัดใหมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียน และจัดการประเด็นตางๆ ที่ลูกคารองเรียน 

อยางชัดเจนและเหมาะสม 

 

5. มีการรักษาความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน ไมเรียกรับสินบน  และ/หรือ ผลประโยชน  

ของกำนัล ทรัพยสิน และการเลี้ยงสังสรรคในรูปแบบใดๆ ที่สอถึงเจตนาดังกลาว 

เพื่อเอื้อประโยชนตอลูกคาอยางไมถูกตอง

ธนาคารควรใหความสำคัญและปฏิบัติตอลูกคาอยางมีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

การปองกันการใชขอมูลภายใน 

1. จัดใหมีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพยและใหมีการเปดเผย 

การมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่อาจเขาถึงขอมูลภายใน  

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันการใชขอมูลจากตำแหนง หนาที่ หรือการปฏิบัติงาน  

เพื่อหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ 

 

2. กำหนดใหมีการแบงแยกสถานที่การปฏิบัติงานหรือการปองกันการรั่วไหล 

ของขอมูลระหวางหนวยงาน  โดยจัดใหหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ซึ่งอาจมีความขัดแยง 

ทางผลประโยชนแยกออกจากกัน

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 
1. การเขาทำรายการระหวางธนาคารกับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

และบุคคลที่เกี่ยวของ ตองไมมีลักษณะถายเทผลประโยชนของธนาคารไปยังบุคคล 

ที่เกี่ยวของ 

2. พนักงานธนาคารที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของกับธุรกรรมใด ตองไมเขารวมใน 

กระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อใหการตัดสินใจเปนไปเพื่อประโยชนของ 

ธนาคารอยางเต็มที่ 

 

3. กำหนดระเบียบวาดวยการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดกระบวนการพิจารณา 

อยางรอบคอบ เพื่อประโยชนตอธนาคารและผูถือหุนเปนสำคัญ 

 

ธนาคารพึงจัดใหมีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในการดำเนินธุรกิจ ดังตอไปนี้
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

การรับและใหของขวัญ การรับรองและผลประโยชนอื่นๆ  

1. การรับ/ ใหของขวัญ การรับรอง และผลประโยชนอื่นๆ ของธนาคารมีวัตถุประสงค 

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางธุรกิจ  ตองดำเนินดวยความระมัดระวัง รอบคอบ 

เปนไปอยางสมเหตุสมผล  และมีมูลคาเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี  

 

2. ไมติดสินบน ตอบแทน เสนอให หรือ เรียกรอง ผลประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม 

ทั้งทางตรงและทางออม กับลูกคา หนวยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม 

เพื่อกอใหเกิดอิทธิพลตอการใชวิจารณญาณที่เปนกลางในการตัดสินใจ หรือกอใหเกิด 

อิทธิพลตอผูอื่นตอการกระทำในหนาที่ หรือทำใหไดมาซึ่งประโยชนอันไมสมควร 
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7. การจัดการขอมูล

ธนาคารควรมีการจัดการขอมูลตางๆ ใหเหมาะสม ดังตอไปนี้

การจัดการขอมูล 

1. ปกปอง จัดเก็บ ดูแลขอมูลของลูกคา รวมถึงขอมูลของธนาคารตามที่กฎหมายกำหนดให 

พึงสงวนไวไมเปดเผย โดยจะตองทำการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใชขอมูลสวนบุคคล 

ของลูกคาอยางเหมาะสม 

2. ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาและธนาคาร เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกคา 

หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

การสื่อสาร 

 
การสื่อสาร แถลงการณ หรือการใหขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร 

และลูกคา ตองมีความถูกตองเหมาะสม โดยการกระทำดังกลาวตอสื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ 

นั้น ตองกระทำโดยบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหทำหนาที่ใหขอมูลในนามของธนาคารเทานั้น 
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8. การกำกับดูแลโดยรวม

1. จัดใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ 

รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการไมปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ และชื่อเสียงของธนาคาร 

รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเอง 

 

2. จัดใหมีหนวยงานเพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 

ซึ่งสามารถทำหนาที่ไดโดยอิสระจากการบริหารจัดการของธนาคาร 

รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรตางๆ 

ใหกับหนวยงานดังกลาวอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 

3. จัดใหมีการกำกับดูแลเพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอยางสม่ำเสมอ โดยใหมีการบริหารจัดการ 

พรอมทั้งแนวทางแกไขและมาตรการปองกันภายใตกรอบกฎหมาย กฎเกณฑ 

หลักธรรมาภิบาล นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

4. จัดใหมีการดำเนินการทางวินัยกับผูที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 

ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการกระทำความผิด 

และเปนธรรมกับทุกฝายโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

 

5. จัดใหมีชองทางตางๆ ในการแจงเบาะแส หรือรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย 

หรือการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

ธนาคารตองดำเนินธุรกิจใหเปนไปดวยความถูกตองตามกรอบของกฎหมาย 

กฎเกณฑที่เกี่ยวของ  นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาล  

ดังตอไปนี้
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9. การแขงขันทางการคาและการระงับขอพิพาท

1. ธนาคารพึงดำเนินธุรกิจเปนไปอยางเสรีและแขงขันอยางเปนธรรม 

โดยไมมีการตกลงรวมกันระหวางธนาคารในการกำหนดราคาซื้อ ราคาขาย 

หรือเงื่อนไขในการใหบริการที่ไมเปนธรรมตอลูกคา

 

2. ธนาคารพึงเสนอผลิตภัณฑและบริการที่เปนประโยชนและคุมคาแกลูกคา 

ใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการไดอยางเสรีและตองไมขัดขวางลูกคาในการ 

เปลี่ยนไปใชบริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี

 

3. ธนาคารตองไมกลาวโจมตีคูแขง หรือกระทำการใดๆ อันเปนการผูกขาด 

หรือลดการแขงขัน หรือจำกัดการแขงขันในตลาด

 

4. หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารพึงจัดใหมีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับ 

หรือไกลเกลี่ยขอพิพาท

เพื่อใหระบบการดำเนินธุรกิจของธนาคารดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ธนาคารควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
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