ไทยคม ได้ร ับกำรร ับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ISO 22301:2012
ต่อเนือ
่ งเป็นปี ที่ 2
ั
สะท้อนศกยภำพกำรบริ
หำรงำน และควำมต่อเนือ
่ งทำงธุรกิจทีม
่ ม
ี ำตรฐำนสูง

นนทบุร,ี 3 เมษายน 2560:- บมจ.ไทยคม ผู ้นาธุรกิจดาวเทียมไทย ได ้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
บริษัททีม
่ รี ะบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) และ ISO 22301:2012 ใบรับรองการ
ตรวจประเมิน ระบบการบริห ารความต่อ เนื่อ งทางธุร กิจ (Business Continuity Management System: BCMS)
เป็ นปี ท ี่ 2 ติดต่อกัน สะท ้อนศักยภาพทีแ
่ ข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานทีม
่ ี
่ งอย่า งมี
คุณภาพการบริห ารจัด การสูง มีก ารเตรียมความพร ้อม และมีแผนฉุ ก เฉิน รองรั บ เพื่อ ป้ องกันความเสีย
ประสิทธิภาพ
นำยไพบูลย์ ภำนุว ัฒนวงศ ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ
่ ริหำร บมจ.ไทยคม เปิ ดเผยว่า “ไทยคมมีภารกิจสาคัญในการ
่ สารผ่านดาวเทียม ซึง่ ถือว่าเกีย
เป็ นผู ้ให ้บริการสือ
่ วข ้องกับผู ้คนจานวนมาก การดาเนินธุรกิจด ้วยการบริหารงานทีม
่ ี
คุณภาพมาตรฐาน และทาให ้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได ้อย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็ นสิง่ สาคัญสูงสุด การได ้รับการ
รับรองคุณภาพทัง้ 2 มาตรฐานดังกล่าว จึงถือเป็ นเครือ
่ งตอกย้าและสะท ้อนความมุง่ มัน
่ ของไทยคม ในการดาเนิน
่ สารผ่านดาวเทียมด ้วยศักยภาพทีส
ภารกิจสือ
่ งู สุดขององค์กร และไทยคมจะยังคงสานต่อปณิธานในการดาเนิน
่ มต่อโครงข่า ยการสือ
่ สารให ้
ธุรกิจ ให ้เหนือ กว่าระดั บมาตรฐาน เพื่อ เป้ าหมายอัน เป็ นภารกิจ ส าคัญ คือ การเชือ
สามารถเกิดขึน
้ ได ้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวการณ์ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทัง้ ในด ้านการรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคม และสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืนต่อไป”
###

เกีย
่ วก ับไทยคม

่ สารโดยเน ้นสร ้างการเข ้าถึงและการใช ้
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ผู ้ให ้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให ้บริการด ้านการสือ
ประโยชน์จ ากโครงข่ า ยดาวเทีย มทั ง้ บรอดคาสต์แ ละบรอดแบนด์ ด ้วยนวั ต กรรมที่ล้ า หน า้ ความเป็ นมือ อาชีพ ของทีม งาน บริก ารที่
หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีทแ
ี่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย จนถึงปั จจุบัน บริษัทได ้จัดส่งดาวเทียมขึน
้ สูว่ ง
้ จ านวน 8 ดวง โดยมีด าวเทีย มที่ยั ง คงให ้บริก ารอยู่จ านวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่า สุด คือ
โคจรแล ้วทั ง้ สิน
ดาวเทียมไทยคม 8 ซึง่ เป็ นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให ้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ เอเชียใต ้ และแอฟริก า อยู่ในตาแหน่ งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีจ านหันเข ้ารับสัญญาณจ านวน
่ สารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึง่ เป็ นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได ้สนับสนุน
มาก นอกจากนี้ สาหรับการสือ
่ สารด ้วยปริมาณช่องสัญญาณทีเ่ พิม
โครงข่ายการสือ
่ ขึน
้ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการทีค
่ รอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมทีม
่ ศ
ี ักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยี
ดาวเทีย มที่โ ดดเด่น ในระดั บ คุณ ภาพมาตรฐานโลก ด ้วยแนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมได ้ให ้บริก ารทั ง้ ภาคธุรกิจ
่ สารในภาวะปกติ
ภาครัฐ และตอบไลฟ์ สไตล์ผู ้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให ้บริการติดต่อสือ
่ มต่อการสือ
่ สารได ้อย่างไร ้รอยต่อ เช่นการสือ
่ สารในภาวะภัยพิบัตห
แล ้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชือ
ิ รือในพืน
้ ทีเ่ ข ้าถึงได ้ยาก และทัง้ หมด
่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้ าหมายการก ้าวสูค
่ วามเป็ นผู ้นาในธุรกิจ
นัน
้ ถือเป็ นความมุง่ มั่นของไทยคม ในการสร ้างโอกาส สร ้างอนาคต สูก
ดาวเทียมแห่งเอเชีย ทีย
่ ังคงความเป็ นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป
่ “THCOM”
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต ้ชือ

MEDIA CONTACT:
่ สำรองค์กร
สำน ักสือ
สุจต
ิ รำ ยิง่ เพิม
่ มงคล
ก ัณฐมณี มณีภำค
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