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ขาวสารออนไลนรายปกษเพื่อการติดตามขอมูลดานไบโอพลาสติกทั้งในและตางประเทศ

Highlights ในฉบับ

"BioMass Packaging เพิ่มกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
"วัสดุชีวภาพสําหรับงานดานเวชภัณฑ"
"การพัฒนา Bio-paraxylene และ PTA เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง"
"กองทัพสหรัฐตองการใชผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม"
"แผนที่พอลิเมอรชีวภาพฉบับปรับปรุง"
ขาวประชาสัมพันธ
"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"

"พอลิเมอรชีวภาพที่มีสมบัติเฉพาะ"
บริษัท Elevance Renewable Sciences Inc และบริษัท Arkema รวมมือ
กันสําหรับพัฒนาและผลิตพอลิเมอรทดแทนที่มีสมบัติในการใชงานเฉพาะ
บริษัท Elevance ผลิตสารตั้งตนชนิดใหมที่มีสมบัติแตกตาง มีหมูฟงกชันที่
แตกตางสําหรับผลิตวัสดุทดแทน
สารตั้งตนดังกลาวคือ 9-decenoic methyl ester ซึ่งผลิตไดจากกระบวนการกลั่นชีวมวล
บริษัท Arkema นําสารตั้งตนดังกลาวมาสังเคราะหพอลิเมอรชวี ภาพ กระบวนการผลิตพอ
ลิเมอรชีวภาพนี้ใชความชํานาญของทั้งสองบริษัทในการพัฒนาตัวกลาง ชนิด Methyl
ester
Andy Shafer ประธานบริหารผูดูแลฝายขายและการตลาดของบริษัท Elevance กลาววา
“บริษัท Arkema ทําหนาที่ผลิตพอลิเมอรชวี ภาพที่มีประสิทธิภาพสูงจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ซึ่งถูกนํามาผลิตเปนสารเคมีที่เหมาะสม การรวมมือกันของทั้งสองบริษัทเปนสิ่งสําคัญมาก
สําหรับการเปดตลาดพอลิเมอรชวี ภาพ” Jean-Luc Dubois ผูอํานวยการฝาย
วิทยาศาสตรของบริษัท Arkema กลาววา“การรวมงานกับบริษัท Elevance เปนกลยุทธใน
การสรางโอกาสใหบริษัท Arkema เลือกใชวัตถุดิบจากวัสดุชีวภาพ ซึง่ ทําใหไดพอลิเมอรที่มี
ลักษณะพิเศษและมีประสิทธิภาพสูง

อางอิงจาก : Omnexus
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"BioMass Packaging เพิ่มกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม"

บริษัท BioMass Packaging ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท Excellent
Packaging ไดเพิ่มกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุอาหารซึ่งเปนบรรจุภัณฑใส
อาหารที่ยอยสลายได พอลิเมอรชีวภาพที่ใชเปนวัตถุดิบคือ Polylactic acid
(PLA) ผลิตโดยบริษัท NatureWorks Ingeo บรรจุภณ
ั ฑสําหรับอาหารที่
ยอยสลายของบริษัท BioMass Packaging ประกอบไปดวย ถวยขนาด
มาตรฐาน ถวยที่มีฝาติดอยูและภาชนะที่มีฝาแบบเรียบหรือแบบโคง

Allen King ประธานบริษัท Excellent Packaging ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาชนะที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมดังกลาววา “สิง่ หนึง่ ที่บริษัทพยายามดําเนินการคือการมองหาพื้นที่ในตลาด
บรรจุภัณฑพลาสติก และในขณะนี้บริษัทไดรับการสั่งซื้อบรรจุภณ
ั ฑที่เปนวัสดุชีวภาพจํานวน
มาก บริษัทยังพยายามเพิ่มสมบัติของพลาสติกชีวภาพเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนได
มากที่สุดบนพื้นฐานของการเปนวัสดุที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภาชนะประเภทนี้จะ
ใชสําหรับอาหารพรอมรับประทานไดแก Parfait Granola ผลไม ขนมขบเคี้ยว สลัด
เครื่องปรุงตางๆและ Salsa” ภาชนะดังกลาวยังสามารถนําไปใชบรรจุเคกแชแข็ง และใช
บรรจุอาหารจากรานอาหารกลับไปที่บาน ถวยจากพลาสติกชีวภาพและถวยพรอมฝาไดถูก
จําหนายไปแลวมากกวา 1,000 หนวยสําหรับใชในงานบริการสงอาหาร บริษัท BioMass
Packaging หวังวาบรรจุภัณฑชีวภาพนี้จะถูกนําไปใชในโรงแรม รานกาแฟ และซุปเปอรมาร
เก็ต ซึ่งจะทําใหผูบริโภคไดรับประทานอาหารจากธรรมชาติในภาชนะธรรมชาติ

อางอิงจาก : Sustainable plastics
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บริษัท Biomerics ไดจัดตั้งขึ้นในป 2537 ภายใตชื่อของกลุมบริษัท Utah
Plastics Group ซึ่งประกอบไปดวยกลุมบริษัทผูผลิตวัสดุชีวภาพและลูกคา
ของบริษัทเพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทไดเขาสูตลาดเวชภัณฑบริษัทจึง
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปของพอลิเมอรชีวภาพเชน
การใช
เครื่องจักรทั่วไป
การขึ้นรูปในแมพิมพโดยใชสารละลายพอลิเมอร
กระบวนการหลอมอัดรีด และกระบวนการผลิตพอลิเมอรผสม เนื่องจาก
ความตองการใชวัสดุชีวภาพสําหรับการนําไปใชงานในรางกายของมนุษย
เพิ่มมากขึ้นในป 2551 บริษทั ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท Biomerics และไดผลิต
วัสดุชีวภาพชนิดแรกเขาสูตลาดเวชภัณฑ

สัปดาหที่ผานมาโรงงานของบริษัท Biomerics ที่เมือง Salt Lake ซึ่งมีพื้นที่ 10,000
ตารางฟุตบริษัทไดประกาศวาพื้นที่สําหรับกระบวนการฉีดพลาสติกและบริเวณที่ใชสําหรับ
การประกอบอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของเปนพื้นที่สะอาด โดยไดรับการรับรองจากมาตรฐาน
ISO Class 8 clean room พื้นที่ดังกลาวจะใชเปนพื้นที่ผลิตอุปกรณและบรรจุภัณฑทาง
การแพทย ปจจุบันบริษัท Biomerics ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑดว ยเครื่องฉีดเขาแมพิมพ
จํานวน 25 เครื่องและมีการผลิตผลิตภัณฑรวมกับบริษัท Rhode Island อีกดวย
Travis Sessions ประธานและ CEO ของบริษัท Biomerics กลาววา “การเพิ่มพื้นที่สะอาด
จะทําใหบริษัทสามารถดําเนินกระบวนการสังเคราะหพอลิเมอรและการผสมพลาสติก
รวมถึงพื้นที่สําหรับกระบวนการฉีดเขาแมพิมพและการประกอบอุปกรณการแพทยที่เหมาะสม
นอกจากนี้บรรจุภัณฑใหมของบริษทั ยังมีการจัดการดานกระบวนการฆาเชื้อที่ดีขึ้นสําหรับ
ลูกคา” ใน 6 เดือนที่ผานมาบริษัท Biomerics ไดซอื้ เครื่องผสมพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ
เวชภัณฑ โดยมีระบบการจัดการอัตโนมัติและมีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการฉีดเขา
แมพิมพ การเชื่อมพลาสติกและการประกอบอุปกรณทางการแพทย การขยายโรงงาน
เพื่อใหได ISO 13485 ทําใหในอีก 12 เดือนขางหนาบริษัทตองมีการจางคนงานเพิ่ม
กระบวนการหลอมอัดรีดที่บริษัท Biomerics ผลิตไดแกทอชวยหายใจชนิดหลายทอรวมกัน
ทอสําหรับลูกสูบ และทอพอลิไอไมด บริษัทไดมีกระบวนการหลอมอัดรีดทั้งหมด 12
กระบวนการซึ่งผลิตทอที่มีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 3/4 นิ้ว ถึง 2 นิว้ นอกจากนี้บริษัทยัง
มีหนวยวิจัยและพัฒนากระบวนการหลอมอัดรีดอีก 2 หนวย สวน Thermoplastic polyurethane (TPU) ของบริษัทจะถูกจัดจําหนายในนามของบริษัท Quadrathane บริษัท
Quadraflex บริษัท Quadraplast บริษัท Quadraphillic และบริษัท Quadraban
อางอิงจาก : Plastics Today
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"การพัฒนา Bio-paraxylene และ PTA เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง"
บริษัทผูผลิตสารเคมีหลายบริษัทพยายามเพิ่มการวิจัยและพัฒนาการผลิต
Paraxylene และ Purified terephthalic acid (PTA) ชีวภาพเพือ่ ใช
ทดแทนสารทั้งสองชนิดที่ผลิตจากน้ํามันปโตรเลียม
เนื่องจากในอนาคต
อันใกลนี้ตลาด Polyester ตองการสารตั้งตนซึ่งเปนวัสดุทดแทนน้ํามัน
ปโตรเลียม ความตองการ Polyethylene terephthalate (PET) ซึ่งผลิต
จากชีวมวล 100% อาจจะเกิดขึ้นกอนป 2563 และนี่คือกรอบเวลาที่
บริษัทผูผลิตเครื่องดื่มรายใหญของสหรัฐอเมริกาเชน บริษัทCoca-Cola
และบริษัท PepsiCo คาดการณเบื้องตนเอาไว เนื่องจากการพัฒนา BioPTA เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในเดือนธันวาคมที่ผานมาบริษัท Coca-Cola ไดรวมลงนามความรวมมือกับบริษัทผูผลิต
สารเคมีของสหรัฐอเมริกาไดแกบริษัท Gevo และบริษัท Virent รวมทั้งบริษัท Avantium
ของประเทศเนเธอรแลนดเพื่อพัฒนาสารเคมีสําหรับใชทดแทน PTA จากปโตรเลียมเพื่อใชใน
การผลิตขวด PET ชีวภาพ ในขณะนี้ขวด PET ชีวภาพของบริษัท Coca-Cola ใชสารตั้ง
ตนเปน Monoethylene glycol (MEG) ซึ่งมีองคประกอบของออย 30%โดยน้ําหนัก และมี
PTA จากปโตรเลียม 70%โดยน้ําหนัก กระบวนการผลิต MEG ชีวภาพจากเอทานอลไดมี
มานานแลวแตการผลิต PTA ชีวภาพยังอยูใ นขั้นตอนของการพัฒนา PTA สวนมากจะ
ผลิตโดยตัวเรงปฏิกิริยาที่มีสถานะเปนของเหลว
กระบวนการดังกลาวคือกระบวนการ
ออกซิเดชัน Paraxylene (PX) ในกรด Acetic acid และมีการผานอากาศเขาสูกระบวนการ
ดวย PTA ที่ไดถูกนําไปใชผลิตพอลิเอสเทอร ประกอบไปดวยการผลิตเสนใยพอลิเอสเทอร
ขวด PET และฟลมพอลิเอสเทอร

Tom van Aken ซึ่งเปน CEO ของบริษัท Avantium กลาววา “ตลาด PTA ในโลก
ตองการสารตั้งตนที่มาจากชีวมวลโดยมีความตองการมากกวา 50 ลานตันตอป ขวด
PET ในตลาดมีมากถึง 15 ลานตันตอป เมื่อเทียบกับปริมาณเม็ด PET ที่มีในตลาดถือวา
เปนผลิตภัณฑสําคัญในการทําใหวัสดุเปลี่ยนไปเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” Kieran
Furlong ผูอํานวยการฝายสารเคมีของบริษัท Virent กลาววา “จากการคาดการณตลาด
PX ของโลกพบวามีความตองการ PX ประมาณ 30 ลานตันแตความตองการนี้จะเพิ่มขึ้น
เปนสองเทาคือ 60 ลานตันกอนป 2563 ตลาด PX มีขนาดใหญแตมันใหญมากเกินกวาที่
จะนําวัสดุทดแทนเขามาใช” นอกเหนือจากการความตองการของผูบริโภคที่ดึงวัสดุทดแทน
เขามาสูตลาด PX แลว ยังมีความตองการใชสารเคมีที่เปนอนุพันธของ PX ชีวภาพ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ PX โดยใชวัตถุดิบที่เบากวาและมีวงอะโรมาติก
นอยกวาเขามาใชในการผลิต กระบวนการดังกลาวเกิดจากการใชกาซธรรมชาติมากขึ้น
อยางเห็นไดชัดในอเมริกาเหนือ ความคุมทุนในการใช Naphtha reformers จึงเปนสิ่งที่
นาสนใจเปนอยางมากเนื่องจากสามารถใชกาซธรรมชาติซึ่งมีราคาถูกกวาได ปจจุบันมีการ
คาดการณวา PX จะขาดตลาดในไมชานี้ เหตุการณนี้จะเปนปจจัยสําคัญในการนํา PX
ชีวภาพเขาสูตลาด
http://plastic.oie.go.th
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"กองทัพสหรัฐตองการใชผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม"

กองทัพสหรัฐตองการใชถั่วเหลืองเพื่อใชแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
ในแตละปกองทัพทิ้งขยะของแข็งจํานวนมาก Christopher Thellen วิศวกร
ดานวัสดุศาสตรจาก Army's Natick Soldier Research ของ Development and Engineering Center (NSRDEC) กลาววา “ผลิตภัณฑที่ผลิต
จากถั่วเหลืองอาจจะแกปญหาดานสิ่งแวดลอมบางสวนได
เนื่องจากถั่ว
เหลืองสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพและมีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับวัสดุ
เชิงประกอบชนิดอื่น”
ในคายทหารและหนวยลาดตระเวนจะตองมีการเตรียมอาหารพรอมรับประทานประมาณ 41
ลานมื้อตอป การใชบรรจุภัณฑบรรจุอาหารเพิ่มขึ้นเทากับการสรางของเสียเพิ่มขึ้นในแตละป
ตัวอยางเชน กองทัพสหรัฐจัดหาแผนไมอัดแข็งจํานวน 3.4 ลานแผนสําหรับบรรจุอาหาร
พรอมรับประทานในป 2549 ซึง่ มีผลใหเกิดขยะจากแผนเสนใยไมอัดและขยะพลาสติก
74,000 ตันตอป การกําจัดขยะระหวางการขนสงกําลังอาวุธ กําลังคนและอาหารสําหรับ
ทหารทําไดโดยการขนสงขยะไปทิง้ การเผาและการฝงกลบในพื้นที่ใกลสนามรบ นอกจากนี้
การขนสงขยะไปทําลายจะทําใหเสียคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคากําจัดเฉลี่ยประมาณ
50
เหรียญสหรัฐตอตัน

กองทัพกําลังหาวิธีในการทําลายขยะโดยการเลือกผลิตภัณฑหลายชนิดที่ยอยสลายไดทาง
ชีวภาพ ไมใชแคยอยใหเปนอนุภาคขนาดเล็กซึ่งนั่นจะทําใหเกิดปญหาการเพิ่มอนุภาคขนาด
เล็กในอากาศ รวมทั้งทําใหเกิดการปนเปอนดานสิ่งแวดลอมและการเกิดมลพิษทางอากาศ
กองทัพเห็นความสําคัญของปญหาเหลานี้จึงตองการกําจัดสิ่งสกปรกออกจาก
สภาพแวดลอมโดยกําหนดเวลาในการกําจัดที่สั้นลง เชนศึกษาอัตราการยอยสลายวัสดุ
เหลือใชในน้ําทะเล

อางอิงจาก : Agriview
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Army's NSRDEC ทําการศึกษาการใชพลาสติกที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ มีความยืดหยุน
ไดและมีโครงสรางที่แข็ง สําหรับใชกับอาหารและอุปกรณที่ไมใชอาหาร บรรจุภัณฑบางชนิด
ตองมีสมบัติการปองการการแพรผานของกาซที่ดี
วัสดุที่ตองการผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพไดแกกลองใสอาหาร ถาดใสอาหาร อุปกรณการประกอบอาหาร แผนยกกลองใส
อาหารและภาชนะสําหรับการขนสง ถั่วเหลืองมีประโยชนสําหรับกองทัพเนื่องจากยอยสลาย
ทางชีวภาพได ลดตนทุนการกําจัดขยะและการขนสง และเพิ่มความปลอดภัยใหทหาร
องคกรถั่วเหลือง United Soybean Board (USB) และNatick กําลังทํางานรวมกันเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีในการใชวัสดุจากถั่วเหลืองเพื่อใหสามารถผลิตบรรจุภัณฑที่มีสมบัติตาม
ความตองการของกองทัพสหรัฐ
Images from : iskcommunications.com, earthhopenetwork.net
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"แผนที่พอลิเมอรชีวภาพฉบับปรับปรุง"

ปที่ 2 ฉบับที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2555

ขณะนี้การผลิตพอลิเมอรชีวภาพไดกาวไปสูเชิงพาณิชยแลวโดยมีการผลิต
และจําหนายมากที่ยุโรป (โดยเฉพาะอิตาลี) และอเมริกา ประเทศบราซิลและ
สหรัฐอเมริกามีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ ไดแก ขาวโพด ออยและชีวมวลตางๆ
จึงไมนาแปลกใจที่ทั้งสองประเทศมีตลาดการผลิตและจําหนายพอลิเมอร
ชีวภาพที่แข็งแกรง ในยุโรปไดแกประเทศอิตาลีซึ่งไดงดการจายภาษีเพื่อ
สงเสริมการใชถุงพลาสติกที่ยอยสลายได
นโยบายนี้ใชเพื่อกระตุนอุตสาหกรรม ความตองการพลาสติกชีวภาพคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยาง
มากในทศวรรษนี้ จากรายงานของ US consultancy The Freedonia Group กลาววา
พลาสติกที่มีชีวมวลเปนองคประกอบหลักและสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพจะเพิ่มมากขึ้น
เปนสามเทาคือมากกวา 1 ลานตัน คิดเปนมูลคา 2,900 ลานเหรียญสหรัฐหรือ 2,100
ลานยูโร ในป 2558

ดวยราคาของน้ํามันปโตรเลียมเพิ่มขึ้นอยางมากจึงทําใหพลาสติกชีวภาพมีราคาที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไป การเติบโตของความตองการพลาสติกชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอยาง
มากนี้มีพลาสติกชีวภาพที่ยอดนิยมที่สุดสองชนิดคือ Polylactic acid (PLA) ซึ่งตลาดจะมี
ความตองการพลาสติกชนิดนี้เพิ่มขึ้นเปนสองเทาในป 2558 ชนิดที่สองคือ Polyhydroxyalkanoate (PHA) ซึ่งเปนพลาสติกชีวภาพที่เพิ่งเขาสูตลาดและคาดวาจะเปนที่นิยมอยาง
มากในตลาดพลาสติก

อางอิงจาก : ICIS
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"เม็ดพลาสติกชีวภาพ ตนแบบ M-BIO ผลิตโดยเอกชนไทยรายแรกของประเทศ"
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาและผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพตนแบบ M-BIO รายแรกของบริษัท
เอกชนไทย โดยมีสวนผสมจากมันสําปะหลัง มีจุดเดนที่สามารถยอยสลาย
ได 100% ภายในระยะเวลาเพียง 8 สัปดาห เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งได
ผานการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems)
ประเทศเบลเยี่ยม พลาสติกชีวภาพของบริษัทฯทั้งชนิดที่เปนเม็ดวัตถุดิบ
และถุงพลาสติกนั้นไดขอการรับรองมาตราฐานจากสถาบันที่ใหการรับรอง
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ทั้ง 4 แหงไดแก
1.DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน
2.VINCOTTE ประเทศเบลเยี่ยม
3.FSWA ประเทศฟนแลนด
4.BPI สหรัฐอเมริกา

Bio Polymer Resin

ถุงขยะพลาสติกชีวภาพ

ภาชนะผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

สวนการทดสอบประสิทธิภาพพบวาสามารถใชประโยชนไดดี เทียบเทากับพลาสติกที่ผลิต
จากปโตรเลี่ยม หรือพลาสติกที่ใชในปจจุบัน บริษัทมัลติแบกซอยูในฐานะผูผ ลิตตนน้ํา
หรือเปนผูปอนวัตถุดิบใหเทานั้น หนวยงานหรือองคกรเอกชนใดที่สนใจจะเขารวมพัฒนา
หรือตอยอดธุรกิจสามารถติดตอไดที่โทร.081-819-4708, 038-491725 ตอ 109,222
หรือที่ www.multibax.com
สนใจลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธบริษัทหรือสินคาของทาน ฟรี!
กรุณา ติดตอ02-537-0440 #407
http://plastic.oie.go.th
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จัดทําโดย

สนับสนุนโดย

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

สถาบันพลาสติก

ชั้น 11 อาคารเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้น 2
ซอยตรีมิตร ถนนพระพราม 4
แขวงกลวยน้ําไท เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-537-0440
โทรสาร : 02-537-0449
เว็บไซต : http://www.ptit.org

โทรศัพท : 02-391-5340-3
โทรสาร : 02-712-3341
เว็บไซต : http://www.thaiplastics.org

Disclaimer
BIOPlastics News เปนวารสารรายปกษที่จัดทําขึ้นเพื่อเสนอขอมูลขาวสารดานไบโอพลาสติก ที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ เพื่อให
เกิดความสะดวกตอผูใชงานในเว็ปไซต http://plastic.oie.go.th ทั้งนี้ทางเว็ปไซตไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับแหลงขาว จึงขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายไมวาทางตรงหรือทางออม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเปนผลสืบเนื่องจากการนําขาวหรือขอมูลในขาวไปใช

พื้นที่โฆษณาบริษัทหรือสินคาของทาน
ฟรีไมมีคาใชจาย
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