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4

การวิจัยและพัฒนา

บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื3อง ทังในด้
4 านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
พัฒนากระบวนการผลิต โดยบริ ษัทมีการกําหนดงบประมาณในการวิจยั และพัฒนาเท่ากับประมาณ 5.00 ล้ านบาท
ต่อปี สําหรับการวิจยั และพัฒนาที3สาํ คัญของบริ ษัทที3ผา่ นมามีดงั นี 4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้ วยความมุง่ มัน3 สูก่ ารเป็ นผู้นําในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ3 ตอบสนองความต้ องการด้ านรสชาติของ
ลูกค้ าให้ มากที3สดุ และสร้ างความโดดเด่นในด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทจึงได้ ลงทุนสร้ าง
ห้ องปฏิบตั ิการพร้ อมเครื3 องมือทีม3 ีคณ
ุ ภาพ รวมถึงนําวิธีการทดสอบตามมาตรฐานระดับสากลเข้ ามาใช้ เพือ3 สร้ าง
ความเชื3อมัน3 ให้ แก่ลกู ค้ าทังในด้
4 านรสชาติและอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ (Shelf Life) ก่อนวางขายในท้ องตลาด โดยการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนันได้
4 พิจารณาทังในแง่
4
ของความสอดคล้ องต่อกฎหมายและความปลอดภัยต่อ
ผู้บริ โภค สําหรับในช่วง 3 ปี ที3ผา่ นมา ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีดงั นี 4
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน (Easy Meal) เช่น Rice Box, Noodle Box เพื3อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที3มีเวลาจํากัด
ไม่ต้องการจัดเตรี ยมวัตถุดิบหรื ออุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์ Rice Box และ Noodle Box สามารถอุน่ ให้ ร้อนด้ วยไมโครเวฟโดยใช้ เวลาเพียง
2 นาที และสามารถเก็บไว้ ได้ นานเกิน 1 ปี ในอุณหภูมิปรกติ
• การพัฒนากลุม่ ผลิตภัณฑ์ “All Natural” เพื3อขยายตลาดไปยังกลุม่ ผู้บริ โภคทีช3 ื3นชอบผลิตภัณฑ์เพื3อสุขภาพ
โดยการคัดสรรผักและผลไม้ คณ
ุ ภาพสูง มาผลิตด้ วยกรรมวิธีที3ปราศจากสารเคมีหรื อสารสังเคราะห์ใดๆ ที3ไม่
ได้ มาจากธรรมชาติ สินค้ าในกลุม่ นี 4จะเน้ นการคงรสชาติ สีและกลิน3 ตามธรรมชาติของวัตถุดิบเอาไว้ ให้ มาก
ที3สดุ ตัวอย่างของสินค้ าทีม3 ีการผลิตแบบ “All Natural” ได้ แก่ ซอสพริ ก นํ 4าจิ 4มไก่ นํ 4ามะพร้ าว เป็ นต้ น อายุ
ของสินค้ าแบบ All Natural จะสันกว่
4 าสินค้ าประเภทเดียวกันที3ผลิตตามกรรมวิธีปรกติ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
สามารถพัฒนาสินค้ ากลุม่ นี 4ให้ สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้ นานมากกว่า 1 ปี
การพัฒนากระบวนการผลิต
นอกจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ ว บริ ษัทยังให้ ความสําคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื3อ
ลดต้ นทุนและเพิ3มประสิทธิภาพขันตอนการผลิ
4
ตอย่างต่อเนื3อง โดยในช่วง 3 ปี ที3ผา่ นมา ตัวอย่างการพัฒนา
กระบวนการผลิตของบริ ษัทมีดงั นี 4
• การศึกษาอายุผลิตภัณฑ์ (Shelf Life) โดยใช้ ต้ อู บเร่งปฏิกิริยา (Incubator) เพื3อใช้ เร่งอายุผลิตภัณฑ์ (Shelf
Life) แล้ วนําผลสรุปที3ได้ มากําหนดอายุผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ในการวิจยั และพัฒนาสินค้ าใหม่
• การศึกษาเชื 4อจุลนิ ทรี ย์ในผลิตภัณฑ์ที3อาจก่อให้ เกิดโรค โดยการใช้ ความร้ อนฆ่าเชื 4อที3อณ
ุ หภูมิและเวลาที3สงู ตํ3ากว่าการใช้ งานจริง แล้ วนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปวิเคราะห์ เพื3อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจเลือกอุณหภูมิ
และเวลาทีเ3 หมาะสมในการฆ่าเชื 4อจุลนิ ทรี ย์
2.4 หน้ า 1
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• การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาพริ กซึง3 เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริ ษัท เพื3อให้ สามารถผลิตสินค้ าได้
ตลอดทังปี
4 และลดปั ญหาพริ กมีคณ
ุ ภาพไม่สมํา3 เสมอ ราคาแพง และขาดแคลนในช่วงนอกฤดูกาล โดย
ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานที3ต้องการ
• การพัฒนาวิธีการผลิตนํ 4ามะพร้ าวและนํ 4าผลไม้ ให้ มีรสชาติและกลิน3 ใกล้ เคียงกับธรรมชาติ และสามารถ
จัดเก็บได้ นานกว่า 1 ปี ในอุณหภูมิปกติ โดยบริ ษัทมีการทดลองปรับอุณหภูมิและสภาพแวดล้ อม พร้ อมทัง4
จับเวลาในการต้ ม เพื3อวิจยั ว่าอุณหภูมิและระยะเวลาในการต้ มเท่าใดจึงจะทําให้ นํ 4าผลไม้ มรี สชาติและกลิน3
ที3ดีที3สดุ
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