
                                                                                                                                                                  

PR CONTACT: 
ฝ่ายประชาส ัมพ ันธ ์

สุจ ิตรา ยิ�งเพิ�มมงคล   0-2596-5060 Ext. 8493, 08-1818-9961   อีเมล:์ sujittray@thaicom.net     
ก ัณฐมณ ีมณีภาค      0-2596-5060 Ext. 8407, 08-1346-5252   อีเมล:์ kanthamaneem@thaicom.net   

บริษ ัท ไทยคม จําก ัด (มหาชน)  
41/103 ถนนรัตนาธิเบศร ์ต.บางกระสอ จ.นนทบุร ี11000 
Website: www.thaicom.net 
 

 PR-TC012/2556 
ไทยคมจ ับมือ Gilat  

พร้อมขยายบริการดาวเทียมบรอดแบนดใ์นภูม ิภาคเอเชียแปซิฟิค 

19 มิถุนายน 2556 

บริษ ัท ไทยคม จําก ัด (มหาชน) บรรลุข ้อตกลงกรอบความร่วมมือในการเป็นพันธมิตร  (Cooperation 

Framework Agreement) ร่วมกับ Gilat Satellite Networks Ltd. แห่งประเทศอิสราเอล เพ�ือพัฒนาการให ้บริการ

แบบบูรณาการ โดยใช ้อุปกรณภ์าคพ�ืนดินของ Gilat เช�ือมต่อกับดาวเทียมไทยคม-4 (ไอพีสตาร)์ พร ้อมให ้บริการใน

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตามความต ้องการของลูกค ้า  

 

ความร่วมมือในครั�งน�ี ถือเป็นอีกขั �นของความสําเร็จในการดาํเนินตามกลยุทธ  ์Thaicom’s Open Access 

Platform (OAP) ซึ�งเป็นการ เปิดโอกาสให ้ผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์ภาคพ�ืนดินที�มีเทคโนโลยีท�ีมีประสิทธิภาพและตรง

ต่อความต ้องการของลูกค ้า สามารถเข ้าเช�ือมต่อใช ้งานผา่นดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ เป็นการ

เพ�ิมทางเลือกให ้กับลกูค ้าไอพีสตาร ์ให ้สามารถเลือกใช ้อุปกรณ์ภาคพ�ืนดินท�ีเหมาะสมกับความต ้องการใช ้งานของ

ตนเองมากท�ีสุด 

 

นางศุภจ ี สุธรรมพ ันธุ ์ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท�ีบริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวว่า 

“บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ �งท�ีมีการลงนามในกรอบความร่วมมือกับ Gilat ในครั�งน�ี  เพราะทั�งสองบริษัทมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันมาอย่างยาวนาน  ซ�ึงท�ีผา่นมาเราประสบความสําเร็จในการร่วมให ้บริการไอพีสตารใ์น

โครงการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาต ิ(National Broadband Network (NBN)) ของประเทศออสเตรเลีย  โดย

การจับมือกับ Gilat ครั�งน�ี นอกจากจะเป็นการเพิ �มความแขง็แกร่งในการเป็นพันธมิตรเพื �อขยายบริการไอพีสตาร์ใน

ภูมิภาคน�ีร่วมกันแล ้ว ยังเป็นการยืนยันความสําเร็จในกลยุทธ์  Open Access Platform ของบริษัทฯที�เปิดโอกาสให ้

ลูกค ้าไอพีสตาร์มีทางเลือกในการเลือกใช ้อุปกรณ์ภาคพ�ืนดินท�ีเหมาะกับความต ้องการของตนเองในการเช�ือมต่อกับ

ดาวเทียมไทยคม 4 อีกด ้วย” 

 

“ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ถือเป็นภูมิภาคที�มกีารเติบโตทางการตลาดที�สําคัญสําหรับ Gilat” นายอีเรซ แอน

เทบ ิประธานเจ้าหน้าท�ีบริหาร บริษ ัท Gilat Satellite Networks กล่าว “บริษัทฯมีความยินดอีย่างมากในการ

บรรลขุ ้อตกลงกรอบความร่วมมือท�ีสําคัญยิ�งกับไทยคม เพราะ Gilat เห็นว่าความร่วมมือในครั �งน�ี เป็นกลยุทธ์ ที�

สามารถช่วยตอบสนองความต ้องการของ ทั�ง Gilat และลูกค ้า ได ้อย่างลงตัว เน�ืองจากทําให  ้Gilat สามารถนําเสนอ
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การบริการแบบบูรณาการ ด ้วยการพัฒนาโซลูช�ันที�ตอบสนองความต ้องการลูกคา้ โดยการใช ้อุปกรณ์ภาคพ�ืนดิน รุ่น 

SkyEdge II-c เช�ือมต่อกับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตารท์ี�มีศักยภาพสูงของไทยคม” 

 
 
บร ิษ ัท ไทยคม จําก ัด (มหาชน): 
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นใน พ.ศ. 2534 ด ้วยประสบการณ์การดําเนินงานในอุตสาหกรรมดาวเทียมที�ยาวนาน
กว่า 20 ปี ทาํให ้ไทยคม คือผู้ให ้บริการด ้านการส�ือสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมชั�นนําของเอเชีย ด ้วยการนําเสนอโซลูชั�นการ
ให ้บริการแบบครบวงจร ที�ตอบสนองความต ้องการด ้านดาวเทียมทั�งในบริการบรอดแบรนด์และบรกิารบรอดคาสต ์ปัจจุบันบริษัท
ได ้จัดส่งดาวเทียมข�ึนสู่วงโคจรแล ้วท�ังส ิ�นจํานวน 5 ดวง  โดยดาวเทียมไทยคม 5 เป็นดาวเทียม บรอดคาสต ์ที�เป็น  “Hot bird” 
ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยในปัจจุบัน มีจํานวนช่องรายการโทรทศัน์ท�ีออกอากาศบนดาวเทียมไทยคม 5 
มากกว่า 470 ช่อง และดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร)์ เป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ที�ให ้บริการครอบคลุม 14 
ประเทศทั�วเอเชียแปซิฟิก พร ้อมกันน�ี บริษัทฯ มีแผนในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ในปี 2556 เพื�อตอกยํ�าความแข็งแกร่งใน
การเป็น  Hot  bird ของไทยคม อีกทั�งยังเป็นดาวเทียมที�จะเปิดตลาดใหมใ่นทวีปแอฟริกาภายใต ้ช�ือทางการค ้าว่า “แอฟริคอม-
1”  จากนั�น ในปี 2557 จะจัดส่งดาวเทียมไทยคม 7 ขึ�นสู่วงโคจรเพื�อเพิ�มปริมาณช่องสัญญาณ รวมทั�งขยายพื�นที�ครอบคลุมใน
การให ้บริการของไทยคม 
 
เกี�ยวก ับ Gilat:   
Gilat Satellite Networks Ltd คือผู้นําการจัดจําหน่ายสินค ้าและบริการ ด ้านอุปกรณ์เพ�ือการสื�อสารผ่านดาวเทียมภาคพื�นดิน
ระดับโลก โดยได ้พัฒนาอุปกรณ์เพ�ือการสื�อสารผ่านดาวเทียมภาคพื�นดินอย่างหลากหลายเพื�อตอบสนองความต ้องการของ
ตลาดกลุ่มอุปกรณ์ภาคพ�ืนดิน และระบบเครือข่ายสถานีดาวเทียมขนาดเล็ก (VSATs) มุ่งเน ้นการตอบสนองความต ้องการของ
ลูกค ้า โดยเฉพาะในตลาดกลุ่ม Ka-band และ Gilat ยังได ้พัฒนาโซลูช�ัน การให ้บริการส�ือสารผ่านดาวเทียมเคล�ือนที� (Satellite 
on the Move) ยิ�งไปกว่านั�น Gilat ยังให ้บริการโครงข่าย และบริการการส�ือสารผ่านดาวเทียมภาคพื�นดิน สําหรับโทรศัพท์
ทางไกลในชนบท และการใช ้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านการดําเนินการของบริษัทลูกที�ตั�งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศเปรู และประเทศโคลัมเบียด ้วย  
 
ด ้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี และมีส ินค ้าท�ีถูกส่งออกไปจําหน่ายแล ้วกว่าล ้านช�ินใน 85 ประเทศ Gilat ยังคงมุ่งม�ันพัฒนาการ
ให ้บริการ เพื�อตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าทุกระดับ ด ้วยประส ิทธภิาพและการได ้รับความไว ้วางใจ ในฐานะผู้พัฒนา
อุปกรณ์ส�ือสารผ่านดาวเทียมภาคพ�ืนดิน รวมทั�งยังเป็นผู้ ให ้บริการการส่งสัญญาณแบบ Cellular Backhaul การธนาคารเพื�อธุรก ิจ
รายย่อย (Banking retail) การบริหารจัดการภาครัฐสมยัใหม ่(e-Government) และการวางโครงข่ายการส�ือสารในชนบท Gilat 
ยังจัดตั�งหน่วยงานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัของข ้อมูล เพื�อเสรมิศักยภาพของความเป็นผู้นํา  ก ้าวต่อไป Gilat ได ้เด ินหน ้า
กลยุทธ์การพัฒนาการสื�อสาร ทั�งทางภาคพื�นดิน ทางอากาศ และทางทะเล โดยโซลูช�ันที�มีศักยภาพสูงของ Gilat สําหรับข ้อมูล
เพิ�มเติม สามารถเข ้าชมได ้ทางเว็บไซต์ www.gilat.com 
 


