ไทยคมมำตรฐำน CG “ดีเลิศ”
IOD กำร ันตี ต่อเนือ
่ งเป็นปี ที่ 4
นนทบุร,ี 7 พฤศจิกายน 2559:- บมจ. ไทยคม ผู ้นาธุรกิจดาวเทียมไทย ได ้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนทีม
่ ี
การกากับดูแลกิจการอยู่ใ นเกณฑ์ “ดีเ ลิศ” หรือ 5 ดาว เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อ กัน (2556-2559) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริษั ทไทย (IOD) โดยการสนั บ สนุ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ซึง่
ด าเนิน การส ารวจการก ากั บ ดู แ ลกิจ การของบริษั ทจดทะเบีย นไทย ประจ าปี 2559 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2016 : CGR) จาก บจ.ไทย จานวน 601 บริษัท นอกจากนีไ้ ทยคมยังได ้รับ
การจัดอันดับคะแนนให ้อยูใ่ น Top Quartile ตามกลุม
่ Market Cap (≥ 10,000 MB) อีกด ้วย

่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม โดยการ
การได ้รับผลการประเมินดังกล่าว นั บเป็ นความสาเร็จจากความมุง่ มั่นสูก
ดาเนินธุรกิจด ้วยหลักธรรมาภิบาล (CG) อย่างเคร่งครัดและยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ ด ี โปร่งใส
และสร ้างคุณค่าร่วมกับผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนือ
่ ง

###
เกีย
่ วก ับไทยคม
่ สารโดยเน ้นสร ้างการเข ้าถึงและการใช ้ประโยชน์จาก
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ผู ้ให ้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให ้บริการด ้านการสือ
โครงข่ายดาวเทียมทัง้ บรอดคาสต์และบรอดแบนด์ ด ้วยนวัตกรรมทีล
่ ้าหน ้า ความเป็ นมืออาชีพของทีมงาน บริการทีห
่ ลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีท ี่
้ จานวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมทีย
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย จนถึงปั จจุบัน บริษัทได ้จัดส่งดาวเทียมขึน
้ สูว่ งโคจรแล ้วทัง้ สิน
่ ังคง
ให ้บริการอยูจ
่ านวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึง่ เป็ นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให ้บริการถ่ายทอดสัญญาณ
รายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เอเชียใต ้ และแอฟริกา อยู่ในตาแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก
่ สารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึง่ เป็ นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรก
โดยมีจานหันเข ้ารับสัญญาณจานวนมาก นอกจากนี้ สาหรับการสือ
่ สารด ้วยปริมาณช่อ งสัญ ญาณทีเ่ พิม
ของโลก ได ้สนั บสนุน โครงข่ายการสือ
่ ขึน
้ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริก ารทีค
่ รอบคลุม รวมถึง นวัตกรรมทีม
่ ศ
ี ัก ยภาพทางธุร กิจและ
เทคโนโลยีดาวเทีย มทีโ่ ดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด ้วยแนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมได ้ให ้บริการทัง้ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ
่ สารในภาวะปกติแล ้ว ไทยคมยังมีจด
และตอบไลฟ์ สไตล์ผู ้บริโภคอย่างต่อเนือ
่ งและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให ้บริการติดต่อสือ
ุ แข็งใน
่ มต่อการสือ
่ สารได ้อย่างไร ้รอยต่อ เช่นการสือ
่ สารในภาวะภัยพิบัตห
การเชือ
ิ รือในพืน
้ ทีเ่ ข ้าถึงได ้ยาก และทัง้ หมดนัน
้ ถือเป็ นความมุง่ มั่นของไทยคม ในการ
สร ้างโอกาส สร ้างอนาคต สู่ก ารพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้ าหมายการก ้าวสู่ความเป็ นผู ้นาในธุร กิจดาวเทียมแห่ง เอเชีย ทีย
่ ัง คงความเป็ นพลเมือ งดีของ
สังคมไทยต่อไป
่ “THCOM”
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต ้ชือ
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