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ประกาศความเป็นส่วนตวั 

เจแปนฟาวน์เดช่ัน กรุงเทพฯ 

1.  ค าแถลงของ JFBKK 

เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ (“JFBKK” “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีอุทิศตนเพื่อด าเนินโครงการ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีครอบคลุมไปทัว่โลก ตระหนกัดีวา่การจดัการและการปกป้องขอ้มูลส่วน
บุคคลอยา่งเหมาะสม (ท่ีก าหนดไวด้า้นล่าง) คือความรับผิดชอบหลกัของเรา 

ดงันั้น JFBKK จึงออกประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) เพื่ออธิบายการรวบรวม การใช ้และ
การเปิดเผย (รวมเรียกวา่ “การประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่วา่ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัท่านใน
ฐานะผูเ้ยี่ยมชม ผูเ้ขา้ร่วมงานกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ สมาชิกห้องสมุด ผูรั้บบริการ ผูบ้รรยาย ผูเ้ขา้สัมมนาหรือชั้น
เรียนของ JFBKK หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งของ JFBKK ผูจ้ดัหา ผูท่ี้จะเป็นผูจ้ดัหา ผูติ้ดต่อหรือผูแ้ทนหรือบุคลากรของ
บุคคลดงักล่าว (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) 

ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีจะน าไปใชก้บัทุกช่องทางการส่ือสาร ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่จะแบบต่อหนา้ 
ทางโทรศพัท ์ หรือผา่นวธีิการอ่ืนใดท่ีใชใ้นการส่ือสารกิจกรรมใด ๆ เวน้แต่จะบงัคบัใชน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบั
อ่ืนเป็นการเฉพาะ 

JFBKK จะพยายามตามสมควรเพ่ือใหแ้น่ใจวา่บุคลากรของเราจะปฏิบติัตามประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี 

JFBKK อาจปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นระยะเพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอ่ืน ๆ และแนวปฏิบติัของเรา เพื่อความสะดวกในการอา้งอิง JFBKK จะระบุฉบบั
และวนัท่ีของประกาศความเป็นส่วนตวัท่ีด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี โดย JFBKK แนะน าให้ท่านอ่าน
ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นระยะเพ่ือใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลง หากการเปล่ียนแปลงใด ๆ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากท่านภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั JFBKK จะขอความยนิยอมจากท่านล่วงหนา้ 

2.  การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตป้ระกาศความเป็นส่วนตวัน้ี “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละบุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถ
ระบุตวับุคคลดงักล่าวไดไ้ม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม 

JFBKK จะรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านหรือบุคคลภายนอกให้ไวใ้นระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เช่น ใน
กระบวนการท าขอ้ตกลงกบัท่าน การใหบ้ริการ การใหข้อ้มูลแก่ท่านในฐานะผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีจะรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหัวขอ้ต่อไปน้ี ข้ึนอยู่กับบทบาทและความสัมพนัธ์
ระหวา่งท่านกบั JFBKK 

• ช่ือ นามสกุล อายุ วนัเกิด ขอ้มูลงาน ลายมือช่ือ รูปถ่าย และวิดีโอ ขอ้มูลบัตรประจ าตวัประชาชน ขอ้มูลหนังสือ
เดินทาง และขอ้มูลอ่ืนใดของท่านท่ีสามารถยนืยนัตวัตนของท่านได ้(รวมเรียกวา่ “ข้อมูลประจ าตวั”)  

• หมายเลขโทรศพัท์ส่วนตวัหรือเพ่ือประกอบธุรกิจหรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ ท่ีอยู่อีเมล 
และประวติับนส่ือสงัคมออนไลน์ของท่าน (รวมเรียกวา่ “ข้อมูลตดิต่อ”) 

• ธุรกรรมของท่านกบั JFBKK ขอ้มูลในขอ้ตกลง บริการท่ีซ้ือ ประวติัการติดต่อ กรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ ขอ้คิดเห็น 
ค าถาม การสอบถาม ขอ้เสนอแนะ หรือการตอบแบบส ารวจ (รวมเรียกวา่ “ข้อมูลธุรกรรม”) และ 
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• ขอ้มูลทางศาสนาของท่านท่ีแสดงบนบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเอกสารระบุตวัตนอ่ืน ๆ 

ในหลายสถานการณ์ JFBKK ไม่มีเจตนาจะประมวลผลขอ้มูลทางศาสนาของท่าน อย่างไรก็ตาม ตามท่ีปรากฏใน
เอกสารแสดงตนหลายฉบบั เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน JFBKK อาจปกปิดไวห้รือขอให้ท่านปกปิดไวเ้พ่ือไม่ให้ 
JFBKK ประมวลผลขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น 

หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ JFBKK ท่านมีหนา้ท่ีรับรองและรับประกนัวา่ท่านมีอ านาจกระท า
การดงักล่าวตามประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี และบุคคลภายนอกดงักล่าวไดรั้บแจง้เก่ียวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี
แลว้ 

หาก JFBKK ทราบว่า JFBKK ไดร้วบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์JFBKK จะด าเนินการตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั
โดยทนัที หากท่านเป็นผูเ้ยาวแ์ละยินยอมให้ JFBKK ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน JFBKK อาจขอให้ท่าน
พิสูจน์วา่ผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองของท่านยนิยอมใหท่้านกระท าการดงักล่าว 

3.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

JFBKK จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์ต่อไปน้ีตามหลกัทางกฎหมาย เช่น การให้ความ
ยินยอมของท่าน, ขอ้ผูกพนัตามสัญญา, ผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายของ JFBKK, ขอ้ผูกพนัทางกฎหมาย, ฐาน
ประโยชน์ท่ีส าคญัต่อชีวิต และการก าหนดและการปกป้องขอ้เรียกร้องตามกฎหมาย หาก JFBKK ประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอมของท่านไดทุ้กเม่ือตามท่ีกล่าวไว้
ดา้นล่างในประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี 
 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีความจ าเป็นต่อวตัถุประสงคต์่อไปน้ี มิฉะนั้น JFBKK อาจไม่สามารถด าเนินการใด ๆ กบั
ท่านได้ตามเจตนา ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการประมวลผลจะรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหัวข้อต่อไปน้ี (รวมเรียกว่า 
“วตัถุประสงค์”) 
 
• การใหข้อ้มูล 

ขอ้มูลประจ าตวั ขอ้มูลติดต่อ และขอ้มูลธุรกรรมของท่านจะไดรั้บการประมวลผลบนพ้ืนฐานของขอ้ผูกพนัตาม
สัญญาและผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ JFBKK เพื่อให้ขอ้มูลตามท่ีท่านร้องขอ เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสมคัรสมาชิกของท่าน เพื่อวิเคราะห์และตอบขอ้คิดเห็น ค าถาม การสอบถาม ขอ้เสนอแนะของท่าน เพื่อให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับริการและงานกิจกรรมของเราแก่ท่าน เพ่ือติดต่อตามวตัถุประสงคท์างราชการ และเพื่อให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เก่ียวกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหรือประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ท่าน 
 
ในบางกรณี JFBKK อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ตามท่ีท่านให้ความยินยอมเพื่อกิจกรรมทางการตลาด
ของ JFBKK ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การส่งอีเมลและเอกสารอ่ืน ๆ เพื่อการโฆษณา และการส่งเสริมกิจกรรมของ
หน่วยงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั JFBKK และองคก์รอ่ืน ๆ 
 

• การเขา้ร่วมกิจกรรม 

ข้อมูลประจ าตัวและข้อมูลติดต่อของท่านจะได้รับการประมวลผลบนพ้ืนฐานของข้อผูกพันตามสัญญาและ
ผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ JFBKK เพื่อใหท่้านเขา้ร่วมกิจกรรมหรือการสมัมนาของ JFBKK เพื่อก าหนด
ชั้นเรียนและการฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมและการสัมมนา เพ่ือส่งเสริม JFBKK และกิจกรรม
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ของ JFBKK เพ่ือเผยแพร่ภาพกิจกรรมของ JFBKK ซ่ึงอาจมีภาพของท่าน เพื่อรวบรวมขอ้มูลและปรับปรุงกิจกรรม
ของ JFBKK และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 
 

• ธุรกรรม 

ขอ้มูลประจ าตวั ขอ้มูลติดต่อ และขอ้มูลธุรกรรมของท่านจะไดรั้บการประมวลผลบนพ้ืนฐานของขอ้ผูกพนัตาม
สญัญาและผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ JFBKK เพ่ือพิจารณาวา่จะท าขอ้ตกลงกบัท่านหรือองคก์รของท่าน 
เพื่อรับรองความถูกตอ้งและยืนยนัตวัตนของท่าน เพ่ือเก็บเป็นบนัทึกและหลกัฐาน เพ่ือสั่งซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ 
เพ่ือติดต่อองคก์รของท่านเก่ียวกบัขอ้ตกลง เพ่ือปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัตามสัญญา เพื่อบริหารจดัการการช าระเงิน เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรม และเพื่อด าเนินการทางธุรกรรมอ่ืน ๆ 
 

• การด าเนินงานของ JFBKK 

ขอ้มูลประจ าตวั ขอ้มูลติดต่อ และขอ้มูลธุรกรรมของท่านจะไดรั้บการประมวลผลบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของ JFBKK เพื่อบริหารจัดการและปรับปรุงการด าเนินงานของ JFBKK เพื่อด าเนินการตรวจ
ประเมิน เพื่อบริหารจดัการการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดภายใน เพื่อด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหรือประกาศ
ความเป็นส่วนตวัน้ีหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการและวิเคราะห์การวิจยั เพื่อพฒันาบริการ เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและโฆษณา เพื่อก าหนดกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการส่ือสารทั้งแบบ
ออนไลน์และแบบออฟไลน์ เพ่ือเพ่ิมการรักษาความปลอดภยั และเพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้มูลประจ าตวั ขอ้มูลติดต่อ และขอ้มูลธุรกรรมของท่านจะไดรั้บการประมวลผลบนพ้ืนฐานของขอ้ผูกพนัทาง
กฎหมาย เพื่อด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้ผกูพนัและสิทธิตามกฎหมายของ JFBKK ภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั เพื่อ
ก าหนดหรือปฏิบติัตามหรือใชสิ้ทธิหรือปกป้องจากขอ้เรียกร้องทางกฎหมายในอนาคต และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 
ในการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

• การรักษาความปลอดภยั 

ขอ้มูลประจ าตวัและขอ้มูลการติดต่อของท่านโดยเฉพาะวิดีโอของท่านท่ีกลอ้งวงจรปิดจับภาพไวจ้ะได้รับการ
ประมวลผลบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ JFBKK เพื่อรักษาความปลอดภยัของ JFBKK 
 

• การระบุตวัตนและบนัทึก 

ขอ้มูลประจ าตวัของท่านไดรั้บการประมวลผลบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายของ JFBKK เพื่อ
ยนืยนัตวัตนของท่านและเก็บไวเ้ป็นบนัทึกและหลกัฐาน ในบางกรณีท่ีจ ากดั ขอ้มูลทางศาสนาของท่านอาจไดรั้บการ
ประมวลผลตามท่ีท่านใหค้วามยนิยอมเพื่อวตัถปุระสงคเ์ดียวกบัท่ีแสดงบนเอกสารท่ีระบุตวัตน 
 

4.  ระยะเวลาเกบ็รักษา 

JFBKK จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าท่ีจ าเป็นตามสมควรเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หากมีการ
ด าเนินคดีในชั้นศาล ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไวจ้นกวา่การด าเนินคดีน้ีจะส้ินสุดลง ซ่ึงรวมถึงในช่วงเวลาท่ี
อาจอุทธรณ์ได ้จากนั้นจึงจะถูกลบหรือเก็บไวถ้าวรตามท่ีกฎหมายอนุญาต 
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5.  มาตรการรักษาความปลอดภัย 

JFBKK ใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีจริงและทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านและป้องกนัไม่ให้สูญหายดว้ยเหตุบงัเอิญ หรือถูกน าไปใช ้เขา้ถึง ท าให้เสียหาย ท าลาย เปล่ียนแปลง 
หรือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงมาตรการรักษาความปลอดภยัในสถานท่ีจริงจะรวมไปถึงการใส่ตูล้็อคกุญแจและ
การควบคุมการเขา้ถึงสถานท่ี มาตรการรักษาความปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส์จะรวมไปถึงการควบคุมแบบจ ากดัการ
เขา้ถึง นอกจากน้ี JFBKK จะด าเนินการแกไ้ขทนัทีเม่ือเกิดเหตุดา้นความปลอดภยั 
 

6.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อวตัถุประสงค์ขา้งตน้ JFBKK อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อ Japan Foundation ในประเทศญ่ีปุ่นและ
ประเทศอ่ืน ๆ, พนัธมิตรทางธุรกิจ, ผูใ้ห้บริการ, โซลูชัน่ดา้นไอที, ผูจ้ดัหา, ผูเ้ขา้ร่วม, ผูรั้บเหมาช่วง, ท่ีปรึกษาจาก
ภายนอก, ผูต้รวจประเมิน, หน่วยงานราชการ หรือบุคคลภายนอกอ่ืนใด ไม่วา่จะเป็นของเอกชนหรือของทางราชการ 
JFBKK จะใชค้วามพยายามตามสมควรเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะมีมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

จากท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ในบางกรณี JFBKK อาจเปิดเผย แบ่งปัน และโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านไปท่ีอ่ืนนอกประเทศไทย ซ่ึงมาตรฐานการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลอาจต ่ากวา่มาตรฐานตามกฎหมายไทย ใน
กรณีดงักล่าว JFBKK จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อนกระท าการดงักล่าว และตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ผูท่ี้จะ
ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอภายใตก้ฎหมายท่ี
ใชบ้งัคบั  
 

7.  สิทธิของท่าน 

ท่านมีสิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีอธิบายไวด้งัต่อไปน้ี กรุณาติดต่อ JFBKK หากท่านประสงคจ์ะใช้
สิทธิใด ๆ ในท่ีน้ี ซ่ึง JFBKK อาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนก่อนท่ีจะปฏิบติัตามค าขอของท่านหรือให้ท่านใชสิ้ทธิ เพื่อ
ปกป้องความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่านเอง 
 
• สิทธิในการเขา้ถึง 

ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงหรือขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดย JFBKK จะใหสิ้ทธิท่านในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีมีอยูใ่นเอกสารท่ีร้องขอเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัเตม็ 

• สิทธิในการแกไ้ข 

ท่านมีสิทธิท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้ขา้ใจผิด หรือลา้สมยั 

• สิทธิในการพกพาขอ้มูล 

ท่านมีสิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านใหไ้วก้บั JFBKK หรือขอโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปให้
บุคคลภายนอกใด ๆ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดรั้บการประมวลผลตามท่ีท่านใหค้วามยนิยอมหรือตามสญัญา 

• สิทธิในการคดัคา้น 

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

• สิทธิในการลบ 
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ท่านมีสิทธิท่ีจะขอให ้JFBKK ลบ ท าลาย หรือปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จ าเป็นส าหรับวตัถุประสงคอี์กต่อไป หรือเม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดรั้บการประมวลผล
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

• สิทธิในการจ ากดั 

ท่านมีสิทธิท่ีจะขอให ้JFBKK จ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 

• สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม 

ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยนิยอมท่ีท่านใหไ้วเ้ก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมอบใหแ้ก่ JFBKK ไดทุ้กเม่ือ 

• สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิยืน่ค  าร้องเรียนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหาก JFBKK ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

JFBKK จะพยายามตอบกลบัค าขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ทั้งหมดภายในเวลา 30 วนั อยา่งไรก็ตาม อาจใชเ้วลานานกวา่ 30 วนั
หากค าขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ โดยทั่วไป JFBKK จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้สิทธิ
ขา้งตน้ เวน้แต่ค  าขอของท่านจะไม่มีมูล ซ ้ าซอ้น หรือเกินกวา่ความจ าเป็น 

8.  การตดิต่อ JFBKK 

หากท่านมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อผูอ้  านวยการบริหารของ 
JFBKK ไดท่ี้ 

• หมายเลขโทรศพัท:์ 02-260-8560 

• ท่ีอยูอี่เมล: info@jfbkk.or.th 

• ส่งจดหมายถึง JFBKK ไดท่ี้ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 ถนนอโศก-มนตรี กรุงเทพฯ 10110 

  


