บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
รายงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
สารจากกรรรมการผู%อํานวยการใหญ
ข%อมูลด%านรัฐวิสาหกิจ
ขอมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเป(นมา
ภารกิจ
วิสัยทัศน, พันธกิจ แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
แผนวิสาหกิจ
ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
ที่ตั้ง โทรศัพท, โทรสาร และ website
สรุปขอมูลที่สําคัญทางการเงิน
ปCจจัยที่มีผลกระทบหลักตDอกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต
โครงสรางการบริหารองค,กร
ผังโครงสรางองค,กร
หนาที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
คณะผูบริหาร
โครงสรางอัตรากําลัง
โครงสรางเงินทุน
ทุนและโครงสรางผูถือหุน
การลงทุนที่สําคัญในปCจจุบันและอนาคต
แผนงานโครงการสําคัญ
บทบาทสําคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอื่น ๆ
ผลการดําเนินงานขององค,กร
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการดําเนินงาน SEPA
การจัดอันดับเครดิตองค,กร
รางวัลที่ไดรับระหวDางปM
เรื่องเดDนในรอบปM
การบริหารจัดการองค,กร
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
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ข%อมูลด%านธรรมาภิบาล
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสรางของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาทและการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ
คDาตอบแทนของคณะกรรมการ
คDาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
นโยบายปQองกันความขัดแยงทางผลประโยชน,
รายงานการดําเนินงานตDาง ๆ ขององค,กร
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตDอรายงานทางการเงิน
วิเคราะห,ผลการดําเนินงาน
วิเคราะห,ฐานะการเงิน
สภาพคลDองทางการเงิน
อัตราสDวนทางการเงิน
แนวโนมทางการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชี
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๗๘
๗๘
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-๒-

สารจากกรรมการผูอํานวยการใหญ'
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ นับเป1นปแหงความท%าทายอีกปหนึ่งของบริษัทฯ จากปริมาณ
การจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นสูงมากจากป ๒๕๕๗ ถึงร%อยละ ๑๐.๖๕ หรือประมาณ ๒ เทา เมื่อ
เทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยูที่ร%อยละ ๕.๑ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟNก ซึ่งเป1นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ที่อัตราร%อยละ ๖.๓ ตอป และด%วยจํานวน
เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเกือบ ๑ แสนเที่ยวบิน จนทําให%มีปริมาณเที่ยวบินในประเทศไทยสูงกวา ๘ แสน
เที่ยวบินในป<จจุบัน บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานบริการขั้นสูงได%เทียบเทากับผู%ให%บริการ
การเดินอากาศชั้นนํา ทั้งระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ
(Capacity) ที่เพียงพอตอปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีการเตรียมความพร%อมอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยในป ๒๕๕๘ เป1น
การดําเนินโครงการโครงสร%างระบบบริการการเดินอากาศ เพื่อยกระดับการบริการให%สามารถรองรับ
กับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการให%บริการควบคุมจราจร
ทางอากาศและวิศวกรโดยการฝWกอบรม เพื่อความพร%อมการใช%งานอุปกรณ;ระบบใหมที่จะนําเข%าใช%
งาน โดยยังคงให%ความสําคัญกับการสร%างคุณคาและความรับผิดชอบตอสังคม การลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดล%อมด%วยเทคโนโลยีการเดินอากาศ Performance Based Navigation (PBN) เข%าใช%งานใน
ห%วงอากาศของประเทศไทย และการบริหารห%วงอากาศ
ในการพัฒนาด%านระบบอุปกรณ; บริษัทฯ ได%มีการเพิ่มโครงการการพัฒนาเชื่อมตอ
โครงขายการบริการจราจรทางอากาศทั่วประเทศ โดยยังคงมุงสูเปAาหมายในการพัฒนา เพื่อใช%ในการ
บริการจราจรทางอากาศเหนือนานฟAาของประเทศไทย รวมถึงมีการสงเสริมนวัตกรรมซึ่งเป1นที่นายินดี
ที่ในปนี้บริษัทฯ ได%รับรางวัลในระดับสากลคือ ได%รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดงจากเวที
การประกวด 43rd International Exhibition of Inventions of GENEVA 2015 ประเทศ
สวิตเซอร;แลนด;
เพื่อการบริหารจัดการนานฟAาอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศ ได%แก กระทรวงคมนาคม สํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย กรมทาอากาศยานไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพอากาศ กองทัพเรือ บริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) เป1นต%น รวมถึงองค;กรระหวางประเทศที่สําคัญ ได%แก International Civil
Aviation Organization (ICAO) Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)
Federal Aviation Administration (FAA) เป1นต%น เพื่อสงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับ
โลก โดยบริษัทฯ ได%มีโครงการในการรวมจัดทําแผนยุทธศาสตร;การขนสงทางอากาศของไทย เพื่อ
พัฒนาระบบการขนสงทางอากาศของชาติในระยะยาว และผลักดันการแก%ป<ญหาความสามารถในการ
รองรับเที่ยวบินเชิงบูรณาการในระยะเรงดวน (Quick-Win) รองรับนโยบาย Open Sky under
Conditions
ทั้งนี้ ป ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได%รับการทบทวนอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
โดยได%เพิ่มอันดับเครดิตจากระดับ AA+ (Stable) ในป ๒๕๕๗ เป1น AAA (Stable) ในป<จจุบัน โดย
ป<จจัยสนับสนุนที่สําคัญประกอบด%วย การเติบโตในอัตราสูงอยางตอเนื่องของการขนสงทางอากาศ
รวมทั้งความเข%มแข็งด%านสภาพคลองทางการเงิน นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท%อนถึงสถิติด%านความ

-๔หมวดที่ ๑ ขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ
ขอมูลทัว่ ไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเป7นมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ กรมไปรษณีย;โทรเลขได%รับมอบหมายจากรัฐบาลให%ทําหน%าทีใ่ ห%บริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน จนกระทัง่ สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได%เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย สงผลให%
อากาศยานพลเรือนไมอาจทําการบิน จึงต%องเลิกกิจการ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด การประกอบ
ธุรกิจการบินระหวางประเทศเริม่ ฟ•€นตัวขึ้น
บริษทั
Aeronautical Radio Inc. (ARINC)
จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ และสายการบินตาง ๆ ที่
ทําการบินมายังประเทศไทยได%รวมกันขออนุมตั ิรัฐบาลไทยจัดตั้ง บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
(AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD.) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑ เพื่อดําเนินกิจการควบคุมจราจร
ทางอากาศและสื่อสารการบิน ตามมาตรฐานและข%อเสนอแนะขององค;การการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation Organization : ICAO) ภายใต%สัญญาที่ได%รับจากรัฐบาลไทยจนกระทัง่
ตอมา รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญของภารกิจบริษทั ฯ วาเกี่ยวข%องกับความมั่นคงของชาติ และการ
พัฒนากิจการบิน ประกอบกับมีความพร%อมในทุก ๆ ด%านแล%ว จึงได%รับโอนกิจการเข%ามาดําเนินงานใน
รูปแบบองค;กรของรัฐบาลตัง้ แตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป1น
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หรือ AEROTHAI ในเวลาตอมาได%อนุญาตให%สาย
การบินที่ทําการบินมายังประเทศไทยเป1นประจํารวมเป1นผู%ถอื หุน% กับรัฐบาลด%วย บริษทั ฯ จึงมีสถานะเป1น
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงแม%จะดําเนินการในรูปบริษัทจํากัด แตเนื่องจากมีขอ% ผูกพันใน
ฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาลและตามข%อตกลงที่มีไว%กับรัฐบาล บริษัทฯ จึงดําเนินการแบบไมค%ากําไรใน
การให%บริการภาคความปลอดภัย ได%แก บริการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบินในอาณาเขต
ประเทศไทย โดยมีเครือขายเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ นอกจากนั้นยังมีบริการภาคธุรกิจ คือ บริการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งในและตางประเทศ
ป<จจุบัน นับเป1นเวลากวาหกสิบปที่บริษัทฯ ได%ดําเนินกิจการด%วยความมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพการ
ให%บริการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรให%มีความทันสมัยและเป1นมืออาชีพ รวมถึงการประสานความ
รวมมือกับองค;กรการบินทั้งในและตางประเทศ เพื่อมีสวนรวมในการนําความเจริญก%าวหน%ามาสูกิจการบิน
ทั้งประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ภารกิจ
บริษทั ฯ มีภารกิจ ดังนี้
๑. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ภายในเขตแถลงขาวการบิน
กรุงเทพฯ (ฺBangkok Flight Information Region) เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของ
ผู%ใช%ห%วงอากาศในประเทศไทย
๒. การบริการระบบสื่อสาร ระบบชวยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical
Communications, Navigation and Surveillance (CNS) System/Services) และ
๓. การบริการขาวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information
Services (AIS) and Aeronautical Charts)
รวมทัง้ บริการเกี่ยวเนือ่ ง และงานตามนโยบายรัฐบาล

-๕-

วิสัยทัศนD พันธกิจ แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ

Vision
วิสัยทัศนD
“มุ'งมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศ
สู'การเป7นหนึ่งในองคDกรชั้นนําของอาเซียนอย'างยั่งยืน”

Mission
พันธกิจ
“เป7นผูใหบริการการเดินอากาศของประเทศ*
ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการดวยความปลอดภัย
เป7นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต'อผูมีส'วนไดส'วนเสียทุกกลุ'มและผลประโยชนDแห'งชาติ”

-๖-

แนวนโยบายของผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs)

รัฐบาล
สําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เป1นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร;ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
บนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

สําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาการขนส'ง
พัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน และระบบการขนสงเพื่อเชื่อมโยงโครงขายและการให%บริการ
ให%มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนสงมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส; เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน

สําหรับ บวท.
พัฒนาโครงขาย อุปกรณ; และระบบงานให%ทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งให%บริการที่มีความปลอดภัยและ
รวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพในการหารายได%จากบริการที่เกี่ยวเนื่อง

หลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม SODs
แผนระยะสั้น
๑. พัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพื่อให%ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับการเติบโตของ
ปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อลดภาระหนี้
๓. เรงปรับปรุงโครงสร%างต%นทุนคาใช%จายบุคลากรให%อยูในสัดสวนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสัดสวนการให%บริการ
ที่ไมกระทบตอมาตรฐานความปลอดภัย
แผนระยะยาว
สร% า งระบบการบริ ห ารจราจรทางอากาศของไทยให% ส อดคล% อ งกั บ ความคาดหวั ง ของประชาคมการบิ น และ
มีศักยภาพพร%อมรองรับการเติบโตในระยะยาวภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

-๗แผนวิสาหกิจ
ภายใต%วิสัยทัศน; “ยกระดับคุณภาพการให%บริการการเดินอากาศสูการเป1นหนึ่งในองค;กรชั้นนําของ
อาเซียนอยางยัง่ ยืน” ซึ่งมีนัยสําคัญประกอบด%วยพันธกิจองค;กรในการให%บริการการเดินอากาศ การบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้ องค;กร เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และการประเมินตนเองตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ มียุทธศาสตร;การพัฒนาและดําเนินองค;กรในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๒ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร; (Strategic Issue)
วัตถุประสงค;เชิงยุทธศาสตร; (Strategic Objective)
๑. การให%บริการการเดินอากาศ ที่ปลอดภัยและ ๑. ให%บริการที่ปลอดภัยเป1นมาตรฐานและตอเนื่องใน
มีประสิทธิภาพ
ทุกชวงการบิน
๒ เพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและ
ประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ
๒. การพัฒนาบุคลากรสูความเป1นมืออาชีพ
๓. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการ
ขับเคลื่อนองค;กรให%เติบโตอยางยั่งยืน
๔. พัฒนาสภาพแวดล%อมบุคลากรและยกระดับความ
ผูกพันตอองค;กร
๓. การพัฒนาไปสูองค;กรสมรรถนะสูง
๕. เป1นองค;กรทีด่ ีในสังคมและบรรลุเปAาหมายในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาโครงสร%างและองค;ประกอบพื้นฐาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู% และนวัตกรรม เพื่อ
บรรลุเปAาหมายขององค;กรทุกระดับ
๗. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองค;กร
เพื่อให%เกิดผลลัพธ;ที่มีประสิทธิภาพ
๘. บริหารจัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
และสมดุล
๔. การสร%างคุณคาให%กับกิจการบินและผู%มีสวน ๙. แสดงบทบาทและดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ได%สวนเสีย
เดินอากาศภายใต%ความรวมมือในอุตสาหกรรม
การบิน
๕. การสร%างบทบาทสําคัญตอความสามารถในการ ๑๐. พัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการ
แขงขันของประเทศ
เดินอากาศและรวมผลักดันให%มีแผนยุทธศาสตร;
ระยะยาวด%านการขนสงทางอากาศของประเทศ

-๘ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
บริษทั ฯ เป1นหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) โดย คค. ได%มอบหมายให% บริษัทฯ
เป1นผู%ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน และบริการอื่นที่เกีย่ วกับการปฏิบัติ
การบินตามความต%องการของการประกอบการขนสงทางอากาศ และเป1นไปตามมาตรฐานและข%อเสนอแนะของ
องค;การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ให%เป1นไปด%วยความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดย
มีการตอสัญญาฉบับป<จจุบันเมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มีกําหนดอายุสัญญา ๒๐ ป ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ภายใต%สัญญาดังกลาวบริษทั ฯ ตกลงจะจัดให%มกี ารบริการให%แกบรรดาผู%ประกอบการขนสงทางอากาศ
โดยไมแสวงหากําไร และให%บริษัทฯ ได%รับการชดเชยคาใช%จายตาง ๆ ด%วยการเรียกเก็บคาบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศอยางเป1นธรรมจากผูร% บั บริการ
ที่ตั้ง โทรศัพทD โทรสาร และ website
สํานักงานใหญ
ที่อยู : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ทุงมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท; : ๐ ๒๒๘๗ ๓๕๓๑ – ๔๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๓๑
Website : www.aerothai.co.th
ศูนย;ควบคุมการบินหาดใหญ
ที่อยู : ๑๐๐ หมูที่ ๓ ถนนสนามบิน ตําบล
คลองหลา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา ๙๐๑๑๕
โทรศัพท; : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑ - ๖๐
โทรสาร : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙
ศูนย;ควบคุมการบินภูเก็ต
ที่อยู : ๒๐๐ เขาบอไทรตําบลไม%ขาว อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทรศัพท; : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑ – ๕
โทรสาร : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๘-๙
ศูนย;ควบคุมการบินสุราษฎร;ธานี
ที่อยู : ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร;ธานี ๘๔๑๓๐
โทรศัพท; : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒
โทรสาร : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓
ศูนย;ควบคุมการบินเชียงใหม
ที่อยู : ๖๐ ถนนสนามบิน ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท; : ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๗๖
โทรสาร : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐

ศูนย;ควบคุมการบินพิษณุโลก
ที่อยู : ถนนสนามบิน ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท; : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒
โทรสาร : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๕๐
ศูนย;ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
นครราชสีมา
ทิ่อยู : บ%านพิมาน ตําบลทาช%าง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๒๓๐
โทรศัพท; : ๐ ๔๔๒๕ ๗๖๗๐
โทรสาร : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖
ศูนย;ควบคุมการบินอุดรธานี
ที่อยู : ตําบลหมากแข%ง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท; : ๐ ๔๒๒๔ ๓๗๓๕
โทรสาร : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔
ศูนย;ควบคุมการบินอุบลราชธานี
ที่อยู : ถนนเทพโยธี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท; : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
โทรสาร : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
ศูนย;ควบคุมการบินหัวหิน
ที่ตั้ง : หมูบ%านบอฝAาย ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ; ๗๗๑๑๐
โทรศัพท; : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑
โทรสาร : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓

-๙สรุปขอมูลที่สําคัญทางการเงิน
๒๕๕๘

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๑๐,๗๗๓.๓๘

๙,๕๕๗.๑๓

๘,๐๔๗.๑๐

คาใช%จายรวม

๘,๘๖๓.๙๗

๗,๘๐๑.๕๔

๗,๐๙๔.๘๗

คาบริการรอจายคืนบริษทั การบินที่เป1นสมาชิก

๑,๙๐๙.๔๑

๑,๗๕๕.๕๙

๙๕๒.๒๓

สินทรัพย;รวม

๑๒,๐๘๙.๙๖

๙,๘๖๒.๖๙

๘,๑๘๓.๕๐

หนี้สินรวม

๑๑,๒๐๐.๗๓

๙,๐๐๗.๖๑

๗,๓๕๘.๔๖

๘๘๙.๒๓

๘๕๕.๐๘

๘๒๕.๐๔

อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ% ือหุ%น (เทา)

๑๒.๖๐

๑๐.๕๓

๘.๙๒

อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ% ือหุ%น (เทา)

๘.๒๕

๗.๘๕

๘.๑๐

๑.๒๑

๑.๐๘

๑.๑๖

ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)
รายได%รวม

ฐานะการเงิน (ลานบาท)

สวนของผูถ% ือหุน%
อัตราส'วนทางการเงิน

(ไมรวมคาบริการรอจายคืนสะสม)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเงินต%น
และดอกเบี้ย (เทา)
ปdจจัยที่มีผลกระทบหลักต'อกิจการ
๑. ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอยางมาก
ป ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปกอน (๒๕๕๗)
ร%อยละ ๑๐.๖๕ เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกร%อยละ ๕.๑ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟNก ซึ่งเป1นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ที่อัตราร%อยละ ๖.๓ ตอป
ด%วยจํานวนเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึ้นเกือบ ๑ แสนเทีย่ วบิน จนทําให%มปี ริมาณเทีย่ วบินในประเทศไทยสูงกวา
๘ แสนเทีย่ วบินในป<จจุบนั โดยมีอตั ราการเติบโตประมาณ ๒ เทาของคาเฉลี่ยทัว่ โลก บริษัทฯ ยังคงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานบริการขัน้ สูงได%เทียบเทากับผู%ให%บริการการเดินอากาศชัน้ นํา ทัง้ ระดับความปลอดภัยที่
สูงขึ้น และการขยายขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ที่เพียงพอตอปริมาณการจราจรทีเ่ พิ่มขึ้นได%
ตลอดเวลา พร%อมกับการเรงรัดพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศพร%อมกันทัว่ ประเทศให%แล%ว
เสร็จในป ๒๕๖๐ เพือ่ ให%ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ด%านคุณภาพและศักยภาพของระบบ
บริการการเดินอากาศทีเ่ พียงพอสําหรับรองรับการเติบโตที่มีแนวโน%มเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวในอนาคตไมเกิน ๑๐ ป
ข%างหน%า
อยางไรก็ตาม ทั้งในชวงเวลาปกติและกรณีที่เที่ยวบินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ บริษัทฯ จําเป1นต%องนําการ
พัฒนาเทคนิคใหม ๆ เข%าใช%งาน เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได%อยางมีประสิทธิภาพโดยไมเกิด
ป<ญหาความลาช%าที่ผิดปกติ และเพื่อการเตรียมความพร%อมในการให%บริการ

-๑๐ตารางแสดงปริมาณเที่ยวบินระหวางป ๒๕๕๖-๒๕๕๘
ปริมาณเที่ยวบินภายใน
Bangkok FIR
Flight Type
International
Domestic
Overfly
Type of Operation
S : Schedule
N : Non-Schedule
G : General
M : Military
X : Others
รวม

๒๕๕๖
รวม
๓๑๙,๐๘๑
๒๘๔,๖๐๒
๖๕,๓๓๙

เฉลี่ย/
วัน

ปhงบประมาณ
๒๕๕๗
เฉลี่ย/
รวม
วัน

๘๗๔ ๓๓๖,๐๕๐
๗๘๐ ๓๒๔,๕๖๒
๑๗๙ ๘๓,๕๑๘

๒๕๕๘
รวม

เฉลี่ย/
วัน

๙๒๑ ๓๘๓,๓๖๑ ๑,๐๕๐
๘๘๙ ๓๖๕,๔๕๒ ๑,๐๐๑
๒๒๙ ๘๓,๐๙๗ ๒๒๘

รอยละ
๒๕๕๘
/๒๕๕๗
๑๔.๐๑
๑๒.๖๐
-๐.๔๔

๕๑๖,๕๕๒ ๑,๔๑๕ ๕๗๗,๔๑๑ ๑,๕๘๒ ๖๗๕,๓๑๙ ๑,๘๕๐ ๑๖.๙๔
๔๐,๔๑๔ ๑๑๑ ๓๖,๔๐๙
๑๐๐ ๒๙,๘๗๔
๘๒ -๑๘.๐๐
๕๔,๙๗๘ ๑๕๑ ๗๑,๓๙๕
๑๙๖ ๖๙,๐๔๙ ๑๘๙ -๓.๕๗
๔๕,๕๐๓ ๑๒๕ ๔๕,๖๓๔
๑๒๕ ๔๔,๒๙๓ ๑๒๑ -๓.๒๐
๑๑,๕๗๕
๓๒ ๑๓,๒๘๑
๓๖ ๑๓,๓๗๕
๓๗
๒.๗๘
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%ไขครัง้ ที่ ๔ เป1นทิศทางเชิงยุทธศาสตร;ของระบบการเดินอากาศสากล ซึ่งในแผนดังกลาวมีแผนขั้นตอนเชิง
กลยุทธ; ASBUs (Aviation System Block Upgrades) เป1นองค;ประกอบสําคัญและมีจุดเริ่มต%นสําหรับ Block 0
ในป ๒๕๕๖ ซึ่งแผนกลยุทธ; ASBUs แบงกรอบการพัฒนาออกเป1น 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
ทํางานรวมกันได%ระหวางระบบอุปกรณ;และการเชื่อมตอ/แลกเปลี่ยนข%อมูล
๓. Optimum Capacity and Flexible Flights – through Global Collaborative ATM คือ
ความสามารถในการรองรับการจราจรฯ สูงสุดและเที่ยวบินทีม่ ีความยืดหยุน/คลองตัว
๔. Efficient Flight Path – through Trajectory Based Operations คือ เส%นทางบินที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ในระดับภูมิภาค ICAO ได%จัดทํา Asia/Pacific Seamless ATM Plan ที่มุงเน%นความเชื่อมโยง/
สอดประสานกันในระบบ Air Traffic Management (ATM) ของภูมิภาค ซึ่งมีการระบุถงึ เกณฑ;เปAาหมาย
ข%อกําหนดทีต่ %องการในเรือ่ งสนามบิน ห%วงอากาศ และเส%นทางบิน (Preferred Aerodrome/Airspace and
Route Specifications: PARS) และเกณฑ;ระดับที่ต%องการในเรื่องการให%บริการจราจรทางอากาศ (Preferred
ATM Service Levels: PASL) รวมถึงองค;ประกอบระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สําคัญ ป<จจัยด%านมนุษย; และ
การประสานความรวมมือระหวางทหารและพลเรือนด%วย ซึ่งบริษทั ฯ นําแนวกลยุทธ; ASBUs ดังกลาวมาใช%
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตร;และกลยุทธ;ของบริษทั ฯ และจัดให%มีการเริ่มการพัฒนาตามกลยุทธ; ASBUs และ
แผน APAC Seamless ATM Plan แล%วในป ๒๕๕๘

-๑๑๓. แนวทางความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
อาเซียนอยูระหวางดําเนินการไปสูการเป1นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในด%านการขนสงทาง
อากาศ อาเซียนมีแผนการจัดตั้งตลาดการบินรวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) เพื่อ
รองรับการเป1น AEC ให%เกิดการเชือ่ มโยงนานฟAาของประเทศสมาชิกเข%าด%วยกันอยางเสรี มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและมั่นคงทั้งภายในอาเซียนเองและมุงสูภายนอกอาเซียนตอไป ซึง่ ในป ๒๕๕๘ อาเซียนก%าวเข%าสู
ขั้นตอนการจัดทําแผน ASEAN ATM Harmonisation Master Plan ภายใต%แผนการจัดตั้งตลาดการบิน
รวมอาเซียนในขั้นตอนสุดท%าย รวมถึงการสานตอแผนยุทธศาสตร;อาเซียนสําหรับทศวรรษหน%า หรือแผน
ยุทธศาสตร;การขนสงอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP ๒๐๑๖-๒๐๒๕)
ซึ่งเป1นการสานตอแผนยุทธศาสตร;การขนสงอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ASEAN Transport Strategic Plan:
ATSP 2011-2015) ที่จะสิ้นสุดในป ๒๕๕๘ นี้
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต
จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน%มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบวาธุรกิจ
การบินเป1นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตและมีมูลคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษทั Airbus และ
Boeing ได%คาดการณ;ไว%วา จากนี้ไปจนถึงป ๒๕๗๖ (หรืออีก ๑๘ ปข%างหน%า) ปริมาณจราจรทางอากาศ
ทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร%อยละ ๔.๗-๕ ตอป และปริมาณจราจรฯ จะเพิ่มขึ้นเป1น ๒ เทาตัว
ในทุก ๑๕ ป ทั้งนี้ มีการคาดการณ;ด%วยวาภูมิภาคเอเชียแปซิฟNกจะเป1นภูมิภาคที่มีปริมาณจราจรฯ สูงทีส่ ุด
โดยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอ% ยละ ๖.๓ ตอป ซึ่งสูงกวาทั้งภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ
สําหรับ Bangkok FIR มีการคาดการณ;วา ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดในป ๒๕๕๘ จะมีจํานวน
มากกวา ๘๐๐,๐๐๐ เที่ยวบิน/ป และคาดวาจะเป1น ๑ ล%านเที่ยวบิน/ป ในป ๒๕๖๑ (หรือภายใน ๓ ป
ข%างหน%า)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีเหตุการณ;ที่สําคัญหลายเหตุการณ;ทอี่ าจสงผลให%เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของปริมาณเที่ยวบินที่คาดการณ;ไว% โดยสามารถสรุปแบงเป1นป<จจัยด%านบวก (สงผลให%มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่ม
สูงขึ้น) และป<จจัยทางด%านลบ (สงผลกระทบให%มีปริมาณเที่ยวบินลดลง) ซึ่งบางสวนยังต%องติดตาม
สถานการณ;อยางใกล%ชิดตอไป โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจสายการบินต%นทุนต่ํา การเพิม่ เส%นทางบินตรง
จากเมืองและประเทศสําคัญ มายังเมืองทองเที่ยวหลักในภูมภิ าคตาง ๆ ของไทย ทั้งเที่ยวบินประจําและ
เที่ยวบินเชาเหมาลํา ข%อบกพรองที่มีนัยสําคัญ และผลการตรวจสอบมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัย
สากล (Universal Safety Oversight Audit Program–Continuous Monitoring Approach: USOAPCMA) เป1นต%น

-๑๒-

กราฟแสดงสถิติและการคาดการณDจํานวนเที่ยวบินทัง้ หมด และเทีย่ วบินที่เป7นรายได

[]

จํานวนเที่ยวบินทั้งหมดตามแผนการบินของบริษัท ฯ ใน Bangkok FIR ประจําปhบัญชี ๒๕๔๙-๒๕๕๘
และจํานวนที่คาดการณDในปh ๒๕๕๙-๒๕๖๙
โดยใชอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ยแต'ละไตรมาสของปh ๒๕๕๙ เท'ากับรอยละ ๓.๕ และของปh
๒๕๖๐-๒๕๖๘ เท'ากับรอยละ ๓.๘
%AAGR 2559-2569 = 7%

ผานนานฟAา

[]

๙๑๐,๓๑๕

[]

๑,๘๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๑,๔๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๐

%AAGR 2549-2558 = 6%

ภายในประเทศ
ระหวางประเทศ

กราฟแสดงช'วงการคาดการณDจํานวนเที่ยวบินทั้งหมด

๒๕๖๙

๒๕๖๘

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๕

๒๕๖๔

๒๕๖๓

๒๕๖๒

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๕๙

๒๕๕๘

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๒๕๕๓

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๐

๒๕๔๙

เที่ยวบินที่เ ป1น
รายได%
เที่ยวบินทั้งหมด

-๑๓-

โครงสรางการบริหารองคDกร
ผังโครงสรางองคDกร

-๑๔-

หน%าที่รับผิดชอบ
โครงสร%างองค;กรของบริษัทฯ
ป<จจุบันมีคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป1นผู%กํากับดูแล
และมีกรรมการผู%อํานวยการใหญ ดํารงตําแหนงผู%บริหารสูงสุด แบงออกเป1น ๑๐ สายงาน โดย
มีผู%อํานวยการใหญแตละสายงาน ทําหน%าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ
รั บ ผิ ด ชอบงานกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละแสดงความ
รั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คม งานประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ การสนับสนุนกิจการคณะกรรมการบริษัทฯ
และผู% ถื อ หุ% น ดู แ ลงานด% า นกฎหมาย พั ส ดุ ระบบ
สารบรรณและงานเลขานุ การ การสื่ อสาร รวมทั้ ง
การบริหารความสัมพันธ;กับผู%มีสวนได%สวนเสีย
• สํานักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผล
อยางอิสระเกี่ยวกับความเชื่อถือได%และความครบถ%วน
ของระบบงาน และรายงานการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง
• สํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร;
รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เ คราะห; น โยบาย วางแผน
กลยุ ทธ; พั ฒนาองค; กร วิ เคราะห; โครงการ บริ หาร
ผลการดําเนินงาน และบริหารความเสี่ยงขององค;กร
• สายงานพัฒนาธุรกิจ
รับผิดชอบผลการจัดทํากลยุทธ;ทางธุรกิจ และ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในและตางประเทศ
• สายงานมาตรฐานความปลอดภัย
รับผิดชอบการดําเนินการด%านมาตรฐานการบริการ
และการบริ ห ารความปลอดภั ย ในการดํ า เนิ น งาน
ตามภารกิจหลัก
• สายงานบริหารจราจรทางอากาศ
รั บผิ ดชอบผลการให% บริ การจราจรทางอากาศ
ในเขตเส% นทางบิ น ในเขตแถลงขาวการบิ นกรุ งเทพ
(Bangkok Flight Information Region : BKK FIR)
•

เขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน ในสวนกลาง
รวมทั้งการบริหารห%วงอากาศ ความคลองตัวการจราจร
ทางอากาศ การบริ ห ารข% อ มู ล สารสนเทศการ
เดิ น อากาศ และการออกแบบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารบิ น
และพัฒนาห%วงอากาศ
• สายงานภูมิภาคและศูนย;ประกอบการ
รับผิดชอบให%บริการจราจรทางอากาศใน BKK
FIR ในสวนภูมิภาค การบริหารจัดการศูนย;ควบคุมการ
บินภูมิภาค ระบบไฟฟAา สาธารณูปโภค อาคารสถานที่
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และการดํ า เนิ น งาน
ด%านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล%อม
ในการทํางาน
• สายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
รั บผิ ดชอบผลการบริ หารงานวิ ศวกรรมจราจร
ทางอากาศโดยการออกแบบ จั ดหา พั ฒ นาติ ด ตั้ ง
บํ ารุ งรั กษาและบริ หารระบบสนั บสนุ นการบริ การ
จราจรทางอากาศพร% อมทั้ งพั ฒนาระบบและบริ หาร
เทคโนโลยี สารสนเทศขององค; กรให% มี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล
• สายงานทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให% บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ มี อั ต รา ศั ก ยภาพ
พฤติ กรรมและผลตอบแทนที่ สอดคล% องกั บกลยุ ทธ;
ของบริษัทฯ
• สายงานการเงิน
รั บผิ ดชอบผลการดํ าเนิ นงานด% านงบประมาณ
บริ ห ารด% า นการเงิ น บั ญ ชี แ ละรายได% ข องบริ ษั ท ฯ
อยางมีประสิทธิภาพ

-๑๕คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการตาง ๆ มีดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั ฯ
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ;
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
• คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
• กรรมการอิสระ
องค;ประกอบคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม
และรายนามกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงระหวางป ตามหมวดที่ ๒)
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ;
ประธานกรรมการบริษัทฯ
๒. พลเอก คณิต สาพิทักษ;
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
๓. นายไชยเจริญ อติแพทย;
กรรมการบริษัทฯ
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการบริษัทฯ
๕. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการบริษัทฯ
๖. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว;
กรรมการบริษัทฯ
๗. นายพุฒิพงศ; ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัทฯ
๘. นายพงษ;ศักดิ์ สมใจ
กรรมการบริษัทฯ
๙. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
กรรมการบริษัทฯ
๑๐. นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผู%อํานวยการใหญ

-๑๖คณะกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ;
ประธานกรรมการบริษัทฯ

พลเอก คณิต สาพิทักษ;
รองประธานกรรมการบริษัทฯ

นายไชยเจริญ อติแพทย;
กรรมการบริษัทฯ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการบริษัทฯ

นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
กรรมการบริษัทฯ

นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการบริษัทฯ

พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว;
กรรมการบริษัทฯ

นายพงษ;ศักดิ์ สมใจ
กรรมการบริษัทฯ

นายพุฒิพงศ; ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัทฯ

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผูอํานวยการใหญ'

-๑๗คณะผูบริหาร

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผูอํานวยการใหญ'

นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท;
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ'

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูอํานวยการใหญ'
(สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ')

นายวิชิต ธีรพงศ;

นายสมนึก รงค;ทอง
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ'

นางอรษา ธเนศวร
ผูอํานวยการใหญ'
(สํานักตรวจสอบภายใน)

นายทินกร ชูวงศ;

ผูอํานวยการใหญ'
ผูอํานวยการใหญ'
(สํานักมาตรฐานความปลอดภัย) (บริหารจราจรทางอากาศ)

นางสาวทิพาภรณ; นิปกากร

นางสาววราภรณ; ทรงเจริญ

ผูอํานวยการใหญ'
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูอํานวยการใหญ'
(การเงิน)

นายอนุชา คําโมง

นางอรอุไร โกเมน

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ'
นักวิชาการระดับ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ'

นายสุทธิพงษ; คงพูล

นายชาญณรงค; เชื้อเจริญ

ผูอํานวยการใหญ'
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD)

ผูอํานวยการใหญ'
(สํานักพัฒนาธุรกิจ)

นายฑีฆายุ มุรธา

นายณัฐวัฒน; สุภานันท;

ผูอํานวยการใหญ'
ผูอํานวยการใหญ'
(ภูมิภาคและศูนยDประกอบการ) (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ

นายชาตรี กิมานันท;

นักวิชาการ
ผูอํานวยการประจํา
ระดับผูอํานวยการใหญ' สํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ'

-๑๘คณะผูบริหารระดับสูง
๑. นางสาริณี แสงประสิทธิ์
ตําแหนงป<จจุบนั
วัน เดือน ป เกิด
อายุ
วันที่รับตําแหนง
การศึกษา
ประวัติการทํางาน

กรรมการผู%อํานวยการใหญ
๕ มิถุนายน ๒๕๐๒
๕๕ ป ๓ เดือน
๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;
ป ๒๕๕๗–ป<จจุบัน 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;
ตําแหนงป<จจุบนั
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
วัน เดือน ป เกิด
๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๗
อายุ
๖๐ ป ๙ เดือน
วันเข%าทํางาน
๑ เมษายน ๒๕๔๑
การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร; โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร;
คุณวุฒิเพิ่มเติม
วุฒิบัตร สมาคมวิทยาลัยปAองกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ;
(สวปอ.มส.) รุนที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๖
ประวัติการทํางาน
ป ๒๕๕๗–ป<จจุบัน
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
ตําแหนงป<จจุบนั
วัน เดือน ป เกิด
อายุ
วันเข%าทํางาน
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ประวัติการทํางาน

รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
๗ กรกฎาคม ๒๕๐๔
๕๕ ป ๒ เดือน
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๖ ประจําป ๒๕๔๕
ป ๒๕๕๕–ป<จจุบัน
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
ป ๒๕๕๓–ป ๒๕๕๕
ผู%อํานวยการใหญ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
ป ๒๕๕๐–ป ๒๕๕๓
รองผู%อํานวยการใหญ (วิศวกรรม)

-๑๙๔. นายอนุชา คําโมง
ตําแหนงป<จจุบนั
วัน เดือน ป เกิด
อายุ
วันเข%าทํางาน
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ประวัติการทํางาน

๕. นางอรอุไร โกเมน
ตําแหนงป<จจุบนั
วัน เดือน ป เกิด
อายุ
วันเข%าทํางาน
การศึกษา
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ประวัติการทํางาน

รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
๑ มกราคม ๒๔๙๘
๖๐ ป ๘ เดือน
๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖
- ประกาศนียบัตร กองทัพอากาศ เหลาต%นหน โรงเรียนจาอากาศ
- ปริญญาตรีมนุษยศาสตร; มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร;
หลักสูตร Advanced Executive Program (AEP)
Northwestern University Aviation ประจําป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๘
รองกรรมการผู%อํานวยการใหญ
ป ๒๕๕๓–ป ๒๕๕๗
ผู%อํานวยการใหญ
(สํานักมาตรฐานความปลอดภัย)

นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ
๑ ธันวาคม ๒๕๐๐
๕๗ ป ๙ เดือน
๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร;และการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค%าไทย
- ปริญญาโทพาณิชยศาสตร;และการบัญชี จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุนที่ ๔ ประจําป ๒๕๔๘
- หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุนที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๗–ป<จจุบัน
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อาํ นวยการใหญ
ป ๒๕๕๓–ป ๒๕๕๗
ผู%อํานวยการใหญ (การเงิน)

รายชื่อฝxายจัดการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ชื่อ - นามสกุล
นายอนุชา คําโมง
น.อ.โชคชัย สภานนท;
นายสมนึก รงค;ทอง
นางอรอุไร โกเมน
นายสุขเหลือ เชีย่ วอาชีพ
น.ส.วราภรณ; ทรงเจริญ
น.ส.ทิพาภรณ; นิปกากร
นายทินกร ชูวงศ;

ตําแหน'ง
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการใหญ
ผู%อํานวยการใหญ (การเงิน)
ผู%อํานวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)
ผู%อํานวยการใหญ (บริหารจราจรทางอากาศ)

-๒๐ชื่อ - นามสกุล
นายฑีฆายุ มุรธา
นายณัฐวัฒน; สุภานันท;
น.ส.ดวงตา สมิตสุวรรณ
นางอรษา ธเนศวร
นายสุทธิพงษ; คงพูล
นายชาญณรงค; เชื้อเจริญ
นายวิชิต ธีรพงศ;
นายชาตรี กิมานันท;
นางธาราทิพย; มณฑลผงิน
นางสุธี อึ้งกิจจานุกิจ
น.ส.สุดารัตน; ประชุมพันธุ;
นางนวลนง มังตรีสรรค;
นายจักร ชิโนรักษ;
นางธนิยา สุนทระศานติก
นางชิดกมล สุนทรสิต
นายสรยุทธ; ชรินทร;
นายมาโนช สวัสดี
นางสิริเกศ เนียมลอย
นายชูสิทธิ์ คุปต;วิวัฒน;
นายชายัญ กล่ําฮุ%ย
นายนิวัฒน; เหล็กดี
นางวันทิยา เฮงตระกูล
นายสุรพล คงพูล
นายวราวุธ รพิพันธุ;
น.ส.วรพร รอดอยู
นายประเมิน อินชนบท
นายชนะ ทัดทาทราย
นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์
นายสถาพร ศรีสมวงศ;
นายชํานาญ ฤาชัย
น.ต.เฉลิมพล พรหมกิง่ แก%ว
นายไพสาน ปราณีตพลกรัง
นางพรนับพัน ชูทัย
นายบัญชา วัฒนโสภณวงศ;

ตําแหน'ง
ผู%อํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนย;ประกอบการ)
ผู%อํานวยการใหญ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ)
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักตรวจสอบภายใน)
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร;)
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักพัฒนาธุรกิจ)
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักมาตรฐานความปลอดภัย)
ผู%อํานวยการประจําสํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ
ระดับผู%อํานวยการใหญ
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย
นักวิชาการ ระดับผู%อํานวยการฝJาย
ผู%อํานวยการฝJายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู%อํานวยการฝJายการเงินและบัญชี
ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผน
การตรวจสอบ
ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู%อํานวยการฝJายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
ผู%อํานวยการฝJายบริหารเครือขายการจราจรทางอากาศ
ผู%อํานวยการฝJายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
ผู%อํานวยการฝJายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค ๑
ผู%อํานวยการฝJายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค ๒
ผู%อํานวยการฝJายบริหารทั่วไป
ผู%อํานวยการฝJายบริหารธุรกิจ
ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศ
เขตสนามบินกรุงเทพ
ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพ
ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ควบคุมการบิน
เขตประชิดสนามบินภูมิภาค
ผู%อํานวยการฝJายบริหารศูนย;ประกอบการ
ผู%อํานวยการฝJายบินทดสอบ
ผู%อํานวยการฝJายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู%
ผู%อํานวยการฝJายมาตรฐานและความปลอดภัย
ผู%อํานวยการฝJายวิศวกรรมบริการ
ผู%อํานวยการฝJายสนับสนุนงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
ผู%อํานวยการฝJายสื่อสารสัมพันธ;
ผู%อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร;

-๒๑โครงสรางอัตรากําลัง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ บริษทั ฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๘ คน จําแนกได% ดังนี้
ทุงมหาเมฆ
๑.๖๖๕
คน
สุวรรณภูมิ
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 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีลกู จ%างรวมทั้งสิ้น ๓๔ คน
ค'าใชจ'ายรวมดานพนักงานและลูกจางทัง้ หมด
หนวย : ล%านบาท

คาใช%จายผลประโยชน;พนักงาน
คาใช%จายลูกจ%างชั่วคราว

๒๕๕๘

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๖,๔๖๙.๙๗

๕,๖๑๘.๔๑

๕,๐๔๓.๐๑

๑๐.๑๔

๙.๕๕

๙.๐๖

-๒๒โครงสรางเงินทุน
ทุนและโครงสรางผูถือหุน
สายการบินสมาชิกผูถือหุน รวม ๑๐๒ สายการบิน (ณ กันยายน ๒๕๕๘)
สายการบิน ๖๐๐,๐๐๐
หุ%น มูลคา ๖๐ ล%านบาท

รัฐบาล ๖,๐๐๐.,๐๐๐
หุน มูลคา ๖๐๐ ลาน
บาท

รายชื่อผู%ถือหุ%น ก. (รัฐบาล) และผู%ถือหุ%น ข. (สายการบิน) และจํานวนหุ%นประจําป ๒๕๕๘ มีดังนี้
ผู%ถือหุ%น ก.
กระทรวงการคลัง
ตารางผูถือหุน ข.

จํานวนหุ%น
๖,๐๐๐,๐๐๐

-๒๓ลําดับ

ผู%ถือหุ%น ข

จํานวนหุ%น

ลําดับ

ผู%ถือหุ%น ข

จํานวนหุ%น

๑

Asiana Airlines

๓,๕๔๓

๒๘

Sichuan Airlines

๑,๑๘๑

๒

Aeroflot Russian Airlines

๑,๑๘๑

๒๙

Shanghai Airlines

๕,๗๘๖

๓

Air France

๓๕๔

๓๐

China Southern Airlines

๒,๘๓๔

๔

Air Hong Kong

๗๐๘

๓๑

Delta Airlines

๕

Air India

๑,๖๕๓

๓๒

Juneyao Airlines

๖

Thai AirAsia Co., Ltd.

๑๑๘,๓๒๓

๓๓

Lufthansa German Airlines

๘๒๗

๗

Srilankan Airlines Ltd.

๒,๔๘๐

๓๔

Druk Air

๙๔๕

๘

Air Macau

๒,๔๘๐

๓๕

Eastar Jet

๑,๖๕๓

๙

All Nippon Airways

๓,๑๘๘

๓๖

Etihad Airways

๒,๔๘๐

๑๐

Austrian Airlines AG

๘๒๗

๓๗

Ethiopian Airlines

๑,๐๖๓

๑๑

Indonesia Air Asia

๔,๑๓๓

๓๘

EVA Airways Corp.

๓,๖๖๑

๑๒

Air Asia Sdn Bhd

๑๕,๗๐๖

๓๙

Federal Express Corp.

๑,๔๑๗

๑๓

British Airways

๑,๖๕๓

๔๐

Finnair Oyj

๘๒๗

๑๔

Biman Bangladesh Airlines

๕๙๐

๔๑

Gulf Air Company G.S.C.

๗๐๙

๑๕

Bangkok Airways Plc.

๗๐,๔๓๙

๔๒

Garuda Indonesia

๒,๓๖๒

๑๖

Aero Logic

๗๐๘

๔๓

Hong Kong Dragon Airlines Ltd.

๒,๔๘๐

๑๗

Bhutan Airlines (Tashi Air Pvt.
Ltd.)

๘๒๗

๔๔

Hong Kong Express Ltd.

๑,๖๕๓

๑๘

China Airlines Ltd.

๔,๔๘๗

๔๕

Vietnam Airlines

๔,๙๖๐

๑๙

Air China

๓,๕๔๓

๔๖

InterGlobe
(IndiGo)

๒๐

Cebu Pacific Air

๑,๔๑๗

๔๗

Mahan Air

๒๑

China Eastern Airlines

๑๑,๕๗๓

๔๘

Jet Asia Airways Co., Ltd.

๑,๐๖๓

๒๒

Hainan Airlines

๒,๐๖๗

๔๙

Jet Airways (India) Ltd.

๔,๑๓๓

๒๓

China Cargo Airlines

๗๐๘

๕๐

Japan Airlines Co., Ltd.

๔,๑๓๓

๒๔

Cargolux Airlines Int'l S.A.

๓๕๔

๕๑

Jeju Air

๒,๔๘๐

๒๕

Cathay Pacific Airways

๘,๗๓๘

๕๒

Jin Air

๒๖

Spring Airlines

๖,๓๗๗

๕๓

JetStar Asia Airways Pte Ltd.

๒๗

Hong Kong Airlines

๕,๖๐๙

๕๔

Jetstar Airways Pty Ltd.

๘๒๗

Aviation

๓,๘๙๗

Ltd.

๑,๖๕๓
๕๙๐

๕๙๐
๑๑,๕๗๓
๑,๐๖๓

-๒๔ลําดับ

ผู%ถือหุ%น ข

จํานวนหุ%น

ลําดับ

ผู%ถือหุ%น ข

๕๕

Jetstar Pacific Airlines

๑,๖๕๓

๘๒

Siberia Airlines

๕๖

Kuwait Airways

๑,๔๑๗

๘๓

Singapore Airlines

๕๗

Korean Air

๔,๘๔๒

๘๔

๕๘

KLM Royal Dutch Airlines

๕๙

K-Mile Air

๑,๑๘๑

๖๐

Kannithi Aviation

๙,๓๒๙

๖๑

Cambodia Angkor Air Co., Ltd.

๖๒

Kenya Airways Ltd.

๖๓

Air Astana

๖๔

Lao Airlines

๖๕

Malaysian
Berhad

๖๖

Air MadaGascar

๖๗

Myanmar Airways International

๖๘

๘๒๗

๘๕

SilkAir (Singapore) Private
Limited
Singapore Airlines Cargo Pte
Ltd.

จํานวนหุ%น
๒๓๖
๔,๓๖๙
๕,๙๐๔
๕๙๐

๘๖

Swiss Int'l Air Lines

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.

๙๒

Thai Lion Mentary Co., Ltd.

๔๗๒

๙๓

Trans Asia Airways

๘๒๗

๑,๖๕๓

๙๔

Transaero Airlines

๔๗๒

Egypt Air

๕๙๐

๙๕

T'Way Air Co.,Ltd.

๘๒๗

๖๙

Norwegian Air Shuttle

๔๗๒

๙๖

Emirates

๗๐

Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.

๗๐๘

๙๗

United Airways (BD) Ltd.

๔๗๒

๗๑

Nok Airlines Plc.

๗๔,๓๙๕

๙๘

United Parcel Service Co., Ltd.

๕๙๐

๗๒

Orient Thai Airlines Co., Ltd.

๘๒๗

๙๙

Uzbekistan Airways

๒๓๖

๗๓

Oman Air (SAOC)

๑,๖๕๓

๑๐๐

Sabaidee Airways Co., Ltd.

๒,๘๓๔

๗๔

Philippine Airlines

๒,๐๐๗

๑๐๑

๒,๔๘๐

๗๕

Qantas Airways

Vietjet Aviation Joint Stock
Co.,Ltd.

๗๖

Qatar Airways

๑๐๒

V AIR

๑,๖๕๓

๗๗

Royal Brunei Airlines Sdn Bhd

๙๔๕

๗๘

Regent Airways

๕๙๐

๗๙

Air Austral

๒๓๖

๘๐

ALIA - The Royal Jordanian
Airlines

๘๑

Nepal Airlines Corporation

๘๒๗
๑,๖๕๓
๗๐๘
๓,๐๗๐

Airlines

System

๙,๒๑๑

๘๒๗
๔,๙๖๐

๑,๖๕๓
๒๓๖

รวมผูถือหุน ข

๘๒๗

๒,๑๒๖
๒๙,๑๖๗

๗,๔๓๙

๖๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายชื่อผู%ถือหุ%นที่มีการจัดสรรหุ%น ณ วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๘

-๒๕หนี้เงินกูของรัฐวิสาหกิจ

ธนาคาร

วงเงิน

ไทยธนาคาร
๘๕๐.๐๐
กรุงไทย
๑,๓๙๐.๒๘
ไทยพาณิชย; ๑,๕๑๙.๕๕
กรุงไทย
๑,๑๐๐.๐๐
ออมสิน
๑,๖๕๐.๐๐
ออมสิน
๑,๒๐๐.๐๐
ออมสิน
๓,๔๘๐.๐๐
รวม
๑๐,๓๓๙.๘๓

๒๕๕๘
๔๖๒.๒๘
๕๓๑.๐๕
๕๔๘.๘๐
๙๕๑.๘๓
๙๐๐.๐๐
๑.๐๐
๓,๓๙๔.๙๖

ยอดคงคาง
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๘๕.๐๐
๑๗๐.๐๐
๕๗๘.๒๘
๖๙๔.๒๘
๖๖๒.๘๕
๗๙๔.๖๕
๖๓๓.๖๐
๗๑๘.๔๐
๑,๐๗๘.๗๗ ๑,๒๐๕.๗๑
๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐
๑.๐๐
๔,๐๓๙.๕๐ ๔,๖๘๓.๐๔

หนวย: ล%านบาท
ลักษณะ
การค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน
ไมค้ําประกัน

การลงทุนที่สําคัญในปdจจุบันและอนาคต
แผนงานและโครงการสําคัญ
บริษัทฯ มีโครงการสําคัญที่ดําเนินการในแตละด%านตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
(ระยะเวลาดําเนินการปh ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
โครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศของ บริษัทฯ ได%รบั ความเห็นชอบใน
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวงเงินลงทุนรวมทัง้ สิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ล%านบาท
โดยมีวัตถุประสงค;ของโครงการและการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานสําหรับการให%บริการการ
เดินอากาศของประเทศให%เป1นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปริมาณการ
ขนสงทางอากาศที่กําลังเพิ่มมากขึน้
และมีแนวโน%มเพิม่ ขึน้ อยางตอเนื่อง โดยการจัดหาและติดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีและอุปกรณ;ตามข%อกําหนดของระบบการบริหารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic
Management System) เข%าใช%งานประกอบด%วยโครงการยอย ดังนี้
(๑) จัดตั้งศูนย;บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC) Establishment)
เพื่อเป1นศูนย;กลางบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศและเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบ%าน ให%บริการตาม
เส%นทางบินทั้งประเทศด%วยเทคโนโลยีตามแนวคิดยุคใหม ทีเ่ สริมด%วยงานเชิงกลยุทธ;ด%านใหมในการบริหารห%วง
อากาศ และจัดการความคลองตัวของจราจรทางอากาศอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนด%วยเทคโนโลยีอัตโนมัติที่
ลดภาระการทํางานของเจ%าหน%าทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ เพิม่ ความคลองตัว เพิ่มความสามารถการรองรับ
ปริมาณจราจรทางอากาศ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทําการบิน เป1นมิตรตอสิ่งแวดล%อม บนพื้นฐานของความ
ปลอดภัยในการจราจรทางอากาศสูงสุดเป1นหลัก
(๒) การเพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเชื่อมตอโครงขาย
การบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network Integration)
เพื่อพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ ให%มีขีดความสามารถในการแขงขันและ
รองรับการดําเนินการตามข%อกําหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหมทัง้ หมด ประกอบด%วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

-๒๖เทคโนโลยีชวยการเดินอากาศ (ระบบนํารองและนํารอน) และระบบติดตามอากาศยาน พร%อมทัง้ พัฒนาการ
เชื่อมตอโครงขายข%อมูลและการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศระหวางสวนกลางกับภูมิภาค ให%เป1นระบบ
เดียวกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร%อมกันทัง้ ประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานสําหรับบริการการเดินอากาศของ
ประเทศ ให%เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตอประชาชนและสายการบิน/ผู%ใช%บริการ
สําหรับโครงการ (๑) และ (๒) ในป ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได%ติดตัง้ ระบบ/อุปกรณ;ห%องฝWกอบรมและ
ปฏิบัติงาน Contingency and Training : CONTRA ที่สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆแล%วเสร็จ และอยูระหวาง
ดําเนินการติดตัง้ /ทดสอบระบบ/อุปกรณ;หลัก ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ และระบบ Local Tower
System (LTS) และระบบ Remote Tower System (RTS) ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ และศูนย;ควบคุม
การบินภูมิภาค และหอบังคับการบินลูกขาย
(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
เพื่อให%บริษัทฯ มีความสามารถในการบินทดสอบโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ ทัง้ ในด%าน
ปริมาณการใช%งานและด%านขีดความสามารถที่จําเป1นสําหรับการบินทดสอบระบบอุปกรณ;สนับสนุนการเดินอากาศ
พื้นฐานทีจ่ ะมีเพิม่ มากขึน้ และบินทดสอบเทคโนโลยีการเดินอากาศยุคใหมที่จะนํามาใช%งานในอนาคต รวมทัง้
สนับสนุนภารกิจการบินอืน่ ๆ ที่จําเป1นตอการบริหารจัดการและดํารงไว%ซงึ่ ภารกิจหลัก
ในป ๒๕๕๘ บริษัทฯ ได%ลงนามสัญญาจัดหาอากาศยานลําที่สองเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยมีกําหนดระยะเวลาแล%วเสร็จ ๙ เดือน นับจากวันลงนามสัญญา รวมทั้งได%จัดหาอุปกรณ;บินทดสอบ
จํานวน ๒ ชุด แล%วเสร็จในเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. งานเชิงกลยุทธDในการสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจราจรทางอากาศภายใตแผนจัดตั้ง
ตลาดการบินร'วมอาเซียนและแนวคิดหวงอากาศอาเซียนไรรอยต'อ
ด%วยการมีแผนจัดตั้งตลาดการบินรวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: ASAM) และการ
จัดแบงให%มีการดําเนินงานด%าน (Air Traffic Management: ATM) เป1นหนึ่งในสามงานสําคัญลําดับต%นใน
ด%านเทคนิค
โดยบริษัทฯ ได%เข%ารวมประชุมคณะทํางานขนสงทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air
Transport Working Group: ATWG) ตั้งแตป ๒๕๕๒ เรื่อยมา ในฐานะผูส% นับสนุนคณะผู%แทนของประเทศ
ไทย และมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา/นําเสนอ/รวมดําเนินงานในเวทีอาเซียนมาโดยตลอด และในป
๒๕๕๘ บริษัทฯ รวมพิจารณาการจัดทําแผนยุทธศาสตร;การขนสงอาเซียน ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN
Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) และการเข%ารวมสนับสนุนกิจกรรมภายใต%โครงการความ
รวมมืออาเซียน-ยุโรป (AATIP) โดยภายใต%แผนการทํางานของคณะทํางานยอยด%านความรวมมือทางเทคนิค
การขนสงทางอากาศอาเซียน ในชวงป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (ASEAN Air Transport Technical Cooperation
Sub-Working Group Work Plan 2016-2017) ไทยได%รับมอบหมายบทบาทเทียบเคียงได%กับหนวยงาน
ชั้นนําในอาเซียน
๓. โครงการจัดสรางหอบังคับการบิน ณ ท'าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลาดําเนินการปh ๒๕๕๔–๒๕๕๙)
จากนโยบายการให%บริการทีท่ าอากาศยานดอนเมืองอยางเต็มรูปแบบอีกครัง้
ทําให%มีสายการบิน
ต%นทุนต่ํามาใช%บริการทีท่ าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มขึ้น สงผลให%ปริมาณจราจรทางอากาศมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง บริษทั ฯ จึงได%กอสร%างหอบังคับการบินใหม ณ ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พร%อม
จัดหาและติดตั้งระบบ/อุปกรณ;บริการจราจรทางอากาศชุดใหมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถให%ขอ% มูลเพื่อใช%
ในการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงการติดตามอากาศยานและยานพาหนะในสนามบิน เพื่อเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยภาคพื้นในสนามบิน และเชื่อมโยงข%อมูลแบบอัตโนมัติและทํางานรวมกันได%ทั้งกับหอบังคับ

-๒๗การบินสุวรรณภูมิ ศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพและเส%นทางบินได%อยางสมบูรณ;
แบบ โดยบริษทั ฯ ยังคงใช%งานอาคารหอบังคับการบินเดิมและอุปกรณ;ทมี่ ีอยูในป<จจุบันตอไป ควบคูกับ
หอบังคับการบินใหม เพื่อเสริมศักยภาพในการควบคุมจราจรทางอากาศ และทําหน%าที่เป1นหอบังคับการบิน
สํารองตางพื้นที่ (Offsite Backup) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นในบริเวณอาคาร
เทียบอากาศยานด%านทิศเหนือด%วย
โดยการกอสร%างอาคารหอบังคับการบินแล%วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ;
๒๕๕๗
ในป ๒๕๕๘ บริษทั ฯ จัดหาและติดตัง้ ระบบควบคุมการสื่อสารด%วยเสียง (Voice Communication
Control System: VCCS) แล%วเสร็จ ป<จจุบนั อยูระหวางจัดหาระบบ/อุปกรณ;บริการจราจรทางอากาศชุดใหม
ติดตัง้ ใช%งาน และเชื่อมโยงกับระบบใหมทั่วประเทศ ภายใต%โครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการ
เดินอากาศ รวมทั้งได%เริ่มดําเนินการติดตัง้ ระบบขายสือ่ สาร Multilateration แล%ว
๔. การพัฒนาองคDกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ เป1นองค;กรที่มีภารกิจสําคัญตอประเทศเป1นอยางมาก การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช%ในการดําเนินการนั้น เป1นยุทธศาสตร;หนึ่งที่สําคัญซึ่งต%องกําหนดทิศทางและเปAาหมายใน
การพัฒนาเพื่อให%เกิดการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให%สามารถเชือ่ มโยงกันได% ลด
ความซ้ําซ%อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได%กําหนดเปAาหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดังนี้
๑. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร%างพืน้ ฐานด%านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ขยายการให%บริการ WLAN (Wireless Local Area Network) ครอบคลุมทั้งองค;กร
- ปรับปรุง/พัฒนาระบบ IP Backbone/IP Security Infrastructure ที่สนับสนุนงาน ICT
ศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาคเพื่อให%การบริการเครือขายมีประสิทธิภาพ
- ปรับเปลี่ยนอุปกรณ;ระบบเครือขายและระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให%รองรับ Internet Protocol version ๖ (Ipv๖)
๒. เสริมสร%างศักยภาพของการดําเนินงานของบริษัทฯ ด%วยระบบสารสนเทศ
- พัฒนาระบบบริหารมาตรฐานการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให%เป1นไปตาม
มาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนและสอดคล%องกับที่ ICAO กําหนด
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบบันทึกและรายงานเวลา ให%สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Time
Attendance ที่ติดตัง้ ไว%สําหรับพนักงานเข%า-ออกอาคาร
- พัฒนาระบบ Business Process Management System (BPMS) เพื่อยกระดับความ
พึงพอใจให%กับผู%ใช%บริการทั่วประเทศ
๓. พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส;แกผู%มีสวนได%สวนเสียทุกภาคสวนด%วยการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการข%อมูลเพื่อประชาชนให%มีคุณสมบัติตามมาตรฐานเว็บไซต;
ภาครัฐ โดยให%บริการผานเว็บไซต; www.aerothai.co.th
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการข%อมูลเพื่อการบริหารโดยปรับปรุงข%อมูลระบบสารสนเทศ
อยางตอเนื่องให%เหมาะสมกับสภาวะแวดล%อมที่เปลี่ยนไป

-๒๘บทบาทสําคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอื่น ๆ ประจําปh ๒๕๕๘
๑. การประชุม CANSO Global ATM Safety Conference
บริษทั ฯ เป1นเจ%าภาพจัดการประชุม CANSO Global ATM Safety Conference ซึ่งเป1นการ
ประชุมประจําปของ Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๕ – ๓๐
มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู (W Hotel) กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการ CANSO Safety Standing
Committee (SSC) และผู%บริหารทางด%าน ATM Safety ที่เป1นสมาชิกของ CANSO จากทัว่ โลกประมาณ ๙๐ คน
เข%ารวมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข%อมูลด%าน ATM Safety โดยให%ความสําคัญกับการรวมกันหาทาง
แก%ป<ญหาด%านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบิน และนําแนวทางการแก%ป<ญหาดังกลาวมาปรับใช% รวมถึงนําเสนอการ
ดําเนินโครงการด%านการบริหารความปลอดภัยตาง ๆ และมีผแู% ทนจากหนวยงานการบิน (Industry Partner) ที่
เกีย่ วข%องเข%ารวมการประชุม ได%แก ICAO, IATA, ACI, IFATCA โดยการประชุมนี้ มีวตั ถุประสงค;ในการรวมกัน
กําหนดยุทธศาสตร;และแผนการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การสงเสริมการ
ใช%โมเดลหรือเครื่องมือใหม ๆ ในการวิเคราะห;ความปลอดภัย รวมถึงการพิจารณาและให%ข%อเสนอแนะสําหรับงาน
ของแตละ Workgroup ภายใต% SSC อีกทัง้ จะได%หารือรวมกันในประเด็นทางด%านความปลอดภัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับ Vision 2020
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Transition from AIS to AIM ครั้งที่ ๑
บริษทั ฯ รวมกับกรมการบินพลเรือน (บพ.) และผู%เชี่ยวชาญด%านการจัดการจราจรทางอากาศใน
โครงการเพื่อการรวมกลุมด%านการขนสงทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air Transport Integration
Project : AATIP) ภายใต%ความรวมมือด%านการขนสงทางอากาศระหวางอาเซียน–สหภาพยุโรป เป1นเจ%าภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Transition from AIS to AIM ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่
๒๔–๒๖ กุมภาพันธ; ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Banyan Tree กรุงเทพฯ โดยการประชุมครั้งนี้มหี ัวข%อ Technical
enablers, Operational Requirement for CNS Systems in ATM
การดําเนินการเปลี่ยนผานจาก AIS to AIM เป1นเรื่องที่ ICAO ให%ความสําคัญ เพื่อสะท%อนความสําคัญ
ในการบริหารจัดการข%อมูลการบิน ทั้งนี้ ใน ICAO Roadmap ได%ให%แนวทางการปฏิบัติ และคําแนะนําแก
ประเทศและกลุมวางแผนภูมิภาค รวมถึงคําแนะนําหลักสําหรับการวิวัฒนาการให%เป1นรูปแบบเดียวกันและ
สอดคล%องกันทัง้ ภูมิภาคทั่วโลก ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงให%ความสําคัญในการดําเนินตามแผน
ดังกลาว ซึง่ เป1นสวนสนับสนุนการพัฒนาแผนการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan: GANP)
และ Aviation System Block Upgrades (ASBUs) มุงเน%นการก%าวไปสู ASAM/ Seamless Airspace
๓. การสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานดานความมั่นคง กับ ปdจจัยอันตรายทางการบิน”
บริษทั ฯ เป1นเจ%าภาพจัดการสัมมนาเมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช
จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญหนวยงานภาครัฐด%านความมั่นคงจาก ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ นําเสนอ
ข%อเท็จจริงของภาพรวมป<ญหาความปลอดภัยทางการบินของประเทศจากบั้งไฟ โคมลอยและวิทยุชมุ ชน และ
การนําเสนอข%อมูลผลกระทบจากเรือ่ งดังกลาว
รวมถึงความพยายามในการแก%ปญ
< หาและผลลัพธ;ที่ได%ใน
ป<จจุบัน อีกทั้งการเสวนาการบริหารงานด%านความมั่นคงกับป<จจัยอันตรายทางการบิน ระหวางผู%แทนจากฝJาย
ปกครอง/ฝJายความมั่นคง สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรมการบินพลเรือน (บพ.) และ
บริษทั ฯ โดยมุงเน%นไปในเรื่องการบังคับใช%กฎหมายในพื้นที่สาํ หรับควบคุมการปลอยโคมลอย โคมควัน และ
การจุดบั้งไฟ รวมถึงคลื่นวิทยุชุมชน เพื่อรวมมือกันในการปAองกันและลดความเสี่ยงอันตรายตอชีวติ และ

-๒๙ทรัพย;สินที่จะสงผลตอภาพลักษณ;ของประเทศตอไป รวมทั้งรวมกันหาวิธีควบคุมเพือ่ ลดความเสี่ยงอันตรายตอ
การบินและอากาศยานจากการจุดบั้งไฟ การปลอยโคมลอย โคมควัน และวิทยุชุมชน
๔. การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ครั้งที่ ๒๒
การประชุมจัดขึน้ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Holiday Inn Pattaya
จังหวัดชลบุรี เป1นการประชุมซึ่งบริษัทฯ และกรมการบินพลเรือนมาเลเซีย (Department of Civil Aviation
Malaysia : DCA Malaysia) มีข%อตกลงรวมกันให%มกี ารจัดการประชุม Aviation Consultative
Committee (ACC) โดยสลับกันเป1นเจ%าภาพในการจัดประชุมรวมกันเป1นประจําทุกป (ปละ ๒ ครั้ง) เพื่อเพิม่
ศักยภาพด%านการบริหารการจราจรทางอากาศ ระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงการหารือ
รวมกันเพื่อสานตอการดําเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผานมาให%เกิดความตอเนื่อง และเป1นไปตามข%อตกลง
ของทั้งสองหนวยงาน โดยอยูบนพื้นฐานของผลประโยชน;รวมกัน
๕. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network Project
บริษทั ฯ และหนวยงาน Civil Aviation Authority Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคโปร;
สลับกันเป1นเจ%าภาพจัดการประชุม Distributed Multi-Nodal ATFM Operational Trial ซึ่ง บริษัทฯ ได%
เป1นเจ%าภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๖–๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพฯ และครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๕–๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรม Amara Hotel & Resort
การประชุมจัดขึน้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการและการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินการ
พัฒนา Cross-Boarder ATFM Operation ในรูปแบบ Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network
โดยได%เริ่มทดสอบ Operational Trial เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เป1นพัฒนาการตอเนื่องจากความรวมมือ
CDM/ATFM ระหวาง บริษัทฯ กับ CAAS, Hong Kong Civil Aviation Department สาธารณรัฐประชาชน
จีน และประเทศตาง ๆ ทีอ่ ยูในเส%นทางบินระหวางไทย-สิงคโปร;-ฮองกง-จีน ได%แก สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ ในป<จจุบันขอบเขตความรวมมือขยายออกไปในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต%
เครือรัฐออสเตรเลีย และหนวยงานด%านการบินระหวางประเทศ กลาวคือ ICAO, CANSO, IATA และ AATIP
ได%ให%การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ATFM/CDM เข%าใช%และเข%ารวมในการประชุมฯ เวทีนี้ โดยเฉพาะ
หนวยงาน AAITF ซึ่งมีความประสงค;ที่จะให%การสนับสนุนการทดสอบฯ และนําผลไปรวมกับจุดหมายหลัก
(objective) ของ ASEAN/AATP เพื่อพัฒนาการบริหารความคลองตัวของการจราจรทางอากาศทั้งใน
ASEAN และ Asia Pacific
๖. การประชุมเสวนา (Symposium) เรื่อง “วิทยุภาคพื้นที่ไม'ไดมาตรฐานรบกวนการบิน ๑ ใน ๔
ปdจจัยอันตรายดานการบิน กระทบเศรษฐกิจชาติ”
บริ ษั ท ฯ รวมกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น; และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เป1นเจ%าภาพจัดการประชุมเสวนาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ หลังจากพิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวาง กระทรวง
คมนาคม กับ สํานักงาน กสทช. ซึ่งเป1นความรวมมือในการบริหารจัดการและกํากับดูแลคลื่นความถี่ในกิจการ
คมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข%อง เพื่อให%การใช%ประโยชน;คลื่นความถี่
เป1นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการจัดการป<ญหาการรบกวนของคลื่นความถี่ โดยการ
ประชุมเสวนานี้ มีวัตถุประสงค;เพื่อให%หนวยงานที่เกี่ยวข%อง ได%แก สํานักงาน กสทช. หนวยงานความมั่นคง

-๓๐หนวยงานด%านการปกครอง สายการบิน ผู%ประกอบการวิทยุกระจายเสียง และบริษัทฯ ได%รวมรับฟ<งข%อมูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปAองกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากวิทยุภาคพื้น ที่ไมได%มาตรฐาน
รบกวนการบินของประเทศ
๗. การลงนามบันทึกขอตกลง
๗.๑ การลงนามบันทึกข%อตกลง ระหวาง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค;การ
มหาชน) (สทอภ.) กับ บริษัทฯ วาด%วยความรวมมือด%านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่ อ นํ า เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศมาใช% ใ นการวิ เ คราะห; ด% า นการให% บ ริ ก ารข% อ มู ล
ภูมิสารสนเทศด%านการเดินอากาศของประเทศ และภูมิภาค และรวมกันวิจัยและพัฒนาในการนําเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกต;ใช% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ

นายอานนท; สนิทวงศ; ณ อยุธยา ผู%อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และนางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษทั ฯ ลงนามในบันทึกข%อตกลงระหวาง สทอภ.
กับ บริษัทฯ เมือ่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานใหญ บริษทั ฯ
๗.๒ การลงนามบันทึกข%อตกลงระหวาง กองทัพอากาศ (ทอ.) กับ บริษัทฯ ฉบับประจําป ๒๕๕๘
เพื่อสงเสริม สนับสนุน และประสานประโยชน;รวมกัน รวมถึงการบริหารจราจรทางอากาศระหวาง
ทหารกับพลเรือน โดยบันทึกข%อตกลงระหวาง ทอ. กับ บริษัทฯ มีการทบทวนและลงนาม ปละครั้ง เพื่อให%
สอดคล%องกับการปฏิบัติงานในป<จจุบัน

-๓๑-

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ%ง ผู%บัญชาการทหารอากาศ และนางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษทั ฯ ลงนามในบันทึกข%อตกลง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ผลการดําเนินงานขององคDกร
ผลการดําเนินงาน
ภารกิจของ บริษัทฯ ในการให%บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services)
บริษทั ฯ ให%บริการการเดินอากาศภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) ทั้ง
ในเขตสนามบิน (Aerodrome Traffic Zone: ATZ) จํานวน ๓๕ สนามบิน และเขตประชิดสนามบิน (Terminal
Control Area: TMA) จํานวน ๓๖ พื้นที่ทั่วประเทศ (หมายเหตุ: สําหรับทาอากาศยานป<ตตานี บริษทั ฯ โอนการ
ให%บริการ ATZ แกหนวยงานทหาร แตยังมีพื้นที่ TMA ที่ต%องให%บริการฯ ตอไป) รวมทัง้ ในเขตบริการจราจรทาง
อากาศตามเส%นทางบิน (ATS Route) ผานระบบการบริหารจราจรทางอากาศระบบสื่อสารการเดินอากาศระบบ
ชวยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน (ATM/CNS) โดยมีขอ% มูลสังเขปของภารกิจสําคัญ ดังนี้
การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) ประกอบด%วย
ก. การบริหารห%วงอากาศ (Airspace Management: ASM)
ข. การบริหารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM)
ค. บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) ซึ่งแบงยอยได%เป1น
(๑) งานควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services: ATCS) โดยแบงยอยพื้นที/่
ขอบเขตการให%บริการออกเป1น ๓ สวน โดยจําแนกตามบริเวณที่ควบคุม คือ
• บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control Service)
ให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บริเวณสนามบิน รวมทั้งควบคุมจราจรทาง
อากาศให%กับอากาศยานบนทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ
โดยรอบสนามบิน
• บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน
(Approach Control
Service) จัดการจราจรในเขตประชิดสนามบิน เป1นเสมือนตัวกลางในการจัดการ
จราจรระหวางหอบังคับการบินและศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งสามารถแบง

-๓๒การควบคุมออกเป1น ๒ ลักษณะ คือ ๑) ให%บริการ ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ
และ ๒) ให%บริการ ณ สนามบินนั้น ๆ
• บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส%นทางบิน (Area Control Service)
ปฏิบัติงานโดยศูนย;ควบคุมจราจรทางอากาศ (Area Control Centre: ACC) ตั้งอยูที่
สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ รับผิดชอบควบคุมจราจรทางอากาศแกอากาศยานทุกลํา
ที่บินในพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR)
(๒) บริการขาวสารสําหรับเที่ยวบิน (Flight Information Service: FIS)
(๓) งานเฝAาระวังและแจ%งเตือน (Alerting Services: ALTS)
การจัด การเทคโนโลยีบ ริก ารการเดิน อากาศ (CNS) มีร ะบบโครงสร%า งพื้น ฐานบริก ารการ
เดินอากาศหลัก ได%แก
ก. ระบบสื่อสารการเดินอากาศ (Communications System) เพื่อติดตอสื่อสารภาคพื้น
ระหวางเจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับหนวยเกี่ยวข%องทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และ
การสื่อสารภาคพื้นสูอากาศระหวางเจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน
ข. ระบบชวยการเดินอากาศ (Navigation System) เป1นระบบทีใ่ ช%ชวยนําทางให%แกอากาศยาน ทั้ง
การนํารองสําหรับปฏิบัตกิ ารบินบนเส%นทางบิน และนํารอนสําหรับการบินลงสูสนามบิน ให%เป1นไปอยางเทีย่ งตรง
และแมนยํา ซึง่ รวมถึงระบบนํารองอากาศยานด%วยสัญญาณดาวเทียม (Performance Based Navigation: PBN)
ด%วย
ค. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เป1นระบบที่บอกตําแหนง พิกัด และระดับ
ความสูงของอากาศยานให%แกเจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถติดตามการทําการบินของอากาศยาน
ได% ซึง่ มีทั้งแบบติดตัง้ สําหรับใช%งานทีเ่ ขตประชิดสนามบิน สําหรับติดตามอากาศยานตามเส%นทางบิน และ
สําหรับตรวจจับอากาศยานและยานพาหนะที่เคลื่อนทีอ่ ยูในบริเวณเขตภาคพื้นสนามบิน
นอกจากนี้ จะมีระบบอัตโนมัติสนับสนุนการปฏิบัตงิ านด%านการบริหารจราจรทางอากาศ (ATM
Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผลข%อมูลแผนการบิน (Flight Data Processing System: FDPS) และ
ระบบประมวลผลข%อมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance Data Processing System: SDPS) เป1นต%น
บริ ก ารข' า วสารการบิ น (AIS) บริ ษั ท ฯ เป1 น ศู น ย; สื่ อ สารการบิ น หลั ก ของประเทศไทย
มีหน%าที่รับ-สง และถายทอดขาว แผนการบิน ขาวกําหนดการบิน ขาวอากาศการบิน และขาวอื่น ๆ ที่จําเป1นตอ
การปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ จากการที่บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ ีความชํานาญในการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
บริการสื่อสารข%อมูลและการให%บริการเกีย่ วเนื่อง และได%มีการดําเนินงานด%านวิจยั พัฒนาระบบ/อุปกรณ; และอื่น ๆ
เพื่อนํามาใช%ในภารกิจของ บริษทั ฯ มาเป1นระยะเวลานาน บริษทั ฯ จึงได%ขยายขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ; ให%สามารถตอบสนองความต%องการใช%งานได%ครอบคลุมกลุมผู%ใช%ในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น จาก
เดิมที่เน%นการผลิตอุปกรณ;หรือบริการเสริม เพือ่ ใช%งานภายในองค;กรแทนการจัดหาจากตางประเทศที่มรี าคาแพง
มาสูการผลิตหรือจัดบริการเสริมให%แกสายการบินและหนวยงานด%านการขนสงทางอากาศ
ตัวอยางบริการ
เกี่ยวเนื่องของบริษทั ฯ เชนบริการเกีย่ วเนื่องด%านการบิน (บริการอุปกรณ;สื่อสารแกสายการบิน บริการเครือขาย
สื่อสาร บริการผลิตและพัฒนา บริการบินทดสอบ บริการฝWกอบรมและเป1นที่ปรึกษาบริการสื่อสารการบินด%วย
ข%อมูล บริการมาตรฐานเครื่องวัด เป1นต%น) บริการเกีย่ วเนื่องด%านการขนสง (อาทิ บริการออกแบบและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและควบคุมจราจรทางน้ํา) และบริการเกี่ยวเนื่องด%านอื่น ๆ (บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย;บริหารวิกฤตการณ;ระดับชาติ บริการปรับปรุงระบบสื่อสาร (สถานีชายฝ<¨ง)
ให%กับกรมสื่อสารทหารเรือ เป1นต%น)

-๓๓บริการการเดินอากาศ
บริการจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (Area Control Service)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจํานวนเทีย่ วบินที่รับบริการจราจรทางอากาศตามเส%นทางบิน ทั้งหมด
จํานวน ๗๓๐,๕๕๙ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ ๒๕๕๗ ร%อยละ ๑๕.๑๖
ปริมาณเที่ยวบินที่ใหบริการจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (Area Control)
ปริมาณเที่ยวบิน
ในปhงบประมาณ

ประเภทเที่ยวบิน

๒๕๕๗
เที่ยวบินพาณิชยD ระหว'างประเทศ :
- เที่ยวบินตามตาราง
- เที่ยวบินนอกตารางการบิน
- เที่ยวบินผ'าน
เที่ยวบินภายในประเทศ
รวมเที่ยวบินพาณิชยD
เที่ยวบินทหาร
รวมเที่ยวบินทั้งหมด

๒๕๕๘

๓๐๐,๓๒๕
๓๑,๔๙๑
๘๐,๒๒๗
๒๑๐,๒๑๕
๖๒๒,๒๕๘
๑๒,๑๕๑
๖๓๔,๔๐๙

๓๔๔,๙๔๕
๓๕,๙๓๔
๗๙,๖๗๖
๒๕๖,๘๒๔
๗๑๗,๓๗๙
๑๓,๑๘๐
๗๓๐,๕๕๙

ปริมาณเที่ยวบิน
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (+)
ลดลง (-)

เพิ่มขึ้น(+)รอยละ
ลดลง(-)รอยละ

๔๔,๖๒๐
๔,๔๔๓
-๕๕๑
๔๖,๖๐๙
๙๕,๑๒๑
๑,๐๒๙
๙๖,๑๕๐

ปริมาณเที่ยวบินที่ใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ณ ท'าอากาศยานสุวรรณภูมิและท'าอากาศยานดอนเมือง
๑. ตารางปริมาณเที่ยวบินทีข่ ึ้น-ลง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
ปhงบประมาณ ๒๕๕๘
ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง
ณ สนามบิน
Flight Type
International
Domestic

สนามบิน

รวม

สุวรรณภูมิ (VTBS)

ดอนเมือง (VTBD)

๒๔๒,๓๔๕
๖๘,๗๔๙

๓๐,๕๒๗
๑๘๗,๒๐๒

๒๗๒,๘๗๒
๒๕๕,๙๕๑

๑๗,๔๒๘
๑,๔๒๕
๒๓๖,๕๘๒

๑๗,๔๒๘
๑๕,๓๑๒
๕๖๑,๕๖๓

Flight Rule
VFR
Overfly VFR
รวมเที่ยวบิน

๑๓,๘๘๗
๓๒๔,๙๘๑

๑๔.๘๖
๑๔.๑๑
-๐.๖๙
๒๒.๑๗
๑๕.๒๙
๘.๔๗
๑๕.๑๖

-๓๔๒. ตารางเปรียบเทียบการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง
ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘
ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง
สนามบิน
รวม
ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ (VTBS)
ดอนเมือง (VTBD)
ปhงบประมาณ ๒๕๕๘
๓๒๔,๙๘๑
๒๓๖,๕๘๒
๕๖๑,๕๖๓
ปhงบประมาณ ๒๕๕๗
๓๐๓,๗๖๒
๑๗๗,๖๙๕
๔๘๑,๔๕๗
ปริมาณเที่ยวบินปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทากับร%อยละ ๑๖.๖๔
สถิติจํานวนเทีย่ วบินใน Bangkok FIR ประจําปhงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘
และจํานวนคาดการณDในปh ๒๕๕๙ –๒๕๖๙
ปh

ระหว'าง
ภายใน
ประเทศ
ประเทศ
๒๕๔๙
๑๙๖,๓๗๕
๑๗๑,๔๘๗
๒๕๕๐
๒๑๕,๖๔๘
๑๙๔,๑๐๗
๒๕๕๑
๒๒๔,๖๙๕
๑๘๗,๘๘๐
๒๕๕๒
๒๐๐,๒๑๑
๑๗๒,๘๙๖
๒๕๕๓
๒๑๗,๓๐๕
๑๘๖,๘๙๑
๒๕๕๔
๒๕๑,๐๑๒
๒๑๔,๗๙๙
๒๕๕๕
๒๗๒,๒๖๔
๒๔๗,๒๘๖
๒๕๕๖
๓๒๒,๓๙๐
๒๘๖,๘๗๕
๒๕๕๗
๓๓๖,๐๕๐
๓๒๔,๕๖๒
๒๕๕๘
๓๘๓,๓๖๑
๓๖๕,๔๕๒
รอยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๘/๒๕๕๗
รอยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๘/๒๕๔๙ (๑๐ ปh)
๔๑๗,๒๖๗
๔๐๕,๗๘๖
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๔๔๕,๘๐๙
๔๓๖,๓๕๖
๒๕๖๑
๔๗๕,๙๙๕
๔๖๘,๖๘๗
๒๕๖๒
๕๐๗,๓๒๙
๕๐๒,๒๔๘
๒๕๖๓
๕๓๙,๘๕๓
๕๓๗,๐๘๓
๒๕๖๔
๕๗๓,๖๑๓
๕๗๓,๒๔๒
๒๕๖๕
๖๐๘,๖๕๗
๖๑๐,๗๗๖
๒๕๖๖
๖๔๕,๐๓๑
๖๔๙,๗๓๕
๒๕๖๗
๖๘๒,๗๘๘
๖๙๐,๑๗๕
๒๕๖๘
๗๒๑,๙๘๐
๗๓๒,๑๕๒
๒๕๖๙
๗๖๒,๖๖๑
๗๗๕,๗๒๔
รอยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๕๙/๒๕๕๘ (๑ ปh)
รอยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๔/๒๕๕๘ (๕ ปh)
รอยละการเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๙/๒๕๕๘ (๑๐ ปh)
รอยละการเติบโตเฉลี่ยต'อปh (%AAGR) ๒๕๕๙ – ๒๕๖๙
งบประมาณ

สถิติ
(Historical)

คาดการณD
(Forecast)
(Base case)

จํานวนเที่ยวบิน
ที่เป7นรายได

จํานวนเที่ยวบินทัง้ หมดตามแผนการบิน
บินผ'าน
น'านฟ‚า
๔๓,๓๕๒
๔๖,๒๙๕
๔๙,๐๔๔
๔๔,๕๐๐
๔๘,๐๙๐
๕๕,๙๖๙
๕๖,๙๑๓
๗๐,๖๖๘
๘๓,๕๑๘
๘๓,๐๙๗

๘๗,๒๖๒
๙๓,๕๒๐
๑๐๐,๑๓๙
๑๐๗,๐๐๙
๑๑๔,๑๔๑
๑๒๑,๕๔๔
๑๒๙,๒๒๗
๑๓๗,๒๐๓
๑๔๕,๔๘๒
๑๕๔,๐๗๖
๑๖๒,๙๙๖

รวม
๔๑๑,๒๑๔
๔๕๖,๐๕๐
๔๖๑,๖๑๙
๔๑๗,๖๐๗
๔๕๒,๒๘๖
๕๒๑,๗๘๐
๕๗๖,๔๖๓
๖๗๙,๙๓๓
๗๔๔,๑๓๐
๘๓๑,๙๑๐
๑๑.๘๐
๕๐.๕๗
๙๑๐,๓๑๕
๙๗๕,๖๘๔
๑,๐๔๔,๘๒๒
๑,๑๑๖,๕๘๖
๑,๑๙๑,๐๗๗
๑,๒๖๘,๓๙๙
๑,๓๔๘,๖๕๙
๑,๔๓๑,๙๗๐
๑,๕๑๘,๔๔๖
๑,๖๐๘,๒๐๘
๑,๗๐๑,๓๘๐
๙
๕๒
๑๐๕
๗

๓๓๘,๐๓๑
๓๖๗,๔๑๙
๓๗๘,๒๓๒
๓๔๘,๑๘๖
๓๗๖,๗๕๖
๔๓๐,๘๙๕
๔๗๖,๓๘๔
๕๖๑,๘๑๔
๖๒๑,๖๘๖
๗๐๙,๐๓๐
๑๔.๐๕
๕๒.๓๒
๗๗๖,๓๗๔
๘๓๒,๙๕๘
๘๙๒,๘๗๔
๙๕๕,๑๕๖
๑,๐๑๙,๘๙๗
๑,๐๘๗,๑๙๓
๑,๑๕๗,๑๔๔
๑,๒๒๙,๘๕๓
๑,๓๐๕,๔๒๘
๑,๓๘๓,๙๘๐
๑,๔๖๕,๖๒๗
๙
๕๓
๑๐๗
๗

-๓๕บริการจราจรทางอากาศท'าอากาศยานภูมิภาค
ปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศ จําแนกตามประเภท
ปริมาณเที่ยวบิน
ภายใน
Bangkok FIR

ปhงบประมาณ
๒๕๕๗

๒๕๕๖
รวม

เฉลี่ย/
วัน

รวม

เฉลี่ย/วัน

รอยละ
๒๕๕๘
รวม

Flight Type
International ๓๑๙,๐๘๑
๘๗๔ ๓๓๖,๐๕๐
๙๒๑ ๓๘๓,๓๖๑
Domestic
๒๘๔,๖๐๒ ๗๘๐ ๓๒๔,๕๖๒ ๘๘๙
๓๖๕,๔๕๒
Overfly
๖๕,๓๓๙ ๑๗๙
๘๓,๕๑๘ ๒๒๙
๘๓,๐๙๗
Type
of
Operation
S : Schedule
๕๑๖,๕๕๒ ๑,๔๑๕ ๕๗๗,๔๑๑ ๑,๕๘๒
๖๗๕,๓๑๙
N : NonSchedule
๔๐,๔๑๔ ๑๑๑
๓๖,๔๐๙ ๑๐๐
๒๙,๘๗๔
G : General
๕๔,๙๗๘ ๑๕๑
๗๑,๓๙๕ ๑๙๖
๖๙,๐๔๙
M : Military
๔๕,๕๐๓ ๑๒๕
๔๕,๖๓๔ ๑๒๕
๔๔,๒๙๓
X : Others
๑๑,๕๗๕
๓๒
๑๓,๒๘๑
๓๖
๑๓,๓๗๕
Flight Rule
IFR
๕๙๑,๑๙๙ ๑,๖๒๐ ๖๔๘,๑๑๗ ๑,๗๗๖
๗๔๑,๙๑๒
VFR (included
๙๖,๐๑๓ ๒๖๓
๘๙,๙๙๘
Y,Z)
๗๗,๘๒๓ ๒๑๓
Top 10
Aircraft Type
A320
๒๒๖,๒๘๕
B738
๑๑๑,๓๐๗
A333
๕๙,๗๘๖
B77W
๓๒,๙๘๐
A319
๓๒,๕๔๕
C172
๒๖,๓๒๕
B739
๒๕,๔๗๕
B772
๒๓,๓๙๓
AT75
๑๗,๓๓๑
A321
๑๖,๖๗๑
Other
๒๕๙,๘๑๒
รวม
๖๖๙,๐๒๒ ๑,๘๓๓ ๗๔๔,๑๓๐ ๒,๐๓๙
๘๓๑,๙๑๐

เฉลี่ย/วัน

๒๕๕๘
/๒๕๕๗

๑,๐๕๐
๑,๐๐๑
๒๒๘

๑๔.๐๑
๑๒.๖๐
-๐.๔๔

๑,๘๕๐

๑๖.๙๔

๘๒
๑๘๙
๑๒๑
๓๗

-๑๘.๐๐
-๓.๕๗
-๓.๒๐
๒.๗๘

๒,๐๓๓

๑๔.๔๗

๒๔๗

-๖.๐๘

๖๒๐
๓๐๕
๑๖๔
๙๐
๘๙
๗๒
๗๐
๖๔
๔๗
๔๖
๗๑๒
๒,๒๗๙

๒๔.๐๐
๓๒.๐๓
๑๓.๑๐
๙.๗๖
๐.๐๐
-๑.๓๗
๑๘๐.๐๐
-๘.๕๗
๔๔
-๙.๙๙
๑๑.๘๐

-๓๖ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง ณ สนามบิน
ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง
ณ สนามบิน
Flight Type
International
Domestic
Type of Operation
S : Schedule
N : Non-Schedule
G : General
M : Military
X : Others
Flight Rule
IFR
VFR (included Y,Z)
รวม ๒๕๕๘
เฉลี่ยต'อวัน

สุวรรณภูมิ

ดอนเมือง

ภูเก็ต

เชียงใหม'

๒๔๑,๗๖๙
๖๘,๙๕๙

๖๑,๑๖๔
๑๗๓,๒๘๘

๔๒,๑๒๔
๔๑,๒๘๘

๑๔,๖๐๔
๕๓,๒๓๖

๓๐๓,๙๑๔
๖,๑๘๐
๔๗๕
๑๒๐
๓๙

๒๐๑,๓๓๕
๓,๙๘๘
๙,๕๖๕
๑๙,๐๖๓
๕๐๑

๗๖,๙๗๗
๔,๑๘๖
๘๙๗
๑,๒๙๗
๕๕

๖๐,๕๓๙
๑,๗๐๖
๔๑๑
๓,๐๖๙
๒,๑๑๕

๓๑๐,๗๐๘
๒๐
๓๑๐,๗๒๘
๘๕๑

๒๑๘,๑๗๐
๑๖,๒๘๒
๒๓๔,๔๕๒
๖๔๒

๘๒,๕๑๐
๙๐๒
๘๓,๔๑๒
๒๒๙

๖๑,๕๖๒
๖,๒๗๘
๖๗,๘๔๐
๑๘๖

-๓๗จํานวนเที่ยวบิน
ที่ขึ้น/ลง ณ
สนามบิน
ภูเก็ต
เชียงใหม
กระบี่
หาดใหญ
สมุย
หัวหิน
อุดรธานี
นครศรีธรรมราช
สุราษฎร;ธานี
พิษณุโลก
อูตะเภา*
ขอนแกน
เชียงราย
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
นครพนม
สกลนคร
บุรีรัมย;
ตรัง
ร%อยเอ็ด
ลําปาง
นาน
ชุมพร
แมสอด
เลย
แมฮองสอน
นราธิวาส
ตราด
ระนอง
สุโขทัย
ป<ตตานี*
แพร
เพชรบูรณ;
สุรินทร;
ตาก

๒๕๕๕
รวม
ต'อวัน
๖๑,๑๙๕
๓๙,๖๓๑
๗,๘๙๒
๑๗,๐๐๕
๒๔,๗๓๕
๒๖,๐๑๖
๑๓,๘๒๐
๑๖,๘๗๘
๙,๓๙๐
๘,๘๙๑
๑๒,๓๒๐
๔,๗๔๙
๗,๑๑๐
๘,๓๒๗
๕,๓๓๔
๔,๓๓๒
๒,๐๐๓
๑,๑๗๑
๒,๔๕๘
๑,๙๖๖
๑,๑๖๐
๒,๓๗๔
๑,๒๕๓
๑,๓๙๒
๖๘๒
๓,๐๕๖
๑,๗๕๖
๒,๑๕๔
๔๑๗
๒,๐๖๓
๗๔๔
๕๒๙
๒๓๒
๓๙๖
๑๐๐

๑๖๗
๑๐๘
๒๒
๔๖
๖๘
๗๑
๓๘
๔๖
๒๖
๒๔
๓๔
๑๓
๑๙
๒๓
๑๕
๑๒
๕
๓
๗
๕
๓
๖
๓
๔
๒
๘
๕
๖
๑
๖
๒
๑
๑
๑
๐

๒๕๕๖
รวม
ต'อวัน
๗๒,๑๔๘
๔๖,๙๐๗
๑๒,๑๑๑
๒๐,๗๓๐
๒๖,๗๒๑
๑๖,๕๙๓
๑๕,๔๕๖
๑๗,๙๖๔
๑๑,๙๒๙
๑๑,๙๔๗
๑๒,๐๙๑
๕,๖๘๑
๗,๖๒๓
๙,๒๗๖
๘,๒๐๑
๕,๖๕๔
๒,๕๙๖
๑,๕๙๗
๓,๗๑๘
๒,๔๒๕
๑,๖๙๕
๒,๔๖๙
๒,๘๖๒
๓,๑๔๓
๑,๐๐๖
๔,๓๒๙
๑,๙๐๗
๒,๒๑๘
๙๗๐
๑,๖๕๕
๑,๒๘๘
๖๓๕
๓๓๓
๕๓๓
๓๓๙

๑๙๘
๑๒๙
๓๓
๕๗
๗๓
๔๕
๔๒
๔๙
๓๓
๓๓
๓๓
๑๖
๒๑
๒๕
๒๒
๑๕
๗
๔
๑๐
๗
๕
๗
๘
๙
๓
๑๒
๕
๖
๓
๕
๔
๒
๑
๑
๑

๒๕๕๗
รวม
ต'อวัน
๗๕,๗๕๙
๕๔,๒๒๒
๑๙,๑๙๓
๒๔,๑๖๗
๒๖,๓๒๓
๒๔,๖๕๘
๑๗,๑๙๓
๒๐,๔๘๖
๑๓,๕๔๕
๑๗,๒๐๙
๑๔,๓๒๖
๑๒,๒๐๓
๑๐,๔๓๘
๑๐,๘๔๖
๑๐,๙๓๔
๑๐,๔๗๘
๓,๙๐๙
๒,๘๖๕
๓,๙๓๐
๒,๘๑๓
๒,๔๓๓
๒,๑๔๓
๓,๓๕๕
๓,๓๘๒
๑,๔๙๓
๓,๒๕๘
๑,๗๖๒
๒,๒๙๑
๑,๖๖๖
๑,๖๙๙
๑,๖๐๗
๗๒๑
๗๔๙
๕๖๔
๒๕๙

๒๐๘
๑๔๙
๕๓
๖๖
๗๒
๖๘
๔๗
๕๖
๓๗
๔๗
๓๙
๓๓
๒๙
๓๐
๓๐
๒๙
๑๑
๘
๑๑
๘
๗
๖
๙
๙
๔
๙
๕
๖
๕
๕
๔
๒
๒
๒
๑

๒๕๕๘
รวม
ต'อวัน
๘๓,๔๑๒
๖๗,๘๔๐
๒๘,๓๖๑
๒๗,๒๙๐
๒๖,๘๙๙
๒๕,๓๖๕
๒๑,๘๖๒
๒๐,๕๙๖
๑๖,๘๗๙
๑๖,๓๑๒
๑๖,๓๐๙
๑๕,๔๔๒
๑๓,๒๑๐
๑๒,๘๘๖
๑๒,๒๑๘
๗,๐๖๕
๕,๑๖๗
๔,๓๘๒
๔,๓๕๒
๔,๓๐๑
๔,๒๗๙
๓,๘๕๑
๓,๖๔๒
๒,๙๐๕
๒,๕๔๕
๒,๒๘๖
๒,๒๖๐
๒,๐๓๔
๑,๖๓๗
๑,๖๐๘
๑,๑๕๑
๙๓๖
๗๒๖
๓๑๕
๒๓๓

๒๒๙
๑๘๖
๗๘
๗๕
๗๔
๖๙
๖๐
๕๖
๔๖
๔๕
๔๕
๔๒
๓๖
๓๕
๓๓
๑๙
๑๔
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๑
๑๐
๘
๗
๖
๖
๖
๔
๔
๓
๓
๒
๑
๑

-๓๘บริการดานบริหารจัดการสภาพคล'องการจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Flow Management Service)
ระบบบริหารสภาพคล'องจราจรทางอากาศผ'านอ'าวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air
Traffic Flow Management System: BOBCAT)
ศูนย;บริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow Management
Unit : Bangkok ATFMU) ให%บริการด%านบริหารจัดการสภาพคลองจราจรทางอากาศโดยใช%ระบบ BOBCAT
(Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System) ตั้งแตป ๒๕๕๐ ซึ่งบริษัทฯ
พัฒนาขึ้นภายใต%การดูแลของคณะทํางาน ICAO Air Traffic Flow Management Task Force สําหรับ
เที่ยวบินที่ต%องการทําการบินผานนานฟAาประเทศอัฟกานิสถาน ไปทางตะวันตกในชวงเวลาทีม่ ีปริมาณการบิน
คับคั่ง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต%และเอเชียใต%ทําการบินสูยุโรป และจากเอเชียใต%ทําการบินสูอเมริกาเหนือ
เพื่อให%การจราจรทางอากาศเป1นไปได%ด%วยความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว
ปริมาณเที่ยวบินที่ใชบริการบริหารสภาพคล'องจราจรทางอากาศ
๒๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๙,๒๓๗

๒๐,๐๓๑

๒๐,๓๙๒

๒๑,๐๔๒

๒๐,๖๗๓

๑๙,๑๒๐
๑๗,๒๓๖

๑๕,๗๓๒

๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๐
ปh ๒๕๕๑

ปh ๒๕๕๒

ปh ๒๕๕๓

ปh ๒๕๕๔

ปh ๒๕๕๕

ปh ๒๕๕๖

ปh ๒๕๕๗

ปh ๒๕๕๘

ปริมาณเที่ยวบินที่ใช%บริการบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศในชวงให%บริการของระบบ
BOBCAT (เฉพาะเวลากลางคืน)
ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

ป ๒๕๕๘

ปริมาณการบินเฉลี่ยตอวัน

๕๘

๕๖

๕๒

๔๗

๔๓

ปริมาณการบินสูงสุดตอวัน

๗๒

๗๒

๖๖

๖๐

๕๕

-๓๙จากปริมาณจราจรทางอากาศทีม่ ีการทําการบินผานอัฟกานิสถานที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับข%อมูลที่
ได%รับจากสายการบินตาง ๆ ตัง้ แตป ๒๕๕๐
คาดวาระบบ BOBCAT มีสวนรวมในการลดการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๐ ล%านกิโลกรัม คิดเป1นการบรรเทาภาวะโลกร%อนจากการลดปริมาณการปลอย
ก?าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ ๔๔๐ ล%านกิโลกรัม จนถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๗ คิด
เป1นการประหยัดคาใช%จายสายการบินประมาณ ๑๑๐ ล%านเหรียญสหรัฐ หรือกวา ๓,๙๐๐ ล%านบาท
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คาดวาสามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิน้ ประมาณ ๑๑ ล%าน
กิโลกรัม คิดเป1นปริมาณก?าซเรือนกระจกประมาณ ๔๖ ล%านกิโลกรัม และ คาใช%จายสายการบินประมาณ ๑๑
ล%านเหรียญสหรัฐ
อยางไรก็ตาม
ได%มีข%อตกลงอยางไมเป1นทางการในการจัดตัง้ แนวทางการประสานงานระหวาง
Bangkok ATFMU กับ EUROCONTROL Network Management Operations Centre (NMOC), ICAO
Asia-Pacific Regional Office และ IATA Asia-Pacific Regional Office ในกรณีฉกุ เฉิน แนวทางการ
ประสานงานดังกลาวเป1นจุดเริม่ ต%นความเชื่อมโยงหนวยงานผูใ% ห%บริการ ATFM ในรูปแบบ ATFM Nodes
เพื่อรองรับปริมาณการบินข%ามพรมแดน ให%ทําการบินอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยตอไป
การนําเทคโนโลยีการเดินอากาศดวย Performance Based Navigation (PBN) เขาใชงานกับ
หวงอากาศของประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบต'อสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดานการบิน
ป<จจุบันมลภาวะที่เกิดจากไอเสียของอากาศยาน (Aircraft emission pollution) กอให%เกิด
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) เครื่องยนต;ของอากาศยานจะปลอยก?าซคาร;บอนไดออกไซด;
(CO2) และก?าซเรือนกระจกอื่น ๆ สูบรรยากาศโลก ทําให%สภาวะโลกร%อนทีก่ ําลังเผชิญอยูขยายวงกว%างมาก
ขึ้น ICAO ได%พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน นโยบาย และแนวทางปฏิบัตใิ นการลดผลกระทบตอสิ่งแวดล%อม
จากกิจกรรมด%านการบิน โดยสงเสริมให%เกิดการนําเทคโนโลยีการเดินอากาศด%วย PBN มาใช%งาน เพื่อให%เกิด
เส%นทางการบินที่สั้นและตรงมากที่สุด ผานความรวมมือในการบริหารใช%งานห%วงอากาศรวมกันระหวางทหาร
และพลเรือน (Civil Military Air Traffic Management Coordination) ทั้งนี้เมื่อนําเทคนิคการบินลดระดับ
อยางตอเนื่อง (Continuous Descent Operation : CDO) และไตระดับอยางตอเนือ่ ง (Continuous Climb
Operation : CCO) มาประกอบด%วยแล%ว สงผลให%การเผาผลาญเชื้อเพลิงของอากาศยานลดลง ในขณะที่
สามารถรักษาระดับความต%องการในการเดินอากาศที่เพิ่มมากขึน้ อยูในป<จจุบันได%
การพัฒนาเสนทางบิน (Airways) ดวย 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%วงอากาศของสนามบินตางๆ โดยประกาศลงใน AIPThailand จํานวน ๑๙ สนามบิน ได%แก

-๔๐๑. ภูเก็ต
๒. สมุย
๓. หาดใหญ
๔. เชียงใหม
๕. ลําปาง
๖. เชียงราย
๗. อุดรธานี
๘. สุราษฎร;ธานี
๙. นราธิวาส
๑๐. นครศรีธรรมราช

๑๑. แพร
๑๒. อุบลราชธานี
๑๓. ขอนแกน
๑๔. นครพนม
๑๕. สกลนคร
๑๖. ตราด
๑๗. กระบี่
๑๘. ดอนเมือง
๑๙. สุวรรณภูมิ

ผลที่ได%จากการนํา PBN เข%าใช%งาน
จากการพัฒนาห%วงอากาศด%วยการนํา PBN มาใช%งานข%างต%น สามารถชวยลดปริมาณการใช%เชื้อเพลิง
ของอากาศยาน และสงผลให%ปริมาณ CO2 ทีถ่ ูกปลอยออกสูชั้นบรรยากาศลดลง ประมาณร%อยละ ๑-๒ ซึ่ง
สามารถชวยแก%ป<ญหาสภาวะโลกร%อนลงได%
บริการสื่อสารการบิน (Aeronautical Communication Services)
๑. บริษัทฯ ให%บริการสื่อสารการบินประจําภาคพื้น รับ-สง แลกเปลี่ยนข%อมูลขาวสารการบิน โดย
ระบบแลกเปลี่ยนข%อมูลขาวสารการบินอัตโนมัติ ระหวางผู%ใช%งานในเครือขายภายในประเทศ และระหวาง
ศูนย;สื่อสารการบินตางประเทศ ผานเครือขายโทรคมนาคมการบินตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒. การดําเนินงานสื่อสารการบินระหวางประเทศ โดยใช%ระบบสื่อสารผานเคเบิลใต%น้ํา และ
ระบบสื่อสารผานดาวเทียม ซึ่งในป<จจุบันบริษทั ฯ มีวงจรสื่อสารติดตอโดยตรงกับศูนย;สื่อสารการบิน
ตางประเทศ ๑๒ วงจร ดังนี้
ระบบสื่อสาร
ความเร็วสัญญาณ
วงจร
๑. กรุงเทพ/สิงคโปร;
เคเบิลใต%น้ํา
64 Kbps
๒. กรุงเทพ/ฮองกง
เคเบิลใต%น้ํา
64 Kbps
๓. กรุงเทพ/มุมไบ
เคเบิลใต%น้ํา
64 Kbps
๔. กรุงเทพ/โรม
เคเบิลใต%น้ํา
64 Kbps
๕. กรุงเทพ/ป<กกิ่ง
ดาวเทียม
64 Kbps
๖. กรุงเทพ/กัวลาลัมเปอร;
ดาวเทียม
64 Kbps
๗. กรุงเทพ/พนมเปญ
ดาวเทียม
64 Kbps
๘. กรุงเทพ/รางกุง%
ดาวเทียม
64 Kbps
๙. กรุงเทพ/โฮจิมินห;
ดาวเทียม
32 Kbps
๑๐. กรุงเทพ/แดกกา
ดาวเทียม
32 Kbps
๑๑. กรุงเทพ/เวียงจันทน;
ดาวเทียม
32 Kbps
๑๒. กรุงเทพ/ภูฏาน
อินเตอร;เน็ต
บริการข'าวสารการบิน (Aeronautical Information Services: AIS)
บริษทั ฯ เป1นศูนย;สื่อสารการบินหลักของประเทศไทย มีหน%าที่รับ-สง ถายทอด และกระจายขาว
แผนการบิน ขาวการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ขาวอากาศการบิน และขาวอื่น ๆ ทีจ่ ําเป1นตอการปฏิบัติ

-๔๑การบิน รวมถึงขาวประกาศเตือนผู%ทํางานในอากาศ เพือ่ แจกจายให%หนวยงานบริการการเดินอากาศ สายการบิน
ทาอากาศยาน ทหาร และหนวยงานราชการ ในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) และ
ตางประเทศ ดังนี้
๑. บริการข%อมูลขาวอากาศการบิน (OPMET Data Services)
บริษทั ฯ ทําหน%าที่เป1นศูนย;รวบรวมและคลังข%อมูลขาวอากาศการบินของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟNก
(ROBEX และ Regional OPMET Data Bank) ดําเนินการรวบรวมข%อมูลขาวอากาศการบินจาก ๓๘
สนามบินทั่วประเทศและพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบในภูมิภาค ตามแบบแผนของ ICAO ROBEX Scheme
แลกเปลี่ยนแจกจายข%อมูลกับผู%ใช%บริการ โดยผานเครือขายโทรคมนาคมการบิน (AFTN และ ATN) ตาม
มาตรฐานของ ICAO
๒. บริการข%อมูลขาวประกาศผูท% ํางานในอากาศ (NOTAM)
บริษทั ฯ ดําเนินงานเป1นสํานักงานประกาศผู%ทํางานในอากาศระหวางประเทศ (International
NOTAM Office) โดยออกประกาศ NOTAM แจ%งเตือนผู%ทํางานในอากาศ ผานเครือขายโทรคมนาคมการบิน
(AFTN และ ATN) ซึ่งมีปริมาณ NOTAM ที่ออกโดยสํานักงานประกาศผู%ทํางานในอากาศระหวางประเทศ
สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖,๕๑๗ ฉบับ
๓. บริการข%อมูลขาวสารประจําสนามบิน (AIS and Air Traffic Service Report Office)
คือ การจัดทําข%อมูล Pre-Flight Briefing Bulletin ประจําสนามบินภายในประเทศและ
สนามบินนานาชาติ โดยให%ข%อมูลและแนะนํานักบินกอนทําการบิน รับ-สงแผนการบิน และข%อมูลที่เกี่ยวเนือ่ ง
ประจําสนามบินภายในประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ
ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีปริมาณการรับ-สงข%อมูลขาวสารการบิน จํานวน ๑๘๗,๓๘๐,๒๘๖
ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมา จํานวน ๓๑,๗๖๘,๙๒๗ ฉบับ คิดเป1นร%อยละ ๒๐.๔ และมีปริมาณ
ข%อมูลขาวแผนการบินและขาวการเคลื่อนไหวที่เกีย่ วเนื่อง โดยวัดจากปริมาณเที่ยวบินเข%า-ออก และบินผาน
ในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินแบบ Visual Flight Rule
(VFR) จํานวน ๑,๖๑๑,๔๘๘ ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมา จํานวน ๑๘๒,๕๘๑ ฉบับ คิดเป1น
ร%อยละ ๑๒.๘
บริการเกี่ยวเนื่อง
ผลการดําเนินงานดานบริการเกี่ยวเนื่อง ประจําปhงบประมาณ ๒๕๕๘
จากแนวทางการบริหารทรัพยากรให%เกิดประโยชน;สูงสุด เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของ
บริษทั ฯ ซึ่งเป1นสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค;กรให%บรรลุเปAาหมายวิสัยทัศน; (Strategic Arms) ตลอดจน
แสวงหารายได%เพิ่มเติมจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อชดเชยรายได%หลักซึ่งอาจได%รับผลกระทบจากวิกฤตการณ;
ภายนอก บริษทั ฯ จึงกําหนดให%สายงานพัฒนาธุรกิจเป1นหนวยธุรกิจ (Business Unit) ดําเนินกิจกรรมโดยใช%
ความสามารถพิเศษขององค;กร ได%แก มาตรฐานและฝมือการให%บริการการเดินอากาศซึง่ เป1นทีย่ อมรับใน
แวดวงอุตสาหกรรมการบิน และความเชี่ยวชาญด%านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ ดําเนินการผลิตและจัดหาอุปกรณ; ตลอดจนให%บริการติดตัง้
ปรับปรุง ซอมบํารุง สํารวจ ตรวจสอบและปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณ;ทใี่ ช%งานในกิจการบินและนอกเหนือ
กิจการบิน พร%อมทั้งให%บริการฝWกอบรมกับหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี้

-๔๒๑. การผลิต/จัดหาและบริการซ'อมบํารุงอุปกรณD
ให%บริการปรับปรุง ตรวจซอม จัดหา ติดตัง้ และซอมบํารุงอุปกรณ; รวมจํานวน ๑๔ โครงการ อาทิ
- ผลิตและติดตั้งชุดอุปกรณ;ระบบ ATC Radar Simulator ที่ใช%ในการฝWกการควบคุมจราจร
ทางอากาศและระบบการสงขาวสารผานเครือขายอัตโนมัติ (AMSS) ให%มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย
- ปรับปรุงเสาสงสัญญาณและซอมระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ NDB ที่ตดิ ตั้ง ณ สนามบิน
นานาชาติอูตะเภา ให%กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
- ซอมบํารุงเครื่องกระจายขาวการบินและขาวอากาศอัตโนมัติ C-ATIS ให%กรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส; กองทัพอากาศ
- ซอมบํารุงอุปกรณ;เครื่องชวยการเดินอากาศประเภทบอกทิศทางและระยะทาง DVOR/DME
จํานวน ๑ ระบบ ให%กองการบินทหารเรือ กองทัพเรือ
- ซอมบํารุงระบบถายทอดขาวสารอัตโนมัติ (AMSS) รายปให%กบั กองทัพอากาศ
- ซอมบํารุงอุปกรณ; ILS รายป ให%กับกองการบินทหารเรือ กองทัพเรือ
๒. บริการบินทดสอบ
ให%บริการบินทดสอบเครื่องชวยการเดินอากาศประเภท 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%
งานประจําทาอากาศยานจํานวน ๑๕ แหง แบงเป1น ในประเทศ ๑๒ แหง และตางประเทศ ๓ แหง
นอกจากนี้ ให%บริการบินทดสอบความถี่รบกวนยานการบินให%กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน; และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จํานวน ๒ จังหวัด คือ เชียงราย
และนนทบุรี รวมทั้งให%บริการบินทดสอบระบบ New MSSR Radar ณ สนามบินภายในประเทศ จํานวน ๖
สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง สนามบินพิษณุโลก สนามบินอุดรธานี สนามบินร%อยเอ็ด สนามบินชุมพร
และสนามบินเชียงรายให%กับบริษัท SELEX SISTEMI INTEGRARI S.P.A. ประเทศอิตาลี
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช%ชั่วโมงการบินทัง้ สิ้น ๑,๙๐๐ ชั่วโมง ซึ่งสามารถจําแนกเป1นชัว่ โมงบิน
สําหรับภารกิจตาง ๆ ดังนี้

-๔๓-

ชัวโมงบิน
[] รอยละ []
[] รอยละ []

[] รอยละ []

หนวยงาน
บ. วิทยุการบินฯ
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
บ. การทาอากาศยานฯ
บ. การบินกรุงเทพฯ
รวม

VOR/DME
๓๓
๑
๑
๐
๐
๓๕

ชนิดเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ILS/DME NDB
RADAR PAPI
IFP
๓๐
๓๐
๑๔
๐
On-Request
๓
๐
๒
๔
๐
๑
๐
๑
๒
๐
๐
๐
๐
๑๖
๐
๐
๐
๐
๔
๐
๓๔
๓๐
๑๗
๒๖
-

๓. บริการตรวจสอบความพรอมของอากาศยานที่ทําการบินในเขตพื้นที่ RVSM
ให%บริการแกสายการบินรวมทั้งสิ้น ๘๕ ราย ได%แก Challenger, Mega Global Air (Maldives),
Batik, PT. Garuda Indonesia, LLC, Lion Air, Sino Jet Management เป1นต%น โดยมีจํานวนอากาศยาน
มารับบริการทั้งสิ้น ๑๑๓ ลํา เป1นการให%บริการภายในประเทศและอีก ๑๐ ประเทศ ได%แก เนปาล ฟNลิปปNนส;
ปากีสถาน มัลดีฟ มาเลเซีย ทาจิกิสถาน ศรีลงั กา อินโดนีเซีย อินเดียและฮองกง
๔. บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
ทําการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ;ครื่องมือวัดให%หนวยงานภายในและภายนอกรวมทัง้ สิ้น ๑,๐๑๖
เครื่อง โดยให%บริการแกหนวยงานภายนอกจํานวน ๒๖ ราย รวมทัง้ สิ้น ๒๒๐ เครื่อง โดยเป1นผู%ใช%บริการ
รายใหม ๕ ราย เชน บริษทั ออล อินสทรูเมนท; จํากัด ศูนย;เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส;และคอมพิวเตอร;
แหงชาติ (NECTEC) บริษัท แล?บ เอ็กซ; จํากัด กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเลคทรอนิกส;ทหารอากาศ และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงระหวางประเทศประจําประเทศไทย (IBB) ซึ่งสวนหนึ่งเป1นการให%บริการตามบันทึก
ข%อตกลงการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ; ให%กับห%องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครือ่ ง

-๔๔สงวิทยุกระจายเสียง สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรวมกับ กสทช. นอกจากนี้ได%
ให%บริการแกหนวยงานในตางประเทศ คือ Cambodia Air Traffic Service Co, Ltd.
๕. บริการใหเช'าอุปกรณDสื่อสาร
ให%บริการเชาใช%งานอุปกรณ;สื่อสารแกสายการบิน ผู%ประกอบการที่เกีย่ วเนือ่ งกับกิจการบิน กลุม
บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีอุปกรณ;สื่อสารที่ให%บริการ
เชาใช%งานทั้งสิ้น จํานวน ๙,๖๕๒ ชุด เพิ่มขึ้นจํานวน ๖๗๑ ชุด หรือคิดเป1นร%อยละ ๗.๔๗ จากปงบประมาณ
๒๕๕๗ และบริษัทฯ ได%มกี ารจัดหาอุปกรณ;วทิ ยุสื่อสารสําหรับทดแทนอุปกรณ;เดิม จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด และ
รองรับความต%องการของผู%ใช%บริการในอนาคต จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด
๖. บริการระบบสื่อสารผ'านดาวเทียม
ให%บริการขายสื่อสารผานดาวเทียมเพื่อใช%ติดตอสือ่ สารด%านการควบคุมจราจรทางอากาศในวงจรเสียง
(voice) และวงจรข%อมูล (data) ให%กับหนวยงานด%านการบินในตางประเทศจํานวน ๖ ประเทศ ได%แก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาและบังคลาเทศ
๗. บริการสื่อสารขอมูลปฏิบัติการสายการบิน
ติดตั้งสถานีภาคพื้นระยะไกล (Remote Ground Station) เพิ่มเติมจํานวน ๑๑ สถานี ใน ๕
ประเทศ ประกอบด%วย
- ประเทศเวียดนาม 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 รวมทัง้ สิ้น ๑๓๔ สถานี โดยเป1นสถานี RGS ประเภท ACARS จํานวน ๑๑๒ สถานี
ใน ๑๕ ประเทศ และสถานี RGS ประเภท VDLM2 จํานวน ๒๒ สถานีใน ๗ ประเทศ เพื่อให%บริการสื่อสาร
ข%อมูลปฏิบัติการสายการบินได%ครอบคลุมพื้นทีก่ ารให%บริการใน ๑๕ ประเทศ ได%แก ไทย กัมพูชา เกาหลีใต%
ไต%หวัน นิวซีแลนด; บรูไน เมียนมา ฟNลิปปNนส; มองโกเลีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร; ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
และอินเดีย มีสายการบินที่ให%บริการจํานวน ๑๔๒ สายการบิน จํานวนอากาศยานที่ใช%บริการกวา ๖,๓๐๐ ลํา
และมีปริมาณการรับ–สงข%อมูลการบินทั้งหมดประมาณ ๑๐๓.๔๑ ล%านกิโลบิตเพิ่มขึ้นจํานวน ๒.๑๘ ล%านกิโลบิต
หรือคิดเป1นร%อยละ ๒.๑๕ จากปงบประมาณ ๒๕๕๗
๘. บริการฝ‹กอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และใหคําปรึกษา
บริษทั ฯ จัดฝWกอบรมให%กับหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานด%านการบินพลเรือนตางประเทศ
รวม ๓ หลักสูตร ดังนี้
- สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน;และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริการจราจรทางอากาศ
- กรมการบินพลเรือนเนปาล จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร Air Traffic Control
Watch Supervisor และหลักสูตร Financial and Administration
นอกจากนี้ บริษัทฯ ศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ;และบริการตาง ๆ เพือ่ สนับสนุนภารกิจหลัก
ของบริษทั ฯ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยดําเนินการโครงการจํานวน ๔ โครงการ ดังนี้

-๔๕๑. การออกแบบสถาป<ตยกรรมศูนย;บูรณาการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบแหงชาติ (National
Multi-Modal Transport Integration Center: NMTIC) ให%กับกรมการขนสงทางบก เป1นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคม
ทีม่ อบหมายให%ดาํ เนินการศึกษาออกแบบสถาป<ตยกรรมศูนย;บรู ณาการการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบแหงชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ;การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบให%ทกุ ภาคสวน อาทิ
ผู%ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและรถขนสง กองบังคับการตํารวจจราจร และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม
๒. ศึกษาการจัดตั้งศูนย;ทดสอบภาษาอังกฤษการบิน (Aviation English Rating Center: AERC)
เพื่อเป1นศูนย;การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษด%านการบินตามระดับภาษาอังกฤษ ICAO English
Level 4 หรือสูงกวา โดยมุงเน%นเป1นศูนย;ทดสอบที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี มีมาตรฐาน และสร%างการยอมรับการเป1น
ศูนย;ทดสอบระดับสากลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางวิเคราะห;ความเป1นไปได%
ในการจัดตัง้ ศูนย;ทดสอบดังกลาวรวมกับ English Language Proficiency for Aeronautical
Communication: ELPAC ภายใต%การควบคุมของ EUROCONTROL เพื่อดําเนินการจัดทดสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับผู%ถือใบอนุญาตประจําหน%าที่ของบริษัทฯ และนับเป1นการสร%างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม
กับลูกค%าทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
๓. บริการ Air Situation Display/Ground Situation Display (ASD/GSD)
ให%บริการ Air Situation Display/ Ground Situation Display (ASD/GSD) แกหนวยงานภายใน
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในบทบาท Strategic Arms และให%สายการบินเพื่อวัตถุประสงค;ทางธุรกิจ
๔. พัฒนาผลิตภัณฑ; (R&D)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ;เพื่อใช%งานในภารกิจหลัก จํานวน ๒ รายการ คือ
• Signal Light Gun เป1นอุปกรณ;สําหรับสื่อสารระหวางนักบินและหอบังคับการบิน ใน
กรณีที่ระบบวิทยุสื่อสารขัดข%อง
• Integrated Emergency Alarm System เป1นระบบสื่อสารสายดวนสําหรับใช%ในการ
อํานวยการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข%องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล
ในป ๒๕๕๘ บริษทั ฯ ดําเนินโครงการที่สงผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาวที่สําคัญ คือ
การวางแผนทรัพยากรบุคคลระยะยาวหรือแผนอัตรากําลัง ๑๐ ป ซึ่งเป1นแนวทางสําหรับการวางแผนด%าน
ทรัพยากรบุคคลทั้งในด%านจํานวน และการพัฒนาความสามารถบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับระบบใหม ๆ ใน
ระยะ ๑๐ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต%กลยุทธ;ด%านทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุน
และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล%อม รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงกรอบแนวคิดด%านทรัพยากร
บุคคลของบริษทั ฯ (AEROTHAI HR MODEL) เพื่อให%สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุน
เปAาหมายองค;กรทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว พร%อมทั้งดําเนินการตามกรอบแนวคิดดังกลาว ได%แก การปรับปรุง
โครงสร%างตําแหนงงานและโครงสร%างเงินเดือนที่สอดคล%องกับคางานในป<จจุบนั
โดยมีวัตถุประสงค;หลักคือ
การสร%างเส%นทางสูความเป1นมืออาชีพให%กับบุคลากรขององค;กร เป1นแรงกระตุ%น และเพื่อตอบแทนพนักงาน
ในการปฏิบัติหน%าที่ภายใต%ภาวะความเครียดจากปริมาณจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น บริษทั ฯ ได%ดําเนินการตาง ๆ เพื่อเตรียมความพร%อมสําหรับรองรับการเปNดใช%งาน
เทคโนโลยีการบริการจราจรทางอากาศระบบใหม โดยมุงเน%นการพัฒนาให%บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได%ตาม
มาตรฐานการให%บริการจราจรทางอากาศเมื่อบริษทั ฯ เปNดใช%งานระบบใหมอยางเต็มรูปแบบ
ด%านคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในป ๒๕๕๘ บริษัทฯ ดําเนินโครงการตาง ๆ ที่สนับสนุนให%พนักงาน
สร%างสมดุลในชีวิตการทํางาน (Work Life Balance) เพื่อเสริมสร%างคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด%าน ทั้งรางกาย
จิตใจของบุคลากร ตลอดจนครอบครัวของบุคลากร อาทิเชน โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร

-๔๖ซึ่งเป1นโครงการที่เน%นการให%ความรู% และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน เพื่อปAองกันการเกิดโรคโดยมีการเก็บ
รวบรวมสถิติประเภทของโรคตามความถี่ในการเบิกจายคารักษาพยาบาล และรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจําปในรอบปที่ผานมา และนํามาใช%เป1นข%อมูลเพื่อกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต%องการในแตละกลุมบุคลากรโดยแท%จริง พร%อมทั้งปรับปรุงสวัสดิการตาง ๆ ให%สอดคล%องกับความต%องการ
ของกลุมบุคลากรตาง ๆ เชน กิจกรรมการนวดผอนคลายเพื่อลดความเครียดและความเหนื่อยล%าให%กับ
เจ%าหน%าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เป1นต%น นอกจากนั้นได%มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อชวยลดภาระ
ขั้นตอนการเบิกจายของบุคลากรโดยให%เป1นไปตามระเบียบสวัสดิการที่กําหนดไว% และจัดชวงเวลา สถานที่
และผู%ฝWกสอนสําหรับกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายตามความต%องการของบุคลากร เชน แอโรบิก
โยคะ กิจกรรมสร%างสมดุลรางกาย (Body Balance) เป1นต%น บริษัทฯ ให%การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ
ให%กับบุคลากรในชวงเวลานอกเหนือเวลาปฏิบัติงาน เชน การจัดทัศนศึกษาทั้งในและตางประเทศสําหรับ
บุคลากร โดยมีสวัสดิการเพื่อแบงเบาภาระคาใช%จายสวนหนึ่งให%กับบุคลากร เป1นต%น
ด%านการสงเสริมกิจกรรมในมิตดิ %านจริยธรรม และมิติด%านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล%อม บริษัทฯ
ยังคงดําเนินการจัดกิจกรรม “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย;บอล” เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเลนและพัฒนา
กีฬาวอลเลย;บอลในยุวชนทัว่ ประเทศ ซึ่งบริษทั ฯ เล็งเห็นวาผลสําเร็จของโครงการดังกลาวสามารถพัฒนา
นักกีฬาจากระดับยุวชนไปสูนักกีฬาระดับประเทศที่สร%างชื่อเสียงและภาพลักษณ;ที่ดใี ห%กับองค;กรและประเทศ
ไทย นอกจากนั้น บริษทั ฯ ได%มีสวนรวมในการรวบรวมและจัดหาสิ่งของ อุปกรณ; และเงินบริจาคมอบให%เด็ก
ยากไร% และกิจกรรม “ทอดกฐิน ประจําป” ซึง่ เป1นกิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึ้นตอเนื่องเป1นประจําทุกป
บริษทั ฯ มุงเน%นความสําคัญของบุคลากร เนื่องจากตระหนักเสมอวาผลการดําเนินงานทีด่ ีขององค;กร
สวนหนึ่งมาจากความมุงมั่นและอุทิศตนของบุคลากร เพื่อความสําเร็จขององค;กรซึ่งเป1นพลังที่เกิดจากความ
ผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยได%ดําเนินการสํารวจความผูกพันของพนักงานตอองค;กร
อยางตอเนื่องทุกป เพื่อมุงเน%นให%เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลอันจะนําไปสู
การเสริมสร%างความผูกพันในบุคลากรซึ่งจะนําไปสูองค;กรที่ยงั่ ยืนตอไป
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส'งเสริมการเรียนรู
บริษทั ฯ มีหน%าที่รบั ผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให%มีขดี ความสามารถทัง้ ความสามารถหลักเชิงกว%างและ
ความสามารถหลักเชิงลึกของบริษทั ฯ วางแผนการจัดการความรู% จัดให%มีบรรยากาศแหงการเรียนรูใ% นองค;กร
การสงเสริมนวัตกรรม รวมถึงการให%ทุนการศึกษา ซึ่งมีผลการดําเนินการภายใต%แผนวิสาหกิจ ฉบับป ๒๕๕๘๒๕๖๒ และแนวคิดด%านทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบด%วย
๑. งานพัฒนาและฝWกอบรม
๒. งานการจัดการความรู%
๓. งานสงเสริมนวัตกรรม
งานพัฒนาและฝ‹กอบรม
บริษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยได%มีการจัดหลักสูตรฝWกอบรม
และพัฒนาให%กบั บุคลากรของ บริษทั ฯ แบงเป1น
๑. การฝWกอบรมและพัฒนาสําหรับฝJายบริหาร
เน%นการพัฒนาผู%บริหารทุกระดับให%มีความสามารถ
เหมาะสมกับระดับตําแหนงตามกรอบความสามารถด%าน Managerial Competency พัฒนามุมมอง
ด%านการบริหารจัดการทัง้ ด%านเชิงทฤษฎี และด%านการแลกเปลี่ยนเรียนรู%ผานประสบการณ; รวมทัง้
กิจกรรมที่สงเสริมการทํางานเป1นทีม ตลอดจนเป1นการเตรียมความพร%อมรองรับการเลื่อนตําแหนง
ตอไปในอนาคต

-๔๗๒. การฝWกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงาน เน%นการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาอาชีพ (Career
Development Plan) ซึ่งสอดคล%องตามความสามารถหลักเชิงลึก (Functional Competency) และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให%มขี ีดความสามารถตามกรอบความสามารถหลักเชิงกว%าง
(Core
Competency) พร%อมทั้งพัฒนาบุคลากรให%มคี วามพร%อมในการขึ้นมาทดแทนตําแหนงหรือสืบทอด
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ในรอบป ๒๕๕๘ มีการพัฒนาที่สําคัญ ๓ โครงการ คือ
๑. การเตรียมบุคลากรให%มีความพร%อมกับการปฏิบัติงานกับระบบโครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ “Thailand Modernization CNS/ATM System” เชน หลักสูตร HumanMachine 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;การการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO Training Roadmap)
นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให%บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู% เพื่อพัฒนาให%เป1นกําลังสําคัญของ
บริษทั ฯ ในอนาคต โดยสงเสริมให%ทุนการศึกษาแกบุคลากรและบุคคลภายนอก ให%ศึกษาในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ จนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งในสาขาวิศวกรรมศาสตร; สาขาวิทยาศาสตร;
ประยุกต; สาขาที่เกีย่ วข%องกับอุตสาหกรรมด%านการบิน และสาขาการบริหารจัดการ นอกเหนือจากการให%
ทุนการศึกษาแล%ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนให%บุคลากรลาศึกษาตอ ทั้งแบบเต็มเวลาและใช%เวลาบางสวน (ด%วย
ทุนของตัวเอง) เพื่อเป1นการพัฒนาระดับคุณวุฒิและคุณภาพของบุคลากรโดยรวมให%กับบริษัทฯ เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
งานการจัดการความรู
บริษทั ฯ นําเครื่องมือการจัดการความรู%เข%ามาดําเนินการตัง้ แตป ๒๕๔๗ โดยในป ๒๕๕๘
ดําเนินการภายใต%กระบวนการจัดการความรู%ของบริษทั ฯ ที่มุงเน%นเสริมสร%างการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ
ผานกระบวนการที่สําคัญ ได%แก การระบุความรู%ที่สําคัญระดับองค;กร (KM Focus Areas) การบงชี้ความรูท% ี่
จําเป1นในการปฏิบัติงาน (KM Identification) การสร%างและแสวงหาองค;ความรู% การถายทอดและถายโอน
ความรู%จากรุนสูรุน พร%อมทั้งมีการรวบรวมจัดเก็บความรูอ% ยางครบถ%วนและเป1นระบบ และดําเนินการ
ประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูอ% ยางตอเนือ่ งทุกป
โดยมีเปAาประสงค;เอือ้ ให%เกิดโอกาสในการหา
แนวปฏิบัติที่ดีทสี่ ุด (Best Practices) ที่จะนําไปสูการพัฒนาและสร%างฐานความรู%ที่เข%มแข็งและมีคุณคาของ
องค;กร
ในป ๒๕๕๘ บริษทั ฯ มีองค;ความรู%ที่สําคัญ (KM Focus Areas) คือ องค;ความรู%ที่สนับสนุนการ
บรรลุยทุ ธศาสตร; องค;ความรู%ทใี่ ช%ในการปฏิบัตงิ าน และองค;ความรู%ทเี่ กี่ยวข%องกับลูกค%า ซึง่ หนวยงานตาง ๆ
ได%ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู%ภายใต%กรอบ KM Focus Areas นี้
งานส'งเสริมนวัตกรรม
บริษทั ฯ ให%ความสําคัญกับการสงเสริมนวัตกรรมในองค;กรอยางตอเนือ่ ง กําหนดให%มีหนวยงาน
รับผิดชอบและมีการบริหารจัดการอยางเป1นระบบ เน%นการทํางานอยางมีสวนรวม มีผู%บริหารระดับสูงรวมเป1น
คณะกรรมการอํานวยการสงเสริมงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม ที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
เปAาหมาย การดําเนินงาน และการกํากับดูแล อีกทัง้ มีการบูรณาการงานสงเสริมนวัตกรรมกับงานการจัดการ
ความรู%เพื่อสนับสนุนการเป1นองค;กรแหงการเรียนรู% และองค;กรแหงนวัตกรรม นอกจากนี้ยงั มีการจัดกิจกรรม

-๔๘รูปแบบตาง ๆ เชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู%และแนวคิดระหวางกลุมพนักงาน จัดกิจกรรมการประกวด
ผลงานนวัตกรรมและแนวคิดสร%างสรรค;ประจําป เป1นต%น
ในป ๒๕๕๘ มีนวัตกรรมที่เสนอเข%าประกวดทัง้ สิ้น จํานวน ๑๗ ผลงาน และแนวความคิดสร%างสรรค;
จํานวน ๕ แนวคิด ซึ่งสวนใหญเป1นนวัตกรรมเพื่อการแก%ไข/ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมีรางวัลดีเดนที่ได%รับ
ภายในบริษัทฯ ดังนี้
ประเภทรางวัลนวัตกรรมทางเทคโนโลยี: ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นทีใ่ ห%บริการ
จราจรทางอากาศ
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริหารจัดการ: โปรแกรมพลอตพิกัดบัง้ ไฟอัตโนมัติ
ประเภทรางวัลผลงานสิง่ ประดิษฐD: อุปกรณ;แจ%งเหตุฉุกเฉินกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุบริเวณสนามบิน
นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๘ บริษัทฯ ยังนําผลงานนวัตกรรมเข%ารวมการประกวดและจัดแสดงในเวที
นานาชาติ 43rd International Exhibition of Inventions of GENEVA 2015 โดยผลงานที่ได%รับรางวัล มี
ดังนี้
๑. การวาดภาพพืน้ ที่การให%บริการจราจรทางอากาศด%วย Software Radio Mobile ได%รับรางวัล
เหรียญทอง ในกลุมผลงานประเภท C: Computer Sciences – Software – Electronics –
Electricity - Methods of Communication
๒. อุปกรณ;สําหรับปAองกันนกบินมาเกาะสายอากาศ ได%รับรางวัลเหรียญทองแดง ในกลุมผลงาน
ประเภท F: Security – Rescue - Alarm
การประเมินผลการดําเนินงาน SEPA
การประเมิ นผลดํ าเนิ นงานของบริ ษัทฯ ดํ าเนินการผานการจั ดทํ าบันทึกข%อตกลงประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระหวาง รัฐบาลไทย กับ บริษัทฯ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เป1นผู%กํากับดูแล โดยภาครัฐได%ให%ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ ให%มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันให%แกรัฐวิสาหกิจและเป1นการสร%างมูลคาเพิม่
ให%แกทรัพย;สินของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนโดยใช% “ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal: SEPA)” เป1นเครื่องมือ ประกอบด%วยการประเมินและวัดผล ๒ สวน
ได%แก สวนของกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อการบริหารจัดการองค;กร ๖ หมวด (การนําองค;กร การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร; การมุงเน%นลูกค%าและตลาด การวัด การวิเคราะห; และการจัดการความรู% การมุงเน%น
บุคลากร และการมุงเน%นการปฏิบัติการ)
ผลการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ผลการดําเนินงาน
ป ๒๕๕๗
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
กระบวนการ/ระบบ
ผลลัพธ;
น้ําหนัก
๔๕
๕๒*
คะแนน/ผลจากคาเกณฑ;วัด
๓๒๔/๑.๙๙๔๘
๒.๐๕๖๖
(ถวงน้ําหนัก)
ผลการประเมินรวม
๔.๐๕๑๕
ในป ๒๕๕๗ เนื่องจากคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข%อตกลงมีมติยกเลิกตัวชี้วัดรายได%สุทธิจากการ
ให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศและให%ตัดน้าํ หนักตัวชีว้ ัด ซึง่ เทากับร%อยละ ๓ ออกด%วย

-๔๙การจัดอันดับเครดิตองคDกร
บริษทั ทริสเรทติ้ง จํากัด (ทริสเรทติ้ง) ได%ทบทวนอันดับเครดิตของ บริษัทฯ โดยได%เพิ่มอันดับเครดิต
จาก AA+ เป1น AAA ด%วยแนวโน%มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ โดยป<จจัยที่สนับสนุนที่ทําให%ทริส
เรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทฯ ประกอบด%วย การเติบโตเป1นอยางมากของการขนสงทางอากาศ
ความเข%มแข็งด%านสภาพคลองทางการเงิน และความสามารถขององค;กรในการปรับอัตราคาบริการควบคุม
จราจรทางอากาศ อันดับเครดิตที่เพิ่มสะท%อนถึงการได%รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงการให%บริการ
การเดินอากาศ ซึ่งมีความสําคัญเชิงกลยุทธ;ของประเทศไทย นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท%อนถึงสถิตดิ %าน
ความปลอดภัยที่ดีและคณะผู%บริหารที่มีประสบการณ; อยางไรก็ตาม จุดแข็งดังกลาวถูกลดทอนบางสวนจาก
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบินได%บ%าง แตผลกระทบดังกลาวสามารถลดลงได%จากสภาพคลองทางการเงิน
ที่แข็งแกรง
รางวัลที่ไดรับระหว'างปh
รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม International Exhibition of Inventions of Geneva
๒๐๑๕
บริษทั ฯ ให%ความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ในป ๒๕๕๘ ได%สงผลงานนวัตกรรมเข%ารวมประกวด
ในเวที “43rd International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร;แลนด;
ได%แก
• ผลงานการวาดภาพพื้นที่การใหบริการจราจรทางอากาศดวย Software Radio Mobile ได%รับ
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Computer/ Sciences Software and Electricity เป1นนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นโดยการนํา “Software Radio Mobile” มาใช%แทนการวาดภาพคํานวณด%วยมือ ทําให%
สะดวก รวดเร็ว และแมนยํายิ่งขึ้น ชวยให%ทราบวาบริเวณใดเป1นจุดอับสัญญาณ ทําให%การวางแผน
หาพื้นที่สําหรับติดตั้งสถานีวิทยุสื่อสารทําได%อยางรวดเร็วและแมนยํายิ่งขึ้น
• อุปกรณDสําหรับป‚องกันนกบินเกาะสายอากาศระบบเครื่องช'วยการเดินอากาศ” ได%รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ประเภท Security/ Rescue and Alarm ซึ่งเป1นผลงานที่สร%างขึ้นเพื่อแก%ป<ญหานกมา
เกาะบริเวณสายอากาศระบบเครื่องชวยการเดินอากาศจนทําให%การสงสัญญาณไปยังอากาศยาน
คลาดเคลื่อน
เรื่องเด'นในรอบปh
ระบบการคมนาคมขนสงทางอากาศของไทยจะมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป1นไปตาม
มาตรฐานสากลนั้น จําเป1นต%องอาศัยความรวมมือ/รวมแรงรวมใจในทุกภาคสวน ไมวาจะเป1นสวนของทา
อากาศยาน ระบบบริการการเดินอากาศ และระบบของอากาศยานเอง รวมถึงภาคสนับสนุนอื่น ๆ ก็ต%องก%าว
ไปพร%อมกันอยางบูรณาการ ไมใชเพียงเพือ่ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทางอากาศของประเทศมีความ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป1นไปตามมาตรฐานสากล แตเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เสริมสร%างความมั่นคงของประเทศด%วย แตทีผ่ านมาประเทศไทย ยังขาดการบูรณาการเพือ่ การวางแผนงาน
ระดับมหภาคทีแ่ สดงให%เห็นความเชื่อมโยงของกลยุทธ;และแผนงานตาง ๆ ไปสูเปAาหมายด%านการขนสงทาง
อากาศของชาติ ตลอดจนขาดการวางแผนการปรับเปลี่ยนไปสูการเดินอากาศระบบใหมของประเทศ ตามแผน
ของประชาคมโลกที่รฐั ภาคีต%องดําเนินการภายในระยะเวลา ๑๐-๒๐ ปนับจากนี้
อุปสรรคดังกลาวมีความเกี่ยวพันไปถึงโครงสร%างอํานาจหน%าที่และกฎหมายในชั้นตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วข%อง
เชน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ยังไมทันตอวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี/วิธีปฏิบัตทิ ี่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่ทงั้ ภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงคมนาคมต%องรวมมือกัน เพือ่ สนับสนุนให%นานฟAา

-๕๐ไทยปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป1นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิง่ มีมาตรการปAองกันและ
ควบคุมป<จจัยอันตรายทางการบิน ๔ ประการ ได%แก บัง้ ไฟ โคมลอย วิทยุชุมชน และอุตุนิยมวิทยา
การบิน ที่ยงั ถือเป1นภัยคุกคามสําคัญตอความปลอดภัยในการเดินอากาศ และอีกประการสําคัญ คือ การ
เสริมสร%างความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ทั้งในระบบ
ห%วงอากาศและที่สนามบินหลักของประเทศ
บริษทั ฯ จึงได%ผลักดันแผนการแก%ป<ญหาด%านการขนสงทางอากาศในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมือ่
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ภายใต%นโยบายอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) จน
นําไปสูการตระหนักถึงประเด็นป<ญหา และแปลงมาเป1นนโยบาย/การมอบหมายการดําเนินการ เพือ่ การ
แก%ป<ญหาและพัฒนาระบบการขนสงทางอากาศของไทยตอไป
กิจกรรมขับเคลื่อนวิสยั ทัศนDองคDกร
บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศน; และยุทธศาสตร;องค;กร ๕ ด%าน เพื่อตอบรับการเติบโตอยางตอเนื่องและ
รวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน และการคาดการณ;ปริมาณการจราจรทางอากาศซึ่งมีแนวโน%มเพิ่มขึ้นเป1น
สองเทาในทุก ๆ ๑๐ป ที่ถือเป1นความท%าทายที่สําคัญในการขับเคลื่อนองค;กรอยางยั่งยืน
ป<จจัยสําคัญที่ทําให%วิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;องค;กรบรรลุผลสําเร็จ คือ ความเข%าใจของพนักงานที่
เป1 น ไปในแนวทางเดี ยวกั น รวมทั้ง การตระหนั ก รู% ว าพนัก งานทุ ก คนเป1 น กํ า ลั ง สํา คั ญ ที่ จ ะรวมขั บ เคลื่ อ น
วิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;องค;กร บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
• กิจกรรม Shared Vision กิจกรรมที่ผู%นําองค;กรได%พบกับพนักงาน โดยแบงเป1นกลุมยอยตาม
สายงานตาง ๆ และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู ณ ศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาค เพื่อดําเนินการถายทอด
วิสัยทัศน;องค;กรตามยุทธศาสตร;ทั้ง ๕ ด%าน และมอบนโยบายการดําเนินงาน รวมทั้งเปNดโอกาสให%
พนักงานได%รวมแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกัน
• กิจกรรม ผวท. พบพนักงาน เป1นการเปNดเวทีให%ผู%นําองค;กรถายทอดวิสัยทัศน;และนโยบายการ
ดําเนินงาน ความคืบหน%าโครงการสําคัญ เพื่อให%พนักงานเข%าใจในทิศทางขององค;กร และรับฟ<ง
ข%อเสนอแนะของพนักงานเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
นอกจากการถายทอดวิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;เพื่อสร%างความเข%าใจในองค;กรแล%ว บริษัทฯ ให%
ความสําคัญกับการถายทอดวิสัยทัศน;และยุทธศาสตร;องค;ก รไปยัง หนวยงานภายนอก เพื่อให%หนวยงาน
ภายนอกได%รับทราบบทบาท นโยบาย แนวทางการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ได%แก
การประชุมหารือระดับหัวหน%าหนวยงานการบิน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งนําไปสูการแลกเปลี่ยน
ข%อมูล เพื่อให%หนวยงานการบินมีแนวทางการดําเนินงานและเปAาหมายที่เป1นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
การสร%างความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การบริหารจัดการองคDกร
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ นําการบริหารความเสี่ยง มาใช%ในการบริหารจัดการอยางเป1นระบบทัว่ ทั้งองค;กร ทัง้ ความเสี่ยง
ในระดับองค;กร (Corporate Level) และระดับหนวยงาน (Functional Level) ประกาศนโยบาย กําหนด
โครงสร%างการบริหาร บทบาทหน%าที่ จัดทําคูมือ แผนหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ
มีการทบทวนเป1นประจําทุกป โดยแบงความเสี่ยงออกเป1น ๔ ด%าน ประกอบด%วย ด%านกลยุทธ; ด%านการ
ปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย) ด%านการเงิน และด%านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมทัง้ ดําเนินงานบริหารความ
ตอเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) อยางจริงจัง มุงเน%นและให%ความสําคัญในการ

-๕๑บรรลุผลลัพธ;ตามวัตถุประสงค;ขององค;กรเป1นหลัก ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทั ฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่
สําคัญทั้ง ๔ ด%าน ดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธD (Strategic Risk)
บริษทั ฯ บริหารความเสี่ยงด%านกลยุทธ;ในมิตดิ %านความสําเร็จของการบรรลุ Performance Target
ของการดําเนินโครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด%วย
• ผลการดําเนินโครงการพัฒนา ASBUs Block 0
• ผลการดําเนินโครงการพัฒนา APAC Seamless ATM
• โครงการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
• ความสามารถในการเบิกจายงบลงทุน
• ความสามารถในการดําเนินโครงการตามแผนวิสาหกิจ
จากผลการประเมินความเสี่ยงด%านกลยุทธ;ของบริษทั ฯ
ในประเด็นความสามารถในการเบิกจาย
งบลงทุน พบวาความเสี่ยงคอนข%างสูงอยูในระดับที่ต%องติดตามดูแลอยางใกล%ชิด โดยบริษัทฯ เพิ่มมาตรการ
ควบคุมเพื่อให%ความเสี่ยงลดมาอยูในระดับที่ยอมรับได% และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ให%อยูในระดับยอมรับได% ซึง่ ผลลัพธ;ในด%านกลยุทธ;ยงั ไมบรรลุตามวัตถุประสงค;ที่กําหนด จําเป1นต%องปรับเพิ่ม
มาตรการควบคุมความเสี่ยงดังกลาวในด%านนีต้ อไป
ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน: ความปลอดภัย (Operational Risk: Safety)
บริษทั ฯ มุงเน%นและให%ความสําคัญในมิติการปAองกันการเกิดอุบัตเิ หตุ/อุบตั ิการณ;ในการให%บริการ
การเดินอากาศ และป<จจัยอันตรายที่สงผลตอการเกิด Incident (บั้งไฟ โคมลอย วิทยุชมุ ชน และข%อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน) จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อุบตั ิการณ;ของปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบจากปที่
ผานมา พบวาการเกิดอุบัตกิ ารณ;ลดลงเป1นที่นาพอใจ ความเสี่ยงด%านกลยุทธ;จงึ อยูในระดับต่ํา และในสวนของ
ป<จจัยอันตรายอยูในระดับคอนข%างต่ํา
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
บริษทั ฯ มีการติดตาม เฝAาระวังความเสี่ยงจากสถานการณ;ตาง ๆ ที่อาจกอให%เกิดผลกระทบตอ
ปริมาณเที่ยวบินอันเป1นผลตอรายได% โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ปริมาณเที่ยวบินมีจํานวนเพิ่มขึ้น บริษทั ฯ
มีสภาพคลองทางการเงินสูง มีรายได%สงู กวาคาใช%จาย ความเสีย่ งด%านการเงินจึงอยูในระดับต่าํ มาก
ความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทั ฯ ได%ปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมายการบิน กฎหมายที่
เกี่ยวข%องตาง ๆ โดยพิจารณาความเสี่ยงใน ๓ มิติดังนี้
มิติที่ ๑ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล พิจารณาจากระดับของข%อตรวจพบ/ข%อร%องเรียน/
ข%อบกพรองทีเ่ กีย่ วข%องกับหลัก Corporate Governance (CG)
มิติที่ ๒ กฎหมายทั่วไป พิจารณาจากการถูกฟAองร%องดําเนินคดี และคาเสียหายจากการฟAองของ
บริษทั ฯ ที่ผลการพิพากษาเป1นที่สิ้นสุด
มิติที่ ๓ กฎหมายการบิน วัดจากระดับของข%อตรวจพบ/ข%อร%องเรียน/ข%อบกพรอง ที่เกี่ยวข%องกับการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายการบิน พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ
ตามเกณฑ;การประเมินความเสี่ยงทัง้ ๓ มิติ พบวา ความเสี่ยง “การปฏิบัติที่ไมสอดคล%องกับหลัก
ธรรมาภิบาล กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วข%อง และกฎหมายการบิน” อยูในระดับความเสี่ยงต่ํา ยอมรับได%
การบริหารความต'อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
บริษทั ฯ นําระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) มาดําเนินการ
อยางจริงจัง โดยประเมินความเสี่ยงด%านโอกาสการเกิดของเหตุการณ;ที่อาจกระทบตอภารกิจหลักของบริษัทฯ
และฝWกซ%อมสถานการณ;สมมติ ทั้งสวนกลางและศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาคทุกแหง เพื่อให%บริษทั ฯ มีความ

-๕๒พร%อมรองรับเหตุการณ;ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
สภาพแวดล%อมในการฝWกซ%อมแตละครั้ง

โดยบริษทั ฯ จะวิเคราะห;กําหนดสถานการณ;สมมติตาม

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ วางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับภารกิจของบริษัทฯ และทบทวนการ
ดําเนินงานให%สอดคล%องกับสภาพแวดล%อมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยมีการประเมิน ๕ องค;ประกอบตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
หมวดที่ ๒ ขอมูลดานธรรมาภิบาล
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทั ฯ ได%ทําทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม และแผนแมบทการกํากับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ป ๒๕๕๗๒๕๖๑ ซึ่งนโยบายฯ และแผนแมบทฯ ฉบับดังกลาว ยังคงมีความเหมาะสมตอการดําเนินงานในสภาพ
ป<จจุบัน ดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ
“บริษัท วิทยุการบินแห'งประเทศไทย จํากัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ใหบริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูมีส'วนไดส'วนเสีย ดวยความเป7นธรรม โปร'งใส รับผิดชอบต'อสังคมและสิง่ แวดลอม”
การดําเนินงานตามแผนแม'บทดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคม
ปh ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ประจําปhงบประมาณ ๒๕๕๘
ในป ๒๕๕๘ บริษทั ฯ ดําเนินงานตามแผนแมบทด%านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ที่ประกอบด%วย แผนงานด%านการกํากับดูแลกิจการที่ดี แผนงานด%าน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
โดยมีผลการดําเนินงานเป1นไปตามคาเปAาหมายและตัวชี้วัดทุกแผนงาน
นอกจากนั้น บริษทั ฯ ยังได%ศึกษาแนวทางการตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่นตามวิถีทางของบริษัทฯ จากการมี
สวนรวมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผู%บริหารทุกทาน และตัวแทนพนักงานจากทุกสายงาน โดยศึกษาความ
พร%อมของบริษทั ฯ ในการตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่น และศึกษาแนวทางการตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่นตาม
วิถีทางของบริษทั ฯ เพื่อให%สอดคล%องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร;ชาติวาด%วยการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ แนวทางการตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่น ประกอบด%วย แผนงาน
ปลูกและปลุกจิตสํานึกตอต%านการทุจริตคอร;รปั ชั่น แผนงานเสริมสร%างองค;ความรู%ด%านการตอต%านการทุจริต
คอร;รัปชั่น แผนงานพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่น และแผนงานพัฒนา
ความรวมมือกับองค;กรตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่นในประเทศ แนวทางการตอต%านการทุจริตคอร;รัปชั่นนีจ้ ะ
ได%บรรจุอยูในการจัดทําแผนแมบท CG & CSR ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓

-๕๓พ.ร.บ. ขอมูลข'าวสาร
ศูนย;ข%อมูลขาวสารบริษัทฯ ประกอบด%วย
การให%บริการข%อมูลขาวสารแกประชาชน
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอ% มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในป ๒๕๕๘ ได%ดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติขอ% มูลขาวสารฯทัง้ หมด ๕ เรื่อง ดังนี้
๑. การขอข%อมูลขาวสารการตรวจสอบภาพถายจากกล%องวงจรปNด กรณีกระทําอนาจาร
โดยสถานีตํารวจนครบาลทุงมหาเมฆเป1นผู%ขอ
๒. การขอข%อ มูล ขาวสารการตรวจสอบภาพถายจากกล% องวงจรปNด กรณีก ารเฉี่ ยวชน
ระหวางรถยนต;และรถจักรยานยนต; บริเวณถนนนางลิ้นจี่ มุงหน%าซอยสวนพลู โดยสถานีตํารวจนครบาล
ทุงมหาเมฆเป1นผู%ขอ
๓. การขอข%อมูลขาวสาร กรณีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร;ของบริษัท เฮลิลัคก; เอวิเอชั่น จํากัด
ตกที่จังหวัดนนทบุรี โดยสถานีตํารวจภูธรปากเกร็ดเป1นผู%ขอ
๔. การขอข%อมูลขาวสาร กรณีการสงมอบงวดงานกอสร%างบ%านพักของบริษัท เยนเนอรัล
แมคคานิกส; โดยสํานักงานคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เป1น
ผู%ขอ
๕. การขอข%อมูลขาวสาร กรณีการพิจารณาโทษทางวินัย ตามมติคณะกรรมการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) โดย เรืออากาศเอก ชรินทร; ทองเป¨ยม เป1นผู%ขอ

-๕๔โครงสรางของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด%วยกรรมการ ๑๑ คน ดังนี้
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศD

ประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อายุ
๖๓ ป
ตําแหน'ง
ข%าราชการบํานาญ
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๗
การอบรม
- หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ ๓๑
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๔
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- ป ๒๕๕๗
ประธานกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติด%านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล%อม
- ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๕
ผู%บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๑
ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
- ป ๒๕๕๐
กรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ; การวางแผนพัฒนา
- ด%านกฎหมาย
- ด%านการขนสงทางอากาศ การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด%านวิศวกรรมศาสตร;
- ด%านความมั่นคง
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี โลตัส (มหาชน)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
- รองประธานอนุกรรมาธิการปAองกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร
คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติ
๒. พลเอก คณิต สาพิทักษD

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย
ได%รับแตงตั้งเป1นรองประธานกรรมการบริษทั ฯ เมื่อ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อายุ
๖๒ ป
ตําแหน'ง
ข%าราชการบํานาญ
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร; โรงเรียนนายร%อยพระจุลจอมเกล%า

-๕๕- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๖๓
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๙
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- ผู%บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค;
- แมทัพภาคที่ ๑
- ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
- ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
- ตุลาการศาลทหารสูงสุด
- ราชองครักษ;พิเศษ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติป ๒๕๔๙
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ; การวางแผนพัฒนา
- ด%านความมั่นคง
การดํารงตําแหน'งอื่น
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคม
- กรรมการมูลนิธิอนุรกั ษ;ปJารอยตอ ๕ จังหวัด
๓. นายไชยเจริญ อติแพทยD

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อายุ
๖๒ ป
ตําแหน'ง
นักวิชาการ
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟAา 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%ชวยผู%จัดการใหญ ปตท. สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผู%ชวยผู%จัดการใหญ ปตท. ประธานกรรมการบริหารเพื่อความยั่งยืน กลุม ปตท.
กรรมการผู%จัดการบริษัท PTTICT Solution Co. LTD
- คณะกรรมการบริหาร ศูนย;เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค)
- คณะกรรมการบริหาร ศูนย;เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส;และเทคโนโลยีแหงชาติ (เนคเทค)
- นายกสมาคม CIO 16
- ประธานชมรมไอซีทีรฐั วิสาหกิจแหงประเทศไทย
- Chairman Technology Innovation Management Group (TIMG,TMA)

-๕๖ความเชี่ยวชาญ
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ; การวางแผนพัฒนา
- ด%านไอซีทีและบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด%านวิศวกรรมศาสตร;
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส; (องค;การมหาชน) กระทรวงไอซีที
- คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร;ของรัฐ
- องค;คณะ อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับการสร%างและพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ
- ประธานบริหาร ASEAN CIO Association
- นายกสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
- อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสาขาพัฒนาบุคลากร
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อายุ
๖๒ ป
ตําแหน'ง
รองอธิบดีอยั การ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด
การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร;บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู%) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
ป ๒๕๕๔ – ป<จจุบัน
รองอธิบดีอยั การ สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด
ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
รองอธิบดีอยั การ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ
ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
อัยการพิเศษฝJายสัญญาและหารือ สํานักงานทีป่ รึกษากฎหมาย
ป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙
เลขานุการรองอัยการสูงสุด
ป ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
อัยการผู%เชี่ยวชาญ สํานักงานทีป่ รึกษากฎหมาย
การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ ๑๓๘ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ ๓๘ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ ๓๒ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู%บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค;การมหาชน
รุนที่ ๙ สถาบันพระปกเกล%า
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุนที่ ๙
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
- ด%านกฎหมาย
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการองค;การขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- กรรมการวาด%วยวิธีประมูลด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส; (กวอ.) กรุงเทพมหานคร

-๕๗- กรรมการวาด%วยพัสดุ กรุงเทพมหานคร
- กรรมการวาด%วยการพัสดุด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส; (กวพ.อ) กรมบัญชีกลาง
- อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากฎหมาย ด%านกฎหมายปกครอง
ด%านกฎหมายแพงและพาณิชย; และกฎหมายเฉพาะด%าน (การให%เอกชนเข%ารวมหรือดําเนินงานใน
กิจการของรัฐ)
๕. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อายุ
๕๒ ป
ตําแหน'ง
ผู%อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๔
การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ ๑๘๖/๒๐๑๔
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู%บริหารสวนราชการ (นบส.๒) ป ๒๕๕๓ สํานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ ๑) รุนที่ ๕๖/๒๕๕๐ สํานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการบริหารงานยุตธิ รรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุนที่ ๔/๒๕๔๙ สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
- Financial Instrument and Market ๒๐๐๔, Harvard Business School
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- คณะกรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย; กรุงเทพพาณิชย;
- คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย;พญาไท จํากัด
- คณะกรรมการธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านเศรษฐศาสตร; การเงิน บัญชี
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ; การวางแผนพัฒนา
- ด%านกฎหมาย
การดํารงตําแหน'งอื่น
- คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
- คณะกรรมการการไฟฟAาฝJายผลิตแหงประเทศไทย
- อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร; การเงิน การคลัง (การเงิน การ
ธนาคาร) สาขาบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารองค;กร) สาขากฎหมาย (กฎหมายการเงิน การคลัง
การออม งบประมาณ)
๖. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาวD
อายุ
ตําแหน'ง

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

๔๔ ป
นายทหารปฏิบัติการ ประจํากองบัญชาการกองทัพไทย

-๕๘การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟAาสื่อสาร โรงเรียนนายร%อยพระจุลจอมเกล%า
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร; (MPA) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- นายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทัพไทย ชวยราชการสํานักงาน กสทช. ประจํากรมกิจการ
พลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ชวยราชการสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน;และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจํารองประธาน กสทช./ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.)
- ผู%ชวยผู%อํานวยการกองกิจการพลเรือน สํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
- หัวหน%าแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือนสํานักปฏิบตั ิการกองการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน
กองบัญชาการกองทัพไทย
- ฝJายเสนาธิการ ประจําสํานักงานรองผู%บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
- ฝJายเสนาธิการ ประจํากองงบประมาน กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
- รองผู%บงั คับทหารสื่อสารกองพล กองพลทหารม%าที่ ๒ รักษาพระองค;
- นายทหารยุทธการและการขาว กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒
รักษาพระองค;
- ผู%บังคับกองร%อยบริการ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒ รักษาพระองค;
- รองผู%บงั คับกองร%อยบริการ กองพันทหารสือ่ สารที่ ๑๒ รักษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒ รักษาพระองค;
- นายทหารซอมบํารุงสายสื่อสาร กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค; กองพลทหารม%าที่ ๒
รักษาพระองค;
- ผู%บังคับหมวดวิทยุถายทอด กองร%อยสายและวิทยุถายทอด กองพันทหารที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒
รักษาพระองค;
- นายทหารควบคุมการเดินสายและติดตั้ง Fiber Optic จากสถานีรถไฟปราจีนบุร-ี สถานีรถไฟอรัญประเทศ
- ผู%ชวยเลขานุการ ประธานกรรมการบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการกํากับดูแลและดําเนินงานโครงการบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (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%ารวมการทํางานหรือการดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
- กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๒๒ บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการกรณี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษทั ทรู มูฟ จํากัด และบริษทั ดิจิตอล โฟน
จํากัด ตามพระราชบัญญัตวิ าด%วยการให%เอกชนเข%ารวมการทํางานหรือการดําเนินงานในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
- ผู%ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ; บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- คณะทํางานติดตามสื่อ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คตส.คสช.)
การอบรม
- หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหมเหลาสื่อสาร
- หลักสูตรนายทหารอิเล็กทรอนิกส; เหลาสื่อสาร รุนที่ ๘
- หลักสูตรชั้นนายร%อยเหลาสื่อสาร รุนที่ ๔๒
- หลักสูตรชั้นนายพันเหลาสื่อสาร รุนที่ ๓๗

-๕๙- หลักสูตรประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๘๔
- หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก รุนที่ ๒๖
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
- ด%านความมั่นคง
การดํารงตําแหน'งอื่น
- อนุกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม สํานักคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน;และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
- รองหัวหน%าคณะทํางานตรวจสอบเนื้อหาสาระการเผยแพรขาวสารตอสาธารณะสํานักงาน กสทช.
- รองหัวหน%าคณะทํางานศึกษาความเป1นไปได%ในการนําเทคโนโลยีระบบโทรศัพท;เคลื่อนที่มาใช%ประโยชน;เพื่อ
การแจ%งเตือนภัย สํานักงาน กสทช.
๗. นายพุฒิพงศD ปราสาททองโอสถ

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
และครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแตงตั้งให%ดํารง
ตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)

อายุ
๕๐ ป
ตําแหน'ง
กรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร;และการบัญชี จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๔
การอบรม
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร; (SASIN)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย;
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู%บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ ๑๓ สถาบันพัฒนา
ข%าราชการฝJายตุลาการศาลยุติธรรม
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- ป ๒๕๕๑-ป<จจุบัน
กรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑
รองผู%อํานวยการใหญอาวุโสฝJายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
- ป ๒๕๔๐-๒๕๔๙
รองผู%อํานวยการใหญฝJายปฏิบัติการ บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านเศรษฐศาสตร; การเงิน บัญชี
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ; การวางแผนพัฒนา
- ด%านการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร;โก% จํากัด
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด;ไวด;ไฟลท;เซอร;วิส จํากัด

-๖๐- กรรมการผู%จัดการ บริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร;เซอร;วิส จํากัด
- นักบินที่ ๑ ประจําฝูงบิน Airbus ๓๑๙/๓๒๐ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
- ที่ปรึกษา สมาคมศิษย;เกาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผู%บริหารเทศบาลนครราชสีมา
๘. นายพงษDศักดิ์ สมใจ

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘)

อายุ
๖๐ ป
ตําแหน'ง
ผู%ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
การศึกษา
- ปริญญาตรีนิตศิ าสตร; มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโทรัฐศาสตร; (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านกฎหมาย
- ด%านคมนาคมและการสื่อสาร
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการบริษทั รถไฟฟAา ร.ฟ.ท. จํากัด
๙. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
และครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแตงตัง้ ให%ดํารง
ตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)

อายุ
๖๐ ป
ตําแหน'ง
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ สายปฏิบัติการ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร; สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
สายปฏิบัติการ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ผู%อํานวยการใหญฝJายปฏิบัติการบิน
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ผู%อํานวยการภารกิจพิเศษฝJายสนับสนุนการบิน
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
- ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ผู%อํานวยการภารกิจพิเศษฝJายพัฒนาทรัพยากรการบิน
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการสถาบันการบินพลเรือน

-๖๑๑๐. นางสาริณี แสงประสิทธิ์

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อายุ
๕๖ ป
ตําแหน'ง
กรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
การศึกษา
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปAองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๕
การอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๔
- หลักสูตร ก%าวสูการเป1น CEO : Leadership Succession Program (LSP)
ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ป<จจุบนั
กรรมการผู%อํานวยการใหญ
บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
- ป ๒๕๕๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
รองกรรมการผูอ% ํานวยการใหญ
บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
- ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู%อํานวยการใหญ
บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ; การวางแผนพัฒนา
- ด%านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด%านการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
การดํารงตําแหน'งอื่น
- กรรมการคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ;
รายนามกรรมการบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว'างปhงบประมาณ ๒๕๕๘
๑. พลตํารวจโท พิสัณหD จุลดิลก
อายุ
๖๐ ป
ตําแหน'ง
ผู%บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓
การศึกษา
- ปริญญาตรีรฐั ประศาสนศาสตร; (นรต. รุนที่ ๓๑)
- ปริญญาโทรัฐศาสตร; จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย
การอบรม
- หลักสูตรฝJายอํานวยการตํารวจ รุนที่ ๑๐ บช.ศ.
- หลักสูตรผู%กํากับการ รุนที่ ๒๘ บช.ศ.
- หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนที่ ๒๑ บช.ศ.

กรรมการบริษัทฯ
(ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
และพ%นจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)

-๖๒ประสบการณD/ประวัติการทํางาน
- ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
ผู%บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓
- ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ผู%บัญชาการประจําสํานักงานผูบ% ัญชาการตํารวจแหงชาติ
- ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
รองผู%บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๘
ความเชี่ยวชาญ
- ด%านกฎหมาย
- ด%านความมั่นคง
- ด%านการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ;
การดํารงตําแหน'งอื่น
- ประธานพัฒนาเทคนิค สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ;
บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได%มอบนโยบายกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร;
เพื่อการพัฒนาองค;กรให%สอดคล%องกับแนวโยบายของรัฐวิสาหกิจและ
วิสัยทัศน;ของบริษทั ฯ ซึง่ กําหนดวา “เป1นองค;กรแหงคุณภาพการให%บริการการเดินอากาศ” อีกทัง้ โดย
แนวปฏิบัติได%แตงตั้งกรรมการบริษัทฯ เข%าไปมีสวนรวมในการดําเนินการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ อยางเพียงพอ
และเหมาะสม ตามประสบการณ;และความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล เพือ่ ชวยศึกษากลั่นกรองงานตามความ
จําเป1น ได%แก
๑. คณะกรรมการบริหาร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
๕. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
และประกาศรายชื่อกรรมการอิสระ จํานวน ๖ คน
บริษทั ฯ กําหนดให%มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อยางเป1นทางการลวงหน%าตลอดป
อยางน%อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามผลอยางสม่ําเสมอ โดย
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจําเป1นตามที่ได%เปNดเผยในรายงานประจําป เพื่อกรรมการ
บริษทั ฯ จะได%ปฏิบัติหน%าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได%อยางถูกต%อง ในการประชุมแตละครั้งบริษัทฯ
สงหนังสือเชิญประชุมพร%อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารให%กบั กรรมการบริษทั ฯ ลวงหน%า
กอนการประชุมประมาณ ๓-๕ วัน
ภายหลังการประชุม บริษทั ฯ ได%จดบันทึกรายงานการประชุมไว%เป1นลายลักษณ;อักษร โดยจัดเก็บ
ไว%พร%อมให%กรรมการบริษทั ฯ และผู%เกี่ยวข%องตรวจสอบได% และสงบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ ให%แกผูถ% ือหุ%น ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม) และ
ผู%ถือหุ%น ข. (สายการบินตาง ๆ) รับทราบการประชุมดังกลาวด%วยทุกครัง้ เป1นประจําทุกเดือน รวมถึงเผยแพร
สรุปมติการประชุมผานทางเว็บไซต;ของบริษัทฯ สําหรับสายการบินผู%ถือหุ%น

-๖๓การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ
เพื่อเป1นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ;และแนวทางการกํากับดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนดให%มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เพื่อชวยในการทําหน%าที่กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ;ของ
รัฐวิสาหกิจ และในการทําหน%าที่กํากับดูแลความสําเร็จของฝJายจัดการได%อยางแท%จริง รวมถึงใช%เป1นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน%าที่ของคณะกรรมการฯ โดยสม่ําเสมอ ซึ่งเป1นประโยชน;ตอการพัฒนาการปฏิบัติ
หน%าที่ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทําทุก ๖ เดือน และใช%แบบการ
ประเมินผลคณะกรรมการฯ ๒ รูปแบบ ได%แก การประเมินตนเองเป1นรายบุคคล และการประเมินเป1นรายคณะ
ซึ่งสรุปผลการประเมินได%ดงั นี้
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
รูปแบบประเมิน
(ตุลาคม ๒๕๕๗–มีนาคม ๒๕๕๘)
(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 ตามหลักปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practices) ได%ให%ความสําคัญตอเกณฑ;การ
ประเมิน ๖ หัวข%อ ได%แก ความโดดเดนในความรู%ความสามารถ ความเป1นอิสระ ความพร%อมในการปฏิบัติภารกิจ
ความเอาใจใสตอหน%าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน%าทีใ่ นคณะกรรมการ และความมุงมั่นในการพัฒนาองค;กร
ซึ่งผลการประเมินฯ อยูในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด%วยหัวข%อในการประเมิน จํานวน ๔ หัวข%อ ได%แก การประชุม
และคณะกรรมการ การสื่อสาร ขั้นตอนการทํางาน และความสัมพันธ;กับฝJายบริหาร ซึ่ ง ผลการประเมิ น ฯ อยู
ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
การพัฒนาความรูและทักษะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ ให%ความสําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให%การปฏิบตั ิหน%าที่
ของกรรมการบริษทั ฯ ครบถ%วนสมบูรณ;ยงิ่ ขึน้ สงผลให%การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน;และ
เปAาหมายทีก่ ําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป1นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กรรมการบริษทั ฯ ได%เข%ารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข%อง กับบทบาทและหน%าที่
ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล%าและสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได%เข%ารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของบริษทั ฯ อยางตอเนื่อง เชน การเยี่ยมชมงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมประจําป ๒๕๕๘
และการเดินทางไปเยี่ยมชมดูงานการปฏิบัตงิ านจริง ณ ศูนย;ควบคุมการบินภูมิภาค ทั้งนี้ เพือ่ เกิดความรู%ความ
เข%าใจในภารกิจของบริษทั ฯ ยิง่ ขึ้น
การปฐมนิเทศกรรมการใหม'
บริษทั ฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบริษัทฯ ที่ได%รบั การแตงตั้งใหม และนําเสนอข%อมูลที่เป1นประโยชน;
ตอการปฏิบัติหน%าที่ของกรรมการบริษัทฯ และข%อมูลขององค;กรในรูปแบบของเอกสาร การฟ<งบรรยาย
และนําชมภารกิจหลักของบริษทั ฯ โดยเอกสารที่นําเสนอตอกรรมการบริษทั ฯ ได%แก
๑. หนังสือการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการได%รับแตงตั้งให%
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อให%ได%รับทราบองค;ประกอบของคณะกรรมการ
๒. เอกสารข%อมูล บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ประกอบด% ว ย หนั ง สื อ
บริคณห;สนธิ และข%อบังคับของบริษทั ฯ ข%อมูลทั่วไปของบริษทั ฯ (สถานะของบริษทั ฯ ผู%ถือ

-๖๔หุ%น นโยบาย วิสัยทัศน; ภารกิจ คานิยม ภารกิจการให%บริการการเดินอากาศ และภารกิจภาค
ธุรกิจ) โครงสร%างการบริหารงาน บุคลากร สภาวการณ;ด%านการขนสงทางอากาศ ผล
ประกอบการและข%อมูลด%านการเงินของบริษทั ฯ แผนวิสาหกิจ โครงการสําคัญ หนวยงาน
หลักที่เกี่ยวข%องทั้งในประเทศและตางประเทศ และรายงานประจําปของบริษัทฯ
๓. เอกสารข%อมูลสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด%วย รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ
องค;ประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ อํานาจหน%าทีข่ องคณะกรรมการฯ
การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ รายนาม
คณะกรรมการคณะตางๆ และอํานาจหน%าที่ ข%อมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ
การเข%าเป1นผู%ถอื หุ%นของสายการบิน สัญญาระหวางกระทรวงคมนาคมกับบริษทั ฯ และ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย;สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด%วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พร%อมด%วยกฎหมายและคูมือการ
อนุญาต/อนุมัติ เชน กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และข%อมูลการใช%ระบบ
สารสนเทศสําหรับกรรมการ
รายการที่เกีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ
ในปบัญชี ๒๕๕๘ กรรมการบริษทั ฯ ไมมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions)
รวมทั้งไมมีการถือหุ%นในบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย; (หุ%น) ในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับร%อยละ ๑๐ ของ
จํานวนหุ%นที่บริษัทมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ กรรมการผู%มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจํานวน ๕ คน โดยกรรมการสองใน
ห%าคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ ประกอบด%วย
๑. พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ;
๒. นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
๓. นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิริ
๔. นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
๕. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
๑. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์ เลขานุการ
กรรมการผู%อาํ นวยการใหญ
๒. นายสุทธิพงษ;
คงพูล
ผู%ชวยเลขานุการ
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร;)
๓. นางสาวดวงตา
สมิตสุวรรณ
ผู%ชวยเลขานุการ
ผู%อํานวยการใหญ (สํานักกรรมการผู%อาํ นวยการใหญ)
๔. นางธนิยา
สุนทระศานติก ผู%ชวยเลขานุการ
ผู%อํานวยการฝJายการเงินและบัญชี

-๖๕การเขาร'วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวม ๑๕ ครั้ง ดังนี้
จํานวนครั้ง
รายนาม
ที่เขาประชุม
๑/
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ;
๑๔/๑๕
๑/
พลเอก คณิต
สาพิทักษ;
๑๔/๑๕
๑/
นายไชยเจริญ
อติแพทย;
๑๔/๑๕
๑/
นายวันชาติ
สันติกุญชร
๑๓/๑๕
๑/
นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
๑๔/๑๕
๑/
พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว;
๑๕/๑๕
๒/
นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
๘/๑๒
๑/
นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
๑๕/๑๕
๓/
นายพงษ;ศักดิ์
สมใจ
๑๑/๑๒
๔/
พลตํารวจโท พิสัณห; จุลดิลก
๕/๑๐
๕/
นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
๕/๘
(กรรมการที่ไมเข%ารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตางประเทศ)
๑/
ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ
๒/
ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และครบวาระการดํารงตําแหนง
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแตงตัง้ ให%ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๘
๓/
ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๔/
ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และพ%นจากตําแหนงเมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕/
ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ และครบวาระการดํารงตําแหนง
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได%รับแตงตัง้ ให%ดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด%วยกรรมการจํานวนไมน%อยกวาสามคนและไมเกินห%าคน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด%วย
๑. นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๓. นายวันชาติ
สันติกุญชร
กรรมการ
๔. นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิริ
กรรมการ
๕. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
กรรมการและ
เลขานุการ
๖. นายสุทธิพงษ;
คงพูล
ผู%ชวยเลขานุการ
๗. นางสาวดวงตา
สมิตสุวรรณ
ผู%ชวยเลขานุการ
๘. นางธนิยา
สุนทระศานติก
ผู%ชวยเลขานุการ

-๖๖อํานาจหน%าที่
คณะกรรมการบริหาร แตงตัง้ ตามข%อบังคับของบริษัทฯ ข%อ ๔๒ วรรค ๔ ดังนี้
“เพื่อความสะดวกแกการปฏิบตั ิงานของบริษทั ให%เป1นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดย
ใกล%ชิด ให%คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีหน%าที่และความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการกําหนด มีจํานวนไมน%อยกวาสามคนและไมเกินห%าคน”
การเขาร'วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ๑๔ ครั้ง ดังนี้
รายนาม
นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
นายวันชาติ
สันติกุญชร
นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิริ
นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
(กรรมการที่ไมเข%ารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตางประเทศ)

จํานวนครั้ง
ที่เขาประชุม
๑๔/๑๔
๙/๑๓
๑๔/๑๔
๗/๘
๑๔/๑๔

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด%วย
๑. พลเอก คณิต
สาพิทักษ;
ประธานกรรมการ
๒. นายไชยเจริญ
อติแพทย;
กรรมการ
๓. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว;
กรรมการ
๔. ผู%อํานวยการใหญ (สํานักตรวจสอบภายใน)
เลขานุการ
๕. ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจหลัก
ผู%ชวยเลขานุการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ผู%อํานวยการฝJายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
ผู%ชวยเลขานุการ
และวางแผนการตรวจสอบ
อํานาจหน%าที่
๑. รายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
๒. รายงานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และประหยัดเพียงใด
๓. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย%งทางผลประโยชน;และรายงานทีเ่ กี่ยวข%อง
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข%อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด%วย
๑. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
ประธานกรรมการ
๒. นายวันชาติ
สันติกุญชร
กรรมการ
๓. นายพงษ;ศักดิ์
สมใจ
กรรมการ

-๖๗๔. พลตํารวจโท พิสัณห; จุลดิลก
กรรมการ
๕. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
กรรมการ
๖. ผู%อํานวยการใหญ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร;)
เลขานุการ
๗. ผู%อํานวยการสํานักงานนโยบายและบริหารยุทธศาสตร;
ผู%ชวยเลขานุการ
อํานาจหน%าที่
พิจารณาสถานการณ;ตาง ๆ ทีค่ าดวาจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ
ของบริษทั ฯ ในทุก ๆ ด%านทีเ่ กี่ยวข%อง ทั้งนีจ้ ะต%องประเมินสถานการณ; และกําหนดออกมาเป1นนโยบายเพื่อ
ปAองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให%ฝJายบริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติ
คณะกรรมการพิจารณาค'าตอบแทน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบด%วย
๑. นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการ
๒. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
กรรมการ
๓. นายไชยเจริญ
อติแพทย;
กรรมการ
๔. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว;
กรรมการ
๕. ผู%อํานวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)
เลขานุการ
๖. ผู%อํานวยการฝJายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
ผู%ชวยเลขานุการ
อํานาจหน%าที่
๑. เสนอแนะนโยบาย และกําหนดหลักเกณฑ; และแนวทางในการประเมินผลงานของ
กรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
๒. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู%อํานวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด
๓. เสนอแนะนโยบายและให%ความเห็นชอบในการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชน;อื่น
ของฝJายบริหารให%อยูในระดับที่เหมาะสม
๔. นําเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให%ความเห็นชอบ
๕. ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต'อสังคม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ประกอบด%วย
๑. พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ;
ประธานกรรมการ
๒. พลเอก คณิต
สาพิทักษ;
รองประธานกรรมการ
๓. นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
กรรมการ
๔. นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิริ
กรรมการ
๖. นายไชยเจริญ
อติแพทย;
กรรมการ
๗. นายวันชาติ
สันติกุญชร
กรรมการ
๘. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว;
กรรมการ
๙. นายพงษ;ศกั ดิ์
สมใจ
กรรมการ
๑๐. พลตํารวจโท พิสัณห;
จุลดิลก
กรรมการ
๑๑. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
กรรมการ

-๖๘๑๒. ผู%อํานวยการใหญ (สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ)
เลขานุการ
๑๓. นางนวลนง
มังตรีสรรค;
ผู%ชวยเลขานุการ
อํานาจหน%าที่
กําหนดนโยบาย แนวทางการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
รวมทัง้ พิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแผนแมบทการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ประกอบด%วย
๑. นายวันชาติ
สันติกุญชร
ประธานกรรมการ
๒. นายพงษ;ศักดิ์
สมใจ
กรรมการ
๓. นางสาวชุณหจิต
สังข;ใหม
กรรมการ
๔. นางสาวนาถสินี
ยุติธรรมดํารง
กรรมการ
๕. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
กรรมการ
๖. ดร.อภิชัย
จันทรเสน
ที่ปรึกษากฎหมาย
๗. ผู%อํานวยการใหญ (สํานักกรรมการผู%อํานวยการใหญ)
เลขานุการ
๘. ผู%อํานวยการฝJายบริหารทั่วไป
ผู%ชวยเลขานุการ
อํานาจหน%าที่
พิจารณากลั่นกรองและให%ข%อเสนอแนะในประเด็นข%อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามทีบ่ ริษทั ฯ
ร%องขอ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
กรรมการอิสระ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ กรรมการอิสระ ประกอบด%วย
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ;
๒. พลเอก คณิต
สาพิทักษ;
๓. นายไชยเจริญ
อติแพทย;
๔. นายวันชาติ
สันติกุญชร
๕. พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว;
๖. พลตํารวจโท พิสัณห; จุลดิลก
กรรมการอิสระ
ปฏิบัติหน%าที่โดยยึดถือหลักเกณฑ;บริหารตามความหมายในบทนิยามของ
“ความเป1นอิสระ” ทีก่ ําหนดวา “ความเป1นอิสระเป1นป<จจัยสําคัญในการเสริมสร%างความรับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติงานตามหน%าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป1นอิสระจากภายนอก
จํานวนหนึ่งเป1นแกนหลัก โดยเป1นบุคคลที่สามารถใช%ดุลยพินจิ ที่เป1นอิสระได% และเป1นผู%ที่สามารถผลักดันให%
เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการตาง ๆ ได%เมื่อจําเป1น และสิ่งที่สําคัญคือ กรรมการที่เป1นอิสระ
จากภายนอกจะต%องมีความเป1นอิสระในการตัดสินใจอยางแท%จริง”
กรรมการอิสระมีการรับรองความเป1นอิสระของตนเองเมื่อได%รับแตงตั้งและเป1นประจําทุกป
ในป
งบประมาณ ๒๕๕๘ มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ ๒ ครั้ง และกรรมการเข%ารวมประชุมโดยพร%อมเพรียง

-๖๙ค'าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ เป1นรัฐวิสาหกิจทีอ่ ยูภายใต%การปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี การกําหนดคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ หมายรวมถึง คาตอบแทนคงที่ คาเบีย้ ประชุม เป1นต%น ซึ่งเป1นไปตามหลักเกณฑ;และแนว
ปฏิบัติทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป1นรายคณะ ประจําป ๒๕๕๘
ลําดับ
คณะกรรมการ
จํานวนเงิน (บาท)
๑.
คณะกรรมการบริษัทฯ
๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐
๒.
คณะกรรมการบริหาร
๕๗๐,๐๐๐.๐๐
๓.
คณะกรรมการตรวจสอบ
๓๙๐,๐๐๐.๐๐
๔.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๕.
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
๔๒,๕๐๐.๐๐
๖.
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
๗๕๖,๒๕๐.๐๐
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๗.
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
๒๙๖,๐๐๐.๐๐
๘.
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ;
๑๑๗,๕๐๐.๐๐
รวม
๓,๗๖๗,๒๕๐.๐๐
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป1นรายบุคคล ประจําป ๒๕๕๘
ลําดับ
คณะกรรมการ
๑.
พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ;
๒.
พลเอก คณิต
สาพิทักษ;
๓.
นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
๔.
นายไชยเจริญ
อติแพทย;
๕.
นายวันชาติ
สันติกุญชร
๖.
พันเอก พีรวัส
พรหมกลัดพะเนาว;
๗.
นายพุฒิพงศ;
ปราสาททองโอสถ
๘.
นาวาอากาศตรี สถาพร
เจริญศิริ
ลําดับ
คณะกรรมการ
๙.
นายพงษ;ศักดิ์
สมใจ
๑๐. พลตํารวจโท พิสัณห;
จุลดิลก
๑๑. นางสาริณี
แสงประสิทธิ์
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๔,๘๓๘.๐๐
๖๔,๘๓๘.๐๐
จํานวนเงิน (บาท)
๘๑,๒๙๐.๐๐
๖๘,๗๑๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๒๗๙,๖๗๖.๐๐

-๗๐คณะกรรมการกิจการสัมพันธD
ในป ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘) มีการประชุมรวมทัง้ สิ้น ๑๓ ครั้ง
โดยสรุปข%อมูลการเข%ารวมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ; ได%ดงั นี้
จํานวนครั้งในการประชุม
๑. นางสาริณี แสงประสิทธิ์
ประธานกรรมการ
๑๒
๒. นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท;
กรรมการฝJายนายจ%าง
๑๓
๓. นายฑีฆายุ มุรธา
”
๑๓
๔. นายณัฐวัฒน; สุภานันท;
”
๑๒
๕. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
”
๕
๖. นางสาวทิพาภรณ; นิปกากร
”
๑๒
๗. นายวราวุธ รพิพันธุ;
”
๒
๘. นางธนิยา สุนทระศานติก
”
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. พันจาอากาศเอก ธนู รัตนสุภาพันธุ;
”
๑๑
๑๖. นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ;
”
๖
๑๗. นายสุกิจ กลิ่นหอม
”
๑๑
๑๘. นายเมธี คําแหง
”
๑๓
๑๙. นายสังข;สทิ ธิ์ ประสมทอง
”
๑๑
๒๐. พันจาอากาศเอก ไชยันต; ช%างแรงการ
”
๙
๒๑. นายชูพงษ; การฟุงA
”
๒
๒๒. นายสพล สิงห;ดารา
”
๑๑
๒๓. นายวีรยุทธ วีรการณ;
”
๔
๒๔. นางกษมพร สวัสดิชัย
”
๑๐
หมายเหตุ
ลําดับที่ ๙
ได%รับการแตงตั้งเป1นกรรมการฝJายบริษัทฯ แทนลําดับที่ ๘ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ลําดับที่ ๑๐
ได%รับการแตงตั้งเป1นกรรมการฝJายบริษัทฯ แทนลําดับที่ ๗ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ลําดับที่ ๑๓
ได%รับการแตงตั้งเป1นกรรมการและเลขานุการ แทนลําดับที่ ๑๒ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ลําดับที่ ๒๓
ได%รับการแตงตั้งเป1นกรรมการฝJายลูกจ%างแทนลําดับที่ ๑๖ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ลําดับที่ ๒๔
ได%รับการแตงตั้งเป1นกรรมการฝJายลูกจ%างแทนลําดับที่ ๒๑ ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

-๗๑ค'าตอบแทนของผูบริหารระดับสูง

หมายเหตุ

ป

จํานวน (ราย)

๒๕๕๘

๕

เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น
(ล%านบาท)
๒๕.๘๘

๒๕๕๗
๒๕๕๖

๕
๕

๒๒.๗๔
๒๕.๙๔

คาตอบแทนอื่นสําหรับผู%บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หมายถึง เงินประจําตําแหนง
เงินคาใบอนุญาตฯ เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง และ
เงินรางวัลพิเศษ

นโยบายป‚องกันความขัดแยงทางผลประโยชนD
บริษทั ฯ กําหนดให%มกี ารเปNดเผยข%อมูลเพือ่ ปAองกันการขัดแย%งกันของผลประโยชน;สวนตนกับบริษทั ฯ
(Conflict of Interests) เพื่อปAองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน;ทับซ%อน กิจกรรมทีผ่ ิดกฎหมายและไม
เหมาะสม ซึ่งจะสงผลให%บริษทั ฯ เสียผลประโยชน; หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
หากบุคลากรมีสวนเกี่ยวข%องกับรายการตาง ๆ ต%องแจ%งให%บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ;หรือความเกี่ยวโยง
ของตนในรายการดังกลาว
บริ ษั ท ฯ ประกาศเรื่ อ งความขั ด แย% ง ทางผลประโยชน; โดยครอบคลุ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาด%วยการปAองกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ;การรับทรัพย;สินหรือประโยชน;อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ%าหน%าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อปAองกันความขัดแย%งทางผลประโยชน;กับบริษัทฯ
นโยบายปAองกันความขัดแย%งทางผลประโยชน;ของบริษัทฯ คือ ให%พนักงานทุกคนและฝJายจัดการทุก
ระดับ รับรองความขัดแย%งทางผลประโยชน;ของตนเองเป1นประจําทุกป เพื่อให%ระลึกเสมอวาได%รับรองความ
โปรงใสของตนเองไว%กับบริษัทฯ รวมถึงให%มีการรายงานความขัดแย%งทางผลประโยชน;ตามสถานภาพของ
ผู%รายงาน ชวงเวลาของการรายงาน และการลงนามคําวินิจฉัยของผู%บัคับบัญชาโดยตรงของผู%รายงาน เพื่อเป1น
การกําหนดหน%าที่และความรับผิดชอบของผู%บังคับบัญชา ที่มีตอรายงานความขัดแย%งทางผลประโยชน;ของ
ผู%รายงานที่เป1นผู%ใต%บังคับบัญชา ข%อมูลการรายงานฯ ทําให%ผู%บังคับบัญชาทุกระดับได%ทราบถึงการรับรองความ
ขัดแย%งทางผลประโยชน;ของผู%รายงาน ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ

-๗๒รายงานการดําเนินงานต'าง ๆ ขององคDกร
รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิทยุการบินแห'งประเทศไทย จํากัด ประจําปhงบประมาณ ๒๕๕๘
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ได%รับแตงตัง้ ตัง้ แต
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบด%วย
๑. พลเอก คณิต สาพิทักษ;
ประธานกรรมการตรวจสอบ
๒. นายไชยเจริญ อติแพทย;
กรรมการตรวจสอบ
๓. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว;
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได%รวมกันปฏิบัติหน%าที่ตามที่ได%รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/คูมือการปฏิบัตงิ านสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได%มีการประชุมรวม
๗ ครั้ง มีผู%บริหารระดับสูง หัวหน%าหนวยตรวจสอบภายใน ฝJายบริหารของหนวยตรวจสอบภายในเข%ารวม
ประชุมในวาระที่เกีย่ วข%อง และได%ประชุมรวมกับเจ%าหน%าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเป1นการเฉพาะ
๒ ครั้ง โดยไมมีผู%บริหารเข%ารวม เพื่อหารือเกีย่ วกับความเป1นอิสระในการปฏิบัติหน%าที่และการแสดงความเห็น
ของเจ%าหน%าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. สอบทานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย%งทางผลประโยชน;และ
รายงานที่เกี่ยวข%อง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข%อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการกํากับดูแลทีด่ ี โดยได%รับรายงานผลการตรวจสอบและการดําเนินงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในเป1นประจํา ตลอดจนติดตามผลการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในด%วย
ตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาด%วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. สอบทานความเป1นอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานวา เป1นไปตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ดีทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด และให%มกี ารติดตามการดําเนินการแก%ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพือ่ ให%มั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
ปAองกันหรือลดความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได%
๔. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดแผนวาระการประชุม รวมทัง้ ประเมินตนเองเป1นรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งคณะ และผลการ
ดําเนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได%รับคะแนน ๔.๐๐ และ ๔.๐๐
จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ ตามลําดับ
๕. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคูมือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดัชนีวัดผลงานของสํานักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ; ๕ ป แผนการตรวจสอบประจําป รวมทั้งให%ความเห็นชอบงบประมาณประจําป
๒๕๕๙ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจําป ๒๕๕๘ ของหัวหน%าหนวยตรวจสอบ
ภายใน ผู%อํานวยการฝJาย นักวิชาการระดับผู%อํานวยการกอง และเจ%าหน%าที่ตรวจสอบภายใน
ทบทวนแผนการฝWกอบรม และทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๕๙ อีกทั้ง

-๗๓ติดตามความคืบหน%าการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบ และสอบทานรายงานของสํานัก
ตรวจสอบภายใน ประจําป ๒๕๕๘ รวมถึงได%รับทราบผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกองค;กร
๖. บริษทั ฯ มีคาสอบทานงบการเงินและคาสอบบัญชีประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน
๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท
จากการปฏิบัตหิ น%าที่ตามที่ได%รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงิน
แสดงข%อเท็จจริงในสวนที่เป1นสาระสําคัญครบถ%วน ถูกต%องตามมาตรฐานการบัญชี มีการดําเนินงานภายใต%
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอ การตรวจสอบภายในเป1นไป
ตามหลักเกณฑ;และแนวทางการปฏิบัติที่ดที ี่กระทรวงการคลังกําหนด และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความ
ขัดแย%งทางผลประโยชน; โดยได%จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด%านการตรวจสอบภายใน พร%อมข%อคิดเห็น
เสนอตอคณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ/พิจารณาอยางสม่ําเสมอ และบริษัทฯ ได%นําข%อคิดเห็นไปพิจารณา
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก%ไขและติดตามผลให%การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พลเอก ……………………………………..
(คณิต สาพิทักษ;)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-๗๔การตรวจสอบภายใน
ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายในเป1นการปฏิบัติงานเพือ่ ให%ความเชื่อมั่น (Assurance Service)
และให%คําแนะนําปรึกษา (Consulting Service) ด%วยความอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลคาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ให%บรรลุวัตถุประสงค;/เปAาหมายเชิงกลยุทธ;ขององค;กรผานการ
ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ีอยางเป1นระบบ
ในป ๒๕๕๘ สํานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิตามกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ
ดังนี้
หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายในได%ปฏิบัติหน%าที่โดยยึดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กําหนดไว%ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด%วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจป ๒๕๕๕ ซึ่งครอบคลุมถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงาน ความนาเชื่อถือ
ของข%อมูลและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค;กร การใช%ทรัพยากร ความถูกต%อง
เชื่อถือได%ของข%อมูลทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย;สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
กํากับดูแลที่ดี
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน
ผู%ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ได%รับการพัฒนาความรู%ความสามารถและทักษะตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและภาระหน%าที่ตามที่ได%รับมอบหมาย
เพื่อให%สามารถปฏิบตั ิหน%าที่ได%อยางมี
ประสิทธิภาพ และเป1นไปตามหลักจรรยาบรรณทั้ง ๔ ประการที่ผู%ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว% ได%แก
ความซื่อสัตย; (Integrity) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) การรักษาความลับ (Confidentiality) และ
ความสามารถในหน%าที่ (Competency)
ในการพัฒนาความรู%ความสามารถของผู%ตรวจสอบภายใน ได%ดําเนินการอยางตอเนือ่ ง โดยผู%
ตรวจสอบภายในทุกคนได%เข%ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข%องกับการปฏิบตั ิงานไมน%อยกวา ๔๐ ชั่วโมง
ตอป นอกเหนือจากการพัฒนาความรู%จากการศึกษาด%วย
ความสัมพันธDกบั ฝxายบริหาร
ฝJายบริหารของบริษัทฯ ได%เข%ามีสวนรวมในการให%ข%อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
ประจําป แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ; และรวมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องกําหนดเวลาใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ยกเว%นในกรณีที่เป1นการตรวจสอบโดยไมแจ%งให%ทราบลวงหน%า และฝJาย
บริหารมีความรับผิดชอบในการดําเนินการปรับปรุงแก%ไขการควบคุมภายในตามข%อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบ ซึ่งได%หารือข%อสรุปรวมกันแล%วในการประชุมเพื่อปNดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและการรายงาน
สํานักตรวจสอบภายในทําหน%าที่สนันสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน มีการ
รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไว%ในแผนการตรวจสอบ และรายงานรายไตรมาส
เพื่อนําเสนอความคืบหน%าในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได%กําหนดไว%
พร%อมทั้งสรุปประเด็น

-๗๕สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงติดตามข%อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานักตรวจสอบภายในได%จดั ให%มกี ารประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
โดยอิสระจากทีป่ รึกษาภายนอกองค;กร ซึ่งผลประเมินโดยสรุปไมพบการปฏิบัตทิ ี่ไมสอดคล%องกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัตงิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และแนวทางปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัตงิ านการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีเพียงข%อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งได%นํามาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในให%มีคุณภาพสูงขึ้น
รายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต'อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ได%จัดให%มีการจัดทํางบการเงิน เพื่อแสดง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน%าที่และความรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัทฯ รวมถึง
ข%อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ๒๕๕๘ ซึ่งงบการเงิน ดังกลาวจัดทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช%นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยใช%ดุลยพินิจอยาง
รอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปNดเผยข%อมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให%เป1นประโยชน;ตอผู%ถือหุ%นและผู%มีสวนได%เสียของบริษัทฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได%จัดให%มีและดํารงรักษาไว%ซึ่งระบบการบริหาร ความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให%มั่นใจได%อยางสมเหตุสมผลวา การบันทึกข%อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต%องครบถ%วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว%ซึ่งทรัพย;สินของบริษัทฯ และเพื่อปAองกันไมให%เกิดการ
ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได% กํ า กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยทํ าการแตงตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหน%าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ ของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว%ในรายงานประจําปฉบับนี้แล%ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและ
สามารถสร%างความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลได%วางบการเงินของบริษัทฯ มีความเชื่อถือได%ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป ถูกต%องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่ วข%อง

-๗๖รายงานทางการเงิน
วิเคราะหDผลการดําเนินงาน – งบการเงินเฉพาะบริษัท วิทยุการบินแห'งประเทศไทย จํากัด
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีรายได%สงู กวาคาใช%จายหรือมีคาบริการรอจายคืนบริษทั การบินที่
เป1นสมาชิก จํานวน ๑,๙๐๙.๔๑ ล%านบาท
รายการ
รายได
รายได%คาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายได%จากการให%บริการเกี่ยวเนื่อง
รายได%อื่น
รายไดรวม
ค'าใชจ'าย
คาใช%จายในการดําเนินงาน
ต%นทุนทางการเงิน
ค'าใชจ'ายรวม
ค'าบริการรอจ'ายคืนบริษัทการบินที่เป7นสมาชิก

ปh ๒๕๕๘
ลานบาท

ปh ๒๕๕๗
ลานบาท

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท รอยละ

๙,๙๕๔.๐๗
๕๘๕.๘๘
๒๓๓.๔๓
๑๐,๗๗๓.๓๘

๘,๙๓๖.๖๙
๕๔๑.๓๙
๗๙.๐๕
๙,๕๕๗.๑๓

๑,๐๑๗.๓๘
๔๔.๔๙
๑๕๔.๓๘
๑,๒๑๖.๒๕

๑๑
๘
๑๙๕
๑๓

๘,๗๗๖.๒๒
๘๗.๗๕
๘,๘๖๓.๙๗
๑,๙๐๙.๔๑

๗,๖๗๔.๒๘
๑๒๗.๒๖
๗,๘๐๑.๕๔
๑,๗๕๕.๕๙

๑,๑๐๑.๙๔
(๓๙.๕๑)
๑,๐๖๒.๔๓
๑๕๓.๘๒

๑๔
(๓๑)
๑๔
๙

๑. รายได
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ มีรายได%รวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๐,๗๗๓.๓๘ ล%านบาท โดยรายได%
หลักที่สําคัญของบริษัทฯ คือ รายได%คาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๙,๙๕๔.๐๗ ล%านบาท คิด
เป1นร%อยละ ๙๒ ของรายได%รวม รายได%จากการให%บริการเกี่ยวเนื่อง จํานวน ๕๘๕.๘๘ ล%านบาท คิดเป1นร%อย
ละ ๖ ของรายได%รวม ซึง่ ประกอบด%วยรายได%คาเชา คาบํารุงรักษาอุปกรณ; คาบริการข%อมูลการบิน และรายได%
จากงานที่รับทํา นอกจากนี้ มีรายได%อื่น จํานวน ๒๓๓.๔๓ ล%านบาท คิดเป1นร%อยละ ๒ ของรายได%รวม
รายได%คาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๙,๙๕๔.๐๗ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน
๑,๐๑๗.๓๘ ล%านบาท หรือเพิ่มขึ้นร%อยละ ๑๑ โดยมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปกอน ร%อยละ ๑๔
เนื่องจากสายการบินทําการบินเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนของการทําการบินระหวางประเทศและการทําการบินใน
ประเทศ โดยการทําการบินในประเทศสวนใหญเกิดจากการขยายตัวของสายการบินต%นทุนต่ํา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนร%อยละ ๓๓ เนื่องจากสายการบินตาง ๆ มีการแขงขันและปรับกลยุทธ;ทางการตลาด รวมทั้งขยาย
เส%นทางบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู%ใช%บริการ
รายได%จากการให%บริการเกี่ยวเนื่อง จํานวน ๕๘๕.๘๘ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน ๔๔.๔๙
ล%านบาท หรือเพิ่มขึ้นร%อยละ ๘ สวนใหญเป1นการเพิ่มขึ้นของรายได%คาเชา คาบํารุงรักษาอุปกรณ; และ
คาบริการข%อมูลการบิน สําหรับรายได%อื่น จํานวน ๒๓๓.๔๓ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน ๑๕๔.๓๘
ล%านบาท หรือเพิ่มขึ้นร%อยละ ๑๙๕ สวนใหญเป1นรายได%คาปรับการสงมอบงานลาช%า
๒. ค'าใชจ'าย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริ ษั ท ฯ มี ค าใช% จ ายรวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน ๘,๘๖๓.๙๗ ล% า นบาท
ประกอบด%วย คาใช%จายผลประโยชน;พนักงาน จํานวน ๖,๔๖๙.๙๗ ล%านบาท คาใช%จายดําเนินงานอื่น จํานวน
๒,๓๐๖.๒๕ ล%านบาท และต%นทุนทางการเงิน จํานวน ๘๗.๗๕ ล%านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัด

-๗๗คาใช%จายได%ตามมาตรการควบคุมคาใช%จายที่ไมสงผลกระทบตอการให%บริการด%านความปลอดภัยได%ประมาณ
๑๗๒.๕๒ ล%านบาท
วิเคราะหDฐานะการเงิน – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย'อย
๑. สินทรัพยD
บริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ยอย มีสิ นทรัพ ย; ร วม ณ วั นที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘ จํ า นวน ๑๒,๐๘๙.๙๖
ล% า นบาท ประกอบด% ว ยสิ น ทรั พ ย; ห มุ น เวี ย นร% อ ยละ ๔๖ และสิ น ทรั พ ย; ไ มหมุ น เวี ย นร% อ ยละ ๕๔ โดยมี
องค;ประกอบของสินทรัพย; ดังนี้
รายการ

ปh ๒๕๕๘
ลานบาท
๕,๕๕๒.๕๑

ปh ๒๕๕๗
ลานบาท
๔,๖๙๘.๖๐

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
รอยละ
๘๕๓.๙๑
๑๘

สินทรัพย;หมุนเวียน
สินทรัพย;ไมหมุนเวียน
- 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;ไมมีตัวตน
๑๖.๙๗
๔.๕๘
๑๒.๓๙ ๒๗๑
- สินทรัพย;ระหวางกอสร%าง
๑,๙๘๙.๕๒ ๑,๐๗๓.๙๒ ๙๑๕.๖๐
๘๕
รวม
๑๒,๐๘๙.๙๖ ๙,๘๖๒.๖๙ ๒,๒๒๗.๒๗
๒๓
สินทรัพย;รวมในป ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน ๒,๒๒๗.๒๗ ล%านบาท หรือประมาณ ร%อยละ
๒๓ สวนใหญเป1นสินทรัพย;ไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินทรัพย;ระหวางกอสร%าง อาคารและอุปกรณ;
เพิ่มขึ้น
๒. หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑,๒๐๐.๗๓ ล%านบาท
ประกอบด%วยหนี้สินหมุนเวียนร%อยละ ๖๑ และหนี้สินไมหมุนเวียนร%อยละ ๓๙ โดยมีองค;ประกอบของหนี้สิน
ดังนี้
รายการ

ปh ๒๕๕๘
ลานบาท
๖,๓๑๔.๗๓
๕๕๙.๕๔

ปh ๒๕๕๗
เพิ่ม (ลด)
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
๔,๐๑๘.๒๒ ๒,๒๙๖.๕๑ ๕๗
๖๔๔.๕๔
(๘๕.๐๐) (๑๓)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย% ืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ป
หนี้สินไมหมุนเวียน
- เงินสงเสริมเพื่อการศึกษาบุตร
๐.๑๐
๐.๑๐
๒,๘๓๕.๔๒ ๓,๓๙๔.๙๖ (๕๕๙.๕๔) (๑๖)
- เงินกูย% ืมระยะยาว
๑,๔๘๘.๘๘
๙๔๙.๗๙
๕๓๙.๐๙ ๕๗
- ภาระผูกพันผลประโยชน;พนักงาน
๒.๐๖
๒.๐๖ ๑๐๐
- ประมาณการหนี้สิน
รวม
๑๑,๒๐๐.๗๓ ๙,๐๐๗.๖๑ ๒,๑๙๓.๑๒ ๒๔
หนี้สินรวมในป ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน ๒,๑๙๓.๑๒ ล%านบาท หรือประมาณร%อยละ ๒๔
โดยหนี้สินหมุนเวียนสวนใหญเป1นคาบริการรอจายคืนสะสม จํานวน ๓,๘๖๗.๐๒ ล%านบาท ประกอบด%วย

-๗๘คาบริการรอจายคืนสะสมคงเหลือจากป ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๙๕๗.๖๑ ล%านบาท ซึ่งได%นําไปใช%จายลงทุนแล%ว
แตยังคงต%องแสดงเป1นหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี และคาบริการรอจายคืนประจําป ๒๕๕๘ จํานวน
๑,๙๐๙.๔๑ ล%านบาท
สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียน สวนใหญเป1นเงินกู%ยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย; จํากัด (มหาชน) เพื่อใช%สําหรับลงทุนในโครงการ ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และโครงการลงทุนตาง ๆ โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต%นและดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน
๓. ส'วนของผูถือหุน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผู%ถือหุ%น ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๘๘๙.๒๓ ล%านบาท
โดยมีองค;ประกอบของสวนของผู%ถือหุ%นดังนี้
ปh ๒๕๕๘
ปh ๒๕๕๗
เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
ลานบาท ลานบาท รอยละ
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%วยหนี้สินรวม ๑๑,๒๐๐.๗๓ ล%านบาท
หรือเทากับสัดสวนร%อยละ ๙๓ และสวนของผู%ถือหุ%น ๘๘๙.๒๓ ล%านบาท หรือเทากับสัดสวนร%อยละ ๗
รายการ

สภาพคล'องทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษทั ย'อย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษทั ฯ และบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ
สิ้นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๓,๙๕๐.๗๘ ล%านบาท เพิ่มขึ้นจากต%นงวด ๗๒๓.๔๗ ล%านบาท
โดยเงินสดสุทธิได%มาจากกิจกรรมดําเนินงาน สวนใหญมาจากคาบริการรอจายคืนบริษทั การบินที่เป1นสมาชิก
คาเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย;ถาวร และเงินสดสุทธิใช%ไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญเป1นการลงทุน
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการให%บริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้เงินสดสุทธิทใี่ ช%
ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สวนใหญเป1นการชําระคืนเงินกูร% ะยะยาวที่ถงึ กําหนด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

ปh ๒๕๕๘
ลานบาท

ปh ๒๕๕๗
ลานบาท

๓,๕๖๒.๖๗
(๒,๐๙๔.๒๐)
(๗๔๕.๘๗)
๐.๘๗
๓,๙๕๐.๗๘

๓,๐๕๑.๐๙
(๑,๒๘๑.๗๘)
(๘๐๒.๖๘)
๐.๐๗
๓,๒๒๗.๓๑

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
๕๑๑.๕๘
(๘๑๒.๔๒)
๕๖.๘๑
๐.๘๐
๗๒๓.๔๗

อัตราส'วนทางการเงิน – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย'อย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู%ถือหุ%นเพิ่มขึ้น
เนื่องจากคาบริการรอจายคืนสะสมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการจายคืนเงินต%นและดอกเบี้ยของ

-๗๙บริษัทฯ และบริษัทยอย มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งสวนใหญมาจากคาบริการรอจายคืน
บริษัทการบินที่เป1นสมาชิก และคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการตาง ๆ ที่แล%วเสร็จ
รายการ
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ% ือหุ%น (เทา)
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถ% ือหุ%น (เทา)
(ไมรวมคาบริการรอจายคืนสะสม)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเงินต%น
และดอกเบี้ย (เทา)

ปh ๒๕๕๘

ปh ๒๕๕๗

เพิ่ม (ลด)

๑๒.๖๐
๘.๒๕

๑๐.๕๓
๗.๘๕

๒.๐๗
๐.๔๐

๑.๒๑

๑.๐๘

๐.๑๓

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินงานในลักษณะที่ไมค%ากําไร (Cost Recovery Basis) โดยในทาง
ปฏิบัติกรณีมีรายได%สูงกวาคาใช%จาย บริษัทฯ จะจายคืนบริษัทการบินที่เป1นสมาชิก หรือกรณีมีรายได%ต่ํากวา
คาใช%จายก็จะสามารถเรียกเก็บจากบริษัทการบินที่เป1นสมาชิกได%เชนกัน โดยแหลงเงินทุนหลักในการลงทุน
ตาง ๆ ของบริษัทฯ มาจากการกู%ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และความสามารถในการชําระคืนเงินกู%ของ
บริษัทฯ สวนใหญมาจากคาเสื่อมราคาที่บริษัทฯ ได%คิดรวมไว%ในคาบริการที่เรียกเก็บจากสายการบินแล%ว
แนวโนมทางการเงิน
ตามประมาณการแผนการเงินประจําป ๒๕๕๙ (ได%รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (๕๗๙) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) บริษทั ฯ คาดวาจะมีรายได%รวมใน
ป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑,๒๐๕.๙๘ ล%านบาท ประกอบด%วย รายได%จากคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
จํานวน ๑๐,๕๖๐.๘๕ ล%านบาท โดยคาดการณ;ปริมาณเทีย่ วบินรวมในป ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นร%อยละ ๗ จาก
ประมาณการป ๒๕๕๘ ซึ่งสอดคล%องกับการคาดการณ;ปริมาณเที่ยวบินขององค;การการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) รายได%จากการให%บริการเกีย่ วเนื่องและ
อื่น ๆ จํานวน ๖๔๕.๑๓ ล%านบาท และคาใช%จายรวมจํานวน ๑๐,๓๕๓.๕๖ ล%านบาท โดยคาดวาจะมีรายได%
สูงกวาคาใช%จายจํานวน ๘๕๒.๔๒ ล%านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได%ทบทวนปริมาณเที่ยวบิน และประมาณการรายได%จากคาบริการควบคุมจราจรทาง
อากาศในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ใหม จากฐานของป ๒๕๕๘ ที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงคาดการณ;ปริมาณเที่ยวบิน
ป ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นร%อยละ ๗ จากป ๒๕๕๘ และเรียกเก็บคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศสําหรับ En
Route Charge อัตรา ๓,๕๐๐ บาทตอหนวย และ Terminal charge อัตรา ๕๐๐ บาทตอหนวย โดยมี
ประมาณการรายได%จากคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จํานวน ๑๐,๗๖๓.๔๑ ล%านบาท
สําหรับ
ประมาณการรายได%จากการให%บริการเกี่ยวเนื่องและอื่น ๆ และคาใช%จายรวม ประมาณการคงเดิมตาม
แผนการเงิ น ประจํ า ป ๒๕๕๙ ทํ า ให% ค าดวาจะมี ร ายได% สู ง กวาคาใช% จ าย จํ า นวน ๑,๐๕๔.๙๘ ล% า นบาท
(จากเดิมคาดการณ;รายได%สูงกวาคาใช%จาย จํานวน ๘๕๒.๔๒ ล%านบาท)
สําหรับงบลงทุนประจําป ๒๕๕๙ มีกรอบวงเงินเบิกจายลงทุนที่ได%รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี เมือ่
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒,๓๙๐.๐๐ ล%านบาท การลงทุนเป1นไปตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙–
๒๕๖๓ ของบริษัทฯ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางอากาศให%สอดคล%องกับระบบ
การเดินอากาศระบบใหม และขยายประสิทธิภาพการให%บริการให%ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
ระดับสากล ผู%ใช%บริการพึงพอใจสูงสุด โดยใช%จายจากเงินกูร% ะยะยาว และจากเงินรายได%สงู กวาคาใช%จาย หรือ
เงินทุนหมุนเวียนจากสภาพคลองคงเหลือ
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