บริษัท วิทยุการบินห่งประทศไทย จากัด
รายงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ – ๏์ กันยายน ๎๑๑๕)

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ขຌอมูลทัไวเปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
นวนยบายของผูຌถือหุຌน/ภาครัฐ
ผนวิสาหกิจ
ประภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
ทีไตัๅง ทรศัพท์ ทรสาร ละ Website
สรุปขຌอมูลทีไสาคัญทางการงิน
ปัจจัยทีไมีผลกระทบหลักตอกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรมละนวนຌมปริมาณจราจรทางอากาศ฿นอนาคต
ครงสรຌางการบริหารองค์กร
ผังครงสรຌางองค์กร
หนຌาทีไรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
คณะผูຌบริหาร
ครงสรຌางอัตรากาลัง
ครงสรຌางงินทุนละครงสรຌางผูຌถือหุຌน
หนีๅงินกูຌของรัฐวิสาหกิจ
การลงทุนทีไสาคัญ฿นปัจจุบันละอนาคต
ผนงานครงการสาคัญ
การพัฒนาองค์กรดຌานทคนลยีสารสนทศ
บทบาทสาคัญ฿นวทีระดับลก ระดับภูมิภาค ละอืไน ๆ ประจาปี ๎๑๑๕
ผลการดานินงานขององค์กร
บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน
บริการดຌานบริหารจัดการสภาพคลองการจราจรทางอากาศ
งานออกบบวิธีปฏิบัติการบินละพัฒนาหຌวงอากาศ
บริการสืไอสารการบิน
บริการขาวสารการบิน
บริการกีไยวนืไอง
การดานินงานดຌานทรัพยากรบุคคล
ผลการดานินงาน

ํ
๎
๑
๒
๔
ํ์
ํํ
ํํ
ํ๎
ํ๏
ํ๐
ํ๑
ํ๒
ํ๓
ํ๕
๎๎
๎๏
๎๓
๎๓
๏๐
๏๒
๐๎
๐๑
๐๓
๐๕
๐๕
๑์
๑๏
๑๔

ผลการประมินผลการดานินงาน
รางวัลทีไเดຌรับระหวางปี
รืไองดน฿นรอบปี
การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความสีไยง
การบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ
การควบคุมภาย฿น
ขຌอมูลดຌานธรรมาภิบาล
รายงานผลการดานินงานตามนยบายกากับดูลกิจการทีไดี
นยบายการกากับดูลกิจการทีไดี
ครงสรຌางของคณะกรรมการละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ฿นปีงบประมาณ ๎๑๑๕
บทบาทละการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ
คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
คาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง
นยบายป้องกันความขัดยຌงทางผลประยชน์
รายงานการดานินงานตาง ๆ ขององค์กร
รายงานผลการดานินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
การตรวจสอบภาย฿น
รายงานทางการงิน
นวนຌมทางการงิน
รายงานของผูຌสอบบัญชี

๑๔
๑๕
๑๕
๒๎
๒๏
๒๏
๒๐
๒๑
๒๑
๓๒
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๕์
๕ํ
๕๒
๕๔

๒
สารจากกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
฿นป งบประมาณ ๎๑๑๕ ทีไ ผ านมา ธุร กิ จ การบิ น มี ก ารจริ ญ ติบ ตละมี มู ล คาสู งขึๅ น อย าง
ตอนืไอง ดย฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂกจะปຓนภูมิภาคทีไมีปริมาณจราจรทางอากาศสูงทีไสุด อัตราการติบต
ฉลีไยรຌอยละ ๑.๓ ตอป ซึไงสูงกวาทัๅงภูมิภาคยุรปละอมริกาหนือ สาหรับประทศเทยมีอัตราการติบต
ของปริมาณทีไยวบินพิไมขึๅนถึงรຌอยละ ๕ ละคาดวาจะมีมากกวาหนึไงลຌานทีไยวบิน฿นป ๎๑๒ํ
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด ยังคงสานตอมีครงการสาคัญทีไดานินการ฿นตละ
ดຌานตามผนวิสาหกิจ พ.ศ.๎๑๑๕-๎๑๒๏ เดຌก ครงการพัฒ นาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการ
ดินอากาศ ดยเดຌรับความหในชอบ฿นหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๏ พฤษภาคม ๎๑๑๐ มี
วัตถุประสงค์พืไอพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานสาหรับการ฿หຌบริการการดินอากาศของประทศ฿หຌปຓนเปตาม
มาตรฐานสากลระบบ฿หม ละมีศักยภาพพียงพอทีไจะรองรับปริมาณการขนสงทางอากาศทีไมี จานวนพิไม
มากขึๅนละมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยการจัดการละติดตัๅงระบบทคนลยีละอุปกรณ์ตาม
ขຌอกาหนดของระบบการบริห ารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management System)
ขຌา฿ชຌงาน จัดตัๅงศูนย์บริหารครือขายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre)
พัฒ นาการ฿หຌ บริการพืไอบริห ารสภาพคลองจราจรทางอากาศ พิไมศักยภาพการ฿ชຌหຌ วงอากาศอยางมี
ประสิทธิภาพตามนวคิดการ฿ชຌหຌวงอากาศบบคลองตัว (Flexible Use of Airspace: FUA) ดยการ
บริหารจัดการขຌอมูลการบินอยางปຓนระบบ สอดคลຌองชืไอมยงกันอยางครบถຌวน ละเดຌดานินการจัดหา
อุป กรณ์คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์สนั บสนุนการทางานสวน฿หญลຌวสรใจ ฿นป ๎๑๑๕ ดยภาพรวม
ครงการพัฒ นาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ เดຌดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ ละ
ทดสอบการทางานชืไอมยงกับ ระบบทัไวประทศ รวมทัๅ งทดสอบระบบตอนืไ องลຌ ว ซึไง฿นป ๎๑๒์๎๑๒ํ จะปຓนการทดสอบการ฿ชຌงานระบบ฿หมบบคูขนานกับระบบปัจจุบัน จากนัๅนจะปຂด฿ชຌงานระบบ
฿หมตอเป สาหรับอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงเดຌดานินการลຌวสรใจ฿นดือนมีนาคม ๎๑๑๕
การดานินการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศขຌางตຌน จะตຌ องดานินควบคู
กันเปกับการพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบินของประทศ ดยปงบประมาณ ๎๑๑๕
นีๅ บริษัทฯ เดຌดานินการตามผนดานินการพัฒนาพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบิน
ของประทศ (National Aviation System Capacity Enhancement Plan) เดຌมีการจัดจຌางทีไป รึกษา
พืไอดานินการศึกษาวิคราะห์ระบบการบินของประทศ ฿หຌสามารถรองรับการติบตของปริมาณทีไยวบิน
ทีไคดวาจะพิไมขึๅน฿นระยะวลา ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๓๔) ดย฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองรวมมือ฿นการ
พั ฒ นาระบบการบิ น ของประทศ ร ว มจั ด ท าผนระบบหຌ ว งอากาศ (Airspace System) ละผน
ทาอากาศยาน (Airport System) รวมถึงผนอืไน โ ทีไจาปຓน ฿หຌปຓนเปตามผนการดินอากาศสากลทีไ
องค์การการบินพลรือนระหวางประทศ ิInternational Civil Aviation Organization: ICAOี กาหนดเวຌ
ดยกาหนดปຓนผนระยะสัๅน (ป ๎๑๑๕ี ระยะกลาง (พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒ํ) ละระยะยาว (พ.ศ. ๎๑๒ํ

๓
ปຓนตຌนเป) ทัๅงนีๅ ฿นป ๎๑๑๕ เดຌมีการศึกษา วิคราะห์ รวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอกาหนดนว
ทางการออกบบหຌวงอากาศเปสู Performance Based Navigation (PBN) Airspace สาหรับการพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานรวมกันระหวาง ๏ สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนมือง อูตะภา)
นอกจากนัๅน บริษัทฯ ยังมีการดานินงานตรียมความพรຌอมตามครงการกากับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยการบริการการดินอากาศ (Universal Security Audit Program: USAP) ดยมีการ
สืไอสารความสาคัญละความจาปຓน ทีไตຌองมีการตรียมความพรຌอมของประทศเทย฿นการรับการตรวจ
ภาย฿ตຌครงการตรวจสอบมาตรฐานการกากับดูลการรักษาความปลอดภัยสากลดยวิธีการฝງาตรวจตรา
อย า งต อ นืไ อ ง (Universal Security Audit Program-Continuous Monitoring Approach: USAPCMA) มาอย างตอนืไอง ดยมีการจัดตัๅงคณะกรรมการกากับ มาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัย
บริการการดินอากาศ ซึไงปัจจุบันอยูระหวางการดานินการตามผน
ละ฿นสวนของความคืบ หนຌ าภาย฿ตຌการดานิน การภาย฿ตຌครงการตรวจสอบการกากับดูล
ความปลอดภัยสากลตามนวทางการฝງ าควบคุมอย างตอนืไ อง (Universal Safety Oversight Audit
Program Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA) ซึไงมืไ อ ดื อ นมกราคม ๎๑๑๔ ทีไ มี ขຌ อ
ตรวจพบ (Findings) ทีไกีไยวขຌองกับบริการการดินอากาศ (Air Navigation Services) จานวน ํ๏๎ ขຌอ
ซึไงสานักงานการบินพลรือนหงประทศเทย (กพท.) เดຌจຌง฿หຌบริษัทฯ จัดทาผนการกຌเขทัๅงสิๅน ํ๓
รายการ นัๅน บริษัทฯกใเดຌดานินการลຌวสรใจรวม ๒ รายการ ละรายการอืไน โ กใมีการดานินการเปตาม
ผนละกรอบวลาทีไกาหนดเวຌ฿นป ๎๑๑๕-๎๑๒๎
฿นดຌานผลลัพธ์ขององค์กรทีไสาคัญนัๅน บริษัทฯ มีผลการดานินการดຌานความปลอดภัย สูงกวา
คาฉลีไยทีไดีทีไสุด฿นอุตสาหกรรมการบิน มีผลสารวจระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการ ป ๎๑๑๕ พิไม
สูงขึๅนจากป ๎๑๑๔ จากระดับคะนน ๏.๔๕ ปຓน ๏.๕๐ ละมีระดับความผูกพันของพนักงาน ป ๎๑๑๕
พิไมสูงขึๅนจากป ๎๑๑๔ จากรຌอยละ ๓๒.๓ ปຓนรຌอยละ ๔์.๓ สวนการประมินผลการดานิ นงานของ
บริษัท ฯ ผานการจัดท าบั น ทึกขຌอตกลงประมิน ผลการดานิ น งานรั ฐวิส าหกิจระหวางรั ฐบาลเทย กับ
บริษัทฯ ดยมีสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ิสคร.ี ปຓนผูຌกากับดูล ละ฿นป ๎๑๑๕ มี
ผลการประมินรวม ๐.๐์ จากคะนนตใม ๑ พิไมสูงขึๅนกวาปทีไผานมา
บริษัทฯ เดຌดานินการบริหารความสีไยงตามหลักกณฑ์/นวปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความสีไยง
ละการควบคุ ม ภาย฿น ป ๎๑๑๑ ของส านั ก งานคณะกรรมการนยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)
กระทรวงการคลัง (กค.) ซึไงพิจารณาจากนวทางการบริหารความสีไยงทัไวทัๅงองค์กรของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ด ย น ย บ ายก าร
บริหารความสีไยง คือ การสดงความมุงมัไนละการ฿หຌความสาคัญกับการบริหารความสีไยงละการ
ควบคุมภาย฿นองค์กร รวมถึง กระบวนการปฏิบัติ บทบาทหนຌาทีไ ความรับผิดชอบ ดย฿ชຌปรัชญาการ
บริ ห ารความสีไ ย งขององค์ ก รตามกรอบประภทความสีไ ย งทัๅ ง ๐ ดຌ าน คื อ ความสีไ ย งดຌ านกลยุ ท ธ์
(Strategic Risk) ความสีไยงดຌานการดานินงาน (Operational Risk) ความสีไยงดຌานการงิน (Financial

๕
ประวัติความป็นมา
หลังสงครามลกครัๅงทีไ ํ กรมเปรษณีย์ทรลขเดຌรับมอบหมายจากรัฐบาล฿หຌทาหนຌาทีไ฿หຌบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศละสืไอสารการบิน จนกระทัไงสงครามลกครัๅงทีไ ๎ กิดขึๅน฿นทวีปอชีย สงผล฿หຌ
อากาศยานพลรื อ นเม อาจท าการบิ น จึ งตຌ อ งลิ ก กิ จการ ละมืไ อสงครามลกครัๅ งทีไ ๎ สิๅ น สุ ด การ
ประกอบธุรกิจการบิ น ระหวางประทศริไมฟຕน ตัว ขึๅน บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จาก
สหรั ฐ อมริ ก า บริ ษั ท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอั งกฤษ ละสายการบิ น ต าง โ ทีไ ท า
การบินมายังประทศเทยเดຌรวมกันขออนุมัติรัฐบาลเทยจัดตัๅง บริษัท วิ ทยุการบินหงประทศเทย จากัด
(AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD.) มืไอวัน ทีไ ํ๑ มษายน ๎๐๕ํ พืไอดานิ นกิจการควบคุ ม
จราจรทางอากาศละสืไอสารการบิน ตามมาตรฐานละขຌอสนอนะขององค์การการบินพลรือนระหวาง
ประทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ภาย฿ตຌ สั ญ ญาทีไ เดຌ รั บ จากรั ฐ บาลเทย
จนกระทัไงตอมา รัฐบาลเทยลใงหในถึงความสาคัญของภารกิจบริษัทฯ วากีไยวขຌองกับความมัไนคงของชาติ
ละการพั ฒ นากิ จ การบิ น ประกอบกับ มีค วามพรຌ อ ม฿นทุ ก โ ดຌ านลຌ ว จึ งเดຌ รั บ อนกิ จการขຌ ามา
ดานินงาน฿นรูปบบองค์กรของรัฐบาลตัๅงตวันทีไ ํ พฤศจิกายน ๎๑์๒ ละปลีไยนชืไอภาษาอังกฤษ
ปຓ น AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI ฿นวลาตอมาเดຌอนุ ญาต฿หຌ
สายการบินทีไทาการบินมายังประทศเทยปຓนประจารวมปຓนผูຌถือหุຌนกับรัฐบาลดຌวย บริษัทฯ จึงมีสถานะ
ปຓนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงมຌจะดานินการ฿นรูปบริษัทจากัด ตนืไองจากมีขຌอผูกพัน
฿นฐานะทีไ ป ฏิ บั ติ งาน฿นนามรั ฐ บาลละตามขຌ อ ตกลงทีไ มี เวຌกั บ รั ฐ บาล บริ ษั ท ฯ จึ งด านิ น การบบ
เมคຌากาเร฿นการ฿หຌบริการภาคความปลอดภัย เดຌก บริการควบคุมจราจรทางอากาศละสืไอสารการบิน
฿นอาณาขตประทศเทย ดยมีครือขายชืไอมยงกับประทศตาง โ นอกจากนัๅนยังมีบริการภาคธุรกิจ
คือ บริการกีไยวนืไองกับกิจการบินทัๅง฿นละตางประทศ
ปัจจุบัน บริษัทฯ เดຌดานินกิจการดຌวยความมุงมัไนทีไจะรักษาคุณภาพการ฿หຌบริการการดินอากาศ
฿หຌมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาทคนลยีละพัฒนาบุคลากร รวมถึงประสานความรวมมือ
กับองค์กรการบินทัๅง฿นละตางประทศอยาง฿กลຌชิด พืไอขยายขีดความสามารถ ิCapacityี ละพัฒ นา
การบินของประทศตอเป

๖
วิสัยทัศน์
มุงมัไนพัฒนาคุณภาพการใหຌบริการการเดินอากาศ
สูการเป็นหนึไงในองค์กรชัๅนนาของอาเซียนอยางยัไงยืน
ิวิสัยทัศน์ประกอบการพัฒนาละดานินภารกิจองค์กรตามกรอบยุทธศาสตร์ป ๎๑๑๕-๎๑๒๏ี
พันธกิจ
ปຓ น ผูຌ ฿หຌ บ ริ ก ารการดิ น อากาศของประทศ ทีไ ต อบสนองความตຌ อ งการของผูຌ ฿ชຌ บ ริ ก าร
ดຌ ว ยความปลอดภั ย ปຓ น มาตรฐาน ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดยตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผูຌ มี
สวนเดຌสวนสียทุกกลุมละผลประยชน์หงชาติ
ภารกิจ
บริษัทฯ มีภารกิจหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ดังนีๅ
ํ.
การบริ หารจราจรทางอากาศ ิ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
๏.
การบริ ก ารข า วสารการดิ น อากาศละงานผนทีไ  ดิ น อากาศ ิAeronautical
Information Services (AIS) and Aeronautical Charts)
รวมทัๅง บริการกีไยวนืไอง ละงานตามนยบายรัฐบาล
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๗
ภาพรวมภารกิจของบริษัทฯ ฿นการ฿หຌบริการการดินอากาศ (Air Navigation Services)
บริ ษั ท ฯ ฿หຌ บ ริ ก ารการดิ น อากาศภาย฿นขตถลงข าวการบิ น กรุ งทพฯ ิBangkok FIR) ทัๅ ง
฿นขตสนามบิ น ิAerodrome Traffic Zone: ATZี จ านวน ๏๑ สนามบิ น ละขตประชิ ด สนามบิ น
ิTerminal ControlArea: TMAี จ านวน ๏๒ พืๅ นทีไ ทัไ วประทศ ิหมายหตุ : ส าหรั บท าอากาศยานปั ตตานี
บริษัทฯ อนการ฿หຌบริการ ATZ กหนวยงานทหาร ตยังมีพืๅนทีไ TMA ทีไตຌอง฿หຌบริการฯ ตอเปี รวมทัๅง฿น
ขตบริ ก ารจราจรทางอากาศตามสຌ น ทางบิ น ิATS Routeี ผ านระบบการบริ ห ารจราจรทางอากาศ
ระบบสืไอสารการดินอากาศ ระบบครืไองชวยการดินอากาศ ละระบบติดตามอากาศยาน (ATM/CNS) ดย
มีขຌอมูลสังขปของภารกิจสาคัญ ดังนีๅ
การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) ประกอบดຌวย
ก. การบริหารหຌวงอากาศ (Airspace Management: ASM)
ข. การบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM)
ค. บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) ซึไงบงยอยเดຌปຓน
ิํี งานควบคุ ม จราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services: ATCS) ดย
บงยอยพืๅนทีไ/ขอบขตการ฿หຌบริการออกปຓน ๏ สวน ดยจานกตามบริวณทีไควบคุม คือ
- บริ ก ารควบคุ มจราจรทางอากาศบริ วณสนามบิ น ิAerodrome Control
Service) ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บริวณสนามบิน รวมทัๅงควบคุมจราจรทางอากาศ฿หຌกับ
อากาศยานบนทางวิไง ทางขับ ลานจอด ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบบริวณดยรอบสนามบิน
- บริการควบคุมจราจรทางอากาศขตประชิดสนามบิน (Approach Control
Service) จั ด การจราจร฿นขตประชิ ด สนามบิ น ปຓ น สมื อ นตั ว กลาง฿นการจั ด การจราจรระหว า ง
หอบังคับการบินละศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึไงสามารถบงการควบคุมออกปຓน ๎ ลักษณะ คือ
฿หຌบริการ ณ ทีไตัๅงสานักงาน฿หญ ทุงมหามฆ ละ ฿หຌบริการ ณ สนามบินนัๅน โ
- บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌน ทางบิ น ิArea Control Serviceี
ปฏิ บั ติ งานดยศู น ย์ ค วบคุ ม จราจรทางอากาศ ิArea Control Centre: ACCี ตัๅ งอยู ทีไ ส านั ก งาน฿หญ
ทุงมหามฆ รับผิดชอบควบคุมจราจรทางอากาศกอากาศยานทุกลาทีไบิน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบภาย฿นขต
ถลงขาวการบินกรุงทพฯ (Bangkok FIR)
ิ๎ี บริการขาวสารสาหรับทีไยวบิน (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฿ชຌชวยนาทาง฿หຌก
อากาศยาน ทัๅงการนารองสาหรับปฏิบัติการบินบนสຌนทางบิน ละนารอนสาหรับการบินลงสูสนามบิน ฿หຌ

๘
ปຓนเปอยางทีไยงตรงละมนยา ซึไงรวมถึงระบบนารองอากาศยานดຌวยสัญญาณดาวทียม ิPerformance
Based Navigation: PBN) ดຌวย
ค. ระบบติดตามอากาศยาน ิSurveillance System) ปຓนระบบทีไบอกตาหน ง พิกัด ละระดับ
ความสู งของอากาศยาน฿หຌ ก จຌ าหนຌ าทีไ ควบคุ มจราจรทางอากาศ สามารถติ ดตามการท าการบิ นของ
อากาศยานเดຌ ซึไงมี ทัๅ งบบติ ดตัๅ งส าหรั บ฿ชຌ งานทีไ ขตประชิ ดสนามบิ น ส าหรั บติ ดตามอากาศยานตาม
สຌนทางบิน ละสาหรับตรวจจับอากาศยานละยานพาหนะทีไคลืไอนทีไอยู฿นบริวณขตภาคพืๅนสนามบิน
นอกจากนีๅ จะมีระบบอัตนมัติสนั บสนุ นการปฏิบัติงานดຌานการบริหารจราจรทางอากาศ (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
ขาวกาหนดการบิน ขาวอากาศการบิ น ละขาวอืไน โ ทีไจ าปຓ นตอการปฏิบั ติงาน นอกจากนีๅ จากการทีไ
บริษัทฯ มีบุคลากรทีไมีความชานาญ฿นการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริการสืไอสารขຌอมูลละการ
฿หຌบริการกีไยวนืไอง ละเดຌมีการดานินงานดຌานวิจัยพัฒนาระบบ/อุปกรณ์ละอืไน โ พืไอนามา฿ชຌ฿นภารกิจ
ของบริษัทฯ มาปຓนระยะวลานาน บริษัทฯ จึงเดຌขยายขอบขตของงานวิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฿หຌสามารถ
ตอบสนองความตຌองการ฿ชຌงานเดຌครอบคลุมกลุมผูຌ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมการบินมากยิไงขึๅน จากดิมทีไนຌนการผลิต
อุปกรณ์หรือบริการสริมพืไอ฿ชຌงานภาย฿นองค์กรทนการจัดหาจากตางประทศทีไมีราคาพง มาสูการผลิต
หรือจัดบริการสริม฿หຌกสายการบินละหนวยงานดຌานการขนสงทางอากาศ
ตัวอยางบริการกีไยวนืไองของบริษัทฯ ชน บริการกีไยวนืไองดຌานการบิน ิบริการอุปกรณ์สืไอสารก
สายการบิ น บริ การครือข ายสืไ อสาร บริ การผลิ ต ละพั ฒนา บริ การบิ นทดสอบ บริ การฝຄ กอบรมละปຓ น
ทีไปรึกษา บริการสืไอสารการบินดຌวยขຌอมูล บริการมาตรฐานครืไองวัด ปຓนตຌนี บริการกีไยวนืไองดຌานการขนสง
ิบริการออกบบละพัฒนาระบบบริหารจัดการละควบคุมจราจรทางนๅา ปຓนตຌนี ละบริการกีไยวนืไองดຌาน
อืไน โ ิบริการออกบบ จัดหา ละติดตัๅง ระบบสารสนทศละการสืไอสาร ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
บริการปรับปรุงระบบสืไอสาร ิสถานีชายฝัດงี ฿หຌกับกรมสืไอสารทหารรือ ปຓนตຌนี
นวนยบายของผูຌถือหุຌน/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs)
นวนยบายสาหรับรัฐวิสาหกิจ฿นภาพรวม
ปຓนกลเกขับคลืไอนยุทธศาสตร์ทางศรษฐกิจละสังคมของประทศ บนพืๅนฐานการดานินงานทีไ
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
นวนยบายสาหรับรัฐวิสาหกิจ฿นสาขาขนสง
พั ฒ นาครงสรຌ างพืๅ น ฐาน ละระบบการขนส งพืไ อชืไอ มยงครงขายละการ฿หຌ บ ริ การ฿หຌ มี
มาตรฐาน สนับสนุนบริการขนสงมวลชนละการพัฒนาระบบลจิสติกส์ พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประทศ ละสงสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคอกชน

๙
นวนยบายสาหรับบริษัทฯ
พัฒนาครงขาย อุปกรณ์ ละระบบงาน฿หຌทันสมัย มีคุณภาพละพียงพอ รวมทัๅง฿หຌบริการทีไมีความ
ปลอดภัยละรวดรใว ตรงวลาตามมาตรฐานสากล ละพิไมศักยภาพ฿นการหารายเดຌจากบริการทีไกีไยวนืไอง
หลักการละนวทางการดานินงานตาม SODs
ผนระยะสัๅน
ํ. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ พืไอ฿หຌประทศเทยมีศักยภาพรองรับ
การติบตของปริมาณทีไยวบินทีไพิไมขึๅนภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕
๎. รงดานินการตามมติคณะรัฐมนตรีพืไอลดภาระหนีๅ
๏. รงปรับปรุงครงสรຌางตຌนทุนคา฿ชຌจายบุคลากร฿หຌอยู฿นสัดสวนทีไหมาะสม ดยคานึงถึง
สัดสวนการ฿หຌบริการทีไเมกระทบตอมาตรฐานความปลอดภัย
ผนระยะยาว
สรຌางระบบการบริหารจราจรทางอากาศของเทย฿หຌสอดคลຌองกับความคาดหวังของประชาคม
การบิน ละมีศักยภาพพรຌอมรองรับการติบต฿นระยะยาวภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏

๑๐
ผนวิสาหกิจ
ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ มุงมัไน พัฒ นาคุณ ภาพการ฿หຌ บ ริการการดิน อากาศสู การปຓ นหนึไง฿นองค์กร
ชัๅนนาของอาซียนอยางยัไงยืน ซึไงมีนัยสาคัญประกอบดຌวยพันธกิจองค์กร฿นการ฿หຌบริการการดินอากาศ
การบริหารคุณภาพทัไวทัๅงองค์กร พืไอความมัไนคงละยัไงยืน ละการประมินตนองตามระบบประมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มียุทธศาสตร์การพัฒ นาละดานินองค์กร฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๕–๎๑๒๏
ดังนีๅ
ประดในยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์
ิStrategic Issue)
ิStrategic Objective)
ํ. การ฿หຌบริการการดินอากาศ ทีไปลอดภัย ํ. ฿หຌบริการทีไปลอดภัยปຓนเปตามมาตรฐานละ
ละมีประสิทธิภาพ
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
๕. สดงบทบาทละดานินงานพัฒนาระบบการ
สวนเดຌสวนสีย
ดินอากาศภาย฿ตຌความรวมมือ฿นอุตสาหกรรม
การบิน
๑. การสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของ ํ์. พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการ
ประทศ
ดินอากาศละรวมผลักดัน฿หຌมีผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวดຌานการขนสงทางอากาศของประทศ

๑๑
ประภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
บริษั ทฯ ถือปຓ นหน วยงานรัฐวิสาหกิจ สั งกัดกระทรวงคมนาคม ิคค.ี ดย คค. เดຌมอบหมาย฿หຌ
บริษัทฯ ปຓนผูຌดานินการกีไยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสืไอสารการบิน ละบริการอืไนทีไกีไยวกับ
การปฏิบั ติการบิ น ตามความตຌองการของการประกอบการขนส งทางอากาศ ละปຓ นเปตามมาตรฐานละ
ขຌ อสนอนะขององค์ การการบิ น พลรื อนระหว างประทศ ิInternational Civil Aviation Organization:
ICAOี ฿หຌปຓนเปดຌวยความสะดวก ปลอดภัย ละมีประสิทธิภาพ ภาย฿ตຌสัญญาดังกลาว บริษัทฯ ตกลงจะจัด
฿หຌมีการบริการ฿หຌกบรรดาผูຌประกอบการขนสงทางอากาศดยเมคิดอากาเร ละ฿หຌบริษัทฯ เดຌรับการชดชย
คา฿ชຌจายตาง โ ดຌวยการรียกกใบคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศอยางปຓนธรรมจากผูຌรับบริการ
ทีไตัๅง ทรศัพท์ ทรสาร ละ website
สานักงาน฿หญ
ทีไอยู : ํ์๎ ซอยงามดูพลี ทุงมหามฆ สาทร
กรุงทพฯ ํ์ํ๎์
ทรศัพท์ : ์ ๎๎๔๓ ๏๑๏ํ–๐ํ
ทรสาร : ์ ๎๎๔๓ ๏ํ๏ํ
Website : www.aerothai.co.th
ศูนย์ควบคุมการบินหาด฿หญ
ทีไอยู : ํ์์ หมูทีไ ๏ ถนนสนามบิน ตาบล
คลองหลา อาภอคลองหอยขง จังหวัด
สงขลา ๕์ํํ
ทรศัพท์ : ์ ๓๐๎๑ ํ์๑ํ-๒์
ทรสาร : ์ ๓๐๎๑ ํ๏๏๕
ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต
ทีไอยู : ๎์์ ขาบอเทรตาบลเมຌขาว อาภอ
ถลาง จังหวัดภูกใต ๔๏ํํ์
ทรศัพท์ : ์ ๓๒๏๎ ๓๎๑ํ–๑
ทรสาร : ์ ๓๒๏๎ ๓๎๑๔-๕
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
ทีไอยู : ตาบลหัวตย อาภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๔๐ํ๏์
ทรศัพท์ : ์ ๓๓๐๐ ํํ๏๎
ทรสาร : ์ ๓๓๐๐ ํํ๏๏

ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม
ทีไอยู : ๒์ ถนนสนามบิน ตาบลสุทพ อาภอ
มือง จังหวัดชียง฿หม ๑์๎์์
ทรศัพท์ : ์ ๑๏๎๓ ๓๓๓๒
ทรสาร : ์ ๑๏๎๓ ๓๒์์
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุลก
ทีไอยู : ถนนสนามบิน ตาบลอรัญญิก อาภอ
มือง จังหวัดพิษณุลก ๒๑์์์
ทรศัพท์ : ์ ๑๑๏์ ํ๐๎๎
ทรสาร : ์ ๑๑๏์ ํ๐๑์
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมา
ทิไอยู : บຌานพิมาน ตาบลทาชຌาง อาภอฉลิม
พระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๏์๎๏์
ทรศัพท์ : ์ ๐๐๎๑ ๓๒๓์
ทรสาร : ์ ๐๐๎๑ ๒๑๓๒
ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
ทีไอยู : ตาบลหมากขຌง อาภอมือง จังหวัด
อุดรธานี ๐ํ์์์
ทรศัพท์ : ์ ๐๎๎๐ ๏๓๏๑
ทรสาร : ์ ๐๎๎๐ ๕๓๏๐

๑๒
ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
ทีไอยู : ถนนทพยธี ตาบล฿นมือง อาภอมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๏๐์์์
ทรศัพท์ : ์ ๐๑๎๐ ์๓๕๔
ทรสาร : ์ ๐๑๎๐ ์๓๕๔

ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
ทีไตัๅง : หมูบຌานบอฝງาย ตาบลหัวหิน อาภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓๓ํํ์
ทรศัพท์ : ์ ๏๎๑๎ ์๔๏ํ
ทรสาร : ์ ๏๎๑๎ ์๔๏๏

สรุปขຌอมูลทีไสาคัญทางการงิน
ํ/

ผลการดานินงาน ิลຌานบาที
รายเดຌรวม
คา฿ชຌจายรวม
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไปຓน
สมาชิก

๎๑๑๕

๎๑๑๔

๎๑๑๓

ํํุ๒๏๔.๕๏
๕ุ๎๓๒.์๒

ํ์ุ๓๓๏.๏๔
๔ุ๔๒๏.๕๓

๕,๑๑๓.ํ๏
๓,๔์ํ.๑๐

๎ุ๏๒๎.๔๓

ํุ๕์๕.๐ํ

ํ,๓๑๑.๑๕

ํ๏ุ๏๔๑.๒ํ
ํ๎ุ๐๒๑.๏๏
๕๎์.๎๔

ํ๎ุ์๔๕.๕๒
ํํุ๎์์.๓๏
๔๔๕.๎๏

๕,๔๒๎.๒๕
๕,์์๓.๒ํ
๔๑๑.์๔

ํ๏.๑๑
๓.ํ๕

ํ๎.๒์
๔.๎๑

ํ์.๑๏
๓.๔๑

ํ.๐๐

ํ.๎ํ

ํ.์๔

หมายหตุ ํ/ งบการงินฉพาะบริษัทฯ

ฐานะการงิน ิลຌานบาที๎/
สินทรัพย์รวม
หนีๅสินรวม
สวนของผูຌถือหุຌน
อัตราสวนทางการงิน
อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี
อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี
(เมรวมคาบริการรอจายคืนสะสมี
อัตราสวนความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌน
ละดอกบีๅย ิทาี
หมายหตุ ๎/งบการงินของบริษทั ฯ ละบริษัทยอย

๑๓
ปัจจัยทีไมีผลกระทบหลักตอกิจการ
ํ. ผนการดินอากาศสากลละภูมิภาคของ ICAO
องค์ การการบิ นพลรื อนระหว างประทศ ิICAO) ก าหนดผนการดิ นอากาศสากล ิGlobal Air
Navigation Plan: GANP, Doc 9750) ดย฿นฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ๐ ฿นป ๎๑๑๒ มีผนขัๅนตอนชิงกลยุทธ์
ASBUs (Aviation System Block Upgrades) ปຓ นองค์ ป ระกอบส าคั ญ ซึไ งบ งกรอบการพั ฒ นาออกปຓ น
๐ ดຌาน ิPerformance Improvement Area: PIAี เดຌก
ิํี Airport Operations คือ การปฏิบัติการ฿นขตสนามบิน
ิ๎ี Globally Interoperable Systems and Data – through Globally Interoperable SWIM
คือ การทางานรวมกันเดຌระหวางระบบอุปกรณ์ละการชืไอมตอ/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
จากผนพั ฒนาระดับลกดั งกล าว ICAO เดຌ ปลงถายกลยุ ทธ์ทีไสอดคลຌ องกับสภาพวดลຌ อมของ
ภูมิภาคอชียปซิฟຂกละรายการพัฒนาทีไมีความสาคัญลาดับตຌน สูผนบริหารจราจรทางอากาศเรຌรอยตอ
ของภู มิ ภาคอชียปซิ ฟຂ ก (Asia/Pacific Seamless ATM Plan) ทีไ มุ งนຌ นความชืไ อมยง/สอดประสานกั น
฿นระบบบริ ห ารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management: ATM) ของภู มิ ภ าค ซึไ งมี การระบุ ถึ งกณฑ์
ปງาหมายขຌอกาหนดทีไตຌองการ฿นรืไองสนามบิน หຌวงอากาศ ละสຌนทางบิน ิPreferred Aerodrome/Airspace
and Route Specifications: PARS) ละกณฑ์ ระดั บ ทีไ ตຌ องการ฿นรืไ องการ฿หຌ บ ริ การจราจรทางอากาศ
ิPreferred ATM Service Levels: PASL) รวมถึงองค์ ประกอบระดับภู มิ ภาคละระดั บลกทีไ ส าคั ญ ปั จจั ย
ดຌานมนุษย์ ละการประสานความรวมมือระหวางทหารละพลรือนดຌวย ซึไงบริษัทฯ นานวกลยุทธ์ ASBUs
ดังกลาวมา฿ชຌประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ของบริษัทฯ ละจัด฿หຌ มีการพัฒนาตามกลยุทธ์
ASBUs ละผน APAC Seamless ATM Plan มาอยางตอนืไอง
นอกจากนีๅ ฿นดือนกัน ยายน ๎๑๑๕ ทีไป ระชุมกลุ มวางผนละดานิ นการพัฒ นาระบบการ
ดินอากาศของภูมิภาคอชีย/ปซิฟຂก ิAsia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation
Regional Group: APANPIRG) ครัๅ ง ทีไ ๎๓ ิAPANPIRG/โ็ี เดຌ ฿หຌ ก ารรั บ รองผน APAC Seamless
ATM Plan, Version โ.เ ซึไง ICAO เดຌป รับปรุงขึๅน฿หม พืไอ฿หຌ สอดคลຌองกับผนการดินอากาศสากล
ฉบับกຌเขครัๅงทีไ ๑ ทีไจะมีการพิจารณา฿นการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครัๅงทีไ ๏๕ ของ ICAO ฿นตຌนดือน
ตุลาคม ๎๑๑๕ ทัๅงนีๅ ผน APAC Seamless ATM Plan ฉบับกຌเข฿หมนัๅนเดຌมีการปรับวันทีไปງาหมาย
การดานินการออกเป จากดิมทีไกาหนดเวຌ฿นป ๎๑๒ํ ปຓนป ๎๑๒๎ ละเดຌมีการพิไมติมรืไอง฿นระดับ
ภูมิภาคละ ASBU Block แ Modules ทีไรัฐภาคีควรพิจารณาดานินการขຌามา ซึไง บริษัทฯ จะเดຌนาผน
APAC Seamless ATM Plan ฉบับ฿หมนีๅมา฿ชຌประกอบการพิจารณากาหนดยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ตอเป

๑๔
๎. นวทางความรวมมือประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
อาซียนอยูระหวางดานินการเปสูการปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียน ดย฿นดຌานการขนสงทาง
อากาศ อาซียนมีผนการจัดตัๅงตลาดการบิ นรวมอาซียน ิASEAN Single Aviation Market: ASAM)
พืไ อ รองรั บ การปຓ น AEC ฿หຌ กิ ด การชืไ อ มยงน า นฟງ า ของประทศสมาชิ ก ขຌ า ดຌ ว ยกั น อย า งสรี
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยละมัไนคงทัๅงภาย฿นอาซียนองละมุงสูภายนอกอาซียนตอเป ซึไง฿นป ๎๑๑๕
อาซียนอยูระหวางจัดทาผนมบทการบริหารจราจรทางอากาศอาซียน (ASEAN ATM Master Plan)
ภาย฿ตຌผนการจั ดตัๅงตลาดการบิ น รวมอาซียน฿นขัๅน ตอนสุ ดทຌาย รวมถึงการสานตอผนยุ ทธศาสตร์
อาซียนสาหรับทศวรรษหนຌา หรือผนยุทธศาสตร์การขนสงอาซียน ๎๑๑๕-๎๑๒๔ (ASEAN Transport
Strategic Plan: ATSP 2016-2025) นอกจากนีๅ ยั ง มี  ครงการ/กิ จ กรรม ภาย฿ตຌ Air Transport
Strategic Goal ของ ATSP 2016-2025 (AT-4 Enhance Air Traffic Management Efficiency and
Capacity through a Seamless ASEAN Sky) ทีไ บ ริ ษั ท ฯ ขຌา ร ว มสนั บ สนุ น การด านิ น งานของคณะ
ผูຌ ทนเทย฿นวทีอาซียน อาทิ การสนั บ สนุ น ICAO อย างตอนืไ อง฿นการผลั กดัน ละการพั ฒ นาการ
บริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management: ATM) ฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂก การลกปลีไยน
ขຌอมูลครงสรຌางพืๅนฐานละบริการการดินอากาศของอาซียน ปຓนตຌน
ภาวะอุตสาหกรรมละนวนຌมปริมาณจราจรทางอากาศ฿นอนาคต
จากการประมินภาพรวมธุรกิจการบินละนวนຌมปริมาณจราจรทางอากาศ฿นอนาคต พบวา
ธุรกิจการบิ น ปຓ น หนึไ ง฿นอุตสาหกรรมทีไ มีการจริญ ติบ ตละมีมูล คาสู งขึๅน อย างตอนืไ อง ดยบริษั ท
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
สาหรับปริมาณการจราจรทางอากาศภาย฿น Bangkok FIR มีการติบ ตมาอยางตอนืไองทุกป
ตัๅงตป ๎๑๑๏ ปຓนตຌนมา ถึงมຌวาจะมีหตุการณ์หรือปัจจัยทีไสงผลกระทบตอปริมาณทีไยวบิน฿นบาง
ชวงวลากใตาม ดยอัตราการติบตฉลีไ ยตอป ฿นรอบ ํ์ ป ตัๅงตปงบประมาณ ๎๑๑์-๎๑๑๕ ทากับ
รຌอยละ ๓หรือกลาวเดຌวามีจานวนพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ ๑์ ฿นรอบ ํ์ ป ิป ๎๑๑๕ ทียบ ป ๎๑๑์ี ซึไง
฿นป ๎๑๑๕ มีปริมาณทีไยวบินทัๅงหมดจานวน ๕์๕ุ์๒๒ ทีไยวบินหรือพิไมขึๅนรຌอยละ ๕ มืไอทียบกับป
๎๑๑๔ ิ๔๏ํุ๕ํ์ ทีไยวบิ นี ละคาดวาจะมากกวา ํ ลຌานทีไยวบิน฿นป ๎๑๒ํ ิหรือภาย฿น ๎ ป
ขຌางหนຌาี
฿นป ๎๑๑๕ มีหตุการณ์ทีไสาคัญหลายหตุการณ์ทีไอาจสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงของปริมาณ
ทีไยวบินทีไคาดการณ์เวຌ ดยสามารถสรุปบงปຓนปัจจัยดຌานบวก ิสงผล฿หຌมีปริมาณทีไยวบินพิไมสูงขึๅนี
ละปัจจัยทางดຌานลบ ิสงผลกระทบ฿หຌปริมาณทีไยวบินลดลงี ซึไงบางสวนยังตຌองติดตามสถานการณ์อยาง

๑๕
฿กลຌ ชิดตอเป ชน การติบ ตละการขงขัน ของธุร กิจสายการบิ นตຌน ทุ น ตไา ทิ ศทางการส งสริมการ
ทองทีไยวชาวจีน รวมถึงผลการตรวจสอบมาตรฐานการกากับ ดูลความปลอดภัยสากล ิUniversal
Safety Oversight Audit Program-Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA) ปຓนตຌน
ผังครงสรຌางองค์กร

๑๖
หนຌาทีไรับผิดชอบ
ครงสรຌางองค์กรของบริษัทฯ ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนผูຌกากับดูล ละมีกรรมการ
ผูຌอานวยการ฿หญ ดารงตาหนงผูຌบริหารสูงสุด บงปຓน ํ์ สายงาน ดยมีผูຌอานวยการ฿หญตละสายงาน
ทาหนຌาทีไรับผิดชอบดังนีๅ


สานักกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
รั บ ผิ ดชอบงานก ากั บ ดู ลทีไ ดี ละสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคมงานประมวลจริ ย ธรรมละ
จรรยาบรรณการสนับสนุนกิจการคณะกรรมการบริษัท
ฯ ละผูຌ ถือหุຌ น ดู ลงานดຌ านกฎหมาย พั สดุ ระบบ
สารบรรณละงานลขานุ การ การสืไ อสาร รวมทัๅ ง
การบริหารความสัมพันธ์กับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย

ขตสนามบิน ละขตประชิดสนามบิ น ฿นสวนกลาง
รวมทัๅ ง การบริ ห ารหຌ วงอากาศ ความคล อ งตั ว
การจราจรทางอากาศ การบริ หารขຌอมูลสารสนทศ
การดิ นอากาศ ละการออกบบวิธี ปฏิ บั ติ การบิ น
ละพัฒนาหຌวงอากาศ


สายงานภูมิภาคละศูนย์ประกอบการ
รับผิ ดชอบ฿หຌ บริ การจราจรทางอากาศ฿น BKK
FIR ฿นส วนภู มิ ภาค การบริ หารจั ดการศู นย์ ควบคุ ม
 สานักตรวจสอบภาย฿น
รั บ ผิ ดชอบการตรวจสอบ สอบทาน ละ การบิ นภู มิ ภาค ระบบเฟฟງ า สาธารณู ปภค อาคาร
ประมิ นผลอย างอิ สระกีไ ยวกั บความชืไ อถื อเดຌ ละ สถานทีไ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ละการ
ความครบถຌ ว นของระบบงานละรายงานการ ด านิ นงานดຌ านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย ละ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ดยตรง
สภาพวดลຌอม฿นการทางาน


สานักงานนยบายละบริหารยุทธศาสตร์
 สายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
รั บ ผิ ดชอบ฿นการวิ คราะห์ น ยบาย วางผน
รั บผิ ดชอบผลการบริ หารงานวิ ศวกรรมจราจร
กลยุ ทธ์ พั ฒ นาองค์ กร วิ คราะห์ ครงการ บริ ห าร ทางอากาศดยการออกบบ จั ดหา พั ฒ นาติ ดตัๅ ง
ผลการดานินงาน ละบริหารความสีไยงขององค์กร บ ารุ งรั กษาละบริ หารระบบสนั บสนุ นการบริ การ
จราจรทางอากาศพรຌอมทัๅ งพัฒนาระบบละบริหาร
 สายงานพัฒนาธุรกิจ
รับผิ ดชอบผลการจัดทากลยุทธ์ทางธุรกิจ ละ ทคนลยี สารสนทศขององค์ กร฿หຌ มี ประสิ ทธิภาพ
ดานินกิจกรรมทางธุรกิจกับหนวยงานทัๅงภาครัฐละ ประสิทธิผล
อกชน ทัๅง฿นละตางประทศ



สายงานทรัพยากรบุคคล
รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารละพั ฒ นาทรั พ ยากร
 สายงานมาตรฐานความปลอดภัย
รับผิดชอบการดานินการดຌานมาตรฐานการบริการ บุคคลพืไอ฿หຌบุคลากรของบริษัทฯ มีอัตรา ศักยภาพ
ละการบริ ห ารความปลอดภั ย฿นการด านิ น งาน พฤติ กรรมละผลตอบทนทีไ สอดคลຌ องกั บกลยุ ทธ์
ของบริษัทฯ
ตามภารกิจหลัก
 สายงานการงิน
 สายงานบริหารจราจรทางอากาศ
รั บ ผิ ดชอบผลการด านิ นงานดຌ านงบประมาณ
รั บผิ ดชอบผลการ฿หຌ บ ริ การจราจรทางอากาศ
฿นขตสຌ นทางบิ น ฿นขตถลงข าวการบิ นกรุ งทพ บริ ห ารดຌ านการงิ น บั ญ ชี ละรายเดຌ ของบริ ษั ท ฯ
ิBangkok Flight Information Region : BKK FIR) อยางมีประสิทธิภาพ

๑๗
คณะกรรมการ
รายชืไอคณะกรรมการตาง โ มีดังนีๅ










คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความสีไยง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน
คณะกรรมการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม
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
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

๑๘
คณะกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ์
ประธานกรรมการบริษัทฯ

พลอก คณิต สาพิทักษ์
รองประธานกรรมการบริษัทฯ

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
กรรมการบริษัทฯ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองอสถ
กรรมการบริษัทฯ

นายเชยจริญ อติพทย์
กรรมการบริษัทฯ

พันอก พีรวัส พรหมกลัดพะนาว์
กรรมการบริษัทฯ

นายพงษ์ศักดิ์ สม฿จ
กรรมการบริษัทฯ

นางสาริณี อังศุสิงห์
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

๑๙
คณะผูຌบริหาร

นางสาริณี อังศุสิงห์

กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

นายสมนึก รงค์ทอง

รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

นางอรอุเร กมน

นายทินกร ชูวงศ์

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

นักวิชาการระดับ
รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ

นางชิดกมล สุนทรสิต

นายสุขหลือ ชีไยวอาชีพ

นายชาญณรงค์ ชืๅอจริญ

นายชานาญ ฤาชัย

นางสิริกศ นียมลอย

พันจาอากาศอก วราวุธ รพิพันธุ์

นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์

ผูຌอานวยการ฿หญ
(สานักกรรมการผูຌอานวยการ฿หญี

รักษาการผูຌอานวยการ฿หญ
(สานักมาตรฐานความปลอดภัยี

ผูຌอานวยการ฿หญ
(สานักตรวจสอบภาย฿นี

ผูຌอานวยการ฿หญ
(บริหารจราจรทางอากาศี

นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร นางสาววราภรณ์ ทรงจริญ

ผูຌอานวยการ฿หญ
(ทรัพยากรบุคคลี
ระดับผูຌอานวยการ฿หญ

ผูຌอานวยการ฿หญ
(การงินี

ผูຌอานวยการ฿หญ
(สานักนยบายละยุทธศาสตร์ี

นายฑีฆายุ มุรธา

ผูຌอานวยการ฿หญ
ิภูมิภาคละศูนย์ประกอบการี

นักวิชาการ
ระดับผูຌอานวยการ฿หญ

นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์

ผูຌอานวยการ฿หญ
ิสานักพัฒนาธุรกิจี

ผูຌอานวยการ฿หญ
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศี

นายชาตรี กิมานันท์

นักวิชาการ
ผูอຌ านวยการประจา
ระดับผูຌอานวยการ฿หญสานักกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ

๒๐
คณะผูຌบริหารระดับสูง
ํ. นางสาริณี อังศุสิงห์
ตาหนงปัจจุบัน
วัน ดือน ป กิด
อายุ
วันทีไรับตาหนง
การศึกษา
คุณวุฒิพิไมติม

ประวัติการทางาน

๎. นายสมนึก รงค์ทอง
ตาหนงปัจจุบัน
วัน ดือน ป กิด
อายุ
วันขຌาทางาน
การศึกษา
คุณวุฒิพิไมติม

กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
๑ มิถุนายน ๎๑์๎
๑๓ ป ๏ ดือน
๑ มิถุนายน ๎๑๑๓
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
- ปริญญาทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๑
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุนทีไ ๒
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สานักงานศาลปกครอง
- 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 กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑๐–ป ๎๑๑๓ รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑๏–ป ๎๑๑๐ นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑์–ป ๎๑๑๏ รองผูຌอานวยการ฿หญ ินยบายี
รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
๓ กรกฎาคม ๎๑์๐
๑๑ ป ๎ ดือน
ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๎๓
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๒
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชัๅนสูง กองบัญชาการฝຄกศึกษาทหาร
อากาศ ิวทอ.ี รุนทีไ ๏๒ ประจาป ๎๑๐๑
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program
(AMP), University of Pennsylvania, USA รุนทีไ ํ ป ๎๑๑๒

๒๑
ประวัติการทางาน

๏. นางอรอุเร กมน
ตาหนงปัจจุบัน
วัน ดือน ป กิด
อายุ
วันขຌาทางาน
การศึกษา
คุณวุฒิพิไมติม
ประวัติการทางาน

๐. นายทินกร ชูวงศ์
ตาหนงปัจจุบัน
วัน ดือน ป กิด
อายุ
วันขຌาทางาน
การศึกษา
คุณวุฒิพิไมติม

ประวัติการทางาน

ป ๎๑๑๑–ปัจจุบัน
ป ๎๑๑๏–ป ๎๑๑๑
ป ๎๑๑์–ป ๎๑๑๏

รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ผูຌอานวยการ฿หญ ิวิศวกรรมจราจรทางอากาศี
รองผูຌอานวยการ฿หญ ิวิศวกรรมี

รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ํ ธันวาคม ๎๑์์
๑๔ ป ๕ ดือน
ํ๓ มิถุนายน ๎๑๎๔
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ละการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย
- ปริญญาทพาณิชยศาสตร์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารศรษฐกิจสาธารณสาหรับนักบริหารระดับสูง
ิปศส.ี รุนทีไ ๐ ประจาป ๎๑๐๔
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง ินบค.ี รุนทีไ ๐ ประจาป ๎๑๑๒
ป ๎๑๑๔-ปัจจุบัน รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑๓–ป ๎๑๑๔ นักวิชาการระดับรองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑๏–ป ๎๑๑๓ ผูຌอานวยการ฿หญ ิการงินี
รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ํ๕ กันยายน ๎๑์๑
๑๐ ป
ํ กรกฎาคม ๎๑๎๕
- ประกาศนียบัตรสาขาสืไอสารการบิน สถาบันการบินพลรือน
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ วิชาอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคาหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาการทหารชัๅนสูง
กองบัญชาการฝຄกศึกษาทหารอากาศ ิวทอ.ี รุนทีไ ๐๓ ปการศึกษา ๎๑๑๒
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย
ละพัฒนาองค์กรภาครัฐ ิIRDP) รุนทีไ ๏ ป ๎๑๑๔
ป ๎๑๑๔-ปัจจุบัน
รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑๑-ป ๎๑๑๔
ผูຌอานวยการ฿หญ ิบริหารจราจรทางอากาศี

๑. นายสุทธิพงษ์ คงพูล
ตาหนงปัจจุบัน
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
วัน ดือน ป กิด
ํ๐ มกราคม ๎๑์๕
อายุ
๑์ ป ๔ ดือน
วันขຌาทางาน
ํ กรกฎาคม ๎๑๏๏

๒๒
การศึกษา
คุณวุฒิพิไมติม

ประวัติการทางาน

- ปริญญาตรีนิทศศาสตร์ สาขาการฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงทพ
- 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
ป ๎๑๑๔-ปัจจุบัน
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
ป ๎๑๑๑-ป ๎๑๑๔
ผูຌอานวยการ฿หญ ิสานักนยบายละยุทธศาสตร์ี

ครงสรຌางอัตรากาลัง

-

ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัๅงสิๅน ๎ุ๕๓๏ คน จานกเดຌ ดังนีๅ
ทุงมหามฆ
ํุ๑๕๒
สุวรรณภูมิ
๏๕ํ
ดอนมือง
ํ๐๏
ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต
ํ๒๎
ศูนย์ควบคุมการบินหาด฿หญ
ํ๎๐
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
๕๓
ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
๑ํ
ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม
ํ๐๎
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุลก
ํ์๎
ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
๔์
ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
๐๒
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
๏๕
ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีลูกจຌางทัๅงสิๅน ๏๐ คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๒๓
คา฿ชຌจายรวมดຌานพนักงานละลูกจຌางทัๅงหมด
หนวย : ลຌานบาท
รายการ
คา฿ชຌจายผลประยชน์พนักงาน
คา฿ชຌจายลูกจຌางชัไวคราว

๎๑๑๕
๒ุ๕๐ํ.ํ๐

๎๑๑๔

๎๑๑๓

๒,๐๒๕.๕๓ ๑ุ๒ํ๔.๐ํ

๕.๔๕

ํ์.ํ๐

๕.๑๑

ครงสรຌางงินทุนละครงสรຌางผูຌถือหุຌน

รายชืไอผูຌถือหุຌน ก. ิรัฐบาลี ละผูถຌ ือหุຌน ข. (สายการบิน) ละจานวนหุຌนประจาป ๎๑๑๕ มีดงั นีๅ
ผูຌถือหุຌน ก.

จานวนหุຌน

กระทรวงการคลัง

๒ุ์์์ุ์์์

๒๔
รายชืไอผูຌถือหุຌน ข. ิสายการบินี ละจานวนหุຌนประจาป ๎๑๑๕ มีดังนีๅ
ลาดับ
แ
โ
ใ
ไ
5
ๆ
็
่
้
แเ
แแ
แโ
แใ
แไ
แ5
แๆ
แ็
แ่
แ้
โเ
โแ
โโ
โใ
โไ
โ5
โๆ
โ็
โ่
โ้
ใเ
ใแ
ใโ
ใใ
ใไ

ผูຌถือหุຌน ข.

Asiana Airlines
Aeroflot Russian Airlines
Air France
Air Hong Kong Ltd.
Air India
Thai AirAsia Co., Ltd.
Srilankan Airlines Limited
Air Macau Co., Ltd.
All Nippon Airways Co., Ltd.
Austrian Airlines AG
Indonesia Air Asia
Air Asia Sdn Bhd
British Airways
Biman Bangladesh Airlines
Bangkok Airways Public Co., Ltd.
Aerologic GMBH
Bhutan Airlines (Tashi Air Pvt. Ltd.)
China Airlines Ltd.
Beijing Capital Airlines
Air China
Cebu Pacific Air
China Eastern Airlines
Hainan Airlines Co., Ltd.
China Cargo Airlines
Cargolux Airlines Int'l S.A.
Cathay Pacific Airways
Spring Airlines
Hong Kong Airlines Ltd.
Sichuan Airlines
Shanghai Airlines
China Southern Airlines
Shenzhen Airlines
Delta Air Lines Inc.
Junyao Airways Co.Ltd.

จานวนหุຌน

2,744
1,280
274
549
1,280
103,895
1,921
1,829
2,561
640
2,927
13,170
640
640
55,697
549
640
3,658
1,098
3,933
1,098
10,060
1,646
549
274
6,402
5,487
5,030
3,110
5,122
13,261
5,122
640
7,317

๒๕
ลาดับ
ใ5
ใๆ
ใ็
ใ่
ใ้
ไเ
ไแ
ไโ
ไใ
ไไ
ไ5
ไๆ
ไ็
ไ่
ไ้
5เ
5แ
5โ
5ใ
5ไ
55
5ๆ
5็
5่
5้
ๆเ
ๆแ
ๆโ
ๆใ
ๆไ
ๆ5
ๆๆ
ๆ็
ๆ่
ๆ้
็เ

ผูຌถือหุຌน ข.
Lufthansa German Airlines
Maldivian
Druk Air
Eastar Jet
Etihad Airways
Ethiopian Airlines Corporation
EVA Airways Corp.
Federal Express Corp.
Finnair Oyj
Gulf Air B.S.C. (C)
Garuda Indonesia
Hong Kong Dragon Airlines Ltd.
Hong Kong Express Ltd.
Vietnam Airlines
InterGlobe Aviation Ltd.
Mahan Air
Jet Airways (India) Ltd.
Japan Airlines Co., Ltd.
Jeju Air
Jin Air
JetStar Asia Airways Pte Ltd.
Jetstar Airways Pty Ltd.
Jetstar Pacific Airlines
Kuwait Airways Corporation
Korean Air
Cambodia Angkor Air Co., Ltd.
KLM Royal Dutch Airlines
K-Mile Air Co.,Ltd.
Kannithi Aviation Co.,Ltd.
Air Koryo
Kenya Airways Ltd.
Air Astana JSC
Lao Airlines
Myanmar Airways International
Malaysian Airlines Berhad
Egypt Air

จานวนหุຌน

640
1,098
640
1,921
3,110
1,280
3,475
1,189
640
640
1,829
1,921
1,463
3,841
1,280
549
3,201
3,201
1,921
640
4,664
1,006
1,280
1,098
3,750
640
640
915
4,390
91
1,280
640
2,652
1,280
6,402
915

๒๖
ลาดับ
็แ
็โ
็ใ
็ไ
็5
็ๆ
็็
็่
็้
่เ
่แ
่โ
่ใ
่ไ
่5
่ๆ
่็
่่
่้
้เ
้แ
้โ
้ใ
้ไ
้5
้ๆ
้็
้่
้้
แเเ
แเแ
แเโ
แเใ
104
105

ผูຌถือหุຌน ข.

Malindo Air
Norwegian Air Shuttle SAS
Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.
Nokscoot Airlines Co.,Ltd.
Nok Airlines Plc.
Orient Thai Airlines Co., Ltd.
Okay Airways Company Limited
Oman Air (SAOC)
Philippine Airlines
Qantas Airways
Qatar Airways
Royal Brunei Airlines Sdn Bhd
Air Austral
Regent Airways
ALIA- The Royal Jordanian Airlines
Nepal Airlines Corporation
Siberia Airlines
Spice Jet Limited
Singapore Airlines
SilkAir (Singapore) Private Ltd.
Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.
Siam Air Transport Co.,Ltd.
Swiss Int'l Air Lines
Thai AirAsia X Co.,Ltd.
Tiger Air
Thai Airways International Plc.
Thai Smile Airways Co.,Ltd.
Turkish Airlines Inc.
Thai Lion Mentary Co.,Ltd.
T'Way Air Co.,Ltd.
Emirates
Myanmar National Airlines
United Airways (BD) Ltd.
United Parcel Service Co., Ltd.
Uzbekistan Airways

จานวนหุຌน

1,921
274
549
2,012
66,763
3,201
1,372
1,280
1,555
640
3,567
732
91
366
1,280
274
640
1,189
3,841
4,756
457
2,927
640
3,018
6,219
66,352
29,952
1,921
37,680
640
11,203
1,280
183
457
183

๒๗
ลาดับ
ผูຌถือหุຌน ข.
106 V Air Corporation
107 Sabaidee Airways Co.,Ltd.
108 VietJet Aviation Joint Stock Company
รวมผูຌถือหุຌน ข.

จานวนหุຌน

1,097
5,122
3,201
ๆเเุเเเ

หมายหตุ: รายชืไอผูຌถือหุຌนทีไมีการจัดสรรหุຌน ณ วันทีไ ํ สิงหาคม ๎๑๑๕
หนีๅงินกูຌของรัฐวิสาหกิจ
ธนาคาร

วงงิน

เทยธนาคาร
กรุงเทย
เทยพาณิชย์
กรุงเทย
ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน
กรุงศรีอยุธยา

๔๑์.์์
ํ,๏๕์.๎๔
ํ,๑ํ๕.๑๑
ํ,ํ์์.์์
ํ,๒๑์.์์
ํ,๎์์.์์
๏,๐๔์.์์
๎ุ์๓๑.๐๏

ยอดคงคຌาง ณ ๏์ กันยายน
๎๑๑๕
๎๑๑๔
๎๑๑๓
๔๑.์์
๐๒๎.๎๔
๑๓๔.๎๔
๑๏ํ.์๑
๒๒๎.๔๑
๑๐๔.๔์
๒๏๏.๒์
๔๎๐.๔๕
๕๑ํ.๔๏ ํ,์๓๔.๓๓
๕์์.์์ ํ,์์์.์์
ํ.์์
ํ.์์
ํ.์์
๎ุ์๓๑.๐๏
-

รวม

ํ๏,๎๒๑.๎๒

๎,๕์ํ.๏๎ ๏,๏๕๐.๕๒ ๐,์๏๕.๑์

หนวย: ลຌานบาท
ลักษณะ
การคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน
เมคๅาประกัน

ผนงานครงการสาคัญ
บริษัทฯ มีครงการสาคัญทีไดานินการ฿นตละดຌานตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ดังนีๅ
ํ. ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๑–๎๑๒ํ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๐,๐๒์.๏ํ ลຌานบาท)
ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศขบริษัทฯ เดຌรับความหในชอบ฿น
หลั ก การตามมติ คณะรั ฐมนตรี มืไ อวั นทีไ ๏ พฤษภาคม ๎๑๑๐ ฿นวงงินลงทุ นรวมทัๅ งสิๅ น ๐,๐๒์.๏ํ
ลຌ านบาท ดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ข องครงการละการด านิ น งาน พืไ อ พั ฒ นาครงสรຌ างพืๅ น ฐานส าหรั บ
การ฿หຌ บ ริ ก ารการดิ น อากาศของประทศ฿หຌ ปຓ น เปตามมาตรฐานสากลระบบ฿หม ละมี ศั ก ยภาพ

๒๘
พียงพอทีไจะรองรับปริมาณการขนสงทางอากาศทีไกาลังพิไมมากขึๅน ละมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางตอนืไอง
ดยการจัดหาละติดตัๅงระบบทคนลยี ละอุป กรณ์ ตามขຌอกาหนดของระบบการบริห ารจราจรทาง
อากาศสากล (Global Air Traffic Management System) ขຌา฿ชຌงานประกอบดຌวยครงการยอย ดังนีๅ
(ํ) จัดตัๅงศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC) Establishment)
พืไ อปຓ น ศู น ย์ กลางบริ ห ารจราจรทางอากาศทัไ ว ประทศ ละชืไอมตอ กับ ประทศพืไ อนบຌ าน
฿หຌบริการตามสຌนทางบินทัๅงประทศดຌวยทคนลยีตามนวคิดยุค฿หมทีไสริมดຌวยงานชิ งกลยุทธ์ดຌาน฿หม
฿นการบริ ห ารหຌ ว งอากาศ ละจั ด การความคล อ งตัว ของการจราจรทางอากาศอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
สนับสนุนดຌวยทคนลยีอัตนมัติทีไลดภาระการทางานของจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ พิไมความ
คลองตัว พิไมความสามารถการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ พิไมประสิทธิภาพ฿นการทาการบิน ปຓน
มิตรตอสิไงวดลຌอม บนพืๅนฐานของความปลอดภัย฿นการจราจรทางอากาศสูงสุดปຓนหลัก
(๎) การพิไมขีดความสามารถระบบทคนลยีจราจรทางอากาศละการพัฒนาระบบชืไอมตอครงขาย
การบริหารจราจรทางอากาศทัไวประทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network
Intregration)
พืไอพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทางทคนลยีการจราจรทางอากาศ ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันละรองรับการดานินการตามขຌอกาหนดของผนการดินอากาศระบบ฿หมทัๅงหมด ประกอบดຌวย
ทคนลยีการสืไอสาร ทคนลยีชวยการดินอากาศ (ระบบนารองละนารอน) ละระบบติดตามอากาศยาน
พรຌ อ มทัๅ งพั ฒ นาการชืไ อ มต อ ครงข ายขຌ อ มู ล ละการบริ ห ารจราจรทางอากาศของประทศระหวา ง
สวนกลางกับภูมิภาค ฿หຌปຓนระบบดียวกันทีไมีประสิทธิภาพสูงพรຌอมกันทัๅงประทศ พืไอพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานสาหรับบริการการดินอากาศของประทศ ฿หຌกิดความปลอดภัยละมีประสิทธิ ภาพตอประชาชน
ละสายการบิน/ผูຌ฿ชຌบริการ
(๏) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีความสามารถ฿นการบินทดสอบครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ
ทัๅง฿นดຌานปริมาณการ฿ชຌงานละดຌานขีดความสามารถทีไจ าปຓ น ส าหรับ การบิ นทดสอบระบบอุป กรณ์
สนับสนุนการดินอากาศพืๅนฐานทีไจะมีพิไมมากขึๅน ละบินทดสอบทคนลยีการดินอากาศยุค฿หม ทีไจะ
นามา฿ชຌงาน฿นอนาคต รวมทัๅงสนับสนุนภารกิจการบินอืไน โ ทีไจาปຓนตอการบริหารจัดการละดารงเวຌซึไง
ภารกิจหลัก
฿นป ๎๑๑๕ ดยภาพรวมครงการพั ฒ นาครงสรຌ า งพืๅ น ฐานระบบบริ ก ารการดิ น อากาศ
เดຌดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์ละทดสอบการทางานชืไอมยงกับระบบทัไวประทศ รวมทัๅงทดสอบ
ระบบต อ นืไ อ งลຌ ว ดย฿นป ๎๑๒์–๎๑๒ํ จะปຓ น การทดสอบการ฿ชຌ งานระบบ฿หม  บบคู ข นาน
กับ ระบบปั จจุ บั น ละปຂ ด ฿ชຌ งานระบบ฿หมต อเป ส าหรับ อากาศยานบิ น ทดสอบประสิ ท ธิภ าพสู งเดຌ
ดานินการลຌวสรใจ฿นดือนมีนาคม ๎๑๑๕

๒๙
๎. จัดตัๅงศูนย์บริหารครือขายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre)
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๓–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๐๏๔.๐๎ ลຌานบาท)
พั ฒ นาการ฿หຌ บ ริ ก ารพืไ อ บริ ห ารสภาพคล อ งจราจรทางอากาศ ฿นการพิไ ม ศั ก ยภาพการ฿ชຌ
หຌวงอากาศอยางมีประสิ ทธิภาพตามนวคิดการ฿ชຌหຌวงอากาศบบคลองตัว(Flexible Use of Airspace:
FUA) ดยการบริหารจัดการขຌ อมูลการบินตาง โ อย างปຓนระบบ สอดคลຌองชืไอมยงกันอยางครบถຌ วน
ทุกสวน พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับ ปริมาณจราจรทางอากาศ ละมีป ระสิทธิภ าพ฿นการ
บริหารนานฟງา฿หຌสอดคลຌองกับขีดความสามารถ฿นการรองรับอากาศยาน ิAirspace Capacity) สงผล฿หຌ
กิดความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการ ลดภาระงาน฿หຌกจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทฯ จึงมี
ความจ าปຓ น ตຌ อ งจั ด ตัๅ งศู น ย์ บ ริ ห ารครื อ ข า ยการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management
Centre) ควบคูกับการ฿หຌบ ริการควบคุมจราจรทางอากาศ฿นปั จจุบั น ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌดานิ นการ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์สนันสนุนการทางานสวน฿หญลຌวสรใจ
๏. จัดหาละติดตัๅงอุปกรณ์ตาหนงปฏิบัติงาน ิController Working Position: CWPี พืไอรองรับ
การพิไมขยายตาหนงปฏิบัติงานสาหรับบริหารจราจรทางอากาศ ณสานักงาน฿หญ ทุงมหามฆ ละ
ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ รวมทัๅ ง รองรั บ การ฿ชຌ ง านกั บ ระบบส ารอง ิIndependent Backup
System: IBSี
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๏๒๔.๏ํ ลຌานบาท)
จากปริมาณจราจรทางอากาศทีไมีนวนຌมพิไมขึๅน อยางตอนืไ อง ส งผลทา฿หຌ จຌาหนຌาทีไควบคุม
จราจรทางอากาศมีภาระงาน ิWorkload) ทีไพิไมสูงขึๅน ละตຌองปฏิบัติหนຌาทีไอยางตใมขีดความสามารถ
ิFull Capacity) พืไอบริ ห ารจั ดการจราจรทางอากาศทีไพิไมขึๅน ดังกล าว฿หຌ มีความปลอดภัยละความ
คล อ งตั ว ฿นการ฿ชຌ งาน ดยบริ ษั ท ฯ เดຌ มี ก ารบริ ห ารจั ด การจ านวนต าหน งปฏิ บั ติ งาน ิController
Working Position: CWP) ฿หຌหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ พืไอยกระดับความสามารถ฿น
การ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศของจຌาหนຌาทีไตละคน พืไอกຌปัญหาความหนืไอยลຌา฿นการทางาน
ซึไงอาจปຓนหตุ฿หຌกิดผลกระทบตอการ฿หຌบริการเดຌ ดังนัๅน บริษัทฯ มีความจาปຓนตຌองพิไมจานวน CWP
สาหรับจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับปริมาณจราจรทางอากาศทีไคาดวาจะ
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง นอกจากนีๅ ตามหลักความปลอดภัยมัไ นคงของระบบ (System Security) ขัๅนสูง
ตຌองมีระบบสารองตางพืๅนทีไ (Offsite Backup System) บริษัทฯ จึงจาปຓนตຌองจัดทาศูนย์ควบคุมจราจร
ทางอากาศสารอง ดยติดตัๅงอุปกรณ์ CWP พืไอ฿หຌสามารถทางานเดຌทียบทากับระบบงานหลักทีไ฿ชຌงาน
อยู฿นปัจจุบัน ดย฿นป ๎๑๑๕ อยูระหวางดานินการจัดหา CWP สาหรับอุปกรณ์ประกอบระบบควบคุม
การสืไอสารดຌวยสียง ิVoice Communication Control System: VCCS)

๓๐
๐. ผนด านิ น การพั ฒ นาพิไ ม ขี ด ความสามารถ฿นการรองรั บ ของระบบการบิ น ของประทศ
(National Aviation System Capacity Enhancement Plan)
(ระยะวลาดานินการ ตุลาคม ๎๑๑๔–กันยายน ๎๑๒ํ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๏๎๒.๎๕ ลຌานบาท))
ปัจจุบัน หຌวงอากาศของประทศ มีความตຌองการ฿ชຌงานพิไมมากขึๅน ทัๅงภาคความมัไนคง ละภาค
การบินดຌานพลรือน ดังนัๅนจึงจาปຓนตຌองมีการบริหารจัดการ การ฿ชຌหຌวงอากาศรวมกัน ฿หຌกิดประยชน์
สูงสุด ซึไงนวทางสากลทีไ฿ชຌบริหารจัดการ คือ การจัดตัๅงศูนย์ประสานความรวมมือระหวางภาคความ
มัไนคงละภาคพลรือน (Civil Military Air Traffic Management Coordination: CMAC) ดยนา
นวคิดการปรับหຌวงอากาศเปสู Flexible Use of Airspace (FUA) ขຌามาบริหารจัดการ ซึไงมีขัๅนตอนการ
ดานินการทีไสาคัญ ฿น ๏ ระดับ คือ ระดับกลยุทธ์การ฿ชຌงานหຌวงอากาศ (Strategic) ระดับวางผน฿ชຌงาน
หຌวงอากาศลวงหนຌา (Pre-Tactical) ละระดับปฏิบัติ฿นการ฿ชຌงานหຌวงอากาศ (Tactical)
จากปั จจัยขຌางตຌน ทัๅงการติบตของทีไยวบิ น รวมถึงผนงานสากลตาง โ ทีไป ระทศเทยตຌอง
พิจารณา ละดานินการดยรงดวนตามกรอบวลาทีไเดຌมีการกาหนดเวຌ พืไอ฿หຌระบบการบินของประทศ
เดຌถูกพัฒนาเป฿นทิศทางทีไถูกตຌอง หมาะสม ละอยูบนมาตรฐานสากล
ดังนัๅนพืไอตรียมความพรຌอมรับมือกับสถานการณ์ทีไกาลังจะกิดขึๅน บริษัทฯ ฿นฐานะหนวยงาน
฿หຌบริการการดินอากาศ ละบริการจราจรทางอากาศห
ลั ก ของประทศ จึ ง จ าปຓ น ตຌ อ งก าหนด฿หຌ มี ก ารพั ฒ นาหຌ ว งอากาศภาย฿นพืๅ น ทีไ Bangkok Flight
Information Region (FIR) ขึๅน รวมถึงการรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาระบบการบินสวน
อืไน โ ของประทศ ฿หຌกิดการพัฒนาเปพรຌอมกัน ดยบรรจุเวຌ฿นชืไอ “ผนดำนิน กำรพัฒ นำพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบกำรบินของประทศ (National Aviation System Capacity
Enhancement Plan) " นีๅ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ละร ว มขั บ คลืไ อ นระบบการบิ น ของประทศเปสู ม าตรฐานสากลอย า งยัไ ง ยื น ละพืไ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถ฿นการรองรับของระบบการบินของประทศ ทัๅงระบบหຌวงอากาศ ีAirspace System) ละ
ระบบสนามบิ น (Airport System) ดยมี ก ารด านิ น การทีไ มุ ง เป฿นทิ ศ ทางดี ย วกั น ตามนวทาง
มาตรฐานสากล อยางหมาะสม ละสอดรับกันตลอดวลา
ดยมีปງาหมาย฿หຌระบบการบินของประทศ สามารถรองรับกับการติบตของปริมาณทีไยวบินทีไ
คาดวาจะพิไมขึๅน฿นระยะวลา ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๑๔-๎๑๓๔) ซึไงจะสงผลถึงความสามารถ฿นการรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศ฿นภูมิภาคอชียปซิฟຂกดຌวย ดย฿หຌหนวยงานทีไ กีไยวขຌองรวมมือ฿นการ
พั ฒ นาระบบการบิ น ของประทศ ร ว มจั ด ท าผนระบบหຌ ว งอากาศ (Airspace System) ละผน
ทาอากาศยาน (Airport System) รวมถึงผนอืไนโ ทีไจาปຓนมาดานินการพืไอการพัฒนาระบบการบิน
ของประทศ ดยการพั ฒ นาดังกล าวจะครอบคลุ ม การพั ฒ นาหຌ ว งอากาศขตสຌ นทางบิ น (Airways)
ภาย฿นขตถลงขาวการบิน (FIR) ทัๅงหมด ดยนาพืๅนทีไหຌวงอากาศของประทศ฿นกลุม สมาชิกลุมมนๅา
ขง (พมา ลาว วียดนาม ละกัมพูชา) มาปຓนปัจจัยประกอบ฿นการพิจารณา ละครอบคลุมการพัฒนา
ทาอากาศยาน ครอบคลุมพืๅนทีไหຌวงอากาศของสนามบินพาณิชย์ จานวนทัๅงสิๅน ๏๓ สนามบิน
ทัๅงนีๅ ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌมีการลงนามสัญญาจຌางทีไปรึกษาพืไอดานินการ
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
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๐–๎๑๒ํ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๎๔๒.๑๏ ลຌานบาท)
จากนยบายการ฿หຌ บ ริ ก ารทีไ ท า อากาศยานดอนมื อ งอย า งตใ ม รู ป บบอี ก ครัๅ ง ท า฿หຌ
มีสายการบินตຌนทุนตไามา฿ชຌบริการทีไทาอากาศยานดอนมืองพิไมขึๅน สงผล฿หຌปริมาณจราจรทางอากาศ
มีการขยายตัวอยางตอนืไอง บริษัทฯ จึงเดຌกอสรຌางหอบั งคับการบิน฿หม ณ ทาอากาศยานดอนมือง
ิทดทนของดิมี พรຌอมจัดหาละติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศชุด฿หมทีไมีทคนลยี
ทัน สมัย สามารถ฿หຌขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงการติดตามอากาศยานละ
ยานพาหนะ฿นสนามบิ น พืไ อพิไ มระดับ ความปลอดภั ยภาคพืๅ น ฿นสนามบิ น ละชืไอมยงขຌอมูล บบ
อัตนมัติละทางานรวมกันเดຌทัๅงกับหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศขตประชิด
สนามบินกรุงทพละสຌนทางบินเดຌอยางสมบูรณ์บบ ดยบริษัทฯ ยังคง฿ชຌงานอาคารหอบังคับการบิน
ดิมละอุปกรณ์ทีไมีอยู฿นปัจจุบันตอเป ควบคูกับหอบังคับการบิน฿หม พืไอสริมศักยภาพ฿นการควบคุม
จราจรทางอากาศ ละท าหนຌ าทีไ ปຓ น หอบั งคั บ การบิ น ส ารองตางพืๅ น ทีไ ิOffsite Backup) ฿นกรณี กิด
หตุฉุกฉิน ละพิไมทัศนวิสัย฿นการมองหใน ฿นบริวณอาคารทียบอากาศยานดຌานทิศหนือดຌวย ดยการ
กอสรຌางอาคารหอบังคับการบินลຌวสรใจ฿นดือนกุมภาพันธ์ ๎๑๑๓ ละ฿นป ๎๑๑๔ เดຌดานินการจัดหา
ละติ ด ตัๅ ง ระบบควบคุ ม การสืไ อ สารดຌ ว ยสี ย ง ิVoice Communication Control System: VCCS)
ลຌวสรใจดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌดานินการติดตัๅงระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศชุด฿หม ละทดสอบ
ชืไอมยงกับระบบ฿หมทัไวประทศ ภาย฿ตຌครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ
รวมทัๅงดานินการทดสอบระบบตอนืไองลຌวสรใจ 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
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๓–๎๑๑๕ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํ๎๑.ํ๓ ลຌานบาท)
พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ DVOR/DME ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละมีประสิทธิภาพ
฿นการทางานดยรวมริไมลดลง ซึไงตຌองมีการซอมบ ารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณี
ฉุกฉินพิไมขึๅนดังนัๅนบริษัทฯ จึงจาปຓนตຌองจัดหาอุปกรณ์ครืไองชวยการดินอากาศ DVOR/DME ทดทน
ของดิ ม ณ ท า อากาศยานนครราชสี ม า นครพนม ระนอง ดอนมื อ ง ละสมุ ย รวม ๑ ห ง
ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌดานิ น การติดตัๅง/ทดสอบการทางานของ DVOR/DME ทัๅง ๑ ห งละปຂ ด฿ชຌงาน
รียบรຌอยลຌว

๓๒
๓. จัดหาละติดตัๅงระบบติดตามอากาศยานบบ MLAT (Multilateration) ณ ทาอากาศยานภูกใต
ละชียง฿หม
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํํ๎.๔๒ ลຌานบาท)
พืไอพิไมความปลอดภัย฿นการตรวจสอบการรุกลๅาขຌาทางวิไงเดຌอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
พิจารณานาระบบ Multilateration System (MLAT) ซึไงปຓนระบบตรวจจับการคลืไอนทีไของอากาศยาน
ละยานพาหนะ ฿นบริวณทางวิไง ทางขับละลานจอด ขຌามา฿ชຌงานสาหรับทาอากาศยานภูมิภาคทีไมี
อากาศยาน฿ชຌบริการหนานน ดยระบบ MLAT ถูกพัฒนาดຌวยทคนลยีบบ฿หม ทีไทา฿หຌสามารถสดง
ขຌอมูล เดຌทัๅ งตาหน งชืไอของอากาศยานยานพาหนะ ละคาตาหน งของอากาศยานทีไถูกตຌองมนย า
รวมทัๅงความสามารถ฿นการจຌงตือนกรณี อากาศยานรุกลๅาขຌาเป฿นทางวิไง ิRunway Incursion) ดย
฿นป ๎๑๑๕ เดຌทบทวนพืๅนทีไ฿นการดานินงาน฿หຌหมาะสมกับผนการพัฒนาทาอากาศยานทัๅง ๎ หง
๔. ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพระบบครืไ องช วยการดิ นอากาศบบ DVOR/DME (Doppler Very High
Frequency Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ท า อ า ก า ศ ย า น
ชุม พร มส อด บุ รี รั ม ย์ ละกระบีไ ละการก อ สรຌ า งอาคารสถานี  ครืไ อ งช ว ยการดิ น อากาศ
DVOR/DME ณ ทาอากาศยานมสอด
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํํํ.ํ๐ ลຌานบาท)
พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละประสิทธิภาพ฿นการทางาน
ดยรวมริไมลดลง ซึไงมีการซอมบารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณีฉุกฉินพิไมขึๅน ดังนัๅน
บริ ษั ท ฯ จึ ง จ าปຓ น ตຌ อ งจั ด หาอุ ป กรณ์ ครืไ อ งช ว ยการดิ น อากาศ DVOR/DME ทดทนของดิ ม ณ
ทาอากาศยานมสอด บุ รีรัมย์ ชุมพร ละกระบีไ รวม ๐ ห ง รวมทัๅงกอสรຌางอาคารสถานี ครืไองชวย
การดินอากาศ DVOR/DME ณ ทาอากาศยานมสอด พืไอทดทนของดิมตามผนปรับปรุงทาอากาศยาน
ม ส อด ตามนยบายภาครั ฐ ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌ ด านิ น การผู ก พั น สั ญ ญางานก อ สรຌ างอาคารสถานี
DVOR/DME ทีไท าอากาศยานมส อดลຌ ว฿นดือนกัน ยายน ๎๑๑๕ ละอยู ร ะหวางดานิ น การจั ดหา
ระบบ/อุปกรณ์ DVOR/DME
๕ .จั ด หาพ รຌ อ มติ ด ตัๅ ง ระบ บ อุ ป กรณ์ สืไ อสาร สนั บ สนุ น ระบ บ ติ ด ตามอากาศยาน MLAT
(Multilateration) สาหรับทาอากาศยานชียง฿หมละทาอากาศยานภูกใต
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๔ – ๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๐๎.๎์ ลຌานบาท)
พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการควบคุมจราจร฿นสวนงานภาคพืๅน ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌอง
ตามความหนานนของอากาศยาน ณ ทาอากาศยานชียง฿หมละภูกใตดยมีการติดตัๅงระบบ MLAT ซึไง
จาปຓน ตຌองมีขายสืไอสารรองรับ ระบบดังกลาว พืไอสนั บสนุ นการ฿หຌบ ริการจราจรทางอากาศเดຌอยางมี
ประสิทธิภ าพ ดย฿นป ๎๑๑๕ เดຌดานิ น การทบทวนพืๅน ทีไ฿นการดานินงาน฿หຌ หมาะสมกับ ผนการ
พัฒนาทาอากาศยานทัๅง ๎ หง รวมทัๅงการจัดหาอุปกรณ์สืไอสารสวนหนึไงลຌว

๓๓
ํ์. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครืไองชวยการดินอากาศบบ ILS/DME ิInstrument Landing
System/Distance Measuring Equipmentี ณ ทาอากาศยานดอนมือง ิทางวิไง โแLี
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๔–๎๑๒์ วงงินรวมทัๅงสิๅน ๎๓.๕๔ ลຌานบาท)
พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ ILS/DME ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละมีประสิทธิภาพ฿น
การทางานดยรวมริไมลดลง ซึไงตຌองมีการซอมบารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณีฉุกฉิน
พิไ ม ขึๅ น ดั ง นัๅ น บริ ษั ท ฯ จึ ง จ าปຓ น ตຌ อ งจั ด หาละติ ด ตัๅ ง อุ ป กรณ์ ครืไ อ งช ว ยการดิ น อากาศ ILS/DME
ทาอากาศยานดอนมือง ทางวิไง โแL พืไอทดทนของดิม ดย฿นป ๎๑๑๕ อยูระหวางดานินการจัดหา
ระบบ/อุปกรณ์ ILS/DME
ํํ. งานชิงกลยุทธ์฿นการสนับสนุนการดานินงานดຌานการบริหารจราจรทางอากาศภาย฿ตຌผนจัดตัๅง
ตลาดการบินรวมอาซียนละนวคิดหຌวงอากาศอาซียนเรຌรอยตอ
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๕–๎๑๒๏)
จากการมีผนจัดตัๅงตลาดการบินรวมอาซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) ละ
การจัดบง฿หຌมีการดานินงานดຌาน (Air Traffic Management: ATM) ปຓนหนึไง฿นสามงานสาคั ญลาดับ
ตຌน฿นดຌานทคนิค ดยบริษัทฯ เดຌขຌารวมประชุมคณะทางานขนส งทางอากาศของอาซียน ิASEAN Air
Transport Working Group: ATWG) ตัๅ งต ป ๎๑๑๎ รืไ อ ยมา ฿นฐานะผูຌ ส นั บ สนุ น คณะผูຌ  ทนของ
ประทศเทย ละมีบทบาทสาคัญ฿นการพิจารณา/นาสนอ/รวมดานินงาน฿นวทีอาซียนมาดยตลอด
ละ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ รวมกับประทศอาซียน อยูระหวางจัดทาผนมบทการบริหารจราจรทาง
อากาศอาซียน ซึไงปຓนกิจกรรมสาคัญภาย฿ตຌผนยุทธศาสตร์การขนสงอาซียน ๎๑๑๕-๎๑๒๔ (ASEAN
Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) ละการขຌ า ร ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรมส าคั ญ ภาย฿ตຌ
ครงการความรวมมืออาซียน-ยุรป ิASEAN Air Transport Integration Project: AATIP) ดยภาย฿ตຌ
ผนการทางานของคณะทางานยอยดຌานความรวมมือทางทคนิคการขนสงทางอากาศอาซียน ฿นชวงป
๎ ๑ ๑ ๕ -๎ ๑ ๒ ์ (ASEAN Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC)
Work Plan 2016-2017) ซึไงเทยเดຌรับ มอบหมายบทบาททียบคี ยงเดຌกับ หน ว ยงานชัๅนน า฿นอาซียน
ดังชน สิงคปร์ ฿นบทบาท Lead Country ตอผนงานดังกลาว
ผนงานครงการสาคัญทีไคาดวาจะลงทุนภาย฿น ๏ ปขຌางหนຌา
ํ. จัดสรຌางอาคารสานักงาน฿หม ิAEROTHAI COMPLEXี ณ สานักงาน฿หญ ทุงมหามฆ
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๑๓–๎๑๒๎ วงงินรวมทัๅงสิๅน ํุ์๕๓.๐ํ ลຌานบาท)
พืไอพิไมพืๅน ทีไ฿ชຌสอยภาย฿นพืๅน ทีไสานักงาน฿หญทีไจากัด ฿หຌสามารถรองรับ การปฏิบัติงานของ
พนักงาน หรือเมมีพืๅนทีไปฏิบัติงาน฿นอนาคตมืไอปຂด฿ชຌงานศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic
Management Center: ATMC) นืไองจากตຌองคลืไอนยຌายออกจากพืๅนทีไปฏิบัติงานชัไวคราว฿นอาคาร
๒์ ป ละพืไอการทา Zoning ฿หຌห นวยงาน/พนักงานเดຌป ฏิบัติงาน฿นสถานทีไทีไหมาะสมละมีการ
บริหารจัดการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ทัๅง฿นยามปกติละยามวิกฤติฉุกฉินเดຌอยางตอนืไอง รวมทัๅงพืไอ
พิไมบทบาทผูຌนาของบริษัทฯ ฿นการดานินงานชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานหลักดຌานการบินของเทย

๓๔
ละสงสริมกิจกรรมดຌานการบินภาย฿นประทศละภูมิภาค฿นยุคประชาคมศรษฐกิจอาซียน ดย฿นป
๎๑๑๕ อยู ร ะหวางการจัดจຌางทีไป รึกษาออกบบละจัด ทาบบส าหรับ กอสรຌางอาคาร AEROTHAI
COMPLEX
๎. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครืไองชวยการดินอากาศบบ DVOR/DME ณ ทาอากาศยาน
ลาปาง นราธิวาส พชรบูรณ์ รຌอยอใด นครศรีธรรมราช ละสุราษฎร์ธานี
(ระยะวลาดานินการป ๎๑๒์ – ๎๑๒ํวงงินรวมทัๅงสิๅน ํ๐๓.๐๓ ลຌานบาท)
พืไอปลีไยนทดทนอุปกรณ์ ทีไมีอายุการ฿ชຌงานมากกวา ํ๑ ป ละมีประสิทธิภาพ฿นการทางาน
ดยรวมริไมลดลง ซึไงตຌองมีการซอมบารุงชิงกຌเข (Corrective Maintenance) ฿นกรณีฉุกฉินพิไมขึๅน
ดังนัๅนบริษัทฯ จึงจาปຓนตຌองจัดหาอุปกรณ์ครืไองชวยการดินอากาศ DVOR/DME ทดทนของดิม ณ ทา
อากาศยานลาปาง นราธิวาส พชรบูรณ์ รຌอยอใด นครศรีธรรมราช ละสุราษฎร์ธานี รวม ๒ หง ดย฿นป
๎๑๑๕ อยูระหวางการจัดทารายละอียดทางทคนิคพืไอประกอบการจัดซืๅอจัดจຌาง
การพัฒนาองค์กรดຌานทคนลยีสารสนทศ
บริ ษั ท ฯ มี ค วามตระหนั ก ฿นรืไ อ งน าระบบทคนลยี ส ารสนทศละการสืไ อ สารมา฿ชຌ
฿นการอานวยความสะดวก฿นการปฏิบัติงาน฿นดຌานตาง โ ซึไงปຓนหนึไง฿นยุทธศาสตร์ทีไสาคัญ฿นอันทีไจะ
บรรลุปງาหมาย฿นการพัฒนาอยางมีบูรณาการ สามารถชืไอมยงขຌอมูลกันเดຌ ลดความซๅาซຌอนของขຌอมูล
ละพิไมประสิทธิภาพ฿นการทางาน ดยประกอบดຌวย
ํ. พัฒนาปรับปรุงครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไหมาะสม
- ติดตัๅงระบบ Site-to-Site VPN ชืไอมยงสานักงาน฿หญทุงมหามฆละหอควบคุมการบิน
ภูมิภาคพืไอพิไมประสิทธิภาพระบบขายสืไอสาร
- ขยายการ฿หຌบริการ WLAN พิไมติมบริวณจุดอับสัญญาณ฿นพืๅนทีไสานักงาน
- ติ ด ตัๅ ง Network Access Control ควบคุ ม การขຌ า ถึ ง ครงข า ย ICT ของบริ ษั ท ฯ
พืไ อปຓ น การรักษาความมัไน คงลอดภัย฿นการขຌาถึงครือขายตามมาตรฐาน ISO27001
ละปຓนการปฏิบัติตามกฎหมายดຌานความมัไนคงปลอดภัยของระบบสารสนทศทีไกีไยวขຌอง
- ปรับปลีไยนอุปกรณ์ Firewall Gateway พืไอทดทนอุปกรณ์ดิมทีไหมดอายุการ฿ชຌงาน
ของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค
- ติดตัๅงระบบสารสนทศสนับสนุนการปฏิบัติงานดຌานอานวยการละสาหรับพนักงานบน
ฮาร์ดวร์฿หม พรຌอมทัๅงติดตัๅงระบบสารอง พืไอ฿หຌรองรับการประมวลผลละจัดกใบขຌอมูล
ทีไพิไมมากขึๅน รวมถึงสามารถ฿หຌบริการเดຌอยางตอนืไองจากการติดตัๅงระบบสารอง
- บารุงรักษาระบบทคนลยีสารสนทศพืไอความมัไนคงปลอดภัยพืไอปງองกันปัญหาตาง โ
ทีไกิดจากเวรัสคอมพิวตอร์ อีมล์ขยะ ละการจมตี฿นรูปบบอืไน โ
๎. สริมสรຌางศักยภาพของการดานินงานของบริษัทฯ ดຌวยระบบสารสนทศ
- พัฒนาระบบจดหมายอิลใกทรอนิกส์ละระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์฿หຌมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการติดตอสืไอสารละดานินการดຌานอกสารเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ละลดปริมาณการ฿ชຌกระดาษ
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- นาระบบ Smart Phone ละ Tablet มา฿ชຌงาน พืไอ฿หຌฝຆายจัดการสามารถขຌาถึง
จดหมายอิลใกทรอนิกส์ละระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ผานครือขายอินตอร์นใต ทา
฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌมຌอยูนอกสถานทีไทางาน
- พัฒนาระบบสารสนทศดຌานทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information
System) พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดยรวม ตัๅงตการ
นาขຌอมูลขຌาระบบ การจัดกใบละการบันทึกขຌอมูล การประมวลผล ตลอดจนการจัดทา
รายงาน ละนาขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์ละจัดทาสารสนทศทีไปຓนประยชน์สาหรับการ
บริหารจัดการ การวางผน ละการตัดสิน฿จกีไยวกับทรัพยากรบุคค รวมถึงระบบทีไ฿หຌ
พนักงานสามารถบริการตนองเดຌ (Employee Self Service)
- พัฒ นาระบบบริ ห ารครงการ พืไ อสนั บ สนุ น การติดตามความคืบ หนຌ าครงการบริห าร
จัดการครงการ฿หຌปຓนเปตามปງาหมายทีไกาหนด
- พั ฒ นาระบบสารสนทศงานประมิ น ความปลอดภั ย พืไ อ สนั บ สนุ น การวิคราะห์ ละ
ประมินความรุนรงของหตุการณ์กีไยวกับความปลอดภัยทางดຌานการบิน พืไอ฿หຌปຓนเป
ตามมาตรฐานสากลซึไงปຓนทีไยอมรับ฿นระดับนานาประทศ
- พัฒนาระบบ Business Process Management System (BPMS) พืไออานวยความ
สะดวก฿นการติดตอ฿ชຌบริการละซอมบารุงวิทยุสืไอสารกลุม Trunked Radio ฿นอันทีไจะ
ยกระดับความพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการตามสนามบินตาง โ ทัไวประทศ
- พั ฒ นาละปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนทศพืไ อ การตั ด สิ น ฿จชิ งกลยุ ท ธ์ (Business
Intelligence) ละพั ฒ นาระบบสารสนทศพืไ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ฿จทางการงิ น
(Financial Intelligence) พืไอปຓน ครืไองมือ฿นการสนั บสนุ นดຌานขຌอมูลตางโทัๅง฿นภาพ
กวຌางละชิงลึกทีไจาปຓนตอการตัดสิน฿จชิงบริหาร (Decision Support System)
๏. พัฒนาบริการอิลใกทรอนิกส์กผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน ดຌวยการบูรณาการ
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
- พัฒนาปรับปรุงระบบบริการขຌอมูลพืไอการบริหาร พืไอสนับสนุนขຌอมูลสารสนทศ฿หຌกับ
ผูຌบริหาร ฿หຌขຌอมูลสารสนทศมีการประมวลผลละนาสนอขຌอมูลบบอัตนมัติ ซึไงจะทา
฿หຌขຌอมูลมีความถูกตຌอง มนยา ละชืไอถือเดຌ สามารถสนับสนุนการตัดสิน฿จกຌปัญหา
ตาง โ เดຌ
- พัฒนาปรับปรุงระบบบริการขຌอมูลพืไอพนักงาน สาหรับผยพรขຌอมูล ขาวสาร ละ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม จัดกใบรวบรวมองค์ความรูຌดຌานตาง โ ของบริษัทฯ พืไอ฿หຌเดຌ
ระบบทีไมีขຌอมูลละสารสนทศทีไครบถຌวน ถูกตຌอง มนยา ทันกาล ลดความซๅาซຌอน
- นาระบบประชุมทางเกลผาน Web Video Conference มา฿ชຌงาน พืไอ฿หຌสามารถ
ติดตอสืไอสารละประชุมทางเกลเดຌมຌอยูนอกสถานทีไทางานปกติ
- นาระบบติดตอสืไอสารละผยพรขຌอมูลขาวสารตางโ ผานชองทาง GovChannel ตาม
นยบายรัฐบาล อาทิ G-Chat, G-Info, G-News ละ Open Government Data
- จัดทาวใบ เซต์พืไอผยพรขຌอมูลขาวสารทางราชการทีไป ระชาชนควรเดຌรับ รูຌ ละจัดทา
วใ บ เซต์ ส าหรั บ รั บ ขຌ อ คิ ด หใ น ขຌ อ สนอนะ ละขຌ อ รຌ อ งรี ย นต า ง โ ผ านศู น ย์ รั บ ขຌ อ
รຌองรียนอยางปຓนระบบ
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๐. พัฒนาละสงสริมบุคลากร฿หຌมีความรูຌความสามารถละทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร
- สงสริมการพัฒนาบุคลากรดยมุงนຌน฿หຌความรูຌทางดຌานทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสารพืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
- สรຌางความตระหนักรูຌ฿นการ฿ชຌงานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารอยูบนพืๅนฐานของ
ความมัไนคงปลอดภัยอยางพอพียง
- สรຌ า งสริ ม ขี ด ความสามารถของผูຌ ป ฏิ บั ติ ง านพืไ อ ฿หຌ กຌ าวทั น ต อ การปลีไ ย นปลงของ
ทคนลยีทีไกาลังกຌาวเปอยางรวดรใว (Disruptive Technology) พืไอ฿หຌปຓนเปตามนว
ทางการพัฒนาประทศเปสู Thailand 4.0 ตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
(Digital Economy and Society)
บทบาทสาคัญ฿นวทีระดับลก ระดับภูมิภาค ละอืไน โ ประจาป ๎๑๑๕
ํ. การประชุม CANSO Global Benchmarking Workgroup
บริ ษั ท ฯ ปຓ น จຌ า ภาพจั ด การประชุ ม ของ 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 ป ละ ๎ ครัๅง พืไอ฿หຌ ส มาชิก CANSO น าสนอขຌอมูล การทา Benchmarking รวมทัๅงปຂ ด
อกาส฿หຌ ผูຌ  ทนต ล ะหน ว ยงาน ANSPs ลกปลีไ ย นขຌ อ มู ล ทีไ ปຓ น ประยชน์ ร ะหว า งกั น พืไ อ จั ด ท า
กระบวนการ Benchmarking ละปรับปรุงประสิทธิภาพ฿นการดานินการ฿หຌดียิไงขึๅน ดยการประชุมจะนา
ผลชีๅวัดปัจจุบันละผลการดานินการมาประมวล พืไอรับฟังขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะจากผลตอบรับจากการ
จัดทา Global ANS Performance Report ครัๅงทีไผานมา ละนามาปรับปรุง พืไอนาเป฿ชຌ฿นการจัดทา
Global ANS Performance Report ครัๅงตอเป
การประชุมปຓนเปดຌวยความรียบรຌอยละประสบความสารใจตามวัตถุประสงค์฿นการรวมมือกับ
CANSO ดยมีปງาหมายทีไจะดึงดูดสมาชิกผูຌทนจากหนวยงาน฿นทวีปอชียปซิฟຂกขຌารวมการประชุมดังกลาว฿หຌ
มากขึๅน นืไองจากปกติลຌวจะมีบริษัทฯ ปຓนผูຌทนจากทวีปอชียพียงหนวยงานดียว ต฿นครัๅงนีๅนอกจาก
ผูຌขຌารวมประชุมจากทวีปอมริกาละทวีปยุ รป เดຌก เอซ์ลนด์ คนาดา ละตัวทนจาก CANSO ละ
หนวยงาน Helios ตยังรวมถึงทวีปตะวันออกกลางละอชียอีกหลายหนวยงานซึไงเดຌก ซาอุดิอาระบี ย
นิ วซีลนด์ อินดนี ซีย อฟริกา สิ งคปร์ กัมพูชา ปาปัวนิ วกินี อินดีย ซึไงหลายหน วยงานเดຌขຌารวมการ
ประชุมดังกลาวปຓนครัๅงรก
บริษัทฯ จึง฿ชຌอกาสนีๅ฿นการพัฒนาละสรຌางบุคลากรทีไมีความกีไยวขຌอง฿นการจัดทา/วิคราะห์ขຌอมูล
สง฿หຌกับ GBWG พืไอจัดทารายงาน Global ANS Performance Report ฿นตละป ละพนักงานทีไนาขຌอมูล
ดังกลาวเป฿ชຌงานกลาวคือ คณะทางานกาหนดนวทางละผนปฏิบั ติการพืไอ฿หຌ มีวิธีปฏิบั ติการทีไดีทีไสุ ด
(Best Practices) ฿นดຌ าน Productivity and Cost Effectiveness นอกจากนีๅ ยั งปຓ นวที ลกปลีไ ยนความ
คิดหในกับผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานจากบริษัทฯ กับผูຌขຌารวมประชุม GBWG ทัๅง฿นดຌานการงิน ทรัพยากรบุคคล
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จຌ าหนຌ าทีไ ควบคุมจราจรทางอากาศ ACC/APP/TWR ดยผูຌ ทนบริ ษั ทฯ ทีไขຌารวมการประชุม CANSO ทีไ
กีไ ย วขຌ อ ง 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 ดยฉพาะอยางยิไงการนา 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
การดานินงานปรับปรุงครงสรຌางสຌนทางการบิน ดยจะริไมปຂด฿ชຌงานสຌนทางการบิน L5โไ, M5เๆ ละ
L่็็ ฿นระยะทีไ ํ ละ฿นระยะทีไ ๎ ซึงไ ทีไประชุมจะหารือพืไอ฿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 ทีไมี ปຓนประจาทุกป ปละ ๎ ครัๅง พืไอ
พิไมศักยภาพดຌานการบริหารการจราจรทางอากาศระหวางประทศเทยกับประทศมาลซีย รวมถึงการ
หารือรวมกันพืไอสานตอการดานินงานจากการประชุมครัๅงทีไผานมา฿หຌกิดความตอนืไองละปຓนเปตาม
ขຌอตกลงของทัๅงสองหนวยงาน
ทบทวนผนการจัดทาสຌนทางบินบบ Uni-Directional ความคืบหนຌาผนดานินการรืไอง ATS
Inter-Facility Data Communication (AIDC) ความคื บ หนຌ า ผนการลกปลีไ ย นขຌ อ มู ล รดาร์ ละ
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ทบทวนกຌเขขຌอตกลงตาง โ ซึไงปຓนประยชน์ตอการดานินการจราจรทางอากาศ ละพิไมศักยภาพดຌาน
การบริหารการจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Management)
๐. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network Project
บริ ษั ท ฯ ละหน ว ยงาน Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) สาธารณรั ฐ สิ ง คปร์
หมุ น วี ย นกั น ปຓ น จຌ าภาพจั ด การประชุ ม Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ดย
บริ ษั ท ฯ ปຓ น จຌ าภาพจั ด การประชุ ม ครัๅ งทีไ ๕ ระหวางวัน ทีไ ๎๎–๎๑ กุม ภาพั น ธ์ ๎๑๑๕ ณ รงรม
Pullman G Bangkok ละครัๅ ง ทีไ ํํ ระหว า งวั น ทีไ ๎๕ สิ งหาคม–ํ กั น ยายน ๎๑๑๕ ณ รงรม
Banyan Tree
ดยการประชุมจัดขึๅนพืไอหารือกีไยวกับการตรียมการละการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ
ดานินการพัฒนา Cross-Border ATFM Operation ฿นรูปบบ Distributed Multi-Nodal
CDM/ATFM Network ซึงไ ริไมทดสอบ 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) รวมทัๅงรวมกาหนดชวงวลาทดสอบกระบวนการ CTOT ฿น
อนาคต ซึไงบริษัทฯ ตัๅงปງาทดสอบการออก CTOT ฿นกิจกรรมวันดใกหงชาติ฿นดือนมกราคม ๎๑๒์
ทัๅงนีๅ ผลการ Review ปຓนทีไนาพอ฿จทัๅงการ฿ชຌงานระบบละผลลัพธ์ของการดานินการ ดยฉพาะ
ปริมาณ Airborne Delay ทีไลดลงอยางหในเดຌชัด
๑. การประชุมความรวมมือ ใ CEOs ของหนวยงานดຌานการบินของเทย ระหวางบริษัทฯ บริษัท
การบินเทย จากัด ิมหาชนี ละ บริษัท ทาอากาศยานเทย จากัด ิมหาชนี
บริษัท การบิ น เทย จากัด ิมหาชนี บริษัท ทาอากาศยานเทย จากัด ิมหาชนี ละบริษัทฯ
หมุนวียนกันปຓนจຌาภาพจัดการประชุมทุกเตรมาส ดยมีผูຌบริหารระดับสูงสุด ละผูຌบริหารระดับสูงทีไ
กีไยวขຌองของทัๅงสามหนวยงานขຌารวมประชุม ดยมีวัตถุประสงค์พืไอหารือกีไยวกับการปฏิบัติงานละ
บูรณาการผนงานรวมกันของสามหนวยงานดຌานการบินของประทศ ผานการหารือ฿นรูปบบความ
ร ว มมื อ ดຌ า นกลยุ ท ธ์  ละปฏิ บั ติ ก าร ิStrategic and Operational Standing Agenda) พืไ อ พิไ ม ขี ด
ความสามารถ฿นการรองรั บ ปริม าณการขนส งทางอากาศ ปริ มาณทีไ ยวบิน ละการจริญ ติบ ตของ
อุตสาหกรรมการบิน฿นภูมิภาค รวมถึงหารือพืไอตรียมความพรຌอมตามครงการตรวจสอบมาตรฐานการ
รั ก ษ าความป ลอดภั ยการบ ริ ก ารการดิ น อากาศ ิUniversal Security Audit Programme –
Continuous Monitoring Approach: USAP-CMA) ของ ICAO
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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฿นการทาการบิน รวมทัๅงสรຌาง
ความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติงานของทัๅงสองฝຆาย คือ ผูຌ฿ชຌบริการ ละผูຌ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ฿หຌ
มีมุมมอง฿นการทางานทีไตรงกัน สรຌางครือขาย฿นการปฏิบัติงาน ฿หຌกิดการทางานรวมกันปຓนทีม ดยจะมี
การจัดประชุมทุกเตรมาส พืไอติดตามสถิติละผลการดานินการ/ความคืบหนຌา฿นประดในตางโ จากการ
ประชุมครัๅงทีไผานมา
๓. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting
การประชุม Airspace Users–ANSP Meeting ปຓนการประชุมทีไจัดขึๅนปละ ๎ ครัๅง฿นชวงดือน
มีนาคมละกันยายนของทุกป พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการการดินอากาศละผูຌ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
เดຌมีอกาสพบปะพืไอหารือกีไยวกับการปฏิบัติงานรวมกัน รวมถึงปຓนการผยพรขຌอมูลครงการสาคัญทีไ
บริ ษั ท ฯ เดຌ ดานิ น การ฿นป ทีไ ผ านมา ละครงการพั ฒ นาการ฿หຌ บ ริ การจราจรทางอากาศต าง โ ทีไ มี
ผนการดานินการ฿นปถัดเป รวมทัๅงจຌงผลการสารวจความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริการภายนอกประจาป
฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับทราบ การประชุมดังกลาวถือปຓนอีกหนึไงชองทาง฿นการรับฟังขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ
จากผูຌ฿ชຌบริการ พืไอนามาปรับปรุง/พัฒนาการ฿หຌบริการของบริษัทฯ ฿หຌกิดความพึงพอ฿จสูงสุด ละกิด
ความขຌา฿จ฿นการปฏิบัติงานรวมกันตอเป อีกทัๅงยังปຓนการสืไอสารขาวสารละขຌอมูลทีไสาคัญ ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการ
ของบริษัทฯ เดຌรับทราบ ละสรຌางความสัมพันธ์ทัๅง฿นระดับบุคคลละระดับองค์กรกับผูຌ฿ชຌบริการอีกดຌวย
๔. การลงนามบันทึกขຌอตกลง
๔.ํ การลงนามบันทึกขຌอตกลงระหวาง กองทัพอากาศ ิทอ.ี กับ บริษัทฯ ฉบับประจาป ๎๑๑๕
บัน ทึกขຌอตกลงนีๅ จัดทาพืไอปຓ นนวทาง฿นการทางานระหวางกัน ทัๅง฿นดຌานวิธีป ฏิบั ติการบิ น
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
ผูຌอานวยการ฿หญบริษัทฯ ลงนาม฿นบันทึกขຌอตกลง มืไอวันทีไ ํ๐ กันยายน ๎๑๑๕ ณ กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ
๔.๎ การลงนามขຌอตกลง ิLetter of Agreement) การปฏิบัติงานดຌานอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหวาง กรม
อุตุนิยมวิทยา ิอต.ี กับ บริษัทฯ
บันทึกขຌอตกลงนีๅจัดทาพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานดຌานอุตุนิยมวิทยาการบินระหวาง อต. กับ บริษัทฯ
฿นการ฿หຌบริการขຌอมูลอุตุนิยมวิทยาการบินของประทศปຓนเปดຌวยความปลอดภัย รวดรใว ละกิดความ
ขຌา฿จทีไตรงกัน฿นบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ ปຓนเปตามกฎระบียบละมาตรฐานขององค์การการ
บินพลรือนระหวางประทศ ิICAO)

นายวั น ชั ย ศั ก ดิ์ อุ ด มเชย อธิ บ ดี ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ละ นางสาริ ณี อั ง ศุ สิ ง ห์ กรรมการ
ผูຌอานวยการ฿หญบริษัทฯ ลงนาม฿นขຌอตกลง มืไอวันทีไ ๎๎ กันยายน ๎๑๑๕ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
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ผลการดานินงานขององค์กร
ครงการติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ละ ติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุ
สารอง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูกใตละศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม
นืไ องจากปั จจุบั น มี ป ริม าณทีไ ยวบิ น พิไมขึๅน อย างตอนืไ อง ละมีนวนຌ มการพิไม ปริม าณขึๅน
ตอเปอยางตอนืไอง ละการติดตัๅงความถีไ฿ชຌงานจานวนมาก พืไอรองรับจานวนทีไยวบินทีไพิไมขึๅน ดังนัๅน
พืไ อปຓ น การลดปั จจัยความสีไ ยง฿นดຌานการรบกวนกัน องของความถีไทีไติดตัๅง฿ชຌงาน ละดຌาน Single
Point of Failure จากระบบอุปกรณ์สืไอสารการดินอากาศกิดขัดขຌอง ซึไงมีผลกระทบตอการ฿หຌบริการ
การควบคุ ม จราจรทางอากาศ฿หຌ เม ส ามารถ฿หຌ บ ริ ก ารต อ นืไ อ งตลอดวลา จากการพิ จ ารณาปั จ จั ย
ความสีไยงดังกลาวขຌางตຌน จึงมีความจาปຓ น฿นการดานินการปรับปรุงครงสรຌางของสถานีวิทยุ รับ -สง
ซึไงปຓนอุปกรณ์สืไอสารหลักทางสียง฿นการ฿หຌบริการการควบคุมจราจรทางอากาศ สาหรับ฿ชຌ฿นการสืไอสาร
ทางอากาศกับภาคพืๅนดิน (AIR-GROUND) ระหวางนักบินกับจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศ พืไอ฿หຌ
การท าการบิ น มีความสะดวกรวดรใ ว ละปลอดภั ยตามขຌอก าหนดของ ICAO ทัๅ งนีๅ ปั จจุ บั นอุ ป กรณ์
ครืไองรับ-สงวิทยุหลัก ละสารอง ณ ศูนย์ ควบคุมการบินภูกใต ละศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม ติดตัๅง
฿ชຌงานอยู฿นสถานี ดียวกัน พืไอปງ องกันเม฿หຌกิดขຌอขຌองระบบวิทยุสืไอสารเมส ามารถ฿หຌ บริการเดຌ จาก
ปัจจัยความสีไยง฿นดຌาน Single Point of Failure ชน กรณีระบบเฟฟງา ขายสืไอสาร ปຓนตຌน ซึไงสงผล
กระทบตอการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ดังนัๅน บริษัทฯ จึงจาปຓนตຌองปรับปรุงประสิทธิภาพ
การ฿หຌบริการของระบบวิทยุสืไอสาร฿หຌมีสถียรภาพสูงขึๅน ดยติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุ ณ ศูนย์ควบคุม
การบินอุดรธานี ละติดตัๅงสถานีครืไองสงวิทยุสารอง จานวน ๎ สถานี ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูกใต ละ
ศูนย์ควบคุมการบินชียง฿หม
การนาสัญญาณระบบติดตามอากาศยานรดาร์ทุติยภูมิ฿หม จานวน ๒ สถานีขຌา฿ชຌงาน
บริษัทฯ ดานินครงการจัดหาละติดตัๅงระบบรดาร์ทุติยภูมิ พืไอปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
รดาร์ ทีไ ท า อากาศยานดอนมื อ ง ละครงการพั ฒ นาครงสรຌ า งพืๅ น ฐานระบบติ ด ตามอากาศยาน
฿นประทศพิไ ม ติ ม ณ ท าอากาศยานพิ ษ ณุ ลก ชีย งราย อุด รธานี รຌ อ ยอใด ละชุม พร พืไ อ รองรั บ
การ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศดຌวยระบบรดาร์ ดยสานักงานการบินพลรือนหงประทศเทย
(กพท.) อนุญาต฿หຌบริษัทฯ สามารถปຂด฿ชຌงานระบบติดตามอากาศยานรดาร์ทุติยภูมิทีไติดตัๅง฿หมทัๅง ๒
สถานีเดຌตามปกติ
กองวิศวกรรมระบบติดตามอากาศยาน ปຓนหนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ ครงการ
การนาสัญญาณระบบติดตามอากาศยานรดาร์ทุติยภูมิ฿หม จานวน ๒ สถานีขຌา฿ชຌงาน สาหรับการ
฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน (Bangkok Area Control Centre) ละขตประชิด
สนามบินกรุงทพ (Bangkok Approach Control Unit) ซึไงเดຌดานินการชืไอมตอสัญญาณระบบติดตาม
อากาศยานรดาร์ทุติยภูมิรียบรຌ อยลຌวมืไอวันทีไ ๕ กรกฎาคม ๎๑๑๕ พืไอพิไมประสิทธิภาพการติดตาม
อากาศยาน฿นพืๅนทีไหຌวงอากาศทีไสัญญาณรดาร์ยังครอบคลุมเมทัไวถึง พัฒนาประสิทธิภาพการ฿หຌบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ฿นพืๅ น ทีไขตประชิดสนามบิ น ภูมิภ าค ละน าสัญ ญาณรดาร์ทีไมีมา฿ชຌ฿หຌ กิด
ประยชน์ละคุຌมคา

๔๒
ดยมีการรวมกันปฏิบัติงาน฿นหลายสวนงาน เดຌก กองปฏิบัติการบินทาการบิน ทดสอบระบบ
รดาร์ (Flight Check) ตามรอบระยะวลา ฝຆ า ยปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั บ ศู น ย์ ค วบคุ ม การบิ น ภู มิ ภ าคทีไ
กีไยวขຌอง ทดสอบตาหนงของอากาศยานทีไเดຌรับจากระบบรดาร์ทุติยภูมิ฿หมทัๅง ๒ สถานี ละผานระบบ
ประมวลผลสัญญาณรดาร์ทีไ฿ชຌงาน฿นปัจจุบัน ซึไงมีหนวยงานกลางดูล ฝງาระวังระบบติดตามอากาศยาน
พืไอ฿หຌสามารถบริการระบบฯ เดຌตามมาตรฐาน
บริการการดินอากาศ
บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน (Area Control Service)
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีจานวนทีไยวบินทีไรับบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน
ทัๅงหมด ๔ํ์ุ๐ํ๒ ทีไยวบิน พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ จานวน ๓๕ุ๔๑๓ ทีไยวบิน คิดปຓน
รຌอยละ ํ์.๕๏
ปริมาณทีไยวบินทีไรับบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามสຌนทางบิน

ปร ภท ทยวบน

ปรม ณ ทยวบน
นปีงบปร ม ณ
๒๕๕

ทยวบนพ ณชย์ ร หว งปร ทศ
- บบท ก รบนปร จ
- บบท ก รบน มปร จ
- บบท ก รบนผ น
ทยวบนพ ณชย์ ภ ย นปร ทศ
รวมจ นวน ทยวบนพ ณชย์
ทยวบนทห ร
รวมจ นวน ทยวบน ทงหมด

๏๐๐,๕๐๑
๏๑,๕๏๐
๓๕,๒๓๒
๎๑๒,๔๎๐
๓ํ๓,๏๓๕
ํ๏,ํ๔์
๓๏์,๑๑๕

๒๕๕
๏๕ํ,๐ํ๎
๏๎,์๔๓
๕์,๏๑๏
๎๔๏,ํ๒๑
๓๕๓,์ํ๓
ํ๏,๏๕๕
๔ํ์,๐ํ๒

ปรม ณ ทยวบน
ปลยน ปลง
พมขน (+)
ลดลง (-)
๐๒,๐๒๓
-๏,๔๐๓
ํ์,๒๓๓
๎๒,๏๐ํ
๓๕,๒๏๔
๎ํ๕
๓๕,๔๑๓

พมขน (+) รอยล
ลดลง (-) รอยล
ํ๏.๐๓
-ํ์.๓ํ
ํ๏.๐์
ํ์.๎๒
ํํ.ํ์
ํ.๒๒
ํ์.๕๏

๔๓
ปริมาณทีไยวบินทีไ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง
ํ. ตารางปริมาณทีไยวบินทีไขึๅน-ลง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง
ปงบประมาณ ๎๑๑๕
ปริมาณทีไยวบินขึๅน/
ลง ณ สนามบิน
Flight Type
International
Domestic
Flight Rule
VFR
Overfly VFR
รวมทีไยวบิน

สนามบิน
สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนมือง (VTBD)

รวม

๎๑๓,๑๏๒
๓๑,๒๕๐

๏๕,๎๓๎
๎์๑,๐๕๔

๎๕๒,๔์๔
๎๔ํ,ํ๕๎

ํ๒,๓๐ํ
๏๐๕,๕๓ํ

ํ๏,๏๑๕
ํ,๒๐๒
๎๑๕,๓๓๑

ํ๏,๏๑๕
ํ๔,๏๔๓
๒์๕,๓๐๒

๎. ตารางปรียบทียบการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง
ระหวางปงบประมาณ ๎๑๑๔ กับ ๎๑๑๕
ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง
สนามบิน
รวม
ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนมือง (VTBD)
รวมทีไยวบิน
๏๎๐,๕๔ํ
๎๏๒,๑๔๎
๑๒ํ,๑๒๏
ปงบประมาณ ๎๑๑๔
รวมทีไยวบิน
๏๐๕,๕๓ํ
๎๑๕,๓๓๑
๒์๕,๓๐๒
ปงบประมาณ ๎๑๑๕
ปริมาณทีไยวบินปงบประมาณ ๎๑๑๕ พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ ทากับรຌอยละ ๐.ํํ

๔๔
ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง ณ สนามบิน
ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง ณ สนามบิน (ทีไมีปริมาณทีไยวบินฉลีไยตอวันมากทีไสุด ๐ อันดับรก)
ปริมาณทีไยวบินขึๅน/ลง
ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ
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
๏๏๏,๑๒๏
๎๑๕,๐ํ๑
๕๒,๎๒๐
๓ํ,์๐๔
ฉลีไยตอวัน
๕ํํ
๓์๕
๎๒๏
ํ๕๐
รຌอยละการปลีไยนปลง
รຌอยละ ๓
รຌอยละ ๕
รຌอยละ ํ๏
รຌอยละ ๐
ของจานวนทีไยวบินฉลีไย
ตอวัน ิป ๎๑๑๕/ป ๎๑๑๔ี
ประดในสาคัญ
- ปริมาณทีไ ยวบิ น ทีไท าการบิ น ขึๅน /ลง ฉลีไ ยตอวัน ณ สนามบิ น (ทีไมีป ริ มาณทีไยวบิ นฉลีไ ยตอวัน
มากทีไสุด ๐ อันดับรก) ตามตาราง สวน฿หญมีปริมาณพิไมขึๅนมืไอปรียบทียบกับปทีไผานมา
ซึไงสนามบินภูกใตปຓนสนามบินทีไมีปริมาณทีไยวบินพิไมมากทีไสุด คือ รຌอยละ ํ๏
- สนามบินดอนมืองมีชัไวมงทีไมีความคับคัไงมากทีไสุดถึง ๑๑ ทีไยวบินตอชัไวมง ฿กลຌคียงกับสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทัๅงนีๅกิดจากการขยายตัวของสายการบินตຌนทุนตไาทีไมาปຂด฿หຌบริการ

๔๕
บริการดຌานบริหารจัดการสภาพคลองการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management
Service: ATFM Service)
ศูนย์บริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศกรุงทพฯ (Bangkok ATFM Unit: Bangkok ATFMU)
฿หຌ บ ริ ก ารดຌ า นบริ ห ารจั ด การสภาพคล อ งการจราจรทางอากาศ ดย฿ชຌ ร ะบบ Bay of Bengal
Cooperative ATFM System (BOBCAT) ตัๅ ง ต ป ๎๑๑์ ซึไ ง บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาขึๅ น ภาย฿ตຌ ก ารดู  ล
ของคณะทางาน ICAO ATFM Steering Group สาหรับทีไยวบินทีไตຌองการทาการบินผานนานฟງาประทศ
อัฟกานิสถานเปทางตะวันตก ฿นชวงวลาทีไมีปริมาณการบินคับคัไงจากอชียตะวันออกฉียง฿ตຌละอชีย
฿ตຌทาการบินสูยุรป ละ จากอชีย฿ตຌทาการบินสูอมริกาหนือ
ครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network
นอกหนือจากบริการบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศดย฿ชຌระบบ BOBCAT บริษัทฯ ปຓน
หนึไ ง ฿นผูຌ น าครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network ซึไ ง ปຓ น ครงการร ว มระหว า งจี น
ฮองกง สิงคปร์ เทย ออสตรลีย ซึไงเดຌรับการสนับสนุนจากประทศสมาชิกอาซียนอีก ๓ ประทศ พืไอ
พัฒ นานวทางการ฿หຌ บ ริ การ ATFM ส าหรับ ทีไ ยวบิ น ระหวางประทศ (Cross-Border ATFM) ซึไงจะ
สอดคลຌ องกับ บริ บ ทประทศเทย ทีไ มีป ริมาณการบิ น ส ว นมากระหวางประทศ ละส าหรับ สนามบิ น
สุวรรณภูมิ ซึไงมีปริมาณการบินระหวางประทศรຌอยละ ๔์
฿นชว งป ๎๑๑๔-๎๑๑๕ ครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network พั ฒ นาสู การ
ทดลองปฏิบัติงาน (Operational Trial) ฿นระยะรก (Phase 1) นຌนการลดปัญหาความคับคัไงสนามบิน
ปลายทางจากสถานการณ์ทีไสงผลกับความสามารถรองรับอากาศยาน ชน สภาพอากาศปຂด มีปฏิบัติการ
ทางทหาร หรือ มีการปຂดซอมทางวิไง ปຓนตຌน ทา฿หຌอากาศยานทาการบินขຌาออกสนามบินเดຌนຌอยกวาทีไ
วางผนตารางการบินเวຌ
การ฿ชຌงานกระบวนการ Cross-Border ATFM ฿นประทศเทย
ระหวางการทดลองปฏิบัติงาน (Operational Trial) ดังกลาว บริษัทฯ นากระบวนการ CrossBorder ATFM มาประยุกต์฿ชຌงานรองรับปฏิบัติการทางทหาร (Air Display) ฿นรูปบบ Ground Delay
Program (GDP) ปรับ วลาวิไงขึๅน อากาศยาน (Calculated Take-Off Time: CTOT) จากสนามบิ น ตຌ น
ทางพืไอปງองกันการบินวนรอทาการบินลง
กระบวนการ Cross-Border ATFM ดย฿ชຌมาตรการ GDP/CTOT ชวยลดความลาชຌาของอากาศ
ยานระหวางทาการบิน (Airborne Delay) จากฉลีไย ํ๓ นาที/ทีไยวบิน หลือ ๑ นาที/ทีไยวบิ น ละ
มาตรการ GDP/CTOT ชวยลดจานวนทีไยวบินทีไเดຌรับผลกระทบจาก Airborne Delay มากกวา ํ๑ นาที
จาก ๏๏ ทีไยวบิน หลือ ๎ ทีไยวบิน จากผนภาพดังตอเปนีๅ

๔๖
Average Airborne Holding (minutes)

17

5
No GDP/CTOT
26 Sep 2016

With GDP/CTOT
28 Sep 2016

Airborne Holding

33

2
No GDP/CTOT
26 Sep 2016

With GDP/CTOT
28 Sep 2016

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)
จากปริมาณจราจรทางอากาศทีไมีการทาการบินผานอัฟกานิสถานทีไพิไมขึๅน ประกอบกับขຌอมูลทีไ
เดຌรับจากสายการบินตางโ ตัๅงตป ๎๑๑์ คาดวาระบบ BOBCAT มีสวนรวม฿นการลดการสิๅนปลือง
ชืๅอพลิงทัๅงสิๅนประมาณ ํ๎์ ลຌานกิลกรัม คิดปຓนการบรรทาภาวะลกรຌอนจากการลดปริมาณการ
ปล อ ยกຍ า ซรื อ นกระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ ๐๕์ ลຌ า นกิ ลกรั ม ตัๅ งต มี ก ารน 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
ยั งมีต อ นืไ อ งจากป ๎๑๑๔ ส งผล฿หຌ ป ริ ม าณการจราจรทางอากาศทีไ ป ฏิ บั ติ การผ านอั ฟ กานิ ส ถาน฿น
ชวงวลาทีไบริษัทฯ ฿หຌบ ริการ BOBCAT ยังมีการพิไมตัวชຌา ทัๅงนีๅป ริ มาณการจราจรทางอากาศระหวาง
เทย–ยุรปยังมีอัตราการจริญติบตคอนขຌางชຌา คือ เมถึงรຌอยละ ํ ตอป
งานออกบบวิธีปฏิบัติการบินละพัฒนาหຌวงอากาศ (Flight Procedure Design and Airspace
Development)
การนาทคนลยีการดินอากาศดຌวย Performance Based Navigation (PBN) ขຌา฿ชຌงานกับ
หຌวงอากาศของประทศเทย พืไอลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅนจากกิจกรรมดຌานการบิน
มลภาวะทีไ  กิ ด จากเอสี ย ของอากาศยาน ิaircraft emission pollution) ก อ ฿หຌ  กิ ด การ
ป ลีไ ย น ป ลงภู มิ อ ากาศ ิclimate change) ทัๅ งนีๅ ครืไ อ งยน ต์ ข องอากาศยาน จะป ล อ ยกຍ า ซ
คาร์บอนเดออกเซด์ ิCOโี ละกຍาซรือนกระจกอืไน โ สูบ รรยากาศลก ทา฿หຌส ภาวะลกรຌอนทีไกาลั ง
ผชิญ อยู ขยายวงกวຌางมากขึๅน ICAO เดຌทาการพัฒ นาละกาหนดมาตรฐาน นยบาย ละนวทาง
ปฏิบัติ฿นการลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมจากกิจกรรมดຌานการบิน ดยสงสริม฿หຌกิดการนาทคนลยี
การดินอากาศดຌวย PBN มา฿ชຌงาน พืไอ฿หຌกิดสຌนทางการบินทีไสัๅนละตรงมากทีไสุด ผานความรวมมือ฿น

๔๘
การบริ ห าร฿ชຌ ง านหຌ วงอากาศร ว มกั น ระหว า งท หารละพ ลรื อ น ิCivil Military Air Traffic
Management Coordinationี ทัๅ ง นีๅ  มืไ อ น าทคนิ ค การบิ น ลดระดั บ อย า งต อ นืไ อ ง ิContinuous
Descent Operation: CDO) ละเต ร ะดั บ อย างตอ นืไ อง ิContinuous Climb Operation: CCO) มา
ประกอบดຌวยลຌว จะสงผลทา฿หຌ การผาผลาญชืๅอพลิงของอากาศยานลดลง ฿นขณะทีไสามารถรักษา
ระดับความตຌองการ฿นการดินอากาศทีไพิไมมากขึๅนอยู฿นปัจจุบันเดຌ
การพัฒนาหຌวงอากาศของสຌนทางบิน ดຌวย PBN
ประทศเทยเดຌมีการนา PBN ขຌา฿ชຌงานกับหຌวงอากาศของสຌนทางบิน ดยประกาศลง฿น AIPThailand ลຌว จานวน ํ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
ประทศเทยมีการนา PBN ขຌา฿ชຌงานกับหຌวงอากาศของสนามบินตางโ ดยประกาศลง฿น AIPThailand ลຌว จานวน ๎๑ สนามบิน เดຌก
ํ. ภูกใต
๎. สมุย
๏. หาด฿หญ
๐. ชียง฿หม
๑. ลาปาง
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
ผลทีไเดຌจากการนา PBN ขຌา฿ชຌงาน
จากการพั ฒ นาหຌ ว งอากาศดຌว ยการน า PBN มา฿ชຌงานขຌางตຌน สามารถชว ยลดปริม าณการ฿ชຌ
ชืๅ อ พลิ งของอากาศยานลงเดຌ ละส งผลท า฿หຌ ป ริ ม าณ CO2 ทีไ ถู ก ปล อ ยออกสู ชัๅ น บรรยากาศลดลง
ประมาณรຌอยละ ํ-๎ ซึไงสามารถชวยกຌปัญหาสภาวะลกรຌอนลงเดຌ

๔๙
บริการสืไอสารการบิน (Aeronautical Communication Services)
ํ. บริ ษั ท ฯ ฿หຌ บ ริ ก ารสืไ อ สารการบิ น ประจ าภาคพืๅ น รั บ -ส ง ลกปลีไ ย นขຌ อ มู ล ดยระบบ
ลกปลีไยนขຌอมูลการบินอัตนมัติ ระหวางผูຌ฿ชຌงาน฿นครือขายภาย฿นประทศ ละระหวางศูนย์สืไอสาร
การบินตางประทศ ผานครือขายทรคมนาคมการบิน ตลอด ๎๐ ชัไวมงละบริษัทฯ ยังปຓนศูนย์สืไอสาร
การบินหลัก ิMain Aeronautical Communication Centre) ประจาภูมิภาคอชียปซิฟຂก ดยรับ-สง
ละถายทอดขຌอมูลขาวสารการบินกทุกสวนงานทีไชืไ อมยงครือขายทรคมนาคมการบิน ิAeronautical
Fixed Telecommunication Network: AFTN ละ Aeronautical Telecommunication Network:
ATN) ตามมาตรฐานของ ICAO ANNEX 10 Volume II
๎. การดานิ น งานสืไ อสารการบิ น ระหวางประทศ ดย฿ชຌ ร ะบบสืไ อสารผ านคบิ ล ฿ตຌ นๅ าละ
ระบบสืไ อสารผานดาวทียม ซึไง฿นปัจจุบั นบริษัทฯ มีวงจรสืไ อสารติดตอดยตรงกับ ศูนย์ สืไอสารการบิ น
ตางประทศ ํ๎ วงจร ดังนีๅ
ลาดับ
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ํ์.
ํํ.
ํ๎.

วงจร

กรุงทพ/สิงคปร์
กรุงทพ/ฮองกง
กรุงทพ/มุมเบ
กรุงทพ/รม
กรุงทพ/ปักกิไง
กรุงทพ/กัวลาลัมปอร์
กรุงทพ/พนมปญ
กรุงทพ/รางกุຌง
กรุงทพ/ฮจิมินห์
กรุงทพ/ดกกา
กรุงทพ/วียงจันทน์
กรุงทพ/ภูฏาน

ระบบสืไอสาร
คบิล฿ตຌนๅา
คบิล฿ตຌนๅา
คบิล฿ตຌนๅา
คบิล฿ตຌนๅา
ดาวทียม
ดาวทียม
ดาวทียม
ดาวทียม
ดาวทียม
ดาวทียม
ดาวทียม
อินตอร์นใต

ความรใวสัญญาณ
ๆไ Kbps
ๆไ Kbps
ๆไ Kbps
ๆไ Kbps
ๆไ Kbps
64 Kbps
ๆไ Kbps
ๆไ Kbps
3โ Kbps
32 Kbps
32 Kbps

฿นรอบปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีปริมาณการรับ-สงขຌอมูลขาวสารการบิน จานวน ๎ํ๑,๎๎๕,๒๕ํ
ฉบับ พิไมขึๅนจากปงบประมาณทีไผานมา จานวน ๎๓,๔๐๕,๐์๑ ฉบับ คิดปຓนรຌอยละ ํ๎.๕๐
บริการขาวสารการบิน (Aeronautical Information Services: AIS)
บริษัทฯ ฿หຌบริการขาวสารการบิน อาทิ ขาวผนการบิน ขาวกาหนดการบิน ขาวการคลืไอนเหว
ของอากาศยาน ขาวอากาศการบิ น ขาวประกาศนั กบิ น ละข าวอืไน โ ทีไ จ าปຓ น ต อ การปฏิ บั ติ งาน
จกจาย฿หຌหนวยงานบริการการดินอากาศ สายการบิน ทาอากาศยาน ทหาร ละหนวยงานราชการ ฿น
ขตถลงขาวการบินกรุงทพฯ ิBangkok FIR) ละตางประทศ ดังนีๅ
ํ. บริการขຌอมูลขาวประกาศนักบิน ิNotice to Airmen: NOTAM)
บริษัทฯ ดานินงานปຓนสานักงานประกาศนักบินระหวางประทศ ิInternational NOTAM
Office) ขตถลงขาวการบินกรุงทพฯ ิBangkok FIR) ดยออกประกาศ NOTAM จຌงตือนผูຌทาการบิน

๕๐
฿นอากาศ ผานครือขายทรคมนาคมการบิน ละบริหารจัดการระบบฐานขຌอมูล NOTAM ตามมาตรฐาน
ICAO ANNEX 15 ปริ ม าณ NOTAM ทีไ อ อกดยส านั ก งานประกาศนั ก บิ น ระหว า งประทศ ส าหรั บ
ปงบประมาณ ๎๑๑๕ จานวน ๎ํ,๎๐์ ฉบับ พิไมขึๅนจากป ๎๑๑๔ จานวน ๐,๓๎๏ ฉบับ คิดปຓนรຌอยละ
๎๎.๎๐
๎. บริการขຌอมูล ขาวผนการบิน ละขาวการคลืไอนเหวของอากาศยานทีไกีไยวนืไ อง (Flight
Plan and Air Traffic Service Messages)
บริษัทฯ บริหารจัดการขຌอมูลขาวผนการบิน ละขาวการคลืไอนเหวของอากาศยานทีไกีไยวนืไอง
ทัๅงประทศ ตามมาตรฐาน ICAO Doc.4444 ดยปริมาณขาวผนการบิน ละขาวการคลืไ อนเหวของ
อากาศยานทีไกีไยวนืไองทีไรับ–สง ผานระบบบริหารจัดการขຌอมูลผนการบิน สาหรับปงบประมาณ ๎๑๑๕
จานวน ๑,๐ํ๓,๑๒๕ ฉบับ พิไมขึๅนจากป ๎๑๑๔ จานวน ๔๏๔,๔๓๒ ฉบับ คิดปຓนรຌอยละ ํ๑.๐๔
๏. บริการขຌอมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน ิOPMET Data Services)
บริษัทฯ ทาหนຌาทีไปຓนศูนย์ รวบรวมละลกปลีไยนขาวอากาศการบิน ประจาภูมิภาคอชีย
ปซิ ฟຂ ก ิROBEX Centre) ละบริ ห ารฐานขຌ อ มู ล ข า วอากาศการบิ น ประจ าภู มิ ภ าคอชี ย ปซิ ฟຂ ก
ิRegional OPMET Data Bank) ตามมาตรฐานของ ICAO Annex ใ ละ ROBEX Handbook
บริการกีไยวนืไอง
ผลการดานินงานดຌานบริการกีไยวนืไองประจาปงบประมาณ ๎๑๑๕
จากนวทางการบริหารทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด พืไอสงสริมละสนับสนุนภารกิจหลักของ
บริษั ทฯ ซึไงปຓ นส วนหนึไ ง฿นการขับคลืไ อนองค์กร฿หຌ บรรลุ ปງ าหมายวิสั ยทัศน์ (Strategic Arms) ตลอดจน
สวงหารายเดຌพิไมติมจากธุรกิจกีไยวนืไอง พืไอชดชยรายเดຌหลักซึไงอาจเดຌรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภายนอก
บริ ษั ท ฯ จึ งเดຌ ก าหนด฿หຌ ส ายงานพั ฒ นาธุ รกิ จปຓ น หน วยธุ รกิ จ (Business Unit) ด านิ นกิ จกรรมดย฿ชຌ
ความสามารถพิศษขององค์กร เดຌก มาตรฐานละฝมือการ฿หຌบริการการดินอากาศ ซึไงปຓนทีไยอมรับ฿นวดวง
อุตสาหกรรมการบิน ละความชีไยวชาญดຌานทคนลยีละนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ
฿นป งบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ ดานิ น การผลิ ตละจั ดหาอุป กรณ์ ตลอดจน฿หຌ บ ริการติดตัๅง
ปรับ ปรุง ซอมบ ารุง/ส ารวจ ตรวจสอบ ละปรับ ทียบ/สอบที ยบอุป กรณ์ ทีไ ฿ชຌงาน฿นกิจการบิ น ละ
นอกหนือกิจการบิน พรຌอมทัๅง฿หຌบริการฝຄกอบรมกับหนวยงานทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ดยมีผล
การดานินงานทีไสาคัญ ดังนีๅ
ํ. การผลิต/จัดหาละบริการซอมบารุงอุปกรณ์
฿หຌบริการปรับปรุง ตรวจซอม จัดหา ติดตัๅงละซอมบารุงอุปกรณ์ รวมจานวน ํ์ ครงการ อาทิ
- ปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศระบบ 3D ฿หຌสถาบันการบินพลรือน
- ปรับปรุงชุดปฏิบัติการรดาร์ ิสาหรับควบคุมจราจรทางอากาศี ATC RADAR Simulator
Recondition ฿หຌสถาบันการบินพลรือน
- ซอมบารุง RADAR Simulator ฿หຌสถานีการบินสนามบินอูตะภา
- ซอมบารุงระบบถายทอดขาวสารอัตนมัติ ิ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 ละบริ การบิ น ตรวจสอบผนภู มิก ารบิ น บบ
Performance Base Navigation (PBN) ทีไ฿ชຌงานประจาทาอากาศยานจานวน ๕ หง บงปຓน ฿น
ประทศ ๒ หง ละตางประทศ ๏ หง
๏. บริการตรวจสอบความพรຌอมของอากาศยานทีไทาการบิน฿นขตพืๅนทีไRVSM
฿หຌบริการกสายการบินรวมทัๅงสิๅน ๒๐ ราย ชน Ariana Afghan Airlines, AEV Aviation Inc.,
Airmid Aviation Ltd., AR Airways PVT. Ltd., Citilink Indonesia, Travira Air ปຓนตຌน ดยมีจานวน
อากาศยานมารับบริการทัๅงสิๅน ๔๔ ลา ปຓนการ฿หຌบริการภาย฿นประทศ ละอีก ๔ ประทศเดຌก กัมพูชา
เตຌหวัน มียนมาร์ ฟຂลิปปຂนส์ สิงคปร์ อัฟกานิสถาน อินดนีซีย ละอินดีย
๐. บริการสอบทียบมาตรฐานครืไองมือวัด
ทาการสอบทียบมาตรฐานอุป กรณ์ ครืไองมือวัด฿หຌ ห น ว ยงานภาย฿นละภายนอก รวมทัๅ งสิๅ น
ํ,์๔๐ ครืไ อง ดย฿หຌ บ ริ การกห น ว ยงานภายนอกจ านวน ํ๔ ราย รวมทัๅ งสิๅ น ํ๐ํ ครืไ อง ปຓ น
ผูຌ฿ชຌบริการราย฿หม ๓ ราย เดຌก บริษัท สกายนทวิร์ค ๎์์๕ จากัด บริษัท อใน.ซี.ซี มนนจมຌนท์
อนด์ ดิวลลอปมຌน ท์ จากัด SC Group of Companies ศูน ย์ สอบทียบครืไ องมือวัดอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี บริษัท อาร์อฟ อพพิคชัไน จากัด บริษัท ทีอที จากัด
ิมหาชนี สานั กงาน฿หญ ละหຌ างหุຌ น สวนจากัด ซี จ มีดีย กรุຍป ซึไงสวนหนึไ งปຓ นการ฿หຌ บริการตาม
บันทึกขຌอตกลงการสอบทียบครืไองมือวัดหรืออุปกรณ์฿หຌกับหຌองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางทคนิค
ของครืไองสงวิทยุ กระจายสียง สาหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายสียงรวมกับ สานักงาน
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. จากัด (มหาชน) ละบริษัท฿น
ครือ ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีอุปกรณ์สืไอสารทีไสนับสนุนงานภารกิจหลักของบริษัทฯ จานวน
ํุ๑์๒ ชุด ละ฿หຌบริการชา฿ชຌงานจานวน ํํุ๔์๐ ชุด พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ จานวน
๎ุํ๑๎ ชุด หรือคิดปຓนรຌอยละ ๎๎.๏์

๕๒
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 พรຌอมทัๅงนาระบบ IP VPN มา฿ชຌปຓนขายสืไอสารสารอง
สาหรับบริการระบบสืไอสารดຌานการควบคุมจราจรทางอากาศ฿นวงจรสียง (voice) ละวงจรขຌอมูล (data)
ซึไ งปั จ จุ บั น ฿หຌ บ ริ ก ารก ห น ว ยงานดຌ านการบิ น ฿นต างประทศจ านวน ๒ประทศ เดຌ  ก สาธารณรั ฐ
ประชาธิปเตยประชาชนลาว กัมพูชา วียดนาม มาลซีย มียนมาร์ ละบังคลาทศ
๓. บริการสืไอสารขຌอมูลปฏิบัติการสายการบิน
ติดตัๅงสถานีภาคพืๅนระยะเกล (Remote Ground Station) พิไมติมจานวน ํ๎ สถานี ฿น ๑
ประทศ ประกอบดຌวย
- ประทศออสตรลีย จานวน ๑ สถานี (ACARS ๐ สถานี ละ VDLM2 ํ สถานีี
- ประทศอินดนีซีย จานวน ๏ สถานี ิฝัດงตะวันออกี (ACARS)
- ประทศกาหลี฿ตຌ จานวน ํ สถานี ิACARS)
- ประทศมียนมาร์ จานวน ํ สถานี ิACARSี
- ประทศเทย จานวน ๎ สถานี ิVDLM2ี
ทา฿หຌมีจานวนสถานี RGS รวมทัๅงสิๅน ํ๐ํ สถานี ดยปຓนสถานี RGS ประภท ACARS จานวน
ํ๎์ สถานี ฿น ํ๑ ประทศ ละสถานี RGS ประภท VDLM2 จานวน ๎ํ 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฿ชຌบริการจานวน ํ๒๐ สายการบิน จานวนอากาศยาน
ทีไ฿ชຌบริการกวา ๓,๎์์ ลา ละมีปริมาณการรับ–สงขຌอมูลการบินทัๅงหมดประมาณ ํ๎๒.๏ํ ลຌานกิลบิต
พิไมขึๅนจากปงบประมาณ ๎๑๑๔ จานวน ๎๎.๒๎ ลຌานกิลบิต หรือคิดปຓนรຌอยละ ๎ํ.๔ํ
๔. บริการฝຄกอบรมจัดประชุมชิงปฏิบัติการละ฿หຌคาปรึกษา
บริ ษั ท ฯ จั ด ฝຄ ก อบรม฿หຌ กั บ หน ว ยงานภาย฿นประทศละหน ว ยงานดຌ า นการบิ น พลรื อ น
ตางประทศ รวม ๒ หลักสูตร ดังนีๅ
- กรมการบิน พลรือนมองกลีย จานวน ๑ หลั กสู ตร คือ หลักสูตร Standardized Training
Packages (STPs) 052, 055 plus 054 พรຌอมการทดสอบจิตวิทยาการบินพืไอคัดลือกพนักงานขຌารับ
การฝຄ กอบรมหลั กสูตรดังกลาว ซึไงกีไยวกับ Aerodrome Assistant ละ Radar Control (Approach
and Area) หลั กสู ตร Provision of Consulting Services on MSSR and ADS-B หลั กสู ตร Pseudo
Pilot หลักสูตร Refresher for Air Traffic Controller ละหลักสู ตร Test Equipment Calibration
Laboratory
- สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ
(กสทช.) จานวน ํ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริการจราจรทางอากาศบืๅองตຌน
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๕. บริการชา฿ชຌสัญญาณสดงผลขຌอมูลรดาร์ ิAir Situation Display/Ground Situation
Display)
฿หຌ บริ ก าร Air Situation Display/Ground Situation Display (ASD/GSD) ก ห น ว ยงาน
ภาย฿นพืไอสนับสนุนภารกิจหลัก฿นบทบาท Strategic Arms เดຌก ศูนย์บริหารขຌอมูลละสารสนทศการ
ดิน อากาศ ละหนวยงานภายนอกชน สายการบิ นนกอร์ บริษัท การบิ นกรุงทพ จากัด ิมหาชนี
บริษัท ทาอากาศยานเทย จากัด ิมหาชนี บริษัท บางกอกอวิอชัไนซในตอร์ จากัด ละวิทยาลัยการบิน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
นอกจากนีๅบริษัทฯ เดຌ ศึกษา วิจัยละพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการตาง โ พืไอสนับสนุนภารกิจ
หลักของบริษัทฯ ละขยายอกาสทางธุรกิจ ดยดานินการลຌวสรใจ ฿นป ๎๑๑๕ จานวน ๎ รายการ คือ
- Signal Light Gun ปຓนอุปกรณ์สาหรับสืไอสารระหวางนักบินละหอบังคับการบิน ฿นกรณีทีไ
ระบบวิทยุสืไอสารขัดขຌอง ดยเดຌปรับปรุงรูปลักษณ์฿หຌมีขนาดกระทัดรัด นๅาหนักบากวาดิม รวมถึงพิไม
ความขຌมของสง฿หຌมีคาสูงขึๅน ละสงขຌารับการตรวจสอบระดับความขຌมของสงกับทางสถาบันเฟฟງา
ลຌว
- อุปกรณ์เลนกกาะสายอากาศ ปຓน ตัวตຌนบบทีไเดຌปรับ ปรุงวัสดุทีไ฿ ชຌทาครงสรຌาง พืไอความ
ทนทานตอสภาพอากาศ ออกบบ฿หຌสามารถปງองกันความชืๅนสาหรับชิๅนสวนทีไปຓนลูกปน ละพิไมกรวย
ดักลม ฿หຌหมุนเดຌดีขึๅน฿นสภาวะลมออน รวมทัๅงเดຌทดสอบการ฿ชຌงาน ละบันทึกผลการทดสอบ ดยลือก
พืๅนทีไทีไมีนกชุกชุมลຌว ผลปรากฏวา สามารถเลนกเดຌปຓ น อยางดี฿นรัศมีของขนกวาด ละจะนาเป
ติดตัๅงทดสอบจริงกับ Near Field Antenna ทีไสนามบินหัวหินตอเป
การดานินงานดຌานทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลละคุณภาพชีวิต
สภาพวดลຌ อ มละบริ บ ท฿นการด านิ น งานขององค์ ก รทีไ ปลีไ ย นปลงเปส งผลกระทบดຌ าน
ทรัพยากรบุคคลทัๅง฿นมิติดຌานปริมาณละทักษะทีไจาปຓนของบุคลากร ทา฿หຌ บริษัทฯ จาปຓนตຌองตรียม
ผนรองรับความปลีไยนปลงดังกลาวทัๅง฿นระยะสัๅน ระยะกลาง ละระยะยาว สาหรับ ฿นป ๎๑๑๕ การ
ดานินการทีไสาคัญ คือ การทบทวนผนทรัพยากรบุคคลระยะยาว เดຌก ผนอัตรากาลัง ํ์ ปดยมีการ
ปรับปรุงผนการสรรหา฿นชิงรุกพืไอ฿หຌองค์กรสามารถตรียมบุคลากรสาหรับรองรับความจาปຓนดຌาน
บุ คลากรช ว งการปลีไ ย นถายทคนลยี ฿นระยะสัๅ น ละสนั บ สนุ น ปງ าหมายขององค์ กร฿นระยะยาว
นอกจากนัๅ น บริ ษั ท ฯ ยั ง คงทบทวนละปรั บ ปรุ ง กรอบนวคิ ด ดຌ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท ฯ
(AEROTHAI HR MODEL) ตลอดจนการทบทวนการพัฒ นาระบบงานดຌานทรัพยากรบุคคลพืไอมุงเปสู
ปງ าหมายดຌานทรั พ ยากรบุ คคลทีไ ส าคัญ คื อ การสรຌางบุ คลากรมือ อาชี พ ละมี ความผู กพั น ตอองค์ก ร
ส าหรั บ การด านิ น การทีไ ส รຌ า งผลลั พ ธ์ ทีไ ส าคั ญ ฿นป ๎๑๑๕ เดຌ  ก การทบทวนละพั ฒ นาระบบ
ความสามารถหลัก (Competency Management) ทัๅง฿นการกาหนดกรอบความสามารถหลักขององค์กร
ละบุคลากร ตลอดจนการตรียมระบบการประมินความสามารถหลักสาหรับทุกระดับตาหนง การ
พัฒ นาระบบการตอบทนละจู ง฿จ (Compensation Management) ดยการปรับ ปรุงคาตอบทน
สาหรับบุคลากรดຌานควบคุมจราจรทางอากาศ ตลอดจนการกาหนดตาหนงงานทีไตຌองมีความชีไยวชาญ
ฉพาะพืไอ฿หຌ ส อดคลຌ องกับ ความจ าปຓ น ของภารกิจภาย฿ตຌบ ริ บ ททีไปลีไ ย นปลงเปทัๅ ง฿นปั จจุบั นละ

๕๔
อนาคต การพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศดຌานทรัพยากรบุคคล ิHuman Resource Information
System) พืไอพัฒนาระบบฐานขຌอมูลดຌานทรัพยากรบุคคลสาหรับนามา฿ชຌ฿นการวางผนละการตัดสิน฿จ
อยางปຓนระบบละทัไวถึง
ดຌานคุณภาพชี วิตของบุ คลากร ฿นป ๎๑๑๕ บริ ษั ท ฯ ยั งคงด านิ นครงการต าง โ ทีไ สนั บสนุ น฿หຌ
พนักงานสรຌางสมดุล฿นชีวิตการทางาน (Work Life Balance) พืไอสริมสรຌางคุณภาพชีวิต฿นทุก โ ดຌาน ทัๅงรางกาย
จิต฿จของบุคลากร ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร อาทิชน ครงการสงสริมคุณภาพชีวิตบบครบวงจร ซึไงปຓน
ครงการทีไนຌนการ฿หຌความรูຌ ละการปฏิบัติตัว฿นชีวิตประจาวัน พืไอปງองกันการกิดรค ดยมีการกใบรวบรวม
สถิติประภทของรคตามความถีไ฿นการบิกจายคารักษาพยาบาลละรายงานผลการตรวจสุขภาพประจาป฿นรอบป
ทีไผ านมาละน ามา฿ชຌ ปຓ นขຌอมูลพืไ อกาหนดรายละอียดของกิจกรรมทีไ ตอบสนองความตຌองการ฿นตละกลุ ม
บุคลากรดยทຌจริง พรຌอมทัๅงเดຌมีการปรับปรุงสวัสดิการตาง โ ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมบุคลากร
ตาง โ ชน กิจกรรมการนวดผอนคลายพืไอลดความครียดละความหนืไอยลຌา฿หຌกับจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทาง
อากาศ ปຓนตຌน นอกจากนัๅนเดຌมีการปรับปรุงกระบวนการพืไอชวยลดภาระขัๅนตอนการบิกจายของบุคลากรดย฿หຌ
ปຓ นเปตามระบี ยบสวัสดิการทีไกาหนดเวຌ ละมีการจั ดชวงวลา สถานทีไ ละผูຌ ฝຄ กสอนส าหรับกิจกรรม
พืไอสุขภาพทีไมีความหลากหลายตามความตຌองการของบุคลากร ชน การจัดกิจกรรมออกกาลังกาย (Zumbaุ
ยคะี ละกิจกรรมสรຌางสมดุลรางกาย (Body Balance) ปຓนตຌน ดຌานการสงสริมกิจกรรม฿นมิติดຌานจริยธรรม
ละมิติดຌานสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม บริษัทฯ ยังคงดานินการจัดกิจกรรม วิทยุการบินฯ มินิวอลลย์บอล
พืไอสงสริมละสนับสนุนการลนละพัฒนากีฬาวอลลย์บอล฿นยุวชนทัไวประทศ ซึงไ บริษัทฯ ลใงหในวาผลสารใจ
ของครงการดั งกลาว สามารถพั ฒนานั กกี ฬาจากระดั บยุ วชนเปสู นั กกี ฬาระดั บประทศทีไ สรຌ างชืไ อสี ยงละ
ภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับองค์กรละประทศเทย นอกจากนัๅน บริษัทฯ เดຌมีสวนรวม฿นการรวบรวมละจัดหาสิไงของ
อุปกรณ์ ละงินบริจาคมอบ฿หຌดใกยากเรຌ
บริษัทฯ มุงนຌ นความสาคัญของบุ คลากร นืไองจากตระหนักสมอวาผลการดานิ นงานทีไดีขององค์กร
สวนหนึไงมาจากความมุงมัไนละอุทิศตนของบุคลากร พืไอความสารใจขององค์กรซึไงปຓนพลังทีไกิดจากความผูกพัน
ของพนั กงาน (Employee Engagement) ดยมีการดานิ นการอยางจริงจังละตอนืไอง ตลอดจนมีการทบทวน
กระบวนการ พืไอสริมสรຌางความผูกพันตอองค์กร ละนาเปสูการปรับปรุงละพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคล อันจะนาเปสูการสริมสรຌางความผูกพัน฿นบุ คลากร ซึไงจะนาเปสูองค์กรทีไยัไงยืนตอเป ดย฿นป ๎๑๑๕
ระดับความผูกพันองค์กรของบุคลการพิไมสูงขึๅนจากปทีไผานมา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลละสงสริมการรียนรูຌ
บริ ษั ท ฯ มี ห นຌ าทีไ รั บ ผิ ดชอบการพั ฒ นาบุ คลากร฿หຌ มี ขี ดความสามารถทัๅ งความสามารถหลั ก
ชิงกวຌางละความสามารถหลักชิงลึกของบริษัทฯ วางผนการจัดการความรูຌ จัด฿หຌมีบรรยากาศหงการ
รียนรูຌ฿นองค์กร การสงสริมนวัตกรรม รวมถึงการ฿หຌทุนการศึกษา ซึไงมีผลการดานินการภาย฿ตຌผนวิสาหกิจ
ฉบับป ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ละนวคิดดຌานทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบดຌวย
ํ. งานฝຄกอบรมละพัฒนา
๎. งานการจัดการความรูຌ
๏. งานสงสริมนวัตกรรม

๕๕
งานฝຄกอบรมละพัฒนา
บริษัทฯ ลใงหในความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดยการจัดหลักสูตรฝຄกอบรม
ละพัฒนา฿หຌกับบุคลากรของบริษัทฯ บงปຓน
ํ. การฝຄ ก อบรมละพั ฒ นาส าหรั บ ฝຆ า ยบริ ห าร นຌ น การพั ฒ นาผูຌ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ฿หຌ มี
ความสามารถหมาะสมกั บ ระดั บ ต าหน งตามกรอบความสามารถดຌ าน Managerial Competency
พั ฒ นามุ มมองดຌ านการบริ หารจั ดการทัๅ งดຌ านชิ งทฤษฎี กระบวนการลกปลีไ ยนรี ย นรูຌ ก ารสั ม มนาชิ ง
ปฏิบัติการ รวมถึงการสง ผูຌบริหารขຌารวมสัมมนากับหนวยงานภายนอก ชน กระทรวงคมนาคม มูลนิธิ
สถาบันวิจัยละพัฒนาองค์การภาครัฐ ิIRDPี ปຓนตຌน
๎. การฝຄ ก อบรมละพั ฒ นาส าหรั บ พนั ก งาน นຌ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร฿หຌ มี ขี ด
ความสามารถตามกรอบความสามารถหลักทัๅงชิงกวຌาง (Core Competency) ละชิงลึก ิFunctional
Competency) การพัฒ นาบุ คลากรตามผนพัฒ นาอาชีพ (Career Development Plan) พรຌอมทัๅงพัฒ นา
บุคลากร฿หຌมีความพรຌอม฿นการขึๅนมาทดทนตาหนงหรือสืบทอดตาหนง฿นระดับทีไสูงขึๅน
ทัๅงนีๅ ฿นรอบป ๎๑๑๕ มีการพัฒนาทีไสาคัญ ๐ ครงการ คือ
ํ. การตรียมบุคลากรดຌานปฏิบัติการละวิศวกรรม฿หຌมีความพรຌอมกับการปฏิบัติงานกับระบบ
ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ Thailand Modernization CNS/ATM
System (TMCS) ดยจัด฿หຌ มี การรียนรูຌระบบการทางาน อุปกรณ์ ระบบการสืไอสารบบ฿หม ทีไจะ
ติดตัๅง ณ ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ ทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาค รวมทัๅงระบบฝຄกอบรมละระบบ
สารองกรณีฉุกฉิน
๎. ครงการฝຄกอบรมละพัฒนาขีดความสามารถดຌานภาษาอังกฤษการบินสาหรับผูຌอยู฿นระดับ
Operational Level 4 หรือสูงกวา ละผูຌทีไอยู฿นระดับตไากวา Operational Level 4 พืไอพัฒนาความรูຌ
ความสามารถดຌานภาษาอังกฤษการบิ น ตามมาตรฐาน ICAO ฿หຌ กับ ผูຌป ฏิบั ติ ง านควบคุม จราจรทาง
อากาศละควบคุม อากาศยาน สนับ สนุน ทัก ษะความช านาญดຌา นการ฿ชຌภ าษาอัง กฤษ฿นการ
ปฏิบัติงาน ละพืไอตรียมความพรຌอม฿นการขຌารับ การทดสอบภาษาอังกฤษการบินกับ สถาบันการ
ทดสอบทีไเดຌรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ
๏. การพั ฒนาหลั กสู ตรฝຄ กอบรมดຌานวิศวกรรม ดยส งบุ คลากรขຌ ารับการอบรมหลั กสู ตร ICAO
TRAINAIR PLUS Training Developers Course พืไอตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝຄกอบรมทีไเดຌมาตรฐานตาม
ICAO
๐. ครงการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency
นอกจากนีๅ บริ ษั ท ฯ เดຌ ส นั บ สนุ น ฿หຌ บุ ค ลากรมี การพิไ ม พู น ความรูຌ ความสามารถ ดยการ฿หຌ
ทุนการศึกษากบุคลากรเปศึกษา฿นสถาบันทีไมีชืไอสียงทัๅง฿นละตางประทศ จนถึงระดับปริญญาอก
รวมทัๅ ง฿หຌ ทุ น ฝຄ ก อบรมพืไ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร฿หຌ มี ค วามรูຌ ดຌ า นความปลอดภั ย ิSafetyี ดຌ านมาตรฐาน
ิStandardี ดຌานการวางผน ดຌานกลยุทธ์ ดຌานการงิน ดຌานกฎหมายการบิน ละการสรຌางครู พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติภารกิจหลักภาย฿ตຌระบบ฿หมมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพละปຓนเปตามมาตรฐานสากล อีกทัๅง
บริษัทฯ ยังสนับสนุน฿หຌบุคลากรเดຌลาศึกษาตอทัๅงบบตใมวลาละ฿ชຌวลาบางสวนดຌวยทุนสวนตัว พืไอ
ปຓ น การพั ฒ นาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ  ละคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรดยรวม฿หຌ กั บ บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง รองรั บ การ
จริญติบตของบริษัทฯ ฿นอนาคต

๕๖
งานการจัดการความรูຌ
บริ ษั ท ฯ น าครืไ อ งมื อ การจั ด การความรูຌ ขຌ ามาด านิ น การตัๅ งต ป ๎๑๐๓ ดย฿นป ๎๑๑๕
ดานินการภาย฿ตຌกระบวนการจัดการความรูຌของบริษัทฯ ทีไมุงนຌนสริมสรຌางการมีสวนรวมของพนักงานทุก
ระดับผานกระบวนการทีไสาคัญ เดຌก การระบุความรูຌทีไสาคัญระดับองค์กร ิKM Focus Areasี การบงชีๅ
ความรูຌทีไจาปຓน฿นการปฏิบัติงาน ิKM Identificationี การสรຌางละสวงหาองค์ความรูຌการถายทอดละ
ถายอนความรูຌจากรุนสูรุน พรຌอมทัๅงเดຌมีการรวบรวมจัดกใบความรูຌอยางครบถຌวนละปຓนระบบ ละ
ดานินการประมินผลความสารใจของการจัดการความรูຌอยางตอนืไองทุกป ดยมีปງาประสงค์อืๅอ฿หຌกิดอกาส฿น
การหานวปฏิบัติทีไดีทีไสุด (Best Practices) ทีไจะนาเปสูการพัฒนา ละสรຌางฐานความรูຌทีไขຌมขใงละมี
คุณคาขององค์กร
฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีองค์ความรูຌทีไสาคัญ ิKM Focus Areasี คือ องค์ความรูຌทีไสนับสนุนการ
บรรลุยุทธศาสตร์ องค์ความรูຌทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน ละองค์ความรูຌทีไกีไยวขຌองกับลูกคຌา ซึไงหนวยงานตาง โ
เดຌดานินการตามกระบวนการจัดการความรูຌภาย฿ตຌกรอบ KM Focus Areas นีๅ
งานสงสริมนวัตกรรม
บริษัทฯ ฿หຌความสาคัญกับการสงสริมนวัตกรรม฿นองค์กรอยางตอนืไอง กาหนด฿หຌมีหนวยงาน
รับผิดชอบละมีการบริหารจัดการอยางปຓนระบบ นຌนการทางานอยางมีสวนรวม มีผูຌบริหารระดับสูงรวม
ปຓนคณะกรรมการอานวยการสงสริมงานวิจัย พัฒนา ละนวัตกรรม ทีไมีบทบาท฿นการกาหนดนยบาย
ปງาหมาย การดานินงาน ละการกากับ ดูล อีกทัๅงมีการบู รณาการงานสงสริมนวัตกรรมกับงานการ
จัดการความรูຌ พืไอสนับสนุนการปຓนองค์กรหงการรียนรูຌ ละองค์กรหงนวัตกรรม นอกจากนีๅยังมีการ
จั ดกิ จกรรมรู ป บบต างโ ชน จั ด กิจ กรรมลกปลีไ ยนความรูຌ  ละนวคิด ระหวางกลุ ม พนั กงาน จั ด
กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดการกระบวนการ ละนวคิดสรຌางสรรค์
ประจาป ปຓนตຌน
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนยบายผลักดัน฿หຌกิด นวัตกรรมกระบวนการ ภาย฿นองค์กร ซึไงปຓนการ
มุงนຌน฿หຌบุคลากรมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นงานวิจัย พัฒนา ละนวัตกรรมมากยิไงขึๅน จนสามารถสรຌางสรรค์
ผลงานเดຌจริง จึงจัด฿หຌมีการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการกระบวนการ ประจาป ๎๑๑๕ พืไอสงสริม
฿หຌ ฝຆ ายจัด การ/พนั กงานมีการปรับ ปรุ ง/พัฒ นากระบวนการท างาน฿นฝຆ ายงาน฿หຌ มีป ระสิ ท ธิภ าพหรื อ
คุณภาพ พืไอตอบสนองความตຌองการ/ความคาดหวังของผูຌ฿ชຌบริการ หรือการกຌเขปัญหา/ขຌอจากัด หรือ
การปรับตัว฿หຌสอดรับกับอกาสหรือนวนຌมการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอม฿นอนาคต
฿นป ๎๑๑๕ มีผลงานนวัตกรรมทีไสนอขຌาประกวดทัๅงสิๅน จานวน ํ๏ ผลงาน นวัตกรรมการ
จัดการกระบวนการ จานวน ๒ กระบวนการ ละนวความคิดสรຌางสรรค์จานวน ๕ นวคิด ซึไงสวน฿หญ
ปຓนนวัตกรรมพืไอการกຌเข/ปรับปรุงการดานินงาน 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: อุปกรณ์ตรวจวัดการพรกระจายคลืไนรบกวนสาหรับสถานีสง
วิทยุกระจายสียง ิThe Spurious Frequency Monitoring
Device for FM Broadcast)
นวัตกรรมการจัดการกระบวนการ
ฝຆายตรวจสอบภารกิจหลักละทคนลยีสารสนทศ :กระบวนการระบบสารสนทศพืไอการบริหาร
ละฝຆายวิศวกรรมบริการ
จัดการตรวจสอบภาย฿นิInternal Audit
Management System (IAMS) Process)
฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ นาผลงานนวัตกรรมขຌารวมการประกวดละจั ดสดง฿นวทีนานาชาติ
44th International Exhibition of Inventions of GENEVA 2016 ณ กรุงจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คือ
ผลงาน ระบบตรวจสอบละติ ด ตามสั ญ ญาณรบกวนบริ วณพืๅ น ทีไ ฿หຌ บ ริ ก ารจราจรทางอากาศ 
(Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Services) ละเดຌ รั บ รางวั ล ๎
รางวัล เดก
ํ.รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับหรียญงิน ฿นกลุมผลงานประภท C (Computersciences Software – Electronics - Electricity - Methods of communication)
๎ .รางวั ล Excellent Award ซึไ งป น Special Prize จ าก Korea University Invention
Association ซึไงจะมอบ฿หกับรางวัลทีไนาสน฿จสามารถนาเปตอยอดละปนประยชน์ตอเป
การพัฒนาบุคลากรดຌานการบริการการดินอากาศ
การพัฒ นาบุ คลากรดຌานการบริการการดิน อากาศของบริษัทฯ ถือปຓนปัจจั ยส าคัญ พืไอ฿หຌ เดຌ
บุ คลากรทีไมีจานวนพี ยงพอ ละปຓ น เปตามมาตรฐานละขຌอสนอนะขององค์การการบิ นพลรือน
ระหวางประทศ (ICAO) อยางมีประสิทธิภาพดຌวยความปลอดภัย ละปຓนการขับคลืไอนองค์กรเปสู
ปງาหมายตามทิศทางทีไกาหนดเวຌ นอกจากนัๅน บริษัทฯ ยังพัฒนา฿หຌมีความสามารถหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ฿นตาหนงงาน หรือ฿นตาหนงงานทีไสูงขึๅน ละตรียมความพรຌอม฿หຌกับบุคลากรซึไงจะตຌอง
ปฏิบัติงานรวมกับระบบ FDMC ฿นสวนของ Pre-Flight Management ดยมีการจัดหลักสูตรฝຄกอบรม
ทัๅง฿นประทศละหลักสูตรตางประทศ รวมถึงการดินทางดูงานตางประทศ ละมีการพัฒนาระบบ
การฝຄกปฏิบัติการจาลองดยการนาระบบ Voice Communication System: VCCS บบหนຌาจอสัมผัส
มา฿ชຌ ตลอดจนการนาปรกรมปฏิบัติการจาลองบบ ํ๔์ องศา ละ ๏๒์ องศา มา฿ชຌ฿นการ
ฝຄกอบรม พืไอลดขຌอจากัดทางดຌานทคนิคละพิไมพูนศักยภาพ฿นการรียนรูຌ ดຌวยปรกรมทีไทันสมัยละ
มีส ภาพหมือนจริง อัน จะส งผลตอประสิ ทธิภ าพ฿นการรียนรูຌ ของบุ คลากร ละส งผล฿หຌ บุ คลากรมี
ความคุຌนคยกับอุปกรณ์กอนการปฏิบัติงานจริง
น อ ก จ า ก นี ๅ บ ริษ ัท ฯ ย ัง ส ง ส ริม ฿ห ຌม ีก า ร พ ัฒ น า ก ลุ ม บ ุค ล า ก ร ที ไท า ห น ຌา ที ไ ป ຓน
Interviewer/Rater พืไอปฏิบัติหนຌาทีไรวมกับสถาบันการทดสอบทีไเดຌรับการรับรอง฿นการดานินงานจัด

๕๘
ทดสอบภาษาอังกฤษการบิ น ตามมาตรฐาน ๙๓๑O สาหรั บ กลุ ม ผูຌ ป ฏิ บั ติ ง านควบคุ ม จราจรทาง
อากาศทัๅ ง บริ ษั ท ฯ ซึไ ง ประกอบเปดຌ ว ยการปฏิบัติงานดຌานการอานวยการทดสอบละการประมินผล
บริการฝຄกอบรมละ฿หຌคาปรึกษา
บริษัทฯ เดຌรับความเวຌวาง฿จจากประทศมองกลีย ฿หຌจัดฝຄกอบรม฿หຌกับจຌาหนຌาทีไหนวยงานดຌาน
การบินพลรือนมองกลีย เดຌก หลักสูตร Pseudo Pilot Training Course for MCAA ละหลักสูตร
Area Control Surveillance Training Refresher Course for MCAA
ผลการดานินงาน
จากนยบายภาครั ฐ ฿นป ๎๑๑๕ ทีไ ก าหนด฿หຌ รั ฐ วิ ส าหกิ จ บิ ก จ า ยงบประมาณลงทุ น เหຌ เดຌ
เมนຌ อยกวารຌอยละ ๕๑ ของกรอบวงงิน ลงทุน พบวาผลการบิ กจ ายงบลงทุนสะสมของบริษัทฯ ฿นป
๎๑๑๕ มียอดบิกจายสะสมจริงบืๅองตຌน จานวน ํ,๓๔์.๓๏ ลຌานบาท ิขຌอมูล ณ วันทีไ ๏์ กันยายน
๎๑๑๕ี หรือคิดปຓนรຌอยละ ๕๎.๎๓ มืไอทียบกับวงงินบิกจาย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ ทีไเดຌรับอนุมัติ
จานวน ํ,๕๏์.์์ ลຌานบาท ซึไงตไากวากรอบบิกจายลงทุน จานวน ํ๐๕.๎๓ ลຌานบาท หากปรับงืไอนเข
ตามกระทรวงการคลัง ทา฿หຌผลการบิกจายลงทุนของบริษัทฯ คิดปຓนรຌอยละ ํ์์.๐๓ ซึไงปຓนครัๅงรก
฿นรอบหลายปทีไผานมา
ผลการประมินผลการดานินงาน
การประมินผลดานินงานของบริษัทฯดานินการผานการจัดทาบันทึกขຌอตกลงประมินผลการ
ดานินงานรัฐวิสาหกิจระหวาง รัฐบาลเทย กับ บริษัทฯ ดยมีสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ปຓนผูຌกากับดูล ดยภาครัฐเดຌ฿หຌความสาคัญอยางยิไง฿นการพัฒนาละพิไมมูลคารัฐวิสาหกิจ฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ซึไงจะนาเปสูการพิไมศักยภาพ฿นการขงขัน฿หຌกรัฐวิสาหกิจ ละปຓนการสรຌาง
มูล ค าพิไ ม฿หຌ ก ทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ พืไ อ การพั ฒ นาประทศอย างยัไ งยื น ดย฿ชຌ ระบบประมิ นคุ ณ ภาพ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ปຓ น ครืไ อ งมื อ ประกอบดຌ ว ยการ
ประมินละวัดผล ๎ สวน เดຌก สวนของกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิ จ พืไอการบริหารจัดการ
องค์กร ๒ หมวด ิการนาองค์กร การวางผนชิงยุทธศาสตร์ การมุงนຌน ลูกคຌาละตลาด การวัด การ
วิคราะห์ ละการจัดการความรูຌ การมุงนຌนบุคลากร ละการมุงนຌนการปฏิบัติการี ละสวนของผลลัพธ์
ดยบริษัทฯ มีผลการดานินงานตามระบบประมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ดังนีๅ
ผลการดานินงาน
ตามระบบประมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
นๅาหนัก
คะนน/ผลจากคากณฑ์วัด ิถวงนๅาหนักี
ผลการประมินรวม

ป ๎๑๑๔
กระบวนการ/ระบบ

ผลลัพธ์

๑์

๑์

๏๏๎.๑์/๎.์๒๒๓

๎.์๑๑๏

๐.ํ๎๎์

๕๙
การจัดอันดับครดิตองค์กร
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัท ทริสรทติๅง จากัด คงอันดับครดิตองค์กรของบริษัทฯ ทีไระดับ
๑๑๑ สวนนวนຌมอันดับครดิตเดຌกาหนดทีไระดับ Stable หรือคงทีไ ซึไงปຓนระดับสูงสุดละตอนืไอง
ปຓ น ป ทีไ ๎ ดยอัน ดับ ครดิตยั งคงสะทຌ อนถึงการบริการการดิน อากาศทีไมีความส าคัญ ชิงกลยุ ทธ์ต อ
ประทศ ตลอดจนสถิ ติ ดຌ านความปลอดภั ย ทีไ ดี สภาพคล อ งทีไ อ ยู ฿นระดั บ สู ง ละคณะผูຌ บ ริ ห ารทีไ มี
ประสบการณ์ นอกจากนีๅ การเดຌรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนืไองจากบริษัทฯ มีความสาคัญตอประทศ
฿นฐานะหนวยงาน฿หຌบริการการดินอากาศพียงรายดี ยวของประทศเทย ปຓนปัจจัยสาคัญทีไพิไมสถานะ
ครดิต฿หຌ กบ ริษัทฯ ดຌว ย อยางเรกใตาม จุดขใงดังกล าวถูกลดทอนบางสวนจากความออนเหวของ
อุตสาหกรรมการบินทีไมีตอความสีไยงจากหตุการณ์ตาง โ สาหรับนวนຌมอันดับครดิต Stable หรือ
คงทีไ สะทຌอนถึงการปຓนผูຌ฿หຌบริการพียงรายดียว฿นประทศเทยของบริษัทฯ ละการดานินงานทีไมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีๅ คาดวาบริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคลอง฿หຌอยู฿นระดับสูงเดຌตอเป ละอันดับ
ครดิตของบริษัทฯ อาจถูกปรับลดลงเดຌหากระดับความสัมพันธ์ระหวางบริษัทฯ กับรัฐบาลลดความสาคัญ
ลงจากระดับปัจจุบัน ซึไงอาจมีผลทา฿หຌรัฐบาลลดการ฿หຌการสนับสนุนบริษัทฯ
รางวัลทีไเดຌรับระหวางป
นอกจากภารกิจ การ฿หຌ บ ริการการจราจรทางอากาศ บริษั ทฯ สงสริม฿หຌ พนั กงานสรຌางสรรค์
ผลงานนวัตกรรมทีไปຓนประยชน์ตอการดานินภารกิจหลักของบริษัทฯ ละปຓนประยชน์ตอสังคม ฿นป
๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌสงผลงาน ระบบตรวจสอบละติดตามสัญญาณรบกวนบริวณพืๅนทีไ฿หຌบริการจราจร
ทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Services) ขຌ า ร ว ม
ประกวด฿นวที International ๕xhibition of ๙nvention of ๗eneva ณ กรุงจนี วา สมาพันธรัฐ สวิส
ละเดຌ รั บ รางวั ล ผลงานนวั ต กรรมระดั บ หรี ย ญงิ น ประภท C (Computer sciences-Software–
Electronics-Electricity-Methods of communication) ละ รางวัล Excellent Award ซึไงปຓนรางวัล
พิศษจาก Korea University Invention
รืไองดน฿นรอบป
บริษัทฯ มีบทบาททีไสาคัญ฿นการรวมพัฒนาระบบการดินอากาศของภูมิภาคอชีย/ปซิฟຂกอยาง
ตอนืไอง ดังนีๅ
ํ.การดานินการดຌานการบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ ิAir Traffic Flow
Management: ATFM) ระหวางประทศ
บริ ษั ท ฯ ร ว มปຓ น สมาชิ ก ICAO Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP)
พืไ อพั ฒ นามาตรฐานดຌาน ATFM ฿นระดั บ สากล ละสนั บ สนุ น การดานิ น การของ Air Traffic Flow
Management Steering Group (ATFM SG) ของภู มิ ภ าคอชี ย ปซิ ฟຂ ก พืไ อ ร ว มจั ด ท า/ปรั บ ปรุ ง

๖๐
Asia/Pacific Framework for Collaborative ATFM ละผลั ก ดั น การด านิ น การดຌ า น ATFM ของ
ภูมิภาคฯ อยางตอนืไอง
บริ ษั ท ฯ มี บ ทบาท฿นฐานะผูຌ น า฿นการด านิ น ครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM
Operational Trial ซึไงปຓนการทดสอบนวคิด฿นการบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศระหวาง
ประทศ ิCross-Border ATFM) รวมกับหนวยงานผูຌ฿หຌบริการการดินอากาศจากประทศสิงคปร์ ฮองกง
มาลซีย วียดนาม จีน อินดนีซีย ออสตรลีย ละหนวยงานดຌานการบินอืไน โ ดยครงการดังกลาว
ปຓนการดานินการรวมดຌาน ATFM กลุม฿หญทีไสุด฿นภูมิภาคฯ ฿นป ๎๑๑๕ บริษัทฯ ละหนวยงานตาง โ
ทีไขຌารวมครงการเดຌรวมกันดานินการจัดทา/พัฒนาวิธีปฏิบัติละระบบสนับสนุน พืไอทดลองปฏิบัติงาน
การฝຄ กอบรมผูຌ กีไยวขຌอง รวมทัๅงการทดสอบดຌวยทีไยวบิ น สาธิตลຌ วสรใจ ละมีผนทีไจะทดสอบการ
฿หຌ บ ริ ก ารภาย฿ตຌ ข อบขตจ ากั ด ภาย฿นป ดี ย วกั น นอกจากนีๅ ภาย฿ตຌ  ครงการฯ ยั ง เดຌ มี ก ารจั ด ตัๅ ง
คณะท างานย อยดຌานทคนิ ค ิTechnical Sub-Group) ขึๅ น พืไ อ ฿หຌ ห น ว ยงานตาง โ เดຌ ร ว มกัน จั ดท า
ขຌอกาหนดทางทคนิค฿นการชืไอมตอระหวางระบบ ATFM ดยพิจารณาการลกปลีไยนขຌอมูล฿นรูปบบ
มาตรฐานสากล ตามนวคิด SWIM ดຌวย
๎.การดานินการดຌานการบริหารจัดการขຌอมูลทัๅงระบบ (System-Wide Information
Management: SWIM)
การขຌ า ร ว มครงการ Mini Global II Demonstration (MG II) ซึไ ง ปຓ น การสาธิ ต /ทดลอง/
ทดสอบระบบทีไ ส ามารถชืไอมตอละท างานรว มกัน เดຌ ฿นระดั บ สากลตามนวคิด SWIM ซึไงจะมี การ
ลกปลีไยนขຌอมูล฿นรูปบบมาตรฐานสากลทีไ ปຓนเปอยางเรຌรอยตอภาย฿นละระหวางภูมิภาค ละอืๅอ฿หຌ
กิดการรวมกันตัดสิน฿จชิงบูรณาการระหวางหนวยงาน฿หຌบริการการดินอากาศละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ดຌ า นการบิ น อืไ น โ พืไ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถ฿นการบริ ห ารจราจรทางอากาศ ิAir Traffic
Management: ATM) ตามนวคิดชิงปฏิ บั ติก าร฿นการบริห ารจราจรทางอากาศสากลละผนการ
ดินอากาศสากลของ ICAO ดย฿นดือนมษายน ๎๑๑๕ FAA (Federal Aviation Administration)
ร ว มกั บ Eurocontrol หน ว ยงานผูຌ ฿หຌ บ ริ ก ารการดิ น อากาศ฿นภู มิ ภ าคอชี ย ปซิ ฟຂ ก ละภู มิ ภ าค
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) สนั บ สนุ น การจั ด การประชุม ชิ งปฏิ บั ติ ก าร ICAO SWIM Workshop ของ
ICAO สานักงานสาขาภูมิภาคอชียละปซิฟຂก ิAsia and Pacific Regional Office: ICAO RO) ละ
สาธิตสถานการณ์การบินจาลองทีไอยู฿นความสน฿จของรัฐภาคี฿นภูมิภาคฯ ฿นดือนพฤษภาคม ๎๑๑๕ พืไอ
สรຌางความตระหนักรูຌ฿หຌกับรัฐภาคี฿ นภูมิภาคอชีย/ปซิฟຂกละภูมิภาคตะวันออกกลาง ิMiddle East:
MID) ถึงความปຓนเปเดຌ฿นการดานินการดຌาน SWIM ฿นระยะริไมตຌน ละผลประยชน์ชิงปฏิบัติการทีไจะ
เดຌรับจากการจัด฿หຌมี/฿ชຌงาน SWIM
บริ ษั ท ฯ ร ว มปຓ น สมาชิ ก ละสนั บ สนุ น การด านิ น การของคณะท างาน Asia and Pacific
Common Regional Virtual Private Network Task Force (CRV TF) ซีไ ง ประทศเทยมี ฐ านะปຓ น
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Pioneer State อยางตอนืไอง พืไอพิจารณาจัดหาผูຌ฿หຌบริการครงขายบบ IP (Internet Protocol) ของ
ภู มิ ภ าคฯ ทัๅ งนีๅ CRV ถู ก พิ จ ารณาวาจะปຓ น ครงสรຌ างพืๅ น ฐานของภู มิ ภ าคฯ ส าหรั บ SWIM ละการ
ดานินการดຌานการสืไอสารอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿นอนาคต
๏. ครงการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบบริการการดินอากาศ (Thailand Modernization
CNS/ATM System: TMCS)
TMCS ปຓนครงการติดตัๅงระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบ฿หม ทีไจะ฿ชຌงานทนระบบดิมพืไอ
พิไมขีดความสามารถ฿นการรองรับจานวนทีไยวบินทีไมีปริมาณมากขึๅนอยางรวดรใว พิไมประสิทธิภาพละ
ความปลอดภัย฿นการ฿หຌบริการการดินอากาศ ฿หຌสอดรับ กับการปลีไยนปลงของทคนลยีการบินของ
ลกละขับ คลืไอนบทบาทของประทศเทยเปสู การปຓ น ศูน ย์ กลางการบิ นของภูมิภ าคดยจุ ดดนของ
ครงการ TMCS คือ ปรับปลีไ ยนระบบอุป กรณ์ ทคนลยี ละกระบวนการปฏิบั ติงาน฿นการบริหาร
จราจรทางอากาศ ดยเดຌน าระบบทีไ ชืไอวา TOPSKY มา฿ชຌ฿นการปฏิ บั ติงานซึไ งประกอบดຌว ยระบบ
TOPSKY ATC ทีไ ปຓ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารจราจรทางอากาศบนสຌ น ทางบิ น ละขตประชิ ด
สนามบิน ละ TOPSKY TOWER ทีไปຓนระบบปฏิบัติการการบริหารจราจรทางอากาศบนหอบังคับการบิน
ซึไงทัๅง ๎ ระบบนีๅมีรูปบบการทางานทีไรองรับการทางานของจຌาหนຌาทีไ ควบคุมจราจรทางอากาศปຓนอยาง
ดี ดยปลีไยนปลงจากการ฿หຌบริการบบ semi-automated ปຓน fully automated มีระบบจຌงตือน
อัตนมัติ ชวยพิไมความปลอดภัยทางการบิน
นอกจากนีๅเดຌมีการพัฒนา฿นสวนของระบบสนับสนุนการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศเดຌก
ระบบควบคุ ม การสืไ อ สารดຌ ว ยสี ย ง ิVoice Communication Control System: VCCS) ละระบบ
บันทึกสียง ิVoice Recording System: VRS) ทีไชวย฿หຌการสืไอสารระหวางจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทาง
อากาศกั บ นั ก บิ น มี สถี ย รภาพยิไ งขึๅ น ละอี ก ส ว นหนึไ งคื อ การพั ฒ นาระบบจ า ยกระสเฟฟງ า ส ารอง
ิUninterrupted Power Supply: UPSี พืไอสรຌางความมัไน฿จ฿นการ฿หຌบริการอยางตอนืไอง ละมีความ
ปลอดภัยมากยิไงขึๅน
หຌ องปฏิ บั ติ การหลั กของครงการ TMCS ตัๅ งอยู ทีไ ศู นย์ บริ หารจราจรทางอากาศห ง฿หม ิAir Traffic
Management Center: ATMCี ละศูนย์บริหารครือขายจราจรทางอากาศ ิNetwork Management Center:
NMCี ซึไงเมพียงตจะปຓนศูนย์ปฏิบัติการ฿นการบริหารจัดการจราจรทางอากาศละหຌวงอากาศ฿หຌกิด
ความคลองตัวยิไงขึๅน ยังปຓนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศสาหรับการประสานงานกับหนวยงาน
ทางทหาร ละปຓนศูนย์กลางการบริหารระบบทคนลยีการจราจรทางอากาศทัๅงหมดของประทศ ทีไ
พียบพรຌอมเปดຌวยระบบ/อุปกรณ์ทคนลยีควบคุมจราจรทางอากาศ฿หม โ ทีไมีประสิทธิภาพสูงขึๅน ดย
มีการชืไอมยงปຓนระบบดียวกันทัไวทัๅงประทศ อีกทัๅงมีระบบฝຄกอบรมละระบบสารอง ิContingency
and Training System: CON/TRAี พืไอรองรับหตุฉุกฉินอยางหมาะสม
บริษัทฯ เดຌจัดทาสืไอประชาสัมพันธ์฿นรูปบบ Multimedia พืไอสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับการ
พัฒ นาครงสรຌางพืๅน ฐานการดินอากาศกพนักงานละบุคคลภายนอก฿หຌหใ นถึงความสาคัญ รวมทัๅง
ประยชน์฿นการปรับปลีไยนทคนลยีการดินอากาศครัๅงสาคัญนีๅดຌวย
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การบริหารความสีไยง
บริษัทฯดานินการบริหารความสีไยงตามหลักกณฑ์/นวปฏิบัติกีไยวกับการบริหารความสีไยง
ละการควบคุ ม ภาย฿น ป ๎๑๑๑ ของส านั ก งานคณะกรรมการนยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ิสคร.ี
กระทรวงการคลั ง ิกค.ี ซึไ ง พิ จ ารณาจากนวทางการบริ ห ารความสีไ ย งทัไ ว ทัๅ ง องค์ ก รของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ฿นป ๎๑๑๕
บริษั ทฯ ติดตามผลการบริห ารความสีไ ยงละการควบคุมภาย฿นกีไยวกับ นวนຌ มละผลกระทบทีไ มี
นัยสาคัญ ตามผนหลักการบริหารความสีไยงละการควบคุมภาย฿นป ๎๑๑๕ ทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารความสีไ ยง มืไอวันทีไ ๎ํ ธันวาคม ๎๑๑๔ ละเดຌริไมประมินความสีไยงทีไสาคัญของ
องค์กรตัๅงตดือนมกราคม ๎๑๑๕ ปຓนตຌนมา สรุปเดຌดังนีๅ
ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ ิStrategic Risk)
บริษัทฯบริหารความสีไยงดຌานกลยุทธ์฿นดຌานการสรຌางคุณคา฿หຌกับกิจการบินละผูຌมีสวนเดຌสวน
สี ย ฿นความสามารถผลั กดั น การด านิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ASBUs ฿น ASEAN เดຌ ดยผลการประมิ น
ความสีไยงดຌานกลยุทธ์ของบริษัทฯ พบวามีความสีไยงคอนขຌางตไา อยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ
ความสีไยงดຌานการดานินงาน ิOperational Risk)
ความสีไยงดຌานการดานินงาน฿หຌความสาคัญ฿นดຌานการ฿หຌบริการการดินอากาศทีไปลอดภัยละมี
ประสิทธิภาพ การสรຌางบุคลากรมืออาชีพ ละการพัฒนาเปสูองค์กรสมรรถนะสูง ดยผลการประมิน฿น
ภาพรวมพบวามีความสีไยงทีไยังตຌองบริหารจัดการตอเป จานวน ๏ จาก ํ์ รืไอง เดຌก
ํี ความหนืไอยลຌาของจຌาหนຌาทีไควบคุมจราจรทางอากาศนืไองจากอัตรากาลังเมสอดคลຌองกับ
ปริมาณงาน
๎ี การจุดบัๅงเฟละการปลอยคมลอยขຌาเป฿นพืๅนทีไปฏิบัติการบิน
๏ี ปริมาณการจราจรทางอากาศพิไมสูงขึๅนมากเมสอดคลຌองกับพืๅนทีไหຌวงอากาศ
ซึไงตຌ องมีก ารติ ดตามผลการดานิ น มาตรการควบคุ มความสีไ ยงทีไ ก าหนด รวมทัๅ งนวทางกຌเข หรื อ
มาตรการพิไมติมระยะสัๅน ระยะปานกลาง ละระยะยาว พืไอการปรับปรุงการดานินงานอยางตอนืไอง
เป฿นปงบประมาณ ๎๑๒์
ความสีไยงดຌานการงิน ิFinancial Risk)
บริษัทฯ มีการติดตาม ฝງาระวังความสีไยงจากสถานการณ์ตาง โ ทีไอาจจะกอ฿หຌกิดผลกระทบตอ
ปริมาณทีไยวบิน อันปຓนผลตอรายเดຌ ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ ปริมาณทีไยวบินมีจานวนพิไมขึๅน
บริษัทฯ มีสภาพคลองทางการงินสูง มีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจาย ความสีไยงดຌานการงินจึงอยู฿นระดับตไา
มาก
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ความสีไยงดຌานมาตรฐานละกฎระบียบ ิCompliance Risk)
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลละกฎหมายการบิน กฎหมาย
ตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ดยพิจารณาความสีไยง฿น ๏ มิติ ดังนีๅ
มิ ติ ทีไ ํ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ดยจะพิ จ ารณาจากระดั บ ของขຌ อ ตรวจพบ/ขຌ อ
รຌองรียน/ขຌอบกพรองทีไกีไยวขຌองกับหลัก Corporate Governance (CG)
มิติทีไ ๎ กฎหมายทัไวเป ดยพิจารณาจากการถูกฟງองรຌองดานินคดี ละคาสียหายจากการฟງอง
ของบริษัทฯ ทีไผลการพิพากษาปຓนทีไสิๅนสุด
มิติทีไ ๏ กฎหมายการบิน วัดจากระดับของขຌอตรวจพบ/ขຌอรຌองรียน/ขຌอบกพรอง ทีไกีไยวขຌองกับ
การเมปฏิบัติตามกฎหมายการบิน พระราชบัญญัติการดินอากาศ
ตามกณฑ์ ก ารประมิ น ความสีไ ย งทัๅ ง ๏ มิ ติ ความสีไ ย ง การปฏิ บั ติ ทีไ เม ส อดคลຌ อ งกับ หลั ก
ธรรมาภิบาล กฎหมายตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ละกฎหมายการบิน อยู฿นระดับความสีไยงตไา ยอมรับเดຌ
การบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ ิBusiness Continuity Management: BCM)
บริษัทฯ นาระบบบริหารความตอนืไองทางธุรกิจ ิBusiness Continuity Management: BCM)มา
ดานินการอยางจริงจัง ดยประมินความสีไยงดຌานอกาสการกิดของหตุการณ์ ทีไอาจกระทบตอภารกิจ
หลักของบริษัทฯ ละทาการฝຄกซຌอมสถานการณ์สมมติ ทัๅง ทีไสวนกลางละศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค
ทุกห ง พืไอ฿หຌ บ ริษัทฯ มีความพรຌอมรองรับ หตุการณ์ ตาง โ ทีไอาจกิดขึๅน ดยบริษัทฯ จะวิคราะห์
กาหนดสถานการณ์สมมติตามสภาพวดลຌอม฿นการฝຄกซຌอม
การควบคุมภาย฿น
บริษัทฯ จั ด฿หຌ วางระบบการควบคุมภาย฿นทีไ พียงพอ หมาะสมกับ ภารกิจของบริษัทฯ ละ
ทบทวนการด านิ น งาน฿หຌ ส อดคลຌ องกับ สภาพวดลຌ อมทีไปลีไ ยนปลงเปอยู สมอ ดยมีการประมิ น
องค์ประกอบทัๅง ๑ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นตามระบียบคณะกรรมการตรวจงิน
ผนดิน

๖๔

ขຌอมูลดຌานธรรมาภิบาล
รายงานผลการดานินงานตามนยบายการกากับดูลกิจการทีไดี
นยบายการกากับดูลกิจการทีไดี
การทบทวนนยบายการกากับดูลกิจการทีไดีของบริษัทฯ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ เดຌทาการทบทวนนยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการ
สดงความรับผิดชอบตอสังคม ละผนมบทการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอ
สังคม พ.ศ. ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ซึไงนยบายฯ ละผนมบทฯ ฉบับดังกลาว ยังคงมีความหมาะสมตอการ
ดานินงาน฿นสภาพปัจจุบัน ดังนีๅ
นยบายการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด ยึดมัไนการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูล
กิจการทีไดี ฿หຌบริการทีไมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความ พึงพอ฿จ
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
ดຌวยความป็นธรรม
ปรง฿สรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม
การดานินงานตามผนมบทการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม
พ.ศ. ๎๑๑๕ - ๎๑๒๏ ประจาปงบประมาณ ๎๑๑๕
฿นป ๎๑๑๕ บริ ษั ท ฯ ด านิ น งานตามผนม บ ทการก ากั บ ดู  ลกิ จ การทีไ ดี  ละการสดง
ความรับ ผิดชอบตอสังคม พ.ศ. ๎๑๑๕-๎๑๒๏ ทีไประกอบดຌวย ผนงานดຌานการกากับดูลกิจการทีไดี
ผนงานดຌ า นการต อ ตຌ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัไ น ตามวิ ถี ท างของบริ ษั ท ฯ ผนงานดຌ า นการสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนนวทางสงสริมการดานินงานกากับดูลกิจการทีไ ดีละการสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคม ดยมี ผ ลการด านิ น งานปຓ น เปตามค าปງ าหมายละตั ว ชีๅ วั ด ทุ ก ผนงาน
ดยฉพาะอย างยิไ งผลการประมิน คุ ณ ธรรมละความปร ง฿ส฿นการด านิ น การ฿นหน ว ยงานภาครั ฐ
฿นป ๎๑๑๔ สดงถึงความมีคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานสูงมาก ตามกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการปງ องกั น ละปราบปรามการทุ จริ ตห งชาติ นอกจากนัๅ น บริษั ทฯ ยั งเดຌ พั ฒ นานวทาง
การตอตຌานการทุจริตคอร์รัปชัไนตามวิถีทางของบริษัทฯ ฿หຌสอดคลຌองกับการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติ
วาดຌวยการปງ องกัน ละปราบปรามการทุจริต ิระยะทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๒๐ นวทางการตอตຌาน
การทุ จริ ตคอร์รั ป ชัไ น ประกอบดຌว ย ผนงานส งสริ ม การบั งคับ฿ชຌประมวลจริ ยธรรม ผนงานปฏิ บั ติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วาดຌว ยการปງ อ งกัน ละปราบปรามการทุจ ริต ละประมวล
กฎหมายอาญา ผนงานดานินระบบคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงาน฿นหนวยงานภาครัฐ
ละผนงานสรຌางครือขายภาครัฐตอตຌานการทุจริตภาย฿นละภายนอกองค์กร นวทางการการตอตຌาน
การทุจริตคอร์รัปชัไนนีๅ จะเดຌบรรจุอยู฿นการจัดทาผนมบทการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๒๐

๖๕
พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร
การ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารกประชาชน
บริษัทฯ ดานินงานตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๎๑๐์ ดย฿นป ๎๑๑๕
เมมีประชาชน/หนวยงานภายนอก รຌองขอขຌอมูลจากบริษัทฯ
ครงสรຌางของคณะกรรมการละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอ ๏๏ กาหนด฿หຌกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดຌวยบุคคลเมนຌอยกวา ๏
คน ละการขຌาดารงตาหนงของกรรมการปຓนเปตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอ ๏๕ ดังนีๅ
(ํ) รัฐบาลเทยมีสิทธิสนอชืไอกรรมการของบริษัท ละ฿หຌตงตัๅงผูຌทีไรัฐบาลเทยสนอชืไอนัๅนปຓน
กรรมการ ทัๅงนีๅ฿หຌผูຌหนึไง฿นบรรดากรรมการทีไรัฐบาลสนอชืไอนัๅนปຓนประธานกรรมการ
(๎) ผูຌถือหุຌน ข. มีสิทธิสนอชืไอกรรมการสองคน ละ฿หຌตงตัๅงผูຌถูกสนอชืไอสองคนนีๅปຓนกรรมการ
มืไอมีการประชุมสามัญครัๅงรก฿นปทุก โ ปตอเปกใดี กรรมการตຌองออกจากตาหนง ดยจานวน
หนึไง฿นสามของจานวนกรรมการทัๅงหมด ซึไงกรรมการผูຌออกเปนัๅนจะลือกขຌารับตาหนงอีกกใเดຌ ซึไงผูຌมีอานาจ
ต งตัๅ งคื อทีไ ประชุ ม฿หญ ผูຌ ถื อหุຌ น วຌนต กรณี ต าหน งว างลง฿นคณะกรรมการพราะหตุ อืไ น นอกจากถึ ง
คราวออกตามวาระลຌว กรรมการทีไหลือจะลือกผูຌอืไนตัๅงขึๅน฿หม฿หຌตใมทีไวางกใเดຌ ตบุคคลทีไเดຌปຓนกรรมการ
฿หมชนนัๅนจะอยู฿นตาหนงเดຌพียงทากาหนดวลาทีไกรรมการผูຌออกเปนัๅนชอบทีไจะอยูเดຌ
รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยกรรมการ ๔ คน ดังนีๅ
ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ์
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ี
อายุ
๒๐ ป
ตาหนง
ขຌาราชการบานาญ สังกัดกระทรวงกลาหม
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน รงรียนนายรืออากาศ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๐๓
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ป ๎๑๑๓
ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปหงชาติดຌานสาธารณสุข
ละสิไงวดลຌอม
- ป ๎๑๑๎–๎๑๑๑
ทีไปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารเทย จากัด ิมหาชนี

๖๖
- ป ๎๑๑ํ-๎๑๑๑

ผูຌบัญชาการทหารอากาศ คนทีไ ๎ํ
ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
กรรมการบริษัท ทาอากาศยานเทย จากัด ิมหาชนี

- ป ๎๑๑์
การอบรม
- หลักสูตรรงรียนสนาธิการทหารอากาศ รุนทีไ ๏ํ
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ ๏๐
ความชีไยวชาญ
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา
- ดຌานกฎหมาย
- ดຌานการขนสงทางอากาศ การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดຌานวิศวกรรมศาสตร์
- ดຌานความมัไนคง
การดารงตาหนงอืไน
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ลตัส ิมหาชนี
- สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ
- ทีไปรึกษาคณะรักษาความสงบหงชาติ
- รองประธานอนุกรรมาธิการปງองกัน การรักษาความมัไนคงประทศ ละกิจการทหาร
คณะกรรมาธิการบริหารราชการผนดิน สภานิติบัญญัติ
๎. พลอก คณิต สาพิทักษ์

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ดย
เดຌรับตงตัๅงปຓนรองประธานกรรมการบริษัทฯ มืไอ
วันทีไ ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละครบวาระการดารง
ตาหนงมืไอวันทีไ ๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับ
ตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน)

อายุ
๒๐ ป
ตาหนง
ขຌาราชการบานาญ
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ รงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา
หลักสูตรสนาธิการทหารบก ชุดทีไ ๒๏
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๐๕
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ผูຌบัญชาการกองพลทหารราบทีไ ๎ รักษาพระองค์
- มทัพภาคทีไ ํ
- ทีไปรึกษาพิศษกองทัพบก
- ประธานคณะทีไปรึกษากระทรวงกลาหม

๖๗
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- ราชองครักษ์พิศษ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติป ๎๑๐๕
ความชีไยวชาญ
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา
- ดຌานความมัไนคง
การดารงตาหนงอืไน
-กรรมการบริษัท บีซีพีจี จากัด ิมหาชนี
- สมาชิกสภานิติบัญญัติหงชาติ
- กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคม
- กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ปຆารอยตอ ๑ จังหวัด
๏. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๑๕ี

อายุ
๒์ ป
ตาหนง
ผูຌตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาหง
- ปริญญาท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ทีไปรึกษาดຌานพัฒนาการประมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
- ผูຌตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงคราะห์
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงคราะห์
- กรรมการธนาคารออมสิน
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน
- กรรมการการคหะหงชาติ
- รองประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
การอบรม
- Strategic for ๙mproving ๔irector’ ๕ffectiveness Kellogg school of Management
ประทศสหรัฐอมริกา
- หลักสูตรการปງองกันราชอาณาจักรภาครัฐ อกชน ละการมือง วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร
- ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ (นบส. ๎)
สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการกากับดูลกิจการสาหรับกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจละองค์การ
มหาชน ประจาป ๎๑๑๏ รุนทีไ ๑ สถาบันพัฒนากรรมการละผูຌบริหารระดับสูงภาครัฐ

๖๘
สถาบันพระปกกลຌา
- หลักสูตรผูຌบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ิบ.ย.ส.ี รุนทีไ ํ๑สถาบันพัฒนาขຌาราชการฝຆายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผูຌบริหารระดับสูงดຌานการคຌาละการพาณิชย์ ิTEPCotี รุนทีไ ๑ มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ิบยป.ี รุนทีไ ๑ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การปງองกันละปราบปรามการทุจริตระดับสูง ินยปส.ี รุนทีไ ๒
สถาบันการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สานักงาน ป.ป.ช.
ความชีไยวชาญ
- ดຌานการงิน การธนาคาร
- ดຌานการงิน การคลัง งบประมาณภาครัฐ
- ดຌานการบริหาร การจัดการความสีไยง
- ดຌานกฎหมายมหาชน
การดารงตาหนงอืไน
- ทีไปรึกษาพิศษสานักงานศาลปกครอง
- กรรมการขຌาราชการศาลยุติธรรมผูຌทรงคุณวุฒิ
- กรรมการเฟฟງาสวนภูมิภาค
- กรรมการบริษัท ขนสง จากัด
- กรรมการบริหารสานักความรวมมือพัฒนาศรษฐกิจกับประทศพืไอบຌาน ิองค์การมหาชนี
- กรรมการปรียบทียบงดการฟງองรຌอง ตามนัยมาตรา ํ์๎ทวิหงพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ.๎๐๒๕
- กรรมการปรียบทียบตามพระราชบัญญัติสานักงานคณะกรรมการกากับละสงสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
๐. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองอสถ

กรรมการบริษัทฯ
(ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๔ มษายน ๎๑๑๑
ละครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ
๎๔ มกราคม ๎๑๑๔ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารง
ตาหนงอีกวาระหนึไง มืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๑๔)

อายุ
๑ํ ป
ตาหนง
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ บริษัท การบินกรุงทพ จากัด ิมหาชนี
การศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๐
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ป ๎๑๑ํ-ปัจจุบัน
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ บริษัท การบินกรุงทพ จากัด (มหาชนี
- ป ๎๑๑์-๎๑๑ํ
รองผูຌอานวยการ฿หญอาวุสฝຆายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงทพ จากัด (มหาชนี

๖๙
- ป ๎๑๐์-๎๑๐๕
รองผูຌอานวยการ฿หญฝຆายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงทพ จากัด (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
การดารงตาหนงอืไน
- กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงทพ จากัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวอฟอสพีจีคาร์กຌ จากัด
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพืๅนการบินกรุงทพวิลด์เวด์เฟลท์ซอร์วิส จากัด
- กรรมการผูຌจัดการ บริษัท กรุงทพฮลิคอปตอร์ซอร์วิส จากัด
- นักบินทีไ ํ ประจาฝูงบิน Airbus ใแ้/ใโเ บริษัท การบินกรุงทพ จากัด
- ทีไปรึกษา สมาคมศิษย์การงรียนกรุงทพคริสตียน
- ทีไปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผูຌบริหารทศบาลนครราชสีมา
๑. นายเชยจริญ อติพทย์

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ี

อายุ
๒๏ ป
ตาหนง
นักวิชาการ
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเฟฟງาุ ครืไองกล ประทศฟຂลิปปຂนส์
- ปริญญาท บริหารธุรกิจ ิMBAี มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ผูຌชวยผูจຌ ัดการ฿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
การดารงตาหนงอืไน
- กรรมการบริหาร สานักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี กระทรวงเอซีที ิปัจจุบันปลีไยนชืไอ
ปຓนกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมี
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของรัฐ
- องค์คณะ อ.ก.พ. วิสามัญกีไยวกับการสรຌางละพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ
- ประธานบริหาร ASEAN CIO Association
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขาวิศวกรรม สาขาทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารละสาขาพัฒนาบุคลากร
๒. พันอก พีรวัส พรหมกลัดพะนาว์

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ี

อายุ
๐๑ ป
ตาหนง
นายทหารปฏิบัติการ ประจากองบัญชาการกองทัพเทย
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเฟฟງาสืไอสาร รงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา
- ปริญญาท รัฐประศาสนศาสตร์ ิMPAี มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- นายทหารปฏิบัติการประจากองบัญชาการกองทัพเทย ชวยราชการสานักงาน กสทช .
ประจากรมกิจการพลรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพเทย ชวยราชการสานักคณะกรรมการกิจการ
กระจายสียง กิจการทรทัศน์ละกิจการทรคมนาคม ิกสทช.ี ประจารองประธาน กสทช./ประธาน
กรรมการกิจการทรคมนาคม ิกทค.ี
- ผูຌชวยผูຌอานวยการกองกิจการพลรือนสานักปฏิบัติการกิจการพลรือน กรมกิจการพลรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพเทย

๗๑
- หัวหนຌาผนกกิจการพลรือน กองกิจการพลรือนสานักปฏิบัติการกองการพลรือน
กรมกิจการพลรือน กองบัญชาการกองทัพเทย
- ฝຆายสนาธิการ ประจาสานักงานรองผูຌบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพเทย
- ฝຆายสนาธิการ ประจากองงบประมาน กรมการทหารสืไอสาร กองทัพบก
- รองผูຌบังคับทหารสืไอสารกองพล กองพลทหารมຌาทีไ ๎ รักษาพระองค์
- นายทหารยุทธการละการขาว กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎
รักษาพระองค์
- ผูຌบังคับกองรຌอยบริการ กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎ รักษาพระองค์- รองผูຌบังคับกองรຌอยบริการ กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎
รักษาพระองค์
- นายทหารซอมบารุงสายสืไอสาร กองพันทหารสืไอสารทีไ ํ๎ รักษาพระองค์ กองพลทหารมຌาทีไ ๎
รักษาพระองค์
- ผูຌบังคับหมวดวิทยุถายทอด กองรຌอยสายละวิทยุถายทอด กองพันทหารทีไ ๎ กองพลทหารราบทีไ ๎
รักษาพระองค์
- นายทหารควบคุมการดินสายละติดตัๅง Fiber Optic จากสถานีรถเฟปราจีนบุรี-สถานีรถเฟ
อรัญประทศ
- ผูຌชวยลขานุการ ประธานกรรมการบริษัท กสท ทรคมนาคม จากัด ิมหาชนี
- กรรมการกากับดูลละดานินงานครงการบริษัท กสท ทรคมนาคม จากัด ิมหาชนี
- กรรมการประชาสัมพันธ์ บริษัท กสท ทรคมนาคม จากัด ิมหาชนี
- กรรมการ฿นคณะกรรมการตามมาตรา ๎๎ บริษัท กสท ทรคมนาคม จากัด ิมหาชนี
ดานินการกรณี บริษัท ททิไล อใคซใส คอมมูนิคชัไน จากัด บริษัท ทรู มูฟ จากัด
ละบริษัท ดิจิตอลฟน จากัด ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยการ฿หຌอกชนขຌารวมการทางานหรือ
การดานินงาน฿นกิจการของรัฐ พ.ศ. ๎๑๏๑
- ผูຌทรงคุณวุฒิ ฿นคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ทีอที จากัด ิมหาชนี
- คณะทางานติดตามสืไอ คณะรักษาความสงบหงชาติ ิคตส. คสช.ี
การอบรม
- หลักสูตรปฐมนิทศนายทหาร฿หมหลาสืไอสาร
- หลักสูตรนายทหารอิลใกทรอนิกส์ หลาสืไอสาร รุนทีไ ๔
- หลักสูตรชัๅนนายรຌอยหลาสืไอสาร รุนทีไ ๐๎
- หลักสูตรชัๅนนายพันหลาสืไอสาร รุนทีไ ๏๓
- หลักสูตรประจา รงรียนสนาธิการทหารบก ชุดทีไ ๔๐
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี รงรียนทหารการงิน กรมการงินทหารบก รุนทีไ ๎๒
- หลักสูตรการกากับดูลกิจการสาหรับกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจละองค์การ
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
การดารงตาหนงอืไน
- รองหัวหนຌาคณะทางานตรวจสอบนืๅอหาสาระการผยพรขาวสารตอสาธารณะสานักงาน กสทช.
๓. นายพงษ์ศักดิ์ สม฿จ

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ มกราคม ๎๑๑๔ ครบ
วาระการด ารงต าหน ง มืไ อ วั น ทีไ ๎๓ มกราคม
๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿น
วันดียวกันละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ํ ตุลาคม
๎๑๑๕ี

อายุ
๒์ ป
ตาหนง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
การศึกษา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาหง
- ปริญญาทรัฐศาสตร์ ิบริหารรัฐกิจี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ป ๎๑๑๒
ผูຌตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
- ป ๎๑๑๎
ผูຌอานวยการสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การอบรม
- ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ นบส.
สถาบันพัฒนาขຌาราชการพลรือน สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชัๅนสูงการบริหารงานภาครัฐละกฎหมายมหาชน ิปรม.ี สถาบันพระปกกลຌา
- หลักสูตรผูຌตรวจราชการระดับกระทรวง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ความชีไยวชาญ
- ดຌานกฎหมาย
- ดຌานคมนาคมละการสืไอสาร
การดารงตาหนงอืไน
- กรรมการบริษัท รถเฟฟງา ร.ฟ.ท. จากัด
- กรรมการบริษัท ขนสง จากัด

๗๓
๔. นางสาริณี อังศุสิงห์

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละ
ครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ ๎๓ มกราคม
๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿น
วันดียวกัน)

อายุ
๑๓ ป
ตาหนง
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
การศึกษา
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
- ปริญญาทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๑
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- ๑ มิถุนายน ๎๑๑๓ – ปัจจุบัน
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
- ป ๎๑๑๏ – ๐ มิถุนายน ๎๑๑๓
รองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
- ป ๎๑๑๎ – ๎๑๑๏
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
การอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนทีไ ๏๐
- หลักสูตรกຌาวสูการปຓน CEO : Leadership Succession Program (LSP)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุนทีไ ๒ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สานักงานศาลปกครอง
- 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
การดารงตาหนงอืไน
- กรรมการคณะกรรมการรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขาการบริหารจัดการละการบริหารธุรกิจ
ิประชาสัมพันธ์ี สาขาพลังงาน ิพลังงานชืๅอพลิงี สาขาสังคม ิการกากับดูลี
รายนามกรรมการบริษัทฯ ทีไมีการปลีไยนปลงระหวางปงบประมาณ ๎๑๑๕
ํ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓
ละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๐ ธันวาคม ๎๑๑๔ี

อายุ
๑๏ ป
ตาหนง
ผูຌอานวยการสานักงานศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
การศึกษา
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาทบริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A สหรัฐอมริกา
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปງองกันราชอาณาจักร รุนทีไ ๑๐
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
- คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทย
- คณะกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงทพพาณิชย์
- คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์พญาเท จากัด
- คณะกรรมการธนาคารอิสลามหงประทศเทย
การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนทีไ ํ๔๒/๎์ํ๐
สมาคมสงสริมสถาบันกรรมการบริษัทเทย
- ครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูຌบริหารสวนราชการ ินบส.๎ี ป ๎๑๑๏ สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ิหลักสูตรทีไ ํี รุนทีไ ๑๒/๎๑๑์ สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชิงรุกบบบูรณาการ รุนทีไ ๐/๎๑๐๕ สานักงานกิจการยุติธรรม
- Financial Instrument and Market 2004, Harvard Business School
ความชีไยวชาญ
- ดຌานศรษฐศาสตร์ การงิน บัญชี
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางผนพัฒนา
- ดຌานกฎหมาย
การดารงตาหนงอืไน
- คณะกรรมการธนาคารหงประทศเทย

๗๕
- คณะกรรมการการเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขาศรษฐศาสตร์ การงิน การคลัง ิการงิน
การธนาคารีสาขาบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ ิบริหารองค์กรี สาขากฎหมาย ิกฎหมายการงิน
การคลัง การออม งบประมาณี
๎. นายวันชาติ สันติกุญชร

อายุ
ตาหนง

กรรมการบริษัทฯ
ิดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓
ครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ ๎๓ มกราคม
๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿น
วันดียวกัน ละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม
๎๑๑๕ี

๒๏ ป
อธิบดีอัยการ สานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาละการคຌาระหวางประทศ
สานักงานอัยการสูงสุด

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นติบัณฑิตเทย สานักอบรมศึกษากฎหมายหงนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ิการจัดการความรูຌี มหาวิทยาลัยชียง฿หม
ประสบการณ์/ประวัติการทางาน
ป ๎๑๑๐–๎๑๑๔
รองอธิบดีอัยการ สานักงานทีไปรึกษากฎหมายสานักงานอัยการสูงสุด
ป ๎๑๑์–๎๑๑๐
รองอธิบดีอัยการ สานักงานคณะกรรมการอัยการ
ป ๎๑๐๕–๎๑๑์
อัยการพิศษฝຆายสัญญาละหารือ สานักงานทีไปรึกษากฎหมาย
ป ๎๑๐๓–๎๑๐๕
ลขานุการรองอัยการสูงสุด
ป ๎๑๐๑–๎๑๐๓
อัยการผูຌชีไยวชาญ สานักงานทีไปรึกษากฎหมาย
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
- หลักสูตรการกากับดูลกิจการสาหรับกรรมการละผูຌบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
ละองค์การมหาชน รุนทีไ ๕ สถาบันพระปกกลຌา
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐละกฎหมายมหาชนรุนทีไ ๕
ความชีไยวชาญ
- ดຌานการบริหารจัดการละบริหารธุรกิจ

๗๖
- ดຌานกฎหมาย
การดารงตาหนงอืไน
- กรรมการองค์การขนสงมวลชนกรุงทพ ิขสมก.ี
- กรรมการวาดຌวยวิธีประมูลดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ิกวอ.ี กรุงทพมหานคร
- กรรมการวาดຌวยพัสดุ กรุงทพมหานคร
- กรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิส์ ิกวพ.อี กรมบัญชีกลาง
- อยู฿นบัญชีรายชืไอกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความชีไยวชาญสาขากฎหมาย ดຌานกฎหมายปกครอง
ดຌานกฎหมายพงละพาณิชย์ละกฎหมายฉพาะดຌาน ิการ฿หຌอกชนขຌารวมหรือดานินงาน
฿นกิจการของรัฐี
บทบาทละการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมอบนยบาย กากับ ดูลการดานินงานของบริษัทฯ ละมีบทบาท
สาคัญ฿นการกาหนดผนยุทธศาสตร์พืไอการพัฒ นาองค์กร฿หຌสอดคลຌองกับนวยบายของรัฐวิสาหกิจ
ละวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ซึไงกาหนดวา มุงมัไนพัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการการดินอากาศ สูการปຓนหนึไง
฿นองค์กรชัๅนนาของอาซียนอยางยัไงยืน อีกทัๅงดยนวปฏิบัติเดຌตงตัๅงกรรมการบริษัทฯ ขຌาเปมีสวนรวม
฿นการดานินการ฿นคณะกรรมการชุดตางโ อยางพียงพอละหมาะสมตามประสบการณ์ละความชีไยวชาญ
ของตละบุคคล พืไอชวยศึกษากลัไนกรองงานตามความจาปຓน เดຌก
ํ. คณะกรรมการบริหาร
๎. คณะกรรมการตรวจสอบ
๏. คณะกรรมการบริหารความสีไยง
๐. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน
๑. คณะกรรมการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๒. คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ
พรຌอมนีๅ เดຌประกาศรายชืไอกรรมการอิสระ จานวน ๑ คน
บริษัทฯ จั ด฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางปຓนทางการลวงหนຌ าตลอดป อย างนຌอย
ดือนละ ํ ครัๅง พืไอมอบนยบายการดานินงาน กากับดูล ละติดตามผลอยางสมไาสมอ ดยอาจมีการ
ประชุมวาระพิศษพิไมติมตามความจาปຓนตามทีไเดຌปຂดผย฿นรายงานประจาป พืไอกรรมการบริษั ทฯ 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) รับทราบการประชุมดังกลาวดຌวยทุกครัๅงปຓนประจาทุกดือน รวมถึงผยพรสรุปมติการ
ประชุมผานทางวใบเซต์ของบริษัทฯ สาหรับสายการบินผูຌถือหุຌน

๗๗
การประมินตนองของกรรมการบริษัทฯ
พืไอปຓ นการปฏิบั ติตามหลักกณฑ์ ละนวทางการกากับดูลทีไดี฿นรั ฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
กาหนด฿หຌมีการประมินตนองของคณะกรรมการฯ พืไอชวย฿นการทาหนຌาทีไกาหนดทิศทางชิงกลยุทธ์ของ
รัฐวิสาหกิจ ละ฿นการทาหนຌาทีไกากับดูลความสารใจของฝຆายจัดการเดຌอยางทຌจริง รวมถึง฿ชຌปຓนกรอบ฿นการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติงาน฿นหนຌ าทีไของคณะกรรมการฯ ดยสมไาสมอ ซึไงปຓ นประยชน์ ตอการพั ฒนาการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการฯ ดยการประมินผลคณะกรรมการฯ จัดทาทุก ๒ ดือน ละ฿ชຌบบการ
ประมินผลคณะกรรมการฯ ๎ รูปบบ เดຌก การประมินตนองปຓนรายบุคคล ละการประมินปຓนรายคณะ
ซึไงสรุปผลการประมินเดຌดังนีๅ
รูปบบประมิน
รายบุคคล
รายคณะ

ครัๅงทีไ ํ
(ตุลาคม ๎๑๑๔–มีนาคม ๎๑๑๕)
คะนน
กณฑ์
ํ์๓.๑์/ํํ๎
ดียีไยม
ํํ๒.๑์/ํ๎์
ดียีไยม

ครัๅงทีไ ๎
(มษายน–กันยายน ๎๑๑๕)
คะนน
กณฑ์
ํ์๐.๐์/ํํ๎
ดียีไยม
ํํ๓.์์/ํ๎์
ดียีไยม

การประมินตนองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติทีไดี (Best Practices) เดຌ฿หຌความสาคัญตอกณฑ์
การประมิน ๒ หัวขຌอ เดຌก ความดดดน฿นความรูຌความสามารถ ความปຓนอิสระ ความพรຌอม฿นการปฏิบัติ
ภารกิจ ความอา฿จ฿สตอหนຌาทีไความรับผิดชอบ การปฏิบัติหนຌาทีไ฿นคณะกรรมการ ละความมุงมัไน฿นการ
พัฒนาองค์กร ซึไงผลการประมินฯ อยู฿นระดับดียีไยม
การประมิ น ตนองรายคณะ ประกอบดຌ ว ยหั ว ขຌ อ ฿นการประมิ น จ านวน ๐ หั ว ขຌ อ เดຌ ก
การประชุ มละคณะกรรมการ การสืไ อสาร ขัๅ นตอนการท างาน ละความสั มพั นธ์ กั บฝຆ า ยบริ หารซึ ไ ง ผ ล
การประมิ น ฯ อยู ฿ นระดั บ ดี  ยีไ ย ม
การพัฒนาความรูຌละทักษะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ฿หຌความสาคัญตอการพัฒนาละพิไมพูนศักยภาพของกรรมการบริษัทฯพืไอ฿หຌการปฏิบั ติ
หนຌาทีไของกรรมการบริษัทฯ ครบถຌวนสมบูรณ์ยิไงขึๅน สงผล฿หຌการดานินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์
ละปງาหมายทีไกาหนดอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละปຓนเปตามหลักการกากับดูลกิจการทีไดี
ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ กรรมการบริษัทฯ เดຌขຌารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับบทบาทละ
หนຌาทีไ ซึไงจัดขึๅนดยสถาบันพระปกกลຌาละสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอกจากนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ
เดຌ ขຌาร วมกิ จกรรมต างโ ของบริ ษั ทฯ อย างต อนืไ อง ชน การยีไ ยมชมงานนิ ทรรศการผลงานนวัต กรรม
ประจาป ๎๑๑๕ ละการดินทางเปยีไยมชมดูงานการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทัๅงนีๅ
พืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ฿นภารกิจของบริษัทฯ ยิไงขึๅน

๗๘
การปฐมนิทศกรรมการ฿หม
บริ ษั ท ฯ จั ด ปฐมนิ ทศกรรมการบริ ษั ท ฯ ทีไ เดຌ รั บ การต งตัๅ ง฿หม ละน าสนอขຌ อ มู ล ทีไ ปຓ น
ประยชน์ตอการปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการบริษัทฯ ละขຌอมูลขององค์กร฿นรูปบบของอกสาร การฟัง
บรรยาย ละนาชมภารกิจหลักของบริษัทฯ ดยอกสารทีไนาสนอตอกรรมการบริษัทฯ เดຌก
ํ. หนังสือการตงตัๅงประธานกรรมการละกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเดຌรับตงตัๅง฿หຌ
ดารงตาหนง฿นคณะกรรมการชุดตางโ พืไอ฿หຌเดຌรับทราบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
๎. อกสารขຌอมูล บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด ประกอบดຌ ว ย หนั ง สื อ
บริคณห์สนธิ ละขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอมูลทัไวเปของบริษัทฯ (สถานะของบริษัทฯผูຌถือ
หุຌนนยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ คานิยม ภารกิจการ฿หຌบริการการดินอากาศ ละภารกิจภาค
ธุรกิจ) ครงสรຌางการบริหารงาน บุคลากร สภาวการณ์ดຌานการขนสงทางอากาศ ผล
ประกอบการละขຌอมูลดຌานการงินของบริษัทฯ ผนวิสาหกิจ ครงการสาคัญหนวยงาน
หลักทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นประทศละตางประทศ ละรายงานประจาปของบริษัทฯ
๏. อกสารขຌอมูลสาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวย รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบละการตงตัๅงคณะกรรมการบริษัทฯ อานาจหนຌาทีไของคณะกรรมการฯ
การดารงตาหนงของคณะกรรมการฯ การประชุม/บีๅยประชุมคณะกรรมการฯ รายนาม
คณะกรรมการคณะตางโ ละอานาจหนຌาทีไ ขຌอมูลกรรมการอิสระ การประมินผลกรรมการ
การขຌาปຓนผูຌถือหุຌนของสายการบิน สัญญาระหวางกระทรวงคมนาคมกับบริษัทฯ ละ
การยืไนบัญชีสดงรายการทรัพย์สินละหนีๅสิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดຌวยการปງ องกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๎๑๐๎ พรຌอมดຌวยกฎหมายละคูมือการ
อนุญาต/อนุ มัติ ชน กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบั ญญัติ ละขຌอมูลการ฿ชຌระบบ
สารสนทศสาหรับกรรมการ ปຓนตຌน
รายการทีไกีไยวยงกัน ิConnected Transactions) ของกรรมการทีไมีกับบริษัทฯ
฿นป บั ญ ชี ๎๑๑๕ กรรมการบริษัทฯ เมมีรายการทีไกีไยวยงกัน ิConnected Transactions)
รวมทัๅงเมมีการถือหุຌน฿นบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย์ ิหุຌนี ฿นสัดสวนทีไมากกวาหรือทากับรຌอยละ ํ์ ของ
จานวนหุຌนทีไบริษัทฯ มีสิทธิออกสียงทัๅงหมด
กรรมการผูຌมีอานาจลงนามทนบริษัทฯ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ กรรมการผูຌมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจานวน ๐ คน ดยกรรมการสอง
฿นสีไคนนีๅ ลงลายมือชืไอรวมกันละประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ประกอบดຌวย
ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ์
๎. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
๏. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
๐. นางสาริณี
อังศุสิงห์

๗๙
คณะลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ํ. นางสาริณี อังศุสิงห์
ลขานุการ
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
๎. นายสุทธิพงษ์ คงพูล
ผูຌชวยลขานุการ
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ
๏. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูຌชวยลขานุการ
ผูຌอานวยการ฿หญ ิสานักกรรมการผูຌอานวยการ฿หญี
๐. นางธนิยา สุนทระศานติก
ผูຌชวยลขานุการ
ผูຌอานวยการฝຆายการงินละบัญชี
การขຌารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม ํ๏ ครัๅง ดังนีๅ
จานวนครัๅง
รายนาม
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 ํ/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓
๎/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ดยเดຌรับตงตัๅงปຓนรองประธานกรรมการ
บริษัทฯ มืไอวันทีไ ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละครบวาระการดารงตาหนง มืไอวันทีไ ๎๓ มกราคม ๎๑๑๕
ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน
๏/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๐ ธันวาคม
๎๑๑๔
๐/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๑๕
๑/ ดารงตาหน งมืไอวัน ทีไ ํ๑ สิ งหาคม ๎๑๑๓ ครบวาระการดารงตาหน งมืไอวันทีไ ๎๓
มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน ละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ
๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕

๘๐
๒/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๔ มษายน ๎๑๑๑ ละครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ
๎๔ มกราคม ๎๑๑๔ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงอีกวาระหนึไง มืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๑๕
๓/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ มกราคม ๎๑๑๔ ครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ
๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับการตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน ละพຌนจาก
ตาหนงมืไอวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๕
๔/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ
๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดຌวยกรรมการจานวนเมนຌอยกวาสามคนละเมกินหຌาคน
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการบริหาร มีการปลีไยนปลงระหวางป ดังนีๅ
- ระหวางวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ – ๎๏ ธันวาคม ๎๑๑๔ ประกอบดຌวย
ํ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการ
๎. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองอสถ
กรรมการ
๏. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
๐. นางสาริณี อังศุสิงห์
กรรมการละลขานุการ
๑. นายสุทธิพงษ์ คงพูล
ผูຌชวยลขานุการ
๒. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูຌชวยลขานุการ
๓. นางธนิยา สุนทระศานติก
ผูຌชวยลขานุการ
- ระหวางวันทีไ ๎๑ มกราคม ๎๑๑๕ – ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ ประกอบดຌวย
ํ.นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ประธานกรรมการ
๎. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองอสถ
กรรมการ
๏. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
๐. นางสาริณี อังศุสิงห์
กรรมการละลขานุการ
๑. นายสุทธิพงษ์ คงพูล
ผูຌชวยลขานุการ
๒. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูຌชวยลขานุการ
๓. นางธนิยา สุนทระศานติก
ผูຌชวยลขานุการ
อานาจหนຌาทีไ
คณะกรรมการบริหาร ตงตัๅงตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ขຌอ ๐๎ วรรค ๐ ดังนีๅ
พืไอความสะดวกกการปฏิบัติงานของบริษัท฿หຌปຓนเปดยรวดรใวรัดกุม ละพืไอควบคุมงาน
ดย฿กลຌชิด ฿หຌคณะกรรมการตัๅงคณะกรรมการบริหารขึๅนคณะหนึไงดยมีหนຌาทีไละความรับผิดชอบตามทีไ
คณะกรรมการกาหนด มีจานวนเมนຌอยกวาสามคนละเมกินหຌาคน

๘๑
การขຌารวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ํ๏ ครัๅง ดังนีๅ
รายนาม
จานวนครัๅงทีไขຌาประชุม
นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะํ/
๏/๏
นายประสิทธิ์
สืบชนะ
๕/๕
นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
ํ๎/ํ๏
นายวันชาติ
สันติกุญชร ๎/
๔/๔
นางสาริณี
อังศุสิงห์
ํ๏/ํ๏
(กรรมการทีไเมขຌารวมประชุมนืไองจากติดภารกิจี
หมายหตุ
ํ/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ
๎๐ ธันวาคม ๎๑๑๔
๎/ ดารงตาหนงมืไอวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ๎๑๑๓ ครบวาระการดารงตาหนงมืไอวันทีไ
๎๓ มกราคม ๎๑๑๕ ดยเดຌรับตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงตอนืไอง฿นวันดียวกัน
ละพຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕
คณะกรรมการตรวจสอบ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดຌวย
ํ. พลอก คณิต
สาพิทักษ์
ประธานกรรมการ
๎. นายเชยจริญ
อติพทย์
กรรมการ
๏. พันอกพีรวัส
พรหมกลัดพะนาว์
กรรมการ
๐. ผูຌอานวยการ฿หญ (สานักตรวจสอบภาย฿น)
ลขานุการ
๑. ผูຌอานวยการฝຆายตรวจสอบภารกิจหลัก
ผูຌชวยลขานุการ
ละทคนลยีสารสนทศ
๒. ผูຌอานวยการฝຆายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
ผูຌชวยลขานุการ
ละวางผนการตรวจสอบ
อานาจหนຌาทีไ
ํ. รายงานความนาชืไอถือของรายงานทางการงินละรายงานทางการบริหาร
๎. รายงานผลการดานิ น งานของรัฐ วิส าหกิจ วามีป ระสิ ทธิผ ล ประสิ ทธิภ าพ ละ
ประหยัดพียง฿ด
๏. รายงานรายการทีไกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ละรายงานทีไกีไยวขຌอง
๐. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีละนยบายทีไ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกาหนด

๘๒
คณะกรรมการบริหารความสีไยง
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการบริหารความสีไยง ประกอบดຌวย
ํ. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
ประธานกรรมการ
๎. นายวันชาติ
สันติกุญชร ํ/
กรรมการ
๏. นายพงษ์ศักดิ์
สม฿จ
กรรมการ
๐. นางสาริณี
อังศุสิงห์
กรรมการ
๑. ผูຌอานวยการ฿หญ ิสานักนยบายละยุทธศาสตร์ี
ลขานุการ
๒. ผูຌอานวยการสานักงานนยบายละบริหารยุทธศาสตร์ ผูຌชวยลขานุการ
หมายหตุ
ํ/ พຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕
อานาจหนຌาทีไ
พิจารณาสถานการณ์ตาง โ ทีไคาดวาจะกิดความสีไยง ละอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของ
บริษัทฯ ฿นทุก โ ดຌานทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅจะตຌองประมินสถานการณ์ ละกาหนดออกมาปຓน นยบายพืไอ
ปງองกันละลดความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนทัๅงหมด พืไอ฿หຌฝຆายบริหารละพนักงานนาเปปฏิบัติ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ประกอบดຌวย
ํ. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
ประธานกรรมการ
๎. นายเชยจริญ
อติพทย์
กรรมการ
๏. พันอก พีรวัส
พรหมกลัดพะนาว์
กรรมการ
๐. ผูຌอานวยการ฿หญ ิทรัพยากรบุคคลี
ลขานุการ
๑. ผูຌอานวยการฝຆายทรัพยากรบุคคลละคุณภาพชีวิต
ผูຌชวยลขานุการ
อานาจหนຌาทีไ
ํ. สนอนะนยบาย ละกาหนดหลักกณฑ์ ละนวทาง฿นการประมินผลงานของ
กรรมการผูຌอานวยการ฿หญ บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
๎. พิจารณาการประมินผลงานของกรรมการผูຌอานวยการ฿หญ บริษัท วิทยุการบินหง
ประทศเทย จากัด
๏. สนอนะนยบายละ฿หຌความหในชอบ฿นการกาหนดคาตอบทนละผลประยชน์
อืไนของฝຆายบริหาร฿หຌอยู฿นระดับทีไหมาะสม
๐. นาสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ พืไอ฿หຌความหในชอบ
๑. ดานินการรืไองอืไนโ ตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

๘๓
฿นป ๎๑๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนรวม ๏ ครัๅง รายละอียดของการขຌา
รวมประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนีๅ
รายนาม
ํ. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
๎. นายเชยจริญ
อติพทย์
๏. พันอก พีรวัส
พรหมกลัดพะนาว์
๐. นางสาวทิพาภรณ์
นิปกากร
๑. นายชนะ
ทัดทาทราย

จานวนครัๅงทีไขຌารวมประชุม
๏/๏
๏/๏
๏/๏
๏/๏
๎/๏

คณะกรรมการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอ
ประกอบดຌวย
ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ์
ประธานกรรมการ
๎. พลอก คณิต
สาพิทักษ์
รองประธานกรรมการ
๏. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
กรรมการ
๐. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
กรรมการ
๑. นายวันชาติ
สันติกุญชรํ/
กรรมการ
๒. นายเชยจริญ
อติพทย์
กรรมการ
๓. พันอก พีรวัส
พรหมกลัดพะนาว์
กรรมการ
๔. นายพงษ์ศักดิ์
สม฿จ
กรรมการ
๕. นางสาริณี
อังศุสิงห์
กรรมการ
ํ์. ผูຌอานวยการ฿หญ ิสานักกรรมการผูຌอานวยการ฿หญี ลขานุการ
ํํ. นายมานช
สวัสดี
ผูຌชวยลขานุการ
หมายหตุ
ํ/ พຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕
อานาจหนຌาทีไ
กาหนดนยบาย นวทางการสงสริมการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอสังคม
รวมทัๅงพิจารณากลัไนกรอง สนอนะ ละสอบทานผนงานการกากับดูลกิจการทีไดี ละผนมบทการ
สดงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนติดตามละประมินผลการกากับดูลกิจการทีไดีละ ผลการ
สดงความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการกฎหมายละระบียบประกอบดຌวย
ํ. นายวันชาติ
สันติกุญชร ํ/
ประธานกรรมการ
๎. นายพงษ์ศักดิ์
สม฿จ
กรรมการ
๏. นางสาวชุณหจิต
สังข์฿หม
กรรมการ
๐. นางสาวนาถสินี
ยุติธรรมดารง
กรรมการ

๘๔
๑. นางสาริณี
อังศุสิงห์
กรรมการ
๒. ดร.อภิชัย
จันทรสน
ทีไปรึกษากฎหมาย
๓. ผูຌอานวยการ฿หญ ิสานักกรรมการผูຌอานวยการ฿หญี
ลขานุการ
๔. ผูຌอานวยการฝຆายบริหารทัไวเป
ผูຌชวยลขานุการ
หมายหตุ ํ/ พຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕
อานาจหนຌาทีไ
พิจารณากลัไนกรองละ฿หຌขຌอสนอนะ฿นประดในขຌอกฎหมาย ระบียบ ละสัญญาตามทีไบริษัทฯ
รຌองขอ หรือตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
กรรมการอิสระ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ กรรมการอิสระประกอบดຌวย
ํ. พลอากาศอก อิทธพร ศุภวงศ์
๎. พลอก คณิต
สาพิทักษ์
๏. นายเชยจริญ
อติพทย์
๐. นายวันชาติ
สันติกุญชร
๑. พันอก พีรวัส
พรหมกลัดพะนาว์
กรรมการอิสระ ปฏิบัติหนຌาทีไดยยึดถือหลักกณฑ์บริหารตามความหมาย฿นบทนิยามของ ความปຓน
อิสระ ทีไกาหนดความหมายวา ความปຓนอิสระปຓนปัจจัยสาคัญ฿นการสริมสรຌางความรับผิดชอบตอ
ผลการปฏิบัติงานตามหนຌาทีไของกรรมการ ดังนัๅน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการทีไปຓนอิสระ
จากภายนอกจานวนหนึไงปຓ นกนหลัก ดยปຓ นบุ คคลทีไสามารถ฿ชຌดุลยพินิ จทีไปຓ นอิสระเดຌ ละปຓนผูຌ
ทีไสามารถผลักดัน฿หຌกิดการปรับปลีไยนหรือยับยัๅงการดานินการตางโ เดຌมืไอจาปຓน ละสิไงทีไสาคัญ คือ
กรรมการทีไปຓนอิสระจากภายนอกจะตຌองมีความปຓนอิสระ฿นการตัดสิน฿จอยางทຌจริง
กรรมการอิสระ จะมี การรั บรองความปຓ นอิสระของตนองมืไ อเดຌ รั บต งตัๅ งละปຓ นประจ าทุ กป
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ รวม ๎ครัๅง ละกรรมการขຌารวมประชุมดย
พรຌอมพรียงกัน

๘๕
คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ปຓนรัฐวิสาหกิจทีไอยูภาย฿ตຌการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การกาหนดคาตอบทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หมายรวมถึง คาตอบทนคงทีไ คาบีๅยประชุม ปຓนตຌน ซึไงปຓนเปตามหลักกณฑ์ละ
นวปฏิบัติทีไกระทรวงการคลังกาหนด
คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนรายคณะ ประจาป ๎๑๑๕
จานวนงิน
ลาดับ
คณะกรรมการ
ิบาที
ํ. คณะกรรมการบริษัทฯ
ํุ์๕๑ุ์์์.์์
๎. คณะกรรมการบริหาร
๐๓์ุ์์์.์์
๏. คณะกรรมการตรวจสอบ
๏๕์ุ์์์.์์
๐. คณะกรรมการบริหารความสีไยง
๏๒๓ุ๑์์.์์
๑. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน
๕๓ุ๑์์.์์
๒. คณะกรรมการกากับดูลกิจการทีไดีละการสดงความรับผิดชอบตอ ๒๔์ุ์์์.์์
สังคม
๓. คณะกรรมการกฎหมายละระบียบ
๎๑๏ุ๑์์.์์
รวม
๏ุ๏๑๏ุ๑์์.์์
คาตอบทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปຓนรายบุคคล ประจาป ๎๑๑๕
ลาดับ
คณะกรรมการ
จานวนงิน ิบาที
ํ. พลอากาศอก อิทธพร
ศุภวงศ์
๎๐์ุ์์์.์์
๎. พลอก คณิต
สาพิทักษ์
ํ๎์ุ์์์.์์
๏. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
๔๎ุ๎๑๔.์์
๐. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองอสถ
ํํ์ุ์์์.์์
๑. นายเชยจริญ
อติพทย์
ํ๎์ุ์์์.์์
๒. พันอก พีรวัส
พรหมกลัดพะนาว์
ํ๎์ุ์์์.์์
๓. นายพงษ์ศักดิ์
สม฿จ
ํ๎์ุ์์์.์์
๔. นางสาริณี
อังศุสิงห์
ํ๎์ุ์์์.์์
๕. นายวันชาติ
สันติกุญชรํ/
๓๓ุ๓๐ํ.๕๐
ํ์. นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ๎/
๏์ุ์์์.์์
รวมทัๅงสิๅน
ํุํ๏๕ุ๕๕.๕๐
หมายหตุ ํ/ พຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๐ ธันวาคม ๎๑๑๔
๎/ พຌนจากตาหนงมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕

๘๖
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
฿นป ๎๑๑๕ มี ก ารประชุ ม รวมทัๅ ง สิๅ น ํ๎ ครัๅ ง ดยสรุ ป ขຌ อ มู ล การขຌ า ร ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดຌดังนีๅ
จานวนครัๅง
฿นการประชุม
ํ. นางสาริณี อังศุสิงห์
ประธานกรรมการ
ํํ
๎. นางอรอุเร กมน
กรรมการฝຆายนายจຌาง
ํ๎
๏. นางสิริกศ นียมลอย

ํํ
๐. นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์

๕
๑. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ

๒
๒. นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร

ํ๎
๓. นายวราวุธ รพิพันธุ์

๕
๔. นางสาววราภรณ์ ทรงจริญ

ํ๎
๕. นายชนะ ทัดทาทราย

ํ๎
ํ์. นางกลียวทอง ลาภธนานนท์
กรรมการละลขานุการ
ํ๎
ํํ. นายปริญญา ทียนทอง
กรรมการฝຆายลูกจຌาง
ํ๎
ํ๎. พันจาอากาศอก ธนู รัตนสุภาพันธุ์

ํ์
ํ๏. นายสุกิจ กลิไนหอม

ํํ
ํ๐. นายมธี คาหง

ํ๎
ํ๑. นายสังข์สิทธิ์ ประสมทอง

ํ๎
ํ๒. พันจาอากาศอก เชยันต์ ชຌางรงการ

ํํ
ํ๓. นายสพล สิงห์ดารา

ํํ
ํ๔. นายวีรยุทธ วีรการณ์

ํํ
ํ๕. นางกษมพร สวัสดิชัย

ํํ
คาตอบทนของผูຌบริหารระดับสูง

หมายหตุ

ป

จานวน ิรายี

๎๑๑๕

๑

งินดือนละคาตอบทนอืไน(ลຌาน
บาที
๏์.๎๐

๎๑๑๔
๎๑.๔๔
๑
๎๑๑๓
๎๎.๓๐
๑
คาตอบทนอืไนสาหรับผูຌบริหารระดับสูงของบริษัทฯ หมายถึง งินประจาตาหนง
งินคา฿บอนุญาตฯ งินตอบทนหมาจายทนการจัดหารถประจาตาหนง ละ
งินรางวัลพิศษ

๘๗
นยบายปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์
บริษัทฯ กาหนด฿หຌ มีการปຂดผยขຌอมูลพืไอปງ องกัน การขัดยຌงกันของผลประยชน์สวนตนกับ
บริ ษั ทฯ ิConflict of Interests) พืไ อปງ องกัน กิจกรรมทีไ อาจกิดผลประยชน์ ทั บ ซຌ อน กิ จกรรมทีไผิ ด
กฎหมายละเม  หมาะสมซึไ ง จะส ง ผล฿หຌ บ ริ ษั ท ฯสี ย ผลประยชน์ ห รื อ ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ง าน
อยางมีประสิทธิภาพ ทัๅงนีๅ หากบุคลากรมีสวนกีไยวขຌองกับรายการตาง โ ตຌองจຌง฿หຌบริษัทฯ ทราบถึง
ความสัมพันธ์หรือความกีไยวยงของตน฿นรายการดังกลาว
บริษัทฯ ประกาศรืไองความขัดยຌงทางผลประยชน์ ดยครอบคลุม พระราชบั ญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยการปງองกันละปราบปราบการทุจริต พ.ศ. ๎๑๐๎ ละประกาศคณะกรรมการปງองกัน
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ รืไองหลั กกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประยชน์อืไน฿ดดยธรรมจรรยา
ของจຌาหนຌาทีไของรัฐ พ.ศ. ๎๑๐๏ พืไอปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์กับบริษัทฯ
นยบายปງองกันความขัดยຌงทางผลประยชน์ของบริษัทฯคือ ฿หຌพนักงานทุกคนละฝຆายจัดการ
ทุกระดับรับรองความขัดยຌงทางผลประยชน์ ของตนองปຓนประจาทุกป พืไอ฿หຌระลึกสมอวาเดຌรับรอง
ความปรง฿สของตนองเวຌกับบริษัทฯ รวมถึง฿หຌมีการรายงานความขัดยຌงทางผลประยชน์ตามสถานภาพ
ของผูຌรายงาน ชวงวลาของการรายงาน ละการลงนามคาวินิจฉัยของผูຌบัคับบัญชาดยตรงของผูຌรายงาน
พืไ อ ปຓ น การก าหนดหนຌ าทีไ  ละความรั บ ผิ ด ชอบของผูຌ บั งคั บ บั ญ ชา ทีไ มี ต อ รายงานความขั ด ยຌ งทาง
ผลประยชน์ของผูຌรายงานทีไปຓนผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ขຌอมูลการรายงานฯ ทา฿หຌผูຌบังคับบัญชาทุกระดับเดຌ
ทราบถึงการรับรองความขัดยຌงทางผลประยชน์ ของผูຌรายงานซึไงสดงถึงคุณธรรมละความปรง฿ส฿น
การดานินงานของบริษทั ฯ

๘๘
รายงานผลการดานินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
ประจาป ๎๑๑๕
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินหงประทศเทย จากัด เดຌรับตงตัๅงตัๅงต
วันทีไ ํ๔ สิงหาคม ๎๑๑๓ ประกอบดຌวย
ํ. พลอก คณิต สาพิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
๎. นายเชยจริญ อติพทย์
กรรมการตรวจสอบ
๏. พันอก พีรวัส พรหมกลัดพะนาว์
กรรมการตรวจสอบ
คณ ะกรรมการตรวจสอบเดຌ ร ว มกั น ปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ต ามทีไ เ ดຌ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ละตามกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ/คู มื อ การปฏิ บั ติ งานส าหรั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ฿นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ดย฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเดຌมีการประชุมรวม ๓ ครัๅง มีผูຌบริหารระดับสูง หัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น ฝຆายบริหารของ
หนวยตรวจสอบภาย฿นขຌารวมประชุม฿นวาระทีไกีไยวขຌอง ละเดຌประชุมรวมกับจຌาหนຌาทีไของสานักงาน
การตรวจงินผนดินปຓนการฉพาะ ๎ ครัๅง ดยเมมีผูຌบริหารขຌารวม พืไอหารือกีไยวกับความปຓนอิสระ฿น
การปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ  ละการสดงความหใ น ของจຌ า หนຌ า ทีไ ข องส านั ก งานการตรวจงิ น ผ น ดิ น สรุ ป
สาระสาคัญ ดังนีๅ
ํ.
สอบทานความนาชืไอถือของรายงานทางการงิน รายงานผลการดานินงานกีไยวกับความมี
ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลละความประหยั ด รายการทีไ กิดความขัด ยຌ งทางผลประยชน์ ละ
รายงานทีไกีไยวขຌอง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ละนยบายทีไ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนด
๎. สอบทานความมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภาย฿น การบริหารความ
สีไยงละการกากับดูลทีไดี ดยเดຌรับรายงานผลการตรวจสอบละการดานินงานของสานัก
ตรวจสอบภาย฿นปຓนประจา ตลอดจนติดตามผลการจัดทาบบประมินการควบคุมภาย฿นดຌวยตนอง
ตามระบียบคณะกรรมการตรวจงินผนดินวาดຌวยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภาย฿น
พ.ศ. ๎๑๐๐
๏. สอบทานความปຓนอิสระของสานักตรวจสอบภาย฿นละการปฏิบัติงานวา ปຓนเปตามระบียบละ
นวทางปฏิบัติทีไดีทีไกระทรวงการคลังกาหนด ละ฿หຌมีการติดตามการดานินการกຌเขตามรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกประดใน พืไอ฿หຌมัไน฿จวา มีการควบคุมภาย฿นทีไหมาะสม ละปງองกันหรือลด
ความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ
๐. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนด
ผนวาระการประชุมรวมทัๅงประมินตนองปຓนรายบุคคลละประมินผลการปฏิบัติงานทัๅงคณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงผลการประมินการปฏิบัติงานทัๅงคณะ ละผลการดานินงานตามดัชนี
วัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เดຌรับคะนน ๐.์์ ละ ๐.์์ จากคะนนตใม ๐.์์
ตามลาดับ
๑. กากับดูลงานตรวจสอบภาย฿น ดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภาย฿นละคูมือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿น ดัชนีวัดผลงานของสานักตรวจสอบภาย฿น ผนการตรวจสอบชิงกลยุทธ์

๘๙
๑ ป ผนการตรวจสอบประจาป รวมทัๅง ฿หຌความหในชอบงบประมาณประจาป ๎๑๒์
ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจาป ๎๑๑๕ ของหัวหนຌาหนวยตรวจสอบภาย฿น
ผูຌอานวยการฝຆาย นักวิชาการระดับผูຌอานวยการกอง ละจຌาหนຌาทีไตรวจสอบภาย฿น ทบทวน
ผนการฝຄกอบรม ละทรัพยากรของสานักตรวจสอบภาย฿นประจาป ๎๑๒์ อีกทัๅง ติดตามความ
คืบหนຌาการปฏิบัติงานตามผนการตรวจสอบ ละสอบทานรายงานของสานักตรวจสอบภาย฿น
ประจาป ๎๑๑๕
๒. บริษัทฯ มีคาสอบทานงบการงินละคาสอบบัญชีประจาปงบประมาณ ๎๑๑๕ จานวน
ํ,๓๒์,์์์ บาท
จากการปฏิ บั ติ ห นຌ าทีไ ต ามทีไ เดຌ รั บ มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามหใ น ว า
งบการงิน สดงขຌอทใ จจริ ง฿นส วนทีไ ปຓ น สาระส าคั ญ ครบถຌว น ถูกตຌ องตามมาตรฐานการบั ญ ชี มี การ
ดานินงานภาย฿ตຌระบบการควบคุมภาย฿นทีไหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ละนยบายทีไ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก าหนด มี ก ารบริ ห ารจั ด การความสีไ ย งอย า งพี ย งพอ การ
ตรวจสอบภาย฿นปຓ น เปตามหลั กกณฑ์ ละนวทางการปฏิบั ติทีไดี ทีไกระทรวงการคลั งกาหนด ละ
เมพบวามีประดในกีไยวกับความขัดยຌงทางผลประยชน์ ดยเดຌจัดทารายงานผลการดานินงานดຌานการ
ตรวจสอบภาย฿น พรຌอมขຌอคิดหในสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ/พิจารณาอยางสมไาสมอ ละ
บริษัทฯ เดຌน าขຌอคิดหใ น เปพิจารณา พืไอดานิ น การปรับ ปรุงกຌเขละติดตามผล฿หຌ การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน
พลอก ……………………………………..
(คณิต สาพิทักษ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

๙๐
การตรวจสอบภาย฿น
สานักตรวจสอบภาย฿นมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นอยางปຓนอิสระ
ละทีไ ยงธรรมพืไ อ฿หຌ ความชืไอ มัไน (Assurance Service) ละการบริ การ฿หຌ ค าปรึ กษา (Consulting
Service) พืไ อ พิไ ม คุ ณ ค า ละปรั บ ปรุ ง การด านิ น งานขององค์ ก ร ละท าหนຌ า ทีไ ปຓ น ครืไ อ งมื อ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ละผูຌ บ ริ ห ารระดับ สู ง฿นการตรวจสอบประสิ ทธิภ าพละประสิ ท ธิผ ลของ
กระบวนการควบคุมภาย฿น กระบวนการการกากับดูลทีไดี กระบวนการบริหารความสีไยงละการปฏิบัติ
ตามขຌอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ระบียบละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
สานักตรวจสอบภาย฿นเดຌจัดทากฎบัตรละคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นพืไอปຓนนว
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานงานวิช าชีพ ตรวจสอบภาย฿น ละสอดคลຌ อ งกั บ หลั ก กณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ งานการ
ตรวจสอบภาย฿นของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๎๑๑๑
การปฏิบัติงานตรวจสอบภาย฿นครอบคลุม ความครบถຌวนละชืไอถือเดຌของขຌอมูลทางการงิน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระบียบ นยบาย คาสัไงตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ระบบงานทีไมีผลกระทบสาคัญตอ
การดานินงาน ละการรายงานความหมาะสมของการรักษาทรัพย์สิน รวมทัๅงประมินการ฿ชຌท รัพยากร
฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพละคุຌมคา ดยเดຌ฿หຌความสาคัญตอระบบการควบคุมภาย฿นตามนวทาง
ของ COSO การปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครัๅงจะมีการประมินสภาพวดลຌอมการควบคุมการประมิน
ความสีไ ยง กิจกรรมควบคุม การติดตามประมิน ผล การปฏิบั ติ รวมทัๅงมีการสอบทานประมินความ
พียงพอละประมินประสิทธิผลของการควบคุมภาย฿น พืไอปງองกันการทุจริตทีไอาจกิดขึๅน
 บุคลากรของสานักตรวจสอบภาย฿น
สานักตรวจสอบภาย฿นสงสริม฿หຌผูຌตรวจสอบภาย฿นเดຌรับความรูຌทักษะละพัฒนาความสามารถ
ตาง โ ตามภาระหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย พืไอ฿หຌผูຌตรวจสอบภาย฿นปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความชีไยวชาญ มี
ความระมัดระวัง฿นการประกอบวิชาชีพอยางหมาะสม สอดคลຌองกับมาตรฐานละจรรยาบรรณห ง
วิชาชีพตรวจสอบภาย฿น ดยกาหนด฿หຌผูຌตรวจสอบภาย฿นตຌองขຌารับการอบรมเมนຌอยกวา ๐์ ชัไวมงตอ
คนตอป ปัจจุบันมีผูຌตรวจสอบภาย฿นเดຌรับวุฒิบัตรวิชาชีพ เดຌก ประกาศนียบัตรผูຌตรวจสอบภาย฿นรับ
อนุ ญ าต (Certified Internal Audit: CIA) ประกาศนี ย บั ต รผูຌ ต รวจสอบภาย฿นระบบสารสนทศ
(Certified Information Systems Auditors: CISA) ฿บอนุญาตปຓนผูຌสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified
Public Accountant: CPA) ประกาศนี ย บั ต รผูຌ ต รวจสอบภาย฿นของประทศเทย (Certified
Professional Internal Auditors of Thailand: CPIAT) ละประกาศนี ย บั ต รผูຌ ต รวจสอบภาย฿น
(Certified Professional Internal Auditors: CPIA)
 การรักษาคุณภาพงานของผูຌตรวจสอบภาย฿น
สานักตรวจสอบภาย฿นกาหนด฿หຌมี การควบคุมการปฏิบัติงาน฿นทุกระดับ ดยมีการประมินการ
ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประมินคุณภาพภายหลังการตรวจสอบจากหนวยรับตรวจ ละมี
การประมินตนองปຓนประจาทุกป นอกจากนีๅ ยังมีการประมินคุณภาพงานตรวจสอบภาย฿น (Quality
Assessment Review: QAR) ดยผูຌประมิน อิสระภายนอกทุก ๑ ป ดยครัๅงสุดทຌายมีการประมิน฿นป
๎๑๑๔ ละเดຌมีการปรับปรุงละพัฒนาการปฏิบัติงานของสานักตรวจสอบภาย฿นตามขຌอสนอนะจาก
การประมิน

๙๑
รายงานทางการงิน
ํ. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการงิน
คณะกรรมการบริษัท วิทยุ การบิน ห งประทศเทย จากัด เดຌจัด฿หຌมีการจัดทางบการงินพืไอ
สดงฐานะการงิน ละผลการดานินงานของบริษัทฯ ประจาปตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหนຌาทีไละความรับผิดชอบตองบการงินของบริษัทฯ
รวมถึงขຌอมูลสารสนทศทางการงินทีไปรากฏ฿นรายงานประจาป ๎๑๑๕ซึไงงบการงินดังกลาวจัดทาขึๅน
ตามหลักการบัญชีทีไรับรองทัไวเป ดยลือก฿ชຌนยบายบัญชีทีไหมาะสมละถือปฏิบัติอยางสมไาสมอ ดย
฿ชຌดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง สมหตุสมผล ละประมาณการทีไดีทีไสุด฿นการจัดทา รวมทัๅงมีก าร
ปຂดผยขຌอมูลสาคัญอยางพียงพอ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน พืไอ฿หຌปຓนประยชน์ตอผูຌถือหุຌนละผูຌมี
สวนเดຌสียของบริษัทฯ
นอกจากนัๅน คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีละดารงรักษาเวຌซึไงระบบการบริหารความสีไยง
ละระบบควบคุมภาย฿นทีไมีประสิทธิผล พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌ อยางสมหตุสมผลวา การบันทึกขຌอมูลทางบัญชี
มีความถูกตຌองครบถຌวน ละพียงพอทีไจะดารงรักษาเวຌซึไงทรัพย์สินของบริษัทฯ ละพืไอปງองกันเม฿หຌกิด
การทุจริตหรือการดานินการทีไผิดปกติอยางมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกากับ ดูล฿นรืไองการจัดทารายงานทางการงิน ดยทาการตงตัๅง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พืไอทาหนຌาทีไดูลรับผิดชอบกีไยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการงิน ละระบบควบคุมภาย฿น ดยความหในของคณะกรรมการตรวจสอบกีไยวกับรืไองนีๅปรากฏ฿น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึไงสดงเวຌ฿นรายงานประจาปฉบับนีๅลຌว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความหในวา ระบบควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ ดยรวมอยู฿นระดับทีไ
นาพอ฿จละสามารถสรຌางความชืไอมัไนอยางสมหตุสมผลเดຌวางบการงินของบริษัทฯ มีความชืไอถือเดຌ
ตามมาตรฐานการบัญชีทีไรับรองทัไวเป ถูกตຌองตามกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง

๙๒
๎. ขຌอมูลทางการงินดยสรุป

ผลการดานินงาน ิลຌานบาทีํ/
รายเดຌรวม
คา฿ชຌจายรวม
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิก

๎๑๑๕

๎๑๑๔

๎๑๑๓

ํํุ๒๏๔.๕๏
๕ุ๎๓๒.์๒
๎ุ๏๒๎.๔๓

ํ์ุ๓๓๏.๏๔
๔ุ๔๒๏.๕๓
ํุ๕์๕.๐ํ

๕,๑๑๓.ํ๏
๓,๔์ํ.๑๐
ํ,๓๑๑.๑๕

ํ๏ุ๏๔๑.๒ํ
ํ๎ุ๐๒๑.๏๏
๕๎์.๎๔

ํ๎ุ์๔๕.๕๒
ํํุ๎์์.๓๏
๔๔๕.๎๏

๕,๔๒๎.๒๕
๕,์์๓.๒ํ
๔๑๑.์๔

ํ๏.๑๑
๓.ํ๕

ํ๎.๒์
๔.๎๑

ํ์.๑๏
๓.๔๑

ํ.๐๐

ํ.๎ํ

ํ.์๔

หมายหตุ ํ/ งบการงินฉพาะบริษัทฯ

ฐานะการงิน ิลຌานบาที๎/
สินทรัพย์รวม
หนีๅสินรวม
สวนของผูຌถือหุຌน
อัตราสวนทางการงิน
อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี
อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี
(เมรวมคาบริการรอจายคืนสะสมี
อัตราสวนความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌน
ละดอกบีๅย ิทาี
หมายหตุ๎/งบการงินของบริษัทฯ ละบริษัทยอย

๙๓
๏. วิคราะห์ผลการดานินงาน – งบการงินฉพาะบริษัทวิทยุการบินหงประทศเทย จากัด
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายหรือมีคาบริการรอจายคืนบริษัทการ
บินทีไปຓนสมาชิก จานวน ๎,๏๒๎.๔๓ ลຌานบาท
รายการ
รายเดຌ
รายเดຌคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไอง
รายเดຌอืไน
รายเดຌรวม
คา฿ชຌจาย
คา฿ชຌจาย฿นการดานินงาน
ตຌนทุนทางการงิน
คา฿ชຌจายรวม
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไป็นสมาชิก

ป ๎๑๑๕
ลຌานบาท

ป ๎๑๑๔
ลຌานบาท

ํ์ุ๔๕๔.๕๒ ๕,๕๑๐.์๓
๒๔ํ.๏๎
๑๔๑.๔๔
๑๔.๒๑
๎๏๏.๐๏
ํํุ๒๏๔.๕๏ ํ์,๓๓๏.๏๔
๕ุ๎์๕.๓๎
๒๒.๏๐
๕ุ๎๓๒.์๒
๎ุ๏๒๎.๔๓

๔,๓๓๒.๎๎
๔๓.๓๑
๔,๔๒๏.๕๓
ํ,๕์๕.๐ํ

พิไม ิลดี
ลຌานบาท รຌอยละ
๕๐๐.๔๕
๕๑.๐๐
ิํ๓๐.๓๔ี
๔๒๑.๑๑

๕
ํ๒
ิ๓๑ี
๔

๐๏๏.๑์
ิ๎ํ.๐ํี
๐ํ๎.์๕
๐๑๏.๐๒

๑
ิ๎๐ี
๑
๎๐

๏.ํ รายเดຌ
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน จานวน ํํ,๒๏๔.๕๏ ลຌานบาท ดยรายเดຌ
หลักทีไสาคัญของบริษัทฯ คือ รายเดຌคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จานวน ํ์,๔๕๔.๕๒ ลຌานบาท
คิดปຓนรຌอยละ ๕๐ ของรายเดຌรวม รายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไอง จานวน ๒๔ํ.๏๎ ลຌานบาท คิด
ปຓนรຌอยละ ๒ ของรายเดຌรวม ซึไงประกอบดຌวยรายเดຌคาชา คาบารุงรักษาอุปกรณ์ คาบริการขຌอมูลการ
บิน ละรายเดຌจากงานทีไรับทา นอกจากนีๅ มีรายเดຌอืไน จานวน ๑๔.๒๑ ลຌานบาท
รายเดຌคาบริการควบคุ มจราจรทางอากาศ จานวน ํ์,๔๕๔.๕๒ ลຌานบาท พิไมขึๅนจากปกอน
จานวน ๕๐๐.๔๕ ลຌานบาท หรือพิไมขึๅนรຌอยละ ๕ ดยมีปริมาณทีไยวบินพิไมขึๅนจากปกอน รຌอยละ ํ๐.๏
นืไองจากสายการบินทาการบินพิไมขึๅน สวน฿หญปຓนการทาการบินภาย฿นประทศ ละการทาการบิน
ผานของสายการบินทีไปຓนสมาชิก
รายเดຌ จากการ฿หຌ บ ริ การกีไย วนืไ อง จ านวน ๒๔ํ.๏๎ ลຌ านบาท พิไ ม ขึๅนจากป กอน จ านวน
๕๑.๐๐ ลຌ านบาท หรือพิไมขึๅน รຌอยละ ํ๒ สว น฿หญ ปຓ น การพิไมขึๅน ของรายเดຌคาชา คาบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ละคาบริการขຌอมูลการบิน สาหรับรายเดຌอืไน จานวน ๑๔.๒๑ ลຌานบาท ลดลงจากปกอนจานวน
ํ๓๐.๓๔ ลຌานบาท หรือลดลง รຌอยละ ๓๑ สวน฿หญปຓนรายเดຌคาปรับการสงมอบงานลาชຌา

๙๔
๏.๎ คา฿ชຌจาย
฿นป ง บประมาณ ๎๑๑๕ บริ ษั ท ฯ มี ค า ฿ชຌ จ า ยรวมทัๅ ง สิๅ น จ านวน ๕,๎๓๒.์๒ ลຌ า นบาท
ประกอบดຌวย คา฿ชຌจายผลประยชน์พนักงาน จานวน ๒,๕๐ํ.ํ๐ ลຌานบาท คา฿ชຌจายดานินงานอืไน
จานวน ๎,๎๒๔.๑๔ ลຌานบาท ละตຌนทุนทางการงิน จานวน 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 จานวน ํ๏,๏๔๑.๒ํ
ลຌานบาท ประกอบดຌวยสิน ทรัพย์ห มุน วียนรຌอยละ ๐๐ ละสิ นทรัพย์ เมห มุนวียนรຌอยละ ๑๒ ดยมี
องค์ประกอบของสินทรัพย์ ดังนีๅ
รายการ
สินทรัพย์หมุนวียน
สินทรัพย์เมหมุนวียน
- งินลงทุนระยะยาวอืไน
- งิน฿หຌกูຌยืมระยะยาว
- อาคารละอุปกรณ์
- สินทรัพย์เมมีตัวตน
- สินทรัพย์ระหวางกอสรຌาง
รวม

ป ๎๑๑๕
ลຌานบาท
๑ุ๕๎๎.์๒

ป ๎๑๑๔
ลຌานบาท
๑,๑๑๎.๑ํ

พิไม ิลดี
ลຌานบาท รຌอยละ
๏๒๕.๑๑
๓

ํ์.ํ์
๐๔.ํ์ ิ๏๔.์์ี
๐.๎๓
๑.๒๐
ิํ.๏๓ี
๑ุ๎์๒.๓์ ๐ุ๐๓๓.๎๎ ๓๎๕.๐๔
๐๏.ํ๔
ํ๒.๕๓
๎๒.๎ํ
๎ุํ๕๕.๏์ ํ,๕๔๕.๑๎ ๎์๕.๓๔
ํ๏ุ๏๔๑.๒ํ ํ๎,์๔๕.๕๒ ํุ๎๕๑.๒๑

ิ๓๕ี
ิ๎๐ี
ํ๒
ํ๑๐
ํํ
ํํ

สินทรัพย์รวม฿นป ๎๑๑๕ พิไมขึๅนจากปกอน จานวน ํ,๎๕๑.๒๑ ลຌานบาท หรือประมาณรຌอยละ
ํํ สวน฿หญปຓนสินทรัพย์ เมหมุนวียนพิไมขึๅน นืไองจากอาคารละอุปกรณ์ สินทรัพย์ระหวางกอสรຌาง
พิไมขึๅน
๐.๎ หนีๅสิน
บริษั ทฯ ละบริ ษัท ยอย มีห นีๅ สิ น รวม ณ วัน ทีไ ๏์ กัน ยายน ๎๑๑๕ จ านวน ํ๎,๐๒๑.๏๏
ลຌ า นบาท ประกอบดຌ ว ยหนีๅ สิ น หมุ น วี ย นรຌ อ ยละ ๒๑ ละหนีๅ สิ น เม ห มุ น วี ย นรຌ อ ยละ ๏๑ ดยมี
องค์ประกอบของหนีๅสินดังนีๅ

๙๕
รายการ
หนีๅสินหมุนวียน
งินกูຌยืมระยะยาวทีไถึงกาหนดชาระ฿นหนึไงป
หนีๅสินเมหมุนวียน
- งินสงสริมพืไอการศึกษาบุตร
- งินกูຌยืมระยะยาว
- ภาระผูกพันผลประยชน์พนักงาน
- ประมาณการหนีๅสิน
รวม

ป ๎๑๑๕
ลຌานบาท
๓ุ๑๔๒.๔๑
๑๐๎.์๏

ป ๎๑๑๔
พิไม ิลดี
ลຌานบาท ลຌานบาท รຌอยละ
๒,๏ํ๐.๓๏ ํุ๎๓๎.ํ๎ ๎์
๑๑๕.๑๐ ิํ๓.๑ํี ิ๏ี

์.ํํ
์.ํ์
์.์ํ ํ์
๎ุ๏๑๕.๎๕ ๎,๔๏๑.๐๎ ิ๐๓๒.ํ๏ี ิํ๓ี
ํุ๕๓๓.์๑ ํ,๐๔๔.๔๔ ๐๔๔.ํ๓ ๏๏
ิ๎.์๒ี (ํ์์ี
๎.์๒
ํ๎,๐๒๑.๏๏ ํํ,๎์์.๓๏ ํุ๎๒๐.๒์ ํํ

หนีๅสินรวม฿นป ๎๑๑๕ พิไมขึๅนจากปกอน จานวน ํ,๎๒๐.๒์ ลຌานบาท หรือประมาณรຌอยละ
ํํ ดยหนีๅ สิ น หมุ น วี ย นส ว น฿หญ ปຓ น ค า บริ ก ารรอจ า ยคื น สะสม จ านวน ๑ุ๔๐๕.๎๕ ลຌ า นบาท
ประกอบดຌว ย คาบริการรอจ ายคืน สะสมคงหลื อจากป ๎๑๑๔ จ านวน ๏ุ๔๒๓.์๎ ลຌ านบาท ซึไงเดຌ
นาเป฿ชຌจายลงทุนลຌว ตยังคงตຌองสดงปຓ นหนีๅสิน ตามมาตรฐานการบัญชี ละคาบริการรอจายคืน
ประจาป ๎๑๑๕ จานวน ๎ุ๏๒๎.๔๓ ลຌานบาท
ส าหรับ หนีๅ สิ น เม ห มุ น วียนส ว น฿หญ ปຓ น งิน กูຌยื มระยะยาวจากธนาคารกรุงศรีอยุ ธ ยา จ ากั ด
(มหาชน) ละธนาคารออมสิน พืไอ฿ชຌสาหรับลงทุน฿นครงการตาง โ ดยมีกาหนดชาระคืนงินตຌนละ
ดอกบีๅยทุกงวด ๒ ดือน
๐.๏ สวนของผูຌถือหุຌน
บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีสวนของผูຌถือหุຌน ณ ๏์ กันยายน ๎๑๑๕ จานวน ๕๎์.๎๔ ลຌานบาท
ดยมีองค์ประกอบของสวนของผูຌถือหุຌนดังนีๅ
รายการ
ทุนจดทะบียน
งินกองทุนสวัสดิการ
รวม

ป ๎๑๑๕
ลຌานบาท
๒๒์.์์
๎๒์.๎๔
๕๎์.๎๔

ป ๎๑๑๔
พิไม ิลดี
ลຌานบาท ลຌานบาท รຌอยละ
๒๒์.์์
๎๎๕.๎๏ ๏ํ.์๑
ํ๐
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
สิๅ น งวด ณ วัน ทีไ ๏์ กัน ยายน ๎๑๑๕ จ านวน ๎,๒๒ํ.์๓ ลຌ านบาท ลดลงจากตຌ นงวด ํุ๎๔๕.๓ํ
ลຌานบาท ดยงินสดสุทธิเดຌมาจากกิจกรรมดานินงาน สวน฿หญมาจากคาบริการรอจายคืนบริษัทการบินทีไ
ปຓนสมาชิก คาสืไอมราคาจากการลงทุน฿นสินทรัพย์ถาวร ละงินสดสุทธิ฿ชຌเป฿นกิจกรรมลงทุน สวน฿หญ

๙๖
ปຓนการลงทุนพืไอสนับสนุนละพิไมขีดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนีๅ
งินสดสุทธิทีไ฿ชຌเป฿นกิจกรรมจัดหางิน สวน฿หญปຓนการชาระคืนงินกูຌระยะยาวทีไถึงกาหนด
รายการ
กระสงินสดจากกิจกรรมดานินงาน
กระสงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระสงินสดจากกิจกรรมจัดหางิน
ผลกระทบจากการปลีไยนปลงอัตราลกปลีไยน
งินสดละรายการทียบทางินสด ณ วันสิๅนงวด

ป ๎๑๑๕
ลຌานบาท

ป ๎๑๑๔
ลຌานบาท

พิไม ิลดี
ลຌานบาท

๎ุ๔๏๔.๒๕ ๏,๑๒๎.๒๓
ิ๓๎๏.๕๔ี
ิ๏ุ๑๑๎.๔๕ี (๎,์๕๐.๎์) ิํุ๐๑๔.๒๕ี
ิ๑๓๎.๕๑ี (๓๐๑.๔๓)
ํ๓๎.๕๎
ิ๎.๑๒ี
์.๔๓
ิ๏.๐๏ี
๎ุ๒๒ํ.์๓ ๏,๕๑์.๓๔ ิํุ๎๔๕.๓ํี

๒. อัตราสวนทางการงิน – งบการงินของบริษัทฯ ละบริษัทยอย
฿นปงบประมาณ ๎๑๑๕ บริษัทฯ ละบริษัทยอย มีอัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌนพิไมขึๅน
นืไองจากคาบริการรอจายคืนสะสมพิไมขึๅน นอกจากนีๅ ความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌนละดอกบีๅยของ
บริษัทฯ ละบริษัทยอย มาจากกระสงินสดจากกิจกรรมดานินงาน ซึไงสวน฿หญมาจากคาบริการรอจาย
คืนบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิก ละคาสืไอมราคาทีไพิไมขึๅนจากการลงทุน฿นครงการตาง โ ทีไลຌวสรใจ
รายการ
อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี
อัตราสวนหนีๅสินตอสวนของผูຌถือหุຌน ิทาี
(เมรวมคาบริการรอจายคืนสะสมี
อัตราสวนความสามารถ฿นการจายคืนงินตຌน
ละดอกบีๅย ิทาี

ป ๎๑๑๕
ํ๏.๑๑
๓.ํ๕
ํ.๐๐

ป ๎๑๑๔ พิไม ิลดี
ํ๎.๒์ ์.๕๑
๔.๎๑ ิํ.์๒ี
ํ.๎ํ

์.๎๏

ทัๅงนีๅ นืไองจากบริษัทฯ ดานินงาน฿นลักษณะทีไเมคຌากาเร (Cost Recovery Basis) ดย฿นทาง
ปฏิบัติกรณีมีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจาย บริษัทฯ จะจายคืนบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิก หรือ กรณีมีรายเดຌตไา
กวาคา฿ชຌจายกใจะสามารถรียกกใบจากบริษัทการบินทีไปຓนสมาชิกเดຌชนกัน ดยหลงงินทุน฿นการลงทุน
ตาง โ ของบริษัทฯ มาจากรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายทีไคงเวຌตามมติทีไประชุม฿หญสามัญ ฿หຌนามา฿ชຌจาย
ลงทุน นอกจากนีๅการลงทุนบางสวนมาจากการกูຌยืมงินจากสถาบันการงิน ละความสามารถ฿นการชาระ
คืนงินกูຌของบริษัทฯ สวน฿หญมาจากคาสืไอมราคาทีไบริษัทฯ เดຌคิดรวมเวຌ฿นคาบริการทีไรียกกใบจากสาย
การบินลຌว
นวนຌมทางการงิน
ตามประมาณการผนการงิน ประจาป ๎๑๒์ ิป ๎๑๒์-๎๑๒๐ี เดຌรับ ความหใ นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ฿นการประชุมครัๅงทีไ ๕/๎๑๑๕ ิ๑๕๎ี มืไอวันทีไ ๎๔ สิงหาคม ๎๑๑๕ บริษัทฯ
คาดวาจะมีรายเดຌรวม฿นป ๎๑๒์ จานวน ํ๎,๔๎๓.ํํ ลຌานบาท ประกอบดຌวย รายเดຌจากคาบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ จานวน ํ๎,ํํ๑.๓๑ ลຌานบาท ละรายเดຌจากการ฿หຌบริการกีไยวนืไองละ

๙๗
อืไนโ จานวน ๓ํํ.๏๒ ลຌานบาท ละคา฿ชຌจายรวม จานวน ํ๎,๐๏๑.๎๎ ลຌานบาท คาดวาจะมีรายเดຌ
สูงกวาคา฿ชຌจาย จานวน ๏๕ํ.๔๕ ลຌานบาท ดยคาดการณ์ปริมาณทีไยวบินรวม฿นป ๎๑๒์ พิไมขึๅนจาก
ป ๎๑๑๔ รຌอยละ ํ๎ ละรียกกใบคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศสาหรับ En-Route Charge อัตรา
๏,๑์์ บาทตอหนวย ละ Terminal charge อัตรา ๑์์ บาทตอหนวย
สาหรับงบลงทุนประจาป ๎๑๒์ มีกรอบวงงินบิกจายลงทุนทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มืไอวันทีไ ๎๓ กันยายน ๎๑๑๕ จานวน ๎,ํํ๎.๎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 ตามผนการงินประจาป ๎๑๒์ ิป ๎๑๒์๎๑๒๐ี บริษัทฯ มีรายเดຌสูงกวาคา฿ชຌจายตลอดระยะวลา ๑ ป ดยคาดวาจะมีรายเดຌรวมพิไมขึๅน฿นอัตรา
ฉลีไยรຌอยละ ๓ ตอป ซึไง฿นสวนของรายเดຌจากการ฿หຌบริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทฯ ยังคงรียก
กใบคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ฿นอัตราดิมเดຌจนถึงป ๎๑๒๐ สาหรับคา฿ชຌจายดานินการมีอัตรา
การพิไมขึๅนฉลีไยประมาณรຌอยละ ๔ ตอป
สาหรับผนการลงทุน฿นระยะ ๑ ป ตามผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๐ ของบริษัทฯ คาดวา
จะมีวงงินลงทุนประมาณ ํ๐,๑๐๐.๐ํ ลຌานบาท ดยบริษัทฯ คาดวาจะมีหลงงินลงทุนสวน฿หญจาก
งินรายเดຌคาบริการรอจายคืนละงินทุนหมุนวียนอืไน ละจากหลงงินกูຌภายนอกบางสวน
------------------------------------------------

