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ประวตับิรษิทั!

Company!Profile!

บรษิทั ทานากะ อนิโนเวช ั่น จาํกดั เริม่กอ่ต ัง้เมือ่วนัที ่21!มกราคม 2556!
โดยคณุฮเิดยกู ิทานากะ 
ผูซ้ึง่มปีระสบการณ์การทาํงานและความเชีย่วชาญในอตุสาหกรรมอาหาร 
โดยเฉพาะการคดิคน้สนิคา้ใหม่ๆ  สูต่ลาด การลดตน้ทนุการผลติ และ 
การพฒันากระบวนการผลติโดยใชน้วตักรรมตา่งๆ อนัทนัสมยั รวมถงึการวเิคราะห์ตลาด 
ชอ่งทางจดัจาํหน่าย และ การลดขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ เพือ่รกัษามาตรฐาน ภาพลกัษณ์ 
สรา้งความจงรกัภกัดตีอ่แบรนด์ และ เพิม่ความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลูกคา้ 
นําไปสูผ่ลสาํเร็จของธรุกจิอยา่งย ัง้ยนื!

ประวตัผิูก้อ่ต ัง้!

Founder!Profile!

ชือ่ /!Name!  นาย ฮเิดยกู ิทานากะ!

วนัเกดิ /!Date!of!Birth!!

วนัที ่16!มนีาคม ค.ศ. 1962!ทีเ่มอืงโตเกยีว ประเทศ ญีปุ่่ น!

ประวตักิารศกึษา!/!Education!

  จบการศกึษาระดบัช ัน้มธัยมปลายที ่Seikei!High!School!

!  จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีที ่Tokyo!University!of!Fisheries!Biochemistry!

ประวตักิารทาํงาน!/!Work!Experience!

เริม่ทาํงานทีบ่รษิทั Nissui!ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1984!–!2013!รายละเอยีดดงัน้ี!

ปี!ค.ศ. 1984F1988!:!North!Sea!Department!

! 1989F1992!:!Fine!Chemicals!Department!

! 1992F2009!:!Research!and!Development!

! 2009! !!!!!!:!Frozen!Food!Sales!Section!

! 2009F2012!:!QA!–!Quality!Control!Center!Thailand!

! 2013! !!!!!!:!Founder!–!Tanaka!Innovation!Co.,!Ltd.!
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ขอบขา่ยการบรกิารทางธรุกจิ!!/!Business!Scope!

 บรษิทั ทานากะ อนิโนเวช ั่น จาํกดั เราสามารถใหบ้รกิารทา่นลูกคา้อยา่งครบวงจร 
ต ัง้แตต่น้น้ํา ถงึ ปลายน้ํา ครอบคลุมวงจรธรุกจิในอตุสาหกรรมตา่งๆ ดงัน้ี!

•! อตุสาหกรรมอาหาร และ เครือ่งดืม่ท ั่วไป!

•! อตุสาหกรรมอาหารเสรมิ และ อาหารเพือ่สขุภาพ!

•! อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์เพือ่ความงาม!

•! อตุสาหกรรมอาหาร และ เครือ่งดืม่ สาํหรบัเด็ก!
•! อตุสาหกรรมอาหารสตัว์!

จาํแนกการบรกิารออกเป็น !6!ประเภท ดงัน้ี!

1.! Planning!!  การวางแผนธรุกจิ ครอบคลุมทกุ life!cycle!ต ัง้แตร่ะดบัจุลภาค 
จนถงึ มหภาค!

2.! Product!Innovation! คดิคน้และพฒันาสนิคา้ใหม ่
เพือ่ใหลู้กคา้สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ และเป็นผูนํ้าตลาดเสมอ!

3.! Process!Development

! พฒันาและเพิม่ศกัยภาพในกระบวนการผลติท ั่งสว่นของเครือ่งจกัร และ 
คนงาน เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุในตน้ทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ!

4.! Sourcing!! ! บรกิารจดัหาวตัถดุบิท ัง้หมดทีจ่าํเป็นตอ่การผลติ 
คดัสรรจากแหลง่ผลติโดยตรง เพือ่ใหไ้ดต้น้ทนุการผลติทีด่ทีีส่ดุ!

5.! QA!&!QC!System! ใหค้าํปรกึษาดา้นคณุภาพ และ ความปลอดภยัของสนิคา้ 
รวมถงึการวางระบบมาตรฐาน จดัอบรมพนกังาน 
เพือ่ใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามเป้าหมายทีว่างไว!้

6.! Process!Inspection! รบัตรวจสอบกระบวนการผลติ ตามระบบมาตรฐานของ 
HACCP!Japan!
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อตัราการใหบ้รกิาร ดงัน้ี!/!Service!Package!

1.! Planning! minimum!! !
•! Business!Planning!! :!Start!from!100,000!Baht/!!idea!
•! Marketing!Concept! :!Start!from!30,000!Baht!/!idea.!
•! R&D!system!planning!!!!!:!Start!from!!30000!Baht!/!month!*!6!month!!

2.! Product!Innovation!
•! Start!from!30,000!Bath!/!item!/!month!

3.! Process!Development!minimum!3!months!
•! Start!from!30,000!Bath!/!project!/month!

4.! Sourcing!
5.! QA!&!QC!System!

•! Start!from!10,000!Bath!/!day!
6.! Process!Inspection!/!line!!!Productivity!and!Product!recovery!for!Improvement!

•! Evaluation!!Minimum!2!days!–!35,000!Baht!
On!site!evaluation!1.5!day,!Interview!0.5!day.!

•! Presentation!and!!official!report!(Thai!);!solutions!pointed!out!specific!problems!of!
the!current!situation!1day!;!15000!Baht!
!

7.! !Process!inspection!/!line!!!Complaint!measures!
•! Evaluation!!Minimum!1!days!–!20,000!Baht!

On!site!evaluation!1.5!day,!Interview!0.5!day.!
•! Presentation!and!!official!report!(Thai!)� 5000!Baht!

8.! !Process!inspection!/!sanitary!control!
•! Evaluation!Minimum!!2days!–!30,000!Bhat!
•! Bacteriological!inspections!Actual!expenses!by!lab.!

!
9.! Individual!education!for!the!management!class.!!15000!Baht!!4hours/!time!

!!!!!
•! Establish!a!system!of!leadership!required!for!the!activity!of!4S,5S!or!KPI!!
•! Evaluation!of!4S,5S!or!KPI!activity!
•! The!goalFsetting!activities!related!to!4S!or!KPI!!
•! Advice!for!production!,productivity,!product!!recovery.!
•! Buying!system!and!requirement!of!the!supplier.!
•! Reducing!the!number!of!complaints!
•! How!about!Japanese!customer!

!
10.! !!!Introduce!Japanese!customer!!

!
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Product!reference!

Group!1:!Raw!material!(วตัถดุบิ)!

!! Surimi!
!! Fish!fillet!(cod,!salmon,!flat!(tabo)!and!etc.)!
!! Fishmeal!
!! Fish!oil!
!! Soluble!

Group!2:!!Fine!Chemical!!

!! Collagen!
!! Chitosan!
!! Chitin!
!! EPA!fish!oil!
!! Refine!fish!oil!(odorless)!
!! DHA!fish!oil!
!! Fish!Extract!

Group!3:!Canned!product!(สนิคา้บรรจุกระป๋อง)!

!! Salmon!
!! Tuna!
!! Sardine,!Mackerel,!Sanma!
!! Scallop!!
!! Poultry!(beef,!pork!&!chicken)!

**!พฒันารสชาตไิดต้รงตามตน้ฉบบัญีปุ่่ น (Authentic!Japan)!ไดแ้ก ่Terriyaki,!Kabayaki,!Sweet!
Soya!Sauce,!Sweet!Miso!Sauce!and!Smoked!

Group!4:!Retort!Pouch!

!! !Nabe!Soup!(Japanese!hot!pot!soup)!
!! Corn!Soup!!
!! Potato!Soup!Consommé!
!! Oden!Soup!
!! Ramen!Soup!

Group!5:!Ready!to!Eat!Product!in!Pouch!

!! Chikuzen!Ni!
!! Takenoko!
!! Hiziki!Nituke!
!! Kinpiragobo!

!
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Group!6:!Ready!to!Eat!Product!in!Jar!

!! Salmon!Jar!

Group!7:!Frozen!Product!

!! Chicken!
!! Seafood!:!!

Shrimp,!Braded!Shrimp!(ebi!fry)!&!!
Breaded!White!Fish!(fish!fry)!

!! Green!Soya!Bean!(Edamame)!
!! Ready!meal!!

Fried!Rice!
Yakionigiri!
Fish!Sausage!
Imitation!Crab!Meat!
Chikuwa!
Agemond!

!! Grilled!Seafoods!

Group!8:!Ingredient!for!Restaurant!Chain!

!! Fond!de!veau!
!! Fond!de!brun!
!! Foud!de!blanc!
!! Foun!de!poisson!

Group!9:!Dried!Product!

!! Katsuobusho!
!! Arabushi!
!! Kezuribushi!
!! Anchovy!

Group!10:!Pet!Food!

!! Pet!snack!for!Cat!&!Dog!

Group!11:!Heath!Food!

!! !Fish!Oil!
!! DHA!Fish!Oil!
!! EPA!Fish!Oil!
!! EPA!Tuna!Paste!
!! Taurine!Capsule!

!
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Contact!information:!!
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