หัวเวยสนั บสนุนการทดสอบ 5G เปิ ดกวางความรวม
มือ รวมขับเคลื่อนไทยสูยุคดิจิทัล

ครัง้ แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ EEC
ตอยอดสูการทดสอบและการทดลองใชงานในพ้ น
ื ที่จริง
กรุงเทพฯ/ 11 มิถุนายน 2562 – หัวเวย ผูนําดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สารชน
ั ้ นําระดับ
โลก รวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หนวยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาชน
ั ้ นํา พ
รอมเดินหน าการทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testbed) สูการใชงานจริง ในฐานะผูจําหนายรายแรกและรายเดียวใน
ปั จจุบันที่ไดนําระบบเครือขาย 5G แบบครบวงจรมาติดตงั ้ ในศูนยทดสอบ 5G (5G Testbed) พื้นที่ EEC หัวเวยจะ
ใหบริการแพลตฟอรมสําหรับใชทดสอบและทดลองการใชงานเทคโนโลยี 5G ในพ้ น
ื ที่จริง รวมถึงตอยอดการวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ความรวมมือแบบเปิ ดกวางครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบและพัฒนาการใชงานเทคโนโลยี 5G ทัง้ ในหองทดสอบ
(Indoor) และการทดสอบภาคสนาม (Outdoor) และนําการใชงานใหมๆ มาใหบริการแกผูบริโภคในสวนตางๆ ทัง้
ภาคการศึกษา ยานยนต การผลิตและอุตสาหกรรม การแพทย และอ่ น
ื  ๆ ซึ่งจะไดรับประโยชนมหาศาลจาก
เทคโนโลยีที่ล้าํ สมัย โดยเทคโนโลยี 5G นัน
้ มีขอดีมากมาย รวมถึงการเชื่อมตอแบบไรสายที่ทรงพลัง เหมาะกับการ
ใชงานและสรางสรรคนวัตกรรมในทุกอุตสาหกรรม

การทดสอบเทคโนโลยี 5G ครัง้ แรกในประเทศไทยนี้จะสาธิตดวยการถายทอดสดในระบบวิดีโอแบบมัลติ-ยูเอชดี
(Multi-UHD Video Live) และเทคโนโลยี VR เสมือนจริงไรสายแบบ 360 องศา (360 Wireless VR) เพื่อแสดงให
เห็นถึงบทบาทของ 5G ที่ชวยพัฒนาการใชงานวิดีโอความละเอียดสูงแบบ UHD บนเครือขายที่มีแถบคลื่นความถี่สูง
ความหนวงต่าํ และความนาเชื่อถือสูง ทําใหเกิดการเชื่อมตอรูปแบบใหม สถาปั ตยกรรมแบบใหม และมีเดียใหมๆ ได
ในอนาคต นอกจากนี้ แพลตฟอรม 5G ของหัวเวยยังเปิ ดใหพันธมิตรตาง ๆ นํ าแอพพลิเคชัน
่ ของตนเองเขามารวม
ทดสอบบนโครงสรางพ้ น
ื ฐานของหัวเวยดวย
มร. เติง้  เฟิ ง รองกรรมการผูจัดการ บริษท
ั  หัวเวย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา “โครงการ 5G
Testbed ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเรงนําพา
ประเทศไทยไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล”
มร. เติง้  เฟิ ง กลาวอีกดวยวา “การทดสอบเทคโนโลยี 5G ในครัง้ นี้จะกระตุนใหทุกกลุมอุตสาหกรรมไดพัฒนากาว
ไปอีกขน
ั ้  เรามุงหวังและเปิ ดกวางที่จะรวมมือกับผูจัดจําหนายและพันธมิตรจากอุตสาหกรรมตาง ๆ เพื่อรวมกัน
พัฒนานวัตกรรมบริการใหม ๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และสรางสรรคระบบอีโคซิสเต็มดาน 5G ที่สมบูรณแข็ง
แกรง การรวมมือกันจะทําใหเราสามารถนําเครือขาย 5G ที่ดีที่สุดมาสูประเทศไทยเพื่อสรางรากฐานที่มน
ั ่ คง ชวยให
เกิดการเปลี่ยนผานไปสูการใชงานเทคโนโลยี 5G และพลิกโฉมอุตสาหกรรม นํ าพาทุกคนไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีกวา”
สําหรับแพลตฟอรมอุปกรณเครือขาย 5G ทัง้ ระบบประกอบดวยสถานีฐาน 5G, อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย (Access
Network), อุปกรณทดสอบตัวอยางการใชงานและอุปกรณอ่ น
ื ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อติดตงั ้ ทดสอบในสถานที่จริง ซึ่งหัว
เวยไดลงทุนพัฒนาคิดเป็ นมูลคารวม 5 ลานเหรียญสหรัฐ (ราว 160 ลานบาท) สําหรับโครงการ 5G Testbed ที่ศรี
ราชา
เกี่ยวกับหัวเวย
หัวเวย ผูนําดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สารและสมารทดีไวซ ดวยโซลูชน
ั ่ ที่ผสมผสานใน
สี่กลุมหลัก คือ เครือขายโทรคมนาคม, ไอที, สมารทดีไวซ และบริการคลาวด บริษท
ั มีความมุงมน
ั ่ ที่จะนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสูการใชงานทุกระดับเพื่อทุกผูคน ทุกครัวเรือน และทุกองคกร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกัน
อยางเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ โซลูชน
ั ่ และบริการที่ครบวงจรของหัวเวยเปี่ ยมดวยศักยภาพดานการแขงขันและเชื่อ
ถือได จากการทํางานรวมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิ ด หัวเวยสามารถสรางมูลคาระยะยาวใหกับลูกคา เสริม
สมรรถนะของผูคน ชวยใหการใชชีวิตที่บานมีความสะดวกสบาย และสรางแรงบันดาลใจใหเกิดนวัตกรรมในองคกร
ทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเวยเน นตอบสนองตามความตองการของลูกคา เราทุมงบประมาณจํานวน
มหาศาลในดานการวิจัย เน นคนหานวัตกรรมดานเทคนิคใหม ๆ ที่จะชวยขับเคลื่อนโลกของเราใหกาวไปขางหน า
เรามีพนักงานกวา 180,000 คน ดําเนินธุรกิจในกวา 170 ประเทศทว
ั ่ โลก หัวเวยกอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี 2530 และเป็ นบริษท
ั
เอกชนที่มีพนักงานเป็ นผูถือหุนทงั ้ หมด
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