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กิจกรรมส�าคัญ

ในปี พ.ศ. 2556 บทบาท หน้าที่ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT ถูกปรับเปลี่ยน
ให้ก้าวเข้าสู ่ฐานะของการเปนผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภทที่มุ ่งสร้างมาตรฐาน
การให้บริการคุณภาพเพื่อแสดงศักยภาพให้การแข่งขันทางการตลาดมีผลก�าไรสูงสุดเปนส�าคัญ 
จึงส่งผลให้ CAT เร่งเดินหน้าในกิจกรรมส�าคัญต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจในหลากหลายมิติ ดังนี้ 

มุ่งสร้างความมั่นใจในศักยภาพการให้

บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมระดับประเทศ 

โดยได้จัดสรรงบกว่า 200 ล้านบาท เพื่อพัฒนา 

“IRIS Cloud” หรือ “บริการ Cloud Computing 

ระดับพรีเมียม” ที่มีจุดเด่นด้วย Cloud ระบบเปิด

ที่ สามารถท� างานไอที ได ้ทุ กแพลตฟอร ์ม 

ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 

บริการซอฟต์แวร์ ตลอดจนแอพพลิเคช่ันทุก

รูปแบบ ซึ่งการด�าเนินงานของบริษัท ในครั้งนี้จะ

ยงัประโยชน์ในการช่วยพฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ

และขีดความสามารถให้ลูกค้าระดับองค์กรทั้ง

จากภาครฐั เอกชน รวมถงึบรษิทัข้ามชาตไิด้อย่าง

มีประสิทธิผลสูงสุด

1

2 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม ผู ้บริหารและ

พนักงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ในรอบปี ในโอกาส

วนัครบรอบ 10 ปี บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั 

(มหาชน) หรือ CAT ภายหลังการแปลงสภาพ

จากการส่ือสารแห่งประเทศไทย ตามพระราช

บญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ.2542 โดยภายในงาน

ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล 

ศาลเจ ้าที่  พระอนุสาวรีย ์จอมพลสมเด็จ

พระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี

สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เพื่อ

ความเป็นสิริมงคล รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกต้น

ราชพฤกษ์และแจกกล้าไม้แก่พนักงานที่สนใจ 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นเพื่อก้าวสู่ปีที่ 

11 ต่อไป
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จัดให้มีพิธีปิดต�านานบริการเทเล็กซ์อย่างเป็น

ทางการไปเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ท้ังนี้บริการ

ดังกล่าวจัดเป็นบริการโทรเลขรูปแบบหนึ่ง ที่ผู ้ใช้งาน

สามารถสื่อสาร โต้ตอบระหว่างกันได้ผ่านเครื่องโทรพิมพ์

ด้วยการพิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะ

คล้ายเครื่องพิมพ์ดีดโดยจ�าเป็นต้องท�าการเช่ือมต่อ

เข้ากับชุมสายโทรพิมพ์จึงจะใช้งานได้สมบูรณ์ 

  ส�าหรับประวั ติการให ้บริการโทรพิมพ ์ใน

ประเทศไทยน้ัน เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่

กรมไปรษณย์ีโทรเลข ได้ท�าการรบัรองเครือ่งโทรพมิพ์ไทย

แบบ S.P. เมื่อปี พ.ศ.2498 โดยเริ่มมีการใช ้งาน

ครั้งแรกในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ และ 

กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์-เชียงใหม่

3

4 รับมอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทไม่ใช้คล่ืนความถี่จาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย

การขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีเป้าหมายท่ีจะให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ท้ังในและระหว่างประเทศ

ด้วยระบบดิจิตอลผ่านสถานีดาวเทียมนนทบุรีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 โดยสามารถให้บริการ

ได้ครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่โลก และตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลาย อาท ิบรกิารรบัรายการโทรทศัน์จาก

ต่างประเทศส่งต่อให้กับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ภายในประเทศ บริการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์จากสถานที่

ต่างๆ ภายในประเทศและส่งต่อให้กับสถานีทั้งในและต่างประเทศ บริการรับรายการโทรทัศน์จากดาวเทียม

ดวงหนึ่งส่งต่อไปยังดาวเทียมอีกดวงหนึ่ง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสัญญาณได้กว้างไกลมากขึ้น บริการส่ง

รายการโทรทัศน์จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ไปยังสถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการเคเบิลทีวีภายใน

ประเทศ และบริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Mobile Station)



38

ท� า บั น ทึ ก ข ้ อ

ตกลงร ่วมกับบริษัท 

ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

เ พื่ อ ด� า เ นิ น ก า ร

โครงการส�าคัญในช่ือ “โครงการพัฒนา

ระบบโครงข่ายไร้สาย” (Wi-Fi Network) 

โดยร่วมกันให้บริการเช่าใช้บริการวงจร

ส่ือสารข ้อ มูลพร ้อมอุปกรณ ์  เพื่ อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาแก่นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แก่โรงเรียนทั่ว

ประเทศ

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ในการ

ให้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยน

ผ่านระบบรับ-ส่งสื่อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เตรียมด�าเนินการก่อสร้างอาคารส�านักงานบนพื้นท่ี 25 ไร่ 

ณ บริเวณที่ดินราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 เพื่อใช ้เป ็น

ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุน

ให้การปฏบิตังิานของพนกังานเกดิความคล่องตวัในทกุรปูแบบ เพือ่น�า

ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน ซึ่งในเบื้องต้นได้ท�าสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ให้เป็นผู้ออกแบบและด�าเนินการ

ก่อสร้าง ภายใต้แนวคดิอาคารอนรุกัษ์พลงังาน ทีต้่องมคีวามเหมาะสม

ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

อย่างมีศักยภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสามารถสะท้อน

เอกลักษณ์ของความเป็นบริษัท ได้อย่างลงตัว

5

ร่วมมอืกบัสหกรณ์ออมทรพัย์การสือ่สาร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.กสท.) จัดท�า

โครงการศูนย์รับเหตุฉุกเฉินและระบบส�ารอง

คอมพิวเตอร์ (Disaster and Recovery Site : 

DR-Site) ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร โดย 

บริษัท ท�าหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบส�ารองและ

กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งจัดท�าแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทีส่�าคญั (IT Business 

Management Plan) ให้สามารถ

รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 

เหตุจลาจลและภัยพิบัติ เป็นต้น

6

7

8
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9

10

11
จับมือบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจ

และผลิต จ�ากัด เพื่อร่วมกันแถลงข่าวความส�าเร็จ

ในการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารภายใน

องค์กรของเชฟรอนบนระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว

ใต้น�้าอ่าวไทย ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร

และรองรับการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรม

การส�ารวจและผลิตน�้ามันและกาซธรรมชาติของ

ประเทศ ทั้งนี้งานแถลงข่าวดังกล่าวเป็นผลสืบ

เนือ่งจากความร่วมมอืในโครงการจดัสร้างโครงข่าย

เคเบิลใต้น�้าอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งบริษัทได้

ด�าเนินการวางโครงข่ายเคเบิลใต้น�้าภายในประเทศ 

ด้วยเทคโนโลยี DWDM หรือ Dense Wavelength 

Division Multiplex เส้นทางระหว่างสถานีเคเบิล

ใต้น�้าชลี 2 จังหวัดสงขลา และสถานีเคเบิลใต้น�้าชลี 

3 อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อท�าให้การ

เชือ่มโยงระบบข้อมลูสารสนเทศระหว่างภาคพืน้ดนิ

กับแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท 

เชฟรอน ประเทศไทยฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ร่วมลงนามกับบริษัท เอ มัสท์ 

พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั ในโครงการ Lake 

Nakara โดยบริษัทได้ด�าเนินการ

วางระบบบรกิารอินเทอร์เนต็ความเรว็

สูงผ่านเครือข่ายใยแก้วน�าแสง หรือ 

CAT on Net ให้แก่บ้านทุกหลังใน

โครงการ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ

การใช้ชีวิตที่สามารถติดต่อสื่อสาร

ได้อย่างสะดวกและทันสมัยในทุก

ไลฟสไตล์

ให้การสนับสนุนบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) 

ในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกโครงการใน

เครือของบริษัทแสนสิริฯ ด้วยอุปกรณ์ DSLAM ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการ เพ่ือตอบสนองความ

ต ้องการใช ้งานสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ  บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ


