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บร�ษัท ว�ทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด

ประเภทกิจการ
ลักษณะการประกอบการ
กระทรวงคมนาคม (คค.) มีหนังสือสัญญามอบหมายใหบร�ษัทฯ เปนผูดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสาร
การบิน และบร�การอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน ตามความตองการของการประกอบการขนสงทางอากาศ และเปนไปตามมาตรฐาน
และขอเสนอแนะขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ใหเปนไปดวย
ความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีการตอสัญญาฉบับปจจ�บันเมื่อวันที่ ๕ พฤศจ�กายน ๒๕๔๔ มีกำหนดอายุสัญญา
๒๐ ป ถึงวันที่ ๔ พฤศจ�กายน ๒๕๖๔ ภายใตสัญญาดังกลาว บร�ษัทฯ ตกลงจะจัดใหมีการบร�การใหแกบรรดาผูประกอบการขนสง
ทางอากาศโดยไมคิดเอากำไร และใหบร�ษัทฯ ไดรับการชดเชยคาใชจายตาง ๆ ดวยการเร�ยกเก็บคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ
อยางเปนธรรมจากผูรับบร�การ
โดยผลของขอสัญญา ทำใหบร�ษัทฯ มีหนาที่ใหบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน เฉพาะการบร�การตาม
เสนทางบิน ตอมาคณะรัฐมนตร�ไดมีมติมอบหมายภารกิจเพ��มเติมใหกับบร�ษัทฯ ดังนี้
- ใหบร�ษัทฯ รับโอนบร�การโทรคมนาคมการบิน บร�การว�ทยุเคร�่องชวยการเดินอากาศ และบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยาน
เชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑ และทาอากาศยานหาดใหญ ภูเก็ต ตั้งแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑
- รับโอนงานควบคุมจราจรทางอากาศ เขตสนามบินและเขตประชิดสนามบิน ของทาอากาศยานดอนเมืองมาจากการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย (บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในปจจ�บัน) ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖
- เขาปฏิบัติงานบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ บร�การสื่อสารการบิน และบร�การว�ทยุเคร�่องชวยการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานภูมิภาค
ของกรมการบินพลเร�อน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ เปนตนมา
- รับโอนงานบร�การการบินทดสอบเคร�่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จากกรมการบินพลเร�อน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕
และมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เปนตนมา
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ภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบ
บร�ษัทฯ มีภารกิจหนาที่และความรับผ�ดชอบ ดังนี้
๑. การบร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) ภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพฯ (ฺBangkok Flight Information
Region : Bangkok FIR)
๒. การบร�การระบบสื่อสาร ระบบชวยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communications, Navigation
and Surveillance (CNS) System/ Services) และ
๓. การบร�การขาวสารการเดินอากาศและงานแผนทีเ่ ดินอากาศ (Aeronautical Information Services (AIS) and Aeronautical Charts)
รวมทั้ง บร�การเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ตั้ง โทรศัพท โทรสาร และ Website
บร�ษัทฯ มีสำนักงานและศูนยควบคุมการบินทั่วประเทศ ทั้งสิ�น ๑๐ แหง
โดยแบงขอบเขตหนาที่ความรับผ�ดชอบในเขตพ�้นที่เสนทางการเดินอากาศ
ภายในประเทศ ดังนี้
สำนักงานใหญ
ที่อยู : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท : ๐ ๒๒๘๗ ๓๕๓๑–๔๑
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๓๑
Website : www.aerothai.co.th
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
ที่อยู : ๑๐๐ หมูที่ ๓ ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา
อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕
โทรศัพท : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑-๖๕
โทรสาร : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
ที่อยู : ๒๐๐ เขาบอไทร ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
๘๓๑๔๐
โทรศัพท : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑–๕
โทรสาร : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๙
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
ที่อยู : ทาอากาศยานสุราษฎรธานี หมูที่ ๓ ตำบลหัวเตย อำเภอพ�นพ�น
จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๓๐
โทรศัพท : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒
โทรสาร : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
ที่อยู : ๖๐ ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๒๐๐
โทรศัพท : ๐ ๕๓๒๗ ๐๖๒๔-๓๒
โทรสาร : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐
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ศูนยควบคุมการบินพ�ษณุโลก
ที่อยู : ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก
๖๕๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒
โทรสาร : ๐ ๕๕๒๕ ๓๐๑๗
ศูนยปฏิบัติการว�ศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ทิ�อยู : ทาอากาศยานนครราชสีมา บานพ�มาน ตำบลทาชาง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทรศัพท : ๐ ๔๔๒๕ ๘๘๕๕
โทรสาร : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
ที่อยู : ทาอากาศยานอุดรธานี ตำบลหนองขอนกวาง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๓
โทรสาร : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
ที่อยู : ทาอากาศยานอุบลราชธานี ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
โทรสาร : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘
ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
ที่ตั้ง : หมูบานบอฝาย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ ๗๗๑๑๐
โทรศัพท : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑
โทรสาร : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓

HIGHLIGHT
OF ACTIVITIES
Mission

เร�องเดนในรอบป
บร�ษทั ฯ ไดกำหนดว�สยั ทัศนในการเปนองคกรชัน้ นำแหงคุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศ
ทั้งนี้ ไดกำหนดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศ โดยมีโครงการสำคัญ
ที่ดำเนินการในแตละดานตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. การแกไขปญหาการจ�ดบั้งไฟ และปลอยโคมลอยที่มีผลกระทบกับการบิน
ปจจ�บัน ผลกระทบจากการจ�ดบั้งไฟ และโคมลอยไดสงผลกระทบตอการเดิน
อากาศในวงกวาง ไมเฉพาะพ�้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ
เทานั้น บร�ษัทฯ จ�งไดหยิบยกปญหาดังกลาวข�้นเปนปญหาสำคัญระดับกระทรวง
เนื่องจากเกี่ยวของกระทรวงอื่น ๆ ดวย เพ�่อใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหา
รวมกัน ซึ่งถือเปนปญหาระดับชาติ
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ซึง่ ในปจจ�บนั บร�ษทั ฯ กรมการบินพลเร�อน และกระทรวง
มหาดไทยไดรวมกันกำหนดแนวทางการปองกัน และบรรเทา
ปญหาที่เกิดข�้น รวมถึงรณรงคใหประชาชนในพ�้นที่ปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนการขออนุญาตการจ�ดบัง้ ไฟอยางถูกว�ธี รวมทัง้ ทำการ
ประชาสัมพันธใหความรูแ ละสรางความเขาใจกับประชาชนไดรบั
ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดข�้นกับการบิน

๒. การแกไขปญหาคลื่นความถี่ว�ทยุรบกวนการสื่อสารการบิน
ปจจ�บันปญหาการรบกวนทางความถี่ว�ทยุในรูปของคลื่นแทรกเปนเสียงเพลง
เสียงผูจัดรายการ หร�อเสียงสัญญาณคลื่นแทรกในระหวางการสื่อสารทำให
การสื่อสารระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินไมชัดเจน ซึ่งปญหา
เหลานี้อาจทำใหเกิดความเขาใจผ�ดดานการสื่อสาร และอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุทาง
การบินได โดยในป ๒๕๕๖ ไดรับแจงรายงานการรบกวนความถี่คลื่นว�ทยุรวม
ทั้งหมด ๒,๗๗๙ ครั้ง ซึ่งที่ผานมาบร�ษัทฯ ไดแกไขปญหาดังกลาวมาโดยตลอด
โดยมุงเนนการสรางความเขาใจใหกับสถานีว�ทยุตาง ๆ ใหตระหนักถึงปญหาและ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข�้นและมีการลงนามบันทึกขอตกลง เร�่อง “การแกปญหา
ว�ทยุภาคพ�้นรบกวนว�ทยุชุมชน” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
และตอมา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดรวมลงนามรวมกับ กสทช.
ในบันทึกขอตกลงความรวมมือหองปฏิบัติการสอบเทียบเคร�่องมือวัดของหอง
ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานเคร�่องสงว�ทยุที่สถานีว�ทยุชุมชนตองนำเคร�่องสง
ว�ทยุกระจายเสียงมาทดสอบกอนทำการออกอากาศ โดยบร�ษัทฯ จะใหบร�การ
สอบเทียบเคร�อ่ งมือวัดแกหอ งปฏิบตั กิ ารทดสอบทีล่ งทะเบียนกับ กสทช. เปนระยะเวลา
ไมเกิน ๕ ป
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดดำเนินการบินทดสอบหาสัญญาณรบกวนทั่วประเทศ
ไทยในหลายพ�้นที่ เพ�่อตรวจสอบและสงขอมูลใหกับ กสทช. อีกทางหนึ่ง และยัง
ดำเนินโครงการสถานีว�ทยุชุมชนตนแบบ โดยลงพ�้นที่ทั่วประเทศเพ�่อใหความรูแนะนำ
และชวยเหลือผูประกอบการสถานีว�ทยุชุมชน ในการปรับปรุงสถานีใหมีการสงกระจาย
เสียงดวยสัญญาณที่มีคุณภาพ
๓. การผลักดันการบร�หารจัดการหวงอากาศและความคลองตัวจราจรทางอากาศ
เชิงบูรณาการเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการจราจร
ทางอากาศ
กระทรวงคมนาคม (คค.) ไดขอความรวมมือจากกองทัพอากาศ (ทอ.) และ
กองทัพเร�อ (ทร.) ในการแกปญหาการจราจรทางอากาศเพ�่อบรรเทาความคับคั่ง
ของการจราจรทางอากาศเหนือนานฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
รวมถึงพ�้นที่ใหบร�การจราจรอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพเพ��มข�้น โดยมอบหมายใหบร�ษัทฯ
เปนหนวยงานรับผ�ดชอบหลักในการประสานความรวมมือกับ ทอ. และ ทร. ซึ่งบร�ษัทฯ
ไดมีการประชุมและประสานงานกับทั้ง ทอ. และ ทร. จนกอใหเกิดความรวมมือและ
ประโยชนดังนี้
๑. ความรวมมือกับ ทอ. ในการปรับรูปแบบเสนทางบิน Y๖ ทีใ่ ชคกู บั Y๗ และ Y๕
ที่ใชคูกับ G๔๕๘ ใหเปนเสนทางบินแบบ Oneway ซึ่งการดำเนินการ ดังกลาวนั้น
ชวยลดภาระการปฏิบัติงาน (Workload) ของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทาง
อากาศและนักบินไดเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถทำการบินลง
ดวย CDO ใหมีประสิทธิภาพมากข�้นอีกดวย
๒. ความรวมมือกับ ทร. ในการจัดสรางเสนทางบินเพ��มเติมบร�เวณอาวไทยจะชวย
ลดความคับคั่งของการจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน ทั้งยังชวย
เพ��มข�ดความสามารถในการรองรับปร�มาณเที่ยวบินมากข�้นในอนาคตอีกดวย

๔. การผนึกกำลังและการยกระดับการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานดานการบินของไทย
กระทรวงการคลัง มีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวของกับ
บทบาทและการดำเนินงานของบร�ษัทฯ คือ การจัดเตร�ยม
ความพรอมสำหรับการเขาสู AEC ดวยการสำรวจตรวจสอบ
ความพรอมขององคกร โดยเฉพาะความตองการผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานทีจ่ ำเปนตอองคกรและการทำงานรวมกัน (Synergy)
ระหวางหนวยงานดานการบิน (Aviation) เพ�่อใหเกิดการ
แบงปนในภาครัฐ ดังนั้น เพ�่อผลักดันใหนโยบายดังกลาว
สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สคร. จ�งไดดำเนิน
การปรับปรุงแนวนโยบาย ผูถ อื หุน ภาครัฐ (State of Directions
: SOD) ที่มีตอรัฐว�สาหกิจ เพ�่อใชเปนกรอบในการกำหนด
ทิศทางของรัฐว�สาหกิจ โดยกำหนดใหเรงสราง Synergy
ระหวางหนวยงานสาขาขนสง

บร�ษัทฯ จ�งไดยกระดับความรวมมือระหวางหนวยงาน
ดานการบินและที่เกี่ยวของในระบบการเดินอากาศทั้งภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงคมนาคมในรูปของความตกลง
ความรวมมือ/ความเขาใจ (MOU) กับหนวยงาน คือ
กรมการบินพลเร�อน (บพ.) สถาบันการบินพลเร�อน และ
บร�ษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) สวนบร�ษัท
ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อยูระหวาง
การจัดทำ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังไดจัดทำบันทึกขอตกลง
กับหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บร�ษัท
การบินกรุงเทพ จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๙

๕. การลงทุนที่สำคัญในปจจ�บันและอนาคต แผนงานและโครงการตาง ๆ
บร�ษัทฯ มีโครงการสำคัญที่ดำเนินการในแตละดานตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ดังนี้
๕.๑. โครงการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ
(ระยะเวลาดำเนินการป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
โครงการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศของบร�ษัทฯ
ไดรับความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ในวงเง�นลงทุนรวมทั้งสิ�น ๔,๔๖๐.๓๑ ลานบาท (รวมสำรองราคาและปร�มาณ
งานเปลี่ยนแปลงของโครงการรอยละ ๑๐) โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ เพ�่อ
พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานสำหรับการใหบร�การการเดินอากาศของประเทศใหเปน
ไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม และมีศักยภาพเพ�ยงพอที่จะรองรับปร�มาณ
การขนสงทางอากาศที่กำลังเพ��มมากข�้นและมีแนวโนมเพ��มข�้นอยางตอเนื่อง
โดยการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี และอุปกรณตามขอกำหนดของระบบ
การบร�หารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management
System) เขาใชงาน ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้
(๑) จัดตั้งศูนยบร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre:
ATMC)
บร�ษัทฯ ไดดำเนินการในกระบวนการจัดหาเสร็จเร�ยบรอยในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ โดยจะนำเสนอผลการพ�จารณาใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาให
ความเห็นชอบในการจัดซือ้ และลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ ๑ ของปงบประมาณ
๒๕๕๗ โดยมีกำหนดแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๘
(๒) การเพ��มข�ดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และการพัฒนา
ระบบเชือ่ มตอโครงขายการบร�หารจราจรทางอากาศทัว่ ประเทศ (CNS Systems
Enhancement and ATM Network Integration) มีผลการดำเนินการ ดังนี้
- การจัดตั้งศูนยบร�หารขอมูลการบิน (Flight Data Management Centre:
FDMC) และ การจัดตั้งศูนยสำรองฉุกเฉิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(เพ��มเติม) ดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๕ และการเพ��ม
การใหบร�การขอมูลการบิน การแนะนำการบิน (Flight Information
/Advisory Service) และการบร�การแจงเตือนภัย (Alerting Service)
สำหรับอากาศยานทุกประเภทดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๕๖

- การจัดหาเรดารทุติยภูมิ ๕ แหง (พ�ษณุโลก เชียงราย
รอยเอ็ด อุดรธานี และชุมพร) คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๗
- การพัฒนาระบบอุปกรณว�ศวกรรมสนับสนุนการ
บร�หารจราจรทางอากาศ ณ ศูนยควบคุมการบิน
ภูมิภาค (เชียงใหม พ�ษณุโลก ภูเก็ต และหาดใหญ)
ดำเนินการจัดหาพรอมกับโครงการจัดตั้งศูนย
บร�หารจราจรทางอากาศ
- การจัดหาระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน
สำหรับเขตประชิดสนามบิน/หอบังคับการบิน และ
ระบบฝกอบรม/ระบบสำรอง ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ คาดวาจะลงนามสัญญาภายในไตรมาส
ที่ ๓ ของปงบประมาณ ๒๕๕๗ และดำเนินการ
แลวเสร็จ ในปงบประมาณ ๒๕๕๘
(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง บร�ษัทฯ
ไดรับมอบอากาศยานลำแรกแลวในเดือนมีนาคม
๒๕๕๖ สำหรับการจัดหาอากาศยานลำที่สอง
ดำเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ปจจ�บันอยูระหวาง
การจัดหาอุปกรณบินทดสอบ (Flight Inspection
System: FIS) คาดวาจะลงนามสัญญาภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของปงบประมาณ ๒๕๕๗

๒๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๕.๓. โครงการจัดสรางหอบังคับการบิน ณ ทาอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลาดำเนินการป ๒๕๕๔
- ๒๕๕๗)
บร�ษัทฯ จัดสรางอาคารหอบังคับการบิน ณ ทา
อากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) วงเง�นลงทุน
๖๖.๖๒ ลานบาท โดยการกอสราง อาคารหอบังคับ
การบิน คาดวาจะแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๗

๕.๒. โครงการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร Seamless ASEAN Sky และมติ
ของ Air Transport Working Group (ATWG) และ Air Transport
Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC) และโครงการ
ปฏิบตั กิ ารเพ�อ่ สนับสนุนการดำเนินงานดานการบร�หารจราจรทางอากาศ
ภายใตแผนจัดตัง้ ตลาดการบินรวมอาเซียนและแนวคิดหวงอากาศอาเซียน
ไรรอยตอภายใตแผนงาน ASAM ATTC Work Plan ๒๐๑๒-๒๐๑๓
ดาน ATM
โครงการทั้งสองเปนงานเชิงกลยุทธ โดยบร�ษัทฯ ไดดำเนินการลุลวงตาม
วัตถุประสงคของโครงการที่ถูกกำหนดข�้น และจัดใหมีการดำเนินงานเพ�่อผลักดัน
แนวคิด Seamless ASEAN Sky เขาสูการดำเนินงานของอาเซียน และเพ�่อ
รองรับ/สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยในฐานะ เปนประธาน/เจาภาพ
ในการประชุมคณะทำงานดานการขนสงทางอากาศอาเซียน (Air Traffic
Working Group: ATWG) ในชวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และบัดนี้
ประเทศไทยไดผานพนชวงเวลาเปนประธาน/เจาภาพฯ ดังกลาวแลวในขณะที่แนวคิด
Seamless ASEAN Sky ไดถูกปรับรวม เขาเปนสวนงานดาน ATM
ของแผนจัดตั้งตลาดการบินรวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market:
ASAM) โดยการดำเนินงานเบื้องตน นำไปสูการรับรองว�สัยทัศน และเปา
ประสงคใหมของ ATM Harmonization โดยที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส ดานการ
ขนสงอาเซียน (Senior Transport Officials Meeting: STOM) และ
ผูนำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖
และการดำเนินงาน ตามแผน ASAM เปนการดำเนินงานประจำที่บร�ษัทฯ
เขามีสวนสนับสนุนแก บพ. อยางตอเนื่อง

๕.๔. การพัฒนาปฏิบตั กิ ารบินแบบ Continuous Descent
Operations (CDO) เขาใชงานสำหรับเที่ยวบินที่
ทำการบินลงทาอากาศยานเชียงใหม และทา
อากาศยานหาดใหญ
บร�ษัทฯ ไดพัฒนาว�ธีปฏิบัติ ในการลดระดับเพดาน
บิน (CDO) รวมทั้งไดมีการว�ธีปฏิบัติการบินแบบ CDO
เขาใชงานจร�ง (Implementation) สำหรับทาอากาศยาน
เชียงใหม และหาดใหญ เพ�่อใหมีศักยภาพในการให บร�การ
การเดินอากาศทั้งในปจจ�บันและในอนาคต
จากการนำว�ธปี ฏิบตั แิ บบ CDO เขาใชงานสายการบิน
สามารถประหยัดตนทุนดานพลังงานเชื้อเพลิง โดยใชตัวชี้วัด
ดานเวลาในชวงระยะปฏิบัติในการนำเคร�่องลงสูทาอากาศยาน
(Arrival Phrase) เปร�ยบเทียบกอน และหลังใชว�ธีปฏิบัติแบบ
CDO ซึ่งการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ
โดยตรงตอปร�มาณคารบอน ที่ปลดปลอยออกสูบรรยากาศ
(Carbon Emission)

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๒๑

๕.๕. การพัฒนาแบบแผนการบินและเสนทางการบินสำหรับการบินดวย Performance Based Navigation (PBN)
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินอากาศและรองรับการ
เติบโตของการจราจรทางอากาศสมัยใหม บร�ษัทฯ ไดมีการนำเทคโนโลยีการเดิน
อากาศ Performance Based Navigation (PBN) และ Global Navigation
Satellite System (GNSS) เขาใชงาน โดยบร�ษัทฯ ไดรวมกับกรมการบิน
พลเร�อน (บพ.) บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บร�ษัท การบินกรุงเทพ
จำกัด บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักบินไทย
ในฐานะของคณะทำงานแหงชาติ ดาน PBN และ GNSS เพ�่อรวมกำหนด
นโยบายแผนงานและมาตรฐาน ในการนำระบบ PBN และ GNSS เขาใชงาน
อันเปนไปตามแนวทางของ ICAO และความตองการของสายการบิน และผูใ ชงาน
หวงอากาศโดยได มีการดำเนินการ ดังนี้
(๑) การจัดทำแผนงาน Asia-Pacific Regional PBN Implementation Plan
และการจัดทำแผนงาน Thailand PBN Implementation Plan
(๒) การประกาศใชงาน PBN Procedure ณ สนามบินภูเก็ต หาดใหญ สมุย
เชียงใหม อุดรธานี เชียงราย ลำปาง สุราษฎรธานี และ นราธิวาส อยางเต็ม
รูปแบบ
(๓) ผลการออกแบบ PBN Procedure ณ สนามบินกระบี่ ตราด นครศร�ธรรมราช
ขอนแกน สกลนคร นครพนม ตรัง และอุบลราชธานี
(๔) ในป ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ รวมกับ บพ. และคณะอนุกรรมการอากาศว�ถีทำการ
จัดสรางPBN Unidirectional Routes แบบ RNAV-๕ เชื่อมตอระหวาง
กรุงเทพฯ–ภูเก็ต คือ เสนทางบิน Y๕ และกรุงเทพฯ–เชียงใหม คือ เสนทางบิน
Y๖ และ Y๗
(๕) บร�ษัทฯ ดำเนินการรวมกับบร�ษัท Jeppesen ประเทศสหรัฐอเมร�กาในการ
ตรวจสอบและรับรองกระบวนการออกแบบและบินทดสอบ PBN Procedure
ซึ่งปจจ�บันบร�ษัทฯ ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการออกแบบ และบินทดสอบ
PBN Procedures ในแบบ RNAV/RNP SID, RNAV/RNP STAR และ
RNP APCH with Baro-VNAV

๒๒
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(๖) บร�ษัทฯ ไดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางใน
การนำ PBN เขาใชงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก โดย
ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ผูแทนของบร�ษัทฯ ไดรับ
มอบหมาย ใหปฏิบัติหนาที่ Rapportuer ของ ICAO
Asia-Pacific PBN Task Force และ Programme
Manager, ICAO Asia-Pacific Flight Procedure
Programme อันมีบทบาทตอการกำหนดนโยบาย
และมาตรฐานการนำ PBN เขาใชงานในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟ�ก ทั้งนี้ประเทศไทยโดยบร�ษัทฯ ยังไดรับเกียรติ
ใหเขาเปน Steering Committee Member ของ
ICAO Flight Procedure Program Office
และสงผลใหประเทศไทยไดรับเลือกเปนประเทศแรกที่
ทาง ICAO Global PBN Task Force ไดจัด
ใหมีการทำ ICAO PBN Go-Team Visit เพ�่อ
สนับสนุนการนำเทคโนโลยี PBN เขาใชงาน
ในสวนของความรวมมือกับ Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) ผูแทนของ บร�ษัทฯ ไดรับความ
ไววางใจจากผูแทนเขตเศรษฐกิจสมาชิกใหเปน Co-Chair
ของ APEC GNSS Implementation Team และ
บร�ษัทฯ ไดรับเกียรติจาก ICAO และ APEC ใหเปน
หนวยงานหลักในการพัฒนาระบบ Regional RAIM
Prediction System เพ�่อสนับสนุนการใชงาน เทคโนโลยี
PBN และระบบ ดาวเทียมนำรอง GNSS ในภูมิภาค

๕.๖. การพั นาองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษทั ฯ ไดทำการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ตามแผนที่วางไว โดยมีโครงการสำคัญที่เสร็จสิ�น และเร��มใชงานในป ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) ระบบประมวลผลขอมูลการบร�หารจัดการงานมาตรฐานและความปลอดภัย
สำหรับการบร�การขอมูลใบอนุญาตและการตรวจสุขภาพเจาหนาที่ควบคุม
จราจรทางอากาศรวมทั้งกระบวนการแจง/สอบสวนเหตุ

๕.๗. รางวัลชมเชยจากสิ�งประดิษ จากสภาว�จัยแหงชาติ
บร�ษัทฯ ไดเสนอผลงานเคร�่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รุนที่ ๔ เขารวมการประกวดรางวัลสภาว�จัยแหงชาติรางวัล
ผลงานประดิษฐคิดคน ประจำป ๒๕๕๖ ที่จัดข�้นโดย
สำนักงาน คณะกรรมการว�จัยแหงชาติ (วช.) ซึ่งผลงาน
เคร�่องลงคะแนนเลือกตั้งรุนที่ ๔ ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณสาขาว�ศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมว�จัย

(๒) ระบบประมวลผลขอมูลเพ�อ่ สนับสนุนงานว�ศวกรรมบร�การ ดวยการพัฒนา
ระบบ Business Process Management System (BPMS)
สำหรับการใหบร�การสารสนเทศเกี่ยวกับอุปกรณสื่อสารตาง ๆ ที่ลูกคาใช
บร�การจากบร�ษัทฯ
(๓) ระบบบร�การขอมูลสายการบิน เพ�่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานการนำสง
ใบแจงหนี้ (Invoice) รายการแสดงหนี้คางชำระ (Statement of account)
และขอมูลการทำการบิน (ATC๒) ผานทาง AEROTHAI We site และ
e-mail ใหสายการบินโดยอัตโนมัติ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๒๓

ผลการดำเนินงานของบริษัท
กิจการระหวางประเทศ

๑. การประชุม ATA ser Charges anel ( C )
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ ทุงมหาเมฆ โดยเปนการ
ประชุมระหวางตัวแทนจาก IATA, BAR (Board of Airline Representatives)
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ตัวแทนจากสายการบินตาง ๆ
ฝายจัดการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของบร�ษัทฯ เพ�่อรายงานเปร�ยบเทียบจำนวน
หนวยบินที่เกิดข�้นจร�งกับประมาณการในป ๒๕๕๕ และป ๒๕๕๖ ขอมูลรายได
และคาใชจายของบร�ษัทฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ สำหรับบร�การเสนทาง Enroute
และการลงจอดในแตละทาอากาศยาน ขอมูลรายไดและคาใชจายของบร�ษัทฯ ในป
๒๕๕๕ และงบลงทุนประจำป ๒๕๕๕
การประชุมครั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดนำเสนอขอมูลอันเปนประโยชนตอผูแทนสายการบิน
และผูเขารวมประชุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในประเด็น
ตาง ๆ เปนการรับฟงขอคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรง และชี้แจงประเด็นที่
เปนขอขัดของของผูแทนจากสายการบิน สงผลใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงาน
รวมกัน โดยบร�ษัทฯ จะนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ
บร�การใหเกิดความพ�งพอใจสูงสุด อีกทั้งยังชวยสรางความสัมพันธในระดับองคกร
ใหดียิ�งข�้น
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๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การพัฒนาระบบ
การเดินอากาศของไทยกับกาวตอไปของการเดินอากาศ
สากล”
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมในวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๖ ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ชั้น ๕ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แจงวัฒนะ ภายใตหัวขอ “การพัฒนาระบบ
การเดินอากาศของไทยกับกาวตอไปของการเดินอากาศสากล :
ขอสรุปจากการประชุม Air Navigation Conference
ครั้งที่ ๑๒” โดยมีจ�ดประสงคในการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ความทาทายของระบบการบินและแผนการบินของโลกใน
อนาคต เพ�่อนำไปพัฒนาเชิงบูรณาการการทำงานรวมกัน
ของหนวยงานผูใหบร�การดานกิจการคมนาคมขนสงทาง
อากาศ ใหแตละหนวยงานมีความเขาใจในทิศทาง เปาหมาย
แผนในอนาคต ตลอดจนปญหาที่เกิดข�้นของการดำเนินงาน
เพ�่อวางแผนการรองรับใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผน
การเดินอากาศ ซึ่งเปนการเตร�ยมความพรอมในการรองรับ
กับการเติบโตและพัฒนาข�ดความสามารถในทุกดานไป
อยางพรอมเพร�ยงกัน อีกทั้ง บร�ษัทฯ ไดจัดใหมีการสัมมนา
กลุมยอยเพ�่อรวบรวมขอมูลความรูของแตละมิติที่สำคัญ ๆ
ที่เปนปจจัยอันจะสงผลสูความสำเร็จในการบร�หารงานดาน
กิจการบินและสรุปผลความเชื่อมโยงของขอมูลจากแตละสวน
ใหผูเขารวมประชุมไดรับประโยชนสูงสุดรวมทั้งรับทราบ
ถึงสิ�งที่ประเทศจะตองดำเนินการตอไปในเร�่องที่เกี่ยวของกับ
การเดินอากาศ
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๒๕

๓. การประชุม Mekong Air Traffic Management Coor ination roup
Meeting ครั้งที่ ๒ (M ATMC ๒)
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการหาขอตกลงรวมกันในการปรับโครงสราง
เสนทางบิน เพ�่อเพ��มสภาพคลองของการจราจรทางอากาศ และสงเสร�มใหมีการ
ประสานความรวมมือที่ดีระหวางหนวยงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิบัตงิ านดาน Air Traffic Management และนำไปสูการพัฒนาหวงอากาศ
ระหวาง ๗ ประเทศในนานฟาภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังตอไปนี้
๑. ประเทศไทย
๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม
๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๔. ราชอาณาจักรกัมพชา
๕. สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
๖. เขตปกครองพ�เศษ องกง สาธารณรัฐประชาชนจ�น
๗. สาธารณรัฐประชาชนจ�น
๔. การประชุม Air Traffic Flow Management (ATFM) Colla orati e ecision
Making (C M) Tripartite ro ect Meeting ครั้งที่ ๓ และ การประชุม roup
of Fi e Air a igation Ser ice ro i ers ( ๕)
การประชุม Air Traffic Flow Management (ATFM)/Colla orative
ecision Making (C M) Tripartite Pro ect ครั้งที่ ๓ เปนการประชุมระหวาง
Hong ong Civil Aviation epartment (H CA ) เขตปกครองพ�เศษ องกง
กับ Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคโปร
ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองการ
ประชุมมีวัตถุประสงค ดังนี้
การประชุม
/
เปนการประชุมไตรภาคีของหนวยงานผูใหบร�การจราจรทางอากาศ (Air
Navigation Service Provider: ANSP) ระหวางประเทศไทย เขตบร�หารพ�เศษ
องกง และสาธารณรัฐสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อใหหนวยงานที่รับผ�ดชอบ
ดานการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของดานสายการบิน
และทาอากาศยานของทั้ง ๓ ประเทศ ไดรวมประชุมหาร�อ เพ�่อพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน

๒๖
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การประชุม ๕
เปนการประชุมระหวางหนวยงานผูใหการบร�การ
จราจรทางอากาศจาก ๕ ประเทศ ซึ่งมีนานฟาติดกัน ไดแก
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐ
อินโดนีเชีย และสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยมีวัตถุประสงค
เพ�่อหาร�อ แลกเปลี่ยน และวางแผน รวมกันในหัวขอตาง ๆ
ทั้งนี้ ในการประชุม G๕ หนวยงานผูใหการบร�การจราจร
ทางอากาศไดรวมกันหาร�อในหัวขอดังตอไปนี้
(๑) การวางแผนในการกำหนดแผนรับภาวะฉุกเฉินทาง
ดานการบร�การจราจรทางอากาศ (Contingency
Plan)
(๒) การวางแผนในการเตร�ยมความพรอมในกรณีที่
นานฟาถูกจำกัดเนือ่ งจากเถาภูเขาไฟ ( olcanic Ash)
(๓) การรวมกันกำหนดรายละเอียดในการสรางเสนทาง
Green Route

๖. การประชุม CA SO Asia acific Operations ork
roup (A AC Ops ) และ CA SO Asia acific
Safety ork roup (A AC S )
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุม CANSO Asia
Pacific Operations Work Group (APAC Ops WG)
และ CANSO Asia Pacific Safety Work Group (APAC
SWG) ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖
ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคการประชุมดังนี้

๕. การประชุม Airspace sers A S Meeting ประจำป ๒๕๕๖
บร�ษัทฯ เปนเจาภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ
โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ โดยเปนการประชุมระหวางผูใ ชหว งอากาศทีเ่ ปนสายการบิน
พาณิชยสัญชาติไทยกับผูใหบร�การการเดินอากาศ (ANSP) เพ�่อใหผูใชบร�การ
ไดรับทราบการดำเนินการในดานตาง ๆ และความคืบหนาในการดำเนินโครงการตาง ๆ
ที่บร�ษัทฯ จัดทำข�้นเพ�่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ
ใหดียิ�งข�้น รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากผูแทนของสายการบิน และ
เจาหนาที่ผูใหบร�การจราจรทางอากาศ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการประชุมผูเกี่ยวของในสวน
งานตาง ๆ บร�ษัทฯ ไดรับนำไปพ�จารณาและดำเนินการแกไข/ปรับปรุงการใหบร�การตอไป

การประชุม CANSO Asia Pacific Operations
Work Group (APAC Ops WG) มีวัตถุประสงคเพ�่อ
ติดตามความคืบหนาการดำเนินงาน และติดตามขอมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางดานกิจการการใหบร�การการเดินอากาศของ
สมาชิก CANSO ในภูมิภาค
การประชุม CANSO Asia Pacific Safety Work
Group (APAC SWG) มีวัตถุประสงคเพ�่อมุงเนนการพัฒนา
Regional Safety Program โดยจะรวมกันหาร�อแลกเปลี่ยน
ขอมูลแนวทางในการดำเนินมาตรการดานความปลอดภัย
และการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อีกทั้งจะ
ไดนำระบบ Safety Buddy System มาเปนเคร�่องมือใน
การพัฒนาแกไขปญหาในภูมิภาค
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๒๗

การจัดอันดับ
เครดิตองคกร

การประเมินผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำป ๒๕๕๖
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษทั ฯ ไดรบั การจัดอันดับเครดิตจาก บร�ษทั ทร�สเรทติง�
จำกัด โดยไดปรับเพ��มอันดับเครดิตองคกรของบร�ษัทฯ เปนระดับ “AA+” (Stable)
จากเดิมที่ “AA” (Stable) อันดับเครดิตที่เพ��มข�้นดังกลาวสะทอนถึงสถานะการเง�น
ของบร�ษัทฯ ที่ปรับตัวดีข�้น ซึ่งจะมีผลตอความนาเชื่อถือของบร�ษัทฯ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๒๙

สภาวการณ
ดานการขนสงทางอากาศ
และแนว นมการขนสงทางอากาศ

จากการใหบร�การจราจรทางอากาศของบร�ษทั ฯ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ พบวาปร�มาณเทีย่ วบินมีอตั ราการเปลีย่ นแปลงเพ�ม� ข�น้ รอยละ ๑๔.๐๒
เมื่อเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีแนวโนมการเพ��มข�้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนมา เปนผลมาจากการปรับตัว
ทางดานเศรษฐกิจในภาพรวมที่ดีข�้น รวมทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันดานการทองเที่ยวอยางชัดเจน นอกจากนี้ในแผนกลยุทธดานการทองเที่ยว
ของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ ไดเนนถึงกลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาสูภูมิภาคมากข�้นอีกดวย ประกอบกับการทองเที่ยวภายใน
ประเทศดวยสายการบินราคาต่ำที่มีการขยายตัวข�้นเชนกัน ซึ่งลวนแตเปนปจจัยสนับสนุนตอการขนสงทางอากาศ โดยมีรายละเอียดปร�มาณเที่ยวบิน
แบงตามประเภทการบินในระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๖ ดังนี้
ประเภทการบิน (Aircraft Operation)
การบินพาณิชย (Commercial)
ปงบประมาณ
ระหวางประเทศ ( nternational)
(Fiscal ear)
ภายในประเทศ ผานนานฟา
บินประจำ
บินไมประจำ ( omestic)
(O erfly)
(Sche ule) ( on sche ule)
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

๑๕๗,๒๘๐
๑๖๘,๘๐๐
๑๗๘,๘๐๗
๑๙๘,๐๖๘
๒๐๔,๙๒๔
๑๘๖,๘๑๑
๒๐๒,๔๒๖
๒๒๘,๐๕๐
๒๕๑,๕๒๙
๒๘๙,๕๓๑

๑๒,๔๑๘
๑๕,๙๓๑
๑๔,๖๕๖
๑๕,๐๘๗
๑๖,๖๑๕
๑๐,๘๖๕
๑๓,๗๐๐
๒๐,๔๗๕
๑๙,๔๒๔
๒๘,๕๒๙

ตารางแสดงปร�มาณเที่ยวบินระหวางป ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖

๓๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๘๖,๖๒๖
๙๖,๘๔๗
๑๐๒,๖๑๐
๑๑๐,๗๕๔
๑๑๒,๐๖๗
๑๐๕,๐๕๙
๑๑๘,๐๘๑
๑๓๗,๗๖๐
๑๕๕,๓๔๘
๑๗๘,๙๒๔

๓๗,๒๙๑
๔๐,๓๖๐
๔๒,๑๒๐
๔๖,๗๔๑
๕๐,๐๖๒
๔๖,๒๐๕
๕๐,๑๐๕
๕๗,๓๑๐
๕๙,๑๕๘
๖๘,๔๔๖

ทหาร
(Military)

ปร�มาณเทีย่ วบิน
รวมเที่ยวบิน เปลี
ย่ นแปลง ( )
(Total)
(Change)

๑๓,๖๖๕
๑๕,๒๙๗
๑๑,๘๓๒
๑๒,๕๐๗
๑๔,๗๒๐
๑๕,๙๕๑
๑๔,๐๘๗
๑๒,๖๗๒
๑๐,๘๔๑
๑๑,๘๗๖

๓๐๗,๒๘๐
๓๓๗,๒๓๕
๓๕๐,๐๒๕
๓๘๓,๑๕๗
๓๙๘,๓๘๘
๓๖๔,๘๙๑
๓๙๘,๓๙๙
๔๕๖,๒๖๗
๔๙๖,๓๐๐
๕๗๗,๓๐๖

๑๗.๒๐
๙.๗๕
๓.๗๙
๙.๔๗
๓.๙๘
-๘.๔๑
๙.๑๘
๑๔.๕๓
๘.๗๗
๑๔.๐๒

แนวโนมปริมาณ
จราจรทางอากาศ

บร�ษัทฯ ไดมีการทบทวนแนวโนมปร�มาณจราจรทางอากาศในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ในระยะสั้นสรุปไดวาจะเติบโตข�้น
อยางตอเนื่องจาก ปจจัยหลักดานนโยบายของรัฐบาลที่สงเสร�มดานการทองเที่ยวหลายสวน และในระยะยาว ๑๐-๑๕ ปขางหนา คาดวาจะมีจำนวน
เที่ยวบินใน Bangkok FIR ในปงบประมาณ ๒๕๖๖ ประมาณเกิน ๑ ลานเที่ยวบิน หร�อเกินกวา ๓ พันเที่ยวบินตอวัน หร�อกลาวไดวามีแนวโนมที่ดีข�้น
รอยละ ๗ ตอป ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณแนวโนมปร�มาณจราจรทางอากาศในระยะยาวขององคกรการบินในตางประเทศหลายแหง
เชน ICAO IATA และองคการกลุมประเทศยุโรป เพ�่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (EUROCONTROL) เปนตน

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๓๑

แนวน ยบาย

สำหรับผู อหุนภาครัฐ
แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในภาพรวม
เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ�้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในสาขาขนสง
พัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน และระบบการขนสงเพ�่อเชื่อมโยงโครงขายและการใหบร�การใหมีมาตรฐาน สนับสนุนบร�การขนสงมวลชนและ การพัฒนา
ระบบโลจ�สติกส เพ�่อเพ��มข�ดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสงเสร�มบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน
แนวนโยบายสำหรับบร�ษัทฯ
พัฒนาโครงขาย อุปกรณ และระบบงานใหทนั สมัย มีคณ
ุ ภาพและเพ�ยงพอ รวมทัง้ ใหบร�การทีม่ คี วามปลอดภัยและรวดเร็วตรงเวลาตามมาตรฐาน
สากล และเพ��มศักยภาพในการหารายไดจากบร�การที่เกี่ยวเนื่อง

๑๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

แผนวิสาหกิจ
แผนระยะสั้น
๑. พัฒนาโครงสรางพ�น้ ฐานระบบบร�การการเดินอากาศ เพ�อ่ ใหประเทศไทยมีศกั ยภาพรองรับการเติบโตของปร�มาณเทีย่ วบินทีเ่ พ�ม� ข�น้ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เรงดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร�เพ�่อลดภาระหนี้
๓. เรงปรับปรุงโครงสรางตนทุนคาใชจา ยบุคลากรใหอยูใ นสัดสวนทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงสัดสวนการใหบร�การทีไ่ มกระทบตอมาตรฐาน ความปลอดภัย
แผนระยะยาว
สรางระบบการบร�หารจราจรทางอากาศของไทยใหสอดคลองกับความคาดหวังของประชาคมการบินและมีศักยภาพพรอมรองรับการเติบโต
ในระยะยาวภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓
วัตถุประสงค/เปาประสงค
แผนว�สาหกิจ จัดทำข�้นเพ�่อแสดงใหเห็นถึงทิศทางและแนวทางการดำเนินภารกิจในกรอบระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งแผน
ว�สาหกิจดังกลาวใชเปนเอกสารอางอิงถึง โครงการ (Project) และงาน (Strategic Activity) ขององคกร รวมถึง เหตุผลความจำเปน (Why)
ผลลัพธ (Outcome) ผูรับผ�ดชอบ (Who) ระยะเวลา (When) งบประมาณที่ใช (Required Budget) และแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
ดวยวัตถุประสงคดังกลาว แผนว�สาหกิจนี้มีสวนชวยในการบร�หารจัดการของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผูบร�หารทุกระดับ ตลอดจนยังเปน
ขอมูลสำหรับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ไดทราบถึงความตั้งใจ/ประเด็นที่ใหการมุงเนนและแนวทางการดำเนินการพัฒนาของบร�ษัทฯ
ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบตอการดำเนินภารกิจขององคกร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑: ดานผูม สี ว นไดสว นเสีย (Stakeholders Perspective): การสรางระบบการบร�หารจราจรทางอากาศทีส่ รางผลลัพธบร�การ
ที่ดีเยี่ยมและสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑.๑ ใหบร�การที่ปลอดภัยในทุกชวงของการบิน
๑.๒ การเพ��มประสิทธิภาพบร�การจราจรทางอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒: ดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective): การบร�หารกระบวนการอยางมีคุณภาพใหครอบคลุมทุก
ระบบงานทั่วทั้งองคกร
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๒.๑ ใช Total Quality Management (TQM) เปนเคร�่องมือบร�หารกระบวนการภายในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓: ดานการเร�ยนรูและเติบโต (Learning and Growth Perspective): การพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) สรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนและมุงสูความเปนเลิศ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๓.๑ นำองคกรโดยมีการกำกับดูแลที่ดีและรับผ�ดชอบตอสังคม
๓.๒ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สรางบุคลากรที่มีศักยภาพและผูกพันกับองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔: ดานการเง�น (Financial Perspective): การเพ��มประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการทางการเง�น
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๔.๑ บร�หารจัดการทางการเง�นอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๓๕

SHAREHOLDERS
Mission

ผู อหุน
รายชื่อผูถือหุน ก. (รัฐบาล) และ ข. (สายการบิน) และจำนวนหุนประจำป ๒๕๕๖ มีดังนี้
ผูถือหุน ก.
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
รวมผูถือหุน ก.

๓๘

จำนวนหุน
๕,๗๗๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

ผูถือหุน ข.

จำนวนหุน

ผูถือหุน ข.

๑. Asiana Airlines
๒. Aeroflot Russian Airlines
๓. Air France
๔. Air Hong ong
๕. Air India
๖. Thai AirAsia Co., Ltd.
๗. Srilankan Airlines Ltd.
๘. Air Macau
๙. All Nippon Airways
๑๐. Austrian Airlines AG
๑๑. Indonesia Air Asia
๑๒. Air Asia Sdn Bhd
๑๓. British Airways๘๑๓
๑๔. Biman Bangladesh Airlines
๑๕. Air Berlin
๑๖. Bangkok Airways Plc.
๑๗. Ber aya Air S N BH
๑๘. China Airlines Ltd.
๑๙. Air China
๒๐. Ce u Pacific Air
๒๑. China Eastern Airlines
๒๒. Hainan Airlines
๒๓. China Cargo Airlines
๒๔. Cargolu Airlines Int l S.A.
๒๕. Cathay Pacific Airways
๒๖. Spring Airlines

๑,๘๙๖
๙๔๘
๔๐๖
๘๑๓
๑,๘๙๖
๘๙,๕๓๖
๔,๖๐๕
๑,๔๙๐
๔,๐๖๔
๙๔๘
๔,๑๙๙
๑๔,๐๘๗
๘๑๓
๕๔๒
๙๔๘
๗๑,๕๘๙
๔๐๖
๖,๓๖๖
๒,๓๐๓
๒,๑๖๗
๘,๙๔๐
๑,๖๒๖
๑,๓๕๕
๑,๐๘๔
๘,๕๓๔
๑,๘๙๖

๒๗. Hong ong Airlines
๒๘. Shanghai Airlines
๒๙. China Southern Airlines
๓๐. elta Airlines
๓๑. Lufthansa German Airlines
๓๒. ruk Air
๓๓. Eastar et
๓๔. Etihad Airways
๓๕. Ethiopian Airlines
๓๖. E A Airways Corp.
๓๗. Federal E press Corp.
๓๘. Finnair Oy
๓๙. Lufthansa Cargo AG.
๔๐. Gulf Air Company G.S.C.
๔๑. Garuda Indonesia
๔๒. Hong ong ragon Airlines Ltd.
๔๓. Happy Air Traveller Co.,Ltd.
๔๔. ietnam Airlines
๔๕. InterGlo e Aviation Ltd. (IndiGo)
๔๖. Mahan Air
๔๗. et Airways (India) Ltd.
๔๘. apan Airlines Co., Ltd.
๔๙. e u Air
๕๐. in Air
๕๑. etStar Asia Airways Pte Ltd.
๕๒. etstar Airways Pty Ltd.

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

จำนวนหุน
๕,๖๘๙
๕,๖๘๙
๗,๐๔๔
๙๔๘
๑,๘๙๖
๙๔๘
๑,๗๖๑
๒,๘๔๕
๑,๘๙๖
๔,๖๐๕
๑,๖๒๖
๙๔๘
๒๗๑
๘๑๓
๒,๘๔๕
๒,๓๐๓
๖๗๗
๕,๒๘๓
๒,๘๔๕
๘๑๓
๔,๗๔๑
๓,๗๙๓
๑,๘๙๖
๙๔๘
๕,๖๘๙
๘๑๓

ผูถือหุน ข.

จำนวนหุน

ผูถือหุน ข.

๕๓. uwait Airways
๕๔. orean Air
๕๕. Cam odia Angkor Air Co., Ltd.
๕๖. LM Royal utch Airlines
๕๗. -Mile Air
๕๘. annithi Aviation
๕๙. Air oryo
๖๐. enya Airways Ltd.
๖๑. Air Astana
๖๒. Lao Airlines
๖๓. Malaysian Airlines System Berhad
๖๔. Air MadaGascar
๖๕. Mandala Airlines PT
๖๖. Martinair Holland N
๖๗. Egypt Air
๖๘. Nippon Cargo Airlines Co., Ltd.
๖๙. Nok Airlines Plc.
๗๐. Orient Thai Airlines Co., Ltd.
๗๑. Oman Air (SAOC)
๗๒. Philippine Airlines
๗๓. Pakistan Int l Airlines
๗๔. antas Airways
๗๕. atar Airways
๗๖. Royal Brunei Airlines Sdn Bhd
๗๗. Air Austral

๑,๖๒๖
๕,๙๖๐
๒,๘๔๕
๙๔๘
๙๔๘
๔,๐๖๔
๑๓๕
๑,๘๙๖
๙๔๘
๓,๕๒๒
๔,๗๔๑
๕๔๒
๑,๘๙๖
๒๗๑
๑,๘๙๖
๘๑๓
๕๙,๗๓๖
๕,๑๔๗
๒,๐๓๒
๒,๗๐๙
๕๔๒
๙๔๘
๔,๗๔๑
๑,๐๘๔
๒๗๑

๗๘. ALIA - The Royal ordanian Airlines
๗๙. Nepal Airlines Corporation
๘๐. Scandinavian Airlines System
๘๑. Si eria Airlines
๘๒. Siam General Aviation
๘๓. Singapore Airlines
๘๔. Silk Air Private Ltd.
๘๕. Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.
๘๖. Saudi Ara ian Airlines
๘๗. Swiss Int l Air Lines
๘๘. Tiger Airways
๘๙. Thai Airways International Plc.
๙๐. Turkish Airlines Inc.
๙๑. Transaero Airlines
๙๒. T Way Air Co.,Ltd.
๙๓. Emirates
๙๔. nited Airlines
๙๕. Myanmar Airways International
๙๖. nited Airways (B ) Ltd.
๙๗. nited Parcel Service Co., Ltd.
๙๘. z ekistan Airways

๑,๘๙๖
๒๗๑
๙๔๘
๑๓๕
๑๗,๐๖๘
๔,๗๔๑
๖,๓๖๖
๕๔๒
๘๑๓
๙๔๘
๑๐,๒๙๕
๑๒๕,๕๖๗
๒,๔๓๘
๒,๐๓๒
๖๗๗
๖,๖๓๗
๙๔๘
๒,๘๔๕
๕๔๒
๖๗๗
๒๗๑

รวมผูถือหุน ข.

๖๐๐,๐๐๐

จำนวนหุน

หมายเหตุ รายชื่อผูถือหุนที่มีการจัดสรรหุน ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๓๙

BOARD

of directors

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๔๑

คณะกรรมการบริษัท
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ ๑๑ คน ดังนี้

. นายวรเดช หาญประเสริฐ
ประ านกรรมการบริษัท

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔)
อายุ ๕๕ ป
ตำแหนง อธิบดีกรมการบินพลเรอน กระทรวงคมนาคม

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ว�ทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร Middle Tennessee State niversity ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๓
การอบรม
- หลักสูตรการบร�หารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบร�หารระดับสูง รุนที่ ๕ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง: ผูนำที่มีว�สัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ ๕๖ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน (ก.พ.)
- หลักสูตร I E E ecutive Program สถาบัน Richard Ivey School of Business, the niversity of Western Ontario ประเทศแคนาดา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔–ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
- ป ๒๕๔๘-๒๕๕๑

อธิบดีกรมการบินพลเร�อน กระทรวงคมนาคม
ผูตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
ที่ปร�กษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
ผูอำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม

ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
- การบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- การจัดทำแผนการขนสงของประเทศ
- การขนสงทางอากาศ การบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- การคมนาคมและการสื่อสาร
การดำรงตำแหนงอื่น
- เลขานุการคณะกรรมการการบินพลเร�อน
- อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง (การคลัง งบประมาณ) สาขากลยุทธการวางแผน
พัฒนา (การวางแผนกลยุทธ) และสาขาคมนาคม และการขนสง (คมนาคมทางอากาศ)

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๔๓

คณะกรรมการบริษัท
๒. พลอากาศเอก บุรีรัตน รัตนวานิช
รองประ านกรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔
โดยไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการบร�ษัทฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ และพนจากตำแหนง
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากอายุครบ ๖๕ ปบร�บูรณ)
อายุ ๖๕ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- หลักสูตรการบิน โรงเร�ยนการบิน กองทัพอากาศ รุนที่ ๔๖
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ๔๒
การอบรม
- ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๒๘
- หลักสูตร irector Accreditation Program ( AP รุน ๒๖) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุน ๑๒๒) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบ ร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุน ที่ ๕ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ ร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- รองผูบัญชาการทหารสูงสุด
- รองเสนาธิการทหาร
- ที่ปร�กษาพ�เศษ กองทัพอากาศ
- ราชองครักษประจำกรมราชองครักษ
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบร�หารงานบุคคล พัฒนาองคกร
- ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานคมนาคมและการขนสง
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
- กรรมการบร�ษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- อยูใ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชีย่ วชาญสาขาการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ (บร�หารองคกร) คมนาคมและการขนสง (คมนาคม
ทางอากาศ) และความมั่นคง (การขาว)

๔๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๓. พลตำรวจ ท ยงยุท เตียวตระกูล
กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔)
อายุ ๖๓ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาตร� นิติศาสตร มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
- ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร) มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ๔๖
การอบรม
- หลักสูตรการบร�หารงานตำรวจชั้นสูง รุนที่ ๑๗
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบร�หารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง ของสมาคมว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๑๑ สถาบันพัฒนากรรมการ และ
ผูบร�หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
จเรตำรวจ (สบ ๘) (ตำแหนงเทียบเทาผูบัญชาการ)
- ป ๒๕๔๗-๒๕๕๒
รองผูบัญชาการสำนักงานตรวจคนเขาเมือง
รองผูบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑
รองผูบังคับการตำรวจภูธร ภาค ๗
ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานกฎหมาย
- ดานการพัฒนาการบร�หารงานบุคคล รัฐศาสตร
- ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ การทาอากาศยาน
- ดานคมนาคมและการสื่อสาร
- ดานความมั่นคง

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๔๕

คณะกรรมการบริษัท
๔. พลอากาศเอก สมชาย เ ียรอนันท
กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)
อายุ ๖๒ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟา (วทบ.ทอ.) โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมไฟฟา (Aerospace Systems) Cranfield Institute of Technology สหราชอาณาจักร
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๔๖
การอบรม
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบร�หารทาอากาศยานในยุคการแขงขัน รุนที่ ๑ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
- ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๐
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๕ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- หลักสูตร irector Accreditation Program ( AP รุน ๔๗) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุน ๒) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุน ๑๔) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุน ๑๕๕) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุน ๓๐) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบ ร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุน ที่ ๓ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ ร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๑-สิงหาคม ๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑
- ป ๒๕๔๙-๒๕๕๐
- ป ๒๕๔๘-๒๕๔๙

๔๖

กรรมการผูอำนวยการใหญ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ผูทรงคุณวุฒิพ�เศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ ประจำผูบัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ผูบัญชาการศูนยว�ทยาศาสตรและพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานการคมนาคมและการสื่อสาร
- ดานว�ศวกรรมศาสตร
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
- ประธานกรรมการบร�ษัท พ�อีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ตุลาการศาลทหาร
- อยูใ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชีย่ วชาญสาขากลยุทธ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและการขนสง และสาขาโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๔๗

คณะกรรมการบริษัท
๕. นายกุศล แยมสอาด
กรรมการบริษัท

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ และ
ครบวาระการดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
โดยไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตอเนื่องในวันเดียวกัน)
อายุ ๕๗ ป
ตำแหนง อัยการพ�เศษ ายสัญญาและหารอ ๑
สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� นิติศาสตร (เกียรตินิยม) จ� าลงกรณมหาว�ทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- ปร�ญญาโท LL.M. (in Criminal ustice) New ork niversity ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาโท LL.M. (General) New ork niversity ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๓-พฤศจ�กายน ๒๕๕๖ อัยการผูเชี่ยวชาญพ�เศษสำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๓
อัยการผูเชี่ยวชาญสำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
- ดานกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานกฎหมาย สัญญาภาครัฐ
การดำรงตำแหนงอื่น
- กรรมการ สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ�่อนบาน
- อยูใ นบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชีย่ วชาญสาขากฎหมาย (กฎหมายอาญากฎหมายแพง และพาณิชย) และความเชีย่ วชาญพ�เศษอืน่ ๆ
(สัญญาภาครัฐ)

๔๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๖. นายพิสิษฐ บุญชวง
กรรมการบริษัท

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔
และครบวาระการดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
โดยไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตอเนื่องในวันเดียวกัน)
อายุ ๖๒ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� รัฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
- ปร�ญญาโท Master of Pu lic Affairs, entucky State niversity ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ๔๖
การอบรม
- หลักสูตรโรงเร�ยนนายอำเภอ
- หลักสูตรโรงเร�ยนนักปกครองระดับสูง
- เสนาธิการอาสารักษาดินแดน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบ ร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุน ที่ ๑๑ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ ร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดชลบุร� กระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดราชบุร� กระทรวงมหาดไทย

ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
- ดานกลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบร�หารและพัฒนาองคกร
- ดานรัฐศาสตร

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๔๙

คณะกรรมการบริษัท
. นายไกรทส องคชัยศักดิ
กรรมการบริษัท

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖)
อายุ ๔๑ ป
ตำแหนง กรรมการผูจัดการ
บร�ษัท เอ็กซพาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร สาขาว�ทยาการคอมพ�วเตอร มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ, Indiana niversity (South Bend Campus) ประเทศสหรัฐอเมร�กา
การอบรม
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุน ๑๕๙) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบ ร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุน ที่ ๑๐ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ ร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๕ – ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๑ – ปจจ�บัน
- ป ๒๕๔๙ – ปจจ�บัน
- ป ๒๕๔๗ – ปจจ�บัน

กรรมการผูจัดการ บร�ษัท เทค วัน มิวสิค จำกัด
กรรมการผูจัดการ บร�ษัท ออโต เน็ทเว�รค เซอรว�ส จำกัด
กรรมการผูจัดการ บร�ษัท โกลเม็กซ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผูจัดการ บร�ษัท เอ็กซพาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด

ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
- การบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
- ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบร�หาร Logistic
- ดานการคมนาคมและการสื่อสาร
การดำรงตำแหนงอื่น
- กรรมการบร�ษัท ไปรษณียไทย จำกัด
- กรรมการบร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

๕๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

. นายสมชัย สัจจพงษ
กรรมการบริษัท

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
อายุ ๕๒ ป
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) จ� าลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร OHIO STATE NI ERSIT ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร OHIO STATE NI ERSIT ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรรวมเอกชน (ปรอ.) ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๒๐
การอบรม
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๒ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุน ๗๕) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- นักบร�หารระดับสูง: ผูนำว�สัยทัศน รุนที่ ๔๔ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน (ก.พ.)
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔-ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑
- ป ๒๕๔๖-๒๕๕๐

ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ที่ปร�กษาดานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ความเชี่ยวชาญ
- ดานเศรษฐศาสตร การเง�น การคลัง
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
การดำรงตำแหนงอื่น
- กรรมการ การไฟฟานครหลวง
- กรรมการ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร การเง�น สาขาการคลังบร�หารจัดการ บร�หารธุรกิจ และกลยุทธการ
วางแผนพัฒนา
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๕๑

คณะกรรมการบริษัท
. นาวาอากาศตรี อัษ าวุ วั นางกูร
กรรมการบริษทั
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
อายุ ๕๔ ป
ตำแหนง รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
สนับสนุนการถวายบินแกองคประธาน ศูนยสนับสนุน
การป ิบัติการ บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
- ปร�ญญาโท สาขาว�ศวกรรมโยธา Hochschule er Bundeswehr Muenchen, สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๕-ปจจ�บัน
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ สนับสนุนการถวายบินแกองคประธานศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ บร�ษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๕
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ สายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการใหญฝายพัฒนาทรัพยากรการบิน บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓
- ป ๒๕๔๙-๒๕๕๑
ผูอำนวยการฝายฝกอบรมนักบิน บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ
- การบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบิน นิรภัยการบิน
- ดานการบร�หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรการบิน
การดำรงตำแหนงอื่น
- โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหปฏิบัติหนาที่ กรมวังประจำพระองค สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- ผูประจำพระองค สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และหัวหนาฝายอำนวยการประจำพระองค สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ฝายกิจการบิน

๕๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๐. นายพุ ิพงศ ปราสาททอง อส
กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕)
อายุ ๔ ป
ตำแหนง กรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตรและการบัญชี จ� าลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ ๕๔
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๑-ปจจ�บัน
กรรมการผูอำนวยการใหญ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๑
รองผูอำนวยการใหญอาวุโสฝายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
- ป ๒๕๔๐-๒๕๔๙
รองผูอำนวยการใหญฝายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
การอบรม
- ประกาศนียบัตร Senior E ecutive Program สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร (SASIN)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานบัญชี การเง�น
- ดานการบิน บร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
การดำรงตำแหนงอื่น
- กรรมการ บร�ษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บร�ษัท ดับบลิวเอฟเอสพ�จ�คารโก จำกัด
- กรรมการ บร�ษัท บร�การภาคพ�้นการบินกรุงเทพเว�ลดไวดไฟลทเซอรว�ส จำกัด
- กรรมการผูจัดการ บร�ษัท กรุงเทพเ ลิคอปเตอรเซอรว�ส จำกัด
- นักบินที่ ๑ ประจำฝูงบิน Air us ๓๑๙/๓๒๐ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปร�กษา สมาคมศิษยเกาโรงเร�ยนกรุงเทพคร�สเตียน
- ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ของคณะผูบร�หารเทศบาลนครราชสีมา

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๕๓

คณะกรรมการบริษัท
. นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจ สภณ
กรรมการผูอ ำนวยการใหญ

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔
และครบวาระการดำรงตำแหนงเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
โดยไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตอเนื่องในวันเดียวกัน)
อายุ ๕ ป
ตำแหนง กรรมการผูอำนวยการใหญ
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟา โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
- หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ ๓๗
- หลักสูตร E ecutive Communications Program, niversity of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- หลักสูตร Advanced Management Program, Wharton School, niversity of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบร�หารระดับสูง (ปปร. ๑๑) สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร Financial Statements for irectors (FS รุน ๑๑) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมระดับสูง รุนที่ ๒ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตรการบร�หารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง รุนที่ ๓ ของสมาคมว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ ๑๗ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔-ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒

๕๔

กรรมการผูอำนวยการใหญ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รองผูอำนวยการใหญ (บร�หาร) บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ผูชำนาญการ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานการบร�หารและพัฒนาองคกร
- ดานรัฐศาสตร
- ดานการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ดานว�ศวกรรมศาสตร
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
- อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ การวางแผนพัฒนา (การจัดทำและบร�หารโครงการ) และคมนาคมและการ
ขนสง (คมนาคมทางอากาศ)
- กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแหงประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
- ที่ปร�กษาคณะอนุกรรมาธิการดานการคมนาคมทางอากาศ
- ที่ปร�กษาสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๕๕

๕๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

รายนามกรรมการบริษัท
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๖

พลเอก พ ณท สุวรรณทัต
กรรมการบริษัท

(ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
อายุ ๖๑ ป
ตำแหนง ขาราชการบำนาญ

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� โรงเร�ยนนายรอยพระจ�ลจอมเกลา
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน ๔๗
การอบรม
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุน ๑๑๐) สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ ๑๐ สถาบันพัฒนากรรมการและผูบร�หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกลา
ประสบการณ/ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๔๙-กันยายน ๒๕๕๖ หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตร�วาการกระทรวงกลาโหม สำนักงานหัวหนานายทหารฝายเสนาธิการ
ประจำรัฐมนตร�วาการกระทรวงกลาโหม
- ป ๒๕๔๗-๒๕๔๙
ผูบัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค กองทัพบก
- ป ๒๕๔๕-๒๕๔๗
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ กองทัพบก
ความเชี่ยวชาญ
- ดานการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ การวางแผนพัฒนา
- ดานคมนาคมและการสื่อสาร
- ดานความมั่นคง
การดำรงตำแหนงอื่น
- กรรมการ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๕๗

บทบาทและการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดมอบนโยบาย กำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัท ฯ
และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตรเพ�่อการพัฒนาองคกรให
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐว�สาหกิจและว�สัยทัศนของบร�ษัทฯ ซึ่งกำหนดวา “เปน
องคกรชั้นนำแหงคุณภาพการใหบร�การการเดินอากาศ” อีกทั้งโดยแนวปฏิบัติได
แตงตั้งกรรมการบร�ษัทฯ เขาไปมีสวนรวมในการดำเนินการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ
อยางเพ�ยงพอและเหมาะสม ตามประสบการณและความเชี่ยวชาญของแตละบุคคล
เพ�่อชวยศึกษากลั่นกรองงานตามความจำเปน ไดแก
๑. คณะกรรมการบร�หาร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
๔. คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน
๕. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
พรอมนี้ ไดประกาศรายชื่อกรรมการอิสระ จำนวน ๖ คน
บร�ษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ อยางเปนทางการลวงหนา
ตลอดปอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ�่อมอบนโยบายการดำเนินงาน กำกับดูแล
และติดตามผลอยางสม่ำเสมอ โดยอาจมีการประชุมวาระพ�เศษเพ��มเติมตามความ
จำเปนตามที่ไดเปดเผยในรายงานประจำป เพ�่อกรรมการบร�ษัทฯ จะไดปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผ�ดชอบของตนเองไดอยางถูกตอง ในการประชุมแตละครั้ง บร�ษัทฯ
ไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารใหกับ
กรรมการบร�ษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมประมาณ ๓-๕ วัน

๕๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

ภายหลังการประชุม บร�ษัทฯ ไดจดบันทึกรายงานการ
ประชุมไวเปนลายลักษณอกั ษร โดยจัดเก็บไวพรอมให กรรมการ
บร�ษัทฯ และผูเกี่ยวของตรวจสอบได และสงบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�ษัทฯ
ใหแกผูถือหุน ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม)
และผูถือหุน ข. (สายการบินตาง ๆ) รับทราบการประชุม
ดังกลาวดวยทุกครั้งเปนประจำทุกเดือน รวมถึงเผยแพรสรุป
มติการประชุมผานทางเว็บไซตของบร�ษัทฯ สำหรับสายการบิน
ผูถือหุน

การประเมินตนเอง
ของกรรมการบริษัท

เพ�่อเปนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐว�สาหกิจ คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดใหมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการฯ เพ�่อชวยในการทำหนาที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธของรัฐว�สาหกิจ และในการทำหนาที่กำกับดูแลความสำเร็จของฝายจัดการได
อยางแทจร�ง รวมถึงใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยสม่ำเสมอ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทำทุก ๖ เดือน และใชแบบการประเมินผลคณะกรรมการฯ ๒ รูปแบบ
ไดแก การประเมินตนเองเปนรายบุคคล และการประเมินเปนรายคณะ ซึ่งสรุปผลการประเมินไดดังนี้

รู แ

ระ ิน

รายบุคคล
รายคณะ

ครั้งที่ ๑
(ตุลาคม ๒๕๕๕ มีนาคม ๒๕๕๖)
คะแนน
เกณฑ
๑๑๐.๑๐/๑๑๒
๑๑๘.๗/๑๒๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ครั้งที่ ๒
(เมษายน กันยายน ๒๕๕๖)
คะแนน
เกณฑ
๑๑๑.๔๐/๑๑๒
๑๑๕.๖/๑๒๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ไดใหความสำคัญตอเกณฑการประเมิน ๖ หัวขอ ไดแก ความโดดเดน
ในความรูความสามารถ ความเปนอิสระความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใสตอหนาที่ความรับผ�ดชอบ การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
และความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบดวยหัวขอในการประเมิน จำนวน ๔ หัวขอ ไดแก การประชุม คณะกรรมการ การสื่อสารขั้นตอนการ
ทำงาน และความสัมพันธกับฝายบร�หาร ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม

การพั นาความรู
และทักษะกรรมการบริษัท

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญตอการพัฒนาและเพ��มพนศักยภาพของกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบร�ษัทฯ ครบถวน
สมบูรณยิ�งข�้น สงผลใหการดำเนินงานของบร�ษัทฯ บรรลุว�สัยทัศนและเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรรมการบร�ษัทฯ ไดเขารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาท และหนาที่
ซึ่งจัดข�้นโดยสถาบันพระปกเกลาและสถาบันว�ทยาการตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบร�ษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง เชน การเยี่ยมชมงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมประจำป ๒๕๕๖ และการเดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติงานจร�ง ณ ศูนยควบคุม
การบินภูมิภาค ทั้งนี้ เพ�่อเกิดความรูความเขาใจในภารกิจของบร�ษัทฯ ยิ�งข�้น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�ษัทฯ เดินทางไปดูงานดานความปลอดภัยของกิจการบินและการบร�หารการควบคุมจราจรทางอากาศ
รวมถึงการบร�หารจัดการทาอากาศยาน ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๘-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ และ ณ สมาพันธรัฐสว�สและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหวางวันที่ ๒๘ สิงหาคม–๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพ�่อศึกษาและรับทราบขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ใชในการบร�หารการควบคุมจราจรทางอากาศ
และการจัดการสภาพคลองทางอากาศยุคใหม ซึ่งขอมูลที่ไดเปนประโยชนตอการกำหนดทิศทางการพัฒนาองคกร เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการให
บร�การใหเทาเทียมหร�อสูงกวาระดับสากล และทายที่สุดเพ�่อเพ��มระดับความพ�งพอใจของผูใชบร�การ
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๕๙

การปฐมนิเทศ
กรรมการใหม

บร�ษัทฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบร�ษัทฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหม และนำเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบร�ษัทฯ
และขอมูลขององคกรในรูปแบบของเอกสาร การฟ�งบรรยาย และนำชมภารกิจหลักของบร�ษัทฯ โดยเอกสารที่นำเสนอตอกรรมการบร�ษัทฯ ไดแก
๑. หนังสือการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการบร�ษัทฯ รวมถึงการไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพ�่อใหไดรับทราบ
องคประกอบของคณะกรรมการ
๒. เอกสารขอมูล บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ประกอบดวยหนังสือบร�คณหสนธิ และขอบังคับของบร�ษัทฯ ขอมูลทั่วไปของบร�ษัทฯ
(สถานะของบร�ษัทฯ ผูถือหุน นโยบาย ว�สัยทัศน ภารกิจ คานิยม ภารกิจการใหบร�การการเดินอากาศ และภารกิจภาคธุรกิจ) โครงสรางการ
บร�หารงาน บุคลากร สภาวการณดานการขนสงทางอากาศ ผลประกอบการ และขอมูลดานการเง�นของบร�ษัทฯ แผนว�สาหกิจ โครงการสำคัญ
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และรายงานประจำปของบร�ษัทฯ
๓. เอกสารขอมูลสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบดวย รายนามคณะกรรมการบร�ษัทฯ องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบร�ษัทฯ
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ การดำรงตำแหนงของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ รายนามคณะกรรมการคณะ
ตาง ๆ และอำนาจหนาที่ ขอมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ การเขาเปนผูถือหุนของสายการบิน สัญญาระหวางกระทรวงคมนาคม
กับบร�ษัทฯ และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการ
ทุจร�ต พ.ศ.๒๕๔๒ พรอมดวยกฎหมายและคูมือการอนุญาต/อนุมัติ เชน กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และขอมูลการใชระบบ
สารสนเทศสำหรับกรรมการ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ

ในปบัญชี ๒๕๕๖ กรรมการบร�ษัทฯ ไมมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) รวมทั้งไมมีการถือหุนในบร�ษัทฯ หร�อถือ
ครองหลักทรัพย (หุน) ในสัดสวนที่มากกวาหร�อเทากับรอยละ ๑๐ ของจำนวนหุนที่บร�ษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กรรมการ

ผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ มีจำนวน ๕ คน โดยกรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบร�ษัทฯ ประกอบดวย
๑. นายวรเดช
หาญประเสร�ฐ
๒. นายสมชัย
สัจจพงษ
๓. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
๔. นายพ�ฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
๕. นาวาอากาศตร� ประจักษ สัจจโสภณ

๖๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

คณะเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

๑. นาวาอากาศตร� ประจักษ สัจจโสภณ
เลขานุการ
กรรมการผูอำนวยการใหญ

๒. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผูชวยเลขานุการ
ผูอำนวยการใหญ
(สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)

๓. นางธนิยา สุนทระศานติก
ผูชวยเลขานุการ
ผูอำนวยการฝายการเง�นและบัญชี

การเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ รวม ๑๓ ครั้ง ดังนี้

รายนา
นายวรเดช
พลอากาศเอก บุร�รัตน
พลตำรวจโท ยงยุทธ
พลอากาศเอก สมชาย
นายกุศล
นายพ�สิษ
นายไกรทส
นายสมชัย
นาวาอากาศตร� อัษ าวุธ
นายพ ิพงศ
นาวาอากาศตร� ประจักษ

นวน รั้งที ขา ระ ุ
หาญประเสร�
๑/
รัตนวานิช
๑/
เตียวตระกูล
๑/
เธียรอนันท
๔/
แยมสอาด
๔/
บุญชวง
๔/
องคชัยศักดิ
๓/
สัจจพงษ
๒/
วั นางกูร
๒/
ปราสาททองโอสถ ๒/
สัจจโสภณ
๔/

(กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจตางประเทศ)
หมายเหตุ ๑/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔
๓/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖

๑๓/๑๓
๑๓/๑๓
๑๓/๑๓
๗/๗
๑๒/๑๓
๑๓/๑๓
๗/๘
๕/๑๓
๙/๑๓
๑๐/๑๓
๑๓/๑๓

๒/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
๔/ ดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๖๑

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบร�หาร ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอ ยกวาสามคนและไมเกิน หาคนในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�หาร ประกอบดวย
๑. นายสมชัย
สัจจพงษ
ประธานกรรมการ
๒. นายกุศล
แยมสอาด
กรรมการ
๓. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
กรรมการ
๔. นายพฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๕. นาวาอากาศตร� ประจักษ
สัจจโสภณ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวดวงตา
สมิตสุวรรณ
ผูชวยเลขานุการ
๗. นางธนิยา
สุนทระศานติก
ผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
คณะกรรมการบร�หาร แตงตั้งตามขอบังคับของบร�ษัทฯ ขอ ๔๒ วรรค ๔ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
“เพ�่อความสะดวกแกการปฏิบัติงานของบร�ษัทใหเปนไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพ�่อควบคุมงานโดยใกลชิด ใหคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการ
บร�หารข�้นคณะหนึ่งโดยมีหนาที่และความรับผ�ดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไมนอยกวาสามคนและไมเกินหาคน”
การเขารวมประชุม ของคณะกรรมการบร�หาร
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการบร�หาร รวม ๑๐ ครั้ง ดังนี้

รายนา
นายสมชัย
นายกุศล
นาวาอากาศตร� อัษ าวุธ
นายพ ิพงศ
นาวาอากาศตร� ประจักษ
(กรรมการที่ไมเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ)

๖๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

นวน รั้งที ขา ระ ุ
สัจจพงษ
แยมสอาด
วั นางกูร
ปราสาททองโอสถ
สัจจโสภณ

๖/๑๐
๑๐/๑๐
๙/๑๐
๗/๑๐
๑๐/๑๐

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
๑. นายพ�สิษฐ
บุญชวง
ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
กรรมการ
๓. นายไกรทส
องคชัยศักดิ์
กรรมการ
๔. ผูอำนวยการใหญ (สำนักตรวจสอบภายใน)
เลขานุการ
อำนาจหนาที่
๑. รายงานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเง�นและรายงานทางการบร�หาร
๒. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐว�สาหกิจวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดเพ�ยงใด
๓. รายงานรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตร�และนโยบายที่คณะกรรมการรัฐว�สาหกิจกำหนด

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก บุร�รัตน
รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท
กรรมการ
๓. นายพ�ฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๔. กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการ
๕. ผูอำนวยการใหญ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)
เลขานุการ
๖. ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและบร�หารยุทธศาสตร
ผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
พ�จารณาสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของบร�ษัทฯ ในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
จะตองประเมินสถานการณ และกำหนดออกมาเปนนโยบายเพ�่อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข�้นทั้งหมด เพ�่อใหฝายบร�หารและพนักงาน
นำไปปฏิบัติโดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เปนกรอบในการปฏิบัติ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๖๓

คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก บุร�รัตน
รัตนวานิช
ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
กรรมการ
๓. นายพ�สิษฐ
บุญชวง
กรรมการ
๔. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
กรรมการ
๕. ผูอำนวยการใหญ (ทรัพยากรบุคคล)
เลขานุการ
๖. ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีว�ต
ผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
๑. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการประเมินผลงานของ กรรมการผูอ ำนวยการใหญ บร�ษทั ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
๒. พ�จารณาการประเมินผลงานของกรรมการผูอำนวยการใหญ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
๓. เสนอแนะนโยบายและใหความเห็นชอบในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของฝายบร�หารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
๔. นำเสนอผลการพ�จารณาตอคณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อใหความเห็นชอบ
๕. ดำเนินการเร�่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม ประกอบดวย
๑. นายวรเดช
หาญประเสร�ฐ
ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก บุร�รัตน
รัตนวานิช
กรรมการ
๓. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
กรรมการ
๔. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท
กรรมการ
๕. นายกุศล
แยมสอาด
กรรมการ
๖. นายพ�สิษฐ
บุญชวง
กรรมการ
๗. นายไกรทส
องคชัยศักดิ์
กรรมการ
๘. นายสมชัย
สัจจพงษ
กรรมการ
๙. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ
วัฒนางกูร
กรรมการ
๑๐. นายพ�ฒิพงศ
ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
๑๑. นาวาอากาศตร� ประจักษ
สัจจโสภณ
กรรมการ
๑๒. ผูอำนวยการใหญ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ) เลขานุการ
๑๓. นางสาวสุมณฑา
เชิดชื่น
ผูชวยเลขานุการ
๑๔. นางพรนับพัน
ชูทัย
ผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
กำหนดนโยบาย แนวทางการสงเสร�มการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม รวมทั้งพ�จารณากลั่นกรอง เสนอแนะ
และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแมบทการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและผลการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๖๕

คณะกรรมการก หมาย
และระเบียบ

ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ประกอบดวย
๑. นายกุศล
แยมสอาด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณหจ�ต
สังขใหม
กรรมการ
๓. นายนร�นทร
เยี่ยมสมบัติ
กรรมการ
๔. กรรมการผูอำนวยการใหญ
กรรมการ
๕. ดร. อภิชัย
จันทรเสน
ที่ปร�กษากฎหมาย
๖. ผูอำนวยการใหญ (สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)
เลขานุการ
๗. ผูอำนวยการฝายบร�หารทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
๘. ผูอำนวยการกองนิติการ
ผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
พ�จารณากลัน่ กรองและใหขอ เสนอแนะในประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามทีบ่ ร�ษทั ฯ รองขอ หร�อตามทีค่ ณะกรรมการบร�ษทั ฯ มอบหมาย
กรรมการอิสระ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ กรรมการอิสระ ประกอบดวย
๑. พลอากาศเอก บุร�รัตน
รัตนวานิช
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ
เตียวตระกูล
๓. พลอากาศเอก สมชาย
เธียรอนันท
๔. นายกุศล
แยมสอาด
๕. นายพ�สิษฐ
บุญชวง
๖. นายไกรทส
องคชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือหลักเกณฑบร�หารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเปนอิสระ” ที่กำหนดความหมายวา “ความ
เปนอิสระเปนปจจัยสำคัญในการเสร�มสรางความรับผ�ดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐว�สาหกิจ ควรมี
กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเปนแกนหลัก โดยเปนบุคคลที่สามารถใชดุลยพ�นิจที่เปนอิสระได และเปนผูที่สามารถผลักดันใหเกิด
การปรับเปลี่ยนหร�อยับยั้งการดำเนินการตาง ๆ ไดเมื่อจำเปน และสิ�งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เปนอิสระจากภายนอกจะตองมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจอยางแทจร�ง”
กรรมการอิสระจะมีการรับรองความเปนอิสระของตนเองเมื่อไดรับแตงตั้งและเปนประจำทุกป ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะ
กรรมการอิสระ รวม ๒ ครั้ง และกรรมการเขารวมประชุมโดยพรอมเพร�ยงกัน

๖๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

คาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท
บร�ษัทฯ เปนรัฐว�สาหกิจที่อยูภายใตการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร� การกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ หมายรวมถึง
คาตอบแทนคงที่ เบี้ยประชุม เปนตน เปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท เปนรายคณะ ประจำป ๒๕๕๖

ล ั
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ะกรร การ

นวน รั้งที ระ ุ

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม
คณะกรรมการก หมายและระเบียบ
คณะกรรมการพ�จารณาอุทธรณ
รวม

นวน งน าท

๑๓
๑๐
๑๐
๓
๔
๑

๑,๐๐๐,๕๐๐.๐๐
๓๙๔,๕๐๐.๐๐
๒๘๓,๐๐๐.๐๐
๒๐๓,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๑
๑

๑๐๔,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐
๒,๒๐๓,๐๐๐.๐๐

คาตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท เปนรายบุคคล ประจำป ๒๕๕๖

ล ั
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ะกรร การ
นายวรเดช
นายสมชัย
พลตำรวจโท ยงยุทธ
พลอากาศเอก สมชาย
นายกุศล
นายพ�สิษ
นายไกรทส
นายพ ิพงศ
พลอากาศเอก บุร�รัตน
นาวาอากาศตร� อัษ าวุธ
นายนร�นทร
นางสาวชุณหจ�ต
นาวาอากาศตร� ประจักษ
รวม

หาญประเสร�
สัจจพงษ
เตียวตระกูล
เธียรอนันท
แยมสอาด
บุญชวง
องคชัยศักดิ
ปราสาททองโอสถ
รัตนวานิช
วั นางกูร
เยี่ยมสมบัติ
สังขใหม
สัจจโสภณ

นวน งน าท
๒๓๔,๔๐๙.๓๐
๑๑๘,๗๔๕.๖๐
๒๘๘,๒๔๕.๖๐
๑๐๓,๒๔๕.๖๐
๒๕๒,๗๔๕.๖๐
๓๑๑,๒๔๕.๐๐
๑๔๘,๐๐๐.๐๐
๒๐๔,๒๔๖.๖๐
๒๖๔,๖๐๑.๓๐
๑๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๕๖,๐๐๐.๐๐
๒,๒๙๔,๔๘๔.๖๐

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๖๗

คณะกรรมการ
กิจการสัมพัน

ในป ๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) มีการประชุมรวมทั้งสิ�น ๑๒ ครั้ง โดยสรุปขอมูลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ ไดดังนี้

ล ั

รายนา

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

นาวาอากาศตร� ประจักษ
นาวาอากาศเอก โชคชัย
นายฑี ายุ
นายณั วั น
นางสาวดวงตา
นางสาวทิพาภรณ
นายวราวุธ
นางธนิยา
นายมาโนช
นายสุรภัทร
นายปร�ญญา
พันจาอากาศเอก ธนู
นายวันชัย
นายสุกิจ
นายเมธี
นายสังขสิทธิ
พันจาอากาศเอก ไชยันต
นายชูพงษ
นายสพล

แหนง
สัจจโสภณ
สภานนท
มุรธา
สุภานันท
สมิตสุวรรณ
นิปกากร
รพ�พันธุ
สุนทระศานติก
สวัสดี
ชูตินันทน
เทียนทอง
รัตนสุภาพันธุ
ชัยพันธเศรษ 
กลิ�นหอม
คำแหง
ประสมทอง
ชางแรงการ
การฟง
สิงหดารา

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

นวน รั้งที ระ ุ
๑๑/๑๒
๑๒/๑๒
๑๒/๑๒
๒/๑๒
๙/๑๒
๑๑/๑๒
๖/๑๒
๑๐/๑๒
๑๑/๑๒
๑๒/๑๒
๑๑/๑๒
๑๐/๑๒
๑๒/๑๒
๑๒/๑๒
๘/๑๒
๑๐/๑๒
๑๐/๑๒
๑๐/๑๒
๑๒/๑๒

หมายเหตุ ลำดับที่ ๔ เปนกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ แทนกรรมการเดิมที่ครบเกษียณอายุ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๖๙

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดตาง
ที่แตงตั้ง ดย
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
นักวิชาการระดับรอง
กรรมการผูอ ำนวยการใหญ

๗๐

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักตรวจสอบภายใน)

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ)

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักมาตร านความปลอดภัย)

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร)

ผูอำนวยการใหญ
(สำนักพั นาธุรกิจ)

ผูอำนวยการใหญ
(บร�หารจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ผูอำนวยการใหญ
(ภูมิภาคและศูนยประกอบการ)

ผูอำนวยการใหญ
(ทรัพยากรบุคคล)

ผูอำนวยการใหญ
(การเง�น)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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หนาที่รับผ�ดชอบ
โครงสรางองคกรของบร�ษัทฯ มีคณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนผูกำกับดูแล และมีกรรมการผูอำนวยการใหญดำรงตำแหนงผูบร�หารสูงสุด แบงออก
เปน ๑๐ สายงาน โดยมีผูอำนวยการใหญแตละสายงานทำหนาที่รับผ�ดชอบ ดังนี้
๑. สำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ รับผ�ดชอบงานกำกับดูแลที่ดีและแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม งานประมวลจร�ยธรรมและจรรยาบรรณ การ
สนับสนุนกิจการคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผูถือหุน ดูแลงานดานกฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและงานเลขานุการ การสื่อสาร รวมทั้งการ
บร�หารความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
๒. สำนักตรวจสอบภายใน รับผ�ดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลอยางอิสระเกี่ยวกับความเชื่อถือไดและความครบถวนของระบบงาน
และรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการบร�ษัทฯ โดยตรง
๓. สายงานบร�หารจราจรทางอากาศ รับผ�ดชอบผลการใหบร�การจราจรทางอากาศเพ�่อใหการเดินอากาศมีประสิทธิภาพ ในขอบเขตงานดังนี้
- เขตเสนทางบินในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
- เขตสนามบินและเขตประชิดสนามบินในสวนกลาง
- การบร�หารหวงอากาศ ความคลองตัวการจราจรทางอากาศ
- การบร�หารขอมูลสารสนเทศการเดินอากาศ
- การออกแบบว�ธีปฏิบัติการบินและพัฒนาหวงอากาศ
๔. สายงานภูมิภาคและศูนยประกอบการ รับผ�ดชอบใหบร�การจราจรทางอากาศในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ในสวนภูมิภาค
การบร�หารจัดการศูนยควบคุมการบินภูมิภาค ระบบไฟฟา สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงาน ดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
๕. สายงานว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ รับผ�ดชอบผลการบร�หารงานว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ โดยการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา
และบร�หารระบบสนับสนุนการบร�การจราจรทางอากาศ พรอมทั้งพัฒนาระบบและบร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๖. สำนักงานนโยบายและบร�หารยุทธศาสตร รับผ�ดชอบในการว�เคราะหนโยบาย วางแผนกลยุทธ พัฒนาองคกร ว�เคราะหโครงการบร�หาร
ผลการดำเนินงาน และบร�หารความเสี่ยงขององคกร
๗. สายงานทรัพยากรบุคคล รับผ�ดชอบการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�่อใหอัตรากำลังของบุคลากรของบร�ษัทฯ ศักยภาพพฤติกรรม
และผลตอบแทนที่สอดคลองกับกลยุทธของบร�ษัทฯ
๘. สายงานการเง�น รับผ�ดชอบผลการดำเนินงานดานงบประมาณ บร�หารดานการเง�น บัญชีและรายไดของบร�ษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ
๙. สายงานพัฒนาธุรกิจ รับผ�ดชอบผลการจัดทำกลยุทธทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
๑๐. สายงานมาตรฐานความปลอดภัย รับผ�ดชอบการดำเนินการดานมาตรฐานการบร�การ และการบร�หารความปลอดภัยในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๗๑

คณะผูบริหาร
ระดับสูง

. นางสาริณี แสงประสิท ิ

อายุ ๕๔ ป
ตำแหนงปจจบัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
วันเขาทำงาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบร�หารธุรกิจ) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๔-ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๓

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการผูอำนวยการใหญ
รองผูอำนวยการใหญ (นโยบาย)

๒. นายอภินันท วรรณางกูร

อายุ ๕ ป
ตำแหนงปจจบัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
วันเขาทำงาน ๔ ตุลาคม ๒๕๑๗

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๕-ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๔-๒๕๕๕
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓

๗๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
ผูอำนวยการใหญ (บร�หารจราจรทางอากาศ)
ผูอำนวยการใหญ (กลยุทธและสื่อสารองคกร)
รองผูอำนวยการใหญ (ปฏิบัติการ/แผน)

๓. นายสมนก รงคทอง

อายุ ๕๒ ป
ตำแหนงปจจบัน รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
วันเขาทำงาน ๑๕ พ ษภาคม ๒๕๒๗

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟา-สื่อสาร) มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๕-ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๕
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๓

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

๔. นาวาอากาศเอก ชคชัย สภานนท
อายุ ๕ ป
ตำแหนงปจจบัน นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการ
ผูอำนวยการใหญ
วันเขาทำงาน ๑ เมษายน ๒๕๔๑

การศึกษา
- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาว�ศวกรรมไฟฟา) โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับนักบร�หาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
ประวัติการทำงาน
- ป ๒๕๕๕-ปจจ�บัน
- ป ๒๕๕๓-๒๕๕๕
- ป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
- ป ๒๕๕๐-๒๕๕๒

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

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๗๙

การใหบริการ
ของบริษัท

การจัดการเทคโนโลยีบร�การการเดินอากาศ (C S)
มีระบบโครงสรางพ�้นฐานบร�การการเดินอากาศหลัก ไดแก
๑. ระบบสื่อสารการเดินอากาศ (Communications System) เพ�่อติดตอสื่อสารภาคพ�้น ระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับ
หนวยทีเ่ กี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และการสื่อสารภาคพ�้นสูอากาศระหวางเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน
๒. ระบบชวยการเดินอากาศ (Navigation System) เปนระบบที่ใชชวยนำทางใหแกอากาศยาน ทั้งการนำรองสำหรับปฏิบัติการบินบนเสนทางบิน
และนำรอนสำหรับการบินลงสูสนามบิน ใหเปนไปอยางเที่ยงตรงและแมนยำ ซึ่งรวมถึงระบบนำรองอากาศยานดวยสัญญาณดาวเทียม (Performance
Based Navigation : PBN) ดวย
๓. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เปนระบบที่บอกตำแหนงพ�กัด และระดับความสูงของอากาศยานใหแกเจาหนาที่ควบคุม
จราจรทางอากาศสามารถติดตามการทำการบินของอากาศยานได ซึ่งมีทั้งแบบติดตั้งสำหรับใชงานที่เขตประชิดสนามบินสำหรับติดตามอากาศ
ยานตามเสนทางบิน และสำหรับตรวจจับอากาศยาน และยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยูในบร�เวณเขตภาคพ�้นสนามบิน
นอกจากนี้ จะมีระบบอัตโนมัติสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบร�หารจราจรทางอากาศ (ATM Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผล
ขอมูลแผนการบิน (Flight ata Processing System : F PS) ระบบประมวลผลขอมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance ata Processing
System : S PS) เปนตน
บร�การการเดินอากาศ
บร�การจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (
S
)
ใหบร�การควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับเที่ยวบินพลเร�อน ทหาร และหนวยงานราชการที่ทำการบินตามเสนทางบิน ในเขตแถลงขาวการบิน
กรุงเทพเพ�่อใหการบินเปนไปไดดวยความปลอดภัย เปนระเบียบเร�ยบรอย และมีประสิทธิภาพ
เที่ยวบินที่รับบร�การจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจำนวนทั้งสิ�น ๕๗๗,๓๐๖ เที่ยวบิน เพ��มข�้นจากปงบ
ประมาณ ๒๕๕๕ เทากับรอยละ ๑๖.๓๒
ปร�มาณเที่ยวบินที่ใหบร�การจราจรทางอากาศตามเสนทางบิน (

)

ปร�มาณเที่ยวบินในปงบประมาณ

ระ ท ทียว ิน

๒๕๕๕

๒๕๕๖

เที่ยวบินพาณิชย ระหวางประเทศ
เที่ยวบินประจำ
เที่ยวบินไมประจำ
เที่ยวบินผาน
เที่ยวบินภายในประเทศ
รวมเที่ยวบินพาณิชย
เที่ยวบินทหาร
รวมเที่ยวบินทั้งหมด

๒๕๑,๕๒๙
๑๙,๔๒๔
๕๙,๑๕๘
๑๕๕,๓๔๘
๔๘๕,๔๕๙
๑๐,๘๔๑
๔๙๖,๓๐๐

๒๘๙,๕๓๑
๒๘,๕๒๙
๖๘,๔๔๖
๑๗๘,๙๒๔
๕๖๕,๔๓๐
๑๑,๘๗๖
๕๗๗,๓๐๖

ปร�มาณเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลง
เพ��มข�้น ( )
เพ��มข�้น ( )
ลดลง ( )
ลดลง ( )
๓๘,๐๐๒
๙,๑๐๕
๙,๒๘๘
๒๓,๕๗๖
๗๙,๙๗๑
๑,๐๓๕
๘๑,๐๐๖

๑๕.๑๑
๔๖.๘๘
๑๕.๗๐
๑๕.๑๘
๑๖.๔๗
๙.๕๕
๑๖.๓๒

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๘๓

ตารางเปร�ยบเทียบปร�มาณเที่ยวบินที่ใหบร�การจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๕ กับ ๒๕๕๖
ปร�มาณเที่ยวบิน
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

นิ ของ ทียว ิน
เที่ยวบินระหวางประเทศ
เที่ยวบินภายในประเทศ
ผลรวมเที่ยวบินทั้งหมด

๒๒๒,๑๗๖
๖๗,๒๙๙
๒๘๙,๔๗๕

๒๑๙,๔๐๑
๑๐๖,๕๒๙
๓๒๕,๙๓๐

หมายเหตุ ในป ๒๕๕๖ รัฐบาลมีนโยบายในการใชทาอากาศยานดอนเมือง เพ�่อลดความคับคั่งที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางเปร�ยบเทียบปร�มาณเที่ยวบินที่ใหบร�การจราจรทางอากาศ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๕ กับ ๒๕๕๖
ปร�มาณเที่ยวบิน
ปงบประมาณ ๒๕๕๕
ปงบประมาณ ๒๕๕๖

นิ ของ ทียว ิน
เที่ยวบินระหวางประเทศ
เที่ยวบินภายในประเทศ
ผลรวมเที่ยวบินทั้งหมด

๓๙,๙๑๑
๑๑๔,๑๗๙
๑๕๔,๐๙๐

๒,๘๓๔
๔๓,๙๖๔
๔๖,๗๙๘

ปร�มาณเที่ยวบิน ณ ทาอากาศยาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ปร�มาณเที่ยวบินในปงบประมาณ

๘๔

ทาอากา ยาน

๒๕๕๕

๒๕๕๖

สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
เชียงใหม
หาดใหญ
ภูเก็ต
พ�ษณุโลก
อุบลราชธานี
อุดรธานี
สุราษ รธานี
เชียงราย
สมุย
ทาอากาศยานอื่น ๆ
รวม

๓๒๕,๙๓๐
๔๖,๔๑๕
๓๙,๖๕๖
๑๗,๐๖๒
๖๑,๐๐๐
๘,๘๒๖
๘,๓๘๙
๑๓,๙๓๖
๙,๓๘๕
๗,๒๑๐
๒๔,๙๗๒
๙๓,๓๖๘
๖๕๖,๑๔๙

๒๘๙,๔๗๕
๑๕๔,๐๙๐
๔๖,๙๐๗
๒๐,๗๓๐
๗๒,๑๔๘
๑๑,๙๔๗
๙,๒๗๖
๑๕,๔๕๖
๑๑,๙๒๙
๗,๖๒๓
๒๖,๗๒๑
๗๙,๙๑๓
๗๔๖,๒๑๕

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

ปร�มาณเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลง
เพ��มข�้น ( )
เพ��มข�้น ( )
ลดลง ( )
ลดลง ( )
-๓๖,๔๕๕
๑๐๗,๖๗๕
๗,๒๕๑
๓,๖๖๘
๑๑,๑๔๘
๓,๑๒๑
๘๘๗
๑,๕๒๐
๒,๕๔๔
๔๑๓
๑,๗๔๙
-๑๓,๔๕๕
๙๐,๐๖๖

-๑๑.๑๘
๒๓๑.๙๘
๑๘.๒๘
๒๑.๕๐
๑๘.๒๘
๓๕.๓๖
๑๐.๕๗
๑๐.๙๑
๒๗.๑๑
๕.๗๓
๗.๐๐
-๑๔.๔๑
๑๓.๗๓

๕๗๗,๓๐๖

๔๙๖,๓๐๐

๔๕๖,๒๖๗

๓๙๘,๓๙๙

๓๖๔,๘๙๑

๓๙๘,๓๘๘

๓๘๓,๑๕๗

๓๕๐,๐๒๕

๓๓๗,๒๓๕

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๒๕๕๓

๒๕๕๒

๒๕๕๑

๒๕๕๐

๒๕๔๙

๒๕๔๘

ปงบประมาณ
๒๕๔๗

เที่ยวบิน
๗๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๐

๓๐๗,๒๘๐

กราฟสถิติแสดงปร�มาณเที่ยวบิน ในชวงปงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๖

หมายเหตุ
๑. ปงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ มีการเติบโตของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง และการสนับสนุนของภาครัฐบาลในการ
สงเสร�มการทองเที่ยว
๒. ปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เกิดว�กฤตเศรษฐกิจโลก ปญหาราคาน้ำมันที่เพ��มข�้น ปญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงเหตุการณปดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ทำใหจำนวนเที่ยวบินลดลง
๓. จากการดำเนินมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของหลายประเทศ สงผลใหสภาวะเศรษฐกิจโลกในป ๒๕๕๓ เร�ม� ฟนตัว และมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ ง
ถึงป ๒๕๕๕ จ�งเปนแรงกระตุนใหการเดินทางและธุรกิจการขนสงทางอากาศกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
๔. ปงบประมาณ ๒๕๕๖ รัฐบาลมีนโยบายสงเสร�มธุรกิจดานการทองเที่ยว ใหมีบทบาทสำคัญในการฟนฟและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศจ�งมี
มาตรการแรงจ�งใจตาง ๆ ใหกับผูประกอบธุรกิจการบินทำการบินเพ��ม
บร�การบร�หารสภาพคลองการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management Ser ice)
ศูนยบร�หารสภาพคลองจราจรทางอากาศกรุงเทพ (Bangkok Air Traffic Flow Management nit: Bangkok ATFM ) ใหบร�การ
บร�หารสภาพคลองจราจรทางอากาศสำหรับเที่ยวบินที่ตองการทำการบินผานนานฟาประเทศอัฟกานิสถาน ไปทางตะวันตกในชวงเวลาที่มีปร�มาณ
การบินคับคั่ง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ทำการบินสูยุโรป และจากเอเชียใต ทำการบินสูอเมร�กาเหนือ โดยใชระบบ Bay of Bengal
Cooperative Air Traffic Flow Management System (BOBCAT) ซึ่งบร�ษัทฯ พัฒนาข�้นภายใตการดูแลของคณะทำงาน ICAO Air Traffic
Flow Management Task Force
ปร�มาณเที่ยวบินที่ใชบร�การบร�หารสภาพคลองจราจรทางอากาศ
Flights sing BOBCAT ATFM Service (Num er of Slot Re uest)
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จากปร�มาณจราจรทางอากาศที่มีการทำการบินผานอัฟกานิสถานที่เพ��มข�้น ประกอบกับขอมูลที่ไดรับจากสายการบินตาง ๆ ตั้งแตป ๒๕๕๐
คาดวา ระบบ BOBCAT มีสวนรวมในการลดการสิ�นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ�นประมาณ ๘๗ ลานกิโลกรัม และบรรเทาภาวะโลกรอนจากการลดปร�มาณ
การปลอยกาซเร�อนกระจก (Greenhouse Gases) คิดเปนประมาณ ๓๖๔ ลานกิโลกรัม ตั้งแตมีการนำระบบ BOBCAT มาใชงานจร�งจนถึงสิ�นป
งบประมาณ ๒๕๕๖ สายการบินสามารถประหยัดคาใชจายคิดเปนเง�นประมาณ ๘๗ ลานเหร�ยญสหรัฐ
โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คาดวาสามารถลดการสิ�นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ�นประมาณ ๑๓ ลานกิโลกรัม คิดเปนปร�มาณกาซเร�อนกระจก
ประมาณ ๕๖ ลานกิโลกรัม และ คาใชจายสายการบินประมาณ ๑๓ ลานเหร�ยญสหรัฐ
บร�การขาวสารการบิน (A S)
บร�ษัทฯ เปนศูนยสื่อสารการบินหลักของประเทศไทย มีหนาที่รับ-สง และถายทอดขาว แผนการบิน ขาวกำหนดการบิน ขาวอากาศการบิน
และขาวอื่น ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
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กราฟสถิติแสดงปร�มาณขาวการบิน ในชวงปงบประมาณ ๒๕๔๗ ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงานดานบร�การเกี่ยวเนื่อง ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖
บร�ษัทฯ ไดกำหนดใหสายงานพัฒนาธุรกิจเปนหนวยธุรกิจ (Business nit) ดำเนินกิจกรรม โดยใชความสามารถพ�เศษขององคกร ไดแก
มาตรฐานและฝมือการใหบร�การการเดินอากาศซึ่งเปนที่ยอมรับ ในแวดวงอุตสาหกรรมการบิน และความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจราจรทางอากาศ เพ�่อสงเสร�มและสนับสนุนภารกิจหลักของบร�ษัทฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย (Strategic
Arms) ในการเปนผูใหบร�การการเดินอากาศของประเทศ ตลอดจนแสวงหารายไดเพ��มเติมจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ�่อชดเชยรายไดหลัก ซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบจากว�กฤตการณภายนอก
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดดำเนินกลยุทธและรูปแบบของการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง มุงเนนการสรางรายไดเพ��ม โดยบร�หารทรัพยากร
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ�่อใหบรรลุเปาหมาย ที่กำหนดไว ทั้งผลการดำเนินงานและความพ�งพอใจของผูใชบร�การ โดยศึกษาตลาดและความตองการ
ของลูกคา พรอมทั้งว�จัย พัฒนาระบบ/ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรดานว�ศวกรรม ใหมีความเชี่ยวชาญ ในภารกิจ ตั้งแต
การสำรวจ/ออกแบบ/ติดตั้ง และพัฒนาระบบ รวมทั้งบำรุงรักษา และใหคำปร�กษา และบร�ษัทฯ ไดดำเนินการผลิต และจัดหาอุปกรณ ตลอดจน
ใหบร�การติดตั้ง ปรับปรุง ซอมบำรุง สำรวจ ตรวจสอบ และปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณที่ใชงานในกิจการบินและนอกเหนือกิจการบิน พรอมทั้ง
ใหบร�การฝกอบรมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๘๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

ปจจัยที่มีผลกระทบหลักตอกิจการ
๑. กลยุทธ Aviation System Block Upgrades (ASBUs)
ICAO ไดกำหนดแนวคิดเชิงปฏิบัติการดานบร�หารจราจรทางอากาศของโลก
(Global ATM Operational Concept) เปนว�สัยทัศน และความคาดหวังในระบบ
การบร�หารจราจรทางอากาศระบบใหมในอนาคต ซึ่งไดจัดทำเปนแผนพัฒนาระบบ
การเดินอากาศระบบใหมของโลก (Global Air Navigation Plan : GANP) และ
ถายทอดตอมาเปนแผนงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (Basic Air Navigation
Plan : Basic ANP)
จากสถานะดานว�วัฒนาการของเทคโนโลยี/ว�ธีปฏิบัติ และดานแผนพัฒนาใน
รูปของว�สยั ทัศนหร�อองคประกอบดานการบร�หารจราจรทางอากาศ (ATM Operational
Concept Components) ความคาดหวังผูใชบร�การ (ATM Users Expectations
หร�อ Key Performance Area : KPA) และแผนยอยการพัฒนา (Global Plan
Initiatives : GPI) ตลอดจนแนวคิดว�ธีการดำเนินการของกลุมประเทศชั้นนำดาน
การบินตาง ๆ นำไปสูการกำหนดเปนรูปแบบของ Aviation System Block
Upgrades (ASBUs) เพ�่อใชเปนแนวทางพัฒนาไปสูระบบการเดินอากาศระบบใหม
ของโลกตามแนวว�สัยทัศนและ ความคาดหวังตั้งตนเดิมตอไป โดยแผนขั้นตอนเชิง
กลยุทธ ASBUs ออกแบบ ใหมีโครงสรางระบบแผนงานพัฒนาระยะยาว ซึ่งกำหนด
กรอบหัวเร�่องการพัฒนา (Performance Improvement Area : PIA)
ไวจำนวน ๔ ดาน ไดแก Airport Operations, Globally Interoperable
Systems and Data, Optimum Capacity and Flexible Flights และ Efficient
Flight Paths และแบงลำดับขั้นตอนการพัฒนาในแตละชวงเวลา (Block) สำหรับ
จ�ดเร��มตนในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง Block ๓ สำหรับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๗๑
เปนตนไป ซึ่งมีผลใหบร�ษัทฯ ตองกำหนดกลยุทธองคกรใหสอดคลองกับทิศทาง
และแนวคิดดังกลาว

สำหรับในสวนของบร�ษัทฯ ในฐานะที่เปนหนวยงาน
รับผ�ดชอบการใหบร�การการเดินอากาศของประเทศไทย
ไดร�เร��มแนวคิดหวงอากาศอาเซียนไรพรมแดน (Seamless
ASEAN Sky: SAS) เพ� ่ อ รองรั บ แผน ASAM
อันจะเปนประโยชน ทั้งแก ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งการดำเนินการดังกลาว ตองอาศัยการผลักดันและ
ดำเนินการ เชิงรุกในดานตาง ๆ ทั ้ ง ด า นความพร อ ม
ของบร�ษทั ฯ และของประเทศ อยางเปนรูปธรรม ความรวมมือ
กับประเทศเพ�่อนบานและ การยอมรับของอาเซียนตอไป
๓. การบร�หารจัดการพ�้นที่เพ�่อสนับสนุนกลยุทธบร�ษัทฯ
จากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก-ภายใน แนวนโยบาย
ภาครัฐ แผนพัฒนาของบร�ษัทฯ และหลักการวางแผนจัดการ
ดานอาคารสถานที่ พ�จารณาไดวา ในอนาคตอันใกลปญหา
ขาดแคลนพ�้นที่ปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ที่เร��มปรากฏใหเห็นแลว
จะทว�คูณข�้นตาม ความตองการใชพ�้นที่เพ��มเติมในอนาคต
ทามกลางความตองการมีความพรอมดานอาคารสถานที่
เพ��มเติม เพ�่อรองรับการใชงานดานการพัฒนาบุคลากรและ
สนับสนุนบทบาทการเปนผูนำดานการบินอีกดวย

๒. แนวทางความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (๑๐ ประเทศ) รวมกันกำหนดทิศทาง
ความรวมมือ เพ�่อไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแนวคิดที่จะเปดเสร�
ทั้งการเคลื่อนยายสินคา บร�การ การลงทุนและแรงงานที่มีทักษะ เพ�่อทำใหอาเซียน
เปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production
Base) โดยมีเปาหมายใหสำเร็จในป ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในดานการขนสงทางอากาศ
อาเซียน มีแผนการจัดตั้งตลาดการบินรวมอาเซียน (ASEAN Single Aviation
Market: ASAM) ภายในป ๒๕๕๘ เพ�่อรองรับการเปน AEC ใหเกิดการเชื่อมโยง
นานฟาของประเทศสมาชิกเขาดวยกันอยางเสร�มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมั่นคง
ทั้งภายในอาเซียนเองและมุงสูภายนอก อาเซียนตอไป ในการนี้ประเทศไทยไดรับ
เปนผูประสานงานหลักในสาขา “การทองเที่ยวและการบิน” ซึ่งสอดคลองกับแนว
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและการบินในอนาคต

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๘๗

บร�ษัทฯ มีแผนเปลี่ยนถายเทคโนโลยี/ว�ธีปฏิบัติไปสูการบร�หารจราจรทางอากาศ
(ATM) โดยจะมีการพัฒนาตามแผนการเดินอากาศระบบใหมของโลก (ICAO Global
Air Navigation Plan) ในรูปแบบ ASBUs เปนลำดับขั้นจนถึงป ค.ศ. ๒๐๒๘
ซึ่งมีความจำเปนตองจัดเตร�ยมความพรอมในการปฏิบัติงาน และพ�้นที่ใชสอย
โดยเฉพาะอย า งยิ � ง สำหรั บ การสร า งความพร อ มด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
อยางตอเนื่องและเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ในการเตร�ยมความพรอมไปสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป ๒๕๕๘ ปจจัยสำคัญที่อาเซียนใหความสำคัญ
ก็มุงเนนสงเสร�มพัฒนาการในข�ดความสามารถและความรูของคนและองคกร/หนวยงาน
เปนสำคัญ (Capacity Building – Personnel and Institutional)
ซึ่งในดานการบินเอง ปจจ�บันสิงคโปรและมาเลเซียมีความพรอมอยูแลว ประเทศไทย
สามารถสรางความพรอมใหเปนอีกหนึ่งทางเลือก และเปนปจจัยเสร�มในบทบาท
ของประเทศไทย หร�อ บร�ษัทฯ ในอาเซียน
การมีความพรอมดานอาคารสถานที่และสิ�งอำนวยความสะดวกอยางครบวงจร
บร�ษัทฯ จะสามารถแสดงบทบาทผูนำในการจัดงานประชุมหร�องานประชุมสัมมนา
ระบบการเดินอากาศของไทย หร�อระดับประเทศรวมกันระหวางหนวยงานการบินของไทย
โดยหากพ�จารณาไปถึงสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากการบินจะมีจำนวนครั้งในการประชุม
จำนวนมากแทบทุกเดือน ทั้งหมดนี้เปนสวนประกอบเชิงสัญลักษณในการสนับสนุน
การผลักดันใหประเทศไทย หร�อบร�ษัทฯ มีบทบาทผูนำดานการบินในภูมิภาค
บร�ษัทฯ จ�งจำเปนตองปรับเปลี่ยนการใชพ�้นที่ในปจจ�บัน ดวยการทำ Zoning
ใหหนวยงาน/พนักงานไดปฏิบัติงานอยูตำแหนงสถานที่ที่เหมาะสม และมีการบร�หาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในยามปกติและยามว�กฤตฉุกเฉินไดอยางตอเนื่อง
ซึ่งเหตุการณไมคาดหมายเกิดข�้นไดเสมอ รวมทั้งตองมีหองที่เตร�ยมไวใชบร�หารจัดการ
ในสถานการณฉุกเฉินเพ�่อดำเนินการใหบร�การตาง ๆ ตามภารกิจหลักของบร�ษัทฯ
ยังคงอยูไดอยางตอเนื่องตามหลักการการบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management : BCM) และการบร�หารภาวะว�กฤต (Crisis Management) ดวย และควรอยูในพ�้นที่ที่เหมาะสมกับสวนผูบร�หารระดับสูงที่จัดแบงไวตาม
หลักการ Zoning ดวยเชนเดียวกัน บร�ษัทฯ จ�งไดกำหนดแผนการจัดสรางอาคาร
ใหม (AEROTHAI COMPLEX) ณ สำนักงานใหญข�้น
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การพัฒนาองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บร�ษัทฯ จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตามหลักการสถาปตยกรรม
องคกร (Enterprise Architecture) ซึ่งเปนกระบวนการ
การวางแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับ
ความตองการทางธุรกิจของบร�ษัทฯ อยางเปนระบบพรอมทั้ง
แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงกับแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๑ โดยมีเปาหมายพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางมีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
๑. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ�น้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม นำระบบคอมพ�วเตอรและระบบ
เคร�อขายสื่อสารขอมูลมาใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของบร�ษัทฯ ไดอยางมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
๒. เสร�มสรางศักยภาพของการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ดวย
ระบบสารสนเทศ โดยพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ�่อการบร�หารงาน และพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ�่อสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
๓. พัฒนาบร�การอิเล็กทรอนิกสแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน ดวยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสาร
๔. พัฒนาและสงเสร�มบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดทำการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการที่ไดบรรจ�ไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับทบทวน ป ๒๕๕๕) และสามารถดำเนินการไดตามแผนที่วางไว
โดยมีแผนงาน/โครงการที่เสร็จสิ�นและใชงานไดในป ๒๕๕๖ ที่สำคัญ ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงระบบ/อุปกรณคอมพ�วเตอรและอุปกรณตอพวง เพ�่อสนับสนุน
การใชงานทางดานอำนวยการอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับสวนงาน ONLINE
/INTERNET/INTRANET/ FILE & PRINT
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสำนักกรรมการผูอำนวยการใหญ
เพ�่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางดานการติดตั้ง/ซอมบำรุงซอฟตแวร ารดแวร
ใหสามารถทำงานไดมีประสิทธิภาพ ในดานการบันทึกเอกสารการซอมสามารถ
ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง/ซอมบำรุงซอฟตแวร ารดแวร พรอมทั้งจัดทำสถิติ
ทางดานงานดังกลาวไดอยางครบถวน
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการจราจรทางอากาศภูมิภาค เพ�่อจัด
ระบบตนแบบบันทึกขอขัดของและรายงานผล (Electronic Log) สำหรับงาน
ดานปฏิบัติการที่ใชงานกับหนวยงานภูมิภาค

๘. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบร�การขอมูลแกผูมี
สวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวนดังนี้
- บร�การขอมูลสายการบิน (www.aerothai.net)
- บร�การขอมูลสวนปฏิบัติการบิน (www.aerothai.aero)
- บร�การขอมูลภาครัฐ (doc.aerothai.co.th)
- บร�การขอมูลประชาชน (www.aerothai.co.th)
- บร�การขอมูลผูบร�หาร (management.aerothai.co.th)
- บร�การขอมูลพนักงาน (staff.aerothai.co.th)

๔. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบประมวลผลขอมูลเพ�่อสนับสนุนงานการเง�น เพ�่อ
พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานระบบเคร�อขายอินเทอรเน็ตของ
กรมสรรพากร
๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการแผนงานและโครงการใหสามารถ
ติดตามความคืบหนา/การดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ
๖. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประมวลผลขอมูลการบร�หารจัดการงานมาตรฐาน
และความปลอดภัย เพ�่อใหมีระบบจัดเก็บขอมูลดานมาตรฐาน และความปลอดภัย
ที่ครบถวน สมบูรณ เพ�่อเปนขอมูลสนับสนุนการบร�หารจัดการของฝายบร�หาร
การปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และงานกลยุทธของบร�ษัทฯ
๗. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประมวลผลขอมูลเพ�่อสนับสนุนงานสวัสดิการ
พนักงาน ดานการบร�หารขอมูลคาศึกษาบุตร การบร�หารเง�นกูฯ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๘๙

การพั นา
ทรัพยากรบุคคล
และการพั นาองคกร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ�น ๒,๘๕๙ คน
จำแนกได ดังนี้
- ทุงมหาเมฆ
- สุวรรณภูมิ
- ดอนเมือง
- ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
- ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
- ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
- ศูนยควบคุมการบินพ�ษณุโลก
- ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
- ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
- ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
- ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
- ศูนยปฏิบัติการว�ศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
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ปจจ�บันการเติบโตดานเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมี
อัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมทั้งอุตสาหกรรมการบิน
ในระดับภูมิภาคที่มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด และจากการ
คาดการณทางเศรษฐกิจไดบงชี้ใหเห็นวาสัญญาณการเติบโต
เชนนี้จะมี ไปอยางตอเนื่องจนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๖๕ แมวา
แนวโนมดังกลาวจะสงผลที่ดีตอการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
แตในอีกทางหนึ่งบร�ษัทฯ ไดตระหนักถึงคุณคาของบุคลากร
ในการทุมเท เสียสละในการทำงาน แมในสถานการณฉุกเฉิน
ดังนั้น จ�งไดพ�จารณาปรับปรุงคาตอบแทน สำหรับกลุมงาน
ที่รับผ�ดชอบในภารกิจหลัก ไดแก การปรับปรุงคาว�ชาชีพ
ทางเทคนิค และคาใบอนุญาตเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศ
ทัว่ ทัง้ องคกร การปรับอัตราเง�นเดือนใหบุคลากรทุกระดับ
ในองคกร รวมถึงการปรับปรุงอัตราเง�นเดือนแรกจาง
โดยการเทียบเคียงกับ อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
การดำเนิ น การตามกรอบแนวคิ ด ด า นทรั พ ยากร
บุคคลของบร�ษัทฯ (AEROTHAI HR MO EL) ซึ่งพัฒนา
มาตั้งแตป ๒๕๕๕ ไดดำเนินโครงการ ว�เคราะหและประเมิน
คางาน รวมทัง้ การจัดตำแหนงงาน เสนทางอาชีพ และโครงสราง
ค า ตอบแทนที ่ ส อดคล อ งกั บ บร� บ ทที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป
ซึ่งจะเปนผลที่นำไปสูการพัฒนาระบบคาตอบแทนและการ
บร�หารอาชีพตอไป นอกจากนั้น ในปนี้บร�ษัทฯ มีโครงการ
พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานระบบร�การการเดินอากาศ เพ�่อเตร�ยม
ความพรอมทุกดานสำหรับรองรับการเปดใชงานเทคโนโลยี
การบร�การจราจรทางอากาศระบบใหม โดยในมิติดานบุคลากร
บร�ษัทฯ ไดมีแผนรองรับเพ�่อเตร�ยมความพรอม ทั้งดานอัตรา
กำลัง และข�ดความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมกับระบบ
ใหมในชวงการเปลี่ยนถายระบบใหม (Transition Phase)
และการเปดใชงานอยางเต็มรูปแบบ

ดานคุณภาพชีว�ตของบุคลากร ในป ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดนำแนวทางการ
บร�หารจัดการเพ�่อลดภาระงานที่เพ��มมากข�้นรวมทั้งภาวะความเหนื่อยลา (Fatigue)
อันเนื่องมาจากการใหบร�การจราจรทางอากาศที่มีปร�มาณมากข�้น และมีโครงการ
ตาง ๆ ที่สนับสนุนใหพนักงานสรางสมดุลในชีว�ตการทำงาน (Work Life Balance)
เพ�่อเสร�มสรางคุณภาพชีว�ตในทุก ๆ ดานทั้งรางกายและจ�ตใจของบุคลากร ตลอดจน
ครอบครัวของบุคลากร เชน โครงการ “กาย จ�ต สดใส AEROTHAI รวมใจลดโรค”
โครงการสงเสร�มคุณภาพชีว�ตแบบครบวงจร ซึ่งเปนโครงการที่เนนการใหความรู
และการปฏิบัติตัวในชีว�ตประจำวันเพ�่อปองกันการเกิดโรค โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ
ประเภทของโรคที ่ พ นั ก งานมี ค วามถี ่ ใ นการเบิ ก จ า ยค า รั ก ษาพยาบาล
และรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปในรอบปที่ผานมา นำมาใชเปนขอมูลเพ�่อ
กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการในแตละกลุมบุคลากร
โดยแทจร�ง พรอมทั้งปรับปรุงสวัสดิการตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลุมบุคลากร เชน
การเพ��มเติมรายการจัดตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การเพ��มรายการตรวจโรค
สำหรับบุคลากรที่มีอายุตั้งแต ๔๐ ปข�้นไปซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเพ��มข�้น
นอกจากนั้นไดมีการปรับปรุงกระบวนการเพ�่อชวยลดภาระขั้นตอนการเบิกจาย
ของบุคลากรโดยใหเปนไปตามระเบียบสวัสดิการที่กำหนดไว และมีการจัดชวงเวลา
สถานที่ และผูฝกสอนสำหรับกิจกรรมเพ�่อสุขภาพที่มีความหลากหลายตาม
ความตองการของบุคลากร เชน แอโรบิก โยคะ กิจกรรมสรางสมดุลรางกาย
(Body Balance) เปนตน ในการสงเสร�มความสัมพันธที่ดีในครอบครัวบุคลากร
บร�ษัทฯ ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ใหกับบุคลากรในชวงเวลานอกเหนือ
เวลาปฏิบัติงาน เชน การจัดทัศนศึกษาทั้งในและตางประเทศสำหรับบุคลากร
โดยมีสวัสดิการเพ�่อ แบงเบาภาระคาใชจายสวนหนึ่งใหกับบุคลากร การจัดกิจกรรม
คายเยาวชนใหกับบุตรหลานพนักงานในชวงการปดภาคเร�ยนโดยไมมีคาใชจาย
เปนตน

บร�ษัทฯ มุงเนนความสำคัญของบุคลากร เนื่องจาก
ตระหนักเสมอวาผลการดำเนินงานที่ดีขององคกรสวนหนึ่ง
มาจากความมุงมั่นและอุทิศตนของบุคลากร เพ�่อความสำเร็จ
ขององคกรซึ่งเปนพลังที่เกิดจากความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement) ดังนั้นบร�ษัทฯ จ�งดำเนินการ
อยางตอเนื่องเพ�่อพัฒนาปจจัยตาง ๆ ที่เสร�มสราง
ความผู ก พั น ในบุ ค ลากรส ง ผลให อ งค ก รมี ก ารพั ฒ นา
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
การพั นาและสงเสร�มการจัดการเร�ยนรู
บร�ษัทฯ มีหนาที่รับผ�ดชอบการพัฒนาบุคลากร ใหมี
ข�ดความสามารถตามความสามารถหลักเชิงกวางของบร�ษัทฯ
วางแผนการจัดการความรู การใหทุนการศึกษา และจัดใหมี
บรรยากาศแหงการเร�ยนรูในองคกร และสงเสร�มนวัตกรรม
ซึ่งมีผลงานการดำเนินการภายใตแผนว�สาหกิจ ฉบับป ๒๕๕๖๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. งานพัฒนาฝกอบรม
๒. งานการจัดการความรู
๓. งานสงเสร�มนวัตกรรม

ดานการสงเสร�มกิจกรรมในมิติดานจร�ยธรรม และมิติดานสังคมชุมชนและ
สิ�งแวดลอม ป ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ กำหนดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพ�่อรองรับ
ความสนใจของบุคลากร เชน กิจกรรม “ว�ทยุการบินฯ มินิวอลเลยบอล” เพ�่อ
สงเสร�มและสนับสนุนการเลนและพัฒนากี าวอลเลยบอล ในยุวชนทั่วประเทศ กิจกรรม
“ว�ทยุการบินฯ สานสัมพันธรวมกันรักษโลก” ซึ่งจัดใหพนักงานใชเวลายามวาง
รวมกันปลูกปะการัง กิจกรรม“ปนน้ำใจฯ สูเด็กยากไร” เพ�่อใหพนักงาน รวมกับ
ชมรมผูเกษียณอายุและบร�ษัทฯ ไดมีสวนรวมในการรวบรวมและจัดหาสิ�งของอุปกรณ
และเง�นบร�จาคมอบใหเด็กยากไร และกิจกรรม “ทอดกฐิน ประจำป” ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่บร�ษัทฯ จัดข�้นตอเนื่องเปนประจำทุกป
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งานพัฒนาฝกอบรม
บร�ษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยได
มีการจัดหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาใหกับบุคลากรของบร�ษัทฯ แบงเปน
(๑) การฝกอบรมและพัฒนาสำหรับฝายบร�หาร เนนการพัฒนาผูบร�หารทุกระดับ
ใหมีความสามารถเหมาะสมกับระดับตำแหนงตามกรอบความสามารถดาน
Managerial Competency พัฒนามุมมองดานการบร�หารจัดการทั้งดาน
เชิงทฤษฎี (Hard side) และดานการแลกเปลี่ยนเร�ยนรูผานประสบการณ (Soft
side) รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสร�มการทำงานเปนทีม ตลอดจนเปนการเตร�ยม
ความพรอมรองรับการเลื่อน ตำแหนงตอไปในอนาคต
(๒) การฝกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน เนนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
อาชีพ (Career Development Plan) และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ใหมีข�ดความสามารถตามกรอบความสามารถหลัก (Core Competency)
พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการข�้นมาทดแทนตำแหนงหร�อ
สืบทอดตำแหนงในระดับที่สูงข�้น
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังไดสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเพ��มพ�นความรู โดย
สงเสร�มใหทุนการศึกษา และสนับสนุนใหบุคลากรลาศึกษาตอ ไดทั้งแบบเต็มเวลา
และใชเวลาบางสวน ดวยทุนของตัวเอง
ดังนี้

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉพาะดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานว�ศวกรรม
ในป ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดดำเนินการพัฒนา Training
Road Map สำหรับบุคลากรดานว�ศวกรรมของบร�ษัทฯ
ตามกรอบของ ICAO อยางตอเนื่อง โดยจัดฝกอบรม
หลักสูตร AEROTHAI ATSEP Basic Training ใหกับว�ศวกร
ที่เขาใหม และทบทวนขอมูลการฝกอบรมในระดับ Qualification Training และ การฝกอบรมในระดับ System/Equipment
Rating Training เพ�่อเปนขอมูลสำหรับการจัดทำหลักสูตร
ฝกอบรมในปตอไป รวมทั้งติดตามการดำเนินโครงการ
พัฒนาระบบ/อุปกรณว�ศวกรรมสนับสนุนการบร�หารจราจร
ทางอากาศ สำหรับศูนยบร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic
Management Centre – ATMC) เพ�่อเตร�ยมการพัฒนา
บุคลากรเพ�่อรองรับการปฏิบัติงานกับระบบ/อุปกรณใหมที่
บร�ษัทฯ จะนำเขามาใชในอนาคตอันใกล
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการบร�การจราจรทางอากาศ
บร�ษัทฯ เตร�ยมความพรอมใหกับบุคลากรซึ่งจะตองปฏิบัติงานรวมกับระบบ
FDMC ในสวนของ Pre-Flight Management โดยมีการจัดหลักสูตรฝกอบรม
ทั้งในประเทศและหลักสูตรตางประเทศ รวมถึงการเดินทางดูงานตางประเทศ มีการ
พัฒนาระบบการฝกปฏิบัติการจำลองโดยการนำระบบ Voice Communication
System (VCCS) แบบหนาจอสัมผัสมาใช ตลอดจนการนำโปรแกรมปฏิบัติการ
จำลองแบบ ๑๘๐ องศา และ ๓๖๐ องศา มาใชในการฝกอบรม นอกจากนี้ บร�ษัทฯ
ไดเตร�ยมความพรอมในสวนของการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมที่จะเปลี่ยน
ผานการปฏิบัติงานบนระบบการทำงานเดิมไปสูระบบการทำงานใหม (Thailand
Modernization CNS/ATM System : TMCS)
อีกทั้งจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหกับบุคลากรจากประเทศเนปาล และ
ประเทศมองโกเลีย
งานการจัดการความรู
บร�ษัทฯ ไดนำเคร�่องมือการจัดการความรูเขามาดำเนินการตั้งแตป ๒๕๔๗
โดยในป ๒๕๕๖ ไดดำเนินการภายใตแผนแมบทการจัดการความรู ป ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐ เนนแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับการถายทอด
และถายโอนความรูจากรุนสูรุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการรวบรวม
จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ ทั้งนี้ มีเปาประสงคเอื้อใหเกิดโอกาส ในการหา
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ (Best Practices) ในอันทีจ่ ะนำไปสูก ารพัฒนา และสรางฐานความรู
ที่เขมแข็งและมีคุณคาขององคกร

งานสงเสร�มนวัตกรรม
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการสงเสร�มนวัตกรรมภายใน
องคกร อยางตอเนื่อง โดยกำหนดใหมีหนวยงานรับผ�ดชอบ
และมีการบร�หารจัดการอยางเปนระบบ เนนการทำงานอยาง
มีสวนรวม มีผูบร�หารระดับสูง รวมเปนคณะกรรมการบร�หาร
ขามสายงาน ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเปาหมาย
การดำเนินงาน และการกำกับดูแล อีกทั้งมีการบูรณาการ
งานสงเสร�มนวัตกรรมกับงานการจัดการความรู เพ�่อสนับสนุน
การเปนองคกรแหงการเร�ยนรู และองคกรแหงนวัตกรรม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ เชน จัดกิจกรรม
แลกเปลี ่ ย นความรู  แ ละแนวคิ ด ระหว า งกลุ  ม พนั ก งาน
จั ด กิ จ กรรมการประกวดผลงานนวั ต กรรมและแนวคิ ด
สรางสรรคประจำป เปนตน
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การดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

บร�ษัทฯ ใหความสำคัญและสนับสนุนใหมีการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายบร�หาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในโครงสรางการบร�หารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ทั้งระดับบร�ษัทฯ (Corporate Level) และระดับหนวยงาน (Functional
Level) พรอมบทบาทหนาที่ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
และชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) จัดใหมีการ
อบรมใหความรู การสื่อสารและรายงาน รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการบร�หาร
ความเสี่ยง ทั้งในระดับบร�ษัทฯ และระดับหนวยงาน โดยแบงความเสี่ยงออกเปน ๔
ดาน ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัย (Operational Risk : Safety) ความเสี่ยงดานการเง�น (Financial
Risk) และความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk) พรอมกันนี้
ไดมีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานบร�หารความเสี่ยง โดยใชแนวทาง
การบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management: ERM)
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) หลักเกณฑ
/แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป ๒๕๕๕
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งจะ
นำมาพ�จารณากำหนดเปนคูมือการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปงบ
ประมาณ ๒๕๕๗ ของบร�ษัทฯ เพ�่อใหมีความสอดคลองตามกรอบที่ภาครัฐกำหนด
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะ
อนุกรรมการบร�หารความปลอดภัยและความเสี่ยง ไดมีการกำกับ ติดตามการบร�หาร
ความเสี่ยงเปนประจำทุกเดือน โดยมีการบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้
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ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
บร�ษทั ฯ มีการประเมินความสำเร็จของการบรรลุ Performance Target ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ตามแผน
ว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สำหรับความเสี่ยง “แผน
เชิงยุทธศาสตร ไมสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ ไปสูว�สัยทัศน
และพันธกิจขององคกร” บร�ษัทฯ สามารถบร�หารความเสี่ยง
ไดอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Operational Risk : Safety)
บร�ษัทฯ มุงเนนและใหความสำคัญในการบร�หาร
ความเสี่ยง “การเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณในการใหบร�การ
การเดินอากาศ” โดยมีการรายงานอุบัติการณที่เกิดข�้น
พรอมทั้ง รวบรวมสถิติและว�เคราะหขอมูลอุบัติการณ
เชิงเปร�ยบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมาและตัวชี้วัดใหกับ
คณะอนุ ก รรมการบร� ห ารความปลอดภั ย และความเสี ่ ย ง
และคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง เพ�อ่ การบร�หารความเสีย่ ง
ในเชิงปองกัน ซึ่งเมื่อ ประเมินความเสี่ยงจากสถิติ
การเกิดอุบัติการณ ของปงบประมาณ ๒๕๕๖ สถานะ
ความเสี่ยงดานนี้ อยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
พรอมกันนี้ บร�ษัทฯ ไดมีการผลักดันใหภาครัฐ
ดำเนินการ แกไขปญหาทีม่ าจากปจจัยภายนอก ทีอ่ าจจะเปน
ความเสีย่ ง ดานความปลอดภัยตอบร�การการเดินอากาศ คือ
การจ�ดบั้งไฟ ปลอยโคมลอย ในพ�้นที่ปฏิบัติการบิน
และการรบกวนคลื่นความถี่จากสถานีว�ทยุชุมชน

ความเสี่ยงดานการเง�น (Financial Risk)
บร�ษัทฯ มีการติดตาม เฝาระวัง สถานการณทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอปร�มาณเที่ยวบิน อันเปนผลตอรายไดของบร�ษัทฯ
ซึ่งบร�ษัทฯ มีมาตรการควบคุมคาใชจายทั่วทั้งองคกรรองรับ แตในปงบประมาณ
๒๕๕๖ ปร�มาณเที่ยวบินมีจำนวนเพ��มข�้น จ�งไมสงผลตอความเสี่ยง “ความไมสมดุล
ทางบัญชีและการขาดสภาพคลองทางการเง�น” เมื่อประเมินความเสี่ยงแลว อยูในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
ความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไมมีสถิติในมิติของรายงานขอรองเร�ยน
และการฟองรองที่ตองตั้งคณะกรรมการสอบสวน/การพ�พากษา และมีผลเปนที่สิ�นสุด
ดังนั้น ความเสี่ยง “การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ” เมื่อประเมินแลวพบวา อยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

การบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM)
บร�ษัทฯ ไดทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับ
สวนกลาง (ทุงมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ) ซึ่งมีการ
พ�จารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงดานโอกาสการเกิด
ของเหตุ ก ารณ ท ี ่ อ าจส ง ผลกระทบต อ ภารกิ จ หลั ก ของ
บร�ษัทฯ และฝกซอม ซึ่งเปนสถานการณที่นอกเหนือจาก
สถานการณที่ไดฝกซอมแลว ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้ง
ดำเนินการจัดทำ BCP ของศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
หาดใหญ ภูเก็ต และสุราษฎรธานี ซึ่งไดดำเนินการฝกซอม
แลว
การควบคุมภายใน
บร�ษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอ
เหมาะสม กับภารกิจของบร�ษทั ฯ และมีการทบทวนใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีองคประกอบ ทั้ง ๕
องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเง�นแผนดิน ดังนี้

รายงานประจำปี ๒๕๕๖ ๙๗

กิจกรรมการควบคุม
บร�ษัทฯ มีการทบทวนและจัดกิจกรรมการควบคุม ใหมี
ความเพ�ยงพอ เหมาะสม และสอดคลองตามมาตรฐาน
ความเสี่ยง มีการกำหนดนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ
คูม อื ใหหนวยงานถือปฏิบตั ิ การสอบทานรายงานทางการเง�น
และ รายงานผลการดำเนินงาน การสอบทานผลการดำเนินงาน
โดยฝายบร�หารแตละระดับ มีระบบการติดตามงานระหวาง
ผูบร�หารระดับสูงกับระดับปฏิบัติการ ครอบคลุมหนวยงาน
ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค การแบงแยกหนาที่งาน เพ�่อมิให
บุคคลเดียวกันปฏิบัติหนาที่ที่สำคัญหร�อมีความเสี่ยงตอ
ความเสียหายครบทุกขั้นตอน การควบคุมระบบสารสนเทศ
เพ�่อใหเกิดความปลอดภัยของขอมูลและระบบ และมีการดูแล
ปองกัน ทรัพยสินของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะทรัพยสินที่
มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการดูแลรักษาระบบ/อุปกรณ
ทั้งการซอมบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
และการแกไข ซอมบำรุง (Corrective Maintenance)
สภาพแวดลอมการควบคุม
บร�ษัทฯ จัดใหมีสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในสวนของ
การควบคุมที่เปนลายลักษณอักษร (Hard Control) และที่ไมเปนลายลักษณอักษร
(Soft Control) โดยมีการกำหนดนโยบาย คูมือ และระเบียบปฏิบัติในสวนงานตาง ๆ
ที่มีความสำคัญไวอยางชัดเจน ครอบคลุม การปฏิบัติงานในแตละดาน การมอบหมาย
อำนาจหนาที่ ความรับผ�ดชอบ ใหแกบุคลากรในแตละตำแหนงเปนลายลักษณอักษร
การกำหนดอำนาจอนุมตั ติ ามระดับตำแหนง การจัดทำจรรยาบรรณ ขอบังคับพนักงาน
การกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบร�หาร ทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งดำเนินการสรางบรรยากาศ และสงเสร�มใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไป
ตามกฎหมายและจร�ยธรรม
การประเมินความเสี่ยง
บร�ษัทฯ มีการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ทั้งในระดับองคกร และระดับ
ฝายงาน มีการกำหนดโครงสรางการบร�หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนด
บทบาทหนาที่ และผูรับผ�ดชอบในการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อจัดการความเสี่ยงของ
บร�ษัทฯ แบบบูรณาการ บร�ษัทฯ ไดพ�จารณาสภาพแวดลอม วามีความเสี่ยงใด
ที่อาจสงผลกระทบตอเปาหมายองคกร และระบุความเสี่ยง ตามแนวทางของกระทรวง
การคลัง ที่แบงออกเปน ๔ ดาน ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic
Risk) ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Operational Risk: Safety) ความเสี่ยง
ดานการเง�น (Financial Risk) และความเสี่ยงดานมาตรฐานและกฎระเบียบ
(Compliance Risk) พรอมทั้งไดประเมินความเสี่ยง และติดตามสถานะของ
ความเสี่ยงแตละดานเพ�่อการบร�หารความเสี่ยงเชิงปองกัน นอกจากนี้ บร�ษัทฯ
ไดมีการว�เคราะหความเสี่ยงตามสถานการณ โดยไดติดตามสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของ ที่อาจจะกอใหเกิดเหตุการณที่จะสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ
บร�ษัทฯ

๙๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

สารสนเทศและการสื่อสาร
บร�ษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพ�ยงพอ และเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีขอมูลสารสนเทศที่สำคัญตามความตองการของผูบร�หาร
และพนักงาน และมีการปรับปรุงขอมูลใหมีรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคลองกับภาวะ
ปจจ�บัน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ เพ�่อสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้ง
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พรอมกับสำรวจความพ�งพอใจของผูใชงาน เพ�่อ
นำมาปรับปรุงใหตรงความตองการของผูใชงานมากข�้น รวมทั้งจัดใหมีระบบการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการจัดใหมีชองทางการสื่อสาร ระหวาง
ผูบร�หารระดับสูงกับพนักงานทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพ�่อสื่อสารในประเด็น
สำคัญตาง ๆ เพ�่อสรางการรับรูขอมูลขาวสารใหบุคลากรในองคกรอยางทั่วถึง มีการ
จัดทำแผนการสื่อสารองคกรเพ�่อใชเปนแนวทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ที่สามารถตอบสนองบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
มีการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน เพ�่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบ
การสื่อสารใหเหมาะสมและเขาถึงพนักงานไดมากข�้น รวมทั้งมีชองทางการรับ
ขอรองเร�ยน จากภายในและภายนอก เพ�่อนำมาปรับปรุงการบร�หารจัดการ
ภายในองคกร ใหมปี ระสิทธิภาพมากข�้น

การติดตามประเมินผล
บร�ษัทฯ จัดใหมีการติดตามประเมินผลระหวาง
การปฏิบัติงาน โดยเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ
การติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยฝายบร�หาร
และการประเมินผลเปนรายครั้ง โดยกำหนดใหมีการประเมิน
การควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self-Assessment:
CSA) ทุกป เพ�่อใหรับทราบจ�ดออน/ขอบกพรองสำหรับ
นำมาปรับปรุงแกไข รวมทั้งมีการประเมินอยางเปนอิสระ
โดยสำนักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก และ
รายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะตอฝายบร�หาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อกำหนดมาตรการในการ
แกไข/ปรับปรุง พรอมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา การดำเนินงานสวนใหญมีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติเปนไปตามกฎระเบียบ
มติคณะรัฐมนตร� นโยบาย ที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนด
และมีการบร�หารจัดการความเสี่ยงอยางเพ�ยงพอ

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๙๙

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบร�ษัทฯ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไดทำการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคมของบร�ษัทฯ
ฉบับป ๒๕๕๕ ซึ่งนโยบายฉบับดังกลาวยังมีความเหมาะสมและเปนปจจ�บัน ดังนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคมของบร�ษัทฯ “บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ยึดมั่น
การบร�หารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหบร�การที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพ�งพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยความเปนธรรม โปรงใส รับผ�ดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม”

๑๐๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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การจัดทำแผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม ป ๒๕๕๖-๒๕๖๐
เพ�่อใหการดำเนินงานของบร�ษัทฯ มีผลในการปฏิบัติอยางแทจร�ง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ จ�งไดมี
การจัดทำแผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคมป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ข�้น ประกอบดวย แผนงาน ดานการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) และแผนงานดานการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม (CSR) ตลอดจนแนวทางการสงเสร�มการดำเนินงานทั้ง CG & CSR
โดยแผนแมบทฯ ดังกลาวไดกำหนดตามหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐว�สาหกิจ ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนว�สาหกิจ
ของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ แผนแมบทดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคมป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ แผนแมบทฯ ดังกลาวไดกำหนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคมไวทั้งสิ�น ๕ ยุทธศาสตร พรอมทั้งมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติทั้งสิ�น ๒๓ กิจกรรม

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๐๑

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

บร�ษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารมาตั้งแตป ๒๕๔๑ โดยปจจ�บัน หนวยงานที่รับผ�ดชอบคือ กองสื่อสารองคกร (สำนักงานใหญ)
ทุงมหาเมฆ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๘๕ ๙๓๘๘ เปดใหบร�การแกประชาชนทุกวัน
ทำการ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ศูนยขอมูลขาวสารบร�ษัทฯ ประกอบดวย
๑. ขอมูลการบร�หารงาน ประกอบดวย ขอมูลทัว่ ไป (ประวัตคิ วามเปนมา/นโยบาย/ว�สยั ทัศน/ภารกิจ/รายนามสัดสวนผูถ อื หุน ) โครงสรางองคกร
กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และ รางวัลตาง ๆ ที่บร�ษัทฯ ไดรับ
๒. ขอมูลรายงานตาง ๆ ประกอบดวย หนังสือรายงานประจำป แผนว�สาหกิจ แผนงานโครงการ อัตราคาบร�การ (Flight Charge) รายงานดาน
การเง�น รายงานภาคธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม และผลการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่สำคัญ
๓. ขอมูลจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ผลการจัดซื้อจัดจาง
๔. ขอมูลสัญญาตาง ๆ ประกอบดวย สัญญาจาง/ซื้อในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจของบร�ษัทฯ
๕. ขอมูลขาวประชาสัมพันธ ประกอบดวย วารสารเผยแพรตาง ๆ และสรุปขาวประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับบร�ษัทฯ นอกจากนี้ สามารถคนหาขอมูล
ขาวสารของบร�ษัทฯ ผานทางเว็บไซต www.aerothai.co.th

๑๐๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

การใหบร�การขอมูลขาวสารแกประชาชน
ในรอบป ๒๕๕๖ มีผูมาใชบร�การทางเว็บไซต จำนวน ๕๒๑,๒๔๘ ราย โดยสวนใหญคนหาขอมูลเกี่ยวกับภารกิจของบร�ษัทฯ ประวัติความเปนมา
และการประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ไมปรากฎวามีประชาชนใชสิทธิรองเร�ยนหร�ออุทธรณตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ แตอยางใด
การดำเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร
การดำเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารฯ ของบร�ษัทฯ ไดใหบร�การตอเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งไดจัดระบบขอมูลขาวสารฯ ใหเปนไปดวย
ความเร�ยบรอย และถูกตองตามกฎหมายเพ�่อใหเกิดความโปรงใส เสมอภาค และเปนธรรมในการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ
ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๐๓

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖
ในป ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด มีวาระการดำเนินงานดังนี้
๑. วันที่ ๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบดวย พลเอกพฤณท สุวรรณทัต เปนประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
และนายพ�สิษฐ บุญชวง เปนกรรมการตรวจสอบ
อนึ่ง พลเอกพฤณท สุวรรณทัต ลาออกจากการเปนกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ�งเปนเหตุให พลเอกพฤณท
สุวรรณทัต พนจากการเปนประธานกรรมการตรวจสอบ และตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นายพ�สิษฐ
บุญชวง เปนประธานกรรมการตรวจสอบ และพลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล เปนกรรมการตรวจสอบ
๒. วันที่ ๒๖ เมษายน-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบดวย นายพ�สิษฐ บุญชวง เปนประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
และนายไกรทส องคชัยศักดิ์ เปนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/
คูมือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐว�สาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดมีการประชุมรวม ๘ ครั้ง มีผูบร�หารระดับสูง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบร�หารของหนวยตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่ของสำนักงาน
การตรวจเง�นแผนดิน เขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
๑. สอบทานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเง�น รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด รายการที่เกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนและรายงานที่เกี่ยวของ รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตร� และนโยบายที่คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ กำหนด
๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบร�หารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี โดยไดรับรายงาน
ผลการตรวจสอบ และการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในเปนประจำ ตลอดจนติดตามผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง�นแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๐๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

รายงานดานการเงิน
๑. รายงานความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ไดจัดใหมีการจัดทำงบการเง�น เพ�่อแสดงฐานะการเง�น และผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ
ประจำปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผ�ดชอบตองบการเง�นของ บร�ษัทฯ รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏ
ในรายงานประจำป ๒๕๕๖ ซึ่งงบการเง�นดังกลาว จัดทำข�้น ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอ โดยใชดุลยพ�นิจอยางรอบคอบระมัดระวังสมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญ
อยางเพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น เพ�่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบร�ษัทฯ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการบร�หารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ�่อให
มั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชี มีความถูกตองครบถวน และเพ�ยงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบร�ษัทฯ และเพ�่อ
ปองกันไมใหเกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผ�ดปกติอยางมีสาระสำคัญ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดกำกับดูแลในเร�่องการจัดทำรายงานทางการเง�น โดยทำการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เพ�่อทำหนาที่ดูแลรับผ�ดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ ของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เร�่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำป ฉบับนี้แลว
คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลไดวางบการเง�นของบร�ษัทฯ มีความเชื่อถือได ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
๒. ขอมูลทางดานการเง�นโดยสรุป

ผลการดำเนินงาน (ลานบาท)
รายไดรวม
คาใชจายรวม
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก
ฐานะการเง�น (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเง�น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเง�นตนและดอกเบี้ย (เทา)

๑๐๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๘,๐๔๗.๑๐
๗,๐๙๔.๘๗
๙๕๒.๒๓

๖,๙๕๕.๔๒
๖,๗๘๐.๗๒
๑๗๔.๗๐

๖,๒๓๓.๗
๕,๘๕๖.๓๙
๓๗๗.๓๗

๘,๑๘๓.๕๐
๗,๓๕๘.๔๖
๘๒๕.๐๔

๖,๗๓๒.๔๑
๕,๙๓๐.๘๑
๘๐๑.๖๐

๗,๒๗๕.๒๗
๖,๔๗๖.๓๐
๗๙๘.๙๗

๘.๙๒
๑.๑๖

๗.๔๐
๑.๒๔

๘.๑๑
๑.๒๕

๓. คำอธิบายและว�เคราะหผลการดำเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายไดสูงกวาคาใชจายหร�อมีคาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก จำนวน ๙๕๒.๒๓ ลานบาท

รายการ
รายได
รายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ
รายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง
รายไดอื่น
รายไดรวม
คาใชจาย
คาใชจายในการดำเนินงาน
ตนทุนทางการเง�น
คาใชจายรวม
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบิน

เพ��มข�้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ

ป ๒๕๕๖
ลานบาท

ป ๒๕๕๕
ลานบาท

๗,๕๐๖.๙๘
๔๘๙.๔๙
๕๐.๖๓
๘,๐๔๗.๑๐

๖,๐๗๓.๘๑
๘๐๘.๘๐
๗๒.๘๑
๖,๙๕๕.๔๒

๑,๔๓๓.๑๗
(๓๑๙.๓๑)
(๒๒.๑๘)
๑,๐๙๑.๖๘

๒๔
(๓๙)
(๓๐)
๑๖

๖,๙๓๕.๕๘
๑๕๙.๒๙
๗,๐๙๔.๘๗
๙๕๒.๒๓

๖,๖๑๕.๖๗
๑๖๕.๐๕
๖,๗๘๐.๗๒
๑๗๔.๗๐

๓๑๙.๙๑
(๕.๗๖)
๓๑๔.๑๕
๗๗๗.๕๓

๕
(๓)
๕
๔๔๕

๓.๑ รายได
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ�น จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ลานบาท โดยรายไดหลักที่สำคัญของบร�ษัทฯ คือ รายไดคา
บร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๗,๕๐๖.๙๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๓ ของรายไดรวม รายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง จำนวน
๔๘๙.๔๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖ ของรายไดรวม ซึ่งประกอบดวย รายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ คาบร�การขอมูลการบิน
และรายไดจากงานที่รับทำ นอกจากนี้ มีรายไดอื่น จำนวน ๕๐.๖๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑ ของรายไดรวม
รายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๗,๕๐๖.๙๘ ลานบาท เพ��มข�้น จากปกอน จำนวน ๑,๔๓๓.๑๗ ลานบาท หร�อเพ��มข�้น
รอยละ ๒๔ เนื่องจากสายการบินทำการบินเพ��มข�้นและมีการเร�ยกเก็บคาบร�การตามโครงสราง/อัตราคาบร�การใหม ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาทตอหนวย และ Terminal charge เทากับ ๕๐๐
บาทตอหนวย
รายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๔๘๙.๔๙ ลานบาท ลดลงจากปกอน จำนวน ๓๑๙.๓๑ ลานบาท หร�อลดลงรอยละ ๓๙
สวนใหญเนื่องจากรายไดจากงานที่รับทำ รายไดอื่น จำนวน ๕๐.๖๓ ลานบาท ลดลงจากปกอน จำนวน ๒๒.๑๘ ลานบาท หร�อลดลงรอยละ ๓๐
เนื่องจากปกอนบร�ษัทฯ ไดรับชดใชคาเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยใหญในเขตกรุงเทพมหานคร
๓.๒ คาใชจาย
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ�น จำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
จำนวน ๕,๐๔๓.๐๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๑ ของคาใชจายทั้งหมด คาใชจายดำเนินงานอื่น จำนวน ๑,๘๙๒.๕๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๒๗ ของคาใชจายทั้งหมด และตนทุนทางการเง�น จำนวน ๑๕๙.๒๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๒ ของคาใชจายทั้งหมด ทั้งนี้ บร�ษัทฯ สามารถ
ประหยัดคาใชจายไดตามมาตรการควบคุมคาใชจาย ที่ไมสงผลกระทบตอการใหบร�การดานความปลอดภัยไดประมาณ ๘๖.๐๕ ลานบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๐๙

๔. คำอธิบายและว�เคราะหฐานะการเง�น
๔.๑ สินทรัพย
บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘,๑๘๓.๕๐ ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเว�ยนรอยละ ๔๔
และสินทรัพยไมหมุนเว�ยนรอยละ ๕๖ โดยมีองคประกอบของสินทรัพย ดังนี้

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

เพ��มข�้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ

ป ๒๕๕๖
ลานบาท

ป ๒๕๕๕
ลานบาท

๓,๖๑๔.๗๐

๒,๒๐๒.๗๔

๑,๔๑๑.๙๖

๖๔

๑.๙๐
๐.๓๖
๔,๐๕๒.๒๓
๕๑๔.๓๑
๘,๑๘๓.๕๐

๖๒.๘๑
๐.๔๙
๔,๑๙๐.๖๓
๒๗๕.๗๔
๖,๗๓๒.๔๑

(๖๐.๙๑)
(๐.๑๓)
(๑๓๘.๔๐)
๒๓๘.๕๗
๑,๔๕๑.๐๙

(๙๗)
(๒๗)
(๓)
๘๗
๒๒

สินทรัพยรวมในป ๒๕๕๖ เพ��มข�้นจากปกอน จำนวน ๑,๔๕๑.๐๙ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๒๒ สวนใหญเปนสินทรัพยหมุนเว�ยน
เพ��มข�้น เนื่องจากเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น
๔.๒ หนี้สิน
บร�ษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๗,๓๕๘.๔๖ ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเว�ยนรอยละ ๓๗ และหนี้สิน
ไมหมุนเว�ยนรอยละ ๖๓ โดยมีองคประกอบของหนี้สิน ดังนี้

รายการ
หนี้สินหมุนเว�ยน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวม

ป ๒๕๕๖
ลานบาท

ป ๒๕๕๕
ลานบาท

๒,๐๘๔.๒๗
๖๔๔.๕๔
๔,๖๒๙.๖๕
๗,๓๕๘.๔๖

๑,๑๑๕.๕๙
๖๔๔.๕๔
๔,๑๗๐.๖๘
๕,๙๓๐.๘๑

เพ��มข�้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ
๙๖๘.๖๘
๔๕๘.๙๗
๑,๔๒๗.๖๕

๘๗
๑๑
๒๔

หนี้สินรวมในป ๒๕๕๖ เพ��มข�้นจากปกอน จำนวน ๑,๔๒๗.๖๕ ลานบาท หร�อประมาณ รอยละ ๒๔ โดยหนี้สินไมหมุนเว�ยนสวนใหญ
เปนเง�นกูยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) เพ�่อใชสำหรับลงทุนในโครงการ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการลงทุนตาง ๆ โดยมีกำหนดชำระคืนเง�นตน และดอกเบี้ย
ทุกงวด ๖ เดือน

๑๑๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๔.๓ สวนของผูถือหุน
บร�ษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘๒๕.๐๔ ลานบาท โดยมีองคประกอบของสวนของผูถือหุนดังนี้

รายการ
ทุนจดทะเบียน
เง�นกองทุนสวัสดิการ
รวม

ป ๒๕๕๖
ลานบาท

ป ๒๕๕๕
ลานบาท

เพ��มข�้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ

๖๖๐.๐๐
๑๖๕.๐๔
๘๒๕.๐๔

๖๖๐.๐๐
๑๔๑.๖๐
๘๐๑.๖๐

๒๓.๔๔
๒๓.๔๔

๑๗
๓

โครงสรางเง�นทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบดวยหนีส้ นิ รวม ๗,๓๕๘.๔๖ ลานบาท หร�อเทากับสัดสวนรอยละ ๙๐ และสวนของ
ผูถือหุน ๘๒๕.๐๔ ลานบาท หร�อเทากับสัดสวนรอยละ ๑๐
๕. สภาพคลองทางการเง�น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๒๖๐.๖๑
ลานบาท เพ��มข�้นจากตนงวด ๑,๓๗๖.๒๘ ลานบาท โดยเง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน สวนใหญมาจากคาบร�การรอจายคืน
บร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก คาเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพยถาวร และเง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน สวนใหญเปนการลงทุนเพ�่อสนับสนุน
และเพ��ม ข�ดความสามารถในการใหบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้ เง�นสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�น สวนใหญเปนการชำระคืน
เง�นกูระยะยาวที่ถึงกำหนด

รายการ

ป ๒๕๕๖
(ลานบาท)

ป ๒๕๕๕
(ลานบาท)

เพ��มข�้น (ลดลง)
(ลานบาท)

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันสิ�นงวด

๒,๒๖๓.๙๑
(๘๖๗.๘๔)
(๒๐.๕๗)
๐.๗๘
๒,๒๖๐.๖๑

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

๑,๐๑๗.๒๔
(๑๖๑.๖๗)
๕๘๗.๕๖
๒.๕๖
๑,๓๗๖.๒๘

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๑๑

๖. อัตราสวนทางการเง�น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ��มข�้น เนื่องจากคาบร�การรอจายคืนสะสมเพ��มข�้น นอกจากนี้ ความ
สามารถในการจายคืนเง�นตนและดอกเบี้ยของบร�ษัทฯ มาจากกระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคาที่เพ��มข�้นจาก
การลงทุนในโครงการตาง ๆ ที่แลวเสร็จ

รายการ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการจายคืนเง�นตน
และดอกเบี้ย (เทา)

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๕

เพ��มข�้น (ลดลง)

๘.๙๒
๑.๑๖

๗.๔๐
๑.๒๔

๑.๕๒
(๐.๐๘)

ทั้งนี้ เนื่องจากบร�ษัทฯ ดำเนินงานในลักษณะที่ไมคากำไร (Cost Recovery Basis) หากมี รายไดสูงกวาคาใชจาย บร�ษัทฯ จะตองทำการ
จายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก หร�อหากมีรายไดต่ำกวาคาใชจาย ก็จะสามารถเร�ยกเก็บจากบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิกไดเชนกัน โดยแหลงเง�นทุนหลัก
ในการลงทุนตาง ๆ ของบร�ษัทฯ มาจากการกูยืมเง�นจากสถาบันการเง�น และความสามารถในการชำระคืนเง�นกูของบร�ษัทฯ สวนใหญมาจาก
คาเสื่อมราคาที่บร�ษัทฯ ไดคิดรวมไวในคาบร�การที่เร�ยกเก็บจากสายการบินแลว

๑๑๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๗. แนวโนมในอนาคต
ตามประมาณการรายไดและคาใชจายที่ไดทบทวนตามแผนการเง�นประจำป ๒๕๕๗ (ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖) บร�ษัทฯ คาดวาจะมีรายไดรวมในป ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๘๔๑.๕๖ ลานบาท
ประกอบดวย รายไดจากคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๘,๓๓๕.๕๖ ลานบาท และรายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง และอื่น ๆ จำนวน
๕๐๖.๐๐ ลานบาท สวนคาใชจายดำเนินการคาดวาจะมีคาใชจาย รวมจำนวน ๘,๖๖๐.๕๐ ลานบาท โดยคาดวาจะมีรายไดสูงกวาคาใชจาย จำนวน
๑๘๑.๐๖ ลานบาท
จากการทบทวนประมาณการรายไดและคาใชจายรวมในป ๒๕๕๗ คาดวาจะมีรายไดรวมทั้งสิ�น จำนวน ๙,๔๑๗.๔๑ ลานบาท ประกอบดวย
รายไดจากคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๘,๙๑๑.๔๑ ลานบาท เนื่องจากคาดวาจะมีปร�มาณเที่ยวบินในภาพรวมเพ��มข�้นจากป ๒๕๕๖
ประมาณรอยละ ๑๒ (แผนการเง�นประมาณการเที่ยวบินเพ��มข�้นรอยละ ๙) และเร�ยกเก็บคาบร�การ ตามอัตราที่ปรับใหมตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
อัตรา En Route Charge ๓,๕๐๐ บาทตอหนวย และอัตรา Terminal Charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหนวย สำหรับรายไดจากการใหบร�การเกี่ยวเนื่อง
และอื่น ๆ คาดวาจะมีรายไดรวม จำนวน ๕๐๖.๐๐ ลานบาท
สำหรับประมาณการคาใชจายดำเนินการป ๒๕๕๗ คาดวาจะมีคาใชจายดำเนินการรวมจำนวน ๘,๖๖๐.๕๐ ลานบาท ทำใหในป ๒๕๕๗
บร�ษัทฯ คาดวาจะมีรายไดสูงกวาคาใชจาย จำนวน ๗๕๖.๙๑ ลานบาท
สำหรับงบลงทุนประจำป ๒๕๕๗ มีกรอบวงเง�นเบิกจายที่ไดรับอนุมัติ จะมีจำนวน ๒,๘๙๔.๔๒ ลานบาท ซึ่งการลงทุนของบร�ษัทฯ โดย
สวนใหญ เปนการลงทุนดานความปลอดภัย และสนับสนุนภาคความปลอดภัย สอดคลองตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ของบร�ษัทฯ
ประกอบดวยการลงทุนเพ�่อการดำเนินงานตามปกติ จำนวน ๙๘๐.๐๐ ลานบาท และงบลงทุนโครงการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานระบบบร�การ
การเดินอากาศ จำนวน ๑,๙๑๔.๔๒ ลานบาท โดยคาดวาจะเบิกจายจากแหลงเง�นกูระยะยาวที่จัดหาไวแลวในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวงเง�นรวม
๓,๔๘๐.๐๐ ลานบาทบางสวน และสวนที่เหลือใชจายจากเง�นรายไดหร�อเง�นทุนหมุนเว�ยนจากสภาพคลองคงเหลือ
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๑๓

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
หนวย : บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
คาบร�การรอเร�ยกเก็บสะสม
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพยไมหมุนเว�ยน
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
เง�นใหกูยืมระยะยาว
อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวมสินทรัพยไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้

๑๑๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

หมายเหตุ

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗

๒,๒๖๐,๖๑๔,๒๘๗.๐๐
๘๙,๔๘๖,๗๐๗.๐๖
๑,๐๙๓,๗๑๖,๑๙๘.๔๖
๑๘,๕๗๔,๓๙๕.๐๐
๑๔๑,๔๑๓,๕๐๙.๒๕
๑๐,๘๙๕,๔๖๔.๖๖
๓,๖๑๔,๗๐๐,๕๖๑.๔๓

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
๒,๒๐๒,๗๔๔,๒๔๑.๖๓

๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑

๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๖๑,๐๔๗.๐๐
๔,๐๕๒,๒๓๑,๖๙๔.๑๙
๕๑๔,๓๐๓,๘๘๓.๗๖
๔,๕๖๘,๗๙๖,๖๒๔.๙๕
๘,๑๘๓,๔๙๗,๑๘๖.๓๘

๖๒,๘๐๙,๐๐๐.๐๐
๔๘๖,๒๖๐.๐๐
๔,๑๙๐,๖๒๙,๖๑๑.๓๕
๒๗๕,๗๔๑,๐๓๒.๔๐
๔,๕๒๙,๖๖๕,๙๐๓.๗๕
๖,๗๓๒,๔๑๐,๑๔๕.๓๘

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
หนวย : บาท

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

หมายเหตุ

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔

๔๐๐,๙๑๐,๒๔๓.๘๘
๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๘๓๐,๕๔๔,๒๑๙.๘๔
๗๕,๖๓๓,๗๔๙.๙๒
๖๗๙,๐๓๗,๙๔๙.๐๔
๙๘,๑๔๓,๔๐๘.๗๙
๒,๗๒๘,๘๐๙,๕๗๑.๔๗

๓๖๗,๙๑๒,๗๔๒.๑๖
๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๑๙,๖๐๖,๐๙๗.๗๒
๗๒,๓๔๗,๘๗๒.๑๕
๕๕,๗๑๖,๙๕๙.๔๗
๑,๗๖๐,๑๒๓,๖๗๑.๕๐

๙๙,๗๓๘.๙๓
๔,๐๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๙๑,๐๔๘,๓๒๑.๖๘
๔,๖๒๙,๖๔๘,๐๖๐.๖๑
๗,๓๕๘,๔๕๗,๖๓๒.๐๘

๙๗,๐๖๙.๕๒
๓,๘๙๘,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๗๒,๕๔๕,๑๗๑.๒๖
๔,๑๗๐,๖๘๒,๒๔๐.๗๘
๕,๙๓๐,๘๐๕,๙๑๒.๒๘

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖๕,๐๓๙,๕๕๔.๓๐
๘๒๕,๐๓๙,๕๕๔.๓๐
๘,๑๘๓,๔๙๗,๑๘๖.๓๘

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๑,๖๐๔,๒๓๓.๑๐
๘๐๑,๖๐๔,๒๓๓.๑๐
๖,๗๓๒,๔๑๐,๑๔๕.๓๘

๕.๖
๕.๑๕

๕.๑๖
๕.๑๗
๕.๑๘

๕.๑๙

๕.๒๑

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๑๗

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

หนวย : บาท

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก
รายการปรับกระทบคาบร�การรอจายคืนเปนเง�นสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน :
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตรา
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคา
สินทรัพยระหวางกอสรางที่โอนเปนคาใชจาย
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย
รายไดรอการรับรูโอนเปนรายได
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๙๕๒,๒๒๖,๗๐๐.๑๒

๑๗๔,๗๐๒,๙๘๘.๕๒

(๖๔๘,๖๖๙.๖๗)
๕,๐๒๘,๐๗๗.๖๑
๓๑,๘๗๒,๓๘๙.๘๘
๗๓๙,๐๐๙,๑๑๕.๒๓
๑,๘๐๕,๔๗๕.๐๘
(๑,๔๕๐,๗๖๒.๐๖)
๒,๙๓๗,๐๐๕.๙๕
(๗,๑๓๘.๔๓)
(๒๖,๘๕๔,๔๙๑.๘๗)
๑๕๙,๒๘๗,๓๒๒.๘๒
๓๘๓,๘๖๓,๙๔๙.๖๖

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
๓๔๘,๓๑๗,๒๐๘.๘๗

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๑๙

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

หนวย : บาท

คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพ��มข�้น) ลดลง
ลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพ��มข�้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาบร�การรอจายคืนสะสม
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
เง�นสงเสร�มการศึกษาบุตร
เง�นกองทุนสวัสดิการ
เง�นสดรับจากการดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จายผลประโยชนพนักงาน
เง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

๑๒๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒,๒๔๗,๐๖๘,๙๗๔.๓๒

๑,๔๑๗,๖๕๖,๗๗๓.๒๐

(๒๕๒,๔๓๖,๘๐๑.๓๔)
(๑,๖๙๓,๖๗๒.๙๕)
(๑,๑๗๑,๘๗๘.๒๒)

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

๓๒,๓๘๑,๖๒๖.๕๐
๕๗๔,๓๘๑.๗๔
๒๑๐,๙๓๘,๑๒๒.๑๒
๔๔,๑๖๒,๐๕๗.๗๙
๒,๖๖๙.๔๑
๒๓,๔๘๖,๓๙๕.๖๐
๒,๓๐๓,๓๑๑,๘๗๔.๙๗
๒๕,๙๕๖,๔๕๓.๙๖
(๖๕,๓๖๐,๗๙๙.๒๔)
๒,๒๖๓,๙๐๗,๕๒๙.๖๙

(๒๒๖,๗๔๘,๐๐๓.๕๘)
๑๓๒,๔๕๕.๖๗
(๑๖๔,๗๗๖,๓๑๖.๔๓)
๑๒,๖๗๑,๙๔๕.๘๙
๒,๓๖๗.๕๕
๒,๖๙๔,๐๕๗.๙๘
๑,๓๑๔,๙๓๒,๕๕๔.๘๐
๗,๕๑๐,๗๒๒.๔๖
(๗๕,๗๗๒,๐๓๗.๖๑)
๑,๒๔๖,๖๗๑,๒๓๙.๖๕

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด
งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

หนวย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เง�นรับเง�นลงทุนชั่วคราว
เง�นจายเง�นลงทุนชั่วคราว
เง�นรับจากการรับชำระหนี้เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นจายเง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นรับจากการรับชำระหนี้เง�นใหกูยืมระยะยาว
เง�นจายเง�นใหกูยืมระยะยาว
เง�นจายซื้อสินทรัพยระหวางกอสราง
เง�นจายซื้ออุปกรณ
เง�นรับเง�นลงทุนระยะยาว
เง�นรับจากการขายอุปกรณ
เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นรับจากการออกตั๋วสัญญาใชเง�น
เง�นรับจากการกูยืมเง�นระยะยาว
เง�นจายไถถอนตั๋วสัญญาใชเง�น
เง�นจายชำระคืนเง�นกูระยะยาว
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เง�นจายชำระดอกเบี้ยเง�นกูยืม
เง�นสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น(ลดลง)สุทธิ
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันตนงวด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ของเง�นฝากธนาคาร
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ณ วันสิ�นงวด

๕.๑

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๑,๓๖๓,๙๕๙.๕๔
(๑๐๒,๓๐๒,๑๒๓.๐๖)ช
๒๓,๗๓๘,๐๙๘.๐๐ช
(๒๕,๕๗๐,๔๐๒.๐๐)ช
๓๘๒,๕๓๑.๐๐ช
(๒๕๗,๓๑๘.๐๐)ช
(๘๔๗,๐๗๘,๑๒๑.๖๗)ช
(๒๔๓,๙๔๙.๘๐)ช
๖๐,๙๐๙,๐๐๐.๐๐ช
๑,๒๒๔,๑๘๑.๗๖ช
(๘๖๗,๘๓๔,๑๔๔.๒๓)

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๙๘๓,๖๖๐.๑๙)
๒๘,๓๘๖,๐๙๐.๐๐
(๒๖,๑๒๙,๒๔๖.๐๐)
๕๒๘,๖๔๖.๐๐
(๔๘๗,๓๐๐.๐๐)
(๗๑๔,๕๘๘,๔๔๓.๖๖)
(๖๘๒,๙๒๘.๑๑)
๑,๗๘๐,๖๘๕.๐๐
(๗๐๖,๑๗๖,๑๕๖.๙๖)

๗๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
(๕๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

(๑๖๑,๐๒๙,๕๒๒.๖๖)
(๒๐,๕๖๙,๕๒๒.๖๖)
๑,๓๗๕,๕๐๓,๘๖๒.๘๐
๘๘๔,๓๒๖,๗๐๗.๒๗
๗๘๓,๗๑๖.๙๓

(๑๖๓,๕๘๗,๓๐๐.๑๕)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�นเปนสวนหนึ่งของงบการเง�นนี้
รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๒๑

บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
๑. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด (บร�ษัทฯ) มีวัตถุประสงคในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสาร
การบินและบร�การอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบิน ตามความตองการของผูประกอบการขนสงทางอากาศ และตามมาตรฐานและขอเสนอ
แนะขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศ ใหเปนไปดวยความปลอดภัยสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาล
มีตอองคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศในฐานะเปนภาคีประเทศ โดยบร�ษัทฯ ตกลงจะจัดใหมีบร�การใหแกบรรดาผูประกอบการขนสง
ทางอากาศโดยไมคิดเอากำไร และใหบร�ษัทฯ ไดรับการชดใชคาใชจายตาง ๆ ดวยการเร�ยกเก็บคาบร�การอยางเปนธรรมจากบรรดาผูรับบร�การ
จากบร�ษัทฯ
๒. หลักเกณฑในการจัดทำงบการเง�น
งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี
ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติว�ชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาว�ชาชีพบัญชี
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร�่องกำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเง�น พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
โดยไดรวมรายการบัญชีของเง�นกองทุนสวัสดิการไวดวย
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๓. มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว มีรายละเอียดดังนี้
- มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มตนในหร�อหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เร�่อง การนำเสนองบการเง�น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เร�่อง ภาษีเง�นได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เร�่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เร�่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เร�่อง งบการเง�นระหวางกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร�่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
เร�่อง สินทรัพยไมหมุนเว�ยนที่ถือไวเพ�่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕
เร�่อง สัญญาเชาดำเนินงาน – สิ�งจ�งใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗
เร�่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำข�้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙
เร�่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบร�การ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒
เร�่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑
เร�่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข�้นจากการร�้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๔
เร�่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหร�อไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๕
เร�่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร�้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๗
เร�่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙ เร�่อง
การรายงานทางการเง�นในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเง�นเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๐
เร�่อง งบการเง�นระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๒
เร�่อง ขอตกลงสัมปทานบร�การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๓
เร�่อง โปรแกรมสิทธิพ�เศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๗
เร�่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเง�นสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๘
เร�่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
- มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มตนในหร�อหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๔
เร�่อง สัญญาประกันภัย
ผูบ ร�หารของบร�ษทั ฯ ไดประเมินและเห็นวาหากมีการนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเง�น การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ดังกลาวขางตนมาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสำคัญ ตองบการเง�นที่นำเสนอในปที่เร��มใช
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๔. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
๔.๑ การรับรูรายไดและคาใชจาย
๔.๑.๑ รายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ รับรูเปนรายไดในงวดบัญชีที่มีการใหบร�การ
๔.๑.๒ รายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ และคาบร�การขอมูลการบิน รับรูเปนรายไดตามระยะเวลา และอัตราคาตอบแทนตาม ที่ระบุไว
ในสัญญา
๔.๑.๓ รายไดจากงานรับทำ รับรูเปนรายไดเมื่องานแลวเสร็จและสงมอบงาน
๔.๑.๔ ดอกเบี้ยเง�นฝากธนาคาร รับรูตามเกณฑสัดสวนของระยะเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจร�ง
๔.๑.๕ คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
๔.๒ คาเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งคาเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเปนจำนวนเทากับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข�้นจากการเก็บเง�นจากลูกหนี้ไมไดโดยประมาณ ข�้นจาก
ประสบการณในการเก็บเง�นในอดีตและตามสถานะปจจ�บันของลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหร�อรัฐว�สาหกิจคงคาง ณ วันที่ในงบดุล โดยไดมีการ
กำหนดคาเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญไวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเง�นของรัฐว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
ระยะเวลาที่หนี้คางชำระ
เกินกวา ๖ เดือน - ๑ ป
เกินกวา ๑ ป ข�้นไป

อัตรารอยละของลูกหนี้ที่ตั้งคาเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ
๕๐
๑๐๐

๔.๓ วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือรับรูราคาทุน โดยว�ธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก สวนคาใชจายในการนำเขาสำหรับวัสดุที่สั่งซื้อจากตางประเทศ รับรูเปนคาใชจายใน
การดำเนินงาน
๔.๔ เง�นลงทุน
เง�นลงทุนรับรูราคาทุน ไดแก
๔.๔.๑ เง�นลงทุนชั่วคราว เปนเง�นลงทุนที่บร�ษัทคาดวาจะถือครองครบกำหนด หร�อเปลี่ยนเปนเง�นสดภายในหนึ่งป ไดแก เง�นฝากประจำ
ไมเกิน ๑๒ เดือน
๔.๔.๒ เง�นลงทุนระยะยาวอื่น เปนเง�นลงทุนที่บร�ษัทคาดวาจะถือครองครบกำหนดเกินกวาหนึ่งป ไดแก เง�นฝากประจำเกินกวา ๑๒ เดือน
๔.๕ อาคารและอุปกรณ
๔.๕.๑ อาคารและอุปกรณ รับรูราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา คำนวณโดยว�ธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย และเร��มคำนวณคาเสื่อมราคาในเดือนที่ไดรับ หร�อ
ติดตั้งสินทรัพยหร�อสินทรัพยนั้นเร��มใชงาน ในอัตราดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
๗ - ๒๐ ป
ระบบอำนวยความสะดวก
๕ - ๒๐ ป
เรดารและอุปกรณ
๗ - ๑๕ ป
อุปกรณเคร�่องกำเนิดไฟฟา
๑๐ - ๒๐ ป
อุปกรณโทรพ�มพ
๗ ป
เคร�่องมืออุปกรณและครุภัณฑอื่น
๗ - ๒๐ ป
เคร�่องตกแตงและเคร�่องใชสำนักงาน
๕ - ๗ ป
รถยนตและรถยนตลากจ�ง
๕ ป
เคร�่องบิน
๕ - ๒๕ ป
สินทรัพยรับบร�จาค
๕ - ๒๕ ป
สินทรัพยที่ซื้อหร�อไดมามูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท รับรูเปนคาใชจาย
การพัฒนาระบบคอมพ�วเตอร ซึ่งทำใหเพ��มกำลังความสามารถหร�อประสิทธิภาพอยางเปนสาระสำคัญบันทึกบัญชีเปนสินทรัพย
๔.๕.๒ คาซอมใหญเคร�อ่ งบิน (IRAN) แสดงมูลคาตามตนทุนคาซอม คำนวณคาเสือ่ มราคาโดยว�ธเี สนตรงตามอายุการใชงานในระยะเวลา ๕ – ๑๐ ป
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๔.๖ ดอกเบี้ยเง�นกูยืม
สินทรัพยระหวางกอสรางที่บร�ษัทดำเนินการโดยใชเง�นกูยืมจะรับรูดอกเบี้ยจายที่เกิดข�้นเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง เมื่อสินทรัพย
ระหวางกอสรางแลวเสร็จดอกเบี้ยจายดังกลาวจะรับรูเปนคาใชจาย
๔.๗ รายไดรอการรับรู
การรับรูร ายไดในการรับบร�จาคสินทรัพยเพ�อ่ เก็บไวใชในการดำเนินงานมากกวาหนึง่ รอบระยะเวลาบัญชีใหรบั รูเ ปนรายไดรอการรับรูไ วกอ น
แลวจ�งทยอยรับรูเปนรายไดอื่นตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยรับบร�จาคนั้น
๔.๘ รายการที่เปนเง�นตราตางประเทศ
รายการที่เปนเง�นตราตางประเทศบันทึกบัญชีเปนเง�นบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ รายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เง�นตราตางประเทศซึ่งคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด จะปรับมูลคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามอางอิงประจำวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ผลกำไรหร�อขาดทุนที่เกิดข�้นรับรูเปนรายไดหร�อคาใชจายทั้งจำนวนในงบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ
๔.๙ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ในการทำอนุพนั ธทางการเง�นไดแกสญ
ั ญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate SWAP : IRS) ทีม่ วี ตั ถุประสงคเพ�อ่ ปองกันความเสีย่ ง
ใชเกณฑคงคาง สวนตางของดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดอื่น หร�อคาใชจายดำเนินงานอื่นในงบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ
๔.๑๐ คาบร�การรอเร�ยกเก็บ(จายคืน)บร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก
บร�ษัทฯ ดำเนินการโดยมิไดคากำไร หากมีรายไดมากกวาคาใชจายจะรับรูเปนหนี้สินเพ�่อจายคืนใหแกบร�ษัทสายการบินที่เปนสมาชิกและ
ในกรณีมีรายไดนอยกวาคาใชจายจะรับรูเปนสินทรัพยเพ�่อเร�ยกเก็บเพ��มจากบร�ษัทสายการบินที่เปนสมาชิกหลักเกณฑดังกลาว เฉลี่ยตามจำนวน
หนวยบินและรายไดที่แตละสายการบินใชบร�การในงวดนั้น ๆ
๔.๑๑ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนของพนักงานภายใตโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวและผลประโยชนระยะยาวอื่น บร�ษัทฯ ใชการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยดวยว�ธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณไว และใชอัตราผลตอบแทนในทองตลาดของหุนกู ผลแตกตางที่เพ��มข�้น หร�อลดลง
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในแตละงวดบัญชีจะรับรูเปนคาใชจายหร�อรายไดในงวดบัญชีนั้น
๔.๑๒ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บร�ษัทฯ ไดจัดตั้ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแลว" ตามพระราชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยพนักงานที่เปนสมาชิกจายเง�นสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ ๓ - ๑๕
ของเง�นเดือนพนักงานที่เปนสมาชิก และบร�ษัทฯ จายเง�นสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ ๘.๕ - ๑๕ ของเง�นเดือนพนักงานที่เปนสมาชิก
๔.๑๓ เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด หมายถึง เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคารที่มีกำหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๒๕

๕. ขอมูลเพ��มเติม
๕.๑ เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด ประกอบดวย

เง�นสด
เง�นฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย
รวมเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

หนวย : ลานบาท
บร�ษัท

เง�นกองทุน

๒๕๕๖
รวม

๒๕๕๕
รวม

๑.๔๓
๖.๓๓
๒,๑๙๘.๔๓
๒,๒๐๖.๑๙

๒.๓๙
๕.๗๒
๔๖.๓๑
๕๔.๔๒

๓.๘๒
๑๒.๐๕
๒,๒๔๔.๗๔
๒,๒๖๐.๖๑

๓.๔๙
๖.๕๐
๘๗๔.๓๔
๘๘๔.๓๓

๕.๒ เง�นลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

เง�นฝากธนาคาร - ประจำ ๖ เดือน
- ประจำ ๑๒ เดือน
รวมเง�นลงทุนชั่วคราว
เง�นลงทุนชั่วคราวดังกลาวเปนเง�นฝากประจำของเง�นกองทุนสวัสดิการ

๑๒๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๐.๕๒
๘๘.๙๖
๘๙.๔๘

๑.๘๕
๖.๗๐
๘.๕๕

๕.๓ ลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท
บร�ษัท

ลูกหนี้คาบร�การ
เช็ครับ
ลูกหนี้สายการบิน
ลูกหนี้ในประเทศ
ลูกหนี้ตางประเทศ
รายไดบร�การคางรับ
หัก คาเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้คาบร�การ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
คาปรับเจาหนี้ผ�ดสัญญา
ลูกหนี้พนักงาน
รายไดเง�นชดเชยทรัพยสินเสียหายจากอุทกภัย
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้เง�นยืมทดรอง
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่น

เง�นกองทุน

๒๕๕๖
รวม

๒๕๕๕
รวม

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

๐.๐๖
๐.๐๖
๐.๐๖

๒.๗๙
๙๗๕.๑๔
๕๒.๒๐
๑๗.๙๗
๑๑.๕๒
๑,๐๕๙.๖๒
(๙๗.๘๘)
๙๖๑.๗๔

๐.๙๖
๗๓๖.๘๒
๒๙.๙๗
๑๑.๑๘
๗.๒๕
๗๘๖.๑๘
(๖๗.๓๐)
๗๑๘.๘๘

๑.๐๖
๗๑.๐๗
๐.๒๑
๔๒.๐๑
๓.๔๙
๑๑๗.๘๔
๑,๐๗๙.๕๒

๐.๑๙
๑๓.๙๕
๑๔.๑๔
๑๔.๒๐

๑.๒๕
๗๑.๐๗
๐.๒๑
๔๒.๐๑
๑๗.๔๔
๑๓๑.๙๘
๑,๐๙๓.๗๒

๐.๙๒
๖๗.๙๑
๐.๑๐
๒๕.๕๓
๔๔.๔๒
๑๒.๑๖
๑๕๑.๐๔
๘๖๙.๙๒

คาเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๙๗.๘๘ ลานบาท เปนลูกหนี้สายการบิน จำนวน ๘๗.๔๕ ลานบาท
ลูกหนี้ในประเทศและลูกหนี้ตางประเทศ จำนวน ๑๐.๔๓ ลานบาท
คาปรับเจาหนี้ผ�ดสัญญา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๗๑.๐๗ ลานบาท สวนหนึ่งเปนลูกหนี้คางชำระคาปรับจากการสงมอบงาน
ลาชาในการจัดซื้อระบบแลกเปลี่ยนขอมูลการบินและบร�การเดินอากาศพรอมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ จากบร�ษัทแหงหนึ่ง จำนวน ๖๗.๓๖ ลานบาท
และบร�ษัทฯ มิไดชำระเง�นงวดสุดทาย จำนวน ๔๐.๐๐ ลานบาท ใหกับผูขาย ซึ่งเมื่อหักกลบลบหนี้แลว ผูขายมีหนี้ที่คางชำระใหกับบร�ษัทฯ จำนวน
๒๗.๓๖ ลานบาท ขณะนี้บร�ษัทฯ ไดสงคำฟองใหศาลปกครองกลางเพ�่อดำเนินคดีและศาลไดรับคำฟองแลว

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๒๗

๕.๔ เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘.๕๗ ลานบาท เปนของเง�นกองทุนสวัสดิการใหพนักงานกูยืมไปใชจายตาม
วัตถุประสงคในขอ ๗ (๔.๑) และ ๗ (๔.๒) ของระเบียบวาดวยการกูเง�นจากกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เง�นฝากประจำกับธนาคารพาณิชยประเภท ๑๒ เดือน และตามอัตราดอกเบี้ยเง�นฝากสหกรณออมทรัพยบร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย
จำกัด ประเภทประจำ ๑๒ เดือน บวก ๑ ตามลำดับ มียอดคงคางยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖.๗๔ ลานบาท
ระหวางงวดใหกูเพ��ม จำนวน ๒๕.๕๗ ลานบาท และไดรับชำระคืน จำนวน ๒๓.๗๔ ลานบาท คงเหลือเง�นใหกูยืมระยะสั้น ณ วันสิ�นงวด จำนวน
๑๘.๕๗ ลานบาท
๕.๕ วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย

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

หนวย : ลานบาท
๒๕๕๖

๒๕๕๕

๑๐๘.๓๑
๑๙.๐๖
๑.๐๒
๘.๒๘
๓.๕๗
๑.๑๗
๑๔๑.๔๑

๑๐๔.๒๓
๒๑.๕๑
๑.๐๒
๘.๑๒
๓.๗๘
๑.๐๖
๑๓๙.๗๒

๕.๖ คาบร�การรอเร�ยกเก็บ(จายคืน)สะสม ประกอบดวย

คาบร�การรอเร�ยกเก็บบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก - ยอดยกมา
หัก เร�ยกเก็บคาบร�การรอเร�ยกเก็บจากสายการบินที่พนสภาพเปนสมาชิก
หัก คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก - ระหวางงวด
รวมคาบร�การรอเร�ยกเก็บ(จายคืน)สะสม ณ วันสิ�นงวด

๑๒๘ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

หนวย : ลานบาท
๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๗๓.๗๖
(๐.๕๗)
๒๗๓.๑๙
(๙๕๒.๒๓)
(๖๗๙.๐๔)

๔๔๘.๖๐
(๐.๑๔)
๔๔๘.๔๖
(๑๗๔.๗๐)
๒๗๓.๗๖

ตามที่บร�ษัทฯ ไดดำเนินการปรับปรุงโครงสรางอัตราคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบใหม เพ�่อใหสอดคลองกับนโยบาย และ
มาตรฐานขององคการการบินพลเร�อนระหวางประเทศ และใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชบร�การทุกกลุมและมีความเปนสากลมากยิ�งข�้น โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการการบินพลเร�อน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบการเร�ยกเก็บคาบร�การ ตามโครงสราง/อัตราคาบร�การ
รูปแบบใหม ที่บร�ษัทฯ นำเสนอ และในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (๕๓๑) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ไดมีมติอนุมัติ การทยอยเร�ยกเก็บคาบร�การรูปแบบใหมเปน ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาทตอหนวย และ
Terminal Charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหนวย
ระยะที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป อัตรา En route charge เทากับ ๓,๕๐๐ บาทตอหนวย และ Terminal charge
เทากับ ๕๐๐ บาทตอหนวย
ตามมติที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบใหบร�ษัทฯ
นำคาบร�การรอจายคืนประจำป ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๔.๗๐ ลานบาท ไปหักกับคาบร�การรอเร�ยกเก็บสะสมที่มีอยู จำนวน ๔๔๘.๔๖ ลานบาท
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ คงเหลือคาบร�การรอเร�ยกเก็บสะสม จำนวน ๒๗๓.๗๖ ลานบาท
ผลการดำเนินงานในงวดบัญชีป ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายไดรวม จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ลานบาท และคาใชจาย รวมจำนวน ๗,๐๙๔.๘๗
ลานบาท จ�งมีรายไดสงู กวาคาใชจา ย ซึง่ ถือเปนคาบร�การรอจายคืนบร�ษทั การบินทีเ่ ปนสมาชิก จำนวน ๙๕๒.๒๓ ลานบาท เมือ่ นำมาหักกับคาบร�การ
รอเร�ยก เก็บสะสมยอดยกมา จำนวน ๒๗๓.๗๖ ลานบาท และเร�ยกเก็บคาบร�การรอเร�ยกเก็บจากสายการบินเนื่องจากพนสภาพการเปนสมาชิก
จำนวน ๐.๕๗ ลานบาทแลว คงเหลือคาบร�การ รอจายคืนสะสม ณ วันสิ�นงวด จำนวน ๖๗๙.๐๔ ลานบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๒๙

๕.๗ สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น ประกอบดวย

เง�นมัดจำ
งานระหวางทำ
บัญชีพัก
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

หนวย : ลานบาท
๒๕๕๖

๒๕๕๕

๗.๑๐
๔.๒๖
(๐.๔๗)
๑๐.๘๙

๘.๕๘
๑.๒๔
(๐.๑๐)
๙.๗๒

๕.๘ เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
เง�นลงทุนระยะยาวอืน่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑.๙๐ ลานบาท เปนของเง�นกองทุนสวัสดิการ โดยเปนเง�นฝากประจำ ๓๖ เดือน
ที่ฝากไวกับธนาคารอาคารสงเคราะห
๕.๙ เง�นใหกูยืมระยะยาว
เง�นใหกูยืมระยะยาว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๐.๓๖ ลานบาท เปนของเง�นกองทุนสวัสดิการ ซึ่งใหพนักงานกูยืมไปใชจาย
ตามระเบียบวาดวยการกูเง�นเพ�่อการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเง�นฝากประจำ
กับธนาคารพาณิชยประเภท ๑๒ เดือน มียอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๐.๔๘ ลานบาท ระหวางงวดใหกูเพ��ม จำนวน
๐.๒๖ ลานบาท และไดรับชำระคืน จำนวน ๐.๓๘ ลานบาท คงเหลือเง�นใหกูยืมระยะยาว ณ วันสิ�นงวด จำนวน ๐.๓๖ ลานบาท

๑๓๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๕.๑๐ อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
ราคาทุน
ยอดยกมา
๑ ต.ค. ๕๕
อาคารและอุปกรณของบร�ษัทฯ
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ระบบอำนวยความสะดวก
เรดารและอุปกรณ ๑/
อุปกรณเคร�่องกำเนิดไฟฟา
อุปกรณโทรพ�มพ
เคร�่องมืออุปกรณและครุภัณฑอื่น
เคร�อ่ งตกแตงและเคร�อ่ งใชสำนักงาน
(รวมระบบและอุปกรณคอมพ�วเตอร)
ยานพาหนะ
เคร�่องบิน
สินทรัพยรับบร�จาค
รวมอาคารและอุปกรณของบร�ษัท
อุปกรณของเง�นกองทุนสวัสดิการ
อุปกรณดนตร�-กีฬา
รวมอาคารและอุปกรณ

๒,๖๐๑.๙๔
๘๓๔.๑๙
๕,๗๐๑.๕๕
๒๖๖.๙๔
๐.๓๐
๗๕๔.๕๕
๗๒๒.๙๒

เพ��ม

ลด

ยอดยกไป
๓๐ ก.ย. ๕๖

คาเสื่อม
ราคา
สะสม

ราคาตามบัญชี
๓๐ ก.ย. ๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๕

๕.๓๕
๔.๘๘ ๒,๖๐๒.๔๑ ๑,๓๗๕.๐๑ ๑,๒๒๗.๔๐ ๑,๓๔๒.๙๙
๙๔๑.๘๐ ๕๖๖.๗๙ ๓๗๕.๐๑ ๓๐๒.๗๘
๑๒๐.๗๑ ๑๓.๑๐
๙๗.๒๑ ๓๐๘.๒๑ ๕,๔๙๐.๕๕ ๓,๘๓๕.๘๑ ๑,๖๕๔.๗๔ ๑,๙๘๔.๓๖
๒๙๕.๓๓ ๑๘๗.๓๐ ๑๐๘.๐๓
๓๑.๖๑
๓.๒๒
๘๘.๖๙
๐.๑๓
๐.๑๓
๐.๑๗
๕๖.๗๑ ๑๔.๗๖ ๗๙๖.๕๐ ๖๓๐.๕๕ ๑๖๕.๙๕ ๑๗๐.๖๘
๔๖.๐๘ ๒๐.๒๑ ๗๔๘.๗๙ ๖๔๕.๔๙ ๑๐๓.๓๐ ๑๑๗.๙๙

๑.๙๒
๑.๙๒
๑.๙๒
๔๙๑.๔๒ ๗๓.๗๗ ๔๑๗.๖๕ ๑๘๒.๙๓
๒๔๒.๑๔ ๒๔๙.๒๘
๑๑๙.๘๖ ๑๑๙.๘๕
๑๑๙.๘๖
๐.๐๑
๐.๐๒
๑๑,๒๔๖.๓๑ ๖๐๖.๙๕ ๒/ ๓๖๔.๕๕ ๑๑,๔๘๘.๗๑ ๗,๔๓๖.๖๒ ๔,๐๕๒.๐๙ ๔,๑๙๐.๔๔
๒.๖๐
๑๑,๒๔๘.๙๑

๒.๓๖
๐.๑๔
๐.๑๐
๐.๑๙
๒.๕๐
๖๐๖.๙๕ ๓๖๔.๖๕ ๑๑,๔๙๑.๒๑ ๗,๔๓๘.๙๘ ๔,๐๕๒.๒๓ ๔,๑๙๐.๖๓

หมายเหตุ ๑/ เรดารและอุปกรณ ไดแก ระบบเรดาร เคร�่องชวยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน อุปกรณสื่อสารการบินอัตโนมัติ และอุปกรณ
สื่อสารอื่น
๒/ เปนอาคารและอุปกรณที่เพ��มข�้นจากการรับโอนจากสินทรัพยระหวางกอสราง จำนวน ๖๐๖.๗๑ ลานบาท และคาอุปกรณที่ซื้อเพ��มจำนวน
๐.๒๔ ลานบาท
อาคารและสิ�งกอสรางเปนสินทรัพยที่บร�ษัทฯ กอสรางบนที่ดินราชพัสดุเพ�่อใชในการดำเนินงาน โดยกระทรวงการคลังเปนผูมีกรรมสิทธิ์
ในอาคารและสิ�งปลูกสรางดังกลาว
คาเสื่อมราคาประจำป จำนวน ๗๓๙.๐๖ ลานบาท รับรูเปนคาใชจายบร�ษัทฯ จำนวน ๗๓๙.๐๑ ลานบาท และเปนคาใชจายของเง�นกองทุน
สวัสดิการบร�ษัทฯ จำนวน ๐.๐๕ ลานบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๓๑

๕.๑๑ สินทรัพยระหวางกอสราง ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ยอดยกมาตนป
บวก เพ��มข�้นระหวางงวด
หัก โอนไปอาคารและอุปกรณ
โอนไปเปนคาใชจาย
ยอดยกไปสิ�นป

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๗๕.๗๔
๘๔๗.๐๘
๑,๑๒๒.๘๒
(๖๐๖.๗๑)
(๑.๘๑)
๕๑๔.๓๐

๒๒๓.๒๕
๗๑๔.๕๙
๙๓๗.๘๔
(๖๖๑.๗๐)
(๐.๔๐)
๒๗๕.๗๔

๕.๑๒ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
เง�นกองทุน

๒๕๕๖
รวม

๒๕๕๕
รวม

๘๐.๓๔
๓๑.๘๘
๑๔๓.๓๖
๒๕๕.๕๘

-

๘๐.๓๔
๓๑.๘๘
๑๔๓.๓๖
๒๕๕.๕๘

๑๒๘.๐๒
๑๘.๑๖
๑๐๐.๒๒
๒๔๖.๔๐

๑๐๓.๗๓
๑๖.๒๗
๒.๙๕
๑๐.๓๘
๑๓๓.๓๓
๓๘๘.๙๑

๑๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๒.๐๐

๑๑๕.๗๓
๑๖.๒๗
๒.๙๕
๑๐.๓๘
๑๔๕.๓๓
๔๐๐.๙๑

๔๒.๘๕
๔๗.๗๘
๕.๔๗
๒๕.๔๑
๑๒๑.๕๑
๓๖๗.๙๑

บร�ษัท
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคาในประเทศ
เจาหนี้การคาตางประเทศ
บัญชีพักรับสินคาและบร�การ
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
บัญชีพักเช็คจายระหวางทาง
บัญชีพักลูกหนี้รอตัดบัญชี
เจาหนี้พนักงาน
รายไดรับลวงหนา
รวมเจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

๑๓๒

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๕.๑๓ สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี
ไทย
วงเง�น
ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๕
หัก ชำระระหวางงวด
บวก โอนจากเง�นกูระยะยาว
ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖

๘๕๐.๐๐
๘๕.๐๐
(๘๕.๐๐)
๘๕.๐๐
๘๕.๐๐

กรุงไทย

ไทยพาณิชย

ออมสิน

รวม

๑,๓๙๐.๒๘ ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๕๑๙.๕๕ ๑.๖๕๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐
๑๑๖.๐๐
๘๔.๘๐ ๑๓๑.๘๐ ๑๒๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐ ๖๔๔.๕๔
(๑๑๖.๐๐) (๘๔.๘๐) (๑๓๑.๘๐) (๑๒๖.๙๔) (๑๐๐.๐๐) (๖๔๔.๕๔)
๑๑๖.๐๐
๘๔.๘๐ ๑๓๑.๘๐ ๑๒๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐ ๖๔๔.๕๔
๑๑๖.๐๐
๘๔.๘๐ ๑๓๑.๘๐ ๑๒๖.๙๔ ๑๐๐.๐๐ ๖๔๔.๕๔

๕.๑๔ คาใชจายคางจาย ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
บร�ษัท
เง�นรางวัลพ�เศษ
คาเชาที่ราชพัสดุและภาษีโรงเร�อน
คาสาธารณูปโภค
อื่นๆ
รวมคาใชจายคางจาย

๗๔๘.๔๙
๔๕.๑๗
๒๕.๒๖
๑๐.๐๐
๘๒๘.๙๒

เง�นกองทุน

๒๕๕๖
รวม

๒๕๕๕
รวม

๑.๖๒
๑.๖๒

๗๔๘.๔๙
๔๕.๑๗
๒๕.๒๖
๑๑.๖๒
๘๓๐.๕๔

๕๔๔.๔๒
๔๒.๘๕
๒๑.๗๐
๑๐.๖๓
๖๑๙.๖๐

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๓๓

๕.๑๕ หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

รายไดรอการรับรู
ภาษีเง�นไดคางจาย และเจาหนี้กรมสรรพากร
เง�นประกันสัญญา
บัญชีพักจัดสรรหุน ข
บัญชีพักการตัดจำหนายสินทรัพย
บัญชีพักรายการระหวางกัน
รวมหนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

บร�ษัท

เง�นกองทุน

๒๕๕๖
รวม

๒๕๕๕
รวม

๓.๐๑
๔๕.๑๐
๔๕.๙๐
๓.๐๙
๐.๗๓
๙๗.๘๓

๐.๒๒
๐.๐๙
๐.๓๑

๓.๐๑
๔๕.๓๒
๔๕.๙๙
๓.๐๙
๐.๗๓
๙๘.๑๔

๐.๐๒
๓๖.๑๑
๑๘.๘๙
๓.๑๗
๑.๗๓
(๔.๒๐)
๕๕.๗๒

๕.๑๖ เง�นสงเสร�มเพ�่อการศึกษาบุตร
เปนเง�นที่พนักงานของบร�ษัทฯ บร�จาคเขาเง�นกองทุนสวัสดิการ เพ�่อใหเปนทุนแกบุตรพนักงานบร�ษัทที่เร�ยนดี แตยากจน ตั้งแตป ๒๕๒๕
โดยฝากประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห จำนวน ๐.๑๐ ลานบาท
๕.๑๗ เง�นกูยืมระยะยาว ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
ธนาคาร

สัญญา
ลงวันที่

วงเง�น

ซีไอเอ็มบี ไทย
กรุงไทย
ไทยพาณิชย
กรุงไทย
ออมสิน
ออมสิน
รวม

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
๗,๗๐๙.๘๓

ระยะเวลา

กูเพ��ม
โอนเปนหนี้
ระหวาง ที่ครบกำหนด ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
งวด ชำระภายใน๑ป ณ ๓๐ ก.ย. ๕๖

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 ๗๘๕.๐๐
๗๘๕.๐๐

๘๕.๐๐
๘๕.๐๐
๑๗๐.๐๐
๑๑๖.๐๐
๕๗๘.๒๘
๖๙๔.๒๘
๑๓๑.๘๐
๖๖๒.๘๕
๗๙๔.๖๕
๘๔.๘๐
๖๓๓.๖๐
๗๑๘.๔๐
๑๒๖.๙๔ ๑,๐๗๘.๗๗ ๑,๒๐๕.๗๑
๑๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
๓๑๕.๐๐
๖๔๔.๕๔ ๔,๐๓๘.๕๐ ๓,๘๙๘.๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บร�ษทั ฯ มีวงเง�นกูธ นาคาร จำนวน ๗,๗๐๙.๘๓ ลานบาท มีธนาคาร ๒ แหง ไดกำหนดเง�อ่ นไขในสัญญาเง�นกู
ใหบร�ษัทฯ ออกตั๋วแลกเง�นเทากับยอดเง�นกูคางชำระบวกดอกเบี้ยใหกับธนาคาร และเง�นกูยืมจำนวนดังกลาวใชสำหรับลงทุนในโครงการ
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการลงทุนตาง ๆ โดยมีกำหนดชำระคืนเง�นตนและดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน
บร�ษัทฯ มีตนทุนทางการเง�นซึ่งเปนดอกเบี้ยจายเง�นกูยืมจากสถาบันการเง�น จำนวน ๑๕๙.๒๙ ลานบาท

๑๓๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๕.๑๘ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บร�ษทั ฯ มีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยอนหลังถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๔๗.๕๖ ลานบาท โดยบร�ษทั ฯ จะทยอยรับรู
เปนคาใชจายตามว�ธีเสนตรงในระยะเวลา ๕ ป ปละจำนวน ๒๐๙.๕๑ ลานบาท ในงวดนี้มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน – ยอดยกมา
ผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอน – ระหวางงวด
ผลประโยชนพนักงาน – ระหวางงวด
จายคืนผลประโยชนพนักงาน – ระหวางงวด
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานยอนหลังถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔
ผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนสะสม
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ทยอยโอนคงเหลือ

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๗๒.๕๕
๒๐๙.๕๑
๑๗๔.๓๕
(๖๕.๓๖)
๕๙๑.๐๕

๒๐๙.๕๑
๑๓๘.๘๑
(๗๕.๗๗)
๒๗๒.๕๕

๑,๐๔๗.๕๖
(๔๑๙.๐๒)
๖๒๘.๕๔

๑,๐๔๗.๕๖
(๒๐๙.๕๑)
๘๓๘.๐๕

๕.๑๙ ทุนเร�อนหุน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

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

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๖๐๐.๐๐
๖๐.๐๐
๖๖๐.๐๐

๖๐๐.๐๐
๖๐.๐๐
๖๖๐.๐๐

๕.๒๐ เง�นรายไดแผนดินนำสงคลัง
คณะรัฐมนตร�ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบใหกระทรวงการคลังกำหนดใหบร�ษทั ฯ นำเง�นสงคลังเปนรายไดแผนดิน
โดยคำนวณในอัตรารอยละ ๑๐ ของรายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศในแตละป ทั้งนี้ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๑ เปนตนไป ตอมา
บร�ษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ใหบร�ษัทฯ ไมตองนำเง�นสงคลังเปนรายไดแผนดินตั้งแต
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ใหบร�ษัทฯ ยกเลิกการนำเง�นสงคลังเปนรายได
แผนดิน ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนตนไป

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๓๕

๕.๒๑ เง�นกองทุนสวัสดิการ
หนวย : ลานบาท
๒๕๕๖

๒๕๕๕

เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เง�นลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้คาบร�การและลูกหนี้อื่น
เง�นใหกูยืมระยะสั้น
เง�นลงทุนระยะยาวอื่น
เง�นใหกูยืมระยะยาว
อาคารและอุปกรณ
รวมสินทรัพย

๕๔.๔๒
๘๙.๔๘
๑๔.๒๐
๑๘.๕๗
๑.๙๐
๐.๓๖
๐.๑๔
๑๗๙.๐๗

๕๓.๐๐
๘.๕๕
๙.๗๐
๑๖.๗๔
๖๒.๘๑
๐.๔๘
๐.๑๙
๑๕๑.๔๗

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
เง�นสงเสร�มเพ�่อการศึกษาบุตร
รวมหนี้สิน
เง�นกองทุนสวัสดิการ
ยอดยกมา
รายไดสูงกวาคาใชจายสำหรับงวด
รวมเง�นกองทุนสวัสดิการ
รวมหนี้สินและเง�นกองทุน

๑๒.๐๐
๑.๖๒
๐.๓๑
๐.๑๐
๑๔.๐๓

๗.๐๒
๒.๔๘
๐.๒๗
๐.๑๐
๙.๘๗

๑๔๑.๖๐
๒๓.๔๔
๑๖๕.๐๔
๑๗๙.๐๗

๑๓๘.๙๖
๒.๖๔
๑๔๑.๖๐
๑๕๑.๔๗

เง�นกองทุนสวัสดิการมียอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔๑.๖๐ ลานบาท สำหรับงวดนี้มีรายไดสูงกวาคาใชจาย
จำนวน ๒๓.๔๔ ลานบาท (รับเง�นสมทบจากบร�ษัทฯ ในอัตรารอยละ ๙ ของเง�นเดือนพนักงาน เปนเง�นจำนวน ๑๙๘.๙๙ ลานบาท รายไดอื่น
จำนวน ๑๘.๒๓ ลานบาท รวมเปนเง�น จำนวน ๒๑๗.๒๒ ลานบาท และคาใชจาย จำนวน ๑๙๓.๗๘ ลานบาท ประกอบดวย คารักษาพยาบาล
จำนวน ๑๕๐.๐๐ ลานบาท และคาใชจายอื่น จำนวน ๔๓.๗๘ ลานบาท) จ�งมียอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด จำนวน ๑๖๕.๐๔ ลานบาท
๕.๒๒ รายไดอื่น ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ดอกเบี้ยเง�นฝากธนาคาร
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

๑๓๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๔.๓๒
๐.๑๔
๒๖.๑๗
๕๐.๖๓

๖.๗๑
๒.๐๖
๖๔.๐๔
๗๒.๘๑

๕.๒๓ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

คาใชจายบุคลากร
ผลประโยชนพนักงาน
เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เง�นสมทบกองทุนสวัสดิการ
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๔,๑๕๔.๐๓
๓๘๓.๘๖
๓๐๖.๖๐
๑๙๘.๕๒
๕,๐๔๓.๐๑

๓,๖๙๒.๔๐
๓๔๘.๓๒
๒๘๔.๙๙
๑๘๖.๒๑
๔,๕๑๑.๙๒

๕.๒๔ คาใชจายอื่น ประกอบดวย

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

หนวย : ลานบาท
๒๕๕๖

๒๕๕๕

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

๐.๖๑
๕.๗๓
๘.๗๘
๑๓.๐๖
๑๖.๔๘
๙๓.๒๙
๔๕.๑๐
๖.๙๒
๓๘.๐๕
๔๔.๒๗
๒๗.๑๔
๑๗.๔๑
๐.๖๐
๓.๑๐
๔๓.๒๓
๓๖๓.๗๗

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๓๗

๕.๒๕ ผลการดำเนินงาน ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

รายการ
รายได
รายไดคาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ
รายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ
และคาบร�การขอมูลการบิน
รายไดจากงานที่รับทำ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนงานรับทำ
วัสดุสิ�นเปลืองใชไป
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาซอมแซมบำรุงรักษา
คาเชาสินทรัพยและภาษีโรงเร�อน
คาสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเง�น
รวมคาใชจาย
คาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก
รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจาย

เพ��ม (ลด)

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๗,๕๐๖.๙๘

๖,๐๗๓.๘๑

๑,๔๓๓.๑๗

๒๔

๓๘๒.๒๗
๑๐๗.๒๒
๕๐.๖๓
๘,๐๔๗.๑๐

๓๓๘.๔๘
๔๗๐.๓๒
๗๒.๘๑
๖,๙๕๕.๔๒

๔๓.๗๙
(๓๖๓.๑๐)
(๒๒.๑๘)
๑,๐๙๑.๖๘

๑๓
(๗๗)
(๓๐)
๑๖

๖๔.๖๘
๔๕.๘๑
๕,๐๔๓.๐๑
๗๓๙.๐๑
๑๙๔.๓๐
๒๗๘.๘๒
๑๓๓.๕๘
๔๓๖.๓๗
๑๕๙.๒๙
๗,๐๙๔.๘๗
๙๕๒.๒๓
-

๔๐๐.๓๐
๓๔.๒๔
๔,๕๑๑.๙๒
๗๑๕.๓๒
๑๗๔.๖๔
๒๙๖.๘๓
๑๑๘.๖๕
๓๖๓.๗๗
๑๖๕.๐๕
๖,๗๘๐.๗๒
๑๗๔.๗๐
-

(๓๓๕.๖๒)
๑๑.๕๗
๕๓๑.๐๙
๒๓.๖๙
๑๙.๖๖
(๑๘.๐๑)
๑๔.๙๓
๗๒.๖๐
(๕.๗๖)
๓๑๔.๑๕
๗๗๗.๕๓
-

(๘๔)
๓๔
๑๒
๓
๑๑
(๖)
๑๓
๒๐
(๓)
๕
๔๔๕

จำนวน

รอยละ

ในงวดบัญชีป ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายไดรวม จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ลานบาท คาใชจายรวม จำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ ลานบาท โดยมีรายไดสูงกวา
คาใชจายหร�อมีคาบร�การรอจายคืนบร�ษัทการบินที่เปนสมาชิก จำนวน ๙๕๒.๒๓ ลานบาท
รายไดรวม จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ลานบาท เพ��มข�้นจากปกอน จำนวน ๑,๐๙๑.๖๘ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๑๖ สวนใหญเปนรายได
คาบร�การควบคุมจราจรทางอากาศเพ��มข�้น จำนวน ๑,๔๓๓.๑๗ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๒๔ เนื่องจากสายการบินทำการบินเพ��มข�้น
และมีการ เร�ยกเก็บคาบร�การตามโครงสราง/อัตราคาบร�การใหม ระยะที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา
Enroute charge เทากับ ๓,๓๐๐ บาทตอหนวย และ Terminal charge เทากับ ๕๐๐ บาทตอหนวย ตามมติคณะกรรมการบร�ษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (๕๓๑) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สำหรับรายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๒ มีโครงขาย ที่เกิดข�้นตั้งแต
วันที่ ๑ มกราคม – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีจำนวน ๓๖.๓๕ ลานบาท โดยไดแสดงรวมอยูในรายไดคาเชา คาบำรุงรักษาอุปกรณ
และคาบร�การ ขอมูลการบิน
คาใชจายรวม จำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ ลานบาท เพ��มข�้นจากปกอน จำนวน ๓๑๔.๑๕ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๕ สวนใหญเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานเพ��มข�้น จำนวน ๕๓๑.๐๙ ลานบาท หร�อประมาณรอยละ ๑๒ เนื่องจากการปรับบำเหน็จประจำป และคาลวงเวลา
ที่เพ��มข�้นเนื่องจากการปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยนำเง�นเพ��มตางๆ มาคำนวณรวมเปนคาจาง ตามมติคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๕๓๗) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

๑๓๘

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๕.๒๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ บร�ษทั ฯ ไดคำนวณเง�นบำเหน็จทีต่ อ งจายใหพนักงานตามสิทธิทไ่ี ดรบั ณ วันนัน้ เปนเง�นทัง้ สิน� จำนวน ๓๔๒.๖๖
ลานบาท บร�ษัทฯ ไดโอนเง�นเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน ๑๗๓.๖๐ ลานบาท ที่เหลืออีก จำนวน ๑๖๙.๐๖ ลานบาท กำหนดโอนภายใน
๑๐ ป และหร�อตามอายุงานคงเหลือของพนักงานพรอมดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ยเง�นฝากประจำ ๑ ป ของธนาคาร ซึ่งบร�ษัทฯ ไดโอนเง�น
บำเหน็จคางนำสงสวนที่เหลือเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดครบตามจำนวนทั้งหมดในงวดปบัญชี ๒๕๔๕ แลว
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีพนักงานเปนสมาชิก จำนวน ๒,๘๓๙ ราย บร�ษัทฯ จายเง�นสมทบเขากองทุนในงวด
บัญชีนี้ จำนวน ๓๐๗.๓๓ ลานบาท (รับรูเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน ๓๐๖.๖๐ ลานบาท และบันทึกเปนตนทุนงานรับทำ จำนวน
๐.๗๓ ลานบาท)
๕.๒๗ คาเบี้ยประชุมกรรมการ
ในงวดบัญชีนบ้ี ร�ษทั ฯ ไดจา ยคาเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้

บาท
๑. คณะกรรมการบร�ษัทฯ
๙๑๗,๕๐๐.๐๐
๒. คณะกรรมการบร�หาร
๒๖๐,๕๐๐.๐๐
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ
๒๙๓,๐๐๐.๐๐
๔. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
๒๐๓,๐๐๐.๐๐
๕. คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน
๙๐,๐๐๐.๐๐
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
๙๗,๐๐๐.๐๐
๗. คณะกรรมการพ�จารณาอุทธรณ (เฉพาะการณ)
๘,๐๐๐.๐๐
๘. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม
๑๔๔,๐๐๐.๐๐
คาเบี้ยประชุมประกอบดวยคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการผูแทนที่ไดรับแตงตั้งจากหนวยงานภายนอก

๕.๒๘ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้น
บร�ษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นซึ่งไมรวมดอกเบี้ย ดังนี้

บร�ษัทฯ ถูกฟองเปนจำเลยในคดีตางๆ
คดีพ�พาทแรงงาน
คดีเร�ยกคาเสียหาย
รวม

หนวย : ลานบาท
๒๕๕๖

๒๕๕๕

๗.๐๗
๗.๑๐
๑๔.๑๗

๗.๐๗
๖.๙๗
๑๔.๐๔

๕.๒๙ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีผลขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จำนวน ๕.๐๓ ลานบาท และมีวงเง�นคงเหลือของ
การทำสัญญาดังกลาวขางตน เปนจำนวนเง�นทั้งสิ�น ๗๑๘.๔๐ ลานบาท และจะสิ�นสุดสัญญาในป ๒๕๕๗
๕.๓๐ เหตุการณที่เกิดข�้นระหวางรอบระยะเวลารายงาน
บร�ษทั ฯ ไดลงนามในสัญญากูเ ง�นกับธนาคารออมสิน (Term Loan) วงเง�น ๓,๔๘๐.๐๐ ลานบาท เมือ่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไมมี
หลักประกัน เพ�่อใชสำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน และ
กำหนดชำระคืนเง�นตนทุก ๖ เดือน งวดละ ๑๔๕.๐๐ ลานบาท โดยชำระเง�นตนงวดแรกในวันที่ครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแตวันที่สิ�นสุดระยะ
เวลาปลอดหนี้เง�นตน ๓ ป นับจากวันเบิกเง�นกูงวดแรก

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๑๓๙

