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กิจกรรมสาํคัญ

1 ร่วมกบั บริษัท ไพร์มไทม์ โซลชูัน่ จ�ากดั ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์ครบวงจรระดบัพรีเมียมรายแรกของไทย เปิดบริการ
ใหมล่า่สดุ C nema เสริมทพับริการครบวงจรให้ลกูค้า C Internet ได้รับบริการสดุพิเศษกบักลอ่ง C nema ท่ีแตกตา่งจากผู้ให้
บริการรายอ่ืนในตลาดด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Fiber ความเร็วสงูท่ีมีความเสถียรของ C Internet จะท�าให้การชมภาพยนตร์ท่ี

มีความคมชดัคณุภาพสงูในระดบั Full HD ราบร่ืนไมส่ะดดุ และยงัพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างทัง้จากสว่นกลาง
และส่วนภมิูภาค ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “CAT องค์กรโปร่งใส 
ร่วมใจป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชัน่” ในกิจกรรมประกาศ

นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัทกุรูปแบบของ CAT เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐ 
และมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 
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ลงนามร่วมกบั 15 หน่วยงาน ในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการจดัตัง้ 
Innovation Park ภายใต้โครงการ Smart City ภเูก็ต โดยโครงการInnovation 
Park มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีส่งเสริมพฒันานวตักรรมและการ

เรียนรู้ในเทคโนโลยี Smart City ของจงัหวดัภเูก็ต รวมถงึเป็นสถานท่ีสง่เสริมการลงทนุ 
ให้ค�าปรึกษาทางธรุกิจในด้านเศรษฐกิจดจิิทลัในกลุม่จงัหวดัอนัดามนั 
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ร่วมงาน Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ณ จงัหวดัภเูก็ต โดยมี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานในพิธี นบัเป็นการต่อยอดความส�าเร็จจากการจดังานท่ีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึง่ในปัจจบุนั 
จงัหวดัภเูก็ตได้รับการสนบัสนนุ พฒันา และวางโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจดัท�าโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู ขยายจดุ
ให้บริการฟรี Wi-fi จ�านวน 1,000 จุด  
การแก้ไขปัญหาจราจรโดยระบบเซนเซอร์
อจัฉริยะ และการจดัท�าศนูย์ภเูก็ต Phuket 
Smart City Innovation Park เพ่ือ
สนบัสนนุกลุม่อตุสาหกรรมดิจิทลั
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จดังานแสดงศกัยภาพการให้บริการโทรคมนาคมครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่งปี 
“CAT Network Showcase 2016” ภายใต้แนวความคิด THE NEXT 
Digital Infrastructure  เพ่ือแสดงศกัยภาพการให้บริการด้านโทรคมนาคม
ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการน�าพาประเทศไทย ให้ก้าวสู่กลุ่ม

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ท่ีสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและ
คณุคา่ทางสงัคมอยา่งยัง่ยืน ตามโรดแมปของรัฐบาล

พฒันาโซลชูัน่ใหม่ในช่ือ “CAT e-Learning Solutions” โดยประยกุต์
บริการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ CAT conference, CAT e-Learning, CAT  
e-Entertainment และ CAT chat สูมิ่ตใิหมข่องระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ครบวงจร เพ่ือรองรับภาพรวมในการเรียนการสอนขององค์กร  

ยคุดจิิทลั อาทิ สถาบนัการศกึษา / โรงเรียนกวดวิชา, การพฒันาบคุลากร และการ
อบรมภายในขององค์กร เพ่ือให้องค์กร ภาครัฐและเอกชนทกุขนาดท่ีต้องการน�าเอา
ระบบ ICT เข้าไปใช้ในองค์กร สามารถขบัเคลื่อนธรุกิจให้มีประสทิธิภาพ ลดความ 
ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา ลดต้นทุนและเพ่ิมความปลอดภัยด้วยระบบท่ีมี
มาตรฐานจาก CAT โดย e-Learning Solutions จะเน้นการให้บริการในรูปแบบ 
ศนูย์การเรียนรู้ครบวงจรผา่นระบบออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง
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 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
นายกรัฐมนตรี   พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะท่ี CAT เป็น

หน่วยงานผู้จดัตัง้ศนูย์ USO NET ภายในกรม
ทหารราบท่ี 21 เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้และสง่
เสริมการพฒันาศกัยภาพด้านไอทีให้กบัก�าลงัพล
ของกรมฯ ในวาระท่ีนายกรัฐมนตรีเดนิทางไปเป็น
ประธานพิธีเปิดอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ84 พรรษา
มหาราชินี ณ กรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค์ 
จงัหวดัชลบรีุ
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เข้าเฝ้าฯ รับเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน 
“ITU Telecom World 2016”   โดยมี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และหวัหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และกราบบงัคมทลูรายงานเก่ียวกบังาน“ITU Telecom 

World  2016”ซึง่เป็นงานแสดงนวตักรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคมอนัทนัสมยัจากหน่วยงานชัน้น�าทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ
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9 จดักิจกรรมเพ่ือร่วมน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทร มหาภมิูพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดนิทร สยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร ดงันี ้

- ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล
อดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ 
พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั

- จดัพิมพ์หนงัสือรวบรวมพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส ท่ี
ทรงได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสตา่งๆ จ�านวน 100,000 เลม่ เพ่ือแจกจา่ย
ให้ประชาชนทั่วประเทศ ผ่านส�านักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ พร้อมกับเปิดให้
ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ e-Pocket Book ได้ด้วย

- แจกภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์  ขนาด A3 สี่สี 3 แบบ จ�านวน 20,000 ภาพ แก่
ประชาชนทัว่ไป ณ บริเวณไปรษณีย์หน้าพระลาน

- ติดตัง้สญัญาณ WiFi ภายในพระบรมมหาราชวงั และให้บริการวิทยสุื่อสาร จ�านวน 
30 เคร่ือง เพ่ือใช้ในพระราชพิธีบ�าเพญ็พระราชกศุลพระบรมศพ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

- ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ�านวน 6 เคร่ือง ณ บริเวณ 
เตน็ท์กองอ�านวยการ และให้บริการฟรี WiFi ในพืน้ท่ีโดยรอบท้องสนามหลวง เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีเดนิทางมาเข้าร่วม

- จดัพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับชาวไทยทัง้
ประเทศ ในกิจกรรมเทิดไว้เหนือเกล้า ร.๙  "รวมพลงัแหง่ความภกัดี"

- รับบริจาคเสือ้ผ้าสีด�า ในโครงการ “รวมใจรัก ถวายความอาลยั แดพ่อ่ของแผน่ดิน” 
เพ่ือน�าไปแจกจา่ยให้แก่ผู้ ท่ีขาดแคลนในถ่ินทรุกนัดาร

10 11ร่วมมือการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแต่
เพียงผู้ เดียว (Exclusive) ภายในโครงการ 
SHOW DC  ซึง่เป็นศนูย์การค้าและเอน็เตอร์เทน

เมนต์สดุหรูครบวงจรแหง่แรกของไทย ภายใต้แนวคิด Shop & 
Enjoy บนถนนพระราม 9 นบัเป็นการขยายธรุกิจไปสูต่ลาดกลุม่
ศนูย์การค้า โดยน�าความสามารถหลกัในการให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีครบวงจร อนัเป็นทรัพยากรท่ีมีมาใช้ให้เกิดความ
คุ้มคา่ และสามารถสร้างมลูคา่กลบัคืนสูอ่งค์กรได้สงูสดุ

 ลงนามกับ บริษัท AXIATA BUSINESS  
SERVICES SDN BHD ในบันทึกข้อตกลงการ
พฒันาและทดสอบบริการ Smart Service เพ่ือหา

แนวทางร่วมกนัท่ีจะทดสอบบริการ Smart Services ในลกัษณะการ
ประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ผ่านระบบสื่อสารโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตร่วมกัน เพ่ือเป็นการสนับสนุน และพัฒนาระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศทางด้านการสื่อสาร โดยระหว่างการทดสอบ 
จะมีการให้ความรู้ พฒันาและฝึกอบรมบคุลากรของ CAT เก่ียวกบั
การพฒันาและใช้งานระบบ Smart Service   
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รับมอบฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ
พลงังานส�าหรับอาคารใหม่  ภายใต้ “โครงการบริหารศนูย์ประสาน
งานการออกแบบอาคารเพ่ืออนุรักษ์พลงังาน” พร้อมกับรับมอบโล่

ประกาศเกียรตคิณุส�าหรับอาคารท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนรัุกษ์พลงังาน

ร่วมกบั สหกรณ์ออมทรัพย์การสือ่สารแหง่ประเทศไทยจ�ากดั หรือ 
(สอ.กสท.) ในโครงการเช่าใช้บริการศนูย์รองรับเหตฉุกุเฉินและ
ส�ารองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster and Recovery Center : 

DRC) ซึ่งเป็นโครงการท่ีจดัท�าขึน้เพ่ือบริหารจดัการความต่อเน่ืองระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมทัง้การส�ารองและกู้ คืนข้อมลูสารสนเทศของ สอ.กสท. ให้รองรับใน
กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสารสนเทศท่ีส�าคญัของ สอ.กสท. จะ
สามารถกู้ คืนให้กลบัมาท�างานได้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วและมีข้อมลูเป็นปัจจบุนั
มากท่ีสดุ ทัง้นีก้ารลงนามดงักลา่วจดัเป็นการลงนามตอ่เน่ืองนบัจากท่ีได้ท�าสญัญากนั
ตัง้แตปี่ 2556  ท่ีผา่นมา
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ให้การต้อนรับ Mr. Zhu Xiaoyi, 
Deputy Director-general, 
Guangzhou Munic ipa l  

People’s Government Foreign Affairs Office, 
Hong Kong  and Macau Affairs Office  และ 
Mr. Zhao Junming, Director-General Party 
Secretary Senior Engineer, Industry and  
Information Technology Commission of 
Guangzhou Municipality พร้อมด้วยผู้แทนจาก
ภาครัฐ เทศบาลนครกว่างโจว และผู้ แทนจาก
บริษัทโทรคมนาคมเอกชน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ในโอกาสเย่ียมชมบธูของ CAT ในงาน ITU 
Telecom World 2016  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศนูย์
แสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพค็ เมืองทองธานี
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ร่วมกบักระทรวงการคลงัแนะน�า “ระบบบริการ คลงั 4.0 GovConnect”  ในแพลตฟอร์ม  “GovConnect” ภายใต้แบรนด์ 
G-Connect ซึง่เป็น Software การบริหารจดัการภาครัฐท่ีสนบัสนนุการด�าเนินงานในมิตติา่งๆ ได้แก่ มิตกิารเงิน การคลงั 
และการบริหารบุคลากร เช่ือมต่อประสานการท�างานกนัแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาชน ด้วยนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
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