ไทยคมแกร่ง คว้ำอ ันด ับเครดิต A- แนวโน้ม Stable
จำกทริสเรทติง้ ต่อเนือ
่ งเป็นปี ที่ 4
้ นำแห่งเอเชีย
นนทบุร,ี 9 ส.ค. 2560 - บริษท
ั ไทยคม จำก ัด (มหำชน) (“THCOM”) ผู ้นำธุรกิจดำวเทียมชัน
่ มัน
ได ้รับควำมเชือ
่ จำกทริสเรทติง้ ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ ้นกู ้ไม่ด ้อยสิทธิ ไม่มห
ี ลักประกันของบริษัทฯ ที่
ระดั บ “A-” ด ้วยแนวโนม
้ “Stable” ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 4 พร ้อมเดินหนำ้ ตำมแผนครึง่ ปี หลัง คือ ขยำยตลำดใน
ต่ำงประเทศ และเพิม
่ กำรใช ้งำนสัญญำณดำวเทียม ย้ำควำมเป็ นผู ้นำในกำรให ้บริกำรโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม
ในเวทีโลกต่อไป
กำรจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ ้นกู ้ไม่ด ้อยสิทธิ ไม่มห
ี ลักประกันจำกทริสเรทติง้ ในปี 2560 ยังคงยืนยันกำรจัด
อันดับของไทยคม ทีร่ ะดับ “A-” โดยอันดับเครดิตดังกล่ำว พิจำรณำจำกควำมแข็งแกร่งของสถำนะทำงกำรตลำด
ของบริษัท ฯ ในกำรเป็ นผู ้นำกำรให ้บริกำรธุรกิจโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม สถำนะทำงกำรเงินและกำรมีสภำพ
คล่องทีเ่ พียงพอ รวมถึงภำระหนีข
้ องบริษัทซึง่ จัดอยูใ่ นระดับปำนกลำงอีกด ้วย
นำยไพบูลย์ ภำนุว ัฒนวงศ ์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ
่ ริหำร บมจ.ไทยคม เปิ ดเผยว่ำ “บริษัทฯ มีควำมยินดีและ

่ มั่นในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยังคงจัดอันดับเครดิตควำม
ขอขอบคุณทริสเรทติง้ ที่ยังคงให ้ควำมเชือ
น่ำเชือ่ ถือ ทีร่ ะดับ “A-” ด ้วยแนวโน ้ม “Stable” ซึง่ ถือเป็ นอันดับทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับเป็ นปี ท ี่ 4 ติดต่อกัน ถึงแม ้ในช่วง
เวลำนี้ บริษัทฯ ยังมีควำมท ้ำทำยทีจ
่ ะต ้องดำเนินงำนให ้บรรลุ ถ งึ เป้ ำหมำย แต่ด ้วยประสบกำรณ์ของกำรเป็ นผู ้
่ วชำญของบุคลำกร กำรมีส ถำนะทำง
ให ้บริก ำรโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมทีม
่ ม
ี ำยำวนำนกว่ำ 25 ปี ควำมเชีย
่ มั่ น ว่ ำ ไทยคมจะสำมำรถก ้ำวผ่ ำ นควำมท ้ำทำย และ
กำรตลำดที่โ ดดเด่น รวมถึง แผนธุ ร กิจ ที่ช ัด เจน ผมเชือ
เดินหน ้ำสร ้ำงควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจ เพือ
่ ยืนหยัดเป็ นบริษัทดำวเทียมของไทยทีเ่ ป็ นหนึง่ ในผู ้นำธุรกิจดำวเทียม
ของโลกต่อไป”
กำรประเมินอันดั บ เครดิต จะพิจำรณำจำกปั จ จั ยหลำกหลำยด ้ำน ไม่ว่ำ จะเป็ นควำมแข็ งแกร่งของสถำนะทำง
กำรเงิน สภำพคล่อ ง รวมถึงนโยบำยทำงกำรเงินของบริษัท และกำรจั ด แนวโนม
้ อันดั บ เครดิต “Stable” หรือ
“คงที”่ เป็ นกำรแสดงถึงควำมคำดหมำยว่ำบริษัทจะยังคงสถำนะทำงกำรตลำดและผลกำรดำเนินงำนทีเ่ ข ้มแข็งได ้
อย่ำงต่อเนือ
่ ง
###
เกีย
่ วก ับไทยคม
่ สำรโดยเน ้นสร ้ำงกำรเข ้ำถึงและกำรใช ้ประโยชน์จำก
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ผู ้ให ้บริก ำรดำวเทียมไทย มีภำรกิจหลักในกำรให ้บริกำรด ้ำนกำรสือ
โครงข่ำยดำวเทียมทัง้ บรอดคำสต์และบรอดแบนด์ ด ้วยนวัตกรรมทีล
่ ้ำหน ้ำ ควำมเป็ นมืออำชีพของทีมงำน บริกำรทีห
่ ลำกหลำยครบวงจร และเทคโนโลยีท ี่
้ จำนวน 8 ดวง โดยมีดำวเทียมทีย
แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องทุกฝ่ ำย จนถึงปั จจุบัน บริษัทได ้จัดส่งดำวเทียมขึน
้ สูว่ งโคจรแล ้วทัง้ สิน
่ ังคง
ให ้บริกำรอยูจ
่ ำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่ำสุดคือ ดำวเทียมไทยคม 8 ซึง่ เป็ นดำวเทียมบรอดคำสต์ ให ้บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณ
รำยกำรโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เอเชียใต ้ และแอฟริกำ อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศำตะวันออก
่ สำรบรอดแบนด์ ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ซึง่ เป็ นดำวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรก
โดยมีจำนหันเข ้ำรับสัญญำณจำนวนมำก นอกจำกนี้ สำหรับกำรสือ
่ สำรด ้วยปริมำณช่อ งสัญ ญำณทีเ่ พิม
ของโลก ได ้สนั บสนุนโครงข่ำยกำรสือ
่ ขึน
้ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริก ำรทีค
่ รอบคลุม รวมถึง นวัตกรรมทีม
่ ศ
ี ัก ยภำพทำงธุร กิจและ
เทคโนโลยีดำวเทีย มทีโ่ ดดเด่นในระดับคุณภำพมำตรฐำนโลก ด ้วยแนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมได ้ให ้บริกำรทัง้ ภำคธุรกิจ ภำครัฐ
่ สำรในภำวะปกติแล ้ว ไทยคมยังมีจด
และตอบไลฟ์ สไตล์ผู ้บริโภคอย่ำงต่อเนือ
่ งและมีประสิทธิภำพ นอกจำกควำมรับผิดชอบในกำรให ้บริกำรติดต่อสือ
ุ แข็งใน
่ มต่อกำรสือ
่ สำรได ้อย่ำงไร ้รอยต่อ เช่นกำรสือ
่ สำรในภำวะภัยพิบัตห
กำรเชือ
ิ รือในพืน
้ ทีเ่ ข ้ำถึงได ้ยำก และทัง้ หมดนัน
้ ถือเป็ นควำมมุง่ มั่นของไทยคม ในกำร
สร ้ำงโอกำส สร ้ำงอนำคต สู่ก ำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตำมเป้ ำหมำยกำรก ้ำวสู่ควำมเป็ นผู ้นำในธุร กิจดำวเทียมแห่ง เอเชีย ทีย
่ ัง คงควำมเป็ นพลเมือ งดีของ
สังคมไทยต่อไป
่ “THCOM”
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2534 และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใต ้ชือ

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