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4. การวิ จยั และพัฒนา
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการวิจยั และพัฒนาเป็ นอย่างมาก เนื่องจากผูบ้ ริหารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอน และการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ สาหรับผูบ้ ริโภคในแต่ละกลุ่ม ซึง่ จะสามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าจึง
ทาให้ทางบริษทั สามารถเพิม่ มูลค่าธุรกิจให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวได้
สาหรับปี 2557 บริษทั ฯ มีงบสาหรับการวิจยั และพัฒนารวมเป็ นจานวน 20.6 ล้านบาท ซึง่ สามารถจาแนกเป็ นค่าใช้จา่ ยในการ
วิจยั และพัฒนาสาหรับธุรกิจต้นน้ าจานวน 16.4 ล้านบาท และธุรกิจปลายน้ าจานวน 4.2 ล้านบาท ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้
เน้นการพัฒนาธุรกิจต้นน้ า โดยพัฒนาระบบภายในโรงเรือนสาหรับการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดให้มปี ระสิทธิภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ สาหรับ
ธุรกิจปลายน้ านัน้ บริษทั ฯ จะใช้คา่ ใช้จา่ ยส่วนใหญ่ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
สาหรับปี 2558 บริษทั ฯ มีการจัดทางบเพื่อการวิจยั พัฒนาจานวน 22.0 ล้านบาท ซึง่ มีแผนในการวิจยั และพัฒนา ซึง่ จะเน้น
พัฒนาสายธุรกิจโรงฟกั เป็ นส่วนใหญ่
นอกจากนี้ ทางบริษทั ฯ ยังมีการวิจยั พัฒนาโครงการต่างๆ โดยสามารถจาแนกตามโครงการดังนี้
1. การพัฒนาสูตรและคุณภาพอาหารสัตว์
อาหารสัตว์ถอื ว่าเป็ นหนึ่งในปจั จัยหลักในการดาเนินธุรกิจการเลีย้ งเป็ ด เพราะประสิทธิภาพการเจริญเติบโต รวมถึงจานวนและ
คุณภาพของไข่เป็ ด และเนื้อเป็ ดที่บริษทั ฯ ผลิตได้นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั ทีส่ ารอาหารทีเ่ ป็ ดจะได้รบั ซึง่ จะมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกันใน
แต่ละช่วงอายุ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีการดาเนินธุรกิจโรงผลิตอาหารสัตว์เอง เพื่อทีจ่ ะให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ และ
สูตรอาหารเป็ ดได้ นอกจากนัน้ ทางบริษทั ฯ มีผเู้ ชีย่ วชาญในการคิดค้นสูตรอาหารเป็ ดโดยเฉพาะ จึงสามารถวิจยั ทดลอง และ
พัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาอัตราการแลกเนื้อ อัตราการเจริญพันธุ์ รวมถึงคุณภาพของไข่เป็ ด และเนื้อ
เป็ ดของบริษทั ฯ ให้สงู ขึน้
2. การพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีทมี นักเคมีและชีววิทยา ซึง่ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและวิจยั ผลิตภัณฑ์สาหรับทุกขัน้ ตอนการผลิต เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดบิ ในการผลิตในทุกธุรกิจของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนัน้ ในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ทีมงานในแต่ละสายธุรกิจจะต้องมีการเฝ้าสังเกต
ประเมินผล
และจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อส่งไปตรวจผลที่
ห้องปฏิบตั กิ ารกลางของบริษทั ฯ และมีการรายงานผลการดาเนินงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ หากผลการตรวจสอบไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล บริษทั ฯ จะดาเนินการแก้ไขกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ทันที
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ มีการจัดการประชุม และการอบรมทีมวิจยั และพัฒนาในสายธุรกิจต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มกี ารนาเสนอและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละสายธุรกิจ และจะพัฒนาและปรับปรุงระบบในแต่ละสายธุรกิจ
พร้อมๆ กัน โดยมีหวั หน้าทีมในการตรวจ จึงทาให้สามารถควบคุมระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
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4. การวิ จยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ก้าวเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มตัว หลังจากทีป่ ระเทศไทยได้ประสบปญั หาโรคไข้หวัดนกระบาดในปี 2547
ทาให้จากทีบ่ ริษทั ฯ
เคยเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็ ดประเภทสดและแช่แข็ง
เปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารเป็ ดแปรรูปประเภทปรุงสุกมากขึน้ เพื่อเพิม่ มูลค่าให้แก่สนิ ค้า ปจั จุบนั สินค้าประเภทอาหารแปรรูปปรุงสุกของ
ทางกลุ่มบริษทั มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยังเป็ นทีย่ อมรับจากผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแนว
หน้าต่างๆ ทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเหตุผลหลักทีท่ าให้บริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในธุรกิจอาหารแปรรูปปรุงสุก
นัน้ มาจากการคุณภาพสินค้าทีม่ มี าตรฐาน ประกอบกับการพัฒนาและวิจยั การผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างมาก ซึง่ ทางผูบ้ ริหารเล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิม่ ศักยภาพใน
การเพิม่ ผลตอบแทนและการแข่งขันของกลุ่ม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีทมี วิจยั และคิดค้นผลิตภัณฑ์ ควบคู่กบั ประสบการณ์ของคณะ
ผูบ้ ริหารของทุกบริษทั ในกลุ่ม ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ มีความเชีย่ วชาญและมีความเข้าใจถึงความ
ต้องการของตลาดในแต่ละภูมภิ าค เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ดี แี ละมีคุณภาพ เพิม่ ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผูบ้ ริโภคทั ่วโลก ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงไปตามแนวโน้มของตลาดและวิถี
การดาเนินชีวติ ในแต่ละประเทศ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะมุง่ เน้นวิจยั และพัฒนาสินค้าประเภทอาหารแปรรูปปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการความสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ มุง่ เน้นในการวิจยั และพัฒนาสามารถ
แบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ Ready-To-Eat เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปปรุงสุกแช่แข็งสาหรับผูบ้ ริโภคทีส่ ามารถ
นาไปอุ่นก่อนรับประทานได้ทนั ที และผลิตภัณฑ์ Ready-To-Serve เป็ นผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดปรุงสุกสาหรับธุรกิจร้านอาหารและ
โรงแรม ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ มีโครงการวิจยั และพัฒนาสาหรับลูกค้าในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
บริษทั ฯ มีนโยบายการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการทีจ่ ะผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมุง่ เน้นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพในระดับบน และเป็ นเมนูพเิ ศษทีห่ ารับประทานได้ยาก เช่น แกงเผ็ดเป็ ดย่าง เป็ ดปกั กิง่ เป็ ดรมควัน บะหมี่
เป็ ดพะโล้ซอสพริกไทยดา บะหมีเ่ ป็ ดรมควันซอสเทริยากิ บะหมีแ่ กงมัสมั ่นเป็ ดย่าง ข้าวเหนียวลาบเป็ ด น่องเป็ ดกรอบ (Duck
confit) ตับเป็ ดบด (Foie gras) และน้ ามันเป็ ดสาหรับการประกอบอาหาร (Duck oil) เป็ นต้น
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