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ส ารจากประ านกรรมการ
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนการเปนผูใหบริการการเดินอากาศ
ของประเทศที ่ ต อบสนองความต อ งการของผู  ใ ช บ ริ ก ารด ว ยความปลอดภั ย เป น มาตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม และผลประโยชนแหงชาติ ในการเช�อมโยงใหประชาคมโลก
สามารถไปมาหาสูกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
ในปนี้ บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศตอเน�องจากปงบประมาณ
ที ่ ผ  า นมา เพ� อ ให เ ป น ศู น ย ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารในการควบคุ ม จราจรทางอากาศ ที ่ ม ี ค วามโดดเด น ในเร� อ งประสิ ท ธิ ภ าพ
ความปลอดภั ย รวดเร็ ว และประหยั ด แม จ ะมี เ หตุ ก ารณ ต  า ง ๆ ที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ การดำเนิ น กิ จ การของบริ ษ ั ท ฯ
เชน การเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย ที่มีผลตอการหยุดใหบริการที่ทาอากาศยานดอนเมือง การปรับปรุงทางวิ่ง
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนตน
บริษทั ฯ ยังคงเสริมสรางและจัดการระบบบริหารจัดการองคกร ตามหลักการและการกำกับดูแลทีด่ ขี องรัฐวิสาหกิจ
เพ�อใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ ทั้งยังมุงมั่นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการบริการขององคกร
ใหตอบสนองความตองการของประชาชน โดยเนนการพัฒนากิจกรรมดำเนินงานตาง ๆ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เชน การดำเนินโครงการนวัตกรรมเพ�อสงเสริมบุคลากรใหพัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภารกิจหลัก
ของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ�อเสริมสรางรายได และประโยชนตอชุมชน โครงการวิทยุการบินฯ
มินิวอลเลยบอล ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหยุวชนไดเขารวมกิจกรรม
ใช เ วลาว า งให เ ป น ประโยชน แ ละได ร ั บ การสนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษา นอกจากนี ้ บ ริ ษ ั ท ฯ ยั ง คงสานต อ งานมู ล นิ ธ ิ
วิทยุการบินแหงประเทศไทย เพ�อใหเด็กพิการทีข่ าดโอกาสทางการศึกษาไดรบั เงินทุนสนับสนุนใหสามารถไดรบั การศึกษา
ในระดับประถมศึกษาอยางตอเน�อง
ในนามคณะกรรมการฯ ซึ่งไดใหนโยบายกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อยางตอเน�อง
ขอขอบคุณทานผูถ อื หุน ผูใ ชบริการ และหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงฝายจัดการและพนักงานทีส่ นับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอดมา และขอใหรวมกันมุงมั่นพัฒนากิจการบริษัทฯ เพ�อกอใหเกิดคุณประโยชนตอแวดวงการบิน
ในภูมิภาคสืบไป

(นายวรเดช หาญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
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ปงบประมาณ ๒๕๕๕ เริ่มขึ้นพรอมกับสถานการณมหาอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ เปนอยางมาก ในสวนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งประสบปญหาเชนเดียวกับสวนอ�น ๆ
ของประเทศ เม�อปริมาณน้ำไดไหลเขาทวมทาอากาศยานดอนเมืองในระดับที่สูงจนจะเปนอันตรายตอการทำการบิน
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ ไดใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศจนถึงเวลา ๑๐.๕๕ น. ของวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และเม�อทาอากาศยานดอนเมืองไมสามารถใหบริการได จึงไดออกขาวประกาศผูทำงานในอากาศ
(Notice to Airmen : N TA ) แจงงดการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดทำแผนรองรับ
เตรียมการสถานที่ปฏิบัติงานสำรองกรณีน้ำทวมสำนักงานใหญทุงมหาเมฆ และ/หรือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอมา
เม�อสถานการณอุทกภัยไดผานพนไปและทาอากาศยานดอนเมืองไดเปดใหบริการอีกครั้ง เจาหนาที่ของบริษัทฯ
จึงไดกลับไปใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศที่ทาอากาศยานดอนเมืองในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ตอมาบริษทั ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ไดปรับปรุงพืน้ ผิวทางวิง่ ฝงตะวันออกดานทิศเหนือทีท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหวางวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕–๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการรองรับ
ปริมาณเทีย่ วบินจากเดิมทีเ่ คยรองรับได ๕๑-๕๕ เทีย่ วบินตอชัว่ โมง ลดลงเหลือเพียง ๓๔ เทีย่ วบินตอชัว่ โมง แตบริษทั ฯ
ก็สามารถรองรับเที่ยวบินไดมากกวาที่คาดการณไว รวมถึงเที่ยวบินมีความลาชานอยกวาที่คาด ลดความวิตกกังวล
ของสายการบินตาง ๆ จนไดรับการชมเชยจากนักบินและคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline erators
ommittee : A ) ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเจาหนาที่ของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการวางแผนที่รัดกุม
การเตรียมความพรอมที่ดีในทุก ๆ ดานดวยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
จากการที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ซี่งทำใหสายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบิน ทำใหบริษัทฯ มีคา
ใชจายมากกวารายไดสะสม ณ สิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๔๔๘.๖๐ ลานบาท ประกอบกับเทคโนโลยีทางดาน
การบินไดพัฒนาไปอยางมาก ทำใหสายการบินมีการปรับเปลี่ยนใชอากาศยานชนิด/ขนาดตาง ๆ ที่หลากหลาย ดังนั้น
เพ�อความเปนธรรมในการคิดคาบริการจากผูประกอบการบินตาง ๆ ทำใหบริษัทฯ มีความจำเปนตองปรับปรุงอัตรา
คาบริการการเดินอากาศและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) แลว โดยกำหนดอัตราคาบริการ
ขั้นสูงสำหรับ En-route harges ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาทตอหน�วยบิน และ Terminal harges ไมเกิน ๖๐๐ บาท
ตอหน�วยบิน ซึ่งหลังจากไดมีการหารือกับผูแทนสายการบินตาง ๆ บริษัทฯ ไดจัดเก็บคาบริการ En-route harges
ในอัตรา ๓.๓๐๐ บาทตอหน�วยบิน และ Terminal harges เปน ๕๐๐ บาทตอหน�วยบิน ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
และการพัฒนาแบบแผนการบินและเสนทางบินสำหรับการบินดวย Per ormance ase Na igation (P N)
อยางตอเน�องจากปงบประมาณที่ผานมา เพ�อทำใหมั่นใจวาระบบการเดินอากาศแบบใหมสามารถรองรับปริมาณ
การจราจรฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราทวีคูณไดในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการเดินอากาศ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดแก นักบิน ผูแแทนสายการบิน
ผูถือหุน ผูใชหวงอากาศ ผูแทนหน�วยงานภาครัฐ เพ�อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ สงผลใหเกิด
ความเขาใจในการปฏิบตั งิ านรวมกัน ซึง่ ทำใหบริษทั ฯ ไดลงนามบันทึกขอตกลงฯ กับหลายหน�วยงานในการแกปญ
 หาตาง ๆ
เชน ปญหาคล�นความถี่วิทยุชุมชนรบกวนการส�อสารการบิน เปนตน
ในนามของฝายบริหารและพนักงาน ขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทั้งหลายและหน�วยงานผูใชบริการที่ใหความ
ไววางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และขอใหคำมั่นวาจะรวมกันสรางคุณประโยชนใหกับ
กิจการบินของชาติและภูมิภาคตลอดไป

นาวาอากาศตรี
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(ประจักษ สัจจโสภณ)
กรรมการผูอำนวยการใหญ
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เรา รอมเสมอ เ อแ นงานการบริหารจัดการเ ออนา ต

ป
นับจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง การประกอบธุรกิจการบินระหวางประเทศเริ่มฟนตัวขึ้น
บริษทั Aeronautical Ra io Inc. (ARIN ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษทั International Aera io t .
(IA ) จากประเทศอังกฤษ และสายการบินตาง ๆ ที่ทำการบินมายังประเทศไทยไดรวมกันขออนุมัติ
รัฐบาลไทยจัดตัง้ บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด (AER NA TI A RA I
SIA T .
หรือ AER SIA ) ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ เพ�อดำเนินกิจการบริการจราจรทางอากาศและส�อสารการบิน
ตามมาตรฐานของ I A ภายใตสัญญาที่ไดรับจากรัฐบาลไทย
ตอมารัฐบาลไทยเห็นวา ภารกิจของบริษัทฯ เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติและการพัฒนา
กิจการบิน ประกอบกับมีความพรอมในทุก ๆ ดานแลว จึงขอเสนอซือ้ หุน ทัง้ หมดคืน เม�อวันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๐๖ และเปลี่ยนช�อเปน AER NA TI A RA I
T AI AN T . หรือ AER T AI ในเวลา
ตอมายังไดอนุญาตใหสายการบินที่ทำการบินมายังประเทศไทยเปนประจำรวมเปนผูถือหุนดวย บริษัทฯ
จึงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ถึงแมจะดำเนินการในรูปแบบบริษทั จำกัด แตเน�องจาก
การดำเนินการเปนไปตามสัญญาระหวางบริษัทฯ กับกระทรวงคมนาคม ที่มีขอผูกพันในฐานะที่ปฏิบัติงาน
ในนามรัฐบาล ที่เปนภาคีสมาชิกของ I A ซึ่งจะตองดำเนินการโดยไมคากำไร
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วิ สัยทัศน

านิยม ารกิจ

วิสัยทัศน านิยม ัน กิจ
วิสัยทัศน (V o )
เปนองคกรแหงความปลอดภัยในการบริการการเดินอากาศ ดวยการบริหารจัดการที่ทันสมัยการกำกับดูแลที่ดี และคำนึงถึงการลด
กาซคารบอนในกิจการบิน
คานิยม (Value)
๑. มุงเนนความปลอดภัย
๒. มุงเนนจริยธรรมในการทำงาน
๓. มุงเนนความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
๔. มุงเนนผลลัพธที่เปนเลิศ
๕. มุงเนนการทำงานเปนทีม
พันธกิจ (
o)
เปนผูใ หบริการการเดินอากาศของประเทศ ทีต่ อบสนองความตองการของผูใ ชบริการดวยความปลอดภัยเปนมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและผลประโยชนแหงชาติ
หมายเหตุ บริษทั ฯ ไดรบั มอบหมายจากรัฐบาลไทย ใหเปนหน�วยงานผูใ หบริการการเดินอากาศของประเทศมีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Tra ic amagement)
๒. การบริการระบบส�อสาร ระบบชวยการเดินอากาศและระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical ommunications, Na igation
an Sur eillance S stem/Ser ices)
๓. การบริการขาวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical In ormation Ser ices an Aeronautical
harts) รวมทั้งบริการเกี่ยวเน�อง และ งานตามนโยบาลรัฐบาล
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เ รองเดน นรอบป
บริษทั ฯ ไดกำหนดวิสยั ทัศนในการเปนองคกรแหงความปลอดภัยในการบริการการเดินอากาศ ดวยการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย การกำกับดูแลที่ดี และคำนึงถึงการลดกาซคารบอนในกิจการบิน ซึ่งไดกำหนดใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และนโยบายของประเทศ โดยมีโครงการสำคัญทีด่ ำเนินการในแตละดานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดังนี้
๑. โครงการพั นาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
(ระยะเวลาดำเนินงานป ๒๕๕๕- ๒๕๕๘)
ภายใตแนวคิดเชิงปฏิบัติการการบริหารจราจรทางอากาศ
สำหรับการเดินอากาศสากลระบบใหม ซึ่งองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (I A ) กำหนดขึ้นเปนวิสัยทัศนเพ�อวิวัฒนาการ
อุตสาหกรรมการบินของโลกไปสูเปาหมายในอนาคตรวมกัน โดย
ถือเปนพันธะสัญญาของรัฐภาคีอนุสัญญาการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศทีจ่ ะตองรวมดำเนินการตามกลยุทธและแผนงานทีก่ ำหนดขึน้
ใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. ๒๐๒๕
โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีและวิธี
ดำเนินงานที่มีการนำระบบดาวเทียมมาใช ทั้งในสวนของการปฏิบัติ
การบินและบริการการเดินอากาศใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึง
การพัฒนาและบริหารหวงอากาศใหเกิดความคลองตัวและเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช ง านสู ง สุ ด เช น การปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง
หวงอากาศ (Airs ace Reorgani ation) การบริหารหวงอากาศ
ด ว ยแนวคิ ด การใช ห วงอากาศแบบคลองตัว ( le i le se o
Airs ace : A) ฯลฯ รวมถึงการนำเทคนิคใหม ๆ เขาใชงาน
เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการจราจรทางอากาศ ที่คำนึงถึงความ
สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบอากาศยาน (A ionics
S stem) เพ�อแกไขขอจำกัดของเทคโนโลยีเดิม และมัน่ ใจไดวา ระบบ
การเดิ น อากาศแบบใหม จ ะสามารถรองรั บ ปริ ม าณการจราจรฯ
ที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราทวีคูณไดในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว บริ ษ ั ท ฯ จึ ง กำหนดโครงการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศขึ้น เพ�อปรับปรุงระบบ
หวงอากาศ เสนทางบิน เทคโนโลยีและเทคนิคที่ใชในการใหบริการ
รวมถึงพัฒนาระบบ/อุปกรณและการบินทดสอบ เพ�อใหมั่นใจวา
ระบบบริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศ (The Nation s Air
Na igation Ser ices) จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สูงสุด ซึ่งถือเปนแรงขับเคล�อนที่สำคัญสวนหนึ่งในการสนับสนุน
ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการบินและการขนสงทางอากาศใน
ภูมิภาคของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
ของบริษัทฯ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
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๑.๑ การจัดตัง้ ศูนยบริหารจราจรทางอากาศ เพ�อใชเปนศูนยปฏิบตั กิ าร
ในการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศ รวมทั้งบริหาร
จัดการหวงอากาศของประเทศใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ สำหรับ
การบินในประเทศและเขา–ออกประเทศ เพ�อใหเกิดความปลอดภัย
สะดวก รวดเร็วประหยัดแกสายการบิน/ผูใชบริการหวงอากาศ
ซึ ่ ง ศู น ย บ ริ ห ารจราจรทางอากาศจะเป น ส ว นสำคั ญ ของการ
พั ฒ นาโครงสร า งพื ้ น ฐานสำหรั บ บริ ก ารการเดิ น อากาศของ
ประเทศ
๑.๒ การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ
และการพัฒนาระบบเช�อมตอโครงขายการบริหารจราจรทาง
อากาศทัว่ ประเทศ ( ommunications, Na igation, Sur eillance
/Air Tra ic anagement : NS/AT ) เพ�อพัฒนาโครงสราง
พื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ก ารจราจรทางอากาศให ม ี ข ี ด ความ
สามารถในการแขงขันและรองรับการดำเนินการตามขอกำหนด
ของแผนการเดิ น อากาศระบบใหม ท ั ้ ง หมด ประกอบด ว ย
เทคโนโลยีการส�อสาร เทคโนโลยีชวยการเดินอากาศ (ระบบ
นำรองและนำรอน) และระบบติดตามอากาศยาน พรอมทัง้ พัฒนา
การเช�อมตอโครงขายขอมูลและการบริหารจราจรทางอากาศ
ของประเทศระหวางสวนกลางกับภูมิภาคใหเปนระบบเดียว
ที่มีประสิทธิภาพสูงพรอมกันทั้งประเทศ เพ�อพัฒนาโครงสราง
พื ้ น ฐานสำหรั บ บริ ก ารการเดิ น อากาศของประเทศ ให เ กิ ด
ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ตอประชาชนและสายการบิน
/ผูใชบริการหวงอากาศ

๑.๓ การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง ใชสำหรับงานบินทดสอบเพ�อรักษามาตรฐานของระบบ/อุปกรณนำรอง/นำรอน
และเคร�องอำนวยความสะดวกในการบินที่เปนระบบโครงสรางพื้นฐานการเดินอากาศของประเทศ ( NS In rastructure)
ที่ใชอยูในปจจุบัน แตจะเริ่มมีปญหาขาดแคลนอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการบินทดสอบสำหรับเทคโนโลยีการเดินอากาศ
ระบบใหมของประเทศในอนาคต สำหรับการจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงนั้น นอกจากจะพิจารณาเพ�อนำมาใชใน
ภารกิจหลักของบริษัทฯ แลว ยังพิจารณาถึงการนำไปใชประโยชนสวนเพิ่มในชวงเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำ
ในการชวยเพิ่มรายไดในภาคบริการทดสอบของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก อาทิ กัมพูชา เวียดนาม ลาว บรูไน
เมียนมาร สิงคโปร ฟลิปปนส เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ มองโกเลีย ภูฏาน ไตหวัน เปนตน
โดยเม�อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ โดยให กระทรวงคมนาคม (คค.) และ
บริษัทฯ ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมทั้งบริษัทฯ ไดทบทวน
แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจายโครงการจาก ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๔–๒๕๕๖) เปน ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘) โดยมี
กรอบวงเงินลงทุนคงเดิม จำนวน ๔,๔๖๐.๓๑ ลานบาท (รวมสำรองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงของโครงการรอยละ ๑๐) เพ�อให
กระบวนการวางแผนเกิดความครบถวนและสมบูรณ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบเม�อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ ครม.
มีมติเห็นชอบแผนการเบิกจาย ปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เม�อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเตรียมการในดานความพรอมในการปฏิบัติงานตามเปาหมายการเปดใชงานศูนยบริหารจราจรทางอากาศ (Air Tra ic
anagement entre : AT ) ในภาพรวมอยางครบถวนทุกประเด็น ทั้งในเร�องขอสรุปแนวทางการใชระเบียบการจัดซื้อ ความเหมาะสม
ของสถานที่ตั้ง และปญหาอุทกภัยในป ๒๕๕๔ โดยทำการทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และรายละเอียดตามความเหมาะสมทางดาน
เทคนิคเรียบรอยแลว
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๒. โครงการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ea le
k และมติของ
a o ok
ou (
) และ
a o e
al oo e a o
u - ok
ou (
) (ระยะเวลาดำเนินการป ๒๕๕๑-๒๕๕๘)
โครงการนี้เปนงานเชิงกลยุทธในการดำเนินงานกับอาเซียนและหน�วยงานภายในประเทศ
ที่เกี่ยวของ เพ�อสนับสนุนผลักดันใหมีการวางแผนและดำเนินงานไปสูระบบหวงอากาศอาเซียน
ไรพรมแดน (Seamless ASEAN S : SAS) ตามแผนยุทธศาสตร SAS ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
กำหนดเปนนโยบายของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนกิจกรรมงานตาง ๆ ที่ประเทศไทยไดรับ
มอบหมาย และเขาขายกรอบงานดานการบริหารจราจรทางอากาศ (Air Tra ic anagement :
AT ) ซึง่ บริษทั ฯ มีสว นสนับสนุนตามภารกิจความรับผิดชอบ โดยเนนการใชโอกาสผลักดันแนวคิด
SAS รวมทั้งสรางความพรอมในประเทศ โดยแนวคิด SAS ไดถูกปรับรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
แผนงานปจจุบันของอาเซียนภายใตกรอบงานดาน AT ของแผนการจัดตั้งตลาดการบินรวมอากาศ
(ASEAN Single A iation ar et : ASA ) และจะนำมาทบทวน/ปรับปรุงแผน SAS ใหมีความ
เหมาะสมและเปนไปตามผลการดำเนินงานจริงตอไป ปจจุบันอยูระหวางดำเนินงานในเร�องที่เกี่ยวของ
กับทิศทางและแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมภายใตแผนยุทธศาสตร SAS ตอไป
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๓. โครงการป ิบัติการเพ�อสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานภายใตแผนงาน
(ระยะเวลาดำเนินการป ๒๕๕๑-๒๕๕๘)

o k la

1 - 1 ดาน

โครงการนี้เปนกำลังหลักสำคัญในการดำเนินงานและประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพ�อสนับสนุนประเทศไทยในการมีบทบาท
สำคัญ และการดำเนินการตามแผนงานดานเทคนิคในสวนของการบริหารจราจรทางอากาศ (AT ) ภายใตแผนงานจัดตั้งตลาดการบินเดียว
อาเซียน (ASA ) โดยมีกรอบงานและระยะเวลาแผนงาน ๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖) ที่ประเทศไทยจะเปนประธานคณะทำงาน ATW และ
ATT อาเซียนกำหนดแผนการทำงานในชวง ๒ ป (ค.ศ. ๒๐๑๒-๒๐๑๓) ตามแนวคิดและขอเสนอแนวทางดำเนินการที่บริษัทฯ ไดเปนกำลัง
สำคัญในการผลักดันและนำเสนอใหเกิดความเห็นชอบในอาเซียน
ผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ไดเขารวมประชุมคณะทำงานยอย ATT ครั้งที่ ๕ และสังเกตการณการประชุมคณะทำงาน ATW
ครั้งที่ ๒๖ ที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไดนำเสนอแนวทางดำเนินงาน ความคืบหนา และการดำเนินการในลำดับตอไป
สำหรับแผนงาน ATT Wor Plan
ในภาพรวม และโดยเฉพาะในสวนที่ประเทศไทยและบริษัทฯ รับผิดชอบ โดยมีความคืบหนา
ที่เปนสาระสำคัญในเร�องตาง ๆ ตามมติคณะทำงานยอย ATT และคณะทำงาน ATW เชน
๓.๑) ทีมที่ปรึกษาจากหน�วยงาน Euro ean A iation Sa et Agenc (EASA) สำหรับงานศึกษา PAN-ASEAN Seamless AT
Structure จะใหความสำคัญในสวน AT In rastructure Proce ures e elo ment กอนเปนลำดับแรก
๓.๒) ขอความวิสัยทัศนเบื้องตนสำหรับแผนพัฒนาหวงอากาศอาเซียน คือ The ASEAN airs ace ill e a seamless loc o
airs aces in Asia/Paci ic, ith harmoni e an intero era le roce ures an o erations และจุดประสงคของการทำ
AT armoni ation คือ
(a) To increase the ca acit ithin the airs ace o ASEAN hile enhancing sa et
( ) To im ro e the tra ic lo on e isting air a s an /or esta lish ne air a s
(c) To e elo harmoni e air tra ic ser ices roce ures ta ing into account the s stem intero era ilit an
( ) To im lement the elements i enti ie in the I A regional im lementation lan, utting em hasis on
su ects relate to ASEAN
๓.๓) อาเซียนจะมีการจัดทำระบบฐานขอมูลการบินของอาเซียน ภายใตกรอบขอมูล ๔ ดาน ไดแก ASEAN In entor ASEAN Tra ic
lo ASEAN Aeronautical In ormation และ ASEAN Plans an Pro ects
๓.๔) อาเซียนจะมีการติดตามสถานะ/ความคืบหนาในการดำเนินงานตามแผน I A ของแตละประเทศอาเซียนเชน lo al Plan
Initiati es ( PI) A iation S stem loc gra es (AS s) loc , และ APANPIR e iciencies เปนตน ซึ่งบริษัทฯ
จะจัดใหมีการดำเนินงานตามแผนอยางตอเน�องตอไป

รายงานประจำป ๒๕๕๕
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๔. การพั นาแบบแผนการบินและเสนทางการบินสำหรับการบินดวย e o a e Ba e

a ao ( B )

เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินอากาศ และรองรับการเติบโตของการจราจรทางอากาศ บริษัทฯ ไดนำเทคโนโลยี
การเดินอากาศสมัยใหม ไดแก P N และ lo al Na igation Satellite S stem ( NSS) เขาใชงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรวมกับกรมการบิน
พลเรือน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักบินไทย
ในฐานะของคณะทำงานแหงชาติดาน P N และ NSS เพ�อรวมกำหนดนโยบายแผนงาน และมาตรฐาน ในการนำระบบ P N และ NSS
เขาใชงาน อันเปนไปตามแนวทางของ I A และความตองการของสายการบินและผูใชหวงอากาศ
ผลการดำเนินการ
๔.๑ การจัดทำแผนงาน a- a
e o al B
le e a o la และการจัดทำแผนงาน a la
B
le e a o la
บริษัทฯ ไดดำเนินการรวมกับ I A Asia-Paci ic P N Tas orce ในฐานะ Tas orce Ra orteu ในการจัดทำ
แผนงาน Asia-Paci ic Regional P N Im lementation Plan แลวเสร็จ โดยแผนงานดังกลาวไดกำหนดเปาหมายและแนวทาง
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในการนำเทคโนโลยี P N เขาใชงาน ทั้งนี้แผนงานดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก I A AsiaPaci ic Regional Planning an Im lementation rou (APANPIR ) เม�อเดือนกันยายน ๒๕๕๒
ในสวนของแผนงานดาน P N ของประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ไดรวมกับคณะทำงานแหงชาติดาน P N และ NSS ในการ
จัดทำแผน Thailan P N Im lementation Plan แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ อันเปนไปตาม I A Assem l
Resolution ที่ไดกำหนด ใหรัฐภาคีจัดทำแผน State P N Im lementation Plan ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๒ ซึ่งแผน
Thailan P N Im lementation Plan ดังกลาวไดผานการประเมินในระดับดีที่สุด (Ro ust) จากการทำ Assessment
โดยคณะทำงาน I A Asia-Paci ic P N Tas orce เม�อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ โดยทั้งนี้คณะทำงานแหงชาติดาน P N
และ NSS อยูระหวางการจัดทำแผน Thailan P N Im lementation Plan ersion .
๔.๒ การประกาศใชงาน B o e u e ณ สนามบินภูเก็ต หาดใหญ สมุย เชียงใหม และอุดรธานี อยางเต็มรูปแบบ
ในระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ กรมการบินพลเรือนไดใหความเห็นชอบในการประกาศใชงาน P N Proce ure แบบ RNP
AP รวมทั้งสิ้น ๕ สนามบิน ไดแก สนามบินภูเก็ต หาดใหญ สมุย เชียงใหม และอุดรธานี อยางเต็มรูปแบบ อันสงผลโดยตรง
ตอการเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการรอนลงสูสนามบิน โดยจัดเปนการแกไขปญหาขอจำกัดตาง ๆ อันเกิดจาก
เคร�องชวยการเดินอากาศแบบ on entional
อีกทั้งจากผลการศึกษาของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Trans ort Association : IATA)
สรุปวา การนำ RNP AP Proce ure เขาใชงานรวมกับเทคนิคการรอนลงแบบเสถียร ( ontinuous escent eration)
สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการรอนลงของอากาศยานแลว และยังจะสงผลดีในการลดปริมาณการใชน้ำมันของอากาศยาน
ไดประมาณ ๕๐-๒๐๐ กิโลกรัม ตอการรอนลง ๑ ครั้ง อันสงผลดีตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินอากาศ และลดการปลอย
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม

๔.๓ ผลการออกแบบ B o e u e ณ สนามบินเชียงราย กระบี่ ลำปาง ตราด
สุราษ รธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และขอนแกน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษทั ฯ ไดดำเนินการออกแบบ P N Proce ure แบบ RNP
AP สำหรับสนามบินเชียงราย กระบี่ ลำปาง ตราด สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส
และขอนแกน แลวเสร็จ โดยในสวนของสนามบินเชียงรายและลำปางนั้น P N Proce ure ดังกลาว
ไดผานกระบวนการการบินทดสอบและมีกำหนดการประกาศใชงานภายในป ๒๕๕๖
ทั้งนี้ในสวนของสนามบินนครศรีธรรมราชนั้น บริษัทฯ ไดนำเทคโนโลยี aro- NA เขาใช
งานประกอบการออกแบบ RNP AP
roce ures เปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพ�อเพิ่มความปลอดภัยในการรอนลงสูสนามบินของอากาศยานและเ ลิคอปเตอร ซึ่งเปนการนำเทคโนโลยี
การใหขอ มูลแนวรอน ( ertical ui e A roach) เขาใชงานเปนไปตามมาตรฐานและขอแนะนำของ I A
อีกทั้ง ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดดำเนินการออกแบบและบินทดสอบ P N Stan ar
Instrument e artment (SI ) แบบ RNP- แลวเสร็จ สำหรับสนามบินลำปางและขอนแกน และมีกำหนด
การประกาศใชงานภายในป ๒๕๕๖ ซึ่งนับเปนการเริ่มใชงาน P N SI ตามมาตรฐานของ I A แหงแรก
ของประเทศไทย

๑๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๔.๔ ผลการออกแบบและพั นาเสนทางการบินแบบ B
บริษัทฯ โดยความรวมมือจากกระทรวงคมนาคม กรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสายการบินไทย
ไดจัดทำเสนทางการบิน
อันเปนเสนทางการบินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
โดยเสนทางการบินเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกลาวเปนเสนทางการบินแบบ RNA เช�อมตอประเทศไทยกับทวีปออสเตรเลีย
ในสวนเสนทางการบินเช�อมตอประเทศไทยกับ ภูมิภ าคเอเชียใตแ ละทวีป แอฟริกานั้น บริษ ัทฯ โดยความรวมมือจาก
กรมการบินพลเรือน และกองทัพอากาศ ไดจัดทำเสนทางการบิน
อันเปนเสนทางแบบ on itional RNA อันเปน
ตัวอยางของการใชงานหวงอากาศรวมกันระหวางทหารและพลเรือน
ในสวนเสนทางการบินภายในประเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ รวมกับกรมการบินพลเรือน และคณะอนุกรรมการ
อากาศวิถี ประกาศใชงานเสนทางการบิน และ ซึ่งเปนเสนทางการบินแบบ on itional RNA - routes เพ�อรองรับ
เที่ยวบินพาณิชยระหวางที่มีการฝกบินของกองทัพอากาศในพื้นที่เหนืออาวไทย
อีกทั้งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ รวมกับกรมการบินพลเรือน และคณะอนุกรรมการอากาศวิถี ไดมีการจัดสราง P N
ni irectional Routes แบบ RNA - เช�อมตอระหวางกรุงเทพ-เชียงใหม และ กรุงเทพ–ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคในการลด
ปริมาณการใชน้ำมันของอากาศยาน พรอมเพิ่มความปลอดภัยและความคลองตัวของการจราจรทางอากาศ
๔.๕ ผลการรับรองมาตรฐานการออกแบบและบินทดสอบ B o e u e
บริษัทฯ ไดดำเนินการรวมกับบริษัท e esen ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการตรวจสอบและรับรองกระบวนการออกแบบ
และบิ น ทดสอบ P N Proce ure ซึ่ง ปจ จุบันบริษ ัทฯ ไดรับ จดหมายรับ รองมาตรฐานการออกแบบและบินทดสอบ P N
Proce ures ในแบบ RNA /RNP SI , RNA /RNP STAR และ RNP AP
ith aro- NA
อีกทั้งบริษัทฯ ไดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม Instrument light Proce ure esign และ Airs ace esign จาก
I A Asia-Paci ic light Proce ure Programme อยางตอเน�อง เพ�อเปนการเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการออกแบบ
on entional และ P N Proce ures รวมถึงการออกแบบและวิเคราะห Airs ace
๔.๖ ผลความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
บริษัทฯ ไดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางในการนำ P N เขาใชงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยในป ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ผูแทนของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ Ra ortuer ของ I A Asia-Paci ic P N Tas orce และ Programme
anager, I A Asia-Paci ic light Proce eut Programme อันมีบทบาทตอการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการนำ P N
เขาใชงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งนี้ประเทศไทยโดยบริษัทฯ ยังไดรับเกียรติใหเขาเปน Steering ommittee em er
ของ I A light Proce ure Program ice และสงผลใหประเทศไทยไดรับเลือกเปนประเทศแรกที่ทาง I A lo al
P N Tas orce ไดจัดใหมีการทำ I A P N o-Team isit เพ�อสนับสนุนการนำเทคโนโลยี P N เขาใชงาน
ในสวนของความรวมมือกับ Asia-Paci ic Economic oo eration : APE ผูแทนของบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจาก
ผูแทนเขตเศรษฐกิจสมาชิกใหเปน o- hair ของ APE NSS Im lementation Team และบริษัทฯ ไดรับเกียรติจาก I A
และ APE ใหเปนหน�วยงานหลักในการพัฒนาระบบ Regional RAI Pre iction S stem เพ�อสนับสนุนการใชงานเทคโนโลยี
P N และระบบดาวเทียมนำรอง NSS
๔.๗ การใหบริการบินทดสอบและ กอบรมที่เกี่ยวของ
ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดรับความไววางจากประเทศไตหวัน ภูฏาน และเนปาล ในการใหบริการบินทดสอบ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
- บินทดสอบ NSS และ A S- สำหรับ Tai ei IR ประเทศไตหวัน
- บินทดสอบ P N Proce ures สำหรับสนามบิน R TP, R SS, R , R N ประเทศไตหวัน
- ออกแบบและบิ น ทดสอบ N
ommissioning และ omestic ATS/RNA En-route
ali ation ประเทศภูฏาน
- บินทดสอบ R และ PAPI ommissioning, NSS Inter erence Assessment และ light
ali ation or Instrument light Proce ure สำหรับประเทศเนปาล
ซึ่งการใหบริการบินทดสอบดังกลาว ไดรับการตอบรับอยางดียิ่งจากผูใชบริการ อันเปนการขยายโอกาส
ในการสรางรายไดตอไป
นอกเหนือจากการใหบริการบินทดสอบแลว บริษทั ฯ ไดใหบริการฝกอบรมเร�องเทคโนโลยี P N และระบบ
NSS แกเจาหนาทีส่ ายการบิน อาทิ การบินไทย สายการบินกรุงเทพ สายการบินไทยแอรเอเชีย และเจาหนาที่
จากหน�วยงาน Air Na igation Ser ice Pro i ers ในตางประเทศ อาทิ มองโกเลีย เนปาล ภูฏาน เวียดนาม
เมียนมาร บังกลาเทศ กัมพูชา และลาว
รายงานประจำป ๒๕๕๕
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๕. โครงการเพ�อสังคม
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หลังจากที่บริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิกโครงการอยางเปนทางการ และไดดำเนินกิจกรรมเริ่มแรก T AI ASPIRE ligh
แลวเสร็จในชวงป ๒๕๕๔ ที่ผานมา สำหรับป ๒๕๕๕ อยูระหวางเตรียมการสำหรับขั้นตอนหลักตอไปในการเสนอเสนทางบิน ASPIRE
ail ซึ่งมุงเนนการนำวิธีปฏิบัติตนแบบที่เปนเลิศ ( est Practices) ไปสูการปฏิบัติจริงในแตละวัน โดยไดมีการพิจารณาสภาวะ
แวดลอม ความเหมาะสม องคประกอบตาง ๆ เพ�อเตรียมความพรอมในการจัดวาง/ประกาศเสนทางบิน ASPIRE ail ใชเปน
แนวปฏิบัติตอไป
ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดดำเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการ ASPIRE ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการรวมจัดทำรายงานประจำปและ
การจัดทำแผนกลยุทธของ ASPIRE (ASPIRE Strategic Plan
) ในฐานะสมาชิกลาสุดของโครงการ ASPIRE ไดนำเสนอ
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวมีผลลัพธสนับสนุนจุดประสงคของโครงการ ASPIRE เขาบรรจุในของแผนกลยุทธดังกลาวดวย
โดยมุงเนนใน ๓ ดานคือ ดาน Net or timisation ดาน Enroute an ceanic light และดาน Arri als timisation
Wor Program แผนงานซึ่งอยูระหวางการดำเนินการเหลานี้ ลวนแลวแตชวยสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเสนทางบิน
(ASPIRE ail ) ตามเปาหมายหลักดานการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของ ASPIRE
๖. โครงการจัดสรางหอบังคับการบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เ ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เน�องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเ ลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
บริษัทฯ จัดสรางอาคารหอบังคับการบิน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เพ�อเปนสถานที่รองรับ
การติดตั้งระบบ/อุปกรณ รวมถึงเทคโนโลยีใหมดานการใหบริการการเดินอากาศที่ทันสมัยในอนาคตทดแทนอาคารหอบังคับ
การบินเดิม และเพ�อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ดวยความเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของ I A สำหรับ
การกอสรางอาคารหอบังคับการบินคาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๖
๗. โครงการจัดตั้งศูนยบริหารขอมูลการบิน l
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บริษัทฯ จัดตั้งศูนย light ata anagement enter (
) เพ�อจัดการขอมูล light Plan และ ATS
essages ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแกปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล light Plan
ใหสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ พรอมทั้งวางมาตรการตรวจสอบและจัดการแผนการบินและขอมูล
ที่เกี่ยวของ เพ�อใหมีความถูกตองและครบถวน กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการขอมูล เพ�อลดความซ้ำซอนในการ
จัดการแผนการบินและขอมูลที่เกี่ยวของ ปรับปรุงกระบวนการในการจัดสงขาวแผนการบิน เพ�อลดความผิดพลาด
ที่จะเกิดจากปจจัยมนุษยและเพิ่มความสะดวกใหกับผูใชงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จ
เพ�อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบแผนการบินของ I A
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รายงานประจำป ๒๕๕๕
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๘. โครงการนวัตกรรมชุมชน
บริษัทฯ จัดทำโครงการนวัตกรรมชุมชนขึ้นตั้งแตป ๒๕๕๒ เพ�อใหพนักงานไดใชความรูความสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน เพ�อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สามารถสรางอาชีพและรายไดใหชุมชนตามแนวทางชุมชนพอเพียงของรัฐบาล และรักษาความสัมพันธ
ที่ดีระหวางชุมชนกับองคกร ตามนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม
ทั้งนี้ศูนยควบคุมการบินและศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศภูมิภาค ทั้ง ๙ แหง ทำหนาที่เปนผูประสานงานกับชุมชน
ในพื้นที่เพ�อดำเนินโครงการฯ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพ�อสงเขาประกวด โดยในป ๒๕๕๕ ไดกำหนดสาขาของผลงานที่สงเขาประกวด
จำนวน ๓ สาขา ไดแก สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สาขาการเกษตรชุมชน และสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชนทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ
จัดการตัดสินการประกวดเม�อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ และจัดพิธีมอบรางวัลเม�อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ มีผลงานที่ไดรับรางวัล ไดแก
สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ
ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล
รางวัลชมเชย
โครงการพัฒนาเคร�องเก็บฝกสะตอดวย Remote ontrol ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ ดำเนินการรวมกับ โรงเรียน
วาตานียะหอิสลามียะห ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
สาขาการเกษตรชุมชน
รางวัลชนะเลิศ
โครงการเคร�องมือเพิ่มประสิทธิภาพปกหลักเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี ดำเนินการรวมกับ
ชุมชนบานแหลมโพธิ์ จังหวัดสุราษฎรธานี
รางวัลรองชนะเลิศ
๑. โครงการเคร�องสูบน้ำขาลุยเกษตรพอเพียง ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี ดำเนินการรวมกับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
๒. โครงการปลูกผักไรดิน ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาดำเนินการรวมกับ ชุมชนบานพิมาน
จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย
โครงการแขนพ น ยามะพร า ว ศู น ย ค วบคุ ม การบิ น หั ว หิ น ดำเนิ น การร ว มกั บ ชุ ม ชนหมู  บ  า นซั ง ชะมวง อำเภอทั บ สะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชนทั่วไป
รางวัลรองชนะเลิศ
๑. โครงการอุ ป กรณ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและรั ก ษาแรงดั น กาซชี ว ภาพ ศู น ย ค วบคุ ม การบิ น เชี ย งใหม ดำเนิ น การร ว มกั บ
ศูนยการเรียนรูชุมชนบานโพธิ์ทองเจริญ จังหวัดเชียงใหม
๒. โครงการหวดรัชภัฏ ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี ดำเนินการรวมกับ ชุมชนเคร�องจักสาน บานหนองขอน จังหวัด
อุบลราชธานี
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๙. โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลยบอล ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำป ๒๕๕๕
บริษทั ฯ มีนโยบายสงเสริมการกีฬาของประเทศอยางตอเน�อง โดยไดจดั การแขงขันวอลเลยบอลในระดับประถมศึกษา อายุไมเกิน ๑๒ ป
มาตั้งแตป ๒๕๔๓ และในป ๒๕๕๕ ถือเปนปที่ ๑๓ ของการจัดการแขงขันฯ โดยดำเนินการเพ�อสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนเปนการสงเสริม และสนับสนุนใหยุวชนไดรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และทำกิจกรรมในเชิงสรางสรรค โดยใช
กีฬาวอลเลยบอลเปนสวนสำคัญในการลดปญหายาเสพติด
ยุวชนที่เขารวมโครงการในแตละปจะไดมีโอกาสเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีช�อเสียง โดยไดรับการสนับสนุนทางการศึกษาและไดมี
โอกาสแขงขันในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปนการพัฒนาฝมือไปในระดับชาติเพ�อสรางช�อเสียงใหประเทศ ทั้งนี้จะเห็นไดจากสวนหนึ่งของนักกีฬา
วอลเลยบอลทีมชาติ ไดแก นางสาววณิชยา หลวงทองหลาง นางสาวรัศมี สุพะมูล นางสาวอัจฉราพร คงยศ นางสาวปยะนุช แปนนอย
และนางสาวกฤษฎา สมคะเน ซึ่งมาจากยุวชนที่เคยเขารวมการแขงขันในโครงการนี้มากอน
โดยมีผลการแขงขันในป ๒๕๕๕ ดังนี้
ประเภททีมชาย
- ทีมชนะเลิศ
: โรงเรียนวัดชองนนทรี
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ : โรงเรียนบานรามราช
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ : โรงเรียนบานขอนหาด
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๓ : โรงเรียนบานบัลลังก
ประเภททีมหญิง
- ทีมชนะเลิศ
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒
- ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๓

: โรงเรียนบานขอนหาด
: โรงเรียนบานเกาะใหญ
: โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
: โรงเรียนเกานอยโนนรังวิทยาเสริม
รายงานประจำป ๒๕๕๕
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๑๐. โครงการมูลนิธิเพ�อการศึกษาเด็กพิการ โดยวิทยุการบินแหงประเทศไทย
บริษัทฯ ไดจัดตั้ง มูลนิธิวิทยุการบินแหงประเทศไทย ตั้งแตป ๒๕๔๙
เพ�อใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กพิการ ๕ ประเภท ประกอบดวย พิการทาง
รางกายและการเคล�อนไหว พิการทางการมองเห็น พิการทางการไดยิน พิการ
ทางสติปญญา และออทิสติก ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เปนรากฐานทีส่ ำคัญในการดำเนินชีวติ และประกอบอาชีพในอนาคต โครงการนี้
ดำเนินการภายใต กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม มุงเนนให
ผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมตอบแทนผูดอยโอกาสในสังคม โดยในป
๒๕๕๕ มูลนิธิวิทยุการบินฯ ไดคัดเลือกเด็กพิการจากทั่วประเทศเขารับทุน
การศึกษาทุนละ ๕,๕๐๐ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๗ คน รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๑,๑๙๓,๕๐๐ บาท

๑๑. การพั นาองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ไดดำเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร
โดยมีเปาหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสารมาประยุกตใชเพ�อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การขององค ก ร และเพ� อ สนั บ สนุ น
ภารกิจหลักและสังคมโดยรวมตามหลัก ธรรมาภิบาล ดังนี้
๑. ระบบสารสนเทศสำหรับยกระดับคุณภาพ/ประสิทธิภาพในการใหบริการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร โดยดำเนินการตามความตองการของผูใชบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ�อยกระดับการใหบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ระบบสารสนเทศเพ�อใหบริการขอมูล สายการบิน ระบบสารสนเทศ
เพ�อใหบริการขอมูลสวนปฏิบัติการบิน ระบบสารสนเทศ เพ�อใหบริการขอมูลขาวสาร
ของบริษัทฯ แกประชาชน เปนตน
๒. พัฒนาโครงสรางสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ โดยมีเปาหมายการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สำคัญ ๆ สนับสนุนทั้งดานอำนวยการ
และดานภารกิจหลักสำหรับผูบริหารและสวนการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหมีประสิทธิภาพ
โดยรวมเพิม่ ขึน้ เชน ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับผูบ ริหาร ระบบสารสนเทศ
สำหรั บ บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การความรู  ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานบริหารการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานการใหบริการขาวสารการเดินอากาศ เปนตน
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางไอซีทีใหมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย โดยมีเปาหมาย
เพ�อบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร/ระบบสารสนเทศ และการใชเครือขายสารสนเทศใหมีความ
มั่นคงปลอดภัย ทั้งดานอำนวยการและดานวิศวกรรมที่สนับสนุนภารกิจหลัก โดยกำหนดเปนแผนงาน
ที่สนับสนุนเปา หมายและดำเนินการ เชน พัฒนาประสิทธิภ าพความมั่นคง และความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในสวนงานบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศมาตรฐาน IS /IE
การปรับปรุงระบบ/อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เปนตน
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สำหรับปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดทำการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการที่ไดบรรจุไวในแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร (ฉบับทบทวน ป ๒๕๕๔) และสามารถดำเนินการไดตามแผนที่วางไว โดยมีแผนงาน/โครงการที่เสร็จสิ้น
และเปดใหใชงานไดในป ๒๕๕๕ ที่สำคัญ ดังนี้
๑. ระบบประมวลผล A S
(Aeronautical essage an ling S stem) เปนระบบการรับสงขอมูลขาวการบินที่มีการ
เช�อมตอกับวงจรตางประเทศ ซึ่งวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรและ ารดแวรตนแบบระบบ A S
ในการเตรียมความพรอมนำไป
ติดตั้งใชงานเปนระบบสำรอง เพ�อใหสามารถใหบริการไดอยางตอเน�อง ( usiness ontinuit )
๒. ระบบประมวลผลขาวอากาศการบิน ( erational eteorological : P ET) พัฒนาและติดตั้งใชงานระบบ P ET ata
an ที่รูจักในนาม ang o P ET ata an ซึ่งปจจุบัน ang o P ET ata an เปน ๑ ใน ๕ ของ Regional
P ET ata an (R ) ของภูมภิ าคเอเซีย/แปซิฟค เพ�อทำหนาทีใ่ หกรุงเทพฯ เปนศูนยกลางในการจัดเก็บ กระจาย และถายทอด
ขาวอากาศการบิน แลกเปลี่ยนขาวอากาศการบินกับ R
ในภูมิภาค และแลกเปลี่ยนขาวอากาศระหวางภูมิภาคกับ Inter-Regional
P ET ate a (IR ) ของภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง
๓. ระบบสารสนเทศการจัดการดานสมรรถนะ ( er ormance) และอัตรากำลังบุคลากร (Wor orce) ดานปฏิบัติการ สามารถ
เช�อมโยงขอมูลในสวนของเวลาการปฏิบัติงาน/ลากิจ/หยุดพักผอน/ ลาปวย ไดอัตโนมัติ ระบบสามารถบริหารจัดการปญหาดังกลาวได
ซึ่งจะทำใหสามารถทำงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โดยมุงเนนเพ�อลดคาใชจายการทำงานลวงเวลาและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงาน โดยไมใหพนักงานทำงานติดตอกันเปนระยะเวลานานกวามาตรฐานกำหนด
๔. ระบบสารสนเทศการจัดเก็บเที่ยวบินแบบอัตโนมัติ เพ�อจัดทำใบแจงหนี้ตามอัตราคาบริการแบบใหม เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบันทึกรายไดจากการควบคุมจราจรทางอากาศ และรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินที่จะขยายตัวตอไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ
ไดปรับเปลีย่ นวิธกี ารคิดอัตราคาบริการใหม โดยใชปจ จัยน้ำหนักเคร�องบินสูงสุดทีท่ ำการบินขึน้ ( a imum Ta eo Weight : T W)
และระยะทาง ( istance) ดวยการบันทึกขอมูลที่จำเปนเพิ่มขึ้น เชน ขอมูลเลขทะเบียนเคร�องบิน (Registration) ขอมูลจุดบินเขา
(Entr Point) ขอมูลจุดบินออก (E it Point) ขอมูลเวลาบินลงจอดจริง (Actual Time Arri al : ATA) และขอมูลเวลาบินออกจริง
(Actual Time e arture : AT ) เปนตน ทำใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลฯ มีภาระงานมากยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนการนำขอมูลแผนการบิน
เขาจากระบบ P (Pre- light anagement ภายใตโครงการ
) และนำไปคำนวณอัตราคาบริการใหม เพ�อจัดทำใบแจงหนีต้ อ ไป
๕. ระบบสารสนเทศการจัดการพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู เพ�อจัดการความรูอยางเปนระบบเพ�อสนองตอบตอภารกิจ
และยุทธศาสตรสงเสริมอุตสาหกรรมการบิน ใหเกิดประโยชนตอบุคลากรทุกระดับภายใตกรอบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total
ualit anagement–T ) มุง เนนทีก่ ารจัดเก็บความรูท ส่ี ำคัญตอองคกร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสารมาสนับสนุน
การจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรความรูใ หแกพนักงาน และหน�วยงานภายนอกอยางเปนระบบและรวดเร็ว พรอมทัง้ สรางบรรยากาศ
แบบเปดใหเกิดขึ้น เพ�อใหพนักงานเกิดความวางใจ พรอมที่จะแบงปนความรูซึ่งกันและกัน

รายงานประจำป ๒๕๕๕
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๑. การประชุม
lo al a a o a ell e
e
le e a o ea (
) ครั้งที่ ๑๖
บริษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม APE NSS Im lementation Team ( IT) ระหวางวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเปนการประชุมภายใตกลุม Intermo al E erts rou (Su -E ert rou un er Intermo al
E ert rou ) ของการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ (E erts rou eeting) ภายใต APE Trans ortation Wor ing rou (APE
TPT-W ) ซึ่งมีทั้งหมด ๔ กลุม จัดแบงเปนรายสาขา ไดแก A iation E erts rou , aritime E erts rou , an E erts rou
และ Intermo al an Intelligent Trans ortation S stems E ert rou รวมทั้งการประชุมกลุมยอย (Su -E erts rou eetings)
ภายใตกลุมผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ โดยมีผูแทนสมาชิกในกลุมเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟกเขารวมประชุม บริษัทฯ ไดมีการสงผูแทนเขารวม
การประชุมอยางตอเน�องใน Intermo al an ITS E erts rou ซึ่งเปนการประชุมในกลุมผูเชี่ยวชาญดานการเช�อมโยงระบบขนสง
ทุกรูปแบบ มีจดุ มุง หมายเพ�อสงเสริมการดำเนินการขยายการใชงาน NSS ในภูมภิ าค การขยายการดำเนินการ inter-mo al trans ortation
และนำเสนอขอคิดเห็น/คำแนะนำตอสมาชิกในกลุมเขตเศรษฐกิจ
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค โดยผูแทนบริษัทฯ ที่เขารวมการประชุม ไดแก
นายนภดล พริ้งวณิชย ไดรับเลือกใหเปนประธานการประชุม APE IT รวมกับ s. aren an e จากสหรัฐอเมริกาอีกดวย ในการ
ประชุมดังกลาวผูแทนบริษัทฯ ไดแจงความคืบหนาของโครงการ Per ormance ase Na igation Regulator Re ie an E aluation
isit Program (P NRRE P) และไดนำเสนอความคืบหนาในการพัฒนาและนำ NSS เขาใชงานในระบบการคมนาคมขนสงทางอากาศ
ของประเทศ รวมถึงความคืบหนาของโครงการ Regional Recei er Autonomous Integrit onitoring (RAI ) และ Pre iction S stem
ภายใต APE IT ที่ประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบ
๒. จัดการประชุม e o au al e a e a l
e (
)
e
e o a o a a e e (
)
ok o (
o k o ) และ ee
o e o au al ele o u a o e o k
le e a o
oo a o ou ครั้งที่ ๗ (
)
บริษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม Aeronautical essage an ling S stem (A S) Wor sho /S stem Wi e In ormation
anagement (SWI ) Wor sho (A S/SWI Wor sho ) และ eeting o Aeronautical Telecommunication Net or
Im lementation oor ination rou ครั้งที่ ๗ (ATNI / ) ระหวางวันที่ ๕–๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัด
เชียงใหม โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อดำเนินการใหภาระงานของ ATNI ซึง่ APANPIR ไดใหความเห็นชอบมีความคืบหนา นอกจากนีท้ ป่ี ระชุม
ATNI W / จะมีการหารือเกี่ยวกับปญหาดานเทคนิคที่พบในระหวางการดำเนินงานดาน A S และ SWI ตลอดจนพัฒนาแนวทาง
การแกไขปญหา
การดำเนินงาน ผลสำเร็จ
ในการประชุมดังกลาว ตัวแทนของประเทศสมาชิกตาง ๆ ซึง่ ใชระบบ A S
และ SWI จะรวมกันทำการพัฒนาการจัดการเอกสารและขอมูลทีม่ อี ยู พรอมทัง้
ใหมีการประสานงานระหวางประเทศสมาชิกที่กำลังติดตั้งระบบ เพ�อจัดตั้ง Test
an Trial oor ination โดยจะทำใหเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการติดตั้งและนำระบบมาใชในการปฏิบัติการ
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๓. การประชุมเชิงป ิบัติการ การพั นาศักยภาพการใหบริการการควบคุมจราจรทางอากาศ หัวขอ ee o ol รวมกับผูแทน
จากสายการบิน
บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเม�อ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ–๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บานอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพ�อใหเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (Area ontrol) และเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
เขตประชิดสนามบิน (Aero rome/A roach ontrol) ทีม่ พี น้ื ทีก่ ารทำงานและวิธกี ารทำงานทีแ่ ตกตางกัน ไดมโี อกาสพบปะหารือเพ�อแลกเปลีย่ น
ขอมูลการทำงาน และระดมความคิดเพ�อแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งจะสงผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ไดเชิญผูแทนจากสายการบินตาง ๆ เขารวมการประชุม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการใหแนวความคิด
และแงมุมที่แตกตางกันในการแกไขปญหาการทำงานดวย
การดำเนินงาน ผลสำเร็จของการประชุม
การประชุมครัง้ นีเ้ ปดโอกาสใหผแู ทนจากสายการบินตาง ๆ และเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศไดแสดงทรรศนะ และแนวปฏิบตั งิ าน
เชิงบูรณาการที่เปนประโยชนตอการทำงานรวมกัน โดยการประชุมดังกลาวประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในการจัดประชุม ทำให
บริษัทฯ ไดรับขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการพัฒนาการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ใหดียิ่งขึ้นตอไป
๔. การประชุมระหวางผูบริหารของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) และบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเม�อวันจันทรที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ�อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารของ ๒ หน�วยงาน ในโครงการที่ไดมีการดำเนินการรวมกัน อาทิ โครงการ olla orati e ecision a ing (
)
โครงการ ASPIRE และประเด็นอ�น ๆ ที่เกี่ยวของ เพ�อใหเกิดการบูรณาการดานการขนสงทางอากาศระหวางหน�วยงานดานการบิน
การดำเนินงาน ผลสำเร็จของการประชุม
การประชุมครัง้ นี้ ทำใหเกิดการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นระหวางผูบ ริหารของบริษทั ฯ กับผูบ ริหารของ บกท. รวมทัง้ ไดมกี ารหารือในประเด็น
ที่เปนขอขัดของในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางผูบริหารของ บกท. ไดเสนอแนะใหมีการจัดทำ Wor sho รวมกันระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศและนักบินของ บกท. และยินดีที่จะสนับสนุนโครงการที่จะกอใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรม การบิน อาทิ โครงการ
และ
ASPIRE ซึ่งการประชุมดังกลาวประสบความสำเร็จไดดวยดี

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๒๙

๕. การประชุมระหวางผูบริหารของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเม�อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ�อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูบริหารของ บวท. และ ทอท. รวมถึงหารือเร�องปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ�อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมกัน
การดำเนินงาน ผลสำเร็จของการประชุม
การประชุมครั้งนี้ เปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูบริหารของบริษัทฯ กับผูบริหารของ ทอท. เกี่ยวกับโครงการ
และการ
บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการในบริเวณพื้นที่ทาอากาศยาน รวมทั้งไดมีการหารือในประเด็นที่เปนขอขัดของในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางผูบริหาร
ของ ทอท. ยินดีใหความรวมมือในประเด็นตาง ๆ และที่ประชุมมีมติใหจัดการประชุมเร�องแผนงาน/โครงการและเร�องอ�น ๆ ระหวาง ทอท.
บวท. และหน�วยงานอ�นที่เกี่ยวของ เดือนละครั้ง โดยมีบริษัทฯ (ศูนยบริหารหวงอากาศ) เปนผูประสานงานและเปนเจาภาพจัดประชุมสลับกับ
ทอท. การประชุมดังกลาวประสบความสำเร็จไดดวยดี
๖. การประชุมเชิงป ิบัติการ
lo o k o
บริษัทฯ ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเม�อวันที่ ๓๐–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ isherman s Resort หาดเจาสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงคเพ�อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับเจาหนาที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศ
การดำเนินงาน ผลสำเร็จของการประชุม
การประชุมครัง้ นี้ เปนการระดมความคิดเพ�อแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวาง นักบินกับเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ เพ�อใหเกิด
ความเขาใจในการทำงานของแตละฝาย และเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไดรับการตอบรับ
จากผูเขารวมประชุมเปนอยางดี และเกิดความประทับใจในกิจกรรมตาง ๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น จึงเปนการกระชับความสัมพันธระดับบุคคลและ
ระดับองคกรใหดียิ่งขึ้น
๗. การประชุม
ae e ee ประจำป ๒๕๕๕
บริษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมเม�อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี โดยเปนการประชุมระหวางผูใช
หวงอากาศที่เปนสายการบินพาณิชยสัญชาติไทย กับผูใหบริการการเดินอากาศ (ANSP) เพ�อใหผูใชบริการไดรับทราบการดำเนินการในดาน
ตาง ๆ และความคืบหนาในการดำเนินโครงการตาง ๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพ�อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูแทนของสายการบิน และเจาหนาที่ผูใหบริการจราจรทางอากาศ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการ
ประชุมผูเกี่ยวของในสวนงานตาง ๆ บริษัทฯ ไดรับนำไปพิจารณาและดำเนินการแกไข/ปรับปรุงการใหบริการตอไป
การดำเนินงาน ผลสำเร็จของการประชุม
การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ไดนำเสนอขอมูลอันเปนประโยชนตอผูใชบริการ และเปดโอกาสใหผูแทนจากสายการบินและผูเขารวมประชุม
ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เปนการรับฟงขอคิดเห็นจากผูใชบริการโดยตรง และชี้แจงประเด็นที่เปนขอขัดของของ
ผูแทนจากสายการบิน สงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยบริษัทฯ จะนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
การบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังชวยสรางความสัมพันธในระดับองคกรใหดียิ่งขึ้น
๘. การประชุม o o e al
a o ee ประจำป ๒๕๕๕
บริษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมเม�อวันศุกรที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการบริษัทฯ โดยเปนการประชุมระหวางผูใชหวงอากาศ
ที่ไมใชสายการบินพาณิชย กับผูใหบริการการเดินอากาศ (ANSP) เพ�อใหผูใชบริการไดรับทราบการดำเนินการในดานตาง ๆ และความคืบหนา
ในการดำเนินโครงการตาง ๆ ที่ บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพ�อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งรับฟง
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูแทนของหน�วยงานตาง ๆ และเจาหนาที่ผูใหบริการจราจรทางอากาศ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประชุมผูเกี่ยวของ
ในสวนงานตาง ๆ บริษัทฯ ไดรับนำไปพิจารณาและดำเนินการแกไข/ปรับปรุงการใหบริการตอไป
การดำเนินงาน ผลสำเร็จของการประชุม
การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ไดนำเสนอขอมูลอันเปนประโยชนตอผูใชบริการ และเปดโอกาสใหผูแทนจากหน�วยงานตาง ๆ ไดสอบถาม
และเสนอแนะขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เปนการรับฟงขอคิดเห็นจากผูใชบริการโดยตรง และชี้แจงประเด็นที่เปนขอขัดของของผูแทน
จากหน�วยงานตาง ๆ สงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยบริษัทฯ จะนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนา
การบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังชวยสรางความสัมพันธในระดับองคกรใหดียิ่งขึ้น

๓๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๙. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
และจัดทำขอตกลงรวมแกไขปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการส�อสารการบิน
ปจจุบันปญหาการรบกวนทางความถี่วิทยุในรูปของคล�นแทรกเปนเสียงเพลง เสียงผูจัดรายการ
หรือเสียงสัญญาณคล�นแทรกในระหวางการส�อสาร ทำใหการส�อสารระหวางเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ
และนักบินไมชดั เจน เปนเร�องทีน่ กั บินและเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศจำนวนไมนอ ยเคยประสบ ซึง่ ปญหา
เหลานีอ้ าจทำใหเกิดความเขาใจผิดดานการส�อสาร และอาจทำใหเกิดอุบตั เิ หตุทางการบินได นอกจากนีย้ งั สงผล
กระทบตอภาพลักษณในกิจการบินของประเทศไทยอีกดวย
นักบินทัง้ ในและตางประเทศสะทอนปญหาดังกลาววา ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ กี ารรบกวนทางการส�อสาร
การบินเปนอยางมาก โดยในป ๒๕๕๕ ไดรับแจงรายงานการรบกวนความถี่คล�นวิทยุ รวมทั้งหมด ๑,๗๘๑ ครั้ง
สวนใหญพบวาปญหาคล�นวิทยุรบกวนนี้เกิดจากสถานีวิทยุชุมชนไดใชเคร�องสงกำลังสูงสงกระจายเสียงในรัศมี
ที่กวาง เพ�อใหคล�นทับซอนกับวิทยุหลัก ซึ่งหมายรวมถึงการรบกวนคล�นวิทยุสำหรับการส�อสารการบินดวย บริษัทฯ
ไดแกไขปญหาดังกลาวมาโดยตลอด โดยมุงเนนการสรางความเขาใจใหกับสถานีวิทยุตาง ๆ ใหตระหนักถึงปญหา
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดโครงการ สถานีวิทยุชุมชนตนแบบ เพ�อใหความรูกับผูบริหารและบุคคลากร
ของสถานีวทิ ยุชมุ ชนทัว่ ประเทศ และใหความชวยเหลือแกสถานีวทิ ยุชมุ ชนในการปรับปรุงสถานี ใหมกี ารสงกระจายเสียง
ดวยสัญญาณที่มีคุณภาพ ซึ่งมีสถานีเขารวมโครงการจำนวน ๖๔๐ สถานี
เม�อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดลงนามบันทึกขอตกลง เร�อง การแกปญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนการ
ส�อสารการบิน รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) เพ� อ สนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งสองหน� ว ยงานในด า นวิ ช าการ การฝ ก อบรม การแลกเปลี ่ ย นข อ มู ล
การประชาสัมพันธและการเผยแพรความรูใหกับสถานีวิทยุชุมชนในแตละภูมิภาค รวมทั้งเพ�อใหเกิดการบูรณาการ
แผนงานรวมกัน และการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสูการแกปญหาวิทยุชุมชนรบกวนการส�อสารการบินไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๐. สงมอบเคร�องลงคะแนน รุนที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ เคร�องใหสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
จากการที่บริษัทฯ และกกต. ไดทำความรวมมือออกแบบวิจัยและพัฒนาเคร�องลงคะแนนเลือกตั้ง แทนการใชระบบบัตร
เลือกตั้ง ประกอบไปดวยเคร�องรวมคะแนน ( ontrol nit : ) แทนหีบเลือกตั้ง เคร�องลงคะแนน ( allot nit : )
แทนบัตรเลือกตัง้ และไดทำบันทึกขอตกลง (
) เม�อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาเคร�องตนแบบ
มาถึงรุนที่ ๔ และสงมอบเม�อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งไดรับความพึงพอใจจาก กกต. เปนอยางมาก และขอใหบริษัทฯ
ดำเนินการผลิตเคร�องลงคะแนนเลือกตัง้ รุน ที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ ชุด วงเงิน ๔๐ ลานบาท เพ�อใชทดแทนเคร�องลงคะแนน รุน ที่ ๓
ในการรณรงคเผยแพร สาธิต ทดลอง ประชาสัมพันธใหกับประชาชนและผูสนใจทั่วไปใหมีความเขาใจและเช�อมั่นในการใช
เคร�องลงคะแนนในการเลือกตั้ง บริษัทฯ ไดสงมอบเคร�องตนแบบดังกลาวเม�อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และมีการฝกอบรม
วิธีการใชงานใหกับพนักงาน กกต. ประจำจังหวัดเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนยการเรียนรูการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ ๔ เม�อวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กกต. จะมีแผนงานการฝกอบรมใหกับพนักงาน
กกต. ประจำจังหวัดของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตอไป

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๓๑

๑๑. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และรางวัลคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๕
บริษัทฯ เขารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และรางวัล
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนฯ ระดับประเทศ ติดตอกันเปนปที่ ๗ ไดแก สำนักงานใหญ ทุงมหาเมฆ และ ศูนยควบคุม
การบินพิษณุโลก
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนฯ ระดับประเทศ ติดตอกันเปนปที่ ๖ ไดแก ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี ศูนยควบคุม
การบินหาดใหญ และ ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนฯ ระดับประเทศ ติดตอกันเปนปที่ ๕ ไดแก ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต ศูนยควบคุมการบิน
เชียงใหม ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี และ ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนฯ ระดับประเทศ ติดตอกันเปนปที่ ๔ ไดแก ศูนยควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ
- รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๕๕ ไดแก คณะกรรมการความปลอดภัยฯ สำนักงานใหญ
ทุงมหาเมฆ
๑๒. รางวัลนวัตกรรม (ชมเชยระดับองคกร) ประจำป ๒๕๕๕
บริษทั ฯ เปนหนึง่ ในรัฐวิสาหกิจขนาดกลางทีม่ กี ารบริหารจัดการดีเดนจนไดรบั รางวัลดานบริหารจัดการองคกรดีเดน ๔ ป ในป ๒๕๔๘-๒๕๕๐
และป ๒๕๕๒ รวมถึงไดรับรางวัลนวัตกรรมดีเดน ผลงานระบบบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศผานอาวเบงกอล (
AT) ในป ๒๕๕๒
และดวยความพรอมดานบุคลากรของบริษทั ฯ ทีส่ นใจการคิดสรางผลงานใหม ๆ จนสามารถนำมาใชงานในภารกิจหลักการใหบริการการเดินอากาศ
ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดสงผลงานโครงการสายอากาศ
(ยานความถี่ .
) เพ�อการติดตอส�อสารในการบินทดสอบปรับแตง
ระบบ/อุปกรณเคร�องชวยการเดินอากาศ เขารวมประกวดดานนวัตกรรมดีเดน โดยทีมวิจัยบริษัทฯ ไดศึกษาการจัดทำสายอากาศ
เพ�อเปนอุปกรณสำหรับใชงานในการบินทดสอบเคร�องชวยการเดินอากาศในยานความถี่ .
ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวยใหการส�อสาร
ระหวางเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอากาศยานและเจาหนาที่ภาคพื้นมีรูปแบบการทำงานแบบรอบทิศทาง ( mni- irection) สามารถเพิ่มอัตรา
การขยายของสายอากาศ (ภาครับ–สง) อยางมีประสิทธิภาพลดการสั่งซื้อจากตางประเทศ อีกทั้งชวยลดระยะเวลาในการปรับแตงคาของ
ระบบ/อุปกรณเคร�องชวยการเดินอากาศ ทำใหการบริการระบบเคร�องชวยการเดินอากาศไดอยางตอเน�อง มีความปลอดภัยในการเดินอากาศ
จนไดรับรางวัลนวัตกรรม (ชมเชยระดับองคกร) ประจำป ๒๕๕๕

๓๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๓๓

ก ารจัดอันดับเ รดิตอง กร
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดรับการประเมินผลการดำเนินงานประจำป ๒๕๕๕ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยไดจัดอันดับ
เครดิตของบริษทั ฯ คงเดิมทีร่ ะดับ AA (Sta le) เชนเดียวกันกับผลประเมินของป ๒๕๕๔ ซึง่ หมายถึงมีความเสีย่ งต่ำมากและมีความสามารถ
ในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอ�น ๆ
มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA

ก
ารประเมิน
ประจำป ๒๕๕๕

ลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใหเปนหน�วยงานนำรองเพ�อประเมินตนเองตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enter rise Per ormance A raisal : SEPA) ควบคูก บั ระบบประเมินผลแบบเดิมระหวางป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
และเริ่มใชระบบ SEPA เพ�อประเมินผลการดำเนินงานขององคกรอยางเปนทางการเพียงระบบเดียว ตั้งแตป ๒๕๕๔ โดยตามบันทึกขอตกลง
และประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ทำขึ้นระหวาง บริษัทฯ และกระทรวงการคลังไดกำหนดการประเมินเปน ๒ สวน คือ
หมวดกระบวนการ (รอยละ ๓๕) และหมวดผลลัพธ (รอยละ ๖๕) แตปจจุบันการประเมินในหมวดผลลัพธยังไมไดดำเนินการอยางเต็มรูปแบบ
โดยกระทรวงการคลังจะปรับแนวทางการประเมินทั้ง ๒ สวนใหเต็มรูปแบบตอไป

๓๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๓๕

๓๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ส
าวการ ดานการ นสงทางอากาศ
และแนว นมการ นสงทางอากาศ
จากการใหบริการจราจรทางอากาศของบริษทั ฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ พบวาปริมาณเทีย่ วบินมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ รอยละ ๘.๗๗
เม�อเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเน�องนับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนมา เปนผลมาจากการปรับตัว
ทางดานเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่ดีขึ้น อีกทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน นอกจากนี้ในแผนกลยุทธ
ดานการทองเที่ยวของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ ก็เนนถึงกลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาสูภูมิภาคมากขึ้นอีกดวย ประกอบกับการ
ทองเที่ยวภายในประเทศดวยสายการบินราคาต่ำที่มีการขยายตัวขึ้นเชนกัน ซึ่งลวนแตเปนปจจัยสนับสนุนตอการขนสงทางอากาศ โดยมี
รายละเอียดปริมาณเที่ยวบินแบงตามประเภทการบินในระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๕ ดังนี้
ตารางแสดงปริมาณเที่ยวบินระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๕

ปงบประมาณ
( al ea )

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕

ประเภทการบิน ( a
การบินพาณิชย ( o e al)
ระหวางประเทศ ( e a o al)
ภายใน
บินประจำ
ประเทศ
บินไมประจำ
( e ule) ( o - e ule) ( o e )

๑๕๗,๒๘๐
๑๖๘,๘๐๐
๑๗๘,๘๐๗
๑๙๘,๐๖๘
๒๐๔,๙๒๔
๑๘๖,๘๑๑
๒๐๒,๔๒๖
๒๒๘,๐๕๐
๒๕๑,๕๒๙

๑๒,๔๑๘
๑๕,๙๓๑
๑๔,๖๕๖
๑๕,๐๘๗
๑๖,๖๑๕
๑๐,๘๖๕
๑๓,๗๐๐
๒๐,๔๗๕
๑๙,๔๒๔

แ นว นมปริมา

๘๖,๖๒๖
๙๖,๘๔๗
๑๐๒,๖๑๐
๑๑๐,๗๕๔
๑๑๒,๐๖๗
๑๐๕,๐๕๙
๑๑๘,๐๘๑
๑๓๗,๗๖๐
๑๕๕,๓๔๘

ea o )
ผาน
นานฟา
( e l)

๓๗,๒๙๑
๔๐,๓๖๐
๔๒,๑๒๐
๔๖,๗๔๑
๕๐,๐๖๒
๔๖,๒๐๕
๕๐,๑๐๕
๕๗,๓๑๐
๕๙,๑๕๘

ทหาร
( la )

๑๓,๖๖๕
๑๕,๒๙๗
๑๑,๘๓๒
๑๒,๕๐๗
๑๔,๗๒๐
๑๕,๙๕๑
๑๔,๐๘๗
๑๒,๖๗๒
๑๐,๘๔๑

รวมเที่ยวบิน
( o al)

๓๐๗,๒๘๐
๓๓๗,๒๓๕
๓๕๐,๐๒๕
๓๘๓,๑๕๗
๓๙๘,๓๘๘
๓๖๔,๘๙๑
๓๙๘,๓๙๙
๔๕๖,๒๖๗
๔๙๖,๓๐๐

ปริมาณเที่ยวบิน
เปลี่ยนแปลง
( )
( a e)

๑๗.๒๐
๙.๗๕
๓.๗๙
๙.๔๗
๓.๙๘
-๘.๔๑
๙.๑๘
๑๔.๕๓
๘.๗๗

จราจรทางอากาศ

บริษัทฯ ไดมีการทบทวนแนวโนมปริมาณจราจรทางอากาศในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ ( ang o light In ormation Region :
ang o IR) ในระยะสั้นสรุปไดวาจะเติบโตขึ้นอยางตอเน�องจากปจจัยหลักดานนโยบายของรัฐบาลที่จะสงเสริมการทองเที่ยวหลายสวน
และในระยะยาว ๑๐-๑๕ ปขางหนาคาดวาจะมีจำนวนเที่ยวบินใน ang o IR ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ประมาณ ๗๙๐,๐๐๐ เที่ยวบิน หรือ
๒,๑๐๐ เที่ยวบินตอวัน หรือกลาวไดวามีแนวโนมที่ดีขึ้น รอยละ ๖-๗ ตอป ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณแนวโนมปริมาณจราจร
ทางอากาศในระยะยาวขององคกรการบินในตางประเทศหลายแหง เชน I A IATA และองคการกลุมประเทศยุโรปเพ�อความปลอดภัย
ในการเดินอากาศ (E R NTR ) เปนตน

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๓๗

We
get
ready
for

Forward
เรา รอมเสมอ เ อการกาวไป างหนาอยางมั่น ง

แองนวนอหุยบาย
น า รั
แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
เปนกลไกขับเคล�อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายสำหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบขนสงใหมีมาตรฐาน และมีการเช�อมโยงโครงขายและการใหบริการ เพ�อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทัง้ ทบทวนบทบาท ปรับปรุงการบริหารจัดการและการใหบริการ และสงเสริม
บทบาทภาคเอกชน
แนวนโยบายสำหรับ บริษัทฯ
พัฒนาโครงขาย อุปกรณ และระบบงานใหทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งใหบริการที่มีความปลอดภัย และรวดเร็ว ตรงเวลา
ตามมาตรฐานสากล โดยบริหารตนทุนใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม โดย
- จัดหาโครงสรางพืน้ ฐาน โครงขาย อุปกรณ และระบบงานใหมคี ณ
ุ ภาพและเพียงพอตอความตองการ ในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
- ใหบริการการเดินอากาศใหมีความปลอดภัย รวดเร็วตรงเวลา ตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงการลดกาซคารบอนในกิจการ
การบิน
- พัฒนาบริการใหมีนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ�อยกระดับคุณภาพการใหบริการ โดยมีตนทุนอยูในระดับที่แขงขัน
กับหน�วยงานที่ใหบริการดานการจราจรทางอากาศในภูมิภาคได โดยคำนึงถึงสภาวะโลกรอน
- พัฒนากระบวนการในการดำเนินงาน โดยเนนคุณภาพและบริการ และใหมีมาตรการในการยกระดับความพอใจของสายการบิน
ผูใชบริการ

๔๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

แ

นวิสาหกิจ

แผนวิสาหกิจ จัดทำขึน้ เพ�อแสดงใหเห็นถึงทิศทางและแนวทางการดำเนินภารกิจในกรอบระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึง่ แผน
วิสาหกิจดังกลาวใชเปนเอกสารอางอิงถึงโครงการ (Pro ect) และงาน (Strategic Acti it ) ขององคกร รวมถึงเหตุผลความจำเปน (Wh )
ผลลัพธ ( utcome) ผูรับผิดชอบ (Who) ระยะเวลา (When) งบประมาณที่ใช (Re uire u get) และแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
ดวยวัตถุประสงคดังกลาว แผนวิสาหกิจนี้มีสวนชวยในการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนเปนขอมูล
สำหรับผูมีสวนไดสวนเสีย (Sta ehol ers) ไดทราบถึงความตั้งใจ/ประเด็นที่ใหการมุงเนนและแนวทางการดำเนินการพัฒนาของบริษัทฯ
ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบตอการดำเนินภารกิจขององคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Sta ehol ers Pers ecti e) : การสรางระบบการบริหารจราจรทางอากาศ
ที่สรางผลลัพธบริการที่ดีเยี่ยม และสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
๑.๑ ใหบริการที่ปลอดภัยในทุกชวงของการบิน
๑.๒ เพิ่มความสามารถในการรองรับและความคลองตัวการจราจรทางอากาศ
๑.๓ มีมาตรการจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๑.๔ มีระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ตอบสนองการใหบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Pers ecti e) : การบริหารกระบวนการอยางมีคุณภาพ
ใหครอบคลุมทุกระบบงานทั่วทั้งองคกร
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
๒.๑ ใช T เปนเคร�องมือบริหารกระบวนการภายในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการเรียนรูและเติบโต ( earning an ro th Pers ecti e) : การพัฒนาองคกรใหมี
สมรรถนะสูง ( igh Per ormance rgani ation – P ) สรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนและมุงสูความเปนเลิศ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
๓.๑ นำองคกรโดยมีการกำกับดูแลที่ดีและรับผิดชอบตอสังคม
๓.๒ จัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สรางบุคลากรที่มีศักยภาพและผูกพันกับองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการเงิน ( inancial Pers ecti e) : การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
๔.๑ บริหารจัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๔๑
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เรา รอมเสมอ เ อหนาที่และ วามรับ ิด อบที่ยิ่ง ห 

อหุน
รายช�อผูถือหุน ก. (รัฐบาล) และ ข. (สายการบิน) และจำนวนหุนประจำป ๒๕๕๕ มีดังนี้
ผูถือหุน ก.
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
รวมผูถือหุน ก.
ผูถือหุน ข.
๑. Asiana Airlines
๒. Aeros it Airline
๓. Aero lot Russian Airlines
๔. Air rance
๕. Air ong ong
๖. Air In ia
๗. Thai AirAsia o., t .
๘. Srilan an Airlines t .
๙. Air acau
๑๐. All Ni on Air a s
๑๑. Austrian Airlines A
๑๒. In onesia Air Asia
๑๓. Air Asia S n h
๑๔. ritish Air a s
๑๕. iman angla esh Airlines
๑๖. Air erlin
๑๗. ang o Air a s o., t .
๑๘. hina Airlines t .
๑๙. Air hina
๒๐. e u Paci ic Air

๔๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

จำนวนหุน
๕,๗๗๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
จำนวนหุน
๑,๗๔๑
๔๗๕
๖๓๓
๔๗๕
๑,๗๔๑
๒,๒๑๖
๘๗,๖๙๓
๔,๔๓๒
๒,๐๕๘
๔,๒๗๔
๑,๑๐๘
๒,๘๔๙
๑๔,๒๔๖
๑,๑๐๘
๙๕๐
๑,๑๐๘
๗๕,๒๖๗
๖,๖๔๘
๑,๕๘๓
๑,๙๐๐

ผูถือหุน ข.
๒๑. hina Eastern Airlines
๒๒. ainan Airlines
๒๓. hina argo Airlines
๒๔. argolu Airlines Int l S.A.
๒๕. atha Paci ic Air a s
๒๖. ong ong Airlines
๒๗. Shanghai Airlines
๒๘. hina Southern Airlines
๒๙. elta Airlines
๓๐. u thansa erman Airlines
๓๑. ru Air
๓๒. Eastar et
๓๓. Etiha Air a s
๓๔. Ethio ian Airlines
๓๕. E A Air a s or .
๓๖. e eral E ress or .
๓๗. innair
๓๘. ul Air om an .S. .
๓๙. aru a In onesia
๔๐. ong ong ragon Airlines t .
๔๑. a Air Tra eller o., t .
๔๒. ietnam Airlines
๔๓. Inter lo e A iation t . (In i o)
๔๔. ahan Air
๔๕. et Air a s (In ia) t .

จำนวนหุน
๔,๔๓๒
๑,๕๘๓
๒,๕๓๓
๖๓๓
๑๐,๔๔๗
๔,๔๓๒
๔,๔๓๒
๕,๐๖๕
๑,๑๐๘
๒,๕๓๓
๑,๑๐๘
๑,๑๐๘
๓,๓๒๔
๓,๔๘๒
๕,๒๒๓
๑,๙๐๐
๑,๑๐๘
๑,๑๐๘
๒,๒๑๖
๑,๕๘๓
๑,๒๖๖
๔,๔๓๒
๒,๒๑๖
๑,๕๘๓
๖,๖๔๘

ผูถือหุน ข.
๔๖. a an Airlines Int l o., t .
๔๗. e u Air
๔๘. in Air
๔๙. etStar Asia Air a s Pte t .
๕๐. etstar Air a s Pt t .
๕๑. u ait Air a s
๕๒. orean Air
๕๓.
Ro al utch Airlines
๕๔. - ile Air
๕๕. annithi A iation
๕๖. Air or o
๕๗. en a Air a s t .
๕๘. Air Astana
๕๙. ao Airlines
๖๐. ala sian Airlines S stem erha
๖๑. Air a a ascar
๖๒. artinair ollan N
๖๓. Eg t Air
๖๔. Ni on argo Airlines o., t .
๖๕. No Airlines o., t .
๖๖. rient Thai Airlines o., t .
๖๗. man Air
๖๘. Phili ine Airlines
๖๙. Pa istan Int l Airlines
๗๐. antas Air a s

จำนวนหุน
๔,๔๓๒
๒,๒๑๖
๑,๑๐๘
๖,๐๑๕
๙๕๐
๑,๙๐๐
๖,๖๔๘
๑,๑๐๘
๗๙๒
๑,๔๒๕
๑๕๘
๒,๒๑๖
๖๓๓
๔,๗๔๙
๖,๖๔๘
๗๙๒
๓๑๗
๒,๒๑๖
๙๕๐
๕๒,๘๖๙
๑๑,๗๑๓
๒,๐๕๘
๒,๖๙๑
๖๓๓
๑,๑๐๘

ผูถือหุน ข.
๗๑. atar Air a s
๗๒. Ro al runei Airlines S n h
๗๓. Air Austral
๗๔. A IA-The Ro al or anian Airlines
๗๕. Ne al Airlines or oration
๗๖. Scan ina ian Airlines S stem
๗๗. Si eria Airlines
๗๘. Siam eneral A iation
๗๙. Singa ore Airlines
๘๐. Sil Air Pri ate t .
๘๑. Singa ore Airlines argo Pte t .
๘๒. Sau i Ara ian Airlines
๘๓. S iss Int l Air ines
๘๔. Tiger Air a s
๘๕. Thai Air a s International Plc.
๘๖. Tur ish Airlines Inc.
๘๗. Transaero Airlines
๘๘. T Wa Air o., t .
๘๙. Emirates
๙๐. nite Airlines
๙๑. anmar Air a s International
๙๒. nite Parcel Ser ice o., t .
๙๓. e istan Air a s

จำนวนหุน
๕,๕๔๐
๑,๒๖๖
๓๑๗
๒,๒๑๖
๔๗๕
๙๕๐
๑๕๘
๙,๘๑๔
๕,๕๔๐
๖,๐๑๕
๒,๒๑๖
๙๕๐
๑,๑๐๘
๑๐,๔๔๗
๑๓๑,๘๕๖
๒,๘๔๙
๑,๔๒๕
๑,๑๐๘
๖,๖๔๘
๑,๑๐๘
๒,๒๑๖
๗๙๒
๖๓๓

หมายเหตุ รายช�อผูถือหุนที่มีการจัดสรรหุน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๔๕

๔๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ๓๓ กำหนดใหกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา ๓ คน และการเขาดำรงตำแหน�ง
ของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ๓๙ ดังนี้
(๑) รัฐบาลไทยมีสิทธิเสนอช�อกรรมการของบริษัท และใหแตงตั้งผูที่รัฐบาลไทยเสนอช�อนั้นเปนกรรมการ ทั้งนี้ใหผูหนึ่งในบรรดา
กรรมการที่รัฐบาลเสนอช�อนั้นเปนประธานกรรมการ
(๒) ผูถือหุน ข. มีสิทธิเสนอช�อกรรมการสองคน และใหแตงตั้งผูถูกเสนอช�อสองคนนี้เปนกรรมการ
เม�อมีการประชุมสามัญครั้งแรกในปทุก ๆ ปตอไปก็ดี กรรมการตองออกจากตำแหน�ง โดยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งกรรมการผูออกไปนั้นจะเลือกเขารับตำแหน�งอีกก็ได ซึ่งผูมีอำนาจแตงตั้งคือที่ประชุมใหญผูถือหุน เวนแตกรณีตำแหน�ง
วางลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอ�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระแลว กรรมการที่เหลือจะเลือกผูอ�นตั้งขึ้นใหมใหเต็มที่วางก็ได
แตบุคคลที่ไดเปนกรรมการใหมเชนนั้นจะอยูในตำแหน�งไดเพียงเทากำหนดเวลาที่กรรมการผูออกไปนั้นชอบที่จะอยูได

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๔๗

รนปงายนาม
บประมา

ะกรรมการบริษัท

๒๕๕๕

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ ๑๐ คน ดังนี้

นายวรเด หา ประเสริ
ประ านกรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ ๕๔ ป
ตำแหนง อ ิบดีกรมการบิน ลเรอน

การศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร i le Tennessee State ni ersit ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๓
การอบรม
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ ๕ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนำที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ ๕๖ สำนักงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตร I E E ecuti e Program สถาบัน Richar I e School o usiness, the ni ersit o Western ntario
ประเทศแคนาดา
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔–ปจจุบัน
- ป ๒๕๕๓–๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๑–๒๕๕๓
- ป ๒๕๔๘-๒๕๕๑

อธิบดีกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
ผูตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
ผูอำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจรกระทรวงคมนาคม

ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง
- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- การจัดทำแผนการขนสงของประเทศ
- การขนสงทางอากาศ การบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- การคมนาคมและการส�อสาร
การดำรงตำแหนงอ�น
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

๔๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๒

ลอากาศเอก บุรีรัตน รัตนวานิ

รองประ านกรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ
๔ ป
ตำแหนง
ารา การบำนา

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตรการบิน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ รุนที่ ๔๖
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๒
การอบรม
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๒๘
- หลักสูตร irector Accre itation Program ( AP รุนที่ ๒๖) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร irector erti ication Program ( P รุนที่ ๑๒๒) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๕ สถาบันพัฒนา
กรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
- รองเสนาธิการทหาร
- ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ
- ราชองครักษประจำกรมราชองครักษ
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบริหารงานบุคคล พัฒนาองคกร
- ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานคมนาคมและการขนสง
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอ�น
- กรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- อยูในบัญชีรายช�อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ(บริหารองคกร) คมนาคมและ
การขนสง (คมนาคมทางอากาศ) และความมั่นคง (การขาว)

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๔๙

รนปงายนาม
บประมา
๓

ลเอก

กรรมการบริษัท

ะกรรมการบริษัท

๒๕๕๕

ท สุวรร ทัต

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ
๐ ป
ตำแหนง หัวหนานายทหาร ายเสนา ิการ
ประจำรั มนตรีวาการกระทรวงกลา หม
สำนักงานหัวหนานายทหาร ายเสนา ิการ
ประจำรั มนตรีวาการกระทรวงกลา หม

การศึกษา
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๗
การอบรม
- หลักสูตร irector erti ication Program ( P รุน ๑๑๐) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๑๐ สถาบันพัฒนา
กรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๔๙-กันยายน ๒๕๕๕ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
สำนักงานหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
- ป ๒๕๔๗-๒๕๔๙
ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค กองทัพบก
- ป ๒๕๔๕-๒๕๔๗
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ กองทัพบก
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานคมนาคมและการส�อสาร
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอ�น
- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๕๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๔

ลตำรวจ ท ยงยุท เตียวตระกล

กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ
๒ ป
ตำแหนง
ารา การบำนา

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๖
การอบรม
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุนที่ ๑๗
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๔๗-๒๕๕๒

จเรตำรวจ (สบ ๘) (ตำแหน�งเทียบเทาผูบัญชาการ)
รองผูบัญชาการสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
รองผูบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑
รองผูบังคับการตำรวจภูธร ภาค ๗

ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานกฎหมาย
- ดานการพัฒนาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร
- ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ การทาอากาศยาน
- ดานคมนาคมและการส�อสาร
- ดานความมั่นคง

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๕๑

รนปงายนาม
บประมา

ะกรรมการบริษัท

๒๕๕๕

๕ นายสม ัย สัจจ งษ
กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๒๒ มีนา ม ๒๕๕๓ และ รบวาระ
การดำรงตำแหนงเมอวันที่
เมษายน ๒๕๕๕ ดยไดรับ
แตงตั้ง หดำรงตำแหนงตอเนอง นวันเดียวกัน
อายุ ๕ ป
ตำแหนง
อำนวยการสำนักงาน
เศรษ กิจการ ลัง กระทรวงการ ลัง

การศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร I STATE NI ERSIT ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร I STATE NI ERSIT ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรรวมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๒๐
การอบรม
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการ
และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร irector erti ication Program ( P รุนที่ ๗๕) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นักบริหารระดับสูง : ผูนำวิสัยทัศน รุนที่ ๔๔ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔-ปจจุบัน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑
- ป ๒๕๔๖-๒๕๕๐

ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
การดำรงตำแหนงอ�น
- กรรมการ การไฟฟานครหลวง
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- อยูในบัญชีรายช�อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร การเงิน สาขาการคลัง บริหารจัดการ บริหารธุรกิจ
และกลยุทธ การวางแผนพัฒนา

๕๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

นายกุศล แยมสอาด
กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ ๕ ป
ตำแหนง อัยการ เ ี่ยว า ิเศษ

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- ปริญญาโท . . (in riminal ustice) Ne or ni ersit ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท . . ( eneral) Ne or ni ersit ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๓-ปจจุบัน
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๓

อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการผูเชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
- ดานกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานกฎหมาย สัญญาภาครัฐ
การดำรงตำแหนงอ�น (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
- กรรมการ สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ�อนบาน
- อยูใ นบัญชีรายช�อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ความเชีย่ วชาญสาขากฎหมาย (กฎหมายอาญา กฎหมายแพง และพาณิชย) และความเชีย่ วชาญ
พิเศษอ�น ๆ (สัญญาภาครัฐ)

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๕๓

รนปงายนาม
บประมา
นาย ิสิษ บุ
กรรมการบริษัท

ะกรรมการบริษัท

๒๕๕๕

วง

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ
ป
ตำแหนง
ารา การบำนา

การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท aster o Pu lic A airs, entuc State ni ersit ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๖
การอบรม
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ
- หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง
- เสนาธิการอาสารักษาดินแดน
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๒- ๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย

ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
- ดานกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
- ดานรัฐศาสตร

๕๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

นาวาอากาศตรี อัษ าวุ วั นางกร
กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๒๐ ตุลา ม ๒๕๕๓ และ รบวาระ
การดำรงตำแหนงเมอวันที่
เมษายน ๒๕๕๕ ดยไดรับ
แตงตั้ง หดำรงตำแหนงตอเนอง นวันเดียวกัน
อายุ ๕๓ ป
ตำแหนง รองกรรมการ อำนวยการ ห 
สายป ิบัติการ
บริษัท การบินไทย จำกัด มหา น

การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ochschule er un es ehr uenchen, ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๓-กันยายน ๒๕๕๕ รองกรรมการผูอำนวยการใหญ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
ผูอำนวยการใหญฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป ๒๕๔๙-๒๕๕๑
ผูอำนวยการฝายฝกอบรมนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ
- การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบิน นิรภัยการบิน
- ดานการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรการบิน
การดำรงตำแหนงอ�น
- ผูประจำพระองค สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และหัวหนาฝายอำนวยการประจำพระองคสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ฝายกิจการบิน

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๕๕

รนปงายนาม
บประมา

ะกรรมการบริษัท

๒๕๕๕

นาย ุ ิ งศ ปราสาททอง อส
กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่
มีนา ม ๒๕๕๒ และ รบวาระ
การดำรงตำแหนงเมอวันที่
เมษายน ๒๕๕๕ ดยไดรับ
แตงตั้ง หดำรงตำแหนงตอเนอง นวันเดียวกัน
อายุ ๔ ป
ตำแหนง กรรมการ อำนวยการ ห 
บริษัท การบินกรุงเท จำกัด

การศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๔
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๑-ปจจุบัน
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑
- ป ๒๕๔๐-๒๕๔๙

กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
รองผูอำนวยการใหญอาวุโสฝายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
รองผูอำนวยการใหญฝายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

การอบรม
- ประกาศนียบัตร Senior E ecuti e Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร (SASIN)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน ที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานบัญชี การเงิน
- ดานการบิน บริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
การดำรงตำแหนงอ�น
- กรรมการ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จำกัด
- กรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จำกัด
- กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพเ ลิคอปเตอรเซอรวิส จำกัด
- นักบินที่ ๑ ประจำฝูงบิน Air us ๓๑๙/๓๒๐ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- ที่ปรึกษา สมาคมศิษยเกาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผูบริหารเทศบาลนครราชสีมา

๕๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๐ นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจ ส
กรรมการ อำนวยการ ห 

ดำรงตำแหนงเมอวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ ๕ ป
ตำแหนง กรรมการ อำนวยการ ห 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา โรงเรียนนายเรืออากาศ
- ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๗
- หลักสูตร E ecuti e ommunications Program, ni ersit o Penns l ania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร A ance anagement Program, Wharton School, ni ersit o Penns l ania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. ๑๑) สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร inancial Statements or irectors ( S รุนที่ ๑๑) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนที่ ๒ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ ๓ ของสมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔-ปจจุบัน
- ป ๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒

กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รองผูอำนวยการใหญ (บริหาร) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ผูชำนาญการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบริหารและพัฒนาองคกร
- ดานรัฐศาสตร
- ดานการบิน การบริหารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานวิศวกรรมศาสตร
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอ�น
- กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแหงประเทศไทย
- อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหน�วยงานโครงการดีเดนของชาติ
- อนุกรรมการเผยแพรผลงานดีเดนของชาติ
- อุปนายกสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการดานการคมนาคมทางอากาศ
- ที่ปรึกษาสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๕๗

๕๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ร
ายนามกรรมการบริษัท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปงบประมา
นาย มก

๒๕๕๕

วงศสมบุ

กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหนงเมอวันที่
มีนา ม ๒๕๕๒
งวันที่ ๔ ศจิกายน ๒๕๕๔
อายุ ๕๐ ป
ตำแหนง นักวิ าการอิสระ

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรม
- หลักสูตร inancial Statements or irectors ( S รุนที่ ๕) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร irector erti ication Program ( P รุนที่ ๑๑๘) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Au it ommittee Program (A P รุนที่ ๒๘) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role o om ensation ommittee (R รุนที่ ๒๙) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชน รุนที่ ๔ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๑
- ที่ปรึกษาคณะทำงานประชาสัมพันธเชิงรุกและบริหารความสัมพันธ กับลูกคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร
- อนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณากลั ่ น กรอง และติ ด ตามการดำเนิ น งานของคณะกรรมาธิ ก ารการคมนาคม
ในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร
- อนุกรรมาธิการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภาผูแทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท ในคณะกรรมาธิการ
คมนาคมสภาผูแทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานทหาร
- ป ๒๕๔๙-๒๕๕๐
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการธรรมาภิบาล) บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานการคมนาคมและการส�อสาร
- ดานสังคมและธรรมาภิบาล

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๕๙

บอง

ะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศนของรัฐวิสาหกิจ กำกับดูแลการบริหารกิจการ และการวางแผนยุทธศาสตร
ในการพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ เพ�อบรรลุวตั ถุประสงคและเพ�อประโยชนสงู สุดของรัฐวิสาหกิจ โดยแนวปฏิบตั ิ
ไดแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ เขาไปมีสวนรวมในการดำเนินการในคณะกรรมการชุดตางๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม ตามประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล เพ�อชวยศึกษากลั่นกรองงานตามความจำเปน ไดแก
. คณะกรรมการบริหาร
. คณะกรรมการตรวจสอบ
. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
พรอมนี้ ไดประกาศรายช�อกรรมการอิสระ จำนวน ๕ คน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหมีการประชุมอยางเปนทางการลวงหนาตลอดปอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ�อมอบนโยบาย
การดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลอยางสม่ำเสมอ โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความจำเปนตามทีไ่ ดเปดเผยในรายงาน
ประจำป เพ�อกรรมการบริษทั ฯ จะไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามความรับผิดชอบของตนเองไดอยางถูกตอง ในการประชุมแตละครัง้ บริษทั ฯ ไดสง หนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารและแผน -R ใหกบั กรรมการบริษทั ฯ ลวงหนากอนการประชุมประมาณ
๓-๕ วัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บไวพรอมใหกรรมการบริษัทฯ และผูเกี่ยวของ
ตรวจสอบได และสงบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ก. (กระทรวงการคลังและ
กระทรวงคมนาคม) และผูถือหุน ข. (สายการบินตาง ๆ) รับทราบการประชุมดังกลาวดวยทุกครั้งเปนประจำทุกเดือน รวมถึงเผยแพรสรุปมติ
การประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ สำหรับสายการบินผูถือหุน

๖๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

กองกรรมการบริ
ารประเมินตนเอง
ษัท
เพ�อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการฯ เพ�อชวยในการทำหนาที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธของรัฐวิสาหกิจ ควบคูไปกับการทำหนาที่กำกับดูแลความสำเร็จของ
ฝายจัดการไดอยางแทจริง และใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยสม่ำเสมอ ซึ่งเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทำทุก ๖ เดือน และใชแบบการประเมินผล
คณะกรรมการฯ ๒ รูปแบบ ไดแก การประเมินตนเองเปนรายบุคคล และการประเมินเปนรายคณะ ซึ่งสรุปผลการประเมินไดดังนี้

รูปแบบประเมิน
รายบุคคล
รายคณะ

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

(ตุลาคม ๒๕๕๔ มีนาคม ๒๕๕๕)
คะแนน
เกณฑ

(เมษายน กันยายน ๒๕๕๕)
คะแนน
เกณฑ

๑๐๙.๒/๑๑๒
๑๑๘.๙/๑๒๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๑๐.๒/๑๑๒
๑๑๘.๙/๑๒๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติที่ดี ( est Practices) ไดใหความสำคัญตอเกณฑการประเมิน ๖ หัวขอ ไดแก
ความโดดเดนในความรูความสามารถ ความเปนอิสระ ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใสตอหนาที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ
หนาที่ในคณะกรรมการ และความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร ซึ่งผลการประเมินฯ อยูในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบดวยหัวขอในการประเมิน จำนวน ๔ หัวขอ ไดแก การประชุมและคณะกรรมการ การส�อสาร
ขั้นตอนการทำงาน และความสัมพันธกับฝายบริหาร ซึ่งผลการประเมินฯ อยูในระดับดีเยี่ยม

ก
าร ั นา วามร
และทักษะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงความความสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของกรรมการบริษัทฯ เพ�อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
บริษัทฯ ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น สงผลใหการดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กรรมการบริษัทฯ ไดเขารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับบทบาทและหนาที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกลาและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบริษทั ฯ อยางตอเน�อง เชน การเยีย่ มชมงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมประจำป ๒๕๕๕ การเดินทางไปเยีย่ มชม
ดูงานการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนยควบคุมการบินภูมิภาค เปนตน ทั้งนี้ เพ�อใหเกิดความรูความเขาใจในภารกิจของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริษัทฯ เดินทางไปดูงานดานความปลอดภัยของกิจการบินและการบริหารการควบคุมจราจร
ทางอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการทาอากาศยาน ณ ประเทศนอรเวย ประเทศสาธารณรัฐฟนแลนด และประเทศสวีเดน ระหวางวันที่ ๕-๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ�อศึกษาและรับทราบขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติในการบริหารการควบคุมจราจรทางอากาศ และการจัดการ
สภาพคลองทางอากาศยุคใหม การดูงานดังกลาวเปนประโยชนตอการนำความรูมาปรับใชในการพัฒนาการใหบริการควบคุมจราจร
ทางอากาศของบริษัทฯ วิธีการปฏิบัติแบบใหม และการบริหารจัดการสภาพคลองทางอากาศ เพ�อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
รวมถึงการสรางความรวมมือในการใหบริการจราจรทางอากาศและการพัฒนาดานฝกอบรมอีกดวย

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๖๑

ก
ารปฐมนิเทศ
กรรมการใหม
บริษทั ฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหม และนำเสนอขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการบริษทั ฯ
และขอมูลขององคกรในรูปแบบของเอกสาร การฟงบรรยาย และนำชมภารกิจหลักของบริษทั ฯ โดยเอกสารทีน่ ำเสนอตอกรรมการบริษทั ฯ ไดแก
๑. หนังสือการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหน�งในคณะกรรมการชุดตาง ๆ
เพ�อใหไดรับทราบองคประกอบของคณะกรรมการ
๒. เอกสารขอมูล บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ประกอบดวย หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัทฯ ขอมูล
ทั่วไปของบริษัทฯ (สถานะของบริษัทฯ ผูถือหุน นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ คานิยม ภารกิจการใหบริการการเดินอากาศ และภารกิจ
ภาคธุรกิจ) โครงสรางการบริหารงาน บุคลากร สภาวการณดานการขนสงทางอากาศ ผลประกอบการและขอมูลดานการเงินของบริษัทฯ
แผนวิสาหกิจ โครงการสำคัญ หน�วยงานหลักที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และรายงานประจำปของบริษัทฯ
๓. เอกสารขอมูลสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ องคประกอบและการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ การดำรงตำแหน�งของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ และอำนาจหนาที่ ขอมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ การเขาเปนผูถือหุนของสายการบิน สัญญา
ระหวางกระทรวงคมนาคมกับบริษัทฯ และการย�นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พรอมดวยกฎหมายและคูมือการอนุญาต/อนุมัติ เชน กฎหมาย กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ และขอมูลการใชระบบสารสนเทศสำหรับกรรมการ

ร
ายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กรรมการบริษัทฯ ไมมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) รวมทั้งไมมีการถือหุนในบริษัทฯ
หรือถือครองหลักทรัพย (หุน) ในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับรอยละ ๑๐ ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ก
รรมการ
ผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีจำนวน ๕ คน โดยกรรมการสองในหาคนนี้ ลงลายมือช�อรวมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย
๑. นายวรเดช
หาญประเสริฐ
๒. นายสมชัย
สัจจพงษ
๓. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
๔. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๕. นาวาอากาศตรี ประจักษ
สัจจโสภณ

๖๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ะเล านุการ

ะกรรมการบริษัท

นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจ ส
เล านุการ
กรรมการ อำนวยการ ห 

๒ นาง นิยา สุนทระศานติก
วยเล านุการ
อำนวยการ ายการเงินและบั
ี

๓ นางสาวดวงตา สมิตสุวรร
วยเล านุการ
อำนวยการ ายบริหารทั่วไป

กองารเะกรรมการบริ
ารวมประ ุม
ษัท
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม ๑๓ ครั้ง ดังนี้
รายนาม
๑. นายวรเดช
๒. พลอากาศเอก บุรีรัตน
๓. พลเอก พฤณท
๔. พลตำรวจโท ยงยุทธ
๕. นายสมชัย
๖. นายกุศล
๗. นายพิสิษฐ
๘. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
๙. นายพุฒิพงศ
๑๐. นาวาอากาศตรี ประจักษ

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
หาญประเสริฐ ๑/
รัตนวานิช ๑/
สุวรรณทัต ๑/
เตียวตระกูล ๑/
สัจจพงษ ๒/
แยมสอาด ๑/
บุญชวง ๑/
วัฒนางกูร ๒/
ปราสาททองโอสถ ๒/
สัจจโสภณ ๑/

๑๓/๑๓
๑๓/๑๓
๑๒/๑๓
๑๓/๑๓
๔/๑๓
๑๓/๑๓
๑๒/๑๓
๕/๑๓
๙/๑๓
๑๓/๑๓

(กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเน�องจากติดภารกิจตางประเทศ)
หมายเหตุ ๑/ ดำรงตำแหน�งเม�อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒/ ดำรงตำแหน�งเม�อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๖๓

ะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินหาคน ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวย
๑. นายสมชัย
สัจจพงษ
ประธานกรรมการ
๒. นายกุศล
แยมสอาด
กรรมการ
๓. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
กรรมการ
๔. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. นาวาอากาศตรี ประจักษ
สัจจโสภณ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางธนิยา
สุนทระศานติก
ผูชวยเลขานุการ
๗. นางสาวดวงตา
สมิตสุวรรณ
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ ๔๒ วรรค ๔ ดังนี้
เพ�อความสะดวกแกการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพ�อควบคุมงานโดยใกลชิด ใหคณะกรรมการตั้งคณะ
กรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่งโดยมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินหาคน

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร รวม ๑๐ ครั้ง ดังนี้
รายนาม
๑. นายสมชัย
๒. นายกุศล
๓. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
๔. นายพุฒิพงศ
๕. นาวาอากาศตรี ประจักษ

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
สัจจพงษ
แยมสอาด
วัฒนางกูร
ปราสาททองโอสถ
สัจจโสภณ

(กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเน�องจากติดภารกิจตางประเทศ)

๖๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๙/๑๐
๑๐/๑๐
๕/๑๐
๖/๑๐
๑๐/๑๐

ะกรรมการตรวจสอบ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
๑. พลเอก พฤณท
สุวรรณทัต
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
๓. นายพิสิษฐ
บุญชวง
๔. ผูอำนวยการใหญ (ตรวจสอบภายใน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อำนาจหนาที่

๑. รายงานความน�าเช�อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด
๓. รายงานรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน ๙ ครั้ง โดยเขารวมประชุมครบทุกทาน

ะกรรมการ

บริหาร วามเสี่ยง

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก บุรีรัตน
รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๓. นาวาอากาศตรี ประจักษ
สัจจโสภณ
กรรมการ
๔. ผูอำนวยการใหญ (มาตรฐานความปลอดภัย)
เลขานุการ
๕. ผูอำนวยการฝายมาตรฐานและความปลอดภัย
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

พิจารณาสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของบริษัทฯ ในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ จะตองประเมินสถานการณและกำหนดออกมาเปนนโยบายเพ�อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด เพ�อใหฝายบริหาร
และพนักงานนำไปปฏิบัติ

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปงบประมาณ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม ๑๒ ครั้งดังนี้
รายนาม

๑. พลอากาศเอก บุรีรัตน
๒. นายพุฒิพงศ
๓. นาวาอากาศตรี ประจักษ

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
รัตนวานิช
ปราสาททองโอสถ
สัจจโสภณ

๑๒/๑๒
๗/๑๒
๑๒/๑๒

(กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเน�องจากติดภารกิจ)

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๖๕

ค
ณะกรรมการ
พิจารณาจัดหาแหลงเงิน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการจัดหาแหลงเงินประกอบดวย
๑. นายสมชัย
สัจจพงษ
ประธานกรรมการ
๒. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๓. นาวาอากาศตรี ประจักษ
สัจจโสภณ
กรรมการ
๔. ดร. อภิชัย
จันทรเสน
ที่ปรึกษากฎหมาย
๕. หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)
เลขานุการ
๖. ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

พิจารณาดำเนินการจัดหาแหลงเงิน ใหครอบคลุมการจัดหาแหลงเงินทั้งหมดของบริษัทฯ เพ�อการลงทุน Refinance และอ�น ๆ
ตามความจำเปน โดยพิจารณาวิธีการ อัตราดอกเบี้ย และเง�อนไขใหเปนประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไมมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหลงเงิน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๔ เม�อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติใหยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาจัดหาแหลงเงิน

ค
ณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก บุรีรัตน
รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
กรรมการ
๓. นายพิสิษฐ
บุญชวง
กรรมการ
๔. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
กรรมการ
๕. ผูอำนวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)
เลขานุการ
๖. ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

๑. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผูอ ำนวยการใหญ บริษทั วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด
๒. พิจารณาการประเมินผลงานของกรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
๓. เสนอแนะนโยบายและใหความเห็นชอบในการกำหนดคาตอบแทนและ ผลประโยชนอน� ของฝายบริหารใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม
๔. นำเสนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ�อใหความเห็นชอบ
๕. ดำเนินการเร�องอ�น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจำนวน ๒ ครั้ง โดยเขารวมประชุมครบทุกทาน

๖๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ก รรมการอิสระ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กรรมการอิสระประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก บุรีรัตน
รัตนวานิช
๒. พลเอก พฤณท
สุวรรณทัต
๓. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
๔. นายกุศล
แยมสอาด
๕. นายพิสิษฐ
บุญชวง

อำนาจหนาที่

กรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือหลักเกณฑบริหารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเปนอิสระ” ที่กำหนดความหมายวา
“ความเปนอิสระเปนปจจัยสำคัญในการเสริมสรางความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ของกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจควรมีกรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเปนแกนหลัก โดยเปนบุคคลที่สามารถใชดุลยพินิจที่เปนอิสระได และเปนผูที่
สามารถผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำเนินการตาง ๆ ไดเม�อจำเปน และสิ่งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอก
จะตองมีความเปนอิสระในการตัดสินใจอยางแทจริง”
กรรมการอิสระจะมีการรับรองความเปนอิสระของตนเองเม�อไดรับแตงตั้งและดำเนินการเปนประจำทุกป
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการอิสระจำนวน ๒ ครั้ง โดยเขารวมประชุมครบทุกทาน

ค
ณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย
๑. นายวรเดช
หาญประเสริฐ
ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก บุรีรัตน
รัตนวานิช
กรรมการ
๓. พลเอก พฤณท
สุวรรณทัต
กรรมการ
๔. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
กรรมการ
๕. นายสมชัย
สัจจพงษ
กรรมการ
๖. นายกุศล
แยมสอาด
กรรมการ
๗. นายพิสิษฐ
บุญชวง
กรรมการ
๘. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
กรรมการ
๙. นายพุฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๑๐. นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ
กรรมการ
๑๑. ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ
๑๒. นางสาวสุมณฑา
เชิดช�น
ผูชวยเลขานุการ
๑๓. นางสาวทิพาภรณ
นิปกากร
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

กำหนดนโยบาย แนวทางการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง
เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมจำนวน ๑ ครั้ง
โดยเขารวมประชุมครบทุกทาน
รายงานประจำป ๒๕๕๕

๖๗

ะกรรมการ

ก หมายและระเบียบ

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ประกอบดวย
๑. นายกุศล แยมสอาด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณหจิต สังขใหม
กรรมการ
๓. นายนรินทร เยี่ยมสมบัติ
กรรมการ
๔. นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ
กรรมการ
๕. ดร. อภิชัย จันทรเสน
ที่ปรึกษากฎหมาย
๖. ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ
เลขานุการ
๗. ผูอำนวยการกองนิติการ
ผูชวยเลขานุการ

อำนาจหนาที่

พิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะในประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามที่บริษัทฯ รองขอ หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมาย

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการก หมายและระเบียบ

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ รวม ๘ ครั้ง
รายนาม
๑. นายกุศล
๒. นางสาวชุณหจิต
๓. นายนรินทร
๔. นาวาอากาศตรี ประจักษ
๕. ดร. อภิชัย

จำนวนครั้งที่เขาประชุม
แยมสอาด
สังขใหม
เยี่ยมสมบัติ
สัจจโสภณ
จันทรเสน

(กรรมการที่ไมไดเขารวมการประชุมเน�องจากติดภารกิจ)

๖๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๘/๘
๕/๘
๘/๘
๘/๘
๗/๘

องาตอบแทน
ะกรรมการบริษัท
เน�องจากบริษัทฯ เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูภายใตการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก
คาเบี้ยประชุม จึงเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งไดเปดเผยไวในรายงานประจำป

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายคณะ ประจำป ๒๕๕๕
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะกรรมการ

จำนวนครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
รวม

เบี้ยประชุม (บาท)

๑๓
๑๐
๙
๑๒
๒
๑

๘๓๔,๐๐๐.๐๐
๒๘๖,๐๐๐.๐๐
๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๔๒,๐๐๐.๐๐
----

๘

๙๐,๐๐๐.๐๐
๑,๖๒๖,๐๐๐.๐๐

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล ประจำป ๒๕๕๕
ลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คณะกรรมการ
นายวรเดช
พลอากาศเอก บุรีรัตน
พลเอก พฤณฑ
พลตำรวจโท ยงยุทธ
นายกุศล
นายพิสิษฐ
นายสมชัย
นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ
นายพุฒิพงศ
นาวาอากาศตรี ประจักษ
รวม

เบี้ยประชุม (บาท)
หาญประเสริฐ
รัตนวานิช
สุวรรณทัต
เตียวตระกูล
แยมสอาด
บุญชวง
สัจจพงษ
วัฒนางกูร
ปราสาททองโอสถ
สัจจโสภณ

๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๘๔,๐๐๐.๐๐
๑๘๒,๐๐๐.๐๐
๑๘๔,๐๐๐.๐๐
๑๒๒,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๙๖,๐๐๐.๐๐
๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๖๙

ร
ายช�อคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาทางเทคนิค (TAC)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Advisory Committee : TAC) ประกอบดวย
๑. นายไบรอัน ซินแคลร ทอมสัน
ประธาน
ตำแหน�ง : Regional Manager, Asia/Pacific Ground Services International Swiss International Airlines Limited
๒. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท
อนุกรรมการ
ตำแหน�ง : กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
๓. กัปตันวิโรจน จูตะกะสุต
อนุกรรมการ
ตำแหน�ง : ผูอำนวยการใหญฝายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
๔. นายโอเวน เบอรนารดเดล
อนุกรรมการ
ตำแหน�ง : Manager, International Operation Cathay Pacific Airways Limited
๕. กัปตันสจวต จูเลี่ยน
อนุกรรมการ
ตำแหน�ง : Executive Vice President Asia Pacific International Federation of Airline Pilots' Associations
(IFALPA)
๖. นายดักก สก็อตต
อนุกรรมการ
ตำแหน�ง : Manager, Upper Airspace Services Airservices Australia
๗. นายเควิน ฮารวี
อนุกรรมการ
ตำแหน�ง : AD Mandate Expert-EATM EUROCONTROL

อํ
านาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาทางเทคนิค
คณะอนุกรรมการทีป่ รึกษาทางเทคนิคมีหนาทีใ่ หคำปรึกษาและแนะนำเชิงเทคนิคตอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพ�อการวางแผน และการพัฒนา
การใหบริการการเดินอากาศ ดวยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับมาตรฐานและกฎการบินสากล ซึ่งประเด็นการใหคำปรึกษา
ประกอบดวย
• ทิศทางของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการบิน
• การบริหารความปลอดภัยการเดินอากาศ (Safety Management)
• การบริห ารจราจรทางอากาศ และการพัฒนาระบบสนับ สนุนการบริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management/
Communications, Navigation, and Surveillance: ATM/CNS)
• เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการใหบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Related Information Technology)
• การพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Related Business Development)

๗๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ะกรรมการ

กิจการสัม ัน

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕) มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑ ครั้ง (ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ยกเวนเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเกิดอุทกภัยน้ำทวมทำใหไมสามารถจัดการประชุมได) โดยสรุปขอมูลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
ไดดังนี้
ลำดับที่

รายนาม

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

นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ
นายอภินันท วรรณางกูร
นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท
นายอนุชา ถาวรโชติสกุล
นายฑีฆายุ มุรธา
นางธนิยา สนุนทระศานติก
นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ
นางมัญชุกา ธนานาถ
นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
นายปริญญา เทียนทอง
พันจาอากาศเอก ธนู รัตนสุภาพันธุ
นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ
นายสุกิจ กลิ่นหอม
นางกชพรรณ อิ่มแสง
นายเมธี คำแหง
นายสพล สิงหดารา
นายสังขสิทธิ์ ประสมทอง
นายสุรวงศ วัชโรทัย
นางสาวทิพาภรณ นิปกากร
พันจาอากาศเอก ไชยันต ชางแรงการ
นายรัก ลาภานันต

หมายเหตุ

ตำแหนง

จำนวนครั้งในการประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑
๑๐
๑๑
๘
๑๑
๑๐
๙
๕
๖
๑๐
๑๑
๑๐
๑๑
๗
๑๐
๑๑
๙
๑๑
๓
๓
๑๑

ลำดับที่ ๒
ลำดับที่ ๘
ลำดับที่ ๑๔

เปนกรรมการฯ เม�อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แทนกรรมการเดิมที่ครบเกษียณอายุ
ลาออกจากการเปนพนักงานเม�อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
พนจากการดำรงตำแหน�งกรรมการเน�องจากสหภาพแรงงานฯ ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ เม�อวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๕
ลำดับที่ ๑๙ และ ๒๐ เปนกรรมการฯ เม�อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ แทนกรรมการเดิม

อำนาจหนาที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พิจารณาใหความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทำงานอันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจ
ปรึกษาหารือเพ�อแกปญหาตามคำรองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ปรึกษาหารือเพ�อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๗๑

ายบริหาร องบริษัท
รายช�อ ายจัดการตั้งแตระดับผูอำนวยการ ายขึ้นไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

นางสาริ ี แสงประสิท ิ
รองกรรมการ อำนวยการ ห 

๗๒

นายสมนก รง ทอง
รองกรรมการ อำนวยการ ห 

นายอ ินันท วรร างกร
รองกรรมการ อำนวยการ ห 

นาวาอากาศเอก
ัย ส านนท
นักวิ าการ ระดับรองกรรมการ
อำนวยการ ห 

นาวาอากาศตรี เอกบุรุษ รอดเหตุ ัย
อำนวยการ ห  อำนวยการ

นายอนุ า ำ มง
อำนวยการ ห  มาตร าน
วามปลอด ัย

นาย า
รง เ อ
้ เจริ
อำนวยการ ห  ั นา ุรกิจ

นายวิ ิต ีร งศ
อำนวยการ ห  ตรวจสอบ าย น

นางอรอุไร กเมน
อำนวยการ ห  การเงิน
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นาย าตรี กิมานันท
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ ห 

นาย ั วั น สุ านันท
อำนวยการ ายสนับสนุนงาน
วิศวกรรมจราจรทางอากาศ

นายสุ เหลอ เ ี่ยวอา ี
อำนวยการ ายบริหาร
ศนยประกอบการ

นางสาววรา ร ทรงเจริ
อำนวยการสำนักกรรมการ
อำนวยการ ห 

นางสาวทิ า ร นิปกากร
อำนวยการ ายทรั ยากรบุ
และ ุ า ีวิต

นาย าตรี ศศิ ยุงศักดิ
อำนวยการ าย ั นาและ
สงเสริมการเรียนร

นาวาอากาศ ท วั ัย เกิดสวัสดิ
อำนวยการ ายบินทดสอบ

นาวาอากาศตรี เ ลิม ล รหมกิ่งแกว
อำนวยการ ายบริหาร ุรกิจ

ล

นางสาวดวงตา สมิตสุวรร
อำนวยการ ายบริหารทั่วไป

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๗๓

ายบริหาร องบริษัท
รายช�อฝายจัดการตั้งแตระดับผูอำนวยการฝายขึ้นไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

นายทินกร วงศ
อำนวยการ ายบริหาร
จราจรทางอากาศเสนทางบิน

นาย ี ายุ มุร า
อำนวยการ ายบริหารงาน
วิศวกรรมจราจรทางอากาศ

นางสาวสุม า เ ิด น
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย

๗๔
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นาวาเอก สบบุ แนนหนา
อำนวยการ ายบริหาร
จราจรทางอากาศ มิ า

นาง นิยา สุนทระศานติก
อำนวยการ ายการเงินและบั

นายอนุ า าวร ติสกุล
อำนวยการ ายบริหารจราจร
ทางอากาศเ ตสนามบิน

ี

นาง ด
ิ กมล สุนทรสิต
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย

นายสุท ิ งษ ง ล
อำนวยการ ายกลยุท และ ั นา

นาง าราทิ ย ม ล ลิน
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย

นาง รนับ ัน ทัย
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย
รักษาการ อำนวยการ าย
สอสารสัม ัน

นางอรษา เนศวร
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย

นายจักร ิ นรักษ
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย

นายอนนท ตันตระกล
นักวิ าการ ระดับ อำนวยการ าย

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๗๕

We
get
ready
for

Excellent
Service

เรา รอมเสมอ เ อการบริการที่เปนเลิศ นทุกดาน

ก าร หบริการ องบริษัท
๑. การใหบริการการเดินอากาศ

การใหบริการการเดินอากาศ (Air Na igation Ser ices : ANS) ประกอบดวย บริการจราจรทางอากาศ (Air Tra ic Ser ices : ATS)
และบริการส�อสารการบิน (Aeronautical Telecommunications Ser ice :
)
๑.๑ บริการจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน ( ea o ol e e)
ใหบริการควบคุมจราจรทางอากาศสาหรับเที่ยวบินพลเรือน ทหาร และ ราชการที่ทำการบิน ตามเสนทางบินในเขต
แถลงขาวการบินกรุงเทพฯ เพ�อใหการบินเปนไปไดดวยความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
เที่ยวบินรับบริการจราจรทางอากาศตามเสนทางบินในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๔๙๖,๓๐๐ เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ รอยละ ๗.๘๓
๑.๒ บริการจราจรทางอากาศบริเวณทาอากาศยาน ( e o o e o ol e e)
ใหบริการจราจรทางอากาศบริเวณทาอากาศยาน ครอบคลุมรัศมี ๕-๑๐ ไมลทะเลจากทาอากาศยาน ระยะสูงโดยเฉลี่ย
จากพื้นดินถึง ๒,๐๐๐ ฟุต รวมทั้งรับผิดชอบอากาศยานบนทางวิ่ง (Run a ) ทางขับ (Ta i a )
๑.๓ บริการจราจรทางอากาศเขตประชิตทาอากาศยาน ( oa
o ol e e)
ใหบริการจราจรทางอากาศแกอากาศยานซึ่งทำการบินขึ้น-ลงและบินผานทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบ โดยแบง
เปน ๒ ลักษณะ ไดแก
- บริการจราจรทางอากาศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ/ทาอากาศยานดอนเมือง ใหบริการแกอากาศยานที่ปฏิบัติ
การบินภายใน ang o Terminal ontrol Area (
T A) และ ang o ontrol one (
TR)
มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕๐ ไมลทะเล โดยรอบจากทาอากาศยาน ระยะสูงจากระดับน้ำทะเลถึง ๑๖,๐๐๐ ฟุต
- บริการจราจรทางอากาศทาอากาศยานภูมิภาค ใหบริการแกอากาศยานในเขตสนามบินที่รับผิดชอบ มีพื้นที่
รับผิดชอบโดยเฉลี่ย ๓๐ ไมลทะเลจากทาอากาศยาน ระยะสูงจากระดับน้ำทะเลถึง ๑๑,๐๐๐ ฟุต
ปริมาณเที่ยวบินที่ใหบริการจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน ( ea o ol)

ประเภทเที่ยวบิน

๗๘

ปริมาณเที่ยวบิน
ในปงบประมาณ

ปริมาณเที่ยวบิน
เปลี่ยนแปลง

๒๕๕๔

๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น ( )
ลดลง (-)

เพิ่มขึ้น ( ) รอยละ
ลดลง (-) รอยละ

เที่ยวบินพาณิชยระหวางประเทศ
บินประจำ
บินไมประจำ
บินผาน
เที่ยวบินภายในประเทศ
รวมเที่ยวบินพาณิชย
เที่ยวบินทหาร

๒๒๘,๐๕๐
๒๐,๔๗๕
๕๗,๓๑๐
๑๓๗,๗๖๐
๔๔๓,๕๙๕
๑๖,๖๗๒

๒๕๑,๕๒๙
๑๙,๔๒๔
๕๙,๑๕๘
๑๕๕,๓๔๘
๔๘๕,๔๕๙
๑๐,๘๔๑

๒๓,๔๗๙
-๑,๐๕๑
๑,๘๔๘
๑๗,๕๘๘
๔๑,๘๖๔
-๕,๘๓๑

๑๐.๓๐ รอยละ
-๕.๑๓ รอยละ
๓.๒๒ รอยละ
๑๒.๗๗ รอยละ
๙.๔๔ รอยละ
-๓๔.๙๗ รอยละ

รวมเที่ยวบินทั้งหมด

๔๖๐,๒๖๗

๔๙๖,๓๐๐

๓๖,๐๓๓

๗.๘๓ รอยละ
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เปรียบเทียบปริมาณเที่ยวบินที่ใหบริการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๔ กับ ๒๕๕๕
ชนิดของเที่ยวบิน

ปริมาณเที่ยวบิน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔

ปงบประมาณ ๒๕๕๕

เที่ยวบินพลเรือน
เที่ยวบินพลเรือนระหวางประเทศ
เที่ยวบินพลเรือนภายในประเทศ

๒๑๑,๐๙๘
๗๘,๐๑๓

๒๒๔,๙๑๙
๑๐๔,๑๔๗

ผลรวมเที่ยวบินพลเรือนทั้งหมด

๒๘๙,๑๑๑

๓๒๙,๐๖๖

เที่ยวบินผาน
เที่ยวบินทหาร
เที่ยวบินอ�น ๆ

๔,๓๔๖
๒,๓๖๒

๔,๑๑๑
๓,๑๘๓

ผลรวมเที่ยวบินผานทั้งหมด

๖,๗๐๘

๗,๒๙๔

๒๙๕,๘๑๙

๓๓๖,๓๖๐

ผลรวมเที่ยวบินทั้งหมด
เที่ยวบินอ�น ๆ ไดแก เที่ยวบินราชการ และเที่ยวบินที่ทำการบินทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบปริมาณเที่ยวบินที่ใหบริการจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานดอนเมื
ากาศยานดอนเมือง ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๔ กับ ๒๕๕๕
ชนิดของเที่ยวบิน
เที่ยวบินพลเรือน
เที่ยวบินพลเรือนระหวางประเทศ
เที่ยวบินพลเรือนภายในประเทศ

ปริมาณเที่ยวบิน
ปงบประมาณ ๒๕๕๔

ปงบประมาณ ๒๕๕๕

๒,๓๑๐
๕๑,๕๑๙

๑,๔๙๒
๓๙,๕๗๔

ผลรวมเที่ยวบินพลเรือนทั้งหมด
เที่ยวบินหนวยราชการ
เที่ยวบินหน�วยราชการระหวางประเทศ
เที่ยวบินหน�วยราชการภายในประเทศ

๕๓,๘๒๙

๔๑,๐๖๖

๓๖๕
๒๖,๗๑๓

๒๖๔
๒๐,๐๑๒

ผลรวมเที่ยวบินพลเรือนทั้งหมด

๒๗,๐๗๘

๒๐,๒๗๖

๑๔๓
๑,๖๔๖

๗๓
๑,๓๙๖

๑,๗๘๙

๑,๔๖๙

๘๒,๖๙๖

๖๒,๘๑๑

เที่ยวบินผาน
เที่ยวบินผานระหวางประเทศ
เที่ยวบินผานภายในประเทศ
ผลรวมเที่ยวบินผานทั้งหมด
ผลรวมเที่ยวบินทั้งหมด

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๗๙

สถิติแสดงปริมาณเที่ยวบิน พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕
๖๐๐,๐๐๐

๓๓๗,๒๓๕
๒๖๒,๑๗๙

๓๐๗,๒๘๐

๓๘๓,๑๕๗

๓๙๘,๓๘๘

๔๕๖,๒๖๗
๓๖๔,๘๙๑

๔๙๖,๓๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๓๙๘,๓๙๙

๓๕๐,๐๒๕

๒๕๔๖ ๒๕๔๗
๒๕๔๘ ๒๕๔๙
๒๕๕๐ ๒๕๕๑
๒๕๕๒

๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๕๓

๑๐๐,๐๐๐
๒๕๕๔

๒๕๕๕

หมายเหตุ ๑. ปงบประมาณ ๒๕๔๖ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณกอวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการปดน�านฟาในเขตคาบูล
ประเทศอัฟกานิสถาน และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) ระบาดในหลายประเทศ
๒. ปงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ การเติบโตของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำที่ขยายตัวอยางตอเน�อง และการสนับสนุนของภาค
รัฐบาลในการสงเสริมการทองเที่ยว
๓. ปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ปญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึง
เหตุการณปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำใหสายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบิน
๔. ปงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ภาวะเศรษฐกิจโลกฟนตัว สายการบินทำการบินเพิ่มขึ้น ประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟกมีการ
ดำเนินนโยบายทีต่ อ เน�องเพ�อขยายการเปดเสรีทางการบิน พรอมกับการพัฒนาเพ�อเพิม่ ศักยภาพทาอากาศยานของประเทศตาง ๆ
จึงเปนแรงดึงดูดใหมีการเดินทางทางอากาศมากขึ้นในภูมิภาคนี้
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ปริมาณเที่ยวบิน ณ ทาอากาศยานฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ปริมาณเที่ยวบิน
ในปงบประมาณ

ทาอากาศยาน

๒๕๕๔

๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น ( )
ลดลง (-)

เพิ่มขึ้น ( ) รอยละ
ลดลง (-) รอยละ

๒๙๕,๘๑๙
๘๒,๖๙๖
๔๒,๓๖๔
๔๖,๓๑๗
๕๗,๖๙๗
๑๕,๖๗๔
๑๐,๗๘๘
๑๔,๘๓๙
๑๐,๗๔๙
๖,๙๒๖
๒๒,๕๖๓
๙๕,๗๘๓

๓๓๖,๓๐๖
๖๓,๐๙๕
๔๒,๖๙๕
๔๙,๕๙๙
๖๒,๒๖๑
๑๔,๓๔๘
๙,๖๘๐
๑๕,๓๑๕
๑๐,๒๒๓
๗,๗๙๗
๒๔,๘๗๖
๑๑๗,๖๘๑

๔๐,๔๘๗
-๑๙,๖๐๑
๓๓๑
๓,๒๘๒
๔,๕๖๔
-๑,๓๒๖
-๑,๑๐๘
๔๗๖
-๕๒๖
๘๗๑
๒,๓๑๓
๒๑,๘๙๘

๑๓.๖๙
-๒๓.๗๐
๐.๗๘
๗.๐๙
๗.๙๑
-๘.๔๖
-๑๐.๒๗
๓.๒๑
-๔.๘๙
๑๒.๕๘
๑๐.๒๕
๒๒.๘๖

๗๐๒,๒๑๕

๗๕๓,๘๗๖

๕๑,๖๖๑

๗.๓๖

สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
เชียงใหม
หาดใหญ
ภูเก็ต
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
อุดรธานี
สุราษฎรธานี
เชียงราย
สมุย
ทาอากาศยานอ�น ๆ
รวม

ปริมาณเที่ยวบิน
เปลี่ยนแปลง

๒. บริการบริหารสภาพคลองการจราจรทางอากาศ (

a

lo

aae e

e

e)

ศูนยบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ ( ang o Air Tra ic lo anagement nit : ang o AT ) ใหบริการ
บริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศ สาหรับเที่ยวบินที่ตองการทาการบินผานน�านฟาประเทศอัฟกานิสถาน ไปทางตะวันตกในชวงเวลาที่มี
ปริมาณการบินคับคั่ง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ เอเชียใต ทาการบินสูยุโรป และ จาก เอเชียใต ทาการบินสู อเมริกาเหนือ
บริษัทฯ ใหบริการบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศ โดยใชระบบ a o engal oo erati e Air Tra ic lo anagement
S stem (
AT) ซึ่ง บริษัทฯ พัฒนาขึ้นภายใตการดูแล ของคณะทางาน I A Air Tra ic lo anagement Tas orce
ระบบ
AT ถูกพัฒนาขึ้นเพ�อบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศผานประเทศ อัฟกานิสถานไปทางตะวันตกในชวงเวลาที่มี
ปริมาณการจราจรทางอากาศคับคัง่ เพ�อใหการจราจรทางอากาศ เปนไปไดดว ยความสะดวก รวดเร็ว และมีความคลองตัว เน�องดวยอัฟกานิสถาน
เปนทางผานสาคัญสาหรับการจราจรทางอากาศจากเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตสูยุโรป และจากเอเชียใตสูอเมริกาเหนือ
บริษัทฯ บริหารการปฏิบัติงานระบบ
AT ผานศูนยบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศ กรุงเทพฯ ( ang o Air Tra ic lo
anagement nit : ang o AT ) ตั้งแตป ๒๕๕๐
จากปริมาณจราจรทางอากาศทีม่ กี ารทาการบินผานอัฟกานิสถานทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับขอมูล ทีไ่ ดรบั จากสายการบินตาง ๆ ตัง้ แตป ๒๕๕๐
คาดวาระบบ
AT มีสวนรวมในการลดการสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ ๗๒ ลานกิโลกรัม คิดเปนการบรรเทาภาวะโลกรอน
จากการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ( reenhouse ases) ประมาณ ๓๐๐ ลานกิโลกรัม ตัง้ แตมกี ารนาระบบ
AT มาใชงานจริง
จนถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๔ คิดเปนการประหยัดคาใชจายสายการบิน ประมาณ ๗๒ ลานเหรียญสหรัฐ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คาดวา
สามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ้นประมาณ ๑๔ ลานกิโลกรัม คิดเปนปริมาณกาซเรือนกระจกประมาณ ๖๐ ลานกิโลกรัม และคาใชจาย
สายการบิน ประมาณ ๑๔ ลานเหรียญสหรัฐ

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๘๑

l

B B
( u e o lo e ue )

e

e

๒๑,๕๐๐

๒๑,๐๔๒
๒๐,๐๓๑

๒๐,๓๙๒

Number of Slot Request in Fiscal Year

๒๑,๐๐๐
๒๐,๕๐๐

๒๐,๖๗๓

๒๐,๐๐๐

๑๙,๒๓๗

๑๙,๕๐๐
๑๙,๐๐๐
FY 2008

FY 2009

๑๘,๕๐๐

FY 2010

FY 2011

FY 2012

๑๘,๐๐๐

ปริมาณเที่ยวบินที่ใชบริการบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศ
ปริมาณการบิน/คืน
ปริมาณการบินสูงสุด/คืน

ป ๒๕๕๑

ป ๒๕๕๒

ป ๒๕๕๓

ป ๒๕๕๔

ป ๒๕๕๕

๕๓
๖๖

๕๕
๗๓

๕๖
๗๐

๕๘
๗๒

๕๖
๗๒

๓. บริการส�อสารการบินและบริการขอมูลขาวสารการเดินอากาศ ( e o au al ele o
o ao e e)

u

a o a

๓.๑. บริการส�อสารการบิน ( e o au al ele o u a o e e )
๓.๑.๑ บริษัทฯ ใหบริการส�อสารการบินประจำภาคพื้น รับ-สง แลกเปลี่ยนขอมูลโดยระบบแลกเปลี่ยนขอมูลการบินอัตโนมัติ
ระหวางผูใ ชงานในเครือขายภายในประเทศ และระหวางสถานี/ศูนยสอ� สารการบินในตางประเทศ ผานเครือขายโทรคมนาคม
การบิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๑.๒ บริษัทฯ ใหบริการรับ-นำสงขอมูลแผนการบิน ขาวการเคล�อนไหวของอากาศยาน เชน การแจงการบินขึ้น-ลงของ
อากาศยาน รวมถึงขาวประกาศเตือนผูทำงานในอากาศ และขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาการบิน แจกจายใหหน�วยงานบริการ
การเดินอากาศที่เกี่ยวของของสายการบิน ทาอากาศยาน และหน�วยงานราชการ ในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ
( ang o IR) และในตางประเทศ
๓.๑.๓ การดำเนินงานส�อสารการบินระหวางประเทศ ใชระบบส�อสารผานเคเบิลใตน้ำ และระบบส�อสารผานดาวเทียม ปจจุบัน
บริษัทฯ มีวงจรส�อสารติดตอโดยตรงกับสถานี/ศูนยส�อสารการบินในตางประเทศ ๑๒ วงจร ดังนี้
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วงจร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

กรุงเทพ/สิงคโปร
กรุงเทพ/ องกง
กรุงเทพ/มุมไบ
กรุงเทพ/โรม
กรุงเทพ/ปกกิ่ง
กรุงเทพ/กัวลาลัมเปอร
กรุงเทพ/โ จิมินห
กรุงเทพ/ธากา
กรุงเทพ/พนมเปญ
กรุงเทพ/เวียงจันทน
กรุงเทพ/รางกุง
กรุงเทพ/ภูฏาน

ระบบส�อสาร
เคเบิลใตน้ำ
เคเบิลใตน้ำ
เคเบิลใตน้ำ
เคเบิลใตน้ำ
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
ดาวเทียม
อินเตอรเน็ต PN

ความเร็วสัญญาณ
s
s
s
s
s
s
s
au s
au s
au s
au s

๓.๑.๔ ปริมาณขอมูล
- ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ ปริมาณการรับ-สงขอมูล รวม ๑๓๐,๐๑๘,๐๘๐ ฉบับเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมา
จำนวน ๑๕,๙๙๓,๙๘๒ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๔.๐
- ปริมาณขอมูลขาวแผนการบินและขาวการเคล�อนไหวที่เกี่ยวเน�อง วัดจากปริมาณเที่ยวบินเขา-ออก บินผานในเขต
แถลงขาวการบินกรุงเทพฯ รวมถึง เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินแบบ isual light Rule ในรอบปงบประมาณ
๒๕๕๕ รับ-สง รวม ๒,๔๘๘,๙๗๔ ฉบับ
๓.๒ บริการขอมูลขาวสารการเดินอากาศ ( e o au al o a o e e )
๓.๒.๑ บริการขอมูลขาวอากาศการบิน ( P ET ata Ser ices)
- บริษัทฯ ทำหนาที่เปนศูนยรวบรวมและเปนคลังขอมูลขาวอากาศการบินของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟก (R E และ
Regional P ET ata an ) ดำเนินงานรวบรวมขอมูลคำพยากรณและการเตือนภัย จาก ๓๓ สนามบินทั่วประเทศ
และพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบในภูมิภาคตามแบบแผนของ I A R E Scheme แลกเปลี่ยนแจกจายขอมูล
แกผูใชบริการตามมาตรฐานของ I A
- ปริมาณการรับ-สงขอมูล ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ รวม ๒,๙๓๕,๐๔๕ ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผานมา
จำนวน ๑๑๖,๓๑๔ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๔.๑
๓.๒.๒ บริการขอมูลขาวประกาศผูทำงานในอากาศ (N TA )
- บริษัทฯ ดำเนินงานเปนสำนักงานประกาศผูทำงานในอากาศระหวางประเทศ (International N TA
ice)
ออกประกาศ N TA แจงเตือนผูท ำงานในอากาศ N TA Series A แจกจายไปยังตางประเทศ N TA Series
แจกจายสำหรับผูปฏิบัติการบินภายในประเทศ
- ปริมาณ N TA ที่ออกโดยสำนักงานสำนักงานประกาศผูทำงานในอากาศระหวางประเทศในปงบประมาณ ๒๕๕๕
N TA Series A รวม ๔,๐๔๗ ฉบับ และ N TA Series รวม ๘,๕๖๒ ฉบับ
๓.๒.๓ บริการขอมูลขาวสารประจำสนามบิน (AIS an Air Tra ic Ser ice Re ort ice)
- จัดทำขอมูล Pre- light rie ing ulletin ประจำสนามบินภายในประเทศ และสนามบินนานาชาติ ใหขอ มูล และแนะนำ
นักบินกอนทำการบิน
- ดำเนินงานรับ-สง แผนการบิน และขอมูลทีเ่ กีย่ วเน�องประจำสนามบินภายในประเทศและสนามบินนานาชาติ ทัว่ ประเทศ
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๔. บริการเกี่ยวเน�อง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดดำเนินกลยุทธและรูปแบบของการใหบริการเกี่ยวเน�อง มุงเนนการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากกลุมงาน
ธุรกิจอ�น ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวเน�องกับกิจการบิน โดยบริหารทรัพยากรใหเกิดรายไดและประสิทธิภาพสูงสุดเพ�อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกบริษัทฯ ตลอดจนใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวทั้งผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยศึกษาตลาดและความตองการ
ของลูกคา พรอมทั้งวิจัย พัฒนาระบบ/ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมใหมีความเชี่ยวชาญในภารกิจ ตั้งแต
การสำรวจ/ออกแบบ/ติดตั้ง และพัฒนาระบบรวมทั้งบำรุงรักษาและใหคำปรึกษา รวมทั้งบริษัทฯ ไดดำเนินการผลิตและจัดหาอุปกรณ
ตลอดจนใหบริการติดตั้ง ปรับปรุง ซอมบำรุง สำรวจ ตรวจสอบ และปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณที่ใชงานในกิจการบินและนอกเหนือ
กิจการบิน พรอมทั้งใหบริการฝกอบรมกับหน�วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้
ผลการดำเนินงานดานบริการเกี่ยวเน�อง ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕
๔.๑ การผลิต จัดหาและบริการซอมบำรุงอุปกรณ
บริษัทฯ ไดดำเนินโครงการตาง ๆ ที่สำคัญ อาทิเชน
- โครงการพัฒนาและผลิตเคร�องลงคะแนนเลือกตั้งรุนที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ ชุดใหกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)
- โครงการจัดหาอุปกรณ – AT Aero rome Simulator ใหกับกรมการบินพลเรือนเมียนมาร โครงการจัดหาอุปกรณ
– AT Ra ar Simulator ใหกับกรมการบินพลเรือนมองโกเลีย
- โครงการปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดาร (สำหรับควบคุมจราจรทางอากาศ) ใหกับสถาบันการบินพลเรือน
- โครงการปรับปรุงระบบวิทยุส�อสารระหวางอากาศยานและภาคพื้นดิน ณ หอบังคับการบินประจำสนามบินฐานทัพเรือ
สงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ใหกับกรมการส�อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
- ซอมบำรุงระบบส�อสารใหกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ซอมบำรุงระบบถายทอดโทรเลขอัตโนมัติและอุปกรณสถานีปลายทาง จำนวน ๒๑ สถานี ใหกับกรมส�อสาร และ
อิเล็คทรอนิคส กองทัพอากาศ
- ซอมอุปกรณส�อสารอิเล็กทรอนิกสสำหรับใชกับเรดาร AN/ PSใหกับกรมส�อสารอิเล็กทรอนิกส กองทัพอากาศ
๔.๒ บริการบินทดสอบ
ใหบริการบินทดสอบเคร�องชวยการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานตาง ๆ ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
และที่ทาอากาศยานสมุยใหกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด นอกจากนี้ ไดใหบริการแกภาคเอกชน ไดแก บริษัท เซลโฟล จำกัด
ในประเทศลาว รวมทั้งไดขยายพื้นที่บริการบินทดสอบ ใหกับกรมการบินพลเรือนเนปาล
๔.๓ บริการตรวจสอบความพรอมของอากาศยานที่ทำการบินในเขตพื้นที่ V
บริษัทฯ ไดใหบริการประเภทนี้แกสายการบินและผูประกอบการอ�น ๆ ในประเทศและตางประเทศ ๗ ประเทศ ไดแก ไตหวัน
มองโกเลีย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย อินเดียและ องกง รวมทั้งสิ้น ๘๔ ราย ในจำนวนนี้เปนลูกคาใหม ๒๒ ราย ไดแก
Southeast Asian Airlines, Sino et anagement t ., A Resources P t. t ., /S . . a shmi ement t .
เปนตน โดยมีจำนวนอากาศยานมารับบริการ ๑๓๗ ลำ โดยแนวโนมการใหบริการนี้มีจำนวนลูกคาเพิ่มขึ้นในทุกป
๔.๔ บริการสอบเทียบมาตรฐานและซอมบำรุงเคร�องมือวัด
- ไดดำเนินการปรับเทียบ/สอบเทียบมาตรฐานเคร�องมือวัดใหกับหน�วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๙
เคร�อง โดยมีจำนวนลูกคา ๑๘ ราย โดยเพิ่มขึ้น ๘ รายจากปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดแก สถานทูตอเมริกัน ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิตติ์ บริษัท เอสเอ็นซี ลาวาลิน จำกัด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปนตน
- บริษัทฯ ไดขยายขอบขายการสอบเทียบเคร�องมือวัดดวยความถี่สูง (R igh re uenc ) และไดรับการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน IS /IE
ersion
จึงทำใหหองปฏิบัติการฯ มีขอบขาย
การไดรับการรับรองตามมาตรฐานดังกลาวเพิ่มขึ้น

๘๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๔.๕ บริการใหเชาอุปกรณส�อสารสำหรับสายการบิน
บริษัทฯ ไดจัดหาอุปกรณส�อสารใหกับสายการบิน ผูประกอบการภายในทาอากาศยาน กลุมพลังงานไดแกบริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ เชาใชงานวิทยุ igital Trun e Ra io, Analog Trun e Ra io, on entional Ra io และ
Air/ roun Ra io สวน ATN Teminal Printer ไดใหบริการเชาใชงานแกสายการบิน และผูประกอบการภายในทาอากาศยาน
โดยมีระบบอุปกรณสอ� สารทีใ่ หเชาใชงานรวมทัง้ สิน้ ๗,๙๘๒ เพิม่ ขึน้ ๑,๘๐๖ ชุด หรือคิดเปนรอยละ ๒๙.๒๔ เม�อเทียบกับอุปกรณ
ที่ใหบริการ ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ บริษัทฯ ไดจัดหาอุปกรณสถานีแมขาย ๒ สถานีและอุปกรณลูกขายจำนวน ๑,๐๕๐ เคร�อง
เพ�อทดแทนอุปกรณเดิมและสำรองไวสำหรับความตองการของผูใชบริการในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหบริการ
ซอมบำรุงอุปกรณส�อสารใหกับกลุม ปตท. รวมถึงการติดตั้ง รื้อถอนอุปกรณส�อสารที่ใหสายการบินเชาใชงาน
๔.๖ บริการระบบส�อสารผานดาวเทียม
บริษัทฯ ไดใหบริการขายส�อสารผานดาวเทียมแกหน�วยงานดานการบินในประเทศตาง ๆ เพ�อใชติดตอส�อสารดานการ
ควบคุมจราจรทางอากาศในวงจรเสียง ( oice) และวงจรขอมูล ( ata) จำนวน ๖ ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และบังกลาเทศ
๔.๗ บริการส�อสารขอมูลป ิบัติการสายการบิน
บริษัทฯ ไดใหบริการนี้ แกสายการบิน จำนวน ๑๒๕ สายการบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗ สายการบิน
จำนวนอากาศยานที่ใชบริการกวา ๔,๘๐๐ ลำ และมีปริมาณการรับ–สงขอมูลการบินทั้งสิ้น ๖๕.๕๔ ลานกิโลบิทเพิ่มขึ้นจากป
งบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑.๑๖ ลานกิโลบิท หรือคิดเปนรอยละ ๒๐.๕๒
ปจจุบันมีสถานีภาคพื้นระยะไกลรวม ๘๕ สถานี โดยมีขอบเขตพื้นที่ของขายส�อสารครอบคลุม ๑๓ ประเทศ ไดแก ไทย
เกาหลีใต สิงคโปร อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด บรูไน ฟลิปปนส มองโกเลีย มาเลเซีย อินเดีย กัมพูชา และไตัหวัน
เพ�อใหอากาศยานพาณิชยตาง ๆ สามารถติดตอส�อสารขอมูลปฏิบัติการสายการบินไดครอบคลุมพื้นที่ที่สายการบินตาง ๆ บินผาน
ไดมากยิ่งขึ้น
๔.๘ บริการ กอบรม จัดประชุมเชิงป ิบัติการ และใหคำปรึกษา
บริษัทฯ ไดจัดฝกอบรม รวม ๑๖ หลักสูตร โดยฝกอบรมใหกับกรมเจาทา ๖ หลักสูตร กรมการบินพลเรือนมองโกเลีย ๕
หลักสูตร กรมการบินพลเรือนเมียนมาร ๑ หลักสูตร และกรมการบินพลเรือนเนปาล ๔ หลักสูตร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความสนับสนุนในการปฏิบัติตามนโยบายขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ เกี่ยวกับ
การรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นควบคูกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากกรมการบิน
พลเรือนมองโกเลีย ในการเปนที่ปรึกษาโครงการ Ra ar Transition รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการปรับขั้นตอนปฏิบัติงาน
ควบคุมจราจรทางอากาศ (Proce ures) จาก Proce ural ontrol (Non–Ra ar ontrol) ไปเปน Ra ar ontrol
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เรา รอมเสมอ เ อการบริหารและลด วามเสี่ยง นการดำเนินกิจการ รบทุกมิติ

ก
ารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองคกร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น ๒,๘๕๗ คน จำแนกได ดังนี้
- ทุงมหาเมฆ
๑,๕๕๑
- สุวรรณภูมิ
๓๔๕
- ดอนเมือง
๑๕๔
- ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
๑๓๕
- ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
๑๔๓
- ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
๑๒๑
- ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
๑๑๓
- ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
๘๓
- ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
๘๒
- ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
๕๓
- ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
๓๘
- ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
๓๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

บริษัทฯ มุงเนนใหความสำคัญที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) โดยเฉพาะอยางยิ่งการมุงสรางพลังที่เกิดจากความผูกพันของ
พนักงาน (Employee Engagement) ซึ่งทำใหพนักงานเกิดความมุงมั่นและอุทิศตนเพ�อความสำเร็จขององคกร คุณลักษณะดังกลาวสามารถ
สรางไดดวยปจจัยหลายประการ บริษัทฯ จึงใหความสำคัญในการสรางพลังของบุคลากรโดยผานกระบวนการมุงเนนบุคลากร อยางไรก็ตาม
ในโลกยุคปจจุบันจะเห็นอยางชัดเจนวาองคกรตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะแบบคอยเปนคอยไป การเปลี่ยนแปลงอันเน�องจากการนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว แตไมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือองคกรจำเปนตองเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหกับบุคลากรในองคกรซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการปรับตัวขององคกรเพ�อใหดำเนินภารกิจไดอยางตอเน�องภายใตการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดพัฒนากรอบแนวคิดดานทรัพยากรบุคคลของ บริษัทฯ (AEROTHAI HR MODEL) ซึ่งเปนเคร�องมือในการสราง
ความเช�อมโยงของระบบงานยอย ๆ (ภายในและภายนอก) ทั้งในดานการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�อใหมีความสอดคลองเปน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ อีกทั้งการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ยังมุงเนนในเร�องความสอดคลองในเชิงยุทธศาสตรขององคกร
และการพยายามปรับกระบวนทรรศนของบทบาทดานทรัพยากรบุคคลไปสูหุนสวนเชิงธุรกิจ (HR Strategic Partner) เพ�อนำไปสูแนวทาง
การจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกรที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองคกรอันเปนรากฐานสำคัญในการขับเคล�อน
องคกรไปสูความสำเร็จ และหากองคกรใดมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งแลว คนในองคกรจะสามารถทำงานรวมกันอยางมีความสุข หรือเรียกวา
“องคกรแหงความสุข” ได
ดังนั้น ตั้งแตป ๒๕๕๐ เปนตนมา บริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินโครงการเพ�อคนหาวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในองคกรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรที่มีความจำเปนตอองคกรในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนในอนาคต และปจจุบันไดมีติดตามระดับวัฒนธรรมองคกร
เพ�อพัฒนาแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรอยางเปนรูปธรรม และยั่งยืนสำหรับ
การมีสวนรวมกับหน�วยงานอ�น ๆ ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในเครือขายของหน�วยงานดาน
ทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเขารวมสัมมนากับหน�วยงานตาง ๆ เชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย กลุมงานดานทรัพยากรบุคคลของรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ๑๓ แหง และกลุมประสานงานบุคคล
รัฐวิสาหกิจ (กบร.) โดยมีวัตถุประสงคสำคัญเพ�อสรางความรวมมือ การถายทอดความรู และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ทรัพยากรบุคคลระหวางองคกรที่เปนสมาชิก อันเปนประโยชนอยางมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังไดมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรใหกับประเทศภาคีสมาชิกโดยการจัดหลักสูตรการพัฒนาใหกับประเทศเนปาลดวย

๙๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญในดานคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยไดมีการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการประจำป ๒๕๕๕
รวมทัง้ การปรับปรุงแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับการจัดการสวัสดิการ และการใหบริการพนักงาน เพ�อใหมคี วามทันสมัยสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และมุงเนนประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายตามความจำเปนและเหมาะสม และเพ�อใหการจัดการสวัสดิการตอบสนองตอความตองการ
ของบุคลากรแตละกลุมและสวนงานมากที่สุด ในป ๒๕๕๕ จึงไดมีการสำรวจความตองการและความพึงพอใจในรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ของบริษัทฯ โดยจะนำผลจากการสำรวจมาวิเคราะห และนำไปสูการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการที่มีความหลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากรโดยแทจริงในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมใหพนักงานเลนกีฬาตาง ๆ ซึ่งดำเนินการมาอยางตอเน�องทุกป เพ�อเปนการออกกำลัง และการสรางเสริม
สุขภาพที่ดี โดยมีบุคลากรภายในเปนผูใหคำแนะนำ มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร โดยอาศัยความรวมมือจากโรงพยาบาล
ที่มาดำเนินการใหโดยไมคิดคาใชจายมาเปนผูใหความรูดานสุขภาพอนามัยที่ดีแกพนักงาน และกระตุนเตือนใหทุกคนเกิดความเขาใจ
และตระหนักที่จะดำเนินชีวิตอยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการใหบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและเฉพาะดาน ทั้งนี้เพ�อมุงให
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพรอมในการทำงานอยางเต็มกำลังความสามารถ อันจะเกิดประโยชนตอผูใชบริการ

การพั นาและสงเสริมการจัดการเรียนรู

บริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถตามความสามารถหลักเชิงกวางของบริษัทฯ วางแผนการจัดการ
ความรู การใหทุนการศึกษา และจัดใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรูในองคกร และสงเสริมนวัตกรรม ซึ่งมีผลงานการดำเนินการภายใต
แผนงานวิสาหกิจ ฉบับป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ประกอบดวย
๑. งานพัฒนาฝกอบรม
๒. งานการจัดการความรู
๓. งานสงเสริมนวัตกรรม
งานพั นา กอบรม
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบการดำเนินงานภายใตกรอบการบริหารจัดการสมัยใหมหลายดาน อาทิเชน การมุงสูระบบการบริหารจัดการ
ดานคุณภาพทั่วทั้งองคกร (T ) เพ�อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในภายนอก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด
ซึ่งทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ถือเปนหัวใจสำคัญ และปจจัยหลักที่จะผลักดันการปฏิบัติภารกิจในดานตาง ๆ ใหบรรลุวิสัยทัศน บรรลุ
เปาหมายและทิศทางขององคกรได บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยกำหนดใหจัดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามกรอบแนวคิดใหม หรือ หลักสูตรหลักในตำแหน�งงานทีส่ ำคัญ ( e osition) ตัง้ แตปง บประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนมา โดยแยกเปน
หลักสูตรสำหรับ ายบริหารทุกระดับ ในการพัฒนามุมมองดานการบริหารจัดการ ( anagerial om etenc ) ทั้งดานเชิงทฤษฎี
( ar si e) และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานประสบการณ (So t si e) รวมทั้งกิจกรรมการสงเสริมการทำงานเปนทีม
หลักสูตรสำหรับพนักงานในระดับผูจัดการงานบริหารทั่วไป เทียบเทา ในหลักสูตรเนนการพัฒนาการเรียนรูผานประสบการณ
เพ�อเปนการสงเสริมการพัฒนาตนเองทัง้ ดานอารมณ สังคม การทำงานเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Net or ing) และพัฒนาหลักการ
แนวคิด วิธปี ฏิบตั ิ ไดเรียนรูว สิ ยั ทัศน แผนวิสาหกิจ เปาหมายองคกร และทิศทางการทำงานทีส่ อดคลองกับการปฏิบตั งิ าน อันจะสงผลให
ฝายบริหารและพนักงานในกลุม เปาหมาย ทีเ่ ปนกำลังสำคัญในการผลักดันและขับเคล�อนภารกิจองคกร หรืออาจมีโอกาสในการปรับเล�อน
ตำแหน�ง ไดเขาใจบทบาท หนาทีข่ องตนเอง เพ�อนำไปสูก ารสนับสนุนเปาหมายขององคกร โดยสามารถนำวิสยั ทัศนขององคกรไปกำหนด
กลยุทธของหน�วยงานในแตละระดับ แปลงไปสูแ ผนงาน/โครงการ และเกิดการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิผล ภายใตการบริหารจัดการทีเ่ ปนระบบ
รวมถึงมีการส�อสารไดเปนอยางดี

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๙๑

ในป ๒๕๕๕ ไดเนนการจัดหลักสูตรหลักในระดับ ผูอำนวยการใหญ/เทียบเทา ขึ้นไป เน�องจากเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอบริษัทฯ
ในฐานะผูนำพาวิสัยทัศน กระตุน สงเสริม และสรางแรงบันดาลใจ ใหลงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นจึงจัดหลักสูตร
การเสริมสรางภาวะ ผูนำในการบริหารงานดานตาง ๆ และการสรางความสัมพันธระหวางทีมงาน ออกเปนหมวดดังนี้
๑. หมวดความรอบรูดานการบริหารจัดการ ไดแก
- หลักสูตร การสรางทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ ( ourne to Ne lan )
- กิจกรรม การประเมินศักยภาพความเปนผูนำ ดวยเคร�องมือประเมินเชิงบุคลิกภาพของ ogan Assessment
- หลักสูตรหลัก การเปนผูนำตนแบบ irection oti ation ui ance (
)
- กิจกรรม สะทอนคุณลักษณะความเปนผูนำ (Re lection Session)
๒. หมวดการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
- หลักสูตรหลัก การกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายรวมขององคกร ( or orate ision an oal Setting)
๓. หมวดการบริหารคน
- หลักสูตรหลัก การบริหารทุนมนุษย ( uman a ital anagement)
๔. กิจกรรม AER T AI S ART S nerg am
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการสนับสนุนใหมีการเพิ่มพูนความรูของพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่จะเปนกำลังสำคัญในอนาคต
โดยสงเสริมใหทุนการศึกษาแกพนักงานและบุคคลภายนอก (ทุนตอเน�อง) เพ�อศึกษาในสถาบันที่มีช�อเสียงทั้งในและตางประเทศ จนถึง
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต การบริหารจัดการทีเ่ ปนประโยชนตอ ภารกิจของบริษทั ฯ และอุตสาหกรรม
การบิน ของประเทศ และนอกเหนือจากการใหทนุ การศึกษาแลว บริษทั ฯ ยังสนับสนุนพนักงานใหลาศึกษาตอได ทัง้ เต็มเวลาหรือบางสวน
เพ�อเปนการพัฒนาระดับคุณวุฒิและคุณภาพพนักงานโดยรวมใหกับองคกร เพ�อรองรับการเจริญเติบโตขององคกรในอนาคต
งานการจัดการความรู
บริษัทฯ ไดนำเคร�องมือการจัดการความรูเขามาดำเนินการตั้งแตป ๒๕๔๗ โดยไดมีการจัดทำแผนแมบทการจัดการความรู เพ�อเปนการ
กำหนดทิศทางและกรอบในการสรางระบบการบริหารจัดการความรูขององคกร ซึ่งปจจุบันเปนการดำเนินการภายใตแผนแมบทการจัดการ
ความรูป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ มีเปาประสงคเอื้อใหเกิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ( est Practices) ในอันที่จะนำไปสูการพัฒนา
และสรางฐานความรูที่เขมแข็ง และมีคุณคาขององคกรเพ�อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยกำหนดยุทธศาสตรที่สำคัญคือ การนำ
ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total ualit anagement : T ) มาประยุกตใชในกระบวนการจัดการความรู สรางการมีสวนรวมใน
พนักงานทุกระดับ พรอมทัง้ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนตลอดจนสงเสริมใหมกี ารสรางนวัตกรรมระดับปฏิบตั กิ ารทัว่ ทัง้ องคกร
สำหรับการดำเนินการจัดการความรู ป ๒๕๕๕ มีรายละเอียดผลการดำเนินการดังนี้
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ no le ge acilitator ( ) ดำเนินการจัดสัมมนาหัวขอ การจัดการความรูตามแนวทาง T
และ SEPA
๒. โครงการสัมมนา :
เคร�องมือสำหรับผูบริหาร ดำเนินการผานทางเวทีประชุมฝายจัดการทุกระดับ บริษัทฯ ไดนำเสนอ
กระบวนการจัดการความรูที่ไดมีการทบทวนขึ้นใหม พรอมทั้งบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่จะมีสวนรวมในการจัดการความรู
แตละสายงาน
๓. โครงการผลิตส�อการเรียนรูสำหรับใหบริการบนระบบ E- earning ป ๒๕๕๕ ไดคัดเลือกหลักสูตร การวางแผนปฏิบัติการ
เพ�อพัฒนาและพรอมใหบริการบนระบบ E- earning ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๔. โครงการแบงปนความรูและประสบการณผานเร�องเลา (Stor Telling) ป ๒๕๕๕ สามารถจัดทำบันทึกความรู/ประสบการณ
รวม ๔ เร�อง เพ�อใหพนักงานสามารถเรียนรูรวมกันไดผานทางเว็บไซตของ บริษัทฯ ไดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๕. โครงการ
e- aga ine จัดทำปละ ๒ ฉบับ โดย
e- aga ine ฉบับที่ ๑ ไดเผยแพรบนเว็บไซต บริษัทฯ ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕

๙๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๙๓

๙๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

งานสงเสริมนวัตกรรม
ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดรับรางวัลนวัตกรรม (ชมเชย ระดับองคกร) ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจำป ๒๕๕๕ ที่จัดโดย
กระทรวงการคลัง จากผลงานสายอากาศ VHF เพ�อการใชงานติดตอขณะปรับแตงอุปกรณเคร�องชวยการเดินอากาศ (ความถี่ ๑๓๒.๐๕
เมกกะเฮิรต) ที่พัฒนาโดยบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลสืบเน�องมาจากการที่บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการสงเสริมนวัตกรรมภายในองคกร
ใหการสนับสนุนงานดานนี้มาอยางตอเน�อง โดยกำหนดใหมีหน�วยงานรับผิดชอบและมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เนนการทำงานอยาง
มีสวนรวม มีผูบริหารระดับสูงรวมเปนคณะกรรมการอำนวยการสงเสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
เปาหมายการดำเนินงาน กำกับดูแล อีกทั้งมีการบูรณาการงานสงเสริมนวัตกรรมกับงานการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม สนับสนุนการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู และองคกรแหงนวัตกรรมอยางชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ทั้งการใหความรู กระตุน
ใหพนักงานเสนอความคิดสรางสรรค จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู และแนวคิดระหวางกลุมพนักงาน มีการจัดกิจกรรมการประกวดผลงาน
นวัตกรรมประจำป มีการใหแรงจูงใจการสรางผลงานนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งนับวาเปนการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนางาน
อยางเขมแข็งและจริงจัง

การพัฒนาบุคลากรดานการบริการการเดินอากาศ

การพัฒนาบุคลากรดานการบริการการเดินอากาศของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนปจจัยสำคัญเพ�อใหไดบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอเปนไปตาม
มาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) อยางมีประสิทธิภาพดวยความปลอดภัย และเปนการ
ขับเคล�อนองคกรไปสูเปาหมายตามทิศทางที่กำหนดไว นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังพัฒนาใหมีความสามารถเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ในตำแหน�งงาน หรือในตำแหน�งงานที่สูงขึ้น และเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรซึ่งจะตองปฏิบัติงานรวมกับระบบ FDMC ในสวนของ
Pre-Flight Management โดยมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมทั้งในประเทศและหลักสูตรตางประเทศ รวมถึงการเดินทางดูงานตางประเทศ
นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยูในระดับสากลตามมาตรฐานขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO) แลว ยังมีการพัฒนาระบบการฝกปฏิบัติการจำลองโดยการนำระบบ Voice Communication System : VCCS แบบหนาจอสัมผัส
มาใช ตลอดจนการนำโปรแกรมปฏิบัติการจำลองแบบ ๑๘๐ องศา และ ๓๖๐ องศา มาใชในการฝกอบรม เพ�อลดขอจำกัดทางดานเทคนิค
และเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนรูใหกับผูเขารับการฝกดวยโปรแกรมที่ทันสมัยมีสภาพเหมือนจริง อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู
ของบุคลากรสงผลใหบุคลากรมีความคุนเคยกับอุปกรณกอนการปฏิบัติงานจริง
๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ สำหรับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC English
Proficiency)
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เพ�อใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ ICAO ซึง่ บริษทั ฯ ไดดำเนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ
และควบคุมอากาศยาน-ATC & Pilot English Proficiencyอยางตอเน�อง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ�อพัฒนาความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษการบินตามมาตรฐาน ICAO ใหกับผูปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศและควบคุมอากาศยาน เพ�อสนับสนุน
ทักษะความชำนาญดานการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และเพ�อเตรียมความพรอมในการเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
การบินกับสถาบันการทดสอบที่ไดรับการรับรองจาก กรมการบินพลเรือน (บพ.) การดำเนินงานดังกลาว แบงออกเปน ๒
โครงการใหญ ๆ ดังนี้
๑. โครงการฝกอบรม/พัฒนาขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษการบินสำหรับผูอยูในระดับ Operational Level 4
หรือสูงกวา - “Achieve Level 5” ซึ่งประกอบไปดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้
- กิจกรรม Aviation English Workshop จำนวน ๒๘ รุน (สวนกลาง ๑๒ รุน และสวนภูมิภาค ๑๖ รุน)
- กิจกรรม One-to-One (Individual Training Session–๓๐ นาที/ครั้ง)
- โปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง ๑๐๐ ชั่วโมง
๒. โครงการพัฒนากลุมบุคลากรเพ�อปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่สงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษการบิน โดยบริษัทฯ
ไดจดั ใหมกี ารสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “ATC & Pilot English Facilitator” เปนประจำทุกปอยางตอเน�อง มาตัง้ แต ป ๒๕๔๘
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมใหมีการพัฒนากลุมบุคลากรที่ทำหนาที่เปน Interviewer/Rater เพ�อปฏิบัติหนาที่รวมกับสถาบัน
การทดสอบทีไ่ ดรบั การรับรองจากกรมการบินพลเรือน ในการดำเนินงานจัดทดสอบภาษาอังกฤษการบินตามมาตรฐาน ICAO สำหรับ
กลุม ผูป ฏิบตั งิ านควบคุมจราจรทางอากาศทัง้ บริษทั ฯ ซึง่ ประกอบไปดวยการปฏิบตั งิ านดานการอำนวยการทดสอบและการประเมินผล
ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบอยางตอเน�อง สงผลใหในปจจุบันกลุมผูปฏิบัติงานควบคุม
จราจรทางอากาศทั้งบริษัทฯ จำนวน ๘๐๐ คน สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ ICAO ไดหมดทุกคน ตั้งแต
ป ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายเบื้องตนที่บริษัทฯ ไดวางไว

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๙๕

โครงการพั นาเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศแนวใหม (
a a k)
การผลิตเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศตามโครงการฯ ดังกลาวไดมีการดำเนินการมาอยางตอเน�องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ มาถึง
ปจจุบัน เพ�อใหไดบุคลากรที่มีจำนวนพอเพียง และมีประสิทธิภาพตามความตองการขององคกร ทั้งนี้การดำเนินการไดมีการทบทวนเปาหมาย
ในการผลิตบุคลากรในแตละปตามภารกิจที่ตองรับผิดชอบทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดจัดการฝกอบรม
เจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศแนวใหม จำนวน ๑ รุน รวม ๒๐ คน ในจำนวนนี้ ๑๕ คน อยูระหวางการอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน
และ ๕ คน ฝกปฏิบัติงานจริง ณ ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
บริการ กอบรมและใหคำปรึกษา
บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากประเทศเนปาล ประเทศมองโกเลีย และประเทศเมียนมาร ใหจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ดังนี้
- หลักสูตร inancial an A ministration Training ourse หลักสูตร AT Watch Su er isor Training ourse และ
หลักสูตร - Simulator rientation isit สำหรับเจาหนาที่เนปาล
- หลักสูตร Ne light Plan ormat Training และหลักสูตร Air Tra ic lo anagement สำหรับเจาหนาที่มองโกเลีย
- หลักสูตร - Aero rome Air Tra ic ontrol Simulator สำหรับเจาหนาที่เมียนมาร
การพั นาบุคลากรดานวิศวกรรม
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมโดยบริษัทฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณ จำนวน
๘,๑๗๓,๘๙๓ บาท ในการดำเนินการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรม โดยไดดำเนินการฝกอบรม/พัฒนารวมทั้งสิ้น ๑๐๙ หลักสูตร
เปนการดำเนินการจัดฝกอบรมภายในหน�วยงาน จำนวน ๒๒ หลักสูตร สงบุคลากรเขารับการอบรมกับหน�วยงานภายนอก จำนวน ๘๓ หลักสูตร
และสงบุคลากรเขารับการอบรมกับหน�วยงานในตางประเทศ จำนวน ๔ หลักสูตร รวมจำนวนบุคลากรดานวิศวกรรมที่เขารับการอบรมทั้งสิ้น
๔๗๖ คน
ในการฝกอบรมดังกลาวขางตน มีโครงการฝกอบรมที่สำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดฝกอบรม คือ โครงการฝกอบรมเจาหนาที่วิศวกรรม
จราจรทางอากาศ เพ�อเตรียมความพรอมในการนำระบบ NS/AT เขาใชงาน โดยจัดฝกอบรมหลักสูตร การเดินอากาศระบบใหม : เทคโนโลยี
NS/AT ประจำป ๒๕๕๕ เพ�อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรดานวิศวกรรมที่ศูนยควบคุมการบินภูมิภาค จำนวน ๔ แหง คือ รุนที่ ๑
จัดทีศ่ นู ยควบคุมการบินภูเก็ต รุน ที่ ๒ จัดทีศ่ นู ยควบคุมการบินหาดใหญ รุน ที่ ๓ จัดทีศ่ นู ยควบคุมการบินอุดรธานี และรุน ที่ ๔ จัดทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ าร
วิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไดเตรียมการสำหรับการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมจราจรทางอากาศของบริษทั ฯ ใหไดตามมาตรฐานตามทีอ่ งคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศกำหนดไว โดยดำเนินโครงการจัดทำเสนทางการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรม (Training Roa ma or
Engineering) และโครงการพัฒนาหลักสูตรในระดับ asic Training ตามเสนทางการพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรม และบริษทั ฯ ยังมีสว นรวม
ในการดำเนินโครงการเพิม่ ศักยภาพวิศวกรประจำศูนยควบคุมการบิน และศูนยปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมจราจรทางอากาศสวนภูมภิ าคทีม่ วี ตั ถุประสงค
เพ�อเพิ่มศักยภาพวิศวกรสังกัดสายงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศประจำศูนยฯ ใหปฏิบัติงานขามสายงาน เพ�อแกไขปญหาการขาดแคลน
อัตรากำลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกร
การนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเขามาใชงาน
บริษัทฯ นำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเขามาใชงานตั้งแตป ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพ�อใหสามารถยกระดับคุณภาพการบริการ
และสรางความยั่งยืนใหกับองคกร
ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดดำเนินการนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรเขามาใชงาน ตอเน�องจากป ๒๕๕๔ โดยมุงเนนการดำเนินการ
ในสองสวนคือ การทบทวนระบบงาน/กระบวนการที่สำคัญ และการตรวจประเมินองคกรตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ เพ�อนำผลการประเมิน
มาวางแผนวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ ไดกำหนดเปนหนึ่งยุทธศาสตรหลักขององคกร ดานกระบวนการภายใน : การบริหารกระบวนการอยางมี
คุณภาพใหครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน
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๙๗

ก
ารดำเนินงานบริหาร วามเสี่ยง
และ วบ ุม าย นประจำปงบประมา ๒๕๕๕
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ใหความสำคัญในเร�องการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ ( usiness ontinuit anagement :
) และการวิเคราะห
ความเสี่ยงตามสถานการณ เน�องจากปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ และสภาพแวดลอมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนของสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการดำเนินงานอยางตอเน�องของบริษัทฯ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในถือเปนกลไกสำคัญที่ชวยให
บริษัทฯ สามารถดำเนินงานอยางตอเน�อง บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ และเปาหมายที่สำคัญได รวมทั้งยังชวยสรางความพรอมใหกับบริษัทฯ
ในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดนำกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาเปนเคร�องมือชวยในการบริหารงานทั่วทั้งองคกร โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย

บริษัทฯ ไดมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพ�อชวยปองกันเหตุการณตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอระดับความปลอดภัยในการ
ใหบริการการเดินอากาศ ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๔ มีประเด็นความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเปนพิเศษ คือการเกิด
อุบัติเหตุ/อุบัติการณในการใหบริการการเดินอากาศ โดยมีการรายงานอุบัติการณที่เกิดขึ้นใหผูบริหารไดรับทราบเปนประจำทุกเดือน นอกจากนี้
มีการนำขอมูลอุบัติเหตุ/อุบัติการณ มาวิเคราะหภาพรวมเชิงเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่แลว (ปงบประมาณ ๒๕๕๔) และแนวโนม
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พบวา ขอมูลคาเฉลี่ยการเกิดอุบัติการณมีสถิติที่ดีขึ้น แตบริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการ บริหารความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยอยางตอเน�องตอไป เพ�อใหเกิดความปลอดภัยในการใหบริการการเดินอากาศ

การบริหารความเสี่ยงดานการเงิน

บริษัทฯ ติดตามและเฝาระวังปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปอยางตอเน�อง ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง รวมถึงภาค
เศรษฐกิจโลก โดยดำเนินมาตรการควบคุมคาใชจายทั่วทั้งองคกร และดำเนินตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้ไดทบทวน
และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม เพ�อรักษาสภาพคลองทางการเงิน และรักษาความสมดุลทางบัญชีใหอยูในระดับที่เหมาะสม
แมวาบริษัทฯ จะตองเผชิญปญหาจากปจจัยภายนอก ทั้งการปรับเพิ่มอัตราการใหบริการไมเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงการปรับเพดาน
เงินเดือนขั้นต่ำ แตบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินอยูในระดับที่สามารถยอมรับได
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การบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ

จากแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ บริษทั ฯ สามารถบริหารความเสีย่ งในมิตขิ องความอยูร อด/ความยัง่ ยืนขององคกร ในการประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจภายใตระบบ SEPA พบวาบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธในระดับที่สามารถยอมรับได อยางไรก็ตามในป
งบประมาณถัดไป (ปงบประมาณ ๒๕๕๖) บริษัทฯ จะนำการถวงน้ำหนักของแตละโครงการมาใชเพ�อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
และสะทอนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง

การบริหารความเสี่ยงดานมาตรฐานและก ระเบียบ

บริษัทฯ ไดมีการบันทึกสถิติรายงานขอรองเรียน และตั้งคณะกรรมการสอบสวนในแตละกรณีเพ�อสืบสวนหาขอเท็จจริง ซึ่งหลังจาก
ไดวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบแลว พบวาขอมูลรองเรียนมีอัตราลดลงเม�อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา (ปงบประมาณ ๒๕๕๔) และเปน
ประเด็นรองเรียนระดับบุคคลเทานั้น จึงเปนการบริหารความเสี่ยงที่อยูในระดับที่สามารถยอมรับได แตทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการติดตาม
ข อ กำหนด/มาตรฐานด า นการบิ น หลั ก ธรรมาภิ บ าล ( oo or orate o ernance :
) และกฎหมายต า ง ๆ อย า งต อ เน� อ ง
เพ�อใหสามารถบริหารความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฏระเบียบไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

การบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ (Bu e

o

u

aae e

B

)

การบริหารความตอเน�องทางธุรกิจเปนแผนงานระยะยาว ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๔ และไดมีความคืบหนาอยางตอเน�อง
ตามแผน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเน�อง กรณีน้ำทวมกรุงเทพและปริมณฑล
สูงเกินกวา ๒ เมตร (สำนักงานใหญ ทุงมหาเมฆ/สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง) และมีการฝกซอมแผนดังกลาวเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงตามสถานการณที่เกิดขึ้นในระหวางปตามสถานการณที่คาดวาจะเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ
ทั้งกรณีวิกฤติเศรษฐกิจในกลุมประเทศยุโรป ผลกระทบจากการปรับอัตราคาบริการไมเปนไปตามเปาหมาย โดยการบริหารความเสี่ยงดังกลาว
ไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามสถานการณจากภายนอก และความเสี่ยงทั้งภายในองคกร

การควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ไดดำเนินการทบทวนสภาพแวดลอมการควบคุมภายในใหมคี วามสอดคลองกับองคประกอบของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) ทั้งนี้ในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดมีการประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะจากปจจัย
ภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร เชน ภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง พรอมทั้งทบทวน
และกำหนดมาตรการควบคุมภายในตาง ๆ เพิ่มเติม เพ�อใหมีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ ไดแกการจัดทำแผนรองรับ
สถานการณฉกุ เฉินทางการเงิน การจัดทำและฝกซอมแผนบริหารความตอเน�องในการดำเนินธุรกิจ ( usiness ontinuit Plan : P) เปนตน
รวมทั้งการจัดทำแผนปรับปรุงในประเด็นตางๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ( ontrol Sel -Assessment : SA) ดวย

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๙๙

ก ารกำกับดแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (

)

จากการที่กระทรวงการคลังไดกำหนดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพ�อใชเปนกลไกสำคัญที่จะผลักดันใหเกิด
ความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ อีกทัง้ ทำใหเกิดระบบการบริหารจัดการทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ และสามารถนำไปใชปฏิบตั ไิ ดอยางจริงจัง เปนรูปธรรม
บริษัทฯ เปนหน�วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ในดานการควบคุมจราจรทางอากาศ และส�อสารการบิน
โดยมีสถานภาพเปนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้นเพ�อเปนการเสริมสรางและจัดการระบบบริหารจัดการองคกร
เพ�อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บริษัทฯ จึงไดใชหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจของ สคร.ป ๒๕๕๒ เปนกลไกสำคัญที่จะผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นยังมุงมั่นพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการและการบริการขององคกรใหตอบสนองความตองการประชาชน โดยเนนการพัฒนากิจกรรมดำเนินงานตาง ๆ ที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และเพ�อใหการบริหารงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นในป ๒๕๕๕
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น โดยใหมี
อำนาจหนาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ใหเปนไปตามแผน และตามหลักธรรมาภิบาลอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา บริษัทฯ ยังไดรณรงคเร�องนี้อยางจริงจังและตอเน�อง ทั้งยังสนับสนุน
และกระตุนใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความซ�อสัตยสุจริต โปรงใส ใสใจคุณธรรม จนเกิดเปนวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ขึ้นในองคกร ทำใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีความเช�อมั่นและรับประโยชนสูงสุดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
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ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๑. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของ บริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ ไดทำการทบทวนนโยบายกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ และมีความเปนปจจุบันมากขึ้น โดยทบทวน
ปรับช�อนโยบายใหครอบคลุมเร�องการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และปรับขอความในรายละเอียดของนโยบาย โดยเพิม่ เร�องการรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นโยบายฯ ดังกลาวไดประกาศใชแลวเม�อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
“ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ บวท.
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ใหบริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยความ เปนธรรม โปรงใส รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๒. การจัดทำแผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙
เพ�อใหการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลในทางปฏิบัติ อยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ
จึงไดมีการจัดทำแผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ขึ้น ประกอบดวย
แผนงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ( ) และแผนงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ( SR) ตลอดจนแนวทางการสงเสริม
การดำเนินงานทั้ง
SR โดยแผนแมบทฯ ดังกลาวไดกำหนดตามหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ใหมีความ
สอดคลองและเช�อมโยงกับแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ เพ�องายตอการถายโยงและกำหนดตัวชี้วัดในแตละเกณฑไดอยางชัดเจน และเปนสิ่งที่
ปฏิบัติได อีกทั้งยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานอยางเปนระบบและเพ�อใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ อยางจริงจัง ทั้งนี้แผนแมบท
ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เม�อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แผนแมบทฯ และการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมป
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไวทง้ั สิน้ ๕ ยุทธศาสตร
พรอมทั้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้น ๒๒ กิจกรรม ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ การมีสวนรวมของพนักงาน
ในกิจกรรมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบัติตนในวัฒนธรรมองคกร S ART AER T AI
และความตระหนักรูถึงความสำคัญในการเตรียมความพรอมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ ตอสังคม
และมีผลดังนี้
ผลจากการสำรวจประจำป ๒๕๕๕
ผลการสำรวจจากผูต อบแบบสอบถามทีใ่ หขอ มูลครบถวนถูกตองจำนวน ๙๐๓ คน จากแบบสอบถามทีแ่ จกจายไป จำนวน ๙๐๖ คน
คิดเปนรอยละ ๙๙.๖๗ ดังนี้
ดานการมีสวนรวมของ ายจัดการและพนักงานฯ พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๙
ดานการป ิบัติตนในวั นธรรมองคกร
ของ ายจัดการและพนักงานฯ พบวา มีการปฏิบัติตน
ในวัฒนธรรมองคกร S ART AER T AI ในกิจกรรมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑
ดานความตระหนักรูถึงความสำคัญในกิจกรรมฯ ของ ายจัดการและพนักงานฯ พบวา มีความตระหนักรูถึงความสำคัญ
ในกิจกรรมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม มีระดับความตระหนักอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๑๙

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๐๑

กอมล าวสาร องทางรา การ

ศ ๒๕๔๐

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดใหหน�วยงานของรัฐจะตองเปดเผยขอมูลขาวสารของหน�วยงาน
ใหประชาชนรับทราบ และบางเร�องตองสงขอมูลขาวสารของราชการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ เพ�อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารมาตั้งแตป ๒๕๔๑ โดยปจจุบันกองที่รับผิดชอบ คือกองส�อสาร
องคกร (สำนักงานใหญ ทุงมหาเมฆ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๘๕ ๙๓๘๘) เปดให
บริการแกประชาชนทุกวันทำการ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ศูนยขอมูลขาวสารบริษัทฯ ประกอบดวย
๑. ขอมูลการบริหารงาน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป (ประวัติความเปนมา/นโยบาย/วิสัยทัศน/ภารกิจ/รายนามสัดสวนผูถือหุน)
โครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และรางวัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดรับ
๒. ขอมูลรายงานตาง ๆ ประกอบดวยหนังสือรายงานประจำป แผนวิสาหกิจ แผนงานโครงการ อัตราคาบริการ ( light harge)
รายงานดานการเงิน รายงานภาคธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม และผลการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สำคัญ
๓. ขอมูลจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวยประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ผลการจัดซื้อจัดจาง
๔. ขอมูลสัญญาตาง ๆ ประกอบดวยสัญญาจาง/ซื้อในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจของบริษัทฯ
๕. ขอมูลขาวประชาสัมพันธ ประกอบดวย วารสารเผยแพรตาง ๆ และสรุปขาวประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ นอกจากนี้
สามารถคนหาขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ผานทางเว็บไซต
.aerothai.co.th
การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน
ในรอบป ๒๕๕๕ มีผูมาใชบริการทางเว็บไซต จำนวน ๔๙๘,๙๖๐ ราย โดยสวนใหญคนหาขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของบริษัทฯ ประวัติ
ความเปนมา และการประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ไมปรากฎวามีประชาชนใชสิทธิรองเรียนหรืออุทธรณตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ
แตอยางใด
การดำเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร
การดำเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารฯ ของบริษัทฯ ไดใหบริการตอเน�องมาโดยตลอด อีกทั้งไดจัดระบบขอมูลขาวสารฯ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย เพ�อใหเกิดความโปรงใส เสมอภาค และเปนธรรมในการใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของทางราชการ ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐๒
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รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๐๓

ร ายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ไดรับแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบดวย
๑. พลเอก พฤณท สุวรรณทัต
ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
กรรมการ
๓. นายพิสิษฐ บุญชวง
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คูม อื การปฏิบตั งิ านสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ในระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมกี ารประชุมรวม ๙ ครัง้ โดยมีผบู ริหารระดับสูง หัวหนาหน�วยตรวจสอบภายใน ฝายบริหารของหน�วยตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
๑. สอบทานความน�าเช�อถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานเกีย่ วกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
ประหยัด รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับมติคณะ
รัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
๒. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินงาน ของสำนัก
ตรวจสอบภายในเปนประจำ ตลอดจนติดตามผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. สอบทานความเปนอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานวาเปนไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กระทรวง
การคลังกำหนด และใหมีการติดตามการดำเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น เพ�อใหมั่นใจวามีการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม และปองกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
๔. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
๕. สอบทานดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดแผนวาระการประชุม รวมทั้งประเมินตนเองเปนรายบุคคล
และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งคณะและผลการดำเนินงาน
ตามดัชนีวัดผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคะแนน ๔.๐๐ และ ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔.๐๐ ตามลำดับ
สำหรับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหใชฉบับเดิมไปพลางกอน เน�องจากกระทรวงการคลังอยูร ะหวางการจัดทำ
คูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางสวน โดยจะทำการทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบหลังจากที่กระทรวงการคลังกำหนดใหใชคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเปนทางการ

๑๐๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๖. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติดัชนีวัดผลงานของสำนักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ
๕ ป แผนการตรวจสอบประจำป ๒๕๕๖ รวมทัง้ ใหความเห็นชอบการทบทวนงบประมาณประจำป ๒๕๕๖ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ
ประจำป ๒๕๕๕ ของหัวหนาหน�วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการระดับผูอำนวยการฝาย นักวิชาการระดับผูอำนวยการกอง และเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานประจำปของสำนักตรวจสอบภายใน ป ๒๕๕๕ แผนการสรรหาบุคลากรดานตรวจสอบภายในประจำป
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ แผนการฝกอบรมประจำป ๒๕๕๖ รวมทั้งติดตามความคืบหนาการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
สำหรับกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบใหใชฉบับเดิมไปพลางกอน เน�องจาก
กระทรวงการคลังอยูระหวางการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
บางสวน โดยจะทำการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลังจากที่กระทรวงการคลังกำหนด
ใหใชคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเปนทางการ
๗. บริษัทฯ มีคาสอบทานงบการเงินและคาสอบบัญชีประจำป จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท จากการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนที่เปนสาระสำคัญครบถวน ถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชี มีการดำเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอ การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กระทรวงการคลังกำหนด และไมพบวามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานดานการตรวจสอบภายใน พรอมขอคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบหรือพิจารณาอยาง
สม่ำเสมอ และบริษัทฯ ไดนำไปพิจารณาเพ�อดำเนินการปรับปรุงแกไขและติดตามผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่
พลเอก พฤณท สุวรรณทัต ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เม�อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเปนเหตุให พลเอกพฤณท
สุวรรณทัต พนจากการเปนประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งใหนายพิสิษฐ บุญชวง เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ (๕๓๘) เม�อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนั้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕ นายพิสิษฐ บุญชวง จึงเปนผูลงนาม

(นายพิสิษฐ บุญชวง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๐๕

We
get
ready
for

Financial
Goals

เรา รอมเสมอ เ อเปาหมายทางการเงินที่สงสุด

ร ายงานดานการเงิน
๑. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ไดจัดใหมีการจัดทำงบการเงิน เพ�อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัทฯ รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำป ๒๕๕๕ ซึ่งงบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยใชดุลยพินิจอยางรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ�อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการบริหาร ความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพ�อใหมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของ บริษัทฯ
และเพ�อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำกับดูแลในเร�องการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยทำการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Au it ommittee)
เพ�อทำหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเร�องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปฉบับนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่น�าพอใจและสามารถสรางความเช�อมั่น
อยางสมเหตุสมผลไดวางบการเงินของบริษัทฯ มีความเช�อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

๒. ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
๒๕๕๕

๒๕๕๔

๒๕๕๓

ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)
รายไดรวม
คาใชจายรวม
คาบริการรอจายคืน(เรียกเก็บ)บริษัทการบินที่เปนสมาชิก

๖,๙๕๕.๔๒
๖,๗๘๐.๗๒
๑๗๔.๗๐

๖,๒๓๓.๗๖
๕,๘๕๖.๓๙
๓๗๗.๓๗

๕,๒๖๕.๖๗
๕,๔๔๖.๖๗
(๑๘๑.๐๐)

ฐานะการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

๖,๗๓๒.๔๑
๕,๙๓๐.๘๑
๘๐๑.๖๐

๗,๒๗๕.๒๗
๖,๔๗๖.๓๐
๗๙๘.๙๗

๗,๑๑๘.๑๐
๖,๓๓๐.๒๔
๗๘๗.๘๖

๗.๔๐
๑.๒๔

๘.๑๑
๑.๒๕

๘.๐๓
๑.๔๒

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเงินตน และดอกเบี้ย (เทา)

๑๐๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๓. รายงานและการวิเคราะหผลการดำเนินงาน

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษทั ฯ มีรายไดสงู กวาคาใชจา ยหรือมีคา บริการรอจายคืนบริษทั การบินทีเ่ ปนสมาชิก จำนวน ๑๗๔.๗๐ ลานบาท
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๔

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

รายได
รายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายไดจากการใหบริการเกี่ยวเน�อง
รายไดอ�น

๖,๐๗๓.๘๑
๘๐๘.๘๐
๗๒.๘๑

๕,๖๐๕.๗๖
๔๖๐.๗๙
๑๖๗.๒๑

๔๖๘.๐๕
๓๔๘.๐๑
(๙๔.๔๐)

๘
๗๖
(๕๖)

รายไดรวม

๖,๙๕๕.๔๒

๖,๒๓๓.๗๖

๗๒๑.๖๖

๑๒

๖,๖๑๕.๖๗
๑๖๕.๐๕

๕,๗๑๙.๕๐
๑๓๖.๘๙

๘๙๖.๑๗
๒๘.๑๖

๑๖
๒๑

๖,๗๘๐.๗๒

๕,๘๕๖.๓๙

๙๒๔.๓๓

๑๖

๑๗๔.๗๐

๓๗๗.๓๗

(๒๐๒.๖๗)

(๕๔)

รายการ

คาใชจาย
คาใชจายในการดำเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายรวม
คาบริการรอจายคืน(เรียกเก็บ)บริษัทการบิน
ที่เปนสมาชิก

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รอยละ

๓.๑ การวิเคราะหรายได
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๙๕๕.๔๒ ลานบาท โดยรายไดหลักที่สำคัญของบริษัทฯ คือ รายได
คาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๖,๐๗๓.๘๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๗ ของรายไดรวม รายไดจากการใหบริการเกี่ยวเน�อง
จำนวน ๘๐๘.๘๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๒ ของรายไดรวม ซึ่งประกอบดวยรายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ คาบริการขอมูล
การบิน และรายไดจากงานที่รับทำ นอกจากนี้ มีรายไดอ�น จำนวน ๗๒.๘๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑ ของรายไดรวม
รายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๖,๐๗๓.๘๑ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน ๔๖๘.๐๕ ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ ๘ โดยในป ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีการปรับปรุงการเรียกเก็บคาบริการตามโครงสราง/อัตราคาบริการใหม ระยะที่ ๑ ตั้งแต ๑
มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาท ตอหน�วย และ Terminal charge เทากับ
๕๐๐ บาทตอหน�วย
สำหรับรายไดจากการใหบริการเกี่ยวเน�อง จำนวน ๘๐๘.๘๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน ๓๔๘.๐๑ ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น
รอยละ ๗๖ สวนใหญเน�องจากรายไดจากงานที่รับทำและคาบริการขอมูลการบินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้รายไดอ�นลดลงจำนวน ๙๔.๔๐
ลานบาท เน�องจากปกอนมีรายไดคาปรับจากการสงมอบงานลาชา รายไดจากการจำหน�ายอากาศยานและอุปกรณซอมบำรุงอากาศยาน
๓.๒ การวิเคราะหคาใชจาย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๗๘๐.๗๒ ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายผลประโยชน
พนักงาน จำนวน ๔,๕๑๑.๙๒ ลานบาท คิดเปน รอยละ ๖๗ ของคาใชจายทั้งหมด คาใชจายดำเนินงานอ�น จำนวน ๒,๑๐๓.๗๕
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๑ ของคาใชจายทั้งหมด และตนทุนทางการเงิน จำนวน ๑๖๕.๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒ ของคาใชจาย
ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจากการดำเนินมาตรการควบคุมคาใชจายที่ไมสงผลกระทบตอการใหบริการดาน
ความปลอดภัยไดประมาณ ๒๓๓.๒๑ ลานบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๐๙

๔. รายงานและการวิเคราะหฐานะการเงิน

๔.๑ การวิเคราะหสินทรัพย
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖,๗๓๒.๔๑ ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ ๓๓
และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ ๖๗ โดยมี องคประกอบของสินทรัพยดังนี้
รายการ

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
- เงินลงทุนระยะยาวอ�น
- เงินใหกูยืมระยะยาว
- อาคารและอุปกรณ
- สินทรัพยระหวางกอสราง
รวม

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๔

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

๒,๒๐๒.๗๔

๒,๗๔๓.๔๑

(๕๔๐.๖๗)

๖๒.๘๑
๐.๔๙
๔,๑๙๐.๖๓
๒๗๕.๗๔

๖๒.๘๑
๐.๕๓
๔,๒๔๕.๒๗
๒๒๓.๒๕

(๐.๐๔)
(๕๔.๖๔)
๕๒.๔๙

๖,๗๓๒.๔๑

๗,๒๗๕.๒๗

(๕๔๒.๘๖)

รอยละ
(๒๐)
(๘)
(๑)
๒๔
(๗)

สินทรัพยรวมในป ๒๕๕๕ ลดลงจากปกอน จำนวน ๕๔๒.๘๖ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๗ สวนใหญเปนสินทรัพยหมุนเวียน
ลดลง เน�องจากงานระหวางทำ คาบริการรอเรียกเก็บสะสม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้คาบริการและลูกหนี้อ�นลดลง
๔.๒ การวิเคราะหหนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๙๓๐.๘๑ ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนรอยละ ๓๐ และ
หนี้สินไมหมุนเวียนรอยละ ๗๐ โดยมีองคประกอบของหนี้สินดังนี้
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๔

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเวียน

๑,๑๑๕.๕๙
๖๔๔.๕๔
๔,๑๗๐.๖๘

๑,๔๘๙.๐๘
๕๔๔.๕๔
๔,๔๔๒.๖๘

(๓๗๓.๔๙)
๑๐๐.๐๐
(๒๗๒.๐๐)

(๒๕)
๑๘
(๖)

รวม

๕,๙๓๐.๘๑

๖.๔๗๖.๓๐

(๕๔๕.๔๙)

(๘)

รายการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รอยละ

หนี้สินรวมในป ๒๕๕๕ ลดลงจากปกอน จำนวน ๕๔๕.๔๙ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๘ โดยหนี้สินไมหมุนเวียนสวนใหญ
เปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพ�อใชสำหรับลงทุนในโครงการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการลงทุนตาง ๆ โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน

๑๑๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๔.๓ การวิเคราะหสวนของผูถือหุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๘๐๑.๖๐ ลานบาท โดยมีองคประกอบของสวนของผูถือหุนดังนี้
รายการ
ทุนจดทะเบียน
เงินกองทุนสวัสดิการ
รวม

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๔

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

๖๖๐.๐๐
๑๔๑.๖๐

๖๖๐.๐๐
๑๓๘.๙๗

๒.๖๓

-

๘๐๑.๖๐

๗๙๘.๙๗

๒.๖๓

-

รอยละ
๒

โครงสรางเงินทุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบดวยหนี้สินรวม ๕,๙๓๐.๘๑ ลานบาท หรือเทากับสัดสวนรอยละ ๘๘ และ
สวนของผูถือหุน ๘๐๑.๖๐ ลานบาท หรือเทากับสัดสวนรอยละ ๑๒

๕. สภาพคลอง

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๘๘๔.๓๓
ลานบาท ลดลงจากตนงวด ๖๙.๔๑ ลานบาท โดยเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน สวนใหญมาจากคาเส�อมราคาจากการลงทุน
ในสินทรัพยถาวร และเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญเปนการลงทุนเพ�อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้ เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สวนใหญเปนการชำระคืนเงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

ป ๒๕๕๕
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๔
(ลานบาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ลานบาท)

๑,๒๔๖.๖๗
(๗๐๖.๑๗)
(๖๐๘.๑๓)
(๑.๗๘)
๘๘๔.๓๓

๑,๒๓๔.๓๒
(๑๔๒.๔๘)
(๔๕๒.๖๐)
๒.๔๓
๙๕๓.๗๔

๑๒.๓๕
(๕๖๓.๖๙)
(๑๕๕.๕๓)
(๔.๒๑)
(๖๙.๔๑)

๖. รายงานและการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลง เน�องจากหนี้สินระยะยาวลดลงจากการชำระคืนเงินกู
ระยะยาวที่ถึงกำหนด นอกจากนี้ความสามารถ ในการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ซึ่งสวนใหญมาจากคาเส�อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการตาง ๆ ที่แลวเสร็จ

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ย (เทา)

ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๔

๗.๔๐
๑.๒๔

๘.๑๑
๑.๒๕

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(๐.๗๑)
(๐.๐๑)

ทั้งนี้ เน�องจากบริษัทฯ ดำเนินงานในลักษณะที่ไมคากำไร ( ost Reco er asis) หากมีรายไดสูงกวาคาใชจาย บริษัทฯ จะตองทำการ
จายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก หรือหากมี รายไดต่ำกวาคาใชจายก็จะสามารถเรียกเก็บจากบริษัทการบินที่เปนสมาชิกไดเชนกัน โด
โดยแหล
ยแหลง
เงินทุนหลักในการลงทุนตาง ๆ ของบริษัทฯ มาจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และความสามารถในการชำระคืนเงินกูของบริษัทฯ
สวนใหญมาจากคาเส�อมราคาในแตละปที่บริษัทฯ ไดคิดรวมไวในคาบริการที่เรียกเก็บจากสายการบินแลว

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๑๑

๗. แนวโนมอนาคต

ตามประมาณการรายไดและคาใชจายที่ไดทบทวนตามแผนการเงินประจำป ๒๕๕๖ (ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๕๓๗) เม�อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดรวมในป ๒๕๕๖ จำนวน ๗,๓๓๘.๙๐
ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๖,๘๓๙.๖๒ ลานบาท และรายไดจากการใหบริการเกี่ยวเน�อง
และอ�นๆ จำนวน ๔๙๙.๒๘ ลานบาท สวนคาใชจายดำเนินการคาดวาจะมีคาใชจายรวมจำนวน ๗,๒๔๑.๔๑ ลานบาท โดยคาดวาจะมีรายได
สูงกวาคาใชจาย จำนวน ๙๗.๔๙ ลานบาท
สำหรับรายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ คาดการณปริมาณเที่ยวบินมีอัตราการเติบโต จากป ๒๕๕๕ รอยละ ๖ ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากการประชุม I A Air Trans ort S m osium เม�อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่ไดพยากรณขอมูล Air Trans ort eman
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๗๓ อยูในชวงประมาณรอยละ ๔.๖ – ๖.๑ ตอป และสอดคลองกับขอมูลสถิติปริมาณ
เที่ยวบินที่เกิดขึ้นจริงตั้งแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕.๗ ตอป
สำหรับอัตราคาบริการตามโครงสรางใหม ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เม�อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และคณะ
กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (๕๓๑) เม�อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบ การทยอยปรับอัตรา คาบริการเปน
๒ ระยะ เพ�อลดผลกระทบของสายการบินจากผลกระทบของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนปญหาเศรษฐกิจภายในสหภาพยุโรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังนี้
ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En- route charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาทตอหน�วย และ
Terminal charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหน�วย ระยะที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป อัตรา En-route charge เทากับ ๓,๕๐๐
บาทตอหน�วย และ Terminal charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหน�วย
สำหรับงบลงทุนประจำป ๒๕๕๖ มีกรอบวงเงินเบิกจายทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ จำนวน ๒,๓๔๖.๖๑ ลานบาท ซึง่ การลงทุนของบริษทั ฯ โดยสวนใหญ
เปนการลงทุนดานความปลอดภัยและสนับสนุนภาคความปลอดภัย สอดคลองตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของบริษทั ฯ ประกอบดวย
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ จำนวน ๑,๔๕๖.๖๑ ลานบาท และการลงทุน เพ�อการดำเนินงานตามปกติ
จำนวน ๘๙๐.๐๐ ลานบาท โดยคาดวาจะใชจากแหลงเงินกูระยะยาว จำนวน ๑,๖๘๕.๐๐ ลานบาท สวนที่เหลือใชจายจากเงินรายไดจากการ
ดำเนินงาน

๑๑๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๑๓

๑๑๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ร ายงาน อง

สอบบั

ี

เสนอ ผูถือหุนบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ งบรายไดและคาใชจาย
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท วิทยุการบิน แหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งผูบริหารของบริษัท
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดินตองวางแผนและปฏิบตั งิ านเพ�อใหไดความเช�อมัน่ อยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเช�อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด สำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันของแตละปของบริษทั วิทยุการบิน แหงประเทศไทย จำกัด โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง�อนไขตองบการเงินขางตน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ ๒.๒ และ ขอ ๓ ในระหวางปปจจุบันบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่กำหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เปนตนไป
เพ�อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหม
เพ�อใหสอดคลองกับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(นางรุงนภา เจริญคุณวิวัฏ)
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๔

(นางอัมพร คงคา)
ผูอำนวยการกลุม

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ice o the Au itor eneral
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๑๕

บ ริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

งบแสดง านะการเงิน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

หน�วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้คาบริการและลูกหนี้อ�น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
คาบริการรอเรียกเก็บสะสม
สินทรัพยหมุนเวียนอ�น

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอ�น
เงินใหกูยืมระยะยาว
อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๑๑๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๘๘๔,๓๒๖,๗๐๗.๒๗
๘,๕๔๘,๕๔๓.๕๔
๘๖๙,๙๒๐,๓๔๔.๒๖
๑๖,๗๔๒,๐๙๑.๐๐
๑๓๙,๗๑๙,๘๓๖.๓๐
๒๗๓,๗๖๓,๑๓๒.๘๒
๙,๗๒๓,๕๘๖.๔๔

๙๕๓,๗๓๙,๘๑๘.๔๒
๑๓,๕๖๔,๘๘๓.๓๕
๙๓๑,๖๖๕,๔๔๔.๑๕
๑๘,๙๙๘,๙๓๕.๐๐
๑๖๕,๒๕๒,๗๑๗.๕๑
๔๔๘,๕๙๘,๕๗๗.๐๑
๒๑๑,๕๘๙,๒๐๖.๙๖

๒,๒๐๒,๗๔๔,๒๔๑.๖๓

๒,๗๔๓,๔๐๙,๕๘๒.๔๐

๖๒,๘๐๙,๐๐๐.๐๐
๔๘๖,๒๖๐.๐๐
๔,๑๙๐,๖๒๙,๖๑๑.๓๕
๒๗๕,๗๔๑,๐๓๒.๔๐

๖๒,๘๐๙,๐๐๐.๐๐
๕๒๗,๖๐๖.๐๐
๔,๒๔๕,๒๖๕,๖๘๘.๒๖
๒๒๓,๒๕๔,๑๔๓.๑๗

๔,๕๒๙,๖๖๕,๙๐๓.๗๕

๔,๕๓๑,๘๕๖,๔๓๗.๔๓

๖,๗๓๒,๔๑๐,๑๔๕.๓๘

๗,๒๗๕,๒๖๖,๐๑๙.๘๓

บ ริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

งบแสดง านะการเงิน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

หน�วย : บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอ�น

๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๕

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินสงเสริมเพ�อการศึกษาบุตร
เงินกูยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

๕.๑๖
๕.๑๗
๕.๑๘

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๓๖๗,๙๑๒,๗๔๒.๑๖
๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๑๙,๖๐๖,๐๙๗.๗๒
๗๒,๓๔๗,๘๗๒.๑๕
๕๕,๗๑๖,๙๕๙.๔๗

๕๙๔,๘๑๑,๕๔๒.๔๖
๕๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๗๘๔,๓๘๒,๔๑๔.๑๕
๖๗,๗๘๕,๕๑๓.๕๔
๔๒,๑๐๔,๙๔๕.๓๔

๑,๗๖๐,๑๒๓,๖๗๑.๕๐

๒,๐๓๓,๖๒๔,๔๑๕.๔๙

๙๗,๐๖๙.๕๒
๓,๘๙๘,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๗๒,๕๔๕,๑๗๑.๒๖

๙๔,๗๐๑.๙๗
๔,๔๔๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

๔,๑๗๐,๖๘๒,๒๔๐.๗๘ ๔,๔๔๒,๖๗๔,๗๐๑.๙๗
๕,๙๓๐,๘๐๕,๙๑๒.๒๘ ๖,๔๗๖,๒๙๙,๑๑๗.๔๖

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ทุนที่ชำระแลว
หุนสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท
เงินกองทุนสวัสดิการ

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๑,๖๐๔,๒๓๓.๑๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓๘,๙๖๖,๙๐๒.๓๗

๘๐๑,๖๐๔,๒๓๓.๑๐

๗๙๘,๙๖๖,๙๐๒.๓๗

รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

๕.๒๑

๖,๗๓๒,๔๑๐,๑๔๕.๓๘ ๗,๒๗๕,๒๖๖,๐๑๙.๘๓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาอากาศตรี

กรรมการผูอำนวยการใหญ
(ประจักษ สัจจโสภณ)

ผูอำนวยการใหญ (การเงิน)
(นางอรอุไร โกเมน)

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๑๗

บ ริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

งบรายไดและ า จายเบดเสรจ สำหรับปสน้ิ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

หมายเหตุ
รายได
รายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ และคาบริการขอมูลการบิน
รายไดจากงานที่รับทำ
รายไดอ�น

๕.๒๕

๕.๒๒

รวมรายได

๒๕๕๕
๖,๐๗๓,๘๑๑,๑๙๓.๕๑
๓๓๘,๔๘๑,๙๓๐.๔๙
๔๗๐,๓๒๑,๗๙๔.๐๘
๗๒,๘๐๖,๗๕๕.๖๔

๒๕๕๔
๕,๖๐๕,๗๕๖,๒๙๑.๐๗
๓๑๒,๑๒๙,๔๓๗.๘๙
๑๔๘,๖๖๐,๖๒๗.๔๙
๑๖๗,๒๑๖,๑๑๘.๘๙

๖,๙๕๕,๔๒๑,๖๗๓.๗๒ ๖,๒๓๓,๗๖๒,๔๗๕.๓๔

คาใชจาย
ตนทุนงานรับทำ
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเส�อมราคา
คาซอมแซมบำรุงรักษา
คาเชาสินทรัพยและภาษีโรงเรือน
คาสาธารณูปโภคและการส�อสาร
คาใชจายอ�น
ตนทุนทางการเงิน

๕.๒๕

๕.๒๓
๕.๑๐

๕.๒๔
๕.๑๗

รวมคาใชจาย
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจาย

๔๐๐,๒๙๙,๗๑๒.๔๒
๓๔,๒๓๘,๑๕๕.๙๔
๔,๕๑๑,๙๒๒,๙๙๙.๑๒
๗๑๕,๓๒๕,๓๖๖.๘๙
๑๗๔,๖๓๗,๗๖๖.๘๐
๒๙๖,๘๓๐,๑๙๓.๓๙
๑๑๘,๖๔๗,๔๕๙.๓๑
๓๖๓,๗๗๐,๘๒๗.๗๑
๑๖๕,๐๔๖,๒๐๓.๖๒

๑๐๘,๗๓๙,๔๒๔.๔๒
๓๕,๖๑๓,๒๗๓.๗๐
๓,๙๘๓,๙๒๑,๔๕๕.๓๗
๗๐๔,๙๕๐,๒๖๐.๑๓
๑๕๘,๖๙๓,๐๘๔.๗๖
๒๗๘,๓๓๐,๑๑๓.๖๐
๑๑๔,๕๐๓,๕๙๙.๑๕
๓๓๔,๗๔๘,๘๘๓.๗๘
๑๓๖,๘๙๒,๗๔๒.๐๕

๖,๗๘๐,๗๑๘,๖๘๕.๒๐
๑๗๔,๗๐๒,๙๘๘.๕๒

๕,๘๕๖,๓๙๒,๘๓๖.๙๖
๓๗๗,๓๖๙,๖๓๘.๓๘

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาอากาศตรี

กรรมการผูอำนวยการใหญ
(ประจักษ สัจจโสภณ)

๑๑๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

ผูอำนวยการใหญ (การเงิน)
(นางอรอุไร โกเมน)

บ ริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
หน�วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก
รายการปรับกระทบคาบริการรอจายคืนเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน :
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเส�อมราคา
สินทรัพยระหวางกอสรางที่โอนเปนคาใชจาย
กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย
รายไดรอการรับรูโอนเปนรายได
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้คาบริการและลูกหนี้อ�น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอ�น
คาบริการรอเรียกเก็บสะสม
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอ�น
เงินสงเสริมการศึกษาบุตร
เงินกองทุนสวัสดิการ
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๑๗๔,๗๐๒,๙๘๘.๕๒

๓๗๗,๓๖๙,๖๓๘.๓๘

๒,๑๙๙,๓๑๘.๔๒
๓,๑๐๓,๔๕๕.๑๔
๑๗,๔๐๖,๔๕๙.๑๕
๗๑๕,๓๒๕,๓๖๖.๘๙
๓๙๘,๙๒๒.๔๐
(๘๓๓,๔๗๘.๓๓)
๕๗๘,๘๑๔.๐๗
(๗,๑๓๘.๔๓)
(๘,๕๘๑,๓๔๗.๑๒)
๑๖๕,๐๔๖,๒๐๓.๖๒
๒๗๒,๕๔๕,๑๗๑.๒๖

(๒,๔๒๑,๗๓๓.๓๗)
๑๐,๕๗๗,๙๙๘.๘๘
๕,๘๒๒,๖๔๒.๗๒
๗๐๔,๙๕๐,๒๖๐.๑๓
๘๑๓,๔๒๖.๑๔
(๖๕,๒๒๖,๖๐๖.๒๖)
๗,๑๘๕,๖๔๔.๕๗
(๘,๑๘๓,๓๖๘.๗๑)
(๖,๐๕๓,๘๑๙.๕๒)
๑๓๒,๓๒๗,๕๑๔.๐๓
-

๑,๓๔๑,๘๘๔,๗๓๕.๕๙

๑,๑๕๗,๑๖๑,๕๙๖.๙๙

๔๔,๘๔๐,๐๔๓.๙๕
๒๕,๕๓๒,๘๘๑.๒๑
๒๐๒,๙๒๖,๓๔๙.๓๖
๑๓๒,๔๕๕.๖๗

(๓๓๗,๕๐๑,๐๓๑.๑๔)
(๕,๕๗๒,๘๒๑.๐๔)
(๖๓,๑๗๑,๙๑๐.๔๙)
๒,๔๙๔,๗๕๔.๐๘

(๒๒๖,๗๔๘,๐๐๓.๕๘)
(๑๖๔,๗๗๖,๓๑๖.๔๓)
๑๒,๖๗๑,๙๔๕.๘๙
๒,๓๖๗.๕๕
๒,๖๙๔,๐๕๗.๙๘

๓๘๑,๑๙๕,๔๗๘.๙๕
๙๑,๖๔๒,๙๗๒.๘๘
(๙,๒๘๓,๐๒๗.๙๐)
๒,๓๐๙.๘๐
๑๑,๑๕๗,๖๙๖.๗๘

๗,๕๑๐,๗๒๒.๔๖

๖,๑๙๒,๑๓๕.๖๔

๑,๒๔๖,๖๗๑,๒๓๙.๖๕

๑,๒๓๔,๓๑๘,๑๕๔.๕๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๑๙

บ ริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
หน�วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับเงินฝากธนาคาร (เงินลงทุนชั่วคราว)
เงินจายเงินฝากธนาคาร (เงินลงทุนชั่วคราว)
เงินรับจากการรับชำระหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินจายเงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินรับจากการรับชำระหนี้เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินจายเงินใหกูยืมระยะยาว
เงินจายซื้อสินทรัพยระหวางกอสราง
เงินจายซื้ออุปกรณ
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินจายเงินฝากธนาคาร (เงินลงทุนระยะยาว)
เงินรับจากการขายหุนสหกรณฯ (เงินลงทุนระยะยาว)

๒๕๕๔

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๗๖๗,๐๙๙.๗๗
(๙๘๓,๖๖๐.๑๙)
(๖,๕๐๔,๘๘๓.๓๕)
๒๘,๓๘๖,๐๙๐.๐๐
๒๕,๗๑๘,๖๒๖.๐๐
(๒๖,๑๒๙,๒๔๖.๐๐) (๒๘,๔๗๘,๔๙๓.๐๐)
๕๒๘,๖๔๖.๐๐
๒๘๒,๗๕๙.๐๐
(๔๘๗,๓๐๐.๐๐)
(๓๑๔,๘๘๐.๐๐)
(๗๑๔,๕๘๘,๔๔๓.๖๖) (๑๙๘,๐๙๘,๐๘๓.๐๘)
(๖๘๒,๙๒๘.๑๑)
(๙๗๔,๕๓๘.๓๗)
๑,๗๘๐,๖๘๕.๐๐
๖๕,๔๒๔,๕๐๐.๐๐
(๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐)
๕๐๑,๕๐๐.๐๐
(๗๐๖,๑๗๖,๑๕๖.๙๖) (๑๔๒,๔๗๖,๓๙๓.๐๓)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินรับจากการเงินกูยืมระยะยาว
เงินจายไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินจายชำระดอกเบี้ยเงินกูยืม

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๑,๐๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
(๕๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐) (๕๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)
(๑๖๓,๕๘๗,๓๐๐.๑๕) (๑๒๓,๐๖๑,๘๗๑.๑๕)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(๖๐๘,๑๒๗,๓๐๐.๑๕) (๔๕๒,๖๐๑,๘๗๑.๑๕)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

(๖๗,๖๓๒,๒๑๗.๔๖) ๖๓๙,๒๓๙,๘๙๐.๓๗

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

๙๕๓,๗๓๙,๘๑๘.๔๒ ๓๑๒,๐๗๒,๖๕๘.๘๐

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน ากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๑๒๐

๒๕๕๕

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

(๑,๗๘๐,๘๙๓.๖๙)
๕.๑

๒,๔๒๗,๒๖๙.๒๕

๘๘๔,๓๒๖,๗๐๗.๒๗ ๙๕๓,๗๓๙,๘๑๘.๔๒

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๒๑

บ ริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
๑. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การส�อสารการบินและบริการอ�นที่เกี่ยวเน�องกับการ
ปฏิบัติการบิน ตามความตองการของผูประกอบการขนสงทางอากาศ และตามมาตรฐานและขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ใหเปนไปดวยความปลอดภัยสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาลมีตอองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศในฐานะเปนภาคีประเทศ โดยบริษัทฯ ตกลงจะจัดใหมีบริการใหแกบรรดาผูประกอบการขนสงทางอากาศโดยไมคิดเอากำไร และให
บริษัทฯ ไดรับการชดใชคาใชจายตาง ๆ ดวยการเรียกเก็บคาบริการอยางเปนธรรมจากบรรดาผูรับบริการจากบริษัทฯ

๒. หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน

๒.๑ งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหมายความถึงมาตรฐาน
การบัญชีทอ่ี อกภายใตพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร�อง กำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
๒.๒ การนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ ไดมีการแสดงรูปแบบใหม เพ�อใหสอดคลองกับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๓. มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหม และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว มีรายละเอียด ดังนี้
มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง การนำเสนองบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง สินคาคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง งบกระแสเงินสด
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง สัญญากอสราง
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง สัญญาเชา
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง รายได
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙
เร�อง ผลประโยชนของพนักงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง ตนทุนการกูยืม
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๖
เร�อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เม�อเกษียณอายุ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง เงินลงทุนในบริษัทรวม
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙
เร�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง สวนไดเสียในการรวมคา
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง กำไรตอหุน

๑๒๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
-

เร�อง งบการเงินระหวางกาล
เร�อง การดอยคาของสินทรัพย
เร�อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๓๘ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๔๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง อสังหาริมทรัพยเพ�อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๒
เร�อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เร�อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เร�อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ�อขาย
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๖
เร�อง การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๕
เร�อง สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๑
เร�อง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๒
เร�อง ภาษีเงินได
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๘
เร�อง สวนงานดำเนินงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๐ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
เร�อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๐
เร�อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๑
เร�อง ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจาก
สินทรัพยที่ไมไดคิดคาเส�อมราคาที่ตีราคาใหม
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๕
เร�อง ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินและเห็นวาการนำมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตนมาใชปฏิบัติ จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตองบการเงินที่นำเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เร�องการนำเสนองบการเงิน ภายใตขอกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม
โดยงบการเงินประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๙ เร�องผลประโยชนของพนักงาน บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเลือกวิธีบันทึกหนี้สินผลประโยชนของพนักงานยอนหลังเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา ๕ ป นับจากวันที่
นำมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๒๓

๔. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๔.๑ การรับรูรายไดและคาใชจาย
๔.๑.๑ รายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ รับรูเปนรายไดในงวดบัญชีที่มีการใหบริการ
๔.๑.๒ รายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ และคาบริการขอมูลการบิน รับรูเปนรายไดตามระยะเวลา และอัตราคาตอบแทน
ตามที่ระบุไวในสัญญา
๔.๑.๓ รายไดจากงานรับทำ รับรูเปนรายไดเม�องานแลวเสร็จและสงมอบงาน
๔.๑.๔ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับรูตามเกณฑสัดสวนของระยะเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
๔.๑.๕ คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
๔.๒ คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั ้ ง ค า เผ� อ หนี ้ ส งสั ย จะสู ญ ตั ้ ง เป น จำนวนเท า กั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี ้ ไ ม ไ ด
โดยประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคงคาง
ณ วันทีใ่ นงบดุล โดยไดมกี ารกำหนดคาเผ�อหนีส้ งสัยจะสูญไวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
ระยะเวลาที่หนี้คางชำระ
อัตรารอยละของลูกหนี้ที่ตั้งคาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ
เกินกวา ๖ เดือน - ๑ ป
๕๐
เกินกวา ๑ ป ขึ้นไป
๑๐๐
๔.๓ วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือรับรูราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก สวนคาใชจายในการนำเขาสำหรับวัสดุที่สั่งซื้อจากตางประเทศรับรู เปนคา
ใชจายในการดำเนินงาน
๔.๔ เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรูราคาทุน ไดแก
๔.๔.๑ เงินลงทุนชั่วคราว เปนเงินลงทุนที่บริษัทคาดวาจะถือครองครบกำหนด หรือเปลี่ยนเปนเงินสดภายในหนึ่งป ไดแก เงินฝาก
ประจำไมเกิน ๑๒ เดือน
๔.๔.๒ เงินลงทุนระยะยาวอ�น เปนเงินลงทุนทีบ่ ริษทั คาดวาจะถือครองครบกำหนดเกินกวาหนึง่ ป ไดแกเงินฝากประจำเกินกวา ๑๒ เดือน
๔.๕ อาคารและอุปกรณ
๔.๕.๑ อาคารและอุปกรณ รับรูราคาทุนหักคาเส�อมราคาสะสม
คาเส�อมราคา คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย และเริ่มคำนวณคาเส�อมราคาในเดือน
ที่ไดรับหรือติดตั้งสินทรัพยหรือสินทรัพยนั้นเริ่มใชงาน ในอัตราดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
๗ - ๒๐ ป
ระบบอำนวยความสะดวก
๕ - ๒๐ ป
เรดารและอุปกรณ
๗ - ๑๕ ป
อุปกรณเคร�องกำเนิดไฟฟา
๑๐ - ๒๐ ป
อุปกรณโทรพิมพ
๗ ป
เคร�องมืออุปกรณและครุภัณฑอ�น
๗ - ๒๐ ป
เคร�องตกแตงและเคร�องใชสำนักงาน
๕ - ๗ ป
รถยนตและรถยนตลากจูง
๕ ป
เคร�องบิน
๕ - ๒๕ ป
สินทรัพยรับบริจาค
๕ - ๒๕ ป
สินทรัพยที่ซื้อหรือไดมามูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท รับรูเปนคาใชจาย
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทำใหเพิ่มกำลังความสามารถหรือประสิทธิภาพอยางเปนสาระสำคัญบันทึกบัญชีเปนสินทรัพย
๔.๕.๒ คาซอมใหญเคร�องบิน (IRAN) แสดงมูลคาตามตนทุนคาซอม คำนวณคาเส�อมราคาโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
ในระยะ เวลา ๕ – ๑๐ ป

๑๒๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๔.๖ ดอกเบี้ยเงินกูยืม
สินทรัพยระหวางกอสรางที่บริษัทดำเนินการโดยใชเงินกูยืมจะรับรูดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง
เม�อสินทรัพยระหวางกอสรางแลวเสร็จดอกเบี้ยจายดังกลาวจะรับรูเปนคาใชจาย
๔.๗ รายไดรอการรับรู
การรับรูรายไดในการรับบริจาคสินทรัพยเพ�อเก็บไวใชในการดำเนินงานมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญช ใหรับรูเปนรายไดรอการ
รับรูไวกอน แลวจึงทยอยรับรูเปนรายไดอ�นตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยรับบริจาคนั้น
๔.๘ รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกบัญชีเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ รายการสินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะปรับมูลคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามอางอิงประจำวันที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยประกาศไว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายทั้งจำนวนในงบ
รายไดและคาใชจาย
๔.๙ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ในการทำอนุพันธทางการเงินไดแกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate SWAP : IRS) ที่มีวัตถุประสงคเพ�อปองกัน
ความเสี่ยงใชเกณฑคงคาง สวนตางของดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดอ�น หรือคาใชจายดำเนินงานอ�นในงบรายไดและคาใชจาย
๔.๑๐ คาบริการรอเรียกเก็บ(จายคืน)บริษัทการบินที่เปนสมาชิก
บริษทั ฯ ดำเนินการโดยมิไดคา กำไร หากมีรายไดมากกวาคาใชจา ยจะรับรูเ ปนหนีส้ นิ เพ�อจายคืนใหแกบริษทั สายการบินทีเ่ ปนสมาชิก
และในกรณีมีรายไดนอยกวาคาใชจายจะรับรูเปนสินทรัพยเพ�อเรียกเก็บเพิ่มจากบริษัทสายการบินที่เปนสมาชิก หลักเกณฑดังกลาว
เฉลี่ยตามจำนวนหน�วยบินที่แตละสายการบินใชบริการในงวดนั้น ๆ
๔.๑๑ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนของพนักงานภายใตโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวและผลประโยชนระยะยาวอ�น บริษัทฯ ใชการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลดแตละหน�วยที่ประมาณไว และใชอัตราผลตอบแทน ในทองตลาดของหุนกู ผลแตกตาง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในแตละงวดบัญชีจะรับรูเ ปนคาใชจา ยหรือรายไดในงวดบัญชีนน้ั
๔.๑๒ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดจัดตั้ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแลว" ตามพระราช
บัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เม�อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยพนักงานที่เปนสมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรา
รอยละ ๓ - ๑๕ ของเงินเดือนพนักงานที่เปนสมาชิก และบริษัทฯ จายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ ๘.๕ - ๑๕ ของเงินเดือน
พนักงานที่เปนสมาชิก
๔.๑๓ เงินกองทุนสวัสดิการ
งบการเงินของเงินกองทุนสวัสดิการ ไดนำมารวมแสดงอยูใ นงบการเงินของบริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ณ วันสิน้ งวด
๔.๑๔ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๒๕

๕. ขอมูลเพิ่มเติม

๕.๑ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
หน�วย : ลานบาท
บริษัท
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย

รวม
รายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคาร - ประจำไมเกิน ๓ เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินกองทุน

๒๕๕๕
รวม

๒๕๕๔
รวม

๑.๑๑
๒.๒๘
๘๒๗.๙๔

๒.๓๘
๔.๒๒
๔๖.๔๐

๓.๔๙
๖.๕๐
๘๗๔.๓๔

๓.๗๐
๘.๗๘
๘๘๘.๖๔

๘๓๑.๓๓

๕๓.๐๐

๘๘๔.๓๓

๙๐๑.๑๒

๘๓๑.๓๓

๕๓.๐๐

๘๘๔.๓๓

๕๒.๖๒
๙๕๓.๗๔

๕.๒ เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕
เงินฝากธนาคาร

- ประจำ ๖ เดือน
- ประจำ ๑๒ เดือน

รวมเงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวดังกลาวเปนเงินฝากประจำของเงินกองทุนสวัสดิการ

๑๒๘
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๒๕๕๔

๑.๘๕
๖.๗๐

๗.๓๐
๖.๒๖

๘.๕๕

๑๓.๕๖

๕.๓ ลูกหนี้คาบริการและลูกหนี้อ�น ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
บริษัท

ลูกหนี้คาบริการ
เช็ครับ
ลูกหนี้สายการบิน
ลูกหนี้ในประเทศ
ลูกหนี้ตางประเทศ
รายไดบริการคางรับ

เงินกองทุน

๒๕๕๕
รวม

๒๕๕๔
รวม

๐.๙๖
๗๓๖.๘๒
๒๙.๕๗
๑๑.๑๘
๗.๒๕

๐.๔๐
-

๐.๙๖
๗๓๖.๘๒
๒๙.๙๗
๑๑.๑๘
๗.๒๕

๔.๗๓
๕๙๔.๕๒
๒๕๑.๑๗
๓.๓๐
๓.๗๔

รายไดเงินชดเชยทรัพยสินเสียหายจากอุทกภัย

๒๕.๕๓

๒๕.๕๓

หัก คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ

๘๑๑.๓๑
(๖๗.๓๐)

๐.๔๐
-

๘๑๑.๗๑
(๖๗.๓๐)

๘๕๗.๔๖
(๕๐.๘๒)

รวมลูกหนี้คาบริการ

๗๔๔.๐๑

๐.๔๐

๗๔๔.๔๑

๘๐๖.๖๔

๐.๗๘
๖๗.๙๑
๐.๑๐
๔๔.๔๒
-

๐.๑๔
-

๐.๙๒
๖๗.๙๑
๐.๑๐
๔๔.๔๒
-

๐.๖๐
๖๗.๕๕
๐.๑๒
๓๗.๗๔
๑.๕๘

๓.๐๐

๙.๑๖

๑๒.๑๖

๑๗.๔๔

๑๑๖.๒๑

๙.๓๐

๑๒๕.๕๑

๑๒๕.๐๓

๘๖๐.๒๒

๙.๗๐

๘๖๙.๙๒

๙๓๑.๖๗

ลูกหนี้อ�น
ดอกเบี้ยคางรับ
คาปรับเจาหนี้ผิดสัญญา
ลูกหนี้พนักงาน
คาใชจายจายลวงหนา
เงินจายลวงหนา
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รวมลูกหนี้อ�น
รวมลูกหนี้คาบริการและลูกหนี้อ�น

คาเผ�อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖๗.๓๐ ลานบาท เปนลูกหนี้สายการบิน จำนวน ๖๒.๘๖ ลานบาท ลูกหนี้
ในประเทศและลูกหนี้ตางประเทศ จำนวน ๔.๔๔ ลานบาท
คาปรับเจาหนี้ผิดสัญญา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖๗.๙๑ ลานบาท เปนลูกหนี้คางชำระคาปรับจากการสงมอบงานลาชา
ในการจัดซื้อระบบแลกเปลี่ยนขอมูลการบินและบริการเดินอากาศพรอมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ จากบริษัทแหงหนึ่ง จำนวน ๖๗.๓๖ ลานบาท
และบริษัทฯ มิไดชำระเงินงวดสุดทาย จำนวน ๔๐.๐๐ ลานบาท ใหกับผูขาย ซึ่งเม�อหักกลบลบหนี้แลว ผูขายมีหนี้ที่คางชำระใหกับบริษัทฯ
จำนวน ๒๗.๓๖ ลานบาท ขณะนี้บริษัทฯ ไดสงคำฟองใหศาลปกครองกลางเพ�อดำเนินคดีแลวและศาลไดรับคำฟองแลว

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๒๙

๕.๔ เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖.๗๔ ลานบาท เปนของเงินกองทุนสวัสดิการ ใหพนักงานกูยืมไป
ใชจายตามวัตถุประสงคในขอ ๗ (๔.๑) และ ๗ (๔.๒) ของระเบียบวาดวยการกูเงินจากกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคิดดอกเบี้ย
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชยประเภท ๑๒ เดือน และตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ ออมทรัพยบริษัท
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ประเภทประจำ ๑๒ เดือน บวก ๑ ตามลำดับ มียอดคงคางยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน
๑๙.๐๐ ลานบาท ระหวางงวดใหกเู พิม่ จำนวน ๒๖.๑๓ ลานบาท และไดรบั ชำระคืน จำนวน ๒๘.๓๙ ลานบาท คงเหลือเงินใหกยู มื ระยะสัน้
ณ วันสิ้นงวด จำนวน ๑๖.๗๔ ลานบาท
๕.๕ วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย

อะไหลอุปกรณเรดาร
อะไหลเคร�องบิน
อะไหลเคร�องชวยการเดินอากาศ
อะไหลอุปกรณวิทยุ
วัสดุสำนักงาน
อะไหลอ�นๆ
รวมวัสดุคงเหลือ

๑๓๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

๒๕๕๔

๑๐๔.๒๓
๒๑.๕๑
๑.๐๒
๘.๑๒
๓.๗๘
๑.๐๖

๑๑๔.๗๐
๒๗.๖๓
๗.๙๖
๔.๒๔
๓.๙๔
๖.๗๘

๑๓๙.๗๒

๑๖๕.๒๕

๕.๖ คาบริการรอเรียกเก็บสะสม ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

คาบริการรอเรียกเก็บบริษัทการบินที่เปนสมาชิก - ยอดยกมา

๒๕๕๔

๔๔๘.๖๐

๘๒๘.๔๖

(๐.๑๔)

(๒.๔๙)

หัก คาบริการรอจายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก - ระหวางงวด

๔๔๘.๔๖
(๑๗๔.๗๐)

๘๒๕.๙๗
(๓๗๗.๓๗)

รวมคาบริการรอเรียกเก็บสะสม

๒๗๓.๗๖

๔๔๘.๖๐

หัก เรียกเก็บคาบริการรอเรียกเก็บจากสายการบินที่พนสภาพเปนสมาชิก

ตามที่บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับปรุงโครงสรางอัตราคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบใหมเพ�อใหสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ และใหเกิดความเป
ความเปนธรรมแกผูใชบริการทุกกลุมและมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น
โดยในการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน เม�อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบการเรียกเก็บคาบริการ ตามโครงสราง/อัตรา
คาบริการรูปแบบใหม ที่บริษัทฯ นำเสนอ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (๕๓๑) เม�อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ไดมีมติอนุมัติการทยอยเรียกเก็บคาบริการรูปแบบใหมเปน ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาทตอหน�วย และ Terminal
charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหน�วย
ระยะที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป อัตรา En route charge เทากับ ๓,๕๐๐ บาทตอหน�วย และ Terminal charge
เทากับ ๕๐๐ บาทตอหน�วย
ตามมติที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ ๖๕ เม�อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบใหบริษัทฯ นำคาบริการรอจายคืน
ประจำป ๒๕๕๔ จำนวน ๓๗๗.๓๗ ลานบาท ไปหักกับคาบริการรอเรียกเก็บสะสมทีม่ อี ยู จำนวน ๘๒๕.๙๗ ลานบาท คงเหลือคาบริการรอเรียก
เก็บสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔๔๘.๖๐ ลานบาท
ผลการดำเนินงานในงวดบัญชีป ๒๕๕๕ บริษทั ฯ มีรายไดรวม จำนวน ๖,๙๕๕.๔๒ ลานบาท และคาใชจา ยรวม จำนวน ๖,๗๘๐.๗๒ ลานบาท
จึงมีรายไดสูงกวาคาใชจาย ซึ่งถือเปนคาบริการรอจายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก จำนวน ๑๗๔.๗๐ ลานบาท เม�อนำมาหักกับคาบริการ
รอเรียกเก็บสะสมยอดยกมา จำนวน ๔๔๘.๖๐ ลานบาท และเรียกเก็บคาบริการรอเรียกเก็บจากสายการบินเน�องจากพนสภาพการเปนสมาชิก
จำนวน ๐.๑๔ ลานบาทแลว คงเหลือคาบริการรอเรียกเก็บสะสม ณ วันสิ้นงวด จำนวน ๒๗๓.๗๖ ลานบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๓๑

๕.๗ สินทรัพยหมุนเวียนอ�น ประกอบดวย
หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

๒๕๕๔

เงินมัดจำ
งานระหวางทำ
บัญชีพัก

๘.๕๘
๑.๒๔
(๐.๑๐)

๑๓.๔๔
๑๙๘.๑๕
-

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ�น

๙.๗๒

๒๑๑.๕๙

๕.๘ เงินลงทุนระยะยาวอ�น
เงินลงทุนระยะยาวอ�น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖๒.๘๑ ลานบาท เปนของเงินกองทุนสวัสดิการ โดยเปนเงินฝากประจำ
๓๖ เดือน ที่ฝากไวกับธนาคารอาคารสงเคราะห
๕.๙ เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินใหกยู มื ระยะยาว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๐.๔๘ ลานบาท เปนของเงินกองทุนสวัสดิการ ซึง่ ใหพนักงานกูย มื ไปใช
จายตามระเบียบวาดวยการกูเงินเพ�อการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชยประเภท ๑๒ เดือน มียอดคงคางยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๐.๕๓ ลานบาท ระหวาง
งวดใหกูเพิ่ม จำนวน ๐.๔๘ ลานบาท และไดรับชำระคืน จำนวน ๐.๕๓ ลานบาท คงเหลือเงินใหกูยืมระยะยาว ณ วันสิ้นงวด จำนวน
๐.๔๘ ลานบาท

๑๓๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๕.๑๐ อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
ราคาทุน

ยอดยกมา
๑ ต.ค. ๕๔
อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
๒,๕๗๔.๐๔
ระบบอำนวยความสะดวก
๗๗๗.๒๙
๑/
๕,๕๒๓.๕๑
เรดารและอุปกรณ
อุปกรณเคร�องกำเนิดไฟฟา
๒๓๔.๐๘
อุปกรณโทรพิมพ
๐.๓๐
เคร�องมืออุปกรณและครุภัณฑอ�น
๗๐๙.๗๔
เคร�องตกแตงและเคร�องใชสำนักงาน ๖๘๕.๔๘
(รวมระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร)
ยานพาหนะ
๑.๙๒
เคร�องบิน
๒๔๒.๑๔
สินทรัพยรับบริจาค

๑๑๙.๙๒

เพิ่ม
๓๘.๒๙
๕๘.๖๙
๔๔๑.๗๙
๓๘.๖๖
๔๕.๗๖
๓๙.๑๙
-

รวมอาคารและอุปกรณของบริษัท
อุปกรณของเงินกองทุนสวัสดิการ
อุปกรณดนตรี-กีฬา

๑๐,๘๖๘.๔๒ ๖๖๒.๓๘ ๒/

รวมอาคารและอุปกรณ

๑๐,๘๗๑.๐๒

๒.๖๐

๖๖๒.๓๘

ลด

Book Value
ราคาตามบั
ญชี
คาเส�อม
ราคา
ยอดยกไป สะสม ๓๐ ก.ย. ๕๕ ๓๐ ก.ย. ๕๔
๓๐ ก.ย. ๕๕

๑๐.๓๙ ๒,๖๐๑.๙๔ ๑,๒๕๘.๙๕ ๑,๓๔๒.๙๙ ๑,๔๓๒.๗๐
๑.๗๙ ๘๓๔.๑๙ ๕๓๑.๔๑ ๓๐๒.๗๘ ๒๘๔.๖๓
๒๖๓.๗๕ ๕,๗๐๑.๕๕ ๓,๗๑๗.๑๙ ๑,๙๘๔.๓๖ ๑,๙๔๕.๕๕
๕.๘๐
๒๖๖.๙๔ ๑๗๘.๒๕
๘๘.๖๙ ๕๗.๒๔
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๙๕ ๗๕๔.๕๕ ๕๘๓.๘๗ ๑๗๐.๖๘ ๑๘๑.๙๒
๑.๗๕ ๗๒๒.๙๒ ๖๐๔.๙๓ ๑๑๗.๙๙ ๑๕๐.๙๑
-

๑.๙๒
๒๔๒.๑๔

๑.๙๒
๕๙.๒๑

๑๘๒.๙๓

๑๙๒.๐๔

๐.๐๖

๑๑๙.๘๖

๑๑๙.๘๔

๐.๐๒

๐.๐๓

๒๘๔.๔๙ ๑๑,๒๔๖.๓๑ ๗,๐๕๕.๘๗ ๔,๑๙๐.๔๔ ๔,๒๔๕.๐๒
-

๒.๖๐

๒.๔๑

๐.๑๙

๐.๒๔

๒๘๔.๔๙ ๑๑,๒๔๘.๙๑ ๗,๐๕๘.๒๘ ๔,๑๙๐.๖๓ ๔,๒๔๕.๒๖

หมายเหตุ ๑/ เรดารและอุปกรณ ไดแก ระบบเรดาร เคร�องชวยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน อุปกรณส�อสารการบินอัตโนมัติ
และอุปกรณส�อสารอ�น
๒/ เปนอาคารและอุปกรณที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินทรัพยระหวางกอสราง จำนวน ๖๖๑.๗๐ ลานบาท และคาอุปกรณ
ที่ซื้อเพิ่ม จำนวน ๐.๖๘ ลานบาท
อาคารและสิ่งกอสรางเปนสินทรัพยที่บริษัทฯ กอสรางบนที่ดินราชพัสดุเพ�อใชในการดำเนินงาน โดยกระทรวงการคลังเปนผูมีกรรมสิทธิ์
ในอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว
คาเส�อมราคาประจำป จำนวน ๗๑๕.๓๘ ลานบาท รับรูเ ปนคาใชจา ยบริษทั ฯ จำนวน ๗๑๕.๓๓ ลานบาท และเปนคาใชจา ยของเงินกองทุน
สวัสดิการบริษัทฯ จำนวน ๐.๐๕ ลานบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๓๓

๕.๑๑ สินทรัพยระหวางกอสราง ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

๒๕๕๔

ยอดยกมา ณ ๑ ต.ค. ๕๔

๒๒๓.๒๕

๓๕๔.๖๖

บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด

๗๑๔.๕๙

๑๙๘.๐๙

หัก โอนไปอาคารและอุปกรณ
โอนไปเปนคาใชจาย

๙๓๗.๘๔
(๖๖๑.๗๐)
(๐.๔๐)

๕๕๒.๗๕
(๓๒๘.๖๙)
(๐.๘๑)

ยอดยกไป ณ ๓๐ ก.ย. ๕๕

๒๗๕.๗๔

๒๒๓.๒๕

๕.๑๒ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
บริษัท

๒๕๕๕
รวม

๒๕๕๔
รวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคาในประเทศ
เจาหนี้การคาตางประเทศ
บัญชีพักลูกหนี้รอตัดบัญชี
บัญชีพักรับสินคาและบริการ

๑๒๘.๐๒
๑๘.๑๖
๔๗.๗๘
๑๐๐.๒๒

-

๑๒๘.๐๒
๑๘.๑๖
๔๗.๗๘
๑๐๐.๒๒

๗๓.๕๘
๑๓.๒๔
๓๐.๗๐
๔๖.๐๙

รวมเจาหนี้การคา

๒๙๔.๑๘

-

๒๙๔.๑๘

๑๖๓.๖๑

เจาหนี้อ�น
บัญชีพักเช็คจายระหวางทาง
เจาหนี้พนักงาน
รายไดรับลวงหนา
รวมเจาหนี้อ�น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น

๑๓๔

เงินกองทุน

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๓๕.๘๓
๕.๔๗
๒๕.๔๑

๗.๐๒
-

๔๒.๘๕
๕.๔๗
๒๕.๔๑

๔๐.๑๐
๓.๓๓
๓๘๗.๗๗

๖๖.๗๑

๗.๐๒

๗๓.๗๓

๔๓๑.๒๐

๓๖๐.๘๙

๗.๐๒

๓๖๗.๙๑

๕๙๔.๘๑

๕.๑๓ สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท

ธนาคาร
วงเงิน

ซีไอเอ็มบี
กรุงไทย
ไทยพาณิชย
ออมสิน
ไทย
๘๕๐.๐๐ ๑,๓๙๐.๒๘ ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๕๑๙.๕๕ ๑,๖๕๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐

ยอดยกมา ณ ๑ ต.ค. ๕๔
หัก ชำระระหวางงวด
บวก รับโอนจากเงินกูระยะยาว

๘๕.๐๐

๑๑๖.๐๐

(๘๕.๐๐)
๘๕.๐๐

(๑๑๖.๐๐)
๑๑๖.๐๐

๘๕.๐๐

๑๑๖.๐๐

ยอดยกไป ณ ๓๐ ก.ย. ๕๕

๘๔.๘๐

๑๓๑.๘๐

๑๒๖.๙๔

(๘๔.๘๐) (๑๓๑.๘๐) (๑๒๖.๙๔)
๘๔.๘๐
๑๓๑.๘๐ ๑๒๖.๙๔
๘๔.๘๐

๑๓๑.๘๐

๑๒๖.๙๔

(๕๔๔.๕๔)
๑๐๐.๐๐ ๖๔๔.๕๔
๑๐๐.๐๐

๖๔๔.๕๔

หน�วย : ลานบาท
บริษัท

รวมคาใชจายคางจาย

๕๔๔.๕๔

-

๕.๑๔ คาใชจายคางจาย ประกอบดวย

เงินรางวัลพิเศษ
คาเชาที่ราชพัสดุและภาษีโรงเรือน
คาสาธารณูปโภค
คาตอบแทนความชอบในการทำงาน
อ�นๆ

รวม

เงินกองทุน

๒๕๕๕
รวม

๒๕๕๔
รวม

๕๔๔.๔๒
๔๒.๘๕
๒๑.๗๐
๘.๑๕

๒.๔๘

๕๔๔.๔๒
๔๒.๘๕
๒๑.๗๐
๑๐.๖๓

๖๖๘.๘๒
๔๔.๗๑
๒๐.๐๖
๒๘.๗๔
๒๒.๐๕

๖๑๗.๑๒

๒.๔๘

๖๑๙.๖๐

๗๘๔.๓๘

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๓๕

๕.๑๕ หนี้สินหมุนเวียนอ�น ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
บริษัท

เงินกองทุน

รายไดรอการรับรู
ภาษีเงินไดคางจาย และเจาหนี้สรรพากร
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักจัดสรรหุน ข
บัญชีพักการตัดจำหน�ายสินทรัพย
บัญชีพักรายการระหวางกัน

๐.๐๒
๓๕.๙๗
๑๘.๗๖
๓.๑๗
๑.๗๓
(๔.๒๐)

-

รวมหนี้สินหมุนเวียนอ�น

๕๕.๔๕

๒๕๕๕
รวม

๒๕๕๔
รวม

๐.๑๔
๐.๑๓
-

๐.๐๒
๓๖.๑๑
๑๘.๘๙
๓.๑๗
๑.๗๓
(๔.๒๐)

๐.๐๓
๒๗.๕๗
๑๖.๕๑
๒.๕๕
๐.๔๘
(๕.๐๔)

๐.๒๗

๕๕.๗๒

๔๒.๑๐

๕.๑๖ เงินสงเสริมเพ�อการศึกษาบุตร
เปนเงินที่พนักงานของบริษัทฯ บริจาคเพ�อใหเปนทุนแกบุตรพนักงานบริษัทที่เรียนดีแตยากจน ตั้งแตป ๒๕๒๕ โดยฝากประจำกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห จำนวน ๐.๑๐ ลานบาท
๕.๑๗ เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท

ธนาคาร

สัญญาลงวันที่

วงเงิน

ระยะเวลา

ซีไอเอ็มบี ไทย
กรุงไทย
ไทยพาณิชย
กรุงไทย
ออมสิน
ออมสิน

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

๘๕๐.๐๐
๑,๓๙๐.๒๘
๑,๕๑๙.๕๕
๑,๑๐๐.๐๐
๑,๖๕๐.๐๐
๑,๒๐๐.๐๐

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

รวม

๗,๗๐๙.๘๓

กูเพิ่ม
โอนเปนหนี้ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ระหวางงวด ที่ครบกำหนด ณ ๓๐ ก.ย. ๕๕ ณ ๓๐ ก.ย. ๕๔
ชำระใน 1 ป
๑๐๐.๐๐

๘๕.๐๐
๑๑๖.๐๐
๑๓๑.๘๐
๘๔.๘๐
๑๒๖.๙๔
๑๐๐.๐๐

๑๗๐.๐๐
๖๙๔.๒๘
๗๙๔.๖๕
๗๑๘.๔๐
๑,๒๐๕.๗๑
๓๑๕.๐๐

๒๕๕.๐๐
๘๑๐.๒๘
๙๒๖.๔๕
๘๐๓.๒๐
๑,๓๓๒.๖๕
๓๑๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

๖๔๔.๕๔

๓,๘๙๘.๐๔

๔,๔๔๒.๕๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีวงเงินกูธนาคาร จำนวน ๗,๗๐๙.๘๓ ลานบาท มีธนาคาร ๒ แหง ไดกำหนดเง�อนไขในสัญญา
เงินกูใหบริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินเทากับยอดเงินกูคางชำระบวกดอกเบี้ยใหกับธนาคาร และเงินกูยืมจำนวนดังกลาวใชสำหรับลงทุนในโครงการ
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการลงทุนตาง ๆ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน
บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินซึ่งเปนดอกเบี้ยจายเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน ๑๖๕.๐๔ ลานบาท

๑๓๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๕.๑๘ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยอนหลังถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๔๗.๕๖ ลานบาท โดยบริษทั ฯ จะทยอยรับรู
เปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงในระยะเวลา ๕ ป ปละจำนวน ๒๐๙.๕๑ ลานบาท ในงวดนี้มีรายละเอียดดังนี้
หน�วย : ลานบาท
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ ๑ ต.ค. ๕๔
ผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนประจำป
ผลประโยชนพนักงานประจำป
จายคืนผลประโยชนพนักงาน

๒๐๙.๕๑
๑๓๘.๘๑
(๗๕.๗๗)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ ๓๐ ก.ย. ๕๕

๒๗๒.๕๕

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยอนหลังถึง ๓๐ ก.ย. ๕๔
ผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนประจำป
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนคงเหลือ

๑,๐๔๗.๕๖
(๒๐๙.๕๑)
๘๓๘.๐๕

๕.๑๙ ทุนเรือนหุน ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

๒๕๕๔

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว
หุนสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท
หุน ก (กระทรวงการคลังเปนผูถือหุน)
หุน ข (บริษัทการบินตางๆ เปนผูถือหุน)

๖๐๐.๐๐
๖๐.๐๐

๖๐๐.๐๐
๖๐.๐๐

รวมทุนเรือนหุน

๖๖๐.๐๐

๖๖๐.๐๐

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๓๗

๕.๒๐ เงินรายไดแผนดินนำสงคลัง
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเม�อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบใหกระทรวงการคลังกำหนดใหบริษทั ฯ นำเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน
โดยคำนวณในอัตรารอยละ ๑๐ ของรายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศในแตละป ทั้งนี้ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๑ เปนตนไป
ตอมาบริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม�อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ใหบริษัทฯ ไมตองนำเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตัง้ แต พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ และไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม�อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ใหบริษทั ฯ ยกเลิกการนำเงินสงคลัง
เปนรายไดแผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนตนไป
๕.๒๑ เงินกองทุนสวัสดิการบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้คาบริการและลูกหนี้อ�น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาวอ�น
เงินใหกูยืมระยะยาว
อาคารและอุปกรณ

๒๕๕๔

๕๓.๐๐
๘.๕๕
๙.๗๐
๑๖.๗๔
๖๒.๘๑
๐.๔๘
๐.๑๙

๓๘.๐๘
๑๓.๕๖
๑๕.๑๐
๑๙.๐๐
๖๒.๘๑
๐.๕๓
๐.๒๔

๑๕๑.๔๗

๑๔๙.๓๒

๗.๐๒
๒.๔๘
๐.๒๗
๐.๑๐

๗.๘๐
๒.๒๓
๐.๒๓
๐.๑๐

๙.๘๗

๑๐.๓๖

เงินกองทุนสวัสดิการ
ยอดยกมา
รายไดสูงกวาคาใชจายในงวด
รวมเงินกองทุนสวัสดิการ

๑๓๘.๙๖
๒.๖๔
๑๔๑.๖๐

๑๒๗.๘๖
๑๑.๑๐
๑๓๘.๙๖

รวมหนี้สินและเงินกองทุน

๑๕๑.๔๗

๑๔๙.๓๒

รวมสินทรัพย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ�น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอ�น
เงินสงเสริมเพ�อการศึกษาบุตร
รวมหนี้สิน

เงินกองทุนสวัสดิการมียอดคงเหลือยกมา ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓๘.๙๖ ลานบาท สำหรับงวดนีม้ รี ายไดสงู กวาคาใชจา ย จำนวน
๒.๖๔ ลานบาท (รับเงินสมทบจากบริษทั ฯ ในอัตรารอยละ ๙ ของเงินเดือนพนักงาน เปนเงินจำนวน ๑๘๖.๙๓ ลานบาท รายไดอน� จำนวน ๑๘.๖๘
ลานบาท รวมเปนเงิน จำนวน ๒๐๕.๖๑ ลานบาท และคาใชจา ย จำนวน ๒๐๒.๙๗ ลานบาท) จึงมียอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด จำนวน ๑๔๑.๖๐
ลานบาท

๑๓๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

๕.๒๒ รายไดอ�น ประกอบดวย
หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดอ�น
รวมรายไดอ�น

๒๕๕๔

๖.๗๑
๖๖.๑๐

๔.๓๒
๑๖๒.๘๙

๗๒.๘๑

๑๖๗.๒๑

รายไดอ�น จำนวน ๖๖.๑๐ ลานบาท ในจำนวนดังกลาวบริษัทฯ ไดรับชดใชคาเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยใหญในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน ๒๔.๓๒ ลานบาท จากบริษัทประกันภัยและยังคงอยูในขั้นตอนการเรียกเก็บเงินชดใชคาเสียหายบางสวน
๕.๒๓ คาใชจายผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

๒๕๕๔

คาใชจายบุคลากร
ผลประโยชนพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

๓,๖๙๒.๔๐
๓๔๘.๓๒
๒๘๔.๙๙
๑๘๖.๒๑

๓,๕๔๐.๗๓
๒๖๗.๑๓
๑๗๖.๐๖

รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

๔,๕๑๑.๙๒

๓,๙๘๓.๙๒

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๓๙

๕.๒๔ คาใชจายอ�น ประกอบดวย

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

คาสอบบัญชี
คาจัดประชุม
คาใชจายที่ปรึกษา
คาใชจายประชาสัมพันธ
คาบำรุงและบริจาค
คาใชจายเดินทาง
คาเบี้ยประกันภัย
คาธรรมเนียม
คาใชจายในการฝกอบรม
คาตัดจำหน�ายพัสดุและสินทรัพย
คารักษาความปลอดภัย
ขาดทุนจากการตัดจำหน�ายสินทรัพยถาวร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
อ�นๆ
รวมคาใชจายอ�น

๑๔๐
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๒๕๕๔

๐.๖๑
๕.๗๓
๘.๗๘
๑๓.๐๖
๑๖.๔๘
๙๓.๒๙
๔๕.๑๐
๖.๙๒
๓๘.๐๕
๔๔.๒๗
๒๗.๑๔
๐.๖๐
๑๗.๔๑
๓.๑๐
๔๓.๒๓

๐.๖๑
๑๑.๒๕
๓.๕๙
๑๑.๕๘
๒๐.๘๒
๘๑.๗๓
๔๕.๓๑
๘.๖๖
๓๕.๕๒
๒๖.๗๒
๒๓.๔๘
๗.๒๕
๕.๘๒
๑๐.๕๘
๔๑.๘๓

๓๖๓.๗๗

๓๓๔.๗๕

๕.๒๕ ผลการดำเนินงาน ประกอบดวย

รายได
รายไดคาบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
รายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ
และคาบริการขอมูลการบิน
รายไดจากงานที่รับทำ
รายไดอ�น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนงานรับทำ
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเส�อมราคา
คาซอมแซมบำรุงรักษา
คาเชาสินทรัพยและภาษีโรงเรือน
คาสาธารณูปโภคและการส�อสาร
คาใชจายอ�น
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
คาบริการรอจายคืน(เรียกเก็บ)บริษัทการบินที่เปนสมาชิก

หน�วย : ลานบาท
เพิ่ม (ลด)
จำนวน
รอยละ

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๖,๐๗๓.๘๑

๕,๖๐๕.๗๖

๔๖๘.๐๕

๘.๐๐

๓๓๘.๔๘
๔๗๐.๓๒
๗๒.๘๑

๓๑๒.๑๓
๑๔๘.๖๖
๑๖๗.๒๑

๒๖.๓๕
๓๒๑.๖๖
(๙๔.๔๐)

๘.๐๐
๒๑๖.๐๐
(๕๖.๐๐)

๖,๙๕๕.๔๒

๖,๒๓๓.๗๖

๗๒๑.๖๖

๑๒.๐๐

๔๐๐.๓๐
๓๔.๒๔
๔,๕๑๑.๙๒
๗๑๕.๓๒
๑๗๔.๖๔
๒๙๖.๘๓
๑๑๘.๖๕
๓๖๓.๗๗
๑๖๕.๐๕

๑๐๘.๗๔
๓๕.๖๑
๓,๙๘๓.๙๒
๗๐๔.๙๕
๑๕๘.๖๙
๒๗๘.๓๓
๑๑๔.๕๑
๓๓๔.๗๕
๑๓๖.๘๙

๒๙๑.๕๖
(๑.๓๗)
๕๒๘.๐๐
๑๐.๓๗
๑๕.๙๕
๑๘.๕๐
๔.๑๔
๒๙.๐๒
๒๘.๑๖

๒๖๘.๐๐
(๔.๐๐)
๑๓.๐๐
๑.๐๐
๑๐.๐๐
๗.๐๐
๔.๐๐
๙.๐๐
๒๑.๐๐

๖,๗๘๐.๗๒

๕,๘๕๖.๓๙

๙๒๔.๓๓

๑๖.๐๐

๑๗๔.๗๐

๓๗๗.๓๗

(๒๐๒.๖๗)

(๕๔.๐๐)

ในงวดบัญชีป ๒๕๕๕ บริษทั ฯ มีรายไดรวม จำนวน ๖,๙๕๕.๔๒ ลานบาท คาใชจา ยรวม จำนวน ๖,๗๘๐.๗๒ ลานบาท โดยมีรายไดสงู กวา
คาใชจายหรือมีคาบริการรอจายคืนบริษัทการบินที่เปนสมาชิก จำนวน ๑๗๔.๗๐ ลานบาท
รายไดรวม จำนวน ๖,๙๕๕.๔๒ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน ๗๒๑.๖๖ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๑๒ สวนใหญเปนรายได
คาบริการควบคุมจราจรทางอากาศเพิม่ ขึน้ จำนวน ๔๖๘.๐๕ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๘ เน�องจากสายการบินทำการบินเพิม่ ขึน้ และมีการ
เรียกเก็บคาบริการตามโครงสราง/อัตราคาบริการใหม ระยะที่ ๑ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge
เทากับ ๓,๓๐๐ บาทตอหน�วย และ Terminal charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหน�วย ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๕
(๕๓๑) เม�อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สำหรับคาใชจา ยรวม จำนวน ๖,๗๘๐.๗๒ ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น จำนวน ๙๒๔.๓๓ ลานบาท หรือประมาณรอยละ ๑๖ สวนใหญเปน
คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานยอนหลังและสำหรับงวดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๙ การปรับบำเหน็จประจำป และการปรับขึ้น
เงินเดือนของพนักงานทีไ่ ดรบั เงินเดือนต่ำกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหไดรบั เงินเพิม่ ตามสัดสวน พรอมทัง้ ปรับเงินเดือนใหแกพนักงานทีไ่ ดรบั เงินเดือน
ตัง้ แต ๑๕,๐๐๑ บาทขึน้ ไป คนละ ๑,๖๐๐ บาท ซึง่ มีผลตัง้ แตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕
(๕๒๙) เม�อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

รายงานประจำป ๒๕๕๕

๑๔๑

๕.๒๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เม�อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ บริษัทฯ ไดคำนวณเงินบำเหน็จที่ตองจายใหพนักงานตามสิทธิที่ไดรับ ณ วันนั้น เปนเงินทั้งสิ้น จำนวน
๓๔๒.๖๖ ลานบาท บริษทั ฯ ไดโอนเงินเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพ จำนวน ๑๗๓.๖๐ ลานบาท ทีเ่ หลืออีก จำนวน ๑๖๙.๐๖ ลานบาท กำหนด
โอนภายใน ๑๐ ป และหรือตามอายุงานคงเหลือของพนักงานพรอมดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ยเงินฝากประจำ ๑ ป ของธนาคาร
ซึ่งบริษัทฯ ไดโอนเงินบำเหน็จคางนำสงสวนที่เหลือเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดครบตามจำนวนทั้งหมดในงวดปบัญชี ๒๕๔๕ แลว
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพมีพนักงานเปนสมาชิก จำนวน ๒,๘๒๙ ราย บริษทั ฯ จายเงินสมทบเขากองทุน
ในงวดบัญชีน้ี จำนวน ๒๘๖.๐๙ ลานบาท (รับรูเ ปนคาใชจา ยเกีย่ วกับพนักงาน จำนวน ๒๘๔.๙๙ ลานบาท และบันทึกเปนตนทุนงานรับทำ
จำนวน ๑.๑๐ ลานบาท)
๕.๒๗ คาเบี้ยประชุมกรรมการ
ในงวดบัญชีนี้บริษัทฯ ไดจายคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ เปนดังนี้
บาท
๑. คณะกรรมการบริษัทฯ
๗๖๘,๐๐๐.๐๐
๒. คณะกรรมการบริหาร
๑๗๘,๐๐๐.๐๐
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ
๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๕. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
๔๒,๐๐๐.๐๐
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
๘๓,๐๐๐.๐๐
๗. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ (เฉพาะการณ)
๘,๐๐๐.๐๐
คาเบี้ยประชุมประกอบดวยคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูแทนที่ไดรับแตงตั้งจากหน�วยงานภายนอก
๕.๒๘ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไมรวมดอกเบี้ย ดังนี้

หน�วย : ลานบาท
๒๕๕๕

๒๕๕๔

บริษัทฯ ถูกฟองเปนจำเลยในคดีตางๆ
คดีพิพาทแรงงาน
คดีเรียกคาเสียหาย

๗.๐๗
๖.๙๗

๑๕.๐๓
๒๕.๐๐

รวม

๑๔.๐๔

๔๐.๐๓

๕.๒๙ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จำนวน ๓.๑๐ ลานบาท และมีวงเงิน
คงเหลือของการทำสัญญาดังกลาวขางตน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๓.๒๐ ลานบาท และจะสิ้นสุดสัญญาในป ๒๕๕๗

๑๔๒
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