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ไทยคมประกำศควำมส ำเร็จ  
น ัง่แทน่ทีป่รกึษำพฒันำธุรกจิดำวเทยีมใหแ้กบ่งักลำเทศ 

นนทบุรี, 18 กันยายน 2561 - บรษิทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีมไทย ประกาศความส าเร็จบรรลุ

ขอ้ตกลงในสัญญาระยะยาว (Multi-year agreement) เพื่อใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษาทางธุรกจิและการตลาด ใหแ้ก่ บรษัิท 

บงักลาเทศ คอมมวินเิคชัน่ส ์แซทเทลไลท ์จ ากดั (Bangladesh Communication Satellite Company Limited; BCSCL) 

ซึง่ถอืหุน้โดยรัฐบาลบังกลาเทศ เพือ่พัฒนาการใหบ้รกิารของดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 (Bangabandhu-1) ทีไ่ดจั้ดสง่ขึน้สู่

วงโคจรคา้งฟ้า เมือ่วนัที ่11 พ.ค. 2561 และเป็นดาวเทยีมสือ่สารดวงแรกของบงักลาเทศ 

การเซ็นสัญญาฉบับดังกล่าว ถอืเป็นกา้วส าคัญสูเ่ป้าหมายในการลดช่องว่างและสง่เสรมิกระบวนการเปลีย่นแปลงสู่ยุค

ดจิทิัลใหแ้ก่ประเทศบังกลาเทศ เพราะดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 จะใชเ้พื่อการถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์และ

โทรคมนาคมทัง้ในบังกลาเทศและประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึการใชง้านเพื่อสนับสนุนภารกจิการชว่ยเหลอืใน

เหตกุารณ์ภัยพบิตัติา่งๆ 

นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร บมจ. ไทยคม กลา่ววา่ "ขอขอบคณุ BCSCL ทีไ่วว้างใจใหไ้ทยคม

เป็นบรษัิททีป่รกึษาดา้นพัฒนาธุรกจิและการตลาดของดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 เพือ่ใหบ้รกิารในหลายประเทศของภูมภิาค

เอเชยี ไทยคมเชือ่มั่นว่าจากประสบการณ์ในการริเริ่มและพัฒนาศักยภาพดาวเทียม ผนวกกับความเชีย่วชาญในการ

ใหบ้รกิารเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ เพือ่มุง่ลดชอ่งวา่งในการตดิตอ่สือ่สารในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคนัน้ จะเป็นสว่นทีช่ว่ยสง่เสรมิ

ความส าเร็จในการท าธุรกจิใหแ้ก่ดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 เหมอืนเชน่ในอดตีทีไ่ทยคมเคยประสบความส าเร็จในการจัดสง่

ดาวเทยีมไอพสีตาร ์ซึง่เป็นดาวเทยีมบรอดแบรนดด์วงแรกของโลกขึน้สูว่งโคจรเมือ่ปี 2548”  

เอ็มด ีไซฟลู อสิลำม กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั บงักลำเทศ คอมมวินเิคช ัน่ส ์แซทเทลไลท ์จ ำกดั (BCSCL) กลา่ว

วา่ "เรารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ดเ้ป็นพันธมติรทางธุรกจิกับไทยคม เพือ่พัฒนาและวางแผนการท าตลาดใหก้ับโครงการ

ดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 เพราะดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 เปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์แห่งการเปิดกวา้งดา้นการสือ่สารทีล่ ้าหนา้

ของประเทศบังกลาเทศ และเป็นโอกาสทีป่ระเทศของเราจะเป็นผูใ้หบ้ริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ DTH แก่ใน

บังกลาเทศ รวมถงึประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาคเอเชยี ยิง่ไปกว่านัน้ ความร่วมมอืกับไทยคมในครัง้นี้ ยังแสดงใหเ้ห็นถงึความ

มุง่มั่นในการสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชากรบงักลาเทศอกีดว้ย” 

นำยปฐมภพ สุวรรณศริ ิหวัหนำ้คณะผูบ้รหิำร ดำ้นกำรคำ้ บมจ. ไทยคม กลา่วเพิม่เตมิว่า “การเซน็สญัญาระหว่าง 
ไทยคม และ BCSCL ในครัง้นี้ นับเป็นเครือ่งพสิจูน์ใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของไทยคมในการใหบ้รกิารเชงิพาณิชยใ์นรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนทัง้หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในการพัฒนาและควบคุมระบบปฏบิัตกิารดา้นดาวเทยีม โดย
ตลอดชว่งเวลากว่า 20 ปีทีผ่่านมา ไทยคมไดเ้ป็นสว่นส าคัญในการวางโครงสรา้งพื้นฐานดา้นดาวเทยีมและการพัฒนา
ธุรกจิในเอเชยีและแอฟรกิามาโดยตลอด และไทยคมจะน าประสบการณ์และความเชีย่วชาญดังกลา่ว มาชว่ยพัฒนาตลาด
และการใหบ้รกิารสือ่สารผ่านดาวเทยีมทีม่ปีระสทิธภิาพและครบวงจร ใหแ้ก ่BCSCL อยา่งแน่นอน" 

### 
เก ีย่วกบัไทยคม    
บรษัิท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีมไทย มภีารกจิหลกัในการใหบ้รกิารดา้นการสือ่สารโดยเนน้สรา้งการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชนจ์าก
โครงขา่ยดาวเทยีมทัง้บรอดคาสตแ์ละบรอดแบนด ์ดว้ยนวตักรรมทีล่ ้าหนา้ ความเป็นมอือาชพีของทมีงาน บรกิารทีห่ลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยี
ทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย จนถงึปัจจุบัน บรษัิทไดจั้ดสง่ดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรแลว้ทัง้สิน้จ านวน 8 ดวง โดยมดีาวเทยีมที่
ยังคงใหบ้รกิารอยูจ่ านวน 5 ดวง คอื ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และลา่สดุคอื ดาวเทยีมไทยคม 8 ซึง่เป็นดาวเทยีมบรอดคาสต ์ใหบ้รกิารถา่ยทอด
สญัญาณรายการโทรทศัน ์ครอบคลมุประเทศไทย เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชยีใต ้และแอฟรกิา อยูใ่นต าแหน่งวงโคจรหลกั "Hot Bird" ที ่78.5 องศา
ตะวันออก โดยมจีานหันเขา้รับสัญญาณจ านวนมาก นอกจากนี้ ส าหรับการสือ่สารบรอดแบนด ์ดาวเทยีมไทยคม 4 (ไอพสีตาร)์ ซึง่เป็นดาวเทยีมบรอด
แบนดด์วงแรกของโลก ไดส้นับสนุนโครงขา่ยการสือ่สารดว้ยปรมิาณชอ่งสญัญาณทีเ่พิม่ขึน้ พืน้ทีใ่หบ้รกิารทีค่รอบคลมุ รวมถงึนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพทาง
ธุรกจิและเทคโนโลยดีาวเทยีมทีโ่ดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ไทยคมไดใ้หบ้รกิารทัง้ภาคธุรกจิ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคอย่าง
ตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ นอกจากความรับผดิชอบในการใหบ้รกิารตดิตอ่สือ่สารในภาวะปกตแิลว้ ไทยคมยังมจีดุแข็งในการเชือ่มตอ่การสือ่สารไดอ้ยา่ง
ไรร้อยตอ่ เชน่การสือ่สารในภาวะภัยพบิตัหิรอืในพืน้ทีเ่ขา้ถงึไดย้าก และทัง้หมดนัน้ ถอืเป็นความมุง่มัน่ของไทยคม ในการสรา้งโอกาส สรา้งอนาคต สูก่าร
พฒันาอยา่งยั่งยนื ตามเป้าหมายการกา้วสูค่วามเป็นผูน้ าในธรุกจิดาวเทยีมแหง่เอเชยี 

บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2534 และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ภายใตช้ือ่ “THCOM”  

เก ีย่วกบัดำวเทยีมบงักำบนัฑ-ุ1 
ดาวเทยีมบังกาบันฑุ-1 เป็นดาวเทยีมบรอดคาสตแ์ละสือ่สารดวงแรกของบังกลาเทศ ผลติโดย ธาเลซ อัลลเินีย สเปซ จัดส่งขึน้สูว่งโคจรคา้งฟ้า ณ 
ต าแหน่งที ่119.1 องศาตะวนัออก เมือ่วนัที ่11 พ.ค. 2561 โดย Spacebus-4000B2 จากศนูยอ์วกาศเคนเนด ีในเกาะเมอรร์ติต ์รัฐฟลอรดิา สหรัฐอเมรกิา 
ดาวเทียมบังกาบันฑุ-1 มีจ านวนช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ 26 ทรานสพอนเดอร์ และช่องสัญญาณซ-ีแบนด์ จ านวน 14 ทรานสพอนเดอร์ โดย
ชอ่งสญัญาณเคย-ูแบนด ์จะครอบคลมุพืน้ทีใ่นประเทศบงักลาเทศ รวมไปถงึน่านน ้าอา่วเบงกอล อนิเดยี เนปาล ภฏูาน ศรลีงักา ฟิลปิปินส ์และอนิโดนเีซยี 
และในสว่นของชอ่งสญัญาณซ-ีแบนด ์จะครอบคลมุทัว่ทัง้ภมูภิาค ขอ้มลูเพิม่เตมิ www.bcscl.com.bd  
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