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เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ท่ีผานมา
บริษทั เทยนิ จาํกดั บริษทั เทยนิ ฟรอนเทียร จาํกดั
บริษทั เทยนิ โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จาํกดั
ไดจดังานฉลองครบรอบ 50 ปท่ีกลุมบริษทัเทยนิ
แหงประเทศญี่ปุนไดกอต้ังในประเทศไทย ณ
โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ยานราชประสงค
กรุงเทพฯ โดยมีเจาหนาท่ีระดับบริหารของกลุม
เทยินท้ังคนญี่ปุนและคนไทย กลุมลูกคา แขก
รับเชิญ และสื่อมวลเขารวมงานอยางคับค่ัง

เทยนิกรุป ไดกอต้ังบริษทัเพือ่การนาํเขา
สงออกและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรข้ึนใน
ประเทศไทยเม่ือป 2509 และไดเร่ิมดําเนนิการ
ผลิตและการจาํหนายเสนใยโพลีเอสเตอรต้ังแต
ป 2510 นอกจากนี้ยังไดมีการขยายฐานการ
ผลิตและการจดัจาํหนายในป 2534 จากนัน้มา
ก็มีการขยายฐานการผลิตอยางตอเนื่องม่ันคง
ดวยการเปดฐานการผลิตและการจาํหนายสาํหรับ
วัสดุเสริมความแข็งแรงในยางข้ึนอีกในป 2539

นอกจากนี ้เม่ือเดือนพฤศจกิายน 2557
เทยนิกรุปไดมกีารประกาศการปรบัเปลีย่นแผนงาน
ระยะกลางของบรษัิทดวยการยายฐานการผลติของ
โพลีเอสเตอรเสนใยสัน้และโพลีเอสเตอรเสนใย
ยาว จากท่ีอิวาคุนิและโทกุยามา มายังบริษัท
เทยนิ โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จาํกดั (TPL)
จากน้ันมาไดเนนโอนถายการผลติและกระบวนการ
ของฟงกชั่นเสนใยโพลีเอสเตอรตางๆ มายัง
ประเทศไทย และสํานักงานธุรกิจท่ีมัตสึยามะ

เม่ือไดมีการโอนถายการผลิตมายัง TPL
ไดสําเร็จ TPL จึงกลายเปนฐานการผลิตเสนใย
โพลีเอสเตอรท่ีสําคัญระดับโลก ดวยระบบการ
ผลิตท่ีมีฟงกชั่นระดับสูง คุณภาพเยี่ยม และ
ระบบซัพพลายท่ีสมบูรณแบบ นอกจากนี้ จาก
ความรวมมือในขอตกลงทางการคาเสรีระหวาง
อาเซียน ญี่ปุน และประเทศจีน ก็ไดเสริมสราง
ความแข็งแกรงของความรวมมือระหวางฐานการ
ผลิตสิง่ทอของญีปุ่นและกลุมบริษทัจากประเทศ
จนี ดวยเหตุนี ้เทยนิกรุปจงึสามารถท่ีจะกาํหนด
โครงสรางเพื่อนําเสนอสินคาในราคาตนทุนท่ี
สามารถแขงขันซึ่งผันตามตนทุนของฟงกชั่น
และการใชงานใหกับลูกคาได

กลุมบริษทัเทยนิไดกาํหนดใหประเทศไทย
เปนภูมิภาคท่ีสําคัญในการผลิตระดับโลก และ
เปนฐานการผลติทีไ่มใชแคเพียงเสนใยโพลเีอสเตอร
แตยงัรวมไปถงึเปนฐานการผลิตวัสดุฟงกชัน่สงู
ตางๆ อยางเสนใยอะรามิด และการจําหนาย
โพลีคารบอเนตเรซิ่น

ในสวนของธุรกิจการดูแลสุขภาพอยาง
ธรุกจิเฮลทแคร เทยนิมีฐานการวิจยัและพฒันา
สําหรับอุปกรณทางการแพทยอันทันสมัย เชน
ขอตอเทียมและจะยงัเดินหนาในการสรางคุณคา
ใหมๆ  ใหกบัลูกคาจากประเทศไทยในฐานะฐาน
การผลิตหลักของอาเซียน

คุณจุน ซูซุ กิ ประธานและประธาน
เจาหนาท่ีบริหารและคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท เทยิน จํากัด กลาววา “เทยิน กรุป ได
ฉลองครอบรอบ 50 ป ของการเร่ิมตนผลิตและ
การจาํหนายเสนใยโพลีเอสเตอรในประเทศไทย
กอนอ่ืน ผมตองขอแสดงความซาบซึง้ใจดวยใจจริง
สาํหรับความเขาใจและความรวมมือของคนไทย
ท่ีมีมากวา 50 ป ท่ีผานมาเราไดมีการทํางาน
ผานการปฏิรูปโครงสรางทางธรุกจิท่ีหลากหลาย
มาต้ังแตป 2014 และสวนหนึ่งของเหตุการณ
ดังกลาวคือการถายโอนการผลิตของแบรนดหลักๆ
ของเสนใยโพลีเอสเตอร จากโรงงานภายใน
ประเทศญี่ปุน มายังบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร
(ประเทศไทย) หรือท่ีเรารูจักกันในนาม TPL
ซึง่เปนบริษทัผลิตและจาํหนายเสนใยโพลีเอสเตอร

บดันี ้ผมมีความยนิดีท่ีจะประกาศวา TPL
พรอมจะเดินหนากบับทบาทในการเปนฐานการ
ผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรท่ีสําคัญระดับโลก ใน
ชวงเวลานีท่ี้การถายโอนการผลิตไดดําเนนิการ
แลวเสร็จสมบูรณ และเปนการครบรอบ 50 ป
ของการกอต้ังบริษัทในปนีอี้กดวย

คุณจุน ซูซกุ ิ(Mr. Jun Suzuki)
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สาํหรับประเทศไทย เราไดใหความสาํคัญ
ไมเพียงแตดานของเสนใยโพลีเอสเตอรเทานั้น
แตเรายงัใหความสาํคัญในฐานะของฐานการผลิต
ท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียนสําหรับกลุมบริษัท
เทยนิ นอกจากประวัติศาสตร 50 ปท่ีผานมา เรา
ยงัคงมีการดําเนนิการท่ีกาวหนาทางธรุกจิโดยการ
เร่ิมผลิตเสนใยเมตาอะรามิดชนิดใหมเม่ือ 2 ป
กอนซึง่เสนใยชนดินีเ้ปนเสนใยประสทิธภิาพสงู
ท่ีสามารถทนความรอนไดอยางยอดเยี่ยมและ
สามารถยอมสไีด นอกจากนีบ้ริษัทในกลุมยงัมี
ฐานการวิจัยสําหรับขอตอเทียมอีกดวย

เพื่อท่ีจะเนนย้ําตอการวางกลยุทธระดับ
ภูมิภาคท่ีสอดคลองกบักลยทุธระดับโลก ตามท ี่
ไดประกาศออกไปเม่ือเดือนกมุภาพนัธท่ีผานมา
เราจงึมีการปรับแผนการบริหารจดัการในชวงระยะ
กลางอยูอยางตอเนื่องและจากปงบประมาณนี้
เราจะมีการจดัการและขยายระบบการผลิตของ
วัสดุในประเทศไทยอีกดวย

นอกจากนี ้เรายงัหวังท่ีจะขยายธรุกจิของ
เราในฐานะฐานการผลิตหลักในอาเซยีนผานการ
วิจัยและพัฒนาดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย และ
ผานการสนับสนุนของบริษัทตางๆ ในประเทศ
ในฐานะพันธมิตรสําคัญของเรา เราหวังเปน

การผลิตเสนดายดิบและฝายดิบจากเสนใย
โพลีเอสเตอร  ตอมาเราไดมีการขยายธรุกจิของ
บริษทัอยางตอเนือ่งภายใตความเขาใจและการ
สนบัสนนุของคนไทย เราจงึไดเติบโตข้ึนเปนฐาน
สาํคัญในการพัฒนาธรุกจิระดับโลก

ชวงหลายปท่ีผานมา จากความพยายามใน
การปรับปรุงโครงสรางดวยมุมมองท่ีมีตออนาคต
ของธุรกิจเสนใยโพลีเอสเตอร เราจึงไดมีการ
โอนถายการผลิตของเสนใยโพลีเอสเตอรหลักท่ี
ผลิตในญีปุ่นมายงัประเทศไทย และในวันนีก้าร
โอนถายกไ็ดสาํเร็จลุลวงดวยดี

ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจะกลายเปน
ฐานการผลิตระดับโลกในอนาคต และดวย
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีอาเซียน-
ญีปุ่น (AJCEP) และเขตการคาเสรีระหวางอาเซยีน
และจนี (ACFTA) เราจงึสามารถท่ีจะสรางความ
รวมมือกับฐานการทอผาและการยอมสีผาจาก
ญีปุ่น/จนี/อาเซยีนเพือ่พฒันาตามความตองการ
ของลูกคา ท้ังในดานคุณภาพและราคา ทําให
ตอนนีมี้ความเปนไดท่ีเราจะสามารถสรางระบบ
ท่ีชวยใหเราสรางผลิตภัณฑท่ีตรงกบัความตองการ
ของลูกคาของเราได

และในอนาคต เราจะยงัคงเดินหนาสราง
นวัตกรรมการผลิตอยางตอเนือ่งในประเทศญีปุ่น
/จีน และอาเซียน ตลอดจนสรางความสัมพันธ
อันดีกบัโรงงานท่ีอยูภายใตความรวมมือกับเรา
อีกท้ังเรายงัมีความมุงม่ันท่ีจะพฒันาผลิตภัณฑท่ี
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีข้ึนตอไป

นอกจากนี ้เพือ่การพฒันาในอนาคต เรา
จึงจะมีการเปดหองปฏิบัติการนวัตกรรม Teijin
Frontier Thailand Innovation Laboratory (TFTIL)
ในฐานะฐานการวจิยัและพัฒนาเสนใยโพลเีอสเตอร
เปนคร้ังแรกในประเทศไทยท่ีอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทยซึง่เปนนคิมวิจยัสาํหรับเอกชนภายใต
การบรหิารจดัการของสาํนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) และจากการเปด

อยางยิง่วาทุกทานจะยงัคงใหการสนบัสนนุและ
รวมมือดวยดีกับเราตอไปในอนาคต”

คุณชินจิ นิกโกะ ประธานบริษัท เทยิน
ฟรอนเทียร จาํกดั/เจาหนาท่ีบริหารกลุมบริษทั
เทยิน กลาวเสริม “วันนี้เรามีการจัดงานฉลอง
ครบรอบ 50 ปของบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด พรอมกับผูคนท่ีมีความ
เกีย่วของกบัธรุกจิของเรา ผมอยากจะขอขอบคุณ
ทุกทานท่ีทําใหบริษัทมีวันนี้ และขอบคุณการ
สนับสนุนของคนไทยตลอด 50 ปท่ีผานมา

เม่ือ 50 ปกอน เราเร่ิมพัฒนาธุรกิจใน
ประเทศไทยในรูปแบบบริษัทเพื่อการคาและ

คุณชนิจ ินิกโกะ  (Mr. Shinji Nikko)
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ฐานวิจยันี ้จะทําใหเราสามารถพฒันาผลิตภัณฑ
ไดอยางมีประสทิธภิาพเพือ่ใหมีฟงกชัน่การทํางาน
ท่ีดี คุณภาพสูง และมีความไดเปรียบดานคา
ใชจายสูงได”

และ คุณเทตซยึะ โฮริอ ิประธานบริษัท
เทยนิ โพลีเอสเตอร  (ประเทศไทย) จาํกดั/ประธาน
บริษทั เทยิน (ประเทศไทย) จํากดั ไดกลาวปด
ทาย “จากการพฒันาธรุกจิของกลุมบริษทัเทยนิ
ในประเทศไทย ผม ในฐานะตัวแทนบริษัท มี
ความปรารถนาท่ีจะแสดงความขอบคุณอยางใจจริง
สาํหรับการสนบัสนนุดวยดีมาเปนระยะเวลานาน
ตลอด 50 ปท่ีผานมาของชาวไทย

ในวันนีผ้มจะทําการแนะนาํแบรนดตางๆ
ของเสนใยโพลีเอสเตอรประสทิธภิาพสงูท่ีมีการ
ถายโอนการผลิตมายังประเทศไทย ตลอดจน
การพดูถงึการขยายตัวของธรุกจิในระดับโลกใน
อนาคต โดยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑเหลานี้

อยางเต็มท่ี รวมไปถึงการพูดถึงกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ ท่ีเรา
ริเร่ิมทําข้ึนในประเทศไทย”

กิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทเทยิน
ในประเทศ ไทย

 กลุมบริษัทในเครือเทยินเร่ิมตนเปน
ผูนาํเขา สงออก และจาํหนายเสนใยโพลีเอสเตอร 
ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2509 นบัแตนัน้เปนตน
มาประเทศไทยนบัเปนหนึง่ในฐานธรุกจิท่ีสาํคัญ
ในภูมิภาคเอเชยีโดยเทยนิเร่ิมดําเนนิการผลิตและ
จาํหนายเสนใยโพลีเอสเตอรเม่ือป 2510 และได
ขยายฐานการผลิตและจาํหนายในป พ.ศ. 2534
และไดเปดฐานการผลิตและจําหนายวัสดุยาง
ในป 2539

 กนัยายนป 2556 เทยนิเปดบริษทัใหม 
ในตางประเทศเพื่อผลิตเสนใยเมทาอะรามิดท่ี
สามารถยอมและทนตอความรอนสงู นอกจากนี้
ยงักอต้ังโรงงานผลิตผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด)
ข้ึนในเดือนมิถนุายน ป 2557 ปจจบุนับริษทัใน
เครือท้ัง 9 แหงท่ีประเทศไทยมีการพฒันาธรุกจิ
และมีพนักงานกวา 1,900 คน

 มีส วนรวมในกิจกรรมเกี่ ยวกับสิ่ ง
แวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ (ESH:
Environment, Safety, Health) ท่ีหลากหลายเพือ่
เปนการแสดงความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปน
บริษัทท่ีมีโรงงานในประเทศไทย นอกจากนี้ยัง
ไดรับรางวัล National Occupation Safety and
Health Award ซึง่เปนรางวัลดานความปลอดภัย

บริษัท เทยิน คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (TLT) ผลิตและจําหนายเสนใยอะรามิด และจําหนายผลิตภัณฑเรซิน 

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (TPL) 

ผลิตและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรชนิดเสนใยส้ัน (polyester 

staple fiber) และเสนใยยาว (filament) ตลอดจนเสนใยท่ีใช

สําหรับในอุตสาหกรรม 

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จํากัด (TJT) 
ผลิตและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรชนิดเสนใยสั้น (polyester 

staple fiber) และเสนใยยาว (filament) 

บริษัท เทยิน คอรด (ประเทศไทย) จํากัด (TCT) 
ผลิตและจําหนายวัสดุหลักที่ใชสําหรับโครงสรางสายสงกําลัง 

เพ่ือเครื่องจักรยนตสําหรับการเกษตรและการผลิต  

บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอรเท็กซ จํากัด (TNI) ผลิต ยอม และทอ ผาฟลาเมนท 

บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร (ประเทศไทย) จํากัด (TFRT) 
นําเขาและสงออก จําหนายในประเทศ และการคาในประเทศท่ี

สาม 

บริษัท เทยิน เอฟอารเอ ไทร คอรด (ประเทศไทย) 

จํากัด (TFA) 

เสนดายตีเกลียว การทอ กระบวนการผลิตของผาไทรคอรด 

(คาดวาจะดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในปงบประมาณ 2561) 

บริษัท นาคาชิมา เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร    

(ประเทศไทย) จํากัด 

วิจัยและพัฒนาขอตอเทียม  วัสดุท่ีใชในการเช่ือมกระดูก 

เคร่ืองมือผาตัด ฯลฯ 

บริษัท โตแมค เอเซีย จํากัด ผลิตและจําหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณตาง  ๆ

 

กลุมบริษัทในเครือเทยิน และโครงการตางๆ ในประเทศไทย

 คุณเทตซึยะ โฮริอิ   (Mr. Tetsuya Horii)
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ท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดของประเทศอยูบอยคร้ัง
 นอกจากนี้ เทยินยังมุงเนนไปท่ีการมี

สวนรวมกบัชมุชนและกจิกรรมดานความรับผดิชอบ
ตอสงัคม เชน การริเร่ิมชวยเหลือผูประสบภัยใน
พืน้ท่ีใกลเคียงและจดัหาแหลงอพยพใหกบัพืน้ท่ี
ท่ีประสบอุทกภัยในประเทศไทย นอกจากนี้
TPL ยังเปนผูสนับสนุนอยางเปนทางการใหกับ
General Association JDFA ท่ีมีวัตถปุระสงคเพือ่
พฒันาวงการฟตุบอลของญีปุ่นและเอเชยีต้ังแต
ป 2555 พรอมสนบัสนนุความฝนของเด็กๆ ดาน
ฟุตบอลในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
โดยการจัดต้ังฟตุบอลคลินิกข้ึนในประเทศไทย

และในปนี้ เทยินกําลังดําเนินกิจกรรม
แบบบูรณาการในการรีไซเคิลขวด PET กับ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาซึ่งเปน
โรงเรียนประถมศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีมี
ชื่อเสียงของประเทศไทย

 ต้ังแตเดือนพฤษภาคมป 2560 เปน
ตนมา เทยินไดแตงต้ังนักฟุตบอล คุณชนาธิป
สรงกระสินธ นักฟุตบอลดาวรุงทีมชาติไทย
ใหเปนตัวแทนในดานโฆษณาเพื่อสงเสริมการ
สรางความตระหนกัถงึแบรนดเทยนิเพือ่เปนการ
ดึงดูดทรัพยากรบคุคลท่ียอดเยีย่มในประเทศไทย

เทยิน เปดฐานปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาธรุกิจเสนใยโพลเีอสเตอรเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย

บริษทั เทยนิ ฟรอนเทียร จาํกดั ประกาศ
กอต้ัง เทยิน ฟรอนเทียร ไทยแลนด อินโนเวช่ัน
แลบอราทอรี (Teijin Frontier Thailand Innovation
Laboratory ชื่อยอ TFTIL) ซึง่เปนฐานปฏิบติัการ
วิจยัและพฒันาอันทันสมัยเพือ่การพฒันาธรุกจิ
เสนใยโพลีเอสเตอรในประเทศไทย

TFTIL จะเปดทําการในฐานะฐานปฏิบติัการ

เพือ่วิจยัและพฒันาเสนใยโพลีเอสเตอรแหงแรก
ในประเทศไทย ต้ังอยู ท่ีอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย (Thailand Science Park) จังหวัด
ปทุมธานี โดยจะเปนนิคมวิจัยสําหรับเอกชน
ภายใตการบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหอง
ปฏิบัติการดังกลาวจะเปดดําเนินการในเดือน
มกราคม ป 2561 นี้

เทยนิ ฟรอนเทียรมุงหมายใหประเทศไทย
เปนฐานการผลิตหลักสาํหรับเสนใยโพลีเอสเตอร
ในระดับโลกท่ีมีระบบการผลิตท่ีครบวงจร ต้ังแต
การผลิตเสนใยซึ่งเปนวัตถุดิบไปจนถึงเนื้อผา
ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสําคัญสําหรับสิ่งทอและ
การตัดเย็บ รวมถึงการดําเนินการจําหนายใน
ตลาดโลก

และเพื่อท่ีจะสามารถสงมอบผลิตภัณฑ
ในราคาตนทุนท่ีสามารถแขงขันได ซึง่อาจข้ึนอยู
กบัฟงกชัน่และการตอบโจทยใหแกลูกคา เทยนิ
จงึไดมีการจดัต้ังระบบซัพพลายท่ีแข็งแกรงดวย

การนาํขอตกลงทางการคาเสรีในเอเชยีมาใชรวม
กับฐานการผลิตอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ดวยวัตถปุระสงคเพือ่สรางจดุเดนของการ
ทําธุรกิจท่ีเหนือกวาในเอเชีย เทยินจึงตัดสินใจ
กอต้ัง TFTIL เปนการเสริมสรางความแข็งแกรง
ดานวิจยัและพฒันาในประเทศไทย โดยท่ี TFTIL
จะมุงเนนในการพฒันาสารโพลีเมอร ซึง่ถอืเปน
วัตถุดิบสําหรับเสนใยโพลีเอสเตอร อีกท้ังจะมี
การวิจยัเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารแปรรูปหลังจาก
การผลิตโพลีเมอรและเสนใยอีกดวย

จากการกอต้ัง TFTIL จะทําใหสามารถ
วิจัยเพื่อท่ีจะพัฒนาวัตถุดิบไปสูกระบวนการ
การผลิตและแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งถือเปน
ฐานการผลิตหลักสาํหรับเสนใยโพลีเอสเตอรได
อยางตอเนือ่ง

นอกจากนี้ จากการรวมมือกันระหวาง
ฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคกับสาขา
มัตสยึามะ ประเทศญีปุ่น ซึง่เปนฐานการพฒันา
เทคโนโลยใีนการผลิตเสนใย รวมถงึการพฒันา
ผลิตภัณฑเทยินในประเทศจีน (เมืองหนานทง
มณฑลเจยีงซ ูประเทศจนี) และความรวมมือกบั
สถาบันการวิจัยภายใตรัฐบาลไทยของ สวทช.
เราจงึคาดวาจะสามารถพฒันาประสทิธภิาพของ
ผลิตภัณฑท่ีมีตนทุนตํ่า แตมีคุณภาพและการ
ฟงกชัน่การใชงานท่ีสูงได

และจากการเปด TFTIL เทยนิ ฟรอนเทียร
จะทําการเนนสงเสริมการฝกอบรมการพัฒนา
บคุลากรสาํหรับการวิจยัและพฒันา ซึง่จะกลาย
มาเปนหัวใจหลักของการผลิตและเทคโนโลยใีน
อนาคต รวมถงึการขยายขอบขายการพฒันาวิจยั
ในประเทศไทย นอกจากนี้ จากการวิจัยและ
พัฒนาท่ี TFTIL จะทําใหเราสามารถสรางความ
แข็งแกรงเพือ่ตอบสนองความตองการในระดับ
โลกตอไปได

คุณวีรชยั ครสิตวทัญ ู(Mr. Weerachai Christwathanyu)
ผูจดัการฝายขาย บจก. เทยนิ โพลเีอสเตอร (ประเทศไทย)


