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ไทยคมร ับมอบ ISO 22301: 2012 (BCMS) ใบร ับรองมำตรฐำนกำรบริหำรควำมต่อเนือ
่ งทำงธุรกิจ
บริษท
ั ไทยคม จำก ัด (มหำชน) นำโดย นำยไพบูลย์ ภำนุว ัฒนวงศ ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ
่ ริหำร (ที่ 4
จำกขวำ) พร ้อมคณะผู ้บริหำร รับมอบใบรับรองกำรตรวจประเมินระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ตำม
มำตรฐำน ISO 22301: 2012 (Business Continuity Management System: BCMS) จำกนำยบุคลำกร ใจดี
ผู ้แทนจำกสถำบัน British Standard Institution (BSI) (ที่ 4 จำกซ ้ำย) เพือ
่ รับรองว่ำไทยคม เป็ นบริษัทฯ ที่
่ งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีกำรบริหำรจัดกำร มีกำรเตรียมควำมพร ้อม และมีแผนฉุ กเฉินในกำรป้ องกันควำมเสีย
่ มัน
่ มต่อโครงข่ำยกำรสือ
่ สำร
ซึง่ จะเป็ นกำรสร ้ำงควำมเชือ
่ ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถดำเนินภำรกิจสำคัญในกำรเชือ
ได ้อย่ำงต่อเนื่องในทุกสภำวกำรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคม
และสิง่ แวดล ้อมทีย
่ งั่ ยืน
###
เกีย
่ วก ับไทยคม
่ สำรผ่ำนดำวเทียมทัง้ บ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ผู ้ให ้บริกำรดำวเทียมของไทย ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2534 ด ้วยภำรกิจหลักในกำรให ้บริกำรด ้ำนกำรสือ
้
รอดคำสต์แ ละบรอดแบรนด์ท ี่ล้ ำ หน ำ้ เพื่อ กำรสื่อ สำรที่ห ลำกหลำยครบวงจร จนถึง ปั จจุ บั น บริษั ทได ้จั ด ส่ง ดำวเทีย มขึน
้ สู่ว งโคจรแล ้วทัง้ สิน
จ ำนวน 7 ดวง โดยมีด ำวเทีย มที่ใ ห ้บริก ำรอยู่ ณ ปั จจุ บั น จ ำนวน 4 ดวง ได ้แก่ ดำวเทีย มบรอดคำสต์ ไทยคม 5 และ ไทยคม 6 ที่เ ป็ น “Hot
่ ทำงกำรค ้ำ
Bird” ให ้บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณรำยกำรโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เอเชียใต ้ และแอฟริกำ (ภำยใต ้ชือ
ว่ำ “แอฟริคอม-1”), ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ซึง่ เป็ นดำวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ให ้บริกำรบรอดแบนด์ครอบคลุม 14 ประเทศทั่ว
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ั่ ครบ
เอเชียแปซิฟิก ด ้วยศักยภำพธุรกิจและเทคโนโลยีดำวเทียมทีโ่ ดดเด่นในระดับคุณภำพมำตรฐำนโลกของไทยคม บริษัทสำมำรถนำเสนอโซลูชน
่ มต่อกำรสือ
่ สำรได ้ในทุกที่ รวมถึงกำรเข ้ำไปสนับสนุนระบบกำรสือ
่ สำรในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบต
วงจรให ้ประเทศต่ำงๆ ในภูมภ
ิ ำคสำมำรถเชือ
ั ิ
ในปี 2557 บริษัทได ้จัดส่งดำวเทียมไทยคม 7 ขึน
้ สูว่ งโคจรเพิม
่ เติม และอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 8 ซึง่ มีแผนจะนำขึน
้ ให ้บริกำร
ในตำแหน่ง "Hot Bird" 78.5 องศำตะวันออกในช่วงครึง่ แรกของปี 2559 เพือ
่ เพิม
่ ปริมำณช่องสัญญำณ รวมทัง้ ขยำยพืน
้ ทีค
่ รอบคลุมกำรให ้บริกำรของ
ไทยคมในเอเชียและแอฟริกำเพิม
่ เติมด ้วย
่ “THCOM”
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใต ้ชือ
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