
    

หนา 1 ของ 6 
 

 
รายละเอียดขยายความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลภายใตบริการเงินฝากประจําซูเปอร ซีเนียร 

 
ผูเอาประกันภัย :  ผูเปดบัญชีเงินฝากประจําซูเปอร ซีเนียร (Super Senior Time Deposit) 30 เดือน  
  กับธนาคารกสิกรไทย  
อายุผูเอาประกันภัย  :  บุคคลธรรมดาอายุท่ีรับประกัน ระหวาง 55-70 ป 
ความคุมครอง : การเสียชีวิต สญูเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจาก  

อุบัติเหตุท่ีมิไดระบุไวในขอยกเวนของกรมธรรม อ.บ.1 ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
ขยายความคุมครอง : - คุมครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกายโดยเจตนา ในวงเงิน 10%  

  ของยอดเงินฝาก สูงสุดไมเกิน 300,000.- บาท 
- คุมครองอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต ในวงเงิน      
  10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไมเกิน 300,000.-บาท 
- กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ (จายตามตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูก  
  แตกหัก) รวมไมเกิน 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไมเกิน 30,000.- บาท 
-  คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 10,000.- บาทตอคร้ัง 

ทุนประกันภัย  : ทุนประกันภัยขั้นต่ํา 100,000.- บาท และสูงสุดไมเกิน 3,000,000.- บาทตอคน 
คาทดแทนจะเทากับยอดเงินฝากที่มีอยูจริง 1 วนักอนวันที่ผูเอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ 

ขอยกเวนเพิ่มเติม  : ไมคุมครองภัยกอการราย 
การสิ้นสุดของการประกันภัย : การประกันภัยของบุคคลผูมีสิทธิเอาประกันภัยรายหนึ่งรายใด จะสิ้นสุดโดยพลัน 

1. ในวันที่กรมธรรมประกันภัยสิ้นสุดลง 
2. ในวันที่ผูเอาประกันภัยปดบัญชีเงินฝากประจําซูเปอร ซีเนียร ซ่ึงถือวาพนสภาพจาก  
    การเปนบุคคลผูมีสิทธิ์เอาประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ ท้ังนี้สุดแตวาวัน   
    ใดจะมากอน 
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สําหรับกรมธรรมประกันภัยอบุัติเหตสุวนบุคคลภายใตบรกิารเงินฝากประจาํซูเปอร ซีเนยีร 
อ.บ.1 

ขอตกลงคุมครอง 
 

 บริษัทใหการคุมครองเฉพาะขอตกลงคุมครองในขอที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไวในตารางเทานั้น 
การประกันภัยนี้ใหความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันภัย
โดยอุบัติเหตุและทําใหเกิดผลดังตอไปนี้:- 
ขอ 1 : การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 
180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรักษาตัวติดตอกันในฐานะคนไขในใน
โรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจายคาทดแทนใหดังนี้ 

1.1 100%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการเสียชีวิต 

1.2 100%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับการตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพ 
 ถาวรสิ้นเชิงไดเปนไป ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีขอบงชี้ทาง 
 การแพทยชัดเจนวาผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

1.3 100%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา หรือ  
 สายตาสองขาง 

1.4 100%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
1.5 100%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ และสายตาหนึ่งขาง 
1.6 100%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา และสายตาหนึ่งขาง 
1.7   60%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือ 

1.8   60%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา 
1.9   60%      ของจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับสายตาหนึ่งขาง 

การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การถูกตัดออกจากรางกายตั้งแตขอมือ หรือขอเทา  และใหหมาย
รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใชงานของอวัยวะดังกลาวขางตน โดยมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวาไม
สามารถกลับมาใชงานไดอีกตลอดไป           
การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายไดตลอดไป  
บริษัทจะจายคาทดแทนตามขอนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเทานั้น 

 
ขอ 2 : การรักษาพยาบาล 
 ถาความบาดเจ็บที่ไดรับทําใหผูเอาประกันภัยตองรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
ตามกฎหมาย หรือตองไดรับการพยาบาลโดยพยาบาลที่มีใบอนุญาต บริษัทจะชดเชยคาใชจายที่ผูเอาประกันภัยไดจายไป
จริงซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ สําหรับคารักษาพยาบาล คาการพยาบาล แตไมรวมถึงการจาง
พยาบาลพิเศษ ท้ังนี้ไมเกินจํานวนเงินที่บริษัทตองรับผิดที่ระบุไวในตาราง หักดวยจํานวนเงินสวนแรกที่ผูเอาประกันภัย
จะตองรับผิดชอบเองที่ระบุไวในตาราง (ถามี) 
             แตหากผูเอาประกันภัยไดรับการชดใชจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแลว 
บริษัทจะรับผิดเพียงจํานวนเงินคารักษาพยาบาลและคาการพยาบาลสวนที่ขาดเทานั้น 
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อ.บ.1 
ขอยกเวน 

การประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครอง 
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

ก.  การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได  
คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150 
มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป 

ข.  การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง 
ค. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ํา ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ไดรับมาจากอุบัติเหตุ  
ง. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตท่ีจําเปนจะตองกระทํา เนื่องจากไดรับบาดเจ็บ ซ่ึงไดรับความคุมครอง 
    ภายใตกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกรมธรรมประกันภัย 
จ.  การแทงลูก 
ฉ.  การรักษาฟน การรักษารากฟน การเปลี่ยนหรือใสฟนปลอม เวนแตการรักษาพยาบาลเบื้องตน อันเปนผลสืบเนื่อง 
    มาจากอุบัติเหตุ 
ช. อาหารเปนพิษ 
ซ.  การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเสนประสาท กระดูกสันหลังเล่ือน (Spondylolisthesis) กระดูก

สันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ
Spondylolysis เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)  ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ 

ฌ. สงคราม (ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ 
การกบฎ การที่ประชาชนกอความวุนวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

ญ. การกอการราย 
ฎ. อาวุธนิวเคลียร การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใด ๆ อันเนื่องมาจาก

การเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และกรรมวิธีใด ๆ แหงการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร ซ่ึงดําเนินการติดตอกันไป
โดยตัวของมันเอง 

2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนในเวลาตอไปนี้ 
ก. ขณะที่ผูเอาประกันภัยลาสัตวในปา แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา เลนหรือแขงสกีทุกชนิด แขงสเก็ต ชกมวย โดด

รม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบัน
จ้ีจ๊ัมพ ปนหรือไตเขาที่ตองใชเครื่องมือชวย ดําน้ําที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตน้ํา 

ข. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต         
ค. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร 

และมิไดประกอบการโดยสารการบินพาณิชย 
ง. ขณะที่ผูเอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําอากาศยานใดๆ 
จ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท 
ฉ. ขณะที่ผูเอาประกันภัยกออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม 
ช. ขณะที่ผูเอาประกันภัยปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม 

แตหากการเขาปฏิบัติการ นั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแตระยะเวลาที่เขาปฏิบัติการสงคราม หรือ
ปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น สวนหลังจากนั้นใหกรมธรรมมีผลบังคับตอไปจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัยที่กําหนดไวในตาราง 
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ขอตกลงคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักภายใตบริการเงินฝากประจําซูเปอร ซีเนียร 

 
คํานิยาม 

ผลประโยชนกระดูกแตกหัก หมายถึง ผลประโยชนท่ีระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูก
แตกหักที่แนบทายขอตกลงคุมครองนี้ 

กระดูก (Bone) หมายถึง กระดูกแข็ง (Compact, Cancellous, Spongy bone) ท้ังนี้ไมรวมเนื้อเยื่อ
อ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก เชน กระดูกออน (Cartilaginous bone) และหมอนรอง
กระดูก (Disc) 

การราว (Hairline Fracture, Incomplete Fracture, Green stick Fracture) หมายถึง การแตก
เพียงเปนรอย ไมขาดจากกันอยางสมบูรณ 

การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ (Complete Fracture) หมายถึง การที่กระดูกแตกหรือหักออกจาก
กันอยางสมบูรณและเห็นรอยหักชัดเจน 

การทิ่มทะลุ (Compound Fracture) หมายถึง การที่กระดูกหักทิ่มทะลุผิวหนัง 
การหักแบบยุบตัว (Compression Fracture) หมายถึง การหักแบบยุบตัวของปลองกระดูกสันหลัง 

(Vertebrae) ท่ีเกิดจากการตกจากที่สูง 
การแตกหักมากกวา 1 แหง (Multiple Fracture) หมายถึง มีการแตกหรือหักของกระดูกทอน

เดียวกัน มากกวา 1 ตําแหนง 
กะโหลกศีรษะ (Skull) หมายถึง สวนของกระดูกที่ประกอบเปนกะโหลกศีรษะ ท้ังนี้ไมรวมกระดูก

ขากรรไกรบน (Maxillar) ขากรรไกรลาง (Mandible) กระดูกแกม (Zygomatic Bone) และกระดูกสันจมูก (Nasal Bone) 
สภาพการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย หมายถึง การบาดเจ็บ หรือ

อาการแสดง หรือโรคใดๆ ทางการแพทย ท่ีปรากฏขึ้นกอนวันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ 
โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หมายถึง กระดูกพรุนบางและหักงายเนื่องจากการลดลงของ

จํานวนเนื้อกระดูก 
กระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) หมายถึง กระดูกหักในตําแหนงกระดูกซ่ึงเปนโรค

อยูกอนทําใหกระดูกขาดความแข็งแรง 
 
ความคุมครอง 

 ถาการบาดเจ็บที่ไดรับอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนเหตุใหผูไดรับความคุมครองเกิดความสูญเสียหรือ
ความเสียหายตามที่ระบุไวในตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหักภายใน 30 วันนับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะ
จายผลประโยชนในอัตรารอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก เมื่อไดรับหลักฐานพิสูจนการ
แตกหักโดยการเอกซเรยแลว 

เงื่อนไขการจายผลประโยชน 
ภายหลังท่ีบริษัทไดรับหลักฐานพิสูจนการแตกหักแลว บริษัทจะจายผลประโยชนใหภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 
1) ผลประโยชนขางตนจะจายใหสูงสุดไมเกิน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูก

แตกหัก และจํากัดการจายเพียง 1 ครั้งเทานั้นสําหรับการแตกหักของกระดูกชิ้นหรือ ทอนนั้นในรอบปกรมธรรมประกันภัย 
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2) ในกรณีท่ีมีการจายผลประโยชนไมถึง 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหัก 
ความคุมครองตามผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะยังคงมีอยูสําหรับชวงเวลาที่เหลืออยูในรอบปกรมธรรมประกันภัยนั้น โดย
มีความคุมครองเทากับยอดคงเหลือจากการจายผลประโยชนตามตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 

3) ความคุมครองผลประโยชนกระดูกแตกหักนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการจายผลประโยชนกระดูกแตกหัก
เปนจํานวน 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยผลประโยชนกระดูกแตกหักแลว 

4) บริษัทจะไมจายผลประโยชนนี้ หากบริษัทตองจายผลประโยชนเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย สําหรับ
การเสียชีวิต สญูเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

5) บริษัทจะไมจายผลประโยชนนี้สําหรับการแตกหักของกระดูก เมื่อบริษัทจะตองจายผลประโยชนสําหรับ
การสูญเสียอวัยวะนั้นๆ ตามขอตกลงคุมครอง อ.บ.1 หรือ อ.บ.2 

ท้ังนี้การแตกหักขางตนไมรวมถึงการราว หรือการแตกหักของกระดูกใดๆ ท่ีมิไดระบุไวในตาราง
ผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ขอยกเวน 

  การประกันภัยในขอตกลงคุมครองนี้ไมคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือ
สืบเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture) 
2. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยที่เปนมากอนการเอาประกันภัย 
3. การแตกหักซ่ึงเปนผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเปนผลมาจากโรคที่เปนมาโดยกําเนิด 
 

ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ผลประโยชน รอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

1.   การแตกหักของกระดูก 
1.1 สะโพกหรือเชิงกราน (ยกเวนกระดูกตนขา หรือกระดูกกนกบ) 
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 
โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง 60% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 30% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 15% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 12% 

1.2 ตนขา  หรือสนเทา 
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 
โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  30% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 24% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 15% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 12% 

1.3 ขาทอนลาง กะโหลกศีรษะ กระดูกไหปลารา ขอเทา ขอศอก แขนทอนบนและทอนลาง 
แตไมรวมถึงการแตกหักของกระดูกขอมือและกระดูกปลายแขน (Colles fracture) 
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 
โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  24% 
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ตารางผลประโยชนการชดเชยกระดูกแตกหัก 
ผลประโยชน รอยละของจํานวนเงินเอาประกันภัย 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 15% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 12% 

     กะโหลกศีรษะยุบ (Depressed  fracture) ซ่ึง
จําเปนตองแกไขโดยการศัลยกรรม หรือ กะโหลกศีรษะราว

7.2% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 6% 

1.4 การแตกหักของกระดูกปลายแขน (Colles fracture) ของแขนทอนลาง และการแตกหักของ
กระดูกขอมือ (Radius and Ulna) 
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 6% 

1.5 กระดูกสะบัก กระดูกสะบา กระดูกสันอก มือ (ยกเวนนิ้วมือและขอมือ) เทา (ยกเวนนิ้วเทาและ
สนเทา) 
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 12 % 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 6% 

1.6 กระดูกสันหลัง  (ยกเวนกระดูกกนกบ) 
     กระดูกแตกหักแบบยุบตัว (Compression  Fracture) 12% 

     การแตกหักของกระดูก ซ่ึงตองทําการรักษาโดย
ศัลยกรรม 12% 

     กระดูกหักซ่ึงเปนสาเหตุของการสูญเสียการทํางานของ
ระบบประสาทโดยถาวร 8% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 6% 

1.7 ขากรรไกรลาง 
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 
โดยมีการทิ่มทะลุ 1 แหง  15% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 12% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 9.6% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 4.8% 

1.8 ซี่โครง 1  ซี่ หรือมากกวา กระดูกโหนกแกม กระดูกกนกบ ขากรรไกรบน จมูก นิ้วเทา 1  นิ้ว 
หรือมากกวา นิ้วมือ 1  นิ้ว หรือมากกวา
     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 
โดยมีการทิ่มทะลุ 1  แหง  9.5% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณโดยมีการทิ่มทะลุ 7.2% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณมากกวา 1 แหง 4.8% 

     การแตกหักจากกันอยางสมบูรณ 1 แหง 2.4% 

 


