บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

4.

การวิจัยและพัฒนา

บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรวิจยั พัฒนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำและ
ผู้บริ โภค รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังให้ ควำมสำคัญกับกำรวิจยั และพัฒนำเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับกำรผลิตถุงยำงอนำมัย ซึ่งช่วยลด
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดซื ้อเครื่ องจักรของบริ ษัทฯ และทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถผลิตถุงยำงอนำมัยได้ หลำกหลำยมำกขึ ้น ซึ่งบริ ษัทฯ
เชื่อว่ำควำมสำมำรถในกำรวิจยั และพัฒนำเป็ นกำรสร้ ำงข้ อได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันของบริ ษัท ฯ และเป็ นองค์ประกอบที่สำคัญ
ของควำมสำเร็ จ และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ
สำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
และ 2559 บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรวิจยั และพัฒนำ
ที่มำ: บริษัทฯ
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ปั จจุบนั กำรวิจยั และพัฒนำของบริ ษัทฯ จัดทำโดยแผนกวิจยั และพัฒนำ จำนวน 5 คน ร่วมกับพนักงำนจำกฝ่ ำยต่ำงๆ
ได้ แก่ แผนกควบคุมคุณภำพ แผนกประกันคุณภำพ แผนกวิศวกรรม เภสัชกร แผนกกำรผลิต และแผนกระบบบริ หำรคุณภำพ
จำนวน 6 คน
จำกกำรวิจยั และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ จัดได้ วำ่ เป็ นผู้ผลิตถุงยำงอนำมัยที่สำมำรถผลิตถุงยำง
อนำมัยได้ หลำกหลำยที่สดุ แห่งหนึ่งในโลก (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ หัวข้อที ่
2.2.1.2 ธุรกิ จรับจ้างผลิ ตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน่ (OEM))
นับแต่ปี 2542 ถึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ นำเสนอถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ที่หลำกหลำย
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี
ปี 2542
ปี 2544
ปี 2545
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2550

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ
วันทัช มิกซ์ 3 ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยชนิดผิวไม่เรี ยบ แบบปุ่ ม และขีด ผนังไม่ขนำน
ถุงยำงอนำมัยวันทัช กลิน่ สตรอเบอร์ รี่
ถุงยำงอนำมัยวันทัช สวีททีน กลิน่ ไลม์ กลิน่ มิกซ์ฟรุต และกลิน่ โคล่ำ1
ถุงยำงอนำมัยวันทัช โกลด์ ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยชนิดผิวเรี ยบและมีสำรหล่อลืน่ 1
ถุงยำงอนำมัยวันทัชจอยส์ ชนิดผิวเรี ยบ ขนำด 49 มิลลิเมตร
ถุงยำงอนำมัยวันทัช โซลูชนั่ ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรี ยบ มีสำรชะลอกำรหลัง่
ถุงยำงอนำมัยวันทัช แฮปปี ้ ซึ่งเป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรี ยบ ผนังขนำน แบบบำง ขนำด 52 มิลลิเมตร
และถุงยำงอนำมัยวันทัช แม๊ กซ์ ดอท ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยชนิดผิวไม่เรี ยบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนังไม่
ขนำน
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ปี
ปี 2555
ปี 2556

ปี 2557
ปี 2559

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ
ถุงยำงอนำมัยวันทัช อัลติมำ ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยชนิดผิวเรี ยบและบำง ขนำด 50.5 มิลลิเมตร
ถุงยำงอนำมัยวันทัช อินสไปรัล ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรี ยบ ปลำยปิ ด แบบเกลียว
ถุงยำงอนำมัยวันทัช ออยส์พลัส ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรียบ ผนังขนำน มีสำรหล่อลืน่ มีสำรหล่อลืน่
มำกเป็ น 2 เท่ำ
ถุงยำงอนำมัยวันทัช จอยส์ ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยขนำด 49 มม. ชนิดผิวเรี ยบ
ถุงยำงอนำมัยวันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยแบบบำงพิเศษ 0.03 มิลลิเมตร

ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ 1 ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่ได้ จำหน่ำยถุงยำงอนำมัยวันทัช โกลด์ และถุงยำงอนำมัยวันทัช สวีททีน กลิ่นไลม์ กลิ่มมิกซ์ฟรุต และกลิ่นโคล่ำแล้ ว

นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรสนับสนุนบุคลำกรของบริ ษัทฯ ในกำรฝึ กทักษะและเพิ่มควำมรู้ ด้ำนวิศวกรรม
และเครื่ องจักร เพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถออกแบบและผลิตเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับกำรผลิตถุงยำงอนำมัยได้ ด้วยตัวเอง ทำให้ ที่
ผ่ำนมำบริ ษัทฯ สำมำรถผลิตเครื่ องจุ่มขึ ้นรู ป (Dipping machine) ซึ่งสำมำรถผลิตถุงยำงอนำมัยแบบบำงพิเศษ 0.03 - 0.038
มิลลิเมตรได้ นอกจำกนี ้ กำรที่บริ ษัทฯ สำมำรถพัฒนำเครื่ องจักรได้ เ องยัง ช่วยลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดซื อ้ และซ่อมบำรุ ง
เครื่ องจักร ซึง่ ทำให้ บริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบด้ ำนต้ นทุนกำรผลิต และลดระยะเวลำในกำรซ่อมแซมเครื่ องจักร

ส่วนที่ 2.2.4 หน้ ำที่ 2

