
 

 

 

 

บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 

รายงานประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๘ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 



สารบัญ 
 
 
สารจากประธานกรรมการ ๑ 
สารจากกรรรมการผู%อํานวยการใหญ� ๒ 
ข%อมูลด%านรัฐวิสาหกจิ  

ข�อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ  
ประวัติความเป(นมา ๔ 
ภารกิจ  
วิสัยทัศน,  พันธกิจ   แนวนโยบายผู�ถือหุ�นภาครัฐ 
แผนวิสาหกิจ 

๔ 
๕ 
๗ 

ประเภทกจิการ/ลักษณะการประกอบการ ๘ 
ที่ตั้ง โทรศัพท, โทรสาร และ website   ๘ 
สรุปข�อมูลที่สําคัญทางการเงิน ๙ 
ปCจจัยที่มีผลกระทบหลักตDอกิจการ   
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน�มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต 

๙ 
๑๑ 

โครงสร�างการบริหารองค,กร  
ผังโครงสร�างองค,กร 
หน�าที่รับผิดชอบ 

๑๓ 
๑๔ 

คณะกรรมการ ๑๕ 
คณะผู�บริหาร ๑๗ 
โครงสร�างอัตรากําลัง ๒๑ 

โครงสร�างเงินทนุ 
           ทุนและโครงสร�างผู�ถอืหุ�น 

 
๒๒ 

การลงทุนที่สําคัญในปCจจุบันและอนาคต  
แผนงานโครงการสําคัญ ๒๕ 
บทบาทสําคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอื่น ๆ  ๒๘ 

ผลการดําเนินงานขององค,กร  
ผลการดําเนินงาน ๓๑ 
การดําเนินงานด�านทรพัยากรบุคคล ๔๕ 
การประเมินผลการดําเนินงาน SEPA ๔๘ 
การจดัอันดับเครดิตองค,กร  ๔๙ 
รางวัลที่ได�รับระหวDางปM ๔๙ 
เรื่องเดDนในรอบปM ๔๙ 

การบริหารจัดการองค,กร  
การบริหารความเส่ียง ๕๐ 
การควบคุมภายใน ๕๒ 

  



ข%อมูลด%านธรรมาภิบาล  
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดแูลกิจการที่ด ี  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี ๕๒ 
โครงสร�างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ๕๔ 
บทบาทและการปฏิบัติหน�าทีข่องคณะกรรมการบรษิัทฯ ๖๒ 
คDาตอบแทนของคณะกรรมการ ๖๙ 
คDาตอบแทนของผู�บริหารระดับสูง   ๗๑ 
นโยบายปQองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน, ๗๑ 

รายงานการดําเนินงานตDาง ๆ ขององค,กร  
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ๗๒ 

รายงานทางการเงิน  
           รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ตDอรายงานทางการเงนิ ๗๕ 

วิเคราะห,ผลการดําเนินงาน  ๗๖ 
วิเคราะห,ฐานะการเงิน  ๗๗ 
สภาพคลDองทางการเงิน ๗๘ 
อัตราสDวนทางการเงิน ๗๘ 
แนวโน�มทางการเงิน ๗๙ 
รายงานของผู�สอบบัญชี ๘๐ 
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สารจากกรรมการผู�อํานวยการใหญ' 
 
  ป�งบประมาณ ๒๕๕๘ นับเป1นป�แห�งความท%าทายอีกป�หน่ึงของบริษัทฯ จากปริมาณ
การจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนสูงมากจากป� ๒๕๕๗  ถึงร%อยละ ๑๐.๖๕   หรือประมาณ ๒ เท�า เม่ือ
เทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยท่ัวโลกซึ่งอยู�ท่ีร%อยละ ๕.๑ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟNก ซึ่งเป1นภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในโลก ท่ีอัตราร%อยละ ๖.๓ ต�อป�  และด%วยจํานวน
เท่ียวบินท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบ ๑ แสนเท่ียวบิน จนทําให%มีปริมาณเท่ียวบินในประเทศไทยสูงกว�า ๘ แสน
เท่ียวบินในป<จจุบัน  บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานบริการข้ันสูงได%เทียบเท�ากับผู%ให%บริการ
การเดินอากาศช้ันนํา ท้ังระดับความปลอดภัยท่ีสูงข้ึน และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ 
(Capacity) ท่ีเพียงพอต�อปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน 
  บริษัทฯ มีการเตรียมความพร%อมอย�างต�อเน่ืองจากป�ท่ีผ�านมา โดยในป� ๒๕๕๘ เป1น
การดําเนินโครงการโครงสร%างระบบบริการการเดินอากาศ เพ่ือยกระดับการบริการให%สามารถรองรับ
กับปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน  รวมถึงมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการให%บริการควบคุมจราจร
ทางอากาศและวิศวกรโดยการฝWกอบรม เพ่ือความพร%อมการใช%งานอุปกรณ;ระบบใหม�ท่ีจะนําเข%าใช%
งาน โดยยังคงให%ความสําคัญกับการสร%างคุณค�าและความรับผิดชอบต�อสังคม การลดผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล%อมด%วยเทคโนโลยีการเดินอากาศ Performance Based Navigation (PBN) เข%าใช%งานใน
ห%วงอากาศของประเทศไทย และการบริหารห%วงอากาศ 
  ในการพัฒนาด%านระบบอุปกรณ; บริษัทฯ ได%มีการเพ่ิมโครงการการพัฒนาเช่ือมต�อ
โครงข�ายการบริการจราจรทางอากาศท่ัวประเทศ โดยยังคงมุ�งสู�เปAาหมายในการพัฒนา เพ่ือใช%ในการ
บริการจราจรทางอากาศเหนือน�านฟAาของประเทศไทย รวมถึงมีการส�งเสริมนวัตกรรมซึ่งเป1นท่ีน�ายินดี
ท่ีในป�น้ีบริษัทฯ ได%รับรางวัลในระดับสากลคือ ได%รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงจากเวที
การประกวด 43rd International Exhibition of Inventions of GENEVA 2015  ประเทศ
สวิตเซอร;แลนด; 
  เพ่ือการบริหารจัดการน�านฟAาอย�างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการประสานความ
ร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังในประเทศ ได%แก� กระทรวงคมนาคม สํานักงานการบินพลเรือนแห�ง
ประเทศไทย กรมท�าอากาศยานไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บริษัท ท�าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) เป1นต%น รวมถึงองค;กรระหว�างประเทศท่ีสําคัญ ได%แก�  International Civil 
Aviation Organization (ICAO) Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)  
Federal Aviation Administration (FAA) เป1นต%น เพ่ือส�งเสริมความร�วมมือระดับภูมิภาคและระดับ
โลก โดยบริษัทฯ ได%มีโครงการในการร�วมจัดทําแผนยุทธศาสตร;การขนส�งทางอากาศของไทย เพ่ือ
พัฒนาระบบการขนส�งทางอากาศของชาติในระยะยาว และผลักดันการแก%ป<ญหาความสามารถในการ
รองรับเท่ียวบินเชิงบูรณาการในระยะเร�งด�วน (Quick-Win) รองรับนโยบาย Open Sky under 
Conditions 
  ท้ังน้ี ป� ๒๕๕๘  บริษัทฯ ได%รับการทบทวนอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
โดยได%เพ่ิมอันดับเครดิตจากระดับ AA+ (Stable) ในป� ๒๕๕๗  เป1น AAA (Stable)  ในป<จจุบัน โดย
ป<จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญประกอบด%วย การเติบโตในอัตราสูงอย�างต�อเน่ืองของการขนส�งทางอากาศ 
รวมท้ังความเข%มแข็งด%านสภาพคล�องทางการเงิน   นอกจากน้ี อันดับเครดิตยังสะท%อนถึงสถิติด%านความ
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หมวดที่ ๑ ข�อมูลด�านรัฐวิสาหกิจ 
ข�อมูลทัว่ไปของรัฐวิสาหกิจ 
ประวัติความเป7นมา           
 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑  กรมไปรษณีย;โทรเลขได%รับมอบหมายจากรัฐบาลให%ทําหน%าทีใ่ห%บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศและส่ือสารการบิน จนกระทัง่สงครามโลกครั้งที ่๒ ได%เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ส�งผลให%
อากาศยานพลเรือนไม�อาจทําการบิน จึงต%องเลิกกิจการ  และเม่ือสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส้ินสุด  การประกอบ
ธุรกจิการบินระหว�างประเทศเริม่ฟ��นตัวขึ้น  บริษทั Aeronautical Radio Inc. (ARINC)  
จากสหรฐัอเมรกิา  บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากองักฤษ  และสายการบินต�าง ๆ ที่ 
ทําการบินมายังประเทศไทยได%ร�วมกันขออนุมตัิรัฐบาลไทยจัดตั้ง บริษทั วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
(AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD.) เม่ือวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑ เพื่อดําเนินกิจการควบคุมจราจร
ทางอากาศและส่ือสารการบิน ตามมาตรฐานและข%อเสนอแนะขององค;การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ภายใต%สัญญาที่ได%รับจากรัฐบาลไทยจนกระทัง่
ต�อมา รัฐบาลไทยเล็งเห็นถงึความสําคัญของภารกิจบริษทัฯ ว�าเกี่ยวข%องกบัความม่ันคงของชาติ  และการ
พัฒนากิจการบิน  ประกอบกบัมีความพร%อมในทุก ๆ ด%านแล%ว  จึงได%รับโอนกิจการเข%ามาดําเนินงานใน
รูปแบบองค;กรของรัฐบาลตัง้แต�วันที ่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๖  และเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเป1น 
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI    ในเวลาต�อมาได%อนุญาตให%สาย
การบินที่ทําการบินมายังประเทศไทยเป1นประจาํร�วมเป1นผู%ถอืหุ%นกับรัฐบาลด%วย   บรษิทัฯ จึงมีสถานะเป1น
รัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงคมนาคม   ถึงแม%จะดําเนินการในรูปบรษิัทจํากดั   แต�เน่ืองจากมีข%อผูกพันใน
ฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาลและตามข%อตกลงที่มีไว%กับรัฐบาล  บริษัทฯ จึงดําเนินการแบบไม�ค%ากําไรใน
การให%บรกิารภาคความปลอดภัย  ได%แก�  บริการควบคุมจราจรทางอากาศและส่ือสารการบินในอาณาเขต
ประเทศไทย โดยมีเครือข�ายเช่ือมโยงกับประเทศต�าง ๆ  นอกจากน้ันยังมีบริการภาคธุรกิจ คือ บรกิาร
เกี่ยวเน่ืองกับกจิการบินทั้งในและต�างประเทศ   

ป<จจุบัน นับเป1นเวลากว�าหกสิบป�ที่บรษิัทฯ ได%ดําเนินกจิการด%วยความมุ�งม่ันที่จะรกัษาคุณภาพการ
ให%บรกิารพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรให%มีความทันสมัยและเป1นมืออาชีพ รวมถงึการประสานความ
ร�วมมือกับองค;กรการบินทั้งในและต�างประเทศ เพื่อมีส�วนร�วมในการนําความเจรญิก%าวหน%ามาสู�กิจการบิน
ทั้งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย 
 
ภารกิจ  
 

บริษทัฯ มีภารกจิ ดังน้ี 
๑. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ภายในเขตแถลงข�าวการบิน

กรงุเทพฯ ( ฺBangkok Flight Information Region) เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของ
ผู%ใช%ห%วงอากาศในประเทศไทย 

๒. การบรกิารระบบส่ือสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบตดิตามอากาศยาน (Aeronautical 
Communications, Navigation and Surveillance (CNS) System/Services) และ 

๓. การบรกิารข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information 
Services (AIS) and Aeronautical Charts) 

รวมทัง้ บรกิารเกี่ยวเน่ือง และงานตามนโยบายรัฐบาล 
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วิสัยทัศนD พันธกิจ แนวนโยบายผู�ถอืหุ�นภาครัฐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision  
วิสัยทัศนD 

 

 “มุ'งม่ันพัฒนาคุณภาพการให�บริการการเดินอากาศ 
สู'การเป7นหนึ่งในองคDกรช้ันนาํของอาเซียนอย'างย่ังยืน” 

Mission 
พันธกิจ 

 
“เป7นผู�ให�บริการการเดินอากาศของประเทศ* 

ท่ีตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการด�วยความปลอดภัย 
เป7นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต'อผู�มีส'วนได�ส'วนเสียทุกกลุ'มและผลประโยชนDแห'งชาติ” 
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แนวนโยบายของผู�ถือหุ�น/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
เป1นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร;ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
บนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาการขนส'ง 
พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐาน และระบบการขนส�งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข�ายและการให%บริการ
ให%มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนส�งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส; เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ และส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของ
ภาคเอกชน 

สําหรับ บวท. 
พัฒนาโครงข�าย อุปกรณ; และระบบงานให%ทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมท้ังให%บริการท่ีมีความปลอดภัยและ
รวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมศักยภาพในการหารายได%จากบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

รัฐบาล 
 

หลักการและแนวทางการดําเนนิงานตาม SODs 
แผนระยะส้ัน 
๑. พัฒนาโครงสร%างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพ่ือให%ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับการเติบโตของ

ปริมาณเท่ียวบินท่ีเพ่ิมข้ึนภายในป� พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เร�งดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือลดภาระหน้ี 
๓. เร�งปรับปรุงโครงสร%างต%นทุนค�าใช%จ�ายบุคลากรให%อยู�ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสัดส�วนการให%บริการ 

ท่ีไม�กระทบต�อมาตรฐานความปลอดภัย 
แผนระยะยาว 
สร%างระบบการบริหารจราจรทางอากาศของไทยให%สอดคล%องกับความคาดหวังของประชาคมการบินและ 
มีศักยภาพพร%อมรองรับการเติบโตในระยะยาวภายในป� พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แผนวิสาหกิจ 
ภายใต%วิสัยทัศน; “ยกระดับคุณภาพการให%บริการการเดินอากาศสู�การเป1นหน่ึงในองค;กรช้ันนําของ

อาเซียนอย�างยัง่ยืน” ซ่ึงมีนัยสําคัญประกอบด%วยพันธกิจองค;กรในการให%บริการการเดินอากาศ การบรหิาร
คุณภาพทั่วทัง้องค;กร เพื่อความม่ันคงและยั่งยืน และการประเมินตนเองตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ  บรษิัทฯ มียุทธศาสตร;การพัฒนาและดําเนินองค;กรในช�วงป� พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ ดังน้ี 

 
ประเด็นยทุธศาสตร; (Strategic Issue) วัตถุประสงค;เชิงยุทธศาสตร; (Strategic Objective) 
๑.  การให%บรกิารการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและ

มีประสิทธิภาพ 
๑. ให%บรกิารที่ปลอดภัยเป1นมาตรฐานและต�อเน่ืองใน

ทุกช�วงการบิน 
๒  เพิ่มความสามารถในการรองรบัเที่ยวบินและ

ประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ 
๒.  การพัฒนาบุคลากรสู�ความเป1นมืออาชีพ ๓.  พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการ

ขับเคล่ือนองค;กรให%เติบโตอย�างยั่งยืน 
๔.  พัฒนาสภาพแวดล%อมบุคลากรและยกระดับความ

ผูกพันต�อองค;กร 
๓.  การพัฒนาไปสู�องค;กรสมรรถนะสูง ๕.  เป1นองค;กรทีด่ีในสังคมและบรรลุเปAาหมายในการ

บริหารการเปล่ียนแปลงอย�างมีประสิทธิภาพ 
๖.  พัฒนาโครงสร%างและองค;ประกอบพื้นฐาน 

เทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู% และนวัตกรรม เพื่อ
บรรลุเปAาหมายขององค;กรทกุระดับ 

๗.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองค;กร 
เพื่อให%เกดิผลลัพธ;ที่มีประสิทธภิาพ 

๘.  บริหารจัดการทางการเงินอย�างมีประสิทธิภาพ 
และสมดุล 

๔.   การสร%างคุณค�าให%กับกิจการบินและผู%มีส�วน
ได%ส�วนเสีย 

๙.  แสดงบทบาทและดําเนินงานพฒันาระบบการ
เดินอากาศภายใต%ความร�วมมือในอุตสาหกรรม 
การบิน 

๕. การสร%างบทบาทสําคัญต�อความสามารถในการ 
    แข�งขันของประเทศ 

๑๐. พัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการ 
      เดินอากาศและร�วมผลักดันให%มีแผนยุทธศาสตร; 
      ระยะยาวด%านการขนส�งทางอากาศของประเทศ 
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ 
 บริษทัฯ เป1นหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) โดย คค. ได%มอบหมายให% บริษัทฯ 
เป1นผู%ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การส่ือสารการบิน และบริการอื่นที่เกีย่วกับการปฏิบัติ 
การบินตามความต%องการของการประกอบการขนส�งทางอากาศ และเป1นไปตามมาตรฐานและข%อเสนอแนะของ
องค;การการบินพลเรือนระหว�างประเทศ (ICAO)  ให%เป1นไปด%วยความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  โดย
มีการต�อสัญญาฉบับป<จจุบันเม่ือวันที่ ๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๔  มีกําหนดอายุสัญญา ๒๐ ป� ถึงวันที่ ๔ พฤศจกิายน 
๒๕๖๔  ภายใต%สัญญาดังกล�าวบริษทัฯ ตกลงจะจัดให%มกีารบริการให%แก�บรรดาผู%ประกอบการขนส�งทางอากาศ
โดยไม�แสวงหากาํไร  และให%บริษัทฯ ได%รับการชดเชยค�าใช%จ�ายต�าง ๆ ด%วยการเรียกเก็บค�าบริการควบคุมจราจร 
ทางอากาศอย�างเป1นธรรมจากผู%รบับริการ  
 
ที่ต้ัง  โทรศพัทD  โทรสาร  และ website       
สํานักงานใหญ� 
ที่อยู� : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ทุ�งมหาเมฆ สาทร     
         กรงุเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๒๒๘๗ ๓๕๓๑ – ๔๑ 
โทรสาร  : ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๓๑ 
Website : www.aerothai.co.th 
ศูนย;ควบคุมการบินหาดใหญ� 
ที่อยู� : ๑๐๐ หมู�ที ่ ๓ ถนนสนามบิน ตําบล 

    คลองหลา อาํเภอคลองหอยโข�ง จงัหวัด 
           สงขลา ๙๐๑๑๕ 
โทรศัพท; : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑ - ๖๐ 
โทรสาร  : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙ 
ศูนย;ควบคุมการบินภูเก็ต 
ที่อยู� : ๒๐๐ เขาบ�อไทรตําบลไม%ขาว อําเภอถลาง   
        จังหวดัภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑ – ๕ 
โทรสาร  : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๘-๙ 
ศูนย;ควบคุมการบินสุราษฎร;ธานี 
ที่อยู� : ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน  
        จังหวดัสุราษฎร;ธานี ๘๔๑๓๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒ 
โทรสาร  : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓ 
ศูนย;ควบคุมการบินเชียงใหม� 
ที่อยู� : ๖๐ ถนนสนามบิน ตําบลสุเทพ  
        อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม� ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๗๖ 
โทรสาร  : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐ 

 
ศูนย;ควบคุมการบินพิษณุโลก 
ที่อยู� : ถนนสนามบิน ตําบลอรญัญิก อําเภอเมือง   
        จังหวดัพษิณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒ 
โทรสาร  : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๕๐ 
ศูนย;ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมา 
ทิ่อยู� : บ%านพิมาน ตําบลท�าช%าง อําเภอ 
        เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา    
        ๓๐๒๓๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๔๔๒๕ ๗๖๗๐ 
โทรสาร  : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖ 
ศูนย;ควบคุมการบินอุดรธานี 
ที่อยู� : ตําบลหมากแข%ง อาํเภอเมือง  
         จงัหวดัอดุรธานี ๔๑๐๐๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๔๒๒๔ ๓๗๓๕ 
โทรสาร  : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔ 
ศูนย;ควบคุมการบินอุบลราชธานี 
ที่อยู� : ถนนเทพโยธี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง   
        จังหวดัอบุลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘ 
โทรสาร  : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘ 
ศูนย;ควบคุมการบินหัวหิน 
ที่ตั้ง : หมู�บ%านบ�อฝAาย ตําบลหวัหิน อําเภอหวัหิน  
        จังหวดัประจวบคีรขีันธ; ๗๗๑๑๐ 
โทรศัพท; : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑ 
โทรสาร  : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓ 
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สรุปข�อมูลที่สําคัญทางการเงิน     

   ๒๕๕๘     ๒๕๕๗    ๒๕๕๖ 

ผลการดําเนินงาน (ล�านบาท) 

รายได%รวม ๑๐,๗๗๓.๓๘ ๙,๕๕๗.๑๓ ๘,๐๔๗.๑๐ 

ค�าใช%จ�ายรวม ๘,๘๖๓.๙๗ ๗,๘๐๑.๕๔ ๗,๐๙๔.๘๗ 

ค�าบริการรอจ�ายคืนบริษทัการบินที่เป1นสมาชิก ๑,๙๐๙.๔๑ ๑,๗๕๕.๕๙ ๙๕๒.๒๓ 

ฐานะการเงิน (ล�านบาท) 

สินทรัพย;รวม ๑๒,๐๘๙.๙๖ ๙,๘๖๒.๖๙ ๘,๑๘๓.๕๐ 

หน้ีสินรวม ๑๑,๒๐๐.๗๓ ๙,๐๐๗.๖๑ ๗,๓๕๘.๔๖ 

ส�วนของผู%ถือหุ%น ๘๘๙.๒๓ ๘๕๕.๐๘ ๘๒๕.๐๔ 

อัตราส'วนทางการเงิน 

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู%ถือหุ%น (เท�า) ๑๒.๖๐ ๑๐.๕๓ ๘.๙๒ 

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู%ถือหุ%น (เท�า) ๘.๒๕ ๗.๘๕ ๘.๑๐ 

(ไม�รวมค�าบริการรอจ�ายคืนสะสม)  

อัตราส�วนความสามารถในการจ�ายคืนเงินต%น ๑.๒๑ ๑.๐๘ ๑.๑๖ 

และดอกเบ้ีย (เท�า) 
 
ปdจจัยที่มีผลกระทบหลักต'อกิจการ 
๑. ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย�างมาก 
 ป� ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากป�ก�อน (๒๕๕๗)  
ร%อยละ ๑๐.๖๕  เม่ือเทียบกับอัตราการเติบโตเฉล่ียทั่วโลกร%อยละ ๕.๑  และอัตราการเติบโตเฉล่ียของภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟNก ซ่ึงเป1นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ที่อัตราร%อยละ ๖.๓ ต�อป� 
 ด%วยจํานวนเทีย่วบินทีเ่พิม่ขึ้นเกอืบ ๑ แสนเทีย่วบิน จนทําให%มปีริมาณเทีย่วบินในประเทศไทยสูงกว�า 
๘ แสนเทีย่วบินในป<จจุบนั โดยมีอตัราการเตบิโตประมาณ ๒ เท�าของค�าเฉล่ียทัว่โลก บรษิัทฯ ยงัคงรกัษา
คุณภาพและมาตรฐานบริการขัน้สูงได%เทียบเท�ากับผู%ให%บริการการเดินอากาศช้ันนํา ทัง้ระดบัความปลอดภัยที่
สูงขึ้น และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ที่เพียงพอต�อปริมาณการจราจรทีเ่พิ่มขึ้นได%
ตลอดเวลา พร%อมกบัการเร�งรดัพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดนิอากาศพร%อมกันทัว่ประเทศให%แล%ว
เสรจ็ในป� ๒๕๖๐ เพือ่ให%ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน ด%านคุณภาพและศักยภาพของระบบ
บรกิารการเดินอากาศทีเ่พยีงพอสําหรบัรองรบัการเติบโตที่มีแนวโน%มเพิ่มขึ้นอกีเท�าตัวในอนาคตไม�เกิน ๑๐ ป�
ข%างหน%า    
 อย�างไรก็ตาม ทั้งในช�วงเวลาปกติและกรณีที่เที่ยวบินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ   บริษัทฯ จําเป1นต%องนําการ
พัฒนาเทคนิคใหม� ๆ เข%าใช%งาน เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได%อย�างมีประสิทธิภาพโดยไม�เกิด
ป<ญหาความล�าช%าที่ผิดปกติ และเพื่อการเตรียมความพร%อมในการให%บริการ 
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ตารางแสดงปรมิาณเที่ยวบินระหว�างป� ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
 

ปริมาณเท่ียวบินภายใน 
Bangkok FIR 

ปhงบประมาณ ร�อยละ
๒๕๕๘ 
/๒๕๕๗ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗  ๒๕๕๘ 

รวม 
เฉล่ีย/
วัน 

รวม 
 เฉล่ีย/ 

วัน 
รวม 

เฉล่ีย/
วัน 

Flight Type        
International ๓๑๙,๐๘๑ ๘๗๔ ๓๓๖,๐๕๐ ๙๒๑ ๓๘๓,๓๖๑ ๑,๐๕๐ ๑๔.๐๑ 
Domestic ๒๘๔,๖๐๒ ๗๘๐ ๓๒๔,๕๖๒ ๘๘๙ ๓๖๕,๔๕๒ ๑,๐๐๑ ๑๒.๖๐ 
Overfly ๖๕,๓๓๙ ๑๗๙ ๘๓,๕๑๘ ๒๒๙ ๘๓,๐๙๗ ๒๒๘ -๐.๔๔ 
Type of Operation          
S : Schedule  ๕๑๖,๕๕๒ ๑,๔๑๕ ๕๗๗,๔๑๑ ๑,๕๘๒ ๖๗๕,๓๑๙ ๑,๘๕๐ ๑๖.๙๔ 
N : Non-Schedule  ๔๐,๔๑๔ ๑๑๑ ๓๖,๔๐๙ ๑๐๐ ๒๙,๘๗๔ ๘๒ -๑๘.๐๐ 
G : General  ๕๔,๙๗๘ ๑๕๑ ๗๑,๓๙๕ ๑๙๖ ๖๙,๐๔๙ ๑๘๙ -๓.๕๗ 
M : Military  ๔๕,๕๐๓ ๑๒๕ ๔๕,๖๓๔ ๑๒๕ ๔๔,๒๙๓ ๑๒๑ -๓.๒๐ 
X : Others ๑๑,๕๗๕ ๓๒ ๑๓,๒๘๑ ๓๖ ๑๓,๓๗๕ ๓๗ ๒.๗๘ 

รวม ๖๖๙,๐๒๒ ๑,๘๓๓ ๗๔๔,๑๓๐ ๒,๐๓๙ ๘๓๑,๙๑๐ ๒,๒๗๙ ๑๑.๘๐ 
 

๒. แผนการเดินอากาศสากลและภูมิภาคของ ICAO 
ที่ประชุมสมัชชาสมัยสามัญของ ICAO ครั้งที่ ๓๘ (๓๘th Session of the ICAO Assembly) ได%ให%การ

รับรองการใช%แผนพัฒนาระบบการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan: GANP, Doc ๙๗๕๐) ฉบับ
แก%ไขครัง้ที ่ ๔ เป1นทิศทางเชิงยุทธศาสตร;ของระบบการเดินอากาศสากล ซ่ึงในแผนดังกล�าวมีแผนขั้นตอนเชิง 
กลยุทธ; ASBUs (Aviation System Block Upgrades)  เป1นองค;ประกอบสําคัญและมีจุดเริ่มต%นสําหรับ Block 0 
ในป� ๒๕๕๖  ซ่ึงแผนกลยุทธ; ASBUs แบ�งกรอบการพัฒนาออกเป1น ๔ ด%าน (Performance Improvement 
Area: PIA)  ได%แก�  

๑. Airport Operations คือ การปฏิบัติการในเขตสนามบิน  
๒. Globally Interoperable Systems and Data – through Globally Interoperable SWIM คือ การ 
    ทํางานร�วมกนัได%ระหว�างระบบอุปกรณ;และการเช่ือมต�อ/แลกเปล่ียนข%อมูล  
๓. Optimum Capacity and Flexible Flights – through Global Collaborative ATM คือ  
    ความสามารถในการรองรับการจราจรฯ สูงสุดและเที่ยวบินทีมี่ความยืดหยุ�น/คล�องตัว  
๔. Efficient Flight Path – through Trajectory Based Operations คือ เส%นทางบินที่มีประสิทธิภาพ    

นอกจากน้ีในระดับภูมิภาค ICAO ได%จัดทํา Asia/Pacific Seamless ATM Plan ที่มุ�งเน%นความเช่ือมโยง/ 
สอดประสานกันในระบบ Air Traffic Management (ATM) ของภูมิภาค  ซ่ึงมีการระบุถงึเกณฑ;เปAาหมาย
ข%อกําหนดทีต่%องการในเรือ่งสนามบิน ห%วงอากาศ และเส%นทางบิน (Preferred Aerodrome/Airspace and 
Route Specifications: PARS) และเกณฑ;ระดับที่ต%องการในเรื่องการให%บริการจราจรทางอากาศ (Preferred 
ATM Service Levels: PASL) รวมถึงองค;ประกอบระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สําคัญ ป<จจยัด%านมนุษย; และ
การประสานความร�วมมือระหว�างทหารและพลเรอืนด%วย  ซ่ึงบริษทัฯ นําแนวกลยุทธ; ASBUs ดังกล�าวมาใช%
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตร;และกลยุทธ;ของบริษทัฯ และจัดให%มีการเริ่มการพัฒนาตามกลยทุธ; ASBUs และ
แผน APAC Seamless ATM Plan แล%วในป� ๒๕๕๘   
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๓. แนวทางความร�วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic Community: AEC) 
อาเซียนอยู�ระหว�างดําเนินการไปสู�การเป1นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยในด%านการขนส�งทาง

อากาศ อาเซียนมีแผนการจัดตั้งตลาดการบินร�วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) เพื่อ
รองรับการเป1น AEC ให%เกิดการเช่ือมโยงน�านฟAาของประเทศสมาชิกเข%าด%วยกันอย�างเสร ี มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยและม่ันคงทั้งภายในอาเซียนเองและมุ�งสู�ภายนอกอาเซียนต�อไป  ซ่ึงในป� ๒๕๕๘ อาเซียนก%าวเข%าสู�
ขั้นตอนการจดัทําแผน ASEAN ATM Harmonisation Master Plan ภายใต%แผนการจัดตั้งตลาดการบิน
ร�วมอาเซียนในขั้นตอนสุดท%าย  รวมถงึการสานต�อแผนยุทธศาสตร;อาเซียนสําหรับทศวรรษหน%า หรือแผน
ยุทธศาสตร;การขนส�งอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP ๒๐๑๖-๒๐๒๕) 
ซ่ึงเป1นการสานต�อแผนยุทธศาสตร;การขนส�งอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ASEAN Transport Strategic Plan: 
ATSP 2011-2015) ที่จะส้ินสุดในป� ๒๕๕๘ น้ี 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน�มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต 

 
จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน%มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต  พบว�าธุรกิจ

การบินเป1นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเตบิโตและมีมูลค�าสูงขึ้นอย�างต�อเน่ือง โดยบรษิทั Airbus และ 
Boeing ได%คาดการณ;ไว%ว�า จากน้ีไปจนถงึป� ๒๕๗๖ (หรอือีก ๑๘ ป�ข%างหน%า) ปริมาณจราจรทางอากาศ 
ทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณร%อยละ ๔.๗-๕ ต�อป� และปริมาณจราจรฯ จะเพิ่มขึ้นเป1น ๒ เท�าตัว
ในทุก ๑๕ ป�    ทั้งน้ี มีการคาดการณ;ด%วยว�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟNกจะเป1นภูมิภาคที่มีปริมาณจราจรฯ สูงทีสุ่ด 
โดยจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียอยู�ที่ร%อยละ ๖.๓ ต�อป� ซ่ึงสูงกว�าทั้งภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ  

สําหรับ Bangkok FIR มีการคาดการณ;ว�า ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดในป� ๒๕๕๘ จะมีจํานวน
มากกว�า ๘๐๐,๐๐๐ เที่ยวบิน/ป� และคาดว�าจะเป1น ๑ ล%านเที่ยวบิน/ป� ในป� ๒๕๖๑ (หรือภายใน ๓ ป�
ข%างหน%า)  
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ มีเหตุการณ;ที่สําคัญหลายเหตกุารณ;ทีอ่าจส�งผลให%เกดิการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณเที่ยวบินที่คาดการณ;ไว% โดยสามารถสรุปแบ�งเป1นป<จจัยด%านบวก (ส�งผลให%มีปรมิาณเที่ยวบินเพิ่ม
สูงขึ้น) และป<จจัยทางด%านลบ (ส�งผลกระทบให%มีปริมาณเที่ยวบินลดลง) ซ่ึงบางส�วนยังต%องติดตาม
สถานการณ;อย�างใกล%ชิดต�อไป  โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกจิสายการบินต%นทุนต่ํา การเพิม่เส%นทางบินตรง
จากเมืองและประเทศสําคัญ มายังเมืองท�องเที่ยวหลักในภูมภิาคต�าง ๆ ของไทย ทั้งเที่ยวบินประจําและ
เที่ยวบินเช�าเหมาลํา ข%อบกพร�องที่มีนัยสําคัญ และผลการตรวจสอบมาตรฐานการกํากับดแูลความปลอดภัย
สากล (Universal Safety Oversight Audit Program–Continuous Monitoring Approach: USOAP-
CMA) เป1นต%น 
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กราฟแสดงสถติิและการคาดการณDจํานวนเที่ยวบินทัง้หมด และเทีย่วบินที่เป7นรายได� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงช'วงการคาดการณDจํานวนเที่ยวบินทั้งหมด 
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จํานวนเที่ยวบินทั้งหมดตามแผนการบินของบริษัทฯ ใน Bangkok FIR ประจําปhบัญชี ๒๕๔๙-๒๕๕๘
และจํานวนที่คาดการณDในปh ๒๕๕๙-๒๕๖๙

โดยใช�อัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ยแต'ละไตรมาสของปh ๒๕๕๙ เท'ากับร�อยละ ๓.๕ และของปh 
๒๕๖๐-๒๕๖๘ เท'ากับร�อยละ ๓.๘

ผ�านน�านฟAา

ภายในประเทศ

ระหว�างประเทศ

เที่ยวบินที่เป1น
รายได%
เที่ยวบินทั้งหมด

%AAGR 2559-2569 = 7%

%AAGR 2549-2558 = 6%
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โครงสร�างการบริหารองคDกร 
ผังโครงสร�างองคDกร 
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หน%าที่รับผิดชอบ 

โครงสร%างองค;กรของบรษิัทฯ ป<จจุบันมีคณะกรรมการบริษทัฯ เป1นผู%กํากับดูแล 
และมีกรรมการผู%อํานวยการใหญ� ดํารงตําแหน�งผู%บริหารสูงสุด แบ�งออกเป1น ๑๐ สายงาน โดย 
มีผู%อํานวยการใหญ�แต�ละสายงาน ทําหน%าทีร่ับผิดชอบ ดังน้ี 

 
• สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 

รับผิดชอบงานกํากับดูแลที่ดีและแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม  งานประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ การสนับสนุนกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ 
และผู%ถือหุ%น ดูแลงานด%านกฎหมาย พัสดุ ระบบ 
สารบรรณและงานเลขานุการ การส่ือสาร รวมทั้ง 
การบริหารความสัมพันธ;กับผู%มีส�วนได%ส�วนเสีย 
• สํานักตรวจสอบภายใน  

รับผิดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผล
อย�างอิสระเกี่ยวกับความเช่ือถือได%และความครบถ%วน
ของระบบงาน และรายงานการตรวจสอบต� อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง  
• สํานักงานนโยบายและบริหารยทุธศาสตร;  

รับผิดชอบในการวิเคราะห;นโยบาย วางแผน 
กลยุทธ; พัฒนาองค;กร วิเคราะห;โครงการ บริหาร 
ผลการดําเนินงาน และบริหารความเส่ียงขององค;กร  
• สายงานพัฒนาธรุกิจ  

 รับผิดชอบผลการจัดทํากลยุทธ;ทางธุรกิจ และ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับหน�วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 
• สายงานมาตรฐานความปลอดภัย  

รับผิดชอบการดําเนินการด%านมาตรฐานการบริการ 
และการบริหารความปลอดภัยในการดําเนินงาน 
ตามภารกิจหลัก  
• สายงานบริหารจราจรทางอากาศ  

รับผิดชอบผลการให%บริการจราจรทางอากาศ  
ในเขตเส%นทางบิน ในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพ 
(Bangkok Flight Information Region : BKK FIR)   

เขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน ในส�วนกลาง  
รวมทั้งการบริหารห%วงอากาศ ความคล�องตัวการจราจร
ทางอากาศ  การบริหารข%อมูลสารสนเทศการ
เดินอากาศ และการออกแบบวิธีปฏิบัติการบิน 
และพัฒนาห%วงอากาศ 
• สายงานภูมิภาคและศูนย;ประกอบการ  

รับผิดชอบให%บริการจราจรทางอากาศใน  BKK 
FIR ในส�วนภูมิภาค การบริหารจัดการศูนย;ควบคุมการ
บินภูมิภาค ระบบไฟฟAา สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ 
ระบบรักษาความปลอดภัย และการดําเนินงาน 
ด%านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล%อม
ในการทํางาน 
• สายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

รับผิดชอบผลการบริหารงานวิศวกรรมจราจร 
ทางอากาศโดยการออกแบบ จัดหา พัฒนาติดตั้ง 
บํารุงรักษาและบริหารระบบสนับสนุนการบริการ
จราจรทางอากาศพร%อมทั้งพัฒนาระบบและบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค;กรให%มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
• สายงานทรัพยากรบุคคล 

รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่ อให% บุคลากรของบริษัทฯ มีอัตรา ศักยภาพ 
พฤติกรรมและผลตอบแทนที่สอดคล%องกับกลยุทธ; 
ของบริษัทฯ 
• สายงานการเงิน 

รับผิดชอบผลการดําเนินงานด%านงบประมาณ
บริหารด%านการเงินบัญชีและรายได%ของบริษัทฯ 
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

คณะกรรมการ 
รายช่ือคณะกรรมการต�าง ๆ มีดังน้ี 

• คณะกรรมการบริษทัฯ 
• คณะกรรมการบริหาร 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
• คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน 
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ; 
• คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
• คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
• กรรมการอิสระ 

 
 
องค;ประกอบคณะกรรมการบริษทัฯ ณ ส้ินป�งบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังน้ี (รายละเอียดเพิ่มเติม 

และรายนามกรรมการบริษทัฯ ทีมี่การเปล่ียนแปลงระหว�างป� ตามหมวดที่ ๒) 
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ;  ประธานกรรมการบรษิัทฯ 
๒. พลเอก คณติ สาพิทักษ;   รองประธานกรรมการบรษิัทฯ 
๓. นายไชยเจรญิ อติแพทย;   กรรมการบรษิัทฯ 
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร   กรรมการบรษิัทฯ 
๕. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  กรรมการบรษิัทฯ 
๖. พันเอก พีรวสั พรหมกลัดพะเนาว;  กรรมการบรษิัทฯ 
๗. นายพุฒิพงศ; ปราสาททองโอสถ  กรรมการบรษิัทฯ 
๘. นายพงษ;ศักดิ์   สมใจ   กรรมการบรษิัทฯ 
๙. นาวาอากาศตรี สถาพร  เจริญศิร ิ กรรมการบรษิัทฯ 
๑๐. นางสาริณี แสงประสิทธิ ์  กรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  

 
พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ; 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
 

                                                        
     พลเอก คณิต  สาพิทักษ; 

รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
 
 

                                         
                             นายไชยเจรญิ  อติแพทย;                      นายวันชาติ  สันติกุญชร              
             กรรมการบริษัทฯ         กรรมการบริษัทฯ 
 

                                                                                    
      นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ        พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว;      นายพุฒิพงศ;  ปราสาททองโอสถ        
 กรรมการบริษัทฯ              กรรมการบริษัทฯ   กรรมการบริษัทฯ 
 

                                                                  
  นาวาอากาศตรี สถาพร  เจรญิศิริ              นายพงษ;ศักดิ์  สมใจ                    นางสารณิี  แสงประสิทธิ์ 
  กรรมการบริษัทฯ               กรรมการบริษัทฯ           กรรมการผู�อํานวยการใหญ' 
 
 



-๑๗- 
 

คณะผู�บริหาร   
 

 
นางสาริณ ีแสงประสิทธิ์ 

กรรมการผู�อํานวยการใหญ' 
 

                                                      
นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท;        นายสมนึก รงค;ทอง                 นายอนุชา คําโมง              นางอรอุไร โกเมน 
รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ'      รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ'     รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ'         นักวิชาการระดับ 
                                                          รองกรรมการผู�อํานวยการใหญ' 
 

                                                             
นางสาวดวงตา สมิตสวุรรณ                นางอรษา  ธเนศวร              นายสุทธพิงษ; คงพูล        นายชาญณรงค; เช้ือเจริญ      
         ผู�อํานวยการใหญ'                      ผู�อํานวยการใหญ'                   ผู�อํานวยการใหญ'               ผู�อํานวยการใหญ'                    
(สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ')     (สํานักตรวจสอบภายใน)       (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD)      (สํานักพัฒนาธุรกิจ)                 
 

                                                   
      นายวิชิต ธีรพงศ;                    นายทินกร  ชูวงศ;                    นายฑีฆายุ มรุธา            นายณัฐวัฒน; สุภานันท;                    
      ผู�อํานวยการใหญ'                    ผู�อํานวยการใหญ'                      ผู�อํานวยการใหญ'                ผู�อํานวยการใหญ' 
 (สํานักมาตรฐานความปลอดภัย) (บริหารจราจรทางอากาศ)        (ภูมิภาคและศูนยDประกอบการ)   (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) 
 

                                                   
นางสาวทิพาภรณ; นิปกากร        นางสาววราภรณ; ทรงเจริญ      นายสุขเหลือ  เช่ียวอาชีพ         นายชาตรี กิมานันท; 
       ผู�อํานวยการใหญ'                    ผู�อํานวยการใหญ'                         นักวิชาการ     ผู�อํานวยการประจํา 
      (ทรัพยากรบุคคล)                        (การเงิน)                       ระดับผู�อํานวยการใหญ'   สํานักกรรมการผู�อํานวยการใหญ' 
 



-๑๘- 
 

คณะผู�บริหารระดับสูง 
 
๑. นางสาริณี  แสงประสิทธิ ์
ตําแหน�งป<จจุบนั กรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
วัน เดือน ป� เกดิ ๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
อาย ุ ๕๕ ป� ๓ เดือน 
วันที่รับตําแหน�ง ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
การศึกษา - ปริญญาตรีศิลปศาสตร; มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร; 
 
ประวัติการทํางาน       

- ปริญญาโทบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; 
ป� ๒๕๕๗–ป<จจบัุน     กรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
ป� ๒๕๕๔–ป� ๒๕๕๗   รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ�  
ป� ๒๕๕๓–ป� ๒๕๕๔   นักวิชาการระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
ป� ๒๕๕๐–ป� ๒๕๕๓   รองผู%อํานวยการใหญ� (นโยบาย) 

  
๒. นาวาอากาศเอก โชคชัย  สภานนท; 
ตําแหน�งป<จจุบนั รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
วัน เดือน ป� เกดิ ๒๖  ธันวาคม ๒๔๙๗ 
อาย ุ ๖๐ ป� ๙ เดือน 
วันเข%าทํางาน ๑ เมษายน ๒๕๔๑ 
การศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร; โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; 
คุณวุฒิเพิ่มเติม วุฒิบัตร สมาคมวิทยาลัยปAองกันราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถัมภ; 

(สวปอ.มส.)  รุ�นที่ ๔ ประจําป� ๒๕๕๖ 
ประวัติการทํางาน ป� ๒๕๕๗–ป<จจบัุน           รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 

ป� ๒๕๕๕–ป� ๒๕๕๗  นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
ป� ๒๕๕๓–ป� ๒๕๕๕  ผู%อํานวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล) 
ป� ๒๕๕๒–ป� ๒๕๕๓  รองผู%อํานวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล) 
 

๓. นายสมนึก    รงค;ทอง  
ตําแหน�งป<จจุบนั รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
วัน เดือน ป� เกดิ ๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔ 
อาย ุ ๕๕ ป� ๒ เดือน 
วันเข%าทํางาน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 
การศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; 
คุณวุฒิเพิ่มเติม - วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที ่๓๖ ประจําป� ๒๕๔๕  
ประวัติการทํางาน ป� ๒๕๕๕–ป<จจบัุน  รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ�  

ป� ๒๕๕๓–ป� ๒๕๕๕  ผู%อํานวยการใหญ� (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) 
ป� ๒๕๕๐–ป� ๒๕๕๓  รองผู%อํานวยการใหญ� (วิศวกรรม) 
 

 
 



-๑๙- 
 

๔. นายอนุชา  คําโมง  
ตําแหน�งป<จจุบนั รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
วัน เดือน ป� เกดิ ๑ มกราคม ๒๔๙๘ 
อาย ุ ๖๐ ป� ๘ เดือน 
วันเข%าทํางาน ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 
การศึกษา - ประกาศนียบัตร กองทัพอากาศ เหล�าต%นหน โรงเรียนจ�าอากาศ 
 - ปริญญาตรีมนุษยศาสตร; มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร; 
คุณวุฒิเพิ่มเติม หลักสูตร Advanced Executive Program (AEP)  

Northwestern University Aviation ประจําป� ๒๕๕๖ 
ประวัติการทํางาน ป� ๒๕๕๘             รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ�  

ป� ๒๕๕๓–ป� ๒๕๕๗  ผู%อํานวยการใหญ� 
                                  (สํานักมาตรฐานความปลอดภัย) 
 

  
๕. นางอรอุไร  โกเมน  
ตําแหน�งป<จจุบนั นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
วัน เดือน ป� เกดิ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๐ 
อาย ุ ๕๗ ป� ๙ เดือน 
วันเข%าทํางาน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘  
การศึกษา - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร;และการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค%าไทย 
 - ปริญญาโทพาณิชยศาสตร;และการบัญชี จฬุาลงกรณ;มหาวทิยาลัย 
คุณวุฒิเพิ่มเติม - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกจิสาธารณสําหรบันักบริหารระดับสูง (ปศส.) 
 รุ�นที่ ๔ ประจําป� ๒๕๔๘ 
 - หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ�นที่ ๔ ประจําป� ๒๕๕๖ 
ประวัติการทํางาน ป� ๒๕๕๗–ป<จจบัุน           นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อาํนวยการใหญ� 

ป� ๒๕๕๓–ป� ๒๕๕๗  ผู%อํานวยการใหญ� (การเงิน) 
 

 
รายชื่อฝxายจัดการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ชื่อ - นามสกุล ตําแหน'ง 
นายอนุชา คําโมง รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
น.อ.โชคชัย สภานนท; รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
นายสมนึก รงค;ทอง รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
นางอรอุไร โกเมน นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� 
นายสุขเหลือ เช่ียวอาชีพ นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการใหญ� 
น.ส.วราภรณ; ทรงเจริญ ผู%อํานวยการใหญ� (การเงิน) 
น.ส.ทพิาภรณ; นิปกากร ผู%อํานวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล) 
นายทินกร ชูวงศ; ผู%อํานวยการใหญ� (บรหิารจราจรทางอากาศ) 



-๒๐- 
 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน'ง 
นายฑีฆายุ มุรธา ผู%อํานวยการใหญ� (ภูมิภาคและศูนย;ประกอบการ) 
นายณัฐวัฒน; สุภานันท; ผู%อํานวยการใหญ� (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) 
น.ส.ดวงตา สมิตสุวรรณ ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ�) 
นางอรษา ธเนศวร ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักตรวจสอบภายใน) 
นายสุทธิพงษ; คงพูล ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร;) 
นายชาญณรงค; เช้ือเจริญ ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักพัฒนาธุรกจิ) 
นายวิชิต ธรีพงศ; ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักมาตรฐานความปลอดภัย) 
นายชาตรี กิมานันท; 
 
นางธาราทิพย;  มณฑลผงิน 

ผู%อํานวยการประจําสํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ�  
ระดับผู%อํานวยการใหญ� 
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย 

นางสุธี  อึ้งกิจจานุกิจ 
น.ส.สุดารตัน; ประชุมพันธุ; 

นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย 
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย 

นางนวลนง  มังตรีสรรค; นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย 
นายจักร ชิโนรกัษ; ผู%อํานวยการฝJายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางธนิยา สุนทระศานติก ผู%อํานวยการฝJายการเงินและบัญชี 
นางชิดกมล สุนทรสิต ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผน 

การตรวจสอบ 
นายสรยุทธ;  ชรนิทร; ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายมาโนช สวัสดี ผู%อํานวยการฝJายทรพัยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต 
นางสิริเกศ เนียมลอย ผู%อํานวยการฝJายบริหารเครือข�ายการจราจรทางอากาศ 
นายชูสิทธิ์ คุปต;วิวัฒน; ผู%อํานวยการฝJายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
นายชายัญ กลํ่าฮุ%ย ผู%อํานวยการฝJายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค ๑ 
นายนิวัฒน; เหล็กด ี ผู%อํานวยการฝJายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค ๒ 
นางวันทยิา เฮงตระกูล ผู%อํานวยการฝJายบริหารทั่วไป 
นายสุรพล คงพลู ผู%อํานวยการฝJายบริหารธุรกิจ 
นายวราวธุ รพพิันธุ; ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศ 

เขตสนามบินกรงุเทพ 
น.ส.วรพร รอดอยู� ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศกรงุเทพ 
นายประเมิน อนิชนบท ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ควบคุมการบิน 

เขตประชิดสนามบินภูมิภาค 
นายชนะ ทัดท�าทราย ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ประกอบการ 
นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ ์ ผู%อํานวยการฝJายบินทดสอบ 
นายสถาพร ศรสีมวงศ; ผู%อํานวยการฝJายพัฒนาและส�งเสริมการเรียนรู% 
นายชํานาญ ฤาชัย ผู%อํานวยการฝJายมาตรฐานและความปลอดภัย 
น.ต.เฉลิมพล พรหมกิง่แก%ว ผู%อํานวยการฝJายวิศวกรรมบริการ 
นายไพสาน ปราณีตพลกรัง ผู%อํานวยการฝJายสนับสนุนงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 
นางพรนับพัน ชูทัย ผู%อํานวยการฝJายส่ือสารสัมพันธ; 
นายบัญชา วัฒนโสภณวงศ; ผู%อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร; 
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โครงสร�างอัตรากําลัง  
 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ บริษทัฯ มีพนักงานรวมทั้งส้ิน  ๓,๐๑๘  คน จําแนกได% ดังน้ี 
 ทุ�งมหาเมฆ     ๑.๖๖๕  คน 
 สุวรรณภูม ิ        ๓๘๗  คน 
 ดอนเมือง        ๑๒๗  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินเชียงใหม�      ๑๓๗  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินภูเก็ต       ๑๖๐  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินหาดใหญ�         ๑๒๒  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินพิษณุโลก      ๑๐๔  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินสุราษฎร;ธานี        ๙๖  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินอุดรธานี           ๘๒  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินหัวหิน         ๕๕  คน 
 ศูนย;ควบคุมการบินอุบลราชธานี        ๔๒  คน 
 ศูนย;ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา      ๔๑  คน 
       
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีลกูจ%างรวมท้ังสิ้น  ๓๔  คน  

 
ค'าใช�จ'ายรวมด�านพนักงานและลูกจ�างทัง้หมด 

                                                                                               หน�วย : ล%านบาท 

 ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ 

ค�าใช%จ�ายผลประโยชน;พนักงาน ๖,๔๖๙.๙๗  ๕,๖๑๘.๔๑ ๕,๐๔๓.๐๑ 

ค�าใช%จ�ายลูกจ%างช่ัวคราว ๑๐.๑๔ ๙.๕๕ ๙.๐๖ 
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โครงสร�างเงินทนุ 
ทุนและโครงสร�างผู�ถอืหุ�น 
 

รัฐบาล ๖,๐๐๐.,๐๐๐ 

หุ�น มูลค�า ๖๐๐ ล�าน

บาท

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

สายการบินสมาชิกผู�ถือหุ�น รวม ๑๐๒ สายการบิน (ณ กันยายน ๒๕๕๘)

 
 

รายช่ือผู%ถือหุ%น ก. (รัฐบาล) และผู%ถือหุ%น ข. (สายการบิน) และจํานวนหุ%นประจําป� ๒๕๕๘ มีดังน้ี 
 

ผู%ถือหุ%น ก. จํานวนหุ%น 
กระทรวงการคลัง ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
ตารางผู�ถอืหุ�น   ข.    



-๒๓- 
 

ลําดับ ผู%ถือหุ%น ข จํานวนหุ%น 

๑ Asiana Airlines  ๓,๕๔๓ 

๒ Aeroflot Russian Airlines ๑,๑๘๑ 

๓ Air France     ๓๕๔ 

๔ Air Hong Kong ๗๐๘ 

๕ Air India ๑,๖๕๓ 

๖ Thai AirAsia Co., Ltd. ๑๑๘,๓๒๓ 

๗ Srilankan Airlines Ltd. ๒,๔๘๐ 

๘ Air Macau ๒,๔๘๐ 

๙ All Nippon Airways ๓,๑๘๘ 

๑๐ Austrian Airlines AG ๘๒๗ 

๑๑ Indonesia Air Asia ๔,๑๓๓ 

๑๒ Air Asia Sdn Bhd ๑๕,๗๐๖ 

๑๓ British Airways ๑,๖๕๓ 

๑๔ Biman Bangladesh Airlines ๕๙๐ 

๑๕ Bangkok Airways Plc. ๗๐,๔๓๙ 

๑๖ Aero Logic ๗๐๘ 

๑๗ 
Bhutan Airlines (Tashi Air Pvt. 
Ltd.) 

๘๒๗ 

๑๘ China Airlines Ltd. ๔,๔๘๗ 

๑๙ Air China ๓,๕๔๓ 

๒๐ Cebu  Pacific Air ๑,๔๑๗ 

๒๑ China Eastern Airlines ๑๑,๕๗๓ 

๒๒ Hainan Airlines ๒,๐๖๗ 

๒๓ China Cargo Airlines ๗๐๘ 

๒๔ Cargolux Airlines Int'l S.A. ๓๕๔ 

๒๕ Cathay Pacific Airways ๘,๗๓๘ 

๒๖ Spring Airlines ๖,๓๗๗ 

๒๗ Hong Kong Airlines ๕,๖๐๙ 

ลําดับ ผู%ถือหุ%น ข จํานวนหุ%น 

๒๘ Sichuan  Airlines ๑,๑๘๑ 

๒๙ Shanghai Airlines ๕,๗๘๖ 

๓๐ China Southern Airlines ๒,๘๓๔ 

๓๑ Delta Airlines ๘๒๗ 

๓๒ Juneyao Airlines ๓,๘๙๗ 

๓๓ Lufthansa German Airlines         ๘๒๗ 

๓๔ Druk Air ๙๔๕ 

๓๕ Eastar Jet ๑,๖๕๓ 

๓๖ Etihad Airways ๒,๔๘๐ 

๓๗ Ethiopian Airlines          ๑,๐๖๓ 

๓๘ EVA Airways Corp. ๓,๖๖๑ 

๓๙ Federal Express Corp. ๑,๔๑๗ 

๔๐ Finnair Oyj ๘๒๗ 

๔๑ Gulf Air Company G.S.C. ๗๐๙ 

๔๒ Garuda Indonesia   ๒,๓๖๒ 

๔๓ Hong Kong Dragon Airlines Ltd. ๒,๔๘๐ 

๔๔ Hong Kong Express Ltd. ๑,๖๕๓ 

๔๕ Vietnam Airlines ๔,๙๖๐ 

๔๖ 
InterGlobe Aviation Ltd. 
(IndiGo) 

๑,๖๕๓ 

๔๗ Mahan Air ๕๙๐ 

๔๘ Jet Asia Airways Co., Ltd. ๑,๐๖๓ 

๔๙ Jet Airways (India) Ltd.  ๔,๑๓๓ 

๕๐ Japan Airlines Co., Ltd. ๔,๑๓๓ 

๕๑ Jeju Air ๒,๔๘๐ 

๕๒ Jin Air ๕๙๐ 

๕๓ JetStar Asia Airways Pte Ltd. ๑๑,๕๗๓ 

๕๔ Jetstar Airways Pty Ltd. ๑,๐๖๓ 
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ลําดับ ผู%ถือหุ%น ข จํานวนหุ%น 

๕๕ Jetstar Pacific Airlines ๑,๖๕๓ 

๕๖ Kuwait Airways ๑,๔๑๗ 

๕๗ Korean Air ๔,๘๔๒ 

๕๘ KLM Royal Dutch Airlines ๘๒๗ 

๕๙ K-Mile Air ๑,๑๘๑ 

๖๐ Kannithi Aviation ๙,๓๒๙ 

๖๑ Cambodia Angkor Air Co., Ltd. ๘๒๗ 

๖๒ Kenya Airways Ltd. ๑,๖๕๓ 

๖๓ Air Astana ๗๐๘ 

๖๔ Lao Airlines ๓,๐๗๐ 

๖๕ 
Malaysian Airlines System 
Berhad 

๙,๒๑๑ 

๖๖ Air MadaGascar ๔๗๒ 

๖๗ Myanmar Airways International ๑,๖๕๓ 

๖๘ Egypt Air ๕๙๐ 

๖๙ Norwegian Air Shuttle ๔๗๒ 

๗๐ Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. ๗๐๘ 

๗๑ Nok Airlines Plc. ๗๔,๓๙๕ 

๗๒ Orient Thai Airlines Co., Ltd. ๘๒๗ 

๗๓ Oman Air (SAOC) ๑,๖๕๓ 

๗๔ Philippine Airlines ๒,๐๐๗ 

๗๕ Qantas Airways  ๘๒๗ 

๗๖ Qatar Airways ๔,๙๖๐ 

๗๗ Royal Brunei Airlines Sdn Bhd ๙๔๕ 

๗๘ Regent  Airways ๕๙๐ 

๗๙ Air Austral ๒๓๖ 

๘๐ 
ALIA - The Royal Jordanian 
Airlines          

๑,๖๕๓ 

๘๑ Nepal Airlines Corporation ๒๓๖ 

ลําดับ ผู%ถือหุ%น ข จํานวนหุ%น 

๘๒ Siberia Airlines ๒๓๖ 

๘๓ Singapore Airlines ๔,๓๖๙ 

๘๔ 
SilkAir (Singapore) Private 
Limited 

๕,๙๐๔ 

๘๕ 
Singapore Airlines Cargo Pte 
Ltd. 

๕๙๐ 

๘๖ Swiss Int'l Air Lines ๘๒๗ 

๘๗ Thai Air Asia X Co., Ltd. ๔,๑๓๓ 

๘๘ Tiger Airways ๗,๗๙๔ 

๘๙ Thai Airways International Plc. ๒๘,๒๒๔ 

๙๐ Thai Smile Airways Co., Ltd. ๓๑,๓๕๒ 

๙๑ Turkish Airlines Inc. ๒,๑๒๖ 

๙๒ Thai Lion Mentary Co., Ltd. ๒๙,๑๖๗ 

๙๓ Trans Asia Airways ๘๒๗ 

๙๔ Transaero Airlines ๔๗๒ 

๙๕ T'Way Air Co.,Ltd. ๘๒๗ 

๙๖ Emirates ๗,๔๓๙ 

๙๗ United Airways (BD) Ltd. ๔๗๒ 

๙๘ United Parcel Service Co., Ltd. ๕๙๐ 

๙๙ Uzbekistan Airways ๒๓๖ 

๑๐๐ Sabaidee Airways Co., Ltd.  ๒,๘๓๔ 

๑๐๑ 
Vietjet Aviation Joint Stock 
Co.,Ltd. 

๒,๔๘๐ 

๑๐๒ V AIR ๑,๖๕๓ 

 
  รวมผู�ถือหุ�น ข ๖๐๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ รายชื่อผู%ถือหุ%นท่ีมีการจัดสรรหุ%น ณ วันท่ี ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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หน้ีเงนิกู�ของรัฐวิสาหกจิ   
หน�วย: ล%านบาท 

ธนาคาร วงเงิน  
ยอดคงค�าง ลักษณะ 

การค้ําประกัน ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ 
ไทยธนาคาร ๘๕๐.๐๐ - ๘๕.๐๐ ๑๗๐.๐๐ ไม�ค้ําประกัน 
กรุงไทย          ๑,๓๙๐.๒๘ ๔๖๒.๒๘ ๕๗๘.๒๘ ๖๙๔.๒๘ ไม�ค้ําประกัน 
ไทยพาณิชย;    ๑,๕๑๙.๕๕ ๕๓๑.๐๕ ๖๖๒.๘๕ ๗๙๔.๖๕ ไม�ค้ําประกัน 
กรุงไทย       ๑,๑๐๐.๐๐ ๕๔๘.๘๐ ๖๓๓.๖๐ ๗๑๘.๔๐ ไม�ค้ําประกัน 
ออมสิน      ๑,๖๕๐.๐๐ ๙๕๑.๘๓ ๑,๐๗๘.๗๗ ๑,๒๐๕.๗๑ ไม�ค้ําประกัน 
ออมสิน          ๑,๒๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ ไม�ค้ําประกัน 
ออมสิน  ๓,๔๘๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ - ไม�ค้ําประกัน 

รวม ๑๐,๓๓๙.๘๓ ๓,๓๙๔.๙๖ ๔,๐๓๙.๕๐ ๔,๖๘๓.๐๔   

 

 
การลงทุนที่สําคัญในปdจจุบันและอนาคต 
แผนงานและโครงการสําคัญ 
 บริษัทฯ มีโครงการสําคัญที่ดําเนินการในแต�ละด%านตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ดังน้ี 
 
๑. โครงการพฒันาโครงสร�างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
    (ระยะเวลาดําเนินการปh ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 โครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบรกิารการเดินอากาศของ บรษิัทฯ ได%รบัความเห็นชอบใน
หลักการตามมตคิณะรฐัมนตรี เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวงเงินลงทุนรวมทัง้ส้ิน ๔,๔๖๐.๓๑ ล%านบาท
โดยมีวัตถุประสงค;ของโครงการและการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานสําหรับการให%บริการการ
เดินอากาศของประเทศให%เป1นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม� และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการ
ขนส�งทางอากาศที่กําลังเพิ่มมากขึน้ และมีแนวโน%มเพิม่ขึน้อย�างต�อเน่ือง โดยการจดัหาและตดิตัง้ระบบ
เทคโนโลยีและอปุกรณ;ตามข%อกาํหนดของระบบการบริหารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic 
Management System) เข%าใช%งานประกอบด%วยโครงการย�อย ดังน้ี 
 (๑) จัดตั้งศูนย;บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC) Establishment)  
 เพื่อเป1นศูนย;กลางบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศและเช่ือมต�อกับประเทศเพื่อนบ%าน ให%บริการตาม
เส%นทางบินทั้งประเทศด%วยเทคโนโลยีตามแนวคิดยุคใหม� ทีเ่สริมด%วยงานเชิงกลยทุธ;ด%านใหม�ในการบริหารห%วง 
อากาศ และจัดการความคล�องตัวของจราจรทางอากาศอย�างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนด%วยเทคโนโลยีอัตโนมัติที่
ลดภาระการทํางานของเจ%าหน%าทีค่วบคุมจราจรทางอากาศ เพิม่ความคล�องตัว เพิ่มความสามารถการรองรบั
ปริมาณจราจรทางอากาศ เพิม่ประสิทธิภาพในการทําการบิน เป1นมิตรต�อส่ิงแวดล%อม บนพื้นฐานของความ
ปลอดภัยในการจราจรทางอากาศสูงสุดเป1นหลัก 
 (๒) การเพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเช่ือมต�อโครงข�าย
การบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network Integration)  
 เพื่อพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ ให%มีขีดความสามารถในการแข�งขันและ
รองรับการดําเนินการตามข%อกําหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหม�ทัง้หมด ประกอบด%วยเทคโนโลยีการส่ือสาร 
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เทคโนโลยีช�วยการเดินอากาศ (ระบบนําร�องและนําร�อน) และระบบติดตามอากาศยาน พร%อมทัง้พฒันาการ
เช่ือมต�อโครงข�ายข%อมูลและการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศระหว�างส�วนกลางกับภูมิภาค ให%เป1นระบบ
เดียวกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร%อมกันทัง้ประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานสําหรับบรกิารการเดินอากาศของ
ประเทศ  ให%เกดิความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต�อประชาชนและสายการบิน/ผู%ใช%บริการ 
 สําหรับโครงการ (๑) และ (๒)  ในป� ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได%ติดตัง้ระบบ/อปุกรณ;ห%องฝWกอบรมและ
ปฏิบัติงาน Contingency and Training : CONTRA ที่สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆแล%วเสรจ็ และอยู�ระหว�าง
ดําเนินการติดตัง้/ทดสอบระบบ/อุปกรณ;หลัก ณ สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ และระบบ Local Tower 
System (LTS) และระบบ Remote Tower System (RTS) ณ สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ และศูนย;ควบคุม
การบินภูมิภาค และหอบังคับการบินลูกข�าย 

(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธภิาพสูง  
เพื่อให%บริษัทฯ  มีความสามารถในการบินทดสอบโครงสร%างพื้นฐานระบบบรกิารการเดินอากาศ ทัง้ในด%าน

ปริมาณการใช%งานและด%านขีดความสามารถที่จําเป1นสําหรับการบินทดสอบระบบอุปกรณ;สนับสนุนการเดินอากาศ
พื้นฐานทีจ่ะมีเพิม่มากขึน้ และบินทดสอบเทคโนโลยกีารเดินอากาศยุคใหม�ที่จะนํามาใช%งานในอนาคต รวมทัง้
สนับสนุนภารกจิการบินอืน่ ๆ   ที่จําเป1นต�อการบริหารจัดการและดํารงไว%ซึง่ภารกจิหลัก 

ในป� ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได%ลงนามสัญญาจัดหาอากาศยานลําที่สองเม่ือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
โดยมีกําหนดระยะเวลาแล%วเสร็จ ๙ เดือน นับจากวันลงนามสัญญา รวมทั้งได%จัดหาอุปกรณ;บินทดสอบ 
จํานวน ๒ ชุด แล%วเสร็จในเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
๒. งานเชงิกลยทุธDในการสนับสนุนการดําเนินงานด�านการบริหารจราจรทางอากาศภายใต�แผนจดัต้ัง 
    ตลาดการบินร'วมอาเซยีนและแนวคดิห�วงอากาศอาเซยีนไร�รอยต'อ  

ด%วยการมีแผนจดัตั้งตลาดการบินร�วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) และการ
จัดแบ�งให%มีการดําเนินงานด%าน (Air Traffic Management: ATM) เป1นหน่ึงในสามงานสําคัญลําดับต%นใน
ด%านเทคนิค  โดยบรษิัทฯ ได%เข%าร�วมประชุมคณะทํางานขนส�งทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air 
Transport Working Group: ATWG) ตั้งแต�ป� ๒๕๕๒ เรื่อยมา ในฐานะผู%สนับสนุนคณะผู%แทนของประเทศ
ไทย และมีบทบาทสําคัญในการพจิารณา/นําเสนอ/ร�วมดําเนินงานในเวทีอาเซียนมาโดยตลอด  และในป� 
๒๕๕๘ บริษัทฯ ร�วมพจิารณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร;การขนส�งอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN 
Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) และการเข%าร�วมสนับสนุนกิจกรรมภายใต%โครงการความ
ร�วมมืออาเซียน-ยุโรป (AATIP)  โดยภายใต%แผนการทํางานของคณะทํางานย�อยด%านความร�วมมือทางเทคนิค
การขนส�งทางอากาศอาเซียน ในช�วงป� ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ASEAN Air Transport Technical Cooperation 
Sub-Working Group Work Plan 2016-2017) ไทยได%รับมอบหมายบทบาทเทียบเคียงได%กับหน�วยงาน 
ช้ันนําในอาเซียน  

  
๓. โครงการจัดสร�างหอบังคับการบิน ณ ท'าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู'หวั เน่ืองในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลาดําเนินการปh ๒๕๕๔–๒๕๕๙) 

 จากนโยบายการให%บริการทีท่�าอากาศยานดอนเมืองอย�างเต็มรูปแบบอีกครัง้ ทําให%มีสายการบิน  
ต%นทุนต่ํามาใช%บริการทีท่�าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มขึ้น ส�งผลให%ปริมาณจราจรทางอากาศมีการขยายตัวอย�าง
ต�อเน่ือง  บริษทัฯ จงึได%ก�อสร%างหอบังคับการบินใหม� ณ ท�าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พร%อม
จัดหาและติดตั้งระบบ/อุปกรณ;บริการจราจรทางอากาศชุดใหม�ที่มีเทคโนโลยทีันสมัย สามารถให%ข%อมูลเพื่อใช%
ในการควบคุมจราจรทางอากาศ  รวมถึงการติดตามอากาศยานและยานพาหนะในสนามบิน เพื่อเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยภาคพื้นในสนามบิน และเช่ือมโยงข%อมูลแบบอัตโนมัติและทํางานร�วมกันได%ทั้งกับหอบังคับ 
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การบินสุวรรณภูมิ ศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพและเส%นทางบินได%อย�างสมบูรณ;
แบบ  โดยบริษทัฯ ยังคงใช%งานอาคารหอบังคับการบินเดมิและอุปกรณ;ทีมี่อยู�ในป<จจุบันต�อไป ควบคู�กับ
หอบังคับการบินใหม� เพื่อเสรมิศักยภาพในการควบคุมจราจรทางอากาศ และทําหน%าที่เป1นหอบังคับการบิน
สํารองต�างพื้นที ่ (Offsite Backup) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นในบรเิวณอาคาร
เทียบอากาศยานด%านทิศเหนือด%วย โดยการก�อสร%างอาคารหอบังคับการบินแล%วเสร็จในเดือนกุมภาพนัธ; 
๒๕๕๗   
 ในป� ๒๕๕๘ บริษทัฯ จดัหาและติดตัง้ระบบควบคุมการส่ือสารด%วยเสียง (Voice Communication 
Control System: VCCS) แล%วเสร็จ ป<จจุบนัอยู�ระหว�างจดัหาระบบ/อุปกรณ;บรกิารจราจรทางอากาศชุดใหม�
ติดตัง้ใช%งาน และเช่ือมโยงกับระบบใหม�ทั่วประเทศ ภายใต%โครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบรกิารการ
เดินอากาศ รวมทั้งได%เริ่มดําเนินการตดิตัง้ระบบข�ายส่ือสาร Multilateration แล%ว 
 
๔. การพัฒนาองคDกรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บริษทัฯ เป1นองค;กรที่มีภารกิจสําคัญต�อประเทศเป1นอย�างมาก การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช%ในการดําเนินการน้ัน เป1นยุทธศาสตร;หน่ึงที่สําคัญซ่ึงต%องกําหนดทิศทางและเปAาหมายใน
การพัฒนาเพื่อให%เกิดการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให%สามารถเช่ือมโยงกันได% ลด
ความซํ้าซ%อน ดังน้ัน บรษิัทฯ จึงได%กําหนดเปAาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ดังน้ี 
 ๑. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร%างพืน้ฐานด%านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม 

- ขยายการให%บรกิาร WLAN (Wireless Local Area Network) ครอบคลุมทั้งองค;กร 
- ปรับปรงุ/พัฒนาระบบ IP Backbone/IP Security Infrastructure ที่สนับสนุนงาน ICT 

ศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาคเพื่อให%การบริการเครือข�ายมีประสิทธิภาพ  
- ปรับเปล่ียนอุปกรณ;ระบบเครือข�ายและระบบความม่ันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให%รองรับ Internet Protocol version ๖ (Ipv๖)   
๒. เสริมสร%างศักยภาพของการดําเนินงานของบรษิัทฯ ด%วยระบบสารสนเทศ 

- พัฒนาระบบบรหิารมาตรฐานการบรกิารควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให%เป1นไปตาม
มาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนและสอดคล%องกับที่ ICAO กําหนด 

- พัฒนา/ปรับปรงุระบบบันทกึและรายงานเวลา ให%สามารถเช่ือมโยงกับระบบ Time 
Attendance ที่ติดตัง้ไว%สําหรบัพนักงานเข%า-ออกอาคาร  

- พัฒนาระบบ Business Process Management System (BPMS) เพื่อยกระดับความ    
       พึงพอใจให%กับผู%ใช%บริการทั่วประเทศ  

๓. พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส;แก�ผู%มีส�วนได%ส�วนเสียทุกภาคส�วนด%วยการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
- พัฒนา/ปรับปรงุระบบบรกิารข%อมูลเพื่อประชาชนให%มีคุณสมบัติตามมาตรฐานเว็บไซต;

ภาครัฐ โดยให%บริการผ�านเว็บไซต; www.aerothai.co.th 
- พัฒนา/ปรับปรงุระบบบรกิารข%อมูลเพื่อการบรหิารโดยปรับปรงุข%อมูลระบบสารสนเทศ

อย�างต�อเน่ืองให%เหมาะสมกับสภาวะแวดล%อมที่เปล่ียนไป 
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บทบาทสาํคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอื่น ๆ ประจําปh ๒๕๕๘ 
 
๑. การประชุม CANSO Global ATM Safety Conference   
 บริษทัฯ เป1นเจ%าภาพจัดการประชุม CANSO Global ATM Safety Conference ซ่ึงเป1นการ
ประชุมประจําป�ของ Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) จัดขึ้นระหว�างวนัที ่๒๕ – ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดบัเบ้ิลยู (W Hotel) กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการ CANSO Safety Standing 
Committee (SSC) และผู%บริหารทางด%าน ATM Safety ที่เป1นสมาชิกของ CANSO จากทัว่โลกประมาณ ๙๐ คน 
เข%าร�วมประชุมเพื่อหารอืและแลกเปล่ียนข%อมูลด%าน ATM Safety โดยให%ความสําคัญกบัการร�วมกันหาทาง
แก%ป<ญหาด%านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบิน และนําแนวทางการแก%ป<ญหาดังกล�าวมาปรับใช% รวมถงึนําเสนอการ
ดําเนินโครงการด%านการบริหารความปลอดภัยต�าง ๆ และมีผู%แทนจากหน�วยงานการบิน (Industry Partner) ที่
เกีย่วข%องเข%าร�วมการประชุม ได%แก� ICAO, IATA, ACI, IFATCA   โดยการประชุมน้ี มีวตัถุประสงค;ในการร�วมกนั
กําหนดยุทธศาสตร;และแผนการพัฒนาระบบบรหิารความปลอดภัยทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว การส�งเสรมิการ
ใช%โมเดลหรือเครื่องมือใหม� ๆ ในการวิเคราะห;ความปลอดภัย รวมถงึการพิจารณาและให%ข%อเสนอแนะสําหรับงาน
ของแต�ละ Workgroup ภายใต% SSC อีกทัง้จะได%หารือร�วมกันในประเด็นทางด%านความปลอดภัยต�าง ๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองกับ Vision 2020 

 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Transition from AIS to AIM คร้ังที่ ๑  
 บริษทัฯ ร�วมกับกรมการบินพลเรือน (บพ.) และผู%เช่ียวชาญด%านการจัดการจราจรทางอากาศใน
โครงการเพื่อการรวมกลุ�มด%านการขนส�งทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air Transport Integration 
Project : AATIP) ภายใต%ความร�วมมือด%านการขนส�งทางอากาศระหว�างอาเซียน–สหภาพยุโรป เป1นเจ%าภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Transition from AIS to AIM ครั้งที่ ๑   ระหว�างวันที ่
๒๔–๒๖ กุมภาพันธ; ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Banyan Tree กรงุเทพฯ โดยการประชุมครั้งน้ีมหีัวข%อ Technical 
enablers, Operational Requirement for CNS Systems in ATM  
 การดําเนินการเปล่ียนผ�านจาก AIS to AIM เป1นเรื่องที่ ICAO ให%ความสําคัญ เพื่อสะท%อนความสําคัญ
ในการบริหารจดัการข%อมูลการบิน ทั้งน้ี ใน ICAO Roadmap ได%ให%แนวทางการปฏิบัติ และคําแนะนําแก�
ประเทศและกลุ�มวางแผนภูมิภาค รวมถึงคําแนะนําหลักสําหรับการวิวัฒนาการให%เป1นรูปแบบเดียวกันและ
สอดคล%องกันทัง้ภูมิภาคทั่วโลก    ดังน้ัน ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงให%ความสําคัญในการดําเนินตามแผน
ดังกล�าว ซ่ึงเป1นส�วนสนับสนุนการพัฒนาแผนการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan: GANP) 
และ Aviation System Block Upgrades (ASBUs)   มุ�งเน%นการก%าวไปสู� ASAM/ Seamless Airspace  
 
๓. การสัมมนา เร่ือง “การบริหารงานด�านความม่ันคง กับ ปdจจัยอันตรายทางการบิน”  
 บริษทัฯ เป1นเจ%าภาพจัดการสัมมนาเม่ือวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช 
จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญหน�วยงานภาครัฐด%านความม่ันคงจาก ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่นําเสนอ
ข%อเทจ็จรงิของภาพรวมป<ญหาความปลอดภัยทางการบินของประเทศจากบ้ังไฟ โคมลอยและวิทยุชมุชน  และ
การนําเสนอข%อมูลผลกระทบจากเรือ่งดงักล�าว รวมถงึความพยายามในการแก%ป<ญหาและผลลัพธ;ที่ได%ใน
ป<จจุบัน อีกทั้งการเสวนาการบริหารงานด%านความม่ันคงกับป<จจัยอันตรายทางการบิน ระหว�างผู%แทนจากฝJาย
ปกครอง/ฝJายความม่ันคง สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.) กรมการบินพลเรือน (บพ.) และ
บริษทัฯ  โดยมุ�งเน%นไปในเรื่องการบังคับใช%กฎหมายในพื้นที่สําหรับควบคุมการปล�อยโคมลอย โคมควัน และ
การจดุบ้ังไฟ รวมถงึคล่ืนวิทยุชุมชน เพื่อร�วมมือกันในการปAองกันและลดความเส่ียงอันตรายต�อชีวติและ
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ทรัพย;สินที่จะส�งผลต�อภาพลักษณ;ของประเทศต�อไป รวมทั้งร�วมกันหาวธิีควบคุมเพือ่ลดความเส่ียงอนัตรายต�อ
การบินและอากาศยานจากการจุดบ้ังไฟ การปล�อยโคมลอย โคมควัน และวิทยุชุมชน  

 
๔.  การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) คร้ังที่ ๒๒ 
 การประชุมจัดขึน้ระหว�างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Holiday Inn Pattaya 
จังหวดัชลบุรี เป1นการประชุมซ่ึงบรษิัทฯ และกรมการบินพลเรือนมาเลเซีย (Department of Civil Aviation 
Malaysia : DCA Malaysia) มีข%อตกลงร�วมกันให%มกีารจดัการประชุม Aviation Consultative 
Committee (ACC) โดยสลับกันเป1นเจ%าภาพในการจัดประชุมร�วมกันเป1นประจําทุกป� (ป�ละ ๒ ครั้ง) เพื่อเพิม่
ศักยภาพด%านการบริหารการจราจรทางอากาศ ระหว�างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รวมถงึการหารือ
ร�วมกันเพื่อสานต�อการดําเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผ�านมาให%เกิดความต�อเน่ือง และเป1นไปตามข%อตกลง
ของทั้งสองหน�วยงาน โดยอยู�บนพื้นฐานของผลประโยชน;ร�วมกัน 
 
 
๕. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network Project  
 บริษทัฯ และหน�วยงาน Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคโปร; 
สลับกันเป1นเจ%าภาพจัดการประชุม Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ซ่ึง บรษิัทฯ ได%
เป1นเจ%าภาพจัดการประชุมครั้งที ่๔ ระหว�างวนัที่ ๒๖–๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   ครั้งที่ ๖ ระหว�างวันที่ ๑๘ – ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรงุเทพฯ  และครั้งที ่๗ ระหว�างวันที ่๕–๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรม Amara Hotel & Resort       
 การประชุมจัดขึน้เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการและการพฒันาขีดความสามารถในการดาํเนินการ
พัฒนา Cross-Boarder ATFM Operation ในรูปแบบ Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network 
โดยได%เริ่มทดสอบ Operational Trial เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป1นพัฒนาการต�อเน่ืองจากความร�วมมือ 
CDM/ATFM ระหว�าง บรษิัทฯ กับ CAAS, Hong Kong Civil Aviation Department สาธารณรฐัประชาชน
จีน และประเทศต�าง ๆ ทีอ่ยู�ในเส%นทางบินระหว�างไทย-สิงคโปร;-ฮ�องกง-จีน ได%แก� สาธารณรฐัสังคมนิยม
เวียดนาม ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ทั้งน้ี ในป<จจุบันขอบเขตความร�วมมือขยายออกไปในประเทศต�าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% 
เครือรฐัออสเตรเลีย และหน�วยงานด%านการบินระหว�างประเทศ กล�าวคือ ICAO, CANSO, IATA และ AATIP 
ได%ให%การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ATFM/CDM เข%าใช%และเข%าร�วมในการประชุมฯ เวทีนี้ โดยเฉพาะ
หน�วยงาน AAITF ซ่ึงมีความประสงค;ที่จะให%การสนับสนุนการทดสอบฯ และนําผลไปร�วมกับจุดหมายหลัก 
(objective) ของ ASEAN/AATP เพื่อพัฒนาการบริหารความคล�องตวัของการจราจรทางอากาศทั้งใน 
ASEAN และ Asia Pacific  
 
๖.  การประชุมเสวนา (Symposium) เร่ือง “วิทยุภาคพื้นที่ไม'ได�มาตรฐานรบกวนการบิน ๑ ใน ๔  
     ปdจจัยอันตรายด�านการบิน กระทบเศรษฐกิจชาติ” 
 บริษัทฯ ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เป1นเจ%าภาพจัดการประชุมเสวนาเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ 
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ หลังจากพิธีลงนามบันทึกความร�วมมือระหว�าง กระทรวง
คมนาคม กับ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงเป1นความร�วมมือในการบริหารจัดการและกํากับดูแลคล่ืนความถี่ในกิจการ
คมนาคมทั้งทางบก  ทางนํ้า และทางอากาศ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข%อง เพื่อให%การใช%ประโยชน;คล่ืนความถี่
เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดการป<ญหาการรบกวนของคล่ืนความถี่ โดยการ
ประชุมเสวนาน้ี มีวัตถุประสงค;เพื่อให%หน�วยงานที่เกี่ยวข%อง ได%แก� สํานักงาน กสทช. หน�วยงานความม่ันคง 
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หน�วยงานด%านการปกครอง สายการบิน ผู%ประกอบการวิทยุกระจายเสียง และบริษัทฯ ได%ร�วมรับฟ<งข%อมูล 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อปAองกันและลดความเส่ียงอันตรายที่เกิดจากวิทยุภาคพื้น  ที่ไม�ได%มาตรฐาน
รบกวนการบินของประเทศ 
 
๗. การลงนามบันทึกข�อตกลง 
๗.๑ การลงนามบันทึกข%อตกลง ระหว�าง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค;การ
มหาชน) (สทอภ.) กับ บริษัทฯ ว�าด%วยความร�วมมือด%านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 เพื่อนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช%ในการวิเคราะห;ด%านการให%บริการข%อมูล 
ภูมิสารสนเทศด%านการเดินอากาศของประเทศ และภูมิภาค และร�วมกันวิจัยและพัฒนาในการนําเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสมัยใหม�มาประยุกต;ใช% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
 

 
 
 นายอานนท; สนิทวงศ; ณ อยุธยา ผู%อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
และนางสาริณี แสงประสิทธิ ์กรรมการผู%อํานวยการใหญ� บริษทัฯ ลงนามในบันทึกข%อตกลงระหว�าง สทอภ. 
กับ บรษิัทฯ เม่ือวันที ่๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานใหญ� บริษทัฯ 
 
๗.๒ การลงนามบันทึกข%อตกลงระหว�าง กองทัพอากาศ (ทอ.) กับ บริษัทฯ ฉบับประจําป� ๒๕๕๘ 
 เพื่อส�งเสริม สนับสนุน และประสานประโยชน;ร�วมกัน รวมถึงการบริหารจราจรทางอากาศระหว�าง
ทหารกับพลเรือน โดยบันทึกข%อตกลงระหว�าง ทอ. กับ บริษัทฯ มีการทบทวนและลงนาม ป�ละครั้ง เพื่อให%
สอดคล%องกับการปฏิบัติงานในป<จจุบัน 
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พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ%ง ผู%บัญชาการทหารอากาศ และนางสาริณี  แสงประสิทธิ์ 
กรรมการผู%อํานวยการใหญ� บริษทัฯ ลงนามในบันทกึข%อตกลง เม่ือวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  ณ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 
ผลการดําเนินงานขององคDกร 

 ผลการดําเนินงาน 
 ภารกิจของ บรษิัทฯ ในการให%บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services) 

บริษทัฯ ให%บริการการเดินอากาศภายในเขตแถลงข�าวการบินกรงุเทพฯ (Bangkok FIR) ทั้ง 
ในเขตสนามบิน (Aerodrome Traffic Zone: ATZ) จํานวน ๓๕ สนามบิน และเขตประชิดสนามบิน (Terminal 
Control Area: TMA) จํานวน ๓๖ พื้นที่ทั่วประเทศ  (หมายเหตุ: สําหรับท�าอากาศยานป<ตตานี บริษทัฯ โอนการ
ให%บรกิาร ATZ แก�หน�วยงานทหาร แต�ยังมีพื้นที ่TMA ที่ต%องให%บริการฯ ต�อไป)  รวมทัง้ในเขตบริการจราจรทาง
อากาศตามเส%นทางบิน (ATS Route) ผ�านระบบการบริหารจราจรทางอากาศระบบส่ือสารการเดินอากาศระบบ
ช�วยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน (ATM/CNS) โดยมีข%อมูลสังเขปของภารกจิสําคัญ ดงัน้ี 

การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM)   ประกอบด%วย 
ก.  การบริหารห%วงอากาศ (Airspace Management: ASM)  
ข.  การบริหารความคล�องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM)   
ค.  บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS)  ซ่ึงแบ�งย�อยได%เป1น  

(๑) งานควบคุมจราจรทางอากาศ  (Air Traffic Control Services: ATCS)  โดยแบ�งย�อยพื้นที/่
ขอบเขตการให%บริการออกเป1น ๓ ส�วน โดยจําแนกตามบรเิวณที่ควบคุม คือ 

• บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control Service) 
ให%บรกิารควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บริเวณสนามบิน รวมทั้งควบคุมจราจรทาง
อากาศให%กับอากาศยานบนทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ
โดยรอบสนามบิน 

• บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control 
Service) จัดการจราจรในเขตประชิดสนามบิน เป1นเสมือนตัวกลางในการจัดการ
จราจรระหว�างหอบังคับการบินและศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศ  ซ่ึงสามารถแบ�ง
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การควบคุมออกเป1น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ให%บรกิาร ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ 
และ ๒) ให%บริการ ณ สนามบินน้ัน ๆ 

• บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส%นทางบิน (Area Control Service) 
ปฏิบัติงานโดยศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศ (Area Control Centre: ACC) ตั้งอยู�ที่
สํานักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ  รับผิดชอบควบคุมจราจรทางอากาศแก�อากาศยานทุกลํา
ที่บินในพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR)  

(๒) บริการข�าวสารสําหรับเที่ยวบิน (Flight Information Service: FIS)   
(๓) งานเฝAาระวงัและแจ%งเตือน (Alerting Services: ALTS) 

การจัดการเทคโนโลยีบริการการเดินอากาศ (CNS)   มีระบบโครงสร%างพื้นฐานบริการการ
เดินอากาศหลัก ได%แก� 

ก. ระบบสื่อสารการเดินอากาศ  (Communications System) เพื่อติดต�อส่ือสารภาคพื้น
ระหว�างเจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับหน�วยเกี่ยวข%องทั้งภายในประเทศและต�างประเทศ และ
การส่ือสารภาคพื้นสู�อากาศระหว�างเจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน  

ข. ระบบช�วยการเดินอากาศ (Navigation System) เป1นระบบทีใ่ช%ช�วยนําทางให%แก�อากาศยาน ทั้ง
การนําร�องสําหรับปฏิบัตกิารบินบนเส%นทางบิน และนําร�อนสําหรับการบินลงสู�สนามบิน ให%เป1นไปอย�างเทีย่งตรง
และแม�นยํา ซ่ึงรวมถงึระบบนําร�องอากาศยานด%วยสัญญาณดาวเทียม (Performance Based Navigation: PBN) 
ด%วย 

ค. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เป1นระบบที่บอกตําแหน�ง พิกัด และระดับ
ความสูงของอากาศยานให%แก�เจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถตดิตามการทําการบินของอากาศยาน
ได%  ซ่ึงมีทั้งแบบตดิตัง้สําหรบัใช%งานทีเ่ขตประชิดสนามบิน  สําหรับติดตามอากาศยานตามเส%นทางบิน และ
สําหรบัตรวจจบัอากาศยานและยานพาหนะที่เคล่ือนทีอ่ยู�ในบรเิวณเขตภาคพื้นสนามบิน 

นอกจากน้ี จะมีระบบอัตโนมัติสนับสนุนการปฏิบัตงิานด%านการบริหารจราจรทางอากาศ (ATM 
Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผลข%อมูลแผนการบิน (Flight Data Processing System: FDPS) และ
ระบบประมวลผลข%อมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance Data Processing System: SDPS) เป1นต%น 

บริการข' าวสารการบิน (AIS)    บริษัทฯ เป1นศูนย; ส่ือสารการบินหลักของประเทศไทย  
มีหน%าที่รับ-ส�ง และถ�ายทอดข�าว แผนการบิน ข�าวกําหนดการบิน ข�าวอากาศการบิน และข�าวอื่น ๆ ที่จําเป1นต�อ
การปฏิบัติงาน  
 นอกจากน้ี จากการที่บริษทัฯ มีบุคลากรทีมี่ความชํานาญในการให%บรกิารควบคุมจราจรทางอากาศ 
บริการส่ือสารข%อมูลและการให%บริการเกีย่วเน่ือง และได%มีการดาํเนินงานด%านวจิยัพัฒนาระบบ/อุปกรณ; และอื่น ๆ 
เพื่อนํามาใช%ในภารกิจของ บริษทัฯ มาเป1นระยะเวลานาน    บริษทัฯ จึงได%ขยายขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ; ให%สามารถตอบสนองความต%องการใช%งานได%ครอบคลุมกลุ�มผู%ใช%ในอตุสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น จาก
เดิมที่เน%นการผลิตอุปกรณ;หรือบริการเสริม เพือ่ใช%งานภายในองค;กรแทนการจดัหาจากต�างประเทศที่มรีาคาแพง 
มาสู�การผลิตหรอืจัดบรกิารเสริมให%แก�สายการบินและหน�วยงานด%านการขนส�งทางอากาศ ตัวอย�างบรกิาร
เกี่ยวเน่ืองของบริษทัฯ เช�นบริการเกีย่วเน่ืองด%านการบิน (บรกิารอุปกรณ;ส่ือสารแก�สายการบิน บริการเครอืข�าย
ส่ือสาร บริการผลิตและพัฒนา บริการบินทดสอบ บริการฝWกอบรมและเป1นที่ปรกึษาบริการส่ือสารการบินด%วย
ข%อมูล บรกิารมาตรฐานเครื่องวัด เป1นต%น)  บริการเกีย่วเน่ืองด%านการ ขนส�ง (อาท ิ บริการออกแบบและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและควบคุมจราจรทางนํ้า) และบริการเกี่ยวเน่ืองด%านอื่น ๆ (บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้ง
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย;บริหารวกิฤตการณ;ระดับชาติ  บริการปรับปรงุระบบส่ือสาร (สถานีชายฝ<¨ง) 
ให%กับกรมส่ือสารทหารเรือ เป1นต%น) 
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บริการการเดินอากาศ 
บริการจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน (Area Control Service) 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  มีจํานวนเทีย่วบินที่รับบริการจราจรทางอากาศตามเส%นทางบิน ทั้งหมด
จํานวน ๗๓๐,๕๕๙ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณ ๒๕๕๗ ร%อยละ ๑๕.๑๖ 
 

ปริมาณเที่ยวบินที่ให�บริการจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน (Area Control) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘
เพ่ิมข้ึน (+)
ลดลง (-)

เพ่ิมข้ึน(+)ร�อยละ
ลดลง(-)ร�อยละ

เที่ยวบินพาณิชยD ระหว'างประเทศ :
   - เที่ยวบินตามตาราง ๓๐๐,๓๒๕ ๓๔๔,๙๔๕ ๔๔,๖๒๐ ๑๔.๘๖
   - เที่ยวบินนอกตารางการบิน ๓๑,๔๙๑ ๓๕,๙๓๔ ๔,๔๔๓ ๑๔.๑๑
   - เที่ยวบินผ'าน ๘๐,๒๒๗ ๗๙,๖๗๖ -๕๕๑ -๐.๖๙
 เท่ียวบินภายในประเทศ ๒๑๐,๒๑๕ ๒๕๖,๘๒๔ ๔๖,๖๐๙ ๒๒.๑๗

รวมเท่ียวบินพาณิชยD ๖๒๒,๒๕๘ ๗๑๗,๓๗๙ ๙๕,๑๒๑ ๑๕.๒๙

 เท่ียวบินทหาร ๑๒,๑๕๑ ๑๓,๑๘๐ ๑,๐๒๙ ๘.๔๗

รวมเท่ียวบินทั้งหมด ๖๓๔,๔๐๙ ๗๓๐,๕๕๙ ๙๖,๑๕๐ ๑๕.๑๖

ประเภทเท่ียวบิน

ปริมาณเที่ยวบิน
ในปhงบประมาณ

ปริมาณเที่ยวบิน
เปล่ียนแปลง

 
ปริมาณเที่ยวบินที่ให�บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

ณ ท'าอากาศยานสุวรรณภูมิและท'าอากาศยานดอนเมือง 
๑. ตารางปริมาณเที่ยวบินทีข่ึ้น-ลง ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิและท�าอากาศยานดอนเมือง 

ปhงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง 
ณ สนามบิน 

สนามบิน รวม 

สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนเมือง (VTBD) 

Flight Type 

International ๒๔๒,๓๔๕ ๓๐,๕๒๗ ๒๗๒,๘๗๒ 

Domestic ๖๘,๗๔๙ ๑๘๗,๒๐๒ ๒๕๕,๙๕๑ 

Flight Rule 

VFR  ๑๗,๔๒๘ ๑๗,๔๒๘ 

Overfly VFR ๑๓,๘๘๗ ๑,๔๒๕ ๑๕,๓๑๒ 

รวมเที่ยวบิน ๓๒๔,๙๘๑ ๒๓๖,๕๘๒ ๕๖๑,๕๖๓ 
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๒. ตารางเปรียบเทียบการจราจรทางอากาศ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิและท�าอากาศยานดอนเมือง 
ระหว�างป�งบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘ 

ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง 
 ณ สนามบิน 

สนามบิน รวม 

สุวรรณภูมิ (VTBS) ดอนเมือง (VTBD) 

ปhงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓๒๔,๙๘๑ ๒๓๖,๕๘๒ ๕๖๑,๕๖๓ 

ปhงบประมาณ ๒๕๕๗ ๓๐๓,๗๖๒ ๑๗๗,๖๙๕ ๔๘๑,๔๕๗ 
 ปริมาณเที่ยวบินป�งบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณ ๒๕๕๗ เท�ากับร%อยละ ๑๖.๖๔ 
 

สถิติจํานวนเทีย่วบินใน Bangkok FIR ประจําปhงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘   
และจํานวนคาดการณDในปh ๒๕๕๙ –๒๕๖๙ 

 
 

ปh จํานวนเที่ยวบินทัง้หมดตามแผนการบิน 
จํานวนเที่ยวบิน 

ที่เป7นรายได� 
 

งบประมาณ 
ระหว'าง
ประเทศ 

ภายใน 
ประเทศ 

บินผ'าน 
น'านฟ�า 

รวม 
 

สถิติ ๒๕๔๙ ๑๙๖,๓๗๕ ๑๗๑,๔๘๗ ๔๓,๓๕๒ ๔๑๑,๒๑๔ ๓๓๘,๐๓๑ 
(Historical) ๒๕๕๐ ๒๑๕,๖๔๘ ๑๙๔,๑๐๗ ๔๖,๒๙๕ ๔๕๖,๐๕๐ ๓๖๗,๔๑๙ 

 ๒๕๕๑ ๒๒๔,๖๙๕ ๑๘๗,๘๘๐ ๔๙,๐๔๔ ๔๖๑,๖๑๙ ๓๗๘,๒๓๒ 
 ๒๕๕๒ ๒๐๐,๒๑๑ ๑๗๒,๘๙๖ ๔๔,๕๐๐ ๔๑๗,๖๐๗ ๓๔๘,๑๘๖ 
 ๒๕๕๓ ๒๑๗,๓๐๕ ๑๘๖,๘๙๑ ๔๘,๐๙๐ ๔๕๒,๒๘๖ ๓๗๖,๗๕๖ 
 ๒๕๕๔ ๒๕๑,๐๑๒ ๒๑๔,๗๙๙ ๕๕,๙๖๙ ๕๒๑,๗๘๐ ๔๓๐,๘๙๕ 
 ๒๕๕๕ ๒๗๒,๒๖๔ ๒๔๗,๒๘๖ ๕๖,๙๑๓ ๕๗๖,๔๖๓ ๔๗๖,๓๘๔ 
 ๒๕๕๖ ๓๒๒,๓๙๐ ๒๘๖,๘๗๕ ๗๐,๖๖๘ ๖๗๙,๙๓๓ ๕๖๑,๘๑๔ 
 ๒๕๕๗ ๓๓๖,๐๕๐ ๓๒๔,๕๖๒ ๘๓,๕๑๘ ๗๔๔,๑๓๐ ๖๒๑,๖๘๖ 
 ๒๕๕๘ ๓๘๓,๓๖๑ ๓๖๕,๔๕๒ ๘๓,๐๙๗ ๘๓๑,๙๑๐ ๗๐๙,๐๓๐ 

 ร�อยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๘/๒๕๕๗ ๑๑.๘๐ ๑๔.๐๕ 
 ร�อยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๘/๒๕๔๙ (๑๐ ปh) ๕๐.๕๗ ๕๒.๓๒ 

คาดการณD ๒๕๕๙ ๔๑๗,๒๖๗ ๔๐๕,๗๘๖ ๘๗,๒๖๒ ๙๑๐,๓๑๕ ๗๗๖,๓๗๔ 
(Forecast) ๒๕๖๐ ๔๔๕,๘๐๙ ๔๓๖,๓๕๖ ๙๓,๕๒๐ ๙๗๕,๖๘๔ ๘๓๒,๙๕๘ 
(Base case) ๒๕๖๑ ๔๗๕,๙๙๕ ๔๖๘,๖๘๗ ๑๐๐,๑๓๙ ๑,๐๔๔,๘๒๒ ๘๙๒,๘๗๔ 

 ๒๕๖๒ ๕๐๗,๓๒๙ ๕๐๒,๒๔๘ ๑๐๗,๐๐๙ ๑,๑๑๖,๕๘๖ ๙๕๕,๑๕๖ 
 ๒๕๖๓ ๕๓๙,๘๕๓ ๕๓๗,๐๘๓ ๑๑๔,๑๔๑ ๑,๑๙๑,๐๗๗ ๑,๐๑๙,๘๙๗ 
 ๒๕๖๔ ๕๗๓,๖๑๓ ๕๗๓,๒๔๒ ๑๒๑,๕๔๔ ๑,๒๖๘,๓๙๙ ๑,๐๘๗,๑๙๓ 
 ๒๕๖๕ ๖๐๘,๖๕๗ ๖๑๐,๗๗๖ ๑๒๙,๒๒๗ ๑,๓๔๘,๖๕๙ ๑,๑๕๗,๑๔๔ 
 ๒๕๖๖ ๖๔๕,๐๓๑ ๖๔๙,๗๓๕ ๑๓๗,๒๐๓ ๑,๔๓๑,๙๗๐ ๑,๒๒๙,๘๕๓ 
 ๒๕๖๗ ๖๘๒,๗๘๘ ๖๙๐,๑๗๕ ๑๔๕,๔๘๒ ๑,๕๑๘,๔๔๖ ๑,๓๐๕,๔๒๘ 
 ๒๕๖๘ ๗๒๑,๙๘๐ ๗๓๒,๑๕๒ ๑๕๔,๐๗๖ ๑,๖๐๘,๒๐๘ ๑,๓๘๓,๙๘๐ 
 ๒๕๖๙ ๗๖๒,๖๖๑ ๗๗๕,๗๒๔ ๑๖๒,๙๙๖ ๑,๗๐๑,๓๘๐ ๑,๔๖๕,๖๒๗ 

 ร�อยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๙/๒๕๕๘ (๑ ปh) ๙ ๙ 
 ร�อยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๔/๒๕๕๘ (๕ ปh) ๕๒ ๕๓ 
 ร�อยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๙/๒๕๕๘ (๑๐ ปh) ๑๐๕ ๑๐๗ 
 ร�อยละการเติบโตเฉลี่ยต'อปh (%AAGR) ๒๕๕๙ – ๒๕๖๙ ๗ ๗ 
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บริการจราจรทางอากาศท'าอากาศยานภูมิภาค 
 

ปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศ จําแนกตามประเภท 
 

ปริมาณเท่ียวบิน
ภายใน 

Bangkok FIR 

ปhงบประมาณ ร�อยละ 
 

๒๕๕๘ 
/๒๕๕๗ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗  ๒๕๕๘  

รวม 
เฉล่ีย/
วัน 

รวม เฉล่ีย/วัน รวม เฉล่ีย/วัน 

Flight Type        
International ๓๑๙,๐๘๑ ๘๗๔ ๓๓๖,๐๕๐ ๙๒๑ ๓๘๓,๓๖๑ ๑,๐๕๐ ๑๔.๐๑ 
Domestic ๒๘๔,๖๐๒ ๗๘๐ ๓๒๔,๕๖๒ ๘๘๙ ๓๖๕,๔๕๒ ๑,๐๐๑ ๑๒.๖๐ 
Overfly ๖๕,๓๓๙ ๑๗๙ ๘๓,๕๑๘ ๒๒๙ ๘๓,๐๙๗ ๒๒๘ -๐.๔๔ 
Type of 
Operation 

  
       

S : Schedule  ๕๑๖,๕๕๒ ๑,๔๑๕ ๕๗๗,๔๑๑ ๑,๕๘๒ ๖๗๕,๓๑๙ ๑,๘๕๐ ๑๖.๙๔ 
N : Non-
Schedule  ๔๐,๔๑๔ ๑๑๑ ๓๖,๔๐๙ ๑๐๐ ๒๙,๘๗๔ ๘๒ -๑๘.๐๐ 
G : General  ๕๔,๙๗๘ ๑๕๑ ๗๑,๓๙๕ ๑๙๖ ๖๙,๐๔๙ ๑๘๙ -๓.๕๗ 
M : Military  ๔๕,๕๐๓ ๑๒๕ ๔๕,๖๓๔ ๑๒๕ ๔๔,๒๙๓ ๑๒๑ -๓.๒๐ 
X : Others ๑๑,๕๗๕ ๓๒ ๑๓,๒๘๑ ๓๖ ๑๓,๓๗๕ ๓๗ ๒.๗๘ 
Flight Rule          
IFR  ๕๙๑,๑๙๙ ๑,๖๒๐ ๖๔๘,๑๑๗ ๑,๗๗๖ ๗๔๑,๙๑๒ ๒,๐๓๓ ๑๔.๔๗ 
VFR (included 
Y,Z) ๗๗,๘๒๓ ๒๑๓ ๙๖,๐๑๓ ๒๖๓ ๘๙,๙๙๘ ๒๔๗ -๖.๐๘ 
Top 10 
Aircraft Type 

    
   

A320 

 

๒๒๖,๒๘๕ ๖๒๐ ๒๔.๐๐ 
B738 ๑๑๑,๓๐๗ ๓๐๕ ๓๒.๐๓ 
A333 ๕๙,๗๘๖ ๑๖๔ ๑๓.๑๐ 
B77W ๓๒,๙๘๐ ๙๐ ๙.๗๖ 
A319 ๓๒,๕๔๕ ๘๙ ๐.๐๐ 
C172 ๒๖,๓๒๕ ๗๒ -๑.๓๗ 
B739 ๒๕,๔๗๕ ๗๐ ๑๘๐.๐๐ 
B772 ๒๓,๓๙๓ ๖๔ -๘.๕๗ 
AT75 ๑๗,๓๓๑ ๔๗ - 
A321 ๑๖,๖๗๑ ๔๖ ๔๔ 
Other ๒๕๙,๘๑๒ ๗๑๒ -๙.๙๙ 

รวม ๖๖๙,๐๒๒ ๑,๘๓๓ ๗๔๔,๑๓๐ ๒,๐๓๙ ๘๓๑,๙๑๐ ๒,๒๗๙ ๑๑.๘๐ 
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ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง ณ สนามบิน 
 

ปริมาณเท่ียวบินขึ้น/ลง  
ณ สนามบิน 

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม' 

Flight Type     
International ๒๔๑,๗๖๙ ๖๑,๑๖๔ ๔๒,๑๒๔ ๑๔,๖๐๔ 
Domestic ๖๘,๙๕๙ ๑๗๓,๒๘๘ ๔๑,๒๘๘ ๕๓,๒๓๖ 
Type of Operation     
S : Schedule  ๓๐๓,๙๑๔ ๒๐๑,๓๓๕ ๗๖,๙๗๗ ๖๐,๕๓๙ 
N : Non-Schedule  ๖,๑๘๐ ๓,๙๘๘ ๔,๑๘๖ ๑,๗๐๖ 
G : General ๔๗๕ ๙,๕๖๕ ๘๙๗ ๔๑๑ 
M : Military  ๑๒๐ ๑๙,๐๖๓ ๑,๒๙๗ ๓,๐๖๙ 
X : Others ๓๙ ๕๐๑ ๕๕ ๒,๑๑๕ 
Flight Rule     
IFR  ๓๑๐,๗๐๘ ๒๑๘,๑๗๐ ๘๒,๕๑๐ ๖๑,๕๖๒ 
VFR (included Y,Z) ๒๐ ๑๖,๒๘๒ ๙๐๒ ๖,๒๗๘ 

รวม ๒๕๕๘  ๓๑๐,๗๒๘ ๒๓๔,๔๕๒ ๘๓,๔๑๒ ๖๗,๘๔๐ 
เฉล่ียต'อวัน ๘๕๑ ๖๔๒ ๒๒๙ ๑๘๖ 
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จํานวนเท่ียวบิน
ท่ีขึ้น/ลง ณ 
สนามบิน 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
รวม ต'อวัน รวม ต'อวัน รวม ต'อวัน รวม ต'อวัน 

ภูเก็ต ๖๑,๑๙๕ ๑๖๗ ๗๒,๑๔๘ ๑๙๘ ๗๕,๗๕๙ ๒๐๘ ๘๓,๔๑๒ ๒๒๙ 
เชียงใหม�  ๓๙,๖๓๑ ๑๐๘ ๔๖,๙๐๗ ๑๒๙ ๕๔,๒๒๒ ๑๔๙ ๖๗,๘๔๐ ๑๘๖ 
กระบี่ ๗,๘๙๒ ๒๒ ๑๒,๑๑๑ ๓๓ ๑๙,๑๙๓ ๕๓ ๒๘,๓๖๑ ๗๘ 
หาดใหญ� ๑๗,๐๐๕ ๔๖ ๒๐,๗๓๐ ๕๗ ๒๔,๑๖๗ ๖๖ ๒๗,๒๙๐ ๗๕ 
สมุย ๒๔,๗๓๕ ๖๘ ๒๖,๗๒๑ ๗๓ ๒๖,๓๒๓ ๗๒ ๒๖,๘๙๙ ๗๔ 
หัวหิน ๒๖,๐๑๖ ๗๑ ๑๖,๕๙๓ ๔๕ ๒๔,๖๕๘ ๖๘ ๒๕,๓๖๕ ๖๙ 
อุดรธานี ๑๓,๘๒๐ ๓๘ ๑๕,๔๕๖ ๔๒ ๑๗,๑๙๓ ๔๗ ๒๑,๘๖๒ ๖๐ 
นครศรีธรรมราช ๑๖,๘๗๘ ๔๖ ๑๗,๙๖๔ ๔๙ ๒๐,๔๘๖ ๕๖ ๒๐,๕๙๖ ๕๖ 
สุราษฎร;ธานี ๙,๓๙๐ ๒๖ ๑๑,๙๒๙ ๓๓ ๑๓,๕๔๕ ๓๗ ๑๖,๘๗๙ ๔๖ 
พิษณุโลก ๘,๘๙๑ ๒๔ ๑๑,๙๔๗ ๓๓ ๑๗,๒๐๙ ๔๗ ๑๖,๓๑๒ ๔๕ 
อู�ตะเภา* ๑๒,๓๒๐ ๓๔ ๑๒,๐๙๑ ๓๓ ๑๔,๓๒๖ ๓๙ ๑๖,๓๐๙ ๔๕ 
ขอนแก�น ๔,๗๔๙ ๑๓ ๕,๖๘๑ ๑๖ ๑๒,๒๐๓ ๓๓ ๑๕,๔๔๒ ๔๒ 
เชียงราย ๗,๑๑๐ ๑๙ ๗,๖๒๓ ๒๑ ๑๐,๔๓๘ ๒๙ ๑๓,๒๑๐ ๓๖ 
อุบลราชธานี ๘,๓๒๗ ๒๓ ๙,๒๗๖ ๒๕ ๑๐,๘๔๖ ๓๐ ๑๒,๘๘๖ ๓๕ 
นครราชสีมา ๕,๓๓๔ ๑๕ ๘,๒๐๑ ๒๒ ๑๐,๙๓๔ ๓๐ ๑๒,๒๑๘ ๓๓ 
นครพนม ๔,๓๓๒ ๑๒ ๕,๖๕๔ ๑๕ ๑๐,๔๗๘ ๒๙ ๗,๐๖๕ ๑๙ 
สกลนคร ๒,๐๐๓ ๕ ๒,๕๙๖ ๗ ๓,๙๐๙ ๑๑ ๕,๑๖๗ ๑๔ 
บุรีรัมย;  ๑,๑๗๑ ๓ ๑,๕๙๗ ๔ ๒,๘๖๕ ๘ ๔,๓๘๒ ๑๒ 
ตรัง ๒,๔๕๘ ๗ ๓,๗๑๘ ๑๐ ๓,๙๓๐ ๑๑ ๔,๓๕๒ ๑๒ 
ร%อยเอ็ด ๑,๙๖๖ ๕ ๒,๔๒๕ ๗ ๒,๘๑๓ ๘ ๔,๓๐๑ ๑๒ 
ลําปาง ๑,๑๖๐ ๓ ๑,๖๙๕ ๕ ๒,๔๓๓ ๗ ๔,๒๗๙ ๑๒ 
น�าน ๒,๓๗๔ ๖ ๒,๔๖๙ ๗ ๒,๑๔๓ ๖ ๓,๘๕๑ ๑๑ 
ชุมพร ๑,๒๕๓ ๓ ๒,๘๖๒ ๘ ๓,๓๕๕ ๙ ๓,๖๔๒ ๑๐ 
แม�สอด ๑,๓๙๒ ๔ ๓,๑๔๓ ๙ ๓,๓๘๒ ๙ ๒,๙๐๕ ๘ 
เลย ๖๘๒ ๒ ๑,๐๐๖ ๓ ๑,๔๙๓ ๔ ๒,๕๔๕ ๗ 
แม�ฮ�องสอน ๓,๐๕๖ ๘ ๔,๓๒๙ ๑๒ ๓,๒๕๘ ๙ ๒,๒๘๖ ๖ 
นราธิวาส ๑,๗๕๖ ๕ ๑,๙๐๗ ๕ ๑,๗๖๒ ๕ ๒,๒๖๐ ๖ 
ตราด ๒,๑๕๔ ๖ ๒,๒๑๘ ๖ ๒,๒๙๑ ๖ ๒,๐๓๔ ๖ 
ระนอง ๔๑๗ ๑ ๙๗๐ ๓ ๑,๖๖๖ ๕ ๑,๖๓๗ ๔ 
สุโขทัย ๒,๐๖๓ ๖ ๑,๖๕๕ ๕ ๑,๖๙๙ ๕ ๑,๖๐๘ ๔ 
ป<ตตานี* ๗๔๔ ๒ ๑,๒๘๘ ๔ ๑,๖๐๗ ๔ ๑,๑๕๑ ๓ 
แพร� ๕๒๙ ๑ ๖๓๕ ๒ ๗๒๑ ๒ ๙๓๖ ๓ 
เพชรบูรณ; ๒๓๒ ๑ ๓๓๓ ๑ ๗๔๙ ๒ ๗๒๖ ๒ 
สุรินทร; ๓๙๖ ๑ ๕๓๓ ๑ ๕๖๔ ๒ ๓๑๕ ๑ 
ตาก ๑๐๐ ๐ ๓๓๙ ๑ ๒๕๙ ๑ ๒๓๓ ๑ 
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บริการด�านบริหารจัดการสภาพคล'องการจราจรทางอากาศ  
(Air Traffic Flow Management Service) 
 
ระบบบริหารสภาพคล'องจราจรทางอากาศผ'านอ'าวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air 
Traffic Flow Management System: BOBCAT) 
 ศูนย;บริหารสภาพคล�องจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow Management 
Unit : Bangkok ATFMU) ให%บริการด%านบรหิารจัดการสภาพคล�องจราจรทางอากาศโดยใช%ระบบ BOBCAT 
(Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System) ตั้งแต�ป� ๒๕๕๐ ซ่ึงบริษัทฯ 
พัฒนาขึ้นภายใต%การดูแลของคณะทํางาน ICAO Air Traffic Flow Management Task Force  สําหรับ
เที่ยวบินที่ต%องการทําการบินผ�านน�านฟAาประเทศอัฟกานิสถาน ไปทางตะวนัตกในช�วงเวลาทีมี่ปริมาณการบิน
คับค่ัง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต%และเอเชียใต%ทําการบินสู�ยโุรป และจากเอเชียใต%ทําการบินสู�อเมริกาเหนือ  
เพื่อให%การจราจรทางอากาศเป1นไปได%ด%วยความสะดวก รวดเร็ว และคล�องตวั 
 
ปริมาณเที่ยวบินที่ใช�บริการบริหารสภาพคล'องจราจรทางอากาศ 

๑๙,๒๓๗
๒๐,๐๓๑ ๒๐,๓๙๒ ๒๑,๐๔๒ ๒๐,๖๗๓

๑๙,๑๒๐
๑๗,๒๓๖

๑๕,๗๓๒

๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

ปh ๒๕๕๑ ปh ๒๕๕๒ ปh ๒๕๕๓ ปh ๒๕๕๔ ปh ๒๕๕๕ ปh ๒๕๕๖ ปh ๒๕๕๗ ปh ๒๕๕๘

 
 ปริมาณเที่ยวบินที่ใช%บริการบรหิารสภาพคล�องจราจรทางอากาศในช�วงให%บรกิารของระบบ 
BOBCAT (เฉพาะเวลากลางคืน) 
 

 ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ 

ปริมาณการบินเฉล่ียต�อวัน ๕๘ ๕๖ ๕๒ ๔๗ ๔๓ 

ปริมาณการบินสูงสุดต�อวัน ๗๒ ๗๒ ๖๖ ๖๐ ๕๕ 
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 จากปริมาณจราจรทางอากาศทีมี่การทําการบินผ�านอัฟกานิสถานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับข%อมูลที่
ได%รับจากสายการบินต�าง ๆ ตัง้แต�ป� ๒๕๕๐     คาดว�าระบบ BOBCAT มีส�วนร�วมในการลดการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงทั้งส้ินประมาณ ๑๑๐ ล%านกิโลกรมั คิดเป1นการบรรเทาภาวะโลกร%อนจากการลดปริมาณการปล�อย
ก?าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ ๔๔๐ ล%านกิโลกรัม จนถึงส้ินป�งบประมาณ ๒๕๕๗ คิด
เป1นการประหยดัค�าใช%จ�ายสายการบินประมาณ ๑๑๐ ล%านเหรียญสหรัฐ หรือกว�า ๓,๙๐๐ ล%านบาท 
  โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ คาดว�าสามารถลดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงทั้งส้ินประมาณ ๑๑ ล%าน
กิโลกรัม คิดเป1นปริมาณก?าซเรอืนกระจกประมาณ ๔๖ ล%านกิโลกรัม และ ค�าใช%จ�ายสายการบินประมาณ ๑๑ 
ล%านเหรียญสหรฐั 
 อย�างไรก็ตาม ได%มีข%อตกลงอย�างไม�เป1นทางการในการจัดตัง้แนวทางการประสานงานระหว�าง 
Bangkok ATFMU กับ EUROCONTROL Network Management Operations Centre (NMOC), ICAO 
Asia-Pacific Regional Office และ IATA Asia-Pacific Regional Office ในกรณีฉุกเฉิน แนวทางการ
ประสานงานดังกล�าวเป1นจุดเริม่ต%นความเช่ือมโยงหน�วยงานผู%ให%บรกิาร ATFM ในรูปแบบ ATFM Nodes 
เพื่อรองรับปริมาณการบินข%ามพรมแดน ให%ทําการบินอย�างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต�อไป 
 
การนําเทคโนโลยีการเดินอากาศด�วย Performance Based Navigation (PBN) เข�าใช�งานกบั
ห�วงอากาศของประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบต'อสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด�านการบิน 
 ป<จจุบันมลภาวะที่เกิดจากไอเสียของอากาศยาน (Aircraft emission pollution) ก�อให%เกดิ 
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) เครื่องยนต;ของอากาศยานจะปล�อยก?าซคาร;บอนไดออกไซด; 
(CO2) และก?าซเรือนกระจกอื่น ๆ สู�บรรยากาศโลก  ทําให%สภาวะโลกร%อนทีก่ําลังเผชิญอยู�ขยายวงกว%างมาก
ขึ้น  ICAO ได%พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน นโยบาย และแนวทางปฏิบัตใินการลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล%อม
จากกจิกรรมด%านการบิน โดยส�งเสริมให%เกิดการนําเทคโนโลยกีารเดินอากาศด%วย PBN มาใช%งาน เพื่อให%เกดิ
เส%นทางการบินที่ส้ันและตรงมากที่สุด ผ�านความร�วมมือในการบริหารใช%งานห%วงอากาศร�วมกันระหว�างทหาร
และพลเรือน (Civil Military Air Traffic Management Coordination) ทั้งน้ีเม่ือนําเทคนิคการบินลดระดับ
อย�างต�อเน่ือง (Continuous Descent Operation : CDO) และไต�ระดับอย�างต�อเน่ือง (Continuous Climb 
Operation : CCO) มาประกอบด%วยแล%ว   ส�งผลให%การเผาผลาญเช้ือเพลิงของอากาศยานลดลง ในขณะที่
สามารถรกัษาระดับความต%องการในการเดินอากาศที่เพิ่มมากขึน้อยู�ในป<จจุบันได% 
 
การพัฒนาเส�นทางบิน (Airways) ด�วย PBN 
 ประเทศไทยมีเส%นทางบินแบบ PBN ใช%งานจํานวน ๑๓ เส%นทางบิน ได%แก�  
  ๑. M904      ๘. Y9 
  ๒. Y3       ๙. Y10 
  ๓. Y4     ๑๐. Y11 
  ๔. Y5     ๑๑. Y12 
  ๕. Y6     ๑๒. M757   
  ๖. Y7     ๑๓. M769 
  ๗. Y8  
    
การพัฒนาห%วงอากาศของสนามบิน ด%วย PBN 
 ประเทศไทยมีการนํา PBN เข%าใช%งานกับห%วงอากาศของสนามบินต�างๆ โดยประกาศลงใน AIP-
Thailand  จํานวน ๑๙ สนามบิน ได%แก�  



-๔๐- 
 

  ๑. ภูเก็ต    ๑๑. แพร� 
  ๒. สมุย     ๑๒. อุบลราชธานี 
  ๓. หาดใหญ�    ๑๓. ขอนแก�น  
  ๔. เชียงใหม�    ๑๔. นครพนม  
  ๕. ลําปาง    ๑๕. สกลนคร  
  ๖. เชียงราย    ๑๖. ตราด  
  ๗. อุดรธานี    ๑๗. กระบ่ี  
  ๘. สุราษฎร;ธานี    ๑๘. ดอนเมือง   
  ๙. นราธิวาส    ๑๙. สุวรรณภูม ิ
  ๑๐. นครศรีธรรมราช  
 
ผลที่ได%จากการนํา PBN เข%าใช%งาน 
 จากการพัฒนาห%วงอากาศด%วยการนํา PBN มาใช%งานข%างต%น สามารถช�วยลดปริมาณการใช%เช้ือเพลิง
ของอากาศยาน  และส�งผลให%ปริมาณ CO2 ทีถู่กปล�อยออกสู�ช้ันบรรยากาศลดลง ประมาณร%อยละ ๑-๒   ซ่ึง
สามารถช�วยแก%ป<ญหาสภาวะโลกร%อนลงได% 
 
บริการสื่อสารการบิน (Aeronautical Communication Services) 
 ๑. บริษัทฯ ให%บริการส่ือสารการบินประจําภาคพื้น รับ-ส�ง แลกเปล่ียนข%อมูลข�าวสารการบิน โดย
ระบบแลกเปล่ียนข%อมูลข�าวสารการบินอตัโนมัติ ระหว�างผู%ใช%งานในเครือข�ายภายในประเทศ และระหว�าง 
ศูนย;ส่ือสารการบินต�างประเทศ ผ�านเครือข�ายโทรคมนาคมการบินตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๒. การดําเนินงานส่ือสารการบินระหว�างประเทศ โดยใช%ระบบส่ือสารผ�านเคเบิลใต%น้ํา และ
ระบบส่ือสารผ�านดาวเทยีม ซ่ึงในป<จจบัุนบริษทัฯ มีวงจรส่ือสารติดต�อโดยตรงกับศูนย;ส่ือสารการบิน
ต�างประเทศ ๑๒ วงจร ดังน้ี 
         วงจร   ระบบสื่อสาร      ความเร็วสญัญาณ 
๑. กรงุเทพ/สิงคโปร;  เคเบิลใต%น้ํา   64 Kbps 
๒. กรงุเทพ/ฮ�องกง   เคเบิลใต%น้ํา   64 Kbps 
๓. กรงุเทพ/มุมไบ   เคเบิลใต%น้ํา   64 Kbps 
๔. กรงุเทพ/โรม   เคเบิลใต%น้ํา   64 Kbps 
๕. กรงุเทพ/ป<กกิ่ง   ดาวเทยีม   64 Kbps 
๖. กรงุเทพ/กัวลาลัมเปอร;  ดาวเทยีม   64 Kbps 
๗. กรงุเทพ/พนมเปญ   ดาวเทยีม   64 Kbps 
๘. กรงุเทพ/ร�างกุ%ง   ดาวเทยีม   64 Kbps 
๙. กรงุเทพ/โฮจิมินห;  ดาวเทยีม   32 Kbps 
๑๐. กรงุเทพ/แดกกา   ดาวเทยีม   32 Kbps 
๑๑. กรงุเทพ/เวียงจันทน;   ดาวเทยีม   32 Kbps 
๑๒. กรงุเทพ/ภูฏาน  อินเตอร;เน็ต 
 
บริการข'าวสารการบิน (Aeronautical Information Services: AIS) 
 บริษทัฯ เป1นศูนย;ส่ือสารการบินหลักของประเทศไทย มีหน%าที่รับ-ส�ง ถ�ายทอด และกระจายข�าว
แผนการบิน ข�าวการเคล่ือนไหวของอากาศยาน ข�าวอากาศการบิน และข�าวอื่น ๆ ทีจ่ําเป1นต�อการปฏิบัติ 
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การบิน รวมถึงข�าวประกาศเตือนผู%ทํางานในอากาศ เพือ่แจกจ�ายให%หน�วยงานบรกิารการเดินอากาศ สายการบิน 
ท�าอากาศยาน ทหาร และหน�วยงานราชการ ในเขตแถลงข�าวการบินกรงุเทพฯ (Bangkok FIR) และ
ต�างประเทศ ดังน้ี 
 ๑. บริการข%อมูลข�าวอากาศการบิน (OPMET Data Services)  
     บริษทัฯ ทาํหน%าที่เป1นศูนย;รวบรวมและคลังข%อมูลข�าวอากาศการบินของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟNก 
(ROBEX และ Regional OPMET Data Bank) ดําเนินการรวบรวมข%อมูลข�าวอากาศการบินจาก ๓๘ 
สนามบินทั่วประเทศและพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบในภูมิภาค ตามแบบแผนของ ICAO ROBEX Scheme 
แลกเปล่ียนแจกจ�ายข%อมูลกับผู%ใช%บริการ โดยผ�านเครือข�ายโทรคมนาคมการบิน (AFTN และ ATN) ตาม
มาตรฐานของ ICAO 
 ๒. บริการข%อมูลข�าวประกาศผู%ทํางานในอากาศ (NOTAM)  
     บริษทัฯ ดาํเนินงานเป1นสํานักงานประกาศผู%ทํางานในอากาศระหว�างประเทศ (International 
NOTAM Office) โดยออกประกาศ NOTAM แจ%งเตือนผู%ทํางานในอากาศ ผ�านเครือข�ายโทรคมนาคมการบิน 
(AFTN และ ATN) ซ่ึงมีปริมาณ NOTAM ที่ออกโดยสํานักงานประกาศผู%ทํางานในอากาศระหว�างประเทศ 
สําหรับป�งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖,๕๑๗ ฉบับ 
 ๓. บริการข%อมูลข�าวสารประจาํสนามบิน (AIS and Air Traffic Service Report Office)  
     คือ การจดัทําข%อมูล Pre-Flight Briefing Bulletin ประจําสนามบินภายในประเทศและ
สนามบินนานาชาติ โดยให%ข%อมูลและแนะนํานักบินก�อนทําการบิน  รับ-ส�งแผนการบิน และข%อมูลที่เกี่ยวเน่ือง
ประจําสนามบินภายในประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ 
 ในรอบป�งบประมาณ ๒๕๕๘ มีปริมาณการรบั-ส�งข%อมูลข�าวสารการบิน จํานวน ๑๘๗,๓๘๐,๒๘๖ 
ฉบับ เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณที่ผ�านมา จํานวน ๓๑,๗๖๘,๙๒๗ ฉบับ คิดเป1นร%อยละ ๒๐.๔ และมีปริมาณ
ข%อมูลข�าวแผนการบินและข�าวการเคล่ือนไหวที่เกีย่วเน่ือง โดยวัดจากปริมาณเที่ยวบินเข%า-ออก และบินผ�าน
ในเขตแถลงข�าวการบินกรงุเทพฯ รวมถงึเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินแบบ Visual Flight Rule 
(VFR) จํานวน ๑,๖๑๑,๔๘๘ ฉบับ เพิ่มขึ้นจากป�งบประมาณที่ผ�านมา จํานวน ๑๘๒,๕๘๑ ฉบับ คิดเป1น 
ร%อยละ ๑๒.๘ 
 
บริการเกี่ยวเน่ือง 
ผลการดําเนินงานด�านบริการเกี่ยวเน่ือง ประจําปhงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 จากแนวทางการบริหารทรัพยากรให%เกิดประโยชน;สูงสุด เพือ่ส�งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของ
บริษทัฯ ซ่ึงเป1นส�วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค;กรให%บรรลุเปAาหมายวิสัยทัศน; (Strategic Arms) ตลอดจน
แสวงหารายได%เพิ่มเติมจากธุรกจิเกี่ยวเน่ือง เพื่อชดเชยรายได%หลักซ่ึงอาจได%รับผลกระทบจากวกิฤตการณ;
ภายนอก  บรษิทัฯ จงึกําหนดให%สายงานพัฒนาธุรกจิเป1นหน�วยธุรกิจ (Business Unit) ดําเนินกิจกรรมโดยใช%
ความสามารถพเิศษขององค;กร ได%แก� มาตรฐานและฝ�มือการให%บรกิารการเดินอากาศซ่ึงเป1นทีย่อมรับใน 
แวดวงอตุสาหกรรมการบิน และความเช่ียวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บรษิัทฯ ดําเนินการผลิตและจัดหาอุปกรณ; ตลอดจนให%บริการติดตัง้  
ปรับปรงุ  ซ�อมบํารุง สํารวจ ตรวจสอบและปรบัเทียบ/สอบเทียบอุปกรณ;ทีใ่ช%งานในกิจการบินและนอกเหนือ
กิจการบิน พร%อมทั้งให%บรกิารฝWกอบรมกับหน�วยงานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังน้ี 
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๑. การผลิต/จดัหาและบริการซ'อมบํารุงอุปกรณD  
 ให%บรกิารปรับปรุง ตรวจซ�อม จดัหา ติดตัง้และซ�อมบํารุงอุปกรณ; รวมจํานวน  ๑๔ โครงการ อาท ิ

- ผลิตและติดตั้งชุดอุปกรณ;ระบบ ATC Radar Simulator ที่ใช%ในการฝWกการควบคุมจราจร
ทางอากาศและระบบการส�งข�าวสารผ�านเครือข�ายอัตโนมัต ิ (AMSS) ให%มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 

- ปรับปรงุเสาส�งสัญญาณและซ�อมระบบเครื่องช�วยการเดินอากาศ NDB ที่ตดิตั้ง ณ สนามบิน
นานาชาติอู�ตะเภา ให%กองการบินทหารเรือ กองเรือยทุธการ กองทัพเรือ 

-   ซ�อมบํารุงเครื่องกระจายข�าวการบินและข�าวอากาศอัตโนมัติ C-ATIS ให%กรมส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส; กองทัพอากาศ 

- ซ�อมบํารุงอุปกรณ;เครื่องช�วยการเดินอากาศประเภทบอกทิศทางและระยะทาง DVOR/DME 
จํานวน ๑ ระบบ ให%กองการบินทหารเรือ กองทัพเรือ 

-  ซ�อมบํารุงระบบถ�ายทอดข�าวสารอัตโนมัติ (AMSS)  รายป�ให%กบักองทัพอากาศ 
-  ซ�อมบํารุงอุปกรณ; ILS รายป� ให%กับกองการบินทหารเรือ กองทัพเรือ 
 

๒. บริการบินทดสอบ 
 ให%บรกิารบินทดสอบเครื่องช�วยการเดินอากาศประเภท Different Navigation Aids, Doppler 
Very High Frequency Omnidirectional Range/ Distance Measuring Equipment (DVOR/ DME), 
Non Directional Beacon (NDB), Performance Base Navigation (PBN) และ Radio Navigation ที่ใช%
งานประจําท�าอากาศยานจํานวน ๑๕ แห�ง แบ�งเป1น ในประเทศ ๑๒ แห�ง และต�างประเทศ ๓ แห�ง
 นอกจากน้ี ให%บรกิารบินทดสอบความถี่รบกวนย�านการบินให%กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กจิการโทรทัศน; และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.)  จํานวน ๒ จังหวัด คือ เชียงราย
และนนทบุรี รวมทั้งให%บริการบินทดสอบระบบ New MSSR Radar ณ สนามบินภายในประเทศ จํานวน ๖ 
สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง สนามบินพิษณุโลก สนามบินอุดรธานี สนามบินร%อยเอด็ สนามบินชุมพร
และสนามบินเชียงรายให%กับบรษิัท SELEX SISTEMI INTEGRARI S.P.A. ประเทศอิตาลี  
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ ใช%ชั่วโมงการบินทัง้ส้ิน ๑,๙๐๐ ช่ัวโมง  ซ่ึงสามารถจําแนกเป1นช่ัวโมงบิน
สําหรับภารกจิต�าง ๆ  ดงัน้ี 
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[] ร�อยละ  []

[] ร�อยละ []

[] ร�อยละ []

ชั�วโมงบิน

 
 
 

หน�วยงาน 
ชนิดเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

VOR/DME ILS/DME NDB RADAR PAPI IFP 
บ. วิทยุการบินฯ ๓๓ ๓๐ ๓๐ ๑๔ ๐ On-Request 
กองทัพอากาศ ๑ ๓ ๐ ๒ ๔ ๐ 
กองทัพเรือ ๑ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ 
บ. การท�าอากาศยานฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖ ๐ 
บ. การบินกรุงเทพฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ 
รวม ๓๕ ๓๔ ๓๐ ๑๗ ๒๖ - 
 
๓. บริการตรวจสอบความพร�อมของอากาศยานที่ทําการบินในเขตพื้นที่ RVSM 
 ให%บรกิารแก�สายการบินรวมทั้งส้ิน ๘๕ ราย ได%แก�  Challenger, Mega Global Air (Maldives), 
Batik, PT. Garuda Indonesia, LLC, Lion Air, Sino Jet Management เป1นต%น  โดยมีจํานวนอากาศยาน
มารับบรกิารทั้งส้ิน ๑๑๓ ลํา   เป1นการให%บริการภายในประเทศและอีก ๑๐ ประเทศ ได%แก� เนปาล ฟNลิปปNนส; 
ปากีสถาน มัลดฟี มาเลเซีย ทาจิกิสถาน ศรีลังกา อินโดนีเซีย อินเดียและฮ�องกง  
 
๔. บริการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวัด 
 ทําการสอบเทยีบมาตรฐานอุปกรณ;ครื่องมือวดัให%หน�วยงานภายในและภายนอกรวมทัง้ส้ิน ๑,๐๑๖ 
เครื่อง โดยให%บริการแก�หน�วยงานภายนอกจํานวน ๒๖ ราย  รวมทัง้ส้ิน ๒๒๐ เครื่อง โดยเป1นผู%ใช%บริการ 
รายใหม� ๕ ราย เช�น บริษทั ออล อินสทรเูมนท; จํากดั  ศูนย;เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส;และคอมพิวเตอร;
แห�งชาติ (NECTEC)  บริษัท แล?บ เอ็กซ; จํากัด กองมาตรวทิยา กรมส่ือสารอิเลคทรอนิกส;ทหารอากาศ และ
สถานีวิทยกุระจายเสียงระหว�างประเทศประจําประเทศไทย (IBB) ซ่ึงส�วนหน่ึงเป1นการให%บริการตามบันทกึ
ข%อตกลงการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ; ให%กับห%องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ง       
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ส�งวิทยกุระจายเสียง สําหรับการทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียงร�วมกับ กสทช. นอกจากน้ีได%
ให%บรกิารแก�หน�วยงานในต�างประเทศ คือ  Cambodia Air Traffic Service Co, Ltd.  
 
๕. บริการให�เช'าอุปกรณDสื่อสาร  
 ให%บรกิารเช�าใช%งานอุปกรณ;ส่ือสารแก�สายการบิน ผู%ประกอบการที่เกีย่วเน่ืองกับกิจการบิน กลุ�ม
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ มีอุปกรณ;ส่ือสารที่ให%บรกิาร
เช�าใช%งานทั้งส้ิน จํานวน ๙,๖๕๒ ชุด เพิ่มขึ้นจาํนวน ๖๗๑ ชุด หรือคิดเป1นร%อยละ ๗.๔๗ จากป�งบประมาณ 
๒๕๕๗ และบริษัทฯ ได%มกีารจดัหาอุปกรณ;วทิยุส่ือสารสําหรับทดแทนอุปกรณ;เดิม จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด และ
รองรับความต%องการของผู%ใช%บริการในอนาคต จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด  
 
๖. บริการระบบสื่อสารผ'านดาวเทียม  
 ให%บรกิารข�ายส่ือสารผ�านดาวเทยีมเพื่อใช%ติดต�อส่ือสารด%านการควบคุมจราจรทางอากาศในวงจรเสียง 
(voice) และวงจรข%อมูล (data) ให%กับหน�วยงานด%านการบินในต�างประเทศจํานวน ๖ ประเทศ ได%แก� 
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เวียดนาม กมัพูชา เมียนม�าและบังคลาเทศ  
 
๗.  บริการสื่อสารข�อมูลปฏิบัติการสายการบิน   
 ติดตั้งสถานีภาคพื้นระยะไกล (Remote Ground Station) เพิ่มเติมจํานวน ๑๑ สถานี ใน ๕ 
ประเทศ ประกอบด%วย  

-  ประเทศเวยีดนาม จํานวน ๔ สถานี  (ACARS ๒ สถานี และ VDLM2 ๒ สถานี) 
 -  ประเทศออสเตรเลีย จํานวน ๑ สถานี  (ACARS) 

- ประเทศอินโดนิเซีย จํานวน ๒ สถานี  (ACARS) 
 -  ประเทศไทย จํานวน ๓ สถานี (ACARS)  
 -  ประเทศเกาหลีใต% จํานวน ๑ สถานี (ACARS)  

ทําให%มีสถานี RGS รวมทัง้ส้ิน ๑๓๔ สถานี โดยเป1นสถานี RGS ประเภท ACARS จํานวน ๑๑๒ สถานี
ใน ๑๕ ประเทศ และสถานี RGS ประเภท VDLM2 จํานวน ๒๒ สถานีใน ๗ ประเทศ เพื่อให%บริการส่ือสาร
ข%อมูลปฏิบัติการสายการบินได%ครอบคลุมพื้นทีก่ารให%บรกิารใน ๑๕ ประเทศ ได%แก� ไทย กัมพูชา เกาหลีใต% 
ไต%หวัน นิวซีแลนด; บรูไน เมียนม�า ฟNลิปปNนส; มองโกเลีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร; ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
และอินเดีย มีสายการบินที่ให%บริการจํานวน ๑๔๒ สายการบิน จํานวนอากาศยานที่ใช%บริการกว�า ๖,๓๐๐ ลํา 
และมีปริมาณการรับ–ส�งข%อมูลการบินทั้งหมดประมาณ ๑๐๓.๔๑ ล%านกิโลบิตเพิ่มขึ้นจํานวน ๒.๑๘ ล%านกิโลบิต 
หรือคิดเป1นร%อยละ ๒.๑๕ จากป�งบประมาณ ๒๕๕๗  

 
๘. บริการฝ�กอบรม   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และให�คําปรึกษา 
 บริษทัฯ จัดฝWกอบรมให%กับหน�วยงานภายในประเทศและหน�วยงานด%านการบินพลเรือนต�างประเทศ 
รวม ๓ หลักสูตร ดังน้ี  
  - สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน;และกิจการโทรคมนาคม
แห�งชาติ (กสทช.) จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบรกิารจราจรทางอากาศ 

- กรมการบินพลเรือนเนปาล จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร Air Traffic Control 
Watch Supervisor และหลักสูตร Financial and Administration  
 นอกจากน้ี บรษิัทฯ ศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ;และบริการต�าง ๆ เพือ่สนับสนุนภารกิจหลัก
ของบริษทัฯ และแสวงหาโอกาสทางธรุกิจ โดยดําเนินการโครงการจํานวน ๔ โครงการ ดงัน้ี  



-๔๕- 
 

 ๑. การออกแบบสถาป<ตยกรรมศูนย;บูรณาการการขนส�งต�อเน่ืองหลายรูปแบบแห�งชาติ (National 
Multi-Modal Transport Integration Center: NMTIC) ให%กับกรมการขนส�งทางบก เป1นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคม ทีม่อบหมายให%ดาํเนินการศึกษาออกแบบสถาป<ตยกรรมศูนย;บรูณาการการขนส�ง
ต�อเน่ืองหลายรปูแบบแห�งชาต ิ รวมทั้งประชาสัมพันธ;การขนส�งต�อเน่ืองหลายรูปแบบให%ทกุภาคส�วน อาทิ 
ผู%ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและรถขนส�ง กองบังคับการตํารวจจราจร และหน�วยงานในสังกดั
กระทรวงคมนาคม  
 ๒. ศึกษาการจดัตั้งศูนย;ทดสอบภาษาอังกฤษการบิน (Aviation English Rating Center: AERC)
 เพื่อเป1นศูนย;การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษด%านการบินตามระดับภาษาอังกฤษ ICAO English 
Level 4 หรือสูงกว�า โดยมุ�งเน%นเป1นศูนย;ทดสอบที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี มีมาตรฐาน และสร%างการยอมรับการเป1น
ศูนย;ทดสอบระดับสากลในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต%  ทั้งน้ี บรษิัทฯ อยู�ระหว�างวิเคราะห;ความเป1นไปได%
ในการจัดตัง้ศูนย;ทดสอบดงักล�าวร�วมกับ English Language Proficiency for Aeronautical 
Communication: ELPAC ภายใต%การควบคุมของ EUROCONTROL เพื่อดําเนินการจดัทดสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับผู%ถือใบอนุญาตประจําหน%าที่ของบรษิัทฯ และนับเป1นการสร%างโอกาสทางธรุกจิเพิ่มเตมิ
กับลูกค%าทัง้ในประเทศและต�างประเทศ 
 ๓. บริการ Air Situation Display/Ground Situation Display (ASD/GSD) 
 ให%บรกิาร Air Situation Display/ Ground Situation Display (ASD/GSD) แก�หน�วยงานภายใน
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในบทบาท Strategic Arms และให%สายการบินเพื่อวัตถุประสงค;ทางธุรกิจ 
 ๔. พัฒนาผลิตภัณฑ; (R&D) 
 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ;เพื่อใช%งานในภารกิจหลัก จํานวน ๒ รายการ คือ 

• Signal Light Gun เป1นอุปกรณ;สําหรับส่ือสารระหว�างนักบินและหอบังคับการบิน ใน
กรณทีี่ระบบวทิยุส่ือสารขัดข%อง 

• Integrated Emergency Alarm System เป1นระบบส่ือสารสายด�วนสําหรบัใช%ในการ
อํานวยการและประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข%องในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
 
การดําเนินงานด�านทรัพยากรบุคคล 
 ในป� ๒๕๕๘ บริษทัฯ ดําเนินโครงการที่ส�งผลต�อการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาวที่สําคัญ คือ 
การวางแผนทรพัยากรบุคคลระยะยาวหรือแผนอัตรากําลัง ๑๐ ป� ซ่ึงเป1นแนวทางสําหรบัการวางแผนด%าน
ทรัพยากรบุคคลทั้งในด%านจํานวน และการพฒันาความสามารถบุคลากร เพื่อเตรียมรองรบัระบบใหม� ๆ ใน
ระยะ ๑๐ ป� ตั้งแต�ป� พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงป� พ.ศ. ๒๕๖๗  ภายใต%กลยทุธ;ด%านทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุ�น
และสามารถปรบัเปล่ียนไปตามสภาพแวดล%อม  รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงกรอบแนวคิดด%านทรัพยากร
บุคคลของบรษิทัฯ (AEROTHAI HR MODEL)  เพื่อให%สามารถบริหารทรพัยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุน
เปAาหมายองค;กรทัง้ระยะส้ันและระยะยาว  พร%อมทั้งดําเนินการตามกรอบแนวคิดดังกล�าว ได%แก� การปรับปรงุ
โครงสร%างตําแหน�งงานและโครงสร%างเงินเดือนที่สอดคล%องกับค�างานในป<จจุบนั โดยมีวัตถุประสงค;หลักคือ
การสร%างเส%นทางสู�ความเป1นมืออาชีพให%กับบุคลากรขององค;กร เป1นแรงกระตุ%น และเพื่อตอบแทนพนักงาน
ในการปฏิบัติหน%าที่ภายใต%ภาวะความเครียดจากปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย�างต�อเน่ือง    

นอกจากน้ัน บริษทัฯ ได%ดําเนินการต�าง ๆ เพื่อเตรียมความพร%อมสําหรับรองรับการเปNดใช%งาน
เทคโนโลยีการบริการจราจรทางอากาศระบบใหม� โดยมุ�งเน%นการพัฒนาให%บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได%ตาม
มาตรฐานการให%บริการจราจรทางอากาศเม่ือบริษทัฯ เปNดใช%งานระบบใหม�อย�างเต็มรูปแบบ  

ด%านคุณภาพชีวิตของบุคลากร   ในป� ๒๕๕๘ บริษัทฯ ดําเนินโครงการต�าง ๆ ที่สนับสนุนให%พนักงาน
สร%างสมดุลในชีวิตการทํางาน (Work Life Balance) เพื่อเสริมสร%างคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด%าน ทั้งร�างกาย 
จิตใจของบุคลากร ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร อาทิเช�น โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร  



-๔๖- 
 

ซ่ึงเป1นโครงการที่เน%นการให%ความรู% และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน เพื่อปAองกันการเกิดโรคโดยมีการเก็บ
รวบรวมสถิติประเภทของโรคตามความถี่ในการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล และรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจําป�ในรอบป�ที่ผ�านมา และนํามาใช%เป1นข%อมูลเพื่อกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต%องการในแต�ละกลุ�มบุคลากรโดยแท%จริง   พร%อมทั้งปรับปรุงสวัสดิการต�าง ๆ ให%สอดคล%องกับความต%องการ
ของกลุ�มบุคลากรต�าง ๆ   เช�น กิจกรรมการนวดผ�อนคลายเพื่อลดความเครียดและความเหน่ือยล%าให%กับ
เจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เป1นต%น  นอกจากน้ันได%มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อช�วยลดภาระ
ขั้นตอนการเบิกจ�ายของบุคลากรโดยให%เป1นไปตามระเบียบสวัสดิการที่กําหนดไว% และจัดช�วงเวลา  สถานที่ 
และผู%ฝWกสอนสําหรับกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายตามความต%องการของบุคลากร เช�น แอโรบิก 
โยคะ กิจกรรมสร%างสมดุลร�างกาย (Body Balance) เป1นต%น    บริษัทฯ ให%การสนับสนุนกิจกรรมต�าง ๆ 
ให%กับบุคลากรในช�วงเวลานอกเหนือเวลาปฏิบัติงาน เช�น การจัดทัศนศึกษาทั้งในและต�างประเทศสําหรับ
บุคลากร โดยมีสวัสดิการเพื่อแบ�งเบาภาระค�าใช%จ�ายส�วนหน่ึงให%กับบุคลากร เป1นต%น  

ด%านการส�งเสรมิกิจกรรมในมิตดิ%านจริยธรรม และมิติด%านสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล%อม บริษัทฯ 
ยังคงดําเนินการจัดกิจกรรม “วิทยกุารบินฯ มินิวอลเลย;บอล” เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการเล�นและพัฒนา
กีฬาวอลเล�ย;บอลในยุวชนทัว่ประเทศ ซ่ึงบริษทัฯ เล็งเห็นว�าผลสําเร็จของโครงการดงักล�าวสามารถพัฒนา
นักกฬีาจากระดับยุวชนไปสู�นกักฬีาระดับประเทศที่สร%างช่ือเสียงและภาพลักษณ;ที่ดใีห%กับองค;กรและประเทศ
ไทย   นอกจากน้ัน บริษทัฯ ได%มีส�วนร�วมในการรวบรวมและจดัหาส่ิงของ อุปกรณ; และเงินบริจาคมอบให%เด็ก
ยากไร% และกิจกรรม “ทอดกฐนิ ประจําป�” ซ่ึงเป1นกจิกรรมทีบ่ริษทัฯ จัดขึ้นต�อเน่ืองเป1นประจําทุกป� 

บริษทัฯ มุ�งเน%นความสําคัญของบุคลากร เน่ืองจากตระหนักเสมอว�าผลการดาํเนินงานทีด่ีขององค;กร
ส�วนหน่ึงมาจากความมุ�งม่ันและอุทิศตนของบุคลากร เพื่อความสําเร็จขององค;กรซ่ึงเป1นพลังที่เกดิจากความ
ผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยได%ดําเนินการสํารวจความผูกพันของพนักงานต�อองค;กร
อย�างต�อเน่ืองทกุป� เพื่อมุ�งเน%นให%เกิดการปรบัปรุงและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลอันจะนําไปสู�
การเสริมสร%างความผูกพันในบุคลากรซ่ึงจะนําไปสู�องค;กรที่ยัง่ยืนต�อไป 
 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส'งเสริมการเรียนรู� 

บริษทัฯ  มีหน%าที่รบัผิดชอบการพฒันาบุคลากรให%มีขดีความสามารถทัง้ความสามารถหลักเชิงกว%างและ
ความสามารถหลักเชิงลึกของบริษทัฯ  วางแผนการจดัการความรู% จัดให%มีบรรยากาศแห�งการเรยีนรู%ในองค;กร 
การส�งเสริมนวัตกรรม รวมถงึการให%ทุนการศึกษา ซ่ึงมีผลการดําเนินการภายใต%แผนวิสาหกิจ ฉบับป� ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ และแนวคิดด%านทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบด%วย 

๑. งานพัฒนาและฝWกอบรม 
๒. งานการจัดการความรู% 
๓. งานส�งเสริมนวตักรรม 

 
งานพัฒนาและฝ�กอบรม 

บริษทัฯ  เล็งเหน็ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยได%มีการจัดหลักสูตรฝWกอบรม
และพัฒนาให%กบับุคลากรของ บริษทัฯ  แบ�งเป1น 

๑. การฝWกอบรมและพัฒนาสําหรับฝJายบริหาร เน%นการพัฒนาผู%บริหารทุกระดับให%มีความสามารถ
เหมาะสมกับระดับตําแหน�งตามกรอบความสามารถด%าน Managerial Competency พัฒนามุมมอง
ด%านการบริหารจัดการทัง้ด%านเชิงทฤษฎี และด%านการแลกเปล่ียนเรียนรู%ผ�านประสบการณ; รวมทัง้
กิจกรรมที่ส�งเสริมการทํางานเป1นทีม ตลอดจนเป1นการเตรยีมความพร%อมรองรับการเล่ือนตําแหน�ง
ต�อไปในอนาคต 
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๒. การฝWกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงาน เน%นการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาอาชีพ (Career 
Development Plan) ซ่ึงสอดคล%องตามความสามารถหลักเชิงลึก (Functional Competency) และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให%มขีีดความสามารถตามกรอบความสามารถหลักเชิงกว%าง (Core 
Competency) พร%อมทั้งพัฒนาบุคลากรให%มคีวามพร%อมในการขึ้นมาทดแทนตําแหน�งหรือสืบทอด
ตําแหน�งในระดบัที่สูงขึ้น 
ทั้งน้ี ในรอบป� ๒๕๕๘ มีการพัฒนาที่สําคัญ ๓ โครงการ คือ 
๑. การเตรียมบุคลากรให%มีความพร%อมกับการปฏิบัติงานกับระบบโครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน

ระบบบริการการเดินอากาศ “Thailand Modernization CNS/ATM System” เช�น หลักสูตร Human-
Machine Interface (HMI) Training หลักสูตร TopSky Internal Training Part I (General Part) และ
หลักสูตร VCCS & VRS Internal Training Course เป1นต%น 

๒. โครงการหลักสูตรหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency  
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการฝWกอบรมขององค;การการบินพลเรือนระหว�าง

ประเทศ (ICAO Training Roadmap) 
นอกจากน้ี บรษิัทฯ  สนับสนุนให%บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู% เพื่อพัฒนาให%เป1นกําลังสําคัญของ

บริษทัฯ  ในอนาคต โดยส�งเสริมให%ทุนการศึกษาแก�บุคลากรและบุคคลภายนอก ให%ศึกษาในสถาบันที่มี
ช่ือเสียงทั้งในและต�างประเทศ จนถงึระดับปริญญาเอก ทั้งในสาขาวิศวกรรมศาสตร; สาขาวิทยาศาสตร;
ประยุกต; สาขาที่เกีย่วข%องกับอุตสาหกรรมด%านการบิน และสาขาการบริหารจัดการ นอกเหนือจากการให%
ทุนการศึกษาแล%ว  บรษิัทฯ ยังสนับสนุนให%บุคลากรลาศึกษาต�อ ทั้งแบบเต็มเวลาและใช%เวลาบางส�วน (ด%วย
ทุนของตัวเอง) เพื่อเป1นการพฒันาระดับคุณวฒิุและคุณภาพของบุคลากรโดยรวมให%กับบรษิัทฯ  เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของบริษทัฯ  ในอนาคต 
 
งานการจัดการความรู� 

บริษทัฯ  นําเครื่องมือการจดัการความรู%เข%ามาดําเนินการตัง้แต�ป� ๒๕๔๗  โดยในป� ๒๕๕๘ 
ดําเนินการภายใต%กระบวนการจดัการความรู%ของบริษทัฯ ที่มุ�งเน%นเสริมสร%างการมีส�วนร�วมของพนักงานทุกระดับ 
ผ�านกระบวนการที่สําคัญ ได%แก� การระบุความรู%ที่สําคัญระดับองค;กร (KM Focus Areas) การบ�งช้ีความรู%ที่
จําเป1นในการปฏิบัติงาน (KM Identification) การสร%างและแสวงหาองค;ความรู% การถ�ายทอดและถ�ายโอน
ความรู%จากรุ�นสู�รุ�น พร%อมทั้งมีการรวบรวมจัดเก็บความรู%อย�างครบถ%วนและเป1นระบบ และดําเนินการ
ประเมินผลความสําเรจ็ของการจดัการความรู%อย�างต�อเน่ืองทกุป� โดยมีเปAาประสงค;เอือ้ให%เกิดโอกาสในการหา 
แนวปฏิบัติที่ดีทีสุ่ด (Best Practices) ที่จะนําไปสู�การพัฒนาและสร%างฐานความรู%ที่เข%มแขง็และมีคุณค�าของ
องค;กร 
 ในป� ๒๕๕๘ บริษทัฯ  มีองค;ความรู%ที่สําคัญ (KM Focus Areas) คือ องค;ความรู%ที่สนับสนุนการ
บรรลุยทุธศาสตร; องค;ความรู%ทีใ่ช%ในการปฏิบัตงิาน และองค;ความรู%ทีเ่กี่ยวข%องกับลูกค%า ซ่ึงหน�วยงานต�าง ๆ 
ได%ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู%ภายใต%กรอบ KM Focus Areas น้ี 
 
งานส'งเสริมนวตักรรม 

บริษทัฯ  ให%ความสําคัญกับการส�งเสริมนวตักรรมในองค;กรอย�างต�อเน่ือง กําหนดให%มีหน�วยงาน
รับผิดชอบและมีการบริหารจัดการอย�างเป1นระบบ เน%นการทาํงานอย�างมีส�วนร�วม มีผู%บริหารระดับสูงร�วมเป1น
คณะกรรมการอํานวยการส�งเสริมงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย 
เปAาหมาย การดําเนินงาน และการกํากับดูแล อีกทัง้มีการบูรณาการงานส�งเสริมนวัตกรรมกบังานการจัดการ
ความรู%เพื่อสนับสนุนการเป1นองค;กรแห�งการเรยีนรู% และองค;กรแห�งนวัตกรรม นอกจากน้ียงัมีการจัดกิจกรรม
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รูปแบบต�าง ๆ เช�น จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู%และแนวคิดระหว�างกลุ�มพนักงาน จัดกิจกรรมการประกวด
ผลงานนวัตกรรมและแนวคิดสร%างสรรค;ประจาํป� เป1นต%น 
 ในป� ๒๕๕๘ มีนวัตกรรมที่เสนอเข%าประกวดทัง้ส้ิน จํานวน ๑๗ ผลงาน และแนวความคิดสร%างสรรค;
จํานวน ๕ แนวคิด ซ่ึงส�วนใหญ�เป1นนวัตกรรมเพื่อการแก%ไข/ปรับปรงุการดําเนินงาน โดยมีรางวัลดีเด�นที่ได%รับ
ภายในบรษิัทฯ  ดังน้ี 
ประเภทรางวัลนวัตกรรมทางเทคโนโลย:ี ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นทีใ่ห%บรกิาร
           จราจรทางอากาศ  
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการ: โปรแกรมพลอตพิกัดบ้ังไฟอตัโนมัติ 
ประเภทรางวัลผลงานสิง่ประดิษฐD: อุปกรณ;แจ%งเหตุฉุกเฉินกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุบริเวณสนามบิน  
 นอกจากน้ี ในป� ๒๕๕๘ บริษัทฯ  ยงันําผลงานนวัตกรรมเข%าร�วมการประกวดและจัดแสดงในเวที
นานาชาติ  43rd International Exhibition of Inventions of GENEVA 2015 โดยผลงานที่ได%รับรางวัล มี
ดังน้ี 

๑. การวาดภาพพืน้ที่การให%บริการจราจรทางอากาศด%วย Software Radio Mobile ได%รับรางวัล
เหรียญทอง ในกลุ�มผลงานประเภท C: Computer Sciences – Software – Electronics – 
Electricity - Methods of Communication 

๒. อุปกรณ;สําหรับปAองกันนกบินมาเกาะสายอากาศ ได%รับรางวลัเหรียญทองแดง ในกลุ�มผลงาน
ประเภท F: Security – Rescue - Alarm 

 
การประเมินผลการดําเนินงาน SEPA 

การประเมินผลดําเนินงานของบริษัทฯ ดําเนินการผ�านการจัดทําบันทึกข%อตกลงประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว�าง รัฐบาลไทย กับ บริษัทฯ    โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) เป1นผู%กํากับดูแล   โดยภาครัฐได%ให%ความสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาและเพิ่มมูลค�ารัฐวิสาหกิจ ให%มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะนําไปสู�การเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันให%แก�รัฐวิสาหกิจและเป1นการสร%างมูลค�าเพิม่
ให%แก�ทรัพย;สินของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนโดยใช% “ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Performance Appraisal: SEPA)” เป1นเครื่องมือ ประกอบด%วยการประเมินและวัดผล ๒ ส�วน 
ได%แก� ส�วนของกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารจัดการองค;กร ๖ หมวด (การนําองค;กร การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร; การมุ�งเน%นลูกค%าและตลาด การวัด การวิเคราะห; และการจัดการความรู% การมุ�งเน%น
บุคลากร และการมุ�งเน%นการปฏิบัติการ)  

 
ผลการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ 

ป� ๒๕๕๗ 
กระบวนการ/ระบบ ผลลัพธ; 

นํ้าหนัก ๔๕ ๕๒* 
คะแนน/ผลจากค�าเกณฑ;วัด  
(ถ�วงนํ้าหนัก) 

๓๒๔/๑.๙๙๔๘ ๒.๐๕๖๖ 

ผลการประเมินรวม ๔.๐๕๑๕ 
 ในป� ๒๕๕๗ เน่ืองจากคณะอนุกรรมการจัดทาํบันทึกข%อตกลงมีมติยกเลิกตวัช้ีวัดรายได%สุทธจิากการ
ให%บรกิารควบคุมจราจรทางอากาศและให%ตัดนํ้าหนักตัวช้ีวัด ซ่ึงเท�ากับร%อยละ ๓ ออกด%วย   
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การจัดอันดับเครดิตองคDกร 
บริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด (ทริสเรทติ้ง) ได%ทบทวนอันดับเครดิตของ บรษิัทฯ โดยได%เพิ่มอันดับเครดิต

จาก AA+ เป1น AAA ด%วยแนวโน%มอันดับเครดติ “Stable” หรือ “คงที”่  โดยป<จจัยที่สนับสนุนที่ทําให%ทริส
เรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดติของบรษิัทฯ ประกอบด%วย การเติบโตเป1นอย�างมากของการขนส�งทางอากาศ 
ความเข%มแขง็ด%านสภาพคล�องทางการเงิน และความสามารถขององค;กรในการปรับอตัราค�าบรกิารควบคุม
จราจรทางอากาศ อันดับเครดิตที่เพิ่มสะท%อนถึงการได%รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงการให%บรกิาร 
การเดินอากาศ ซ่ึงมีความสําคัญเชิงกลยุทธ;ของประเทศไทย   นอกจากน้ี อันดับเครดิตยังสะท%อนถงึสถิตดิ%าน
ความปลอดภัยที่ดีและคณะผู%บริหารที่มีประสบการณ;  อย�างไรก็ตาม จุดแขง็ดังกล�าวถกูลดทอนบางส�วนจาก
ความเส่ียงของอุตสาหกรรมการบินได%บ%าง แต�ผลกระทบดงักล�าวสามารถลดลงได%จากสภาพคล�องทางการเงิน
ที่แข็งแกร�ง 

 
รางวัลที่ได�รับระหว'างปh      
รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม International Exhibition of Inventions of Geneva 
๒๐๑๕  

บริษทัฯ ให%ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ในป� ๒๕๕๘ ได%ส�งผลงานนวตักรรมเข%าร�วมประกวด
ในเวที “43rd International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร;แลนด; 
ได%แก�  

• ผลงานการวาดภาพพื้นที่การให�บริการจราจรทางอากาศด�วย Software Radio Mobile   ได%รับ
รางวัลเหรยีญทอง ประเภท Computer/ Sciences Software and Electricity เป1นนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นโดยการนํา “Software Radio Mobile” มาใช%แทนการวาดภาพคํานวณด%วยมือ ทําให%
สะดวก รวดเรว็ และแม�นยํายิ่งขึ้น ช�วยให%ทราบว�าบริเวณใดเป1นจุดอับสัญญาณ ทําให%การวางแผน
หาพื้นที่สําหรับติดตั้งสถานีวิทยุส่ือสารทําได%อย�างรวดเร็วและแม�นยํายิ่งขึ้น 

• อุปกรณDสําหรับป�องกันนกบินเกาะสายอากาศระบบเคร่ืองช'วยการเดินอากาศ” ได%รับรางวลัเหรียญ
ทองแดง ประเภท Security/ Rescue and Alarm ซ่ึงเป1นผลงานที่สร%างขึ้นเพื่อแก%ป<ญหานกมา
เกาะบริเวณสายอากาศระบบเครื่องช�วยการเดนิอากาศจนทําให%การส�งสัญญาณไปยังอากาศยาน
คลาดเคล่ือน  

 
เร่ืองเด'นในรอบปh 

ระบบการคมนาคมขนส�งทางอากาศของไทยจะมีความปลอดภัย มีประสิทธภิาพ และเป1นไปตาม
มาตรฐานสากลน้ัน จําเป1นต%องอาศัยความร�วมมือ/ร�วมแรงร�วมใจในทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเป1นส�วนของท�า
อากาศยาน  ระบบบริการการเดินอากาศ และระบบของอากาศยานเอง รวมถงึภาคสนับสนุนอื่น ๆ ก็ต%องก%าว
ไปพร%อมกันอย�างบูรณาการ ไม�ใช�เพียงเพือ่การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส�งทางอากาศของประเทศมีความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป1นไปตามมาตรฐานสากล แต�เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและ
เสริมสร%างความม่ันคงของประเทศด%วย แต�ทีผ่�านมาประเทศไทย ยังขาดการบูรณาการเพือ่การวางแผนงาน
ระดับมหภาคทีแ่สดงให%เห็นความเช่ือมโยงของกลยุทธ;และแผนงานต�าง ๆ ไปสู�เปAาหมายด%านการขนส�งทาง
อากาศของชาต ิตลอดจนขาดการวางแผนการปรับเปล่ียนไปสู�การเดินอากาศระบบใหม�ของประเทศ ตามแผน
ของประชาคมโลกที่รฐัภาคีต%องดําเนินการภายในระยะเวลา ๑๐-๒๐ ป�นับจากน้ี  

อุปสรรคดงักล�าวมีความเกี่ยวพนัไปถึงโครงสร%างอํานาจหน%าที่และกฎหมายในช้ันต�าง ๆ ทีเ่กีย่วข%อง 
เช�น พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ยังไม�ทนัต�อวิวัฒนาการทางเทคโนโลย/ีวิธีปฏิบัตทิี่เกดิขึ้น  
นอกจากน้ี ยังมีส่ิงที่ทัง้ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงคมนาคมต%องร�วมมือกัน เพือ่สนับสนุนให%น�านฟAา
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ไทยปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป1นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย�างยิง่มีมาตรการปAองกันและ
ควบคุมป<จจัยอนัตรายทางการบิน ๔ ประการ ได%แก� บ้ังไฟ โคมลอย วิทยุชุมชน และอุตุนิยมวิทยา 
การบิน ที่ยงัถอืเป1นภัยคุกคามสําคัญต�อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และอีกประการสําคัญ คือ การ
เสริมสร%างความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและความสามารถในการแข�งขนัของประเทศ ทั้งในระบบ
ห%วงอากาศและที่สนามบินหลักของประเทศ    

บริษทัฯ จึงได%ผลักดันแผนการแก%ป<ญหาด%านการขนส�งทางอากาศในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เม่ือ
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภายใต%นโยบายอดีตรฐัมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) จน
นําไปสู�การตระหนักถงึประเด็นป<ญหา และแปลงมาเป1นนโยบาย/การมอบหมายการดําเนินการ เพือ่การ
แก%ป<ญหาและพัฒนาระบบการขนส�งทางอากาศของไทยต�อไป 

 
กิจกรรมขับเคลื่อนวิสยัทัศนDองคDกร  

บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศน;  และยุทธศาสตร;องค;กร ๕ ด%าน เพื่อตอบรับการเติบโตอย�างต�อเน่ืองและ
รวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน และการคาดการณ;ปริมาณการจราจรทางอากาศซ่ึงมีแนวโน%มเพิ่มขึ้นเป1น
สองเท�าในทุก ๆ ๑๐ป�  ที่ถือเป1นความท%าทายที่สําคัญในการขับเคล่ือนองค;กรอย�างยั่งยืน 

ป<จจัยสําคัญที่ทําให%วิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;องค;กรบรรลุผลสําเร็จ คือ ความเข%าใจของพนักงานที่
เป1นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการตระหนักรู%ว�าพนักงานทุกคนเป1นกําลังสําคัญที่จะร�วมขับเคล่ือน
วิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;องค;กร บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม ดังต�อไปน้ี 

• กิจกรรม Shared Vision กิจกรรมที่ผู%นําองค;กรได%พบกับพนักงาน โดยแบ�งเป1นกลุ�มย�อยตาม 
สายงานต�าง ๆ และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู� ณ ศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาค เพื่อดําเนินการถ�ายทอด
วิสัยทัศน;องค;กรตามยุทธศาสตร;ทั้ง ๕ ด%าน และมอบนโยบายการดําเนินงาน รวมทั้งเปNดโอกาสให%
พนักงานได%ร�วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานร�วมกัน 

• กิจกรรม ผวท. พบพนักงาน เป1นการเปNดเวทีให%ผู%นําองค;กรถ�ายทอดวิสัยทัศน;และนโยบายการ
ดําเนินงาน ความคืบหน%าโครงการสําคัญ เพื่อให%พนักงานเข%าใจในทิศทางขององค;กร และรับฟ<ง
ข%อเสนอแนะของพนักงานเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

นอกจากการถ�ายทอดวิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;เพื่อสร%างความเข%าใจในองค;กรแล%ว   บริษัทฯ ให%
ความสําคัญกับการถ�ายทอดวิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;องค;กรไปยังหน�วยงานภายนอก เพื่อให%หน�วยงาน
ภายนอกได%รับทราบบทบาท นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ได%แก� 
การประชุมหารือระดับหัวหน%าหน�วยงานการบิน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ   ซ่ึงนําไปสู�การแลกเปล่ียน
ข%อมูล เพื่อให%หน�วยงานการบินมีแนวทางการดําเนินงานและเปAาหมายที่เป1นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
การสร%างความร�วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 

 
การบริหารจัดการองคDกร 
การบริหารความเสี่ยง 
 บริษทัฯ นําการบริหารความเส่ียง มาใช%ในการบริหารจัดการอย�างเป1นระบบทัว่ทั้งองค;กร ทัง้ความเส่ียง
ในระดับองค;กร (Corporate Level)  และระดับหน�วยงาน (Functional Level)   ประกาศนโยบาย กําหนด
โครงสร%างการบริหาร บทบาทหน%าที่ จดัทําคู�มือ แผนหลักการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  และ
มีการทบทวนเป1นประจําทกุป�  โดยแบ�งความเส่ียงออกเป1น ๔ ด%าน ประกอบด%วย  ด%านกลยุทธ; ด%านการ
ปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย) ด%านการเงิน และด%านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมทัง้ดําเนินงานบริหารความ
ต�อเน่ืองทางธรุกจิ (Business Continuity Management: BCM) อย�างจรงิจงั มุ�งเน%นและให%ความสําคัญในการ
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บรรลุผลลัพธ;ตามวัตถุประสงค;ขององค;กรเป1นหลัก   ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทัฯ มีการบรหิารความเส่ียงที่
สําคัญทั้ง ๔ ด%าน ดังน้ี 
 ความเสี่ยงด�านกลยทุธD (Strategic Risk) 
 บริษทัฯ บริหารความเส่ียงด%านกลยุทธ;ในมิตดิ%านความสําเรจ็ของการบรรลุ Performance Target 
ของการดําเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด%วย  

• ผลการดําเนินโครงการพัฒนา ASBUs Block 0 
• ผลการดําเนินโครงการพัฒนา APAC Seamless ATM 
• โครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
• ความสามารถในการเบิกจ�ายงบลงทุน 
• ความสามารถในการดําเนินโครงการตามแผนวิสาหกิจ 

 จากผลการประเมินความเส่ียงด%านกลยุทธ;ของบริษทัฯ ในประเด็นความสามารถในการเบิกจ�าย 
งบลงทุน พบว�าความเส่ียงค�อนข%างสูงอยู�ในระดับที่ต%องติดตามดูแลอย�างใกล%ชิด  โดยบรษิัทฯ เพิ่มมาตรการ
ควบคุมเพื่อให%ความเส่ียงลดมาอยู�ในระดับที่ยอมรับได%  และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อควบคุมความเส่ียง
ให%อยู�ในระดับยอมรับได% ซ่ึงผลลัพธ;ในด%านกลยุทธ;ยงัไม�บรรลุตามวัตถุประสงค;ที่กําหนด จาํเป1นต%องปรับเพิ่ม
มาตรการควบคุมความเส่ียงดงักล�าวในด%านน้ีต�อไป 
 ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน: ความปลอดภัย (Operational Risk: Safety) 
 บริษทัฯ มุ�งเน%นและให%ความสําคัญในมิติการปAองกันการเกิดอุบัตเิหต/ุอุบตัิการณ;ในการให%บริการ
การเดินอากาศ และป<จจัยอันตรายที่ส�งผลต�อการเกิด Incident (บ้ังไฟ โคมลอย วิทยุชมุชน และข%อมูล
อุตุนิยมวทิยาการบิน) จากสถติิการเกิดอุบัติเหตุ/อุบตัิการณ;ของป�งบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบจากป�ที่
ผ�านมา พบว�าการเกดิอุบัตกิารณ;ลดลงเป1นที่น�าพอใจ ความเส่ียงด%านกลยุทธ;จงึอยู�ในระดับต่ํา และในส�วนของ
ป<จจัยอันตรายอยู�ในระดับค�อนข%างต่ํา 
 ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk) 
 บริษทัฯ มีการติดตาม เฝAาระวังความเส่ียงจากสถานการณ;ต�าง ๆ ที่อาจก�อให%เกดิผลกระทบต�อ
ปริมาณเที่ยวบินอันเป1นผลต�อรายได%  โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ ปริมาณเที่ยวบินมีจํานวนเพิ่มขึ้น  บรษิทัฯ 
มีสภาพคล�องทางการเงินสูง มีรายได%สูงกว�าค�าใช%จ�าย ความเส่ียงด%านการเงินจึงอยู�ในระดับต่าํมาก 
 ความเสี่ยงด�านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทัฯ ได%ปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมายการบิน กฎหมายที่
เกี่ยวข%องต�าง ๆ โดยพิจารณาความเส่ียงใน ๓ มิติดังน้ี  
 มิติที่  ๑ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณาจากระดับของข%อตรวจพบ/ข%อร%องเรยีน/
ข%อบกพร�องทีเ่กีย่วข%องกับหลัก Corporate Governance (CG) 
 มิติที่ ๒ กฎหมายทั่วไป พิจารณาจากการถกูฟAองร%องดําเนินคดี และค�าเสียหายจากการฟAองของ 
บริษทัฯ ที่ผลการพิพากษาเป1นที่ส้ินสุด 
 มิติที่ ๓ กฎหมายการบิน วัดจากระดับของข%อตรวจพบ/ข%อร%องเรยีน/ข%อบกพร�อง ที่เกี่ยวข%องกับการ
ไม�ปฏิบัติตามกฎหมายการบิน พระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ 
 ตามเกณฑ;การประเมินความเส่ียงทัง้ ๓ มิติ พบว�า ความเส่ียง “การปฏิบัติที่ไม�สอดคล%องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล กฎหมายต�าง ๆ ที่เกีย่วข%อง และกฎหมายการบิน” อยู�ในระดบัความเส่ียงต่ํา ยอมรับได% 
 
การบริหารความต'อเน่ืองทางธรุกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
 บริษทัฯ นําระบบบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Plan: BCP) มาดําเนินการ
อย�างจริงจัง โดยประเมินความเส่ียงด%านโอกาสการเกิดของเหตกุารณ;ที่อาจกระทบต�อภารกิจหลักของบรษิัทฯ 
และฝWกซ%อมสถานการณ;สมมต ิ ทั้งส�วนกลางและศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาคทุกแห�ง เพื่อให%บริษทัฯ มีความ
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พร%อมรองรับเหตุการณ;ต�าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  โดยบริษทัฯ จะวิเคราะห;กําหนดสถานการณ;สมมตติาม
สภาพแวดล%อมในการฝWกซ%อมแต�ละครั้ง 
 
การควบคุมภายใน 
 บริษทัฯ วางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกบัภารกิจของบรษิัทฯ และทบทวนการ
ดําเนินงานให%สอดคล%องกับสภาพแวดล%อมที่เปล่ียนแปลงอยู�เสมอ โดยมีการประเมิน ๕ องค;ประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
 
 
หมวดที่ ๒  ข�อมูลด�านธรรมาภิบาล 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
การทบทวนนโยบายการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ของบริษัทฯ 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทัฯ ได%ทําทบทวนนโยบายกํากับดูแลกจิการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม และแผนแม�บทการกํากบัดูแลที่ดีและการแสดงความรบัผิดชอบต�อสังคม ป� ๒๕๕๗-
๒๕๖๑ ซ่ึงนโยบายฯ และแผนแม�บทฯ ฉบับดังกล�าว ยงัคงมีความเหมาะสมต�อการดําเนินงานในสภาพ
ป<จจุบัน ดังน้ี 
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมของบรษิัทฯ 
 “บริษัท วิทยกุารบินแห'งประเทศไทย จํากัด ยึดม่ันการบริหารจัดการตามหลักการกาํกับดูแล
กิจการที่ดี ให�บริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย ด�วยความเป7นธรรม โปร'งใส รับผิดชอบต'อสังคมและสิง่แวดล�อม” 
 
การดําเนินงานตามแผนแม'บทด�านการกํากบัดูแลกิจการทีดี่และการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคม  
ปh ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ประจําปhงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ในป� ๒๕๕๘ บริษทัฯ ดําเนินงานตามแผนแม�บทด%านการกํากับดูแลกจิการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต�อสังคม ป� ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ที่ประกอบด%วย แผนงานด%านการกาํกับดูแลกิจการที่ดี แผนงานด%าน
การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจนแนวทางการส�งเสริมการดําเนินงานกํากับดูแลกจิการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต�อสังคม โดยมีผลการดําเนินงานเป1นไปตามค�าเปAาหมายและตัวช้ีวัดทกุแผนงาน 
นอกจากน้ัน บริษทัฯ ยังได%ศึกษาแนวทางการต�อต%านการทุจริตคอร;รัปช่ันตามวิถีทางของบรษิัทฯ จากการมี
ส�วนร�วมของคณะกรรมการบริษทัฯ ผู%บริหารทกุท�าน และตัวแทนพนักงานจากทกุสายงาน โดยศึกษาความ
พร%อมของบริษทัฯ ในการต�อต%านการทุจรติคอร;รัปช่ัน และศึกษาแนวทางการต�อต%านการทจุรติคอร;รัปช่ันตาม
วิถีทางของบริษทัฯ เพื่อให%สอดคล%องกับการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร;ชาติว�าด%วยการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจรติ (ระยะที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ แนวทางการต�อต%านการทุจริตคอร;รัปช่ัน ประกอบด%วย แผนงาน
ปลูกและปลุกจิตสํานึกต�อต%านการทุจรติคอร;รปัช่ัน แผนงานเสริมสร%างองค;ความรู%ด%านการต�อต%านการทุจริต
คอร;รัปช่ัน แผนงานพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการต�อต%านการทจุรติคอร;รัปช่ัน และแผนงานพัฒนา
ความร�วมมือกบัองค;กรต�อต%านการทุจรติคอร;รัปช่ันในประเทศ แนวทางการต�อต%านการทุจริตคอร;รัปช่ันน้ีจะ
ได%บรรจุอยู�ในการจัดทําแผนแม�บท CG & CSR ป� ๒๕๕๙-๒๕๖๓  
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พ.ร.บ. ข�อมูลข'าวสาร     
ศูนย;ข%อมูลข�าวสารบรษิัทฯ ประกอบด%วย 

 การให%บรกิารข%อมูลข�าวสารแก�ประชาชน 
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข%อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในป� ๒๕๕๘ ได%ดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติข%อมูลข�าวสารฯทัง้หมด ๕ เรื่อง ดังน้ี 

๑. การขอข%อมูลข�าวสารการตรวจสอบภาพถ�ายจากกล%องวงจรปNด กรณีกระทําอนาจาร 
โดยสถานีตํารวจนครบาลทุ�งมหาเมฆเป1นผู%ขอ 

๒. การขอข%อมูลข�าวสารการตรวจสอบภาพถ�ายจากกล%องวงจรปNด กรณีการเฉ่ียวชน
ระหว�างรถยนต;และรถจักรยานยนต; บริเวณถนนนางล้ินจี่ มุ�งหน%าซอยสวนพลู โดยสถานีตํารวจนครบาล 
ทุ�งมหาเมฆเป1นผู%ขอ 

๓. การขอข%อมูลข�าวสาร กรณีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร;ของบริษัท เฮลิลัคก; เอวิเอช่ัน จํากัด 
ตกที่จังหวัดนนทบุรี โดยสถานีตํารวจภูธรปากเกร็ดเป1นผู%ขอ 

๔. การขอข%อมูลข�าวสาร กรณีการส�งมอบงวดงานก�อสร%างบ%านพักของบริษัท เยนเนอรัล 
แมคคานิกส; โดยสํานักงานคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เป1น
ผู%ขอ 

๕. การขอข%อมูลข�าวสาร กรณีการพิจารณาโทษทางวินัย ตามมติคณะกรรมการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) โดย เรืออากาศเอก ชรินทร; ทองเป�¨ยม เป1นผู%ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๔- 
 

โครงสร�างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด%วยกรรมการ ๑๑  คน ดังน้ี 
 

๑.  พลอากาศเอก อิทธพร  ศภุวงศD   ประธานกรรมการบริษัทฯ 
      (ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
อาย ุ  ๖๓ ป� 
ตําแหน'ง  ข%าราชการบํานาญ  
การศึกษา 
- ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ  
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกนัราชอาณาจกัร รุ�นที่ ๔๗ 
การอบรม 
- หลักสูตรโรงเรียนเสนาธกิารทหารอากาศ รุ�นที่ ๓๑ 
- หลักสูตรวทิยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ ๓๔ 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- ป� ๒๕๕๗    ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห�งชาติด%านสาธารณสุข
    และส่ิงแวดล%อม 
- ป� ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ที่ปรกึษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
- ป� ๒๕๕๑-๒๕๕๕  ผู%บัญชาการทหารอากาศ คนที ่๒๑ 
    ประธานกรรมการบรษิัท อตุสาหกรรมการบิน จํากัด 
- ป� ๒๕๕๐   กรรมการบรษิัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
ความเชี่ยวชาญ   
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ กลยทุธ; การวางแผนพัฒนา 
- ด%านกฎหมาย      
- ด%านการขนส�งทางอากาศ การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ  
- ด%านวิศวกรรมศาสตร;     
- ด%านความม่ันคง 
การดํารงตําแหน'งอื่น 
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โลตัส (มหาชน) 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
- ที่ปรกึษาคณะรักษาความสงบแห�งชาต ิ
- รองประธานอนุกรรมาธิการปAองกัน การรักษาความม่ันคงประเทศ และกิจการทหาร  
  คณะกรรมาธกิารบริหารราชการแผ�นดิน สภานิติบัญญัต ิ

 
๒. พลเอก คณิต สาพทิักษD    รองประธานกรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย
ได%รับแต�งตั้งเป1นรองประธานกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

อาย ุ  ๖๒ ป� 
ตําแหน'ง  ข%าราชการบํานาญ  
การศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร; โรงเรียนนายร%อยพระจุลจอมเกล%า 
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- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๓ 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกนัราชอาณาจกัร รุ�นที่ ๔๙ 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- ผู%บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค; 
- แม�ทัพภาคที่ ๑ 
- ที่ปรกึษาพเิศษกองทพับก 
- ประธานคณะที่ปรกึษากระทรวงกลาโหม 
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด 
- ราชองครักษ;พิเศษ 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติป� ๒๕๔๙ 
ความเชี่ยวชาญ   
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ  กลยทุธ; การวางแผนพัฒนา 
- ด%านความม่ันคง 
การดํารงตําแหน'งอื่น 
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
- กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคม 
- กรรมการมูลนิธิอนุรกัษ;ปJารอยต�อ ๕ จังหวัด 
 
๓. นายไชยเจริญ  อติแพทยD   กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
อาย ุ  ๖๒  ป� 
ตําแหน'ง  นักวิชาการ 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี  วศิวกรรมไฟฟAา เครื่องกล  ประเทศฟNลิปปNนส; 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; 
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. 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- ผู%ช�วยผู%จัดการใหญ� ปตท. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ผู%ช�วยผู%จัดการใหญ� ปตท. ประธานกรรมการบริหารเพื่อความยั่งยืน กลุ�ม ปตท. 
กรรมการผู%จัดการบรษิัท PTTICT Solution Co. LTD 
- คณะกรรมการบริหาร ศูนย;เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห�งชาติ (เอ็มเทค) 
- คณะกรรมการบริหาร ศูนย;เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส;และเทคโนโลยีแห�งชาติ (เนคเทค) 
- นายกสมาคม CIO 16 
- ประธานชมรมไอซีทีรฐัวิสาหกิจแห�งประเทศไทย 
- Chairman Technology Innovation Management Group (TIMG,TMA) 
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ความเชี่ยวชาญ  
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ  กลยทุธ; การวางแผนพัฒนา 
- ด%านไอซีทีและบริหารการเปล่ียนแปลง 
- ด%านวิศวกรรมศาสตร;     
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- กรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส; (องค;การมหาชน) กระทรวงไอซีท ี
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร;ของรัฐ 
- องค;คณะ อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่วกับการสร%างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ 
- ประธานบริหาร ASEAN CIO Association 
- นายกสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย 
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาวิศวกรรม  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการส่ือสาร และสาขาพัฒนาบุคลากร 
 
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร    กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
อาย ุ  ๖๒  ป� 
ตําแหน'ง  รองอธิบดีอยัการ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย   สํานักงานอัยการสูงสุด 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตร;บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู%) มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
ป� ๒๕๕๔ – ป<จจุบัน  รองอธิบดีอยัการ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย  สํานักงานอัยการสูงสุด 
ป� ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  รองอธิบดีอยัการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 
ป� ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐  อัยการพิเศษฝJายสัญญาและหารือ สํานักงานทีป่รึกษากฎหมาย 
ป� ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  เลขานุการรองอัยการสูงสุด 
ป� ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗  อัยการผู%เช่ียวชาญ สํานักงานทีป่รึกษากฎหมาย 
 
การอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ ๑๓๘  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�นที่ ๓๘ สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ�นที่ ๓๒ สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู%บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค;การมหาชน    
  รุ�นที่ ๙ สถาบันพระปกเกล%า 
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ�นที่ ๙ 
ความเชี่ยวชาญ  
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ 
- ด%านกฎหมาย      
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- กรรมการองค;การขนส�งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 
- กรรมการว�าด%วยวิธีประมูลด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส; (กวอ.) กรุงเทพมหานคร 
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- กรรมการว�าด%วยพัสดุ กรุงเทพมหานคร 
- กรรมการว�าด%วยการพัสดุด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส; (กวพ.อ) กรมบัญชีกลาง 
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขากฎหมาย ด%านกฎหมายปกครอง 
  ด%านกฎหมายแพ�งและพาณิชย; และกฎหมายเฉพาะด%าน (การให%เอกชนเข%าร�วมหรือดําเนินงานใน  
  กิจการของรัฐ) 
 
๕. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ   กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)  
อาย ุ  ๕๒ ป� 
ตําแหน'ง  ผู%อํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A สหรัฐอเมรกิา 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกนัราชอาณาจกัร รุ�นที่ ๕๔  
การอบรม 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ ๑๘๖/๒๐๑๔  

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย  
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู%บริหารส�วนราชการ (นบส.๒) ป� ๒๕๕๓ สํานักงาน ก.พ. 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ ๑) รุ�นที่ ๕๖/๒๕๕๐ สํานักงาน ก.พ. 
- หลักสูตรการบริหารงานยุตธิรรมเชิงรกุแบบบูรณาการ รุ�นที ่๔/๒๕๔๙ สํานักงานกิจการยุตธิรรม 
- Financial Instrument and Market ๒๐๐๔, Harvard Business School  
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
- คณะกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย; กรุงเทพพาณิชย; 
- คณะกรรมการบรษิัท บริหารสินทรัพย;พญาไท จํากดั 
- คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย  
ความเชี่ยวชาญ   
- ด%านเศรษฐศาสตร; การเงิน บัญชี   
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ  กลยทุธ; การวางแผนพัฒนา 
- ด%านกฎหมาย 
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- คณะกรรมการธนาคารแห�งประเทศไทย 
- คณะกรรมการการไฟฟAาฝJายผลิตแห�งประเทศไทย  
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาเศรษฐศาสตร; การเงิน การคลัง (การเงิน การ  
  ธนาคาร) สาขาบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารองค;กร) สาขากฎหมาย (กฎหมายการเงิน การคลัง  
  การออม งบประมาณ) 
 
๖. พันเอกพีรวสั  พรหมกลัดพะเนาวD  กรรมการบริษัทฯ 
      (ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
อาย ุ  ๔๔ ป� 
ตําแหน'ง  นายทหารปฏิบัติการ  ประจํากองบัญชาการกองทพัไทย 
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การศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟAาส่ือสาร โรงเรียนนายร%อยพระจุลจอมเกล%า  
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร; (MPA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- นายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทพัไทย ช�วยราชการสํานักงาน กสทช. ประจํากรมกิจการ 
  พลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ช�วยราชการสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการ  
  โทรทัศน;และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจํารองประธาน กสทช./ประธานกรรมการกจิการ 
  โทรคมนาคม (กทค.) 
- ผู%ช�วยผู%อํานวยการกองกิจการพลเรอืน สํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรอืนทหาร  
  กองบัญชาการกองทพัไทย 
- หัวหน%าแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือนสํานักปฏิบตัิการกองการพลเรือน กรมกจิการพลเรือน   
  กองบัญชาการกองทพัไทย 
- ฝJายเสนาธิการ ประจําสํานักงานรองผู%บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 
- ฝJายเสนาธิการ ประจํากองงบประมาน กรมการทหารส่ือสาร กองทพับก 
- รองผู%บงัคับทหารส่ือสารกองพล กองพลทหารม%าที่ ๒ รกัษาพระองค; 
- นายทหารยุทธการและการข�าว กองพันทหารส่ือสารที่ ๑๒ รักษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒  
  รักษาพระองค; 
- ผู%บังคับกองร%อยบรกิาร กองพันทหารส่ือสารที่ ๑๒ รกัษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒ รกัษาพระองค; 
- รองผู%บงัคับกองร%อยบรกิาร กองพันทหารส่ือสารที่ ๑๒ รกัษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒ รักษาพระองค; 
- นายทหารซ�อมบํารุงสายส่ือสาร กองพันทหารส่ือสารที่ ๑๒ รักษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒  
  รักษาพระองค; 
- ผู%บังคับหมวดวิทยถุ�ายทอด กองร%อยสายและวิทยถุ�ายทอด กองพันทหารที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ 
  รักษาพระองค; 
- นายทหารควบคุมการเดินสายและติดตั้ง Fiber Optic จากสถานีรถไฟปราจนีบุร-ีสถานีรถไฟอรัญประเทศ 
- ผู%ช�วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริษทั กสท โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการกํากบัดูแลและดําเนินงานโครงการบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการประชาสัมพันธ; บริษทั กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ บริษทั กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

ดําเนินการ กรณี บริษทั ทรู มูฟ จํากัด และบริษทั ดิจิตอล โฟน จํากัด ตามพระราชบัญญัตวิ�าด%วย 
การให%เอกชนเข%าร�วมการทํางานหรือการดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๒๒  บริษทั กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ดําเนินการกรณ ีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด บริษทั ทรู มูฟ จํากัด และบริษทั ดิจิตอล โฟน 
จํากัด ตามพระราชบัญญัตวิ�าด%วยการให%เอกชนเข%าร�วมการทาํงานหรอืการดาํเนินงานในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- ผู%ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ; บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- คณะทํางานตดิตามส่ือ คณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คตส.คสช.) 
การอบรม 
- หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม�เหล�าส่ือสาร 
- หลักสูตรนายทหารอิเล็กทรอนิกส; เหล�าส่ือสาร รุ�นที่ ๘ 
- หลักสูตรช้ันนายร%อยเหล�าส่ือสาร รุ�นที่ ๔๒ 
- หลักสูตรช้ันนายพันเหล�าส่ือสาร รุ�นที่  ๓๗ 
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- หลักสูตรประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๘๔ 
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก รุ�นที่ ๒๖ 
ความเชี่ยวชาญ  
- ด%านโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
- ด%านความม่ันคง     
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- อนุกรรมการการมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม สํานักคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง   
  กิจการโทรทัศน;และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
- รองหัวหน%าคณะทํางานตรวจสอบเน้ือหาสาระการเผยแพร�ข�าวสารต�อสาธารณะสํานักงาน กสทช. 
- รองหัวหน%าคณะทํางานศึกษาความเป1นไปได%ในการนําเทคโนโลยีระบบโทรศัพท;เคล่ือนที่มาใช%ประโยชน;เพื่อ 
  การแจ%งเตือนภัย สํานักงาน กสทช. 
 
๗. นายพฒุิพงศD  ปราสาททองโอสถ   กรรมการบริษัทฯ 
      (ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕  
      และครบวาระการดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๘  
      มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแต�งตั้งให%ดํารง 
      ตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)  
อาย ุ  ๕๐ ป� 
ตําแหน'ง  กรรมการผู%อํานวยการใหญ� บรษิัท การบินกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร;และการบัญชี จฬุาลงกรณ;มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกนัราชอาณาจกัร รุ�นที่ ๕๔ 
การอบรม 
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร; (SASIN) 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย;  
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู%บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ�นที่ ๑๓ สถาบันพัฒนา            
  ข%าราชการฝJายตุลาการศาลยุติธรรม 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- ป� ๒๕๕๑-ป<จจุบัน  กรรมการผู%อํานวยการใหญ� บรษิัท การบินกรงุเทพ จํากัด  (มหาชน) 
- ป�  ๒๕๕๐-๒๕๕๑ รองผู%อํานวยการใหญ�อาวุโสฝJายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) 
- ป� ๒๕๔๐-๒๕๔๙  รองผู%อํานวยการใหญ�ฝJายปฏิบัติการ บริษทั การบินกรุงเทพ จํากดั
    (มหาชน) 
ความเชี่ยวชาญ  
- ด%านเศรษฐศาสตร; การเงิน บัญชี    
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ  กลยทุธ; การวางแผนพัฒนา 
- ด%านการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ  
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- กรรมการ บรษิัท ครวัการบินกรงุเทพ จํากดั 
- กรรมการ บรษิัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร;โก% จาํกัด 
- กรรมการ บรษิัท บริการภาคพื้นการบินกรงุเทพเวิลด;ไวด;ไฟลท;เซอร;วิส จํากัด 
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- กรรมการผู%จัดการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร;เซอร;วิส จํากดั 
- นักบินที่ ๑ ประจําฝูงบิน Airbus ๓๑๙/๓๒๐ บริษัท การบินกรงุเทพ จํากดั 
- ที่ปรกึษา สมาคมศิษย;เก�าโรงเรียนกรุงเทพครสิเตียน 
- ที่ปรกึษากิตตมิศักดิ์ของคณะผู%บริหารเทศบาลนครราชสีมา 
 
๘. นายพงษDศักด์ิ  สมใจ    กรรมการบริษัทฯ 

(ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘)  
อาย ุ  ๖๐ ป� 
ตําแหน'ง  ผู%ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
การศึกษา 
- ปริญญาตรีนิตศิาสตร; มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาโทรัฐศาสตร; (บรหิารรัฐกจิ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 
ความเชี่ยวชาญ  
- ด%านกฎหมาย      
- ด%านคมนาคมและการส่ือสาร 
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- กรรมการบรษิทั รถไฟฟAา ร.ฟ.ท. จํากดั  

 
๙. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ   กรรมการบริษัทฯ 

  (ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  
และครบวาระการดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแต�งตัง้ให%ดํารง

 ตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
อาย ุ  ๖๐  ป� 
ตําแหน'ง  รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� สายปฏิบัติการ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
การศึกษา 
- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร; สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ� สายปฏิบัติการ 
      บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผู%อํานวยการใหญ�ฝJายปฏิบัติการบิน   
      บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู%อํานวยการภารกิจพิเศษฝJายสนับสนุนการบิน 

      บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผู%อํานวยการภารกจิพิเศษฝJายพัฒนาทรัพยากรการบิน
       บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหน'งอื่น 
- กรรมการสถาบันการบินพลเรอืน 
 
 
 



-๖๑- 
 

๑๐. นางสาริณ ี แสงประสิทธิ ์   กรรมการบริษัทฯ 
(ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

อาย ุ  ๕๖  ป� 
ตําแหน'ง  กรรมการผู%อํานวยการใหญ� บรษิัท วทิยกุารบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
การศึกษา 
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร; มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร; 
- ปริญญาโทบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร; 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกนัราชอาณาจกัร รุ�นที่ ๕๕ 
การอบรม 
- หลักสูตรวทิยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ ๓๔ 
- หลักสูตร ก%าวสู�การเป1น CEO : Leadership Succession Program (LSP) 
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน 
- ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ป<จจุบนั  กรรมการผู%อํานวยการใหญ� 

     บริษทั วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
- ป� ๒๕๕๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ�  

     บริษทั วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
- ป� ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓   นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ�  

     บริษทั วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด 
ความเชี่ยวชาญ  
- ด%านการบริหารจัดการและบรหิารธรุกิจ  กลยทุธ; การวางแผนพัฒนา 
- ด%านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ด%านการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ     
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- กรรมการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ; 
 
รายนามกรรมการบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว'างปhงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
๑.  พลตํารวจโท พิสัณหD จลุดิลก   กรรมการบริษัทฯ 
      (ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘  
      และพ%นจากตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)  
อาย ุ  ๖๐ ป� 
ตําแหน'ง  ผู%บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ 
การศึกษา 
- ปริญญาตรีรฐัประศาสนศาสตร; (นรต. รุ�นที่ ๓๑)  
- ปริญญาโทรัฐศาสตร;  จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย 
การอบรม 
- หลักสูตรฝJายอํานวยการตํารวจ รุ�นที่ ๑๐ บช.ศ.  
- หลักสูตรผู%กํากับการ รุ�นที่ ๒๘ บช.ศ. 
- หลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง รุ�นที่ ๒๑ บช.ศ.  
 
 



-๖๒- 
 

ประสบการณD/ประวัติการทํางาน   
- ป� ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ผู%บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓ 
- ป� ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  ผู%บัญชาการประจําสํานักงานผู%บัญชาการตํารวจแห�งชาต ิ
- ป� ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕   รองผู%บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๘ 
ความเชี่ยวชาญ   
- ด%านกฎหมาย 
- ด%านความม่ันคง 
- ด%านการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ; 
การดํารงตําแหน'งอื่น  
- ประธานพัฒนาเทคนิค สมาคมฟุตบอลแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ;  

 
บทบาทและการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได%มอบนโยบายกํากบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร; เพื่อการพัฒนาองค;กรให%สอดคล%องกับแนวโยบายของรัฐวิสาหกิจและ
วิสัยทัศน;ของบริษทัฯ ซ่ึงกําหนดว�า “เป1นองค;กรแห�งคุณภาพการให%บริการการเดินอากาศ” อีกทัง้โดย 
แนวปฏิบัติได%แต�งตั้งกรรมการบรษิัทฯ   เข%าไปมีส�วนร�วมในการดําเนินการในคณะกรรมการชุดต�าง ๆ อย�างเพียงพอ  
และเหมาะสม ตามประสบการณ;และความเช่ียวชาญของแต�ละบุคคล เพือ่ช�วยศึกษากล่ันกรองงานตามความ
จําเป1น ได%แก�  

๑. คณะกรรมการบริหาร 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ 
๓. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
๔. คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน 
๕. คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 

และประกาศรายช่ือกรรมการอสิระ จํานวน ๖ คน 
 

 บริษทัฯ กําหนดให%มกีารประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย�างเป1นทางการล�วงหน%าตลอดป� 
อย�างน%อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามผลอย�างสมํ่าเสมอ  โดย
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่เติมตามความจําเป1นตามที่ได%เปNดเผยในรายงานประจําป� เพื่อกรรมการ
บริษทัฯ จะได%ปฏิบัติหน%าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได%อย�างถูกต%อง  ในการประชุมแต�ละครั้งบรษิัทฯ 
ส�งหนังสือเชิญประชุมพร%อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารให%กบักรรมการบรษิทัฯ ล�วงหน%า
ก�อนการประชุมประมาณ ๓-๕ วัน  
 ภายหลังการประชุม บริษทัฯ ได%จดบันทกึรายงานการประชุมไว%เป1นลายลักษณ;อักษร โดยจดัเก็บ
ไว%พร%อมให%กรรมการบริษทัฯ และผู%เกี่ยวข%องตรวจสอบได% และส�งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ ให%แก�ผู%ถือหุ%น ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม) และ 
ผู%ถือหุ%น ข. (สายการบินต�าง ๆ) รับทราบการประชุมดังกล�าวด%วยทกุครัง้เป1นประจาํทกุเดือน รวมถงึเผยแพร�
สรุปมติการประชุมผ�านทางเว็บไซต;ของบรษิัทฯ สําหรับสายการบินผู%ถือหุ%น 
 
 
 
  



-๖๓- 
 

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ 
 เพื่อเป1นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ;และแนวทางการกาํกับดแูลที่ดใีนรฐัวิสาหกิจ คณะกรรมการบรษิัทฯ 
กําหนดให%มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เพื่อช�วยในการทําหน%าที่กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ;ของ
รัฐวิสาหกิจ และในการทําหน%าที่กํากับดูแลความสําเร็จของฝJายจัดการได%อย�างแท%จริง รวมถึงใช%เป1นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน%าที่ของคณะกรรมการฯ โดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงเป1นประโยชน;ต�อการพฒันาการปฏิบัติ
หน%าที่ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทําทุก ๖ เดือน  และใช%แบบการ
ประเมินผลคณะกรรมการฯ  ๒  รูปแบบ ได%แก� การประเมินตนเองเป1นรายบุคคล และการประเมินเป1นรายคณะ 
ซ่ึงสรุปผลการประเมินได%ดงัน้ี 

รูปแบบประเมิน 
คร้ังที ่๑ 

(ตุลาคม ๒๕๕๗–มีนาคม ๒๕๕๘) 
คร้ังที ่๒ 

(เมษายน–กันยายน ๒๕๕๘) 
 คะแนน เกณฑD คะแนน เกณฑD 
รายบุคคล  ๑๐๖.๙๐/๑๑๒ ดีเยี่ยม ๑๐๗.๕๐/๑๑๒ ดีเยี่ยม 
รายคณะ    ๑๑๖.๓๐/๑๒๐ ดีเยี่ยม ๑๑๗.๕๐/๑๒๐ ดีเยี่ยม 

  
 การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัตทิี่ดี (Best Practices) ได%ให%ความสําคัญต�อเกณฑ;การ
ประเมิน ๖ หวัข%อ ได%แก� ความโดดเด�นในความรู%ความสามารถ ความเป1นอิสระ ความพร%อมในการปฏิบัติภารกจิ 
ความเอาใจใส�ต�อหน%าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน%าทีใ่นคณะกรรมการ และความมุ�งม่ันในการพัฒนาองค;กร 
ซ่ึงผลการประเมินฯ อยู�ในระดบัดีเยี่ยม  
 การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด%วยหัวข%อในการประเมิน จํานวน ๔ หัวข%อ ได%แก� การประชุม
และคณะกรรมการ การส่ือสาร ขั้นตอนการทํางาน และความสัมพันธ;กับฝJายบริหาร ซ่ึงผลการประเมินฯ อยู�
ในระดับดีเยี่ยม   
 
การพัฒนาความรู�และทักษะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษทัฯ ให%ความสําคัญต�อการพฒันาและเพิ่มพูนศักยภาพของกรรมการบรษิทัฯ เพื่อให%การปฏิบตัิหน%าที่
ของกรรมการบริษทัฯ ครบถ%วนสมบูรณ;ยิง่ขึน้ ส�งผลให%การดําเนินงานของบรษิัทฯ บรรลุวิสัยทัศน;และ
เปAาหมายทีก่ําหนดอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป1นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี โดยใน
ป�งบประมาณ ๒๕๕๘ กรรมการบริษทัฯ  ได%เข%ารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรทีเ่กีย่วข%อง     กับบทบาทและหน%าที่ 
ซ่ึงจัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล%าและสถาบันวิทยาการตลาดทนุ  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได%เข%าร�วม
กิจกรรมต�าง ๆ ของบริษทัฯ อย�างต�อเน่ือง เช�น การเยี่ยมชมงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมประจําป� ๒๕๕๘ 
และการเดินทางไปเยี่ยมชมดูงานการปฏิบัตงิานจริง ณ ศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาค ทั้งน้ี เพือ่เกิดความรู%ความ
เข%าใจในภารกิจของบริษทัฯ ยิง่ขึ้น 
   
การปฐมนิเทศกรรมการใหม' 
 บริษทัฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบรษิัทฯ ที่ได%รบัการแต�งตั้งใหม� และนําเสนอข%อมูลที่เป1นประโยชน;
ต�อการปฏิบัติหน%าที่ของกรรมการบรษิัทฯ และข%อมูลขององค;กรในรูปแบบของเอกสาร การฟ<งบรรยาย 
และนําชมภารกิจหลักของบริษทัฯ  โดยเอกสารที่นําเสนอต�อกรรมการบริษทัฯ ได%แก�  

๑. หนังสือการแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการได%รับแต�งตั้งให%
ดํารงตําแหน�งในคณะกรรมการชุดต�างๆ เพื่อให%ได%รับทราบองค;ประกอบของคณะกรรมการ 

๒. เอกสารข%อมูล บริษทั วิทยกุารบินแห�งประเทศไทย จํากัด ประกอบด%วย  หนัง สือ  
บริคณห;สนธิ และข%อบังคับของบริษทัฯ ข%อมูลทั่วไปของบริษทัฯ (สถานะของบริษทัฯ ผู%ถือ
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หุ%น นโยบาย วสัิยทัศน; ภารกิจ ค�านิยม ภารกจิการให%บริการการเดินอากาศ และภารกจิภาค
ธุรกิจ) โครงสร%างการบรหิารงาน บุคลากร สภาวการณ;ด%านการขนส�งทางอากาศ ผล
ประกอบการและข%อมูลด%านการเงินของบริษทัฯ แผนวิสาหกิจ โครงการสําคัญ หน�วยงาน
หลักที่เกี่ยวข%องทั้งในประเทศและต�างประเทศ และรายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

 ๓. เอกสารข%อมูลสําหรับคณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด%วย รายนามคณะกรรมการบรษิัทฯ 
องค;ประกอบและการแต�งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ อํานาจหน%าทีข่องคณะกรรมการฯ   
การดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบ้ียประชุมคณะกรรมการฯ รายนาม
คณะกรรมการคณะต�างๆ และอาํนาจหน%าที่ ข%อมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ     
การเข%าเป1นผู%ถอืหุ%นของสายการบิน สัญญาระหว�างกระทรวงคมนาคมกับบริษทัฯ และ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย;สินและหน้ีสิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
ว�าด%วยการปAองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ พร%อมด%วยกฎหมายและคู�มือการ
อนุญาต/อนุมัต ิ เช�น กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และข%อมูลการใช%ระบบ
สารสนเทศสําหรับกรรมการ   

 
รายการที่เกีย่วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ 
 ในป�บัญชี ๒๕๕๘ กรรมการบริษทัฯ ไม�มรีายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) 
รวมทั้งไม�มีการถอืหุ%นในบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย; (หุ%น) ในสัดส�วนที่มากกว�าหรือเท�ากับร%อยละ ๑๐ ของ
จํานวนหุ%นที่บรษิัทมีสิทธอิอกเสียงทัง้หมด 
 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ กรรมการผู%มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจํานวน ๕ คน โดยกรรมการสองใน
ห%าคนน้ี ลงลายมือช่ือร�วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทัฯ ประกอบด%วย  

 ๑. พลอากาศเอก อทิธพร  ศุภวงศ;    
 ๒. นายกฤษฎา    จีนะวิจารณะ 
 ๓. นาวาอากาศตรี สถาพร  เจริญศิริ 
 ๔. นายพุฒิพงศ;    ปราสาททองโอสถ 
 ๕. นางสาริณี    แสงประสิทธิ์ 

 
คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ๑. นางสาริณ ี   แสงประสิทธิ ์ เลขานุการ 
     กรรมการผู%อาํนวยการใหญ�  
 ๒. นายสุทธิพงษ;   คงพูล  ผู%ช�วยเลขานุการ 
     ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร;) 
 ๓. นางสาวดวงตา   สมิตสุวรรณ ผู%ช�วยเลขานุการ 
         ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักกรรมการผู%อาํนวยการใหญ�) 
 ๔. นางธนิยา          สุนทระศานติก ผู%ช�วยเลขานุการ 
     ผู%อํานวยการฝJายการเงินและบัญชี 
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การเข�าร'วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม ๑๕ ครั้ง ดังน้ี 

รายนาม 
จํานวนคร้ัง 
ที่เข�าประชุม 

พลอากาศเอก อิทธพร    ศุภวงศ; ๑/    ๑๔/๑๕ 
พลเอก คณิต                สาพิทักษ; ๑/    ๑๔/๑๕ 
นายไชยเจริญ               อติแพทย; ๑/    ๑๔/๑๕ 
นายวันชาติ                  สันติกุญชร ๑/    ๑๓/๑๕ 
นายกฤษฎา                 จีนะวิจารณะ ๑/    ๑๔/๑๕ 
พันเอก พีรวัส               พรหมกลัดพะเนาว; ๑/    ๑๕/๑๕ 
นายพุฒิพงศ;                ปราสาททองโอสถ ๒/    ๘/๑๒ 
นางสาริณี                   แสงประสิทธิ์ ๑/    ๑๕/๑๕ 
นายพงษ;ศักดิ์               สมใจ ๓/    ๑๑/๑๒ 
พลตํารวจโท พสัิณห;      จุลดลิก ๔/    ๕/๑๐ 
นาวาอากาศตร ีสถาพร  เจริญศิริ ๕/    ๕/๘ 

(กรรมการที่ไม�เข%าร�วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจต�างประเทศ) 
หมายเหตุ       ๑/    ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒/ ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และครบวาระการดํารงตําแหน�ง 
เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแต�งตัง้ให%ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๑๗  
มีนาคม ๒๕๕๘ 

๓/ ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔/ ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และพ%นจากตําแหน�งเม่ือวันที่  

   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
๕/   ดํารงตําแหน�งเม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และครบวาระการดํารงตําแหน�ง 

เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแต�งตัง้ให%ดํารงตําแหน�ง เม่ือวันที่ ๑๗  
มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด%วยกรรมการจํานวนไม�น%อยกว�าสามคนและไม�เกินห%าคน 
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด%วย  

๑. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ประธานกรรมการ 
๒. นายพุฒิพงศ;  ปราสาททองโอสถ  กรรมการ 
๓. นายวันชาต ิ  สันติกุญชร  กรรมการ 
๔. นาวาอากาศตรี สถาพร  เจริญศิร ิ  กรรมการ 
๕. นางสาริณ ี   แสงประสิทธิ ์  กรรมการและ 

        เลขานุการ 
๖. นายสุทธิพงษ;   คงพูล   ผู%ช�วยเลขานุการ 
๗. นางสาวดวงตา   สมิตสุวรรณ  ผู%ช�วยเลขานุการ 
๘. นางธนิยา  สุนทระศานติก   ผู%ช�วยเลขานุการ 
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อํานาจหน%าที ่
 คณะกรรมการบริหาร แต�งตัง้ตามข%อบังคับของบรษิัทฯ ข%อ ๔๒ วรรค ๔  ดงัน้ี  
 “เพื่อความสะดวกแก�การปฏิบตัิงานของบริษทัให%เป1นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดย
ใกล%ชิด ให%คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหน่ึง โดยมีหน%าที่และความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการกําหนด มีจํานวนไม�น%อยกว�าสามคนและไม�เกินห%าคน”   

 
การเข�าร'วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ๑๔ ครั้ง ดังน้ี 

รายนาม 
จํานวนคร้ัง 
ที่เข�าประชุม 

นายกฤษฎา       จีนะวิจารณะ  ๑๔/๑๔ 
นายพุฒิพงศ;       ปราสาททองโอสถ ๙/๑๓ 
นายวันชาต ิ       สันติกุญชร ๑๔/๑๔ 
นาวาอากาศตร ีสถาพร           เจริญศิร ิ ๗/๘ 
นางสาริณ ี       แสงประสิทธิ์  ๑๔/๑๔ 

(กรรมการที่ไม�เข%าร�วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจต�างประเทศ) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด%วย 
  ๑.  พลเอก คณติ  สาพิทักษ;     ประธานกรรมการ 

๒.  นายไชยเจรญิ  อติแพทย;   กรรมการ 
๓.  พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว;  กรรมการ 
๔.  ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักตรวจสอบภายใน)     เลขานุการ 
๕.  ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจหลัก   ผู%ช�วยเลขานุการ 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน  ผู%ช�วยเลขานุการ 

และวางแผนการตรวจสอบ 
อํานาจหน%าที ่

  ๑. รายงานความน�าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร  
  ๒. รายงานผลการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิว�ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ   

    และประหยัดเพียงใด 
  ๓. รายงานรายการที่เกดิความขัดแย%งทางผลประโยชน;และรายงานทีเ่กี่ยวข%อง 
  ๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข%อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
      คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกาํหนด  
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด%วย 
  ๑. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิร ิ     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวันชาต ิ  สันติกุญชร     กรรมการ 
  ๓. นายพงษ;ศักดิ์  สมใจ    กรรมการ 
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  ๔. พลตํารวจโท พิสัณห; จุลดิลก    กรรมการ 
  ๕. นางสาริณ ี  แสงประสิทธิ ์     กรรมการ 
  ๖. ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร;)  เลขานุการ 
  ๗. ผู%อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยทุธศาสตร;   ผู%ช�วยเลขานุการ 
 อํานาจหน%าที ่

พิจารณาสถานการณ;ต�าง ๆ ทีค่าดว�าจะเกิดความเส่ียง และอาจมีผลกระทบต�อการปฏิบัติภารกจิ
ของบริษทัฯ ในทุก ๆ ด%านทีเ่กี่ยวข%อง ทั้งน้ีจะต%องประเมินสถานการณ; และกําหนดออกมาเป1นนโยบายเพื่อ
ปAองกันและลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให%ฝJายบริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติ 
 
คณะกรรมการพิจารณาค'าตอบแทน 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน ประกอบด%วย  
  ๑. นายพุฒิพงศ;  ปราสาททองโอสถ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิร ิ   กรรมการ 
  ๓. นายไชยเจรญิ   อติแพทย;   กรรมการ 
  ๔. พันเอก พีรวสั  พรหมกลัดพะเนาว;  กรรมการ  
  ๕. ผู%อํานวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล)   เลขานุการ 
  ๖. ผู%อํานวยการฝJายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต  ผู%ช�วยเลขานุการ 

อํานาจหน%าที ่
  ๑. เสนอแนะนโยบาย และกําหนดหลักเกณฑ; และแนวทางในการประเมินผลงานของ
      กรรมการผู%อํานวยการใหญ� บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด  
  ๒. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู%อํานวยการใหญ� บริษัท วิทยุการบินแห�ง
      ประเทศไทย จํากัด 
  ๓. เสนอแนะนโยบายและให%ความเห็นชอบในการกําหนดค�าตอบแทนและผลประโยชน;อื่น 
      ของฝJายบรหิารให%อยู�ในระดับที่เหมาะสม 
  ๔. นําเสนอผลการพจิารณาต�อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให%ความเห็นชอบ  
  ๕. ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 
 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผดิชอบต'อสังคม 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
ประกอบด%วย  
    ๑. พลอากาศเอก อทิธพร  ศุภวงศ;   ประธานกรรมการ 
    ๒. พลเอก คณิต   สาพิทักษ;    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายกฤษฎา   จีนะวิจารณะ  กรรมการ 
    ๔. นายพุฒิพงศ;   ปราสาททองโอสถ    กรรมการ 
    ๕. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิร ิ   กรรมการ 
    ๖. นายไชยเจริญ   อติแพทย;  กรรมการ 
    ๗. นายวันชาติ   สันติกุญชร  กรรมการ 
    ๘. พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว; กรรมการ 
    ๙. นายพงษ;ศักดิ ์  สมใจ   กรรมการ 
  ๑๐. พลตํารวจโท พิสัณห;   จุลดิลก   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาริณ ี   แสงประสิทธิ ์  กรรมการ 



-๖๘- 
 

  ๑๒. ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ�)    เลขานุการ 
  ๑๓. นางนวลนง   มังตรีสรรค;  ผู%ช�วยเลขานุการ 

อํานาจหน%าที ่
 กําหนดนโยบาย แนวทางการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ีและการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
รวมทัง้พิจารณากล่ันกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ด ี และแผนแม�บทการ
แสดงความรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจนตดิตามและประเมินผลการกํากับดูแลกิจการที่ด ี และผลการแสดง
ความรับผิดชอบต�อสังคม 

 
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ 
   ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ  ประกอบด%วย  
  ๑. นายวันชาต ิ   สันติกุญชร     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพงษ;ศักดิ์   สมใจ   กรรมการ 
  ๓. นางสาวชุณหจิต  สังข;ใหม�   กรรมการ 
  ๔. นางสาวนาถสินี  ยุติธรรมดํารง  กรรมการ 
  ๕. นางสาริณ ี   แสงประสิทธิ ์  กรรมการ 
  ๖. ดร.อภิชัย   จันทรเสน  ที่ปรกึษากฎหมาย 
  ๗. ผู%อํานวยการใหญ� (สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ�)  เลขานุการ 
  ๘. ผู%อํานวยการฝJายบริหารทั่วไป    ผู%ช�วยเลขานุการ 

อํานาจหน%าที ่
พิจารณากล่ันกรองและให%ข%อเสนอแนะในประเด็นข%อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามทีบ่ริษทัฯ 

ร%องขอ หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 
 

กรรมการอิสระ 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  กรรมการอิสระ ประกอบด%วย  
  ๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ; 
  ๒. พลเอก คณติ  สาพิทักษ; 
  ๓. นายไชยเจรญิ  อติแพทย;  
  ๔. นายวันชาต ิ  สันติกุญชร 
  ๕. พันเอก พีรวสั  พรหมกลัดพะเนาว;  
  ๖. พลตํารวจโท พิสัณห; จุลดิลก 

กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน%าที่โดยยึดถือหลักเกณฑ;บริหารตามความหมายในบทนิยามของ 
“ความเป1นอิสระ” ทีก่ําหนดว�า “ความเป1นอสิระเป1นป<จจัยสําคัญในการเสรมิสร%างความรับผิดชอบต�อผลการ
ปฏิบัติงานตามหน%าที่ของกรรมการ ดังน้ัน คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป1นอสิระจากภายนอก
จํานวนหน่ึงเป1นแกนหลัก โดยเป1นบุคคลที่สามารถใช%ดุลยพินจิที่เป1นอิสระได% และเป1นผู%ที่สามารถผลักดันให%
เกิดการปรับเปล่ียนหรือยับยั้งการดําเนินการต�าง ๆ ได%เม่ือจําเป1น และส่ิงที่สําคัญคือ กรรมการที่เป1นอิสระ
จากภายนอกจะต%องมีความเป1นอิสระในการตดัสินใจอย�างแท%จริง”  
 กรรมการอิสระมีการรับรองความเป1นอิสระของตนเองเม่ือได%รับแต�งตั้งและเป1นประจําทกุป� ในป� 
งบประมาณ ๒๕๕๘  มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ ๒ ครั้ง และกรรมการเข%าร�วมประชุมโดยพร%อมเพรียง 
 
 
 



-๖๙- 
 

ค'าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษทัฯ เป1นรัฐวิสาหกิจทีอ่ยู�ภายใต%การปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตร ี การกําหนดค�าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัฯ หมายรวมถงึ ค�าตอบแทนคงที่ ค�าเบ้ียประชุม เป1นต%น ซ่ึงเป1นไปตามหลักเกณฑ;และแนว
ปฏิบัติทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
 
ค�าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป1นรายคณะ ประจําป� ๒๕๕๘ 

ลําดับ คณะกรรมการ จํานวนเงิน (บาท) 
๑. คณะกรรมการบริษัทฯ ๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐ 
๒. คณะกรรมการบริหาร ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ 
๔. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๕. คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน ๔๒,๕๐๐.๐๐ 
๖. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ 

การแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
๗๕๖,๒๕๐.๐๐ 

๗. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ๒๙๖,๐๐๐.๐๐ 
๘. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ; ๑๑๗,๕๐๐.๐๐ 

รวม ๓,๗๖๗,๒๕๐.๐๐ 
 
ค�าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป1นรายบุคคล ประจําป� ๒๕๕๘ 
ลําดับ คณะกรรมการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑. พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ; ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. พลเอก คณิต  สาพิทักษ; ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๔. นายไชยเจริญ  อติแพทย; ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๕. นายวันชาติ  สันติกุญชร ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๖. พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว; ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๗. นายพุฒิพงศ;  ปราสาททองโอสถ ๑๐๔,๘๓๘.๐๐ 
๘. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ ๖๔,๘๓๘.๐๐ 

ลําดับ คณะกรรมการ จํานวนเงิน (บาท) 
๙. นายพงษ;ศักดิ์ สมใจ ๘๑,๒๙๐.๐๐ 

๑๐. พลตํารวจโท พิสัณห; จุลดิลก ๖๘,๗๑๐.๐๐ 
๑๑. นางสาริณี  แสงประสิทธิ์ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๙,๖๗๖.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๐- 
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธD 
 ในป� ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘) มีการประชุมรวมทัง้ส้ิน ๑๓ ครั้ง  

โดยสรุปข%อมูลการเข%าร�วมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ; ได%ดงัน้ี 
  จํานวนคร้ังในการประชุม 
  ๑.  นางสาริณ ี     แสงประสิทธิ ์ ประธานกรรมการ ๑๒ 
  ๒.  นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท;  กรรมการฝJายนายจ%าง ๑๓ 
  ๓.  นายฑีฆายุ  มุรธา ” ๑๓ 
  ๔.  นายณัฐวฒัน;  สุภานันท; ” ๑๒ 
  ๕.  นางสาวดวงตา  สมิตสุวรรณ ” ๕ 
  ๖.  นางสาวทพิาภรณ;  นิปกากร ” ๑๒ 
  ๗.  นายวราวธุ  รพิพันธุ; ” ๒ 
  ๘.  นางธนิยา  สุนทระศานตกิ  ” ๒ 
  ๙.  นางสาววราภรณ;  ทรงเจริญ ” ๑๐ 
๑๐.  นายทินกร  ชูวงศ; ” ๗ 
๑๑. นายมาโนช  สวัสดี ” ๑๓ 
๑๒. นายสุรภัทร;  ชูตินันทน; กรรมการและเลขานุการ ๒ 
๑๓. นางเกลียวทอง ลาภธนานนท; ” ๑๐ 
๑๔. นายปริญญา เทียนทอง กรรมการฝJายลูกจ%าง ๑๒ 
๑๕. พันจ�าอากาศเอก ธนู รัตนสุภาพันธุ; ” ๑๑ 
๑๖. นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ; ” ๖ 
๑๗. นายสุกิจ กล่ินหอม ” ๑๑ 
๑๘. นายเมธี  คําแหง ” ๑๓ 
๑๙. นายสังข;สิทธิ์ ประสมทอง ” ๑๑ 
๒๐. พันจ�าอากาศเอก ไชยันต;  ช%างแรงการ ” ๙ 
๒๑. นายชูพงษ;  การฟุAง ” ๒ 
๒๒. นายสพล สิงห;ดารา ” ๑๑ 
๒๓. นายวีรยทุธ  วีรการณ; ” ๔ 
๒๔. นางกษมพร  สวัสดิชัย ” ๑๐ 
หมายเหตุ  

ลําดับที่ ๙  ได%รับการแต�งตั้งเป1นกรรมการฝJายบริษัทฯ แทนลําดับที่ ๘  ตั้งแต�เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
ลําดับที่ ๑๐ ได%รับการแต�งตั้งเป1นกรรมการฝJายบริษัทฯ แทนลําดับที่ ๗  ตั้งแต�เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
ลําดับที่ ๑๓ ได%รับการแต�งตั้งเป1นกรรมการและเลขานุการ แทนลําดับที่ ๑๒  ตั้งแต�เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ลําดับที่ ๒๓ ได%รับการแต�งตั้งเป1นกรรมการฝJายลูกจ%างแทนลําดับที่ ๑๖  ตั้งแต�เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ลําดับที่ ๒๔ ได%รับการแต�งตั้งเป1นกรรมการฝJายลูกจ%างแทนลําดับที่ ๒๑  ตั้งแต�เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 



-๗๑- 
 

ค'าตอบแทนของผู�บริหารระดับสูง   
 

ป� จํานวน (ราย) 
เงินเดอืนและค�าตอบแทนอื่น 

(ล%านบาท) 
๒๕๕๘ ๕ ๒๕.๘๘ 

๒๕๕๗ ๕ ๒๒.๗๔ 

๒๕๕๖ ๕ ๒๕.๙๔ 
 
หมายเหตุ  ค�าตอบแทนอื่นสําหรับผู%บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หมายถึง เงินประจําตําแหน�ง  

     เงินค�าใบอนุญาตฯ เงินตอบแทนเหมาจ�ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน�ง และ 
 เงินรางวัลพิเศษ 

 
นโยบายป�องกนัความขัดแย�งทางผลประโยชนD 
  
 บริษทัฯ กําหนดให%มกีารเปNดเผยข%อมูลเพือ่ปAองกันการขัดแย%งกนัของผลประโยชน;ส�วนตนกับบริษทัฯ 
(Conflict of Interests) เพื่อปAองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน;ทับซ%อน  กจิกรรมทีผิ่ดกฎหมายและไม�
เหมาะสม ซ่ึงจะส�งผลให%บริษทัฯ เสียผลประโยชน; หรอืขัดขวางการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี 
หากบุคลากรมีส�วนเกี่ยวข%องกบัรายการต�าง ๆ ต%องแจ%งให%บริษทัฯ ทราบถงึความสัมพันธ;หรือความเกี่ยวโยง
ของตนในรายการดังกล�าว 
 บริษัทฯ ประกาศเรื่องความขัดแย%งทางผลประโยชน; โดยครอบคลุมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด%วยการปAองกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่องหลักเกณฑ;การรับทรัพย;สินหรือประโยชน;อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ%าหน%าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อปAองกันความขัดแย%งทางผลประโยชน;กับบริษัทฯ  
 นโยบายปAองกันความขัดแย%งทางผลประโยชน;ของบริษัทฯ คือ ให%พนักงานทุกคนและฝJายจัดการทุก
ระดับ รับรองความขัดแย%งทางผลประโยชน;ของตนเองเป1นประจําทุกป�  เพื่อให%ระลึกเสมอว�าได%รับรองความ
โปร�งใสของตนเองไว%กับบริษัทฯ รวมถึงให%มีการรายงานความขัดแย%งทางผลประโยชน;ตามสถานภาพของ
ผู%รายงาน ช�วงเวลาของการรายงาน และการลงนามคําวินิจฉัยของผู%บัคับบัญชาโดยตรงของผู%รายงาน เพื่อเป1น
การกําหนดหน%าที่และความรับผิดชอบของผู%บังคับบัญชา ที่มีต�อรายงานความขัดแย%งทางผลประโยชน;ของ
ผู%รายงานที่เป1นผู%ใต%บังคับบัญชา ข%อมูลการรายงานฯ ทําให%ผู%บังคับบัญชาทุกระดับได%ทราบถึงการรับรองความ
ขัดแย%งทางผลประโยชน;ของผู%รายงาน ซ่ึงแสดงถึงคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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รายงานการดําเนินงานต'าง ๆ ขององคDกร 
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท วิทยุการบินแห'งประเทศไทย จํากัด   ประจําปhงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท วทิยกุารบินแห�งประเทศไทย จํากัด ได%รับแต�งตัง้ตัง้แต�
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด%วย 

๑. พลเอก คณติ  สาพิทักษ;   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
๒. นายไชยเจรญิ  อติแพทย;  กรรมการตรวจสอบ 

  ๓. พันเอก พีรวสั  พรหมกลัดพะเนาว; กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได%ร�วมกันปฏิบัติหน%าที่ตามที่ได%รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/คู�มือการปฏิบัตงิานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได%มีการประชุมรวม 
๗ ครั้ง มีผู%บริหารระดับสูง หัวหน%าหน�วยตรวจสอบภายใน ฝJายบริหารของหน�วยตรวจสอบภายในเข%าร�วม
ประชุมในวาระที่เกีย่วข%อง และได%ประชุมร�วมกับเจ%าหน%าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินเป1นการเฉพาะ 
๒ ครั้ง โดยไม�มผูี%บริหารเข%าร�วม เพื่อหารือเกีย่วกับความเป1นอิสระในการปฏิบัติหน%าที่และการแสดงความเห็น
ของเจ%าหน%าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

๑. สอบทานความน�าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดําเนินงานเกีย่วกับความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยดั รายการที่เกดิความขัดแย%งทางผลประโยชน;และ
รายงานที่เกี่ยวข%อง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข%อบังคับ มติคณะรัฐมนตร ี และ
นโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทฯ กําหนด 

๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบรหิารความ
เส่ียง และการกํากับดูแลทีด่ี โดยได%รับรายงานผลการตรวจสอบและการดําเนินงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในเป1นประจํา ตลอดจนติดตามผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด%วย
ตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดินว�าด%วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓. สอบทานความเป1นอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานว�า เป1นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ดีทีก่ระทรวงการคลังกําหนด และให%มกีารตดิตามการดําเนินการแก%ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพือ่ให%มั่นใจว�ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
ปAองกันหรือลดความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึ้นได% 

๔. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กําหนดแผนวาระการประชุม รวมทัง้ประเมินตนเองเป1นรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งคณะ และผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได%รับคะแนน ๔.๐๐ และ ๔.๐๐ 
จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐  ตามลําดับ 

๕. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู�มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลงานของสํานักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
เชิงกลยทุธ; ๕ ป� แผนการตรวจสอบประจาํป� รวมทั้งให%ความเห็นชอบงบประมาณประจําป� 
๒๕๕๙ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจําป� ๒๕๕๘    ของหัวหน%าหน�วยตรวจสอบ
ภายใน ผู%อํานวยการฝJาย นักวิชาการระดับผู%อํานวยการกอง และเจ%าหน%าที่ตรวจสอบภายใน 
ทบทวนแผนการฝWกอบรม และทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายในประจําป� ๒๕๕๙ อีกทั้ง 
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ติดตามความคืบหน%าการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานรายงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน ประจําป� ๒๕๕๘ รวมถึงได%รับทราบผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกองค;กร 

๖. บริษทัฯ มีค�าสอบทานงบการเงินและค�าสอบบัญชีประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 
๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท 

 
จากการปฏิบัตหิน%าที่ตามที่ได%รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว�า งบการเงิน

แสดงข%อเท็จจรงิในส�วนที่เป1นสาระสําคัญครบถ%วน ถูกต%องตามมาตรฐานการบัญชี   มีการดําเนินงานภายใต%
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทัฯ กําหนด มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย�างเพียงพอ การตรวจสอบภายในเป1นไป 
ตามหลักเกณฑ;และแนวทางการปฏิบัติที่ดทีี่กระทรวงการคลังกําหนด และไม�พบว�ามีประเด็นเกี่ยวกับความ
ขัดแย%งทางผลประโยชน; โดยได%จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด%านการตรวจสอบภายใน พร%อมข%อคิดเหน็
เสนอต�อคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ/พิจารณาอย�างสมํ่าเสมอ และบริษัทฯ ได%นําข%อคิดเห็นไปพิจารณา 
เพื่อดําเนินการปรับปรงุแก%ไขและติดตามผลให%การปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

       พลเอก …………………………………….. 

     (คณิต สาพิทักษ;) 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การตรวจสอบภายใน 
 ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายในเป1นการปฏิบัติงานเพือ่ให%ความเช่ือม่ัน (Assurance Service) 
และให%คําแนะนําปรึกษา  (Consulting Service)  ด%วยความอิสระและเที่ยงธรรม  เพื่อเพิ่มมูลค�าและ
ปรับปรงุการดําเนินงานของหน�วยงานต�าง ๆ ให%บรรลุวัตถปุระสงค;/เปAาหมายเชิงกลยุทธ;ขององค;กรผ�านการ
ประเมิน และปรับปรงุประสิทธผิลของกระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  และการกํากับดูแล
กิจการทีด่ีอย�างเป1นระบบ 
 ในป� ๒๕๕๘ สํานักตรวจสอบภายในปฏิบตัิตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรฐัวิสาหกิจ 
ดังน้ี 
 
หน�าที่ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน 
 สํานักตรวจสอบภายในได%ปฏิบัติหน%าที่โดยยึดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กําหนดไว%ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน�วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕  และคู�มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจป� ๒๕๕๕   ซ่ึงครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการดําเนินงาน ความน�าเช่ือถือ
ของข%อมูลและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค;กร การใช%ทรัพยากร  ความถูกต%อง
เช่ือถือได%ของข%อมูลทางการเงิน  การดูแลรักษาทรัพย;สิน  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน  ประสิทธิผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียง  และการ
กํากับดูแลที่ดี   
 
 
คุณสมบัติของผู�ตรวจสอบภายใน  
 ผู%ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ได%รับการพฒันาความรู%ความสามารถและทกัษะต�าง ๆ ทีเ่หมาะสม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและภาระหน%าที่ตามที่ได%รับมอบหมาย เพื่อให%สามารถปฏิบตัิหน%าที่ได%อย�างมี
ประสิทธิภาพ และเป1นไปตามหลักจรรยาบรรณทั้ง ๔ ประการที่ผู%ตรวจสอบภายในพงึยึดถือและดํารงไว% ได%แก� 
ความซ่ือสัตย; (Integrity) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) การรักษาความลับ (Confidentiality) และ
ความสามารถในหน%าที่ (Competency)  
 ในการพัฒนาความรู%ความสามารถของผู%ตรวจสอบภายใน ได%ดําเนินการอย�างต�อเน่ือง โดยผู%
ตรวจสอบภายในทุกคนได%เข%ารบัการอบรมในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข%องกับการปฏิบตัิงานไม�น%อยกว�า ๔๐ ช่ัวโมง 
ต�อป� นอกเหนือจากการพัฒนาความรู%จากการศึกษาด%วย 
 
ความสัมพันธDกบัฝxายบริหาร 
  ฝJายบริหารของบริษัทฯ ได%เข%ามีส�วนร�วมในการให%ข%อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
ประจําป� แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ; และร�วมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องกําหนดเวลาใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ยกเว%นในกรณีที่เป1นการตรวจสอบโดยไม�แจ%งให%ทราบล�วงหน%า และฝJาย
บริหารมีความรับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงแก%ไขการควบคุมภายในตามข%อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบ ซ่ึงได%หารือข%อสรุปร�วมกันแล%วในการประชุมเพื่อปNดการตรวจสอบ 
 
การปฏิบัติงานและการรายงาน 
  สํานักตรวจสอบภายในทําหน%าที่สนันสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน มีการ
รายงานผลการตรวจสอบในกจิกรรมต�างๆ ตามที่กําหนดไว%ในแผนการตรวจสอบ  และรายงานรายไตรมาส 
เพื่อนําเสนอความคืบหน%าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได%กําหนดไว%  พร%อมทั้งสรุปประเดน็
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สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงติดตามข%อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การรักษาคุณภาพงานของผู�ตรวจสอบภายใน 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ สํานักตรวจสอบภายในได%จดัให%มกีารประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
โดยอิสระจากทีป่รึกษาภายนอกองค;กร ซ่ึงผลประเมินโดยสรุปไม�พบการปฏิบัตทิี่ไม�สอดคล%องกบัมาตรฐานสากล
การปฏิบัตงิานวชิาชีพตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และแนวทางปฏิบัติตามคู�มือการปฏิบัตงิานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกจิ (สคร.) มีเพียงข%อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซ่ึงได%นํามาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในให%มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
รายงานทางการเงิน 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต'อรายงานทางการเงิน   

คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด ได%จัดให%มีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป�ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน%าที่และความรับผิดชอบต�องบการเงินของ   บริษัทฯ รวมถึง
ข%อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป� ๒๕๕๘ ซ่ึงงบการเงิน ดังกล�าวจัดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช%นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ โดยใช%ดุลยพินิจอย�าง
รอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุด    ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปNดเผยข%อมูลสําคัญ
อย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให%เป1นประโยชน;ต�อผู%ถือหุ%นและผู%มีส�วนได%เสียของบริษัทฯ  

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได%จัดให%มีและดํารงรักษาไว%ซ่ึงระบบการบริหาร      ความเส่ียง 
และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให%ม่ันใจได%อย�างสมเหตุสมผลว�า การบันทึกข%อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต%องครบถ%วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว%ซ่ึงทรัพย;สินของบริษัทฯ และเพื่อปAองกันไม�ให%เกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย�างมีสาระสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได%กํากับดูแลในเรื่องการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยทําการแต�งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหน%าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ       ของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไว%ในรายงานประจําป�ฉบับน้ีแล%ว 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว�า ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู�ในระดับที่น�าพอใจและ
สามารถสร%างความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลได%ว�างบการเงินของบรษิัทฯ มีความเช่ือถือได%ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ไป ถูกต%องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วข%อง 
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รายงานทางการเงิน 

วิเคราะหDผลการดําเนินงาน – งบการเงินเฉพาะบริษัท วิทยุการบินแห'งประเทศไทย จํากัด 
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีรายได%สูงกว�าค�าใช%จ�ายหรือมีค�าบรกิารรอจ�ายคืนบริษทัการบินที่

เป1นสมาชิก จํานวน ๑,๙๐๙.๔๑ ล%านบาท  
 

รายการ 
ปh ๒๕๕๘ ปh ๒๕๕๗ เพิ่ม (ลด)  
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

รายได�         
รายได%ค�าบรกิารควบคุมจราจรทางอากาศ ๙,๙๕๔.๐๗  ๘,๙๓๖.๖๙ ๑,๐๑๗.๓๘  ๑๑ 
รายได%จากการให%บริการเกี่ยวเน่ือง  ๕๘๕.๘๘ ๕๔๑.๓๙  ๔๔.๔๙ ๘ 
รายได%อื่น   ๒๓๓.๔๓ ๗๙.๐๕  ๑๕๔.๓๘ ๑๙๕ 
รายได�รวม  ๑๐,๗๗๓.๓๘ ๙,๕๕๗.๑๓  ๑,๒๑๖.๒๕ ๑๓ 
ค'าใช�จ'าย         
ค�าใช%จ�ายในการดําเนินงาน  ๘,๗๗๖.๒๒ ๗,๖๗๔.๒๘  ๑,๑๐๑.๙๔  ๑๔ 
ต%นทุนทางการเงิน  ๘๗.๗๕ ๑๒๗.๒๖  (๓๙.๕๑)  (๓๑) 
ค'าใช�จ'ายรวม  ๘,๘๖๓.๙๗ ๗,๘๐๑.๕๔  ๑,๐๖๒.๔๓  ๑๔ 
ค'าบริการรอจ'ายคืนบริษัทการบินที่เป7นสมาชิก  ๑,๙๐๙.๔๑ ๑,๗๕๕.๕๙  ๑๕๓.๘๒  ๙ 
  

๑. รายได�  
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีรายได%รวมทั้งส้ิน จํานวน ๑๐,๗๗๓.๓๘ ล%านบาท โดยรายได%

หลักที่สําคัญของบรษิัทฯ คือ รายได%ค�าบรกิารควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๙,๙๕๔.๐๗ ล%านบาท คิด
เป1นร%อยละ ๙๒ ของรายได%รวม รายได%จากการให%บรกิารเกี่ยวเน่ือง จํานวน ๕๘๕.๘๘ ล%านบาท คิดเป1นร%อย
ละ ๖ ของรายได%รวม ซ่ึงประกอบด%วยรายได%ค�าเช�า ค�าบํารุงรกัษาอุปกรณ; ค�าบริการข%อมูลการบิน และรายได%
จากงานที่รับทํา นอกจากน้ี มีรายได%อื่น จํานวน ๒๓๓.๔๓ ล%านบาท คิดเป1นร%อยละ ๒ ของรายได%รวม  

รายได%ค�าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๙,๙๕๔.๐๗ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน จํานวน 
๑,๐๑๗.๓๘ ล%านบาท   หรือเพิ่มขึ้นร%อยละ ๑๑    โดยมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากป�ก�อน  ร%อยละ ๑๔ 
เน่ืองจากสายการบินทําการบินเพิ่มขึ้น ทั้งในส�วนของการทําการบินระหว�างประเทศและการทําการบินใน
ประเทศ โดยการทําการบินในประเทศส�วนใหญ�เกิดจากการขยายตัวของสายการบินต%นทุนต่ํา  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก
ป�ก�อนร%อยละ ๓๓ เน่ืองจากสายการบินต�าง ๆ มีการแข�งขันและปรับกลยุทธ;ทางการตลาด รวมทั้งขยาย
เส%นทางบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู%ใช%บริการ  

รายได%จากการให%บริการเกี่ยวเน่ือง จํานวน ๕๘๕.๘๘ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน จํานวน ๔๔.๔๙ 
ล%านบาท หรือเพิ่มขึ้นร%อยละ ๘   ส�วนใหญ�เป1นการเพิ่มขึ้นของรายได%ค�าเช�า ค�าบํารุงรักษาอุปกรณ; และ
ค�าบริการข%อมูลการบิน   สําหรับรายได%อื่น จํานวน ๒๓๓.๔๓ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากป�ก�อนจํานวน ๑๕๔.๓๘ 
ล%านบาท หรือเพิ่มขึ้นร%อยละ ๑๙๕ ส�วนใหญ�เป1นรายได%ค�าปรับการส�งมอบงานล�าช%า 

 
๒. ค'าใช�จ'าย  

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘  บริษัทฯ มีค�าใช%จ�ายรวมทั้ ง ส้ิน จํานวน ๘,๘๖๓.๙๗ ล%านบาท 
ประกอบด%วย ค�าใช%จ�ายผลประโยชน;พนักงาน จํานวน ๖,๔๖๙.๙๗ ล%านบาท  ค�าใช%จ�ายดําเนินงานอื่น จํานวน 
๒,๓๐๖.๒๕ ล%านบาท  และต%นทุนทางการเงิน จํานวน ๘๗.๗๕ ล%านบาท  ทั้งน้ี บริษัทฯ สามารถประหยัด
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ค�าใช%จ�ายได%ตามมาตรการควบคุมค�าใช%จ�ายที่ไม�ส�งผลกระทบต�อการให%บริการด%านความปลอดภัยได%ประมาณ 
๑๗๒.๕๒ ล%านบาท  

 
วิเคราะหDฐานะการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย'อย 
๑. สินทรัพยD  

บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีสินทรัพย;รวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒,๐๘๙.๙๖  
ล%านบาท ประกอบด%วยสินทรัพย;หมุนเวียนร%อยละ ๔๖ และสินทรัพย;ไม�หมุนเวียนร%อยละ ๕๔ โดยมี 
องค;ประกอบของสินทรัพย; ดังน้ี 

 

รายการ 
ปh ๒๕๕๘ ปh ๒๕๕๗ เพิ่ม (ลด)  
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

สินทรัพย;หมุนเวียน ๕,๕๕๒.๕๑  ๔,๖๙๘.๖๐ ๘๕๓.๙๑ ๑๘ 
สินทรัพย;ไม�หมุนเวียน        
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๔๘.๑๐ ๑๐.๑๐ ๓๘.๐๐ ๓๗๖ 
- เงินให%กู%ยืมระยะยาว ๕.๖๔ ๑๐.๘๑ (๕.๑๗) (๔๘) 
- อาคารและอุปกรณ; ๔,๔๗๗.๒๒ ๔,๐๖๔.๖๘ ๔๑๒.๕๔ ๑๐ 
- สินทรัพย;ไม�มตีัวตน  ๑๖.๙๗ ๔.๕๘ ๑๒.๓๙ ๒๗๑ 
- สินทรัพย;ระหว�างก�อสร%าง  ๑,๙๘๙.๕๒ ๑,๐๗๓.๙๒ ๙๑๕.๖๐ ๘๕ 

รวม  ๑๒,๐๘๙.๙๖ ๙,๘๖๒.๖๙ ๒,๒๒๗.๒๗ ๒๓ 
สินทรัพย;รวมในป� ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน จํานวน ๒,๒๒๗.๒๗ ล%านบาท หรือประมาณ  ร%อยละ 

๒๓ ส�วนใหญ�เป1นสินทรัพย;ไม�หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสินทรัพย;ระหว�างก�อสร%าง อาคารและอุปกรณ;
เพิ่มขึ้น 

 
๒. หน้ีสิน 

บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑,๒๐๐.๗๓ ล%านบาท 
ประกอบด%วยหน้ีสินหมุนเวียนร%อยละ ๖๑ และหน้ีสินไม�หมุนเวียนร%อยละ ๓๙ โดยมีองค;ประกอบของหน้ีสิน
ดังน้ี 

 

รายการ 
ปh ๒๕๕๘ ปh ๒๕๕๗ เพิ่ม (ลด) 
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน  ๖,๓๑๔.๗๓ ๔,๐๑๘.๒๒  ๒,๒๙๖.๕๑ ๕๗ 
เงินกู%ยืมระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระในหน่ึงป�  ๕๕๙.๕๔ ๖๔๔.๕๔ (๘๕.๐๐) (๑๓) 
หน้ีสินไม�หมุนเวยีน 
- เงินส�งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร 
- เงินกู%ยืมระยะยาว 
- ภาระผูกพันผลประโยชน;พนักงาน 
- ประมาณการหน้ีสิน 

 
๐.๑๐ 

๒,๘๓๕.๔๒ 
๑,๔๘๘.๘๘ 

๒.๐๖ 

 
๐.๑๐ 

๓,๓๙๔.๙๖ 
๙๔๙.๗๙ 
  - 

 
- 

(๕๕๙.๕๔) 
๕๓๙.๐๙ 

๒.๐๖ 

 
- 

(๑๖) 
๕๗ 

๑๐๐ 

รวม  ๑๑,๒๐๐.๗๓ ๙,๐๐๗.๖๑ ๒,๑๙๓.๑๒ ๒๔ 
หน้ีสินรวมในป� ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากป�ก�อน จํานวน ๒,๑๙๓.๑๒ ล%านบาท หรือประมาณร%อยละ ๒๔ 

โดยหน้ีสินหมุนเวียนส�วนใหญ�เป1นค�าบริการรอจ�ายคืนสะสม จํานวน ๓,๘๖๗.๐๒ ล%านบาท ประกอบด%วย 
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ค�าบริการรอจ�ายคืนสะสมคงเหลือจากป� ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๙๕๗.๖๑ ล%านบาท ซ่ึงได%นําไปใช%จ�ายลงทุนแล%ว  
แต�ยังคงต%องแสดงเป1นหน้ีสินตามมาตรฐานการบัญชี และค�าบริการรอจ�ายคืนประจําป� ๒๕๕๘ จํานวน 
๑,๙๐๙.๔๑  ล%านบาท 

สําหรับหน้ีสินไม�หมุนเวียน ส�วนใหญ�เป1นเงนิกู%ยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย; จํากัด (มหาชน) เพื่อใช%สําหรับลงทุนในโครงการ ณ ท�าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และโครงการลงทุนต�าง ๆ โดยมีกําหนดชําระคืนเงนิต%นและดอกเบ้ียทุกงวด ๖ เดือน 

 
๓. ส'วนของผู�ถอืหุ�น 

บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีส�วนของผู%ถือหุ%น ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๘๘๙.๒๓  ล%านบาท 
โดยมีองค;ประกอบของส�วนของผู%ถือหุ%นดังน้ี 
 

รายการ 
ปh ๒๕๕๘ ปh ๒๕๕๗ เพิ่ม (ลด) 
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท ร�อยละ 

ทุนจดทะเบียน ๖๖๐.๐๐  ๖๖๐.๐๐ - - 
เงินกองทุนสวัสดิการ ๒๒๙.๒๓  ๑๙๕.๐๘ ๓๔.๑๕ ๑๘ 

รวม ๘๘๙.๒๓  ๘๕๕.๐๘ ๓๔.๑๕ ๔ 
โครงสร%างเงินทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด%วยหน้ีสินรวม ๑๑,๒๐๐.๗๓ ล%านบาท 

หรือเท�ากับสัดส�วนร%อยละ ๙๓ และส�วนของผู%ถือหุ%น ๘๘๙.๒๓ ล%านบาท หรือเท�ากับสัดส�วนร%อยละ ๗ 
 

สภาพคล'องทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย'อย 
 ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทัฯ และบรษิัทย�อย มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดคงเหลือ 
ส้ินงวด ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓,๙๕๐.๗๘ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากต%นงวด ๗๒๓.๔๗  ล%านบาท 
โดยเงินสดสุทธิได%มาจากกิจกรรมดําเนินงาน ส�วนใหญ�มาจากค�าบริการรอจ�ายคืนบริษทัการบินที่เป1นสมาชิก 
ค�าเส่ือมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย;ถาวร และเงินสดสุทธิใช%ไปในกจิกรรมลงทุน ส�วนใหญ�เป1นการลงทุน
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากน้ีเงินสดสุทธิทีใ่ช%
ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน ส�วนใหญ�เป1นการชําระคืนเงินกู%ระยะยาวที่ถงึกําหนด 
 

รายการ 
ปh ๒๕๕๘ ปh ๒๕๕๗ เพิ่ม (ลด) 
ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท 

   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ๓,๕๖๒.๖๗  ๓,๐๕๑.๐๙ ๕๑๑.๕๘ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (๒,๐๙๔.๒๐)  (๑,๒๘๑.๗๘)  (๘๑๒.๔๒) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (๗๔๕.๘๗)  (๘๐๒.๖๘)    ๕๖.๘๑ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน ๐.๘๗  ๐.๐๗      ๐.๘๐ 
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด ณ วันส้ินงวด ๓,๙๕๐.๗๘  ๓,๒๒๗.๓๑  ๗๒๓.๔๗ 

 
อัตราส'วนทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย'อย 

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู%ถือหุ%นเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากค�าบริการรอจ�ายคืนสะสมเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ความสามารถในการจ�ายคืนเงินต%นและดอกเบ้ียของ



-๗๙- 
 

บริษัทฯ และบริษัทย�อย มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ซ่ึงส�วนใหญ�มาจากค�าบริการรอจ�ายคืน
บริษัทการบินที่เป1นสมาชิก และค�าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการต�าง ๆ ที่แล%วเสร็จ 

 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ดําเนินงานในลักษณะที่ไม�ค%ากําไร (Cost Recovery Basis)  โดยในทาง
ปฏิบัติกรณีมีรายได%สูงกว�าค�าใช%จ�าย บริษัทฯ จะจ�ายคืนบริษัทการบินที่เป1นสมาชิก  หรือกรณีมีรายได%ต่ํากว�า
ค�าใช%จ�ายก็จะสามารถเรียกเก็บจากบริษัทการบินที่เป1นสมาชิกได%เช�นกัน  โดยแหล�งเงินทุนหลักในการลงทุน
ต�าง ๆ ของบริษัทฯ  มาจากการกู%ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  และความสามารถในการชําระคืนเงินกู%ของ
บริษัทฯ   ส�วนใหญ�มาจากค�าเส่ือมราคาที่บริษัทฯ ได%คิดรวมไว%ในค�าบริการที่เรียกเก็บจากสายการบินแล%ว 
 
แนวโน�มทางการเงิน 
 ตามประมาณการแผนการเงินประจําป� ๒๕๕๙ (ได%รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  (๕๗๙) เม่ือวนัที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๘) บริษทัฯ คาดว�าจะมีรายได%รวมใน 
ป� ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑,๒๐๕.๙๘ ล%านบาท ประกอบด%วย รายได%จากค�าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ 
จํานวน ๑๐,๕๖๐.๘๕ ล%านบาท โดยคาดการณ;ปริมาณเทีย่วบินรวมในป� ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นร%อยละ ๗ จาก
ประมาณการป� ๒๕๕๘ ซ่ึงสอดคล%องกับการคาดการณ;ปริมาณเที่ยวบินขององค;การการบินพลเรือนระหว�าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)    รายได%จากการให%บรกิารเกีย่วเน่ืองและ
อื่น ๆ จํานวน  ๖๔๕.๑๓ ล%านบาท  และค�าใช%จ�ายรวมจํานวน ๑๐,๓๕๓.๕๖ ล%านบาท โดยคาดว�าจะมีรายได%
สูงกว�าค�าใช%จ�ายจํานวน ๘๕๒.๔๒ ล%านบาท 
 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได%ทบทวนปริมาณเที่ยวบิน และประมาณการรายได%จากค�าบริการควบคุมจราจรทาง
อากาศในป�งบประมาณ ๒๕๕๙ ใหม� จากฐานของป� ๒๕๕๘ ที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงคาดการณ;ปริมาณเที่ยวบิน 
ป� ๒๕๕๙  เพิ่มขึ้นร%อยละ ๗ จากป� ๒๕๕๘   และเรียกเก็บค�าบริการควบคุมจราจรทางอากาศสําหรับ En 
Route Charge อัตรา ๓,๕๐๐ บาทต�อหน�วย และ Terminal charge อัตรา ๕๐๐ บาทต�อหน�วย   โดยมี
ประมาณการรายได%จากค�าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๑๐,๗๖๓.๔๑ ล%านบาท   สําหรับ 
ประมาณการรายได%จากการให%บริการเกี่ยวเน่ืองและอื่น ๆ และค�าใช%จ�ายรวม  ประมาณการคงเดิมตาม
แผนการเงินประจําป� ๒๕๕๙  ทําให%คาดว�าจะมีรายได%สูงกว�าค�าใช%จ�าย จํานวน ๑,๐๕๔.๙๘ ล%านบาท  
(จากเดิมคาดการณ;รายได%สูงกว�าค�าใช%จ�าย จํานวน ๘๕๒.๔๒ ล%านบาท) 
 สําหรับงบลงทนุประจําป� ๒๕๕๙ มีกรอบวงเงินเบิกจ�ายลงทุนที่ได%รับอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรี เม่ือ
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒,๓๙๐.๐๐ ล%านบาท การลงทุนเป1นไปตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๓ ของบริษัทฯ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศให%สอดคล%องกับระบบ
การเดินอากาศระบบใหม� และขยายประสิทธภิาพการให%บรกิารให%ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
ระดับสากล ผู%ใช%บริการพึงพอใจสูงสุด โดยใช%จ�ายจากเงินกู%ระยะยาว และจากเงินรายได%สูงกว�าค�าใช%จ�าย หรอื
เงินทุนหมุนเวียนจากสภาพคล�องคงเหลือ 

............................................................   

รายการ ปh ๒๕๕๘ ปh ๒๕๕๗ เพิ่ม (ลด) 

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู%ถือหุ%น (เท�า) ๑๒.๖๐ 
๘.๒๕ 

 
๑.๒๑ 

๑๐.๕๓ ๒.๐๗ 
๐.๔๐ 

 
๐.๑๓  

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู%ถือหุ%น (เท�า) ๗.๘๕ 
   (ไม�รวมค�าบรกิารรอจ�ายคืนสะสม)   
อัตราส�วนความสามารถในการจ�ายคืนเงินต%น ๑.๐๘ 
   และดอกเบ้ีย (เท�า)  
    
















































