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4. การวิจยั และการพัฒนา
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั เป็ นธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีผลต่อกำรดำเนินชีวติ ของคนในยุคปั จจุบนั มำกขึ้นเรื่ อยๆ ในขณะที่อินเทอร์เน็ตควำมเร็ วสู ง
ถูก พัฒ นำให้มี ควำมเร็ ว เพิ่ม ขึ้ น และครอบคลุม พื้น ที่ ให้บริ กำรมำกยิ่ง ขึ้ น อุ ป กรณ์ สื่ อสำรต่ ำงๆ ก็ ถูก พัฒนำให้มี
คุณสมบัติที่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตและมีรูปแบบกำรใช้งำนที่หลำกหลำยขึ้น ตัวอย่ำงเช่น สมำร์ทโฟน
ปั จจุบนั นอกจำกมีคุณสมบัติเป็ นอุปกรณ์สื่อสำรแล้ว ยังสำมำรถใช้เป็ นอุปกรณ์ควำมบันเทิงโดยทำงำนผ่ำนโปรแกรม
(Application) ต่ำงๆ ทั้งถ่ำยภำพ อัพเดทเรื่ องรำวบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เล่นเกม หรื อเป็ นอุปกรณ์ช่วย
เตือนควำมจำ ด้วยฟังก์ชนั่ สำหรับบันทึกตำรำงงำนและแจ้งเตือนกำหนดนัดหมำย เป็ นต้น
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นและพยำยำมเตรี ยมควำมพร้อมอยูเ่ สมอ จึงให้
ควำมส ำคัญ กับ งำนด้ำ นกำรวิ จัย และพัฒ นำเป็ นอย่ำ งมำก โดยถื อ ว่ำ งำนด้ำ นกำรวิ จัย และพัฒ นำเป็ นหนึ่ งใน
องค์ประกอบหลักในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั มำโดยตลอด และในปี 2553 บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มซ์ จำกัด
(Mono Info) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น นอกจำกจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนำระบบกำรส่ งผ่ำนข้อมูลระหว่ำงบริ ษทั กับผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สำมำรถส่ งข้อมูลผ่ำนต่อไปยังผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดแล้ว Mono Info
ยังมีหน้ำที่สำคัญในกำรวิจยั และพัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรรู ปแบบใหม่ๆ ของบริ ษทั ด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2554 และงวด 9 เดื อนแรกของปี 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ
จำนวน 5.84 ล้ำนบำท และ 7.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในอนำคต 1-2 ปี ข้ำงหน้ำ บริ ษทั จะมีงบประมำณสำหรับ
กำรวิจยั และพัฒนำประมำณปี ละ 11.50 ล้ำนบำท โดยจะมุ่งเน้นกำรวิจยั และพัฒนำที่ สอดคล้องกับแนวโน้มภำวะ
ตลำดและควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคเป็ นสำคัญ
ตัวอย่ำงผลงำนวิจยั และพัฒนำของบริ ษทั ที่เปิ ดตัวในตลำดแล้ว เช่น
1. Horo Live: “โปรแกรม (Application) สำหรับ ตอบโจทย์เรื่ องดวงได้อย่ำงครบวงจร โดยที มงำน
Horolive.com ที่ มีควำมเชี่ ยวชำญในกำรสร้ ำงสรรค์บริ กำรดู ดวงด้วยศำสตร์ ต่ำงๆ พร้ อมคำถำมในเรื่ อง
กำรงำน กำรเงิน ควำมรัก สุ ขภำพ กับ หิ นสี อัญมณี กำยทิพย์ ที่มีควำมแม่นยำเสมือนได้รับคำทำนำยจำกนัก
พยำกรณ์โดยตรง อีกทั้งยังมี โปรแกรม (Application) ที่เจำะจงในเรื่ องของควำมรักกับ Love Horoscope โดย
กำรนำดวงมำจับคู่ แล้วดูวำ่ ดวงจะสมพงศ์กนั หรื อไม่”
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2. A’lure Girlfriend: “A'lure Girlfriend Free โปรแกรม (Application) กวนๆ ที่อยำกชวนหนุ่มๆ มำโหลดใช้
กัน!! สร้ำงกำรโทรเข้ำปลอมๆ โดยสำวสุดเซ็กซี่ จำกนิตยสำร A’lure เอำไว้หลอก ไว้แกล้งเพื่อน หรื อเอำตัว
รอดจำกสถำนกำรณ์น่ำเบื่อ โหลดให้สำว A’lure ช่วยคุณได้แล้ววันนี้”

3. Bat Jumper: “เกม Bat Jumper เป็ นเกมแนว Casual ที่ผเู ้ ล่นจะต้องสวมบทบำทเป็ นเจ้ำค้ำงคำวน้อยออกไป
ผจญภัยตะลุยด่ำนอันน่ำตื่นเต้น ที่มีให้เล่นถึง 32 ด่ำนเพื่อฝึ กวิชำและเก็บคัมภีร์ เป็ นเกมสร้ำงสรรค์ให้ฝึกใช้
ควำมคิ ดในกำรหลบหลี กศัตรู และหำวิธีผ่ำนด่ำนโดยที่ ผูเ้ ล่นไม่ตอ้ งต่อสู ้กับศัตรู ภำยในเกมยังมี มินิเกม
น่ำรักๆ ให้ผเู ้ ล่นได้เล่นกันอีกด้วย”

4. Tap the Bird: “หำกคุณเบื่อกับเกมเกมฝึ กภำษำแบบเดิมๆ ลองเล่น Tap the bird ดูซิ คุณจะได้สนุ กกับเกม
เกมฝึ กภำษำแบบใหม่ อย่ำงที่คุณคำดไม่ถึง นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถทดลองเล่นเกมเกมในระดับขั้นที่ 1 ของ
ทุกๆ ภำษำได้ฟรี อีกด้วย มีคำศัพท์ให้เล่นถึ ง 21 ภำษำและในแต่ละภำษำมีคำศัพท์ให้คุณได้ฝึกฝนมำกถึ ง
2,700 คำ”
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5. Mono Live: “โปรแกรม (Application) สำหรั บ แชทที่ ทำให้สมำร์ ทโฟนทุ กแพลตฟอร์ มสำมำรถ
ติดต่อสื่ อสำรกันง่ำยขึ้น โมโนไลฟ์ สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน 3G/EDGE และ Wi-Fi และดำวน์โหลดฟรี ที่ App
Store Google Play และ http://monolive.net/bb/download”

6. M-Lotto: “M-Lotto อัพเดทและตรวจหวยสลำกกินแบ่งรัฐบำล พร้อมเลขมงคลจำกหลวงพ่อปำกแดง ข่ำว
เด็ดเลขมงคลทุกงวด สถิติเลขถูกรำงวัล ทำนำยฝัน เลขไหนดีเลขไหนเด่นที่นี่มีคำตอบ M-Lotto ง่ำยๆ ได้ทุก
อย่ำงครบ”

7. Zaa Network: “โปรแกรม (Application) สำหรับรับชมรำยกำรช่อง Zaa Network ได้ฟรี 24 ชัว่ โมง โดยไม่
ต้องใช้จำนดำวเทียม”
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