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4. การวิจัยและพัฒนา
กลุม่ บริษัทให้ ความสําคัญต่อการวิจยั และพัฒนามาโดยตลอด เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ โดยกลุม่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า การวิจยั และพัฒนาสินค้ านันนั
้ บเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ กลุม่ บริษัทมีความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น และเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ กลุม่ บริษัทได้ รับทราบข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ าเพื่อ
นํามาพัฒนาการทํางานเพื่อก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้นําตลาดในอนาคตได้ สําหรับสินค้ าที่กลุม่ บริษัทมีการพัฒนา ได้ แก่
1. สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit : RDU) : เป็ นสินค้ าที่กลุม่ บริษัทพัฒนาขึ ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ชวั่ คราวในพื ้นที่ที่มีความจําเป็ นบางช่วงเวลา
เช่น สถานที่รับปริ ญญา หรื อระหว่างรอการก่อสร้ างเสาสัญญาณโทรคมนาคมแบบถาวร เป็ นต้ น เดิมทีสถานีโทรคมนาคม
้ งมีต้นทุนสูง ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึง
ประเภทนี ้จะต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศซึง่ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการผลิตและขนส่งอีกทังยั
ออกแบบและพัฒนาสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่เพื่อช่วยแก้ ปัญหาให้ แก่ลกู ค้ า โดยสินค้ าแบบแรกที่พฒ
ั นาได้ แก่ สถานี
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ประเภท Cell On Wheels (“COWs”) ซึง่ มีประสิทธิภาพในการใช้ งานได้ ทดั เทียมกับสินค้ าที่นําเข้ า
จากต่างประเทศภายใต้ ต้นทุนที่ตํ่ากว่า, มีระยะเวลาการนําส่งสินค้ าที่สนกว่
ั ้ า และสามารถออกแบบตามความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ โดยกลุม่ บริ ษัทได้ อนุสทิ ธิบตั รในการประดิษฐ์ เสาส่งสัญญาณที่ยืดหดได้ ด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าสําหรับ COWs นี ้
ด้ วย
นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทยังได้ มีการพัฒนารูปแบบของสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ประเภท Cell On Legs
(“COLs”) ซึง่ สามารถใช้ รถลากไปวางในจุดที่ต้องการเพื่อพร้ อมใช้ งานได้ ทนั ที และพัฒนาสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ประเภท Ready To Drive (“RTD”) ซึง่ เป็ นการติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคมภายในยานพาหนะประเภทต่างๆ เช่น
้ ้ หน่วยสื่อสารเคลื่อนที่ประเภท COLs
รถบรรทุก หรื อรถตู้ เป็ นต้ น เพื่อให้ สามารถขับเคลื่อนไปใช้ งานยังจุดต่างๆ ได้ ทังนี
ของกลุม่ บริ ษัทได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทโทรคมนาคมเพื่อบริ การสาธารณะ (Telecom USO) ของสถาบันวิจยั และ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม(สพท.)และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กทช.)

Cell on Wheels คันแรก

ตัวอย่าง Cell on Legs

ตัวอย่าง Ready to Drive

้
าหน่ายสายอากาศทําให้ กลุม่ บริ ษัท
2. สายอากาศ (Antenna) : จากประสบการณ์ในการให้ บริ การติดตังและจํ
ได้ รับทราบความต้ องการของลูกค้ าซึ่งสินค้ าที่มีจําหน่ายอยู่ทวั่ ไปไม่สามารถตอบสนองได้ โดยสินค้ าที่ลกู ค้ าใช้ งานอยู่
ทั่วไปนัน้ มักจะต้ องนํ าเข้ าจากต่างประเทศซึ่งเป็ นการผลิตจากผู้ผลิตรายใหญ่ และมี การผลิตสินค้ า ที่ มีลักษณะเป็ น
มาตรฐานเดียวกันเพื่อจําหน่ายในหลาย ๆ ประเทศ ดังนัน้ เมื่อนําสายอากาศดังกล่าวมาใช้ ในประเทศไทยที่มีรูปแบบการ
จัดสรรคลื่นความถี่หรื อมีลกั ษณะการออกแบบอาคารที่แตกต่างกันไปนัน้ ทําให้ สายอากาศที่ผลิตจากต่างประเทศไม่
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สามารถทํางานได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพเท่าที่ควรในบางพืน้ ที่ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงได้ พัฒนาสายอากาศที่ สามารถ
กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ตามทิศทางที่กําหนดได้ เช่น การปล่อยคลื่นตรงไปที่จดุ ใดจุดหนึ่งแทนที่จะกระจาย
สัญ ญาณเป็ นวงกว้ า ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัท ยังสามารถออกแบบสายอากาศให้ มีรูปลักษณ์ ที่ สวยงามและ
สอดคล้ องกับการตกแต่งภายในอาคารอีกด้ วย

การกระจายสัญญาณ 3 ทิศทาง

ภาพตัวอย่างการกระจายสัญญาณของเสาอากาศ

การกระจายสัญญาณ 5 ทิศทาง

ตัวอย่างสายอากาศแบบใช้ ภายในอาคาร (Indoor Antenna)
ตัวอย่างสายอากาศแบบใช้ ภายนอกอาคาร (Outdoor
ซึง่ ถูกออกแบบสําหรับเพดานสูงโดยให้ สง่ คลื่นเป็ นลําลงมา Antenna) ซึง่ ถูกออกแบบสําหรับการติดตังตามสนามกี
้
ฬาโดย
เพื่อให้ คลื่นถูกส่งไปถึงข้ างล่าง เหมาะกับการใช้ ตาม
ให้ คลื่นจะถูกบีบให้ แคบเพื่อรองรับคนในพื ้นที่ที่ต้องการ
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