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สารจากประธานกรรมการ 
 

ในช�วงป�ท่ีผ�านมา ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�างทุกคนของบริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด  
ได�ร�วมกันปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญย่ิงของชาติ ในการอํานวยความสะดวกการเดินทางสําหรับประมุขและผู�แทน
รัฐบาลของมิตรประเทศ    ตลอดจนประชาชนท่ีมาร�วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย1ผู�เป2นท่ีรักย่ิงของปวงชนชาวไทย   นับเป2นความภูมิใจของ
บริษัทฯ ท่ีได�มีส�วนร�วมถวายงานเป2นคร้ังสุดท�าย  

ในป� ๒๕๖๐ อุตสาหกรรมการบินของประเทศยังคงเผชิญกับความท�าทายจากเหตุการณ1ท่ีส�งผลกระทบ
ต�อปริมาณเท่ียวบิน ไม�ว�าจะเป2นเร่ืองการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทย มาตรการปราบปรามทัวร1ศูนย1
เหรียญ ท่ีทําให�ปริมาณเท่ียวบินในช�วงต�นป�ลดลงจากท่ีคาดไว�อย�างมีนัยสําคัญ อย�างไรก็ตาม ท�ามกลางป;จจัย
ท�าทายดังกล�าว ปริมาณเท่ียวบินของประเทศโดยรวม ยังคงเติบโตอย�างต�อเน่ือง จากป;จจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ เช�น 
นโยบายส�งเสริมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเติบโตของกลุ�มสายการบินต�นทุนตํ่า เป2นต�น 

ท�ามกลางสภาวะแวดล�อมทางการบิน บริษัทฯ ยังคงมุ�งม่ันเดินหน�าเพ่ือยกระดับคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และมาตรฐานบริการอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�เทียบเท�าหรือสูงกว�ามาตรฐานสากล  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให�บริการ และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) เท่ียวบินท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของผู�ใช�ห�วงอากาศและสายการบินในเขตความรับผิดชอบของประเทศไทย  

ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน บริษัทฯ ได�เข�าร�วมสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศ โดย
ผลักดันและพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก และในป�น้ี เป2นป�ท่ีอาเซียนครบรอบ 
๕๐ ป� งานสําคัญท่ีบริษัทฯ มีส�วนร�วมผลักดัน คือการจัดทําแผนแม�บทการบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน 
(ASEAN ATM Master Plan) เพ่ือให�เกิดการบริหารการจราจรทางอากาศท่ีไร�รอยต�อ ภายใต�แนวความคิด 
“Seamless ASEAN Sky” นอกจากน้ีในฐานะสมาชิกการบินโลก บริษัทฯ ได�ร�วมมือกับสายการบินภายในประเทศทดลองการ
ปฏิบัติการบินแบบ Continuous Descent Operations ซึ่งเป2นปฏิบัติการบินท่ีช�วยให�สายการบินประหยัด
เช้ือเพลิงในการทําการบินในเขตประชิดสนามบิน ส�งผลทําให�มลภาวะทางอากาศลดลงได� 

การดําเนินงานโครงการสําคัญทางยุทธศาสตร1 มีความก�าวหน�าตามลําดับ อาทิ โครงการพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ โครงการจัดต้ังศูนย1บริหารเครือข�ายการจราจรทางอากาศ 
(ATM Network Management Centre)  รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอุปกรณ1สื่อสารและระบบ
เคร่ืองช�วยการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานสําคัญท่ัวประเทศ  

ผลโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลตามแนวทางการเฝcาควบคุม
อย�างต�อเน่ือง (Universal Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach : 
USAP-CMA) ขององค1การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ พบว�าบริษัทฯ เป2นหน�วยงานเดียวท่ีผลการ
ตรวจสอบผ�านท้ังหมด ไม�พบข�อบกพร�อง หรือต�องให�คําแนะนําเพ่ิมเติมใด ๆ สิ่งน้ีเป2นเคร่ืองพิสูจน1ความมุ�งม่ัน
และทุ�มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกส�วน และความต้ังใจของผู�บริหารในการพัฒนากระบวนการทํางาน
ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรให�ถึงพร�อมทุกด�าน 
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ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป2นผู�มอบนโยบาย กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานใน
ภารกิจอันสําคัญน้ีอย�างต�อเน่ือง จึงขอขอบคุณผู�ถือหุ�น ผู�ใช�บริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  รวมถึงฝjายจัดการและ
พนักงานมา ณ โอกาสน้ี และขอให�ม่ันใจว�าบริษัทฯ จะมุ�งม่ันและพัฒนาการบริการให�มีประสิทธิภาพอย�าง
ต�อเน่ือง เพ่ือประโยชน1ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสืบไป  
 

                                                       

  พลเอก     
(คณิต  สาพิทกัษ1) 

                       ประธานกรรมการบริษทัฯ 
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สารจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ� 
  
 ในป�งบประมาณ ๒๕๖๐ แม�ว�าจะมีเหตุการณ1หรือป;จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อปริมาณเท่ียวบินในบาง
ช�วงเวลาก็ตาม ธุรกิจการบินของโลกยังคงเติบโตอย�างต�อเน่ือง จากสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศของประเทศ
ไทย มีเท่ียวบินเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๔.๖ จากป�ท่ีผ�านมา โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต�อป� ในรอบ ๑๐ ป� ต้ังแต�
ป�งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ เท�ากับร�อยละ ๘ และคาดการณ1ว�าจะมีมากกว�าหน่ึงล�านเท่ียวบินในป� ๒๕๖๑  
 บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด ดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ  
อย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�บริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และตอบสนองความต�องการและความคาดหวัง
ของผู�ใช�บริการ นอกจากน้ียังวางแผนท่ีจะขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ให�สอดคล�องกับ
ปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให�ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน มีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล โดยเร�งรัดพัฒนาโครงการสําคัญตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔   อาทิ 
 - โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand  Modernization  
CNS/ATM  System: TMCS)  ซึ่ ง ได� รับความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันท่ี                   
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มีวัตถุประสงค1เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับการให�บริการการเดินอากาศของ
ประเทศให�เป2นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม� และมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณการขนส�งทาง
อากาศท่ีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน ท่ีผ�านมาบริษัทฯ ได�ดําเนินการติดต้ังระบบ/อุปกรณ1และทดสอบการทํางาน
เช่ือมโยงกับระบบท่ัวประเทศ รวมท้ังทดสอบระบบเบ้ืองต�นแล�ว และในป� ๒๕๖๐ ได�จัดฝsกอบรมให�กับ
เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกร เพ่ือให�มีความพร�อมในการปฏิบัติงานกับระบบใหม� รวมท้ังได�
เร่ิมต�นการทดสอบการใช�งานระบบคู�ขนานกับระบบป;จจุบัน (ระบบป;จจุบันใช�งานเป2นหลักและระบบใหม�ใช�
งานทดลองคู�ขนาน) ในการให�บริการ Bangkok Approach Control ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิเป2นแห�งแรก 
ต้ังแต�วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ป;จจุบันอยู�ระหว�างการปรับปรุง/ทบทวนแผนการถ�ายโอนระบบท่ัวท้ังประเทศ 
ก�อนจะเป2นการทดสอบการใช�งานระบบใหม�แบบคู�ขนานกับระบบป;จจุบัน ณ ท�าอากาศยานต�าง ๆ รวมท้ัง
ศูนย1ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน (Bangkok Area Control)  จากน้ันจะเปKดใช�งานระบบใหม�
ต�อไป 

- โครงการออกแบบและประเมินศักยภาพระบบห�วงอากาศ และกําหนดแนวทางเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบการบินท้ังระบบ บริษัทฯ ได�ดําเนินการว�าจ�างท่ีปรึกษาท่ีมีความ
เช่ียวชาญจากต�างประเทศ (บริษัท National Air Traffic Services สหราชอาณาจักร) มาดําเนินการศึกษา 
วิเคราะห1 ออกแบบและกําหนดแผนการพัฒนาระบบการบินของประเทศ ท้ังระบบห�วงอากาศ (Airspace 
System)  และระบบท�าอากาศยาน (Airport System) รวมถึงแผนอื่น ๆ ที่จําเป2น โดยคาดว�าจะนําเสนอ
ผลการศึกษาต�อกระทรวงคมนาคมภายในป� ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาในการขยายผลในทางปฏิบัติต�อไป ทั้งน้ี
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศจะมุ�งเน�นความร�วมมือระหว�างหน�วยงานการบินท้ังในส�วนของ
การบินพลเรือนและหน�วยงานด�านความม่ันคง เพ่ือให�การบริหารระบบห�วงอากาศมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ
ขยายขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบิน เพ่ือประโยชน1ในด�านการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ือ
รองรับภารกิจด�านความม่ันคงของประเทศ 
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- โครงการ Distributed Multi-Nodal Air Traffic Flow Management (ATFM) Network     
เป2นโครงการพัฒนาความร�วมมือในกลุ�มประเทศเอเชียแปซฟิKก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความสมดุล
ระหว�างความต�องการทําการบินและความสามารถรองรับปริมาณการบิน และเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานด�าน
การบริหารจราจรทางอากาศระหว�างประเทศ เร่ิมโครงการในป� พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยร�วมมือกับ Civil Aviation 
Authority of Singapore  ริเร่ิมพัฒนาและทดลองระบบ Collaborative Decision Making (CDM) ระหว�าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร1 ซึ่งได�รับการยอมรับเป2นอย�างดี จึงได�มีการขยายผลร�วมกับ Hong Kong 
Civil Aviation Department นําไปสู�การจัดต้ังโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM และขยายความ
ร�วมมือไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟKก ได�แก� ประเทศมาเลเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซยี สาธารณรัฐฟKลิปปKนส1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร1  
 ในป� ๒๕๖๐ บริษัทฯ และหน�วยงานของประเทศต�าง ๆ ท่ีเข�าร�วมโครงการ ได�ร�วมกันดําเนินการ
ต�อเน่ืองด�วยการให�บริการภายใต�ขอบเขตจํากัดของปริมาณจราจรท่ีรองรับได�ในส�วนสนามบินและในห�วงอากาศ 
ในสถานการณ1จริง รวมท้ังพัฒนากรอบ/กระบวนการในการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงาน (Post-
Operations Analysis) เพ่ือนําไปใช�ในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติการในอนาคต จัดทําข�อกําหนดทาง
เทคนิคสําหรับระบบสนับสนุนการให�บริการ รวมท้ังศึกษาความเป2นไปได�ในการใช�รูปแบบมาตรฐานสากลใน
การแลกเปลี่ยนข�อมูล และจัดทําร�าง Interface Control Document สําหรับเช่ือมต�อระบบสนับสนุนระหว�าง
หน�วยงาน เพ่ือนําไปพัฒนาข�อกําหนดทางเทคนิคในการเช่ือมต�อระบบสนับสนุนของประเทศต�าง ๆ ในภูมิภาค 

-   โ ค ร ง ก า ร  Common Regional Virtual Private Network (CRV Network) เ ป2 น ก า ร
ดําเนินงานตามแนวความคิดในการพัฒนากิจการบินของภูมิภาคและของโลกขององค1การการบินพลเรือน
ระหว�างประเทศ หรือ The International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยจะนําเครือข�ายสื่อสาร 
CRV มาใช�งานทดแทนเครือข�ายสื่อสารป;จจุบันท่ีอาจไม�มีประสิทธิภาพรองรับปริมาณข�อมูลการบินในอนาคต 
การดําเนินงานเร่ืองน้ีในป� ๒๕๕๖ ผู�แทนของ บริษัทฯ ได�รับเสนอให�เป2นประธานของ ICAO’s the Common 
Regional VPN Task Force (CRV TF) เพ่ือศึกษาข�อมูลของเครือข�ายสื่อสาร CRV และคัดสรรผู�ให�บริการท่ีมี
ความเหมาะสม ซึ่งต�อมาในป� ๒๕๖๐ ได�ดําเนินการคัดสรรผู�ให�บริการ CRV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟKกเรียบร�อย
แล�ว และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ�องกงแห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป2นประเทศคู�แรกในภูมิภาคท่ีทําการทดสอบความพร�อมสําหรับการนํามาใช�งาน (Operational Readiness) 
ของเครือข�ายสื่อสาร CRV ผลลัพธ1เป2นไปด�วยดี ป;จจุบันอยู�ระหว�างการจัดหาเครือข�ายสื่อสาร CRV เพ่ือเร่ิมใช�
งานต�อไป  
 สําหรับการเตรียมความพร�อมรองรับการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบริการการ
เดินอากาศภายในโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลตามแนวทางการเฝcาควบคุม
อย�างต�อเน่ือง (Universal Safety Audit Program (USAP) – Continuous Monitoring Approach (CMA) 
บริษัทฯ ได�จัดต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยบริการการเดินอากาศ พร�อม
คณะทํางานจัดทํามาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยการบริการการเดินอากาศ ให�ครอบคลุมครบทุก
ด�าน เพ่ือรองรับการตรวจสอบของ ICAO ซึ่งผลการตรวจสอบของ ICAO เม่ือเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ ผ�าน
ท้ังหมด ไม�พบข�อบกพร�องแต�อย�างใด 
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ในส�วนของการส�งเสริมนวัตกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได�มีการดําเนินการมาอย�างต�อเน่ืองน้ัน ในป� ๒๕๖๐
บริษัทฯ ได�รับรางวัลชนะเลิศ HIS Jane’s ATC Award ประเภท Service Provision จากผลงาน “Air Traffic 
Flow Management (ATFM) Platform” ซึ่งจัดข้ึนในงาน World ATM Congress 2017 ซึ่งเป2นรางวัลมอบ
ให�กับองค1กรท่ีได�คิดค�นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีช�วยยกระดับความปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถใน
การบริหารจราจรทางอากาศ และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม “AEROTHAI ATFM Platform” เป2นระบบท่ี
สามารถประมาณการปริมาณเท่ียวบินได�ล�วงหน�า เพ่ือใช�สําหรับการกําหนดเวลาว่ิงข้ึนจากสนามบิน 
(Calculated Take-Off Time) 
  นอกจากน้ี ผลงาน “เคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารความคล�องตัวการจราจรทางอากาศในสภาพการ
ปฏิบั ติงานท่ี ไม�ปกติ  (Air Traffic Flow Management for Adverse Conditions)  จากทีมนวัตกรของ      
บริษัทฯ ยังได�รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดง ประเภท P (Transport – Motor Vehicles – 
Ships – Aviation Accessories)    ในงาน “45th International  Exhibition of  Invention  of Geneva”                       

ในด�านผลลัพธ1ขององค1กรท่ีสําคัญ ผลการตรวจประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามบันทึก
ข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว�างรัฐบาลไทย กับ บริษัทฯ  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ เป2นผู�กํากับดูแล ในป�  ๒๕๕๙  มีผลคะแนนประเมินรวม ๔.๓๕๓๖ มากกว�าป�  ๒๕๕๘      
ท่ีได�รับ ๔.๑๒๒๐ จากคะแนนเต็ม ๕  
  ในส�วนของการบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ  บริษัทฯ ได�ดําเนินระบบบริหารความต�อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) อย�างต�อเน่ืองและจริงจัง โดยบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ1สากล ซึ่งสอดคล�องกับแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และได�ทําการฝsกซ�อมสถานการณ1สมมติ 
ท้ังส�วนกลางและศูนย1ควบคุมการบินภูมิภาคทุกแห�ง เพ่ือให�มีความพร�อมรองรับเหตุการณ1ต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ในป� ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด   โดยคงอันดับเครดิต
องค1กรของบริษัทฯ ท่ีระดับ “AAA” ส�วนแนวโน�มอันดับเครดิตได�กําหนดท่ีระดับ “Stable” โดยอันดับเครดิต
สะท�อนถึงการเป2นองค1กรผู�ให�บริการการเดินอากาศท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีสถานะทางการเงินท่ี
แข็งแกร�ง และคณะผู�บริหารท่ีมีประสบการณ1ของบริษัทฯ 
 ในป� ๒๕๖๑ เป2นป�สําคัญย่ิง เน่ืองจากบริษัทฯ จะเป2นเจ�าภาพจัดการประชุม CANSO Global ATM 
Summit & Annual General Meeting คร้ังท่ี ๒๒ ซึ่งเป2นการประชุมระดับผู� นําขององค1กรผู�ให�บริการ
เดินอากาศระดับโลก รวมท้ังเป2นป�ท่ีจะครบรอบการก�อต้ัง ๗๐ ป� ในโอกาสท่ีสําคัญน้ี ดิฉัน ฝjายบริหาร และ
พนักงานทุกคนจะร�วมกันปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มความสามารถ เพ่ือร�วมสร�างคุณประโยชน1ให�กับกิจการบินของ
ชาติและภูมิภาค และเพ่ือให�องค1กรก�าวสู�ทศวรรษใหม�ที่เติบโตอย�างม่ันคงและย่ังยืนสืบไป 
 ในนามของบริษัทฯ และพนักงาน ขอขอบพระคุณผู�ถือหุ�น หน�วยงานผู�ใช�บริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีให�
ความไว�วางใจ สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ด�วยดีเสมอมา และขอให�คําม่ันว�าบริษัทฯ จะรักษาระดับ
คุณภาพการให�บริการท่ีเป2นไปตามมาตรฐานและความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยจะมุ�งม่ันพัฒนา
ระบบบริการการเดินอากาศท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย�างต�อเน่ือง ด�วยต�นทุนท่ีเหมาะสมและ
คุ�มค�าตลอดไป  

     
               (นางสาริณี  อังศุสิงห1) 
            กรรมการผู�อํานวยการใหญ� 



๖ 

 

ประวัติความเป�นมา 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๑  กรมไปรษณีย�โทรเลขได�รับมอบหมายจากรัฐบาลให�ทําหน�าท่ีให�บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน จนกระท่ังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย ส-งผลให�
อากาศยานพลเรือนไม-อาจทําการบิน จึงต�องเลิกกิจการ ต-อมาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สิ้นสุด การประกอบ 
ธุรกิจการบินระหว-างประเทศเร่ิมฟ45นตัวข้ึน  บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากสหรัฐอเมริกา 
บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ  และสายการบินต-าง ๆ ท่ีทําการบินมายังประเทศไทย
ได�ร-วมกันขออนุมัติรัฐบาลไทยจัดต้ัง บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด (AERONAUTICAL RADIO OF 
SIAM LTD.)   เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑ เพ่ือดําเนินกิจการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน 
ตามมาตรฐานและข�อเสนอแนะขององค�การการบินพลเรือนระหว-างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) ภายใต�สัญญาท่ีได�รบัจากรัฐบาลไทย จนกระท่ังต-อมารัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของภารกิจบริษัทฯ ว-าเก่ียวข�องกับความม่ันคงของชาติและการพัฒนากิจการบิน  ประกอบกับมีความพร�อมใน
ทุก ๆ ด�านแล�ว  จึงได�รับโอนกิจการเข�ามาดําเนินงานในรูปแบบองค�กรของรัฐบาลต้ังแต-วันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๐๖  และเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษเปcน AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI  
ในเวลาต-อมา ได�อนุญาตให�สายการบินท่ีทําการบินมายังประเทศไทยเปcนประจําร-วมเปcนผู�ถือหุ�นกับรัฐบาลด�วย 
บริษัทฯ จึงมีสถานะเปcนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม   ถึงแม�จะดําเนินการในรูปบริษัทจํากัด   แต-
เน่ืองจากมีข�อผูกพันในฐานะท่ีปฏิบัติงานในนามรัฐบาลและตามข�อตกลงท่ีมีไว�กับรัฐบาล  บริษัทฯ จึงดําเนินการ 
แบบไม-ค�ากําไรในการให�บริการภาคความปลอดภัย  ได�แก-  บริการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน
ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมีเครือข-ายเช่ือมโยงกับประเทศต-าง ๆ  นอกจากน้ันยังมีบริการภาคธุรกิจ คือ 
บริการเก่ียวเน่ืองกับกิจการบินท้ังในและต-างประเทศ   

ปfจจุบัน บริษัทฯ ได�ดําเนินกิจการด�วยความมุ-งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการให�บริการการเดินอากาศให�
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร รวมถึงประสานความร-วมมือกับ
องค�กรการบินท้ังในและต-างประเทศอย-างใกล�ชิด เพ่ือมุ-งสู-การเปcนองค�กรระดับดีเย่ียมตามมาตรฐานโลก และมี
ส-วนพัฒนากิจการการบินของประเทศต-อไป 
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วิสัยทัศน� 

“มุ�งม่ันพัฒนาคุณภาพการให�บริการการเดินอากาศ 
สู�การเป�นหนึ่งในองค กรระดับดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน” 

(วิสัยทัศน�ประกอบการพัฒนาและดําเนินภารกิจองค�กรตามกรอบยุทธศาสตร�ปh ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

พันธกิจ 
 “เปcนผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศ ท่ีตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความ 
ปลอดภัย เปcนมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต-อผู� มีส-วนได�ส-วนเสีย 
ทุกกลุ-มและผลประโยชน�แห-งชาติ” 
 
ภารกิจ 

บริษัทฯ มีภารกิจหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
๑.  การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ภายในเขตแถลงข-าวการบิน

กรุงเทพฯ ( ฺBangkok Flight Information Region) เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ทางการบินของผู�ใช�ห�วงอากาศในประเทศไทย 

๒.  การบริการระบบสื่อสาร ระบบช-วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical 
Communications, Navigation and Surveillance (CNS) System/Services) และ 

๓.  การบริการข-าวสารการเดินอากาศและงานแผนท่ีเดินอากาศ (Aeronautical Information 
Services (AIS) and Aeronautical Charts) 
รวมท้ัง บริการเก่ียวเน่ือง และงานตามนโยบายรัฐบาล 

 
 



๘ 
 

ภาพรวมภารกิจการให�บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services) 
ภายในเขตแถลงข-าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) บริษัทฯ ให�บริการการเดินอากาศในบริเวณพ้ืนท่ี

ควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินและเขตประชิดสนามบิน (Terminal Airspace)  จํ านวน  
๓๕ แห- งท่ัวประเทศ และเขตบริการจราจรทางอากาศเส�นทางบิน (Enroute Airspace) ผ- านระบบ 
การบริหารจราจรทางอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบช-วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน  
(Air Traffic  Management/Communications,  Navigation and  Surveillance Systems: ATM/CNS)  การให� 
บริการการเดินอากาศของบริษัทฯ ในพ้ืนท่ีดังกล-าวประกอบด�วย 
 การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM)  ได�แก- 

ก.  การบริหารห�วงอากาศ (Airspace Management: ASM)  
ข.  การบริหารความคล-องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM)   
ค.  บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) ซึ่งแบ-งย-อยได�เปcน  

(๑) งานควบคุมจราจรทางอากาศ  (Air Traffic Control Services: ATCS)  โดยแบ-งย-อยพ้ืนท่ี/
ขอบเขตการให�บริการออกเปcน ๓ ส-วน โดยจําแนกตามบริเวณท่ีควบคุม คือ 
• บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control Service) 

ให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บริเวณสนามบิน รวมท้ังควบคุมจราจรทางอากาศ
ให�กับอากาศยานบนทางว่ิง ทางขับ ลานจอด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบบริเวณโดยรอบสนามบิน 

• บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Service) 
จัดการจราจรในเขตประชิดสนามบิน เปcนเสมือนตัวกลางในการจัดการจราจรระหว-าง
หอบังคับการบินและศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งสามารถแบ-งการควบคุม 
ออกเปcน ๒ ลักษณะคือ      ๑) ให�บริการ  ณ  ท่ีต้ังสํานักงานใหญ-  ทุ-งมหาเมฆ      และ  
๒) ให�บริการ ณ สนามบินน้ัน ๆ 

• บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน (Area Control Service) ปฏิบัติงาน
โดยศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศ (Area Control Centre: ACC) ต้ังอยู-ท่ีสํานักงานใหญ- 
ทุ-งมหาเมฆ  รับผิดชอบควบคุมจราจรทางอากาศแก-อากาศยานทุกลําท่ีบินในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบภายในเขตแถลงข-าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR)  

(๒) บริการข-าวสารสําหรับเท่ียวบิน (Flight Information Service: FIS) และ  
(๓) งานเฝ}าระวังและแจ�งเตือน (Alerting Services: ALTS) 

  
 การจัดการเทคโนโลยีบริการการเดินอากาศ (CNS) 

มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐานบริการการเดินอากาศ หลัก ๆ ได�แก- 
ก. ระบบสื่อสารการเดินอากาศ  (Communications System) เพ่ือติดต-อสื่อสารภาคพ้ืนระหว-าง

เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกับหน-วยเก่ียวข�องท้ังภายในประเทศและต-างประเทศ และการ
สื่อสารภาคพ้ืนสู-อากาศระหว-างเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน  

ข. ระบบช-วยการเดินอากาศ (Navigation System) เปcนระบบท่ีใช�ช-วยนําทางให�แก-อากาศยาน ท้ังการ
นําร-องสําหรับปฏิบัติการบินบนเส�นทางบิน และนําร-อนสําหรับการบินลงสู-สนามบิน ให�เปcนไปอย-าง
เท่ียงตรงและแม-นยํา ซึ่งรวมถึงระบบนําร-องอากาศยานด�วยสัญญาณดาวเทียม(Performance 
Based Navigation – PBN) ด�วย 



๙ 
 

ค. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เปcนระบบท่ีบอกตําแหน-ง พิกัด และระดับความ
สูงของอากาศยานให�แก-เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศสามารถติดตามการทําการบิน 
ของอากาศยานได�  ซึ่งมีท้ังแบบติดต้ังสําหรับใช�งานท่ีเขตประชิดสนามบิน  สําหรับติดตามอากาศ
ยานตามเส�นทางบิน และสําหรับตรวจจับอากาศยานและยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีอยู-ในบริเวณเขต
ภาคพ้ืนสนามบิน 

นอกจากน้ี จะมีระบบอัตโนมั ติสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านการบริหารจราจรทางอากาศ  
(ATM Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผลข�อมูลแผนการบิน (Flight Data Processing System: FDPS) 
และระบบประมวลผลข�อมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance Data Processing System: SDPS) เปcนต�น 

 
 บริการข-าวสารการบิน (AIS) 

บริษัทฯ เปcนศูนย�สื่อสารการบินหลักของประเทศไทย มีหน�าท่ีรับ-ส-ง และถ-ายทอดข-าวแผนการบิน ข-าว
กําหนดการบิน ข-าวอากาศการบิน และข-าวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปcนต-อการปฏิบัติงาน  

นอกจากน้ี จากการท่ีบริษัทฯ มีบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริการ
สื่อสารข�อมูลและการให�บริการเก่ียวเน่ือง และได�มีการดําเนินงานด�านวิจัยพัฒนาระบบ/อุปกรณ�และอ่ืน ๆ เพ่ือ
นํามาใช�ในภารกิจของบริษัทฯ  มาเปcนระยะเวลานาน บริษัทฯ จึงได�ขยายขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ� ให�สามารถตอบสนองความต�องการใช�งานได�ครอบคลุมกลุ-มผู�ใช�ในอุตสาหกรรมการบินมากย่ิงข้ึน จาก
เดิมท่ีเน�นการผลิตอุปกรณ�หรือบริการเสริม เพ่ือใช�งานภายในองค�กรแทนการจัดหาจากต-างประเทศท่ีมีราคาแพง 
มาสู-การผลิตหรือจัดบริการเสริมให�แก-สายการบินและหน-วยงานด�านการขนส-งทางอากาศ อาทิ บริการเก่ียวเน่ือง
ด�านการบิน (บริการอุปกรณ�สื่อสารแก-สายการบิน บริการเครือข-ายสื่อสาร บริการออกแบบ ผลิตและติดต้ัง บริการ
บินทดสอบ บริการฝ�กอบรมและเปcนท่ีปรึกษา   บริการสื่อสารสายการบินด�วยข�อมูล บริการมาตรฐานเคร่ืองวัด 
เปcนต�น)  บริการเก่ียวเน่ืองด�านการขนส-งและบริการสารสนเทศและการสื่อสารให�กับหน-วยงานภาครัฐ 
 
แนวนโยบายของผู�ถือหุ�น/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) 
 
แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม: 

เปcนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส-ง: 

พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และระบบการขนส-งเพ่ือเช่ือมโยงโครงข-ายและการให�บริการให�มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส-งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส� เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข-งขันของ
ประเทศ และส-งเสริมบทบาทการมีส-วนร-วมของภาคเอกชน 
 
แนวนโยบายสําหรับ บวท.: 

พัฒนาโครงข-าย อุปกรณ� และระบบงานให�ทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมท้ังให�บริการท่ีมีความ
ปลอดภัยและรวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมศักยภาพในการหารายได�จากบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

 
 



๑๐ 
 

แผนวิสาหกิจ 
ภายใต�วิสัยทัศน� “มุ�งม่ันพัฒนาคุณภาพการให�บริการการเดินอากาศ สู�การเป�นหนึ่งในองค กรระดับ

ดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย�างย่ังยืน” ซึ่งมีนัยสําคัญประกอบด�วยพันธกิจองค�กรในการให�บริการการ
เดินอากาศ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กร เพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน และการประเมินตนเองตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มียุทธศาสตร�การพัฒนาและดําเนินองค�กรในช-วงปh พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 
ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�  
(Strategic Issue) 

วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�  
(Strategic Objective) 

๑.  การให�บริการการเดินอากาศ ท่ีปลอดภัย
และมีประสทิธิภาพ 

๑. ให�บริการท่ีปลอดภัยและม่ันคงเปcนไปตาม
มาตรฐานและต-อเน่ืองในทุกช-วงการบิน 
๒. เพ่ิมความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและ
ประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศและเปcนมิตรต-อ
สิ่งแวดล�อม 

๒.  การสร�างบุคลากรมืออาชีพ ๓.  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
การขับเคลื่อนองค�กรให�เติบโตอย-างย่ังยืน 
๔.  พัฒนาสภาพแวดล�อมบุคลากรและยกระดับ
ความผูกพันต-อองค�กร 

๓.  การพัฒนาไปสู-องค�กรสมรรถนะสูง ๕.  เปcนองค�กรท่ีดีในสังคมและบรรลุเป}าหมายใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย-างมีประสิทธิภาพ 
๖.  พัฒนาโครงสร�างและองค�ประกอบพ้ืนฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู�และนวัตกรรม เพ่ือ
บรรลุเป}าหมายขององค�กรทุกระดับ 
๗.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท่ัวท้ังองค�กร 
เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ที่มีประสิทธิภาพ 
๘.  บริหารจัดการทางการเงินอย-างมีประสิทธิภาพ 
และสมดุล 

๔.  การสร�างคุณค-าให�กับกิจการบินและผู�มี
ส-วนได�ส-วนเสีย 

๙.  สนับสนุนและดําเนินงานพัฒนาระบบการเเดิน
อากาศภายใต�ความร-วมมือในอุตสาหกรรมการบิน 

๕. การสร�างความสามารถในการแข-งขันให�กับ
ประเทศ 

๑๐. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการ 
เดินอากาศและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการขนส-งทางอากาศของประเทศ 

 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ 
 บริษัทฯ ถือเปcนหน-วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) โดย คค. ได�มอบหมายให�บริษัทฯ 
เปcนผู�ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ     การสื่อสารการบิน และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการบิน ตามความต�องการของการประกอบการขนส-งทางอากาศ และเปcนไปตามมาตรฐานและข�อเสนอแนะ
ขององค�การการบินพลเรือนระหว-างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ให�เปcนไปด�วย
ความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ภายใต�สัญญาดังกล-าว บริษัทฯ ตกลงจะจัดให�มีการบริการให�แก-บรรดา
ผู�ประกอบการขนส-งทางอากาศโดยไม-คิดเอากําไร และให�ได�รับการชดเชยค-าใช�จ-ายต-าง ๆ ด�วยการเรียกเก็บ
ค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศอย-างเปcนธรรมจากผู�รับบริการ  
 
ท่ีต้ัง  โทรศัพท�  โทรสาร  และ Website 
สํานักงานใหญ-                                     ศูนย�ควบคุมการบินพิษณุโลก 
ท่ีอยู- : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ทุ-งมหาเมฆ สาทร    ท่ีอยู- : ถนนสนามบิน ตําบลอรัญญิก  
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐     อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๒๒๘๗ ๓๕๓๑–๔๑    โทรศัพท� : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒ 
โทรสาร  : ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๓๑    โทรสาร  : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๕๐ 
Website : www.aerothai.co.th           ศูนย�ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
ศูนย�ควบคุมการบินหาดใหญ-                              นครราชสีมา 
ท่ีอยู- : ๑๐๐ หมู-ที่ ๓ ถนนสนามบิน ตําบล   ท่ิอยู- : บ�านพิมาน ตําบลท-าช�าง 
คลองหลา อําเภอคลองหอยโข-ง      อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑              จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑-๖๐    โทรศัพท� : ๐ ๔๔๒๕ ๗๖๗๐ 
โทรสาร  : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙    โทรสาร  : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖ 
ศูนย�ควบคุมการบินภูเก็ต                     ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี 
ท่ีอยู- : ๒๐๐ เขาบ-อไทรตําบลไม�ขาว    ท่ีอยู- : ตําบลหมากแข�ง อําเภอเมือง 
อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐   จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑–๕    โทรศัพท� : ๐ ๔๒๒๔ ๓๗๓๕ 
โทรสาร  : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๘-๙    โทรสาร  : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔ 
ศูนย�ควบคุมการบินสุราษฎร�ธานี                ศูนย�ควบคุมการบินอุบลราชธานี 
ท่ีอยู- : ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน     ท่ีอยู- : ถนนเทพโยธี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี ๘๔๑๓๐    จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒    โทรศัพท� : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘ 
โทรสาร  : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓    โทรสาร  : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘   
 
 
 
 



๑๒ 
 

ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม-        ศูนย�ควบคุมการบินหัวหิน 
ท่ีอยู- : ๖๐ ถนนสนามบิน ตําบลสุเทพ    ท่ีต้ัง : หมู-บ�านบ-อฝ}าย ตําบลหัวหิน   
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม- ๕๐๒๐๐   อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ๗๗๑๑๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๗๖    โทรศัพท� : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑ 
โทรสาร  : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐    โทรสาร  : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓  
  
 

สรุปข�อมูลท่ีสาํคัญทางการเงิน 
   

  ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 

     

ผลการดําเนนิงาน (ล�านบาท)  ๑/    

 รายได�รวม ๑๒,๑๙๔.๑๑ ๑๑,๖๓๘.๙๓ ๑๐,๗๗๓.๓๘ 

 ค-าใช�จ-ายรวม ๑๐,๑๙๓.๖๔ ๙,๒๗๖.๐๖ ๘,๘๖๓.๙๗ 

 ค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินท่ีเปcนสมาชิก ๒,๐๐๐.๔๗ ๒,๓๖๒.๘๗ ๑,๙๐๙.๔๑ 

 หมายเหตุ  ๑/ งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     

     

ฐานะการเงิน (ล�านบาท)  ๒/    

 สินทรัพย�รวม ๑๔,๔๒๘.๖๒ ๑๓,๓๘๕.๖๑ ๑๒,๐๘๙.๙๖ 

 หน้ีสินรวม ๑๓,๔๖๓.๘๖ ๑๒,๔๖๕.๓๓ ๑๑,๒๐๐.๗๓ 

 ส-วนของผู�ถือหุ�น ๙๖๔.๗๖ ๙๒๐.๒๘ ๘๘๙.๒๓ 

    

อัตราสUวนทางการเงิน    

 อัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น (เท-า) ๑๓.๙๖ ๑๓.๕๕ ๑๒.๖๐ 

 อัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น (เท-า) ๖.๓๑ ๗.๑๙ ๘.๒๕ 

    (ไม-รวมค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม)    

 อัตราส-วนความสามารถในการจ-ายคืนเงินต�น ๑.๖๔ ๑.๔๔ ๑.๒๑ 

 และดอกเบ้ีย (เท-า)    
หมายเหตุ ๒/ งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ 
 
 



๑๓ 
 

ปVจจัยท่ีมีผลกระทบหลักตUอกิจการ 

๑.  แผนการเดินอากาศสากลและภูมิภาคของ ICAO 

องค�การการบินพลเรือนระหว-างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได�
กําหนดแผนการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan: GANP, Doc 9750) เปcนทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาระบบการเดินอากาศของโลก โดยในฉบับแก�ไขคร้ังท่ี ๕ ซึ่งเปcนฉบับปfจจุบันท่ีได�รับ
การรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาสมัยสามัญคร้ังท่ี ๓๙ ของ ICAO (The 39th Session of the ICAO Assembly
) ในปh ๒๕๕๙ น้ัน ได�มีการปรับกรอบเวลาในการดําเนินการแผนข้ันตอนเชิงกลยุทธ� ASBUs (Aviation 
System Block Upgrades)  ท่ีจากเดิมแบ-งช-วงเวลาในการดําเนินการออกเปcนช-วงละ ๕ ปh       เปcนช-วงละ ๖ 
ปhแต-ยังคงการแบ-งกรอบการพัฒนา (Performance Improvement Area: PIA) ตามฉบับแก�ไขก-อนหน�า 
กล-าวคือ ยังคงแบ-งออกเปcน ๔ ด�าน ได�แก- 

(๑) Airport Operations หรือการปฏิบัติการในเขตสนามบิน  
(๒) Globally Interoperable Systems and Data – through Globally Interoperable  SWIM  
     หรือการทํางานร-วมกันได�ของระบบอุปกรณ�และการเช่ือมต-อ/แลกเปลี่ยนข�อมูล  
(๓) Optimum Capacity and Flexible Flights – through Global Collaborative  ATM  หรือ 
     ความสามารถในการรองรับการจราจรฯ สูงสุดและเท่ียวบินท่ีมีความยืดหยุ-น/คล-องตัว  
(๔) Efficient  Flight  Path – through Trajectory  Based  Operations  หรือเส�นทางบินท่ีมี 
     ประสิทธิภาพ  
จากแผนพัฒนาระดับโลกดังกล-าว ICAO ได�แปลงถ-ายกลยุทธ�ท่ีสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของ

ภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�กพร�อมได�ระบุรายการพัฒนาท่ีมีความสําคัญลําดับต�นมาเปcนแผนบริหารจราจรทาง
อากาศอย-างไร�รอยต-อของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก (Asia/Pacific Seamless ATM Plan) ท่ีมุ-งเน�นความ
เช่ือมโยง/สอดประสานกันของระบบบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ของภูมิภาคฯ
โดยได�มีการระบุเกณฑ�เป}าหมายข�อกําหนดท่ีต�องการในเร่ืองสนามบิน ห�วงอากาศ และเส�นทางบิน (Preferred 
Aerodrome/Airspace and Route Specifications: PARS) และเกณฑ�ระดับท่ีต�องการในเร่ืองการให�บริการ
จราจรทางอากาศ (Preferred ATM Service Levels: PASL) รวมถึงองค�ประกอบระดับภูมิภาคและระดับโลก
ท่ีสําคัญ ปfจจัยด�านมนุษย� และการประสานความร-วมมือระหว-างทหารและพลเรือนไว�ด�วย ท้ังน้ีในปh ๒๕๕๙ ท่ี
ประชุมกลุ-มวางแผนและดําเนินการพัฒนาระบบการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก (Asia/Pacific Air 
Navigation Planning and Implementation Regional Group: APANPIRG) คร้ังท่ี ๒๗ (APANPIRG/27) 
ได�ให�การรับรอง Asia/Pacific Seamless ATM Plan, Version 2.0 ซึ่ง ICAO ได�ปรับปรุงข้ึนใหม- เพ่ือให�
สอดคล�องกับแผนการเดินอากาศสากล ฉบับแก�ไขคร้ังท่ี ๕ โดยได�มีการปรับวันท่ีเป}าหมายการดําเนินการ
ออกไปจากเดิมท่ีกําหนดไว�ในปh ๒๕๖๑ เปcนปh ๒๕๖๒ และได�มีการเพ่ิมเติมเร่ืองในระดับภูมิภาคและ 
Block1ASBU Modules ท่ีรัฐภาคีควรพิจารณาดําเนินการเข�ามาซึ่งบริษัทฯ ได�นําแผนกลยุทธ� ASBUs มาใช�
ประกอบการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ของบริษัทฯ และได�จัดให�มีการพัฒนาตามกลยุทธ� 
ASBUs และAsia/Pacific Seamless ATM Plan มาอย-างต-อเน่ือง  

 



๑๔ 
 

๒. แนวทางความร-วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN  Economic Community: AEC) 

 นับต้ังแต-วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเซียนได�เข�าสู-การเปcนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย-างเปcน
ทางการ  โดยในด�านการขนส-งทางอากาศ อาเซียนมีแผนการจัดต้ังตลาดการบินร-วมอาเซียน (ASEAN Single 
Aviation Market: ASAM) เพ่ือรองรับการเปcน AEC ให�เกิดการเช่ือมโยงน-านฟ}าของประเทศสมาชิกเข�า
ด�วยกันอย-างเสรี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและม่ันคงท้ังภายในอาเซียนเองและมุ-งสู-ภายนอกอาเซียนต-อไป 
เพ่ือสนับสนุน ASAM แผนยุทธศาสตร�การขนส-งอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Transport Strategic Plan 
2016-2025 or Kuala Lumpur Transport Strategy Plan: KLTSP) ได�ระบุเป}าหมายและกิจกรรมในด�าน
ขนส-งทางอากาศไว�  โดยในด�านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (AT-4 Enhanced Air Traffic 
Management Efficiency and Capacity through a Seamless ASEAN Sky) บริษัทฯ ได�เข�าร-วมสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะผู�แทนไทยในเวทีอาเซียน เพ่ือผลักดันเป}าหมายและกิจกรรมในการสนับสนุน ICAO
อย-างต-อเน่ือง ในการผลักดันและการพัฒนาการบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก และในการแลกเปลี่ยนข�อมูลโครงสร�างพ้ืนฐานและบริการการเดินอากาศของอาเซียน 

ท้ังน้ีความสําเร็จท่ีสําคัญภายใต� KLTSP ท่ีบริษัทฯ มีส-วนผลักดันในปh ๒๕๖๐ ซึ่งเปcนปhทีอ่าเซียนฉลอง
ครบรอบ ๕๐ ปhในการก-อต้ัง คือ การจัดทําแผนแม-บทการบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน (ASEAN ATM 
Master Plan) แล�วเสร็จก-อนเป}าหมายท่ีกําหนดไว�ในปh ๒๕๖๓ ซึ่งแผนงานน้ีเปcนแผนงาน ๕ ปh (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ือให�ประเทศสมาชิกอาเซียนนําไปเปcนแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให�สัมพันธ�กันภายใน
ภูมิภาค โดยมีเป}าให�เกิดการบริหารการจราจรทางอากาศท่ีไร�รอยต-อ ซึ่งหมายถึงมีการประสานรวมกันโดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานและการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกันภายใต�แนวความคิด “Seamless ASEAN Sky”
ครอบคลุม ๕ ด�านกล-าวคือ การดําเนินงานด�านการบริหารจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน เขตประชิด
สนามบิน และตามเส�นทางบิน ความร-วมมือระหว-างพลเรือนและทหาร และระบบท่ีสามารถทํางานร-วมกันได�
ตามมาตรฐานสากล 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน�มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต 

จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน�มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว-าธุรกิจ   
การบินเปcนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตและมีมูลค-าสูงข้ึนอย-างต-อเน่ือง โดยบริษัท Airbus ได�
คาดการณ�ไว�ว-าในปh ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๓๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๘ ปริมาณจราจรทางอากาศท่ัวโลกจะมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยประมาณร�อยละ ๔.๔ ต-อปh และจะเพ่ิมข้ึน ๒ เท-า ทุก ๑๕ ปh โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยอยู-ที่ร�อยละ ๕.๕ ต-อปh    ซึ่งสูงกว-าท้ังภูมิภาคยุโรป  (ร�อยละ ๓.๓ ต-อปh)   และอเมริกาเหนือ (ร�อยละ 
๓.๔ ต-อปh) เน่ืองจากการเป�ดเสรีทางด�านการบิน ทําให�ปริมาณผู�โดยสารและการเช่ือมต-อการเดินทางเพ่ิมข้ึน  

สําหรับปริมาณการจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR มีการเติบโตมาอย-างต-อเน่ือง ถึงแม�ว-าจะมี
เหตุการณ�หรือปfจจัยท่ีส-งผลกระทบต-อปริมาณเท่ียวบินในบางช-วงเวลาก็ตาม ปh ๒๕๖๐ มีปริมาณเท่ียวบินท้ังหมด
จํานวน ๙๕๐,๖๖๑ เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๔.๖ จากปhท่ีผ-านมา โดยอัตราการเติบโตเฉลีย่ต-อปh ในรอบ ๑๐ ปh 
ต้ังแต-ปhงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ เท-ากับร�อยละ ๘ หรือกล-าวได�ว-ามีจาํนวนเพ่ิมข้ึนเปcนร�อยละ ๑๐๖ ในรอบ   



๑๕ 
 

๑๐ ปh (ปh ๒๕๖๐ เทียบ ปh ๒๕๕๑) และคาดการณ�ในปh ๒๕๖๑ จะมีปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดมากกว-า ๑ ล�าน
เท่ียวบินหรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๖ เม่ือเทียบกับปh ๒๕๖๐  
 ในปh ๒๕๖๐ ท่ีผ-านมามีเหตุการณ�ที่สําคัญหลายเหตุการณ�ที่ส-งผลต-อปริมาณเท่ียวบินท่ีตํ่ากว-า
คาดการณ� อาทิ มาตรการปราบปรามทัวร�ศูนย�เหรียญท่ีทําให�ปริมาณเท่ียวบินระหว-างประเทศในช-วงต�นปh
ลดลงจากท่ีคาดไว�อย-างมีนัยสําคัญ รวมถึงผลการตรวจสอบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล 
(Universal Safety Oversight Audit Program-Continuous Monitoring Approach : USOAP-CMA)        
ท่ีส-งผลให�รัฐบาลออกมาตรการด�านต-าง ๆ มาเปcนระยะ เปcนต�น แนวโน�มในปh ๒๕๖๑ มีสัญญาณดีขึน้ด�วยปfจจัย
บวกหลายปfจจัย ไม-ว-าจะเปcนผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด�านความปลอดภัยของไทย ซึ่งมีการแก�ไข
ข�อบกพร-องท่ีมีนัยสําคัญต-อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) ครบถ�วน ซึ่งต-อมาในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ ICAO เห็นชอบให�ประเทศไทยพ�นจากการเปcนประเทศท่ีมีข�อบกพร-องท่ีมีนัยสําคัญต-อความปลอดภัย
ด�านการบินแล�ว และปริมาณเท่ียวบินระหว-างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมากข้ึน เน่ืองจาก
ประเทศไทยยังเปcนจุดหมายท-องเท่ียวลําดับต�นของชาวจีนและความต�องการของนักท-องเท่ียวจีนท่ียังมีสูง 
 

 

 
 
 
 

 



๑๖ 
 

ผังโครงสร�างองค�กร 



๑๗ 
 

 
หน�าท่ีรับผิดชอบ 
 โครงสร�างองค�กรของบริษัทฯ ปfจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทฯ เปcนผู� กํากับดูแล และมีกรรมการ
ผู�อํานวยการใหญ- ดํารงตําแหน-งผู�บริหารสูงสุด แบ-งเปcน ๑๐ สายงาน โดยมีผู�อํานวยการใหญ-แต-ละสายงานทํา
หน�าท่ีรับผิดชอบดังน้ี 
• สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 

 รับผิดชอบงานกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
แสดงความรับผิดชอบต-อสั งคม งานประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ การสนับสนุนกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู�ถือหุ�น ดูแลงานด�าน
กฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและงานเลขานุการ 
การสื่อสาร รวมท้ังบริหารความสัมพันธ�กับผู�มีส-วนได�
ส-วนเสีย 
• สํานักตรวจสอบภายใน 

 รับผิดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และ
ประเมินผลอย-างอิสระเก่ียวกับความเช่ือถือได� และ
ความครบถ�วน ของระบบงานและรายงานการ
ตรวจสอบต-อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง 
• สํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร� 

 รับผิดชอบในการวิเคราะห�นโยบาย วางแผน 
กลยุทธ� พัฒนาองค�กร วิเคราะห�โครงการ บริหารผล
การดําเนินงาน และบริหารความเสี่ยงขององค�กร 
• สายงานพัฒนาธุรกิจ 

 รับผิดชอบผลการจัดทํากลยุทธ�ทางธุรกิจ 
และดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย�กับหน-วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  ท้ังในและต-างประเทศ 
• สายงานมาตรฐานความปลอดภัย 

 รับผิดชอบการดําเนินการด�านมาตรฐานการ
บริการและการบริหารความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
• สายงานบริหารจราจรทางอากาศ 

 รับผิดชอบผลการให�บริการจราจรทาง
อากาศในเขตเส�นทางบิน ในเขตแถลงข-าวการบิน
กรุ งเทพ (Bangkok Flight Information Region : 
BKK FIR) เขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน ใน
ส-วนกลาง รวมท้ังการบริหารห�วงอากาศ ความ

คล-องตัวการจราจรทางอากาศ การบริหารข�อมูล
สารสนเทศการเดินอากาศ และการออกแบบวิธี
ปฏิบัติการบินและพัฒนาห�วงอากาศ 
• สายงานภูมิภาคและศูนย�ประกอบการ 

 รับผิดชอบให�บริการจราจรทางอากาศใน 
BKKFIR  ในส-วนภูมิภาค การบริหารจัดการศูนย�
ควบคุมการบิน ภูมิภาค ระบบไฟฟ}า สาธารณูปโภค 
อาคารสถานท่ี ระบบรักษาความปลอดภัย และการ
ดําเนินงานด�านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
• สายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

 รับผิดชอบผลการบริหารงานวิศวกรรม
จราจรทางอากาศโดยการออกแบบ จัดหา พัฒนา
ติดต้ัง บํารุงรักษา และบริหารระบบสนับสนุนการ
บริการจราจรทางอากาศ พร�อมท้ังพัฒนาระบบและ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�กรให� มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
• สายงานทรัพยากรบุคคล 

 รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให�บุคลากรของบริษัทฯ มีอัตรา ศักยภาพ 
พฤติกรรมและผลตอบแทนท่ีสอดคล�องกับกลยุทธ�
ของบริษัทฯ 
• สายการเงิน 

 รั บผิ ด ชอบผลกา ร ดํ า เ นิ น ง านด� า น
งบประมาณ บริหารด�านการเงิน บัญชี และรายได�
ของบริษัทฯ อย-างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
 

คณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการต-าง ๆ มีดังน้ี 

• คณะกรรมการบริษัทฯ 
• คณะกรรมการบริหาร 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
• คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน 
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม 
• คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
• กรรมการอิสระ 
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ� 

 
 

องค�ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ณ สิน้ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีดังน้ี (รายละเอียดเพ่ิมเติมและ 
รายนามกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ตามหมวดท่ี ๒) 

๑. พลเอก คณิต   สาพิทักษ�   ประธานกรรมการบริษัทฯ 
๒. นายประสิทธ์ิ  สืบชนะ    รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ   ชเยมะ  รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
๔. นายกฤชเทพ  สิมลี    กรรมการบริษัทฯ 
๕. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ  กรรมการบริษทัฯ 
๖. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ   วิรุฬห�เพชร  กรรมการบริษทัฯ 
๗. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสทุธ์ิ   กรรมการบริษทัฯ 
๘. พลตํารวจเอก เดชณรงค�   สทุธิชาญบัญชา กรรมการบริษทัฯ 
๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�   หักพาล   กรรมการบริษัทฯ 
๑๐. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว�  กรรมการบริษัทฯ 
๑๑. นางสาริณี   อังศุสิงห�    กรรมการผู�อํานวยการใหญ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

 
 

 



๒๐ 
 

 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 



๒๒ 
 

คณะผู�บริหารระดับสูง 
 
๑. นางสาริณี อังศุสิงห� 
ตําแหน-งปfจจุบัน  กรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
วัน เดือน ปh เกิด  ๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
อายุ   ๕๘ ปh  
วันท่ีรับตําแหน-ง  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
การศึกษา  -     ปริญญาตรี ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๕ 

คุณวุฒิเพ่ิมเติม  -     ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ 
         สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูง (วทอ.) รุ-นท่ี ๓๔ 

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ-นท่ี ๖ 
         วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักงานศาลปกครอง 

- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร�การป}องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับสูง (นยปส.) รุ-นท่ี ๗ วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันป}องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ 

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ-นท่ี ๑ สมาคมส-งเสริม 
                             สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นท่ี ๒๑๙ 
สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทํางาน  ปh ๒๕๕๗ – ปfจจุบัน กรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
   ปh ๒๕๕๔ – ปh ๒๕๕๗ รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-  
   ปh ๒๕๕๓ – ปh ๒๕๕๔ นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-  
 
๒. นายสมนึก   รงค�ทอง 
ตําแหน-งปfจจุบัน  รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-  
วัน เดือน ปh เกิด  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๐๔ 
อายุ   ๕๖ ปh  
วันเข�าทํางาน  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 
การศึกษา  -    ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ}า-สื่อสาร) 
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๖ 
คุณวุฒิเพ่ิมเติม            -     ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ  
         สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูงกองบัญชาการฝ�กศึกษาทหาร 
         อากาศ (วทอ.) รุ-นท่ี ๓๖ ปhการศึกษา ๒๕๔๕ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program  
                                        (AMP),University of Pennsylvania, USA. รุ-นท่ี ๑ ปh ๒๕๕๖ 



๒๓ 
 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป}องกันราชอาณาจักรภาครัฐร-วมเอกชน  
         วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป}องกันประเทศ (ปรอ.)  
         รุ-นท่ี ๒๖ ปhการศึกษา ๒๕๕๗ 
ประวัติการทํางาน  ปh ๒๕๕๕ – ปfจจุบัน รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
   ปh ๒๕๕๓ – ปh ๒๕๕๕ ผู�อํานวยการใหญ- (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) 
   ปh ๒๕๕๐ – ปh ๒๕๕๓ รองผู�อํานวยการใหญ- (วิศวกรรม) 
 
๓. นางอรอุไร  โกเมน 
ตําแหน-งปfจจุบัน  รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-  
วัน เดือน ปh เกิด  ๑ ธันวาคม ๒๕๐๐ 
อายุ   ๕๙ ปh  
วันเข�าทํางาน  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘ 
การศึกษา  -   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
   -   ปริญญาโท พาณิชยศาสตร�และการบัญชี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
คุณวุฒิเพ่ิมเติม  -   หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ-นท่ี ๔     
       ประจําปh ๒๕๔๘ สถาบันพระปกเกล�า 
                                  -   หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ-นท่ี ๔ ประจําปh ๒๕๕๖   
                                      สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง 
ประวัติการทํางาน  ปh ๒๕๕๘ – ปfจจุบัน รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
   ปh ๒๕๕๗ – ปh ๒๕๕๘ นักวิชาการระดับรองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
   ปh ๒๕๕๓ – ปh ๒๕๕๗ ผู�อํานวยการใหญ- (การเงิน) 
 
๔. นายทินกร   ชูวงศ� 
ตําแหน-งปfจจุบัน  รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-  
วัน เดือน ปh เกิด  ๑๙  กันยายน ๒๕๐๕ 
อายุ   ๕๕ ปh  
วันเข�าทํางาน  ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 
การศึกษา  -    ประกาศนียบัตรสาขาสื่อสารการบิน สถาบันการบินพลเรือน 

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร�วิชาเอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
คุณวุฒิเพ่ิมเติม  -    ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ สถาบันวิชาทหารช้ันสูง 
                                        กองบัญชาการฝ�กศึกษาทหารอากาศ (วทอ.) รุ-นท่ี ๔๗ ปhการศึกษา ๒๕๕๖ 

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย 
                                        และพัฒนาองค�กรภาครัฐ (IRDP) รุ-นท่ี ๓ ปh ๒๕๕๘ 
ประวัติการทํางาน  ปh ๒๕๕๘ – ปfจจุบัน รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
   ปh ๒๕๕๕ – ปh ๒๕๕๘ ผู�อํานวยการใหญ- (บริหารจราจรทางอากาศ) 
    

 
 



๒๔ 
 

๕. นายสุทธิพงษ�   คงพูล 
ตําแหน-งปfจจุบัน  นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
วัน เดือน ปh เกิด  ๑๔ มกราคม ๒๕๐๙ 
อายุ   ๕๑ ปh  
วันเข�าทํางาน  ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
การศึกษา  -    ปริญญาตรี นิเทศศาสตร� สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
คุณวุฒิเพ่ิมเติม           -    ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ  
        สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูงกองบัญชาการฝ�กศึกษาทหาร 
        อากาศ   (วทอ.) รุ-นท่ี ๔๖ ปhการศึกษา ๒๕๕๕ 

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย 
         และพัฒนาองค�กรภาครัฐ (IRDP) รุ-นท่ี ๒ ปh ๒๕๕๗ 

- หลักสูตรAdvanced  Executive Program (AEP), Northwestern 
            University Aviation รุ-นท่ี ๒ ปh ๒๕๕๗ 
ประวัติการทํางาน  ปh ๒๕๕๘ - ปfจจุบัน นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- 
   ปh ๒๕๕๕ - ปh ๒๕๕๘ ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๕ 
 

โครงสร�างอัตรากําลัง 
 
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐บริษัทฯ มีพนักงานรวมท้ังสิ้น ๓,๐๗๔ คน จําแนกได� ดังน้ี  

ทุ-งมหาเมฆ ๑,๗๐๐ คน 
สุวรรณภูม ิ ๓๙๕ คน 
ดอนเมือง ๑๗๕ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินภูเก็ต ๑๖๐ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินหาดใหญ- ๑๑๘ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินสุราษฎร�ธานี ๘๕ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินหัวหิน ๔๕ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม- ๑๓๘ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินพิษณุโลก ๑๐๑ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี ๗๗ คน 
ศูนย�ควบคุมการบินอุบลราชธานี ๔๑ คน 
ศูนย�ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ๓๙ คน 

 
 
จํานวนลูกจ�างบริษัทฯ 
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีลูกจ�างรวมท้ังสิ้น  ๓๓  คน  
 
คUาใช�จUายรวมด�านพนักงานและลูกจ�างท้ังหมด 

                                                 หน-วย : ล�านบาท 

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 

ค-าใช�จ-ายผลประโยชน�พนักงาน ๗,๕๙๒.๘๕ ๖,๙๔๑.๑๔ ๖,๔๖๙.๙๗ 

ค-าใช�จ-ายลูกจ�างช่ัวคราว ๑๐.๒๖ ๙.๘๙ ๑๐.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

โครงสร�างเงินทุนและโครงสร�างผู�ถือหุ�น 
 

สายการบินสมาชิกผู�ถือหุ�น รวม ๑๐๖ สายการบิน ( ณ กันยายน ๒๕๖๐) 

 
  

รายช่ือผู�ถือหุ�น ก. (รัฐบาล) และผู�ถือหุ�น ข. (สายการบิน) และจํานวนหุ�นประจําป\ ๒๕๖๐ มีดังนี ้

ผู�ถือหุ�น  ก. จํานวนหุ�น 

กระทรวงการคลัง ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาล ๖,๐๐๐,๐๐๐ หุ�น
มูลค-า ๖๐๐ ล�านบาท

สายการบิน ๖๐๐,๐๐๐  หุ�น 
มูลค-า ๖๐ ล�านบาท



๒๗ 
 

รายช่ือผู�ถือหุ�น ข. (สายการบิน) และจํานวนหุ�น ประจําป\๒๕๖๐มีดังนี ้
ลําดับ ผู�ถือหุ�น ข. จํานวนหุ�น 

1 ASIANA AIRLINES 1,905 
2 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 1,270 
3 AIR FRANCE 272 
4 AIR HONGKONG LTD. 544 
5 AIR-INDIA 1,270 
6 THAI AIRASIA CO.,LTD. 104,249 
7 SRILANKAN AIRLINES LIMITED 1,905 
8 AIR MACAU CO.,LTD. 1,179 
9 ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD. 3,085 
10 AUSTRIAN AIRLINES AG 635 
11 INDONESIA AIR ASIA 2,268 
12 AIR ASIA SDN BHD 11,523 
13 BRITISH AIRWAYS 1,270 
14 BIMAN BANGLADESH AIRLINES 635 
15 BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED 61,561 
16 AEROLOGIC GMBH. 635 
17 BHUTAN AIRLINES (TASHI AIR PVT. LIMITED) 635 
18 CHINA AIRLINES 3,085 
19 BEIJING CAPITAL AIRLINES 181 
20 AIR CHINA LIMITED 4,627 
21 SHANDONG AIRLINES 2,268 
22 CEBU PACIFIC AIR 635 
23 CHINA EASTHERN AIRLINES 9,527 
24 HAINAN AIRLINES HOLDING COMPANY LIMITED 2,903 
25 CHINA CARGO AIRLINES 544 
26 CARGOLUX AIRLINES INT'L S.A. 454 
27 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 6,079 
28 SPRING AIRLINES 7,259 

 
   



๒๘ 
 

ลําดับ ผู�ถือหุ�น ข. จํานวนหุ�น 
29 HONG KONG AIRLINES LTD 3,357 
30 SICHUAN AIRLINES 2,268 
31 SHANGHAI AIRLINES 6,260 
32 CHINA SOUTHERN AIRLINES 11,160 
33 SHENZHEN AIRLINES 3,811 
34 JUNEYAO AIRLINES CO.,LTD 4,446 
35 LUFTHANSA GERMAN AIRLINES 635 
36 MALDIVIAN 1,089 
37 DRUK AIR 635 
38 EASTAR JET 1,905 
39 ETIHAD AIRWAYS 2,450 
40 ETHIOPIAN AIRLINES CORPORATION 1,815 
41 EVA AIRWAYS CORP. 4,083 
42 FEDERAL EXPRESS CORP. 1,089 
43 FINNAIR OYJ 635 
44 GULF AIR B.S.C. (C) 635 
45 GARUDA INDONESIAN AIRWAYS 1,905 
46 HONG KONG DRAGON AIRLINES LTD. 1,905 
47 HONG KONG EXPRESS AIRWAYS LTD. 1,452 
48 VIETNAM AIRLINES JSC 3,811 
49 INTERGLOBE AVIATION  LTD. 1,270 
50 MAHAN AIR 544 
51 JET AIRWAYS  (INDIA) LIMITED 3,176 
52 JAPAN AIRLINES CO.,LTD. 3,176 
53 JEJU AIR 1,905 
54 JIN AIR 635 
55 JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD. 4,537 
56 JETSTAR AIRWAYS PTY LTD. 998 
57 KUWAIT AIRWAYS CORPORATION 635 

 



๒๙ 
 

ลําดับ ผู�ถือหุ�น ข. จํานวนหุ�น 
58 KOREAN AIRLINES CO.,LTD. 3,539 
59 KLM ROYAL DUTCH AIRLINES 635 
60 K-MILE AIR CO., LTD. 1,361 
61 KANNITHI AVIATION CO.,LTD. 5,625 
62 KENYA AIRWAYS PLC 1,270 
63 AIR ASTANA JSC 635 
64 LAO AIRLINES 2,450 
65 YUNNAN LUCKY AIR CO.,LTD 1,361 
66 MALAYSIA AIRLINES BERHAD 6,351 
67 MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL CO.,LTD. 1,543 
68 EGYPT AIR 272 
69 MALINDO AIRWAYS SDN BHD 3,176 
70 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 363 
71 NIPPON CARGO AIRLINES CO.,LTD. 544 
72 NOKSCOOT AIRLINES CO.,LTD 2,450 
73 NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 57,795 
74 ORIENT THAI AIRLINES 3,811 
75 OKAY AIRWAYS COMPANY LIMITED 998 
76 OMAN AIR (SAOC) 1,270 
77 PHILIPPINE AIRLINES 1,633 
78 JETSTAR PACIFIC AIRLINES AVIATION JOINT STOCK 

COMPANY 
1,270 

79 QANTAS AIRWAYS LTD. 817 
80 QATAR AIRWAYS COMPANY 3,811 
81 ROYAL BRUNEI AIRLINES 544 
82 AIR AUSTRAL 181 
83 REGENT AIRWAYS 363 
84 ALIA-THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE CORPORATION 1,270 

 

 



๓๐ 
 

ลําดับ ผู�ถือหุ�น ข. จํานวนหุ�น 
85 NEPAL AIRLINES CORPORATION 272 
86 SIBERIA AIRLINES 227 
87 SPICEJET 1,270 
88 SINGAPORE AIRLINES LTD. 3,811 
89 SILKAIR(SINGAPORE) PRIVATE LTD 5,081 
90 SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE. LTD. 272 
91 URAL AIRLINES 544 
92 SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD. 635 
93 THAI AIRASIA X CO.,LTD. 3,811 
94 TIGER AIRWAYS SINGAPORE PTE.LTD. 6,170 
95 THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.,LTD. 64,328 
96 THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED 31,121 
97 TURKISH AIRLINES INC. 1,270 
98 THAI LION MENTARI CO.,LTD. 47,951 
99 THAI VIETJET AIR JOINT STOCK CO.,LTD 5,444 
100 T' WAY AIR 635 
101 EMIRATES 5,716 
102 MYANMAR NATIONAL AIRLINES 1,543 
103 UNITED PARCEL SERVICE CO., LTD. 454 
104 UZBEKISTAN AIRWAYS 181 
105 SABAIDEE AIRWAYS CO.,LTD. 6,760 
106 VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY 2,541 

  รวมผู�ถือหุ�นข. 600,000 
 

หมายเหตุ:  รายช่ือผู�ถือหุ�นท่ีมีการจัดสรรหุ�น ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



๓๑ 
 

หนี้เงินกู�ของรัฐวิสาหกิจ 
หน-วย: ล�านบาท 

ธนาคาร วงเงิน 
ยอดคงค�างณ ๓๐ กันยายน ลักษณะ 

การค้ําประกัน ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 

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 มีโครงการสําคัญท่ีดําเนินการในแต-ละด�านตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังน้ี 
๑. โครงการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
    (ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ล�านบาท) 
 โครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศของบริษัทฯ ได�รับความเห็นชอบใน
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ล�านบาท
โดยมีวัตถุประสงค�ของโครงการและการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับการให�บริการการ
เดินอากาศของประเทศให�เปcนไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม- และมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณ
การขนส-งทางอากาศท่ีกําลังเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเน่ือง โดยการจัดหาและติดต้ังระบบ
เทคโนโลยีและอุปกรณ�ตามข�อกําหนดของระบบการบริหารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic 
Management System) เข�าใช�งานประกอบด�วยโครงการย-อย ดังน้ี 
  (๑ )  จัด ต้ั ง ศูนย� บ ริหารจราจรทางอากาศ  (Air  Traffic  Management  Centre  ( ATMC) 
Establishment) 

เพ่ือเปcนศูนย�กลางบริหารจราจรทางอากาศท่ัวประเทศและเช่ือมต-อกับประเทศเพ่ือนบ�าน ให�บริการ
ตามเส�นทางบินท้ังประเทศด�วยเทคโนโลยีตามแนวคิดยุคใหม-ที่เสริมด�วยงานเชิงกลยุทธ�ด�านใหม-  ในการบริหาร
ห�วงอากาศและจัดการความคล-องตัวของจราจรทางอากาศอย-างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนด�วยเทคโนโลยี



๓๒ 
 

อัตโนมัติที่ลดภาระการทํางานของเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ เพ่ิมความคล-องตัว เพ่ิมความสามารถ
การรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทําการบิน เปcนมิตรต-อสิ่งแวดล�อมบนพ้ืนฐานของ
ความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศสูงสุดเปcนหลัก 
 (๒) การเพ่ิมขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเช่ือมต-อ
โครงข-ายการบริหารจราจรทางอากาศท่ัวประเทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network 
Integration)  

    เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ ให�มีขีดความสามารถในการ
แข-งขันและรองรับการดําเนินการตามข�อกําหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหม-ท้ังหมด ประกอบด�วย
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีช-วยการเดินอากาศ (ระบบนําร-องและนําร-อน) และระบบติดตามอากาศยาน
พร�อมท้ังพัฒนาการเช่ือมต-อโครงข-ายข�อมูลและการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศระหว-างส-วนกลางกับ
ภูมิภาค ให�เปcนระบบเดียวกันท่ีมีประสิทธิภาพสูงพร�อมกันท้ังประเทศ เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับ
บริการการเดินอากาศของประเทศ ให�เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต-อประชาชนและสายการบิน/
ผู�ใช�บริการ 
 (๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง 

     เพ่ือให�บริษัทฯ มีความสามารถในการบินทดสอบโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
ท้ังในด�านปริมาณการใช�งาน และด�านขีดความสามารถท่ีจําเปcนสําหรับการบินทดสอบระบบอุปกรณ�สนับสนุน
การเดินอากาศพ้ืนฐานท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึน และบินทดสอบเทคโนโลยีการเดินอากาศยุคใหม-จะนํามาใช�งานใน
อนาคต รวมท้ังสนับสนุนภารกิจการบินอ่ืน ๆ ท่ีจําเปcนต-อการบริหารจัดการและดํารงไว�ซึ่งภารกิจหลัก โดย
อากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงได�ดําเนินการแล�วเสร็จในเดือนมนีาคม ๒๕๕๙ 
      ในปh ๒๕๕๙ โดยภาพรวมโครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ ได�
ดําเนินการติดต้ังระบบ/อุปกรณ�และทดสอบการทํางานเช่ือมโยงกับระบบท่ัวประเทศ รวมท้ังทดสอบระบบ
เบ้ืองต�นแล�ว และในปh ๒๕๖๐ ได�จัดฝ�กอบรมให�กับเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกร เพ่ือให�มี
ความพร�อมในการปฏิบัติงานกับระบบใหม- รวมท้ังได�เร่ิมต�นการทดสอบการใช�งานระบบคู-ขนานกับระบบ
ปfจจุบัน (ระบบปfจจุบันใช�งานเปcนหลักและระบบใหม-ใช�งานทดลองคู-ขนาน) ในการให�บริการ Bangkok 
Approach Control ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิเปcนแห-งแรก ต้ังแต-วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ปfจจุบันอยู-
ระหว-างการปรับปรุง/ทบทวนแผนการถ-ายโอนระบบท่ัวท้ังประเทศ ก-อนจะเปcนการทดสอบการใช�งานระบบ
ใหม-แบบคู-ขนานกับระบบปfจจุบัน ณ ท-าอากาศยานต-าง ๆ รวมท้ังศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส�นทาง
บิน (Bangkok Area Control)  จากน้ันจะเป�ดใช�งานระบบใหม-ต-อไป 

 
๒. จัดต้ังศนูย�บริหารเครือขUายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre) 
    (ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๔๓๘.๔๒ ล�านบาท) 
  เพ่ือพัฒนาการให�บริการในการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ เพ่ิมศักยภาพการใช�
ห�วงอากาศอย-างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดการใช�ห�วงอากาศแบบคล-องตัว (Flexible Use of Airspace: 
FUA) โดยการบริหารจัดการข�อมูลการบินต-าง ๆ อย-างเปcนระบบ สอดคล�องเช่ือมโยงกันอย-างครบถ�วนทุกส-วน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และมีประสิทธิภาพในการบริหารน-านฟ}าให�



๓๓ 
 

สอดคล�องกับขีดความสามารถในการรองรับอากาศยาน (Airspace Capacity) ส-งผลให�เกิดความปลอดภัยใน
การให�บริการ ลดภาระงานให�แก-เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ  บริษัทฯ จึงมีความจําเปcนต�องจัดต้ังศูนย�
บริหารเครือข-ายการจราจรทางอากาศ (ATM Network Management Centre) ควบคู-กับการให�บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศในปfจจุบัน โดยในปh ๒๕๖๐ ได�มีการทบทวนและจัดทํารายละเอียดคุณสมบัติด�าน
เทคนิค เพ่ือดําเนินการจัดหาระบบ/อุปกรณ�และการพัฒนาระบบ โดยคาดว-าจะจัดหาระบบและติดต้ังได�
แล�วสร็จภายในปh ๒๕๖๒ 

 
๓. จัดหาและติดต้ังอุปกรณ�ตําแหนUงปฏิบัติงาน (Controller Working Position: CWP) เพื่อรองรับการ
เพิ่มขยายตําแหนUงปฏิบัติงานสําหรับบริหารจราจรทางอากาศ ณ สํานักงานใหญU ทุUงมหาเมฆ และ        
ทUาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๑๑๖.๑๗ ล�านบาท) 

 จากปริมาณจราจรทางอากาศท่ีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเน่ือง ส-งผลทําให�เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจร
ทางอากาศมีภาระงาน (Workload) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย-างเต็มขีดความสามารถ (Full 
Capacity) เพ่ือบริหารจัดการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล-าวให�มีความปลอดภัยและความคล-องตัวในการ
ใช�งาน โดยบริษัทฯ ได�มีการบริหารจัดการจํานวนตําแหน-งปฏิบัติงาน (Controller Working Position: CWP) 
ให�เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ เพ่ือยกระดับความสามารถในการให�บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศของเจ�าหน�าท่ีแต-ละคน เพ่ือแก�ปfญหาความเหน่ือยล�าในการทํางาน ซึ่งอาจเปcนเหตุให�เกิดผลกระทบต-อ
การให�บริการได� ดังน้ันบริษัทฯ  มีความจําเปcนต�องเพ่ิมจํานวน CWP สําหรับเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ เพ่ือให�สอดคล�องกับปริมาณจราจรทางอากาศท่ีคาดว-าจะเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเน่ือง โดยในปh ๒๕๖๐ 
ดําเนินการจัดหา CWP และติดต้ังอุปกรณ�แล�วเสร็จ ปfจจุบันอยู-ระหว-างการทดสอบระบบต-อเน่ืองสําหรับ
อุปกรณ�ระบบควบคุมการสื่อสารด�วยเสียง (Voice Communication Control System: VCCS) ในส-วน
สํานักงานใหญ-     ทุ-งมหาเมฆ ได�ดําเนินการติดต้ัง/ทดสอบแล�วเสร็จ และท-าอากาศยานสุวรรณภูมิจะสามารถ
ส-งมอบอุปกรณ�ได�ภายในปh ๒๕๖๑  
 
๔. โครงการจัดสร�างหอบังคับการบิน ณ ทUาอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูUหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ            
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร�อมจัดหาและติดต้ังระบบ/อุปกรณ�บริการจราจรทางอากาศ ณ หอบังคับการบิน
ดอนเมืองแหUงใหมU 
(ระยะเวลาดําเนินการป\ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๒๘๖.๕๓ ล�านบาท) 

ตามท่ีบริษัทฯ ได�ให�บริการจราจรทางอากาศ ณ ท-าอากาศยานดอนเมือง โดยเช-าพ้ืนท่ีสํานักงานและ
อาคารหอบังคับการบินดอนเมือง สําหรับการปฏิบัติงานจากบริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ซึ่งต-อมา ทอท. มีโครงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช�งานอาคารต-าง ๆ  บริษัทฯ จึงเห็นว-าอาคาร
หอบังคับการบินดอนเมือง มีข�อจํากัดเก่ียวกับพ้ืนท่ี ทําให�ไม-สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ�
ควบคุมจราจรทางอากาศให�รองรับการให�บริการด�วยเทคโนโลยีใหม-ด�านการให�บริการการเดินอากาศใน
อนาคตได�  

บริษัทฯ จึงได�ก-อสร�างหอบังคับการบินใหม- ณ ท-าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พร�อมจัดหา
และติดต้ังระบบ/อุปกรณ�บริการจราจรทางอากาศชุดใหม-ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถให�ข�อมูลเพ่ือใช�ในการ



๓๔ 
 

ควบคุมจราจรทางอากาศ  รวมถึงการติดตามอากาศยานและยานพาหนะในสนามบิน เพ่ือเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัยภาคพ้ืนในสนามบิน และเช่ือมโยงข�อมูลแบบอัตโนมัติและทํางานร-วมกันได�ท้ังกับหอบังคับการบิน
สุวรรณภูมิ ศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพและเส�นทางบินได�อย-างสมบูรณ�แบบ  
โดยบริษัทฯ ยังคงใช�งานอาคารหอบังคับการบินเดิมและอุปกรณ�ท่ีมีอยู-ในปfจจุบันต-อไป ควบคู-กับหอบังคับการ
บินใหม- เพ่ือเสริมศักยภาพในการควบคุมจราจรทางอากาศ และทําหน�าท่ีเปcนหอบังคับการบินสํารองต-างพ้ืนท่ี 
(Offsite Backup) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นในบริเวณอาคารเทียบอากาศยาน
ด�านทิศเหนือด�วย โดยการก-อสร�างอาคารหอบังคับการบินแล�วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๗ และในปh 
๒๕๕๘ ได�ดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบควบคุมการสื่อสารด�วยเสียง (Voice Communication Control 
System: VCCS) แล�วเสร็จ ปh ๒๕๕๙ ได�ดําเนินการติดต้ังระบบ/อุปกรณ�บริการจราจรทางอากาศชุดใหม-แล�ว
เสร็จ และทดสอบเช่ือมโยงกับระบบใหม-ท่ัวประเทศ ภายใต�โครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการ
เดินอากาศ รวมท้ังดําเนินการทดสอบระบบต-อเน่ืองแล�วเสร็จ  โดยในปh ๒๕๖๐ อยู-ระหว-างการเตรียมความ
พร�อมการเป�ดใช�งานให�สอดคล�องกับโครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
 
๕. จัดหาและติดต้ังระบบติดตามอากาศยานแบบ MLAT (Multilateration) ณ ทUาอากาศยานเชียงใหมU 
และภูเก็ต 
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๑๑๒.๘๖ ล�านบาท) 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการตรวจสอบการรุกล้ําเข�าทางว่ิงได�อย-างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึง
พิจารณานําระบบ Multilateration System (MLAT) ซึง่เปcนระบบตรวจจับการเคลื่อนท่ีของอากาศยานและ
ยานพาหนะ ในบริเวณทางว่ิง ทางขับและลานจอด เข�ามาใช�งานสําหรับท-าอากาศยานภูมิภาคท่ีมีอากาศยานใช�
บริการหนาแน-น  โดยระบบ MLAT ถูกพัฒนาด�วยเทคโนโลยีแบบใหม- ทีทํ่าให�สามารถแสดงข�อมูลได�ทั้ง
ตําแหน-ง ช่ือของอากาศยานและยานพาหนะรวมท้ังค-าตําแหน-งของอากาศยานท่ีถูกต�อง แม-นยํา รวมท้ังความ 
สามารถในการแจ�งเตือนกรณีอากาศยานรุกล้ําเข�าไปในทางว่ิง (Runway Incursion) โดยในปh ๒๕๖๐ ได�
ดําเนินการทบทวนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานให�เหมาะสมกับแผนการพัฒนาท-าอากาศยานท้ัง ๒ แห-ง โดยจะจัดทํา  
รายละเอียดและข�อกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณ� เพ่ือดําเนินการจัดหาระบบอุปกรณ�และติดต้ังใช�งานในปh 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
๖. จัดหาพร�อมติดต้ังระบบอุปกรณ�สื่อสาร สนับสนุนระบบติดตามอากาศยาน MLAT (Multilateration) 
ณ ทUาอากาศยานเชียงใหมUและภูเก็ต 
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๔๒.๒๐ ล�านบาท) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการควบคุมจราจรในส-วนงานภาคพ้ืน ให�เหมาะสมและสอดคล�องตาม
ความหนาแน-นของอากาศยาน ณ ท-าอากาศยานเชียงใหม-และภูเก็ตโดยมีการติดต้ังระบบ MLAT ซึ่งจําเปcน 
ต�องมีข-ายสื่อสารรองรับระบบดังกล-าวเพ่ือสนับสนุนการให�บริการจราจรทางอากาศได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
โดยในปh ๒๕๖๐ ได�ดําเนินการทบทวนพ้ืนท่ีในการดําเนินงานให�เหมาะสมกับแผนการพัฒนาท-าอากาศยานท้ัง 
๒ แห-ง รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ�สื่อสารส-วนหน่ึงแล�ว โดยจะจัดทํารายละเอียดและข�อกําหนดทางเทคนิคของ
อุปกรณ�ให�สอดคล�องกับตําแหน-งติดต้ังระบบ MLAT เพ่ือดําเนินการจัดหาระบบอุปกรณ�สื่อสารและสนับสนุน
ในปh ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 



๓๕ 
 

 
๗. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองชUวยการเดินอากาศแบบ   DVOR/DME    (Doppler  Very  High 
Frequency Omni-directional Range/Distance Measuring Equipment) ณ ทUาอากาศยานชุมพร 
แมUสอด  บุรีรัมย�  และกระบ่ี        และการกUอสร�างอาคารสถานีเคร่ืองชUวยการเดินอากาศ   DVOR/DME   
ณ  ทUาอากาศยานแมUสอด 
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๑๑๑.๑๔ ล�านบาท) 

เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ� ท่ีมีอายุการใช�งานมากกว-า ๑๕ ปh และประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวม
เร่ิมลดลง  ซึ่งมีการซ-อมบํารุงเชิงแก�ไข  (Corrective Maintenance) ในกรณีฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน     ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงจําเปcนต�องจัดหาอุปกรณ�เคร่ืองช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME ทดแทนของเดิม ณ ท-าอากาศยานชุมพร 
แม-สอด บุรีรัมย� และกระบ่ีรวม ๔ แห-ง รวมท้ังก-อสร�างอาคารสถานีเคร่ืองช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME ณ 
ท-าอากาศยานแม-สอด เพ่ือทดแทนของเดิมตามแผนปรับปรุงท-าอากาศยานแม-สอด ซึ่งได�ดําเนินการก-อสร�าง
อาคารสถานี DVOR/DME ท่ีท-าอากาศยานแม-สอดแล�วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และอยู-ระหว-าง
ดําเนินการจัดหาระบบ/อุปกรณ� DVOR/DME โดยคาดว-าจะแล�วเสร็จตามแผนในปh ๒๕๖๒ 
 

๘. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองชUวยการเดินอากาศแบบ  ILS/DME  (Instrument  Landing 
System/Distance Measuring Equipment) ณ ทUาอากาศยานดอนเมือง (ทางว่ิง 21L) 
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๒๗.๙๘ ล�านบาท) 

เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ� ILS/DME ท่ีมีอายุการใช�งานมากกว-า ๑๕ ปh และประสิทธิภาพการทํางาน
โดยรวมเร่ิมลดลง ซึ่งต�องมีการซ-อมบํารุงเชิงแก�ไข (Corrective Maintenance)  ในกรณีฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงจําเปcนต�องจัดหาและติดต้ังอุปกรณ�เคร่ืองช-วยการเดินอากาศ ILS/DME ท-าอากาศยานดอนเมือง 
ทางว่ิง 21L เพ่ือทดแทนของเดิม  โดยในปh ๒๕๖๐ ได�ดําเนินการผูกพันสัญญาจัดหาและติดต้ังอุปกรณ�
เรียบร�อยแล�ว และคาดว-าจะดําเนินการติดต้ัง/ทดสอบการทํางานและเป�ดใช�งานในปh ๒๕๖๑ 

 

๙. การสนับสนุนการดําเนนิงานด�านการบริหารจราจรทางอากาศภายใต�แผนจัดต้ังตลาดการบินรUวม
อาเซียนและแนวคิดห�วงอากาศอาเซียนไร�รอยตUอ  
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ด�วยการมีแผนจัดต้ังตลาดการบินร-วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) และการ
จัดแบ-งให�มีการดําเนินงานด�าน Air Traffic Management: ATMเปcนหน่ึงในงานสําคัญลําดับต�นในด�านเทคนิค  
โดยบริษัทฯ ได�เข�าร-วมประชุมคณะทํางานขนส-งทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air Transport Working 
Group: ATWG) ต้ังแต-ปh ๒๕๕๒ เร่ือยมา ในฐานะผู�สนับสนุนคณะผู�แทนของประเทศไทย และมีบทบาทสําคัญ
ในการพิจารณา/นําเสนอ/ร-วมดําเนินงานในเวทีอาเซียนมาโดยตลอด และในปh ๒๕๕๙บริษัทฯ ร-วมกับประเทศ
อาเซียน อยู-ระหว-างจัดทําแผนแม-บทการบริหารจราจรทางอากาศอาเซียน ซึ่งเปcนกิจกรรมสําคัญภายใต�แผน
ยุทธศาสตร�การขนส-งอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) และ
การเข�าร-วมสนับสนุนกิจกรรมสําคัญภายใต�โครงการความร-วมมืออาเซียน-ยุโรป (ASEAN Air Transport 



๓๖ 
 

Integration Project: AATIP)  โดยภายใต�แผนการทํางานของคณะทํางานย-อยด�านความร-วมมือทางเทคนิค
การขนส-งทางอากาศอาเซียน ในช-วงปh ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ASEAN Air Transport Technical Cooperation 
Sub-Working Group (ATTC) Work Plan 2016-2017) ซึ่งประเทศไทยได�รับมอบหมายบทบาทเทียบเคียงได�
กับหน-วยงานช้ันนําในอาเซียนดังเช-นสาธารณรัฐสิงคโปร� ในบทบาท Lead Country ต-อแผนงานดังกล-าว 

 
แผนงานโครงการสําคัญท่ีคาดวUาจะลงทุนภายใน ๓ ป\ข�างหน�า 

 
(๑) จัดสร�างอาคารสาํนักงานใหมU (AEROTHAI COMPLEX) ณ สํานกังานใหญU ทุUงมหาเมฆ 
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๐๙๗.๔๑ ล�านบาท) 

จากปfญหาของข�อจํากัดเร่ืองพ้ืนท่ีใช�สอยภายในบริเวณสํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ รวมท้ังนโยบายใน
อนาคตของบริษัทฯ ในการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข-งขันให�กับประเทศ ในด�านบุคลากรและ
การสร�างงานนวัตกรรม บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการจัดต้ัง ATM Professional Centre ซึ่งจะประกอบด�วย 
สถานท่ี/ระบบ/อุปกรณ� ในการพัฒนาบุคลากรด�านบริการการเดินอากาศ และการสร�างงานวิจัยและพัฒนาให�
มีมาตรฐานเทียบเท-าสากล เพ่ือแก�ปfญหาและพัฒนาระบบงานต-าง ๆ ท่ีจําเปcนและสําคัญสําหรับบริษัทฯ ใน
อนาคต จึงจําเปcนต�องเพ่ิมพ้ืนท่ีใช�สอยภายของสํานักงานใหญ-ให�สามารถรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ปfจจุบันและในอนาคต ท้ังน้ีเม่ือเป�ดใช�งานศูนย�บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Center: 
ATMC)  จําเปcนต�องจัดสรรพ้ืนท่ีใช�งานให�เปcนสัดส-วนและจัดทํา Zoning พ้ืนท่ีให�สอดคล�องกับการรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมท้ังสอดคล�องกับการดําเนินนโยบายต-าง ๆ โดยในปh ๒๕๖๐ อยู-ระหว-างการ
ทบทวนความต�องการใช�งานให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในปfจจุบัน เพ่ือจัดจ�างท่ีปรึกษาออกแบบและจัดทํา
แบบสําหรับก-อสร�างอาคาร AEROTHAI COMPLEX  

(๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเคร่ืองชUวยการเดินอากาศแบบ  DVOR/DME  ณ  ทUาอากาศยานลาํปาง 
นราธิวาส เพชรบูรณ� ร�อยเอ็ด นครศรีธรรมราช และสรุาษฎร�ธาน ี
(ระยะเวลาดําเนนิการป\ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๑๔๗.๔๗ ล�านบาท) 

เพ่ือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ� ท่ีมีอายุการใช�งานมากกว-า ๑๕ ปh และมีประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยรวมเร่ิมลดลง ซึ่งต�องมีการซ-อมบํารุงเชิงแก�ไข (Corrective Maintenance) ในกรณีฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงจําเปcนต�องจัดหาอุปกรณ�เคร่ืองช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME ทดแทนของเดิม ณ ท-าอากาศยาน
ลําปาง นราธิวาส เพชรบูรณ� ร�อยเอ็ด นครศรีธรรมราช และสุราษฎร�ธานีรวม ๖ แห-ง โดยในปh ๒๕๖๐ 
ดําเนินการจัดหา แต-ไม-มีผู�ผ-านคุณสมบัติทางเทคนิค อยู-ระหว-างการทบทวนขอบเขตของงานใหม- โดยคาดว-าจะ
แล�วเสร็จในปh ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

การพัฒนาองค�กรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัทฯ มีความตระหนักในเร่ืองการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�ใน
การดําเนินการและการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด�านต-าง ๆ ซึ่งเปcนหน่ึงในยุทธศาสตร�ที่สําคัญ
เพ่ือพัฒนาไปสู-องค�กรท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization : HPO) เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานด�วยโครงสร�างพ้ืนฐานด�านสารสนเทศท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีความน-าเช่ือถือสูง  รวมถึงการ    
บูรณาการระบบการทํางานให�สามารถเช่ือมโยงกันได� ลดความซ้ําซ�อนของข�อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อันประกอบด�วย 

๑. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
- ขยายการให�บริการ WLAN เพ่ิมเติมบริเวณจุดอับสัญญาณในพ้ืนท่ีสํานักงาน 
- บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือป}องกันปfญหาต-าง ๆ 

ท่ีเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร� อีเมล�ขยะ และการโจมตีในรูปแบบอ่ืน ๆ  
- พัฒนา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ต-อพ-วงต-าง ๆ รวมถึงการซ-อมบํารุงตามวงรอบ 

เพ่ือให�สามารถใช�การได�อย-างม่ันคงปลอดภัยและมีความน-าเช่ือถือ 
- พัฒนาระบบบริหารการยืนยันตัวตน (Identity Management) เพ่ือรองรับสิทธ์ิการเข�าใช�

งานสําหรับระบบต-าง ๆ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด�านความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูล
สารสนเทศ 

๒. เสริมสร�างศักยภาพของการดําเนินงานของบริษัทฯ ด�วยระบบสารสนเทศ 
- พัฒนาระบบข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารองค�กรสู-ความเปcนเลิศ โดยการนําระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ (Business Intelligence) เข�ามาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดในการสนับสนุนการ 
ตัดสินใจของผู�บริหารระดับสูงด�วยข�อมูลท่ีถูกต�องและแม-นยํา 

- พัฒนาระบบสารสนเทศด�านทรัพยากรบุคคล          (Human  Resource  Information 
System)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยรวม 

- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให�มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
มากข้ึน ลดความซ้ําซ�อนของงาน ทําให�สามารถบูรณาการข้ันตอนและรายงานได�อย-าง
ถูกต�องและรวดเร็วย่ิงข้ึน 

- พัฒนาระบบบริหารโครงการเพ่ือสนับสนุนการติดตามความคืบหน�าโครงการบริหารจัดการ
โครงการให�เปcนไปตามเป}าหมายท่ีกําหนด 

- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานบริหารจราจรทางอากาศ ในด�านบริหารข�อมูล 
Incident Log ซึ่งเปcนการลดความซ้ําซ�อนของกระบวนการบันทึกข�อมูล ท้ังยังเปcนการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานจราจรทางอากาศ โดยใช�สถิติต-าง ๆ เก่ียวกับ 
Incident Log เปcนเคร่ืองมือช-วยในการบริหารงานได�   

- พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภูมิภาคและศูนย�ประกอบการเพ่ือให�มีระบบ
สารสนเทศสําหรับฝ�ายบริหารในการบริหารอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคและ
วางแผนในการลงทุนตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและอุปกรณ�ต-าง ๆ ให�
เปcนไปอย-างมีประสิทธิภาพ 



๓๘ 
 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสารสนเทศฯ ด�านการพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต�
สําหรับเปcนเคร่ืองมือช-วยในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต� รวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพซอฟต�แวร�โดยใช�หลักการของ Continuous Integration Process (CIP) 

- จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด�านสารสนเทศ เพ่ือ
ยกระดับความน-าเช่ือถือของระบบสารสนเทศ ในอันท่ีจะรับมือภัยคุกคามต-าง ๆ ให� 
สอดคล�องกับกฎหมายด�านสารสนเทศท่ีเพ่ิงมีผลบังคับใช� 

๓. พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส�แก-ผู�มีส-วนได�ส-วนเสียทุกภาคส-วนด�วยการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือบริการผู�มีส-วนได�ส-วนเสียทุกภาคส-วน ด�วยข�อมูล

ท่ีถูกต�องและแม-นยํา 
- เผยแพร-ข�อมูลข-าวสารผ-านช-องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส�ในหลายๆ ด�าน รวมถึงสนับสนุน

ช-องทางข-าวสารของราชการผ-าน G-News ของรัฐบาล 
- รับฟfงข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะต-าง ๆ ผ-านช-องทางการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ

เพ่ือนํามาปรับปรุงการให�บริการ  

๔. พัฒนาและส-งเสริมบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถและทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
- ส-งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยมุ-งเน�นให�ความรู�ทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธิภาพและมีความม่ันคงปลอดภัย 
- สร�างความตระหนักรู�ความสําคัญและข�อพึงปฏิบัติด�านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงภัยคุกคามใกล�ตัวท่ีอาจนํามาซึ่งความเสียหายต-อบริษัทฯ ได� 
 

บทบาทสาํคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอ่ืนๆ 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-วยงานด�านการบินของไทย ระหว-างบริษัทฯ  
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
๗. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting 
๘. การลงนามบันทึกข�อตกลง 

 
 
 



๓๙ 
 

๑.  การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ไทย – มาเลเซีย Special Air Traffic 
Services Coordination Procedure (ATSCP) Coordination Meeting 
  การประชุมจัดข้ึนระหว-างวันท่ี ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคันทาร่ี จังหวัดเชียงใหม- เปcน
การประชุมซึ่งบริษัทฯ และกรมการบินพลเรือนมาเลเซีย (Department of Civil Aviation Malaysia: DCA 
Malaysia) ได�มีข�อตกลงร-วมกันให�มีขึ้นเปcนพิเศษสืบเน่ืองจากการประชุม Aviation Consultative Committee 
(ACC) ท่ีบริษัทฯ และ DCA Malaysia สลับกันเปcนเจ�าภาพในการจัดประชุมร-วมกันเปcนประจําทุกปh (ปhละ ๒ คร้ัง) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด�านการบริหารการจราจรทางอากาศ ระหว-างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงการหารือ
ร-วมกันเพ่ือสานต-อการดําเนินงานจากการประชุมคร้ังท่ีผ-านมาให�เกิดความต-อเน่ือง และเปcนไปตามข�อตกลงของท้ัง
สองหน-วยงาน โดยอยู-บนพ้ืนฐานของผลประโยชน�ร-วมกัน 
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม 
  การประชุมคร้ังน้ี ทําให�เกิดการแลกเปลีย่นข�อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การจัดทําเส�นทางบิน
แบบ Uni-Directional การกําหนด Operational Procedure ความคืบหน�าแผนดําเนินการเร่ือง ATS Inter-
Facility Data Communication (AIDC) การทบทวนแก�ไขข�อตกลงต-าง  ๆซึ่งเปcนประโยชน�ต-อการดําเนินการจราจร
ทางอากาศและเพ่ิมศักยภาพด�านการบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)  
๒. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Operational Trial Project  
  บริษัทฯ และหน-วยงาน Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคโปร� จะ
สลับกันเปcนเจ�าภาพจัดการประชุม Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ซึ่งบริษัทฯ เปcนเจ�าภาพ
จัดการประชุมแล�ว ดังน้ี 

� การประชุมคร้ังท่ี   ๔ ระหว-างวันท่ี ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพฯ 
� การประชุมคร้ังท่ี   ๖ ระหว-างวันท่ี ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพฯ 
� การประชุมคร้ังท่ี   ๗ ระหว-างวันท่ี ๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Amara Hotel & Resort  
� การประชุมคร้ังท่ี   ๙ ระหว-างวันท่ี ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G 
� การประชุมคร้ังท่ี ๑๑ ระหว-างวันท่ี ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Banyan Tree 
� การประชุมคร้ังท่ี ๑๒ ระหว-างวันท่ี ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G 

  โดยการประชุมจัดข้ึนเพ่ือหารือเก่ียวกับการเตรียมการและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดําเนินการพัฒนา Cross-Boarder ATFM Operation ในรูปแบบ Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM 
Network ซึ่งปfจจุบันได�รับความร-วมมือจากทุกประเทศสมาชิกเปcนอย-างดีในการร-วมพัฒนา Platform และ
การพยายามยกระดับ  Level  of   Participation   โดยมีเป}าหมายให�ทุกประเทศสมาชิกเปcน  Level-3       ซึ่ง
สามารถรับและส-งข�อมูล Calculated Take-Off Time (CTOT)  ได�อย-างมีประสิทธิภาพ  
 
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม 
  การประชุมเปcนไปด�วยความเรียบร�อยและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ในการพัฒนาความ 
ร-วมมือ Cross-Boarder ATFM Operation โดยมีการออกแบบ Operational Use Case และ Scenario 
สําหรับการเช่ือมต-อระบบโดยคณะ Technical Sub-Group สรุปผลการออกมาตรการ ATFM ในสถานการณ�ต-าง ๆ 
โดยประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร� และเขตบริหารพิเศษฮ-องกงแห-งสาธารณรัฐประชาชนจีน และความ



๔๐ 
 

คืบหน�าการพัฒนาของสมาชิก Level-2 และ Level-3 รวมท้ังร-วมพัฒนาร-าง ATFM Post-Operations 
Analysis Framework เพ่ือนําเสนอในเวทีนานาชาติต-อไป การเปcนเจ�าภาพจัดการประชุมดังกล-าว เปcนการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ�การเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและประสิทธิภาพการ 
จราจรทางอากาศ  
๓. การประชุม Collaborative Miles-in-Trail Conversion Program (CMCP)  
  บริษัทฯ และ Civil Aviation Administration of China – Air Traffic Management 
Bureau (CAAC ATMB) ได�ร-วมกันดําเนินการโครงการ Collaborative Miles-in-Trail Conversion Program 
(CMCP) ซึ่งบริษัทฯ ได�เปcนเจ�าภาพจัดการประชุมคร้ังท่ี ๔ ระหว-างวันท่ี ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ณ โรงแรม 
Pullman Bangkok Hotel G กรุงเทพฯ 
  โดยการประชุมจัดข้ึนเพ่ือแก�ปfญหา Delay ท่ีเกิดจาก Flow Restriction ในรูปแบบ Miles-in-Trail 
หรือ Minutes-in-Trail โดยพัฒนารายละเอียดเก่ียวกับแนวปฏิบัติ (Concept of Operations) ในการใช� 
Ground Delay Program ผ-านการออกมาตรการ CTOT สําหรับเท่ียวบินท่ีบินระหว-างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนบนเส�นทางบิน A1, A202 และร-วมวางแผนการดําเนินกิจกรรมในระยะต-อไป รวมท้ังร-วม
ระบุผู�มีส-วนได�ส-วนเสียต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง การกําหนดรูปแบบ NOTAM การพัฒนา Operating Procedure 
ตลอดจนการกําหนดกระบวนการทดลอง Demonstration Flight ให�สอดคล�องและเปcนไปในทิศทางเดียวกับ 
Platform โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Ops Trial 
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม 
  การประชุมเปcนไปด�วยความเรียบร�อย และประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ในการแก�ปfญหา
Major Delay ระหว-างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนบนเส�นทางบิน A1, A202 การปรับใช�
กระบวนการ ATFM แบบ Pre-Tactical แทนท่ีการใช� Flow Restriction ในรูปแบบ Miles-in-Trail หรือ 
Minutes-in-Trail วางแผนการทดสอบการปฏิบัติการ รวมท้ังผลักดันการมีส-วนร-วมของ Vietnam Air Traffic 
Management (VATM) การเปcนเจ�าภาพจัดการประชุมดังกล-าว เปcนการสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ�การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินและประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ  
๔. ประชุม Thailand-Cambodia Executive Meeting 

บริษัทฯ เปcนเจ�าภาพจัดประชุม Thailand-Cambodia Executive Meeting เม่ือวันท่ี ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ โดยเปcนการประชุมระหว-าง
หน- วย งาน  State Secretariat of Civil Aviation ( SSCA)  หน- วยงาน  Cambodia Air Traffic Services 
Company Limited (CATS) และบริษัทฯเพ่ือยกระดับความร-วมมือและการทํางานร-วมกันของอนุภูมิภาคลุ-ม
แม-นํ้าโขงให�เปcนแบบ Strategic partner เพ่ือให�การพัฒนาในด�าน ATM/ATFM เปcนไปอย-างมีประสิทธิภาพ
สอดคล�องกันและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารห�วงอากาศ 

นอกจากน้ี ความร-วมมือดังกล-าวยังเปcนการสนับสนุนเป}าหมายของ ASEAN Single Aviation 
Market (ASAM) และวิสัยทัศน�ของ Seamless Sky ท่ีจะส-งผลให�เกิดความสอดคล�องในการทํางานร-วมกันของ
ระบบ และความปลอดภัยในการบริหารจราจรทางอากาศในน-านฟ}าท่ีมีพรมแดนติดกันภายใน อนุภูมิภาคลุ-ม
แม-นํ้าโขง 

 



๔๑ 
 

การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม 
  ท่ีประชุมให�การสนับสนุนและความร-วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา  และประเทศในกลุ-ม  
อนุภูมิภาคลุ-มแม-นํ้าโขง ในด�านต-าง ๆ ได�แก- ด�านบริหารจัดการห�วงอากาศ (Airspace Management)   ด�าน 
AirTraffic Flow Management (ATFM) ด�านการบริหารข�อมูลและการแลกเปลี่ยนข�อมูล (Information 
Management and Exchange) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานร-วมกันในเร่ืองการบริหารจราจร
ทางอากาศ รวมท้ังสร�างกรอบการทํางานร-วมกันเพ่ือรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในอนุภูมิภาคลุ-มแม-นํ้าโขง 
๕. การสัมมนา Reduced Vertical Separation Minimum Seminar (RVSM Seminar) 
  บริษัทฯ เปcนเจ�าภาพจัดการสัมมนา Reduced Vertical Separation Minimum Seminar 
(RVSM Seminar) ระหว-างวันท่ี ๖–๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานสาขาองค�การการบินพลเรือนระหว-าง
ประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�ก (ICAO APAC) การสัมมนามีวัตถุประสงค�เพ่ือให�หน-วยงานรัฐและผู�ดําเนินการ
เดินอากาศ (Aircraft Operators) ทําความเข�าใจร-วมกันในปfญหาการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเพ่ือให�เกิดความ
เข�าใจในบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของแต-ละหน-วยงานในเร่ือง RVSM โดยการสัมมนาคร้ังน้ีจะมี
ผู�เช่ียวชาญจาก EUROCONTROL และจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กเข�าร-วม 
 
การดําเนินงาน/ผลสําเร็จของการประชุม 
  บริษัทฯ ในฐานะท่ีรับผิดชอบ Monitoring Agency for Asia Region ซึ่งเปcน Regional 
Monitoring Agency (RMA) ของภูมิภาคเอเชียในการสนับสนุนการทํางานของหน-วยงานด�านการบิน ท่ี
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติการบินในเขตห�วงอากาศ Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) ได�ให�
ความรู�เก่ียวกับบทบาทหน�าท่ี และข�อกําหนดต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการบินในเขตห�วงอากาศ RVSM ซึ่งจะส-งผล
โดยตรงต-อระดับความปลอดภัยในห�วงอากาศ 
  ท้ังน้ี การสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค�ที่ต้ังไว� โดยมีผู�เข�าร-วมประมาณ ๖๐ คน จากหน-วยงาน
State Civil Aviation Authority (CAA), Airlines และ RMAs โดยผู�เข�าร-วมการสัมมนาได�แสดงความสนใจ
ถามคําถามต-าง ๆ และร-วมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็นท่ีเปcนประโยชน�ตลอดการสัมมนา 
๖. การประชุมความรUวมมือ 3 CEOs ระหวUางบริษัทวิทยุการบินฯ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ทUาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
  บริษัทฯ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได�
จัดการประชุมร-วมกันทุกไตรมาส โดยมีผู�บริหารระดับสูงสุด และผู�บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข�องของท้ัง ๓ 
หน-วยงานเข�าร-วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานร-วมกันของ ๓ หน-วยงานในการพัฒนา
กิจการบินของประเทศ ผ-านการหารือในรูปแบบความร-วมมือด�านกลยุทธ� และด�านปฏิบัติการ (Strategic and 
Operational Standing Agenda) เพ่ือวางแผนร-วมกันในการพัฒนาระบบ/อุปกรณ� ระบบงานต-าง ๆ ให�
สามารถรองรับปริมาณการขนส-งทางอากาศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย-างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังร-วมมือในการแก�ไขปfญหาท่ี
เกิดข้ึน  
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๗. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting 
  การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting เปcนการประชุมท่ี จัดข้ึนปhละ ๒ คร้ัง     
ในช-วงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปh เพ่ือให�ผู�ใช�บริการการเดินอากาศและผู�ให�บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศได�มีโอกาสพบปะเพ่ือหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานร-วมกัน รวมถึงเปcนการเผยแพร-ข�อมูลโครงการสําคัญท่ี
บริษัทฯ ได�ดําเนินการในปhท่ีผ-านมาและโครงการพัฒนาการให�บริการจราจรทางอากาศต-าง ๆ ท่ีมีแผนการ
ดําเนินการในปhถัดไป        และแจ�งผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บริการภายนอกประจําปhให�ผู�ใช�บริการ 
ได�รับทราบ การประชุมดังกล-าวถือเปcนอีกหน่ึงช-องทางในการรับฟfงข�อคิดเห็นข�อเสนอแนะจากผู�ใช�บริการ เพ่ือ
นํามาปรับปรุง/พัฒนาการให�บริการให�เกิดความพึงพอใจสูงสุด     และเกิดความเข�าใจในการปฏิบัติงานร-วมกันต-อไป  
อีกท้ังยังเปcนการสื่อสารข-าวสารและข�อมูลท่ีสําคัญท่ีจะแจ�งให�ผู�ใช�บริการได�รับทราบ อีกท้ังเปcนการสร�างความสัมพันธ�
ในระดับบุคคลและระดับองค�กรกับผู�ใช�บริการอีกด�วย 
๘. การลงนามบันทึกความรUวมมือระหวUางหนUวยงาน South-West Air Traffic Management Bureau 
(SW ATMB) of Civil Aviation Administration of China (CAAC) และบริษัทฯ  
  เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๐ บริษทัฯ ได�ลงนามในบันทึกความร-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 เพ่ือสานต-อความร-วมมือในอนาคตระหว-างท้ัง ๒ หน-วยงาน 
  บันทึกความร-วมมือฯ มีเน้ือหาครอบคลุมความร-วมมือดังน้ี 

� ความร-วมมือด�านการวิจัย (Research) 
� ความร-วมมือด�านการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ด�าน (1) Quality Management    

(2) Risk Management และ (3) Emergency Responses Management 
� ความร-วมมือในการพัฒนา General Aviation Operation 
� ความร-วมมือในจัด Official visit การให�คําปรึกษา รวมถึงการฝ�กอบรมสําหรับผู�บริหาร

และเจ�าหน�าท่ีของท้ัง ๒ หน-วยงาน 
� ความร-วมมือด�านการแลกเปลี่ยน Best Practice ด�าน (1) Corporate Structure          

(2)  กลยุทธ�องค�กร และ (3) Human Resource Management and Development 
� ความร-วมมือด�านการสนับสนุน Seamless Air Traffic Management 
� ความร-วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติตาม Standards and Recommended 

Practices (SARPs) ของ ICAO 
� ความร-วมมือในการร-วมกันสนับสนุนการพัฒนาด�านเทคนิคการฝ�กอบรม และการให�

คําปรึกษาแก-ประเทศอ่ืน ๆ 
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Mr. Zhang Yong, Director General SWATMB และนางสาริณี อังศุสิงห� กรรมการผู�อํานวยการใหญ- 

ลงนามในบันทึกความร-วมมือ เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญ- SWATMB  
เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผลการดําเนนิงานองค�กร 
 
บริการการเดินอากาศ 
บริการควบคมุจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR  

 ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีจํานวนเท่ียวบินท้ังหมดในเขต Bangkok FIR จํานวน ๙๕๐,๖๖๑ 
เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนจากปhงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๔๑,๕๙๕ เท่ียวบิน คิดเปcนร�อยละ ๔.๕๘ 

 
ปริมาณเท่ียวบินใน Bangkok FIR(ภาพรวม) 

ประเภทเท่ียวบิน 

ปริมาณเท่ียวบิน 
ในป\งบประมาณ 

ปริมาณเท่ียวบิน 
เปลีย่นแปลง 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
เพิ่มข้ึน (+) 
ลดลง (-) 

เพิ่มข้ึน (+)% 
ลดลง (-)% 

เท่ียวบินพาณชิย�ระหวUางประเทศ ๕๒๑,๖๑๑ ๕๓๔,๙๙๙ ๑๓,๓๘๘ ๒.๕๗ 
- แบบทําการบินประจํา ๔๑๐,๐๗๖ ๔๑๙,๐๗๒ ๘,๙๙๖ ๒.๑๙ 
- แบบทําการบินไม-ประจํา ๑๕,๙๒๔ ๑๖,๐๑๓ ๘๙ ๐.๕๖ 
- แบบทําการบินผ-านน-านฟ}า ๙๕,๖๑๑ ๙๙,๙๑๔ ๔,๓๐๓ ๔.๕๐ 
เท่ียวบินพาณชิย�ภายในประเทศ ๓๗๔,๔๘๒ ๔๐๓,๒๑๑ ๒๘,๗๒๙ ๗.๖๙ 
รวมจํานวนเท่ียวบินพาณชิย� ๘๙๖,๐๙๓ ๙๓๘,๒๑๐ ๔๒,๑๑๗ ๔.๗๐ 
เท่ียวบินทหาร ๑๒,๙๗๓ ๑๒,๔๕๑ -๕๒๒ -๔.๐๒ 
รวมจํานวนเท่ียวบินท้ังหมด ๙๐๙,๐๖๖ ๙๕๐,๖๖๑ ๔๑,๕๙๕ ๔.๕๘ 
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ปริมาณเท่ียวบินณ ทUาอากาศยานสุวรรณภูมิและทUาอากาศยานดอนเมือง 

 
๑. ตารางปริมาณเท่ียวบินท่ีขึ้น-ลง ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิและท-าอากาศยานดอนเมือง  

ป\งบประมาณ ๒๕๖๐ 

ปริมาณเท่ียวบินขึ้น/ลง ณ 
สนามบิน 

สนามบิน รวม 

สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนเมือง (VTBD) 

Flight Type 

International ๒๕๕,๔๓๓ ๘๓,๗๙๖ ๓๓๙,๒๒๙ 

Domestic ๙๐,๕๒๗ ๑๘๖,๗๔๑ ๒๗๗,๒๖๘ 

Flight Rule 

IFR ๓๔๕,๘๘๔ ๒๕๘,๑๙๗ ๖๐๔,๐๘๑ 

Overfly VFR (Include Z,YX) ๗๖ ๑๒,๓๔๐ ๑๒,๔๑๖ 

รวมเท่ียวบิน ๓๔๕,๙๖๐ ๒๗๐,๕๓๗ ๖๑๖,๔๙๗ 

 
 
 

๒. ตารางเปรียบเทียบการจราจรทางอากาศ ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิและท-าอากาศยานดอนเมือง 
ระหว-างปhงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐ 

 
ปริมาณเท่ียวบินขึ้น/ลง ณ 

สนามบิน 
สนามบิน รวม 

สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนเมือง (VTBD) 

รวมเท่ียวบิน 
ป\งบประมาณ ๒๕๕๙ 

๓๓๓,๕๖๓ ๒๕๙,๔๑๕ ๕๙๒,๙๗๘ 

รวมเท่ียวบิน 
ป\งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓๔๕,๙๖๐ ๒๗๐,๕๓๗ ๖๑๖,๔๙๗ 

 

ปริมาณเท่ียวบินปhงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึนจากปhงบประมาณ ๒๕๕๙ เท-ากับร�อยละ ๓.๙๖ 
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ปริมาณเท่ียวบินข้ึน/ลง ณ สนามบิน (ท่ีมีปริมาณเท่ียวบินเฉลี่ยตUอวันมากท่ีสุด ๔ อันดับแรก) 
 

ปริมาณเท่ียวบินข้ึน/ลง  
ณ สนามบิน 

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหมU 

Flight Type     
International ๒๕๕,๔๓๓ ๘๓,๗๙๖ ๕๐,๘๒๔ ๑๗,๕๐๔ 
Domestic ๙๐,๕๒๗ ๑๘๖,๗๔๑ ๕๕,๑๗๔ ๕๘,๕๕๖ 
Type of Operation     
S : Schedule  ๓๓๘,๗๐๙ ๒๔๒,๗๖๔ ๑๐๐,๐๑๖ ๗๑,๐๙๗ 
N : Non-Schedule  ๔,๔๕๓ ๓,๑๕๓ ๓,๗๙๕ ๕๒๙ 
G : General ๒,๗๕๑ ๗,๗๔๖ ๑,๐๔๑ ๔๒๗ 
M : Military  ๓๑ ๑๖,๔๖๒ ๑,๐๔๕ ๒,๓๒๐ 
X : Others ๑๖ ๔๑๒ ๑๐๑ ๑,๖๘๗ 
Flight Rule     
IFR  ๓๔๕,๘๘๔ ๒๕๘,๑๙๗ ๑๐๕,๓๐๑ ๗๑,๖๖๕ 
VFR (included Y,Z) ๗๖ ๑๒,๓๔๐ ๖๙๗ ๔,๓๙๕ 

ป\งบประมาณ ๒๕๖๐  ๓๔๕,๙๖๐ ๒๗๐,๕๓๗ ๑๐๕,๙๙๘ ๗๖,๐๖๐ 
เฉลี่ยตUอวัน ๙๔๕ ๗๓๙ ๒๙๐ ๒๐๘ 

ร�อยละการเปลี่ยนแปลง 
ของจํานวนเท่ียวบินเฉลี่ยตUอวัน 

(ป\ ๒๕๖๐/ป\ ๒๕๕๙) 
(ชUวงเดียวกันของป\งบประมาณ) 

ร�อยละ ๓ ร�อยละ ๔ ร�อยละ ๑๐ ร�อยละ ๗ 

 
 

การปรับปรุง Bangkok Area Control Centre Sectorization Upgrade (BASU)  
จากอัตราการเติบโตของธุรกิจการบินท่ีเติบโตอย-างต-อเน่ืองท้ังในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟ�ก เพ่ือเปcนการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเน่ือง ทําให�ศูนย�
ควบคุมจราจรทางอากาศเส�นทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre) มีความจําเปcนท่ีจะต�องแบ-ง
พ้ืนท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Sector) เพ่ิมเติม เพ่ือรักษาระดับมาตรฐานและความปลอดภัยในการ
ให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามข�อกําหนดขององค�การการบินพลเรือนระหว-างประเทศ  

แต-จากข�อจํากัดของระบบ/อุปกรณ�ท่ีใช�งานอยู-ในปfจจุบันท่ีไม-สามารถรองรับข�อมูลท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนเปcนจํานวนมาก ได�ทําให�ระบบ/อุปกรณ�เกิดปfญหาใช�งานไม-ได�บ-อยคร้ัง (Frozen) ส-งผลกระทบให�
เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศเกิดภาระงาน (Workload) เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งอาจส-งผลให�เกิดความผิดพลาด 
หรืออาจทําให�เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ�จราจรทางอากาศ ซึ่งผลกระทบกับความปลอดภัยในการให�บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศทําให�ต�องเร-งดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ/อุปกรณ�ปfจจุบัน และขยาย
เพ่ิมตําแหน-งปฏิบัติงาน (Controller Working Position) ให�สามารถปฏิบัติงานรองรับปริมาณจราจรทาง
อากาศท่ีเพ่ิมข้ึนก-อนการเป�ดใช�งานระบบ Thailand Modernization CNS/ATM System (TMCS) 
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ในส-วนของศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศเส�นทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre) 
ได�เตรียมความพร�อมในข้ันตอนการเปลี่ยนถ-ายระบบ (Transition/Cutover) จากระบบท่ีใช�งานปfจจุบันไปสู-
ระบบใหม- (Bangkok Area Control Centre Sectorization Upgrade: BASU) โดยได�ปรับปรุงขยายเพ่ิม
ระบบ/อุปกรณ�เพ่ือรองรับการเพ่ิมตําแหน-งปฏิบัติงานอีกจํานวน ๘ ตําแหน-งหรือ 4 Sectors ได�แก- Sector 3 
Sector 5/1 Sector 7/1 และ Overfly Sector รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประมวลผลของระบบติดตาม
อากาศยาน (Flight Data Processing) ให�สูงข้ึนซึ่งส-งผลให�ศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศเส�นทางบินกรุงเทพ
สามารถให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศได�อย-างมีมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

 
นําการปฏิบัติการบินแบบ Continuous Descent Operations (CDO) เข�าใช�งาน 
  ปfจจุบันจากสภาพปfญหาภาวะเรือนกระจกซึ่งส-งผลให�เกิดภาวะโลกร�อน ในปh ๒๕๖๐ ศูนย�ควบคุม
จราจรทางอากาศเส�นทางบินกรุงเทพ (Bangkok Area Control Centre) ร-วมกับศูนย�ควบคุมจราจรทาง
อากาศสนามบินภูมิภาค (Provincial Approach Control Centre) และหน-วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินงาน                       
ในโครงการพัฒนาการปฏิบัติการบินแบบ Continuous Descent Operations (CDO) สําหรับเท่ียวบินท่ีทํา    
การบินลง ณ ท-าอากาศยานภูเก็ต กระบ่ี พิษณุโลก และเชียงราย ซึ่งเปcนวิธีการลดระดับเพดานบิน                      
เพ่ือนําเคร่ืองบินเข�าสู-ท-าอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการควบคุมจราจร           
ทางอากาศให�มีความปลอดภัยมากข้ึน (Increase Safety) ผู�ใช�ห�วงอากาศสามารถวางแผนการปฏิบัติการบิน
ได�อย-างมีประสิทธิภาพ (Flight Predictability) รวมถึงแก�ปfญหาด�านผลกระทบต-อสิ่งแวดล�อมจากการลดการ 
ใช�เช้ือเพลิงของอากาศยาน (Fuel Burn) ลดมลภาวะทางเสียง (Noise Abatement) ลดการผลิตก¡าซคาร�บอน
มอนนอกไซด� (CO) ของอากาศยานลง ลดข้ันตอนการสื่อสารระหว-างนักบินและเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศ รวมท้ังลดการประสานงานระหว-างเจ�าหน�าท่ีต-างหน-วยงาน   

 ศูนย�ควบ คุมจราจรทางอากาศเส�นทาง บินก รุง เทพ (Bangkok Area Control Centre)                       
ได�จัดทําแนวปฏิบัติร-วมกับศูนย�ควบคุมจราจรทางอากาศสนามบินภูมิภาค (Provincial Approach Control 
Centre) ในการดําเนินการเท่ียวบินสาธิต (Demonstration Flights) และทดลองการปฏิบัติ CDO                             
 
การบริหารจราจรทางอากาศ 
การจัดสร�างและปรับปรุงเส�นทางบิน 
  จากการวิเคราะห�ปริมาณจราจรทางอากาศและข�อจํากัดจากปfจจัยแวดล�อมต-าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการรองรับและความคล-องตัว จึงได�มีการจัดสร�างและเป�ดใช�งานเส�นทางบิน L524 และ L877 
แล�วเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ทําให�สามารถจัดการจราจรแบบ Uni-directional ระหว-าง Bangkok 
ACC และ Yangon ACC สําหรับอากาศยานข้ึน-ลง ท-าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บนเส�นทางบิน 
L877, L301 และ M502 และสามารถใช� 50 NM Longitudinal Separation ซึ่งช-วยเพ่ิมความปลอดภัย การ
จัดการจราจรมีความคล-องตัวมากข้ึน และลดภาระงานให�กับเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศในบริเวณ
อ-างเบงกอล 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๑ : การจัดสร�างและปรับปรุงเส�นทางบินด�านเหนืออ-าวเบงกอล 

 
 
นอกจากน้ียังได�ทําการปรับปรุงโครงสร�างและจัดสร�างเส�นทางบินคู-ขนานด�านตะวันออก Y13, Y14, Y15 และ 
Y16 เพ่ือให�สามารถจัดการจราจรแบบ Uni-directional โดยมีเส�นทางบินขาเข�าท-าอากาศยานดอนเมืองแยก
กับท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเส�นทางบินขาออกสําหรับเท่ียวบิน International ท่ีจะไปทาง A202 แยก
กับ A1 ช-วยให�การจราจรมีความคล-องตัวมากข้ึน และเพ่ิมความปลอดภัย รวมท้ังรองรับการจัดการจราจรช-วง
ท่ีมีการฝ�กทางทหาร 

 

 
 

รูปท่ี ๒ : การจัดสร�างเส�นทางบินคู-ขนานด�านตะวันออก Y13, Y14, Y15 และ Y16 



๔๘ 
 

บริการบริหารสภาพคลUองการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management Service: ATFM 
Service) 

ศูนย�บริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ (Bangkok ATFM Unit : Bangkok ATFMU) 
ให�บริการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ สําหรับเท่ียวบินท่ีต�องการทําการบินผ-านน-านฟ}าประเทศ
อัฟกานิสถาน ไปทางตะวันตกในช-วงเวลาท่ีมีปริมาณการบินคับค่ังจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และ เอเชียใต�ทํา
การบินสู-ยุโรป และจากเอเชียใต�ทําการบินสู-อเมริกาเหนือ 

บริษัทฯ ให�บริการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ โดยใช�ระบบ Bay of Bengal Cooperative 
ATFM System (BOBCAT) ซึ่ง บริษัทฯ พัฒนาข้ึนภายใต�การดูแลของคณะทํางาน ICAO ATFMSteering 
Group 
  
การใช�งานกระบวนการ Cross-Border ATFM ในประเทศไทย 

ระหว-างการทดลองปฏิบัติงาน (Operational Trial) ดังกล-าว บริษัท ฯ นํากระบวนการ Cross-
Border ATFM มาประยุกต�ใช�งานในเหตุการณ�ต-าง ๆ อาทิ การฝ�กซ�อมการแสดงของกองทัพอากาศ เน่ืองใน
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 สนับสนุนการป�ดซ-อมทางว่ิงสนามบินสุวรรณภูมิ        
(มี.ค. – พ.ค.๖๐) ซึ่งผลการให�บริการ ATFM ช-วยให�สามารถลดการบินวนรอ และเพ่ิมความปลอดภัยภาค
อากาศได� 

นอกจากน้ันมีการทดลองให�บริการ ATFM รองรับ Air Traffic Flow Restriction จากประเทศเพ่ือน
บ�านท่ีจุดส-งมอบอากาศยานท่ีขอบเขตแถลงข-าวการบิน (Flight Information Region / FIR Boundary) ซึ่ง
เ ม่ือรวมกับการสนับสนุนภารกิจฝ�กรบร-วม ทอ. ในปฏิบัติการ Cobra Gold, Cope Tiger และ Thai 
Boomerang เปcนการเร่ิมให�บริการ ATFM ในกรณีสภาพคับค่ังห�วงอากาศ ตาม Phase 2 โครงการ 
Distributed Multi-Nodal ATFM Network 

 
บริการ ATFM สําหรับเท่ียวบินผUานอัฟกานสิถานไปทางตะวันตกในช่ัวโมงเรUงดUวนชUวงกลางคนืโดยใช�
ระบบบริหารสภาพคลUองจราจรทางอากาศผUานอUาวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic 
Flow Management System: BOBCAT) 

ระบบ BOBCAT ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศผ-านประเทศอัฟกานิสถานไป
ทางตะวันตก ในช-วงเวลาท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศคับค่ัง เพ่ือให�การจราจรทางอากาศเปcนไปได�ด�วย
ความสะดวก รวดเร็ว และ มีความคล-องตัว เน่ืองด�วยอัฟกานิสถานเปcนทางผ-านสําคัญสําหรับการจราจรทาง
อากาศจากเอเชียใต�และเอเชียตะวันออกเฉียงใต�สู-ยุโรป และจากเอเชียใต�สู-อเมริกาเหนือ 

บริษัทฯ บริหารการปฏิบัติงานระบบ BOBCAT ผ-านศูนย�บริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศ
กรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow Management Unit: Bangkok ATFMU) ต้ังแต-ปh ๒๕๕๐ 

จากปริมาณจราจรทางอากาศท่ีมีการทําการบินผ-านอัฟกานิสถานท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับข�อมูลท่ีได�รับ
จากสายการบินต-าง ๆ  ต้ังแต-ปh ๒๕๕๐ คาดว-าระบบ BOBCAT มีส-วนร-วมในการลดการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงท้ังสิ้น
ประมาณ ๑๓๐ ล�านกิโลกรัม คิดเปcนการบรรเทาภาวะโลกร�อนจากการลดปริมาณการปล-อยก¡าซเรือนกระจก  
(Greenhouse Gases)  ประมาณ ๕๓๐ ล�านกิโลกรัม  ต้ังแต-มีการนําระบบ BOBCAT มาใช�งานจริงจนถึงสิ้น
ปhงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเปcนการประหยัดค-าใช�จ-ายสายการบินประมาณ ๑๓๐ ล�านเหรียญสหรัฐ หรือกว-า 
๔,๕๐๐ ล�านบาท โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คาดว-าสามารถลดการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงท้ังสิ้นประมาณ         



๔๙ 
 

๑๑ ล�านกิโลกรัม คิดเปcนปริมาณก¡าซเรือนกระจกประมาณ ๔๗ ล�านกิโลกรัม และค-าใช�จ-ายสายการบิน
ประมาณ ๑๑ ล�านเหรียญสหรัฐ 

ท้ังน้ี ในช-วงปhงบประมาณ ๒๕๖๐ Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) แจ�งสายการบิน
ว-ามีแผนจะติดต้ังระบบติดตามอากาศยานในน-านฟ}าอัฟกานิสถาน และเพ่ิมค-าบริการเดินอากาศ อย-างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบพบว-ายังไม-มีความคืบหน�าการติดต้ังและให�บริการติดตามอากาศยานในน-านฟ}า
อัฟกานิสถาน ในขณะเดียวกันได�รับแจ�งจากสายการบินว-ามีการข้ึนค-าบริการเดินอากาศผ-านน-านฟ}า
อัฟกานิสถานแล�ว ซึ่งประเด็นเร่ืองน้ีอาจมีความเก่ียวข�องกับปริมาณเท่ียวบินในระบบ BOBCAT ท่ีลดลง    
ร�อยละ ๒ อน่ึง ปริมาณการจราจรทางอากาศระหว-างไทย – ยุโรปยังมีอัตราการเจริญเติบโตค-อนข�างช�า (ไม-ถึง
ร�อยละ ๑ ต-อปh) 

 
ปริมาณเท่ียวบินท่ีใช�บริการบริหารสภาพคล-องจราจรทางอากาศโดยใช�ระบบ BOBCAT 

 

 

 
ปริมาณเท่ียวบินท่ีใช�บริการบริหารจัดการสภาพคลUองการจราจรทางอากาศ 

ในชUวงให�บริการของระบบ BOBCAT (เฉพาะเวลากลางคืน) 
 
 
 

ป\ ๒๕๕๖ ป\ ๒๕๕๗ ป\ ๒๕๕๘ ป\ ๒๕๕๙ ป\ ๒๕๖๐ 

ปริมาณการบิน/คนื ๕๒ ๔๗ ๔๓ ๔๕ 
 

๔๕ 
 

ปริมาณการบินสูงสุด/คืน ๖๖ ๖๐ ๕๕ ๕๙ 
 

๕๕ 
 

 

19,237

20,031
20,392

21,042
20,673

19,120

17,236

15,732

16,309
15,987

FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017

Flights Using BOBCAT ATFM Service

(Number of Slot Requests)



๕๐ 
 

งานออกแบบวิธีปฏิบัติการบินและพัฒนาห�วงอากาศ 
 
การพัฒนาห�วงอากาศเขตประชิดสนามบินในป\ ๒๕๖๐ โดยได�ออกแบบและจัดทําวิธีปฏิบัติการบิน 
(Instrument Flight Procedure) แล�วเสร็จ จํานวน ๑๐ สนามบิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให�บริการ
การเดินอากาศแก-อากาศยาน ได�แก- ๑. สนามบินสุวรรณภูมิ ๒. สนามบินดอนเมือง ๓. สนามบินเชียงใหม- ๔. 
สนามบินอู-ตะเภา ๕. สนามบินพิษณุโลก ๖. สนามบินเลย ๗. สนามบินสกลนคร ๘. สนามบินนครพนม        
๙. สนามบินปfตตานี  ๑๐. สนามบินตราด 
 
การพัฒนาห�วงอากาศเขตเส�นทางบินในป\ ๒๕๖๐ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเดินทางเช่ือมต-อระหว-าง
สนามบินต-าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ได�จัดสร�างเส�นทางบินใหม- ซึ่งมีการนําเทคโนโลยี Performance 
Based Navigation ชนิด RNAV 5 มาประยุกต�ใช�งาน จํานวน ๗ เส�นทางบิน ได�แก- เส�นทางบินระหว-างประเทศ 
L524, L877 และเส�นทางบินในประเทศ Y13, Y14, Y15, Y16, Y17  
 
บริการสื่อสารการบิน (Aeronautical Communication Services) 

๑. บริษทัฯ ให�บริการสื่อสารการบินประจําภาคพ้ืน รับ-ส-ง แลกเปลี่ยนข�อมูลโดยระบบแลกเปลี่ยน
ข�อมูลการบินอัตโนมัติ ระหว-างผู�ใช�งานในเครือข-ายภายในประเทศ และระหว-างศูนย�สื่อสารการบินต-างประเทศ 
ผ-านเครือข-ายโทรคมนาคมการบิน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยทําหน�าท่ีเปcนศูนย�สื่อสารการบินหลกั (Main 
Aeronautical Communication Centre) ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก รับ/ส-ง และถ-ายทอดข�อมูลข-าวสาร
การบินแก-ทุกส-วนงานท่ีเช่ือมโยงเครือข-ายโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Fixed Telecommunication 
Network: AFTN และ Aeronautical Telecommunication Network: ATN) ตามมาตรฐานขององค�การ 
การบินพลเรือนระหว-างประเทศ ICAO ANNEX 10 Volume II 

๒. การดําเนินงานสื่อสารการบินระหว-างประเทศ โดยใช�ระบบสื่อสารผ-านเคเบิลใต�นํ้าและ
ระบบสื่อสารผ-านดาวเทียม ซึ่งในปfจจุบันบริษัทฯ มีวงจรสื่อสารติดต-อโดยตรงกับศูนย�สื่อสารการบิน
ต-างประเทศ  ๑๒ วงจร ดังน้ี  

ลําดับ วงจร ระบบสื่อสาร ความเร็วสัญญาณ 
๑ กรุงเทพ/สิงคโปร� เคเบิลใต�นํ้า 64 Kbps 
๒ กรุงเทพ/ฮ-องกง เคเบิลใต�นํ้า 64 Kbps 
๓ กรุงเทพ/มุมไบ เคเบิลใต�นํ้า 64 Kbps 
๔ กรุงเทพ/โรม เคเบิลใต�นํ้า 64 Kbps 
๕ กรุงเทพ/ปfกก่ิง ดาวเทียม 64 Kbps 
๖ กรุงเทพ/กัวลาลัมเปอร� ดาวเทียม 32 Kbps 
๗ กรุงเทพ/พนมเปญ ดาวเทียม 64 Kbps 
๘ กรุงเทพ/ร-างกุ�ง 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 อินเตอร�เน็ต - 
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 ๓. ในรอบปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีปริมาณการรับ-ส-งข�อมูลข-าวสารการบิน จํานวน ๒๔๔,๘๖๙,๘๑๓ 
ฉบับ  เพ่ิมข้ึนจากปhงบประมาณท่ีผ-านมา จํานวน ๒๙,๖๔๐,๑๒๒ ฉบับ คิดเปcนร�อยละ ๑๒.๑๐ 
 
บริการขUาวสารการบิน (Aeronautical Information Services : AIS) 

บริษัทฯ ให�บริการข-าวสารการบิน อาทิ ข-าวแผนการบิน ข-าวกําหนดการบิน ข-าวการเคลื่อนไหวของ
อากาศยาน ข-าวอากาศการบิน  ข-าวประกาศนักบิน และข-าวอ่ืน ๆ ท่ีจําเปcนต-อการปฏิบัติงาน  แจกจ-ายให�
หน-วยงานบริการการเดินอากาศ สายการบิน ท-าอากาศยานทหาร และหน-วยงานราชการ ในเขตแถลงข-าวการ
บินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) และต-างประเทศ ดังน้ี 

๑. บริการข�อมูลข-าวประกาศนักบิน (Notice to Airmen: NOTAM)  
  ๑.๑ เปcนสํานักงานประกาศนักบินระหว-างประเทศ (International NOTAM Office)        
เขตแถลงข-าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR)  โดยออกประกาศ NOTAM แจ�งเตือนผู�ทํางานในอากาศ ผ-าน
เครือข-ายโทรคมนาคมการบิน และบริหารจัดการระบบฐานข�อมูล NOTAM ตามมาตรฐาน ICAO ANNEX 15 
  ๑.๒ ปริมาณ NOTAM ท่ีออกโดยสํานักงานประกาศนักบินระหว-างประเทศ สําหรับ
ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๒๔,๔๖๐ ฉบับ เพ่ิมข้ึนจากปhงบประมาณท่ีผ-านมา จํานวน ๓,๒๒๐ ฉบับ  คิดเปcน 
ร�อยละ ๑๕.๑๖ 
 ๒. บริการข�อมูลข-าวแผนการบิน และข-าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานท่ีเก่ียวเน่ือง (Flight Plan 
and Air Traffic Service Messages)  
  ๒.๑ บริหารจัดการข�อมูลข-าวแผนการบิน และข-าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานท่ีเก่ียวเน่ือง 
(Flight Plan and Air Traffic Service Messages) ท้ังประเทศ ตามมาตรฐาน ICAO Doc.4444 
  ๒.๒ ปริมาณข-าวแผนการบิน และข-าวการเคลื่อนไหวของอากาศยานท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีรับ – ส-ง 
ผ-านระบบบริหารจัดการข�อมูลแผนการบิน สําหรับปhงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน  ๗,๕๔๕,๐๖๖ ฉบับ เพ่ิมข้ึน
จากปhงบประมาณท่ีผ-านมา จํานวน ๒,๑๒๗,๔๙๗ ฉบับ คิดเปcนร�อยละ ๒๘.๒๐ 

๓. บริการข�อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (OPMET Data Services)  
 รวบรวมและแลกเปลี่ยนข-าวอากาศการบิน ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก (ROBEX Centre) 

และบริหารฐานข�อมูลข-าวอากาศการบินประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก (Regional OPMET Data Bank) ตาม
มาตรฐานของ ICAO Annex 3 และ ROBEX Handbook 
 
บริการเก่ียวเนือ่ง 
ผลการดําเนนิงานด�านบริการเก่ียวเนื่อง 
  จากแนวทางการบริหารทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุดเพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลัก
ของบริษัทฯ ซึ่งเปcนส-วนหน่ึงในการขับเคลื่อนองค�กรให�บรรลุเป}าหมายวิสัยทัศน� (Strategic Arms) ตลอดจนแสวงหา
รายได�เพ่ิมเติมจากธุรกิจเก่ียวเน่ืองเพ่ือชดเชยรายได�หลักซึ่งอาจได�รับผลกระทบจากวิกฤตการณ�ภายนอกบริษัทฯ จึงได�
กําหนดให�สายงานพัฒนาธุรกิจเปcนหน-วยธุรกิจ (Business Unit) ดําเนินกิจกรรมโดยใช�ความสามารถพิเศษขององค�กร
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ได�แก- มาตรฐานและฝhมือการให�บริการการเดินอากาศ ซึ่งเปcนท่ียอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมการบินและความ
เช่ียวชาญด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ 
  บริษัทฯ ได�ดําเนินการผลิตและจัดหาอุปกรณ�ตลอดจนให�บริการติดต้ัง ปรับปรุง ซ-อมบํารุง
สํารวจตรวจสอบ และปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณ�ที่ใช�งานในกิจการบินและนอกเหนือกิจการบิน พร�อมท้ัง
ให�บริการฝ�กอบรมกับหน-วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญในปh ๒๕๖๐ 
ดังน้ี 
 
๑. การผลิต/จัดหาและบริการซUอมบํารุงอุปกรณ� 
 ให�บริการปรับปรุง ตรวจซ-อม จัดหา ติดต้ังและซ-อมบํารุงอุปกรณ� รวมจํานวน  ๑๖ โครงการ 
อาทิ 

- ปรับปรุงระบบ MUX ผ-านข-ายดาวเทียม สําหรับระบบวิทยุ VHF/UHF Air to Ground ให� 
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส� กองทัพเรือ 

- ซ-อมบํารุงระบบเคร่ืองช-วยการเดินอากาศประเภทบอกทิศทางและระยะทาง Doppler Very 
High Frequency Omni- directional Range/  Distance Measuring Equipment 
(DVOR/DME) ให�กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 

- ซ-อมบํารุงระบบเคร่ืองช-วยการเดินอากาศ Instrument Landing System/ Distance 
Measuring Equipment (ILS/DME) ให�กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 

- ซ-อมบํารุงรักษาระบบถ-ายทอดข-าวสารอัตโนมัติ Automatic Message Switching System 
(AMSS) ให�กองทัพอากาศ 

- ซ-อมบํารุงอุปกรณ�เคร่ืองช-วยการเดินอากาศ DME ประจําหอบังคับการบินสระพรานนาค 
ลพบุรี ให�บริษัท เซลโฟล จํากัด 

- ซ-อมบํารุงเคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกส�รุ-นท่ี ๔ จํานวน ๖๒ ชุด (๓๑๐ เคร่ือง)  ให�
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

- จัดทําระบบวิทยุสื่อสารสํารองท่ีสนามบินนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพ่ือรองรับการประชุม ASEAN Summit ให�กับ Lao Air Traffic Management (LATM) 

- จัดหาและติดต้ังระบบ Flight Information Display System (FIDS) ท่ีสนามบินนานาชาติ 
พาโร ราชอาณาจักรภูฎาน 

- จัดหา ติดต้ัง ปรับแต-ง และเปลี่ยนถ-ายระบบถ-ายทอดข-าวสารอัตโนมัติ Automatic Message 
Switching System (AMSS)  เปcนระบบ ATS Message Handling System (AMHS)  ให�
กรมการขนส-งทางอากาศ ราชอาณาจักรภูฏาน 

- บริการการพยากรณ�ระดับการให�บริการของระบบดาวเทียม The Receiver Autonomous 
Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service ในน-านฟ}าสาธารณรัฐเวียดนามให�กับ 
Vietnam Air Traffic Management (VATM) 

- บริการการพยากรณ�ระดับการให�บริการของระบบดาวเทียม The Receiver Autonomous 
Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service ในน-านฟ}าของสาธารณรัฐแห-งสหภาพ
เมียนมาร � ให�บริษัท Partner Associates International Co., Ltd. (PAI)  
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- จัดจําหน-ายอุปกรณ�วิทยุสื่อสาร VHF ให�บริษัท Partner Associates International Co., Ltd. 
สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร� 

- บริการเปลี่ยนแปลงความถ่ีใช�งานดาวเทียมไทยคม 5 ให�บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
- ซ-อมบํารุงและรักษาระบบวิทยุสื่อสารให�กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
- ซ-อมบํารุงและรักษาระบบวิทยุสื่อสารแนวท-อก¡าซให�กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            

ในสาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร� 
- ซ-อมบํารุงและรักษาวิทยุสื่อสารแนวท-อก¡าซนครสวรรค�ให�กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

๒. บริการบินทดสอบ 
ให�บริการบินทดสอบระบบไฟนําร-อน PAPI ระบบไฟ Approach Light ระบบเคร่ืองช-วยการ

เดินอากาศประเภท 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) ท่ีใช�งาน
ประจําท-าอากาศยานดังน้ี 

- บินทดสอบระบบไฟนําร-อน PAPI สนามบินในประเทศ ให�กับบริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัดจํานวน ๙ สนามบิน คือ สนามบินเชียงราย 
สนามบินเชียงใหม- สนามบินดอนเมือง สนามบินตราด สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย สนามบิน
สุโขทัย สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินหาดใหญ- 

- บินทดสอบ ILS/DME/MM (Commissioning Check) กองบิน ๔ ลพบุรี ให�กับ บริษัท ยูนิเทค 
แอสโซซิเอทส� จํากัด 

- บินทดสอบระบบไฟ Approach Light สนามบินหาดใหญ-ให�กับบริษัท ควินตัส แอดวานซ� 
 จํากัด 
- บินทดสอบเคร่ืองช-วยการเดินอากาศ DVOR/DME และ NDB ให�กับกรมการบินพาณิชย� 

ราชอาณาจักรภูฎาน 
- บินทดสอบเคร่ืองช-วยการเดินอากาศ ๗ สนามบิน ในราชอาณาจักรเนปาล 
- บินทดสอบ Flight Inspection and Validation at Different Airports in Cambodia ให� 

Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd. 
- บินทดสอบ Flight Validation for PBN ให�กับ บริษัท Partner Associates International 

Co., Ltd. (PAI) สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร� 
 
๓. บริการตรวจสอบความพร�อมของอากาศยานท่ีทําการบินในเขตพืน้ท่ี  RVSM 
 ให�บริการแก-สายการบินรวมท้ังสิ้น ๖๖ รายใน ๑๒ ประเทศ ได�แก-ประเทศไทยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ราชอาณาจักรเนปาล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ราชอาณาจักรภูฏาน มาเลเซีย สาธารณรัฐ
แห-งสหภาพเมียนมาร� สาธารณรัฐสิงคโปร� สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
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อินเดีย และเขตบริหารพิเศษฮ-องกงแห-งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได�แก- Reliance Commercial Dealers 
Ltd., Turbo Aviation Pvt. Ltd.,  PT TRI-MG Intra Asia Airlines, Ligare Aviation Ltd., Go Air Pvt. 
Ltd., PT Garuda Indonesia เปcนต�น โดยมีจํานวนอากาศยานมารับบริการท้ังสิ้น ๘๘ ลํา 
 
๔. บริการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวัด 

ทําการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ�เคร่ืองมือวัดให�หน-วยงานภายในและภายนอกรวมท้ังสิ้น 
๑,๒๘๖ เคร่ือง โดยให�บริการแก-หน-วยงานภายนอกจํานวน ๑๑ ราย รวมท้ังสิ้น ๑๒๐ เคร่ือง เปcนผู�ใช�บริการ
รายใหม- ๔ ราย ได�แก- บริษัท บริษัท ซี เอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม�นท� แอนด� 
ดิเวลลอปเม�นท� จํากัด บริษัท ระบบขนส-งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) Thai Aviation Service Co.,Ltd. 
ซึ่งส-วนหน่ึงเปcนการให�บริการตามบันทึกข�อตกลงการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดหรืออุปกรณ�ให�กับห�องปฏิบัติการ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส-งวิทยุกระจายเสียง สําหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงร-วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการ
โทรคมนาคมแห-งชาติ (กสทช.) นอกจากน้ีได�ให�บริการน้ีแก-หน-วยงานในต-างประเทศ คือ Cambodia Air 
Traffic Service Co, Ltd. 
 
๕. บริการให�เชUาอุปกรณ�สื่อสาร 
  ให�บริการใช�งานอุปกรณ�สื่อสารภายในกิจการของบริษัทฯ และบริการเช-าใช�งานอุปกรณ�
สื่อสารแก-สายการบิน ผู�ประกอบการท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการบิน กลุ-มบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีอุปกรณ�สื่อสารท่ีสนับสนุนงานภารกิจหลักของบริษัทฯ จํานวน ๑,๕๐๖ ชุด 
และให�บริการเช-าใช�งานจํานวน ๑๑,๐๒๕ ชุด  
   
๖. บริการระบบสื่อสารผUานดาวเทียม 
 พัฒนาวงจรข-ายสื่อสารเปcนระบบสื่อสารดาวเทียมรูปแบบ IP Broadband ย่ีห�อ VIASAT รุ-น 
LinkwayS2 พร�อมใช�งานผ-านข-ายสื่อสาร IP Cloud เพ่ือให�ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ-นใช�งานได�หลาย
รูปแบบการเช่ือมต-อ และได�นําระบบ IP VPN มาใช�เปcนข-ายสื่อสารสํารองสําหรับบริการระบบสื่อสารด�านการควบคุม
จราจรทางอากาศในวงจรเสียง (voice) และวงจรข�อมูล (data) ซึ่งปfจจุบันให�บริการแก-หน-วยงาน ด�านการบิน
ในต-างประเทศจํานวน ๖ ประเทศ ได�แก-  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    มาเลเซีย     สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร�     และสาธารณรัฐประชาชน 
บังคลาเทศ 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

๗.  บริการสื่อสารข�อมูลปฏิบัติการสายการบิน 
  ติดต้ังสถานีภาคพ้ืนระยะไกล (Remote Ground Station) เพ่ิมเติมจํานวน ๒๑ สถานี ใน ๕ 
ประเทศ ประกอบด�วย  

• ประเทศออสเตรเลีย จํานวน ๑๐ สถานี  
 ACARS จํานวน ๘ สถานี  
 VDLM2 จํานวน ๒ สถานี  

• ประเทศอินโดนีเซีย (ฝf¤งตะวันตก) จํานวน ๒ สถานี  
ACARS จํานวน ๒ สถานี 

• ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต� จํานวน ๔ สถานี   
ACARS จํานวน ๔ สถานี 

• ประเทศสาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร�จํานวน ๑ สถานี   
ACARS จํานวน ๑ สถานี 

• ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน ๔ สถานี   
ACARS จํานวน ๒ สถานี 
VDLM2 จํานวน ๒ สถานี 

จํานวนสถานี RGS รวมท้ังสิน้ ๑๖๑ สถานี โดยเปcนสถานี RGS ประเภท ACARS จํานวน     ๑๓๖ 
สถานี ใน ๑๕ ประเทศ และสถานี RGS ประเภท VDLM2 จํานวน ๒๕ สถานี ใน ๖ ประเทศ เพ่ือให�บริการ
สื่อสารข�อมูลปฏิบัติการสายการบินได�ครอบคลุมพ้ืนท่ีการให�บริการใน ๑๕ ประเทศ ได�แก- ประเทศไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลีใต� ไต�หวัน นิวซีแลนด� บรูไน สาธารณรัฐแห-งสหภาพเมียนมาร�
สาธารณรัฐฟ�ลปิป�นส� มองโกเลีย มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร� เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐอินเดีย มีสายการบินท่ีใช�บริการจํานวน ๑๗๕ สายการบิน 
จํานวนอากาศยานท่ีใช�บริการกว-า ๗,๒๐๐ ลํา และมีปริมาณการรับ – ส-งข�อมูลการบินท้ังหมดประมาณ 
๑๓๘.๐๓ ล�านกิโลบิตเพ่ิมข้ึนจํานวน ๑๑.๗๒ ล�านกิโลบิต หรือคิดเปcนร�อยละ ๙.๒๘ จากปhงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๘. บริการฝ�กอบรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและให�คําปรึกษา 
  จัดฝ�กอบรมให�กับหน-วยงานภายในประเทศและหน-วยงานด�านการบินพลเรือนต-างประเทศ
รวม ๔ หลักสตูร ดังน้ี  
 - 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. บริการเชUาใช�สัญญาณแสดงผลข�อมูลเรดาร� (Air Situation Display/Ground Situation Display) 
ให�บริการ Air Situation Display/ Ground Situation Display (ASD/GSD) แก-หน-วยงาน

ภายในเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักในบทบาท Strategic Arms ได�แก- ศูนย�บริหารข�อมูลและสารสนเทศการ
เดินอากาศ และให�หน-วยงานภายนอกเช-น สายการบินนกแอร� บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัท บางกอก เอวิเอช่ัน เซ็นเตอร� จํากัด และวิทยาลัยการบินนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�ให�ความช-วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาระบบอุปกรณ�และ
บุคลากรของหน-วยงานภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการควบคุม
จราจรทางอากาศ ท้ังน้ีการดําเนินการส-วนน้ียังเปcนประโยชน�ทางอ�อมต-อภารกิจหลักของบริษัทฯ ส-งผลให�เกิด
ความคล-องตัวของกิจการการบินภายในประเทศเพ่ือนบ�าน สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณเท่ียวบินท่ี
เพ่ิมข้ึนตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีส-วนส-งเสริมให�ประเทศไทยพัฒนาเปcนศูนย�กลางการบินใน
ภูมิภาค  ซึ่งการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ�ที่สําคัญของบริษัทฯ ได�แก- 

๑. ซ-อมบํารุงเคร่ืองช-วยการเดินอากาศ (DVOR/DME) ท่ีสนามบินหลวงพระบางกับ Air 
Traffic Management (LATM) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

๒. บินทดสอบเคร่ืองช-วยเดินอากาศกับ บริษัท Cambodia Air Traffic Services Co., Ltd. 
(CATS) ตามข�อตกลงความร-วมมือกับ CATS ในด�านความปลอดภัยในการให�บริการเดินอากาศในภูมิภาค  

๓. บริการ 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-านข-ายสื่อสารดาวเทียมให�กับ DCA, Myanmar เพ่ือให�การบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศในเส�นทาง Bay of Bengal   
 ๕. บริการให�คําปรึกษาและดําเนินการเช่ือมต-อวงจร ATS Message Handling System 
(AMHS) ระหว-างหน-วยงาน Department of Air Transport, Bhutan (DoAT) และหน-วยงาน Airports 
Authority of India (AAI)  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�ดําเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการต-าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจหลักของบริษัทฯ และขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยได�ดําเนินการแล�วเสร็จในปh ๒๕๖๐ จํานวน  ๑ 
รายการ คือ Integrated Emergency Alarm System เปcนระบบท่ีใช�ในการแจ�งเหตุฉุกเฉินจากศูนย�ควบคุม
การจราจรทางอากาศให�กับหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยสามารถติดต-อสื่อสารได�หลายช-องทาง พร�อมท้ังแจ�ง
สัญญาณเตือนภัยได�ภายในระบบเดียว ซึ่งเปcนไปตามข�อกําหนดและมาตรฐานข�อบังคับของหน-วยงานองค�การ
การบินพลเรือนระหว-างประเทศ  
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

การดําเนินงานด�านทรัพยากรบุคคล 
การบริหารทรัพยากรบุคคลและคณุภาพชีวิต 
  
 ในวาระท่ีประเทศไทยจะก�าวไปสู- Thailand 4.0 บริษัทฯ ซึ่งเปcนหน-วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเปcนส-วน
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย�ของประเทศไทยเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร�ชาติไปสู-การสร�างสังคมท่ี
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน  จึงมุ-งเน�นภารกิจสําคัญในการจัดการทรัพยากรบุคคล ๓ ประการใหญ- ๆ คือ การพัฒนา
ผู�นําและการวางแผนทดแทนตําแหน-งท่ีสําคัญในองค�กร  (Leadership Development and Succession 
Plan) การพัฒนาความสามารถหลักของบุคลากร (Competency-Based Management) และการเสริมสร�าง
ความผูกพันต-อองค�กรของบุคลากร (Enhancing Employee Engagement)  โดยในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�
ทบทวนและพัฒนาระบบความสามารถหลัก (AEROTHAI Competency Management System) ท้ังในการ
กําหนดกรอบความสามารถหลักของบุคลากรในทุกระดับตําแหน-ง (Core Competencies) ความสามารถเชิง
วิชาชีพ (Functional Competencies) สําหรับทุกสายงาน รวมท้ัง ความสามารถหลักด�านผู�นํา (Leadership  
Competencies) นอกจากน้ี ได�จัดให�มีโครงการ Building AEROTHAI Leadership Pipeline ให�กับฝ�าย
บริหารกลุ-มเป}าหมายทุกระดับตําแหน-ง จํานวนรวม ๗๓ คน เพ่ือประเมินความสามารถหลักผู�นํา (Leadership 
Competencies) อย-างเปcนระบบ ด�วยแบบประเมินจิตวิทยา แบบประเมินผู�นํา ๓๖๐ องศา และกิจกรรม 
Assessment Center ซึ่งนับเปcนเคร่ืองมือท่ีได�รับการยอมรับอย-างแพร-หลายในหน-วยงานช้ันนําของโลก โดย
นอกจาก บริษัทฯ จะได�ข�อมูลเก่ียวกับระดับความสามารถหลักของฝ�ายจัดการมาประกอบการวางแผนสืบทอด
ตําแหน-ง (Succession Plan) แล�ว ผู�เข�าร-วมโครงการฯ ยังได�รับผลสะท�อนกลับ (Feedback) เก่ียวกับจุดแข็ง
และจุดท่ีต�องพัฒนาเพ่ิมเติมของตนเอง พร�อมท้ัง แนวทางการพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) จึงนับเปcนการเตรียมความพร�อมและพัฒนาผู�บริหารในการทดแทนผู�บริหารท่ีจะเกษียณอายุลง 
รวมท้ัง ดํารงตําแหน-งบริหารท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหม- เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท�าทายในกิจการบิน
ต-อไป 

ด�านคุณภาพชีวิตของบุคลากร   ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ คงดําเนินโครงการต-าง ๆ ท่ีสนับสนุนให�พนักงานสร�าง
สมดุลในชีวิตการทํางาน (Work Life Balance) เพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด�านท้ังร-างกาย จิตใจของบุคลากร
ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร อาทิเช-น โครงการส-งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร ซึ่งเปcนโครงการท่ีเน�นการให�
ความรู�และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันเพ่ือป}องกันการเกิดโรคประจําตัว พร�อมท้ังได�มีการปรับปรุงสวัสดิการต-าง  ๆ
ให�สอดคล�องกับความต�องการของกลุ-มบุคลากรต-าง ๆ เช-น กิจกรรมการนวดผ-อนคลายเพ่ือลดความเครียดและความ
เหน่ือยล�าให�กับเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศท่ีต�องปฏิบัติงานต-อเน่ือง การจัดคลาสออกกําลังกาย (Zumba , 
โยคะ) และกิจกรรมสร�างสมดุลร-างกาย (Body Balance)     เปcนต�น   ด�านการส-งเสริมกิจกรรมในมิติด�านจริยธรรม  
และมิติด�านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล�อม บริษัทฯ ยังคงดําเนินการจัดกิจกรรม “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล-ย�บอล”       
เพ่ือส-งเสริมและสนับสนุนการเล-นและพัฒนากีฬาวอลเล-ย�บอลในยุวชนท่ัวประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว-าผลสําเร็จของโครงการ
ดังกล-าวสามารถพัฒนานักกีฬาจากระดับยุวชนไปสู-นักกีฬาระดับประเทศท่ีสร�างช่ือเสียงและภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับ
องค�กรและประเทศไทย นอกจากน้ันได�มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเปcนระยะตลอดปh ท้ังในส-วนกลางและต-างจังหวัด  

บริษัทฯ มุ-งเน�นความสําคัญของบุคลากร เน่ืองจากตระหนักเสมอว-าผลการดําเนินงานท่ีดีขององค�กร
ส-วนหน่ึงมาจากความมุ-งม่ันและอุทิศตนของบุคลากรเพ่ือความสําเร็จขององค�กรซึ่งเปcนพลังท่ีเกิดจากความ



๕๘ 
 

ผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยมีการดําเนินการมาอย-างจริงจังและต-อเน่ือง ตลอดจนได�
มีการทบทวนกระบวนการเพ่ือเสริมสร�างความผูกพันต-อองค�กรและนําไปสู-การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลอันจะนําไปสู-การเสริมสร�างความผูกพันในบุคลากรซึ่งจะนําไปสู-องค�กรท่ีย่ังยืนต-อไป 
ท้ังน้ี ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�เ พ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมช-องทางการสื่อสารสองทาง (Two-Way 
Communication) อย-างต-อเน่ือง โดยมีการจัด “กิจกรรมพนักงานพบกรรมการผู�อํานวยการใหญ-” เปcน
ประจําทุกเดือน ซึ่งเปcนการเป�ดโอกาสให�ตัวแทนของทุกหน-วยงานในองค�กรได�เข�ารับฟfงความคืบหน�าในการ
ดําเนินการเร่ืองต-าง ๆ จากกรรมการผู�อํานวยการใหญ-โดยตรง และสอบถามข�อซักถามอย-างเป�ดกว�าง 
 
การพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู� 

บริษัทฯ มีหน�าท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให�มีขีดความสามารถท้ังความสามารถหลักเชิงกว�าง
และความสามารถหลักเชิงวิชาชีพและจัดให�มีบรรยากาศแห-งการเรียนรู�ในองค�กรดําเนินการภายใต�แผน
วิสาหกิจฉบับปh ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแนวคิดด�านทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบด�วยงาน
พัฒนาและฝ�กอบรมงานการจัดการความรู�และงานส-งเสริมนวัตกรรม 
 
งานพัฒนาและฝ�กอบรม 
 บริษัทฯพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยจัดให�มีการฝ�กอบรมและพัฒนาดังน้ี 

๑. การฝ�กอบรมและพัฒนาสําหรับฝ�ายบริหารให�มีความสามารถเหมาะสมกับระดับตําแหน-งตามกรอบ
ความสามารถด�านภาวะผู�นํา (Leadership Competency: LC)  

๒. การฝ�กอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานให�มีความสามารถใน ๓ ด�านคือความสามารถหลักของ
พนักงาน (Core Competency: CC) ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Functional Competency: FC) 
และความสามารถด�านภาวะผู� นํา (Leadership Competency: LC) โดยจัดให�มีการประเมิน
ความสามารถของพนักงานและการดําเ นินการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan: IDP) ภายใต�กรอบ AEROTHAI Competency Based Learning Model 
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ สนับสนุนให�บุคลากรมีการเพ่ิมพูนความรู�เพ่ือพัฒนาให�เปcนกําลังสําคัญของ  

บริษัทฯ ในอนาคต โดยการให�ทุนการศึกษาเพ่ือไปศึกษาในสถาบันท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและต-างประเทศจนถึง
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร� สาขาด�านการบิน และอ่ืน ๆ  

 
๓. การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพและความจําเปcนเฉพาะ  

๓.๑ การพัฒนาบุคลากรด�านการบริการการเดินอากาศ ได�แก-  
  ๑. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปcนเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด�าน AIS 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีด�านมาตรฐานและความปลอดภัย 
  ๔. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด�านสนับสนุนการให�บริการการเดินอากาศ 
  ๕. การพัฒนาขีดความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษสําหรับเจ�าหน�าท่ีควบคุม  
               จราจรทางอากาศ  
 



๕๙ 
 

  ๖. การพัฒนาบุคลากรภายใต�โครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบการบริการการ 
               เดินอากาศ (Thailand  Modernization of CNS/ATM Systems: TMCS) 
  ๗. การพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล�องกับแนวทาง Universal Security Audit     
               Program - Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) 
  ๘. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือทําหน�าท่ีเปcน Instructors ในแต-ละระดับ 
 ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรด�านวิศกรรมจราจรทางอากาศ ได�แก- 
  ๑. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีเปcน CNS Engineer ในการดูแลระบบ/ 
               อุปกรณ�ด�านบริการการเดินอากาศ 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรภายใต�โครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบการบริการการ 
               เดินอากาศ (Thailand  Modernization of CNS/ATM Systems: TMCS) 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือทําหน�าท่ีเปcน Instructors 

 
งานการจัดการความรู� 
 บริษัทฯ นําเคร่ืองมือการจัดการความรู�เข�ามาดําเนินการต้ังแต-ปh ๒๕๔๗ เพ่ือนําองค�ความรู�ท่ีได�ไป
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการให�มีประสิทธิผลและยกระดับความสามารถไปสู-ระดับสากลตามกระบวนการดังน้ี
การระบุความรู�ท่ีสําคัญระดับองค�กร (KM Focus Areas) การบ-งช้ีความรู�ท่ีจําเปcนในการปฏิบัติงาน (KM 
Identification) การสร�างและแสวงหาองค�ความรู�การถ-ายทอดและถ-ายโอนความรู�และการรวบรวมจัดเก็บ
ความรู� นอกจากน้ี ยังได�จัดให�มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู�อย-างต-อเน่ืองทุกปh สําหรับปh
๒๕๖๐ ได�มีการทบทวนการจัดการความรู� โดยให�ทุกหน-วยงานจัดทําแผนท่ีความรู� (Knowledge Map) ท่ี
สอดคล�องกับการทบทวนกระบวนการทํางาน สําหรับใช�ค�นหาองค�ความรู�สําคัญและผู�เช่ียวชาญในแต-ละด�านท่ี
เช่ือมโยงกับกระบวนการสําคัญภายในองค�กร 
 
งานสUงเสริมนวัตกรรม 
 บริษัทฯ ให�ความสําคัญกับการส-งเสริมนวัตกรรมในองค�กรอย-างต-อเน่ือง ในปh ๒๕๖๐ ได�ปรับมุมมอง
การนําเสนอผลงานนวัตกรรมในลักษณะ User Challenge โดยนําแนวทางของ ICAO (ICAO Performance 
Based Transition Guidance) มาเปcนกรอบในการพัฒนาผลงานซึ่งมีตัวช้ีวัดจํานวน ๑๑ ตัว (Eleven Key 
Performance Areas: 11 KPAs) มีผลงานเสนอเข�าประกวดท้ังสิ้นจํานวน ๑๓ ผลงานในจํานวนน้ีส-งเข�ารับ
รางวัลสภาวิจัยแห-งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดค�นจํานวน ๖ ผลงานดังน้ี 

- ระบบรายงานและแจ�งเตือนความผิดปกติของสภาพอากาศบริเวณสนามบิน 
- ระบบตรวจสอบการทํางานระยะไกลสําหรับเครือข-ายวิทยุสื่อสาร (บน Web Browser) 
- แอพพลิเคช่ันแจ�งกําหนดเวลาข้ึนแก-อากาศยานท่ีมีเท่ียวบินเข�าสู-ประเทศไทยสําหรับการบริหารความ

คล-องตัวการจราจรทางอากาศ 
- ระบบตรวจสอบ SQUAWK อัตโนมัติ ๒ 
- โปรแกรมสอบเทียบอุปกรณ�ลดทอนกําลังงานไฟฟ}า (Attenuation) และค-าความสูญเสียในสายนํา

สัญญาณ (RF Cable loss) 
- สถานีวิทยุ TETRA เคลื่อนท่ีอเนกประสงค� 



๖๐ 
 

 นอกจากน้ี ยังนําผลงาน“เคร่ืองมือสนับสนุน/การบริหารความคล-องตัวการจราจรทางอากาศ/ใน
สภาพการปฏิบัติงานท่ีไม-ปกติ” ซึ่งเปcนผลงานนวัตกรรมท่ีได�รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมองค�กร
ประจําปh ๒๕๕๙ เข�าร-วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีภายนอกโดยได�รับรางวัลดังน้ี 

๑. เวทีรางวัลสภาวิจัยแห-งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ�คิดค�นได�รับรางวัลระดับดีมาก 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร� 

๒. เวที 45th International Exhibition of Inventions of GENEVA 2017 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส ได�รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดงในกลุ-มผลงานประเภท 
Class P: Transport – Motor Vehicles –Ships – Aviation Accessories 

      ๓.  เวที World ATM Congress 2017 ได�รับรางวัล HIS Jane’s ATC Award ประเภท Service              
 Provision จากผลงาน Air Traffic Flow Management (ATFM) Platform  

 
ผลการดําเนนิงานด�านการเบิกจUายงบประมาณลงทุน 

  จากนโยบายภาครัฐในปh ๒๕๖๐ ท่ีกําหนดให�รัฐวิสาหกิจเบิกจ-ายงบประมาณลงทุนให�ได� 
ไม-น�อยกว-าร�อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินลงทุนผลการเบิกจ-ายงบลงทุนสะสมเบ้ืองต�นของบริษัทฯ ในปh ๒๕๖๐ 
มียอดเบิกจ-ายสะสมจริงเบ้ืองต�น จํานวน ๑,๕๒๖.๘๘ ล�านบาท (ข�อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) หรือคิด
เปcนร�อยละ ๘๙.๒๙ เม่ือเทียบกับวงเงินเบิกจ-ายในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ีได�รับอนุมัติ จํานวน ๑,๗๑๐.๐๐ 
ล�านบาท ซึ่งตํ่ากว-ากรอบเบิกจ-ายลงทุน จํานวน ๑๘๓.๑๒ ล�านบาท หากปรับตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดไว� (เช-นการจัดหาได�ตํ่ากว-างบประมาณ) จะทําให�ผลการเบิกจ-ายลงทุนคิดเปcนร�อยละ ๑๐๐.๖๓ ซึ่งผล
การดําเนินงานได�ร�อยละ ๑๐๐ เปcนปhที่สองติดต-อกัน 

 
ผลการประเมินผลการดําเนนิงาน 

 การประเมินผลดําเนินงานของบริษัทฯ ดําเนินการผ-านการจัดทําบันทึกข�อตกลงประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว-าง รัฐบาลไทย กับ บริษัทฯ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) เปcนผู�กํากับดูแลโดยภาครัฐได�ให�ความสําคัญอย-างย่ิงในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค-ารัฐวิสาหกิจให�มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนซึ่งจะนําไปสู-การเพ่ิมศักยภาพในการแข-งขันให�แก-รัฐวิสาหกิจและเปcนการสร�าง
มูลค-าเพ่ิมให�แก-ทรัพย�สินของรัฐเพ่ือการพัฒนาประเทศอย-างย่ังยืนโดยใช� “ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)” เปcนเคร่ืองมือ ประกอบด�วยการประเมินและวัดผล ๒ 
ส-วน ได�แก- ส-วนของกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือการบริหารจัดการองค�กร ๖ หมวด (การนําองค�กร 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร� การมุ-งเน�นลูกค�าและตลาด การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู� การ
มุ-งเน�นบุคลากร และการมุ-งเน�นการปฏิบัติการ) และส-วนของผลลัพธ� โดยบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตาม
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี 

 

 

 



๖๑ 
 

ผลการดําเนนิงาน 

ตามระบบประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ 

ป\ ๒๕๕๙ 

กระบวนการ/ระบบ ผลลัพธ� 

นํ้าหนัก ๕๐ ๕๐ 

คะแนน/ผลจากค-าเกณฑ�วัด (ถ-วงนํ้าหนัก) ๓๔๒.๗๕/๒.๑๘๓๓ ๒.๑๗๐๓ 

ผลการประเมินรวม ๔.๓๕๓๖ 

 
 
การจัดอันดับเครดิตองค�กร 

ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด โดยคงอันดับ
เครดิตองค�กรของบริษัทฯ ท่ีระดับ“AAA” ส-วนแนวโน�มอันดับเครดิตได�กําหนดท่ีระดับ “Stable” โดยอันดับ
เครดิตสะท�อนถึงการเปcนผู�ให�บริการการเดินอากาศแต-เพียงรายเดียวของประเทศไทย ตลอดจนสถิติด�านความ
ปลอดภัยท่ีดี สถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร-ง และคณะผู�บริหารท่ีมีประสบการณ�ของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในมุมมอง
ของทริสเรทต้ิง เห็นว-าสถานะเครดิตของบริษัทฯ ได�รับการเสริมเพ่ิมข้ึนจากโอกาสการได�รับการสนับสนุนเปcน
พิเศษจากรัฐบาลในกรณีท่ีบริษัทฯ มีปfญหาทางการเงิน อย-างไรก็ตามจุดแข็งดังกล-าวถูกลดทอนบางส-วนจาก
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบินจากเหตุการณ�ต-าง ๆ   

สําหรับแนวโน�มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” สะท�อนถึงการคาดการณ�ของทริสเรทต้ิง 
ว-าบริษัทฯ จะยังคงเปcนผู�ให�บริการเดินอากาศแต-เพียงรายเดียวในประเทศไทยในอนาคตและยังคงสะท�อนถึง
ความสามารถของบริษัทฯ ในการรักษาผลการดําเนินงานท่ีดีเอาไว�ได�ต-อไป นอกจากน้ี ทริสเรทต้ิงยังคาดว-า
บริษัทฯ จะยังคงรักษาสถานะสภาพคล-องให�อยู-ในระดับสูงได�ต-อไปด�วย อันดับเครดิตของบริษัทฯ อาจถูกปรับ
ลดลงได�หากความสัมพันธ�ระหว-างบริษัทฯ กับรัฐบาลลดความสําคัญลงจนถึงระดับท่ีทําให�ทริสเรทต้ิงเห็นว-า
โอกาสในการได�รับการสนับสนุนเปcนพิเศษจากรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไป 
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รางวัลท่ีได�รับระหวUางป\ 
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�รับรางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด-น ดังน้ี 
 

ตารางแสดงผลงานการประกวดสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเดUนฯ ป\ ๒๕๖๐ 
ประเภทรางวัล สถานประกอบกิจการ             

ท่ีได�รับรางวัล 
ได�รับรางวัล     

เป�นป\ที ่
๑. รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบ
ดีเด-นฯ ระดับประเทศ (แพลทินัม) 
สําหรับสถานประกอบกิจการท่ีได� รับ
รางวัลเปcนปhที่ ๑๐ ติดต-อกันข้ึนไป 

๑. สํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ 
๒. ศูนย�ควบคุมการบินพิษณุโลก 
๓. ศูนย�ควบคุมการบินหาดใหญ- 
๔. ศูนย�ควบคุมการบินสุราษฎร�ธานี 
๕. ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม- 
๖. ศูนย�ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง  
    อากาศนครราชสีมา 
๗. ศูนย�ควบคุมการบินอุบลราชธานี 
 

๑๒ 
๑๒ 
๑๑ 
๑๑ 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๐ 

๒. รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด-นฯ 
ระดับประเทศ  (เพชร) สําหรับสถานประกอบ
กิจการท่ีได�รับรางวัลเปcนปhท่ี ๕ – ๙ ติดต-อกัน 
ข้ึนไป 
 

- ท่ีทําการสุวรรณภูมิ 
 

๙ 

๓. รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด-นฯ 
ระดับประเทศ (ทอง)  สําหรับสถานประกอบ
กิจการท่ีได�รับรางวัลเปcนปhท่ี ๑ - ๔ ติดต-อกัน
ข้ึนไป 

- ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี 
- ศูนย�ควบคุมการบินภูเก็ต 
 
 
 

๒ 
๑ 

๔. รางวัลสถานประกอบกิจการต�นแบบดีเด-นฯ 
ระดับจังหวัด 

- ศูนย�ควบคุมการบินหัวหิน 
 
 

๑ 
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เร่ืองเดUนในรอบป\ 
 บริษัทฯ มีบทบาทท่ีสําคัญในการร-วมพัฒนาระบบการเดินอากาศของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟ�ก 

และของประเทศอย-างต-อเน่ือง โดยมีผลการดําเนินงานในรอบปh ๒๕๖๐ ท่ีสําคัญ ได�แก- 
(๑)   ผลการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบริการเดินอากาศภายใต�โครงการ  

USAP-CMA จากการท่ี ICAO มีแผนท่ีจะดําเนินการตรวจสอบการกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากล 
ตามแนวทางการเฝ}าควบคุมอย-างต-อเน่ือง (Universal  Security  Audit  Programme  Continous 
Monitoring Approach: USAP-CMA) ในประเทศไทย ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับ
การรักษาความปลอดภัยทางการบิน ได�แก- การให�การฝ�กอบรมสําหรับบุคลากรด�านการรักษาความปลอดภัย
ทางการบิน (Training of Aviation Security Personnel) การทบทวนและจัดให�มีการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Quality Control Function) และการดําเนินการด�านการ
ตอบสนองต-อการกระทําอันผิดกฏหมาย (Response to Acts of Unlawful Interference) โดยบริษัทฯ ได�
วางแผนและดําเนินการในเร่ืองดังกล-าว อย-างสอดคล�องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห-งชาติ 
(National Civil Aviation Security Programme) ภายใต�การนําของสํานักงานการบินพลเรือนแห-งประเทศ
ไทย รวมท้ังความร-วมมือของหน-วยงานต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมรองรับการตรวจ 
  ICAO ได�เข�ามาตรวจเย่ียมการดําเนินงานของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐       
ณ สํานักงานใหญ- ทุ-งมหาเมฆ และวันท่ี ๑๗-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ และ
หอบังคับการบินดอนเมือง โดยมุ-งเน�นการกํากับดูแลให�กิจการบินมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบิน 
(Aviation Security) ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบตามโครงการ USAP-CMA จะครอบคลุมระบบการ
รักษาความปลอดภัยในด�านต-าง ๆ ได�แก- ด�านกฎหมาย/กฎระเบียบ การฝ�กอบรมบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน จนถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของท-าอากาศยาน เปcนต�น ประเด็นของการตรวจสอบ
แบ-งเปcน ๔ ข�อหลัก ได�แก- 

๑. ความเช่ือมโยงจากมาตรฐานสากลและข�อกําหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพล
เรือนแห-งชาติ (National Aviation Security Programme: NCASP) สู-การปฏิบัติของ
บริษัทฯ 

๒. การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและข�อมูลสารสนเทศ 
๓. แนวปฏิบัติกรณีมีการแทรกแซงโดยมิชอบด�วยกฎหมาย โดยเฉพาะกรณี Hijack  และ   

Bomb threat 
๔. ด�านบุคลากร 

  ICAO ได�แจ�งผลการตรวจตามโครงการ USAP-CMA ว-าบริษัทฯ เปcนหน-วยงานเดียวท่ีผลการ
ตรวจสอบผ-านท้ังหมด ไม-พบข�อบกพร-องใด ๆ หรือต�องให�คําแนะนําเพ่ิมเติมใด ๆ  

(๒ )  โครงการ จัดหา  Common Regional Virtual Private Network (CRV Netork) เปc น
โครงการสําหรับพิจารณาจัดหาเครือข-าย CRV ท่ีเปcนเครือข-ายสื่อสารในลักษณะ Multiprotocal Label 
Switching Network เพ่ือมาใช�งานทดแทนเครือข-ายในลักษณะ Point-to-Point ท่ีอาจไม-มีประสิทธิภาพ
รองรับปริมาณข�อมูลการบินในอนาคต โดยเครือข-าย CRV จะเปcนไปตามแนวความคิดเร่ือง ASBUs ของ ICAO 
และ ICAO APAC Regional Office ได� พิ จารณาให�  CRV เปcน เค รือข- าย พ้ืนฐานของ  System Wide 
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Information Management (SWIM) โดยในปh  ๒๕๕๖ ICAO APAC ได� ทําการจัดต้ังคณะทํางาน The 
Common Regional VPN Task Force (CRV TF) ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาข�อมูลของ CRV และคัดสรรผู�
ให�บริการท่ีมีความเหมาะสม ท้ังน้ีผู�แทนของ บริษัทฯ ได�รับเสนอให�เปcน Chairman ของ CRV TF น้ี ผลการ
ดําเนินการคัดสรรในปh ๒๕๖๐ ปรากฏว-า บริษัท PCCW Global, Hong Kong ผ-านการพิจารณาคัดเลือกให�
เปcนผู�ให�บริการ CRV ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ค และICAO APAC Regional Office ได�ออกหนังสือ State 
Letter แนะนําประเทศรัฐภาคีเร-งดําเนินการติดต้ังใช�งานเครือข-าย CRV กับบริษัท PCCW Global, Hong 
Kong โดยเร็ว  ท้ังน้ี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐    บริษัทฯ และหน-วยงาน Civil Aviation Department 
(CAD) ของฮ-องกง เปcนหน-วยงานคู-แรกในภูมิภาค Asia/Pacific ท่ีได�ทําการทดสอบความพร�อมสําหรับการ
นํามาใช�งาน (Operational Readiness) ของเครือข-าย CRV และได�ผลลัพธ�ท่ีได�เปcนไปด�วยดี ซึ่งผลการ
ทดสอบน้ีเปcนสิ่งยืนยันว-า เครือข-าย CRV มีความพร�อมสําหรับนํามาใช�งาน และบริษัทฯ จะเร-งดําเนินการใน
ส-วนของการจัดหาเครือข-าย CRV จาก บริษัท PCCW Global มาเร่ิมใช�งานต-อไป 
 (๓) การบริหารจัดการชUวงป�ดซUอมทางว่ิงทUาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 จากสภาพการใช�งานทางว่ิง ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีชํารุดจากการใช�ประโยชน�ตลอดเวลา 
บริษัท ท-าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ได�แจ�งป�ดซ-อมทางว่ิงฝf¤งตะวันออก (บางส-วน) เปcน
ระยะเวลา ๖๐ วัน ระหว-างวันท่ี ๓ มีนาคม – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�ปฏิบัติงานร-วมกับ ทอท. และ
สายการบินต-าง ๆ โดยได�มีการวางแผนการทํางานร-วมกัน เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการจราจรทาง
อากาศให�เกิดความปลอดภัยและล-าช�าน�อยท่ีสุด ซึ่งปรากฏผลในช-วงเวลาดังกล-าว นอกจากไม-เกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ�ใดๆ ภาพรวมความล-าช�าภาคอากาศ และภาคพ้ืนดิน น�อยกว-าช-วงปกติร�อยละ ๘.๖๖ และร�อยละ 
๑๘.๙๐ ตามลําดับ ส-งผลให�ได�รับคําชมเชยจากนักบิน สายการบิน และหน-วยงานท่ีเก่ียวข�องในการบริการ
จราจรทางอากาศ ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท้ังในส-วนภาคพ้ืนและอากาศ 

  
การบริหารจัดการองค�กร 
 
การบริหารความเสี่ยง 
  บริษัทฯ ได�ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ�/แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ปh ๒๕๕๕ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  ซึ่ง
พิจารณาจากแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กรของ COSO    (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission)  ในปh ๒๕๖๐  บริษัทฯ ได�ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเก่ียวกับแนวโน�มและผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ ตามแผนหลักการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในปh ๒๕๖๐ ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และได�เร่ิมประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญขององค�กร ต้ังแต-เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 

 ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) 
  บริษัทฯ ได�บริหารความเสี่ยงด�านกลยุทธ�ในด�านการเบิกจ-ายงบลงทุนและการดําเนินโครงการ
ตามแผนวิสาหกิจให�เปcนไปตามเป}าหมายเบิกจ-ายและแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว�ในปhงบประมาณ โดยผล
การประเมินด�านการเบิกจ-ายงบลงทุน มีความเสี่ยงตํ่า สําหรับการดําเนินโครงการตามแผนวิสาหกิจ พบว-ามี
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ความเสี่ยงท่ียังต�องบริหารจัดการติดตามและเร-งรัดโครงการท่ีล-าช�า เพ่ือให�สามารถกลับเข�าสู-แผนปฏิบัติการ
และดําเนินงานให�ได�ตามเป}าหมายต-อไป 

 ความเสี่ยงด�านการดําเนนิงาน (Operational Risk) 
  ความเสี่ยงด�านการดําเนินงานให�ความสําคัญในด�านการให�บริการการเดินอากาศท่ีปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาไปสู-องค�กรสมรรถนะสูง โดยผลการประเมินในภาพรวมพบว-ามีความเสี่ยง
ท่ียังต�องบริหารจัดการต-อไป จํานวน ๓ จาก ๔ เร่ือง ได�แก- (๑) เจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ (Bangkok 
Approach Control Centre: BACC) เกิดความเหน่ือยล�าจากการปฏิบัติงานต-อเน่ือง ซึ่งบริษัทฯ ได�ดําเนินการ
บริหารจัดการในการจัดช่ัวโมงการทํางานให�เหมาะสม การศึกษาและนําระบบ Fatigue Risk Management 
System เข�าใช�งาน การสรรหาเร-งรัดการผลิตเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกให�กับเจ�าหน�าท่ีในระหว-างพักการปฏิบัติให�เหมาะสม (๒) การจุดบ้ังไฟและการปล-อยโคมลอย/
โคมควัน ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการบินจนอาจจะเกิดความไม-ปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการเพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงโดยผลักดันความร-วมมือกับหน-วยงานภายนอก ท้ังกับหน-วยงานด�านการบินท่ีเก่ียวข�อง 
ภาครัฐ และฝ�ายปกครอง โดยเฉพาะกรณีการสื่อสารประชาสัมพันธ� การอนุญาตให�จุดบ้ังไฟ/ปล-อยโคมลอย 
การแจ�งเหตุการพบเห็นบ้ังไฟ/โคมลอย และการบังคับใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และ (๓) ปริมาณจราจรทาง
อากาศในการควบคุมของ Bangkok Area Control Centre ไม-สอดคล�องกับพ้ืนท่ีห�วงอากาศ  ซึ่งต�องมีการ
ติดตามผลการดําเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีกําหนด รวมท้ังแนวทางแก�ไข หรือมาตรการเพ่ิมเติมระยะ
สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานอย-างต-อเน่ืองไปในปhงบประมาณ ๒๕๖๑  
  ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk) 
  บริษัทฯ มีการติดตาม เฝ}าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ�ต-าง ๆ ท่ีอาจจะก-อให�เกิด
ผลกระทบต-อปริมาณเท่ียวบิน อันเปcนผลต-อรายได� โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ ปริมาณเท่ียวบินมีจํานวน
เพ่ิมข้ึน ทําให�มีสภาพคล-องทางการเงินสูง มีรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-าย ความเสี่ยงด�านการเงินจึงอยู-ในระดับตํ่า
มาก 
  ความเสี่ยงด�านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
  บริษัทฯ ได�ปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายการบิน กฎหมายท่ีเก่ียวข�องต-าง ๆ โดย
พิจารณาความเสี่ยงใน ๓ มิติดังน้ี  
  มิติท่ี ๑ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะพิจารณาจากระดับของข�อตรวจพบ/ข�อ
ร�องเรียน/ข�อบกพร-องท่ีเก่ียวข�องกับหลัก Corporate Governance (CG) 
  มิติท่ี ๒ กฎหมายท่ัวไป โดยพิจารณาจากการถูกฟ}องร�องดําเนินคดี และค-าเสียหายจากการ
ฟ}องของ บริษัทฯ ท่ีผลการพิพากษาเปcนท่ีสิ้นสุด 
  มิติท่ี ๓ กฎหมายการบิน วัดจากระดับของข�อตรวจพบ/ข�อร�องเรียน/ข�อบกพร-อง ท่ีเก่ียวข�อง
กับการไม-ปฏิบัติตามกฎหมายการบิน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
  ตามเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงท้ัง ๓ มิติ ความเสี่ยง “การปฏิบัติท่ีไม-สอดคล�องกับหลัก   
ธรรมาภิบาล  กฎหมายต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และกฎหมายการบิน” อยู-ในระดับความเสี่ยงตํ่า ยอมรับได� 

 
 



๖๖ 
 

การบริหารความตUอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
 บริษัทฯ นําระบบบริหารความต-อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มา
ดําเนินการอย-างจริงจัง โดยประเมินความเสี่ยงด�านโอกาสการเกิดของเหตุการณ� ท่ีอาจกระทบต-อภารกิจหลัก 
และได�ทําการฝ�กซ�อมสถานการณ�สมมติ ท้ังส-วนกลางและศูนย�ควบคุมการบินภูมิภาคทุกแห-ง เพ่ือให�มีความ
พร�อมรองรับเหตุการณ�ต-าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยจะวิเคราะห�กําหนดสถานการณ�สมมุติตามสภาพแวดล�อมใน
การฝ�กซ�อม 
 
การควบคุมภายใน 
 บริษัทฯ จัดให�วางระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับภารกิจและทบทวนการดําเนินงาน
ให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู-เสมอ โดยมีการประเมินองค�ประกอบท้ัง ๕ องค�ประกอบ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ-นดิน 
 
ข�อมูลด�านธรรมาภิบาล 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
  ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�ทําการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต-อสังคม และแผนแม-บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งนโยบายฯ และแผนแม-บทฯ ฉบับดังกล-าวมีการปฏิบัติท่ีเปcนไปตามหลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีสําหรับรัฐวิสาหกิจปh พ.ศ.๒๕๕๒  และยังคงมีความเหมาะสมต-อการดําเนินงาน
ในสภาพปfจจุบัน ดังน้ี 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคมของบริษัทฯ 
“บริษัท วิทยุการบินแหUงประเทศไทย จํากัด ยึดม่ันการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ให�บริการท่ีมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพงึพอใจ    
ของผู�มีสUวนได�สUวนเสียด�วยความเป�นธรรม โปรUงใส รับผดิชอบตUอสังคมและสิ่งแวดล�อม” 

 
การดําเนินงานตามแผนแมUบทการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตUอสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ประจําป\งบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ดําเนินงานตามแผนแม-บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต-อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ท่ีประกอบด�วย แผนงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แผนงานด�าน
การต-อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันตามวิถีทางของบริษัทฯ แผนงานด�านการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม
ตลอดจนแนวทางส-งเสริมการดําเนินงานกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม โดยมีผล
การดําเนินงานเปcนไปตามค-าเป}าหมายและตัวช้ีวัดทุกแผนงาน โดยเฉพาะอย-างย่ิง การป}องกันความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน� จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินการในหน-วยงานภาครัฐในปh ๒๕๕๙ 
แสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินงานสูงมาก ตามเกณฑ�ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ ในปh  ๒๕๖๐  บริษัทฯ ลงนามบันทึกข�อตกลงความร-วมมือขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร�ชาติว-าด�วยการป}องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ร-วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



๖๗ 
 

และหน-วยงานรัฐวิสาหกิจํานวน ๕๔ แห-ง ดําเนินกิจกรรมความร-วมมือต-อต�านทุจริตคอร�รัปชันโดยจัดต้ังศูนย�
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบข้ึนในบริษัทฯ จัดทําแผนปฏิบัติการด�านการส-งเสริมจริยธรรมของ
บุคลากร และด�านการป}องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ     แผนบูรณาการต-อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบของ 
ยุทธศาสตร�ชาติฯ ระยะท่ี ๓ ภายใต�การกํากับดูแลของศูนย�ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวง
คมนาคม แผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการน้ี จะได�บรรจุอยู-ในการจัดทําแผนแม-บทการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 ในส-วนของโครงการเพ่ือสังคม ในปh ๒๕๖๐ บริษัทฯ ได�นําผลงานโครงการนวัตกรรมชุมในปh ๒๕๕๙ 
มาพัฒนาให�เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และยังได�มอบทุนการศึกษามูลนิธิน-านฟ}าไทย ให�กับเด็กด�อยโอกาส
ท่ัวประเทศ จํานวน ๒๒๔ ทุน  

 
พระราชบัญญัติข�อมูลขUาวสาร 
การให�บริการข�อมูลข-าวสารแก-ประชาชน 
 บริษัทฯ ได�ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข�อมูลข-าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในปh ๒๕๖๐ มี
หน-วยงานภายนอกร�องขอข�อมูลจากบริษัทฯ ได�แก- บริษัท วิวัฒน�ก-อสร�าง จํากัด ได�ย่ืนหนังสือขอข�อมูลข-าวสาร
เก่ียวกับการทําสัญญาจ�างบริษัท Selex ES S.p.A. ในการก-อสร�างอาคารหอเรดาร� จํานวน ๖ แห-ง เพ่ือนําไปใช�
ประกอบการพิจารณาข�อพิพาทระหว-างบริษัท วิวัฒน�ก-อสร�าง จํากัด กับ บริษัท Selex ES S.p.A. 
 
โครงสร�างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗  กําหนดให�คณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห-ง
ประเทศไทย จํากัด  กําหนดให�มีกรรมการ จํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๑ คน   ประกอบด�วย กรรมการจากผู�ถือหุ�น ก.
(ฝ�ายรัฐบาล) จํานวน ๙ คน และ กรรมการจาก ผู�ถือหุ�น ข. (สายการบินต-าง ๆ) จํานวน ๒ คน  โดยกรรมการ
ผู�ถือหุ�น ก. แบ-งเปcนสัดส-วนของกระทรวงคมนาคม จํานวน ๘ คน และกระทรวงการคลัง จํานวน ๑ คน และ
กรรมการจากผู�ถือหุ�น ข. จํานวน ๒ คน (เปcนการเสนอแต-งต้ังโดยสายการบินผู�ถือหุ�น) 

 ตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ ๓๓ กําหนดให�กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคลไม-น�อยกว-า ๓ คน 
และการเข�าดํารงตําแหน-งของกรรมการเปcนไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ ๓๙ ดังน้ี  

(๑) รัฐบาลไทยมีสิทธิเสนอช่ือกรรมการของบริษัท และให�แต-งต้ังผู�ท่ีรัฐบาลไทยเสนอช่ือน้ันเปcน
กรรมการ ท้ังน้ี ให�ผู�หน่ึงในบรรดากรรมการท่ีรัฐบาลเสนอช่ือน้ันเปcนประธานกรรมการ 

(๒) ผู�ถือหุ�น ข. มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการสองคน และให�แต-งต้ังผู�ถูกเสนอช่ือสองคนน้ีเปcนกรรมการ 
เม่ือมีการประชุมสามัญคร้ังแรกในปhทุก ๆ ปhต-อไปก็ดี กรรมการต�องออกจากตําแหน-ง โดยจํานวนหน่ึงใน

สามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งกรรมการผู�ออกไปน้ันจะเลือกเข�ารับตําแหน-งอีกก็ได� ซึ่งผู�มีอํานาจแต-งต้ังคือ   
ท่ีประชุมใหญ-ผู�ถือหุ�น เว�นแต-กรณีตําแหน-งว-างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระแล�ว 
กรรมการท่ีเหลือจะเลือกผู�อ่ืนต้ังข้ึนใหม-ให�เต็มท่ีว-างก็ได� แต-บุคคลท่ีได�เปcนกรรมการใหม-เช-นน้ันจะอยู-ในตําแหน-ง
ได�เพียงเท-ากําหนดเวลาท่ีกรรมการผู�ออกไปน้ันชอบท่ีจะอยู-ได� 



๖๘ 
 

 
รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ในป\งบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการ ๑๑ คน ดังน้ี 
 

๑.  พลเอก คณิต สาพิทักษ�   ประธานกรรมการบริษัทฯ 
(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได�รับ
แต-งต้ังเปcนรองประธานกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ และได�รับแต-งต้ังเปcนประธานกรรมการ
บริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐)  

อายุ  ๖๕ ปh 
ตําแหนUง ข�าราชการบํานาญ  
การศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร� โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี ๖๓ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๔๙ 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�บัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค� 
- แม-ทัพภาคท่ี ๑ 
- ท่ีปรึกษาพิเศษกองทัพบก 
- ประธานคณะท่ีปรึกษากระทรวงกลาโหม 
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด 
- ราชองครักษ�พิเศษ 
ความเช่ียวชาญ   
- ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
- ด�านความม่ันคง 
- ด�านกฎหมาย 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการบริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห-งชาติ 
- กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคม 
- กรรมการมูลนิธิอนุรักษ�ป�ารอยต-อ ๕ จังหวัด 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
๒. นายประสิทธิ์  สืบชนะ   รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และได�รับ
แต-งต้ังเปcนรองประธานกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๐ และพ�นจากตําแหน-ง เ ม่ือวันท่ี ๑ 
ตุลาคม  ๒๕๖๐) 

อายุ  ๖๐ ปh 
ตําแหนUง ผู�ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
การศึกษา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ท่ีปรึกษาด�านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย� กรมธนารักษ� 
- ผู�ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
- รองปลัดกระทรวงการคลัง 
- ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห� 
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห� 
- กรรมการธนาคารออมสิน 
- ประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน 
- กรรมการการเคหะแห-งชาติ 
- รองประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จํากัด 
การอบรม 
- Strategic for Improving Director’ Effectiveness  Kellogg School of Management   

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรการป}องกันราชอาณาจักรภาครัฐ  เอกชน  และการเมือง วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร 
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู�บริหารส-วนราชการ (นบส. ๒)  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�การมหาชน  

ประจําปh ๒๕๕๓ รุ-นท่ี ๕  สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า 
- หลักสูตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ-นท่ี ๑๕สถาบันพัฒนาข�าราชการฝ�ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม 
- หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชย� (TEPCot) รุ-นท่ี ๕ มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย 
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ-นท่ี ๕ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 

สํานักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร�การป}องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ-นท่ี ๖ สถาบัน

การป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ  สํานักงาน ป.ป.ช. 
 
 



๗๐ 
 

ความเช่ียวชาญ 
- ด�านบริหารจัดการองค�กร 
- ด�านกฎหมาย 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- ท่ีปรึกษาพิเศษสํานักงานศาลปกครอง 
- กรรมการข�าราชการศาลยุติธรรมผู�ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการไฟฟ}าส-วนภูมิภาค 
- กรรมการบริษัท ขนส-ง จํากัด 
- กรรมการบริหารสํานักความร-วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน (องค�การมหาชน) 
- กรรมการเปรียบเทียบงดการฟ}องร�อง ตามนัยมาตรา ๑๐๒ทวิแห-งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ 
- กรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส-งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 
 
๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ ชเยมะ  รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) 
อายุ  ๖๐ ปh 
ตําแหนUง รองปลัดกระทรวงกลาโหม  
การศึกษา 
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ-นท่ี ๑๖ 
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ-นท่ี ๒๓ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ-นท่ี ๓๕ 
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ-นท่ี ๓๘ 
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๑ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�ช-วยผู�บัญชาการทหารอากาศ 
- ผู�ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 
- รองเสนาธิการทหารอากาศ 
- ผู�ช-วยเสนาธิการทหารอากาศ 
- ผู�บัญชาการโรงเรียนการบิน 
การอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นท่ี ๒๒๗ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง รุ-นท่ี ๒๔ สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ-นท่ี ๒๑ 
- หลักสูตร  Role of the Chairman Program (RCP) รุ-นท่ี ๔๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย 
 
 



๗๑ 
 

ความเช่ียวชาญ  
-    ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
-    ด�านคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ 
-    ด�านความม่ันคง 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห-งชาติ 
 
๔. นายกฤชเทพ  สิมลี    กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) 
อายุ  ๕๘ ปh 
ตําแหนUง รองปลัดกระทรวงคมนาคม  
การศึกษา 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร� สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม- 
- ปริญญาโทศิลปศาสตร� สาขาผู�นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๓ 
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ-นท่ี ๕๔ สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ-นท่ี ๙ สถาบันพระปกเกล�า 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
- รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
ความเช่ียวชาญ  
-    ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
-    ด�านวิศวกรรมโยธา  
-    ด�านคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการการท-าเรือแห-งประเทศไทย 
- กรรมการการท-องเท่ียวแห-งประเทศไทย 
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการคลังสินค�า ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบให�บริการเช้ือเพลิงอากาศยาน (ยกเว�น Hydrant)  

ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการส-งนํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยานฝ�ายท-อแบบ Hydrant  

ณ ท-าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- คณะกรรมการกํากับดูแลโครงการระบบทางด-วน ช้ัน ๒  
 
 

 
 



๗๒ 
 

 
๕. นายพุฒิพงศ�  ปราสาททองโอสถ   กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
และครบวาระการดํารงตําแหน-งและได�รับการ
เสนอช่ือให�ดํารงตําแหน-งอีกวาระหน่ึงเม่ือวันท่ี 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เม่ือคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเห็นชอบแล�ว จึงได�รับแต-งต้ังให�ดํารง
ตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)  

อายุ  ๕๒ ปh 
ตําแหนUง กรรมการผู�อํานวยการใหญ-  

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
การศึกษา 
-    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร�และการบัญชี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
-    วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๔ 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- รองผู�อํานวยการใหญ-อาวุโสฝ�ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 
- รองผู�อํานวยการใหญ-ฝ�ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 
การอบรม 
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร� (SASIN) 
- หลักสูตรนักบินพาณิชย�  
- หลักสูตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ-นท่ี ๑๓ สถาบันพัฒนาข�าราชการ 

ฝ�ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ความเช่ียวชาญ  
- ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
- ด�านคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด 
- กรรมการบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร�โก� จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพ้ืนการบินกรุงเทพเวิลด�ไวด�ไฟลท�เซอร�วิส จํากัด 
- กรรมการผู�จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร�เซอร�วิส จํากัด 
- นักบินท่ี ๑ ประจําฝูงบิน Airbus 319/320 บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 
- ท่ีปรึกษา สมาคมศิษย�เก-าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
- ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิของคณะผู�บริหารเทศบาลนครราชสีมา 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

๖.  เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร  กรรมการบริษัทฯ 
(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และพ�นจาก 
ตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐) 

อายุ  ๖๐ ปh 
ตําแหนUง รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-ฝ�ายปฏิบัติการ 
  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
การศึกษา 
- วิศวกรรมอากาศยาน National Defense Academy of Japan 
- Accident Investigation, Sweden  
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�อํานวยการใหญ-ฝ�ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- ผู�อํานวยการฝ�ายนิรภัยการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
การอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นท่ี ๒๔๕ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ความเช่ียวชาญ  
-    ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
-    ด�านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
-    ด�านคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ 
-    ด�านวิศวกรรม 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการบริษทั ไทยไฟลท� เทรนน่ิง จํากัด 
 
๗. นางพงษ�สวาท  กายอรุณสุทธิ์   กรรมการบริษัทฯ 
      (ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
อายุ  ๕๐ ปh 
ตําแหนUง กรรมการร-างกฎหมายประจํา  
การศึกษา 
- ปริญญาตรีนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- กรรมการร-างกฎหมายประจํา 
- ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายปกครอง 
การอบรม 
- หลักสูตรการร-างกฎหมายและให�ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา 
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร�อมสู-ประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการ

ข�าราชการพลเรือน 
- หลักสูตรการพัฒนาผู�บริหารระดับสูง (นบส.๑) สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
- หลักสูตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ AEC สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
- หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
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- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ-นท่ี ๕ สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
- หลักสูตรโฆษกกระทรวง  สํานักนายกรัฐมนตรี 
ความเช่ียวชาญ  
- ด�านกฎหมาย 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- อยู-ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาการปกครอง การเมือง (การปกครอง) 
    สาขากฎหมาย (กฎหมายปกครอง)  และสาขาความม่ันคง (การบริหารราชการแผ-นดิน) 
 
๘. พลตํารวจเอก เดชณรงค� สุทธิชาญบัญชา กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) 
อายุ  ๖๐ ปh 
ตําแหนUง รองผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติ 
การศึกษา 
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร� โรงเรียนนายร�อยตํารวจ 
- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�   
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๕ 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ท่ีปรึกษาสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (สบ ๑๐) 
- ผู�ช-วยผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติ 
- รักษาราชการแทนผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ 
ความเช่ียวชาญ  
-    ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
-    ด�านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
-    ด�านความม่ันคง 
-    ด�านกฎหมาย 
 
๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ� หักพาล  กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และครบ
วาระการดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดย
ได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองในวันเดียวกัน) 

อายุ  ๔๗ ปh 
ตําแหนUง รักษาราชการแทน รองผู�บัญชาการตํารวจท-องเท่ียว  
การศึกษา 
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร� โรงเรียนนายร�อยตํารวจ 
- ปริญญาโทสังคมศาสตร� สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยอิสเทิร�นเอเชีย  
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ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�กํากับสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ- 
- รองผู�บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
- ผู�บังคับการประจําสํานักงานผู�บัญชาการตํารวจแห-งชาติ (ทําหน�าท่ีประสานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี) 
- ผู�บังคับการตํารวจท-องเท่ียว 
- ผู�บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
การอบรม 
- หลักสูตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ-นท่ี ๒๐ สถาบันพัฒนาข�าราชการฝ�ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม 
- ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ Ravens Challenge ASEAN 2017 คร้ังท่ี ๔ สํานักงานตํารวจแห-งชาติ 
ความเช่ียวชาญ  
-    ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
-    ด�านความม่ันคง 
-    ด�านกฎหมาย 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการการทางพิเศษแห-งประเทศไทย 
- กรรมการบริษทั รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 
 
๑๐. พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว�  กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  
และครบวาระการดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี              
๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได�รับแต-งต้ังให� 
ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองในวันเดียวกัน) 

อายุ  ๔๗ ปh 
ตําแหนUง นายทหารปฏิบัติการ  ประจํากองบัญชาการกองทัพไทย 
การศึกษา 
-    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ}าสื่อสาร โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า  
-    ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร� (MPA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- นายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทัพไทย ช-วยราชการสํานักงาน กสทช . 
- ประจํากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ช-วยราชการสํานักคณะกรรมการกิจการกระ

จายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจํารองประธาน กสทช./ประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) 

- ผู�ช-วยผู�อํานวยการกองกิจการพลเรือน สํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย 

- หัวหน�าแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือนสํานักปฏิบัติการกองการพลเรือน กรมกิจการ 
พลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย 

- ฝ�ายเสนาธิการ ประจําสํานักงานรองผู�บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 
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- ฝ�ายเสนาธิการ ประจํากองงบประมาน กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก 
- รองผู�บังคับทหารสื่อสารกองพล กองพลทหารม�าท่ี ๒ รักษาพระองค� 
- นายทหารยุทธการและการข-าว กองพันทหารสื่อสารท่ี ๑๒ รักษาพระองค� กองพลทหารม�าท่ี ๒  

รักษาพระองค� 
- ผู�บังคับกองร�อยบริการ กองพันทหารสื่อสารท่ี ๑๒ รักษาพระองค� กองพลทหารม�าท่ี ๒ รักษาพระองค� 
- รองผู�บังคับกองร�อยบริการ กองพันทหารสื่อสารท่ี ๑๒ รักษาพระองค� กองพลทหารม�าท่ี ๒  

รักษาพระองค� 
- นายทหารซ-อมบํารุงสายสื่อสาร กองพันทหารสื่อสารท่ี ๑๒ รักษาพระองค� กองพลทหารม�าท่ี ๒  

รักษาพระองค� 
- ผู�บังคับหมวดวิทยุถ-ายทอด กองร�อยสายและวิทยุถ-ายทอด กองพันทหารท่ี ๒ กองพลทหารราบท่ี ๒   

รักษาพระองค� 
- นายทหารควบคุมการเดินสายและติดต้ัง Fiber Optic จากสถานีรถไฟปราจีนบุรี-สถานีรถไฟ 

อรัญประเทศ 
- ผู�ช-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 โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล       
โฟน จํากัด ตามพระราชบัญญัติว-าด�วยการให�เอกชนเข�าร-วมการทํางานหรือการดําเนินงานในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- ผู�ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ� บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- คณะทํางานติดตามสื่อ คณะรักษาความสงบแห-งชาติ (คตส.คสช.) 
การอบรม 
- หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม-เหล-าสื่อสาร 
- หลักสูตรนายทหารอิเล็กทรอนิกส� เหล-าสื่อสาร รุ-นท่ี ๘ 
- หลักสูตรช้ันนายร�อยเหล-าสื่อสาร รุ-นท่ี ๔๒ 
- หลักสูตรช้ันนายพันเหล-าสื่อสาร รุ-นท่ี  ๓๗ 
- หลักสูตรประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดท่ี ๘๔ 
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก รุ-นท่ี ๒๖ 
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�การมหาชน 

รุ-นท่ี ๑๓ สถาบันพระปกเกล�า 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นท่ี ๒๐๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ-นท่ี ๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ-นท่ี ๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ-นท่ี ๒๖ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ-นท่ี ๕ สมาคมส-งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย 
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- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ-นท่ี ๒ สมาคมส-งเสริมสถาบัน 
     กรรมการบริษัทไทย 
ความเช่ียวชาญ  
- ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
- ด�านวิศวกรรม 
- ด�านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
- ด�านความม่ันคง     
- อยู-ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหาร

องค�กร) 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- รองหัวหน�าคณะทํางานตรวจสอบเน้ือหาสาระการเผยแพร-ข-าวสารต-อสาธารณะสํานักงาน กสทช. 
 
๑๑. นางสาริณี  อังศุสิงห�   กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ 
ครบวาระการดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี  ๒๗ มกราคม  
๒๕๕๙ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองใน 
วันเดียวกัน)  

อายุ  ๕๘ ปh 
ตําแหนUง กรรมการผู�อํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด 
การศึกษา 
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
- วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๕๕ 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด 
- นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู�อํานวยการใหญ-บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด 
การอบรม 
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ-นท่ี ๓๔ 
- หลักสูตร ก�าวสู-การเปcน CEO : Leadership Succession Program (LSP) 
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ-นท่ี ๖ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  

สํานักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร�การป}องกันและปราบปรามทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ-นท่ี ๗  

วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช สถาบันป}องกันและปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ 
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ-นท่ี ๑ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ-นท่ี ๒๑๙ สมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
 
 



๗๘ 
 

ความเช่ียวชาญ  
- ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
- ด�านคมนาคมและการขนส-งทางอากาศ 
- ด�านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี     
การดํารงตําแหนUงอ่ืน 
- กรรมการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ� 
- อยู-ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาการบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ  
    (ประชาสัมพันธ�) สาขาพลังงาน (พลังงานเช้ือเพลิง) สาขาสังคม (การกํากับดูแล) 
 

รายนามกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระหวUางป\งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ�  ประธานกรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และพ�นจาก
ตําแหน-ง เน่ืองจากอายุครบ ๖๕ ปhบริบูรณ� เม่ือวันท่ี ๖ 
มกราคม ๒๕๖๐) 

อายุ  ๖๕ ปh 
ตําแหนUง ข�าราชการบํานาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม  
การศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ  
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป}องกันราชอาณาจักร รุ-นท่ี ๔๗ 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�บัญชาการทหารอากาศ คนท่ี ๒๑ 
- ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด 
- ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห-งชาติด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
- ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
การอบรม 
-    หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ-นท่ี ๓๑ 
-    หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ-นท่ี ๓๔ 
ความเช่ียวชาญ   
- ด�านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา 
- ด�านกฎหมาย      
- ด�านการขนส-งทางอากาศ การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ  
- ด�านวิศวกรรมศาสตร�     
- ด�านความม่ันคง 
การดํารงตําแหนUงอื่น 
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โลตัส (มหาชน) 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห-งชาติ 
- ท่ีปรึกษาคณะรักษาความสงบแห-งชาติ 



๗๙ 
 

- รองประธานอนุกรรมาธิการป}องกัน การรักษาความม่ันคงประเทศ และกิจการทหาร  
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ-นดิน สภานิติบัญญัติ 

 
๒. นายไชยเจริญ  อติแพทย�   กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ 
ครบวาระการดํารงตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม  
๒๕๖๐) 

อายุ  ๖๕ ปh 
ตําแหนUง นักวิชาการ 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟ}า, เคร่ืองกล  ประเทศฟ�ลิปป�นส� 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ประสบการณ�/ประวัติการทํางาน 
- ผู�ช-วยผู�จัดการใหญ- ปตท. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ผู�ช-วยผู�จัดการใหญ- ปตท. ประธานกรรมการบริหารเพ่ือความย่ังยืน กลุ-ม ปตท. 
- กรรมการผู�จัดการบริษัท PTTICT Solution Co. LTD 
- คณะกรรมการบริหาร ศูนย�เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห-งชาติ (เอ็มเทค) 
- คณะกรรมการบริหาร ศูนย�เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�และเทคโนโลยีแห-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 
ความเช่ียวชาญ  
- ด�านการบริหารจัดการองค�กร 
- ด�านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
- ด�านวิศวกรรม 
การดํารงตําแหนUงอ่ืน  
- กรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) กระทรวงไอซีที (ปfจจุบันเปลี่ยนช่ือเปcน 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร�ของรัฐ 
- องค�คณะ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการสร�างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 



๘๐ 
 

- ประธานบริหาร ASEAN CIO Association 
- อยู-ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสารและสาขาพัฒนาบุคลากร 
 
บทบาทและการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มอบนโยบาย กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดแผนยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนาองค�กรให�สอดคล�องกับแนวโยบายของรัฐวิสาหกิจและ
วิสัยทัศน�ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดว-า “มุ-งม่ันพัฒนาคุณภาพการให�บริการการเดินอากาศ สู-การเปcนหน่ึงใน
องค�กรระดับดีเย่ียมตามมาตรฐานโลกอย-างย่ังยืน”อีกท้ังโดยแนวปฏิบัติได�แต-งต้ังกรรมการบริษัทฯเข�าไปมีส-วน
ร-วมในการดําเนินการในคณะกรรมการชุดต-างๆ อย-างเพียงพอและเหมาะสมตามประสบการณ�และความ
เช่ียวชาญของแต-ละบุคคล เพ่ือช-วยศึกษากลั่นกรองงานตามความจําเปcน ได�แก-  

๑. คณะกรรมการบริหาร 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ 
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๔. คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน 
๕. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม 
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

ท้ังน้ี ได�ประกาศรายช่ือกรรมการอิสระ จํานวน ๖ คน 
 
บริษัทฯ จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย-างเปcนทางการล-วงหน�าตลอดปhอย-างน�อย

เดือนละ ๑ คร้ัง เพ่ือมอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามผลอย-างสมํ่าเสมอ  โดยอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปcนตามท่ีได�เป�ดเผยในรายงานประจําปh เพ่ือกรรมการบริษัทฯ จะได�ปฏิบัติ
หน�าท่ีตามความรับผิดชอบของตนเองได�อย-างถูกต�อง ในการประชุมแต-ละคร้ัง บริษัทฯ ได�ส-งหนังสือเชิญประชุม
พร�อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารให�กับกรรมการบริษัทฯ ล-วงหน�าก-อนการประชุมประมาณ 
๓-๕ วัน  

ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได�จดบันทึกรายงานการประชุมไว�เปcนลายลักษณ�อักษร โดย
จัดเก็บไว�พร�อมให�กรรมการบริษัทฯ และผู�เก่ียวข�องตรวจสอบได� และส-งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให�แก-ผู�ถือหุ�น ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม) พร�อมจัดทําสรุปมติการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ   ส-งให�กับผู�ถือหุ�น ข.(สายการบินต-างๆ) ได�รับทราบการประชุมดังกล-าวทุกคร้ังเปcนประจําทุกเดือน 
รวมถึงเผยแพร-ลงในเว็บไซต�ของบริษัทฯ สําหรับสายการบินผู�ถือหุ�นข. (สายการบิน) 
 
การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ 
 

เพ่ือเปcนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ 
กําหนดให�มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เพ่ือช-วยในการทําหน�าท่ีกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ�ของ
รัฐวิสาหกิจ และในการทําหน�าท่ีกํากับดูแลความสําเร็จของฝ�ายจัดการได�อย-างแท�จริง รวมถึงใช�เปcนกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของคณะกรรมการฯ โดยสมํ่าเสมอ ซึ่งเปcนประโยชน�ต-อการพัฒนาการปฏิบัติ



๘๑ 
 

หน�าท่ีของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทําทุก ๖ เดือน  และใช�แบบการ
ประเมินผลคณะกรรมการฯ  ๒  รูปแบบ ได�แก- การประเมินตนเองเปcนรายบุคคล และการประเมินเปcนรายคณะ ซึ่ง
สรุปผลการประเมินได�ดังน้ี 

 
รูปแบบประเมิน คร้ังท่ี ๑ 

(ตุลาคม ๒๕๕๙ –มีนาคม ๒๕๖๐) 
คร้ังท่ี ๒ 

(เมษายน–กันยายน ๒๕๖๐) 
 คะแนน เกณฑ� คะแนน เกณฑ� 

รายบุคคล ๑๐๘.๑ ดีเย่ียม ๑๐๗.๘ ดีเย่ียม 
รายคณะ ๑๑๖.๗ ดีเย่ียม ๑๑๖.๕ ดีเย่ียม 

  
 การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ได�ให�ความสําคัญต-อเกณฑ�
การประเมิน ๖ หัวข�อ ได�แก- ความโดดเด-นในความรู�ความสามารถ ความเปcนอิสระ ความพร�อมในการปฏิบัติ
ภารกิจ ความเอาใจใส-ต-อหน�าท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน�าท่ีในคณะกรรมการ และความมุ-งม่ันในการ
พัฒนาองค�กร ซึ่งผลการประเมินฯ อยู-ในระดับดีเย่ียม  
 การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด�วยหัวข�อในการประเมิน จํานวน ๔  หัวข�อ ได�แก-    การ
ประชุมและคณะกรรมการ การสื่อสาร ข้ันตอนการทํางาน และความสัมพันธ�กับฝ�ายบริหารซึ่ งผลการประเมิน
อยู- ในระดับดีเ ย่ียม   
 
การพัฒนาความรู�และทักษะกรรมการบริษัทฯ 
               บริษัทฯ   ให�ความสําคัญต-อการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพของกรรมการบริษัทฯ      เพ่ือให�การ 
ปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการบริษัทฯ ครบถ�วนสมบูรณ�ย่ิงข้ึน ส-งผลให�การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน�
และเป}าหมายท่ีกําหนดอย-างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปcนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   
โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐  กรรมการบริษัทฯ  ได�เข�ารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับบทบาท
และหน�าท่ี ซึ่งจัดข้ึนโดยสมาคมส-งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  รวมท้ังได�ร-วมกิจกรรมต-าง ๆ ของบริษัทฯ 
อย-างต-อเน่ือง เช-น การเดินทางร-วมกิจกรรม CSR การเดินทางตรวจเย่ียม ดูงานการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย�
ควบคุมการบินภูมิภาค จํานวน ๔ แห-ง ได�แก-  ศูนย�ควบคุมการบินอุบลราชธานี ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม- 
ศูนย�ควบคุมการบินหาดใหญ- และศูนย�ควบคุมการบินสุราษฎร�ธานี เพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจในภารกิจของ
บริษัทฯ ย่ิงข้ึน และการเดินทางต-างประเทศ เพ่ือศึกษาดูงานด�านกิจการการบินท่ีเก่ียวข�อง อันจะเปcน
ประโยชน�ต-อการพัฒนาการให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม-และปริมาณ
เท่ียวบินท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต   
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหมU 
               บริษัทฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบริษัทฯ  ท่ีได�รับการแต-งต้ังใหม-  และนําเสนอข�อมูลท่ีเปcน
ประโยชน�ต-อการปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการบริษัทฯ และข�อมูลขององค�กรในรูปแบบของเอกสาร การฟfง
บรรยาย และนําชมภารกิจหลักของบริษัทฯ  โดยเอกสารท่ีนําเสนอต-อกรรมการบริษัทฯ ได�แก-  

๑. หนังสือการแต-งต้ังประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการได�รับแต-งต้ังให�ดํารง
ตําแหน-งในคณะกรรมการชุดต-าง ๆ เพ่ือให�ได�รับทราบองค�ประกอบของคณะกรรมการ 
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๒. เอกสารข�อมูล บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด ประกอบด�วย หนังสือบริคณห�สนธิ 
ข�อบังคับของบริษัทฯ  และข�อมูลองค�กร  ได�แก-  ประวัติบริษัทฯ ผู�ถือหุ�น นโยบาย วิสัยทัศน�
และพันธกิจ  ค-านิยม ภารกิจ หน�าท่ี ความรับผิดชอบ  โครงสร�างการบริหารงาน บุคลากร 
ผลประกอบการ ข�อมูลด�านการเงินของบริษัทฯ  แผนวิสาหกิจ โครงการและการดําเนินงานท่ี
สําคัญ รวมท้ังแผนงานต-าง ๆ   

 ๓. เอกสารข�อมูลสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วย รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ 
องค�ประกอบและการแต-งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการฯ   
การดํารงตําแหน-งของคณะกรรมการฯ การประชุมเบ้ียประชุมคณะกรรมการฯ รายนาม
คณะกรรมการคณะต-าง ๆ และอํานาจหน�าท่ี รายช่ือกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ 
การเข�าเปcนผู�ถือหุ�นของสายการบิน สัญญาระหว-างกระทรวงคมนาคมกับบริษัทฯ และการ
ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย�สินและหน้ีสิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว-าด�วย
การป}องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พร�อมด�วยกฎหมายและคู-มือการอนุญาต/
อนุมัติ เช-น กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และข�อมูลการใช�ระบบสารสนเทศ
สําหรับกรรมการ   

 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการท่ีมีกับบริษัทฯ 
  

 ในปh ๒๕๖๐ กรรมการบริษัทฯ ไม-มีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) รวมท้ัง
ไม-มีการถือหุ�นในบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย� (หุ�น) ในสัดส-วนท่ีมากกว-าหรือเท-ากับร�อยละ ๑๐ ของจํานวน
หุ�นท่ีบริษัทมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 

ในปh ๒๕๖๐ กรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจํานวน ๕ คน โดยกรรมการสองในห�าคนน้ี 
ลงลายมือช่ือร-วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังน้ี 

 

- ระหว-างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐  ประกอบด�วย 
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ� 
๒. นายประสิทธ์ิ   สืบชนะ 
๓. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ 
๔. นางสาริณี   อังศุสิงห� 

 

- ระหว-างวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ประกอบด�วย 
๑. พลเอก คณิต    สาพิทักษ� 
๒. นายประสิทธ์ิ    สืบชนะ 
๓. นายพุฒิพงศ�    ปราสาททองโอสถ 
๔. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ วิรุฬห�เพชร 
๕. นางสาริณี    อังศุสิงห� 
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คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 ๑. นางสาริณี   อังศุสิงห�  เลขานุการ 
     กรรมการผู�อํานวยการใหญ-  

๒. นางสาววราภรณ�   ทรงเจริญ ผู�ช-วยเลขานุการ 
     ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ-) 
     ๓. นายสุขเหลือ                       เช่ียวอาชีพ  ผู�ช-วยเลขานุการ 
         ผู�อํานวยการใหญ- (ทรัพยากรบุคคล) 
 ๔. นางธนิยา     สุนทระศานติก ผู�ช-วยเลขานุการ 
     ผู�อํานวยการฝ�ายการเงินและบัญชี 

 
การเข�ารUวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ในปh๒๕๖๐  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม ๑๒ คร้ัง ดังน้ี 
รายนาม จํานวนคร้ัง 

ท่ีเข�าประชุม 
พลอากาศเอก อิทธพร     ศุภวงศ� ๑/ ๓/๓ 
พลเอก คณิต                สาพิทักษ� ๒/ ๑๒/๑๒ 
นายประสิทธ์ิ                สืบชนะ ๓/ ๑๐/๑๐ 
พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ   ชเยมะ ๔/ ๕/๕ 
นายกฤชเทพ                 สิมลี ๕/ ๕/๘ 
นายพุฒิพงศ�                 ปราสาททองโอสถ ๖/ ๘/๑๒ 
เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ    วิรุห�เพชร ๗/ ๑๑/๑๑ 
นางพงษ�สวาท                กายอรุณสุทธ์ิ ๘/ ๙/๑๑ 
พลตํารวจเอก เดชณรงค�    สุทธิชาญบัญชา ๙/ ๖/๙ 
พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�        หักพาล๑๐/ ๖/๑๑ 
พันเอก พีรวัส                 พรหมกลัดพะเนาว� ๑๑/ ๑๒/๑๒ 
นางสาริณี                     อังศุสิงห�๑๒/ ๑๒/๑๒ 
นายไชยเจริญ                 อติแพทย� ๑๓/ ๓/๓ 

(กรรมการท่ีไม-เข�าร-วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ) 
หมายเหตุ ๑/    ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และพ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี 

๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
๒/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได�รับแต-งต้ังเปcนรองประธานกรรมการ 

บริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได�รับแต-งต้ังเปcนประธานกรรมการ 
บริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

๓/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และได�รับแต-งต้ังเปcนรองประธานกรรมการ 
บริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และพ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 
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๔/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๕/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
๖/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕และครบวาระการดํารงตําแหน-ง 

เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งอีกวาระหน่ึง 
เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๗/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙และพ�นจากตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๘/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๙/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๐/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และครบวาระการดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองในวันเดียวกัน 
๑๑/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-งเม่ือ

วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองในวันเดียวกัน 
๑๒/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง 

เม่ือวันท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองใน 
วันเดียวกัน 

๑๓/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง  
เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยกรรมการจํานวนไม-น�อยกว-าสามคนและไม-เกินห�าคนใน
ปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหาร มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังน้ี 

- ระหว-างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐  ประกอบด�วย 
 ๑. นายประสิทธ์ิ  สืบชนะ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพุฒิพงศ�  ปราสาททองโอสถ  กรรมการ 
 ๓.เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร   กรรมการ 
 ๔. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ   กรรมการ  
 ๕. นางสาริณี   อังศุสิงห�    กรรมการและ 

 เลขานุการ 
 ๖. นางสาววราภรณ�   ทรงเจริญ   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 ๗. นายสุขเหลือ   เช่ียวอาชีพ   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 ๘. นางธนิยา  สุนทระศานติก    ผู�ช-วยเลขานุการ 
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- ระหว-างวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ประกอบด�วย 
 ๑. นายกฤชเทพ  สิมลี    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพุฒิพงศ�  ปราสาททองโอสถ  กรรมการ 
 ๓. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร   กรรมการ 
 ๔. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ   กรรมการ  

      ๕. นางสาริณี                              อังศุสิงห�   กรรมการและ 
เลขานุการ 

 ๖. นางสาววราภรณ�   ทรงเจริญ   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 ๗. นายสุขเหลือ   เช่ียวอาชีพ   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 ๘. นางธนิยา  สุนทระศานติก    ผู�ช-วยเลขานุการ 
 
อํานาจหน�าท่ี 

คณะกรรมการบริหาร แต-งต้ังตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ ๔๒ วรรค ๔  ดังน้ี  
“เพ่ือความสะดวกแก-การปฏิบัติงานของบริษัทให�เปcนไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพ่ือควบคุมงานโดย

ใกล�ชิด ให�คณะกรรมการต้ังคณะกรรมการบริหารข้ึนคณะหน่ึงโดยมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด มีจํานวนไม-น�อยกว-าสามคนและไม-เกินห�าคน” 

 
การเข�ารUวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ๑๒ คร้ัง ดังน้ี 
รายนาม จํานวนคร้ัง 

ท่ีเข�าประชุม 
นายประสิทธ์ิ                   สืบชนะ๑/ ๔/๔ 
นายกฤชเทพ                   สิมลี๒/ ๘/๘ 
นายพุฒิพงศ�     ปราสาททองโอสถ๓/ ๑๐/๑๒ 
เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ      วิรุฬห�เพชร๔/ ๑๑/๑๑ 
นางพงษ�สวาท                 กายอรุณสุทธ์ิ๕/ ๖/๑๑ 
นางสาริณี     อังศุสิงห�๖/ ๑๒/๑๒ 

(กรรมการท่ีไม-เข�าร-วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ) 
หมายเหตุ ๑/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ และได�รับแต-งต้ังเปcนรองประธานกรรมการ 

บริษัทฯ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และพ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

๒/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
๓/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง 

เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งอีกวาระหน่ึง  
เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๔/       ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และพ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๑  
          ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๘๖ 
 

๕/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๖/ ดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครบวาระการดํารงตําแหน-ง 

เม่ือวันท่ี  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได�รับแต-งต้ังให�ดํารงตําแหน-งต-อเน่ืองใน 
วันเดียวกัน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังน้ี 
- ระหว-างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 

  ๑.  พลเอก คณิต   สาพิทักษ�    ประธานกรรมการ 
๒.  นายไชยเจริญ  อติแพทย�๑/  กรรมการ 
๓.  พันเอกพีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว� กรรมการ 
๔.  ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักตรวจสอบภายใน)     เลขานุการ 
๕.  ผู�อํานวยการฝ�ายตรวจสอบภารกิจหลัก   ผู�ช-วยเลขานุการ 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ผู�อํานวยการฝ�ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน  ผู�ช-วยเลขานุการ 

และวางแผนการตรวจสอบ 
หมายเหตุ ๑/ ครบวาระการดํารงตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
- ระหว-างวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  ประกอบด�วย 

    ๑. พลตํารวจเอก เดชณรงค� สุทธิชาญบัญชา  ประธานกรรมการ 
  ๒. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ� หักพาล   กรรมการ 
  ๓. พันเอกพีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว� กรรมการ 
  ๔. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักตรวจสอบภายใน)     เลขานุการ 
  ๕. ผู�อํานวยการฝ�ายตรวจสอบภารกิจหลัก   ผู�ช-วยเลขานุการ 
      และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                       ๖. ผู�อํานวยการฝ�ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน  ผู�ช-วยเลขานุการ 
 และวางแผนการตรวจสอบ 

 

อํานาจหน�าท่ี 
๑.  รายงานความน-าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร  
๒. รายงานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจว-ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ   
     และประหยัดเพียงใด 
๓.  รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายงานท่ีเก่ียวข�อง 
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย 
    ท่ีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด  

 
 
 



๘๗ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังน้ี 
 

- ระหว-างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด�วย 
 ๑. นายพุฒิพงศ�  ปราสาททองโอสถ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาริณี  อังศุสิงห�    กรรมการ 
 ๓. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�)  เลขานุการ 
 ๔. ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร� ผู�ช-วยเลขานุการ 
 

- ระหว-างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 
 ๑. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ วิรุฬห�เพชร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพงษ�สวาท  กายอรุณสุทธ์ิ   กรรมการ 
 ๓. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ� หักพาล    กรรมการ 
 ๔. นางสาริณี  อังศุสิงห�    กรรมการ 
 ๕. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�)  เลขานุการ 
 ๖. ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร� ผู�ช-วยเลขานุการ 
  

- ระหว-างวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 
 ๑. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ วิรุฬห�เพชร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพงษ�สวาท  กายอรุณสุทธ์ิ   กรรมการ 
 ๓. นางสาริณี  อังศุสิงห�    กรรมการ 
 ๔. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร�)  เลขานุการ 

๕. ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร� ผู�ช-วยเลขานุการ 
 
 

อํานาจหน�าท่ี 
พิจารณาสถานการณ�ต-าง ๆ ท่ีคาดว-าจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต-อการปฏิบัติภารกิจของ

บริษัทฯ ในทุก ๆ ด�านท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ีจะต�องประเมินสถานการณ� และกําหนดออกมาเปcนนโยบายเพ่ือป}องกัน
และลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังหมด เพ่ือให�ฝ�ายบริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 
 

คณะกรรมการพิจารณาคUาตอบแทน 
   

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐  คณะกรรมการพิจารณาค-าตอบแทน มีการเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังน้ี 
- ระหว-างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 

 ๑. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไชยเจริญ   อติแพทย�๑/   กรรมการ 
 ๓. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว�  กรรมการ  
 ๔. ผู�อํานวยการใหญ- (ทรัพยากรบุคคล)    เลขานุการ 
 ๕. ผู�อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 หมายเหตุ  ๑/  ครบวาระการดํารงตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
  

- ระหว-างวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 
 ๑. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ  ประธานกรรมการ 
 ๒. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร   กรรมการ 
 ๓. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ   กรรมการ 
 ๔. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว�  กรรมการ  
 ๕. ผู�อํานวยการใหญ- (ทรัพยากรบุคคล)    เลขานุการ 
 ๖. ผู�อํานวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 

อํานาจหน�าท่ี 
๑.  เสนอแนะนโยบาย และกําหนดหลักเกณฑ� และแนวทางในการประเมินผลงานของ

กรรมการผู�อํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด 
๒.   พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู�อํานวยการใหญ- บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย 

จํากัด 
๓.  เสนอแนะนโยบายและให�ความเห็นชอบในการกําหนดค-าตอบแทนและผลประโยชน�อ่ืน

ของฝ�ายบริหารให�อยู-ในระดับท่ีเหมาะสม 
 ๔.  นําเสนอผลการพิจารณาต-อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให�ความเห็นชอบ  
 ๕.  ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๙ 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตUอสังคม 
   

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม มี
การเปลี่ยนแปลงระหว-างปh ดังน้ี 

- ระหว-างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด�วย 
 ๑. พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ�   ประธานกรรมการ 
 ๒. พลเอก คณิต   สาพิทักษ�  กรรมการ 
 ๓. นายประสิทธ์ิ   สืบชนะ   กรรมการ 
 ๔. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
 ๕. นายไชยเจริญ   อติแพทย�  กรรมการ 
 ๖. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว� กรรมการ 
 ๗. นางสาริณี   อังศุสิงห�   กรรมการ 
                   ๘. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ-)    เลขานุการ 
                   ๙. นายมาโนช   สวัสดี   ผู�ช-วยเลขานุการ 
 

- ระหว-างวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 
 ๑. พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ�๑/  ประธานกรรมการ 
 ๒. พลเอก คณิต   สาพิทักษ�  กรรมการ 
 ๓. นายประสิทธ์ิ   สืบชนะ   กรรมการ 
 ๔. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
 ๕. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร  กรรมการ 
 ๖. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ  กรรมการ 
 ๗. นายไชยเจริญ   อติแพทย�๒/  กรรมการ 
 ๘. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว� กรรมการ 
 ๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�  หักพาล   กรรมการ 

๑๐. นางสาริณี   อังศุสิงห�   กรรมการ 
๑๑. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ-)    เลขานุการ 
๑๒. นางสาวพุทธวัลย�  น�อยรอด  ผู�ช-วยเลขานุการ 
หมายเหตุ  ๑/ พ�นจากตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

๒/ ครบวาระการดํารงตําแหน-งเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
- ระหว-างวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 

 ๑. พลเอก คณิต   สาพิทักษ�  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประสิทธ์ิ   สืบชนะ   กรรมการ 
 ๓. นายกฤชเทพ   สิมลี   กรรมการ 
 ๔. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
 ๕. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร  กรรมการ 
 ๖. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ  กรรมการ 
 ๗. พลตํารวจเอก เดชณรงค�  สุทธิชาญบัญชา  กรรมการ 
 ๘. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�  หักพาล   กรรมการ 
 ๙. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว� กรรมการ 

๑๐. นางสาริณี   อังศุสิงห�   กรรมการ 
๑๑. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ-)    เลขานุการ 
๑๒. นางสาวพุทธวัลย�  น�อยรอด  ผู�ช-วยเลขานุการ 

 

- ระหว-างวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 
 ๑.พลเอก คณิต   สาพิทักษ�  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประสิทธ์ิ   สืบชนะ   กรรมการ 
 ๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ  ชเยมะ   กรรมการ 
 ๔. นายกฤชเทพ   สิมลี   กรรมการ 
 ๕. นายพุฒิพงศ�   ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
 ๖. เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ  วิรุฬห�เพชร  กรรมการ 
 ๗. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ  กรรมการ 
 ๘. พลตํารวจเอก เดชณรงค�  สุทธิชาญบัญชา  กรรมการ 
 ๙. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�  หักพาล   กรรมการ 

๑๐. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว� กรรมการ 
๑๑. นางสาริณี   อังศุสิงห�   กรรมการ 
๑๒. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ-)    เลขานุการ 
๑๓. นางสาวพุทธวัลย�  น�อยรอด๑/  ผู�ช-วยเลขานุการ 
๑๔. นายมาโนช   สวัสดี๒/   ผู�ช-วยเลขานุการ 
หมายเหตุ  ๑/ พ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๒/  ดํารงตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

อํานาจหน�าท่ี 
กําหนดนโยบาย แนวทางการส-งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต-อ

สังคม รวมท้ังพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแผนแม-บท
การแสดงความรับผิดชอบต-อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและผลการแสดง
ความรับผิดชอบต-อสังคม 
 



๙๑ 
 

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
   

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐  คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ประกอบด�วย 
 ๑. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชุณหจิต  สังข�ใหม-   กรรมการ 
 ๓. นางสาวนาถสินี   ยุติธรรมดํารง  กรรมการ 
 ๔. นางสาริณี   อังศุสิงห�   กรรมการ 
 ๕. ดร.อภิชัย   จันทรเสน  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 ๖. ผู�อํานวยการใหญ- (สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ-) เลขานุการ 
 ๗. ผู�อํานวยการฝ�ายบริหารท่ัวไป    ผู�ช-วยเลขานุการ 
 

อํานาจหน�าท่ี 
พิจารณากลั่นกรองและให�ข�อเสนอแนะในประเด็นข�อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญาตามท่ี

บริษัทฯ ร�องขอ หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
กรรมการอิสระ 
 

    ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ รายช่ือกรรมการอิสระ มีดังน้ี 
   ๑. พลเอก คณิต    สาพิทักษ� 
  ๒. พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ ชเยมะ  
  ๓. นางพงษ�สวาท   กายอรุณสุทธ์ิ 
  ๔. พลตํารวจเอก เดชณรงค� สุทธิชาญบัญชา 
  ๕. พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�  หักพาล 
  ๖. พันเอก พีรวัส   พรหมกลัดพะเนาว� 
  

กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดถือหลักเกณฑ�บริหารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเปcน
อิสระ” ท่ีกําหนดความหมายว-า “ความเปcนอิสระเปcนปfจจัยสําคัญในการเสริมสร�างความรับผิดชอบต-อผลการ
ปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของกรรมการ ดังน้ัน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการท่ีเปcนอิสระจากภายนอก
จํานวนหน่ึงเปcนแกนหลัก โดยเปcนบุคคลท่ีสามารถใช�ดุลยพินิจท่ีเปcนอิสระได� และเปcนผู�ท่ีสามารถผลักดันให�
เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับย้ังการดําเนินการต-างๆ ได�เม่ือจําเปcน และสิ่งท่ีสําคัญ คือ กรรมการท่ีเปcนอิสระจาก
ภายนอกจะต�องมีความเปcนอิสระในการตัดสินใจอย-างแท�จริง” 

กรรมการอิสระ จะมีการรับรองความเปcนอิสระของตนเองเม่ือได�รับแต-งต้ังและเปcนประจําทุกปh ใน
ปhงบประมาณ ๒๕๖๐  มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ รวม ๒ คร้ัง และกรรมการเข�าร-วมประชุมโดยพร�อม
เพรียงกัน 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ค-าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
  บริษัทฯ เปcนรัฐวิสาหกิจท่ีอยู-ภายใต�การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การกําหนดค-าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หมายรวมถึง ค-าตอบแทนคงท่ี ค-าเบ้ียประชุม  เปcนต�น    ซึ่งเปcนไปตามหลักเกณฑ�
และแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ค-าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการ

แสดงความรับผิดชอบต-อสังคม 
๗๐๗,๕๐๐.๐๐ 

๗ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๓,๔๗๒,๘๔๖.๐๐ 

 
๑/ ค-าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปcนรายบุคคล ประจําปh ๒๕๖๐ 

ลําดับ คณะกรรมการ จํานวนเงิน (บาท) 
๑ พลเอก คณิต              สาพิทักษ� ๕๒๙,๑๕๓.๐๐ 
๒ นายประสิทธ์ิ              สืบชนะ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๓ พลอากาศเอก ศิวเกียรต์ิ   ชเยมะ ๑๓๕,๓๓๓.๓๓ 
๔ นายกฤชเทพ              สมิล ี ๓๐๐,๖๔๕.๐๐ 
๕ นายพุฒิพงศ�                ปราสาททองโอสถ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๖ เรืออากาศเอก วีระศักด์ิ     วิรุฬห�เพชร ๔๕๗,๕๐๐.๐๐ 
๗ นางพงษ�สวาท               กายอรุณสุทธ์ิ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๘ พลตํารวจเอก เดชณรงค�    สทุธิชาญบัญชา ๒๙๒,๙๐๓.๐๐ 
๙ พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�    หักพาล ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ พันเอก พีรวัส               พรหมกลัดพะเนาว� ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๑ นางสาริณี               อังศุสิงห� ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๒ ดร.อภิชัย                       จันทรเสน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๓ นางสาวนาถสินี                ยุติธรรมดํารง ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๔ นางสาวชุณหจิต               สังข�ใหม- ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๕ พลอากาศเอก อิทธพร        ศุภวงศ� ๒/ ๑๓๖,๒๙๐.๐๐ 
๑๖ นายไชยเจริญ                  อติแพทย� ๓/ ๑๕๔,๑๙๒.๐๐ 

รวม ๔,๘๐๘,๐๑๖.๓๓ 



๙๓ 
 

หมายเหตุ 
  ๑/ค-าตอบแทนประกอบด�วย ค-าตอบแทนคงท่ี และค-าเบ้ียประชุม 
  ๒/พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ� พ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐  
  ๓/นายไชยเจริญ  อติแพทย� พ�นจากตําแหน-ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ� 
 ในปh ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) มีการประชุมรวมท้ังสิ้น ๑๒ คร้ัง 

โดยสรุปข�อมูลการเข�าร-วมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ� ได�ดังน้ี 
  จํานวนคร้ัง 

ในการประชุม 
๑. นางสาริณี      อังศุสิงห� ประธานกรรมการ ๑๒ 
๒. นางอรอุไร    โกเมน กรรมการฝ�ายนายจ�าง ๑๒ 
๓. นางสิริเกศ     เนียมลอย ” ๙ 
๔. นายชาญณรงค� เช้ือเจริญ ” ๙ 
๕. นายวราวุธ  รพิพันธุ� ” ๖ 
๖. นายสุขเหลือเช่ียวอาชีพ ” ๑๒ 
๗. นางสาววราภรณ�  ทรงเจริญ ” ๑๐ 
๘. นางชิดกมล  สนุทรสิต ” ๑๒ 
๙. นายชนะ     ทัดท-าทราย ” ๑๑ 
๑๐. นางเกลียวทอง ลาภธนานนท� กรรมการและเลขานุการ ๑๒ 
๑๑. นายปริญญา เทียนทอง กรรมการฝ�ายลูกจ�าง ๑๒ 
๑๒. นายสุกิจ กลิ่นหอม ” ๑๒ 
๑๓. นายเมธี  คําแหง ” ๑๑ 
๑๔. นายนิรุธ  พุทธสถิตย� ” ๑๐ 
๑๕. นางกษมพร  สวัสดิชัย ” ๑๑ 
๑๖. นายกันต�  ทีฆนันทพร ” ๙ 
๑๗. นายสังข�สิทธ์ิ ประสมทอง ” ๑๒ 
๑๘. นายสุดเขตร�  เวียงสี ” ๙ 
๑๙. นายสพล สิงห�ดารา ” ๑๑ 
๒๐. พันจ-าอากาศเอก ไชยันต� ช�างแรงการ ” ๑ 
๒๑. นายวีรยุทธ  วีรการณ� ” ๒ 
๒๒. นายเอกศักด์ิ  โพธ์ิทอง ” ๒ 

 หมายเหตุ  
 ลําดับท่ี ๑๔ ๑๖ และ ๑๘ ได�รับการแต-งต้ังใหม-ต้ังแต-เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ลําดับท่ี ๒๐ – ๒๒ ครบวาระต้ังแต-เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๙๔ 
 

คUาตอบแทนของผู�บริหารระดับสูง 
 

ปh จํานวน (ราย) เงินเดือนและค-าตอบแทนอ่ืน 
(ล�านบาท) 

๒๕๖๐ ๕ ๓๑.๖๘ 
๒๕๕๙ ๕ ๓๐.๒๔ 
๒๕๕๘ ๕ ๒๕.๘๘ 

 
 
หมายเหตุ ค-าตอบแทนอ่ืนสําหรับผู�บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หมายถึง เงินประจําตําแหน-ง             
  เงินค-าใบอนุญาตฯ เงินตอบแทนเหมาจ-ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน-ง และ 
  เงินรางวัลพิเศษ 
 
นโยบายป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
 
 บริษัทฯ กําหนดให�มีการเป�ดเผยข�อมูลเพ่ือป}องกันการขัดแย�งกันของผลประโยชน�ส-วนตนกับบริษัทฯ 
(Conflict of Interests) เพ่ือป}องกันกิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและไม- 
เหมาะสม ซึ่งจะส-งผลให�บริษทัฯ เสียผลประโยชน�หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย-างมีประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี หาก
บุคลากรมีส-วนเก่ียวข�องกับรายการต-าง ๆ ต�องแจ�งให�บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ�หรือความเก่ียวโยงของตน 
ในรายการดังกล-าว 
 บริษัทฯ ประกาศเร่ืองความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดยครอบคลุมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว-าด�วยการป}องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการป}องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห-งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓  เพ่ือป}องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�กับบริษัทฯ 
 นโยบายป}องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�ของบริษัทฯ  คือ ให�พนักงานทุกคนและฝ�ายจัดการ    
ทุกระดับรับรองความขัดแย�งทางผลประโยชน�ของตนเองเปcนประจําทุกปh  เพ่ือให�ระลึกเสมอว-าได�รับรองความ
โปร-งใสของตนเองไว�กับบริษัทฯ รวมถึงให�มีการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�ตามสถานภาพของผู� 
รายงาน ช-วงเวลาของการรายงาน และการลงนามคําวินิจฉัยของผู�บังคับบัญชาโดยตรงของผู�รายงาน เพ่ือเปcน
การกําหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�บังคับบัญชา ท่ีมีต-อรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน�ของ
ผู�รายงานท่ีเปcนผู�ใต�บังคับบัญชา ข�อมูลการรายงานฯ ทําให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับได�ทราบถึงการรับรองความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน�ของผู�รายงานซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและความโปร-งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 
 

 



๙๕ 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วิทยุการบินแหUงประเทศไทย จํากัด 
ประจําป\ ๒๕๖๐ 

 

 
ในปh ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด    มีวาระ

การดําเนินงานดังน้ี 
๑. วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบด�วย 

   ๑.๑ พลเอก คณิต  สาพิทักษ�        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ๑.๒ นายไชยเจริญ  อติแพทย�        กรรมการตรวจสอบ 
   ๑.๓ พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว�       กรรมการตรวจสอบ 
 
  ๒. วันท่ี ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ - ปfจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วย 
   ๒.๑ พลตํารวจเอก เดชณรงค�  สุทธิชาญบัญชา   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ๒.๒ พลตํารวจตรี สุรเชษฐ�  หักพาล        กรรมการตรวจสอบ 
   ๒.๓ พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว�          กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได�ร-วมกันปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/คู-มือการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมรวม  
๘ คร้ัง มีผู�บริหารระดับสูง หัวหน�าหน-วยตรวจสอบภายใน ฝ�ายบริหารของหน-วยตรวจสอบภายในเข�าร-วม
ประชุมในวาระท่ีเก่ียวข�อง และได�ประชุมร-วมกับเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดินเปcนการเฉพาะ 
๑ คร้ัง โดยไม-มีผู�บริหารเข�าร-วม เพ่ือหารือเก่ียวกับความเปcนอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ีและการแสดงความเห็น
ของเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดิน  

สรุปสาระสําคัญการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี  
๑. สอบทานความน-าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด รายการท่ีเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และ
รายงานท่ีเก่ียวข�อง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน         การบริหาร   
ความเสี่ยง และการกํากับดูแลท่ีดี โดยได�รับรายงานผลการตรวจสอบและการดําเนินงานของ
สํานักตรวจสอบภายในเปcนประจํา ตลอดจนติดตามผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน
ด�วยตนเองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ-นดินว-าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 



๙๖ 
 

๓. สอบทานความเปcนอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานว-า เปcนไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และให�มีการติดตาม การดําเนินการแก�ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพ่ือให�มั่นใจว-ามีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และป}องกัน
หรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� 

๔. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กําหนดแผนวาระการประชุม รวมท้ังประเมินตนเองเปcนรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท้ังคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานท้ังคณะ และผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได�รับคะแนน ๓.๙๘ และ ๓.๘๐ จาก
คะแนนเต็ม ๔.๐๐ ตามลําดับ 

๕. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู-มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลงานของสํานักตรวจสอบภายใน    แผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ� ๕ ปh แผนการตรวจสอบประจําปh รวมท้ังให�ความเห็นชอบงบประมาณประจําปh 
๒๕๖๑ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจําปh ๒๕๖๐    ของหัวหน�าหน-วยตรวจสอบ
ภายใน ผู�อํานวยการฝ�าย นักวิชาการระดับผู�อํานวยการกอง และเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายใน 
ทบทวนแผนการฝ�กอบรม และทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายในประจําปh ๒๕๖๑ อีกท้ัง 
ติดตามความคืบหน�าการปฏิบัติงาน       ตามแผนการตรวจสอบ  และสอบทานรายงานของ
สํานักตรวจสอบภายใน ประจําปh ๒๕๖๐  

๖. บริษัทฯ มีค-าสอบทานงบการเงินและค-าสอบบัญชีประจําปhงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน 
๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
จากการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว-า   งบ

การเงินแสดงข�อเท็จจริงในส-วนท่ีเปcนสาระสําคัญครบถ�วน ถูกต�องตามมาตรฐานการบัญชี    มีการดําเนินงาน
ภายใต�ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย-างเพียงพอ การตรวจสอบภายในเปcนไปตาม
หลักเกณฑ�และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และไม-พบว-ามีประเด็นเก่ียวกับความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน� โดยได�จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด�านการตรวจสอบภายใน พร�อมข�อคิดเห็นเสนอต-อ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ/พิจารณาอย-างสมํ่าเสมอ และบริษัทฯ ได�นําข�อคิดเห็นไปพิจารณา เพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขและติดตามผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
 
 
 

พลตํารวจเอก ...............................................................ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(เดชณรงค�  สทุธิชาญบัญชา) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 



๙๗ 
 

การตรวจสอบภายใน 

 สํานักตรวจสอบภายใน มีหน�าท่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบด�วยความเปcนอิสระและเท่ียงธรรม ตาม
มาตรฐานปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพ่ือสร�างความเช่ือม่ัน (Assurance) และให�คําปรึกษา 
(Consulting) เพ่ือให�กระบวนการทํางานภายในองค�กรมีการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในท่ีดี บรรลุวัตถุประสงค�การดําเนินงานขององค�กร และเปcนเคร่ืองมือท่ีสําคัญให�กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู�บริหารระดับสูงในการให�คําปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก�ไข เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

 สํานักตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ� ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
แผนการตรวจสอบ ประจําปh ๒๕๖๑ โดยกําหนดกิจกรรมตรวจสอบครอบคลุมภารกิจ       ตามแผนวิสาหกิจของ
บริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด และความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีส-งผลกระทบต-อการดําเนินงาน (Risk-
Based Approach) ขององค�กร โดยได�นําความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ-นดิน ผู�บริหารระดับสูงและผู�มีส-วนได�เสียมาประกอบการพิจารณา 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุม ความครบถ�วนและเช่ือถือได�ของข�อมูลทางการเงินการ
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบนโยบายคําสั่งต-างๆ ท่ีเก่ียวข�องระบบงานท่ีมีผลกระทบสําคัญต-อการ
ดําเนินงานและการรายงานความเหมาะสมของการรักษาทรัพย�สินรวมท้ังประเมินการใช�ทรัพยากรให�เปcนไป
อย-างมีประสิทธิภาพและคุ�มค-าโดยได�ให�ความสําคัญต-อระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคร้ังจะมีการประเมินสภาพแวดล�อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยงกิจกรรม
ควบคุม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติรวมท้ังมีการสอบทานประเมินความเพียงพอและประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในเพ่ือป}องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 

♦ บุคลากรของสาํนักตรวจสอบภายใน : 
 สํานักตรวจสอบภายในส-งเสริมให�ผู�ตรวจสอบภายในได�รับความรู�ทักษะและพัฒนาความสามารถ   
ต-าง ๆ ตามภาระหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายเพ่ือให�ผู�ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเช่ียวชาญมีความ
ระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอย-างเหมาะสมสอดคล�องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห-งวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในโดยผู�ตรวจสอบภายในท้ังหมดได�รับการอบรมท่ีมีองค�ความรู�เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเกินกว-า ๔๐ ช่ัวโมงต-อคนต-อปh ปfจจุบันมีผู�ตรวจสอบภายในได� รับวุฒิบัตรวิชาชีพ ได�แก- 
ประกาศนียบัตรผู�ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor: CIA) ประกาศนียบัตรผู�ตรวจ
สอบภายในระบบสารสนเทศ (Certified Information Systems Auditor: CISA) Certified Ethical Hacker 
(CEH) ใบอนุญาตเปcนผู�สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ประกาศนียบัตรผู�ตรวจ
สอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Auditor of Thailand:  CPIAT)  และ
ประกาศนียบัตรผู�ตรวจสอบภายใน (Certified Professional Internal Auditor: CPIA) 

 

 



๙๘ 
 

♦ การรักษาคุณภาพงานของผู�ตรวจสอบภายใน :  
สํานักตรวจสอบภายในกําหนดให�มีการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยมีการประเมินการ

ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา มีการประเมินคุณภาพภายหลังการตรวจสอบจากหน-วยรับตรวจ และมีการ
ประเมินตนเองเปcนประจําทุกปh และได�นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในตามข�อเสนอแนะท่ีได�รับจากการประเมินอย-างสมํ่าเสมอ 

 
รายงานทางการเงิน 
๑ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตUอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห-งประเทศไทย จํากัด ได�จัดให�มีการจัดทํางบการเงิน เพ่ือแสดง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปhตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบต-องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง
ข�อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปh ๒๕๖๐ ซึ่งงบการเงินดังกล-าวจัดทําข้ึนตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช�นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย-างสมํ่าเสมอ โดยใช�ดุลยพินิจอย-าง
รอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเป�ดเผยข�อมูลสําคัญ
อย-างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให�เปcนประโยชน�ต-อผู�ถือหุ�นและผู�มีส-วนได�เสียของบริษัทฯ  

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได�จัดให�มีและดํารงรักษาไว�ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให�ม่ันใจได�อย-างสมเหตุสมผลว-า การบันทึกข�อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต�องครบถ�วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว�ซึ่งทรัพย�สินของบริษัทฯ และเพ่ือป}องกันไม-ให�เกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย-างมีสาระสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�กํากับดูแลในเร่ืองการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยทําการแต-งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  เพ่ือทําหน�าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจําปhฉบับน้ีแล�ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว-า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู-ในระดับท่ีน-าพอใจ
และสามารถสร�างความเช่ือม่ันอย-างสมเหตุสมผลได�ว-างบการเงินของบริษัทฯ มีความเช่ือถือได�ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองท่ัวไป ถูกต�องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๙๙ 
 

๒. ข�อมูลทางการเงินโดยสรุป   
   

  ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ 

     

ผลการดําเนนิงาน (ล�านบาท)  ๑/    

 รายได�รวม ๑๒,๑๙๔.๑๑ ๑๑,๖๓๘.๙๓ ๑๐,๗๗๓.๓๘ 

 ค-าใช�จ-ายรวม ๑๐,๑๙๓.๖๔ ๙,๒๗๖.๐๖ ๘,๘๖๓.๙๗ 

 ค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินท่ีเปcนสมาชิก ๒,๐๐๐.๔๗ ๒,๓๖๒.๘๗ ๑,๙๐๙.๔๑ 

 หมายเหตุ  ๑/ งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     

     

ฐานะการเงิน (ล�านบาท)  ๒/    

 สินทรัพย�รวม ๑๔,๔๒๘.๖๒ ๑๓,๓๘๕.๖๑ ๑๒,๐๘๙.๙๖ 

 หน้ีสินรวม ๑๓,๔๖๓.๘๖ ๑๒,๔๖๕.๓๓ ๑๑,๒๐๐.๗๓ 

 ส-วนของผู�ถือหุ�น ๙๖๔.๗๖ ๙๒๐.๒๘ ๘๘๙.๒๓ 

    

อัตราสUวนทางการเงิน    

 อัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น (เท-า) ๑๓.๙๖ ๑๓.๕๕ ๑๒.๖๐ 

 อัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น (เท-า) ๖.๓๑ ๗.๑๙ ๘.๒๕ 

    (ไม-รวมค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม)    

 อัตราส-วนความสามารถในการจ-ายคืนเงินต�น ๑.๖๔ ๑.๔๔ ๑.๒๑ 

    และดอกเบ้ีย (เท-า)    
หมายเหตุ ๒/ งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
๓. วิเคราะห�ผลการดําเนินงาน – งบการเงินเฉพาะบริษัท วิทยุการบินแหUงประเทศไทย จํากัด 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-ายหรือมีค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินท่ี
เปcนสมาชิก จํานวน ๒,๐๐๐.๔๗ ล�านบาท  
 

รายการ 
ป\ ๒๕๖๐ ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด)  
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

รายได�         
รายได�ค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ๑๑,๔๓๓.๖๐ ๑๐,๘๙๘.๙๖ ๕๓๔.๖๔ ๕ 
รายได�จากการให�บริการเก่ียวเน่ือง ๖๘๘.๗๙ ๖๘๑.๓๒ ๗.๔๗ ๑ 
รายได�อ่ืน  ๗๑.๗๒ ๕๘.๖๕ ๑๓.๐๗ ๒๒ 
รายได�รวม ๑๒,๑๙๔.๑๑ ๑๑,๖๓๘.๙๓ ๕๕๕.๑๘ ๕ 
คUาใช�จUาย      
ค-าใช�จ-ายในการดําเนินงาน ๑๐,๑๕๕.๒๑ ๙,๒๐๙.๗๒ ๙๔๕.๔๙ ๑๐ 
ต�นทุนทางการเงิน ๓๘.๔๓ ๖๖.๓๔ (๒๗.๙๑) (๔๒) 
คUาใช�จUายรวม ๑๐,๑๙๓.๖๔ ๙,๒๗๖.๐๖ ๙๑๗.๕๘ ๑๐ 
คUาบริการรอจUายคนืบริษัทการบินท่ีเป�นสมาชิก ๒,๐๐๐.๔๗ ๒,๓๖๒.๘๗ (๓๖๒.๔๐) (๑๕) 
 
 
๓.๑ รายได� 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีรายได�รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๒,๑๙๔.๑๑ ล�านบาท โดยรายได�หลัก
ท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือ รายได�ค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๑๑,๔๓๓.๖๐ ล�านบาท คิดเปcน
ร�อยละ ๙๔ ของรายได�รวม รายได�จากการให�บริการเก่ียวเน่ือง จํานวน ๖๘๘.๗๙ ล�านบาท คิดเปcนร�อยละ ๖ 
ของรายได�รวม ซึ่งประกอบด�วยรายได�ค-าเช-า ค-าบํารุงรักษาอุปกรณ� ค-าบริการข�อมูลการบิน และรายได�จาก
งานท่ีรับทํา นอกจากน้ี มีรายได�อ่ืน จํานวน ๗๑.๗๒ ล�านบาท  

รายได�ค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๑๑,๔๓๓.๖๐ ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปhก-อน จํานวน 
๕๓๔.๖๔ ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๕โดยมีปริมาณเท่ียวบินเพ่ิมข้ึนจากปhก-อน ร�อยละ ๔.๘ เน่ืองจากสาย
การบินทําการบินเพ่ิมข้ึน ส-วนใหญ-เปcนการทําการบินภายในประเทศ และการทําการบินผ-านของสายการบินท่ี
เปcนสมาชิก 

รายได�จากการให�บริการเก่ียวเน่ือง จํานวน ๖๘๘.๗๙ ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปhก-อน จํานวน ๗.๔๗ 
ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๑ ส-วนใหญ-เปcนการเพ่ิมข้ึนของรายได�ค-าบริการข-ายสื่อสารข�อมูลปฏิบัติการบิน 
(AOC) สําหรับรายได�อ่ืน จํานวน ๗๑.๗๒ ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากปhก-อนจํานวน ๑๓.๐๗ ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 
ร�อยละ ๒๒ ส-วนใหญ-เปcนรายได�ค-าปรับการส-งมอบงานล-าช�า 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
๓.๒ คUาใช�จUาย 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีค-าใช�จ-ายรวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๐,๑๙๓.๖๔ ล�านบาท ประกอบด�วย 
ค-าใช�จ-ายผลประโยชน�พนักงาน จํานวน ๗,๕๙๒.๘๕ ล�านบาท ค-าใช�จ-ายดําเนินงานอ่ืน จํานวน ๒,๕๖๒.๓๖ 
ล�านบาท และต�นทุนทางการเงิน จํานวน ๓๘.๔๓ ล�านบาท ท้ังน้ี บริษัทฯ สามารถประหยัดค-าใช�จ-ายได�ตาม
มาตรการควบคุมค-าใช�จ-ายท่ีไม-ส-งผลกระทบต-อการให�บริการด�านความปลอดภัยได�ประมาณ ๓๖๖.๙๐ล�าน
บาท  
 
๔. วิเคราะห�ฐานะการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ 
๔.๑ สนิทรัพย� 

บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีสินทรัพย�รวม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน 
๑๔,๔๒๘.๖๒ ล�านบาท ประกอบด�วยสินทรัพย�หมุนเวียนร�อยละ ๔๔ และสินทรัพย�ไม-หมุนเวียนร�อยละ ๕๖ 
โดยมี องค�ประกอบของสินทรัพย� ดังน้ี 

 

รายการ 
ป\ ๒๕๖๐ ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด)  
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

สินทรัพย�หมุนเวียน ๖,๓๑๑.๐๐ ๕,๙๒๒.๐๖ ๓๘๘.๙๔ ๗ 
สินทรัพย�ไม-หมุนเวียน     
- เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ๑๐.๑๐ ๑๐.๑๐     - - 
- เงินให�กู�ยืมระยะยาว ๒.๙๒ ๔.๒๗ (๑.๓๕) (๓๒) 
- อาคารและอุปกรณ� ๕,๐๘๐.๖๙ ๕,๒๐๖.๗๐ (๑๒๖.๐๑) (๒) 
- สินทรัพย�ไม-มีตัวตน ๕๖.๖๖ ๔๓.๑๘ ๑๓.๔๘ ๓๑ 
- สินทรัพย�ระหว-างก-อสร�าง ๒,๙๖๗.๒๕ ๒,๑๙๙.๓๐ ๗๖๗.๙๕ ๓๕ 

รวม ๑๔,๔๒๘.๖๒ ๑๓,๓๘๕.๖๑ ๑,๐๔๓.๐๑ ๘ 

สินทรัพย�รวมในปh ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึนจากปhก-อน จํานวน ๑,๐๔๓.๐๑ ล�านบาท หรือประมาณร�อยละ ๘ 
ส-วนใหญ-เปcนสินทรัพย�ไม-หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสินทรัพย�ระหว-างก-อสร�างเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
๔.๒ หนีส้นิ 
 

บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓,๔๖๓.๘๖ 
ล�านบาท ประกอบด�วยหน้ีสินหมุนเวียนร�อยละ ๗๕ และหน้ีสินไม-หมุนเวียนร�อยละ ๒๕ โดยมีองค�ประกอบของ
หน้ีสินดังน้ี 
 

รายการ 
ป\ ๒๕๖๐ ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด) 

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน ๙,๖๐๐.๒๙ ๗,๕๘๖.๘๕ ๒,๐๑๓.๔๔ ๒๗ 

เงินกู�ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปh ๕๔๓.๐๓ ๕๔๒.๐๓ ๑.๐๐ - 

หน้ีสินไม-หมุนเวียน         

-  เงินส-งเสริมเพ่ือการศึกษาบุตร ๐.๑๑ ๐.๑๑ - - 

-  เงินกู�ยืมระยะยาว ๘๑๖.๒๗ ๒,๓๕๙.๒๙ (๑,๕๔๓.๐๒) (๖๕) 

-  ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน ๒,๕๐๔.๑๖ ๑,๙๗๗.๐๕ ๕๒๗.๑๑ ๒๗ 

รวม ๑๓,๔๖๓.๘๖ ๑๒,๔๖๕.๓๓ ๙๙๘.๕๓ ๘ 
 

 

หน้ีสินรวมในปh ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึนจากปhก-อน จํานวน ๙๙๘.๕๓ ล�านบาท หรือประมาณร�อยละ ๘ โดย
หน้ีสินหมุนเวียนส-วนใหญ-เปcนค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม จํานวน ๗,๓๗๙.๑๙ ล�านบาทประกอบด�วย ค-าบริการ
รอจ-ายคืนสะสมคงเหลือจากปh ๒๕๕๙ จํานวน ๕,๘๔๙.๒๙ ล�านบาท ซึ่งได�นําไปใช�จ-ายลงทุนแล�ว แต-ยังคงต�อง
แสดงเปcนหน้ีสินตามมาตรฐานการบัญชี และค-าบริการรอจ-ายคืนประจําปh ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๐๐๐.๔๗     ล�าน
บาท  

สําหรับหน้ีสินไม-หมุนเวียนส-วนใหญ-เปcนภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน และเงินกู�ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพ่ือใช�สําหรับลงทุนในโครงการต-าง ๆ โดยมี
กําหนดชําระคืนเงินต�นและดอกเบ้ียทุกงวด ๖ เดือน 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 

๔.๓ สUวนของผู�ถือหุ�น 

บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีส-วนของผู�ถือหุ�น ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๙๖๔.๗๖   
ล�านบาท โดยมีองค�ประกอบของส-วนของผู�ถือหุ�นดังน้ี 

 

รายการ 
ป\ ๒๕๖๐ ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด) 
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

ทุนจดทะเบียน ๖๖๐.๐๐ ๖๖๐.๐๐  - - 
เงินกองทุนสวัสดิการ ๓๐๔.๗๖ ๒๖๐.๒๘ ๔๔.๔๘ ๑๗ 

รวม ๙๖๔.๗๖ ๙๒๐.๒๘ ๔๔.๔๘ ๕ 

โครงสร�างเงินทุน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบด�วยหน้ีสินรวม ๑๓,๔๖๓.๘๖ล�านบาท หรือ
เท-ากับสัดส-วนร�อยละ ๙๓ และส-วนของผู�ถือหุ�น ๙๖๔.๗๖ ล�านบาท หรือเท-ากับสัดส-วนร�อยละ ๗ 
 
๕. สภาพคลUองทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ 

ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีเงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสด
คงเหลือสิ้นงวด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๑๐๕.๓๕ ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากต�นงวด ๔๔๔.๒๘  
ล�านบาท โดยเงินสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ส-วนใหญ-มาจากค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินท่ีเปcน
สมาชิก ค-าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย�ถาวร และเงินสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน ส-วนใหญ-เปcนการ
ลงทุนเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากน้ี เงินสดสุทธิ
ท่ีใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงินส-วนใหญ-เปcนการชําระคืนเงินกู�ระยะยาวก-อนกําหนด จํานวน ๑,๐๐๐ ล�านบาท 
ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และการชําระคืนเงินกู�ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปh 
จํานวน ๕๔๒.๐๓ ล�านบาท 

 

รายการ 
ป\ ๒๕๖๐ ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด) 

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท 
   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ๓,๓๖๐.๙๖ ๒,๘๓๘.๖๙ ๕๒๒.๒๗ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (๑,๓๒๔.๐๗) (๓,๕๕๒.๘๙) ๒,๒๒๘.๘๒ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (๑,๕๙๓.๔๘) (๕๗๒.๙๕) (๑,๐๒๐.๕๓) 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ๐.๘๗ (๒.๕๖) ๓.๔๓ 
เงินสดและรายการเทียบเท-าเงินสด ณ วันสิน้งวด ๓,๑๐๕.๓๕ ๒,๖๖๑.๐๗ ๔๔๔.๒๘ 

 

 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 

๖. อัตราสUวนทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ 
ในปhงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มีอัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากค-าบริการรอจ-ายคืนสะสมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ความสามารถในการจ-ายคืนเงินต�นและดอกเบ้ีย
ของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งส-วนใหญ-มาจาก
ค-าบริการรอจ-ายคืนบริษัทการบินท่ีเปcนสมาชิก และค-าเสื่อมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในโครงการต-าง ๆ ท่ี
แล�วเสร็จ 

 
รายการ ป\ ๒๕๖๐ ป\ ๒๕๕๙ เพิ่ม (ลด) 

อัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น (เท-า) ๑๓.๙๖ ๑๓.๕๕ ๐.๔๑ 
อัตราส-วนหน้ีสินต-อส-วนของผู�ถือหุ�น (เท-า) ๖.๓๑ ๗.๑๙ (๐.๘๘) 
  (ไม-รวมค-าบริการรอจ-ายคืนสะสม)    
อัตราส-วนความสามารถในการจ-ายคืนเงินต�น ๑.๖๔ ๑.๔๔ ๐.๒๐ 
  และดอกเบ้ีย (เท-า)    

 
ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินงานในลักษณะท่ีไม-ค�ากําไร (Cost Recovery Basis) โดยในทางปฏิบัติ

กรณีมีรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-าย บริษัทฯ จะจ-ายคืนบริษัทการบินท่ีเปcนสมาชิก หรือกรณีมีรายได�ตํ่ากว-าค-าใช�จ-าย 
บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บจากบริษัทการบินท่ีเปcนสมาชิกได�เช-นกัน โดยแหล-งเงินทุนในการลงทุนต-าง ๆ 
ของบริษัทฯ มาจากรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-ายท่ีคงไว�ตามมติที่ประชุมใหญ-สามัญ ให�นํามาใช�จ-ายลงทุน นอกจากน้ี
การลงทุนบางส-วนมาจากการกู�ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และความสามารถในการชําระคืนเงินกู�ของบริษัทฯ 
ส-วนใหญ-มาจากค-าเสื่อมราคาท่ีบริษัทฯ ได�คิดรวมไว�ในค-าบริการท่ีเรียกเก็บจากสายการบินแล�ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 
 
แนวโน�มทางการเงิน 

๑. แนวโน�มทางการเงินในปh ๒๕๖๑ 
ตามประมาณการแผนการเงินประจําปh ๒๕๖๑ (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ได�รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๖๐ (๖๐๒) เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ บริษทัฯ คาดว-า
จะมีรายได�รวมในปh ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓,๒๑๔.๑๙ ล�านบาท ประกอบด�วย รายได�จากค-าบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศจํานวน ๑๒,๔๔๘.๓๔ ล�านบาท โดยคาดการณ�ปริมาณเท่ียวบินท่ีจัดเก็บรายได�เพ่ิมข้ึนจากปh ๒๕๖๐ 
ร�อยละ ๖.๘ และโดยมีอัตราค-าบริการควบคุมจราจรทางอากาศท่ีเรียกเก็บปfจจุบันสําหรับ En Route Charge 
อัตรา ๓,๕๐๐ บาทต-อหน-วย และ Terminal charge อัตรา ๕๐๐ บาทต-อหน-วย และมีรายได�จากการให�บริการ
เก่ียวเน่ืองและอ่ืนๆ จํานวน ๗๖๕.๘๕ ล�านบาท ส-วนค-าใช�จ-ายดําเนินการได�รับอนุมัติไว�รวมจํานวน๒,๘๖๓.๘๒ 
ล�านบาท โดยคาดว-าจะมีรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-าย จํานวน ๓๕๐.๓๗ ล�านบาท 

ท้ังน้ี จากการทบทวนปริมาณเท่ียวบินให�สอดคล�องกับสถานการณ�ในปfจจุบัน โดยคาดการณ�แนวโน�ม
ของปริมาณเท่ียวบินคาดว-าจะมีปริมาณเท่ียวบินลดลงเล็กน�อย โดยคาดว-าจะมีปริมาณเท่ียวบินท่ีจัดเก็บรายได�
ในปh ๒๕๖๑ ท่ีทบทวนใหม- เพ่ิมข้ึนจากปh ๒๕๖๐ ร�อยละ ๖.๔ ทําให�มีประมาณการรายได�จากค-าบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศลดลงเพียงเล็กน�อย 

สําหรับงบลงทุนประจําปh ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงินเบิกจ-ายลงทุนท่ีได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๗๕๐.๐๐ ล�านบาท ซึ่งสอดคล�องกับแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ 
โดยสามารถใช�จ-ายลงทุนจากเงินรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-ายหรือค-าบริการรอจ-ายคืนสายการบินผู�ถือหุ�นประจําปh 
๒๕๖๐ โดยไม-ต�องเบิกใช�เงินกู�ในปhงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. แนวโน�มทางการเงินในระยะ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
แผนรายได�และค-าใช�จ-ายในระยะ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แนวโน�มในระยะเวลา ๕ ปh ตาม

แผนการเงินประจําปh ๒๕๖๑ (ปh ๒๕๖๑-๒๕๖๕) บริษัทฯ คาดว-าจะมีรายได�รวมเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยร�อยละ ๗ 
ต-อปh โดยสามารถคงอัตราค-าบริการฯ ท่ีเรียกเก็บปfจจุบันได�จนถึงปh ๒๕๖๔ ซึ่งเปcนไปตามเป}าหมายผลการ
ดําเนินงานท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค�ขององค�กร และในปh ๒๕๖๕ ประมาณการปรับทบทวนอัตราค-าบริการ
เพ่ิมข้ึนภายใต�อัตราค-าบริการข้ันสูงท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) สําหรับค-าใช�จ-าย
ดําเนินการมีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณร�อยละ ๘ ต-อปh โดยบริษัทฯ มีรายได�สูงกว-าค-าใช�จ-ายตลอด
ระยะเวลา ๕ ปh 

แผนการลงทุนและการจัดหาแหล-งทุนในระยะ ๕ ปh จากแผนการลงทุนในระยะ ๕ ปh (ปh ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ซึ่งสอดคล�องตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของบริษัทฯ คาดว-าจะมีวงเงินลงทุนประมาณ 
๑๓,๗๐๐.๐๐ ล�านบาท การลงทุนส-วนใหญ-อยู-ในภาคความปลอดภัยและสนับสนุนภาคความปลอดภัย เปcน
การจัดหาระบบ/อุปกรณ�เพ่ือรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให�บริการการเดินอากาศ โดยเปลี่ยนทด
แทนอุปกรณ�เดิมท่ีเสื่อมสภาพและจัดหาเพ่ิมเติมการลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบบริการการ
เดินอากาศท่ีครบถ�วนมีศักยภาพแข-งขันได�และสอดคล�องกับการพัฒนาการขนส-งทางอากาศของประเทศ  

 



๑๐๖ 
 

 
 

และการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริการการเดินอากาศตามแผนการพัฒนาระบบการบิน 
(Aviation System Block Upgrade : ASBUs) ของ ICAOโดยบริษัทฯ คาดว-าจะมีแหล-งเงินลงทุนส-วนใหญ-
จากเงินรายได�ค-าบริการรอจ-ายคืนและเงินทุนหมุนเวียนอ่ืน และจากแหล-งเงินกู�ภายนอกบางส-วน  
 

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



๑๐๗ 
 

 
 
 
 

รายงานของผู�สอบบัญชี 
(ตามเอกสารแนบ) 






















































