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Editor’s Talk
สวัสดีคะ ทานผูถือหุน
พบกันอีกครัง้ สำหรับวารสาร ThaiCommunication
ฉบับพิเศษ โดยวารสารฉบับนี้ ทางทีมงานจัดทำขึ้น
เพื่อนำเสนอเรื่องราวของความสำเร็จครั้งใหมของ
บริษัท ซึ่งไดแกการจัดสงดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเปน
ดาวเทียมดวงใหมลาสุดของบริษัทขึ้นสูวงโคจรเมื่อ
ชวงเชามืดของวันเสารที่ 28 พฤษภาคม ที่ผานมา
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แมวา ตามกำหนดการเดิม ดาวเทียมไทยคม 8 จะถูก
จัดสงขึ้นสูวงโคจรในวันที่ 27 พฤษภาคม แตเพื่อให
การจัดสงเปนไปอยางสมบูรณแบบและปราศจากขอ
บกพรอง ทางผูประกอบการจัดสงดาวเทียม หรือ
SpaceX ไดขอตรวจสอบระบบบางสวนเพือ่ ความมัน่ ใจ
อีกครั้ง และดวยความระมัดระวังรวมถึงการเตรียม
พรอมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทำใหดาวเทียม
ไทยคม 8 ทะยานขึ้นสูวงโคจรไดเปนผลสำเร็จ โดยมี
ความลาชาไปเพียงแค 1 วันเทานัน้ ซึง่ นับเปนการจัดสง
ดาวเที ย มได ใ กล เ คี ย งกำหนดการมากที ่ ส ุ ด เมื ่ อ
เปรียบเทียบกับดาวเทียมทุกดวงของบริษัทที่ไดถูก
จัดสงขึ้นสูวงโคจรในชวงหลายปที่ผานมา
หลังจากนี้ไป ดาวเทียมไทยคม 8 จะเขามาทำหนาที่
สงเสริมและตอกย้ำการเปนผูนำในการใหบริการ
ธุรกิจดาวเทียมในประเทศไทยและอินโดไชนา ณ
ตำแหนง Hot Bird หรือ 78.5 องศาตะวันออก ซึ่ง
บริษัทเชื่อวาภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากนี้ไป
ดาวเทียมไทยคม 8 ของเรา จะสามารถใหบริการ
ไดถึง 50% ของชองสัญญาณทั้งหมด
ในนามของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดิฉัน
ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดใหการสนับสนุนและ
เชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา
รวมถึงไดรว มเปนสวนหนึง่ ของความสำเร็จในครัง้ นีร้ ว ม
กันคะ
เมทินี อิสรจินดา
ผูอำนวยการ สำนักการลงทุนสัมพันธ
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THAICOM 8

THAICOM 8: ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารดวงที่ 8
ของบริษัท ถูกสรางขึ้นโดย บริษัท Orbital ATK ใน
มลรัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดถูกสง
ขึ้นสูวงโคจรจากฐานสง Cape Canaveral มลรัฐ
Florida ดวย จรวด Falcon 9 ของ SpaceX ในชวง
เชามืดของวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2559 ตามเวลา
ประเทศไทย เพื่อใหบริการสัญญาณดาวเทียมระบบ
Ku-Band จำนวน 24 ทรานสพอนเดอร (24 TPE)
ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย อินโดจีน เอเชียใตและ
อัฟริกา
หลังจาก THAICOM 8 ถูกปลอยจากฐานขึ้นสูอวกาศ
ในชวงแรก THAICOM 8 จะถูกสงขึ้นสูความสูง ณ
ระดับ 91,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก กอนที่จะปรับ
วงโคจรของตัวเองดวยเชื้อเพลิงที่นำขึ้นไป เพื่อให
ค า งฟ า อยู  ท ี ่ ต ำแหน ง 78.5 องศาตะวั น ออก ณ
ความสูง 36,000 กิโลเมตร ซึ่งเปนตำแหนงที่เรียกวา
Geosynchronous Orbit หรือตำแหนงที่วงโคจร
ดาวเที ยมมีค วามเร็ วเที ยบเท า โลกหมุ น รอบตั ว เอง
จึงทำใหรูสึกเสมือนวาดาวเทียมไมไดเคลื่อนที่และ
ลอยนิง่ อยูท เ่ี ดิมตลอดเวลา จากนีไ้ ป ดาวเทียมไทยคม 8
ดาวเทียมดวงใหมลา สุดของบริษทั จะเริม่ ทำหนาท่ใี นการ
ใหบริการการสื่อสารตอไปอีก 15-18 ป
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นอกเหนือจากการประสบผลสำเร็จของการจัดสสงดาวเทียม
ไทยคม 8 ขึ้นสูวงโคจรแลว SpaceX ซึ่งเปนบริษัทที่จัดสง
ในการนำจรวด
ดาวเทียมไทยคม 8 ยังประสบความสำเร็จในก
Falcon 9 กลั บ มาจอดบน Drone Ship ซึ ่ ง มี ช ื ่ อ ว า
Of Course I Still Love You ซึง่ เปนฐานจอดใ
ฐานจอดในมหาสมุทร
แอตแลนติก ไดอีกครั้งและความสำเร็จในภ
ในภารกิจของ
SpaceX ครั้งนี้ นับเปนอีกเหตุการณหนึ่งที่ทั่วโลกให
ความสำคัญ เนือ่ งจากจะเปนกาวกระโดดของอุตสาหกรรม
การจัดสงดาวเทียมและยานอวกาศขึน้ สูว งโคจร ทีใ่ นอนาคต
อันใกลจะนำมาซึง่ การลดลงของตนทุนในการจัดสงจากการ
นำจรวดกลับมาใชไดอีกครั้งหนึ่ง (Reusable Rocket)

แสดงใหเห็นวา
จากผลสำเร็จของภารกิจทีไ่ ดกลาวมาขางตนแส
ดาวเทียมไทยคม 8 จะเปนดาวเทียมดวงใหมที่เขามาชวย
วามแข็งแกรง
เพิม่ ศักยภาพการดำเนินงานของบริษทั ใหมคี วา
เติบโตและยั่งยืนรวมถึงตอกย้ำวิสัยทัศนของบริษัทที่
ตองการจะ “มุงสูการเปนผูนำธุรกิจดาวเทียมมแหงเอเชีย"
ตอไปในอนาคต
A Photo courtesy of SpaceX

NEWSLETTER I June 2016 I Special Issue

04

Collective
Anti-Corruption:CAC
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ
ดวยความซือ่ สัตย โปรงใสและเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วของกับการตอตานการทุจริตในประเทศไทย
และบริษทั ในกลุม ทีด่ ำเนินธุรกิจในตางประเทศซึง่ ใหเปนไป
ตามกฎหมายทองถิน่ ของประเทศนัน้ ๆ โดยบริษทั ตระหนัก
ดีวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนภัยรายแรงที่ทำลายการ
แขงขันอยางเสรีและเปนธรรม อีกทั้งยังเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัท
จึงไดเขารวมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ “แนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต”
(Collective Anti-Corruption: CAC) ในวั น ที ่
8 สิงหาคม 2557 และไดรบั การรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ใน
วันที่ 16 มกราคม 2558

สำหรับแนวทางการปฏิบตั นิ น้ั บริษทั แสดงออกถึง
จุดยืนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดยบริษทั
(ใหหมายความรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนของบริษัท) จะไมเขาไปมีสวนรวม
ในการทุจริต ไมวา ทัง้ ทางตรงและทางออม จึงมีการ
กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมีการนำระบบที่มี
ประสิทธิผลมาใชในการตอตานการทุจริตเพื่อให
พนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด และ
กำหนดบทลงโทษ รวมถึงมีชอ งทางการแจงเบาะแส
ผูก ระทำผิด นอกจากนี้ บริษทั ยังสนับสนุนกิจกรรม
ในการสงเสริมใหพนักงานเขาใจและตระหนักถึงผล
กระทบจากการทุจริตในรูปแบบตางๆ ตลอดจน
สนับสนุนใหคคู า ของบริษทั เขารวมเปนภาคีเครือขาย
ในการตอตานการทุจริตอีกดวย
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News Update
Thaicom และ AIS ขอสนับสนุน
ระบบสื่อสารไรสายผานดาวเทียม
กองเรือยุทธการ
พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผูบ ญ
ั ชาการกองเรือยุทธการ
กองทัพเรือ เปนประธานรับมอบการสนับสนุนเทคโนโลยี
สือ่ สารไรสายผานดาวเทียม จาก บริษทั ไทยคม จำกัด (มหาชน)
โดย นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร
พรอมดวย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) หรือ
เอไอเอส เพื่อสงเสริมเทคโนโลยีสื่อสาร ในชวงระหวาง
การฝกประจำป 2559 ของกองเรือยุทธการ รวมถึงการฝก
รวมกับกองทัพอากาศทัง้ ทางฝง อันดามันและอาวไทย เพือ่ เตรียมความพรอมในการพัฒนาการปองกันประเทศตอไป
โดยระบบการสื่อสารที่ผสมผสานระหวางชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม และเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตไรสายเอไอเอส
จะทำใหผูเขารวมภารกิจการฝกประจำปครั้งนี้ สามารถสื่อสารแบบ real time เทียบเทาระดับสากล รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกและเสริมการสื่อสารดานกิจการพลเรือน และการรายงานขาวตางๆ ทางธุรการดวย

ไทยคม จับมือ กศน.
สานตอนโยบาย ‘ประชารัฐ’
ตอยอดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
บริษทั ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค
ผูช ว ยกรรมการผูอ ำนวยการอาวุโส สวนงานกิจการองคกร
และ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ร ว มลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ โครงการ
“โรงเรียนเครือขายไทยคม การเรียนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียม” โดยจะใหการสนับสนุนจานดาวเทียม
พรอมกลองและอุปกรณรับสัญญาณใหแกศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แมฟาหลวง”ที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล
และทุรกันดาร เพื่อรวมกันพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาของชาติ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนได เขาถึง
แหลงสาระความรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงเทาเทียม และเพิ่มพูนศักยภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิต
การลงนามดังกลาว นับเปนจุดเริ่มตน และการสานตอนโยบาย “ประชารัฐ” โดยทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขารวมเปน “ภาคีการพัฒนา” โดยรวมวางแผน ดำเนินการติดตามประเมินผล และ
รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องอันจะนำมาซึ่งการแกปญหา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ และการวาง
รากฐานการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน
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