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สารจากกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 

 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ ทีไผานมา  ธุรกิจการบินมีการจริญติบตละมีมูลคาสูงขึๅนอยาง
ตอนืไอง ดย฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂกจะปຓนภูมิภาคทีไมีปริมาณจราจรทางอากาศสูงทีไสุด อัตราการติบต
ฉลีไยรຌอยละ ๑.๓ ตอป ซึไงสูงกวาทัๅงภูมิภาคยุรปละอมริกาหนือ ส าหรับประทศเทยมีอัตราการติบต
ของปริมาณทีไยวบินพิไมขึๅนถึงรຌอยละ ๕  ละคาดวาจะมีมากกวาหนึไงลຌานทีไยวบิน฿นป ๎๑๒ํ 

 บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด  ยังคงสานตอมีครงการส าคัญทีได านินการ฿นตละ
ดຌานตามผนวิสาหกิจ พ.ศ.๎๑๑๕-๎๑๒๏ เดຌก ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการ
ดินอากาศ ดยเดຌรับความหในชอบ฿นหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๏ พฤษภาคม ๎๑๑๐  มี
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานส าหรับการ฿หຌบริการการดินอากาศของประทศ฿หຌปຓนเปตาม
มาตรฐานสากลระบบ฿หม ละมีศักยภาพพียงพอทีไจะรองรับปริมาณการขนสงทางอากาศทีไมีจ านวนพิไม
มากขึๅนละมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยการจัดการละติดตัๅงระบบทคนลยีละอุปกรณ์ตาม
ขຌอก าหนดของระบบการบริหารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management System) 

ขຌา฿ชຌงาน  จัดตัๅงศูนย์บริหารครือขายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre) 

พัฒนาการ฿หຌบริการพืไอบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศ พิไมศักยภาพการ฿ชຌหຌวงอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพตามนวคิดการ฿ชຌหຌวงอากาศบบคลองตัว  (Flexible Use of Airspace: FUA) ดยการ
บริหารจัดการขຌอมูลการบินอยางปຓนระบบ สอดคลຌองชืไอมยงกันอยางครบถຌวน ละเดຌด านินการจัดหา
อุปกรณ์คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์สนับสนุนการท างานสวน฿หญลຌวสรใจ   ฿นป ๎๑๑๕ ดยภาพรวม
ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ เดຌด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์  ละ
ทดสอบการท างานชืไอมยงกับระบบทัไวประทศ รวมทัๅงทดสอบระบบตอนืไองลຌว ซึไง฿นป ๎๑๒์-
๎๑๒ํ จะปຓนการทดสอบการ฿ชຌงานระบบ฿หมบบคูขนานกับระบบปัจจุบัน  จากนัๅนจะปຂด฿ชຌงานระบบ
฿หมตอเป ส าหรับอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงเดຌด านินการลຌวสรใจ฿นดือนมีนาคม ๎๑๑๕ 

 การด านินการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศขຌางตຌน จะตຌองด านินควบคู
กันเปกับการพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบินของประทศ   ดยปงบประมาณ ๎๑๑๕ 
นีๅ บริษัทฯ เดຌด านินการตามผนด านินการพัฒนาพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบิน
ของประทศ (National Aviation System Capacity Enhancement Plan) เดຌมีการจัดจຌางทีไปรึกษา
พืไอด านินการศึกษาวิคราะห์ระบบการบินของประทศ ฿หຌสามารถรองรับการติบตของปริมาณทีไยวบิน
ทีไคดวาจะพิไมขึๅน฿นระยะวลา ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๓๔) ดย฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมมือ฿นการ
พัฒนาระบบการบินของประทศ รวมจัดท าผนระบบหຌวงอากาศ (Airspace System) ละผน 
ทาอากาศยาน (Airport System) รวมถึงผนอืไน โ ทีไจ าปຓน ฿หຌปຓนเปตามผนการดินอากาศสากลทีไ  
องค์การการบินพลรือนระหวางประทศ Iิnternational Civil Aviation Organization: ICAOี  ก าหนดเวຌ 
ดยก าหนดปຓนผนระยะสัๅน (ป ๎๑๑๕ี ระยะกลาง (พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒ํ)  ละระยะยาว (พ.ศ. ๎๑๒ํ 
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ปຓนตຌนเป)    ทัๅงนีๅ ฿นป ๎๑๑๕ เดຌมีการศึกษา วิคราะห์ รวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอก าหนดนว
ทางการออกบบหຌวงอากาศเปสู Performance Based Navigation (PBN) Airspace ส าหรับการพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานรวมกันระหวาง ๏ สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนมือง อูตะภา) 

 นอกจากนัๅน บริษัทฯ ยังมีการด านินงานตรียมความพรຌอมตามครงการก ากับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยการบริการการดินอากาศ (Universal Security Audit Program: USAP) ดยมีการ
สืไอสารความส าคัญละความจ าปຓนทีไตຌองมีการตรียมความพรຌอมของประทศเทย฿นการรับการตรวจ
ภาย฿ตຌครงการตรวจสอบมาตรฐานการก ากับดูลการรักษาความปลอดภัยสากลดยวิธีการฝງาตรวจตรา
อย างตอ นืไ อง (Universal Security Audit Program-Continuous Monitoring Approach: USAP-

CMA) มาอยางตอนืไอง ดยมีการจัดตัๅงคณะกรรมการก ากับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัย
บริการการดินอากาศ ซึไงปัจจุบันอยูระหวางการด านินการตามผน 

 ละ฿นสวนของความคืบหนຌาภาย฿ตຌการด านินการภาย฿ตຌครงการตรวจสอบการก ากับดูล
ความปลอดภัยสากลตามนวทางการฝງาควบคุมอยางตอนืไอง (Universal Safety Oversight Audit 

Program Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA) ซึไงมืไอดือนมกราคม ๎๑๑๔ ทีไมีขຌอ
ตรวจพบ (Findings) ทีไกีไยวขຌองกับบริการการดินอากาศ (Air Navigation Services) จ านวน ํ๏๎ ขຌอ 
ซึไงส านักงานการบินพลรือนหงประทศเทย (กพท.) เดຌจຌง฿หຌบริษัทฯ จัดท าผนการกຌเขทัๅงสิๅน ํ๓ 
รายการ นัๅน บริษัทฯกใเดຌด านินการลຌวสรใจรวม ๒ รายการ ละรายการอืไน โ กใมีการด านินการเปตาม
ผนละกรอบวลาทีไก าหนดเวຌ฿นป ๎๑๑๕-๎๑๒๎ 

฿นดຌานผลลัพธ์ขององค์กรทีไส าคัญนัๅน บริษัทฯ มีผลการด านินการดຌานความปลอดภัย สูงกวา
คาฉลีไยทีไดีทีไสุด฿นอุตสาหกรรมการบิน มีผลส ารวจระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ป ๎๑๑๕ พิไม
สูงขึๅนจากป ๎๑๑๔ จากระดับคะนน ๏.๔๕ ปຓน ๏.๕๐  ละมีระดับความผูกพันของพนักงาน ป ๎๑๑๕ 
พิไมสูงขึๅนจากป ๎๑๑๔ จากรຌอยละ ๓๒.๓ ปຓนรຌอยละ ๔์.๓   สวนการประมินผลการด านินงานของ
บริษัทฯ ผานการจัดท าบันทึกขຌอตกลงประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจระหวางรัฐบาลเทย กับ 
บริษัทฯ  ดยมีส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ปຓนผูຌก ากับดูล ละ฿นป ๎๑๑๕ มี
ผลการประมินรวม ๐.๐์ จากคะนนตใม ๑ พิไมสูงขึๅนกวาปทีไผานมา 

 บริษัทฯ เดຌด านินการบริหารความสีไยงตามหลักกณฑ์/นวปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความสีไยง
ละการควบคุมภาย฿น ป  ๎๑๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง (กค.) ซึไงพิจารณาจากนวทางการบริหารความสีไยงทัไวทัๅงองค์กรของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ด ยน ยบ ายการ
บริหารความสีไยง คือ การสดงความมุงมัไนละการ฿หຌความส าคัญกับการบริหารความสีไยงละการ
ควบคุมภาย฿นองค์กร รวมถึง กระบวนการปฏิบัติ บทบาทหนຌาทีไ ความรับผิดชอบ ดย฿ชຌปรัชญาการ
บริหารความสีไยงขององค์กรตามกรอบประภทความสีไยงทัๅง ๐ ดຌาน คือ ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความสีไยงดຌานการด านินงาน (Operational Risk) ความสีไยงดຌานการงิน (Financial  
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ประวัติความป็นมา 

หลังสงครามลกครัๅงทีไ ํ  กรมเปรษณีย์ทรลขเดຌรับมอบหมายจากรัฐบาล฿หຌท าหนຌาทีไ฿หຌบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศละสืไอสารการบิน จนกระทัไงสงครามลกครัๅงทีไ ๎ กิดขึๅน฿นทวีปอชีย สงผล฿หຌ
อากาศยานพลรือนเมอาจท าการบิน จึงตຌองลิกกิจการ  ละมืไอสงครามลกครัๅงทีไ ๎ สิๅนสุด การ
ประกอบธุรกิจการบินระหวางประทศริไมฟຕนตัวขึๅน  บริษัท  Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จาก
สหรัฐอมริกา บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ  ละสายการบินตาง โ ทีไท า 
การบินมายังประทศเทยเดຌรวมกันขออนุมัติรัฐบาลเทยจัดตัๅง บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 

(AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD.) มืไอวันทีไ ํ๑ มษายน ๎๐๕ํ พืไอด านินกิจการควบคุม
จราจรทางอากาศละสืไอสารการบิน ตามมาตรฐานละขຌอสนอนะขององค์การการบินพลรือนระหวาง
ประทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ภาย฿ตຌสัญญาทีไเดຌรับจากรัฐบาลเทย
จนกระทัไงตอมา รัฐบาลเทยลใงหในถึงความส าคัญของภารกิจบริษัทฯ วากีไยวขຌองกับความมัไนคงของชาติ  
ละการพัฒนากิจการบิน  ประกอบกับมีความพรຌอม฿นทุก โ ดຌานลຌว  จึงเดຌรับอนกิจการขຌามา
ด านินงาน฿นรูปบบองค์กรของรัฐบาลตัๅงตวันทีไ ํ พฤศจิกายน ๎๑์๒  ละปลีไยนชืไอภาษาอังกฤษ
ปຓน AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI ฿นวลาตอมาเดຌอนุญาต฿หຌ 
สายการบินทีไท าการบินมายังประทศเทยปຓนประจ ารวมปຓนผูຌถือหุຌนกับรัฐบาลดຌวย   บริษัทฯ จึงมีสถานะ
ปຓนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม   ถึงมຌจะด านินการ฿นรูปบริษัทจ ากัด   ตนืไองจากมีขຌอผูกพัน
฿นฐานะทีไปฏิบัติงาน฿นนามรัฐบาลละตามขຌอตกลงทีไมีเวຌกับรัฐบาล  บริษัทฯ จึงด านินการบบ  

เมคຌาก าเร฿นการ฿หຌบริการภาคความปลอดภัย  เดຌก  บริการควบคุมจราจรทางอากาศละสืไอสารการบิน
฿นอาณาขตประทศเทย ดยมีครือขายชืไอมยงกับประทศตาง โ  นอกจากนัๅนยังมีบริการภาคธุรกิจ 
คือ บริการกีไยวนืไองกับกิจการบินทัๅง฿นละตางประทศ   

ปัจจุบัน บริษัทฯ เดຌด านินกิจการดຌวยความมุงมัไนทีไจะรักษาคุณภาพการ฿หຌบริการการดินอากาศ
฿หຌมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาทคนลยีละพัฒนาบุคลากร รวมถึงประสานความรวมมือ
กับองค์กรการบินทัๅง฿นละตางประทศอยาง฿กลຌชิด พืไอขยายขีดความสามารถ ิCapacityี ละพัฒนา 
การบินของประทศตอเป 
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วิสัยทัศน์ 

 มุงมัไนพัฒนาคุณภาพการใหຌบริการการเดินอากาศ  

สูการเป็นหนึไงในองค์กรชัๅนน าของอาเซียนอยางยัไงยืน  
ิวิสัยทัศน์ประกอบการพัฒนาละด านินภารกิจองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ป ๎๑๑๕-๎๑๒๏ี 

พันธกิจ 

 ปຓนผูຌ ฿หຌบริการการดินอากาศของประทศ  ทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌ ฿ชຌบริการ 
ดຌวยความปลอดภัย ปຓนมาตรฐาน ละมีประสิทธิภาพ   ดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูຌมี 
สวนเดຌสวนสียทุกกลุมละผลประยชน์หงชาติ 

ภารกิจ 

บริษัทฯ มีภารกิจหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ดังนีๅ 
 ํ.  การบริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management: ATM) ภาย฿นขตถลงขาว
การบินกรุงทพฯ ิ  Bangkok Flight Information Region) พืไอความปลอดภัยละประสิทธิภาพทางการ
บินของผูຌ฿ชຌหຌวงอากาศ฿นประทศเทย 
 ๎.  การบริการระบบสืไอสาร ระบบครืไองชวยการดินอากาศ ละระบบติดตามอากาศยาน 
ิAeronautical Communications, Navigation and Surveillance (CNS) System/Services) ละ 

 ๏.  การบริการขาวสารการดินอากาศละงานผนทีไ ดินอากาศ ิAeronautical 
Information Services (AIS) and Aeronautical Charts) 

 รวมทัๅง บริการกีไยวนืไอง ละงานตามนยบายรัฐบาล 

Air Navigation Services

Communications, Navigation, 
and Surveillance (CNS 

Technologies)
Air Traffic Management (ATM)

Aeronautical Information 
Services (AIS) / Aeronautical 
Charts & Flight Procedures

Airspace Management 
(ASM)

Air Traffic Flow 
Management (ATFM)

Air Traffic Services (ATS)

Air Traffic Control Services 
(ATCS)

Flight Information Services (FIS)

Alerting Services (ALTS)

AIS Products

NOTAM

Pre-flight Information 
Bulletin (PIB)

Procedures for Air Navigation 
Services – Aircraft Operations; 

Procedures (PANS-OPS)

Decision Support Tools

Roadmap for Transition 
from Aeronautical 

Information Services (AIS) 
to Aeronautical Information 

Management (AIM)

Air Traffic Management 

Support Tools

Automation

Contingency Systems

Safety Nets & Alerting Systems

Information Management

Others

Aeronautical Charts

COM

NAV SUR

Aerodrome Control Service

Approach Control Service
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ภาพรวมภารกิจของบริษัทฯ ฿นการ฿หຌบริการการดินอากาศ (Air Navigation Services) 

บริษัทฯ ฿หຌบริการการดินอากาศภาย฿นขตถลงขาวการบินกรุงทพฯ ิBangkok FIR) ทัๅ ง 
฿นขตสนามบิน ิAerodrome Traffic Zone: ATZี จ านวน ๏๑ สนามบิน ละขตประชิดสนามบิน 
ิTerminal ControlArea: TMAี จ านวน ๏๒ พืๅนทีไทัไวประทศ  ิหมายหตุ: ส าหรับทาอากาศยานปัตตานี 
บริษัทฯ อนการ฿หຌบริการ ATZ กหนวยงานทหาร ตยังมีพืๅนทีไ TMA ทีไตຌอง฿หຌบริการฯ ตอเปี  รวมทัๅง฿น
ขตบริการจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน ิATS Routeี ผานระบบการบริหารจราจรทางอากาศ
ระบบสืไอสารการดินอากาศ ระบบครืไองชวยการดินอากาศ ละระบบติดตามอากาศยาน (ATM/CNS) ดย
มีขຌอมูลสังขปของภารกิจส าคัญ ดังนีๅ 

การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) ประกอบดຌวย 
 ก. การบริหารหຌวงอากาศ (Airspace Management: ASM)  

 ข. การบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM)   
 ค. บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS)  ซึไงบงยอยเดຌปຓน  
 ิํี งานควบคุมจราจรทางอากาศ  (Air Traffic Control Services: ATCS)  ดย
บงยอยพืๅนทีไ/ขอบขตการ฿หຌบริการออกปຓน ๏ สวน ดยจ านกตามบริวณทีไควบคุม คือ 
   - บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริวณสนามบิน ิAerodrome Control 
Service) ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บริวณสนามบิน รวมทัๅงควบคุมจราจรทางอากาศ฿หຌกับ
อากาศยานบนทางวิไง ทางขับ ลานจอด ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบบริวณดยรอบสนามบิน 
   - บริการควบคุมจราจรทางอากาศขตประชิดสนามบิน (Approach Control 
Service) จัดการจราจร฿นขตประชิดสนามบิน ปຓนสมือนตัวกลาง฿นการจัดการจราจรระหวาง
หอบังคับการบินละศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ  ซึไงสามารถบงการควบคุมออกปຓน ๎ ลักษณะ คือ 
฿หຌบริการ ณ ทีไตัๅงส านักงาน฿หญ ทุงมหามฆ ละ ฿หຌบริการ ณ สนามบินนัๅน โ 
   - บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน ิArea Control Serviceี 
ปฏิบัติงานดยศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ิArea Control Centre: ACCี ตัๅงอยูทีไส านักงาน฿หญ  
ทุงมหามฆ  รับผิดชอบควบคุมจราจรทางอากาศกอากาศยานทุกล าทีไบิน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบภาย฿นขต
ถลงขาวการบินกรุงทพฯ (Bangkok FIR)  
 ิ๎ี บริการขาวสารส าหรับทีไยวบิน (Flight Information Service: FIS) ละ  
 ิ๏ี งานฝງาระวังละจຌงตือน (Alerting Services: ALTS) 

การจัดการทคนลยีบริการการดินอากาศ (CNS) 

มีระบบครงสรຌางพืๅนฐานบริการการดินอากาศหลัก โ เดຌก 
 ก. ระบบสืไอสารการดินอากาศ ิCommunications System) พืไอติดตอสืไอสารภาคพืๅนระหวาง
จຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศกับหนวยงานกีไยวขຌอง ทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ ละการ
สืไอสารภาคพืๅนสูอากาศระหวางจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน 
 ข. ระบบครืไองชวยการดินอากาศ (Navigation System) ปຓนระบบทีไ฿ชຌชวยน าทาง฿หຌก
อากาศยาน ทัๅงการน ารองส าหรับปฏิบัติการบินบนสຌนทางบิน ละน ารอนส าหรับการบินลงสูสนามบิน ฿หຌ 
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ปຓนเปอยางทีไยงตรงละมนย า ซึไงรวมถึงระบบน ารองอากาศยานดຌวยสัญญาณดาวทียม ิPerformance 
Based Navigation: PBN) ดຌวย 
 ค. ระบบติดตามอากาศยาน ิSurveillance System) ปຓนระบบทีไบอกต าหนง พิกัด ละระดับ
ความสูงของอากาศยาน฿หຌกจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ สามารถติดตามการท าการบินของ 
อากาศยานเดຌ  ซึไงมีทัๅงบบติดตัๅงส าหรับ฿ชຌงานทีไขตประชิดสนามบิน  ส าหรับติดตามอากาศยานตาม
สຌนทางบิน ละส าหรับตรวจจับอากาศยานละยานพาหนะทีไคลืไอนทีไอยู฿นบริวณขตภาคพืๅนสนามบิน 

นอกจากนีๅ จะมีระบบอัตนมัติสนับสนุนการปฏิบัติงานดຌานการบริหารจราจรทางอากาศ (ATM 
Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผลขຌอมูลผนการบิน (Flight Data Processing System: FDPS) ละ
ระบบประมวลผลขຌอมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance Data Processing System: SDPS) ปຓนตຌน 

บริการขาวสารการบิน (AIS) 
บริษัทฯ ปຓนศูนย์สืไอสารการบินหลักของประทศเทย มีหนຌาทีไรับ-สง ละถายทอดขาว ผนการบิน 

ขาวก าหนดการบิน ขาวอากาศการบิน ละขาวอืไน โ ทีไจ าปຓนตอการปฏิบัติงาน    นอกจากนีๅ จากการทีไ
บริษัทฯ มีบุคลากรทีไมีความช านาญ฿นการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริการสืไอสารขຌอมูลละการ
฿หຌบริการกีไยวนืไอง ละเดຌมีการด านินงานดຌานวิจัยพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ละอืไน โ พืไอน ามา฿ชຌ฿นภารกิจ
ของบริษัทฯ มาปຓนระยะวลานาน  บริษัทฯ จึงเดຌขยายขอบขตของงานวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฿หຌสามารถ
ตอบสนองความตຌองการ฿ชຌงานเดຌครอบคลุมกลุมผูຌ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมการบินมากยิไงขึๅน จากดิมทีไนຌนการผลิต
อุปกรณ์หรือบริการสริมพืไอ฿ชຌงานภาย฿นองค์กรทนการจัดหาจากตางประทศทีไมีราคาพง มาสูการผลิต
หรือจัดบริการสริม฿หຌกสายการบินละหนวยงานดຌานการขนสงทางอากาศ 

ตัวอยางบริการกีไยวนืไองของบริษัทฯ ชน บริการกีไยวนืไองดຌานการบิน ิบริการอุปกรณ์สืไอสารก
สายการบิน บริการครือขายสืไอสาร บริการผลิตละพัฒนา บริการบินทดสอบ บริการฝຄกอบรมละปຓน 
ทีไปรึกษา บริการสืไอสารการบินดຌวยขຌอมูล บริการมาตรฐานครืไองวัด ปຓนตຌนี  บริการกีไยวนืไองดຌานการขนสง 
ิบริการออกบบละพัฒนาระบบบริหารจัดการละควบคุมจราจรทางนๅ า ปຓนตຌนี ละบริการกีไยวนืไองดຌาน
อืไน โ ิบริการออกบบ จัดหา ละติดตัๅง ระบบสารสนทศละการสืไอสาร ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  
บริการปรับปรุงระบบสืไอสาร ิสถานีชายฝัດงี ฿หຌกับกรมสืไอสารทหารรือ ปຓนตຌนี 

นวนยบายของผูຌถือหุຌน/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) 

นวนยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจ฿นภาพรวม 

ปຓนกลเกขับคลืไอนยุทธศาสตร์ทางศรษฐกิจละสังคมของประทศ บนพืๅนฐานการด านินงานทีไ
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

นวนยบายส าหรับรัฐวิสาหกจิ฿นสาขาขนสง 
พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ละระบบการขนสงพืไอชืไอมยงครงขายละการ฿หຌบริการ฿หຌมี

มาตรฐาน สนับสนุนบริการขนสงมวลชนละการพัฒนาระบบลจิสติกส์ พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประทศ ละสงสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคอกชน 
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นวนยบายส าหรับบริษัทฯ  
พัฒนาครงขาย อุปกรณ์ ละระบบงาน฿หຌทันสมัย มีคุณภาพละพียงพอ รวมทัๅง฿หຌบริการทีไมีความ

ปลอดภัยละรวดรใว ตรงวลาตามมาตรฐานสากล ละพิไมศักยภาพ฿นการหารายเดຌจากบริการทีไกีไยวนืไอง 

 

หลักการละนวทางการด านินงานตาม SODs 

ผนระยะสัๅน 

 ํ. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ พืไอ฿หຌประทศเทยมีศักยภาพรองรับ 
     การติบตของปริมาณทีไยวบินทีไพิไมขึๅนภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ 
 ๎. รงด านินการตามมติคณะรัฐมนตรีพืไอลดภาระหนีๅ 
 ๏. รงปรับปรุงครงสรຌางตຌนทุนคา฿ชຌจายบุคลากร฿หຌอยู฿นสัดสวนทีไหมาะสม ดยค านึงถึง 
     สัดสวนการ฿หຌบริการทีไเมกระทบตอมาตรฐานความปลอดภัย 
ผนระยะยาว 

สรຌางระบบการบริหารจราจรทางอากาศของเทย฿หຌสอดคลຌองกับความคาดหวังของประชาคม  

การบิน ละมีศักยภาพพรຌอมรองรับการติบต฿นระยะยาวภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐   

 

ผนวิสาหกิจ 

ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ มุงมัไนพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการการดินอากาศสูการปຓนหนึไง฿นองค์กร 
ชัๅนน าของอาซียนอยางยัไงยืน ซึไงมีนัยส าคัญประกอบดຌวยพันธกิจองค์กร฿นการ฿หຌบริการการดินอากาศ 
การบริหารคุณภาพทัไวทัๅงองค์กร พืไอความมัไนคงละยัไงยืน ละการประมินตนองตามระบบประมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มียุทธศาสตร์การพัฒนาละด านินองค์กร฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๕–๎๑๒๏ 
ดังนีๅ 

ประดในยุทธศาสตร์  
ิStrategic Issue) 

วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์  
ิStrategic Objective) 

ํ.  การ฿หຌบริการการดินอากาศ ทีไปลอดภัย
ละมีประสิทธิภาพ 

ํ. ฿หຌบริการทีไปลอดภัยปຓนเปตามมาตรฐานละ
ตอนืไอง฿นทุกชวงการบิน 

๎  พิไมความสามารถ฿นการรองรับทีไยวบินละ
ประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ 

๎.  การสรຌางบุคลากรมืออาชีพ ๏.  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลพืไอ
การขับคลืไอนองค์กร฿หຌติบตอยางยัไงยืน 
๐.  พัฒนาสภาพวดลຌอมบุคลากรละยกระดับ
ความผูกพันตอองค์กร 

๏.  การพัฒนาเปสูองค์กรสมรรถนะสูง ๑.  ปຓนองค์กรทีไดี฿นสังคมละบรรลุปງาหมาย฿น
การบริหารการปลีไยนปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  พัฒนาครงสรຌางละองค์ประกอบพืๅนฐาน 
ทคนลยี สารสนทศ ความรูຌ ละนวัตกรรม พืไอ
บรรลุปງาหมายขององค์กรทุกระดับ 
๓.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทัไวทัๅงองค์กร 
พืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไมีประสิทธิภาพ 

๔.  บริหารจัดการทางการงินอยางมีประสิทธิภาพ 
ละสมดุล 

๐.   การสรຌางคุณคา฿หຌกับกิจการบินละผูຌมี
สวนเดຌสวนสีย 

๕.  สดงบทบาทละด านินงานพัฒนาระบบการ
ดินอากาศภาย฿ตຌความรวมมือ฿นอุตสาหกรรม 
การบิน 

๑. การสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศ 

ํ์. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการ
ดินอากาศละรวมผลักดัน฿หຌมีผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวดຌานการขนสงทางอากาศของประทศ 

 
 

 



  ๑๑   

 

ประภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ 

 บริษัทฯ ถือปຓนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ิคค.ี  ดย คค. เดຌมอบหมาย฿หຌ 
บริษัทฯ ปຓนผูຌด านินการกีไยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสืไอสารการบิน ละบริการอืไนทีไกีไยวกับ
การปฏิบัติการบิน ตามความตຌองการของการประกอบการขนสงทางอากาศ ละปຓนเปตามมาตรฐานละ
ขຌอสนอนะขององค์การการบินพลรือนระหวางประทศ ิInternational Civil Aviation Organization: 

ICAOี ฿หຌปຓนเปดຌวยความสะดวก ปลอดภัย ละมีประสิทธิภาพ  ภาย฿ตຌสัญญาดังกลาว บริษัทฯ ตกลงจะจัด
฿หຌมีการบริการ฿หຌกบรรดาผูຌประกอบการขนสงทางอากาศดยเมคิดอาก าเร ละ฿หຌบริษัทฯ เดຌรับการชดชย
คา฿ชຌจายตาง โ ดຌวยการรียกกใบคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศอยางปຓนธรรมจากผูຌรับบริการ  

ทีไตัๅง  ทรศัพท์  ทรสาร  ละ website       

ส านักงาน฿หญ 
ทีไอยู : ํ์๎ ซอยงามดูพลี ทุงมหามฆ สาทร  
กรุงทพฯ ํ์ํ๎์ 

ทรศัพท์ : ์ ๎๎๔๓ ๏๑๏ํ–๐ํ 
ทรสาร  : ์ ๎๎๔๓ ๏ํ๏ํ 

Website : www.aerothai.co.th 

ศูนย์ควบคุมการบินหาด฿หญ 
ทีไอยู : ํ์์ หมูทีไ ๏ ถนนสนามบิน ต าบล 

คลองหลา อ าภอคลองหอยขง จังหวัด 
สงขลา ๕์ํํ           
ทรศัพท์ : ์ ๓๐๎๑ ํ์๑ํ-๒์ 

ทรสาร  : ์ ๓๐๎๑ ํ๏๏๕ 
ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต 

ทีไอยู : ๎์์ ขาบอเทรต าบลเมຌขาว อ าภอ 
ถลาง  จังหวัดภูกใต ๔๏ํํ์ 

ทรศัพท์ : ์ ๓๒๏๎ ๓๎๑ํ–๑ 
ทรสาร  : ์ ๓๒๏๎ ๓๎๑๔-๕ 

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 
ทีไอยู : ต าบลหัวตย อ าภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ๔๐ํ๏์ 

ทรศัพท์ : ์ ๓๓๐๐ ํํ๏๎ 
ทรสาร  : ์ ๓๓๐๐ ํํ๏๏ 

 

 

ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม 
ทีไอยู : ๒์ ถนนสนามบิน ต าบลสุทพ อ าภอ 

มือง จังหวัดชียง฿หม ๑์๎์์ 
ทรศัพท์ : ์ ๑๏๎๓ ๓๓๓๒ 

ทรสาร  : ์ ๑๏๎๓ ๓๒์์ 

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุลก 
ทีไอยู : ถนนสนามบิน ต าบลอรัญญิก อ าภอ 

มือง จังหวัดพิษณุลก ๒๑์์์ 
ทรศัพท์ : ์ ๑๑๏์ ํ๐๎๎ 

ทรสาร  : ์ ๑๑๏์ ํ๐๑์ 

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมา 
ทิไอยู : บຌานพิมาน ต าบลทาชຌาง อ าภอฉลิม 
พระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   
๏์๎๏์ 
ทรศัพท์ : ์ ๐๐๎๑ ๓๒๓์ 

ทรสาร  : ์ ๐๐๎๑ ๒๑๓๒ 

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี 
ทีไอยู : ต าบลหมากขຌง อ าภอมือง จังหวัด 

อุดรธานี ๐ํ์์์ 
ทรศัพท์ : ์ ๐๎๎๐ ๏๓๏๑ 

ทรสาร  : ์ ๐๎๎๐ ๕๓๏๐ 

http://www.aerothai.co.th/


 ๑๒   

 

ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี 
ทีไอยู : ถนนทพยธี ต าบล฿นมือง อ าภอมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี ๏๐์์์ 
ทรศัพท์ : ์ ๐๑๎๐ ์๓๕๔ 

ทรสาร  : ์ ๐๑๎๐ ์๓๕๔ 

 

ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน 
ทีไตัๅง : หมูบຌานบอฝງาย ต าบลหัวหิน อ าภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓๓ํํ์ 
ทรศัพท์ : ์ ๏๎๑๎ ์๔๏ํ 

ทรสาร  : ์ ๏๎๑๎ ์๔๏๏ 

 

สรุปขຌอมูลทีไส าคัญทางการงิน 

๎๑๑๕   ๎๑๑๔    ๎๑๑๓ 

ผลการด านินงาน ิลຌานบาทีํ/ 

รายเดຌรวม ํํุ๒๏๔.๕๏ ํ์ุ๓๓๏.๏๔ ๕,๑๑๓.ํ๏ 

คา฿ชຌจายรวม ๕ุ๎๓๒.์๒ ๔ุ๔๒๏.๕๓ ๓,๔์ํ.๑๐ 
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไปຓน
สมาชิก ๎ุ๏๒๎.๔๓ ํุ๕์๕.๐ํ ํ,๓๑๑.๑๕ 

หมายหตุ  ํ/ งบการงินฉพาะบริษัทฯ     

ฐานะการงิน ิลຌานบาที๎/ 

สินทรัพย์รวม ํ๏ุ๏๔๑.๒ํ ํ๎ุ์๔๕.๕๒ ๕,๔๒๎.๒๕ 

หนีๅสินรวม ํ๎ุ๐๒๑.๏๏ ํํุ๎์์.๓๏ ๕,์์๓.๒ํ 

สวนของผูຌถือหุຌน ๕๎์.๎๔ ๔๔๕.๎๏ ๔๑๑.์๔ 

    

อัตราสวนทางการงิน 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี ํ๏.๑๑ ํ๎.๒์ ํ์.๑๏ 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี ๓.ํ๕ ๔.๎๑ ๓.๔๑ 

(เมรวมคาบริการรอจายคืนสะสมี 
อัตราสวนความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌน ํ.๐๐ ํ.๎ํ ํ.์๔ 

ละดอกบีๅย ิทาี 
 
หมายหตุ  ๎/งบการงินของบริษทัฯ ละบริษัทยอย    
    

    



  ๑๓   

    

ปัจจัยทีไมีผลกระทบหลักตอกิจการ 

ํ. ผนการดินอากาศสากลละภูมิภาคของ ICAO 

องค์การการบินพลรือนระหวางประทศ ิICAO) ก าหนดผนการดินอากาศสากล ิGlobal Air 

Navigation Plan: GANP, Doc 9750)  ดย฿นฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ๐ ฿นป ๎๑๑๒ มีผนขัๅนตอนชิงกลยุทธ์ 
ASBUs (Aviation System Block Upgrades) ปຓนองค์ประกอบส าคัญ ซึไงบงกรอบการพัฒนาออกปຓน  
๐ ดຌาน ิPerformance Improvement Area: PIAี เดຌก  

ิํี Airport Operations คือ การปฏิบัติการ฿นขตสนามบิน  
ิ๎ี Globally Interoperable Systems and Data – through Globally Interoperable SWIM 

คือ การท างานรวมกันเดຌระหวางระบบอุปกรณ์ละการชืไอมตอ/ลกปลีไยนขຌอมูล  
ิ๏ี Optimum Capacity and Flexible Flights – through Global Collaborative ATM คือ 

ความสามารถ฿นการรองรับการจราจรฯ สูงสุดละทีไยวบินทีไมีความยืดหยุน/คลองตัว  
ิ๐ี Efficient Flight Path – through Trajectory Based Operations คือ สຌนทางบินทีไมี

ประสิทธิภาพ     
จากผนพัฒนาระดับลกดังกลาว ICAO เดຌปลงถายกลยุทธ์ทีไสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมของ

ภูมิภาคอชียปซิฟຂกละรายการพัฒนาทีไมีความส าคัญล าดับตຌน สูผนบริหารจราจรทางอากาศเรຌรอยตอ
ของภูมิภาคอชียปซิฟຂก (Asia/Pacific Seamless ATM Plan) ทีไมุงนຌนความชืไอมยง/สอดประสานกัน 
฿นระบบบริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management: ATM) ของภูมิภาค ซึไงมีการระบุถึงกณฑ์
ปງาหมายขຌอก าหนดทีไตຌองการ฿นรืไองสนามบิน หຌวงอากาศ ละสຌนทางบิน ิPreferred Aerodrome/Airspace 
and Route Specifications: PARS) ละกณฑ์ระดับทีไตຌองการ฿นรืไองการ฿หຌบริการจราจรทางอากาศ 
ิPreferred ATM Service Levels: PASL) รวมถึงองค์ประกอบระดับภูมิภาคละระดับลกทีไส าคัญ ปัจจัย 

ดຌานมนุษย์ ละการประสานความรวมมือระหวางทหารละพลรือนดຌวย  ซึไงบริษัทฯ น านวกลยุทธ์ ASBUs 
ดังกลาวมา฿ชຌประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ของบริษัทฯ ละจัด฿หຌมีการพัฒนาตามกลยุทธ์ 
ASBUs ละผน APAC Seamless ATM Plan มาอยางตอนืไอง  

นอกจากนีๅ ฿นดือนกันยายน ๎๑๑๕ ทีไประชุมกลุมวางผนละด านินการพัฒนาระบบการ
ดินอากาศของภูมิภาคอชีย/ปซิฟຂก ิAsia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation 

Regional Group: APANPIRG) ครัๅงทีไ  ๎๓ ิAPANPIRG/โ็ี เดຌ฿หຌการรับรองผน APAC Seamless 
ATM Plan, Version โ.เ ซึไง ICAO เดຌปรับปรุงขึๅน฿หม พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดินอากาศสากล 
ฉบับกຌเขครัๅงทีไ ๑ ทีไจะมีการพิจารณา฿นการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครัๅงทีไ ๏๕ ของ ICAO ฿นตຌนดือน
ตุลาคม ๎๑๑๕  ทัๅงนีๅ ผน APAC Seamless ATM Plan ฉบับกຌเข฿หมนัๅนเดຌมีการปรับวันทีไปງาหมาย
การด านินการออกเป จากดิมทีไก าหนดเวຌ฿นป ๎๑๒ํ ปຓนป ๎๑๒๎ ละเดຌมีการพิไมติมรืไอง฿นระดับ
ภูมิภาคละ ASBU Block แ Modules ทีไรัฐภาคีควรพิจารณาด านินการขຌามา ซึไงบริษัทฯ จะเดຌน าผน 
APAC Seamless ATM Plan ฉบับ฿หมนีๅมา฿ชຌประกอบการพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ตอเป 



  ๑๔   

 

๎. นวทางความรวมมือประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

 อาซียนอยูระหวางด านินการเปสูการปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน  ดย฿นดຌานการขนสงทาง
อากาศ อาซียนมีผนการจัดตัๅงตลาดการบินรวมอาซียน ิASEAN Single Aviation Market: ASAM) 

พืไอรองรับการปຓน AEC ฿หຌ กิดการชืไอมยงนานฟງาของประทศสมาชิกขຌาดຌวยกันอยางสรี 
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยละมัไนคงทัๅงภาย฿นอาซียนองละมุงสูภายนอกอาซียนตอเป ซึไง฿นป ๎๑๑๕ 
อาซียนอยูระหวางจัดท าผนมบทการบริหารจราจรทางอากาศอาซียน (ASEAN ATM Master Plan) 

ภาย฿ตຌผนการจัดตัๅงตลาดการบินรวมอาซียน฿นขัๅนตอนสุดทຌาย รวมถึงการสานตอผนยุทธศาสตร์
อาซียนส าหรับทศวรรษหนຌา หรือผนยุทธศาสตร์การขนสงอาซียน ๎๑๑๕-๎๑๒๔ (ASEAN Transport 

Strategic Plan: ATSP 2016-2025)  นอกจากนีๅ  ยั งมี ครงการ/กิจกรรม ภาย฿ตຌ  Air Transport 

Strategic Goal ของ ATSP 2016-2025 (AT-4 Enhance Air Traffic Management Efficiency and 
Capacity through a Seamless ASEAN Sky) ทีไบริษัทฯ ขຌารวมสนับสนุนการด านินงานของคณะ
ผูຌทนเทย฿นวทีอาซียน อาทิ การสนับสนุน ICAO อยางตอนืไอง฿นการผลักดันละการพัฒนาการ
บริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management: ATM) ฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂก การลกปลีไยน
ขຌอมูลครงสรຌางพืๅนฐานละบริการการดินอากาศของอาซียน ปຓนตຌน 

ภาวะอุตสาหกรรมละนวนຌมปริมาณจราจรทางอากาศ฿นอนาคต 

จากการประมินภาพรวมธุรกิจการบินละนวนຌมปริมาณจราจรทางอากาศ฿นอนาคต พบวา
ธุรกิจการบินปຓนหนึไง฿นอุตสาหกรรมทีไมีการจริญติบตละมีมูลคาสูงขึๅนอยางตอนืไอง ดยบริษัท 
Airbus เดຌคาดการณ์เวຌวา฿นป ค.ศ. ๎์ํ๒-๎์๏๑ หรือ พ.ศ. ๎๑๑๕-๎๑๓๔ หรืออีก ํ๕ ปขຌางหนຌา 
ปริมาณจราจรทางอากาศทัไวลกจะมีอัตราการติบตฉลีไยประมาณรຌอยละ ๐.๑ ตอป ละปริมาณจราจร
ทางอากาศ จะพิไมขึๅนปຓน ๎ ทาตัว฿นทุก โ ํ๑ ป ทัๅงนีๅ มีการคาดการณ์ดຌวยวาภูมิภาคอชียปซิฟຂกจะ
ปຓนภูมิภาคทีไมีปริมาณจราจรทางอากาศสูงทีไสุด ดยจะมีอัตราการติบตฉลีไยอยูทีไรຌอยละ ๑.๓ ตอป ซึไง
สูงกวาทัๅงภูมิภาคยุรปละอมริกาหนือ 
 ส าหรับปริมาณการจราจรทางอากาศภาย฿น Bangkok FIR มีการติบตมาอยางตอนืไองทุกป 
ตัๅงตป ๎๑๑๏ ปຓนตຌนมา ถึงมຌวาจะมีหตุการณ์หรือปัจจัยทีไสงผลกระทบตอปริมาณทีไยวบิน฿นบาง
ชวงวลากใตาม ดยอัตราการติบตฉลีไยตอป ฿นรอบ ํ์ ป ตัๅงตปงบประมาณ ๎๑๑์-๎๑๑๕ ทากับ
รຌอยละ ๓หรือกลาวเดຌวามีจ านวนพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ ๑์ ฿นรอบ ํ์ ป ิป ๎๑๑๕ ทียบ ป ๎๑๑์ี ซึไง
฿นป ๎๑๑๕ มีปริมาณทีไยวบินทัๅงหมดจ านวน  ๕์๕ุ์๒๒ ทีไยวบินหรือพิไมขึๅนรຌอยละ ๕ มืไอทียบกับป 
๎๑๑๔ ิ๔๏ํุ๕ํ์ ทีไยวบินี ละคาดวาจะมากกวา ํ ลຌานทีไยวบิน฿นป ๎๑๒ํ ิหรือภาย฿น ๎ ป
ขຌางหนຌาี 
 ฿นป ๎๑๑๕ มีหตุการณ์ทีไส าคัญหลายหตุการณ์ทีไอาจสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงของปริมาณ
ทีไยวบินทีไคาดการณ์เวຌ  ดยสามารถสรุปบงปຓนปัจจัยดຌานบวก ิสงผล฿หຌมีปริมาณทีไยวบินพิไมสูงขึๅนี 
ละปัจจัยทางดຌานลบ ิสงผลกระทบ฿หຌปริมาณทีไยวบินลดลงี ซึไงบางสวนยังตຌองติดตามสถานการณอ์ยาง 
 



  ๑๕   

 
฿กลຌชิดตอเป ชน การติบตละการขงขันของธุรกิจสายการบินตຌนทุนตไ า ทิศทางการสงสริมการ
ทองทีไยวชาวจีน  รวมถึงผลการตรวจสอบมาตรฐานการก ากับดูลความปลอดภัยสากล ิUniversal 
Safety Oversight Audit Program-Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA) ปຓนตຌน 

 

 
ผังครงสรຌางองค์กร 

 

 
 



  ๑๖   

 
หนຌาทีไรับผิดชอบ 

 ครงสรຌางองค์กรของบริษัทฯ ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนผูຌก ากับดูล ละมีกรรมการ
ผูຌอ านวยการ฿หญ ด ารงต าหนงผูຌบริหารสูงสุด บงปຓน ํ์ สายงาน  ดยมีผูຌอ านวยการ฿หญตละสายงาน 

ท าหนຌาทีไรับผิดชอบดังนีๅ    

 ส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
รับผิดชอบงานก ากับดูลทีไดีละสดงความ

รับผิดชอบตอสั งคมงานประมวลจริยธรรมละ
จรรยาบรรณการสนับสนุนกิจการคณะกรรมการบริษัท
ฯ ละผูຌถือหุຌน ดูลงานดຌานกฎหมาย พัสดุ ระบบ 
สารบรรณละงานลขานุการ การสืไอสาร รวมทัๅง 
การบริหารความสัมพันธ์กับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย 

 ส านักตรวจสอบภาย฿น  
รั บผิ ดชอบการตรวจสอบ สอบทาน ละ

ประมินผลอยางอิสระกีไยวกับความชืไอถือเดຌละ
ความครบถຌ วนของระบบงานละรายงานการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ดยตรง  

 ส านักงานนยบายละบริหารยุทธศาสตร์  
รับผิดชอบ฿นการวิคราะห์นยบาย วางผน 

กลยุทธ์ พัฒนาองค์กร วิคราะห์ครงการ บริหาร 

ผลการด านินงาน ละบริหารความสีไยงขององค์กร  

 สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 รับผิดชอบผลการจัดท ากลยุทธ์ทางธุรกิจ ละ

ด านินกิจกรรมทางธุรกิจกับหนวยงานทัๅงภาครัฐละ
อกชน ทัๅง฿นละตางประทศ 

 สายงานมาตรฐานความปลอดภัย  
รับผิดชอบการด านินการดຌานมาตรฐานการบริการ 

ละการบริหารความปลอดภัย฿นการด านินงาน 

ตามภารกิจหลัก  

 สายงานบริหารจราจรทางอากาศ  
รับผิดชอบผลการ฿หຌบริการจราจรทางอากาศ  

฿นขตสຌนทางบิน ฿นขตถลงขาวการบินกรุงทพ 
ิBangkok Flight Information Region : BKK FIR)   

ขตสนามบิน ละขตประชิดสนามบิน ฿นสวนกลาง  
รวมทัๅ งการบริหารหຌ วงอากาศ ความคล องตั ว
การจราจรทางอากาศ  การบริหารขຌอมูลสารสนทศ
การดินอากาศ ละการออกบบวิธีปฏิบัติการบิน 

ละพัฒนาหຌวงอากาศ 

 สายงานภูมิภาคละศูนย์ประกอบการ  
รับผิดชอบ฿หຌบริการจราจรทางอากาศ฿น  BKK 

FIR ฿นสวนภูมิภาค การบริหารจัดการศูนย์ควบคุม
การบินภูมิภาค ระบบเฟฟງา สาธารณูปภค อาคาร
สถานทีไ  ระบบรักษาความปลอดภั ย  ละการ
ด านินงานดຌานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละ
สภาพวดลຌอม฿นการท างาน 

 สายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
รับผิดชอบผลการบริหารงานวิศวกรรมจราจร 

ทางอากาศดยการออกบบ จัดหา พัฒนาติดตัๅ ง 
บ ารุงรักษาละบริหารระบบสนับสนุนการบริการ
จราจรทางอากาศพรຌอมทัๅงพัฒนาระบบละบริหาร
ทคนลยีสารสนทศขององค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

 สายงานทรัพยากรบุคคล 
รับผิดชอบการบริหารละพัฒนาทรัพยากร

บุคคลพืไอ฿หຌบุคลากรของบริษัทฯ มีอัตรา ศักยภาพ 
พฤติกรรมละผลตอบทนทีไสอดคลຌองกับกลยุทธ์ 
ของบริษัทฯ 

 สายงานการงิน 
รับผิดชอบผลการด านินงานดຌานงบประมาณ

บริหารดຌานการงินบัญชีละรายเดຌของบริษัทฯ 
อยางมีประสิทธิภาพ 



  ๑๗   

 

คณะกรรมการ 

รายชืไอคณะกรรมการตาง โ มีดังนีๅ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหารความสีไยง 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

 คณะกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ 

 กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ณ สิๅนปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีดังนีๅ ิรายละอียดพิไมติม ละ
รายนามกรรมการบริษัทฯ ทีไมีการปลีไยนปลงระหวางป ตามหมวดทีไ ๎ี 

ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ์  ประธานกรรมการบริษัทฯ 
๎. พลอก คณิต สาพิทักษ์  รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

๏. นายประสิทธิ์  สืบชนะ   กรรมการบริษัทฯ 

๐. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองอสถ  กรรมการบริษัทฯ 
๑. นายเชยจริญ อติพทย์  กรรมการบริษัทฯ 

๒. พันอก พีรวัส พรหมกลัดพะนาว์ กรรมการบริษัทฯ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์   สม฿จ   กรรมการบริษัทฯ 

๔. นางสาริณี อังศุสิงห์   กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



  ๑๘   

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

พลอากาศอก อิทธพร  ศุภวงศ์ 
ประธานกรรมการบริษัทฯ                                                                           

                                                           

     พลอก คณิต  สาพิทักษ ์

รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

                                                                

                               นายประสิทธิ์  สืบชนะ                   นายพฒุิพงศ์  ปราสาททองอสถ 
             กรรมการบริษัทฯ         กรรมการบริษัทฯ 

                                                                   

                                นายเชยจริญ  อติพทย์                พันอก พีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์       
                          กรรมการบริษัทฯ          กรรมการบริษัทฯ   

                                                                    

                                    นายพงษ์ศักดิ์  สม฿จ                      นางสาริณี  อังศุสิงห ์

                  กรรมการบริษัทฯ              กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 

 



  ๑๙   

คณะผูຌบริหาร   

 

นางสาริณี อังศุสิงห์ 
กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 

                                                        

            นายสมนึก รงค์ทอง                     นางอรอุเร กมน                        นายทินกร  ชูวงศ์               นายสุทธิพงษ์ คงพูล 
         รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ            รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ                 รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ             นักวิชาการระดับ 

                                                                                              รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ        

                                                        

      นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ              นางชิดกมล  สุนทรสิต                  นายสขุหลือ  ชีไยวอาชีพ        นายชาญณรงค์ ชืๅอจริญ      
                ผูຌอ านวยการ฿หญ                            ผูຌอ านวยการ฿หญ                                 ผูຌอ านวยการ฿หญ                       ผูຌอ านวยการ฿หญ 
    (ส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญี                 (ส านักตรวจสอบภาย฿นี                 (ส านักนยบายละยุทธศาสตร์ี              ิส านักพัฒนาธุรกิจี 

                                                        

            นายช านาญ ฤาชัย                    นางสิริกศ  นียมลอย            พันจาอากาศอก วราวธุ  รพิพันธุ ์    นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์    
         รักษาการผูຌอ านวยการ฿หญ                        ผูຌอ านวยการ฿หญ                                 ผูຌอ านวยการ฿หญ                        ผูຌอ านวยการ฿หญ 
     (ส านักมาตรฐานความปลอดภัยี                (บริหารจราจรทางอากาศี                  ิภูมิภาคละศูนย์ประกอบการี         (วิศวกรรมจราจรทางอากาศี 
 

                                           

นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร นางสาววราภรณ์ ทรงจริญ         นายฑีฆายุ มุรธา          นายชาตรี  ศศิพยุงศักดิ์          นายชาตรี กิมานันท ์
     ผูຌอ านวยการ฿หญ                   ผูຌอ านวยการ฿หญ                        นักวิชาการ                  นักวิชาการ                        ผูຌอ านวยการประจ า 

     (ทรัพยากรบุคคลี                      (การงินี                      ระดับผูຌอ านวยการ฿หญ              ระดับผูຌอ านวยการ฿หญส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
ระดับผูຌอ านวยการ฿หญ 

 



 ๒๐   

คณะผูຌบริหารระดับสูง 

ํ. นางสาริณี  อังศุสิงห์ 

ต าหนงปัจจุบัน กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
วัน ดือน ป กิด ๑ มิถุนายน ๎๑์๎ 

อายุ ๑๓ ป ๏ ดือน 

วันทีไรับต าหนง ๑ มิถุนายน ๎๑๑๓ 
การศึกษา - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
 
 

คุณวุฒิพิไมติม 

 
 

 
 

 

 

 
ประวัติการท างาน       

- ปริญญาทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๑ 

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุนทีไ ๒  
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส านักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปງองกันละปราบปรามทุจริต 
  ระดับสูง ินยปส.ี รุนทีไ ๓ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช  
  สถาบันปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุนทีไ ํ สมาคมสงสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทเทย 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนทีไ ๎ํ๕  
   สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 
ป ๎๑๑๓–ปัจจุบัน     กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
ป ๎๑๑๐–ป ๎๑๑๓   รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  
ป ๎๑๑๏–ป ๎๑๑๐   นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
ป ๎๑๑์–ป ๎๑๑๏   รองผูຌอ านวยการ฿หญ ินยบายี 

 

๎. นายสมนึก  รงค์ทอง 

ต าหนงปัจจุบัน รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
วัน ดือน ป กิด ๓ กรกฎาคม ๎๑์๐ 

อายุ ๑๑ ป ๎ ดือน 
วันขຌาท างาน ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๎๓ 

การศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๒ 

คุณวุฒิพิไมติม - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ 

  สถาบันวิชาการทหารอากาศชัๅนสูง กองบัญชาการฝຄกศึกษาทหาร 
  อากาศ ิวทอ.ี รุนทีไ ๏๒  ประจ าป ๎๑๐๑  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program  

  (AMP), University of Pennsylvania, USA รุนทีไ ํ ป ๎๑๑๒ 



 ๒๑   

ประวัติการท างาน ป ๎๑๑๑–ปัจจุบัน  รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  
ป ๎๑๑๏–ป ๎๑๑๑  ผูຌอ านวยการ฿หญ ิวิศวกรรมจราจรทางอากาศี 
ป ๎๑๑์–ป ๎๑๑๏  รองผูຌอ านวยการ฿หญ ิวิศวกรรมี 
 

๏. นางอรอุเร  กมน  

ต าหนงปัจจุบัน รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
วัน ดือน ป กิด ํ ธันวาคม ๎๑์์ 
อายุ ๑๔ ป ๕ ดือน 

วันขຌาท างาน ํ๓ มิถุนายน ๎๑๎๔ 
การศึกษา - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ละการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 

 - ปริญญาทพาณิชยศาสตร์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิพิไมติม - หลักสูตรการบริหารศรษฐกิจสาธารณส าหรับนักบริหารระดับสูง  
  ิปศส.ี รุนทีไ ๐ ประจ าป ๎๑๐๔ 

 - หลักสูตรนักบริหารการคลัง ินบค.ี รุนทีไ ๐ ประจ าป ๎๑๑๒ 
ประวัติการท างาน ป ๎๑๑๔-ปัจจุบัน     รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 

ป ๎๑๑๓–ป ๎๑๑๔  นักวิชาการระดับรองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
ป ๎๑๑๏–ป ๎๑๑๓  ผูຌอ านวยการ฿หญ ิการงินี 

  

๐. นายทินกร  ชูวงศ์ 
ต าหนงปัจจุบัน  รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  
วัน ดือน ป กิด   ํ๕ กันยายน ๎๑์๑ 
อายุ   ๑๐ ป  
วันขຌาท างาน   ํ กรกฎาคม ๎๑๎๕ 
การศึกษา  - ประกาศนียบัตรสาขาสืไอสารการบิน  สถาบันการบินพลรือน 
   - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์  วิชาอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามค าหง  
คุณวุฒิพิไมติม  - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารชัๅนสูง 

    กองบัญชาการฝຄกศึกษาทหารอากาศ ิวทอ.ี รุนทีไ ๐๓ ปการศึกษา ๎๑๑๒ 
   - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย 
     ละพัฒนาองค์กรภาครัฐ ิIRDP) รุนทีไ ๏ ป ๎๑๑๔ 
ประวัติการท างาน ป ๎๑๑๔-ปัจจุบัน รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
   ป ๎๑๑๑-ป ๎๑๑๔ ผูຌอ านวยการ฿หญ ิบริหารจราจรทางอากาศี 
 
๑. นายสุทธิพงษ์  คงพูล 
ต าหนงปัจจุบัน  นักวิชาการ  ระดับรองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  
วัน ดือน ป กิด   ํ๐ มกราคม ๎๑์๕ 
อายุ   ๑์ ป ๔ ดือน  
วันขຌาท างาน   ํ กรกฎาคม ๎๑๏๏ 



 ๒๒   

การศึกษา  - ปริญญาตรีนิทศศาสตร์  สาขาการฆษณา  มหาวิทยาลัยกรุงทพ 
คุณวุฒิพิไมติม  - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารชัๅนสูง 

    กองบัญชาการฝຄกศึกษาทหารอากาศ ิวทอ.ี รุนทีไ ๐๒ ปการศึกษา ๎๑๑๑ 
    - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย 

     ละพัฒนาองค์กรภาครัฐ ิIRDP) รุนทีไ ๎ ป ๎๑๑๓ 
   - หลักสูตร Advanced Executive Program (AEP), Northwestern  

  University  Aviation รุนทีไ ๎ ป ๎๑๑๓ 
ประวัติการท างาน ป ๎๑๑๔-ปัจจุบัน นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
   ป ๎๑๑๑-ป ๎๑๑๔ ผูຌอ านวยการ฿หญ ิส านักนยบายละยุทธศาสตร์ี 
 
 
ครงสรຌางอัตราก าลัง 

ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัๅงสิๅน ๎ุ๕๓๏ คน จ านกเดຌ ดังนีๅ  
ทุงมหามฆ ํุ๑๕๒ คน 
สุวรรณภูม ิ ๏๕ํ คน 

- ดอนมือง ํ๐๏ คน 
- ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต ํ๒๎ คน 

- ศูนย์ควบคุมการบินหาด฿หญ ํ๎๐ คน 

- ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ๕๓ คน 
- ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ๑ํ คน 

- ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม ํ๐๎ คน 
- ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุลก ํ์๎ คน 

- ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ๔์ คน 
- ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ๐๒ คน 

- ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ๏๕ คน 

 
ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕  บริษัทฯ มีลูกจຌางทัๅงสิๅน ๏๐ คน 

 



 ๒๓   

คา฿ชຌจายรวมดຌานพนักงานละลูกจຌางทัๅงหมด 

                                                                                               หนวย : ลຌานบาท 

รายการ ๎๑๑๕ ๎๑๑๔ ๎๑๑๓ 

คา฿ชຌจายผลประยชน์พนักงาน ๒ุ๕๐ํ.ํ๐ ๒,๐๒๕.๕๓ ๑ุ๒ํ๔.๐ํ 

คา฿ชຌจายลูกจຌางชัไวคราว ๕.๔๕ ํ์.ํ๐ ๕.๑๑ 

 

 
ครงสรຌางงินทุนละครงสรຌางผูຌถือหุຌน 

 

 

 

รายชืไอผูຌถือหุຌน ก. ิรัฐบาลี ละผูຌถือหุຌน ข. (สายการบนิ) ละจ านวนหุຌนประจ าป ๎๑๑๕ มีดงันีๅ 

 

ผูຌถือหุຌน ก. จ านวนหุຌน 

กระทรวงการคลัง ๒ุ์์์ุ์์์ 

 

 



 ๒๔   

รายชืไอผูຌถือหุຌน ข. ิสายการบินี ละจ านวนหุຌนประจ าป ๎๑๑๕ มีดังนีๅ 
 

ล าดับ ผูຌถือหุຌน ข. จ านวนหุຌน 
แ Asiana Airlines  2,744 
โ Aeroflot Russian Airlines 1,280 
ใ Air France     274 
ไ Air Hong Kong Ltd. 549 
5 Air India 1,280 
ๆ Thai AirAsia Co., Ltd. 103,895 
็ Srilankan Airlines Limited 1,921 
่ Air Macau Co., Ltd. 1,829 
้ All Nippon Airways Co., Ltd. 2,561 
แเ Austrian Airlines AG 640 
แแ Indonesia Air Asia 2,927 
แโ Air Asia Sdn Bhd 13,170 
แใ British Airways 640 
แไ Biman Bangladesh Airlines 640 
แ5 Bangkok Airways Public Co., Ltd. 55,697 
แๆ Aerologic GMBH 549 
แ็ Bhutan Airlines (Tashi Air Pvt. Ltd.) 640 
แ่ China Airlines Ltd. 3,658 
แ้ Beijing  Capital Airlines 1,098 
โเ Air China 3,933 
โแ Cebu  Pacific Air 1,098 
โโ China Eastern Airlines 10,060 
โใ Hainan Airlines Co., Ltd. 1,646 
โไ China Cargo Airlines 549 
โ5 Cargolux Airlines Int'l S.A. 274 
โๆ Cathay Pacific Airways 6,402 
โ็ Spring Airlines 5,487 
โ่ Hong Kong Airlines Ltd.  5,030 
โ้ Sichuan Airlines 3,110 
ใเ Shanghai Airlines         5,122  
ใแ China Southern Airlines       13,261  
ใโ Shenzhen  Airlines         5,122  
ใใ Delta Air Lines Inc.           640  
ใไ Junyao Airways Co.Ltd.         7,317  



 ๒๕   

ล าดับ ผูຌถือหุຌน ข. จ านวนหุຌน 
ใ5 Lufthansa German Airlines                   640  
ใๆ Maldivian         1,098  
ใ็ Druk Air           640  
ใ่ Eastar Jet         1,921  
ใ้ Etihad Airways         3,110  
ไเ Ethiopian Airlines Corporation             1,280  
ไแ EVA Airways Corp.         3,475  
ไโ Federal Express Corp.         1,189  
ไใ Finnair Oyj           640  
ไไ Gulf Air  B.S.C. (C)           640  
ไ5 Garuda Indonesia          1,829  
ไๆ Hong Kong Dragon Airlines Ltd.         1,921  
ไ็ Hong Kong Express Ltd.         1,463  
ไ่ Vietnam Airlines         3,841  
ไ้ InterGlobe Aviation Ltd.         1,280  
5เ Mahan Air           549  
5แ Jet Airways (India) Ltd.          3,201  
5โ Japan Airlines Co., Ltd.         3,201  
5ใ Jeju Air         1,921  
5ไ Jin Air           640  
55 JetStar Asia Airways Pte Ltd.         4,664  
5ๆ Jetstar Airways Pty Ltd.         1,006  
5็ Jetstar Pacific Airlines         1,280  
5่ Kuwait Airways Corporation         1,098  
5้ Korean Air         3,750  
ๆเ Cambodia Angkor Air Co., Ltd.           640  
ๆแ KLM Royal Dutch Airlines           640  
ๆโ K-Mile Air Co.,Ltd.           915  
ๆใ Kannithi Aviation Co.,Ltd.         4,390  
ๆไ Air  Koryo             91  
ๆ5 Kenya Airways Ltd.         1,280  
ๆๆ Air Astana JSC           640  
ๆ็ Lao Airlines         2,652  
ๆ่ Myanmar Airways International         1,280  
ๆ้ Malaysian Airlines Berhad         6,402  
็เ Egypt Air           915  



 ๒๖   

ล าดับ ผูຌถือหุຌน ข. จ านวนหุຌน 
็แ Malindo Air          1,921  
็โ Norwegian Air Shuttle SAS           274  
็ใ Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.           549  
็ไ Nokscoot Airlines Co.,Ltd.         2,012  
็5 Nok Airlines Plc.       66,763  
็ๆ Orient Thai Airlines Co., Ltd.         3,201  
็็ Okay Airways Company Limited         1,372  
็่ Oman Air (SAOC)         1,280  
็้ Philippine Airlines         1,555  
่เ Qantas Airways            640  
่แ Qatar Airways         3,567  
่โ Royal Brunei Airlines Sdn Bhd           732  
่ใ Air Austral             91  
่ไ Regent Airways           366  
่5 ALIA- The Royal Jordanian Airlines         1,280  
่ๆ Nepal Airlines Corporation           274  
่็ Siberia Airlines           640  
่่ Spice Jet Limited         1,189  
่้ Singapore Airlines         3,841  
้เ SilkAir (Singapore) Private Ltd.         4,756  
้แ Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.           457  
้โ Siam Air Transport Co.,Ltd.          2,927  
้ใ Swiss Int'l Air Lines           640  
้ไ Thai AirAsia X Co.,Ltd.          3,018  
้5 Tiger Air         6,219  
้ๆ Thai Airways International Plc.       66,352  
้็ Thai Smile Airways Co.,Ltd.       29,952  
้่ Turkish Airlines Inc.         1,921  
้้ Thai Lion Mentary Co.,Ltd.       37,680  
แเเ T'Way Air Co.,Ltd.           640  
แเแ Emirates       11,203  
แเโ Myanmar National Airlines         1,280  
แเใ United Airways (BD) Ltd.           183  
104 United Parcel Service Co., Ltd.           457  
105 Uzbekistan Airways           183  

 



 ๒๗   

ล าดับ ผูຌถือหุຌน ข. จ านวนหุຌน 
106 V Air Corporation         1,097  
107 Sabaidee Airways Co.,Ltd.         5,122  
108 VietJet Aviation Joint Stock Company         3,201  

 รวมผูຌถือหุຌน ข. ๆเเุเเเ 
 
หมายหตุ: รายชืไอผูຌถือหุຌนทีไมีการจัดสรรหุຌน ณ วันทีไ ํ สิงหาคม ๎๑๑๕ 
 
 
หนีๅงินกูຌของรัฐวิสาหกิจ 

          หนวย: ลຌานบาท 

ธนาคาร วงงิน 
ยอดคงคຌาง ณ ๏์ กันยายน ลักษณะ 

การคๅ าประกัน ๎๑๑๕ ๎๑๑๔ ๎๑๑๓ 

เทยธนาคาร ๔๑์.์์  - ๔๑.์์ เมคๅ าประกัน 

กรุงเทย ํ,๏๕์.๎๔ - ๐๒๎.๎๔ ๑๓๔.๎๔ เมคๅ าประกัน 
เทยพาณิชย์ ํ,๑ํ๕.๑๑ - ๑๏ํ.์๑ ๒๒๎.๔๑ เมคๅ าประกัน 

กรุงเทย ํ,ํ์์.์์ - ๑๐๔.๔์ ๒๏๏.๒์ เมคๅ าประกัน 

ออมสิน ํ,๒๑์.์์ ๔๎๐.๔๕ ๕๑ํ.๔๏ ํ,์๓๔.๓๓ เมคๅ าประกัน 

ออมสิน ํ,๎์์.์์ - ๕์์.์์ ํ,์์์.์์ เมคๅ าประกัน 

ออมสิน ๏,๐๔์.์์ ํ.์์ ํ.์์ ํ.์์ เมคๅ าประกัน 

กรุงศรีอยุธยา ๎ุ์๓๑.๐๏ ๎ุ์๓๑.๐๏ - - เมคๅ าประกัน 

รวม ํ๏,๎๒๑.๎๒ ๎,๕์ํ.๏๎ ๏,๏๕๐.๕๒ ๐,์๏๕.๑์   

 

 

ผนงานครงการส าคัญ 

บริษัทฯ มีครงการส าคัญทีได านินการ฿นตละดຌานตามผนวิสาหกิจ พ .ศ. ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ดังนีๅ 

ํ. ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ 

    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๑–๎๑๒ํ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๐,๐๒์.๏ํ ลຌานบาท) 

 ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศขบริษัทฯ  เดຌรับความหในชอบ฿น
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๏ พฤษภาคม ๎๑๑๐ ฿นวงงินลงทุนรวมทัๅงสิๅน ๐,๐๒์.๏ํ  
ลຌานบาท ดยมีวัตถุประสงค์ของครงการละการด านินงาน พืไอพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานส าหรับ  
การ฿หຌบริการการดินอากาศของประทศ฿หຌปຓนเปตามมาตรฐานสากลระบบ฿หม ละมีศักยภาพ 



 ๒๘   

พียงพอทีไจะรองรับปริมาณการขนสงทางอากาศทีไก าลังพิไมมากขึๅน ละมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง 
ดยการจัดหาละติดตัๅงระบบทคนลยีละอุปกรณ์ตามขຌอก าหนดของระบบการบริหารจราจรทาง
อากาศสากล (Global Air Traffic Management System) ขຌา฿ชຌงานประกอบดຌวยครงการยอย ดังนีๅ 

(ํ) จัดตัๅงศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC) Establishment)  

พืไอปຓนศูนย์กลางบริหารจราจรทางอากาศทัไวประทศ ละชืไอมตอกับประทศพืไอนบຌาน
฿หຌบริการตามสຌนทางบินทัๅงประทศดຌวยทคนลยีตามนวคิดยุค฿หมทีไสริมดຌวยงานชิงกลยุทธ์ดຌาน฿หม
฿นการบริหารหຌวงอากาศ ละจัดการความคลองตัวของการจราจรทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนดຌวยทคนลยีอัตนมัติทีไลดภาระการท างานของจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ พิไมความ
คลองตัว พิไมความสามารถการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ พิไมประสิทธิภาพ฿นการท าการบิน ปຓน
มิตรตอสิไงวดลຌอม บนพืๅนฐานของความปลอดภัย฿นการจราจรทางอากาศสูงสุดปຓนหลัก 

(๎) การพิไมขีดความสามารถระบบทคนลยีจราจรทางอากาศละการพัฒนาระบบชืไอมตอครงขาย
การบริหารจราจรทางอากาศทัไวประทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network  
Intregration) 

พืไอพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทางทคนลยีการจราจรทางอากาศ ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันละรองรับการด านินการตามขຌอก าหนดของผนการดินอากาศระบบ฿หมทัๅงหมด ประกอบดຌวย
ทคนลยีการสืไอสาร ทคนลยีชวยการดินอากาศ (ระบบน ารองละน ารอน) ละระบบติดตามอากาศยาน 
พรຌอมทัๅงพัฒนาการชืไอมตอครงขายขຌอมูลละการบริหารจราจรทางอากาศของประทศระหวาง
สวนกลางกับภูมิภาค ฿หຌปຓนระบบดียวกันทีไมีประสิทธิภาพสูงพรຌอมกันทัๅงประทศ พืไอพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานส าหรับบริการการดินอากาศของประทศ ฿หຌกิดความปลอดภัยละมีประสิทธิภาพตอประชาชน
ละสายการบิน/ผูຌ฿ชຌบริการ 

(๏)  จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง 

พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีความสามารถ฿นการบินทดสอบครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ 
ทัๅง฿นดຌานปริมาณการ฿ชຌงานละดຌานขีดความสามารถทีไจ าปຓนส าหรับการบินทดสอบระบบอุป กรณ์
สนับสนุนการดินอากาศพืๅนฐานทีไจะมีพิไมมากขึๅน ละบินทดสอบทคนลยีการดินอากาศยุค฿หมทีไจะ
น ามา฿ชຌงาน฿นอนาคต รวมทัๅงสนับสนุนภารกิจการบินอืไน โ ทีไจ าปຓนตอการบริหารจัดการละด ารงเวຌซึไง
ภารกิจหลัก 

฿นป ๎๑๑๕ ดยภาพรวมครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ 

เดຌด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ละทดสอบการท างานชืไอมยงกับระบบทัไวประทศ รวมทัๅงทดสอบ
ระบบตอนืไองลຌว  ดย฿นป ๎๑๒์–๎๑๒ํ จะปຓนการทดสอบการ฿ชຌงานระบบ฿หมบบคูขนาน 
กับระบบปัจจุบัน ละปຂด฿ชຌงานระบบ฿หมตอเป ส าหรับอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงเดຌ
ด านินการลຌวสรใจ฿นดือนมีนาคม ๎๑๑๕ 

 

 



 ๒๙   

 

๎. จัดตัๅงศูนย์บริหารครือขายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre) 

    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๓–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๐๏๔.๐๎ ลຌานบาท) 

 พัฒนาการ฿หຌบริการพืไอบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศ ฿นการพิไมศักยภาพการ฿ชຌ
หຌวงอากาศอยางมีประสิทธิภาพตามนวคิดการ฿ชຌหຌวงอากาศบบคลองตัว(Flexible Use of Airspace: 

FUA) ดยการบริหารจัดการขຌอมูลการบินตาง โ อยางปຓนระบบ สอดคลຌองชืไอมยงกันอยางครบถຌวน 

ทุกสวน พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ ละมีประสิทธิภาพ฿นการ
บริหารนานฟງา฿หຌสอดคลຌองกับขีดความสามารถ฿นการรองรับอากาศยาน ิAirspace Capacity) สงผล฿หຌ
กิดความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ ลดภาระงาน฿หຌกจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ  บริษัทฯ  จึงมี
ความจ าปຓนตຌองจัดตัๅงศูนย์บริหารครือขายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management 

Centre) ควบคูกับการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ฿นปัจจุบัน  ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌด านินการ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์สนันสนุนการท างานสวน฿หญลຌวสรใจ  

๏. จัดหาละติดตัๅงอุปกรณ์ต าหนงปฏิบัติงาน ิController Working Position: CWPี พืไอรองรับ
การพิไมขยายต าหนงปฏิบัติงานส าหรับบริหารจราจรทางอากาศ ณส านักงาน฿หญ ทุงมหามฆ ละ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  รวมทัๅงรองรับการ฿ชຌงานกับระบบส ารอง ิ Independent Backup 

System: IBSี 
    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๏๒๔.๏ํ ลຌานบาท) 

 จากปริมาณจราจรทางอากาศทีไมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง สงผลท า฿หຌจຌาหนຌาทีไควบคุม
จราจรทางอากาศมีภาระงาน ิWorkload) ทีไพิไมสูงขึๅน ละตຌองปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมขีดความสามารถ 
ิFull Capacity) พืไอบริหารจัดการจราจรทางอากาศทีไพิไมขึๅนดังกลาว฿หຌมีความปลอดภัยละความ
คลองตัว฿นการ฿ชຌงาน ดยบริษัทฯ เดຌมีการบริหารจัดการจ านวนต าหนงปฏิบัติงาน ิController 
Working Position: CWP) ฿หຌหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ พืไอยกระดับความสามารถ฿น
การ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศของจຌาหนຌาทีไตละคน พืไอกຌปัญหาความหนืไอยลຌา฿นการท างาน 
ซึไงอาจปຓนหตุ฿หຌกิดผลกระทบตอการ฿หຌบริการเดຌ ดังนัๅนบริษัทฯ มีความจ าปຓนตຌองพิไมจ านวน CWP 

ส าหรับจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับปริมาณจราจรทางอากาศทีไคาดวาจะ
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง  นอกจากนีๅ ตามหลักความปลอดภัยมัไนคงของระบบ (System Security) ขัๅนสูง 
ตຌองมีระบบส ารองตางพืๅนทีไ (Offsite Backup System)  บริษัทฯ  จึงจ าปຓนตຌองจัดท าศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศส ารอง ดยติดตัๅงอุปกรณ์ CWP พืไอ฿หຌสามารถท างานเดຌทียบทากับระบบงานหลักทีไ฿ชຌงาน
อยู฿นปัจจุบัน  ดย฿นป ๎๑๑๕ อยูระหวางด านินการจัดหา CWP ส าหรับอุปกรณ์ประกอบระบบควบคุม
การสืไอสารดຌวยสียง ิVoice Communication Control System: VCCS)  

 

 

 



  ๓๐   

๐. ผนด านินการพัฒนาพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบินของประทศ  
(National Aviation System Capacity Enhancement Plan)    
     (ระยะวลาด านินการ ตุลาคม ๎๑๑๔–กันยายน ๎๑๒ํ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๏๎๒.๎๕ ลຌานบาท)) 
         ปัจจุบัน หຌวงอากาศของประทศ มีความตຌองการ฿ชຌงานพิไมมากขึๅน ทัๅงภาคความมัไนคง ละภาค
การบินดຌานพลรือน ดังนัๅนจึงจ าปຓนตຌองมีการบริหารจัดการ การ฿ชຌหຌวงอากาศรวมกัน ฿หຌกิดประยชน์
สูงสุด ซึไงนวทางสากลทีไ฿ชຌบริหารจัดการ คือ การจัดตัๅงศูนย์ประสานความรวมมือระหวางภาคความ
มัไนคงละภาคพลรือน (Civil Military Air Traffic Management Coordination: CMAC) ดยน า
นวคิดการปรับหຌวงอากาศเปสู Flexible Use of Airspace (FUA) ขຌามาบริหารจัดการ ซึไงมีขัๅนตอนการ
ด านินการทีไส าคัญ ฿น ๏ ระดับ คือ ระดับกลยุทธ์การ฿ชຌงานหຌวงอากาศ (Strategic) ระดับวางผน฿ชຌงาน
หຌวงอากาศลวงหนຌา (Pre-Tactical) ละระดับปฏิบัติ฿นการ฿ชຌงานหຌวงอากาศ (Tactical)   
          จากปัจจัยขຌางตຌน ทัๅงการติบตของทีไยวบิน รวมถึงผนงานสากลตาง  โ ทีไประทศเทยตຌอง
พิจารณา ละด านินการดยรงดวนตามกรอบวลาทีไเดຌมีการก าหนดเวຌ พืไอ฿หຌระบบการบินของประทศ
เดຌถูกพัฒนาเป฿นทิศทางทีไถูกตຌอง หมาะสม ละอยูบนมาตรฐานสากล 

 ดังนัๅนพืไอตรียมความพรຌอมรับมือกับสถานการณ์ทีไก าลังจะกิดขึๅน บริษัทฯ ฿นฐานะหนวยงาน
฿หຌบริการการดินอากาศ ละบริการจราจรทางอากาศห 

ลักของประทศ  จึงจ าปຓนตຌองก าหนด฿หຌ มีการพัฒนาหຌวงอากาศภาย฿นพืๅนทีไ  Bangkok Flight 
Information Region (FIR) ขึๅน รวมถึงการรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาระบบการบินสวน
อืไน โ  ของประทศ ฿หຌกิดการพัฒนาเปพรຌอมกัน ดยบรรจุเวຌ฿นชืไอ “ผนด ำนินกำรพัฒนำพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบกำรบินของประทศ (National Aviation System Capacity 
Enhancement Plan) " นีๅ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ละรวมขับคลืไอนระบบการบินของประทศเปสูมาตรฐานสากลอยางยัไงยืน  ละพืไอพัฒนาขีด
ความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบินของประทศ ทัๅงระบบหຌวงอากาศ ีAirspace System) ละ
ระบบสนามบิน (Airport System) ดยมีการด านินการทีไมุ งเป฿นทิศทางดียวกันตามนวทาง
มาตรฐานสากล อยางหมาะสม ละสอดรับกันตลอดวลา 

   ดยมีปງาหมาย฿หຌระบบการบินของประทศ สามารถรองรับกับการติบตของปริมาณทีไยวบินทีไ                       
คาดวาจะพิไมขึๅน฿นระยะวลา ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๓๔) ซึไงจะสงผลถึงความสามารถ฿นการรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศ฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂกดຌวย  ดย฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมมือ฿นการ
พัฒนาระบบการบินของประทศ รวมจัดท าผนระบบหຌวงอากาศ (Airspace System) ละผน 
ทาอากาศยาน (Airport System)  รวมถึงผนอืไนโ ทีไจ าปຓนมาด านินการพืไอการพัฒนาระบบการบิน
ของประทศ  ดยการพัฒนาดังกลาวจะครอบคลุมการพัฒนาหຌวงอากาศขตสຌนทางบิน (Airways) 
ภาย฿นขตถลงขาวการบิน (FIR) ทัๅงหมด  ดยน าพืๅนทีไหຌวงอากาศของประทศ฿นกลุมสมาชิกลุมมนๅ า
ขง (พมา ลาว วียดนาม ละกัมพูชา) มาปຓนปัจจัยประกอบ฿นการพิจารณา ละครอบคลุมการพัฒนา
ทาอากาศยาน ครอบคลุมพืๅนทีไหຌวงอากาศของสนามบินพาณิชย์ จ านวนทัๅงสิๅน ๏๓ สนามบิน  
 ทัๅงนีๅ ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌมีการลงนามสัญญาจຌางทีไปรึกษาพืไอด านินการ
วิคราะห์ละออกบบระบบการบินตามครงการดังกลาว มืไอวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ รียบรຌอยลຌว 

 
 



  ๓๑   

 

๑. ครงการจัดสรຌางหอบังคับการบิน ณ ทาอากาศยานดอนมือง ิทดทนของดิมีฉลิมพระกียรติ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว นืไอง฿นอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ ๑ 
ธันวาคม ๎๑๑๐ พรຌอมจัดหาละติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบิน
ดอนมืองหง฿หม 
     (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๐–๎๑๒ํ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๎๔๒.๑๏ ลຌานบาท) 

 จากนยบายการ฿หຌบริการทีไ ท าอากาศยานดอนมืองอย างตใมรูปบบอีกครัๅ ง ท า฿หຌ  
มีสายการบินตຌนทุนตไ ามา฿ชຌบริการทีไทาอากาศยานดอนมืองพิไมขึๅน สงผล฿หຌปริมาณจราจรทางอากาศ  

มีการขยายตัวอยางตอนืไอง  บริษัทฯ  จึงเดຌกอสรຌางหอบังคับการบิน฿หม ณ ทาอากาศยานดอนมือง 
ิทดทนของดิมี พรຌอมจัดหาละติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศชุด฿หมทีไมีทคนลยี
ทันสมัย สามารถ฿หຌขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการควบคุมจราจรทางอากาศ  รวมถึงการติดตามอากาศยานละ
ยานพาหนะ฿นสนามบิน พืไอพิไมระดับความปลอดภัยภาคพืๅน฿นสนามบิน ละชืไอมยงขຌอมูลบบ
อัตนมัติละท างานรวมกันเดຌทัๅงกับหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศขตประชิด
สนามบินกรุงทพละสຌนทางบินเดຌอยางสมบูรณ์บบ  ดยบริษัทฯ ยังคง฿ชຌงานอาคารหอบังคับการบิน
ดิมละอุปกรณ์ทีไมีอยู฿นปัจจุบันตอเป ควบคูกับหอบังคับการบิน฿หม พืไอสริมศักยภาพ฿นการควบคุม
จราจรทางอากาศ ละท าหนຌาทีไปຓนหอบังคับการบินส ารองตางพืๅนทีไ ิOffsite Backup) ฿นกรณีกิด 

หตุฉุกฉิน ละพิไมทัศนวิสัย฿นการมองหใน฿นบริวณอาคารทียบอากาศยานดຌานทิศหนือดຌวย ดยการ
กอสรຌางอาคารหอบังคับการบินลຌวสรใจ฿นดือนกุมภาพันธ์ ๎๑๑๓  ละ฿นป ๎๑๑๔ เดຌด านินการจัดหา
ละติดตัๅ งระบบควบคุมการสืไอสารดຌวยสียง ิVoice Communication Control System: VCCS)  
ลຌวสรใจดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌด านินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศชุด฿หม ละทดสอบ
ชืไอมยงกับระบบ฿หมทัไวประทศ ภาย฿ตຌครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ 
รวมทัๅงด านินการทดสอบระบบตอนืไองลຌวสรใจ ดย฿นป ๎๑๒์–๎๑๒ํ ปຓนการทดลอง฿ชຌงานบบ
คูขนานกับระบบปัจจุบันละปຂด฿ชຌงานระบบ฿หมตอเป 

๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครืไองชวยการดินอากาศบบ DVOR/DME (Doppler Very High 

Frequency Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ทาอากาศยาน
นครพนม ระนอง นครราชสีมา ดอนมือง ละสมุย 

     (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๓–๎๑๑๕ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํ๎๑.ํ๓ ลຌานบาท) 

พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ DVOR/DME ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละมีประสิทธิภาพ 
฿นการท างานดยรวมริไมลดลง ซึไงตຌองมีการซอมบ ารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณี
ฉุกฉินพิไมขึๅนดังนัๅนบริษัทฯ  จึงจ าปຓนตຌองจัดหาอุปกรณ์ครืไองชวยการดินอากาศ DVOR/DME ทดทน
ของดิม ณ  ทาอากาศยานนครราชสีมา นครพนม ระนอง ดอนมือง ละสมุย รวม ๑ ห ง  
ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌด านินการติดตัๅง/ทดสอบการท างานของ DVOR/DME ทัๅง ๑ หงละปຂด฿ชຌงาน
รียบรຌอยลຌว 
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๓. จัดหาละติดตัๅงระบบติดตามอากาศยานบบ MLAT (Multilateration) ณ ทาอากาศยานภูกใต 
ละชียง฿หม 
    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํํ๎.๔๒ ลຌานบาท) 

พืไอพิไมความปลอดภัย฿นการตรวจสอบการรุกลๅ าขຌาทางวิไงเดຌอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
พิจารณาน าระบบ Multilateration System (MLAT) ซึไงปຓนระบบตรวจจับการคลืไอนทีไของอากาศยาน
ละยานพาหนะ ฿นบริวณทางวิไง ทางขับละลานจอด ขຌามา฿ชຌงานส าหรับทาอากาศยานภูมิภาคทีไมี
อากาศยาน฿ชຌบริการหนานน  ดยระบบ MLAT ถูกพัฒนาดຌวยทคนลยีบบ฿หม ทีไท า฿หຌสามารถสดง
ขຌอมูลเดຌทัๅงต าหนงชืไอของอากาศยานยานพาหนะ ละคาต าหนงของอากาศยานทีไถูกตຌองมนย า
รวมทัๅงความสามารถ฿นการจຌงตือนกรณีอากาศยานรุกลๅ าขຌาเป฿นทางวิไง ิRunway Incursion) ดย 
฿นป ๎๑๑๕ เดຌทบทวนพืๅนทีไ฿นการด านินงาน฿หຌหมาะสมกับผนการพัฒนาทาอากาศยานทัๅง ๎ หง  

๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครืไองชวยการดินอากาศบบ DVOR/DME (Doppler Very High 

Frequency Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ  ท า อ าก าศ ย าน
ชุมพร มสอด บุรีรัมย์ ละกระบีไ  ละการกอสรຌางอาคารสถานีครืไองชวยการดินอากาศ 
DVOR/DME ณ ทาอากาศยานมสอด 

    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํํํ.ํ๐ ลຌานบาท) 

พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละประสิทธิภาพ฿นการท างาน
ดยรวมริไมลดลง ซึไงมีการซอมบ ารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณีฉุกฉินพิไมขึๅน ดังนัๅน 
บริษัทฯ จึงจ าปຓนตຌองจัดหาอุปกรณ์ ครืไองชวยการดินอากาศ DVOR/DME ทดทนของดิม ณ  
ทาอากาศยานมสอด บุรีรัมย์ ชุมพร ละกระบีไ  รวม ๐ หง รวมทัๅงกอสรຌางอาคารสถานีครืไองชวย 

การดินอากาศ DVOR/DME ณ ทาอากาศยานมสอด พืไอทดทนของดิมตามผนปรับปรุงทาอากาศยาน
มสอด ตามนยบายภาครัฐดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌด านินการผูกพันสัญญางานกอสรຌางอาคารสถานี 
DVOR/DME ทีไทาอากาศยานมสอดลຌว฿นดือนกันยายน ๎๑๑๕ ละอยูระหวางด านินการจัดหา
ระบบ/อุปกรณ์ DVOR/DME 

๕ .จั ดหาพรຌอมติ ดตัๅ งระบบ อุปกรณ์ สืไ อสาร สนั บสนุ น ระบบติ ดตามอากาศยาน  MLAT 

(Multilateration) ส าหรับทาอากาศยานชียง฿หมละทาอากาศยานภูกใต 

    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๔ – ๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๐๎.๎์ ลຌานบาท) 

พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการควบคุมจราจร฿นสวนงานภาคพืๅน ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌอง
ตามความหนานนของอากาศยาน ณ ทาอากาศยานชียง฿หมละภูกใตดยมีการติดตัๅงระบบ MLAT ซึไง
จ าปຓนตຌองมีขายสืไอสารรองรับระบบดังกลาว พืไอสนับสนุนการ฿หຌบริการจราจรทางอากาศเดຌอยาง มี
ประสิทธิภาพ ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌด านินการทบทวนพืๅนทีไ฿นการด านินงาน฿หຌหมาะสมกับผนการ
พัฒนาทาอากาศยานทัๅง ๎ หง รวมทัๅงการจัดหาอุปกรณ์สืไอสารสวนหนึไงลຌว  
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ํ์. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครืไองชวยการดินอากาศบบ ILS/DME ิInstrument Landing 

System/Distance Measuring Equipmentี ณ ทาอากาศยานดอนมือง ิทางวิไง โแLี 
     (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๎๓.๕๔ ลຌานบาท) 

พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ ILS/DME ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละมีประสิทธิภาพ฿น
การท างานดยรวมริไมลดลง ซึไงตຌองมีการซอมบ ารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณีฉุกฉิน
พิไมขึๅนดังนัๅนบริษัทฯ จึงจ าปຓนตຌองจัดหาละติดตัๅงอุปกรณ์ ครืไองชวยการดินอากาศ ILS/DME  

ทาอากาศยานดอนมือง ทางวิไง โแL พืไอทดทนของดิม  ดย฿นป ๎๑๑๕ อยูระหวางด านินการจัดหา
ระบบ/อุปกรณ์ ILS/DME             

ํํ. งานชิงกลยุทธ์฿นการสนับสนุนการด านินงานดຌานการบริหารจราจรทางอากาศภาย฿ตຌผนจัดตัๅง
ตลาดการบินรวมอาซียนละนวคิดหຌวงอากาศอาซียนเรຌรอยตอ 

     (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๕–๎๑๒๏) 

จากการมีผนจัดตัๅงตลาดการบินรวมอาซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) ละ
การจัดบง฿หຌมีการด านินงานดຌาน (Air Traffic Management: ATM) ปຓนหนึไง฿นสามงานส าคัญล าดับ
ตຌน฿นดຌานทคนิค  ดยบริษัทฯ เดຌขຌารวมประชุมคณะท างานขนสงทางอากาศของอาซียน ิASEAN Air 

Transport Working Group: ATWG) ตัๅงตป ๎๑๑๎ รืไอยมา ฿นฐานะผูຌสนับสนุนคณะผูຌทนของ
ประทศเทย ละมีบทบาทส าคัญ฿นการพิจารณา/น าสนอ/รวมด านินงาน฿นวทีอาซียนมาดยตลอด 
ละ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ รวมกับประทศอาซียน อยูระหวางจัดท าผนมบทการบริหารจราจรทาง
อากาศอาซียน ซึไงปຓนกิจกรรมส าคัญภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์การขนสงอาซียน ๎๑๑๕-๎๑๒๔ (ASEAN 
Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) ละการขຌารวมสนับสนุนกิจกรรมส าคัญภาย฿ตຌ
ครงการความรวมมืออาซียน-ยุรป ิASEAN Air Transport Integration Project: AATIP)  ดยภาย฿ตຌ
ผนการท างานของคณะท างานยอยดຌานความรวมมือทางทคนิคการขนสงทางอากาศอาซียน ฿นชวงป 
๎ ๑ ๑ ๕ -๎ ๑ ๒ ์  (ASEAN Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC) 

Work Plan 2016-2017) ซึไงเทยเดຌรับมอบหมายบทบาททียบคียงเดຌกับหนวยงานชัๅนน า฿นอาซียน
ดังชน สิงคปร์ ฿นบทบาท Lead Country ตอผนงานดังกลาว 

ผนงานครงการส าคัญทีไคาดวาจะลงทุนภาย฿น ๏ ปขຌางหนຌา 

ํ. จัดสรຌางอาคารส านักงาน฿หม ิAEROTHAI COMPLEXี ณ ส านักงาน฿หญ ทุงมหามฆ 

    (ระยะวลาด านินการป ๎๑๑๓–๎๑๒๎ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํุ์๕๓.๐ํ ลຌานบาท) 

พืไอพิไมพืๅนทีไ฿ชຌสอยภาย฿นพืๅนทีไส านักงาน฿หญทีไจ ากัด ฿หຌสามารถรองรับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน หรือเมมีพืๅนทีไปฏิบัติงาน฿นอนาคตมืไอปຂด฿ชຌงานศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic 

Management Center: ATMC)  นืไองจากตຌองคลืไอนยຌายออกจากพืๅนทีไปฏิบัติงานชัไวคราว฿นอาคาร 
๒์ ป ละพืไอการท า Zoning ฿หຌหนวยงาน/พนักงานเดຌปฏิบัติงาน฿นสถานทีไที ไหมาะสมละมีการ
บริหารจัดการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ทัๅง฿นยามปกติละยามวิกฤติฉุกฉินเดຌอยางตอนืไอง   รวมทัๅงพืไอ
พิไมบทบาทผูຌน าของบริษัทฯ  ฿นการด านินงานชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานหลักดຌานการบินของเทย
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ละสงสริมกิจกรรมดຌานการบินภาย฿นประทศละภูมิภาค฿นยุคประชาคมศรษฐกิจอาซียน  ดย฿นป 
๎๑๑๕ อยู ระหวางการจัดจຌางที ไปรึกษาออกบบละจัดท าบบส าหรับกอสรຌางอาคาร AEROTHAI 
COMPLEX  

๎. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครืไองชวยการดินอากาศบบ DVOR/DME ณ ทาอากาศยาน
ล าปาง นราธิวาส พชรบูรณ์ รຌอยอใด นครศรีธรรมราช ละสุราษฎร์ธานี 
 (ระยะวลาด านินการป ๎๑๒์ – ๎๑๒ํวงงินรวมทัๅงสิๅน ํ๐๓.๐๓ ลຌานบาท) 

พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละมีประสิทธิภาพ฿นการท างาน
ดยรวมริไมลดลง ซึไงตຌองมีการซอมบ ารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณีฉุกฉินพิไมขึๅน 
ดังนัๅนบริษัทฯ จึงจ าปຓนตຌองจัดหาอุปกรณ์ครืไองชวยการดินอากาศ DVOR/DME ทดทนของดิม ณ ทา
อากาศยานล าปาง นราธิวาส พชรบูรณ์ รຌอยอใด นครศรีธรรมราช ละสุราษฎร์ธานี รวม ๒ หง  ดย฿นป 
๎๑๑๕ อยูระหวางการจัดท ารายละอียดทางทคนิคพืไอประกอบการจัดซืๅอจัดจຌาง 

การพัฒนาองค์กรดຌานทคนลยีสารสนทศ 

 บริษัทฯ มีความตระหนัก฿นรืไองน าระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมา฿ชຌ 
฿นการอ านวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿นดຌานตาง โ ซึไงปຓนหนึไง฿นยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ฿นอันทีไจะ
บรรลุปງาหมาย฿นการพัฒนาอยางมีบูรณาการ สามารถชืไอมยงขຌอมูลกันเดຌ ลดความซๅ าซຌอนของขຌอมูล
ละพิไมประสิทธิภาพ฿นการท างาน ดยประกอบดຌวย 

ํ. พัฒนาปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไหมาะสม 
      -  ติดตัๅงระบบ Site-to-Site VPN ชืไอมยงส านักงาน฿หญทุงมหามฆละหอควบคุมการบิน 
                  ภูมิภาคพืไอพิไมประสิทธิภาพระบบขายสืไอสาร 
      -  ขยายการ฿หຌบริการ WLAN พิไมติมบริวณจุดอับสัญญาณ฿นพืๅนทีไส านักงาน 

- ติดตัๅ ง  Network Access Control ควบคุมการขຌ าถึ งครงข าย  ICT ของบริษั ทฯ  
พืไอปຓนการรักษาความมัไนคงลอดภัย฿นการขຌาถึงครือขายตามมาตรฐาน ISO27001 
ละปຓนการปฏิบัติตามกฎหมายดຌานความมัไนคงปลอดภัยของระบบสารสนทศทีไกีไยวขຌอง 

- ปรับปลีไยนอุปกรณ์ Firewall Gateway พืไอทดทนอุปกรณ์ดิมทีไหมดอายุการ฿ชຌงาน
ของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 

- ติดตัๅงระบบสารสนทศสนับสนุนการปฏิบัติงานดຌานอ านวยการละส าหรับพนักงานบน
ฮาร์ดวร์฿หม พรຌอมทัๅงติดตัๅงระบบส ารอง พืไอ฿หຌรองรับการประมวลผลละจัดกใบขຌอมูล
ทีไพิไมมากขึๅน รวมถึงสามารถ฿หຌบริการเดຌอยางตอนืไองจากการติดตัๅงระบบส ารอง 

- บ ารุงรักษาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอความมัไนคงปลอดภัยพืไอปງองกันปัญหาตาง โ 
ทีไกิดจากเวรัสคอมพิวตอร์ อีมล์ขยะ ละการจมตี฿นรูปบบอืไน โ 

      ๎. สริมสรຌางศักยภาพของการด านินงานของบริษัทฯ ดຌวยระบบสารสนทศ 
      -   พัฒนาระบบจดหมายอิลใกทรอนิกส์ละระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์฿หຌมีประสิทธิภาพ 
                    มากยิไงขึๅน พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการติดตอสืไอสารละด านินการดຌานอกสารเดຌ 
                   อยางมีประสิทธิภาพ ละลดปริมาณการ฿ชຌกระดาษ 
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- น าระบบ Smart Phone ละ Tablet มา฿ชຌงาน พืไอ฿หຌฝຆายจัดการสามารถขຌาถึง
จดหมายอิลใกทรอนิกส์ละระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ผานครือขายอินตอร์นใต ท า
฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌมຌอยูนอกสถานทีไท างาน 

- พัฒนาระบบสารสนทศดຌานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information 
System) พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดยรวม ตัๅงตการ
น าขຌอมูลขຌาระบบ การจัดกใบละการบันทึกขຌอมูล การประมวลผล ตลอดจนการจัดท า
รายงาน ละน าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์ละจัดท าสารสนทศทีไปຓนประยชน์ส าหรับการ
บริหารจัดการ การวางผน ละการตัดสิน฿จกีไยวกับทรัพยากรบุคค รวมถึงระบบทีไ฿หຌ
พนักงานสามารถบริการตนองเดຌ (Employee Self Service) 

- พัฒนาระบบบริหารครงการ พืไอสนับสนุนการติดตามความคืบหนຌาครงการบริหาร
จัดการครงการ฿หຌปຓนเปตามปງาหมายทีไก าหนด 

- พัฒนาระบบสารสนทศงานประมินความปลอดภัยพืไอสนับสนุนการวิคราะห์ละ
ประมินความรุนรงของหตุการณ์กีไยวกับความปลอดภัยทางดຌานการบิน พืไอ฿หຌปຓนเป
ตามมาตรฐานสากลซึไงปຓนทีไยอมรับ฿นระดับนานาประทศ 

- พัฒนาระบบ Business Process Management System (BPMS) พืไออ านวยความ
สะดวก฿นการติดตอ฿ชຌบริการละซอมบ ารุงวิทยุสืไอสารกลุม Trunked Radio ฿นอันทีไจะ
ยกระดับความพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการตามสนามบินตาง โ ทัไวประทศ 

- พัฒ นาละปรับปรุ งระบบสารสน ทศพืไ อการตั ดสิ น ฿จ ชิ งกลยุทธ์  (Business 
Intelligence) ละพัฒนาระบบสารสนทศพืไ อสนับสนุนการตัดสิน฿จทางการงิน
(Financial Intelligence) พืไอปຓนครืไองมือ฿นการสนับสนุนดຌานขຌอมูลตางโทัๅง฿นภาพ
กวຌางละชิงลึกทีไจ าปຓนตอการตัดสิน฿จชิงบริหาร (Decision Support System) 

 ๏. พัฒนาบริการอิลใกทรอนิกส์กผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน ดຌวยการบูรณาการ 
              ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

- พัฒนาปรับปรุงระบบบริการขຌอมูลพืไอการบริหาร พืไอสนับสนุนขຌอมูลสารสนทศ฿หຌกับ
ผูຌบริหาร ฿หຌขຌอมูลสารสนทศมีการประมวลผลละน าสนอขຌอมูลบบอัตนมัติ ซึไงจะท า
฿หຌขຌอมูลมีความถูกตຌอง มนย า ละชืไอถือเดຌ  สามารถสนับสนุนการตัดสิน฿จกຌปัญหา
ตาง โ เดຌ 

- พัฒนาปรับปรุงระบบบริการขຌอมูลพืไอพนักงาน ส าหรับผยพรขຌอมูล ขาวสาร ละ 
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  จัดกใบรวบรวมองค์ความรูຌดຌานตาง โ ของบริษัทฯ พืไอ฿หຌเดຌ 
    ระบบทีไมีขຌอมูลละสารสนทศทีไครบถຌวน ถูกตຌอง มนย า ทันกาล ลดความซๅ าซຌอน 
- น าระบบประชุมทางเกลผาน Web Video Conference มา฿ชຌงาน พืไอ฿หຌสามารถ 

    ติดตอสืไอสารละประชุมทางเกลเดຌมຌอยูนอกสถานทีไท างานปกติ 
- น าระบบติดตอสืไอสารละผยพรขຌอมูลขาวสารตางโ ผานชองทาง GovChannel ตาม

นยบายรัฐบาล อาทิ G-Chat, G-Info, G-News ละ Open Government Data  
- จัดท าวใบเซต์พืไอผยพรขຌอมูลขาวสารทางราชการทีไประชาชนควรเดຌรับรูຌ ละจัดท า

วใบเซต์ส าหรับรับขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ ละขຌอรຌองรียนตาง โ ผานศูนย์รับขຌอ
รຌองรียนอยางปຓนระบบ 
 



  ๓๖   

๐.  พัฒนาละสงสริมบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถละทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศ 
     ละการสืไอสาร 
- สงสริมการพัฒนาบุคลากรดยมุงนຌน฿หຌความรูຌทางดຌานทคนลยีสารสนทศละการ 

    สืไอสารพืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  
- สรຌางความตระหนักรูຌ฿นการ฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารอยูบนพืๅนฐานของ

ความมัไนคงปลอดภัยอยางพอพียง 
- สรຌางสริมขีดความสามารถของผูຌปฏิบัติงานพืไอ฿หຌกຌาวทันตอการปลีไยนปลงของ

ทคนลยีทีไก าลังกຌาวเปอยางรวดรใว (Disruptive Technology) พืไอ฿หຌปຓนเปตามนว
ทางการพัฒนาประทศเปสู Thailand 4.0 ตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
(Digital Economy and Society) 
 

บทบาทส าคัญ฿นวทีระดับลก ระดับภูมิภาค ละอืไน โ ประจ าป ๎๑๑๕ 

ํ. การประชุม CANSO Global Benchmarking Workgroup  

 บริษั ทฯ  ปຓ น จຌ าภ าพจัดการประชุ มของ  Civil Air Navigation Services Organisation 
(CANSO) เดຌก การประชุม CANSO Global Benchmarking Workgroup ระหวางวันทีไ๏์ มีนาคม–ํ 
มษายน  ๎๑๑๕ ณ   หຌอง Turquoise ชัๅน ๔ รงรม อทัส ลุมพินี กรุงทพฯ   ปຓนการประชุมทีไจัดขึๅน
ประจ าทุกป ปละ  ๎ ครัๅง พืไอ฿หຌสมาชิก CANSO น าสนอขຌอมูลการท า Benchmarking รวมทัๅงปຂด
อกาส฿หຌผูຌทนตละหนวยงาน ANSPs ลกปลีไยนขຌอมูลทีไ ปຓนประยชน์ระหวางกัน  พืไอจัดท า
กระบวนการ Benchmarking ละปรับปรุงประสิทธิภาพ฿นการด านินการ฿หຌดียิไงขึๅน ดยการประชุมจะน า
ผลชีๅวัดปัจจุบันละผลการด านินการมาประมวล พืไอรับฟังขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผลตอบรับจากการ
จัดท า Global ANS Performance Report ครัๅงทีไผานมา ละน ามาปรับปรุง พืไอน าเป฿ชຌ฿นการจัดท า 
Global ANS Performance Report ครัๅงตอเป 

 การประชุมปຓนเปดຌวยความรียบรຌอยละประสบความส ารใจตามวัตถุประสงค์฿นการรวมมือกับ
CANSO ดยมีปງาหมายทีไจะดึงดูดสมาชิกผูຌทนจากหนวยงาน฿นทวีปอชียปซิฟຂกขຌารวมการประชุมดังกลาว฿หຌ
มากขึๅน นืไองจากปกติลຌวจะมีบริษัทฯ ปຓนผูຌทนจากทวีปอชียพียงหนวยงานดียว ต฿นครัๅงนีๅนอกจาก
ผูຌขຌารวมประชุมจากทวีปอมริกาละทวีปยุรป เดຌก เอซ์ลนด์ คนาดา ละตัวทนจาก CANSO ละ
หนวยงาน Helios  ตยังรวมถึงทวีปตะวันออกกลางละอชียอีกหลายหนวยงานซึไงเดຌก ซาอุดิอาระบีย 
นิวซีลนด์ อินดนีซีย อฟริกา สิงคปร์ กัมพูชา ปาปัวนิวกินี อินดีย ซึไงหลายหนวยงานเดຌขຌารวมการ
ประชุมดังกลาวปຓนครัๅงรก 

 บริษัทฯ จึง฿ชຌอกาสนีๅ฿นการพัฒนาละสรຌางบุคลากรทีไมีความกีไยวขຌอง฿นการจัดท า/วิคราะห์ขຌอมูล
สง฿หຌกับ GBWG พืไอจัดท ารายงาน Global ANS Performance Report ฿นตละป ละพนักงานทีไน าขຌอมูล
ดังกลาวเป฿ชຌงานกลาวคือ คณะท างานก าหนดนวทางละผนปฏิบัติการพืไอ฿หຌมีวิธีปฏิบัติการทีไดีทีไสุด 

(Best Practices) ฿นดຌาน Productivity and Cost Effectiveness นอกจากนีๅยังปຓนวทีลกปลีไยนความ
คิดหในกับผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานจากบริษัทฯ กับผูຌขຌารวมประชุม GBWG ทัๅง฿นดຌานการงิน ทรัพยากรบุคคล 
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จຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ ACC/APP/TWR  ดยผูຌทนบริษัทฯ ทีไขຌารวมการประชุม CANSO ทีไ
กีไ ยวขຌ อง ช น  Human Resource Working Group (HRWG) ละ  Operations Standing Committee 
(OSC) ขຌารวมการประชุมดังกลาวดຌวย ซึไงนอกจากจะปຓนการสดงบทบาทละพัฒนาบุคลากรทีไกีไยวขຌอง
ของบริษัทฯลຌวยังถือปຓนการสรຌางมิตรภาพของจຌาหนຌาทีไระหวางหนวยงานตาง โ พืไอพิไมคุณภาพ฿นการ
ประสานงานละลกปลีไยนขຌอมูล฿นอนาคตอีกดຌวย 

๎. การประชุม The Fourth Bangladesh, India, Myanmar and Thailand ATM 

Coordination Group Meeting (BIMT –ATM/CG/4) 

 บริษัทฯ ปຓนจຌาภาพจัดการประชุม The Fourth Bangladesh, India, Myanmar and 

Thailand ATM Coordination Group Meeting (BIMT–ATM/CG/ไี ระหวางวันทีไ ํ๓–ํ๕ สิงหาคม 
๎๑๑๕ ณ รงรมอทัส ลุมพินี กรุงทพฯ ซึไงปຓนการประชุมพืไอหารือละรวมมือ฿นรืไองการบริหาร
จราจรทางอากาศระหวางหนวยงานผูຌ฿หຌบริการการดินอากาศ จาก ๐ ประทศ ทีไมีนานฟງาติดกัน เดຌก 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาทศ สาธารณรัฐอินดีย สาธารณรัฐหงสหภาพพมา ละประทศเทย ดยมี
วัตถุประสงค์หลักพืไอขับคลืไอนภูมิภาค฿หຌเปสูการบริหารจราจรทางอากาศทีไสอดคลຌองกัน ละพืไอหา
ขຌอตกลงรวมกัน฿นการริริไมดຌานตาง โ ชน การพัฒนาครงสรຌางสຌนทางการบิน พืไอพิไมสภาพคลองของ
การจราจรทางอากาศ฿นภูมิภาค 

 ทีไประชุมเดຌหในพຌอง฿นการปรับปลีไยน BOBCAT terminologies ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน Air 

Traffic Flow Management (ATFM) สากล ดยฉพาะอยางยิไงการน า Calculated Take-Off Time 
(CTOT) มา฿ชຌทน Allocated Wheels-Up Time (AWUT) รวมทัๅง MAAR เดຌสนอระบบการรายงาน 
online Large Height Deviation (LHD) พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวารายงานจะถูกสงออกเปยังหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง รวมทัๅง MAAR ละ BOBASMA ดยอัตนมัติ นอกจากนัๅน ประทศสมาชิก BIMT เดຌตกลง฿น
การด านินงานปรับปรุงครงสรຌางสຌนทางการบิน ดยจะริไมปຂด฿ชຌงานสຌนทางการบิน L5โไ, M5เๆ ละ 
L่็็ ฿นระยะทีไ ํ ละ฿นระยะทีไ ๎  ซึไงทีไประชุมจะหารือพืไอ฿ชຌครงสรຌางสຌนทางบิน฿หมบบตใม
รูปบบ฿นการประชุมครัๅงถัดเป 

๏. การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ครัๅงทีไ ๎๐ 

 การประชุมจัดขึๅนระหวางวันทีไ ๎๑–๎๓ กรกฎาคม ๎๑๑๕ ณ รงรม The Grace Amphawa 
จังหวัดสมุทรสงครามปຓนการประชุมทีไบริษัทฯ ละกรมการบินพลรือนมาลซีย ิDepartment of Civil 
Aviation Malaysia: DCA Malaysia) มีขຌอตกลงรวมกัน฿หຌมีการจัดการประชุม Aviation Consultative 

Committee (ACC) ดยหมุนวียนกันปຓนจຌาภาพ฿นการจัดประชุม ทีไมีปຓนประจ าทุกป ปละ ๎ ครัๅง พืไอ
พิไมศักยภาพดຌานการบริหารการจราจรทางอากาศระหวางประทศเทยกับประทศมาลซีย รวมถึงการ
หารือรวมกันพืไอสานตอการด านินงานจากการประชุมครัๅงทีไผานมา฿หຌกิดความตอนืไองละปຓนเปตาม
ขຌอตกลงของทัๅงสองหนวยงาน  
 ทบทวนผนการจัดท าสຌนทางบินบบ Uni-Directional ความคืบหนຌาผนด านินการรืไอง ATS 

Inter-Facility Data Communication (AIDC) ความคืบหนຌาผนการลกปลีไยนขຌอมูลรดาร์ ละ
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ทบทวนกຌเขขຌอตกลงตาง โ ซึไงปຓนประยชน์ตอการด านินการจราจรทางอากาศ ละพิไมศักยภาพดຌาน
การบริหารการจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management)  

๐.  การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network Project  

 บริษัทฯ ละหนวยงาน Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคปร์     
หมุนวียนกันปຓนจຌาภาพจัดการประชุม  Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ดย
บริษัทฯ ปຓนจຌาภาพจัดการประชุมครัๅงทีไ ๕ ระหวางวันทีไ  ๎๎–๎๑ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๕ ณ รงรม 
Pullman G Bangkok ละครัๅงทีไ ํํ ระหวางวันทีไ  ๎๕ สิงหาคม–ํ กันยายน ๎๑๑๕ ณ รงรม 
Banyan Tree  

 ดยการประชุมจัดขึๅนพืไอหารือกีไยวกับการตรียมการละการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ
ด านินการพัฒนา Cross-Border ATFM Operation ฿นรูปบบ Distributed Multi-Nodal 

CDM/ATFM Network ซึไงริไมทดสอบ Operational Trial มืไอดือนมิถุนายน ๎๑๑๔ ดยจะปຓน
พัฒนาการตอนืไองจากความรวมมือ CDM/ATFM ระหวาง บริษัทฯ กับ Civil Aviation Authority 
Singapore (CAAS), Hong Kong Civil Aviation Department สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
สังคมนิยมวียดนาม ออสตรลีย มาลซีย ละสาธารณรัฐอินดนีซีย 
 การพัฒนาความรวมมือ Cross-Border ATFM Operation ละการ Review ผลการทดสอบ
การออก CTOT ทัๅง฿นสวนประทศผูຌออกละผูຌรับ฿นชวงการจัดงานวันชาติของสิงคปร์ ละตกลงรืไอง 
Common Operating Procedure (COP) รวมทัๅงรวมก าหนดชวงวลาทดสอบกระบวนการ CTOT ฿น
อนาคต ซึไงบริษัทฯ ตัๅงปງาทดสอบการออก CTOT ฿นกิจกรรมวันดใกหงชาติ฿นดือนมกราคม ๎๑๒์
ทัๅงนีๅ ผลการ Review ปຓนทีไนาพอ฿จทัๅงการ฿ชຌงานระบบละผลลัพธ์ของการด านินการ ดยฉพาะ
ปริมาณ Airborne Delay ทีไลดลงอยางหในเดຌชัด 

๑. การประชุมความรวมมือ ใ CEOs ของหนวยงานดຌานการบินของเทย ระหวางบริษัทฯ บริษัท  
การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี ละ บริษัท ทาอากาศยานเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 บริษัท การบินเทย จ ากัด ิมหาชนี บริษัท ทาอากาศยานเทย จ ากัด ิมหาชนี ละบริษัทฯ 
หมุนวียนกันปຓนจຌาภาพจัดการประชุมทุกเตรมาส ดยมีผูຌบริหารระดับสูงสุด ละผูຌบริหารระดับสูงทีไ
กีไยวขຌองของทัๅงสามหนวยงานขຌารวมประชุม  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอหารือกีไยวกับการปฏิบัติงานละ
บูรณาการผนงานรวมกันของสามหนวยงานดຌานการบินของประทศ  ผานการหารือ฿นรูปบบความ
รวมมือดຌานกลยุทธ์ละปฏิบัติการ ิStrategic and Operational Standing Agenda) พืไอพิไมขีด
ความสามารถ฿นการรองรับปริมาณการขนสงทางอากาศ ปริมาณทีไยวบิน ละการจริญติบตของ
อุตสาหกรรมการบิน฿นภูมิภาค  รวมถึงหารือพืไอตรียมความพรຌอมตามครงการตรวจสอบมาตรฐานการ
รั กษ าความป ลอดภั ยการบ ริก ารการ ดิ น อากาศ  ิUniversal Security Audit Programme – 

Continuous Monitoring Approach: USAP-CMA) ของ ICAO 
 

 



  ๓๙   

๒. การประชุมชิงปฏิบัติการดຌานความปลอดภัย฿นการปฏิบัติการบินภาย฿ตຌหัวขຌอ  
SMART Sky by “S  

 บริษัทฯ ปຓนจຌาภาพจัดการประชุมชิงปฏิบัติการดຌานความปลอดภัย฿นการปฏิบัติการบินภาย฿ตຌ
หัวขຌอ SM๑RT Sky by “S ซึไงปຓนการประชุมรวมกันระหวางสายการบินสัญชาติเทย กับ บริษัทฯ ดย
มีวัตถุประสงค์พืไอหารือรวมกับสายการบินตางโ ฿นประดในความปลอดภัย฿นการปฏิบัติการบิน ละหา
นวทาง฿นการกຌเข/ปรับปรุงการปฏิบัติการบิน พืไอ฿หຌกิดความปลอดภัย฿นการท าการบิน รวมทัๅงสรຌาง
ความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติงานของทัๅงสองฝຆาย คือ ผูຌ฿ชຌบริการ ละผูຌ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ฿หຌ
มีมุมมอง฿นการท างานทีไตรงกัน สรຌางครือขาย฿นการปฏิบัติงาน ฿หຌกิดการท างานรวมกันปຓนทีม ดยจะมี
การจัดประชุมทุกเตรมาส พืไอติดตามสถิติละผลการด านินการ/ความคืบหนຌา฿นประดในตางโ จากการ
ประชุมครัๅงทีไผานมา 

๓. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting 

 การประชุม Airspace Users–ANSP Meeting ปຓนการประชุมทีไจัดขึๅนปละ ๎ ครัๅง฿นชวงดือน
มีนาคมละกันยายนของทุกป พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการการดินอากาศละผูຌ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
เดຌมีอกาสพบปะพืไอหารือกีไยวกับการปฏิบัติงานรวมกัน รวมถึงปຓนการผยพรขຌอมูลครงการส าคัญทีไ
บริษัทฯ เดຌด านินการ฿นปทีไผานมา ละครงการพัฒนาการ฿หຌบริการจราจรทางอากาศตาง โ ทีไมี
ผนการด านินการ฿นปถัดเป  รวมทัๅงจຌงผลการส ารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการภายนอกประจ าป 
฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับทราบ  การประชุมดังกลาวถือปຓนอีกหนึไงชองทาง฿นการรับฟังขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ
จากผูຌ฿ชຌบริการ พืไอน ามาปรับปรุง/พัฒนาการ฿หຌบริการของบริษัทฯ ฿หຌกิดความพึงพอ฿จสูงสุด ละกิด
ความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติงานรวมกันตอเป อีกทัๅงยังปຓนการสืไอสารขาวสารละขຌอมูลทีไส าคัญ ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ
ของบริษัทฯ เดຌรับทราบ ละสรຌางความสัมพันธ์ทัๅง฿นระดับบุคคลละระดับองค์กรกับผูຌ฿ชຌบริการอีกดຌวย 

๔. การลงนามบันทึกขຌอตกลง 
๔.ํ การลงนามบันทึกขຌอตกลงระหวาง กองทัพอากาศ ิทอ.ี กับ บริษัทฯ ฉบับประจ าป ๎๑๑๕ 

 บันทึกขຌอตกลงนีๅจัดท าพืไอปຓนนวทาง฿นการท างานระหวางกัน ทัๅง฿นดຌานวิธีปฏิบัติการบิน 
ทคนลยี ละการพัฒนาบุคลากรรวมกัน รวมทัๅงบูรณาการความรวมมือ พืไอ฿หຌระบบการดินอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทัๅงดຌานการปกปງองอธิปเตยของประทศ ละการพัฒนาการดินอากาศ฿นชิงพาณิชย์
฿หຌมีความปลอดภัย ละปຓนเปตามมาตรฐานสากล ดยบันทึกขຌอตกลงระหวาง ทอ. กับ บริษัทฯ มีการ
ทบทวน ละลงนามปละครัๅง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการปฏิบัติงาน฿นปัจจุบัน 
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 พลอากาศอก ตรีทศ สนจຌง ผูຌบัญชาการทหารอากาศ ละ นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการ
ผูຌอ านวยการ฿หญบริษัทฯ ลงนาม฿นบันทึกขຌอตกลง มืไอวันทีไ ํ๐ กันยายน ๎๑๑๕ ณ กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ 
 

๔.๎ การลงนามขຌอตกลง ิLetter of Agreement) การปฏิบัติงานดຌานอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหวาง กรม
อุตุนิยมวิทยา ิอต.ี กับ บริษัทฯ 

บันทึกขຌอตกลงนีๅจัดท าพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานดຌานอุตุนิยมวิทยาการบินระหวาง อต. กับ บริษัทฯ 
฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลอุตุนิยมวิทยาการบินของประทศปຓนเปดຌวยความปลอดภัย รวดรใว ละกิดความ
ขຌา฿จทีไตรงกัน฿นบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ปຓนเปตามกฎระบียบละมาตรฐานขององค์การการ
บินพลรือนระหวางประทศ ิICAO)  
  

 
 

 นายวันชัย ศักดิ์ อุดมเชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ละ  นางสาริณี  อังศุสิงห์  กรรมการ
ผูຌอ านวยการ฿หญบริษัทฯ   ลงนาม฿นขຌอตกลง มืไอวันทีไ ๎๎ กันยายน ๎๑๑๕ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ผลการด านินงานขององค์กร 

ครงการติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ละ ติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุ
ส ารอง ณ ศูนยค์วบคุมการบินภูกใตละศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม 
 นืไองจากปัจจุบันมีปริมาณทีไยวบินพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ละมีนวนຌมการพิไมปริมาณขึๅน 
ตอเปอยางตอนืไอง ละการติดตัๅงความถีไ฿ชຌงานจ านวนมาก พืไอรองรับจ านวนทีไยวบินทีไพิไมขึๅน ดังนัๅน
พืไอปຓนการลดปัจจัยความสีไยง฿นดຌานการรบกวนกันองของความถีไทีไติดตัๅง฿ชຌงาน  ละดຌาน Single 
Point of Failure จากระบบอุปกรณ์สืไอสารการดินอากาศกิดขัดขຌอง ซึไงมีผลกระทบตอการ฿หຌบริการ
การควบคุมจราจรทางอากาศ฿หຌเมสามารถ฿หຌบริการตอนืไองตลอดวลา จากการพิจารณาปัจจัย  
ความสีไยงดังกลาวขຌางตຌน จึงมีความจ าปຓน฿นการด านินการปรับปรุงครงสรຌางของสถานีวิทยุ รับ-สง 
ซึไงปຓนอุปกรณ์สืไอสารหลักทางสียง฿นการ฿หຌบริการการควบคุมจราจรทางอากาศ ส าหรับ฿ชຌ฿นการสืไอสาร
ทางอากาศกับภาคพืๅนดิน (AIR-GROUND) ระหวางนักบินกับจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ พืไอ฿หຌ
การท าการบินมีความสะดวกรวดรใวละปลอดภัยตามขຌอก าหนดของ ICAO  ทัๅงนีๅ ปัจจุบันอุปกรณ์
ครืไองรับ-สงวิทยุหลัก ละส ารอง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต ละศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม ติดตัๅง 
฿ชຌงานอยู฿นสถานีดียวกัน พืไอปງองกันเม฿หຌกิดขຌอขຌองระบบวิทยุสืไอสารเมสามารถ฿หຌบริการเดຌ จาก
ปัจจัยความสีไยง฿นดຌาน Single Point of Failure ชน กรณีระบบเฟฟງา ขายสืไอสาร ปຓนตຌน ซึไงสงผล
กระทบตอการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ  ดังนัๅน บริษัทฯ จึงจ าปຓนตຌองปรับปรุงประสิทธิภาพ
การ฿หຌบริการของระบบวิทยุสืไอสาร฿หຌมีสถียรภาพสูงขึๅน ดยติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุ ณ ศูนย์ควบคุม
การบินอุดรธานี ละติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุส ารอง จ านวน ๎ สถานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต ละ
ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม 
 
การน าสัญญาณระบบติดตามอากาศยานรดาร์ทุติยภูมิ฿หม จ านวน ๒ สถานีขຌา฿ชຌงาน 

 บริษัทฯ ด านินครงการจัดหาละติดตัๅงระบบรดาร์ทุติยภูมิ พืไอปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
รดาร์ทีไทาอากาศยานดอนมือง ละครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบติดตามอากาศยาน  

฿นประทศพิไมติม ณ ทาอากาศยานพิษณุลก ชียงราย อุดรธานี รຌอยอใด ละชุมพร พืไอรองรับ  

การ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศดຌวยระบบรดาร์  ดยส านักงานการบินพลรือนหงประทศเทย 
(กพท.)  อนุญาต฿หຌบริษัทฯ สามารถปຂด฿ชຌงานระบบติดตามอากาศยานรดาร์ทุติยภูมิทีไติดตัๅง฿หมทัๅง ๒ 
สถานีเดຌตามปกต ิ
 กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน ปຓนหนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ ครงการ 
การน าสัญญาณระบบติดตามอากาศยานรดาร์ทุติยภูมิ฿หม จ านวน ๒ สถานีขຌา฿ชຌงาน ส าหรับการ
฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน (Bangkok Area Control Centre) ละขตประชิด
สนามบินกรุงทพ (Bangkok Approach Control Unit) ซึไงเดຌด านินการชืไอมตอสัญญาณระบบติดตาม
อากาศยานรดาร์ทุติยภูมิรียบรຌอยลຌวมืไอวันทีไ ๕ กรกฎาคม ๎๑๑๕ พืไอพิไมประสิทธิภาพการติดตาม
อากาศยาน฿นพืๅนทีไหຌวงอากาศทีไสัญญาณรดาร์ยังครอบคลุมเมทัไวถึง พัฒนาประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ฿นพืๅนทีไขตประชิดสนามบินภูมิภาค ละน าสัญญาณรดาร์ทีไมีมา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์ละคุຌมคา  



 ๔๒   

 ดยมีการรวมกันปฏิบัติงาน฿นหลายสวนงาน เดຌก กองปฏิบัติการบินท าการบินทดสอบระบบ
รดาร์ (Flight Check) ตามรอบระยะวลา    ฝຆายปฏิบัติการรวมกับศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคทีไ
กีไยวขຌอง ทดสอบต าหนงของอากาศยานทีไเดຌรับจากระบบรดาร์ทุติยภูมิ฿หมทัๅง ๒ สถานี ละผานระบบ
ประมวลผลสัญญาณรดาร์ทีไ฿ชຌงาน฿นปัจจุบัน  ซึไงมีหนวยงานกลางดูล ฝງาระวังระบบติดตามอากาศยาน 
พืไอ฿หຌสามารถบริการระบบฯ เดຌตามมาตรฐาน 
 

บริการการดินอากาศ 

บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน (Area Control Service) 

฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีจ านวนทีไยวบินทีไรับบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน 
ทัๅงหมด ๔ํ์ุ๐ํ๒ ทีไยวบิน พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ จ านวน ๓๕ุ๔๑๓ ทีไยวบิน คิดปຓน 
รຌอยละ ํ์.๕๏  

 
ปริมาณทีไยวบินทีไรับบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน 

 

๒๕๕ ๒๕๕
พมขน (+)

ลดลง (-)
พมขน (+) รอยล
ลดลง (-) รอยล

ทยวบนพ ณชย ์ ร หว งปร ทศ
   - บบท ก รบนปร จ ๏๐๐,๕๐๑ ๏๕ํ,๐ํ๎ ๐๒,๐๒๓ ํ๏.๐๓

   - บบท ก รบน มปร จ ๏๑,๕๏๐ ๏๎,์๔๓ -๏,๔๐๓ -ํ์.๓ํ
   - บบท ก รบนผ น ๓๕,๒๓๒ ๕์,๏๑๏ ํ์,๒๓๓ ํ๏.๐์
 ทยวบนพ ณชย ์ ภ ย นปร ทศ ๎๑๒,๔๎๐ ๎๔๏,ํ๒๑ ๎๒,๏๐ํ ํ์.๎๒
รวมจ นวน ทยวบนพ ณชย์ ๓ํ๓,๏๓๕ ๓๕๓,์ํ๓ ๓๕,๒๏๔ ํํ.ํ์
 ทยวบนทห ร ํ๏,ํ๔์ ํ๏,๏๕๕ ๎ํ๕ ํ.๒๒
รวมจ นวน ทยวบน  ทงหมด ๓๏ ,์๑๑๕ ๔ํ์,๐ํ๒ ๓๕,๔๑๓ ํ์.๕๏

            ปร ภท ทยวบน

ปรม ณ ทยวบน
นปีงบปร ม ณ

ปรม ณ ทยวบน
ปลยน ปลง

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓   

ปริมาณทีไยวบินทีไ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง 

ํ. ตารางปริมาณทีไยวบินทีไขึๅน-ลง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง  
ปงบประมาณ ๎๑๑๕ 

ปริมาณทีไยวบินขึๅน/
ลง ณ สนามบิน 

สนามบิน 
รวม 

สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนมือง (VTBD) 

Flight Type 

International ๎๑๓,๑๏๒ ๏๕,๎๓๎ ๎๕๒,๔์๔ 

Domestic ๓๑,๒๕๐ ๎์๑,๐๕๔ ๎๔ํ,ํ๕๎ 

Flight Rule 

VFR - ํ๏,๏๑๕ ํ๏,๏๑๕ 

Overfly VFR ํ๒,๓๐ํ ํ,๒๐๒ ํ๔,๏๔๓ 

รวมทีไยวบิน ๏๐๕,๕๓ํ ๎๑๕,๓๓๑ ๒์๕,๓๐๒ 

 
 
๎. ตารางปรียบทียบการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง 
ระหวางปงบประมาณ ๎๑๑๔ กับ ๎๑๑๕ 

ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง 
ณ สนามบิน 

สนามบิน รวม 

สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนมือง (VTBD) 

รวมทีไยวบิน 
ปงบประมาณ ๎๑๑๔ 

๏๎๐,๕๔ํ ๎๏๒,๑๔๎ ๑๒ํ,๑๒๏ 

รวมทีไยวบิน 
ปงบประมาณ ๎๑๑๕ 

๏๐๕,๕๓ํ ๎๑๕,๓๓๑ ๒์๕,๓๐๒ 

 
 ปริมาณทีไยวบินปงบประมาณ ๎๑๑๕ พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ ทากับรຌอยละ ๐.ํํ 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ๔๔   

ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง ณ สนามบิน 
ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง ณ สนามบิน (ทีไมีปริมาณทีไยวบินฉลีไยตอวันมากทีไสุด ๐ อันดับรก) 

ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง     
ณ สนามบิน 

 
  สุวรรณภูม ิ

 
   ดอนมือง 

 
       ภูกใต 

 
  ชียง฿หม 

Flight Type     

International ๎๑๒,๐์๔ ๓๓,๑๕์ ๐๓,๐๓๐ ํ๒,๎๔๕ 

Domestic ๓๓,ํ๑๑ ํ๔ํ,๔๎๑ ๐๔,๓๕์ ๑๐,๓๑๕ 

Type of Operation     

S : Schedule ๏๎๒,ํ์๐ ๎๎๕,๏๑๑ ๕์,ํ๒๔ ๒๒,์๓๒ 

N : Non-Schedule ๑,ํ๔ํ ๏,๔๎๕ ๏,๕๑๑ ๓๑๒ 

G : General ๎,๎์๓ ๓,๓๑๐ ๕๓๕ ๏๒๐ 

M : Military ํํ ํ๔,์๑์ ํ,์๑๒ ๎,๐๒์ 

X : Others ๒์ ๐๎๓ ๑๑ ํ,๏๕๎ 

Flight Rule     

IFR ๏๏๏,๑๑๐ ๎๐๑,๑๏๏ ๕๑,๑๐ํ ๒๒,๎๓ํ 

VFR (included Y, Z) ๕ ํ๏,๔๔๎ ๓๎๏ ๐,๓๓๓ 

ปงบประมาณ ๎๑๑๕ 
ฉลีไยตอวัน 

    ๏๏๏,๑๒๏ 
๕ํํ 

๎๑๕,๐ํ๑ 
๓์๕ 

๕๒,๎๒๐ 
๎๒๏ 

๓ํ,์๐๔ 
ํ๕๐ 

รຌอยละการปลีไยนปลง 
ของจ านวนทีไยวบินฉลีไย 
ตอวัน ิป ๎๑๑๕/ป ๎๑๑๔ี 

รຌอยละ ๓ รຌอยละ ๕ รຌอยละ ํ๏ รຌอยละ ๐ 

ประดในส าคัญ 
- ปริมาณทีไยวบินทีไท าการบินขึๅน/ลง ฉลีไยตอวัน ณ สนามบิน (ทีไมีปริมาณทีไยวบินฉลีไยตอวัน 

มากทีไสุด ๐ อันดับรก) ตามตาราง สวน฿หญมีปริมาณพิไมขึๅนมืไอปรียบทียบกับปทีไผานมา  
ซึไงสนามบินภูกใตปຓนสนามบินทีไมีปริมาณทีไยวบินพิไมมากทีไสุด คือ รຌอยละ ํ๏  

- สนามบินดอนมืองมีชัไวมงทีไมีความคับคัไงมากทีไสุดถึง ๑๑ ทีไยวบินตอชัไวมง ฿กลຌคียงกับสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทัๅงนีๅกิดจากการขยายตัวของสายการบินตຌนทุนตไ าทีไมาปຂด฿หຌบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๔๕   

 

บริการดຌานบริหารจัดการสภาพคลองการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management 
Service: ATFM Service) 

ศูนย์บริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศกรุงทพฯ (Bangkok ATFM Unit: Bangkok ATFMU) 
฿หຌบริการดຌานบริหารจัดการสภาพคลองการจราจรทางอากาศ ดย฿ชຌ ระบบ Bay of Bengal 
Cooperative ATFM System (BOBCAT)  ตัๅงตป  ๎๑๑์  ซึไ งบริษัทฯ พัฒนาขึๅนภาย฿ตຌการดูล 
ของคณะท างาน ICAO ATFM Steering Group ส าหรับทีไยวบินทีไตຌองการท าการบินผานนานฟງาประทศ
อัฟกานิสถานเปทางตะวันตก ฿นชวงวลาทีไมีปริมาณการบินคับคัไงจากอชียตะวันออกฉียง฿ตຌละอชีย
฿ตຌท าการบินสูยุรป ละ จากอชีย฿ตຌท าการบินสูอมริกาหนือ 

 
ครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network 

นอกหนือจากบริการบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศดย฿ชຌระบบ BOBCAT บริษัทฯ ปຓน
หนึไง฿นผูຌน าครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network ซึไงปຓนครงการรวมระหวางจีน 
ฮองกง สิงคปร์ เทย ออสตรลีย ซึไงเดຌรับการสนับสนุนจากประทศสมาชิกอาซียนอีก ๓ ประทศ พืไอ
พัฒนานวทางการ฿หຌบริการ ATFM ส าหรับทีไยวบินระหวางประทศ (Cross-Border ATFM) ซึไงจะ
สอดคลຌองกับบริบทประทศเทย ทีไมีปริมาณการบินสวนมากระหวางประทศ ละส าหรับสนามบิน
สุวรรณภูมิ ซึไงมีปริมาณการบินระหวางประทศรຌอยละ ๔์ 

฿นชวงป ๎๑๑๔-๎๑๑๕ ครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network พัฒนาสูการ
ทดลองปฏิบัติงาน (Operational Trial) ฿นระยะรก (Phase 1) นຌนการลดปัญหาความคับคัไงสนามบิน
ปลายทางจากสถานการณ์ทีไสงผลกับความสามารถรองรับอากาศยาน ชน สภาพอากาศปຂด มีปฏิบัติการ
ทางทหาร หรือ มีการปຂดซอมทางวิไง ปຓนตຌน ท า฿หຌอากาศยานท าการบินขຌาออกสนามบินเดຌนຌอยกวาทีไ
วางผนตารางการบินเวຌ 

การ฿ชຌงานกระบวนการ Cross-Border ATFM ฿นประทศเทย 
ระหวางการทดลองปฏิบัติงาน (Operational Trial) ดังกลาว บริษัทฯ น ากระบวนการ Cross-

Border ATFM มาประยุกต์฿ชຌงานรองรับปฏิบัติการทางทหาร (Air Display)  ฿นรูปบบ Ground Delay 
Program (GDP) ปรับวลาวิไงขึๅนอากาศยาน (Calculated Take-Off Time: CTOT) จากสนามบินตຌน
ทางพืไอปງองกันการบินวนรอท าการบินลง 

กระบวนการ Cross-Border ATFM ดย฿ชຌมาตรการ GDP/CTOT ชวยลดความลาชຌาของอากาศ
ยานระหวางท าการบิน (Airborne Delay) จากฉลีไย ํ๓ นาที/ทีไยวบิน หลือ ๑ นาที/ทีไยวบิน ละ
มาตรการ GDP/CTOT ชวยลดจ านวนทีไยวบินทีไเดຌรับผลกระทบจาก Airborne Delay มากกวา ํ๑ นาที 
จาก ๏๏ ทีไยวบิน หลือ ๎ ทีไยวบิน จากผนภาพดังตอเปนีๅ 



  ๔๖   
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No GDP/CTOT
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With GDP/CTOT
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Average Airborne Holding (minutes)
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ปริมาณทีไยวบินทีไ฿ชຌบริการบริหารจัดการสภาพคลองการจราจรทางอากาศดย฿ชຌระบบ BOBCAT 

 



 ๔๗   

ปริมาณทีไยวบิน฿ชຌบริการบริหารจัดการสภาพคลองการจราจรทางอากาศ ฿นชวง฿หຌบริการ
ของระบบ BOBCAT ิฉพาะวลากลางคืนี 

 ป ๎๑๑๑ ป ๎๑๑๒ ป ๎๑๑๓ ป ๎๑๑๔ ป ๎๑๑๕ 

ปริมาณการบินฉลีไยตอวัน ๑๒ ๑๎ ๐๓ ๐๏ ๐๑ 

ปริมาณการบินสูงสุดตอคืน ๓๎ ๒๒ ๒์ ๑๑ ๑๕ 

 

ระบบบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศผานอาวบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air 
Traffic Flow Management System: BOBCAT) 

จากปริมาณจราจรทางอากาศทีไมีการท าการบินผานอัฟกานิสถานทีไพิไมขึๅน ประกอบกับขຌอมูลทีไ
เดຌรับจากสายการบินตางโ ตัๅงตป ๎๑๑์ คาดวาระบบ BOBCAT มีสวนรวม฿นการลดการสิๅนปลือง
ชืๅอพลิงทัๅงสิๅนประมาณ ํ๎์ ลຌานกิลกรัม คิดปຓนการบรรทาภาวะลกรຌอนจากการลดปริมาณการ
ปลอยกຍาซรือนกระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ ๐๕์ ลຌานกิลกรัม ตัๅงตมีการน าระบบ 
BOBCAT มา฿ชຌงานจริงจนถึงสิๅนปงบประมาณ ๎๑๑๕ คิดปຓนการประหยัดคา฿ชຌจายสายการบินประมาณ 
ํ๎์ ลຌานหรียญสหรัฐ หรือกวา ๐,๎์์ ลຌานบาท 

ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๔ คาดวาสามารถลดการสิๅนปลืองชืๅอพลิงทัๅงสิๅนประมาณ ํํ ลຌาน
กิลกรัม คิดปຓนปริมาณกຍาซรือนกระจกประมาณ ๐๓ ลຌานกิลกรัม ละ คา฿ชຌจายสายการบินประมาณ 
ํํ ลຌานหรียญสหรัฐ 

ทัๅงนีๅ ฿นชวงป ๎๑๑๕ ความเมนนอนกีไยวกับการ฿หຌบริการดินอากาศ฿นนานฟງาอัฟกานิสถาน 
ยังมีตอนืไองจากป ๎๑๑๔ สงผล฿หຌปริมาณการจราจรทางอากาศทีไปฏิบัติการผานอัฟกานิสถาน฿น
ชวงวลาทีไบริษัทฯ ฿หຌบริการ BOBCAT ยังมีการพิไมตัวชຌา ทัๅงนีๅปริมาณการจราจรทางอากาศระหวาง 
เทย–ยุรปยังมีอัตราการจริญติบตคอนขຌางชຌา คือ เมถึงรຌอยละ ํ ตอป 

 

งานออกบบวิธีปฏิบัติการบินละพัฒนาหຌวงอากาศ (Flight Procedure Design and Airspace 
Development) 

การน าทคนลยีการดินอากาศดຌวย Performance Based Navigation (PBN) ขຌา฿ชຌงานกับ
หຌวงอากาศของประทศเทย พืไอลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅนจากกิจกรรมดຌานการบิน 

มลภาวะทีไ กิดจากเอสียของอากาศยาน ิaircraft emission pollution) กอ฿หຌ กิดการ
ป ลีไ ย นป ลงภู มิ อ ากาศ  ิclimate change) ทัๅ งนีๅ ค รืไ อ งยน ต์ ของอากาศยานจะป ล อยกຍ าซ
คาร์บอนเดออกเซด์ ิCOโี ละกຍาซรือนกระจกอืไน โ สูบรรยากาศลก ท า฿หຌสภาวะลกรຌอนทีไก าลัง
ผชิญอยูขยายวงกวຌางมากขึๅน   ICAO เดຌท าการพัฒนาละก าหนดมาตรฐาน นยบาย ละนวทาง
ปฏิบัติ฿นการลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมจากกิจกรรมดຌานการบิน  ดยสงสริม฿หຌกิดการน าทคนลยี
การดินอากาศดຌวย PBN มา฿ชຌงาน พืไอ฿หຌกิดสຌนทางการบินทีไสัๅนละตรงมากทีไสุด ผานความรวมมือ฿น



 ๔๘   

การบริห าร฿ชຌ งานหຌ วงอากาศร วมกัน ระหว างทหารละพล รือน  ิCivil Military Air Traffic 
Management Coordinationี ทัๅ งนีๅ มืไ อน าทคนิคการบินลดระดับอย างตอนืไ อง ิContinuous 
Descent Operation: CDO) ละเตระดับอยางตอนืไอง ิContinuous Climb Operation: CCO) มา
ประกอบดຌวยลຌว จะสงผลท า฿หຌการผาผลาญชืๅอพลิงของอากาศยานลดลง ฿นขณะทีไสามารถรักษา
ระดับความตຌองการ฿นการดินอากาศทีไพิไมมากขึๅนอยู฿นปัจจุบันเดຌ 

การพัฒนาหຌวงอากาศของสຌนทางบิน ดຌวย PBN 

ประทศเทยเดຌมีการน า PBN ขຌา฿ชຌงานกับหຌวงอากาศของสຌนทางบิน ดยประกาศลง฿น AIP-
Thailand ลຌว จ านวน ํ๓ สຌนทางบิน เดຌก  
   ํ. M904  ํ์. Y11 
   ๎. Y3            ํํ. Y12  
   ๏. Y4             ํ๎. M757  
   ๐. Y5   ํ๏. M769 
   ๑. Y6   ํ๐. Y13 
   ๒. Y7     ํ๑. Y14 
   ๓. Y8    ํ๒. Y15 
   ๔. Y9    ํ๓. Y16 
   ๕. Y10               

การพัฒนาหຌวงอากาศของสนามบิน ดຌวย PBN 
ประทศเทยมีการน า PBN ขຌา฿ชຌงานกับหຌวงอากาศของสนามบินตางโ ดยประกาศลง฿น  AIP-

Thailand ลຌว จ านวน ๎๑  สนามบิน เดຌก  
  ํ. ภูกใต   ๎. สมุย    ๏. หาด฿หญ  
  ๐. ชียง฿หม   ๑. ล าปาง   ๒. ชียงราย  
  ๓. อุดรธานี   ๔. สุราษฎร์ธานี   ๕. นราธิวาส  
  ํ์. นครศรีธรรมราช  ํํ. พร   ํ๎. อุบลราชธานี  
  ํ๏. ขอนกน   ํ๐. นครพนม   ํ๑. สกลนคร  
  ํ๒. กระบีไ   ํ๓. ดอนมือง   ํ๔. สุวรรณภูมิ  
  ํ๕. ตรัง   ๎์. หัวหิน   ๎ํ. ระนอง  
  ๎๎. นครราชสีมา  ๎๏. มสอด   ๎๐. พิษณุลก   
  ๎๑. อูตะภา 

ผลทีไเดຌจากการน า PBN ขຌา฿ชຌงาน 
จากการพัฒนาหຌวงอากาศดຌวยการน า PBN มา฿ชຌงานขຌางตຌน สามารถชวยลดปริมาณการ฿ชຌ

ชืๅอพลิงของอากาศยานลงเดຌ ละสงผลท า฿หຌปริมาณ CO2 ทีไถูกปลอยออกสูชัๅนบรรยากาศลดลง 
ประมาณรຌอยละ  ํ-๎  ซึไงสามารถชวยกຌปัญหาสภาวะลกรຌอนลงเดຌ 

 
 



  ๔๙   

บริการสืไอสารการบิน (Aeronautical Communication Services) 

ํ. บริษัทฯ ฿หຌบริการสืไอสารการบินประจ าภาคพืๅน รับ -สง ลกปลีไยนขຌอมูลดยระบบ
ลกปลีไยนขຌอมูลการบินอัตนมัติ ระหวางผูຌ฿ชຌงาน฿นครือขายภาย฿นประทศ ละระหวางศูนย์สืไอสาร
การบินตางประทศ ผานครือขายทรคมนาคมการบิน ตลอด ๎๐ ชัไวมงละบริษัทฯ ยังปຓนศูนย์สืไอสาร
การบินหลัก ิMain Aeronautical Communication Centre) ประจ าภูมิภาคอชียปซิฟຂก ดยรับ-สง 
ละถายทอดขຌอมูลขาวสารการบินกทุกสวนงานทีไชืไอมยงครือขายทรคมนาคมการบิน ิAeronautical 
Fixed Telecommunication Network: AFTN ละ Aeronautical Telecommunication Network: 
ATN) ตามมาตรฐานของ ICAO ANNEX 10 Volume II 

๎. การด านินงานสืไอสารการบินระหวางประทศ ดย฿ชຌระบบสืไอสารผานคบิล฿ตຌนๅ าละ
ระบบสืไอสารผานดาวทียม ซึไง฿นปัจจุบันบริษัทฯ มีวงจรสืไอสารติดตอดยตรงกับศูนย์สืไอสารการบิน
ตางประทศ ํ๎ วงจร ดังนีๅ  

 
ล าดับ วงจร ระบบสืไอสาร ความรใวสัญญาณ 

ํ. กรุงทพ/สิงคปร์ คบิล฿ตຌนๅ า ๆไ Kbps 
๎. กรุงทพ/ฮองกง คบิล฿ตຌนๅ า ๆไ Kbps 
๏. กรุงทพ/มุมเบ คบิล฿ตຌนๅ า ๆไ Kbps 
๐. กรุงทพ/รม คบิล฿ตຌนๅ า ๆไ Kbps 
๑. กรุงทพ/ปักกิไง ดาวทียม  ๆไ Kbps 
๒. กรุงทพ/กัวลาลัมปอร์ ดาวทียม  64 Kbps 
๓. กรุงทพ/พนมปญ ดาวทียม ๆไ Kbps 
๔. กรุงทพ/รางกุຌง ดาวทียม ๆไ Kbps 
๕. กรุงทพ/ฮจิมินห์ ดาวทียม  3โ Kbps 

ํ์. กรุงทพ/ดกกา ดาวทียม  32 Kbps 
ํํ. กรุงทพ/วียงจันทน์ ดาวทียม  32 Kbps 
ํ๎. กรุงทพ/ภูฏาน อินตอร์นใต  

 
 ฿นรอบปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีปริมาณการรับ-สงขຌอมูลขาวสารการบิน จ านวน ๎ํ๑,๎๎๕,๒๕ํ 
ฉบับ พิไมขึๅนจากปงบประมาณทีไผานมา จ านวน ๎๓,๔๐๕,๐์๑ ฉบับ คิดปຓนรຌอยละ ํ๎.๕๐ 

บริการขาวสารการบิน (Aeronautical Information Services: AIS) 

บริษัทฯ ฿หຌบริการขาวสารการบิน อาทิ ขาวผนการบิน ขาวก าหนดการบิน ขาวการคลืไอนเหว
ของอากาศยาน ขาวอากาศการบิน  ขาวประกาศนักบิน ละขาวอืไน โ ทีไจ าปຓนตอการปฏิบัติงาน  
จกจาย฿หຌหนวยงานบริการการดินอากาศ สายการบิน ทาอากาศยาน ทหาร ละหนวยงานราชการ ฿น
ขตถลงขาวการบินกรุงทพฯ ิBangkok FIR) ละตางประทศ ดังนีๅ 
 ํ. บริการขຌอมูลขาวประกาศนักบิน ิNotice to Airmen: NOTAM) 
     บริษัทฯ ด านินงานปຓนส านักงานประกาศนักบินระหวางประทศ ิInternational NOTAM 
Office) ขตถลงขาวการบินกรุงทพฯ ิBangkok FIR) ดยออกประกาศ NOTAM จຌงตือนผูຌท าการบิน



  ๕๐   

฿นอากาศ ผานครือขายทรคมนาคมการบิน ละบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูล NOTAM ตามมาตรฐาน 
ICAO ANNEX 15  ปริมาณ NOTAM ทีไออกดยส านักงานประกาศนักบินระหวางประทศ ส าหรับ
ปงบประมาณ ๎๑๑๕ จ านวน ๎ํ,๎๐์ ฉบับ พิไมขึๅนจากป ๎๑๑๔ จ านวน ๐,๓๎๏ ฉบับ คิดปຓนรຌอยละ
๎๎.๎๐ 
 ๎. บริการขຌอมูลขาวผนการบิน ละขาวการคลืไอนเหวของอากาศยานทีไกีไยวนืไอง (Flight 
Plan and Air Traffic Service Messages) 
 บริษัทฯ บริหารจัดการขຌอมูลขาวผนการบิน ละขาวการคลืไอนเหวของอากาศยานทีไกีไยวนืไอง
ทัๅงประทศ ตามมาตรฐาน ICAO Doc.4444  ดยปริมาณขาวผนการบิน ละขาวการคลืไอนเหวของ
อากาศยานทีไกีไยวนืไองทีไรับ–สง ผานระบบบริหารจัดการขຌอมูลผนการบิน ส าหรับปงบประมาณ ๎๑๑๕ 
จ านวน  ๑,๐ํ๓,๑๒๕ ฉบับ พิไมขึๅนจากป ๎๑๑๔ จ านวน ๔๏๔,๔๓๒ ฉบับ คิดปຓนรຌอยละ ํ๑.๐๔ 
 ๏. บริการขຌอมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ิOPMET Data Services)  

    บริษัทฯ ท าหนຌาทีไปຓนศูนย์รวบรวมละลกปลีไยนขาวอากาศการบิน ประจ าภูมิภาคอชีย
ปซิฟຂก ิROBEX Centre) ละบริหารฐานขຌอมูลขาวอากาศการบินประจ าภูมิภาคอชียปซิฟຂก 
ิRegional OPMET Data Bank) ตามมาตรฐานของ ICAO Annex ใ ละ ROBEX Handbook 

 

บริการกีไยวนืไอง 
ผลการด านินงานดຌานบริการกีไยวนืไองประจ าปงบประมาณ ๎๑๑๕ 

 จากนวทางการบริหารทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์สูงสุดพืไอสงสริมละสนับสนุนภารกิจหลักของ
บริษัทฯ   ซึไงปຓนสวนหนึไง฿นการขับคลืไอนองค์กร฿หຌบรรลุปງาหมายวิสัยทัศน์ (Strategic Arms)  ตลอดจน
สวงหารายเดຌพิไมติมจากธุรกิจกีไยวนืไอง พืไอชดชยรายเดຌหลักซึไงอาจเดຌรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภายนอก
บริษัทฯ จึงเดຌก าหนด฿หຌสายงานพัฒนาธุรกิจปຓนหนวยธุรกิจ (Business Unit) ด านินกิจกรรมดย฿ชຌ
ความสามารถพิศษขององค์กร เดຌก มาตรฐานละฝมือการ฿หຌบริการการดินอากาศ ซึไงปຓนทีไยอมรับ฿นวดวง
อุตสาหกรรมการบิน ละความชีไยวชาญดຌานทคนลยีละนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ ด านินการผลิตละจัดหาอุปกรณ์ ตลอดจน฿หຌบริการติดตัๅง
ปรับปรุง ซอมบ ารุง/ส ารวจ ตรวจสอบ ละปรับทียบ/สอบทียบอุปกรณ์ทีไ฿ชຌงาน฿นกิจการบินละ
นอกหนือกิจการบิน พรຌอมทัๅง฿หຌบริการฝຄกอบรมกับหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ดยมีผล
การด านินงานทีไส าคัญ ดังนีๅ 

ํ. การผลิต/จัดหาละบริการซอมบ ารุงอุปกรณ์ 
 ฿หຌบริการปรับปรุง ตรวจซอม จัดหา ติดตัๅงละซอมบ ารุงอุปกรณ์ รวมจ านวน ํ์ ครงการ อาทิ 

  - ปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศระบบ 3D ฿หຌสถาบันการบินพลรือน 

 - ปรับปรุงชุดปฏิบัติการรดาร์ ิส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศี ATC RADAR Simulator  

   Recondition ฿หຌสถาบันการบินพลรือน 
 - ซอมบ ารุง RADAR Simulator ฿หຌสถานีการบินสนามบินอูตะภา 
 - ซอมบ ารุงระบบถายทอดขาวสารอัตนมัติ ิAMSS)  รายป฿หຌกับกองทัพอากาศ 



  ๕๑   

 - บริการ The Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service  

   ฿หຌ Vietnam Air Traffic Management ประทศวียดนาม  

๎. บริการบินทดสอบ 

 ฿หຌบริการบินทดสอบครืไองชวยการดินอากาศประภท Different Navigation Aids, Doppler 
Very High Frequency Omnidirectional Range/Distance Measuring Equipment (DVOR/ DME), 

Non Directional Beacon (NDB), Radio Navigation ละบริการบินตรวจสอบผนภูมิการบินบบ 
Performance Base Navigation (PBN) ทีไ฿ชຌงานประจ าทาอากาศยานจ านวน ๕ หง  บงปຓน ฿น 
ประทศ ๒ หง ละตางประทศ ๏ หง 

๏. บริการตรวจสอบความพรຌอมของอากาศยานทีไท าการบิน฿นขตพืๅนทีไRVSM 
 ฿หຌบริการกสายการบินรวมทัๅงสิๅน ๒๐ ราย ชน Ariana Afghan Airlines, AEV Aviation Inc., 

Airmid Aviation Ltd., AR Airways PVT. Ltd., Citilink Indonesia, Travira Air ปຓนตຌน  ดยมีจ านวน
อากาศยานมารับบริการทัๅงสิๅน ๔๔ ล า ปຓนการ฿หຌบริการภาย฿นประทศ ละอีก ๔ ประทศเดຌก กัมพูชา 
เตຌหวัน มียนมาร์ ฟຂลิปปຂนส์ สิงคปร์ อัฟกานิสถาน อินดนีซีย ละอินดีย 

๐. บริการสอบทียบมาตรฐานครืไองมือวัด 
 ท าการสอบทียบมาตรฐานอุปกรณ์ครืไองมือวัด฿หຌหนวยงานภาย฿นละภายนอก รวมทัๅงสิๅน 
ํ,์๔๐ ครืไอง ดย฿หຌบริการกหนวยงานภายนอกจ านวน ํ๔ ราย  รวมทัๅงสิๅน ํ๐ํ ครืไอง ปຓน
ผูຌ฿ชຌบริการราย฿หม ๓ ราย เดຌก บริษัท สกายนทวิร์ค ๎์์๕ จ ากัด  บริษัท อใน.ซี.ซี มนนจมຌนท์ 
อนด์ ดิวลลอปมຌนท์ จ ากัด  SC Group of Companies  ศูนย์สอบทียบครืไองมือวัดอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี   บริษัท อาร์อฟ อพพิคชัไน จ ากัด  บริษัท ทีอที จ ากัด 
ิมหาชนี ส านักงาน฿หญ ละหຌางหุຌนสวนจ ากัด ซี จ มีดีย กรุຍป  ซึไงสวนหนึไงปຓนการ฿หຌบริการตาม
บันทึกขຌอตกลงการสอบทียบครืไองมือวัดหรืออุปกรณ์฿หຌกับหຌองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางทคนิค
ของครืไองสงวิทยุกระจายสียง ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายสียงรวมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ (กสทช.) นอกจากนีๅ
เดຌ฿หຌบริการกหนวยงาน฿นตางประทศ คือ Cambodia Air Traffic Service Co, Ltd.  

๑. บริการ฿หຌชาอุปกรณ์สืไอสาร 

 ฿หຌบริการ฿ชຌงานอุปกรณ์สืไอสารภาย฿นกิจการของบริษัทฯ ละบริการชา฿ชຌงานอุปกรณ์สืไอสาร
กสายการบิน ผูຌประกอบการทีไกีไยวนืไองกับกิจการบิน กลุมบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ละบริษัท฿น
ครือ ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีอุปกรณ์สืไอสารทีไสนับสนุนงานภารกิจหลักของบริษัทฯ จ านวน 
ํุ๑์๒ ชุด ละ฿หຌบริการชา฿ชຌงานจ านวน ํํุ๔์๐ ชุด พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ จ านวน 
๎ุํ๑๎ ชุด หรือคิดปຓนรຌอยละ ๎๎.๏์  
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๒. บริการระบบสืไอสารผานดาวทียม 

 พัฒนาวงจรขายสืไอสารทีไ฿ชຌงานผานระบบสืไอสารดาวทียมระบบ TES   ซึไงปຓนระบบสืไอสารดาวทียม
รูปบบ IP Broadband ยีไหຌอ VIASAT รุน Linkway S2  พรຌอมทัๅงยຌายขายสืไอสาร Frame Relay ละขายสืไอสาร 
DDN มา฿ชຌงานผานขายสืไอสาร IP Cloud   พืไอ฿หຌทันสมัย พิไมประสิทธิภาพละมีความยืดหยุน฿ชຌงานเดຌหลาย
รูปบบการชืไอมตอ ชน Full-Mesh, Star ละบบผสม  พรຌอมทัๅงน าระบบ IP VPN มา฿ชຌปຓนขายสืไอสารส ารอง
ส าหรับบริการระบบสืไอสารดຌานการควบคุมจราจรทางอากาศ฿นวงจรสียง (voice) ละวงจรขຌอมูล (data) 

ซึไงปัจจุบัน฿หຌบริการกหนวยงานดຌานการบิน฿นตางประทศจ านวน ๒ประทศ เดຌก สาธารณรัฐ
ประชาธิปเตยประชาชนลาว กัมพูชา วียดนาม มาลซีย มียนมาร์ ละบังคลาทศ 

๓.  บริการสืไอสารขຌอมูลปฏิบัติการสายการบิน 
 ติดตัๅงสถานีภาคพืๅนระยะเกล (Remote Ground Station) พิไมติมจ านวน ํ๎ สถานี ฿น ๑ 
ประทศ ประกอบดຌวย  

- ประทศออสตรลีย จ านวน ๑ สถานี (ACARS ๐ สถานี ละ VDLM2 ํ สถานีี  
- ประทศอินดนีซีย  จ านวน ๏  สถานี ิฝัດงตะวันออกี (ACARS) 
- ประทศกาหลี฿ตຌ จ านวน ํ สถานี ิACARS) 
- ประทศมียนมาร์ จ านวน ํ สถานี ิACARSี 
- ประทศเทย จ านวน ๎ สถานี ิVDLM2ี 

 ท า฿หຌมีจ านวนสถานี RGS รวมทัๅงสิๅน ํ๐ํ สถานี ดยปຓนสถานี RGS ประภท ACARS จ านวน 
ํ๎์ สถานี ฿น ํ๑ ประทศ  ละสถานี RGS ประภท VDLM2 จ านวน ๎ํ สถานี ฿น ๒ ประทศ  พืไอ
฿หຌบริการสืไอสารขຌอมูลปฏิบัติการสายการบินเดຌครอบคลุมพืๅนทีไการ฿หຌบริการ฿น ํ๑ ประทศ เดຌก เทย 
กัมพูชา กาหลี฿ตຌ เตຌหวัน นิวซีลนด์ บรูเน มียนมาร์ ฟຂลิปปຂนส์ มองกลีย มาลซีย วียดนาม สิงคปร์ 
ออสตรลีย อินดนีซีย ละอินดีย   มีสายการบินทีไ฿ชຌบริการจ านวน ํ๒๐ สายการบิน จ านวนอากาศยาน
ทีไ฿ชຌบริการกวา ๓,๎์์ ล า ละมีปริมาณการรับ–สงขຌอมูลการบินทัๅงหมดประมาณ ํ๎๒.๏ํ ลຌานกิลบิต 
พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ จ านวน ๎๎.๒๎ ลຌานกิลบิต หรือคิดปຓนรຌอยละ ๎ํ.๔ํ  

๔. บริการฝຄกอบรมจัดประชุมชิงปฏิบัติการละ฿หຌค าปรึกษา 

 บริษัทฯ จัดฝຄกอบรม฿หຌกับหนวยงานภาย฿นประทศละหนวยงานดຌานการบินพลรือน
ตางประทศ รวม ๒ หลักสูตร ดังนีๅ  
 - กรมการบินพลรือนมองกลีย จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร Standardized Training 

Packages (STPs) 052, 055 plus 054 พรຌอมการทดสอบจิตวิทยาการบินพืไอคัดลือกพนักงานขຌารับ
การฝຄกอบรมหลักสูตรดังกลาว ซึไงกีไยวกับ Aerodrome Assistant ละ Radar Control (Approach 

and Area) หลักสูตร Provision of Consulting Services on MSSR and ADS-B  หลักสูตร Pseudo 
Pilot  หลักสูตร Refresher for Air Traffic Controller ละหลักสูตร Test Equipment Calibration 

Laboratory 

 - ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ 
(กสทช.) จ านวน ํ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริการจราจรทางอากาศบืๅองตຌน 
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๕. บริการชา฿ชຌสัญญาณสดงผลขຌอมูลรดาร์ ิAir Situation Display/Ground Situation 
Display) 
 ฿หຌ บ ริ การ Air Situation Display/Ground Situation Display (ASD/GSD) กหน วยงาน
ภาย฿นพืไอสนับสนุนภารกิจหลัก฿นบทบาท Strategic Arms เดຌก ศูนย์บริหารขຌอมูลละสารสนทศการ
ดินอากาศ  ละหนวยงานภายนอกชน สายการบินนกอร์ บริษัท การบินกรุงทพ จ ากัด ิมหาชนี 
บริษัท ทาอากาศยานเทย จ ากัด ิมหาชนี  บริษัท บางกอกอวิอชัไนซในตอร์ จ ากัด ละวิทยาลัยการบิน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 นอกจากนีๅบริษัทฯ เดຌศึกษา วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการตาง โ พืไอสนับสนุนภารกิจ
หลักของบริษัทฯ ละขยายอกาสทางธุรกิจ ดยด านินการลຌวสรใจ ฿นป ๎๑๑๕ จ านวน ๎ รายการ คือ
 - Signal Light Gun ปຓนอุปกรณ์ส าหรับสืไอสารระหวางนักบินละหอบังคับการบิน ฿นกรณีทีไ
ระบบวิทยุสืไอสารขัดขຌอง ดยเดຌปรับปรุงรูปลักษณ์฿หຌมีขนาดกระทัดรัด นๅ าหนักบากวาดิม รวมถึงพิไม
ความขຌมของสง฿หຌมีคาสูงขึๅน ละสงขຌารับการตรวจสอบระดับความขຌมของสงกับทางสถาบันเฟฟງา
ลຌว  
 - อุปกรณ์เลนกกาะสายอากาศ ปຓนตัวตຌนบบทีไเดຌปรับปรุงวัสดุทีไ฿ชຌท าครงสรຌาง พืไอความ
ทนทานตอสภาพอากาศ ออกบบ฿หຌสามารถปງองกันความชืๅนส าหรับชิๅนสวนทีไปຓนลูกปน ละพิไมกรวย
ดักลม ฿หຌหมุนเดຌดีขึๅน฿นสภาวะลมออน รวมทัๅงเดຌทดสอบการ฿ชຌงาน ละบันทึกผลการทดสอบ ดยลือก
พืๅนทีไทีไมีนกชุกชุมลຌว   ผลปรากฏวา สามารถเลนกเดຌปຓนอยางดี฿นรัศมีของขนกวาด ละจะน าเป
ติดตัๅงทดสอบจริงกับ Near Field Antenna ทีไสนามบินหัวหินตอเป  

การด านินงานดຌานทรัพยากรบุคคล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลละคุณภาพชีวิต 

 สภาพวดลຌอมละบริบท฿นการด านินงานขององค์กรทีไปลีไยนปลงเปสงผลกระทบดຌาน
ทรัพยากรบุคคลทัๅง฿นมิติดຌานปริมาณละทักษะทีไจ าปຓนของบุคลากร ท า฿หຌบริษัทฯ จ าปຓนตຌองตรียม
ผนรองรับความปลีไยนปลงดังกลาวทัๅง฿นระยะสัๅน ระยะกลาง ละระยะยาว ส าหรับ฿นป ๎๑๑๕ การ
ด านินการทีไส าคัญ คือ การทบทวนผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว เดຌก ผนอัตราก าลัง ํ์ ปดยมีการ
ปรับปรุงผนการสรรหา฿นชิงรุกพืไอ฿หຌองค์กรสามารถตรียมบุคลากรส าหรับรองรับความจ าปຓนดຌาน
บุคลากรชวงการปลีไยนถายทคนลยี฿นระยะสัๅน ละสนับสนุนปງาหมายขององค์กร฿นระยะยาว 
นอกจากนัๅนบริษัทฯ ยังคงทบทวนละปรับปรุงกรอบนวคิดดຌานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
(AEROTHAI HR MODEL)  ตลอดจนการทบทวนการพัฒนาระบบงานดຌานทรัพยากรบุคคลพืไอมุงเปสู
ปງาหมายดຌานทรัพยากรบุคคลทีไส าคัญ คือ การสรຌางบุคลากรมืออาชีพละมีความผูกพันตอองค์กร  
ส าหรับการด านินการทีไสรຌางผลลัพธ์ทีไส าคัญ฿นป  ๎๑๑๕ เดຌก การทบทวนละพัฒนาระบบ
ความสามารถหลัก (Competency Management) ทัๅง฿นการก าหนดกรอบความสามารถหลักขององค์กร
ละบุคลากร ตลอดจนการตรียมระบบการประมินความสามารถหลักส าหรับทุกระดับต าหนง  การ
พัฒนาระบบการตอบทนละจูง฿จ (Compensation Management) ดยการปรับปรุงคาตอบทน
ส าหรับบุคลากรดຌานควบคุมจราจรทางอากาศ ตลอดจนการก าหนดต าหนงงานทีไตຌองมีความชีไยวชาญ
ฉพาะพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความจ าปຓนของภารกิจภาย฿ตຌบริบททีไปลีไยนปลงเปทัๅง฿นปัจจุบันละ
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อนาคต  การพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศดຌานทรัพยากรบุคคล ิHuman Resource Information 

System) พืไอพัฒนาระบบฐานขຌอมูลดຌานทรัพยากรบุคคลส าหรับน ามา฿ชຌ฿นการวางผนละการตัดสิน฿จ
อยางปຓนระบบละทัไวถึง   

ดຌานคุณภาพชีวิตของบุคลากร   ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ ยังคงด านินครงการตาง โ ทีไสนับสนุน฿หຌ
พนักงานสรຌางสมดุล฿นชีวิตการท างาน (Work Life Balance) พืไอสริมสรຌางคุณภาพชีวิต฿นทุก โ ดຌาน ทัๅงรางกาย 
จิต฿จของบุคลากร ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร อาทิชน ครงการสงสริมคุณภาพชีวิตบบครบวงจร ซึไงปຓน
ครงการทีไนຌนการ฿หຌความรูຌ  ละการปฏิบัติตัว฿นชีวิตประจ าวัน พืไอปງองกันการกิดรค ดยมีการกใบรวบรวม
สถิติประภทของรคตามความถีไ฿นการบิกจายคารักษาพยาบาลละรายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าป฿นรอบป 
ทีไผานมาละน ามา฿ชຌปຓนขຌอมูลพืไอก าหนดรายละอียดของกิจกรรมทีไตอบสนองความตຌองการ฿นตละกลุม
บุคลากรดยทຌจริง   พรຌอมทัๅงเดຌมีการปรับปรุงสวัสดิการตาง โ ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมบุคลากร
ตาง โ ชน กิจกรรมการนวดผอนคลายพืไอลดความครียดละความหนืไอยลຌา฿หຌกับจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทาง
อากาศ ปຓนตຌน  นอกจากนัๅนเดຌมีการปรับปรุงกระบวนการพืไอชวยลดภาระขัๅนตอนการบิกจายของบุคลากรดย฿หຌ
ปຓนเปตามระบียบสวัสดิการทีไก าหนดเวຌ  ละมีการจัดชวงวลา  สถานทีไ ละผูຌฝຄกสอนส าหรับกิจกรรม 
พืไอสุขภาพทีไมีความหลากหลายตามความตຌองการของบุคลากร ชน การจัดกิจกรรมออกก าลังกาย (Zumbaุ 
ยคะี ละกิจกรรมสรຌางสมดุลรางกาย (Body Balance) ปຓนตຌน   ดຌานการสงสริมกิจกรรม฿นมิติดຌานจริยธรรม  
ละมิติดຌานสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม   บริษัทฯ ยังคงด านินการจัดกิจกรรม วิทยุการบินฯ มินิวอลลย์บอล   
พืไอสงสริมละสนับสนุนการลนละพัฒนากีฬาวอลลย์บอล฿นยุวชนทัไวประทศ  ซึไงบริษัทฯ ลใงหในวาผลส ารใจ
ของครงการดังกลาว สามารถพัฒนานักกีฬาจากระดับยุวชนเปสูนักกีฬาระดับประทศทีไสรຌางชืไอสียงละ
ภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับองค์กรละประทศเทย นอกจากนัๅน บริษัทฯ เดຌมีสวนรวม฿นการรวบรวมละจัดหาสิไงของ 
อุปกรณ์ ละงินบริจาคมอบ฿หຌดใกยากเรຌ  

บริษัทฯ มุงนຌนความส าคัญของบุคลากร นืไองจากตระหนักสมอวาผลการด านินงานทีไดีขององค์กร 
สวนหนึไงมาจากความมุงมัไนละอุทิศตนของบุคลากร พืไอความส ารใจขององค์กรซึไงปຓนพลังทีไกิดจากความผูกพัน
ของพนักงาน (Employee Engagement) ดยมีการด านินการอยางจริงจังละตอนืไอง ตลอดจนมีการทบทวน
กระบวนการ  พืไอสริมสรຌางความผูกพันตอองค์กร  ละน าเปสูการปรับปรุงละพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล  อันจะน าเปสูการสริมสรຌางความผูกพัน฿นบุคลากร ซึไงจะน าเปสูองค์กรทีไยัไงยืนตอเป  ดย฿นป ๎๑๑๕ 
ระดับความผูกพันองค์กรของบุคลการพิไมสูงขึๅนจากปทีไผานมา  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลละสงสริมการรียนรูຌ 
 บริษัทฯ มีหนຌาทีไ รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร฿หຌมีขีดความสามารถทัๅ งความสามารถหลัก 
ชิงกวຌางละความสามารถหลักชิงลึกของบริษัทฯ วางผนการจัดการความรูຌ จัด฿หຌมีบรรยากาศหงการ
รียนรูຌ฿นองค์กร การสงสริมนวัตกรรม รวมถึงการ฿หຌทุนการศึกษา ซึไงมีผลการด านินการภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ 
ฉบับป ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ละนวคิดดຌานทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบดຌวย 

 ํ. งานฝຄกอบรมละพัฒนา 
 ๎. งานการจัดการความรูຌ 
 ๏. งานสงสริมนวัตกรรม 



 ๕๕   

งานฝຄกอบรมละพัฒนา 
 บริษัทฯ ลใงหในความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดยการจัดหลักสูตรฝຄกอบรม
ละพัฒนา฿หຌกับบุคลากรของบริษัทฯ บงปຓน 
 ํ. การฝຄกอบรมละพัฒนาส าหรับฝຆายบริหาร นຌนการพัฒนาผูຌบริหารทุกระดับ฿หຌมี
ความสามารถหมาะสมกับระดับต าหนงตามกรอบความสามารถดຌาน Managerial Competency 
พัฒนามุมมองดຌานการบริหารจัดการทัๅงดຌานชิงทฤษฎี กระบวนการลกปลีไยนรียนรูຌการสัมมนาชิง
ปฏิบัติการ รวมถึงการสงผูຌบริหารขຌารวมสัมมนากับหนวยงานภายนอก ชน กระทรวงคมนาคม มูลนิธิ
สถาบันวิจัยละพัฒนาองค์การภาครัฐ ิIRDPี ปຓนตຌน 
 ๎. การฝຄกอบรมละพัฒนาส าหรับพนักงาน นຌนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿หຌมีขีด
ความสามารถตามกรอบความสามารถหลักทัๅงชิงกวຌาง (Core Competency) ละชิงลึก ิFunctional 
Competency) การพัฒนาบุคลากรตามผนพัฒนาอาชีพ (Career Development Plan) พรຌอมทัๅงพัฒนา
บุคลากร฿หຌมีความพรຌอม฿นการขึๅนมาทดทนต าหนงหรือสืบทอดต าหนง฿นระดับทีไสูงขึๅน 
 ทัๅงนีๅ ฿นรอบป ๎๑๑๕ มีการพัฒนาทีไส าคัญ ๐ ครงการ คือ 
 ํ. การตรียมบุคลากรดຌานปฏิบัติการละวิศวกรรม฿หຌมีความพรຌอมกับการปฏิบัติงานกับระบบ
ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ Thailand Modernization CNS/ATM 

System (TMCS)  ดยจัด฿หຌมีการรียนรูຌระบบการท างาน  อุปกรณ์  ระบบการสืไอสารบบ฿หมทีไจะ
ติดตัๅง ณ ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ  ทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาค  รวมทัๅงระบบฝຄกอบรมละระบบ
ส ารองกรณีฉุกฉิน 

 ๎. ครงการฝຄกอบรมละพัฒนาขีดความสามารถดຌานภาษาอังกฤษการบินส าหรับผูຌอยู฿นระดับ 
Operational Level 4 หรือสูงกวา ละผูຌทีไอยู฿นระดับตไ ากวา Operational Level 4 พืไอพัฒนาความรูຌ
ความสามารถดຌานภาษาอังกฤษการบินตามมาตรฐาน  ICAO  ฿หຌกับผูຌปฏิบัติงานควบคุมจราจรทาง
อากาศละควบคุมอากาศยาน  สนับสนุนทักษะความช านาญดຌานการ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการ
ปฏิบัติงาน ละพืไอตรียมความพรຌอม฿นการขຌารับการทดสอบภาษาอังกฤษการบินกับ สถาบันการ
ทดสอบทีไเดຌรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ 
 ๏. การพัฒนาหลักสูตรฝຄกอบรมดຌานวิศวกรรม  ดยสงบุคลากรขຌารับการอบรมหลักสูตร ICAO 
TRAINAIR PLUS Training Developers Course พืไอตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝຄกอบรมทีไเดຌมาตรฐานตาม 
ICAO  
 ๐. ครงการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency  
 นอกจากนีๅ บริษัทฯ เดຌสนับสนุน฿หຌบุคลากรมีการพิไมพูนความรูຌ ความสามารถ ดยการ฿หຌ
ทุนการศึกษากบุคลากรเปศึกษา฿นสถาบันทีไมีชืไอสียงทัๅง฿นละตางประทศ จนถึงระดับปริญญาอก 
รวมทัๅง฿หຌทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความรูຌดຌานความปลอดภัย ิSafetyี ดຌานมาตรฐาน 
ิStandardี ดຌานการวางผน ดຌานกลยุทธ์ ดຌานการงิน ดຌานกฎหมายการบิน ละการสรຌางครู พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติภารกิจหลักภาย฿ตຌระบบ฿หมมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพละปຓนเปตามมาตรฐานสากล อีกทัๅง 
บริษัทฯ ยังสนับสนุน฿หຌบุคลากรเดຌลาศึกษาตอทัๅงบบตใมวลาละ฿ชຌวลาบางสวนดຌวยทุนสวนตัว พืไอ
ปຓนการพัฒนาระดับคุณวุฒิละคุณภาพของบุคลากรดยรวม฿หຌกับบริษัทฯ  รวมถึงรองรับการ
จริญติบตของบริษัทฯ ฿นอนาคต 
 



 ๕๖   

งานการจัดการความรูຌ 
 บริษัทฯ น าครืไองมือการจัดการความรูຌขຌามาด านินการตัๅงตป ๎๑๐๓ ดย฿นป ๎๑๑๕
ด านินการภาย฿ตຌกระบวนการจัดการความรูຌของบริษัทฯ ทีไมุงนຌนสริมสรຌางการมีสวนรวมของพนักงานทุก
ระดับผานกระบวนการทีไส าคัญ เดຌก การระบุความรูຌทีไส าคัญระดับองค์กร ิKM Focus Areasี การบงชีๅ
ความรูຌทีไจ าปຓน฿นการปฏิบัติงาน ิKM Identificationี การสรຌางละสวงหาองค์ความรูຌการถายทอดละ
ถายอนความรูຌจากรุนสูรุน พรຌอมทัๅงเดຌมีการรวบรวมจัดกใบความรูຌอยางครบถຌวนละปຓนระบบ ละ
ด านินการประมินผลความส ารใจของการจัดการความรูຌอยางตอนืไองทุกป ดยมีปງาประสงค์อืๅอ฿หຌกิดอกาส฿น
การหานวปฏิบัติทีไดีทีไสุด (Best Practices) ทีไจะน าเปสูการพัฒนา ละสรຌางฐานความรูຌทีไขຌมขใงละมี
คุณคาขององค์กร 
 ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีองค์ความรูຌทีไส าคัญ ิKM Focus Areasี คือ องค์ความรูຌทีไสนับสนุนการ
บรรลุยุทธศาสตร์ องค์ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ละองค์ความรูຌทีไกีไยวขຌองกับลูกคຌา ซึไงหนวยงานตาง โ 
เดຌด านินการตามกระบวนการจัดการความรูຌภาย฿ตຌกรอบ KM Focus Areas นีๅ 

งานสงสริมนวัตกรรม 

 บริษัทฯ ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมนวัตกรรม฿นองค์กรอยางตอนืไอง ก าหนด฿หຌมีหนวยงาน
รับผิดชอบละมีการบริหารจัดการอยางปຓนระบบ นຌนการท างานอยางมีสวนรวม มีผูຌบริหารระดับสูงรวม
ปຓนคณะกรรมการอ านวยการสงสริมงานวิจัย พัฒนา ละนวัตกรรม ทีไมีบทบาท฿นการก าหนดนยบาย 
ปງาหมาย การด านินงาน ละการก ากับดูล อีกทัๅงมีการบูรณาการงานสงสริมนวัตกรรมกับงานการ
จัดการความรูຌ พืไอสนับสนุนการปຓนองค์กรหงการรียนรูຌ ละองค์กรหงนวัตกรรม นอกจากนีๅยังมีการ
จัดกิจกรรมรูปบบตางโ ชน จัดกิจกรรมลกปลีไยนความรูຌละนวคิดระหวางกลุมพนักงาน จัด
กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดการกระบวนการ ละนวคิดสรຌางสรรค์
ประจ าป ปຓนตຌน 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนยบายผลักดัน฿หຌกิด นวัตกรรมกระบวนการ ภาย฿นองค์กร ซึไงปຓนการ
มุงนຌน฿หຌบุคลากรมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นงานวิจัย พัฒนา ละนวัตกรรมมากยิไงขึๅน จนสามารถสรຌางสรรค์
ผลงานเดຌจริง  จึงจัด฿หຌมีการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการกระบวนการ ประจ าป ๎๑๑๕ พืไอสงสริม
฿หຌฝຆายจัดการ/พนักงานมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการท างาน฿นฝຆายงาน฿หຌมีประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพ พืไอตอบสนองความตຌองการ/ความคาดหวังของผูຌ฿ชຌบริการ หรือการกຌเขปัญหา/ขຌอจ ากัด หรือ
การปรับตัว฿หຌสอดรับกับอกาสหรือนวนຌมการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอม฿นอนาคต 

 ฿นป ๎๑๑๕ มีผลงานนวัตกรรมทีไสนอขຌาประกวดทัๅงสิๅน จ านวน ํ๏ ผลงาน นวัตกรรมการ
จัดการกระบวนการ จ านวน ๒ กระบวนการ ละนวความคิดสรຌางสรรค์จ านวน ๕ นวคิด ซึไงสวน฿หญ
ปຓนนวัตกรรมพืไอการกຌเข/ปรับปรุงการด านินงาน ดยมีรางวัลดีดนทีไเดຌรับภาย฿นบริษัทฯ ดังนีๅ 
ผลงานนวัตกรรม 

ประภทรางวัลนวัตกรรมทางทคนลยี:  ครืไองมือสนับสนุนการบริหารความคลองตัวการจราจรทาง 
     อากาศ฿นสภาพการปฏิบัติงานทีไเมปกติ ิAir Traffic Flow  

     Management Support System for Adverse              
                                                    Condition)  



 ๕๗   

ประภทรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการ: ปรกรมจัดการจราจรขาขຌาขตประชิดสนามบิน 

        กรุงทพฯ ิBangkok Terminal Sequencing Tool: BTST) 
ประภทรางวัลผลงานสิไงประดิษฐ์: อุปกรณ์ตรวจวัดการพรกระจายคลืไนรบกวนส าหรับสถานีสง 
     วิทยุกระจายสียง ิThe Spurious Frequency Monitoring    
                                           Device  for FM Broadcast)  

นวัตกรรมการจัดการกระบวนการ  
ฝຆายตรวจสอบภารกิจหลักละทคนลยีสารสนทศ :กระบวนการระบบสารสนทศพืไอการบริหาร 
ละฝຆายวิศวกรรมบริการ                จัดการตรวจสอบภาย฿นิInternal Audit  

         Management System (IAMS) Process) 
 ฿นป ๎๑๑๕  บริษัทฯ น าผลงานนวัตกรรมขຌารวมการประกวดละจัดสดง฿นวทีนานาชาติ 
44th International Exhibition of Inventions of GENEVA 2016 ณ กรุงจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  คือ
ผลงาน  ระบบตรวจสอบละติดตามสัญญาณรบกวนบริวณพืๅนทีไ ฿หຌบริการจราจรทางอากาศ 
(Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Services) ละเดຌ รับ รางวัล   ๎ 
รางวัล เดก 
 ํ.รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับหรียญงิน ฿นกลุมผลงานประภท C (Computersciences - 

Software – Electronics - Electricity - Methods of communication) 

 ๎ .ร า งวั ล  Excellent Award ซึไ ง ป น  Special Prize จ าก  Korea University Invention 
Association ซึไงจะมอบ฿หกับรางวัลทีไนาสน฿จสามารถน าเปตอยอดละปนประยชน์ตอเป 

การพัฒนาบุคลากรดຌานการบริการการดินอากาศ 

 การพัฒนาบุคลากรดຌานการบริการการดินอากาศของบริษัทฯ ถือปຓนปัจจัยส าคัญพืไอ฿หຌเดຌ
บุคลากรทีไมีจ านวนพียงพอ ละปຓนเปตามมาตรฐานละขຌอสนอนะขององค์การการบินพลรือน
ระหวางประทศ (ICAO)  อยางมีประสิทธิภาพดຌวยความปลอดภัย  ละปຓนการขับคลืไอนองค์กรเปสู
ปງาหมายตามทิศทางทีไก าหนดเวຌ นอกจากนัๅน บริษัทฯ ยังพัฒนา฿หຌมีความสามารถหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ฿นต าหนงงาน หรือ฿นต าหนงงานทีไสูงขึๅน  ละตรียมความพรຌอม฿หຌกับบุคลากรซึไงจะตຌอง
ปฏิบัติงานรวมกับระบบ FDMC ฿นสวนของ Pre-Flight  Management ดยมีการจัดหลักสูตรฝຄกอบรม
ทัๅง฿นประทศละหลักสูตรตางประทศ  รวมถึงการดินทางดูงานตางประทศ    ละมีการพัฒนาระบบ
การฝຄกปฏิบัติการจ าลองดยการน าระบบ Voice Communication  System: VCCS บบหนຌาจอสัมผัส
มา฿ชຌ   ตลอดจนการน าปรกรมปฏิบัติการจ าลองบบ  ํ๔์ องศา  ละ  ๏๒์ องศา  มา฿ชຌ฿นการ
ฝຄกอบรม  พืไอลดขຌอจ ากัดทางดຌานทคนิคละพิไมพูนศักยภาพ฿นการรียนรูຌ  ดຌวยปรกรมทีไทันสมัยละ
มีสภาพหมือนจริง  อันจะสงผลตอประสิทธิภาพ฿นการรียนรูຌของบุคลากร  ละสงผล฿หຌบุคลากรมี
ความคุຌนคยกับอุปกรณ์กอนการปฏิบัติงานจริง   
 น อ ก จ าก นี ๅ บ ร ิษ ัท ฯ  ย ัง ส ง ส ร ิม ฿ห ຌม ีก า ร พ ัฒ น าก ลุ ม บ ุค ล า ก รที ไท า ห น ຌา ที ไป ຓน 
Interviewer/Rater พืไอปฏิบัติหนຌาทีไรวมกับสถาบันการทดสอบทีไเดຌรับการรับรอง฿นการด านินงานจัด



 ๕๘   

ทดสอบภาษาอังกฤษการบินตามมาตรฐาน  ๙๓๑O ส าหรับกลุมผู ຌปฏิบัติงานควบคุมจราจรทาง
อากาศทัๅงบริษัทฯ ซึไงประกอบเปดຌวยการปฏิบัติงานดຌานการอ านวยการทดสอบละการประมินผล 

บริการฝຄกอบรมละ฿หຌค าปรึกษา  

 บริษัทฯ เดຌรับความเวຌวาง฿จจากประทศมองกลีย ฿หຌจัดฝຄกอบรม฿หຌกับจຌาหนຌาทีไหนวยงานดຌาน
การบินพลรือนมองกลีย  เดຌก หลักสูตร  Pseudo Pilot Training Course for MCAA  ละหลักสูตร  
Area Control Surveillance Training Refresher Course for MCAA   

 
ผลการด านินงาน 

 จากนยบายภาครัฐ฿นป ๎๑๑๕ ทีไก าหนด฿หຌรัฐวิสาหกิจบิกจายงบประมาณลงทุนเหຌเดຌ 
เมนຌอยกวารຌอยละ ๕๑ ของกรอบวงงินลงทุน พบวาผลการบิกจายงบลงทุนสะสมของบริษัทฯ ฿นป 
๎๑๑๕ มียอดบิกจายสะสมจริงบืๅองตຌน จ านวน ํ,๓๔์.๓๏ ลຌานบาท ิขຌอมูล ณ วันทีไ ๏์ กันยายน 
๎๑๑๕ี หรือคิดปຓนรຌอยละ ๕๎.๎๓ มืไอทียบกับวงงินบิกจาย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ ทีไเดຌรับอนุมัติ 
จ านวน ํ,๕๏์.์์ ลຌานบาท ซึไงตไ ากวากรอบบิกจายลงทุน จ านวน ํ๐๕.๎๓ ลຌานบาท หากปรับงืไอนเข
ตามกระทรวงการคลัง ท า฿หຌผลการบิกจายลงทุนของบริษัทฯ  คิดปຓนรຌอยละ ํ์์.๐๓ ซึไงปຓนครัๅงรก
฿นรอบหลายปทีไผานมา 

ผลการประมินผลการด านินงาน 

การประมินผลด านินงานของบริษัทฯด านินการผานการจัดท าบันทึกขຌอตกลงประมินผลการ
ด านินงานรัฐวิสาหกิจระหวาง รัฐบาลเทย กับ บริษัทฯ ดยมีส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ปຓนผูຌก ากับดูล  ดยภาครัฐเดຌ฿หຌความส าคัญอยางยิไง฿นการพัฒนาละพิไมมูลคารัฐวิสาหกิจ฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ซึไงจะน าเปสูการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน฿หຌกรัฐวิสาหกิจ ละปຓนการสรຌาง
มูลคาพิไม฿หຌกทรัพย์สินของรัฐพืไอการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน  ดย฿ชຌ ระบบประมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ปຓนครืไองมือ ประกอบดຌวยการ
ประมินละวัดผล ๎ สวน เดຌก สวนของกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ พืไอการบริหารจัดการ
องค์กร ๒ หมวด ิการน าองค์กร การวางผนชิงยุทธศาสตร์ การมุงนຌนลูกคຌาละตลาด การวัด การ
วิคราะห์ ละการจัดการความรูຌ การมุงนຌนบุคลากร ละการมุงนຌนการปฏิบัติการี ละสวนของผลลัพธ์ 
ดยบริษัทฯ มีผลการด านินงานตามระบบประมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ดังนีๅ 

ผลการด านินงาน 

ตามระบบประมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

ป ๎๑๑๔  

กระบวนการ/ระบบ ผลลัพธ์ 

นๅ าหนัก ๑์ ๑์ 

คะนน/ผลจากคากณฑ์วัด ิถวงนๅ าหนักี ๏๏๎.๑์/๎.์๒๒๓ ๎.์๑๑๏ 

ผลการประมินรวม ๐.ํ๎๎์ 



  ๕๙   

การจัดอันดับครดิตองค์กร 
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัท ทริสรทติๅง จ ากัด คงอันดับครดิตองค์กรของบริษัทฯ ทีไระดับ 

๑๑๑ สวนนวนຌมอันดับครดิตเดຌก าหนดทีไระดับ Stable หรือคงทีไ ซึไงปຓนระดับสูงสุดละตอนืไอง
ปຓนปทีไ ๎ ดยอันดับครดิตยังคงสะทຌอนถึงการบริการการดินอากาศทีไมีความส าคัญชิงกลยุทธ์ตอ
ประทศ ตลอดจนสถิติดຌานความปลอดภัยทีไดี สภาพคลองทีไอยู฿นระดับสูง ละคณะผูຌบริหารทีไมี
ประสบการณ์  นอกจากนีๅ การเดຌรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนืไองจากบริษัทฯ มีความส าคัญตอประทศ
฿นฐานะหนวยงาน฿หຌบริการการดินอากาศพียงรายดียวของประทศเทย ปຓนปัจจัยส าคัญทีไพิไมสถานะ
ครดิต฿หຌกบริษัทฯ ดຌวย   อยางเรกใตาม จุดขใงดังกลาวถูกลดทอนบางสวนจากความออนเหวของ
อุตสาหกรรมการบินทีไมีตอความสีไยงจากหตุการณ์ตาง โ ส าหรับนวนຌมอันดับครดิต  Stable หรือ 
คงทีไ สะทຌอนถึงการปຓนผูຌ฿หຌบริการพียงรายดียว฿นประทศเทยของบริษัทฯ ละการด านินงานทีไมี
ประสิทธิภาพ   นอกจากนีๅ คาดวาบริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคลอง฿หຌอยู฿นระดับสูงเดຌตอเป ละอันดับ
ครดิตของบริษัทฯ อาจถูกปรับลดลงเดຌหากระดับความสัมพันธ์ระหวางบริษัทฯ กับรัฐบาลลดความส าคัญ
ลงจากระดับปัจจุบัน ซึไงอาจมีผลท า฿หຌรัฐบาลลดการ฿หຌการสนับสนุนบริษัทฯ 

 

รางวัลทีไเดຌรับระหวางป 
นอกจากภารกิจการ฿หຌบริการการจราจรทางอากาศ บริษัทฯ สงสริม฿หຌพนักงานสรຌางสรรค์

ผลงานนวัตกรรมทีไปຓนประยชน์ตอการด านินภารกิจหลักของบริษัทฯ ละปຓนประยชน์ตอสังคม ฿นป 
๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌสงผลงาน ระบบตรวจสอบละติดตามสัญญาณรบกวนบริวณพืๅนทีไ฿หຌบริการจราจร
ทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Services) ขຌารวม
ประกวด฿นวที International ๕xhibition of ๙nvention of ๗eneva ณ กรุงจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ละเดຌรับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับหรียญงิน ประภท C (Computer sciences-Software– 

Electronics-Electricity-Methods of communication) ละ รางวัล Excellent Award ซึไงปຓนรางวัล
พิศษจาก Korea University Invention 

 

รืไองดน฿นรอบป 
บริษัทฯ มีบทบาททีไส าคัญ฿นการรวมพัฒนาระบบการดินอากาศของภูมิภาคอชีย/ปซิฟຂกอยาง

ตอนืไอง ดังนีๅ 

ํ.การด านินการดຌานการบรหิารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Flow 

Management: ATFM) ระหวางประทศ 

บริษัทฯ รวมปຓนสมาชิก ICAO Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) 

พืไอพัฒนามาตรฐานดຌาน ATFM ฿นระดับสากล ละสนับสนุนการด านินการของ Air Traffic Flow 
Management Steering Group (ATFM SG) ของภูมิภาคอชียปซิฟຂก พืไอรวมจัดท า/ปรับปรุง 



  ๖๐   

Asia/Pacific Framework for Collaborative ATFM ละผลักดันการด านินการดຌาน ATFM ของ
ภูมิภาคฯ อยางตอนืไอง 

บริษัทฯ มีบทบาท฿นฐานะผูຌน า฿นการด านินครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM 

Operational Trial ซึไงปຓนการทดสอบนวคิด฿นการบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศระหวาง
ประทศ ิCross-Border ATFM) รวมกับหนวยงานผูຌ฿หຌบริการการดินอากาศจากประทศสิงคปร์ ฮองกง 
มาลซีย วียดนาม จีน อินดนีซีย ออสตรลีย ละหนวยงานดຌานการบินอืไน โ ดยครงการดังกลาว
ปຓนการด านินการรวมดຌาน ATFM กลุม฿หญทีไสุด฿นภูมิภาคฯ ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ ละหนวยงานตาง โ 
ทีไขຌารวมครงการเดຌรวมกันด านินการจัดท า/พัฒนาวิธีปฏิบัติละระบบสนับสนุน พืไอทดลองปฏิบัติงาน
การฝຄกอบรมผูຌกีไยวขຌอง รวมทัๅงการทดสอบดຌวยทีไยวบินสาธิตลຌวสรใจ ละมีผนทีไจะทดสอบการ
฿หຌบริการภาย฿ตຌขอบขตจ ากัดภาย฿นปดียวกัน นอกจากนีๅ  ภาย฿ตຌครงการฯ ยังเดຌมีการจัดตัๅง
คณะท างานยอยดຌานทคนิค ิTechnical Sub-Group) ขึๅน พืไอ฿หຌหนวยงานตาง โ เดຌรวมกันจัดท า
ขຌอก าหนดทางทคนิค฿นการชืไอมตอระหวางระบบ ATFM ดยพิจารณาการลกปลีไยนขຌอมูล฿นรูปบบ
มาตรฐานสากล ตามนวคิด SWIM ดຌวย 

 

๎.การด านินการดຌานการบรหิารจัดการขຌอมูลทัๅงระบบ (System-Wide Information 

Management: SWIM) 

การขຌารวมครงการ Mini Global II Demonstration (MG II) ซึไงปຓนการสาธิต/ทดลอง/
ทดสอบระบบทีไสามารถชืไอมตอละท างานรวมกันเดຌ฿นระดับสากลตามนวคิด SWIM ซึไงจะมีการ
ลกปลีไยนขຌอมูล฿นรูปบบมาตรฐานสากลทีไปຓนเปอยางเรຌรอยตอภาย฿นละระหวางภูมิภาค ละอืๅอ฿หຌ
กิดการรวมกันตัดสิน฿จชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน฿หຌบริการการดินอากาศละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ดຌานการบิน อืไน โ พืไอยกระดับขีดความสามารถ฿นการบริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic 

Management: ATM) ตามนวคิดชิงปฏิบัติการ฿นการบริหารจราจรทางอากาศสากลละผนการ
ดินอากาศสากลของ ICAO   ดย฿นดือนมษายน ๎๑๑๕ FAA (Federal Aviation Administration) 

รวมกับ Eurocontrol หนวยงานผูຌ ฿หຌบริการการดินอากาศ฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂกละภูมิภาค
อตลนติกหนือ ซึไงรวมถึงบริษัทฯ สายการบิน ละหนวยงานอุตสาหกรรมดຌานการบินตาง โ เดຌรวมกัน
ตอยอดการสาธิต/ทดสอบ/ทดลองครงสรຌางพืๅนฐาน SWIM สากล฿นระดับทีไซับซຌอนยิไงขึๅน 

บ ริ ษั ท ฯ  ร ว ม กั บ  JCAB (Japan Civil Aviation Bureau)  ล ะ  CAAS (Civil Aviation 

Authority of Singapore) สนับสนุนการจัดการประชุมชิงปฏิบัติการ ICAO SWIM Workshop ของ 
ICAO ส านักงานสาขาภูมิภาคอชียละปซิฟຂก ิAsia and Pacific Regional Office: ICAO RO) ละ
สาธิตสถานการณ์การบินจ าลองทีไอยู฿นความสน฿จของรัฐภาคี฿นภูมิภาคฯ ฿นดือนพฤษภาคม ๎๑๑๕ พืไอ
สรຌางความตระหนักรูຌ฿หຌกับรัฐภาคี฿นภูมิภาคอชีย/ปซิฟຂกละภูมิภาคตะวันออกกลาง ิMiddle East: 
MID) ถึงความปຓนเปเดຌ฿นการด านินการดຌาน SWIM ฿นระยะริไมตຌน ละผลประยชน์ชิงปฏิบัติการทีไจะ
เดຌรับจากการจัด฿หຌมี/฿ชຌงาน SWIM 

บริษัทฯ รวมปຓนสมาชิกละสนับสนุนการด านินการของคณะท างาน Asia and Pacific 
Common Regional Virtual Private Network Task Force (CRV TF) ซีไ งประทศเทยมีฐานะปຓน 
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Pioneer State อยางตอนืไอง พืไอพิจารณาจัดหาผูຌ฿หຌบริการครงขายบบ IP (Internet Protocol) ของ
ภูมิภาคฯ ทัๅงนีๅ CRV ถูกพิจารณาวาจะปຓนครงสรຌางพืๅนฐานของภูมิภาคฯ ส าหรับ  SWIM ละการ
ด านินการดຌานการสืไอสารอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿นอนาคต 

๏. ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ (Thailand Modernization 

CNS/ATM System: TMCS) 

TMCS ปຓนครงการติดตัๅงระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบ฿หม ทีไจะ฿ชຌงานทนระบบดิมพืไอ
พิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับจ านวนทีไยวบินทีไมีปริมาณมากขึๅนอยางรวดรใว พิไมประสิทธิภาพละ
ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการการดินอากาศ ฿หຌสอดรับกับการปลีไยนปลงของทคนลยีการบินของ
ลกละขับคลืไอนบทบาทของประทศเทยเปสูการปຓนศูนย์กลางการบินของภูมิภาคดยจุดดนของ
ครงการ TMCS คือ ปรับปลีไยนระบบอุปกรณ์ ทคนลยี ละกระบวนการปฏิบัติงาน฿นการบริหาร
จราจรทางอากาศ ดยเดຌน าระบบทีไชืไอวา TOPSKY มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานซึไงประกอบดຌวยระบบ 
TOPSKY ATC ทีไ ปຓนระบบปฏิบัติการการบริหารจราจรทางอากาศบนสຌนทางบินละขตประชิด
สนามบิน ละ TOPSKY TOWER ทีไปຓนระบบปฏิบัติการการบริหารจราจรทางอากาศบนหอบังคับการบิน
ซึไงทัๅง ๎ ระบบนีๅมีรูปบบการท างานทีไรองรับการท างานของจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศปຓนอยาง
ดี ดยปลีไยนปลงจากการ฿หຌบริการบบ semi-automated ปຓน fully automated มีระบบจຌงตือน
อัตนมัติ ชวยพิไมความปลอดภัยทางการบิน 

นอกจากนีๅเดຌมีการพัฒนา฿นสวนของระบบสนับสนุนการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศเดຌก 
ระบบควบคุมการสืไอสารดຌวยสียง ิVoice Communication Control System: VCCS) ละระบบ
บันทึกสียง ิVoice Recording System: VRS) ทีไชวย฿หຌการสืไอสารระหวางจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทาง
อากาศกับนักบินมีสถียรภาพยิไงขึๅน ละอีกสวนหนึไงคือ การพัฒนาระบบจายกระสเฟฟງาส ารอง 
ิUninterrupted Power Supply: UPSี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿นการ฿หຌบริการอยางตอนืไอง ละมีความ
ปลอดภัยมากยิไงขึๅน 

หຌองปฏิบัติการหลักของครงการ TMCS ตัๅงอยูทีไศูนย์บริหารจราจรทางอากาศหง฿หม ิAir Traffic 
Management Center: ATMC  ีละศูนย์บริหารครือขายจราจรทางอากาศ ิNetwork Management Center: 
NMCี ซึไงเมพียงตจะปຓนศูนย์ปฏิบัติการ฿นการบริหารจัดการจราจรทางอากาศละหຌวงอากาศ฿หຌกิด
ความคลองตัวยิไงขึๅน ยังปຓนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศส าหรับการประสานงานกับหนวยงาน
ทางทหาร ละปຓนศูนย์กลางการบริหารระบบทคนลยีการจราจรทางอากาศทัๅงหมดของประทศ ทีไ
พียบพรຌอมเปดຌวยระบบ/อุปกรณ์ทคนลยีควบคุมจราจรทางอากาศ฿หม โ ทีไมีประสิทธิภาพสูงขึๅน ดย
มีการชืไอมยงปຓนระบบดียวกันทัไวทัๅงประทศ อีกทัๅงมีระบบฝຄกอบรมละระบบส ารอง ิContingency 
and Training System: CON/TRAี พืไอรองรับหตุฉุกฉินอยางหมาะสม   

บริษัทฯ เดຌจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์฿นรูปบบ Multimedia พืไอสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับการ
พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานการดินอากาศกพนักงานละบุคคลภายนอก฿หຌหในถึงความส าคัญ  รวมทัๅง
ประยชน์฿นการปรับปลีไยนทคนลยีการดินอากาศครัๅงส าคัญนีๅดຌวย 
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การบริหารความสีไยง 

บริษัทฯด านินการบริหารความสีไยงตามหลักกณฑ์/นวปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความสีไยง
ละการควบคุมภาย฿น ป  ๎๑๑๑ ของส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี 
กระทรวงการคลัง ิกค.ี ซึไงพิจารณาจากนวทางการบริหารความสีไยงทัไวทัๅงองค์กรของ COSO           

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ฿นป  ๎๑๑๕ 
บริษัทฯ ติดตามผลการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นกีไยวกับนวนຌมละผลกระทบทีไมี
นัยส าคัญ ตามผนหลักการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป ๎๑๑๕ ทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารความสีไยง มืไอวันทีไ ๎ํ ธันวาคม ๎๑๑๔ ละเดຌริไมประมินความสีไยงทีไส าคัญของ
องค์กรตัๅงตดือนมกราคม ๎๑๑๕ ปຓนตຌนมา สรุปเดຌดังนีๅ 

ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ ิStrategic Risk) 

 บริษัทฯบริหารความสีไยงดຌานกลยุทธ์฿นดຌานการสรຌางคุณคา฿หຌกับกิจการบินละผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย ฿นความสามารถผลักดันการด านินงานตามกลยุทธ์ ASBUs ฿น ASEAN เดຌ  ดยผลการประมิน 

ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ของบริษัทฯ พบวามีความสีไยงคอนขຌางตไ า อยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 

ความสีไยงดຌานการด านินงาน ิOperational Risk) 

 ความสีไยงดຌานการด านินงาน฿หຌความส าคัญ฿นดຌานการ฿หຌบริการการดินอากาศทีไปลอดภัยละมี
ประสิทธิภาพ การสรຌางบุคลากรมืออาชีพ ละการพัฒนาเปสูองค์กรสมรรถนะสูง ดยผลการประมิน฿น
ภาพรวมพบวามีความสีไยงทีไยังตຌองบริหารจัดการตอเป จ านวน ๏ จาก ํ์ รืไอง เดຌก 
 ํี ความหนืไอยลຌาของจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศนืไองจากอัตราก าลังเมสอดคลຌองกับ
ปริมาณงาน  
 ๎ี การจุดบัๅงเฟละการปลอยคมลอยขຌาเป฿นพืๅนทีไปฏิบัติการบิน  
 ๏ี ปริมาณการจราจรทางอากาศพิไมสูงขึๅนมากเมสอดคลຌองกับพืๅนทีไหຌวงอากาศ  
ซึไงตຌองมีการติดตามผลการด านินมาตรการควบคุมความสีไยงทีไก าหนด รวมทัๅงนวทางกຌเข หรือ
มาตรการพิไมติมระยะสัๅน ระยะปานกลาง ละระยะยาว พืไอการปรับปรุงการด านินงานอยางตอนืไอง
เป฿นปงบประมาณ ๎๑๒์ 

ความสีไยงดຌานการงิน ิFinancial Risk) 

 บริษัทฯ มีการติดตาม ฝງาระวังความสีไยงจากสถานการณ์ตาง โ ทีไอาจจะกอ฿หຌกิดผลกระทบตอ
ปริมาณทีไยวบิน อันปຓนผลตอรายเดຌ   ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ ปริมาณทีไยวบินมีจ านวนพิไมขึๅน  
บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการงินสูง มีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจาย ความสีไยงดຌานการงินจึงอยู฿นระดับตไ า
มาก 
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ความสีไยงดຌานมาตรฐานละกฎระบียบ ิCompliance Risk) 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลละกฎหมายการบิน กฎหมาย 
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ดยพิจารณาความสีไยง฿น ๏ มิต ิดังนีๅ  
 มิติทีไ ํ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ดยจะพิจารณาจากระดับของขຌอตรวจพบ/ขຌอ
รຌองรียน/ขຌอบกพรองทีไกีไยวขຌองกับหลัก Corporate Governance (CG) 

 มิติทีไ ๎ กฎหมายทัไวเป ดยพิจารณาจากการถูกฟງองรຌองด านินคดี ละคาสียหายจากการฟງอง
ของบริษัทฯ ทีไผลการพิพากษาปຓนทีไสิๅนสุด 
 มิติทีไ ๏ กฎหมายการบิน วัดจากระดับของขຌอตรวจพบ/ขຌอรຌองรียน/ขຌอบกพรอง ทีไกีไยวขຌองกับ
การเมปฏิบัติตามกฎหมายการบิน พระราชบัญญัติการดินอากาศ 
 ตามกณฑ์การประมินความสีไยงทัๅง ๏ มิติ ความสีไยง การปฏิบัติทีไเมสอดคลຌองกับหลัก 

ธรรมาภิบาล กฎหมายตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ละกฎหมายการบิน อยู฿นระดับความสีไยงตไ า ยอมรับเดຌ 

การบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ ิBusiness Continuity Management: BCM) 

 บริษัทฯ น าระบบบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ ิBusiness Continuity Management: BCM)มา
ด านินการอยางจริงจัง ดยประมินความสีไยงดຌานอกาสการกิดของหตุการณ์ ทีไอาจกระทบตอภารกิจ
หลักของบริษัทฯ ละท าการฝຄกซຌอมสถานการณ์สมมติ ทัๅงทีไสวนกลางละศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 

ทุกหง พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีความพรຌอมรองรับหตุการณ์ตาง โ ทีไอาจกิดขึๅน ดยบริษัทฯ จะวิคราะห์
ก าหนดสถานการณ์สมมติตามสภาพวดลຌอม฿นการฝຄกซຌอม 

การควบคุมภาย฿น 

 บริษัทฯ จัด฿หຌวางระบบการควบคุมภาย฿นทีไพียงพอ หมาะสมกับภารกิจของบริษัทฯ ละ
ทบทวนการด านินงาน฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลงเปอยูสมอ ดยมีการประมิน
องค์ประกอบทัๅง ๑ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นตามระบียบคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดิน 
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ขຌอมูลดຌานธรรมาภิบาล                                                                                       
รายงานผลการด านินงานตามนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดี 

นยบายการก ากับดูลกิจการทีไดี 

การทบทวนนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีของบริษัทฯ 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌท าการทบทวนนยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการ
สดงความรับผิดชอบตอสังคม ละผนมบทการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม พ.ศ. ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ซึไงนยบายฯ ละผนมบทฯ ฉบับดังกลาว ยังคงมีความหมาะสมตอการ
ด านินงาน฿นสภาพปัจจุบัน ดังนีๅ 

 นยบายการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ 

บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด ยึดมัไนการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูล
กิจการทีไดี ฿หຌบริการทีไมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความ พึงพอ฿จ
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดຌวยความป็นธรรม ปรง฿สรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 

การด านินงานตามผนมบทการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
พ.ศ. ๎๑๑๕ - ๎๑๒๏ ประจ าปงบประมาณ ๎๑๑๕ 

 ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ ด านินงานตามผนมบทการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดง 
ความรับผิดชอบตอสังคม พ.ศ. ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ทีไประกอบดຌวย ผนงานดຌานการก ากับดูลกิจการทีไดี 
ผนงานดຌานการตอตຌานการทุจริตคอร์รัปชัไนตามวิถีทางของบริษัทฯ ผนงานดຌานการสดง  
ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนนวทางสงสริมการด านินงานก ากับดูลกิจการทีไ ดีละการสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ดยมีผลการด านินงานปຓนเปตามคาปງาหมายละตัวชีๅวัดทุกผนงาน 
ดยฉพาะอยางยิไงผลการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินการ฿นหนวยงานภาครัฐ  
฿นป ๎๑๑๔ สดงถึงความมีคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงานสูงมาก ตามกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ นอกจากนัๅน บริษัทฯ ยังเดຌพัฒนานวทาง 
การตอตຌานการทุจริตคอร์รัปชัไนตามวิถีทางของบริษัทฯ ฿หຌสอดคลຌองกับการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ  
วาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ิระยะทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๒๐ นวทางการตอตຌาน 

การทุจริตคอร์รัปชัไน ประกอบดຌวย ผนงานสงสริมการบังคับ฿ชຌประมวลจริยธรรม ผนงานปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ละประมวล
กฎหมายอาญา ผนงานด านินระบบคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน฿นหนวยงานภาครัฐ 
ละผนงานสรຌางครือขายภาครัฐตอตຌานการทุจริตภาย฿นละภายนอกองค์กร นวทางการการตอตຌาน
การทุจริตคอร์รัปชัไนนีๅ จะเดຌบรรจุอยู฿นการจัดท าผนมบทการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๒๐ 



 ๖๕   

 

พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร 

การ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารกประชาชน 
 บริษัทฯ ด านินงานตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๎๑๐์  ดย฿นป ๎๑๑๕
เมมีประชาชน/หนวยงานภายนอก รຌองขอขຌอมูลจากบริษัทฯ 

ครงสรຌางของคณะกรรมการละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอ ๏๏ ก าหนด฿หຌกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดຌวยบุคคลเมนຌอยกวา ๏ 
คน ละการขຌาด ารงต าหนงของกรรมการปຓนเปตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอ ๏๕ ดังนีๅ  
 (ํ) รัฐบาลเทยมีสิทธิสนอชืไอกรรมการของบริษัท ละ฿หຌตงตัๅงผูຌทีไรัฐบาลเทยสนอชืไอนัๅนปຓน
กรรมการ ทัๅงนีๅ฿หຌผูຌหนึไง฿นบรรดากรรมการทีไรัฐบาลสนอชืไอนัๅนปຓนประธานกรรมการ 
 (๎) ผูຌถือหุຌน ข. มีสิทธิสนอชืไอกรรมการสองคน ละ฿หຌตงตัๅงผูຌถูกสนอชืไอสองคนนีๅปຓนกรรมการ 

มืไอมีการประชุมสามัญครัๅงรก฿นปทุก โ ปตอเปกใดี กรรมการตຌองออกจากต าหนง ดยจ านวน
หนึไง฿นสามของจ านวนกรรมการทัๅงหมด ซึไงกรรมการผูຌออกเปนัๅนจะลือกขຌารับต าหนงอีกกใเดຌ ซึไงผูຌมีอ านาจ
ตงตัๅงคือทีไประชุม฿หญผูຌถือหุຌน วຌนตกรณีต าหนงวางลง฿นคณะกรรมการพราะหตุอืไน นอกจากถึง 

คราวออกตามวาระลຌว กรรมการทีไหลือจะลือกผูຌอืไนตัๅงขึๅน฿หม฿หຌตใมทีไวางกใเดຌ ตบุคคลทีไเดຌปຓนกรรมการ
฿หมชนนัๅนจะอยู฿นต าหนงเดຌพียงทาก าหนดวลาทีไกรรมการผูຌออกเปนัๅนชอบทีไจะอยูเดຌ  

 
รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยกรรมการ ๔ คน ดังนีๅ 
ํ.  พลอากาศอก อิทธพร  ศุภวงศ์  ประธานกรรมการบริษัทฯ 

     ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ี 
อาย ุ  ๒๐ ป 
ต าหนง ขຌาราชการบ านาญ สังกัดกระทรวงกลาหม  
การศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน รงรียนนายรืออากาศ  
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๐๓ 

ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- ป ๎๑๑๓    ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปหงชาติดຌานสาธารณสุข 

    ละสิไงวดลຌอม 

- ป ๎๑๑๎–๎๑๑๑  ทีไปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารเทย จ ากัด ิมหาชนี 
 



  ๖๖   

- ป ๎๑๑ํ-๎๑๑๑  ผูຌบัญชาการทหารอากาศ คนทีไ ๎ํ 

    ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
- ป ๎๑๑์   กรรมการบริษัท ทาอากาศยานเทย จ ากัด ิมหาชนี  
การอบรม 

- หลักสูตรรงรียนสนาธิการทหารอากาศ รุนทีไ ๏ํ 

- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ ๏๐ 

ความชีไยวชาญ   

- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา 
- ดຌานกฎหมาย      
- ดຌานการขนสงทางอากาศ การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ  
- ดຌานวิศวกรรมศาสตร์     
- ดຌานความมัไนคง 
การด ารงต าหนงอืไน 

- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ลตัส ิมหาชนี 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ 
- ทีไปรึกษาคณะรักษาความสงบหงชาติ 
- รองประธานอนุกรรมาธิการปງองกัน การรักษาความมัไนคงประทศ ละกิจการทหาร  
  คณะกรรมาธิการบริหารราชการผนดิน สภานิติบัญญัติ 
 

๎. พลอก คณิต สาพิทักษ์   รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
      ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ดย 

      เดຌรับตงตัๅงปຓนรองประธานกรรมการบริษัทฯ มืไอ 

      วันทีไ ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละครบวาระการด ารง 
      ต าหนงมืไอวันทีไ ๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับ 

      ตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน)  
อาย ุ  ๒๐ ป 
ต าหนง ขຌาราชการบ านาญ  
การศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ รงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา 
หลักสูตรสนาธิการทหารบก ชุดทีไ ๒๏ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๐๕ 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- ผูຌบัญชาการกองพลทหารราบทีไ ๎ รักษาพระองค ์
- มทัพภาคทีไ ํ 
- ทีไปรึกษาพิศษกองทัพบก 
- ประธานคณะทีไปรึกษากระทรวงกลาหม 



 ๖๗   

- ตุลาการศาลทหารสูงสุด 
- ราชองครักษ์พิศษ 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติป ๎๑๐๕ 

 ความชีไยวชาญ   

- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ  กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา 
- ดຌานความมัไนคง 
การด ารงต าหนงอืไน 

-กรรมการบริษัท บีซีพีจี จ ากัด ิมหาชนี 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ 
- กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคม 
- กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ปຆารอยตอ ๑ จังหวัด 

 

๏. นายประสิทธิ์  สืบชนะ   กรรมการบริษัทฯ 

     ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๑๕ี 
อาย ุ  ๒์ ป 
ต าหนง ผูຌตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
การศึกษา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าหง 
- ปริญญาท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- ทีไปรึกษาดຌานพัฒนาการประมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ 
- ผูຌตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
- รองปลัดกระทรวงการคลัง 
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงคราะห์ 
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงคราะห์ 
- กรรมการธนาคารออมสิน 
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน 
- กรรมการการคหะหงชาติ 
- รองประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
การอบรม 

- Strategic for ๙mproving ๔irector’ ๕ffectiveness  Kellogg school of Management   
  ประทศสหรัฐอมริกา 
- หลักสูตรการปງองกันราชอาณาจักรภาครัฐ  อกชน  ละการมือง วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร 

- ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ (นบส. ๎)  
  สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน ส านักงาน ก.พ. 

- หลักสูตรการก ากับดูลกิจการส าหรับกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจละองค์การ 
  มหาชน ประจ าป ๎๑๑๏ รุนทีไ ๑  สถาบันพัฒนากรรมการละผูຌบริหารระดับสูงภาครัฐ  



  ๖๘   

  สถาบันพระปกกลຌา 
- หลักสูตรผูຌบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ิบ.ย.ส.ี รุนทีไ ํ๑สถาบันพัฒนาขຌาราชการฝຆายตุลาการ 
  ศาลยุติธรรม 
- หลักสูตรผูຌบริหารระดับสูงดຌานการคຌาละการพาณิชย์ ิTEPCotี รุนทีไ ๑ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ิบยป.ี รุนทีไ ๑ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 
  ส านักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปງองกันละปราบปรามการทุจริตระดับสูง ินยปส.ี รุนทีไ ๒  
  สถาบันการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์  ส านักงาน ป.ป.ช. 
ความชีไยวชาญ 

- ดຌานการงิน การธนาคาร 
- ดຌานการงิน การคลัง งบประมาณภาครัฐ 
- ดຌานการบริหาร การจัดการความสีไยง 
- ดຌานกฎหมายมหาชน 
การด ารงต าหนงอืไน 

- ทีไปรึกษาพิศษส านักงานศาลปกครอง 
- กรรมการขຌาราชการศาลยุติธรรมผูຌทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการเฟฟງาสวนภูมิภาค 
- กรรมการบริษัท ขนสง จ ากัด 
- กรรมการบริหารส านักความรวมมือพัฒนาศรษฐกิจกับประทศพืไอบຌาน ิองค์การมหาชนี 
- กรรมการปรียบทียบงดการฟງองรຌอง ตามนัยมาตรา ํ์๎ทวิหงพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.๎๐๒๕ 

- กรรมการปรียบทียบตามพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการก ากับละสงสริมการประกอบ 
  ธุรกิจประกันภัย 

 

๐. นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองอสถ  กรรมการบริษัทฯ 

     (ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๔ มษายน ๎๑๑๑ 

     ละครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ        
     ๎๔ มกราคม ๎๑๑๔ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารง 
     ต าหนงอีกวาระหนึไง มืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๑๔)  

อาย ุ  ๑ํ ป 
ต าหนง กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ บริษัท การบินกรุงทพ จ ากัด ิมหาชนี 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๐ 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- ป ๎๑๑ํ-ปัจจุบัน กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ บริษัท การบินกรุงทพ จ ากัด (มหาชนี 
- ป ๎๑๑์-๎๑๑ํ        รองผูຌอ านวยการ฿หญอาวุสฝຆายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงทพ จ ากัด (มหาชนี 



  ๖๙   

- ป ๎๑๐์-๎๑๐๕ รองผูຌอ านวยการ฿หญฝຆายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงทพ จ ากัด (มหาชนี 
การอบรม 

- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์  
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูຌบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนทีไ ํ๏ สถาบันพัฒนา 
  ขຌาราชการฝຆายตุลาการศาลยุติธรรม 

ความชีไยวชาญ  

- ดຌานศรษฐศาสตร์ การงิน บัญชี    
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ  กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา 
- ดຌานการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ 
การด ารงต าหนงอืไน 

- กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงทพ จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท ดับบลิวอฟอสพีจีคาร์กຌ จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท บริการภาคพืๅนการบินกรุงทพวิลด์เวด์เฟลท์ซอร์วิส จ ากัด 

- กรรมการผูຌจัดการ บริษัท กรุงทพฮลิคอปตอร์ซอร์วิส จ ากัด 
- นักบินทีไ ํ ประจ าฝูงบิน Airbus ใแ้/ใโเ บริษัท การบินกรุงทพ จ ากัด 

- ทีไปรึกษา สมาคมศิษย์การงรียนกรุงทพคริสตียน 
- ทีไปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผูຌบริหารทศบาลนครราชสีมา 

 

๑. นายเชยจริญ  อติพทย์   กรรมการบริษัทฯ 

     ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ี 
อาย ุ  ๒๏ ป 
ต าหนง นักวิชาการ 
การศึกษา 

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมเฟฟງาุ ครืไองกล  ประทศฟຂลิปปຂนส์ 
- ปริญญาท บริหารธุรกิจ ิMBAี มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- ผูຌชวยผูຌจัดการ฿หญ ปตท. สถาบันวิจัยละพัฒนา 
- ผูຌชวยผูຌจัดการ฿หญ ปตท. ประธานกรรมการบริหารพืไอความยัไงยืน กลุม ปตท. 
- กรรมการผูຌจัดการบริษัท PTTICT Solution Co. LTD 
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ทคนลยีลหะละวัสดุหงชาติ ิอใมทคี 
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ละทคนลยีหงชาติ ินคทคี 
- นายกสมาคม CIO 16 
- Chairman Technology Innovation Management Group (TIMG,TMAี 
- นายกสมาคมสถาปนิกสารสนทศประทศเทย 
 



  ๗๐   

 

การอบรม 

- Certificate from Confederation of British Industry (CBI) : GAS Turbine, Compressor: 
  Instrumentation; Automation & Process Control Systems, UK 
- Certificate : Banff School of Advance Management, Canada 
- Certificate : GE Management School; USA 
- Certificate : SASIN & KELLOGG School of  Management, USA 
- Certificate : MIT Sloan School of Management, USA 
- Innovation : MIT Slone, USA 
ความชีไยวชาญ  

- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ  กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา 
- ดຌานเอซีทีละบริหารการปลีไยนปลง 
- ดຌานวิศวกรรมศาสตร์ 
การด ารงต าหนงอืไน 

- กรรมการบริหาร ส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี กระทรวงเอซีที ิปัจจุบันปลีไยนชืไอ 

  ปຓนกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมี 
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของรัฐ 

- องค์คณะ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางละพัฒนาคุณภาพก าลังคนภาครัฐ 
- ประธานบริหาร ASEAN CIO Association 

- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขาวิศวกรรม สาขาทคนลยีสารสนทศ 

  ละการสืไอสารละสาขาพัฒนาบุคลากร 
 

๒. พันอก พีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์  กรรมการบริษัทฯ 
     ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ี 

อาย ุ  ๐๑ ป 
ต าหนง นายทหารปฏิบัติการ  ประจ ากองบัญชาการกองทัพเทย 
การศึกษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร รงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา  
- ปริญญาท รัฐประศาสนศาสตร์ ิMPAี มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- นายทหารปฏิบัติการประจ ากองบัญชาการกองทัพเทย ชวยราชการส านักงาน กสทช . 
  ประจ ากรมกิจการพลรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพเทย ชวยราชการส านักคณะกรรมการกิจการ 

  กระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคม ิกสทช.ี ประจ ารองประธาน กสทช./ประธาน 
  กรรมการกิจการทรคมนาคม ิกทค.ี 
- ผูຌชวยผูຌอ านวยการกองกิจการพลรือนส านักปฏิบัติการกิจการพลรือน กรมกิจการพลรือนทหาร 
  กองบัญชาการกองทัพเทย 



  ๗๑   

- หัวหนຌาผนกกิจการพลรือน กองกิจการพลรือนส านักปฏิบัติการกองการพลรือน  
  กรมกิจการพลรือน กองบัญชาการกองทัพเทย 
- ฝຆายสนาธิการ ประจ าส านักงานรองผูຌบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพเทย 

- ฝຆายสนาธิการ ประจ ากองงบประมาน กรมการทหารสืไอสาร กองทัพบก 
- รองผูຌบังคับทหารสืไอสารกองพล กองพลทหารมຌาทีไ ๎ รักษาพระองค ์

- นายทหารยุทธการละการขาว กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎  
  รักษาพระองค์ 
- ผูຌบังคับกองรຌอยบริการ กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎ รักษาพระองค์-    
- รองผูຌบังคับกองรຌอยบริการ กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎  
  รักษาพระองค์ 
- นายทหารซอมบ ารุงสายสืไอสาร กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎  
  รักษาพระองค์ 
- ผูຌบังคับหมวดวิทยุถายทอด กองรຌอยสายละวิทยุถายทอด กองพันทหารทีไ ๎ กองพลทหารราบทีไ ๎       
  รักษาพระองค ์
- นายทหารควบคุมการดินสายละติดตัๅง Fiber Optic จากสถานีรถเฟปราจีนบุรี-สถานีรถเฟ 
  อรัญประทศ 
- ผูຌชวยลขานุการ ประธานกรรมการบริษัท กสท ทรคมนาคม  จ ากัด ิมหาชนี 
- กรรมการก ากับดูลละด านินงานครงการบริษัท กสท ทรคมนาคม จ ากัด ิมหาชนี 
- กรรมการประชาสัมพันธ์ บริษัท กสท  ทรคมนาคม จ ากัด ิมหาชนี 
- กรรมการ฿นคณะกรรมการตามมาตรา ๎๎  บริษัท กสท  ทรคมนาคม จ ากัด ิมหาชนี 
  ด านินการกรณี บริษัท ททิไล อใคซใส คอมมูนิคชัไน จ ากัด บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  
  ละบริษัท ดิจิตอลฟน จ ากัด ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยการ฿หຌอกชนขຌารวมการท างานหรือ 
  การด านินงาน฿นกิจการของรัฐ พ.ศ. ๎๑๏๑ 
- ผูຌทรงคุณวุฒิ ฿นคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีอที จ ากัด ิมหาชนี 
- คณะท างานติดตามสืไอ คณะรักษาความสงบหงชาติ ิคตส. คสช.ี 
การอบรม 
- หลักสูตรปฐมนิทศนายทหาร฿หมหลาสืไอสาร 
- หลักสูตรนายทหารอิลใกทรอนิกส์ หลาสืไอสาร รุนทีไ ๔ 
- หลักสูตรชัๅนนายรຌอยหลาสืไอสาร รุนทีไ ๐๎ 
- หลักสูตรชัๅนนายพันหลาสืไอสาร รุนทีไ ๏๓ 
- หลักสูตรประจ า รงรียนสนาธิการทหารบก ชุดทีไ ๔๐ 
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี รงรียนทหารการงิน กรมการงินทหารบก รุนทีไ ๎๒ 
- หลักสูตรการก ากับดูลกิจการส าหรับกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจละองค์การ 
  มหาชน รุนทีไ ํ๏ สถาบันพระปกกลຌา 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนทีไ ๎์ํ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุนทีไํ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 
-  หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุนทีไํ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 
 



 ๗๒   

 
ความชีไยวชาญ  
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ 
- ดຌานวิศวกรรมศาสตร์ 
- ดຌานทรคมนาคมละการสืไอสาร 
- ดຌานความมัไนคง     
การด ารงต าหนงอืไน 

- รองหัวหนຌาคณะท างานตรวจสอบนืๅอหาสาระการผยพรขาวสารตอสาธารณะส านักงาน กสทช. 
 

๓. นายพงษ์ศักดิ์  สม฿จ    กรรมการบริษัทฯ 
  ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ มกราคม ๎๑๑๔  ครบ
 วาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ   ๎๓ มกราคม 
 ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿น
 วันดียวกันละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ํ ตุลาคม 
 ๎๑๑๕ี 

อาย ุ  ๒์ ป 
ต าหนง รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

การศึกษา 
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าหง 
- ปริญญาทรัฐศาสตร์ ิบริหารรัฐกิจี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- ป ๎๑๑๒ ผูຌตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 

- ป ๎๑๑๎   ผูຌอ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

การอบรม 

- ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ นบส.  
  สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน ส านักงาน ก.พ. 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัๅนสูงการบริหารงานภาครัฐละกฎหมายมหาชน ิปรม.ี สถาบันพระปกกลຌา 
- หลักสูตรผูຌตรวจราชการระดับกระทรวง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ความชีไยวชาญ 

- ดຌานกฎหมาย  
- ดຌานคมนาคมละการสืไอสาร 

การด ารงต าหนงอืไน 

- กรรมการบริษัท รถเฟฟງา ร.ฟ.ท. จ ากัด  
- กรรมการบริษัท ขนสง จ ากัด 

 
 



 ๗๓   

 

๔. นางสาริณี  อังศุสิงห์    กรรมการบริษัทฯ 

ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละ 

ครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ  ๎๓ มกราคม  
๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿น 

วันดียวกัน)  

อาย ุ  ๑๓ ป 
ต าหนง กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 

การศึกษา 
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๑ 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

-  ๑ มิถุนายน ๎๑๑๓ – ปัจจุบัน            กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
                                           บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 

- ป ๎๑๑๏ – ๐ มิถุนายน ๎๑๑๓  รองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  
                                           บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 
- ป ๎๑๑๎ – ๎๑๑๏   นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  
     บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 
การอบรม 

- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ ๏๐ 

- หลักสูตรกຌาวสูการปຓน CEO : Leadership Succession Program (LSP) 
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุนทีไ ๒ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
  ส านักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปງองกันละปราบปรามทุจริตระดับสูง ินยปส.ี รุนทีไ ๓  
  วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช สถาบันปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุนทีไ ํ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนทีไ ๎ํ๕ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 
ความชีไยวชาญ  

- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ  กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา 
- ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ดຌานการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ    
 

 
 



 ๗๔   

 

การด ารงต าหนงอืไน 

- กรรมการคณะกรรมการรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขาการบริหารจัดการละการบริหารธุรกิจ  
  ิประชาสัมพันธ์ี สาขาพลังงาน ิพลังงานชืๅอพลิงี สาขาสังคม ิการก ากับดูลี 
 
รายนามกรรมการบริษัทฯ ทีไมีการปลีไยนปลงระหวางปงบประมาณ ๎๑๑๕ 
 
ํ.  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ   กรรมการบริษัทฯ 

     ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓  
     ละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๐ ธันวาคม ๎ ๑๑๔  ี

อาย ุ  ๑๏ ป 
ต าหนง ผูຌอ านวยการส านักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
การศึกษา 

- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาทบริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A สหรัฐอมริกา 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๐  
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

- คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทย 

- คณะกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงทพพาณิชย์ 
- คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาเท จ ากัด 

- คณะกรรมการธนาคารอิสลามหงประทศเทย  
การอบรม 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนทีไ ํ๔๒/๎์ํ๐ 

  สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย  
- ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ ินบส.๎ี ป ๎๑๑๏ ส านักงาน ก.พ. 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิหลักสูตรทีไ ํี รุนทีไ ๑๒/๎๑๑์ ส านักงาน ก.พ. 
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชิงรุกบบบูรณาการ รุนทีไ ๐/๎๑๐๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม 
- Financial Instrument and Market 2004, Harvard Business School 

ความชีไยวชาญ   

- ดຌานศรษฐศาสตร์ การงิน บัญชี   

- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ  กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา 

- ดຌานกฎหมาย 

การด ารงต าหนงอืไน 

- คณะกรรมการธนาคารหงประทศเทย 



 ๗๕   

- คณะกรรมการการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย  
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขาศรษฐศาสตร์ การงิน การคลัง ิการงิน  
  การธนาคารีสาขาบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ ิบริหารองค์กรี สาขากฎหมาย ิกฎหมายการงิน  
  การคลัง การออม งบประมาณี 
 

๎.  นายวันชาติ สันติกุญชร   กรรมการบริษัทฯ 

     ิด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ 
     ครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ  ๎๓ มกราคม  
     ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿น           

      วันดียวกัน ละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม  
      ๎๑๑๕  ี

อาย ุ  ๒๏ ป 
ต าหนง อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาละการคຌาระหวางประทศ  

 ส านักงานอัยการสูงสุด 
การศึกษา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นติบัณฑิตเทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายหงนติบัณฑิตยสภา 
- ปริญญาท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ิการจัดการความรูຌี มหาวิทยาลัยชียง฿หม 
ประสบการณ์/ประวัติการท างาน 

ป ๎๑๑๐–๎๑๑๔  รองอธิบดีอัยการ ส านักงานทีไปรึกษากฎหมายส านักงานอัยการสูงสุด 

ป ๎๑๑์–๎๑๑๐  รองอธิบดีอัยการ ส านักงานคณะกรรมการอัยการ 

ป ๎๑๐๕–๎๑๑์  อัยการพิศษฝຆายสัญญาละหารือ ส านักงานทีไปรึกษากฎหมาย 
ป ๎๑๐๓–๎๑๐๕  ลขานุการรองอัยการสูงสุด 

ป ๎๑๐๑–๎๑๐๓  อัยการผูຌชีไยวชาญ ส านักงานทีไปรึกษากฎหมาย 
การอบรม 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนทีไ ํ๏๔ 
  สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนทีไ ๏๔ สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนทีไ ๏๎  
  สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย 

- หลักสูตรการก ากับดูลกิจการส าหรับกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
  ละองค์การมหาชน  รุนทีไ ๕ สถาบันพระปกกลຌา 
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐละกฎหมายมหาชนรุนทีไ ๕ 

ความชีไยวชาญ  
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ 



 ๗๖   

- ดຌานกฎหมาย  

การด ารงต าหนงอืไน 

- กรรมการองค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี 
- กรรมการวาดຌวยวิธีประมูลดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ิกวอ.ี กรุงทพมหานคร 
- กรรมการวาดຌวยพัสดุ กรุงทพมหานคร 

- กรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิส์ ิกวพ.อี กรมบัญชีกลาง 
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขากฎหมาย ดຌานกฎหมายปกครอง 

    ดຌานกฎหมายพงละพาณิชย์ละกฎหมายฉพาะดຌาน ิการ฿หຌอกชนขຌารวมหรือด านินงาน 

    ฿นกิจการของรัฐี 

บทบาทละการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมอบนยบาย ก ากับดูลการด านินงานของบริษัทฯ ละมีบทบาท
ส าคัญ฿นการก าหนดผนยุทธศาสตร์พืไอการพัฒนาองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับนวยบายของรัฐวิสาหกิจ
ละวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึไงก าหนดวา มุงมัไนพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการการดินอากาศ สูการปຓนหนึไง
฿นองค์กรชัๅนน าของอาซียนอยางยัไงยืน  อีกทัๅงดยนวปฏิบัติเดຌตงตัๅงกรรมการบริษัทฯ ขຌาเปมีสวนรวม
฿นการด านินการ฿นคณะกรรมการชุดตางโ อยางพียงพอละหมาะสมตามประสบการณ์ละความชีไยวชาญ
ของตละบุคคล พืไอชวยศึกษากลัไนกรองงานตามความจ าปຓน เดຌก  
  ํ. คณะกรรมการบริหาร 
  ๎. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ๏. คณะกรรมการบริหารความสีไยง 
  ๐. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

  ๑. คณะกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

  ๒. คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ 
 พรຌอมนีๅ เดຌประกาศรายชืไอกรรมการอิสระ จ านวน ๑ คน 

 บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางปຓนทางการลวงหนຌาตลอดปอยางนຌอย
ดือนละ ํ ครัๅง พืไอมอบนยบายการด านินงาน ก ากับดูล ละติดตามผลอยางสมไ าสมอ  ดยอาจมีการ
ประชุมวาระพิศษพิไมติมตามความจ าปຓนตามทีไเดຌปຂดผย฿นรายงานประจ าป พืไอกรรมการบริษัทฯ จะเดຌปฏิบัติ
หนຌาทีไตามความรับผิดชอบของตนองเดຌอยางถูกตຌอง ฿นการประชุมตละครัๅง บริษัทฯ เดຌสงหนังสือชิญ
ประชุมพรຌอมระบียบวาระการประชุม฿นรูปบบของอกสาร฿หຌกับกรรมการบริษัทฯ ลวงหนຌากอนการประชุม
ประมาณ ๏-๑ วัน  
 ภายหลังการประชุม บริษัทฯ เดຌจดบันทึกรายงานการประชุมเวຌปຓนลายลักษณ์อักษร ดยจัดกใบ
เวຌพรຌอม฿หຌกรรมการบริษัทฯ ละผูຌกีไยวขຌองตรวจสอบเดຌ ละสงบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ละคณะกรรมการบริษัทฯ ฿หຌกผูຌถือหุຌน ก. (กระทรวงการคลังละกระทรวงคมนาคม) ละผูຌถือหุຌน ข.(สาย
การบินตางโ) รับทราบการประชุมดังกลาวดຌวยทุกครัๅงปຓนประจ าทุกดือน รวมถึงผยพรสรุปมติการ
ประชุมผานทางวใบเซต์ของบริษัทฯ ส าหรับสายการบินผูຌถือหุຌน 



 ๗๗   

การประมินตนองของกรรมการบริษัทฯ 

 พืไอปຓนการปฏิบัติตามหลักกณฑ์ละนวทางการก ากับดูลทีไดี฿นรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนด฿หຌมีการประมินตนองของคณะกรรมการฯ พืไอชวย฿นการท าหนຌาทีไก าหนดทิศทางชิงกลยุทธ์ของ
รัฐวิสาหกิจ ละ฿นการท าหนຌาทีไก ากับดูลความส ารใจของฝຆายจัดการเดຌอยางทຌจริง รวมถึง฿ชຌปຓนกรอบ฿นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไของคณะกรรมการฯ ดยสมไ าสมอ ซึไงปຓนประยชน์ตอการพัฒนาการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการฯ ดยการประมินผลคณะกรรมการฯ จัดท าทุก ๒ ดือน  ละ฿ชຌบบการ
ประมินผลคณะกรรมการฯ  ๎  รูปบบ เดຌก การประมินตนองปຓนรายบุคคล ละการประมินปຓนรายคณะ 
ซึไงสรุปผลการประมินเดຌดังนีๅ 

 

รูปบบประมิน 

ครัๅงทีไ ํ 

(ตุลาคม ๎ ๑๑๔–มีนาคม ๎ ๑๑๕) 

ครัๅงทีไ ๎ 

(มษายน–กันยายน ๎๑๑๕) 

คะนน กณฑ์ คะนน กณฑ์ 

รายบุคคล  ํ์๓.๑์/ํํ๎ ดียีไยม ํ์๐.๐์/ํํ๎ ดียีไยม 

รายคณะ    ํํ๒.๑์/ํ๎์ ดียีไยม ํํ๓.์์/ํ๎์ ดียีไยม 

  

 การประมินตนองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติทีไดี (Best Practices) เดຌ฿หຌความส าคัญตอกณฑ์
การประมิน ๒ หัวขຌอ เดຌก ความดดดน฿นความรูຌความสามารถ ความปຓนอิสระ ความพรຌอม฿นการปฏิบัติ
ภารกิจ ความอา฿จ฿สตอหนຌาทีไความรับผิดชอบ การปฏิบัติหนຌาทีไ฿นคณะกรรมการ ละความมุงมัไน฿นการ
พัฒนาองค์กร ซึไงผลการประมินฯ อยู฿นระดับดียีไยม  
 การประมินตนองรายคณะ ประกอบดຌวยหัวขຌอ฿นการประมิน จ านวน ๐  หัวขຌอ เดຌก          
การประชุมละคณะกรรมการ การสืไอสาร ขัๅนตอนการท างาน ละความสัมพันธ์กับฝຆายบริหารซึ ไ ง ผ ล         
การประมินฯ อยู ฿นระดับดี ยีไยม    

การพัฒนาความรูຌละทักษะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ฿หຌความส าคัญตอการพัฒนาละพิไมพูนศักยภาพของกรรมการบริษัทฯพืไอ฿หຌการปฏิบัติ
หนຌาทีไของกรรมการบริษัทฯ ครบถຌวนสมบูรณ์ยิไงขึๅน สงผล฿หຌการด านินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์
ละปງาหมายทีไก าหนดอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละปຓนเปตามหลักการก ากับดูลกิจการทีไดี 
ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  กรรมการบริษัทฯ  เดຌขຌารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับบทบาทละ
หนຌาทีไ ซึไงจัดขึๅนดยสถาบันพระปกกลຌาละสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอกจากนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ 
เดຌขຌารวมกิจกรรมตางโ ของบริษัทฯ อยางตอนืไอง ชน การยีไยมชมงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรม
ประจ าป ๎๑๑๕ ละการดินทางเปยีไยมชมดูงานการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทัๅงนีๅ 
พืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ฿นภารกิจของบริษัทฯ ยิไงขึๅน 

 

 



 ๗๘   

การปฐมนิทศกรรมการ฿หม 
 บริษัทฯ จัดปฐมนิทศกรรมการบริษัทฯ ทีไ เดຌรับการตงตัๅง฿หม ละน าสนอขຌอมูลทีไปຓน
ประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการบริษัทฯ ละขຌอมูลขององค์กร฿นรูปบบของอกสาร การฟัง
บรรยาย ละน าชมภารกิจหลักของบริษัทฯ  ดยอกสารทีไน าสนอตอกรรมการบริษัทฯ เดຌก  

ํ. หนังสือการตงตัๅงประธานกรรมการละกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเดຌรับตงตัๅง฿หຌ
ด ารงต าหนง฿นคณะกรรมการชุดตางโ พืไอ฿หຌเดຌรับทราบองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

๎. อกสารขຌอมูล บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด ประกอบดຌวย หนั งสือ  
บริคณห์สนธิ ละขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอมูลทัไวเปของบริษัทฯ (สถานะของบริษัทฯผูຌถือ
หุຌนนยบาย วสิัยทัศน์ ภารกิจ คานิยม ภารกิจการ฿หຌบริการการดินอากาศ ละภารกิจภาค
ธุรกิจ) ครงสรຌางการบริหารงาน บุคลากร สภาวการณ์ดຌานการขนสงทางอากาศ ผล
ประกอบการละขຌอมูลดຌานการงินของบริษัทฯ ผนวิสาหกิจ ครงการส าคัญหนวยงาน
หลักทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นประทศละตางประทศ ละรายงานประจ าปของบริษัทฯ 

 ๏. อกสารขຌอมูลส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวย รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
องค์ประกอบละการตงตัๅงคณะกรรมการบริษัทฯ อ านาจหนຌาทีไของคณะกรรมการฯ        
การด ารงต าหนงของคณะกรรมการฯ การประชุม/บีๅยประชุมคณะกรรมการฯ รายนาม
คณะกรรมการคณะตางโ ละอ านาจหนຌาทีไ ขຌอมูลกรรมการอิสระ การประมินผลกรรมการ         
การขຌาปຓนผูຌถือหุຌนของสายการบิน สัญญาระหวางกระทรวงคมนาคมกับบริษัทฯ ละ
การยืไนบัญชีสดงรายการทรัพย์สินละหนีๅสิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดຌวยการปງองกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๎๑๐๎ พรຌอมดຌวยกฎหมายละคูมือการ
อนุญาต/อนุมัติ ชน กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ละขຌอมูลการ฿ชຌระบบ
สารสนทศส าหรับกรรมการ ปຓนตຌน  

รายการทีไกีไยวยงกัน ิConnected Transactions) ของกรรมการทีไมีกับบริษัทฯ 

 ฿นปบัญชี ๎๑๑๕ กรรมการบริษัทฯ เมมีรายการทีไกีไยวยงกัน ิConnected Transactions)
รวมทัๅงเมมีการถือหุຌน฿นบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย์ ิหุຌนี ฿นสัดสวนทีไมากกวาหรือทากับรຌอยละ ํ์ ของ
จ านวนหุຌนทีไบริษัทฯ มีสิทธิออกสียงทัๅงหมด 

กรรมการผูຌมีอ านาจลงนามทนบริษัทฯ 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ กรรมการผูຌมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจ านวน ๐ คน ดยกรรมการสอง
฿นสีไคนนีๅ ลงลายมือชืไอรวมกันละประทับตราส าคัญของบริษัทฯ ประกอบดຌวย  
  ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ ์

  ๎. นายประสิทธิ์  สืบชนะ 

  ๏. นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองอสถ 
  ๐. นางสาริณี  อังศุสิงห์ 

 



 ๗๙   

คณะลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ํ. นางสาริณี อังศุสิงห์   ลขานุการ 
     กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ  

 ๎. นายสุทธิพงษ์   คงพูล   ผูຌชวยลขานุการ 
     นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ 
 ๏. นางสาวดวงตา  สมิตสุวรรณ  ผูຌชวยลขานุการ 

         ผูຌอ านวยการ฿หญ ิส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญี 
 ๐. นางธนิยา  สุนทระศานติก  ผูຌชวยลขานุการ 

    ผูຌอ านวยการฝຆายการงินละบัญชี 
 

การขຌารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม ํ๏ ครัๅง ดังนีๅ 

รายนาม 
จ านวนครัๅง 
ทีไขຌาประชุม 

พลอากาศอก อิทธพร     ศุภวงศ์ ํ/ ํ๏/ํ๏ 

พลอก คณิต                สาพิทักษ์ ๎/ ํ๏/ํ๏ 

นายกฤษฎา                 จีนะวิจารณะ ๏/ ๎/๏ 

นายประสิทธิ์                สืบชนะ ๐/ ๔/ํ์ 

นายเชยจริญ               อติพทย์ ํ/ ํ์/ํ๏ 

นายวันชาติ                  สันติกุญชร ๑/ ๒/๒ 

พันอก พีรวัส               พรหมกลัดพะนาว์ ํ/ ํ๏/ํ๏ 

นายพุฒิพงศ์                ปราสาททองอสถ ๒/ ๕/ํ๏ 

นายพงษ์ศักดิ์               สม฿จ ๓/ ํ๏/ํ๏ 

นางสาริณี                   อังศุสิงห์ ๔/ ํ๎/ํ๏ 

 (กรรมการทีไเมขຌารวมประชุมนืไองจากติดภารกิจตางประทศี 
หมายหตุ ํ/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ 
   ๎/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ดยเดຌรับตงตัๅงปຓนรองประธานกรรมการ
บริษัทฯ มืไอวันทีไ ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละครบวาระการด ารงต าหนง มืไอวันทีไ ๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ 
ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน 
            ๏/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๐ ธันวาคม 
๎๑๑๔ 

 ๐/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๑๕ 

 ๑/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ  ๎๓ 
มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน ละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ 
๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕ 



  ๘๐   

           ๒/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๔ มษายน ๎๑๑๑ ละครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ  
๎๔ มกราคม ๎๑๑๔ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงอีกวาระหนึไง มืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๑๕ 

            ๓/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ  ๎๒ มกราคม ๎๑๑๔  ครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ 
๎๓  มกราคม  ๎๑๑๕  ดยเดຌรับการตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน ละพຌนจาก 

ต าหนงมืไอวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๕ 
            ๔/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ 
๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน 
 
คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดຌวยกรรมการจ านวนเมนຌอยกวาสามคนละเมกินหຌาคน 
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการบริหาร มีการปลีไยนปลงระหวางป ดังนีๅ 

- ระหวางวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ – ๎๏ ธันวาคม ๎๑๑๔  ประกอบดຌวย 
  ํ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  ประธานกรรมการ 

   ๎. นายพุฒิพงศ ์ ปราสาททองอสถ กรรมการ 
   ๏. นายวันชาติ สันติกุญชร  กรรมการ 
   ๐. นางสาริณ ี อังศุสิงห์   กรรมการละลขานุการ 
   ๑. นายสุทธิพงษ์   คงพูล   ผูຌชวยลขานุการ 
   ๒. นางสาวดวงตา  สมิตสุวรรณ  ผูຌชวยลขานุการ 
   ๓. นางธนิยา    สุนทระศานติก   ผูຌชวยลขานุการ 

- ระหวางวันทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๑๕ – ๏์ กันยายน ๎๑๑๕  ประกอบดຌวย 
  ํ.นายประสิทธิ์ สืบชนะ            ประธานกรรมการ 

   ๎. นายพุฒิพงศ ์ ปราสาททองอสถ กรรมการ 
   ๏. นายวันชาติ   สันติกุญชร  

 กรรมการ 
   ๐. นางสาริณี     อังศุสิงห์   กรรมการละลขานุการ 
   ๑. นายสุทธิพงษ์  คงพูล   ผูຌชวยลขานุการ 
   ๒. นางสาวดวงตา  สมิตสุวรรณ  ผูຌชวยลขานุการ 
   ๓. นางธนิยา  สุนทระศานติก   ผูຌชวยลขานุการ 

 อ านาจหนຌาทีไ 
 คณะกรรมการบริหาร ตงตัๅงตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอ ๐๎ วรรค ๐  ดังนีๅ  
 พืไอความสะดวกกการปฏิบัติงานของบริษัท฿หຌปຓนเปดยรวดรใวรัดกุม ละพืไอควบคุมงาน
ดย฿กลຌชิด ฿หຌคณะกรรมการตัๅงคณะกรรมการบริหารขึๅนคณะหนึไงดยมีหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามทีไ
คณะกรรมการก าหนด มีจ านวนเมนຌอยกวาสามคนละเมกินหຌาคน   
 
 

 
 



  ๘๑   

 

การขຌารวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ํ๏ ครัๅง ดังนีๅ 

รายนาม จ านวนครัๅงทีไขຌาประชุม 

นายกฤษฎา                     จีนะวิจารณะํ/ ๏/๏ 

นายประสิทธิ์                    สืบชนะ ๕/๕ 

นายพุฒิพงศ ์       ปราสาททองอสถ ํ๎/ํ๏ 

นายวันชาติ       สันติกุญชร ๎/ ๔/๔ 

นางสาริณ ี       อังศุสิงห์  ํ๏/ํ๏ 

(กรรมการทีไเมขຌารวมประชุมนืไองจากติดภารกิจี 
หมายหตุ ํ/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ 
                         ๎๐ ธันวาคม ๎๑๑๔ 
  ๎/ ด ารงต าหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ครบวาระการด ารงต าหนงมืไอวันทีไ   

     ๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน 
     ละพຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดຌวย 
  ํ.  พลอก คณิต  สาพิทักษ์    ประธานกรรมการ 

 ๎.  นายเชยจริญ อติพทย ์  กรรมการ 
๏.  พันอกพีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์ กรรมการ 
๐.  ผูຌอ านวยการ฿หญ (ส านักตรวจสอบภาย฿น)    ลขานุการ 
๑.  ผูຌอ านวยการฝຆายตรวจสอบภารกิจหลัก  ผูຌชวยลขานุการ 

     ละทคนลยีสารสนทศ 
๒. ผูຌอ านวยการฝຆายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน ผูຌชวยลขานุการ 

      ละวางผนการตรวจสอบ 

อ านาจหนຌาทีไ 
ํ. รายงานความนาชืไอถือของรายงานทางการงินละรายงานทางการบริหาร  
๎. รายงานผลการด านินงานของรัฐวิสาหกิจวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ละ

ประหยัดพียง฿ด 
                      ๏.  รายงานรายการทีไกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ละรายงานทีไกีไยวขຌอง 

                      ๐. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีละนยบายทีไ       
                               คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก าหนด  
 
 

 



 ๘๒   

 

คณะกรรมการบริหารความสีไยง 
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการบริหารความสีไยง ประกอบดຌวย 

   ํ. นายพุฒิพงศ ์  ปราสาททองอสถ  ประธานกรรมการ 
   ๎. นายวันชาติ  สันติกุญชร ํ/   กรรมการ 
   ๏. นายพงษ์ศักดิ์  สม฿จ    กรรมการ 
   ๐. นางสาริณ ี  อังศุสิงห์    กรรมการ 
   ๑. ผูຌอ านวยการ฿หญ ิส านักนยบายละยุทธศาสตร์ี ลขานุการ 
   ๒. ผูຌอ านวยการส านักงานนยบายละบริหารยุทธศาสตร์ ผูຌชวยลขานุการ 

หมายหตุ ํ/ พຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕  
อ านาจหนຌาทีไ 

 พิจารณาสถานการณ์ตาง โ ทีไคาดวาจะกิดความสีไยง ละอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของ
บริษัทฯ ฿นทุก โ ดຌานทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅจะตຌองประมินสถานการณ์ ละก าหนดออกมาปຓนนยบายพืไอ
ปງองกันละลดความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนทัๅงหมด พืไอ฿หຌฝຆายบริหารละพนักงานน าเปปฏิบัติ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน 

฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ประกอบดຌวย  
  ํ. นายพุฒิพงศ ์  ปราสาททองอสถ ประธานกรรมการ 
  ๎. นายเชยจริญ  อติพทย ์  กรรมการ 
  ๏. พันอก พีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์ กรรมการ   
  ๐. ผูຌอ านวยการ฿หญ ิทรัพยากรบุคคลี  ลขานุการ 
  ๑. ผูຌอ านวยการฝຆายทรัพยากรบุคคลละคุณภาพชีวิต ผูຌชวยลขานุการ 

อ านาจหนຌาทีไ 
  ํ.  สนอนะนยบาย ละก าหนดหลักกณฑ์ ละนวทาง฿นการประมินผลงานของ 
       กรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 

  .๎   พิจารณาการประมินผลงานของกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญ บริษัท วิทยุการบินหง 
       ประทศเทย จ ากัด 
 ๏.  สนอนะนยบายละ฿หຌความหในชอบ฿นการก าหนดคาตอบทนละผลประยชน์         
                         อืไนของฝຆายบริหาร฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสม 
 ๐. น าสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ พืไอ฿หຌความหในชอบ 

 ๑. ด านินการรืไองอืไนโ ตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

  
 

 
 

 



 ๘๓   

 ฿นป ๎๑๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนรวม ๏ ครัๅง  รายละอียดของการขຌา
รวมประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนีๅ 
 

รายนาม จ านวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม 

ํ. นายพุฒิพงศ์    ปราสาททองอสถ ๏/๏ 

๎. นายเชยจริญ    อติพทย์ ๏/๏ 

๏. พันอก  พีรวัส   พรหมกลัดพะนาว์ ๏/๏ 

๐. นางสาวทิพาภรณ์         นิปกากร ๏/๏ 

๑. นายชนะ                    ทัดทาทราย ๎/๏ 

 
คณะกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอ 
ประกอบดຌวย  

  ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ ์    ประธานกรรมการ 
  ๎. พลอก คณิต  สาพิทักษ ์   รองประธานกรรมการ 
  ๏. นายประสิทธิ์  สืบชนะ    กรรมการ 
  ๐. นายพุฒิพงศ ์  ปราสาททองอสถ  กรรมการ 
  ๑. นายวันชาติ  สันติกุญชรํ/   กรรมการ 
  ๒. นายเชยจริญ  อติพทย ์   กรรมการ 
  ๓. พันอก พีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์  กรรมการ 
  ๔. นายพงษ์ศักดิ์  สม฿จ    กรรมการ 
  ๕. นางสาริณี  อังศุสิงห์    กรรมการ 
  ํ์. ผูຌอ านวยการ฿หญ ิส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญี    ลขานุการ 
  ํํ. นายมานช  สวัสดี    ผูຌชวยลขานุการ 

หมายหตุ ํ/ พຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕  

 อ านาจหนຌาทีไ 
 ก าหนดนยบาย นวทางการสงสริมการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
รวมทัๅงพิจารณากลัไนกรอง สนอนะ ละสอบทานผนงานการก ากับดูลกิจการทีไดี ละผนมบทการ
สดงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนติดตามละประมินผลการก ากับดูลกิจการทีไดีละ ผลการ
สดงความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ 

 ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  คณะกรรมการกฎหมายละระบียบประกอบดຌวย  
  ํ. นายวันชาติ  สันติกุญชร ํ/   ประธานกรรมการ 
  ๎. นายพงษ์ศักดิ์  สม฿จ    กรรมการ 
  ๏. นางสาวชุณหจิต สังข์฿หม    กรรมการ 
  ๐. นางสาวนาถสินี  ยุติธรรมด ารง   กรรมการ 



 ๘๔   

  ๑. นางสาริณี  อังศุสิงห์   กรรมการ 
  ๒. ดร.อภิชัย  จันทรสน   ทีไปรึกษากฎหมาย 
  ๓. ผูຌอ านวยการ฿หญ ิส านักกรรมการผูຌอ านวยการ฿หญี ลขานุการ 
  ๔. ผูຌอ านวยการฝຆายบริหารทัไวเป    ผูຌชวยลขานุการ 

หมายหตุ      ํ/ พຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕  
อ านาจหนຌาทีไ 
พิจารณากลัไนกรองละ฿หຌขຌอสนอนะ฿นประดในขຌอกฎหมาย ระบียบ ละสัญญาตามทีไบริษัทฯ 

รຌองขอ หรือตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

กรรมการอิสระ 

    ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  กรรมการอิสระประกอบดຌวย  
ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ ์

๎. พลอก คณิต  สาพิทักษ ์
๏. นายเชยจริญ  อติพทย ์  

๐. นายวันชาติ  สันติกุญชร 
๑. พันอก พีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์ 

 กรรมการอิสระ ปฏิบัติหนຌาทีไดยยึดถือหลักกณฑ์บริหารตามความหมาย฿นบทนิยามของ ความปຓน
อิสระ ทีไก าหนดความหมายวา ความปຓนอิสระปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการสริมสรຌางความรับผิดชอบตอ 

ผลการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไของกรรมการ ดังนัๅน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการทีไปຓนอิสระ
จากภายนอกจ านวนหนึไงปຓนกนหลัก ดยปຓนบุคคลทีไสามารถ฿ชຌดุลยพินิจทีไปຓนอิสระเดຌ ละปຓนผูຌ 
ทีไสามารถผลักดัน฿หຌกิดการปรับปลีไยนหรือยับยัๅงการด านินการตางโ เดຌมืไอจ าปຓน ละสิไงทีไส าคัญ คือ 
กรรมการทีไปຓนอิสระจากภายนอกจะตຌองมีความปຓนอิสระ฿นการตัดสิน฿จอยางทຌจริง 
 กรรมการอิสระ จะมีการรับรองความปຓนอิสระของตนองมืไอเดຌรับตงตัๅงละปຓนประจ าทุกป              
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕  มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ รวม ๎ครัๅง ละกรรมการขຌารวมประชุมดย
พรຌอมพรียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕   

คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ปຓนรัฐวิสาหกิจทีไอยูภาย฿ตຌการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การก าหนดคาตอบทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หมายรวมถึง คาตอบทนคงทีไ คาบีๅยประชุม ปຓนตຌน ซึไงปຓนเปตามหลักกณฑ์ละ
นวปฏิบัติทีไกระทรวงการคลังก าหนด 

คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนรายคณะ ประจ าป ๎๑๑๕ 

ล าดับ คณะกรรมการ จ านวนงิน 
ิบาที 

ํ. คณะกรรมการบริษัทฯ ํุ์๕๑ุ์์์.์์ 

๎. คณะกรรมการบริหาร ๐๓์ุ์์์.์์ 

๏. คณะกรรมการตรวจสอบ ๏๕์ุ์์์.์์ 

๐. คณะกรรมการบริหารความสีไยง ๏๒๓ุ๑์์.์์ 

๑. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ๕๓ุ๑์์.์์ 

๒. คณะกรรมการก ากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม 

๒๔์ุ์์์.์์ 

๓. คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ ๎๑๏ุ๑์์.์์ 

รวม ๏ุ๏๑๏ุ๑์์.์์ 

 

คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนรายบุคคล ประจ าป ๎๑๑๕ 

ล าดับ คณะกรรมการ จ านวนงิน ิบาที 
ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ ์ ๎๐์ุ์์์.์์ 

๎. พลอก คณิต สาพิทักษ ์ ํ๎์ุ์์์.์์ 

๏. นายประสิทธิ์  สืบชนะ ๔๎ุ๎๑๔.์์ 

๐. นายพุฒิพงศ ์ ปราสาททองอสถ ํํ์ุ์์์.์์ 

๑. นายเชยจริญ อติพทย ์ ํ๎์ุ์์์.์์ 

๒. พันอก พีรวัส พรหมกลัดพะนาว์ ํ๎์ุ์์์.์์ 

๓. นายพงษ์ศักดิ์ สม฿จ ํ๎์ุ์์์.์์ 

๔. นางสาริณ ี อังศุสิงห์ ํ๎์ุ์์์.์์ 

๕. นายวันชาติ สันติกุญชรํ/ ๓๓ุ๓๐ํ.๕๐ 

ํ์. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ๎/ ๏์ุ์์์.์์ 

รวมทัๅงสิๅน ํุํ๏๕ุ๕๕.๕๐ 

หมายหตุ      ํ/ พຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๐ ธันวาคม ๎๑๑๔ 
         ๎/ พຌนจากต าหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕ 

 

 

 



  ๘๖   

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
  ฿นป  ๎๑๑๕  มีการประชุมรวมทัๅ งสิๅน ํ๎ ครัๅงดยสรุปขຌอมูลการขຌารวมประชุมของ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดຌดังนีๅ 
  จ านวนครัๅง 

฿นการประชุม 

ํ. นางสาริณี      อังศุสิงห์ ประธานกรรมการ ํํ 

๎. นางอรอุเร     กมน กรรมการฝຆายนายจຌาง ํ๎ 
๏. นางสิริกศ     นียมลอย  ํํ 

๐. นายณัฐวัฒน์  สภุานันท์  ๕ 
๑. นางสาวดวงตา  สมิตสุวรรณ  ๒ 

๒. นางสาวทิพาภรณ์  นิปกากร  ํ๎ 

๓. นายวราวุธ  รพิพันธุ์  ๕ 
๔. นางสาววราภรณ์  ทรงจรญิ   ํ๎ 

๕. นายชนะ     ทัดทาทราย  ํ๎ 
ํ์. นางกลียวทอง ลาภธนานนท์ กรรมการละลขานุการ ํ๎ 

ํํ. นายปริญญา ทียนทอง กรรมการฝຆายลูกจຌาง ํ๎ 

ํ๎. พันจาอากาศอก ธนู รัตนสุภาพันธุ์  ํ์ 
ํ๏. นายสุกิจ กลิไนหอม  ํํ 

ํ๐. นายมธี  ค าหง  ํ๎ 
ํ๑. นายสังข์สิทธิ์ ประสมทอง  ํ๎ 

ํ๒. พันจาอากาศอก เชยันต์  ชຌางรงการ  ํํ 

ํ๓. นายสพล สิงห์ดารา  ํํ 
ํ๔. นายวีรยุทธ  วีรการณ์  ํํ 

ํ๕. นางกษมพร  สวัสดิชัย  ํํ 
 

คาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง 
 

ป จ านวน ิรายี งินดือนละคาตอบทนอืไน(ลຌาน
บาที 

๎๑๑๕ ๑ ๏์.๎๐ 

๎๑๑๔ ๑ ๎๑.๔๔ 

๎๑๑๓ ๑ ๎๎.๓๐ 

หมายหตุ คาตอบทนอืไนส าหรับผูຌบริหารระดับสูงของบริษัทฯ หมายถึง งินประจ าต าหนง 
 งินคา฿บอนุญาตฯ งินตอบทนหมาจายทนการจัดหารถประจ าต าหนง ละ 
 งินรางวัลพิศษ 



 ๘๗   

นยบายปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์ 

 บริษัทฯ ก าหนด฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลพืไอปງองกันการขัดยຌงกันของผลประยชน์สวนตนกับ
บริษัทฯ ิConflict of Interests) พืไอปງองกันกิจกรรมทีไอาจกิดผลประยชน์ทับซຌอน  กิจกรรมทีไผิด
กฎหมายละเม หมาะสมซึไ งจะสงผล฿หຌบริษัทฯสียผลประยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติ งาน 

อยางมีประสิทธิภาพ  ทัๅงนีๅหากบุคลากรมีสวนกีไยวขຌองกับรายการตาง โ ตຌองจຌง฿หຌบริษัทฯ ทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือความกีไยวยงของตน฿นรายการดังกลาว 

 บริษัทฯ ประกาศรืไองความขัดยຌงทางผลประยชน์ ดยครอบคลุมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปราบการทุจริต พ.ศ. ๎๑๐๎ ละประกาศคณะกรรมการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไองหลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา
ของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พ.ศ. ๎๑๐๏ พืไอปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์กับบริษัทฯ  
 นยบายปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์ของบริษัทฯคือ ฿หຌพนักงานทุกคนละฝຆายจัดการ  
ทุกระดับรับรองความขัดยຌงทางผลประยชน์ของตนองปຓนประจ าทุกป  พืไอ฿หຌระลึกสมอวาเดຌรับรอง
ความปรง฿สของตนองเวຌกับบริษัทฯ รวมถึง฿หຌมีการรายงานความขัดยຌงทางผลประยชน์ตามสถานภาพ 
ของผูຌรายงาน ชวงวลาของการรายงาน ละการลงนามค าวินิจฉัยของผูຌบัคับบัญชาดยตรงของผูຌรายงาน 
พืไอปຓนการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบของผูຌบังคับบัญชา ทีไมีตอรายงานความขัดยຌงทาง
ผลประยชน์ของผูຌรายงานทีไปຓนผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ขຌอมูลการรายงานฯ ท า฿หຌผูຌบังคับบัญชาทุกระดับเดຌ
ทราบถึงการรับรองความขัดยຌงทางผลประยชน์ของผูຌรายงานซึไงสดงถึงคุณธรรมละความปรง฿ส฿น
การด านินงานของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๘   

รายงานผลการด านินงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 

ประจ าป  ๎๑๑๕ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด เดຌรับตงตัๅงตัๅงต
วันทีไ ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๓ ประกอบดຌวย 
                  ํ.  พลอก คณิต  สาพิทักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                  ๎.   นายเชยจริญ  อติพทย์  กรรมการตรวจสอบ 
                  ๏.   พันอก พีรวัส  พรหมกลัดพะนาว์ กรรมการตรวจสอบ 

 
คณ ะกรรมการตรวจสอบเดຌ รวมกันปฏิบัติหนຌ าทีไ ตามทีไ เดຌ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ละตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ /คูมือการปฏิบัติงานส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ฿นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเดຌมีการประชุมรวม ๓ ครัๅง มีผูຌบริหารระดับสูง หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น ฝຆายบริหารของ
หนวยตรวจสอบภาย฿นขຌารวมประชุม฿นวาระทีไกีไยวขຌอง ละเดຌประชุมรวมกับจຌาหนຌาทีไของส านักงาน
การตรวจงินผนดินปຓนการฉพาะ ๎ ครัๅง ดยเมมีผูຌบริหารขຌารวม พืไอหารือกีไยวกับความปຓนอิสระ฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไละการสดงความหในของจຌาหนຌาทีไของส านักงานการตรวจงินผนดิน สรุป
สาระส าคัญ ดังนีๅ  
ํ. สอบทานความนาชืไอถือของรายงานทางการงิน รายงานผลการด านินงานกีไยวกับความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลละความประหยัด รายการทีไกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ละ
รายงานทีไกีไยวขຌอง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ละนยบายทีไ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

๎.   สอบทานความมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภาย฿น   การบริหารความ  
     สีไยงละการก ากับดูลทีไดี ดยเดຌรับรายงานผลการตรวจสอบละการด านินงานของส านัก    
     ตรวจสอบภาย฿นปຓนประจ า ตลอดจนติดตามผลการจัดท าบบประมินการควบคุมภาย฿นดຌวยตนอง 
     ตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น  
     พ.ศ. ๎๑๐๐ 
๏.  สอบทานความปຓนอิสระของส านักตรวจสอบภาย฿นละการปฏิบัติงานวา ปຓนเปตามระบียบละ 
     นวทางปฏิบัติทีไดีทีไกระทรวงการคลังก าหนด ละ฿หຌมีการติดตามการด านินการกຌเขตามรายงาน 
     ผลการตรวจสอบทุกประดใน พืไอ฿หຌมัไน฿จวา มีการควบคุมภาย฿นทีไหมาะสม ละปງองกันหรือลด 
     ความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ 
๐.  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนด 
     ผนวาระการประชุมรวมทัๅงประมินตนองปຓนรายบุคคลละประมินผลการปฏิบัติงานทัๅงคณะของ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงผลการประมินการปฏิบัติงานทัๅงคณะ ละผลการด านินงานตามดัชนี 
     วัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เดຌรับคะนน ๐.์์ ละ ๐.์์ จากคะนนตใม ๐.์์  
     ตามล าดับ 
๑.  ก ากับดูลงานตรวจสอบภาย฿น ดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภาย฿นละคูมือการ 
     ปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿น ดัชนีวัดผลงานของส านักตรวจสอบภาย฿น ผนการตรวจสอบชิงกลยุทธ์  



  ๘๙   

     ๑ ป ผนการตรวจสอบประจ าป รวมทัๅง ฿หຌความหในชอบงบประมาณประจ าป ๎๑๒์  
     ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจ าป ๎๑๑๕ ของหัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น  
     ผูຌอ านวยการฝຆาย นักวิชาการระดับผูຌอ านวยการกอง ละจຌาหนຌาทีไตรวจสอบภาย฿น ทบทวน 
     ผนการฝຄกอบรม ละทรัพยากรของส านักตรวจสอบภาย฿นประจ าป ๎๑๒์ อีกทัๅง ติดตามความ 
     คืบหนຌาการปฏิบัติงานตามผนการตรวจสอบ ละสอบทานรายงานของส านักตรวจสอบภาย฿น  
     ประจ าป ๎๑๑๕  
๒.  บริษัทฯ มีคาสอบทานงบการงินละคาสอบบัญชีประจ าปงบประมาณ ๎๑๑๕  จ านวน  
      ํ,๓๒์,์์์ บาท 

จากการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความหในวา 

งบการงินสดงขຌอทใจจริง฿นสวนทีไปຓนสาระส าคัญครบถຌวน ถูกตຌองตามมาตรฐานการบัญชี มีการ
ด านินงานภาย฿ตຌระบบการควบคุมภาย฿นทีไหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ละนยบายทีไคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด มีการบริหารจัดการความสีไยงอยางพียงพอ  การ
ตรวจสอบภาย฿นปຓนเปตามหลักกณฑ์ละนวทางการปฏิบัติทีไดี ทีไกระทรวงการคลังก าหนด ละ 

เมพบวามีประดในกีไยวกับความขัดยຌงทางผลประยชน์ ดยเดຌจัดท ารายงานผลการด านินงานดຌานการ
ตรวจสอบภาย฿น พรຌอมขຌอคิดหในสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ/พิจารณาอยางสมไ าสมอ ละ
บริษัทฯ เดຌน าขຌอคิดหในเปพิจารณา พืไอด านินการปรับปรุงกຌเขละติดตามผล฿หຌการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน  

 

 
   พลอก  …………………………………….. 

   (คณิต สาพิทักษ์) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๙๐   

การตรวจสอบภาย฿น 

 ส านักตรวจสอบภาย฿นมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นอยางปຓนอิสระ
ละทีไยงธรรมพืไอ฿หຌความชืไอมัไน (Assurance Service) ละการบริการ฿หຌค าปรึกษา (Consulting 

Service) พืไอพิไมคุณคาละปรับปรุงการด านินงานขององค์กร ละท าหนຌาทีไ ปຓนครืไองมือของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ละผูຌบริหารระดับสูง฿นการตรวจสอบประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภาย฿น กระบวนการการก ากับดูลทีไดี กระบวนการบริหารความสีไยงละการปฏิบัติ
ตามขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระบียบละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
 ส านักตรวจสอบภาย฿นเดຌจัดท ากฎบัตรละคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นพืไอปຓนนว
ปฏิบัติตามมาตรฐานงานวิชาชีพตรวจสอบภาย฿น ละสอดคลຌองกับหลักกณฑ์การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๎๑๑๑ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นครอบคลุม ความครบถຌวนละชืไอถือเดຌของขຌอมูลทางการงิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระบียบ นยบาย ค าสัไงตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ระบบงานทีไมีผลกระทบส าคัญตอ
การด านินงาน ละการรายงานความหมาะสมของการรักษาทรัพย์สิน รวมทัๅงประมินการ฿ชຌทรัพยากร
฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพละคุຌมคา ดยเดຌ฿หຌความส าคัญตอระบบการควบคุมภาย฿นตามนวทาง
ของ COSO การปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครัๅงจะมีการประมินสภาพวดลຌอมการควบคุมการประมิน
ความสีไยง กิจกรรมควบคุม การติดตามประมินผล การปฏิบัติ รวมทัๅงมีการสอบทานประมินความ
พียงพอละประมินประสิทธิผลของการควบคุมภาย฿น พืไอปງองกันการทุจริตทีไอาจกิดขึๅน 

 บุคลากรของส านักตรวจสอบภาย฿น  
 ส านักตรวจสอบภาย฿นสงสริม฿หຌผูຌตรวจสอบภาย฿นเดຌรับความรูຌทักษะละพัฒนาความสามารถ
ตาง โ ตามภาระหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย พืไอ฿หຌผูຌตรวจสอบภาย฿นปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความชีไยวชาญ มี
ความระมัดระวัง฿นการประกอบวิชาชีพอยางหมาะสม สอดคลຌองกับมาตรฐานละจรรยาบรรณหง
วิชาชีพตรวจสอบภาย฿น ดยก าหนด฿หຌผูຌตรวจสอบภาย฿นตຌองขຌารับการอบรมเมนຌอยกวา ๐์ ชัไวมงตอ
คนตอป  ปัจจุบันมีผูຌตรวจสอบภาย฿นเดຌรับวุฒิบัตรวิชาชีพ เดຌก ประกาศนียบัตรผูຌตรวจสอบภาย฿นรับ
อนุญาต (Certified Internal Audit: CIA)  ประกาศนียบัตรผูຌตรวจสอบภาย฿นระบบสารสนทศ 
(Certified Information Systems Auditors: CISA)   ฿บอนุญาตปຓนผูຌสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified 

Public Accountant: CPA)   ประกาศนี ยบั ตรผูຌ ตรวจสอบภาย฿นของประทศเทย (Certified 

Professional Internal Auditors of Thailand: CPIAT) ละประกาศนียบัตรผูຌ ตรวจสอบภาย฿น 
(Certified Professional Internal Auditors: CPIA) 

 การรักษาคุณภาพงานของผูຌตรวจสอบภาย฿น   
ส านักตรวจสอบภาย฿นก าหนด฿หຌมีการควบคุมการปฏิบัติงาน฿นทุกระดับ ดยมีการประมินการ

ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประมินคุณภาพภายหลังการตรวจสอบจากหนวยรับตรวจ ละมี
การประมินตนองปຓนประจ าทุกป นอกจากนีๅ ยังมีการประมินคุณภาพงานตรวจสอบภาย฿น (Quality 

Assessment Review: QAR) ดยผูຌประมินอิสระภายนอกทุก ๑ ป ดยครัๅงสุดทຌายมีการประมิน฿นป 
๎๑๑๔ ละเดຌมีการปรับปรุงละพัฒนาการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภาย฿นตามขຌอสนอนะจาก
การประมิน 



  ๙๑   

รายงานทางการงิน 

ํ. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการงิน 

คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด เดຌจัด฿หຌมีการจัดท างบการงินพืไอ
สดงฐานะการงิน ละผลการด านินงานของบริษัทฯ ประจ าปตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหนຌาทีไละความรับผิดชอบตองบการงินของบริษัทฯ 
รวมถึงขຌอมูลสารสนทศทางการงินทีไปรากฏ฿นรายงานประจ าป ๎๑๑๕ซึไงงบการงินดังกลาวจัดท าขึๅน
ตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป ดยลือก฿ชຌนยบายบัญชีทีไหมาะสมละถือปฏิบัติอยางสมไ าสมอ ดย
฿ชຌดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง สมหตุสมผล ละประมาณการทีไดีทีไสุด฿นการจัดท า รวมทัๅงมีการ
ปຂดผยขຌอมูลส าคัญอยางพียงพอ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน พืไอ฿หຌปຓนประยชน์ตอผูຌถือหุຌนละผูຌมี
สวนเดຌสียของบริษัทฯ  

นอกจากนัๅน คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีละด ารงรักษาเวຌซึไงระบบการบริหารความสีไยง 
ละระบบควบคุมภาย฿นทีไมีประสิทธิผล พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌอยางสมหตุสมผลวา การบันทึกขຌอมูลทางบัญชี 
มีความถูกตຌองครบถຌวน ละพียงพอทีไจะด ารงรักษาเวຌซึไงทรัพย์สินของบริษัทฯ ละพืไอปງองกันเม฿หຌกิด
การทุจริตหรือการด านินการทีไผิดปกติอยางมีสาระส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌก ากับดูล฿นรืไองการจัดท ารายงานทางการงิน ดยท าการตงตัๅง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พืไอท าหนຌาทีไดูลรับผิดชอบกีไยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการงิน ละระบบควบคุมภาย฿น ดยความหในของคณะกรรมการตรวจสอบกีไยวกับรืไองนีๅปรากฏ฿น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงสดงเวຌ฿นรายงานประจ าปฉบับนีๅลຌว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความหในวา ระบบควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ ดยรวมอยู฿นระดับทีไ  
นาพอ฿จละสามารถสรຌางความชืไอมัไนอยางสมหตุสมผลเดຌวางบการงินของบริษัทฯ มีความชืไอถือเดຌ
ตามมาตรฐานการบัญชีทีไรับรองทัไวเป ถูกตຌองตามกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๒   

๎. ขຌอมูลทางการงินดยสรุป 

๎๑๑๕ ๎๑๑๔ ๎๑๑๓ 

ผลการด านินงาน ิลຌานบาทีํ/ 

รายเดຌรวม ํํุ๒๏๔.๕๏ ํ์ุ๓๓๏.๏๔ ๕,๑๑๓.ํ๏ 

คา฿ชຌจายรวม ๕ุ๎๓๒.์๒ ๔ุ๔๒๏.๕๓ ๓,๔์ํ.๑๐ 

คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิก ๎ุ๏๒๎.๔๓ ํุ๕์๕.๐ํ ํ,๓๑๑.๑๕ 

 หมายหตุ  ํ/ งบการงินฉพาะบริษัทฯ     

ฐานะการงิน ิลຌานบาที๎/ 

สินทรัพย์รวม ํ๏ุ๏๔๑.๒ํ ํ๎ุ์๔๕.๕๒ ๕,๔๒๎.๒๕ 

หนีๅสินรวม ํ๎ุ๐๒๑.๏๏ ํํุ๎์์.๓๏ ๕,์์๓.๒ํ 

สวนของผูຌถือหุຌน ๕๎์.๎๔ ๔๔๕.๎๏ ๔๑๑.์๔ 

    

อัตราสวนทางการงิน 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี ํ๏.๑๑ ํ๎.๒์ ํ์.๑๏ 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี ๓.ํ๕ ๔.๎๑ ๓.๔๑ 

(เมรวมคาบริการรอจายคืนสะสมี 
อัตราสวนความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌน ํ.๐๐ ํ.๎ํ ํ.์๔ 

ละดอกบีๅย ิทาี 
หมายหตุ๎/งบการงินของบริษัทฯ ละบริษัทยอย    

 
 
 
 

 

 

 



  ๙๓   

๏. วิคราะห์ผลการด านินงาน – งบการงินฉพาะบริษัทวิทยุการบินหงประทศเทย จ ากัด 
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายหรือมีคาบริการรอจายคืนบริษัทการ

บินทีไปຓนสมาชิก จ านวน ๎,๏๒๎.๔๓ ลຌานบาท  
 

รายการ ป ๎๑๑๕ ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี  
ลຌานบาท ลຌานบาท ลຌานบาท รຌอยละ 

รายเดຌ         
รายเดຌคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ํ์ุ๔๕๔.๕๒ ๕,๕๑๐.์๓  ๕๐๐.๔๕ ๕ 
รายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไอง ๒๔ํ.๏๎  ๑๔๑.๔๔ ๕๑.๐๐ ํ๒ 
รายเดຌอืไน  ๑๔.๒๑  ๎๏๏.๐๏ ิํ๓๐.๓๔ี ิ๓๑ี 
รายเดຌรวม ํํุ๒๏๔.๕๏  ํ์,๓๓๏.๏๔ ๔๒๑.๑๑ ๔ 

คา฿ชຌจาย      
คา฿ชຌจาย฿นการด านินงาน ๕ุ๎์๕.๓๎  ๔,๓๓๒.๎๎ ๐๏๏.๑์ ๑ 
ตຌนทุนทางการงิน ๒๒.๏๐  ๔๓.๓๑ ิ๎ํ.๐ํี ิ๎๐ี 
คา฿ชຌจายรวม ๕ุ๎๓๒.์๒  ๔,๔๒๏.๕๓ ๐ํ๎.์๕ ๑ 

คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไป็นสมาชิก ๎ุ๏๒๎.๔๓  ํ,๕์๕.๐ํ ๐๑๏.๐๒ ๎๐ 

 
๏.ํ รายเดຌ 

฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน จ านวน ํํ,๒๏๔.๕๏ ลຌานบาท ดยรายเดຌ
หลักทีไส าคัญของบริษัทฯ คือ รายเดຌคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จ านวน ํ์,๔๕๔.๕๒ ลຌานบาท 
คิดปຓนรຌอยละ ๕๐ ของรายเดຌรวม รายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไอง จ านวน ๒๔ํ.๏๎ ลຌานบาท คิด
ปຓนรຌอยละ ๒ ของรายเดຌรวม ซึไงประกอบดຌวยรายเดຌคาชา คาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ คาบริการขຌอมูลการ
บิน ละรายเดຌจากงานทีไรับท า นอกจากนีๅ มีรายเดຌอืไน จ านวน ๑๔.๒๑ ลຌานบาท  

รายเดຌคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จ านวน ํ์,๔๕๔.๕๒ ลຌานบาท พิไมขึๅนจากปกอน 
จ านวน ๕๐๐.๔๕ ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนรຌอยละ ๕ ดยมีปริมาณทีไยวบินพิไมขึๅนจากปกอน รຌอยละ ํ๐.๏ 
นืไองจากสายการบินท าการบินพิไมขึๅน สวน฿หญปຓนการท าการบินภาย฿นประทศ ละการท าการบิน
ผานของสายการบินทีไปຓนสมาชิก 

รายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไอง จ านวน ๒๔ํ.๏๎ ลຌานบาท พิไมขึๅนจากปกอน จ านวน 
๕๑.๐๐ ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนรຌอยละ ํ๒ สวน฿หญปຓนการพิไมขึๅนของรายเดຌคาชา คาบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ละคาบริการขຌอมูลการบิน ส าหรับรายเดຌอืไน จ านวน ๑๔.๒๑ ลຌานบาท ลดลงจากปกอนจ านวน 
ํ๓๐.๓๔ ลຌานบาท หรือลดลง รຌอยละ ๓๑ สวน฿หญปຓนรายเดຌคาปรับการสงมอบงานลาชຌา 

 

 



  ๙๔   

๏.๎ คา฿ชຌจาย 

฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีคา฿ชຌจายรวมทัๅงสิๅน จ านวน ๕ ,๎๓๒.์๒ ลຌานบาท 
ประกอบดຌวย คา฿ชຌจายผลประยชน์พนักงาน จ านวน ๒,๕๐ํ.ํ๐ ลຌานบาท คา฿ชຌจายด านินงานอืไน 
จ านวน ๎,๎๒๔.๑๔ ลຌานบาท ละตຌนทุนทางการงิน จ านวน ๒๒.๏๐ ลຌานบาท ทัๅงนีๅ บริษัทฯ สามารถ
ประหยัดคา฿ชຌจายเดຌตามมาตรการควบคุมคา฿ชຌจายทีไเมสงผลกระทบตอการ฿หຌบริการดຌานความปลอดภัย
เดຌประมาณ ๎๓๑.๔๑ ลຌานบาท  

๐. วิคราะห์ฐานะการงิน – งบการงินของบริษัทฯ ละบริษัทยอย 
๐.ํ สินทรัพย์ 

บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีสินทรัพย์รวม ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ จ านวน ํ๏,๏๔๑.๒ํ 
ลຌานบาท ประกอบดຌวยสินทรัพย์หมุนวียนรຌอยละ ๐๐ ละสินทรัพย์เมหมุนวียนรຌอยละ ๑๒ ดยมี 
องค์ประกอบของสินทรัพย์ ดังนีๅ 

รายการ ป ๎๑๑๕ ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี 
ลຌานบาท ลຌานบาท ลຌานบาท รຌอยละ 

สินทรัพย์หมุนวียน ๑ุ๕๎๎.์๒ ๑,๑๑๎.๑ํ  ๏๒๕.๑๑ ๓ 
สินทรัพย์เมหมุนวียน      
- งินลงทุนระยะยาวอืไน ํ์.ํ์ ๐๔.ํ์ ิ๏๔.์์ี ิ๓๕ี 
- งิน฿หຌกูຌยืมระยะยาว ๐.๎๓ ๑.๒๐ ิํ.๏๓ี ิ๎๐ี 
- อาคารละอุปกรณ์ ๑ุ๎์๒.๓์ ๐ุ๐๓๓.๎๎ ๓๎๕.๐๔ ํ๒ 
- สินทรัพย์เมมีตัวตน ๐๏.ํ๔  ํ๒.๕๓ ๎๒.๎ํ ํ๑๐ 
- สินทรัพย์ระหวางกอสรຌาง ๎ุํ๕๕.๏์  ํ,๕๔๕.๑๎ ๎์๕.๓๔ ํํ 

รวม ํ๏ุ๏๔๑.๒ํ  ํ๎,์๔๕.๕๒ ํุ๎๕๑.๒๑ ํํ 

สินทรัพย์รวม฿นป ๎๑๑๕ พิไมขึๅนจากปกอน จ านวน ํ,๎๕๑.๒๑ ลຌานบาท หรือประมาณรຌอยละ 
ํํ สวน฿หญปຓนสินทรัพย์เมหมุนวียนพิไมขึๅน นืไองจากอาคารละอุปกรณ์ สินทรัพย์ระหวางกอสรຌาง
พิไมขึๅน 

๐.๎ หนีๅสิน 

บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีหนีๅสินรวม ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ จ านวน ํ๎,๐๒๑.๏๏ 
ลຌานบาท ประกอบดຌวยหนีๅสินหมุนวียนรຌอยละ ๒๑ ละหนีๅสินเมหมุนวียนรຌอยละ ๏๑ ดยมี
องค์ประกอบของหนีๅสินดังนีๅ 
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รายการ ป ๎๑๑๕ ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี 
ลຌานบาท ลຌานบาท ลຌานบาท รຌอยละ 

หนีๅสินหมุนวียน ๓ุ๑๔๒.๔๑  ๒,๏ํ๐.๓๏ ํุ๎๓๎.ํ๎ ๎์ 
งินกูຌยืมระยะยาวทีไถึงก าหนดช าระ฿นหนึไงป ๑๐๎.์๏  ๑๑๕.๑๐ ิํ๓.๑ํี ิ๏ี 
หนีๅสินเมหมุนวียน 
- งินสงสริมพืไอการศึกษาบุตร 
- งินกูຌยืมระยะยาว 
- ภาระผูกพันผลประยชน์พนักงาน 
- ประมาณการหนีๅสิน 

 
์.ํํ 

๎ุ๏๑๕.๎๕ 
ํุ๕๓๓.์๑ 

- 

 
์.ํ์ 

๎,๔๏๑.๐๎ 
ํ,๐๔๔.๔๔ 

๎.์๒ 

 
์.์ํ 

ิ๐๓๒.ํ๏ี 
๐๔๔.ํ๓ 

ิ๎.์๒ี 

 
ํ์ 
ิํ๓ี 
๏๏ 

(ํ์์ี 
รวม ํ๎,๐๒๑.๏๏  ํํ,๎์์.๓๏ ํุ๎๒๐.๒์ ํํ 

หนีๅสินรวม฿นป ๎๑๑๕ พิไมขึๅนจากปกอน จ านวน ํ,๎๒๐.๒์ ลຌานบาท หรือประมาณรຌอยละ 
ํํ ดยหนีๅสินหมุนวียนสวน฿หญ ปຓนคาบริการรอจายคืนสะสม  จ านวน ๑ุ๔๐๕.๎๕ ลຌานบาท
ประกอบดຌวย คาบริการรอจายคืนสะสมคงหลือจากป ๎๑๑๔ จ านวน ๏ุ๔๒๓.์๎ ลຌานบาท ซึไงเดຌ
น าเป฿ชຌจายลงทุนลຌว ตยังคงตຌองสดงปຓนหนีๅสินตามมาตรฐานการบัญชี ละคาบริการรอจายคืน
ประจ าป ๎๑๑๕ จ านวน ๎ุ๏๒๎.๔๓ ลຌานบาท  

ส าหรับหนีๅสินเมหมุนวียนสวน฿หญปຓนงินกูຌยืมระยะยาวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ละธนาคารออมสิน พืไอ฿ชຌส าหรับลงทุน฿นครงการตาง โ ดยมีก าหนดช าระคืนงินตຌนละ
ดอกบีๅยทุกงวด ๒ ดือน 

๐.๏ สวนของผูຌถือหุຌน 

บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีสวนของผูຌถือหุຌน ณ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ จ านวน ๕๎์.๎๔ ลຌานบาท 
ดยมีองค์ประกอบของสวนของผูຌถือหุຌนดังนีๅ 

 

รายการ ป ๎๑๑๕ ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี 
ลຌานบาท ลຌานบาท ลຌานบาท รຌอยละ 

ทุนจดทะบียน ๒๒์.์์  ๒๒์.์์  - - 
งินกองทุนสวัสดิการ ๎๒์.๎๔ ๎๎๕.๎๏  ๏ํ.์๑ ํ๐ 

รวม ๕๎์.๎๔ ๔๔๕.๎๏  ๏ํ.์๑ ๏ 

ครงสรຌางงินทุน ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ ประกอบดຌวยหนีๅสินรวม ํ๎,๐๒๑.๏๏ ลຌานบาท 
หรือทากับสัดสวนรຌอยละ ๕๏ ละสวนของผูຌถือหุຌน ๕๎์.๎๔ ลຌานบาท หรือทากับสัดสวนรຌอยละ ๓ 

๑. สภาพคลองทางการงิน – งบการงินของบริษัทฯ ละบริษัทยอย 

฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีงินสดละรายการทียบทางินสดคงหลือ 
สิๅนงวด ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ จ านวน ๎,๒๒ํ.์๓ ลຌานบาท ลดลงจากตຌนงวด ํุ๎๔๕.๓ํ  
ลຌานบาท ดยงินสดสุทธิเดຌมาจากกิจกรรมด านินงาน สวน฿หญมาจากคาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไ
ปຓนสมาชิก คาสืไอมราคาจากการลงทุน฿นสินทรัพย์ถาวร ละงินสดสุทธิ฿ชຌเป฿นกิจกรรมลงทุน สวน฿หญ
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ปຓนการลงทุนพืไอสนับสนุนละพิไมขีดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนีๅ 
งินสดสุทธิทีไ฿ชຌเป฿นกิจกรรมจัดหางิน สวน฿หญปຓนการช าระคืนงินกูຌระยะยาวทีไถึงก าหนด 

 

รายการ 
ป ๎๑๑๕ ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี 
ลຌานบาท ลຌานบาท ลຌานบาท 

   กระสงินสดจากกิจกรรมด านินงาน ๎ุ๔๏๔.๒๕ ๏,๑๒๎.๒๓  ิ๓๎๏.๕๔ี 
กระสงินสดจากกิจกรรมลงทุน ิ๏ุ๑๑๎.๔๕ี (๎,์๕๐.๎์)  ิํุ๐๑๔.๒๕ี 
กระสงินสดจากกิจกรรมจัดหางิน ิ๑๓๎.๕๑ี (๓๐๑.๔๓)  ํ๓๎.๕๎ 
ผลกระทบจากการปลีไยนปลงอัตราลกปลีไยน ิ๎.๑๒ี ์.๔๓  ิ๏.๐๏ี 
งินสดละรายการทียบทางินสด ณ วันสิๅนงวด ๎ุ๒๒ํ.์๓ ๏,๕๑์.๓๔  ิํุ๎๔๕.๓ํี 

๒. อัตราสวนทางการงิน – งบการงินของบริษัทฯ ละบริษัทยอย 

฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีอัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌนพิไมขึๅน 
นืไองจากคาบริการรอจายคืนสะสมพิไมขึๅน นอกจากนีๅ ความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌนละดอกบีๅยของ
บริษัทฯ ละบริษัทยอย มาจากกระสงินสดจากกิจกรรมด านินงาน ซึไงสวน฿หญมาจากคาบริการรอจาย
คืนบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิก ละคาสืไอมราคาทีไพิไมขึๅนจากการลงทุน฿นครงการตาง โ ทีไลຌวสรใจ 

 
รายการ ป ๎๑๑๕ ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี ํ๏.๑๑ ํ๎.๒์ ์.๕๑ 

อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี ๓.ํ๕ ๔.๎๑ ิํ.์๒ี 
(เมรวมคาบริการรอจายคืนสะสมี    
อัตราสวนความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌน ํ.๐๐ ํ.๎ํ ์.๎๏ 
ละดอกบีๅย ิทาี    

 
ทัๅงนีๅ นืไองจากบริษัทฯ ด านินงาน฿นลักษณะทีไเมคຌาก าเร (Cost Recovery Basis) ดย฿นทาง

ปฏิบัติกรณีมีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจาย บริษัทฯ จะจายคืนบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิก หรือกรณีมีรายเดຌตไ า
กวาคา฿ชຌจายกใจะสามารถรียกกใบจากบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิกเดຌชนกัน ดยหลงงินทุน฿นการลงทุน
ตาง โ ของบริษัทฯ มาจากรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายทีไคงเวຌตามมติทีไประชุม฿หญสามัญ      ฿หຌน ามา฿ชຌจาย
ลงทุน นอกจากนีๅการลงทุนบางสวนมาจากการกูຌยืมงินจากสถาบันการงิน ละความสามารถ฿นการช าระ
คืนงินกูຌของบริษัทฯ สวน฿หญมาจากคาสืไอมราคาทีไบริษัทฯ เดຌคิดรวมเวຌ฿นคาบริการทีไรียกกใบจากสาย
การบินลຌว 

 
นวนຌมทางการงิน 
 ตามประมาณการผนการงินประจ าป ๎๑๒์ ิป ๎๑๒์-๎๑๒๐ี เดຌรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ฿นการประชุมครัๅงทีไ ๕/๎๑๑๕ ิ๑๕๎ี มืไอวันทีไ ๎๔ สิงหาคม  ๎๑๑๕ บริษัทฯ 
คาดวาจะมีรายเดຌรวม฿นป ๎๑๒์ จ านวน ํ๎,๔๎๓.ํํ ลຌานบาท ประกอบดຌวย รายเดຌจากคาบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ จ านวน ํ๎,ํํ๑.๓๑ ลຌานบาท ละรายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไองละ



 ๙๗   

อืไนโ จ านวน ๓ํํ.๏๒  ลຌานบาท ละคา฿ชຌจายรวม จ านวน ํ๎,๐๏๑.๎๎ ลຌานบาท คาดวาจะมีรายเดຌ
สูงกวาคา฿ชຌจาย จ านวน ๏๕ํ.๔๕ ลຌานบาท ดยคาดการณ์ปริมาณทีไยวบินรวม฿นป ๎๑๒์ พิไมขึๅนจาก
ป ๎๑๑๔ รຌอยละ ํ๎ ละรียกกใบคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศส าหรับ En-Route Charge อัตรา 
๏,๑์์ บาทตอหนวย ละ Terminal charge อัตรา ๑์์ บาทตอหนวย  
 ส าหรับงบลงทุนประจ าป ๎๑๒์ มีกรอบวงงินบิกจายลงทุนทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
มืไอวันทีไ ๎๓ กันยายน ๎๑๑๕ จ านวน ๎,ํํ๎.๎๓ ลຌานบาท การลงทุนปຓนเปตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. 
๎๑๒์–๎๑๒๐ ของบริษัทฯ พืไอพัฒนาระบบบริการการดินอากาศ฿หຌสอดคลຌองกับการพัฒนาทคนลยี
การดินอากาศระบบ฿หม ละขยายประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ฿หຌปลอดภัย สะดวก รวดรใว ละมี
มาตรฐานระดับสากล ผูຌ฿ชຌบริการพึงพอ฿จสูงสุด ดย฿ชຌจายจากงินกูຌระยะยาว ละจากงินรายเดຌสูงกวา
คา฿ชຌจาย หรืองินทุนหมุนวียนจากสภาพคลองคงหลือ 

 จากการประมาณการทางการงิน฿นระยะ ๑ ป ตามผนการงินประจ าป ๎๑๒์  ิป ๎๑๒์-

๎๑๒๐ี บริษัทฯ มีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายตลอดระยะวลา ๑ ป ดยคาดวาจะมีรายเดຌรวมพิไมขึๅน฿นอัตรา
ฉลีไยรຌอยละ ๓ ตอป ซึไง฿นสวนของรายเดຌจากการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทฯ ยังคงรียก
กใบคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ฿นอัตราดิมเดຌจนถึงป ๎๑๒๐ ส าหรับคา฿ชຌจายด านินการมีอัตรา
การพิไมขึๅนฉลีไยประมาณรຌอยละ ๔ ตอป 
 ส าหรับผนการลงทุน฿นระยะ ๑ ป ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๐ ของบริษัทฯ คาดวา
จะมีวงงินลงทุนประมาณ ํ๐,๑๐๐.๐ํ ลຌานบาท ดยบริษัทฯ คาดวาจะมีหลงงินลงทุนสวน฿หญจาก
งินรายเดຌคาบริการรอจายคืนละงินทุนหมุนวียนอืไน ละจากหลงงินกูຌภายนอกบางสวน  
 

------------------------------------------------ 


















































