วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประก ันวินาศภ ัย ชุดที2
 ( เฉลย )
ั ชวน
1) นายชวดเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีส
 ง่ งานให ้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึง ได ้ชก
นายแพทย์ฉลูทําประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ และเมือ
 นายแพทย์ฉลูตกลงทําประกันภัยดังกล่าว
และจ่าย เบีย
/ ประกันภัยไปแล ้วปรากฏว่า นายชวดไม่ได ้นํ าใบคําขอเอาประกันภัยของนายแพทย์ฉลู
สง่ บริษัท เพือ
 ออกกรมธรรม์ประกันภัย เมือ
 นายแพทย์ฉลูทวงถามกรมธรรม์นายชวดก็บอกว่า บริษัท
กําลังดําเนินการอยู่ให ้คอยไปอีกระยะหนึง ก่อน ไม่ต ้องเป็ นห่วง ท่านคิดว่า นายชวดทําผิด
จรรยาบรรณ หรือไม่
ี นายแพทย์ฉลุก็ได ้กรมธรรม์อยู่ดแ
้
ก) ไม่ผด
ิ เพราะอย่างไรเสย
ี ม ้จะชาไปบ
้าง
ข) ผิด เพราะนายชวดไม่มค
ี วามขยันในการให ้บริการแก่ผู ้เอาประกันภัย
ั ตอ
ื สตย์
ค) ผิด เพราะนายชวดไม่มค
ี วามซอ
่ ผูเ้ อาประก ันภ ัยและบริษท
ั ประก ันภ ัย
ี ประโยชน์
ง) ไม่ผด
ิ เพราะนายแพทย์ฉลูไม่ได ้เสย
2) นายขาลเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้แนะนํ าให ้นายเถาะทําประกันภัยรถยนต์ประเภท 1ทัง/ ๆ ที
ี หายจากการทีเ กิดอุบต
ทราบว่ารถยนต์ของนายเถาะเพิม
 เสย
ั เิ หตุไปเฉียวชนต ้นไม ้ โดยไม่ได ้แจ ้งให ้
บริษัททราบว่ารถเพิง เกิดอุบัตเิ หตุมา ถามว่า นายขาลเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีด
 ห
ี รือไม่
่ นน
ก) นายขาลเป็นนายหน้าประก ันวินาศภ ัยทีไ ม่ด ี เพราะการแนะนําเชน
ั1 เป็นการไม่
ั ตอ
ื สตย์
ซอ
่ บริษท
ั ประก ันภ ัย
ข) นายขาลเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีด
 ท
ี พ
ี ยายามชว่ ยเหลือเพือ
 นมนุษย์ด ้วยกัน
ค) นายขาลเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีด
 เี พราะพยายามชว่ ยเหลือนายเถาะและไม่ได ้ปกปิ ด
ความจริง
ื สต
ั ย์ตอ
ง) นายขาลเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีด
 เี พราะซอ
่ บริษัทประกันภัย
3) ในฐานะทีท
 า่ นเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ท่านควรจะแนะนําผู ้เอาประกันภัยอย่างไร
ื ในใบ
ก) แนะนําให้ผเู ้ อาประก ันภ ัยเข้าใจถึงเงือ
 นไขความคุม
้ ครองทีจ
 ะได้ร ับก่อนลงชอ
คําขอเอา ประก ันวินาศภ ัย
ข) แนะนํ าให ้ผู ้เอาประกันภัยทําประกันอัคคีภย
ั โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าบ ้าน
ี หายเกิดขึน
ทีแ
 ท ้จริง เพือ
 จะได ้ผลประโยชน์สงู หากมีความเสย
/
ค) แนะนํ าให ้ผู ้เอาประกันภัยเข ้าใจว่า นายหน ้าประกันวินาศภัยเป็ นผู ้ต ้องรับผิดชอบในการเก็บ
เบีย
/ ประกันวินาศภัย
ง) ถูกทุกข ้อ
4) นายมะโรงซงึ เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้รับแจ ้งจากลูกค ้าของตนว่า เกิดอัคคีภัยทีโ รงงาน
ิ ไหมทดแทนจากบริษัทผู ้รับ
นายมะโรงควรปฏิบต
ั อ
ิ ย่างไร ในการชว่ ยลูกค ้าเรียกร ้องค่าสน
ประกันภัย
ิ ไหมทดแทนให ้ได ้สูงทีส
ก) หาทางทําให ้ลูกค ้าได ้รับการชาํ ระค่าสน
 ด
ุ ไม่วา่ จะด ้วยวิธใี ดๆ
ข) ประสานงานก ับบริษ ัทผูร้ ับประก ันภ ัยให้ลก
ู ค้าได้ร ับประก ันภ ัยให้ลก
ู ค้าได้ร ับการ
ิ ไหม ทดแทนทีเ ป็นธรรมตามทีร ะบุไว้ในกรมธรรม์ประก ันภ ัย
ชําระค่าสน

ิ ไหมทดแทนทีส
ค) ชว่ ยต่อรองกับลูกค ้าไม่ให ้เรียกร ้องค่าสน
 งู มากนั ก เพราะจะมีผลต่อฐานะ
การเงิน ของบริษัทผู ้รับประกันภัย
ิ ไหมทดแทนโดยตรงกับบริษัทผู ้รับประกันภัย เพราะไม่ใช ่
ง) ให ้ลูกค ้าทําเรือ
 งเรียกร ้องค่าสน
หน ้าทีข
 องนายหน ้าฯ
5) นายมะเสง็ เป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัย ซงึ ถือว่าตนมีความรู ้ความสามารถกว่าคนอืน
 เพราะตน
จบ การศึกษาด ้านธุรกิจประกันภัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ดังนัน
/ นายมะเส็งจึงไม่สนใจใน
ึ ษาหําความรู ้ในวิชาชพ
ี ประกันวินาศภัยเพิม
การศก
 เติม ดังนี/ทา่ นคิดว่านายมะเสง็ ทําถูกหรือไม่
้ นผู ้มีความสามารถจนไม่จําเป็ นต ้องศก
ึ ษาเพิม
ก) ถูก เพราะนายมะเสงเป็
 เติม
ข) ถูก เพราะอย่างไรก็ตาม ไม่มใี ครเก่งกว่านายมะเส็งอีกแล ้ว
ึ ษาอยูเ่ สมอ
1 ใหม่ จําเป็นต้องศก
ค) ไม่ถก
ู เพราะความรูท
้ ม
ี อ
ี าจลืมเลือนหรือมีเพิม
 ขึน
ง) ไม่ถก
ู ต ้อง เพราะประกันวินาศภัยของต่างประเทศอาจไม่เหมือนกับในประเทศไทย
ึ ษาหา
6) นายมะเมียเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้พัฒนาความรู ้ความสามารถของตน โดยศก
ี เพิม
ความรู ้ในวิชาชพ
 เติมอยู่เสมอ ท่านคิดว่าถูกต ้องหรือไม่
ก) ถูกต ้อง เพราะนายมะเมียมีความรู ้เกีย
 วกับการเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยพอสมควรอยู่แล ้ว
หากต ้องการเพิม
 พูนความรู ้ก็เป็ นเรือ
 งของนายมะเมียเอง
ี เวลาติดต่อลูกค ้า
ข) ไม่ถก
ู ต ้อง เพราะการต ้องหาความรู ้เพิม
 เติมอาจทําให ้เสย
ื1 ประก ันวินาศภ ัยจะได้ร ับประโยชน์จากการทีน
ค) ถูกต้อง เพราะผูซ
้ อ
 ายหน้าประก ัน
วินาศภ ัยมีความ รอบรูใ้ ห้ขอ
้ แนะนําทีด
 ี
ง) ถูกต ้อง เพราะนายหน ้าประกันวินาศภัยสามารถเพิม
 ยอดขายตนเองให ้มากขึน
/
7) นายมะแมเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีส
 ง่ งานให ้บริษัท เอกประกันวินาศภัย จํากัด ซงึ เป็ น
บริษัท ประกันภัยทีม
 ข
ี า่ วว่าฐานะทางการเงินไม่คอ
่ ยดี เมือ
 นายมะแมไปเก็บเบีย
/ ประกันภัย ผู ้เอา
ประกันภัย ได ้สอบถามกับนายมะแมนายมะแมควรจะตอบอย่างไร จึงจะไม่ผด
ิ จรรยาบรรณใน
ข ้อความลับอันมิ ควรเปิ ดเผยของบริษัทประกันภัยมาเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
ื ถือได ้
ก) ตอบว่าเป็ นข่าวลือเชอ
ข) ตอบว่าเป็นเพียงข่าวเพราะหน่วยงานของร ัฐควบคุมอยู่
ค) ตอบว่าเป็ นความจริง แต่บริษัทประกันภัยกําลังดําเนินการแก ้ไขอยู่
ง) ตอบว่า บริษัทประกันภัยคู่แข่งสร ้างข่าวเพือ
 กลันแกล ้ง
ั ชวนให ้ระกํา เพือ
8) นายวอกเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยได ้ชก
 นของตนทําประกันสุขภาพ และใน
ใบ คําขอเอาประกันสุขภาพ นายระกํากรอกข ้อมูลว่ามีบด
ิ าป่ วยเป็ นโรคร ้ายระยะเริม
 ต ้น นายวอกรู ้ดี
ว่า เพือ
 นผู ้นีด
/ ูแลบิดาทุกวันอย่างใกล ้ชิด และเห็นว่าเพือ
 นๆ ไม่รู ้เรือ
 งการป่ วยของบิดานายระกํา จึง
ื/
เป็ น ห่วงเพือ
 นคนอืน
 ๆ ซงึ รับประทานอาหารร่วมกับนายระกําทุกวัน กลัวว่าเพือ
 นอาจมีโอกาสรับเชอ
โรค จากนายระกํา จึงบอกกล่าวแก่เพือ
 นๆ การกระทําของนายวอกผิดหรือถูกตามจรรยาบรรณ
ี นายหน ้าประกันวินาศภัย เพราะอะไร
อาชพ
ก) ผิด เพราะเปิ ดเผยความล ับของผูเ้ อาประก ันภ ัยต่อบุคคลภายนอก

ื สต
ั ย์และจริงใจต่อเพือ
ี
ข) ถูก เพราะมีความซอ
 นร่วมอาชพ
ค) ผิด เพราะมีพฤติกรรมทีต
 งั / ใจยัวยุให ้เกิดความรังเกียจเพือ
 น
ี นายหน ้าประกันวินาศภัยตามเหตุผลทีก
ง) ผิดจรรยาบรรณอาชพ
 ล่าวถึงในข ้อ ก และ ข ้อ ค
รวมกัน
ื มันให ้กับประชาชน
9) ท่านเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยมาแล ้ว 4ปี และท่านจะสร ้างความเชอ
อย่างไร
ก) สนับสนุนให ้มีนายหน ้าประกันวินาศภัยมืออาชีพ
ั จูงให ้เพือ
ี นีใ/ ห ้นั กเรียนตาม
ข) ชก
 นนายหน ้าประกันวินาศภัยออกแนะนํ าความรู ้เกีย
 วกับอาชพ
โรงเรียน
ิ ธิประโยชน์ทพ
ค) รณรงค์ร่วมกับองค์กรคุ ้มครองผู ้บริโภคในการให ้ความรู ้เรือ
 งสท
ี งึ ได ้รับจาก
การทํา ประกันภัย
ง) ถูกทุกข้อ
10) การทีน
 ายหน ้าประกันวินาศภัยมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัยทีส
 ง่ งาน จะมีผลดีตอ
่ ลูกค ้า
อย่างไร
ก) ลูกค ้าจะได ้เบีย
/ ประกันภัยทีถ
 ูกลง
ี งภัย
ข) ลูกค ้าจะได ้ความคุ ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยทีเ หมาะกับความเสย
ค) ลูกค้าจะได้บริการทีด
 ี มีมาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ ทงจากบริ
ั1
ษ ัทประก ันภ ัยและนายหน้า
ี
ประก ันภ ัยทีเ ป็นมืออาชพ
ื สต
ั ย์
ง) ลูกค ้าจะได ้เพือ
 นทีซ
 อ
11) นางหนึง และนางสาวสองเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยของบริษัท โทประกันภัย จํากัด เรือ
 ง
ปรากฏ ว่า นายสามได ้ทําประกันภัยรถยนต์ไว ้กับนางหนึง ไม่มาให ้บริการนายสาม ไม่วา่ จะเป็ นกํารบ
ริการ ในการรับชําระเบีย
/ ประกันภัยปี ต่อไป หรือการบริการด ้านการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
จนกระทัง นางสาวสองได ้พบกับนายสามและได ้บริการนายสามแทนนางหนึง เป็ นอย่างดี ซงึ นาย
สามเห็นว่า นางสาวสองเป็ นคนดีและให ้บริการตนมานาน จึงคิดตอบแทนนางสาวสอง โดยการทํา
ประกัน อัคคีภย
ั กับนางสาวสองอีกกรมธรรม์หนึง และนางสาวสองก็รับทําประกันภัยให ้ ดังนี/การ
ี หรือไม่
กระทํา ของนางสาวสองถือว่าผิดจรรยาบรรณต่อเพือ
 นร่วมอาชพ
ก) ผิด เพราะนางสาวสองได ้ทําประโยชน์จากลูกค ้าของนายหน ้าประกันวินาศภัยคนอืน

ข) ผิด เพราะนางสาวสองแย่งลูกค ้า ของนางหนึง ซึง ทํางานอยู่บริษัทประกันภัยเดียวกัน
ค) ไม่ผด
ิ เพราะนายสามขอทําประกันภัยกับนางสาวสองเอง
ง) ไม่ผด
ิ เพราะการกระทําทงหมดของนางสาวสองมิ
ั1
ได้เป็นการแย่งลูกค้า
ื สต
ั ย์สจ
12) นายหน ้าประกันภัยวินาศภัยต ้องประกอบธุรกิจด ้วยมีความซอ
ุ ริตและไม่สนั บสนุนการ
ี ธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ ท่านคิดว่าความหมายใน
กระทํา อันเป็ นความผิดตามกฎหมาย ผิดศล
ข ้อใด เป็ นความหมายทีถ
 ก
ู ต ้อง
ื สต
ั ย์ตอ
ก) นายหน ้าต ้องซอ
่ ผู ้เอาประกันภัย โดยต ้องไม่เปิ ดเผยข ้อมูลอืน
 ใดของผู ้เอาประกันภัย

นอกจากทีป
 รากฏในใบคําขอเอาประกันภัยให ้บริษัทประกันภัยทราบ
ื สต
ั ย์ตอ
ข)นายหน ้าต ้องซอ
่ บริษัทประกันภัย โดยต ้องยึดถือประโยชน์ของผู ้เอาประกันภัยเป็ น
อันดับ แรก
ค) นายหน ้าต ้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลของผู ้เอาประกันภัย และไม่เปิ ดเผยข ้อมูล
ของ บริษัทประกันภัย
ง) นายหน้าต้องตงอยู
ั1
บ
่ นความถูกต้องสุจริต และทําต ัวเสมือนคนกลางทีไ ม่เอาใจไป
เข้าข้างลูกค้า หรือบริษท
ั ประก ันภ ัย
ั ชวนให ้บุคคลทําสญ
ั ญาประกันภัยกับ
13) นายหน ้าประกันวินาศภัยจะต ้องมีจรรยาบรรณในการชก
บริษัท ประกันวินาศภัย ข ้อต่อไปนีข
/ ้อใดนายหน ้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัตม
ิ ากทีส
 ด
ุ
ก) ลดค่าบําเหน็ จแก่ผู ้เอาประกันภัย
ข) ติดตามให้การบริการแก่ผเู ้ อาประก ันภ ัยอย่างสมํา
 เสมอทงก่
ั1 อนและหล ังเสนอขาย
ี1 จงให้เข้าใจ
เท่านน
ั1 ไม่จําเป็นทีน
 ายหน้าประก ันวินาศภ ัยต้องไปชแ
ี งของผู ้เอาประกันภัย เพือ
ั ญากับผู ้เอา
ค) ปกปิ ดภัยทีม
 ค
ี วามเสย
 ให ้บริษัทตกลงทําสญ
ประกันภัย
ง) ควรปฏิบัตท
ิ ก
ุ ข ้อ
14) ปั ญหาทีน
 ายหน ้าประกันวินาศภัยไม่มาเก็บเบีย
/ ประกันภัย และให ้บริการแก่ผู ้เอาประกันภัย โดย
ี
ทีผ
 ู ้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงผลเสยนัน
/ ท่านมีความเห็นว่า
ก) นายหน ้าควรแจ ้งให ้ผู ้เอาประกันภัยทราบล่วงหน ้าว่า การมาเก็บเบีย
/ ประกันภัยเป็ นเพียงการ
ให ้บริการถ ้านายหน ้าไม่มาเก็บเบีย
/ ประกันภัยตามกําหนด เป็ นหน ้าทีช
 องผู ้เอาประกันภัยต ้องสง่ เบีย
/
ประกันภัยให ้ถึงบริษัท
ี หายทีเ กิดขึน
ข) เป็ นหน ้าทีข
 องนายหน ้าทีด
 ต
ี ้องรับผิดชอบความเสย
/ หากไปเก็บเบีย
/ ประกันภัย
ไม่ตรงตามกําหนด
ค) เป็ นการกระทําทีผ
 ด
ิ จรรยาบรรณในข ้อทีไ ม่ปฏิบัตต
ิ อ
่ ลูกค ้าโดยยึดถือประโยชน์ของลูกค ้า
ํ
เป็ น สาคัญ
ง) ถูกทงข้
ั1 อ ก และ ข้อ ค
ึ ษาหาความรู ้เพิม
15) ทําไมนายหน ้าประกันวินาศภัยจึงต ้องศก
 เติมอยู่เสมอ
ก) เพือ
 ไม่ให ้ผิดจรรยาบรรณ หน ้าทีแ
 ละความรับผิดชอบของนายหน ้าประกันวินาศภัย
ข) เพือ
 ทําให ้ผู ้เอาประกันภัยตกลงทําประกันวินาศภัยกับตน
ค) เพือ
 พ ัฒนาตนเองให้ท ันก ับความก้าวหน้าของธุรกิจทีพ
 ัฒนา
ง) เพือ
 สร ้างความมันใจว่าจะสามารถขายประกันวินาศภัยได ้
16) นายสเี ป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีม
 ค
ี วามรู ้ด ้านการประกันภัยรถยนต์เป็ นอย่างมาก วันหนึง
ี ้องการทําประกันเรือยอชท์ทเี พิง ซอ
ื/ มาใหม่ จึงมาปรึกษานายสน
ี ายสไี ม่มค
ลูกค ้า ของนายสต
ี วามรู ้
เรือ
 ง การทําประกันภัยเรือยอชท์เท่าทีค
 วร ควรทําอย่างไร
ก) บอกลูกค ้าว่า ไม่จําเป็ นต ้องทําประกันภัยเรือยอชท์

ข) ปรึกษาผูม
้ ค
ี วามรูด
้ า้ นการทําประก ันเรือยอชท์ แล้วร่วมก ันจ ัดหาความคุม
้ ครองที
เหมาะสมให้ลก
ู ค้า
ค) ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยทีร ับประกันภัยรถยนต์ให ้กับลูกค ้า แล ้วบอกให ้ทําประกันภัยเรือ
ยอชท์ให ้ด ้วย
/ 3 ก็เพียงพอแล ้ว
ง) บอกลูกค ้าว่า เช่นเดียวกับรถยนต์ ทําประกันชัน
17) นายห ้าเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยทีส
 ง่ งานให ้บริษัทประกันวินาศภัยทีต
 นเป็ นนายหน ้าประกัน
วินาศภัยมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็ นการชวั คราว และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่ เสริม
การประกอบธุรกิจ ประกันภัยกําลังเร่งรัดให ้ปรับปรุงแก ้ไขในฐานะการเงิน นายห ้าทราบว่านายหก
เพือ
 นของตนกําลังจะทําประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนีจ
/ งึ รีบแจ ้งให ้ทราบ กํารกระทํา
ของนายห ้าผิดจรรยาบรรณนายหน ้าประกันวินาศภัยหรือไม่
ก) ไม่ผด
ิ เพราะเป็ นข ้อเท็จจริงทีเ กิดขึน
/
ื สต
ั ย์สจ
ข) ไม่ผด
ิ เพราะเป็ นนายหน ้าฯ ต ้องมีความซอ
ุ ริตต่อผู ้เอาประกันภัย
ื สต
ั ย์สจ
ค) ผิด เพราะนายห ้าไม่ซอ
ุ ริตต่อบริษัทประกันภัยทีต
 นสงั กัด
ง) ผิด เพราะข้อมูลด ังกล่าวควรต้องถือเป็นความล ับอ ันมิควรเปิ ดเผยของบริษ ัท
ประก ันภ ัย
ั ชวนให ้นายแปด
18) นายเจ็ดเป็ นนายหน ้าประกันวินาศภัยสง่ งานให ้บริษัทประกันภัยแห่งหนึง ได ้ชก

ึ
ซง เป็ นเพือ
 นทําประกันสุขภาพ ต่อมานายแปดป่ วยเป็ นวัณโรคติดต่อ ก็ได ้นํ าเรือ
 งทีน
 ายแปดป่ วย
ไป เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก การกระทําของนายเจ็ดผิดจรรยาบรรณนายหน ้าประกันวินาศภัย
หรือไม่
ก) ไม่ผด
ิ เพราะนายแปดเป็ นโรคติดต่อทีส
 ามารถรักษาให ้หายได ้
ข) ผิด เพราะเปิ ดเผยความล ับของผูเ้ อาประก ันภ ัยต่อบุคคลภายนอก
ค) ไม่ผด
ิ เพราะนายเจ็ดพูดความจริง
ง) ผิด เพราะทําให ้สังคมรังเกียจนายแปด
19) การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบต
ั งิ านของนายหน ้าประกันวินาศภัย มีปัจจัยสาํ คัญอย่างไร
ก) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือกรมธรรม์ประกันวินาศภัย และอัตราเบีย
/ ประกันภัย
ข) กําหนดรูปแบบเงือ
 นไขความคุ ้มครอง
ค) ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าอย่างรวดเร็วทันใจ
ง) ถูกทุกข้อ
20) การทีน
 ายหน ้าประกันภัยมีความผูกพันกับองค์กร และเผยแพร่ความดี ภาพลักษณ์ขององค์กร
แก่ สาธารณชนแสดงว่านายหน ้าประกันวินาศภัย
ก) เป็ นผู ้มีจรรยาบรรณในเรือ
 งความภักดีตอ
่ บริษัทประกันภัย
ั ันธ์
ข) เป็นผูม
้ จ
ี รรยาบรรณในเรือ
 งการเผยแพร่ประชาสมพ

ื สต
ั ย์ต่อองค์กร
ค) เป็ นผู ้มีจรรยาบรรณในเรือ
 งความซอ
่ าธารณชน
ง) เป็ นผู ้มีจรรยาบรรณในเรือ
 งการเปิ ดเผยข ้อมูลจริงของบริษัทสูส

http://www.srikrungbroker.com

