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สารจาก
ประธานกรรมการ
การคมนาคมขนสงทางอากาศอันเปนปจจัยสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสูความยั่งยืนของประเทศ
มีการเติบโตอยางมากในป ๒๕๕๗ ที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ของประเทศไทยที่มีผลตอ
การกระตุนสงเสร�มใหความตองการดานการขนสงทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเพิ่มสูงข�้นอยางตอเนื่อง
โดยแนวโนมการเติบโตจะยังคงมีอัตราสูงกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาค กับทั้งจะยิ่งเพิ่มมากข�้นนับจากนี้เปนตนไป โดยเฉพาะ
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยนเกิดข�้นในปลายป ๒๕๕๘
ปร�มาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มสูงข�้น เปนทั้งโอกาสและความทาทายที่สำคัญยิ่ง บร�ษัท ว�ทยุการบิน แหง
ประเทศไทย จำกัด จ�งไดกำหนดเปาหมายพันธกิจระดับสูงสุดในการที่จะทำใหระบบบร�การการเดินอากาศของไทยมี
ศักยภาพและข�ดความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศสำหรับการรองรับความตองการที่เพิ่มมากข�้น
การเตร�ยมพรอมดังกลาวซ�่งไดร�เร�่มมากอนหนานี้ระยะหนึ่งแลวนั้น ในป ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ อันเปนหัวใจสำคัญสำหรับรองรับการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีและการใหบร�การ
การเดินอากาศยุคใหม ไดดำเนินมาถึงชวงการติดตั้งระบบ อุปกรณ ที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูงพรอมกันทั่วประเทศ เพื่อ
ใหพรอมใชงานภายในป ๒๕๖๐
การจัดการมิติใหม ๆ อาทิ การประสานความรวมมือระหวางทหารและพลเร�อน เพื่อบร�หารหวงอากาศ
ของประเทศให ม ี ค วามสามารถในการรองรั บ เพี ย งพอต อ การเติ บ โตในระยะยาว ตลอดจนการแสวงหา
ความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซ�่งเปนยุทธศาสตรสำคัญเพื่อพัฒนาระบบบร�การการเดินอากาศ
ใหมีความพรอมตามเปาหมายดังกลาวที่ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องนั้น เร�่มสรางผลลัพธเปนรูปธรรม
มากข�้นในปนี้ รวมถึงกระบวนการทำงานที่ไดรับการออกแบบ เพื่อการลดปร�มาณการใชเช�้อเพลิง และ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ�่งแสดงถึงประสิทธ�ภาพของเที่ยวบิน ที่เพิ่มสูงข�้นจากการเปดใชเสนทาง
ขนานในพื้นที่ที่การจราจรคับคั่ง
นอกจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีและการบร�หารจราจรทางอากาศดวยแนวทางใหม ๆ แลว
บร�ษัทฯ ยังคงมุงเนนการพัฒนาและเตร�ยมความพรอมดานบุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ที่กำลังจะเกิดข�้นครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงการวางรากฐานดานการบร�หารจัดการ
เพื่อรองรับการพัฒนาดวยแนวทางการบร�หารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล และการสราง
ประโยชนตอสังคม ตามที่ไดดำเนินการไปแลวอยางเปนรูปธรรม ทั้งดานการสงเสร�มเยาวชน ชุมชน
และการชวยเหลือผูดอยโอกาส

ทั ้ ง ความสำเร็ จ และการก า วผ า น
ป ญ หาอุ ป สรรคต า ง ๆ ในป ท ี ่ ผ  า นมา
ตลอดจนการเกิ ด ข� ้ น ของจ� ด เร� ่ ม ต น
ความสำเร็จบนกาวยางสำคัญในอนาคต
อั น ใกล ท ี ่ ก ำลั ง จะมาถึ ง ในอี ก ไม ช  า นี ้
เป น ผลของการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น และ
รวมมืออยางเต็มที่ของผูถือหุน ภาครัฐ
และสายการบิ น สมาช� ก ที ่ ม ี ต  อ บร� ษ ั ท ฯ
เสมอมา ซ�่งตองขอแสดงความขอบคุณ
ไว ณ ทีน่ ้ี และหวังวาจะไดรบั ความปรารถนาดี
และการสนับสนุน เพื่อใหองคกรนี้สามารถ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน สงผลตอการพัฒนา
กิจการบินของชาติและของอุตสาหกรรม
การบินสืบไป

พลอากาศเอก
(อิทธพร ศุภวงศ)
ประธานกรรมการ

สารจาก
กรรมการผูอำนวยการใหญ
การเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็วของปร�มาณการจราจรทางอากาศ ถือเปนความทาทายรวมกันของประชาคมการบิน
ของโลกที่มีมาตลอดเวลากวา ๓๐ ป หลังจากคาดการณวาอัตราเรงการเพิ่มข�้นของความตองการเดินทางทางอากาศ จะทำให
ปร�มาณการจราจรทางอากาศเพิ่มข�้นเปนสองเทาในทุก ๆ ๑๐ ป ซ�่งเร�่มปรากฏผลอยางชัดเจนนับตั้งแตป ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐)
เปนตนมา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเช�ยและแปซ�ฟก ที่มีการเติบโตและแนวโนมการเติบโตสูงที่สุดของโลกตลอดสิบกวาปที่ผานมานี้
รวมไปถึงในอนาคตป ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) หร�อในอีก ๑๕ ปขางหนา
ทามกลางการเติบโตในภาพรวมของปร�มาณการจราจรทางอากาศ ในป ๒๕๕๗ และประเทศไทยติดกลุมประเทศที่มี
อัตราการเติบโตสูงสุด ดวยอัตราการเติบโตของเที่ยวบินพาณิชยถึงกวารอยละ ๑๑ จ�งเปนความทาทายอยางยิ่ง
นอกจากความซับซอนของงานอันเกิดจากปร�มาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากข�้นแลว อัตราการเติบโตที่สูงกวาคาดการณมา
ตลอดในชวงหลายปที่ผานมาทำใหปร�มาณความตองการเขาใกลระดับความสามารถในการรองรับของระบบจราจร
ทางอากาศไปทุกขณะ ทั้งระบบทาอากาศยานและบนเสนทางบิน ซ�่งถือวาเกิดข�้นเร็วกวาที่คาดการณไวถึง ๓ ป
ระหว า งที ่ แ ผนงานและโครงการต า ง ๆ ที ่ ไ ด จ ั ด เตร� ย มไว ร องรั บ การเปลี ่ ย นถ า ยเทคโนโลยี แ ละว� ธ � ก าร
เดินอากาศไปสูการบร�หารจราจรทางอากาศในอนาคต ซ�่งจะเสร็จสมบูรณในกลางป ๒๕๖๐ ยังอยูระหวางดำเนินการนั้น
ความทาทายสูงสุดขององคกรอันไดแก การรักษามาตรฐาน ความปลอดภัย และประสิทธ�ภาพของเที่ยวบิน
ใหอยูในระดับสูงเชนเดิม เปนสิ่งที่ผูบร�หารและพนักงานทุกคนตระหนัก ทุมเท และประสบความสำเร็จเปนอยางดี
ในรอบปที่ผานมา
ควบคูไปกับการจัดการปญหาและความทาทายในปจจ�บัน เรายังคงมุงสูเปาหมายสำคัญในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศใหพรอมรองรับโอกาสหลากหลายจากการเติบโตของกิจการบิน
นอกเหนือจากการจัดเตร�ยมระบบ/เทคโนโลยีขั้นสูงและถือวาทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลก เพื่อใช ใน
การบร�หารจราจรทางอากาศเหนือนานฟาของประเทศแลว การพัฒนาและการบร�หารจัดการดานอื่น ๆ ให
มีความพรอมที่สอดคลองกันไดถูกดำเนินการอยางเปนรูปธรรมในรอบปที่ผานมา อาทิ การสรางและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนบุคลากรทางการบินมืออาช�พเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดข�้น
รวมถึงการบร�หารจัดการตามแนวทางและขอเสนอแนะของผูถือหุน ภาครัฐ รวมกับการใชเคร�่องมือ
การบร�หารจัดการที่มีประสิทธ�ภาพอื่น ๆ เพื่อพัฒนาไปสูความเปนองคกรสมรรถนะสูง เพื่อเปนหลัก
ประกันความสามารถขององคกรที่จะพัฒนาคุณภาพบร�การใหสูงข�้นไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
บนหลักตนทุนที่เหมาะสม เพื่อประโยชนตอสายการบินผู ใชบร�การ และความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

นอกจากนัน้ แนวทางการบร�หารตามหลักธรรมาภิบาล
ซ�่งเปนหนึ่งในหลักการสำคัญที่บร�ษัทฯ ยึดถือ ไมเพียงทำให
องค ก รมี ก ารบร� ห ารจั ด การด ว ยความโปร ง ใส และมี
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี แต ย ั ง แสดงถึ ง เจตนารมณ
และความตระหนั ก ขององค ก รที ่ ม ี ต  อ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต อ สั ง คม เช น ที ่ ไ ด ด ำเนิ น การอย า งเป น รู ป ธรรม
มาโดยตลอด ทั้งการสงเสร�มนวัตกรรมชุมชน การสนับสนุน
สร า งเสร� ม โอกาสแก เ ยาวชนและผู  ด  อ ยโอกาส รวมถึ ง
การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ ในขณะเดียวกัน
บร�ษัทฯ ยังไดสรางคุณคาและความรับผิดชอบตอสังคม
ผานกระบวนการทำงานหลักขององคกร โดยเฉพาะดานการ
ลดมลภาวะกาซเร�อนกระจก และมลภาวะทางเสียงจากการบิน
ดวยการพัฒนาการจัดการจราจรทางอากาศดวยเทคนิค
และเทคโนโลยี ใหม ๆ ซ�่งยังคงเปนผลงานที่ไดรับการช�่นชม
จากองคการการบินระหวางประเทศหลายแหงมาอยางตอเนื่อง
การฝ า ฟ น ความท า ทายที ่ ผ  า นมาในป ๒๕๕๗ ได
ดวยดี และการที่องคกรยังคงมุงสูเปาหมายที่จะยกระดับ
คุ ณ ภาพบร� ก ารการเดิ น อากาศของประเทศให ด ี ท ี ่ ส ุ ด
แห ง หนึ ่ ง ในอาเซ� ย นในทุ ก มิ ต ิ อ ั น เป น ว� ส ั ย ทั ศ น แ ละ
ความมุงมั่นรวมกันของผูบร�หารและพนักงานทุกคนไมอาจ
มาถึ ง วั น นี ้ แ ละก า วผ า นไปสู  อ นาคตที ่ ม ี ค วามหวั ง ได
หากขาดการสนับสนุน และความไววางใจอยางเต็มที่จากผูมี
สวนไดสวนเสีย ผูถือหุนภาครัฐ สายการบินผู ใชบร�การ
และคณะกรรมการบร� ษ ั ท ฯ และที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ุ ด พนั ก งาน
มืออาช�พขององคกรทุกคน ทั้งที่ผานมาและตอไปในอนาคต
จ� ง ขอแสดงความขอบคุ ณ ไว ณ ที ่ น ี ้ และขอขอบคุ ณ
ลวงหนาสำหรับแรงผลักดัน กำลังใจ และการสนับสนุนที่จะ
สรางความมั่นใจในทุก ๆ กาวการพัฒนาของเราตอไป

(นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์)
กรรมการผูอำนวยการใหญ

หมวดที่ ๑ ขอมูลดานรัฐวิสาหกิจ
๑. ขอมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
๑.๑ ประวัติความเปนมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ กรมไปรษณียโทรเลขไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหทำหนาที่ใหบร�การควบคุม
จราจรทางอากาศและสื ่ อ สารการบิ น จนกระทั ่ ง สงครามโลกครั ้ ง ที ่ ๒ ได เ กิ ด ข� ้ น ในทว� ป เอเช� ย ส ง ผลให
อากาศยานพลเร� อ นไม อ าจทำการบิ น จ� ง ต อ งเลิ ก กิ จ การลง และเมื ่ อ สงครามโลกครั ้ ง ที ่ ๒ สิ ้ น สุ ด ลง
การประกอบธุรกิจการบินระหวางประเทศเร�่มฟนตัวข�้นบร�ษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จาก
สหรัฐอเมร�กา บร�ษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษและสายการบินตางๆ ที่ทำการบินมา
ยังประเทศไทยไดรวมกันขออนุมัติรัฐบาลไทยจัดตั้งบร�ษัทว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด (AERONAUTICAL
RADIO OF SIAM LTD.) เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑ เพื ่ อ ดำเนิ น กิ จ การควบคุ ม จราจรทางอากาศ
และสื่อสารการบิน ตามมาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ภายใตสัญญาที่ไดรับจากรัฐบาลไทย
จนกระทั่งตอมารัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจบร�ษัทฯ วาเกี่ยวของกับความมั่นคง
ของชาติ และการพัฒนากิจการบินประกอบกับมีความพรอมในทุก ๆ ดานแลว จ�งไดรับโอนกิจการเขามา
ดำเนินงานในรูปแบบองคกรของรัฐบาลตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๐๖ และเปลี่ยนช�่อภาษาอังกฤษเปน
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หร�อ AEROTHAI ในเวลาตอมาไดอนุญาตใหสายการบิน
ที ่ ท ำการบิ น มายั ง ประเทศไทยเป น ประจำร ว มเป น ผู  ถ ื อ หุ  น กั บ รั ฐ บาลด ว ย บร� ษ ั ท ฯ จ� ง มี ส ถานะเป น
รัฐว�สาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงแมจะดำเนินการในรูปบร�ษัทจำกัด แตเนื่องจากมีขอผูกพัน
ในฐานะที่ปฏิบัติงานในนามรัฐบาล และตามขอตกลงที่มีไวกับรัฐบาล บร�ษัทฯ จ�งดำเนินการแบบ
ไม ค  า กำไรในการให บ ร� ก ารภาคความปลอดภั ย ได แ ก บ ร� ก ารควบคุ ม จราจรทางอากาศ
และสื ่ อ สารการบิ น ในอาณาเขตประเทศไทย โดยมี เ คร� อ ข า ยเช� ่ อ มโยงกั บ ประเทศต า ง ๆ
นอกจากนั้นยังมีบร�การภาคธุรกิจ คือบร�การเกี่ยวเนื่องกับกิจการบินทั้งในและตางประเทศ
ปจจ�บันนับเปนเวลากวาหกสิบปที่บร�ษัทฯ ไดดำเนินกิจการดวยความมุงมั่น
ที่จะรักษาคุณภาพการใหบร�การ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความทั น สมั ย และเป น มื อ อาช� พ รวมถึ ง การประสานความร ว มมื อ
กั บ องค ก รการบิ น ทั ้ ง ในและต า งประเทศเพื ่ อ มี ส  ว นร ว มในการ
นำความเจร�ญกาวหนามาสูกิจการบินทั้งประเทศไทย
และภูมิภาคเอเช�ย

๑๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑.๒ วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาประสงค
แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ

วิสัยทัศน
VISION
เปนองคกรชั้นนำแหงคุณภาพ
การใหบร�การการเดินอากาศ
(ว�สัยทัศนประกอบการพัฒนาและดำเนิน
ภารกิจองคกรตามกรอบยุทธศาสตร
ป ๒๕๕๗-๒๕๖๑)

พันธกิจ
MISSION
เปนผู ใหบร�การการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนอง
ความตองการของผู ใชบร�การดวยความปลอดภัยเปนมาตรฐาน
และมีประสิทธ�ภาพโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม และผลประโยชนแหงชาติ

ภารกิจ
ROLE AND RESPONSIBILITIES
บร�ษัทฯ มีภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การบร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) ภายในเขตแถลงขาว
การบินกรุงเทพฯ (ฺBangkok Flight Information Region : Bangkok FIR)
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธ�ภาพทางการบินของผู ใชหวงอากาศในประเทศไทย
๒. การบร�การระบบสื่อสาร ระบบชวยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน
(Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance (CNS)
System/Services)
๓. การบร�การขาวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Information
Services (AIS) and Aeronautical Charts) รวมทั้งบร�การเกี่ยวเนื่อง
และงานตามนโยบายรัฐบาล

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๓

บร�การการเดินอากาศ
(Air Navigation Services)

การบร�หารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management - ATM)

การจัดการเทคโนโลยี
บร�การการเดินอากาศ
(Communication, Navigation, and
Surveillance - CNS Technologies)

บร�การขาวสารการบิน
ว�ธ�ปฏิบัติและแผนภูมิการบิน
(Aeronautical Information Service
- AIS / Charts & Flight Procedures)

งานบร�หารหวงอากาศ
(Airspace Management - ASM)

ระบบสื่อสาร
การจราจร
ทางอากาศ
(COM)

ขอมูลขาวสารการบินรูปแบบตางๆ
(AIS Products)

งานบร�การความคลองตัว
การจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Flow Management
- ATFM)
บร�การจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Services - ATS)

งานควบคุมจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Control Services - ATCS)

ประกาศนักบิน
(NOTAM)

ระบบชวย
การเดินอากาศ
(NAV)

ระบบติดตาม
อากาศยาน
(SUR)

Air Traffic Management
Support Tools
Decision Support Tools

บร�การขาวสารสำหรับเที่ยวบิน
(Flight Information Services - FIS)
งานเฝาระวังและแจงเตือน
(Alerting Services - ALTS)

Automation

Approach Control Service
Area Control Service

๑๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

งานจัดทำว�ธ�ปฏิบัติทางการบิน
(Procedures for Air Navigation
Services - Aircraft Operations;
Procedures - PANS-OPS)
Aeronautical Charts

Contingency Systems
Safety Nets & Alerting Systems
Information Management

Aerodrome Control Service

เอกสารขอมูลกอนทำการบิน
(Pre-flight Information Bulletin - PIB)

Others

Roadmap for Transition from
Aeronautical Information Services
(AIS) to Aeronautical Information
Management (AIM)

แนวนโยบายของผูถือหุน/ภาครัฐ (Statement of Directions: SODs)
SOD สำหรับ บวท. : พัฒนาโครงขาย อุปกรณ และระบบงานใหทันสมัย
มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งใหบร�การที่มีความปลอดภัย และรวดเร็ว ตรงเวลา
ตามมาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพในการหารายไดจากบร�การ ที่เกี่ยวเนื่อง
SOD รัฐว�สาหกิจในสาขาการขนสง : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการขนสง
เพื่อเช�่อมโยงโครงขายและการใหบร�การใหมีมาตรฐาน สนับสนุนบร�การขนสงมวลชน
และการพั ฒ นาระบบโลจ� ส ติ ก ส เพื ่ อ เพิ ่ ม ข� ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ
และสงเสร�มบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน
SOD รัฐว�สาหกิจในภาพรวม : เปนกลไลขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธ�ภาพตามหลักธรรมาภิบาล

Statement of Directions
แผนระยะยาว
๑. สรางระบบ ATM ของไทย ใหสอดคลองกับความคาดหวังประชาคมการบิน และพรอมรองรับการเติบโตในระยะยาว
ภายในป ๒๕๖๓
แผนระยะสั้น
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ
๒. เรงดำเนินการตามมติ ครม. เพื่อลดภาระหนี้
๓. เรงปรับปรุงโครงสรางตนทุนคาใชจายบุคลากรใหอยูในสัดสวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสัดสวนการใหบร�การที่ไมกระทบ
ตอมาตรฐานความปลอดภัย

แผนระยะสั้น
ที่ไดรับมอบหมายจากผูถือหุน/ภาครัฐ

แผนระยะยาว
ที่ไดรับมอบหมายจากผูถือหุน/ภาครัฐ

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ
เพือ่ ใหประเทศไทยมีศกั ยภาพรองรับการเติบโตของปร�มาณ
เที่ยวบินที่เพิ่มข�้นภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘

สรางระบบการบร�หารจราจรทางอากาศของไทย
ใหสอดคลองกับความคาดหวังของประชาคมการบินและ
มีศักยภาพพรอมรองรับการเติบโตในระยะยาวภายในป
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เรงดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร�เพื่อลดภาระหนี้
๓. เรงปรับปรุงโครงสรางตนทุนคาใชจายบุคลากรใหอยูใน
สัดสวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสัดสวนการใหบร�การ
ที่ไมกระทบตอมาตรฐานความปลอดภัย

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๕

๑.๓ ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
บร�ษัทฯ เปนหนวยงานรัฐว�สาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) โดย คค. ไดมอบหมายใหบร�ษัทฯ เปนผูดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบินและบร�การอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบินตามความตองการ
ของการประกอบการขนสงทางอากาศและเปนไปตามมาตรฐานและขอเสนอแนะของ ICAO ใหเปนไปดวยความสะดวก ปลอดภัย
และมีประสิทธ�ภาพ โดยมีการตอสัญญาฉบับปจจ�บัน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจ�กายน ๒๕๔๔ มีกำหนดอายุสัญญา ๒๐ ป ถึงวันที่ ๔
พฤศจ�กายน ๒๕๖๔ ภายใตสัญญาดังกลาว บร�ษัทฯ ตกลงจะจัดใหมีการบร�การแกบรรดาผูประกอบการขนสงทางอากาศ โดย
ไมคิดเอากำไรและใหบร�ษัทฯ ไดรับการชดเชยคาใชจายตาง ๆ ดวยการเร�ยกเก็บคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศอยาง
เปนธรรมจากผูรับบร�การ

๑.๔ ที่ตั้ง โทรศัพท 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
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
ที่อยู
: ๑๐๐ หมูที่ ๓ ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา
อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕
โทรศัพท : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑ - ๖๐
โทรสาร : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
ที่อยู
: ๒๐๐ เขาบอไทร ตำบลไมขาว อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทรศัพท : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑ – ๕
โทรสาร : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๘-๙
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
ที่อยู
: ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี
๘๔๑๓๐
โทรศัพท : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒
โทรสาร : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓
ศูนยควบคุมการบินเช�ยงใหม
ที่อยู
: ๖๐ ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเช�ยงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท : ๐ ๕๓๒๗ ๗๗๗๖
โทรสาร : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐

๑๖
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ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
ที่อยู
: ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒
โทรสาร : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๕๐
ศูนยปฏิบัติการว�ศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ทิ่อยู
: บานพิมาน ตำบลทาชาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทรศัพท : ๐ ๔๔๒๕ ๗๖๗๐
โทรสาร : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
ที่อยู
: ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๔๑๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๔๒๒๔ ๓๗๓๕
โทรสาร : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
ที่อยู
: ถนนเทพโยธ� ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
โทรสาร : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
ที่ตั้ง
: หมูบานบอฝาย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ ๗๗๑๑๐
โทรศัพท : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑
โทรสาร : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓

๑.๕ สรุปขอมูลที่สำคัญทางการเงิน

ขอมูลทางการเง�น
ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)
รายไดรวม
คาใชจายรวม
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาช�ก
ฐานะการเง�น (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเง�น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
(ไมรวมคาบร�การรอจายคืนสะสม)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเง�นตน และดอกเบี้ย (เทา)

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๙,๕๕๗.๑๓
๗,๘๐๑.๕๔
๑,๗๕๕.๕๙

๘,๐๔๗.๑๐
๗,๐๙๔.๘๗
๙๕๒,๒๓

๖,๙๕๕.๔๒
๖,๗๘๐.๗๒
๑๗๔.๗๐

๙,๘๖๒.๖๙
๙,๐๐๗.๖๑
๘๕๕.๐๘

๘,๑๘๓.๕๐
๗,๓๕๘.๔๖
๘๒๕.๐๔

๖,๗๓๒.๔๑
๕,๙๓๐.๘๑
๘๐๑.๖๐

๑๐.๕๓
๗.๘๕

๘.๙๒
๘.๑๐

๗.๔๐
๗.๔๐

๑.๐๘

๑.๑๖

๑.๒๔

๑.๖ ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการภาวะอุตสาหกรรม
และแนวโนมในอนาคต
(๑) สภาวการณดานการขนสงทางอากาศ และแนวโนมการขนสงทางอากาศ
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๑๗

อุตสาหกรรมการบินจัดเปนอุตสาหกรรมภาคบร�การ
ถือเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญและมีมูลคาเพิ่มข�้นเร�่อยๆ
เมื ่ อ พิ จ ารณาจากสถิ ต ิ ท ี ่ ผ  า นมา พบว า มู ล ค า ที ่ เ กิ ด จาก
การบินทั่วโลก (World Annual RPK: Revenue Passenger
Kilometers) ไดคาดการณการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ ๔.๗ ตอป
(จากป ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๓๒) และจะเพิ่มข�้นเปนสองเทาตัวทุกๆ
๑๕ ป จากป ค.ศ. ๑๙๘๐ โดยคาดการณไววาจำนวนผูโดยสาร
ตอปในเที่ยวบินประจำทั่วโลกจะเพิ่มข�้นเปนสองเทา คือ จาก
๒.๗ พันลานคน ในป ๒๕๕๔ เปน ๖ พันลานคน ภายในป
๒๕๗๓ และจำนวนเที่ยวบินถูกประเมินวาจะเพิ่มข�้นจาก ๓๐
ลานเที่ยวบิน เปน ๖๐ ลานเที่ยวบิน ภายในอีกประมาณ ๒๐ ป

(๒) แผนพัฒนาระบบการเดินอากาศระดับโลกและภูมิภาค

๑๘
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ป จ จั ย หลั ก ที ่ เ ป น ตั ว แปรสำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ น
การเจร�ญเติบโตของตลาดการบินตอไปในอนาคต ไดแก
การเติบโตแบบกาวกระโดดของกลุมประเทศกำลังพัฒนา
การเปดกวางยิ่งข�้นของการคาแบบเสร� และปรากฏการณ
การเติบโตอยางตอเนื่องของสายการบินตนทุนต่ำโดยเฉพาะ
อย า งยิ ่ ง ในภู ม ิ ภ าคเอเช� ย การขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว
ของตลาดการบินในประเทศจ�นและอินเดียสงผลใหปร�มาณ
จราจรในภูมิภาคและไปยังประเทศคูคาเพิ่มข�้นอยางตอเนื่อง
โดยรวมแล ว ภู ม ิ ภ าคเอเช� ย แปซ� ฟ  ก นี ้ ถ ื อ เป น พื ้ น ที ่ ท ี ่
คาดการณวา ตลาดการบินจะเติบโตตอเนื่องไปในอัตราที่
รวดเร็วที่สุดแหงหนึ่งในโลก และจะแซงหนาตลาดการบิน
ในภูมิภาคยุโรปและอเมร�กาเหนือไปเปนตลาดที่มีขนาดใหญ
ทีส่ ดุ ในโลกภายในป ค.ศ. ๒๐๓๒

การเปลี่ยนแปลงดานอุตสาหกรรมการบินที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน เชน แนวโนมการเติบโตของปร�มาณการ
จราจรทางอากาศในอัตราสูงอยางตอเนื่อง ความกาวหนาของเทคโนโลยีการเดินอากาศโดยรวม และเทคโนโลยีที่นำมาใช
ในการดำเนินภารกิจขององคกรซ�่งเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ตลอดจนความคาดหวังของประชาคมการบินและการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินไปสูแนวทางที่เร�ยกวา ‘Performance-based Approach (PBA)’ และนโยบาย ขอกำหนด กฎระเบียบ
รวมทั้งมาตรฐานและขอเสนอแนะ (ICAO SARPs) ใหมๆ ที่กำลังเกิดข�้นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซ�่งสงผลกระทบตอ
ระดับความปลอดภัยและคุณภาพบร�การ ความสามารถในการบร�หารและการจัดหาทรัพยากร และการกำหนดกลยุทธของ
องคกรที่เหมาะสม รวมทั้งความพึงพอใจและความไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ICAO ไดกำหนดแนวคิดเช�งปฏิบัติการดานบร�หาร
จราจรทางอากาศของโลก (Global ATM Operational
Concept) เปนว�สัยทัศน และความคาดหวังในระบบการ
บร�หารจราจรทางอากาศระบบใหม ในอนาคต ซ�่งไดจัดทำ
เปนแผนพัฒนาระบบการเดินอากาศสากลระบบใหมของโลก
(Global Air Navigation Plan : GANP) โดย ICAO
ไดปรับปรุงแผนพัฒนาระบบการเดินอากาศสากลระบบใหม
เปนครั้งที่ ๔ โดยควบรวมหลักการ/แนวคิด/ว�วัฒนาการ
ตาง ๆ และแปลงมาเปนกรอบการพัฒนาที่มีความชัดเจน
ต อ เนื ่ อ ง และเป น ลำดั บ ขั ้ น ตอนมากยิ ่ ง ข� ้ น ในรู ป แบบของ
แผนขั้นตอนเช�งกลยุทธ ในช�่อ Aviation System Block
Upgrades (ASBUs)

แผนกลยุทธ ASBUs แบงกรอบการพัฒนา (Performance
Improvement Area : PIA) ออกเปน ๔ ดาน ไดแก Airport
Operations, Globally Interoperable Systems and Data
- through Globally Interoperable SWIM, Optimum
Capacity and Flexible Flights - through Global Collaborative
ATM, และ Efficient Flight Path - through Trajectory Based
Operations

เพื่อใชเปนแนวทางใหรัฐภาคีและอุตสาหกรรมการบิน
ต า ง ๆ พั ฒ นาไปสู  ร ะบบการเดิ น อากาศสากลระบบใหม
รวมกัน ตามแนวว�สัยทัศนและความคาดหวังตั้งตนเดิมตอไป
โดยมีจ�ดเร�่มตนความพรอมพื้นฐานในการพัฒนานับจากป
ค.ศ. ๒๐๑๓ (ตามเกณฑเปาหมาย Block 0) และมีขั้นตอน
ตอเนื่องในการพัฒนาจนถึง Block 3 อันเปนเปาหมายระยะ
สุดทาย ณ ป ค.ศ. ๒๐๒๘
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๑๙

กลยุ ท ธ ASBUs ได ถ ู ก นำมาถ า ยโยงสู  แ ผนระดั บ
ภูมิภาคในรูปของแผนพัฒนาระบบบร�หารการเดินอากาศ
อยางไรรอยตอของภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟก (APAC Seamless
ATM Plan) ซ�่งบร�ษัทฯ ไดมีการดำเนินงานในดานตาง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวของ/สอดคลองกับ APAC Seamless ATM Plan
ในหลาย ๆ ด า น เช น การจั ด หาและติ ด ตั ้ ง ระบบติ ด ตาม
อากาศยานแบบ Multilateration (MLAT) ณ ทาอากาศยาน
ภูเก็ตและเช�ยงใหม การพัฒนาระบบรองรับ AIM (Aeronautical Information Management) Services การจัดหา และ
ติดตั้งระบบติดตามอากาศยานแบบ Wide Area Multilateration (WAM) เพื่อใหบร�การจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน
และเขตประช� ด สนามบิ น บร� เ วณภาคใต ข องประเทศไทย
รวมถึ ง การพั ฒ นาการปฏิ บ ั ต ิ ก ารบิ น แบบ Continuous
Descent Operation/Continuous Climb Operation
(CDO/CCO) เขาใชงานสำหรับทาอากาศยานตาง ๆ เปนตน

นอกจากนี้ ICAO ไดร�เร�่มการดำเนินงานในเร�่อง
ผู  เ ช� ่ ย วชาญด า นการบิ น รุ  น ต อ ไป (Next Generation
Aviation Professionals: NGAP) ในป ๒๕๕๒ เพื่อรวบรวม
ความตองการและมุมมองดานบุคลากรของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในอุตสาหกรรมการบิน โดยมีจด� มุง หมายเพือ่ คนหาแนวทางปฏิบตั ิ
ที่จะสรางความมั่นใจไดวาจะมีบุคลากรที่มีความเช�่ยวชาญ
เพียงพอตอการปฏิบตั งิ านตาง ๆ ในระบบการขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศในอนาคต ซ�่งการดำเนินงานในระยะแรกเนนไปที่
การสร า งความตระหนั ก รู  ร ะหว า งผู  ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย
ถึ ง แนวโน ม การขาดแคลนบุ ค ลากรด า นการบิ น ในขณะ
ที ่ ก ารดำเนิ น งานในระยะที ่ ๒ จะเน น ไปที ่ ก ารดำเนิ น งาน
รวมกันระหวาง ICAO และผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา
ข� ด ความสามารถและงานว� จ ั ย รวมถึ ง แผนกลยุ ท ธ ร ะดั บ
ภูมิภาคในเร�่อง NGAP

(๓) แนวทางความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน (ASEAN Economic Community : AEC)

อาเซ�ยนอยูระหวางดำเนินการไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน โดยในดานการขนสงทางอากาศ อาเซ�ยนมี
แผนการจัดตั้งตลาดการบินรวมอาเซ�ยน (ASEAN Single Aviation Market : ASAM) ภายในป ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการเปน
AEC ใหเกิดการเช�่อมโยงนานฟาของประเทศสมาช�กเขาดวยกันอยางเสร� มีประสิทธ�ภาพ ปลอดภัยและมั่นคง ทั้งภายในอาเซ�ยน
และมุงสูภายนอกอาเซ�ยน โดยประเทศไทยไดรับเปนผูประสานงานหลักในสาขา “การทองเที่ยวและการบิน” ซ�่งสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและการบินในอนาคต ดวยแนวโนมการเจร�ญเติบโตทาง
การบินในภูมิภาคเอเช�ยแปซ�ฟกที่มีสูงอยูแลว การเปดเสร�ทั้งการเคลื่อนยายสินคา บร�การ การลงทุนและแรงงานที่มีทักษะ
ประกอบกับเปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการบิน เพื่อรองรับแผนการจัดตั้งตลาดการบินรวม การเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยนจะเปนทั้งโอกาสและความทาทายแกประเทศไทยและบร�ษัทฯ ในการแสดงบทบาทผูนำและดำเนินการ
ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนแกประเทศและภูมิภาคอาเซ�ยน

๒๐
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(๔) ปร�มาณจราจรทางอากาศของไทย
จากการใหบร�การจราจรทางอากาศของบร�ษัทฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ พบวาปร�มาณเที่ยวบินในประเทศไทย รวม
ทั้งสิ้น ๗๔๔,๑๓๐ เที่ยวบิน ซ�่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข�้นรอยละ ๑๑.๒๔ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๖ นอยกวาที่
คาดการณไวเล็กนอย โดยมีแนวโนมการเพิ่มข�้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนมา เปนผลมาจากการ
ปรับตัวทางดานเศรษฐกิจในภาพรวมที่ดีข�้น รวมทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ ในแผนกลยุทธดานการทองเที่ยวของอาเซ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ไดเนนถึงกลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขา
มาสูภูมิภาคมากข�้นอีกดวย ประกอบกับการทองเที่ยวภายในประเทศดวยสายการบินตนทุนต่ำที่มีการขยายตัวข�้นเชนกัน
ซ�่งลวนเปนปจจัยสนับสนุนการขนสงทางอากาศ
ตารางแสดงปร�มาณเที่ยวบินระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ปร�มาณเทีย่ วบิน
ภายใน Bangkok
FIR
Flight Type
International
Domestic
Overfly
Type of Operation
S : Schedule Flight
N : Non-Schedule Flight
G : General Flight
M : Military Flight
X : Others
รวม

ปงบประมาณ
๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๗

% ๒๕๕๗
/๒๕๕๖

รวม

เฉลี่ย/วัน

รวม

เฉลี่ย/วัน

รวม

เฉลี่ย/วัน

๒๗๒,๒๖๔
๒๔๕,๐๔๑
๕๙,๑๕๘

๗๔๔
๖๗๐
๑๖๒

๓๒๑,๙๖๓
๒๗๖,๓๕๑
๗๐,๗๐๘

๘๘๒
๗๕๗
๑๙๔

๓๓๖,๐๕๐
๓๒๔,๕๖๒
๘๓,๕๑๘

๙๒๑
๘๘๙
๒๒๙

๔.๔๒%
๑๗.๔๔%
๑๘.๐๔%

๔๔๒,๐๑๗ ๑,๒๐๘
๘๕
๓๑,๑๔๑
๑๔๓
๕๒,๒๖๓
๑๑๑
๔๐,๔๕๔
๒๙
๑๐,๕๘๘
๕๗๖,๔๖๓ ๑,๕๗๖

๕๑๖,๕๕๒
๔๐,๔๑๔
๕๔,๙๗๘
๔๕,๕๐๓
๑๑,๕๗๕
๖๖๙,๐๒๒

๑,๔๑๕
๑๑๑
๑๕๑
๑๒๕
๓๒
๑,๘๓๓

๕๗๗,๔๑๑ ๑,๕๘๒
๑๐๐
๓๖,๔๐๙
๑๙๖
๗๑,๓๙๕
๑๒๕
๔๕,๖๓๔
๓๖
๑๓,๒๘๑
๗๔๔,๑๓๐ ๒,๐๓๙

๑๑.๘๐%
-๙.๙๑%
๒๙.๘๐%
๐.๐๐%
๑๒.๕๐%
๑๑.๒๔%

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๒๑

บร�ษัทฯ ไดมีการทบทวนแนวโนมปร�มาณจราจรทางอากาศ ในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ในระยะสั้น
สรุปไดวาจะเติบโตข�้นอยางตอเนื่องจากปจจัยหลักดานนโยบายของรัฐบาลที่สงเสร�มดานการทองเที่ยวหลายสวน ประกอบ
กับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยนในป ๒๕๕๘ ที่ใกลเขามานี้ จะทำใหการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซ�ยนมีการเช�่อมโยงกัน
มากข�้น เชนเดียวกับภาคการทองเที่ยวที่คาดวาจะมีความแข็งแกรงซ�่งเปนปจจัยสนับสนุนที่สำคัญตออุตสาหกรรมการบิน
และในระยะยาว ๑๐-๑๕ ปขางหนา คาดวาจะมีจำนวนเที่ยวบินใน Bangkok FIR ในปงบประมาณ ๒๕๖๗ ประมาณ ๑.๒ ลาน
เที่ยวบิน หร�อเกินกวา ๓ พันเที่ยวบินตอวัน กลาวไดวามีแนวโนมที่ดีข�้น รอยละ ๗ ตอป ซ�่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ
คาดการณแนวโนมปร�มาณจราจรทางอากาศในระยะยาวขององคกรการบินในตางประเทศหลายแหง เชน ICAO IATA และองค
การกลุมประเทศยุโรป (EUROCONTROL) เปนตน

จำนวนเที่ยวบินใน Bankok FIR ประจำปบัญช� ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ (๑๑ ป ยอนหลัง)
และจำนวนที่คาดการณในป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ (๑๐ ป)
โดยใชอัตราการขยายตัวเอง GDF เฉลี่ยแตละไตรมาตรของป ๒๕๕๗ เทากับ ๑.๕ % และของป ๒๕๕๘ - ๒๕๘๘ เทากับ ๕.๕ %

เที่ยวบินอื่นๆ

บินผานนานฟา

ภายในประเทศ

ระหวางประเทศ

รวม

๑,๔๙๘,๒๔๘

๑,๔๐๖,๒๓๑

๑,๓๑๙,๐๐๘

๑,๒๓๖,๓๓๘

๑,๑๕๗,๙๗๕

๑,๐๘๓,๖๙๖

๑,๐๑๓,๒๙๒

๙๔๖,๕๕๕

๘๘๓,๓๐๐

๘๒๓,๓๔๓

๗๔๔,๑๓๐

๖๖๙,๐๒๒

๕๗๖,๔๖๓

๕๒๑,๗๘๐

๔๕๒,๒๘๖

๔๑๗,๖๐๗

๔๖๑,๖๑๙

๔๕๖,๐๕๐

๔๑๑,๒๑๔

จำนวนเที่ยวบิน
(ตอปบัญช�)

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

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

๐

๒๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

ปบัญช�

สถิติจำนวนเที่ยวบินใน Bangkok FIR ยอนหลัง ๑๐ ป และจำนวนคาดการณ ๑๐ ป

ปงบประมาณ

จำนวนเทีย่ วบินทีเ่ ปนรายไดของบร�ษทั ฯ (Billed)
ระหวางประเทศ ภายในประเทศ บินผานนานฟา

สถิติ
(Historical)

คาดการณ
(Forecast)

๒๕๔๘
๒๕๔๘
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗

๑๘๔,๙๓๓
๑๙๓,๕๙๒
๒๑๓,๒๑๗
๒๒๑,๕๒๓
๒๐๐,๗๕๙
๒๑๕,๒๘๐
๒๔๕,๓๒๑
๒๗๐,๗๗๔
๓๑๗,๙๕๐
๓๓๑,๗๒๒
๓๗๗,๔๒๒
๔๐๓,๘๕๓
๔๓๑,๗๓๘
๔๖๑,๑๕๘
๔๙๒,๑๙๕
๕๒๔,๙๓๙
๕๕๙,๔๘๔
๕๙๕,๙๒๘
๖๓๔,๓๗๙
๖๗๔,๙๔๓

๙๖,๙๑๓
๑๐๒,๗๐๗
๑๑๑,๐๘๐
๑๐๙,๗๖๖
๑๐๑,๒๒๙
๑๑๑,๕๔๗
๑๒๘,๘๖๙
๑๔๖,๔๖๓
๑๗๕,๓๙๐
๒๐๙,๕๖๖
๒๒๐,๑๑๑
๒๓๖,๓๓๔
๒๕๓,๔๔๙
๒๗๑,๕๐๗
๒๙๐,๕๕๗
๓๑๐,๖๕๕
๓๓๑,๘๕๙
๓๕๔,๒๒๘
๓๗๗,๘๒๙
๔๐๒,๗๒๖

๔๐,๓๖๒
๔๑,๗๓๒
๔๓,๑๒๒
๔๖,๙๔๓
๔๖,๑๙๘
๔๙,๙๒๙
๕๖,๗๐๕
๕๙,๑๔๗
๖๘,๔๗๔
๘๐,๓๙๘
๙๐,๓๓๒
๙๗,๗๖๙
๑๐๕,๖๑๖
๑๑๓,๘๙๔
๑๒๒,๖๒๖
๑๓๑,๘๔๑
๑๔๑,๕๖๑
๑๕๑,๘๑๕
๑๖๒,๖๓๔
๑๗๔,๐๔๙

รวม

จำนวนเทีย่ วบิน
ทัง้ หมด
ตามแผนการบิน

๓๒๒,๒๐๘
๓๓๘,๐๓๑
๓๖๗,๔๑๙
๓๗๘,๒๓๒
๓๔๘,๑๘๖
๓๗๖,๗๕๖
๔๓๐,๘๙๕
๔๗๖,๓๘๔
๕๖๑,๘๑๔
๖๒๑,๖๘๖
๖๘๗,๘๖๕
๗๓๗,๙๕๖
๗๙๐,๘๐๓
๘๔๖,๕๕๙
๙๐๕,๓๗๘
๙๖๗,๔๓๕
๑,๐๓๒,๙๐๔
๑,๑๐๑,๙๗๑
๑,๑๗๔,๘๔๒
๑,๒๕๑,๗๑๘

(ไมมีขอมูล)
๔๑๑,๒๑๔
๔๕๖,๐๕๐
๔๖๑,๖๑๙
๔๑๗,๖๐๗
๔๕๒,๒๘๖
๕๒๑,๗๘๐
๕๗๖,๔๖๓
๖๖๙,๐๒๒
๗๔๔,๑๓๐
๘๒๓,๓๔๓
๘๘๓,๓๐๐
๙๔๖,๕๕๕
๑,๐๑๓,๒๙๒
๑,๐๘๓,๖๙๖
๑,๑๕๗,๙๗๕
๑,๒๓๖,๓๓๘
๑,๓๑๙,๐๐๘
๑,๔๐๖,๒๓๑
๑,๔๙๘,๒๔๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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๒๓

(๕) ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของไทย
และความปลอดภัยในการบิน
เนื่องจากการเดินอากาศ (Air Navigation) ทั้งเพื่อ
การขนส ง (Air Transport) หร� อ ด า นอื ่ น ๆ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคตางก็มีความจำเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ
ดังกลาวที่มีประสิทธ�ภาพ มีบูรณาการ ตลอดจนการจัดการ
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเหลานั้น ในขณะที่หวงอากาศ
ของประเทศ (National Airspace) เปนทรัพยากรที่สำคัญ
สำหรับรองรับกิจกรรมทางการบินบนเสนทางบิน ในสวน
ของทาอากาศยาน ระบบบร�การการเดินอากาศ ระบบของ
อากาศยานเอง ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ก็ตองพัฒนาไปในทิศทางสูจ�ดมุงหมายเดียวกันดวย ไมวา
เพื่อเปาหมายทางเศรษฐกิจ หร�อเปาหมายดานความมั่นคง
และการปกป อ งอธ� ป ไตยของประเทศ ดั ง นั ้ น ยุ ท ธศาสตร
การขนสงทางอากาศ จ�งเปนสวนสำคัญในการพัฒนาอยาง
มีระบบและมีแบบแผน แต ในปจจ�บันประเทศไทยยังขาดการ
บู ร ณาการเพื ่ อ วางแผนงานระดั บ มหภาค ที ่ แ สดงให เ ห็ น
ความเช�่อมโยงของกลยุทธและแผนงานตาง ๆ ไปสูเปาหมาย
ดานการขนสงทางอากาศของชาติ โครงสรางอำนาจหนาที่
ที่ไดรับตามกฎหมายและชองทาง/กระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายหร�อกลยุทธทไ่ี มเอือ้ ตอว�วฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยี/ว�ธ�ปฏิบัติในการเดินอากาศ

๒๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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นอกจากนี้ การดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน
เกี่ยวของในกิจการบินของไทยทั้งหนวยงานภายในและนอก
สังกัดกระทรวงคมนาคม จะมีสวนสนับสนุนใหประเทศไทย
เพิ่มระดับความปลอดภัยในการบิน เพื่อแกปญหา ๔ ปจจัย
อันตรายจากการบิน ที่เกิดจากการปลอยโคมลอย/โคมควัน
การจ�ดบั้งไฟ การถูกรบกวนคลื่นความถี่ของว�ทยุชุมชน
และความไมสมบูรณของขอมูลอุตุนิยมว�ทยาการบิน ซ�่งใน
ปจจ�บนั นับวาปญหาเหลานี้ ยังคงเปนภัยคุกคามความปลอดภัย
ในการเดิ น อากาศ ทั ้ ง นี ้ บร� ษ ั ท ฯ ได จ ั ด ให ม ี ก ารบร� ห าร
ความเสี ่ ย งต อ ป จ จั ย อั น ตรายดั ง กล า ว ทั ้ ง ด ว ยมาตรการ
ตรวจสอบ/รั บ แจ ง /รายงานเหตุ ประชาสั ม พั น ธ แ ละทำ
ความเขาใจกับประชาชน สนับสนุนใหมีความรวมมือระหวาง
หนวยเกีย่ วของ ผลักดันการตรากฎหมายและบังคับใช โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน องคการ
ภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ใหตระหนักถึง
ปจจัยปญหาดังกลาวมาอยางตอเนือ่ ง จนขณะนีไ้ ดมกี ารลงนาม
ในบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ เร� ่ อ ง “การป อ งกั น และ
ลดความเสี่ยงอันตรายตอการบิน และอากาศยานจากการ
ปล อ ยโคมลอย/โคมควั น และการจ� ด บั ้ ง ไฟ” ระหว า ง
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการท อ งเที ่ ย วและกี ฬ า กระทรวงศึ ก ษาธ� ก าร
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรุงเทพ มหานครฯ

อีกประการสำคัญ คือ การเสร�มสรางความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดย
เฉพาะที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ�่งรองรับเที่ยวบินถึงประมาณรอยละ ๖๕ ของปร�มาณเที่ยวบินรวมของประเทศ จ�งจำเปน
ตองพิจารณาทั้งปจจัยศักยภาพระบบหวงอากาศ ศักยภาพการใหบร�การจราจรทางอากาศ และที่สำคัญคือศักยภาพของ
สนามบินที่ตองคำนึงถึงความเพียงพอของระบบทางว�่ง/ทางขับ เพื่อความสามารถในการรองรับเที่ยวบินควบคูไปกับการให
ความสำคัญกับความพรอมในการรองรับผู โดยสารและการบร�การของสนามบินทั่วไปดวย มิฉะนั้นจะเกิดปญหาความคับคั่ง
ในการจัดการจราจรทางอากาศที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิดังที่ปรากฏใหเห็นแลวในรูปของความลาชาในการบิน โดยเฉพาะ
กรณีเมื่อเกิดทางว�่งเสนใดเสนหนึ่งเกิดชำรุด/เสียหายไมสามารถใชงานได ซ�่งในอนาคตถึงแมจะมีมาตรการจัดการใหระบบ
ทางว�่ง/ทางขับใชงานไดอยางตอเนื่อง แตคาดการณ ไดวา ๒ ทางว�่งในปจจ�บันจะไมเพียงพอตอความตองการใชงานใน
อนาคต และจะกอใหเกิดเปนขอจำกัดความสามารถในการแขงขันของไทยอีกดวย
ความสามารถในการรองรับที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวย ๒ ทางว�่ง
ประเมินจากคาดการณปร�มาณเที่ยวบินป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

เที่ยวบิน

๑๐๐
๙๐
๘๐
ความจ� ทางว�่งที่ ๒

๗๐
๖๐
๕๐

ความจ� ทางว�่งที่ ๑

๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

เวลา
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๒๕

๒. โครงสราง
การบริหารองคกร
๒.๑ ผังโครงสรางองคกร
นักว�ชาการ
ประจำสำนักกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักตรวจสอบภายใน)
ฝายตรวจสอบภารกิจหลัก
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายตรวจสอบภารกิจสนับสนุน
และวางแผนการตรวจสอบ

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักมาตรฐานความปลอดภัย)
ฝายมาตรฐาน
และความปลอดภัย
ฝายบินทดสอบ

ผูอำนวยการใหญ
(บร�หารจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)

ฝายบร�หารศูนยควบคุม
จราจรทางอากาศกรุงเทพ

ฝายบร�หารศูนยควบคุมจราจร
ทางอากาศสนามบินภูมิภาค

ฝายบร�หารศูนยควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ

ฝายบร�หารจราจร
ทางอากาศภูมิภาค ๑

ฝายบร�หารเคร�อขาย
การจราจรทางอากาศ

ฝายบร�หารจราจร
ทางอากาศภูมิภาค ๒
ฝายบร�หาร
ศูนยประกอบการ

๒๖
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ

คณะกรรมการตางๆ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)
สำนักงานนโยบาย
และบร�หารยุทธศาสตร

Business Unit
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักพัฒนาธุรกิจ)

ฝายสือ่ สารสัมพันธ

ฝายบร�หารธุรกิจ

ฝายบร�หารทั่วไป

ฝายว�ศวกรรม
บร�การ

ผูอำนวยการใหญ
(ว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูอำนวยการใหญ
(การเง�น)

ฝายบร�หารงานว�ศวกรรม
จราจรทางอากาศ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพช�ว�ต

ฝายการเง�น
และบัญช�

ฝายสนับสนุนงานว�ศวกรรม
จราจรทางอากาศ

ฝายพัฒนา
และสงเสร�มการเร�ยนรู

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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๒๗

หนาที่รับผิดชอบ
โครงสรางองคกรของบร�ษัทฯ ปจจ�บันโดยมีคณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนผูกำกับดูแลและมีกรรมการผูอำนวยการใหญ
ดำรงตำแหนงผูบร�หารสูงสุด แบงออกเปน ๑๐ สายงาน โดยมีผูอำนวยการใหญแตละสายงานทำหนาที่รับผิดชอบดังนี้
• สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ
รั บ ผิ ด ชอบงานกำกั บ ดู แ ลที ่ ด ี แ ละแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม งานประมวลจร� ย ธรรมและจรรยาบรรณ
การสนับสนุนกิจการคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผูถือหุน ดูแลงานดานกฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและงานเลขานุการ
การสือ่ สาร รวมทัง้ การบร�หารความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
• สำนักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลอยางอิสระเกี่ยวกับความเช�่อถือไดและความครบถวนของระบบงาน
และรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการบร�ษัทฯ โดยตรง
• สำนักงานนโยบายและบร�หารยุทธศาสตร
รับผิดชอบในการว�เคราะหนโยบาย วางแผนกลยุทธ พัฒนาองคกร ว�เคราะหโครงการ บร�หารผลการดำเนินงานและ
บร�หารความเสี่ยงขององคกร
• สายงานพัฒนาธุรกิจ
รับผิดชอบผลการจัดทำกลยุทธทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ตางประเทศ
• สายงานมาตรฐานความปลอดภัย
รับผิดชอบการดำเนินการดานมาตรฐานการบร�การ และการบร�หารความปลอดภัยในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
• สายงานบร�หารจราจรทางอากาศ
รับผิดชอบผลการใหบร�การจราจรทางอากาศ ในเขตเสนทางบินในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok Flight
Information Region : BKK FIR) เขตสนามบินและเขตประช�ดสนามบินในสวนกลาง รวมทั้งการบร�หารหวงอากาศ
ความคลองตัวการจราจรทางอากาศ การบร�หารขอมูลสารสนเทศการเดินอากาศ และการออกแบบว�ธ�ปฏิบัติการบิน และ
พัฒนาหวงอากาศ
• สายงานภูมิภาคและศูนยประกอบการ
รับผิดชอบใหบร�การจราจรทางอากาศใน BKK FIR ในสวนภูมิภาค การบร�หารจัดการศูนยควบคุมการบินภูมิภาค
ระบบไฟฟา สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัย และการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
• สายงานว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ
รับผิดชอบผลการบร�หารงานว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ โดยการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา
และบร�หารระบบสนับสนุนการบร�การจราจรทางอากาศ พรอมทั้งพัฒนาระบบและบร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
ใหมีประสิทธ�ภาพประสิทธ�ผล

๒.๒ คณะกรรมการ
รายช�่อคณะกรรมการตาง ๆ มีดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
องคประกอบคณะกรรมการบร�ษัทฯ ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม และรายนามกรรมการ
บร�ษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางป ตามหมวดที่ ๒)
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
๒. พลเอก คณิต สาพิทักษ
๓. นายไชยเจร�ญ อติแพทย
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร
๕. นายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ
๖. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
๗. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
๘. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
๙. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์

ประธานกรรมการบร�ษัทฯ
รองประธานกรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
ประธานกรรมการบริษัทฯ

พลเอก คณิต สาพิทักษ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
๓๐
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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายไชยเจริญ อติแพทย
กรรมการบริษัทฯ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการบริษัทฯ

นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการบริษัทฯ

พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการบริษัทฯ

รอยโท อธิศักดิ์ พัดช�นใจ
กรรมการบริษัทฯ

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัทฯ

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการบริษัทฯ
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๓๑

คณะผูบริหาร
๒.๓ คณะผูบริหาร

นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผูอำนวยการใหญ
(๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ปจจุบัน)
๓๒
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คณะผูบริหาร

นายอภินันท วรรณางกูร
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

นายสมนึก รงคทอง
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ

นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท
นักวิชาการ
ระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
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๓๓

คณะผูบริหาร

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)

นายอนุชา คำโมง
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักมาตรฐานความปลอดภัย)

นายทินกร ชูวงศ
ผูอำนวยการใหญ
(บริหารจราจรทางอากาศ)

นายอนุชา ถาวรโชติสกุล
นักวิชาการ
ระดับผูอำนวยการใหญ
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นายวิชิต ธีรพงศ
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักตรวจสอบภายใน)

นายฑีฆายุ มุรธา
ผูอำนวยการใหญ
(ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)

นางสาววราภรณ ทรงเจริญ
นักวิชาการ
ระดับผูอำนวยการใหญ

คณะผูบริหาร

นายสุทธิพงษ คงพูล
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)

นายณัฐวัฒน สุภานันท
ผูอำนวยการใหญ
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

นายชาญณรงค เชื้อเจริญ
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักพัฒนาธุรกิจ)

นางสาวทิพาภรณ นิปกากร
ผูอำนวยการใหญ
(ทรัพยากรบุคคล)

นางอรอุไร โกเมน
ผูอำนวยการใหญ
(การเงิน)

นายชาตรี กิมานันท
นาวาอากาศตรี เอกบุรุษ รอดเหตุภัย
ผูอ ำนวยการ
ผูอ ำนวยการ
ประจำสำนักกรรมการผูอ ำนวยการใหญ ประจำสำนักกรรมการผูอ ำนวยการใหญ
ระดับผูอ ำนวยการใหญ
ระดับผูอ ำนวยการใหญ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๓๕

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๓๗

คณะผูบริหารระดับสูง

๑.

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผูอำนวยการใหญ
ตำแหนงปจจ�บัน กรรมการผูอำนวยการใหญ
อายุ ๕๕ ป
วันรับตำแหนง ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันเขาทำงาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๗ - ปจจ�บัน
• ป ๒๕๕๔ - ป ๒๕๕๗
• ป ๒๕๕๓ - ป ๒๕๕๔
• ป ๒๕๕๐ - ป ๒๕๕๓

๒.

กรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
รองผูอำนวยการใหญ (นโยบาย)

นายอภินันท วรรณางกูร
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ตำแหนงปจจ�บัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
(ครบเกษียณอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
อายุ ๖๐ ป
วันเขาทำงาน ๔ ตุลาคม ๒๕๑๗
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๔ - ป ๒๕๕๗
• ป ๒๕๕๓ - ป ๒๕๕๔
• ป ๒๕๕๑ - ป ๒๕๕๓

๓๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ (กลยุทธสื่อสารองคกร)
รองผูอำนวยการใหญ (ปฏิบัติการ/แผนงาน)

คณะผูบริหารระดับสูง

๓.

นายสมนึก รงคทอง
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ตำแหนงปจจ�บัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
อายุ ๕๓ ป
วันเขาทำงาน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๕ - ปจจ�บัน
• ป ๒๕๕๓ - ป ๒๕๕๕
• ป ๒๕๕๐ - ป ๒๕๕๓

๔.

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ (ว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ)
รองผูอำนวยการใหญ (ว�ศวกรรม)

นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ตำแหนงปจจ�บัน นักว�ชาการ
ระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
อายุ ๕๙ ป
วันเขาทำงาน ๑ เมษายน ๒๕๔๑
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
• ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สาขาการจัดการสำหรับนักบร�หาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๕ - ป ๒๕๕๗
• ป ๒๕๕๓ - ป ๒๕๕๕
• ป ๒๕๕๒ - ป ๒๕๕๓

นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)
รองผูอำนวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๓๙

๒.๔ จำนวนพนักงาน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น ๒,๙๕๐ คน จำแนกไดดังนี้
สำนักงานใหญ
ศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ (สวนงานสุวรรณภูมิ)
ศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ (สวนงานดอนเมือง)
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
ศูนยควบคุมการบินเช�ยงใหม
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
ศูนยปฏิบัติการว�ศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี

๑,๖๓๒
๓๕๕
๑๓๓
๑๕๖
๑๓๘
๑๒๓
๑๐๔
๘๖
๘๔
๕๘
๔๒
๓๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จำนวน (รวมฝายจัดการ)
๑,๖๓๒

๑,๘๐๐

๔๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๔๔%%

๑,๐๐๐

๑,๔๐๐
๑,๒๐๐

๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๔๒

๓๙

๒๐๐
๐

ศูนย
อุบลราชธานีฯ

๕๘

ศูนย
นครราชสีมาฯ

๘๔

ศูนยหัวหินฯ

๘๖

ศูนยอุดรธานีฯ

๑๐๔

ศูนยสุราษฎรธานีฯ

๑๒๓

ศูนยพิษณุโลกฯ

๑๓๘

ศูนยหาดใหญฯ

๑๕๖

ศูนยเช�ยงใหมฯ

ศูนยควบคมุ จราจรฯ
เขตประช�ต
สนามบินกรุงเทพฯ

สำนักงานใหญ

๑๓๓

ศูนยภูเก็ตฯ

๓๕๕

๙๖%
ฝายจัดการ
๑๑๘ คน

สวนดอนเมือง

สวนสุวรรณภูมิ

พนักงาน
๒,๘๓๒ คน
(ณ กันยายน ๒๕๕๗)

๑,๖๐๐

๓. โครงสรางเงินทุน
และโครงสรางผูถือหุน
สายการบินสมาช�กผูถือหุน รวม ๙๗ สายการบิน (ณ กันยายน ๒๕๕๗)

สายการบินตางๆ

รัฐบาล

๖๐๐

มูลค

า ๖

,๐๐

๐ล

านบ

๐

าท หุน

๖,๐๐๐,๐๐๐ หุน
มูลคา ๖๐๐ ลานบาท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๔๑

รายช�่อผูถือหุน ก. (รัฐบาล) และผูถือหุน ข. (สายการบิน) และจำนวนหุนประจำป ๒๕๕๗ มีดังนี้
ผูถือหุน ก.

จำนวนหุน

กระทรวงการคลัง

๖,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ผูถือหุน ข.

จำนวนหุน

๑ Asiana Airlines
๒ Aeroflot Russian Airlines
๓ Air France
๔ Air Hong Kong
๕ Air India
๖ Thai AirAsia Co., Ltd.
๗ Srilankan Airlines Ltd.
๘ Air Macau
๙ All Nippon Airways
๑๐ Austrian Airlines AG
๑๑ Indonesia Air Asia
๑๒ Air Asia Sdn Bhd
๑๓ British Airways
๑๔ Biman Bangladesh Airlines
๑๕ Air Berlin
๑๖ Bangkok Airways Plc.
๑๗ Aero Logic Gmbh
๑๘ Bhutan Airlines (Tashi Air Pvt.Ltd.)
๑๙ China Airlines Ltd.
๒๐ Air China
๒๑ Cebu Pacific Air
๒๒ China Eastern Airlines
๒๓ Hainan Airlines
๒๔ China Cargo Airlines
๒๕ Cargolux Airlines Int'l S.A.
๒๖ Cathay Pacific Airways

๑,๐๗๒
๙๓๘
๑,๒๐๖
๘๐๔
๑,๘๗๗
๑๐๖,๖๙๑
๔,๑๕๕
๑,๘๗๗
๔,๔๒๓
๙๓๘
๓,๗๕๓
๑๕,๔๑๔
๙๓๘
๕๓๖
๙๓๘
๗๔,๘๕๘
๘๐๔
๙๓๘
๔,๘๒๔
๓,๖๑๙
๒,๐๑๑
๑๐,๕๘๙
๑,๗๔๓
๘๐๔
๕๓๖
๙,๙๑๙

ลำดับ ผูถือหุน ข.
๒๗ Spring Airlines
๒๘ Hong Kong Airlines
๒๙ Shanghai Airlines
๓๐ China Southern Airlines
๓๑ Delta Airlines
๓๒ Lufthansa German Airlines
๓๓ Juneyao Airlines
๓๔ Druk Air
๓๕ Eastar Jet
๓๖ Etihad Airways
๓๗ Ethiopian Airlines
๓๘ EVA Airways Corp.
๓๙ Federal Express Corp.
๔๐ Finnair Oyj
๔๑ Lufthansa Cargo AG.
๔๒ Gulf Air Company G.S.C.
๔๓ Garuda Indonesia
๔๔ Hong Kong Dragon Airlines Ltd.
๔๕ Vietnam Airlines
๔๖ InterGlobe Aviation Ltd. (IndiGo)
๔๗ Mahan Air
๔๘ Jet Airways (India) Ltd.
๔๙ Japan Airlines Co., Ltd.
๕๐ Jeju Air
๕๑ Jin Air
๕๒ JetStar Asia Airways Pte Ltd.

จำนวนหุน
๒,๔๑๓
๕,๘๙๘
๕,๖๒๙
๑๓,๒๖๙
๙๓๘
๙๓๘
๔,๒๘๙
๙๓๘
๙๓๘
๒,๘๑๕
๑,๓๔๐
๔,๕๕๗
๑,๖๐๘
๙๓๘
๒๖๘
๘๐๔
๑,๖๐๘
๒,๘๑๕
๓,๘๘๗
๒,๘๑๕
๖๗๐
๒,๘๑๕
๓,๗๕๓
๒,๘๑๕
๘๐๔
๑๓,๑๓๕

ลำดับ ผูถือหุน ข.
๕๓ Jetstar Airways Pty Ltd.
๕๔ Kuwait Airways
๕๕ Korean Air
๕๖ Cambodia Angkor Air Co., Ltd.
๕๗ KLM Royal Dutch Airlines
๕๘ Kannithi Aviation
๕๙ Air Koryo
๖๐ Kenya Airways Ltd.
๖๑ Air Astana
๖๒ Lao Airlines
๖๓ Lao Central Airlines Public Co.,
๖๔ Malaysian Airlines System Berhad
๖๕ Air MadaGascar
๖๖ Mandala Airlines PT
๖๗ Martinair Holland NV
๖๘ Egypt Air
๖๙ Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.
๗๐ Norwegian Air Shuttle
๗๑ Nok Airlines Plc.
๗๒ Orient Thai Airlines Co., Ltd.
๗๓ Oman Air (SAOC)
๗๔ Philippine Airlines
๗๕ Qantas Airways
๗๖ Qatar Airways
๗๗ Royal Brunei Airlines Sdn Bhd.
๗๘ Air Austral

จำนวนหุน
๑,๒๐๖
๑,๖๐๘
๕,๔๙๕
๓,๗๕๓
๑,๘๗๗
๔,๑๕๕
๑๓๔
๑,๘๗๗
๙๓๘
๓,๔๘๕
๑,๓๔๐
๙,๙๑๘
๕๓๖
๒,๔๑๓
๒๖๘
๙๓๘
๘๐๔
๖๗๐
๖๖,๖๑๕
๔,๖๙๑
๑,๘๗๗
๑,๘๗๗
๙๓๘
๕,๖๒๙
๑,๐๗๒
๑๓๔

ลำดับ ผูถือหุน ข.

จำนวนหุน

๗๙ ALIA - The Royal Jordanian Airlines
๘๐ Nepal Airlines Corporation
๘๑ Siberia Airlines
๘๒ Singapore Airlines
๘๓ SilkAir (Singapore) Private Ltd.
๘๔ Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.
๘๕ Swiss Int'l Air Lines
๘๖ Tiger Airways
๘๗ Thai Airways International Plc.
๘๘ Turkish Airlines Inc.
๘๙ Transasia
๙๐ Transaero Airlines
๙๑ T'Way Air Co.,Ltd.
๙๒ Emirates
๙๓ Myanmar Airways International
๙๔ United Airways (BD) Ltd.
๙๕ United Parcel Service Co., Ltd.
๙๖ Uzbekistan Airways
๙๗ Vietjet Aviation Joint Stock Co.,ltd.

๑,๘๗๗
๒๖๘
๒๖๘
๔,๖๙๑
๖,๓๐๐
๘๐๔
๙๓๘
๙,๙๑๙
๙๓,๖๘๙
๒,๔๑๓
๑,๒๐๖
๘๐๔
๙๓๘
๖,๕๖๘
๑,๘๗๗
๕๓๖
๖๗๐
๒๖๘
๒,๘๑๕

รวมผูถือหุน ข

๖๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายช�่อผูถือหุนที่มีการจัดสรรหุน ณ วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๗

SAFETY

By failing to prepare,
you are preparing to fail.

ความลมเหลวในการเตรียมการ
ก็เทากับการเตรียมการเพ�อลมเหลว

- Benjamin Frankin -

๔. แผนงานและการลงทุนที่สำคัญ
ในปจจุบันและอนาคต
๔.๑ ยุทธศาสตรองคกร
ภายใตว�สัยทัศน “เปนองคกรชั้นนำแหงคุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศ” ซ�่งมีนัยสำคัญประกอบดวยพันธกิจองคกร
ในการใหบร�การการเดินอากาศ การบร�หารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน และการประเมินตนเองตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐว�สาหกิจ บร�ษัทฯ มียุทธศาสตรการพัฒนาและดำเนินองคกรในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue)

๔๖

วัตถุประสงคเช�งยุทธศาสตร
(Strategic Objective)

๑. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Perspective)
: การพัฒนาระบบบร�การการเดินอากาศเพือ่ สรางผลลัพธ
บร�การที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

๑.๑ ใหบร�การที่ปลอดภัยในทุกชวงของการบิน
๑.๒ พัฒนาคุณภาพบร�การสูมาตรฐานสากลทุกดาน

๒. ดานการเร�ยนรูและเติบโต (Learning and Growth
Perspective)
: การพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง สรางความเขมแข็ง
อยางยั่งยืนและมุงสูผลลัพธที่เปนเลิศ

๒.๑ เปนองคกรทีด่ ีในสังคมและบรรลุเปาหมายในการบร�หาร
การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธ�ภาพ
๒.๒ พัฒนาโครงสรางและองคประกอบพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู และนวัตกรรม เพือ่ บรรลุเปาหมาย
ขององคกรทุกระดับ
๒.๓ สรางเสร�มผูนำและบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนองคกรให
เติบโตอยางยั่งยืน

๓. ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
: การบร�หารกระบวนการอยางมีคุณภาพใหครอบคลุม
ทุกระบบงานทั่วทั้งองคกร

๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพทัว่ ทัง้ ระบบ ดวยการ
มีสวนรวม และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่

๔. ดานการเง�น (Financial Perspective)
: การเพิม่ ประสิทธ�ภาพในการบร�หารจัดการทางการเง�น

๔.๑ บร�หารจัดการทางการเง�นอยางมีประสิทธ�ภาพ
ตอบสนองตอนโยบายของผูถือหุน (ภาครัฐและ
สายการบิน) และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมอยางสมดุล
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๔.๒ แผนงานโครงการสำคัญ
บร�ษัทฯ มีโครงการสำคัญตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ (ระยะเวลาดำเนินการ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศของบร�ษัทฯ ไดรับความเห็นชอบในหลักการตามมติ
คณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวงเง�นลงทุน รวมทั้งสิ้น ๔,๔๖๐.๓๑ ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ
และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับการใหบร�การการเดินอากาศของประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ระบบใหม และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับปร�มาณการขนสงทางอากาศที่กำลังเพิ่มมากข�้นและมีแนวโนมเพิ่มข�้นอยางตอเนื่อง
โดยการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีและอุปกรณตามขอกำหนดของระบบการบร�หารจราจรทางอากาศสากล (Global Air
Traffic Management System) เขาใชงาน ประกอบดวยโครงการยอยดังนี้
(๑) จัดตั้งศูนยบร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC) Establishment)
เพื่อเปนศูนยกลางบร�หารจราจรทางอากาศทั่วประเทศและเช�่อมตอกับประเทศเพื่อนบานใหบร�การตามเสนทางบินทั้ง
ประเทศด ว ยเทคโนโลยี ต ามแนวคิ ด ยุ ค ใหม ท ี ่ เ สร� ม ด ว ยงานเช� ง กลยุ ท ธ ด  า นใหม ใ นการบร� ห ารห ว งอากาศและจั ด การ
ความคลองตัวของจราจรทางอากาศอยางมีประสิทธ�ภาพ สนับสนุนดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ลดภาระการทำงานของเจาหนาที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ เพิ่มความคลองตัว เพิ่มความสามารถการรองรับปร�มาณจราจรทางอากาศ เพิ่มประสิทธ�ภาพ
ในการทำการบิน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศสูงสุดเปนหลัก
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๔๗

(๒) การเพิม่ ข�ดความสามารถระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศ
และการพัฒนาระบบเช�่อมตอโครงขายการบร�หารจราจร
ทางอากาศทั่วประเทศ (CNS Systems Enhancement
and ATM Network Integration)

การเดิ น อากาศของประเทศให เ กิ ด ความปลอดภั ย และมี
ประสิทธ�ภาพตอประชาชนและสายการบิน/ผู ใชบร�การ

เพื ่ อ พั ฒ นาโครงสร า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ก าร
จราจรทางอากาศใหมีข�ดความสามารถในการแขงขันและรอง
รับการดำเนินการตามขอกำหนดของแผนการเดินอากาศระบบ
ใหมทั้งหมด ประกอบดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยี
ชวยการเดินอากาศ (ระบบนำรองและนำรอน) และระบบติดตาม
อากาศยานพรอมทั้งพัฒนาการเช�่อมตอโครงขายขอมูลและ
การบร�หารจราจรทางอากาศของประเทศระหวางสวนกลาง
กับภูมิภาคใหเปนระบบเดียวกันที่มีประสิทธ�ภาพสูงพรอมกัน
ทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสำหรับบร�การ

เพื่อใหบร�ษัทฯ มีความสามารถในการบินทดสอบ
โครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ ทั้งในดาน
ปร�มาณการใชงานและดานข�ดความสามารถที่จำเปนสำหรับ
การบินทดสอบระบบอุปกรณสนับสนุนการเดินอากาศพื้นฐาน
ที่จะมีเพิ่มมากข�้น และบินทดสอบเทคโนโลยีการเดินอากาศ
ยุคใหมจะนำมาใชงานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนภารกิจ
การบินอื่นๆ ที่จำเปนตอการบร�หารจัดการและดำรงไวซ�่ง
ภารกิจหลัก

(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธ�ภาพสูง

๒. โครงการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร Seamless ASEAN Sky และมติของ Air Transport Working Group (ATWG)
และ Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC) และโครงการปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานดานการบร�หารจราจรทางอากาศภายใตแผนจัดตั้งตลาดการบินรวมอาเซ�ยนและแนวคิดหวงอากาศ
อาเซ�ยนไรรอยตอภายใตแผนงาน ASAM ATTC Work Plan 2555-2556 ดาน ATM
ด ว ยการมี แ ผนจั ด ตั ้ ง ตลาดการบิ น ร ว มอาเซ� ย น
(ASEAN Single Aviation Market : ASAM) และการจัดแบง
ใหมีการดำเนินงานดาน Air Traffic Management (ATM)
เปนหนึ่งในสามงานสำคัญลำดับตนในดานเทคนิค ซ�่งบร�ษัทฯ
ไดเขารวมประชุมคณะทำงานขนสงทางอากาศของอาเซ�ยน
(ASEAN Air Transport Working Group : ATWG) ตั้งแตป
๒๕๕๒ เร� ่ อ ยมาในฐานะผู  ส นั บ สนุ น คณะผู  แ ทนของ
ประเทศไทยและมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา/นำเสนอ/
รวมดำเนินงานในเวทีอาเซ�ยนมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผน ASAM Roadmap ที่มีเปาหมาย
เบื้องตน ในการจัดทำแผนแมบทระบบบร�หารจราจรทางอากาศ

๔๘
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ที่สอดคลองกันของอาเซ�ยน (ASEAN Air Traffic Management
Harmonization Master Plan) นอกจากนี้จะมีการดำเนินงาน
สำคัญภายใตโครงการความรวมมือ อาเซ�ยน-ยุโรป (ASEAN Air
Transport Integration Project : AATIP) ที่มีทีมที่ปร�กษา
จากยุโรปมาสนับสนุนการดำเนินงาน ซ�่งบร�ษัทฯ ไดเขามีสวน
ในการร�เร�่มการพัฒนา ความคลองตัว บร�หารจราจรทางอากาศ
ในสวนของ Airspace Simulation and Modeling Workshop
และการออกแบบโครงสราง และแนวทางความรวมมือระหวางกัน
ในอาเซ�ยน ซ�่งจะมีพัฒนาการในแนวทางความรวมมือรวมกัน
ในอาเซ�ยนอยาง ครอบคลุมทุกดานสำคัญตอไป

๓. โครงการจัดสรางหอบังคับการบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธ�มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลาดำเนินการ
ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)

จากนโยบายการใหบร�การที่ทาอากาศยานดอนเมือง
อย า งเต็ ม รู ป แบบอี ก ครั ้ ง ทำให ม ี ส ายการบิ น ต น ทุ น ต่ ำ
มาใช บ ร� ก ารที ่ ท  า อากาศยานดอนเมื อ งเพิ ่ ม ข� ้ น ส ง ผลให
ปร�มาณจราจรทางอากาศมี การขยายตั ว อย า งต อ เนื ่ อ ง
บร�ษัทฯ จ�งไดกอสรางหอบังคับการบินใหม ณ ทาอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พรอมจัดหาและติดตั้งระบบ/
อุ ป กรณ บ ร� ก ารจราจรทางอากาศชุ ด ใหม ท ี ่ ม ี เ ทคโนโลยี
ทันสมัย สามารถใหขอมูลเพื่อใช ในการควบคุมจราจรทาง
อากาศ รวมถึงการติดตามอากาศยานและยานพาหนะใน
ท า อากาศยาน เพื ่ อ เพิ ่ ม ระดั บ ความปลอดภั ย ภาคพื ้ น ใน
ทาอากาศยาน และเช�่อมโยงขอมูลแบบอัตโนมัติและทำงาน
รวมกันไดทั้งกับหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ ศูนยควบคุม

จราจรทางอากาศเขตประช�ดสนามบินกรุงเทพและเสนทางบิน
ไดอยางสมบูรณแบบ โดยบร�ษัทฯ ยังคงใชงานอาคารหอ
บังคับการบินเดิมและอุปกรณที่มีอยูในปจจ�บันตอไปควบคูกับ
หอบั ง คั บ การบิ น ใหม เพื ่ อ เสร� ม ศั ก ยภาพในการควบคุ ม
จราจรทางอากาศ และทำหนาที่เปนหอบังคับการบินสำรอง
ตางพื้นที่ (Offsite Backup) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเพิ่ม
ทัศนว�สัยในการมองเห็นในบร�เวณอาคารเทียบอากาศยาน
ดานทิศเหนือดวย โดยการกอสรางอาคารหอบังคับการบิน
แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ ปจจ�บันอยูระหวางจัด
หาระบบ/อุปกรณบร�การจราจรทางอากาศชุดใหม ติดตั้ง
ใชงานและเช�่อมโยงกับระบบใหมทั่วประเทศภายใต โครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ

๔. การพัฒนาองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะเวลาดำเนินการป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)
บร�ษทั ฯ ดำเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยมีเปาหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารมาประยุกตใชเพือ่ เพิม่ ประสิทธ�ภาพและประสิทธผล
ในการบร�หารจัดการขององคกรและเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
และสั ง คมโดยรวมตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยในป ง บ
ประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดทำการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศตามแผนที่วางไว โดยมีโครงการสำคัญที่เสร็จสิ้น
และจะเร�่มใชงานในป ๒๕๕๘ ดังนี้
(๑) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานดานระบบคอมพิวเตอร
และระบบเคร�อขายสือ่ สารขอมูลระยะที่ ๑ (ระบบคอมพิวเตอร
แมขายอินทราเน็ต/อินเตอรเน็ตอุปกรณตอพวงและ

ระบบเคร�อขายสุวรรณภูมิ) เพื่อปรับปรุงระบบ/อุปกรณ
คอมพิวเตอรตอพวงระบบ IP Backbone Infrastructures ที ่ ส นั บ สนุ น งาน ICT ระบบเทคโนโลยี ส ำหรั บ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านดานอำนวยการ
(๒) พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับงานบร�หารจราจร
ทางอากาศเพื ่ อ นำระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การจั ด
พนั ก งานเข า เวรสำหรั บ ศู น ย บ ร� ห ารเคร� อ ข า ยการ
ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ การจัดทำระบบรายงาน
พิ ก ั ด ของพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ก ารจ� ด บั ้ ง ไฟปล อ ยโคมลอย และ
สถานที่ตั้งของว�ทยุชุมชนซ�่งสงผลกระทบตอเสนทางบิน
ในรูปแบบของขอมูลเช�งแผนที่
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๔๙

๔.๓ บทบาทสำคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอ�นๆ ประจำป ๒๕๕๗
๑. การประชุม CANSO Asia Pacific Operations Work Group (APAC Ops WG)
และ CANSO Asia Pacific Safety Work Group (APAC SWG)
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม CANSO Asia
Pacific Operations Work Group (APAC Ops WG) และ
CANSO Asia Pacific Safety Work Group (APAC SWG)
ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม ดิ เอ ทัส
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยการประชุม APAC Ops WG
มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามความคืบหนาการดำเนินงานและ
ติดตามขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานกิจการการใหบร�การ
การเดินอากาศของสมาช�ก CANSO ในภูมิภาค เปน เวที
ใหผูแทนภายใต Operations Standing Committee (OSC)
ในภูมิภาคไดมาดำเนินโครงการตางๆ รวมกันเปนทีม อีกทั้ง
จะไดนำผลการดำเนินงานของ Work Group ไปรายงาน
ความคืบหนาตอที่ประชุม OSC เพื่อประกอบการพิจารณา
ทบทวนการดำเนินงานในอนาคต

สวนการประชุม APAC SWG มีวัตถุประสงค เพื่อ
มุงเนนการพัฒนา Regional Safety Program โดยจะรวมกัน
หาร�อแลกเปลี่ยนขอมูลแนวทางในการดำเนินมาตรการดาน
ความปลอดภัย และการแก ไขปญหาที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัย อีกทั้งจะไดนำระบบ Safety Buddy System มาเปน
เคร�่องมือในการพัฒนาแก ไขปญหาในภูมิภาค และนำผล
การดำเนินงานของ Work Group ไปรายงานความคืบหนา
ต อ ที ่ ป ระชุ ม Safety Standing Committee (SSC)
เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานของ SSC
ในอนาคต

๒. การประชุมเช�งปฏิบัติการ AATIP Workshop on Cross Border
Air Traffic Flow Management (ATFM)
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางวันที่ ๑๘-๒๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัด
เช�ยงใหม โดยการประชุมเช�งปฏิบัติการดังกลาวมีการหาร�อ
เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการพัฒนาความ
ตองการของระบบบร�หารความคลองตัวของการจราจรทาง
อากาศในเบื้องตน รวมทั้งแนวคิดดานการปฏิบัติการการอบรม
การจัดตั้งของกระบวนการ Pre-ATFM-CDM และว�ธ�การ
แลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งขอตกลงระหวางองคกร นอกจากนี้
การประชุมเช�งปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีจ�ดประสงคในการพัฒนา

แผนการทำงานและจัดลำดับความสำคัญสำหรับการสราง
ศักยภาพของระบบบร�หารความคลองตัวการจราจรทาง
อากาศขามพรมแดนในภูมิภาคอาเซ�ยน
บร�ษัทฯเปนเจาภาพจัดการประชุมเพื่อแสดงบทบาท
สนับสนุน และนำเสนอการดำเนินงานในระดับภูมิภาคอยาง
ตอเนื่องตามกลยุทธการเพิ่มข�ดความสามารถ ATFM/CDM
และการสร า งพั น ธมิ ต รและดำเนิ น บทบาทเช� ง รุ ก ในเวที
ดำเนินงานในระดับภูมิภาค

๓. การประชุมเช�งปฏิบัติการความรวมมือระหวางหนวยงานการบิน
บร�ษัทฯ ไดจัดการประชุมเช�งปฏิบัติการ (Workshop)
ครั้งที่ ๒ ตามแนวนโยบายการบร�หารงานกระทรวงคมนาคม
(คค.) ของรัฐมนตร�วาการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ
สิทธ�พันธุ) (รวค.) ภายใตธ�ม “We still have a dream” ณ
โรงแรมมณเฑียร ร�เวอรไซด กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกรที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๗ โดยเปนการดำเนินงานตอเนื่องจาก Workshop ครั้งแรกเร�่อง “การพัฒนาระบบการเดินอากาศของไทย
กับกาวตอไปของการเดินอากาศสากล : ขอสรุปจากการ
ประชุม Air Navigation Conference ครั้งที่ ๑๒ (AN-Conf/12)” เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซ�่ง Workshop ในครั้งนี้
มี รวค. เปนประธานในพิธ�เปดการประชุมฯ โดยยังคงใหความ
สำคัญกับความรวมมือกัน เพื่อสราง Synergy ระหวาง
หนวยงานการบิน เพื่อประโยชนของชาติเปนสำคัญ และมี
บุคคลสำคัญจากกรมการบินพลเร�อน กองทัพอากาศ
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สถาบันการบินพลเร�อน บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รวมการเสวนาดวย

การสัมมนาเช�งปฏิบัติการในครั้งนี้ บร�ษัทฯ ถายทอดความจำเปนในการมียุทธศาสตรและแนวทางที่เปนรูปธรรมดวย
การสื่อสารถึงจ�ดมุงหมายในลักษณะความใฝฝนของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางดานการคมนาคมและการขนสง โดยการ
กระตุนใหเกิดความเขาใจพื้นฐานและว�สัยทัศนรวมภายในชาติ ซ�่งถือเปนปจจัยสำคัญในการสรางพลังรวมภายในชาติพรอมกับ
ใชโอกาสในการเช�้อเช�ญใหผูเกี่ยวของในประเทศไทย ไดมองเห็นอนาคต โอกาส ความทาทาย และอุปสรรค เพื่อการเตร�ยม
ความพรอมและวางแผนรวมมือกันในภารกิจที่เกี่ยวของไดอยางสมบูรณ จากผลการประชุมฯ พบวาทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหการตอบรับและจะรวมมือกันเพื่อสราง Synergy เพื่อผลประโยชนแหงชาติและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน
ของภู ม ิ ภ าคอย า งแท จ ร� ง รวมทั ้ ง สนั บ สนุ น ให ม ี แ ผนแม บ ทระบบการขนส ง ทางอากาศของไทยตามแผนพั ฒ นาระบบ
การเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan) อันจะนำไปสูประโยชนทั้งทางตรงและทางออมของประเทศในอนาคตตอไป
๔. การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) ครั้งที่ ๒๐
การประชุมจัดข�้นระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ โรงแรม IBIS หัวหิน จังหวัดประจวบคีร�ขันธ เปนการ
ประชุมซ�่งบร�ษัทฯ และกรมการบินพลเร�อนมาเลเซ�ย (Department of Civil Aviation Malaysia : DCA Malaysia) ไดมีขอ
ตกลงรวมกันใหมีการจัดการประชุม Aviation Consultative
Committee (ACC) โดยสลับกันเปนเจาภาพในการจัดประชุม

รวมกันเปนประจำทุกป (ปละ๒ ครั้ง) เพื่อเพิ่มศักยภาพดาน
การบร�หารการจราจรทางอากาศระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศมาเลเซ�ย รวมถึงการหาร�อรวมกันเพื่อสานตอการ
ดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่ผานมา ใหเกิดความตอเนื่อง
และเปนไปตามขอตกลงของทั้งสองหนวยงานโดยอยูบนพื้น
ฐานของผลประโยชนรวมกัน
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๕๑

๕. การประชุม The 1st Bangladesh-India-Myanmar-Thailand
(BIMT) – ATM Coordination Group Meeting
การประชุมจัดข�้นระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ICAO กรุงเทพมหานคร ซ�่งเปนการประชุมระหวางหนวยงาน
ผู ใหบร�การการเดินอากาศจาก ๔ ประเทศ ที่มีนานฟาติดกัน
ไดแก สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหาร�อและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานการบร�หารจราจรทาง
อากาศ การสรางเสนทางบินใหม การหาขอตกลงรวมกันใน
การปรับโครงสรางเสนทางการบินเพื่อเพิ่มสภาพคลองของ

การจราจรทางอากาศในนานฟาดังกลาว เพื่อใหมีการประสาน
ความรวมมือที่ดีระหวางหนวยงานซ�่งจะกอใหเกิดความตอ
เนื่อง ในการปฏิบัติงานดาน Air Traffic Management ในพื้นที่
บร�เวณ Bay of Bengal และนำไปสูการพัฒนาหวงอากาศ
ต อ ไป โดยเป น ไปตามกลยุ ท ธ ก ารเพิ ่ ม ข� ด ความสามารถ
ATFM/CDM Capacity/Efficiency ตามเสนทางบิน และการ
สรางพันธมิตรและดำเนินบทบาทเช�งรุกในเวทีดำเนินงานใน
ระดับภูมิภาค

๖. การประชุม Route Review (Malaysia – Singapore – Thailand)
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
โดยการประชุ ม มี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธ� ภ าพการทำงานระหว า งประเทศร ว มกั น ซ� ่ ง จะส ง ผลถึ ง
ความคลองตัวของการใหบร�การการจราจรทางอากาศภายในประเทศ จนถึงความคลองตัวของการใหบร�การการจราจร
ทางอากาศของทั้งสามประเทศ ซ�่งในปจจ�บันเปนเสนทางที่มีปร�มาณการจราจรทางอากาศหนาแนน
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๗. การประชุม Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM Network Project
การประชุมจัดข�้นระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๗ ณ โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยการ
ประชุมจัดข�้นเพื่อหาร�อเกี่ยวกับการเตร�ยมการและการพัฒนา
ข�ดความสามารถในการดำเนินการดาน ATFM Operational
Trial ในรูปแบบ Distributed Multi-Nodal CDM/ATFM
Network มีการเสนอใหเร�่มทดลองใชงาน Operational Trial)
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ซ�่งจะเปนพัฒนาการตอเนื่องจาก

ความรวมมือ CDM/ATFM ระหวางบร�ษัทฯ กับ Civil Aviation
Authority Singapore (CAAS), Hong Kong Civil Aviation
Department และประเทศตางๆ ที่อยู ในเสนทางบินระหวาง
ไทย–สิ ง คโปร - ฮ อ งกง ได แ ก สาธารณรั ฐ ประชาชนจ� น
สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม ออสเตรเลีย มาเลเซ�ยและ
สาธารณรัฐอินโดนีเซ�ย

๘. การลงนามบันทึกขอตกลง
๘.๑ การลงนามภาคผนวกประกอบขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปฏิบัติงานและการใหความสนับสนุนระหวางกรมการบิน
พลเร� อ นกั บ บร� ษ ั ท ฯ เพื ่ อ กำหนดรายละเอี ย ดความร ว มมื อ เร� ่ อ งความปลอดภั ย ในการเดิ น อากาศ การพั ฒ นา
ระบบการเดินอากาศและการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานว�ชาการ
๘.๒ การลงนามภาคผนวกแนบทายบันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาระบบเดินอากาศและการพัฒนา
บุคลากรระหวางบร�ษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กับบร�ษัทฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดความรวมมือเร�่องการพัฒนา
ระบบการเดินอากาศ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการใชทรัพยากรรวมกันของทั้งสองหนวยงาน
๘.๓ การลงนามบันทึกขอตกลงระหวาง กองทัพอากาศกับบร�ษทั ฯ ฉบับประจำป ๒๕๕๗ บันทึกขอตกลงระหวางกองทัพอากาศ
กับบร�ษัทฯ มีการทบทวนและลงนามปละครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในปจจ�บัน
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๕๓

QUALITY

No bird soars too high,
if he soars with his own wing.

ไมมีนกตัวใดบินสูงเกินไปถามันบินดวยปกของมันเอง

- William Blake -

๕. ผลการดำเนินงาน
ขององคกร
๕.๑ การใหบริการของบริษัทฯ
การใหบร�การการเดินอากาศ
(Air Navigation Services)
บร�ษัทฯ ใหบร�การการเดินอากาศ
ภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ
(Bangkok FIR) ทั ้ ง ในเขตสนามบิ น
(Aerodrome Traffic Zone : ATZ)
จำนวน ๓๕ สนามบิน และเขตประช�ด
สนามบิน (Terminal Control Area :
TMA) จำนวน ๓๖ พื ้ น ที ่ ท ั ่ ว ประเทศ
(ทาอากาศยานปตตานี บร�ษัทฯ ได โอน
การใหบร�การ ATZ แกหนวยงานทหาร
แตยังมีพื้นที่ TMA ที่ตองใหบร�การฯ
ต อ ไป) รวมทั ้ ง ในเขตบร� ก ารจราจร
ทางอากาศตามเส น ทางบิ น (ATS
Route) ผานระบบการบร�หารจราจร
ทางอากาศ ระบบสื่อสารการเดินอากาศ
ระบบช ว ยการเดิ น อากาศและระบบ
ติดตามอากาศยาน (ATM/CNS) โดยมี
ขอมูลสังเขปของภารกิจสำคัญดังนี้

(๑) การบร�หารจราจรทางอากาศ (ATM) ประกอบดวย
ก. การบร�หารหวงอากาศ (Airspace Management : ASM)
ข. การบร�หารความคลองตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Managment
: ATFM)
ค. บร�การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services : ATS) ซ�่งแบงยอยไดเปน
(๑) งานควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services : ATCS) โดยแบง
ยอยพื้นที่/ขอบเขตการใหบร�การออกเปน ๓ สวน โดยจำแนกตามบร�เวณ
ที่ควบคุมคือ
- บร�การควบคุมจราจรทางอากาศบร�เวณสนามบิน (Aerodrome Control Service)
ใหบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ ณ บร�เวณทาอากาศยาน รวมทั้งควบคุม
จราจรทางอากาศใหกับอากาศยานบนทางว�่ง ทางขับ ลานจอด ในพื้นที่รับผิดชอบ
บร�เวณโดยรอบทาอากาศยาน
- บร�การควบคุมจราจรทางอากาศเขตประช�ดสนามบิน (Approach Control Service)
จัดการจราจรในเขตประช�ดสนามบิน เปนเสมือนตัวกลางในการจัดการจราจร
ระหวางหอบังคับการบินและศูนยควบคุมจราจรทางอากาศ ซ�่งสามารถแบงการ
ควบคุมออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑) ใหบร�การ ณ ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ ทุง มหาเมฆ และ ๒) ใหบร�การ ณ สนามบินนัน้ ๆ
- บร�การควบคุมจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (Area Control Service) ปฏิบตั ิ
งานโดยศูนยควบคุมจราจรทางอากาศ (Area Control Centre : ACC) ตั้งอยูที่
สำนักงานใหญ ทุงมหาเมฆ รับผิดชอบควบคุมจราจรแกอากาศยานทุกลำ (เที่ยวบิน
พลเร�อน ทหาร และราชการ) ที่ทำการบินในพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตแถลงขาว
การบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR)
(๒) บร�การขาวสารสำหรับเที่ยวบิน (Flight Information Service : FIS)
(๓) งานเฝาระวังและแจงเตือน (Alerting Services : ALTS)

๕๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

ปร�มาณเที่ยวบิน จำแนกตามประเภท

๒๕๕๗

% ๒๕๕๗
/๒๕๕๖

รวม

เฉลี่ย/วัน

รวม

เฉลี่ย/วัน

รวม

เฉลี่ย/วัน

๒๗๒,๒๖๔
๒๔๕,๐๔๑
๕๙,๑๕๘

๗๔๔
๖๗๐
๑๖๒

๓๒๑,๙๖๓
๒๗๖,๓๕๑
๗๐,๗๐๘

๘๘๒
๗๕๗
๑๙๔

๓๓๖,๐๕๐
๓๒๔,๕๖๒
๘๓,๕๑๘

๙๒๑
๘๘๙
๒๒๙

๔.๔๒%
๑๗.๔๔%
๑๘.๐๔%

๔๔๒,๐๑๗
๓๑,๑๔๑
๕๒,๒๖๓
๔๐,๔๕๔
๑๐,๕๘๘

๑,๒๐๘
๘๕
๑๔๓
๑๑๑
๒๙

๕๑๖,๕๕๒
๔๐,๔๑๔
๕๔,๙๗๘
๔๕,๕๐๓
๑๑,๕๗๕

๑,๔๑๕
๑๑๑
๑๕๑
๑๒๕
๓๒

๕๗๗,๔๑๑
๓๖,๔๐๙
๗๑,๓๙๕
๔๕,๖๓๔
๑๓,๒๘๑

๑,๕๘๒
๑๐๐
๑๙๖
๑๒๕
๓๖

๑๑.๘๐%
-๙.๙๑%
๒๙.๘๐%
๐.๐๐%
๑๒.๕๐%

๕๐๔,๔๐๒
๗๒,๐๖๑

๑,๓๗๘
๑๙๗

๕๙๑,๑๙๙
๗๗,๘๒๓

๑,๖๒๐
๒๑๓

๖๔๘,๑๑๗
๙๖,๐๑๓

๑,๗๗๖
๒๖๓

๙.๖๓%
๒๓.๔๗%

Aircraft Type ๑๘๒,๔๓๘

๕๐๐
๒๓๑
๑๔๕
๙๖
๘๙
๘๒
๗๓
๗๐
๕๙
๕๕
๖๓๘
๒,๐๓๙

๗๓.๐๑%
๑๔๘.๓๙%
๒๖.๐๙%
๒๐.๐๐%
๒๗.๑๔%
๖.๔๙%
๓๒.๗๓%
๑๑๒.๑๒%
-๒๙.๗๖%
๑๒.๒๔%
-๒๘.๐๗%
๑๑.๒๔%

Other 31%

4
B74 63
7
B

A320 25%
B738

11%

7%
33
A3
5%
AT72
A319

Flight Type
International
Domestic
Overfly
Type of Operation
S : Schedule Flight
N : Non-Sch’d Flight
G : General Flight
M : Military Flight
X : Others
Flight Rule
IFR
VFR (included Y,Z)
Top 10 Aircraft Type
A320
B738
A333
AT72
A319
B77W
C172
B772
B763
B744
Other
รวม

๒๕๕๕

B77
C17 2
2
B77W

ปร�มาณเทีย่ วบิน

ปงบประมาณ
๒๕๕๖

๕๗๖,๔๖๓

๑,๕๗๖

๖๖๙,๐๒๒ ๑,๘๓๓

๘๔,๒๙๐
๕๒,๘๘๖
๓๔,๙๘๔
๓๒,๔๖๗
๒๙,๙๙๓
๒๖,๕๐๗
๒๕,๗๑๑
๒๑,๖๗๘
๒๐,๑๕๓
๒๓๓,๐๒๓
๗๔๔,๑๓๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๕๗

ปร�มาณเที่ยวบินข�้น/ลง ณ สนามบิน

ปร�มาณเทีย่ วบิน
ข�น้ /ลง ณ สนามบิน
Flight Type
International
Domestic
Type of Operation
S : Schedule Flight
N : Non-Schedule Flight
G : General Flight
M : Military Flight
X : Others
Flight Rule
IFR
VFR (included Y,Z)
รวม ๒๕๕๗
เฉลี่ยตอวัน

สนามบิน BKK TMA
VTBS
VTBD

รวม

สุวรรณภูมิ

ดอนเมือง

๒๒๔,๔๘๗
๖๘,๗๐๒

๔๔,๔๒๑
๑๓๖,๙๗๖

๒๘๓,๑๘๙
๙,๔๗๒
๒๕๗
๑๗๕
๙๖
๒๙๓,๑๗๘
๑๑
๒๙๓,๑๘๙
๘๐๓

สนามบินภูมิภาคที่สำคัญ
VTSP
VTCC

BKK TMA

ภูเก็ต

เช�ยงใหม

๒๖๘,๙๐๘
๒๐๕,๖๗๘

๓๙,๔๗๗
๓๖,๒๘๒

๑๐,๖๙๙
๔๓,๕๒๓

๑๔๐,๘๙๑
๕,๕๔๙
๑๕,๖๒๓
๑๘,๗๗๓
๑๖๐,๒๘๑

๔๒๔,๐๘๐
๑๕,๐๒๑
๑๕,๘๘๐
๑๘,๙๔๘
๖๕๗

๖๘,๔๑๑
๕,๒๕๐
๘๓๒
๑,๑๙๘
๖๘

๔๖,๐๙๕
๓,๓๒๕
๔๙๕
๓,๒๕๓
๑,๐๕๔

๑๖๐,๒๘๑
๒๑,๑๑๖
๒๙๓,๑๘๙
๔๙๗

๔๕๓,๔๕๙
๒๑,๑๒๗
๔๗๔,๕๘๖
๑,๓๐๐

๗๔,๙๔๓
๘๑๖
๗๕,๗๕๙
๒๐๘

๔๘,๐๙๗
๖,๑๒๕
๕๔,๒๒๒
๑๔๙

ปร�มาณเที่ยวบินข�้น/ลง ณ สนามบินภูมิภาค

ปร�มาณเทีย่ วบิน
ข�น้ /ลง ณ สนามบิน
VTSP
VTCC
VTSM
VTPH
VTSS
VTSF
VTSG

๕๘

ภูเก็ต
เช�ยงใหม
สมุย
หัวหิน
หาดใหญ
นครศร�ธรรมราช
กระบี่

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

รวม

ตอ วัน

รวม

ตอ วัน

รวม

ตอ วัน

รวม

ตอ วัน

๕๗,๑๐๗
๓๕,๓๕๑
๒๒,๖๙๖
๒๕,๕๔๒
๑๖,๒๙๕
๖,๗๒๖
๖,๙๔๔

๑๕๖
๙๗
๖๒
๗๐
๔๕
๑๘
๑๙

๖๑,๐๐๐
๓๙,๖๕๖
๒๔,๙๗๒
๒๖,๓๕๓
๑๗,๐๖๒
๑๗,๐๕๔
๗,๙๖๔

๑๖๗
๑๐๘
๖๘
๗๒
๔๗
๔๗
๒๒

๗๒,๑๔๘
๔๖,๙๐๗
๒๖,๗๒๑
๑๖,๕๙๓
๒๐,๗๓๐
๑๗,๙๖๔
๑๒,๑๑๑

๑๙๘
๑๒๙
๗๓
๔๕
๕๗
๔๙
๓๓

๗๕,๗๕๙
๕๔,๒๒๒
๒๖,๓๒๓
๒๔,๖๕๘
๒๔,๑๖๗
๒๐,๔๘๖
๑๙,๑๙๓

๒๐๘
๑๔๙
๗๒
๖๘
๖๖
๕๖
๕๓

ปร�มาณเทีย่ วบิน
ข�น้ /ลง ณ สนามบิน
VTPP
VTUD
VTSB
VTUK
VTUQ
VTUU
VTUW
VTCT
VTST
VTUI
VTPM
VTSE
VTCH
VTUO
VTUV
VTCL
VTBO
VTCN
VTSC
VTPO
VTSR
VTSK
VTUL
VTPB
VTCP
VTUJ
VTPT

พิษณุโลก
อุดรธานี
สุราษฎรธานี
ขอนแกน
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
นครพนม
เช�ยงราย
ตรัง
สกลนคร
แมสอด
ชุมพร
แมฮองสอน
บุร�รัมย
รอยเอ็ด
ลำปาง
ตราด
นาน
นราธ�วาส
สุโขทัย
ระนอง
ปตตานี
เลย
เพชรบูรณ
แพร
สุร�นทร
ตาก

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

รวม

ตอ วัน

รวม

ตอ วัน

รวม

ตอ วัน

รวม

ตอ วัน

๗,๘๐๘
๑๑,๖๓๗
๘,๒๕๐
๓,๙๖๗
๑,๒๑๔
๘,๖๖๐
๑,๘๙๔
๖,๒๙๑
๒,๒๗๗
๑,๕๙๒
๑,๑๙๖
๑,๑๑๒
๒,๒๓๒
๙๕๖
๙๑๑
๑,๑๕๙
๒,๔๑๐
๒,๓๒๓
๒,๐๘๑
๒,๔๕๓
๕๑๖
๖๗๘
๘๖๒
๓๗๕
๓๘๙
๔๕๔
๖๖

๒๑
๓๒
๒๓
๑๑
๓
๒๔
๕
๑๗
๖
๔
๓
๓
๖
๓
๒
๓
๗
๖
๖
๗
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๐

๘,๘๒๖
๑๓,๙๓๖
๙,๓๘๕
๔,๗๙๖
๕,๓๔๘
๘,๓๘๙
๔,๕๑๔
๗,๒๑๐
๒,๕๔๔
๒,๐๔๓
๑,๕๑๒
๑,๒๕๒
๓,๑๕๒
๑,๒๑๔
๒,๐๒๒
๑,๒๐๑
๒,๐๙๘
๒,๔๗๐
๑,๗๔๐
๑,๙๔๖
๔๔๖
๗๗๐
๗๑๙
๒๑๖
๕๓๐
๔๐๓
๑๐๐

๒๔
๓๘
๒๖
๑๓
๑๕
๒๓
๑๒
๒๐
๗
๖
๔
๓
๙
๓
๖
๓
๖
๗
๕
๕
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๐

๑๑,๙๔๗
๑๕,๔๕๖
๑๑,๙๒๙
๕,๖๘๑
๘,๒๐๑
๙,๒๗๖
๕,๖๕๔
๗,๖๒๓
๓,๗๑๘
๒,๕๙๖
๓,๑๔๓
๒,๘๖๒
๔,๓๒๙
๑,๕๙๗
๒,๔๒๕
๑,๖๙๕
๒,๒๑๘
๒,๔๖๙
๑,๙๐๗
๑,๖๕๕
๙๗๐
๑,๒๘๘
๑,๐๐๖
๓๓๓
๖๒๔
๕๓๓
๓๓๙

๓๓
๔๒
๓๓
๑๖
๒๒
๒๕
๑๕
๒๑
๑๐
๗
๙
๘
๑๒
๔
๗
๕
๖
๗
๕
๕
๓
๔
๓
๑
๒
๑
๑

๑๗,๒๐๙
๑๗,๑๙๓
๑๓,๕๔๕
๑๒,๒๐๓
๑๐,๙๓๔
๑๐,๘๔๖
๑๐,๔๗๘
๑๐,๔๓๘
๓,๙๓๐
๓,๙๐๙
๓,๓๘๒
๓,๓๕๕
๓,๒๕๘
๒,๘๖๕
๒,๘๑๓
๒,๔๓๓
๒,๒๙๑
๒,๑๔๓
๑,๗๖๒
๑,๖๙๙
๑,๖๖๖
๑,๖๐๗
๑,๔๙๓
๗๔๙
๗๒๑
๕๖๔
๒๕๙

๔๗
๔๗
๓๗
๓๓
๓๐
๓๐
๒๙
๒๙
๑๑
๑๑
๙
๙
๙
๘
๘
๗
๖
๖
๕
๕
๕
๔
๔
๒
๒
๒
๑

หมายเหตุ เร�ยงลำดับขอมูลตามจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดไปหาจำนวนเที่ยวบินนอยที่สุดของปงบประมาณ ๒๕๕๗

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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๕๙

บร�การบร�หารสภาพคลองการจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Flow Management Service)
ศูนยบร�หารสภาพคลองจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow Management Unit : Bangkok ATFMU)
ใหบร�การบร�หารสภาพคลองจราจรทางอากาศสำหรับเที่ยวบินที่ตองการทำการบินผานนานฟาประเทศอัฟกานิสถานไปทาง
ตะวันตก ในชวงเวลากลางคืนที่มีปร�มาณการบินคับคั่ง เนื่องดวยอัฟกานิสถานเปนทางผานสำคัญสำหรับการจราจรทางอากาศ
จากเอเช�ยใตและเอเช�ยตะวันออกเฉียงใตสูยุโรป และจากเอเช�ยใตสูอเมร�กาเหนือ บร�ษัทฯ ใหบร�การบร�หารสภาพคลองจราจร
ทางอากาศโดยใชระบบ Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System (BOBCAT) ซ�่งบร�ษัทฯ พัฒนาข�้น
ภายใตการดูแลของคณะทำงาน ICAO Air Traffic Flow Management Task Force
ปร�มาณเที่ยวบินที่ใชบร�การบร�หารสภาพคลองจราจรทางอากาศในชวงใหบร�การของระบบ BOBCAT (เฉพาะเวลา
กลางคืน)

ปร�มาณการบินเฉลี่ยตอวัน
ปร�มาณการบินสูงสุดตอวัน

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

๕๖
๗๐

๕๘
๗๒

๕๖
๗๒

๕๒
๖๖

๔๗
๖๐

จากปร�มาณจราจรทางอากาศที่ทำการบินผานอัฟกานิสถานที่เพิ่มข�้น ประกอบกับขอมูลที่ไดรับจากสายการบินตางๆ
คาดวาตั้งแตมีการนำระบบ BOBCAT มาใชงานจร�งจนถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๗ ระบบ BOBCAT มีสวนรวมในการลดการ
สิ้นเปลืองเช�้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ ๙๘ ลานกิโลกรัม คิดเปนการบรรเทาภาวะโลกรอนจากการลดปร�มาณการปลอยกาซเร�อน
กระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ ๓๙๔ ลานกิโลกรัม คิดเปนการประหยัดคาใชจายสายการบินประมาณ ๙๘ ลาน
เหร�ยญสหรัฐ
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คาดวาสามารถลดการสิ้นเปลืองเช�้อเพลิง ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒ ลานกิโลกรัม คิดเปน
ปร�มาณกาซเร�อนกระจกประมาณ ๕๐ ลานกิโลกรัม และคาใชจายสายการบินประมาณ ๑๒ ลานเหร�ยญสหรัฐ
ทั้งนี้ จากเหตุการณเที่ยวบิน MH17 ตกในนานฟาประเทศยูเครน เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สงผลใหปร�มาณ
การบินผานนานฟาอัฟกานิสถานลดลงประมาณรอยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับป ๒๕๕๖ เนื่องดวยความเช�่อมโยงโครงสราง
เสนทางบินระหวางประเทศยูเครนและอัฟกานิสถาน เที่ยวบินบางสวนที่ทำการบินเลี่ยงนานฟาประเทศยูเครนไมทำการบินผาน
ประเทศอัฟกานิสถานดวย

๖๐
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(๒) การจัดการเทคโนโลยีบร�การการเดินอากาศ (CNS)
มีระบบโครงสรางพื้นฐานบร�การการเดินอากาศ หลักๆ ไดแก
ก. ระบบสื่อสารการเดินอากาศ (Communications System) เพื่อติดตอสื่อสารภาคพื้น ระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศกับหนวยเกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และการสื่อสารภาคพื้นสูอากาศระหวางเจาหนาที่
ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน
ข. ระบบชวยการเดินอากาศ (Navigation System) เปนระบบที่ใชชวยนำทางใหแกอากาศยาน ทั้งการนำรองสำหรับปฏิบัติ
การบินบนเสนทางบิน และนำรอนสำหรับการบินลงสูสนามบิน ซ�่งรวมถึงระบบนำรองอากาศยานดวยสัญญาณ ดาวเทียม
(Performance Based Navigation : PBN)
ค. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เปนระบบที่บอกตำแหนงพิกัด และระดับความสูงของอากาศยานใหแก
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ สามารถติดตามการทำการบินของอากาศยานได ซ�่งมีทั้งแบบติดตั้งสำหรับ
ใชงานที่เขตประช�ดสนามบิน สำหรับติดตามอากาศยานตามเสนทางบิน และสำหรับตรวจจับอากาศยาน และยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่อยูในบร�เวณเขตภาคพื้นสนามบิน
นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบร�หารจราจรทางอากาศ (ATM Support Tools) อาทิ
ระบบประมวลผลขอมูลแผนการบิน (Flight Data Processing System : FDPS) และระบบประมวลผลขอมูลติดตามอากาศยาน
(Surveillance Data Processing System : SDPS) เปนตน
บร�การสื่อสารการบิน (Aeronautical Communication Services)
๑. บร�ษัทฯ ใหบร�การสื่อสารการบินประจำภาคพื้น รับ-สง แลกเปลี่ยนขอมูล โดยระบบแลกเปลี่ยนขอมูลการบินอัตโนมัติระหวาง
ผู ใชงานในเคร�อขายภายในประเทศและระหวางศูนยสื่อสารการบินตางประเทศผานเคร�อขายโทรคมนาคมการบินตลอด
๒๔ ชั่วโมง
๒. การดำเนินงานสื่อสารการบินระหวางประเทศ โดยใชระบบสื่อสารผานเคเบิลใตน้ำและระบบสื่อสารผานดาวเทียม ซ�่งในปจจ�บัน
บร�ษัทฯ มีวงจรสื่อสารติดตอโดยตรงกับศูนยสื่อสารการบินตางประเทศ ๑๒ วงจร ดังนี้

วงจร
๑. กรุงเทพ/สิงคโปร
๒. กรุงเทพ/ฮองกง
๓. กรุงเทพ/มุมไบ
๔. กรุงเทพ/โรม
๕. กรุงเทพ/ปกกิ่ง
๖. กรุงเทพ/กัวลาลัมเปอร
๗. กรุงเทพ/โฮจ�มินห
๘. กรุงเทพ/แดกกา
๙. กรุงเทพ/พนมเปญ
๑๐. กรุงเทพ/เว�ยงจันทน
๑๑. กรุงเทพ/รางกุง
๑๒. กรุงเทพ/ภูฏาน

ระบบสื่อสาร

ความเร็วสัญญาณ

เคเบิลใตน้ำ
เคเบิลใตน้ำ
เคเบิลใตน้ำ
เคเบิลใตน้ำ
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
อินเตอรเน็ต

๖๔ Kbps
๖๔ Kbps
๖๔ Kbps
๖๔ bps
๒,๔๐๐ bps
๒,๔๐๐ bps
๒,๔๐๐ bps
๒,๔๐๐ bps
๖๔ Kbps
๓๐๐ bps
๓๐๐ bps
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๖๑

สรุปผลดำเนินงาน PBN ในสวนของ Instrument Approach Procedures (IAP) ประจำป ๒๕๕๗
IAP PBN ของสนามบินที่ประกาศใชงานใน AIP-Thailand แลวมีดังนี้

๖๒

ลำดับที่

สนามบิน

RNP APCH

๑.
๒.

แพร
อุบลราชธานี

๓.

ขอนแกน

RNAV (GNSS) RWY01 (LNAV)
RNAV (GNSS) RWY05 RNAV
(GNSS) RWY23
(BARO-VNAV)
RNAV (GNSS) RWY03
RNAV (GNSS) RWY21 (LNAV)
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STAR PBN

SID PBN
-

-

-

SID RNAV RWY03
SID RNAV RWY21

IAP PBN ของสนามบินที่สงให บพ. พิจารณาตรวจสอบอยูมีดังนี้

ลำดับที่

สนามบิน

RNP APCH

STAR PBN

SID PBN

๑.

ลำปาง

-

๒.

เช�ยงราย

RNAV (GNSS) RWY03 (LNAV)

STAR RNAV RWY03

๓.

กระบี่

RNAV (GNSS) RWY32 (LNAV)

STAR RNAV RWY32

๔.

นครพนม*
(ปงบประมาณ
๒๕๕๖)
สกลนคร*
(ปงบประมาณ
๒๕๕๖)
หัวหิน*
(ปงบประมาณ
๒๕๕๖)
ตราด*
(ปงบประมาณ
๒๕๕๖)

RNAV (GNSS) RWY15
RNAV (GNSS) RWY33
(BARO-VNAV)
RNAV (GNSS) RWY05
RNAV (GNSS) RWY23
(BARO-VNAV)
RNAV (GNSS) RWY16 (LNAV)

-

SID RNAV RWY14
SID RNAV RWY32
-

-

-

-

-

RNAV (GNSS) RWY05
RNAV (GNSS) RWY23 (LNAV)

-

-

๕.

๖.

๗.

-

SID RNAV RWY18
SID RNAV RWY36
-
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๖๓

(๓) บร�การขาวสารการบิน (Aeronautical Information Services : AIS)
บร�ษัทฯ เปนศูนยสื่อสารการบินหลักของประเทศไทย มีหนาที่รับ-สง และถายทอดขาว แผนการบิน ขาวกำหนดการบิน
ขาวการเคลื่อนไหวของอากาศยาน ขาวอากาศการบิน และขาวอื่นๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงขาวประกาศเตือน
ผูทำงานในอากาศ แจกจายใหหนวยงานบร�การการเดินอากาศ สายการบิน ทาอากาศยาน ทหารและหนวยงานราชการ
ในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (Bkk FIR) และตางประเทศ ดังนี้
ก. บร�การขอมูลขาวอากาศการบิน (OPMET Data Services) บร�ษัทฯ ทำหนาที่เปนศูนยรวบรวมและเปนคลังขอมูลขาวอากาศ
การบินของภูมิภาคเอเช�ย/แปซ�ฟก (ROBEX และ Regional OPMET Data Bank) ดำเนินการรวบรวมขอมูลคำพยากรณ
และการเตือนภัยจาก ๓๓ สนามบินทั่วประเทศและพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบในภูมิภาคตามแบบแผนของ ICAO ROBEX
Scheme และเปลี่ยนแจกจายขอมูลกับผู ใชบร�การตามมาตรฐานของ ICAO
ข. บร�การขอมูลขาวประกาศผูทำงานในอากาศ (NOTAM)
(๑) บร�ษัทฯ ดำเนินงานเปนสำนักงานประกาศผูทำงานในอากาศระหวางประเทศ (International NOTAM Office) โดยทำการ
ออกประกาศ NOTAM แจงเตือนผูทำงานในอากาศ NOTAM Series A แจกจายไปยังตางประเทศและ NOTAM Series C
แจกจายภายในประเทศ
(๒) ปร�มาณ NOTAM ที่ออกโดยสำนักงานประกาศผูทำงานในอากาศระหวางประเทศสำหรับปงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน
๑๕,๐๘๓ ฉบับ
ค. บร�การขอมูลขาวสารประจำสนามบิน (AIS and Air Traffic Service Report Office) คือ จัดทำขอมูล Pre-Flight Briefing
Bulletin ประจำสนามบินภายในประเทศและสนามบินนานาชาติ โดยทำการใหขอมูลและแนะนำนักบินกอนทำการบิน และ
ดำเนินการรับ-สงแผนการบินและขอมูลที่เกี่ยวเนื่องประจำสนามบินภายในประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ ในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีปร�มาณการรับ-สงขอมูลขาวสารการบินจำนวน ๑๕๕,๖๑๑,๓๕๙ ฉบับ เพิ่มข�้นจากปงบประมาณ
ที่ผานมาจำนวน ๑๖,๔๙๗,๑๗๕ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๐.๖ และมีปร�มาณขอมูลขาวแผนการบินและขาวการเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวเนื่องวัดจากปร�มาณเที่ยวบินเขา-ออกและบินผานในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศ
และเที่ยวบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) จำนวน ๑,๔๒๘,๙๐๗ ฉบับ

๖๔
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กราฟสถิติแสดงปร�มาณขาวการบิน ในชวงปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๗

๑๕๕.๖๑

๑๓๙.๑๑

๑๓๐.๐๒

๑๑๔.๐๒

๑๐๔.๐๕

๙๕.๐๑

๘๙.๕๐

๗๙.๓๘

ลานฉบับ

๖๖.๕๖

๕๕.๙๙

ฉบับ

๒๐๐.๐๐
๑๖๐.๐๐
๑๒๐.๐๐

๐.๐๐
๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๒๕๕๓

๔๐.๐๐
๒๕๕๒

๒๕๕๑

๒๕๕๐

๒๕๔๙

๒๕๔๘

๘๐.๐๐

ปงบประมาณ

ผลการดำเนินงานดานบร�การเกี่ยวเนื่องประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗
จากแนวทางการบร�หารทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพื่อสงเสร�มและสนับสนุนภารกิจหลักของบร�ษัทฯ ซ�่งเปน
สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกรใหบรรลุเปาหมาย
(Strategic Arms) ในการเปนผู ใหบร�การการเดินอากาศของ
ประเทศ การสรางมูลคาเพิ่มโดยการใชทรัพยากร องคความรู
และระบบ/เทคโนโลยีที่นำมาใช ในภารกิจหลัก ใหเกิดประโยชน
สำหรั บ ภาคบร� ก ารธุ ร กิ จ เกี ่ ย วเนื ่ อ ง ยั ง ทำให เ กิ ด ความ
เช� ่ ย วชาญ ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานทั ้ ง ภายในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงรายไดจำนวนหนึ่งที่สูงกวาตนทุน
ดำเนินการ ที่อาจนำมาชดเชยคาใชจายที่จำเปนซ�่งตองอาศัย
รายไดหลักตามปกติในชวงที่มีผลกระทบจากสถานการณที่
ทำใหองคกรไมมีสภาพคลองเทาที่ควร บร�ษัทฯ จ�งไดกำหนด
ใหสายงานพัฒนาธุรกิจเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit)
ดำเนินกิจกรรมโดยใชความสามารถพิเศษขององคกร ไดแก
มาตรฐานและฝมือการใหบร�การการเดินอากาศซ�่งเปนที่

ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมการบินและความเช�่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจราจรทางอากาศ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดศึกษาตลาดและ
ความต อ งการของลู ก ค า พร อ มทั ้ ง ว� จ ั ย พั ฒ นาระบบ/
ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรดานว�ศวกรรม
ใหมีความเช�่ยวชาญในภารกิจตั้งแตการสำรวจ/ออกแบบ/
ติดตั้งและพัฒนาระบบ รวมทั้งบำรุงรักษาและใหคำปร�กษา
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดดำเนินการผลิตและจัดหาอุปกรณ
ตลอดจนใหบร�การติดตั้งปรับปรุง ซอมบำรุง สำรวจ ตรวจสอบ
และปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณ ทั้งที่ใชงานในกิจการบิน
และนอกเหนือจากกิจการบิน พรอมทั้งใหบร�การฝกอบรม
กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กำหนดไว ทั้งผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ
ของผู ใชบร�การ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
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๖๕

๑. การผลิต/จัดหาและบร�การซอมบำรุงอุปกรณ
ใหบร�การปรับปรุง ตรวจซอม จัดหา ติดตั้ง และซอมบำรุงอุปกรณ รวม จำนวน ๖ โครงการ อาทิ
- ปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดารสำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Non-Radar Simulator Recondition)
ใหสถาบันการบินพลเร�อน
- ปรับปรุงระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานใหสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- จัดหาพรอมติดตั้งระบบว�ทยุประจำสนามลานจอดเฮลิคอปเตอร ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรุงเทพมหานคร
- บร�การแสดงผลขอมูลตำแหนงอากาศยานดวยระบบเรดาร Air Situation Display (ASD) ณ สนามบินรังสิต
จังหวัดปทุมธานี ใหบร�ษัท บางกอกเอว�เอชั่นเซ็นเตอร จำกัด
- บร�การตรวจซอมและซอมบำรุงอุปกรณ 3D ATC Training Simulator พรอมทั้งปรับปรุงระบบเคร�่องฉายภาพ (Projector)
ใหกรมการบินพลเร�อนเนปาล
- ซอมบำรุง ดูแล รักษาระบบเคร�อขายว�ทยุสื่อสารพรอมจัดหา Battery Backup
สำหรับใชกับเคร�่องรับ-สงว�ทยุสื่อสารชนิด Repeater and Base Station ใหกับบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
๒. บร�การบินทดสอบ
ใหบร�การบินทดสอบเคร�่องชวยการเดินอากาศประเภท Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range/
Distance Measuring Equipment (DVOR/ DME), Non Directional Beacon (NDB), PBN และ Radio Navigation ที่ใชงานประจำ
ทาอากาศยานภายในประเทศ จำนวน ๙ แหง ทาอากาศยานในตางประเทศ จำนวน ๑๘ แหง
๓. บร�การตรวจสอบความพรอมของอากาศยานที่ทำการบินในเขตพื้นที่ RVSM
ใหบร�การแกสายการบิน รวมทั้งสิ้น ๖๗ ราย โดยมีจำนวนอากาศยานมารับบร�การ ทั้งสิ้น ๘๗ ลำ เปนการใหบร�การ
ภายในประเทศและตางประเทศอีก ๑๑ ประเทศ ไดแก ญี่ปุน ไตหวัน เนปาล ฟลิปปนส มาเกา มาเลเซ�ย เมียนมา สิงคโปร
อินโดนีเซ�ย อินเดีย และฮองกง
๔. บร�การสอบเทียบมาตรฐานและซอมบำรุงเคร�่องมือวัด
ทำการสอบเทียบมาตรฐานและซอมบำรุงอุปกรณคร�่องมือวัดใหกับหนวยงานภายในและภายนอก จำนวน ๑๕ ราย
โดยเปนผู ใชบร�การรายใหม ๘ ราย สวนหนึ่งเปนการใหบร�การตามบันทึกขอตกลงการสอบเทียบเคร�่องมือวัดหร�ออุปกรณ
ใหกับหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร�่องสงว�ทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการว�ทยุ
กระจายเสียงรวมกับ กสทช. และได ใหบร�การแกหนวยงานในตางประเทศคือ Cambodia Air Traffic Service Co. Ltd.
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๕. บร�การใหเชาอุปกรณสื่อสาร
ใหบร�การเชาใชงานอุปกรณสื่อสารแกสายการบินผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบิน กลุมบร�ษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) และบร�ษัทในเคร�อ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีอุปกรณสื่อสารที่ใหบร�การเชาใชงานทั้งสิ้น จำนวน ๘,๙๘๑ ชุด
เพิ่มข�้นจำนวน ๒๐๘ ชุด หร�อคิดเปนรอยละ ๒.๓๗ จากปงบประมาณ ๒๕๕๖ และบร�ษัทฯ ไดมีการจัดหาอุปกรณว�ทยุสื่อสาร
สำหรับทดแทนอุปกรณเดิม จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และรองรับความตองการของผู ใชบร�การในอนาคต จำนวน ๕๐๐ ชุด
๖. บร�การระบบสื่อสารผานดาวเทียม
ใหบร�การขายสื่อสารผานดาวเทียมเพื่อใชติดตอสื่อสารดานการควบคุมจราจรทางอากาศในวงจรเสียง (voice) และ
วงจรขอมูล (data) ใหกับหนวยงานดานการบินในตางประเทศ จำนวน ๖ ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธ�ปไตยประชาชนลาว
มาเลเซ�ย เว�ยดนาม กัมพูชา เมียนมา และบังคลาเทศ
๗. บร�การสื่อสารขอมูลปฏิบัติการสายการบิน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ติดตั้งสถานีภาคพื้นระยะไกล (Remote Ground Station) เพิ่มเติมจำนวน ๖ สถานี ในประเทศ
เว�ยดนาม ทำใหมีการบร�การรวมทั้งสิ้น ๑๒๓ สถานี โดยเปนสถานี RGS ประเภท ACARS จำนวน ๑๐๓ สถานี ใน ๑๕ ประเทศและ
สถานี RGS ประเภทVDL Mode 2 จำนวน ๒๐ สถานี ใน ๗ ประเทศ มีสายการบินที่ใหบร�การจำนวน ๑๓๔ สายการบิน จำนวน
อากาศยานที่ใชบร�การกวา ๕,๙๐๐ ลำ และมีปร�มาณการรับ-สงขอมูลการบิน ทั้งสิ้น ๑๐๑.๒๓ ลานกิโลบิต เพิ่มข�้นจำนวน
๑๓.๔๑ ลานกิโลบิต หร�อคิดเปนรอยละ ๑๕.๒๘ จากปงบประมาณ ๒๕๕๖
๘. บร�การฝกอบรมจัดประชุมเช�งปฏิบัติการและใหคำปร�กษา
บร�ษัทฯ ไดจัดฝกอบรมใหกับหนวยงานดานการบินพลเร�อนตางประเทศ จำนวน ๓ ประเทศ รวม ๑๐ หลักสูตร
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COMPETENCY

Whether you think you can,
or you can’t, you’re right.

ไมวาคุณจะคิดวาคุณทำไดหรือทำไม ได คุณก็คิดถูก

- Henry Ford -

๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวโนมของการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเช�ยรวมทั้งอุตสาหกรรม
การบินในระดับภูมิภาคมีการพัฒนาในอัตรากาวกระโดด และจากการคาดการณทาง
เศรษฐกิจไดบงช�้ใหเห็นวาสัญญาณการเติบโตเชนนี้จะมีไปอยางตอเนื่องจนกระทั่ง
ป พ.ศ. ๒๕๖๕ บร� ษ ั ท ฯ ได อ าศั ย โอกาสดั ง กล า วในการพั ฒ นาว� ส ั ย ทั ศ น แ ละ
ยุทธศาสตร ในเช�งรุกเพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตของปร�มาณจราจร
ทางอากาศในอนาคต
โดยในป ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดกำหนดว�สัยทัศนและแนวทางการบร�หารจัดการ
องคกรของบร�ษัทฯ ที่สอดคลองกับเปาหมาย ว�สัยทัศนระยะยาวขององคกร
(AEROTHAI Destination 2030 Vision) และแนวยุทธศาสตรของแผนว�สาหกิจ คือ
ยกระดับคุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศสูการเปนหนึ่งในองคกรชั้นนำของ
อาเซ�ยนอยางยั่งยืน หร�อ “Move Up Quality” to be One of the Best ANSPs
in ASEAN ซ�่งแนวทางพัฒนาองคกรดวยการมุงเปาหมายระยะยาวที่กำหนดไว
บร�ษัทฯ ได ใหความสำคัญตอปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ คือ ทรัพยากรบุคคล โดย
จะเห็ น ได จ ากแนวการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ที ่ ม ี เ ป า หมายให อ งค ก รบรรลุ
ผลลัพธในการมีบุคลากรที่เหมาะสมทั้งในแงของปร�มาณและความสามารถที่
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สอดคลองกับการพัฒนาดานการใหบร�การ
การเดินอากาศจนถึงระดับความเปนมืออาช�พ
รวมถึงการมีความผูกพันที่ดีกับองคกรเพื่อ
สรางความยั่งยืนและมั่นคง

ดานทรัพยากรบุคคลนั้นถือเปนรากฐานการพัฒนาที่ทำใหบร�ษัทฯ เปนที่ยอมรับในปจจ�บันและโดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ชวงเวลานี้ตอเนื่องไปถึงในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว การเพิ่มคุณภาพดานบุคลากรโดยมุงเนนการพัฒนา และเตร�ยม
ความพรอมทุกดานที่เกี่ยวของเพื่อใหบุคลากรทุกภาคสวนทั้งดานปฏิบัติการ ว�ศวกรรมและสวนสนับสนุนมีศักยภาพที่ครบถวน
เหมาะสมกับงานและหนาที่ความรับผิดชอบทั้งที่มีอยูและที่กำลังจะเกิดข�้นใหมถือเปนภารกิจที่สำคัญยิ่งขององคกร
สำหรับป ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงกรอบแนวคิดดาน
ทรัพยากรบุคคลของบร�ษัทฯ (AEROTHAI HR MODEL) ซ�่งพัฒนามาตั้งแตป ๒๕๕๕
เพื่อใหสามารถบร�หารทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนเปาหมายองคกรทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว โดยไดดำเนินการทบทวนโครงสรางตำแหนงงานและพัฒนา
ตำแหนงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานภารกิจที่กำลังจะเกิดข�้น ตลอดจน
การพัฒนาเสนทางอาช�พ โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความเช�่ยวชาญ
เฉพาะทางของบุคลากรบร�ษัทฯ การปรับปรุงคาตอบแทนเพื่อเสร�มแรงกระตุนและเพื่อ
ตอบแทนพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ภายใตภาวะความเคร�ยดจากปร�มาณจราจร
ทางอากาศที่เพิ่มข�้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นบร�ษัทฯ ไดดำเนินการตางๆ เพื่อ
เตร�ยมความพรอมสำหรับรองรับการเปดใชงานเทคโนโลยีการบร�การจราจร
ทางอากาศระบบใหม โดยในมิติดานบุคลากรบร�ษัทฯ ไดมีการดำเนินการเพื่อให
อั ต รากำลั ง และข� ด ความสามารถของบุ ค ลากรสอดคล อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ในชวงการเปลี่ยนถายระบบใหม (Transition Phase) และการเปดใชงานอยาง
เต็มรูปแบบ

ดานคุณภาพช�ว�ตของบุคลากรในป ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการ
ตางๆ ที่สนับสนุนใหพนักงานสรางสมดุลในช�ว�ตการทำงาน (Work Life Balance)
เพื่อเสร�มสรางคุณภาพช�ว�ตในทุกๆดาน ทั้งรางกายจ�ตใจของบุคลากรตลอดจน
ครอบครัวของบุคลากร อาทิ โครงการสงเสร�มคุณภาพช�ว�ตแบบครบวงจรซ�่ง
เปนโครงการที่เนนการใหความรูและการปฏิบัติตัวในช�ว�ตประจำวันเพื่อปองกันการ
เกิดโรค โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติประเภทของโรคที่พนักงานมีความถี่ในการเบิก
จายคารักษาพยาบาลและรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปในรอบปที่ผานมา
เพื่อนำมาเปนขอมูลกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ
ในแตละกลุมบุคลากรโดยแทจร�ง พรอมทั้งไดมีการปรับปรุงสวัสดิการตางๆให
สอดคลองกับกลุมบุคลากร นอกจากนั้นไดมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อชวย
ลดภาระขั้นตอนการเบิกจายของบุคลากร โดยใหเปนไปตามระเบียบสวัสดิการที่
กำหนดไว และมีการจัดชวงเวลา สถานที่ และผูฝกสอนสำหรับกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพที่มีความหลากหลายตามความตองการของบุคลากร เชน แอโรบิกโยคะ

กิจกรรมสรางสมดุลรางกาย (Body
Balance) เป น ต น ในการส ง เสร� ม
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวบุคลากร
บร�ษัทฯ ยังใหการสนับสนุน กิจกรรม
ต า งๆ ให ก ั บ บุ ค ลากรในช ว งเวลา
นอกเหนือเวลาปฏิบัติงาน เชน การจัด
ทัศนศึกษาทั้งในและตางประเทศสำหรับ
บุคลากร โดยมีสวัสดิการเพื่อแบงเบา
ภาระคาใชจายสวนหนึ่งใหกับบุคลากร
เปนตน
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การสงเสร�มกิจกรรมในมิติดานจร�ยธรรม และมิติดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม บร�ษัทฯ ยังคงดำเนินการจัด
กิจกรรม “ว�ทยุการบินฯมินิวอลเลยบอล” เพื่อสงเสร�มและสนับสนุนการเลนและพัฒนากีฬาวอลเลยบอลแกยุวชนทั่วประเทศ
ซ�่งบร�ษัทฯ เล็งเห็นวา ผลสำเร็จของโครงการดังกลาวสามารถพัฒนานักกีฬาจากระดับยุวชนไปสูนักกีฬาระดับประเทศ ที่สราง
ช�่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรและประเทศไทย นอกจากนั้นบร�ษัทฯ ไดมีสวนรวมในการรวบรวมและจัดหาสิ่งของ
อุปกรณและเง�นบร�จาคมอบใหเด็กยากไรและจัดกิจกรรม “ทอดกฐ�นประจำป” ซ�่งเปนกิจกรรมที่บร�ษัทฯ จัดข�้นตอเนื่องเปน
ประจำทุกป
บร�ษัทฯ มุงเนนความสำคัญของบุคลากร เนื่องจากตระหนักเสมอวา ผลการดำเนินงานที่ดีขององคกรสวนหนึ่ง
มาจากความมุงมั่นและอุทิศตนของบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององคกร ซ�่งเปนพลังที่เกิดจากความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement) และจากผลสำรวจความผูกพันตอองคกรในป ๒๕๕๗ ปรากฏวา ระดับความผูกพันของพนักงาน
เพิ่มสูงข�้น ซ�่งเปนสัญญาณบงช�้วานโยบายการบร�หารจัดการบุคลากรขององคกรในปที่ผานมาสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากรกลุมตาง ๆ และบร�ษัทฯ จะยังคงมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อที่จะเสร�มสรางความผูกพัน
ในบุคลากรซ�่งจะนำไปสูองคกรที่ยั่งยืนตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของคาใชจายรวมดานพนักงานและลูกจางทั้งหมด ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๗ เทากับ ๕,๖๒๗.๙๖
ลานบาท (ป ๒๕๕๖ เทากับ ๕,๐๕๒.๐๗ ลานบาท และ ป ๒๕๕๕ เทากับ ๔,๕๒๑.๒๘ ลานบาท)
การพัฒนาและสงเสร�มการเร�ยนรู
บร� ษ ั ท ฯ มี ห น า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาบุ ค ลากรให ม ี ข � ด ความสามารถทั ้ ง ความสามารถหลั ก เช� ง กว า งและ
ความสามารถหลักเช�งลึกของบร�ษัทฯ วางแผนการจัดการความรู จัดใหมีบรรยากาศแหงการเร�ยนรู ในองคกร การสงเสร�ม
นวัตกรรม รวมถึงการใหทุนการศึกษา ซ�่งมีผลการดำเนินการภายใตแผนว�สาหกิจฉบับป ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแนวคิด
ดานทรัพยากรบุคคล (AEROTHAI HR Model) ประกอบดวย งานพัฒนาและฝกอบรม งานการจัดการความรู และงานสงเสร�มนวัตกรรม

งานพัฒนาและฝกอบรม

๗๒
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บร�ษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยจัดหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาใหกับ
บุคลากรของบร�ษัทฯ แบงเปน
๑. การฝกอบรมและพัฒนาสำหรับฝายบร�หาร เนนการพัฒนาผูบร�หารทุกระดับใหมีความสามารถเหมาะสมกับระดับตำแหนง
ตามกรอบความสามารถดาน Managerial Competency พัฒนามุมมองดานการบร�หารจัดการ ทั้งดานเช�งทฤษฎีและ
ดานการแลกเปลี่ยนเร�ยนรูผานประสบการณ รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสร�มการทำงานเปนทีม ตลอดจนเปนการเตร�ยม
ความพรอมรองรับการเลื่อนตำแหนงตอไปในอนาคต
๒. การฝกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน เนนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาอาช�พ (Career Development Plan)
ซ�่งสอดคลองตามความสามารถหลักเช�งลึก (Functional Competency) และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีข�ด
ความสามารถตามกรอบความสามารถหลักเช�งกวาง (Core Competency) พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการ
ข�้นมาทดแทนตำแหนงหร�อสืบทอดตำแหนงในระดับที่สูงข�้น ทั้งนี้ ในรอบป ๒๕๕๗ มีการพัฒนาที่สำคัญ ๓ โครงการ คือ
(๑.) การเตร�ยมบุคลากรใหมคี วามพรอมกับการปฏิบตั งิ านกับระบบโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานระบบบร�การการเดินอากาศ
“Thailand Modernization CNS/ATM System”
(๒.) โครงการหลักสูตรหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency
(๓.) โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการฝกอบรมขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศ (ICAO Training
Roadmap) นอกจากนี้ บร�ษัทฯ สนับสนุนใหบุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู เพื่อพัฒนาใหเปนกำลังสำคัญของบร�ษัทฯ
ในอนาคต โดยสงเสร�มใหทุนการศึกษาแกบุคลากรและบุคคลภายนอก ใหศึกษาในสถาบันที่มีช�่อเสียง ทั้งในและตางประเทศ
จนถึงระดับปร�ญญาเอก ทั้งในสาขาว�ศวกรรมศาสตร สาขาว�ทยาศาสตรประยุกต สาขาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ดานการบิน และสาขาการบร�หารจัดการ นอกเหนือจากการใหทุนการศึกษาแลวบร�ษัทฯ ยังสนับสนุนใหบุคลากรลาศึกษาตอ
ทัง้ แบบเต็มเวลาและใชเวลาบางสวน (ดวยทุนของตัวเอง) เพือ่ เปนการพัฒนาระดับคุณวุฒแิ ละคุณภาพของบุคลากร
โดยรวมใหกับบร�ษัทฯ เพื่อรองรับการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทฯ ในอนาคต
งานการจัดการความรู
บร�ษัทฯ นำเคร�่องมือการจัดการความรูเขามาดำเนินการตั้งแตป ๒๕๔๗ โดยในป ๒๕๕๗ ดำเนินการภายใต
กระบวนการจัดการความรูที่มุงเนนเสร�มสรางการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับผานกระบวนการที่สำคัญ ไดแก การระบุ
ความรูที่สำคัญระดับองคกร (KM Focus Areas) การบงช�้ความรูที่จำเปนในการปฏิบัติงาน (KM Identification) การสรางและ
แสวงหาองคความรู การถายทอดและถายโอนความรูจากรุนสูรุน พรอมทั้งไดมีการรวบรวมจัดเก็บความรูอยางครบถวน
และเปนระบบ และดำเนินการประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรูอยางตอเนื่องทุกป โดยมีเปาประสงคเอื้อใหเกิด
โอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ที่จะนำไปสูการพัฒนา และสรางฐานความรูที่เขมแข็งและมีคุณคาของ
องคกร
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๗๓

ในป ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีองคความรูที่สำคัญ (KM
Focus Areas) คือ องคความรูที่สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร
องคความรูที่ใช ในการปฏิบัติงาน และองคความรูที่เกี่ยวของ
กับลูกคา ซ�่งหนวยงานตางๆ ไดดำเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรูภ ายใตกรอบ KM Focus Areas นี้

ในป ๒๕๕๗ มีนวัตกรรมที่เสนอเขาประกวดทั้งสิ้น
จำนวน ๑๔ ผลงาน และแนวความคิดสรางสรรค จำนวน ๗
แนวความคิด ซ�่งสวนใหญเปนนวัตกรรมเพื่อการแก ไข/
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีรางวัลดีเดนที่ไดรับภายใน
บร�ษัทฯ ดังนี้

งานสงเสร�มนวัตกรรม

ประเภทรางวั ล นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี : การวาดภาพ
พื้นที่การใหบร�การจราจรทางอากาศดวย Software Radio
Mobile

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการสงเสร�มนวัตกรรมใน
องคกรอยางตอเนื่อง กำหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบ และ
มีการบร�หารจัดการอยางเปนระบบ เนนการทำงานอยางมี
ส ว นร ว ม มี ผ ู  บ ร� ห ารระดั บ สู ง ร ว มเป น คณะกรรมการ
อำนวยการสงเสร�มงานว�จัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่มี
บทบาทในการกำหนดนโยบาย เปาหมาย การดำเนินงานและ
การกำกั บ ดู แ ล อี ก ทั ้ ง มี ก ารบู ร ณาการงานส ง เสร� ม
นวัตกรรมกับงานการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการเปน
องคกรแหงการเร�ยนรูและองคกรแหงนวัตกรรม นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ เชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูแ ละแนวคิดระหวางกลุม พนักงาน จัดกิจกรรมการประกวด
ผลงานนวัตกรรมและแนวคิดสรางสรรคประจำป เปนตน

ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบร�หารจัดการ: โปรแกรมแสดง
การจัดการจราจรขาออกทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ๒
(ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมดีเดน ประจำป ๒๕๕๗
จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ)
ประเภทรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ: อุปกรณปองกันนกเกาะ
สายอากาศมอนิเตอรของระบบเคร�่องชวยการเดินอากาศ

๕.๓ รายงานวิเคราะหผลการดำเนินงาน :
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
การประเมินผลดำเนินงานของบร�ษัทฯ ดำเนินการผานการจัดทำบันทึกขอตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐว�สาหกิจ
ระหวางรัฐบาลไทยกับบร�ษัทว�ทยุการบินแหงประเทศไทยจำกัด โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.)
เปนผูกำกับดูแล โดยภาครัฐได ใหความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐว�สาหกิจใหมีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้น
ซ�่งจะนำไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกรัฐว�สาหกิจ และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐเพื่อการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยใช “ระบบประเมินคุณภาพรัฐว�สาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :
SEPA)”เปน เคร�่องมือ ประกอบดวยการประเมิน และวัดผล ๒ สวน ไดแก สวนของระบบและกระบวนการสำคัญสำหรับ
การบร�หารจัดการองคกร ๖ หมวด (การนำองคกร การวางแผนเช�งยุทธศาสตร การมุงมั่นลูกคาและตลาด การวัด/
การว�เคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร และการมุงเนนการปฏิบัติการ) และสวนของผลลัพธที่ไดจาก
การดำเนินการ ดังนี้
๗๔
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๑) ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐว�สาหกิจ หมวด ๑-๖
การประเมินในกระบวนการมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนมุมมองในเช�งระบบ และเพื่อใหเปาประสงคของรัฐว�สาหกิจ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั้งองคกร รวมทั้งสนับสนุนการประเมินที่มุงเนนเปาประสงคขององคกรและเพื่อพัฒนา
รัฐว�สาหกิจไปสูองคกรที่มีการบร�หารจัดการที่เปนเลิศ เพื่อนำประเทศสูการเติบโตที่ยั่งยืน โดยใชการประเมินตนเองของ
รัฐว�สาหกิจและการใหขอมูลปอนกลับเปนสวนสนับสนุนและเสร�มสรางความสามารถในการแขงขันของรัฐว�สาหกิจที่อางอิงกับ
คานิยมหลักและแนวคิดสำคัญ ๑๒ ประการ ไดแก การมุงเนนความสมดุล การนำองคกรอยางมีว�สัยทัศน ความเปนเลิศที่
มุงเนนลูกคา การเร�ยนรูระดับองคกรและระดับบุคคล การเห็นคุณคาของบุคลากรและคูคา ความคลองตัว การมุงเนนอนาคต
การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการโดยใชขอมูลจร�ง ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและสังคม การมุงเนนผลลัพธ
และการมีมุมมองเช�งระบบ โดยการประเมินแบงเปน ๖ หมวด คือ
๑. การนำองคกร
๒. การวางแผนเช�งยุทธศาสตร
๓. การมุงเนนลูกคาและตลาด
๔. การวัดการว�เคราะห และการจัดการความรู
๕. การมุงเนนบุคลากร
๖. การมุงเนนการปฏิบัติการ
๒) ผลลัพธ
การประเมินในสวนผลลัพธมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนผลการดำเนินงานที่สำคัญ ทั้งดานการเง�นและดานที่ไมใชการเง�น
ซ�่งเปนผลลัพธจากการพิจารณาตามหมวด ประกอบดวย
๑. ผลลัพธดานผลิตภัณฑและบร�การ
๒. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
๓. ผลลัพธดานการเง�นและตลาด
๔. ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
๕. ผลลัพธดานประสิทธ�ผลของกระบวนการ
๖. ผลลัพธดานการนำองคกร
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๗๕

๓) ผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐว�สาหกิจ

ผลการดำเนินงานตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐว�สาหกิจ
น้ำหนัก
คะแนน/ผลจากคาเกณฑวัด (ถวงน้ำหนัก)
ผลการประเมินรวม

ป ๒๕๕๖
(ผลอยางเปนทางการสรุปในเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗)
กระบวนการ

ผลลัพธ

๔๐
๓๑๔.๒๕/๑.๖๙๓๓

๖๐
๒.๓๔๕๓
๔.๐๓๘๗

๕.๔ รายงานวิเคราะหฐานะการเงิน
: การจัดอันดับเครดิตองคกร
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตจาก บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง จำกัด โดยคงอันดับเครดิตองคกร
ของบร�ษัทฯ ที่ระดับ “AA+” และแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” ซ�่งทร�สฯ ได ใหรายละเอียดไววา อันดับเครดิตยังคงสะทอนถึง
บร�การเดินอากาศที่มีความสำคัญเช�งกลยุทธตอประเทศ รวมถึงสถานะของบร�ษัทฯ ในการเปนผู ใหบร�การเดินอากาศเพียง
รายเดียวในประเทศไทย สถิตดิ า นความปลอดภัยทีด่ แี ละคณะผูบ ร�หารทีม่ ปี ระสบการณ นอกจากนีก้ ารไดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
ยังเปนปจจัยสำคัญที่เพิ่มสถานะเครดิตใหแกบร�ษัทฯ ดวย อยางไรก็ตาม จ�ดแข็งดังกลาวถูกลดทอนบางสวนจากภาระหนี้
จำนวนมากของบร�ษัทฯ ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบินที่เกิดจากความเสี่ยงจากเหตุการณตางๆ และการลงทุนจำนวน
มากของบร�ษัทฯ ในชวง ๒-๓ ปขางหนา สำหรับแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หร�อ “คงที่” สะทอนการดำเนินงานที่มี
ประสิทธ�ภาพของบร�ษัทฯ ความสามารถในการปรับรูปแบบในการคิดคาบร�การและการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ซ�่งคาดวา
บร�ษัทฯ จะสามารถลงทุนโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดสำเร็จและสามารถเปลี่ยนระบบการควบคุมการจราจรทาง
อากาศแบบใหมไดอยางราบร�่น

๕.๕ รางวัลที่ไดรับระหวางป
๑. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๗
บร�ษัทฯ เขารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๗ ซ�่งจัดข�้นโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน และไดรับรางวัลติดตอกันมาโดยตลอด
๒. รางวัลนวัตกรรมดีเดน ประเภทรางวัลชมเชย ระดับองคกร
จากงานมอบรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน ประจำป ๒๕๕๖
สคร. ไดพิจารณามอบรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดน ซ�่งประกอบดวย ๘ ประเภท ใหหนวยงานรัฐว�สาหกิจทั่วประเทศ ในป
๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดสงผลงานระบบเคร�่องชวยการเดินอากาศนำรองตนแบบสำหรับซอมบำรุงและฝกอบรม (DVOR Mock up
for Repairing and Training) เขารวมประกวดในประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเดน และไดรับรางวัลชมเชย ซ�่งผลงานดังกลาว
พัฒนาโดยกองว�ศวกรรมระบบเคร�่องชวยการเดินอากาศ (วช.บว.) เพื่อแก ไขขอจำกัดดานความปลอดภัยในดานบร�การ
การเดินอากาศที่ทำใหไมสามารถนำระบบ DVOR ที่ใชจร�งในสนามบินมาใชสำหรับฝกอบรมใหแกว�ศวกรของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ ระบบ
เคร�่องชวยการเดินอากาศนำรองตนแบบสำหรับซอมบำรุงและฝกอบรมนี้ชวยใหฝกอบรมบุคลากรดานว�ศวกรมีประสิทธ�ภาพ
มากยิ่งข�้น และเปนการลดภาระคาใชจาย ซ�่งเดิมบร�ษัทฯ ตองสงบุคลากรไปฝกอบรมยังประเทศผูผลิตอุปกรณ DVOR
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๕.๖ เร�องเดนในรอบป
การยกระดับคุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศสูการเปนหนึ่งในองคกรชั้นนำของอาเซ�ยน
ป ๒๕๕๗ เปนปหนึ่งที่สำคัญของบร�ษัทฯ เนื่องจากเปนชวงเวลาของการเปลี่ยนถายผูนำระดับสูงสุดขององคกร
ที่ตองมีทั้งการรับชวงและการปรับรูปแบบการดำเนินงานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับยุคสมัย เพื่อให
การดำเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องไรรอยตอ ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญที่บร�ษัทฯ ยังคงมุงเนนมาโดยตลอด คือ การยกระดับ
คุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศ สูการเปนหนึ่งในองคกรชั้นนำของ ASEAN (The Association of Southeast Asian
Nations) ซ�่งหมายรวมถึงการยกระดับคุณภาพ ๓ ดาน ไดแก
(๑) ยกระดับคุณภาพดานการใหบร�การ บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการใหบร�การการเดินอากาศที่มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล จ�งไดดำเนินการพัฒนาระบบการเดินอากาศใหเปนไปตามกลยุทธแผนพัฒนาการเดินอากาศสากล (Aviation
System Block Upgrades : ASBUs) ของ ICAO เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของประชาคมการบิน และเพื่อใหประเทศ
มีความพรอมและมีศักยภาพในการแขงขันเมื่อเขาสู AEC (Asian Economics Community) รวมทั้งเพื่อใหการบร�การ
สามารถเช�่อมตอกับประเทศตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธ�ภาพ
(๒) ยกระดับคุณภาพดานบุคลากร บร�ษทั ฯ ไดเตร�ยมความพรอมดานบุคลากร ใหมที กั ษะ ความรู ความสามารถหลัก (Competency)
สอดคลองกับความคาดหวังขององคกร และพรอมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งมุงเนนการสรางความผูกพันตอองคกร (Engagement) และความรับผิดชอบ
(๓) ยกระดับคุณภาพดานการบร�หารจัดการ โดยมุงเนนการพัฒนาไปสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) ภายใตระบบการกำกับดูแลที่ดี มุงเนนการบร�หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร
อยางยั่งยืน และมุงสูผลลัพธที่เปนเลิศ โดยใชระบบบร�หารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนเคร�่องมือสำคัญ และมีการประเมินผล
องค ก รอาศั ย การเที ย บเคี ย งผลลั พ ธ (Benchmarking) กั บ องค ก รผู  ใ ห บ ร� ก ารการเดิ น อากาศในระดั บ สากล
และเพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารจัดการดานตาง ๆ อยางบูรณาการกับการจัดการทางการเง�น (Cost Effectiveness) เพื่อ
ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายของผูถือหุน (ภาครัฐและสายการบิน) และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ไดอยางเปนรูปธรรม จัดการควบคุมความเสี่ยง และบร�หารโอกาสที่จะมีผลกระทบตอการบร�หารการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรใหรวดเร็ว ทันตอสถานการณดวย Change Agent ที่มีประสิทธ�ภาพ
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๗๗

EFFICIENCY

If you run, you stand a chance of losing.
But if you don’t run, you’ve already lost.

ถาคุณวิ่งคุณอาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสีย
แตถาคุณไมคิดจะวิ่ง นั่นแปลวาคุณไดสูญเสียไปแลว

- Barack Obama -

๖. การบริหาร
จัดการองคกร
๖.๑ การบริหารความเสี่ยง
การบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัทฯ นำการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรมาใช ในการบร�หารจัดการอยางเปนระบบ รวมทั้งประกาศนโยบาย
กำหนดบทบาทหนาที่ โครงสรางการบร�หาร จัดทำคูมือและแผนหลักการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งระดับ
องคกร (Corporate Level) และระดับหนวยงาน (Functional Level) รวมทั้งไดดำเนินงานบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management : BCM) อยางจร�งจัง ทั้งนี้ บร�ษัทฯ มีการบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง ๔ ดาน ดังนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงดานการเง�น
(Financial Risk)

มิติที่ ๑ ความสำเร็จของการบรรลุ Performance Target
ของการดำเนิ น โครงการ/งาน ตามแผนว� ส าหกิ จ พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

มีการติดตาม เฝาระวังความเสี่ยงจากสถานการณ
ตาง ๆ ที่ อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอปร�มาณเที่ยวบิน อัน
เป น ผลต อ รายได โ ดยตลอด ดั ง นั ้ น จำนวนที ่ เ พิ ่ ม ข� ้ น ของ
ปร�มาณเที่ยวบินในปงบประมาณ ๒๕๕๗ จ�งไมสงผลตอ
ความเสี่ยง “ความไมสมดุลทางบัญช�และการขาดสภาพคลอง
ทางการเง�น”

มิติที่ ๒ ผลสัมฤทธ�์ของการดำเนินงานของบร�ษัทฯ นำไปสู
การบรรลุว�สัยทัศนและพันธกิจขององคกร พิจารณาจาก
ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
(Operational Risk : Safety)
ใหความสำคัญในการบร�หารความเสี่ยง “การเกิด
อุบัติเ หตุ /อุบัติการณ ในการใหบร�การการเดินอากาศ”
เมื่อเปร�ยบเทียบสถิติการเกิดอุบัติการณของปงบประมาณ
๒๕๕๗ กับปที่ผานมาพบวา การเกิดอุบัติการณมีแนวโนม
สูงข�้น แตยังอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
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ความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
มิติที่ ๑ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจาก
จำนวนขอตรวจพบ ขอรองเร�ยน สถิติรายงานขอรองเร�ยน
ที่ตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มิติที่ ๒ กฎหมายทั่วไป โดยพิจารณาจากการถูกฟองรอง
ดำเนินคดี และคาเสียหายจากการฟองของบร�ษัทฯ ที่ผลการ
พิพากษาเปนที่สิ้นสุด

การบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
บร�ษัทฯ นำระบบบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) มาดำเนินการอยางจร�งจัง โดย
ประเมินความเสี่ยงดานโอกาสการเกิดของเหตุการณที่อาจกระทบตอภารกิจหลักของบร�ษัทฯ และทำการฝกซอมสถานการณ
สมมติทั้งสวนกลางและศูนยควบคุมการบินภูมิภาคทุกแหง เพื่อใหบร�ษัทฯ มีความพรอมรองรับเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดข�้น

๖.๒ การควบคุมภายใน
บร�ษัทฯ จัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจของบร�ษัทฯ และทบทวนการดำเนินงานใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ โดยมีการประเมินองคประกอบทั้ง ๕ องคประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง�นแผนดิน

หมวดที่ ๒ ขอมูลดานธรรมาภิบาล
๑. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
๑.๑ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดทำการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมของบร�ษัทฯ ฉบับป ๒๕๕๖ ซ�่งนโยบายฉบับดังกลาวยังมีความเหมาะสมและเปนปจจ�บัน ดังนี้
“บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ยึดมั่นการบร�หารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหบร�การที่มี
ความปลอดภัย มีประสิทธ�ภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยความเปนธรรม
โปรงใส รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๘๑

๘๒

การจัดทำแผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ป ๒๕๕๗–๒๕๖๑

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เพื ่ อ ให ก ารดำเนิ น งานของบร� ษ ั ท ฯ มี ผ ลในการ
ปฏิ บ ั ต ิ อ ย า งแท จ ร� ง และเกิ ด ประโยชน ก ั บ ทุ ก ฝ า ย ในป
งบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ ไดจัดทำแผนแมบทดานการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ป
๒๕๕๗–๒๕๖๑ ประกอบด ว ย แผนงานด า นการกำกั บ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance : CG) และ
แผนงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ตลอดจนแนวทางการสงเสร�ม
การดำเนินงานทั้ง CG & CSR โดยแผนแมบทฯ ดังกลาว
ไดกำหนดตามหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ใน
รั ฐ ว� ส าหกิ จ ให ม ี ค วามสอดคล อ งและเช� ่ อ มโยงกั บ แผน
ว�สาหกิจของบร�ษัทฯ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองเปดเผยขอมูล
ขาวสารของหนวยงานใหประชาชนรับทราบ และบางเร�่องตอง
สงขอมูลขาวสารของราชการพิมพในราชกิจจานุเบกษาตาม
มาตรา ๗

ทั้งนี้ แผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ป ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๗ แผนแมบทฯ ดังกลาว กำหนดยุทธศาสตร ในการ
พัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมไว ๕ ยุทธศาสตร พรอมทัง้ มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ
ทั้งสิ้น ๒๐ กิจกรรม

ป จ จ� บ ั น หน ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบคื อ กองสื ่ อ สาร
องคกร (สำนักงานใหญ) ทุงมหาเมฆ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี
แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๘๕
๙๓๘๘ เปดใหบร�การแกประชาชนทุกวันทำการ ระหวางเวลา
๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
บร�ษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารมาตั้งแตป ๒๕๔๑ และให
บร�การมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งไดจัดระบบขอมูลขาวสาร
ใหเปนไปดวยความเร�ยบรอย และถูกตองตามกฎหมาย เพื่อให
เกิดความโปรงใส เสมอภาค และเปนธรรมในการใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ

ศูนยขอมูลขาวสารบร�ษัทฯ ประกอบดวย
๑. ขอมูลการบร�หารงาน ประกอบดวย ขอมูลทัว่ ไป (ประวัตคิ วามเปนมา/นโยบาย/ว�สยั ทัศน/ภารกิจ/รายนามสัดสวนผูถ อื หุน )
โครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และรางวัลตางๆ ที่บร�ษัทฯ ไดรับ
๒. ขอมูลรายงานตาง ๆ ประกอบดวย หนังสือรายงานประจำป แผนว�สาหกิจ แผนงานโครงการ อัตราคาบร�การ (Flight charge)
รายงานดานการเง�น รายงานภาคธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม และผลการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สำคัญ
๓. ขอมูลจัดซ�้อจัดจาง ประกอบดวย ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ผลการจัดซ�้อจัดจาง
๔. ขอมูลสัญญาตาง ๆ ประกอบดวย สัญญาจาง/ซ�้อในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ
๕. ขอมูลขาวประชาสัมพันธ ประกอบดวย วารสารเผยแพรตาง ๆ และสรุปขาวประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับบร�ษัทฯ
การใหบร�การขอมูลขาวสารแกประชาชน
สามารถคนหาขอมูลขาวสารของบร�ษัทฯ ผานทางเว็บไซต www.aerothai.co.th โดยในรอบป ๒๕๕๗ มีผูมาใชบร�การ
ทางเว็บไซต จำนวน ๕๐๐,๒๕๒ ราย โดยสวนใหญคนหาขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของบร�ษัทฯ ประวัติความเปนมา และการ
ประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ไมปรากฎวามีประชาชนใชสิทธ�รองเร�ยนหร�ออุทธรณตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารแตอยางใด

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๘๓

คณะกรรมการบริษัทฯ
๑.๒ โครงสรางของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในปงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ ๙ คน

๑.

พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๒ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมอากาศยาน โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
• ปร�ญญาบัตรว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๗
• หลักสูตรโรงเร�ยนเสนาธ�การทหารอากาศ รุนที่ ๓๑
• หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๔
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๗
ประธานกรรมการสรรหาสมาช�กสภาปฏิรูปแหงชาติ
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ที่ปร�กษาประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ผูบัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๑
• ป ๒๕๕๐
กรรมการ บร�ษัททาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๔๐
ประธานกรรมการ บร�ษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานกฎหมาย
• ดานการขนสงทางอากาศ การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ดานว�ศวกรรมศาสตร
• ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการอิสระบร�ษัท ซ�พี โลตัส (มหาชน)
• ที่ปร�กษาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
• สมาช�กสภานิติบัญญัติแหงชาติ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๘๕

คณะกรรมการบริษัทฯ

๒.

พลเอก คณิต สาพิทักษ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
อายุ ๖๒ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ

การศึกษา
• ปร�ญญาตร� สาขาว�ทยาศาสตร โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
• หลักสูตรเสนาธ�การทหารบก ชุดที่ ๖๓
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๙
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค
• แมทัพภาคที่ ๑
• ที่ปร�กษาพิเศษกองทัพบก
• ประธานคณะที่ปร�กษากระทรวงกลาโหม
• ตุลาการศาลทหารสูงสุด
• ราชองครักษพิเศษ
• สมาช�กสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป ๒๕๔๙
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
• สมาช�กสภานิติบัญญัติแหงชาติ
• กรรมการบร�หารราชตฤณมัยสมาคม
• กรรมการมูลนิธ�อนุรักษปารอยตอ ๕ จังหวัด

๘๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริษัทฯ

๓.

นายไชยเจริญ อติแพทย
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๒ ป
ตำแหนง นักว�ชาการ
การศึกษา / การอบรม
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟา, เคร�่องกล ประเทศฟลิปปนส
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ (MBA) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• 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.
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปตท. สถาบันว�จัยและพัฒนา
• ผูชวยผูจัดการใหญ ปตท. ประธานกรรมการบร�หารเพื่อความยั่งยืน กลุม ปตท.
• กรรมการผูจัดการ บร�ษัท PTTICT Solution Co. LTD
• คณะกรรมการบร�หาร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
• คณะกรรมการบร�หาร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
• นายกสมาคม CIO ๑๖
• ประธานชมรมไอซ�ทีรัฐว�สาหกิจแหงประเทศไทย
• Chairman Technology Innovation Management Group (TIMG,TMA)
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานไอซ�ทีและบร�หารการเปลี่ยนแปลง
• ดานว�ศวกรรมศาสตร
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการบร�หาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงไอซ�ที
• คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
• องคคณะ อ.ก.พ. ว�สามัญเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ
• ประธานบร�หาร ASEAN CIO Association
• นายกสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขาว�ศวกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสาขาพัฒนาบุคลากร

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๘๗

คณะกรรมการบริษัทฯ

๔.

นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๑ ป
ตำแหนง รองอธ�บดีอัยการ
สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปร�ญญาโท ว�ทยาศาสตร (การจัดการความรู) มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ ๑๓๘
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ ๓๘
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ ๓๒
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูง
ของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๙ สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการบร�หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ ๙
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๔ - ปจจ�บัน รองอธ�บดีอัยการ สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
• ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ รองอธ�บดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
• ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ อัยการพิเศษ ฝายสัญญาและหาร�อ สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย
• ป ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ เลขานุการรองอัยการสูงสุด
• ป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ อัยการผูเช�่ยวชาญ สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
• ดานกฎหมาย
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)
• กรรมการวาดวยว�ธ�ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (กวอ.) กรุงเทพมหานคร
• กรรมการวาดวยพัสดุ กรุงเทพมหานคร
• กรรมการวาดวยการพัสดุดวยว�ธ�การทางอิเล็กทรอนิส (กวพ.อ) กรมบัญช�กลาง
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขากฎหมาย ดานกฎหมายปกครอง
ดานกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายเฉพาะดาน (การใหเอกชนเขารวมหร�อดำเนินงานในกิจการของรัฐ)

๘๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริษัทฯ

๕.

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๕๑ ป
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ Master of Business Administration M.B.A
สหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๔
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ ๑๘๖/๒๐๑๔
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• โครงการพัฒนานักบร�หารระดับสูง: ผูบร�หารสวนราชการ (นบส.๒) ป ๒๕๕๓
สำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง (หลักสูตรที่ ๑) รุนที่ ๕๖/๒๕๕๐ สำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมเช�งรุกแบบบูรณาการ รุนที่ ๔/๒๕๔๙
สำนักงานกิจการยุติธรรม
• Financial Instrument and Market 2004, Harvard Business School
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• คณะกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• คณะกรรมการ บจ. บร�หารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
• คณะกรรมการบร�ษัท บร�หารสินทรัพยพญาไท จำกัด
• คณะกรรมการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
• ที่ปร�กษาคณะกรรมาธ�การการคลัง การธนาคารและสถาบันการเง�น วุฒิสภา
ความเช�่ยวชาญ
• ดานเศรษฐศาสตร การเง�น บัญช�
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธการวางแผนพัฒนา
• ดานกฎหมาย
การดำรงตำแหนงอื่น
• คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
• คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพย
• คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• คณะกรรมการกำกับการซ�้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร การเง�นการคลัง
(การเง�น การธนาคาร) สาขาบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ (บร�หารองคกร) สาขากฎหมาย (กฎหมายการเง�น
การคลัง การออม งบประมาณ)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๘๙

คณะกรรมการบริษัทฯ

๖.

พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๔๔ ป
ตำแหนง ประจำกรมกิจการพลเร�อนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ชวยราชการ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม/รองประธาน กสทช.
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟาสื่อสาร โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
• ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร (MPA) มหาว�ทยาลัยบูรพา
• หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม เหลาสื่อสาร
• หลักสูตรนายทหารอิเล็กทรอนิกส เหลาสื่อสาร รุนที่ ๘
• หลักสูตรชั้นนายรอย เหลาสื่อสาร รุนที่ ๔๒
• หลักสูตรชั้นนายพัน เหลาสื่อสาร รุนที่ ๓๗
• หลักสูตรประจำ โรงเร�ยนเสนาธ�การทหารบก ชุดที่ ๘๔
• หลักสูตรนายทหารปลัดบัญช� โรงเร�ยนทหารการเง�น กรมการเง�นทหารบก รุนที่ ๒๖
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ประจำกรมกิจการพลเร�อนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ชวยราชการสำนักคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ประจำรองประธาน กสทช./
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)
• ผูชวยผูอำนวยการ กองกิจการพลเร�อน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเร�อน กรมกิจการพลเร�อนทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หัวหนาแผนกกิจการพลเร�อน กองกิจการพลเร�อน สำนักปฏิบัติการกองการพลเร�อน กรมกิจการพลเร�อน
กองบัญชาการกองทัพไทย
• ฝายเสนาธ�การ ประจำสำนักงานรองผูบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
• ฝายเสนาธ�การ ประจำกองงบประมาณ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
• รองผูบังคับทหารสื่อสารกองพล กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
• นายทหารยุทธการและการขาว กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
• ผูบังคับกองรอยบร�การ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
• รองผูบังคับกองรอยบร�การ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
• นายทหารซอมบำรุงสายสื่อสาร กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ รักษาพระองค กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
• ผูบังคับหมวดว�ทยุถายทอด กองรอยสายและว�ทยุถายทอด กองพันทหารที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค

๙๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

• นายทหารควบคุมการเดินสายและติดตั้ง Fiber Optic
จากสถานีรถไฟปราจ�นบุร�-สถานีรถไฟ อรัญประเทศ
• ผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการบร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน)
• กรรมการกำกับดูแลและดำเนินงานโครงการบร�ษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
• กรรมการประชาสัมพันธ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) ดำเนินการกรณี บร�ษัท ทรู มูฟ จำกัด และบร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน
จำกัด ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมการทำงาน
หร�อการดำเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
• กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา ๒๒ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) ดำเนินการกรณี บร�ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บร�ษัท ทรู มูฟ จำกัด และบร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการใหเอกชนเขารวมการทำงานหร�อการดำเนินงานในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕
• ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ บร�ษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
• คณะทำงานติดตามสื่อ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คตส.คสช.)
ความเช�่ยวชาญ
• ดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร
• ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
• อนุกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
• คณะทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ในกิจการว�ทยุคมนาคม
สำหรับหนวยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ (กสทช.)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๙๑

คณะกรรมการบริษัทฯ

๗.

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗)
อายุ ๔๙ ป
ตำแหนง กรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตรและการบัญช� จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๔
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจ
ศศินทร (SASIN)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุนที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๑ - ปจจ�บัน กรรมการผูอ ำนวยการใหญ บร�ษทั การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ รองผูอำนวยการใหญอาวุโส ฝายปฏิบัติการ
บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
• ป๒๕๔๐ - ๒๕๔๙ รองผูอำนวยการใหญ ฝายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
ความเช�่ยวชาญ
• ดานเศรษฐศาสตร การเง�น บัญช�
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ บร�ษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
• กรรมการ บร�ษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจ� คารโก จำกัด
• กรรมการ บร�ษัท บร�การภาคพื้นการบินกรุงเทพ เว�ลดไวดไฟลทเซอรว�ส จำกัด
• กรรมการผูจัดการ บร�ษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรว�ส จำกัด
• นักบินที่ ๑ ประจำฝูงบิน Airbus ๓๑๙/๓๒๐ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
• ที่ปร�กษาสมาคมศิษยเกาโรงเร�ยนกรุงเทพคร�สเตียน
• ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ของคณะผูบร�หารเทศบาลนครราชสีมา

๙๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริษัทฯ

๘.

รอยโท อธิศักดิ์ พัดช�นใจ
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๐ ป
ตำแหนง รองกรรมการผูอำนวยการใหญ สายปฏิบัติการ
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตร โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๕ - ปจจ�บัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ สายปฏิบัติการ
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ผูอำนวยการใหญ ฝายปฏิบัติการบิน
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ผูอำนวยการใหญ ฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๓
ผูอำนวยการภารกิจพิเศษ สายปฏิบัติการ
ฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ผูอำนวยการภารกิจพิเศษสายปฏิบัติการ
ฝายปฏิบัติการบิน บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ ผูอำนวยการฝายประสานการอำนวยการบิน
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ดานคมนาคมและการขนสง
• ดานว�ศวกรรมศาสตร
• ดานการบร�หารงานบุคคล พัฒนาองคกร
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ บร�ษัท บร�การเช�้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๙๓

คณะกรรมการบริษัทฯ

๙.

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๕๕ ป
ตำแหนง กรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๕
• หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๔
• หลักสูตรกาวสูการเปน CEO : Leadership Succession Program (LSP)
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ปจจ�บัน กรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
• ป ๒๕๕๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
• ป ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒
ผูชวยผูอำนวยการใหญ (แผน)
รองผูอำนวยการใหญ (นโยบาย)
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานการบร�หารทรัพยากรบุคคล
• ดานการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ

๙๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

รายนามกรรมการบริษัทฯ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑.

นายวรเดช หาญประเสริฐ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๕๖ ป
ตำแหนง อธ�บดีกรมการบินพลเร�อน กระทรวงคมนาคม
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ สาขาการบัญช�
ว�ทยาลัยเทคโนโลยี และอาช�วศึกษา
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร
Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาบัตรว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๓
• หลักสูตรการบร�หารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบร�หารระดับสูง รุนที่ ๕
สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง: ผูนำที่มีว�สัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ ๕๖
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน (ก.พ.)
• หลักสูตร IVEY Executive Program สถาบัน Richard Ivey School of Business,
the University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๔ - ปจจ�บัน อธ�บดีกรมการบินพลเร�อน กระทรวงคมนาคม
• ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ผูตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
• ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ที่ปร�กษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
• ป ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ ผูอำนวยการ สำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร กระทรวงคมนาคม
ความเช�่ยวชาญ
• ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานการจัดทำแผนการขนสงของประเทศ
• ดานการขนสงทางอากาศ การบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ดานการคมนาคมและการสื่อสาร
การดำรงตำแหนงอื่น
• เลขานุการคณะกรรมการการบินพลเร�อน
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
(การคลังงบประมาณ) สาขากลยุทธการวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ) และสาขาคมนาคม
และการขนสง (คมนาคมทางอากาศ)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๙๕

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๒.

นายสมชัย สัจจพงษ
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยไดรับ
แตงตั้งเปนรองประธานกรรมการบร�ษัทฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และพนจากตำแหนง
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
อายุ ๕๓ ป
ตำแหนง อธ�บดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรรวมเอกชน (ปรอ.)
ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๒๐
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๒
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูง
ของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบร�หารระดับสูง
ภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุน ๗๕)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• นักบร�หารระดับสูง: ผูน ำว�สยั ทัศน รุน ที่ ๔๔ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน (ก.พ.)
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กระทรวงการคลัง
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
อธ�บดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
ที่ปร�กษาดานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
• ป ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ความเช�่ยวชาญ
• ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ การไฟฟานครหลวง
• กรรมการ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
• กรรมการ บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน)
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตรการเง�น สาขาการคลัง บร�หารจัดการ
บร�หารธุรกิจและกลยุทธ การวางแผนพัฒนา

๙๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

รายนามกรรมการบริษัทฯ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๓.

พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔
และพนจากตำแหนง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๔ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตร มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
• ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ๔๖
• หลักสูตรการบร�หารงานตำรวจชั้นสูง รุนที่ ๑๗
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบร�หารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง
ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูง
ของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๑๑ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ จเรตำรวจ (สบ๘) (ตำแหนงเทียบเทาผูบัญชาการ)
• ป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ รองผูบัญชาการ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง
รองผูบัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค ๑
รองผูบังคับการ ตำรวจภูธร ภาค ๗
ความเช�่ยวชาญ
• ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานกฎหมาย
• ดานการพัฒนา การบร�หารงานบุคคล รัฐศาสตร
• ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ การทาอากาศยาน
• ดานคมนาคมและการสื่อสาร
• ดานความมั่นคง

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๙๗

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๔.

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
และพนจากตำแหนง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๓ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟา (วทบ.ทอ.) โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
• ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมไฟฟา (Aerospace Systems) Cranfield Institute
of Technology สหราชอาณาจักร
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๖
• วุฒิบัตร หลักสูตรการบร�หารทาอากาศยานในยุคการแขงขัน รุนที่ ๑
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
• ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๐
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๕
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุน ๔๗)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุน ๒)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุน ๑๔)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุน ๑๕๕)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุน ๓๐)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจ
และองคการมหาชน รุนที่ ๓ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบร�หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๑ - สิงหาคม ๒๕๕๔
กรรมการผูอำนวยการใหญ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
• ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
• ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
หัวหนานายทหารฝายเสนาธ�การ ประจำผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
• ป ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
ผูบัญชาการศูนยว�ทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ดานการคมนาคมและการสื่อสาร
• ดานว�ศวกรรมศาสตร
• ดานความมั่นคง

๙๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

การดำรงตำแหนงอื่น
• ประธานกรรมการ บร�ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
• กรรมการ บร�ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
• ตุลาการศาลทหาร
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขากลยุทธ
การวางแผนพัฒนา สาขาคมนาคมและการขนสง และสาขาโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๕.

นายพิสิษฐ บุญชวง
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๓ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� รัฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• ปร�ญญาโท Master of Public Affairs, Kentucky State University
ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ๔๖
• หลักสูตรโรงเร�ยนนายอำเภอ
• หลักสูตรโรงเร�ยนนักปกครองระดับสูง
• เสนาธ�การอาสารักษาดินแดน
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูง
ของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๑๑ สถาบันพัฒนากรรมการ
และผูบร�หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย
• ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ รองผูวาราชการจังหวัดชลบุร� กระทรวงมหาดไทย
• ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ รองผูวาราชการจังหวัดราชบุร� กระทรวงมหาดไทย
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
• ดานกลยุทธการวางแผนพัฒนา
• ดานการบร�หารและพัฒนาองคกร
• ดานรัฐศาสตร

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๙๙

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๖.

นายกุศล แยมสอาด
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๕๘ ป
ตำแหนง อัยการพิเศษฝาย สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด
การศึกษา
• ปร�ญญาตร� นิติศาสตร (เกียรตินิยม) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
• เนติบัณฑิต
• ปร�ญญาโท LL.M. (in Criminal Justice) New York University
ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• ปร�ญญาโท LL.M. (General) New York University ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๖ - ปจจ�บัน อัยการพิเศษฝาย สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด
• ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ อัยการผูเช�่ยวชาญพิเศษ สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด
• ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ อัยการผูเช�่ยวชาญ สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย
สำนักงานอัยการสูงสุด
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
• ดานกลยุทธการวางแผนพัฒนา
• ดานกฎหมายสัญญาภาครัฐ
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขากฎหมาย
(กฎหมายอาญากฎหมายแพงและพาณิชย) และความเช�่ยวชาญพิเศษอื่นๆ (สัญญาภาครัฐ)

๑๐๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๗.

พลเอก ชำนิ รักเรือง
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๕๘ ป
ตำแหนง หัวหนาฝายเสนาธ�การ
ประจำรัฐมนตร�วาการกระทรวงกลาโหม
การศึกษา/การอบรม
• โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
• โรงเร�ยนเสนาธ�การทหาร ชุดที่ ๖๖
• ปร�ญญาบัตรว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรเสนาธ�การทหาร รุนที่ ๔๐
• หลักสูตรสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๖ - ปจจ�บัน หัวหนาฝายเสนาธ�การ ประจำรัฐมนตร�กระทรวงกลาโหม
• ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เจากรมยุทธบร�การทหาร
• ป ๒๕๕๓
รองเจากรมยุทธบร�การทหาร
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
• ดานกลยุทธการวางแผนพัฒนา
• ดานการบร�หารและพัฒนาองคกร
• ดานความมั่นคง

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๐๑

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๘.

นายไกรทส องคชัยศักดิ์
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๔๒ ป
ตำแหนง กรรมการผูจัดการ
บร�ษัท เอ็กซพาเน็ท อินทิเกรทโซลูชั่น จำกัด

การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร สาขาว�ทยาการคอมพิวเตอร
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ, Indiana University (South Bend Campus)
ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุน ๑๕๙)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูง
ของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๑๐ สถาบันพัฒนากรรมการ
และผูบร�หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๕ - ปจจ�บัน กรรมการผูจัดการ บร�ษัท เทควันมิวสิค จำกัด
• ป ๒๕๕๑ - ปจจ�บัน กรรมการผูจัดการ บร�ษัท ออโตเน็ทเว�รคเซอรว�ส จำกัด
• ป ๒๕๔๙ - ปจจ�บัน กรรมการผูจัดการ บร�ษัท โกลเม็กซมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
• ป ๒๕๔๗ - ปจจ�บัน กรรมการผูจัดการ บร�ษัท เอ็กซพาเน็ทอินทิเกรทโซลูชั่น จำกัด
ความเช�่ยวชาญ
• ดานเศรษฐศาสตรการเง�น การคลัง
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการบร�หาร Logistic
• ดานการคมนาคมและการสื่อสาร
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการ บร�ษัท ไปรษณียไทย จำกัด
• กรรมการ บร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

๑๐๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๙.

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
กรรมการบริษัทฯ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖)
อายุ ๕๕ ป
ตำแหนง รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
สนับสนุนการถวายบินแกองคประธาน
ศูนยสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร บร�ษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
• ปร�ญญาโท สาขาว�ศวกรรมโยธา Hochschule Der Bundeswehr
Muenchen สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ปจจ�บัน
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
สนับสนุนการถวายบินแกองคประธาน
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ รองกรรมการผูอำนวยการใหญ สายปฏิบัติการ
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
ผูอำนวยการใหญ ฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
ผูอำนวยการ ฝายฝกอบรมนักบิน
บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
• ดานการบินนิรภัยการบิน
• ดานการบร�หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรการบิน
การดำรงตำแหนงอื่น
• โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหปฏิบัติหนาที่กรมวังประจำ
พระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
• ผูประจำพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และหัวหนาฝายอำนวยการประจำพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ฝายกิจการบิน
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๑๐๓

รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๗

๑๐.

นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ
กรรมการผูอำนวยการใหญ
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔
และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
อายุ ๖๐ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ
การศึกษา/การอบรม
• ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟา โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
• ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๗
• หลักสูตร Executive Communications Program,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• หลักสูตร Advanced Management Program, Wharton School,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมร�กา
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธ�ปไตย สำหรับนักบร�หารระดับสูง
(ปปร.๑๑) สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD รุน ๑๑)
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
• หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมระดับสูง รุนที่ ๒
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
• หลักสูตรการบร�หารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ ๓
สมาคมว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๑๗
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
• ป ๒๕๕๔ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
• ป ๒๕๕๓
• ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
• ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
ความเช�่ยวชาญ
• ดานการบร�หารจัดการ
และบร�หารธุรกิจ กลยุทธ
การวางแผนพัฒนา
• ดานการบร�หารและพัฒนาองคกร
• ดานรัฐศาสตร
• ดานการบิน การบร�หารการบิน
การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ดานว�ศวกรรมศาสตร
• ดานความมั่นคง
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กรรมการผูอ ำนวยการใหญ บร�ษทั ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รองกรรมการผูอ ำนวยการใหญ บร�ษทั ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รองผูอ ำนวยการใหญ (บร�หาร) บร�ษทั ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ผูชำนาญการ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
การดำรงตำแหนงอื่น
• กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแหงประเทศไทย
• อุปนายกสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
• ที่ปร�กษาคณะอนุกรรมาธ�การดานการคมนาคมทางอากาศ
• ที่ปร�กษาสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา
• อยูในบัญช�รายช�่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช�่ยวชาญสาขากลยุทธ
การวางแผนพัฒนา (การจัดทำและบร�หารโครงการ) และคมนาคม
และการขนสง (คมนาคมทางอากาศ)

๑.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ/ อำนาจหนาที่
บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดมอบนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผน
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับแนวโยบายของรัฐว�สาหกิจและว�สัยทัศนของบร�ษัทฯ ซ�่งกำหนดวา “เปนองคกร
แหงคุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศ” อีกทัง้ โดยแนวปฏิบตั ไิ ดแตงตัง้ กรรมการบร�ษทั ฯ เขาไปมีสว นรวมในการดำเนินการ
ในคณะกรรมการชุดตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสมตามประสบการณและความเช�่ยวชาญของแตละบุคคลเพื่อชวยศึกษา
กลั่นกรองงานตามความจำเปน ไดแก
๑. คณะกรรมการบร�หาร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
๔. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
๕. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
พรอมนี้ไดประกาศรายช�่อกรรมการอิสระ จำนวน ๕ คน
บร�ษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ อยางเปนทางการลวงหนาตลอดปอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อมอบ
นโยบายการดำเนินงานกำกับดูแลและติดตามผลอยางสม่ำเสมอ โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปนตาม
ที่ไดเปดเผยในรายงานประจำป เพื่อกรรมการบร�ษัทฯ จะไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนเองไดอยางถูกตอง ในการ
ประชุมแตละครั้ง บร�ษัทฯ ไดสงหนังสือเช�ญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารใหกับกรรมการบร�ษัทฯ
ลวงหนากอนการประชุมประมาณ ๓-๕ วัน ภายหลังการประชุม
บร�ษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บไวพรอมใหกรรมการบร�ษัทฯ และผูเกี่ยวของ
ตรวจสอบได และสงบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบร�หารและคณะกรรมการบร�ษัทฯ ใหแกผูถือหุน ก. (กระทรวงการคลัง)
และผูถือหุนข. (สายการบินตางๆ) รับทราบการประชุมดังกลาวดวยทุกครั้งเปนประจำทุกเดือน รวมถึงเผยแพรสรุปมติการ
ประชุมผานทางเว็บไซตของบร�ษัทฯ สำหรับสายการบินผูถือหุน
การประเมินตนเองของกรรมการบร�ษัทฯ
เพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐว�สาหกิจ คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดใหมีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เพื่อชวยในการทำหนาที่กำหนดทิศทางเช�งกลยุทธของรัฐว�สาหกิจและในการทำหนาที่กำกับ
ดูแลความสำเร็จของฝายจัดการไดอยางแทจร�ง รวมถึงใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการฯ
โดยสม่ำเสมอ ซ�่งเปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทำ
ทุก ๖ เดือน และใชแบบการประเมินผลคณะกรรมการฯ ๒ รูปแบบ ไดแก
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การประเมินตนเองเปนรายบุคคลและการประเมินเปนรายคณะ ซ�่งสรุปผลการประเมินไดดังนี้

รูปแบบประเมิน
รายบุคคล
รายคณะ

ครั้งที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ – มีนาคม ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๒
เมษายน – กันยายน ๒๕๕๗

คะแนน

เกณฑ

คะแนน

เกณฑ

๑๐๘.๓๐/๑๑๒
๑๑๖.๔๐/๑๒๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๑๐.๕๐/๑๑๒
๑๑๘.๕๐/๑๒๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การประเมินตนเองรายบุคคล
ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ได ใหความสำคัญตอเกณฑการประเมิน ๖ หัวขอ ไดแก ความโดดเดนในความรู
ความสามารถ ความเปนอิสระ ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใสตอหนาที่ ความรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่
ในคณะกรรมการและความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร ซ�่งผลการประเมินฯ อยูในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายคณะ
ประกอบดวยหัวขอในการประเมิน จำนวน ๔ หัวขอ ไดแก การประชุม และคณะกรรมการการสื่อสาร ขั้นตอนการทำงาน
และความสัมพันธกับฝายบร�หาร ซ�่งผลการประเมินฯ อยูในระดับดีเยี่ยม
การพัฒนาความรูและทักษะกรรมการบร�ษัทฯ
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญตอการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของกรรมการบร�ษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
บร�ษัทฯ ครบถวนสมบูรณยิ่งข�้น สงผลใหการดำเนินงานของบร�ษัทฯ บรรลุว�สัยทัศนและเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธ�ภาพ
และประสิทธ�ผล และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ กรรมการบร�ษัทฯ ไดเขารับ
การอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทและหนาที่ ซ�่งจัดข�้นโดยสถาบันพระปกเกลาและสถาบันว�ทยาการตลาดทุน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของบร�ษัทฯ อยางตอเนื่อง เชน การเยี่ยมชมงานนิทรรศการ
ผลงานนวัตกรรม ประจำป ๒๕๕๗ และการเดินทางไปเยี่ยมชมดูงานการปฏิบัติงานจร�ง ณ ศูนยควบคุมการบินภูมิภาค ทั้งนี้
เพื่อเกิดความรูความเขาใจในภารกิจของบร�ษัทฯ ยิ่งข�้น
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๑๐๗

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บร�ษัทฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบร�ษัทฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหมและนำเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการบร�ษัทฯ และขอมูลขององคกรในรูปแบบของเอกสารการฟงบรรยายและนำชมภารกิจหลักของบร�ษัทฯ
โดยเอกสารที่นำเสนอตอกรรมการบร�ษัทฯ ไดแก
๑. หนังสือการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการบร�ษัทฯ รวมถึงการไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดตางๆ
เพื่อใหไดรับทราบองคประกอบของคณะกรรมการ
๒. เอกสารขอมูลของบร�ษัทฯ ประกอบดวยหนังสือบร�คณหสนธ�และขอบังคับของบร�ษัทฯ ขอมูลทั่วไปของบร�ษัทฯ (สถานะของ
บร�ษัทฯ ผูถือหุน นโยบาย ว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยม ภารกิจ การใหบร�การการเดินอากาศและภาคธุรกิจ) โครงสรางการ
บร�หารงานบุคลากร สภาวการณดา นการขนสงทางอากาศ ผลประกอบการและขอมูลดานการเง�นของบร�ษทั ฯ แผนว�สาหกิจ
โครงการสำคัญ หนวยงานหลักที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และรายงานประจำปของบร�ษัทฯ
๓. เอกสารขอมูลสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบดวยรายนามคณะกรรมการบร�ษัทฯ องคประกอบและการแตงตั้ง
คณะกรรมการบร�ษัทฯ อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ การดำรงตำแหนงของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ รายนามคณะกรรมการคณะตางๆ และอำนาจหนาที่ ขอมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ
การเขาเปนผูถือหุนของสายการบิน สัญญาระหวางกระทรวงคมนาคมกับบร�ษัทฯ และการยื่นบัญช�แสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจร�ต พ.ศ. ๒๕๔๒ พรอมดวย
กฎหมายและคูมือการอนุญาต/อนุมัติ เชน กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และขอมูลการใชระบบสารสนเทศสำหรับ
กรรมการ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการที่มีกับบร�ษัทฯ
ในปบัญช� ๒๕๕๗ กรรมการบร�ษัทฯ ไมมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) รวมทั้งไมมีการถือหุนใน
บร�ษัทฯ หร�อถือครองหลักทรัพย (หุน) ในสัดสวนที่มากกวาหร�อเทากับรอยละ ๑๐ ของจำนวนหุนที่บร�ษัทฯ มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมด
กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบร�ษัทฯ
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ มีจำนวน ๕ คน โดยกรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือช�่อรวมกันและ
ประทับตราสำคัญของบร�ษัทฯ ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ
๒. นายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ
๓. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
๔. รอยโทอธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
๕. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์
คณะเลขานุการคณะกรรมการบร�ษัทฯ
๑. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์
๒. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ
๓. นางธนิยา สุนทระศานติก ผูชวยเลขานุการ

๑๐๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

กรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)
ผูอำนวยการฝายการเง�นและบัญช�

คณะกรรมการบร�หาร
แตงตั้งตามขอบังคับของบร�ษัทฯ ขอ ๔๒ วรรค ๔ “เพื่อความสะดวกแกการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ใหเปนไปโดยรวดเร็ว
รัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดยใกลช�ดใหคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบร�หารข�้นคณะหนึ่ง โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินหาคน” ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคน
และไมเกินหาคน ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการบร�หารมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. นายสมชัย สัจจพงษ
๒. นายกุศล แยมสอาด
๓. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
๔. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
๕. นาวาอากาศตร� ประจักษ สัจจโสภณ
๖. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
๗. นางธนิยา สุนทระศานติก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. นายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๓. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
กรรมการ
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
๕. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูชวยเลขานุการ
๗. นางธนิยา สุนทระศานติก
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำนาจหนาที่ในการรายงานความนาเช�่อถือของรายงานทางการเง�นและรายงานทางการบร�หาร รายงานผลการ
ดำเนินงานของรัฐว�สาหกิจวามีประสิทธ�ผล ประสิทธ�ภาพและประหยัดเพียงใด รายงานรายการที่เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับมติคณะรัฐมนตร�และนโยบายที่
คณะกรรมการรัฐว�สาหกิจกำหนด โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. นายพิสิษฐ บุญชวง
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
๓. นายไกรทส องคชัยศักดิ์
๔. ผูอำนวยการใหญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ (สำนักตรวจสอบภายใน)

- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗–๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. พลเอก คณิต สาพิทักษ
ประธานกรรมการ
๒. นายไชยเจร�ญ อติแพทย
กรรมการ
๓. พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๔. ผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ (สำนักตรวจสอบภายใน)
๕. ผูอำนวยการฝายตรวจสอบ
ผูชวยเลขานุการภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ผูอำนวยการฝายตรวจสอบ
ผูชวยเลขานุการภารกิจสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ
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๑๐๙

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ
ของบร�ษัทฯ ในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองประเมินสถานการณและกำหนดเปนนโยบายเพื่อปองกันและลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดข�้นทั้งหมด เพื่อใหฝายบร�หารและพนักงานนำไปปฏิบัติ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
๒. พลอากาศเอก สมชาย เธ�ยรอนันท
๓. พลเอก ชำนิ รักเร�อง
๔. นาวาอากาศตร� ประจักษ สัจจโสภณ
๕. ผูอำนวยการใหญ
๖. ผูอำนวยการสำนักงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)
ผูชวยเลขานุการ นโยบายและบร�หารยุทธศาสตร

- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
ประธานกรรมการ
๒. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
๓. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์
กรรมการ
๔. ผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)
๕. ผูอำนวยการสำนักงาน
ผูชวยเลขานุการ นโยบายและบร�หารยุทธศาสตร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
มีอำนาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผูอำนวยการใหญ เสนอแนะนโยบาย และใหความเห็นชอบในการ
กำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของฝายบร�หารใหอยูในระดับที่เหมาะสม นำเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ เพื่อใหความเห็นชอบ และดำเนินการเร�่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
๒. นายพิสิษฐ บุญชวง
๓. พลเอก ชำนิ รักเร�อง
๔. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
๕. ผูอำนวยการใหญ
๖. ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ (ทรัพยากรบุคคล)
ผูชวยเลขานุการ

- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
ประธานกรรมการ
๒. นายไชยเจ�ญ อติแพทย
กรรมการ
๓. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๔. ผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ (ทรัพยากรบุคคล)
๕. ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

๑๑๐
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการสงเสร�ม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแมบทการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. นายวรเดช หาญประเสร�ฐ
๒. นายสมชัย สัจจพงษ
๓. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
๔. นายกุศล แยมสอาด
๕. นายพิสิษฐ บุญชวง
๖. พลอากาศเอก สมชาย เธ�ยรอนันท
๗. นายไกรทส องคชัยศักดิ์
๘. พลเอก ชำนิ รักเร�อง
๙. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
๑๐. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
๑๑. นาวาอากาศตร� ประจักษ สัจจโสภณ
๑๒. ผูอำนวยการใหญ
๑๓. นางสาวสุมณฑา เช�ดช�่น
๑๔. นางพรนับพัน ชูทัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
ประธานกรรมการ
๒. พลเอก คณิต สาพิทักษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายกฤษฎา จ�นะว�จารณะ
กรรมการ
๔. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. รอยโท อธ�ศักดิ์ พัดช�่นใจ
กรรมการ
๖. นายไชยเจร�ญ อติแพทย
กรรมการ
๗. นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการ
๘. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
กรรมการ
๙. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์
กรรมการ
๑๐. ผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)
๑๑. นางนวลนง มังตร�สรรค
ผูชวยเลขานุการ
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๑๑๑

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะในประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามที่บร�ษัทฯ
รองขอ หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลง ระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. นายกุศล แยมสอาด
๒. นางสาวชุณหจ�ต สังขใหม
๓. นายนร�นทร เยี่ยมสมบัติ
๔. นาวาอากาศตร� ประจักษ สัจจโสภณ
๕. ดร.อภิชัย จันทรเสน
๖. ผูอำนวยการใหญ
๗. ผูอำนวยการฝายบร�หารทั่วไป
๘. ผูอำนวยการกองนิติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปร�กษากฎหมาย
เลขานุการ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. นายวันชาติ สันติกุญชร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณหจ�ต สังขใหม
กรรมการ
๓. นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง
กรรมการ
๔. นางสาร�ณี แสงประสิทธ�์
กรรมการ
๕. ดร.อภิชัย จันทรเสน
ที่ปร�กษากฎหมาย
๖. ผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)
๗. ผูอำนวยการฝายบร�หารทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ

๑๑๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

กรรมการอิสระ
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือหลักเกณฑบร�หารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเปนอิสระ” ที่กำหนดความหมายวา
“ความเปนอิสระเปนปจจัยสำคัญในการเสร�มสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ของกรรมการ ดังนั้น
คณะกรรมการรัฐว�สาหกิจควรมีกรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเปน แกนหลัก โดยเปนบุคคลที่สามารถใช
ดุลยพินิจที่เปนอิสระไดและเปนผูที่สามารถผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนหร�อยับยั้งการดำเนินการตางๆ ไดเ มื่อจำเปน
และสิ่งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกจะตองมีความเปนอิสระในการตัดสินใจอยางแทจร�ง” โดยในปงบประมาณ
๒๕๕๗ กรรมการอิสระมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปดังนี้
- ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
๒. นายกุศล แยมสอาด
๓. นายพิสิษฐ บุญชวง
๔. พลอากาศเอก สมชาย เธ�ยรอนันท
๕. นายไกรทส องคชัยศักดิ์
๖. พลเอก ชำนิ รักเร�อง
- ระหวางวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ
๒. พลเอก คณิต สาพิทักษ
๓. นายไชยเจร�ญ อติแพทย
๔. นายวันชาติ สันติกุญชร
๕. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๑๓

๑.๔ การประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน
การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ รวม ๑๕ ครั้ง ดังนี้

รายนาม
พลอากาศเอก อิทธพร
พลเอก คณิต
นายไชยเจร�ญ
นายวันชาติ
นายกฤษฎา
พันเอก พีรวัส
นายพุฒิพงศ
รอยโท อธ�ศักดิ์
นางสาร�ณี
นายวรเดช
นายสมชัย
พลตำรวจโท ยงยุทธ
พลอากาศเอก สมชาย
นายพิสิษฐ
นายกุศล
พลเอก ชำนิ
นายไกรทส
นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ
นาวาอากาศตร� ประจักษ

ศุภวงศ ๑/
สาพิทักษ ๑/
อติแพทย ๑/
สันติกุญชร ๑/
จ�นะว�จารณะ ๑/
พรหมกลัดพะเนาว ๑/
ปราสาททองโอสถ ๒/
พัดช�่นใจ ๓/
แสงประสิทธ�์ ๑/
หาญประเสร�ฐ ๔/
สัจจพงษ ๕/
เตียวตระกูล ๖/
เธ�ยรอนันท ๗/
บุญชวง ๖/
แยมสอาด ๖/
รักเร�อง ๘/
องคชัยศักดิ์ ๙/
วัฒนางกูร ๑๐/
สัจจโสภณ ๑๑/

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
๓/๓
๓/๓
๒/๓
๓/๓
๓/๓
๓/๓
๑๓/๑๕
๙/๑๓
๓/๓
๑๑/๑๑
๑๐/๑๑
๑๑/๑๑
๘/๑๑
๑๑/๑๑
๑๐/๑๑
๗/๙
๑๐/๑๑
๒/๒
๙/๙

หมายเหตุ กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตางประเทศ
๑/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
๓/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๔/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๑๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๖/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๗/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๙/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๐/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖
๑๑/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔ และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�หาร
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการประชุมคณะกรรมการบร�หารรวม ๑๓ ครั้ง ดังนี้

รายนาม
นายกฤษฎา
นายพุฒิพงศ
รอยโท อธ�ศักดิ์
นายวันชาติ
นางสาร�ณี
นายสมชัย
นายกุศล
นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ
นาวาอากาศตร� ประจักษ

จ�นะว�จารณะ
ปราสาททองโอสถ
พัดช�่นใจ
สันติกุญชร
แสงประสิทธ�์
สัจจพงษ
แยมสอาด
วัฒนางกูร
สัจจโสภณ

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
๓/๓
๗/๑๓
๑๐/๑๒
๓/๓
๓/๓
๖/๑๐
๑๐/๑๐
๑/๑
๑๐/๑๐

(กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตางประเทศ)
คาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
บร�ษัทฯ เปนรัฐว�สาหกิจที่อยูภายใตการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร� การกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
หมายรวมถึง คาตอบแทนคงที่ คาเบี้ยประชุม เปนตน ซ�่งเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๑๕

คาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนรายคณะ ประจำป ๒๕๕๗

ลำดับ

คณะกรรมการ

จำนวนครัง้ ทีป่ ระชุม

จำนวนเง�น(บาท)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
รวม

๑๕
๑๓
๖
๑๒
๔
๔

๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๔๖,๐๐๐.๐๐
๓๗๕,๓๒๓.๐๐
๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๖๒,๕๐๐.๐๐

๖

๑๑๑,๕๐๐.๐๐
๓,๐๒๐,๓๒๓.๐๐

๗.

๑๑๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

คาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนรายบุคคล ประจำป ๒๕๕๗

ลำดับ
๑,
๒,
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

คณะกรรมการ
พลอากาศเอก อิทธพร
พลเอก คณิต
นายกฤษฎา
นายไชยเจร�ญ
นายวันชาติ
พันเอก พีรวัส
รอยโท อธ�ศักดิ์
นายพุฒิพงศ
นางสาร�ณี
ดร.อภิชัย
นางสาวนาถสินี
นางสาวชุณหจ�ต
นายวรเดช
นายสมชัย
พลตำรวจโท ยงยุทธ
พลอากาศเอก สมชาย
นายกุศล
นายพิสิษฐ
นายไกรทส
พลเอก ชำนิ
นายนร�นทร
นางพรรณขนิตตา
นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ
พลอากาศเอก บุร�รัตน
นาวาอากาศตร� ประจักษ
รวม

หมายเหตุ ลำดับที่ ๑-๑๒
ลำดับที่ ๑๓-๒๕

ศุภวงศ
สาพิทักษ
จ�นะว�จารณะ
อติแพทย
สันติกุญชร
พรหมกลัดพะเนาว
พัดช�่นใจ
ปราสาททองโอสถ
แสงประสิทธ�์
จันทรเสน
ยุติธรรมดำรง
สังขใหม
หาญประเสร�ฐ
สัจจพงษ
เตียวตระกูล
เธ�ยรอนันท
แยมสอาด
บุญชวง
องคชัยศักดิ์
รักเร�อง
เยี่ยมสมบัติ
บุญครอง
วัฒนางกูร
รัตนวานิช
สัจจโสภณ

จำนวนเง�น(บาท)
๘๐,๙๖๘.๐๐
๗๙,๘๓๙.๐๐
๘๐,๔๘๔.๐๐
๘๐,๙๖๘.๐๐
๗๗,๙๘๔.๐๐
๘๐,๙๖๘.๐๐
๓๔๕,๐๐๐.๐๐
๔๑๖,๕๐๐.๐๐
๕๕,๔๘๔.๐๐
๒๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๓๓๕,๕๖๔.๕๐
๓๗๑,๑๗๐.๐๐
๓๘๗,๕๐๐.๐๐
๒๕๒,๕๐๐.๐๐
๙๖๔๕๐๐.๐๐
๔๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๔,๑๐๐.๐๐
๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๔,๕๖๐,๕๒๙.๕๐

กรรมการชุดปจจ�บัน
กรรมการที่ครบวาระแลว

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๑๗

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
ในป ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗) มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง โดยระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ อยูระหวางรอแตงตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธแทนประธานฯ คนเดิม ซ�่งครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยสรุปขอมูลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธไดดังนี้

ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

รายช�่อ
นาวาอากาศตร� ประจักษ
นางสาร�ณี
นาวาอากาศเอก โชคชัย
นายฑีฆายุ
นายณัฐวัฒน
นางสาวดวงตา
นางสาวทิพาภรณ
นายวราวุธ
นางธนิยา
นายมาโนช
นายสุรภัทร
นายปร�ญญา
พันจาอากาศเอก ธนู
นายวันชัย
นายสุกิจ
นายเมธ�
นายสังขสิทธ�์
พันจาอากาศเอก ไชยันต
นายชูพงษ
นายสพล

สัจจโสภณ
แสงประสิทธ�์
สภานนท
มุรธา
สุภานันท
สมิตสุวรรณ
นิปกากร
รพิพันธุ
สุนทระศานติก
สวัสดี
ชูตินันทน
เทียนทอง
รัตนสุภาพันธุ
ชัยพันธเศรษฐ
กลิ่นหอม
คำแหง
ประสมทอง
ชางแรงการ
การฟุง
สิงหดารา

ตำแหนง

จำนวนครั้ง
ในการประชุม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการฝายนายจาง
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง
กรรมการฝายลูกจาง

๘
๒
๘
๕
๖
๗
๑๐
๗
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๗
๑๐
๘
๖
๙
๑๐

หมายเหตุ ลำดับที่ ๒ เปนประธานกรรมการฯ ตัง้ แตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ แทนประธานฯ เดิม (ลำดับที่ ๑) ซ�ง่ ครบเกษียณอายุ

๑๑๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑.๕ คาตอบแทนรายปของผูบร�หารระดับสูง ตั้งแต ปพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

ป

ตำแหนง

เง�นเดือน (บาท)

คาตอบแทน
อื่น (บาท)

๒๕๕๗

กรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญและเทียบเทา
ผูอำนวยการใหญและเทียบเทา
กรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญและเทียบเทา
ผูอำนวยการใหญและเทียบเทา
กรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญและเทียบเทา
ผูอำนวยการใหญและเทียบเทา

๕,๓๐๕,๑๓๖
๑๐,๒๒๖,๔๔๘
๒๘,๐๗๔,๒๐๔
๕,๑๖๕,๗๖๐
๑๐,๑๕๖,๘๐๐
๓๑,๗๔๐,๗๕๖
๔,๗๑๖,๕๙๖
๑๐,๑๕๖,๘๐๐
๓๐,๐๔๔,๐๐๔

๑,๙๐๓,๓๗๘
๕,๓๐๔,๐๐๐
๑๐,๙๖๘,๐๐๐
๒,๓๘๕,๐๑๘
๘,๒๒๗,๖๐๐
๓,๔๕๖,๐๐๐
๒,๒๐๐,๕๘๔
๘,๒๒๗,๖๐๐
๒๑,๕๕๘,๖๖๘

๒๕๕๖

๒๕๕๕

หมายเหตุ คาตอบแทนอื่นสำหรับผูบร�หารระดับสูงของบร�ษัทฯ หมายถึงเง�นประจำตำแหนง เง�นคาใบอนุญาตฯ เง�นตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง และเง�นรางวัลพิเศษ
๑.๖ นโยบายปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บร�ษัทฯ กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเพื่อปองกันการขัดแยงกันของผลประโยชนสวนตนกับบร�ษัทฯ (Conflict of Interests)
เพื่อปองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไมเหมาะสม ซ�่งจะสงผลใหบร�ษัทฯ เสียผลประโยชน
หร�อขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธ�ภาพ ทั้งนี้ หากบุคลากรมีสวนเกี่ยวของกับรายการตาง ๆ ตองแจงใหบร�ษัทฯ
ทราบถึงความสัมพันธ หร�อความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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๑๑๙

ACCOUNTABILITY

Commitment is what
transforms a promise into reality.

พันธสัญญาคือการทำใหสำเร็จ
ตามที่ ไดใหคำมั่นสัญญาไว

- Abraham Lincoln -

๒. รายงานการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกร
๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗
ในป ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด มีวาระการดำเนินงานดังนี้
๑. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบดวย นายพิสิษฐ บุญชวง เปนประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท
ยงยุทธ เตียวตระกูล และนายไกรทส องคชัยศักดิ์ เปนกรรมการตรวจสอบ
๒. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ปจจ�บนั คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย พลเอก คณิต สาพิทกั ษ เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายไชยเจร�ญ อติแพทย และพันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว เปนกรรมการตรวจสอบ

๑๒๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ และตามกฏบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ/คูมือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐว�สาหกิจของกระทรวงการคลัง
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม รวม ๖ ครั้ง มีผูบร�หารระดับสูง หัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน ฝายบร�หารของหนวยตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่ของสำนักงานการตรวจเง�นแผนดิน เขารวมประชุมในวาระ
ที่เกี่ยวของ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
๑. สอบทานความนาเช�่อถือของรายงานทางการเง�น รายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับความมีประสิทธ�ภาพ ประสิทธ�ผล
และความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตร� และนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนด
๒. สอบทานความมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบร�หารความเสีย่ ง และการกำกับดูแลทีด่ ี
โดยไดรายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในเปนประจำ ตลอดจนติดตามผลการจัดทำ
แบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง�นแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. สอบทานความเปนอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและการปฏิบตั งิ านวาเปนไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ก่ี ระทรวง
การคลังกำหนด และใหมีการติดตามการดำเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพื่อใหมั่นใจวามีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และปองกันหร�อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข�้นได
๔. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวบสอบ ดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดแผนวาระการประชุม
รวมทั้งประเมินตนเองเปนรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานทั้งคณะ และผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคะแนน
๔.๐๐ และ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ ตามลำดับ
๕. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ดัชนีวัดผลงานของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเช�งกลยุทธ ๕ ป แผนการตรวจสอบประจำป รวมทั้ง
ใหความเห็นชอบงบประมาณประจำป ๒๕๕๘ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ ประจำป ๒๕๕๗ ของหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน ผูอำนวยการฝาย นักว�ชาการระดับผูอำนวยการกอง และเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ทบทวนอัตรา
กำลังตามแผนการตรวจสอบเช�งกลยุทธ ๕ ป แผนการฝกอบรมประจำป ๒๕๕๘ รวมทั้งติดตามความคืบหนา การปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบและสอบทานรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำป ๒๕๕๗
๖. บร�ษัทฯ มีคาสอบทานงบการเง�นและคาสอบบัญช� ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเง�น แสดงขอเท็จจร�งในสวนที่เปนสาระ
สำคัญครบถวน ถูกตองตามมาตรฐานการบัญช� มีการดำเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตร� และนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนด มีการบร�หารจัดการความเสี่ยงอยาง
เพียงพอ การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กระทรวงการคลังกำหนด และไมพบวา
มีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานดานการตรวจสอบภายใน พรอม
ขอคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการบร�ษัทฯ รับทราบ/พิจารณาอยางสม่ำเสมอ และบร�ษัทฯ ไดนำขอคิดเห็นไปพิจารณา
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขและติดตามผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น

พลเอก
(คณิต สาพิทักษ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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๑๒๓

๒.๒ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ไดจัดใหมีการจัดทำงบการเง�นเพื่อแสดงฐานะการเง�นและ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ประจำป ตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตองบการเง�นของบร�ษัทฯ รวมถึงขอมูลสารสนเทศ
ทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป ๒๕๕๗ ซ�่งงบการเง�นดังกลาวจัดทำข�้นตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบาย
บัญช�ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�นเพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของบร�ษัทฯ

๑๒๔
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นอกจากนั้นคณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซ�่งระบบการบร�หารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธ�ผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญช�มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรง
รักษาไวซ�่งทรัพยสินของบร�ษัทฯ และเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดกำกับดูแลในเร�่องการจัดทำรายงานทางการเง�น โดยทำการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) เพื่อทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร�่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ�่งแสดงไว ในรายงาน
ประจำปฉบับนี้แลว
คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสราง
ความเช�่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวา งบการเง�นของบร�ษัทฯ มีความเช�่อถือไดตามมาตรฐานการบัญช�ที่รับรองทั่วไป ถูกตอง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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๑๒๕

TRANSPARENCY

Whoever is careless with
the truth in small matters
can not be trusted with
important matters.

ผู ไมซ�อสัตยสุจริตแมในเร�องเล็กๆ
จะไมมีวันไดรับความไววางใจในเร�องสำคัญ

- Albert Einstein -

๓. รายงานทางการเงิน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีรายไดสูงกวาคาใชจายหร�อมีคาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาช�กจำนวน
๑,๗๕๕.๕๙ ลานบาท

รายการ
รายได
รายไดคาบร�การควบคุมจราจรฯ
รายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง
รายไดอื่น
รายไดรวม
คาใชจาย
คาใชจายในการดำเนินงาน
ตนทุนทางการเง�น
คาใชจายรวม
คาบร�การรอจายคืนสายการบินสมาช�ก

ป ๒๕๕๗
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

๘,๙๓๖.๖๙
๕๔๑.๓๙
๗๙.๐๕
๙,๕๕๗.๑๓
๗,๖๗๔.๒๘
๑๒๗.๒๖
๗,๘๐๑.๕๔
๑,๗๕๕.๕๙

เพิ่มข�้น (ลดลง)
ลานบาท

รอยละ

๗,๕๐๖.๙๘
๔๘๙.๔๙
๕๐.๖๓
๘,๐๔๗.๑๐

๑,๔๒๙.๗๑
๕๑.๙๐
๒๘.๔๒
๑,๕๑๐.๐๓

๑๙
๑๑
๕๖
๑๙

๖,๙๓๕.๕๘
๑๕๙.๒๙
๗,๐๙๔.๘๗
๙๕๒.๒๓

๗๓๘.๗๐
(๓๒.๐๓)
๗๐๖.๖๗
๘๐๓.๓๖

๑๑
(๒๐)
๑๐
๘๔

๓.๑ รายได
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้นจำนวน ๙,๕๕๗.๑๓ ลานบาท โดยรายไดหลักที่สำคัญของบร�ษัทฯ
คือ รายไดคา บร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๘,๙๓๖.๖๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๓ ของรายไดรวม รายไดจากการ

๑๒๘
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ใหบร�การเกี่ยวเนื่องจำนวน ๕๔๑.๓๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖ ของรายไดรวม ซ�่งประกอบดวยรายไดคาเชา คาบำรุงรักษา
อุปกรณ คาบร�การขอมูลการบินและรายไดจากงานที่รับทำ นอกจากนี้มีรายไดอื่นจำนวน ๗๙.๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑
ของรายไดรวม
รายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๘,๙๓๖.๖๙ ลานบาท เพิ่มข�้นจากปกอนจำนวน ๑,๔๒๙.๗๑ ลานบาท
หร�อเพิ่มข�้นรอยละ ๑๙ เนื่องจากปร�มาณเที่ยวบินเพิ่มข�้นรอยละ ๑๑ และสวนที่เหลือรอยละ ๘ เพิ่มข�้นจากการเร�ยกเก็บ
คาบร�การ ตามโครงสราง/อัตราคาบร�การใหม เพิ่มข�้นตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อัตรา En route charge จากเดิม ๓,๓๐๐ บาท
ตอหนวย เปน ๓,๕๐๐ บาท ตอหนวย สำหรับ Terminal charge อัตรา ๕๐๐ บาทตอหนวยเทาเดิม รวมทั้งการครบกำหนดระยะเวลา
การใหสวนลดสำหรับการทำการบินภายในประเทศ เพิ่มเติมรอยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่องจำนวน ๕๔๑.๓๙ ลานบาท เพิ่มข�้นจากปกอนจำนวน ๕๑.๙๐ ลานบาท หร�อเพิ่มข�้น
รอยละ ๑๑ สวนใหญเปนการเพิ่มข�้นของรายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ และคาบร�การขอมูลการบิน สำหรับรายไดอื่นจำนวน
๗๙.๐๕ ลานบาท เพิ่มข�้นจากปกอนจำนวน ๒๘.๔๒ ลานบาท หร�อเพิ่มข�้นรอยละ ๕๖ สวนใหญเปนดอกเบี้ยรับเง�นฝากธนาคาร
๓.๒ คาใชจาย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๘๐๑.๕๔ ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายผลประโยชน
พนักงาน จำนวน ๕,๖๑๘.๔๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๒ ของคาใชจายทั้งหมด คาใชจายดำเนินงานอื่น จำนวน ๒,๐๕๕.๘๗
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒๖ ของคาใชจายทั้งหมด และตนทุนทางการเง�น จำนวน ๑๒๗.๒๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒ ของ
คาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้ บร�ษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายไดตามมาตรการควบคุมคาใชจายที่ไมสงผลกระทบตอการใหบร�การดาน
ความปลอดภัยไดประมาณ ๑๐๗.๖๙ ลานบาท
๓.๓ สินทรัพย
บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๙,๘๖๒.๖๙ ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเว�ยน
รอยละ ๔๘ และสินทรัพยไมหมุนเว�ยน รอยละ ๕๒ โดยมีองคประกอบของสินทรัพย ดังนี้

รายการ
สินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
- เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
- เง�นใหกูยืมระยะยาว
- อาคารและอุปกรณ
- สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม

ป ๒๕๕๗
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

๔,๖๙๘.๖๐
๑๐.๑๐
๑๐.๘๑
๔,๐๖๔.๖๘
๔.๕๘
๑,๐๗๓.๙๒
๙,๘๖๒.๖๙

เพิ่มข�้น (ลดลง)
ลานบาท

รอยละ

๓,๖๑๔.๗๐

๑,๐๘๓.๙๐

๑,๐๘๓.๙๐

๑.๙๐
๐.๓๖
๔,๐๕๒.๒๓
๕๑๔.๓๑
๘,๑๘๓.๕๐

๘.๒๐
๑๐.๔๕
๑๒.๔๕
๔.๕๘
๕๕๙.๖๑
๑,๖๗๙.๑๙

๘.๒๐
๑๐.๔๕
๑๒.๔๕
๔.๕๘
๕๕๙.๖๑
๑,๖๗๙.๑๙

สินทรัพยรวมในป ๒๕๕๗ เพิ่มข�้นจากปกอน จำนวน ๑,๖๗๙.๑๙ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๒๑ สวนใหญเปนสินทรัพย
หมุนเว�ยน เพิ่มข�้นเนื่องจากเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพิ่มข�้น
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๑๒๙

๓.๔ หนี้สิน
บร�ษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๙,๐๐๗.๖๑ ลานบาท ประกอบดวย หนี้สินหมุนเว�ยน รอยละ
๕๒ และ หนี้สินไมหมุนเว�ยน รอยละ ๔๘ โดยมีองคประกอบของหนี้สิน ดังนี้

รายการ

ป ๒๕๕๗
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

หนี้สินหมุนเว�ยน
เง�นกูย มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำหนดชำระในหนึง่ ป
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวม

๔,๐๑๘.๒๒
๖๔๔.๕๔
๔,๓๔๔.๘๕
๙,๐๐๗.๖๑

๒,๐๘๔.๒๗
๖๔๔.๕๔
๔,๖๒๙.๖๕
๗,๓๕๘.๔๖

เพิ่มข�้น (ลดลง)
ลานบาท

รอยละ

๑,๙๓๓.๙๕
(๒๘๔.๘๐)
๑,๖๔๙.๑๕

๙๓
(๖)
๒๒

หนี้สินรวมในป ๒๕๕๗ เพิ่มข�้นจากปกอน จำนวน ๑,๖๔๙.๑๕ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๒๒ โดยหนี้สินไมหมุนเว�ยน
สวนใหญเปนเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
เพื่อใชสำหรับลงทุนในโครงการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการลงทุนตางๆ โดยมีกำหนดชำระคืนเง�นตนและดอกเบี้ย
ทุกงวด ๖ เดือน
๓.๕ สวนของผูถือหุน
บร�ษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๘๕๕.๐๘ ลานบาท โดยมีองคประกอบของสวนของ
ผูถือหุนดังนี้

รายการ
ทุนจดทะเบียน
เง�นกองทุนสวัสดิการ
รวม

ป ๒๕๕๗
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

๖๖๐.๐๐
๑๙๕.๐๘
๘๕๕.๐๘

๖๖๐.๐๐
๑๖๕.๐๔
๘๒๕.๐๔

เพิ่มข�้น (ลดลง)
ลานบาท

รอยละ

๓๐.๐๔
๓๐.๐๔

๑๘
๔

โครงสรางเง�นทุนประกอบดวย หนี้สินรวม ๙,๐๐๗.๖๑ ลานบาท หร�อเทากับสัดสวนรอยละ ๙๑ และสวนของผูถือหุน
๘๕๕.๐๘ ลานบาทหร�อเทากับสัดสวนรอยละ ๙

๑๓๐
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๓.๖ สภาพคลองทางการเง�น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด คงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
จำนวน ๓,๒๒๗.๓๑ ลานบาท เพิ่มข�้นจากตนงวด ๙๖๖.๗๐ ลานบาท โดยเง�นสดสุทธ�ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน สวนใหญมาจาก
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาช�ก คาเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร และเง�นสดสุทธ�ใชไปในกิจกรรมลงทุน
สวนใหญเปนการลงทุนเพื่อสนับสนุนและเพิ่มข�ดความสามารถในการใหบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้เง�นสดสุทธ�
ที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�นสวนใหญเปนการชำระคืนเง�นกูระยะยาวที่ถึงกำหนด

รายการ
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันสิ้นงวด

ป ๒๕๕๗
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

เพิ่มข�้น
(ลดลง)

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

๒,๒๖๒.๗๗
(๘๖๖.๗๐)
(๒๐.๕๗)
๐.๗๘
๒,๒๖๐.๖๑

๗๘๘.๓๒
(๔๑๕.๐๘)
(๗๘๒.๑๑)
(๐.๗๑)
๙๖๖.๗๐
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๑๓๑

๓.๗ อัตราสวนทางการเง�น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข�้น เนื่องจากคาบร�การรอจายคืนสะสมเพิ่มข�้น
นอกจากนี้ ความสามารถในการจายคืนเง�นตนและดอกเบี้ยของบร�ษัทฯ มาจากกระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงานซ�่งสวนใหญ
มาจากคาเสื่อมราคาที่เพิ่มข�้นจากการลงทุนในโครงการตางๆ ที่แลวเสร็จ

รายการ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
(ไมรวมคาบร�การรอจายคืนสะสม)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเง�นตนและดอกเบีย้ (เทา)
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันสิ้นงวด

ป ๒๕๕๗
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

เพิ่มข�้น
(ลดลง)

๑๐.๕๓
๗.๘๕

๘.๙๒
๘.๑๐

๑.๖๑
(๐.๒๕)

๑.๐๘
(๑,๒๘๑.๗๘)
(๘๐๒.๖๘)
๐.๐๗
๓,๒๒๗.๓๑

๑.๑๖
(๘๖๖.๗๐)
(๒๐.๕๗)
๐.๗๘
๒,๒๖๐.๖๑

(๐.๐๘)
(๔๑๕.๐๘)
(๗๘๒.๑๑)
(๐.๗๑)
๙๖๖.๗๐

ทั้งนี้ เนื่องจากบร�ษัทฯ ดำเนินงานในลักษณะที่ไมคากำไร (Cost Recovery Basis) หากมีรายไดสูงกวาคาใชจายบร�ษัทฯ
จะตองทำการจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาช�ก หร�อหากมีรายไดต่ำกวาคาใชจายก็จะสามารถเร�ยกเก็บจากบร�ษัทการบินที่เปน
สมาช�กไดเชนกัน โดยแหลงเง�นทุนหลักในการลงทุนตางๆ ของบร�ษัทฯ มาจากการกูยืมเง�นจากสถาบันการเง�น และความสามารถ
ในการชำระคืนเง�นกูของบร�ษัทฯ สวนใหญมาจากคาเสื่อมราคาที่บร�ษัทฯ ไดคิดรวมไว ในคาบร�การที่เร�ยกเก็บจากสายการบินแลว

๑๓๒
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๓.๘ แนวโนมทางการเง�น
ตามประมาณการรายได แ ละค า ใช จ  า ยที ่ ไ ด ท บทวนตามแผนการเง� น ประจำป ๒๕๕๘ (ได ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ บร�ษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ (๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗) บร�ษัทฯ คาดวาจะมีรายได รวม
ในป ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐,๑๗๕.๓๕ ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๙,๖๐๒.๘๐
ลานบาท โดยประมาณการปร�มาณเที่ยวบินเพิ่มข�้นจากปกอน รอยละ ๘ และรายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่องและอื่นๆ
จำนวน ๕๗๒.๕๕ ลานบาท สวนคาใชจายดำเนินการ คาดวาจะมีคาใชจาย รวมจำนวน ๙,๕๐๐.๘๕ ลานบาท โดยคาดวาจะมี
รายไดสูงกวาคาใชจาย จำนวน ๖๗๔.๕๐ ลานบาท
สำหรับงบลงทุนประจำป ๒๕๕๘ สวนใหญเปนการลงทุนดานความปลอดภัยและสนับสนุนภาคความปลอดภัยตาม
แผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของบร�ษัทฯ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีกรอบวงเง�นเบิกจายลงทุนที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตร� จำนวน ๓,๓๙๑.๒๐ ลานบาท ประกอบดวย งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานตามปกติ ซ�่งมีวงเง�นเบิกจายลงทุน
จำนวน ๑,๖๓๐.๐๐ ลานบาท ซ�่งคาดวาจะจัดหาแหลงเง�นโดยจัดหาวงเง�นกูระยะยาวในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๗๐๐.๐๐
ลานบาท และสวนที่เหลือใชจายจากเง�นรายไดหร�อเง�นทุนหมุนเว�ยนจากสภาพคลองคงเหลือ สวนงบลงทุนโครงการ ไดแก
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ วงเง�นเบิกจายลงทุน จำนวน ๑,๗๖๑.๒๐ ลานบาท โดยคาดวา
จะเบิกจายจากแหลงเง�นกูระยะยาวที่จัดหาไวแลวในปงบประมาณ ๒๕๕๖
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๑๓๓

รายงานของผูสอบบัญช�
เสนอ ผูถือหุนบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
สำนักงานการตรวจเง�นแผนดินไดตรวจสอบงบการเง�นรวมของบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบร�ษัทยอย
และงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทของบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ซ�่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเง�น รวมและงบ
แสดงฐานะการเง�นเฉพาะบร�ษัท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ งบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จรวมและงบรายไดและคาใชจาย
เบ็ดเสร็จเฉพาะบร�ษัทและงบกระแสเง�นสดรวมและงบกระแสเง�นสดเฉพาะบร�ษัท สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญและหมายเหตุเร�่องอื่นๆ ความรับผิดชอบของผูบร�หารตองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบร�หารพิจารณาวาจำเปน เพื่อ
ใหสามารถจัดทำงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช�
สำนักงานการตรวจเง�นแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเง�นแผนดิน สำนักงานการตรวจเง�นแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ช� ซ � ่ ง กำหนดให ส ำนั ก งานการตรวจเง� น แผ น ดิ น ปฏิ บ ั ต ิ ต ามข อ กำหนดด า นจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเช�่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไมการตรวจสอบรวมถึงการใชว�ธ�การตรวจสอบเพื่อให
ไดมาซ�่งหลักฐานการสอบบัญช�เกี่ยวกับจำนวนเง�น และการเปดเผยขอมูลในงบการเง�นรวมและงบการเง�น เฉพาะบร�ษัท
ว�ธ�การตรวจสอบที่เลือกใชข�้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญช� ซ�่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญของงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญช�พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบ
การเง�นรวมและงบการเง�น เฉพาะบร�ษัท โดยถูกตองตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบว�ธ�การตรวจสอบที่เ หมาะสมกับ
สถานณการณ แต ไ ม ใ ช เ พื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ น ต อ ประสิ ท ธ� ผ ลของการควบคุ ม ภายในของกิ จ การ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ที่ผูบร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญช�ที่จัดทำข�้นโดยผูบร�หาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทโดยรวมสำนักงาน
การตรวจเง�นแผนดินเช�่อวาหลักฐานการสอบบัญช�ที่สำนักงานการตรวจเง�นแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเง�นแผนดิน
ความเห็น
สำนักงานการตรวจเง�นแผนดินเห็นวา งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเง�นรวมของ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบร�ษัทยอยและฐานะการเง�นเฉพาะบร�ษัทของบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย
จำกัด ตามลำดับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบร�ษัท และกระแสเง�นสด
รวมรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะบร�ษัท สำหรับปสิ้นสุดวัน เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�น

(นางรุงนภา เจร�ญคุณว�วัฏ)
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบการเง�นที่ ๔
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(นางสุไลวรรณ เพียรเพิ่มภัทร)
ผูอำนวยการกลุม

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
เง�นใหกูยืมระยะยาว
อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕

๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙

งบการเง�นรวม
๒๕๕๗

๒๕๕๖

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
๒๕๕๗

๒๕๕๖

๓,๒๒๗,๓๐๘,๕๖๑.๐๑ ๒,๒๖๐,๖๑๔,๒๘๗.๐๐ ๓,๑๕๖,๖๖๒,๒๑๐.๖๙ ๒,๒๐๖,๑๙๖,๔๒๓.๘๔
๘๙,๔๘๖,๗๐๗.๐๖
๑๐๖,๒๙๘,๑๕๗.๖๘
๑,๒๐๙,๗๕๖,๘๗๔.๔๗ ๑,๐๙๓,๗๑๖,๑๙๘.๔๖ ๑,๑๙๕,๗๒๔,๐๕๘.๗๘ ๑,๐๗๙,๕๑๗,๗๒๙.๘๓
๑๘,๕๗๔,๓๙๕.๐๐
๗,๐๐๔,๕๕๒.๐๐
๑๔๐,๕๑๓,๔๐๘.๔๑ ๑๔๑,๔๑๓,๕๐๙.๒๕ ๑๔๐,๕๑๓,๔๐๘.๔๑ ๑๔๑,๔๑๓,๕๐๙.๒๕
๑๐,๘๙๕,๔๖๔.๖๖
๑๐,๘๙๕,๔๖๔.๖๖
๗,๗๑๗,๐๒๕.๓๘
๗,๗๑๗,๐๒๕.๓๘
๔,๖๙๘,๕๙๘,๕๗๘.๙๕ ๓,๖๑๔,๗๐๐,๕๖๑.๔๓ ๔,๕๐๐,๖๑๖,๗๐๓.๒๖ ๓,๔๓๘,๐๒๓,๑๒๗.๕๘
๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๖๑,๐๔๗.๐๐
๑๐,๘๐๖,๔๐๔.๐๐
๔,๐๖๔,๖๗๘,๓๗๕.๑๑ ๔,๐๕๒,๒๓๑,๖๙๔.๑๙ ๔,๐๖๔,๔๐๙,๘๐๐.๕๓ ๔,๐๕๒,๐๙๕,๖๘๑.๘๐
๔,๕๘๕,๒๕๙.๕๑
๔,๕๘๕,๒๕๙.๕๑
๑,๐๗๓,๙๒๓,๐๖๙.๑๗ ๕๑๔,๓๐๓,๘๘๓.๗๖ ๑,๐๗๓,๙๒๓,๐๖๙.๑๗ ๕๑๔,๓๐๓,๘๘๓.๗๖
๕,๑๖๔,๐๙๓,๑๐๗.๗๙ ๔,๕๖๘,๗๙๖,๖๒๔.๙๕ ๕,๑๕๒,๙๑๘,๑๒๙.๒๑ ๔,๕๖๖,๓๙๙,๕๖๕.๕๖
๙,๘๖๒,๖๙๑,๖๘๖.๗๔ ๘,๑๘๓,๔๙๗,๑๘๖.๓๘ ๙,๖๕๓,๕๓๔,๘๓๒.๔๗ ๘,๐๐๔,๔๒๒,๖๙๓.๑๔

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๓๕

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเว�ยน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
คาบร�การรอจายคืนสะสม
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
เง�นสงเสร�มเพื่อการศึกษาบุตร
เง�นกูยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเร�อนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน
มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท
ทุนที่ชำระแลว
หุนสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน
มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท
เง�นกองทุนสวัสดิการ
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

๕.๑๐
๕.๑๑

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๖๖๒,๐๘๒,๙๕๒.๐๓
๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๐,๙๑๐,๒๔๓.๘๘
๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๖

๖๕๔,๓๐๔,๐๗๓.๐๘ ๓๘๘,๙๑๑,๕๘๙.๗๒
๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐

๙๑๕,๘๙๔,๔๕๒.๗๔ ๘๓๐,๕๔๔,๒๑๙.๘๔ ๙๐๙,๙๗๙,๗๗๔.๗๔ ๘๒๘,๙๑๖,๖๑๘.๘๔
๗๕,๖๓๓,๗๔๙.๙๒
๕๑,๑๙๕,๗๘๔.๑๗ ๗๕,๖๓๓,๗๔๙.๙๒
๕๑,๑๙๕,๗๘๔.๑๗
๕.๑๓ ๒,๒๙๙,๒๘๒,๐๓๑.๗๕ ๖๗๙,๐๓๗,๙๔๙.๐๔ ๒,๒๙๙,๒๘๒,๐๓๑.๗๕ ๖๗๙,๐๓๗,๙๔๙.๐๔
๙๘,๑๔๓,๔๐๘.๗๙ ๘๙,๔๘๘,๔๔๓.๗๒ ๙๗,๘๓๔,๔๖๓.๙๔
๘๙,๗๖๙,๑๑๒.๕๗
๕.๑๔
๔,๖๖๒,๗๖๔,๓๓๓.๒๖ ๒,๗๒๘,๘๐๙,๕๗๑.๔๗ ๔,๖๔๘,๗๙๐,๑๐๗.๔๖ ๒,๗๑๔,๘๗๔,๓๗๑.๔๖

๕.๑๒

๕.๑๕
๕.๑๖

๙๙,๗๓๘.๙๓
๑๐๒,๗๓๑.๑๐
๓,๓๙๔,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๙๔,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๔๙,๗๘๔,๗๒๕.๐๑ ๕๙๑,๐๔๘,๓๒๑.๖๘ ๙๔๙,๗๘๔,๗๒๕.๐๑ ๕๙๑,๐๔๘,๓๒๑.๖๘
๔,๓๔๔,๘๔๗,๔๕๖.๑๑ ๔,๖๒๙,๖๔๘,๐๖๐.๖๑ ๔,๓๔๔,๗๔๔,๗๒๕.๐๑ ๔,๖๒๙,๕๔๘,๓๒๑.๖๘
๙,๐๐๗,๖๑๑,๗๘๙.๓๗ ๗,๓๕๘,๔๕๗,๖๓๒.๐๘ ๘,๙๙๓,๕๓๔,๘๓๒.๔๗ ๗,๓๔๔,๔๒๒,๖๙๓.๑๔
-

-

-

-

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕.๑๗

๑๙๕,๐๗๙,๘๙๗.๓๗ ๑๖๕,๐๓๙,๕๕๔.๓๐
๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๕๕,๐๗๙,๘๙๗.๓๗ ๘๒๕,๐๓๙,๕๕๔.๓๐
๙,๘๖๒,๖๙๑,๖๘๖.๗๔ ๘,๑๘๓,๔๙๗,๑๘๖.๓๘ ๙,๖๕๓,๕๓๔,๘๓๒.๔๗ ๘,๐๐๔,๔๒๒,๖๙๓.๑๔

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

(นายสมนึก รงคทอง)
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ทำการแทนกรรมการผูอำนวยการใหญ
๑๓๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

(นางสาววราภรณ ทรงเจร�ญ)
ผูอำนวยการใหญ (การเง�น)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบริษัทยอย
งบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ
รายได
รายไดคาบร�การควบคุม
จราจรทางอากาศ
รายไดคา เชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ
และคาบร�การขอมูลการบิน
รายไดจากงานที่รับทำ
รายไดอื่น
รายไดเง�นกองทุนสวัสดิการ
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนงานรับทำ
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาซอมแซมบำรุงรักษา
คาเชาสินทรัพยและภาษีโรงเร�อน
คาสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเง�น
คาใชจายเง�นกองทุนสวัสดิการ
รวมคาใชจาย
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบิน
ที่เปนสมาช�ก
รายไดสูงกวาคาใชจายเง�นกองทุน
สวัสดิการ

งบการเง�นรวม
๒๕๕๗

๒๕๕๖

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
๒๕๕๗

๒๕๕๖

๘,๙๓๖,๖๙๔,๘๙๔.๖๒ ๗,๕๐๖,๙๘๒,๘๔๑.๑๗ ๘,๙๓๖,๖๙๔,๘๙๔.๖๒ ๗,๕๐๖,๙๘๒,๘๔๑.๑๗
๔๕๑,๖๖๑,๐๕๙.๗๒

๕.๑๙

๓๘๒,๒๖๕,๖๔๘.๘๘

๔๕๑,๖๖๑,๐๕๙.๗๒

๓๘๒,๒๖๕,๖๔๘.๘๘

๘๙,๗๒๗,๕๐๘.๓๒ ๑๐๗,๒๒๕,๓๘๗.๔๘ ๘๙,๗๒๗,๕๐๘.๓๒ ๑๐๗,๒๒๕,๓๘๗.๔๘
๕๐,๖๒๕,๔๖๗.๐๙
๕๐,๖๒๕,๔๖๗.๐๙
๗๙,๐๔๘,๓๓๐.๓๔
๗๙,๐๔๘,๓๓๐.๓๔
๑๘,๒๓๑,๗๖๓.๐๐
๒๓,๔๙๒,๑๖๐.๕๔
๙,๕๘๐,๖๒๓,๙๕๓.๕๔ ๘,๐๖๕,๓๓๑,๑๐๗.๖๒ ๙,๕๕๗,๑๓๑,๗๙๓.๐๐ ๘,๐๔๗,๐๙๙,๓๔๔.๖๒

๖๔,๖๘๒,๓๕๗.๑๕
๖๔,๖๘๒,๓๕๗.๑๕
๕๕,๑๘๘,๖๖๕.๓๓
๕๕,๑๘๘,๖๖๕.๓๓
๔๕,๘๑๑,๑๑๐.๗๑
๔๕,๘๑๑,๑๑๐.๗๑
๔๔,๖๐๙,๑๖๐.๗๖
๔๔,๖๐๙,๑๖๐.๗๖
๕.๒๐ ๕,๔๐๑,๑๓๔,๐๙๕.๘๓ ๔,๘๔๔,๐๑๘,๙๙๙.๗๓ ๕,๖๑๘,๔๐๗,๘๒๓.๕๓ ๕,๐๔๓,๐๐๗,๔๒๑.๖๗
๖๕๕,๔๓๙,๓๗๙.๐๒ ๗๓๙,๐๐๙,๑๑๕.๒๓ ๖๕๕,๔๓๙,๓๗๙.๐๒ ๗๓๙,๐๐๙,๑๑๕.๒๓
๒๖๒,๘๑๑,๙๗๙.๔๙ ๑๙๔,๒๙๘,๔๗๐.๕๖ ๒๖๒,๘๑๑,๙๗๙.๔๙ ๑๙๔,๒๙๘,๔๗๐.๕๖
๒๘๙,๒๗๐,๔๓๔.๒๔ ๒๗๘,๘๑๗,๕๖๕.๕๗ ๒๘๙,๒๗๐,๔๓๔.๒๔ ๒๗๘,๘๑๗,๕๖๕.๕๗
๑๔๐,๙๓๖,๑๑๑.๔๕ ๑๓๓,๕๘๕,๙๐๗.๐๐ ๑๔๐,๙๓๖,๑๑๑.๔๕ ๑๓๓,๕๘๕,๙๐๗.๐๐
๖๐๗,๖๑๗,๗๖๗.๘๓ ๔๓๖,๓๗๓,๓๗๓.๗๙ ๖๐๗,๖๑๗,๗๖๗.๘๓ ๔๓๖,๓๗๓,๓๗๓.๗๙
๕.๒๑
๑๒๗,๒๕๘,๔๒๐.๖๙ ๑๕๙,๒๘๗,๓๒๒.๘๒ ๑๒๗,๒๕๘,๔๒๐.๖๙ ๑๕๙,๑๘๗,๓๒๒.๘๒
๒๑๐,๗๒๕,๕๔๕.๑๗ ๑๙๓,๗๘๔,๘๖๓.๗๔
๕.๒๒
๗,๗๙๔,๙๙๑,๕๕๙.๘๑ ๗,๐๘๙,๖๖๙,๐๘๖.๓๐ ๗,๘๐๑,๕๓๙,๗๔๒.๓๔ ๗,๐๙๔,๘๗๒,๖๔๔.๕๐
๑,๗๕๕,๕๙๒,๐๕๐.๖๖ ๙๕๒,๒๒๖,๗๐๐.๑๒ ๑,๗๕๕,๕๙๒,๐๕๐.๖๖ ๙๕๒,๒๒๖,๗๐๐.๑๒
๓๐,๐๔๐,๓๔๓.๐๗

๒๓,๔๓๕,๓๒๑.๒๐

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

(นายสมนึก รงคทอง)
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ทำการแทนกรรมการผูอำนวยการใหญ

(นางสาววราภรณ ทรงเจร�ญ)
ผูอำนวยการใหญ (การเง�น)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๓๗

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม
๒๕๕๗
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
คาบร�การรอจายคืนบร�ษทั การบินทีเ่ ปนสมาช�ก
รายไดสงู กวาคาใชจา ยเง�นกองทุนสวัสดิการ
รายการปรับกระทบเปนเง�นสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน :
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเง�นตรา
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
หนีส้ งสัยจะสูญ
คาเสือ่ มราคา
สินทรัพยระหวางกอสรางทีโ่ อนเปนคาใชจา ย
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการเลิกใชสนิ ทรัพย
รายไดจากเง�นชดเชยสินทรัพยเสียหาย
รายไดรอการรับรูโ อนเปนรายได
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
คาบร�การรอจายคืนบร�ษทั การบินทีเ่ ปนสมาช�ก
กอนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนีส้ นิ ดำเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพยและหนีส้ นิ ดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มข�้น) ลดลง
ลูกหนีค้ า บร�การและลูกหนีอ้ น่ื
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอืน่
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มข�้น (ลดลง)
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีอ้ น่ื
คาบร�การรอจายคืนสะสม
คาใชจา ยคางจาย
หนีส้ นิ หมุนเว�ยนอืน่
เง�นสงเสร�มการศึกษาบุตร
เง�นสดรับจากการดำเนินงาน
ดอกเบีย้ รับ
จายผลประโยชนพนักงาน
เง�นสดสุทธ�ไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
๑๓๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๒๕๕๖

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
๒๕๕๗

๑,๗๕๕,๕๙๒,๐๕๐.๖๖
๓๐,๐๔๐,๓๔๓.๐๗

๙๕๒,๒๒๖,๗๐๐.๑๒ ๑,๗๕๕,๕๙๒,๐๕๐.๖๖
๒๓,๔๓๕,๓๒๑.๒๐
-

๔๕๒,๗๗๘.๐๗
๗,๔๔๐,๙๔๘.๕๒
๒๔,๔๔๘,๗๘๘.๙๑
๖๕๕,๔๙๑,๘๑๖.๘๓
๓๐,๕๔๕,๐๓๘.๒๙
(๑,๕๙๕,๓๕๒.๓๘)
๑,๐๖๓,๒๓๒.๙๑
(๗,๐๗๓,๙๙๙.๗๐)
(๒๗๐,๖๘๒.๖๑)
(๕๘,๔๒๗,๘๔๕.๔๙)
๑๒๗,๒๕๘,๔๒๐.๖๙
๔๐๓,๐๗๗,๖๓๒.๙๔

(๖๔๘,๖๖๙.๖๗)
๕,๐๒๘,๐๗๗.๖๑
๓๑,๘๗๒,๓๘๙.๘๘
๗๓๙,๐๖๐,๑๘๙.๖๓
๑,๘๐๕,๔๗๕.๐๘
(๑,๔๕๐,๗๖๒.๐๖)
๒,๙๓๗,๐๐๕.๙๕
(๑,๑๓๔,๙๒๑.๒๐)
(๗,๑๓๘.๔๓)
(๓๐,๒๕๑,๕๓๙.๙๓)
๑๕๙,๒๘๗,๓๒๒.๘๒
๓๘๓,๘๖๓,๙๔๙.๖๖

๒๕๕๖
๙๕๒,๒๒๖,๗๐๐.๑๒
-

(๖๔๘,๖๖๙.๖๗)
๔๕๒,๗๗๘.๐๗
๕,๐๒๘,๐๗๗.๖๑
๗,๔๔๐,๙๔๘.๕๒
๒๔,๔๔๘,๗๘๘.๙๑ ๓๑,๘๗๒,๓๘๙.๘๘
๖๕๕,๔๓๙,๓๗๙.๐๒ ๗๓๙,๐๐๙,๑๑๕.๒๓
๑,๘๐๕,๔๗๕.๐๘
๓๐,๕๔๕,๐๓๘.๒๙
(๑,๔๕๐,๗๖๒.๐๖)
(๑,๕๙๕,๓๕๒.๓๘)
๒,๙๓๗,๐๐๕.๙๕
๑,๐๖๓,๒๓๒.๙๑
(๑,๑๓๔,๙๒๑.๒๐)
(๗,๐๗๓,๙๙๙.๗๐)
(๗,๑๓๘.๔๓)
(๒๗๐,๖๘๒.๖๑)
(๕๔,๔๗๘,๔๕๕.๕๙) (๒๖,๘๕๔,๔๙๑.๘๗)
๑๒๗,๒๕๘,๔๒๐.๖๙ ๑๕๙,๒๘๗,๓๒๒.๘๒
๔๐๓,๐๗๗,๖๓๒.๙๔ ๓๘๓,๘๖๓,๙๔๙.๖๖

๒,๙๖๘,๐๔๓,๑๗๐.๗๑ ๒,๒๖๖,๐๒๓,๔๐๐.๖๖ ๒,๙๔๑,๘๙๙,๗๗๙.๗๓ ๒,๒๔๕,๙๓๔,๐๕๓.๑๒

(๑๒๕,๘๖๕,๐๗๖.๕๓) (๒๕๒,๓๙๐,๗๑๖.๘๖) (๑๒๖,๐๔๖,๙๗๔.๗๓) (๒๔๗,๙๓๗,๒๕๔.๓๓)
(๑,๖๙๓,๖๗๒.๙๕)
๙๐๐,๑๐๐.๘๔
๙๐๐,๑๐๐.๘๔ (๑,๖๙๓,๖๗๒.๙๕ )
(๑,๑๗๑,๘๗๘.๒๒)
๓,๑๗๘,๔๓๙.๒๘ (๑,๑๗๑,๘๗๘.๒๒)
๓,๑๗๘,๔๓๙.๒๘
๓๒,๓๘๑,๖๒๖.๕๐ ๒๖๔,๘๕๑,๕๒๗.๓๘ ๒๗,๔๐๘,๒๙๙.๖๑
๒๖๐,๖๓๑,๗๕๒.๑๗
๕๗๔,๓๘๑.๗๔
๕๗๔,๓๘๑.๗๔ (๑๓๕,๓๔๗,๙๖๗.๙๕)
(๑๓๕,๓๔๗,๙๖๗.๙๕)
๘๑,๐๖๓,๑๕๕.๙๐ ๒๑๑,๗๘๗,๕๘๑.๑๒
๘๕,๓๕๐,๒๓๒.๙๐ ๒๑๐,๙๓๘,๑๒๒.๑๒
๔๔,๑๒๐,๘๓๑.๑๘
๔๔,๑๖๒,๐๕๗.๗๙ (๑๒,๓๓๓,๔๒๗.๖๑)
(๑๒,๓๖๑,๗๐๓.๖๑)
๒,๖๖๙.๔๑
๒,๙๙๒.๑๗
๓,๐๔๔,๕๓๑,๙๓๙.๙๘ ๒,๒๙๘,๘๒๕,๙๙๐.๑๙ ๓,๐๑๘,๑๖๔,๖๓๒.๘๔ ๒,๒๗๙,๐๒๒,๓๔๑.๒๗
๒๕,๙๕๖,๔๕๓.๙๖
๒๙,๓๐๗,๔๑๗.๕๔
๔๖,๙๖๔,๐๗๒.๓๐
๕๐,๘๙๗,๒๑๖.๙๔
(๔๔,๓๔๑,๒๒๙.๖๑) (๖๕,๓๖๐,๗๙๙.๒๔) (๔๔,๓๔๑,๒๒๙.๖๑) (๖๕,๓๖๐,๗๙๙.๒๔)
๓,๐๕๑,๐๘๗,๙๒๗.๓๑ ๒,๒๖๒,๗๗๒,๖๐๘.๔๙ ๓,๐๒๐,๗๘๗,๔๗๕.๕๓ ๒,๒๓๙,๖๑๗,๙๙๕.๙๙

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม
๒๕๕๗
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นรับเง�นฝากธนาคาร (เง�นลงทุนชัว่ คราว)
เง�นจายเง�นฝากธนาคาร (เง�นลงทุนชัว่ คราว)
เง�นรับจากการรับชำระหนีเ้ ง�นใหกยู มื ระยะสัน้
เง�นจายเง�นใหกยู มื ระยะสัน้
เง�นรับจากการรับชำระหนีเ้ ง�นใหกยู มื ระยะยาว
เง�นจายเง�นใหกยู มื ระยะยาว
เง�นจายซ�อ้ สินทรัพยระหวางกอสราง
เง�นจายซ�อ้ อุปกรณ
เง�นรับ (จาย) เง�นฝากธนาคาร (เง�นลงทุนระยะยาว)
เง�นรับจากการขายอุปกรณ
เง�นสดสุทธ�ใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นรับจากการกูย มื เง�นระยะยาว
เง�นจายชำระคืนเง�นกูร ะยะยาว
ทีถ่ งึ กำหนดชำระภายในหนึง่ ป
เง�นจายชำระดอกเบีย้ เง�นกูย มื
เง�นสดสุทธ�ใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพิม่ ข�น้ สุทธ
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันตนงวด
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ของเง�นฝากธนาคาร
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันสิน้ งวด

๒๕๕๖

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท
๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๑,๓๖๓,๙๕๙.๕๔
(๑๖,๘๑๑,๔๕๐.๖๒) (๑๐๒,๓๐๒,๑๒๓.๐๖)
๒๓,๗๓๘,๐๙๘.๐๐
๓๔,๓๙๕,๘๖๕.๗๖
(๒๒,๘๒๖,๐๒๒.๗๖) (๒๕,๕๗๐,๔๐๒.๐๐)
๓๘๒,๕๓๑.๐๐
๒๖๖,๖๒๑.๕๙
(๒๕๗,๓๑๘.๐๐)
(๑๐,๗๑๑,๙๗๘.๕๙)
(๑,๒๕๘,๙๓๔,๔๗๒.๑๗) (๘๔๗,๐๗๘,๑๒๑.๖๗) (๑,๒๕๘,๙๓๔,๔๗๒.๑๗) (๘๔๗,๐๗๘,๑๒๑.๖๗)
(๒๔๓,๙๔๙.๘๐)
(๒๔๓,๙๔๙.๘๐)
(๘๔๔,๔๑๘.๓๒)
(๑,๐๒๙,๔๑๘.๓๒)
๖๐,๙๐๙,๐๐๐.๐๐
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
(๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐)
๒,๓๕๙,๑๐๒.๙๖
๒,๓๕๙,๑๐๒.๙๖
๒,๐๖๖,๑๐๐.๐๐
๒,๐๖๖,๑๐๐.๐๐
(๑,๒๘๑,๗๘๔,๗๕๕.๑๑) (๘๖๖,๖๙๙,๒๒๓.๐๓) (๑,๒๖๗,๗๑๒,๗๙๐.๔๙) (๘๔๔,๙๖๒,๙๖๘.๕๑)
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

๗๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

๗๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

(๑๕๙,๑๓๗,๓๓๔.๙๖) (๑๖๑,๐๒๙,๕๒๒.๖๖) (๑๕๙,๑๓๗,๓๓๔.๙๖) (๑๖๑,๐๒๙,๕๒๒.๖๖)
(๘๐๒,๖๗๗,๓๓๔.๙๖) (๒๐,๕๖๙,๕๒๒.๖๖) (๘๐๒,๖๗๗,๓๓๔.๙๖) (๒๐,๕๖๙,๕๒๒.๖๖)
๙๖๖,๖๒๕,๘๓๗.๒๔ ๑,๓๗๕,๕๐๓,๘๖๒.๘๐ ๙๕๐,๓๙๗,๓๕๐.๐๘ ๑,๓๗๔,๐๘๕,๕๐๔.๘๒
๒,๒๖๐,๖๑๔,๒๘๗.๐๐ ๘๘๔,๓๒๖,๗๐๗.๒๗ ๒,๒๐๖,๑๙๖,๔๒๓.๘๔ ๘๓๑,๓๒๗,๒๐๒.๐๙
๗๘๓,๗๑๖.๙๓
๗๘๓,๗๑๖.๙๓
๖๘,๔๓๖.๗๗
๖๘,๔๓๖.๗๗
๓,๒๒๗,๓๐๘,๕๖๑.๐๑ ๒,๒๖๐,๖๑๔,๒๘๗.๐๐ ๓,๑๕๖,๖๖๒,๒๑๐.๖๙ ๒,๒๐๖,๑๙๖,๔๒๓.๘๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๓๙

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๑. วัตถุประสงค ในการจัดตั้ง
บร�ษัท ว�ทยุการบิน แหงประเทศไทยจำกัด(บร�ษัทฯ) มีวัตถุประสงค ในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจร
ทางอากาศ การสื่อสารการบินและบร�การอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบินตามความตองการของผูประกอบการขนสงทาง
อากาศและตามมาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศใหเปนไปดวยความปลอดภัยสม่ำเสมอ
มีประสิทธ�ภาพและปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาลมีตอองคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศในฐานะเปนภาคีประเทศโดย
บร�ษัทฯตกลงจะจัดใหมีบร�การใหแกบรรดาผูประกอบการขนสงทางอากาศโดยไมคิดเอากำไรและใหบร�ษัทฯไดรับการชดใชคาใช
จายตางๆดวยการเร�ยกเก็บคาบร�การอยางเปนธรรมจากบรรดาผูรับบร�การจากบร�ษัทฯ
๒. หลักเกณฑ ในการจัดทำงบการเง�น
งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทนี้จัดทำข�้นตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญช� พ.ศ. ๒๕๔๓ซ�่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญช�ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติว�ชาช�พบัญช� พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึง
การตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญช�ที่ประกาศใช โดยสภาว�ชาช�พบัญช�และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร�่องกำหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเง�น พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ โดยไดรวมรายการบัญช�ของเง�นกองทุน
สวัสดิการไวดวย
๓. มาตรฐานการบัญช�ที่มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญช�ใหมมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหมการตีความมาตรฐาน
การบัญช�ใหมและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหมซง่� ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวมีรายละเอียดดังนี้
- มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มตนในหร�อหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เปนตนไป
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๑๙ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง๒๕๕๕)
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)

๑๔๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

เร�่อง การนำเสนองบการเง�น
เร�่อง งบกระแสเง�นสด
เร�่อง ภาษีเง�นได
เร�่อง สัญญาเชา
เร�่อง รายได
เร�่อง ผลประโยชนพนักงาน
เร�่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นตราตางประเทศ
เร�่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน
เร�่อง เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม
เร�่อง สวนไดเสียในการรวมคา
เร�่อง งบการเง�นระหวางกาล
เร�่อง การดอยคาของสินทรัพย
เร�่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
เร�่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
เร�่อง การรวมธุรกิจ
เร�่อง สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
เร�่อง สวนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๑๕
การตีความมาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๒๗
การตีความมาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๒๙
การตีความมาตรฐานการบัญช�ฉบับที่ ๓๒
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๑
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๔
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๕
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๗
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๑๐
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๑๒
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๑๓
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๑๗
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๑๘

เร�่อง สัญญาเชาดำเนินงาน – สิ่งจ�งใจที่ใหแกผูเชา
เร�่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำข�้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
เร�่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบร�การ
เร�่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
เร�่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข�้นจากการร�้อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เร�อ่ ง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหร�อไม
เร�่อง สิทธ�ในสวนไดเสียจากกองทุนการร�้อถอนการบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เร�่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญช�
ฉบับที่ ๒๙ เร�่องการรายงานทางการเง�น
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเง�นเฟอรุนแรง
เร�่อง งบการเง�นระหวางกาลและการดอยคา
เร�่อง ขอตกลงสัมปทานบร�การ
เร�่อง โปรแกรมสิทธ�พิเศษแกลูกคา
เร�่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเง�นสดใหเจาของ
เร�่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

- มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญช�ที่เร�่มตนในหร�อหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ ๔ เร�่องสัญญาประกันภัย
ผูบร�หารของบร�ษัทฯไดประเมินและเห็นวาหากมีการนำมาตรฐานการบัญช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นการตีความ
มาตรฐานการบัญช�และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นดังกลาวขางตนมาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสำคัญ
ตองบการเง�นที่นำเสนอในปที่เร�่มใช
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๑๔๑

๔. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
๔.๑ การรับรูรายไดและคาใชจาย
๔.๑.๑ รายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศรับรูเปนรายได ในงวดบัญช�ที่มีการใหบร�การ
๔.๑.๒ รายไดคา เชาคาบำรุงรักษาอุปกรณและคาบร�การขอมูลการบินรับรูเ ปนรายไดตามระยะเวลาและอัตราคาตอบแทน
ตามที่ระบุไว ในสัญญา
๔.๑.๓ รายไดจากงานรับทำรับรูเปนรายไดเมื่องานแลวเสร็จและสงมอบงาน
๔.๑.๔ ดอกเบี้ยเง�นฝากธนาคารรับรูตามเกณฑสัดสวนของระยะเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจร�ง
๔.๑.๕ คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
๔.๒ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเปนจำนวนเทากับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข�้นจากการเก็บเง�นจากลูกหนี้ไมได
โดยประมาณข�้นจากประสบการณในการเก็บเง�นในอดีตและตามสถานะปจจ�บันของลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหร�อรัฐว�สาหกิจคง
คางณวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�นโดยไดมีการกำหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญช�
และการเง�นของรัฐว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
ระยะเวลาที่หนี้คางชำระ
เกินกวา๖เดือน – ๑ ป
เกินกวา ๑ ปข�้นไป

อัตรารอยละของลูกหนี้ที่ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
๕๐
๑๐๐

๔.๓ วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือรับรูราคาทุนโดยว�ธ�ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักสวนคาใชจายในการนำเขาสำหรับวัสดุที่สั่งซ�้อจากตางประเทศ
รับรูเปนคาใชจายในการดำเนินงาน

๑๔๒
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๔.๔ เง�นลงทุน
เง�นลงทุนรับรูราคาทุนไดแก
๔.๔.๑ เง�นลงทุนชั่วคราวเปนเง�นลงทุนที่บร�ษัทฯคาดวาจะถือครองครบกำหนดหร�อเปลี่ยนเปนเง�นสดภายในหนึ่งปไดแก
เง�นฝากประจำไมเกิน๑๒เดือน
๔.๔.๒ เง�นลงทุนระยะยาวอืน่ เปนเง�นลงทุนทีบ่ ร�ษทั ฯคาดวาจะถือครองครบกำหนดเกินกวาหนึง่ ปไดแกเง�นฝากประจำเกินกวา
๑๒ เดือน
๔.๕ อาคารและอุปกรณ
๔.๕.๑ อาคารและอุปกรณรับรูราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคำนวณโดยว�ธ�เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยและเร�่มคำนวณคาเสื่อมราคาในเดือน
ที่ไดรับหร�อติดตั้งสินทรัพยหร�อสินทรัพยนั้นเร�่มใชงานในอัตราดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ระบบอำนวยความสะดวก
เรดารและอุปกรณ
อุปกรณเคร�่องกำเนิดไฟฟา
อุปกรณโทรพิมพ
เคร�่องมืออุปกรณและครุภัณฑอื่น
เคร�่องตกแตงและเคร�่องใชสำนักงาน
รถยนตและรถยนตลากจ�ง
เคร�่องบิน
สินทรัพยรับบร�จาค

๗-๒๐
๕–๒๐
๗–๑๕
๑๐–๒๐
๗
๗–๒๐
๕–๗
๕
๕–๒๕
๕–๒๕

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

สินทรัพยที่ซ�้อหร�อไดมามูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท รับรูเปนคาใชจายการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซ�่งทำใหเพิ่มกำลัง
ความสามารถหร�อประสิทธ�ภาพอยางเปนสาระสำคัญบันทึกบัญช�เปนสินทรัพยถาวร
๔.๕.๒ คาซอมใหญเคร�่องบิน (IRAN) แสดงมูลคาตามตนทุนคาซอมคำนวณคาเสื่อมราคาโดยว�ธ�เสนตรงตามอายุ
การใชงาน ในระยะเวลา ๕ – ๑๐ป
๔.๖ สินทรัพยไมมีตัวตน
คาตัดจำหนายคำนวณโดยว�ธ�เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณรอยละ ๒๐ ตอป
๔.๗ ดอกเบี้ยเง�นกูยืม
สินทรัพยระหวางกอสรางที่บร�ษัทฯดำเนินการโดยใชเง�นกูยืมจะรับรูดอกเบี้ยจายที่เกิดข�้นเปนตนทุนของสินทรัพย
ระหวางกอสรางเมื่อสินทรัพยระหวางกอสรางแลวเสร็จดอกเบี้ยจายดังกลาวจะรับรูเปนคาใชจาย
๔.๘ รายไดรอการรับรู
การรับรูรายได ในการรับบร�จาคสินทรัพยเพื่อเก็บไว ใช ในการดำเนินงานมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญช�ใหรับรูเปนรายได
รอการรับรูไวกอนแลวจ�งทยอยรับรูเปนรายไดอื่นตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยรับบร�จาคนั้น
๔.๙ รายการที่เปนเง�นตราตางประเทศ
รายการที่เปนเง�นตราตางประเทศบันทึกบัญช�เปนเง�นบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการรายการสินทรัพย
และหนี้สินที่เปนเง�นตราตางประเทศซ�่งคงเหลือณวันสิ้นงวดจะปรับมูลคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามอางอิงประจำวันที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไวณวันที่ในงบแสดงฐานะการเง�นผลกำไรหร�อขาดทุนที่เกิดข�้นรับรูเปนรายไดหร�อคาใชจายทั้งจำนวนใ
นงบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ
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๑๔๓

๔.๑๐ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ในการทำอนุพันธทางการเง�นไดแกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย(Interest Rate SWAP : IRS) ที่มีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยงใชเกณฑคงคางสวนตางของดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดอื่นหร�อคาใชจายดำเนินงานอื่นในงบรายไดและคา
ใชจายเบ็ดเสร็จ
๔.๑๑ คาบร�การรอเร�ยกเก็บ(จายคืน)บร�ษัทการบินที่เปนสมาช�ก
บร�ษัทฯดำเนินการโดยมิไดคากำไรหากมีรายไดมากกวาคาใชจายจะรับรูเปนหนี้สินเพื่อจายคืนใหแกบร�ษัทสายการบิน
ที่เปนสมาช�กและในกรณีมีรายไดนอยกวาคาใชจายจะรับรูเปนสินทรัพยเพื่อเร�ยกเก็บเพิ่มจากบร�ษัทสายการบินที่เปนสมาช�ก
หลักเกณฑดังกลาวเฉลี่ยตามจำนวนหนวยบินและรายไดที่แตละสายการบินใชบร�การในงวดนั้นๆ
๔.๑๒ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนของพนักงานภายใต โครงการผลประโยชนที่กำหนดไวและผลประโยชนระยะยาวอื่นบร�ษัทฯใชการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยว�ธ�คิดลดแตละหนวยที่ประมาณไวและใชอัตราผลตอบแทนในทองตลาดของหุนกูผลแตกตาง
ที่เพิ่มข�้นหร�อลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในแตละงวดบัญช�จะรับรูเปนคาใชจายหร�อรายได
ในงวดบัญช�นั้น
๔.๑๓ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บร�ษัทฯไดจัดตั้ง"กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงานบร�ษัทว�ทยุการบิน แหงประเทศไทยจำกัดซ�่งจดทะเบียนแลว"
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อวันที่๑ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยพนักงานที่เปนสมาช�กจายเง�นสะสม
เขากองทุนในอัตรารอยละ ๓–๑๕ ของเง�นเดือนพนักงานที่เปนสมาช�กและบร�ษัทฯ จายเง�นสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ
๘.๕–๑๕ ของเง�นเดือนพนักงานที่เปนสมาช�ก
๔.๑๔ เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดหมายถึงเง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคารทีม่ กี ำหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน
๕. ขอมูลเพิ่มเติม
๕.๑ เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม

เง�นสดในประเทศ
เง�นฝากธนาคารในประเทศ
รวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๓.๖๔
๓,๒๒๓.๖๗
๓,๒๒๗.๓๑

๓.๘๒
๒,๒๕๖.๗๙
๒,๒๖๐.๖๑

๑.๒๕
๓,๑๕๕.๔๑
๓,๑๕๖.๖๖

๑.๔๓
๒,๒๐๔.๗๖
๒,๒๐๖.๑๙

๕.๒ เง�นลงทุนชั่วคราวประกอบดวย
เง�นลงทุนชั่วคราวงบการเง�นรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เปนเง�นฝากประจำของเง�นกองทุนสวัสดิการจำนวน
๑๐๖.๓๐ ลานบาท

๑๔๔
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๕.๓ ลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่นประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม

ลูกหนี้คาบร�การ
เช็ครับ
ลูกหนี้สายการบิน
ลูกหนี้ในประเทศ
ลูกหนี้ตางประเทศ
รายไดคาบร�การคางรับ
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้คาบร�การ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
คาปรับเจาหนี้ผิดสัญญา
ลูกหนี้พนักงาน
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้เง�นยืมทดรอง
รวมลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๓.๖๙
๑,๑๗๓.๕๑
๕๗.๘๐
๑๗.๖๗
๕.๑๙
๑,๑๘๗.๘๖
(๑๒๑.๖๑)
๑,๐๖๖.๒๕

๒.๗๙
๙๗๕.๔
๕๒.๒๐
๑๗.๙๗
๑๑.๕๒
๑,๐๕๙.๖๒
(๙๗.๘๘)
๙๖๑.๗๔

๓.๖๙
๑,๑๐๓.๕๑
๕๗.๖๒
๑๗.๖๗
๕.๑๙
๑,๑๘๗.๖๘
(๑๒๑.๖๑)
๑,๐๖๖.๐๗

๒.๗๙
๙๗๕.๑๔
๕๒.๑๔
๑๗.๙๗
๑๑.๕๒
๑,๐๕๙.๕๖
(๙๗.๘๘)
๙๖๑.๖๘

๕.๓๗
๖๘.๒๑
๐.๒๒
๓๙.๑๐
๓๐.๖๐
๑๔๓.๕๐
๑,๒๐๙.๗๕

๑.๒๕
๗๑.๐๗
๐.๒๑
๔๒.๐๑
๑๗.๔๔
๑๓๑.๙๘
๑,๐๙๓.๗๒

๕.๑๗
๖๘.๒๑
๐.๒๒
๓๙.๑๐
๑๖.๙๕
๑๒๙.๖๕
๑,๑๙๕.๗๒

๑.๐๖
๗๑.๐๗
๐.๒๑
๔๒.๐๑
๓.๔๙
๑๑๗.๘๔
๑,๐๗๙.๕๒

คาปรับเจาหนี้ผิดสัญญา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สวนใหญเปนลูกหนี้คางชำระคาปรับจากการสงมอบงานลาชา
ในการจัดซ�้อระบบแลกเปลี่ยนขอมูลการบินและบร�การเดินอากาศพรอมติดตั้งจำนวน 1 ระบบจากบร�ษัทแหงหนึ่งจำนวน ๖๗.๓๖
ลานบาท และบร�ษัทฯ มิไดชำระเง�นงวดสุดทายจำนวน ๔๐.๐๐ ลานบาทใหแกผูขายซ�่งเมื่อหักกลบลบหนี้แลวผูขายมีหนี้ที่จะตองชำระ
ใหกับบร�ษัทฯจำนวน ๒๗.๓๖ ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการแสวงหาขอเท็จจร�งของศาลปกครองกลาง และรอฟงคำสั่ง
จากศาลปกครองกลางเพื่อกำหนดวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๔๕

๕.๔ วัสดุคงเหลือประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

อะไหลอุปกรณเรดาร
อะไหลเคร�่องบิน
อะไหลเคร�่องชวยการเดินอากาศ
อะไหลอุปกรณว�ทยุ
วัสดุสำนักงาน
อะไหลอื่นๆ
รวม

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๑๐๓.๗๖
๒๑.๓๔
๑๐.๖๓
๓.๗๑
๑.๐๗
๑๔๐.๕๑

๑๐๘.๓๑
๑๙.๐๖
๑.๐๒
๘.๒๘
๓.๕๗
๑.๑๗
๑๔๑.๔๑

๕.๕ สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่นประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

เง�นมัดจำ
งานระหวางทำ
บัญช�พัก
รวม

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๖.๒๕
๑.๘๒
(๐.๓๕)
๗.๗๒

๗.๑๐
๔.๒๖
(๐.๔๗)
๑๐.๘๙

๕.๖ เง�นลงทุนระยะยาวอื่นประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม

กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง
เง�นฝากธนาคาร – ประจำ ๓๖ เดือน
รวม

๑๔๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๑๐.๐๐
๐.๑๐
๑๐.๑๐

๑.๙๐
๑.๙๐

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

-

๕.๗ อาคารและอุปกรณประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ราคาทุน
ยอดยกมา
๑ ต.ค. ๕๖

อาคารและอุปกรณเฉพาะบร�ษทั
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ระบบอำนวยความสะดวก
เรดารและอุปกรณสอ่ื สาร1/
อุปกรณเคร�อ่ งกำเนิดไฟฟา
อุปกรณโทรพิมพ
เคร�อ่ งมืออุปกรณและครุภณ
ั ฑอน่ื
เคร�อ่ งตกแตงและเคร�อ่ งใชสำนักงาน
(รวมระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร)
รถยนตและรถลากจ�ง
เคร�อ่ งบิน
สินทรัพยรบั บร�จาค
รวมอาคารและอุปกรณเฉพาะบร�ษทั
อุปกรณของเง�นกองทุนสวัสดิการ
อุปกรณดนตร�-กีฬา
รวมอาคารและอุปกรณงบการเง�นรวม

เพิ่ม

ลด

คาเสื่อมราคา
ยอดยกไป ยอดยกมา
๓๐ ก.ย. ๕๗ ๑ ต.ค. ๕๖

๒,๖๐๒.๔๑ ๘๗.๒๖
- ๒,๖๘๙.๖๗
๙๔๑.๘๐ ๑๔๘.๐๑ ๗.๙๗ ๑๐๘๑.๘๔
๕,๔๙๐.๕๕ ๒๙๐.๙๓ ๑๙๑.๗๕ ๕,๕๘๙.๗๓
๒๙๕.๓๓ ๓๐.๗๖ ๓.๗๓ ๓๒๒.๓๖
- ๐.๐๗
๐.๐๖
๐.๑๓
๗๙๖.๕๐ ๔๑.๕๒ ๙.๔๔ ๘๒๘.๕๘
๗๔๘.๗๙ ๖๕.๐๐ ๒๔.๕๗ ๗๘๙.๒๒

๑,๓๗๕.๐๑
๕๖๖.๗๙
๓,๘๓๕.๘๑
๑๘๗.๓๐
๐.๑๓
๖๓๐.๕๕
๖๔๕.๔๙

เพิ่ม

ลด

ตามบัญช�
ยอดยกไป
๓๐ ก.ย. ๕๗ ๓๐ ก.ย. ๕๗ ๓๐ ก.ย. ๕๖

- ๑,๔๖๘.๘๕ ๑,๒๐๒.๘๒ ๑,๒๒๗.๔๐
๑๑๑.๘๔
๕๘.๑๗ ๗.๘๖ ๖๑๗.๑๐ ๔๖๔.๗๔ ๓๗๕.๐๑
๓๖๖.๒๔ ๑๙๐.๗๕ ๔,๐๑๑.๓๐ ๑,๕๗๘.๔๓ ๑,๖๕๔.๗๔
๓.๖๑ ๑๙๗.๔๔ ๑๒๔.๙๒ ๑๐๘.๐๓
๑๓.๗๕
๐.๐๖
๐.๐๗
๔๑.๗๕ ๙.๒๐ ๖๖๓.๐๙ ๑๖๕.๔๙ ๑๖๕.๙๕
๔๒.๘๐ ๒๔.๕๑ ๖๖๓.๗๘ ๑๒๕.๔๔ ๑๐๓.๓๐

๑.๙๒
๑.๙๒ ๑.๙๒
๑.๙๒
- ๙๒.๘๕ ๓๙๘.๕๗ ๔๑๗.๖๕
๔๙๑.๔๒
- ๔๙๑.๔๒ ๗๓.๗๗ ๑๙.๐๘
๐.๐๑
๔.๐๐
๑๑๙.๘๖ ๔.๒๕ ๑๐.๕๔ ๑๑๓.๕๗ ๑๑๙.๘๕ ๐.๒๗ ๑๐.๕๕ ๑๐๙.๕๗
๑๑,๔๘๘.๗๑ ๖๖๗.๗๓2/ ๒๔๘.๐๗ ๑๑,๙๐๘.๓๗ ๗,๔๓๖.๖๒ ๖๕๓.๙๐ ๒๔๖.๕๕ ๗,๘๔๓.๙๖ ๔,๐๖๔.๔๑ ๔,๐๕๒.๐๙
๐.๑๔
๒.๔๑ ๐.๒๗
๒.๖๘ ๒.๓๖ ๐.๐๕
๒.๕๐ ๐.๑๘
๑๑,๔๙๑.๒๑ ๖๖๗.๙๑ ๒๔๘.๐๗ ๑๑,๙๑๑.๐๕ ๗,๔๓๘.๙๘ ๖๕๓.๙๕ ๒๔๖.๕๕ ๗,๘๔๖.๓๗ ๔,๐๖๔.๖๘ ๔,๐๕๒.๒๓

หมายเหตุ1/ เรดารและอุปกรณไดแกระบบเรดารเคร�่องชวยการเดินอากาศระบบติดตามอากาศยานอุปกรณสื่อสารการบิน
อัตโนมัติและอุปกรณสื่อสารอื่น
2/

เปนอาคารและอุปกรณที่เพิ่มข�้นจากการรับโอนจากสินทรัพยระหวางกอสรางจำนวน ๖๖๘.๗๗ ลานบาท คาอุปกรณ
ที่ซ�้อเพิ่มจำนวน ๐.๘๔ ลานบาท และสินทรัพยรับบร�จาคจำนวน ๔.๒๖ ลานบาท อาคารและสิ่งกอสรางเปนสินทรัพย
ที่บร�ษัทฯกอสรางบนที่ดินราชพัสดุเพื่อใช ในการดำเนินงานโดยกระทรวงการคลังเปนผูมีกรรมสิทธ�์ในอาคาร
และสิ่งปลูกสรางดังกลาว

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๔๗

๕.๘ สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หักคาตัดจำหนายสะสม
รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาตัดจำหนายสำหรับป

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๖.๑๔
๑.๕๕
๔.๕๙
๑.๕๕

-

๕.๙ สินทรัพยระหวางกอสรางประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

ยอดยกมาณวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖
บวกเพิ่มข�้นระหวางงวด
หักโอนไปอาคารและอุปกรณ
โอนไปเปนคาใชจาย
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗

๑๔๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๕๑๔.๓๐
๑,๒๔๕.๙๓
๑,๗๗๓.๒๓
(๖๖๘.๗๗)
(๓๐.๕๔)
๑,๐๗๓.๙๒

๒๗๕.๗๓
๘๔๗.๐๘
๑,๑๒๒.๘๒
(๖๐๖.๗๑)
(๑.๘๑)
๕๑๔.๓๐

๕.๑๐ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม.
รวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคาในประเทศ
เจาหนี้การคาตางประเทศ
บัญช�พักรับสินคาและบร�การ
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
บัญช�พักเช็คจายระหวางทาง
บัญช�พักลูกหนี้รอตัดบัญช�
เจาหนี้พนักงาน
รายไดรับลวงหนา
รวมเจาหนี้อื่น
รวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท.

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๑๐๖.๓๙
๓๔.๖๙
๓๒๔.๐๓
๔๖๕.๑๑

๘๐.๓๔
๓๑.๘๘
๑๔๓.๓๖
๒๕๕.๕๘

๑๐๖.๓๙
๓๔.๖๙
๓๒๔.๐๓
๔๖๕.๑๑

๘๐.๓๔
๓๑.๘๘
๑๔๓.๓๖
๒๕๕.๕๘

๕๖.๓๙
๑๐๙.๙๗
๑๗.๒๔
๑๓.๓๗
๑๙๖.๙๗
๖๖๒.๐๘

๑๑๕.๗๓
๑๖.๒๗
๒.๙๕
๑๐.๓๘
๑๔๕.๓๓
๔๐๐.๙๑

๔๘.๖๑
๑๐๙.๙๗
๑๗.๒๔
๑๓.๓๗
๑๘๙.๑๙
๖๕๔.๓๐

๑๐๓.๗๓
๑๖.๒๗
๒.๙๕
๑๐.๓๘
๑๓๓.๓๓
๓๘๘.๙๑

๕.๑๑ สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ธนาคาร
ซ�ไอเอ็มบีไทย
วงเง�น
ยอดยกมาณวันที่ ๑ ต.ค. ๕๖
หักชำระระหวางงวด
บวกโอนจากเง�นกูระยะยาว
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗

๘๕๐.๐๐
๘๕.๐๐
(๘๕.๐๐)
๘๕.๐๐
๘๕.๐๐

กรุงไทย

ไทยพาณิชย

๑,๓๙๐.๒๘ ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๕๑๙.๕๕
๑๓๑.๘๐
๑๑๖.๐๐ ๘๔.๘๐
(๑๑๖.๐๐) (๘๔.๘๐) (๑๓๑.๘๐)
๑๓๑.๘๐
๑๑๖.๐๐ ๘๔.๘๐
๑๓๑.๘๐
๑๑๖.๐๐ ๘๔.๘๐

ออมสิน

รวม

๑,๖๕๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐
๑๒๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐
(๑๒๖.๙๔) (๑๐๐.๐๐)
๑๒๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐
๑๒๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐

๖๔๔.๕๔
(๖๔๔.๕๔)
๖๔๔.๕๔
๖๔๔.๕๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๔๙

๕.๑๒ คาใชจายคางจายประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม

เง�นรางวัลพิเศษ
คาเชาที่ราชพัสดุและภาษีโรงเร�อน
คาสาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๘๒๕.๐๗
๔๗.๖๘
๒๓.๗๖
๑๙.๓๘
๙๑๕.๘๙

๗๔๘.๔๙
๔๕.๑๗
๒๕.๒๖
๑๑.๖๒
๘๓๐.๕๔

๘๒๕.๐๗
๔๗.๖๘
๒๓.๗๖
๑๓.๔๗
๙๐๙.๙๘

๗๔๘.๔๙
๔๕.๑๗
๒๕.๒๖
๑๐.๐๐
๘๒๘.๙๒

๕.๑๓ คาบร�การรอจายคืนสะสมประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

คาบร�การรอเร�ยกเก็บ (จายคืน) สายการบินสมาช�ก – ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๖
หักเร�ยกเก็บคาบร�การรอเร�ยกเก็บจากสายการบินที่พนสภาพเปนสมาช�ก
หักคาบร�การรอจายคืนสายการบินสมาช�ก - ระหวางป
บวกคืนรายไดสูงกวาคาใชจายป ๒๕๕๖ ใหแกสายการบินสมาช�ก - ระหวางป
คาบร�การรอจายคืนสะสมยกไป ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗

๒๕๕๗

๒๕๕๖

(๖๗๙.๐๔)
(๖๗๙.๐๔)
(๑,๗๕๕.๕๙)
(๒,๔๓๔.๖๓)
๑๓๕.๓๕
(๒,๒๙๙.๒๘)

๒๗๓.๗๖
(๐.๕๗)
๒๗๓.๑๙
(๙๕๒.๒๓)
(๖๗๙.๐๔)
(๖๗๙.๐๔)

บร�ษัทฯไดปรับปรุงโครงสรางอัตราคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศและใหเกิดความเปนธรรมแกผู ใชบร�การทุกกลุมและมีความเปนสากล
มากยิ่งข�้นโดยบร�ษัทฯ ไดเร�ยกเก็บคาบร�การรูปแบบใหมเปน ๒ ระยะดังนี้
ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาท ตอหนวย
และ Terminal charge เทากับ ๕๐๐ บาท ตอหนวย
ระยะที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไปอัตรา En route charge เทากับ ๓,๕๐๐ บาท ตอหนวยและ Terminal
charge เทากับ ๕๐๐ บาท ตอหนวย
ตามมติที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดอนุมัติใหคืน
รายได สูงกวาคาใชจา ย (Overcollection) ประจำป ๒๕๕๖ เพือ่ เปนสวนลดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศในปงบประมาณ ๒๕๕๗
(เดือนเมษายน – กันยายน๒๕๕๗) ใหแกสายการบินผูถือหุนซ�่งมีรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๕๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

ในอัตรารอยละ ๒๐ สวนที่เหลือรอยละ ๘๐ ใหสำรองไวเปนเง�นทุนหมุนเว�ยนของบร�ษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและลงทุนในอนาคต
ผลการดำเนินงานในงวดบัญช�ป ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีรายไดรวมจำนวน ๙,๕๕๗.๑๓ ลานบาทและคาใชจายรวมจำนวน
๗,๘๐๑.๕๔ ลานบาทจ�งมีรายไดสูงกวาคาใชจายซ�่งถือเปนคาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาช�กจำนวน ๑,๗๕๕.๕๙
ลานบาทเมื่อรวมกับคาบร�การรอจายคืนสะสมยอดยกมาจำนวน ๖๗๙.๐๔ ลานบาท และคืนรายไดสูงกวาคาใชจาย (Overcollection)
ป ๒๕๕๖ ใหแกบร�ษัทการบินที่เปนสมาช�กจำนวน ๑๓๕.๓๕ ลานบาทตามมติที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ๖๗ ประจำป ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แลวคงเหลือคาบร�การรอจายคืนสะสมณวันสิ้นงวดจำนวน ๒,๒๙๙.๒๘ ลานบาท
สำหรับรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๒ มีโครงขาย
ที่เกิดข�้นตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๖ – วันที่๓๐กันยายน ๒๕๕๗ มีจำนวน ๗๔.๒๘ ลานบาท โดยไดแสดงรวมอยูในรายได
คาเชาคาบำรุงรักษาอุปกรณและคาบร�การขอมูลการบิน
๕.๑๔ หนี้สินหมุนเว�ยนอื่นประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม

รายไดรอการรับรู
ภาษีเง�นไดคา งจายและเจาหนีก้ รมสรรพากร
เง�นประกันสัญญา
บัญช�พักจัดสรรหุนข
บัญช�พักรายการระหวางกัน
รวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๔.๐๐
๔๕.๑๖
๓๖.๗๔
๒.๘๑
๑.๐๖
๘๙.๗๗

๓.๐๑
๔๕.๓๒
๔๕.๙๙
๓.๐๙
๐.๗๓
๙๘.๑๔

๔.๐๐
๔๕.๐๑
๓๖.๖๑
๒.๘๑
๑.๐๖
๘๙.๔๙

๓.๐๑
๔๕.๑๐
๔๕.๙๐
๓.๐๙
๐.๗๓
๙๗.๘๓

๕.๑๕ เง�นกูยืมระยะยาวงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ธนาคาร
ซ�ไอเอ็มบีไทย
กรุงไทย
ไทยพาณิชย
กรุงไทย
ออมสิน
ออมสิน
ออมสิน
รวม

สัญญาลง
วันที่
๒๑ ก.ค. ๔๖
๑๕ ม.ค. ๔๗
๑๕ ก.ค. ๔๘
๒๕ ส.ค. ๔๙
๓ ก.ย. ๕๐
๑๘ ก.ย. ๕๒
๒๓ ก.ย. ๕๖

วงเง�น

ระยะเวลา

๘๕๐.๐๐
๑,๓๙๐.๒๘
๑,๕๑๙.๕๕
๑,๑๐๐.๐๐
๑,๖๕๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐
๓,๔๘๐.๐๐
๑๑,๑๘๙.๘๓

๑๒ ป ปลอดหนี้ ๒ ป
๑๕ ป ปลอดหนี้ ๓ ป
๑๔ ป ปลอดหนี้ ๒ ป
๑๕ ป ปลอดหนี้ ๒ ป
๑๕ ป ปลอดหนี้ ๒ ป
๑๔ ป ปลอดหนี้ ๒ ป
๑๕ ป ปลอดหนี้ ๓ ป

โอนเปนหนี้
กูเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ที่ครบ
ระหวางงวด กำหนดชำระ ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗ ณ ๓๐ ก.ย. ๕๖
ใน ๑ ป
๑.๐๐
๑.๐๐

๘๕.๐๐
๑๑๖.๐๐
๑๓๑.๘๐
๘๔.๘๐
๑๒๖.๙๔
๑๐๐.๐๐
๖๔๔.๕๔

๘๕.๐๐
๔๖๒.๒๘ ๕๗๘.๒๘
๕๓๑.๐๕
๖๖๒.๘๕
๕๔๘.๘๐
๖๓๓.๖๐
๙๕๑.๘๓ ๑,๐๗๘.๗๗
๙๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
๑.๐๐
๓,๓๙๔.๙๖ ๔,๐๓๘.๕๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๕๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีวงเง�นกูธนาคารจำนวน ๑๑,๑๘๙.๘๓ ลานบาท มีธนาคาร ๒ แหงไดกำหนด
เง�่อนไขในสัญญาเง�นกู ใหบร�ษัทฯ ออกตั๋วแลกเง�นเทากับยอดเง�นกูคางชำระบวกดอกเบี้ยใหกับธนาคารและเง�นกูยืมจำนวนดังกลาว
ใชสำหรับลงทุนในโครงการณทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการลงทุนตางๆโดยมีกำหนดชำระคืนเง�นตนและดอกเบี้ย
ทุกงวด ๖ เดือน
๕.๑๖ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บร�ษัทฯมีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยอนหลังถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๔๗.๕๖ ลานบาท โดยบร�ษัทฯ
จะทยอยรับรูเปนคาใชจายตามว�ธ�เสนตรงในระยะเวลา ๕ ปปละจำนวน ๒๐๙.๕๑ ลานบาท ในงวดนี้มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๖
ผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอน – ระหวางงวด
ผลประโยชนพนักงาน – ระหวางงวด
จายคืนผลประโยชนพนักงาน – ระหวางงวด
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยอนหลังถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔
ผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนสะสม
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. 57

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๕๙๑.๐๕
๒๐๙.๕๑
๑๙๓.๕๗
(๔๔.๓๔)
๙๔๙.๗๙
๑,๐๔๗.๕๖
(๖๒๘.๕๓)
๔๑๙.๐๓

๒๗๒.๕๕
๒๐๙.๕๑
๑๗๔.๓๕
(๖๕.๓๖)
๕๙๑.๐๕
๑,๐๔๗.๕๖
(๔๑๙.๐๒)
๖๒๘.๕๔

๕.๑๗ ทุนเร�อนหุนงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแลว
หุนสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท
หุน ก (กระทรวงการคลังเปนผูถือหุน)
หุน ข (บร�ษัทการบินตางๆเปนผูถือหุน)
รวมทุนเร�อนหุน

๑๕๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๖๐๐.๐๐
๖๐.๐๐
๖๖๐.๐๐

๖๐๐.๐๐
๖๐.๐๐
๖๖๐.๐๐

๕.๑๘ เง�นรายไดแผนดินนำสงคลัง
คณะรัฐมนตร�ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบใหกระทรวงการคลังกำหนดใหบร�ษัทฯ นำเง�นสงคลัง
เปนรายไดแผนดินโดยคำนวณในอัตรารอยละ๑๐ของรายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศในแตละปทั้งนี้ตั้งแตปงบประมาณ
๒๕๔๑ เปนตนไปตอมาบร�ษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร�เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ใหบร�ษัทฯ ไมตองนำเง�นสงคลัง
เปนรายไดแผนดินตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร�เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘
ใหบร�ษัทฯ ยกเลิกการนำเง�นสงคลังเปนรายไดแผนดินตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนตนไป
๕.๑๙ รายไดอื่นงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ดอกเบี้ยเง�นฝากธนาคาร
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตรา
รายไดอื่น
รวม

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๔๗.๔๖
๒.๑๖
๒๙.๔๓
๗๙.๐๕

๒๔.๓๒
๐.๑๔
๒๖.๑๗
๕๐.๖๓

๕.๒๐ คาใชจายผลประโยชนพนักงานประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

งบการเง�นรวม

คาใชจายบุคลากร
ผลประโยชนพนักงาน
เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
เง�นสมทบกองทุนสวัสดิการ
รวม

งบการเง�นเฉพาะบร�ษัท

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๔,๖๖๒.๖๓
๔๐๓.๐๘
๓๓๕.๔๓
๕,๔๐๑.๑๔

๔,๑๕๓.๕๖
๓๘๓.๘๖
๓๐๖.๖๐
๔,๘๔๔.๐๒

๔,๖๖๒.๖๓
๔๐๓.๐๘
๓๓๕.๔๓
๒๑๗.๒๗
๕,๖๑๘.๔๑

๔,๑๕๓.๕๖
๓๘๓.๘๖
๓๐๖.๖๐
๑๙๘.๙๙
๕,๐๔๓.๐๑

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๕๓

๕.๒๑ คาใชจายอื่นงบการเง�นเฉพาะบร�ษัทประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

คาสอบบัญช�
คาจัดประชุม
คาใชจายที่ปร�กษา
คาใชจายประชาสัมพันธ
คาบำรุงและบร�จาค
คาใชจายเดินทาง
คาเบี้ยประกันภัย
คาธรรมเนียม
คาใชจายในการฝกอบรม
คาตัดจำหนายพัสดุและสินทรัพย
คารักษาความปลอดภัย
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย IRS
หนี้สงสัยจะสูญ
อื่นๆ
รวม

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๑.๒๐
๑๗.๑๕
๑๔.๒๗
๑๘.๙๕
๑๙.๕๕
๑๘๔.๐๕
๔๗.๗๒
๙.๘๖
๗๑.๓๗
๘๔.๕๕
๓๘.๑๐
๑.๐๖
๗.๔๔
๒๔.๔๕
๖๗.๙๐
๖๐๗.๖๒

๐.๘๒
๘.๒๔
๑๒.๙๕
๑๘.๒๐
๑๗.๗๙
๑๐๙.๑๓
๔๖.๖๓
๘.๕๓
๕๑.๗๕
๔๔.๖๖
๓๓.๐๕
๒.๙๔
๕.๐๓
๓๑.๘๗
๔๔.๗๘
๔๓๖.๓๗

๕.๒๒ คาใชจายเง�นกองทุนสวัสดิการงบการเง�นรวมประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

คาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
อื่นๆ
รวม

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๑๐.๒๕
๐.๔๘
๒๑๐.๗๓

๑๙๓.๔๕
๐.๓๓
๑๙๓.๗๘

๕.๒๓ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ บร�ษทั ฯ ไดคำนวณเง�นบำเหน็จทีต่ อ งจายใหพนักงานตามสิทธ�ทไ่ี ดรบั ณ วันนัน้ เปนเง�นทัง้ สิน้

๑๕๔
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จำนวน ๓๔๒.๖๖ ลานบาท บร�ษัทฯ ไดโอนเง�นเขากองทุนสำรองเลี้ยงช�พจำนวน ๑๗๓.๖๐ ลานบาท ที่เหลืออีกจำนวน ๑๖๙.๐๖
ลานบาท กำหนดโอนภายใน ๑๐ ปและหร�อตามอายุงานคงเหลือของพนักงานพรอมดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ยเง�นฝากประจำ
๑ ป ของธนาคารซ�่งบร�ษัทฯ ได โอนเง�นบำเหน็จคางนำสงสวนที่เหลือเขากองทุนสำรองเลี้ยงช�พไดครบตามจำนวนทั้งหมด
ในงวดปบัญช� ๒๕๔๕ แลว
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พมีพนักงานเปนสมาช�กจำนวน ๒,๙๒๗ รายบร�ษัทฯ จายเง�นสมทบ
เขากองทุนในงวดบัญช�นี้จำนวน ๓๓๗.๒๘ ลานบาท (รับรูเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน ๓๓๕.๔๓ ลานบาท และบันทึก
เปนตนทุนงานรับทำจำนวน ๑.๘๕ ลานบาท)
๕.๒๔ คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมกรรมการ
ในงวดบัญช�ป ๒๕๕๗ บร�ษัทฯไดจายคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้
บาท
๑. คาตอบแทนกรรมการรัฐว�สาหกิจรายเดือน
๑,๓๑๒,๒๐๖.๕๐
๒. คณะกรรมการบร�ษัทฯ
๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๓. คณะกรรมการบร�หาร
๔๓๖,๐๐๐.๐๐
๔. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓๗๕,๓๒๓.๐๐
๕. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๖. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๗. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
๙๖,๕๐๐.๐๐
๘. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
๒๖๒,๕๐๐.๐๐
๙. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผูอำนวยการใหญ
๓๕,๕๐๐.๐๐
๑๐. คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอำนวยการใหญ
๑๙๒,๕๐๐.๐๐
คาเบีย้ ประชุมประกอบดวยคาเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบร�ษทั ฯ และกรรมการผูแ ทนทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จากหนวยงานภายนอก
๕.๒๕ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้น
บร�ษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นซ�่งไมรวมดอกเบี้ย ดังนี้
หนวย : ลานบาท

บร�ษัทฯ ถูกฟองเปนจำเลยในคดีตางๆ
คดีพิพาทแรงงาน
คดีเร�ยกคาเสียหาย
รวม ๕.๒๖ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๗.๐๗
๗.๓๒
๑๔.๓๙

๗.๐๗
๗.๑๐
๑๔.๑๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ บร�ษัทฯ มีผลขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำนวน ๗.๔๔ ลานบาท
และมีวงเง�นคงเหลือของการทำสัญญาดังกลาวขางตน เปนจำนวนเง�นทั้งสิ้น ๖๓๓.๖๐ ลานบาท และสิ้นสุดสัญญาแลว
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕.๒๗ รายการระหวางกันกับเง�นกองทุนสวัสดิการฯ
ในงวดบัญช�ป ๒๕๕๗ มีรายการรับ-จายเง�นสมทบกองทุนสวัสดิการระหวางกันจำนวน ๒๑๗.๒๗ ลานบาท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๗

๑๕๕
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