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บริษัท เคเบิล คอนเนค จํากัด
Cable Connect Co., Ltd.
 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ทะเบียนเลขที่  0105560031894
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท 
เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต
บนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 100 %
จาก บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จํากัด

 บริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด เป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
บนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก จาก บริษัท เจริญเคเบิลทีวี จํากัด โดยโครงงข่าย
ไฟเบอร์ออฟติกแต่เดิมนั้นให้บริการเคเบิลทีวีแบบรองรับสมาชิก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วกรุงเทพฯ สาขาสุขุมวิท รามคําแหง ลาดพร้าว ห้วยขวาง สะพานควาย พหลโยิน
ดินแดง บางซื่อ ลาดยาว รามอินทรา ดอนเมือง เมืองทองานี บางใหญ่ บางบัวทอง
เยาวราช ธนบุรี พระโขนง อ่อนนุช อุดมสุข ลาดกระบัง นวมินทร์ และ ปริมณฑลใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ด่านสําโรง บางเมือง เป็นต้น

 บริษัทได้เริ่มทําอินเตอร์เน็ตให้กัสาขาย่อยต่างๆของบริษัท โดยใช้โครงข่าย
ไฟเบอร์ออฟติกที่มีกอ่นเพ่ือทดลองระบบ จากนั้นจึงเริ่มให้บริการ Wifi Hotspot
ให้กับลูกค้ากลุ่มอาคาร อพาร์ทเมนท์ คอนโด โรงแรม ฯลฯ ในนามบริษืัท ซีทีวี เคเบิล
เน็ตเวอร์ค จํากัด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เพ่ือให้บริการเช่าโครงข่ายนําสัญญาณ
วงจรเช่า รวมทั้งซ่อมแซม และติดตั้งระบบโทรคมนาคม เพ่ือดําเนินการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตในอนาคต

 ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี บริษัทได้รับการยอมรับ พร้อมทั้งมีทีมงานที่มี
ประสบการณ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมในการให้บริการ และได้รับการฝกึอบรม
พัฒนา ความรู้ความสามารถ ที่ได้รับ Mikrotik Certificate



Product Present

Broadband
FTTx

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Fiber Optic 
ที่ใช้แสงในการส่งข้อมูลแบบ PON (Passive Optical Network) 
สัญญาณรบกวนน้อย ส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลได้ในระยะไกล

FTTx ย่อมาจาก Fiber to the x ซึ่งเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สายใยแก้ว Fiber Optical 
แทนสายโลหะทองแดง ลากสายตรงถึงบ้าน ซึงคุณภาพ และความเร็วในการ รับ-ส่ง สัญญาณ 
สูงกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้กันในระบบ ADSL หลายเท่า

FTTx คําว่า x ที่เราเห็นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้น หมายยถึงสถานที่ ที่ใยแก้วนําแสงไปถึงจุดจุดนั้น 
ตัวอย่างเช่น หากเข้าไปถึงบ้าน ก็จะเรียกว่า FTTH (Home) ถ้าเข้าไปถึงตึก ก็จะเรียกว่า FTTB (Building) 
และ ถ้าเข้าไปถึงสํานักงานจะเรียกว่า FTTO (Office) เป็นต้น

จุดเด่นของบริการ FTTX

รูปแบบการให้บริการ

FTTx ของ CableConnect เป็นการให้บริการบนโครงข่าย Fiber Optic ของบริษัท เจริญเคเบิ้ลทีวี
โดยมี Network Diagram ดังนี้

FTTx เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียร รองรับการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง ทั้งดาวน์โหลดและอัพโหลด

รองรับการใช้งานพร้อมๆกันได้อย่างไม่จํากัดเช่น การ Download , Game Online , Video Streaming
และ Smart TV เป็นต้น

การรองรับอนาคต สามารถอัพสปีด ถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต โดยใช้สายเส้นเดิม

ONU/ONT
อุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะนํามาติดตั้งให้กับผู้ใช้บริการ 
เรียกว่า ONU (Optical Network Unit) หรือ ONT (Optical Network Terminal) 
หรืออาจเข้าใจง่ายๆ ว่า Optical Modem โดยจะมีทั้งประเภท Modem ธรรมดา หรือเป็นแบบ WiFi Modem

ONU ONU ONU

ONUONUONU

ONU ONU
ONU

ONU
ONU

OLT



Product Present

Broadband
Hotspot
ให้บริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในอาคารเช่นโรงแรม คอนโด อพาร์ทเมนท์ และรีสอร์ท ฯลฯ 
โดยมีระบบการจัดการ Monito , SupportRemote , SupportAccount & Hotspot Card 
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ 

รูปแบบการติดตั้งระบบ Hotspot

เรามีการออกแบบ และวางระบบก่อนการติดตั้ง เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
และตามความต้องการของบริการ

การติดตั้งได้มาตรฐานตรงตามแบบที่กําหนด โดยทีมงานมืออาชีพ

อุปกรณ์ที่ใช้นั้นได้มาตรฐานระดับสากล รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และมีการรับประกันสินค้า

เรามีรูปแบบในการให้บริการ Wifi Hotspot หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้
รองรับกับความต้องการ ( Revenue Sharing ,Monthy Fee,Service Hotspot )

เรามีช่องทางการติดต่อในการให้บริการทั้ง  Call Support และ Line@ 
เพ่ือความสะดวกในการใช้บริการ

เรามีระบบที่ Management สามารถ Remote&Monitoring Support 
เพ่ือเช็คระบบจากภายนอก ในการใช้งานของลูกค้า 

เรามีทีมงานเข้า Service ที่หน้างาน ตลอด ภายใน 24 ชั่วโมง

เพราะอะไร ถึงต้องใช้บริการ “Wifi Hotspot ” จาก Cable Connect

การออกแบบและติดตั้ง

การให้บริการ



Product Present

LEASED LINE
Enterprise Internet
บริการ Enterprise Internet บริการที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรลูกค้าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละสาขาได้อย่างง่ายดาย 
โดยผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบ Fiber Optic ช่วยให้การติดต่อส่ือสารบนโลกอินเทอร์เน็ต
ระหว่างสาขาของคุณ สามารถเชื่อมต่อได้อย่างไร้ขีดจํากัดครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ 
อีกทั้ง ทําให้การดําเนินการทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้พันธมิตรที่ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ได้แก่

- บริษัท ซีเอส ล็อคอินโฟ จํากัด ( มหาชน )
- บริษัท กสท โทรคมนาคมจํากัด ( CAT   Telecom )
- บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด ( มหาชน ) 
- บริษัท ไฟเบอร์วัน จํากัด ( มหาชน )



Product Present

ENTERPRISE
MPLS
บริการเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่ายการติดต่อส่ือสารความเร็วสูงในรูปแบบ Fiber Optic มีเสถียรภาพ
และความปลอดภัยสูงครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศรองรับได้ทั้งการเชื่อมต่อแบบ Point to Multipoint 
และการเชื่อมต่อแบบ Full Mesh เพ่ิมความคล่องตัวในการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรโดยไม่จํากัดรูปแบบของ
การเชื่อมต่อในแต่ละสาขา พร้อมหลากหลายด้วยบริการเสริม (Value Added Services) ที่รองรับ
การประยุกต์ใช้งานรูปแบบ IP (Internet Protocol) ที่ระดับความเร็วตั้งแต่ 64 Kbps – 1 Gbps
เหมาะสําหรับกับองค์กรที่ต้องการบริการที่หลากหลายครบวงจรเป็นโครงข่ายที่พร้อมตอบสนองการใช้งาน
ความเร็วสูง รวมถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารบนโลกอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้ขีดจํากัด 
เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด



Product Present

IGMP (IPTV)

Internet Group Management Protocol (IGMP)

ระบบถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เหมาะกับทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดการประชุม สัมนาต่างๆ เปิดตัวสินค้าโฆษณา 
คอนเสริต์ รวมไปถึงการเรียนการสอนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถจัดรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

ข้อดีของการ IP Streaming

 ท่านสามารถเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงคุณภาพคมชัด ออกไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
 ผู้รับชมสามารถดู- ฟงัได้ทั่วโลกทุกที่ๆมีอินเตอร์เน็ต
 
 สามารถจัดทําได้ในราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ! มีค่าใช้จ่ายคงที่เสียแต่เพียงค่าเช่าช่องสัญญาณเท่านั้น
 
 ไม่มีค่าบํารุงรักษาระบบ ลงทุนตํา่โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ในการ Broadcast และรองรับผู้ฟงัได้เยอะ
 
 สามารถ์ใช้จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 
 สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆขององค์กรได้อย่างง่ายดาย
 
 สามารถถ่ายทอดสดการประชุม/สัมมนา ขององค์กรของท่าน
 
 ขั้นตอนการออกอากาศไม่ยุ่งยาก สามารถติดตั้งระบบใช้งานได้ทันที
 
 สามารถนําไปใช้กับสื่อ E-learning ได้
 
 สามารถจัดทํารายการวิทยุ-โทรทัศน์อัตโนมัติได้



ได้รับใบอนุญาตุประกอบกิจการอินเตอร์เน็ต จาก ( กสทช )
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

Corporate Soluion

 บริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับประเทศ โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม จาก ( กสทช )

มาตรฐานของบริษัท



CableConnect Team

 ทีมงาน Network ของ บริษัท เคเบิลคอนเนค จํากัด ทุกคนต้องได้รับการอบรมทางด้าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ สอบเพ่ือวัดมาตรฐานความรู้ โดย Mikrotik Certificate

 อุปกรณ์ในการวางระบบเพ่ือให้บริการ เราเลือกอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานจาก 
CISCO , MikroTik , ZyXEL

CABLECONNECT TEAM



Customer Reference

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจาก Cable Connect

Swutel Hotel ( โรงแรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ) 

ออกแบบระบบ Hotspot Wifi 
ภายในโรงแรม

วางระบบติดตั้งอุปกรณ์

พร้อมให้บริการ FTTx



Customer Reference

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจาก Cable Connect

D-varee Express ( โรงแรมดีวารี เอ็กเพรส มักกะสัน )

ออกแบบระบบ Hotspot Wifi 
ภายในโรงแรม

วางระบบติดตั้งอุปกรณ์

พร้อมให้บริการ FTTx



Customer Reference

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจาก Cable Connect

Popular Condo ( เมืองทองธานี )

ออกแบบระบบ Hotspot Wifi 
ในโครงการ Popular Condo

วางระบบติดตั้งอุปกรณ์

พร้อมให้บริการ VDSL
ร่มกับ CS Loxinfo



Customer Reference

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจาก Cable Connect

โรงพยาบาลตํารวจ ( Police General Hospital )

ออกแบบระบบเครือข่ายภายใน
โรงพยาบาล

วางระบบติดตั้งอุปกรณ์

พร้อมให้บริการอินเตอร์เน็ต



Customer Reference

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจาก Cable Connect

โรงพยาบาลลาดพร้าว ( Ladprao General Hospital )

ออกแบบระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงพยาบาล

วางระบบติดตั้งอุปกรณ์

ให้บริการ Hotspot WiFi



Customer Reference

ตัวอย่างลูกค้าที่รับบริการจาก Cable Connect

โรงเรียนสองภาษา (ลาดพร้าว)

ออกแบบระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

วางระบบติดตั้งอุปกรณ์

พร้อมให้บริการ Hotspot Wifi ภายในโรงเรียน



THANK & REGARD 


