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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 
 

AsiaSat และ Next Step จบัมือเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ 

ส่งคอนเท้นต์ตอบโจทยผ์ู้ชม ด้วยช่องไลฟ์สไตล ์HD ใหม่ “Thainess”  
ครอบคลุมทัว่เอเชียแปซิฟิก 

 

ฮ่องกง 26 มกราคม 2565 – บรษิัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (AsiaSat) ผู้ให้บรกิำร
โซลูชัน่ดำวเทยีมชัน้น ำของเอเชยี และบรษิทั เนกซ์สเตป จ ำกดั ผู้ให้บรกิำรโครงข่ำยทวีดีำวเทยีมชัน้น ำของ
ประเทศไทย ซึง่มชี่องรำยกำรทีห่ลำกหลำย  จบัมอืเป็นพนัธมติรเชงิกลยุทธ์ น ำควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นของ
แต่ละบรษิทั ผลติเนื้อหำรำยกำร เพื่อเผยแพร่และจดัจ ำหน่ำยช่อง Thainess ช่องไลฟ์สไตลใ์หม่ในรูปแบบ HD 
(High Definition)  

 

กำรร่วมมอืกบั เนกซ์สเตป ทำงเอเชยีแซท จะใหก้ำรสนับสนุนดำ้นเทคนิคและกำรตลำด เพื่อน ำช่อง Thainess 
ออกสู่ตลำดโลกอย่ำงเต็มรูปแบบ ด้วยกำรออกอำกำศผ่ำนดำวเทยีมและกำรถ่ำยทอดสด (Live Streaming) 
โดย One Click Go Live ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AsiaSat เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงผู้ชม และมีส่วนร่วมในกำร
ขบัเคลื่อนแพลตฟอรม์ทีม่คีอนเทนต์แตกต่ำงไม่เหมอืนใคร 

 

Thainess จะเขำ้ร่วมกบัพนัธมติรระดบัพรเีมยีมของช่องทวี ีC-band มำกกว่ำ 300 ช่อง บนดำวเทยีม AsiaSat 
7 ซึง่จะใหค้วำมเพลดิเพลนิเหนือระดบั ครอบคลุมทุกพืน้ทีก่บัผูใ้หบ้รกิำร Pay TV กว่ำ 250 ลำ้นครวัเรอืน และ
หอ้งพกัในโรงแรมกว่ำ 500,000 หอ้ง ทัว่เอเชยีแปซฟิิก 

 

Thainess ช่องรำยกำรทีวีระดับโลก จำก เนกซ์สเตป เป็นช่องไลฟ์สไตล์ ในรูปแบบ  HD ออกอำกำศเป็น
ภำษำอังกฤษตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยแนวคิดในกำรน ำเสนอมุมมองใหม่ของประเทศไทย สู่สำยตำชำวโลก 
Thainess จะน ำผูช้มไปสมัผสัประสบกำรณ์ทีไ่ม่เหมอืนใคร ผ่ำนกำรเดนิทำงอนัน่ำทึง่ ทัง้ในดำ้นของผู้คนและ
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วฒันธรรม ประวตัิศำสตร์ ประเพณี ศิลปะและงำนฝีมอื อำหำร และดนตร ีพร้อมชมทศันียภำพอันงดงำม
ตระกำรตำ ธรรมชำตแิละสตัวป่์ำของประเทศไทย ดว้ยคุณภำพของภำพทีไ่ม่มใีครเทยีบได้ 

 

เพื่อเป็นกำรเปิดตวัช่อง Thainess ในระดบัโลก เนกซ์สเตป จะจดังำนที่สุขสยำม ไอคอนสยำม แลนด์มำร์กที่
ส ำคญัแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสญัลกัษณ์แห่งควำมเจรญิรุ่งเรอืงของวฒันธรรมไทย  

 

“Thainess คือกำรสร้ำงแนวคดิ Soft Power จำกประเทศไทยไปสู่ทัว่โลก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
ประเทศ ในกำรใชว้ฒันธรรมและค่ำนิยมทีด่ขีองไทย ใหเ้กดิพลงัดำ้นบวก “5F” ไดแ้ก่ Food – อำหำรไทย, Film 
– ภำพยนตร์, Fashion – แฟชัน่, Fighting – มวยไทย และ Festival – เทศกำลประเพณีไทย รวมถงึสถำนที่
ท่องเที่ยว ธรรมชำติ วัดวำอำรำม สถำนที่ประวัติศำสตร์ และผลิตภัณฑ์ไทย  เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ที่ดีต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยทัว่โลก หลงัจำกควำมส ำเร็จในกำรใหบ้รกิำรโครงข่ำยทวีดีำวเทยีมระดบัประเทศ Good TV เรำ
รูส้กึภำคภูมใิจทีจ่ะไดเ้ปิดตวัช่อง Thainess ช่องรำยกำรระดบัโลกที ่AsiaSat 7 เพือ่น ำประสบกำรณ์ทีน่่ำตื่นตำ
ตื่นใจของประเทศไทย ออกสู่สำยตำผูช้มในวงกวำ้งมำกขึน้” อมรภทัร ชมรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทั เนกซ์
สเตป กล่ำว 

 

“เรำรูส้กึยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ทีไ่ด้ร่วมมอืกบั เนกซ์สเตป ในระยะยำว เพื่อสนับสนุนกำรพฒันำเชงิกลยุทธ์ ในกำร
ท ำให้ช่อง Thainess เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประเทศไทย ออกสู่ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก และที่อื่นๆ เรำ
ขอขอบคุณ เนกซส์เตป ทีเ่ลอืก เอเซยีแซท เป็นพนัธมติร ในกำรเปิดตวัช่อง Thainess ไปทัว่โลก โดยเป็นหนึ่ง
ในแพลตฟอร์มทวีดีำวเทยีมที่มผีู้ชมมำกที่สุดของเรำ AsiaSat 7 และควำมเชี่ยวชำญของเรำในกำรจดักำรสื่อ
และกำรเผยแพร่คอนเทน้ต์ เพื่อน ำเสนอควำมเป็นไทย วฒันธรรมและคุณค่ำที่เป็นเอกลกัษณ์ของไทย ไปทัว่
โลก” Ina Lui รองประธำนอำวุโส ฝ่ำยกำรคำ้ กำรพฒันำธุรกจิ & กลยุทธข์อง AsiaSat กล่ำว 

 
 

# # # 
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เก่ียวกบั AsiaSat 

บรษิทั เอเชยี แซทเทลไลท์ เทเลคอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (AsiaSat) น ำเสนอโซลูชัน่กำรเชื่อมต่อดำวเทยีม สื่อ 
และขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดแ้ก่ลูกคำ้ในภำคกำรออกอำกำศ และโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทยีม 5 ดวง ไดแ้ก่ AsiaSat 5, 
AsiaSat 6 , AsiaSat 7 , AsiaSat 8 และ AsiaSat 9 เพื่อสนับสนุน Telco, DTH และ DTT รวมถึงบริกำร
ถ่ำยทอดสด (Live Streaming) One Click Go Live, บรกิำร OTT แบบไฮบรดิที่ใช้ IP, บรกิำรโฮสติ้ง, โซลูชัน่ 
VSAT ล ้ำสมยัที่ให้บรกิำรด้ำนกำรบิน, กำรเดนิเรอื, Backhaul บนมอืถอื, AsiaSat ช่วยลดช่องว่ำงทำงดิจิทลั 
โดยมเีป้ำหมำยทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิำรโซลูชัน่ดำวเทยีมระดบัแนวหน้ำและเป็นพนัธมติรกบับรษิทัต่ำงๆ ในเอเชยี
แปซฟิิก ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.asiasat.com  

 

เก่ียวกบั Next Step & Thainess 

Next Step เป็นบรษิทัดำ้นสื่อและผลติคอนเทน้ต์ของประเทศไทย โดยมแีนวคดิ สรำ้งสงัคมแห่งกำรเรยีนรู้เพือ่

ช่วยพฒันำควำมเป็นอยู่ของคนไทยผ่ำนสื่อ นอกจำกบรกิำรโครงข่ำยทวีดีำวเทยีม Good TV ในพืน้ทีแ่ลว้ Next 
Step ยงัเปิดช่อง Thainess เพือ่ใหผู้ค้นทัว่โลกรูจ้กัประเทศไทยมำกขึน้ 

 

Thainess เป็นช่องไลฟ์สไตล์ของไทย ระดับ Global ในรูปแบบภำษำอังกฤษ 24 ชัว่โมง ออกอำกำศบน
ดำวเทยีม AsiaSat 7 เพื่อน ำควำมเป็นไทยไปสู่ทัว่โลก ใชเ้วลำรวบรวมเนื้อหำตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำ มุ่งมัน่ที่
จะผลติคอนเทน้ตแ์บบไลฟ์สไตล ์ทีด่ทีีสุ่ดจำกประเทศไทย และสรำ้งกำรรบัรู ้ค่ำนิยมจำกแนวคดิ Soft Power ที่
จะช่วยสง่เสรมิภำพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัประเทศไทย 

 

ช่อง Thainess น ำเสนอเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยในรูปแบบไลฟ์สไตล์ ผู้ชมจะได้เดินทำงไปพบกับผู้คน 
วฒันธรรม ประเพณี อำหำรไทย และชมธรรมชำตทิี่สวยงำมของประเทศไทย และยงัมรีำยกำรวำไรตี้บนัเทิง
ไทย เพลง Thai Pop ถ่ำยทอดสดเทศกำลส ำคญั ประเพณีของไทย ทีม่จุีดขำยแตกต่ำงไม่เหมอืนใคร น ำควำม
ภำคภูมใิจของคนไทยและประเทศชำต ิออกสูส่ำยตำชำวโลก ใหผู้ค้นไดรู้จ้กัประเทศไทยในมุมมองทีต่่ำงออกไป 
ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณำเขำ้ชม ไดท้ี ่http://nextstep.tv/   และ  http://thainesstv.com/partner   

 

 

http://www.asiasat.com/
http://nextstep.tv/
http://thainesstv.com/partner
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ติดต่อฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

กณัฐมณี วงคโ์สม, เนกซ์สเตป | โทร +668 1668 7000 | อเีมล ์kanthamanee@nextstep.co.th 
 

 

เอเซยีแซท จบัมอืกบั เนกซ์สเตป น ำช่อง Thainess ช่องไลฟ์สไตลไ์ทยรปูแบบใหม่ในระบบ HD ออกอำกำศเป็นภำษำองักฤษ 

24 ชัว่โมง บนดำวเทยีม AsiaSat 7 เพื่อ น ำเสนอมมุมองใหมข่องไทยออกสู่สำยตำชำวโลก 

 

 

Thainess ช่องไลฟ์สไตลไ์ทยระดบัโลกในรปูแบบHD ออกอำกำศเป็นภำษำองักฤษ ผำ่นดำวเทยีม AsiaSat 7 น ำเสนอ

เอกลกัษณ์ของคนไทย วฒันธรรม ประเพณ ีอำหำร และธรรมชำตทิีส่วยงำม 

mailto:kanthamanee@nextstep.co.th

