
รายงานประจำาปี 2557 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 37

จบัมือกบัส�านกัเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกนัพฒันาระบบไอที เพ่ือ

รองรับการขยายงานเพ่ือให้สามารถติดตอ่สื่อสารได้อยา่งรวดเร็วในลกัษณะ 

Smart Parliament โดย CAT ได้ด�าเนินการพฒันาบริการวงจรสือ่สญัญาณ

ความเร็วสงู รวมถงึพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขา่ยให้กบัส�านกังาน

เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหมท่ี่มีความทนัสมยัและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทัง้นีย้งัเป็นการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยี

ของหน่วยงานภายใต้สงักดั ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ ให้มีความรู้ 

ความสามารถมากย่ิงขึน้

ในปี 2557 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งเป้า
ตลาดกลุ่มคอมมูนิตี้และอสังหาริมทรัพย์กว่า 100 โครงการ  ซึ่งน�ามาสู่ความร่วมมือในมิติต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมสำาคัญ

ลงนามในสญัญาร่วมกบั บริษัท แอร์พอร์ต ลิง้ค์ สแควร์ จ�ากดั เพ่ือให้บริการ

โทรคมนาคมแบบครบวงจรภายในโครงการช้อปปิ้งมอลล์แห่งใหม่สุดชิค  

A-Link Square ทองหลอ่-รามค�าแหง โดย CAT ได้ด�าเนินการวางระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคม ประกอบด้วย โทรศพัท์ วงจรสือ่สารข้อมลู อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู

และไวไฟ เพ่ือรองรับการใช้งานสื่อสารไร้ขีดจ�ากดั ทัง้นีเ้อ-ลิงค์ ทองหลอ่-รามค�าแหง  

เป็นช้อปปิง้มอลล์แนวใหม่ท่ีเปิด 24 ชัว่โมง พร่ังพร้อมด้วยโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว  

ท่ีเช่ือมตอ่สถานีแอร์พอร์ตลงิค์รามค�าแหง รองรับกลุม่ผู้โดยสารจากสนามบนิสวุรรณภมิู

ร่วมลงนามในบันทึกข้อ

ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จัด

ร ะ เ บี ย บ ส า ย สื่ อ ส า ร

โทรคมนาคม โดยได้ร่วมกบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและผู้ ประกอบการ

สื่อสารโทรคมนาคมทัง้จากภาครัฐ

และเอกชน จ�านวน 12 แห่ง เพ่ือ 

ร่วมกันปรับปรุงจัดระเบียบสาย

สื่อสารต่างๆ บนเสาไฟฟ้า ให้เกิด 

เป็นภมิูทศัน์ท่ีนา่มอง และสร้างความ

มัน่ใจในความปลอดภยัแก่ประชาชน

ทัว่ไป

ร่วมลงนามกับส�านักงานศาล

ยตุธิรรม ในบนัทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือเป็นพันธมิตร เพ่ือให้

บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ส า ธ า ร ณ ะ แ บ บ 

ไร้สาย (CAT wifi) โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย แก่

ข้าราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม 

ทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่ี 

เข้ารับบริการ
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ให้การสนับสนุนกองบัญชาการต�ารวจนครบาล ในโครงการ Miracle Eyes หรือโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการ 

กล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จ โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการเป็นการ 

น�าร่องระบบแจ้งเหตรุ้ายผา่นโครงขา่ยของ CAT ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) Miracle Eyes เพ่ือเพ่ิมมิตขิองข้อมลูเทคโนโลยี

และสารสนเทศด้านข้อมลูภาพ ซึ่งจะช่วยให้ภารกิจด้านการป้องกัน ภารกิจปราบปราม ภารกิจสืบสวนสอบสวนของ 

กองบญัชาการต�ารวจนครบาล มีประสทิธิภาพดีขึน้ 

ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท มาร์เก็ตทูเดย์ 

จ� ากัด  เ พ่ือใ ห้บ ริการสื่ อสารโทรคมนาคม 

แบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการ CAT  One 

Connect, บริการ CAT MPLS, บริการ CAT hinet, บริการ 

CAT wifi, บริการ CAT Onnet และบริการ CAT Corporate 

Internet ให้กับร้านค้าต่างๆ ภายในโครงการ Market  

Today ทัง้นีโ้ครงการ Market Today ซึ่งเป็น Lifestyle  

Marketplace ออกแบบโดยใช้แนวความคิด East Meet  

West Contemporary ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีแวดล้อมด้วยโครงการ

หมู่บ้านจ�านวนมาก และมีผู้อยู่อาศยัมากกวา่ 10,000 คน 

เป็นโครงการบนพืน้ท่ี 12 ไร่เศษบนถนนกรุงเทพกรีฑา 

ประกอบด้วย พืน้ท่ีสว่นร้านค้า และ อาหาร ตลาดขายสนิค้า 

ตลาดสด ตลาดเกษตรอินทรีย์ (organic) 

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ที บี เอ็น พร็อพ 

เพอร์ตี ้ จ�ากัด ให้เป็นผู้ ให้บริการโทรคมนาคม 

แบบครบวงจรภายในโครงการ เดอะ พาซโิอ ทาวน์ 

ร า ม ค� า แ ห ง  ซึ่ ง เ ป็ น ค อ ม มู นิ ตี ม้ อ ล ล์ ข น า ด ใ ห ญ่  

กินพืน้ท่ีกว่า 30 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีช้อปปิง้อินดอร์กว่า 

22,000 ตารางเมตร โดย CAT ได้เข้าด�าเนินการติดตัง้

อปุกรณ์เช่ือมต่อระบบสื่อสารภายในโครงการพร้อมทัง้ให้

บริการตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยบริการโทรศพัท์พืน้ฐานภายใน

ประเทศและระหวา่งประเทศ วงจรสือ่สารข้อมลู อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง และ 3G ผ่าน CAT wifi ให้แก่ร้านค้า  

ผู้ประกอบการทัง้หมด รวมทัง้ธนาคารจ�านวน 6 แหง่
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จดักิจกรรมในโอกาสครบรอบ 11 ปี ในวนัท่ี 14 

สิงหาคม โดยมีนายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ น�าคณะผู้ บริหาร 

ให้การต้อนรับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าร่วมแสดง

ความยินดีและร่วมท�าบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “จดัตัง้ศนูย์ไตเทียม 

เฉลิมพระเ กียรติ  60 ปี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกุมารี” นอกจากนีย้ังได้จัดให้มีพิธีการเพ่ือ 

ความเป็นสิริมงคล อาทิ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล  

และพระอนสุาวรีย์สมเด็จพระราชปิตลุาบรมพงศาภิมขุ เจ้าฟ้า

ภาณรัุงษีสว่างวงค์ กรมพระยาภาณพุนัธุวงศ์วรเดช ตลอดจน

ร่วมกับพนักงานท�าบุญถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์ ณ CAT 

ส�านกังานใหญ่ ถนนแจ้งวฒันะ

เดินหน้าธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมแบบ 

ครบวงจร โดยลงนามร่วมกับบริษัท เจ.เอส.พี.  

พร็อพเพอร์ตี  ้ จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริการ

โทรคมนาคมแบบครบวงจรภายในโครงการส�าเพ็ง 2 เฟส 1  

และ เฟส 2 ด้วยบริการโทรศัพท์พืน้ฐานทัง้ในประเทศ  

และระหว่างประเทศ วงจรสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูง CAT wifi พร้อมติดตัง้อุปกรณ์และเช่ือมต่อ 

ระบบด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกท่ีมีศกัยภาพสงู สามารถ

รองรับการสื่อสารข้อมูลปริมาณมากและต่อเน่ือง เพ่ือให้ 

ร้านค้า และลกูค้าในโครงการมัน่ใจได้ว่าจะสามารถด�าเนิน

ธุร กิจได้อย่างต่อเ น่ืองด้วยระบบการติดต่อสื่อสารท่ี มี

ประสิทธิภาพ ทัง้นีโ้ครงการส�าเพ็ง 2 ตัง้อยู่บริเวณถนน

กลัปพฤกษ์-สาทร มีพืน้ท่ีรวมกวา่ 62 ไร่ เป็นศนูย์รวมการค้า

ปลีก-สง่ กวา่ 500 ร้านค้า 

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท โทเท่ิล  

แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรือ TAC 

โดยมุ่งใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกนั ซึ่งในครัง้นี ้

นบัเป็นการเสริมสร้างความเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจให้มากย่ิงขึน้ 

โดยจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของ 

ทัง้สองฝ่ายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

ซึ่งในเบือ้งต้น CAT และ TAC ได้ร่วมกันพิจารณาถึง 

ความเป็นไปได้ทางธุรกิจเพ่ือให้ได้รูปแบบความร่วมมือท่ี

นอกจากจะให้ประโยชน์แก่ CAT และ TAC แล้ว ยังท�าให้ 

ผลประโยชน์ตกถงึผู้บริโภคอีกด้วย 
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ร่วมเป็นผู้สนบัสนนุหลกัในการแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครัง้ท่ี 4  2014 ณ จงัหวดัภเูก็ต ท่ีจดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 14-23 

พฤศจิกายน ซึ่งการแข่งขันนีจ้ัดเป็นการแข่งขันกีฬาชายหาดระดับทวีปเอเชีย ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ โอซีเอ โดยในครัง้นี ้ CAT ได้ให้ความร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเป็น 

ผู้ ให้บริการหลักด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพียงรายเดียวตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน ครอบคลุมพืน้ท่ีรวม 22 สนาม  

ซึ่งกระจายอยู่ใน 6 พืน้ท่ีหลกั ได้แก่ ศูนย์กีฬาสะพานหิน หาดกะรน หาดป่าตอง หาดในยาง เหมืองเจ้าฟ้า และอ่างเก็บน�า้ 

บางเหนียวด�า ทัง้นีท้กุสนามแข่งขนัได้จดัให้มีบริการ Corporate Internet ความเร็วสงู 70 Mbps และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย  

(CAT wifi) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี นกักีฬา สื่อมวลชน รวมถงึนกัทอ่งเท่ียวสามารถใช้อปุกรณ์สื่อสารได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว

 นอกจากนีย้ังจัดให้มีบริการคลาวด์คอมพิวติง้แบบเต็มระบบ ภายใต้ช่ือ IRIS Cloud เพ่ือใช้ถ่ายทอดสดการแข่งขัน 

ไปยงัผู้ชมทัว่โลกกวา่ 45 ประเทศ  

ได้ รับมอบรางวัลปฏิทินดีเด่นสุริยศศิธร  

ประจ�าปี 2557 จากสมาคมนกัประชาสมัพนัธ์

แห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวับชนะเลิศ 

ปฏิทินชนิดตัง้โต๊ะ ประเภททัว่ไปในชดุช่ือ “SENSE of LIFE 

สนุทรียภาพแหง่ชีวิต ในดนิแดนหา่งไกล” ซึง่เป็นการน�าเสนอ

มมุมองเพ่ือให้ทกุคนได้ตระหนกัถึงการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างจน

เราไมส่ามารถรับรู้ได้เลยวา่น่ีคือดนิแดนท่ีเกินกวา่ความทนัสมยัจะเอือ้มถงึ แม้เทคโนโลยีจะก้าวไป

ไกลเพียงใด ในอีกหลายมมุของโลก เทคโนโลยีอาจไมใ่ชค่�าตอบส�าหรับทกุวิถีชีวิต CAT จงึขอเป็น

สว่นหนึ่งในการเช่ือมร้อยสนุทรียภาพแห่งชีวิตอนังดงาม ให้มีความหมายและเอกลกัษณ์อนัมีค่า 

ไว้ตราบนานเทา่นาน ทัง้นีป้ฏิทิน CAT ท่ีเคยได้รับรางวลัสริุยศศธิร ได้แก่

 • ปี 2556 รางวลัรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบนัทึก ประเภทจรรโลงสงัคมและสภาพ 

  แวดล้อมในปัจจบุนั ในช่ือชดุ “ท�าดีได้ 365 วนั”

 • ปี 2554 รางวลัชนะเลศิปฏิทินดีเดน่ ชนิดตัง้โต๊ะ และรางวลัรองชนะเลศิปฏิทินดีเดน่ ชนิดสมดุ 

  บนัทกึ ประเภทเทิดพระเกียรตสิถาบนัพระมหากษัตริย์ ในช่ือชดุ “ดัง่ประทีปทอง สอ่งทางสขุ”

 • ปี 2553 รางวลัรองชนะเลศิปฏิทินดีเดน่ ชนิดสมดุบนัทกึ ประเภททัว่ไปในช่ือชดุ “ยลโลก สสีวย”

 • ปี 2551 รางวลัรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบนัทึก ประเภทจรรโลงสงัคมและสภาพ 

  แวดล้อมในปัจจบุนั ในช่ือชดุ “พอ่สอน ลกูสร้าง”
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รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล 

ISO9001 : 2008 ด้านบริการ CAT Contact Center 1322  

จากบริษัท บีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่ความส�าเร็จ 

ในครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการ ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ใช้บริการของ CAT ถึงการ 

ให้บริการท่ีมีการบริหารจดัการคณุภาพตามระบบมาตรฐานสากล
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