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กระทรวงคมนาคม (คค.) มีหนังสือสัญญามอบหมายให�บร�ษัทฯ เป�นผู�ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสาร 
การบิน และบร�การอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน ตามความต�องการของการประกอบการขนส�งทางอากาศ และเป�นไปตามมาตรฐาน 
และข�อเสนอแนะขององค�การการบินพลเร�อนระหว�างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ให�เป�นไปด�วย 
ความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีการต�อสัญญาฉบับป�จจ�บันเมื่อวันที่ ๕ พฤศจ�กายน ๒๕๔๔ มีกำหนดอายุสัญญา 
๒๐ ป� ถึงวันที่ ๔ พฤศจ�กายน ๒๕๖๔ ภายใต�สัญญาดังกล�าว บร�ษัทฯ ตกลงจะจัดให�มีการบร�การให�แก�บรรดาผู�ประกอบการขนส�ง 
ทางอากาศโดยไม�คิดเอากำไร และให�บร�ษัทฯ ได�รับการชดเชยค�าใช�จ�ายต�าง  ๆ ด�วยการเร�ยกเก็บค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ 
อย�างเป�นธรรมจากผู�รับบร�การ 
  

โดยผลของข�อสัญญา ทำให�บร�ษัทฯ มีหน�าที่ให�บร�การควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสารการบิน เฉพาะการบร�การตาม
เส�นทางบิน ต�อมาคณะรัฐมนตร�ได�มีมติมอบหมายภารกิจเพ��มเติมให�กับบร�ษัทฯ ดังนี้

- ให�บร�ษัทฯ รับโอนบร�การโทรคมนาคมการบิน บร�การว�ทยุเคร�่องช�วยการเดินอากาศ และบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ ณ ท�าอากาศยาน
เชียงใหม�  ตั้งแต�วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๑  และท�าอากาศยานหาดใหญ� ภูเก็ต ตั้งแต�วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑

- รับโอนงานควบคุมจราจรทางอากาศ เขตสนามบินและเขตประชิดสนามบิน ของท�าอากาศยานดอนเมืองมาจากการท�าอากาศยานแห�ง
ประเทศไทย (บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในป�จจ�บัน) ตั้งแต�วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖

- เข�าปฏิบัติงานบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ บร�การสื่อสารการบิน และบร�การว�ทยุเคร�่องช�วยการเดินอากาศ ณ ท�าอากาศยานภูมิภาค
ของกรมการบินพลเร�อน  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๑ โดยให�มีผลตั้งแต�วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ เป�นต�นมา

- รับโอนงานบร�การการบินทดสอบเคร�่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จากกรมการบินพลเร�อน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
และมีผลตั้งแต�วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป�นต�นมา

๑๒

ประเภทกิจการ

ลักษณะการประกอบการ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



 บร�ษัทฯ มีภารกิจหน�าที่และความรับผ�ดชอบ ดังนี้
 ๑. การบร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) ภายในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพฯ (ฺBangkok Flight Information
 Region : Bangkok FIR) 
 ๒. การบร�การระบบสื่อสาร ระบบช�วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Aeronautical Communications, Navigation
 and Surveillance (CNS) System/ Services) และ
 ๓. การบร�การข�าวสารการเดินอากาศและงานแผนท่ีเดินอากาศ (Aeronautical Information Services (AIS) and Aeronautical Charts) 

รวมทั้ง บร�การเกี่ยวเนื่อง และงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ตั้ง โทรศัพท� โทรสาร และ Website 
บร�ษัทฯ มีสำนักงานและศูนย�ควบคุมการบินทั่วประเทศ ทั้งสิ�น ๑๐ แห�ง
โดยแบ�งขอบเขตหน�าที่ความรับผ�ดชอบในเขตพ�้นที่เส�นทางการเดินอากาศ
ภายในประเทศ ดังนี้
สำนักงานใหญ�
ที่อยู� : ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ทุ�งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๒๒๘๗ ๓๕๓๑–๔๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๓๑
Website : www.aerothai.co.th
ศูนย�ควบคุมการบินหาดใหญ� 
ที่อยู� : ๑๐๐ หมู�ที่ ๓ ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา 
อำเภอคลองหอยโข�ง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕ 
โทรศัพท� : ๐ ๗๔๒๕ ๑๐๕๑-๖๕
โทรสาร  : ๐ ๗๔๒๕ ๑๓๓๙ 
ศูนย�ควบคุมการบินภูเก็ต
ที่อยู� : ๒๐๐ เขาบ�อไทร ตำบลไม�ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
๘๓๑๔๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๑–๕ 
โทรสาร  : ๐ ๗๖๓๒ ๗๒๕๙
ศูนย�ควบคุมการบินสุราษฎร�ธานี 
ที่อยู� : ท�าอากาศยานสุราษฎร�ธานี หมู�ที่ ๓ ตำบลหัวเตย อำเภอพ�นพ�น 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี ๘๔๑๓๐
โทรศัพท� : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๒
โทรสาร  : ๐ ๗๗๔๔ ๑๑๓๓
ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม� 
ที่อยู� : ๖๐ ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 
๕๐๒๐๐
โทรศัพท� : ๐ ๕๓๒๗ ๐๖๒๔-๓๒  
โทรสาร  : ๐ ๕๓๒๗ ๗๖๐๐

ศูนย�ควบคุมการบินพ�ษณุโลก 
ที่อยู� : ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก 
๖๕๐๐๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๕๕๓๐ ๑๔๒๒  
โทรสาร  : ๐ ๕๕๒๕ ๓๐๑๗
ศูนย�ปฏิบัติการว�ศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
ทิ�อยู� : ท�าอากาศยานนครราชสีมา บ�านพ�มาน ตำบลท�าช�าง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๔๔๒๕ ๘๘๕๕   
โทรสาร  : ๐ ๔๔๒๕ ๖๕๗๖ 
ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี
ที่อยู� : ท�าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหนองขอนกว�าง อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐
โทรศัพท� : ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๓ 
โทรสาร  : ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๓๔
ศูนย�ควบคุมการบินอุบลราชธานี
ที่อยู� : ท�าอากาศยานอุบลราชธานี ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐
โทรศัพท� :  ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘  
โทรสาร  : ๐ ๔๕๒๔ ๐๗๙๘ 
ศูนย�ควบคุมการบินหัวหิน 
ที่ตั้ง : หมู�บ�านบ�อฝ�าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ� ๗๗๑๑๐ 
โทรศัพท� : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๑  
โทรสาร  : ๐ ๓๒๕๒ ๐๘๓๓

๑๔

ภารกิจหนาที่

ความรับผิดชอบ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



Mission

HIGHLIGHT 
OF ACTIVITIES



บร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน�ในการเป�นองค�กรช้ันนำแห�งคุณภาพการให�บร�การการเดินอากาศ 
ทั้งนี้ ได�กำหนดให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และนโยบายของประเทศ โดยมีโครงการสำคัญ 
ที่ดำเนินการในแต�ละด�านตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ดังนี้

 

๑. การแก�ไขป�ญหาการจ�ดบั้งไฟ และปล�อยโคมลอยที่มีผลกระทบกับการบิน
ป�จจ�บัน ผลกระทบจากการจ�ดบั้งไฟ และโคมลอยได�ส�งผลกระทบต�อการเดิน

อากาศในวงกว�าง ไม�เฉพาะพ�้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ 
เท�านั้น   บร�ษัทฯ จ�งได�หยิบยกป�ญหาดังกล�าวข�้นเป�นป�ญหาสำคัญระดับกระทรวง  
เนื่องจากเกี่ยวข�องกระทรวงอื่น ๆ ด�วย เพ�่อให�เกิดความร�วมมือในการแก�ไขป�ญหา 
ร�วมกัน ซึ่งถือเป�นป�ญหาระดับชาติ    

 

 
 
 

ซ่ึงในป�จจ�บัน บร�ษัทฯ กรมการบินพลเร�อน และกระทรวง
มหาดไทยได�ร�วมกันกำหนดแนวทางการป�องกัน และบรรเทา 
ป�ญหาที่เกิดข�้น รวมถึงรณรงค�ให�ประชาชนในพ�้นที่ปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนการขออนุญาตการจ�ดบ้ังไฟอย�างถูกว�ธี รวมท้ังทำการ 
ประชาสัมพันธ�ให�ความรู�และสร�างความเข�าใจกับประชาชนได�รับ  
ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดข�้นกับการบิน

เร�องเดนในรอบป

๑๘ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๒. การแก�ไขป�ญหาคลื่นความถี่ว�ทยุรบกวนการสื่อสารการบิน
ป�จจ�บันป�ญหาการรบกวนทางความถี่ว�ทยุในรูปของคลื่นแทรกเป�นเสียงเพลง 

เสียงผู�จัดรายการ หร�อเสียงสัญญาณคลื่นแทรกในระหว�างการสื่อสารทำให� 
การสื่อสารระหว�างเจ�าหน�าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินไม�ชัดเจน ซึ่งป�ญหา 
เหล�านี้อาจทำให�เกิดความเข�าใจผ�ดด�านการสื่อสาร และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุทาง 
การบินได� โดยในป� ๒๕๕๖ ได�รับแจ�งรายงานการรบกวนความถี่คลื่นว�ทยุรวม 
ทั้งหมด ๒,๗๗๙ ครั้ง  ซึ่งที่ผ�านมาบร�ษัทฯ ได�แก�ไขป�ญหาดังกล�าวมาโดยตลอด 
โดยมุ�งเน�นการสร�างความเข�าใจให�กับสถานีว�ทยุต�าง ๆ ให�ตระหนักถึงป�ญหาและ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข�้นและมีการลงนามบันทึกข�อตกลง เร�่อง “การแก�ป�ญหา 
ว�ทยุภาคพ�้นรบกวนว�ทยุชุมชน” ร�วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.)   

และต�อมา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�ร�วมลงนามร�วมกับ กสทช. 
ในบันทึกข�อตกลงความร�วมมือห�องปฏิบัติการสอบเทียบเคร�่องมือวัดของห�อง
ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานเคร�่องส�งว�ทยุที่สถานีว�ทยุชุมชนต�องนำเคร�่องส�ง
ว�ทยุกระจายเสียงมาทดสอบก�อนทำการออกอากาศ โดยบร�ษัทฯ จะให�บร�การ
สอบเทียบเคร�อ่งมือวัดแก�ห�องปฏิบัติการทดสอบท่ีลงทะเบียนกับ กสทช. เป�นระยะเวลา
ไม�เกิน ๕ ป� 

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการบินทดสอบหาสัญญาณรบกวนทั่วประเทศ 
ไทยในหลายพ�้นที่ เพ�่อตรวจสอบและส�งข�อมูลให�กับ กสทช. อีกทางหนึ่ง และยัง 
ดำเนินโครงการสถานีว�ทยุชุมชนต�นแบบ โดยลงพ�้นที่ทั่วประเทศเพ�่อให�ความรู�แนะนำ 
และช�วยเหลือผู�ประกอบการสถานีว�ทยุชุมชน ในการปรับปรุงสถานีให�มีการส�งกระจาย 
เสียงด�วยสัญญาณที่มีคุณภาพ

๓. การผลักดันการบร�หารจัดการห�วงอากาศและความคล�องตัวจราจรทางอากาศ
เชิงบูรณาการเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับการจราจร
ทางอากาศ

กระทรวงคมนาคม (คค.) ได�ขอความร�วมมือจากกองทัพอากาศ (ทอ.) และ 
กองทัพเร�อ (ทร.) ในการแก�ป�ญหาการจราจรทางอากาศเพ�่อบรรเทาความคับคั่ง 
ของการจราจรทางอากาศเหนือน�านฟ�าท�าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง 
รวมถึงพ�้นที่ให�บร�การจราจรอื่น ๆ ให�มีประสิทธิภาพเพ��มข�้น โดยมอบหมายให�บร�ษัทฯ 
เป�นหน�วยงานรับผ�ดชอบหลักในการประสานความร�วมมือกับ ทอ. และ ทร. ซึ่งบร�ษัทฯ 
ได�มีการประชุมและประสานงานกับทั้ง ทอ. และ ทร. จนก�อให�เกิดความร�วมมือและ 
ประโยชน�ดังนี้

๑. ความร�วมมือกับ ทอ. ในการปรับรูปแบบเส�นทางบิน Y๖ ท่ีใช�คู�กับ Y๗ และ Y๕
ที่ใช�คู�กับ G๔๕๘ ให�เป�นเส�นทางบินแบบ Oneway ซึ่งการดำเนินการ ดังกล�าวนั้น 
ช�วยลดภาระการปฏิบัติงาน (Workload) ของเจ�าหน�าที่ควบคุมจราจรทาง 
อากาศและนักบินได�เป�นอย�างมาก นอกจากนี้ยังช�วยให�สามารถทำการบินลง 
ด�วย CDO ให�มีประสิทธิภาพมากข�้นอีกด�วย

๒. ความร�วมมือกับ ทร. ในการจัดสร�างเส�นทางบินเพ��มเติมบร�เวณอ�าวไทยจะช�วย 
ลดความคับคั่งของการจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน ทั้งยังช�วย 
เพ��มข�ดความสามารถในการรองรับปร�มาณเที่ยวบินมากข�้นในอนาคตอีกด�วย

๔. การผนึกกำลังและการยกระดับการพัฒนาความร�วมมือ
 ระหว�างหน�วยงานด�านการบินของไทย

กระทรวงการคลัง มีแนวนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข�องกับ 
บทบาทและการดำเนินงานของบร�ษัทฯ คือ การจัดเตร�ยม 
ความพร�อมสำหรับการเข�าสู� AEC ด�วยการสำรวจตรวจสอบ 
ความพร�อมขององค�กร โดยเฉพาะความต�องการผู�เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด�านท่ีจำเป�นต�อองค�กรและการทำงานร�วมกัน (Synergy) 
ระหว�างหน�วยงานด�านการบิน (Aviation) เพ�่อให�เกิดการ 
แบ�งป�นในภาครัฐ ดังนั้น เพ�่อผลักดันให�นโยบายดังกล�าว 
สามารถนำไปปฏิบัติได�อย�างเป�นรูปธรรม สคร. จ�งได�ดำเนิน 
การปรับปรุงแนวนโยบาย ผู�ถือหุ�นภาครัฐ (State of Directions 
: SOD) ที่มีต�อรัฐว�สาหกิจ เพ�่อใช�เป�นกรอบในการกำหนด 
ทิศทางของรัฐว�สาหกิจ โดยกำหนดให�เร�งสร�าง Synergy  
ระหว�างหน�วยงานสาขาขนส�ง

 

บร�ษัทฯ จ�งได�ยกระดับความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน 
ด�านการบินและที่เกี่ยวข�องในระบบการเดินอากาศทั้งภายใน 
และภายนอกสังกัดกระทรวงคมนาคมในรูปของความตกลง 
ความร�วมมือ/ความเข�าใจ (MOU) กับหน�วยงาน คือ 
กรมการบินพลเร�อน (บพ.) สถาบันการบินพลเร�อน และ 
บร�ษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ส�วนบร�ษัท 
ท�าอากาศยานไทย จำกัด   (มหาชน) (ทอท.) อยู�ระหว�าง
การจัดทำ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได�จัดทำบันทึกข�อตกลง
กับหน�วยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม คือ บร�ษัท 
การบินกรุงเทพ จำกัด

๑๙รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕. การลงทุนที่สำคัญในป�จจ�บันและอนาคต แผนงานและโครงการต�าง  ๆ
บร�ษัทฯ มีโครงการสำคัญที่ดำเนินการในแต�ละด�านตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ดังนี้

๕.๑. โครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ

(ระยะเวลาดำเนินการป� ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

โครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศของบร�ษัทฯ
ได�รับความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ในวงเง�นลงทุนรวมทั้งสิ�น ๔,๔๖๐.๓๑ ล�านบาท (รวมสำรองราคาและปร�มาณ 
งานเปลี่ยนแปลงของโครงการร�อยละ ๑๐) โดยมีวัตถุประสงค�ของโครงการ เพ�่อ 
พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานสำหรับการให�บร�การการเดินอากาศของประเทศให�เป�น
ไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม� และมีศักยภาพเพ�ยงพอที่จะรองรับปร�มาณ 
การขนส�งทางอากาศที่กำลังเพ��มมากข�้นและมีแนวโน�มเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง 
โดยการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี และอุปกรณ�ตามข�อกำหนดของระบบ 
การบร�หารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management 
System) เข�าใช�งาน ประกอบด�วยโครงการย�อย ดังนี้

(๑) จัดตั้งศูนย�บร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre: 
ATMC)

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการในกระบวนการจัดหาเสร็จเร�ยบร�อยในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ โดยจะนำเสนอผลการพ�จารณาให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาให� 
ความเห็นชอบในการจัดซ้ือ และลงนามสัญญาภายในไตรมาสท่ี ๑ ของป�งบประมาณ 
๒๕๕๗ โดยมีกำหนดแล�วเสร็จ ภายในป�งบประมาณ ๒๕๕๘

(๒) การเพ��มข�ดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และการพัฒนา
ระบบเช่ือมต�อโครงข�ายการบร�หารจราจรทางอากาศท่ัวประเทศ (CNS Systems
Enhancement and ATM Network Integration) มีผลการดำเนินการ ดังน้ี
- การจัดตั้งศูนย�บร�หารข�อมูลการบิน (Flight Data Management Centre: 

FDMC) และ การจัดตั้งศูนย�สำรองฉุกเฉิน ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(เพ��มเติม) ดำเนินการแล�วเสร็จในป�งบประมาณ ๒๕๕๕ และการเพ��ม 
การให�บร�การข�อมูลการบิน การแนะนำการบิน (Flight Information 
/Advisory Service) และการบร�การแจ�งเตือนภัย (Alerting Service)  
สำหรับอากาศยานทุกประเภทดำเนินการแล�วเสร็จในป�งบประมาณ ๒๕๕๖

- การจัดหาเรดาร�ทุติยภูมิ ๕ แห�ง (พ�ษณุโลก เชียงราย
ร�อยเอ็ด อุดรธานี และชุมพร) คาดว�าจะแล�วเสร็จ 
ภายในป�งบประมาณ ๒๕๕๗ 

- การพัฒนาระบบอุปกรณ�ว�ศวกรรมสนับสนุนการ
บร�หารจราจรทางอากาศ ณ ศูนย�ควบคุมการบิน 
ภูมิภาค (เชียงใหม� พ�ษณุโลก ภูเก็ต และหาดใหญ�) 
ดำเนินการจัดหาพร�อมกับโครงการจัดตั้งศูนย� 
บร�หารจราจรทางอากาศ 

- การจัดหาระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน
สำหรับเขตประชิดสนามบิน/หอบังคับการบิน และ 
ระบบฝ�กอบรม/ระบบสำรอง ณ ท�าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ คาดว�าจะลงนามสัญญาภายในไตรมาส 
ที่ ๓ ของป�งบประมาณ ๒๕๕๗ และดำเนินการ 
แล�วเสร็จ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘

(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง บร�ษัทฯ 
ได�รับมอบอากาศยานลำแรกแล�วในเดือนมีนาคม 
๒๕๕๖ สำหรับการจัดหาอากาศยานลำที่สอง
ดำเนินการในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ ป�จจ�บันอยู�ระหว�าง 
การจัดหาอุปกรณ�บินทดสอบ (Flight Inspection 
System: FIS) คาดว�าจะลงนามสัญญาภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของป�งบประมาณ ๒๕๕๗

๕. การลงทุนที่สำคัญในป�จจ�บันและอนาคต แผนงานและโครงการต�าง  ๆ
บร�ษัทฯ มีโครงการสำคัญที่ดำเนินการในแต�ละด�านตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ดังนี้

๕.๑. โครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ

(ระยะเวลาดำเนินการป� ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

โครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศของบร�ษัทฯ
ได�รับความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ในวงเง�นลงทุนรวมทั้งสิ�น ๔,๔๖๐.๓๑ ล�านบาท (รวมสำรองราคาและปร�มาณ 
งานเปลี่ยนแปลงของโครงการร�อยละ ๑๐) โดยมีวัตถุประสงค�ของโครงการ เพ�่อ 
พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานสำหรับการให�บร�การการเดินอากาศของประเทศให�เป�น
ไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม� และมีศักยภาพเพ�ยงพอที่จะรองรับปร�มาณ 
การขนส�งทางอากาศที่กำลังเพ��มมากข�้นและมีแนวโน�มเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง 
โดยการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี และอุปกรณ�ตามข�อกำหนดของระบบ 
การบร�หารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management 
System) เข�าใช�งาน ประกอบด�วยโครงการย�อย ดังนี้

(๑) จัดตั้งศูนย�บร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre: 
ATMC)

บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการในกระบวนการจัดหาเสร็จเร�ยบร�อยในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ โดยจะนำเสนอผลการพ�จารณาให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาให� 
ความเห็นชอบในการจัดซ้ือ และลงนามสัญญาภายในไตรมาสท่ี ๑ ของป�งบประมาณ 
๒๕๕๗ โดยมีกำหนดแล�วเสร็จ ภายในป�งบประมาณ ๒๕๕๘

(๒) การเพ��มข�ดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และการพัฒนา
ระบบเช่ือมต�อโครงข�ายการบร�หารจราจรทางอากาศท่ัวประเทศ (CNS Systems
Enhancement and ATM Network Integration) มีผลการดำเนินการ ดังน้ี
- การจัดตั้งศูนย�บร�หารข�อมูลการบิน (Flight Data Management Centre: 

FDMC) และ การจัดตั้งศูนย�สำรองฉุกเฉิน ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(เพ��มเติม) ดำเนินการแล�วเสร็จในป�งบประมาณ ๒๕๕๕ และการเพ��ม 
การให�บร�การข�อมูลการบิน การแนะนำการบิน (Flight Information 
/Advisory Service) และการบร�การแจ�งเตือนภัย (Alerting Service)  
สำหรับอากาศยานทุกประเภทดำเนินการแล�วเสร็จในป�งบประมาณ ๒๕๕๖

- การจัดหาเรดาร�ทุติยภูมิ ๕ แห�ง (พ�ษณุโลก เชียงราย
ร�อยเอ็ด อุดรธานี และชุมพร) คาดว�าจะแล�วเสร็จ 
ภายในป�งบประมาณ ๒๕๕๗ 

- การพัฒนาระบบอุปกรณ�ว�ศวกรรมสนับสนุนการ
บร�หารจราจรทางอากาศ ณ ศูนย�ควบคุมการบิน 
ภูมิภาค (เชียงใหม� พ�ษณุโลก ภูเก็ต และหาดใหญ�) 
ดำเนินการจัดหาพร�อมกับโครงการจัดตั้งศูนย� 
บร�หารจราจรทางอากาศ 

- การจัดหาระบบประมวลผลติดตามอากาศยาน
สำหรับเขตประชิดสนามบิน/หอบังคับการบิน และ 
ระบบฝ�กอบรม/ระบบสำรอง ณ ท�าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ คาดว�าจะลงนามสัญญาภายในไตรมาส 
ที่ ๓ ของป�งบประมาณ ๒๕๕๗ และดำเนินการ 
แล�วเสร็จ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๘

(๓) จัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง บร�ษัทฯ 
ได�รับมอบอากาศยานลำแรกแล�วในเดือนมีนาคม 
๒๕๕๖ สำหรับการจัดหาอากาศยานลำที่สอง
ดำเนินการในป�งบประมาณ ๒๕๕๘ ป�จจ�บันอยู�ระหว�าง 
การจัดหาอุปกรณ�บินทดสอบ (Flight Inspection 
System: FIS) คาดว�าจะลงนามสัญญาภายใน
ไตรมาสที่ ๑ ของป�งบประมาณ ๒๕๕๗

๒๐ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๒. โครงการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร� Seamless ASEAN Sky และมติ

ของ Air Transport Working Group (ATWG) และ Air Transport

Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC) และโครงการ

ปฏิบัติการเพ�อ่สนับสนุนการดำเนินงานด�านการบร�หารจราจรทางอากาศ

ภายใต�แผนจัดต้ังตลาดการบินร�วมอาเซียนและแนวคิดห�วงอากาศอาเซียน 

ไร�รอยต�อภายใต�แผนงาน ASAM ATTC Work Plan ๒๐๑๒-๒๐๑๓ 

ด�าน ATM

โครงการทั้งสองเป�นงานเชิงกลยุทธ� โดยบร�ษัทฯ ได�ดำเนินการลุล�วงตาม
วัตถุประสงค�ของโครงการที่ถูกกำหนดข�้น และจัดให�มีการดำเนินงานเพ�่อผลักดัน 
แนวคิด Seamless ASEAN Sky เข�าสู�การดำเนินงานของอาเซียน และเพ�่อ 
รองรับ/สนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยในฐานะ เป�นประธาน/เจ�าภาพ 
ในการประชุมคณะทำงานด�านการขนส�งทางอากาศอาเซียน (Air Traffic 
Working Group: ATWG) ในช�วงป� ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และบัดนี้ 
ประเทศไทยได�ผ�านพ�นช�วงเวลาเป�นประธาน/เจ�าภาพฯ ดังกล�าวแล�วในขณะที่แนวคิด 
Seamless ASEAN Sky ได�ถูกปรับรวม เข�าเป�นส�วนงานด�าน ATM 
ของแผนจัดตั้งตลาดการบินร�วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market: 
ASAM)  โดยการดำเนินงานเบื้องต�น นำไปสู�การรับรองว�สัยทัศน� และเป�า 
ประสงค�ใหม�ของ ATM Harmonization โดยที่ประชุมเจ�าหน�าที่อาวุโส ด�านการ 
ขนส�งอาเซียน (Senior Transport Officials Meeting: STOM) และ 
ผู�นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
และการดำเนินงาน ตามแผน ASAM เป�นการดำเนินงานประจำที่บร�ษัทฯ  
เข�ามีส�วนสนับสนุนแก� บพ. อย�างต�อเนื่อง 

 

๕.๓. โครงการจัดสร�างหอบังคับการบิน ณ ท�าอากาศยาน

ดอนเมือง (ทดแทนของเดิม)  เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ (ระยะเวลาดำเนินการป� ๒๕๕๔

- ๒๕๕๗)

บร�ษัทฯ จัดสร�างอาคารหอบังคับการบิน ณ ท�า
อากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) วงเง�นลงทุน 
๖๖.๖๒ ล�านบาท โดยการก�อสร�าง อาคารหอบังคับ 
การบิน คาดว�าจะแล�วเสร็จภายในป� ๒๕๕๗   

๕.๔. การพัฒนาปฏิบัติการบินแบบ Continuous Descent 

Operations (CDO) เข�าใช�งานสำหรับเที่ยวบินที่ 

ทำการบินลงท�าอากาศยานเชียงใหม� และท�า

อากาศยานหาดใหญ�

บร�ษัทฯ ได�พัฒนาว�ธีปฏิบัติ ในการลดระดับเพดาน
บิน (CDO) รวมทั้งได�มีการว�ธีปฏิบัติการบินแบบ CDO 
เข�าใช�งานจร�ง (Implementation) สำหรับท�าอากาศยาน 
เชียงใหม� และหาดใหญ� เพ�่อให�มีศักยภาพในการให� บร�การ 
การเดินอากาศทั้งในป�จจ�บันและในอนาคต

  
จากการนำว�ธีปฏิบัติแบบ CDO เข�าใช�งานสายการบิน 

สามารถประหยัดต�นทุนด�านพลังงานเชื้อเพลิง โดยใช�ตัวชี้วัด 
ด�านเวลาในช�วงระยะปฏิบัติในการนำเคร�่องลงสู�ท�าอากาศยาน 
(Arrival Phrase) เปร�ยบเทียบก�อน และหลังใช�ว�ธีปฏิบัติแบบ 
CDO ซึ่งการลดการใช�พลังงานเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ� 
โดยตรงต�อปร�มาณคาร�บอน ที่ปลดปล�อยออกสู�บรรยากาศ 
(Carbon Emission)

๒๑รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๕. การพัฒนาแบบแผนการบินและเส�นทางการบินสำหรับการบินด�วย Perfor-

mance Based Navigation (PBN)

เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินอากาศและรองรับการ
เติบโตของการจราจรทางอากาศสมัยใหม� บร�ษัทฯ ได�มีการนำเทคโนโลยีการเดิน 
อากาศ Performance Based Navigation (PBN) และ Global Navigation 
Satellite System (GNSS) เข�าใช�งาน โดยบร�ษัทฯ ได�ร�วมกับกรมการบิน 
พลเร�อน (บพ.)  บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บร�ษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมนักบินไทย 
ในฐานะของคณะทำงานแห�งชาติ ด�าน PBN และ GNSS เพ�่อร�วมกำหนด 
นโยบายแผนงานและมาตรฐาน ในการนำระบบ PBN และ GNSS เข�าใช�งาน 
อันเป�นไปตามแนวทางของ ICAO และความต�องการของสายการบิน และผู�ใช�งาน 
ห�วงอากาศโดยได� มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนงาน Asia-Pacific Regional PBN Implementation Plan 
และการจัดทำแผนงาน Thailand PBN Implementation Plan

(๒) การประกาศใช�งาน PBN Procedure ณ สนามบินภูเก็ต หาดใหญ� สมุย 
เชียงใหม� อุดรธานี เชียงราย ลำปาง สุราษฎร�ธานี และ นราธิวาส อย�างเต็ม
รูปแบบ

 
(๓) ผลการออกแบบ PBN Procedure ณ สนามบินกระบี่ ตราด นครศร�ธรรมราช 

ขอนแก�น สกลนคร นครพนม ตรัง และอุบลราชธานี 

(๔) ในป� ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ร�วมกับ บพ. และคณะอนุกรรมการอากาศว�ถีทำการ
จัดสร�างPBN Unidirectional Routes แบบ RNAV-๕ เชื่อมต�อระหว�าง 
กรุงเทพฯ–ภูเก็ต คือ เส�นทางบิน Y๕  และกรุงเทพฯ–เชียงใหม� คือ เส�นทางบิน 
Y๖ และ Y๗  

 
(๕) บร�ษัทฯ ดำเนินการร�วมกับบร�ษัท Jeppesen ประเทศสหรัฐอเมร�กาในการ

ตรวจสอบและรับรองกระบวนการออกแบบและบินทดสอบ PBN Procedure  
ซึ่งป�จจ�บันบร�ษัทฯ ได�รับหนังสือรับรองมาตรฐานการออกแบบ และบินทดสอบ 
PBN Procedures ในแบบ RNAV/RNP SID, RNAV/RNP STAR และ 
RNP APCH with Baro-VNAV    

(๖) บร�ษัทฯ ได�มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางใน 
การนำ PBN เข�าใช�งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก โดย 
ในป� ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ผู�แทนของบร�ษัทฯ ได�รับ 
มอบหมาย ให�ปฏิบัติหน�าที่ Rapportuer ของ ICAO 
Asia-Pacific PBN Task Force และ Programme 
Manager, ICAO Asia-Pacific Flight Procedure 
Programme อันมีบทบาทต�อการกำหนดนโยบาย 
และมาตรฐานการนำ PBN เข�าใช�งานในภูมิภาคเอเชีย 
แปซิฟ�ก  ทั้งนี้ประเทศไทยโดยบร�ษัทฯ ยังได�รับเกียรติ
ให�เข�าเป�น Steering Committee Member ของ 
ICAO Flight Procedure Program Office 
และส�งผลให�ประเทศไทยได�รับเลือกเป�นประเทศแรกที่
ทาง ICAO Global PBN Task Force ได�จัด 
ให�มีการทำ ICAO PBN Go-Team Visit เพ�่อ 
สนับสนุนการนำเทคโนโลยี PBN เข�าใช�งาน

ในส�วนของความร�วมมือกับ Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) ผู�แทนของ บร�ษัทฯ ได�รับความ 
ไว�วางใจจากผู�แทนเขตเศรษฐกิจสมาชิกให�เป�น Co-Chair 
ของ APEC GNSS Implementation Team และ 
บร�ษัทฯ ได�รับเกียรติจาก ICAO และ APEC ให�เป�น 
หน�วยงานหลักในการพัฒนาระบบ Regional RAIM 
Prediction System เพ�่อสนับสนุนการใช�งาน เทคโนโลยี 
PBN และระบบ ดาวเทียมนำร�อง GNSS ในภูมิภาค

๒๒ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๖. การพั นาองค�กรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖  บร�ษัทฯ ได�ทำการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ตามแผนที่วางไว� โดยมีโครงการสำคัญที่เสร็จสิ�น และเร��มใช�งานในป� ๒๕๕๗ ดังนี้

(๑) ระบบประมวลผลข�อมูลการบร�หารจัดการงานมาตรฐานและความปลอดภัย
สำหรับการบร�การข�อมูลใบอนุญาตและการตรวจสุขภาพเจ�าหน�าที่ควบคุม 
จราจรทางอากาศรวมทั้งกระบวนการแจ�ง/สอบสวนเหตุ 

  
(๒) ระบบประมวลผลข�อมูลเพ�อ่สนับสนุนงานว�ศวกรรมบร�การ ด�วยการพัฒนา

ระบบ Business Process Management System (BPMS) 
สำหรับการให�บร�การสารสนเทศเกี่ยวกับอุปกรณ�สื่อสารต�าง ๆ ที่ลูกค�าใช�
บร�การจากบร�ษัทฯ

(๓) ระบบบร�การข�อมูลสายการบิน  เพ�่อพัฒนาระบบสารสนเทศด�านการนำส�ง
ใบแจ�งหนี้ (Invoice) รายการแสดงหนี้ค�างชำระ (Statement of account) 
และข�อมูลการทำการบิน (ATC๒) ผ�านทาง AEROTHAI We site และ 
e-mail ให�สายการบินโดยอัตโนมัติ  

๕.๗. รางวัลชมเชยจากสิ�งประดิษ �จากสภาว�จัยแห�งชาติ  

บร�ษัทฯ ได�เสนอผลงานเคร�่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รุ�นที่ ๔ เข�าร�วมการประกวดรางวัลสภาว�จัยแห�งชาติรางวัล
ผลงานประดิษฐ�คิดค�น ประจำป� ๒๕๕๖ ที่จัดข�้นโดย 
สำนักงาน คณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ (วช.) ซึ่งผลงาน 
เคร�่องลงคะแนนเลือกตั้งรุ�นที่ ๔ ได�รับรางวัลประกาศ 
เกียรติคุณสาขาว�ศวกรรมศาสตร�และอุตสาหกรรมว�จัย

๒๓รายงานประจำป ๒๕๕๖



๑. การประชุม ATA ser Charges anel ( C )
บร�ษัทฯ เป�นเจ�าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖

ณ ห�องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ โดยเป�นการ 
ประชุมระหว�างตัวแทนจาก IATA, BAR (Board of Airline Representatives) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ตัวแทนจากสายการบินต�าง ๆ  
ฝ�ายจัดการ และเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องของบร�ษัทฯ เพ�่อรายงานเปร�ยบเทียบจำนวน 
หน�วยบินที่เกิดข�้นจร�งกับประมาณการในป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ ข�อมูลรายได� 
และค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๕ สำหรับบร�การเส�นทาง Enroute 
และการลงจอดในแต�ละท�าอากาศยาน ข�อมูลรายได�และค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ ในป�  
๒๕๕๕  และงบลงทุนประจำป� ๒๕๕๕

การประชุมครั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�นำเสนอข�อมูลอันเป�นประโยชน�ต�อผู�แทนสายการบิน 
และผู�เข�าร�วมประชุม พร�อมทั้งเป�ดโอกาสให�ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะในประเด็น 
ต�าง ๆ เป�นการรับฟงข�อคิดเห็นจากผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียโดยตรง  และชี้แจงประเด็นท่ี 
เป�นข�อขัดข�องของผู�แทนจากสายการบิน ส�งผลให�เกิดความเข�าใจในการปฏิบัติงาน 
ร�วมกัน โดยบร�ษัทฯ จะนำข�อมูลที่ได�มาใช�ในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ 
บร�การให�เกิดความพ�งพอใจสูงสุด อีกทั้งยังช�วยสร�างความสัมพันธ�ในระดับองค�กร 
ให�ดียิ�งข�้น

๑. การประชุม ATA ser Charges anel ( C )
บร�ษัทฯ เป�นเจ�าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖

ณ ห�องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ� ทุ�งมหาเมฆ โดยเป�นการ 
ประชุมระหว�างตัวแทนจาก IATA, BAR (Board of Airline Representatives) 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ตัวแทนจากสายการบินต�าง ๆ  
ฝ�ายจัดการ และเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องของบร�ษัทฯ เพ�่อรายงานเปร�ยบเทียบจำนวน 
หน�วยบินที่เกิดข�้นจร�งกับประมาณการในป� ๒๕๕๕ และป� ๒๕๕๖ ข�อมูลรายได� 
และค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๕ สำหรับบร�การเส�นทาง Enroute 
และการลงจอดในแต�ละท�าอากาศยาน ข�อมูลรายได�และค�าใช�จ�ายของบร�ษัทฯ ในป�  
๒๕๕๕  และงบลงทุนประจำป� ๒๕๕๕

การประชุมครั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�นำเสนอข�อมูลอันเป�นประโยชน�ต�อผู�แทนสายการบิน 
และผู�เข�าร�วมประชุม พร�อมทั้งเป�ดโอกาสให�ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะในประเด็น 
ต�าง ๆ เป�นการรับฟงข�อคิดเห็นจากผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียโดยตรง  และชี้แจงประเด็นท่ี 
เป�นข�อขัดข�องของผู�แทนจากสายการบิน ส�งผลให�เกิดความเข�าใจในการปฏิบัติงาน 
ร�วมกัน โดยบร�ษัทฯ จะนำข�อมูลที่ได�มาใช�ในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการ 
บร�การให�เกิดความพ�งพอใจสูงสุด อีกทั้งยังช�วยสร�างความสัมพันธ�ในระดับองค�กร 
ให�ดียิ�งข�้น

๒๔

ผลการดำเนินงานของบริษัท

กิจการระหวางประเทศ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข�อ “การพัฒนาระบบ 
การเดินอากาศของไทยกับก�าวต�อไปของการเดินอากาศ
สากล”

บร�ษัทฯ เป�นเจ�าภาพจัดการประชุมในวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ ศูนย�ประชุมวายุภักษ� ชั้น ๕ ศูนย�ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ�งวัฒนะ ภายใต�หัวข�อ “การพัฒนาระบบ 
การเดินอากาศของไทยกับก�าวต�อไปของการเดินอากาศสากล :  
ข�อสรุปจากการประชุม Air Navigation Conference 
ครั้งที่ ๑๒” โดยมีจ�ดประสงค�ในการนำเสนอข�อมูลเกี่ยวกับ 
ความท�าทายของระบบการบินและแผนการบินของโลกใน 
อนาคต เพ�่อนำไปพัฒนาเชิงบูรณาการการทำงานร�วมกัน 
ของหน�วยงานผู�ให�บร�การด�านกิจการคมนาคมขนส�งทาง 
อากาศ ให�แต�ละหน�วยงานมีความเข�าใจในทิศทาง เป�าหมาย 
แผนในอนาคต ตลอดจนป�ญหาที่เกิดข�้นของการดำเนินงาน 
เพ�่อวางแผนการรองรับให�สอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผน 
การเดินอากาศ ซึ่งเป�นการเตร�ยมความพร�อมในการรองรับ 
กับการเติบโตและพัฒนาข�ดความสามารถในทุกด�านไป 
อย�างพร�อมเพร�ยงกัน อีกทั้ง บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีการสัมมนา 
กลุ�มย�อยเพ�่อรวบรวมข�อมูลความรู�ของแต�ละมิติที่สำคัญ ๆ 
ที่เป�นป�จจัยอันจะส�งผลสู�ความสำเร็จในการบร�หารงานด�าน 
กิจการบินและสรุปผลความเชื่อมโยงของข�อมูลจากแต�ละส�วน 
ให�ผู �เข�าร�วมประชุมได�รับประโยชน�สูงสุดรวมทั้งรับทราบ 
ถึงสิ�งที่ประเทศจะต�องดำเนินการต�อไปในเร�่องที่เกี่ยวข�องกับ
การเดินอากาศ

๒๕รายงานประจำป ๒๕๕๖

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข�อ “การพัฒนาระบบ 
การเดินอากาศของไทยกับก�าวต�อไปของการเดินอากาศ
สากล”

บร�ษัทฯ เป�นเจ�าภาพจัดการประชุมในวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ ณ ศูนย�ประชุมวายุภักษ� ชั้น ๕ ศูนย�ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ แจ�งวัฒนะ ภายใต�หัวข�อ “การพัฒนาระบบ 
การเดินอากาศของไทยกับก�าวต�อไปของการเดินอากาศสากล :  
ข�อสรุปจากการประชุม Air Navigation Conference 
ครั้งที่ ๑๒” โดยมีจ�ดประสงค�ในการนำเสนอข�อมูลเกี่ยวกับ 
ความท�าทายของระบบการบินและแผนการบินของโลกใน 
อนาคต เพ�่อนำไปพัฒนาเชิงบูรณาการการทำงานร�วมกัน 
ของหน�วยงานผู�ให�บร�การด�านกิจการคมนาคมขนส�งทาง 
อากาศ ให�แต�ละหน�วยงานมีความเข�าใจในทิศทาง เป�าหมาย 
แผนในอนาคต ตลอดจนป�ญหาที่เกิดข�้นของการดำเนินงาน 
เพ�่อวางแผนการรองรับให�สอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผน 
การเดินอากาศ ซึ่งเป�นการเตร�ยมความพร�อมในการรองรับ 
กับการเติบโตและพัฒนาข�ดความสามารถในทุกด�านไป 
อย�างพร�อมเพร�ยงกัน อีกทั้ง บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีการสัมมนา 
กลุ�มย�อยเพ�่อรวบรวมข�อมูลความรู�ของแต�ละมิติที่สำคัญ ๆ 
ที่เป�นป�จจัยอันจะส�งผลสู�ความสำเร็จในการบร�หารงานด�าน 
กิจการบินและสรุปผลความเชื่อมโยงของข�อมูลจากแต�ละส�วน 
ให�ผู �เข�าร�วมประชุมได�รับประโยชน�สูงสุดรวมทั้งรับทราบ 
ถึงสิ�งที่ประเทศจะต�องดำเนินการต�อไปในเร�่องที่เกี่ยวข�องกับ
การเดินอากาศ



๓. การประชุม Mekong Air Traffic Management Coor ination roup
Meeting ครั้งที่ ๒ (M ATMC ๒)

บร�ษัทฯ เป�นเจ�าภาพจัดการประชุมระหว�างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖           
ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการหาข�อตกลงร�วมกันในการปรับโครงสร�าง 
เส�นทางบิน เพ�่อเพ��มสภาพคล�องของการจราจรทางอากาศ และส�งเสร�มให�มีการ 
ประสานความร�วมมือที่ดีระหว�างหน�วยงาน ซึ่งจะก�อให�เกิดความต�อเนื่องใน 
การปฏิบัตงิานด�าน Air Traffic Management และนำไปสู�การพัฒนาห�วงอากาศ 
ระหว�าง ๗ ประเทศในน�านฟ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดังต�อไปนี้

๑. ประเทศไทย
๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม 
๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๔. ราชอาณาจักรกัมพชา 
๕. สาธารณรัฐแห�งสหภาพพม�า
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 เป�นการประชุมระหว�าง 

Hong ong Civil Aviation epartment (H  CA ) เขตปกครองพ�เศษ �องกง  
กับ Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) สาธารณรัฐสิงคโปร� 
ระหว�างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพมหานคร โดยทั้งสองการ 
ประชุมมีวัตถุประสงค� ดังนี้

การประชุม /     

เป�นการประชุมไตรภาคีของหน�วยงานผู�ให�บร�การจราจรทางอากาศ (Air
Navigation Service Provider: ANSP) ระหว�างประเทศไทย เขตบร�หารพ�เศษ 

�องกง และสาธารณรัฐสิงคโปร�  โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อให�หน�วยงานที่รับผ�ดชอบ 
ด�านการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งหน�วยงานที่เกี่ยวข�องด�านสายการบิน 
และท�าอากาศยานของทั้ง ๓ ประเทศ ได�ร�วมประชุมหาร�อ เพ�่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานร�วมกันระหว�างหน�วยงาน 

  

การประชุม ๕ 

เป�นการประชุมระหว�างหน�วยงานผู�ให�การบร�การ
จราจรทางอากาศจาก ๕ ประเทศ ซึ่งมีน�านฟ�าติดกัน ได�แก� 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร� สาธารณรัฐ 
อินโดนีเชีย และสาธารณรัฐฟลิปป�นส� โดยมีวัตถุประสงค� 
เพ�่อหาร�อ แลกเปลี่ยน และวางแผน ร�วมกันในหัวข�อต�าง  ๆ 
ทั้งนี้ ในการประชุม G๕ หน�วยงานผู�ให�การบร�การจราจร 
ทางอากาศได�ร�วมกันหาร�อในหัวข�อดังต�อไปนี้
(๑) การวางแผนในการกำหนดแผนรับภาวะฉุกเฉินทาง

ด�านการบร�การจราจรทางอากาศ (Contingency 
Plan)

(๒) การวางแผนในการเตร�ยมความพร�อมในกรณีที่ 
น�านฟ�าถูกจำกัดเน่ืองจากเถ�าภูเขาไฟ ( olcanic Ash)

(๓) การร�วมกันกำหนดรายละเอียดในการสร�างเส�นทาง
Green Route

๒๖ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕. การประชุม Airspace sers  A S  Meeting ประจำป� ๒๕๕๖ 
บร�ษัทฯ เป�นเจ�าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ 

โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ โดยเป�นการประชุมระหว�างผู�ใช�ห�วงอากาศท่ีเป�นสายการบิน 
พาณิชย�สัญชาติไทยกับผู�ให�บร�การการเดินอากาศ (ANSP) เพ�่อให�ผู�ใช�บร�การ 
ได�รับทราบการดำเนินการในด�านต�าง ๆ และความคืบหน�าในการดำเนินโครงการต�าง ๆ 
ที่บร�ษัทฯ จัดทำข�้นเพ�่อปรับปรุงและพัฒนาการให�บร�การควบคุมจราจรทางอากาศ 
ให�ดียิ�งข�้น   รวมทั้งรับฟงข�อเสนอแนะ   ข�อคิดเห็นจากผู�แทนของสายการบิน และ 
เจ�าหน�าที่ผู�ให�บร�การจราจรทางอากาศ  ซึ่งข�อมูลที่ได�จากการประชุมผู�เกี่ยวข�องในส�วน 
งานต�าง ๆ บร�ษัทฯ ได�รับนำไปพ�จารณาและดำเนินการแก�ไข/ปรับปรุงการให�บร�การต�อไป

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 เป�นเจ�าภาพจัดการประชุม CANSO Asia 

Pacific Operations Work Group (APAC Ops WG) 
และ CANSO Asia Pacific Safety Work Group (APAC 
SWG) ระหว�างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจ�กายน ๒๕๕๖  
ที่กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค�การประชุมดังนี้

การประชุม CANSO Asia Pacific Operations 
Work Group (APAC Ops WG) มีวัตถุประสงค�เพ�่อ 
ติดตามความคืบหน�าการดำเนินงาน และติดตามข�อมูลเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีทางด�านกิจการการให�บร�การการเดินอากาศของ
สมาชิก CANSO ในภูมิภาค 

การประชุม CANSO Asia Pacific Safety Work 
Group (APAC SWG) มีวัตถุประสงค�เพ�่อมุ�งเน�นการพัฒนา 
Regional Safety Program โดยจะร�วมกันหาร�อแลกเปลี่ยน 
ข�อมูลแนวทางในการดำเนินมาตรการด�านความปลอดภัย 
และการแก�ไขป�ญหาที่เกี่ยวข�องกับความปลอดภัย อีกทั้งจะ 
ได�นำระบบ Safety Buddy System มาเป�นเคร�่องมือใน 
การพัฒนาแก�ไขป�ญหาในภูมิภาค

๒๗รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�รับการจัดอันดับเครดิตจาก บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง 
จำกัด โดยได�ปรับเพ��มอันดับเครดิตองค�กรของบร�ษัทฯ เป�นระดับ “AA+” (Stable)  
จากเดิมที่ “AA” (Stable) อันดับเครดิตที่เพ��มข�้นดังกล�าวสะท�อนถึงสถานะการเง�น 
ของบร�ษัทฯ ที่ปรับตัวดีข�้น ซึ่งจะมีผลต�อความน�าเชื่อถือของบร�ษัทฯ 

๒๙

การจัดอันดับ

เครดิตองคกร

การประเมินผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ประจำป ๒๕๕๖

รายงานประจำป ๒๕๕๖



จากการให�บร�การจราจรทางอากาศของบร�ษัทฯ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ พบว�าปร�มาณเท่ียวบินมีอัตราการเปล่ียนแปลงเพ��มข�น้ ร�อยละ ๑๔.๐๒
เมื่อเทียบกับป�งบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีแนวโน�มการเพ��มข�้นอย�างต�อเนื่องนับตั้งแต�ป�งบประมาณ ๒๕๕๓ เป�นต�นมา เป�นผลมาจากการปรับตัว 
ทางด�านเศรษฐกิจในภาพรวมที่ดีข�้น รวมทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันด�านการท�องเที่ยวอย�างชัดเจน นอกจากนี้ในแผนกลยุทธ�ด�านการท�องเที่ยว 
ของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ ได�เน�นถึงกลยุทธ�ในการดึงดูดนักท�องเที่ยวเข�ามาสู�ภูมิภาคมากข�้นอีกด�วย ประกอบกับการท�องเที่ยวภายใน 
ประเทศด�วยสายการบินราคาต่ำที่มีการขยายตัวข�้นเช�นกัน ซึ่งล�วนแต�เป�นป�จจัยสนับสนุนต�อการขนส�งทางอากาศ โดยมีรายละเอียดปร�มาณเที่ยวบิน 
แบ�งตามประเภทการบินในระหว�างป� ๒๕๔๗-๒๕๕๖ ดังนี้

ตารางแสดงปร�มาณเที่ยวบินระหว�างป� ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖

สภาวการณ

ดานการขนสงทางอากาศ

และแนว นมการขนสงทางอากาศ

๓๐

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

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

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

บินประจำ
(Sche ule)

บินไม�ประจำ
( on sche ule)

ภายในประเทศ
( omestic)

ผ�านน�านฟ�า
(O erfly)

ทหาร
(Military)

รวมเที่ยวบิน
(Total)

ปร�มาณเท่ียวบิน
เปล่ียนแปลง ( )

(Change)
ระหว�างประเทศ ( nternational)

ป�งบประมาณ
(Fiscal ear)

การบินพาณิชย� (Commercial)

ประเภทการบิน (Aircraft Operation)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



บร�ษัทฯ ได�มีการทบทวนแนวโน�มปร�มาณจราจรทางอากาศในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ในระยะสั้นสรุปได�ว�าจะเติบโตข�้น 
อย�างต�อเนื่องจาก ป�จจัยหลักด�านนโยบายของรัฐบาลที่ส�งเสร�มด�านการท�องเที่ยวหลายส�วน และในระยะยาว ๑๐-๑๕ ป�ข�างหน�า คาดว�าจะมีจำนวน 
เที่ยวบินใน Bangkok FIR ในป�งบประมาณ ๒๕๖๖ ประมาณเกิน ๑ ล�านเที่ยวบิน หร�อเกินกว�า ๓ พันเที่ยวบินต�อวัน หร�อกล�าวได�ว�ามีแนวโน�มที่ดีข�้น 
ร�อยละ ๗ ต�อป� ซึ่งเป�นไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ�แนวโน�มปร�มาณจราจรทางอากาศในระยะยาวขององค�กรการบินในต�างประเทศหลายแห�ง 
เช�น ICAO IATA และองค�การกลุ�มประเทศยุโรป เพ�่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (EUROCONTROL) เป�นต�น

แนวโนมปริมาณ

จราจรทางอากาศ

๓๑รายงานประจำป ๒๕๕๖





๑๔ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในภาพรวม
เป�นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ�้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แนวนโยบายสำหรับรัฐว�สาหกิจในสาขาขนส�ง
พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน และระบบการขนส�งเพ�่อเชื่อมโยงโครงข�ายและการให�บร�การให�มีมาตรฐาน สนับสนุนบร�การขนส�งมวลชนและ การพัฒนา

ระบบโลจ�สติกส� เพ�่อเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ และส�งเสร�มบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคเอกชน

แนวนโยบายสำหรับบร�ษัทฯ
พัฒนาโครงข�าย อุปกรณ� และระบบงานให�ทันสมัย มีคุณภาพและเพ�ยงพอ รวมท้ังให�บร�การท่ีมีความปลอดภัยและรวดเร็วตรงเวลาตามมาตรฐาน

สากล และเพ��มศักยภาพในการหารายได�จากบร�การที่เกี่ยวเนื่อง

แนวน ยบาย

สำหรับผู อหุนภาครัฐ 



แผนระยะสั้น
๑. พัฒนาโครงสร�างพ�น้ฐานระบบบร�การการเดินอากาศ เพ�อ่ให�ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับการเติบโตของปร�มาณเท่ียวบินท่ีเพ��มข�น้ภายในป� พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เร�งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร�เพ�่อลดภาระหนี้
๓. เร�งปรับปรุงโครงสร�างต�นทุนค�าใช�จ�ายบุคลากรให�อยู�ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม   โดยคำนึงถึงสัดส�วนการให�บร�การท่ีไม�กระทบต�อมาตรฐาน ความปลอดภัย
  
แผนระยะยาว

สร�างระบบการบร�หารจราจรทางอากาศของไทยให�สอดคล�องกับความคาดหวังของประชาคมการบินและมีศักยภาพพร�อมรองรับการเติบโต
ในระยะยาวภายในป� พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค�/เป�าประสงค�
แผนว�สาหกิจ จัดทำข�้นเพ�่อแสดงให�เห็นถึงทิศทางและแนวทางการดำเนินภารกิจในกรอบระยะเวลา ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งแผน 

ว�สาหกิจดังกล�าวใช�เป�นเอกสารอ�างอิงถึง โครงการ (Project) และงาน (Strategic Activity) ขององค�กร รวมถึง เหตุผลความจำเป�น (Why) 
ผลลัพธ� (Outcome) ผู�รับผ�ดชอบ (Who) ระยะเวลา (When) งบประมาณที่ใช� (Required Budget) และแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

ด�วยวัตถุประสงค�ดังกล�าว แผนว�สาหกิจนี้มีส�วนช�วยในการบร�หารจัดการของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผู�บร�หารทุกระดับ ตลอดจนยังเป�น 
ข�อมูลสำหรับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) ได�ทราบถึงความตั้งใจ/ประเด็นที่ให�การมุ�งเน�นและแนวทางการดำเนินการพัฒนาของบร�ษัทฯ  
ภายใต�สภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบต�อการดำเนินภารกิจขององค�กร

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑: ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders Perspective): การสร�างระบบการบร�หารจราจรทางอากาศท่ีสร�างผลลัพธ�บร�การ
ที่ดีเยี่ยมและสอดคล�องกับความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม 
วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

๑.๑ ให�บร�การที่ปลอดภัยในทุกช�วงของการบิน
๑.๒ การเพ��มประสิทธิภาพบร�การจราจรทางอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒: ด�านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective): การบร�หารกระบวนการอย�างมีคุณภาพให�ครอบคลุมทุก
ระบบงานทั่วทั้งองค�กร
วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

๒.๑ ใช� Total Quality Management (TQM) เป�นเคร�่องมือบร�หารกระบวนการภายในองค�กร

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓: ด�านการเร�ยนรู�และเติบโต (Learning and Growth Perspective): การพัฒนาองค�กรให�มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization : HPO) สร�างความเข�มแข็งอย�างยั่งยืนและมุ�งสู�ความเป�นเลิศ
วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

๓.๑ นำองค�กรโดยมีการกำกับดูแลที่ดีและรับผ�ดชอบต�อสังคม
๓.๒ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู�และนวัตกรรมอย�างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สร�างบุคลากรที่มีศักยภาพและผูกพันกับองค�กร

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔: ด�านการเง�น (Financial Perspective): การเพ��มประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการทางการเง�น 
วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�

๔.๑ บร�หารจัดการทางการเง�นอย�างมีประสิทธิภาพ

๓๕

แผนวิสาหกิจ

รายงานประจำป ๒๕๕๖



Mission
SHAREHOLDERS



รายชื่อผู�ถือหุ�น ก. (รัฐบาล) และ ข. (สายการบิน) และจำนวนหุ�นประจำป� ๒๕๕๖ มีดังนี้ 

๓๘

ผู�ถือหุ�น ก.  จำนวนหุ�น 

กระทรวงการคลัง            ๕,๗๗๐,๐๐๐
กระทรวงคมนาคม ๒๓๐,๐๐๐
รวมผู�ถือหุ�น ก. ๖,๐๐๐,๐๐๐

ผู�ถือหุ�น ข. จำนวนหุ�น

๑. Asiana Airlines  ๑,๘๙๖ 
๒. Aeroflot Russian Airlines ๙๔๘ 
๓. Air France ๔๐๖ 
๔. Air Hong ong ๘๑๓ 
๕. Air India ๑,๘๙๖  
๖. Thai AirAsia Co., Ltd. ๘๙,๕๓๖ 
๗. Srilankan Airlines Ltd. ๔,๖๐๕
๘. Air Macau ๑,๔๙๐ 
๙. All Nippon Airways ๔,๐๖๔ 
๑๐. Austrian Airlines AG ๙๔๘  
๑๑. Indonesia Air Asia ๔,๑๙๙ 
๑๒. Air Asia Sdn Bhd ๑๔,๐๘๗ 
๑๓. British Airways๘๑๓ ๘๑๓  
๑๔. Biman Bangladesh Airlines ๕๔๒
๑๕. Air Berlin ๙๔๘  
๑๖. Bangkok Airways Plc. ๗๑,๕๘๙ 
๑๗. Ber aya Air S N BH  ๔๐๖  
๑๘. China Airlines Ltd. ๖,๓๖๖ 
๑๙. Air China ๒,๓๐๓ 
๒๐. Ce u  Pacific Air ๒,๑๖๗ 
๒๑. China Eastern Airlines ๘,๙๔๐
๒๒. Hainan Airlines ๑,๖๒๖
๒๓. China Cargo Airlines ๑,๓๕๕
๒๔. Cargolu  Airlines Int l S.A. ๑,๐๘๔
๒๕. Cathay Pacific Airways ๘,๕๓๔
๒๖. Spring Airlines ๑,๘๙๖   

ผู�ถือหุ�น ข. จำนวนหุ�น

๒๗. Hong ong Airlines ๕,๖๘๙  
๒๘. Shanghai Airlines ๕,๖๘๙ 
๒๙. China Southern Airlines ๗,๐๔๔ 
๓๐. elta Airlines ๙๔๘  
๓๑. Lufthansa German Airlines ๑,๘๙๖  
๓๒. ruk Air ๙๔๘  
๓๓. Eastar et ๑,๗๖๑ 
๓๔. Etihad Airways ๒,๘๔๕ 
๓๕. Ethiopian Airlines ๑,๘๙๖  
๓๖. E A Airways Corp. ๔,๖๐๕ 
๓๗. Federal E press Corp. ๑,๖๒๖ 
๓๘. Finnair Oy  ๙๔๘ 
๓๙. Lufthansa Cargo AG. ๒๗๑ 
๔๐. Gulf Air Company G.S.C. ๘๑๓ 
๔๑. Garuda Indonesia ๒,๘๔๕ 
๔๒. Hong ong ragon Airlines Ltd. ๒,๓๐๓
๔๓. Happy Air Traveller Co.,Ltd. ๖๗๗ 
๔๔. ietnam Airlines ๕,๒๘๓ 
๔๕. InterGlo e Aviation Ltd. (IndiGo) ๒,๘๔๕ 
๔๖. Mahan Air ๘๑๓ 
๔๗. et Airways (India) Ltd. ๔,๗๔๑ 
๔๘. apan Airlines Co., Ltd. ๓,๗๙๓ 
๔๙. e u Air ๑,๘๙๖
๕๐. in Air ๙๔๘
๕๑. etStar Asia Airways Pte Ltd. ๕,๖๘๙ 
๕๒. etstar Airways Pty Ltd. ๘๑๓ 

ผู อหุน

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๓๙

ผู�ถือหุ�น ข. จำนวนหุ�น

๕๓. uwait Airways ๑,๖๒๖
๕๔. orean Air ๕,๙๖๐ 
๕๕. Cam odia Angkor Air Co., Ltd. ๒,๘๔๕ 
๕๖. LM Royal utch Airlines ๙๔๘  
๕๗. -Mile Air ๙๔๘ 
๕๘. annithi Aviation ๔,๐๖๔ 
๕๙. Air oryo ๑๓๕ 
๖๐. enya Airways Ltd. ๑,๘๙๖  
๖๑. Air Astana ๙๔๘  
๖๒. Lao Airlines ๓,๕๒๒ 
๖๓. Malaysian Airlines System Berhad ๔,๗๔๑ 
๖๔. Air MadaGascar ๕๔๒ 
๖๕. Mandala Airlines PT ๑,๘๙๖  
๖๖. Martinair Holland N  ๒๗๑ 
๖๗. Egypt Air ๑,๘๙๖ 
๖๘. Nippon Cargo Airlines Co., Ltd. ๘๑๓ 
๖๙. Nok Airlines Plc. ๕๙,๗๓๖ 
๗๐. Orient Thai Airlines Co., Ltd. ๕,๑๔๗ 
๗๑. Oman Air (SAOC) ๒,๐๓๒ 
๗๒. Philippine Airlines ๒,๗๐๙ 
๗๓. Pakistan Int l Airlines ๕๔๒ 
๗๔. antas Airways ๙๔๘  
๗๕. atar Airways ๔,๗๔๑
๗๖. Royal Brunei Airlines Sdn Bhd ๑,๐๘๔ 
๗๗. Air Austral ๒๗๑

ผู�ถือหุ�น ข. จำนวนหุ�น

๗๘. ALIA - The Royal ordanian Airlines ๑,๘๙๖  
๗๙. Nepal Airlines Corporation ๒๗๑ 
๘๐. Scandinavian Airlines System ๙๔๘  
๘๑. Si eria Airlines ๑๓๕ 
๘๒. Siam General Aviation ๑๗,๐๖๘ 
๘๓. Singapore Airlines ๔,๗๔๑ 
๘๔. Silk Air Private Ltd. ๖,๓๖๖ 
๘๕. Singapore Airlines Cargo Pte Ltd. ๕๔๒ 
๘๖. Saudi Ara ian Airlines ๘๑๓ 
๘๗. Swiss Int l Air Lines ๙๔๘ 
๘๘. Tiger Airways ๑๐,๒๙๕ 
๘๙. Thai Airways International Plc. ๑๒๕,๕๖๗ 
๙๐. Turkish Airlines Inc. ๒,๔๓๘ 
๙๑. Transaero Airlines ๒,๐๓๒ 
๙๒. T Way Air Co.,Ltd. ๖๗๗ 
๙๓. Emirates ๖,๖๓๗ 
๙๔. nited Airlines ๙๔๘  
๙๕. Myanmar Airways International ๒,๘๔๕ 
๙๖. nited Airways (B ) Ltd. ๕๔๒ 
๙๗. nited Parcel Service Co., Ltd. ๖๗๗ 
๙๘. z ekistan Airways ๒๗๑

รวมผู�ถือหุ�น ข. ๖๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีการจัดสรรหุ�น ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๔๑

BOARD
of directors

รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการ ๑๑ คน ดังนี้

การศึกษา

- ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี ว�ทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร� Middle Tennessee State niversity ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ ๕๓

การอบรม

 - หลักสูตรการบร�หารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบร�หารระดับสูง รุ�นที่ ๕ สถาบันพระปกเกล�า
- หลักสูตรนักบร�หารระดับสูง: ผู�นำที่มีว�สัยทัศน�และคุณธรรม รุ�นที่ ๕๖ สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเร�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–ป�จจ�บัน อธิบดีกรมการบินพลเร�อน กระทรวงคมนาคม
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ผู�ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม
- ป� ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ที่ปร�กษาด�านเศรษฐกิจการขนส�งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
- ป� ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ผู�อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านเศรษฐศาสตร� การเง�น การคลัง
- การบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา 
- การจัดทำแผนการขนส�งของประเทศ
- การขนส�งทางอากาศ การบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- การคมนาคมและการสื่อสาร

การดำรงตำแหน�งอื่น

- เลขานุการคณะกรรมการการบินพลเร�อน
- อยู�ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร� การเง�น การคลัง (การคลัง งบประมาณ) สาขากลยุทธ�การวางแผน

พัฒนา (การวางแผนกลยุทธ�) และสาขาคมนาคม และการขนส�ง (คมนาคมทางอากาศ)

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔)
อายุ ๕๕ ป�
ตำแหน�ง อธิบดีกรมการบินพลเรอน กระทรวงคมนาคม 

. นายวรเดช หาญประเสริฐ

ประ านกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

๔๓รายงานประจำป ๒๕๕๖

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔)
อายุ ๕๕ ป�
ตำแหน�ง อธิบดีกรมการบินพลเรอน กระทรวงคมนาคม 

. นายวรเดช หาญประเสริฐ

ประ านกรรมการบริษัท

๔๓



การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� ว�ทยาศาสตร� โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- หลักสูตรการบิน โรงเร�ยนการบิน กองทัพอากาศ รุ�นที่ ๔๖
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�น ๔๒

การอบรม

- ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ ๒๘
- หลักสูตร irector Accreditation Program ( AP รุ�น ๒๖) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุ�น ๑๒๒) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นท่ี ๕ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- รองผู�บัญชาการทหารสูงสุด
- รองเสนาธิการทหาร
- ที่ปร�กษาพ�เศษ กองทัพอากาศ
- ราชองครักษ�ประจำกรมราชองครักษ�

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบร�หารงานบุคคล พัฒนาองค�กร
- ด�านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านคมนาคมและการขนส�ง
- ด�านความมั่นคง

การดำรงตำแหน�งอื่น

- กรรมการบร�ษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขาการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ (บร�หารองค�กร) คมนาคมและการขนส�ง (คมนาคม 

ทางอากาศ) และความมั่นคง (การข�าว)

๔๔

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ 
โดยได�รับแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งรองประธานกรรมการบร�ษัทฯ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ และพ�นจากตำแหน�ง
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากอายุครบ ๖๕ ป�บร�บูรณ�)
อายุ ๖๕ ป�
ตำแหน�ง ข�าราชการบำนาญ

๒. พลอากาศเอก บุรีรัตน รัตนวานิช

รองประ านกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
- ปร�ญญาตร� นิติศาสตร� มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
- ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร� (รัฐศาสตร�) มหาว�ทยาลัยรามคำแหง 
- ปร�ญญาบัตร  ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�น ๔๖

การอบรม

- หลักสูตรการบร�หารงานตำรวจชั้นสูง รุ�นที่ ๑๗
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม� ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรการบร�หารจัดการด�านความมั่นคงขั้นสูง ของสมาคมว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นที่ ๑๑ สถาบันพัฒนากรรมการ และ

ผู�บร�หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จเรตำรวจ (สบ ๘) (ตำแหน�งเทียบเท�าผู�บัญชาการ)
- ป� ๒๕๔๗-๒๕๕๒  รองผู�บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข�าเมือง 
 รองผู�บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑
 รองผู�บังคับการตำรวจภูธร ภาค ๗

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านเศรษฐศาสตร� การเง�น การคลัง
- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ  กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านกฎหมาย
- ด�านการพัฒนาการบร�หารงานบุคคล รัฐศาสตร�
- ด�านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ การท�าอากาศยาน
- ด�านคมนาคมและการสื่อสาร
- ด�านความมั่นคง

๔๕

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔) 
อายุ ๖๓ ป� 
ตำแหน�ง ข�าราชการบำนาญ

๓. พลตำรวจ ท ยงยุท  เตียวตระกูล

กรรมการบริษัท  

รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟ�า (วทบ.ทอ.) โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมไฟฟ�า (Aerospace Systems) Cranfield Institute of Technology สหราชอาณาจักร
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ ๔๖

การอบรม

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบร�หารท�าอากาศยานในยุคการแข�งขัน รุ�นที่ ๑ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
- ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ ๓๐
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๕ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
- หลักสูตร irector Accreditation Program ( AP รุ�น ๔๗)  สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ�น ๒) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ�น ๑๔) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุ�น ๑๕๕) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุ�น ๓๐) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นท่ี ๓ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๑-สิงหาคม ๒๕๕๔ กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ผู�ทรงคุณวุฒิพ�เศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หัวหน�านายทหารฝ�ายเสนาธิการ ประจำผู�บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- ป� ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผู�บัญชาการศูนย�ว�ทยาศาสตร�และพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านการคมนาคมและการสื่อสาร
- ด�านว�ศวกรรมศาสตร�
- ด�านความมั่นคง

การดำรงตำแหน�งอื่น

- ประธานกรรมการบร�ษัท พ�อีเอ เอ็นคอม อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ตุลาการศาลทหาร 
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขากลยุทธ� การวางแผนพัฒนา คมนาคมและการขนส�ง และสาขาโทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟ�า (วทบ.ทอ.) โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมไฟฟ�า (Aerospace Systems) Cranfield Institute of Technology สหราชอาณาจักร
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ ๔๖

การอบรม

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบร�หารท�าอากาศยานในยุคการแข�งขัน รุ�นที่ ๑ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
- ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ ๓๐
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๕ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
- หลักสูตร irector Accreditation Program ( AP รุ�น ๔๗)  สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ�น ๒) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ�น ๑๔) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุ�น ๑๕๕) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุ�น ๓๐) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นท่ี ๓ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๑-สิงหาคม ๒๕๕๔ กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ผู�ทรงคุณวุฒิพ�เศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หัวหน�านายทหารฝ�ายเสนาธิการ ประจำผู�บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- ป� ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผู�บัญชาการศูนย�ว�ทยาศาสตร�และพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ

๔๖

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๖) 
อายุ ๖๒ ป�        
ตำแหน�ง ข�าราชการบำนาญ

๔. พลอากาศเอก สมชาย เ ียรอนันท

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๔๗รายงานประจำป ๒๕๕๖

การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมไฟฟ�า (วทบ.ทอ.) โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมไฟฟ�า (Aerospace Systems) Cranfield Institute of Technology สหราชอาณาจักร
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ ๔๖

การอบรม

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบร�หารท�าอากาศยานในยุคการแข�งขัน รุ�นที่ ๑ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
- ว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ ๓๐
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๕ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
- หลักสูตร irector Accreditation Program ( AP รุ�น ๔๗)  สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG รุ�น ๒) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC รุ�น ๑๔) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุ�น ๑๕๕) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP รุ�น ๓๐) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นท่ี ๓ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๑-สิงหาคม ๒๕๕๔ กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ผู�ทรงคุณวุฒิพ�เศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๐ หัวหน�านายทหารฝ�ายเสนาธิการ ประจำผู�บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- ป� ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ผู�บัญชาการศูนย�ว�ทยาศาสตร�และพัฒนาระบบอาวุธ กองทัพอากาศ

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านการคมนาคมและการสื่อสาร
- ด�านว�ศวกรรมศาสตร�
- ด�านความมั่นคง

การดำรงตำแหน�งอื่น

- ประธานกรรมการบร�ษัท พ�อีเอ เอ็นคอม อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ตุลาการศาลทหาร 
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขากลยุทธ� การวางแผนพัฒนา คมนาคมและการขนส�ง และสาขาโทรคมนาคม และเทคโนโลยี

สารสนเทศ



การศึกษา

- ปร�ญญาตร� นิติศาสตร� (เกียรตินิยม) จ� าลงกรณ�มหาว�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 อัยการผู�เชี่ยวชาญพ�เศษสำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๓ อัยการผู�เชี่ยวชาญสำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ความเชี่ยวชาญ 

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
- ด�านกลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านกฎหมาย สัญญาภาครัฐ

การดำรงตำแหน�งอื่น 

- กรรมการ สำนักงานความร�วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ�่อนบ�าน
- อยู�ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเช่ียวชาญสาขากฎหมาย (กฎหมายอาญากฎหมายแพ�ง และพาณิชย�) และความเช่ียวชาญพ�เศษอ่ืน  ๆ 

(สัญญาภาครัฐ)

๔๘

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ และ
ครบวาระการดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๖
โดยได�รับแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งต�อเนื่องในวันเดียวกัน)
อายุ ๕๗ ป�
ตำแหน�ง อัยการพ�เศษ ายสัญญาและหารอ ๑ 

สำนักงานที่ปร�กษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

๕. นายกุศล แยมสอาด

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� รัฐศาสตรบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
- ปร�ญญาโท Master of Pu lic Affairs, entucky State niversity ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�น ๔๖

การอบรม

- หลักสูตรโรงเร�ยนนายอำเภอ  
- หลักสูตรโรงเร�ยนนักปกครองระดับสูง
- เสนาธิการอาสารักษาดินแดน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นท่ี ๑๑ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ผู�ว�าราชการจังหวัดพัทลุง กระทรวงมหาดไทย
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รองผู�ว�าราชการจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย
- ป� ๒๕๕๑-๒๕๕๒ รองผู�ว�าราชการจังหวัดชลบุร� กระทรวงมหาดไทย
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๑ รองผู�ว�าราชการจังหวัดราชบุร� กระทรวงมหาดไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ
- ด�านกลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบร�หารและพัฒนาองค�กร
- ด�านรัฐศาสตร�

๔๙

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ 
และครบวาระการดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๖
โดยได�รับแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งต�อเนื่องในวันเดียวกัน)
อายุ ๖๒ ป�
ตำแหน�ง ข�าราชการบำนาญ

๖. นายพิสิษฐ บุญชวง

กรรมการบริษัท  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๔๙



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 รุ�น ๑๕๙) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย  
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นท่ี ๑๐ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน 

- ป� ๒๕๕๕ – ป�จจ�บัน กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เทค วัน มิวสิค จำกัด
- ป� ๒๕๕๑ – ป�จจ�บัน กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท ออโต� เน็ทเว�ร�ค เซอร�ว�ส จำกัด
- ป� ๒๕๔๙ – ป�จจ�บัน กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท โกลเม็กซ� มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
- ป� ๒๕๔๗ – ป�จจ�บัน กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท เอ็กซ�พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านเศรษฐศาสตร� การเง�น การคลัง
- การบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ  
- ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบร�หาร Logistic 
- ด�านการคมนาคมและการสื่อสาร

การดำรงตำแหน�งอื่น

- กรรมการบร�ษัท ไปรษณีย�ไทย จำกัด
- กรรมการบร�ษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

๕๐

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๒  กุมภาพันธ� ๒๕๕๖)
อายุ ๔๑ ป�
ตำแหน�ง กรรมการผู�จัดการ

บร�ษัท เอ็กซ�พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชั่น จำกัด

. นายไกรทส องคชัยศักดิ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� (เกียรตินิยม) จ� าลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� OHIO STATE NI ERSIT  ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร� OHIO STATE NI ERSIT  ประเทศสหรัฐอเมร�กา
- ปร�ญญาบัตรหลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรร�วมเอกชน (ปรอ.) ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ ๒๐
 
การอบรม

- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.)  รุ�นที่ ๒ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า
- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุ�น ๗๕) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
- นักบร�หารระดับสูง: ผู�นำว�สัยทัศน� รุ�นที่ ๔๔ สำนักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเร�อน (ก.พ.)
 
ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๔-ป�จจ�บัน ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ผู�อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
- ป� ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ที่ปร�กษาด�านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- ป� ๒๕๔๖-๒๕๕๐ รองผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 
ความเชี่ยวชาญ 

- ด�านเศรษฐศาสตร� การเง�น การคลัง
- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
 

การดำรงตำแหน�งอื่น

- กรรมการ การไฟฟ�านครหลวง
- กรรมการ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ บร�ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
- อยู�ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขาเศรษฐศาสตร� การเง�น สาขาการคลังบร�หารจัดการ บร�หารธุรกิจ และกลยุทธ�การ

วางแผนพัฒนา

๕๑

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๕)
อายุ ๕๒ ป�
ตำแหน�ง ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

. นายสมชัย สัจจพงษ

กรรมการบริษัท  

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๕๑



การศึกษา

- ปร�ญญาโท สาขาว�ศวกรรมโยธา Hochschule er Bundeswehr Muenchen, สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๕-ป�จจ�บัน รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� สนับสนุนการถวายบินแก�องค�ประธานศูนย�สนับสนุนการปฏิบัติการ บร�ษัท 
 การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� สายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป� ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ผู�อำนวยการใหญ�ฝ�ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ผู�อำนวยการฝ�ายฝ�กอบรมนักบิน บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ

- การบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบิน นิรภัยการบิน
- ด�านการบร�หารจัดการและพัฒนาทรัพยากรการบิน 

การดำรงตำแหน�งอื่น

- โปรดเกล�าโปรดกระหม�อมให�ปฏิบัติหน�าที่ กรมวังประจำพระองค� สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- ผู�ประจำพระองค� สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และหัวหน�าฝ�ายอำนวยการประจำพระองค� สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ฝ�ายกิจการบิน

๕๒

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๕)
อายุ ๕๔ ป�
ตำแหน�ง รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� 

สนับสนุนการถวายบินแก�องค�ประธาน ศูนย�สนับสนุน
การป ิบัติการ บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

. นาวาอากาศตรี อัษ าวุ  วั นางกูร

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา

- ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตร�และการบัญชี จ� าลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ ๕๔

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๑-ป�จจ�บัน กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๑ รองผู�อำนวยการใหญ�อาวุโสฝ�ายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด 
- ป� ๒๕๔๐-๒๕๔๙ รองผู�อำนวยการใหญ�ฝ�ายปฏิบัติการ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Senior E ecutive Program สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร� (SASIN)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย� 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บร�หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ�นที่ ๑๓ สถาบันพัฒนาข�าราชการฝ�ายตุลาการศาลยุติธรรม

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านบัญชี การเง�น 
- ด�านการบิน บร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ

การดำรงตำแหน�งอื่น

- กรรมการ บร�ษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บร�ษัท ดับบลิวเอฟเอสพ�จ�คาร�โก� จำกัด
- กรรมการ บร�ษัท บร�การภาคพ�้นการบินกรุงเทพเว�ลด�ไวด�ไฟลท�เซอร�ว�ส จำกัด
- กรรมการผู�จัดการ บร�ษัท กรุงเทพเ ลิคอปเตอร�เซอร�ว�ส จำกัด
- นักบินที่ ๑ ประจำฝูงบิน Air us ๓๑๙/๓๒๐ บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปร�กษา สมาคมศิษย�เก�าโรงเร�ยนกรุงเทพคร�สเตียน
- ที่ปร�กษากิตติมศักดิ์ของคณะผู�บร�หารเทศบาลนครราชสีมา

๕๓

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๕)
อายุ ๔  ป�
ตำแหน�ง กรรมการผู�อำนวยการใหญ� 

บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

๐. นายพุ ิพงศ ปราสาททอง อส

กรรมการบริษัท  

รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

การอบรม

- หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ 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) สถาบันพระปกเกล�า
- หลักสูตร Financial Statements for irectors (FS  รุ�น ๑๑) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
- หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมระดับสูง รุ�นที่ ๒ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตรการบร�หารจัดการด�านความมั่นคงขั้นสูง รุ�นที่ ๓ ของสมาคมว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๑๗ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๔-ป�จจ�บัน กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๓ รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รองผู�อำนวยการใหญ� (บร�หาร) บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ผู�ชำนาญการ บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบร�หารและพัฒนาองค�กร 
- ด�านรัฐศาสตร�
- ด�านการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านว�ศวกรรมศาสตร�
- ด�านความมั่นคง 

การดำรงตำแหน�งอื่น

- อยู�ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ� การวางแผนพัฒนา (การจัดทำและบร�หารโครงการ) และคมนาคมและการ
ขนส�ง (คมนาคมทางอากาศ)

- กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห�งประเทศไทย 
- อุปนายกสมาคมวอลเลย�บอลแห�งประเทศไทย
- ที่ปร�กษาคณะอนุกรรมาธิการด�านการคมนาคมทางอากาศ
- ที่ปร�กษาสมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล�า

การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

การอบรม

- หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ 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) สถาบันพระปกเกล�า
- หลักสูตร Financial Statements for irectors (FS  รุ�น ๑๑) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
- หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมระดับสูง รุ�นที่ ๒ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตรการบร�หารจัดการด�านความมั่นคงขั้นสูง รุ�นที่ ๓ ของสมาคมว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๑๗ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๔-ป�จจ�บัน กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๓ รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รองผู�อำนวยการใหญ� (บร�หาร) บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ผู�ชำนาญการ บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบร�หารและพัฒนาองค�กร 
- ด�านรัฐศาสตร�
- ด�านการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านว�ศวกรรมศาสตร�
- ด�านความมั่นคง 

การดำรงตำแหน�งอื่น

- อยู�ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ� การวางแผนพัฒนา (การจัดทำและบร�หารโครงการ) และคมนาคมและการ
ขนส�ง (คมนาคมทางอากาศ)

- กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห�งประเทศไทย 
- อุปนายกสมาคมวอลเลย�บอลแห�งประเทศไทย
- ที่ปร�กษาคณะอนุกรรมาธิการด�านการคมนาคมทางอากาศ
- ที่ปร�กษาสมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล�า

๕๔

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔ 
และครบวาระการดำรงตำแหน�งเม่ือวันท่ี ๑  เมษายน ๒๕๕๖
โดยได�รับแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งต�อเนื่องในวันเดียวกัน)
อายุ ๕  ป�
ตำแหน�ง กรรมการผู�อำนวยการใหญ� 

บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด

. นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจ สภณ

กรรมการผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

การอบรม

- หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ 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) สถาบันพระปกเกล�า
- หลักสูตร Financial Statements for irectors (FS  รุ�น ๑๑) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
- หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมระดับสูง รุ�นที่ ๒ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตรการบร�หารจัดการด�านความมั่นคงขั้นสูง รุ�นที่ ๓ ของสมาคมว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๑๗ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๔-ป�จจ�บัน กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๓ รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รองผู�อำนวยการใหญ� (บร�หาร) บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ผู�ชำนาญการ บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบร�หารและพัฒนาองค�กร 
- ด�านรัฐศาสตร�
- ด�านการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านว�ศวกรรมศาสตร�
- ด�านความมั่นคง 

การดำรงตำแหน�งอื่น

- อยู�ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ� การวางแผนพัฒนา (การจัดทำและบร�หารโครงการ) และคมนาคมและการ
ขนส�ง (คมนาคมทางอากาศ)

- กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห�งประเทศไทย 
- อุปนายกสมาคมวอลเลย�บอลแห�งประเทศไทย
- ที่ปร�กษาคณะอนุกรรมาธิการด�านการคมนาคมทางอากาศ
- ที่ปร�กษาสมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล�า

๕๕รายงานประจำป ๒๕๕๖

การศึกษา 

- ปร�ญญาตร� สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท สาขาการบร�หารรัฐกิจ มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

การอบรม

- หลักสูตรว�ทยาลัยการทัพอากาศ รุ�นที่ 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) สถาบันพระปกเกล�า
- หลักสูตร Financial Statements for irectors (FS  รุ�น ๑๑) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย 
- หลักสูตรการบร�หารงานยุติธรรมระดับสูง รุ�นที่ ๒ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตรการบร�หารจัดการด�านความมั่นคงขั้นสูง รุ�นที่ ๓ ของสมาคมว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูง สถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ ๑๗ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๔-ป�จจ�บัน กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
- ป� ๒๕๕๓ รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓ รองผู�อำนวยการใหญ� (บร�หาร) บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
- ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ผู�ชำนาญการ บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านการบร�หารและพัฒนาองค�กร 
- ด�านรัฐศาสตร�
- ด�านการบิน การบร�หารการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ
- ด�านว�ศวกรรมศาสตร�
- ด�านความมั่นคง 

การดำรงตำแหน�งอื่น

- อยู�ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ ความเชี่ยวชาญสาขากลยุทธ� การวางแผนพัฒนา (การจัดทำและบร�หารโครงการ) และคมนาคมและการ
ขนส�ง (คมนาคมทางอากาศ)

- กรรมการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห�งประเทศไทย 
- อุปนายกสมาคมวอลเลย�บอลแห�งประเทศไทย
- ที่ปร�กษาคณะอนุกรรมาธิการด�านการคมนาคมทางอากาศ
- ที่ปร�กษาสมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล�า



๕๖ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา

- ปร�ญญาตร� โรงเร�ยนนายร�อยพระจ�ลจอมเกล�า
- ปร�ญญาบัตร ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�น ๔๗

การอบรม

- หลักสูตร irector Certification Program ( CP รุ�น ๑๑๐) สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจและองค�การมหาชน รุ�นที่ ๑๐ สถาบันพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล�า

ประสบการณ�/ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๔๙-กันยายน ๒๕๕๖ หัวหน�านายทหารฝ�ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงกลาโหม สำนักงานหัวหน�านายทหารฝ�ายเสนาธิการ
 ประจำรัฐมนตร�ว�าการกระทรวงกลาโหม
- ป� ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ผู�บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค� กองทัพบก
- ป� ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ กองทัพบก

ความเชี่ยวชาญ

- ด�านการบร�หารจัดการและบร�หารธุรกิจ กลยุทธ� การวางแผนพัฒนา
- ด�านคมนาคมและการสื่อสาร
- ด�านความมั่นคง

การดำรงตำแหน�งอื่น

- กรรมการ บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

(ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พ ศจ�กายน ๒๕๕๔  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
อายุ ๖๑ ป�
ตำแหน�ง ข�าราชการบำนาญ

พลเอก พ ณท สุวรรณทัต

กรรมการบริษัท

รายนามกรรมการบริษัท

ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๖

๕๗รายงานประจำป ๒๕๕๖



คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�มอบนโยบาย กำกับดูแลการดำเนินงานของบร�ษัท ฯ
และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร�เพ�่อการพัฒนาองค�กรให� 
สอดคล�องกับแนวนโยบายของรัฐว�สาหกิจและว�สัยทัศน�ของบร�ษัทฯ ซึ่งกำหนดว�า “เป�น 
องค�กรชั้นนำแห�งคุณภาพการให�บร�การการเดินอากาศ” อีกทั้งโดยแนวปฏิบัติได� 
แต�งตั้งกรรมการบร�ษัทฯ เข�าไปมีส�วนร�วมในการดำเนินการในคณะกรรมการชุดต�าง ๆ 
อย�างเพ�ยงพอและเหมาะสม ตามประสบการณ�และความเชี่ยวชาญของแต�ละบุคคล 
เพ�่อช�วยศึกษากลั่นกรองงานตามความจำเป�น ได�แก� 
๑. คณะกรรมการบร�หาร
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
๔. คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน
๕. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ

พร�อมนี้ ได�ประกาศรายชื่อกรรมการอิสระ จำนวน ๖ คน

บร�ษัทฯ จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างเป�นทางการล�วงหน�า 
ตลอดป�อย�างน�อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพ�่อมอบนโยบายการดำเนินงาน กำกับดูแล 
และติดตามผลอย�างสม่ำเสมอ  โดยอาจมีการประชุมวาระพ�เศษเพ��มเติมตามความ 
จำเป�นตามที่ได�เป�ดเผยในรายงานประจำป� เพ�่อกรรมการบร�ษัทฯ จะได�ปฏิบัติหน�าที่ 
ตามความรับผ�ดชอบของตนเองได�อย�างถูกต�อง ในการประชุมแต�ละครั้ง บร�ษัทฯ 
ได�ส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบของเอกสารให�กับ
กรรมการบร�ษัทฯ ล�วงหน�าก�อนการประชุมประมาณ ๓-๕ วัน 
   

ภายหลังการประชุม บร�ษัทฯ ได�จดบันทึกรายงานการ
ประชุมไว�เป�นลายลักษณ�อักษร โดยจัดเก็บไว�พร�อมให� กรรมการ
บร�ษัทฯ และผู�เกี่ยวข�องตรวจสอบได� และส�งบันทึกรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
ให�แก�ผู�ถือหุ�น ก. (กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม) 
และผู�ถือหุ�น ข. (สายการบินต�าง  ๆ) รับทราบการประชุม 
ดังกล�าวด�วยทุกครั้งเป�นประจำทุกเดือน รวมถึงเผยแพร�สรุป 
มติการประชุมผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ สำหรับสายการบิน
ผู�ถือหุ�น

๕๘

บทบาทและการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



เพ�่อเป�นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐว�สาหกิจ คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนดให�มีการประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการฯ เพ�่อช�วยในการทำหน�าที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ�ของรัฐว�สาหกิจ และในการทำหน�าที่กำกับดูแลความสำเร็จของฝ�ายจัดการได� 
อย�างแท�จร�ง รวมถึงใช�เป�นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน�าที่ของคณะกรรมการฯ โดยสม่ำเสมอ ซึ่งเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนาการ 
ปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการฯ โดยการประเมินผลคณะกรรมการฯ จัดทำทุก ๖ เดือน และใช�แบบการประเมินผลคณะกรรมการฯ  ๒  รูปแบบ 
ได�แก� การประเมินตนเองเป�นรายบุคคล และการประเมินเป�นรายคณะ ซึ่งสรุปผลการประเมินได�ดังนี้

การประเมินตนเองรายบุคคล ตามหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ได�ให�ความสำคัญต�อเกณฑ�การประเมิน ๖ หัวข�อ ได�แก� ความโดดเด�น 
ในความรู�ความสามารถ ความเป�นอิสระความพร�อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส�ต�อหน�าที่ความรับผ�ดชอบ การปฏิบัติหน�าที่ในคณะกรรมการ 
และความมุ�งมั่นในการพัฒนาองค�กร ซึ่งผลการประเมินอยู�ในระดับดีเยี่ยม 

การประเมินตนเองรายคณะ ประกอบด�วยหัวข�อในการประเมิน จำนวน ๔ หัวข�อ ได�แก� การประชุม คณะกรรมการ การสื่อสารขั้นตอนการ 
ทำงาน และความสัมพันธ�กับฝ�ายบร�หาร ซึ่งผลการประเมินอยู�ในระดับดีเยี่ยม

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการพัฒนาและเพ��มพนศักยภาพของกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อให�การปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการบร�ษัทฯ ครบถ�วน 
สมบูรณ�ยิ�งข�้น ส�งผลให�การดำเนินงานของบร�ษัทฯ บรรลุว�สัยทัศน�และเป�าหมายที่กำหนดอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป�นไปตาม 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ กรรมการบร�ษัทฯ  ได�เข�ารับการอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข�องกับบทบาท และหน�าที่ 
ซึ่งจัดข�้นโดยสถาบันพระปกเกล�าและสถาบันว�ทยาการตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมกิจกรรมต�าง  ๆ ของบร�ษัทฯ อย�าง 
ต�อเนื่อง เช�น  การเยี่ยมชมงานนิทรรศการผลงานนวัตกรรมประจำป� ๒๕๕๖ และการเดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติงานจร�ง ณ ศูนย�ควบคุม 
การบินภูมิภาค ทั้งนี้ เพ�่อเกิดความรู�ความเข�าใจในภารกิจของบร�ษัทฯ ยิ�งข�้น
  

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�ษัทฯ เดินทางไปดูงานด�านความปลอดภัยของกิจการบินและการบร�หารการควบคุมจราจรทางอากาศ
รวมถึงการบร�หารจัดการท�าอากาศยาน  ณ ประเทศญี่ปุ�น ระหว�างวันที่ ๘-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ และ ณ สมาพันธรัฐสว�สและสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ระหว�างวันที่ ๒๘ สิงหาคม–๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพ�่อศึกษาและรับทราบข�อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ใช�ในการบร�หารการควบคุมจราจรทางอากาศ 
และการจัดการสภาพคล�องทางอากาศยุคใหม� ซึ่งข�อมูลที่ได�เป�นประโยชน�ต�อการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค�กร เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการให� 
บร�การให�เท�าเทียมหร�อสูงกว�าระดับสากล และท�ายที่สุดเพ�่อเพ��มระดับความพ�งพอใจของผู�ใช�บร�การ

การพั นาความรู

และทักษะกรรมการบริษัท

๕๙

การประเมินตนเอง

ของกรรมการบริษัท

๑๑๑.๔๐/๑๑๒

๑๑๕.๖/๑๒๐

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

๑๑๐.๑๐/๑๑๒

๑๑๘.๗/๑๒๐

รายบุคคล

รายคณะ

คะแนนเกณฑ� เกณฑ�คะแนน

(ตุลาคม ๒๕๕๕  มีนาคม ๒๕๕๖) (เมษายน  กันยายน ๒๕๕๖)

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒

รู แ ระ ิน

รายงานประจำป ๒๕๕๖



บร�ษัทฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบร�ษัทฯ ที่ได�รับการแต�งตั้งใหม� และนำเสนอข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการบร�ษัทฯ 
และข�อมูลขององค�กรในรูปแบบของเอกสาร การฟ�งบรรยาย และนำชมภารกิจหลักของบร�ษัทฯ โดยเอกสารที่นำเสนอต�อกรรมการบร�ษัทฯ ได�แก� 
๑. หนังสือการแต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการบร�ษัทฯ  รวมถึงการได�รับแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งในคณะกรรมการชุดต�าง ๆ เพ�่อให�ได�รับทราบ

องค�ประกอบของคณะกรรมการ
๒. เอกสารข�อมูล บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด ประกอบด�วยหนังสือบร�คณห�สนธิ และข�อบังคับของบร�ษัทฯ ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัทฯ

(สถานะของบร�ษัทฯ ผู�ถือหุ�น นโยบาย ว�สัยทัศน� ภารกิจ ค�านิยม ภารกิจการให�บร�การการเดินอากาศ และภารกิจภาคธุรกิจ) โครงสร�างการ 
บร�หารงาน บุคลากร สภาวการณ�ด�านการขนส�งทางอากาศ ผลประกอบการ และข�อมูลด�านการเง�นของบร�ษัทฯ แผนว�สาหกิจ โครงการสำคัญ 
หน�วยงานหลักที่เกี่ยวข�องทั้งในประเทศและต�างประเทศ และรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ 

๓. เอกสารข�อมูลสำหรับคณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบด�วย รายนามคณะกรรมการบร�ษัทฯ  องค�ประกอบและการแต�งตั้งคณะกรรมการบร�ษัทฯ
อำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการฯ การดำรงตำแหน�งของคณะกรรมการฯ การประชุม/เบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ รายนามคณะกรรมการคณะ 
ต�าง ๆ และอำนาจหน�าที่  ข�อมูลกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ การเข�าเป�นผู�ถือหุ�นของสายการบิน  สัญญาระหว�างกระทรวงคมนาคม 
กับบร�ษัทฯ  และการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย�สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกัน และปราบปรามการ 
ทุจร�ต พ.ศ.๒๕๔๒ พร�อมด�วยกฎหมายและคู�มือการอนุญาต/อนุมัติ เช�น กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และข�อมูลการใช�ระบบ 
สารสนเทศสำหรับกรรมการ

ในป�บัญชี ๒๕๕๖ กรรมการบร�ษัทฯ ไม�มีรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) รวมทั้งไม�มีการถือหุ�นในบร�ษัทฯ หร�อถือ 
ครองหลักทรัพย� (หุ�น) ในสัดส�วนที่มากกว�าหร�อเท�ากับร�อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ�นที่บร�ษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ กรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทฯ มีจำนวน ๕ คน โดยกรรมการสองในห�าคนนี้ลงลายมือชื่อร�วมกัน และ 
ประทับตราสำคัญของบร�ษัทฯ ประกอบด�วย 
๑. นายวรเดช  หาญประเสร�ฐ
๒. นายสมชัย  สัจจพงษ�
๓. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ  วัฒนางกูร
๔. นายพ�ฒิพงศ�  ปราสาททองโอสถ 
๕. นาวาอากาศตร� ประจักษ�  สัจจโสภณ

การปฐมนิเทศ

กรรมการใหม

กรรมการ

ผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

๖๐

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ รวม ๑๓ ครั้ง ดังนี้

(กรรมการที่ไม�เข�าร�วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจต�างประเทศ)
หมายเหตุ ๑/  ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจ�กายน ๒๕๕๔  ๒/  ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕

๓/  ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖  ๔/  ดำรงตำแหน�งเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

๖๑

การเขารวมประชุม

ของคณะกรรมการบริษัท

คณะเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท

๑. นาวาอากาศตร� ประจักษ� สัจจโสภณ
เลขานุการ

กรรมการผู�อำนวยการใหญ�

๒. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
ผู�ช�วยเลขานุการ

ผู�อำนวยการใหญ� 

(สำนักกรรมการผู�อำนวยการใหญ�)

๓. นางธนิยา สุนทระศานติก
ผู�ช�วยเลขานุการ

ผู�อำนวยการฝายการเง�นและบัญชี

๑๓/๑๓

๑๓/๑๓

๑๓/๑๓

๗/๗

๑๒/๑๓

๑๓/๑๓

๗/๘

๕/๑๓

๙/๑๓

๑๐/๑๓

๑๓/๑๓

รายนา นวน รั้งที ข�า ระ ุ

นายวรเดช หาญประเสร�    ๑/

พลอากาศเอก บุร�รัตน� รัตนวานิช   ๑/

พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล   ๑/

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท�   ๔/

นายกุศล แย�มสอาด   ๔/

นายพ�สิษ  บุญช�วง   ๔/

นายไกรทส องค�ชัยศักดิ   ๓/

นายสมชัย สัจจพงษ�   ๒/

นาวาอากาศตร� อัษ าวุธ วั นางกูร   ๒/

นายพ ิพงศ� ปราสาททองโอสถ   ๒/

นาวาอากาศตร� ประจักษ�  สัจจโสภณ  ๔/

รายงานประจำป ๒๕๕๖



คณะกรรมการบร�หาร ประกอบด�วยกรรมการจำนวนไม�น�อยกว�าสามคนและไม�เกิน ห�าคนในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�หาร ประกอบด�วย
๑. นายสมชัย สัจจพงษ� ประธานกรรมการ
๒. นายกุศล แย�มสอาด กรรมการ
๓. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ วัฒนางกูร กรรมการ
๔. นายพฒิพงศ�  ปราสาททองโอสถ กรรมการ
๕. นาวาอากาศตร� ประจักษ� สัจจโสภณ กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ ผู�ช�วยเลขานุการ
๗. นางธนิยา สุนทระศานติก ผู�ช�วยเลขานุการ

อำนาจหน�าที่

คณะกรรมการบร�หาร แต�งตั้งตามข�อบังคับของบร�ษัทฯ ข�อ ๔๒ วรรค ๔ โดยมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 
“เพ�่อความสะดวกแก�การปฏิบัติงานของบร�ษัทให�เป�นไปโดยรวดเร็วรัดกุม และเพ�่อควบคุมงานโดยใกล�ชิด ให�คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการ 

บร�หารข�้นคณะหนึ่งโดยมีหน�าที่และความรับผ�ดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด มีจำนวนไม�น�อยกว�าสามคนและไม�เกินห�าคน” 

การเข�าร�วมประชุม ของคณะกรรมการบร�หาร

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมการบร�หาร รวม ๑๐ ครั้ง ดังนี้

(กรรมการที่ไม�เข�าร�วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ)

๖๒

คณะกรรมการบริหาร

๖/๑๐

๑๐/๑๐

๙/๑๐

๗/๑๐

๑๐/๑๐

รายนา นวน รั้งที ข�า ระ ุ

นายสมชัย สัจจพงษ�

นายกุศล แย�มสอาด

นาวาอากาศตร� อัษ าวุธ วั นางกูร

นายพ ิพงศ� ปราสาททองโอสถ

นาวาอากาศตร� ประจักษ� สัจจโสภณ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย
๑. นายพ�สิษฐ บุญช�วง ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล กรรมการ
๓. นายไกรทส องค�ชัยศักดิ์ กรรมการ
๔. ผู�อำนวยการใหญ� (สำนักตรวจสอบภายใน) เลขานุการ

อำนาจหน�าที่

๑. รายงานความน�าเชื่อถือของรายงานทางการเง�นและรายงานทางการบร�หาร 
๒. รายงานผลการดำเนินงานของรัฐว�สาหกิจว�ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดเพ�ยงใด
๓. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายงานที่เกี่ยวข�อง
๔. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตร�และนโยบายที่คณะกรรมการรัฐว�สาหกิจกำหนด

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ประกอบด�วย
๑. พลอากาศเอก บุร�รัตน� รัตนวานิช ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท� กรรมการ
๓. นายพ�ฒิพงศ� ปราสาททองโอสถ  กรรมการ
๔. กรรมการผู�อำนวยการใหญ�   กรรมการ
๕. ผู�อำนวยการใหญ� (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร�) เลขานุการ
๖. ผู�อำนวยการสำนักงานนโยบายและบร�หารยุทธศาสตร� ผู�ช�วยเลขานุการ 

อำนาจหน�าที่

พ�จารณาสถานการณ�ต�าง ๆ  ที่คาดว�าจะเกิดความเสี่ยง และอาจมีผลกระทบต�อการปฏิบัติภารกิจของบร�ษัทฯ ในทุก  ๆ  ด�านที่เกี่ยวข�อง ทั้งนี้ 
จะต�องประเมินสถานการณ� และกำหนดออกมาเป�นนโยบายเพ�่อป�องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข�้นทั้งหมด เพ�่อให�ฝ�ายบร�หารและพนักงาน 
นำไปปฏิบัติโดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง เป�นกรอบในการปฏิบัติ
 

๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน ประกอบด�วย
๑. พลอากาศเอก บุร�รัตน� รัตนวานิช ประธานกรรมการ
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ  เตียวตระกูล กรรมการ
๓. นายพ�สิษฐ   บุญช�วง   กรรมการ
๔. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ  วัฒนางกูร  กรรมการ
๕. ผู�อำนวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล)   เลขานุการ
๖. ผู�อำนวยการฝ�ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีว�ต ผู�ช�วยเลขานุการ 

อำนาจหน�าที่

๑. เสนอแนะนโยบาย และกำหนดหลักเกณฑ� และแนวทางในการประเมินผลงานของ กรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด 
๒. พ�จารณาการประเมินผลงานของกรรมการผู�อำนวยการใหญ� บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด
๓.  เสนอแนะนโยบายและให�ความเห็นชอบในการกำหนดค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นของฝ�ายบร�หารให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม
๔.  นำเสนอผลการพ�จารณาต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อให�ความเห็นชอบ 
๕. ดำเนินการเร�่องอื่น  ๆ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย

๖๔

คณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



 

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม ประกอบด�วย
๑. นายวรเดช หาญประเสร�ฐ ประธานกรรมการ
๒. พลอากาศเอก บุร�รัตน� รัตนวานิช  กรรมการ 
๓. พลตำรวจโท ยงยุทธ            เตียวตระกูล  กรรมการ
๔. พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท�   กรรมการ
๕. นายกุศล  แย�มสอาด   กรรมการ
๖. นายพ�สิษฐ บุญช�วง  กรรมการ
๗. นายไกรทส  องค�ชัยศักดิ์ กรรมการ
๘. นายสมชัย สัจจพงษ�  กรรมการ
๙. นาวาอากาศตร� อัษฎาวุธ  วัฒนางกูร กรรมการ
๑๐. นายพ�ฒิพงศ� ปราสาททองโอสถ กรรมการ
๑๑. นาวาอากาศตร� ประจักษ�  สัจจโสภณ กรรมการ
๑๒. ผู�อำนวยการใหญ� (สำนักกรรมการผู�อำนวยการใหญ�)    เลขานุการ
๑๓. นางสาวสุมณฑา  เชิดชื่น ผู�ช�วยเลขานุการ
๑๔. นางพรนับพัน  ชูทัย ผู�ช�วยเลขานุการ 

อำนาจหน�าที่

กำหนดนโยบาย  แนวทางการส�งเสร�มการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม รวมทั้งพ�จารณากลั่นกรอง เสนอแนะ 
และสอบทานแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม�บทการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดีและผลการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี

และการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม

๖๕รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ประกอบด�วย
๑. นายกุศล แย�มสอาด ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณหจ�ต สังข�ใหม�  กรรมการ
๓. นายนร�นทร�  เยี่ยมสมบัติ  กรรมการ
๔. กรรมการผู�อำนวยการใหญ�  กรรมการ
๕. ดร. อภิชัย  จันทรเสน   ที่ปร�กษากฎหมาย
๖. ผู�อำนวยการใหญ� (สำนักกรรมการผู�อำนวยการใหญ�) เลขานุการ
๗. ผู�อำนวยการฝ�ายบร�หารทั่วไป  ผู�ช�วยเลขานุการ
๘. ผู�อำนวยการกองนิติการ  ผู�ช�วยเลขานุการ 

อำนาจหน�าที่

พ�จารณากล่ันกรองและให�ข�อเสนอแนะในประเด็นข�อกฎหมาย ระเบียบ และสัญญา ตามท่ีบร�ษัทฯ ร�องขอ หร�อตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย

กรรมการอิสระ

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ กรรมการอิสระ ประกอบด�วย
๑. พลอากาศเอก บุร�รัตน�  รัตนวานิช
๒. พลตำรวจโท ยงยุทธ  เตียวตระกูล
๓. พลอากาศเอก สมชาย  เธียรอนันท�
๔. นายกุศล แย�มสอาด
๕. นายพ�สิษฐ  บุญช�วง
๖. นายไกรทส  องค�ชัยศักดิ์
 

กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน�าที่โดยยึดถือหลักเกณฑ�บร�หารตามความหมายในบทนิยามของ “ความเป�นอิสระ” ที่กำหนดความหมายว�า “ความ 
เป�นอิสระเป�นป�จจัยสำคัญในการเสร�มสร�างความรับผ�ดชอบต�อผลการปฏิบัติงานตามหน�าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการรัฐว�สาหกิจ ควรมี 
กรรมการที่เป�นอิสระจากภายนอกจำนวนหนึ่งเป�นแกนหลัก โดยเป�นบุคคลที่สามารถใช�ดุลยพ�นิจที่เป�นอิสระได� และเป�นผู�ที่สามารถผลักดันให�เกิด 
การปรับเปลี่ยนหร�อยับยั้งการดำเนินการต�าง  ๆ ได�เมื่อจำเป�น และสิ�งที่สำคัญ คือ กรรมการที่เป�นอิสระจากภายนอกจะต�องมีความเป�นอิสระในการ 
ตัดสินใจอย�างแท�จร�ง” 
 

กรรมการอิสระจะมีการรับรองความเป�นอิสระของตนเองเมื่อได�รับแต�งตั้งและเป�นประจำทุกป� ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะ 
กรรมการอิสระ รวม ๒ ครั้ง และกรรมการเข�าร�วมประชุมโดยพร�อมเพร�ยงกัน

๖๖

คณะกรรมการก หมาย

และระเบียบ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



บร�ษัทฯ เป�นรัฐว�สาหกิจที่อยู�ภายใต�การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร� การกำหนดค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัทฯ หมายรวมถึง 
ค�าตอบแทนคงที่ เบี้ยประชุม เป�นต�น เป�นไปตามหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท  เป�นรายคณะ ประจำป� ๒๕๕๖

ค�าตอบแทนของคณะกรรมการบร�ษัท  เป�นรายบุคคล ประจำป� ๒๕๕๖

๖๗

คาตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท

๑,๐๐๐,๕๐๐.๐๐

๓๙๔,๕๐๐.๐๐

๒๘๓,๐๐๐.๐๐

๒๐๓,๐๐๐.๐๐

๙๐,๐๐๐.๐๐

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๔,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐

๒,๒๐๓,๐๐๐.๐๐

๑๓

๑๐

๑๐

๓

๔

๑

๑๑

๑

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

รวม

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

การแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการก หมายและระเบียบ

คณะกรรมการพ�จารณาอุทธรณ�

ะกรร การล ั นวน รั้งที ระ ุ 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

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

รวม

นายวรเดช    หาญประเสร�

นายสมชัย   สัจจพงษ� 

พลตำรวจโท ยงยุทธ    เตียวตระกูล

พลอากาศเอก สมชาย   เธียรอนันท�

นายกุศล      แย�มสอาด 

นายพ�สิษ     บุญช�วง

นายไกรทส   องค�ชัยศักดิ

นายพ ิพงศ� ปราสาททองโอสถ

พลอากาศเอก บุร�รัตน�   รัตนวานิช

นาวาอากาศตร� อัษ าวุธ  วั นางกูร

นายนร�นทร� เยี่ยมสมบัติ

นางสาวชุณหจ�ต สังข�ใหม�

นาวาอากาศตร� ประจักษ�   สัจจโสภณ

ะกรร การล ั นวน งน าท

รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป� ๒๕๕๖  (ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖) มีการประชุมรวมทั้งสิ�น ๑๒ ครั้ง โดยสรุปข�อมูลการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ� ได�ดังนี้

หมายเหตุ ลำดับที่ ๔ เป�นกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๕ แทนกรรมการเดิมที่ครบเกษียณอายุ

๖๙

คณะกรรมการ

กิจการสัมพัน

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

ประธานกรรมการ

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการฝายนายจ�าง

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

กรรมการฝายลูกจ�าง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

นาวาอากาศตร� ประจักษ�   สัจจโสภณ

นาวาอากาศเอก โชคชัย  สภานนท� 

นายฑี ายุ   มุรธา

นายณั วั น�   สุภานันท�

นางสาวดวงตา   สมิตสุวรรณ

นางสาวทิพาภรณ�   นิปกากร

นายวราวุธ   รพ�พันธุ�

นางธนิยา   สุนทระศานติก 

นายมาโนช   สวัสดี

นายสุรภัทร�   ชูตินันทน�

นายปร�ญญา  เทียนทอง

พันจ�าอากาศเอก ธนู  รัตนสุภาพันธุ�

นายวันชัย  ชัยพันธเศรษ �

นายสุกิจ  กลิ�นหอม

นายเมธี   คำแหง

นายสังข�สิทธิ  ประสมทอง

พันจ�าอากาศเอก ไชยันต�   ช�างแรงการ

นายชูพงษ�   การฟ�ง

นายสพล  สิงห�ดารา

รายนาล ั แหน�ง นวน รั้งที ระ ุ

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๗๐

คณะกรรมการชุดตาง 

ที่แตงตั้ง ดย

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูอำนวยการใหญ

รองกรรมการ

ผูอำนวยการใหญ

นักวิชาการระดับรอง

กรรมการผูอำนวยการใหญ

ผู�อำนวยการใหญ�

(สำนักกรรมการผู�อำนวยการใหญ�)

ผู�อำนวยการใหญ�

(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร�)

ผู�อำนวยการใหญ�

(บร�หารจราจรทางอากาศ)

ผู�อำนวยการใหญ�

(ภูมิภาคและศูนย�ประกอบการ)

ผู�อำนวยการใหญ�

(การเง�น)

ผู�อำนวยการใหญ�

(สำนักตรวจสอบภายใน)

ผู�อำนวยการใหญ�

(สำนักมาตร านความปลอดภัย)

ผู�อำนวยการใหญ�

(สำนักพั นาธุรกิจ)

ผู�อำนวยการใหญ�

(ว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ)

ผู�อำนวยการใหญ�

(ทรัพยากรบุคคล)

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



หน�าที่รับผ�ดชอบ

โครงสร�างองค�กรของบร�ษัทฯ  มีคณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นผู�กำกับดูแล และมีกรรมการผู�อำนวยการใหญ�ดำรงตำแหน�งผู�บร�หารสูงสุด แบ�งออก 
เป�น ๑๐ สายงาน โดยมีผู�อำนวยการใหญ�แต�ละสายงานทำหน�าที่รับผ�ดชอบ ดังนี้

๑. สำนักกรรมการผู�อำนวยการใหญ� รับผ�ดชอบงานกำกับดูแลที่ดีและแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม งานประมวลจร�ยธรรมและจรรยาบรรณ การ
สนับสนุนกิจการคณะกรรมการบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น ดูแลงานด�านกฎหมาย พัสดุ ระบบสารบรรณและงานเลขานุการ การสื่อสาร รวมทั้งการ 
บร�หารความสัมพันธ�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

๒. สำนักตรวจสอบภายใน รับผ�ดชอบการตรวจสอบ สอบทาน และประเมินผลอย�างอิสระเกี่ยวกับความเชื่อถือได�และความครบถ�วนของระบบงาน
และรายงานการตรวจสอบต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ โดยตรง 

๓. สายงานบร�หารจราจรทางอากาศ  รับผ�ดชอบผลการให�บร�การจราจรทางอากาศเพ�่อให�การเดินอากาศมีประสิทธิภาพ ในขอบเขตงานดังนี้
- เขตเส�นทางบินในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) 
- เขตสนามบินและเขตประชิดสนามบินในส�วนกลาง
- การบร�หารห�วงอากาศ ความคล�องตัวการจราจรทางอากาศ
- การบร�หารข�อมูลสารสนเทศการเดินอากาศ
- การออกแบบว�ธีปฏิบัติการบินและพัฒนาห�วงอากาศ

๔. สายงานภูมิภาคและศูนย�ประกอบการ รับผ�ดชอบให�บร�การจราจรทางอากาศในเขตแถลงข�าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ในส�วนภูมิภาค
การบร�หารจัดการศูนย�ควบคุมการบินภูมิภาค ระบบไฟฟ�า สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงาน ด�าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

๕. สายงานว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ รับผ�ดชอบผลการบร�หารงานว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ โดยการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา 
และบร�หารระบบสนับสนุนการบร�การจราจรทางอากาศ พร�อมทั้งพัฒนาระบบและบร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�กรให�มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๖. สำนักงานนโยบายและบร�หารยุทธศาสตร� รับผ�ดชอบในการว�เคราะห�นโยบาย วางแผนกลยุทธ� พัฒนาองค�กร ว�เคราะห�โครงการบร�หาร 
ผลการดำเนินงาน และบร�หารความเสี่ยงขององค�กร 

๗. สายงานทรัพยากรบุคคล รับผ�ดชอบการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ�่อให�อัตรากำลังของบุคลากรของบร�ษัทฯ ศักยภาพพฤติกรรม
และผลตอบแทนที่สอดคล�องกับกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ 

  
๘. สายงานการเง�น รับผ�ดชอบผลการดำเนินงานด�านงบประมาณ บร�หารด�านการเง�น บัญชีและรายได�ของบร�ษัทฯ อย�างมีประสิทธิภาพ
  
๙. สายงานพัฒนาธุรกิจ รับผ�ดชอบผลการจัดทำกลยุทธ�ทางธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับหน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต�างประเทศ

๑๐. สายงานมาตรฐานความปลอดภัย รับผ�ดชอบการดำเนินการด�านมาตรฐานการบร�การ และการบร�หารความปลอดภัยในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

๗๑รายงานประจำป ๒๕๕๖













การศึกษา

- ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบร�หารธุรกิจ)  มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๔-ป�จจ�บัน  รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ�
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๔  นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการผู�อำนวยการใหญ�
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๓  รองผู�อำนวยการใหญ� (นโยบาย)

การศึกษา

- ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบร�หารรัฐกิจ  มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๕-ป�จจ�บัน  รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ�
- ป� ๒๕๕๔-๒๕๕๕  ผู�อำนวยการใหญ� (บร�หารจราจรทางอากาศ)
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๔  ผู�อำนวยการใหญ� (กลยุทธ�และสื่อสารองค�กร)
- ป� ๒๕๕๑-๒๕๕๓  รองผู�อำนวยการใหญ� (ปฏิบัติการ/แผน)

๗๘

คณะผูบริหาร

ระดับสูง

. นางสาริณี แสงประสิท ิ

อายุ ๕๔ ป�  
ตำแหน�งปจจบัน รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� 
วันเข�าทำงาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๗

๒. นายอภินันท วรรณางกูร

อายุ  ๕  ป�  
ตำแหน�งปจจบัน รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ� 
วันเข�าทำงาน ๔ ตุลาคม ๒๕๑๗ 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การศึกษา

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ�า-สื่อสาร)    มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�    

ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๕-ป�จจ�บัน  รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ�
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๕  ผู�อำนวยการใหญ� (ว�ศวกรรมจราจรทางอากาศ)
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๓  รองผู�อำนวยการใหญ� (ว�ศวกรรม)

การศึกษา

- ปร�ญญาตร� ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาว�ศวกรรมไฟฟ�า)  โรงเร�ยนนายเร�ออากาศ
- ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับนักบร�หาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�

ประวัติการทำงาน

- ป� ๒๕๕๕-ป�จจ�บัน  นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการผู�อำนวยการใหญ�
- ป� ๒๕๕๓-๒๕๕๕  ผู�อำนวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล)
- ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๓  รองผู�อำนวยการใหญ� (ทรัพยากรบุคคล)
- ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๒  รองผู�อำนวยการใหญ� (บร�หาร)

๗๙

๓. นายสมนก รงคทอง 

อายุ  ๕๒ ป�   
ตำแหน�งปจจบัน รองกรรมการผู�อำนวยการใหญ�  
วันเข�าทำงาน ๑๕ พ ษภาคม ๒๕๒๗

๔. นาวาอากาศเอก ชคชัย สภานนท   

อายุ  ๕  ป�  
ตำแหน�งปจจบัน นักว�ชาการ ระดับรองกรรมการ
ผู�อำนวยการใหญ�
วันเข�าทำงาน ๑ เมษายน ๒๕๔๑

รายงานประจำป ๒๕๕๖





การจัดการเทคโนโลยีบร�การการเดินอากาศ (C S)
มีระบบโครงสร�างพ�้นฐานบร�การการเดินอากาศหลัก ได�แก�

๑. ระบบสื่อสารการเดินอากาศ (Communications System) เพ�่อติดต�อสื่อสารภาคพ�้น ระหว�างเจ�าหน�าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับ 
หน�วยทีเ่กี่ยวข�องทั้งภายในประเทศและต�างประเทศ  และการสื่อสารภาคพ�้นสู�อากาศระหว�างเจ�าหน�าที่ควบคุมจราจรทางอากาศกับนักบิน 

 
๒. ระบบช�วยการเดินอากาศ (Navigation System) เป�นระบบที่ใช�ช�วยนำทางให�แก�อากาศยาน ทั้งการนำร�องสำหรับปฏิบัติการบินบนเส�นทางบิน

และนำร�อนสำหรับการบินลงสู�สนามบิน ให�เป�นไปอย�างเที่ยงตรงและแม�นยำ ซึ่งรวมถึงระบบนำร�องอากาศยานด�วยสัญญาณดาวเทียม (Performance
Based Navigation : PBN) ด�วย 

๓. ระบบติดตามอากาศยาน (Surveillance System) เป�นระบบที่บอกตำแหน�งพ�กัด และระดับความสูงของอากาศยานให�แก�เจ�าหน�าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศสามารถติดตามการทำการบินของอากาศยานได�  ซึ่งมีทั้งแบบติดตั้งสำหรับใช�งานที่เขตประชิดสนามบินสำหรับติดตามอากาศ
ยานตามเส�นทางบิน และสำหรับตรวจจับอากาศยาน และยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยู�ในบร�เวณเขตภาคพ�้นสนามบิน

 
นอกจากนี้ จะมีระบบอัตโนมัติสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านการบร�หารจราจรทางอากาศ (ATM Support Tools) อาทิ ระบบประมวลผล 

ข�อมูลแผนการบิน (Flight ata Processing System : F PS) ระบบประมวลผลข�อมูลติดตามอากาศยาน (Surveillance ata Processing 
System : S PS) เป�นต�น

บร�การการเดินอากาศ
บร�การจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน (   S ) 

ให�บร�การควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับเที่ยวบินพลเร�อน ทหาร และหน�วยงานราชการที่ทำการบินตามเส�นทางบิน ในเขตแถลงข�าวการบิน 
กรุงเทพเพ�่อให�การบินเป�นไปได�ด�วยความปลอดภัย เป�นระเบียบเร�ยบร�อย และมีประสิทธิภาพ

เที่ยวบินที่รับบร�การจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ มีจำนวนทั้งสิ�น ๕๗๗,๓๐๖ เที่ยวบิน เพ��มข�้นจากป�งบ 
ประมาณ ๒๕๕๕ เท�ากับร�อยละ ๑๖.๓๒

ปร�มาณเที่ยวบินที่ให�บร�การจราจรทางอากาศตามเส�นทางบิน (  )

  

๘๓

๓๘,๐๐๒

๙,๑๐๕

๙,๒๘๘

๒๓,๕๗๖

๗๙,๙๗๑

๑,๐๓๕

๘๑,๐๐๖

๒๘๙,๕๓๑

๒๘,๕๒๙

๖๘,๔๔๖

๑๗๘,๙๒๔

๕๖๕,๔๓๐

๑๑,๘๗๖

๕๗๗,๓๐๖

๑๕.๑๑

๔๖.๘๘

๑๕.๗๐

๑๕.๑๘

๑๖.๔๗

๙.๕๕

๑๖.๓๒

๒๕๑,๕๒๙

๑๙,๔๒๔

๕๙,๑๕๘

๑๕๕,๓๔๘

๔๘๕,๔๕๙

๑๐,๘๔๑

๔๙๖,๓๐๐

เที่ยวบินพาณิชย� ระหว�างประเทศ

เที่ยวบินประจำ

เที่ยวบินไม�ประจำ

เที่ยวบินผ�าน

เที่ยวบินภายในประเทศ

รวมเที่ยวบินพาณิชย�

เที่ยวบินทหาร

รวมเที่ยวบินทั้งหมด

ลดลง ( )
๒๕๕๖

ลดลง ( ) 
๒๕๕๕

เพ��มข�้น ( ) เพ��มข�้น ( ) 

ปร�มาณเที่ยวบินในป�งบประมาณ ปร�มาณเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลง

ระ ท ทียว ิน

การใหบริการ

ของบริษัท

รายงานประจำป ๒๕๕๖



ตารางเปร�ยบเทียบปร�มาณเที่ยวบินที่ให�บร�การจราจรทางอากาศ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ระหว�างป�งบประมาณ ๒๕๕๕ กับ ๒๕๕๖

หมายเหตุ ในป� ๒๕๕๖ รัฐบาลมีนโยบายในการใช�ท�าอากาศยานดอนเมือง เพ�่อลดความคับคั่งที่ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางเปร�ยบเทียบปร�มาณเที่ยวบินที่ให�บร�การจราจรทางอากาศ ณ ท�าอากาศยานดอนเมือง ระหว�างป�งบประมาณ ๒๕๕๕ กับ ๒๕๕๖

ปร�มาณเที่ยวบิน ณ ท�าอากาศยาน  ประจำป�งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖

๘๔

-๓๖,๔๕๕

๑๐๗,๖๗๕

๗,๒๕๑
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กราฟสถิติแสดงปร�มาณเที่ยวบิน ในช�วงป�งบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๖

หมายเหตุ
๑. ป�งบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๐ มีการเติบโตของธุรกิจสายการบินต�นทุนต่ำที่ขยายตัวอย�างต�อเนื่อง และการสนับสนุนของภาครัฐบาลในการ

ส�งเสร�มการท�องเที่ยว 

๒. ป�งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เกิดว�กฤตเศรษฐกิจโลก ป�ญหาราคาน้ำมันที่เพ��มข�้น ป�ญหาการเมืองภายในประเทศ รวมถึงเหตุการณ�ป�ดท�าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ทำให�จำนวนเที่ยวบินลดลง

๓. จากการดำเนินมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจของหลายประเทศ ส�งผลให�สภาวะเศรษฐกิจโลกในป� ๒๕๕๓ เร��มฟนตัว และมีการขยายตัวอย�างต�อเน่ือง 
ถึงป� ๒๕๕๕ จ�งเป�นแรงกระตุ�นให�การเดินทางและธุรกิจการขนส�งทางอากาศกลับมาขยายตัวอีกครั้ง

๔. ป�งบประมาณ ๒๕๕๖ รัฐบาลมีนโยบายส�งเสร�มธุรกิจด�านการท�องเที่ยว ให�มีบทบาทสำคัญในการฟนฟและแก�ไขป�ญหาเศรษฐกิจของประเทศจ�งมี
มาตรการแรงจ�งใจต�าง ๆ ให�กับผู�ประกอบธุรกิจการบินทำการบินเพ��ม 

บร�การบร�หารสภาพคล�องการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management Ser ice)
ศูนย�บร�หารสภาพคล�องจราจรทางอากาศกรุงเทพ (Bangkok Air Traffic Flow Management nit: Bangkok ATFM ) ให�บร�การ 

บร�หารสภาพคล�องจราจรทางอากาศสำหรับเที่ยวบินที่ต�องการทำการบินผ�านน�านฟ�าประเทศอัฟกานิสถาน ไปทางตะวันตกในช�วงเวลาที่มีปร�มาณ 
การบินคับคั่ง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และเอเชียใต� ทำการบินสู�ยุโรป และจากเอเชียใต� ทำการบินสู�อเมร�กาเหนือ โดยใช�ระบบ Bay of Bengal 
Cooperative Air Traffic Flow Management System (BOBCAT)  ซึ่งบร�ษัทฯ พัฒนาข�้นภายใต�การดูแลของคณะทำงาน ICAO Air Traffic 
Flow Management Task Force

ปร�มาณเที่ยวบินที่ใช�บร�การบร�หารสภาพคล�องจราจรทางอากาศ
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จากปร�มาณจราจรทางอากาศที่มีการทำการบินผ�านอัฟกานิสถานที่เพ��มข�้น ประกอบกับข�อมูลที่ได�รับจากสายการบินต�าง ๆ ตั้งแต�ป� ๒๕๕๐ 
คาดว�า ระบบ BOBCAT มีส�วนร�วมในการลดการสิ�นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ�นประมาณ ๘๗ ล�านกิโลกรัม และบรรเทาภาวะโลกร�อนจากการลดปร�มาณ 
การปล�อยกาซเร�อนกระจก (Greenhouse Gases) คิดเป�นประมาณ ๓๖๔ ล�านกิโลกรัม ตั้งแต�มีการนำระบบ BOBCAT มาใช�งานจร�งจนถึงสิ�นป� 
งบประมาณ ๒๕๕๖ สายการบินสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายคิดเป�นเง�นประมาณ ๘๗ ล�านเหร�ยญสหรัฐ

โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คาดว�าสามารถลดการสิ�นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งสิ�นประมาณ ๑๓ ล�านกิโลกรัม คิดเป�นปร�มาณกาซเร�อนกระจก 
ประมาณ ๕๖ ล�านกิโลกรัม และ ค�าใช�จ�ายสายการบินประมาณ ๑๓ ล�านเหร�ยญสหรัฐ

บร�การข�าวสารการบิน (A S) 
บร�ษัทฯ เป�นศูนย�สื่อสารการบินหลักของประเทศไทย มีหน�าที่รับ-ส�ง และถ�ายทอดข�าว แผนการบิน ข�าวกำหนดการบิน ข�าวอากาศการบิน 

และข�าวอื่น ๆ ที่จำเป�นต�อการปฏิบัติงาน 

กราฟสถิติแสดงปร�มาณข�าวการบิน ในช�วงป�งบประมาณ ๒๕๔๗ ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงานด�านบร�การเกี่ยวเนื่อง ประจำป�งบประมาณ ๒๕๕๖
บร�ษัทฯ ได�กำหนดให�สายงานพัฒนาธุรกิจเป�นหน�วยธุรกิจ (Business nit) ดำเนินกิจกรรม โดยใช�ความสามารถพ�เศษขององค�กร ได�แก� 

มาตรฐานและฝ�มือการให�บร�การการเดินอากาศซึ่งเป�นที่ยอมรับ ในแวดวงอุตสาหกรรมการบิน และความเชี่ยวชาญด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การจราจรทางอากาศ เพ�่อส�งเสร�มและสนับสนุนภารกิจหลักของบร�ษัทฯ ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค�กรให�บรรลุเป�าหมาย (Strategic 
Arms) ในการเป�นผู�ให�บร�การการเดินอากาศของประเทศ ตลอดจนแสวงหารายได�เพ��มเติมจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ�่อชดเชยรายได�หลัก ซึ่งอาจได�รับ 
ผลกระทบจากว�กฤตการณ�ภายนอก 
 

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�ดำเนินกลยุทธ�และรูปแบบของการให�บร�การเกี่ยวเนื่อง มุ�งเน�นการสร�างรายได�เพ��ม โดยบร�หารทรัพยากร 
ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ�่อให�บรรลุเป�าหมาย ที่กำหนดไว� ทั้งผลการดำเนินงานและความพ�งพอใจของผู�ใช�บร�การ โดยศึกษาตลาดและความต�องการ 
ของลูกค�า พร�อมทั้งว�จัย พัฒนาระบบ/ผลิตภัณฑ� และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด�านว�ศวกรรม ให�มีความเชี่ยวชาญ ในภารกิจ ตั้งแต� 
การสำรวจ/ออกแบบ/ติดตั้ง และพัฒนาระบบ รวมทั้งบำรุงรักษา และให�คำปร�กษา และบร�ษัทฯ ได�ดำเนินการผลิต และจัดหาอุปกรณ� ตลอดจน 
ให�บร�การติดตั้ง  ปรับปรุง  ซ�อมบำรุง  สำรวจ  ตรวจสอบ  และปรับเทียบ/สอบเทียบอุปกรณ�ที่ใช�งานในกิจการบินและนอกเหนือกิจการบิน พร�อมทั้ง 
ให�บร�การฝ�กอบรมกับหน�วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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๘๗

ป�จจัยที่มีผลกระทบหลักต�อกิจการ
๑. กลยุทธ� Aviation System Block Upgrades (ASBUs)

ICAO ได�กำหนดแนวคิดเชิงปฏิบัติการด�านบร�หารจราจรทางอากาศของโลก
(Global ATM Operational Concept) เป�นว�สัยทัศน� และความคาดหวังในระบบ 
การบร�หารจราจรทางอากาศระบบใหม�ในอนาคต ซึ่งได�จัดทำเป�นแผนพัฒนาระบบ 
การเดินอากาศระบบใหม�ของโลก (Global Air Navigation Plan : GANP) และ 
ถ�ายทอดต�อมาเป�นแผนงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (Basic Air Navigation 
Plan : Basic ANP)  

จากสถานะด�านว�วัฒนาการของเทคโนโลยี/ว�ธีปฏิบัติ และด�านแผนพัฒนาใน 
รูปของว�สัยทัศน�หร�อองค�ประกอบด�านการบร�หารจราจรทางอากาศ (ATM Operational 
Concept Components) ความคาดหวังผู�ใช�บร�การ (ATM Users Expectations 
หร�อ Key Performance Area : KPA) และแผนย�อยการพัฒนา (Global Plan 
Initiatives : GPI) ตลอดจนแนวคิดว�ธีการดำเนินการของกลุ�มประเทศชั้นนำด�าน 
การบินต�าง ๆ นำไปสู�การกำหนดเป�นรูปแบบของ Aviation System Block 
Upgrades (ASBUs) เพ�่อใช�เป�นแนวทางพัฒนาไปสู�ระบบการเดินอากาศระบบใหม� 
ของโลกตามแนวว�สัยทัศน�และ ความคาดหวังตั้งต�นเดิมต�อไป โดยแผนขั้นตอนเชิง 
กลยุทธ� ASBUs ออกแบบ ให�มีโครงสร�างระบบแผนงานพัฒนาระยะยาว ซึ่งกำหนด 
กรอบหัวเร�่องการพัฒนา (Performance Improvement Area : PIA) 
ไว�จำนวน ๔ ด�าน ได�แก�  Airport Operations,  Globally Interoperable 
Systems and Data, Optimum Capacity and Flexible Flights และ Efficient 
Flight Paths และแบ�งลำดับขั้นตอนการพัฒนาในแต�ละช�วงเวลา (Block) สำหรับ 
จ�ดเร��มต�นในป� พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง Block ๓ สำหรับตั้งแต�ป� พ.ศ. ๒๕๗๑ 
เป�นต�นไป ซึ่งมีผลให�บร�ษัทฯ ต�องกำหนดกลยุทธ�องค�กรให�สอดคล�องกับทิศทาง 
และแนวคิดดังกล�าว

๒. แนวทางความร�วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:

AEC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (๑๐ ประเทศ) ร�วมกันกำหนดทิศทาง 
ความร�วมมือ เพ�่อไปสู�การเป�นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแนวคิดที่จะเป�ดเสร� 
ทั้งการเคลื่อนย�ายสินค�า บร�การ การลงทุนและแรงงานที่มีทักษะ เพ�่อทำให�อาเซียน 
เป�นตลาดเดียวและฐานการผลิตร�วมกัน (Single Market and Production 
Base) โดยมีเป�าหมายให�สำเร็จในป� ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ในด�านการขนส�งทางอากาศ 
อาเซียน มีแผนการจัดตั้งตลาดการบินร�วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation 
Market: ASAM) ภายในป� ๒๕๕๘ เพ�่อรองรับการเป�น AEC ให�เกิดการเชื่อมโยง 
น�านฟ�าของประเทศสมาชิกเข�าด�วยกันอย�างเสร�มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมั่นคง 
ทั้งภายในอาเซียนเองและมุ�งสู�ภายนอก อาเซียนต�อไป ในการนี้ประเทศไทยได�รับ 
เป�นผู�ประสานงานหลักในสาขา “การท�องเที่ยวและการบิน” ซึ่งสอดคล�องกับแนว 
นโยบายของรัฐบาลที่ต�องการให�ไทยเป�นศูนย�กลางการท�องเที่ยวและการบินในอนาคต
  

สำหรับในส�วนของบร�ษัทฯ ในฐานะที่เป�นหน�วยงาน 
รับผ�ดชอบการให�บร�การการเดินอากาศของประเทศไทย 
ได�ร�เร��มแนวคิดห�วงอากาศอาเซียนไร�พรมแดน (Seamless 
ASEAN Sky: SAS) เพ� ่อรองรับแผน ASAM 
อันจะเป�นประโยชน� ทั้งแก� ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งการดำเนินการดังกล�าว ต�องอาศัยการผลักดันและ 
ดำเนินการ เชิงรุกในด�านต�าง ๆ ทั ้งด�านความพร�อม 
ของบร�ษัทฯ และของประเทศ อย�างเป�นรูปธรรม ความร�วมมือ 
กับประเทศเพ�่อนบ�านและ การยอมรับของอาเซียนต�อไป 

๓. การบร�หารจัดการพ�้นที่เพ�่อสนับสนุนกลยุทธ�บร�ษัทฯ 

จากป�จจัยสภาพแวดล�อมภายนอก-ภายใน แนวนโยบาย 
ภาครัฐ แผนพัฒนาของบร�ษัทฯ และหลักการวางแผนจัดการ 
ด�านอาคารสถานที่ พ�จารณาได�ว�า ในอนาคตอันใกล�ป�ญหา 
ขาดแคลนพ�้นที่ปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ที่เร��มปรากฏให�เห็นแล�ว  
จะทว�คูณข�้นตาม ความต�องการใช�พ�้นที่เพ��มเติมในอนาคต 
ท�ามกลางความต�องการมีความพร�อมด�านอาคารสถานที่ 
เพ��มเติม เพ�่อรองรับการใช�งานด�านการพัฒนาบุคลากรและ 
สนับสนุนบทบาทการเป�นผู�นำด�านการบินอีกด�วย
  

รายงานประจำป ๒๕๕๖



บร�ษัทฯ มีแผนเปลี่ยนถ�ายเทคโนโลยี/ว�ธีปฏิบัติไปสู�การบร�หารจราจรทางอากาศ 
(ATM) โดยจะมีการพัฒนาตามแผนการเดินอากาศระบบใหม�ของโลก (ICAO Global 
Air Navigation Plan) ในรูปแบบ ASBUs เป�นลำดับขั้นจนถึงป� ค.ศ. ๒๐๒๘  
ซึ่งมีความจำเป�นต�องจัดเตร�ยมความพร�อมในการปฏิบัติงาน และพ�้นที่ใช�สอย 
โดยเฉพาะอย�างยิ �งสำหรับการสร�างความพร�อมด�านการพัฒนาบุคลากร 
อย�างต�อเนื่องและเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ในการเตร�ยมความพร�อมไปสู�ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป� ๒๕๕๘ ป�จจัยสำคัญที่อาเซียนให�ความสำคัญ 
ก็มุ�งเน�นส�งเสร�มพัฒนาการในข�ดความสามารถและความรู�ของคนและองค�กร/หน�วยงาน 
เป�นสำคัญ (Capacity Building – Personnel and Institutional) 
ซึ่งในด�านการบินเอง ป�จจ�บันสิงคโปร�และมาเลเซียมีความพร�อมอยู�แล�ว ประเทศไทย 
สามารถสร�างความพร�อมให�เป�นอีกหนึ่งทางเลือก และเป�นป�จจัยเสร�มในบทบาท 
ของประเทศไทย หร�อ บร�ษัทฯ ในอาเซียน

การมีความพร�อมด�านอาคารสถานที่และสิ�งอำนวยความสะดวกอย�างครบวงจร 
บร�ษัทฯ จะสามารถแสดงบทบาทผู�นำในการจัดงานประชุมหร�องานประชุมสัมมนา 
ระบบการเดินอากาศของไทย หร�อระดับประเทศร�วมกันระหว�างหน�วยงานการบินของไทย  
โดยหากพ�จารณาไปถึงสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากการบินจะมีจำนวนครั้งในการประชุม 
จำนวนมากแทบทุกเดือน ทั้งหมดนี้เป�นส�วนประกอบเชิงสัญลักษณ�ในการสนับสนุน 
การผลักดันให�ประเทศไทย หร�อบร�ษัทฯ  มีบทบาทผู�นำด�านการบินในภูมิภาค 

บร�ษัทฯ จ�งจำเป�นต�องปรับเปลี่ยนการใช�พ�้นที่ในป�จจ�บัน ด�วยการทำ Zoning 
ให�หน�วยงาน/พนักงานได�ปฏิบัติงานอยู�ตำแหน�งสถานที่ที่เหมาะสม และมีการบร�หาร 
จัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพ ทั้งในยามปกติและยามว�กฤตฉุกเฉินได�อย�างต�อเนื่อง 
ซึ่งเหตุการณ�ไม�คาดหมายเกิดข�้นได�เสมอ รวมทั้งต�องมีห�องที่เตร�ยมไว�ใช�บร�หารจัดการ 
ในสถานการณ�ฉุกเฉินเพ�่อดำเนินการให�บร�การต�าง ๆ ตามภารกิจหลักของบร�ษัทฯ 
ยังคงอยู�ได�อย�างต�อเนื่องตามหลักการการบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management : BCM) และการบร�หารภาวะว�กฤต (Crisis Manage-
ment) ด�วย และควรอยู�ในพ�้นที่ที่เหมาะสมกับส�วนผู�บร�หารระดับสูงที่จัดแบ�งไว�ตาม 
หลักการ Zoning ด�วยเช�นเดียวกัน บร�ษัทฯ จ�งได�กำหนดแผนการจัดสร�างอาคาร 
ใหม� (AEROTHAI COMPLEX) ณ สำนักงานใหญ�ข�้น

การพัฒนาองค�กรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บร�ษัทฯ จัดทำแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 

สื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตามหลักการสถาป�ตยกรรม 
องค�กร (Enterprise Architecture) ซึ่งเป�นกระบวนการ 
การวางแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให�รองรับ 
ความต�องการทางธุรกิจของบร�ษัทฯ อย�างเป�นระบบพร�อมทั้ง 
แสดงความสัมพันธ�เชื่อมโยงกับแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗- 
๒๕๖๑ โดยมีเป�าหมายพัฒนาองค�กรให�มีคุณภาพในการนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช�เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย�างมีความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
  
๑. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร�างพ�น้ฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่เหมาะสม นำระบบคอมพ�วเตอร�และระบบ 
เคร�อข�ายสื่อสารข�อมูลมาใช�สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของบร�ษัทฯ ได�อย�างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

๒. เสร�มสร�างศักยภาพของการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ด�วย
ระบบสารสนเทศ โดยพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
เพ�่อการบร�หารงาน และพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
เพ�่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน�วยงานต�าง ๆ

๓. พัฒนาบร�การอิเล็กทรอนิกส�แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
ทุกภาคส�วน ด�วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการ สื่อสาร

๔. พัฒนาและส�งเสร�มบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถและ
ทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

๘๘



สำหรับป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�ทำการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
สารสนเทศตามแผนงาน/โครงการที่ได�บรรจ�ไว�ในแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับทบทวน ป� ๒๕๕๕) และสามารถดำเนินการได�ตามแผนที่วางไว� 
โดยมีแผนงาน/โครงการที่เสร็จสิ�นและใช�งานได�ในป� ๒๕๕๖ ที่สำคัญ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบ/อุปกรณ�คอมพ�วเตอร�และอุปกรณ�ต�อพ�วง เพ�่อสนับสนุน
การใช�งานทางด�านอำนวยการอย�างมีประสิทธิภาพ สำหรับส�วนงาน ONLINE
/INTERNET/INTRANET/ FILE & PRINT

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสำนักกรรมการผู�อำนวยการใหญ�
เพ�่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด�านการติดตั้ง/ซ�อมบำรุงซอฟต�แวร� าร�ดแวร� 
ให�สามารถทำงานได�มีประสิทธิภาพ ในด�านการบันทึกเอกสารการซ�อมสามารถ 
ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง/ซ�อมบำรุงซอฟต�แวร� าร�ดแวร� พร�อมทั้งจัดทำสถิติ 
ทางด�านงานดังกล�าวได�อย�างครบถ�วน

๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการจราจรทางอากาศภูมิภาค เพ�่อจัด
ระบบต�นแบบบันทึกข�อขัดข�องและรายงานผล (Electronic Log) สำหรับงาน 
ด�านปฏิบัติการที่ใช�งานกับหน�วยงานภูมิภาค

๔. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบประมวลผลข�อมูลเพ�่อสนับสนุนงานการเง�น เพ�่อ
พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ�านระบบเคร�อข�ายอินเทอร�เน็ตของ
กรมสรรพากร

 
๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการแผนงานและโครงการให�สามารถ

ติดตามความคืบหน�า/การดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ

๖. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประมวลผลข�อมูลการบร�หารจัดการงานมาตรฐาน
และความปลอดภัย เพ�่อให�มีระบบจัดเก็บข�อมูลด�านมาตรฐาน และความปลอดภัย 
ที่ครบถ�วน สมบูรณ� เพ�่อเป�นข�อมูลสนับสนุนการบร�หารจัดการของฝ�ายบร�หาร 
การปฏิบัติงานของส�วนงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง และงานกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ

   
๗. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประมวลผลข�อมูลเพ�่อสนับสนุนงานสวัสดิการ

พนักงาน ด�านการบร�หารข�อมูลค�าศึกษาบุตร การบร�หารเง�นกู�ฯ  
  

๘. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบร�การข�อมูลแก�ผู�มี
 ส�วนได�ส�วนเสีย ทุกภาคส�วนดังนี้

- บร�การข�อมูลสายการบิน (www.aerothai.net)
- บร�การข�อมูลส�วนปฏิบัติการบิน (www.aerothai.aero)
- บร�การข�อมูลภาครัฐ (doc.aerothai.co.th)
- บร�การข�อมูลประชาชน (www.aerothai.co.th)
- บร�การข�อมูลผู�บร�หาร (management.aerothai.co.th)
- บร�การข�อมูลพนักงาน (staff.aerothai.co.th)

รายงานประจำป ๒๕๕๖ ๘๙





การพั นา

ทรัพยากรบุคคล

และการพั นาองคกร

๙๒

ป�จจ�บันการเติบโตด�านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมี 
อัตราการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งอุตสาหกรรมการบิน 
ในระดับภูมิภาคที่มีการพัฒนาอย�างก�าวกระโดด และจากการ 
คาดการณ�ทางเศรษฐกิจได�บ�งชี้ให�เห็นว�าสัญญาณการเติบโต
เช�นนี้จะมี ไปอย�างต�อเนื่องจนกระทั่งป� พ.ศ. ๒๕๖๕ แม�ว�า 
แนวโน�มดังกล�าวจะส�งผลที่ดีต�อการดำเนินงานของบร�ษัทฯ 
แต�ในอีกทางหนึ่งบร�ษัทฯ ได�ตระหนักถึงคุณค�าของบุคลากร 
ในการทุ�มเท เสียสละในการทำงาน แม�ในสถานการณ�ฉุกเฉิน 
ดังนั้น จ�งได�พ�จารณาปรับปรุงค�าตอบแทน สำหรับกลุ�มงาน 
ที่รับผ�ดชอบในภารกิจหลัก ได�แก� การปรับปรุงค�าว�ชาชีพ 
ทางเทคนิค และค�าใบอนุญาตเจ�าหน�าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
ท่ัวท้ังองค�กร การปรับอัตราเง�นเดือนให�บุคลากรทุกระดับ 
ในองค�กร รวมถึงการปรับปรุงอัตราเง�นเดือนแรกจ�าง 
โดยการเทียบเคียงกับ อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน 

การดำเนินการตามกรอบแนวคิดด�านทรัพยากร 
บุคคลของบร�ษัทฯ (AEROTHAI HR MO EL) ซึ่งพัฒนา 
มาตั้งแต�ป� ๒๕๕๕ ได�ดำเนินโครงการ ว�เคราะห�และประเมิน 
ค�างาน รวมท้ังการจัดตำแหน�งงาน เส�นทางอาชีพ และโครงสร�าง 
ค �าตอบแทนที ่สอดคล�องก ับบร �บทท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป  
ซึ่งจะเป�นผลที่นำไปสู�การพัฒนาระบบค�าตอบแทนและการ 
บร�หารอาชีพต�อไป นอกจากนั้น ในป�นี้บร�ษัทฯ มีโครงการ 
พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบร�การการเดินอากาศ เพ�่อเตร�ยม 
ความพร�อมทุกด�านสำหรับรองรับการเป�ดใช�งานเทคโนโลยี
การบร�การจราจรทางอากาศระบบใหม� โดยในมิติด�านบุคลากร 
บร�ษัทฯ ได�มีแผนรองรับเพ�่อเตร�ยมความพร�อม ทั้งด�านอัตรา 
กำลัง และข�ดความสามารถในการปฏิบัติงาน ร�วมกับระบบ 
ใหม�ในช�วงการเปลี่ยนถ�ายระบบใหม� (Transition Phase) 
และการเป�ดใช�งานอย�างเต็มรูปแบบ 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ�น ๒,๘๕๙ คน 
จำแนกได� ดังนี้

- ทุ�งมหาเมฆ ๑,๕๖๔ คน
- สุวรรณภูมิ ๓๕๕ คน
- ดอนเมือง ๑๓๔ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม� ๑๓๖ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินภูเก็ต ๑๔๖ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินหาดใหญ� ๑๒๓ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินพ�ษณุโลก ๑๐๗ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินสุราษฎร�ธานี ๘๒ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินอุดรธานี ๘๑ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินหัวหิน ๕๐ คน
- ศูนย�ควบคุมการบินอุบลราชธานี ๔๑ คน
- ศูนย�ปฏิบัติการว�ศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ๔๐ คน

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖
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ด�านคุณภาพชีว�ตของบุคลากร ในป� ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�นำแนวทางการ 
บร�หารจัดการเพ�่อลดภาระงานที่เพ��มมากข�้นรวมทั้งภาวะความเหนื่อยล�า (Fatigue) 
อันเนื่องมาจากการให�บร�การจราจรทางอากาศที่มีปร�มาณมากข�้น และมีโครงการ 
ต�าง ๆ ที่สนับสนุนให�พนักงานสร�างสมดุลในชีว�ตการทำงาน (Work Life Balance) 
เพ�่อเสร�มสร�างคุณภาพชีว�ตในทุก ๆ ด�านทั้งร�างกายและจ�ตใจของบุคลากร ตลอดจน 
ครอบครัวของบุคลากร เช�น โครงการ “กาย จ�ต สดใส AEROTHAI ร�วมใจลดโรค” 
โครงการส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตแบบครบวงจร ซึ่งเป�นโครงการที่เน�นการให�ความรู� 
และการปฏิบัติตัวในชีว�ตประจำวันเพ�่อป�องกันการเกิดโรค โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ 
ประ เภทของโรคท ี ่พน ักงานม ีความถ ี ่ ในการเบ ิกจ �ายค �าร ักษาพยาบาล 
และรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำป�ในรอบป�ที่ผ�านมา นำมาใช�เป�นข�อมูลเพ�่อ 
กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอบสนองความต�องการในแต�ละกลุ�มบุคลากร 
โดยแท�จร�ง   พร�อมทั้งปรับปรุงสวัสดิการต�าง  ๆ ให�สอดคล�องกับกลุ�มบุคลากร เช�น 
การเพ��มเติมรายการจัดตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การเพ��มรายการตรวจโรค 
สำหรับบุคลากรที่มีอายุตั้งแต� ๔๐ ป�ข�้นไปซึ่งเป�นกลุ�มที่มีความเสี่ยงเพ��มข�้น  

นอกจากนั้นได�มีการปรับปรุงกระบวนการเพ�่อช�วยลดภาระขั้นตอนการเบิกจ�าย 
ของบุคลากรโดยให�เป�นไปตามระเบียบสวัสดิการที่กำหนดไว� และมีการจัดช�วงเวลา  
สถานที่ และผู�ฝ�กสอนสำหรับกิจกรรมเพ�่อสุขภาพที่มีความหลากหลายตาม 
ความต�องการของบุคลากร เช�น แอโรบิก โยคะ กิจกรรมสร�างสมดุลร�างกาย 
(Body Balance) เป�นต�น ในการส�งเสร�มความสัมพันธ�ที่ดีในครอบครัวบุคลากร 
บร�ษัทฯ ให�การสนับสนุนกิจกรรมต�าง ๆ ให�กับบุคลากรในช�วงเวลานอกเหนือ 
เวลาปฏิบัติงาน เช�น การจัดทัศนศึกษาทั้งในและต�างประเทศสำหรับบุคลากร 
โดยมีสวัสดิการเพ�่อ แบ�งเบาภาระค�าใช�จ�ายส�วนหนึ่งให�กับบุคลากร การจัดกิจกรรม 
ค�ายเยาวชนให�กับบุตรหลานพนักงานในช�วงการป�ดภาคเร�ยนโดยไม�มีค�าใช�จ�าย 
เป�นต�น 

ด�านการส�งเสร�มกิจกรรมในมิติด�านจร�ยธรรม และมิติด�านสังคมชุมชนและ 
สิ�งแวดล�อม ป� ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ กำหนดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพ�่อรองรับ 
ความสนใจของบุคลากร เช�น กิจกรรม “ว�ทยุการบินฯ มินิวอลเลย�บอล” เพ�่อ 
ส�งเสร�มและสนับสนุนการเล�นและพัฒนากี าวอลเลย�บอล ในยุวชนทั่วประเทศ กิจกรรม  
“ว�ทยุการบินฯ สานสัมพันธ�ร�วมกันรักษ�โลก” ซึ่งจัดให�พนักงานใช�เวลายามว�าง 
ร�วมกันปลูกปะการัง กิจกรรม“ป�นน้ำใจฯ สู�เด็กยากไร�” เพ�่อให�พนักงาน ร�วมกับ 
ชมรมผู�เกษียณอายุและบร�ษัทฯ ได�มีส�วนร�วมในการรวบรวมและจัดหาสิ�งของอุปกรณ� 
และเง�นบร�จาคมอบให�เด็กยากไร� และกิจกรรม “ทอดกฐิน ประจำป�” ซึ่งเป�นกิจกรรม 
ที่บร�ษัทฯ จัดข�้นต�อเนื่องเป�นประจำทุกป�
  

บร�ษัทฯ มุ�งเน�นความสำคัญของบุคลากร เนื่องจาก 
ตระหนักเสมอว�าผลการดำเนินงานที่ดีขององค�กรส�วนหนึ่ง
มาจากความมุ�งมั่นและอุทิศตนของบุคลากร เพ�่อความสำเร็จ 
ขององค�กรซึ่งเป�นพลังที่เกิดจากความผูกพันของพนักงาน 
(Employee Engagement) ดังนั้นบร�ษัทฯ จ�งดำเนินการ 
อย�างต�อเนื่องเพ�่อพัฒนาป�จจัยต�าง ๆ ที่เสร�มสร�าง 
ความผูกพันในบุคลากรส�งผลให�องค�กรมีการพัฒนา 
อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

การพั นาและส�งเสร�มการจัดการเร�ยนรู�
บร�ษัทฯ มีหน�าที่รับผ�ดชอบการพัฒนาบุคลากร ให�มี 

ข�ดความสามารถตามความสามารถหลักเชิงกว�างของบร�ษัทฯ 
วางแผนการจัดการความรู� การให�ทุนการศึกษา และจัดให�มี 
บรรยากาศแห�งการเร�ยนรู�ในองค�กร และส�งเสร�มนวัตกรรม 
ซึ่งมีผลงานการดำเนินการภายใต�แผนว�สาหกิจ ฉบับป� ๒๕๕๖- 
๒๕๖๐ ประกอบด�วย
๑. งานพัฒนาฝ�กอบรม
๒. งานการจัดการความรู�
๓. งานส�งเสร�มนวัตกรรม

รายงานประจำป ๒๕๕๖
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งานพัฒนาฝ�กอบรม

บร�ษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยได� 
มีการจัดหลักสูตรฝ�กอบรมและพัฒนาให�กับบุคลากรของบร�ษัทฯ แบ�งเป�น

(๑) การฝ�กอบรมและพัฒนาสำหรับฝ�ายบร�หาร เน�นการพัฒนาผู�บร�หารทุกระดับ
ให�มีความสามารถเหมาะสมกับระดับตำแหน�งตามกรอบความสามารถด�าน
Managerial Competency พัฒนามุมมองด�านการบร�หารจัดการทั้งด�าน 
เชิงทฤษฎี (Hard side) และด�านการแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ผ�านประสบการณ� (Soft 
side) รวมทั้งกิจกรรมที่ส�งเสร�มการทำงานเป�นทีม ตลอดจนเป�นการเตร�ยม 
ความพร�อมรองรับการเลื่อน ตำแหน�งต�อไปในอนาคต

(๒) การฝ�กอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงาน เน�นการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
อาชีพ (Career Development Plan) และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ให�มีข�ดความสามารถตามกรอบความสามารถหลัก (Core Competency) 
พร�อมทั้งพัฒนาบุคลากรให�มีความพร�อมในการข�้นมาทดแทนตำแหน�งหร�อ 
สืบทอดตำแหน�งในระดับที่สูงข�้น 

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได�สนับสนุนให�บุคลากรได�มีการเพ��มพ�นความรู� โดย
ส�งเสร�มให�ทุนการศึกษา และสนับสนุนให�บุคลากรลาศึกษาต�อ ได�ทั้งแบบเต็มเวลา 
และใช�เวลาบางส�วน ด�วยทุนของตัวเอง
  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเฉพาะด�าน 

ดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�านว�ศวกรรม

ในป� ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการพัฒนา Training 
Road Map สำหรับบุคลากรด�านว�ศวกรรมของบร�ษัทฯ 
ตามกรอบของ ICAO อย�างต�อเนื่อง โดยจัดฝ�กอบรม 
หลักสูตร AEROTHAI ATSEP Basic Training ให�กับว�ศวกร 
ที่เข�าใหม� และทบทวนข�อมูลการฝ�กอบรมในระดับ Qualifica-
tion Training และ การฝ�กอบรมในระดับ System/Equipment 
Rating Training เพ�่อเป�นข�อมูลสำหรับการจัดทำหลักสูตร 
ฝ�กอบรมในป�ต�อไป รวมทั้งติดตามการดำเนินโครงการ 
พัฒนาระบบ/อุปกรณ�ว�ศวกรรมสนับสนุนการบร�หารจราจร 
ทางอากาศ สำหรับศูนย�บร�หารจราจรทางอากาศ (Air Traffic 
Management Centre – ATMC) เพ�่อเตร�ยมการพัฒนา 
บุคลากรเพ�่อรองรับการปฏิบัติงานกับระบบ/อุปกรณ�ใหม�ที่
บร�ษัทฯ จะนำเข�ามาใช�ในอนาคตอันใกล�

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�านการบร�การจราจรทางอากาศ

บร�ษัทฯ เตร�ยมความพร�อมให�กับบุคลากรซึ่งจะต�องปฏิบัติงานร�วมกับระบบ 
FDMC ในส�วนของ Pre-Flight Management โดยมีการจัดหลักสูตรฝ�กอบรม 
ทั้งในประเทศและหลักสูตรต�างประเทศ  รวมถึงการเดินทางดูงานต�างประเทศ  มีการ 
พัฒนาระบบการฝ�กปฏิบัติการจำลองโดยการนำระบบ Voice Communication  
System (VCCS) แบบหน�าจอสัมผัสมาใช� ตลอดจนการนำโปรแกรมปฏิบัติการ 
จำลองแบบ ๑๘๐ องศา และ ๓๖๐ องศา มาใช�ในการฝ�กอบรม นอกจากนี้ บร�ษัทฯ 
ได�เตร�ยมความพร�อมในส�วนของการพัฒนาบุคลากรให�มีความพร�อมที่จะเปลี่ยน 
ผ�านการปฏิบัติงานบนระบบการทำงานเดิมไปสู�ระบบการทำงานใหม� (Thailand 
Modernization CNS/ATM System : TMCS)  

อีกทั้งจัดฝ�กอบรมหลักสูตรต�าง ๆ ให�กับบุคลากรจากประเทศเนปาล และ 
ประเทศมองโกเลีย 

งานการจัดการความรู�

บร�ษัทฯ ได�นำเคร�่องมือการจัดการความรู�เข�ามาดำเนินการตั้งแต�ป� ๒๕๔๗   
โดยในป� ๒๕๕๖ ได�ดำเนินการภายใต�แผนแม�บทการจัดการความรู� ป� ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐ เน�นแนวทางในการสร�างการมีส�วนร�วมของพนักงานทุกระดับการถ�ายทอด 
และถ�ายโอนความรู�จากรุ�นสู�รุ�น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช�วยในการรวบรวม 
จัดเก็บความรู�อย�างเป�นระบบ ทั้งนี้ มีเป�าประสงค�เอื้อให�เกิดโอกาส ในการหา 
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) ในอันท่ีจะนำไปสู�การพัฒนา และสร�างฐานความรู� 
ที่เข�มแข็งและมีคุณค�าขององค�กร

งานส�งเสร�มนวัตกรรม

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการส�งเสร�มนวัตกรรมภายใน 
องค�กร อย�างต�อเนื่อง โดยกำหนดให�มีหน�วยงานรับผ�ดชอบ 
และมีการบร�หารจัดการอย�างเป�นระบบ เน�นการทำงานอย�าง 
มีส�วนร�วม มีผู�บร�หารระดับสูง ร�วมเป�นคณะกรรมการบร�หาร 
ข�ามสายงาน ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเป�าหมาย 
การดำเนินงาน และการกำกับดูแล อีกทั้งมีการบูรณาการ 
งานส�งเสร�มนวัตกรรมกับงานการจัดการความรู� เพ�่อสนับสนุน 
การเป�นองค�กรแห�งการเร�ยนรู� และองค�กรแห�งนวัตกรรม 
นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมรูปแบบต�าง ๆ เช�น จัดกิจกรรม 
แลกเปลี ่ยนความรู �และแนวคิดระหว�างกลุ �มพนักงาน 
จัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมและแนวคิด 
สร�างสรรค�ประจำป� เป�นต�น 

รายงานประจำป ๒๕๕๖



การดำเนินงาน

บริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน

๙๖

บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญและสนับสนุนให�มีการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร 
อย�างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายบร�หาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในโครงสร�างการบร�หารความเสี่ยง และการควบคุม 
ภายใน ทั้งระดับบร�ษัทฯ (Corporate Level) และระดับหน�วยงาน (Functional 
Level) พร�อมบทบาทหน�าที่ การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� (Risk Appetite) 
และช�วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� (Risk Tolerance) จัดให�มีการ 
อบรมให�ความรู� การสื่อสารและรายงาน รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการบร�หาร 
ความเสี่ยง ทั้งในระดับบร�ษัทฯ และระดับหน�วยงาน โดยแบ�งความเสี่ยงออกเป�น ๔ 
ด�าน ประกอบด�วย ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) ความเสี่ยงด�าน 
ความปลอดภัย (Operational Risk : Safety) ความเสี่ยงด�านการเง�น (Financial 
Risk) และความเสี่ยงด�านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร�อมกันนี้ 
ได�มีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานบร�หารความเสี่ยง โดยใช�แนวทาง 
การบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) หลักเกณฑ� 
/แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป� ๒๕๕๕ 
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ซึ่งจะ 
นำมาพ�จารณากำหนดเป�นคู�มือการบร�หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในป�งบ 
ประมาณ ๒๕๕๗ ของบร�ษัทฯ เพ�่อให�มีความสอดคล�องตามกรอบที่ภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง และคณะ 
อนุกรรมการบร�หารความปลอดภัยและความเสี่ยง ได�มีการกำกับ ติดตามการบร�หาร 
ความเสี่ยงเป�นประจำทุกเดือน โดยมีการบร�หารความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้
  

ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk)
บร�ษัทฯ มีการประเมินความสำเร็จของการบรรลุ Perfor-

mance Target ของการดำเนินโครงการ/แผนงาน ตามแผน 
ว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ สำหรับความเสี่ยง “แผน 
เชิงยุทธศาสตร� ไม�สามารถสร�างผลสัมฤทธิ์ ไปสู�ว�สัยทัศน� 
และพันธกิจขององค�กร” บร�ษัทฯ สามารถบร�หารความเสี่ยง 
ได�อยู�ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� 

ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย (Operational Risk : Safety)
บร�ษัทฯ มุ�งเน�นและให�ความสำคัญในการบร�หาร 

ความเสี่ยง “การเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ�ในการให�บร�การ 
การเดินอากาศ” โดยมีการรายงานอุบัติการณ�ที่เกิดข�้น 
พร�อมทั้ง รวบรวมสถิติและว�เคราะห�ข�อมูลอุบัติการณ� 
เชิงเปร�ยบเทียบกับป�งบประมาณที่ผ�านมาและตัวชี้วัดให�กับ 
คณะอนุกรรมการบร�หารความปลอดภัยและความเสี ่ยง 
และคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง เพ�อ่การบร�หารความเส่ียง 
ในเชิงป�องกัน ซึ ่งเมื ่อ ประเมินความเสี่ยงจากสถิติ 
การเกิดอุบัติการณ� ของป�งบประมาณ ๒๕๕๖ สถานะ 
ความเสี่ยงด�านนี้ อยู�ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� 

พร�อมกันนี้ บร�ษัทฯ ได�มีการผลักดันให�ภาครัฐ 
ดำเนินการ แก�ไขป�ญหาท่ีมาจากป�จจัยภายนอก ท่ีอาจจะเป�น 
ความเส่ียง ด�านความปลอดภัยต�อบร�การการเดินอากาศ คือ 
การจ�ดบั้งไฟ ปล�อยโคมลอย ในพ�้นที่ปฏิบัติการบิน 
และการรบกวนคลื่นความถี่จากสถานีว�ทยุชุมชน  
  

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๙๗

ความเสี่ยงด�านการเง�น (Financial Risk)
บร�ษัทฯ มีการติดตาม เฝ�าระวัง สถานการณ�ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 

ที่อาจจะก�อให�เกิดผลกระทบต�อปร�มาณเที่ยวบิน อันเป�นผลต�อรายได�ของบร�ษัทฯ 
ซึ่งบร�ษัทฯ มีมาตรการควบคุมค�าใช�จ�ายทั่วทั้งองค�กรรองรับ แต�ในป�งบประมาณ 
๒๕๕๖ ปร�มาณเที่ยวบินมีจำนวนเพ��มข�้น จ�งไม�ส�งผลต�อความเสี่ยง “ความไม�สมดุล 
ทางบัญชีและการขาดสภาพคล�องทางการเง�น” เมื่อประเมินความเสี่ยงแล�ว อยู�ในระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได�

ความเสี่ยงด�านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ไม�มีสถิติในมิติของรายงานข�อร�องเร�ยน 

และการฟ�องร�องที่ต�องตั้งคณะกรรมการสอบสวน/การพ�พากษา และมีผลเป�นที่สิ�นสุด 
ดังนั้น ความเสี่ยง “การปฏิบัติที่ไม�สอดคล�องกับหลักธรรมาภิบาล และกฎหมายต�าง ๆ  
ที่เกี่ยวข�อง” เมื่อประเมินแล�วพบว�า อยู�ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�
  

การบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM)

บร�ษัทฯ ได�ทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย�าง 
ต�อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) สำหรับ 
ส�วนกลาง (ทุ�งมหาเมฆ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ) ซึ่งมีการ 
พ�จารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงด�านโอกาสการเกิด 
ของเหตุการณ�ที ่อาจส�งผลกระทบต�อภารกิจหลักของ 
บร�ษัทฯ และฝ�กซ�อม ซึ่งเป�นสถานการณ�ที่นอกเหนือจาก 
สถานการณ�ที่ได�ฝ�กซ�อมแล�ว ในป�งบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้ง 
ดำเนินการจัดทำ BCP ของศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม� 
หาดใหญ� ภูเก็ต และสุราษฎร�ธานี ซึ่งได�ดำเนินการฝ�กซ�อม 
แล�ว 

การควบคุมภายใน
บร�ษัทฯ จัดให�มีระบบการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอ 

เหมาะสม กับภารกิจของบร�ษัทฯ และมีการทบทวนให�สอดคล�อง 
กับสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีองค�ประกอบ ทั้ง ๕ 
องค�ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเง�นแผ�นดิน ดังนี้

รายงานประจำปี ๒๕๕๖



๙๘

สภาพแวดล�อมการควบคุม 

บร�ษัทฯ จัดให�มีสภาพแวดล�อมการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในส�วนของ 
การควบคุมที่เป�นลายลักษณ�อักษร (Hard Control) และที่ไม�เป�นลายลักษณ�อักษร 
(Soft Control) โดยมีการกำหนดนโยบาย คู�มือ และระเบียบปฏิบัติในส�วนงานต�าง ๆ  
ที่มีความสำคัญไว�อย�างชัดเจน ครอบคลุม การปฏิบัติงานในแต�ละด�าน การมอบหมาย 
อำนาจหน�าที่ ความรับผ�ดชอบ ให�แก�บุคลากรในแต�ละตำแหน�งเป�นลายลักษณ�อักษร 
การกำหนดอำนาจอนุมัติตามระดับตำแหน�ง การจัดทำจรรยาบรรณ ข�อบังคับพนักงาน 
การกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบร�หาร ทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งดำเนินการสร�างบรรยากาศ และส�งเสร�มให�บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให�เป�นไป 
ตามกฎหมายและจร�ยธรรม 
  
การประเมินความเสี่ยง 

บร�ษัทฯ มีการบร�หารความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร ทั้งในระดับองค�กร และระดับ 
ฝ�ายงาน มีการกำหนดโครงสร�างการบร�หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนด 
บทบาทหน�าที่ และผู�รับผ�ดชอบในการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อจัดการความเสี่ยงของ 
บร�ษัทฯ แบบบูรณาการ บร�ษัทฯ ได�พ�จารณาสภาพแวดล�อม ว�ามีความเสี่ยงใด 
ที่อาจส�งผลกระทบต�อเป�าหมายองค�กร และระบุความเสี่ยง ตามแนวทางของกระทรวง 
การคลัง ที่แบ�งออกเป�น ๔ ด�าน ประกอบด�วย ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic 
Risk) ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย (Operational Risk: Safety) ความเสี่ยง 
ด�านการเง�น (Financial Risk) และความเสี่ยงด�านมาตรฐานและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) พร�อมทั้งได�ประเมินความเสี่ยง และติดตามสถานะของ 
ความเสี่ยงแต�ละด�านเพ�่อการบร�หารความเสี่ยงเชิงป�องกัน นอกจากนี้ บร�ษัทฯ 
ได�มีการว�เคราะห�ความเสี่ยงตามสถานการณ� โดยได�ติดตามสภาพแวดล�อมที่ 
เกี่ยวข�อง ที่อาจจะก�อให�เกิดเหตุการณ�ที่จะส�งผลกระทบต�อการดำเนินงานของ 
บร�ษัทฯ 

   

กิจกรรมการควบคุม 

บร�ษัทฯ มีการทบทวนและจัดกิจกรรมการควบคุม ให�ม ี
ความเพ�ยงพอ เหมาะสม และสอดคล�องตามมาตรฐาน 
ความเสี่ยง มีการกำหนดนโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ 
คู�มือ ให�หน�วยงานถือปฏิบัติ การสอบทานรายงานทางการเง�น 
และ รายงานผลการดำเนินงาน การสอบทานผลการดำเนินงาน 
โดยฝ�ายบร�หารแต�ละระดับ มีระบบการติดตามงานระหว�าง 
ผู�บร�หารระดับสูงกับระดับปฏิบัติการ ครอบคลุมหน�วยงาน 
ทั้งในส�วนกลางและภูมิภาค การแบ�งแยกหน�าที่งาน เพ�่อมิให� 
บุคคลเดียวกันปฏิบัติหน�าที ่ที ่สำคัญหร�อมีความเสี ่ยงต�อ 
ความเสียหายครบทุกขั้นตอน การควบคุมระบบสารสนเทศ 
เพ�่อให�เกิดความปลอดภัยของข�อมูลและระบบ และมีการดูแล 
ป�องกัน ทรัพย�สินของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะทรัพย�สินที่ 
มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการดูแลรักษาระบบ/อุปกรณ� 
ทั้งการซ�อมบำรุงรักษาเชิงป�องกัน (Preventive Maintenance) 
และการแก�ไข ซ�อมบำรุง (Corrective Maintenance)
   

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๙๙

สารสนเทศและการสื่อสาร 

บร�ษัทฯ จัดให�มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เพ�ยงพอ และเหมาะสมต�อ 
การปฏิบัติงาน โดยจัดให�มีข�อมูลสารสนเทศที่สำคัญตามความต�องการของผู�บร�หาร 
และพนักงาน และมีการปรับปรุงข�อมูลให�มีรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล�องกับภาวะ 
ป�จจ�บัน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศต�าง ๆ เพ�่อสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้ง 
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน พร�อมกับสำรวจความพ�งพอใจของผู�ใช�งาน เพ�่อ 
นำมาปรับปรุงให�ตรงความต�องการของผู�ใช�งานมากข�้น รวมทั้งจัดให�มีระบบการ 
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการจัดให�มีช�องทางการสื่อสาร ระหว�าง 
ผู�บร�หารระดับสูงกับพนักงานทั้งส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค เพ�่อสื่อสารในประเด็น 
สำคัญต�าง ๆ  เพ�่อสร�างการรับรู�ข�อมูลข�าวสารให�บุคลากรในองค�กรอย�างทั่วถึง มีการ 
จัดทำแผนการสื่อสารองค�กรเพ�่อใช�เป�นแนวทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
ที่สามารถตอบสนองบุคลากรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ 
มีการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน เพ�่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบ 
การสื่อสารให�เหมาะสมและเข�าถึงพนักงานได�มากข�้น รวมทั้งมีช�องทางการรับ 
ข�อร�องเร�ยน จากภายในและภายนอก เพ�่อนำมาปรับปรุงการบร�หารจัดการ 
ภายในองค�กร ให�มปีระสิทธิภาพมากข�้น
   

การติดตามประเมินผล 

บร�ษัทฯ จัดให�มีการติดตามประเมินผลระหว�าง 
การปฏิบัติงาน โดยเป�นส�วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ 
การติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยฝ�ายบร�หาร 
และการประเมินผลเป�นรายครั้ง โดยกำหนดให�มีการประเมิน 
การควบคุมภายในด�วยตนเอง (Control Self-Assessment: 
CSA) ทุกป� เพ�่อให�รับทราบจ�ดอ�อน/ข�อบกพร�องสำหรับ 
นำมาปรับปรุงแก�ไข รวมทั้งมีการประเมินอย�างเป�นอิสระ 
โดยสำนักตรวจสอบภายใน และผู�ตรวจสอบภายนอก และ 
รายงานผลการตรวจสอบพร�อมข�อเสนอแนะต�อฝ�ายบร�หาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อกำหนดมาตรการในการ 
แก�ไข/ปรับปรุง พร�อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินการตาม 
ข�อเสนอแนะ

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีความเห็นว�า การดำเนินงานส�วนใหญ�มีระบบ 
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติเป�นไปตามกฎระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตร� นโยบาย ที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ กำหนด 
และมีการบร�หารจัดการความเสี่ยงอย�างเพ�ยงพอ

รายงานประจำป ๒๕๕๖



การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบร�ษัทฯ
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�ทำการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัทฯ 

ฉบับป� ๒๕๕๕  ซึ่งนโยบายฉบับดังกล�าวยังมีความเหมาะสมและเป�นป�จจ�บัน ดังนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัทฯ “บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด ยึดมั่น 

การบร�หารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให�บร�การที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพ�งพอใจของ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�วยความเป�นธรรม โปร�งใส รับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม”

๑๐๐

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบร�ษัทฯ
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ ได�ทำการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัทฯ 

ฉบับป� ๒๕๕๕  ซึ่งนโยบายฉบับดังกล�าวยังมีความเหมาะสมและเป�นป�จจ�บัน ดังนี้
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัทฯ “บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด ยึดมั่น 

การบร�หารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให�บร�การที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความพ�งพอใจของ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�วยความเป�นธรรม โปร�งใส รับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม”



การจัดทำแผนแม�บทด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม ป� ๒๕๕๖-๒๕๖๐

เพ�่อให�การดำเนินงานของบร�ษัทฯ มีผลในการปฏิบัติอย�างแท�จร�ง และเกิดประโยชน�กับทุกฝ�าย ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ จ�งได�มี
การจัดทำแผนแม�บทด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมป� ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ข�้น ประกอบด�วย แผนงาน ด�านการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี (CG) และแผนงานด�านการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม (CSR)  ตลอดจนแนวทางการส�งเสร�มการดำเนินงานทั้ง CG & CSR  
โดยแผนแม�บทฯ ดังกล�าวได�กำหนดตามหลักเกณฑ�และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐว�สาหกิจ ให�มีความสอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผนว�สาหกิจ 
ของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ แผนแม�บทด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมป� ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ได�รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ แผนแม�บทฯ ดังกล�าวได�กำหนด 
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคมไว�ทั้งสิ�น ๕ ยุทธศาสตร� พร�อมทั้งมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติทั้งสิ�น ๒๓ กิจกรรม     

๑๐๑รายงานประจำป ๒๕๕๖



บร�ษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งศูนย�ข�อมูลข�าวสารมาตั้งแต�ป� ๒๕๔๑ โดยป�จจ�บัน หน�วยงานที่รับผ�ดชอบคือ กองสื่อสารองค�กร (สำนักงานใหญ�) 
ทุ�งมหาเมฆ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท� ๐ ๒๒๘๕ ๙๓๘๘ เป�ดให�บร�การแก�ประชาชนทุกวัน 
ทำการ ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
  
ศูนย�ข�อมูลข�าวสารบร�ษัทฯ ประกอบด�วย
๑. ข�อมูลการบร�หารงาน ประกอบด�วย ข�อมูลท่ัวไป (ประวัติความเป�นมา/นโยบาย/ว�สัยทัศน�/ภารกิจ/รายนามสัดส�วนผู�ถือหุ�น) โครงสร�างองค�กร 

กฎระเบียบ ข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง และ รางวัลต�าง ๆ ที่บร�ษัทฯ ได�รับ 

๒. ข�อมูลรายงานต�าง ๆ ประกอบด�วย หนังสือรายงานประจำป� แผนว�สาหกิจ แผนงานโครงการ อัตราค�าบร�การ (Flight Charge) รายงานด�าน
การเง�น รายงานภาคธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม และผลการประชุมของคณะกรรมการชุดต�าง ๆ ที่สำคัญ

๓. ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�าง ประกอบด�วย ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ผลการจัดซื้อจัดจ�าง

๔. ข�อมูลสัญญาต�าง ๆ ประกอบด�วย สัญญาจ�าง/ซื้อในประเทศและต�างประเทศ รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข�องกับภาคธุรกิจของบร�ษัทฯ

๕. ข�อมูลข�าวประชาสัมพันธ� ประกอบด�วย วารสารเผยแพร�ต�าง ๆ และสรุปข�าวประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัทฯ นอกจากนี้ สามารถค�นหาข�อมูล
ข�าวสารของบร�ษัทฯ ผ�านทางเว็บไซต� www.aerothai.co.th 

๑๐๒

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



การให�บร�การข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน
ในรอบป� ๒๕๕๖ มีผู�มาใช�บร�การทางเว็บไซต� จำนวน ๕๒๑,๒๔๘ ราย โดยส�วนใหญ�ค�นหาข�อมูลเกี่ยวกับภารกิจของบร�ษัทฯ ประวัติความเป�นมา 

และการประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ไม�ปรากฎว�ามีประชาชนใช�สิทธิร�องเร�ยนหร�ออุทธรณ�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารฯ แต�อย�างใด

การดำเนินงานของศูนย�ข�อมูลข�าวสาร
การดำเนินงานของศูนย�ข�อมูลข�าวสารฯ ของบร�ษัทฯ ได�ให�บร�การต�อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งได�จัดระบบข�อมูลข�าวสารฯ ให�เป�นไปด�วย

ความเร�ยบร�อย และถูกต�องตามกฎหมายเพ�่อให�เกิดความโปร�งใส เสมอภาค และเป�นธรรมในการให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
ตามเจตนารมณ�ของ พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐๓รายงานประจำป ๒๕๕๖



ในป� ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด มีวาระการดำเนินงานดังนี้

๑. วันท่ี ๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบด�วย พลเอกพฤณท� สุวรรณทัต เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
และนายพ�สิษฐ บุญช�วง เป�นกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง พลเอกพฤณท� สุวรรณทัต ลาออกจากการเป�นกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๕  จ�งเป�นเหตุให� พลเอกพฤณท� 
สุวรรณทัต พ�นจากการเป�นประธานกรรมการตรวจสอบ และตั้งแต�วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย นายพ�สิษฐ 
บุญช�วง เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ และพลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล เป�นกรรมการตรวจสอบ

๒. วันที่ ๒๖ เมษายน-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด�วย นายพ�สิษฐ บุญช�วง เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
และนายไกรทส องค�ชัยศักดิ์ เป�นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได�ร�วมกันปฏิบัติหน�าที่ ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
คู�มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐว�สาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได�มีการประชุมรวม ๘ ครั้ง มีผู�บร�หารระดับสูง หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน ฝ�ายบร�หารของหน�วยตรวจสอบภายใน และเจ�าหน�าที่ของสำนักงาน 
การตรวจเง�นแผ�นดิน เข�าร�วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข�อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. สอบทานความน�าเชื่อถือของรายงานทางการเง�น รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด รายการที่เกิด
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายงานที่เกี่ยวข�อง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตร� และนโยบายที่คณะกรรมการ 
บร�ษัทฯ กำหนด

๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบร�หารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี โดยได�รับรายงาน
ผลการตรวจสอบ และการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในเป�นประจำ ตลอดจนติดตามผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด�วยตนเอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง�นแผ�นดินว�าด�วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

   

รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๕๖

๑๐๔ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖

ในป� ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด มีวาระการดำเนินงานดังนี้

๑. วันท่ี ๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกอบด�วย พลเอกพฤณท� สุวรรณทัต เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
และนายพ�สิษฐ บุญช�วง เป�นกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง พลเอกพฤณท� สุวรรณทัต ลาออกจากการเป�นกรรมการบร�ษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๕  จ�งเป�นเหตุให� พลเอกพฤณท� 
สุวรรณทัต พ�นจากการเป�นประธานกรรมการตรวจสอบ และตั้งแต�วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย นายพ�สิษฐ 
บุญช�วง เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ และพลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล เป�นกรรมการตรวจสอบ

๒. วันที่ ๒๖ เมษายน-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด�วย นายพ�สิษฐ บุญช�วง เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
และนายไกรทส องค�ชัยศักดิ์ เป�นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได�ร�วมกันปฏิบัติหน�าที่ ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
คู�มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐว�สาหกิจของกระทรวงการคลัง โดยในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได�มีการประชุมรวม ๘ ครั้ง มีผู�บร�หารระดับสูง หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน ฝ�ายบร�หารของหน�วยตรวจสอบภายใน และเจ�าหน�าที่ของสำนักงาน 
การตรวจเง�นแผ�นดิน เข�าร�วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข�อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. สอบทานความน�าเชื่อถือของรายงานทางการเง�น รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด รายการที่เกิด
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายงานที่เกี่ยวข�อง รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติคณะรัฐมนตร� และนโยบายที่คณะกรรมการ 
บร�ษัทฯ กำหนด

๒. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบร�หารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี โดยได�รับรายงาน
ผลการตรวจสอบ และการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในเป�นประจำ ตลอดจนติดตามผลการจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด�วยตนเอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง�นแผ�นดินว�าด�วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

   







๑. รายงานความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ต�อรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด ได�จัดให�มีการจัดทำงบการเง�น เพ�่อแสดงฐานะการเง�น และผลการดำเนินงานของบร�ษัทฯ  

ประจำป�ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน�าที่และความรับผ�ดชอบต�องบการเง�นของ บร�ษัทฯ รวมถึงข�อมูลสารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏ 

ในรายงานประจำป� ๒๕๕๖ ซึ่งงบการเง�นดังกล�าว จัดทำข�้น ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช�นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ 
อย�างสม่ำเสมอ โดยใช�ดุลยพ�นิจอย�างรอบคอบระมัดระวังสมเหตุสมผล และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญ 
อย�างเพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น เพ�่อให�เป�นประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัทฯ  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�จัดให�มีและดำรงรักษาไว�ซึ่งระบบการบร�หารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ�่อให� 
มั่นใจได�อย�างสมเหตุสมผลว�าการบันทึกข�อมูลทางบัญชี มีความถูกต�องครบถ�วน และเพ�ยงพอที่จะดำรงรักษาไว�ซึ่งทรัพย�สินของบร�ษัทฯ และเพ�่อ 
ป�องกันไม�ให�เกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผ�ดปกติอย�างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�กำกับดูแลในเร�่องการจัดทำรายงานทางการเง�น โดยทำการแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
เพ�่อทำหน�าที่ดูแลรับผ�ดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ ของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 
เร�่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจำป� ฉบับนี้แล�ว

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นว�า ระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯ โดยรวมอยู�ในระดับที่น�าพอใจและสามารถสร�างความเชื่อมั่นอย�าง 
สมเหตุสมผลได�ว�างบการเง�นของบร�ษัทฯ มีความเชื่อถือได� ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต�องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง

๒. ข�อมูลทางด�านการเง�นโดยสรุป

รายงานดานการเงิน

๑๐๘

ผลการดำเนินงาน (ล�านบาท)

รายได�รวม

ค�าใช�จ�ายรวม

ค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก

ฐานะการเง�น (ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม

หนี้สินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

อัตราส�วนทางการเง�น

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

อัตราส�วนความสามารถในการจ�ายคืนเง�นต�นและดอกเบี้ย (เท�า)

๘,๐๔๗.๑๐

๗,๐๙๔.๘๗

๙๕๒.๒๓

๘,๑๘๓.๕๐

๗,๓๕๘.๔๖

๘๒๕.๐๔

๘.๙๒

๑.๑๖

๖,๙๕๕.๔๒

๖,๗๘๐.๗๒

 ๑๗๔.๗๐

๖,๗๓๒.๔๑

๕,๙๓๐.๘๑

๘๐๑.๖๐

๗.๔๐

๑.๒๔

๖,๒๓๓.๗

๕,๘๕๖.๓๙

๓๗๗.๓๗

๗,๒๗๕.๒๗

๖,๔๗๖.๓๐

๗๙๘.๙๗

๘.๑๑

๑.๒๕

๒๕๕๖ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๓. คำอธิบายและว�เคราะห�ผลการดำเนินงาน
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายหร�อมีค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก จำนวน ๙๕๒.๒๓ ล�านบาท

๓.๑ รายได�

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายได�รวมทั้งสิ�น จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ล�านบาท โดยรายได�หลักที่สำคัญของบร�ษัทฯ คือ รายได�ค�า
บร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๗,๕๐๖.๙๘ ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ ๙๓ ของรายได�รวม รายได�จากการให�บร�การเกี่ยวเนื่อง จำนวน 
๔๘๙.๔๙ ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ ๖ ของรายได�รวม ซึ่งประกอบด�วย รายได�ค�าเช�า ค�าบำรุงรักษาอุปกรณ� ค�าบร�การข�อมูลการบิน 
และรายได�จากงานที่รับทำ นอกจากนี้  มีรายได�อื่น จำนวน ๕๐.๖๓ ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ ๑ ของรายได�รวม 

รายได�ค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๗,๕๐๖.๙๘ ล�านบาท เพ��มข�้น จากป�ก�อน จำนวน ๑,๔๓๓.๑๗ ล�านบาท หร�อเพ��มข�้น
ร�อยละ ๒๔ เนื่องจากสายการบินทำการบินเพ��มข�้นและมีการเร�ยกเก็บค�าบร�การตามโครงสร�าง/อัตราค�าบร�การใหม� ระยะที่ ๑ ตั้งแต�วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เท�ากับ ๓,๓๐๐ บาทต�อหน�วย และ Terminal charge เท�ากับ ๕๐๐ 
บาทต�อหน�วย 

รายได�จากการให�บร�การเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๔๘๙.๔๙ ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อน จำนวน ๓๑๙.๓๑ ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ ๓๙
ส�วนใหญ�เนื่องจากรายได�จากงานที่รับทำ รายได�อื่น จำนวน ๕๐.๖๓ ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อน จำนวน ๒๒.๑๘ ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ ๓๐ 
เนื่องจากป�ก�อนบร�ษัทฯ ได�รับชดใช�ค�าเสียหายจากเหตุการณ�อุทกภัยใหญ�ในเขตกรุงเทพมหานคร

๓.๒ ค�าใช�จ�าย

ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ  มีค�าใช�จ�ายรวมทั้งสิ�น จำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ ล�านบาท ประกอบด�วย ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงาน
จำนวน ๕,๐๔๓.๐๑ ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ ๗๑ ของค�าใช�จ�ายทั้งหมด   ค�าใช�จ�ายดำเนินงานอื่น จำนวน ๑,๘๙๒.๕๗ ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 
๒๗ ของค�าใช�จ�ายทั้งหมด และต�นทุนทางการเง�น จำนวน ๑๕๙.๒๙ ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ ๒ ของค�าใช�จ�ายทั้งหมด ทั้งนี้ บร�ษัทฯ สามารถ 
ประหยัดค�าใช�จ�ายได�ตามมาตรการควบคุมค�าใช�จ�าย ที่ไม�ส�งผลกระทบต�อการให�บร�การด�านความปลอดภัยได�ประมาณ ๘๖.๐๕ ล�านบาท

๑๐๙

๑,๔๓๓.๑๗

(๓๑๙.๓๑)

(๒๒.๑๘)

๑,๐๙๑.๖๘

๓๑๙.๙๑

(๕.๗๖)

๓๑๔.๑๕

๗๗๗.๕๓

๒๔

(๓๙)

(๓๐)

๑๖

๕

(๓)

๕

๔๔๕

๗,๕๐๖.๙๘

๔๘๙.๔๙

๕๐.๖๓

๘,๐๔๗.๑๐

๖,๙๓๕.๕๘

๑๕๙.๒๙

๗,๐๙๔.๘๗

๙๕๒.๒๓

๖,๐๗๓.๘๑

๘๐๘.๘๐

๗๒.๘๑

๖,๙๕๕.๔๒

๖,๖๑๕.๖๗

๑๖๕.๐๕

๖,๗๘๐.๗๒

๑๗๔.๗๐

รายได�

รายได�ค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ

รายได�จากการให�บร�การเกี่ยวเนื่อง

รายได�อื่น

รายได�รวม

ค�าใช�จ�าย

ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงาน

ต�นทุนทางการเง�น

ค�าใช�จ�ายรวม

ค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบิน

รายการ
ล�านบาท ร�อยละ

เพ��มข�้น (ลดลง)ป� ๒๕๕๕
ล�านบาท

ป� ๒๕๕๖
ล�านบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๔. คำอธิบายและว�เคราะห�ฐานะการเง�น
๔.๑  สินทรัพย�

บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�รวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘,๑๘๓.๕๐ ล�านบาท ประกอบด�วยสินทรัพย�หมุนเว�ยนร�อยละ ๔๔
และสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนร�อยละ ๕๖ โดยมีองค�ประกอบของสินทรัพย� ดังนี้

สินทรัพย�รวมในป� ๒๕๕๖ เพ��มข�้นจากป�ก�อน จำนวน ๑,๔๕๑.๐๙ ล�านบาท หร�อประมาณร�อยละ ๒๒ ส�วนใหญ�เป�นสินทรัพย�หมุนเว�ยน
เพ��มข�้น เนื่องจากเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น

๔.๒ หนี้สิน

บร�ษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๗,๓๕๘.๔๖ ล�านบาท ประกอบด�วยหนี้สินหมุนเว�ยนร�อยละ ๓๗  และหนี้สิน
ไม�หมุนเว�ยนร�อยละ ๖๓   โดยมีองค�ประกอบของหนี้สิน ดังนี้

หนี้สินรวมในป� ๒๕๕๖ เพ��มข�้นจากป�ก�อน จำนวน ๑,๔๒๗.๖๕ ล�านบาท หร�อประมาณ ร�อยละ ๒๔ โดยหนี้สินไม�หมุนเว�ยนส�วนใหญ�
เป�นเง�นกู�ยืมระยะยาวจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จำกัด (มหาชน) เพ�่อใช�สำหรับลงทุนในโครงการ ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการลงทุนต�าง ๆ โดยมีกำหนดชำระคืนเง�นต�น และดอกเบี้ย 
ทุกงวด ๖ เดือน

๑๑๐

๑,๔๑๑.๙๖

(๖๐.๙๑)

(๐.๑๓)

(๑๓๘.๔๐)

๒๓๘.๕๗

๑,๔๕๑.๐๙

๖๔

(๙๗)

(๒๗)

(๓)

๘๗

๒๒

๓,๖๑๔.๗๐

๑.๙๐

๐.๓๖

๔,๐๕๒.๒๓

๕๑๔.๓๑

๘,๑๘๓.๕๐

๒,๒๐๒.๗๔

๖๒.๘๑

๐.๔๙

๔,๑๙๐.๖๓

๒๗๕.๗๔

๖,๗๓๒.๔๑

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

- เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

- เง�นให�กู�ยืมระยะยาว

- อาคารและอุปกรณ�

- สินทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง

รวม

รายการ
ล�านบาท ร�อยละ

เพ��มข�้น (ลดลง)ป� ๒๕๕๕
ล�านบาท

ป� ๒๕๕๖
ล�านบาท

๙๖๘.๖๘

-

๔๕๘.๙๗

๑,๔๒๗.๖๕

๘๗

-

๑๑

๒๔

๒,๐๘๔.๒๗

๖๔๔.๕๔

๔,๖๒๙.๖๕

๗,๓๕๘.๔๖

๑,๑๑๕.๕๙

๖๔๔.๕๔

๔,๑๗๐.๖๘

๕,๙๓๐.๘๑

หนี้สินหมุนเว�ยน

ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งป�

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวม

รายการ
ล�านบาท ร�อยละ

เพ��มข�้น (ลดลง)ป� ๒๕๕๕
ล�านบาท

ป� ๒๕๕๖
ล�านบาท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๔.๓ ส�วนของผู�ถือหุ�น

บร�ษัทฯ มีส�วนของผู�ถือหุ�น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘๒๕.๐๔ ล�านบาท โดยมีองค�ประกอบของส�วนของผู�ถือหุ�นดังนี้

โครงสร�างเง�นทุน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด�วยหน้ีสินรวม ๗,๓๕๘.๔๖ ล�านบาท หร�อเท�ากับสัดส�วนร�อยละ ๙๐ และส�วนของ
ผู�ถือหุ�น ๘๒๕.๐๔ ล�านบาท หร�อเท�ากับสัดส�วนร�อยละ ๑๐

๕. สภาพคล�องทางการเง�น
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ  มีเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดคงเหลือสิ�นงวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๒๖๐.๖๑ 

ล�านบาท เพ��มข�้นจากต�นงวด ๑,๓๗๖.๒๘ ล�านบาท โดยเง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ส�วนใหญ�มาจากค�าบร�การรอจ�ายคืน 
บร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก ค�าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสินทรัพย�ถาวร และเง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน ส�วนใหญ�เป�นการลงทุนเพ�่อสนับสนุน 
และเพ��ม ข�ดความสามารถในการให�บร�การควบคุมจราจรทางอากาศ นอกจากนี้ เง�นสดสุทธิที่ใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น ส�วนใหญ�เป�นการชำระคืน
เง�นกู�ระยะยาวที่ถึงกำหนด

๑๑๑

-

๒๓.๔๔

๒๓.๔๔

-

๑๗

๓

๖๖๐.๐๐

๑๖๕.๐๔

๘๒๕.๐๔

๖๖๐.๐๐

๑๔๑.๖๐

๘๐๑.๖๐

ทุนจดทะเบียน

เง�นกองทุนสวัสดิการ

รวม

รายการ
ล�านบาท ร�อยละ

เพ��มข�้น (ลดลง)ป� ๒๕๕๕
ล�านบาท

ป� ๒๕๕๖
ล�านบาท

๑,๒๔๖.๖๗

(๗๐๖.๑๗)

(๖๐๘.๑๓)

(๑.๗๘)

๘๘๔.๓๓

ป� ๒๕๕๕
(ล�านบาท)

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันสิ�นงวด

รายการ

๒,๒๖๓.๙๑

(๘๖๗.๘๔)

(๒๐.๕๗)

๐.๗๘

๒,๒๖๐.๖๑

๑,๐๑๗.๒๔

(๑๖๑.๖๗)

๕๘๗.๕๖

๒.๕๖

๑,๓๗๖.๒๘

เพ��มข�้น (ลดลง)
(ล�านบาท)

ป� ๒๕๕๖
(ล�านบาท)

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๖. อัตราส�วนทางการเง�น
ในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีอัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นเพ��มข�้น เนื่องจากค�าบร�การรอจ�ายคืนสะสมเพ��มข�้น นอกจากนี้ ความ 

สามารถในการจ�ายคืนเง�นต�นและดอกเบี้ยของบร�ษัทฯ มาจากกระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งส�วนใหญ�มาจากค�าเสื่อมราคาที่เพ��มข�้นจาก 
การลงทุนในโครงการต�าง ๆ ที่แล�วเสร็จ

ทั้งนี้ เนื่องจากบร�ษัทฯ ดำเนินงานในลักษณะที่ไม�ค�ากำไร (Cost Recovery Basis) หากมี รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย บร�ษัทฯ จะต�องทำการ 
จ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก หร�อหากมีรายได�ต่ำกว�าค�าใช�จ�าย ก็จะสามารถเร�ยกเก็บจากบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิกได�เช�นกัน โดยแหล�งเง�นทุนหลัก
ในการลงทุนต�าง ๆ ของบร�ษัทฯ มาจากการกู�ยืมเง�นจากสถาบันการเง�น และความสามารถในการชำระคืนเง�นกู�ของบร�ษัทฯ ส�วนใหญ�มาจาก 
ค�าเสื่อมราคาที่บร�ษัทฯ ได�คิดรวมไว�ในค�าบร�การที่เร�ยกเก็บจากสายการบินแล�ว

๑๑๒

๗.๔๐

๑.๒๔

ป� ๒๕๕๕

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

อัตราส�วนความสามารถในการจ�ายคืนเง�นต�น

และดอกเบี้ย (เท�า)

รายการ

๘.๙๒

๑.๑๖

๑.๕๒

(๐.๐๘)

เพ��มข�้น (ลดลง)ป� ๒๕๕๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๗. แนวโน�มในอนาคต
ตามประมาณการรายได�และค�าใช�จ�ายที่ได�ทบทวนตามแผนการเง�นประจำป� ๒๕๕๗ (ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในการ 

ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖) บร�ษัทฯ คาดว�าจะมีรายได�รวมในป� ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๘๔๑.๕๖ ล�านบาท 
ประกอบด�วย รายได�จากค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๘,๓๓๕.๕๖ ล�านบาท และรายได�จากการให�บร�การเกี่ยวเนื่อง และอื่น ๆ จำนวน 
๕๐๖.๐๐ ล�านบาท ส�วนค�าใช�จ�ายดำเนินการคาดว�าจะมีค�าใช�จ�าย รวมจำนวน ๘,๖๖๐.๕๐ ล�านบาท โดยคาดว�าจะมีรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย จำนวน 
๑๘๑.๐๖ ล�านบาท

จากการทบทวนประมาณการรายได�และค�าใช�จ�ายรวมในป� ๒๕๕๗ คาดว�าจะมีรายได�รวมทั้งสิ�น จำนวน ๙,๔๑๗.๔๑ ล�านบาท ประกอบด�วย 
รายได�จากค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน ๘,๙๑๑.๔๑ ล�านบาท เนื่องจากคาดว�าจะมีปร�มาณเที่ยวบินในภาพรวมเพ��มข�้นจากป� ๒๕๕๖ 
ประมาณร�อยละ ๑๒ (แผนการเง�นประมาณการเที่ยวบินเพ��มข�้นร�อยละ ๙) และเร�ยกเก็บค�าบร�การ ตามอัตราที่ปรับใหม�ตั้งแต� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
อัตรา En Route Charge ๓,๕๐๐ บาทต�อหน�วย และอัตรา Terminal Charge เท�ากับ ๕๐๐ บาทต�อหน�วย สำหรับรายได�จากการให�บร�การเกี่ยวเนื่อง 
และอื่น ๆ คาดว�าจะมีรายได�รวม จำนวน ๕๐๖.๐๐ ล�านบาท

สำหรับประมาณการค�าใช�จ�ายดำเนินการป� ๒๕๕๗ คาดว�าจะมีค�าใช�จ�ายดำเนินการรวมจำนวน ๘,๖๖๐.๕๐ ล�านบาท ทำให�ในป� ๒๕๕๗ 
บร�ษัทฯ คาดว�าจะมีรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย จำนวน ๗๕๖.๙๑ ล�านบาท

สำหรับงบลงทุนประจำป� ๒๕๕๗ มีกรอบวงเง�นเบิกจ�ายที่ได�รับอนุมัติ จะมีจำนวน ๒,๘๙๔.๔๒ ล�านบาท ซึ่งการลงทุนของบร�ษัทฯ โดย 
ส�วนใหญ� เป�นการลงทุนด�านความปลอดภัย และสนับสนุนภาคความปลอดภัย สอดคล�องตามแผนว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ ของบร�ษัทฯ 
ประกอบด�วยการลงทุนเพ�่อการดำเนินงานตามปกติ จำนวน ๙๘๐.๐๐ ล�านบาท และงบลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบบร�การ 
การเดินอากาศ จำนวน ๑,๙๑๔.๔๒ ล�านบาท โดยคาดว�าจะเบิกจ�ายจากแหล�งเง�นกู�ระยะยาวที่จัดหาไว�แล�วในป�งบประมาณ ๒๕๕๖ ในวงเง�นรวม 
๓,๔๘๐.๐๐ ล�านบาทบางส�วน  และส�วนที่เหลือใช�จ�ายจากเง�นรายได�หร�อเง�นทุนหมุนเว�ยนจากสภาพคล�องคงเหลือ

๑๑๓รายงานประจำป ๒๕๕๖





หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้ 

๑๑๖

บริษัท วิทยุการบิน

แหงประเทศไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

หน�วย : บาท

๒๕๕๖สินทรัพย� หมายเหตุ ๒๕๕๕

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

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

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

เง�นลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้ค�าบร�การและลูกหนี้อื่น

เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

วัสดุคงเหลือ

ค�าบร�การรอเร�ยกเก็บสะสม

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุนระยะยาวอื่น  

เง�นให�กู�ยืมระยะยาว  

อาคารและอุปกรณ�   

สินทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง  

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๕.๕

๕.๖

๕.๗

๕.๘

๕.๙

๕.๑๐

๕.๑๑

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

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 วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

๑๑๗

บริษัท วิทยุการบิน

แหงประเทศไทย จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

หน�วย : บาท

๒๕๕๖หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น หมายเหตุ ๒๕๕๕

๕.๑๒

๕.๑๓

๕.๑๔

๕.๖

๕.๑๕

๕.๑๖

๕.๑๗

๕.๑๘

๕.๑๙

๕.๒๑

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

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

๑๔๑,๖๐๔,๒๓๓.๑๐

๘๐๑,๖๐๔,๒๓๓.๑๐

๖,๗๓๒,๔๑๐,๑๔๕.๓๘

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

๙๙,๗๓๘.๙๓

๔,๐๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๙๑,๐๔๘,๓๒๑.๖๘

๔,๖๒๙,๖๔๘,๐๖๐.๖๑

๗,๓๕๘,๔๕๗,๖๓๒.๐๘

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖๕,๐๓๙,๕๕๔.๓๐

๘๒๕,๐๓๙,๕๕๔.๓๐

๘,๑๘๓,๔๙๗,๑๘๖.๓๘

หนี้สินหมุนเว�ยน

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น   

ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย   

ดอกเบี้ยค�างจ�าย   

ค�าบร�การรอจ�ายคืนสะสม   

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

เง�นส�งเสร�มเพ�่อการศึกษาบุตร

เง�นกู�ยืมระยะยาว

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ทุนเร�อนหุ�น 

ทุนจดทะเบียน

หุ�นสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุ�น มูลค�าหุ�นละ ๑๐๐ บาท

ทุนที่ชำระแล�ว

หุ�นสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุ�น มูลค�าหุ�นละ ๑๐๐ บาท

เง�นกองทุนสวัสดิการ

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

รายงานประจำป ๒๕๕๖





บริษัท วิทยุการบิน

แหงประเทศไทย จำกัด

งบกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๑๙

๑๗๔,๗๐๒,๙๘๘.๕๒

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

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก 

รายการปรับกระทบค�าบร�การรอจ�ายคืนเป�นเง�นสดรับ (จ�าย)

จากกิจกรรมดำเนินงาน  :

(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตรา

ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

หนี้สงสัยจะสูญ

ค�าเสื่อมราคา

สินทรัพย�ระหว�างก�อสร�างที่โอนเป�นค�าใช�จ�าย

กำไรจากการจำหน�ายสินทรัพย�ถาวร

ขาดทุนจากการเลิกใช�สินทรัพย�

รายได�รอการรับรู�โอนเป�นรายได�

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ�าย

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

๒๕๕๕

๙๕๒,๒๒๖,๗๐๐.๑๒

(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

๒๕๕๖

หน�วย : บาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖



บริษัท วิทยุการบิน

แหงประเทศไทย จำกัด

งบกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๒๐

๑,๔๑๗,๖๕๖,๗๗๓.๒๐

๔๔,๘๔๐,๐๔๓.๙๕

๒๕,๕๓๒,๘๘๑.๒๑

๒๐๒,๙๒๖,๓๔๙.๓๖

(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 

๒,๒๔๗,๐๖๘,๙๗๔.๓๒

(๒๕๒,๔๓๖,๘๐๑.๓๔)

(๑,๖๙๓,๖๗๒.๙๕)

(๑,๑๗๑,๘๗๘.๒๒)

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

ค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก

ก�อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดำเนินงาน

สินทรัพย�ดำเนินงาน (เพ��มข�้น) ลดลง

ลูกหนี้ค�าบร�การและลูกหนี้อื่น

วัสดุคงเหลือ

สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น

หนี้สินดำเนินงานเพ��มข�้น (ลดลง)

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

ค�าบร�การรอจ�ายคืนสะสม

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

เง�นส�งเสร�มการศึกษาบุตร

เง�นกองทุนสวัสดิการ

เง�นสดรับจากการดำเนินงาน

ดอกเบี้ยรับ 

จ�ายผลประโยชน�พนักงาน

เง�นสดสุทธิได�มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

๒๕๕๕๒๕๕๖

หน�วย : บาท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้

บริษัท วิทยุการบิน

แหงประเทศไทย จำกัด

งบกระแสเงินสด สำหรับปส้ินสุด 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๒๑

๒๕๕๖

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

เง�นรับเง�นลงทุนชั่วคราว

เง�นจ�ายเง�นลงทุนชั่วคราว   

เง�นรับจากการรับชำระหนี้เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

เง�นจ�ายเง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

เง�นรับจากการรับชำระหนี้เง�นให�กู�ยืมระยะยาว

เง�นจ�ายเง�นให�กู�ยืมระยะยาว

เง�นจ�ายซื้อสินทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง

เง�นจ�ายซื้ออุปกรณ�

เง�นรับเง�นลงทุนระยะยาว

เง�นรับจากการขายอุปกรณ�

เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นรับจากการออกตั๋วสัญญาใช�เง�น

เง�นรับจากการกู�ยืมเง�นระยะยาว

เง�นจ�ายไถ�ถอนตั๋วสัญญาใช�เง�น

เง�นจ�ายชำระคืนเง�นกู�ระยะยาว

ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป�

เง�นจ�ายชำระดอกเบี้ยเง�นกู�ยืม

เง�นสดสุทธิใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น(ลดลง)สุทธิ

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันต�นงวด

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ของเง�นฝากธนาคาร

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันสิ�นงวด ๕.๑

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)

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

(๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

(๕๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

(๑๖๓,๕๘๗,๓๐๐.๑๕)

(๖๐๘,๑๒๗,๓๐๐.๑๕)

(๖๗,๖๓๒,๒๑๗.๔๖)

๙๕๓,๗๓๙,๘๑๘.๔๒

(๑,๗๘๐,๘๙๓.๖๙)

๘๘๔,๓๒๖,๗๐๗.๒๗

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)

-

๗๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

(๖๔๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐)

(๑๖๑,๐๒๙,๕๒๒.๖๖)

(๒๐,๕๖๙,๕๒๒.๖๖)

๑,๓๗๕,๕๐๓,๘๖๒.๘๐

๘๘๔,๓๒๖,๗๐๗.๒๗

๗๘๓,๗๑๖.๙๓

๒,๒๖๐,๖๑๔,๒๘๗.๐๐ 

หมายเหตุ ๒๕๕๕

หน�วย : บาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๑. วัตถุประสงค�ในการจัดตั้ง
บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด (บร�ษัทฯ) มีวัตถุประสงค�ในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศ การสื่อสาร

การบินและบร�การอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการบิน ตามความต�องการของผู�ประกอบการขนส�งทางอากาศ และตามมาตรฐานและข�อเสนอ 
แนะขององค�การการบินพลเร�อนระหว�างประเทศ ให�เป�นไปด�วยความปลอดภัยสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามภาระผูกพันที่รัฐบาล 
มีต�อองค�การการบินพลเร�อนระหว�างประเทศในฐานะเป�นภาคีประเทศ โดยบร�ษัทฯ ตกลงจะจัดให�มีบร�การให�แก�บรรดาผู�ประกอบการขนส�ง
ทางอากาศโดยไม�คิดเอากำไร และให�บร�ษัทฯ ได�รับการชดใช�ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ด�วยการเร�ยกเก็บค�าบร�การอย�างเป�นธรรมจากบรรดาผู�รับบร�การ
จากบร�ษัทฯ

๒. หลักเกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น
งบการเง�นนี้จัดทำข�้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต�พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชี

ที่ออกภายใต�พระราชบัญญัติว�ชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดยสภาว�ชาชีพบัญชี 
และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า เร�่องกำหนดรายการย�อที่ต�องมีในงบการเง�น พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 
โดยได�รวมรายการบัญชีของเง�นกองทุนสวัสดิการไว�ด�วย

๑๒๒

บริษัท วิทยุการบิน

แหงประเทศไทย จำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปส้ินสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๓. มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม� มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม� การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม� และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม� ซึ่งได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว มีรายละเอียดดังนี้

- มีผลบังคับใช�สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มต�นในหร�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 สัญญาเช�า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร�่อง การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร�่อง งบการเง�นระหว�างกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๒ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร�่อง การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๕ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) เร�่อง สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพ�่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๕ เร�่อง สัญญาเช�าดำเนินงาน – สิ�งจ�งใจที่ให�แก�ผู�เช�า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ เร�่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช�าที่ทำข�้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๙ เร�่อง การเป�ดเผยข�อมูลของข�อตกลงสัมปทานบร�การ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๒ เร�่อง สินทรัพย�ไม�มีตัวตน-ต�นทุนเว็บไซต�
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑ เร�่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข�้นจากการร�้อถอน
 การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล�ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๔ เร�่องการประเมินว�าข�อตกลงประกอบด�วยสัญญาเช�าหร�อไม�
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๕ เร�่อง สิทธิในส�วนได�เสียจากกองทุนการร�้อถอน การบูรณะ
 และการปรับปรุงสภาพแวดล�อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๗ เร�่อง การปรับปรุงย�อนหลังภายใต�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๒๙ เร�่อง 
 การรายงานทางการเง�นในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเง�นเฟ�อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๐ เร�่อง งบการเง�นระหว�างกาลและการด�อยค�า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๒ เร�่อง ข�อตกลงสัมปทานบร�การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๓ เร�่อง โปรแกรมสิทธิพ�เศษแก�ลูกค�า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๗ เร�่อง การจ�ายสินทรัพย�ที่ไม�ใช�เง�นสดให�เจ�าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๑๘ เร�่อง การโอนสินทรัพย�จากลูกค�า

- มีผลบังคับใช�สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร��มต�นในหร�อหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับที่ ๔                  เร�่อง สัญญาประกันภัย

ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ ได�ประเมินและเห็นว�าหากมีการนำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเง�น การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ดังกล�าวข�างต�นมาถือปฏิบัติจะไม�มีผลกระทบที่เป�นสาระสำคัญ ต�องบการเง�นที่นำเสนอในป�ที่เร��มใช�

๑๒๓รายงานประจำป ๒๕๕๖



๔. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
๔.๑ การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย

๔.๑.๑ รายได�ค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ รับรู�เป�นรายได�ในงวดบัญชีที่มีการให�บร�การ
๔.๑.๒ รายได�ค�าเช�า ค�าบำรุงรักษาอุปกรณ� และค�าบร�การข�อมูลการบิน รับรู�เป�นรายได�ตามระยะเวลา และอัตราค�าตอบแทนตาม ที่ระบุไว� 
  ในสัญญา
๔.๑.๓ รายได�จากงานรับทำ รับรู�เป�นรายได�เมื่องานแล�วเสร็จและส�งมอบงาน
๔.๑.๔ ดอกเบี้ยเง�นฝากธนาคาร รับรู�ตามเกณฑ�สัดส�วนของระยะเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท�จร�ง
๔.๑.๕ ค�าใช�จ�ายรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง

 
๔.๒ ค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ    

 การตั้งค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเป�นจำนวนเท�ากับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข�้นจากการเก็บเง�นจากลูกหนี้ไม�ได�โดยประมาณ ข�้นจาก
ประสบการณ�ในการเก็บเง�นในอดีตและตามสถานะป�จจ�บันของลูกหนี้ที่ไม�ใช�ส�วนราชการหร�อรัฐว�สาหกิจคงค�าง ณ วันที่ในงบดุล โดยได�มีการ 
กำหนดค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญไว�ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการบัญชีและการเง�นของรัฐว�สาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

ระยะเวลาที่หนี้ค�างชำระ อัตราร�อยละของลูกหนี้ที่ตั้งค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ

เกินกว�า ๖ เดือน - ๑ ป� ๕๐
เกินกว�า ๑ ป� ข�้นไป ๑๐๐

 

๔.๓ วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือรับรู�ราคาทุน โดยว�ธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก ส�วนค�าใช�จ�ายในการนำเข�าสำหรับวัสดุที่สั่งซื้อจากต�างประเทศ รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายใน
การดำเนินงาน
 

๔.๔ เง�นลงทุน

เง�นลงทุนรับรู�ราคาทุน  ได�แก�
๔.๔.๑ เง�นลงทุนชั่วคราว เป�นเง�นลงทุนที่บร�ษัทคาดว�าจะถือครองครบกำหนด หร�อเปลี่ยนเป�นเง�นสดภายในหนึ่งป� ได�แก� เง�นฝากประจำ 

ไม�เกิน ๑๒ เดือน  
๔.๔.๒ เง�นลงทุนระยะยาวอื่น เป�นเง�นลงทุนที่บร�ษัทคาดว�าจะถือครองครบกำหนดเกินกว�าหนึ่งป� ได�แก� เง�นฝากประจำเกินกว�า ๑๒ เดือน

 

๔.๕ อาคารและอุปกรณ�  

๔.๕.๑ อาคารและอุปกรณ� รับรู�ราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสม
ค�าเสื่อมราคา คำนวณโดยว�ธีเส�นตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณของสินทรัพย� และเร��มคำนวณค�าเสื่อมราคาในเดือนที่ได�รับ หร�อ

ติดตั้งสินทรัพย�หร�อสินทรัพย�นั้นเร��มใช�งาน ในอัตราดังนี้
อาคารและส�วนปรับปรุงอาคาร ๗ - ๒๐ ป�
ระบบอำนวยความสะดวก ๕ - ๒๐ ป�
เรดาร�และอุปกรณ� ๗ - ๑๕ ป�
อุปกรณ�เคร�่องกำเนิดไฟฟ�า ๑๐ - ๒๐ ป�
อุปกรณ�โทรพ�มพ� ๗ ป�
เคร�่องมืออุปกรณ�และครุภัณฑ�อื่น ๗ - ๒๐ ป�
เคร�่องตกแต�งและเคร�่องใช�สำนักงาน ๕ - ๗ ป�
รถยนต�และรถยนต�ลากจ�ง ๕ ป�
เคร�่องบิน ๕ - ๒๕ ป�
สินทรัพย�รับบร�จาค ๕ - ๒๕ ป�

สินทรัพย�ที่ซื้อหร�อได�มามูลค�าไม�เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท รับรู�เป�นค�าใช�จ�าย
การพัฒนาระบบคอมพ�วเตอร� ซึ่งทำให�เพ��มกำลังความสามารถหร�อประสิทธิภาพอย�างเป�นสาระสำคัญบันทึกบัญชีเป�นสินทรัพย�

๔.๕.๒ ค�าซ�อมใหญ�เคร�อ่งบิน (IRAN) แสดงมูลค�าตามต�นทุนค�าซ�อม คำนวณค�าเส่ือมราคาโดยว�ธีเส�นตรงตามอายุการใช�งานในระยะเวลา ๕ – ๑๐ ป�

๑๒๔ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๔.๖ ดอกเบี้ยเง�นกู�ยืม

สินทรัพย�ระหว�างก�อสร�างที่บร�ษัทดำเนินการโดยใช�เง�นกู�ยืมจะรับรู�ดอกเบี้ยจ�ายที่เกิดข�้นเป�นต�นทุนของสินทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง เมื่อสินทรัพย�
ระหว�างก�อสร�างแล�วเสร็จดอกเบี้ยจ�ายดังกล�าวจะรับรู�เป�นค�าใช�จ�าย    

๔.๗ รายได�รอการรับรู�

การรับรู�รายได�ในการรับบร�จาคสินทรัพย�เพ�อ่เก็บไว�ใช�ในการดำเนินงานมากกว�าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชีให�รับรู�เป�นรายได�รอการรับรู�ไว�ก�อน 
แล�วจ�งทยอยรับรู�เป�นรายได�อื่นตลอดอายุการใช�งานของสินทรัพย�รับบร�จาคนั้น

๔.๘ รายการที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ 

รายการที่เป�นเง�นตราต�างประเทศบันทึกบัญชีเป�นเง�นบาท โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ รายการสินทรัพย�และหนี้สินที่เป�น
เง�นตราต�างประเทศซึ่งคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด จะปรับมูลค�าโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยนตามอ�างอิงประจำวันที่ธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศไว�
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเง�น ผลกำไรหร�อขาดทุนที่เกิดข�้นรับรู�เป�นรายได�หร�อค�าใช�จ�ายทั้งจำนวนในงบรายได�และค�าใช�จ�ายเบ็ดเสร็จ

๔.๙ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

ในการทำอนุพันธ�ทางการเง�นได�แก�สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate SWAP : IRS) ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ�อ่ป�องกันความเส่ียง
ใช�เกณฑ�คงค�าง ส�วนต�างของดอกเบี้ยรับรู�เป�นรายได�อื่น หร�อค�าใช�จ�ายดำเนินงานอื่นในงบรายได�และค�าใช�จ�ายเบ็ดเสร็จ

๔.๑๐ ค�าบร�การรอเร�ยกเก็บ(จ�ายคืน)บร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก 

บร�ษัทฯ ดำเนินการโดยมิได�ค�ากำไร หากมีรายได�มากกว�าค�าใช�จ�ายจะรับรู�เป�นหนี้สินเพ�่อจ�ายคืนให�แก�บร�ษัทสายการบินที่เป�นสมาชิกและ
ในกรณีมีรายได�น�อยกว�าค�าใช�จ�ายจะรับรู�เป�นสินทรัพย�เพ�่อเร�ยกเก็บเพ��มจากบร�ษัทสายการบินที่เป�นสมาชิกหลักเกณฑ�ดังกล�าว เฉลี่ยตามจำนวน 
หน�วยบินและรายได�ที่แต�ละสายการบินใช�บร�การในงวดนั้น ๆ

๔.๑๑ ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

ผลประโยชน�ของพนักงานภายใต�โครงการผลประโยชน�ที่กำหนดไว�และผลประโยชน�ระยะยาวอื่น บร�ษัทฯ ใช�การประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร�ประกันภัยด�วยว�ธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณไว� และใช�อัตราผลตอบแทนในท�องตลาดของหุ�นกู� ผลแตกต�างที่เพ��มข�้น หร�อลดลง 
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยในแต�ละงวดบัญชีจะรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายหร�อรายได�ในงวดบัญชีนั้น

๔.๑๒ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บร�ษัทฯ ได�จัดตั้ง "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล�ว" ตามพระราชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยพนักงานที่เป�นสมาชิกจ�ายเง�นสะสมเข�ากองทุนในอัตราร�อยละ ๓ - ๑๕ 
ของเง�นเดือนพนักงานที่เป�นสมาชิก และบร�ษัทฯ จ�ายเง�นสมทบเข�ากองทุนในอัตราร�อยละ ๘.๕ - ๑๕ ของเง�นเดือนพนักงานที่เป�นสมาชิก

๔.๑๓ เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด 

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด หมายถึง เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคารที่มีกำหนดจ�ายคืนในระยะเวลาไม�เกิน ๓ เดือน

๑๒๕รายงานประจำป ๒๕๕๖



๑๒๖

๕. ข�อมูลเพ��มเติม
๕.๑ เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ประกอบด�วย

๕.๒ เง�นลงทุนชั่วคราว ประกอบด�วย

เง�นลงทุนชั่วคราวดังกล�าวเป�นเง�นฝากประจำของเง�นกองทุนสวัสดิการ

เง�นสด

เง�นฝากธนาคาร - กระแสรายวัน

- ออมทรัพย�

รวมเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

๓.๘๒

๑๒.๐๕

๒,๒๔๔.๗๔

๒,๒๖๐.๖๑

๓.๔๙

๖.๕๐

๘๗๔.๓๔

๘๘๔.๓๓

๑.๔๓

๖.๓๓

๒,๑๙๘.๔๓

๒,๒๐๖.๑๙

๒.๓๙

๕.๗๒

๔๖.๓๑

๕๔.๔๒

บร�ษัท เง�นกองทุน
๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๕

รวม

หน�วย : ล�านบาท

เง�นฝากธนาคาร - ประจำ ๖ เดือน

- ประจำ ๑๒ เดือน

รวมเง�นลงทุนชั่วคราว

๐.๕๒

๘๘.๙๖

๘๙.๔๘

๑.๘๕

๖.๗๐

๘.๕๕

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๓ ลูกหนี้ค�าบร�การและลูกหนี้อื่น ประกอบด�วย

ค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๙๗.๘๘ ล�านบาท เป�นลูกหนี้สายการบิน จำนวน ๘๗.๔๕ ล�านบาท 
ลูกหนี้ในประเทศและลูกหนี้ต�างประเทศ จำนวน ๑๐.๔๓ ล�านบาท

ค�าปรับเจ�าหนี้ผ�ดสัญญา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๗๑.๐๗ ล�านบาท ส�วนหนึ่งเป�นลูกหนี้ค�างชำระค�าปรับจากการส�งมอบงาน
ล�าช�าในการจัดซื้อระบบแลกเปลี่ยนข�อมูลการบินและบร�การเดินอากาศพร�อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ จากบร�ษัทแห�งหนึ่ง จำนวน ๖๗.๓๖ ล�านบาท 
และบร�ษัทฯ มิได�ชำระเง�นงวดสุดท�าย จำนวน ๔๐.๐๐ ล�านบาท ให�กับผู�ขาย ซึ่งเมื่อหักกลบลบหนี้แล�ว ผู�ขายมีหนี้ที่ค�างชำระให�กับบร�ษัทฯ จำนวน 
๒๗.๓๖ ล�านบาท ขณะนี้บร�ษัทฯ ได�ส�งคำฟ�องให�ศาลปกครองกลางเพ�่อดำเนินคดีและศาลได�รับคำฟ�องแล�ว

๑๒๗

หน�วย : ล�านบาท

บร�ษัท เง�นกองทุน
๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๕

รวม

ลูกหนี้ค�าบร�การ

เช็ครับ

ลูกหนี้สายการบิน

ลูกหนี้ในประเทศ

ลูกหนี้ต�างประเทศ

รายได�บร�การค�างรับ

หัก ค�าเผ�่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้ค�าบร�การ

ลูกหนี้อื่น

ดอกเบี้ยค�างรับ

ค�าปรับเจ�าหนี้ผ�ดสัญญา

ลูกหนี้พนักงาน

รายได�เง�นชดเชยทรัพย�สินเสียหายจากอุทกภัย

ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า

ลูกหนี้เง�นยืมทดรอง

รวมลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้ค�าบร�การและลูกหนี้อื่น

๒.๗๙

๙๗๕.๑๔

๕๒.๒๐

๑๗.๙๗

๑๑.๕๒

๑,๐๕๙.๖๒

(๙๗.๘๘)

๙๖๑.๗๔

๑.๒๕

๗๑.๐๗

๐.๒๑

-

๔๒.๐๑

๑๗.๔๔

๑๓๑.๙๘

๑,๐๙๓.๗๒

๐.๙๖

๗๓๖.๘๒

๒๙.๙๗

๑๑.๑๘

๗.๒๕

๗๘๖.๑๘

(๖๗.๓๐)

๗๑๘.๘๘

๐.๙๒

๖๗.๙๑

๐.๑๐

๒๕.๕๓

๔๔.๔๒

๑๒.๑๖

๑๕๑.๐๔

๘๖๙.๙๒

๒.๗๙

๙๗๕.๑๔

๕๒.๑๔

๑๗.๙๗

๑๑.๕๒

๑,๐๕๙.๕๖

(๙๗.๘๘)

๙๖๑.๖๘

๑.๐๖

๗๑.๐๗

๐.๒๑

-

๔๒.๐๑

๓.๔๙

๑๑๗.๘๔

๑,๐๗๙.๕๒

-

-

๐.๐๖

-

-

๐.๐๖

-

๐.๐๖

๐.๑๙

-

-

-

-

๑๓.๙๕

๑๔.๑๔

๑๔.๒๐

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๔ เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘.๕๗ ล�านบาท เป�นของเง�นกองทุนสวัสดิการให�พนักงานกู�ยืมไปใช�จ�ายตาม
วัตถุประสงค�ในข�อ ๗ (๔.๑) และ ๗ (๔.๒) ของระเบียบว�าด�วยการกู�เง�นจากกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย 
เง�นฝากประจำกับธนาคารพาณิชย�ประเภท ๑๒ เดือน และตามอัตราดอกเบี้ยเง�นฝากสหกรณ�ออมทรัพย�บร�ษัท ว�ทยุการบินแห�งประเทศไทย 
จำกัด ประเภทประจำ ๑๒ เดือน บวก ๑ ตามลำดับ มียอดคงค�างยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖.๗๔ ล�านบาท 
ระหว�างงวดให�กู�เพ��ม จำนวน ๒๕.๕๗ ล�านบาท และได�รับชำระคืน จำนวน ๒๓.๗๔ ล�านบาท คงเหลือเง�นให�กู�ยืมระยะสั้น ณ วันสิ�นงวด จำนวน 
๑๘.๕๗ ล�านบาท

๕.๕ วัสดุคงเหลือ ประกอบด�วย

๕.๖ ค�าบร�การรอเร�ยกเก็บ(จ�ายคืน)สะสม ประกอบด�วย

๑๒๘

ค�าบร�การรอเร�ยกเก็บบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก - ยอดยกมา

หัก เร�ยกเก็บค�าบร�การรอเร�ยกเก็บจากสายการบินที่พ�นสภาพเป�นสมาชิก

หัก ค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก - ระหว�างงวด

รวมค�าบร�การรอเร�ยกเก็บ(จ�ายคืน)สะสม ณ วันสิ�นงวด

๒๗๓.๗๖

(๐.๕๗)

๒๗๓.๑๙

(๙๕๒.๒๓)

(๖๗๙.๐๔)

๔๔๘.๖๐

(๐.๑๔)

๔๔๘.๔๖

(๑๗๔.๗๐)

๒๗๓.๗๖

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

อะไหล�อุปกรณ�เรดาร�

อะไหล�เคร�่องบิน

อะไหล�เคร�่องช�วยการเดินอากาศ

อะไหล�อุปกรณ�ว�ทยุ

วัสดุสำนักงาน

อะไหล�อื่นๆ

รวมวัสดุคงเหลือ

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

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



ตามที่บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการปรับปรุงโครงสร�างอัตราค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศรูปแบบใหม� เพ�่อให�สอดคล�องกับนโยบาย และ
มาตรฐานขององค�การการบินพลเร�อนระหว�างประเทศ และให�เกิดความเป�นธรรมแก�ผู�ใช�บร�การทุกกลุ�มและมีความเป�นสากลมากยิ�งข�้น โดยในการ 
ประชุมคณะกรรมการการบินพลเร�อน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได�มีมติเห็นชอบการเร�ยกเก็บค�าบร�การ ตามโครงสร�าง/อัตราค�าบร�การ 
รูปแบบใหม� ที่บร�ษัทฯ นำเสนอ และในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (๕๓๑) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ได�มีมติอนุมัติ การทยอยเร�ยกเก็บค�าบร�การรูปแบบใหม�เป�น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑  ตั้งแต�วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา En route charge เท�ากับ ๓,๓๐๐ บาทต�อหน�วย และ 
Terminal Charge เท�ากับ ๕๐๐ บาทต�อหน�วย 

ระยะที่ ๒  ตั้งแต�วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป�นต�นไป อัตรา En route charge เท�ากับ ๓,๕๐๐ บาทต�อหน�วย และ Terminal charge 
เท�ากับ ๕๐๐ บาทต�อหน�วย 

ตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมใหญ�สามัญประจำป� ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให�บร�ษัทฯ 
นำค�าบร�การรอจ�ายคืนประจำป� ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๔.๗๐ ล�านบาท ไปหักกับค�าบร�การรอเร�ยกเก็บสะสมที่มีอยู� จำนวน ๔๔๘.๔๖ ล�านบาท
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ คงเหลือค�าบร�การรอเร�ยกเก็บสะสม จำนวน ๒๗๓.๗๖ ล�านบาท 

ผลการดำเนินงานในงวดบัญชีป� ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายได�รวม จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ล�านบาท และค�าใช�จ�าย รวมจำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ 
ล�านบาท จ�งมีรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย ซ่ึงถือเป�นค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินท่ีเป�นสมาชิก จำนวน ๙๕๒.๒๓ ล�านบาท เม่ือนำมาหักกับค�าบร�การ 
รอเร�ยก เก็บสะสมยอดยกมา จำนวน ๒๗๓.๗๖ ล�านบาท และเร�ยกเก็บค�าบร�การรอเร�ยกเก็บจากสายการบินเนื่องจากพ�นสภาพการเป�นสมาชิก 
จำนวน ๐.๕๗ ล�านบาทแล�ว คงเหลือค�าบร�การ รอจ�ายคืนสะสม ณ วันสิ�นงวด จำนวน ๖๗๙.๐๔ ล�านบาท

๑๒๙รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๗ สินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น ประกอบด�วย

๕.๘ เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

เง�นลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑.๙๐ ล�านบาท เป�นของเง�นกองทุนสวัสดิการ โดยเป�นเง�นฝากประจำ ๓๖ เดือน
ที่ฝากไว�กับธนาคารอาคารสงเคราะห� 

๕.๙ เง�นให�กู�ยืมระยะยาว

เง�นให�กู�ยืมระยะยาว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๐.๓๖ ล�านบาท เป�นของเง�นกองทุนสวัสดิการ ซึ่งให�พนักงานกู�ยืมไปใช�จ�าย
ตามระเบียบว�าด�วยการกู�เง�นเพ�่อการศึกษาสำหรับพนักงานและบุตรพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเง�นฝากประจำ
กับธนาคารพาณิชย�ประเภท ๑๒ เดือน มียอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๐.๔๘ ล�านบาท ระหว�างงวดให�กู�เพ��ม จำนวน 
๐.๒๖ ล�านบาท และได�รับชำระคืน จำนวน ๐.๓๘ ล�านบาท คงเหลือเง�นให�กู�ยืมระยะยาว ณ วันสิ�นงวด จำนวน ๐.๓๖ ล�านบาท

๑๓๐

หน�วย : ล�านบาท

เง�นมัดจำ

งานระหว�างทำ

บัญชีพัก

รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยนอื่น

๗.๑๐

๔.๒๖

(๐.๔๗)

๑๐.๘๙

๘.๕๘

๑.๒๔

(๐.๑๐)

๙.๗๒

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๑๐ อาคารและอุปกรณ� ประกอบด�วย

 

หมายเหตุ ๑/ เรดาร�และอุปกรณ� ได�แก� ระบบเรดาร� เคร�่องช�วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน อุปกรณ�สื่อสารการบินอัตโนมัติ และอุปกรณ�
สื่อสารอื่น

๒/ เป�นอาคารและอุปกรณ�ที่เพ��มข�้นจากการรับโอนจากสินทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง จำนวน ๖๐๖.๗๑ ล�านบาท และค�าอุปกรณ�ที่ซื้อเพ��มจำนวน  
๐.๒๔ ล�านบาท

อาคารและสิ�งก�อสร�างเป�นสินทรัพย�ที่บร�ษัทฯ ก�อสร�างบนที่ดินราชพัสดุเพ�่อใช�ในการดำเนินงาน โดยกระทรวงการคลังเป�นผู�มีกรรมสิทธิ์
ในอาคารและสิ�งปลูกสร�างดังกล�าว

ค�าเสื่อมราคาประจำป� จำนวน ๗๓๙.๐๖ ล�านบาท รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายบร�ษัทฯ จำนวน ๗๓๙.๐๑ ล�านบาท และเป�นค�าใช�จ�ายของเง�นกองทุน
สวัสดิการบร�ษัทฯ จำนวน ๐.๐๕ ล�านบาท

๑๓๑

อาคารและอุปกรณ�ของบร�ษัทฯ

อาคารและส�วนปรับปรุงอาคาร

ระบบอำนวยความสะดวก

เรดาร�และอุปกรณ� ๑/

อุปกรณ�เคร�่องกำเนิดไฟฟ�า

อุปกรณ�โทรพ�มพ�

เคร�่องมืออุปกรณ�และครุภัณฑ�อื่น

เคร�อ่งตกแต�งและเคร�อ่งใช�สำนักงาน

(รวมระบบและอุปกรณ�คอมพ�วเตอร�)

ยานพาหนะ

เคร�่องบิน

สินทรัพย�รับบร�จาค

รวมอาคารและอุปกรณ�ของบร�ษัท

อุปกรณ�ของเง�นกองทุนสวัสดิการ

อุปกรณ�ดนตร�-กีฬา

รวมอาคารและอุปกรณ�

๑,๓๔๒.๙๙

๓๐๒.๗๘

๑,๙๘๔.๓๖

๘๘.๖๙

-

๑๗๐.๖๘

๑๑๗.๙๙

-

๑๘๒.๙๓

๐.๐๒

๔,๑๙๐.๔๔

๐.๑๙

๔,๑๙๐.๖๓

๑,๒๒๗.๔๐

๓๗๕.๐๑

๑,๖๕๔.๗๔

๑๐๘.๐๓

-

๑๖๕.๙๕

๑๐๓.๓๐

-

๔๑๗.๖๕

๐.๐๑

๔,๐๕๒.๐๙

๐.๑๔

๔,๐๕๒.๒๓

๑,๓๗๕.๐๑

๕๖๖.๗๙

๓,๘๓๕.๘๑

๑๘๗.๓๐

๐.๑๓

๖๓๐.๕๕

๖๔๕.๔๙

๑.๙๒

๗๓.๗๗

๑๑๙.๘๕

๗,๔๓๖.๖๒

๒.๓๖

๗,๔๓๘.๙๘

๒,๖๐๒.๔๑

๙๔๑.๘๐

๕,๔๙๐.๕๕

๒๙๕.๓๓

๐.๑๓

๗๙๖.๕๐

๗๔๘.๗๙

๑.๙๒

๔๙๑.๔๒

๑๑๙.๘๖

๑๑,๔๘๘.๗๑

๒.๕๐

๑๑,๔๙๑.๒๑

๔.๘๘

๑๓.๑๐

๓๐๘.๒๑

๓.๒๒

๐.๑๗

๑๔.๗๖

๒๐.๒๑

-

-

-

๓๖๔.๕๕

๐.๑๐

๓๖๔.๖๕

๕.๓๕

๑๒๐.๗๑

๙๗.๒๑

๓๑.๖๑

 -

๕๖.๗๑

๔๖.๐๘

-

๒๔๙.๒๘

-

๖๐๖.๙๕ ๒/

-

๖๐๖.๙๕

๒,๖๐๑.๙๔

๘๓๔.๑๙

๕,๗๐๑.๕๕

๒๖๖.๙๔

๐.๓๐

๗๕๔.๕๕

๗๒๒.๙๒

๑.๙๒

๒๔๒.๑๔

๑๑๙.๘๖

๑๑,๒๔๖.๓๑

๒.๖๐

๑๑,๒๔๘.๙๑

เพ��ม ลด ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๓๐ ก.ย. ๕๕
ยอดยกมา
๑ ต.ค. ๕๕

ยอดยกไป
๓๐ ก.ย. ๕๖

ค�าเสื่อม
ราคา
สะสม

ราคาทุน ราคาตามบัญชี

หน�วย : ล�านบาท

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๑๑ สินทรัพย�ระหว�างก�อสร�าง ประกอบด�วย

๕.๑๒ เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น ประกอบด�วย

๑๓๒

หน�วย : ล�านบาท

ยอดยกมาต�นป�

บวก เพ��มข�้นระหว�างงวด

หัก โอนไปอาคารและอุปกรณ�

โอนไปเป�นค�าใช�จ�าย

ยอดยกไปสิ�นป�

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

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

๘๐.๓๔

๓๑.๘๘

๑๔๓.๓๖

๒๕๕.๕๘

๑๑๕.๗๓

๑๖.๒๗

๒.๙๕

๑๐.๓๘

๑๔๕.๓๓

๔๐๐.๙๑

๑๒๘.๐๒

๑๘.๑๖

๑๐๐.๒๒

๒๔๖.๔๐

๔๒.๘๕

๔๗.๗๘

๕.๔๗

๒๕.๔๑

๑๒๑.๕๑

๓๖๗.๙๑

๘๐.๓๔

๓๑.๘๘

๑๔๓.๓๖

๒๕๕.๕๘

๑๐๓.๗๓

๑๖.๒๗

๒.๙๕

๑๐.๓๘

๑๓๓.๓๓

๓๘๘.๙๑

-

-

-

-

๑๒.๐๐

-

-

-

๑๒.๐๐

๑๒.๐๐

บร�ษัท เง�นกองทุน
๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๕

รวม

๑๔๕.๓๓ ๑๒๑.๕๑๑๓๓.๓๓ ๑๒.๐๐

เจ�าหนี้การค�า

เจ�าหนี้การค�าในประเทศ

เจ�าหนี้การค�าต�างประเทศ

บัญชีพักรับสินค�าและบร�การ

รวมเจ�าหนี้การค�า

เจ�าหนี้อื่น

บัญชีพักเช็คจ�ายระหว�างทาง

บัญชีพักลูกหนี้รอตัดบัญชี

เจ�าหนี้พนักงาน

รายได�รับล�วงหน�า

รวมเจ�าหนี้อื่น

รวมเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๑๓ ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป� ประกอบด�วย

๕.๑๔ ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย ประกอบด�วย

๑๓๓

หน�วย : ล�านบาท

๖๔๔.๕๔

(๖๔๔.๕๔)

-

๖๔๔.๕๔

๖๔๔.๕๔

๑,๒๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

(๑๐๐.๐๐)

-

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑.๖๕๐.๐๐

๑๒๖.๙๔

(๑๒๖.๙๔)

-

๑๒๖.๙๔

๑๒๖.๙๔

๑,๕๑๙.๕๕

๑๓๑.๘๐

(๑๓๑.๘๐)

-

๑๓๑.๘๐

๑๓๑.๘๐

๑,๑๐๐.๐๐

๘๔.๘๐

(๘๔.๘๐)

-

๘๔.๘๐

๘๔.๘๐

๑,๓๙๐.๒๘

๑๑๖.๐๐

(๑๑๖.๐๐)

-

๑๑๖.๐๐

๑๑๖.๐๐

๘๕๐.๐๐

๘๕.๐๐

(๘๕.๐๐)

-

๘๕.๐๐

๘๕.๐๐

กรุงไทย ออมสิน ไทยพาณิชย�
รวมซีไอเอ็มบี

ไทย

ธนาคาร

วงเง�น

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๕

หัก ชำระระหว�างงวด

บวก โอนจากเง�นกู�ระยะยาว

ยอดยกไป ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๖

หน�วย : ล�านบาท

๗๔๘.๔๙

๔๕.๑๗

๒๕.๒๖

๑๑.๖๒

๘๓๐.๕๔

๕๔๔.๔๒

๔๒.๘๕

๒๑.๗๐

๑๐.๖๓

๖๑๙.๖๐

๗๔๘.๔๙

๔๕.๑๗

๒๕.๒๖

๑๐.๐๐

๘๒๘.๙๒

-

-

-

๑.๖๒

๑.๖๒

บร�ษัท เง�นกองทุน
๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๕

รวม

เง�นรางวัลพ�เศษ

ค�าเช�าที่ราชพัสดุและภาษีโรงเร�อน

ค�าสาธารณูปโภค

อื่นๆ

รวมค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๑๕ หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น ประกอบด�วย

๕.๑๖ เง�นส�งเสร�มเพ�่อการศึกษาบุตร

เป�นเง�นที่พนักงานของบร�ษัทฯ บร�จาคเข�าเง�นกองทุนสวัสดิการ เพ�่อให�เป�นทุนแก�บุตรพนักงานบร�ษัทที่เร�ยนดี แต�ยากจน ตั้งแต�ป� ๒๕๒๕
โดยฝากประจำกับธนาคารอาคารสงเคราะห� จำนวน ๐.๑๐  ล�านบาท

๕.๑๗ เง�นกู�ยืมระยะยาว ประกอบด�วย

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีวงเง�นกู�ธนาคาร จำนวน ๗,๗๐๙.๘๓ ล�านบาท มีธนาคาร ๒ แห�ง ได�กำหนดเง�อ่นไขในสัญญาเง�นกู�
ให�บร�ษัทฯ ออกตั๋วแลกเง�นเท�ากับยอดเง�นกู�ค�างชำระบวกดอกเบี้ยให�กับธนาคาร และเง�นกู�ยืมจำนวนดังกล�าวใช�สำหรับลงทุนในโครงการ
ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิและโครงการลงทุนต�าง ๆ โดยมีกำหนดชำระคืนเง�นต�นและดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน

บร�ษัทฯ มีต�นทุนทางการเง�นซึ่งเป�นดอกเบี้ยจ�ายเง�นกู�ยืมจากสถาบันการเง�น จำนวน ๑๕๙.๒๙ ล�านบาท

๑๓๔

หน�วย : ล�านบาท

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

๓.๐๑

๔๕.๑๐

๔๕.๙๐

๓.๐๙

-

๐.๗๓

๙๗.๘๓

-

๐.๒๒

๐.๐๙

-

-

-

๐.๓๑

บร�ษัท เง�นกองทุน
๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๕

รวม

รายได�รอการรับรู�

ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย และเจ�าหนี้กรมสรรพากร

เง�นประกันสัญญา

บัญชีพักจัดสรรหุ�น ข

บัญชีพักการตัดจำหน�ายสินทรัพย�

บัญชีพักรายการระหว�างกัน

รวมหนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

หน�วย : ล�านบาท

๑๗๐.๐๐

๖๙๔.๒๘

๗๙๔.๖๕

๗๑๘.๔๐

๑,๒๐๕.๗๑

๓๑๕.๐๐

๓,๘๙๘.๐๔

๘๕.๐๐

๕๗๘.๒๘

๖๖๒.๘๕

๖๓๓.๖๐

๑,๐๗๘.๗๗

๑,๐๐๐.๐๐

๔,๐๓๘.๕๐

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

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

๑๑๖.๐๐

๑๓๑.๘๐

๘๔.๘๐

๑๒๖.๙๔

๑๐๐.๐๐

 ๖๔๔.๕๔

ยอดคงเหลือธนาคาร วงเง�น ระยะเวลาสัญญา
ลงวันที่

ยอดคงเหลือ
ณ ๓๐ ก.ย. ๕๖

ซีไอเอ็มบี ไทย

กรุงไทย

ไทยพาณิชย�

กรุงไทย

ออมสิน

ออมสิน

รวม

โอนเป�นหนี้
ที่ครบกำหนด
ชำระภายใน๑ป�

กู�เพ��ม
ระหว�าง

งวด

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๑๘ ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานย�อนหลังถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๔๗.๕๖ ล�านบาท โดยบร�ษัทฯ จะทยอยรับรู�
เป�นค�าใช�จ�ายตามว�ธีเส�นตรงในระยะเวลา ๕ ป� ป�ละจำนวน ๒๐๙.๕๑ ล�านบาท ในงวดนี้มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑๙ ทุนเร�อนหุ�น ประกอบด�วย

๕.๒๐ เง�นรายได�แผ�นดินนำส�งคลัง

คณะรัฐมนตร�ได�มีมติเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบให�กระทรวงการคลังกำหนดให�บร�ษัทฯ นำเง�นส�งคลังเป�นรายได�แผ�นดิน 
โดยคำนวณในอัตราร�อยละ ๑๐ ของรายได�ค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศในแต�ละป� ทั้งนี้ตั้งแต�ป�งบประมาณ ๒๕๔๑ เป�นต�นไป ต�อมา 
บร�ษัทฯ ได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให�บร�ษัทฯ ไม�ต�องนำเง�นส�งคลังเป�นรายได�แผ�นดินตั้งแต� 
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ และได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร� เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ให�บร�ษัทฯ ยกเลิกการนำเง�นส�งคลังเป�นรายได�
แผ�นดิน ตั้งแต�ป�งบประมาณ ๒๕๔๙ เป�นต�นไป

๑๓๕

หน�วย : ล�านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน – ยอดยกมา

ผลประโยชน�พนักงานที่ทยอยโอน – ระหว�างงวด

ผลประโยชน�พนักงาน – ระหว�างงวด 

จ�ายคืนผลประโยชน�พนักงาน – ระหว�างงวด 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานคงเหลือ

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานย�อนหลังถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔

ผลประโยชน�พนักงานที่ทยอยโอนสะสม

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานที่ทยอยโอนคงเหลือ

๒๗๒.๕๕

๒๐๙.๕๑

๑๗๔.๓๕

(๖๕.๓๖)

๕๙๑.๐๕

๑,๐๔๗.๕๖

(๔๑๙.๐๒)

๖๒๘.๕๔

-

๒๐๙.๕๑

๑๓๘.๘๑

(๗๕.๗๗)

๒๗๒.๕๕

๑,๐๔๗.๕๖

(๒๐๙.๕๑)

๘๓๘.๐๕

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

ทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระแล�ว

หุ�นสามัญ ๖,๖๐๐,๐๐๐ หุ�น มูลค�าหุ�นละ ๑๐๐ บาท

หุ�น ก  (กระทรวงการคลังเป�นผู�ถือหุ�น)

หุ�น ข  (บร�ษัทการบินต�างๆ เป�นผู�ถือหุ�น)

รวมทุนเร�อนหุ�น

๖๐๐.๐๐

๖๐.๐๐

๖๖๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๖๐.๐๐

๖๖๐.๐๐

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๒๑ เง�นกองทุนสวัสดิการ

เง�นกองทุนสวัสดิการมียอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔๑.๖๐ ล�านบาท สำหรับงวดนี้มีรายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย
จำนวน ๒๓.๔๔ ล�านบาท (รับเง�นสมทบจากบร�ษัทฯ ในอัตราร�อยละ ๙ ของเง�นเดือนพนักงาน เป�นเง�นจำนวน ๑๙๘.๙๙ ล�านบาท รายได�อื่น 
จำนวน ๑๘.๒๓ ล�านบาท รวมเป�นเง�น จำนวน ๒๑๗.๒๒ ล�านบาท และค�าใช�จ�าย จำนวน ๑๙๓.๗๘ ล�านบาท ประกอบด�วย ค�ารักษาพยาบาล 
จำนวน ๑๕๐.๐๐ ล�านบาท และค�าใช�จ�ายอื่น จำนวน ๔๓.๗๘ ล�านบาท) จ�งมียอดคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด จำนวน ๑๖๕.๐๔ ล�านบาท

๕.๒๒ รายได�อื่น ประกอบด�วย 

๑๓๖

หน�วย : ล�านบาท

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

เง�นลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้ค�าบร�การและลูกหนี้อื่น

เง�นให�กู�ยืมระยะสั้น

เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

เง�นให�กู�ยืมระยะยาว

อาคารและอุปกรณ�

รวมสินทรัพย�

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น

เง�นส�งเสร�มเพ�่อการศึกษาบุตร

รวมหนี้สิน

เง�นกองทุนสวัสดิการ

ยอดยกมา

รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�ายสำหรับงวด

รวมเง�นกองทุนสวัสดิการ

รวมหนี้สินและเง�นกองทุน

๕๔.๔๒

๘๙.๔๘

๑๔.๒๐

๑๘.๕๗

๑.๙๐

๐.๓๖

๐.๑๔

๑๗๙.๐๗

๑๒.๐๐

๑.๖๒

๐.๓๑

๐.๑๐

๑๔.๐๓

๑๔๑.๖๐

๒๓.๔๔

๑๖๕.๐๔

๑๗๙.๐๗

๕๓.๐๐

๘.๕๕

๙.๗๐

๑๖.๗๔

๖๒.๘๑

๐.๔๘

๐.๑๙

๑๕๑.๔๗

๗.๐๒

๒.๔๘

๐.๒๗

๐.๑๐

๙.๘๗

๑๓๘.๙๖

   ๒.๖๔

๑๔๑.๖๐

๑๕๑.๔๗

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

ดอกเบี้ยเง�นฝากธนาคาร

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศ

รายได�อื่น

รวมรายได�อื่น

๒๔.๓๒

๐.๑๔

๒๖.๑๗

๕๐.๖๓

๖.๗๑

๒.๐๖

๖๔.๐๔

๗๒.๘๑

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๒๓ ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน ประกอบด�วย

๕.๒๔ ค�าใช�จ�ายอื่น ประกอบด�วย

๑๓๗

หน�วย : ล�านบาท

ค�าใช�จ�ายบุคลากร

ผลประโยชน�พนักงาน

เง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เง�นสมทบกองทุนสวัสดิการ

รวมค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน 

๔,๑๕๔.๐๓

๓๘๓.๘๖

๓๐๖.๖๐

๑๙๘.๕๒

๕,๐๔๓.๐๑

๓,๖๙๒.๔๐

๓๔๘.๓๒

๒๘๔.๙๙

๑๘๖.๒๑

๔,๕๑๑.๙๒

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

หน�วย : ล�านบาท

ค�าสอบบัญชี

ค�าจัดประชุม

ค�าใช�จ�ายที่ปร�กษา

ค�าใช�จ�ายประชาสัมพันธ�

ค�าบำรุงและบร�จาค

ค�าใช�จ�ายเดินทาง

ค�าเบี้ยประกันภัย

ค�าธรรมเนียม

ค�าใช�จ�ายในการฝ�กอบรม

ค�าตัดจำหน�ายพัสดุและสินทรัพย�

ค�ารักษาความปลอดภัย

หนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการตัดจำหน�ายสินทรัพย�

ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย IRS

อื่นๆ

รวมค�าใช�จ�ายอื่น

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

๒๕๕๖ ๒๕๕๕

รายงานประจำป ๒๕๕๖



๕.๒๕ ผลการดำเนินงาน ประกอบด�วย

ในงวดบัญชีป� ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีรายได�รวม จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ล�านบาท ค�าใช�จ�ายรวม จำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ ล�านบาท โดยมีรายได�สูงกว�า
ค�าใช�จ�ายหร�อมีค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก จำนวน ๙๕๒.๒๓ ล�านบาท 

รายได�รวม จำนวน ๘,๐๔๗.๑๐ ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ก�อน จำนวน ๑,๐๙๑.๖๘ ล�านบาท หร�อประมาณร�อยละ ๑๖ ส�วนใหญ�เป�นรายได� 
ค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศเพ��มข�้น จำนวน ๑,๔๓๓.๑๗ ล�านบาท หร�อประมาณร�อยละ ๒๔ เนื่องจากสายการบินทำการบินเพ��มข�้น 
และมีการ เร�ยกเก็บค�าบร�การตามโครงสร�าง/อัตราค�าบร�การใหม� ระยะที่ ๑ ตั้งแต�วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อัตรา 
Enroute charge เท�ากับ ๓,๓๐๐ บาทต�อหน�วย และ Terminal charge เท�ากับ ๕๐๐ บาทต�อหน�วย ตามมติคณะกรรมการบร�ษัทฯ 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (๕๓๑) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

สำหรับรายได�จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๒ มีโครงข�าย ที่เกิดข�้นตั้งแต�
วันที่ ๑ มกราคม – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีจำนวน ๓๖.๓๕ ล�านบาท โดยได�แสดงรวมอยู�ในรายได�ค�าเช�า ค�าบำรุงรักษาอุปกรณ� 
และค�าบร�การ ข�อมูลการบิน 

ค�าใช�จ�ายรวม จำนวน ๗,๐๙๔.๘๗ ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ก�อน จำนวน ๓๑๔.๑๕ ล�านบาท หร�อประมาณร�อยละ ๕ ส�วนใหญ�เป�นค�าใช�จ�าย
เกี่ยวกับผลประโยชน�พนักงานเพ��มข�้น จำนวน ๕๓๑.๐๙ ล�านบาท หร�อประมาณร�อยละ ๑๒ เนื่องจากการปรับบำเหน็จประจำป� และค�าล�วงเวลา 
ที่เพ��มข�้นเนื่องจากการปรับปรุงข�อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยนำเง�นเพ��มต�างๆ มาคำนวณรวมเป�นค�าจ�าง ตามมติคณะกรรมการ 
บร�ษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๕๓๗) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

๑๓๘

หน�วย : ล�านบาท

๑,๔๓๓.๑๗

๔๓.๗๙

(๓๖๓.๑๐)

(๒๒.๑๘)

๑,๐๙๑.๖๘

(๓๓๕.๖๒)

๑๑.๕๗

๕๓๑.๐๙

๒๓.๖๙

๑๙.๖๖

(๑๘.๐๑)

๑๔.๙๓

๗๒.๖๐

(๕.๗๖)

๓๑๔.๑๕

๗๗๗.๕๓

-

๒๔

๑๓

(๗๗)

(๓๐)

๑๖

(๘๔)

๓๔

๑๒

๓

๑๑

(๖)

๑๓

๒๐

(๓)

๕

๔๔๕

๗,๕๐๖.๙๘

๓๘๒.๒๗

๑๐๗.๒๒

๕๐.๖๓

๘,๐๔๗.๑๐

๖๔.๖๘

๔๕.๘๑

๕,๐๔๓.๐๑

๗๓๙.๐๑

๑๙๔.๓๐

๒๗๘.๘๒

๑๓๓.๕๘

๔๓๖.๓๗

๑๕๙.๒๙

๗,๐๙๔.๘๗

๙๕๒.๒๓

-

๖,๐๗๓.๘๑

๓๓๘.๔๘

๔๗๐.๓๒

๗๒.๘๑

๖,๙๕๕.๔๒

๔๐๐.๓๐

๓๔.๒๔

๔,๕๑๑.๙๒

๗๑๕.๓๒

๑๗๔.๖๔

๒๙๖.๘๓

๑๑๘.๖๕

๓๖๓.๗๗

๑๖๕.๐๕

๖,๗๘๐.๗๒

๑๗๔.๗๐

-

รายได�

รายได�ค�าบร�การควบคุมจราจรทางอากาศ

รายได�ค�าเช�า ค�าบำรุงรักษาอุปกรณ� 

และค�าบร�การข�อมูลการบิน

รายได�จากงานที่รับทำ

รายได�อื่น

รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนงานรับทำ

วัสดุสิ�นเปลืองใช�ไป

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค�าเสื่อมราคา

ค�าซ�อมแซมบำรุงรักษา

ค�าเช�าสินทรัพย�และภาษีโรงเร�อน

ค�าสาธารณูปโภคและการสื่อสาร

ค�าใช�จ�ายอื่น

ต�นทุนทางการเง�น

รวมค�าใช�จ�าย

ค�าบร�การรอจ�ายคืนบร�ษัทการบินที่เป�นสมาชิก

รายได�สูง (ต่ำ) กว�าค�าใช�จ�าย

รายการ
จำนวน ร�อยละ

เพ��ม (ลด)
๒๕๕๕๒๕๕๖

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
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๕.๒๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕    บร�ษัทฯ ได�คำนวณเง�นบำเหน็จท่ีต�องจ�ายให�พนักงานตามสิทธิท่ีได�รับ ณ วันน้ัน เป�นเง�นท้ังสิ�น จำนวน ๓๔๒.๖๖
ล�านบาท บร�ษัทฯ ได�โอนเง�นเข�ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน ๑๗๓.๖๐ ล�านบาท ที่เหลืออีก จำนวน ๑๖๙.๐๖ ล�านบาท กำหนดโอนภายใน 
๑๐ ป� และหร�อตามอายุงานคงเหลือของพนักงานพร�อมดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ยเง�นฝากประจำ ๑ ป� ของธนาคาร ซึ่งบร�ษัทฯ ได�โอนเง�น 
บำเหน็จค�างนำส�งส�วนที่เหลือเข�ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได�ครบตามจำนวนทั้งหมดในงวดป�บัญชี ๒๕๔๕ แล�ว

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีพนักงานเป�นสมาชิก จำนวน ๒,๘๓๙ ราย บร�ษัทฯ จ�ายเง�นสมทบเข�ากองทุนในงวด
บัญชีนี้ จำนวน ๓๐๗.๓๓ ล�านบาท (รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน ๓๐๖.๖๐ ล�านบาท และบันทึกเป�นต�นทุนงานรับทำ จำนวน 
๐.๗๓ ล�านบาท) 

๕.๒๗ ค�าเบี้ยประชุมกรรมการ

ในงวดบัญชีน้ีบร�ษัทฯ ได�จ�ายค�าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดต�างๆ ดังน้ี
 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�จารณาค�าตอบแทน ๙๐,๐๐๐.๐๐
๖. คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ ๙๗,๐๐๐.๐๐
๗. คณะกรรมการพ�จารณาอุทธรณ� (เฉพาะการณ�) ๘,๐๐๐.๐๐
๘. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผ�ดชอบต�อสังคม ๑๔๔,๐๐๐.๐๐
ค�าเบี้ยประชุมประกอบด�วยค�าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการผู�แทนที่ได�รับแต�งตั้งจากหน�วยงานภายนอก  

๕.๒๘ ภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้น

บร�ษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นซึ่งไม�รวมดอกเบี้ย ดังนี้

๕.๒๙ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ บร�ษัทฯ มีผลขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จำนวน ๕.๐๓ ล�านบาท และมีวงเง�นคงเหลือของ 
การทำสัญญาดังกล�าวข�างต�น เป�นจำนวนเง�นทั้งสิ�น ๗๑๘.๔๐ ล�านบาท และจะสิ�นสุดสัญญาในป� ๒๕๕๗

๕.๓๐ เหตุการณ�ที่เกิดข�้นระหว�างรอบระยะเวลารายงาน

บร�ษัทฯ ได�ลงนามในสัญญากู�เง�นกับธนาคารออมสิน (Term Loan) วงเง�น ๓,๔๘๐.๐๐ ล�านบาท เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม�มี
หลักประกัน เพ�่อใช�สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานระบบบร�การการเดินอากาศ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน และ 
กำหนดชำระคืนเง�นต�นทุก ๖ เดือน งวดละ ๑๔๕.๐๐ ล�านบาท โดยชำระเง�นต�นงวดแรกในวันที่ครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแต�วันที่สิ�นสุดระยะ 
เวลาปลอดหนี้เง�นต�น ๓ ป� นับจากวันเบิกเง�นกู�งวดแรก

๑๓๙

หน�วย : ล�านบาท

บร�ษัทฯ ถูกฟ�องเป�นจำเลยในคดีต�างๆ 

คดีพ�พาทแรงงาน

คดีเร�ยกค�าเสียหาย 

รวม

๗.๐๗

๗.๑๐

๑๔.๑๗

๗.๐๗

๖.๙๗

๑๔.๐๔

๒๕๕๖ ๒๕๕๕
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