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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผานมา
บริษทั เทยิน จํากัด บริษทั เทยิน ฟรอนเทียร จํากัด
บริษทั เทยิน โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ไดจดั งานฉลองครบรอบ 50 ปทกี่ ลุม บริษทั เทยิน
แหงประเทศญี่ปุนไดกอตั้งในประเทศไทย ณ
โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ยานราชประสงค
กรุงเทพฯ โดยมีเจาหนาทีร่ ะดับบริหารของกลุม
เทยินทั้งคนญี่ปุนและคนไทย กลุมลูกคา แขก
รับเชิญ และสื่อมวลเขารวมงานอยางคับคั่ง
เทยินกรุป ไดกอ ตัง้ บริษทั เพือ่ การนําเขา
สงออกและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรขึ้นใน
ประเทศไทยเมือ่ ป 2509 และไดเริม่ ดําเนินการ
ผลิตและการจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรตงั้ แต
ป 2510 นอกจากนี้ยังไดมีการขยายฐานการ
ผลิตและการจัดจําหนายในป 2534 จากนัน้ มา
ก็มีการขยายฐานการผลิตอยางตอเนื่องมั่นคง
ดวยการเปดฐานการผลิตและการจําหนายสําหรับ
วัสดุเสริมความแข็งแรงในยางขึน้ อีกในป 2539
นอกจากนี้ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2557
เทยินกรุป ไดมกี ารประกาศการปรับเปลีย่ นแผนงาน
ระยะกลางของบริษทั ดวยการยายฐานการผลิตของ
โพลีเอสเตอรเสนใยสัน้ และโพลีเอสเตอรเสนใย
ยาว จากที่อิวาคุนิและโทกุยามา มายังบริษัท
เทยิน โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (TPL)
จากนัน้ มาไดเนนโอนถายการผลิตและกระบวนการ
ของฟงก ชั่ นเสนใยโพลี เอสเตอร ต างๆ มายั ง
ประเทศไทย และสํานักงานธุรกิจที่มัตสึยามะ

คุณจุน ซูซกุ ิ (Mr. Jun Suzuki)

เมื่อไดมีการโอนถายการผลิตมายัง TPL
ไดสําเร็จ TPL จึงกลายเปนฐานการผลิตเสนใย
โพลีเอสเตอรที่สําคัญระดับโลก ดวยระบบการ
ผลิตที่ มีฟงกชั่ นระดับสูง คุณภาพเยี่ยม และ
ระบบซัพพลายที่สมบูรณแบบ นอกจากนี้ จาก
ความรวมมือในขอตกลงทางการคาเสรีระหวาง
อาเซียน ญี่ปุน และประเทศจีน ก็ไดเสริมสราง
ความแข็งแกรงของความรวมมือระหวางฐานการ
ผลิตสิง่ ทอของญีป่ นุ และกลุม บริษทั จากประเทศ
จีน ดวยเหตุนี้ เทยินกรุป จึงสามารถทีจ่ ะกําหนด
โครงสรางเพื่อนําเสนอสินคาในราคาตนทุนที่
สามารถแข งขันซึ่ งผันตามต นทุนของฟงกชั่ น
และการใชงานใหกับลูกคาได
กลุม บริษทั เทยินไดกาํ หนดใหประเทศไทย
เปนภูมิภาคที่สําคัญในการผลิตระดับโลก และ
เปนฐานการผลิตทีไ่ มใชแคเพียงเสนใยโพลีเอสเตอร
แตยงั รวมไปถึงเปนฐานการผลิตวัสดุฟง กชนั่ สูง
ตางๆ อยางเสนใยอะรามิด และการจําหนาย
โพลีคารบอเนตเรซิ่น

ในสวนของธุรกิจการดูแลสุขภาพอยาง
ธุรกิจเฮลทแคร เทยินมีฐานการวิจยั และพัฒนา
สําหรับอุปกรณทางการแพทยอันทันสมัย เชน
ขอตอเทียมและจะยังเดินหนาในการสรางคุณคา
ใหมๆ ใหกบั ลูกคาจากประเทศไทยในฐานะฐาน
การผลิตหลักของอาเซียน
คุ ณ จุ น ซู ซุ กิ ประธานและประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหารและคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท เทยิน จํากัด กลาววา “เทยิน กรุป ได
ฉลองครอบรอบ 50 ป ของการเริม่ ตนผลิตและ
การจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรในประเทศไทย
กอนอืน่ ผมตองขอแสดงความซาบซึง้ ใจดวยใจจริง
สําหรับความเขาใจและความรวมมือของคนไทย
ที่มีมากวา 50 ป ที่ผานมาเราไดมีการทํางาน
ผานการปฏิรปู โครงสรางทางธุรกิจทีห่ ลากหลาย
มาตั้งแตป 2014 และสวนหนึ่งของเหตุการณ
ดังกลาวคือการถายโอนการผลิตของแบรนดหลักๆ
ของเส นใยโพลี เอสเตอร จากโรงงานภายใน
ประเทศญี่ปุน มายังบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร
(ประเทศไทย) หรือที่เรารูจักกันในนาม TPL
ซึง่ เปนบริษทั ผลิตและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอร
บัดนี้ ผมมีความยินดีทจี่ ะประกาศวา TPL
พรอมจะเดินหนากับบทบาทในการเปนฐานการ
ผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรที่สําคัญระดับโลก ใน
ชวงเวลานีท้ กี่ ารถายโอนการผลิตไดดําเนินการ
แลวเสร็จสมบูรณ และเปนการครบรอบ 50 ป
ของการกอตั้งบริษัทในปนอี้ ีกดวย
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สําหรับประเทศไทย เราไดใหความสําคัญ
ไมเพียงแตดานของเสนใยโพลีเอสเตอรเทานั้น
แตเรายังใหความสําคัญในฐานะของฐานการผลิต
ที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนสําหรับกลุมบริษัท
เทยิน นอกจากประวัตศิ าสตร 50 ปทผี่ า นมา เรา
ยังคงมีการดําเนินการทีก่ า วหนาทางธุรกิจโดยการ
เริ่มผลิตเสนใยเมตาอะรามิดชนิดใหมเมื่อ 2 ป
กอนซึง่ เสนใยชนิดนีเ้ ปนเสนใยประสิทธิภาพสูง
ที่สามารถทนความรอนไดอยางยอดเยี่ยมและ
สามารถยอมสีได นอกจากนีบ้ ริษัทในกลุมยังมี
ฐานการวิจัยสําหรับขอตอเทียมอีกดวย
เพื่อที่จะเนนย้ําตอการวางกลยุทธระดับ
ภูมภิ าคทีส่ อดคลองกับกลยุทธระดับโลก ตามที่
ไดประกาศออกไปเมือ่ เดือนกุมภาพันธทผี่ า นมา
เราจึงมีการปรับแผนการบริหารจัดการในชวงระยะ
กลางอยูอยางตอเนื่องและจากปงบประมาณนี้
เราจะมีการจัดการและขยายระบบการผลิตของ
วัสดุในประเทศไทยอีกดวย
นอกจากนี้ เรายังหวังทีจ่ ะขยายธุรกิจของ
เราในฐานะฐานการผลิตหลักในอาเซียนผานการ
วิจัยและพัฒนาดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย และ
ผานการสนับสนุนของบริษัทตางๆ ในประเทศ
ในฐานะพันธมิตรสําคัญของเรา เราหวังเปน

คุณชินจิ นิกโกะ (Mr. Shinji Nikko)

อยางยิง่ วาทุกทานจะยังคงใหการสนับสนุนและ
รวมมือดวยดีกับเราตอไปในอนาคต”
คุณชินจิ นิกโกะ ประธานบริษัท เทยิน
ฟรอนเทียร จํากัด/เจาหนาทีบ่ ริหารกลุม บริษทั
เทยิน กลาวเสริม “วันนี้เรามีการจัดงานฉลอง
ครบรอบ 50 ปของบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด พรอมกับผูคนที่มีความ
เกีย่ วของกับธุรกิจของเรา ผมอยากจะขอขอบคุณ
ทุกทานที่ทําใหบริษัทมีวันนี้ และขอบคุณการ
สนับสนุนของคนไทยตลอด 50 ปที่ผานมา
เมื่อ 50 ปกอน เราเริ่มพัฒนาธุรกิจใน
ประเทศไทยในรูปแบบบริษัทเพื่ อการคาและ

การผลิ ตเส นด ายดิ บ และฝ ายดิ บ จากเส นใย
โพลีเอสเตอร ตอมาเราไดมกี ารขยายธุรกิจของ
บริษทั อยางตอเนือ่ งภายใตความเขาใจและการ
สนับสนุนของคนไทย เราจึงไดเติบโตขึน้ เปนฐาน
สําคัญในการพัฒนาธุรกิจระดับโลก

ชวงหลายปทผี่ า นมา จากความพยายามใน
การปรับปรุงโครงสรางดวยมุมมองทีม่ ตี อ อนาคต
ของธุรกิจเสนใยโพลีเอสเตอร เราจึงไดมีการ
โอนถายการผลิตของเสนใยโพลีเอสเตอรหลักที่
ผลิตในญีป่ นุ มายังประเทศไทย และในวันนีก้ าร
โอนถายก็ไดสาํ เร็จลุลว งดวยดี
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจะกลายเปน
ฐานการผลิ ตระดั บ โลกในอนาคต และด วย
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีอาเซียนญีป่ นุ (AJCEP) และเขตการคาเสรีระหวางอาเซียน
และจีน (ACFTA) เราจึงสามารถทีจ่ ะสรางความ
รวมมือกับฐานการทอผาและการยอมสีผาจาก
ญีป่ นุ /จีน/อาเซียนเพือ่ พัฒนาตามความตองการ
ของลูกคา ทั้งในดานคุณภาพและราคา ทําให
ตอนนีม้ คี วามเปนไดทเี่ ราจะสามารถสรางระบบ
ทีช่ ว ยใหเราสรางผลิตภัณฑทตี่ รงกับความตองการ
ของลูกคาของเราได
และในอนาคต เราจะยังคงเดินหนาสราง
นวัตกรรมการผลิตอยางตอเนือ่ งในประเทศญีป่ นุ
/จีน และอาเซียน ตลอดจนสรางความสัมพันธ
อันดีกบั โรงงานที่อยูภายใตความรวมมือกับเรา
อีกทัง้ เรายังมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดขี นึ้ ตอไป
นอกจากนี้ เพือ่ การพัฒนาในอนาคต เรา
จึงจะมีการเปดหองปฏิบัติการนวัตกรรม Teijin
Frontier Thailand Innovation Laboratory (TFTIL)
ในฐานะฐานการวิจยั และพัฒนาเสนใยโพลีเอสเตอร
เปนครัง้ แรกในประเทศไทยทีอ่ ทุ ยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทยซึง่ เปนนิคมวิจยั สําหรับเอกชนภายใต
การบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และจากการเปด
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กิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทเทยิน
ในประเทศ ไทย
 กลุ มบริษัทในเครือเทยินเริ่มตนเปน
ผูน าํ เขา สงออก และจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอร
ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2509 นับแตนนั้ เปนตน
มาประเทศไทยนับเปนหนึง่ ในฐานธุรกิจทีส่ าํ คัญ
ในภูมภิ าคเอเชียโดยเทยินเริม่ ดําเนินการผลิตและ
จําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรเมือ่ ป 2510 และได
ขยายฐานการผลิตและจําหนายในป พ.ศ. 2534
และไดเปดฐานการผลิตและจําหนายวัสดุยาง
ในป 2539
 กันยายนป 2556 เทยินเปดบริษท
ั ใหม
ในตางประเทศเพื่อผลิตเสนใยเมทาอะรามิดที่
สามารถยอมและทนตอความรอนสูง นอกจากนี้
ยังกอตัง้ โรงงานผลิตผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด)
ขึน้ ในเดือนมิถนุ ายน ป 2557 ปจจุบนั บริษทั ใน
เครือทัง้ 9 แหงทีป่ ระเทศไทยมีการพัฒนาธุรกิจ
และมีพนักงานกวา 1,900 คน
 มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเกี่ ยวกั บ สิ่ ง
แวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ (ESH:
Environment, Safety, Health) ทีห่ ลากหลายเพือ่
คุณเทตซึยะ โฮริอิ (Mr. Tetsuya Horii) เป นการแสดงความรั บผิ ดชอบในฐานะที่ เป น
อยางเต็มที่ รวมไปถึงการพูดถึงกิจกรรมดาน บริษัทที่มีโรงงานในประเทศไทย นอกจากนี้ยัง
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพ ที่เรา ไดรับรางวัล National Occupation Safety and
Health Award ซึง่ เปนรางวัลดานความปลอดภัย
ริเริ่มทําขึ้นในประเทศไทย”
กลุมบริษัทในเครือเทยิน และโครงการตางๆ ในประเทศไทย
บริษัท เทยิน คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (TLT) ผลิตและจําหนายเสนใยอะรามิด และจําหนายผลิตภัณฑเรซิน

ฐานวิจยั นี้ จะทําใหเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหมฟี ง กชนั่ การทํางาน
ที่ดี คุณภาพสูง และมีความไดเปรียบดานคา
ใชจา ยสูงได”
และ คุณเทตซึยะ โฮริอิ ประธานบริษัท
เทยิน โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด/ประธาน
บริษทั เทยิน (ประเทศไทย) จํากัด ไดกลาวปด
ทาย “จากการพัฒนาธุรกิจของกลุม บริษทั เทยิน
ในประเทศไทย ผม ในฐานะตัวแทนบริษัท มี
ความปรารถนาทีจ่ ะแสดงความขอบคุณอยางใจจริง
สําหรับการสนับสนุนดวยดีมาเปนระยะเวลานาน
ตลอด 50 ปที่ผานมาของชาวไทย
ในวันนีผ้ มจะทําการแนะนําแบรนดตา งๆ
ของเสนใยโพลีเอสเตอรประสิทธิภาพสูงทีม่ กี าร
ถายโอนการผลิตมายังประเทศไทย ตลอดจน
การพูดถึงการขยายตัวของธุรกิจในระดับโลกใน
อนาคต โดยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑเหลานี้

ผลิตและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรชนิดเสนใยสั้น (polyester
บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด (TPL) staple fiber) และเสนใยยาว (filament) ตลอดจนเสนใยที่ใช
สําหรับในอุตสาหกรรม
บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จํากัด (TJT)

ผลิตและจําหนายเสนใยโพลีเอสเตอรชนิดเสนใยสั้น (polyester
staple fiber) และเสนใยยาว (filament)

บริษัท เทยิน คอรด (ประเทศไทย) จํากัด (TCT)

ผลิตและจําหนายวัสดุหลักที่ใชสําหรับโครงสรางสายสงกําลัง
เพื่อเครื่องจักรยนตสําหรับการเกษตรและการผลิต

บริษัท ไทยนําศิริ อินเตอรเท็กซ จํากัด (TNI)

ผลิต ยอม และทอ ผาฟลาเมนท

บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร (ประเทศไทย) จํากัด (TFRT)

นําเขาและสงออก จําหนายในประเทศ และการคาในประเทศที่
สาม

บริษัท เทยิน เอฟอารเอ ไทร คอรด (ประเทศไทย)
จํากัด (TFA)

เสนดายตีเกลียว การทอ กระบวนการผลิตของผาไทรคอรด
(คาดวาจะดําเนินการอยางเต็มรูปแบบในปงบประมาณ 2561)

บริษัท นาคาชิมา เมดิคอล เทคนิคอล เซ็นเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด

วิจัยและพัฒนาขอตอเทียม วัสดุที่ใชในการเชื่อมกระดูก
เครื่องมือผาตัด ฯลฯ

บริษัท โตแมค เอเซีย จํากัด

ผลิตและจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
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ทีม่ ีชอื่ เสียงทีส่ ุดของประเทศอยูบ อยครัง้
 นอกจากนี้ เทยินยังมุงเนนไปที่การมี
สวนรวมกับชุมชนและกิจกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม เชน การริเริม่ ชวยเหลือผูป ระสบภัยใน
พืน้ ทีใ่ กลเคียงและจัดหาแหลงอพยพใหกบั พืน้ ที่
ที่ ประสบอุ ทกภั ยในประเทศไทย นอกจากนี้
TPL ยังเปนผูสนับสนุนอยางเปนทางการใหกับ
General Association JDFA ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่
พัฒนาวงการฟุตบอลของญีป่ นุ และเอเชียตัง้ แต
ป 2555 พรอมสนับสนุนความฝนของเด็กๆ ดาน
ฟุตบอลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยการจัดตัง้ ฟุตบอลคลินิกขึน้ ในประเทศไทย
และในปนี้ เทยินกําลังดําเนินกิจกรรม
แบบบู รณาการในการรี ไซเคิ ลขวด PET กั บ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษาซึ่งเปน
โรงเรียนประถมศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงของประเทศไทย
 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมป 2560 เปน
ตนมา เทยินไดแตงตั้งนักฟุตบอล คุณชนาธิป
สรงกระสินธ นักฟุตบอลดาวรุ งทีมชาติไทย
ใหเปนตัวแทนในดานโฆษณาเพื่อสงเสริมการ
สรางความตระหนักถึงแบรนดเทยินเพือ่ เปนการ
ดึงดูดทรัพยากรบุคคลทีย่ อดเยีย่ มในประเทศไทย

เทยิน เปดฐานปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาธุรกิจเสนใยโพลีเอสเตอรเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย
บริษทั เทยิน ฟรอนเทียร จํากัด ประกาศ
กอตัง้ เทยิน ฟรอนเทียร ไทยแลนด อินโนเวชั่น
แลบอราทอรี (Teijin Frontier Thailand Innovation
Laboratory ชื่ อยอ TFTIL) ซึง่ เปนฐานปฏิบตั กิ าร
วิจยั และพัฒนาอันทันสมัยเพือ่ การพัฒนาธุรกิจ
เสนใยโพลีเอสเตอรในประเทศไทย
TFTIL จะเปดทําการในฐานะฐานปฏิบตั กิ าร

คุณวีรชัย คริสตวทัญู (Mr. Weerachai Christwathanyu)
ผูจ ดั การฝายขาย บจก. เทยิน โพลีเอสเตอร (ประเทศไทย)

เพือ่ วิจยั และพัฒนาเสนใยโพลีเอสเตอรแหงแรก
ในประเทศไทย ตั้ งอยู ที่ อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย (Thailand Science Park) จังหวัด
ปทุมธานี โดยจะเปนนิคมวิจัยสําหรับเอกชน
ภายใตการบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหอง
ปฏิบัติการดังกลาวจะเปดดําเนินการในเดือน
มกราคม ป 2561 นี้
เทยิน ฟรอนเทียรมงุ หมายใหประเทศไทย
เปนฐานการผลิตหลักสําหรับเสนใยโพลีเอสเตอร
ในระดับโลกทีม่ รี ะบบการผลิตทีค่ รบวงจร ตัง้ แต
การผลิตเสนใยซึ่งเปนวัตถุดิบไปจนถึงเนื้อผา
ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับสิ่งทอและ
การตัดเย็บ รวมถึงการดําเนินการจําหนายใน
ตลาดโลก
และเพื่อที่จะสามารถสงมอบผลิตภัณฑ
ในราคาตนทุนทีส่ ามารถแขงขันได ซึง่ อาจขึน้ อยู
กับฟงกชนั่ และการตอบโจทยใหแกลกู คา เทยิน
จึงไดมีการจัดตัง้ ระบบซัพพลายทีแ่ ข็งแกรงดวย

การนําขอตกลงทางการคาเสรีในเอเชียมาใชรว ม
กับฐานการผลิตอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ดวยวัตถุประสงคเพือ่ สรางจุดเดนของการ
ทําธุรกิจที่เหนือกวาในเอเชีย เทยินจึงตัดสินใจ
กอตั้ง TFTIL เปนการเสริมสรางความแข็งแกรง
ดานวิจยั และพัฒนาในประเทศไทย โดยที่ TFTIL
จะมุง เนนในการพัฒนาสารโพลีเมอร ซึง่ ถือเปน
วัตถุดิบสําหรับเสนใยโพลีเอสเตอร อีกทั้งจะมี
การวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีการแปรรูปหลังจาก
การผลิตโพลีเมอรและเสนใยอีกดวย
จากการกอตั้ง TFTIL จะทําใหสามารถ
วิ จัยเพื่ อที่ จะพั ฒนาวั ตถุ ดิบไปสู กระบวนการ
การผลิตและแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งถือเปน
ฐานการผลิตหลักสําหรับเสนใยโพลีเอสเตอรได
อยางตอเนือ่ ง
นอกจากนี้ จากการรวมมือกันระหวาง
ฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคกับสาขา
มัตสึยามะ ประเทศญีป่ นุ ซึง่ เปนฐานการพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตเสนใย รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเทยินในประเทศจีน (เมืองหนานทง
มณฑลเจียงซู ประเทศจีน) และความรวมมือกับ
สถาบันการวิจัยภายใตรัฐบาลไทยของ สวทช.
เราจึงคาดวาจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑที่มีตนทุนต่ํา แตมีคุณภาพและการ
ฟงกชนั่ การใชงานทีส่ ูงได
และจากการเปด TFTIL เทยิน ฟรอนเทียร
จะทําการเนนสงเสริมการฝกอบรมการพัฒนา
บุคลากรสําหรับการวิจยั และพัฒนา ซึง่ จะกลาย
มาเปนหัวใจหลักของการผลิตและเทคโนโลยีใน
อนาคต รวมถึงการขยายขอบขายการพัฒนาวิจยั
ในประเทศไทย นอกจากนี้ จากการวิจัยและ
พัฒนาที่ TFTIL จะทําใหเราสามารถสรางความ
แข็งแกรงเพือ่ ตอบสนองความตองการในระดับ
โลกตอไปได
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