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สารจากประธานกรรมการ
ในชวงปที่ผานมา ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคนของบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
ไดรวมกันปฏิบัติภารกิจที่สําคัญยิ่งของชาติ ในการอํานวยความสะดวกการเดินทางสําหรับประมุขและผูแทน
รัฐบาลของมิตรประเทศ ตลอดจนประชาชนที่มารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย1ผูเป2นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย นับเป2นความภูมิใจของ
บริษัทฯ ที่ไดมีสวนรวมถวายงานเป2นครั้งสุดทาย
ในป ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมการบินของประเทศยังคงเผชิญกับความทาทายจากเหตุการณ1ที่สงผลกระทบ
ตอปริมาณเที่ยวบิน ไมวาจะเป2นเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทย มาตรการปราบปรามทัวร1ศูนย1
เหรียญ ที่ทําใหปริมาณเที่ยวบินในชวงตนปลดลงจากที่คาดไวอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ทามกลางป;จจัย
ทาทายดังกลาว ปริมาณเที่ยวบินของประเทศโดยรวม ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง จากป;จจัยสนับสนุนอื่น ๆ เชน
นโยบายสงเสริมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเติบโตของกลุมสายการบินตนทุนต่ํา เป2นตน
ทามกลางสภาวะแวดลอมทางการบิ น บริ ษัท ฯ ยั งคงมุ งมั่นเดินหนาเพื่อยกระดั บคุ ณ ภาพ ความ
ปลอดภัย และมาตรฐานบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเทียบเทาหรือสูงกวามาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใหบริการ และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชหวงอากาศและสายการบินในเขตความรับผิดชอบของประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน บริษัทฯ ไดเขารวมสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศ โดย
ผลักดันและพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก และในปนี้ เป2นปที่อาเซียนครบรอบ
๕๐ ป งานสําคัญที่บริษัทฯ มีสวนรวมผลักดัน คือการจัดทําแผนแมบทการบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน
(ASEAN ATM Master Plan) เพื่ อใหเกิ ดการบริ ห ารการจราจรทางอากาศที่ไ รรอยตอ ภายใตแนวความคิด
“Seamless ASEAN Sky” นอกจากนี้ในฐานะสมาชิกการบินโลก บริษัทฯ ไดรวมมือกับสายการบินภายในประเทศทดลองการ
ปฏิบัติการบินแบบ Continuous Descent Operations ซึ่งเป2นปฏิบัติการบินที่ชวยใหสายการบินประหยัด
เชื้อเพลิงในการทําการบินในเขตประชิดสนามบิน สงผลทําใหมลภาวะทางอากาศลดลงได
การดําเนินงานโครงการสําคัญ ทางยุท ธศาสตร1 มีค วามกาวหนาตามลําดั บ อาทิ โครงการพั ฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ โครงการจัดตั้งศูนย1บริหารเครือขายการจราจรทางอากาศ
(ATM Network Management Centre) รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอุปกรณ1สื่อสารและระบบ
เครื่องชวยการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานสําคัญทั่วประเทศ
ผลโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลตามแนวทางการเฝcาควบคุม
อยางตอเนื่อง (Universal Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach :
USAP-CMA) ขององค1การการบินพลเรือนระหวางประเทศ พบวาบริษัทฯ เป2นหนวยงานเดียวที่ผลการ
ตรวจสอบผานทั้งหมด ไมพบขอบกพรอง หรือตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมใด ๆ สิ่งนี้เป2นเครื่องพิสูจน1ความมุงมั่น
และทุมเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกสวน และความตั้งใจของผูบริหารในการพัฒนากระบวนการทํางาน
ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรใหถึงพรอมทุกดาน

๒

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป2นผูมอบนโยบาย กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานใน
ภารกิจอันสําคัญนี้อยางตอเนื่อง จึงขอขอบคุณผูถือหุน ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงฝjายจัดการและ
พนักงานมา ณ โอกาสนี้ และขอใหมั่นใจวาบริษัทฯ จะมุงมั่นและพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประโยชน1ของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียสืบไป

พลเอก
(คณิต สาพิทกั ษ1)
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
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สารจากกรรมการผูอํานวยการใหญ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ แมวาจะมีเหตุการณ1หรือป;จจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณเที่ยวบินในบาง
ชวงเวลาก็ตาม ธุรกิจการบินของโลกยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง จากสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศของประเทศ
ไทย มี เที่ ยวบิ นเพิ่ มขึ้ นรอยละ ๔.๖ จากปที่ ผ านมา โดยอั ตราการเติ บโตเฉลี่ ยตอป ในรอบ ๑๐ ป ตั้ งแต
ปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ เทากับรอยละ ๘ และคาดการณ1วาจะมีมากกวาหนึ่งลานเที่ยวบินในป ๒๕๖๑
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของผูใชบริการ นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ใหสอดคลองกับ
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล โดยเรงรัดพัฒนาโครงการสําคัญตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ อาทิ
- โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization
CNS/ATM System: TMCS) ซึ่ ง ไดรั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค1เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใหบริการการเดินอากาศของ
ประเทศใหเป2นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการขนสงทาง
อากาศที่ มี แ นวโนมเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ผ านมาบริ ษั ท ฯ ไดดํ า เนิ นการติ ดตั้ งระบบ/อุ ปกรณ1 แ ละทดสอบการทํ างาน
เชื่ อมโยงกั บระบบทั่ วประเทศ รวมทั้ งทดสอบระบบเบื้ องตนแลว และในป ๒๕๖๐ ไดจัดฝs กอบรมใหกั บ
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกร เพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานกับระบบใหม รวมทั้งได
เริ่มตนการทดสอบการใชงานระบบคูขนานกับระบบป;จจุบัน (ระบบป;จจุบันใชงานเป2นหลักและระบบใหมใช
งานทดลองคูขนาน) ในการใหบริการ Bangkok Approach Control ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเป2นแหงแรก
ตั้งแตวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ป;จจุบันอยูระหวางการปรับปรุง/ทบทวนแผนการถายโอนระบบทั่วทั้งประเทศ
กอนจะเป2นการทดสอบการใชงานระบบใหมแบบคูขนานกับระบบป;จจุบัน ณ ทาอากาศยานตาง ๆ รวมทั้ง
ศูนย1ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (Bangkok Area Control) จากนั้นจะเปKดใชงานระบบใหม
ตอไป
- โครงการออกแบบและประเมิ น ศั ก ยภาพระบบหวงอากาศ และกํ า หนดแนวทางเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ บริษัทฯ ไดดําเนินการวาจางที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญจากตางประเทศ (บริษัท National Air Traffic Services สหราชอาณาจักร) มาดําเนินการศึกษา
วิเคราะห1 ออกแบบและกําหนดแผนการพัฒนาระบบการบินของประเทศ ทั้งระบบหวงอากาศ (Airspace
System) และระบบทาอากาศยาน (Airport System) รวมถึงแผนอื่น ๆ ที่จําเป2น โดยคาดวาจะนําเสนอ
ผลการศึกษาตอกระทรวงคมนาคมภายในป ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาในการขยายผลในทางปฏิบัติตอไป ทั้งนี้
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศจะมุงเนนความรวมมือระหวางหนวยงานการบินทั้งในสวนของ
การบินพลเรือนและหนวยงานดานความมั่นคง เพื่อใหการบริหารระบบหวงอากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบิน เพื่อประโยชน1ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อ
รองรับภารกิจดานความมั่นคงของประเทศ

๔

- โครงการ Distributed Multi-Nodal Air Traffic Flow Management (ATFM) Network
เป2นโครงการพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟKก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสมดุล
ระหวางความตองการทําการบินและความสามารถรองรับปริมาณการบิน และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานดาน
การบริหารจราจรทางอากาศระหวางประเทศ เริ่มโครงการในป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยรวมมือกับ Civil Aviation
Authority of Singapore ริเริ่มพัฒนาและทดลองระบบ Collaborative Decision Making (CDM) ระหวาง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร1 ซึ่งไดรับการยอมรับเป2นอยางดี จึงไดมีการขยายผลรวมกับ Hong Kong
Civil Aviation Department นําไปสูการจัดตั้งโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM และขยายความ
รวมมือไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ไดแก ประเทศมาเลเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟKลิปปKนส1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร1
ในป ๒๕๖๐ บริษัทฯ และหนวยงานของประเทศตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ ไดรวมกันดําเนินการ
ตอเนื่องดวยการใหบริการภายใตขอบเขตจํากัดของปริมาณจราจรที่รองรับไดในสวนสนามบินและในหวงอากาศ
ในสถานการณ1จริง รวมทั้งพัฒนากรอบ/กระบวนการในการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงาน (PostOperations Analysis) เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติการในอนาคต จัดทําขอกําหนดทาง
เทคนิคสําหรับระบบสนับสนุนการใหบริการ รวมทั้งศึกษาความเป2นไปไดในการใชรูปแบบมาตรฐานสากลใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล และจัดทําราง Interface Control Document สําหรับเชื่อมตอระบบสนับสนุนระหวาง
หนวยงาน เพื่อนําไปพัฒนาขอกําหนดทางเทคนิคในการเชื่อมตอระบบสนับสนุนของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
- โ ค ร ง ก า ร Common Regional Virtual Private Network (CRV Network) เ ป2 น ก า ร
ดําเนินงานตามแนวความคิดในการพัฒนากิจการบินของภูมิภาคและของโลกขององค1การการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ หรือ The International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยจะนําเครือขายสื่อสาร
CRV มาใชงานทดแทนเครือขายสื่อสารป;จจุบันที่อาจไมมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณขอมูลการบินในอนาคต
การดําเนินงานเรื่องนี้ในป ๒๕๕๖ ผูแทนของ บริษัทฯ ไดรับเสนอใหเป2นประธานของ ICAO’s the Common
Regional VPN Task Force (CRV TF) เพื่อศึกษาขอมูลของเครือขายสื่อสาร CRV และคัดสรรผูใหบริการที่มี
ความเหมาะสม ซึ่งตอมาในป ๒๕๖๐ ไดดําเนินการคัดสรรผูใหบริการ CRV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟKกเรียบรอย
แลว และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป2นประเทศคูแรกในภูมิภาคที่ทําการทดสอบความพรอมสําหรับการนํามาใชงาน (Operational Readiness)
ของเครือขายสื่อสาร CRV ผลลัพธ1เป2นไปดวยดี ป;จจุบันอยูระหวางการจัดหาเครือขายสื่อสาร CRV เพื่อเริ่มใช
งานตอไป
สําหรับการเตรียมความพรอมรองรับการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบริการการ
เดินอากาศภายในโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลตามแนวทางการเฝcาควบคุม
อยางตอเนื่อง (Universal Safety Audit Program (USAP) – Continuous Monitoring Approach (CMA)
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยบริการการเดินอากาศ พรอม
คณะทํางานจัดทํามาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยการบริการการเดินอากาศ ใหครอบคลุมครบทุก
ดาน เพื่อรองรับการตรวจสอบของ ICAO ซึ่งผลการตรวจสอบของ ICAO เมื่อเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ ผาน
ทั้งหมด ไมพบขอบกพรองแตอยางใด
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ในสวนของการสงเสริมนวัตกรรม ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องนั้น ในป ๒๕๖๐
บริษัทฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศ HIS Jane’s ATC Award ประเภท Service Provision จากผลงาน “Air Traffic
Flow Management (ATFM) Platform” ซึ่งจัดขึ้นในงาน World ATM Congress 2017 ซึ่งเป2นรางวัลมอบ
ใหกับองค1กรที่ไดคิดคนพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชวยยกระดับความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจราจรทางอากาศ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม “AEROTHAI ATFM Platform” เป2นระบบที่
สามารถประมาณการปริ ม าณเที่ ย วบิ น ไดลวงหนา เพื่ อ ใชสํ า หรั บ การกํ า หนดเวลาวิ่ ง ขึ้ น จากสนามบิ น
(Calculated Take-Off Time)
นอกจากนี้ ผลงาน “เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศในสภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ มปกติ (Air Traffic Flow Management for Adverse Conditions) จากที ม นวั ต กรของ
บริษัทฯ ยังไดรับรางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดง ประเภท P (Transport – Motor Vehicles –
Ships – Aviation Accessories) ในงาน “45th International Exhibition of Invention of Geneva”
ในดานผลลัพธ1ขององค1กรที่สําคัญ ผลการตรวจประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระหวางรัฐบาลไทย กับ บริษัทฯ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ เป2นผูกํากับดูแล ในป ๒๕๕๙ มีผลคะแนนประเมินรวม ๔.๓๕๓๖ มากกวาป ๒๕๕๘
ที่ไดรับ ๔.๑๒๒๐ จากคะแนนเต็ม ๕
ในสวนของการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ บริษัทฯ ไดดําเนินระบบบริหารความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) อยางตอเนื่องและจริงจัง โดยบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ1สากล ซึ่งสอดคลองกับแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด และไดทําการฝsกซอมสถานการณ1สมมติ
ทั้งสวนกลางและศูนย1ควบคุมการบินภูมิภาคทุกแหง เพื่อใหมีความพรอมรองรับเหตุการณ1ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในป ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด โดยคงอันดับเครดิต
องค1กรของบริษัทฯ ที่ระดับ “AAA” สวนแนวโนมอันดับเครดิตไดกําหนดที่ระดับ “Stable” โดยอันดับเครดิต
สะทอนถึงการเป2นองค1กรผูใหบริการการเดินอากาศที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีสถานะทางการเงินที่
แข็งแกรง และคณะผูบริหารที่มีประสบการณ1ของบริษัทฯ
ในป ๒๕๖๑ เป2นปสําคัญยิ่ง เนื่องจากบริษัทฯ จะเป2นเจาภาพจัดการประชุม CANSO Global ATM
Summit & Annual General Meeting ครั้ ง ที่ ๒๒ ซึ่ ง เป2 น การประชุ ม ระดั บ ผู นํ า ขององค1 ก รผู ใหบริ ก าร
เดินอากาศระดับโลก รวมทั้งเป2นปที่จะครบรอบการกอตั้ง ๗๐ ป ในโอกาสที่สําคัญนี้ ดิฉัน ฝjายบริหาร และ
พนักงานทุกคนจะรวมกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อรวมสรางคุณประโยชน1ใหกับกิจการบินของ
ชาติและภูมิภาค และเพื่อใหองค1กรกาวสูทศวรรษใหมที่เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
ในนามของบริษัทฯ และพนักงาน ขอขอบพระคุณผูถือหุน หนวยงานผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่ให
ความไววางใจ สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และขอใหคํามั่นวาบริษั ทฯ จะรักษาระดั บ
คุณภาพการใหบริการที่เป2นไปตามมาตรฐานและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะมุงมั่นพัฒนา
ระบบบริการการเดินอากาศที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ดวยตนทุนที่เหมาะสมและ
คุมคาตลอดไป
(นางสาริณี อังศุสิงห1)
กรรมการผูอํานวยการใหญ

๖
ประวัติความเปนมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ กรมไปรษณียโทรเลขไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหทําหนาที่ใหบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน จนกระทั่งสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เกิดขึน้ ในทวีปเอเชีย ส-งผลให
อากาศยานพลเรือนไม-อาจทําการบิน จึงตองเลิกกิจการ ต-อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด การประกอบ
ธุรกิจการบินระหว-างประเทศเริ่มฟ45นตัวขึ้น บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากสหรัฐอเมริกา
บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ และสายการบินต-าง ๆ ทีท่ ําการบินมายังประเทศไทย
ไดร-วมกันขออนุมัติรัฐบาลไทยจัดตั้ง บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด (AERONAUTICAL RADIO OF
SIAM LTD.) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑ เพื่อดําเนินกิจการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน
ตามมาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหว-างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) ภายใตสัญญาที่ไดรับจากรัฐบาลไทย จนกระทั่งต-อมารัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของภารกิจบริษัทฯ ว-าเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติและการพัฒนากิจการบิน ประกอบกับมีความพรอมใน
ทุก ๆ ดานแลว จึงไดรับโอนกิจการเขามาดําเนินงานในรูปแบบองคกรของรัฐบาลตั้งแต-วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๐๖ และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเปcน AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI
ในเวลาต-อมา ไดอนุญาตใหสายการบินที่ทําการบินมายังประเทศไทยเปcนประจําร-วมเปcนผูถือหุนกับรัฐบาลดวย
บริษัทฯ จึงมีสถานะเปcนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงแมจะดําเนินการในรูปบริษัทจํากัด แตเนื่องจากมีขอผูกพันในฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาลและตามขอตกลงที่มีไวกับรัฐบาล บริษัทฯ จึงดําเนินการ
แบบไม-คากําไรในการใหบริการภาคความปลอดภัย ไดแก- บริการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน
ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมีเครือข-ายเชื่อมโยงกับประเทศต-าง ๆ นอกจากนั้นยังมีบริการภาคธุรกิจ คือ
บริการเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งในและต-างประเทศ
ปfจจุบัน บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการดวยความมุ-งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศให
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร รวมถึงประสานความร-วมมือกับ
องคกรการบินทั้งในและต-างประเทศอย-างใกลชิด เพื่อมุ-งสู-การเปcนองคกรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลก และมี
ส-วนพัฒนากิจการการบินของประเทศต-อไป
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วิสัยทัศน
“มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศ
สูการเปนหนึ่งในองคกรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน”
(วิสัยทัศนประกอบการพัฒนาและดําเนินภารกิจองคกรตามกรอบยุทธศาสตรปh ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
พันธกิจ
“เปcนผูใหบริการการเดิ นอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความ
ปลอดภั ย เปc น มาตรฐาน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต- อ ผู มี ส- ว นไดส- ว นเสี ย
ทุกกลุ-มและผลประโยชนแห-งชาติ”
ภารกิจ
บริษัทฯ มีภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การบริ หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ภายในเขตแถลงข- าวการบิ น
กรุ ง เทพฯ ( ฺBangkok Flight Information Region) เพื่ อ ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการบินของผูใชหวงอากาศในประเทศไทย
๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบช-วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical
Communications, Navigation and Surveillance (CNS) System/Services) และ
๓. การบริ ก ารข- า วสารการเดิ น อากาศและงานแผนที่ เ ดิ น อากาศ (Aeronautical Information
Services (AIS) and Aeronautical Charts)
รวมทั้ง บริการเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล

๘
ภาพรวมภารกิจการใหบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services)
ภายในเขตแถลงข-าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) บริษัทฯ ใหบริการการเดินอากาศในบริเวณพื้นที่
ควบคุ ม จราจรทางอากาศของสนามบิ น และเขตประชิ ด สนามบิ น (Terminal Airspace) จํ า นวน
๓๕ แห- ง ทั่ ว ประเทศ และเขตบริ ก ารจราจรทางอากาศเสนทางบิ น (Enroute Airspace) ผ- า นระบบ
การบริ ห ารจราจรทางอากาศ ระบบสื่ อ สาร ระบบช- ว ยการเดิ น อากาศ และระบบติ ด ตามอากาศยาน
(Air Traffic Management/Communications, Navigation and Surveillance Systems: ATM/CNS) การให
บริการการเดินอากาศของบริษัทฯ ในพื้นที่ดังกล-าวประกอบดวย
การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) ไดแกก. การบริหารหวงอากาศ (Airspace Management: ASM)
ข. การบริหารความคล-องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM)
ค. บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) ซึ่งแบ-งย-อยไดเปcน
(๑) งานควบคุ มจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services: ATCS) โดยแบ- งย- อยพื้ นที่ /
ขอบเขตการใหบริการออกเปcน ๓ ส-วน โดยจําแนกตามบริเวณที่ควบคุม คือ
• บริ ก ารควบคุ ม จราจรทางอากาศบริ เ วณสนามบิ น (Aerodrome Control Service)
ใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บริเวณสนามบิน รวมทั้งควบคุมจราจรทางอากาศ
ใหกับอากาศยานบนทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณโดยรอบสนามบิน
• บริ การควบคุ ม จราจรทางอากาศเขตประชิ ดสนามบิ น (Approach Control Service)
จัดการจราจรในเขตประชิดสนามบิน เปcนเสมือนตัวกลางในการจัดการจราจรระหว-าง
หอบั ง คั บ การบิ น และศู น ยควบคุ ม จราจรทางอากาศ ซึ่ ง สามารถแบ- ง การควบคุ ม
ออกเปcน ๒ ลักษณะคือ ๑) ใหบริการ ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ และ
๒) ใหบริการ ณ สนามบินนั้น ๆ
• บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (Area Control Service) ปฏิบัติงาน
โดยศูนยควบคุมจราจรทางอากาศ (Area Control Centre: ACC) ตั้งอยู-ที่สํานักงานใหญทุ- งมหาเมฆ รั บผิ ดชอบควบคุ ม จราจรทางอากาศแก- อากาศยานทุ กลํ าที่ บินในพื้ นที่
รับผิดชอบภายในเขตแถลงข-าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR)
(๒) บริการข-าวสารสําหรับเที่ยวบิน (Flight Information Service: FIS) และ
(๓) งานเฝ}าระวังและแจงเตือน (Alerting Services: ALTS)
การจัดการเทคโนโลยีบริการการเดินอากาศ (CNS)
มีระบบโครงสรางพื้นฐานบริการการเดินอากาศ หลัก ๆ ไดแกก. ระบบสื่ อสารการเดิ นอากาศ (Communications System) เพื่ อติ ดต- อสื่ อสารภาคพื้ นระหว- าง
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับหน-วยเกี่ยวของทั้งภายในประเทศและต-างประเทศ และการ
สื่อสารภาคพื้นสู-อากาศระหว-างเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน
ข. ระบบช-วยการเดินอากาศ (Navigation System) เปcนระบบที่ใชช-วยนําทางใหแก-อากาศยาน ทั้งการ
นําร-องสําหรับปฏิบัติการบินบนเสนทางบิน และนําร-อนสําหรับการบินลงสู-สนามบิน ใหเปcนไปอย-าง
เที่ยงตรงและแม-นยํา ซึ่งรวมถึงระบบนําร-องอากาศยานดวยสั ญญาณดาวเทียม(Performance
Based Navigation – PBN) ดวย

๙
ค. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เปcนระบบที่บอกตําแหน-ง พิกัด และระดับความ
สู ง ของอากาศยานใหแก- เ จาหนาที่ ค วบคุ ม จราจรทางอากาศสามารถติ ดตามการทํ า การบิ น
ของอากาศยานได ซึ่งมีทั้งแบบติดตั้งสําหรับใชงานที่เขตประชิดสนามบิน สําหรับติดตามอากาศ
ยานตามเสนทางบิน และสําหรับตรวจจับอากาศยานและยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยู-ในบริเวณเขต
ภาคพื้นสนามบิน
นอกจากนี้ จะมี ร ะบบอั ต โนมั ติ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านดานการบริ ห ารจราจรทางอากาศ
(ATM Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผลขอมูลแผนการบิน (Flight Data Processing System: FDPS)
และระบบประมวลผลขอมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance Data Processing System: SDPS) เปcนตน
บริการข-าวสารการบิน (AIS)
บริษัทฯ เปcนศูนยสื่อสารการบินหลักของประเทศไทย มีหนาที่รับ-ส-ง และถ-ายทอดข-าวแผนการบิน ข-าว
กําหนดการบิน ข-าวอากาศการบิน และข-าวอื่น ๆ ที่จําเปcนต-อการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความชํานาญในการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริการ
สื่อสารขอมูลและการใหบริการเกี่ยวเนื่อง และไดมีการดําเนินงานดานวิจัยพัฒนาระบบ/อุปกรณและอื่น ๆ เพื่อ
นํ ามาใชในภารกิ จของบริ ษั ทฯ มาเปc นระยะเวลานาน บริ ษั ทฯ จึ งไดขยายขอบเขตของงานวิ จั ยและพั ฒนา
ผลิตภัณฑ ใหสามารถตอบสนองความตองการใชงานไดครอบคลุมกลุ-มผูใชในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น จาก
เดิมที่เนนการผลิตอุปกรณหรือบริการเสริม เพื่อใชงานภายในองคกรแทนการจัดหาจากต-างประเทศที่มีราคาแพง
มาสู-การผลิตหรือจัดบริการเสริมใหแก-สายการบินและหน-วยงานดานการขนส-งทางอากาศ อาทิ บริการเกี่ยวเนื่อง
ดานการบิน (บริการอุปกรณสื่อสารแก-สายการบิน บริการเครือข-ายสื่อสาร บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้ง บริการ
บินทดสอบ บริการฝ•กอบรมและเปcนที่ปรึกษา บริการสื่อสารสายการบินดวยขอมูล บริการมาตรฐานเครื่องวัด
เปcนตน) บริการเกี่ยวเนื่องดานการขนส-งและบริการสารสนเทศและการสื่อสารใหกับหน-วยงานภาครัฐ
แนวนโยบายของผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs)
แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม:
เปcนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส-ง:
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการขนส-งเพื่อเชื่อมโยงโครงข-ายและการใหบริการใหมีมาตรฐาน
สนับสนุนบริการขนส-งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข-งขันของ
ประเทศ และส-งเสริมบทบาทการมีส-วนร-วมของภาคเอกชน
แนวนโยบายสําหรับ บวท.:
พัฒนาโครงข-าย อุปกรณ และระบบงานใหทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งใหบริการที่มีความ
ปลอดภัยและรวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพในการหารายไดจากบริการที่เกี่ยวเนื่อง

๑๐
แผนวิสาหกิจ
ภายใตวิสัยทัศน “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศ สูการเปนหนึ่งในองคกรระดับ
ดี เยี่ ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่ งยื น ” ซึ่ ง มี นั ย สํ า คั ญ ประกอบดวยพั น ธกิ จ องคกรในการใหบริ ก ารการ
เดินอากาศ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และการประเมินตนเองตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มียุทธศาสตรการพัฒนาและดําเนินองคกรในช-วงปh พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue)
๑. การใหบริการการเดินอากาศ ที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)
๑. ใหบริ ก ารที่ ป ลอดภั ย และมั่ น คงเปc น ไปตาม
มาตรฐานและต-อเนื่องในทุกช-วงการบิน
๒. เพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและ
ประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศและเปcนมิตรต-อ
สิ่งแวดลอม
๒. การสรางบุคลากรมืออาชีพ
๓. พั ฒ นาระบบการจั ดการทรั พยากรบุ ค คลเพื่ อ
การขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตอย-างยั่งยืน
๔. พั ฒ นาสภาพแวดลอมบุ ค ลากรและยกระดั บ
ความผูกพันต-อองคกร
๓. การพัฒนาไปสู-องคกรสมรรถนะสูง
๕. เปcนองคกรที่ดีในสังคมและบรรลุเป}าหมายใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย-างมีประสิทธิภาพ
๖. พั ฒ นาโครงสรางและองคประกอบพื้ น ฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูและนวัตกรรม เพื่อ
บรรลุเป}าหมายขององคกรทุกระดับ
๗. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
๘. บริหารจัดการทางการเงินอย-างมีประสิทธิภาพ
และสมดุล
๔. การสรางคุณค-าใหกับกิจการบินและผูมี
๙. สนับสนุนและดําเนินงานพัฒนาระบบการเเดิน
ส-วนไดส-วนเสีย
อากาศภายใตความร-วมมือในอุตสาหกรรมการบิน
๕. การสรางความสามารถในการแข-งขันใหกับ ๑๐. พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานระบบบริ ก ารการ
ประเทศ
เดินอากาศและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการขนส-งทางอากาศของประเทศ

๑๑
ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
บริษัทฯ ถือเปcนหน-วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) โดย คค. ไดมอบหมายใหบริษัทฯ
เปc นผู ดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการควบคุ มจราจรทางอากาศ การสื่ อสารการบิ น และบริ การอื่ นที่ เกี่ ยวกั บการ
ปฏิบัติการบิน ตามความตองการของการประกอบการขนส-งทางอากาศ และเปcนไปตามมาตรฐานและขอเสนอแนะ
ขององคการการบินพลเรือนระหว-างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ใหเปcนไปดวย
ความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ภายใตสัญญาดังกล-าว บริษัทฯ ตกลงจะจัดใหมีการบริการใหแก-บรรดา
ผูประกอบการขนส-งทางอากาศโดยไม-คิดเอากําไร และใหไดรับการชดเชยค-าใชจ-ายต-าง ๆ ดวยการเรียกเก็บ
ค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศอย-างเปcนธรรมจากผูรับบริการ
ที่ตั้ง โทรศัพท โทรสาร และ Website
สํานักงานใหญที่อยู- : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ทุ-งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท : ๐ ๒๒๘๗ ๓๕๓๑–๔๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๓๑
Website : www.aerothai.co.th
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญที่อยู- : ๑๐๐ หมู-ที่ ๓ ถนนสนามบิน ตําบล
คลองหลา อําเภอคลองหอยโข-ง
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑
โทรศัพท : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑-๖๐
โทรสาร : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
ที่อยู- : ๒๐๐ เขาบ-อไทรตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทรศัพท : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑–๕
โทรสาร : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๘-๙
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
ที่อยู- : ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๓๐
โทรศัพท : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒
โทรสาร : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓

ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
ที่อยู- : ถนนสนามบิน ตําบลอรัญญิก
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒
โทรสาร : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๕๐
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมา
ทิ่อยู- : บานพิมาน ตําบลท-าชาง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทรศัพท : ๐ ๔๔๒๕ ๗๖๗๐
โทรสาร : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
ที่อยู- : ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๔๒๒๔ ๓๗๓๕
โทรสาร : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
ที่อยู- : ถนนเทพโยธี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
โทรสาร : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘

๑๒
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหมที่อยู- : ๖๐ ถนนสนามบิน ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม- ๕๐๒๐๐
โทรศัพท : ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๗๖
โทรสาร : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐

ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
ที่ตั้ง : หมู-บานบ-อฝ}าย ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทรศัพท : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑
โทรสาร : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓

สรุปขอมูลทีส่ าํ คัญทางการเงิน
๒๕๖๐
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ส-วนของผูถือหุน

๒๕๕๘

๑/

รายไดรวม
ค-าใชจ-ายรวม
ค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินที่เปcนสมาชิก
หมายเหตุ ๑/ งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ฐานะการเงิน (ลานบาท)

๒๕๕๙

๑๒,๑๙๔.๑๑
๑๐,๑๙๓.๖๔
๒,๐๐๐.๔๗

๑๑,๖๓๘.๙๓
๙,๒๗๖.๐๖
๒,๓๖๒.๘๗

๑๐,๗๗๓.๓๘
๘,๘๖๓.๙๗
๑,๙๐๙.๔๑

๑๔,๔๒๘.๖๒
๑๓,๔๖๓.๘๖
๙๖๔.๗๖

๑๓,๓๘๕.๖๑
๑๒,๔๖๕.๓๓
๙๒๐.๒๘

๑๒,๐๘๙.๙๖
๑๑,๒๐๐.๗๓
๘๘๙.๒๓

๑๓.๕๕
๗.๑๙

๑๒.๖๐
๘.๒๕

๑.๔๔

๑.๒๑

๒/

อัตราสUวนทางการเงิน
อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน (เท-า)
๑๓.๙๖
อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน (เท-า)
๖.๓๑
(ไม-รวมค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม)
อัตราส-วนความสามารถในการจ-ายคืนเงินตน
๑.๖๔
และดอกเบี้ย (เท-า)
หมายเหตุ ๒/ งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ

๑๓
ปVจจัยที่มีผลกระทบหลักตUอกิจการ
๑.

แผนการเดินอากาศสากลและภูมิภาคของ ICAO

องคการการบินพลเรือนระหว-างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได
กํ า หนดแผนการเดิ น อากาศสากล (Global Air Navigation Plan: GANP, Doc 9750) เปc น ทิ ศ ทางเชิ ง
ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการเดินอากาศของโลก โดยในฉบับแกไขครั้งที่ ๕ ซึ่งเปcนฉบับปfจจุบันที่ไดรับ
การรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ ๓๙ ของ ICAO (The 39th Session of the ICAO Assembly
) ในปh ๒๕๕๙ นั้ น ไดมี ก ารปรั บ กรอบเวลาในการดํ า เนิ น การแผนขั้ น ตอนเชิ ง กลยุ ท ธ ASBUs (Aviation
System Block Upgrades) ที่จากเดิมแบ-งช-วงเวลาในการดําเนินการออกเปcนช-วงละ ๕ ปh
เปcนช-วงละ ๖
ปh แ ต- ยังคงการแบ- งกรอบการพั ฒ นา (Performance Improvement Area: PIA) ตามฉบั บแกไขก- อนหนา
กล-าวคือ ยังคงแบ-งออกเปcน ๔ ดาน ไดแก(๑) Airport Operations หรือการปฏิบัติการในเขตสนามบิน
(๒) Globally Interoperable Systems and Data – through Globally Interoperable SWIM
หรือการทํางานร-วมกันไดของระบบอุปกรณและการเชื่อมต-อ/แลกเปลี่ยนขอมูล
(๓) Optimum Capacity and Flexible Flights – through Global Collaborative ATM หรือ
ความสามารถในการรองรับการจราจรฯ สูงสุดและเที่ยวบินที่มีความยืดหยุ-น/คล-องตัว
(๔) Efficient Flight Path – through Trajectory Based Operations หรือเสนทางบินที่มี
ประสิทธิภาพ
จากแผนพัฒ นาระดับโลกดังกล-าว ICAO ไดแปลงถ-ายกลยุ ทธที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
ภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟŽกพรอมไดระบุรายการพัฒนาที่มีความสําคัญลําดับตนมาเปcนแผนบริหารจราจรทาง
อากาศอย- า งไรรอยต- อ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย /แปซิ ฟŽ ก (Asia/Pacific Seamless ATM Plan) ที่ มุ- ง เนนความ
เชื่อมโยง/สอดประสานกันของระบบบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ของภูมิภาคฯ
โดยไดมีการระบุเกณฑเป}าหมายขอกําหนดที่ตองการในเรื่องสนามบิน หวงอากาศ และเสนทางบิน (Preferred
Aerodrome/Airspace and Route Specifications: PARS) และเกณฑระดับที่ตองการในเรื่องการใหบริการ
จราจรทางอากาศ (Preferred ATM Service Levels: PASL) รวมถึงองคประกอบระดับภูมิภาคและระดับโลก
ที่สําคัญ ปfจจัยดานมนุษย และการประสานความร-วมมือระหว-างทหารและพลเรือนไวดวย ทั้งนี้ในปh ๒๕๕๙ ที่
ประชุมกลุ-มวางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟŽก (Asia/Pacific Air
Navigation Planning and Implementation Regional Group: APANPIRG) ครั้งที่ ๒๗ (APANPIRG/27)
ไดใหการรั บ รอง Asia/Pacific Seamless ATM Plan, Version 2.0 ซึ่ ง ICAO ไดปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม- เพื่ อ ให
สอดคลองกับแผนการเดินอากาศสากล ฉบับแกไขครั้งที่ ๕ โดยไดมีการปรับวันที่เป}าหมายการดําเนินการ
ออกไปจากเดิ ม ที่ กํ า หนดไวในปh ๒๕๖๑ เปc น ปh ๒๕๖๒ และไดมี ก ารเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
Block1ASBU Modules ที่รัฐภาคีควรพิจารณาดําเนินการเขามาซึ่งบริษัทฯ ไดนําแผนกลยุทธ ASBUs มาใช
ประกอบการพิ จ ารณากํ าหนดยุ ทธศาสตรและกลยุ ท ธของบริ ษั ท ฯ และไดจั ดใหมี การพั ฒ นาตามกลยุ ท ธ
ASBUs และAsia/Pacific Seamless ATM Plan มาอย-างต-อเนื่อง

๑๔
๒.

แนวทางความร-วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC)

นับตั้งแต-วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเซียนไดเขาสู-การเปcนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย-างเปcน
ทางการ โดยในดานการขนส-งทางอากาศ อาเซียนมีแผนการจัดตั้งตลาดการบินร-วมอาเซียน (ASEAN Single
Aviation Market: ASAM) เพื่ อรองรั บ การเปc น AEC ใหเกิ ด การเชื่ อมโยงน- านฟ} าของประเทศสมาชิ ก เขา
ดวยกันอย-างเสรี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมั่นคงทั้งภายในอาเซียนเองและมุ-งสู-ภายนอกอาเซียนต-อไป
เพื่อสนับสนุน ASAM แผนยุทธศาสตรการขนส-งอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Transport Strategic Plan
2016-2025 or Kuala Lumpur Transport Strategy Plan: KLTSP) ไดระบุเป}าหมายและกิจกรรมในดาน
ขนส- ง ทางอากาศไว โดยในดานการบริ ห ารจั ด การจราจรทางอากาศ (AT-4 Enhanced Air Traffic
Management Efficiency and Capacity through a Seamless ASEAN Sky) บริษัทฯ ไดเขาร-วมสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะผูแทนไทยในเวทีอาเซียน เพื่อผลักดันเป}าหมายและกิจกรรมในการสนับสนุน ICAO
อย-างต-อเนื่อง ในการผลักดันและการพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟŽก และในการแลกเปลี่ยนขอมูลโครงสรางพื้นฐานและบริการการเดินอากาศของอาเซียน
ทั้งนี้ความสําเร็จที่สําคัญภายใต KLTSP ที่บริษัทฯ มีส-วนผลักดันในปh ๒๕๖๐ ซึ่งเปcนปhทอี่ าเซียนฉลอง
ครบรอบ ๕๐ ปhในการก-อตั้ง คือ การจัดทําแผนแม-บทการบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน (ASEAN ATM
Master Plan) แลวเสร็จก-อนเป}าหมายที่กําหนดไวในปh ๒๕๖๓ ซึ่งแผนงานนี้เปcนแผนงาน ๕ ปh (๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซียนนําไปเปcนแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหสัมพันธกันภายใน
ภูมิภาค โดยมีเป}าใหเกิดการบริหารการจราจรทางอากาศที่ไรรอยต-อ ซึ่งหมายถึงมีการประสานรวมกันโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานและการปฏิบัติงานที่สอดคลองกันภายใตแนวความคิด “Seamless ASEAN Sky”
ครอบคลุม ๕ ดานกล-าวคือ การดําเนินงานดานการบริหารจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เขตประชิด
สนามบิน และตามเสนทางบิน ความร-วมมือระหว-างพลเรือนและทหาร และระบบที่สามารถทํางานร-วมกันได
ตามมาตรฐานสากล
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต
จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโนมปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว-าธุรกิจ
การบิ นเปc นหนึ่ งในอุ ตสาหกรรมที่ มี การเจริ ญเติ บโตและมี มู ลค- าสู งขึ้ นอย- างต- อเนื่ อง โดยบริ ษั ท Airbus ได
คาดการณไวว-าในปh ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๓๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๘ ปริมาณจราจรทางอากาศทั่วโลกจะมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ ๔.๔ ต-อปh และจะเพิ่มขึ้น ๒ เท-า ทุก ๑๕ ปh โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟŽกมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยอยู-ที่รอยละ ๕.๕ ต-อปh ซึ่งสูงกว-าทั้งภูมิภาคยุโรป (รอยละ ๓.๓ ต-อปh) และอเมริกาเหนือ (รอยละ
๓.๔ ต-อปh) เนื่องจากการเปŽดเสรีทางดานการบิน ทําใหปริมาณผูโดยสารและการเชื่อมต-อการเดินทางเพิ่มขึ้น
สําหรับปริมาณการจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR มีการเติบโตมาอย-างต-อเนื่อง ถึงแมว-าจะมี
เหตุการณหรือปfจจัยทีส่ -งผลกระทบต-อปริมาณเที่ยวบินในบางช-วงเวลาก็ตาม ปh ๒๕๖๐ มีปริมาณเทีย่ วบินทั้งหมด
จํานวน ๙๕๐,๖๖๑ เที่ยวบิน เพิ่มขึน้ รอยละ ๔.๖ จากปhที่ผ-านมา โดยอัตราการเติบโตเฉลีย่ ต-อปh ในรอบ ๑๐ ปh
ตั้งแต-ปhงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ เท-ากับรอยละ ๘ หรือกล-าวไดว-ามีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเปcนรอยละ ๑๐๖ ในรอบ

๑๕
๑๐ ปh (ปh ๒๕๖๐ เทียบ ปh ๒๕๕๑) และคาดการณในปh ๒๕๖๑ จะมีปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดมากกว-า ๑ ลาน
เที่ยวบินหรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๖ เมื่อเทียบกับปh ๒๕๖๐
ในปh ๒๕๖๐ ที่ผ-านมามีเหตุการณที่สําคัญหลายเหตุการณที่ส-งผลต-อปริมาณเที่ยวบินที่ต่ํากว-า
คาดการณ อาทิ มาตรการปราบปรามทัวรศูนยเหรียญที่ทําใหปริมาณเที่ยวบินระหว-างประเทศในช-วงตนปh
ลดลงจากที่คาดไวอย-างมีนัยสําคัญ
รวมถึงผลการตรวจสอบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล
(Universal Safety Oversight Audit Program-Continuous Monitoring Approach : USOAP-CMA)
ที่ส-งผลใหรัฐบาลออกมาตรการดานต-าง ๆ มาเปcนระยะ เปcนตน แนวโนมในปh ๒๕๖๑ มีสัญญาณดีขนึ้ ดวยปfจจัย
บวกหลายปfจจัย ไม-ว-าจะเปcนผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานดานความปลอดภัยของไทย ซึ่งมีการแกไข
ขอบกพร-องที่มีนัยสําคัญต-อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) ครบถวน ซึ่งต-อมาในเดือนตุลาคม
๒๕๖๐ ICAO เห็นชอบใหประเทศไทยพนจากการเปcนประเทศที่มีขอบกพร-องที่มีนัยสําคัญต-อความปลอดภัย
ดานการบินแลว และปริมาณเที่ยวบินระหว-างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยยังเปcนจุดหมายท-องเที่ยวลําดับตนของชาวจีนและความตองการของนักท-องเที่ยวจีนที่ยังมีสูง

๑๖
ผังโครงสรางองคกร

๑๗
หนาที่รับผิดชอบ
โครงสรางองคกรของบริ ษั ทฯ ปf จจุ บั นมี คณะกรรมการบริ ษั ทฯ เปc นผู กํ ากั บดู แล และมี กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ- ดํารงตําแหน-งผูบริหารสูงสุด แบ-งเปcน ๑๐ สายงาน โดยมีผูอํานวยการใหญ-แต-ละสายงานทํา
หนาที่รับผิดชอบดังนี้
คล- องตั วการจราจรทางอากาศ การบริ หารขอมู ล
• สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญสารสนเทศการเดิ นอากาศ และการออกแบบวิ ธี
รั บผิ ดชอบงานกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี และ
ปฏิบัติการบินและพัฒนาหวงอากาศ
แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต- อ สั ง คม งานประมวล
• สายงานภูมิภาคและศูนยประกอบการ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ การสนั บสนุ นกิ จการ
รั บผิ ดชอบใหบริ การจราจรทางอากาศใน
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน ดูแลงานดาน
BKKFIR ในส- วนภู มิ ภาค การบริ ห ารจั ดการศู นย
กฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและงานเลขานุการ
ควบคุมการบิน ภูมิภาค ระบบไฟฟ}า สาธารณูปโภค
การสื่อสาร รวมทั้งบริหารความสัมพันธกับผูมีส-วนได
อาคารสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัย และการ
ส-วนเสีย
ดําเนินงานดานความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
• สํานักตรวจสอบภายใน
สภาพแวดลอมในการทํางาน
รั บผิ ดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และ
• สายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
ประเมินผลอย-างอิสระเกี่ยวกับความเชื่อถือได และ
รั บ ผิ ดชอบผลการบริ ห ารงานวิ ศ วกรรม
ความครบถวน ของระบบงานและรายงานการ
จราจรทางอากาศโดยการออกแบบ จั ดหา พั ฒนา
ตรวจสอบต-อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
ติดตั้ง บํารุงรักษา และบริหารระบบสนับสนุนการ
• สํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร
บริการจราจรทางอากาศ พรอมทั้งพัฒนาระบบและ
รับผิดชอบในการวิเคราะหนโยบาย วางแผน
บริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศขององคกรใหมี
กลยุทธ พัฒนาองคกร วิเคราะหโครงการ บริหารผล
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การดําเนินงาน และบริหารความเสี่ยงขององคกร
• สายงานทรัพยากรบุคคล
• สายงานพัฒนาธุรกิจ
รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
รับผิ ดชอบผลการจัดทํากลยุทธทางธุ รกิ จ
บุคคล เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ มีอัตรา ศักยภาพ
และดํ าเนิ นกิ จกรรมเชิ งพาณิ ชยกั บหน- วยงานทั้ ง
พฤติกรรมและผลตอบแทนที่สอดคลองกับกลยุทธ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต-างประเทศ
ของบริษัทฯ
• สายงานมาตรฐานความปลอดภัย
• สายการเงิน
รับผิดชอบการดําเนินการดานมาตรฐานการ
รั บ ผิ ดช อ บ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ด า น
บริ ก ารและการบริ ห ารความปลอดภั ย ในการ
งบประมาณ บริหารดานการเงิน บัญชี และรายได
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของบริษัทฯ อย-างมีประสิทธิภาพ
• สายงานบริหารจราจรทางอากาศ
รั บ ผิ ด ชอบผลการใหบริ ก ารจราจรทาง
อากาศในเขตเสนทางบิ น ในเขตแถลงข- าวการบิ น
กรุ ง เทพ (Bangkok Flight Information Region :
BKK FIR) เขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน ใน
ส- ว นกลาง รวมทั้ ง การบริ ห ารหวงอากาศ ความ

๑๘
คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการต-าง ๆ มีดังนี้
• คณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม
• คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
• กรรมการอิสระ
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
องคประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ณ สิน้ ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมและ
รายนามกรรมการบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ตามหมวดที่ ๒)
๑. พลเอก คณิต สาพิทักษ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
๒. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
๔. นายกฤชเทพ สิมลี
กรรมการบริษัทฯ
๕. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษทั ฯ
๖. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬหเพชร
กรรมการบริษทั ฯ
๗. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการบริษทั ฯ
๘. พลตํารวจเอก เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา
กรรมการบริษทั ฯ
๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ หักพาล
กรรมการบริษัทฯ
๑๐. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการบริษัทฯ
๑๑. นางสาริณี อังศุสิงห
กรรมการผูอํานวยการใหญ-

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒
คณะผูบริหารระดับสูง
๑. นางสาริณี อังศุสิงห
ตําแหน-งปfจจุบัน
วัน เดือน ปh เกิด
อายุ
วันที่รับตําแหน-ง
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม

ประวัติการทํางาน

๒. นายสมนึก รงคทอง
ตําแหน-งปfจจุบัน
วัน เดือน ปh เกิด
อายุ
วันเขาทํางาน
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม

กรรมการผูอํานวยการใหญ๕ มิถุนายน ๒๕๐๒
๕๘ ปh
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๕
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง (วทอ.) รุ-นที่ ๓๔
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ-นที่ ๖
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการป}องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ-นที่ ๗ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันป}องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ-นที่ ๑ สมาคมส-งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นที่ ๒๑๙
สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปh ๒๕๕๗ – ปfจจุบัน
กรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๔ – ปh ๒๕๕๗ รองกรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๓ – ปh ๒๕๕๔ นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูอํานวยการใหญรองกรรมการผูอํานวยการใหญ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔
๕๖ ปh
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ}า-สื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๖
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงกองบัญชาการฝ•กศึกษาทหาร
อากาศ (วทอ.) รุ-นที่ ๓๖ ปhการศึกษา ๒๕๔๕
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program
(AMP),University of Pennsylvania, USA. รุ-นที่ ๑ ปh ๒๕๕๖

๒๓

ประวัติการทํางาน

๓. นางอรอุไร โกเมน
ตําแหน-งปfจจุบัน
วัน เดือน ปh เกิด
อายุ
วันเขาทํางาน
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม

ประวัติการทํางาน

๔. นายทินกร ชูวงศ
ตําแหน-งปfจจุบัน
วัน เดือน ปh เกิด
อายุ
วันเขาทํางาน
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม

ประวัติการทํางาน

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป}องกันราชอาณาจักรภาครัฐร-วมเอกชน
วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป}องกันประเทศ (ปรอ.)
รุ-นที่ ๒๖ ปhการศึกษา ๒๕๕๗
ปh ๒๕๕๕ – ปfจจุบัน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๓ – ปh ๒๕๕๕ ผูอํานวยการใหญ- (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
ปh ๒๕๕๐ – ปh ๒๕๕๓ รองผูอํานวยการใหญ- (วิศวกรรม)
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ๑ ธันวาคม ๒๕๐๐
๕๙ ปh
๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ-นที่ ๔
ประจําปh ๒๕๔๘ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ-นที่ ๔ ประจําปh ๒๕๕๖
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปh ๒๕๕๘ – ปfจจุบัน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๗ – ปh ๒๕๕๘ นักวิชาการระดับรองกรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๓ – ปh ๒๕๕๗ ผูอํานวยการใหญ- (การเงิน)
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ๑๙ กันยายน ๒๕๐๕
๕๕ ปh
๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙
- ประกาศนียบัตรสาขาสื่อสารการบิน สถาบันการบินพลเรือน
- ปริญญาตรีรัฐศาสตรวิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาทหารชั้นสูง
กองบัญชาการฝ•กศึกษาทหารอากาศ (วทอ.) รุ-นที่ ๔๗ ปhการศึกษา ๒๕๕๖
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) รุ-นที่ ๓ ปh ๒๕๕๘
ปh ๒๕๕๘ – ปfจจุบัน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๕ – ปh ๒๕๕๘ ผูอํานวยการใหญ- (บริหารจราจรทางอากาศ)

๒๔
๕. นายสุทธิพงษ คงพูล
ตําแหน-งปfจจุบัน
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูอํานวยการใหญวัน เดือน ปh เกิด
๑๔ มกราคม ๒๕๐๙
อายุ
๕๑ ปh
วันเขาทํางาน
๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓
การศึกษา
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณวุฒิเพิ่มเติม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงกองบัญชาการฝ•กศึกษาทหาร
อากาศ (วทอ.) รุ-นที่ ๔๖ ปhการศึกษา ๒๕๕๕
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) รุ-นที่ ๒ ปh ๒๕๕๗
- หลักสูตรAdvanced Executive Program (AEP), Northwestern
University Aviation รุ-นที่ ๒ ปh ๒๕๕๗
ประวัติการทํางาน
ปh ๒๕๕๘ - ปfจจุบัน
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูอํานวยการใหญปh ๒๕๕๕ - ปh ๒๕๕๘ ผูอํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร)

๒๕
โครงสรางอัตรากําลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น ๓,๐๗๔ คน จําแนกได ดังนี้
ทุ-งมหาเมฆ
๑,๗๐๐
สุวรรณภูมิ
๓๙๕
ดอนเมือง
๑๗๕
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
๑๖๐
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ๑๑๘
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
๘๕
ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
๔๕
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม๑๓๘
ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
๑๐๑
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
๗๗
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
๔๑
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
๓๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จํานวนลูกจางบริษัทฯ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีลูกจางรวมทั้งสิ้น ๓๓ คน
คUาใชจUายรวมดานพนักงานและลูกจางทั้งหมด
หน-วย : ลานบาท
รายการ
ค-าใชจ-ายผลประโยชนพนักงาน
ค-าใชจ-ายลูกจางชั่วคราว

๒๕๖๐

๒๕๕๙

๒๕๕๘

๗,๕๙๒.๘๕

๖,๙๔๑.๑๔

๖,๔๖๙.๙๗

๑๐.๒๖

๙.๘๙

๑๐.๑๔

๒๖
โครงสรางเงินทุนและโครงสรางผูถือหุน
สายการบินสมาชิกผูถือหุน รวม ๑๐๖ สายการบิน ( ณ กันยายน ๒๕๖๐)
สายการบิน ๖๐๐,๐๐๐ หุน
มูลค-า ๖๐ ลานบาท
รัฐบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ หุน
มูลค-า ๖๐๐ ลานบาท

รายชื่อผูถือหุน ก. (รัฐบาล) และผูถือหุน ข. (สายการบิน) และจํานวนหุนประจําป\ ๒๕๖๐ มีดังนี้
ผูถือหุน ก.

จํานวนหุน

กระทรวงการคลัง

๖,๐๐๐,๐๐๐

๒๗
รายชื่อผูถือหุน ข. (สายการบิน) และจํานวนหุน ประจําป\๒๕๖๐มีดงั นี้
ลําดับ
ผูถือหุน ข.
1
ASIANA AIRLINES
2
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES
3
AIR FRANCE
4
AIR HONGKONG LTD.
5
AIR-INDIA
6
THAI AIRASIA CO.,LTD.
7
SRILANKAN AIRLINES LIMITED
8
AIR MACAU CO.,LTD.
9
ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.
10
AUSTRIAN AIRLINES AG
11
INDONESIA AIR ASIA
12
AIR ASIA SDN BHD
13
BRITISH AIRWAYS
14
BIMAN BANGLADESH AIRLINES
15
BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
16
AEROLOGIC GMBH.
17
BHUTAN AIRLINES (TASHI AIR PVT. LIMITED)
18
CHINA AIRLINES
19
BEIJING CAPITAL AIRLINES
20
AIR CHINA LIMITED
21
SHANDONG AIRLINES
22
CEBU PACIFIC AIR
23
CHINA EASTHERN AIRLINES
24
HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED
25
CHINA CARGO AIRLINES
26
CARGOLUX AIRLINES INT'L S.A.
27
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
28
SPRING AIRLINES

จํานวนหุน
1,905
1,270
272
544
1,270
104,249
1,905
1,179
3,085
635
2,268
11,523
1,270
635
61,561
635
635
3,085
181
4,627
2,268
635
9,527
2,903
544
454
6,079
7,259

๒๘
ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ผูถือหุน ข.
HONG KONG AIRLINES LTD
SICHUAN AIRLINES
SHANGHAI AIRLINES
CHINA SOUTHERN AIRLINES
SHENZHEN AIRLINES
JUNEYAO AIRLINES CO.,LTD
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 INDONESIAN AIRWAYS
HONG KONG DRAGON AIRLINES LTD.
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS LTD.
VIETNAM AIRLINES JSC
INTERGLOBE AVIATION LTD.
MAHAN AIR
JET AIRWAYS (INDIA) LIMITED
JAPAN AIRLINES CO.,LTD.
JEJU AIR
JIN AIR
JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD.
JETSTAR AIRWAYS PTY LTD.
KUWAIT AIRWAYS CORPORATION

จํานวนหุน
3,357
2,268
6,260
11,160
3,811
4,446
635
1,089
635
1,905
2,450
1,815
4,083
1,089
635
635
1,905
1,905
1,452
3,811
1,270
544
3,176
3,176
1,905
635
4,537
998
635

๒๙
ลําดับ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ผูถือหุน ข.
KOREAN AIRLINES CO.,LTD.
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
K-MILE AIR CO., LTD.
KANNITHI AVIATION CO.,LTD.
KENYA AIRWAYS PLC
AIR ASTANA JSC
LAO AIRLINES
YUNNAN LUCKY AIR CO.,LTD
MALAYSIA AIRLINES BERHAD
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL CO.,LTD.
EGYPT AIR
MALINDO AIRWAYS SDN BHD
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
NIPPON CARGO AIRLINES CO.,LTD.
NOKSCOOT AIRLINES CO.,LTD
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
ORIENT THAI AIRLINES
OKAY AIRWAYS COMPANY LIMITED
OMAN AIR (SAOC)
PHILIPPINE AIRLINES
JETSTAR PACIFIC AIRLINES AVIATION JOINT STOCK
COMPANY
QANTAS AIRWAYS LTD.
QATAR AIRWAYS COMPANY
ROYAL BRUNEI AIRLINES
AIR AUSTRAL
REGENT AIRWAYS
ALIA-THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE CORPORATION

จํานวนหุน
3,539
635
1,361
5,625
1,270
635
2,450
1,361
6,351
1,543
272
3,176
363
544
2,450
57,795
3,811
998
1,270
1,633
1,270
817
3,811
544
181
363
1,270

๓๐
ลําดับ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

หมายเหตุ:

ผูถือหุน ข.
NEPAL AIRLINES CORPORATION
SIBERIA AIRLINES
SPICEJET
SINGAPORE AIRLINES LTD.
SILKAIR(SINGAPORE) PRIVATE LTD
SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE. LTD.
URAL AIRLINES
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD.
THAI AIRASIA X CO.,LTD.
TIGER AIRWAYS SINGAPORE PTE.LTD.
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.,LTD.
THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED
TURKISH AIRLINES INC.
THAI LION MENTARI CO.,LTD.
THAI VIETJET AIR JOINT STOCK CO.,LTD
T' WAY AIR
EMIRATES
MYANMAR NATIONAL AIRLINES
UNITED PARCEL SERVICE CO., LTD.
UZBEKISTAN AIRWAYS
SABAIDEE AIRWAYS CO.,LTD.
VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
รวมผูถือหุนข.
รายชื่อผูถือหุนที่มีการจัดสรรหุน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

จํานวนหุน
272
227
1,270
3,811
5,081
272
544
635
3,811
6,170
64,328
31,121
1,270
47,951
5,444
635
5,716
1,543
454
181
6,760
2,541
600,000

๓๑
หนี้เงินกูของรัฐวิสาหกิจ
หน-วย: ลานบาท
ธนาคาร

วงเงิน

ยอดคงคางณ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐

๒๕๕๙

ลักษณะ

๒๕๕๘

การค้ําประกัน

กรุงไทย

๑,๓๙๐.๒๘

-

-

๔๖๒.๒๘

ไม-ค้ําประกัน

ไทยพาณิชย

๑,๕๑๙.๕๕

-

-

๕๓๑.๐๕

ไม-ค้ําประกัน

กรุงไทย

๑,๑๐๐.๐๐

-

-

๕๔๘.๘๐

ไม-ค้ําประกัน

ออมสิน

๑,๖๕๐.๐๐

๖๙๗.๙๕

๘๒๔.๘๙

๙๕๑.๘๓

ไม-ค้ําประกัน

ออมสิน

๑,๒๐๐.๐๐

-

-

๙๐๐.๐๐

ไม-ค้ําประกัน

ออมสิน

๓,๔๘๐.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

ไม-ค้ําประกัน

กรุงศรีอยุธยา

๒,๐๗๕.๔๓

๖๖๐.๓๔ ๒,๐๗๕.๔๓

-

ไม-ค้ําประกัน

รวม

๑๒,๔๑๕.๒๖

๑,๓๕๙.๒๙ ๒,๙๐๑.๓๒ ๓,๓๙๔.๙๖

แผนงานโครงการสําคัญ
บริษัทฯ มีโครงการสําคัญที่ดําเนินการในแต-ละดานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ลานบาท)
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศของบริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบใน
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ลานบาท
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการและการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใหบริการการ
เดินอากาศของประเทศใหเปcนไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม- และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณ
การขนส-งทางอากาศที่กําลังเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอย-างต-อเนื่อง โดยการจัดหาและติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีแ ละอุ ปกรณตามขอกํ าหนดของระบบการบริ ห ารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic
Management System) เขาใชงานประกอบดวยโครงการย-อย ดังนี้
(๑) จั ด ตั้ ง ศู น ยบริ ห ารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC)
Establishment)
เพื่อเปcนศูนยกลางบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศและเชื่อมต-อกับประเทศเพื่อนบาน ใหบริการ
ตามเสนทางบินทั้งประเทศดวยเทคโนโลยีตามแนวคิดยุคใหม-ที่เสริมดวยงานเชิงกลยุทธดานใหม- ในการบริหาร
หวงอากาศและจัดการความคล-องตัวของจราจรทางอากาศอย-างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนดวยเทคโนโลยี

๓๒
อัตโนมัติที่ลดภาระการทํางานของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เพิ่มความคล-องตัว เพิ่มความสามารถ
การรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการทําการบิน เปcนมิตรต-อสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของ
ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศสูงสุดเปcนหลัก
(๒) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถระบบเทคโนโลยี จ ราจรทางอากาศและการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มต- อ
โครงข- า ยการบริ ห ารจราจรทางอากาศทั่ ว ประเทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network
Integration)
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ ใหมีขีดความสามารถในการ
แข-งขันและรองรับการดําเนินการตามขอกําหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหม-ทั้งหมด ประกอบดวย
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีช-วยการเดินอากาศ (ระบบนําร-องและนําร-อน) และระบบติดตามอากาศยาน
พรอมทั้งพัฒนาการเชื่อมต-อโครงข-ายขอมูลและการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศระหว-างส-วนกลางกับ
ภูมิภาค ใหเปcนระบบเดียวกันที่มีประสิทธิภาพสูงพรอมกันทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
บริการการเดินอากาศของประเทศ ใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต-อประชาชนและสายการบิน/
ผูใชบริการ
(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
เพื่อใหบริษัทฯ มีความสามารถในการบินทดสอบโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
ทั้งในดานปริมาณการใชงาน และดานขีดความสามารถที่จําเปcนสําหรับการบินทดสอบระบบอุปกรณสนับสนุน
การเดินอากาศพื้นฐานที่จะมีเพิ่มมากขึ้น และบินทดสอบเทคโนโลยีการเดินอากาศยุคใหม-จะนํามาใชงานใน
อนาคต รวมทั้งสนับสนุนภารกิจการบินอื่น ๆ ที่จําเปcนต-อการบริหารจัดการและดํารงไวซึ่งภารกิจหลัก โดย
อากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงไดดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
ในปh ๒๕๕๙ โดยภาพรวมโครงการพั ฒ นาโครงสรางพื้ นฐานระบบบริ การการเดิ นอากาศ ได
ดําเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณและทดสอบการทํางานเชื่อมโยงกับระบบทั่วประเทศ รวมทั้งทดสอบระบบ
เบื้องตนแลว และในปh ๒๕๖๐ ไดจัดฝ•กอบรมใหกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกร เพื่อใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานกับระบบใหม- รวมทั้งไดเริ่มตนการทดสอบการใชงานระบบคู-ขนานกับระบบ
ปfจ จุ บัน (ระบบปf จ จุบันใชงานเปcนหลั กและระบบใหม-ใ ชงานทดลองคู- ข นาน) ในการใหบริการ Bangkok
Approach Control ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิเปcนแห-งแรก ตั้งแต-วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ปfจจุบันอยูระหว-างการปรับปรุง/ทบทวนแผนการถ-ายโอนระบบทั่วทั้งประเทศ ก-อนจะเปcนการทดสอบการใชงานระบบ
ใหม-แบบคู-ขนานกับระบบปfจจุบัน ณ ท-าอากาศยานต-าง ๆ รวมทั้งศูนยควบคุมจราจรทางอากาศตามเสนทาง
บิน (Bangkok Area Control) จากนั้นจะเปŽดใชงานระบบใหม-ต-อไป
๒. จัดตั้งศูนยบริหารเครือขUายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre)
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๓๘.๔๒ ลานบาท)
เพื่อพัฒนาการใหบริการในการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ เพิ่มศักยภาพการใช
หวงอากาศอย-างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดการใชหวงอากาศแบบคล-องตัว (Flexible Use of Airspace:
FUA) โดยการบริหารจัดการขอมูลการบินต-าง ๆ อย-างเปcนระบบ สอดคลองเชื่อมโยงกันอย-างครบถวนทุกส-วน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และมีประสิทธิภาพในการบริหารน-านฟ}าให

๓๓
สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับอากาศยาน (Airspace Capacity) ส-งผลใหเกิดความปลอดภัยใน
การใหบริการ ลดภาระงานใหแก-เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทฯ จึงมีความจําเปcนตองจัดตั้งศูนย
บริ ห ารเครื อข- ายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre) ควบคู- กับการใหบริ การ
ควบคุมจราจรทางอากาศในปfจจุบัน โดยในปh ๒๕๖๐ ไดมีการทบทวนและจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติดาน
เทคนิค เพื่อดําเนินการจัดหาระบบ/อุปกรณและการพัฒนาระบบ โดยคาดว-าจะจัดหาระบบและติดตั้งได
แลวสร็จภายในปh ๒๕๖๒
๓. จัดหาและติดตั้งอุปกรณตําแหนUงปฏิบัติงาน (Controller Working Position: CWP) เพื่อรองรับการ
เพิ่ ม ขยายตํ า แหนU ง ปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ บริ ห ารจราจรทางอากาศ ณ สํ า นั ก งานใหญU ทุU ง มหาเมฆ และ
ทUาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๖.๑๗ ลานบาท)
จากปริมาณจราจรทางอากาศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอย-างต-อเนื่อง ส-งผลทําใหเจาหนาที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศมี ภาระงาน (Workload) ที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น และตองปฏิ บัติห นาที่ อย- างเต็ ม ขี ดความสามารถ (Full
Capacity) เพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นดังกล-าวใหมีความปลอดภัยและความคล-องตัวในการ
ใชงาน โดยบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการจํานวนตําแหน-งปฏิบัติงาน (Controller Working Position: CWP)
ใหเหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ เพื่อยกระดับความสามารถในการใหบริการควบคุมจราจรทาง
อากาศของเจาหนาที่แต-ละคน เพื่อแกปfญหาความเหนื่อยลาในการทํางาน ซึ่งอาจเปcนเหตุใหเกิดผลกระทบต-อ
การใหบริการได ดังนั้นบริษัทฯ มีความจําเปcนตองเพิ่มจํานวน CWP สําหรับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศ เพื่ อใหสอดคลองกับปริมาณจราจรทางอากาศที่ คาดว-าจะเพิ่ม ขึ้นอย-างต-อเนื่อง โดยในปh ๒๕๖๐
ดําเนินการจัดหา CWP และติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จ ปfจจุบันอยู-ระหว-างการทดสอบระบบต-อเนื่องสําหรับ
อุ ป กรณระบบควบคุ ม การสื่ อ สารดวยเสี ย ง (Voice Communication Control System: VCCS) ในส- ว น
สํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ ไดดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบแลวเสร็จ และท-าอากาศยานสุวรรณภูมิจะสามารถ
ส-งมอบอุปกรณไดภายในปh ๒๕๖๑
๔. โครงการจัดสรางหอบังคับการบิน ณ ทUาอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูU หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พรอมจัดหาและติดตั้งระบบ/อุปกรณบริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบิน
ดอนเมืองแหUงใหมU
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๖.๕๓ ลานบาท)
ตามที่บริษัทฯ ไดใหบริการจราจรทางอากาศ ณ ท-าอากาศยานดอนเมือง โดยเช-าพื้นที่สํานักงานและ
อาคารหอบังคับการบินดอนเมือง สําหรับการปฏิบัติงานจากบริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
ซึ่งต-อมา ทอท. มีโ ครงการปรับปรุ งและเปลี่ ยนแปลงการใชงานอาคารต-าง ๆ บริ ษัท ฯ จึงเห็ นว- าอาคาร
หอบังคับการบินดอนเมือง มีขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นที่ ทําใหไม-สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ
ควบคุมจราจรทางอากาศใหรองรับการใหบริการดวยเทคโนโลยีใหม-ดานการใหบริการการเดินอากาศใน
อนาคตได
บริษัทฯ จึงไดก-อสรางหอบังคับการบินใหม- ณ ท-าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พรอมจัดหา
และติดตั้งระบบ/อุปกรณบริการจราจรทางอากาศชุดใหม-ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถใหขอมูลเพื่อใชในการ

๓๔
ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงการติดตามอากาศยานและยานพาหนะในสนามบิน เพื่อเพิ่มระดับความ
ปลอดภัยภาคพื้นในสนามบิน และเชื่อมโยงขอมูลแบบอัตโนมัติและทํางานร-วมกันไดทั้งกับหอบังคับการบิน
สุวรรณภูมิ ศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพและเสนทางบินไดอย-างสมบูรณแบบ
โดยบริษัทฯ ยังคงใชงานอาคารหอบังคับการบินเดิมและอุปกรณที่มีอยู-ในปfจจุบันต-อไป ควบคู-กับหอบังคับการ
บินใหม- เพื่อเสริมศักยภาพในการควบคุมจราจรทางอากาศ และทําหนาที่เปcนหอบังคับการบินสํารองต-างพื้นที่
(Offsite Backup) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นในบริเวณอาคารเทียบอากาศยาน
ดานทิศเหนือดวย โดยการก-อสรางอาคารหอบังคับการบินแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ และในปh
๒๕๕๘ ไดดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการสื่อสารดวยเสียง (Voice Communication Control
System: VCCS) แลวเสร็จ ปh ๒๕๕๙ ไดดําเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณบริการจราจรทางอากาศชุดใหม-แลว
เสร็จ และทดสอบเชื่อมโยงกับระบบใหม-ทั่วประเทศ ภายใตโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการ
เดินอากาศ รวมทั้งดําเนินการทดสอบระบบต-อเนื่องแลวเสร็จ โดยในปh ๒๕๖๐ อยู-ระหว-างการเตรียมความ
พรอมการเปŽดใชงานใหสอดคลองกับโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
๕. จัดหาและติดตั้งระบบติดตามอากาศยานแบบ MLAT (Multilateration) ณ ทUาอากาศยานเชียงใหมU
และภูเก็ต
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๒.๘๖ ลานบาท)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบการรุกล้ําเขาทางวิ่งไดอย-างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
พิจารณานําระบบ Multilateration System (MLAT) ซึง่ เปcนระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ของอากาศยานและ
ยานพาหนะ ในบริเวณทางวิ่ง ทางขับและลานจอด เขามาใชงานสําหรับท-าอากาศยานภูมิภาคที่มีอากาศยานใช
บริการหนาแน-น โดยระบบ MLAT ถูกพัฒนาดวยเทคโนโลยีแบบใหม- ทีท่ ําใหสามารถแสดงขอมูลไดทั้ง
ตําแหน-ง ชื่อของอากาศยานและยานพาหนะรวมทั้งค-าตําแหน-งของอากาศยานที่ถูกตอง แม-นยํา รวมทั้งความ
สามารถในการแจงเตือนกรณีอากาศยานรุกล้ําเขาไปในทางวิ่ง (Runway Incursion) โดยในปh ๒๕๖๐ ได
ดําเนินการทบทวนพื้นที่ในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาท-าอากาศยานทั้ง ๒ แห-ง โดยจะจัดทํา
รายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณ เพื่อดําเนินการจัดหาระบบอุปกรณและติดตั้งใชงานในปh
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
๖. จัดหาพรอมติดตั้งระบบอุปกรณสื่อสาร สนับสนุนระบบติดตามอากาศยาน MLAT (Multilateration)
ณ ทUาอากาศยานเชียงใหมUและภูเก็ต
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๒.๒๐ ลานบาท)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการควบคุมจราจรในส-วนงานภาคพื้น ใหเหมาะสมและสอดคลองตาม
ความหนาแน-นของอากาศยาน ณ ท-าอากาศยานเชียงใหม-และภูเก็ตโดยมีการติดตั้งระบบ MLAT ซึ่งจําเปcน
ตองมีข-ายสื่อสารรองรับระบบดังกล-าวเพื่อสนับสนุนการใหบริการจราจรทางอากาศไดอย-างมีประสิทธิภาพ
โดยในปh ๒๕๖๐ ไดดําเนินการทบทวนพื้นที่ในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาท-าอากาศยานทั้ง
๒ แห-ง รวมทัง้ การจัดหาอุปกรณสื่อสารส-วนหนึ่งแลว โดยจะจัดทํารายละเอียดและขอกําหนดทางเทคนิคของ
อุปกรณใหสอดคลองกับตําแหน-งติดตั้งระบบ MLAT เพื่อดําเนินการจัดหาระบบอุปกรณสื่อสารและสนับสนุน
ในปh ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

๓๕
๗. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องชUวยการเดินอากาศแบบ DVOR/DME (Doppler Very High
Frequency Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ทUาอากาศยานชุมพร
แมUสอด บุรีรัมย และกระบี่
และการกUอสรางอาคารสถานีเครือ่ งชUวยการเดินอากาศ DVOR/DME
ณ ทUาอากาศยานแมUสอด
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๑.๑๔ ลานบาท)
เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ ที่มีอายุการใชงานมากกว-า ๑๕ ปh และประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวม
เริ่มลดลง ซึ่งมีการซ-อมบํารุงเชิงแกไข (Corrective Maintenance) ในกรณีฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ
จึงจําเปcนตองจัดหาอุปกรณเครื่องช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME ทดแทนของเดิม ณ ท-าอากาศยานชุมพร
แม-สอด บุรีรัมย และกระบี่รวม ๔ แห-ง รวมทั้งก-อสรางอาคารสถานีเครื่องช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ
ท-าอากาศยานแม-สอด เพื่อทดแทนของเดิมตามแผนปรับปรุงท-าอากาศยานแม-สอด ซึ่งไดดําเนินการก-อสราง
อาคารสถานี DVOR/DME ที่ท-าอากาศยานแม-สอดแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และอยู-ระหว-าง
ดําเนินการจัดหาระบบ/อุปกรณ DVOR/DME โดยคาดว-าจะแลวเสร็จตามแผนในปh ๒๕๖๒
๘. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องชUวยการเดินอากาศแบบ ILS/DME (Instrument Landing
System/Distance Measuring Equipment) ณ ทUาอากาศยานดอนเมือง (ทางวิ่ง 21L)
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๗.๙๘ ลานบาท)
เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ ILS/DME ที่มีอายุการใชงานมากกว-า ๑๕ ปh และประสิทธิภาพการทํางาน
โดยรวมเริ่มลดลง ซึ่งตองมีการซ-อมบํารุงเชิงแกไข (Corrective Maintenance) ในกรณีฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจําเปcนตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณเครื่องช-วยการเดินอากาศ ILS/DME ท-าอากาศยานดอนเมือง
ทางวิ่ ง 21L เพื่ อทดแทนของเดิ ม โดยในปh ๒๕๖๐ ไดดํ าเนิ นการผู กพั นสั ญ ญาจั ดหาและติ ดตั้ งอุ ป กรณ
เรียบรอยแลว และคาดว-าจะดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบการทํางานและเปŽดใชงานในปh ๒๕๖๑
๙. การสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจราจรทางอากาศภายใตแผนจัดตั้งตลาดการบินรUวม
อาเซียนและแนวคิดหวงอากาศอาเซียนไรรอยตUอ
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ดวยการมีแผนจัดตั้งตลาดการบินร-วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) และการ
จัดแบ-งใหมีการดําเนินงานดาน Air Traffic Management: ATMเปcนหนึ่งในงานสําคัญลําดับตนในดานเทคนิค
โดยบริษัทฯ ไดเขาร-วมประชุมคณะทํางานขนส-งทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air Transport Working
Group: ATWG) ตั้งแต-ปh ๒๕๕๒ เรื่อยมา ในฐานะผูสนับสนุนคณะผูแทนของประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญ
ในการพิจารณา/นําเสนอ/ร-วมดําเนินงานในเวทีอาเซียนมาโดยตลอด และในปh ๒๕๕๙บริษัทฯ ร-วมกับประเทศ
อาเซียน อยู-ระหว-างจัดทําแผนแม-บทการบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน ซึ่งเปcนกิจกรรมสําคัญภายใตแผน
ยุทธศาสตรการขนส-งอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) และ
การเขาร-วมสนับสนุนกิจกรรมสําคัญภายใตโครงการความร-วมมืออาเซียน-ยุโรป (ASEAN Air Transport

๓๖
Integration Project: AATIP) โดยภายใตแผนการทํางานของคณะทํางานย-อยดานความร-วมมือทางเทคนิค
การขนส-งทางอากาศอาเซียน ในช-วงปh ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ASEAN Air Transport Technical Cooperation
Sub-Working Group (ATTC) Work Plan 2016-2017) ซึ่งประเทศไทยไดรับมอบหมายบทบาทเทียบเคียงได
กับหน-วยงานชั้นนําในอาเซียนดังเช-นสาธารณรัฐสิงคโปร ในบทบาท Lead Country ต-อแผนงานดังกล-าว
แผนงานโครงการสําคัญที่คาดวUาจะลงทุนภายใน ๓ ป\ขางหนา
(๑) จัดสรางอาคารสํานักงานใหมU (AEROTHAI COMPLEX) ณ สํานักงานใหญU ทุUงมหาเมฆ
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗.๔๑ ลานบาท)
จากปfญหาของขอจํากัดเรื่องพื้นที่ใชสอยภายในบริเวณสํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ รวมทั้งนโยบายใน
อนาคตของบริษัทฯ ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข-งขันใหกับประเทศ ในดานบุคลากรและ
การสรางงานนวัตกรรม บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง ATM Professional Centre ซึ่งจะประกอบดวย
สถานที่/ระบบ/อุปกรณ ในการพัฒนาบุคลากรดานบริการการเดินอากาศ และการสรางงานวิจัยและพัฒนาให
มีมาตรฐานเทียบเท-าสากล เพื่อแกปfญหาและพัฒนาระบบงานต-าง ๆ ที่จําเปcนและสําคัญสําหรับบริษัทฯ ใน
อนาคต จึงจําเปcนตองเพิ่มพื้นที่ใชสอยภายของสํานักงานใหญ-ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ปfจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้เมื่อเปŽดใชงานศูนยบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Center:
ATMC) จําเปcนตองจัดสรรพื้นที่ใชงานใหเปcนสัดส-วนและจัดทํา Zoning พื้นที่ใหสอดคลองกับการรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอดคลองกับการดําเนินนโยบายต-าง ๆ โดยในปh ๒๕๖๐ อยู-ระหว-างการ
ทบทวนความตองการใชงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปfจจุบัน เพื่อจัดจางที่ปรึกษาออกแบบและจัดทํา
แบบสําหรับก-อสรางอาคาร AEROTHAI COMPLEX
(๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องชUวยการเดินอากาศแบบ DVOR/DME ณ ทUาอากาศยานลําปาง
นราธิวาส เพชรบูรณ รอยเอ็ด นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔๗.๔๗ ลานบาท)
เพื่อเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ ที่มีอายุการใชงานมากกว-า ๑๕ ปh และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยรวมเริ่มลดลง ซึ่งตองมีการซ-อมบํารุงเชิงแกไข (Corrective Maintenance) ในกรณีฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจําเปcนตองจัดหาอุปกรณเครื่องช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME ทดแทนของเดิม ณ ท-าอากาศยาน
ลําปาง นราธิวาส เพชรบูรณ รอยเอ็ด นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานีรวม ๖ แห-ง โดยในปh ๒๕๖๐
ดําเนินการจัดหา แต-ไม-มีผผ-ู านคุณสมบัติทางเทคนิค อยู-ระหว-างการทบทวนขอบเขตของงานใหม- โดยคาดว-าจะ
แลวเสร็จในปh ๒๕๖๒

๓๗
การพัฒนาองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
การดําเนินการและการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในดานต-าง ๆ ซึ่งเปcนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญ
เพื่อพัฒนาไปสู-องคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization : HPO) เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานดวยโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว และมีความน-าเชื่อถือสูง รวมถึงการ
บูรณาการระบบการทํางานใหสามารถเชื่อมโยงกันได ลดความซ้ําซอนของขอมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อันประกอบดวย
๑.

พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ขยายการใหบริการ WLAN เพิ่มเติมบริเวณจุดอับสัญญาณในพื้นที่สํานักงาน
- บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป}องกันปfญหาต-าง ๆ
ที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร อีเมลขยะ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ
- พัฒนา/ปรับปรุงคอมพิวเตอรและอุปกรณต-อพ-วงต-าง ๆ รวมถึงการซ-อมบํารุงตามวงรอบ
เพื่อใหสามารถใชการไดอย-างมั่นคงปลอดภัยและมีความน-าเชื่อถือ
- พัฒนาระบบบริหารการยืนยันตัวตน (Identity Management) เพื่อรองรับสิทธิ์การเขาใช
งานสําหรับระบบต-าง ๆ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
สารสนเทศ

๒.

เสริมสรางศักยภาพของการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยระบบสารสนเทศ
- พัฒนาระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารองคกรสู-ความเปcนเลิศ โดยการนําระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ (Business Intelligence) เขามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงดวยขอมูลที่ถูกตองและแม-นยํา
- พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Information
System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวม
- พัฒนาระบบบริ หารความเสี่ยงและควบคุม ภายในใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากขึ้น ลดความซ้ําซอนของงาน ทําใหสามารถบูรณาการขั้นตอนและรายงานไดอย-าง
ถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- พัฒนาระบบบริหารโครงการเพื่อสนับสนุนการติดตามความคืบหนาโครงการบริหารจัดการ
โครงการใหเปcนไปตามเป}าหมายที่กําหนด
- พั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บสนุ นงานบริ ห ารจราจรทางอากาศ ในดานบริ ห ารขอมู ล
Incident Log ซึ่งเปcนการลดความซ้ําซอนของกระบวนการบันทึกขอมูล ทั้งยังเปcนการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานจราจรทางอากาศ โดยใชสถิ ติ ต- า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
Incident Log เปcนเครื่องมือช-วยในการบริหารงานได
- พั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น งานภู มิ ภ าคและศู น ยประกอบการเพื่ อ ใหมี ร ะบบ
สารสนเทศสําหรับฝžายบริหารในการบริหารอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคและ
วางแผนในการลงทุนตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณต-าง ๆ ให
เปcนไปอย-างมีประสิทธิภาพ

๓๘
- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสารสนเทศฯ ดานการพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต
สําหรับเปcนเครื่องมือช-วยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต รวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพซอฟตแวรโดยใชหลักการของ Continuous Integration Process (CIP)
- จั ด ทํ านโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ดานสารสนเทศ เพื่ อ
ยกระดั บ ความน- า เชื่ อ ถื อ ของระบบสารสนเทศ ในอั น ที่ จ ะรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามต- า ง ๆ ให
สอดคลองกับกฎหมายดานสารสนเทศที่เพิ่งมีผลบังคับใช
๓.

พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสแก-ผูมีส-วนไดส-วนเสียทุกภาคส-วนดวยการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริการผูมีส-วนไดส-วนเสียทุกภาคส-วน ดวยขอมูล
ที่ถูกตองและแม-นยํา
- เผยแพร-ขอมูลข-าวสารผ-านช-องทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในหลายๆ ดาน รวมถึงสนับสนุน
ช-องทางข-าวสารของราชการผ-าน G-News ของรัฐบาล
- รับฟfงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะต-าง ๆ ผ-านช-องทางการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
เพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการ

๔.

พัฒนาและส-งเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ส-งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยมุ-งเนนใหความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอย-างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย
- สรางความตระหนักรูความสําคัญและขอพึงปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงภัยคุกคามใกลตัวที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายต-อบริษัทฯ ได

บทบาทสําคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอืน่ ๆ ประจําป\ ๒๕๖๐
๑. การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ไทย – มาเลเซีย Special Air Traffic
Services Coordination Procedure (ATSCP) Coordination Meeting
๒. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Operational Trial Project
๓. การประชุม Collaborative Miles-in-Trail Conversion Program (CMCP)
๔. การประชุม Thailand-Cambodia Executive Meeting
๕. การสัมมนา Reduced Vertical Separation Minimum Seminar (RVSM Seminar)
๖. การประชุมความร-วมมือ 3 CEOs ของหน-วยงานดานการบินของไทย ระหว-างบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
๗. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting
๘. การลงนามบันทึกขอตกลง

๓๙
๑. การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ไทย – มาเลเซีย Special Air Traffic
Services Coordination Procedure (ATSCP) Coordination Meeting
การประชุมจัดขึ้นระหว-างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคันทารี่ จังหวัดเชียงใหม- เปcน
การประชุมซึ่งบริษัทฯ และกรมการบินพลเรือนมาเลเซีย (Department of Civil Aviation Malaysia: DCA
Malaysia) ไดมีขอตกลงร-วมกันใหมีขึ้นเปcนพิเศษสืบเนื่องจากการประชุม Aviation Consultative Committee
(ACC) ที่บริษัทฯ และ DCA Malaysia สลับกันเปcนเจาภาพในการจัดประชุมร-วมกันเปcนประจําทุกปh (ปhละ ๒ ครั้ง)
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารการจราจรทางอากาศ ระหว-างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงการหารือ
ร-วมกันเพื่อสานต-อการดําเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ-านมาใหเกิดความต-อเนื่อง และเปcนไปตามขอตกลงของทั้ง
สองหน-วยงาน โดยอยู-บนพื้นฐานของผลประโยชนร-วมกัน
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม
การประชุมครั้งนี้ ทําใหเกิดการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การจัดทําเสนทางบิน
แบบ Uni-Directional การกําหนด Operational Procedure ความคืบหนาแผนดําเนินการเรื่อง ATS InterFacility Data Communication (AIDC) การทบทวนแกไขขอตกลงต-าง ๆ ซึ่งเปcนประโยชนต-อการดําเนินการจราจร
ทางอากาศและเพิ่มศักยภาพดานการบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
๒. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Operational Trial Project
บริษัทฯ และหน-วยงาน Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคโปร จะ
สลับกันเปcนเจาภาพจัดการประชุม Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ซึ่งบริษัทฯ เปcนเจาภาพ
จัดการประชุมแลว ดังนี้
การประชุมครั้งที่ ๔ ระหว-างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งที่ ๖ ระหว-างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งที่ ๗ ระหว-างวันที่ ๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Amara Hotel & Resort
การประชุมครั้งที่ ๙ ระหว-างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G
การประชุมครั้งที่ ๑๑ ระหว-างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Banyan Tree
การประชุมครั้งที่ ๑๒ ระหว-างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G
โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินการพัฒนา Cross-Boarder ATFM Operation ในรูปแบบ Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM
Network ซึ่งปfจจุบันไดรับความร-วมมือจากทุกประเทศสมาชิกเปcนอย-างดีในการร-วมพัฒนา Platform และ
การพยายามยกระดับ Level of Participation โดยมีเป}าหมายใหทุกประเทศสมาชิกเปcน Level-3 ซึ่ง
สามารถรับและส-งขอมูล Calculated Take-Off Time (CTOT) ไดอย-างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม
การประชุมเปcนไปดวยความเรียบรอยและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการพัฒนาความ
ร-วมมือ Cross-Boarder ATFM Operation โดยมีการออกแบบ Operational Use Case และ Scenario
สําหรับการเชื่อมต-อระบบโดยคณะ Technical Sub-Group สรุปผลการออกมาตรการ ATFM ในสถานการณต-าง ๆ
โดยประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร และเขตบริหารพิเศษฮ-องกงแห-งสาธารณรัฐประชาชนจีน และความ

๔๐
คืบหนาการพัฒนาของสมาชิก Level-2 และ Level-3 รวมทั้งร-วมพัฒนาร-าง ATFM Post-Operations
Analysis Framework เพื่อนําเสนอในเวทีนานาชาติต-อไป การเปcนเจาภาพจัดการประชุมดังกล-าว เปcนการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและประสิทธิภาพการ
จราจรทางอากาศ
๓. การประชุม Collaborative Miles-in-Trail Conversion Program (CMCP)
บริษัทฯ และ Civil Aviation Administration of China – Air Traffic Management
Bureau (CAAC ATMB) ไดร-วมกันดําเนินการโครงการ Collaborative Miles-in-Trail Conversion Program
(CMCP) ซึ่งบริษัทฯ ไดเปcนเจาภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๔ ระหว-างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
Pullman Bangkok Hotel G กรุงเทพฯ
โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อแกปfญหา Delay ที่เกิดจาก Flow Restriction ในรูปแบบ Miles-in-Trail
หรือ Minutes-in-Trail โดยพัฒนารายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ (Concept of Operations) ในการใช
Ground Delay Program ผ-านการออกมาตรการ CTOT สําหรับเที่ยวบินที่บินระหว-างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนบนเสนทางบิน A1, A202 และร-วมวางแผนการดําเนินกิจกรรมในระยะต-อไป รวมทั้งร-วม
ระบุผูมีส-วนไดส-วนเสียต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ การกําหนดรูปแบบ NOTAM การพัฒนา Operating Procedure
ตลอดจนการกําหนดกระบวนการทดลอง Demonstration Flight ใหสอดคลองและเปcนไปในทิศทางเดียวกับ
Platform โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Ops Trial
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม
การประชุมเปcนไปดวยความเรียบรอย และประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการแกปfญหา
Major Delay ระหว-างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเสนทางบิน A1, A202 การปรับใช
กระบวนการ ATFM แบบ Pre-Tactical แทนที่การใช Flow Restriction ในรูปแบบ Miles-in-Trail หรือ
Minutes-in-Trail วางแผนการทดสอบการปฏิบัติการ รวมทั้งผลักดันการมีส-วนร-วมของ Vietnam Air Traffic
Management (VATM) การเปcนเจาภาพจัดการประชุมดังกล-าว เปcนการสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธการ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ
๔. ประชุม Thailand-Cambodia Executive Meeting
บริษัทฯ เปcนเจาภาพจัดประชุม Thailand-Cambodia Executive Meeting เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยเปcนการประชุมระหว-าง
หน- ว ยงาน State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) หน- ว ยงาน Cambodia Air Traffic Services
Company Limited (CATS) และบริษัทฯเพื่อยกระดับความร-วมมือและการทํางานร-วมกันของอนุภูมิภาคลุ-ม
แม-น้ําโขงใหเปcนแบบ Strategic partner เพื่อใหการพัฒนาในดาน ATM/ATFM เปcนไปอย-างมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกันและเพิ่มศักยภาพในการบริหารหวงอากาศ
นอกจากนี้ ความร-วมมือดังกล-าวยังเปcนการสนับสนุนเป}าหมายของ ASEAN Single Aviation
Market (ASAM) และวิสัยทัศนของ Seamless Sky ที่จะส-งผลใหเกิดความสอดคลองในการทํางานร-วมกันของ
ระบบ และความปลอดภัยในการบริหารจราจรทางอากาศในน-านฟ}าที่มีพรมแดนติดกันภายใน อนุภูมิภาคลุ-ม
แม-น้ําโขง

๔๑
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม
ที่ประชุมใหการสนับสนุนและความร-วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุ-มแม-น้ําโขง ในดานต-าง ๆ ไดแก- ดานบริหารจัดการหวงอากาศ (Airspace Management) ดาน
AirTraffic Flow Management (ATFM) ดานการบริหารขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล (Information
Management and Exchange) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานร-วมกันในเรื่องการบริหารจราจร
ทางอากาศ รวมทั้งสรางกรอบการทํางานร-วมกันเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในอนุภูมิภาคลุ-มแม-น้ําโขง
๕. การสัมมนา Reduced Vertical Separation Minimum Seminar (RVSM Seminar)
บริษัทฯ เปcนเจาภาพจัดการสัมมนา Reduced Vertical Separation Minimum Seminar
(RVSM Seminar) ระหว-างวันที่ ๖–๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานสาขาองคการการบินพลเรือนระหว-าง
ประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟŽก (ICAO APAC) การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหหน-วยงานรัฐและผูดําเนินการ
เดินอากาศ (Aircraft Operators) ทําความเขาใจร-วมกันในปfญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของแต-ละหน-วยงานในเรื่อง RVSM โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมี
ผูเชี่ยวชาญจาก EUROCONTROL และจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟŽกเขาร-วม
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม
บริษัทฯ ในฐานะที่รับผิดชอบ Monitoring Agency for Asia Region ซึ่งเปcน Regional
Monitoring Agency (RMA) ของภูมิภาคเอเชียในการสนับสนุนการทํางานของหน-วยงานดานการบิน ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการบินในเขตหวงอากาศ Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) ไดให
ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และขอกําหนดต-าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบินในเขตหวงอากาศ RVSM ซึ่งจะส-งผล
โดยตรงต-อระดับความปลอดภัยในหวงอากาศ
ทั้งนี้ การสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีผูเขาร-วมประมาณ ๖๐ คน จากหน-วยงาน
State Civil Aviation Authority (CAA), Airlines และ RMAs โดยผูเขาร-วมการสัมมนาไดแสดงความสนใจ
ถามคําถามต-าง ๆ และร-วมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นที่เปcนประโยชนตลอดการสัมมนา
๖. การประชุมความรUวมมือ 3 CEOs ระหวUางบริษทั วิทยุการบินฯ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทUาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได
จัดการประชุมร-วมกันทุกไตรมาส โดยมีผูบริหารระดับสูงสุด และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของของทั้ง ๓
หน-วยงานเขาร-วมประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร-วมกันของ ๓ หน-วยงานในการพัฒนา
กิจการบินของประเทศ ผ-านการหารือในรูปแบบความร-วมมือดานกลยุทธ และดานปฏิบัติการ (Strategic and
Operational Standing Agenda) เพื่อวางแผนร-วมกันในการพัฒนาระบบ/อุปกรณ ระบบงานต-าง ๆ ให
สามารถรองรับปริมาณการขนส-งทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย-างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร-วมมือในการแกไขปfญหาที่
เกิดขึ้น

๔๒
๗. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting
การประชุ ม Airspace Users – ANSP Meeting เปc น การประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น ปh ล ะ ๒ ครั้ ง
ในช-วงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปh เพื่อใหผูใชบริการการเดินอากาศและผูใหบริการควบคุมจราจรทาง
อากาศไดมีโอกาสพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร-วมกัน รวมถึงเปcนการเผยแพร-ขอมูลโครงการสําคัญที่
บริษัทฯ ไดดําเนินการในปhที่ผ-านมาและโครงการพัฒนาการใหบริการจราจรทางอากาศต-าง ๆ ที่มีแผนการ
ดําเนินการในปhถัดไป
และแจงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการภายนอกประจําปhใหผูใชบริการ
ไดรับทราบ การประชุมดังกล-าวถือเปcนอีกหนึ่งช-องทางในการรับฟfงขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูใชบริการ เพื่อ
นํามาปรับปรุง/พัฒนาการใหบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานร-วมกันต-อไป
อีกทั้งยังเปcนการสื่อสารข-าวสารและขอมูลที่สําคัญที่จะแจงใหผูใชบริการไดรับทราบ อีกทั้งเปcนการสรางความสัมพันธ
ในระดับบุคคลและระดับองคกรกับผูใชบริการอีกดวย
๘. การลงนามบันทึกความรUวมมือระหวUางหนUวยงาน South-West Air Traffic Management Bureau
(SW ATMB) of Civil Aviation Administration of China (CAAC) และบริษัทฯ
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ บริษทั ฯ ไดลงนามในบันทึกความร-วมมือ (Memorandum of
Cooperation : MOC) ระหว-างหน-วยงาน South-West Air Traffic Management Bureau (SW ATMB) of
Civil Aviation Administration of China (CAAC) ณ สํานักงานใหญ- SW ATMB เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อสานต-อความร-วมมือในอนาคตระหว-างทั้ง ๒ หน-วยงาน
บันทึกความร-วมมือฯ มีเนื้อหาครอบคลุมความร-วมมือดังนี้
ความร-วมมือดานการวิจัย (Research)
ความร-วมมือดานการแลกเปลี่ยนประสบการณดาน (1) Quality Management
(2) Risk Management และ (3) Emergency Responses Management
ความร-วมมือในการพัฒนา General Aviation Operation
ความร-วมมือในจัด Official visit การใหคําปรึกษา รวมถึงการฝ•กอบรมสําหรับผูบริหาร
และเจาหนาทีข่ องทั้ง ๒ หน-วยงาน
ความร-วมมือดานการแลกเปลี่ยน Best Practice ดาน (1) Corporate Structure
(2) กลยุทธองคกร และ (3) Human Resource Management and Development
ความร-วมมือดานการสนับสนุน Seamless Air Traffic Management
ความร-วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม Standards and Recommended
Practices (SARPs) ของ ICAO
ความร-วมมือในการร-วมกันสนับสนุนการพัฒนาดานเทคนิคการฝ•กอบรม
และการให
คําปรึกษาแก-ประเทศอื่น ๆ

๔๓

Mr. Zhang Yong, Director General SWATMB และนางสาริณี อังศุสิงห กรรมการผูอํานวยการใหญลงนามในบันทึกความร-วมมือ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญ- SWATMB
เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการดําเนินงานองคกร
บริการการเดินอากาศ
บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มี จํานวนเที่ ยวบิ นทั้ งหมดในเขต Bangkok FIR จํานวน ๙๕๐,๖๖๑
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปhงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๔๑,๕๙๕ เที่ยวบิน คิดเปcนรอยละ ๔.๕๘
ปริมาณเที่ยวบินใน Bangkok FIR(ภาพรวม)
ปริมาณเที่ยวบิน
ในป\งบประมาณ
ประเภทเที่ยวบิน

เที่ยวบินพาณิชยระหวUางประเทศ
- แบบทําการบินประจํา
- แบบทําการบินไม-ประจํา
- แบบทําการบินผ-านน-านฟ}า
เที่ยวบินพาณิชยภายในประเทศ
รวมจํานวนเทีย่ วบินพาณิชย
เที่ยวบินทหาร
รวมจํานวนเทีย่ วบินทั้งหมด

ปริมาณเที่ยวบิน
เปลีย่ นแปลง

๒๕๕๙

๒๕๖๐

เพิ่มขึน้ (+)
ลดลง (-)

เพิ่มขึน้ (+)%
ลดลง (-)%

๕๒๑,๖๑๑
๔๑๐,๐๗๖
๑๕,๙๒๔
๙๕,๖๑๑
๓๗๔,๔๘๒
๘๙๖,๐๙๓
๑๒,๙๗๓
๙๐๙,๐๖๖

๕๓๔,๙๙๙
๔๑๙,๐๗๒
๑๖,๐๑๓
๙๙,๙๑๔
๔๐๓,๒๑๑
๙๓๘,๒๑๐
๑๒,๔๕๑
๙๕๐,๖๖๑

๑๓,๓๘๘
๘,๙๙๖
๘๙
๔,๓๐๓
๒๘,๗๒๙
๔๒,๑๑๗
-๕๒๒
๔๑,๕๙๕

๒.๕๗
๒.๑๙
๐.๕๖
๔.๕๐
๗.๖๙
๔.๗๐
-๔.๐๒
๔.๕๘

๔๔
ปริมาณเที่ยวบินณ ทUาอากาศยานสุวรรณภูมิและทUาอากาศยานดอนเมือง
๑.

ตารางปริมาณเที่ยวบินที่ขึ้น-ลง ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิและท-าอากาศยานดอนเมือง
ป\งบประมาณ ๒๕๖๐
ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง ณ
สนามบิน

สนามบิน

รวม

สุวรรณภูมิ (VTBS)

ดอนเมือง (VTBD)

International

๒๕๕,๔๓๓

๘๓,๗๙๖

๓๓๙,๒๒๙

Domestic

๙๐,๕๒๗

๑๘๖,๗๔๑

๒๗๗,๒๖๘

๓๔๕,๘๘๔

๒๕๘,๑๙๗

๖๐๔,๐๘๑

๗๖

๑๒,๓๔๐

๑๒,๔๑๖

๓๔๕,๙๖๐

๒๗๐,๕๓๗

๖๑๖,๔๙๗

Flight Type

Flight Rule
IFR
Overfly VFR (Include Z,YX)

รวมเที่ยวบิน

๒.
ตารางเปรียบเทียบการจราจรทางอากาศ ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิและท-าอากาศยานดอนเมือง
ระหว-างปhงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐
ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง ณ
สนามบิน

สนามบิน

รวม

สุวรรณภูมิ (VTBS)

ดอนเมือง (VTBD)

รวมเที่ยวบิน
ป\งบประมาณ ๒๕๕๙

๓๓๓,๕๖๓

๒๕๙,๔๑๕

๕๙๒,๙๗๘

รวมเที่ยวบิน
ป\งบประมาณ ๒๕๖๐

๓๔๕,๙๖๐

๒๗๐,๕๓๗

๖๑๖,๔๙๗

ปริมาณเที่ยวบินปhงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจากปhงบประมาณ ๒๕๕๙ เท-ากับรอยละ ๓.๙๖

๔๕
ปริมาณเที่ยวบินขึน้ /ลง ณ สนามบิน (ที่มปี ริมาณเที่ยวบินเฉลี่ยตUอวันมากที่สุด ๔ อันดับแรก)
ปริมาณเที่ยวบินขึน้ /ลง
ณ สนามบิน
Flight Type
International
Domestic
Type of Operation
S : Schedule
N : Non-Schedule
G : General
M : Military
X : Others
Flight Rule
IFR
VFR (included Y,Z)
ป\งบประมาณ ๒๕๖๐
เฉลี่ยตUอวัน
รอยละการเปลี่ยนแปลง
ของจํานวนเทีย่ วบินเฉลี่ยตUอวัน
(ป\ ๒๕๖๐/ป\ ๒๕๕๙)
(ชUวงเดียวกันของป\งบประมาณ)

สุวรรณภูมิ

ดอนเมือง

ภูเก็ต

๒๕๕,๔๓๓
๙๐,๕๒๗

๘๓,๗๙๖
๑๘๖,๗๔๑

๕๐,๘๒๔
๕๕,๑๗๔

๑๗,๕๐๔
๕๘,๕๕๖

๓๓๘,๗๐๙
๔,๔๕๓
๒,๗๕๑
๓๑
๑๖

๒๔๒,๗๖๔ ๑๐๐,๐๑๖
๓,๑๕๓
๓,๗๙๕
๗,๗๔๖
๑,๐๔๑
๑๖,๔๖๒
๑,๐๔๕
๔๑๒
๑๐๑

๗๑,๐๙๗
๕๒๙
๔๒๗
๒,๓๒๐
๑,๖๘๗

๓๔๕,๘๘๔
๗๖
๓๔๕,๙๖๐
๙๔๕

๒๕๘,๑๙๗ ๑๐๕,๓๐๑
๑๒,๓๔๐
๖๙๗
๒๗๐,๕๓๗ ๑๐๕,๙๙๘
๗๓๙
๒๙๐

๗๑,๖๖๕
๔,๓๙๕
๗๖,๐๖๐
๒๐๘

รอยละ ๓

รอยละ ๔

รอยละ ๑๐

เชียงใหมU

รอยละ ๗

การปรับปรุง Bangkok Area Control Centre Sectorization Upgrade (BASU)
จากอัตราการเติบโตของธุ รกิจ การบินที่ เติ บโตอย-างต- อเนื่ องทั้ งในประเทศและภู มิภาคเอเชี ย
แปซิฟŽก เพื่อเปcนการเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย-างต-อเนื่อง ทําใหศูนย
ควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre) มีความจําเปcนที่จะตองแบ-ง
พื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Sector) เพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในการ
ใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามขอกําหนดขององคการการบินพลเรือนระหว-างประเทศ
แต-จากขอจํากัดของระบบ/อุปกรณที่ใชงานอยู-ในปfจจุบันที่ไม-สามารถรองรับขอมูลที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเปcนจํานวนมาก ไดทําใหระบบ/อุปกรณเกิดปfญหาใชงานไม-ไดบ-อยครั้ง (Frozen) ส-งผลกระทบให
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศเกิดภาระงาน (Workload) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส-งผลใหเกิดความผิดพลาด
หรืออาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณจราจรทางอากาศ ซึ่งผลกระทบกับความปลอดภัยในการใหบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศทําใหตองเร-งดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ/อุปกรณปfจจุบัน และขยาย
เพิ่มตําแหน-งปฏิบัติงาน (Controller Working Position) ใหสามารถปฏิบัติงานรองรับปริมาณจราจรทาง
อากาศที่เพิ่มขึ้นก-อนการเปŽดใชงานระบบ Thailand Modernization CNS/ATM System (TMCS)

๔๖
ในส-วนของศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre)
ไดเตรียมความพรอมในขั้นตอนการเปลี่ยนถ-ายระบบ (Transition/Cutover) จากระบบที่ใชงานปfจจุบันไปสูระบบใหม- (Bangkok Area Control Centre Sectorization Upgrade: BASU) โดยไดปรั บปรุ งขยายเพิ่ ม
ระบบ/อุปกรณเพื่อรองรับการเพิ่มตําแหน-งปฏิบัติงานอีกจํานวน ๘ ตําแหน-งหรือ 4 Sectors ไดแก- Sector 3
Sector 5/1 Sector 7/1 และ Overfly Sector รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลของระบบติดตาม
อากาศยาน (Flight Data Processing) ใหสูงขึ้นซึ่งส-งผลใหศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ
สามารถใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศไดอย-างมีมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
นําการปฏิบัตกิ ารบินแบบ Continuous Descent Operations (CDO) เขาใชงาน
ปfจจุบันจากสภาพปfญหาภาวะเรือนกระจกซึ่งส-งผลใหเกิดภาวะโลกรอน ในปh ๒๕๖๐ ศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศเสนทางบิ นกรุ งเทพ (Bangkok Area Control Centre) ร- วมกับศู นยควบคุ มจราจรทาง
อากาศสนามบินภู มิภาค (Provincial Approach Control Centre) และหน-วยงานที่เกี่ ยวของดํ าเนิ นงาน
ในโครงการพัฒนาการปฏิบัติการบินแบบ Continuous Descent Operations (CDO) สําหรับเที่ยวบินที่ทํา
การบิ น ลง ณ ท- า อากาศยานภู เ ก็ ต กระบี่ พิ ษ ณุ โ ลก และเชี ย งราย ซึ่ ง เปc น วิ ธี ก ารลดระดั บ เพดานบิ น
เพื่อนําเครื่องบินเขาสู-ท-าอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศใหมีความปลอดภัยมากขึ้น (Increase Safety) ผูใชหวงอากาศสามารถวางแผนการปฏิบัติการบิน
ไดอย-างมีประสิทธิภาพ (Flight Predictability) รวมถึงแกปfญหาดานผลกระทบต-อสิ่งแวดลอมจากการลดการ
ใชเชื้อเพลิงของอากาศยาน (Fuel Burn) ลดมลภาวะทางเสียง (Noise Abatement) ลดการผลิตก¡าซคารบอน
มอนนอกไซด (CO) ของอากาศยานลง ลดขั้นตอนการสื่อสารระหว-างนักบินและเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศ รวมทั้งลดการประสานงานระหว-างเจาหนาที่ต-างหน-วยงาน
ศู น ยควบคุ ม จราจรทางอากาศเสนทางบิ น กรุ ง เทพ (Bangkok Area Control Centre)
ไดจัดทําแนวปฏิบัติร-วมกับศูนยควบคุมจราจรทางอากาศสนามบินภูมิภาค (Provincial Approach Control
Centre) ในการดําเนินการเที่ยวบินสาธิต (Demonstration Flights) และทดลองการปฏิบัติ CDO
การบริหารจราจรทางอากาศ
การจัดสรางและปรับปรุงเสนทางบิน
จากการวิเคราะหปริมาณจราจรทางอากาศและขอจํากัดจากปfจจัยแวดลอมต-าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับและความคล-องตัว จึงไดมีการจัดสรางและเปŽดใชงานเสนทางบิน L524 และ L877
แลวเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ทําใหสามารถจัดการจราจรแบบ Uni-directional ระหว-าง Bangkok
ACC และ Yangon ACC สําหรับอากาศยานขึ้น-ลง ท-าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บนเสนทางบิน
L877, L301 และ M502 และสามารถใช 50 NM Longitudinal Separation ซึ่งช-วยเพิ่มความปลอดภัย การ
จัดการจราจรมีความคล-องตัวมากขึ้น และลดภาระงานใหกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศในบริเวณ
อ-างเบงกอล

๔๗

รูปที่ ๑ : การจัดสรางและปรับปรุงเสนทางบินดานเหนืออ-าวเบงกอล
นอกจากนี้ยังไดทําการปรับปรุงโครงสรางและจัดสรางเสนทางบินคู-ขนานดานตะวันออก Y13, Y14, Y15 และ
Y16 เพื่อใหสามารถจัดการจราจรแบบ Uni-directional โดยมีเสนทางบินขาเขาท-าอากาศยานดอนเมืองแยก
กับท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเสนทางบินขาออกสําหรับเที่ยวบิน International ที่จะไปทาง A202 แยก
กับ A1 ช-วยใหการจราจรมีความคล-องตัวมากขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย รวมทั้งรองรับการจัดการจราจรช-วง
ที่มีการฝ•กทางทหาร

รูปที่ ๒ : การจัดสรางเสนทางบินคู-ขนานดานตะวันออก Y13, Y14, Y15 และ Y16

๔๘
บริการบริ หารสภาพคลU องการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management Service: ATFM
Service)
ศูนยบริ หารสภาพคล-องจราจรทางอากาศกรุ งเทพฯ (Bangkok ATFM Unit : Bangkok ATFMU)
ใหบริการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ สําหรับเที่ยวบินที่ตองการทําการบินผ-านน-านฟ}าประเทศ
อัฟกานิสถาน ไปทางตะวันตกในช-วงเวลาที่มีปริมาณการบินคับคั่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ เอเชียใตทํา
การบินสู-ยุโรป และจากเอเชียใตทําการบินสู-อเมริกาเหนือ
บริษัทฯ ใหบริการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ โดยใชระบบ Bay of Bengal Cooperative
ATFM System (BOBCAT) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาขึ้ นภายใตการดู แ ลของคณะทํ างาน ICAO ATFMSteering
Group
การใชงานกระบวนการ Cross-Border ATFM ในประเทศไทย
ระหว- า งการทดลองปฏิ บั ติง าน (Operational Trial) ดั ง กล- า ว บริ ษั ท ฯ นํ ากระบวนการ CrossBorder ATFM มาประยุกตใชงานในเหตุการณต-าง ๆ อาทิ การฝ•กซอมการแสดงของกองทัพอากาศ เนื่องใน
วันเด็กแห-งชาติ (ม.ค. ๖๐) การฝ•กรบร-วมของกองทัพอากาศ ในปฏิบัติการ Cobra Gold (มี.ค.๖๐) Cope
Tiger (ก.พ.๖๐) Thai Boomerang (ก.ย.๖๐) และ สนั บ สนุ น การปŽ ด ซ- อ มทางวิ่ ง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
(มี.ค. – พ.ค.๖๐) ซึ่งผลการใหบริการ ATFM ช-วยใหสามารถลดการบินวนรอ และเพิ่มความปลอดภัยภาค
อากาศได
นอกจากนั้นมีการทดลองใหบริการ ATFM รองรับ Air Traffic Flow Restriction จากประเทศเพื่อน
บานที่จุดส-งมอบอากาศยานที่ขอบเขตแถลงข-าวการบิน (Flight Information Region / FIR Boundary) ซึ่ง
เมื่ อ รวมกั บ การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ฝ• ก รบร- ว ม ทอ. ในปฏิ บั ติ ก าร Cobra Gold, Cope Tiger และ Thai
Boomerang เปc น การเริ่ ม ใหบริ ก าร ATFM ในกรณี ส ภาพคั บ คั่ ง หวงอากาศ ตาม Phase 2 โครงการ
Distributed Multi-Nodal ATFM Network
บริการ ATFM สําหรับเที่ยวบินผUานอัฟกานิสถานไปทางตะวันตกในชัว่ โมงเรUงดUวนชUวงกลางคืนโดยใช
ระบบบริหารสภาพคลUองจราจรทางอากาศผUานอUาวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic
Flow Management System: BOBCAT)
ระบบ BOBCAT ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศผ-านประเทศอัฟกานิสถานไป
ทางตะวันตก ในช-วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศคับคั่ง เพื่อใหการจราจรทางอากาศเปcนไปไดดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และ มีความคล-องตัว เนื่องดวยอัฟกานิสถานเปcนทางผ-านสําคัญสําหรับการจราจรทาง
อากาศจากเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตสู-ยุโรป และจากเอเชียใตสู-อเมริกาเหนือ
บริ ษั ท ฯ บริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านระบบ BOBCAT ผ- า นศู น ยบริ ห ารสภาพคล- อ งจราจรทางอากาศ
กรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow Management Unit: Bangkok ATFMU) ตั้งแต-ปh ๒๕๕๐
จากปริมาณจราจรทางอากาศที่มีการทําการบินผ-านอัฟกานิสถานที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับขอมูลที่ไดรับ
จากสายการบินต-าง ๆ ตั้งแต-ปh ๒๕๕๐ คาดว-าระบบ BOBCAT มีส-วนร-วมในการลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ้น
ประมาณ ๑๓๐ ลานกิโลกรัม คิดเปcนการบรรเทาภาวะโลกรอนจากการลดปริมาณการปล-อยก¡าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases) ประมาณ ๕๓๐ ลานกิโลกรัม ตั้งแต-มีการนําระบบ BOBCAT มาใชงานจริงจนถึงสิ้น
ปhงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเปcนการประหยัดค-าใชจ-ายสายการบินประมาณ ๑๓๐ ลานเหรียญสหรัฐ หรือกว-า
๔,๕๐๐ ลานบาท โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คาดว-าสามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ

๔๙
๑๑ ลานกิโลกรัม คิดเปcนปริมาณก¡าซเรือนกระจกประมาณ ๔๗ ลานกิโลกรัม และค-าใชจ-ายสายการบิน
ประมาณ ๑๑ ลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้ ในช-วงปhงบประมาณ ๒๕๖๐ Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) แจงสายการบิน
ว-ามีแผนจะติดตั้งระบบติดตามอากาศยานในน-านฟ}าอัฟกานิสถาน และเพิ่มค-าบริการเดินอากาศ อย-างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบพบว- า ยั ง ไม- มี ค วามคื บ หนาการติ ด ตั้ ง และใหบริ ก ารติ ด ตามอากาศยานในน- า นฟ} า
อั ฟ กานิ ส ถาน ในขณะเดี ย วกั น ไดรั บ แจงจากสายการบิ น ว- า มี ก ารขึ้ น ค- า บริ ก ารเดิ น อากาศผ- า นน- า นฟ} า
อัฟกานิส ถานแลว ซึ่งประเด็นเรื่องนี้ อาจมีความเกี่ยวของกั บปริ มาณเที่ ยวบินในระบบ BOBCAT ที่ล ดลง
รอยละ ๒ อนึ่ง ปริมาณการจราจรทางอากาศระหว-างไทย – ยุโรปยังมีอัตราการเจริญเติบโตค-อนขางชา (ไม-ถึง
รอยละ ๑ ต-อปh)
ปริมาณเที่ยวบินที่ใชบริการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศโดยใชระบบ BOBCAT
Flights Using BOBCAT ATFM Service
(Number of Slot Requests)
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ปริมาณเที่ยวบินที่ใชบริการบริหารจัดการสภาพคลUองการจราจรทางอากาศ
ในชUวงใหบริการของระบบ BOBCAT (เฉพาะเวลากลางคืน)
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๕๕

๕๙

๕๕

๕๐
งานออกแบบวิธีปฏิบัติการบินและพัฒนาหวงอากาศ
การพั ฒ นาหวงอากาศเขตประชิ ด สนามบิ น ในป\ ๒๕๖๐ โดยไดออกแบบและจั ด ทํ า วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารบิ น
(Instrument Flight Procedure) แลวเสร็จ จํานวน ๑๐ สนามบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ
การเดินอากาศแก-อากาศยาน ไดแก- ๑. สนามบินสุวรรณภูมิ ๒. สนามบินดอนเมือง ๓. สนามบินเชียงใหม- ๔.
สนามบินอู-ตะเภา ๕. สนามบิ นพิ ษณุโลก ๖. สนามบินเลย ๗. สนามบิ นสกลนคร ๘. สนามบินนครพนม
๙. สนามบินปfตตานี ๑๐. สนามบินตราด
การพัฒนาหวงอากาศเขตเสนทางบินในป\ ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางเชื่อมต-อระหว-าง
สนามบินต-าง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดจัดสรางเสนทางบินใหม- ซึ่งมีการนําเทคโนโลยี Performance
Based Navigation ชนิด RNAV 5 มาประยุกตใชงาน จํานวน ๗ เสนทางบิน ไดแก- เสนทางบินระหว-างประเทศ
L524, L877 และเสนทางบินในประเทศ Y13, Y14, Y15, Y16, Y17
บริการสื่อสารการบิน (Aeronautical Communication Services)
๑. บริษทั ฯ ใหบริการสื่อสารการบินประจําภาคพื้น รับ-ส-ง แลกเปลี่ยนขอมูลโดยระบบแลกเปลี่ยน
ขอมูลการบินอัตโนมัติ ระหว-างผูใชงานในเครือข-ายภายในประเทศ และระหว-างศูนยสื่อสารการบินต-างประเทศ
ผ-านเครือข-ายโทรคมนาคมการบิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยทําหนาที่เปcนศูนยสื่อสารการบินหลัก (Main
Aeronautical Communication Centre) ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟŽก รับ/ส-ง และถ-ายทอดขอมูลข-าวสาร
การบินแก-ทุกส-วนงานที่เชื่อมโยงเครือข-ายโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Fixed Telecommunication
Network: AFTN และ Aeronautical Telecommunication Network: ATN) ตามมาตรฐานขององคการ
การบินพลเรือนระหว-างประเทศ ICAO ANNEX 10 Volume II
๒. การดํ า เนิ น งานสื่ อ สารการบิ น ระหว- า งประเทศ โดยใชระบบสื่ อ สารผ- า นเคเบิ ล ใตน้ํ า และ
ระบบสื่ อ สารผ- า นดาวเที ย ม ซึ่ ง ในปf จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ว งจรสื่ อ สารติ ด ต- อ โดยตรงกั บ ศู น ยสื่ อ สารการบิ น
ต-างประเทศ ๑๒ วงจร ดังนี้
ลําดับ
วงจร
ระบบสื่อสาร
ความเร็วสัญญาณ
๑ กรุงเทพ/สิงคโปร
เคเบิลใตน้ํา
64 Kbps
๒ กรุงเทพ/ฮ-องกง
เคเบิลใตน้ํา
64 Kbps
๓ กรุงเทพ/มุมไบ
เคเบิลใตน้ํา
64 Kbps
๔ กรุงเทพ/โรม
เคเบิลใตน้ํา
64 Kbps
๕ กรุงเทพ/ปfกกิ่ง
ดาวเทียม
64 Kbps
๖ กรุงเทพ/กัวลาลัมเปอร
ดาวเทียม
32 Kbps
๗ กรุงเทพ/พนมเปญ
ดาวเทียม
64 Kbps
๘ กรุงเทพ/ร-างกุง
ดาวเทียม
64 Kbps
๙ กรุงเทพ/โฮจิมินห
ดาวเทียม
19.2 Kbps
๑๐ กรุงเทพ/แดกกา
ดาวเทียม
32 Kbps
๑๑ กรุงเทพ/เวียงจันทน
ดาวเทียม
32 Kbps
๑๒ กรุงเทพ/ภูฏาน
อินเตอรเน็ต
-

๕๑
๓. ในรอบปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีปริมาณการรับ-ส-งขอมูลข-าวสารการบิน จํานวน ๒๔๔,๘๖๙,๘๑๓
ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปhงบประมาณที่ผ-านมา จํานวน ๒๙,๖๔๐,๑๒๒ ฉบับ คิดเปcนรอยละ ๑๒.๑๐
บริการขUาวสารการบิน (Aeronautical Information Services : AIS)
บริษัทฯ ใหบริการข-าวสารการบิน อาทิ ข-าวแผนการบิน ข-าวกําหนดการบิน ข-าวการเคลื่อนไหวของ
อากาศยาน ข-าวอากาศการบิน ข-าวประกาศนักบิน และข-าวอื่น ๆ ที่จําเปcนต-อการปฏิบัติงาน แจกจ-ายให
หน-วยงานบริการการเดินอากาศ สายการบิน ท-าอากาศยานทหาร และหน-วยงานราชการ ในเขตแถลงข-าวการ
บินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) และต-างประเทศ ดังนี้
๑. บริการขอมูลข-าวประกาศนักบิน (Notice to Airmen: NOTAM)
๑.๑ เปcนสํานักงานประกาศนักบินระหว-างประเทศ (International NOTAM Office)
เขตแถลงข-าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) โดยออกประกาศ NOTAM แจงเตือนผูทํางานในอากาศ ผ-าน
เครือข-ายโทรคมนาคมการบิน และบริหารจัดการระบบฐานขอมูล NOTAM ตามมาตรฐาน ICAO ANNEX 15
๑.๒ ปริมาณ NOTAM ที่ออกโดยสํานักงานประกาศนักบินระหว-างประเทศ สําหรับ
ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๒๔,๔๖๐ ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปhงบประมาณที่ผ-านมา จํานวน ๓,๒๒๐ ฉบับ คิดเปcน
รอยละ ๑๕.๑๖
๒. บริการขอมูลข-าวแผนการบิน และข-าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานที่เกี่ยวเนื่อง (Flight Plan
and Air Traffic Service Messages)
๒.๑ บริหารจัดการขอมูลข-าวแผนการบิน และข-าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานที่เกี่ยวเนื่อง
(Flight Plan and Air Traffic Service Messages) ทั้งประเทศ ตามมาตรฐาน ICAO Doc.4444
๒.๒ ปริมาณข-าวแผนการบิน และข-าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานที่เกี่ยวเนื่องที่รับ – ส-ง
ผ-านระบบบริหารจัดการขอมูลแผนการบิน สําหรับปhงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๗,๕๔๕,๐๖๖ ฉบับ เพิ่มขึ้น
จากปhงบประมาณที่ผ-านมา จํานวน ๒,๑๒๗,๔๙๗ ฉบับ คิดเปcนรอยละ ๒๘.๒๐
๓. บริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (OPMET Data Services)
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข-าวอากาศการบิน ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟŽก (ROBEX Centre)
และบริหารฐานขอมูลข-าวอากาศการบินประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟŽก (Regional OPMET Data Bank) ตาม
มาตรฐานของ ICAO Annex 3 และ ROBEX Handbook
บริการเกี่ยวเนือ่ ง
ผลการดําเนินงานดานบริการเกี่ยวเนื่อง
จากแนวทางการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อส-งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลัก
ของบริษัทฯ ซึ่งเปcนส-วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเป}าหมายวิสัยทัศน (Strategic Arms) ตลอดจนแสวงหา
รายไดเพิ่มเติมจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อชดเชยรายไดหลักซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณภายนอกบริษัทฯ จึงได
กําหนดใหสายงานพัฒนาธุรกิจเปcนหน-วยธุรกิจ (Business Unit) ดําเนินกิจกรรมโดยใชความสามารถพิเศษขององคกร
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ไดแก- มาตรฐานและฝhมือการใหบริการการเดินอากาศ ซึ่งเปcนที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมการบินและความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ
บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตและจัดหาอุปกรณตลอดจนใหบริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ-อมบํารุง
สํารวจตรวจสอบ และปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณที่ใชงานในกิจการบินและนอกเหนือกิจการบิน พรอมทั้ง
ใหบริการฝ•กอบรมกับหน-วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญในปh ๒๕๖๐
ดังนี้
๑. การผลิต/จัดหาและบริการซUอมบํารุงอุปกรณ
ใหบริการปรับปรุง ตรวจซ-อม จัดหา ติดตั้งและซ-อมบํารุงอุปกรณ รวมจํานวน ๑๖ โครงการ
อาทิ
- ปรับปรุงระบบ MUX ผ-านข-ายดาวเที ยม สําหรับระบบวิ ทยุ VHF/UHF Air to Ground ให
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส กองทัพเรือ
- ซ-อมบํารุงระบบเครื่องช-วยการเดินอากาศประเภทบอกทิศทางและระยะทาง Doppler Very
High Frequency Omni- directional Range/ Distance Measuring Equipment
(DVOR/DME) ใหกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- ซ- อ มบํ า รุ ง ระบบเครื่ อ งช- ว ยการเดิ น อากาศ Instrument Landing System/ Distance
Measuring Equipment (ILS/DME) ใหกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- ซ-อมบํารุงรักษาระบบถ-ายทอดข-าวสารอัตโนมัติ Automatic Message Switching System
(AMSS) ใหกองทัพอากาศ
- ซ-อมบํ ารุ งอุ ปกรณเครื่ องช-วยการเดิ นอากาศ DME ประจําหอบังคั บการบิ นสระพรานนาค
ลพบุรี ใหบริษัท เซลโฟล จํากัด
- ซ-อมบํารุงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกสรุ-นที่ ๔ จํานวน ๖๒ ชุด (๓๑๐ เครื่อง) ให
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- จัดทําระบบวิทยุสื่อสารสํารองที่สนามบินนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อรองรับการประชุม ASEAN Summit ใหกับ Lao Air Traffic Management (LATM)
- จัดหาและติดตั้งระบบ Flight Information Display System (FIDS) ที่สนามบินนานาชาติ
พาโร ราชอาณาจักรภูฎาน
- จัดหา ติดตั้ง ปรับแต-ง และเปลี่ยนถ-ายระบบถ-ายทอดข-าวสารอัตโนมัติ Automatic Message
Switching System (AMSS) เปc น ระบบ ATS Message Handling System (AMHS) ให
กรมการขนส-งทางอากาศ ราชอาณาจักรภูฏาน
- บริการการพยากรณระดับการใหบริการของระบบดาวเทียม The Receiver Autonomous
Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service ในน- า นฟ} า สาธารณรั ฐ เวี ย ดนามใหกั บ
Vietnam Air Traffic Management (VATM)
- บริการการพยากรณระดับการใหบริการของระบบดาวเทียม The Receiver Autonomous
Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service ในน- า นฟ} า ของสาธารณรั ฐ แห- ง สหภาพ
เมียนมาร ใหบริษัท Partner Associates International Co., Ltd. (PAI)
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- จัดจําหน-ายอุปกรณวิทยุสื่อสาร VHF ใหบริษัท Partner Associates International Co., Ltd.
สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร
- บริการเปลี่ยนแปลงความถี่ใชงานดาวเทียมไทยคม 5 ใหบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
- ซ-อมบํารุงและรักษาระบบวิทยุสื่อสารใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ซ- อ มบํ า รุ ง และรั ก ษาระบบวิ ท ยุ สื่ อ สารแนวท- อ ก¡ า ซใหกั บ บริ ษั ท ปตท. จํ า กั ด (มหาชน)
ในสาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร
- ซ-อมบํารุงและรักษาวิทยุสื่อสารแนวท-อก¡าซนครสวรรคใหกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
๒. บริการบินทดสอบ
ใหบริการบินทดสอบระบบไฟนําร-อน PAPI ระบบไฟ Approach Light ระบบเครื่องช-วยการ
เดิ น อากาศประเภท Differential Navigation Aids, Doppler Very High Frequency Omnidirectional
Range/ Distance Measuring Equipment ( DVOR/ DME) , Non Directional Beacon ( NDB) , Radio
Navigation และบริการบินตรวจสอบแผนภูมิการบินแบบ Performance Base Navigation (PBN) ที่ใชงาน
ประจําท-าอากาศยานดังนี้
- บินทดสอบระบบไฟนําร-อน PAPI สนามบินในประเทศ ใหกับบริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) และ บริ ษั ท การบิ นกรุ งเทพ จํ ากั ดจํ านวน ๙ สนามบิ น คื อ สนามบิ น เชี ยงราย
สนามบินเชียงใหม- สนามบินดอนเมือง สนามบินตราด สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย สนามบิน
สุโขทัย สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินหาดใหญ- บินทดสอบ ILS/DME/MM (Commissioning Check) กองบิน ๔ ลพบุรี ใหกับ บริษัท ยูนิเทค
แอสโซซิเอทส จํากัด
- บินทดสอบระบบไฟ Approach Light สนามบิ นหาดใหญ-ใหกั บบริ ษั ท ควิ นตั ส แอดวานซ
จํากัด
- บิ น ทดสอบเครื่ อ งช- ว ยการเดิ น อากาศ DVOR/DME และ NDB ใหกั บ กรมการบิ น พาณิ ช ย
ราชอาณาจักรภูฎาน
- บินทดสอบเครื่องช-วยการเดินอากาศ ๗ สนามบิน ในราชอาณาจักรเนปาล
- บินทดสอบ Flight Inspection and Validation at Different Airports in Cambodia ให
Cambodia Air Trafﬁc Services Co., Ltd.
- บิ น ทดสอบ Flight Validation for PBN ใหกั บ บริ ษั ท Partner Associates International
Co., Ltd. (PAI) สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร
๓. บริการตรวจสอบความพรอมของอากาศยานที่ทําการบินในเขตพืน้ ที่ RVSM
ใหบริการแก-สายการบินรวมทั้งสิ้น ๖๖ รายใน ๑๒ ประเทศ ไดแก-ประเทศไทยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนปาล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ราชอาณาจักรภูฏาน มาเลเซีย สาธารณรัฐ
แห-งสหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
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อินเดีย และเขตบริหารพิเศษฮ-องกงแห-งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก- Reliance Commercial Dealers
Ltd., Turbo Aviation Pvt. Ltd., PT TRI-MG Intra Asia Airlines, Ligare Aviation Ltd., Go Air Pvt.
Ltd., PT Garuda Indonesia เปcนตน โดยมีจํานวนอากาศยานมารับบริการทั้งสิ้น ๘๘ ลํา
๔. บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
ทําการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณเครื่องมือวัดใหหน-วยงานภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น
๑,๒๘๖ เครื่อง โดยใหบริการแก-หน-วยงานภายนอกจํานวน ๑๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ เครื่อง เปcนผูใชบริการ
รายใหม- ๔ ราย ไดแก- บริษัท บริษัท ซี เอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเมนท แอนด
ดิเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ระบบขนส-งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Thai Aviation Service Co.,Ltd.
ซึ่งส-วนหนึ่งเปcนการใหบริการตามบันทึกขอตกลงการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรืออุปกรณใหกับหองปฏิบัติการ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิ ค ของเครื่ อ งส- ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง สํ า หรั บ การทดลองประกอบกิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งร- ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ นและกิ จ การ
โทรคมนาคมแห-งชาติ (กสทช.) นอกจากนี้ไดใหบริการนี้แก-หน-วยงานในต-างประเทศ คือ Cambodia Air
Traffic Service Co, Ltd.
๕. บริการใหเชUาอุปกรณสื่อสาร
ใหบริการใชงานอุปกรณสื่อสารภายในกิจการของบริษัทฯ
และบริการเช-าใชงานอุปกรณ
สื่อสารแก-สายการบิน ผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน กลุ-มบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีอุปกรณสื่อสารที่สนับสนุนงานภารกิจหลักของบริษัทฯ จํานวน ๑,๕๐๖ ชุด
และใหบริการเช-าใชงานจํานวน ๑๑,๐๒๕ ชุด
๖. บริการระบบสื่อสารผUานดาวเทียม
พั ฒนาวงจรข- ายสื่ อสารเปc นระบบสื่ อสารดาวเที ยมรู ปแบบ IP Broadband ยี่ ห อ VIASAT รุ- น
LinkwayS2 พรอมใชงานผ-านข-ายสื่อสาร IP Cloud เพื่อใหทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ-นใชงานไดหลาย
รูปแบบการเชื่อมต-อ และไดนําระบบ IP VPN มาใชเปcนข-ายสื่อสารสํารองสําหรับบริการระบบสื่อสารดานการควบคุม
จราจรทางอากาศในวงจรเสียง (voice) และวงจรขอมูล (data) ซึ่งปfจจุบันใหบริการแก-หน-วยงาน ดานการบิน
ในต-างประเทศจํานวน ๖ ประเทศ ไดแก- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร และสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ
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๗. บริการสื่อสารขอมูลปฏิบัติการสายการบิน
ติดตั้งสถานีภาคพื้นระยะไกล (Remote Ground Station) เพิ่มเติมจํานวน ๒๑ สถานี ใน ๕
ประเทศ ประกอบดวย
• ประเทศออสเตรเลีย จํานวน ๑๐ สถานี
ACARS จํานวน ๘ สถานี
VDLM2 จํานวน ๒ สถานี
• ประเทศอินโดนีเซีย (ฝf¤งตะวันตก) จํานวน ๒ สถานี
ACARS จํานวน ๒ สถานี
• ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต จํานวน ๔ สถานี
ACARS จํานวน ๔ สถานี
• ประเทศสาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมารจํานวน ๑ สถานี
ACARS จํานวน ๑ สถานี
• ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน ๔ สถานี
ACARS จํานวน ๒ สถานี
VDLM2 จํานวน ๒ สถานี
จํานวนสถานี RGS รวมทั้งสิน้ ๑๖๑ สถานี โดยเปcนสถานี RGS ประเภท ACARS จํานวน ๑๓๖
สถานี ใน ๑๕ ประเทศ และสถานี RGS ประเภท VDLM2 จํานวน ๒๕ สถานี ใน ๖ ประเทศ เพื่อใหบริการ
สื่อสารขอมูลปฏิบัติการสายการบินไดครอบคลุมพื้นที่การใหบริการใน ๑๕ ประเทศ ไดแก- ประเทศไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลีใต ไตหวัน นิวซีแลนด บรูไน สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร
สาธารณรัฐฟŽลปิ ปŽนส มองโกเลีย มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐอินเดีย มีสายการบินที่ใชบริการจํานวน ๑๗๕ สายการบิน
จํานวนอากาศยานที่ใชบริการกว-า ๗,๒๐๐ ลํา และมีปริมาณการรับ – ส-งขอมูลการบินทั้งหมดประมาณ
๑๓๘.๐๓ ลานกิโลบิตเพิ่มขึ้นจํานวน ๑๑.๗๒ ลานกิโลบิต หรือคิดเปcนรอยละ ๙.๒๘ จากปhงบประมาณ ๒๕๕๙
๘. บริการฝ‰กอบรมจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารและใหคําปรึกษา
จัดฝ•กอบรมใหกับหน-วยงานภายในประเทศและหน-วยงานดานการบินพลเรือนต-างประเทศ
รวม ๔ หลักสูตร ดังนี้
- กรมการบินพลเรือนมองโกเลีย จํานวน ๓ หลักสูตร คือ
หลักสูตร Radar Approach Assessor
หลักสูตร MLAT Refreshment Training Course for ATC Instructor and ATC
Consultant Services for MLAT Implementation and OJT และ
หลักสูตร FDMC Familiarization and Training
- กรมการบินพลเรือนเนปาล จํานวน ๑ หลักสูตร คือ
หลักสูตร MSSR Preventive Maintenance

๕๖
๙. บริการเชUาใชสัญญาณแสดงผลขอมูลเรดาร (Air Situation Display/Ground Situation Display)
ใหบริการ Air Situation Display/ Ground Situation Display (ASD/GSD) แก-หน-วยงาน
ภายในเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในบทบาท Strategic Arms ไดแก- ศูนยบริหารขอมูลและสารสนเทศการ
เดินอากาศ และใหหน-วยงานภายนอกเช-น สายการบินนกแอร บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท
ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร จํากัด และวิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ไดใหความช- วยเหลื อและสนั บสนุนในการพั ฒนาระบบอุ ปกรณและ
บุคลากรของหน-วยงานภายในประเทศและประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการควบคุม
จราจรทางอากาศ ทั้งนี้การดําเนินการส-วนนี้ยังเปcนประโยชนทางออมต-อภารกิจหลักของบริษัทฯ ส-งผลใหเกิด
ความคล-องตัวของกิจการการบินภายในประเทศเพื่อนบาน สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณเที่ยวบินที่
เพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีส-วนส-งเสริมใหประเทศไทยพัฒนาเปcนศูนยกลางการบินใน
ภูมิภาค ซึ่งการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก๑. ซ- อมบํ ารุ งเครื่องช- วยการเดินอากาศ (DVOR/DME) ที่ส นามบินหลวงพระบางกับ Air
Traffic Management (LATM) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒. บินทดสอบเครื่องช-วยเดินอากาศกับ บริษัท Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd.
(CATS) ตามขอตกลงความร-วมมือกับ CATS ในดานความปลอดภัยในการใหบริการเดินอากาศในภูมิภาค
๓. บริ ก าร Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service
กับบริษัท Partner Associates International Co., Ltd. สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร และ Vietnam
Air Traffic Management (VATM)
๔. บริการข-ายสื่อสาร ATS Direct Speech Circuit และข-าย AFTN (Aeronautical Fixed
Telecommunication Network) ผ- า นข- า ยสื่ อ สารดาวเที ย มใหกั บ DCA, Myanmar เพื่ อ ใหการบริ ก าร
ควบคุมจราจรทางอากาศในเสนทาง Bay of Bengal
๕. บริ ก ารใหคํ าปรึ กษาและดํ าเนิ นการเชื่ อมต- อ วงจร ATS Message Handling System
(AMHS) ระหว- า งหน- ว ยงาน Department of Air Transport, Bhutan (DoAT) และหน- ว ยงาน Airports
Authority of India (AAI)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการต-าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักของบริษัทฯ และขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยไดดําเนินการแลวเสร็จในปh ๒๕๖๐ จํานวน ๑
รายการ คือ Integrated Emergency Alarm System เปcนระบบที่ใชในการแจงเหตุฉุกเฉินจากศูนยควบคุม
การจราจรทางอากาศใหกับหน-วยงานที่เกี่ยวของ โดยสามารถติดต-อสื่อสารไดหลายช-องทาง พรอมทั้งแจง
สัญญาณเตือนภัยไดภายในระบบเดียว ซึ่งเปcนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานขอบังคับของหน-วยงานองคการ
การบินพลเรือนระหว-างประเทศ

๕๗
การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
ในวาระที่ประเทศไทยจะกาวไปสู- Thailand 4.0 บริษัทฯ ซึ่งเปcนหน-วยงานรัฐวิสาหกิจที่เปcนส-วน
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของประเทศไทยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติไปสู-การสรางสังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงมุ-งเนนภารกิจสําคัญในการจัดการทรัพยากรบุคคล ๓ ประการใหญ- ๆ คือ การพัฒนา
ผูนําและการวางแผนทดแทนตําแหน-งที่สําคัญในองคกร (Leadership Development and Succession
Plan) การพัฒนาความสามารถหลักของบุคลากร (Competency-Based Management) และการเสริมสราง
ความผูกพันต-อองคกรของบุคลากร (Enhancing Employee Engagement) โดยในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได
ทบทวนและพัฒนาระบบความสามารถหลัก (AEROTHAI Competency Management System) ทั้งในการ
กําหนดกรอบความสามารถหลักของบุคลากรในทุกระดับตําแหน-ง (Core Competencies) ความสามารถเชิง
วิชาชีพ (Functional Competencies) สําหรับทุกสายงาน รวมทั้ง ความสามารถหลักดานผูนํา (Leadership
Competencies) นอกจากนี้ ไดจั ด ใหมี โ ครงการ Building AEROTHAI Leadership Pipeline ใหกั บ ฝž า ย
บริหารกลุ-มเป}าหมายทุกระดับตําแหน-ง จํานวนรวม ๗๓ คน เพื่อประเมินความสามารถหลักผูนํา (Leadership
Competencies) อย-างเปcนระบบ ดวยแบบประเมินจิตวิทยา แบบประเมินผูนํา ๓๖๐ องศา และกิจกรรม
Assessment Center ซึ่งนับเปcนเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับอย-างแพร-หลายในหน-วยงานชั้นนําของโลก โดย
นอกจาก บริษัทฯ จะไดขอมูลเกี่ยวกับระดับความสามารถหลักของฝžายจัดการมาประกอบการวางแผนสืบทอด
ตําแหน-ง (Succession Plan) แลว ผูเขาร-วมโครงการฯ ยังไดรับผลสะทอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับจุดแข็ง
และจุดที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมของตนเอง พรอมทั้ง แนวทางการพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan: IDP) จึงนับเปcนการเตรียมความพรอมและพัฒนาผูบริหารในการทดแทนผูบริหารที่จะเกษียณอายุลง
รวมทั้ง ดํารงตําแหน-งบริหารที่จัดตั้งขึ้นมาใหม- เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายในกิจการบิน
ต-อไป
ดานคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ คงดําเนินโครงการต-าง ๆ ที่สนับสนุนใหพนักงานสราง
สมดุลในชีวิตการทํางาน (Work Life Balance) เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดานทั้งร-างกาย จิตใจของบุคลากร
ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร อาทิเช-น โครงการส-งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร ซึ่งเปcนโครงการที่เนนการให
ความรูและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันเพื่อป}องกันการเกิดโรคประจําตัว พรอมทั้งไดมีการปรับปรุงสวัสดิการต-าง ๆ
ใหสอดคลองกับความตองการของกลุ-มบุคลากรต-าง ๆ เช-น กิจกรรมการนวดผ-อนคลายเพื่อลดความเครียดและความ
เหนื่อยลาใหกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ตองปฏิบัติงานต-อเนื่อง การจัดคลาสออกกําลังกาย (Zumba ,
โยคะ) และกิจกรรมสรางสมดุลร-างกาย (Body Balance) เปcนตน ดานการส-งเสริมกิจกรรมในมิติดานจริยธรรม
และมิติดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ยังคงดําเนินการจัดกิจกรรม “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล-ยบอล”
เพื่อส-งเสริมและสนับสนุนการเล-นและพัฒนากีฬาวอลเล-ยบอลในยุวชนทั่วประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว-าผลสําเร็จของโครงการ
ดังกล-าวสามารถพัฒนานักกีฬาจากระดับยุวชนไปสู-นักกีฬาระดับประเทศที่สรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหกับ
องคกรและประเทศไทย นอกจากนั้นไดมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเปcนระยะตลอดปh ทั้งในส-วนกลางและต-างจังหวัด
บริษัทฯ มุ-งเนนความสําคัญของบุคลากร เนื่องจากตระหนักเสมอว-าผลการดําเนินงานที่ดีขององคกร
ส-วนหนึ่งมาจากความมุ-งมั่นและอุทิศตนของบุคลากรเพื่อความสําเร็จขององคกรซึ่งเปcนพลังที่เกิดจากความ

๕๘
ผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยมีการดําเนินการมาอย-างจริงจังและต-อเนื่อง ตลอดจนได
มีการทบทวนกระบวนการเพื่อเสริมสรางความผูกพันต-อองคกรและนําไปสู-การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลอันจะนําไปสู-การเสริมสรางความผูกพันในบุคลากรซึ่งจะนําไปสู-องคกรที่ยั่งยืนต-อไป
ทั้ ง นี้ ในปh ๒๕๖๐ บริ ษั ท ฯ ไดเพิ่ ม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ช- อ งทางการสื่ อ สารสองทาง (Two-Way
Communication) อย- างต- อเนื่ อง โดยมี การจั ด “กิ จ กรรมพนั กงานพบกรรมการผู อํ านวยการใหญ- ” เปc น
ประจําทุกเดือน ซึ่งเปcนการเปŽดโอกาสใหตัวแทนของทุกหน-วยงานในองคกรไดเขารับฟfงความคืบหนาในการ
ดําเนินการเรื่องต-าง ๆ จากกรรมการผูอํานวยการใหญ-โดยตรง และสอบถามขอซักถามอย-างเปŽดกวาง
การพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู
บริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถทั้งความสามารถหลักเชิงกวาง
และความสามารถหลักเชิงวิชาชีพและจัดใหมีบรรยากาศแห-งการเรียนรูในองคกรดําเนินการภายใตแผน
วิสาหกิจฉบับปh ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวคิดดานทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบดวยงาน
พัฒนาและฝ•กอบรมงานการจัดการความรูและงานส-งเสริมนวัตกรรม
งานพัฒนาและฝ‰กอบรม
บริษัทฯพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยจัดใหมีการฝ•กอบรมและพัฒนาดังนี้
๑. การฝ•กอบรมและพัฒนาสําหรับฝžายบริหารใหมีความสามารถเหมาะสมกับระดับตําแหน-งตามกรอบ
ความสามารถดานภาวะผูนํา (Leadership Competency: LC)
๒. การฝ•กอบรมและพั ฒนาสําหรั บพนักงานใหมีความสามารถใน ๓ ดานคือความสามารถหลักของ
พนักงาน (Core Competency: CC) ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Functional Competency: FC)
และความสามารถดานภาวะผู นํ า (Leadership Competency: LC) โดยจั ด ใหมี ก ารประเมิ น
ความสามารถของพนั ก งานและการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual
Development Plan: IDP) ภายใตกรอบ AEROTHAI Competency Based Learning Model
นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ สนับสนุนใหบุค ลากรมี การเพิ่ม พู นความรูเพื่ อพัฒ นาใหเปcนกํ าลังสํ าคัญ ของ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยการใหทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต-างประเทศจนถึง
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาดานการบิน และอื่น ๆ
๓. การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพและความจําเปcนเฉพาะ
๓.๑ การพัฒนาบุคลากรดานการบริการการเดินอากาศ ไดแก๑. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเปcนเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานดาน AIS
๓. การพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ดานมาตรฐานและความปลอดภัย
๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานดานสนับสนุนการใหบริการการเดินอากาศ
๕. การพัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ

๕๙
๖. การพัฒนาบุคลากรภายใตโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการบริการการ
เดินอากาศ (Thailand Modernization of CNS/ATM Systems: TMCS)
๗. การพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับแนวทาง Universal Security Audit
Program - Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA)
๘. การพัฒนาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปcน Instructors ในแต-ละระดับ
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรดานวิศกรรมจราจรทางอากาศ ไดแก๑. การพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่เปcน CNS Engineer ในการดูแลระบบ/
อุปกรณดานบริการการเดินอากาศ
๒. การพัฒนาบุคลากรภายใตโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการบริการการ
เดินอากาศ (Thailand Modernization of CNS/ATM Systems: TMCS)
๓. การพัฒนาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปcน Instructors
งานการจัดการความรู
บริษัทฯ นําเครื่องมือการจัดการความรูเขามาดําเนินการตั้งแต-ปh ๒๕๔๗ เพื่อนําองคความรูที่ไดไป
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิผลและยกระดับความสามารถไปสู-ระดับสากลตามกระบวนการดังนี้
การระบุค วามรูที่ สําคัญ ระดับองคกร (KM Focus Areas) การบ-งชี้ค วามรู ที่จําเปc นในการปฏิบัติงาน (KM
Identification) การสรางและแสวงหาองคความรูการถ-ายทอดและถ-ายโอนความรูและการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูอย-างต-อเนื่องทุกปh สําหรับปh
๒๕๖๐ ไดมีการทบทวนการจัดการความรู โดยใหทุกหน-วยงานจัดทําแผนที่ความรู (Knowledge Map) ที่
สอดคลองกับการทบทวนกระบวนการทํางาน สําหรับใชคนหาองคความรูสําคัญและผูเชี่ยวชาญในแต-ละดานที่
เชื่อมโยงกับกระบวนการสําคัญภายในองคกร
งานสUงเสริมนวัตกรรม
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการส-งเสริมนวัตกรรมในองคกรอย-างต-อเนื่อง ในปh ๒๕๖๐ ไดปรับมุมมอง
การนําเสนอผลงานนวัตกรรมในลักษณะ User Challenge โดยนําแนวทางของ ICAO (ICAO Performance
Based Transition Guidance) มาเปcนกรอบในการพัฒนาผลงานซึ่งมีตัวชี้วัดจํานวน ๑๑ ตัว (Eleven Key
Performance Areas: 11 KPAs) มีผลงานเสนอเขาประกวดทั้งสิ้นจํานวน ๑๓ ผลงานในจํานวนนี้ส-งเขารับ
รางวัลสภาวิจัยแห-งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนจํานวน ๖ ผลงานดังนี้
- ระบบรายงานและแจงเตือนความผิดปกติของสภาพอากาศบริเวณสนามบิน
- ระบบตรวจสอบการทํางานระยะไกลสําหรับเครือข-ายวิทยุสื่อสาร (บน Web Browser)
- แอพพลิเคชั่นแจงกําหนดเวลาขึ้นแก-อากาศยานที่มีเที่ยวบินเขาสู-ประเทศไทยสําหรับการบริหารความ
คล-องตัวการจราจรทางอากาศ
- ระบบตรวจสอบ SQUAWK อัตโนมัติ ๒
- โปรแกรมสอบเทียบอุปกรณลดทอนกําลังงานไฟฟ}า (Attenuation) และค-าความสูญเสียในสายนํา
สัญญาณ (RF Cable loss)
- สถานีวิทยุ TETRA เคลื่อนที่อเนกประสงค

๖๐
นอกจากนี้ ยังนําผลงาน“เครื่องมือสนับสนุน/การบริหารความคล-องตัวการจราจรทางอากาศ/ใน
สภาพการปฏิบัติงานที่ไม-ปกติ” ซึ่งเปcนผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมองคกร
ประจําปh ๒๕๕๙ เขาร-วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีภายนอกโดยไดรับรางวัลดังนี้
๑. เวทีรางวัลสภาวิจัยแห-งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนไดรับรางวัลระดับดีมาก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร
๒. เวที 45th International Exhibition of Inventions of GENEVA 2017 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส ไดรับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดงในกลุ-มผลงานประเภท
Class P: Transport – Motor Vehicles –Ships – Aviation Accessories
๓. เวที World ATM Congress 2017 ไดรับรางวัล HIS Jane’s ATC Award ประเภท Service
Provision จากผลงาน Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform
ผลการดําเนินงานดานการเบิกจUายงบประมาณลงทุน
จากนโยบายภาครัฐในปh ๒๕๖๐ ที่กําหนดใหรัฐวิสาหกิจเบิกจ-ายงบประมาณลงทุนใหได
ไม-นอยกว-ารอยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินลงทุนผลการเบิกจ-ายงบลงทุนสะสมเบื้องตนของบริษัทฯ ในปh ๒๕๖๐
มียอดเบิกจ-ายสะสมจริงเบื้องตน จํานวน ๑,๕๒๖.๘๘ ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) หรือคิด
เปcนรอยละ ๘๙.๒๙ เมื่อเทียบกับวงเงินเบิกจ-ายในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ไดรับอนุมัติ จํานวน ๑,๗๑๐.๐๐
ลานบาท ซึ่งต่ํากว-ากรอบเบิกจ-ายลงทุน จํานวน ๑๘๓.๑๒ ลานบาท หากปรับตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนดไว (เช-นการจัดหาไดต่ํากว-างบประมาณ) จะทําใหผลการเบิกจ-ายลงทุนคิดเปcนรอยละ ๑๐๐.๖๓ ซึ่งผล
การดําเนินงานไดรอยละ ๑๐๐ เปcนปhที่สองติดต-อกัน
ผลการประเมินผลการดําเนินงาน
การประเมินผลดําเนินงานของบริษัทฯ ดําเนินการผ-านการจัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว-าง รัฐบาลไทย กับ บริษัทฯ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เปcนผูกํ ากั บดู แลโดยภาครัฐ ไดใหความสํ าคั ญอย-างยิ่งในการพัฒ นาและเพิ่ มมู ลค- ารัฐวิส าหกิจใหมี
ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ นซึ่ ง จะนํ าไปสู- การเพิ่ ม ศั กยภาพในการแข- ง ขั น ใหแก- รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเปc นการสราง
มูลค-าเพิ่มใหแก-ทรัพยสินของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย-างยั่งยืนโดยใช “ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)” เปcนเครื่องมือ ประกอบดวยการประเมินและวัดผล ๒
ส-วน ไดแก- ส-วนของกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารจัดการองคกร ๖ หมวด (การนําองคกร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การมุ-งเนนลูกคาและตลาด การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การ
มุ-งเนนบุคลากร และการมุ-งเนนการปฏิบัติการ) และส-วนของผลลัพธ โดยบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตาม
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๖๑
ผลการดําเนินงาน
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
น้ําหนัก
คะแนน/ผลจากค-าเกณฑวัด (ถ-วงน้ําหนัก)
ผลการประเมินรวม

ป\ ๒๕๕๙
กระบวนการ/ระบบ

ผลลัพธ

๕๐

๕๐

๓๔๒.๗๕/๒.๑๘๓๓

๒.๑๗๐๓

๔.๓๕๓๖

การจัดอันดับเครดิตองคกร
ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด โดยคงอันดับ
เครดิตองคกรของบริษัทฯ ที่ระดับ“AAA” ส-วนแนวโนมอันดับเครดิตไดกําหนดที่ระดับ “Stable” โดยอันดับ
เครดิตสะทอนถึงการเปcนผูใหบริการการเดินอากาศแต-เพียงรายเดียวของประเทศไทย ตลอดจนสถิติดานความ
ปลอดภัยที่ดี สถานะทางการเงินที่แข็งแกร-ง และคณะผูบริหารที่มีประสบการณของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในมุมมอง
ของทริสเรทติ้ง เห็นว-าสถานะเครดิตของบริษัทฯ ไดรับการเสริมเพิ่มขึ้นจากโอกาสการไดรับการสนับสนุนเปcน
พิเศษจากรัฐบาลในกรณีที่บริษัทฯ มีปfญหาทางการเงิน อย-างไรก็ตามจุดแข็งดังกล-าวถูกลดทอนบางส-วนจาก
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบินจากเหตุการณต-าง ๆ
สําหรับแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงการคาดการณของทริสเรทติ้ง
ว-าบริษัทฯ จะยังคงเปcนผูใหบริการเดินอากาศแต-เพียงรายเดียวในประเทศไทยในอนาคตและยังคงสะทอนถึง
ความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาผลการดําเนินงานที่ดีเอาไวไดต-อไป นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว-า
บริษัทฯ จะยังคงรักษาสถานะสภาพคล-องใหอยู-ในระดับสูงไดต-อไปดวย อันดับเครดิตของบริษัทฯ อาจถูกปรับ
ลดลงไดหากความสัมพันธระหว-างบริษัทฯ กับรัฐบาลลดความสําคัญลงจนถึงระดับที่ทําใหทริสเรทติ้งเห็นว-า
โอกาสในการไดรับการสนับสนุนเปcนพิเศษจากรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป

๖๒
รางวัลที่ไดรับระหวUางป\
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเด-น ดังนี้
ตารางแสดงผลงานการประกวดสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดUนฯ ป\ ๒๕๖๐
ประเภทรางวัล
สถานประกอบกิจการ
ไดรับรางวัล
ที่ไดรับรางวัล
เปนป\ที่
๑. รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบ ๑. สํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ
๑๒
ดี เ ด- น ฯ ระดั บ ประเทศ (แพลทิ นั ม ) ๒. ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
๑๒
สํ า หรั บ สถานประกอบกิ จ การที่ ไ ดรั บ ๓. ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ๑๑
๔. ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
รางวัลเปcนปhที่ ๑๐ ติดต-อกันขึ้นไป
๑๑
๕. ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม๑๐
๖. ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
๑๐
อากาศนครราชสีมา
๗. ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
๑๐
๒. รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเด-นฯ - ที่ทําการสุวรรณภูมิ
ระดับประเทศ (เพชร) สําหรับสถานประกอบ
กิจการที่ไดรับรางวัลเปcนปhที่ ๕ – ๙ ติดต-อกัน
ขึ้นไป

๙

๓. รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเด-นฯ - ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
ระดับประเทศ (ทอง) สําหรับสถานประกอบ - ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
กิจการที่ไดรับรางวัลเปcนปhที่ ๑ - ๔ ติดต-อกัน
ขึ้นไป

๒
๑

๔. รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเด-นฯ - ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
ระดับจังหวัด

๑

๖๓
เรื่องเดUนในรอบป\
บริษัทฯ มีบทบาทที่สําคัญในการร-วมพัฒนาระบบการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟŽก
และของประเทศอย-างต-อเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานในรอบปh ๒๕๖๐ ที่สําคัญ ไดแก(๑) ผลการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบริการเดินอากาศภายใตโครงการ
USAP-CMA จากการที่ ICAO มีแผนที่จะดําเนินการตรวจสอบการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากล
ตามแนวทางการเฝ}าควบคุมอย-างต-อเนื่อง (Universal Security Audit Programme Continous
Monitoring Approach: USAP-CMA) ในประเทศไทย ในปh ๒๕๖๐ บริษทั ฯ ไดมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
การรักษาความปลอดภัยทางการบิน ไดแก- การใหการฝ•กอบรมสําหรับบุคลากรดานการรักษาความปลอดภัย
ทางการบิน (Training of Aviation Security Personnel) การทบทวนและจัดใหมีการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Quality Control Function) และการดําเนินการดานการ
ตอบสนองต-อการกระทําอันผิดกฏหมาย (Response to Acts of Unlawful Interference) โดยบริษัทฯ ได
วางแผนและดําเนินการในเรื่องดังกล-าว อย-างสอดคลองกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห-งชาติ
(National Civil Aviation Security Programme) ภายใตการนําของสํานักงานการบินพลเรือนแห-งประเทศ
ไทย รวมทั้งความร-วมมือของหน-วยงานต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการตรวจ
ICAO ไดเขามาตรวจเยี่ ยมการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ณ สํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ และวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ และ
หอบังคับการบินดอนเมือง โดยมุ-งเนนการกํากับดูแลใหกิจการบินมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบิน
(Aviation Security) ที่มีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบตามโครงการ USAP-CMA จะครอบคลุมระบบการ
รักษาความปลอดภัยในดานต-าง ๆ ไดแก- ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ การฝ•กอบรมบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน จนถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของท-าอากาศยาน เปcนตน ประเด็นของการตรวจสอบ
แบ-งเปcน ๔ ขอหลัก ไดแก๑. ความเชื่อมโยงจากมาตรฐานสากลและขอกําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพล
เรือนแห-งชาติ (National Aviation Security Programme: NCASP) สู-การปฏิบัติของ
บริษัทฯ
๒. การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและขอมูลสารสนเทศ
๓. แนวปฏิบัติกรณีมีการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะกรณี Hijack และ
Bomb threat
๔. ดานบุคลากร
ICAO ไดแจงผลการตรวจตามโครงการ USAP-CMA ว-าบริษัทฯ เปcนหน-วยงานเดียวที่ผลการ
ตรวจสอบผ-านทั้งหมด ไม-พบขอบกพร-องใด ๆ หรือตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมใด ๆ
(๒) โครงการจั ด หา Common Regional Virtual Private Network (CRV Netork) เปc น
โครงการสํ าหรั บพิ จ ารณาจั ด หาเครื อข- าย CRV ที่ เ ปc นเครื อข- า ยสื่ อสารในลั ก ษณะ Multiprotocal Label
Switching Network เพื่ อมาใชงานทดแทนเครือข-ายในลักษณะ Point-to-Point ที่อาจไม-มี ประสิ ทธิ ภาพ
รองรับปริมาณขอมูลการบินในอนาคต โดยเครือข-าย CRV จะเปcนไปตามแนวความคิดเรื่อง ASBUs ของ ICAO
และ ICAO APAC Regional Office ไดพิ จ ารณาให CRV เปc น เครื อ ข- า ยพื้ น ฐานของ System Wide
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Information Management (SWIM) โดยในปh ๒๕๕๖ ICAO APAC ไดทํ า การจั ด ตั้ ง คณะทํ า งาน The
Common Regional VPN Task Force (CRV TF) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลของ CRV และคัดสรรผู
ใหบริการที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ผูแทนของ บริษัทฯ ไดรับเสนอใหเปcน Chairman ของ CRV TF นี้ ผลการ
ดําเนินการคัดสรรในปh ๒๕๖๐ ปรากฏว-า บริษัท PCCW Global, Hong Kong ผ-านการพิจารณาคัดเลือกให
เปc น ผู ใหบริ ก าร CRV ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟŽ ค และICAO APAC Regional Office ไดออกหนั ง สื อ State
Letter แนะนําประเทศรัฐภาคีเร-งดําเนินการติดตั้งใชงานเครือข-าย CRV กับบริษัท PCCW Global, Hong
Kong โดยเร็ว ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัทฯ และหน-วยงาน Civil Aviation Department
(CAD) ของฮ-องกง เปcนหน-วยงานคู-แรกในภูมิภาค Asia/Pacific ที่ไดทําการทดสอบความพรอมสําหรับการ
นํ า มาใชงาน (Operational Readiness) ของเครื อ ข- า ย CRV และไดผลลั พ ธที่ ไ ดเปc น ไปดวยดี ซึ่ ง ผลการ
ทดสอบนี้เปcนสิ่งยืนยันว-า เครือข-าย CRV มีความพรอมสําหรับนํามาใชงาน และบริษัทฯ จะเร-งดําเนินการใน
ส-วนของการจัดหาเครือข-าย CRV จาก บริษัท PCCW Global มาเริ่มใชงานต-อไป
(๓) การบริหารจัดการชUวงปŒดซUอมทางวิ่งทUาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จากสภาพการใชงานทางวิ่ง ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ชํารุดจากการใชประโยชนตลอดเวลา
บริ ษั ท ท- า อากาศยานไทย จํ า กั ด (มหาชน) (ทอท.) ไดแจงปŽ ด ซ- อ มทางวิ่ ง ฝf¤ ง ตะวั น ออก (บางส- ว น) เปc น
ระยะเวลา ๖๐ วัน ระหว-างวันที่ ๓ มีนาคม – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดปฏิบัติงานร-วมกับ ทอท. และ
สายการบินต-าง ๆ โดยไดมีการวางแผนการทํางานร-วมกัน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการจราจรทาง
อากาศใหเกิดความปลอดภัยและล-าชานอยที่สุด ซึ่งปรากฏผลในช-วงเวลาดังกล-าว นอกจากไม-เกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติการณใดๆ ภาพรวมความล-าชาภาคอากาศ และภาคพื้นดิน นอยกว-าช-วงปกติรอยละ ๘.๖๖ และรอยละ
๑๘.๙๐ ตามลําดับ ส-งผลใหไดรับคําชมเชยจากนักบิน สายการบิน และหน-วยงานที่เกี่ยวของในการบริการ
จราจรทางอากาศ ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในส-วนภาคพื้นและอากาศ
การบริหารจัดการองคกร
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ปh ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ซึ่ง
พิจารณาจากแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเกี่ยวกับแนวโนมและผลกระทบทีม่ ีนัยสําคัญ ตามแผนหลักการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในปh ๒๕๖๐ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
และไดเริ่มประเมินความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร ตั้งแต-เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
บริษัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธในดานการเบิกจ-ายงบลงทุนและการดําเนินโครงการ
ตามแผนวิสาหกิจใหเปcนไปตามเป}าหมายเบิกจ-ายและแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวในปhงบประมาณ โดยผล
การประเมินดานการเบิกจ-ายงบลงทุน มีความเสี่ยงต่ํา สําหรับการดําเนินโครงการตามแผนวิสาหกิจ พบว-ามี
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ความเสี่ยงที่ยังตองบริหารจัดการติดตามและเร-งรัดโครงการที่ล-าชา เพื่อใหสามารถกลับเขาสู-แผนปฏิบัติการ
และดําเนินงานใหไดตามเป}าหมายต-อไป
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงดานการดําเนินงานใหความสําคัญในดานการใหบริการการเดินอากาศที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาไปสู-องคกรสมรรถนะสูง โดยผลการประเมินในภาพรวมพบว-ามีความเสี่ยง
ที่ยังตองบริหารจัดการต-อไป จํานวน ๓ จาก ๔ เรื่อง ไดแก- (๑) เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Bangkok
Approach Control Centre: BACC) เกิดความเหนื่อยลาจากการปฏิบัติงานต-อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการ
บริหารจัดการในการจัดชั่วโมงการทํางานใหเหมาะสม การศึกษาและนําระบบ Fatigue Risk Management
System เขาใชงาน การสรรหาเร-งรัดการผลิตเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหกับเจาหนาที่ในระหว-างพักการปฏิบัติใหเหมาะสม (๒) การจุดบั้งไฟและการปล-อยโคมลอย/
โคมควัน ในพื้นที่ปฏิบัติการบินจนอาจจะเกิดความไม-ปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงโดยผลักดันความร-วมมือกับหน-วยงานภายนอก ทั้งกับหน-วยงานดานการบินที่เกี่ยวของ
ภาครัฐ และฝžายปกครอง โดยเฉพาะกรณีการสื่อสารประชาสัมพันธ การอนุญาตใหจุดบั้งไฟ/ปล-อยโคมลอย
การแจงเหตุการพบเห็นบั้งไฟ/โคมลอย และการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ และ (๓) ปริมาณจราจรทาง
อากาศในการควบคุมของ Bangkok Area Control Centre ไม-สอดคลองกับพื้นที่หวงอากาศ ซึ่งตองมีการ
ติดตามผลการดําเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กําหนด รวมทั้งแนวทางแกไข หรือมาตรการเพิ่มเติมระยะ
สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานอย-างต-อเนื่องไปในปhงบประมาณ ๒๕๖๑
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
บริ ษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตาม เฝ} า ระวั ง ความเสี่ ย งจากสถานการณต- า ง ๆ ที่ อ าจจะก- อ ใหเกิ ด
ผลกระทบต-อปริมาณเที่ยวบิน อันเปcนผลต-อรายได โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ ปริมาณเที่ยวบินมีจํานวน
เพิ่มขึ้น ทําใหมีสภาพคล-องทางการเงินสูง มีรายไดสูงกว-าค-าใชจ-าย ความเสี่ยงดานการเงินจึงอยู-ในระดับต่ํา
มาก
ความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
บริษัทฯ ไดปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายการบิน กฎหมายที่เกี่ยวของต-าง ๆ โดย
พิจารณาความเสี่ยงใน ๓ มิติดังนี้
มิติที่ ๑ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะพิจารณาจากระดับของขอตรวจพบ/ขอ
รองเรียน/ขอบกพร-องที่เกี่ยวของกับหลัก Corporate Governance (CG)
มิติที่ ๒ กฎหมายทั่วไป โดยพิจารณาจากการถูกฟ}องรองดําเนินคดี และค-าเสียหายจากการ
ฟ}องของ บริษัทฯ ที่ผลการพิพากษาเปcนที่สิ้นสุด
มิติที่ ๓ กฎหมายการบิน วัดจากระดับของขอตรวจพบ/ขอรองเรียน/ขอบกพร-อง ที่เกี่ยวของ
กับการไม-ปฏิบัติตามกฎหมายการบิน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ
ตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๓ มิติ ความเสี่ยง “การปฏิบัติที่ไม-สอดคลองกับหลัก
ธรรมาภิบาล กฎหมายต-าง ๆ ที่เกี่ยวของ และกฎหมายการบิน” อยู-ในระดับความเสี่ยงต่ํา ยอมรับได
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การบริหารความตUอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
บริ ษั ทฯ นํ าระบบบริ หารความต- อเนื่ องทางธุ รกิ จ (Business Continuity Management: BCM) มา
ดําเนินการอย-างจริงจัง โดยประเมินความเสี่ยงดานโอกาสการเกิดของเหตุการณ ที่อาจกระทบต-อภารกิจหลัก
และไดทําการฝ•กซอมสถานการณสมมติ ทั้งส-วนกลางและศูนยควบคุมการบินภูมิภาคทุกแห-ง เพื่อใหมีความ
พรอมรองรับเหตุการณต-าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยจะวิเคราะหกําหนดสถานการณสมมุติตามสภาพแวดลอมใน
การฝ•กซอม
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดใหวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับภารกิจและทบทวนการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู-เสมอ โดยมีการประเมินองคประกอบทั้ง ๕ องคประกอบ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ-นดิน
ขอมูลดานธรรมาภิบาล
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดทําการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต-อสังคม และแผนแม-บทการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งนโยบายฯ และแผนแม-บทฯ ฉบับดังกล-าวมีการปฏิบัติที่เปcนไปตามหลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีสําหรับรัฐวิสาหกิจปh พ.ศ.๒๕๕๒ และยังคงมีความเหมาะสมต-อการดําเนินงาน
ในสภาพปfจจุบัน ดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคมของบริษัทฯ
“บริษัท วิทยุการบินแหUงประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ใหบริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูมีสUวนไดสUวนเสียดวยความเปนธรรม โปรUงใส รับผิดชอบตUอสังคมและสิ่งแวดลอม”
การดําเนินงานตามแผนแมUบทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและการแสดงความรับผิดชอบตUอสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ประจําป\งบประมาณ ๒๕๖๐
ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ดําเนินงานตามแผนแม-บทการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและการแสดงความ
รับผิดชอบต-อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่ประกอบดวย แผนงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี แผนงานดาน
การต-อตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามวิถีทางของบริษัทฯ
แผนงานดานการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม
ตลอดจนแนวทางส-งเสริมการดําเนินงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม โดยมีผล
การดําเนินงานเปcนไปตามค-าเป}าหมายและตัวชี้วัดทุกแผนงาน โดยเฉพาะอย-างยิ่ง การป}องกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินการในหน-วยงานภาครัฐในปh ๒๕๕๙
แสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินงานสูงมาก ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
ป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ลงนามบันทึกขอตกลงความร-วมมือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติว-าดวยการป}องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ร-วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖๗
และหน-วยงานรัฐวิสาหกิจํานวน ๕๔ แห-ง ดําเนินกิจกรรมความร-วมมือต-อตานทุจริตคอรรัปชันโดยจัดตั้งศูนย
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในบริษัทฯ
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการส-งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากร และดานการป}องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ แผนบูรณาการต-อตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ ภายใตการกํากับดูแลของศูนยปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวง
คมนาคม แผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการนี้ จะไดบรรจุอยู-ในการจัดทําแผนแม-บทการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ในส-วนของโครงการเพื่อสังคม ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ไดนําผลงานโครงการนวัตกรรมชุมในปh ๒๕๕๙
มาพัฒนาใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และยังไดมอบทุนการศึกษามูลนิธิน-านฟ}าไทย ใหกับเด็กดอยโอกาส
ทั่วประเทศ จํานวน ๒๒๔ ทุน
พระราชบัญญัติขอมูลขUาวสาร
การใหบริการขอมูลข-าวสารแก-ประชาชน
บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลข-าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในปh ๒๕๖๐ มี
หน-วยงานภายนอกรองขอขอมูลจากบริษัทฯ ไดแก- บริษัท วิวัฒนก-อสราง จํากัด ไดยื่นหนังสือขอขอมูลข-าวสาร
เกี่ยวกับการทําสัญญาจางบริษัท Selex ES S.p.A. ในการก-อสรางอาคารหอเรดาร จํานวน ๖ แห-ง เพื่อนําไปใช
ประกอบการพิจารณาขอพิพาทระหว-างบริษัท วิวัฒนก-อสราง จํากัด กับ บริษัท Selex ES S.p.A.
โครงสรางของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ กําหนดใหคณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห-ง
ประเทศไทย จํากัด กําหนดใหมีกรรมการ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน ประกอบดวย กรรมการจากผูถือหุน ก.
(ฝžายรัฐบาล) จํานวน ๙ คน และ กรรมการจาก ผูถือหุน ข. (สายการบินต-าง ๆ) จํานวน ๒ คน โดยกรรมการ
ผูถือหุน ก. แบ-งเปcนสัดส-วนของกระทรวงคมนาคม จํานวน ๘ คน และกระทรวงการคลัง จํานวน ๑ คน และ
กรรมการจากผูถือหุน ข. จํานวน ๒ คน (เปcนการเสนอแต-งตั้งโดยสายการบินผูถือหุน)
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ๓๓ กําหนดใหกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลไม-นอยกว-า ๓ คน
และการเขาดํารงตําแหน-งของกรรมการเปcนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ๓๙ ดังนี้
(๑) รัฐบาลไทยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และใหแต-งตั้งผูที่รัฐบาลไทยเสนอชื่อนั้นเปcน
กรรมการ ทั้งนี้ ใหผูหนึ่งในบรรดากรรมการที่รัฐบาลเสนอชื่อนั้นเปcนประธานกรรมการ
(๒) ผูถือหุน ข. มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสองคน และใหแต-งตั้งผูถูกเสนอชื่อสองคนนี้เปcนกรรมการ
เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปhทุก ๆ ปhต-อไปก็ดี กรรมการตองออกจากตําแหน-ง โดยจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการผูออกไปนั้นจะเลือกเขารับตําแหน-งอีกก็ได ซึ่งผูมีอํานาจแต-งตั้งคือ
ที่ประชุมใหญ-ผูถือหุน เวนแต-กรณีตําแหน-งว-างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระแลว
กรรมการที่เหลือจะเลือกผูอื่นตั้งขึ้นใหม-ใหเต็มที่ว-างก็ได แต-บุคคลที่ไดเปcนกรรมการใหม-เช-นนั้นจะอยู-ในตําแหน-ง
ไดเพียงเท-ากําหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้นชอบที่จะอยู-ได

๖๘
รายนามคณะกรรมการบริษทั ฯ ในป\งบประมาณ ๒๕๖๐
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ ๑๑ คน ดังนี้
๑. พลเอก คณิต สาพิทักษ

ประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไดรับ
แต-งตั้งเปcนรองประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๗ และไดรับแต-งตั้งเปcนประธานกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐)

อายุ
๖๕ ปh
ตําแหนUง
ขาราชการบํานาญ
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๓
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๔๙
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค
- แม-ทัพภาคที่ ๑
- ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
- ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- ราชองครักษพิเศษ
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานความมั่นคง
- ดานกฎหมาย
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห-งชาติ
- กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคม
- กรรมการมูลนิธิอนุรักษปžารอยต-อ ๕ จังหวัด

๖๙
๒. นายประสิทธิ์ สืบชนะ

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และไดรับ
แต-งตั้งเปcนรองประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๖๐ และพนจากตํ า แหน- ง เมื่ อ วั น ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐)

อายุ
๖๐ ปh
ตําแหนUง
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ที่ปรึกษาดานพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย กรมธนารักษ
- ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองปลัดกระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห
- กรรมการธนาคารออมสิน
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน
- กรรมการการเคหะแห-งชาติ
- รองประธานกรรมการบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
การอบรม
- Strategic for Improving Director’ Effectiveness Kellogg School of Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป}องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารส-วนราชการ (นบส. ๒)
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
ประจําปh ๒๕๕๓ รุ-นที่ ๕ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ-นที่ ๑๕สถาบันพัฒนาขาราชการฝžายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCot) รุ-นที่ ๕ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ-นที่ ๕ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สํานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการป}องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ-นที่ ๖ สถาบัน
การป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สํานักงาน ป.ป.ช.

๗๐
ความเชี่ยวชาญ
- ดานบริหารจัดการองคกร
- ดานกฎหมาย
การดํารงตําแหนUงอื่น
- ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานศาลปกครอง
- กรรมการขาราชการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ
- กรรมการไฟฟ}าส-วนภูมิภาค
- กรรมการบริษัท ขนส-ง จํากัด
- กรรมการบริหารสํานักความร-วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
- กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ}องรอง ตามนัยมาตรา ๑๐๒ทวิแห-งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
- กรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส-งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)

อายุ
๖๐ ปh
ตําแหนUง
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
การศึกษา
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ-นที่ ๑๖
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ-นที่ ๒๓
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ-นที่ ๓๕
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ-นที่ ๓๘
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๑
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูช-วยผูบัญชาการทหารอากาศ
- ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ
- ผูช-วยเสนาธิการทหารอากาศ
- ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน
การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นที่ ๒๒๗ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุ-นที่ ๒๔ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ-นที่ ๒๑
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ-นที่ ๔๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

๗๑
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ
- ดานความมั่นคง
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห-งชาติ
๔. นายกฤชเทพ สิมลี

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐)

อายุ
๕๘ ปh
ตําแหนUง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม- ปริญญาโทศิลปศาสตร สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๓
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ-นที่ ๕๔ สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ-นที่ ๙ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
- รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานวิศวกรรมโยธา
- ดานคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการการท-าเรือแห-งประเทศไทย
- กรรมการการท-องเที่ยวแห-งประเทศไทย
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการคลังสินคา ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบใหบริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (ยกเวน Hydrant)
ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการส-งน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานฝžายท-อแบบ Hydrant
ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบทางด-วน ชั้น ๒

๗๒
๕. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

อายุ
ตําแหนUง

กรรมการบริษัทฯ
(ดํ า รงตํ า แหน- ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
และครบวาระการดํารงตําแหน-งและไดรับการ
เสนอชื่อใหดํารงตําแหน-งอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เมื่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเห็นชอบแลว จึงไดรับแต-งตั้งใหดํารง
ตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)

๕๒ ปh
กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๔
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- รองผูอํานวยการใหญ-อาวุโสฝžายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
- รองผูอํานวยการใหญ-ฝžายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
การอบรม
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร (SASIN)
- หลักสูตรนักบินพาณิชย
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ-นที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝžายตุลาการศาลยุติธรรม
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
- กรรมการบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิส จํากัด
- นักบินที่ ๑ ประจําฝูงบิน Airbus 319/320 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
- ที่ปรึกษา สมาคมศิษยเก-าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผูบริหารเทศบาลนครราชสีมา

๗๓
๖. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬหเพชร
อายุ
ตําแหนUง

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และพนจาก
ตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๖๐ ปh
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ-ฝžายปฏิบัติการ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

การศึกษา
- วิศวกรรมอากาศยาน National Defense Academy of Japan
- Accident Investigation, Sweden
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูอํานวยการใหญ-ฝžายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการฝžายนิรภัยการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นที่ ๒๔๕ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
- ดานคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ
- ดานวิศวกรรม
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการบริษทั ไทยไฟลท เทรนนิ่ง จํากัด
๗. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

อายุ
๕๐ ปh
ตําแหนUง
กรรมการร-างกฎหมายประจํา
การศึกษา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- กรรมการร-างกฎหมายประจํา
- ผูอํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง
การอบรม
- หลักสูตรการร-างกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกับการเตรียมความพรอมสู-ประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
- หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูง (นบส.๑) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
- หลักสูตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ AEC สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

๗๔
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ-นที่ ๕ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
- หลักสูตรโฆษกกระทรวง สํานักนายกรัฐมนตรี
ความเชี่ยวชาญ
- ดานกฎหมาย
การดํารงตําแหนUงอื่น
- อยู-ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาการปกครอง การเมือง (การปกครอง)
สาขากฎหมาย (กฎหมายปกครอง) และสาขาความมั่นคง (การบริหารราชการแผ-นดิน)
๘. พลตํารวจเอก เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐)

อายุ
๖๐ ปh
ตําแหนUง
รองผูบัญชาการตํารวจแห-งชาติ
การศึกษา
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๕
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ที่ปรึกษาสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (สบ ๑๐)
- ผูช-วยผูบัญชาการตํารวจแห-งชาติ
- รักษาราชการแทนผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
- ดานความมั่นคง
- ดานกฎหมาย
๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ หักพาล

กรรมการบริษัทฯ
(ดํ ารงตําแหน- งเมื่ อวั นที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๕๙ และครบ
วาระการดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดย
ไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งต-อเนื่องในวันเดียวกัน)

อายุ
๔๗ ปh
ตําแหนUง
รักษาราชการแทน รองผูบัญชาการตํารวจท-องเที่ยว
การศึกษา
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ
- ปริญญาโทสังคมศาสตร สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย

๗๕
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ- รองผูบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
- ผูบังคับการประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแห-งชาติ (ทําหนาที่ประสานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี)
- ผูบังคับการตํารวจท-องเที่ยว
- ผูบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
การอบรม
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ-นที่ ๒๐ สถาบันพัฒนาขาราชการฝžายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
- ฝ•กอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2017 ครั้งที่ ๔ สํานักงานตํารวจแห-งชาติ
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานความมั่นคง
- ดานกฎหมาย
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการการทางพิเศษแห-งประเทศไทย
- กรรมการบริษทั รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด
๑๐. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
และครบวาระการดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไดรับแต-งตั้งให
ดํารงตําแหน-งต-อเนื่องในวันเดียวกัน)

อายุ
๔๗ ปh
ตําแหนUง
นายทหารปฏิบัติการ ประจํากองบัญชาการกองทัพไทย
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ}าสื่อสาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (MPA) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- นายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทัพไทย ช-วยราชการสํานักงาน กสทช .
- ประจํากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ช-วยราชการสํานักคณะกรรมการกิจการกระ
จายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจํารองประธาน กสทช./ประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.)
- ผู ช- ว ยผู อํ า นวยการกองกิ จ การพลเรื อ น สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ก ารกิ จ การพลเรื อ น กรมกิ จ การพลเรื อ นทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
- หัวหนาแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือนสํานักปฏิบัติการกองการพลเรือน กรมกิจการ
พลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย
- ฝžายเสนาธิการ ประจําสํานักงานรองผูบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

๗๖
- ฝžายเสนาธิการ ประจํากองงบประมาน กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
- รองผูบังคับทหารสื่อสารกองพล กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
- นายทหารยุทธการและการข-าว กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒
รักษาพระองค
- ผูบังคับกองรอยบริการ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
- รองผูบังคับกองรอยบริการ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒
รักษาพระองค
- นายทหารซ-อมบํารุงสายสื่อสาร กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒
รักษาพระองค
- ผูบั งคั บหมวดวิ ทยุ ถ-ายทอด กองรอยสายและวิ ทยุ ถ- ายทอด กองพั นทหารที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒
รักษาพระองค
- นายทหารควบคุมการเดินสายและติดตั้ง Fiber Optic จากสถานีรถไฟปราจีนบุรี-สถานีรถไฟ
อรัญประเทศ
- ผูช-วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการกํากับดูแลและดําเนินงานโครงการบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการประชาสัมพันธ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๒๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการกรณี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล
โฟน จํากัด ตามพระราชบัญญัติว-าดวยการใหเอกชนเขาร-วมการทํางานหรือการดําเนินงานในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
- ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- คณะทํางานติดตามสื่อ คณะรักษาความสงบแห-งชาติ (คตส.คสช.)
การอบรม
- หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม-เหล-าสื่อสาร
- หลักสูตรนายทหารอิเล็กทรอนิกส เหล-าสื่อสาร รุ-นที่ ๘
- หลักสูตรชั้นนายรอยเหล-าสื่อสาร รุ-นที่ ๔๒
- หลักสูตรชั้นนายพันเหล-าสื่อสาร รุ-นที่ ๓๗
- หลักสูตรประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๘๔
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก รุ-นที่ ๒๖
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน
รุ-นที่ ๑๓ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นที่ ๒๐๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ-นที่ ๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ-นที่ ๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ-นที่ ๒๖ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ-นที่ ๕ สมาคมส-งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

๗๗
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ-นที่ ๒ สมาคมส-งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานวิศวกรรม
- ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
- ดานความมั่นคง
- อยู-ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหาร
องคกร)
การดํารงตําแหนUงอื่น
- รองหัวหนาคณะทํางานตรวจสอบเนื้อหาสาระการเผยแพร-ข-าวสารต-อสาธารณะสํานักงาน กสทช.
๑๑. นางสาริณี อังศุสิงห

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
ครบวาระการดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๙ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งต-อเนื่องใน
วันเดียวกัน)

อายุ
๕๘ ปh
ตําแหนUง
กรรมการผูอํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด
การศึกษา
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๕๕
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- รองกรรมการผูอํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด
- นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผูอํานวยการใหญ-บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด
การอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ-นที่ ๓๔
- หลักสูตร กาวสู-การเปcน CEO : Leadership Succession Program (LSP)
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ-นที่ ๖ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สํานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการป}องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ-นที่ ๗
วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช สถาบันป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ-นที่ ๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นที่ ๒๑๙ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

๗๘
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ
- ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
- อยู-ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาการบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ
(ประชาสัมพันธ) สาขาพลังงาน (พลังงานเชื้อเพลิง) สาขาสังคม (การกํากับดูแล)
รายนามกรรมการบริษัทฯ ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงระหวUางป\งบประมาณ ๒๕๖๐
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ

ประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และพนจาก
ตํ าแหน- ง เนื่ องจากอายุ ครบ ๖๕ ปh บริ บู รณ เมื่ อวั นที่ ๖
มกราคม ๒๕๖๐)

อายุ
๖๕ ปh
ตําแหนUง
ขาราชการบํานาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นที่ ๔๗
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูบัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๑
- ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
- ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห-งชาติดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
การอบรม
- หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ-นที่ ๓๑
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ-นที่ ๓๔
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานกฎหมาย
- ดานการขนส-งทางอากาศ การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานวิศวกรรมศาสตร
- ดานความมั่นคง
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โลตัส (มหาชน)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห-งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห-งชาติ

๗๙
- รองประธานอนุกรรมาธิการป}องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ-นดิน สภานิติบัญญัติ
๒. นายไชยเจริญ อติแพทย

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
ครบวาระการดํารงตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๐)

อายุ
๖๕ ปh
ตําแหนUง
นักวิชาการ
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ}า, เครื่องกล ประเทศฟŽลิปปŽนส
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณ/ประวัติการทํางาน
- ผูช-วยผูจัดการใหญ- ปตท. สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผูช-วยผูจัดการใหญ- ปตท. ประธานกรรมการบริหารเพื่อความยั่งยืน กลุ-ม ปตท.
- กรรมการผูจัดการบริษัท PTTICT Solution Co. LTD
- คณะกรรมการบริหาร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห-งชาติ (เอ็มเทค)
- คณะกรรมการบริหาร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีแห-งชาติ (เนคเทค)
- นายกสมาคม CIO 16
- Chairman Technology Innovation Management Group (TIMG,TMA)
- นายกสมาคมสถาปนิกสารสนเทศประเทศไทย
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
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการองคกร
- ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
- ดานวิศวกรรม
การดํารงตําแหนUงอื่น
- กรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงไอซีที (ปfจจุบันเปลี่ยนชื่อเปcน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
- องคคณะ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ

๘๐
- ประธานบริหาร ASEAN CIO Association
- อยู-ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสาขาพัฒนาบุคลากร
บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบนโยบาย กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับแนวโยบายของรัฐวิสาหกิจและ
วิสัยทัศนของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดว-า “มุ-งมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศ สู-การเปcนหนึ่งใน
องคกรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย-างยั่งยืน”อีกทั้งโดยแนวปฏิบัติไดแต-งตั้งกรรมการบริษัทฯเขาไปมีส-วน
ร- วมในการดํ าเนิ นการในคณะกรรมการชุ ดต- างๆ อย- างเพี ยงพอและเหมาะสมตามประสบการณและความ
เชี่ยวชาญของแต-ละบุคคล เพื่อช-วยศึกษากลั่นกรองงานตามความจําเปcน ไดแก๑. คณะกรรมการบริหาร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน
๕. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ทั้งนี้ ไดประกาศรายชื่อกรรมการอิสระ จํานวน ๖ คน
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย-างเปcนทางการล-วงหนาตลอดปhอย-างนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามผลอย-างสม่ําเสมอ โดยอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปcนตามที่ไดเปŽดเผยในรายงานประจําปh เพื่อกรรมการบริษัทฯ จะไดปฏิบัติ
หนาที่ตามความรับผิดชอบของตนเองไดอย-างถูกตอง ในการประชุมแต-ละครั้ง บริษัทฯ ไดส-งหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารใหกับกรรมการบริษัทฯ ล-วงหนาก-อนการประชุมประมาณ
๓-๕ วัน
ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ไดจดบันทึกรายงานการประชุมไวเปcนลายลักษณอักษร โดย
จัดเก็บไวพรอมใหกรรมการบริษัทฯ และผูเกี่ยวของตรวจสอบได และส-งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหแก-ผูถือหุน ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม) พรอมจัดทําสรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ส-งใหกับผูถือหุน ข.(สายการบินต-างๆ) ไดรับทราบการประชุมดังกล-าวทุกครั้งเปcนประจําทุกเดือน
รวมถึงเผยแพร-ลงในเว็บไซตของบริษัทฯ สําหรับสายการบินผูถือหุนข. (สายการบิน)
การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ
เพื่อเปcนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เพื่อช-วยในการทําหนาที่กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธของ
รัฐวิสาหกิจ และในการทําหนาที่กํากับดูแลความสําเร็จของฝžายจัดการไดอย-างแทจริง รวมถึงใชเปcนกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยสม่ําเสมอ ซึ่งเปcนประโยชนต-อการพัฒนาการปฏิบัติ
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หนาที่ ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมิ น ผลคณะกรรมการฯ จั ด ทํ า ทุ ก ๖ เดื อ น และใชแบบการ
ประเมินผลคณะกรรมการฯ ๒ รูปแบบ ไดแก- การประเมินตนเองเปcนรายบุคคล และการประเมินเปcนรายคณะ ซึ่ง
สรุปผลการประเมินไดดังนี้
รูปแบบประเมิน
รายบุคคล
รายคณะ

ครั้งที่ ๑
(ตุลาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐)
คะแนน
เกณฑ
๑๐๘.๑
ดีเยี่ยม
๑๑๖.๗
ดีเยี่ยม

ครั้งที่ ๒
(เมษายน–กันยายน ๒๕๖๐)
คะแนน
เกณฑ
๑๐๗.๘
ดีเยี่ยม
๑๑๖.๕
ดีเยี่ยม

การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ไดใหความสําคัญต-อเกณฑ
การประเมิน ๖ หัวขอ ไดแก- ความโดดเด-นในความรูความสามารถ ความเปcนอิสระ ความพรอมในการปฏิบัติ
ภารกิจ ความเอาใจใส-ต-อหนาที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ และความมุ-งมั่นในการ
พัฒนาองคกร ซึ่งผลการประเมินฯ อยู-ในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบดวยหัวขอในการประเมิน จํานวน ๔ หัวขอ ไดแก- การ
ประชุมและคณะกรรมการ การสื่อสาร ขั้นตอนการทํางาน และความสัมพันธกับฝžายบริหารซึ่ ง ผลการประเมิ น
อยู- ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
การพัฒนาความรูและทักษะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ใหความสําคัญต-อการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทฯ ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น ส-งผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน
และเป}าหมายที่กําหนดอย-างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปcนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ กรรมการบริษัทฯ ไดเขารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาท
และหนาที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งไดร-วมกิจกรรมต-าง ๆ ของบริษัทฯ
อย-างต-อเนื่อง เช-น การเดินทางร-วมกิจกรรม CSR การเดินทางตรวจเยี่ยม ดูงานการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย
ควบคุมการบินภูมิภาค จํานวน ๔ แห-ง ไดแก- ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี ศูนยควบคุมการบินเชียงใหมศูนยควบคุมการบินหาดใหญ- และศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในภารกิจของ
บริ ษั ท ฯ ยิ่ ง ขึ้ น และการเดิ น ทางต- า งประเทศ เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านดานกิ จ การการบิ น ที่ เ กี่ ย วของ อั น จะเปc น
ประโยชนต-อการพัฒนาการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม-และปริมาณ
เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
การปฐมนิเทศกรรมการใหมU
บริษัทฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบริษัทฯ ที่ไดรับการแต-งตั้งใหม- และนําเสนอขอมูลที่เปcน
ประโยชนต-อการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทฯ และขอมูลขององคกรในรูปแบบของเอกสาร การฟfง
บรรยาย และนําชมภารกิจหลักของบริษัทฯ โดยเอกสารที่นําเสนอต-อกรรมการบริษัทฯ ไดแก๑. หนังสือการแต-งตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการไดรับแต-งตั้งใหดํารง
ตําแหน-งในคณะกรรมการชุดต-าง ๆ เพื่อใหไดรับทราบองคประกอบของคณะกรรมการ

๘๒
๒. เอกสารขอมูล บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด ประกอบดวย หนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับของบริษัทฯ และขอมูลองคกร ไดแก- ประวัติบริษัทฯ ผูถือหุน นโยบาย วิสัยทัศน
และพันธกิจ ค-านิยม ภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ โครงสรางการบริหารงาน บุคลากร
ผลประกอบการ ขอมูลดานการเงินของบริษัทฯ แผนวิสาหกิจ โครงการและการดําเนินงานที่
สําคัญ รวมทั้งแผนงานต-าง ๆ
๓. เอกสารขอมูลสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการแต-งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ
การดํารงตําแหน-งของคณะกรรมการฯ การประชุมเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ รายนาม
คณะกรรมการคณะต-าง ๆ และอํานาจหนาที่ รายชื่อกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ
การเขาเปcนผูถือหุนของสายการบิน สัญญาระหว-างกระทรวงคมนาคมกับบริษัทฯ และการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว-าดวย
การป}องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พรอมดวยกฎหมายและคู-มือการอนุญาต/
อนุมัติ เช-น กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และขอมูลการใชระบบสารสนเทศ
สําหรับกรรมการ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ
ในปh ๒๕๖๐ กรรมการบริษัทฯ ไม-มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) รวมทั้ง
ไม-มีการถือหุนในบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย (หุน) ในสัดส-วนที่มากกว-าหรือเท-ากับรอยละ ๑๐ ของจํานวน
หุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในปh ๒๕๖๐ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจํานวน ๕ คน โดยกรรมการสองในหาคนนี้
ลงลายมือชื่อร-วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังนี้
- ระหว-างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ
๒. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
๓. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๔. นางสาริณี
อังศุสิงห
- ระหว-างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. พลเอก คณิต
สาพิทักษ
๒. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
๓. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๔. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
๕. นางสาริณี
อังศุสิงห

๘๓
คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
๑. นางสาริณี
อังศุสิงห
เลขานุการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ๒. นางสาววราภรณ
ทรงเจริญ
ผูช-วยเลขานุการ
ผูอํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ-)
๓. นายสุขเหลือ
เชี่ยวอาชีพ
ผูช-วยเลขานุการ
ผูอํานวยการใหญ- (ทรัพยากรบุคคล)
๔. นางธนิยา
สุนทระศานติก ผูช-วยเลขานุการ
ผูอํานวยการฝžายการเงินและบัญชี
การเขารUวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปh๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้
รายนาม

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม
๓/๓
๑๒/๑๒
๑๐/๑๐
๕/๕
๕/๘
๘/๑๒
๑๑/๑๑
๙/๑๑
๖/๙
๖/๑๑
๑๒/๑๒
๑๒/๑๒
๓/๓

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ ๑/
พลเอก คณิต
สาพิทักษ ๒/
นายประสิทธิ์
สืบชนะ ๓/
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ๔/
นายกฤชเทพ
สิมลี ๕/
นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ ๖/
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุหเพชร ๗/
นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์ ๘/
พลตํารวจเอก เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา ๙/
พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล๑๐/
พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว ๑๑/
นางสาริณี
อังศุสิงห๑๒/
นายไชยเจริญ
อติแพทย ๑๓/
(กรรมการที่ไม-เขาร-วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ)
หมายเหตุ
๑/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และพนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่
๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไดรับแต-งตั้งเปcนรองประธานกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และไดรับแต-งตั้งเปcนประธานกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
๓/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และไดรับแต-งตั้งเปcนรองประธานกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และพนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐

๘๔
๔/
๕/
๖/
๗/
๘/
๙/
๑๐/
๑๑/
๑๒/
๑๓/

ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕และครบวาระการดํารงตําแหน-ง
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งอีกวาระหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙และพนจากตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และครบวาระการดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งต-อเนื่องในวันเดียวกัน
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-งเมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งต-อเนื่องในวันเดียวกัน
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งต-อเนื่องใน
วันเดียวกัน
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบดวยกรรมการจํ า นวนไม- น อยกว- า สามคนและไม- เ กิ น หาคนใน
ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหาร มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังนี้
- ระหว-างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๓.เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
กรรมการ
๔. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
๕. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการและ
เลขานุการ
๖. นางสาววราภรณ
ทรงเจริญ
ผูช-วยเลขานุการ
๗. นายสุขเหลือ
เชี่ยวอาชีพ
ผูช-วยเลขานุการ
๘. นางธนิยา
สุนทระศานติก
ผูช-วยเลขานุการ

๘๕
- ระหว-างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. นายกฤชเทพ
สิมลี
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๓. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
กรรมการ
๔. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
๕. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการและ
เลขานุการ
๖. นางสาววราภรณ
ทรงเจริญ
ผูช-วยเลขานุการ
๗. นายสุขเหลือ
เชี่ยวอาชีพ
ผูช-วยเลขานุการ
๘. นางธนิยา
สุนทระศานติก
ผูช-วยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
คณะกรรมการบริหาร แต-งตั้งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ๔๒ วรรค ๔ ดังนี้
“เพื่อความสะดวกแก-การปฏิบัติงานของบริษัทใหเปcนไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดย
ใกลชิ ด ใหคณะกรรมการตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารขึ้ น คณะหนึ่ ง โดยมี ห นาที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
คณะกรรมการกําหนด มีจํานวนไม-นอยกว-าสามคนและไม-เกินหาคน”
การเขารUวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้
รายนาม
จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม
นายประสิทธิ์
สืบชนะ๑/
๔/๔
๒/
นายกฤชเทพ
สิมลี
๘/๘
๓/
นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๑๐/๑๒
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬหเพชร๔/
๑๑/๑๑
๕/
นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
๖/๑๑
๖/
นางสาริณี
อังศุสิงห
๑๒/๑๒
(กรรมการที่ไม-เขาร-วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ)
หมายเหตุ
๑/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และไดรับแต-งตั้งเปcนรองประธานกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และพนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐
๒/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๓/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งอีกวาระหนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๔/
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และพนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๖
๕/
๖/

ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยไดรับแต-งตั้งใหดํารงตําแหน-งต-อเนื่องใน
วันเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังนี้
- ระหว-างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. พลเอก คณิต
สาพิทักษ
ประธานกรรมการ
๑/
กรรมการ
๒. นายไชยเจริญ
อติแพทย
๓. พันเอกพีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักตรวจสอบภายใน)
เลขานุการ
๕. ผูอํานวยการฝžายตรวจสอบภารกิจหลัก
ผูช-วยเลขานุการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ผูอํานวยการฝžายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
ผูช-วยเลขานุการ
และวางแผนการตรวจสอบ
หมายเหตุ
๑/ ครบวาระการดํารงตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
- ระหว-างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. พลตํารวจเอก เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา
ประธานกรรมการ
๒. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล
กรรมการ
๓. พันเอกพีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักตรวจสอบภายใน)
เลขานุการ
๕. ผูอํานวยการฝžายตรวจสอบภารกิจหลัก
ผูช-วยเลขานุการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ผูอํานวยการฝžายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
ผูช-วยเลขานุการ
และวางแผนการตรวจสอบ
อํานาจหนาที่
๑. รายงานความน-าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
๒. รายงานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจว-ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และประหยัดเพียงใด
๓. รายงานรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
ที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด

๘๗
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังนี้
- ระหว-างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบดวย
๑. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๓. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร)
เลขานุการ
๔. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร
ผูช-วยเลขานุการ
- ระหว-างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬหเพชร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
๓. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ หักพาล
กรรมการ
๔. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๕. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร)
เลขานุการ
๖. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร
ผูช-วยเลขานุการ
- ระหว-างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬหเพชร
ประธานกรรมการ
๒. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
๓. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร)
เลขานุการ
๕. ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร
ผูช-วยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
พิจารณาสถานการณต-าง ๆ ที่คาดว-าจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต-อการปฏิบัติภารกิจของ
บริษัทฯ ในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองประเมินสถานการณ และกําหนดออกมาเปcนนโยบายเพื่อป}องกัน
และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อใหฝžายบริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติ

๘๘
คณะกรรมการพิจารณาคUาตอบแทน
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังนี้
- ระหว-างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการ
๒. นายไชยเจริญ
อติแพทย๑/
กรรมการ
๓. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการใหญ- (ทรัพยากรบุคคล)
เลขานุการ
๕. ผูอํานวยการฝžายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
ผูช-วยเลขานุการ
หมายเหตุ
๑/ ครบวาระการดํารงตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
- ระหว-างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๒. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
๓. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
๔. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
๕. ผูอํานวยการใหญ- (ทรัพยากรบุคคล)
๖. ผูอํานวยการฝžายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. เสนอแนะนโยบาย และกํ าหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมิ นผลงานของ
กรรมการผูอํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด
๒. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผูอํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย
จํากัด
๓. เสนอแนะนโยบายและใหความเห็นชอบในการกําหนดค-าตอบแทนและผลประโยชนอื่น
ของฝžายบริหารใหอยู-ในระดับที่เหมาะสม
๔. นําเสนอผลการพิจารณาต-อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหความเห็นชอบ
๕. ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

๘๙
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตUอสังคม
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม มี
การเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังนี้
- ระหว-างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ
ประธานกรรมการ
๒. พลเอก คณิต
สาพิทักษ
กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
กรรมการ
๔. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. นายไชยเจริญ
อติแพทย
กรรมการ
๖. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๗. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๘. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ-)
เลขานุการ
๙. นายมาโนช
สวัสดี
ผูช-วยเลขานุการ
- ระหว-างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ๑/
ประธานกรรมการ
๒. พลเอก คณิต
สาพิทักษ
กรรมการ
๓. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
กรรมการ
๔. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
กรรมการ
๖. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
๒/
กรรมการ
๗. นายไชยเจริญ
อติแพทย
๘. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล
กรรมการ
๑๐. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ-)
เลขานุการ
๑๒. นางสาวพุทธวัลย
นอยรอด
ผูช-วยเลขานุการ
หมายเหตุ
๑/ พนจากตําแหน-งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒/ ครบวาระการดํารงตําแหน-งเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

๙๐
- ระหว-างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. พลเอก คณิต
สาพิทักษ
ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
กรรมการ
๓. นายกฤชเทพ
สิมลี
กรรมการ
๔. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
กรรมการ
๖. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
๗. พลตํารวจเอก เดชณรงค
สุทธิชาญบัญชา
กรรมการ
๘. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล
กรรมการ
๙. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๑๐. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ-)
เลขานุการ
๑๒. นางสาวพุทธวัลย
นอยรอด
ผูช-วยเลขานุการ
- ระหว-างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑.พลเอก คณิต
สาพิทักษ
ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์
สืบชนะ
กรรมการ
๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์
ชเยมะ
กรรมการ
๔. นายกฤชเทพ
สิมลี
กรรมการ
๕. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๖. เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬหเพชร
กรรมการ
๗. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
กรรมการ
๘. พลตํารวจเอก เดชณรงค
สุทธิชาญบัญชา
กรรมการ
๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล
กรรมการ
๑๐. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๑๑. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๑๒. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ-)
เลขานุการ
ผูช-วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวพุทธวัลย
นอยรอด๑/
๒/
๑๔. นายมาโนช
สวัสดี
ผูช-วยเลขานุการ
หมายเหตุ
๑/ พนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒/ ดํารงตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
อํานาจหนาที่
กําหนดนโยบาย แนวทางการส-งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อ
สังคม รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม-บท
การแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกํากับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดง
ความรับผิดชอบต-อสังคม

๙๑
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ประกอบดวย
๑. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณหจิต
สังขใหมกรรมการ
๓. นางสาวนาถสินี
ยุติธรรมดํารง
กรรมการ
๔. นางสาริณี
อังศุสิงห
กรรมการ
๕. ดร.อภิชัย
จันทรเสน
ที่ปรึกษากฎหมาย
๖. ผูอํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ-)
เลขานุการ
๗. ผูอํานวยการฝžายบริหารทั่วไป
ผูช-วยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
พิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะในประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ และสัญญาตามที่
บริษัทฯ รองขอ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
กรรมการอิสระ
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ รายชื่อกรรมการอิสระ มีดังนี้
๑. พลเอก คณิต
สาพิทักษ
๒. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์
ชเยมะ
๓. นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
๔. พลตํารวจเอก เดชณรงค
สุทธิชาญบัญชา
๕. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล
๖. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือหลักเกณฑบริหารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเปcน
อิสระ” ที่กําหนดความหมายว-า “ความเปcนอิสระเปcนปfจจัยสําคัญในการเสริมสรางความรับผิดชอบต-อผลการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เปcนอิสระจากภายนอก
จํานวนหนึ่งเปcนแกนหลัก โดยเปcนบุคคลที่สามารถใชดุลยพินิจที่เปcนอิสระได และเปcนผูที่สามารถผลักดันให
เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการต-างๆ ไดเมื่อจําเปcน และสิ่งที่สําคัญ คือ กรรมการที่เปcนอิสระจาก
ภายนอกจะตองมีความเปcนอิสระในการตัดสินใจอย-างแทจริง”
กรรมการอิสระ จะมีการรับรองความเปcนอิสระของตนเองเมื่อไดรับแต-งตั้งและเปcนประจําทุกปh ใน
ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ รวม ๒ ครั้ง และกรรมการเขาร-วมประชุมโดยพรอม
เพรียงกัน

๙๒
ค-าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ เปcนรัฐวิสาหกิจที่อยูภ- ายใตการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การกําหนดค-าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หมายรวมถึง ค-าตอบแทนคงที่ ค-าเบี้ยประชุม เปcนตน ซึ่งเปcนไปตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด
ค-าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เปcนรายคณะ ประจําปh ๒๕๖๐
ลําดับ
คณะกรรมการ
จํานวนเงิน (บาท)
๑
คณะกรรมการบริษัทฯ
๑,๑๙๘,๗๕๐.๐๐
๒
คณะกรรมการบริหาร
๖๔๐,๐๐๐.๐๐
๓
คณะกรรมการตรวจสอบ
๓๘๗,๐๙๖.๐๐
๔
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๕
คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน
๑๐๗,๕๐๐.๐๐
๖
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
๗๐๗,๕๐๐.๐๐
แสดงความรับผิดชอบต-อสังคม
๗
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
๑๑๒,๐๐๐.๐๐
รวม
๓,๔๗๒,๘๔๖.๐๐
๑/ ค-าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

เปcนรายบุคคล ประจําปh ๒๕๖๐
คณะกรรมการ
จํานวนเงิน (บาท)
พลเอก คณิต
สาพิทักษ
๕๒๙,๑๕๓.๐๐
นายประสิทธิ์
สืบชนะ
๔๑๐,๐๐๐.๐๐
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๑๓๕,๓๓๓.๓๓
นายกฤชเทพ
สิมลี
๓๐๐,๖๔๕.๐๐
นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๔๐๐,๐๐๐.๐๐
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬหเพชร
๔๕๗,๕๐๐.๐๐
นางพงษสวาท
กายอรุณสุทธิ์
๔๑๐,๐๐๐.๐๐
พลตํารวจเอก เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา
๒๙๒,๙๐๓.๐๐
พลตํารวจตรี สุรเชษฐ
หักพาล
๓๒๐,๐๐๐.๐๐
พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
นางสาริณี
อังศุสิงห
๔๘๐,๐๐๐.๐๐
ดร.อภิชัย
จันทรเสน
๒๕๕,๐๐๐.๐๐
นางสาวนาถสินี
ยุติธรรมดํารง
๑๕,๐๐๐.๐๐
นางสาวชุณหจิต
สังขใหม๑๒,๐๐๐.๐๐
๒/
พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ
๑๓๖,๒๙๐.๐๐
นายไชยเจริญ
อติแพทย ๓/
๑๕๔,๑๙๒.๐๐
รวม
๔,๘๐๘,๐๑๖.๓๓

๙๓
หมายเหตุ
๑/ค-าตอบแทนประกอบดวย

ค-าตอบแทนคงที่ และค-าเบี้ยประชุม
๒/พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ พนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
๓/นายไชยเจริญ อติแพทย พนจากตําแหน-ง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
ในปh ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง
โดยสรุปขอมูลการเขาร-วมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ไดดังนี้
จํานวนครั้ง
ในการประชุม
ประธานกรรมการ
๑๒
๑. นางสาริณี อังศุสิงห
๒. นางอรอุไร โกเมน
กรรมการฝžายนายจาง
๑๒
๓. นางสิริเกศ เนียมลอย
”
๙
๔. นายชาญณรงค เชื้อเจริญ
”
๙
”
๖
๕. นายวราวุธ รพิพันธุ
๖. นายสุขเหลือเชี่ยวอาชีพ
”
๑๒
๗. นางสาววราภรณ ทรงเจริญ
”
๑๐
๘. นางชิดกมล สุนทรสิต
”
๑๒
”
๑๑
๙. นายชนะ ทัดท-าทราย
๑๐. นางเกลียวทอง ลาภธนานนท
กรรมการและเลขานุการ
๑๒
๑๑. นายปริญญา เทียนทอง
กรรมการฝžายลูกจาง
๑๒
๑๒. นายสุกิจ กลิ่นหอม
”
๑๒
๑๓. นายเมธี คําแหง
”
๑๑
๑๔. นายนิรุธ พุทธสถิตย
”
๑๐
๑๕. นางกษมพร สวัสดิชัย
”
๑๑
๑๖. นายกันต ทีฆนันทพร
”
๙
”
๑๒
๑๗. นายสังขสิทธิ์ ประสมทอง
๑๘. นายสุดเขตร เวียงสี
”
๙
๑๙. นายสพล สิงหดารา
”
๑๑
๒๐. พันจ-าอากาศเอก ไชยันต ชางแรงการ
”
๑
๒๑. นายวีรยุทธ วีรการณ
”
๒
”
๒
๒๒. นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง
หมายเหตุ
ลําดับที่ ๑๔ ๑๖ และ ๑๘ ไดรับการแต-งตั้งใหม-ตั้งแต-เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ลําดับที่ ๒๐ – ๒๒ ครบวาระตั้งแต-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

๙๔
คUาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง

หมายเหตุ

ปh

จํานวน (ราย)

๒๕๖๐
๒๕๕๙
๒๕๕๘

๕
๕
๕

เงินเดือนและค-าตอบแทนอื่น
(ลานบาท)
๓๑.๖๘
๓๐.๒๔
๒๕.๘๘

ค-าตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ หมายถึง เงินประจําตําแหน-ง
เงินค-าใบอนุญาตฯ เงินตอบแทนเหมาจ-ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน-ง และ
เงินรางวัลพิเศษ

นโยบายป’องกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ กําหนดใหมีการเปŽดเผยขอมูลเพื่อป}องกันการขัดแยงกันของผลประโยชนส-วนตนกับบริษัทฯ
(Conflict of Interests) เพื่อป}องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไมเหมาะสม ซึ่งจะส-งผลใหบริษทั ฯ เสียผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย-างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หาก
บุคลากรมีส-วนเกี่ยวของกับรายการต-าง ๆ ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธหรือความเกี่ยวโยงของตน
ในรายการดังกล-าว
บริษัทฯ ประกาศเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน โดยครอบคลุมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว-าดวยการป}องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการป}องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อป}องกันความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
นโยบายป}องกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ คือ ใหพนักงานทุกคนและฝžายจัดการ
ทุกระดับรับรองความขัดแยงทางผลประโยชนของตนเองเปcนประจําทุกปh เพื่อใหระลึกเสมอว-าไดรับรองความ
โปร-งใสของตนเองไวกับบริษัทฯ รวมถึงใหมีการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนตามสถานภาพของผู
รายงาน ช-วงเวลาของการรายงาน และการลงนามคําวินิจฉัยของผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูรายงาน เพื่อเปcน
การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา ที่มีต-อรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ผูรายงานที่เปcนผูใตบังคับบัญชา ขอมูลการรายงานฯ ทําใหผูบังคับบัญชาทุกระดับไดทราบถึงการรับรองความ
ขัดแยงทางผลประโยชนของผูรายงานซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ

๙๕
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิทยุการบินแหUงประเทศไทย จํากัด
ประจําป\ ๒๕๖๐
ในปh ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด มีวาระ
การดําเนินงานดังนี้
๑. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑.๑ พลเอก คณิต สาพิทักษ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
๑.๒ นายไชยเจริญ อติแพทย
กรรมการตรวจสอบ
๑.๓ พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการตรวจสอบ
๒. วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ - ปfจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
๒.๑ พลตํารวจเอก เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา ประธานกรรมการตรวจสอบ
๒.๒ พลตํารวจตรี สุรเชษฐ หักพาล
กรรมการตรวจสอบ
๒.๓ พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดร-วมกันปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/คู-มือการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม
๘ ครั้ง มีผูบริหารระดับสูง หัวหนาหน-วยตรวจสอบภายใน ฝžายบริหารของหน-วยตรวจสอบภายในเขาร-วม
ประชุมในวาระที่เกี่ยวของ และไดประชุมร-วมกับเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดินเปcนการเฉพาะ
๑ ครั้ง โดยไม-มีผูบริหารเขาร-วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเปcนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็น
ของเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดิน
สรุปสาระสําคัญการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
๑. สอบทานความน-าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ
รายงานที่เกี่ยวของ รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน
การบริหาร
ความเสี่ยง และการกํากับดูแลที่ดี โดยไดรับรายงานผลการตรวจสอบและการดําเนินงานของ
สํานักตรวจสอบภายในเปcนประจํา ตลอดจนติดตามผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน
ดวยตนเองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ-นดินว-าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๙๖
๓. สอบทานความเปcนอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานว-า เปcนไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหมีการติดตาม การดําเนินการแกไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพื่อใหมั่นใจว-ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และป}องกัน
หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
๔. ทบทวนกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ดั ช นี วั ด ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดแผนวาระการประชุม รวมทั้งประเมินตนเองเปcนรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมิ นการปฏิบัติงานทั้ งคณะ และผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคะแนน ๓.๙๘ และ ๓.๘๐ จาก
คะแนนเต็ม ๔.๐๐ ตามลําดับ
๕. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู-มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลงานของสํานักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
เชิ งกลยุท ธ ๕ ปh แผนการตรวจสอบประจําปh รวมทั้ งใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปh
๒๕๖๑ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจําปh ๒๕๖๐ ของหัวหนาหน-วยตรวจสอบ
ภายใน ผูอํานวยการฝžาย นักวิชาการระดับผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ทบทวนแผนการฝ•กอบรม และทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายในประจําปh ๒๕๖๑ อีกทั้ง
ติดตามความคืบหนาการปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานรายงานของ
สํานักตรวจสอบภายใน ประจําปh ๒๕๖๐
๖. บริ ษั ท ฯ มี ค- า สอบทานงบการเงิ น และค- า สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ปh ง บประมาณ ๒๕๖๐ จํ า นวน
๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จากการปฏิ บัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว- า งบ
การเงินแสดงขอเท็จจริงในส-วนที่เปcนสาระสําคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี มีการดําเนินงาน
ภายใตระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย-างเพียงพอ การตรวจสอบภายในเปcนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กระทรวงการคลังกําหนด และไม-พบว-ามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายใน พรอมขอคิดเห็นเสนอต-อ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ/พิจารณาอย-างสม่ําเสมอ และบริษัทฯ ไดนําขอคิดเห็นไปพิจารณา เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขและติดตามผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พลตํารวจเอก ...............................................................ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เดชณรงค สุทธิชาญบัญชา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

๙๗
การตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความเปcนอิสระและเที่ยงธรรม ตาม
มาตรฐานปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อสรางความเชื่อมั่น (Assurance) และใหคําปรึกษา
(Consulting) เพื่อใหกระบวนการทํางานภายในองคกรมีการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร และเปcนเครื่องมือที่สําคัญใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูงในการใหคําปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแกไข เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน
สํานักตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
แผนการตรวจสอบ ประจําปh ๒๕๖๑ โดยกําหนดกิจกรรมตรวจสอบครอบคลุมภารกิจ ตามแผนวิสาหกิจของ
บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด และความเสี่ยงที่สําคัญที่ส-งผลกระทบต-อการดําเนินงาน (RiskBased Approach) ขององคกร โดยไดนําความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ-นดิน ผูบริหารระดับสูงและผูมีส-วนไดเสียมาประกอบการพิจารณา
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุม ความครบถวนและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายกฎระเบี ย บนโยบายคํ า สั่ ง ต- า งๆ ที่ เ กี่ ย วของระบบงานที่ มี ผ ลกระทบสํ า คั ญ ต- อ การ
ดําเนินงานและการรายงานความเหมาะสมของการรักษาทรัพยสินรวมทั้งประเมินการใชทรัพยากรใหเปcนไป
อย-างมีประสิทธิภาพและคุมค-าโดยไดใหความสําคัญต-อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งจะมีการประเมิ นสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงกิจ กรรม
ควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติรวมทั้งมีการสอบทานประเมินความเพียงพอและประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในเพื่อป}องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
♦ บุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน :
สํานักตรวจสอบภายในส-งเสริมใหผูตรวจสอบภายในไดรับความรูทักษะและพัฒนาความสามารถ
ต-าง ๆ ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความเชี่ยวชาญมีความ
ระมั ด ระวั ง ในการประกอบวิ ช าชี พ อย- า งเหมาะสมสอดคลองกั บ มาตรฐานและจรรยาบรรณแห- ง วิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายในโดยผูตรวจสอบภายในทั้งหมดไดรับการอบรมที่มีองคความรูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเกิ น กว- า ๔๐ ชั่ ว โมงต- อ คนต- อ ปh ปf จ จุ บั น มี ผู ตรวจสอบภายในไดรั บ วุ ฒิ บั ต รวิ ช าชี พ ไดแกประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor: CIA) ประกาศนียบัตรผูตรวจ
สอบภายในระบบสารสนเทศ (Certified Information Systems Auditor: CISA) Certified Ethical Hacker
(CEH) ใบอนุญาตเปcนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ประกาศนียบัตรผูตรวจ
สอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand: CPIAT) และ
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน (Certified Professional Internal Auditor: CPIA)

๙๘
♦ การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน :
สํานักตรวจสอบภายในกําหนดใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพภายหลังการตรวจสอบจากหน-วยรับตรวจ และมีการ
ประเมินตนเองเปcนประจําทุกปh และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประเมินอย-างสม่ําเสมอ
รายงานทางการเงิน
๑ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตUอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด ไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปhตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบต-องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง
ขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปh ๒๕๖๐ ซึ่งงบการเงินดังกล-าวจัดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย-างสม่ําเสมอ โดยใชดุลยพินิจอย-าง
รอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปŽดเผยขอมูลสําคัญ
อย-างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปcนประโยชนต-อผูถือหุนและผูมีส-วนไดเสียของบริษัทฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอย-างสมเหตุสมผลว-า การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และเพื่อป}องกันไม-ใหเกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย-างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไดกํ า กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยทํ า การแต- ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปhฉบับนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว-า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู-ในระดับที่น-าพอใจ
และสามารถสรางความเชื่อมั่นอย-างสมเหตุสมผลไดว-างบการเงินของบริษัทฯ มีความเชื่อถือไดตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

๙๙
๒. ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
๒๕๖๐
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ส-วนของผูถือหุน

๒๕๕๘

๑/

รายไดรวม
ค-าใชจ-ายรวม
ค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินที่เปcนสมาชิก
หมายเหตุ ๑/ งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ฐานะการเงิน (ลานบาท)

๒๕๕๙

๑๒,๑๙๔.๑๑
๑๐,๑๙๓.๖๔
๒,๐๐๐.๔๗

๑๑,๖๓๘.๙๓
๙,๒๗๖.๐๖
๒,๓๖๒.๘๗

๑๐,๗๗๓.๓๘
๘,๘๖๓.๙๗
๑,๙๐๙.๔๑

๑๔,๔๒๘.๖๒
๑๓,๔๖๓.๘๖
๙๖๔.๗๖

๑๓,๓๘๕.๖๑
๑๒,๔๖๕.๓๓
๙๒๐.๒๘

๑๒,๐๘๙.๙๖
๑๑,๒๐๐.๗๓
๘๘๙.๒๓

๑๓.๕๕
๗.๑๙

๑๒.๖๐
๘.๒๕

๑.๔๔

๑.๒๑

๒/

อัตราสUวนทางการเงิน
อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน (เท-า)
๑๓.๙๖
อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน (เท-า)
๖.๓๑
(ไม-รวมค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม)
อัตราส-วนความสามารถในการจ-ายคืนเงินตน
๑.๖๔
และดอกเบี้ย (เท-า)
หมายเหตุ ๒/ งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ

๑๐๐
๓. วิเคราะหผลการดําเนินงาน – งบการเงินเฉพาะบริษัท วิทยุการบินแหUงประเทศไทย จํากัด
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีรายไดสูงกว-าค-าใชจ-ายหรือมีค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินที่
เปcนสมาชิก จํานวน ๒,๐๐๐.๔๗ ลานบาท
รายการ
รายได
รายไดค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายไดจากการใหบริการเกี่ยวเนื่อง
รายไดอื่น
รายไดรวม
คUาใชจUาย
ค-าใชจ-ายในการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
คUาใชจUายรวม
คUาบริการรอจUายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก

ป\ ๒๕๖๐
ลานบาท

ป\ ๒๕๕๙
ลานบาท

๑๑,๔๓๓.๖๐ ๑๐,๘๙๘.๙๖
๖๘๘.๗๙
๖๘๑.๓๒
๗๑.๗๒
๕๘.๖๕
๑๒,๑๙๔.๑๑ ๑๑,๖๓๘.๙๓
๑๐,๑๕๕.๒๑
๓๘.๔๓
๑๐,๑๙๓.๖๔
๒,๐๐๐.๔๗

๙,๒๐๙.๗๒
๖๖.๓๔
๙,๒๗๖.๐๖
๒,๓๖๒.๘๗

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท รอยละ
๕๓๔.๖๔
๗.๔๗
๑๓.๐๗
๕๕๕.๑๘

๕
๑
๒๒
๕

๙๔๕.๔๙ ๑๐
(๒๗.๙๑) (๔๒)
๙๑๗.๕๘ ๑๐
(๓๖๒.๔๐) (๑๕)

๓.๑ รายได
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๒,๑๙๔.๑๑ ลานบาท โดยรายไดหลัก
ที่สําคัญของบริษัทฯ คือ รายไดค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๑๑,๔๓๓.๖๐ ลานบาท คิดเปcน
รอยละ ๙๔ ของรายไดรวม รายไดจากการใหบริการเกี่ยวเนื่อง จํานวน ๖๘๘.๗๙ ลานบาท คิดเปcนรอยละ ๖
ของรายไดรวม ซึ่งประกอบดวยรายไดค-าเช-า ค-าบํารุงรักษาอุปกรณ ค-าบริการขอมูลการบิน และรายไดจาก
งานที่รับทํา นอกจากนี้ มีรายไดอื่น จํานวน ๗๑.๗๒ ลานบาท
รายไดค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๑๑,๔๓๓.๖๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปhก-อน จํานวน
๕๓๔.๖๔ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๕โดยมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปhก-อน รอยละ ๔.๘ เนื่องจากสาย
การบินทําการบินเพิ่มขึ้น ส-วนใหญ-เปcนการทําการบินภายในประเทศ และการทําการบินผ-านของสายการบินที่
เปcนสมาชิก
รายไดจากการใหบริการเกี่ยวเนื่อง จํานวน ๖๘๘.๗๙ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปhก-อน จํานวน ๗.๔๗
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ส-วนใหญ-เปcนการเพิ่มขึ้นของรายไดค-าบริการข-ายสื่อสารขอมูลปฏิบัติการบิน
(AOC) สําหรับรายไดอื่น จํานวน ๗๑.๗๒ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปhก-อนจํานวน ๑๓.๐๗ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ ๒๒ ส-วนใหญ-เปcนรายไดค-าปรับการส-งมอบงานล-าชา

๑๐๑
๓.๒ คUาใชจUาย
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีค-าใชจ-ายรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๐,๑๙๓.๖๔ ลานบาท ประกอบดวย
ค-าใชจ-ายผลประโยชนพนักงาน จํานวน ๗,๕๙๒.๘๕ ลานบาท ค-าใชจ-ายดําเนินงานอื่น จํานวน ๒,๕๖๒.๓๖
ลานบาท และตนทุนทางการเงิน จํานวน ๓๘.๔๓ ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค-าใชจ-ายไดตาม
มาตรการควบคุมค-าใชจ-ายที่ไม-ส-งผลกระทบต-อการใหบริการดานความปลอดภัยไดประมาณ ๓๖๖.๙๐ลาน
บาท
๔. วิเคราะหฐานะการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ
๔.๑ สินทรัพย
บริ ษั ท ฯ และเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก าร มี สิ น ทรั พ ยรวม ณ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๐ จํ า นวน
๑๔,๔๒๘.๖๒ ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ ๔๔ และสินทรัพยไม-หมุนเวียนรอยละ ๕๖
โดยมี องคประกอบของสินทรัพย ดังนี้
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไม-หมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
- เงินใหกูยืมระยะยาว
- อาคารและอุปกรณ
- สินทรัพยไม-มีตัวตน
- สินทรัพยระหว-างก-อสราง
รวม

ป\ ๒๕๖๐
ลานบาท
๖,๓๑๑.๐๐

ป\ ๒๕๕๙
เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
ลานบาท
รอยละ
๕,๙๒๒.๐๖ ๓๘๘.๙๔
๗

๑๐.๑๐
๑๐.๑๐
๒.๙๒
๔.๒๗
(๑.๓๕)
๕,๐๘๐.๖๙ ๕,๒๐๖.๗๐ (๑๒๖.๐๑)
๕๖.๖๖
๔๓.๑๘
๑๓.๔๘
๒,๙๖๗.๒๕ ๒,๑๙๙.๓๐ ๗๖๗.๙๕
๑๔,๔๒๘.๖๒ ๑๓,๓๘๕.๖๑ ๑,๐๔๓.๐๑

(๓๒)
(๒)
๓๑
๓๕
๘

สินทรัพยรวมในปh ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจากปhก-อน จํานวน ๑,๐๔๓.๐๑ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๘
ส-วนใหญ-เปcนสินทรัพยไม-หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินทรัพยระหว-างก-อสรางเพิ่มขึ้น

๑๐๒
๔.๒ หนีส้ นิ
บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓,๔๖๓.๘๖
ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนรอยละ ๗๕ และหนี้สินไม-หมุนเวียนรอยละ ๒๕ โดยมีองคประกอบของ
หนี้สินดังนี้
รายการ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปh
หนี้สินไม-หมุนเวียน
- เงินส-งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร
- เงินกูยืมระยะยาว
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวม

ป\ ๒๕๖๐
ลานบาท
๙,๖๐๐.๒๙
๕๔๓.๐๓

ป\ ๒๕๕๙
เพิ่ม (ลด)
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
๗,๕๘๖.๘๕ ๒,๐๑๓.๔๔ ๒๗
๕๔๒.๐๓
๑.๐๐
-

๐.๑๑
๐.๑๑
๘๑๖.๒๗ ๒,๓๕๙.๒๙ (๑,๕๔๓.๐๒)
๒,๕๐๔.๑๖ ๑,๙๗๗.๐๕
๕๒๗.๑๑
๑๓,๔๖๓.๘๖ ๑๒,๔๖๕.๓๓
๙๙๘.๕๓

(๖๕)
๒๗
๘

หนี้สินรวมในปh ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นจากปhก-อน จํานวน ๙๙๘.๕๓ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๘ โดย
หนี้สินหมุนเวียนส-วนใหญ-เปcนค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม จํานวน ๗,๓๗๙.๑๙ ลานบาทประกอบดวย ค-าบริการ
รอจ-ายคืนสะสมคงเหลือจากปh ๒๕๕๙ จํานวน ๕,๘๔๙.๒๙ ลานบาท ซึ่งไดนําไปใชจ-ายลงทุนแลว แต-ยังคงตอง
แสดงเปcนหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี และค-าบริการรอจ-ายคืนประจําปh ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๐๐๐.๔๗ ลาน
บาท
สําหรับหนี้สินไม-หมุนเวียนส-วนใหญ-เปcนภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน และเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อใชสําหรับลงทุนในโครงการต-าง ๆ โดยมี
กําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน

๑๐๓

๔.๓ สUวนของผูถือหุน
บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีส-วนของผูถือหุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๙๖๔.๗๖
ลานบาท โดยมีองคประกอบของส-วนของผูถือหุนดังนี้
รายการ
ทุนจดทะเบียน
เงินกองทุนสวัสดิการ
รวม

ป\ ๒๕๖๐
ลานบาท
๖๖๐.๐๐
๓๐๔.๗๖
๙๖๔.๗๖

ป\ ๒๕๕๙
เพิ่ม (ลด)
ลานบาท ลานบาท รอยละ
๖๖๐.๐๐
๒๖๐.๒๘ ๔๔.๔๘
๑๗
๙๒๐.๒๘ ๔๔.๔๘
๕

โครงสรางเงินทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบดวยหนี้สินรวม ๑๓,๔๖๓.๘๖ลานบาท หรือ
เท-ากับสัดส-วนรอยละ ๙๓ และส-วนของผูถือหุน ๙๖๔.๗๖ ลานบาท หรือเท-ากับสัดส-วนรอยละ ๗
๕. สภาพคลUองทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีเงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสด
คงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๑๐๕.๓๕ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากตนงวด ๔๔๔.๒๘
ลานบาท โดยเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ส-วนใหญ-มาจากค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินที่เปcน
สมาชิก ค-าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร และเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน ส-วนใหญ-เปcนการ
ลงทุนเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้ เงินสดสุทธิ
ที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินส-วนใหญ-เปcนการชําระคืนเงินกูระยะยาวก-อนกําหนด จํานวน ๑,๐๐๐ ลานบาท
ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และการชําระคืนเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปh
จํานวน ๕๔๒.๐๓ ลานบาท

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสด ณ วันสิน้ งวด

ป\ ๒๕๖๐

ป\ ๒๕๕๙

เพิ่ม (ลด)

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

๓,๓๖๐.๙๖ ๒,๘๓๘.๖๙
๕๒๒.๒๗
(๑,๓๒๔.๐๗) (๓,๕๕๒.๘๙) ๒,๒๒๘.๘๒
(๑,๕๙๓.๔๘) (๕๗๒.๙๕) (๑,๐๒๐.๕๓)
๐.๘๗
(๒.๕๖)
๓.๔๓
๓,๑๐๕.๓๕ ๒,๖๖๑.๐๗
๔๔๔.๒๘

๑๐๔

๖. อัตราสUวนทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีอัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากค-าบริการรอจ-ายคืนสะสมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการจ-ายคืนเงินตนและดอกเบี้ย
ของบริ ษัท ฯ และเงิ นกองทุ นสวั สดิ การ มาจากกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนินงาน ซึ่ งส- วนใหญ- ม าจาก
ค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินที่เปcนสมาชิก และค-าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการต-าง ๆ ที่
แลวเสร็จ
รายการ
อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน (เท-า)
อัตราส-วนหนี้สินต-อส-วนของผูถือหุน (เท-า)
(ไม-รวมค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม)
อัตราส-วนความสามารถในการจ-ายคืนเงินตน
และดอกเบี้ย (เท-า)

ป\ ๒๕๖๐
๑๓.๙๖
๖.๓๑
๑.๖๔

ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด)
๑๓.๕๕ ๐.๔๑
๗.๑๙ (๐.๘๘)
๑.๔๔

๐.๒๐

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินงานในลักษณะที่ไม-คากําไร (Cost Recovery Basis) โดยในทางปฏิบัติ
กรณีมีรายไดสูงกว-าค-าใชจ-าย บริษัทฯ จะจ-ายคืนบริษัทการบินที่เปcนสมาชิก หรือกรณีมีรายไดต่ํากว-าค-าใชจ-าย
บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บจากบริษัทการบินที่เปcนสมาชิกไดเช-นกัน โดยแหล-งเงินทุนในการลงทุนต-าง ๆ
ของบริษัทฯ มาจากรายไดสูงกว-าค-าใชจ-ายที่คงไวตามมติที่ประชุมใหญ-สามัญ ใหนํามาใชจ-ายลงทุน นอกจากนี้
การลงทุนบางส-วนมาจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และความสามารถในการชําระคืนเงินกูของบริษัทฯ
ส-วนใหญ-มาจากค-าเสื่อมราคาที่บริษัทฯ ไดคิดรวมไวในค-าบริการที่เรียกเก็บจากสายการบินแลว

๑๐๕

แนวโนมทางการเงิน
๑. แนวโนมทางการเงินในปh ๒๕๖๑
ตามประมาณการแผนการเงินประจําปh ๒๕๖๑ (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (๖๐๒) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ บริษทั ฯ คาดว-า
จะมีรายไดรวมในปh ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓,๒๑๔.๑๙ ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากค-าบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศจํานวน ๑๒,๔๔๘.๓๔ ลานบาท โดยคาดการณปริมาณเที่ยวบินที่จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นจากปh ๒๕๖๐
รอยละ ๖.๘ และโดยมีอัตราค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศที่เรียกเก็บปfจจุบันสําหรับ En Route Charge
อัตรา ๓,๕๐๐ บาทต-อหน-วย และ Terminal charge อัตรา ๕๐๐ บาทต-อหน-วย และมีรายไดจากการใหบริการ
เกี่ยวเนื่องและอื่นๆ จํานวน ๗๖๕.๘๕ ลานบาท ส-วนค-าใชจ-ายดําเนินการไดรับอนุมัติไวรวมจํานวน๒,๘๖๓.๘๒
ลานบาท โดยคาดว-าจะมีรายไดสูงกว-าค-าใชจ-าย จํานวน ๓๕๐.๓๗ ลานบาท
ทั้งนี้ จากการทบทวนปริมาณเที่ยวบินใหสอดคลองกับสถานการณในปfจจุบัน โดยคาดการณแนวโนม
ของปริมาณเที่ยวบินคาดว-าจะมีปริมาณเที่ยวบินลดลงเล็กนอย โดยคาดว-าจะมีปริมาณเที่ยวบินที่จัดเก็บรายได
ในปh ๒๕๖๑ ที่ทบทวนใหม- เพิ่มขึ้นจากปh ๒๕๖๐ รอยละ ๖.๔ ทําใหมีประมาณการรายไดจากค-าบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศลดลงเพียงเล็กนอย
สําหรับงบลงทุนประจําปh ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงินเบิกจ-ายลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๗๕๐.๐๐ ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕
โดยสามารถใชจ-ายลงทุนจากเงินรายไดสูงกว-าค-าใชจ-ายหรือค-าบริการรอจ-ายคืนสายการบินผูถือหุนประจําปh
๒๕๖๐ โดยไม-ตองเบิกใชเงินกูในปhงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. แนวโนมทางการเงินในระยะ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนรายไดและค- าใชจ- ายในระยะ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แนวโนมในระยะเวลา ๕ ปh ตาม
แผนการเงินประจําปh ๒๕๖๑ (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) บริษัทฯ คาดว-าจะมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๗
ต-อปh โดยสามารถคงอัตราค-าบริการฯ ที่เรียกเก็บปfจจุบันไดจนถึงปh ๒๕๖๔ ซึ่งเปcนไปตามเป}าหมายผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร และในปh ๒๕๖๕ ประมาณการปรับทบทวนอัตราค-าบริการ
เพิ่มขึ้นภายใตอัตราค-าบริการขั้นสูงที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) สําหรับค-าใชจ-าย
ดําเนิ นการมีอัตราการเพิ่ม ขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ ๘ ต-อปh โดยบริ ษัทฯ มีรายไดสู งกว-าค-าใชจ-ายตลอด
ระยะเวลา ๕ ปh
แผนการลงทุนและการจัดหาแหล-งทุนในระยะ ๕ ปh จากแผนการลงทุนในระยะ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑๒๕๖๕) ซึ่งสอดคลองตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของบริษัทฯ คาดว-าจะมีวงเงินลงทุนประมาณ
๑๓,๗๐๐.๐๐ ลานบาท การลงทุนส-วนใหญ-อยู-ในภาคความปลอดภัยและสนับสนุนภาคความปลอดภัย เปcน
การจัดหาระบบ/อุปกรณเพื่อรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการการเดินอากาศ โดยเปลี่ยนทด
แทนอุปกรณเดิมที่เสื่อมสภาพและจัดหาเพิ่มเติมการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการ
เดินอากาศที่ครบถวนมีศักยภาพแข-งขันไดและสอดคลองกับการพัฒนาการขนส-งทางอากาศของประเทศ

๑๐๖

และการลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ร ะบบบริ ก ารการเดิ น อากาศตามแผนการพั ฒ นาระบบการบิ น
(Aviation System Block Upgrade : ASBUs) ของ ICAOโดยบริษัทฯ คาดว-าจะมีแหล-งเงินลงทุนส-วนใหญจากเงินรายไดค-าบริการรอจ-ายคืนและเงินทุนหมุนเวียนอื่น และจากแหล-งเงินกูภายนอกบางส-วน
---------------------------------------

๑๐๗

รายงานของผูสอบบัญชี
(ตามเอกสารแนบ)

