
ค ำชีแ้จงกำรคุม้ครองขอ้มลูส ำหรบัผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องเรำ 

กำรคุม้ครองขอ้มลูส ำหรบับคุคลทีเ่ยีย่มชมเว็บไซตข์องเรำ 

ฉบับปรับปรุงเดอืนธันวาคม 2020 

 

บรษัิท เฟรเซนีอสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (“เรา”) จะรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลบางอยา่งจากทา่นใน

ฐานะผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

 

ค าชีแ้จงการปกป้องขอ้มลูน้ีอธบิายรายละเอยีดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในขณะทีท่า่นเขา้มาเยีย่มชม

เว็บไซตข์องเรา 

 

โปรดทราบวา่เราอาจท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในบรบิทอืน่ๆ ดว้ยเชน่ เมือ่ทา่นเยีย่มชม

เว็บไซตข์องเรา หรอืเมือ่ทา่นตดิตอ่กับเราในฐานะตวัแทนทำงธุรกจิของผลติภณัฑห์รอืบรกิำร

ตำ่งๆ หรอืเมือ่ทา่นตดิตอ่กบัเราในฐานะบคุลำกรทำงกำรแพทย ์ดังนัน้โปรดดขูอ้มลูเฉพำะเกีย่วกับการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 

โปรดทราบวา่ เว็บไซตข์องเรามลีงิกท์ีเ่ชือ่มไปยังเวบ็ไซตภ์ายนอกซึง่ไมอ่ยูภ่ายในขอบเขตการบังคับใชข้อง

ค าชีแ้จงการปกป้องขอ้มลูน้ี  เว็บไซตข์องบรษัิทในเครอืเฟรเซนีอสุ คาบ ีบางแหง่อาจมคี าชีแ้จงการปกป้อง

ขอ้มลูทีอ่าจแตกตา่งจากค าชีแ้จงการปกป้องขอ้มลูน้ี และการเยีย่มชมเว็บไซตด์ังกลา่วของทา่นนัน้จะอยู่

ภายใตค้ าชีแ้จงการปกป้องขอ้มลูของเว็บไซตนั์น้ๆ 

เหตใุดเรำจงึรวบรวมและใชข้อ้มลูของทำ่น  

เรารวบรวมและใชข้อ้มลูของทา่นเพือ่จุดประสงคด์ังตอ่ไปน้ี 

● เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง จัดการ และตอบกลับตอ่ค าถามหรอืขอ้สงสยัของทา่น 

● เพือ่ใหเ้ราสามารถปฏบิตัติามกฎหมายดา้นการแพทยแ์ละเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นยาและผลติภัณฑ์

สขุภาพ (pharmacovigilance) ตา่ง ๆ 

● เพือ่ใหเ้ว็บไซตส์ามารถแสดงผลไดก้ับอปุกรณ์ทีท่า่นใชง้าน 

● เพือ่ใหบ้รกิารทีด่ทีีส่ดุแกท่า่นและปรับปรุงประสบการณ์การใชง้านของทา่น 

● เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเว็บไซตข์องเรา 
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เรำรวบรวมขอ้มลูอะไรและรวบรวมขอ้มลูเหลำ่น ัน้อยำ่งไร  

เราอาจรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี 

เมือ่ทา่นเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

เราจะรวบรวมขอ้มลูลักษณะทีท่า่นใชง้านเว็บไซตข์องเรา เพือ่ใชข้อ้มลูนัน้ในการปรับปรุงประสทิธภิาพใน

การน าเสนอเวบ็ไซตข์องเราใหเ้หมาะกับอปุกรณ์ทีท่า่นใชง้าน เพือ่ใหส้ามารถใชฟั้งกช์นัทัง้หมดของเว็บไซต์

ได ้หรอืเพือ่จดจ าขอ้มลูสิง่ทีท่า่นสนใจหรอืใชง้านในเวบ็ไซตข์องเราส าหรับการเยีย่มชมครัง้ปัจจุบันหรอืใน

อนาคต 

เรารวบรวมขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตโปรโตคอลตอ่ไปน้ีในระหวา่งทีท่า่นเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา 

● ชือ่ผูใ้หบ้รกิารรวมถงึ IP Address ของทา่น  

● เว็บไซตท์ีน่ าทา่นมายังเวบ็ไซตข์องเรา 

● หนา้ (Page) ทีท่า่นเยีย่มชมบนเว็บไซตข์องเรา 

● ประเภทเวบ็เบราวเ์ซอรข์องทา่น และ 

● วันทีแ่ละระยะเวลาในการเยีย่มชมของทา่น 

เราบันทกึขอ้มลู IP Address ของทา่นในลกัษณะแบบนามแฝงดว้ยการลบตวัเลขสามตัวสดุทา้ยออกไป 

วธิกีารน้ีท าใหเ้ราไมส่ามารถระบตุัวตนของทา่นไดโ้ดยตรง 

ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมโดยใชค้กุกี ้(cookie) 

เราใชค้กุกีบ้นเว็บไซตข์องเรา โดย “คกุกี”้ คอืไฟลข์อ้ความขนาดเล็กทีเ่ว็บเบราวเ์ซอรข์องทา่นเก็บบันทกึไว ้

ในคอมพวิเตอรข์องทา่นเอง 

ทา่นสามารถปฏเิสธการใชค้กุกีบ้างอยา่งส าหรับเว็บไซตน้ี์ได ้ สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิเีปลีย่น

กำรต ัง้คำ่คกุกี ้หากทา่นเลอืกปฏเิสธการใชค้กุกี ้ทา่นอาจใชง้านเว็บไซตไ์ดไ้มส่ะดวกและไมเ่ต็ม

ประสทิธภิาพ และหากทา่นเลอืกลบคกุกีอ้อกไปจะสง่ผลใหท้า่นอาจตอ้งยนืยันความตอ้งการอกีครัง้ 

  

การตัง้คา่คกุกีข้องทา่นจะมผีลกับเวบ็เบราวเ์ซอรท์ีท่า่นก าลังใชง้านอยู ่และการตัง้คา่นัน้จะไมม่ผีลสบืเน่ือง

ไปยังเวบ็บราวเซอรอ์ืน่ๆ ดังนัน้ท่านตอ้งตัง้คา่คกุกีใ้หมห่ากทา่นใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรอ์ืน่ในการใชง้านเว็บไซตน้ี์
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ในครัง้ตอ่ไป  ทา่นสามารถจดัการการตัง้คา่ของเว็บเบราวเ์ซอรไ์ดจ้ากทัง้บนคอมพวิเตอรแ์ละบนอปุกรณ์มอื

ถอื และทา่นยังสามารถลบคกุกีต้ามดลุยพนิจิไดท้กุเมือ่ 

เราใชค้กุกีด้ังตอ่ไปน้ี 

คกุกีท้ ีจ่ ำเป็นอยำ่งยิง่ (Strictly Necessary Cookies)   

คกุกีป้ระเภทนี้มคีวามจ าเป็นตอ่การท างานของเว็บไซต ์เพือ่ใหเ้ว็บไซตส์ามารถท างานไดเ้ป็นปกต ิและ

เว็บไซตข์องเราใชค้กุกีป้ระเภทน้ีเฉพาะชว่งหรอืเซสชัน่ทีท่า่นใชง้านเว็บไซตเ์ทา่นัน้ ซึง่เรยีกวา่ คกุกีเ้ซสชนั

ของบคุคลทีห่นึง่ (first party session cookie) 

คกุกีน้ี้ชว่ยใหโ้หลดหนา้เว็บไดเ้ร็วขึน้และยังชว่ยจ ากดัจ านวนเซสชนัทีม่าจากผูใ้ชเ้พือ่ป้องกันการใชง้าน

เว็บไซตม์ากเกนิไป 

โดยคกุกีป้ระเภทน้ีจะใชง้านไดใ้นระหวา่งเซสชนัและจะถกูลบโดยอตัโนมัตเิมือ่ทา่นปิดเบราวเ์ซอร ์

คกุกีเ้พือ่กำรท ำงำนของเว็บไซต ์(Functional Cookies) 

คกุกีป้ระเภทน้ีจะชว่ยจดจ าตวัเลอืกทีท่า่นเลอืกในขณะทีเ่ยีย่มชมเว็บไซตน้ี์เพือ่น าเสนอฟังกช์นัการท างาน

และคณุลกัษณะสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บการปรับปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 

เราใชค้กุกีเ้ป็น "ตวัแจง้เตอืนคกุกี"้ ในการบันทกึการตดัสนิใจของทา่นวา่ ยอมรับการใชค้กุกีบ้นเวบ็ไซตข์อง

เราหรอืไม ่ระบบจะท าการบนัทกึขอ้มลูนัน้โดยอตัโนมัต ิเมือ่ทา่นเลอืกคลกิหนึง่ในสองตัวเลอืกทีม่ใีห ้

เว็บไซตข์องเราจะบันทกึการยอมรับคกุกีไ้วเ้ป็นเวลาหนึง่ปีนับจากวันทีย่อมรับเป็นตน้ไป หากทา่นตัดสนิใจ

ปฏเิสธคกุกี ้เว็บไซตข์องเราจะบันทกึการการตัดสนิใจปฏเิสธของทา่นไวเ้ป็นระยะเวลา 30 วัน และในชว่ง

เวลาน้ีแบนเนอรแ์สดงขอ้มลู คกุกีจ้ะไมป่รากฏขึน้มาอกี 

คกุกีเ้พือ่กำรวเิครำะห ์(Analytic Cookies) 

คกุกีป้ระเภทน้ีชว่ยใหเ้ราสามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้านเวบ็ไซตไ์ด ้ขอ้มลูน้ีชว่ยใหเ้ราสามารถเพิม่

ประสทิธภิาพการท างานและสรา้งประสบการณ์การใชง้านทีด่ใีหแ้กผู่ใ้ชด้ว้ย  เว็บไซตข์องเราใชเ้ครือ่งมอื

วเิคราะหเ์ว็บไซตแ์บบโอเพนซอรส์ (open source web analytic tool) ชือ่ Matomo ซึง่มชีือ่เดมิวา่ 

Piwik  เครือ่งมอืน้ีชว่ยใหเ้ราตดิตามวา่มผีูเ้ยีย่มชมใชห้นา้เว็บไซตข์องเราบอ่ยเพยีงใด และผูเ้ยีย่มชมไปที่

หนา้ใดบอ่ยทีส่ดุ และพวกเขาไดรั้บขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจากหนา้ของเราหรอืไม่  

ส าหรับ IP Address ของท่านนัน้จะถกูประมวลผลแบบนามแฝงโดยการลบตัวเลขสามตวัสดุทา้ยออก วธิน้ีี

ท าใหเ้ราไมส่ามารถระบตุัวตนของทา่นไดโ้ดยตรงอกีตอ่ไป ซอฟตแ์วรจ์าก Matomo ทีท่ างานบนเซริฟ์เวอร์

ของผูใ้หบ้รกิารภายในองคก์รของเราเองในประเทศเยอรมนี และขอ้มลูทีถ่กูสรา้งโดย cookies เกีย่วกับการ

ใชง้านเวบ็ไซตข์องทา่น (รวมถงึ IP Address แบบนามแฝงของทา่น) จะถกูเก็บไวบ้นเซริฟ์เวอรข์องผู ้



ใหบ้รกิารภายในองคก์รของเราในประเทศเยอรมนี  IP  Address ทีส่ง่ออกไปนัน้จะไมถ่กูรวมเขา้กับขอ้มลู

อืน่ใดทีเ่รารวบรวมไว ้และทางเราจะลบขอ้มลูน้ีภายในสามปี 

คกุกีโ้ซเชยีลมเีดยี (Social media cookie) 

เมือ่ทา่นกด "ฉันยนิยอม" ในสว่นฟีดของโซเชยีลมเีดยี ระบบจะตดิตัง้คกุกี ้จากนัน้ทา่นจะสามารถดกูจิกรรม

ตา่งๆ ของชอ่งทางโซเชยีลมเีดยีขององคก์รของเราซึง่ฝังอยูใ่นเว็บไซตข์องเราได ้ค ายนิยอมของทา่นจะถกู

เก็บไวต้ลอดระยะเวลาทีท่า่นเยีย่มชมผา่นคกุกี ้"สตรมีโซเชยีลมเีดยี" ของเรา 

ขอ้มลูทีท่า่นใหก้ับเรา 

เรารวบรวมและประมวลผลขอ้มลูทีท่า่นใหไ้วก้บัเราเมือ่ทา่นกรอกแบบฟอรม์ออนไลน ์หรอืเมือ่ตดิตอ่เราดว้ย

วธิกีารสือ่สารอืน่ๆ เชน่ อเีมล โทรศัพท ์หรอืจดหมาย เป็นตน้ ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่ว ไดแ้ก ่

● ชือ่และนามสกลุ 

● เพศ 

● ขอ้มลูตดิตอ่และทีอ่ยู ่(รวมถงึขอ้มลูทีอ่ยู ่อเีมล หมายเลขโทรศัพท ์หมายเลขแฟกซ)์ 

● ประเทศทีอ่าศัยอยู ่

● บรษัิททีท่ างาน 

● อาชพี 

● ประเภทขอ้สงสยัและขอ้มลูเพิม่เตมิหากม ีเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการตอบค าถามของทา่น 

กฎหมำยพืน้ฐำนทีเ่ก ีย่วขอ้งกำรประมวลผลขอ้มลูของทำ่น  

เราประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นบนพืน้ฐานของกฎหมายอยา่งนอ้ยหนึง่ขอ้ตอ่ไปน้ี 

● ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมแกเ่ราในการด าเนนิการตามวัตถปุระสงคห์รอืการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

ขา้มพรมแดน (มาตรา 6.1 a และมาตรา 49.1 a GDPR) ในกรณีทีม่กีารใชง้านคกุกี ้และเมือ่ทา่นเปิดใชง้าน

ปลั๊กอนิสือ่โซเชยีลมเีดยีหรอืเมือ่ทา่นใหข้อ้มลูเกีย่วกับค ารอ้งทีส่ง่ไปยังหน่วยงานเฟรเซนีอสุ คาบ ีนอกเขต

ยโุรป 
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● การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นจ าเป็นส าหรับเราในการปฏบิัตติามพันธกรณีตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิของเรา (มาตรา 6.1 c GDPR) 

● การประมวลผลนัน้จ าเป็นตอ่วัตถปุระสงคอ์ันเป็นประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย ทีเ่ราหรอืบคุคลทีส่าม

ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ เวน้แตว่า่มปีระโยชนอ์ืน่หรอืสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของทา่นทีส่ าคญักวา่ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (มาตรา 6.1 f GDPR) ผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายดังกลา่วไดแ้ก ่ 

    ● การเริม่ ใช ้หรอืพทิักษ์สทิธิต์ามกฎหมาย 

    ● เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารของเราผา่นทางเว็บไซตท์ีใ่ชง้านและเหมาะสม 

เรำแบง่ปนัขอ้มลูของทำ่น  

เราท างานร่วมกับองคก์รอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องเรา ดังนัน้เราอาจสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น

บางสว่นหรอืทัง้หมดไปยังองคก์รอืน่ๆ 

  

โดยผูรั้บขอ้มลูน้ีคอื 

● บรษัิทอืน่ๆ ในเครอืบรษัิทเฟรเซนีอสุ หากจ าเป็นจะตอ้งมกีารถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วเพือ่

วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ หรอืเมือ่บรษัิทในเครอืเหลา่นัน้สนใจจะร่วมงานกับทา่น (โปรดดรูายละเอยีดสถำนทีต่ ัง้

ของบรษิทัในเครอืเฟรเซนอีสุ) 

● ผูใ้หบ้รกิารทีป่ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของเรา (เชน่ ผูใ้หบ้รกิารไอททีีเ่ก็บขอ้มลูหรอืใหบ้รกิาร

บ ารุงรักษาขอ้มลู เป็นตน้) และตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของเราในการประมวลผลดังกลา่ว ผูใ้หบ้รกิารเหลา่น้ี

ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ 

● เจา้หนา้ทีรั่ฐ ศาล ฝ่ายตา่งๆ ในการด าเนนิคดทีางกฎหมายตามทีจ่ าเป็นตอ้งกระท าเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของรัฐ  

● ทีป่รกึษาหรอืผูต้รวจสอบบัญช ีเชน่ ทีป่รกึษาดา้นภาษี ผูต้รวจสอบการเงนิ ทนายความ บรษัิท

ประกัน ธนาคาร และทีป่รกึษามอือาชพีภายนอกอืน่ๆ ในประเทศทีเ่ราด าเนนิกจิการ 

การถา่ยโอนขอ้มลูขา้มพรมแดน 

จะไมม่กีารถา่ยโอนขอ้มลูของทา่นไปยังประเทศทีส่ามเกดิขึน้ (ประเทศนอกเขตเศรษฐกจิยโุรป) ยกเวน้วา่

ไดรั้บอนุญาตจากทา่น เพือ่ใหเ้ราสามารถจัดการตอ่ขอ้สงสยัของทา่น โดยเราจะสง่ตอ่ขอ้สงสยัรวมถงึขอ้มลู
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สว่นบคุคลของทา่นตามทีไ่ดใ้หไ้ว ้ไปยังผูต้ดิตอ่ในประเทศของทา่น  หากผูต้ดิตอ่ในประเทศดังกลา่วตัง้อยู่

ในประเทศทีส่าม เราจะถา่ยโอนขอ้มลูตามความยนิยอมของทา่นเทา่นัน้ 

เรำเก็บรกัษำขอ้มลูของทำ่นไวน้ำนแคไ่หน  

เราจะเก็บรายละเอยีดการตดิตอ่ของทา่นไวเ้ป็นเวลา 6 เดอืน หลังจากทีเ่ราตอบกลบัขอ้สงสยัของทา่น

จากนัน้เราจะลบขอ้มลูของทา่นออกจากระบบ เวน้เสยีแตว่า่มขีอ้บังคับดา้นกฎหมายใหเ้ก็บขอ้มลูดังกลา่วไว ้

นานกวา่นัน้ 

เราจะเก็บขอ้มลูทีค่กุกีแ้ตล่ะประเภทรวบรวมไวจ้นกวา่คกุกีนั้น้ๆ จะหมดอายตุามทีอ่ธบิายขา้งตน้ 

กำรรอ้งขอ กำรสอบถำมและกำรรอ้งเรยีน  

ทา่นมสีทิธเิหนือขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในสถานการณ์ตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

● ขอเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

● ขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

● ขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

● ขอใหจ้ ากัดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

● ขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

● คัดคา้นการประมวลผลดว้ยเหตผุลเฉพาะของทา่นบางประการ 

ทา่นสามารถใชส้ทิธเิหลา่น้ีผา่นชอ่งทางออนไลนไ์ด ้โดยกรอกแบบฟอรม์ตดิตอ่กำรคุม้ครองขอ้มลู 

นอกจากน้ีทา่นยังมสีทิธทิีจ่ะยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนกับเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของเราหรอืหน่วยงานก ากับดแูลได ้

เชน่กัน 

เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู: 

บรษัิท เฟรเซนีอสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
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10330 ประเทศไทย 

อเีมล: dataprotectionofficer_th@fresenius-kabi.com 

หนว่ยงำนคุม้ครองขอ้มลู: 

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ชัน้ 7 อาคารรัฐประศาสนภักด ีศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจง้วัฒนะ 

แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

อเีมล: pdpc@mdes.go.th 

โทร: 02-142-1033 

ขอ้มลูเพิม่เตมิส ำหรบัสถำนกำรณเ์ฉพำะ  

ขอ้ก ำหนดในกำรใหข้อ้มลูสว่นบคุคล 

เราจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพือ่ใหท้า่นสามารถเขา้ถงึเว็บไซตไ์ดแ้ละยังชว่ยใหท้า่น

สามารถตดิตามขอ้สงสยัของทา่นได ้ 

หากทา่นปฏเิสธการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เว็บไซตข์องเราจะไมส่ามารถท างานไดแ้ละเราอาจไม่

สามารถตอบกลับหรอืด าเนนิการตามค ารอ้งของทา่นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กำรเปลีย่นแปลงค ำชีแ้จงกำรคุม้ครองขอ้มลูนี ้

เน่ืองจากการรวบรวมและการใชข้อ้มลูของทา่นนัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาผา่นไป ดังนัน้เราอาจ

แกไ้ขค าชีแ้จงการคุม้ครองขอ้มลูน้ีเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิัตใินการประมวลผลขอ้มลูของเราอยา่ง

เป็นปัจจุบันเสมอ เราจงึแนะน าใหท้า่นตรวจสอบค าชีแ้จงเหลา่น้ีเป็นครัง้คราว 

ผูค้วบคมุและรำยละเอยีดกำรตดิตอ่  

ผูค้วบคมุและหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น คอื 

บรษัิท เฟรเซนีอสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั  

93/1 อาคารจพีเีอฟ วทิย ุตกึบ ีชัน้ 10 หอ้ง 1001-1003 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนีิ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 
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