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4. การวิจัยและพัฒนา
กลุม่ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรวิจยั และพัฒนำมำโดยตลอด เพื่อให้ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำให้ ได้ มำกที่สดุ โดยกลุม่ บริษัทเชื่อมัน่ ว่ำ กำรวิจยั และพัฒนำสินค้ ำนันนั
้ บเป็ นปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้ กลุม่ บริษัทมีควำม
แตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น และเป็ นกำรเพิม่ โอกำสให้ กลุม่ บริ ษัทได้ รับทรำบข้ อมูลควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเพื่อ
นำมำพัฒนำกำรทำงำนเพื่อก้ ำวสูก่ ำรเป็ นผู้นำตลำดในอนำคตได้ สำหรับสินค้ ำที่กลุม่ บริ ษัทมีกำรพัฒนำ ได้ แก่
1. สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit : RDU) : เป็ นสินค้ ำที่กลุม่ บริษัทพัฒนำขึ ้นเพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่ต้องกำรเสำสัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ชวั่ ครำวในพื ้นที่ที่มคี วำมจำเป็ นบำงช่วงเวลำ
เช่น สถำนที่รับปริ ญญำ หรื อระหว่ำงรอกำรก่อสร้ ำงเสำสัญญำณโทรคมนำคมแบบถำวร เป็ นต้ น เดิมทีสถำนีโทรคมนำคม
ประเภทนี ้จะต้ องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศซึง่ ต้ องใช้ ระยะเวลำในกำรผลิตและขนส่งอีกทังยั
้ งมีต้นทุนสูง ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึง
ออกแบบและพัฒนำสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่เพื่อช่วยแก้ ปัญหำให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยสินค้ ำแบบแรกที่พฒ
ั นำได้ แก่ สถำนี
โทรคมนำคมเคลือ่ นที่ประเภท Cell On Wheels (“COWs”) ซึง่ มีประสิทธิภำพในกำรใช้ งำนได้ ทดั เทียมกับสินค้ ำที่นำเข้ ำ
จำกต่ำงประเทศภำยใต้ ต้นทุนทีต่ ่ำกว่ำ, มีระยะเวลำกำรนำส่งสินค้ ำที่สนกว่
ั ้ ำ และสำมำรถออกแบบตำมควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำได้ โดยกลุม่ บริ ษัทได้ อนุสทิ ธิบตั รในกำรประดิษฐ์ เสำส่งสัญญำณที่ยืดหดได้ ด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ำสำหรับ COWs นี ้
ด้ วย
นอกจำกนี ้ กลุม่ บริษัทยังได้ มีกำรพัฒนำรูปแบบของสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่ประเภท Cell On Legs
(“COLs”) ซึง่ สำมำรถใช้ รถลำกไปวำงในจุดที่ต้องกำรเพื่อพร้ อมใช้ งำนได้ ทนั ที และพัฒนำสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่
ประเภท Ready To Drive (“RTD”) ซึง่ เป็ นกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคมภำยในยำนพำหนะประเภทต่ำงๆ เช่น
รถบรรทุก หรื อรถตู้ เป็ นต้ น เพื่อให้ สำมำรถขับเคลือ่ นไปใช้ งำนยังจุดต่ำงๆ ได้ ทังนี
้ ้ หน่วยสือ่ สำรเคลือ่ นที่ประเภท COLs
ของกลุม่ บริ ษัทได้ รับรำงวัลยอดเยี่ยมประเภทโทรคมนำคมเพื่อบริกำรสำธำรณะ (Telecom USO) ของสถำบันวิจยั และ
พัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคม(สพท.)และสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กทช.)

Cell on Wheels คันแรก

ตัวอย่ำง Cell on Legs

ตัวอย่ำง Ready to Drive

2. สายอากาศ (Antenna) : จำกประสบกำรณ์ในกำรให้ บริ กำรติดตังและจ
้
ำหน่ำยสำยอำกำศทำให้ กลุม่ บริ ษัท
ได้ รับทรำบควำมต้ องกำรของลูกค้ ำซึ่งสินค้ ำที่มีจำหน่ำยอยู่ทวั่ ไปไม่สำมำรถตอบสนองได้ โดยสินค้ ำที่ลกู ค้ ำใช้ งำนอยู่
ทั่วไปนัน้ มักจะต้ องนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็ นกำรผลิตจำกผู้ผลิต รำยใหญ่ และมีกำรผลิตสินค้ ำที่ มีลัก ษณะเป็ น
มำตรฐำนเดียวกันเพื่อจำหน่ำยในหลำย ๆ ประเทศ ดังนัน้ เมื่อนำสำยอำกำศดังกล่ำวมำใช้ ในประเทศไทยที่มีรูปแบบกำร
จัดสรรคลื่นควำมถี่หรื อมีลกั ษณะกำรออกแบบอำคำรที่แตกต่ำงกันไปนัน้ ทำให้ สำยอำกำศที่ผลิตจำกต่ำงประเทศไม่
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สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงเต็มประสิทธิ ภำพเท่ำที่ควรในบำงพืน้ ที่ ดังนัน้ กลุ่มบริ ษั ทจึงได้ พัฒ นำสำยอำกำศที่สำมำรถ
กระจำยสัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ ตำมทิศทำงที่กำหนดได้ เช่น กำรปล่อยคลืน่ ตรงไปที่จุดใดจุดหนึง่ แทนที่จะกระจำย
สัญ ญำณเป็ น วงกว้ ำง เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ กลุ่มบริ ษั ทยังสำมำรถออกแบบสำยอำกำศให้ มี รูป ลักษณ์ ที่สวยงำมและ
สอดคล้ องกับกำรตกแต่งภำยในอำคำรอีกด้ วย

กำรกระจำยสัญญำณ 3 ทิศทำง

ภำพตัวอย่ำงกำรกระจำยสัญญำณของเสำอำกำศ

กำรกระจำยสัญญำณ 5 ทิศทำง

ตัวอย่ำงสำยอำกำศแบบใช้ ภำยในอำคำร (Indoor Antenna)
ตัวอย่ำงสำยอำกำศแบบใช้ ภำยนอกอำคำร (Outdoor
ซึง่ ถูกออกแบบสำหรับเพดำนสูงโดยให้ สง่ คลื่นเป็ นลำลงมำ Antenna) ซึง่ ถูกออกแบบสำหรับกำรติดตังตำมสนำมกี
้
ฬำโดย
เพื่อให้ คลื่นถูกส่งไปถึงข้ ำงล่ำง เหมำะกับกำรใช้ ตำม
ให้ คลื่นจะถูกบีบให้ แคบเพื่อรองรับคนในพื ้นที่ที่ต้องกำร
ศูนย์กำรค้ ำ สนำมบิน

ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยสำหรับแผนกวิจยั พัฒนำในปี 2556 2557 2558 และ 3 เดือนแรก ปี 2559 เท่ำกับ
7.93 ล้ ำนบำท, 6.89 ล้ ำนบำท 7.70 ล้ ำนบำท และ 1.63 ล้ ำนบำทตำมลำดับ
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