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บริษทั มนัน่ี ฮบั เซอร์วิส จ ำกดั และบริษทัในเครือ (รวมเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลไดม้อบให้ไวก้บับริษทั ผ่ำนช่องทำงต่ำง 
บริษทัจึงขอแจง้ให้ทรำบถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั อนัเก่ียวขอ้งกับแนวทำงกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทั ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) เม่ือ
เจ้ำของข้อมูลมีนิติสัมพันธ์ ติดต่อ หรือใช้บริกำรผลิตภัณฑ์ สินเช่ือของบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  
ท่ีบริษทัฯก ำหนด ภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562)  เพื่อเป็นกำรรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครองเก่ียวกบักำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ กำรเก็บรวบรวม กำรบนัทึก และกำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ดงันั้น บริษทัจึงขอแจง้ให้เจำ้ของขอ้มูลโปรดอ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรฉบบัน้ีเพื่อรับทรำบและท ำ
ควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
รายละเอยีดข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้สมัครสินเช่ือ 
-ข้อมูลบริษัทท่ีท าการประมวลผล : บริษทั มนัน่ี ฮบั เซอร์วิส จ ำกดั 
-ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเกบ็รวบรวม ใช้และเปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดำซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตัว
บุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำเจำ้ของขอ้มูลไดใ้ห้ไวห้รือมีอยู่กบับริษทั หรือท่ีบริษทั
ไดรั้บหรือเขำ้ถึงไดจ้ำกแหล่งอ่ืนท่ีน่ำเช่ือถือ (ตำมท่ีจะไดก้ล่ำวต่อไป) 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป ได้แก่ ช่ือ นำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยู่ เบอร์
โทรศพัท์ อีเมล ขอ้มูลเก่ียวกบับัญชีธนำคำร ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับธุรกรรมและประวติัทำงกำรเงิน ขอ้มูลของ
สถำนะบุคคล เช่น โสดหรือสมรส เป็นตน้ ขอ้มูลส่วนตวัท่ีปรำกฏในส่ือออนไลน์ ขอ้มูลและกิจกรรมใน 
Social Media ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบับริษทั ขอ้มูลเทปบนัทึกภำพหรือเสียงท่ีมีกำรติดต่อกับ
บริษทัผ่ำนคอลเซ็นเตอร์ บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลของส่วนบุคคลท่ีบริษทัได้รับ
ไม่ว่ำทำงตรง ทำงออ้ม หรือจำกแหล่งอ่ืน รวมถึงกำรไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลอย่ำงชดัแจง้ โดย
จะจดัเก็บเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์แจง้ไวแ้ก่เจำ้ของขอ้มูล  

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั
โดยแทข้องเจำ้ของขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือชำติ ศำสนำ ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลเครดิต ขอ้มูลทำงชีวภำพ
เพื่อใช้ในกำรพิสูจน์หรือตรวจสอบตวัตน (Biometric Information) ไดแ้ก่ ลำยพิมพน้ิ์วมือ รูปภำพใบหน้ำ 
ขอ้มูลสแกนม่ำนตำ ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง  ซ่ึงในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลอย่ำงชดั
แจง้ บริษทัจะจดัเก็บเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น บริษทัใชข้อ้มูลทำงชีวภำพ ลำย



พิมพน้ิ์วมือเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรยืนยนัตวัตนลูกคำ้ท่ีสมคัรใชบ้ริกำรผ่ำนแอปพลิเคชัน่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
(Mobile Application)  โดยใช้เทคโนโลยีตรวจจบัใบหน้ำ (Face Recognition) กำรใช้ลำยพิมพน้ิ์วมือแทน
รหัสประจ ำตัว (Password) ในกำรท ำธุรกรรมสินเช่ือกับบริษทัผ่ำนแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึง
เป็นไปตำมวิธีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรตรวจสอบและยนืยนัตวัตนลูกคำ้ของบริษทั เป็นตน้ 

โดยบริษทัมีฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น ซ่ึงรวมถึงกรณีกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อกำรด ำเนินกำรตำมภำระหน้ำท่ีตำมกฎหมำย กำรปฏิบติั
ตำมสัญญำท่ีไดท้ ำไวก้บับริษทั เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั กำรด ำเนินกำรตำมควำม
ยินยอมของเจ้ำของข้อมูล หรือภำยใตฐ้ำนทำงกฎหมำยอ่ืนๆ โดยวตัถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็น 

 
-วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไวแ้ก่เจ้ำของ
ขอ้มูล เช่น 

1. เพื่อปฏิบติัตำมสัญญำระหว่ำงบริษทักบัเจำ้ของขอ้มูลเพื่อให้บริกำรผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบริษทั  เพื่อ
กระบวนกำรพิจำรณำสินเช่ือของบริษทั เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูล หรือ เพื่อด ำเนินกำรให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องสัญญำสินเช่ือ 

2. เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์ซ่ึงรวมถึง กำรปฏิบติัตำมค ำสั่งของผูมี้อ ำนำจ เช่น 
ค ำสั่งศำล ค ำสั่งหน่วยงำนรัฐหรือหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกับดูแลบริษทัและหน่วยงำนอ่ืนท่ีมีอ ำนำจ เช่น 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็นตน้ 

3. เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย เช่น กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรรักษำควำมปลอดภยัของ
ระบบและเครือข่ำย เป็นตน้ 

4. เพื่อด ำเนินกำรใดๆตำมท่ีไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลแลว้ เช่น เพื่อกำรประชำสัมพนัธ์
หรือแนะน ำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษทั เป็นตน้ 

5.เพื่อกำรทวงถำมใหลู้กคำ้ช ำระหน้ีคำ้งตำมสัญญำสินเช่ือของบริษทั 
6.เพื่อกำรโอนขำยกลุ่มลูกหน้ีให้แก่บุคคลอ่ืน เช่น กำรขำยกลุ่มลูกหน้ีสินเช่ือด้อยคุณภำพให้แก่

บริษทัสินทรัพย ์เป็นตน้ 
7.เพื่อกำรป้องกนัและตรวจจบัควำมผิดปกติของธุรกรรมท่ีน ำไปสู่กิจกรรมท่ีผิดต่อหลกักฎหมำย 

เช่น กำรตรวจสอบกำรทุจริต กำรประพฤติโดยมิชอบ กำรฟอกเงิน กำรก่อกำรร้ำย หรือ กำรฉ้อโกง
ประชำชน เป็นตน้ 

8.เพื่อกำรน ำเสนอผลิตภณัฑใ์นประเภทเดียวกนักบัท่ีลูกคำ้มีอยู่กบับริษทัและเพื่อประโยชน์สูงสุด
ตำมควำมเหมำะสมตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ หรือเพื่อกำรพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑข์อง



บริษทั กำรบริกำร ระบบงำนต่ำงของบริษทั เพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรให้บริกำรของบริษทั หรือกำรรักษำ
ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ เช่น กำรดูแลลูกคำ้ ประเมินควำมพึงพอใจ จดักำรขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ เป็นตน้ 

9.เพื่อบริษทัในกลุ่มเครือธุรกิจท่ีอยู่ในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มำร์เก็ต จ ำกดั, 
บริษทั เจเนพูติก ไบโอ จ ำกดั 

10.บริษทัข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (National Credit Bureau : เครดิตบูโร) ท่ีบริษทัเป็นสมำชิกตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต เป็นตน้ 

ทั้งน้ี หำกลูกคำ้ไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัอำจส่งผลกระทบต่อลูกคำ้และบริษทั ในกรณีท่ีทั้ง
สองฝ่ำยจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมสัญญำหรือตำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ลูกค้ำอำจจะไม่ได้รับกำรเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรท่ีตรงกับควำมต้องกำรท่ีแท้จริง รวมถึงอำจได้รับควำมเสียหำยหรือเสียโอกำส
ตลอดจนถึงอำจมีบทก ำหนดโทษตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งนั้นดว้ย 
 
- คุกกี ้(Cookie) 
      คุกก้ี คือ ไฟล์ขอ้มูลขนำดเล็กท่ีจะเก็บข้อมูลเท่ำท่ีจ ำเป็นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเจ้ำของขอ้มูลไว้
ชัว่ครำว เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อส่ือสำร รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์ให้
ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับกำรบริกำรท่ีดีท่ีสุด โดยไม่ได้บนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพำะ ซ่ึงขอ้มูลคุกก้ีจะถูกจดัเก็บเป็นเวลำ 12 เดือน (ตรวจสอบสถำนะกำรใชง้ำนหรือปฏิเสธกำรใชง้ำน
คุกก้ีในเบรำวเ์ซอร์ไดท้ำงหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทั) 
 
-การรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

บริษทัมีนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงสำรสนเทศท่ีมีมำตรฐำน แนวทำงกำรควบคุมกำรใช้
งำนขอ้มูลตำมระดบัควำมส ำคญั มำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงกำยภำพ คู่มือและมำตรฐำนขั้นต ่ำในกำร
จัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลให้ปลอดภัยและป้องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับ
อนุญำต โดยนโยบำยและแนวทำงกำรควบคุมควำมปลอดภยัของขอ้มูลจะบงัคบัใชก้บับุคคลและผูใ้ห้บริกำร
ภำยนอกท่ีเช่ือมต่อหรือสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีอยู่ภำยใตก้ำรดูแลรับผิดชอบโดยตรงของบริษทั นอกจำกน้ี 
พนักงำน ลูกจ้ำง ตวัแทนหรือผูใ้ห้บริกำรภำยนอกของบริษทัมีหน้ำท่ีตอ้งรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจำ้ของขอ้มูลตำมสัญญำรักษำควำมลบัท่ีลงนำมไวก้บับริษทัอยำ่งเขม้งวด 

 
-ระยะเวลาการประมวลผลและการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลำท่ีเจำ้ของขอ้มูลเป็นลูกคำ้อยู่  หรือ 
หำกในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลไม่ไดเ้ป็นลูกคำ้ของบริษทัอีกต่อไปแลว้หรือยุติควำมสัมพนัธ์กบับริษทัไปแลว้ 
บริษทัจะพิจำรณำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไวต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น พระรำชบญัญติั
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 ก ำหนดให้จดัเก็บไวอ้ย่ำงน้อย 10 ปี นับแต่วนัท่ีมีกำรยุติ



ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ เป็นตน้ และเม่ือครบก ำหนดส้ินสุดระยะเวลำในกำรจดัเก็บแลว้ บริษทัจะลบท ำลำย
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 
 
-สิทธิของเจ้าของข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

กฎหมำย ระเบียบวิธีกำรและกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของผูป้ระกอบธุรกิจกำรให้สินเช่ือ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดไว ้เจำ้ของขอ้มูลมีสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
ดงัน้ี 

1. สิทธิในกำรเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้ำของขอ้มูล หรือสิทธิในกำรขอให้
บริษทัเปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวโดยท่ีเจำ้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอม 

2. สิทธิในกำรขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล 
3. สิทธิในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล 
4. สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล

เป็นกำรชัว่ครำว 
5. สิทธิในกำรขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำน

หรือใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัไปยงัผูอ่ื้นดว้ยวิธีอตัโนมติั หรือ
หำกสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลจำกบริษทั เพี่อท่ีจะ
น ำไปส่งหรือโอนไปยงัผูอ่ื้นดว้ยตวัเองได ้

6. สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล เช่น 
เพื่อใชใ้นกิจกรรมทำงกำรตลำดของบริษทั 

7. สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจำ้ของขอ้มูลโดยอำศยัควำมยนิยอม 

8.สิทธิในกำรขอให้บริษทัด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเจำ้ของขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์
เป็นปัจจุบนั และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

9.สิทธิร้องเรียนต่อเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลเห็นวำ่บริษทัด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำม
พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หำกบริษทัมีประโยชน์อนั
ชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไว ้บริษทัอำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำ
ร้องขอของเจำ้ของขอ้มูลได ้เช่น เจำ้ของขอ้มูลยงัมีบญัชีสัญญำสินเช่ือ หรือบริษทัตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดแมว้ำ่เจำ้ของขอ้มูลจะยติุควำมสัมพนัธ์กบับริษทัแลว้ก็ตำม เป็นตน้ 
 
 
 



-รายละเอยีดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อ 
หำกเจำ้ของขอ้มูลตอ้งกำรสอบถำมหรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตอ้งกำรใช้

สิทธิท่ีเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจดัให้มีช่องทำงกำรติดต่อ โดย
สำมำรถติดต่อตำมขอ้มูลท่ีแจง้ไวใ้นแต่ละช่องทำงกำรบริกำรของบริษทั หรือสำมำรถติดต่อประสำนงำน
มำยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นช่องทำงดงัน้ี 
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บริษทั มนัน่ี ฮบั เซอร์วิส จ ำกดั  (“บริษทัฯ”)  
ท่ีตั้งส านักงานท าการ : เลขท่ี 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร  
                                     เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์02-513-8989 
 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  :  นำงสำว อรนุช เพญ็ศิริวรทรัพย ์ 
เลขท่ี 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์080-535-9222 อีเมล ์oranuch.pe@tfg.co.th 
 
ส ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั โปรดตรวจสอบนโยบำยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต ์www.moneyhubservice.com/นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั/ 
 
-การเปลีย่นแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสำรแจง้กำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบบัน้ี อำจมีกำรปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติม ขอ้มูลส่วนบุคคลในแต่ละ
ครำว โดยบริษทัจะแสดงฉบบัท่ีเป็นปัจจุบนัไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือแจง้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรต่อไป 

mailto:oranuch.pe@tfg.co.th

