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สารจากประธานกรรมการ
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ในฐานะทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากรั ฐ บาลให้ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศซึ่งเป็น
ส่วนสำ�คัญยิ่งในระบบขนส่งทางอากาศที่เชื่อมโยงให้ประชาคมโลก
สามารถไปมาหาสู่ กั น ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ
หน้ า ที่ โ ดยมี จุ ด มุ่ ง หมายในการสร้ า งความปลอดภั ย ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีมาตรฐานการ
ให้บริการในระดับสากล จนเป็นทีย่ อมรับของสายการบินทัว่ โลก รวมทัง้
ได้นำ�เทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้งาน และปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ตลอดจนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและนำ�องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาการให้บริการโดย
ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลักการ “การกำ�กับดูแลทีด่ ”ี
ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนา
เครือข่ายระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนา
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการควบคุม
จราจรทางอากาศ ทีม่ คี วามโดดเด่นในเรือ่ งประสิทธิภาพความปลอดภัย
สะดวก รวดเร็ ว และประหยั ด เป็ น หนึ่ ง ในโครงการสำ � คั ญ ของ
บริษัทฯ ที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับ
ปริมาณเทีย่ วบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ
ยังคงต้องปรับองค์กรและลงทุนดำ�เนินโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ก้าวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ รวมทั้งสร้างพันธมิตร
ในกิ จ การบิ น เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้
เกิ ด การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
และประสานประโยชน์ในกิจการบินในภาพรวม
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง คงส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่ อ ภารกิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การพั ฒ นานวั ต กรรมชุ ม ชนเพื่ อ
เสริมสร้างรายได้และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน
อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ยังคงสานต่องานมูลนิธวิ ทิ ยุการบิน
แห่งประเทศไทย เพื่อให้โอกาสแก่เด็กพิการที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา อันเป็นรากฐานสำ�คัญในการดำ�รงชีวิต
และเป็นพลังของสังคมต่อไปในอนาคต
ผลสำ�เร็จของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เกิ ด จากการสนั บ สนุ น ที่ ดี ข องผู้ ถื อ หุ้ น ความไว้ ว างใจ
ของสายการบิน ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกระดับ ที่มีส่วนร่วม
พัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตให้่องค์กร
ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ขอขอบคุ ณ
ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ และขอให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะ
ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ โดยยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล ควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมเพือ่ รักษามาตรฐาน
การให้บริการในระดับสากล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสืบไป

(นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
จากวิสัยทัศน์ “Benchmarking & Partnering for Success”
และแนวคิดในการบริหารงานที่จะให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ม่งุ สู่ความเป็นเลิศ
ด้ า นความปลอดภั ย บริ ษัท ฯ ดำ � เนิ น โครงการซึ่ง มุ่ง เน้ น การตอบสนอง
ความต้องการของสายการบินทัง้ ด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ
โดยมีโครงการหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการ
การเดินอากาศ ภายใต้แนวคิดเชิงปฏิบตั กิ ารการบริหารจราจรทางอากาศสำ�หรับ
การเดินอากาศสากลระบบใหม่ ซึง่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
กำ�หนดขึ้นเป็นวิสัยทัศน์เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินของโลกวิวัฒนาการไปสู่
เป้าหมายในอนาคตร่วมกัน ทัง้ นีจ้ ะทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ระบบการเดินอากาศแบบใหม่
สามารถรองรับปริมาณการจราจรฯ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในอัตราทวีคณ
ู ได้ทง้ั ในอนาคต
ระยะสัน้ และระยะยาว
นอกจากนัน้ ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอน่ื ๆ อาทิ “PBN” ซึง่ เป็นการใช้
ดาวเทียมในการนำ�ร่อนอากาศยานทีท่ า่ อากาศยานต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ความแม่นยำ� รวดเร็ว ปลอดภัย “BOBCAT” ระบบบริหารสภาพคล่องจราจร
ทางอากาศผ่านอ่าวเบงกอล เพื่อช่วยให้สายการบินที่ต้องการทำ�การบินไปยัง
ทวีปยุโรปเกิดความคล่องตัว ลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ในภาวะนำ�้ มันราคาสูงเช่น
ปัจจุบนั อีกทัง้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สอู่ ากาศ “ASPIRE”
ซึง่ เป็นความร่วมมือกับองค์กรผูใ้ ห้บริการการเดินอากาศระหว่างประเทศ ในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นให้ความร่วมมือ
บูรณาการนำ�เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพือ่ ให้เกิด
การทำ�งานอย่างสอดประสานกันในทุกมิติ ทัง้ ทางบก ทางราง ทางน�ำ้ ทางอากาศ
และนำ�ไปสูก่ ารเป็นศูนย์บรู ณาการระบบการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ
เป็นทีท่ ราบดีวา่ ปี 2554 เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ในวโรกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ
จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 15th CANSO Asia Pacific Conference และ
CANSO Global ATM Summit & 15th Annual General Meeting (AGM)
ซึ่งเป็นการประชุมด้านการบินระดับโลกครั้งใหญ่ท่สี ุดครั้งหนึ่งที่ประเทศไทย
เป็ น เจ้ า ภาพ รวมถึ ง โครงการจั ด สร้ า งอาคารหอบั ง คั บ การบิ น ดอนเมื อ ง
เพือ่ รองรับเทคโนโลยีใหม่อนั ทันสมัย และได้จดั THAI ASPIRE Flight ซึง่ เป็น
การสาธิตการบินตามเส้นทางบินระหว่างประเทศในแบบ “Perfect Flight”
หรือการปฏิบัติการบินที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือมีความทันสมัย สะดวกสบาย
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ อเนกอนันต์ และเป็น
ทีร่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทย

การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ของภูมภิ าคเป็นส่วนหนึง่ ของแนวทางการบริหารงาน
โดยบริษทั ฯ มีบทบาทสำ�คัญในการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบห้วงอากาศอาเซียน (Seamless
ASEAN Sky) เพื่อให้เกิดความร่วมมือ วางแผนและ
ดำ�เนินงานร่วมกันทีจ่ ะทำ�ให้ระบบเทคโนโลยีและวิธปี ฏิบตั ิ
ทีใ่ ช้ในการบริหารจราจรทางอากาศในภูมภิ าคอาเซียน
ให้มีศักยภาพที่ทัดเทียมกัน ตามที่ ICAO ได้กำ�หนด
แผนการเดินอากาศสากลระบบใหม่ (Global Air
Navigation Plan) สำ�หรับรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป
ในส่ ว นสำ � คั ญ ของการบริ ห ารองค์ ก รนั้ น
บริษัทฯ มีนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดีซึ่งสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และบริบทขององค์กร
โดยมีการกำ�หนดแนวปฏิบัติให้ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และได้นำ�มาใช้ควบคู่กับการจัดการ
คุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งทั่ ว ถึ ง ดั ง ปรากฏ
จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ มี
การจั ด ทำ � แผนควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
โดยปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่กระทบกับความปลอดภัย
ในการให้บริการการเดินอากาศ รวมทั้งมีมาตรการ
ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ซึ่ ง แม้ ปั จ จุ บั น สถานการณ์
จะดีขึ้น แนวทางดังกล่าวยังคงดำ�เนินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร กรณีเกิดผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ และที่สำ�คัญอีกประการคือ
การลดค่าใช้จา่ ยให้สายการบินผูถ้ อื หุน้ และผูใ้ ช้บริการ
ของบริษัทฯ
ในนามบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการ
เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง และขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห าร
และพนักงาน ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทพลังกาย พลังใจ
และพลังสติปญั ญา เพือ่ ร่วมกันสร้างสรรค์คณ
ุ ประโยชน์
ให้กิจการบินของชาติและภูมิภาคตลอดไป

พลอากาศเอก

(สมชาย เธียรอนันท์)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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เรื่องเด่นในรอบปี
บริษัทฯ ดำ�เนินการตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำ�ของกระทรวงคมนาคม โดยเน้นการสร้างคุณประโยชน์ต่อกิจการบิน
ทั้งในและระหว่างประเทศ ตามแนวทาง Corporate Social Responsibility (CSR) โดยสรุปได้ดังนี้
1. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบบริ ก าร
การเดินอากาศ (ระยะการดำ�เนินงานปี 2554-2556)
ภายใต้ แ นวคิ ด เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารจราจร
ทางอากาศสำ�หรับการเดินอากาศสากลระบบใหม่ ซึ่ง
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำ�หนด
ขึ้ นเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ และถื อ เป็ น พั น ธสั ญ ญาของรั ฐ ภาคี
อนุ สั ญ ญาการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศที่จ ะต้ อ ง
ร่วมดำ� เนิ น การตามกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานที่ กำ � หนดขึ้ น
ภายในปี ค.ศ. 2025 โดยมีสาระสำ�คัญเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีและวิธีดำ�เนินงานที่มีการนำ�ระบบ
ดาวเทียมมาใช้ทั้งในส่วนของปฏิบัติการบินและบริการ
การเดินอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึง
การพัฒนาและบริหารห้วงอากาศให้เกิดความคล่องตัว
และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างห้วงอากาศ (Airspace Reorganization)
การบริหารห้วงอากาศด้วยแนวคิดการใช้หว้ งอากาศแบบ
คล่องตัว (Flexible Use of Airspace: FUA) ฯลฯ
รวมถึงการนำ�เทคนิคใหม่ ๆ เข้าใช้งานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของบริ ก ารการจราจรทางอากาศ ที่ คำ � นึ ง ถึ ง ความ
สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบอากาศยาน
(Avionics System) เพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดของเทคโนโลยี
เดิ ม และมั่ น ใจได้ ว่ า ระบบการเดิ น อากาศแบบใหม่
จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรฯ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในอัตรา
ทวีคูณได้ทั้งในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว
ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำ�หนดโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศขึ้น
เพื่อปรับปรุงระบบห้วงอากาศ เส้นทางบิน เทคโนโลยี
และเทคนิคที่ใช้ในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาระบบ/
อุปกรณ์และการบินทดสอบ เพือ่ ให้มัน่ ใจว่าระบบบริการ
การเดิ น อากาศของประเทศ (The Nation’s Air
Navigation Services) จะสามารถรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยสูงสุด ซึง่ ถือเป็นแรงขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญส่วน
หนึง่ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการบิน
และการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคของประเทศไทย
8
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
1.1 การจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ในการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการห้วงอากาศ
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสำ�หรับการบินในประเทศและเข้า–ออก
ประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดแก่สายการบิน/
ผู้ใช้บริการห้วงอากาศ ซึ่งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศจะเป็นส่วนสำ�คัญของการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศของประเทศ
1.2 การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถระบบ/เทคโนโลยี จ ราจรทางอากาศ
และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ
(Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management:
CNS/ATM) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศ
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการดำ�เนินการตามข้อกำ�หนด
ของแผนการเดินอากาศระบบใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสาร
เทคโนโลยีชว่ ยการเดินอากาศ (ระบบนำ�ร่องและนำ�ร่อน) และระบบติดตามอากาศยาน
พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูล และการบริหารจราจรทางอากาศ
ของประเทศระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคให้เป็นระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพสูง
พร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับบริการการเดินอากาศ
ของประเทศ ให้เกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนและสายการบิน/
ผู้ใช้บริการห้วงอากาศ
1.3 การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง ใช้สำ�หรับงานบิน
ทดสอบเพื่อรักษามาตรฐานของระบบ/อุปกรณ์นำ�ร่อง/นำ�ร่อน และเครื่องอำ�นวย
ความสะดวกในการบินที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินอากาศของประเทศ
(CNS Infrastructure) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากจะเริ่มมีปัญหาขาดแคลน
อากาศยาน สำ�หรับเทคโนโลยีการเดินอากาศระบบใหม่ของประเทศในอนาคต
(ที่มีขีดความสามารถในการบินทดสอบ) สำ�หรับการจัดหาอากาศยานบินทดสอบ
ประสิทธิภาพสูงนัน้ นอกจากจะพิจารณาเพือ่ นำ�มาใช้ในภารกิจหลักของบริษทั ฯ แล้ว
ยังพิจารณาถึงการนำ�ไปใช้ประโยชน์ส่วนเพิ่มในช่วงเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติ
งานประจำ� ในการช่วยเพิ่มรายได้ในภาคบริการทดสอบของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาทิ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนการาบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา สาธารณรั ฐประชาชนบังกลาเทศ มองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน
ดินแดนไต้หวัน เป็นต้น
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
โครงการฯ โดยให้กระทรวงคมนาคม (คค.) และบริษัทฯ ดำ�เนินการตามความเห็น
ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการดำ�เนินงานและแผนการเบิกจ่ายโครงการ
จาก 3 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2556) เป็น 4 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2558)
โดยมีกรอบวงเงินลงทุนคงเดิม (4,460.31 ล้านบาท) เพื่อให้กระบวนการวางแผน
เกิดความครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ขั้นตอนต่อไปคือการบูรณาการคุณสมบัติของระบบ/
อุปกรณ์และเอกสารประกวดราคา
รายงานประจำ�ปี 2554
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2. การพัฒนาแบบแผนการบินสำ�หรับการบินด้วย PerformanceBased Navigation (PBN)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินอากาศ และรองรับ
การเติบโตของการจราจรทางอากาศ บริษัทฯ ได้นำ�เทคโนโลยีการเดินอากาศ
สมัยใหม่ ได้แก่ Performance-Based Navigation (PBN) และ Global
Navigation Satellite System (GNSS) เข้าใช้งาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับ
กรมการบินพลเรือน บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษทั การบินกรุงเทพ จำ�กัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และสมาคมนักบินไทย ในฐานะของ
คณะทำ�งานแห่งชาติด้าน PBN และ GNSS เพื่อร่วมกำ�หนดนโยบาย แผนงาน
และมาตรฐานในการนำ�ระบบ PBN และ GNSS เข้าใช้งาน อันเป็นไปตาม
แนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และความต้องการ
ของสายการบินและผู้ใช้ห้วงอากาศ

การดำ�เนินการ

2.1 การจัดทำ�แผนงาน Asia-Pacific Regional PBN Implementation
Plan และการจัดทำ�แผนงาน Thailand PBN Implementation Plan
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการร่วมกับ ICAO Asia-Pacific PBN Task Force ใน
ฐานะ Task Force Rapporteur ในการจัดทำ�แผนงาน Asia-Pacific Regional
PBN Implementation Plan แล้วเสร็จ โดยแผนงานดังกล่าวได้ก�ำ หนดเป้าหมาย
และแนวทางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการนำ�เทคโนโลยี PBN เข้าใช้งาน
ทัง้ นี้ แผนงานดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจาก ICAO Asia-Pacific Regional Planning
and Implementation Group (APANPIRG) เมื่อเดือนกันยายน 2552
ในส่วนของแผนงานด้าน PBN ของประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมกับ
คณะทำ�งานแห่งชาติด้าน PBN และ GNSS ในการจัดทำ�แผน Thailand PBN
Implementation Plan แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2552 อันเป็นไปตาม
ICAO Assembly Resolution ที่ได้กำ�หนดให้รัฐภาคีจัดทำ�แผน State PBN
Implementation Plan ให้แล้วเสร็จภายในปี 2552 ซึ่งแผน Thailand PBN
Implementation Plan ดังกล่าว ได้ผ่านการประเมินในระดับดีที่สุด (Robust)
จากการทำ� Assessment โดยคณะทำ�งาน ICAO Asia-Pacific PBN Task Force
เมื่อเดือนกันยายน 2553 ต่อมาคณะทำ�งานแห่งชาติด้าน PBN และ GNSS
ดำ�เนินการจัดทำ�แผน Thailand PBN Implementation Plan Version 2.0
2.2 การประกาศใช้งาน PBN Procedure ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต หาดใหญ่
สมุย และเชียงใหม่ อย่างเต็มรูปแบบในระหว่างปี 2552-2554
กรมการบิ น พลเรื อ นได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการประกาศใช้ ง าน PBN
Procedure แบบ RNP APCH ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต หาดใหญ่ สมุย และ
เชียงใหม่ อย่างเต็มรูปแบบ อันส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพในการร่อนลงสู่สนามบินโดยจัดเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำ�กัดต่าง ๆ
อันเกิดจากเครื่องช่วยการเดินอากาศแบบ Conventional
อีกทั้งจากผลการศึกษาของ IATA สรุปว่า การนำ� RNP APCH Procedure
เข้ า ใช้ ง านร่ ว มกั บ เทคนิ ค การร่ อ นลงแบบเสถี ย ร Continuous Descent
Operation สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการร่อนลงของอากาศยานแล้ว
และยังจะส่งผลดีในการลดปริมาณการใช้นำ�้ มันของอากาศยานได้ประมาณ
50-200 กิโลกรัม ต่อการร่อนลง 1 ครั้ง อันส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเดินอากาศ และลดการปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
10
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2.3 ผลการออกแบบ PBN Procedure
ณ ท่าอากาศยานกระบี่ ลำ�ปาง เชียงราย และอุดรธานี
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการออกแบบ PBN Procedure
แบบ RNP APCH สำ�หรับท่าอากาศยานกระบี่ ลำ�ปาง
เชียงราย และอุดรธานีแล้วเสร็จ โดยภายหลังการพิจารณา
ผลการออกแบบโดยกรมการบินพลเรือน บริษัทฯ จะได้
ทำ� การบิ น ทดสอบและนำ � ส่ ง ให้ ก รมการบิ น พลเรื อ น
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
2.4 ผลการออกแบบและพัฒนาเส้นทางการบิน
แบบ PBN
บริษัทฯ โดยความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม
กรมการบิ น พลเรื อ น กองทั พ อากาศ กองทั พ เรื อ
และสายการบินไทย ได้จัดทำ�เส้นทางการบิน M904
อันเป็นเส้นทางการบินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเส้นทางการบิน
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวเป็นเส้นทางการบินแบบ RNAV 5
เชื่อมต่อประเทศไทยกับทวีปออสเตรเลีย
ในส่วนเส้นทางการบินเชื่อมต่อประเทศไทยกับ
ภูมิภาคเอเชียใต้และทวีปแอฟริกานั้น บริษัทฯ โดย
ความร่วมมือจากกรมการบินพลเรือนและกองทัพอากาศ

ได้จัดทำ�เส้นทางการบิน M502 อันเป็นเส้นทางแบบ
Conditional RNAV 5 อันเป็นตัวอย่างของการใช้งาน
ห้วงอากาศร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน
2.5 ผลการรั บ รองมาตรฐานการออกแบบ
และบินทดสอบ PBN Procedure
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการร่วมกับบริษัท Jeppesen
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการตรวจสอบและรับรอง
กระบวนการออกแบบและบินทดสอบ PBN Procedure
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ จดหมายรั บ รองมาตรฐาน
การออกแบบและบิ น ทดสอบ PBN Procedures
ในแบบ RNAV SID, RNAV STAR และ RNP APCH
with Baro-VNAV
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก
อบรม Instrument Flight Procedure Design และ
Airspace Design จาก ICAO Asia-Pacific Flight
Procedure Programme อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เพิ่ ม ความสามารถของบุ ค ลากรในการออกแบบ
Conventional และ PBN Procedures รวมถึงการ
ออกแบบและวิเคราะห์ Airspace
รายงานประจำ�ปี 2554
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2.6 ผลความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ได้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดแนวทางในการนำ� PBN
เข้าใช้งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2552-2554 ผู้แทนของ
บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ Rapporteur ของ ICAO
Asia-Pacific PBN Task Force อันมีบทบาทต่อการกำ�หนดนโยบาย
และมาตรฐานการนำ� PBN เข้าใช้งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้
ประเทศไทยโดยบริษทั ฯ ยังได้รบั เกียรติให้เข้าเป็น Steering Committee
Member ของ ICAO Flight Procedure Program Office และส่งผล
ให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประเทศแรกที่ทาง ICAO Global PBN
Task Force ได้จัดให้มีการทำ� ICAO PBN Go-Team Visit เพื่อสนับสนุน
การนำ�เทคโนโลยี PBN เข้าใช้งาน
ในส่วนของความร่วมมือกับ Asia-Pacific Economic Cooperation:
APEC ผู้แทนของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนเขตเศรษฐกิจ
สมาชิกให้เป็น Co-Chair ของ APEC GNSS Implementation Team
และบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ICAO และ APEC ให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการพั ฒ นาระบบ Regional RAIM Prediction System เพื่ อ
สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี PBN และระบบดาวเทียมนำ�ร่อง GNSS
2.7 การให้บริการบินทดสอบและฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางจากไต้หวัน ภูฏาน และเนปาล ในการ
ให้บริการบินทดสอบดังรายละเอียดต่อไปนี้
- บินทดสอบ GNSS และ ADS-B สำ�หรับ Taipei Flight Information
Region (FIR) ไต้หวัน
- บินทดสอบ PBN Procedures สำ�หรับสนามบิน RCTP, RCSS,
RCKH, RCFN ไต้หวัน รวม 16 Procedures
- ออกแบบและบินทดสอบ NDB & VHF Commissioning และ
Domestic ATS/RNAV En-route Validation ภูฏาน
- บินทดสอบ VOR และ PAPI Commissioning, GNSS Interference
Assessment และ Flight Validation for Instrument Flight Procedure
รวม 23 Procedures สำ�หรับเนปาล ซึง่ การให้บริการบินทดสอบดังกล่าว
ได้รบั การตอบรับอย่างดียงิ่ จากผูใ้ ช้บริการ อันเป็นการขยายโอกาสในการ
สร้างรายได้ต่อไป
นอกเหนือจากการให้บริการบินทดสอบแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ให้บริการ
ฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยี PBN และ GNSS แก่เจ้าหน้าที่สายการบิน อาทิ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำ �กัด
บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จำ�กัด และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน Air Navigation
Service Providers ในต่างประเทศ อาทิ มองโกเลีย เนปาล ภูฏาน
เวียดนาม พม่า บังกลาเทศ กัมพูชา และลาว
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3. โครงการพัฒนาระบบ Departure Clearance
Data Link (ระยะเวลาการดำ�เนินงานปี 2553-2554)
เพื่ อ สนั บ สนุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้
บริการจราจรทางอากาศของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ
(Airspace Users) ในส่วนการให้ค�ำ ขออนุญาตทำ�การบิน
(Departure Clearance) ของสายการบินในการผ่าน
ระบบ Data Link เพิม่ เติม ในการลดการสือ่ สารด้วยเสียง
ระหว่างนักบินกับผูค้ วบคุมจราจรทางอากาศ ซึง่ จะส่งผล
ในการลดภาระงาน (Workload) รวมถึงความผิดพลาด
ในการปฏิ บั ติ ง านและปฏิ บั ติ ก ารบิ น โดยบริ ษั ท ฯ
ได้นำ�เสนอให้กรมการบินพลเรือนประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP-Supplement)
และจะดำ � เนิ น การออกประกาศในเอกสารแถลงข่ า ว
การบินของประเทศไทย (AIP-Thailand) เป็นการถาวร
ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติการบินต่อไป

4. งานพัฒนาระบบห้วงอากาศอาเซียน (Seamless
ASEAN Sky) (ระยะเวลาดำ�เนินงานปี 2551-2558)
เพื่ อ ความร่ ว มมื อ ในการผลั ก ดั น ให้ ก ลุ่ ม ประเทศ
อาเซียนสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้นในภูมิภาคของประเทศ
สมาชิก ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งด้านสันติภาพ
เสถี ย รภาพ และความมั่ น คงทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม งานพัฒนาระบบห้วงอากาศอาเซียน
(Seamless ASEAN Sky) นี้ จึงเป็นวัตถุประสงค์หนึ่ง
เพือ่ ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือ วางแผนและดำ�เนินงาน
ร่ ว มกั น ที่ จ ะทำ � ให้ ร ะบบเทคโนโลยี แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ใช้
ในการบริหารจราจรทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าค เป็นไป
ในทิ ศ ทางและมี เ ป้ า หมายด้ า นศั ก ยภาพที่ ทั ด เที ย มกั น
ตามที่ ICAO ได้ก�ำ หนดแผนการเดินอากาศสากลระบบใหม่
(Global Air Navigation Plan) สำ�หรับรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศที่ ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น สองเท่ า

จากปัจจุบัน ภายในไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568)
บริษทั ฯ จึงเข้าไปมีบทบาทอย่างสำ�คัญร่วมกับกระทรวง
คมนาคม และกรมการบินพลเรือน ดำ�เนินงานในนาม
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เสนอแผนงานดังกล่าวไว้ใน
ส่วนงานด้านเทคนิค ภายใต้แผนงานตลาดการบินร่วม
แห่งอาเซียน (Asian Single Aviation Market-ASAM)
โดยได้รับความร่วมมือและการตอบสนองอย่างดียิ่ง
จากประเทศสมาชิก ซึ่งกำ�ลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระดับความสัมพันธ์เพื่อเป็นประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 นี้

รายงานประจำ�ปี 2554
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5. การจัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
บริษัทฯ จัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง เพื่ อ เป็ น สถานที่ ร องรั บ การติ ด ตั้ ง ระบบ/อุ ป กรณ์
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ด้านการให้บริการการเดินอากาศที่ทันสมัย
ในอนาคต ทดแทนอาคารหอบังคับการบินเดิม และเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ให้สามารถ
ปฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ICAO โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์
อาคารหอบังคับการบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ที่ส�ำ คัญยิ่ง การสร้างอาคารหอบังคับการบินนี้ เป็นการจัดสร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554 ที่ผ่านมา

6. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำ�กัด และบริษัท การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินสาธิต THAI ASPIRE* Flight
บริษัทฯ ร่วมมือกับ การบินไทย ดำ�เนินการจัดเที่ยวบินสาธิต
THAI ASPIRE* Flight ซึ่งเป็นการสาธิตการบินตามเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศในแบบ “Perfect Flight” หรือการปฏิบัติการบิน
ที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือมีความทันสมัย สะดวกสบาย ประหยัด
พลังงาน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ ในเส้นทางกรุงเทพฯ
ไปยังโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ทั้งเที่ยวไปและกลับ เมื่อวันที่ 5 และ 8
พฤษภาคม 2554 ตามลำ�ดับ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้ออกแบบและวางแผน
เส้นทางบินให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาเส้นทางบินที่ดีที่สุด
และสั้ น ที่ สุ ด และได้ ป ระสานงานกั บ องค์ ก รและผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
การเดินอากาศในทุกน่านฟ้าที่บินผ่าน เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ให้เที่ยวบินดังกล่าวได้ทำ�การบินบนเส้นทางบินและระดับความสูง
ที่ ป ระหยั ด และเหมาะสมตลอดเส้ น ทาง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบิน ซึ่งตลอดการเดินทาง
ทั้งไปและกลับสามารถลดการใช้น�ำ้ มันเชื้อเพลิงได้ 2,100 กิโลกรัม
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6,615 กิโลกรัม
คิดเป็นอัตราส่วนผลลัพธ์การลดน�ำ้ มันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 1.3
นับได้ว่า THAI ASPIRE* Flight เป็นความร่วมมือของสอง
หน่วยงานทีม่ สี ว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และร่วมเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงคมนาคม
* Asia and South Pacific Initiative to Reduce Emissions:
ASPIRE
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7. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ส่งมอบ
ระบบควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ให้
กรมเจ้าท่า
บริษทั ฯ ร่วมกับ กรมเจ้าท่า จัดพิธสี ง่ มอบระบบควบคุมจราจร
และความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic Management
and Information System: VTMIS) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2554 เพื่อบริหารจัดการจราจรทางน�ำ้ ในเขตน่านน�ำ้ ฝั่งอ่าวไทย
ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบ VTMIS
ให้สามารถแสดงผลข้อมูลและตำ�แหน่งเรือที่ได้รับจากอุปกรณ์
ติดตามเรือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเรดาร์ (RADAR) ระบบแสดง
ข้อมูลเรืออัตโนมัติ (AIS) และระบบแสดงข้อมูลตำ�แหน่งเรือผ่านจอ
บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (CCTV) โดยระบบจะทำ�การส่งต่อข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้รบั ทราบข้อมูลและสถานะ
ของเรือแบบ Real Time อีกทั้งยังสามารถนำ�ข้อมูลมาวางแผน
การให้บริการในกรณีทเี่ รือเข้าเทียบท่าตามเวลาหรือเกิดความล่าช้า
รวมทั้งช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ

9. โครงการนวัตกรรมชุมชน
บริ ษั ท ฯ จั ด โครงการนวั ต กรรมชุ ม ชนขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี 2552
เพื่อให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน ตามแนวทางชุ ม ชนพอเพี ย งของรั ฐ บาล
และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์กรตามนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินและศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศภูมิภาค ทั้ง 9 แห่ง ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับชุมชน
ในพื้นที่เพื่อดำ�เนินโครงการฯ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพื่อส่ง
เข้าประกวด โดยในปี 2553 ได้ก�ำ หนดสาขาของผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด
จำ�นวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
การเกษตรชุมชน และสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป ทั้งนี้
บริษัทฯ จัดการตัดสินการประกวดเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และจัด
พิธีมอบรางวัลเมื่อเดือนเมษายน 2554 มีผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

8. การจัดสร้างเส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
จัดสร้างเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่น
บริหารจัดการการใช้ห้วงอากาศร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์ดา้ นการบินของประเทศไทย ประกอบด้วย
8.1 เส้นทางบินระหว่างประเทศเฉลิมพระเกียรติ M904 เป็น
ความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับกองทัพอากาศ กองทัพเรือ กรมการบิน
พลเรือน และบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ในการออกแบบและ
จัดสร้างเส้นทางบินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชือ่ มต่อไปยังออสเตรเลีย โดยออกแบบเป็นเส้นทางบินชนิดพิเศษแบบ
RNAV 5 เส้นทางแรกในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ มีการนำ�เทคโนโลยี
การบินสมัยใหม่ “Performance-Based Navigation (PBN)”
เข้าใช้งาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นศูนย์กลางการบิน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้นา่ นฟ้า ส่งเสริม
ยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศให้ประเทศไทย เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
8.2 เส้นทางบินระหว่างประเทศ M502 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างบริษทั ฯ กับกองทัพอากาศ กรมการบินพลเรือน และหน่วยงาน
บริการจราจรทางอากาศของพม่า ในการจัดสร้างเส้นทางบินระหว่าง
ประเทศเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยผ่านพม่าไปยังภูมิภาคเอเชียใต้
และแอฟริกา ซึง่ สามารถช่วยลดระยะทางในการบินของอากาศยาน
ลงได้ 10 ไมล์ และทำ�ให้อากาศยานสามารถใช้ความสูงทีเ่ หมาะสม
ในการปฏิบัติการบินส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการเผาผลาญ
นำ้�มั น เชื้อ เพลิ ง ดี ข้ึน ลดปริ ม าณการใช้ เชื้อ เพลิ ง และการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยด้านต้นทุนค่าเชือ้ เพลิง
ของสายการบินต่าง ๆ ลดลง

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ โครงการจั ก รยานสู บ นำ้�แอโรไทย
ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ดำ�เนินการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ�บล
(อบต.) บ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี
สาขาการเกษตรชุมชน
- รางวัลชนะเลิศ โครงการอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน�ำ้ เลี้ยงปลากัด
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ดำ�เนินการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่พิษณุโลก
- รางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัล
สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ โครงการค้อนเปิดฝาหอยนางรม ศูนย์ควบคุม
การบินสุราษฎร์ธานี ดำ�เนินการร่วมกับ ชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ตำ�บล
พุมเรียง อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- รางวัลรองชนะเลิศ โครงการเครื่องกรอด้ายพุ่งอัตโนมัติ
ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ดำ�เนินการร่วมกับ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้า
บ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และโครงการมือวิเศษ (เครือ่ งมือ
ห่อผลไม้) ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ดำ�เนินการร่วมกับ ชุมชนรุง่ เรือง-บุญเรือง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
- รางวัลชมเชย โครงการระบบตากปลาลํ้าสมัย ศูนย์ควบคุม
การบินภูเก็ต ดำ�เนินการร่วมกับ ชุมชนท่านุ่น จังหวัดภูเก็ต
- รางวัลชมเชย โครงการธาราบำ�บัด 2010 ศูนย์ควบคุม
การบิ น เชี ย งใหม่ ดำ � เนิ น การร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
- รางวัลชมเชย โครงการกรงดักจับแมลงสาบ ศูนย์ปฏิบัติการ
วิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ดำ�เนินการร่วมกับ ชุมชน
บ้านบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานประจำ�ปี 2554
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10. โครงการวิทยุการบิน–สพฐ. มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัด
การแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี มาตั้งแต่ปี 2543
ในปี 2554 ถือเป็นปีที่ 12 ของการจัดการแข่งขันฯ และเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ
ได้รว่ มมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เพือ่ ขยายโอกาส
ทางการแข่งขันให้ครอบคลุมทัว่ ถึงในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ พร้อมกับให้เกิดการเชือ่ มต่อ
กับการแข่งขันของประเทศ ในระดับอายุ 14 และ 16 ปี ซึ่งจะเป็นการผนึกกำ�ลัง
สร้างคุณประโยชน์และบูรณาการการจัดโครงการเพื่อสังคม
ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปี จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยได้รับการสนับสนุนการศึกษา และได้มีโอกาสแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาฝีมือไปในระดับชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
ทัง้ นีจ้ ะเห็นได้จากนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากยุวชนทีเ่ คยเข้าร่วม
การแข่งขันกับบริษัทฯ มาก่อน โดยมีผลการแข่งขันในปี 2554 ดังนี้
ประเภททีมชาย
- ทีมชนะเลิศ
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3

: โรงเรียนบ้านรามราช จังหวัดนครพนม
: โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
: โรงเรียนอนุบาลลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
: โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภททีมหญิง
- ทีมชนะเลิศ		
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3

: โรงเรียนอนุบาลลำ�ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
: โรงเรียนบ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช
: โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา
: โรงเรียนบ้านสามเรือน จังหวัดเพชรบุรี

11. โครงการมูลนิธิเพื่อการศึกษาเด็กพิการ
โดยวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง “มู ล นิ ธิ วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้โอกาส
ทางการศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก พิ ก ารที่ ข าดโอกาสทาง
การศึกษา และเป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินชีวติ
และประกอบอาชีพในอนาคต โดยในปี 2554
มู ล นิ ธิ วิ ท ยุ ก ารบิ น ฯ ได้ คั ด เลื อ กเด็ ก พิ ก ารจาก
ทัว่ ประเทศเข้ารับทุนการศึกษาทุนละ 5,500 บาท
จำ�นวนทั้งสิ้น 226 คน แบ่งเป็น 5 ประเภท
ประกอบด้วย พิการทางร่างกายและการเคลือ่ นไหว
พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยนิ พิการ
ทางสติปัญญา และออทิสติก
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

12. การพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยมี เ ป้ า หมายในการนำ �
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาประยุ ก ต์ ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ขององค์กร และเพือ่ สนับสนุนภารกิจหลักและสังคมโดยรวม
ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศสำ � หรั บ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ/
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยดำ�เนินการตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสภาพคล่อง
ภายใน Bangkok FIR ระบบสารสนเทศเพือ่ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของบริษัทฯ แก่ประชาชน เป็นต้น
2. พัฒนาโครงสร้างสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สำ�คัญ ๆ สนับสนุนทั้งด้าน
อำ�นวยการและด้านภารกิจหลัก สำ�หรับผู้บริหารและส่วน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน ให้มปี ระสิทธิภาพโดยรวมเพิม่ ขึน้
เช่น ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการสำ�หรับ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสำ�หรับพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานบริหารการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการให้
บริการข่าวสารการเดินอากาศ เป็นต้น
3. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางไอซี ที ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหาร
จัดการระบบคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ และการใช้
เครือข่ายสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งด้าน
อำ�นวยการและด้านวิศวกรรมที่สนับสนุนภารกิจหลัก โดย
กำ�หนดเป็นแผนงานที่สนับสนุนเป้าหมายและดำ�เนินการ
เช่น พัฒนาประสิทธิภาพความมั่นคง และความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในส่วนงานบริหารงานวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การทบทวนกระบวนการ
Emergency Plan ทางด้าน IT เป็นต้น

สำ�หรับปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ ได้ท�ำ การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบ
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับทบทวน ปี 2553) และสามารถดำ�เนินการ
ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยมีแผนงาน/โครงการที่เสร็จสิ้นและเปิดให้ใช้งานได้
ในปี 2554 ที่ส�ำ คัญ ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาสายอาชีพ
รายบุคคล ซึง่ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาขึน้ มาสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ตามเส้นทางการพัฒนาความรู้ความสามารถตามตำ�แหน่งงานของ
บุคลากร (Competency) ที่บริษัทฯ กำ�หนด และเป็นไปตามมาตรฐานของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับการวางแผน
และการบริหารงบประมาณฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
2. ระบบฐานข้อมูลสำ�หรับ Benchmark กับองค์กรชั้นนำ�ในธุรกิจ
เดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบฐานข้อมูล
เพือ่ Benchmark กับองค์กรระดับประเทศ หรือองค์กรชัน้ นำ�ในธุรกิจเดียวกัน
โดยได้มีผลสรุปในการกำ�หนดตัวชี้วัด เพื่อ Benchmark กับองค์กรระดับ
ประเทศ หรือองค์กรชัน้ นำ�ในธุรกิจเดียวกันแล้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถนำ�ตัวชีว้ ดั
ไปใช้งานได้ตามข้อสรุป
3. ระบบพิมพ์ข้อมูลแผนการบินแบบอัตโนมัติ (Flight Data Strip
Printing System: FDSS) สำ�หรับ Bangkok Approach Control Centre
เป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศ ในการจัดเตรียม Flight Strip สำ�หรับการจัดการจราจรของ
อากาศยานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ จากเดิมใช้วธิ ี Manual โดยบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นา
ระบบอำ�นวยความสะดวกในการจัดทำ� Paper Flight Strip ให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ โดยใช้ข้อมูลแผนการบินทั้งที่เป็น RPL และข้อมูล
แผนการบินอืน่ ๆ (Individual Flight Plan) โดยระบบจะทำ�การพิมพ์ Paper
Flight Strip ให้โดยอัตโนมัตติ ามกรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับการทำ�การบินจริง
ซึ่งจะช่วยอำ�นวยความสะดวก เป็นการลดภาระให้ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถ
นำ�ข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น เป็นข้อมูล
เชิงสถิติ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศสำ�หรับงานวิศวกรรมสนับสนุนการบริหาร
จราจรทางอากาศ เป็ น ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารด้ า น
วิศวกรรมทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ �ำ เป็นทางการบริหาร 3 ด้าน คือ ด้านการ
บำ � รุ ง รั ก ษา ด้ า นควบคุ ม อะไหล่ ค งคลั ง และด้ า นข้ อ มู ล ระบบ/อุ ป กรณ์
ความถี่วิทยุของหน่วยงานด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ ระบบจัดเตรียม
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำ�เนินงาน เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดค่าใช้จา่ ย มีผลต่อ
การบริหารคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
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13. เหตุการณ์ส�ำ คัญในรอบปี/กิจการระหว่างประเทศ
13.1 The First India-Myanmar-Thailand
Air Traffic Management Coordination
Meeting (IMT-ATM/CM/1)
บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The First
India-Myanmar-Thailand Air Traffic Management
Coordination Meeting (IMT-ATM/CM/1) เพื่อ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน Department
of Civil Aviation of Myanmar (DCA Myanmar)
พม่า Airport Authority of India (AAI) อินเดีย
และบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2554
ณ ห้องประชุม 1-2 โรงแรม Pantip Suites ถนนสาทร
กรุงเทพฯ โดยในการประชุมได้มกี ารหารือในหัวข้อ ดังนี้
• Airspace Management (ASM)
- ATS Route Parallel to L301
- Realignment of L507, N895 and P646
- Air Traffic Flow Management (ATFM)
- BOBCAT Software Update Plan
• Air Traffic Services (ATS) Coordination
- Reduced Horizontal Separation in
the Bay of Bengal
- ปัญหาความคับคั่งของการจราจรบน
เส้นทางบิน L507 และ P646 ในช่วงฤดูหนาว
- Contingency Arrangement
• แนวทางดำ�เนินการในอนาคต

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
การประชุ ม เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
ประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อการประสาน
ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการการจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Management) และสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของ 3 ประเทศ
ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ใ ห้ จั ด การประชุ ม เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี
โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และการประชุมในครัง้ ต่อไป
ในปี ค.ศ. 2012 กำ � หนดจั ด ขึ้ น ที่ อิ น เดี ย และ
จะเชิญบังกลาเทศเข้าร่วมการประชุมเพือ่ หารือในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

13.2 Global Air Traffic Flow Management Conference
(ATFM) ครัง้ ที่ 6
การประชุม Global Air Traffic Flow Management Conference
(ATFM) เป็นการประชุมเกี่ยวกับ Air Traffic Flow Management ซึ่งเป็น
การบริหารความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ โดยการประชุมดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ATC System Command
Centre (ATCSCC) ของ Federal Aviation Administration (FAA)
ซึ่งเป็นศูนย์บริหารการปฏิบัติการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศของ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยงาน Central Flow Management Unit (CFMU) ของ
EUROCONTROL ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศให้กลุ่มประเทศ
ยุโรป การประชุมนี้จึงถือว่าเกิดจากการเริ่มต้นของหน่วยงานชั้นนำ�ด้านการบิน
ระดับโลกจากสองทวีปที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่นที่สุดของโลก
ในการแก้ไขปัญหาความคับคั่งของปริมาณจราจรทางอากาศ ซึ่งได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญของการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น
การประชุ ม ดั ง กล่ า วได้ จั ด ขึ้ น มาแล้ ว 5 ครั้ ง โดยเริ่ ม จากปี 2543
ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก า ปี 2545 ที่ เ บลเยี ย ม ปี 2548 ที่ แ คนาดา ปี 2550
ที่แอฟริกาใต้ และปี 2552 หน่วยงาน Airservices Australia ออสเตรเลีย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม สำ�หรับปี 2554 ประเทศไทยโดยบริษทั ฯ ได้รบั เกียรติ
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Air Traffic Flow Management
Conference ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมเรเนซองส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (หาดไม้ขาว) จังหวัดภูเก็ต และ
การประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นตัวแทนประเทศในแถบเอเชีย
ประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหัวข้อ ATFM Contribution
towards Seamless ATM Services

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
การจัดประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานข้อมูลความคืบหน้าและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดการระบบ Air Traffic Flow Management (ATFM)
อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแบ่งปันข้อมูลในการดำ�เนินการระบบ Air Traffic Flow
Management ให้หน่วยงานที่ไม่เคยดำ�เนินการระบบดังกล่าวมาก่อน และ
เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้เรียนรูจ้ ากหน่วยงานด้านการบินทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการบริหารจัดการ ATFM มาก่อน ในโอกาสนีผ้ แู้ ทนบริษทั ฯ ได้น�ำ เสนอภารกิจ
และระบบการทำ�งานของ BOBCAT และระบบ ATFM เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานเข้าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับการทำ�งานของระบบ BOBCAT ซึ่งเป็นระบบที่ทำ�หน้าที่ช่วย
บริหารสภาพคล่องของการจราจรทางอากาศในพืน้ ทีอ่ า่ วเบงกอล รวมถึงการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้งาน และช่วยลดค่าใช้จา่ ยในอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้
การประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ระบบ ATFM ของประเทศต่าง ๆ ที่จะนำ�มาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกิจการบินของประเทศไทยต่อไปได้
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13.3 5th CANSO Asia Pacific ANSP Conference และ CANSO
Global ATM Summit & 15th Annual General Meeting (AGM)
การประชุม CANSO Asia Pacific ANSP Conference เป็นการประชุมสำ�คัญ
ประจำ�ปีของสมาชิก CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) และ
หน่วยงาน ANSP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการประชุม CANSO Global ATM
Summit & 15th Annual General Meeting (AGM) เป็นการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีของ CANSO ทั่วโลก
บริ ษั ท ฯ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ข้ า งต้ น และการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวม 12 การประชุม ในระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเรเนซองส์
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจาก CANSO ซึง่ เป็นองค์กรของหน่วยงาน
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศทั่วโลก ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนา
การดำ�เนินการของหน่วยงานผูใ้ ห้บริการด้านการเดินอากาศ ให้มปี ระสิทธิภาพและ
เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน โดยบริษัทฯ
เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง CANSO ในปี 2539 และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ด้านการบินในทวีปยุโรป ซึง่ ต่อมาได้มกี ารขยายฐานสมาชิกในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
มากยิ่งขึ้น จนมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นลำ�ดับ และในปี 2554 เป็นโอกาส
พิเศษของ CANSO ทีค่ รบรอบการก่อตัง้ 15 ปี จึงได้จดั ให้มพี ธิ ฉี ลองโอกาสครบรอบ
15 ปีของ CANSO และถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 100 ปี กระทรวงคมนาคมในปี 2555 ด้วย

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
การประชุม CANSO Asia Pacific ANSP Conference ในปีนี้ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ
Transforming ATM Performance เพื่ อ นำ � ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง ATM
และในเรื่องการทำ� Benchmark
การประชุม CANSO Global ATM Summit & 15th Annual General
Meeting (AGM) มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านกิจการบินและผู้แทน
จากหน่วยงานสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำ�นวน 86 หน่วยงาน จาก 46 ประเทศ
โดยบริษทั ฯ ได้รบั เกียรติจาก Mr. Roberto Kobeh Gonzalez ประธานคณะมนตรี
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (President of the ICAO Council)
ทีไ่ ด้ตอบรับคำ�เชิญมาร่วมงานประชุมดังกล่าวนีด้ ว้ ย ซึง่ เป็นการร่วมประชุมครัง้ แรก
ของประธานคณะมนตรีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ประชุมร่วมกับ
CANSO โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงการดำ�เนินงานของ CANSO ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา 15 ปี และวิสัยทัศน์ในปี ค.ศ. 2020 จากมุมมองของผู้ผลิตอากาศยาน
สายการบิน ท่าอากาศยาน ผูใ้ ห้บริการจราจรทางอากาศ และผูก้ �ำ กับดูแล (Regulators)
รวมถึงเทคโนโลยีของหน่วยงานผูใ้ ห้บริการการเดินอากาศ อีกทัง้ ยังเป็นการรายงาน
สรุปผลการดำ�เนินงานของสมาชิก CANSO ทั่วโลก และรายงานความคืบหน้า
ในการดำ�เนินงานของ Workgroups และ Committees ต่าง ๆ รวมทั้งให้สมาชิก
ลงมติรับรองนโยบาย ทิศทาง กิจกรรม และงบประมาณของแต่ละปี นอกจากนี้
ยังเป็นเวทีสำ�หรับสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในประเด็น
ต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับการบริหารกิจการบินให้เป็นไปตามเป้าหมายและวิสยั ทัศน์
ของ CANSO
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13.4 ATS Coordination Meeting
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ATS Coordination Meeting
ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
ซึ่งการประชุมนี้เป็นการประชุมร่วมกับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่
เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฮ่องกง จีน และไทย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ด้านการบริหารจราจรทางอากาศ การสร้างเส้นทางบินใหม่ การหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการปรับโครงสร้างเส้นทางบินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการจราจรทางอากาศ
ในน่านฟ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่าง
หน่วยงาน ซึง่ จะก่อให้เกิดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั งิ านด้าน Air Traffic Management
และนำ�ไปสู่การพัฒนาห้วงอากาศต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานตาม
แผนงานกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ที่จะพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับ ANSP ในภูมิภาค และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ANSP เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
การประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการบริหาร
จราจรทางอากาศ การสร้างเส้นทางบินใหม่ การหาข้อตกลงร่วมกันในการปรับ
โครงสร้างเส้นทางบินเพือ่ เพิม่ สภาพคล่องของการจราจรทางอากาศในน่านฟ้าภูมภิ าค
เอเชียตะวันออก เพือ่ ให้มกี ารประสานความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างหน่วยงาน โดยบริษทั ฯ
ได้เรียนเชิญหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุม
อาทิ ผูแ้ ทนจากกรมการบินพลเรือน และกองทัพอากาศ เพือ่ ทีจ่ ะได้รว่ มกันบูรณาการ
จัดการด้านการเดินอากาศให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

13.5 Airspace Users-ANSP Meeting
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 5/1 ชั้น 5
อาคาร 60 ปี สำ�นักงานใหญ่ บริษัทฯ ซึ่งเป็นการประชุมที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ
จราจรทางอากาศ (ANSP) ได้พบกับผูใ้ ช้บริการจราจรทางอากาศ (Airspace User)
เพือ่ หารือ ทำ�ความเข้าใจในเรือ่ งต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส�ำ หรับ
การดำ�เนินการด้านปฏิบัติการ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้แทนของ
สายการบิน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุม
ผูเ้ กีย่ วข้องในส่วนงานต่าง ๆ บริษทั ฯ ได้รบั นำ�ไปพิจารณาและดำ�เนินการแก้ไข/ปรับปรุง
การให้บริการต่อไป

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากสายการบินให้ข้อเสนอแนะ หารือ
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศ ทำ�ให้ผู้แทน
บริษัทฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการโดยตรง และชี้แจงประเด็นข้อขัดข้อง
ของผู้แทนจากสายการบิน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเป็น
โอกาสอันดีทจี่ ะได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการทำ�งานร่วมกัน เพือ่ นำ�มาปรับปรุง/
พัฒนาการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทัง้ ยังจะได้สร้างความสัมพันธ์ในระดับ
บุคคล และระดับองค์กรกับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2554
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13.6 Collaborative Decision Making (CDM)
การประชุ ม CDM Meeting จั ด ขึ้ น ตามแผนงานของ Civil Air
Navigation Services Organisation (CANSO) โดยผลั ด กั น เป็ น
เจ้าภาพระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศในภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสายการบินและท่าอากาศยาน ได้รว่ มประชุมหารือเพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำ�งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึง่ จะส่งผลถึงความคล่องตัว
ของการให้ บ ริ ก ารการจราจรทางอากาศในประเทศและระหว่ า งภูมิภาค
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำ �เนินการ ได้แก่
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
รวมทัง้ หน่วยงานด้านท่าอากาศยานและสายการบินจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
เข้าร่วมการประชุม

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
ผลจากการจั ด ประชุ ม นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทำ�งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึง่ จะส่งผลถึงความคล่องตัว
ของการให้บริการการจราจรทางอากาศในประเทศและระหว่างภูมิภาค
โดยในเบื้องต้น ได้ตกลงให้มีการทำ� CDM ในเส้นทางบิน (City Pair) ระหว่าง
ประเทศไทย-สิงคโปร์ และอนาคตจะได้มีการขยายไปเส้นทางบินอื่น เช่น
ประเทศไทย-ฮ่องกง เป็นต้น

13.7 Aviation Consultative Committee Meeting
(ACC) ครั้งที่ 16
บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 16th Aviation Consultative
Committee (ACC) Meeting (Malaysia and Thailand) ระหว่างวันที่
21-23 กันยายน 2554 ณ โรงแรมราวินทรา อำ�เภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ซึง่ การประชุมนีเ้ ป็นการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ATM Sector DCA Malaysia, Kuala Lumpur ATCC, Royal Malaysian
Air Force, Malaysia Airlines, Advanced Air Traffic Systems, Telekom
Malaysia และ International Aeradio (M) Sdn Bhd สำ�หรับการประชุม
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะพิจารณาเกี่ยวกับหัวข้อการออกแบบแผนภูมิ
การเดินอากาศ CDM เส้นทางบิน M904 และวิธปี ฏิบตั กิ ารบินแบบเต็มรูปแบบ
(Instrument Procedure Design) ซึง่ จะรวมถึงเรือ่ งการปรับเปลีย่ นเส้นทางบิน
ของทั้งสองฝ่าย โดยมีการแจ้งถึงเส้นทางในอนาคตที่คาดว่าจะดำ�เนินการ
เริ่มทำ�การบินในเร็ววันนี้

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
การประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการ
บริหารจราจรทางอากาศระหว่างไทยและมาเลเซีย การสร้างเส้นทางบินใหม่
การลดระยะห่างในน่านฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ การหาข้อตกลงร่วมกันในการ
ปรับโครงสร้างเส้นทางบินเพือ่ เพิม่ สภาพคล่องของการจราจรทางอากาศ อันจะ
ส่งผลให้มกี ารประสานความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างหน่วยงาน การร่วมกันบูรณาการ
จั ด การด้ า นการเดิ น อากาศ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างสูงสุด
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13.8 กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค คล
ที่ทำ�คุณประโยชน์ให้กิจการบิน
พิธปี ระดับปีกกิตติมศักดิ์ การควบคุมจราจร
ทางอากาศ
ปีกกิตติมศักดิก์ ารควบคุมจราจรทางอากาศ
เป็ น เครื่ อ งหมายที่ บ ริ ษั ท ฯ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ
มอบให้บุคคลที่ทำ�คุณประโยชน์ให้กิจการการบิน
และสนับสนุนภารกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
พ ร้ อ ม ทั้ ง ไ ด้ มี ก า ร ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร เ พื่ อ
เ ป็ น ก า ร เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ข อ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ
โดยได้ เ ริ่ ม ดำ � เนิ น การประดั บ ปี ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
การควบคุ ม จราจรทางอากาศให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ที่ ทำ � คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กิ จ การบิ น และบริ ษั ท ฯ
มาตั้ ง แต่ ปี 2553 โดยในปี 2553 มี บุ ค คล
จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การประดั บ ปี ก
กิตติมศักดิ์ฯ รวมทั้งสิ้น 51 คน

การดำ�เนินงาน/ผลสำ�เร็จ
ในปี 2554 ได้ มี ก ารจั ด พิ ธี ป ระดั บ ปี ก
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ก ารควบคุ ม จราจรทางอากาศขึ้ น
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ในโอกาสครบรอบ
63 ปี ข องการก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
คัดเลือกให้เข้ารับการประดับปีกฯ จากหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ จำ � นวน 12 คน อาทิ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง และ
Mr. Brian Sinclair Thompson ตำ�แหน่ง Board
of Airline Representatives นอกจากนั้ น
ในโอกาสที่บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
CANSO Asia Pacific Conference ครั้งที่ 5 และ
การประชุม CANSO Global ATM Summit
ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม
เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2554 ได้มีการจัดพิธีประดับปีกฯ
ให้หวั หน้าหน่วยงานขององค์กรการบินต่างประเทศ
ซึ่ ง มี ผู้ เข้ า รั บ การประดั บ ปี ก ฯ ทั้ ง สิ้ น 19 คน
อาทิ Mr. Roberto Kobeh Gonzalez ตำ�แหน่ง
President of ICAO Council และ Mr. Graham
Lake ตำ�แหน่ง Director General, CANSO
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14. รางวัลอันทรงคุณค่าที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปี
14.1 Jane’s ATC Awards
บริษัทฯ มีผลงานที่โดดเด่นทางด้านการพัฒนาความสามารถรองรับ
อากาศยานและความปลอดภั ย ทางอากาศ (Capacity and Safety)
นิตยสาร Jane’s Airport Review จึงได้มอบรางวัล Jane’s ATC Awards
ด้าน Enabling Technology ให้บริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554
ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลระดับโลก
ที่จัดโดยนิตยสาร Jane’s Airport Review โดยคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่มีผลงานโดดเด่นในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดการทางด้านการควบคุม
จราจรทางอากาศ (ATM Industry) กว่า 100 ประเทศทัว่ โลก สำ�หรับผลงาน
ที่ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล คือ ระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศ
ผ่านอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow
Management System: BOBCAT)

14.2 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการทำ�งาน
ตามกฎหมายกำ�หนดอย่างจริงจังมาโดยตลอด ทำ�ให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554
โดยมีการรณรงค์ดา้ นความปลอดภัยเพือ่ สร้างจิตสำ�นึกทีด่ แี ก่พนักงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการรักษามาตรฐานในงานด้านความปลอดภัยฯ และยกระดับ
มาตรฐานงานด้านความปลอดภัยฯ ไปสู่มาตรฐานสากล โดยในปี 2554
บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ระดับประเทศ ประเภท
กิจการ-สำ�นักงาน จำ�นวน 10 แห่ง โดยรายละเอียดของการรับรางวัลมีดังนี้
- สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 6 ปี
มี 2 แห่ง ได้แก่ สำ�นักงานใหญ่ (ทุง่ มหาเมฆ) และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
- สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปี
มี 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
และศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
- สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 4 ปี
มี 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชสีมา
- สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลฯ ระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปี
มี 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ
รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงความสำ�คัญด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน
และลูกจ้างในองค์กรจนเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด

15. การจัดอับดับเครดิตองค์กร
ในปีงบประมาณ 2554 บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินผล
การดำ�เนินงานประจำ�ปี 2554 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง
จำ � กั ด โดยได้ จั ด อั น ดั บ เครดิ ต ของบริ ษั ท ฯ คงเดิ ม
ที่ระดับ “AA” (Stable) เช่นเดียวกันกับผลประเมิน
ของปี 2553 ซึ่งหมายถึงมีความเสี่ยงตํ่ามาก และมี
ความสามารถในการชำ�ระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ “AAA”

16. การประเมินผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2554
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ คั ด เ ลื อ ก จ า ก สำ � นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เป็นหน่วยงาน
นำ�ร่องเพื่อประเมินตนเองตามระบบประเมินคุณภาพ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ (State Enterprise Performance
Appraisal: SEPA) ควบคูก่ บั ระบบประเมินผลแบบเดิม
ระหว่างปี 2552-2553 และเริ่มใช้ระบบ SEPA เพื่อ
ประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กรอย่างเป็นทางการ
เพียงระบบเดียว ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป
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สภาวการณ์ด้านการขนส่งทางอากาศ
และแนวโน้มการขนส่งทางอากาศ
จากการให้บริการจราจรทางอากาศของบริษทั ฯ ในปีงบประมาณ 2554 พบว่าปริมาณเทีย่ วบินมีอตั ราการเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.53 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2553 เนื่องจากมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เป็นต้นมา เป็นผลมาจาก (1) สถานการณ์การเมืองภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (2) จำ�นวนนักท่อง
เที่ยวจากทวีปเอเชียที่มาจากจีน เกาหลี อินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ จากฐานที่ตํ่าในปีก่อน
จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ประกอบกับการท่องเทีย่ วภายในประเทศด้วยสายการบินราคาตํา่ ทีม่ กี ารขยายตัวขึน้
เช่นกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการขนส่งทางอากาศ โดยมีรายละเอียดปริมาณเที่ยวบินแบ่งตามประเภท
การบินในระหว่างปี 2547-2554 ดังนี้

ตารางแสดงปริมาณเที่ยวบินระหว่างปี 2547-2554
ประเภทการบิน (Aircraft Operation)
ปีงบประมาณ
(Fiscal Year)

2547		
2548		
2549		
2550		
2551		
2552		
2553		
2554		

การบินพาณิชย์ (Commercial)
ระหว่างประเทศ
(International)
บินลงประจำ�
(Scheduled)

บินลงไม่ประจำ�
(Non-Scheduled)

157,280
168,800
178,807
198,068
204,924
186,811
202,426
228,050

12,418
15,931
14,656
15,087
16,615
10,865
13,700
20,475

แนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศ

ภายในประเทศ
(Domestic)

ผ่านน่านฟ้า
(Overfly)

86,626
96,847
102,610
110,754
112,067
105,059
118,081
137,760

37,291
40,360
42,120
46,741
50,062
46,205
50,105
57,310

ทหาร
(Military)

13,665
15,297
11,832
12,507
14,720
15,951
14,087
12,672

รวมเที่ยวบิน
(Total)

ปริมาณเที่ยวบิน
เปลี่ยนแปลง
(%)
(Change)

307,280
337,235
350,025
383,157
398,388
364,891
398,399
456,267

17.20
9.75
3.79
9.47
3.98
-8.41
9.18
14.53

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok Flight
Information Region: FIR) ในระยะสั้นสรุปได้ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลักด้านนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วหลายส่วน ซึง่ จะทำ�ให้เกิดรายได้ที่ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 จากการท่องเทีย่ ว การเพิม่ นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
30 ล้านคน แต่ในระยะยาว 10-15 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นร้อยละ 6-7 ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว
กั บ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ปริ ม าณจราจรทางอากาศในระยะยาวขององค์ ก รการบิ น ในต่ า งประเทศหลายแห่ ง เช่ น
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport
Association: IATA) และ EUROCONTROL เป็นต้น

26

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2554

27

ประวัติความเป็นมา
นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง การประกอบธุรกิจการบิน
ระหว่างประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้น บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC)
จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ
และสายการบินต่าง ๆ ที่ทำ�การบินมายังประเทศไทย ได้ร่วมกันขออนุมัติ
รัฐบาลไทยจัดตัง้ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด (Aeronautical
Radio of Siam Ltd. หรือ AEROSIAM) ในปี พ.ศ. 2491 เพื่อดำ �เนิน
กิจการบริการจราจรทางอากาศและสือ่ สารการบินตามมาตรฐานขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภายใต้สญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลไทย
ต่อมารัฐบาลไทยเห็นว่าภารกิจบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับความมัน่ คงแห่งชาติ
และการพัฒนากิจการบิน ประกอบกับมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านแล้ว จึงได้
ขอซื้อหุ้นทั้งหมดคืน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น Aeronautical Radio of Thailand Ltd. หรื อ AEROTHAI
ในเวลาต่อมายังได้อนุญาตให้สายการบินที่ทำ�การบินมายังประเทศไทย
เป็นประจำ�ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ จึงได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงแม้จะดำ�เนินการในรูปบริษัทจำ�กัด แต่เนื่องจาก
การดำ�เนินกิจการเป็นไปตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงคมนาคม
ทีม่ ขี อ้ ผูกพันในฐานะทีป่ ฏิบตั งิ านในนามรัฐบาล ซึง่ เป็นภาคีสมาชิกของ ICAO
ซึ่งจะต้องดำ�เนินการโดยไม่ค้ากำ�ไร
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วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยในการบริการการเดินอากาศ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
การกำ�กับดูแลที่ดี และคำ�นึงถึงการลดก๊าซคาร์บอนในกิจการบิน”

ค่านิยม (Value)

“ตระหนักถึงความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำ�งานเป็นทีม”

ภารกิจ (Mission)

1. ดำ�เนินงานให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
และสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินของประเทศและภูมิภาค
2. พัฒนาระบบและวิธีการให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างฉับไว และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ� เพื่อเพิ่มบทบาทและศักยภาพในการให้บริการ
6. สร้างและปลูกฝังจิตสำ�นึกเชิงพัฒนาการให้บุคลากร
7. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา และสร้างนวัตกรรม
8. บริหารจัดการด้วยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
9. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
10. ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และคำ�นึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจการบิน

รายงานประจำ�ปี 2554
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ
(Statement of Directions: SODs)

แนวนโยบายสำ�หรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม:

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐาน
การดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายสำ�หรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง:

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งให้มีมาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงโครงข่าย
และการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทัง้ ทบทวนบทบาท ปรับปรุงการบริหารจัดการและการให้บริการ
และส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน

แนวนโยบายสำ�หรับบริษัทฯ:

• จัดหาโครงสร้างพืน้ ฐาน โครงข่าย อุปกรณ์ และระบบงานให้มคี ณ
ุ ภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• ให้บริการการเดินอากาศให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว ตรงเวลา ตามมาตรฐานสากล
และมีมาตรการในการยกระดับความพอใจของสายการบินผู้ใช้บริการ
• พัฒนาบริการให้มนี วัตกรรม และใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ยกระดับคุณภาพการให้
บริการ โดยมีตน้ ทุนอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและแข่งขันได้ และขยายบทบาทไปสูร่ ะดับภูมภิ าค
• พัฒนากระบวนการในการดำ�เนินงานโดยเน้นคุณภาพและผลิตภาพ
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แผนวิสาหกิจ
แผนวิสาหกิจ (Corporate Plan)

แผนวิ ส าหกิ จ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางและแนวทางการดำ � เนิ น ภารกิ จ ในกรอบระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งแผนวิสาหกิจดังกล่าวใช้เป็นเอกสารอ้างอิงถึง โครงการ (Project) และงาน (Strategic Activity)
ขององค์กร รวมถึงเหตุผลความจำ�เป็น (Why) ผลลัพธ์ (Outcome) ผูร้ บั ผิดชอบ (Who) ระยะเวลา (When) งบประมาณทีใ่ ช้
(Required Budget) และแผนการดำ�เนินงาน (Action Plan) ด้วยวัตถุประสงค์ดงั กล่าว แผนวิสาหกิจนีม้ สี ว่ นช่วยในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนยังเป็นข้อมูลสำ�หรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ได้ทราบถึงความตั้งใจ/ประเด็นที่ให้การมุ่งเน้น และแนวทางการดำ�เนินการพัฒนาของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต่อการดำ�เนินภารกิจขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการสร้างผลลัพธ์บริการ คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และระบบประเมินคุณภาพ
ที่ดีเยี่ยม เทียบเท่าองค์กรผู้ให้บริการการเดินอากาศชั้นนำ�
เป้าประสงค์
1.1 บริการที่ปลอดภัยในทุกช่วงของการบิน ด้วยการ
ทำ � ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในความปลอดภั ย และความมั่ น คง
ของระบบบริการการเดินอากาศ
1.2 ความสามารถของพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ต อบสนอง
ความต้องการในการใช้งานได้มากขึ้น โดยการเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดการความสามารถในการรองรับและลดข้อจำ�กัด
ด้านความคล่องตัวของการจราจร
1.3 ความสามารถในการจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในขอบเขตการให้บริการ รวมทัง้ ความสามารถ
ในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพิ่ม
ความสามารถในการรองรับของพืน้ ทีบ่ ริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างระบบการบริหาร

จราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาคม
การบินและมีศกั ยภาพพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต
เป้าประสงค์
2.1 มีโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศที่
ทันสมัย เพือ่ รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศทีเ่ พิม่ สูงขึน้
2.2 การสร้างระบบการบริหารจราจรทางอากาศของ
ประเทศ ที่เป็นไปตามแนวคิดและกรอบการดำ�เนินงาน
ของสากล รวมทัง้ การดำ�เนินงานเพือ่ สร้างความพร้อมทุกด้าน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: ด้านการนำ�องค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
โดยบรรลุผลลัพธ์ดา้ นการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร
เป้าประสงค์
3.1 ใช้กระบวนการจัดการตามแนวทางระบบบริหาร

รัฐวิสาหกิจ (SEPA)
3.2 การบริหารจัดการบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
3.3 การบริหารจัดการด้านข้อมูลและความรู้ในองค์กร
โดยการบริหารจัดการคุณภาพและความพร้อมของข้อมูล
รวมทัง้ ความรูท้ จ่ี �ำ เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 การบริหารนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลที่ดี การ
แสดงบทบาททีส่ ร้างสรรค์และการให้ความสำ�คัญอย่างจริงจัง
ต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าประสงค์
4.1 มีระบบการกำ�กับดูแลองค์กร (Organization’s
Governance System) ทีเ่ ป็นไปตามหลักการและแนวทาง
การกำ�กับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ ปี 2552
4.2 ร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาของสังคม
4.3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากกิจการบิน
4.4 สนับสนุนนโยบายภาครัฐ และบรรลุความคาดหวัง
ของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างสมดุล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5: ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน
เป้าประสงค์
5.1 การปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ฯ ให้แข็งแกร่ง
5.2 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การ
ทางการเงิน โดยยังคงรักษาคุณภาพและความปลอดภัย
ในการให้บริการขององค์กร
5.3 การเพิม่ รายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก. (รัฐบาล) และ ข. (สายการบิน) และจำ�นวนหุ้นประจำ�ปี 2554 มีดังนี้
ผู้ถือหุ้น ก.

จำ�นวนหุ้น

ผู้ถือหุ้น ข.

จำ�นวนหุ้น

กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
รวมผู้ถือหุ้น ก.
1. Asiana Airlines
2. Aeroflot Russian Airlines
3. Air France
4. Air Hong Kong
5. Air India
6. Thai AirAsia Co., Ltd.
7. SriLankan Airlines Ltd.
8. Air Macau
9. All Nippon Airways
10. Austrian Airlines AG
11. Indonesia Air Asia
12. Air Asia Sdn Bhd
13. British Airways
14. Biman Bangladesh Airlines
15. Air Berlin
16. Bangkok Airways Co., Ltd.
17. China Airlines Ltd.
18. Air China
19. Cebu Pacific Air
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5,770,000
230,000
6,000,000
3,483
733
1,833
2,017
2,566
69,295
2,383
2,017
5,133
1,283
3,300
11,549
2,566
1,100
1,283
68,745
7,149
1,283
2,200

ผู้ถือหุ้น ข.

20. China Eastern Airlines
21. China Cargo Airlines
22. Cargolux Airlines Int’l S.A.
23. Cathay Pacific Airways
24. Hong Kong Airlines
25. Shanghai Airlines
26. China Southern Airlines
27. Delta Airlines
28. Lufthansa German Airlines
29. Druk Air
30. Etihad Airways
31. Ethiopian Airlines
32. EVA Airways Corp.
33. Federal Express Corp.
34. Finnair Oyj
35. Gulf Air Company G.S.C.
36. Garuda Indonesia
37. GMG Airlines
38. Hong Kong Dragon Airlines Ltd.
39. Happy Air Travellers Co., Ltd.
40. Vietnam Airlines
41. Mahan Air
42. Jet Airways (India) Ltd.
43. Japan Airlines Int’l Co., Ltd.

จำ�นวนหุ้น

5,133
1,283
917
10,816
3,116
3,850
4,583
1,283
2,933
1,467
2,566
4,033
4,400
2,200
1,283
1,467
1,283
733
1,833
3,116
3,850
1,650
5,133
5,133

ผู้ถือหุ้น ข.

44. Jeju Air
45. Jin Air
46. Jetstar Asia Airways Pte Ltd.
47. Jetstar Airways Pty Ltd.
48. Kuwait Airways
49. Korean Air
50. Kingfisher Airlines
51. KLM Royal Dutch Airlines
52. K-Mile Air
53. Air Koryo
54. Kenya Airways Ltd.
55. Air Astana
56. Lao Airlines
57. Malaysian Airlines System Berhad
58. Air Madagascar
59. Martinair Holland NV
60. Egypt Air
61. Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.
62. Nok Airlines Co., Ltd.
63. Orient Thai Airlines Co., Ltd.
64. Oman Air
65. Philippine Airlines
66. Pakistan Int’l Airlines
67. Qantas Airways

จำ�นวนหุ้น

1,283
1,283
5,133
1,100
2,200
8,249
3,483
2,566
2,750
183
2,566
550
5,500
7,883
733
733
1,283
1,100
44,730
19,249
1,467
3,116
733
2,200

ผู้ถือหุ้น ข.

68. Qatar Airways
69. Royal Brunei Airlines Sdn Bhd
70. Air Austral
71. ALIA - The Royal Jordanian Airlines
72. Nepal Airlines Corporation
73. Scandinavian Airlines System
74. Siberia Airlines
75. Siam General Aviation
76. Singapore Airlines
77. Silk Air Private Ltd.
78. Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.
79. Saudi Arabian Airlines
80. Swiss Int’l Air Lines Ltd.
81. Tiger Airways
82. Thai Airways International Plc.
83. Turkish Airlines Inc.
84. Transaero Airlines
85. Emirates
86. United Airlines
87. Myanmar Airways International
88. United Parcel Service Co., Ltd.
89. Uzbekistan Airways
รวมผู้ถือหุ้น ข.

จำ�นวนหุ้น

5,133
1,283
366
2,566
550
1,100
366
7,699
5,133
5,866
1,467
1,100
1,283
10,266
153,622
2,750
1,283
7,699
1,283
3,850
917
366
600,000

หมายเหตุ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้น ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำ�หนดให้กรรมการของบริษัทฯ
ประกอบด้ ว ยบุ ค คลไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน และการเข้ า ดำ � รงตำ � แหน่ ง ของ
กรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ดังนี้
(1) รัฐบาลไทยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ และให้แต่งตั้ง
ผู้ที่รัฐบาลไทยเสนอชื่อนั้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้ให้ผู้หนึ่งในบรรดากรรมการ
ที่รัฐบาลเสนอชื่อนั้นเป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้ถือหุ้น ข. มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสองคน และให้แต่งตั้งผู้ถูก
เสนอชือ่ สองคนนีเ้ ป็นกรรมการ เมือ่ มีการประชุมสามัญครัง้ แรกในปีทกุ ๆ ปีตอ่ ไป
ก็ดี กรรมการต้องออกจากตำ�แหน่ง โดยจำ�นวนหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมด ซึง่ กรรมการผูอ้ อกไปนัน้ จะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้ ซึง่ ผูม้ อี �ำ นาจ
แต่งตัง้ คือทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ เว้นแต่กรณีต�ำ แหน่งว่างลงในคณะกรรมการ
เพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระแล้ว กรรมการทีเ่ หลือจะเลือกผูอ้ น่ื
ตัง้ ขึน้ ใหม่ให้เต็มทีว่ า่ งก็ได้ แต่บคุ คลทีไ่ ด้เป็นกรรมการใหม่เช่นนัน้ จะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
ได้เพียงเท่ากำ�หนดเวลาทีก่ รรมการผูอ้ อกไปนัน้ ชอบทีจ่ ะอยูไ่ ด้
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รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2554
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วย กรรมการ 11 คน ดังนี้
ประธานกรรมการ

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554)

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554
และลาออกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554)
อายุ: 60 ปี
ตำ�แหน่ง:
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
การศึกษา:
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 47
การอบรม:
• นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่น 41
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2551-กันยายน 2554 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
• ปี 2547-2551		
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการปกครอง การเมือง
• กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา และคมนาคมและการขนส่ง
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ความเชี่ยวชาญสาขาการปกครอง การเมือง (การเมือง)
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)
และคมนาคมและการขนส่ง (คมนาคมทางบก)

รายงานประจำ�ปี 2554
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พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552)
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พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2 สมัย ได้แก่
- ครั้งที่ 1 ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 โดยได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และครบวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
- ครั้งที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อเนื่องอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่
20 เมษายน 2554 โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการเมื่อวันที่
21 เมษายน 2554 และลาออกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554)
อายุ: 64 ปี
ตำ�แหน่ง:
ข้าราชการบำ�นาญ สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การศึกษา:
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 39
การอบรม:
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่น 26
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุน่ 107)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุน่ 73)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุน่ 29)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2548-2550 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
• ปี 2545-2548 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
• ปี 2543-2544 ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ด้านวิศวกรรมศาสตร์
• ด้านความมั่นคง
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาบริหารจัดการ		
บริหารธุรกิจ วิศวกรรม และความมั่นคง

พลเอก กมล แสนอิสระ
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552)

รองประธานกรรมการ

พลเอก กมล แสนอิสระ
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2 สมัย ได้แก่
- ครั้งที่ 1 ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 18
มี น าคม 2552 โดยได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
รองประธานกรรมการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และ
ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
- ครั้งที่ 2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ต่ อ เนื่ อ งอี ก วาระหนึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2554
โดยได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการ
เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน 2554 และลาออกเมื่ อ วั น ที่
23 กันยายน 2554)
อายุ: 62 ปี
ตำ�แหน่ง:
ข้าราชการบำ�นาญ
การศึกษา:
• วิทยาศาสตรบัณฑิต, วทบ. (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (EX-MPA 3)
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 44
(วปรอ. 4414)

การอบรม:
• Infantry Officer Advanced Course, FT, Benning, GA, U.S.A.
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 61
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 111)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC รุ่น 29)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลั ก สู ต รการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การสำ � หรั บ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และองค์ ก ารมหาชน รุ่ น ที่ 3 สถาบั น พั ฒ นากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ (TEPCoT)
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2551-2552 ประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
• ปี 2550-2551 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ปี 2548-2550 ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านคมนาคมและการสื่อสาร
• ด้านรัฐศาสตร์ การศึกษา ธรรมาภิบาล
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• ราชองครักษ์พิเศษ
• ตุลาการศาลทหารสูงสุด
• ที่ปรึกษาคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
• ที่ปรึกษาสมาคม วปอ.
• ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ์
การวางแผนพัฒนา (การวางแผน) ความมั่นคง (ความมั่นคงแห่งชาติ)
และสังคม (ธรรมาภิบาล)
รายงานประจำ�ปี 2554
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นายสมชัย สัจจพงษ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553)
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นายสมชัย สัจจพงษ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553)
อายุ: 50 ปี
ตำ�แหน่ง:
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การศึกษา:
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 20
การอบรม:
		
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 75)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• นักบริหารระดับสูง: ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 44
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2552-2553 อธิบดีกรมศุลกากร
• ปี 2551-2552 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ปี 2550-2551 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
			
กระทรวงการคลัง
• ปี 2546-2550 รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
สาขาการคลัง บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ และกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554)

กรรมการ

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค		
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554
และลาออกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554)
อายุ: 56 ปี
ตำ�แหน่ง:
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
การศึกษา:
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50
การอบรม:
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 146)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD รุน่ 12)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2553
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
• ปี 2552
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
• ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
• ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์
• ด้านคมนาคมและการขนส่ง
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญ
สาขาการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารองค์กร)
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (การติดตามประเมินผล)
และคมนาคมและการขนส่ง (คมนาคมทางบก)

นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552)

กรรมการ

นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และพ้นจากตำ�แหน่ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)
อายุ: 65 ปี
ตำ�แหน่ง:
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก
การศึกษา:
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (Distinction)
มหาวิทยาลัย FEATI สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การอบรม:
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 121)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2549-2550 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม
			
สภาผู้แทนราษฎร
• ปี 2548-2549 1. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
			
- รองผู้อำ�นวยการใหญ่ (บริหาร)
		
- ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหารโครงการสุวรรณภูมิ
			
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
			
2. ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒสิ ภา
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านการเงิน
• ด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ด้านคมนาคมและการสื่อสาร โทรคมนาคม
• ด้านวิศวกรรมศาสตร์
รายงานประจำ�ปี 2554
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กรรมการ

นายคมกฤช วงศ์สมบุญ
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552)
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นายคมกฤช วงศ์สมบุญ
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554)
อายุ: 49 ปี
ตำ�แหน่ง:
นักวิชาการอิสระ
การศึกษา:
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม:
		
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD รุ่น 5)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 118)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 28)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC รุ่น 29)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2551
- ที่ปรึกษาคณะทำ�งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและบริหารความสัมพันธ์
			
กับลูกค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
		
- นักวิชาการประจำ�คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
			
- อนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรองและติดตามการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม
			
สภาผู้แทนราษฎร
			
- อนุกรรมาธิการตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงานตามมติ
			
ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
			
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาการดำ�เนินงานของ
		
กรมทางหลวงชนบท ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม
			
สภาผูแ้ ทนราษฎร
			
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและการดำ�เนินการ
			
พัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานทหาร
• ปี 2549-2550 - กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการธรรมาภิบาล)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร
• ด้านสังคมและธรรมาภิบาล

นายประเวช รัตนเพียร
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553)

กรรมการ

นายประเวช รัตนเพียร
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 และลาออก
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554)
อายุ: 53 ปี
ตำ�แหน่ง:
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
การศึกษา:
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน
การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
Marymouth College of Virginia สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก บริหารการศึกษา Kensington University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง บัญชี
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์
การวางแผนพัฒนา
• ด้านการศึกษา

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553)

กรรมการ

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553)
อายุ: 52 ปี
ตำ�แหน่ง:
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
การศึกษา:
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
Hochschule Der Bundeswehr Muenchen,
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2553-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2551-2553 ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ปี 2549-2551 ผู้อำ�นวยการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน
			
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบิน นิรภัยการบิน
• ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรการบิน
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• ผูป้ ระจำ�พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และหัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการประจำ�พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ฝ่ายกิจการบิน

รายงานประจำ�ปี 2554
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กรรมการ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552)
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552)
อายุ: 46 ปี
ตำ�แหน่ง:
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ (บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด)
การศึกษา:
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2551-ปัจจุบนั กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ (บริษทั การบินกรุงเทพ จำ�กัด)
• ปี 2550-2551 รองผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
			
(บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด)
• ปี 2540-2549 รองผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ
(บริษัท การบินกรุงเทพ จำ�กัด)
การอบรม:			
• ประกาศนียบัตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 13 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการเงินบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านบัญชี การเงิน
• ด้านการบิน บริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำ�กัด
• กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอฟเอสพีจคี าร์โก้ จำ�กัด
• กรรมการ บริษทั บริการภาคพืน้ การบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วสิ จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิส จำ�กัด
• นักบินที่ 1 ประจำ�ฝูงบิน Airbus 319/320 บริษทั การบินกรุงเทพ จำ�กัด
• ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครราชสีมา

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551)

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 และครบวาระ
การดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ เ มื่ อ วั น ที่
16 สิงหาคม 2554)
อายุ: 60 ปี
ตำ�แหน่ง:
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
การศึกษา:
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (วทบ.ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (Aerospace Systems)
Cranfield Institute of Technology สหราชอาณาจักร
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46
การอบรม:
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 30
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 47)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2551-สิงหาคม 2554 กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
          
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
• ปี 2550-2551    
ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษ กองทัพอากาศ
(อัตราพลอากาศเอก)
• ปี 2549-2550              หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
				
ประจำ�ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
• ปี 2548-2549          ผู้บัญชาการศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนา
ระบบอาวุธ กองทัพอากาศ
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร
• ด้านวิศวกรรมศาสตร์
• ด้านความมั่นคง
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• ตุลาการศาลทหาร
• อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• อุปนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาคมนาคมและการขนส่ง
และสาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจำ�ปี 2554
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รายนามกรรมการบริษัทฯ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ 2554

ประธานกรรมการ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549)
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นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 และลาออกเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2554)
อายุ: 61 ปี
ตำ�แหน่ง:
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553)
การศึกษา:
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44
การอบรม:
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุ่น 13)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 130)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2552-กันยายน 2553 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
• ปี 2547-2552		
อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ*
				
(กรมการบินพลเรือนในปัจจุบัน)
• ปี 2546-2547		
รองอธิบดี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) กรมการขนส่งทางอากาศ*
• ปี 2545-2546		
รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ) กรมการขนส่งทางอากาศ*
				
*กรมการบินพลเรือนปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กฎหมาย กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ และคมนาคมและการสื่อสาร
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• รองประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ความเชี่ยวชาญสาขาบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ และสาขากฎหมาย

กรรมการ

นายวุฒิชัย สิงหมณี
(ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553)

นายวุฒิชัย สิงหมณี
(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 และลาออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553)
อายุ: 61 ปี
ตำ�แหน่ง:
อธิบดีกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553)
การศึกษา:
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัย FEATI สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การอบรม:
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.5)
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 21
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 112)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์/ประวัติการทำ�งาน:
• ปี 2552-2553 อธิบดีกรมการบินพลเรือน (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553)
• ปี 2550-2552 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ*
• ปี 2548-2550 ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ
			
(กรมการขนส่งทางอากาศ*)
			
*กรมการบินพลเรือนปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญ:
• ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการบิน บริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
• ด้านคมนาคมและการสื่อสาร
• ด้านวิศวกรรมศาสตร์
การดำ�รงตำ�แหน่งอื่น:
• กรรมการบริหาร สถาบันการบินพลเรือน
• กรรมการบริหาร (ผู้แทน) ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
• อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ความเชี่ยวชาญสาขากฎหมายเฉพาะด้าน (การเดินอากาศ) คมนาคมและ
การขนส่ง (คมนาคมทางอากาศ) ระบบขนส่งและคลังสินค้า (Logistics)
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บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ของรัฐวิสาหกิจ กำ�กับดูแลการบริหารกิจการ และ
การวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของรัฐวิสาหกิจ โดยแนวปฏิบตั ไิ ด้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการในคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงาน
ตามความจำ�เป็น ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน
5. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
6. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
8. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
พร้อมนี้ ได้ประกาศรายชื่อกรรมการอิสระ จำ�นวน 5 คน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดการประชุมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี เพื่อกำ�กับดูแล
มอบนโยบายการดำ�เนินงานและติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยกำ�หนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจำ�เป็นตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี เพื่อกรรมการบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
ในรูปแบบของเอกสาร และแผ่น CD-ROM ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 3-5 วัน
บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บไว้พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ และส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น ก. (กระทรวง
การคลังและกระทรวงคมนาคม) และผู้ถือหุ้น ข. (สายการบินต่าง ๆ) รับทราบการประชุมดังกล่าวด้วยทุกครั้งเป็นประจำ�
ทุกเดือน รวมถึงเผยแพร่สรุปมติการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำ�หรับสายการบินผู้ถือหุ้น
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การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ
เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ
เพื่อช่วยในการทำ�หน้าที่กำ�หนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ ควบคู่ไปกับการทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลความสำ�เร็จของ
ฝ่ายจัดการได้อย่างแท้จริง และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยสมํ่าเสมอ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการจะทำ�ทุก 6 เดือน
และใช้แบบการประเมินผลคณะกรรมการฯ 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และการประเมินเป็นรายคณะ
ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554)
(เมษายน-กันยายน 2554)
รูปแบบประเมิน
													
คะแนน
เกณฑ์
คะแนน
เกณฑ์
		
รายบุคคล
108.7/112
ดีเยี่ยม
108.9/112
ดีเยี่ยม
รายคณะ
116.8/120
ดีเยี่ยม
117.1/120
ดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ได้ให้ความสำ�คัญต่อเกณฑ์การประเมิน 6 หัวข้อ
ได้แก่ ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ซึ่งผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด้วย หัวข้อในการประเมิน จำ�นวน 4 หัวข้อ ได้แก่ การประชุมและคณะกรรมการ
การสื่อสาร ขั้นตอนการทำ�งาน และความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินฯ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

การพัฒนาความรู้และทักษะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ เล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาและเพิม่ พูนศักยภาพของกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปีงบประมาณ 2554 กรรมการบริษทั ฯ ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทและหน้าที่ ซึง่ จัดขึน้
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันวิทยาการการค้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการเดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน
การปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ เดินทางไปดูงานด้านความปลอดภัยของกิจการบินและการบริหาร
การควบคุมจราจรทางอากาศ ณ งานนิทรรศการการบิน Le Bourget Air Show สาธารณรัฐฝรั่งเศส และหน่วยงาน
Air Navigation Services of the Czech Republic (ANS CR) สาธารณรัฐเช็ก รวมถึงการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
ณ ท่าอากาศยานซูรคิ สมาพันธรัฐสวิส เพือ่ ศึกษาและรับทราบข้อมูลในการนำ�ระบบอุปกรณ์ทมี่ เี ทคโนโลยีทนั สมัยเข้าใช้งาน
ในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางอากาศ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ จากการ
ไปดูงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้น�ำ ข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศและการเพิ่ม
สภาพคล่องทางอากาศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
รายงานประจำ�ปี 2554
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ และนำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
และข้อมูลขององค์กรในรูปแบบของเอกสาร การฟังบรรยาย และนำ�ชมภารกิจหลักของบริษัทฯ โดยเอกสารที่นำ�เสนอต่อ
กรรมการ ได้แก่
1. หนังสือการแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการได้รบั แต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. เอกสารข้อมูล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ประกอบด้วย หนังสือ บริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ (สถานะของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม ภารกิจการให้บริการ
การเดินอากาศ และภารกิจภาคธุรกิจ) โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร สภาวการณ์ดา้ นการขนส่งทางอากาศ ผลประกอบการ
และข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ แผนวิสาหกิจ โครงการสำ�คัญ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
3. เอกสารข้อมูลสำ�หรับคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย รายนามคณะกรรมการบริษทั ฯ องค์ประกอบและการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริษัทฯ อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ การดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบี้ยประชุม
คณะกรรมการฯ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และอำ�นาจหน้าที่ ข้อมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ การเข้าเป็น
ผู้ถือหุ้นของสายการบิน สัญญาระหว่างกระทรวงคมนาคมกับบริษัทฯ และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยกฎหมายและ
คู่มือการอนุญาต/อนุมัติ เช่น กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศสำ�หรับกรรมการ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions)
ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ 2554 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) รวมทั้งไม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทฯ หรือถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นที่บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

กรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ 2554 กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจำ�นวน 5 คน
โดยกรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. นายวิชาญ		
คุณากูลสวัสดิ์
2. นายสมชัย		
สัจจพงษ์
3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
4. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองโอสถ
5. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท์
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คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
เลขานุการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นางธนิยา สุนทระศานติก
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ครั้ง ดังนี้
รายนาม								
นายวิชาญ
พลอากาศเอก ระเด่น
พลเอก กมล 		
นายสมชัย 		
นายสมชัย 			
นายศรีศักดิ์ 		
นายคมกฤช
		
นายประเวช 		
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายพุฒิพงศ์
พลอากาศเอก สมชาย
นายชัยศักดิ์
นายวุฒิชัย

คุณากูลสวัสดิ์ 1/ 					
พึ่งพักตร์ 2/ 					
แสนอิสระ 2/ 					
สัจจพงษ์ 3/ 					
ศิริวัฒนโชค 1/ 					
ว่องส่งสาร 4/ 					
วงศ์สมบุญ 4/ 					
รัตนเพียร 3/ 					
วัฒนางกูร 5/ 					
ปราสาททองโอสถ 4/ 				
เธียรอนันท์ 6/					
อังค์สุวรรณ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554)		
สิงหมณี (ลาออกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553)		

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
10/10
14/14
14/14
9/14
10/10
14/14
14/14
6/9
5/13
11/14
14/14
3/3
1/1

(กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ)
หมายเหตุ 1/ ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554
2/
		
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2 สมัย ได้แก่
		
- ครั้งที่ 1 ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2552-20 เมษายน 2554
		
- ครั้งที่ 2 ได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2554-23 กันยายน 2554
3/
		
ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553
4/
		
ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552
5/
		
ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553
6/
		
ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายสมชัย			
ศิริวัฒนโชค		
ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย
		
สัจจพงษ์
		
กรรมการ
3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร		
กรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองโอสถ		
กรรมการ
5. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท์		
กรรมการ
6. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ		
เลขานุการ
7. นางธนิยา
สุนทระศานติก 		
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวดวงตา 		
สมิตสุวรรณ		
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 วรรค 4 ดังนี้
“เพื่อความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพื่อควบคุมงานโดยใกล้ชิด
ให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
มีจำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน”

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ในปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม 9 ครั้ง ดังนี้
รายนาม
นายสมชัย
นายสมชัย
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายพุฒิพงศ์
พลอากาศเอก สมชาย
นายชัยศักดิ์

         จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
ศิริวัฒนโชค 1/						
สัจจพงษ์							
วัฒนางกูร 2/ 						
ปราสาททองโอสถ 					
เธียรอนันท์ 						
อังค์สุวรรณ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554)			

(กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ)
หมายเหตุ 1/ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
2/
		
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
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6/6
5/9
1/7
8/9
9/9
3/3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์  
ประธานกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์
ว่องส่งสาร
กรรมการ
3. นายประเวช
รัตนเพียร
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการใหญ่ (ตรวจสอบภายใน)   
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�เนินงานดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2553-25 มกราคม 2554 ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น    พึ่งพักตร์
2. นายคมกฤช
วงศ์สมบุญ
3. นายประเวช
รัตนเพียร
วันที่ 26 มกราคม 2554-15 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
2. นายศรีศักดิ์
ว่องส่งสาร
3. นายประเวช
รัตนเพียร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2554-4 กันยายน 2554 ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์
2. นายศรีศักดิ์
ว่องส่งสาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

1. รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
2. รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด
3. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายทีค่ ณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำ�หนด

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง ดังนี้
รายนาม
พลอากาศเอก ระเด่น
นายคมกฤช
นายประเวช
นายศรีศักดิ์

                   จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
พึ่งพักตร์							
วงศ์สมบุญ (พ้นตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554)		
รัตนเพียร (ลาออกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554)		
ว่องส่งสาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554)			

11/11
3/3
4/6
8/8

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. พลเอก กมล		
แสนอิสระ		
ประธานกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์		
ว่องส่งสาร		
กรรมการ
3. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร		
กรรมการ
4. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท์		
กรรมการ
5. ผู้อำ�นวยการใหญ่ (มาตรฐานความปลอดภัย)		
เลขานุการ
6. ผู้อำ�นวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย		
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่

พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ
ในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องประเมินสถานการณ์และกำ�หนดออกมาเป็นนโยบายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำ�ไปปฏิบัติ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 5 ครั้ง
รายนาม
พลอากาศเอก กมล
นายศรีศักดิ์
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
พลอากาศเอก สมชาย

          จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
แสนอิสระ						
ว่องส่งสาร (ครบวาระเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554)		
วัฒนางกูร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554)			
เธียรอนันท์ (ครบวาระเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554)		

5/5
4/5
1/5
3/5

คณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน ประกอบด้วย
1. นายสมชัย
สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงศ์
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
3. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท์
กรรมการ
4. ดร. อภิชัย
จันทรเสน
ที่ปรึกษากฎหมาย
5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
เลขานุการ
6. ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่

พิจารณาดำ�เนินการจัดหาแหล่งเงินให้ครอบคลุมการจัดหาแหล่งเงินทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการลงทุน Refinance
และอื่น ๆ ตามความจำ�เป็น โดยพิจารณาวิธีการ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
ในปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการจัดหาแหล่งเงินจำ�นวน 1 ครั้ง โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น
พึ่งพักตร์		
ประธานกรรมการ
2. พลเอก กมล		
แสนอิสระ
กรรมการ
3. นายสมชัย			
สัจจพงษ์		
กรรมการ
4. นายศรีศักดิ์		
ว่องส่งสาร
กรรมการ
5. นายประเวช		
รัตนเพียร*
กรรมการ
6. กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่			
กรรมการ
7. ผู้อำ�นวยการใหญ่ (กลยุทธ์และสื่อสารองค์กร) เลขานุการ
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ *นายประเวช รัตนเพียร มีหนังสือแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการแผนวิสาหกิจ
		
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554

อำ�นาจหน้าที่

พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ�แผนวิสาหกิจของบริษัทฯ ก่อนนำ�เข้าขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
ในปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมคณะกรรมการแผนวิสาหกิจ รวม 5 ครั้ง ดังนี้
รายนาม
พลอากาศเอก ระเด่น
พลเอก กมล
นายสมชัย
นายศรีศักดิ์
นายประเวช
พลอากาศเอก สมชาย

        จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
พึ่งพักตร์							
แสนอิสระ						
สัจจพงษ์							
ว่องส่งสาร 						
รัตนเพียร (ลาออกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554)		
เธียรอนันท์ (ครบวาระเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554)		

5/5
5/5
4/5
5/5
1/5
3/5

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. พลเอก กมล		
แสนอิสระ			
ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย			
ศิริวัฒนโชค			
กรรมการ
3. นายคมกฤช		
วงศ์สมบุญ			
กรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล) 				
เลขานุการ
5. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต		
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่

1. เสนอแนะนโยบาย และกำ�หนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
2. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
3. เสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นชอบในการกำ�หนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของฝ่ายบริหารให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม
4. นำ�เสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. ดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการกำ� หนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการการกำ�กับดูแลที่ดี
และได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวม 6 ครั้ง
		

รายนาม

		
		
		

พลเอก กมล
นายสมชัย
นายคมกฤช

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
แสนอิสระ		
ศิริวัฒนโชค
วงศ์สมบุญ		

6/6
3/4
6/6

หมายเหตุ ลำ�ดับที่ 2 เป็นกรรมการฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 แทนกรรมการเดิมที่ลาออก
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

กรรมการอิสระ
ในปีงบประมาณ 2554 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น
พึ่งพักตร์			
2. พลเอก กมล		
แสนอิสระ
3. นายศรีศักดิ์		
ว่องส่งสาร			
4. นายคมกฤช		
วงศ์สมบุญ
5. นายประเวช		
รัตนเพียร
กรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือหลักเกณฑ์บริหารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเป็นอิสระ” ที่
กำ�หนดความหมายว่า “ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจำ�นวนหนึ่งเป็นแกนหลัก โดยเป็น
บุคคลทีส่ ามารถใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ ป็นอิสระได้ และเป็นผูท้ สี่ ามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลีย่ นหรือยับยัง้ การดำ�เนินการต่าง ๆ
ได้เมื่อจำ�เป็น และสิ่งที่สำ�คัญคือ กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างแท้จริง”
กรรมการอิสระจะมีการรับรองความเป็นอิสระของตนเองเมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ และเป็นประจำ�ทุกปี ในปีงบประมาณ 2554
มีการประชุมคณะกรรมการอิสระ รวม 2 ครั้ง โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ฯ ประกอบด้วย
1. พลอากาศเอก ระเด่น
พึ่งพักตร์			
ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย			
ศิริวัฒนโชค		
กรรมการ
3. นายสมชัย			
สัจจพงษ์			
กรรมการ
4. นายพุฒิพงศ์		
ปราสาททองโอสถ		
กรรมการ
5. นางศรีพนม		
บุนนาค			
กรรมการ
6. ผู้อำ�นวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล) 			
เลขานุการ
7. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและดำ�เนินการสรรหา
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการสรรหาที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2554
ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ รวม 3 ครั้ง โดยเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ประกอบด้วย
1. พลเอก กมล			
แสนอิสระ		
ประธานกรรมการ
2. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ		
วัฒนางกูร		
กรรมการ
3. นายศรีศักดิ์			
ว่องส่งสาร		
กรรมการ
4. นางญาใจ				
พัฒนสุขวสันต์		
กรรมการ
5. ผู้อำ�นวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล) 				
เลขานุการ
6. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต		
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่

1. เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่ทไี่ ด้รบั รายชือ่ เพือ่ พิจารณา
แล้วเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อไป
2. ดำ�เนินการพิจารณากำ�หนดผลตอบแทนของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และเจรจาต่อรองกับผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่
เป็นกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ในปี 2554 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง
รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ดังนี้
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รายนาม

		
		
		
		

พลเอก กมล
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายศรีศักดิ์
นางญาใจ			

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
แสนอิสระ
วัฒนางกูร
ว่องส่งสาร
พัฒนสุขวสันต์

6/6
2/6
6/6
6/6

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี การกำ � หนดค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำ�หนด ซึ่งได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายคณะ ประจำ�ปี 2554
จำ�นวนครัง้
ลำ�ดับที			
่
คณะกรรมการ				
ทีป่ ระชุม
									
1.
คณะกรรมการบริษัทฯ
14
2.
คณะกรรมการบริหาร
9
3.
คณะกรรมการตรวจสอบ
11
4.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5
5.
คณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน
1
6.
คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ
5
7.
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6
8.
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
3
9.
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
6
รวม		

เบีย้ ประชุม
(บาท)
858,000.00
128,000.00
280,000.00
70,000.00
27,000.00
52,000.00
132,000.00
110,000.00
52,000.00
1,709,000.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ประจำ�ปี 2554
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
		

คณะกรรมการ
นายวิชาญ                     คุณากูลสวัสดิ์                      
พลอากาศเอก ระเด่น         พึ่งพักตร์                     
พลเอก กมล                  แสนอิสระ
         
นายสมชัย                     ศิริวัฒนโชค
        
นายศรีศักดิ์                   ว่องส่งสาร
        
นายคมกฤช                 วงศ์สมบุญ
     
นายสมชัย                     สัจจพงษ์             
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ    วัฒนางกูร
        
นายพุฒิพงศ์                    ปราสาททองโอสถ       
พลอากาศเอก สมชาย    เธียรอนันท์
     
นายชัยศักดิ์          
อังค์สุวรรณ
   
นายวุฒิชัย        
สิงหมณี        
นายประเวช               รัตนเพียร
                  
รวม                 

    เบี้ยประชุม
       (บาท)
80,000.00
268,000.00
218,000.00
130,000.00
208,000.00
168,000.00
122,000.00
56,000.00
136,000.00
96,000.00
60,000.00
16,000.00
120,000.00
1,678,000.00
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รายชื่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค (TAC)
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาทางเทคนิค (Technical Advisory Committee: TAC) ประกอบด้วย
1. นายไบรอัน
ซินแคลร์ ทอมสัน				
ประธาน
ตำ�แหน่ง:
Regional Manager, Asia/Pacific Ground Services International
Swiss International Airlines Limited
2. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์					
อนุกรรมการ
ตำ�แหน่ง:
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
3. กัปตันวิโรจน์
จูตะกะสุต					
อนุกรรมการ
ตำ�แหน่ง:
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
4. นายโอเวน
เบอร์นาร์ด เดล				
อนุกรรมการ
ตำ�แหน่ง:
Manager, International Operation
Cathay Pacific Airways Limited
5. กัปตันสจ๊วต
จูเลี่ยน					
อนุกรรมการ
ตำ�แหน่ง:
Executive Vice President
Asia Pacific International Federation of Airline Pilots’ Associations (IFALPA)
6. นายดักก์
สก็อตต์					
อนุกรรมการ
ตำ�แหน่ง:
Manager, Upper Airspace Services
Airservices Australia
7. นายเควิน
ฮาร์วี					
อนุกรรมการ
ตำ�แหน่ง:
AD Mandate Expert-EATM
EUROCONTROL
แหล่งข้อมูล: มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2553 (509) วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

อำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาทางเทคนิค
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิคมีหน้าที่ให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�เชิงเทคนิคต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
การวางแผนและการพัฒนาการให้บริการการเดินอากาศ ด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
และกฎการบินสากล ซึ่งประเด็นการให้คำ�ปรึกษา ประกอบด้วย
• ทิศทางของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการบิน
• การบริหารความปลอดภัยการเดินอากาศ (Safety Management)
• การบริหารจราจรทางอากาศ และการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management/Communications, Navigation, Surveillance: ATM/CNS)
• เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการการเดินอากาศ
(Air Navigation Service Related Information Technology)
• การพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Related Business Development)
แหล่งข้อมูล: มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2552 (500) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ผลการดำ�เนินการที่สำ�คัญ
ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค
ในปี 2554 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิคมีบทบาทในการให้การปรึกษาและแนะนำ�ในการดำ�เนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre: ATMC) การพัฒนาจาก
งานบริการข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Service: AIS) ไปสู่การบริหารข่าวสารการบิน (Aeronautical
Information Management: AIM) ตามแผนงานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนในการทำ�การบินให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำ�ปี 2554
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ในปี 2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554) มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) โดยสรุปข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ได้ดังนี้
											
จำ�นวนครั้ง
ในการประชุ
ม
											
1. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท์		
ประธานกรรมการ		
10/10
พิเชียรโสภณ		
กรรมการ			
5/12
2. นายศิริ
3. นาวาอากาศเอก โชคชัย
สภานนท์ 			
”			
11/12
ถาวรโชติสกุล			
”			
10/12
4. นายอนุชา
5. นายฑีฆายุ
มุรธา				
”			
10/12
สุนทระศานติก 			
”			
11/12
6. นางธนิยา
7. นายสุขเหลือ
เชี่ยวอาชีพ			
”			
12/12
ธนานาถ				
”			
10/12
8. นางมัญชุกา
9. นางสาวดวงตา
สมิตสุวรรณ			
”			
10/12
เทียนทอง			
”			
10/12
10. นายปริญญา
11. พันจ่าอากาศเอก ธนู
รัตนสุภาพันธุ์			
”			
12/12
12. นายวันชัย
ชัยพันธเศรษฐ์			
”			
12/12
13. นายสุกิจ
กลิ่นหอม				
”			
9/12
14. นางกชพรรณ
อิ่มแสง				
”			
9/10
15. นายเมธี
คำ�แหง				
”			
11/12
16. นายสพล
สิงห์ดารา				
”			
10/12
17. นายสังข์สิทธิ์
ประสมทอง			
”			
10/10
18. นายสุรวงศ์
วัชโรทัย				
”			
9/10
19. นายรัก
ลาภานันต์
กรรมการและเลขานุการ		
12/12
หมายเหตุ ลำ�ดับที่ 1 ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
		
ลำ�ดับที่ 14, 17 และ 18 เป็นกรรมการฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 แทนกรรมการเดิมที่ครบวาระ

อำ�นาจหน้าที่

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
รายชื่อฝ่ายจัดการตั้งแต่ระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

นายศิริ พิเชียรโสภณ

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ

นายดำ�ริห์ ม่วงศรี

นายวิชิต ธีรพงศ์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นักวิชาการ
ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

ผู้อำ�นวยการใหญ่ (ตรวจสอบภายใน)

นางสาริณี แสงประสิทธิ์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นายอภินันท์ วรรณางกูร

ผู้อำ�นวยการใหญ่
(บริหารจราจรทางอากาศ)

นายสมนึก รงค์ทอง

ผู้อำ�นวยการใหญ่
(วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)

นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท์
ผู้อำ�นวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล)

นายอนุชา คำ�โมง

นายประกิต สุวรรณโภคิน

นางอรอุไร โกเมน

นาวาอากาศตรี เอกบุรุษ รอดเหตุภัย

ผู้อำ�นวยการใหญ่
(มาตรฐานความปลอดภัย)

ผู้อำ�นวยการใหญ่ (การเงิน)

ผู้อำ�นวยการใหญ่
(กลยุทธ์และสื่อสารองค์กร)

ผู้อำ�นวยการใหญ่ (อำ�นวยการ)

รายงานประจำ�ปี 2554
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
รายชื่อฝ่ายจัดการตั้งแต่ระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ

ผู้อ�ำ นวยการใหญ่ (พัฒนาธุรกิจ)

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
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นายชาตรี กิมานันท์

นายฤ ชัย ณ สงขลา

นักวิชาการระดับผู้อำ�นวยการใหญ่

นักวิชาการระดับผู้อำ�นวยการใหญ่

นายทินกร ชูวงศ์

นายอนุชา ถาวรโชติสกุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
จราจรทางอากาศเส้นทางบิน

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหาร
จราจรทางอากาศเขตสนามบิน

นาวาเอก สืบบุญ แน่นหนา

นายชัยวัฒน์ นิลรำ�ไพ

นายฑีฆายุ มุรธา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
จราจรทางอากาศภูมิภาค 1

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
จราจรทางอากาศภูมิภาค 2

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์

นายวุฒิชัย ส่งคุณฤทธิการ

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายสนับสนุน
งานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายมาตรฐาน
และความปลอดภัย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์
และพัฒนาองค์กร

รายงานประจำ�ปี 2554
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
รายชื่อฝ่ายจัดการตั้งแต่ระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์

นางธนิยา สุนทระศานติก

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
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นางมัญชุกา ธนานาถ

นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์

นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และคุณภาพชีวิต

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหารศูนย์ประกอบการ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นาวาอากาศตรี เฉลิมพล พรหมกิ่งแก้ว
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ

นางอรษา ธเนศวร

นักวิชาการ ระดับผู้อ�ำ นวยการฝ่าย

นายชนะ ทัดท่าทราย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการ

นางชิดกมล สุนทรสิต

นักวิชาการ ระดับผู้อำ�นวยการฝ่าย

นาวาอากาศโท ธวัชชัย เกิดสวัสดิ์
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายบินทดสอบ

นายจักร ชิโนรักษ์

นักวิชาการ ระดับผู้อำ�นวยการฝ่าย
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
รายชื่อฝ่ายจัดการตั้งแต่ระดับผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

นายอนนท์ ตันตระกูล

นักวิชาการ ระดับผู้อ�ำ นวยการฝ่าย

นายเติมศักดิ์ แสงโชติ

นักวิชาการ ระดับผู้อำ�นวยการฝ่าย

นางธาราทิพย์ มณฑลผลิน

นักวิชาการ ระดับผู้อ�ำ นวยการฝ่าย
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นางสาวสุมณฑา เชิดชื่น

นักวิชาการ ระดับผู้อำ�นวยการฝ่าย

นางพรนับพัน ชูทัย

นักวิชาการ ระดับผู้อำ�นวยการฝ่าย
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การให้บริการของบริษัทฯ
1. บริการการเดินอากาศ
1.1 บริการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service)
ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศให้บริการเที่ยวบินทั้งหมด 456,267 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2553 จำ�นวน 57,868 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 14.53
ปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control)
		
			 ชนิดของเที่ยวบิน

ปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ		 ปริมาณเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง
2553

2554

เพิ่มขึ้น (+)
ลดลง (-)

เพิ่มขึ้น (+) %
ลดลง (-) %

202,426
13,700
50,105
118,081
14,087
398,399

228,050
20,475
57,310
137,760
12,672
456,267

25,624
6,775
7,205
19,679
-1,415
57,868

12.66%
49.45%
14.38%
16.67%
-10.04%
14.53%

					

เที่ยวบินพลเรือนระหว่างประเทศ
		 - บินประจำ�
		 - บินไม่ประจำ�
		 - บินผ่าน
เที่ยวบินพลเรือนภายในประเทศ
เที่ยวบินทหาร
		 รวมเที่ยวบินทั้งหมด

เที่ยวบิน

สถิติปริมาณเที่ยวบิน

ปริมาณเที่ยวบิน

500,000
456,267
450,000
398,388
400,000
398,399
337,235
383,157
350,000
364,891
350,025
281,130
300,000
259,068
307,280
250,000 263,189
262,179
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ 2545-2546 ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา
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รวมถึงการปิดน่านฟ้าในเขตคาบูล อัฟกานิสถาน และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS)
ระบาดในหลายประเทศ
2. ปีงบประมาณ 2547-2550 การเติบโตของธุรกิจสายการบินต้นทุนตํ่าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และการสนับสนุนของภาครัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ปีงบประมาณ 2551-2552 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปัญหาราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำ�ให้สายการบินปรับลดจำ�นวนเที่ยวบิน
4. ปีงบประมาณ 2553-2554 ภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว สายการบินทำ�การบินเพิ่มขึ้น ประเทศในกลุ่ม
เอเชียแปซิฟิกมีการดำ�เนินนโยบายที่ต่อเนื่องเพื่อขยายการเปิดเสรีทางการบิน พร้อมกับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานของประเทศต่าง ๆ จึงเป็นแรงดึงดูดให้มีการเดินทางทางอากาศมากขึ้นในภูมิภาคนี้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปริมาณเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานฯ ประจำ�ปีงบประมาณ 2553-2554
			 ท่าอากาศยาน
			

สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
เชียงใหม่
หาดใหญ่
ภูเก็ต
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
เชียงราย
สมุย
อื่น ๆ

หมายเหตุ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

			

ปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ
2553
268,621
79,211
38,057
56,883
48,490
22,055
10,620
17,468
14,036
7,828
21,033
105,819

2554

		

295,819
82,696
42,364
46,317
57,697
15,673
10,509
14,839
10,749
6,926
22,563
97,970

ปริมาณเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (+)
ลดลง (-)

27,198
3,485
4,307
-10,566
9,207
-6,382
-111
-2,629
-3,287
-902
1,530
-7,849

เพิ่มขึ้น (+) %
ลดลง (-) %

10.13
4.40
11.32
-18.57
18.99
-28.94
-1.04
-15.05
-23.42
-11.52
7.27
-7.42

การให้บริการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค แบ่งส่วนการให้บริการดังนี้
• ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินแม่ฮ่องสอน หอบังคับการบินเชียงราย หอบังคับการบินลำ�ปาง
• ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินตรัง หอบังคับการบินนราธิวาส
• ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินระนอง หอบังคับการบินกระบี่
• ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินแม่สอด หอบังคับการบินตาก หอบังคับการบินสุโขทัย หอบังคับการบินแพร่
หอบังคับการบินน่าน หอบังคับการบินเพชรบูรณ์
• ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินชุมพร หอบังคับการบินสมุย หอบังคับการบินนครศรีธรรมราช
• ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินขอนแก่น หอบังคับการบินเลย หอบังคับการบินนครพนม
หอบังคับการบินสกลนคร
• ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี มีหอบังคับการบินลูกข่าย ประกอบด้วย
หอบังคับการบินบุรีรัมย์ หอบังคับการบินร้อยเอ็ด หอบังคับการบินสุรินทร์
หอบังคับการบินนครราชสีมา
• ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ไม่มีหอบังคับการบินลูกข่ายด้าน ATC
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Number of Slot Request
in Fiscal Year

1.2 บริการบริหารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศ
ศูนย์บริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศกรุงเทพ (Bangkok Air Traffic Flow Management Unit: Bangkok ATFMU)
ให้บริการบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศ สำ�หรับเที่ยวบินที่ต้องการทำ�การบินผ่านน่านฟ้าอัฟกานิสถาน ไปทาง
ตะวันตกในช่วงเวลาที่มีปริมาณการบินคับคั่ง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทำ�การบินสู่ยุโรป และจากเอเชียใต้
ทำ�การบินสู่อเมริกาเหนือ
บริษัทฯ ให้บริการบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศ โดยใช้ระบบ Bay of Bengal Cooperative Air Traffic
Flow Management System (BOBCAT) ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาขึ้นภายใต้การดูแลของคณะทำ�งาน ICAO Air Traffic Flow
Management Task Force
ระบบ BOBCAT ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารสภาพคล่ อ งจราจรทางอากาศผ่ า นอั ฟ กานิ ส ถานไปทางตะวั น ตก
ในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศคับคั่ง เพื่อให้การจราจรทางอากาศเป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความคล่องตัว เนือ่ งด้วยอัฟกานิสถานเป็นทางผ่านสำ�คัญสำ�หรับการจราจรทางอากาศจากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สู่ยุโรป และจากเอเชียใต้สู่อเมริกาเหนือ
บริษัทฯ บริหารการปฏิบัติงานระบบ BOBCAT ผ่าน ศูนย์บริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศกรุงเทพ (Bangkok Air
Traffic Flow Management Unit: Bangkok ATFMU) ตั้งแต่ปี 2550
ในเดือนมีนาคม 2554 มีการตั้งค่าระบบเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางบินในน่านฟ้าปากีสถาน ส่งผลให้มี
ความสามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5
นอกจากนัน้ ในช่วงเวลาเดียวกัน ระบบ BOBCAT ยังได้รบั การยกย่องในการมีสว่ นร่วมให้บริการการเดินอากาศโดยรวม
เป็นไปได้อย่างปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยการได้รับ Jane’s ATC Award ในสาขา Enabling
Technology ระหว่างงาน CANSO ATM Dinner ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เดือนมีนาคม 2554
จากปริมาณจราจรทางอากาศที่มีการทำ�การบินผ่านอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากสายการบิน
ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าระบบ BOBCAT มีส่วนร่วมในการลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ 58 ล้านกิโลกรัม
คิดเป็นการบรรเทาภาวะโลกร้อนจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ 240 ล้าน
กิโลกรัม ตัง้ แต่มกี ารนำ�ระบบ BOBCAT มาใช้งานจริงจนถึงสิน้ ปีงบประมาณ 2554 คิดเป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ยสายการบิน
ประมาณ 58 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยในปีงบประมาณ 2554 สามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกประมาณ 61 ล้านกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายสายการบินประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
Flights Using BOBCAT ATFM Service
(Number of Slot Request)
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2. บริการสื่อสารการบิน
บริษทั ฯ ให้บริการสือ่ สารการบินประจำ�ที่ (Aeronautical Fixed Service: AFS) และเป็นศูนย์รวบรวมและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ROBEX Centre and Regional OPMET Data Bank) ตลอด
24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการเดินอากาศ ดังนี้
2.1 การให้บริการสื่อสารการบินประจำ�ที่ (Aeronautical Fixed Service: AFS)
บริษัทฯ ให้บริการข่าวสารการบินผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมการบิน (Aeronautical Telecommunication
Network: ATN) และผ่านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมการบินประจำ�ที่ (Aeronautical Fixed Telecommunication
Network: AFTN) ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีวงจรสื่อสารติดต่อโดยตรงในประเทศกับหน่วยงานบริการจราจรทาง
อากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานภายในประเทศ ทีท่ �ำ การของบริษทั สายการบินมากกว่า 60 สายการบิน
สำ�นักอุตุนิยมวิทยาขนส่ง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
นอกจากนี้บริษัทฯ ในฐานะเป็นศูนย์สื่อสารการบินระหว่างประเทศ (International AFTN Communication
Centre) ปฏิบัติการสื่อสารรับ-ส่ง ถ่ายทอด กระจายข่าวแผนการบิน ข่าวความเคลื่อนไหวของอากาศยาน ข่าวประกาศ
นักบิน ข่าวอุตุนิยมวิทยาการบิน และข่าวอำ�นวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
จากทั่วภูมิภาคของโลกไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยบริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Service: ATS) นักบิน เจ้าหน้าที่
สายการบินทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารการบิน AFTN และ ATN ภายใต้ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ใน
เอกสาร Annex 10 Volume II ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
สถิติเปรียบเทียบปริมาณข่าวการบิน
ปีงบประมาณ 2554 มีสถิติปริมาณข่าวรับ-ส่ง จำ�นวน 114,024,098 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณข่าวรับ-ส่ง
ของปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีจำ�นวน 104,054,173 ฉบับ มีปริมาณข่าวรับ-ส่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 จำ�นวน
9,969,925 ฉบับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 27,315 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 8.74
สถิติแสดงปริมาณข่าวการบิน พ.ศ. 2545-2554
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2.2 การดำ�เนินงานเป็นศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Bangkok ROBEX Centre and Regional OPMET Data Bank (RODB)) OPMET: Operational Meteorological
บริษัทฯ ในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และให้
บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ได้แก่
2.2.1 ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินประจำ�ภูมิภาค (ROBEX Centre) โดยรับผิดชอบในการ
รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (OPMET Information) เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยบริการจราจร
ทางอากาศ นักบิน เจ้าหน้าที่สายการบิน ภายใต้ระเบียบและวิธีปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
2.2.2 ทำ�หน้าที่เป็นธนาคารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน (Regional OPMET Data Bank: RODB) ประจำ�ภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟิ ก โดยรั บ ผิ ด ชอบในการรวบรวมและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็น 1 ใน 5 ของศูนย์ขอ้ มูลอุตนุ ยิ มวิทยาการบินในภูมภิ าคฯ ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย
และฟิจิ
2.2.3 ทำ�หน้าทีเ่ ป็นศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลอุตนุ ยิ มวิทยาการบินระหว่างภูมภิ าค (Inter-Regional OPMET Gateways:
IROG) โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา
สถิติเปรียบเทียบปริมาณข่าวอากาศการบิน
ปีงบประมาณ 2554 มีสถิติปริมาณข่าวรับ-ส่ง จำ�นวน 2,818,731 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณข่าวรับ-ส่ง
ของปีงบประมาณ 2553 ซึง่ มีจำ�นวน 2,558,487 ฉบับ มีปริมาณข่าวรับ-ส่งเพิม่ ขึน้ จากปีงบประมาณ 2553 จำ�นวน 260,244
ฉบับ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 713 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 10.17
2.3 การบริการข่าวสารการบิน
บริษัทฯ ให้บริการข่าวสารการบินที่เป็นประโยชน์แก่นักบินหรือตัวแทนที่จะมาทำ�แผนการบิน ข่าวสารการบิน ได้แก่
เอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP) AIP Supplement, Aeronautical Information
Circular: AIC, ข่าวประกาศนักบิน (Notices to Airmen: NOTAM), Enroute Chart, Aeronautical Information
Regulation and Control (AIRAC) ในการให้บริการแก่อากาศยานที่ทำ�การบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานใกล้เคียง เพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการบินแก่อากาศยาน
ที่ทำ�การบินภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นสำ�นักงานประกาศผู้ทำ�งานในอากาศ
ระหว่างประเทศ (International NOTAM Office: NOF) และให้บริการระบบตอบรับอัตโนมัติของ NOTAM Database
ผ่านข่ายสื่อสารการบิน (ATN) สำ�หรับวงจรในประเทศ และข่ายสื่อสารการบิน (AFTN) สำ�หรับวงจรต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
ให้บริการข่าวสารการบินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ก่อนที่จะทำ�การบิน เพื่อให้อากาศยานไปถึงจุดหมายปลายทางด้วย
ความปลอดภัย รวมทั้งให้บริการในการผลิตแผนที่การบิน (Aeronautical Charts) แสดงการบินขึ้น-ลง และการขับเคลื่อน
อากาศยาน ณ ภาคพื้นสนามบินของท่าอากาศยานสากลระหว่างประเทศและท่าอากาศยานพาณิชย์ภายในประเทศ
เพื่อออกประกาศในบรรณสารประเทศไทย (AIP-Thailand)
2.4 ข่าวการเคลื่อนไหวของอากาศยาน (Movement and Control Messages)
ประกอบด้วย ข่าว Air Traffic Service (ATS) Messages เกี่ยวกับ Flight Plan, Modification, Delay,
Cancellation, Departure and Arrival
ปีงบประมาณ 2554 มีสถิติปริมาณข่าวรับ-ส่ง จำ�นวน 4,960,032 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณข่าวรับ-ส่ง
ของปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีจ�ำ นวน 5,597,575 ฉบับ มีปริมาณข่าวรับ-ส่งลดลงจากปีงบประมาณ 2553 จำ�นวน 637,543
ฉบับ หรือลดลงเฉลี่ยวันละ 1,447 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 11.39
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3. บริการเกี่ยวเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ ได้ด�ำ เนินกลยุทธ์และรูปแบบของการให้บริการเกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้
เพิม่ ขึน้ จากกลุม่ งานธุรกิจอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการบิน โดยศึกษาตลาดและความต้องการของลูกค้า
พร้อมทั้งวิจัย พัฒนาระบบ/ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมให้มีความเชี่ยวชาญในภารกิจ
ตั้งแต่การสำ�รวจ/ออกแบบ/ติดตั้ง และพัฒนาระบบ รวมทั้งบำ�รุงรักษาและให้คำ�ปรึกษา
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการบินและนอกเหนือกิจการบินที่สำ�คัญ มีดังนี้
3.1 การผลิต/จัดหาอุปกรณ์และบริการ
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำ�รุง สำ�รวจ ตรวจสอบ และ
ปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้งานในกิจการบินและนอกเหนือกิจการบิน พร้อมทั้งให้บริการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้
การผลิตและติดตั้งอุปกรณ์:
- โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสอื่ สารระหว่างอากาศยานและภาคพืน้ ดิน ณ หอบังคับการบินประจำ�สนามบินฐานทัพเรือ
สงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ให้กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบ data link ให้กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- โครงการออกแบบ จัดหา ติดตัง้ ระบบวิทยุส�ำ หรับการติดต่อสือ่ สารระหว่างอากาศยานและภาคพืน้ จำ�นวน 3 สถานี
ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต เกาะช้าง จังหวัดระนอง และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล สำ�หรับทัพเรือภาคที่ 3 ให้กรมการสือ่ สารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ
- โครงการจัดหาและติดตั้งสถานีภาคพื้นระยะไกล ให้กรมการบินพลเรือนเนปาล จำ�นวน 2 สถานี
- โครงการจัดหา 3-D ATC Simulator ให้กรมการบินพลเรือนเนปาล
การสำ�รวจปรับปรุง และซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์:
บริษัทฯ ได้ให้บริการสำ�รวจ ปรับปรุง และซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ให้ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
- ซ่อมบำ�รุงเครื่องช่วยการเดินอากาศให้กองการบินทหารเรือ
- ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์สื่อสารให้ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
- ซ่อมบำ�รุงระบบถ่ายทอดโทรเลขอัตโนมัติและอุปกรณ์สถานีปลายทาง จำ�นวน 21 สถานี ให้กรมสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ กองทัพอากาศ
- สำ�รวจระบบเรดาร์เพื่อประเมินความเสียหาย (GAP Analysis) ให้กรมการบินพลเรือนพม่า สำ�หรับประกอบ
การพิจารณาวางแผนซ่อมระบบเรดาร์เดิมหรือจัดซื้อใหม่
3.2 บริการบินทดสอบ
ในประเทศ
ให้บริการบินทดสอบเครือ่ งช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
และทีท่ า่ อากาศยานสมุยให้ บริษทั การบินกรุงเทพ จำ�กัด นอกจากนี้ ได้ให้บริการแก่ภาคเอกชน ได้แก่ บริษทั สยามเอวิเอชัน่
จำ�กัด ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต
ต่างประเทศ
นอกเหนือจากการให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายพื้นที่บริการบินทดสอบ
ไปยังเนปาลและภูฏาน อีกทั้งได้เพิ่มประเภทของอุปกรณ์ที่ท�ำ การบินทดสอบ ได้แก่ ระบบติดตามอากาศยาน Automatic
Dependent Surveillance-Broadcast: ADS-B โดยได้เริ่มให้บริการที่ไต้หวันเป็นแห่งแรก
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3.3 บริการตรวจสอบความพร้อมของอากาศยานที่ท�ำ การบินในเขตพื้นที่ RVSM
บริษัทฯ ได้ให้บริการประเภทนี้แก่สายการบินและผู้ประกอบการอื่น ๆ ใน 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ฮ่องกง
มาเก๊า ไต้หวัน อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 68 ราย ในจำ �นวนนี้เป็นลูกค้าใหม่ 16 ราย
โดยมีจ�ำ นวนอากาศยานมารับบริการ 95 ลำ� อาทิ Hong Kong Express Airways, Civil Aviation Lucknow, PT Dabi Air,
Air Bagan Ltd., Trans Asia Airways, Air Macau Co., Ltd., Silk Air (Singapore) Private Ltd., Transmile Air Flight
Operations เป็นต้น นับเป็นปีที่มีลูกค้าใช้บริการมากที่สุดนับแต่เริ่มให้บริการในปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา
สถิติจำ�นวนอากาศยานที่ให้บริการฯ ต่อปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ		
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
รวม		

จำ�นวนอากาศยานที่ให้บริการ
95
95

18
16
14
12
10
8
6
4
2

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยจำ�นวนอากาศยานที่ให้บริการฯ ต่อเดือน = 7 ลำ�/เดือน
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3.4 บริการสอบเทียบมาตรฐานและซ่อมบำ�รุงเครื่องมือวัด
บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ � เนิ น การปรั บ เที ย บ/สอบเที ย บมาตรฐานเครื่ อ งมื อ วั ด ให้ ห น่ ว ยงานภายในและภายนอกบริ ษั ท ฯ
รวมทั้งสิ้น 1,211 เครื่อง เพิ่มขึ้น 62 เครื่อง หรือเท่ากับร้อยละ 5.4 จากปีที่แล้ว
บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยความถี่สูง (RF High Frequency) และได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 2005 จึงทำ�ให้ห้องปฏิบัติการฯ มีขอบข่ายการ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายขอบข่ายและขอการรับรองให้ครอบคลุม
ทุก parameter ที่ให้บริการในปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่ในการให้บริการ โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบชั่วคราว (Temporary Laboratory)
ณ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่แล้ว และจะพิจารณาใช้สถานทีใ่ นศูนย์ควบคุมการบินของบริษทั ฯ ในส่วนภูมภิ าคทีอ่ บุ ลราชธานี
ภูเก็ต หาดใหญ่ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้ ได้แสวงหาความร่วมมือกับบริษัทตัวแทนจำ�หน่ายซึ่งนำ�เข้าอุปกรณ์เครื่องมือวัดจากต่างประเทศ ได้แก่
บริษัท Rohde & Schwarz (Thailand) ตัวแทนจำ�หน่ายของเยอรมนี โดยสามารถให้บริการสอบเทียบได้ตามคุณสมบัติ
ที่ก�ำ หนด จึงเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัท Rohde & Schwarz และผู้ใช้งานอุปกรณ์ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ต้องจัดส่งเครื่องมือไปสอบเทียบที่ต่างประเทศ ส่วนบริษัทฯ ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
3.5 บริการให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารสำ�หรับสายการบิน
บริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้สายการบิน ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานกลุ่มพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เช่าใช้งานวิทยุ Digital Trunked Radio, Analog Trunked Radio, Conventional
Radio และ Air/Ground Radio ส่วน ATN Terminal & Printer ได้ให้บริการเช่าใช้งานแก่สายการบินและผู้ประกอบการ
ภายในท่าอากาศยาน โดยมีระบบอุปกรณ์สื่อสารที่ให้เช่าใช้งานรวมทั้งสิ้น 6,176 ชุด เพิ่มขึ้น 69 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ
1.13 เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ให้บริการในปีงบประมาณ 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้บริการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์สื่อสาร
ให้กลุ่ม ปตท. รวมถึงการติดตั้งรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสารที่ให้สายการบินเช่าใช้งาน รายได้ทั้งหมดจากการให้บริการนี้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.65 จากปีที่แล้ว
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3.6 บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
บริษัทฯ ได้ให้บริการข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมแก่หน่วยงานด้านการบินในประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้านการ
ควบคุมจราจรทางอากาศในวงจรเสียง (voice) และวงจรข้อมูล (data) จำ�นวน 6 ประเทศ ได้แก่ ลาว มาเลเซีย เวียดนาม
กัมพูชา พม่า และบังกลาเทศ
3.7 บริการสื่อสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบิน
บริษัทฯ ได้ให้บริการนี้แก่สายการบิน จำ�นวน 118 สายการบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 จำ�นวน 19
สายการบิน จำ�นวนอากาศยานที่ใช้บริการกว่า 4,300 ลำ� และมีปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลการบินทั้งสิ้น 53.62 ล้านกิโลบิท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2553 จำ�นวน 8.24 ล้านกิโลบิท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.17
ปัจจุบันมีสถานีภาคพื้นระยะไกลรวม 67 สถานี โดยมีขอบเขตพื้นที่ของข่ายสื่อสารครอบคลุม 13 ประเทศ ได้แก่ ไทย
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บรูไน ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย มาเลเซีย อินเดีย กัมพูชา และไต้หวัน
เพื่อให้อากาศยานพาณิชย์ต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบินได้ครอบคลุมพื้นที่ที่สายการบินต่าง ๆ
บินผ่านได้มากยิ่งขึ้น
3.8 บริการฝึกอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และให้ค�ำ ปรึกษา
บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมรวม 10 หลักสูตร โดยฝึกอบรมให้กรมการบินพลเรือนมองโกเลีย 6 หลักสูตร และกรมการบิน
พลเรือนเนปาล 4 หลักสูตร นอกจากนี้ มองโกเลียยังได้มอบหมายให้จัดสัมมนาและดูงาน 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามนโยบายขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ เกีย่ วกับการรองรับปริมาณเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึน้ ควบคูก่ บั ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินและประหยัด
พลังงาน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากกรมการบินพลเรือนภูฏาน ในการดำ�เนินโครงการติดตัง้ ระบบอุปกรณ์สอื่ สาร
และระบบเครือ่ งช่วยการเดินอากาศ ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศของภูฏาน ด้วยการจัดหาและติดตัง้ ระบบเครือ่ งช่วย
การเดินอากาศ ระบบวิทยุสื่อสารการบิน และออกแบบแผนภูมิของสนามบิน แผนภูมิสิ่งกีดขวางของสนามบิน และแผนที่
เส้นทางบินระหว่างท่าอากาศยานพาโร-ท่าอากาศยานยังพูล่า และระหว่างท่าอากาศยานพาโร-ท่าอากาศยานบาธปาลาทัง
(มุมทัง) ตลอดจนให้บริการบินทดสอบอุปกรณ์ดงั กล่าวข้างต้น ณ ท่าอากาศยานยังพูลา่ และท่าอากาศยานบาธปาลาทัง (มุมทัง)
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้จดั หาและให้บริการประเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นส่วนของกิจการบิน อาทิ ได้รบั เลือกจาก
สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ให้ด�ำ เนินโครงการจัดหาระบบอุปกรณ์ประจำ�ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ซึง่ ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ ระบบจัดการประชุมทางไกล และระบบจัดการสือ่ นำ�เสนอห้องประชุม สำ�หรับศูนย์บริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ สมช. ที่ทำ�เนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก และศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (ศูนย์สำ�รอง) ที่อาคาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับประเทศ โครงการสำ�คัญอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งมีความสำ�คัญมาก ได้แก่ โครงการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้ง ด้วยความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และบริษัทฯ ได้นำ�องค์ความรู้ของ
สองหน่วยงานทัง้ ในด้านการเลือกตัง้ และเทคโนโลยีวศิ วกรรมมาออกแบบ วิจยั และพัฒนาเป็นเครือ่ งลงคะแนนเลือกตัง้ รุน่ ที่ 1
ถึง รุ่นที่ 4 ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องรวมคะแนน (Control Unit: CU) และเครื่องลงคะแนน (Ballot
Unit: BU) การพัฒนาได้ด�ำ เนินมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความไว้วางใจจาก กกต. ให้ผลิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4
จำ�นวน 200 ชุด เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสาธิตการใช้งานให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าใจ
และเชื่อมั่นในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำ�ปี 2554

81

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,861 คน จำ�แนกได้ ดังนี้
- ทุ่งมหาเมฆ
1,518
- สุวรรณภูมิ
346
- ดอนเมือง
162
- ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
137
- ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
148
- ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
131
- ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
118
- ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
80
- ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
83
- ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน
60
- ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
38
- ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด มุง่ เน้นการบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเฉพาะ
การพัฒนาและการบริหารบนพืน้ ฐานความสามารถหลัก (Competency-Based Management) และการสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณค่า บริษัทฯ ได้พัฒนาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นำ�
ทิศทางการดำ�เนินนโยบาย รวมถึงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับองค์กรยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ
ได้นำ�เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) มาใช้ในการพัฒนาแผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map)
และบรรจุไว้ในแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนำ�มาถ่ายทอดกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลลงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ในปี 2554 การบริหารและพัฒนาบุคลากรได้มงุ่ เน้นการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน
เพือ่ รองรับความจำ�เป็นและความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลในอนาคต โดยมีการกำ�หนดกระบวนการทำ�งานด้านทรัพยากร
บุคคลที่มีความชัดเจนตามระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อย โดยมีการกำ�หนดตัวชี้วัด
ความสำ�เร็จในระดับหน่วยงาน รวมทัง้ การบริหารจัดการอัตรากำ�ลังในระดับหน่วยงานย่อยเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน และในปีนบี้ ริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดปัจจัยรวมทัง้ ประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ซึง่ ผลจากการดำ�เนิน
โครงการดังกล่าวจะทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถนำ�มาใช้ในการกำ�หนดนโยบายทีส่ �ำ คัญ ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการดำ�เนินงานขององค์กร ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงให้องค์กร
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ในปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการศึกษาเพื่อกำ�หนดแนวทางและกรอบที่ใช้ในการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผล
ระหว่างกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่กบั ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ กระจายความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญขององค์กรไปสู่
ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัดสำ�คัญในระดับหน่วยงานย่อย และการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
ระดับบุคคลเพื่อเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่สำ�คัญและยุทธศาสตร์ระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคลากรอย่างแท้จริง
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นรากฐานสำ�คัญในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามสำ�เร็จ
และหากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้ว คนในองค์กรจะสามารถทำ�งานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือเรียกว่า “องค์กร
แห่งความสุข” ได้ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินโครงการเพื่อค้นหาวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในองค์กร
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ วัฒนธรรมองค์กรทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อองค์กรในการทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศน์ในอนาคต และปัจจุบนั
ได้มีติดตามระดับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
สำ�หรับการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
เครือข่ายของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยการเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และกลุม่ ประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ
(กบร.) โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อสร้างความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ทรัพยากรบุคคลระหว่างองค์กรทีเ่ ป็นสมาชิก อันเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิม่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้ประเทศภาคีสมาชิกโดยการจัดหลักสูตรการพัฒนาให้
เนปาลด้วย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยได้มีการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
ประจำ�ปี 2554 รวมทัง้ การปรับปรุงแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการใช้บา้ นพักตากอากาศ การให้บริการห้องปฐมพยาบาล เพือ่ ให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมุง่ เน้นประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จา่ ยตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาต่าง ๆ ซึ่งดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการออกกำ�ลัง
และการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีบุคลากรภายในเป็นผู้ให้ค�ำ แนะนำ� มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร โดย
อาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาลทีม่ าดำ�เนินการให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย มาเป็นผูใ้ ห้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัยทีด่ แี ก่พนักงาน
และกระตุน้ เตือนให้ทกุ คนเกิดความเข้าใจและตระหนักทีจ่ ะดำ�เนินชีวติ อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ การให้บริการ
ตรวจสุขภาพทั่วไปและเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมในการทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลัง
ความสามารถ อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

รายงานประจำ�ปี 2554
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การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาฝ่ายบริหารทุกระดับ เพือ่ เตรียมพร้อมต่อการปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ พร้อมทัง้ พัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพขึ้นมาทดแทนฝ่ายบริหารตามแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง บวท. (AEROTHAI Succession Plan) โดยในปี 2554
ได้จัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรหลักประจำ�ตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญสำ�หรับฝ่ายบริหารและพนักงานตามกรอบแนวคิดใหม่
ทีม่ งุ่ เน้นไปตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญขององค์กร (Key Position) โดยแบ่งกลุม่ เป้าหมายออกเป็นกลุม่ ผูบ้ ริหารและกลุม่ พนักงาน และ
ได้เริม่ พัฒนาบุคลากรในระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย/เทียบเท่า ผูอ้ �ำ นวยการกอง/เทียบเท่า และผูจ้ ดั การงานบริหารทัว่ ไป/เทียบเท่า
ตามกรอบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานความสามารถหลัก (Competency-based Management) นำ�ไปสู่การปฏิบัติ
ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยสามารถนำ�วิสัยทัศน์ขององค์กรไปกำ�หนดกลยุทธ์ของหน่วยงานในแต่ละระดับ
แปลงไปสูแ่ ผนงาน/โครงการ และเกิดการปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระสิทธิผล ภายใต้การบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ ทัง้ ยังพัฒนาพฤติกรรม
การทำ�งานในลักษณะการทำ�งานเป็นทีม (Teamwork) การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ภายใต้กรอบคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี รวมทั้งการพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรในลักษณะ
เครือข่าย (Staff Networking)
บริษัทฯ ได้ทบทวนการจัดทำ�แผนแม่บทการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Master Plan:
KM Master Plan) เพือ่ เป็นการกำ�หนดทิศทางและกรอบในการสร้างระบบการบริหารจัดการความรูข้ ององค์กรให้สอดคล้อง
กับระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ทัง้ นี้ ได้มกี ารศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร
เพื่อหากรอบแนวทางวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ชาติในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและเกิดประโยชน์ตอ่ บุคลากรทุกระดับ ภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กร มุง่ เน้นการ
จัดเก็บความรู้ที่ส�ำ คัญต่อองค์กร โดยการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดเก็บ พร้อมทั้งจะต้องสร้างบรรยากาศ
แบบเปิด เพือ่ ให้พนักงานเกิดความไว้วางใจ พร้อมทีจ่ ะแบ่งปันความรูซ้ ง่ึ กันและกัน รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานนำ�ความรูไ้ ปใช้
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ของพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในอนาคต
โดยส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก (ทุนต่อเนื่อง) เพื่อศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การบริหารจัดการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ภารกิจ
ของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนพนักงาน
ให้ลาศึกษาต่อได้ทั้งเต็มเวลาหรือบางส่วน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาระดับคุณวุฒิและคุณภาพพนักงานโดยรวมให้กับองค์กร
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม มีนโยบายชัดเจนในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมองค์กร ได้มี
การกำ�หนดให้การส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม รวมถึงการนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการนำ�องค์กรสู่ความเป็นเลิศในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2554-2558 มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นทำ�งาน
แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรมการอำ�นวยการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีบทบาทในการ
กำ�หนดนโยบายเป้าหมายการดำ�เนินงาน กำ�กับดูแล สนับสนุนให้เกิดผลงานนวัตกรรม และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ในปี 2554 มีกระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมบูรณาการกับระบบการจัดการความรู้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มีการ
จัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งให้ความรู้ กระตุ้นให้พนักงานเสนอแนะข้อคิดเห็น/ความคิดสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรู้และแนวคิดนวัตกรรมระหว่างกลุ่มที่สนใจสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมประจำ�ปี นอกจากนี้ยังเพิ่มแรงจูงใจการสร้าง
ผลงานนวัตกรรมในรูปรางวัลทีใ่ ห้หน่วยงานทีม่ บี คุ ลากรสร้างผลงานนวัตกรรม ซึง่ นับว่าเป็นการสร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการ
ริเริ่มอันเป็นรากฐานการปรับปรุงพัฒนางานอย่างเข้มข้นและจริงจัง
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการการเดินอากาศ
การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการการเดินอากาศ บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถ
เหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน และเตรียมความพร้อมสูก่ ารรับผิดชอบในตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสากลตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แล้ว ยังมี
การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติการจำ�ลองโดยการนำ�ระบบ Voice Communication System (VCCS) แบบหน้าจอสัมผัส
มาใช้ ซึง่ จะทำ�การติดตัง้ ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุกแห่งของบริษทั ฯ ในอนาคต ตลอดจนการนำ�โปรแกรมปฏิบตั กิ าร
จำ�ลองแบบ 180 องศา และ 360 องศา มาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อลดข้อจำ�กัดทางด้านเทคนิคและเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึก ด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยและมีสภาพเหมือนจริง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ของบุคลากร และส่งผลให้บุคลากรมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานจริง
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ ICAO ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำ เนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศและควบคุมอากาศยาน ATC & Pilot English Proficiency อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษการบินตามมาตรฐาน ICAO ให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศและ
ควบคุมอากาศยาน เพื่อสนับสนุนทักษะความชำ�นาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษการบินกับกรมการบินพลเรือน (บพ.) การดำ�เนินงานดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 โครงการ
ใหญ่ ๆ ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรม/พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษการบินสำ�หรับผู้อยู่ในระดับ Operational Level 4
หรือสูงกว่า ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Aviation English Test Preparation Course for Operational Level 4-Higher
จำ�นวน 8 รุ่น และโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 100 ชั่วโมง
2. โครงการฝึกอบรม/พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษการบินสำ�หรับผูอ้ ยูใ่ นระดับตํา่ กว่า Operational Level 4
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Intensive Aviation English Course จำ�นวน 16 รุ่น และการเข้าร่วมกิจกรรม One-to-One
(Individual Training Session-30 นาที/ครั้ง) รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 100 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมุง่ เน้นการพัฒนากลุม่ บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ Trainer ในการฝึกอบรมหลักสูตร ATC & Pilot English Facilitator รวมทัง้
การมุ่งพัฒนากลุ่มบุคลากรที่ท�ำ หน้าที่เป็น Interviewer/Rater เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ บพ. ในการดำ�เนินงานจัดทดสอบ
ภาษาอังกฤษการบินตามมาตรฐาน ICAO สำ�หรับกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านควบคุมจราจรทางอากาศทัง้ บริษทั ฯ จำ�นวนทัง้ สิน้ 744 คน
ซึ่งประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานด้านการอำ�นวยการทดสอบและการประเมินผล ทั้งนี้ ผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนา
อย่างเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปัจจุบันกลุ่มผู้ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศทั้งบริษัทฯ จำ�นวน 773 คน
สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ICAO ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายเบื้องต้นที่บริษัทฯ ได้วางไว้
การผลิตเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศตามโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศแนวใหม่ (ATC
Fast Track) มีการดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มาถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีจ�ำ นวนพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินการได้มกี ารทบทวนเป้าหมายในการผลิตบุคลากรในแต่ละปีตาม
ภารกิจทีต่ อ้ งรับผิดชอบทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ ในปีงบประมาณ 2554 บริษทั ฯ ได้จดั การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่ วบคุมจราจร
ทางอากาศแนวใหม่ จำ�นวน 1 รุ่น รวม 20 คน ในจำ�นวนนี้ 14 คน เข้ารับการอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน และ 6 คน
ฝึกปฏิบัติงานจริงตามท่าอากาศยานต่าง ๆ คือ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 4 คน และศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี 2 คน
บริษัทฯ ยังให้บริการฝึกอบรมและให้คำ�ปรึกษาโดยได้รับความไว้วางใจจากมองโกเลีย และเนปาลให้จัดฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย หลักสูตร Flight Procedure Ground and Flight Validation Training Course
หลักสูตร ATCLR Plus STP053 & STP054 หลักสูตร Training for RVSM Plus STP054 Refreshment for MCAA หลักสูตร
Management in Radar Environment หลักสูตร Pseudo Pilot Training Course และหลักสูตร Radar Refreshment
Environment for Instructor รวม 6 หลักสูตรสำ�หรับมองโกเลีย และหลักสูตร D-ATIS Training หลักสูตร Airport
Announcement Training Course for Civil Aviation Authority of Nepal หลักสูตร Financial and Administration
Training Course หลักสูตร ATC Watch Supervisor Training Course รวม 4 หลักสูตร สำ�หรับเนปาล
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การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม
การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมของบริษทั ฯ ดำ�เนินการโดยการวิเคราะห์ความจำ�เป็น ความเหมาะสม การดำ�เนินการ
จัดฝึกอบรม/พัฒนา และทำ�หน้าที่ประสานงานในการส่งบุคลากรด้านวิศวกรรม เข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนากับหน่วยงาน
ภายในประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิศวกรรม โดยได้ดำ�เนินการฝึกอบรม/พัฒนารวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร เป็นการดำ�เนินการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
จำ�นวน 17 หลักสูตร ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำ�นวน 36 หลักสูตร และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
กับหน่วยงานในต่างประเทศ จำ�นวน 2 หลักสูตร รวมบุคลากรด้านวิศวกรรมที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 432 คน
การฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น มีโครงการฝึกอบรมที่ส�ำ คัญคือ โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ�ระบบ
CNS/ATM เข้าใช้งาน โดยมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเดินอากาศระบบใหม่: เทคโนโลยี CNS/ATM ประจำ�ปี 2554”
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรด้านวิศวกรรมที่ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค จำ�นวน 3 แห่ง คือ รุ่นที่ 1 จัดที่ศูนย์ควบคุม
การบินพิษณุโลก รุ่นที่ 2 จัดที่ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 3 จัดที่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยจะจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ให้ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคอีก 4 แห่ง ในปีงบประมาณ 2555
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเตรี ย มการสำ � หรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ศ วกรรมจราจรทางอากาศของบริ ษั ท ฯ ตาม
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยดำ�เนินโครงการจัดทำ�เส้นทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม
(Training Roadmap for Engineering) ใช้แนวทางตามเอกสาร Training Manual (DOC 7192-AN/857 Part E-2 Training
Manual for Air Traffic Safety Electronic Personnel: ATSEP) เป็นกรอบในการดำ�เนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2554
ได้ดำ�เนินการสื่อสารเพื่อทำ�ความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และได้เริ่มดำ �เนินการ
เก็บข้อมูลจากบุคลากรด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ เพือ่ นำ�มาตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูล และจะดำ�เนิน
โครงการนี้ต่อในปีงบประมาณ 2555
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สรุปผลการดำ�เนินงานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามสถานการณ์ เนื่องจากปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม
มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งของบริษทั ฯ ซึง่ การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในถือเป็นกลไกสำ�คัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำ�เร็จตาม
กลยุทธ์และเป้าหมายทีส่ �ำ คัญได้ รวมทัง้ ยังช่วยสร้างความพร้อมให้บริษทั ฯ ในการเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ ได้น�ำ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำ คัญ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดมาตรการควบคุมความเสีย่ งเพือ่ ช่วยป้องกันเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อระดับความ
ปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ ทั้งนี้ ในปี 2554 มีประเด็นความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นพิเศษ คือ การเกิดอุบตั เิ หตุ/อุบตั กิ ารณ์ในการให้บริการการเดินอากาศ โดยมีการนำ�ข้อมูลอุบตั เิ หตุ/อุบตั กิ ารณ์
มาวิเคราะห์ภาพรวมเชิงเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2553 และแนวโน้มทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตพบว่าข้อมูลค่าเฉลีย่ การเกิด
อุบัติการณ์มีสถิติที่ดีขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ

การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ได้ทบทวนและกำ�หนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและรักษาความสมดุลทางบัญชีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงของปริมาณเทีย่ วบินพาณิชย์ทมี่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถบริหารความเสีย่ ง
ทางด้านการเงินอยู่ในระดับสามารถยอมรับได้
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การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
จากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2554-2558 บริษทั ฯ สามารถบริหารความเสีย่ งในมิตขิ องความอยูร่ อด/ความยัง่ ยืนขององค์กร
ในการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจภายใต้ระบบ SEPA พบว่า บริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ในระดับทีส่ ามารถ
ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2555 บริษัทฯ จะนำ�การถ่วงนํ้าหนักของแต่ละโครงการมาใช้เพื่อความสำ�เร็จของ
การดำ�เนินโครงการ และสะท้อนถึงการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

การบริหารความเสี่ยงด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ
บริษัทฯ ได้มีการบันทึกสถิติรายงานข้อร้องเรียน และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในแต่ละกรณี เพื่อสืบสวนหาข้อ
เท็จจริง ซึง่ หลังจากได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงเปรียบเทียบแล้ว พบว่าข้อมูลร้องเรียนมีอตั ราลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
2553 และเป็นประเด็นร้องเรียนระดับบุคคลเท่านั้น จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แต่ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีการติดตามข้อกำ�หนด/มาตรฐานด้านการบิน หลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance: GCG) และ
กฎหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านมาตรฐานและกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
เป็นแผนงานระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทั่วทั้งองค์กร
รวมทั้งเริ่มดำ�เนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพม่า เหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่น ภูเขาไฟใต้ธารน ํ้าแข็งระเบิดในชิลี
วิกฤตนํ้าท่วมทางภาคใต้ของไทย และเหตุการณ์ดาวเทียมไทยคม 5 ขัดข้อง และความผันผวนของราคานํ้ามันในตลาดโลก
โดยการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งตามสถานการณ์จากภายนอก และความเสีย่ งทัง้ ภายในองค์กร

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มคี วามสอดคล้องกับองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ
การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน โดยมีการทบทวนแผนดำ�เนินการให้สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์
ปัจจุบัน และจัดทำ�แผนดำ�เนินการในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกซ้อมตามแผน รวมทั้งมีการ
ทบทวนกระบวนการสื่อสารในภาวะวิกฤตและกำ�หนดเป็นวิธีปฏิบัติงาน เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
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จากการที่กระทรวงการคลังได้กำ�หนดหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้เป็นกลไกสำ�คัญ
ที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังจะเป็นกลไกสำ�คัญที่รัฐวิสาหกิจจะนำ�ไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพือ่ ให้เกิดระบบการบริหารจัดการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจของบริษทั ฯ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการกำ�กับดูแลทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมด้วย ทัง้ นีต้ ลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้รณรงค์เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ทัง้ ยังสนับสนุน
และกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และใส่ใจคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาลขึน้ ในองค์กร ทำ�ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ มีความเชือ่ มัน่ และรับประโยชน์สงู สุดจากการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินงานพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลที่ดี โดยจัดทำ�คู่มือนโยบายกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการและแนวทาง
การกำ�กับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจขึน้ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เพือ่ ใช้เป็น
เครื่องมือในการผลักดันนโยบายฯ ลงสู่การปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงในทุกมิติของการกำ�กับดูแลที่ดีภายใต้
หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ประเมินผลการดำ�เนินงานการกำ�กับดูแลที่ดีด้วยการวิจัยเชิงสำ�รวจในเรื่องการรับรู้
ความตระหนักรูถ้ งึ ความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลทีด่ ี และคุณค่าร่วม SMART AEROTHAI ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตระหนักรู้
ถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลทีด่ ขี องผูเ้ กีย่ วข้อง ผลจากการสำ�รวจฯ สามารถนำ�ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการวางแผนพัฒนา
และผลักดันให้ SMART AEROTHAI เป็นค่านิยมร่วมในการปฏิบัติตามคู่มือกำ�กับดูแลที่ดีฯ ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะการบริหารจัดการกำ�กับดูแลที่ดีมีบูรณภาพ (Integrity Driven Performance Organization)
มีการพัฒนาระบบกำ�กับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน และเป็นวัฒนธรรมกำ�กับดูแลที่ดีขององค์กรสืบไป
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การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ และบางเรือ่ งต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 บริษัทฯ ดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ปี 2541 โดย
ปัจจุบันกองที่รับผิดชอบ คือ กองสื่อสารองค์กร (สำ�นักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 9388) เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกวันทำ�การ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลการบริหารงาน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป (ประวัติความเป็นมา/นโยบาย/วิสัยทัศน์/ภารกิจ/รายนามสัดส่วน
ผู้ถือหุ้น) โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ
2. ข้อมูลรายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย หนังสือรายงานประจำ�ปี แผนวิสาหกิจ แผนงานโครงการ อัตราค่าบริการ (Flight
Charge) รายงานด้านการเงิน รายงานภาคธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม และผลการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สำ�คัญ
3. ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ข้อมูลสัญญาต่าง ๆ ประกอบด้วย สัญญาจ้าง/ซือ้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคธุรกิจ
ของบริษัทฯ
5. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย วารสารเผยแพร่ต่าง ๆ และสรุปข่าวประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.aerothai.co.th

การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ในรอบปี 2554 มีผู้มาใช้บริการทางเว็บไซต์ จำ�นวน 472,215 ราย โดยส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ
บริษัทฯ ประวัติ ความเป็นมา และการประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีประชาชนใช้สิทธิร้องเรียนหรืออุทธรณ์
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ แต่อย่างใด

การดำ�เนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ
การดำ�เนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ บริษัทฯ ได้ให้บริการต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งได้จัดระบบข้อมูลข่าวสารฯ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรมในการให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด มีวาระการดำ�เนินงานดังนี้
1. วันที่ 1 ตุลาคม 2553-25 มกราคม 2554 ประกอบด้วย พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายคมกฤช วงศ์สมบุญ และนายประเวช รัตนเพียร เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. วันที่ 26 มกราคม 2554-15 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย พลอากาศเอก ระเด่น พึ่งพักตร์ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร และนายประเวช รัตนเพียร เป็นกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง นายประเวช รัตนเพียร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 และนายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 4 กันยายน 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ/คูม่ อื การปฏิบตั งิ านสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ในระหว่างปีงบประมาณ
2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารของ
หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความประหยัด รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานผลการตรวจสอบและการดำ�เนินงาน
ของสำ�นักตรวจสอบภายในเป็นประจำ� ตลอดจนติดตามผลการจัดทำ�แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3. สอบทานความเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่
กระทรวงการคลังกำ�หนด และให้มีการติดตามการดำ�เนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
5. สอบทานกฎบัตรและดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กำ�หนดแผนวาระการประชุม รวมทั้งประเมินตนเอง
เป็นรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งคณะ และ
ผลการดำ�เนินงานตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนน 3.95 และ 3.99 จากคะแนนเต็ม 4.00 ตามลำ�ดับ
6. กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และดัชนีวัดผลงานของสำ�นักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี แผนการตรวจสอบประจำ �ปี 2555 รวมทั้งให้
ความเห็นชอบการทบทวนงบประมาณประจำ�ปี 2555 ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประจำ�ปี 2554 ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน นักวิชาการระดับผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย นักวิชาการระดับผูอ้ �ำ นวยการกอง และเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน สอบทานรายงานประจำ�ปี
ของสำ�นักตรวจสอบภายใน ปี 2554 แผนการสรรหาบุคลากรด้านตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2555-2559 แผนการฝึกอบรมประจำ�ปี
2555 และแนวทางการบริหารทรัพยากร รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงิน
แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มีการดำ�เนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งกำ�หนดโดยกระทรวงการคลัง
และไม่พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานพร้อมข้อคิดเห็นเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบหรือพิจารณาเป็นประจำ�ทุกเดือน และบริษัทฯ ได้นำ�ไปพิจารณาเพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขและ
ติดตามผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

		
								
								

พลเอก

(พฤณท์ สุวรรณทัต)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2554
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2553

2552

ผลการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)
รายได้รวม				 6,233.76
ค่าใช้จ่าย				 5,856.39
ค่าบริการรอเรียกเก็บ (จ่ายคืน) บริษัทการบินที่เป็นสมาชิก 		 (377.37)

5,265.67
5,446.67
181.00

4,923.18
5,454.03
530.85

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม				 7,274.79
หนี้สินรวม				 6,475.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น				 798.97

7,117.31
6,329.45
787.86

7,179.74
6,406.60
773.14

8.03
1.42

8.29
1.36

						

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)		
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (เท่า) 		

2554

8.11
1.25

รายงานประจำ�ปี 2554
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รายงานด้านการเงิน
1. รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย หรือมีค่าบริการรอจ่ายคืนบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก จำ�นวน
377.37 ล้านบาท
			
รายการ
					

ปี 2554
ล้านบาท

ปี 2553		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้				
รายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายได้จากการให้บริการเกี่ยวเนื่อง
รายได้อื่น 			
รายได้รวม			

5,605.76
460.79
167.21
6,233.76

4,843.33
375.31
47.03
5,265.67

762.43
85.48
120.18
968.09

16
23
256
18

ค่าใช้จ่าย 			
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน		
ต้นทุนทางการเงิน			
ค่าใช้จ่ายรวม			

5,719.50
136.89
5,856.39

5,355.01
91.66
5,446.67

364.49
45.23
409.72

7
49
8

ค่าบริการรอเรียกเก็บ (จ่ายคืน) บริษัทการบินที่เป็นสมาชิก
จำ�นวนหน่วยบิน (หน่วยบิน)		

(377.37)
560,752

181.00
484,460

(558.37)
76,292

(308)
16

1.1 การวิเคราะห์รายได้
ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 6,233.76 ล้านบาท โดยรายได้หลักที่สำ�คัญของบริษัทฯ
คือ รายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำ�นวน 5,605.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้รวม รายได้จากการให้
บริการเกีย่ วเนือ่ ง จำ�นวน 460.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวม ซึง่ ประกอบด้วยรายได้คา่ เช่า ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์
ค่าบริการข้อมูลการบิน และรายได้จากงานที่รับทำ� นอกจากนี้มีรายได้อื่น จำ�นวน 167.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
รายได้รวม
รายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำ�นวน 5,605.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 762.43 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ธุรกิจการบินมีอัตราการเติบโตขึ้น ส่งผลให้สายการบินทำ �การบินเพิ่มขึ้น
สำ�หรับรายได้จากการให้บริการเกี่ยวเนื่อง จำ�นวน 460.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 85.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23 ส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้จากงานที่รับทำ�และค่าบริการข้อมูลการบินเพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จำ�นวน 120.18
ล้านบาท ส่วนใหญ่ได้แก่ รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า และรายได้จากการจำ�หน่ายอากาศยานและอุปกรณ์ซ่อมบำ�รุง
อากาศยาน
1.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ 2554 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 5,856.39 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
จำ�นวน 3,983.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น จำ�นวน 1,735.58 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และต้นทุนทางการเงิน จำ�นวน 136.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
ด้านความปลอดภัยได้ประมาณ 109.41 ล้านบาท
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2. รายงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำ�นวน 7,274.79 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน
ร้อยละ 38 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 62 โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์ดังนี้
					
					

30 กันยายน 2554		 30 กันยายน 2553
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
2,743.46
38
2,071.51
29

สินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
- เงินลงทุนระยะยาว		
- อาคารและอุปกรณ์สุทธิ		
- สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

62.81
4,245.27
223.25

1
58
3

61.51
4,629.63
354.66

1
65
5

รวม			

7,274.79

100

7,117.31

100

		

สินทรัพย์รวมในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 157.48 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ค่าบริการและอื่น ๆ สุทธิเพิ่มขึ้น
สำ�หรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง เนื่องจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างลดลง และค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร
และอุปกรณ์
2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำ�นวน 6,475.82 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน
ร้อยละ 31 และหนี้สินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 69 โดยมีองค์ประกอบของหนี้สินดังนี้
						30 กันยายน 2554		 30 กันยายน 2553
					
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
		

รวม			

1,488.61
544.54
4,442.67

23
8
69

1,012.70
544.54
4,772.21

16
9
75

6,475.82

100

6,329.45

100

หนี้สินรวมในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 146.37 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ใช้ส�ำ หรับลงทุนในโครงการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการลงทุน
ต่าง ๆ โดยมีกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน

รายงานประจำ�ปี 2554
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2.3 การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ 30 กันยายน 2554 จำ�นวน 798.97 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
					

					

30 กันยายน 2554		 30 กันยายน 2553
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

ทุนจดทะเบียน 			
เงินกองทุนสวัสดิการ		

660.00
138.97

83
17

660.00
127.86

84
16

รวม			

798.97

100

787.86

100

		

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย หนี้สินรวม 6,475.82 ล้านบาท หรือเท่ากับสัดส่วน
ร้อยละ 89 และส่วนของผู้ถือหุ้น 798.97 ล้านบาท หรือเท่ากับสัดส่วนร้อยละ 11

3. สภาพคล่อง
ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
จำ�นวน 953.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด 641.67 ล้านบาท โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน ส่วนใหญ่
มาจากค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ส่วนใหญ่เป็นการชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ปี 2554
						
(ล้
านบาท)
						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		1,231.53
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		 (139.68)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		 (452.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด		 953.74

ปี 2553

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

686.08
(335.08)
(226.47)
312.07

545.45
195.40
(226.13)
641.67

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

4. รายงานและการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ในปีงบประมาณ 2554 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ได้แก่
รายได้รบั ล่วงหน้า การสำ�รองค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย และเจ้าหนีก้ ารค้า นอกจากนี้ ความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีย้
ของบริษทั ฯ มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากค่าเสือ่ มราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ ที่แล้วเสร็จ
						 ปี 2554

ปี 2553

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 		 8.11
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย (เท่า)		 1.25

8.03
1.42

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
0.08
(0.17)

ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ดำ�เนินงานในลักษณะทีไ่ ม่คา้ กำ�ไร (Cost Recovery Basis) หากมีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย บริษทั ฯ
จะต้องทำ�การจ่ายคืนบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก หรือหากมีรายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายก็จะสามารถเรียกเก็บจากบริษัทการบิน
ที่เป็นสมาชิกได้เช่นกัน โดยแหล่งเงินทุนหลักในการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
ความสามารถในการชำ�ระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีที่บริษัทฯ ได้คิดรวมไว้ในค่าบริการ
ที่เรียกเก็บจากสายการบินแล้ว

98

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

5. แนวโน้มในอนาคต
ตามประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำ�ปี 2555 ที่ได้มีการทบทวนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ คาดว่า
จะมีรายได้รวมในปี 2555 จำ�นวน 6,729.48 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำ�นวน
6,235.32 ล้านบาท โดยคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน มีอัตราการเติบโตจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 6 เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ธุรกิจการบินมีอัตราการเติบโตขึ้น ส่งผลให้สายการบินทำ�การบินเพิ่มขึ้น สำ�หรับอัตราค่าบริการตาม
รูปแบบใหม่ เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) บริษทั ฯ จึงได้ประมาณการรายได้จาก
ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ โดยทบทวนค่าบริการตามโครงสร้างใหม่ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ใช้ประมาณเดือนเมษายน 2555
นอกจากนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการเกี่ยวเนื่องและอื่น ๆ จำ�นวน 494.16 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่าย
ดำ�เนินการจากการประมาณการ คาดว่าจะมีจำ�นวน 6,727.50 ล้านบาท ตํ่ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จากการ
ทบทวนคาดว่าจะมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2555 จำ�นวน 1.98 ล้านบาท
สำ�หรับงบลงทุนประจำ�ปี 2555 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายลงทุนรวม จำ�นวน 899.67 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านความปลอดภัย และสนับสนุนภาคความปลอดภัย ซึง่ สอดคล้องตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 25552559 ของบริษัทฯ และเป็นไปโดยความจำ�เป็นตามภารกิจของการให้บริการการเดินอากาศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 วงเงินดำ�เนินการ
จำ�นวน 4,460.31 ล้านบาท โดยได้รวมประมาณการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2555 จำ�นวน 157.20 ล้านบาท ไว้แล้ว

6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ได้จัดให้มีการจัดทำ�งบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน และ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประจำ�ปี ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2554 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่
จะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำ กับดูแลในเรื่องการจัดทำ�รายงานทางการเงิน โดยทำ�การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำ�ปี 2554
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งบดุลุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
							
หน่วย : บาท
					
หมายเหตุ
2554
2553
		
สินทรัพย์
			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1
953,739,818.42
312,072,658.80
เงินลงทุนชั่วคราว			
4.2
13,564,883.35
8,827,099.77
ลูกหนี้ค่าบริการและอื่น ๆ - สุทธิ
4.3
806,532,208.25
544,905,893.68
วัสดุคงเหลือ			
4.4
165,252,717.51
159,679,896.47
ค่าบริการรอเรียกเก็บสะสม		
4.5
448,598,577.01
828,462,969.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
4.6
355,770,756.44
217,564,649.15
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
2,743,458,960.98
2,071,513,167.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว			
4.7
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		
4.8
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		
4.9
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
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62,809,000.00
4,245,265,688.26
223,254,143.17
4,531,328,831.43

61,510,500.00
4,629,624,406.54
354,659,999.70
5,045,794,906.24

7,274,787,792.41
รวมสินทรัพย์				
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,117,308,073.58
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บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
งบดุลุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
							
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2554
2553
		 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
					
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า			
4.10
163,612,545.52
125,324,964.38
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี
4.11
544,540,000.00
544,540,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
4.12
852,167,927.69
740,681,313.05
รายได้รอการรับรู้ 			
4.13
26,252.25
8,209,620.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
4.14
472,799,462.61
138,477,720.87
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน			
2,033,146,188.07
1,557,233,619.26
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินส่งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร
4.15
เงินกู้ยืมระยะยาว			
4.16
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สิน					

94,701.97
4,442,580,000.00
4,442,674,701.97
6,475,820,890.04

92,392.17
4,772,120,000.00
4,772,212,392.17
6,329,446,011.43

ส่วนของผู้ถือหุ้น
						
ทุนเรือนหุ้น							
		 ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 6,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		
660,000,000.00
660,000,000.00
ทุนที่ช�ำ ระแล้ว						
		 หุ้นสามัญ 6,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 4.17
660,000,000.00
660,000,000.00
เงินกองทุนสวัสดิการ		
4.19
138,966,902.37
127,862,062.15
		 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
798,966,902.37
787,862,062.15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

7,274,787,792.41

7,117,308,073.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาอากาศตรี
		

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(ประจักษ์ สัจจโสภณ)

			

ผู้อำ�นวยการใหญ่ (การเงิน)

(นางอรอุไร โกเมน)

รายงานประจำ�ปี 2554
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งบรายได้และค่าใช้จา่ ย สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

					
หมายเหตุ
2554
รายได้			
รายได้จากการดำ�เนินงาน			
4.20		
ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
5,605,756,291.07
ค่าเช่า ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ และค่าบริการข้อมูลการบิน		
312,129,437.89
รายได้จากงานที่รับทำ�			
148,660,627.49
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา		
2,430,627.28
		
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน		
6,068,976,983.73

4,843,326,599.98
302,292,832.41
73,024,678.36
5,218,644,110.75

รายได้อื่น 					
รวมรายได้จากการดำ�เนินงานและรายได้อื่น		
ค่าบริการรอเรียกเก็บ (จ่ายคืน) บริษัทการบินที่เป็นสมาชิก
4.5

164,785,491.61
6,233,762,475.34
(377,369,638.38)

47,029,849.57
5,265,673,960.32
181,004,862.87

รวมรายได้สุทธิ				

5,856,392,836.96

5,446,678,823.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จา่ ย สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

					
			
หมายเหตุ
2554
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน		
4.20		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน			
3,983,921,455.37
ค่าเสื่อมราคา				
704,950,260.13
158,693,084.76
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา			
ค่าเช่าสินทรัพย์และภาษีโรงเรือน		
278,330,113.60
35,613,273.70
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง				
ค่าสาธารณูปโภคและการสื่อสาร		
114,503,599.15
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป		
69,761,021.46
หนี้สงสัยจะสูญ				
5,822,642.72
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น			
259,165,219.60
ต้นทุนงานรับทำ�				
108,739,424.42
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา		
		
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
5,719,500,094.91
ต้นทุนทางการเงิน			
4.12 4.16
136,892,742.05

3,685,832,364.64
720,046,087.69
136,790,112.73
290,420,751.98
34,798,607.65
118,574,804.06
61,188,457.58
6,452,848.68
254,296,721.37
42,909,137.76
3,702,335.94
5,355,012,230.08
91,666,593.11

รวมค่าใช้จ่าย					
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ			

5,446,678,823.19
-

5,856,392,836.96
-

หน่วย : บาท
2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาอากาศตรี
		

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(ประจักษ์ สัจจโสภณ)

			

ผู้อำ�นวยการใหญ่ (การเงิน)

(นางอรอุไร โกเมน)
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งบกระแสเงินสด สำ�หรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

							
						
2554		

หน่วย : บาท
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน					
ค่าบริการรอ (เรียกเก็บ) จ่ายคืนบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก		
377,369,638.38
(181,004,862.87)
รายการปรับกระทบค่าบริการรอ (เรียกเก็บ) จ่ายคืนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน :				
(2,421,733.37)
1,740,239.52
		 (กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา		
		 ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย		
10,577,998.88
21,309,531.04
		 หนี้สงสัยจะสูญ			
5,822,642.72
6,452,848.68
		 ค่าเสื่อมราคา				
704,950,260.13
720,046,087.69
		 สินทรัพย์ที่โอนเป็นค่าใช้จ่าย		
813,426.14
110,945.50
		 ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์		
7,185,644.57
588,846.14
		 รายได้รอการรับรู้โอนเป็นรายได้		
(8,183,368.71)
(16,367,210.55)
		 (กำ�ไร) จากการขายอุปกรณ์		
(65,226,606.26)
		 ดอกเบี้ยรับ				
(6,053,819.52)
(4,209,007.89)
		 ดอกเบี้ยจ่าย				
132,327,514.03
91,666,593.11
ค่าบริการรอจ่ายคืนบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก			
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน		
1,157,161,596.99
640,334,010.37
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน			
สินทรัพย์ด�ำ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
(267,930,605.29)
39,452,316.33
		 ลูกหนี้ค่าบริการ			
		 วัสดุคงเหลือ				
(5,572,821.04)
10,723,281.60
		 ค่าบริการรอเรียกเก็บสะสม		
2,494,754.08
2,532,844.30
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(136,225,660.29)
(79,820,507.01)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
38,287,581.14
13,237,630.73
		 เจ้าหนี้การค้า				
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
91,642,972.88
41,693,267.44
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
334,321,741.74
(2,232,556.18)
		 เงินกองทุนสวัสดิการ			
11,157,696.78
14,762,650.87
		 เงินส่งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร		
2,309.80
2,691.03
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน					
6,192,135.64
5,390,827.10
		 ดอกเบี้ยรับ				
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
1,231,531,702.43
686,076,456.58
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี						
้
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บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
งบกระแสเงินสด สำ�หรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

							
					
หมายเหตุ
2554

หน่วย : บาท
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 				
เงินรับถอนเงินฝากธนาคาร (เงินลงทุนชั่วคราว)		
2,265,599.77
57,334,327.14
เงินจ่ายฝากธนาคาร (เงินลงทุนชั่วคราว)		
(7,003,383.35)
(7,060,000.00)
เงินจ่ายซื้ออุปกรณ์ 				
(974,538.37)
(103,860.00)
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		
(198,098,083.08)
(324,485,711.29)
เงินรับจากการขายอุปกรณ์			
65,424,500.00
เงินจ่ายฝากธนาคาร (เงินลงทุนระยะยาว)		
(1,800,000.00)
(61,009,000.00)
เงินรับจากการขายหุ้น (เงินลงทุนระยะยาว) 		
239,440.00
เงินรับจากการขายหุ้นสหกรณ์ฯ (เงินลงทุนระยะยาว)		
501,500.00
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(139,684,405.03)
(335,084,804.15)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน		
1,040,000,000.00
1,620,000,000.00
เงินรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาว		
215,000,000.00
360,000,000.00
เงินจ่ายไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน		
(1,040,000,000.00)
(1,620,000,000.00)
เงินจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว		
(544,540,000.00)
(481,070,000.00)
เงินจ่ายชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		
(123,061,871.15)
(105,396,015.74)
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		
(452,601,871.15)
(226,466,015.74)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
639,245,426.25
124,525,636.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
312,072,658.80
189,287,261.63
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากธนาคาร		
2,421,733.37
(1,740,239.52)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
4.1
953,739,818.42
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

312,072,658.80
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบินและบริการอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบิน ตามความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ และตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะ
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยสมํ่าเสมอ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตาม
ภาระผูกพันทีร่ ฐั บาลมีตอ่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในฐานะเป็นภาคีประเทศ โดยบริษทั ฯ ตกลงจะจัดให้มบี ริการ
ให้แก่บรรดาผูป้ ระกอบการขนส่งทางอากาศโดยไม่คดิ เอากำ�ไร และให้บริษทั ฯ ได้รบั การชดใช้คา่ ใช้จา่ ยต่าง ๆ ด้วยการเรียกเก็บ
ค่าบริการอย่างเป็นธรรมจากบรรดาผู้รับบริการจากบริษัทฯ

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

2.1 งบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับอนุมัติเพิ่มเติม งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำ�ตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
2.2 ในปี 2554 และ 2553 มีการจัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษา
มาตรฐานดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถนำ�มาปฏิบัติได้ทันตามที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้ มีรายละเอียด ดังนี้
• มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
						
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 		
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29		
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
						
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)				
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10

เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ		

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
- กรณีทไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไ่ี ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้
		 - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 15
• มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 			
เรื่อง ภาษีเงินได้
• มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
						
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
						
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและคาดว่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญ
ต่องบการเงินที่นำ�เสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน กำ�หนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2554 มาตรฐานฉบับนี้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำ�งานและ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึงสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอทราบนโยบาย
ที่จะให้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อไป
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
3.1.1 รายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ รับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่มีการให้บริการ
3.1.2 รายได้ค่าเช่า ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ และค่าบริการข้อมูลการบิน รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาและอัตรา
ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
3.1.3 รายได้จากงานรับทำ� รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
3.1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
3.1.5 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตัง้ เป็นจำ�นวนเท่ากับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้
โดยประมาณขึน้ จากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนั ของลูกหนีท้ ไี่ ม่ใช่สว่ นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล ในปีนี้ได้มีการกำ�หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ดังนี้
ระยะเวลาที่หนี้ค้างชำ�ระ
อัตราร้อยละของลูกหนี้ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
50
เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป
100
3.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือรับรู้ราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ส่วนค่าใช้จ่ายในการนำ�เข้าสำ�หรับวัสดุที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
3.4 เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรู้ราคาทุน ได้แก่
3.4.1 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็นเงินลงทุนทีบ่ ริษทั คาดว่าจะถือครองครบกำ�หนด หรือเปลีย่ นเป็นเงินสดภายในหนึง่ ปี ได้แก่
เงินฝากประจำ�ไม่เกิน 12 เดือน
3.4.2 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะถือครองครบกำ�หนดเกินกว่าหนึ่งปี ได้แก่ เงินฝากประจำ�
เกินกว่า 12 เดือน
3.5 อาคารและอุปกรณ์
3.5.1 อาคารและอุปกรณ์ รับรู้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ และเริ่มคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
ในเดือนที่ได้รับหรือติดตั้งสินทรัพย์หรือสินทรัพย์นั้นเริ่มใช้งาน ในอัตราดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
7 - 20 ปี
ระบบอำ�นวยความสะดวก
5 - 20 ปี
เรดาร์และอุปกรณ์
7 - 15 ปี
อุปกรณ์เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
10 - 20 ปี
อุปกรณ์โทรพิมพ์
7 ปี
เครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์อื่น
7 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
5 - 7 ปี
รถยนต์และรถยนต์ลากจูง
5 ปี
เครื่องบิน
5 - 25 ปี
สินทรัพย์รับบริจาค
5 - 25 ปี
สินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มามูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ ทำ�ให้เพิม่ กำ�ลังความสามารถหรือประสิทธิภาพอย่างเป็นสาระสำ�คัญบันทึกบัญชีเป็น
สินทรัพย์
3.5.2 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (IRAN) แสดงมูลค่าตามต้นทุนค่าซ่อม คำ�นวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานในระยะเวลา 5-10 ปี
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3.6 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างทีบ่ ริษทั ดำ�เนินการโดยใช้เงินกูย้ มื จะรับรูด้ อกเบีย้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง เมื่อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างแล้วเสร็จดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
3.7 รายได้รอการรับรู้
การรับรูร้ ายได้ในการรับบริจาคสินทรัพย์เพือ่ เก็บไว้ใช้ในการดำ�เนินงานมากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลาบัญชี ให้รบั รูเ้ ป็นรายได้
รอการรับรู้ไว้ก่อน แล้วจึงทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์รับบริจาคนั้น
3.8 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกบัญชีเป็นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ รายการสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดจะปรับมูลค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอ้างอิง
ประจำ�วันทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ผลกำ�ไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ รับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยทัง้ จำ�นวนในงบรายได้
และค่าใช้จ่าย
3.9 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ในการทำ�อนุพันธ์ทางการเงินได้แก่สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate SWAP: IRS) ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยงใช้เกณฑ์คงค้าง ส่วนต่างของดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่นในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
3.10 ค่าบริการรอเรียกเก็บ(จ่ายคืน)บริษัทการบินที่เป็นสมาชิก
บริษทั ฯ ดำ�เนินการโดยมิได้คา้ กำ�ไร หากมีรายได้มากกว่าค่าใช้จา่ ยจะรับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ เพือ่ จ่ายคืนให้แก่บริษทั สายการบิน
ทีเ่ ป็นสมาชิก และในกรณีมรี ายได้นอ้ ยกว่าค่าใช้จา่ ยจะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เพือ่ เรียกเก็บเพิม่ จากบริษทั สายการบินทีเ่ ป็นสมาชิก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเฉลี่ยตามจำ�นวนหน่วยบินที่แต่ละสายการบินใช้บริการในงวดนั้น ๆ
3.11 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก และบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
8.5-15 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก
3.12 เงินกองทุนสวัสดิการ
งบการเงินของเงินกองทุนสวัสดิการแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ณ วันสิ้นงวด
ได้นำ�มารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ
3.13 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารทีม่ กี �ำ หนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

							
หน่วย : ล้านบาท
				
บริษัท
เงินกองทุน
2554
2553
เงินสด			
1.28
2.42
3.70
3.87
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
2.56
6.22
8.78
5.75
			
- ออมทรัพย์
859.20
29.44
888.64
302.45
			
- ประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน
52.62
52.62
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
915.66
38.08
953.74
312.07

					
				
4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

			
		
				
2554
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 6 เดือน			
7.30
				 - ประจำ� 12 เดือน		
6.26
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ - ประจำ� 12 เดือน		
รวมเงินลงทุนชั่วคราว				

13.56

หน่วย : ล้านบาท
2553
0.30
6.76
1.77
8.83

เงินลงทุนชั่วคราว จำ�นวน 13.56 ล้านบาท เป็นของเงินกองทุนสวัสดิการบริษัทฯ
4.3 ลูกหนี้ค่าบริการและอื่น ๆ - สุทธิ ประกอบด้วย

								หน่วย : ล้านบาท

						
ลูกหนี้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ค่าเช่า ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ และอื่น ๆ
		 - เช็ครับ				
		 - ลูกหนี้สายการบิน				
		 - ลูกหนี้ในประเทศ				
		 - ลูกหนี้ต่างประเทศ				
		 - รายได้บริการค้างรับ
		
							
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		

2554

2553

4.73
594.52
251.06
3.30
3.74
857.35
(50.82)

1.19
566.07
17.44
5.05
7.69
597.44
(52.53)

รวมลูกหนี้ค่าบริการและอื่น ๆ - สุทธิ			

806.53

544.91

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำ�นวน 50.82 ล้านบาท เป็นลูกหนี้สายการบิน จำ�นวน 47.75 ล้านบาท ลูกหนี้ในประเทศ
และลูกหนี้ต่างประเทศ จำ�นวน 3.07 ล้านบาท
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4.4 วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย

								
หน่วย : ล้านบาท

						
			
อะไหล่อุปกรณ์เรดาร์
				
อะไหล่เครื่องบิน
		
อะไหล่เครื่องช่วยการเดินอากาศ
อะไหล่อุปกรณ์วิทยุ 				
				
วัสดุสำ�นักงาน
				
อะไหล่อื่น ๆ

2554
114.70
27.63
7.96
4.24
3.94
6.78

2553
103.74
28.95
7.96
6.77
11.20
1.06

รวมวัสดุคงเหลือ 				

165.25

159.68

4.5 ค่าบริการรอเรียกเก็บสะสม ประกอบด้วย

							 หน่วย : ล้านบาท
						
2554
2553
ค่าบริการรอเรียกเก็บบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก - ยอดยกมา		
828.46
649.99
หัก เรียกเก็บค่าบริการรอเรียกเก็บจากสายการบินที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างปี
(2.49)
(2.53)
							
825.97
647.46
บวก(หัก) ค่าบริการรอเรียกเก็บ(จ่ายคืน)บริษัทการบินที่เป็นสมาชิก - ประจำ�ปี		
(377.37)
181.00
รวมค่าบริการรอเรียกเก็บสะสม

		

448.60

828.46

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาการเมืองภายใน
ประเทศและการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตงั้ แต่ปี 2552 และ 2553 ทำ�ให้บริษทั ฯ
มีค่าบริการรอเรียกเก็บสะสมยกมา จำ�นวน 828.46 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ก�ำ หนดแผนการปรับปรุงการคิด
ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรักษาสมดุลของรายได้
และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในคราวเดียวกัน ตลอดจนเป็นการชดเชยค่าบริการรอเรียกเก็บสะสม โดยกำ�หนดทยอย
แผนชดเชยภายในระยะเวลา 5 ปี (2555-2559)
ค่าบริการรอเรียกเก็บยอดยกมาปี 2554 จำ�นวน 828.46 ล้านบาท เป็นยอดสะสมของรายได้ทสี่ งู หรือตํา่ กว่าค่าใช้จา่ ย
ในแต่ละปีที่สะสมมาตั้งแต่ปี 2521 และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2554 เห็นชอบให้บริษทั ฯ คงค่าบริการรอเรียกเก็บประจำ�ปี 2553 จำ�นวน 181.00 ล้านบาทไว้ โดยให้น�ำ ไปรวมกับยอดสะสม
ที่มีอยู่ จำ�นวน 647.46 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 828.46 ล้านบาท เพื่อรอชดเชยกับค่าบริการรอจ่ายคืนในอนาคตต่อไป
ผลการดำ�เนินงานในงวดบัญชีปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำ�นวน 6,233.76 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม จำ�นวน
5,856.39 ล้านบาท จึงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นค่าบริการรอจ่ายคืนบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก จำ�นวน 377.37
ล้านบาท เมื่อนำ�มาหักกับค่าบริการรอเรียกเก็บสะสมที่มีอยู่ จำ�นวน 825.97 ล้านบาท แล้วคงเหลือค่าบริการรอเรียกเก็บ
สะสม ณ วันสิ้นงวด จำ�นวน 448.60 ล้านบาท
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4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
							
					
บริษัท
เงินกองทุน
รายได้ค้างรับอื่น			
67.55
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า			
37.74
เงินมัดจำ�			
15.01
เงินยืมทดรองจ่ายพนักงาน		
2.59
14.85
งานระหว่างทำ�			
198.15
ลูกหนี้ในประเทศ
0.11
		
เงินให้พนักงานกู้ยืม 		
19.53
อื่น ๆ 			
0.10
0.14
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		

321.14

34.63

หน่วย : ล้านบาท
2554
2553
67.55
0.06
37.74
39.14
15.01
5.88
17.44
14.80
198.15
136.22
0.11
0.14
19.53
16.73
0.24
4.59
355.77

217.56

เงินกองทุนสวัสดิการบริษัทฯ จำ�นวน 34.63 ล้านบาท เป็นเงินให้พนักงานกู้ยืม จำ�นวน 19.53 ล้านบาท ซึ่งเงินกองทุน
สวัสดิการบริษัทฯ ให้พนักงานกู้ยืมไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7(4.1) และ 7(4.2) ของระเบียบว่าด้วยการกู้เงินจาก
กองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2550 โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�กับธนาคารพาณิชย์ประเภท 12 เดือน และ
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ประเภทประจำ� 12 เดือน บวก 1
ตามลำ�ดับ และระเบียบว่าด้วยการกู้เงินเพื่อการศึกษาสำ�หรับพนักงานและบุตรพนักงาน พ.ศ. 2550 โดยคิดดอกเบี้ย
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�กับธนาคารพาณิชย์ประเภท 12 เดือน มียอดคงค้างยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
จำ�นวน 16.73 ล้านบาท ในงวดนีใ้ ห้กเู้ พิม่ จำ�นวน 28.80 ล้านบาท และได้รบั ชำ�ระคืน จำ�นวน 26.00 ล้านบาท เงินให้พนักงาน
กู้ยืมคงค้าง ณ วันสิ้นงวด จำ�นวน 19.53 ล้านบาท
4.7 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
						
						
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ประจำ� 36 เดือน			
หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด			

หน่วย : ล้านบาท
2554
2553
62.81
61.01
0.50

รวมเงินลงทุนระยะยาว				

62.81

เงินลงทุนระยะยาว จำ�นวน 62.81 ล้านบาท เป็นของเงินกองทุนสวัสดิการบริษัทฯ
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61.51

4.8 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
									
หน่วย : ล้านบาท
			ราคาทุน		
		
ราคาตามบัญชี
ค่
า
เสื
อ
่
มราคา
					
ยอดยกมา			
รวม 			
สะสม
เพิ่ม
ลด
30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 53
1 ต.ค. 53
30 ก.ย. 54
					
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 						
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร		
2,517.26
68.81 12.03
2,574.04
1,141.34
1,432.70
1,497.45
ระบบอำ�นวยความสะดวก			
769.44
12.32
4.47
777.29
492.66
284.63
312.51
1/
เรดาร์และอุปกรณ์ 			
5,432.50 191.92 100.91
5,523.51
3,577.96
1,945.55
2,138.46
อุปกรณ์เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า		
227.01
7.07
234.08
176.84
57.24
56.14
อุปกรณ์โทรพิมพ์			
0.30
0.30
0.30
เครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์อื่น
708.52
9.14
7.92
709.74
527.82
181.92
228.26
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
657.68
40.31 12.51
685.48
534.57
150.91
187.25
(รวมระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)							
ยานพาหนะ 			
1.92
1.92
1.92
เครื่องบิน 			
242.14
242.14
50.10
192.04
201.14
สินทรัพย์รับบริจาค							
- ระบบอำ�นวยความสะดวก
0.22
0.22
0.22
- อุปกรณ์สื่อสารอื่น 		
4.08
4.08
4.08
- เครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์อื่น
11.54
11.54
11.54
- เครื่องช่วยการเดินอากาศ
37.69
37.69
37.69
- เครื่องบิน			
211.45
145.06
66.39
66.36
0.03
8.21
6,623.40
4,245.02
4,629.42
10,821.75 329.572/ 282.90 10,868.42
รวมอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ
อุปกรณ์ของเงินกองทุนสวัสดิการ
						
อุปกรณ์ดนตรี-กีฬา
		
2.50
0.10
2.60
2.36
0.24
0.20
รวมอาคารและอุปกรณ์			

10,824.25

329.67

282.90

10,871.02

6,625.76

4,245.26

4,629.62

หมายเหตุ 1/ เรดาร์และอุปกรณ์ ได้แก่ ระบบเรดาร์ เครื่องช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน			
		 อุปกรณ์สื่อสารการบินอัตโนมัติ และอุปกรณ์สื่อสารอื่น
2/
เป็นอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 328.69 ล้านบาท
		 และสินทรัพย์ที่เกินกว่า 30,000 บาท ที่บันทึกไว้ค่าใช้จ่ายโอนไปสินทรัพย์ จำ�นวน 0.88 ล้านบาท
อาคารและสิง่ ก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ ก่อสร้างบนทีด่ นิ ราชพัสดุเพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงาน โดยกระทรวงการคลัง
เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี จำ�นวน 705.00 ล้านบาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ จำ�นวน 704.95 ล้านบาท และเป็น
ค่าใช้จ่ายของเงินกองทุนสวัสดิการบริษัทฯ จำ�นวน 0.05 ล้านบาท
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4.9 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

						
					
2554
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 53			
354.66
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด			
198.09
					
552.75
หัก โอนไปอาคารและอุปกรณ์		
(328.69)
โอนไปเป็นค่าใช้จ่าย			
(0.81)
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 54		

หน่วย : ล้านบาท
2553
228.70
324.49
553.19
(198.42)
(0.11)

223.25

354.66

						
					
2554
เจ้าหนี้การค้าในประเทศ			
73.58
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ			
13.24
บัญชีพักลูกหนี้รอตัดบัญชี			
30.70
บัญชีพักรับสินค้า/บริการ			
46.09

หน่วย : ล้านบาท
2553
105.13
9.35
6.71
4.13

163.61

125.32

4.10 เจ้าหนี้การค้า

รวมเจ้าหนี้การค้า			

4.11 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี ประกอบด้วย
									
					
		
ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย
กรุงไทย		 ไทยพาณิชย์
					
วงเงิน 			
850.00
1,390.28 1,100.00
1,519.55
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 53			
85.00
116.00
84.80
131.80
หัก ชำ�ระระหว่างงวด 		
(85.00)
(116.00) (84.80)
(131.80)
					
บวก รับโอนจากเงินกู้ระยะยาว		
85.00
116.00
84.80
131.80
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 54		
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85.00

116.00

84.80

131.80

หน่วย : ล้านบาท
ออมสิน
1,650.00
126.94
(126.94)
126.94

รวม
544.54
(544.54)
544.54

126.94

544.54

4.12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

								
หน่วย : ล้านบาท
					
บริษัท
เงินกองทุน
2554
2553
เงินรางวัลพิเศษ			
668.82
668.82
591.01
ค่าเช่าที่ราชพัสดุและภาษีโรงเรือน
44.71
44.71
63.60
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 			
67.79
67.79
47.94
ค่าสาธารณูปโภค			
20.06
20.06
20.63
ค่าตอบแทนความชอบในการทำ�งาน
28.74
28.74
อื่น ๆ				
19.82
2.23
22.05
17.50
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

849.94

2.23

852.17

740.68

ค่าตอบแทนความชอบในการทำ�งาน จำ�นวน 28.74 ล้านบาท เป็นการสำ�รองค้างจ่ายของเงินชดเชยผู้เกษียณอายุ
ส่วนที่จ่ายขาดย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2549-2554
ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยตามคำ�พิพากษาของศาล จำ�นวน 4.56 ล้านบาท
4.13 รายได้รอการรับรู้

			
							
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 53				
หัก รับรู้เป็นรายได้อื่น - ค่าเสื่อมราคา 		
(7.98)
			
- ราคาสินทรัพย์สุทธิที่ขาย
(0.20)
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 54 			

2554
8.21
(8.18)

(16.37)

0.03

8.21

4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
					
รายได้รับล่วงหน้า			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และเจ้าหนี้สรรพากร
บัญชีพักเช็คจ่ายระหว่างทาง
เงินประกันสัญญา			
อื่น ๆ 			
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		

หน่วย : ล้านบาท
2553
24.58

บริษัท
387.77
27.44
32.31
16.41
0.84

เงินกองทุน
0.13
7.80
0.10
-

2554
387.77
27.57
40.11
16.51
0.84

464.77

8.03

472.80

หน่วย : ล้านบาท
2553
63.07
28.03
22.90
23.30
1.18
138.48
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4.15 เงินส่งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร
เป็นเงินที่พนักงานของบริษัทฯ บริจาคเพื่อให้เป็นทุนแก่บุตรพนักงานบริษัทฯ ที่เรียนดีแต่ยากจน ตั้งแต่ปี 2525
โดยฝากประจำ�กับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด จำ�นวน 0.10 ล้านบาท
4.16 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

								 หน่วย : ล้านบาท
		
สัญญา
โอนเป็นหนี้ที่ครบ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ธนาคาร		
วงเงิน
ระยะเวลา
กำ
�
หนดชำ
�
ระใน
1
ปี
ณ
30
ก.ย.
54
ณ
30 ก.ย. 53
ลงวั
น
ที
่
		
			
850.00
12 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
85.00
255.00
340.00
ซีไอเอ็มบี ไทย 21 ก.ค. 46
กรุงไทย		
15 ม.ค. 47
1,390.28
15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 3 ปี
116.00
810.28
926.28
ไทยพาณิชย์		
15 ก.ค. 48
1,519.55
14 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
131.80
926.45
1,058.25
กรุงไทย		
25 ส.ค. 49
1,100.00
15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
84.80
803.20
888.00
ออมสิน		
3 ก.ย. 50
1,650.00
15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
126.94
1,332.65
1,459.59
ออมสิน		
18 ก.ย. 52
1,200.00
14 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
315.00
100.00
รวม				

7,709.83		

544.54

4,442.58

4,772.12

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ธนาคาร จำ�นวน 7,709.83 ล้านบาท มีธนาคาร 2 แห่ง ได้ก�ำ หนด
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ให้บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินเท่ากับยอดเงินกู้ค้างชำ�ระบวกดอกเบี้ยให้กับธนาคาร และเงินกู้ยืมจำ�นวน
ดังกล่าวเพื่อใช้สำ�หรับลงทุนในโครงการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการลงทุนต่าง ๆ โดยมีกำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำ�นวน 132.33 ล้านบาท
4.17 ทุนเรือนหุ้น ประกอบด้วย
		
2554
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว		
หุ้นสามัญ 6,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท		
หุ้น ก (กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น)
600.00
หุ้น ข (บริษัทการบินต่าง ๆ เป็นผู้ถือหุ้น)
60.00
รวมทุนเรือนหุ้น

660.00

หน่วย : ล้านบาท
2553
600.00
60.00
660.00

								
4.18 เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2541 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังกำ�หนดให้บริษัทฯ นำ�เงินส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน โดยคำ�นวณในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้คา่ บริการควบคุมจราจรทางอากาศในแต่ละปี ทัง้ นีต้ งั้ แต่ปงี บประมาณ
2541 เป็นต้นไป ต่อมา บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ให้บริษัทฯ ไม่ต้องนำ�
เงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตัง้ แต่ พ.ศ. 2545-2548 และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2548
ให้บริษัทฯ ยกเลิกการนำ�เงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป
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4.19 เงินกองทุนสวัสดิการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินส่งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร
รวมหนี้สิน
เงินกองทุนสวัสดิการ
ยอดยกมา
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวด
รวมเงินกองทุนสวัสดิการ
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

2554
38.08
13.56
34.63
62.81
0.24
149.32
2.23
8.03
0.10
10.36

หน่วย : ล้านบาท
2553
37.67
8.83
29.24
61.51
0.20
137.45
1.09
8.40
0.10
9.59

127.86
11.10
138.96
149.32

113.14
14.72
127.86
137.45

เงินกองทุนสวัสดิการบริษัทฯ มียอดคงเหลือยกมาจากงวดก่อน จำ�นวน 127.86 ล้านบาท ในงวดนี้มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย จำ�นวน 11.10 ล้านบาท (รับเงินสมทบจากบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนพนักงาน เป็นเงินจำ�นวน
176.62 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ จำ�นวน 14.87 ล้านบาท รวมเป็นเงิน จำ�นวน 191.49 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย จำ�นวน
180.39 ล้านบาท) จึงมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จำ�นวน 138.96 ล้านบาท
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4.20 ผลการดำ�เนินงาน									
										
หน่วย : ล้านบาท

		
						
เพิ่ม (ลด)		
2554
2553
					
จำ�นวน
ร้อยละ
รายได้
		 ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
5,605.76
4,843.33
762.43
16
		 ค่าเช่า ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์
312.13
302.29
9.84
3
		 และค่าบริการข้อมูลการบิน
		 รายได้จากงานที่รับทำ�
148.66
73.02
75.64
104
		 กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
2.43
2.43
100
		 รายได้อื่น			
164.78
47.03
117.75
250
					
6,233.76
5,265.67
968.09
18
		 ค่าบริการรอเรียกเก็บ (จ่ายคืน)
(377.37)
181.00
(558.37)
(308)
5,856.39

5,446.67

409.72

8

ค่าใช้จ่าย				
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
3,983.92
		 ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน		
1,367.67
		 ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
259.17
		 ต้นทุนงานรับทำ�		
108.74
		 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
		 ต้นทุนทางการเงิน		
136.89

3,685.83
1,368.27
254.30
42.91
3.70
91.66

298.09
(0.60)
4.87
65.83
(3.70)
45.23

8
2
153
(100)
49

5,446.67
-

409.72
-

8
-

		

		
		

รวมรายได้			

รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูง (ตํ่า) กว่าค่าใช้จ่าย

5,856.39
-

ในงวดบัญชีปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,233.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน จำ�นวน 968.09 ล้านบาท
หรือประมาณร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 เนื่องจาก
สายการบินทำ�การบินเพิ่มขึ้น และในงวดบัญชีปี 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 5,856.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน
จำ�นวน 409.72 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการปรับบำ�เหน็จ
ประจำ�ปีตามปกติ การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานในอัตราร้อยละ 5 โดยเมื่อมีการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวแล้วจะต้องมี
อัตราเงินเดือนรวมกับที่ได้รับการปรับขึ้นไม่เกินอัตราเงินเดือน 50,000 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 และการปรับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษ 0.25 เท่าของเงินเดือน ตามมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554
ผลการดำ�เนินงานในงวดบัญชีปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำ�นวน 377.37 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าบริการ
รอจ่ายคืนบริษัทการบินที่เป็นสมาชิก
ในส่วนของรายได้คา่ เช่า ค่าบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ และค่าบริการข้อมูลการบิน จำ�นวน 312.13 ล้านบาท ได้รวมรายได้ท่ี
บริษทั ฯ ประกอบกิจการโทรคมนาคมในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการเช่าใช้งานอุปกรณ์สอ่ื สาร สำ�หรับผูใ้ ช้บริการ
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจการบินตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 จำ�นวน 36.76 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ จะต้อง
นำ�ส่งรายได้เข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้ดงั กล่าว หลังหักค่าใช้จา่ ย
ทีล่ ดหย่อนได้ตามระเบียบของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คิดเป็นเงิน จำ�นวน 1.55 ล้านบาท
ในงวดบัญชีนี้ บริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินให้เงินกองทุนสวัสดิการในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนพนักงานเป็นเงินทัง้ สิน้ จำ�นวน
176.62 ล้านบาท (รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ จำ�นวน 176.05 ล้านบาท และบันทึกเป็นต้นทุนงานรับทำ�
จำ�นวน 0.57 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าสอบทานงบการเงินและค่าสอบบัญชีประจำ�ปี จำ�นวน 0.61 ล้านบาท
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4.21 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 บริษัทฯ ได้ค�ำ นวณเงินบำ�เหน็จที่ต้องจ่ายให้พนักงานตามสิทธิที่ได้รับ ณ วันนั้น เป็นเงิน
ทั้งสิ้น จำ�นวน 342.66 ล้านบาท บริษัทฯ ได้โอนเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ จำ�นวน 173.60 ล้านบาท ที่เหลืออีก จำ�นวน
169.06 ล้านบาท กำ�หนดโอนภายใน 10 ปี และหรือตามอายุงานคงเหลือของพนักงานพร้อมดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ย
เงินฝากประจำ� 1 ปี ของธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนเงินบำ�เหน็จค้างนำ�ส่งส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้ครบ
ตามจำ�นวนทั้งหมดในงวดปีบัญชี 2545 แล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมีพนักงานเป็นสมาชิก จำ�นวน 2,846 ราย บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุน ในงวดบัญชีนี้ จำ�นวน 268.01 ล้านบาท (รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำ�นวน 267.13 ล้านบาท และ
บันทึกเป็นต้นทุนงานรับทำ� จำ�นวน 0.88 ล้านบาท)
4.22 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ในงวดบัญชีนี้บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นดังนี้
		
								
1. คณะกรรมการบริษัทฯ						
2. คณะกรรมการบริหาร						
3. คณะกรรมการตรวจสอบ						
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง					
5. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ					
6. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน				
7. คณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงิน				
8. คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่			
9. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

บาท
858,000.00
128,000.00
280,000.00
70,000.00
52,000.00
132,000.00
27,000.00
110,000.00
52,000.00

ค่าเบีย้ ประชุมประกอบด้วยค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากหน่วยงาน
ภายนอก
4.23 ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งยังมิได้แสดงในงบการเงิน ดังนี้
									
							

หน่วย : ล้านบาท
2554		
2553

บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำ�เลยในคดีต่าง ๆ ดังนี้
คดีพิพาทแรงงาน					
				
คดีเรียกค่าเสียหาย

15.03		
25.00

46.22
24.40

รวม							

40.03		

70.62

ทุนทรัพย์ถกู ฟ้องร้องข้างต้นไม่รวมดอกเบีย้ และในคดีเรียกค่าเสียหาย บริษทั ฯ ได้ท�ำ การฟ้องแย้งกลับ โดยมีทนุ ทรัพย์
ที่ฟ้องร้องไม่รวมดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 6.18 ล้านบาท
4.24 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จำ�นวน 10.58 ล้านบาท และ
มีวงเงินคงเหลือของการทำ�สัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 888.00 ล้านบาท และจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2557
4.25 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
ในเดือนตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์อทุ กภัยใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินความเสียหาย
ของระบบไฟฟ้าและระบบเดินอากาศทีต่ อ้ งได้รบั การซ่อมแซม ทัง้ นี้ สินทรัพย์ทเี่ สียหายดังกล่าวจะได้รบั การคุม้ ครองตามเงือ่ นไข
ของกรมธรรม์ประกันภัย
รายงานประจำ�ปี 2554
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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
102 ซอยงามดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0 2287 3531-41 โทรสาร : 0 2287 3131
E-mail : prga@aerothai.co.th
www.aerothai.co.th
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