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ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ 

การเดินอากาศของประเทศ  

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นดำ เนินภารกิจ 

ตามวิสัยทัศน์องค์กร  

‘เป็นองค์กรที่ให้บริการการเดินอากาศ 

ด้วยคุณภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน’ 

(ศิวเกียรติ์ ชเยมะ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก 



สารจากประธานกรรมการ
วิิกฤตการณ์์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่า่งรุนแรง ทำาให้ปริมาณ์เท่�ย่วิบินลดลง 

อย่่างมากตั�งแต่ช่ื้วิงปลาย่เด้อนมกราคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันมิให้สถานการณ์์การระบาดรุนแรงย่ิ�งข้�น โดย่ออกประกาศ
เป็นระย่ะๆ เพ้�อแก้ไขสถานการณ์์ฉุุกเฉิุนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ยุ่ติโดย่เร็วิ ประกาศสถานการณ์์ฉุุกเฉิุน
ในทุกเขตท้องท่�ทั�วิราชื้อาณ์าจักร ตั�งแต่เด้อนม่นาคม 2563 และได้ขย่าย่จนถ้งเด้อนมกราคม 2564 รวิมทั�งสำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ 
(กพท.) ได้ออกประกาศท่�เก่�ย่วิข้องกับการทำาการบิน ซ้ึ่�งทำาให้การเดินทางทั�งในประเทศและต่างประเทศระงับลงชัื้�วิคราวิ เป็นผลให้สาย่การบินต่างๆ 
ลดจำานวินเท่�ย่วิบินหร้อย่กเลกิการทำาการบนิ เม้�อหลาย่ประเทศม่การควิบคมุการเดนิทาง บรษัิัท วิิทย่กุารบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด จ้งไดรั้บผลกระทบ 
จากสภาวิการณ์์อย่า่งหล่กเล่�ย่งไม่ได้ จากปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�ลดลงประกอบกับมาตรการลดค่าบริการเพ้�อช่ื้วิย่เหล้อสาย่การบินตามนโย่บาย่ของรัฐบาล 
ทำาให้ราย่ได้ของบริษััทฯ ลดลงซ้ึ่�งส่งผลทำาให้บริษััทฯ ม่ราย่ได้ตำ�ากว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ในปี 2563 อย่่างท่�ไม่เคย่ปรากฏมาก่อน

ในปี 2563 ปริมาณ์เท่�ย่วิบินทั�งหมดท่�บริษััทฯ ให้บริการลดลงร้อย่ละ 41 จากปีท่�ผ่านมา และคาดการณ์์ในปี 2564 ย่ังคงได้รับผลกระทบต่อเน้�อง 
อย่่างไรก็ตาม คาดว่ิาแนวิโน้มจะด่ข้�นจากปัจจัย่สนับสนุนจากนโย่บาย่การช่ื้วิย่เหล้อผ้้ประกอบการและสาย่การบินของรัฐบาล

บริษััทฯ ได้พย่าย่ามลดผลกระทบโดย่ร่วิมม้อกันปรับลดและบริหารจัดการค่าใช้ื้จ่าย่ เพ้�อประคับประคองให้บริษััทฯ สามารถผ่านพ้นภาวิะวิิกฤติ 
โดย่ได้ดำาเนินมาตรการปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ทั�วิทั�งองค์กรตามแผนรองรับสถานการณ์์ฉุุกเฉิุนทางการเงิน (CONTINGENCY PLAN) เพ้�อลดผลกระทบ
ของราย่ได้ตำ�ากว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ และบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เพ่ย่งพอในการดำาเนินงานของปี 2563 โดย่ไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและควิาม
ปลอดภัย่ในการให้บริการ

ในฐานะท่�เป็นหน่วิย่งานผ้้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ บริษััทฯ ได้ย่้ดมั�นดำาเนินภารกิจตามวิิสัย่ทัศน์องค์กร “เป็นองค์กรท่�ให้บริการ 
การเดินอากาศด้วิย่คุณ์ภาพส้งสุดอย่่างย่ั�งย่้น” รวิมทั�งการบริหารจัดการท่�เน้นการสร้างคุณ์ภาพการบริการการเดินอากาศและบริการอ้�นท่�ได้รับ 
มอบหมาย่ เพ้�อก่อให้เกิดควิามสมดุลของการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่้นด้านเศรษัฐกิจ สังคมและสิ�งแวิดล้อม และนโย่บาย่ด้านควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม 
และสิ�งแวิดล้อมภาย่ใต้การกำากับด้แลท่�ด่ของคณ์ะกรรมการบริษััทฯ

ในนามคณ์ะกรรมการบรษัิัทฯ ขอให้ผ้้ถ้อหุ้น ผ้้ใช้ื้บริการและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่มั�นใจว่ิาบริษััทฯ จะมุ่งมั�นและพัฒนาการบรกิารด้วิย่ควิามปลอดภยั่ 
เป็นมาตรฐานและม่ประสิทธิิภาพอย่่างต่อเน้�อง เพ้�อประโย่ชื้น์ของผ้้ถ้อหุ้นและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่

005
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



(นายสมนึก รงค์ทอง)
กรรมการผู้อำ นวยการใหญ่

เป็น HR เชิงรุกอย่างมืออาชีพ 

ในการผลักดันให้มีการบริหาร 

และพัฒนาทุนมนุษย์อย่างคุ้มค่า  

และเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร 

ไปสู่การทำ งานที่มีประสิทธิภาพ 

และมีความยั่งยืน



สารจากกรรมการผู้อำ นวยการใหญ่
ปัจจุบัน บริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด อย่้ใ่นช่ื้วิงเวิลาของควิามท้าทาย่ในการรับม้อกับวิิกฤตการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อ

ไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำางานและการดำาเนินช่ื้วิิตท่�ต้องเปล่�ย่นแปลงไป (New Normal) โดย่ในปี 2563 ม่ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�บริษััทฯ 
ให้บริการทั�งหมดจำานวิน 616,905 เท่�ย่วิบิน ลดลงร้อย่ละ 41 จากปี 2562 จากสถานการณ์์โรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษััทฯ ได้
ดำาเนินมาตรการปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ทั�วิทั�งองค์กร เพ้�อบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้ื้จ่าย่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ โดย่ปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ท่�ไม่กระทบ
กับภารกิจด้านบริการการเดนิอากาศ ชื้ะลอ/ย่กเลิกการดำาเนินงานท่�ไม่กระทบกับภาคควิามปลอดภยั่ การควิบคมุการใช้ื้จ่าย่งบประมาณ์อย่่างเข้มงวิด 
โดย่ปรับเปล่�ย่นร้ปแบบการดำาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ และพิจารณ์าปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ด้านบุคลากร โดย่บริหารกำาลังคนในการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณ์เท่�ย่วิบิน รวิมทั�งในระย่ะย่าวิได้วิางแผนบริหารอัตรากำาลังและปรับโครงสร้างต้นทุนขององค์กร เพ้�อให้บริษััทฯ ม่ค่าใช้ื้จ่าย่สอดคล้องกับ
สถานการณ์์ และลดค่าใช้ื้จ่าย่บุคลากรในระย่ะย่าวิ

การดำาเนินงานท่�สำาคัญในปี 2563 ม่ควิามก้าวิหน้าตามลำาดับและม่ผลดำาเนินงานเป็นท่�น่าพอใจ ดังน่� 

1. บริษััทฯ สามารถดำาเนินการเปิดใชื้้งานระบบบริการการเดินอากาศระบบใหม่ ณ์ ศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้มิภาค ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศ
เขตประชื้ดิสนามบนิภม้ภิาค ศ้นย่ค์วิบคมุจราจรทางอากาศเขตสนามบนิกรงุเทพ และหอบงัคบัการบนิล้กขา่ย่ทั�วิประเทศ รวิมทั�งศน้ย่ค์วิบคมุ 
จราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ เป็นแห่งสุดท้าย่เม้�อเด้อนกุมภาพันธ์ิ 2563 เพ้�อพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานสำาหรับการให้บริการ 
การเดินอากาศของประเทศไทย่ให้ม่ระบบบริการการเดินอากาศท่�ม่ศักย่ภาพ และข่ดควิามสามารถในการแข่งขัน เป็นไปตามมาตรฐาน 
และการเปล่�ย่นแปลงของเทคโนโลย่่การบินของโลกในปัจจุบัน รวิมทั�งม่ศักย่ภาพรองรับปริมาณ์เท่�ย่วิบินเพิ�มมากข้�น 

2. บริษััทฯ นำาระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธิุรกิจมาดำาเนินการอย่่างจริงจัง ภาย่ใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทาง
ธิุรกิจ เพ้�อขอการรับรองมาตรฐาน โดย่ในปีงบประมาณ์ 2562 บริษััทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธิุรกิจ 
(ISO 22301:2012) ครอบคลุม 3 พ้�นท่� ได้แก่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเม้อง สุวิรรณ์ภ้มิ ภาย่ใต้ขอบข่าย่การขอรับรอง ค้อ บริการจราจรทางอากาศ 
และบริการข้อม้ลข่าวิสารการเดินอากาศ และในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ สามารถรักษัามาตรฐานระบบการบริหารควิามต่อเน้�อง 
ทางธิุรกิจ 

3. บริษััทฯ ได้ม่การจัดทำาแผนแม่บทด้านทรัพย่ากรบุคคล ฉุบับปี พ.ศ. 2564-2568 (AEROTHAI HR Master Plan) ซึ่้�งแสดงให้เห็นถ้งทิศทาง
และแนวิทางการดำาเนินงานของหน่วิย่งานด้านทรัพย่ากรบุคคล ท่�ม่วิิสัย่ทัศน์ “เป็น HR เชื้ิงรุกอย่่างม้ออาชื้่พ ในการผลักดันให้ม่การบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษัย่์อย่่างคุ้มค่า และเหมาะสม เพ้�อขับเคล้�อนองค์กรไปส้่การทำางานท่�ม่ประสิทธิิภาพ และม่ควิามย่ั�งย่้น” และดำาเนินการ
เพ้�อพัฒนาระบบการบรหิารทรพัย่ากรบคุคลในหลาย่มติ ิมก่ารจดัทำาแผนอตัรากำาลงั 10 ป ีพ.ศ. 2564-2573 เพ้�อใชื้เ้ป็นกรอบสำาหรบัรองรับ
การเปล่�ย่นแปลงสภาพแวิดลอ้มและบรบิทดา้นการบรกิารการเดนิอากาศในอนาคตของประเทศไทย่ ม่การตดิตั�งและพฒันาระบบสารสนเทศ
บริหารและพัฒนาทรัพย่ากรบุคคล SAP Human Resource Information System (SAP-HRIS) ซึ่้�งเป็นเคร้�องม้อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพย่ากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิิภาพส้งสุดในการปฏิบัติงาน 

4. บริษััทฯ ได้รับการประเมินตามระบบประเมินคุณ์ภาพรัฐวิิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal) โดย่สำานักงาน 
คณ์ะกรรมการนโย่บาย่รัฐวิิสาหกิจ เพ้�อเพิ�มศักย่ภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิิสาหกิจและเป็นการสร้างม้ลค่าเพิ�มให้แก่ทรัพย่์สินของรัฐเพ้�อ 
การพัฒนาประเทศอย่า่งย่ั�งย่น้ โดย่ผลประเมนิในป ี2562 เทา่กบั 4.4319 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) ใกล้เคย่่งกบัปกีอ่นท่�ระดบัคะแนน 4.5862

5. ในการประเมนิคณุ์ธิรรมและควิามโปร่งใสในการดำาเนนิงาน บรษิัทัฯ ได้ดำาเนนิการวิางระบบการเผย่แพร่คณุ์ธิรรมและควิามโปรง่ใสบนเวิบ็ไซึ่ต์
ทั�งภาย่ในและภาย่นอกของบริษััทฯ ให้ครบถ้วิน เพ้�อพัฒนาการขับเคล้�อนการประเมินคุณ์ธิรรมและควิามโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
บริษััทฯ อย่่างย่ั�งย่้น อ่กทั�งม่ควิามมุ่งมั�นท่�จะดำาเนินกิจการตามหลักการกำากับด้แลท่�ด่ตามมาตรฐานสากล เพ้�อสร้างคุณ์ค่าให้แก่การบริการ
เดินอากาศและระบบการบินอย่่างย่ั�งย่้นรวิมทั�งผลประโย่ชื้น์แห่งชื้าติ
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6. บริษััทฯ ได้กำาหนดนโย่บาย่เทคโนโลย่่ดิจิทัล และการจัดทำาแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ้�อเป็นแผนแม่บทในการนำาไปส่้การปฏิบัติอย่่างเป็น 
ร้ปธิรรมผ่านโครงการ/งานท่�เก่�ย่วิข้องกับการพัฒนาดิจิทัลต่างๆ เป็นการใชื้้เทคโนโลย่่ดิจิทัลในการตอบสนองนโย่บาย่และแนวิปฏิบัติของ
ภาครัฐ รวิมถ้งการพัฒนาองค์กรตามแนวิทางเกณ์ฑ์การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM)

7. บริษััทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร “AAA” แนวิโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดย่ทริสเรทติ�ง ซึ่้�งสะท้อนถ้งการประเมินสถานะของ 
บริษััทฯ ในการเป็นองค์กรท่�ม่ควิามสำาคัญในเชื้ิงกลยุ่ทธิ์ต่ออุตสาหกรรมการบินและม่ผลการดำาเนินงานด้านควิามปลอดภัย่อย่้่ในระดับท่�ด่

8. รางวิัลผลงานนวิัตกรรมท่�บริษััทฯ ได้รับระดับประเทศ ได้แก่ รางวิัลประกาศเก่ย่รติคุณ์ สาขาเทคโนโลย่่สารสนเทศและนิเทศศาสตร์  
จากสภาวิิจัย่แห่งชื้าติ และในระดับนานาชื้าติค้อ รางวิัลเหร่ย่ญเงิน สาขา Basic Electronic Circuitry และรางวิัลพิเศษั (Special Prize) 
ระดับเหร่ย่ญทอง จาก Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation จากเวิท่ The International Trade 
Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) เม้องน้เรมเบิร์ก สหพันธิ์สาธิารณ์รัฐเย่อรมน่ 

ผมขอขอบคุณ์ผ้้ถ้อหุ้น หน่วิย่งานผ้้ใช้ื้บริการ ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ท่�สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษััทฯ ด้วิย่ด่เสมอมา รวิมทั�งขอขอบคุณ์พนักงาน 
และผ้้บริหารของบริษััทฯ ในควิามมุ่งมั�น ควิามตั�งใจในการทำางานอย่า่งหนักและควิามร่วิมม้อในการฟัันฝ่่าอุปสรรคและวิิกฤตท่�เกิดข้�น ผมหวัิงเป็นอย่า่งยิ่�ง 
ว่ิาเราจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้โดย่เร็วิและขอขอบคุณ์ผ้้ถ้อหุ้นและผ้้เก่�ย่วิข้องท่�ให้ควิามร่วิมม้อและให้การสนับสนุนต่อบริษััทฯ ด้วิย่ด่เสมอมา 
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ประวัติ ิ
ความเป็นมา

หลังสงครามโลกครั�งท่� 1 กรมไปรษัณ่์ย่์โทรเลขได้รับมอบหมาย่จากรัฐบาลให้ทำาหน้าท่�ให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศและส้�อสารการบิน  
จนกระทั�งสงครามโลกครั�งท่� 2 เกิดข้�นในทว่ิปเอเช่ื้ย่ ส่งผลให้อากาศย่านพลเร้อนไม่อาจทำาการบินจ้งต้องเลิกกิจการ ต่อมาภาย่หลังสงครามโลกครั�งท่� 2  
สิ�นสุด การประกอบธุิรกิจการบินระหว่ิางประเทศเริ�มฟ้ั�นตัวิข้�น บริษััท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากสหรัฐอเมริกา บริษััท International 
Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษั และสาย่การบินต่างๆ ท่�ทำาการบินมาย่ังประเทศไทย่ได้ร่วิมกันขออนุมัติรัฐบาลไทย่จัดตั�ง บริษััท วิิทยุ่การบินแห่ง
ประเทศไทย่ จำากัด (AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD.) เม้�อวัินท่� 15 เมษัาย่น 2491 เพ้�อดำาเนินกิจการควิบคุมจราจรทางอากาศและส้�อสาร
การบิน ตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเร้อนระหว่ิางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ภาย่ใต้ 
สัญญาท่�ได้รับจากรัฐบาลไทย่ จนกระทั�งต่อมารัฐบาลไทย่เล็งเห็นถ้งควิามสำาคัญของภารกิจบริษััทฯ ว่ิาเก่�ย่วิข้องกับควิามมั�นคงของชื้าติและการ 
พัฒนากิจการการบิน ประกอบกับม่ควิามพร้อมในทุกๆ ด้านแล้วิ จ้งได้รับโอนกิจการเข้ามาดำาเนินงานในร้ปแบบองค์กรของรัฐบาลตั�งแต่วัินท่� 1 
พฤศจิกาย่น 2506 และเปล่�ย่นช้ื้�อภาษัาอังกฤษัเป็น AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. หร้อ AEROTHAI ในเวิลาต่อมาได้อนุญาต 
ให้สาย่การบินท่�ทำาการบินมายั่งประเทศไทย่เป็นประจำาร่วิมเป็นผ้้ถ้อหุ้นกับรัฐบาลด้วิย่ บริษััทฯ จ้งม่สถานะเป็นรัฐวิิสาหกิจ สังกัดกระทรวิงคมนาคม  
ถ้งแม้จะดำาเนินการในร้ปบริษััทจำากัด แต่เน้�องจากม่ข้อผ้กพันในฐานะท่�ปฏิบัติงานในนามรัฐบาลและตามข้อตกลงท่�ม่ไว้ิกับรัฐบาล บริษััทฯ จ้งดำาเนินการ 
แบบไม่ค้ากำาไรในการให้บริการภาคควิามปลอดภัย่ ได้แก่ บริการควิบคุมจราจรทางอากาศและส้�อสารการบินในอาณ์าเขตประเทศไทย่ โดย่ม่เคร้อข่าย่ 
เช้ื้�อมโย่งกับประเทศต่างๆ นอกจากนั�นย่ังม่บริการภาคธุิรกิจ ค้อ บริการเก่�ย่วิเน้�องกับกิจการบินทั�งในและต่างประเทศ 

บริษััทฯ ได้ดำาเนินกิจการด้วิย่ควิามมุ่งมั�นท่�จะรักษัาคุณ์ภาพการให้บริการการเดินอากาศให้ม่ประสิทธิิภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาเทคโนโลย่่
และพัฒนาบุคลากร รวิมถ้งประสานควิามร่วิมม้อกับองค์กรการบินทั�งในและต่างประเทศอย่่างใกล้ชิื้ด เพ้�อขย่าย่ข่ดควิามสามารถ และพัฒนาการบิน
ของประเทศต่อไป
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่ให้บริการการเดินอากาศ 

ด้วยคุณภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน”

(วิสัยทัศน์ประกอบการพัฒนาและดำาเนินภารกิจองค์กร 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ปี 2563-2567)

พันธกิจ
“เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้วยความปลอดภัย เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ระบบการบินและผลประโยชน์แห่งชาติ”

ภารกิจ บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการการเดินอากาศ (Air Navigation Services) สำาหรับ 
การปฏิบัติการบินภายในประเทศไทยใน 3 ส่วน คือ

การบริหารจราจรทางอากาศ 
(Air Traffic Management: ATM)

บริการระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน 
(Communications, Navigation, and Surveillance: CNS)

บริการข่าวสารการบิน 
(Aeronautical Information Service: AIS)
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บริการการเดินอากาศ
(Air Navigation Services)

การบริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management: ATM)

การบริหารห้วงอากาศ
(Airspace Management: ASM)

ระบบส่ื่�อสื่ารการเดิินอากาศ
(Communications System)

สื่ำานักงานออกและแลกเปล่�ยน
ประกาศผู้้้ทำำาการในอากาศ 

ระหว่างประเทำศ
(International NOTAM Office: NOF)

บริการข้้อมู้ลสื่ำาหรับเตร่ยมูการ 
ก่อนการปฏิิบัติการบิน

(Pre-flight Information Service)

ระบบช่่วยการเดิินอากาศ
(Navigation System)

ระบบติดิตามูอากาศยาน
(Surveilance System)

บริการควิบคุมจราจรทางอากาศ
(Aerodrome, Approach, Area Control Service)

บริการจราจรทำางอากาศ
(Air Traffic Services: ATS)

บริการเฝ้่าระวัิงและแจ้งเต้อน
(Alerting Service: ALTS)

การบริหารความูคล่องตัว 
การจราจรทำางอากาศ

(Air Traffic Flow Management: ATFM)

บริการข่าวิสารสำาหรับเท่�ย่วิบิน
(Flight Information Service: FIS)

บริการระบบสื่่�อสื่ารการเดินอากาศ  
ระบบช่่วยการเดินอากาศ 

และระบบติิดติามอากาศยาน
(Communications, Navigation,  

and Surveillance: CNS)

บริการข่าวสื่ารการบิน
(Aeronautical information 

Service: AIS)

บริการการเดินอากาศภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM)
การบริหารจราจรทางอากาศ (ATM) ท่�บริษััทฯ ให้บริการในปัจจุบัน ประกอบด้วิย่ 

3 ส่วินย่่อย่ ดังน่�

ก. การบริหารห้วงอากาศ (Airspace Management: ASM) 
ด้วิย่ปัจจุบัน เขตแถลงข่าวิการบินกรุงเทพ (Bangkok Flight Information Region: 

Bangkok FIR) ซ้ึ่�งเป็นพ้�นท่�การจราจรทางอากาศของประเทศไทย่ ม่สัดส่วินห้วิงอากาศ
สำาหรับใช้ื้งานในภาคควิามมั�นคงและภาคพลเร้อนอย่้ท่่�ประมาณ์ร้อย่ละ 50 ต่อร้อย่ละ 50  
บริษััทฯ จ้งได้จัดให้ม่บริการบริหารห้วิงอากาศ (ASM) ข้�น เพ้�อให้การใช้ื้งานห้วิงอากาศ 
(Airspace) ซ้ึ่�งเป็นทรัพย่ากรท่�ม่อย่้่อย่่างจำากัด เป็นไปได้อย่่างม่ประสิทธิิภาพส้งสุด 
และตอบสนองภารกิจของผ้้ใช้ื้งานห้วิงอากาศ (Airspace User) ไม่เพ่ย่งแต่ในส่วินภาค 
ควิามมั�นคง (Military) เท่านั�น แต่รวิมถ้งภาคพลเร้อน (Civil) ด้วิย่

สััดส่ัวนห้้วงอากาศสัำาห้รัับการัใช้้งานในภาคความมั�นคงและภาคพลเรืัอน ภายใน Bangkok FIR (สีัแดงแสัดงห้้วงอากาศทีี่�ใช้้งานสัำาห้รัับภาคความมั�นคง)
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ข้. การบริหารความูคล่องตัวการจราจรทำางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) 
นอกจากบริการบริหารห้วิงอากาศแล้วิ บริษััทฯ ย่งัให้บริการบริหารควิามคล่องตัวิการจราจรทางอากาศ (ATFM) ผ่านการสร้างควิามสมดุลระหว่ิาง

ควิามต้องการใช้ื้งานห้วิงอากาศ/สนามบินและปริมาณ์การจราจรทางอากาศท่�สามารถรองรับได้ เพ้�อจัดการสภาพคล่องของการจราจรทางอากาศภาย่ใต้ 
ข้อจำากัดต่างๆ ทั�งในส่วินห้วิงอากาศและสนามบินภาย่ใน Bangkok FIR ด้วิย่ ทั�งน่� เพ้�อให้เท่�ย่วิบินต่างๆ สามารถปฏิบัติการบินในห้วิงอากาศ/สนามบิน 
ท่�ม่ข้อจำากัดนั�นได้อย่่างปลอดภัย่และม่ประสิทธิิภาพ โดย่เฉุพาะอย่่างย่ิ�งในด้านข่ดควิามสามารถในการคาดการณ์์ในการปฏิบัติการของเท่�ย่วิบิน

ค. บริการจราจรทำางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) 
บริษััทฯ ได้ให้บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) ซ้ึ่�งถ้อเป็นหัวิใจหลักของบริการของบริษััทฯ มาตั�งแต่เริ�มก่อตั�ง โดย่ม่วัิตถุประสงค์

เพ้�อให้อากาศย่านสามารถปฏิบัติการบินภาย่ในพ้�นท่�ต่างๆ ได้อย่่างปลอดภัย่และเป็นระเบ่ย่บ โดย่บริการจราจรทางอากาศภาย่ใน Bangkok FIR  
ท่�บริษััทฯ ให้อย่้่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นบริการย่่อย่ๆ ดังน่�

(1) บริการควบคุมูจราจรทำางอากาศ (Air Traffic Control Service: ATC) 
บริการควิบคุมจราจรทางอากาศภาย่ใน Bangkok FIR แบ่งย่่อย่ตามขอบเขตการให้บริการเป็น 3 ส่วิน ค้อ 
• บริการควิบคุมจราจรทางอากาศบริเวิณ์สนามบิน (Aerodrome Control Service)

เป็นบริการควิบคุมจราจรทางอากาศท่�ให้กับอากาศย่าน ท่�ปฏิบัติการบินข้�นจาก/ลงส้่สนามบิน และในพ้�นท่�ในระย่ะประมาณ์ 5 ไมล์
ทะเลโดย่รอบสนามบิน

• บริการควิบคุมจราจรทางอากาศเขตประชื้ิดสนามบิน (Approach Control Service) 
เป็นบริการควิบคุมจราจรทางอากาศท่�ให้กับอากาศย่าน ท่�ออกจาก/ร่อนลงส้่สนามบิน และในพ้�นท่�ในระย่ะประมาณ์ 50 ไมล์ทะเล
โดย่รอบสนามบิน 

• บริการควิบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service)
เป็นบริการควิบคุมจราจรทางอากาศท่�ให้กับอากาศย่านท่�ปฏิบัติการบินตามเส้นทางบินภาย่ใน Bangkok FIR

(2) บริการข้่าวสื่ารสื่ำาหรับเทำ่�ยวบิน (Flight Information Service: FIS) 
(3) บริการเฝ้าระวังและแจ้งเต่อน (Alerting Services: ALTS) 

ภาพแสัดงขอบเขตการัให้้บริัการัควบคุมจรัาจรัที่างอากาศของบริัษััที่ฯ

Aerodrome Control Service
• Airport: 35 Airports

Approach Control Service
• Terminal Control Area: 32 TMA

Area Control Service
• International Routes: ~23,000 km
• Domestic Routes: ~30,000 km
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บริการระบบสื่อสารการเดินอากาศ ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (CNS) 
เพ้�อสนับสนุนการให้บริการบริหารจราจรทางอากาศ กล่าวิค้อ เพ้�อให้เจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศและผ้้ปฏิบัติการบินสามารถติดต่อส้�อสาร

กัน รวิมถ้งสามารถประเมินตำาแหน่งอ้างอิงและติดตามตำาแหน่งปัจจุบันของอากาศย่านได้ บริษััทฯ ได้ให้บริการระบบส้�อสารการเดินอากาศ ระบบ
ช่ื้วิย่การเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศย่าน เช่ื้นกัน ดังสามารถสรุปได้โดย่สังเขปดังน่�

ก. ระบบสื่่�อสื่ารการเดิินอากาศ (Communications System) 
ระบบส้�อสารการเดนิอากาศ ซึ่้�งเป็นระบบท่�ให้บริการเพ้�อให้เจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศสามารถตดิต่อส้�อสารกบัผ้้ท่�เก่�ย่วิข้องได้ ท่�บริษััทฯ 

ให้บริการอย่้ใ่นปัจจุบัน จำาแนกย่่อย่ได้เป็น 2 ส่วิน ดังน่�

• การติดต่อส้�อสารระหวิ่างภาคพ้�นด้วิย่กันเอง
กล่าวิค้อ เป็นการติดต่อส้�อสารระหวิ่างเจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศ และหน่วิย่เก่�ย่วิข้องทั�งภาย่ในประเทศและต่างประเทศ 

• การติดต่อส้�อสาระหวิ่างภาคพ้�นและภาคอากาศ
กล่าวิค้อ เป็นการติดต่อส้�อสารระหวิ่างเจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศและผ้้ปฏิบัติการบิน

ทั�งน่� บริการระบบส้�อสารการเดินอากาศท่�บริษััทฯ ให้บริการนั�น ครอบคลุมทั�งเขตสนามบิน เขตประชิื้ดสนามบิน และเขตเส้นทางบิน ภาย่ใน 
Bangkok FIR ทั�งหมด

ข้. ระบบช่่วยการเดิินอากาศ (Navigation System) 
ปัจจุบัน บริษััทฯ ให้บริการระบบช่ื้วิย่การเดินอากาศ เพ้�อช่ื้วิย่นำาทางให้แก่อากาศย่าน ทั�งในส่วินการนำาร่องสำาหรับการปฏิบัติการบินบนเส้นทาง

บิน และการนำาร่อนสำาหรับการบินลงส่้/ออกจากสนามบิน เพ้�อให้ผ้้ปฏิบัติการบินทราบตำาแหน่งท่�เท่�ย่งตรงและแม่นย่ำาของตน อย่้ห่ลากหลาย่ชื้นิด 
ตามควิามเหมาะสมในการให้บริการในแต่ละพ้�นท่�

ค. ระบบติดิตามูอากาศยาน (Surveillance System) 
บริษััทฯ ให้บริการระบบติดตามอากาศย่าน เพ้�อติดตามตำาแหน่งปัจจุบันของอากาศย่าน เพ้�อให้เจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศสามารถติดตาม

การปฏิบัติการของอากาศย่านใดๆ ท่�อย่้่ในพ้�นท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศของตน ทั�งในส่วินห้วิงอากาศท่�ครอบคลุมเขตเส้นทางบินและเขตประชื้ิด 
สนามบินภาย่ใน Bangkok FIR ทั�งหมด และส่วินภาคพ้�นสำาหรับสนามบินท่�ม่การจราจรคับคั�ง โดย่เทคโนโลย่่ติดตามอากาศย่านท่�บริษััทฯ ให้บริการ
ม่ทั�งสิ�น 4 ประเภท ได้แก่ (1) Primary Surveillance Radar (PSR) (2) Secondary Surveillance Radar (SSR) (3) Multilateration (MLAT) 
และ (4) Surface Movement Radar (SMR)

นอกจากน่� เพ้�อย่กระดับควิามปลอดภัย่ในการให้บริการบริหารจราจรทางอากาศ บริษััทฯ ย่งัได้นำาระบบอัตโนมัติหลากหลาย่ระบบเข้าใช้ื้งานด้วิย่  
อาทิ ระบบอัตโนมัติสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ (ATM Automation System) ซ้ึ่�งม่ข่ดควิามสามารถในการประเมิน/แจ้งเต้อนด้านควิาม
ปลอดภัย่ ระบบประมวิลผลข้อม้ลเท่�ย่วิบิน (Flight Data Processing System: FDPS) ซึ่้�งม่ข่ดควิามสามารถในการประมวิลผลข้อม้ลเท่�ย่วิบิน  
เพ้�อเจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศใช้ื้ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น

บริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS) 
ปัจจุบัน บริษััทฯ ให้บริการข่าวิสารการบิน (Aeronautical Information Service: AIS) ในส่วินการปฏิบัติหน้าท่�เป็นสำานักงานในการออกประกาศ 

ผ้้ทำาการในอากาศและแลกเปล่�ย่นประกาศผ้้ทำาการในอากาศกับต่างประเทศ (International Notice to Airmen (NOTAM) Office: NOF)  
เป็นหลัก เพ้�อสนับสนุนให้การปฏิบัติการบินและการบริหารจราจรทางอากาศทั�งภาย่ใน Bangkok FIR และระหว่ิางประเทศ เป็นไปอย่่างปลอดภัย่
และม่ประสิทธิิภาพ โดย่นอกจากการปฏิบัติหน้าท่�เป็น NOF แล้วิ บริษััทฯ ย่ังม่ให้บริการ Pre-flight Information Service บางส่วิน เพ้�อให้บริการ
ข้อม้ลสำาหรับเตร่ย่มการก่อนการปฏิบัติการบินแก่สาย่การบิน/หน่วิย่งานตามท่�ได้รับการร้องขอด้วิย่ 

นอกจากน่� บริษััทฯ ย่ังได้รับมอบหมาย่จาก ICAO ให้ปฏิบัติหน้าท่�เป็นศ้นย่์แลกเปล่�ย่นข่าวิอากาศการบินประจำาภ้มิภาค (Regional OPMET 
Center: ROC) และคลังข้อม้ลข่าวิอากาศการบินประจำาภ้มิภาคเอเช่ื้ย่/แปซิึ่ฟิัก (Regional OPMET Data Bank: RODB) อ่กหน้าท่�หน้�งด้วิย่

บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
บริษััทฯ ย่งัได้ดำาเนนิการวิิจัย่พัฒนาระบบ/อปุกรณ์์และบรกิารตา่งๆ เพ้�อนำาไปใหบ้ริการตามควิามตอ้งการของสาย่การบนิและหนว่ิย่งานดา้นการ 

ขนส่งทางอากาศ รวิมทั�งใช้ื้งานภาย่ในองค์กรแทนการจัดหาจากต่างประเทศ ซ้ึ่�งเป็นการใช้ื้ควิามร้้ ควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญและประสบการณ์์ของบุคลากร 
ให้เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุดอ่กด้วิย่
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ
ภาย่ใต้วิิสัย่ทัศน์ “เป็นองค์กรท่�ให้บริการการเดินอากาศด้วิย่คุณ์ภาพส้งสุดอย่่างย่ั�งย่้น” ซ้ึ่�งมุ่งเน้นการรักษัามาตรฐาน และย่กระดับคุณ์ภาพ

การให้บริการให้สามารถเท่ย่บเค่ย่งได้กับแนวิปฏิบัติท่�เป็นเลิศ (Best Practices) โดย่บริษััทฯ ม่ยุ่ทธิศาสตร์การพัฒนาและดำาเนินองค์กรในช่ื้วิง 
ปี พ.ศ. 2563-2567 ดังน่�

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objective)

1.  การให้บริการการเดินอากาศ ท่�ปลอดภัย่และม่
ประสิทธิิภาพ

1. ให้บริการท่�ปลอดภัย่และมั�นคง เป็นไปตามมาตรฐาน และต่อเน้�องในทุกช่ื้วิงการบิน
2.   พัฒนาข่ดควิามสามารถในการรองรับเท่�ย่วิบินและย่กระดับประสิทธิิภาพระบบ

การเดินอากาศ

2.  การสร้างบุคลากรม้ออาช่ื้พ 3.  ม่บุคลากรม้ออาช่ื้พท่�เพ่ย่งพอ ม่การจัดการทุนมนุษัย่์อย่่างเป็นระบบ สามารถ 
ขับเคล้�อนวิิสัย่ทัศน์และองค์กรให้เติบโตได้อย่่างย่ั�งย่้น

4.  ม่บุคลากรท่�ทุ่มเท ม่ควิามผ้กพัน และม่สภาพแวิดล้อมด้านบุคลากรท่�ด่

3.  การพัฒนาไปส่้องค์กรสมรรถนะส้ง 5.  ม่คุณ์ภาพการบริหารจัดการท่�ด่ทั�วิทั�งองค์กร และพร้อมรับต่อการเปล่�ย่นแปลง  
เพ้�อให้เกิดผลลัพธ์ิท่�ม่ประสิทธิิภาพอย่่างย่ั�งย่้น และสร้างควิามพ้งพอใจต่อผ้้ม่ 
ส่วินได้ส่วินเส่ย่ และผ้้ใช้ื้บริการทุกกลุ่ม

6.  ม่ระบบการกำากับด้แลท่�ด่ ท่�ม่การจัดการในระดับด่เย่่�ย่ม 
7.  เป็นองค์กรแห่งนวัิตกรรมบนพ้�นฐานของเทคโนโลย่่ดิจิทัล
8.   ม่การบริหารจัดการทางการเงินและต้นทุนอย่่างม่ประสิทธิิภาพ และสมดุล เพ้�อให้

ม่อัตราค่าบริการท่�เป็นธิรรม โปร่งใส และแข่งขันได้

4.  การสร้างควิามสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
และสร้างคุณ์ค่าให้กับกิจการบิน

9. สร้างคุณ์ค่าให้กับกิจการบินทุกระดับ 
10.  ม่โครงสร้างพ้�นฐานระบบบริการการเดินอากาศท่�ครบถ้วินและม่ศักย่ภาพ

สอดคล้องกับการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ
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สถานที่ประกอบการ

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ
บริษััทฯ เป็นหน่วิย่งานรัฐวิิสาหกิจ สังกัดกระทรวิงคมนาคม (คค.) โดย่ 

คค. มอบหมาย่ให้บริษััทฯ เป็นผ้้ดำาเนินการเก่�ย่วิกับการควิบคุมจราจร 
ทางอากาศ การส้�อสารการบนิ และบรกิารอ้�นท่�เก่�ย่วิกับการปฏิบัติการบิน  
ตามควิามต้องการของผ้้ประกอบการขนส่งทางอากาศ และเป็นไป 
ตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะของ ICAO ให้เป็นไปด้วิย่ควิามสะดวิก 
ปลอดภัย่ และม่ประสิทธิิภาพ ภาย่ใต้สัญญาดังกล่าวิ บริษััทฯ ตกลงจะ
จัดให้ม่บริการให้แก่บรรดาผ้้ประกอบการขนส่งทางอากาศโดย่ไม่คิดเอา
กำาไร และให้ได้รับการชื้ดเชื้ย่ค่าใช้ื้จ่าย่ต่างๆ ด้วิย่การเร่ย่กเก็บค่าบริการ
ควิบคุมจราจรทางอากาศอย่่างเป็นธิรรมจากผ้้รับบริการ

สื่ำานักงานใหญ่่
102 ซึ่อย่งามด้พล่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2287 3531-41 โทรสาร : 0 2287 3131
Website : www.aerothai.co.th

ศ้นย์ควบคุมูการบินหาดิใหญ่่
100 หม้่ท่� 3 ถนนสนามบิน ตำาบลคลองหลา
อำาเภอคลองหอย่โข่ง จังหวิัดสงขลา 90115
โทรศัพท์ : 0 7425 1051-60 โทรสาร : 0 7425 1339

ศ้นย์ควบคุมูการบินภู้เก็ต
200 เขาบ่อไทร ตำาบลไม้ขาวิ อำาเภอถลาง
จังหวิัดภ้เก็ต 83110
โทรศัพท์ : 0 7632 7251-5 โทรสาร : 0 7632 7258-9

ศ้นย์ควบคุมูการบินสุื่ราษฎร์ธาน่
ตำาบลหัวิเตย่ อำาเภอพุนพิน
จังหวิัดสุราษัฎร์ธิาน่ 84130
โทรศัพท์ : 0 7744 1132 โทรสาร : 0 7744 1133

ศ้นย์ควบคุมูการบินเช่่ยงใหมู่
60 ถนนสนามบิน ตำาบลสุเทพ อำาเภอเม้อง
จังหวิัดเชื้่ย่งใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5327 0624-32 โทรสาร : 0 5327 7600

ศ้นย์ควบคุมูการบินพิิษณุุโลก
ถนนสนามบิน ตำาบลอรัญญิก อำาเภอเม้อง
จังหวิัดพิษัณ์ุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5530 1422 โทรสาร : 0 5530 1450

ศ้นย์ปฏิิบัติการวิศวกรรมูจราจรทำางอากาศ นครราช่ส่ื่มูา
บ้านพิมาน ตำาบลท่าชื้้าง อำาเภอเฉุลิมพระเก่ย่รติ 
จังหวิัดนครราชื้ส่มา 30230
โทรศัพท์ : 0 4425 7670 โทรสาร : 0 4425 6576

ศ้นย์ควบคุมูการบินอุดิรธาน่
ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเม้อง 
จังหวิัดอุดรธิาน่ 41000
โทรศัพท์ : 0 4224 6803 โทรสาร : 0 4224 9734

ศ้นย์ควบคุมูการบินอุบลราช่ธาน่
ถนนเทพโย่ธิ่ ตำาบลในเม้อง อำาเภอเม้อง
จังหวิัดอุบลราชื้ธิาน่ 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 0798 โทรสาร : 0 4524 0798

ศ้นย์ควบคุมูการบินหัวหิน
หม้่บ้านบ่อฝ่้าย่ ตำาบลหัวิหิน อำาเภอหัวิหิน
จังหวิัดประจวิบค่ร่ขันธิ์ 77110
โทรศัพท์ : 0 3252 0831 โทรสาร : 0 3252 0833
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สรุปข้อมูลที่สำาคัญทางการเงิน

2563 2562 2561

ผู้ลการดิำาเนินงาน (ล้านบาทำ) 1/

ราย่ได้รวิม 7,376.45 13,347.32 13,115.85

ค่าใชื้้จ่าย่รวิม 10,802.98 12,498.96 10,757.41

ค่าบริการรอจ่าย่ค้น (เร่ย่กเก็บ) บริษััทการบินท่�เป็นสมาชื้ิก (3,426.53) 848.36 2,358.44

หมาย่เหตุ 1/ งบการเงินเฉุพาะบริษััทฯ 

ฐานะการเงิน (ล้านบาทำ) 2/

สินทรัพย่์รวิม 13,602.63 17,343.61 15,877.71

หน่�สินรวิม 12,604.78 16,300.91 14,877.73

ส่วินของผ้้ถ้อหุ้น 997.85 1,042.70 999.98

อัตราส่ื่วนทำางการเงิน

อัตราส่วินหน่�สินต่อส่วินของผ้้ถ้อหุ้น (เท่า) 12.63 15.63 14.88

อัตราส่วินหน่�สินต่อส่วินของผ้้ถ้อหุ้น (เท่า)  
(ไม่รวิมค่าบริการรอจ่าย่ค้นสะสม) 6.33 6.32 5.54

อัตราส่วินควิามสามารถในการจ่าย่ค้นเงินต้น  
และดอกเบ่�ย่ (เท่า) 9.77 8.74 2.11

หมาย่เหตุ 2/ งบการเงินของบริษััทฯ และเงินกองทุนสวัิสดิการ
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
แผนการเดินอากาศสากลและภูมิภาคของ ICAO 

ICAO ได้กำาหนดแผนการเดินอากาศสากล (Doc 9750 Global Air Navigation Plan (GANP)) เป็นทิศทางเชิื้งยุ่ทธิศาสตร์ในการพัฒนาระบบ
การเดินอากาศของโลก โดย่องค์ประกอบท่�สำาคัญของฉุบับแก้ไขครั�งท่� 6 ซ้ึ่�งเป็นฉุบับปัจจุบันท่�ได้รับการรับรองจากท่�ประชุื้มสมัชื้ชื้าสมัย่สามัญครั�งท่� 
40 ของ ICAO (The 40th Session of the ICAO Assembly) ในปี 2562 ย่ังคงเป็นส่วินของแผนกลยุ่ทธ์ิ Aviation System Block Upgrades 
(ASBUs) ท่�ได้ระบุขั�นตอนเชิื้งกลยุ่ทธ์ิในการพัฒนาการเดินอากาศในด้านต่างๆ ด้วิย่การนำาเทคโนโลย่่/วิิธ่ิปฏิบัติใหม่ๆ มาใช้ื้งาน โดย่แบ่งการดำาเนินการ 
ออกเป็นช่ื้วิงๆ ช่ื้วิงละ 6 ปี นอกจากน่� เพ้�อมุ่งไปส่้เป้าหมาย่การดำาเนินการตามข่ดควิามสามารถ (Performance-Based Approach) ในฉุบับ 
แก้ไขครั�งท่� 6 ย่ังได้ม่การระบุตัวิช่ื้�วัิดข่ดควิามสามารถ (Key Performance Indicator: KPI) ของเร้�องต่างๆ ตามแผนกลยุ่ทธ์ิ ASBUs ข้�น เพ้�อให้ 
ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ด้านกิจการบินใช้ื้ในการประเมินช่ื้องห่างระหว่ิางระบบการเดินอากาศท่�ม่อย่้ใ่นปัจจุบันและข่ดควิามสามารถท่�ต้องการ/จะได้รับจาก 
การดำาเนินการตามแผนกลยุ่ทธ์ิ ASBUs ซ้ึ่�งการประเมินข่ดควิามสามารถผ่านตัวิช่ื้�วิัดท่�ได้ระบุน่�ไม่เพ่ย่งแต่จะช่ื้วิย่ให้หน่วิย่งานท่�เก่�ย่วิข้องสามารถ
กำาหนดลำาดับควิามสำาคัญในการลงทุนได้เท่านั�น แต่ย่ังจะช่ื้วิย่ให้สามารถจัดสรรทรัพย่ากรได้อย่่างเหมาะสมด้วิย่

จากแผนพัฒนาระดับโลกดังกล่าวิ ICAO ได้แปลงถ่าย่กลยุ่ทธ์ิท่�
สอดคล้องกับสภาพแวิดล้อมของภ้มิภาคเอเช่ื้ย่/แปซิึ่ฟิัก และได้ระบุ
ราย่การพัฒนาท่�ม่ควิามสำาคัญลำาดับต้น มาเป็นแผนบริการการเดินอากาศ
อย่่างไร้รอย่ต่อของภ้มิภาคเอเช่ื้ย่/แปซิึ่ฟิัก (Asia/Pacific Seamless 
Air Navigation Service (ANS) Plan) ท่�มุ่งเน้นควิามเช้ื้�อมโย่ง/สอด
ประสานกันของบริการการเดินอากาศของภ้มิภาคฯ โดย่ได้ม่การระบุ
เกณ์ฑ์เป้าหมาย่ข้อกำาหนดท่�ต้องการในเร้�องสนามบิน ห้วิงอากาศ  
และเส้นทางบิน (Preferred Aerodrome/Airspace and Route 
Specifications: PARS) และเกณ์ฑ์ระดับท่�ต้องการในเร้�องการให้บริการ
จราจรทางอากาศ (Preferred Air Traffic Management Service  
Levels: PASL) รวิมถ้งองค์ประกอบระดับภ้มิภาคและระดับโลกท่�สำาคัญ 
ปัจจัย่ด้านมนุษัย่์ และการประสานควิามร่วิมม้อระหว่ิางทหารและ 
พลเร้อนไว้ิด้วิย่ ทั�งน่� ในปี 2562 ท่�ประชุื้มกลุ่มวิางแผนและดำาเนินการ 
พัฒนาระบบการเดินอากาศของภ้มิภาคเอเช่ื้ย่/แปซิึ่ฟิัก (Asia/Pacific  
Air Navigation Planning and Implementation Regional Group: 
APANPIRG) ครั�งท่� 30 (APANPIRG/30) ได้ให้การรับรอง Asia/Pacific 
Seamless ANS Plan, Version 3.0 ซ้ึ่�ง ICAO ได้ปรับปรุงข้�นใหม่ เพ้�อให้ 
สอดคล้องกับแผนการเดินอากาศสากล ฉุบับแก้ไขครั�งท่� 6 โดย่ได้ม่การ
เพิ�มเติมเร้�องท่�รัฐภาค่จะต้องพิจารณ์าดำาเนินการเพิ�มเติมจากฉุบับก่อน 
รวิมทั�งได้ม่การกำาหนดกรอบเวิลาในการดำาเนินการช่ื้วิงใหม่ข้�น กล่าวิค้อ  
จากแต่เดิมท่�กำาหนดไว้ิถ้งปี 2562 เท่านั�น ในฉุบับปัจจุบันได้เพิ�มช่ื้วิง 
การดำาเนินการไปจนกระทั�งถ้งปี 2565 ด้วิย่ ซ้ึ่�งบริษััทฯ ได้นำาแผนกลย่ทุธ์ิ 
ASBUs มาใช้ื้ประกอบการพิจารณ์ากำาหนดยุ่ทธิศาสตร์และกลยุ่ทธ์ิของ 
บริษััทฯ และได้จัดให้ม่การพฒันาตามกลย่ทุธ์ิ ASBUs รวิมถ้ง Asia/Pacific 
Seamless ANS Plan มาอย่่างต่อเน้�อง
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มปริมาณจราจร 
ทางอากาศในอนาคต

ก่อนม่การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ธุิรกิจการบินเป็นหน้�งในอุตสาหกรรมท่�ม่การเจริญเติบโตและม่ม้ลค่าส้งข้�น
อย่า่งต่อเน้�อง โดย่บริษััท Airbus ได้คาดการณ์์ไว้ิว่ิาในปี ค.ศ. 2019-2038 
หร้อ พ.ศ. 2562-2581 หร้ออ่ก 20 ปีข้างหน้า ปริมาณ์จราจรทางอากาศ
ทั�วิโลกจะม่อัตราการเติบโตเฉุล่�ย่ประมาณ์ร้อย่ละ 4.3 ต่อปี และจะเพิ�มข้�น  
2 เท่า ทุก 15 ปี 

จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างผลกระทบต่อเศรษัฐกิจทั�วิโลก โดย่ธุิรกิจสาย่การบินเป็น
ธุิรกิจท่�ได้รับผลกระทบเป็นอย่่างส้ง ทำาให้หลาย่ประเทศทั�วิโลกใช้ื้มาตรการปิดเม้อง (Lock-Down) หร้อกระทั�งปิดประเทศ เพ้�อป้องกันไม่ให้เกิด
การเดินทางจนไม่สามารถควิบคุมการแพร่ระบาดได้ ส่งผลกระทบอย่่างม่นัย่สำาคัญต่อการขนส่งทางอากาศทั�วิโลก เช่ื้นเด่ย่วิกับประเทศไทย่ท่�การ
เดินทางทางอากาศระหว่ิางประเทศเริ�มได้รับผลกระทบตั�งแต่เด้อนม่นาคม 2563 ส่วินการขนส่งทางอากาศภาย่ในประเทศของไทย่เริ�มม่ผลกระทบ
ตั�งแต่ม่การออกพระราชื้กำาหนดการบริหารราชื้การในสถานการณ์์ฉุุกเฉิุน เม้�อวัินท่� 26 ม่นาคม 2563 ส่งผลให้จำานวินผ้้โดย่สารและปริมาณ์เท่�ย่วิบิน 
ทั�งภาย่ในและระหว่ิางประเทศลดลงตำ�าสุดในเด้อนเมษัาย่น 2563 และกลับมาฟ้ั�นตัวิด่ข้�นหลังสาย่การบินสัญชื้าติไทย่กลับมาทำาการบินภาย่ในประเทศ
ในเด้อนพฤษัภาคม 2563 

25

20

15

10

5

0
1978

Gulf 
Crisis

Airbus GMF 2019
4.3% growth p.a.

Asian 
Crisis

World annual traffic (trillion RPKs)

TRAFFIC HAS PROVEN TO BE RESILIENT TO EXTERNAL SHOCKS AND DOUBLES EVERY 15 YEARS
Source: ICAO, Airbus GMF 2019

*RPK: Revenue Passenger Kilometer

9/11
SARS Financial 

Crisis
Oil 

Crisis

×2

×2

×2

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033 2038

018
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



สำาหรับปี 2563 ปริมาณ์การจราจรทางอากาศภาย่ใน Bangkok FIR 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำาให้ปริมาณ์เท่�ย่วิบินทั�งหมดม่จำานวิน 616,905  
เท่�ย่วิบิน ลดลงร้อย่ละ 41 จากปีท่�ผ่านมา และคาดการณ์์ในปี 2564  
ย่งัคงได้รับผลกระทบต่อเน้�อง จะม่แนวิโน้มด่ข้�นจากปัจจัย่สนับสนุนจาก
นโย่บาย่ด้านต่างๆ ท่�รัฐบาลเร่งดำาเนินการอย่้่
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Source: IATA/Tourism Economics’ Air Passenger Forecasts’ July 2020
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นอกจากน่� ม่การประเมินว่ิาเหตุการณ์์โรคระบาดครั�งน่�ม่ควิามรุนแรงมากกว่ิาเหตุการณ์์ในอด่ตท่�เคย่เกิดข้�นอย่่างสิ�นเชิื้ง ไม่ว่ิาจะเป็น SARS  
พ.ศ. 2546 Avian Flu พ.ศ. 2556 และ MERS Flu พ.ศ. 2558 ทั�งระดับควิามรุนแรง พ้�นท่�ท่�ได้รับผลกระทบเชิื้งกว้ิางทั�วิโลก และระย่ะเวิลาท่�ย่้ดเย่้�อ 
โดย่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่ิางประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ได้ประเมินผลกระทบจากโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต่อธุิรกิจการบินทั�วิโลก (ณ์ วัินท่� 28 กรกฎาคม 2563) ประมาณ์การว่ิาการเดินทางภาย่ในประเทศจะกลับมาทำาการบินเร็วิกว่ิา
การเดินทางระหว่ิางประเทศ และจะกลับมาส่้ภาวิะปกติเท่ากับก่อนได้รับผลกระทบประมาณ์ปี พ.ศ. 2567

Pre-COVID19 baseline

RPK forecasts downgraded; 2019 regained only by 2024
75% growth now forecast for 2021 but RPKs still 36% below 2019 levels

2019 levels recovered by

New baseline

Range of 
uncertainty

Global RPKs, trillion per year
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คณะกรรมการบริษััทฯ

กรรมการผู้้�อำนวยการใหญ่่

รองกรรมการผู้้�อ�านวยการใหญ่่
(5 อัตรา)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่*
(สำานักตรวิจสอบภาย่ใน)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(สำานักพัฒนาธุิรกิจ)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(บริหารจราจรทางอากาศ)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(วิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(ทรัพย่ากรบุคคล)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(การเงิน)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(ภ้มิภาคและศ้นย่์ประกอบการ)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(สำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(สำานักมาตรฐานควิามปลอดภัย่)

ผู้้�อำนวยการใหญ่่
(สำานักนโย่บาย่และยุ่ทธิศาสตร์)

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

ฝ่ายบริหารศ้นย์ควบคุมู
จราจรทำางอากาศ 

เส้ื่นทำางบินกรุงเทำพิ

ฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมู
จราจรทำางอากาศ

ฝ่ายทำรัพิยากรบุคคล 
และคุณุภูาพิช่่วิต

ฝ่ายการเงินและบัญ่ช่่

ฝ่ายบริหารศ้นย์ควบคุมู
จราจรทำางอากาศ 

เข้ตประชิ่ดิสื่นามูบินภู้มิูภูาค

ฝ่ายบริหารศ้นย์ควบคุมู
จราจรทำางอากาศ 

เข้ตสื่นามูบินกรุงเทำพิ

ฝ่ายสื่นับสื่นุนงานวิศวกรรมู
จราจรทำางอากาศ

ฝ่ายบริหารจราจร 
ทำางอากาศภู้มิูภูาค 1

ฝ่ายบริหารเคร่อข่้าย 
จราจรทำางอากาศ

ฝ่ายเทำคโนโลย่ 
สื่ารสื่นเทำศ

ฝ่ายพัิฒนา 
และส่ื่งเสื่ริมูการเร่ยนร้้

ฝ่ายบริหารจราจร 
ทำางอากาศภู้มิูภูาค 2

ฝ่ายบริหาร 
ศ้นย์ประกอบการ

ฝ่ายส่ื่�อสื่ารสัื่มูพัินธ์ฝ่ายมูาตรฐานและความูปลอดิภัูย

สื่ำานักงานนโยบายและบริหารยุทำธศาสื่ตร์

ฝ่ายวิศวกรรมูบริการ

ฝ่ายบริหารทัำ�วไป

ฝ่ายบินทำดิสื่อบ

-  นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
2 อัตรา

-  นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การฝ่่าย่ 
4 อัตรา

-  นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การกอง 
6 อัตรา

นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การกอง 6 อัตรา

-  นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การใหญ่ 2 อัตรา (นวิญ.)

-  นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การฝ่่าย่ 4 อัตรา (นวิฝ่.)

-  นักวิิชื้าการ ระดับผ้้อำานวิย่การกอง 6 อัตรา (นวิผ.)

ประจำาสื่ำานักกรรมูการผู้้้อำานวยการใหญ่่ ทุำกระดัิบ 5 อัตรา

ประจำาสำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ ทุกระดับ 5 อัตรา

กองกลยุ่ทธ์ิและพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์ธุิรกิจ

กองธุิรกิจในประเทศ

กองธุิรกิจต่างประเทศ

กองสนับสนุนธุิรกิจ

กลุ่มงานควิบคุมจราจรทางอากาศ
เส้นทางบินกรุงเทพ

กลุ่มงานสนับสนุนการควิบคุม
จราจรทางอากาศเส้นทางบิน
กรุงเทพ

กองวิิศวิกรรมระบบส้�อสาร 
การเดินอากาศ

กองวิิศวิกรรมระบบเคร้�องช่ื้วิย่
การเดินอากาศ

กองวิิศวิกรรมระบบติดตาม
อากาศย่าน

กองวิิศวิกรรมระบบข้อม้ลการบิน

กองบริหารทรัพย่ากรบุคคล

กองบริการ

กองสวัิสดิการ

กองการเงิน

กองบัญช่ื้และราย่ได้

กองงบประมาณ์

กลุ่มงานควิบคุมจราจรทางอากาศ
เขตประชิื้ดสนามบินภ้มิภาค

กลุ่มงานสนับสนุนการควิบคุม
จราจรทางอากาศเขตประชิื้ด
สนามบินภ้มิภาค

ศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้เก็ต

ศ้นย่์ควิบคุมการบินหาดใหญ่

ศ้นย่์ควิบคุมการบินสุราษัฎธิาน่

ศ้นย่์ควิบคุมการบินหัวิหิน

ศ้นย่์ควิบคุมการบินเช่ื้ย่งใหม่

ศ้นย่์ควิบคุมการบินพิษัณุ์โลก

ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุดรธิาน่

ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุบลราชื้ธิาน่

ศ้นย่์ปฏิบัติการวิิศวิกรรมจราจร
ทางอากาศนครราชื้ส่มา

กองแบบแผนและควิบคุม 
การก่อสร้าง

กองบริการไฟัฟ้ัาและโทรศัพท์

กองอาคารและสถานท่�

กองรักษัาควิามปลอดภัย่

กลุ่มงานควิบคุมจราจรทางอากาศ
เขตสนามบินกรุงเทพ

กลุ่มงานสนับสนุนการควิบคุม
จราจรทางอากาศเขตสนามบิน
กรุงเทพ

กองวิิจัย่และพัฒนาวิิศวิกรรม
จราจรทางอากาศ

ศ้นย่์ปฏิบัติการวิิศวิกรรมจราจร
ทางอากาศ

กองออกแบบและติดตั�งระบบ
วิิศวิกรรม

ศ้นย่์บริหารเคร้อข่าย่การปฏิบัติ
การจราจรทางอากาศ

ศ้นย่์บริหารข้อม้ลและสารสนเทศ
การเดินอากาศ

กองออกแบบวิิธ่ิปฏิบัติการบิน 
และพัฒนาห้วิงอากาศ

กองบริหารระบบเทคโนโลย่่
สารสนเทศ

กองพัฒนาระบบเทคโนโลย่่
สารสนเทศ

กองพัฒนาทรัพย่ากรบุคคลด้านปฏิบัติการ

กองพัฒนาทรัพย่ากรบุคคลด้านวิิศวิกรรม

กองพัฒนาและบริหารการจัดการเร่ย่นร้้

กองส้�อสารองค์กร

กองวิิสาหกิจสัมพันธ์ิ

กองมาตรฐานการบริการ

กองบริหารควิามปลอดภัย่

กองปรับมาตรฐานเคร้�องวัิด

กลุ่มงานวิิเคราะห์นโย่บาย่และวิางแผนกลยุ่ทธ์ิ

กลุ่มงานวิิเคราะห์โครงการ

กลุ่มงานพัฒนาองค์กร

กลุ่มงานบริหารควิามเส่�ย่งและบริหารผลการดำาเนินงาน

กองบริการระบบวิิทยุ่ส้�อสาร

กองบริการข่าย่ส้�อสารสาย่การบิน

กองการผลิตและซ่ึ่อมบำารุง

กองนิติการ

กองการพัสดุ

กองเลขานุการและสารบรรณ์

กองปฏิบัติการบิน

กองวิิศวิกรรมอากาศย่าน

ฝ่ายตรวจสื่อบภูารกิจหลัก 
และเทำคโนโลย่สื่ารสื่นเทำศ

ฝ่ายตรวจสื่อบภูารกิจสื่นับสื่นุน 
และวางแผู้นตรวจสื่อบ

*ราย่งานต่อคณ์ะกรรมการบริษััทฯ

Business Unit

ผังโครงสร้างองค์กร
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คณะกรรมการ
คณ์ะกรรมการของบริษััทฯ ชุื้ดต่างๆ ม่ดังน่�
• คณ์ะกรรมการบริษััทฯ
• คณ์ะกรรมการบริหาร
• คณ์ะกรรมการตรวิจสอบ
• คณ์ะกรรมการบริหารควิามเส่�ย่ง
• คณ์ะกรรมการพิจารณ์าค่าตอบแทน
• คณ์ะกรรมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม
• คณ์ะกรรมการกฎหมาย่และระเบ่ย่บ
• กรรมการอิสระ
• คณ์ะกรรมการกิจการสัมพันธิ์

องค์ประกอบคณ์ะกรรมการบริษััทฯ ณ์ สิ�นปีงบประมาณ์ 2563 ม่ดังน่� 
1. พลอากาศเอก ศิวิเก่ย่รติ์ ชื้เย่มะ ประธิานกรรมการบริษััทฯ
2. นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท รองประธิานกรรมการบริษััทฯ
3. นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษััทฯ
4. นางพงษั์สวิาท กาย่อรุณ์สุทธิิ์ กรรมการบริษััทฯ
5. ศาสตราจารย่์ ดร. อมร พิมานมาศ กรรมการบริษััทฯ
6. นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการบริษััทฯ
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คณะกรรมการบริษัทฯ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
ประธิานกรรมการบริษััทฯ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 
กรรมการบริษััทฯ

ศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
กรรมการบริษััทฯ

นายลวรณ แสงสนิท
รองประธิานกรรมการบริษััทฯ

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 
กรรมการบริษััทฯ

นายสมนึก รงค์ทอง
กรรมการบริษััทฯ
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คณะผู้บริหาร

นายสมนึก รงค์ทอง
กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่

นายสุทธิพงษ์ คงพูล
รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
(มาตรฐานและควิามปลอดภัย่)

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ
รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
(อำานวิย่การ)

นายทินกร ชูวงศ์
รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
(ปฏิบัติการ)

นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์
รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
(วิิศวิกรรม)

นายสุขเหลือ เชีย่วอาชีพ
รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
(นโย่บาย่และทรัพย่ากรมนุษัย์่)
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คณะผู้บริหาร

นางสิริเกศ เนียมลอย
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(บริหารจราจรทางอากาศ)

นายชาตรี ศศิพยุงศักดิ์
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(สำานักมาตรฐานควิามปลอดภัย่)

นางธนิยา สุนทระศานติก
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(สำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่)

นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(สำานักนโย่บาย่และยุ่ทธิศาสตร์) 

นายชำานาญ ฤาชัย
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(ภ้มิภาคและศ้นย่์ประกอบการ)

นายสุรชัย หนูพรหม 
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(สำานักพัฒนาธุิรกิจ)

นายชาญณรงค์ เชื้อเจริญ
ผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
(วิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ)

นายฑีีฆายุ มุรธา
ผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
(สำานักตรวิจสอบภาย่ใน)

นายชนะ ทัดท่าทราย
ผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
(ทรัพย่ากรบุคคล)

นางชิดกมล สุนทรสิต
ผ้้อำานวิย่การใหญ่
(การเงิน)

นางสาววรพร รอดอยู่
นักวิิชื้าการ
ระดับผ้้อำานวิย่การใหญ่

นายไพสาน ปราณีตพลกรัง
นักวิิชื้าการ
ระดับผ้้อำานวิย่การใหญ่
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คณะผู้บริหารระดับสูง

1.	นายสมนึก	รงค์ทอง
ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
วัน เดิ่อน ปี เกิดิ 7 กรกฎาคม 2504
อาย ุ 59 ปี 
วันเข้้าทำำางาน 15 พฤษัภาคม 2527
วันรับตำาแหน่ง ผู้วทำ. 1 สิงหาคม 2561
การศึกษา • ปริญญาตร่ วิิศวิกรรมศาสตรบัณ์ฑิต (สาขาไฟัฟั้า-ส้�อสาร) มหาวิิทย่าลัย่เกษัตรศาสตร์
คุณุวุฒิเพิิ�มูเติมู • ปริญญาบัตร วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร รุ่นท่� 56
 • ประกาศน่ย่บัตร หลักส้ตรวิิทย่าลัย่การทัพอากาศ สถาบันวิิชื้าการทหารอากาศชื้ั�นส้ง  

กองบัญชื้าการฝ่ึกศ้กษัาทหารอากาศ (วิทอ.) รุ่นท่� 36 ปีการศ้กษัา 2545
 • ประกาศน่ย่บัตรหลักส้ตร Advanced Management Program (AMP), Wharton School,  

University of Pennsylvania, USA รุ่นท่� 1 ปี 2556
 • ประกาศน่ย่บัตร หลักส้ตรการป้องกันราชื้อาณ์าจักรภาครัฐร่วิมเอกชื้น วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร  

สถาบันวิิชื้าการป้องกันประเทศ (ปรอ.) รุ่นท่� 26 ปีการศ้กษัา 2557
ประวัติการทำำางาน ปี 2561 - ปี 2563 กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
 ปี 2555 - ปี 2561 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
 ปี 2553 - ปี 2555 ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (วิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ)

2.	นายทินกร	ชููวงศ์์
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (ปฏิบัติการ) 
วัน เดิ่อน ปี เกิดิ 19 กันย่าย่น 2505
อาย ุ 58 ปี 
วันเข้้าทำำางาน 1 กรกฎาคม 2529
การศึกษา • ประกาศน่ย่บัตร สาขาส้�อสารการบิน สถาบันการบินพลเร้อน
 • ปริญญาตร่ ศิลปศาสตรบัณ์ฑิต (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิิทย่าลัย่รามคำาแหง
คุณุวุฒิเพิิ�มูเติมู • ประกาศน่ย่บัตร หลักส้ตรวิิทย่าลัย่การทัพอากาศ สถาบันวิิชื้าการทหารอากาศชื้ั�นส้ง  

กองบัญชื้าการฝ่ึกศ้กษัาทหารอากาศ (วิทอ.) รุ่นท่� 47 ปีการศ้กษัา 2556
 • หลักส้ตร Leadership Succession Program (LSP) ม้ลนิธิิสถาบันวิิจัย่  

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นท่� 3 ปี 2558
ประวัติการทำำางาน ปี 2561 - ปี 2563 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (ปฏิบัติการ)
 ปี 2558 - ปี 2561 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
 ปี 2555 - ปี 2558 ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ)

3.	นายสุทธิิพงษั์	คงพูล
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (มาตรฐานและควิามปลอดภัย่)
วัน เดิ่อน ปี เกิดิ 14 มกราคม 2509
อาย ุ 54 ปี 
วันเข้้าทำำางาน 1 กรกฎาคม 2533 
การศึกษา • ปริญญาตร่ นิเทศศาสตรบัณ์ฑิต (สาขาการโฆษัณ์า) มหาวิิทย่าลัย่กรุงเทพ
คุณุวุฒิเพิิ�มูเติมู • ประกาศน่ย่บัตร หลักส้ตรวิิทย่าลัย่การทัพอากาศ สถาบันวิิชื้าการทหารอากาศชื้ั�นส้ง  

กองบัญชื้าการฝ่ึกศ้กษัาทหารอากาศ (วิทอ.) รุ่นท่� 46 ปีการศ้กษัา 2555
 • หลักส้ตร Leadership Succession Program (LSP) ม้ลนิธิิสถาบันวิิจัย่  

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นท่� 2 ปี 2557
 • หลักส้ตร Advanced Executive Program (AEP), Northwestern University Aviation รุ่นท่� 2 ปี 2557
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ประวัติการทำำางาน ปี 2561 - ปี 2563 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (มาตรฐานและควิามปลอดภัย่)
 ปี 2560 - ปี 2561 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
 ปี 2558 - ปี 2560 นักวิิชื้าการ ระดับรองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่

4.	นายณัฐวัฒน์	สุภานันท์	
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (วิิศวิกรรม)
วัน เดิ่อน ปี เกิดิ 2 พฤศจิกาย่น 2502
อาย ุ 60 ปี 
วันเข้้าทำำางาน 2 พฤษัภาคม 2528 
การศึกษา • ปริญญาตร่ วิิศวิกรรมศาสตรบัณ์ฑิต (สาขาวิิศวิกรรมคอมพิวิเตอร์)  

มหาวิิทย่าลัย่เทคโนโลย่่พระจอมเกล้า เจ้าคุณ์ทหารลาดกระบัง
คุณุวุฒิเพิิ�มูเติมู • ประกาศน่ย่บัตร หลักส้ตรวิิทย่าลัย่การทัพบก (วิทบ.) รุ่นท่� 58 ปีการศ้กษัา 2556
 • หลักส้ตร Leadership Succession Program (LSP) ม้ลนิธิิสถาบันวิิจัย่  

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นท่� 4 ปี 2558
ประวัติการทำำางาน ปี 2561 - ปี 2563 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (วิิศวิกรรม)
 ปี 2559 - ปี 2561 ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (สำานักพัฒนาธิุรกิจ)

5.	นางสาวดวงตา	สมิตสุวรรณ
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (อำานวิย่การ)
วัน เดิ่อน ปี เกิดิ 14 พฤศจิกาย่น 2506
อาย ุ 56 ปี 
วันเข้้าทำำางาน 1 มกราคม 2538
การศึกษา • ปริญญาตร่ นิติศาสตรบัณ์ฑิต มหาวิิทย่าลัย่รามคำาแหง 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณ์ฑิต (สาขาการบริหารจัดการสาธิารณ์ะ) มหาวิิทย่าลัย่ธิรรมศาสตร์
คุณุวุฒิเพิิ�มูเติมู • หลักส้ตร การบริหารเศรษัฐกิจสาธิารณ์ะสำาหรับนักบริหารระดับส้ง (ปศส.) รุ่นท่� 11 ประจำาปี 2556 
 • หลักส้ตร Leadership Succession Program (LSP) ม้ลนิธิิสถาบันวิิจัย่  

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นท่� 2 ปี 2557
ประวัติการทำำางาน ปี 2561 - ปี 2563 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (อำานวิย่การ)
 ปี 2559 - ปี 2561 ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (สำานักตรวิจสอบภาย่ใน) 

6. นายสืุ่ขเหล่อ เช่่�ยวอาช่่พ
ตำาแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (นโย่บาย่และทรัพย่ากรบุคคล)
วัน เดิ่อน ปี เกิดิ 10 ม่นาคม 2506
อาย ุ 57 ปี 
วันเข้้าทำำางาน 1 กรกฎาคม 2529
การศึกษา • ปริญญาตร่ วิิศวิกรรมศาสตรบัณ์ฑิต (สาขาวิิศวิกรรมไฟัฟั้า) มหาวิิทย่าลัย่เกษัตรศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธิุรกิจมหาบัณ์ฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิิทย่าลัย่เกษัตรศาสตร์
คุณุวุฒิเพิิ�มูเติมู • หลักส้ตร Leadership Succession Program (LSP) ม้ลนิธิิสถาบันวิิจัย่  

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) รุ่นท่� 5 ปี 2558
 • ประกาศน่ย่บัตร หลักส้ตร วิิทย่าลัย่การทัพอากาศ สถาบันวิิชื้าการทหารอากาศชื้ั�นส้ง  

กองบัญชื้าการฝ่ึกศ้กษัาทหารอากาศ (วิทอ.) รุ่นท่� 40 ประจำาปี 2549
ประวัติการทำำางาน ปี 2562 - ปี 2563 รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (นโย่บาย่และทรัพย่ากรบุคคล)
 ปี 2560 - ปี 2562 นักวิิชื้าการ ระดับรองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
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โครงสร้างอัตรากำาลัง
ณ์ วัินท่� 30 กันย่าย่น 2563 บริษััทฯ ม่พนักงานรวิมทั�งสิ�น 3,217 คน จำาแนกได้ ดังน่� 
ทุ่งมหาเมฆ 1,758 คน
สุวิรรณ์ภ้มิ 461 คน
ดอนเม้อง 192 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้เก็ต 151 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินหาดใหญ่ 121 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินสุราษัฎร์ธิาน่ 91 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินหัวิหิน 44 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินเช่ื้ย่งใหม่ 142 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินพิษัณุ์โลก 101 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุดรธิาน่ 79 คน
ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุบลราชื้ธิาน่ 41 คน
ศ้นย่์ปฏิบัติการวิิศวิกรรมจราจรทางอากาศนครราชื้ส่มา 36 คน
รวมู 3,217 คน

จำานวนลูกจ้างบริษัทฯ
ณ์ วัินท่� 30 กันย่าย่น 2563 บริษััทฯ ม่ล้กจ้างรวิมทั�งสิ�น 35 คน จำาแนกได้ ดังน่�
ชื้าย่  11 คน
หญิง 24 คน
รวมู 35 คน

โครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
สาย่การบินสมาชิื้กผ้้ถ้อหุ้น รวิม 112 สาย่การบิน (ณ์ วัินท่� 1 สิงหาคม 2563)

สื่ายการบิน 600,000 หุ้น  
ม้ลค่า 60 ล้านบาท

รัฐบาล 6,000,000 หุ้น  
ม้ลค่า 600 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด
หน่วิย่ : ล้านบาท

รายการ 2563 2562 2561

ค่าใช้ื้จ่าย่ผลประโย่ชื้น์พนักงาน 7,989.01 9,612.41 7,630.23

ค่าใช้ื้จ่าย่ล้กจ้างชัื้�วิคราวิ 11.32 10.85 10.66
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รายชื่อผู้ถือหุ้น ก. (รัฐบาล) และผู้ถือหุ้น ข. (สายการบิน) และจำานวนหุ้นประจำาปี 2563 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น ก. จำานวนหุ้น

กระทรวิงการคลัง 6,000,000

รายชื่อผู้ถือหุ้น ข. (สายการบิน) และจำานวนหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำาปี 2563 มีดังนี้

ลำาดับ ผู้ถือหุ้น ข. จำานวนหุ้น

1 THAI AIRASIA COMPANY LIMITED 114,062

2 THAI LION MENTARI COMPANY LIMITED 55,667

3 THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. 51,910

4 NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 49,691

5 BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED 46,617

6 THAI SMILE AIRWAYS COMPANY LIMITED 34,963

7 THAI VIETJET AIR JOINT STOCK CO., LTD. 14,856

8 SPRING AIRLINES 14,002

9 CHINA SOUTHERN AIRLINES 12,295

10 AIR ASIA SDN BHD 11,782

11 สาย่การบินอ้�นๆ อ่กจำานวิน 102 สาย่การบิน รวิม 194,155

รวมูผู้้้ถ่ือหุ้น ข้. 600,000

หมาย่เหตุ ราย่ชื้้�อผ้้ถ้อหุ้นท่�ม่การจัดสรรหุ้น ณ์ วิันท่� 1 สิงหาคม 2563

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
หน่วิย่ : ล้านบาท

ธนาคาร วงเงิน 

ยอดคงค้าง ณ 30 กันยายน
ลักษณะ 

การคำ้าประกัน2563 2562 2561

ออมสิน 1,650.00 317.13 444.07 571.01 ไม่คำ�าประกัน

รวมู 1,650.00 317.13 444.07 571.01
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แผนงานโครงการสำาคัญในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567

แผนงานโครงการที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2563
1. โครงการพิัฒนาโครงสื่ร้างพิ่้นฐานระบบบริการการเดิินอากาศ

(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2555-2563 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 4,460.31 ล้านบาที่)
เพ้�อพัฒนาโครงสรา้งพ้�นฐานสำาหรบัการใหบ้ริการการเดนิอากาศของประเทศไทย่ให้ม่ระบบบรกิารการเดนิอากาศท่�ม่ศักย่ภาพ และข่ดควิามสามารถ

ในการแข่งขัน เป็นไปตามมาตรฐานและการเปล่�ย่นแปลงของเทคโนโลย่่การบินของโลกในปัจจุบัน รวิมทั�งม่ศักย่ภาพรองรับปริมาณ์เท่�ย่วิบินเพิ�มมากข้�น 
โดย่ในปี 2562-2563 บริษััทฯ สามารถดำาเนินการเปิดใช้ื้งานระบบใหม่ ณ์ ศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้มิภาค ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิื้ด

สนามบินภ้มิภาค ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ และหอบังคับการบินล้กข่าย่ทั�วิประเทศ รวิมทั�งศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศ
เส้นทางบินกรุงเทพ เป็นแห่งสุดท้าย่เม้�อเด้อนกุมภาพันธ์ิ 2563 

2. พิัฒนาการให้บริการควบคุมูจราจรทำางอากาศเข้ตประช่ิดิสื่นามูบิน (Approach Control Service) ณุ ศ้นย์ควบคุมูการบินหัวหิน
(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2561-2563 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 134.72 ล้านบาที่)
เพ้�อเพิ�มประสิทธิิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ ให้ม่เทคโนโลย่่สอดคล้องกับระบบ/อุปกรณ์์ท่�ติดตั�งตามโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง 

พ้�นฐานระบบบรกิารการเดนิอากาศของบรษัิัทฯ โดย่สามารถเช้ื้�อมต่อการส้�อสารข้อม้ลการเดนิอากาศไดอ้ย่า่งครบถว้ิน สมบ้รณ์์แบบ และเปน็มาตรฐาน
เด่ย่วิกันทั�วิประเทศ รวิมทั�งเพ้�อการพัฒนาศ้นย่์ควิบคุมการบินหัวิหิน ให้พร้อมรองรับการเพิ�มขย่าย่ศักย่ภาพและข่ดควิามสามารถในการให้บริการ 
การเดินอากาศ ตามการขย่าย่ตัวิของปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�เติบโตข้�นในอนาคต ซ้ึ่�งสอดคล้องกับแนวินโย่บาย่ของรัฐบาลในการพัฒนาท่าอากาศย่าน
หัวิหินให้รองรับการบินในเชิื้งพาณิ์ชื้ย่์อย่่างเต็มร้ปแบบ โดย่ในปี 2562 ได้ลงนามสัญญาจัดหาระบบอุปกรณ์์ และดำาเนินการติดตั�งและทดสอบ 
การทำางานของระบบแล้วิเสร็จในปี 2563

3. จดัิสื่รา้งอาคารหอบงัคบัการบนิ อาคารสื่ถืานเ่คร่�องช่ว่ย
การเดิินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพิักพินักงาน  
ณุ ทำ่าอากาศยานเบตง

(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2561-2564 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 
130.26 ล้านบาที่)

ตามท่�คณ์ะรัฐมนตร่ เห็นชื้อบโครงการก่อสร้างสนามบิน
เบตง จังหวัิดย่ะลา ของกรมท่าอากาศย่าน ดังนั�น บริษััทฯ จ้ง
จำาเป็นต้องทำาการกอ่สร้างอาคารหอบงัคับการบนิ สถาน่เคร้�อง
ช่ื้วิย่การเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน  
ณ์ ท่าอากาศย่านเบตง จังหวัิดย่ะลา เพ้�อรองรบัการเปดิใช้ื้งาน  
ณ์ ท่าอากาศย่านเบตง โดย่ในปี 2561 บริษััทฯ ได้ประสานงาน 
กับกรมท่าอากาศย่านในการพจิารณ์าอนญุาตให้ใช้ื้พ้�นท่�ก่อสร้าง 
และในปี 2562 บริษััทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง
อาคารหอบังคับการบินและอาคารสนับสนุนแล้วิ โดย่ผ้้รับจ้าง 
ดำาเนินการตามสัญญาแล้วิเสร็จในปี 2563 โดย่ม่ควิามพร้อม
เปิดใช้ื้งานท่าอากาศย่านตามนโย่บาย่ภาครัฐ
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แผนงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ
1. จัดิหาและติดิตั้งระบบติดิตามูอากาศยานแบบ MLAT ณุ ทำ่าอากาศยานเช่่ยงใหมู่ และภู้เก็ต

(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2563-2565 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 240.90 ล้านบาที่)
เพ้�อเพิ�มควิามปลอดภัย่ในการตรวิจสอบการรุกลำ�าเข้าทางวิิ�งได้อย่่างม่ประสิทธิิภาพ บริษััทฯ จ้งพิจารณ์านำาระบบ Multilateration System 

(MLAT) ซ้ึ่�งเป็นระบบตรวิจจับการเคล้�อนท่�ของอากาศย่านและย่านพาหนะในบริเวิณ์ทางวิิ�ง ทางขับและลานจอด เข้ามาใช้ื้งานสำาหรับท่าอากาศย่าน
ภ้มิภาคท่�ม่อากาศย่านใช้ื้บริการหนาแน่น โดย่ระบบ MLAT ถ้กพัฒนาด้วิย่เทคโนโลย่แ่บบใหม่ ท่�ทำาให้สามารถแสดงข้อม้ลได้ ทั�งตำาแหน่ง ช้ื้�อของ
อากาศย่านและย่านพาหนะ และค่าตำาแหน่งของอากาศย่านท่�ถ้กต้อง แม่นย่ำา รวิมทั�งควิามสามารถในการแจ้งเต้อนกรณ่์อากาศย่านรุกลำ�าเข้าไปใน
ทางวิิ�ง (Runway Incursion) โดย่ในปี 2563 จัดทำาราย่ละเอ่ย่ดและข้อกำาหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์์แล้วิเสร็จ และจะจัดหาและลงนามสัญญา
จัดหาอุปกรณ์์ในปี 2564 และติดตั�ง/ทดสอบระบบแล้วิเสร็จในปี 2565

2. จัดิหาพิร้อมูติดิตั้งระบบอุปกรณุ์สื่่�อสื่าร สื่นับสื่นุนระบบติดิตามูอากาศยาน MLAT ณุ ทำ่าอากาศยานเช่่ยงใหมู่และภู้เก็ต
(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2562-2564 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 38.40 ล้านบาที่)
เพ้�อเพิ�มประสิทธิิภาพการให้บริการควิบคุมจราจรในส่วินงานภาคพ้�น ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามควิามหนาแน่นของอากาศย่าน 

ณ์ ท่าอากาศย่านเช่ื้ย่งใหม่และภ้เก็ต โดย่ม่การติดตั�งระบบ MLAT ซ้ึ่�งจำาเป็นต้องม่ข่าย่ส้�อสารรองรับระบบดังกล่าวิเพ้�อสนับสนุนการให้บริการจราจร
ทางอากาศได้อย่่างม่ประสิทธิิภาพ โดย่ได้ดำาเนินการทบทวินพ้�นท่�ในการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาท่าอากาศย่านทั�ง 2 แห่ง โดย่ในปี 
2563 จัดทำาราย่ละเอ่ย่ดและข้อกำาหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์์ให้สอดคล้องกับตำาแหน่งติดตั�งระบบ MLAT แล้วิเสร็จ และจะดำาเนินการจัดหาและ
ติดตั�งระบบอุปกรณ์์ส้�อสารสนับสนุนระบบติดตามอากาศย่านดังกล่าวิในปี 2564

3.  การสื่นับสื่นุนการดิำาเนินงานด้ิานการบริหารจราจรทำางอากาศภูายใต้
แผู้นจัดิต้ังตลาดิการบินร่วมูอาเซ่ยนและแนวคิดิห้วงอากาศอาเซ่ยน
ไร้รอยต่อ 
(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2559-2564)
ด้วิย่การม่แผนจัดตั�งตลาดการบินร่วิมอาเซ่ึ่ย่น (ASEAN Single 

Aviation Market: ASAM) และการจัดแบ่งให้ม่การดำาเนินงานด้าน  
Air Traffic Management: ATM เป็นหน้�งในงานสำาคัญลำาดับต้นในด้าน
เทคนิค โดย่บริษััทฯ ได้เข้าร่วิมประชุื้มคณ์ะทำางานขนส่งทางอากาศของ
อาเซ่ึ่ย่น (ASEAN Air Transport Working Group: ATWG) ตั�งแต่ปี 2552  
เร้�อย่มา ในฐานะผ้้สนับสนุนคณ์ะผ้้แทนของประเทศไทย่ และม่บทบาท
สำาคัญในการพิจารณ์า/นำาเสนอ/ร่วิมดำาเนินงานในเวิท่อาเซ่ึ่ย่นมาโดย่
ตลอด โดย่ในปี 2561 บริษััทฯ ร่วิมกับประเทศอาเซ่ึ่ย่นจัดทำาแผนแม่บท
การบริหารจราจรทางอากาศอาเซ่ึ่ย่น (ASEAN ATM Master Plan) 
แล้วิเสร็จ ซ้ึ่�งเป็นกิจกรรมสำาคัญภาย่ใต้แผนยุ่ทธิศาสตร์การขนส่งอาเซ่ึ่ย่น 2559-2562 (ASEAN Transport Strategic Plan: ATSP 2016-2025) 
บริษััทฯ ได้ผลักดันการดำาเนินงานภาย่ใต้แผน ASEAN ATM Master Plan เชิื้งรุก ตั�งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพ้�อสนับสนุนงานด้านการบริหาร
จราจรทางอากาศภาย่ใต้แผน ASAM ผ่านการเข้าประชุื้ม ASEAN Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC)  
การประชุื้ม ATM Strategic Planning Group (ATM SPG) และกิจกรรมโครงการควิามร่วิมม้ออาเซ่ึ่ย่น เช่ื้น โครงการ Enhanced ASEAN Regional 
Integration Support from the European Union (ARISE Plus) รวิมทั�งการประชุื้ม ATWG ทุกครั�ง พร้อมกับร่วิมสังเกตการณ์์การประชุื้ม
ระดับส้งของอาเซ่ึ่ย่นในโอกาสท่�เหมาะสม ดำาเนินงานและ/หร้อสนับสนุนการดำาเนินงานแก่สำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ ตามแผนงาน 
อาเซ่ึ่ย่นในด้าน ATM อย่่างต่อเน้�อง โดย่ในปี 2563 ประเทศอาเซ่ึ่ย่นม่ควิามตั�งใจปรับปรุงแผนงานดังกล่าวิให้ทันต่อสถานการณ์์และตอบสนอง 
ต่อแผนงานระดับภ้มิภาคและระดับโลก โดย่ประเทศไทย่ม่บทบาทสำาคัญในการปรับปรุงบทท่� 3 (Current Situation) และบทท่� 5 (Development 
Programme) ของแผนงาน ทั�งน่� คาดว่ิาแผนงานน่�จะได้รับการรับรองผ่านเวิท่การประชุื้มระหว่ิางเจ้าหน้าท่�อาวุิโสด้านการขนส่งของอาเซ่ึ่ย่น 
(STOM) และการประชืุ้มรัฐมนตร่ด้านการขนส่งอาเซ่ึ่ย่น (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ภาย่ในปี 2564 เพ้�อส่งเสริมตลาด 
การบินร่วิมอาเซ่ึ่ย่นต่อไป
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4. จัดิหาและติดิตั้งเทำคโนโลย่บริหารจัดิการข้้อมู้ล Aeronautical Information Management (AIM) 
(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2561-2564 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 59.05 ล้านบาที่)
เพ้�อเพิ�มประสิทธิิภาพในการบริหารจัดการข้อม้ลข่าวิสารการเดินอากาศท่�เก่�ย่วิข้องกับกิจการบิน (Aeronautical Information Management: 

AIM ) จากมาตรฐานเทคโนโลย่่สมัย่ใหม่ท่�มุ่งเน้นการใช้ื้ประโย่ชื้น์จากเทคโนโลย่่ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวิมทั�งสอดคล้องตามแนวิทางการปรับปรุงร้ป
แบบการบริหารจัดการข้อม้ลข่าวิสารการเดินอากาศท่�เก่�ย่วิข้องกับกิจการบินให้ม่ควิามทันสมัย่ย่ิ�งข้�นขององค์การการบินพลเร้อนระหวิ่างประเทศ  
โดย่ในปี 2562 ได้ลงนามสัญญาแล้วิ คาดว่ิาจะติดตั�งและทดสอบการทำางานของระบบแล้วิเสร็จในปี 2564

5.  ปรับปรุงประสื่ิทำธิภูาพิระบบเคร่�องช่่วยการเดิินอากาศแบบ DVOR/DME (ทำดิแทำน) ณุ ทำ่าอากาศยานลำาปาง นราธิวาสื่ เพิช่รบ้รณุ์ ร้อยเอ็ดิ 
นครศร่ธรรมูราช่ และสืุ่ราษฎร์ธาน่
(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2560-2565 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 147.47 ล้านบาที่)
เพ้�อเปล่�ย่นทดแทนอุปกรณ์์ท่�ม่อายุ่การใช้ื้งานมากกว่ิา 15 ปี และม่ประสิทธิิภาพในการทำางานโดย่รวิมเริ�มลดลง ซ้ึ่�งต้องม่การซ่ึ่อมบำารุงเชิื้งแก้ไข 

(Corrective Maintenance) ในกรณ่์ฉุุกเฉิุนเพิ�มข้�น ดังนั�น บริษััทฯ จ้งจำาเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์์เคร้�องช่ื้วิย่การเดินอากาศ DVOR/DME ทดแทนของเดมิ  
ณ์ ท่าอากาศย่านลำาปาง นราธิิวิาส เพชื้รบ้รณ์์ ร้อย่เอ็ด นครศร่ธิรรมราชื้ และสุราษัฎร์ธิาน่ รวิม 6 แห่ง โดย่ในปี 2561-2562 ดำาเนินการจัดหา  
แต่ไม่ม่ผ้้ผ่านคุณ์สมบัติทางเทคนิค และในปี 2563-2564 อย่้ร่ะหว่ิางการจัดหาใหม่ คาดว่ิาจะลงนามสัญญา และติดตั�ง/ทดสอบอุปกรณ์์ได้ในปี 2565

6. จัดิสื่ร้างอาคารสื่ำานักงานใหมู่ (AEROTHAI COMPLEX) ณุ สื่ำานักงานใหญ่่ ทำุ่งมูหาเมูฆ
(ระย่ะเวิลาดำาเนินการปี 2563-2568 วิงเงินรวิมทั�งสิ�น 1,097.41 ล้านบาท)
จากปัญหาของข้อจำากัดเร้�องพ้�นท่�ใช้ื้สอย่ภาย่ในบริเวิณ์สำานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ รวิมทั�งนโย่บาย่ในอนาคตของบริษััทฯ ในการเพิ�มศักย่ภาพ

และข่ดควิามสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ในด้านบุคลากรและการสร้างงานนวัิตกรรม บริษััทฯ จ้งม่แนวิคิดในการจัดตั�ง ATM Professional 
Centre ซึ่้�งจะประกอบดว้ิย่ สถานท่�/ระบบ/อปุกรณ์์ ในการพฒันาบุคลากรดา้นบริการการเดนิอากาศ และการสรา้งงานวิิจัย่และพฒันาให้ม่มาตรฐาน
เท่ย่บเท่าสากล เพ้�อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบงานต่างๆ ท่�จำาเป็นและสำาคัญสำาหรับบริษััทฯ ในอนาคต จ้งจำาเป็นต้องเพิ�มพ้�นท่�ใช้ื้สอย่ภาย่ในของ
สำานักงานใหญ่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานในปัจจุบันและในอนาคต ทั�งน่�เม้�อเปิดใช้ื้งานศ้นย่์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic 
Management Center: ATMC) จำาเป็นต้องจัดสรรพ้�นท่�ใช้ื้งานให้เป็นสัดส่วิน และจัดทำา Zoning พ้�นท่�ให้สอดคล้องกับการรักษัาควิามปลอดภัย่ 
ตามมาตรฐานสากล รวิมทั�งสอดคล้องกับการดำาเนินนโย่บาย่ต่างๆ โดย่ในปี 2563 บริษััทฯ ทบทวินขอบเขตงานจ้างออกแบบและจัดทำาแบบก่อสร้าง
อาคารสำานักงานใหม่ (AEROTHAI COMPLEX) ณ์ สำานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ แล้วิเสร็จ โดย่ได้จัดจ้างออกแบบและจัดทำาแบบก่อสร้างอาคารฯ  
และลงนามสัญญาได้ในเด้อนกันย่าย่น 2563 ซ้ึ่�งงานออกแบบจะแล้วิเสร็จในปี 2564 และจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ ในปี 2565 ต่อไป

แผนงานโครงการสำาคัญที่คาดว่าจะลงทุนภายใน 3 ปีข้างหน้า
1. จัดิสื่ร้างอาคารศ้นย์บริหารจราจรทำางอากาศแห่งทำ่� 2 

(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2563-2567 วงเงินอย่่รัะห้ว่างรัอการัพิจารัณา)
จากนโย่บาย่การบรหิารควิามตอ่เน้�องทางธิรุกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของรฐับาล เพ้�อให้หน่วิย่งานสามารถดำาเนนิธุิรกิจ 

ไปได้อย่่างต่อเน้�องเม้�อได้รับผลกระทบจากควิามเส่�ย่งหร้อปัจจัย่คุกคามทั�งจากภาย่ในและภาย่นอก บริษััทฯ ซ้ึ่�งได้รับมอบหมาย่ให้เป็นหน่วิย่งาน 
ผ้้ให้บริการการเดนิอากาศของประเทศไทย่ จ้งเลง็เห็นควิามสำาคัญและควิามจำาเปน็ในการลงทนุระบบ/อปุกรณ์์ และวิิธ่ิการตา่งๆ เพ้�อให้การใหบ้ริการ
ควิบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่่างต่อเน้�อง ด้วิย่ควิามปลอดภัย่และม่ประสิทธิิภาพ แม้ในเวิลาท่�ม่ภัย่คุกคามหร้อภาวิะวิิกฤต บริษััทฯ จำาเป็น 
ท่�จะต้องพิจารณ์าจัดให้ม่สถานท่�ปฏิบัติงานบริหารจราจรทางอากาศสำารองท่�เป็นอิสระจากสถานท่�ปฏิบัติงานบริหารจราจรทางอากาศในปัจจุบัน 
ภาย่ใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพ้�อเป็นศ้นย่์บริหารจราจรทางอากาศแห่งท่� 2 ประกอบด้วิย่

1.1 การให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน และเขตประชื้ิดสนามบินภ้มิภาค
1.2 การให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศเขตประชื้ิดสนามบินกรุงเทพ 
1.3 การให้บริการจราจรทางอากาศเขตสนามบินท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิและดอนเม้อง

โดย่ในปี 2563 บริษััทฯ อย่้่ระหว่ิางร่างขอบเขตงานว่ิาจ้างผ้้ให้บริการออกแบบอาคารศ้นย์่บริหารจราจรทางอากาศแห่งท่� 2 คาดว่ิาจะสามารถลงนาม
จัดจ้างผ้้ให้บริการออกแบบแล้วิเสร็จในปี 2564 เพ้�อประเมินราคาและจัดตั�งงบประมาณ์ในการก่อสร้างอาคารศ้นย์่ดังกล่าวิ พร้อมระบบ/อุปกรณ์์ต่อไป
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บทบาทสำาคัญในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และอื่นๆ 
1. การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration ภายใต้โครงการ SWIM in ASEAN Demonstration

บริษััทฯ เป็นเจ้าภาพจัดการสาธิิต SWIM in ASEAN Demonstration ภาย่ใต้โครงการ SWIM in ASEAN Demonstration ระหว่ิางวัินท่� 10-12 
พฤศจิกาย่น 2562 ณ์ โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok กรุงเทพฯ 

การสาธิิต SWIM in ASEAN Demonstration เป็นโครงการท่�อย่้่ภาย่ใต้กรอบควิามร่วิมม้อระหว่ิางอาเซ่ึ่ย่นและสหรัฐอเมริกา ซ้ึ่�งม่ประเทศไทย่ 
และสาธิารณ์รัฐสิงคโปร์ เป็นผ้้นำาร่วิมของโครงการน่� โดย่ม่จุดประสงค์ของโครงการเพ้�อสาธิิตหลักการของ SWIM และแสดงประโย่ชื้น์เชิื้งปฏิบัติการ 
และสาธิิตร้ปแบบจำาลองของการดำาเนินงานด้าน SWIM สำาหรับอาเซ่ึ่ย่นและภ้มิภาคเอเช่ื้ย่แปซึ่ิฟิัก ทั�งน่� ขอบเขตของโครงการจะไม่รวิมแค่เพ่ย่ง
ประเทศสมาชิื้กอาเซ่ึ่ย่นแต่ย่ังรวิมถ้งรัฐภาค่/หน่วิย่งานชัื้�นนำาในภ้มิภาคเอเช่ื้ย่แปซิึ่ฟิักด้วิย่

นายสัมนึก รังค์ที่อง กรัรัมการัผู้่้อำานวยการัให้ญ่่บรัิษััที่ฯ และนายทิี่นกรั ช่้วงศ์ 
รัองกรัรัมการัผู้่้อำานวยการัให้ญ่่ (ปีฏิิบัติการั) เข้าร่ัวมการัจัดสัาธิิต SWIM in ASEAN 
Demonstration ภายใต้โครังการั SWIM in ASEAN Demonstration

การดิำาเนินงาน/ผู้ลสื่ำาเร็จข้องการประชุ่มู
การสาธิิตดังกล่าวิในครั�งน่� ได้แสดงควิามสำาคัญของ SWIM โดย่ใช้ื้

โครงสร้างพ้�นฐานของ SWIM ท่�ได้ออกแบบและพัฒนาภาย่ใต้โครงการ 
ดังกล่าวิมาใช้ื้สถานการณ์์จำาลองเชิื้งปฏิบัติการ (Operational Scenarios) 
ท่�ใช้ื้แนวิคิดเชิื้งปฏิบัติการในปัจจุบันและอนาคต ซ้ึ่�งเป็นสถานการณ์์ท่� 
ได้รับควิามสนใจในภ้มภิาค นอกจากน่� การสาธิิตดงักล่าวิย่งัแสดงถ้งควิาม
สำาเร็จในด้านเทคนิคท่�ได้รับจากโครงการฯ และเพ้�อส่งเสริม/ย่กระดับการ
แลกเปล่�ย่นข้อม้ล/ทำาให้เกิดการทำางานร่วิมกันของระบบบริหารจราจร
ทางอากาศอย่า่งไร้รอย่ต่อระหว่ิางผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ในกิจการบิน ซ้ึ่�งนับ
เป็นเหตุการณ์์สำาคัญสำาหรับการพัฒนา SWIM ในระดับสากลและภ้มิภาค

2. การให้บริการการเดิินอากาศ ณุ สื่นามูบินอ้่ตะเภูา
(รัะยะเวลาดำาเนินการัปีี 2563-2568 วงเงินรัวมทัี่�งสิั�น 1,256.00 ล้านบาที่)
บริษััทฯ ได้รับมอบหมาย่จากคณ์ะรฐัมนตร่ในการประชื้มุครั�งท่� 8/2561 เม้�อวัินท่� 30 ตุลาคม 2561 ตามขอ้เสนอแนะของสำานักงานคณ์ะกรรมการ

นโย่บาย่เขตพัฒนาพิเศษัภาคตะวิันออก ร่วิมกับกองทัพเร้อให้เป็นหน่วิย่งานให้บริการการเดินอากาศ ณ์ สนามบินอ่้ตะเภา ตามโครงการพัฒนา 
สนามบินอ่้ตะเภาและเม้องการบินภาคตะวัินออก ท่�ม่เป้าหมาย่ในการพัฒนาสนามบินอ่้ตะเภา ให้เป็นสนามบินนานาชื้าติเชิื้งพาณิ์ชื้ย่์หลักแห่งท่� 3  
ของกรุงเทพมหานคร บริษััทฯ จ้งดำาเนินโครงการเตร่ย่มควิามพร้อมการให้บริการการเดินอากาศ ณ์ สนามบินอ่้ตะเภา ม่เป้าหมาย่เปิดให้บริการ
การเดินอากาศและบริการท่�เก่�ย่วิข้องภาย่ในปี 2568 โดย่บริษััทฯ อย่้่ระหว่ิางจัดทำาราย่ละเอ่ย่ดโครงการจัดเตร่ย่มควิามพร้อมเพ้�อให้บริการ 
การเดินอากาศ ณ์ สนามบินอ่้ตะเภา เพ้�อนำาเสนอกระทรวิงคมนาคม และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษัฐกิจและสังคมแห่งชื้าติ ในปี 2564  
เพ้�อนำาเสนอคณ์ะรัฐมนตร่อนุมัติงบประมาณ์ดำาเนินโครงการต่อไป 
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2.  การประชุม Air Traffic Flow Management Information Requirement Small Working Group ครั้งที่ 4  
(ATFM/IR/SWG/4)
การประชุื้มจัดข้�นระหว่ิางวัินท่� 21-22 พฤศจิกาย่น 2562 ณ์ โรงแรม Courtyard by Marriott กรุงเทพฯ การประชุื้มดังกล่าวิเป็นการประชุื้ม

กลุ่มย่่อย่ท่�สร้างข้�นตามมติของคณ์ะ ICAO APAC Air Traffic Flow Management (ATFM) Steering Group (ATFM/SG) เพ้�อให้รัฐภาค่ในภ้มิภาค
เอเช่ื้ย่และแปซิึ่ฟิัก ได้หาร้อเพ้�อปรับแนวิทางการปฏิบัติการ ATFM โดย่เฉุพาะอย่า่งย่ิ�งแนวิทางปฏิบัติของโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM 
และโครงการ ICAO North Asia Regional Harmonization Group (NARAGH) ให้สอดคล้องกันในภ้มิภาค โดย่ผลการประชุื้มน่�จะถ้กนำาเสนอใน
คณ์ะ ATFM/SG เพ้�อท่�จะพิจารณ์าให้เป็นมาตรฐานของแนวิทางการปฏิบัติการ ATFM ของภ้มิภาคเอเช่ื้ย่และแปซิึ่ฟิักต่อไป

การดิำาเนินงาน/ผู้ลสื่ำาเร็จข้องการประชุ่มู
การประชุื้มครั�งน่� สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่�ย่นข้อคิดเห็นเก่�ย่วิกับการปรับแนวิทางการปฏิบัติงาน ATFM ของแต่ละโครงการเพ้�อสร้างมาตรฐาน

ของภ้มิภาค โดย่ในการประชืุ้มครั�งน่� ได้ม่การปรับปรุงและรวิบรวิมข้อม้ลเพ้�อส่งแนวิทางการปฏิบัติให้แก่คณ์ะ ATFM/SG เพ้�อนำาไปบ้รณ์าการ 
ใน ICAO APAC ATFM Manual แล้วิ โดย่ถ้อว่ิาการประชุื้ม ATFM/IR/SWG/4 น่�เป็นการประชุื้มท่�ม่ส่วินร่วิมสำาคัญในการกำาหนดบทบาท ATFM  
ในภ้มิภาคเอเช่ื้ย่และแปซิึ่ฟิัก

3. การประชุม Aviation Consultative Committee (ACC) Special Coordination Meeting ไทย-มาเลเซีีย 
การประชุื้มจัดข้�นระหว่ิางวัินท่� 26-28 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ โรงแรมพราวิภ้เก็ต จังหวัิดภ้เก็ต เป็นการประชุื้มซ้ึ่�งบริษััทฯ และสำานักงานการบิน

พลเร้อนมาเลเซ่ึ่ย่ (Civil Aviation Authority of Malaysia) ได้ม่ข้อตกลงร่วิมกันในการสลับเป็นเจ้าภาพจัดประชุื้มร่วิมกันเป็นประจำาทุกปี เพ้�อเพิ�ม
ศักย่ภาพด้านการบริหารจราจรทางอากาศ ระหวิา่งประเทศไทย่กับประเทศมาเลเซ่ึ่ย่ รวิมถ้งการหาร้อร่วิมกันเพ้�อสานต่อการดำาเนินงานจากการประชื้มุ
ครั�งท่�ผ่านมาให้เกิดควิามต่อเน้�องและเป็นไปตามข้อตกลงของทั�งสองหน่วิย่งาน โดย่อย่้่บนพ้�นฐานของผลประโย่ชื้น์ร่วิมกัน

นางสัิริัเกศ เนียมลอย ผู้่้อำานวยการัให้ญ่่ 
(ปีฏิิบัติการั) เข้าร่ัวมปีรัะชุ้มในฐานะ
ปีรัะธิานรั่วมของการัปีรัะชุ้ม Aviation 
Consultative Committee (ACC) Special 
Coordination Meeting

การดิำาเนินงาน/ผู้ลสื่ำาเร็จข้องการประชุ่มู
การประชุื้มครั�งน่� ทำาให้เกิดการทบทวินวิิธ่ิปฏิบัติงาน การใช้ื้งานเส้นทางบิน ควิามค้บหน้าแผนดำาเนินการด้านวิิศวิกรรม และแผนการแลกเปล่�ย่น

ข้อม้ลเรดาร์ โดย่ม่การลงนามทบทวินแก้ไขข้อตกลงวิิธ่ิปฏิบัติ Special Air Traffic Services Coordination Procedure (ATSCP) ซ้ึ่�งเป็นประโย่ชื้น์
ต่อการดำาเนินการจราจรทางอากาศ และเพิ�มศักย่ภาพด้านการบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
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นายสัมนึก รังค์ที่อง กรัรัมการัผู้่อ้ำานวยการัให้ญ่่ เปีน็ปีรัะธิานกล่าวเปิีดการัปีรัะชุ้ม Airspace Users – ANSP 
Meeting ปีรัะจำาปีี 2563

นายทิี่นกรั ช่้วงศ์ รัองกรัรัมการัผู้่้อำานวยการัให้ญ่่ (ปีฏิิบัติการั) 
เข้าร่ัวมนำาเสันอข้อม่ลด้านปีฏิิบัติการัในการัปีรัะชุ้ม Airspace 
Users – ANSP Meeting ปีรัะจำาปีี 2563

4. การประชุม Airspace Users – ANSP Meeting
การประชุื้ม Airspace Users – ANSP Meeting เป็นการประชุื้มท่�จัดข้�นปีละ 2 ครั�ง ในช่ื้วิงเด้อนม่นาคมและกันย่าย่นของทุกปี เพ้�อให้ผ้้ใช้ื้

บริการการเดินอากาศและผ้้ให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศได้ม่โอกาสพบปะเพ้�อหาร้อเก่�ย่วิกับการปฏิบัติงานร่วิมกัน รวิมถ้งเป็นการเผย่แพร่
ข้อม้ลโครงการสำาคัญท่�บริษััทฯ ได้ดำาเนินการในปีท่�ผ่านมา และโครงการพัฒนาการให้บริการจราจรทางอากาศต่างๆ ท่�ม่แผนการดำาเนินการในปีถัดไป  
และแจ้งผลการสำารวิจควิามพ้งพอใจของผ้้ใช้ื้บริการภาย่นอกประจำาปีให้ผ้้ใช้ื้บริการได้รับทราบ การประชุื้มดังกล่าวิถ้อเป็นอ่กหน้�งช่ื้องทางในการ 
รับฟัังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผ้้ใช้ื้บริการ เพ้�อนำามาปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการให้เกิดควิามพ้งพอใจส้งสุด และเกิดควิามเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ร่วิมกันต่อไป อ่กทั�งยั่งเป็นการส้�อสารข่าวิสารและข้อม้ลท่�สำาคัญท่�จะแจ้งให้ผ้้ใช้ื้บริการได้รับทราบและเป็นการสร้างควิามสัมพันธ์ิในระดับบุคคล  
และระดับองค์กรกับผ้้ใช้ื้บริการอ่กด้วิย่

การดิำาเนินงาน/ผู้ลสื่ำาเร็จข้องการประชุ่มู
ในปี 2563 บริษััทฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุื้มเม้�อวัินอังคารท่� 18 กุมภาพันธ์ิ 2563 ณ์ โรงแรมบันยั่นทร่ กรุงเทพฯ โดย่ได้กำาหนดหัวิข้อหลัก 

(Theme) ของการประชุื้ม ค้อ Digital Transformation ซ้ึ่�งเป็นการนำาเสนอข้อม้ลการเตร่ย่มควิามพร้อมของบริษััทฯ ในด้านต่างๆ เช่ื้น โครงการ  
High Intensity Runway Operations โครงการ Remote Virtual Tower Control System ของศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้มิภาค การราย่งาน 
การวิิเคราะห์การบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศในภ้มิภาคเอเช่ื้ย่แปซิึ่ฟิัก และการจัดตั�ง Airspace Management Cell (AMC) เป็นต้น  
เพ้�อให้สอดคล้องกับนโย่บาย่ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซ้ึ่�งได้รับการตอบรับจากผ้้เข้าร่วิมประชุื้มเป็นอย่่างด่
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5. การลงนามบันทึกข้อตกลง
5.1 การลงนามูบันทึำกข้้อตกลงระหว่าง กองทัำพิอากาศ (ทำอ.) กับ 
บริษัทำฯ ฉบับประจำาปี 2562

เพ้�อเป็นแนวิทางในการทำางานระหวิ่าง ทอ. กับ บริษััทฯ ในด้าน 
วิิธ่ิปฏิบัติการบิน เทคโนโลย่่ และการพัฒนาบุคลากรร่วิมกัน รวิมทั�ง
บ้รณ์าการควิามร่วิมม้อ เพ้�อให้ระบบการเดินอากาศม่ประสิทธิิภาพและ
ควิามปลอดภัย่ส้งสุด ทั�งด้านการปกป้องอธิิปไตย่ของประเทศและการ
พัฒนาการเดินอากาศในเชิื้งพาณิ์ชื้ย่์ให้ม่ควิามปลอดภัย่และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดย่บันท้กข้อตกลงน่�ม่การทบทวินและลงนามปีละครั�ง 
เพ้�อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์ัวาที่ย์ ผู้่้บัญ่ช้าการัที่ห้ารัอากาศ และนายสัมนึก รังค์ที่อง 
กรัรัมการัผู้่้อำานวยการัให้ญ่่ ลงนามในบันทึี่กข้อตกลง เมื�อวันทีี่� 26 ธัินวาคม 2562 
ณ กองบัญ่ช้าการักองทัี่พอากาศ

นาวาอากาศเอก สัมศักดิ� ขาวสุัวรัรัณ อธิิบดีกรัมอุตุนิยมวิที่ยา และนายสัมนึก รังค์ที่อง 
กรัรัมการัผู้่้อำานวยการัให้ญ่่ ลงนามในข้อตกลงการัปีฏิิบัติงานด้านอุตุนิยมวิที่ยาการับิน  
เมื�อวันทีี่� 18 มิถุุนายน 2563 ณ ห้อปีรัะชุ้มกรัมอุตุนิยมวิที่ยา

5.2 การลงนามูข้้อตกลง (Letter of Agreement) การปฏิิบัติงาน 
ดิา้นอตุุนิยมูวทิำยาการบิน ระหว่าง กรมูอตุุนิยมูวทิำยา (อต.) กบับรษิทัำฯ 
ฉบับปี 2563

เพ้�อให้การปฏิบัติงานด้านอุตุนิย่มวิิทย่าการบินระหว่ิาง อต. กับ 
บริษััทฯ ในการให้บริการข้อม้ลอุตุนิย่มวิิทย่าการบินของประเทศ  
เป็นไปด้วิย่ควิามปลอดภัย่ รวิดเร็วิ และเกิดควิามเข้าใจท่�ตรงกันในบทบาท 
หน้าท่� และควิามรับผิดชื้อบ เป็นไปตามข้อกำาหนดของ ICAO และระเบ่ย่บ
สำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่วิ่าด้วิย่การจัดทำาข้อตกลง 
การปฏิบัติงานร่วิมระหวิ่างหน่วิย่งานให้บริการอุตุนิย่มวิิทย่าการบินกับ
หน่วิย่งานผ้้ม่อำานาจหน้าท่�ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559 
โดย่ข้อตกลงน่� เป็นการทบทวินข้อตกลงฉุบับปี 2561 ให้สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงานและการให้บริการของทั�งสองหน่วิย่งานในปัจจุบัน
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ผลการดำเนินงาน
ขององค์กร
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บริการการเดินอากาศ
บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายใน Bangkok FIR 

ประเภทเที่ยวบิน

ปริมาณเที่ยวบินในปีงบประมาณ ปริมาณเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง

2562 2563
เพิ่มขึ้น (+)
ลดลง (-)

เพ่ิมข้ึน (+)%
ลดลง (-)%

เท่�ย่วิบินระหว่ิางประเทศ 510,451 252,760 (257,691) (50.5)

เท่�ย่วิบินภาย่ในประเทศ 427,255 301,708 (125,547) (29.4)

เท่�ย่วิบินผ่านน่านฟ้ัา 108,035 62,437 (45,598) (42.2)

รวมูจำานวนเท่ำ�ยวบินท้ัำงหมูดิ 1,045,741 616,905 (428,836) (41.0)

ปริมาณ์การจราจรทางอากาศภาย่ใน Bangkok FIR ในปี 2563 ม่ปริมาณ์เท่�ย่วิบินทั�งหมดจำานวิน 616,905 เท่�ย่วิบิน ลดลงร้อย่ละ 41 จาก 
ปีท่�ผ่านมา เป็นจำานวินท่�ลดลงเท่ากับ 428,836 เท่�ย่วิบิน หร้อเฉุล่�ย่ 1,172 เท่�ย่วิบินต่อวัิน

ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง ณ สนามบิน (ที่มีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด 4 อันดับแรก)

ปริมาณเที่ยวบินขึ้น/ลง ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่

Flight Type

International 151,394 48,153 29,563 10,809

Domestic 59,158 134,694 30,938 40,350

Type of Operation

S : Schedule 205,497 158,970 55,109 46,677

N : Non-Schedule 4,047 2,729 3,455 372

G : General 901 4,390 983 251

M : Military 8 15,624 686 2,429

X : Others 99 1,134 268 1,430

รวิมปีงบประมาณ์ 2563 210,552 182,847 60,501 51,159

เฉุล่�ย่ต่อวัิน 577 501 166 140

ร้อยละการเปล่�ยนแปลงข้องจำานวนเท่ำ�ยวบินเฉล่�ยต่อวัน
(ปีงบประมูาณุ 2563/2562) (44) (37) (48) (39)
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บริการด้านบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ 
ศ้นย่์บริหารควิามคล่องตัวิจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ (Bangkok 

ATFM Unit: Bangkok ATFMU) ให้บริการบริหารสภาพคล่องจราจร
ทางอากาศ สำาหรับเท่�ย่วิบินทำาการบินทั�งในประเทศและเท่�ย่วิบินระหว่ิาง
ประเทศ ท่�ทำาการบนิเข้าส่้ท่าอากาศย่านและนา่นฟ้ัาคับคั�งในประเทศไทย่ 
และในพ้�นท่�โครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network  
(เอเช่ื้ย่ตะวัินออกเฉุ่ย่งใต้ จ่นภาคใต้ ฮ่่องกง และมาเก๊า)

นอกจากนั�น Bangkok ATFMU ให้บริการบริหารสภาพคล่องจราจร
ทางอากาศ สำาหรับเท่�ย่วิบินท่�ทำาการบินผ่านน่านฟ้ัาประเทศอัฟักานิสถาน 
ไปทางตะวัินตกในช่ื้วิงเวิลาท่�ม่ปริมาณ์การบินคับคั�ง จากเอเช่ื้ย่ตะวัินออก 
เฉุ่ย่งใต้และเอเช่ื้ย่ใต้ ทำาการบินส่้ยุ่โรป และจากเอเช่ื้ย่ใต้ ทำาการบิน
ส่้อเมริกาเหน้อ โดย่ใช้ื้ระบบ Bay of Bengal Cooperative ATFM 
System (BOBCAT)

บริษััทฯ ให้บริการบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศต่างๆ โดย่ใช้ื้ระบบสนับสนุนท่�พัฒนาข้�นเอง และปฏิบัติการภาย่ใต้การด้แลของคณ์ะทำางาน 
ICAO Asia-Pacific ATFM Steering Group

1. โครงการ Asia-Pacific Cross-Border Distributed Multi-Nodal ATFM Network Collaboration (AMNAC)
บริษััทฯ เป็นหน้�งในผ้้นำาโครงการ Asia-Pacific Cross-Border Distributed Multi-Nodal ATFM Network Collaboration (AMNAC) (ช้ื้�อเดิม 

Distributed Multi-Nodal ATFM Network) ซ้ึ่�งเป็นโครงการร่วิมระหว่ิางหน่วิย่งานผ้้ให้บริการเดินอากาศในจ่น ฮ่่องกง สิงคโปร์ ไทย่ ออสเตรเล่ย่ 
และได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิื้กอาเซ่ึ่ย่น เพ้�อพัฒนาแนวิทางการให้บริการ ATFM สำาหรับเท่�ย่วิบินระหว่ิางประเทศ (Cross-Border ATFM) 
ซ้ึ่�งสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย่ ท่�ม่ปริมาณ์การบินระหว่ิางประเทศในสัดส่วินท่�ส้ง โดย่เฉุพาะสนามบินสุวิรรณ์ภ้มินั�น ม่ปริมาณ์การบินระหว่ิาง
ประเทศส้งถ้งร้อย่ละ 80

รัายชื้�อสันามบินทีี่�เข้าร่ัวมโครังการั AMNAC

ในปีงบประมาณ์ 2563 โครงการ AMNAC ม่สนามบินนานาชื้าติท่�
สามารถสนับสนุนมาตรการ ATFM เข้าร่วิมโครงการถ้ง 40 สนามบิน และ 
ย่ังม่สนามบินภาย่ในประเทศไทย่อ่ก 26 สนามบินให้บริการ ATFM  
อ่กด้วิย่เช่ื้นกัน และขณ์ะน่� โครงการฯ พัฒนาส่้ขั�นตอนดำาเนินการเช้ื้�อมต่อ
ระบบสนับสนุนบริการ ATFM ในร้ปแบบการดำาเนินการ System-Wide 
Information Management (SWIM) ซ้ึ่�งได้ถ้กแสดงในโครงการ SWIM 
in ASEAN Demonstration ในเด้อนพฤศจิกาย่น 2562 ณ์ ประเทศไทย่
และประเทศสิงคโปร์

บริษััทฯ ย่ังคงให้บริการ ATFM กรณ่์สนามบิน และ/หร้อ น่านฟ้ัา
ประเทศไทย่ ม่ปริมาณ์จราจรทางอากาศคับคั�ง รวิมถ้งสนับสนุนบริการใน
ทุกเหตุการณ์์ ทั�งท่�ได้วิางแผนไว้ิหร้อในกรณ่์ฉุุกเฉิุน อาทิ การปฏิบัติการ
ทางทหาร การปิดซ่ึ่อมทางวิิ�ง การบินทดสอบ และกรณ่์สภาพอากาศปิด 
ย่ิ�งกว่ิานั�น บริษััทฯ ย่ังได้ให้บริการ ATFM ในการสนับสนุนการเปล่�ย่น
ถ่าย่ระบบบริการจราจรทางอากาศแบบอัตโนมัติ ภาย่ใต้โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้�นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization 
CNS/ATM System Project) ซึ่้�งได้เปล่�ย่นถ่าย่ระบบสนับสนุนการให้
บริการควิบคุมจราจรทางอากาศส่้ระบบใหม่ในเด้อนกุมภาพันธ์ิ 2563
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นอกจากน่� บริษััทฯ ย่ังสนับสนุนการจัดปริมาณ์เท่�ย่วิบินให้เหมาะสมกับควิามสามารถในการรองรับปริมาณ์จราจรทางอากาศแก่ประเทศ 
เพ้�อนบ้านท่�เข้าร่วิมในโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network และสนับสนุนการจัดสภาพคล่องจราจรทางอากาศภาย่ใต้เง้�อนไขต่างๆ 
(Air Traffic Flow Restriction) ท่�ได้รับจากประเทศอ้�นตามร้องขอ ซ้ึ่�งเป็นไปตามควิามคาดหวัิงของ ICAO

ต่อมา ภาย่หลังการระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่่างกว้ิางขวิาง ควิามจำาเป็นในการออกมาตรการ ATFM ลดลง แต่
ควิามจำาเป็นในการแลกเปล่�ย่นสถานการณ์์ปริมาณ์จราจรทางอากาศ (ATM / ATFM Status Update) ม่มากข้�น เน้�องจากมาตรการต่อต้านการระบาด
ของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์์ท่�เปล่�ย่นแปลงอย่่างต่อเน้�อง โครงการ AMNAC จ้งขย่าย่กลุ่มผ้้เข้าร่วิมแลกเปล่�ย่น
ข้อม้ลระหว่ิางกลุ่มผ้้ให้บริการ ATFM ทุก 2 สัปดาห์ให้ครอบคลุมทั�งภ้มิภาคเอเช่ื้ย่แปซิึ่ฟิัก และส่งผลการรวิบรวิมสถานการณ์์ ATM / ATFM Status 
Update ทุก 2 สัปดาห์ ให้ ICAO ต่พิมพ์ในเว็ิบไซึ่ต์ท่�เก่�ย่วิข้องกับการตอบสนองสถานการณ์์แพร่ระบาดโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การให้บริการ ATFM ช่ื้วิย่ให้ลดการบินวินรอ เพิ�มควิามปลอดภัย่ภาคอากาศ และย่กระดับควิามสามารถคาดการณ์์ปฏิบัติการบินล่วิงหน้าสำาหรับ
หน่วิย่งานเก่�ย่วิข้อง

2.  ระบบบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศผ่านอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management 
System: BOBCAT)
ระบบ BOBCAT ถ้กพัฒนาข้�นเพ้�อบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศผ่านประเทศอัฟักานิสถานไปทางตะวัินตก ในช่ื้วิงเวิลาท่�ม่ปริมาณ์การ

จราจรทางอากาศคับคั�ง เพ้�อให้การจราจรทางอากาศเป็นไปได้ด้วิย่ควิามสะดวิก รวิดเร็วิและม่ควิามคล่องตัวิ เน้�องด้วิย่อัฟักานิสถานเป็นทางผ่าน
สำาคัญสำาหรับการจราจรทางอากาศจากเอเช่ื้ย่ใต้และเอเช่ื้ย่ตะวัินออกเฉุ่ย่งใต้ ส่้ยุ่โรป และจากเอเช่ื้ย่ใต้ ส่้อเมริกาเหน้อ

บริษััทฯ บริหารการปฏิบัติงานระบบ BOBCAT ผ่านศ้นย่บ์ริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศกรุงเทพฯ (Bangkok Air Traffic Flow Management 
Unit: Bangkok ATFMU) ตั�งแต่ปี 2550 โดย่ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�ใช้ื้บริการบริหารสภาพคล่องจราจรทางอากาศ BOBCAT ตั�งแต่เปิดให้บริการ 
จนปัจจุบัน ดังภาพ

ปริมูาณุเทำ่�ยวบินทำ่�ใช่้บริการ BOBCAT ATFM ต่อปี

19,237
20,031 20,392 21,042 20,673

19,120
17,236

15,732

16,309

15,987

17,540

11,225

13,726

ปีงบประมูาณุ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ปริมูาณุการบิน/
ค่น

53 55 56 58 56 52 47 43 45 44 48 50 38

ปริมูาณุการบิน
สื่้งสืุ่ดิ/ค่น

66 73 70 72 72 66 60 55 59 55 63 74 79
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จากข้อม้ลท่�ได้รับจากสาย่การบินต่างๆ ตั�งแต่ปี 2550 คาดว่ิาระบบ BOBCAT ม่ส่วินร่วิมในการลดการสิ�นเปล้องเช้ื้�อเพลิงทั�งสิ�นประมาณ์ 160 
ล้านกิโลกรัม คิดเป็นการบรรเทาภาวิะโลกร้อนจากการลดปริมาณ์การปล่อย่ก๊าซึ่เร้อนกระจก (Greenhouse Gases) ประมาณ์ 660 ล้านกิโลกรัม 
ตั�งแต่ม่การนำาระบบ BOBCAT มาใช้ื้งานจริงจนถ้งสิ�นปีงบประมาณ์ 2561 คิดเป็นการประหย่ัดค่าใช้ื้จ่าย่สาย่การบินประมาณ์ 160 ล้านเหร่ย่ญสหรัฐ 
หร้อกว่ิา 5,000 ล้านบาท

ทั�งน่� ในช่ื้วิงปีงบประมาณ์ 2563 ปริมาณ์จราจรผ่านอัฟักานิสถานในช่ื้วิงเวิลาท่�บริษััทฯ ให้บริการ ATFM โดย่ใช้ื้ระบบ BOBCAT เพิ�มข้�นร้อย่ละ 
22 เม้�อเปร่ย่บเท่ย่บกับปีงบประมาณ์ 2562 โดย่สาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ สถานการณ์์ควิามต้งเคร่ย่ดในน่านฟ้ัาอิรัก/อิหร่าน ในช่ื้วิงต้นปี 2563 
และการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในช่ื้วิงต้นเด้อนมกราคม 2563 เกิดสถานการณ์์ควิามต้งเคร่ย่ดในน่านฟ้ัาอิรัก/อิหร่าน ส่งผลให้ม่การบินอ้อมน่านฟ้ัาอิรัก/อิหร่าน ม่เท่�ย่วิบิน 
บางส่วินปรับเส้นทางบินมาบินผ่านน่านฟ้ัาอัฟักานิสถาน ส่งผลให้ปริมาณ์การขอ ATFM Slot ผ่านน่านฟ้ัาอัฟักานิสถานโดย่ใช้ื้ระบบ BOBCAT  
เพิ�มข้�นเป็น 79 เท่�ย่วิบิน/ค้น ซ้ึ่�งเป็นปริมาณ์การบินผ่านอัฟักานิสถานโดย่ใช้ื้ระบบ BOBCAT ส้งท่�สุดตั�งแต่เริ�มใช้ื้งานระบบ BOBCAT

ระหว่ิางช่ื้วิงสถานการณ์์ควิามต้งเคร่ย่ดดังกล่าวิ บริษััทฯ จัดเตร่ย่มชุื้ดระบบ BOBCAT สำารอง เพ้�อรองรับการให้บริการ ATFM เพิ�มเติมสำาหรับ
การบินน่านฟ้ัาอัฟักานิสถานในช่ื้วิงเวิลาอ้�น ตอบสนองคำาขอจากสำานักงานการบินพลเร้อนระหว่ิางประเทศ สาขาภ้มิภาคเอเช่ื้ย่แปซิึ่ฟิัก (ICAO  
Asia/Pacific Regional Office) ในกรณ่์ท่�อาจได้รับคำาร้องขอจากประเทศอัฟักานิสถาน

เม้�อสถานการณ์์ควิามต้งเคร่ย่ดในภ้มิภาคตะวิันออกกลางเริ�มคลาย่ตัวิลง ในเด้อนกุมภาพันธ์ิ 2563 ปริมาณ์การขอ ATFM Slot ผ่านน่านฟ้ัา
อัฟักานิสถานย่ังคงอย่้่ท่� 70 เท่�ย่วิบิน/ค้น โดย่เฉุล่�ย่ และม่ปริมาณ์ส้งสุด 78 เท่�ย่วิบิน/ค้น และยั่งไม่ม่เท่�ย่วิบินท่�ขอ ATFM Slot ในระบบ BOBCAT 
ทำาการบินเข้าส่้น่านฟ้ัาอิหร่านต่อไป

ต่อมาในเด้อนม่นาคม 2563 องค์การอนามัย่โลกประกาศให้โรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “pandemic” อย่่างเป็นทางการ 
โดย่ภ้มิภาคยุ่โรป/อเมริกาเหน้อม่จำานวินผ้้ติดโรคส้ง และเริ�มม่การปิดกั�นการเดินทางระหว่ิางประเทศ ส่งผลให้ปริมาณ์การขอ ATFM Slot ในระบบ 
BOBCAT ลดลงอย่่างม่นัย่สำาคัญ ในเด้อนเมษัาย่น 2563 ม่เท่�ย่วิบินขอ ATFM Slot ในระบบ BOBCAT เฉุล่�ย่ 5 เท่�ย่วิบิน/ค้น ส้งสุด 11 เท่�ย่วิบิน/ค้น

ระหว่ิางเด้อนพฤษัภาคม 2563 - กันย่าย่น 2563 ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�ขอ ATFM ในระบบ BOBCAT เริ�มเพิ�มข้�น โดย่ในเด้อนกันย่าย่น 2563  
ม่เท่�ย่วิบินขอ ATFM Slot ในระบบ BOBCAT เฉุล่�ย่ 26 เท่�ย่วิบิน/ค้น ส้งสุด 31 เท่�ย่วิบิน/ค้น
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บริการสื่อสารการบิน 
1. บริษััทฯ ให้บริการส้�อสารการบินประจำาภาคพ้�น รับ-ส่ง แลกเปล่�ย่น

ข้อม้ลโดย่ระบบแลกเปล่�ย่นข้อม้ลการบินอัตโนมัติ ระหว่ิางผ้้ใช้ื้งานใน 
เคร้อข่าย่ภาย่ในประเทศ และระหว่ิางศ้นย่์ส้�อสารการบินต่างประเทศ  
ผ่านเคร้อข่าย่โทรคมนาคมการบิน ตลอด 24 ชัื้�วิโมง โดย่ทำาหน้าท่�เป็น 
ศ้นย์่ส้�อสารการบินหลัก (Main Aeronautical Communication Centre) 
ประจำาภ้มิภาคเอเช่ื้ย่แปซิึ่ฟิัก รับ-ส่ง และถ่าย่ทอดข้อม้ลข่าวิสารการบิน
แก่ทุกส่วินงานท่�เช้ื้�อมโย่งเคร้อข่าย่โทรคมนาคมการบิน (Aeronautical 
Fixed Telecommunication Network: AFTN และ Aeronautical 
Telecommunication Network: ATN) ตามมาตรฐานของ ICAO 
Annex 10 Volume II 

2. การดำาเนินงานส้�อสารการบินระหว่ิางประเทศ โดย่ใช้ื้ระบบส้�อสารผ่านเคเบิลใต้นำ�าและระบบส้�อสารผ่านดาวิเท่ย่ม ซ้ึ่�งในปัจจุบันบริษััทฯ  
ม่วิงจรส้�อสารติดต่อโดย่ตรงกับศ้นย่์ส้�อสารการบินต่างประเทศ 12 วิงจร ดังน่�

ลำาดับ วงจร ระบบสื่อสาร ความเร็วสัญญาณ

1 กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ เคเบิลใต้นำ�า 64 Kbps

2 กรุงเทพฯ/ฮ่่องกง เคเบิลใต้นำ�า 64 Kbps

3 กรุงเทพฯ/มุมไบ เคเบิลใต้นำ�า 64 Kbps

4 กรุงเทพฯ/โรม เคเบิลใต้นำ�า 64 Kbps

5 กรุงเทพฯ/ปักกิ�ง เคเบิลใต้นำ�า 2 Kbps

6 กรุงเทพฯ/กัวิลาลัมเปอร์ ดาวิเท่ย่ม 32 Kbps

7 กรุงเทพฯ/พนมเปญ ดาวิเท่ย่ม 64 Kbps

8 กรุงเทพฯ/ย่่างกุ้ง ดาวิเท่ย่ม 64 Kbps

9 กรุงเทพฯ/โฮ่จิมินห์ ดาวิเท่ย่ม 19.2 Kbps

10 กรุงเทพฯ/ทาร์กา ดาวิเท่ย่ม 32 Kbps

11 กรุงเทพฯ/เว่ิย่งจันทน์ ดาวิเท่ย่ม 32 Kbps

12 กรุงเทพฯ/ภ้ฏาน อินเทอร์เน็ต -

3. ในรอบปีงบประมาณ์ 2563 ม่ปริมาณ์การรับ-ส่งข้อม้ลข่าวิสารการบิน จำานวิน 225,362,908 ฉุบับ ลดลงจากปีงบประมาณ์ท่�ผ่านมา จำานวิน 
18,990,322 ฉุบับ หร้อคิดเป็นร้อย่ละ 7.77 
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บริการข่าวสารการบิน 
บริษััทฯ ให้บริการข่าวิสารการบิน อาทิ ข่าวิแผนการบิน ข่าวิกำาหนดการบิน ข่าวิการเคล้�อนไหวิของอากาศย่าน ข่าวิอากาศการบิน ข่าวิประกาศ

นักบิน และข่าวิอ้�นๆ ท่�จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน แจกจ่าย่ให้หน่วิย่งานบริการการเดินอากาศ สาย่การบิน ท่าอากาศย่านทหาร และหน่วิย่งานราชื้การ 
ในเขตแถลงข่าวิการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) และต่างประเทศ ดังน่� 

1. บริการข้อม้ลข่าวิประกาศผ้้ทำาการในอากาศ (Notice to Airmen: NOTAM)
1.1 เป็นสำานักงานประกาศผ้้ทำาการในอากาศระหวิ่างประเทศ (International NOTAM Office) เขตแถลงข่าวิการบินกรุงเทพ (Bangkok 

FIR) โดย่ออกประกาศ NOTAM แจ้งเต้อนผ้้ทำางานในอากาศผ่านเคร้อข่าย่โทรคมนาคมการบิน และบริหารจัดการระบบฐานข้อม้ล 
NOTAM ตามมาตรฐาน ICAO Annex 15

1.2 ปริมาณ์ NOTAM ท่�ออกโดย่สำานักงานประกาศผ้้ทำาการในอากาศระหวิ่างประเทศ สำาหรับปีงบประมาณ์ 2563 จำานวิน 16,465 ฉุบับ 
ลดลงจากปีงบประมาณ์ท่�ผ่านมา จำานวิน 2,292 ฉุบับ คิดเป็นร้อย่ละ 12.22

2. บริการข้อม้ลข่าวิแผนการบิน และข่าวิการเคล้�อนไหวิของอากาศย่านท่�เก่�ย่วิเน้�อง (Flight Plan and Air Traffic Service Messages) 
2.1 บริหารจัดการข้อม้ลข่าวิแผนการบิน และข่าวิการเคล้�อนไหวิของอากาศย่านท่�เก่�ย่วิเน้�อง (Flight Plan and Air Traffic Service 

Messages) ทั�งประเทศ ตามมาตรฐาน ICAO Document 4444 
2.2 ปริมาณ์ขา่วิแผนการบิน และขา่วิการเคล้�อนไหวิของอากาศย่านท่�เก่�ย่วิเน้�องท่�ใหบ้รกิาร สำาหรบัปงีบประมาณ์ 2563 จำานวิน 1,489,521 

ฉุบับ โดย่ม่ข่าวิแผนการบิน จำานวิน 787,728 ฉุบับ
3. บริการข้อม้ลอุตุนิย่มวิิทย่าการบิน (OPMET Data Services) รวิบรวิมและแลกเปล่�ย่นข่าวิอากาศการบินประจำาภ้มิภาคเอเชื้่ย่แปซึ่ิฟัิก 

(Regional OPMET Centre) และบริหารฐานข้อม้ลข่าวิอากาศการบินประจำาภ้มิภาคเอเชื้่ย่แปซิึ่ฟัิก (Regional OPMET Data Bank)  
ตามมาตรฐานของ ICAO Annex 3 และ ROBEX Handbook
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บริการเกี่ยวเนื่อง 
1. การผลิต/จัดหาและบริการซี่อมบำารุงอุปกรณ์ 

ให้บริการปรับปรุง ตรวิจซ่ึ่อม จัดหา ติดตั�ง และซ่ึ่อมบำารุงอุปกรณ์์ รวิมจำานวิน 12 โครงการ อาทิ
• จัดหาพร้อมติดตั�งและปรับปรุงระบบวิิทยุ่ชื้าย่ฝ่ั่ง ให้กับกรมการส้�อสารและเทคโนโลย่่สารสนเทศทหารเร้อ กองทัพเร้อ
• จัดหาระบบจำาลองการฝ่ึกควิบคุมการจราจรทางอากาศบริเวิณ์สนามบิน ให้กับกรมส้�อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
• ซ่ึ่อมบำารุงรักษัาระบบถ่าย่ทอดข่าวิสารอัตโนมัติ Automatic Message Switching System (AMSS) ให้กับกรมส้�อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
• ซึ่่อมบำารุงอุปกรณ์์ระบบควิบคุมการเข้า-ออกประต้ (Access Control) ให้กับสำานักงานคณ์ะกรรมการเล้อกตั�ง 
• ซ่ึ่อมบำารุงรักษัาเคร้�องลงคะแนนเลอ้กตั�งรุน่ท่� 4 การทำางานโปรแกรมบรหิารจดัการระบบรกัษัาควิามปลอดภยั่ ใหกั้บสำานกังานคณ์ะกรรมการ

เล้อกตั�ง 
• บริการ The Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service ให้กับ Vietnam Aeronautical Information 

Centre สาธิารณ์รัฐสังคมนิย่มเวิ่ย่ดนาม 
• บริการ The Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) Prediction Service ให้กับ Partner Associates International 

Co., Ltd. สาธิารณ์รัฐแห่งสหภาพเม่ย่นมา
• Supply, Delivery, Installation, and Commissioning of Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management 

(CNS/ATM), Meteorological Equipment & Other Related Goods and Services for Gautam Buddha Airport (GBA Project) 
ให้กับ Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) สหพันธิ์สาธิารณ์รัฐประชื้าธิิปไตย่เนปาล 

• บริการย่้าย่ระบบส้�อสารดาวิเท่ย่ม ให้กับบริษััท ไทย่คม จำากัด (มหาชื้น)
• จัดหาอุปกรณ์์ Signal Light Gun ให้กับบริษััท SAMART U-Trans จำากัด
• ซึ่่อมบำารุงรักษัาระบบส้�อสารให้กับบริษััท ปตท. จำากัด (มหาชื้น) และซึ่่อมบำารุงอุปกรณ์์วิิทยุ่ส้�อสารให้กับหน่วิย่งานภาย่นอกแบบ Walk-in 
• บำารุงรักษัาอุปกรณ์์ระบบวิิทยุ่ส้�อสาร แนวิท่อส่งก๊าซึ่ให้กับบริษััท ปตท. จำากัด (มหาชื้น)

2. บริการบินทดสอบ
ให้บริการบินทดสอบระบบสัญญาณ์ไฟั PAPI ระบบไฟั Approach 

Light ระบบเคร้�องช่ื้วิย่การเดินอากาศประเภท Differential Navigation 
Aids, Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range/
Distance Measuring Equipment (DVOR/DME), Non Directional 
Beacon (NDB), Radio Navigation และบริการบินตรวิจสอบแผนภ้มิ
การบินแบบ Performance Based Navigation (PBN) ท่�ใช้ื้งานประจำา
ท่าอากาศย่าน ดังน่�

• บินทดสอบระบบสัญญาณ์ไฟั PAPI สนามบินในประเทศ ให้กับ บริษััท ท่าอากาศย่านไทย่ จำากัด (มหาชื้น) และบริษััท การบินกรุงเทพ จำากัด 
จำานวิน 9 สนามบิน ค้อ สนามบินสุวิรรณ์ภ้มิ สนามบินดอนเม้อง สนามบินเชื้่ย่งราย่ สนามบินเช่ื้ย่งใหม่ สนามบินตราด สนามบินภ้เก็ต  
สนามบินสมุย่ สนามบินสุโขทัย่ และสนามบินหาดใหญ่ 

• บินทดสอบผลกระทบโครงการก่อสร้างอาคารสนามบินภ้เก็ต ให้กับบริษััท สย่ามแลนด์ ฟัลาย่อิ�ง จำากัด
• บินทดสอบระบบสัญญาณ์ไฟั PAPI ท่�สนามบินสุราษัฎร์ ให้บริษััท S.N.K. LIGHT & COOL CO., LTD.
• บินทดสอบระบบสัญญาณ์ไฟั PAPI ท่�สนามบินแพร่ ให้บริษััท AXIOMATIC CO., LTD.
• บินทดสอบอุปกรณ์์เคร้�องชื้่วิย่การเดินอากาศ NDB (Commissioning Check) ท่�สนามบินกองบิน 4 ให้กับบริษััท สย่ามเอวิ่เอชื้ั�น จำากัด
• บินทดสอบอุปกรณ์์เคร้�องชื้่วิย่การเดินอากาศ ILS/DME ท่�สนามบินกองบิน 1 จังหวิัดนครราชื้ส่มา ให้กับบริษััท ย่้นิเทค แอสโซึ่ซึ่ิเอทส์ จำากัด
• บินทดสอบอุปกรณ์์เคร้�องชื้่วิย่การเดินอากาศ ILS/DME ท่�สนามบินอ้่ตะเภา ให้กับบริษััท ฟัอร์ท คอร์ปอเรชื้ั�น จำากัด (มหาชื้น)
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• บนิทดสอบเคร้�องชื้ว่ิย่การเดนิอากาศและแผนภม้กิารบนิแบบ PBN และ Related Services ใหก้บั Lao Air Navigation Services สาธิารณ์รฐั
ประชื้าธิิปไตย่ประชื้าชื้นลาวิ

•  บินทดสอบเคร้�องชื้่วิย่การเดินอากาศ ILS (Commissioning) ให้กับบริษััท CIT Lao สาธิารณ์รัฐประชื้าธิิปไตย่ประชื้าชื้นลาวิ
• บินทดสอบ Flight Inspection and Validation at Different Airports in Cambodia ให้กับ Cambodia Air Traffic Services 

ราชื้อาณ์าจักรกัมพ้ชื้า 

3. บริการตรวจสอบความพร้อมของอากาศยานที่ทำาการบินในเขตพื้นที่ RVSM
ให้บริการแก่สาย่การบินรวิมทั�งสิ�น 14 ราย่ ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธิารณ์รัฐฟิัลิปปินส์ สาธิารณ์รัฐอินเด่ย่ และปาก่สถาน ซ้ึ่�งประกอบด้วิย่ 

สาย่การบนิ Crystal Sugar Company Inc., Philjets Aero Charter Corp., Civil Aviation Department of Uttar Pradesh, Pakistan Aviators &  
Aviation และ Etihad Sugar Mills Ltd. โดย่ม่จำานวินอากาศย่านเข้ารับบริการทั�งสิ�น 18 ลำา และเน้�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั�วิโลก ทำาให้การบริการหยุ่ดชื้ะงักตั�งแต่เด้อนม่นาคม 2563 จนถ้งปัจจุบัน ตามนโย่บาย่ระงับการเดินทาง
ของพนักงานไปปฏิบัติภารกิจย่ังต่างประเทศของบริษััทฯ

4. บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
ทำาการสอบเท่ย่บมาตรฐานอุปกรณ์์เคร้�องม้อวัิดให้หน่วิย่งานภาย่ในและภาย่นอก โดย่ให้บริการแก่หน่วิย่งานภาย่นอกจำานวิน 7 ราย่ รวิมทั�งสิ�น  

20 เคร้�อง ได้แก่ บริษััท ซ่ึ่ เอสพ่เอ็ม (ประเทศไทย่) จำากัด, Thai Aviation Service Limited, บริษััท ดับเบิลย่้แอนด์ เจ เอ็นจิเน่ย่ริ�ง จำากัด,  
บริษััท แคลิเบรชัื้�น แลบอราทอร่� จำากัด, ห้างหุ้นส่วินจำากัดสุวิรรณ์ภ้มิ เนทเวิิร์ค, Brilliant Performance Co., Ltd., บริษััท ด่พซ่ึ่ เนวิิเกชัื้�น จำากัด 
นอกจากน่�ได้ให้บริการน่�แก่หน่วิย่งานในต่างประเทศ ค้อ Cambodia Air Traffic Service Co., Ltd.

5. บริการให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร 
ให้บริการเช่ื้าใช้ื้งานอุปกรณ์์ส้�อสารใหแ้ก่สาย่การบิน ผ้้ประกอบการท่�เก่�ย่วิเน้�องกับธุิรกิจการบนิ กลุ่มธุิรกิจพลังงานปโิตรเล่ย่ม และผ้ป้ระกอบการ 

ท่�เก่�ย่วิเน้�องกับธุิรกิจพลังงานปิโตรเล่ย่ม และสนับสนุนงานภาย่ในกิจการของบริษััทฯ โดย่ในปีงบประมาณ์ 2563 ม่อุปกรณ์์ท่�ให้บริการ จำานวิน  
8,245 เคร้�อง ลดลง จำานวิน 3,761 เคร้�อง หร้อคิดเป็นร้อย่ละ 31.32 จากปีงบประมาณ์ 2562 และให้บริการเคร้อข่าย่วิิทยุ่ส้�อสาร Digital Trunked 
Radio System (DTRS) จำานวิน 2,730 เคร้�อง เพิ�มข้�น จำานวิน 109 เคร้�อง หร้อคิดเป็นร้อย่ละ 4.16 จากปีงบประมาณ์ 2562
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6. บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ให้บริการข่าย่ส้�อสารผ่านดาวิเท่ย่ม ให้แก่ หน่วิย่งานการบินในต่างประเทศ จำานวิน 6 ประเทศ ได้แก่ สาธิารณ์รัฐประชื้าธิิปไตย่ประชื้าชื้นลาวิ 

ราชื้อาณ์าจักรกัมพ้ชื้า สาธิารณ์รัฐสังคมนิย่มเว่ิย่ดนาม สาธิารณ์รัฐแห่งสหภาพเม่ย่นมา สหพันธิรัฐมาเลเซ่ึ่ย่ และ สาธิารณ์รัฐประชื้าชื้นบังกลาเทศ

7. บริการสื่อสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบิน 
ม่จำานวินสถาน่ภาคพ้�นระย่ะไกล (Remote Ground Station) สำาหรับให้บริการน่� รวิมทั�งสิ�น 192 สถาน่ โดย่เป็นสถาน่ RGS ประเภท ACARS 

จำานวิน 150 สถาน่ ใน 15 ประเทศ และสถาน่ RGS ประเภท VDL Mode 2 จำานวิน 42 สถาน่ ใน 7 ประเทศ เพ้�อให้บริการส้�อสารข้อม้ลปฏิบัติการ 
สาย่การบินได้ครอบคลุมพ้�นท่�การให้บริการใน 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย่ ราชื้อาณ์าจักรกัมพ้ชื้า สาธิารณ์รัฐเกาหล่ใต้ ไต้หวัิน นิวิซ่ึ่แลนด์ บร้ไน  
สาธิารณ์รัฐแห่งสหภาพเม่ย่นมา สาธิารณ์รัฐฟิัลิปปินส์ มองโกเล่ย่ สหพันธิรัฐมาเลเซ่ึ่ย่ สาธิารณ์รัฐสังคมนิย่มเว่ิย่ดนาม สาธิารณ์รัฐสิงคโปร์ เคร้อรัฐ
ออสเตรเล่ย่ สาธิารณ์รัฐอินโดน่เซ่ึ่ย่ และสาธิารณ์รัฐอินเด่ย่ ม่สาย่การบินท่�ใช้ื้บริการจำานวิน 200 สาย่การบิน จำานวินอากาศย่านท่�ใช้ื้บริการ 7,140 ลำา  
และม่ปริมาณ์การรับ-ส่งข้อม้ลการบินทั�งหมดในปีงบประมาณ์ 2563 ประมาณ์ 134.85 ล้านกิโลบิต โดย่พบว่ิาลดลงจำานวิน 86.03 ล้านกิโลบิต  
หร้อลดลงคิดเป็นร้อย่ละ 38.95 จากปีงบประมาณ์ 2562 ท่�ผ่านมา ทั�งน่�ปัจจัย่หลักส่งผลกระทบให้ปริมาณ์การใช้ื้งานในภาพรวิมลดลงดังกล่าวิ 
เน้�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ึ่�งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในภ้มิภาค และทั�วิโลก 
นับตั�งแต่เด้อนมกราคม 2563 เป็นต้นมา

8. บริการเช่าใช้สัญญาณแสดงผลข้อมูลเรดาร์ (Air Situation Display/Ground Situation Display)
ให้บริการ Air Situation Display/Ground Situation Display (ASD/GSD) แก่หน่วิย่งานภาย่ในเพ้�อสนับสนุนภารกิจหลักในบทบาท Strategic 

Arms ได้แก่ ศ้นย่์บริหารข้อม้ลและสารสนเทศการเดินอากาศ (ศอ.บจ.) และให้หน่วิย่งานภาย่นอก เช่ื้น บริษััท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชื้น)  
บริษััท ท่าอากาศย่านไทย่ จำากัด (มหาชื้น) บริษััท บางกอกเอวิิเอชัื้�นเซ็ึ่นเตอร์ จำากัด และวิิทย่าลัย่การบินนานาชื้าติ มหาวิิทย่าลัย่นครพนม

นอกจากน่�ในปี 2563 บริษััทฯ ได้ดำาเนินการศ้กษัา วิิจัย่และพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์และบริการต่างๆ เพ้�อสนับสนุนภารกิจหลักของบริษััทฯ โดย่ม่ 
วัิตถุประสงค์เพ้�อส่งเสริมศักย่ภาพของบุคลากร ลดค่าใช้ื้จ่าย่ในการจัดหาอุปกรณ์์จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางธุิรกิจ โดย่ร่วิมม้อกับ 
หน่วิย่งานต่างๆ โดย่สรุปได้ดังน่�

โครงการวิิจัย่และพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์และบริการท่�ดำาเนินการแล้วิเสร็จ จำานวิน 2 ราย่การ ค้อ 
1. Job Tracking System (J-Track) เป็นระบบส่งข้อม้ลเพ้�อราย่งานสถานะงาน (Job Activity) ผ่านวิิทยุ่ส้�อสารระบบ Digital Trunked  

Radio System (DTRS) เพ้�ออำานวิย่ควิามสะดวิกและบรหิารจดัการทรพัย่ากรบรเิวิณ์ลานจอดแกผ้้่ปฏบิตังิานภาคพ้�น สง่ผลให้การบรกิารได้
ตรงเวิลา สะดวิกในการจดัการงานภาคพ้�นดนิ และเพิ�มประสิทธิิภาพการให้บรกิาร รวิมทั�งลดควิามผิดพลาดในการส้�อสาร ควิามคับคั�งในการ
ใชื้้ชื้่องสัญญาณ์เส่ย่งและการจราจรภาคพ้�นดิน ซึ่้�งระบบน่�ได้ใชื้้งาน ณ์ ครัวิการบิน (Catering Service) บริษััท การบินไทย่ จำากัด (มหาชื้น)

2. High Intensity Airport Rotating Beacon เป็นอุปกรณ์์ประเภทไฟัฟั้าประภาคารสนามบินเพ้�อแสดงตำาแหน่งท่�ตั�งของสนามบินให้นักบิน
ในการมองเห็นสนามบินในเวิลากลางค้น หร้อในชื้่วิงท่�ม่สภาพอากาศปิด หร้อทัศนวิิสัย่ไม่ด่ ซึ่้�งได้ออกแบบโดย่ใชื้้อุปกรณ์์ High Intensity 
LED ทำาใหม้ป่ระสทิธิภิาพทั�งด้านควิามสวิา่งและควิามคมชื้ดัสง้ รวิมทั�งไดล้ดขนาดของอปุกรณ์ล์ง และลดการสญ้เสย่่พลงังานจากควิามรอ้น
ท่�เกิดข้�นในการใชื้้หลอด Halogen แบบเดิม 

ควิามร่วิมม้อกับหน่วิย่งานต่างๆ เพ้�อสร้างโอกาสทางธุิรกิจซ้ึ่�งสามารถสร้างราย่ได้ในระย่ะย่าวิต่อไป จำานวิน 2 หน่วิย่งาน ค้อ
1. การลงนาม MOU ร่วิมกับบริษััท Entry Point North ATS Academy (EPN) ประเทศสวิ่เดน

จัดทำาบันท้กข้อตกลงควิามร่วิมม้อ (Memorandum of Understanding: MOU) กับบริษััท Entry Point North ATS Academy ซึ่้�งเป็น
บริษััทท่�ม่ชื้้�อเส่ย่งด้านการฝ่ึกอบรม เพ้�อให้บริการฝ่ึกอบรมเก่�ย่วิกับ CNS/ATM แก่พนักงานของบริษััทฯ และหน่วิย่งาน Air Navigation 
Service Provider ในเอเชื้่ย่ตะวิันออกเฉุ่ย่งใต้และภ้มิภาคเอเชื้่ย่-แปซึ่ิฟัิก เม้�อเด้อนม่นาคม 2563

2. การลงนาม MOU ร่วิมกับบริษััท ดับบลิวิเอ็ม ซึ่ิม้เลเตอร์ จำากัด 
จัดทำาบันท้กข้อตกลงวิ่าด้วิย่ควิามร่วิมม้อ กับบริษััท ดับบลิวิเอ็ม ซึ่ิม้เลเตอร์ จำากัด ซึ่้�งเป็นบริษััทท่�ม่ควิามเชื้่�ย่วิชื้าญด้านระบบฝ่ึกปฏิบัติการ 
จำาลอง เพ้�อพัฒนาระบบฝ่ึกปฏิบัติการจำาลองและการจำาลองสถานการณ์์ในบริการการเดินอากาศเพ้�อให้บริการแก่หน่วิย่งานทั�งใน 
และต่างประเทศ เม้�อเด้อนกรกฎาคม 2563
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การดำาเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิต

ในปัจจุบัน บริษััทฯ อย่้่ในช่ื้วิงเวิลาของควิามท้าทาย่ในการรับม้อกับ
การเปล่�ย่นแปลงรอบด้าน เช่ื้น จากข้อกำาหนด/ข้อบังคับของ ICAO และ
สำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ (กพท.) วิิกฤตจากการแพร่
ระบาดของโรคตดิเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิิถ่การทำางานและ
การดำาเนินช่ื้วิิตท่�ต้องเปล่�ย่นแปลงไป (New Normal) การเพิ�มข้�นของ
ประชื้ากรรุ่นใหม่ในองค์กร ค่าใช้ื้จ่าย่ของพนักงานท่�เพิ�มส้งข้�นอย่า่งต่อเน้�อง  
ในขณ์ะท่�เท่�ย่วิบินม่แนวิโน้มท่�จะลดลง และบทบาทของเทคโนโลย่่ 
ท่�ม่ผลกระทบโดย่ตรงต่อการทำางาน (Technology Disruption) เป็นต้น 
บริษััทฯ จ้งจำาเป็นต้องปรับตัวิและเตร่ย่มควิามพร้อม เพ้�อควิามอย่้่รอด
อย่า่งย่ั�งย่น้ โดย่เฉุพาะการสร้างควิามแข็งแกร่งให้กับทุนมนุษัย่ข์ององค์กร 
ให้สามารถปรับตัวิและพรอ้มท่�จะปฏิบัติงานได้อย่า่งเต็มศักย่ภาพ เพ้�อให้
องค์กรสามารถดำาเนินภารกิจได้อย่่างต่อเน้�อง ม่ประสิทธิิภาพ และเกิด
ประสิทธิิผลส้งสุด 

ด้วิย่ควิามพย่าย่ามในการย่กระดับคุณ์ภาพในการดำาเนินงานของระบบทรัพย่ากรบุคคลภาย่ใต้เกณ์ฑ์ประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิิสาหกิจ  
(SE-AM) ตลอดจนควิามรวิดเร็วิของการเปล่�ย่นแปลงตา่งๆ ทำาให้ บริษััทฯ จำาเป็นต้องปฏิร้ป (Transformation) กระบวินการทำางานและบคุลากรด้าน 
ทรัพย่ากรบุคคลให้เน้นการทำางานในเชิื้งรุกอย่า่งม้ออาช่ื้พ (Proactive HR Professionals) และการวิางแผนเชิื้งกลย่ทุธ์ิมากข้�น โดย่ในปี 2563 บริษััทฯ 
ได้ม่การจัดทำาแผนแม่บทด้านทรัพย่ากรบุคคล ฉุบับปี พ.ศ. 2564-2568 (AEROTHAI HR Master Plan) ซ้ึ่�งแสดงให้เห็นถ้งทิศทางและแนวิทางการ
ดำาเนินงานของหน่วิย่งานด้านทรัพย่ากรบุคคล ท่�ม่วิิสัย่ทัศน์ “เป็น HR เชิื้งรุกอย่่างม้ออาช่ื้พ ในการผลักดันให้ม่การบริหารและพัฒนาทุนมนุษัย่์อย่่าง
คุ้มค่า และเหมาะสม เพ้�อขับเคล้�อนองค์กรไปส่้การทำางานท่�ม่ประสิทธิิภาพ และม่ควิามย่ั�งย่้น” นอกจากน่� บริษััทฯ ได้จัดทำาค่้ม้อการดำาเนินงาน เร้�อง 
การบริหารทุนมนุษัย่์ (Human Capital Management Working Manual) โดย่ม่วัิตถุประสงค์ในการสร้างควิามร้้ ควิามเข้าใจ และเป็นแนวิทางใน
การบริหารทุนมนุษัย่์ ให้สอดคล้องกับเกณ์ฑ์ การประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment 
Model: SE-AM) ด้านท่� 6 การบริหารทุนมนุษัย่์ (Human Capital Management: HCM) 

ในปี 2563 บริษััทฯ ม่การดำาเนินการเพ้�อพัฒนาระบบการบริหารทรัพย่ากรบุคคลในหลาย่มิติ ดังน่� 
1) การติดตั�งและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารและพัฒนาทรัพย่ากรบุคคล SAP Human Resource Information System (SAP-HRIS) ซึ่้�ง

เป็นเคร้�องม้อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย่ากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิิภาพส้งสุดในการปฏิบัติงาน การให้บริการพนักงาน และสามารถ
เชื้้�อมต่อกับระบบ SAP ด้านบัญชื้่และการเงินขององค์กร 

2) การจดัทำาแผนอตัรากำาลงั 10 ป ีพ.ศ. 2564-2573 เพ้�อใชื้เ้ปน็กรอบสำาหรับรองรบัการเปล่�ย่นแปลงสภาพแวิดลอ้มและบรบิทดา้นการบรกิาร
การเดนิอากาศในอนาคตของประเทศไทย่ ซึ่้�งไดค้าดการณ์ป์จัจยั่ตา่งๆ ท่�ส่งผลกระทบดา้นบคุลากรจากสภาพแวิดล้อมทั�งภาย่ในและภาย่นอก 
รวิมทั�ง การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลจากหน่วิย่งานต่างๆ และนำามากำาหนดเป็นนโย่บาย่การบริหารจัดการกำาลังคน 3 ร้ปแบบ (Scenarios) 

3) การทบทวินวิัฒนธิรรมองค์กร (Organizational Culture) ใหม่ ภาย่ใต้ชื้้�อวิ่า AEROTeam ซึ่้�งม่องค์ประกอบสำาคัญ 5 ประการ ดังน่� 
Accountability, Ethics, Result Oriented, Operational Excellence และ Teamwork พร้อมทั�ง ม่การแต่งตั�งคณ์ะกรรมการส่งเสริม
และปลก้ฝ่งัวิฒันธิรรมองคก์ร และมก่ารระบแุนวิทางการปฏบิตัตินใหก้บับคุลากรตามวิฒันธิรรมองคก์ร AEROTeam เพ้�อใหเ้กดิควิามชื้ดัเจน
ทั�วิทั�งองค์กร 

4) การปรบัเปล่�ย่นแบบสำารวิจควิามผก้พันตอ่องคก์รของพนกังาน เพ้�อเพิ�มควิามชื้ดัเจน ลดคำาถาม Engagement Outcome รวิมทั�ง วิเิคราะห์
และจัด Priority ประเด็นสำาคัญเพ้�อการปรับปรุงอย่่างม่ประสิทธิิผล 

5) การออกระเบ่ย่บบริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด เร้�อง ค่าใชื้้จ่าย่เดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ให้ม่ควิามชื้ัดเจนและเป็น
ปัจจุบันมากข้�น 
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ในด้านคุณ์ภาพช่ื้วิิตของบุคลากรนั�น ส้บเน้�องมาจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษััทฯ ม่นโย่บาย่
การปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ทั�วิทั�งองค์กร และให้งดเว้ินการจัดกิจกรรมท่�ม่การรวิมกลุ่มกันของคนจำานวินมาก โดย่ม่การดำาเนินการท่�สำาคัญในปี 2563 ดังน่� 

1) บรษัิัทฯ ไมม่่การสรรหาอตัรากำาลงัใหมน่อกจากกลุม่ท่�ไดด้ำาเนนิการตกลงว่ิาจา้งเสรจ็เร่ย่บรอ้ย่แลว้ิ รวิมถ้งไมม่่การสรรหาทดแทนการเกษัย่่ณ์
อายุ่ในปี 2563-2564 

2) คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ได้เห็นชื้อบหลักการในการงดเวิ้นการจ่าย่เงินสมทบเข้ากองทุนสวิัสดิการเป็นระย่ะเวิลา 6 เด้อน (เด้อนกรกฎาคม-  
ธิันวิาคม 2563) ซ้ึ่�งเป็นมาตรการลดค่าใชื้้จ่าย่เพ้�อเสริมสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร และมาตรการดังกล่าวิไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สภาพคล่องของกองทุนสวิัสดิการ 

3) คณ์ะกรรมการจัดการสวัิสดิการม่มติเห็นชื้อบให้ม่การกำาหนดวิงเงินการเบิกค่าตรวิจวิินิจฉุัย่ การติดเชื้้�อโรคติดเชื้้�อไวิรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สำาหรับบุคคลท่�จัดอย่้่ในกลุ่มเส่�ย่ง 

4) บริษััทฯ สนับสนุนแนวิทางการออกกำาลังกาย่ด้วิย่ตนเอง ผ่าน Healthy Channel - “Healthy Life after Working Hours” ซึ่้�งเป็น 
เวิ็บไซึ่ต์์ท่�ได้คัดเล้อกคลิปนำาสอนการออกกำาลังกาย่ในร้ปแบบต่างๆ สำาหรับบุคลากรท่�สนใจ สามารถเปิดใชื้้งานได้อย่่างรวิดเร็วิ 

5) บริษััทฯ ตระหนกัถ้งควิามสำาคญัของการรกัษัาสิ�งแวิดลอ้มและลดปญัหาโลกรอ้น โดย่ภาย่ใต ้“โครงการ Green Please” บรษัิัทฯ ไดร้ณ์รงค์
ให้ม่การย่กเลิกการใชื้้พลาสติก เพ้�อลดปริมาณ์ขย่ะพลาสติกทั�วิทั�งองค์กร

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
บริษััทฯ ได้บริหารจัดการการฝึ่กอบรมพัฒนาและส่งเสริมการเร่ย่นร้้ให้แก่บุคลากรของบริษััทฯ ในด้านการบริการการเดินอากาศ ด้านวิิศวิกรรม 

และด้านบริหาร เพ้�อพัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรให้ม่ควิามร้้ควิามสามารถตามมาตรฐาน รวิมถ้งพัฒนาศักย่ภาพผ้้เช่ื้�ย่วิชื้าญในสาขาวิิชื้าช่ื้พตามควิาม
ต้องการของบริษััทฯ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเร่ย่นร้้และองค์กรแห่งนวัิตกรรม โดย่ดำาเนินการสอดคล้องตาม 
แผนวิิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2563-2567 เพ้�อให้บรรลุวิิสัย่ทัศน์ในการ “เป็นองค์กรท่�ให้บริการการเดินอากาศด้วิย่คุณ์ภาพส้งสุดอย่่างย่ั�งย่้น” ซ้ึ่�งม่ 2 ใน 4 
ประเด็นยุ่ทธิศาสตร์ท่�สำาคัญต่อการพัฒนาคน ค้อ ประเด็ินยุทำธศาสื่ตร์ท่ำ� 2 การสื่ร้างบุคลากรมู่ออาช่่พิ โดย่พัฒนาและบริหาร Competency ตาม 
IDP ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศและการเปล่�ย่นแปลงของการให้บริการการเดินอากาศ และพัฒนาบุคลากรให้ม่
ควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญโดย่การจัดให้ม่ศ้นย่์พัฒนาฯ ท่�มุ่งเน้นการพัฒนาควิามร้้และทักษัะขั�นส้ง รวิมทั�งการพัฒนาหลักส้ตรฝึ่กอบรมด้านปฏิบัติการเพ้�อขอ
การรับรองจาก กพท. สำาหรับรองรับการจัดตั�งหน่วิย่งานฝึ่กอบรมในอนาคต และประเด็ินยุทำธศาสื่ตร์ท่ำ� 3 การพัิฒนาไปส่้ื่องค์กรสื่มูรรถืนะส้ื่ง โดย่ม่ 
แผนงานส่งเสริม/พัฒนาการจัดการควิามร้้ (Knowledge Management: KM) การวิิจัย่และการสร้างนวัิตกรรม และแผนงานพัฒนาประยุ่กต์ใช้ื้ควิามร้้  
ผลงานนวัิตกรรม สรุปการดำาเนินงานดังน่�
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การพิัฒนา 
บริษััทฯ ได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากร โดย่แบ่งเป็นการพัฒนาผ้้นำาและการพัฒนาพนักงาน ดังน่�
1. การพิัฒนาผู้้้นำา แบ่งเป็น 3 ระดับ

1.1 ผ้้บริหารระดับส้ง (ระดับรองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่และระดับผ้้อำานวิย่การใหญ่/เท่ย่บเท่า) จำานวิน 3 หลักส้ตร ดังน่�

ลำาดับ หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม 
(คน)

1 หลักส้ตรวิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร (วิปอ.) (ผ้้นำาระดับส้ง) 1

2 หลักส้ตร “นักบริหารยุ่ทธิศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับส้ง” นย่ปส. 
(ผ้้นำาระดับส้ง)

1

3 หลักส้ตร “พัฒนาสัมพันธ์ิระดับผ้้บริหารกองทัพอากาศ” (พสบ.ทอ.) (ผ้้นำาระดับส้ง) 1

1.2 ผ้้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผ้้อำานวิย่การฝ่่าย่/เท่ย่บเท่า จำานวิน 2 หลักส้ตร ดังน่�

ลำาดับ หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม 
(คน)

1 หลักส้ตร “วิิทย่าลัย่การทัพอากาศ” (ผ้้นำาระดับกลาง) 1

2 หลักส้ตร “วิิทย่าลัย่การทัพบก” (ผ้้นำาระดับกลาง) 1

1.3 ผ้้บริหารระดับต้น ได้แก่ ผ้้อำานวิย่การกอง/เท่ย่บเท่า จำานวิน 3 หลักส้ตร ได้แก่

ลำาดับ หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม 
(คน)

1 หลักส้ตร “นักบริหารการคมนาคม ระดับกลาง” (ผ้้นำาระดับต้น) 1

2 การสัมมนาควิามร้้การบริหารทรัพย่ากรบุคคล (HRM) 24

3 การสัมมนาควิามร้้ด้านการพัสดุ 30
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2. การพิัฒนาพินักงาน แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วิย่ ด้านปฏิบัติการ ด้านวิิศวิกรรม และด้านบริหาร
2.1 ด้านปฏิบัติการ 

บริษััทฯ ได้ทบทวินปัจจัย่นำาเข้าท่�ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ประกาศสำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ เร้�อง  
การกำาหนดประเภทนิติบุคคล อายุ่ใบรับรอง และหน้าท่�อ้�นของผ้้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ พ.ศ. 2562 ระเบ่ย่บสำานักงาน
การบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่วิ่าด้วิย่ค้่ม้อมาตรฐานการให้บริการข่าวิสารการบิน พ.ศ. 2563 ระเบ่ย่บสำานักงานการบินพลเร้อน
แห่งประเทศไทย่ วิ่าด้วิย่ค้่ม้อมาตรฐานการให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2563  
ข้อบังคับของสำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ ฉุบับท่� 17 วิ่าด้วิย่มาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้านการจัดการจราจร
ทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ ข้อบังคับของสำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ ฉุบับท่� 20 วิ่าด้วิย่มาตรฐาน 
การบริการการเดินอากาศด้านข่าวิสารการบิน

ทั�งน่� ได้ม่การพัฒนาบุคลากรให้ม่ควิามสามารถด้านบริการการเดินอากาศตามมาตรฐาน (Manual of Standards) ท่�สำานักงาน 
การบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ (กพท.) กำาหนด พร้อมทั�งย่้�นขอการรับรองมาตรฐานหลักส้ตรกับ กพท. จำานวิน 5 หลักส้ตร และ
ดำาเนินการพัฒนา ดังน่� 

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1. Aerodrome Control Rating 31

2. Approach Control Procedural Rating 6

3. Approach Control Surveillance Rating 7

4. Area Control Procedural Rating 18

5. Area Control Surveillance Rating 18
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จากการพฒันาบคุลากรท่�ผา่นหลกัสต้ร ซึ่้�งตอ้งผา่นขั�นตอนสรา้งใหม้ค่วิามสามารถดา้นบรกิารการเดนิอากาศตามมาตรฐาน (Manual 
of Standards) โดย่กำาหนดเป้าหมาย่ผ้้ผ่านการอบรมและสามารถสอบผ่านใบอนุญาต (ได้ Rating) คิดเป็นร้อย่ละ 100 ของจำานวิน 
ผ้้เข้ารับการอบรม สรุปราย่ละเอ่ย่ดย่้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ดังน่� 

ประเภท/ปี 2561 2562 2563

ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิื้ดสนามบินภ้มิภาค 29 13  18

ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ 10 15  17

ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ - -  14

 จำานวินพนักงานท่�เข้าทดสอบ 39 28  49

 จำานวินพนักงานท่�ผ่านการทดสอบ 39 28 49

 ร้อย่ละควิามสำาเร็จ 100 100 100

นอกจากน่� ย่ังม่การพัฒนาทรัพย่ากรบุคคลด้านการบริการจราจรทางอากาศต้องเตร่ย่มควิามพร้อมด้านบุคลากรแก่เจ้าหน้าท่�ควิบคุม
จราจรทางอากาศและเจ้าหน้าท่�ท่�เก่�ย่วิข้อง ภาย่ใต้กรอบมาตรฐาน ซึ่้�งบริษััทฯ ได้ทำาหลักส้ตรตามมาตรฐานค้่ม้อ Unit Training Plan 
(UTP) เพ้�อเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาควิามสามารถและรักษัามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่�
ควิบคุมจราจรทางอากาศของทกุหนว่ิย่งาน พรอ้มทั�งจัดการอบรม จำานวิน 1 หลักสต้ร โดย่เปน็ส่วินของ Development Training ดงัน่�

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1. ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor 30

สำาหรับ Continuation Training (Conversion) บริษััทฯ ม่การพัฒนาบุคลากรเพ้�อรองรับการเปล่�ย่นแปลงด้านเทคโนโลย่่ตามแผน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานระบบบริการการเดินอากาศท่�สำาคัญ ตามแผน TMCS Transition Roadmap และได้เปล่�ย่นถ่าย่ระบบ
แล้วิเสร็จ โดย่จัดอบรมหลักส้ตร ดังน่�

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1.  Refresher Training (TMCS)  
(สำาหรับเจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศ: ศ้นย่ค์วิบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ) 16

อ่กทั�ง ย่ังได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษัาควิามปลอดภัย่ด้านการบิน ตามประกาศของ กพท. เร้�องแผนฝึ่กอบรม 
การรักษัาควิามปลอดภัย่การบินพลเร้อนแห่งชื้าติ (NCASTP) หลังจากท่�บุคลากรของบริษััทฯ ได้ผ่านการรับรองด้านวิิทย่ากรเม้�อ 
ปีท่�ผ่านมา ดังนั�น จ้งสามารถจัดการทบทวินควิามร้้ให้กับบุคลากรด้านปฏิบัติการทั�วิประเทศ ดังน่�

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1. ควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญเฉุพาะด้าน Specialized Training
 • ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ
 • ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
 • ศ้นย่์ควิบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิื้ดสนามบินภ้มิภาค
 • ศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้มิภาค 9 ศ้นย่์

303
331
78
343
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อน้�ง จากสถานการณ์์โรคติดเชื้้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้นโย่บาย่การพัฒนาบุคลากรของบริษััทฯ ต้องม่การปรับเปล่�ย่น 
โดย่งานพฒันาบคุลากรดา้นปฏบิตักิารไดม้ก่ารจดัฝ่กึอบรมผ่านระบบสารสนเทศ โดย่ใชื้ก้ารเรย่่นร้ผ่้านระบบ Online สามารถสนบัสนนุ
ให้กับกลุ่มการพัฒนาพนักงานด้านปฏิบัติการด้านวิิศวิกรรม ด้านสนับสนุนและด้านธิุรกิจ จำานวิน 3 หลักส้ตร และคงควิามสามารถ
เพ้�อรักษัามาตรฐานภาษัาอังกฤษัให้กับกลุ่มพนักงานด้านปฏิบัติการโดย่ผ่านการเร่ย่นร้้ผ่านระบบ Online เชื้่นกัน โดย่จัดข้�นจำานวิน 
1 หลักส้ตร รวิมทั�งสิ�น 4 หลักส้ตร ดังน่�

หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1. ATC for Non-ATC 81

2. What really are AEROTHAI Standards 124

3.  English Class online (Pre-Intermediate 8 ครั�ง,  
Intermediate 8 ครั�ง, Upper Intermediate 1 ครั�ง ) 258

4. English Class online for Air Traffic Controller 89

2.2 ด้านวิิศวิกรรม 
เพ้�อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านบริการระบบการส้�อสารระบบช่ื้วิย่การเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศย่าน ของสำานักงาน 
การบนิพลเรอ้นแห่งประเทศไทย่ (Manual of Standards Communication, Navigation and Surveillance of the CAAT, Revision  
01, May 3, 2019) และแนวิทางการพฒันาบคุลากรดา้นวิิศวิกรรมตามท่�องคก์ารการบนิพลเร้อนกำาหนดไวิใ้นเอกสาร ICAO Doc.7192 
Part E2 ในปี 2562-2563 บรษิััทฯ ได้ร่วิมกับ EPN (Entry Point North) ประเทศสวิ่เดน จัดฝ่ึกอบรมหลักส้ตร On-the-Job-
Training Instructor (OJTI) and Assessor ให้กับวิิศวิกรท่�เก่�ย่วิข้อง แต่เน้�องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้�อไวิรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั�วิโลก ทำาให้บริษััทฯ ไม่สามารถจัดหลักส้ตรฝ่ึกอบรมร่วิมกับ EPN ได้ อย่่างไรก็ตามบริษััทฯ ได้ดำาเนิน
การจัดฝ่ึกอบรมหลักส้ตรอ้�นๆ ด้านวิิศวิกรรมภาย่ในหน่วิย่งานของบริษััทฯ ผ่านระบบ Zoom Conference Application

นอกจากน่� ในปี 2563 บริษััทฯ ได้เริ�มเปิดใชื้้งานระบบ Learning Management System (LMS) จำานวิน 5 หลักส้ตรค้อหลักส้ตร 
Digital Fundamental Course, IP Cloud Network (Part 1) Course, SAP Fiori Tutorial - Employee Self-Service (ESS), 
CNS/ATM Technologies Disruption 2020 และ Digital Voice Recorder (NEXLOG 740) และจะม่การเปิดเพิ�มข้�นอ่กในอนาคต

2.3 ด้านบริหาร
บริษััทฯ ม่แนวิทางในการพัฒนาบุคลากรให้ม่ข่ดควิามสามารถทั�งควิามสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) 
และควิามสามารถหลกัเชื้งิวิชิื้าชื้พ่ (Functional Competency) โดย่ไดพั้ฒนาระบบบริหารควิามสามารถ (AEROTHAI Competency 
Management System Development) และจดัทำา Training Roadmap เพ้�อเตร่ย่มดำาเนนิการตามระบบประเมนิควิามสามารถต่อไป 

อย่่างไรก็ตาม แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์์โรคติดเชื้้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษััทฯ ย่ังคงให้ควิามสำาคัญกับการ
เร่ย่นร้้และพัฒนา จ้งได้จัดให้ม่การพัฒนาอย่่างต่อเน้�องผ่านระบบสารสนเทศ โดย่ใชื้้การเร่ย่นร้้ผ่านระบบ Online สามารถสนับสนุน
การพัฒนาให้กับพนักงานทุกกลุ่ม จำานวิน 8 หลักส้ตร ดังน่�

ลำาดับ หลักสูตร จำานวนผู้ผ่านการอบรม (คน)

1 CNS/ATM Technology Disruption 2020 100

2 การเข่ย่นหนังส้อราชื้การ 131

3 ATC For Non ATC 202

4 What really are AEROTHAI Standards 124

5 ภาษัาอังกฤษัในช่ื้วิิตประจำาวัิน (44 รุ่น) 171

6 English Class online (Pre-Intermediate 8 ครั�ง, Intermediate 8 ครั�ง,  
Upper Intermediate 1 ครั�ง ) 258

7 English Class online for Air Traffic Controller 89

8 ภาษัาจ่นกลาง-เบ้�องต้น 31
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การสื่่งเสื่ริมูการเร่ยนร้้ 
บริษััทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ื้ควิามร้้ ควิามสามารถและประสบการณ์์เพ้�อปรับปรุงกระบวินการทำางาน การจัดการควิามร้้และการสร้างนวัิตกรรม 

โดย่รวิบรวิมและจัดเก็บองค์ควิามร้้ท่�สำาคัญผ่านเคร้�องม้อการจัดการควิามร้้ (Knowledge Management) เพ้�อการพัฒนาระบบงานท่�สร้างคุณ์ค่า 
ให้แก่องค์กร ตลอดจนเกิดมาตรฐานและแนวิปฏิบัติท่�ด่ในการจัดการควิามร้้ให้สามารถพัฒนาองค์กรส่้ควิามเป็นเลิศ ย่ั�งย่้น และสร้างม้ลค่าเพิ�ม 
ให้แก่ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ต่อไป 

ในปี 2563 บริษััทฯ ได้จัดทำาแผนแม่บทการจัดการควิามร้้ ปี 2563-2567 พร้อมทั�งกำาหนดโครงสร้างการจัดการควิามร้้และบทบาทควิาม 
รับผิดชื้อบท่�มุ่งเน้นการม่ส่วินร่วิมจากบุคลากรทุกระดับเพ้�อเป็นกรอบในการดำาเนินการตามกระบวินการจัดการควิามร้้ บริษััทฯ ม่ผลลัพธ์ิการ 
ดำาเนินการสรุปได้ดังน่�

1. องคค์วิามร้ร้ะดบัองคก์ร 1 เร้�อง ไดแ้ก ่“การถอดบทเรย่่นการดำาเนนิโครงการพฒันาโครงสรา้งพ้�นฐานระบบบรกิารการเดนิอากาศ (TMCS)” 
เพ้�อรวิบรวิมเป็นประเด็นการเร่ย่นร้้สำาหรับพัฒนาโครงการอ้�นท่�สำาคัญของบริษััทฯ ต่อไปในอนาคต

2. องค์ควิามร้้ผ้้บริหาร 2 เร้�อง ได้แก่ 
2.1 What really are AEROTHAI Standards? What are Aviation Standards? 
2.2 ATC for Non ATC 

3. องค์ควิามร้้ท่�สำาคัญของหน่วิย่งาน ซึ่้�งม่หน่วิย่งานระบุและจัดการควิามร้้ท่�สำาคัญตามกระบวินการ จำานวิน 56 หน่วิย่งาน และองค์ควิามร้้ 
ได้ถ้กจัดเก็บไวิ้ใน Website หน่วิย่งาน และ Website KM ของบริษััทฯ

บริษััทฯ ย่ังได้ให้ควิามสำาคัญกับการส่งเสริมนวัิตกรรมในองค์กรอย่่างต่อเน้�อง ซ้ึ่�งในปี 2563 ได้ทบทวินแนวิทางการพัฒนาผลงานนวัิตกรรม  
โดย่เน้นการพัฒนาผลงานตามประเด็นควิามต้องการของบริษััทฯ ม่ผลงานนำาเสนอเข้าร่วิมประกวิดภาย่ในบริษััทฯ จำานวิน 14 ผลงาน แบ่งตาม
ประเภทผลงานได้ดังน่�

ลำาดับ ประเภทผลงาน จำานวน (ผลงาน)

1 ผลงานนวัิตกรรมเพ้�อการขับเคล้�อนองค์กร 4

2 ผลงานนวัิตกรรมท่�สร้างคุณ์ค่าเพิ�มให้องค์กร 10

และได้ส่งผลงานนวัิตกรรมท่�ได้รับคัดเล้อกจากการประกวิดภาย่ในบริษััทฯ เข้าร่วิมประกวิดเวิท่ภาย่นอกทั�งในประเทศและระดับนานาชื้าติ ดังน่�
1. เวิท่รางวิัลสภาวิิจัย่แห่งชื้าติ : ผลงานกล่องเคร้�องม้อสำาหรับ TopSky-ATC Datasets ได้รับรางวิัลประกาศเก่ย่รติคุณ์ สาขาเทคโนโลย่่

สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ รางวิัลผลงานประดิษัฐ์คิดค้น ประจำาปีงบประมาณ์ 2563
2. เวิท่ The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) เม้องน้เรมเบิร์ก สหพันธิ์สาธิารณ์รัฐเย่อรมน่:  

ผลงานอุปกรณ์์ป้องกันควิามเส่ย่หาย่จากควิามเข้มของสัญญาณ์วิิทยุ่ท่�สามารถเล้อกค่าเทรสโฮ่ลด์ได้ ได้รับ 2 รางวิัล ค้อ รางวิัลเหร่ย่ญเงิน 
สาขา Basic electronic circuitry และรางวิัลพิเศษั (Special Prize) ระดับเหร่ย่ญทอง จาก Ministry of Science and Higher Educa-
tion of the Russian Federation

นอกจากน่� บริษััทฯ ย่ังม่นโย่บาย่ในการให้ทุนการศ้กษัาในสถาบันท่�ม่ช้ื้�อเส่ย่งทั�งในและต่างประเทศสำาหรับพนักงานและบุคคลภาย่นอก ตั�งแต่
ระดับปริญญาตร่ถ้งระดบัปริญญาเอกในสาขาการบรหิารจราจรทางอากาศ การบรหิารจัดการเทคโนโลย่่บริการการเดนิอากาศ การจดัการสารสนเทศ 
และด้านอ้�นๆ ท่�เก่�ย่วิข้องกับการบิน ตลอดจนให้ทุนฝึ่กอบรมโดย่เฉุพาะด้านการบริหารควิามปลอดภัย่ในอุตสาหกรรมการบิน บุคลากรผ้้ถ่าย่ทอด
ควิามร้้ได้ การวิิเคราะห์และวิางแผนกลยุ่ทธ์ิ กฎหมาย่การเดินอากาศ และการบริหารจัดการการเงินท่�เก่�ย่วิกับธุิรกิจการบิน ซ้ึ่�งการฝึ่กอบรมจะช่ื้วิย่
ให้พนักงานทำางานกับระบบใหม่ได้อย่่างปลอดภัย่และม่ประสิทธิิภาพตามมาตรฐานสากล รวิมถ้งบริษััทฯ ย่ังอนุญาตให้พนักงานลาศ้กษัาต่อทั�งแบบ
เต็มเวิลาและใช้ื้เวิลาบางส่วินด้วิย่ทุนส่วินตัวิเพ้�อพัฒนาคุณ์วุิฒิและคุณ์ภาพของบุคลากรให้กับบริษััทฯ ด้วิย่
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษััทฯ ในฐานะการเป็นรัฐวิิสาหกิจในสังกัดกระทรวิงคมนาคม ได้ดำาเนินการพัฒนาเทคโนโลย่่ดิจิทัลขององค์กร โดย่มุ่งเน้นการสร้างม้ลค่าเพิ�ม 

ให้กับภารกิจขององค์กรทั�งในส่วินของการดำาเนินการสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ้�อการเดินอากาศ (Communication, Navigation and  
Surveillance/Air Traffic Management: CNS/ATM) และการพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับงานอำานวิย่การ (Back-Office) ด้วิย่การใช้ื้เทคโนโลย่่
ดิจิทัลในการตอบสนองนโย่บาย่และแนวิปฏบัิติของภาครฐั รวิมถ้งการพฒันาองคก์รตามแนวิทางการประเมนิผลการดำาเนนิงานรฐัวิิสาหกจิตามระบบ
ประเมินผลใหม่ ด้วิย่การกำาหนดให้ม่นโย่บาย่เทคโนโลย่่ดิจิทัล และการจัดทำาแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ้�อเป็นแผนแม่บทในการนำาไปส่้การปฏิบัติอย่่าง
เป็นร้ปธิรรมผ่านโครงการ/งานท่�เก่�ย่วิข้องกับการพัฒนาดิจิทัลต่างๆ โดย่อาศัย่ควิามร่วิมม้อในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคส่วินและทุกระดับ
ท่�เก่�ย่วิข้อง ตลอดจนริเริ�มโครงการต่างๆ เพ้�อผลักดันนโย่บาย่ในการส่งเสริมการใช้ื้เทคโนโลย่่ดิจิทัลในการพัฒนาบริษััทฯ ให้เป็นองค์กรดิจิทัลท่� 
ให้บริการการเดินอากาศด้วิย่คุณ์ภาพส้งสุดอย่่างย่ั�งย่น้ 

การดำาเนินการของบริษััทฯ ในส่วินของการพัฒนาเทคโนโลย่่ดิจิทัลในปี 2563 น่� ประกอบด้วิย่หัวิข้อใหญ่ 7 ด้าน ดังต่อไปน่�
1. ด้านการกำากับด้แลเทคโนโลย่่ดิจิทัล (Digital Governance) จัดให้ม่การกำากับด้แล จัดทำามาตรฐาน แนวิปฏิบัติหร้อกฎเกณ์ฑ์ในการใชื้้งาน

เทคโนโลย่ด่จิิทลัอย่า่งเหมาะสม รวิมถง้จดัทำาแผนปฏิบตักิารดจิทิลัและแผนปฏบิตักิารประจำาปีใหส้อดคลอ้งกบันโย่บาย่รัฐบาล Thailand 4.0 
และกฎหมาย่อ้�นๆ ท่�เก่�ย่วิข้อง

2. ด้านการนำาเทคโนโลย่่ดิจิทัลมาปรับใชื้้กับทุกส่วินขององค์กร (Digital Transformation) จัดให้ม่การนำาเทคโนโลย่่ดิจิทัลมาปรับใชื้้กับ 
ทกุสว่ินขององคก์ร ลดภาระงานดว้ิย่การใชื้ป้ระโย่ชื้นจ์ากระบบอตัโนมตั ิ(Automation) ตลอดจนมก่ารบรหิารจดัการโครงการและการบรหิาร 
จัดการด้านคุณ์ภาพในการดำาเนินงานด้านเทคโนโลย่่ดิจิทัลอย่่างม่ประสิทธิิภาพ อาทิ
2.1  ติดตั�งระบบ Aerodrome Simulator ณ์ ท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ ท่าอากาศย่านดอนเม้อง และศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้มิภาค 8 แห่ง
2.2 ติดตั�งระบบการควิบคุมจราจรทางอากาศในเขตสนามบินระย่ะไกล ณ์ ท่าอากาศย่านหาดใหญ่
2.3 พัฒนาระบบ Multi-FIR ATFM ระย่ะท่� 2
2.4 จัดทำาวิิธิ่ปฏิบัติการให้ ATC Clearance ในร้ปแบบดิจิทัล (Digital Departure Clearance) ณ์ ท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ และ 

ท่าอากาศย่านดอนเม้อง
2.5 พัฒนา SWIM-Enabled Application ท่�ควิบรวิมข้อม้ลสภาพอากาศ/พย่ากรณ์์อากาศเพ้�อสนับสนุนการบริหารควิามคล่องตัวิจราจร

ทางอากาศ
2.6  พัฒนาระบบออกแบบตารางปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Schedule: Electronic Schedule Design)
2.7 พัฒนาระบบขนส่งมวิลชื้นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transport: Electronic Transport)
2.8 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพย่ากรบุคคล (HRIS)
2.9 ติดตั�งระบบสารบรรณ์ดิจิทัลเพ้�อการรับส่งหนังส้อแบบไร้กระดาษัและสนับสนุนการใชื้้งานแจ้งเต้อนลงนามผ่านอุปกรณ์์พกพาได้
2.10 พัฒนาระบบการบำารุงรักษัางานวิิศวิกรรม (E-Maintenance: Electronic Engineering Maintenance)
2.11 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ้�อติดตามโครงการงานรับทำาส่วินราย่ได้จากอุปกรณ์์เชื้่า
2.12 พัฒนาระบบให้บริการข้อม้ลเพ้�อวิัดผลประสิทธิิภาพการบิน (Flight Efficiency)
2.13 พัฒนาระบบเวิ็บไซึ่ต์ให้บริการข้อม้ลผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ทุกภาคส่วิน 

3. ด้านการบ้รณ์าการเชื้้�อมโย่งข้อม้ลและการดำาเนินงาน (Digital Integration) จัดให้ม่การบริหารจัดการบ้รณ์าการเชื้้�อมโย่งข้อม้ล เพ้�อให้ 
การเชื้้�อมโย่งการดำาเนินงานร่วิมกันระหวิ่างผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ทุกภาคส่วิน สามารถดำาเนินงานเป็นภาพเด่ย่วิกันท่�สมบ้รณ์์ อาทิ
3.1 พัฒนาระบบ Integrated Flight Information Management System (iFIMS) สำาหรับแลกเปล่�ย่นข้อม้ลการบินระหวิ่างบริษััทฯ 

กับบริษััท ท่าอากาศย่านไทย่ จำากัด (มหาชื้น) 
3.2  พฒันาควิามรว่ิมมอ้ในการจดัการและการเชื้้�อมต่อการบรหิารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศดว้ิย่ระบบ ATFM Platform กบั ANSP 

ในภ้มิภาคเอเชื้่ย่
4. ด้านการกำากับด้แลข้อม้ลและการบริหารจัดการข้อม้ลขนาดใหญ่ขององค์กร (Digital Data Governance and Big Data Management) 

จดัใหม้ก่ารบรหิารจดัการขอ้ม้ลและการใชื้ข้อ้มล้ขนาดใหญ ่(Big Data) ใหเ้ปน็ไปตามกรอบธิรรมาภิบาลขอ้ม้ลภาครฐัและการคุม้ครองขอ้ม้ล
สว่ินบคุคล เพ้�อใหก้ารได้มาและการนำาขอ้มล้ไปใชื้ข้องหนว่ิย่งาน ม่ควิามถก้ตอ้ง ครบถว้ินเปน็ปจัจบุนั สามารถเช้ื้�อมโย่งกนัไดอ้ย่่างมค่ณุ์ภาพ
และประสิทธิิภาพและมั�นคงปลอดภัย่ อาทิ
4.1 ติดตั�งระบบเทคโนโลย่่สารสนเทศบริหารจัดการข้อม้ล Aeronautical Information Management (AIM)
4.2 พัฒนาระบบข้อม้ลข่าวิสารร้ปแบบ IWXXM เวิอร์ชื้ั�น 3.0
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4.3  ติดตั�งระบบบริการฐานข้อม้ลกลางและระบบคลังข้อม้ล (Master Data Service and Data Warehouse) เพ้�อบริหารข้อม้ลกลาง 
ให้กับทุกๆ ระบบงานและสนับสนุนข้อม้ลเพ้�อการตัดสินใจ

4.4 พัฒนาระบบ Single-Sign-On (SSO) สำาหรับให้บริการจัดการบัญชื้่ผ้้ใชื้้งานระบบด้านการปฏิบัติการ
4.5 ปรับปรุงระบบฐานข้อม้ลท่�ใชื้้ในการจัดเก็บข้อม้ล
4.6 ปรับปรุงข้อม้ล Data Set สำาหรับระบบ TopSky Tower รองรับแผนการพัฒนาท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ ระย่ะท่� 2 และรองรับ 

ทางวิิ�งท่� 3
5. ด้านการรักษัาควิามมั�นคงปลอดภัย่สารสนเทศและไซึ่เบอร์ (Digital Information and Cyber Security) จัดให้ม่การบริหารการรักษัา 

ควิามมั�นคงปลอดภัย่สารสนเทศและไซึ่เบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแผนระดับชื้าติ และกฎหมาย่ท่�เก่�ย่วิข้อง อาทิ
5.1 ติดตั�งระบบ Network Infrastructure and Network Security Operation Center สำาหรับการเฝ่้าระวิังภัย่คุกคามและการโจมต่

ผ่านระบบเคร้อข่าย่
5.2 ติดตั�งระบบ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) สำาหรับงาน ICT ณ์ สำานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ สำานักงานใหญ่  

ท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ ดอนเม้อง และศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้มิภาค 9 แห่ง
5.3 ติดตั�งระบบ ICT Network Security สำาหรับเคร้อข่าย่แบบม่สาย่และไร้สาย่ ให้ครอบคลุมพ้�นท่�สำานักงานทั�งองค์กร
5.4  พัฒนาระบบบริหารเหตุการณ์์และข้อม้ลการรักษัาควิามมั�นคงปลอดภัย่ (Security Information and Event Management: SIEM)
5.5 พัฒนาระบบบริหารการรักษัาควิามมั�นคงปลอดภัย่ของระบบเทคโนโลย่่สารสนเทศและการส้�อสารเพ้�อให้หน่วิย่งานผ่านมาตรฐาน  

ISO/IEC 27001 และกฎหมาย่ไซึ่เบอร์
6. ด้านการบริหารควิามต่อเน้�องในการให้บริการเทคโนโลย่่ดิจิทัล (Digital Continuity Management) จัดให้ม่การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน

ทางเทคโนโลย่่ดิจิทัลให้สามารถสนับสนุนการดำาเนินงานตามภารกิจได้อย่่างต่อเน้�องและให้ม่การจัดทำาหร้อปรับปรุงแผนควิามต่อเน้�อง 
ทางธิุรกิจ รวิมถ้งแผนการบริหารจัดการควิามเส่�ย่งและการจัดการเหตุการณ์์ฉุุกเฉุินด้านเทคโนโลย่่ดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผน BCM  
(Business Continuity Management) ขององค์กร อาทิ
6.1 ปรับปรุงระบบเคร้อข่าย่ส้�อสาร (Modern Network Infrastructure) สำาหรับการเชื้้�อมต่อระบบ/อุปกรณ์์ต่างๆ ณ์ ศ้นย์่ควิบคุม 

การบินภ้มิภาค 4 แห่ง
6.2 ปรับปรุงระบบ Network Monitor and Management
6.3  พัฒนาระบบอุปกรณ์์ System Monitor and Control ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานปฏิบัติการวิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ 

(Engineering Supervisor)
6.4  พัฒนาระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธุิรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพ้�อขอการรับรองมาตรฐาน  

ISO 22301:2012
7. ด้านการบริหารจัดการการใชื้้ทรัพย่ากรเทคโนโลย่่ดิจิทัล (Digital Resource Optimization Management) จัดให้ม่การบริหารจัดการ 

การใชื้้ทรัพย่ากรด้านเทคโนโลย่่ดิจิทัล ทั�งในส่วินของบุคลากร กระบวินการและเทคโนโลย่่ เพ้�อให้เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุด ม่ประสิทธิิภาพด้วิย่
ต้นทุนท่�เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม รวิมถ้งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดควิามพร้อมและสามารถใชื้้เทคโนโลย่่ดิจิทัลได้อย่่าง 
ร้้เท่าทันตามนโย่บาย่รัฐบาล อาทิ
7.1 พัฒนา/ปรับปรุงคอมพิวิเตอร์และอุปกรณ์์ต่อพ่วิงต่างๆ
7.2 ติดตั�งระบบสารบรรณ์ดิจิทัลเพ้�อการรับส่งหนังส้อแบบไร้กระดาษัและสนับสนุนการใชื้้งานแจ้งเต้อนลงนามผ่านอุปกรณ์์พกพาได้ ย่ัง

สนบัสนนุการลดการใชื้ก้ระดาษั และสนบัสนนุใหม้ก่ารใชื้เ้ทคโนโลย่ใ่นการบรหิารจดัการขององค์กรใหม้ป่ระสิทธิภิาพโดย่ลดคา่ใชื้จ้า่ย่
ท่�เป็นต้นทุนขององค์กรในการบริหารงานด้านเอกสารรับส่งภาย่ใน

7.3 จัดหาอุปกรณ์์คอมพิวิเตอร์เพ้�อทดแทนอุปกรณ์์ท่�หมดอายุ่การใชื้้งาน ค่าบำารุงรักษัา และปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน Information 
Rental Communication Service (iRCS)

7.4 พัฒนาการแลกเปล่�ย่นเร่ย่นร้้ด้วิย่เทคโนโลย่่ดิจิทัล ด้วิย่การส้�อสารประชื้าสัมพันธิ์องค์ควิามร้้ ควิามเปล่�ย่นแปลงด้านเทคโนโลย่่ เต้อน
ภยั่คกุคามทางไซึ่เบอร ์ฯลฯ ท่�อาจสง่ผลกระทบตอ่การใชื้ง้านดจิทิลัสำาหรบัพนกังานทกุคน ม่การสรา้งควิามตระหนกัร้้ในร้ปแบบตา่งๆ 
รวิมถ้งการฝ่ึกซึ่้อมการรับม้อภัย่คุกคามทางไซึ่เบอร์ เพ้�อให้เกิดควิามร้้เท่าทันและรับม้อกับภัย่คุกคามทางไซึ่เบอร์ได้อย่่างเหมาะสม
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ผลการดำาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
จากนโย่บาย่ภาครัฐในปี 2563 ท่�กำาหนดให้รัฐวิิสาหกิจเบิกจ่าย่งบประมาณ์ลงทุนให้ได้ไม่น้อย่กว่ิาร้อย่ละ 95 ของกรอบวิงเงินลงทุน ผลการ 

เบิกจ่าย่งบลงทุนสะสมของบริษััทฯ ในปี 2563 ม่ผลการเบิกจ่าย่ลงทุนสะสม จำานวิน 894.43 ล้านบาท หร้อคิดเป็นร้อย่ละ 93 เม้�อเท่ย่บกับวิงเงิน
เบิกจ่าย่ในปีงบประมาณ์ 2563 ท่�ได้รับอนุมัติ จำานวิน 961.50 ล้านบาท ซ้ึ่�งตำ�ากว่ิากรอบเบิกจ่าย่ลงทุน จำานวิน 67.07 ล้านบาท หากปรับตามเง้�อนไข
ท่�กระทรวิงการคลังกำาหนดไว้ิ (เช่ื้น การจัดหาได้ตำ�ากว่ิางบประมาณ์) จะทำาให้ผลการเบิกจ่าย่ลงทุนคิดเป็นร้อย่ละ 100

ผลการประเมินผลการดำาเนินงาน
การประเมินผลดำาเนินงานของบริษััทฯ ดำาเนินการผ่านการจัดทำาบันท้กข้อตกลงประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิิสาหกิจระหว่ิางรัฐบาลไทย่ กับ

บริษััทฯ โดย่ม่สำานักงานคณ์ะกรรมการนโย่บาย่รัฐวิิสาหกิจ (สคร.) เป็นผ้้กำากับด้แล โดย่ภาครัฐได้ให้ควิามสำาคัญอย่่างย่ิ�งในการพัฒนาและเพิ�มม้ลค่า
รัฐวิิสาหกิจให้ม่ประสิทธิิภาพมากย่ิ�งข้�น ซ้ึ่�งจะนำาไปส่้การเพิ�มศักย่ภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิิสาหกิจและเป็นการสร้างม้ลค่าเพิ�มให้แก่ทรัพย์่สินของรัฐ
เพ้�อการพัฒนาประเทศอย่่างย่ั�งย่น้ โดย่ใช้ื้ “ระบบประเมินคุณ์ภาพรัฐวิิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)” เป็นเคร้�องม้อ  
ประกอบด้วิย่การประเมินและวัิดผล 3 ส่วิน ได้แก่ 1) ผลการประเมินกระบวินการ/ระบบของรัฐวิิสาหกิจ หมวิด 1-6 (การนำาองค์กร การวิางแผน 
เชิื้งยุ่ทธิศาสตร์ การมุ่งเน้นล้กค้าและตลาด การวัิด การวิิเคราะห์ และการจัดการควิามร้้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ)  
2) ภารกิจตามยุ่ทธิศาสตร์ และ 3) ผลลัพธ์ิ โดย่บริษััทฯ ม่ผลการดำาเนินงานตามระบบประเมินคุณ์ภาพรัฐวิิสาหกิจ ดังน่�

ผลการดำาเนินงาน
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ปี 2562

กระบวนการ/ระบบ ภารกิจตามยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์

นำ�าหนัก 30 20 50

คะแนนถ่วิงนำ�าหนัก 1.2150 1.000 2.2169

ผู้ลการประเมิูนรวมู 4.4319

สำาหรับปี 2563 สคร. ม่การพัฒนาระบบการประเมินผลรัฐวิิสาหกิจใหม่ โดย่ใช้ื้ “กรอบการประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิิสาหกิจตามระบบประเมิน
ผลรัฐวิิสาหกิจ” (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ทั�งน่�ย่ังอย่้่ระหว่ิางการประเมินผลของ สคร. 

056
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



การจัดอันดับเครดิตองค์กร 
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััท ทริสเรทติ�ง จำากัด (ทริสเรทติ�ง)  

คงอันดับเครดิตองค์กรของบริษััทฯ ท่�ระดับ “AAA” และกำาหนดแนวิโนม้
อันดับเครดิตท่�ระดับ “Stable” โดย่อันดับเครดิตสะท้อนถ้งการประเมิน
ของทริสเรทติ�งต่อสถานะของบริษััทฯ ท่�เป็นองค์กรท่�เก่�ย่วิข้องกับภาครัฐ 
โดย่เป็นองค์กรท่�ม่ควิามสัมพันธ์ิกับภาครัฐระดับส้งสุดและม่ควิามเป็นไปได้ 
อย่่างมากท่�บริษััทฯ จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษัจากภาครัฐได้อย่่าง
พอเพ่ย่งและทันการณ์์หากบริษััทฯ ประสบปัญหาวิิกฤตทางการเงิน  
รวิมถ้งบทบาทท่�สำาคัญมากท่�สุดในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย่
ในฐานะผ้้ท่�ได้รับมอบหมาย่จากรัฐบาลให้เป็นผ้้ให้บริการการเดินอากาศ
ราย่หลักของประเทศไทย่ และม่ผลการดำาเนินงานด้านควิามปลอดภัย่ท่�ด่

สำาหรับแนวิโน้มอันดับเครดิต “Stable” หร้อ “คงท่�” สะท้อนถ้ง 
การคาดการณ์์ของทริสเรทติ�งว่ิาบริษััทฯ จะย่ังคงสถานะในการเป็น
องค์กรท่�เก่�ย่วิข้องกับภาครัฐ โดย่ม่ควิามสัมพันธ์ิกับภาครัฐระดับส้งสุด
และม่บทบาทท่�สำาคัญต่อภาครัฐจากการเป็นผ้้ให้บริการการเดินอากาศ
ราย่หลักของประเทศไทย่ อย่่างไรก็ตาม อันดับเครดิตของบริษััทฯ อาจ 
ได้รับการปรับลดลงได้หากระดับควิามสัมพันธ์ิหร้อบทบาทของบริษััทฯ  
กับภาครัฐเปล่�ย่นแปลงไปจนถ้งระดับท่�ทำาให้ทริสเรทติ�งม่ควิามกังวิลต่อ
การท่�ภาครัฐจะให้การสนับสนุนท่�พอเพ่ย่งและทันการณ์์หากบริษััทฯ 
ประสบปัญหาวิิกฤตทางการเงิน

เรื่องเด่นในรอบปี 
(1) การดิำาเนินการดิ้านการบริหารความูคล่องตัวการจราจรทำางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) ระหว่างประเทำศ

• บริษััทฯ ร่วิมเป็นสมาชื้ิก ICAO Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) เพ้�อพัฒนามาตรฐานด้าน ATFM  
ในระดับสากล และร่วิมสนับสนุนการดำาเนินการในระดับภ้มิภาคผ่าน ICAO Asia/Pacific Air Traffic Flow Management Steering 
Group (ATFM SG) เพ้�อรว่ิมจดัทำา/ปรบัปรงุ Asia/Pacific Framework for Collaborative ATFM รวิมทั�งไดส้นบัสนนุการดำาเนนิการ 
ของ Asia/Pacific ATFM Information Requirement Small Working Group (ATFM-IR SWG) ในการจัดทำาแนวิทาง/วิิธิ่การ/ 
ขอ้กำาหนดทั�งดา้นปฏบิติัการและดา้นเทคนคิในการเชื้้�อมตอ่ระบบ/การดำาเนนิการดา้น ATFM ระหวิา่งกลุม่ย่อ่ย่ในภม้ภิาคเอเชื้ย่่/แปซึ่ฟิักิ
ให้สอดคล้องกัน เพ้�อผลักดันการดำาเนินการด้าน ATFM ของภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซึ่ิฟัิกให้เป็นไปในทิศทางเด่ย่วิกันอย่่างต่อเน้�องด้วิย่

• บริษััทฯ ม่บทบาทในฐานะผ้้นำาในการดำาเนินโครงการ Asia/Pacific Cross-Border Multi-Nodal ATFM Collaboration (AMNAC 
ชื้้�อเดิม Distributed Multi-Nodal ATFM Network) ซึ่้�งเป็นการพัฒนาการให้บริการบริหารควิามคล่องตัวิการจราจรทางอากาศ
ระหวิ่างประเทศ (Cross-Border ATFM) ร่วิมกับหน่วิย่งานผ้้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศสิงคโปร์ จ่น ฮ่่องกง ออสเตรเล่ย่ 
กัมพ้ชื้า มาเลเซ่ึ่ย่ เม่ย่นมา อินโดน่เซ่ึ่ย่ เว่ิย่ดนาม ฟัิลิปปินส์ ลาวิ และหน่วิย่งานนานาชื้าติด้านการบินอ้�นๆ โดย่โครงการดังกล่าวิ
เป็นการดำาเนินการร่วิมด้าน ATFM กลุ่มใหญ่ท่�สุดในภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซึ่ิฟัิก ตั�งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษััทฯ และหน่วิย่งานต่างๆ  
ท่�เขา้รว่ิมโครงการไดใ้หบ้รกิาร ATFM ในสถานการณ์์ท่�สนามบนิหร้อหว้ิงอากาศม่ขอ้จำากดัในการรองรบัปรมิาณ์การจราจรทางอากาศ 
โดย่ไม่ทราบล่วิงหน้า ในหลาย่ครั�ง และประสบควิามสำาเร็จเป็นอย่่างด่ นอกจากน่� ในปี 2562-2563 คณ์ะทำางานย่่อย่ด้านเทคนิค 
(Technical Sub-Group) ซึ่้�งจัดข้�นภาย่ใต้โครงการฯ เพ้�อให้หน่วิย่งานต่างๆ ได้ร่วิมกันจัดทำาข้อกำาหนดทางเทคนิคในการเชื้้�อมต่อ
ระบบ ATFM ระหวิ่างกัน ผ่านการแลกเปล่�ย่นข้อม้ลในร้ปแบบมาตรฐานสากล ย่ังได้ร่วิมกันจัดทำาเอกสารข้อกำาหนดทางเทคนิค 
ในการเชื้้�อมตอ่ระบบ ATFM ระหว่ิางประเทศ ผา่น AFTN/AMHS (Aeronautical Fixed Telecommunication Network/Air Traffic  
Service Message Handling System) ข้�น และเอกสารดังกล่าวิย่ังได้รับควิามเห็นชื้อบ/การรับรองจากคณ์ะทำางานด้านเทคนิคต่างๆ 
ภาย่ใต้ ICAO APANPIRG ให้ใชื้้เป็นเอกสารอ้างอิง สำาหรับภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซึ่ิฟัิก และได้รับการต่พิมพ์ในเวิ็บไซึ่ต์ ICAO Asia/Pacific 
เร่ย่บร้อย่แล้วิ
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(2) การดิำาเนินการดิ้านการบริหารจัดิการข้้อมู้ลทำั้งระบบ (System-Wide Information Management: SWIM)
• บริษััทฯ แสดงบทบาทควิามเป็นผ้้นำาในอาเซึ่่ย่น ในการพัฒนาด้าน SWIM อย่่างต่อเน้�อง โดย่ในปี 2562 บริษััทฯ ได้ร่วิมกับ Civil 

Aviation Authority of Singapore (CAAS) เป็นเจ้าภาพจัดการสาธิิต SWIM in ASEAN Demonstration ข้�น ภาย่ใต้กรอบควิาม
รว่ิมมอ้ระหวิา่งอาเซึ่ย่่นและประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย่ไดท้ำาการสาธิติ/ทดลอง/ทดสอบการแลกเปล่�ย่นขอ้มล้เท่�ย่วิบนิ ขอ้มล้/ขา่วิสาร
การบิน และข่าวิอากาศในร้ปแบบมาตรฐานสากล ตามแนวิคิด SWIM เพ้�อแสดงให้เห็นถ้งประโย่ชื้น์ท่�จะได้รับจากการดำาเนินการตาม
แนวิคิด SWIM ในการย่กระดับประสิทธิิภาพการเดินอากาศ และเตร่ย่มควิามพร้อมไปส้่การดำาเนินการตามแนวิคิดการบริหารจราจร
ทางอากาศในอนาคต เชื้่น FF-ICE (Flight and Flow Information for a Collaborative Environment), TBO (Trajectory-Based 
Operation) นอกจากน่� วิัตถุประสงค์ท่�สำาคัญอ่กอย่่างหน้�งของการสาธิิตค้อ เพ้�อออกแบบ พัฒนา และทดสอบโครงสร้างพ้�นฐานการ
แลกเปล่�ย่นข้อม้ลตามแนวิคิด SWIM (SWIM Infrastructure) เพ้�อพิส้จน์ควิามเป็นไปได้ในการใชื้้ร้ปแบบโครงสร้างพ้�นฐานดังกล่าวิ
สำาหรับภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซิึ่ฟัิก และเพ้�อให้ควิามช่ื้วิย่เหล้อแก่รัฐภาค่สมาชิื้กของอาเซึ่่ย่น (ASEAN Member States: AMSs) และ
ประเทศ/หน่วิย่งานต่างๆ ในภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซึ่ิฟัิก ในการพัฒนา/สร้างประสบการณ์์/เร่ย่นร้้ด้าน SWIM ล่วิงหน้า ทั�งน่� ในการสาธิิตฯ 
มผ่้เ้ขา้รว่ิมการทดสอบไมเ่พ่ย่งแตห่นว่ิย่งานผ้้ใหบ้รกิารการเดนิอากาศของประเทศ (ไทย่ สิงคโปร ์สหรฐัอเมรกิา มาเลเซึ่ย่่ เม่ย่นมา ลาวิ 
กัมพ้ชื้า อินโดน่เซึ่่ย่ ฟัิลิปปินส์ เวิ่ย่ดนาม ฮ่่องกง ญ่�ปุ่น และออสเตรเล่ย่) เท่านั�น แต่ย่ังม่สาย่การบินระหวิ่างประเทศ และหน่วิย่งาน
นานาชื้าติด้านการบิน เชื้่น IATA 

• บริษััทฯ ร่วิมเป็นสมาชื้ิกและสนับสนุนการดำาเนินการของ ICAO Asia/Pacific SWIM Task Force เพ้�อจัดทำาแผนการดำาเนินการและ
ข้อกำาหนดต่างๆ ด้าน SWIM ของภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซึ่ิฟัิก มาอย่่างต่อเน้�อง โดย่ในปี 2562 แนวิทางสำาหรับการดำาเนินการด้าน SWIM 
ท่�บริษััทฯ ร่วิมกับ CAAS และ Federal Aviation Administration (FAA) จัดทำาข้�น ได้รับควิามเห็นชื้อบ/การรับรองจากคณ์ะทำางาน
ด้านเทคนิคต่างๆ ภาย่ใต้ ICAO APANPIRG ให้ใชื้้เป็นแนวิทางการดำาเนินการของภ้มิภาคฯ (Philosophy and Roadmap for APAC 
SWIM Implementation) นอกจากน่� ร้ปแบบการแลกเปล่�ย่นข้อม้ลเท่�ย่วิบิน (Flight Information Exchange Model (FIXM)  
version 4.1 Extension) ท่�บริษััทฯ ได้จัดทำาข้�น เพ้�อรองรับการแลกเปล่�ย่นข้อม้ล ATFM และการบร้ณ์าการระหวิ่าง ATFM และ 
Airport-Collaborative Decision Making (ATFM/A-CDM Integration) ระหวิ่างประเทศ ย่ังได้รับควิามเห็นชื้อบ/การรับรองจาก 
APANPIRG ให้ใชื้้เป็นร้ปแบบการแลกเปล่�ย่นข้อม้ลมาตรฐาน สำาหรับใชื้้งานในภ้มิภาคเอเชื้่ย่/แปซึ่ิฟัิก (Asia/Pacific Regional FIXM 
Extension) พร้อมได้รับการต่พิมพ์ในเวิ็บไซึ่ต์ ICAO Asia/Pacific ด้วิย่ อน้�ง FIXM version 4.1 Extension ท่�จัดทำาข้�นดังกล่าวิ  
ย่ังได้รับการพิจารณ์าโดย่ FIXM Change Control Board ซึ่้�งเป็นผ้้ด้แลการพัฒนา FIXM ของโลก และได้ต่พิมพ์ลงในเวิ็บไซึ่ต์ทางการ 
FIXM (www.fixm.aero) เพ้�อให้ผ้้ใชื้้งาน FIXM ทั�วิโลก สามารถนำาไปใชื้้งานได้เร่ย่บร้อย่แล้วิเชื้่นกัน 

(3) การจัดิทำำาแผู้นการเดิินอากาศสื่ากลข้อง ICAO ฉบับแก้ไข้ครั้งทำ่� 6
ในปี 2560-2562 บริษััทฯ ได้ร่วิมเป็นหน้�งในคณ์ะผ้้จัดทำาแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO ฉุบับแก้ไขครั�งท่� 6 โดย่เฉุพาะอย่่างย่ิ�ง 
ส่วินแผนกลยุ่ทธิ์ ASBUs โดย่แผนการเดินอากาศสากล ฉุบับแก้ไขครั�งท่� 6 ท่�บริษััทฯ ได้ร่วิมจัดทำาน่� ได้รับการรับรองจากท่�ประชืุ้มสมัชื้ชื้า
สมัย่สามัญครั�งท่� 40 ของ ICAO (The 40th Session of the ICAO Assembly) ในปี 2562 เร่ย่บร้อย่แล้วิ
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การบริหารจัดการ
องค์กร

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
บริษััทฯ ได้ดำาเนินการบริหารควิามเส่�ย่งและการควิบคุมภาย่ใน ตามหลักเกณ์ฑ์กระทรวิงการคลังว่ิาด้วิย่มาตรฐานและหลักเกณ์ฑ์ปฏิบัติ 

การบริหารจัดการควิามเส่�ย่งสำาหรับหน่วิย่งานของรัฐ พ.ศ. 2562 หลักเกณ์ฑ์กระทรวิงการคลังว่ิาด้วิย่มาตรฐานและหลักเกณ์ฑ์ปฏิบัติการควิบคุมภาย่ใน 
สำาหรับหน่วิย่งานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณ์ฑ์/แนวิปฏิบัติเก่�ย่วิกับการบริหารควิามเส่�ย่งและการควิบคุมภาย่ใน ปี 2555 ของสำานักงาน 
คณ์ะกรรมการนโย่บาย่รัฐวิิสาหกจิ ซ้ึ่�งพิจารณ์าจากแนวิทางการบรหิารควิามเส่�ย่งทั�วิทั�งองคก์ร และการควิบคมุภาย่ในของ COSO (The Committee of  
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดย่ในปี 2563 บริษััทฯ ได้ติดตามผลการบริหารควิามเส่�ย่งและการควิบคุมภาย่ใน 
เก่�ย่วิกับแนวิโน้มและผลกระทบท่�ม่นัย่สำาคัญ ท่�อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัิตถุประสงค์เป้าหมาย่ของบริษััทฯ ตามท่�กำาหนดไว้ิในแผนหลักการ
บริหารควิามเส่�ย่งและการควิบคุมภาย่ใน ปี 2562-2563 โดย่สามารถสรุปได้ ดังน่�

059
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษััทฯ ได้บริหารควิามเส่�ย่งด้านกลย่ทุธ์ิในด้านการเบิกจ่าย่งบลงทนุและการดำาเนินโครงการตามแผนวิิสาหกจิให้เป็นไปตามเป้าหมาย่เบิกจ่าย่และ

แผนการดำาเนินงานท่�กำาหนดไว้ิในปีงบประมาณ์ โดย่ผลการประเมินควิามเส่�ย่งด้านการเบิกจ่าย่งบลงทุน และการดำาเนินโครงการตามแผนวิิสาหกิจ 
พบว่ิาม่ควิามเส่�ย่งท่�ย่งัต้องบริหารจัดการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย่งบประมาณ์ตามโครงการท่�ล่าช้ื้า เพ้�อให้สามารถกลับเข้าส่้แผนปฏิบัติการและ 
ดำาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย่ต่อไป ซ้ึ่�งม่สถานะระดับควิามเส่�ย่งค่อนข้างตำ�า สำาหรับการดำาเนินการจัดการด้านคล้�นควิามถ่�รบกวินการให้บริการ  
พบว่ิาม่มาตรการในการรองรับโดย่ม่การสลับใช้ื้คล้�นควิามถ่�สำารองกรณ่์ท่�เกิดการรบกวิน ส่งผลให้ควิามเส่�ย่งอย่้่ในระดับค่อนข้างตำ�า

2. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk)
ควิามเส่�ย่งด้านการดำาเนินงานให้ควิามสำาคัญในด้านการให้บริการการเดินอากาศท่�ปลอดภัย่และม่ประสิทธิิภาพ ควิามพร้อมใช้ื้งานของระบบ

อุปกรณ์์ และควิามพร้อมของบุคลากรทั�งข่ดควิามสามารถและอตัรากำาลัง โดย่ผลการประเมินในภาพรวิมพบว่ิาอย่้ใ่นระดับท่�ย่อมรับได้ และม่ควิามเส่�ย่ง 
อย่้่ในช่ื้วิงระดับตำ�าและค่อนข้างตำ�า ประกอบด้วิย่ (1) บุคลากรม่ข้อจำากัด (2) เทคโนโลย่่/ระบบอุปกรณ์์ไม่รองรับต่อควิามต้องการของผ้้ใช้ื้บริการ 
(ระบบส้�อสารการเดินอากาศ ระบบเคร้�องช่ื้วิย่การเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศย่าน ระบบข้อม้ลการบิน) (3) การบริหารจัดการห้วิงอากาศไม่ม่
ควิามสอดคล้องกับปริมาณ์เท่�ย่วิบินเม้�อเท่ย่บกับพ้�นท่�ห้วิงอากาศ ซ้ึ่�งม่การติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการควิบคุมควิามเส่�ย่งท่�กำาหนด รวิมทั�ง
แนวิทางแก้ไข หร้อมาตรการเพิ�มเติมระย่ะสั�น ระย่ะปานกลาง และระย่ะย่าวิ เพ้�อการปรับปรุงการดำาเนินงานอย่่างต่อเน้�องในปีงบประมาณ์ 2563 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
บริษััทฯ ม่การติดตาม เฝ้่าระวัิงควิามเส่�ย่งจากสถานการณ์์ต่างๆ ท่�อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณ์เท่�ย่วิบิน อันเป็นผลต่อราย่ได้ โดย่ใน

ปีงบประมาณ์ 2563 เกิดสถานการณ์์ปริมาณ์เท่�ย่วิบินไม่เป็นไปตามคาดการณ์์ โดย่เกิดจากปัจจัย่ผลกระทบจากโรคระบาดโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทั�งน่�บริษััทฯ ม่การติดตามสถานการณ์์อย่า่งใกล้ชิื้ด พร้อมจัดเตร่ย่มมาตรการในการรองรับในทุกมิติ ประกอบกับ บริษััทฯ ม่ราย่ได้ 
ส้งกว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่สะสม ทำาให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษััทฯ ในปี 2563 แต่อาจส่งผลกระทบต่อเน้�องไปถ้งปี 2564-2566 แม้ว่ิา
ปัจจุบันสถานะควิามเส่�ย่งด้านการเงินจะอย่้่ในระดับท่�ย่อมรับได้ แต่ย่ังคงให้ควิามสำาคัญในการควิบคุมค่าใช้ื้จ่าย่ เพ้�อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริษััทฯ ในอนาคตต่อไป

4. ความเสี่ยงด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักธิรรมาภิบาลและกฎหมาย่การบิน กฎหมาย่ท่�เก่�ย่วิข้องต่างๆ โดย่พิจารณ์าควิามเส่�ย่งใน 3 มิติ ดังน่� 

มิติท่� 1  การปฏิบัติตามหลักธิรรมาภิบาล โดย่จะพิจารณ์าจากระดับของข้อตรวิจพบ/ข้อร้องเร่ย่น/ข้อบกพร่องท่�เก่�ย่วิข้องกับหลัก Corporate 
Governance (CG)

มิติท่� 2  กฎหมาย่ทั�วิไป โดย่พิจารณ์าจากการถ้กฟ้ัองร้องดำาเนินคด่ และค่าเส่ย่หาย่จากการฟ้ัองของบริษััทฯ ท่�ผลการพิพากษัาเป็นท่�สิ�นสุด
มิติท่� 3  กฎหมาย่การบิน วัิดจากระดับของข้อตรวิจพบ/ข้อร้องเร่ย่น/ข้อบกพร่อง ท่�เก่�ย่วิข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย่การบิน พระราชื้

บัญญัติการเดินอากาศ

ตามเกณ์ฑ์การประเมินควิามเส่�ย่งทั�ง 3 มิติ ควิามเส่�ย่ง “การปฏิบัติท่�ไม่สอดคล้องกับหลักธิรรมาภิบาล กฎหมาย่ต่างๆ ท่�เก่�ย่วิข้อง และกฎหมาย่
การบิน” อย่้่ในระดับควิามเส่�ย่งตำ�า

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
บริษััทฯ นำาระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธุิรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มาดำาเนินการอย่่างจริงจัง ภาย่ใต้โครงการ

พัฒนาระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธุิรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพ้�อขอการรับรองมาตรฐาน (ISO 22301:2012)  
โดย่ในปีงบประมาณ์ 2562 บริษััทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธุิรกิจ (ISO 22301:2012) ครอบคลุม 3 พ้�นท่�  
ได้แก่ ทุ่งมหาเมฆ ดอนเม้อง สุวิรรณ์ภ้มิ ภาย่ใต้ขอบข่าย่การขอรับรอง ค้อ บริการจราจรทางอากาศ และบริการข้อม้ลข่าวิสารการเดินอากาศ  
เม้�อวัินท่� 3 กันย่าย่น 2562 จากบริษััท ย่้ไนเต็ด ร่จิสตร้า ออฟั ซิึ่สเท็มส์ (ประเทศไทย่) จำากัด (URS) 

ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ สามารถรักษัามาตรฐานระบบการบริหารควิามต่อเน้�องทางธุิรกิจ (การตรวิจเพ้�อติดตามระบบ ครั�งท่� 1 หร้อ  
The Surveillance Audit) ส่วินกลาง (ทุ่งมหาเมฆ สุวิรรณ์ภ้มิ ดอนเม้อง) 
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รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2563
ณ์ วัินท่� 30 กันย่าย่น ปีงบประมาณ์ 2563 กรรมการบริษััทฯ ประกอบด้วิย่กรรมการ 6 คน ดังน่�

1. พลอากาศเอก ศิวเก่ยรติิ� ช่เยมะ
ประธานกรรมูการบริษัทำฯ
(ดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 30 เมษัายน 2560 โดยได้รัับแต่งตั�งเป็ีนรัองปีรัะธิานกรัรัมการับริัษััที่ฯ ในครัาวเดียวกัน และได้รัับแต่งตั�งเป็ีนปีรัะธิานกรัรัมการับริัษััที่ฯ 
เมื�อวันทีี่� 24 มกรัาคม 2561) 

อาย ุ 63 ปี
ตำาแหน่ง ข้าราชื้การบำานาญ กระทรวิงกลาโหม
การศึกษา
• โรงเร่ย่นเตร่ย่มทหาร รุ่นท่� 16
• โรงเร่ย่นนาย่เร้ออากาศ รุ่นท่� 23
• โรงเร่ย่นเสนาธิิการทหารอากาศ รุ่นท่� 35
• วิิทย่าลัย่เสนาธิิการทหาร รุ่นท่� 38
• ปริญญาโท บริหารธิุรกิจ มหาวิิทย่าลัย่เกษัตรศาสตร์
ประสื่บการณุ์/ประวัติการทำำางาน 
• กรรมการบริษััท การบินไทย่ จำากัด (มหาชื้น) 
• รักษัาการ กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ บริษััท การบินไทย่ จำากัด (มหาชื้น) 
• รองปลัดกระทรวิงกลาโหม
• ผ้้ชื้่วิย่ผ้้บัญชื้าการทหารอากาศ
• รองเสนาธิิการทหารอากาศ
• ผ้้ชื้่วิย่เสนาธิิการทหารอากาศ

โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบ
ตามข้อบังคับของบริษััทฯ ข้อ 33 กำาหนดให้กรรมการของบริษััทฯ 

ประกอบด้วิย่บุคคลไม่น้อย่กว่ิา 3 คน และการเข้าดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษััทฯ ข้อ 39 ดังน่� 

(1) รัฐบาลไทย่ม่สิทธิิเสนอช้ื้�อกรรมการของบริษััทฯ และให้แต่งตั�ง
ผ้ท่้�รฐับาลไทย่เสนอชื้้�อนั�นเปน็กรรมการ ทั�งน่�ให้ผ้ห้น้�งในบรรดา
กรรมการท่�รัฐบาลเสนอชื้้�อนั�นเป็นประธิานกรรมการ

(2) ผ้้ถ้อหุ้น ข. ม่สิทธิิเสนอช้ื้�อกรรมการสองคน และให้แต่งตั�ง 
ผ้้ถ้กเสนอชื้้�อสองคนน่�เป็นกรรมการ

เม้�อม่การประชืุ้มสามัญครั�งแรกในปีทุกๆ ปีต่อไปก็ด่ กรรมการ 
ต้องออกจากตำาแหน่ง โดย่จำานวินหน้�งในสามของจำานวินกรรมการ
ทั�งหมด ซ้ึ่�งกรรมการผ้้ออกไปนั�นจะเล้อกเข้ารับตำาแหน่งอ่กก็ได้ ซ้ึ่�งผ้้ม่ 
อำานาจแต่งตั�ง ค้อ ท่�ประชุื้มใหญ่ผ้้ถ้อหุ้น เว้ินแต่กรณ่์ตำาแหน่งว่ิางลง 
ในคณ์ะกรรมการเพราะเหตุอ้�น นอกจากถ้งคราวิออกตามวิาระแล้วิ 
กรรมการท่�เหล้อจะเล้อกผ้้อ้�นตั�งข้�นใหม่ให้เต็มท่�ว่ิางก็ได้ แต่บุคคลท่�ได้เป็น
กรรมการใหมเ่ช่ื้นนั�น จะอย่้่ในตำาแหน่งได้เพ่ย่งเทา่กำาหนดเวิลาท่�กรรมการ 
ผ้้ออกไปนั�นชื้อบท่�จะอย่้ไ่ด้ 
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การอบรมู 
• หลักส้ตรวิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร รุ่นท่� 51 วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร 
• หลักส้ตรวิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักรภาครัฐร่วิมเอกชื้น รุ่นท่� 21 วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร 
• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่� 227 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้ง รุ่นท่� 24 สถาบันวิิทย่าการตลาดทุน 
• หลักส้ตรการเม้องการปกครองในระบอบประชื้าธิิปไตย่ สำาหรับนักบริหารระดับส้ง รุ่นท่� 21
• หลักส้ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่� 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• อบรมหลักส้ตร Corporate Governance in Digital Era ม้ลนิธิิสถาบันวิิจัย่นโย่บาย่เศรษัฐกิจการคลัง
• หลกัสต้ร “การกำากบัดแ้ลกจิการสำาหรบักรรมการและผ้บ้รหิารระดบัสง้ขององคก์รกำากบัดแ้ล (Regulator) รฐัวิสิาหกจิและองคก์รมหาชื้น” 

รุ่นท่� 19 สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งด้านวิิทย่าการพลังงาน รุ่นท่� 13 สถาบันวิิทย่าการพลังงาน
ความูเช่่�ยวช่าญ่
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร
• ด้านคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
• ด้านควิามมั�นคง
การดิำารงตำาแหน่งอ่�น
• ท่�ปร้กษัาสถาบันเทคโนโลย่่ป้องกันประเทศ (สทป.)

2.	นายลวรณ	แสงสนิท
รองประธานกรรมูการบริษัทำฯ
(ดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 1 ธัินวาคม 2561 และได้รัับแต่งตั�งเป็ีนรัองปีรัะธิานกรัรัมการับริัษััที่ฯ เมื�อวันทีี่� 1 กรักฎาคม 2562) 

อาย ุ 53 ปี
ตำาแหน่ง ผ้้อำานวิย่การสำานักงานเศรษัฐกิจการคลัง กระทรวิงการคลัง
การศึกษา
• ปริญญาตร่ เศรษัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิิทย่าลัย่
• ปริญญาโท Economic Policy and Planning, Northeastern University, USA
ประสื่บการณุ์/ประวัติการทำำางาน 
• ผ้้ตรวิจราชื้การ กระทรวิงการคลัง
• ท่�ปร้กษัาด้านเศรษัฐกิจการเงิน สำานักงานเศรษัฐกิจการคลัง
• รองผ้้อำานวิย่การสำานักงานเศรษัฐกิจการคลัง
การอบรมู 
• หลักส้ตรวิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร รุ่นท่� 58 วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร 
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งวิิทย่าการตลาดทุน รุ่นท่� 25 สถาบันวิิทย่าการตลาดทุน 
• หลักส้ตรผ้้บริหารระดับส้งด้านวิิทย่าการพลังงาน รุ่นท่� 12 สถาบันวิิทย่าการพลังงาน 
ความูเช่่�ยวช่าญ่
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
• ด้านเศรษัฐศาสตร์ การเงิน 
การดิำารงตำาแหน่งอ่�น
• กรรมการธินาคารแห่งประเทศไทย่
• กรรมการการย่าส้บแห่งประเทศไทย่
• กรรมการบริษััท หลักทรัพย่์จัดการกองทุนกรุงไทย่ จำากัด (มหาชื้น)
• อย่้่ในบัญชื้่ราย่ชื้้�อกรรมการรัฐวิิสาหกิจ ควิามเชื้่�ย่วิชื้าญสาขาเศรษัฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (ด้านการคลัง งบประมาณ์)
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3.	นายพุฒิพงศ์์	ปราสาททองโสถ
กรรมูการบริษัทำฯ
(ดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 17 มีนาคม 2558 และครับวารัะการัดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 23 มกรัาคม 2561 โดยได้รัับแต่งตั�งอีกวารัะห้นึ�งเมื�อวันทีี่� 17 เมษัายน 2561)

อาย ุ 55 ปี
ตำาแหน่ง รองประธิานกรรมการ/ประธิานคณ์ะผ้้บริหาร/กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ บริษััท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชื้น)
การศึกษา
• ปริญญาตร่ พาณ์ิชื้ย่ศาสตร์และการบัญชื้่ จุฬาลงกรณ์์มหาวิิทย่าลัย่
ประสื่บการณุ์/ประวัติการทำำางาน 
• รองผ้้อำานวิย่การใหญ่อาวิุโสฝ่่าย่ปฏิบัติการ บริษััท การบินกรุงเทพ จำากัด 
• รองผ้้อำานวิย่การใหญ่ฝ่่าย่ปฏิบัติการ บริษััท การบินกรุงเทพ จำากัด
การอบรมู 
• หลักส้ตร Senior Executive Program สถาบันบัณ์ฑิตบริหารธิุรกิจศศินทร์ (SASIN) จุฬาลงกรณ์์มหาวิิทย่าลัย่
• หลักส้ตรการป้องกันราชื้อาณ์าจักรภาครัฐร่วิมเอกชื้น (ปรอ.) รุ่นท่� 24 วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร (วิปอ. 54)
• หลักส้ตรผ้้บริหารกระบวินการยุ่ติธิรรมระดับส้ง (บ.ย่.ส.) รุ่นท่� 13 วิิทย่าลัย่การยุ่ติธิรรม สถาบันพัฒนาข้าราชื้การฝ่่าย่ตุลาการศาลยุ่ติธิรรม 
• หลักส้ตรนักบินพาณ์ิชื้ย่์ สถาบันการบินพลเร้อน
• หลักส้ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่� 100 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่� 241 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร Boards That Make a Difference (BMD) รุ่นท่� 9 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
ความูเช่่�ยวช่าญ่
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร
• ด้านคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
การดิำารงตำาแหน่งอ่�น
• ประธิานกรรมการบริษััท ครัวิการบินกรุงเทพ จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท ครัวิการบินกรุงเทพสมุย่ จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท ครัวิการบินกรุงเทพภ้เก็ต จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท ครัวิการบินกรุงเทพเชื้่ย่งใหม่ จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท บ่เอซึ่่ ก้ร์เมท์ เฮ่าส์ จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท ก้ร์เมท์ พร่โม่ จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท บริการภาคพ้�นการบินกรุงเทพเวิิลด์ไวิด์ไฟัลท์เซึ่อร์วิิส จำากัด
• ประธิานกรรมการบริษััท การบินกรุงเทพบริการภาคพ้�น จำากัด
• กรรมการบริษััท กรุงเทพดุสิตเวิชื้การ จำากัด (มหาชื้น) 
• กรรมการบริษััท ดับบลิวิเอฟัเอสพ่จ่คาร์โก้ จำากัด
• กรรมการบริษััท สินสหกล จำากัด
• กรรมการบริษััท บางกอก ม่เด่ย่ แอนด์ บรอดคาสติ�ง จำากัด
• กรรมการบริษััท ขนส่งนำ�ามันทางท่อ จำากัด
• กรรมการบริษััท บางกอกแอร์เวิย่ส์โฮ่ลดิ�ง จำากัด
• กรรมการบริษััท มอร์แดนฟัร่ จำากัด
• กรรมการบริษััท บริการเชื้้�อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชื้น)
• นักบินท่� 1 ประจำาฝ่้งบิน Airbus 319/320 บริษััท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชื้น)
• ท่�ปร้กษัาสมาคมศิษัย่์เก่า โรงเร่ย่นกรุงเทพคริสเต่ย่น
• ท่�ปร้กษัากิติมศักดิ์ของคณ์ะผ้้บริหารเทศบาลนครราชื้ส่มา
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4.	นางพงษั์สวาท	กายอรุณสุทธิิ�
กรรมูการบริษัทำฯ
(ดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 31 ตุลาคม 2559 และครับวารัะการัดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 23 มกรัาคม 2562 โดยได้รัับแต่งตั�งให้้ดำารังตำาแห้น่งต่อเนื�องในวันเดียวกัน)

อาย ุ 53 ปี
ตำาแหน่ง • รองเลขาธิิการคณ์ะกรรมการกฤษัฎ่กา สำานักงานคณ์ะกรรมการกฤษัฎ่กา
 • กรรมการกฤษัฎ่กา คณ์ะท่� 2
การศึกษา
• ปริญญาตร่ นิติศาสตร์ มหาวิิทย่าลัย่ธิรรมศาสตร์
ประสื่บการณุ์/ประวัติการทำำางาน 
• กรรมการร่างกฎหมาย่ประจำา
• ผ้้อำานวิย่การสำานักกฎหมาย่ปกครอง
การอบรมู
• หลักส้ตรการพัฒนาผ้้บริหารระดับส้ง : ผ้้นำาท่�ม่วิิสัย่ทัศน์และคุณ์ธิรรม (นบส.1) รุ่นท่� 82 สำานักงานคณ์ะกรรมการข้าราชื้การพลเร้อน
• หลักส้ตรนักบริหารระดับส้ง รุ่นท่� 5 สำานักงานคณ์ะกรรมการข้าราชื้การพลเร้อน
• หลักส้ตรโฆษักกระทรวิง สำานักนาย่กรัฐมนตร่
• หลักส้ตรนักบริหารงานงบประมาณ์ระดับส้ง รุ่นท่� 6 สำานักงบประมาณ์ 
ความูเช่่�ยวช่าญ่
• ด้านกฎหมาย่
การดิำารงตำาแหน่งอ่�น 
• กรรมการการทางพิเศษัแห่งประเทศไทย่
• อย่้่ในบัญชื้่ราย่ชื้้�อกรรมการรัฐวิิสาหกิจ ควิามเชื้่�ย่วิชื้าญสาขาการปกครอง การเม้อง (การปกครอง) สาขากฎหมาย่ (กฎหมาย่ปกครอง) และ

สาขาควิามมั�นคง (กฎหมาย่ควิามมั�นคง/การบริหารราชื้การแผ่นดิน)

5.	ศ์าสตราจารย์	ดร.	อมร	พิมานมาศ์
กรรมูการบริษัทำฯ
(ดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 23 มกรัาคม 2562)

อาย ุ 47 ปี
ตำาแหน่ง อาจารย่์ประจำา ภาควิิชื้าวิิศวิกรรมโย่ธิา คณ์ะวิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิทย่าลัย่เกษัตรศาสตร์ 
การศึกษา
• ปริญญาตร่ วิิศวิกรรมศาสตร์ สาขาโย่ธิา (เก่ย่รตินิย่มอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์์มหาวิิทย่าลัย่ 
• ปริญญาโท วิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิทย่าลัย่โตเก่ย่วิ ประเทศญ่�ปุ่น 
• ปริญญาโท ด้านการจัดการ มหาวิิทย่าลัย่มหิดล
• ปริญญาเอก วิิศวิกรรมศาสตร์ มหาวิิทย่าลัย่โตเก่ย่วิ ประเทศญ่�ปุ่น
ประสื่บการณุ์/ประวัติการทำำางาน 
• นาย่กสมาคมวิิศวิกรโครงสร้างไทย่
• นาย่กสมาคมแบบจำาลองสารสนเทศอาคาร
• กรรมการผ้้ทรงคุณ์วิุฒิ สภาวิิชื้าการ มหาวิิทย่าลัย่เทคโนโลย่่ราชื้มงคลพระนคร
• กรรมการผ้้ทรงคุณ์วิุฒิ การรถไฟัฟั้าขนส่งมวิลชื้นแห่งประเทศไทย่
• กรรมการผ้้ทรงคุณ์วิุฒิ ม้ลนิธิินาย่ชื้่างไทย่ใจอาสา 
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การอบรมู
• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่� 276 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่� 16 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่� 6 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นท่� 39 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่� 34 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
• หลักส้ตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นท่� 13 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ 
ความูเช่่�ยวช่าญ่
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
• ด้านวิิศวิกรรมสาขาโย่ธิา 
• ด้านการวิิเคราะห์ข้อม้ล
การดิำารงตำาแหน่งอ่�น 
• อย่้่ในบัญชื้่ราย่ชื้้�อกรรมการรัฐวิิสาหกิจ ควิามเชื้่�ย่วิชื้าญสาขาคมนาคมและการขนส่ง สาขาวิิศวิกรรม และสาขาเทคโนโลย่่สารสนเทศ

6.	นายสมนึก	รงค์ทอง
กรรมูการบริษัทำฯ
(ดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 26 กันยายน 2561 ครับวารัะการัดำารังตำาแห้น่งเมื�อวันทีี่� 23 มกรัาคม 2562 โดยได้รัับแต่งตั�งให้้ดำารังตำาแห้น่งต่อเนื�องในวันเดียวกัน)

อาย ุ 59 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ บริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด
การศึกษา
• ปริญญาตร่ วิิศวิกรรมศาสตร์ (สาขาไฟัฟั้า-ส้�อสาร) มหาวิิทย่าลัย่เกษัตรศาสตร์ 
ประสื่บการณุ์/ประวัติการทำำางาน 
• รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ บริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด
• ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (วิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ) บริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด
การอบรมู
• หลักส้ตรวิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักรภาครัฐร่วิมเอกชื้น (ปรอ.) รุ่นท่� 26 วิิทย่าลัย่ป้องกันราชื้อาณ์าจักร สถาบันวิิชื้าการป้องกันประเทศ 

(วิปอ. 56)
• หลักส้ตรวิิทย่าลัย่การทัพอากาศ รุ่นท่� 36 สถาบันวิิชื้าการทหารอากาศชื้ั�นส้ง กองบัญชื้าการฝ่ึกศ้กษัาทหารอากาศ 
• หลักส้ตร Advanced Management Program, Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
ความูเช่่�ยวช่าญ่
• ด้านการบริหารจัดการองค์กร
• ด้านวิิศวิกรรม
• ด้านเทคโนโลย่่สารสนเทศ
การดิำารงตำาแหน่งอ่�น 
• อย่้่ในบัญชื้่ราย่ชื้้�อกรรมการรัฐวิิสาหกิจ ควิามเชื้่�ย่วิชื้าญสาขาเทคโนโลย่่สารสนเทศ สาขาบริหารจัดการองค์กร และสาขาวิิศวิกรรม

065
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บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ได้มอบนโย่บาย่ กำากับด้แลการดำาเนินงานของบริษััทฯ และม่บทบาทสำาคัญในการกำาหนดแผนยุ่ทธิศาสตร์เพ้�อการพัฒนา

องค์กรให้สอดคล้องกับนโย่บาย่ของภาครฐัและวิิสัย่ทัศน์ของบริษััทฯ ซ้ึ่�งกำาหนดวิา่ “เป็นองค์กรท่�ให้บริการการเดินอากาศด้วิย่คุณ์ภาพส้งสุดอย่า่งย่ั�งย่น้”  
โดย่แนวิปฏิบัติได้แต่งตั�งกรรมการบริษััทฯ เข้าไปม่ส่วินร่วิมในการดำาเนินการในคณ์ะกรรมการชุื้ดต่างๆ อย่า่งเพ่ย่งพอ และเหมาะสมตามประสบการณ์์
และควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญของแต่ละบุคคล เพ้�อช่ื้วิย่ศ้กษัากลั�นกรองงานตามควิามจำาเป็น ได้แก่ 

1. คณ์ะกรรมการบริหาร
2. คณ์ะกรรมการตรวิจสอบ
3. คณ์ะกรรมการบริหารควิามเส่�ย่ง
4. คณ์ะกรรมการพิจารณ์าค่าตอบแทน
5. คณ์ะกรรมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม
6. คณ์ะกรรมการกฎหมาย่และระเบ่ย่บ

บริษััทฯ จัดให้ม่การประชุื้มคณ์ะกรรมการบริษััทฯ อย่่างเป็นทางการล่วิงหน้าตลอดปีอย่่างน้อย่เด้อนละ 1 ครั�ง เพ้�อมอบนโย่บาย่การดำาเนินงาน  
กำากับด้แล และติดตามผลอย่่างสมำ�าเสมอ โดย่อาจม่การประชุื้มวิาระพิเศษัเพิ�มเติมตามควิามจำาเป็นตามท่�ได้เปิดเผย่ในราย่งานประจำาปี เพ้�อ 
กรรมการบริษััทฯ จะได้ปฏิบัติหน้าท่�ตามควิามรับผิดชื้อบของตนเองได้อย่่างถ้กต้อง ในการประชุื้มแต่ละครั�ง บริษััทฯ ได้ส่งหนังส้อเชิื้ญประชุื้มพร้อม
ระเบ่ย่บวิาระการประชุื้มในร้ปแบบของเอกสารและทางระบบสารสนเทศคณ์ะกรรมการบริษััทฯ ให้กับกรรมการบริษััทฯ ล่วิงหน้าก่อนการประชุื้ม
ประมาณ์ 7 วัินทำาการ 

ภาย่หลังการประชุื้ม บริษััทฯ ได้จดบันท้กราย่งานการประชุื้มไว้ิเป็นลาย่ลักษัณ์์อักษัรโดย่จัดเก็บไว้ิพร้อมให้กรรมการบริษััทฯ และผ้้เก่�ย่วิข้อง 
ตรวิจสอบได้ และส่งบันท้กราย่งานการประชุื้มคณ์ะกรรมการบริษััทฯ ให้แก่ กระทรวิงการคลัง กระทรวิงคมนาคม พร้อมจัดทำาสรุปมติการประชุื้ม
คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ส่งให้กับผ้้ถ้อหุ้นสาย่การบิน ได้รับทราบการประชุื้มดังกล่าวิทุกครั�งเป็นประจำาทุกเด้อนเผย่แพร่ลงในเว็ิบไซึ่ต์ของบริษััทฯ 
สำาหรับสาย่การบินผ้้ถ้อหุ้น ข. (สาย่การบิน)

การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ
เพ้�อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณ์ฑ์และแนวิทางการกำากับด้แลท่�ด่ในรัฐวิิสาหกิจ คณ์ะกรรมการบริษััทฯ กำาหนดให้ม่การประเมินตนเองของ 

คณ์ะกรรมการฯ เพ้�อช่ื้วิย่ในการทำาหน้าท่�กำาหนดทศิทางเชิื้งกลย่ทุธ์ิของรัฐวิิสาหกิจ และในการทำาหน้าท่�กำากับด้แลควิามสำาเร็จของฝ่่าย่จดัการได้อย่า่ง
แท้จริง รวิมถ้งใช้ื้เป็นกรอบในการตรวิจสอบการปฏิบติังานในหน้าท่�ของคณ์ะกรรมการฯ โดย่สมำ�าเสมอ ซ้ึ่�งเป็นประโย่ชื้น์ต่อการพัฒนาการปฏิบตัหิน้าท่�
ของคณ์ะกรรมการฯ โดย่การประเมินผลคณ์ะกรรมการฯ จัดทำาทุก 6 เด้อน และในปีงบประมาณ์ 2563 ได้ม่การปรับปรุงและพัฒนาแบบการประเมิน 
ผลคณ์ะกรรมการฯ ให้ม่ควิามเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่�ของคณ์ะกรรมการบริษััทฯ ในปัจจุบัน และเพ้�อให้สอดคล้องกับค่้ม้อการประเมินผล 
การดำาเนินงานรัฐวิิสาหกิจแบบใหม่ประจำาปี 2563 ของสำานักงานนโย่บาย่รัฐวิิสาหกิจ แบบประเมินผลปี 2563 ม่ 2 ร้ปแบบ ได้แก่ 

1. การประเมูนิตนเองรายบุคคล ตามหลกัปฏิบติัท่�ด ่(Best Practices) ไดใ้ห้ควิามสำาคญัตอ่เกณ์ฑก์ารประเมนิ 6 หมวิด ไดแ้ก ่1) ควิามโดดเดน่ 
ในควิามร้้ควิามสามารถ 2) ควิามเป็นอิสระ 3) ควิามเตร่ย่มพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 4) ควิามเอาใจใส่ต่อหน้าท่�และควิามรับผิดชื้อบ  
5) การปฏบิตัหินา้ท่�ในคณ์ะกรรมการ และ 6) การมว่ิสิยั่ทศันใ์นการสรา้งมล้ค่าเพิ�มแกก่จิการในระย่ะย่าวิ ซึ่้�งผลการประเมนิอย่้ใ่นระดบัดเ่ย่่�ย่ม 

2. การประเมูินตนเองรายคณุะ ประกอบด้วิย่หัวิข้อในการประเมิน จำานวิน 6 หมวิด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณ์สมบัติของคณ์ะกรรมการ  
2) บทบาท หน้าท่� และควิามรับผิดชื้อบของคณ์ะกรรมการ 3) แนวิปฏิบัติของคณ์ะกรรมการ 4) การส้�อสารของคณ์ะกรรมการ  
5) ควิามสัมพันธิ์ของคณ์ะกรรมการกับฝ่่าย่บริหาร และ 6) การจัดเตร่ย่มและดำาเนินการประชืุ้ม ซึ่้�งผลการประเมินอย่้่ในระดับด่เย่่�ย่ม
ซึ่้�งสรุปผลการประเมินได้ดังน่�

รูปแบบประเมิน

ครั้งที่ 1
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ครั้งที่ 2
(เมษายน – กันยายน 2563)

คะแนน เกณฑี์ คะแนน เกณฑี์

ราย่บุคคล 148.50 ด่เย่่�ย่ม 148.80 ด่เย่่�ย่ม

ราย่คณ์ะ 179.00 ด่เย่่�ย่ม 178.80 ด่เย่่�ย่ม
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การพัฒนาความรู้และทักษะกรรมการบริษัทฯ
บริษััทฯ ให้ควิามสำาคัญต่อการพัฒนาและเพิ�มพ้นศักย่ภาพของกรรมการบริษััทฯ โดย่ม่การกำาหนดแผนในการเพิ�มประสิทธิิภาพการกำากับด้แล

กิจการของกรรมการ เพ้�อให้การปฏิบัติหน้าท่�ของกรรมการบริษััทฯ ครบถ้วินสมบ้รณ์์ย่ิ�งข้�น ส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษััทฯ บรรลุวิิสัย่ทัศน์และ
เป้าหมาย่ท่�กำาหนดอย่า่งม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล และเป็นไปตามหลักการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ กรรมการบริษััทฯ ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
หลักส้ตรท่�เก่�ย่วิข้องกับบทบาทและหน้าท่� ซ้ึ่�งจัดข้�นโดย่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย่ รวิมทั�งได้ร่วิมกิจกรรมต่างๆ ของบริษััทฯ อย่่าง 
ต่อเน้�อง เช่ื้น การเดินทางร่วิมกิจกรรมการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม (CSR) การเดินทางตรวิจเย่่�ย่ม ด้งานการปฏิบัติงานจริง ณ์ ศ้นย่์ควิบคุม
การบินภ้มิภาค และหอบังคับการบินล้กข่าย่ เพ้�อให้เกิดควิามร้้ควิามเข้าใจในภารกิจของบริษััทฯ ย่ิ�งข้�น และการเดินทางต่างประเทศ เพ้�อศ้กษัา 
ด้งานด้านกิจการการบินท่�เก่�ย่วิข้องอันจะเป็นประโย่ชื้น์ต่อการพัฒนาการให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศ เพ้�อรองรับเทคโนโลย่่สมัย่ใหม่และ
ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�เพิ�มข้�นในอนาคต 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษััทฯ จัดปฐมนิเทศกรรมการบริษััทฯ ท่�ได้รับการแต่งตั�งใหม่ และนำาเสนอข้อม้ลขององค์กรและการบรรย่าย่ท่�เป็นประโย่ชื้น์ต่อการปฏิบัติหน้าท่�

ของกรรมการบริษััทฯ และนำาชื้มภารกิจหลักของบริษััทฯ โดย่ข้อม้ลท่�นำาเสนอต่อกรรมการบริษััทฯ ได้แก่ 
1. เอกสารข้อม้ล บริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด ประกอบด้วิย่ หนังส้อบริคณ์ห์สนธิิ ข้อบังคับของบริษััทฯ และข้อม้ลองค์กร 

ได้แก่ ประวิัติบริษััทฯ ผ้้ถ้อหุ้น นโย่บาย่ วิิสัย่ทัศน์และพันธิกิจ ค่านิย่ม ภารกิจ หน้าท่� ควิามรับผิดชื้อบ โครงสร้างการบริหารงาน บุคลากร  
ผลประกอบการ ข้อม้ลด้านการเงินของบริษััทฯ แผนวิิสาหกิจ โครงการและการดำาเนินงานท่�สำาคัญ 

2. เอกสารขอ้ม้ลสำาหรบัคณ์ะกรรมการบรษัิัทฯ ประกอบดว้ิย่ ราย่นามคณ์ะกรรมการบรษัิัทฯ องคป์ระกอบและการแตง่ตั�งคณ์ะกรรมการบรษัิัทฯ 
อำานาจหน้าท่�ของคณ์ะกรรมการฯ การดำารงตำาแหน่งของคณ์ะกรรมการฯ การประชืุ้มเบ่�ย่ประชืุ้มคณ์ะกรรมการฯ ราย่นามคณ์ะกรรมการ
คณ์ะต่างๆ และอำานาจหน้าท่� ราย่ชื้้�อกรรมการอิสระ การประเมินผลกรรมการ การเข้าเป็นผ้้ถ้อหุ้นของสาย่การบิน สัญญาระหวิ่างกระทรวิง
คมนาคมกับบริษััทฯ และการย่้�นบัญชื้่แสดงราย่การทรัพย่์สินและหน่�สิน ตามพระราชื้บัญญัติประกอบรัฐธิรรมน้ญวิ่าด้วิย่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พร้อมด้วิย่กฎหมาย่และค้่ม้อการอนุญาต/อนุมัติ เชื้่น กฎหมาย่ กฎกระทรวิง พระราชื้บัญญัติ และข้อม้ล
การใชื้้ระบบสารสนเทศสำาหรับกรรมการ 

3. หนังส้อแจ้งการแต่งตั�งเป็นประธิานกรรมการและกรรมการบริษััทฯ รวิมถ้งการได้รับแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งในคณ์ะกรรมการชืุ้ดต่างๆ เพ้�อ
ให้ได้รับทราบองค์ประกอบของคณ์ะกรรมการ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการที่มีกับบริษัทฯ
กรรมการบริษััทฯ ไม่ม่ราย่การท่�เก่�ย่วิโย่งกัน (Connected Transactions) รวิมทั�งไม่ม่การถ้อหุ้นในบริษััทฯ หร้อถ้อครองหลักทรัพย์่ (หุ้น)  

ในสัดส่วินท่�มากกว่ิาหร้อเท่ากับร้อย่ละ 10 ของจำานวินหุ้นท่�บริษััทม่สิทธิิออกเส่ย่งทั�งหมด

สำาหรับราย่การจัดซ้ึ่�อ/จัดจ้างท่�ทำาสัญญากับบริษััทฯ วิงเงินตั�งแต่ 100 ล้านบาทข้�นไป ปัจจุบันไม่ม่ค่้สัญญาใดท่�เก่�ย่วิข้องกับกรรมการบริษััทฯ  
ทั�งในนามบริษััทท่�เป็นผ้้บริหารหร้อผ้้ถ้อหุ้น 
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ์ 2563 กรรมการผ้้ม่อำานาจลงนามผ้กพันบริษััทฯ ม่จำานวิน 4 คน โดย่กรรมการสองในส่�คนน่� ลงลาย่ม้อช้ื้�อร่วิมกันและประทับ

ตราสำาคัญของบริษััทฯ โดย่กรรมการผ้้ม่อำานาจลงนามผ้กพันบริษััทฯ ม่ดังน่�
1. พลอากาศเอก ศิวิเก่ย่รต์ิ ชื้เย่มะ
2. นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท
3. นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
4. นาย่สมน้ก รงค์ทอง

คณะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ์ 2563 คณ์ะเลขานุการคณ์ะกรรมการบริษััทฯ ม่ดังน่�
1. นาย่สมน้ก รงค์ทอง เลขานุการ กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
2. นาย่ทินกร ช้ื้วิงศ์ ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (ปฏิบัติการ)
3. นาย่สุขเหล้อ เช่ื้�ย่วิอาช่ื้พ  ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (นโย่บาย่และทรัพย่ากรบุคคล) 
4. นางธินิย่า  สุนทระศานติก ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (สำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปีงบประมาณ์ 2563 ม่การประชุื้มคณ์ะกรรมการบริษััทฯ รวิม 14 ครั�ง ดังน่�

รายนาม จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

พลอากาศเอก ศิวิเก่ย่รต์ิ ชื้เย่มะ1/ 14/14

นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท2/ 14/14

นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ3/ 13/14

นางพงษ์ัสวิาท กาย่อรุณ์สุทธ์ิิ4/ 13/14

ศาสตราจารย์่ ดร. อมร พิมานมาศ5/ 14/14

นาย่สมน้ก รงค์ทอง6/ 14/14

(กรัรัมการัทีี่�ไม่เข้าร่ัวมปีรัะชุ้มเนื�องจากติดภารักิจ)

หมาย่เหตุ
1/ ดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 30 เมษัาย่น 2560 และได้รับแต่งตั�งเป็นประธิานกรรมการบริษััทฯ เม้�อวัินท่� 24 มกราคม 2561 
2/ ดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 1 ธัินวิาคม 2561 และได้รับแต่งตั�งเป็นรองประธิานกรรมการบริษััทฯ เม้�อวัินท่� 1 กรกฎาคม 2562
3/ ดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 17 ม่นาคม 2558 และครบวิาระการดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 23 มกราคม 2561 โดย่ได้รับแต่งตั�งอ่กวิาระหน้�งเม้�อวัินท่�  

17 เมษัาย่น 2561
4/ ดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 31 ตุลาคม 2559 และครบวิาระการดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 23 มกราคม 2562 โดย่ได้รับแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งต่อเน้�อง

ในวัินเด่ย่วิกัน
5/ ดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 23 มกราคม 2562
6/ ดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 26 กันย่าย่น 2561 และครบวิาระการดำารงตำาแหน่งเม้�อวัินท่� 23 มกราคม 2562 โดย่ได้รับแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งต่อเน้�อง

ในวัินเด่ย่วิกัน
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คณะกรรมการบริหาร
คณ์ะกรรมการบริหาร ประกอบด้วิย่กรรมการจำานวินไม่น้อย่กว่ิาสามคนและไม่เกินห้าคนในปีงบประมาณ์ 2563 ม่ดังน่�
1. นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท ประธิานกรรมการ
2. นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
3. นางพงษ์ัสวิาท กาย่อรุณ์สุทธ์ิิ กรรมการ
4. นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการและเลขานุการ
5. นาย่ทินกร ช้ื้วิงศ์  ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ
6. นาย่สุขเหล้อ เช่ื้�ย่วิอาช่ื้พ ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ
7. นางธินิย่า สุนทระศานติก  ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ

อำานาจหน้าทำ่�
คณ์ะกรรมการบริหาร แต่งตั�งตามข้อบังคับของบริษััทฯ ข้อ 42 วิรรค 4 ดังน่� 

“เพ้�อควิามสะดวิกแก่การปฏิบัติงานของบริษััทให้เป็นไปโดย่รวิดเร็วิรัดกุม และเพ้�อควิบคุมงานโดย่ใกล้ชิื้ด ให้คณ์ะกรรมการตั�งคณ์ะกรรมการ
บริหารข้�นคณ์ะหน้�งโดย่ม่หน้าท่�และควิามรับผิดชื้อบตามท่�คณ์ะกรรมการกำาหนด ม่จำานวินไม่น้อย่กว่ิาสามคนและไม่เกินห้าคน”

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ในปีงบประมาณ์ 2563 ม่การประชุื้มคณ์ะกรรมการบริหาร รวิม 12 ครั�ง ดังน่�

รายนาม จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท 12/12

นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 11/12

นางพงษ์ัสวิาท กาย่อรุณ์สุทธ์ิิ 6/12

นาย่สมน้ก รงค์ทอง 12/12

(กรัรัมการัทีี่�ไม่เข้าร่ัวมปีรัะชุ้มเนื�องจากติดภารักิจ)

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีงบประมาณ์ 2563 คณ์ะกรรมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม ม่ดังน่�
1. พลอากาศเอก ศิวิเก่ย่รต์ิ ชื้เย่มะ ประธิานกรรมการ
2. นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท กรรมการ
3. นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
4. นางพงษ์ัสวิาท กาย่อรุณ์สุทธ์ิิ กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์่ ดร. อมร  พิมานมาศ กรรมการ
6. นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการ
7. ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (สำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่) เลขานุการ
8. นาย่มาโนชื้ สวัิสด่ ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ

อำานาจหน้าทำ่�
กำาหนดนโย่บาย่ แนวิทางการส่งเสริมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม รวิมทั�งพิจารณ์ากลั�นกรอง เสนอแนะ และ

สอบทานแผนงานการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ และแผนแม่บทการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการกำากับด้แลกิจการ
ท่�ด่และผลการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม
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คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ในปีงบประมาณ์ 2563 คณ์ะกรรมการกฎหมาย่และระเบ่ย่บ ม่ดังน่�
1. นางพงษ์ัสวิาท กาย่อรุณ์สุทธ์ิิ ประธิานกรรมการ
2. นางสาวิชุื้ณ์หจิต สังข์ใหม่ กรรมการ
3. นางสาวินาถสิน่ ยุ่ติธิรรมดำารง กรรมการ
4. นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการ
5. ดร. อภิชัื้ย่ จันทรเสน ท่�ปร้กษัากฎหมาย่
6. ผ้้อำานวิย่การใหญ่ (สำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่) เลขานุการ
7. ผ้้อำานวิย่การฝ่่าย่บริหารทั�วิไป  ผ้้ช่ื้วิย่เลขานุการ

อำานาจหน้าทำ่�
พิจารณ์ากลั�นกรองและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นข้อกฎหมาย่ ระเบ่ย่บ และสัญญาตามท่�บริษััทฯ ร้องขอ หร้อตามท่�คณ์ะกรรมการบริษััทฯ  

มอบหมาย่

ในปีงบประมาณ์ 2563 ไม่ม่การแต่งตั�ง คณ์ะกรรมการตรวิจสอบ คณ์ะกรรมการบริหารควิามเส่�ย่ง และคณ์ะกรรมการพิจารณ์าค่าตอบแทน 
เน้�องจากกรรมการ ม่จำานวินเพ่ย่ง 6 คน จากกรรมการทั�งหมด 11 คน ซึ่้�งกรรมการท่�ม่คุณ์สมบัติม่จำานวินไม่เพ่ย่งพอ จ้งไม่สามารถแต่งตั�ง 
คณ์ะกรรมการดังกล่าวิได้ 

กรรมการอิสระ
ในปีงบประมาณ์ 2563 ย่งัไม่ม่การประกาศราย่ช้ื้�อกรรมการอิสระ เน้�องจากกรรมการท่�ม่คุณ์สมบัติเป็นกรรมการอิสระ ม่จำานวินไม่ครบตามท่�กำาหนด

กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าท่�โดย่ย้่ดถ้อหลักเกณ์ฑ์บริหารตามควิามหมาย่ในบทนิย่ามของ “ควิามเป็นอิสระ” ท่�กำาหนดควิามหมาย่วิ่า “ควิาม
เป็นอิสระเป็นปัจจัย่สำาคัญในการเสริมสร้างควิามรับผิดชื้อบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่�ของกรรมการ ดังนั�น คณ์ะกรรมการรัฐวิิสาหกิจควิรม่
กรรมการท่�เป็นอิสระจากภาย่นอกจำานวินหน้�งเป็นแกนหลัก โดย่เป็นบุคคลท่�สามารถใช้ื้ดุลย่พินิจท่�เป็นอิสระได้ และเป็นผ้้ท่�สามารถผลักดันให้เกิด
การปรับเปล่�ย่นหร้อย่ับย่ั�งการดำาเนินการต่างๆ ได้เม้�อจำาเป็นและสิ�งท่�สำาคัญ ค้อ กรรมการท่�เป็นอิสระจากภาย่นอกจะต้องม่ควิามเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจอย่่างแท้จริง”
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษััทฯ เป็นรัฐวิิสาหกิจท่�อย่้ภ่าย่ใต้การปฏิบัติตามมติคณ์ะรัฐมนตร่ การกำาหนดค่าตอบแทนของคณ์ะกรรมการบริษััทฯ หมาย่รวิมถ้ง ค่าตอบแทน

ราย่เด้อน ค่าเบ่�ย่ประชุื้ม ซ้ึ่�งเป็นไปตามหลักเกณ์ฑ์และแนวิปฏิบัติท่�กระทรวิงการคลังกำาหนด

ค่าเบ่้ยประชุ่มูเป็นรายคณุะ ประจำาปี 2563

ลำาดับ คณะกรรมการ จำานวนเงิน (บาท)

1 คณ์ะกรรมการบริษััทฯ 840,000.00

2 คณ์ะกรรมการบริหาร 560,000.00

3 คณ์ะกรรมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม 690,000.00

4 คณ์ะกรรมการกฎหมาย่และระเบ่ย่บ 212,000.00

รวมู 2,302,000.00

ค่าตอบแทำนข้องคณุะกรรมูการบริษัทำฯ เป็นรายบุคคล ประจำาปี 2563

ลำาดับ คณะกรรมการ จำานวนเงิน (บาท)

1 พลอากาศเอก ศิวิเก่ย่รต์ิ ชื้เย่มะ 690,000.00

2 นาย่ลวิรณ์ แสงสนิท 635,000.00

3 นาย่พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 570,000.00

4 นางพงษ์ัสวิาท กาย่อรุณ์สุทธ์ิิ 565,000.00

5 ศาสตรจารย์่ ดร. อมร พิมานมาศ 480,000.00

6 นาย่สมน้ก รงค์ทอง 600,000.00

7 นางสาวินาถสิน่ ยุ่ติธิรรมดำารง 39,000.00

8 นางสาวิชุื้ณ์หจิต สังข์ใหม่ 39,000.00

รวมู 3,618,000.00
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ในปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันย่าย่น 2563) ม่การประชุื้มรวิมทั�งสิ�น 14 ครั�ง โดย่สรุปข้อม้ลการเข้าร่วิมประชุื้มของคณ์ะกรรมการกิจการสัมพันธ์ิ 

ได้ดังน่�

จำานวินครั�งในการประชุื้ม

1 นาย่สมน้ก รงค์ทอง ปธิะธิานกรรมการ 14

2 นาย่สุขเหล้อ เช่ื้�ย่วิอาช่ื้พ กรรมการฝ่่าย่นาย่จ้าง 13

3 นางสิริเกศ เน่ย่มลอย่ ” 13

4 นาย่ชื้าญณ์รงค์ เช้ื้�อเจริญ ” 12

5 นาย่ชื้ำานาญ ฤาชัื้ย่ ” 12

6 นางชิื้ดกมล สุนทรสิต ” 14

7 นางธินิย่า สุนทระศานติก ” 12

8 นาย่ชื้นะ ทัดท่าทราย่ ” 14

9 นาย่นิวัิฒน์ เหล็กด่ ” 1

10 นางเกล่ย่วิทอง ลาภธินานนท์ ” 14

11 นางพรวิลัย่ วิิศาลธ่ิระกร กรรมการและเลขานุการ 14

12 นาย่เมธ่ิ คำาแหง กรรมการฝ่่าย่ล้กจ้าง 14

13 นางกษัมพร สวัิสดิชัื้ย่ ” 9

14 นาย่นิรุธิ พุทธิสถิตย์่ ” 14

15 นาย่กันต์ ท่ฆนันทพร ” 11

16 นาย่อุฬาร ศิริบุญฤทธ์ิิ ” 13

17 พันจ่าอากาศเอก ไชื้ย่ันต์ ช้ื้างแรงการ ” 3

18 นาย่เอกศักด์ิ โพธ์ิิทอง ” 14

19 นาย่สุดเขตร์ เว่ิย่งส่ ” 14

20 นาย่สังข์สิทธ์ิิ ประสมทอง ” 12

21 นางสพล สิงห์ดารา ” 12

หมาย่เหตุ
1. กรรมการฝ่่าย่นาย่จ้างปรับเปล่�ย่นผ้้แทนใหม่ จากลำาดับ 9 เป็นลำาดับ 11 ม่ผลตั�งแต่วัินท่� 30 ตุลาคม 2562
2. ลำาดับ 20 ได้รับการแต่งตั�งม่ผลตั�งแต่วัินท่� 27 กุมภาพันธ์ิ 2563
3. กรรมการฝ่่าย่ล้กจ้างปรับเปล่�ย่นผ้้แทน จากลำาดับ 14 เป็นลำาดับ 18 ม่ผลตั�งแต่วัินท่� 27 พฤษัภาคม 2563
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ค่าตอบแทนกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
คณ์ะอนุกรรมการพิจารณ์าผลตอบแทนกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ 

(กอญ.) ซ้ึ่�งประกอบด้วิย่กรรมการบริษััทฯ และผ้้แทนสำานักงานคณ์ะ
กรรมการนโย่บาย่รัฐวิิสาหกิจ จะพิจารณ์ากำาหนดอัตราผลตอบแทนของ
กรรมการผ้อ้ำานวิย่การใหญแ่ละกรอบการพจิารณ์าปรบัอัตราค่าตอบแทน
ในแต่ละปี ตามมติคณ์ะรัฐมนตร่เม้�อวัินท่� 13 มิถุนาย่น 2543 และวัินท่� 
22 มิถุนาย่น 2547 โดย่คณ์ะอนุกรรมการพิจารณ์าผลตอบแทน กอญ. 
จะเสนอผลการพิจารณ์าพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณ์ะกรรมการบริษััทฯ 
เพ้�อพิจารณ์า และเสนอกระทรวิงการคลังให้ควิามเห็นชื้อบ 

ทั�งน่� การพิจารณ์าปรับค่าตอบแทนของกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่
ในแต่ละปี พิจารณ์าจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณ์ฑ์
และวิิธ่ิการประเมินท่�คณ์ะกรรมการบริษััทฯ กำาหนด ซ้ึ่�งเกณ์ฑ์การ
ประเมินผลท่�ใช้ื้ประกอบการพิจารณ์าค่าตอบแทน ประกอบด้วิย่ตัวิช่ื้�วัิด  
3 หัวิข้อหลัก ดังน่� 1) การดำาเนินงานเพ้�อสนับสนุนยุ่ทธิศาสตร์ของบริษััทฯ  
2) การดำาเนินงานท่�ไม่ได้ระบุไว้ิในแผนงานท่�นำาเสนอต่อบริษััทฯ และ  
3) คุณ์ลักษัณ์ะสำาหรับภาวิะผ้้นำาในควิามเป็นผ้้บริหารส้งสุดของกรรมการ
ผ้้อำานวิย่การใหญ่ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
การกำาหนดโครงสร้างเงินเด้อนของพนักงานและล้กจ้างบริษััทฯ กำาหนดเท่ย่บเค่ย่งจากอัตราการจ่าย่และผลสำารวิจค่าตอบแทนของหน่วิย่งาน

ชัื้�นนำา โดย่เปร่ย่บเท่ย่บจากหน้าท่�ควิามรับผิดชื้อบท่�ได้รับมอบหมาย่

สำาหรบัการพจิารณ์าบำาเหนจ็และการปรบัเงินเด้อนประจำาปีของพนกังานและผ้บ้ริหารนั�น คณ์ะกรรมการพจิารณ์าบำาเหนจ็ของบรษัิัทฯ เป็นผ้้พิจารณ์า
ให้ควิามเห็นชื้อบ โดย่พิจารณ์าจากผลการปฏิบัติงานราย่บุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย่ท่�ได้กำาหนดไว้ิล่วิงหน้าของแต่ละสาย่งาน

ปี จำานวน (ราย) เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น (ล้านบาท)

2561 5 37.25

2562 6 44.62

2563 6 39.98

ณ์ วัินท่� 30 กันย่าย่น 2563

หมาย่เหตุ
1. ค่าตอบแทนอ้�นสำาหรับผ้้บริหารระดับส้งของบริษััทฯ หมาย่ถ้ง เงินประจำาตำาแหน่ง เงินค่าใบอนุญาตฯ เงินตอบแทนเหมาจ่าย่แทนการจัดหา 

รถประจำาตำาแหน่ง และเงินรางวัิลพิเศษั
2. เงินรางวัิลพิเศษั เป็นจำานวินท่�จ่าย่ ณ์ เด้อนตุลาคม 2562 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในปี 2563 บริษััทฯ ดำาเนินการตามแนวิทางการกำาหนดมาตรการควิบคุมภาย่ในท่�เหมาะสมสำาหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย่์สิน 

หร้อประโย่ชื้น์อ้�นใดแก่เจ้าหน้าท่�ของรัฐ เจ้าหน้าท่�ของรัฐต่างประเทศ หร้อเจ้าหน้าท่�ขององค์กรระหว่ิางประเทศของประกาศคณ์ะกรรมการ ป.ป.ชื้. 
อย่า่งต่อเน้�อง โดย่กำาหนด แนวิทางการป้องกันการให้หร้อรับสินบน ให้ผ้้บริหารและพนักงานม่หน้าท่�ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย่ กฎ ระเบ่ย่บ และข้อบังคับ 
ว่ิาด้วิย่การปอ้งกันและต่อต้านการทจุริต การให้หร้อรับสินบน ม่ผลการวิิเคราะหค์วิามเส่�ย่งด้านควิามขดัแย่ง้ทางผลประโย่ชื้นต์ำ�ามาก อันนำาไปส่้มาตรการ 
ควิบคุมภาย่ในท่�เหมาะสม 5 มาตรการ ได้แก่ การราย่งานควิามขัดแย่้งทางผลประโย่ชื้น์ประจำาปี การสัมมนาถ่าย่ทอดควิามร้้เก่�ย่วิกับควิามขัดแย่้ง
ทางผลประโย่ชื้น์ฯ และการป้องกัน การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามประมวิลจริย่ธิรรม การจัดการข้อร้องเร่ย่นเก่�ย่วิกับการกระทำาควิามผิด 
ด้านควิามขัดแย่้งทางผลประโย่ชื้น์ฯ และการเผย่แพร่การกระทำาควิามผิดและการดำาเนินการทางวิินัย่ของผ้้บริหารและพนักงานบนเว็ิบไซึ่ต์
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รายงานการดำเนินงานต่างๆ 
ขององค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปี 2563
การกำากับด้ิแลกิจการท่ำ�ด่ิเพ่ิ�อการพัิฒนาส่้ื่ความูยั�งย่น

การดำาเนินงานการกำากับด้แลท่�ด่เพ้�อการพัฒนาส่้ควิามย่ั�งย่้นของบริษััทฯ กำากับด้แลโดย่คณ์ะกรรมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิาม 
รับผิดชื้อบต่อสังคมของบริษััทฯ ทำาหน้าท่�กำาหนดนโย่บาย่ด้านการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม พร้อมให้คำาแนะนำาในการดำาเนินงาน 
เพ้�อขับเคล้�อนการบริหารจัดการตามหลักการและแนวิทางการกำากับด้แลท่�ด่ในรัฐวิิสาหกิจของ สคร. ปี 2562 และยุ่ทธิศาสตร์การพัฒนาการกำากับ
ด้แลกิจการท่�ด่ของแผนแม่บทการกำากับด้แลท่�ด่ พ.ศ. 2563-2567 ของบริษััทฯ

คณุะกรรมูการกำากับด้ิแลกิจการท่ำ�ด่ิและการแสื่ดิงความูรับผิู้ดิช่อบต่อสัื่งคมู
ม่การกำาหนดนโย่บาย่ แนวิทางการส่งเสริมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม รวิมทั�งการพิจารณ์ากลั�นกรอง  

เสนอแนะ และสอบทานแผนงานการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ และแผนแม่บทการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
การกำากับด้แลกิจการท่�ด่และผลการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคม

นโยบายการกำากับด้ิแลกิจการท่ำ�ด่ิและการแสื่ดิงความูรับผิู้ดิช่อบต่อสัื่งคมู
บริษััทฯ มุ่งมั�นท่�จะดำาเนินกิจการตามหลักการกำากับด้แลท่�ด่ตามมาตรฐานสากล เพ้�อสร้างคุณ์ค่าให้แก่การบริการเดินอากาศและระบบการบิน

อย่่างย่ั�งย่้นรวิมทั�งผลประโย่ชื้น์แห่งชื้าติ 

โครงสื่ร้างการกำากับด้ิแลท่ำ�ด่ิเพ่ิ�อการพัิฒนาส่้ื่ความูยั�งย่น
บริษััทฯ ได้ย่้ดแนวิทางการกำากับด้แลท่�ด่ตามหลักการและแนวิทางการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ในรัฐวิิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. 2562 จ้งได้กำาหนด

โครงสร้างการกำากับด้แลกิจการท่�ด่เชิื้งคุณ์ภาพ เป็นแนวิทางในการดำาเนินการ 
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โครงสร้างการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ของบริษััทฯ สอดคล้องกับแนวิคิดการกำากับด้แลกิจการท่�ด่ของสำานักงานคณ์ะกรรมการนโย่บาย่รัฐวิิสาหกิจ 
พ.ศ. 2562 กล่าวิค้อ ม่โครงสร้างการกำากับด้แลท่�ด่ท่�เป็นเชิื้งคุณ์ภาพ ม่โครงสร้างส่วินบนสุดท่�เป็นการบริหารนโย่บาย่ โดย่การทำาหน้าท่�ของ 
คณ์ะกรรมการบริษััทฯ และคณ์ะกรรมการชุื้ดย่อ่ย่ ท่�ให้นโย่บาย่และทิศทางการดำาเนินงาน ม่การบริหารข้ามสาย่งานโดย่ฝ่่าย่จัดการระดับส้ง (TM/EM)  
ทำาหน้าท่�ในการรับนโย่บาย่ดา้นการกำากับด้แลท่�ด่ลงมาปฏิบติัและราย่งานผลการปฏิบัตติอ่คณ์ะกรรมการฯ ม่การจัดการงานประจำาวัินโดย่สาย่งานต่างๆ  
ได้แก่ สำานักตรวิจสอบภาย่ใน สำานักนโย่บาย่และยุ่ทธิศาสตร์ สำานักพัฒนาธุิรกิจ สำานักกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ สำานักมาตรฐานควิามปลอดภัย่ 
สาย่งานการเงิน สาย่งานทรัพย่ากรบุคคล สาย่งานภ้มิภาคและศ้นย่ป์ระกอบการ สาย่งานบริหารจราจรทางอากาศ และสาย่งานวิิศวิกรรมจราจรทาง
อากาศ เป็นผ้้ปฏิบัติในมาตรการและแนวิทางปฏิบัติท่�เก่�ย่วิข้องกับการกำากับด้แลท่�ด่และการนำาองค์กร เป็นผ้้ประสานงานกับหน่วิย่งานกอง/ศ้นย่์/
หร้อเท่ย่บเท่า ท่�เก่�ย่วิข้อง ให้ดำาเนินงานตามแผนแม่บทการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อสังคมของบริษััทฯ และบ้รณ์าการ
ผลลัพธ์ิเพ้�อสร้างควิามโปร่งใสในการดำาเนินกิจการ เพิ�มคุณ์ค่าให้กับผ้้ถ้อหุ้นในระย่ะย่าวิ คำาน้งถ้งผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ทุกภาคส่วิน สร้างควิามสามารถ
ในการแข่งขัน ม่ควิามเจริญเติบโตอย่่างย่ั�งย่น้ และสามารถปรับตัวิได้ภาย่ใต้ปัจจัย่การเปล่�ย่นแปลง

กำากับดิ้แลให้นำาไปสื่้่ผู้ล (Governance Outcome)
1. สามารถแข่งขันได้และม่ผลประกอบการท่�ด่โดย่คำาน้งถ้งผลกระทบในระย่ะย่าวิ
2. ประกอบธุิรกิจอย่่างม่จริย่ธิรรม เคารพสิทธิิและม่ควิามรับผิดชื้อบต่อผ้้ถ้อหุ้นและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่
3. ดำารงตนเป็นประโย่ชื้น์ต่อสังคม พัฒนาหร้อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ�งแวิดล้อม
4. สามารถปรับตัวิได้ภาย่ใต้ปัจจัย่การเปล่�ย่นแปลง

บวิท. สามารถปรับตัวิได ้
ภาย่ใต้ปัจจัย่ 

การเปล่�ย่นแปลง

บทบาทของภาครัฐ การบริหารนโย่บาย่

การบริหารข้ามสาย่งาน

การจัดการงานประจำาวิัน

คณ์ะกรรมการบริษััทฯ

ผ้้จัดการระดับส้ง TM/EM

สาย่งาน
• สนบ.
• สตน.
• สพธิ.
• สกญ.
• สมป.

• กงน.
• ทกบ.
• ภภศ.
• บบจ.
• วิวิจ.

คณ์ะกรรมการชืุ้ดย่่อย่

ผวิท.

คุณุภูาพิการกำากับดิ้แล
กิจการทำ่�ดิ่

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
S

T 
E 
C 
H 
N 
I 
Q 
U 
E 
S

V 
E 
H 
I 
C 
L 
E 
S

คณ์ะกรรมการ

การเปิดเผย่ข้อม้ล

จรรย่าบรรณ์

สิทธิิและควิามเท่าเท่ย่มกัน 
ของผ้้ถ้อหุ้น

บทบาทของ 
ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่

ควิามย่ั�งย่้น 
และนวิัตกรรม

การบริหารควิามเส่�ย่ง
และควิบคุมภาย่ใน

การติดตามผล 
การดำาเนินงาน

องค์กร บวิท.  
ม่ควิามเจริญเติบโต

อย่่างย่ั�งย่้น

สร้างควิามสามารถ 
ในการแข่งขัน

เพิ�มคุณ์ค่าให้กับ 
ผ้้ถ้อหุ้นในระย่ะย่าวิ

คำาน้งถ้งผ้้ม่ส่วินได ้
ส่วินเส่ย่ทุกภาคส่วิน

ควิามโปร่งใสในการ 
ดำาเนินกิจการ

แรงบันดิาลใจข้องผู้้้เก่�ยวข้้องทำุกฝ่ายใน บวทำ.

ความูร้้ความูเข้้าใจ ความูเช่่�ยวช่าญ่ และความูเป็นมู่ออาช่่พิข้อง บวทำ.
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
บริษััทฯ จัดทำาแผนปฏบัิติการเก่�ย่วิกับการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชื้อบ ใหส้อดคลอ้งกับย่ทุธิศาสตรช์ื้าตว่ิิาด้วิย่การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต และจัดทำามาตรการภาย่ในเพ้�อป้องกันการทุจริต ได้แก่
1. มาตรการเผย่แพร่ข้อม้ลต่อสาธิารณ์ะ
2. มาตรการให้ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ม่ส่วินร่วิมในการดำาเนินงาน
3. มาตรการส่งเสริมควิามโปร่งใสในการจัดซึ่้�อจัดจ้าง
4. มาตรการจัดการเร้�องร้องเร่ย่นการทุจริต
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหวิ่างผลประโย่ชื้น์ส่วินตนกับผลประโย่ชื้น์ส่วินรวิม
7. มาตรการตรวิจสอบการใชื้้ดุลย่พินิจ
8. มาตรการส่งเสริมการส้�อสารภาย่ในและภาย่นอกองค์กร

บริษััทฯ ส่งเสริมปล้กฝั่งให้พนักงานตระหนักถ้งคุณ์ธิรรม จริย่ธิรรมและจรรย่าบรรณ์ พร้อมทั�งเสริมสร้างบรรย่ากาศในการปฏิบัติงานท่�มุ่งเน้น 
ค่านิย่มองค์กร เพ้�อนำาไปส่้การสร้างองค์กรคุณ์ธิรรมรวิมถ้งประสานงานและให้ควิามร่วิมม้อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชื้อบ 
ร่วิมกับหน่วิย่งานภาย่นอก อาทิ สำานักงานคณ์ะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชื้าติ สำานักงานคณ์ะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สำานักงานคณ์ะกรรมการนโย่บาย่รัฐวิิสาหกิจ กระทรวิงคมนาคม องค์กรรัฐวิิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชื้นอ้�นๆ ผ่านการเข้าร่วิม
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวิดคนต้นแบบคมนาคม ประจำาปี 2563 วัินต่อต้านคอร์รัปชัื้น ประจำาปี 2563 ประกาศเจตนารมณ์์องค์กรคุณ์ธิรรม 
ประจำาปี 2563 และจิตอาสากระทรวิงคมนาคม ประจำาปี 2563 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ ITA 
บริษััทฯ ม่ผลการประเมนิคุณ์ธิรรมและควิามโปรง่ใสในการดำาเนินงานโดย่สำานักงานปอ้งกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชื้าติ อย่้่ในระดับด่มากมาตลอด 6 ปี และม่การพัฒนาการ 
ย่กระดบัดำาเนินงานคณุ์ธิรรมและควิามโปรง่ใส ในการดำาเนินงานเพ้�อควิามย่ั�งย่น้ โดย่ในป ี2557 
บริษััทฯ ม่การพัฒนาการแก้ไขข้อร้องเร่ย่นอย่่างเป็นระบบ ปี 2558 จัดการถ่าย่ทอดควิามร้้ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัื้นอย่่างทั�วิถ้ง ปี 2559 ส่งเสริมคุณ์ธิรรมในการบริหารงานบุคคล 
ปี 2560 สร้างกระบวินการตรวิจสอบถ่วิงดุลหน่วิย่งานอิสระ ปี 2561 เพิ�มช่ื้องทางส้�อสารและ
การประชื้าสัมพันธ์ิการรับร้้คุณ์ธิรรมและควิามโปร่งใสให้เข้าถ้งทุกกลุ่มเป้าหมาย่ ปี 2562 วิาง
ระบบบรหิารจัดการประเมนิคุณ์ธิรรมและควิามโปรง่ใสอย่า่งเปน็ระบบดว้ิย่ ITA Ambassador 
ทำาหน้าท่�ส้�อสาร ITA แก่ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ทุกกลุ่ม ITA Administration ทำาหน้าท่�กำากับติดตาม 
ด้แลภาพรวิมการประเมิน ITA ให้ครบถ้วินสมบ้รณ์์ และ ITA Approver เป็นการแสดงถ้งควิาม
รับผิดชื้อบของผ้้บริหารส้งสุดรับผิดชื้อบการประเมิน ITA ของบริษััทฯ และในปี 2563 วิางระบบ
การเผย่แพรคุ่ณ์ธิรรมและควิามโปรง่ใสบนเว็ิบไซึ่ต์ทั�งภาย่ในและภาย่นอกของบรษัิัทฯ ใหค้รบถว้ิน  
เพ้�อพัฒนาการขับเคล้�อนการประเมินคุณ์ธิรรมและควิามโปร่งใสในการดำาเนินงานของบริษััทฯ 
อย่่างย่ั�งย่้น

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน
บริษััทฯ ได้ทำาแนวิทางการขับเคล้�อนองค์กรคุณ์ธิรรมทั�วิทั�งองค์กร ภาย่ใต้แผนขับเคล้�อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณ์ธิรรมฯ ตามกรอบการส่งเสริม

และพัฒนาองค์กรคุณ์ธิรรมของกระทรวิงวัิฒนธิรรม เป็นแนวิทางในการดำาเนินการขับเคล้�อนและประเมินองค์กรคุณ์ธิรรม ทั�งน่� เป็นการใช้ื้มิติทาง
วัิฒนธิรรมขององค์กรส่้การเป็นองค์กรรัฐวิิสาหกิจคุณ์ธิรรมเพ้�อสร้างคุณ์ค่าทางสังคมและเพิ�มม้ลค่าทางเศรษัฐกิจของประเทศ บริษััทฯ ดำาเนินการ 
ขับเคล้�อนการเป็นองค์กรคุณ์ธิรรมภาย่ใต้แผนงานส่งเสริมและพัฒนาส่้การเป็นองค์กรคุณ์ธิรรมต้นแบบของกระทรวิงวิัฒนธิรรม โดย่บรรจุโครงการ 
ไว้ิในแผนวิิสาหกิจ พ.ศ. 2563-2567 ใช้ื้กรอบการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณ์ธิรรม ภาย่ใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณ์ธิรรมแห่งชื้าติ ฉุบับท่� 1  
(พ.ศ. 2559-2564) เป็นแนวิทางในการดำาเนินงาน และจัดทำาแผนขับเคล้�อนส่้การเป็นองค์กรคุณ์ธิรรม แบ่งเป็น 3 ระย่ะ ค้อ ระย่ะท่� 1 ในปี 2563 
ดำาเนินการส่้การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณ์ธิรรม ระย่ะท่� 2 ในปี 2564 ดำาเนินการส่้การเป็นองค์กรคุณ์ธิรรม และระย่ะท่� 3 ในปี 2565 ดำาเนินการส่้ 
การเป็นองค์กรคุณ์ธิรรมต้นแบบอย่่างย่ั�งย่น้
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ กับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นโย่บาย่การพัฒนาอย่า่งย่ั�งย่น้ “บริษัทำ วิทำยุการบินแห่งประเทำศไทำย 
จำากัดิ มู่การบริหารจัดิการท่ำ�มุู่งสื่ร้างคุณุภูาพิการบริการการเดิินอากาศ
และบริการอ่�นท่ำ�ได้ิรับมูอบหมูาย เพ่ิ�อก่อให้เกิดิความูสื่มูดุิลข้องการพัิฒนา
อย่างยั�งย่นด้ิานเศรษฐกจิ สัื่งคมู และสิื่�งแวดิลอ้มู” โดย่ม่วัิตถุประสงค์เพ้�อ
สร้างการตระหนักร้้ในการพัฒนาอย่า่งย่ั�งย่น้ต่อสังคม ด้วิย่การสร้างควิาม
ร่วิมม้อ ร่วิมใจ และสร้างจิตสำาน้กด้านควิามรับผิดชื้อบต่อผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ 
ครอบคลุมมิติเศรษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวิดลอม ภาย่ใต้แผนแม่บทการแสดง 
ควิามรับผิดชื้อบต่อสังคมและสิ�งแวิดล้อมในกระบวินการหลกัของบริษััทฯ
ควิบค่้ไปกับการสร้างการย่อมรับ ควิามน่าเช้ื้�อถ้อจากผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่
ทุกกลุ่ม ผ่านการดำาเนินยุ่ทธิศาสตร์และนโย่บาย่ด้านควิามรับผิดชื้อบ 
ต่อสังคมและสิ�งแวิดล้อม ภาย่ใต้กำากับด้แลท่�ด่ของคณ์ะกรรมการบริษััทฯ 
คณ์ะกรรมการกำากับด้แลกิจการท่�ด่และการแสดงควิามรับผิดชื้อบ 
ต่อสังคม และผ้้บริหาร 
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ยุทำธศาสื่ตร ์
ความูรับผู้ิดิช่อบ 

ต่อสื่ังคมู 
และสื่ิ�งแวดิล้อมู

การสร้างม้ลค่าร่วิมกัน 
ให้แก่สังคมเพ้�อเพิ�ม 

ควิามสามารถ 
ในการดำาเนินธิุรกิจองค์กร 

อย่่างย่ั�งย่้น

แสดงจุดย่้น 
ในการให้ควิามสำาคัญ 

ต่อปัญหาสังคม 
และสิ�งแวิดล้อม

การสร้างกลไกส้�อสาร 
เผย่แพร่การดำาเนินงาน

ด้าน CG/CSR

ใชื้้ควิามสามารถหลัก 
ขององค์กรในการส่งเสริม

กิจกรรม 
ท่�แสดงควิามรับผิดชื้อบ 

ต่อสังคม

ภาย่ใต้แผนแม่บท CSR in Process บริษััทฯ ได้จัดลำาดับประเด็นการพัฒนาอย่่างย่ั�งย้่นตามกรอบการราย่งานควิามยั่�งย้่นสากล Global Reporting 
Initiative (GRI) ฉุบับ GRI Standards และการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่้น (Sustainability Development) โดย่ในปี 2563 ม่ประเด็นการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่้น
ท่�ม่ควิามสำาคัญ 8 เร้�อง

สื่ิ�งแวดิล้อมู

เศรษฐกิจ

สื่ังคมู

ประสิทธิิภาพ 
เชื้ิงนิเวิศเศรษักิจ

(Eco - Efficiency) การพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน
บริการการเดินอากาศ

การพ้งพอใจของล้กค้า 
และผ้้ใชื้้บริการ

สถานประกอบการด่เด่น

การพัฒนานวิัตกรรม

การเสริมสร้างควิามเข้มแข็งของชืุ้มชื้น

Employee Engagement ควิามปลอดภัย่
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การดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
การพัิฒนาโครงสื่ร้างพ้่ินฐานบริการการเดิินอากาศ

บริษััทฯ ให้ควิามสำาคัญกับการรองรับการขย่าย่ตัวิของอุตสาหกรรมการบิน จ้งมุ่งพัฒนาข่ดควิามสามารถของระบบบริการการเดินอากาศทั�งด้าน
การบริหารจัดการจราจรทางอากาศ และวิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ อันเป็นปัจจัย่หลักสนับสนุนการเติบโตทางเศรษัฐกิจ การท่องเท่�ย่วิ และระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศ ตั�งแต่ปี 2560 โดย่ระบบดำาเนินการแล้วิเสร็จและนำาระบบ TMCS (Thailand Modernization CNS/ATM System)  
เข้าใช้ื้งานครบทุกแห่งทั�วิประเทศในปี 2563 ม่วัิตถุประสงค์เพ้�อ

1. เพิ�มข่ดควิามสามารถในการรองรับปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�มากข้�น
2. เพิ�มประสิทธิิภาพและควิามปลอดภัย่ในการให้บริการการเดินอากาศ
3. เพิ�มบทบาทในการเป็นศ้นย่์กลางทางการบินและการเดินอากาศในภ้มิภาคอาเซึ่่ย่น

ระบบ TMCS เป็นโครงสร้างพ้�นฐานการขนส่งทางอากาศท่�เพิ�มประสิทธิิภาพและควิามปลอดภัย่ ในการให้บริการการเดินอากาศด้วิย่ระบบอุปกรณ์์
ท่�เป็นเทคโนโลย่่และกระบวินการปฏิบัติงานในร้ปแบบใหม่ประกอบด้วิย่ 2 ระบบหลักค้อ ระบบ TOPSKY ATC และ TOPSKY TOWER เป็นระบบ
ท่�เพิ�มควิามปลอดภัย่ทางการบิน ม่ระบบการแจ้งเต้อนอัตโนมัติเพิ�มควิามปลอดภัย่ทางการบิน พัฒนาระบบให้สามารถเช้ื้�อมโย่งกันทั�วิประเทศ และ
เช้ื้�อมโย่งกับประเทศต่างๆ ได้อย่่างม่ประสิทธิิภาพ อ่กทั�งม่การปรับเปล่�ย่นเทคโนโลย่ภ่าคพ้�น (Ground-based) ไปส่้ระบบเทคโนโลย่่ท่�อาศัย่อุปกรณ์์
ส้�อสารดาวิเท่ย่ม (Satellite-based) ให้ม่ข่ดควิามสามารถตามข้อกำาหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหม่ทั�งหมดท่�ครอบคลุมระบบบริหารจราจร
ทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM) ระบบส้�อสารด้วิย่เส่ย่ง (Voice Communication Control System: VCCS) และระบบบันท้ก
เส่ย่ง (Digital Video Recorder: DVR) รวิมทั�งระบบการจ่าย่ไฟัฟ้ัาสำารอง (Uninterruptible Power Supply: UPS) ของทั�งประเทศให้เช้ื้�อมต่อ
อย่่างม่ประสิทธิิภาพ ทั�งในส่วินของทุ่งมหาเมฆ เช่ื้ย่งใหม่ หาดใหญ่ ภ้เก็ต พิษัณุ์โลก และหอบังคับการบินล้กข่าย่ทุกแห่งให้สามารถรองรับการเจริญ
เติบโตของปริมาณ์การจราจรทางอากาศในทุกพ้�นท่� โดย่การเปล่�ย่นแปลงจากการให้บริการแบบ Semi-Automation เป็น Fully Automation  
ท่�ม่ข่ดควิามสามารถในการรองรับปริมาณ์ของปริมาณ์จราจรทางอากาศและประสิทธิิภาพในการแข่งขันของประเทศในอ่ก 7-10 ปีข้างหน้า 
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การพัิฒนานวัตกรรมูองค์กร
ส่ื่งเสื่ริมูวัฒนธรรมูนวัตกรรมูให้พินักงานทำำาการวิจัยและพัิฒนานวัตกรรมู เพ่ิ�อเป็นพิลังสื่ร้างสื่รรค์นวัตกรรมูสื่นับสื่นุนการปฏิิบัติงาน 

ท้ัำงภูารกิจบริการการเดิินอากาศ วิศวกรรมูการเดิินอากาศ และบริหารจัดิการองค์กร

บริษััทฯ ให้ควิามสำาคัญกับการพัฒนานวัิตกรรมทุกด้านเพ้�อพัฒนาองค์กรทั�งภารกิจหลักด้านบริการการเดินอากาศ ภารกิจด้านบริการเก่�ย่วิเน้�อง
กับบริการการเดินอากาศ และด้านการบริหารจัดการองค์กร และกำาหนดให้ม่หน่วิย่งานรับผิดชื้อบงานด้านการวิิจัย่และพัฒนาในโครงสร้างองค์กร
อย่่างชัื้ดเจน ม่นโย่บาย่ส่งเสริมการวิิจัย่ พัฒนา และนวัิตกรรม โดย่ม่แนวิทางส่งเสริมในหลาย่วิิธ่ิการอย่่างเข้มข้น มาตั�งแต่ปี 2549 และเปิดโอกาส 
ให้พนักงานนำาเสนอผลงานวิิจัย่และพัฒนานวัิตกรรมใหม่ๆ เสนอเข้าประกวิดรางวัิลนวัิตกรรม ซ้ึ่�งผ้้บริหารระดับส้งให้ควิามสำาคัญโดย่ร่วิมเป็น 
คณ์ะกรรมการ/คณ์ะอนุกรรมการอำานวิย่การส่งเสริมงานวิิจัย่ พัฒนา และนวิัตกรรม และให้การสนับสนุนงบประมาณ์อย่่างต่อเน้�อง นอกจากน่�ได้ 
เร่ย่นเชิื้ญผ้้ทรงคุณ์วุิฒิจากภาย่นอกองค์กร ซ้ึ่�งเป็นผ้้ท่�ม่ควิามร้้ ควิามสามารถ ควิามชื้ำานาญส้ง และได้รับการย่อมรับในส่วินของควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญ 
เฉุพาะด้านระดับประเทศเป็นท่�ปร้กษัาคณ์ะกรรมการอำานวิย่การส่งเสริมฯ เพ้�อให้คำาปร้กษัาแนะนำาต่อการดำาเนินงาน วิิจัย่ พัฒนา และนวิัตกรรม
ในเร้�องท่�เป็นประโย่ชื้น์ทั�งกับภารกิจของบริษััทฯ และทั�งท่�เป็นประโย่ชื้น์กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ทั�งน่� เพ้�อให้การดำาเนินงานส่งเสริม
นวัิตกรรมในองค์กรของบริษััทฯ ม่การพัฒนาอย่่างเป็นระบบและย่ั�งย่้น

นอกจากน่� ย่ังได้กำาหนดเร้�องการผลักดันให้เกิดนวัิตกรรมในองค์กรไว้ิเป็นเป้าประสงค์ในแผนวิิสาหกิจอย่่างชัื้ดเจน และม่การกำาหนดแผนการ 
ส่งเสริมนวัิตกรรมอย่า่งเปน็ร้ปธิรรม ม่การทำางานรว่ิมกนัในลักษัณ์ะการบ้รณ์าการกบัแผนงานของหนว่ิย่งานท่�เก่�ย่วิข้องกับการผลกัดันให้เกิดนวัิตกรรม
ในองคก์ร ได้แก่ หน่วิย่งานท่�รับผิดชื้อบงานทรพัย่ากรบคุคลต่อย่อดการจดัการควิามร้อ้ย่า่งต่อเน้�อง นอกจากน่� ย่งัม่การจดัทำาแนวิทางการสง่เสริมงาน
วิิจัย่ พัฒนา และนวัิตกรรมท่�ถ่าย่ทอดมาจากกลยุ่ทธ์ิ นโย่บาย่ระดับองค์กร ม่การกำาหนดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมไว้ิอย่่างเป็นระบบ ม่การ 
บ้รณ์าการงานนวิตักรรมกบัระบบงาน/แผนงานภาย่ในองคก์ร และม่การสร้างพันธิมิตรภาย่นอกองคก์ร แสดงใหเ้ห็นวิงจรการพฒันาองคก์รนวัิตกรรม
อย่่างต่อเน้�อง ในปี 2563 บริษััทฯ ม่การคัดเล้อกผลงานนวัิตกรรมเพ้�อส่งเข้าประกวิดทั�งภาย่ในองค์กร ระดับประเทศ และนานาชื้าติ 

ผู้ลงานนวัตกรรมูประจำาปี 2563 ท่ำ�ได้ิรับรางวัลระดัิบประเทำศ/
นานาช่าติ

รางวัลจากสื่ภูาวิจัยแห่งช่าติ
ผู้ลงานกลอ่งเคร่�องมู่อสื่ำาหรบั TopSky-ATC Datasets “สัื่�งง่ายๆ 

กับ TopSky-ATC” ได้รับรางวิัลประกาศเก่ย่รติคุณ์ สาขาเทคโนโลย่่
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์ รางวัิลผลงานประดิษัฐ์คิดค้น ประจำา
ปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ ได้ดำาเนินการจัดซ้ึ่�อระบบบริหารจราจร
ทางอากาศระบบใหม่ภาย่ใต้โครงการ Thailand Modernization CNS/
ATM Systems (TMCS) มาใช้ื้งาน และเพ้�อให้ระบบ TMCS สามารถ
ทำางานได้ถ้กต้องตามมาตรฐานของ ICAO และสอดคล้องกับการทำางาน
ของเจ้าหน้าท่�ควิบคุมการจราจรทางอากาศ จำาเป็นต้องอาศัย่ข้อม้ลท่� 
เร่ย่กว่ิา “Datasets” การปรับแก้ไข Datasets ทั�วิประเทศประกอบด้วิย่ 
ขั�นตอนจำานวินมาก ซึ่้�งต้องใช้ื้เวิลานาน อ่กทั�งอาจเกิดข้อผิดพลาดในระหวิา่ง 
ดำาเนินการได้ ดังนั�นเพ้�ออำานวิย่ควิามสะดวิก ลดระย่ะเวิลา และลดข้อ 
ผิดพลาดกองวิิศวิกรรมระบบติดตามอากาศย่านจ้งได้จัดทำาชุื้ดคำาสั�ง  
Bash Shell Scripts หร้อ Datasets Toolbox เข้ามาช่ื้วิย่ดำาเนินการ 
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รางวัลจากเวท่ำ The International Trade Fair-Ideas, Inventions  
and New Products” (iENA 2019) เมู่องน้เรมูเบิร์ก สื่หพัินธ์
สื่าธารณุรัฐเยอรมูน่

ผู้ลงานอุปกรณ์ุป้องกันความูเส่ื่ยหายจากความูเข้้มูข้องสัื่ญ่ญ่าณุ
วิทำยุท่ำ�สื่ามูารถืเล่อกค่าเทำรสื่โฮลด์ิได้ิ 

ได้รับ 2 รางวิลั ค้อ รางวัิลเหร่ย่ญเงนิ สาขา Basic Electronic Circuitry 
และรางวัิลพิเศษั (Special Prize) ระดับเหร่ย่ญทอง จาก Ministry  
of Science and Higher Education of the Russian Federation 
อุปกรณ์์น่�ถ้กพัฒนาข้�น เพ้�อป้องกันควิามเส่ย่หาย่ของระบบเฝ้่าระวัิง
สัญญาณ์รบกวิน จากสัญญาณ์ RF ควิามเข้มส้งท่�เกิดจากเคร้�องส่งวิิทยุ่ 
โดย่เม้�อเคร้�องส่งวิิทยุ่ทำางานจะเกิดสัญญาณ์ป้อนกลับเข้ามาท่�ระบบ 
เฝ้่าระวัิงสัญญาณ์รบกวิน ซ้ึ่�งทำาให้ระบบเกิดควิามเส่ย่หาย่ หร้อเกิดการ
ลดทอนควิามไวิของการรับสัญญาณ์ของระบบเฝ้่าระวัิง ซ้ึ่�งอุปกรณ์์ชิื้�นน่�
สามารถป้องกันระบบเฝ้่าระวัิงสัญญาณ์รบกวินได้ โดย่ใช้ื้หลักการตรวิจจับ 
ระดับควิามเข้มของสัญญาณ์ RF เพ้�อตัดต่อระบบสาย่อากาศของภาครับ 
ของระบบเฝ้่าระวัิงสัญญาณ์รบกวินไม่ให้ถ้กสัญญาณ์ RF ควิามเข้มส้ง 
จากเคร้�องส่งเข้ามาทำาควิามเส่ย่หาย่

ผู้ลงานการประกวดิผู้ลงานนวัตกรรมูประจำาปี 2563 ม่ผลงานนวิัตกรรมท่�ได้รับการคัดเล้อก 14 ผลงาน ได้แก่

ประเภทผลงาน ระดับรางวัล

ผู้ลงานนวัตกรรมูเพ่ิ�อการขั้บเคล่�อนองค์กร (4 ผู้ลงาน)

1. โปรแกรมจัดการจราจรขาออก ณ์ ท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ และท่าอากาศย่านดอนเม้อง Gold ลำาดับท่� 1

2. อุปกรณ์์บันท้กแผนผังลานจอดของอากาศย่านอิเล็กทรอนิกส์ Gold ลำาดับท่� 2

3. สภาพภ้มิประเทศสำาหรับการแจ้งเต้อน MSAW Silver ลำาดับท่� 1

4. ระบบประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่ิางทหารและพลเร้อน Silver ลำาดับท่� 2

ผู้ลงานนวัตกรรมูท่ำ�สื่ร้างคุณุค่าเพิิ�มูให้องค์กร (10 ผู้ลงาน)

5. สั�งง่าย่ๆ กับ TopSky-ATC Gold ลำาดับท่� 1

6. เคร้�องม้อช่ื้วิย่เพิ�มประสิทธิิภาพการตรวิจสอบระบบ TopSky Gold ลำาดับท่� 2

7. อุปกรณ์์บันท้กหน้าจอแสดงผลระบบติดตามอากาศย่านสำาหรับการบริหารจราจรทางอากาศ Silver ลำาดับท่� 1

8. อุปกรณ์์ตรวิจวัิดควิามหน่วิงของสัญญาณ์เส่ย่งแบบสามารถเล้อกค่าเทรสโฮ่ลด์ได้ Silver ลำาดับท่� 1

9. โปรแกรมคำานวิณ์ควิามเส่�ย่งและประมวิลผลข้อม้ลควิามปลอดภัย่ใน RVSM Airspace Silver ลำาดับท่� 2

10. การติดตามงานผ่าน WAP Application บนระบบวิิทยุ่ส้�อสาร Silver ลำาดับท่� 3

11. ระบบตรวิจวัิดคุณ์ภาพอากาศแบบ Real-time Bronze ลำาดับท่� 1

12. เว็ิบไซึ่ต์สำาหรับค้นคว้ิาและแบ่งปันข้อม้ลเพ้�อเพิ�มประสิทธิิภาพและลดเวิลาในการค้นหาข้อม้ล Bronze ลำาดับท่� 2

13. ระบบประเมินควิามเส่�ย่งด้านการรักษัาควิามปลอดภัย่แบบก้�งอัตโนมัติ Bronze ลำาดับท่� 3

14. ระบบราย่งานประจำาวัินและจัดเก็บองค์ควิามร้้ระบบข้อม้ลการบินภาย่ในเวิร Bronze ลำาดับท่� 4

081
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร

082
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



083
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



084
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



085
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



086
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



087
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



088
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



089
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ
บริษััทฯ ม่การประเมินผลควิามพ้งพอใจ ควิามไม่พ้งพอใจ ควิามต้องการและควิามคาดหวิังของผ้้ใช้ื้บริการและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ท่�สำาคัญ 

เป็นประจำาทุกปี เพ้�อรับฟัังเส่ย่งสะท้อนจากล้กค้าและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ท่�สำาคัญ โดย่วัิตถุประสงค์ค้อ
• เพ้�อให้ผ้้ใชื้้บริการและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ภาย่นอกสามารถส้�อสารถ้งควิามพ้งพอใจ ควิามไม่พ้งพอใจ ควิามคาดหวัิงและควิามต้องการ 

ให้บริษััทฯ รับทราบในมุมมองของผ้้ใชื้้บริการและผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ 
• เพ้�อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ มาปรับปรุงกระบวินการให้บริการและแก้ไขปรับปรุงควิามไม่พ้งพอใจของ

ผ้้ใชื้้บริการและเป็นปัจจัย่นำาเข้าในการจัดทำาแผนบริหารควิามสัมพันธิ์กับผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่
• เพ้�อนำาผลการศ้กษัาไปปรับใชื้้ในการส้�อสารไปย่ังผ้้เก่�ย่วิข้องในการปรับปรุงการให้บริการ
• นำาข้อคิดเห็นด้านควิามไม่พอใจและควิามคาดหวิังของกลุ่มผ้้บริหารจากหน่วิย่งานผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่สำาคัญมาจัดลำาดับควิามสำาคัญในการ

ปรับปรุงการดำาเนินงานและการให้บริการ

ในปี 2563 บริษััทฯ ไม่ได้ทำาการสำารวิจควิามพ้งพอใจของผ้้ใช้ื้บริการฯ เน้�องจากม่ผลกระทบจากโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
แต่จากผลการประเมินในปี 2562 ยั่งสามารถนำามาใช้ื้เป็นประเด็นสำาคัญในการปรับปรุง/พัฒนาได้อย่่างต่อเน้�อง 

แสื่ดิงผู้้้มู่สื่่วนไดิ้สื่่วนเสื่่ยทำ่�บริษัทำฯ ทำำาการสื่ำารวจความูพิึงพิอใจ

สรุปผลการสำารวิจควิามพ้งพอใจ ท่�ม่ต่อการดำาเนินงานในการบริหารควิามสัมพันธ์ิด้านต่างๆ ของบริษััทฯ 6 ด้าน ค้อ 
1) ประโย่ชื้น์ท่�ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ได้รับจากการส้�อสารข้อม้ลสารสนเทศท่�สำาคัญของบริษััทฯ 
2) การรับฟัังควิามคิดเห็น และ/หร้อ ควิามต้องการของผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ และการดำาเนินการตามควิามคิดเห็น/ควิามต้องการอย่่างเหมาะสม

เพ้�อประโย่ชื้น์ร่วิมกัน 
3) ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ได้รับเชื้ิญเข้าร่วิมทุกกิจกรรมท่�ม่ควิามเก่�ย่วิข้องท่�บริษััทฯ จัดข้�น 
4) กิจกรรมท่�บริษััทฯ จัดข้�นเปิดโอกาสให้ผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ม่ส่วินร่วิมในการดำาเนินงาน/กิจกรรมในระดับท่�เหมาะสม 
5) ประโย่ชื้น์/ผลสัมฤทธิิ์ท่�หน่วิย่งานผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ได้รับจากการเข้าร่วิมกิจกรรมท่�บริษััทฯ จัดข้�น
6) การได้รับควิามร่วิมม้อจากบริษััทฯ ในการเข้าร่วิมกิจกรรมท่�หน่วิย่งานผ้้ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย่ร้องขอ (Cooperation) ม่ระดับคะแนนเฉุล่�ย่ 3.91  

ในปี 2562 ระดับคะแนนเฉุล่�ย่ 3.71 ในปี 2561 และระดับคะแนนเฉุล่�ย่ 3.70 ในปี 2560 จะเห็นได้วิ่าหากเปร่ย่บเท่ย่บ 3 ปีท่�ผ่านมา 
ผลสำารวิจม่ระดับคะแนนเฉุล่�ย่เพิ�มข้�นอย่่างต่อเน้�อง 

5.00

ระดับควิามพ้งพอใจ “หน่วิย่งาน” ระดับควิามพ้งพอใจ “บุคคล” 1.00

ANSP 3.44
AOC 3.33
AOT 3.71

GA 3.82
กพท. 3.25

กรมท่าอากาศย่าน 3.50
กรมอุตุนิย่มวิิทย่า 3.80

กองทัพเร้อ 3.73
กองทัพอากาศ 3.88

สบพ. 3.50
สำานักงาน กสทชื้. 3.82

2.00 3.00 4.00 5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

3.46 3.54
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กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

คณุะกรรมูาธิการการคมูนาคมูวุฒิสื่ภูาเข้้าตรวจเย่�ยมู 
วัินท่� 1 กรกฎาคม 2563 นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ พร้อมด้วิย่คณ์ะผ้้บริหารให้การต้อนรับ พลเอก ย่อดยุ่ทธิ บุญญาธิิการ 

ประธิานคณ์ะกรรมาธิิการการคมนาคม วุิฒิสภา และคณ์ะกรรมาธิิการการคมนาคม วุิฒิสภา ในโอกาสเข้าตรวิจเย่่�ย่มบริษััทฯ พร้อมฟัังการบรรย่าย่ 
และแลกเปล่�ย่นควิามคิดเห็น ประเด็นผลกระทบในภาพรวิมของปริมาณ์จราจรทางอากาศ และผลกระทบทางการเงินของบริษััทฯ จากสถานการณ์์
แพร่ระบาดโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกลยุ่ทธ์ิในการดำาเนินงานเพ้�อลดผลกระทบจากสถานการณ์์ดังกล่าวิ ณ์ สำานักงานใหญ่ 
ทุ่งมหาเมฆ 

091
บริิษััท วิิทยุุการิบินแห่่งปริะเทศไทยุ จำำกัด
ริายุงานปริะจำำปี 2563



รัฐมูนตร่ช่่วยว่าการกระทำรวงคมูนาคมูตรวจราช่การและสื่ำารวจความูพิร้อมูในการเปิดิให้บริการข้องทำ่าอากาศยานเบตง จังหวัดิยะลา
นาย่ถาวิร เสนเน่ย่ม รัฐมนตร่ช่ื้วิย่ว่ิาการกระทรวิงคมนาคม พร้อมคณ์ะ เดินทางมาตรวิจราชื้การและสำารวิจควิามพร้อมในการเปิดให้บริการ

ของท่าอากาศย่านเบตง จังหวัิดย่ะลา ระหว่ิางวัินท่� 10-11 กันย่าย่น 2563 ซ้ึ่�งเป็นท่าอากาศย่านแห่งใหม่ ลำาดับท่� 29 ของกรมท่าอากาศย่าน เพ้�อ
สำารวิจควิามพร้อมในการให้บริการเป็นไปตามนโย่บาย่รัฐบาล เพ้�อกระตุ้นเศรษัฐกิจภาคใต้ทั�งด้านการลงทุนเเละการท่องเท่�ย่วิ เพิ�มข่ดควิามสามารถ
การขนส่งทางอากาศเเละใช้ื้เป็นหน้�งในย่ทุธิศาสตร์ทางอากาศระหว่ิางประเทศ เพ้�อรองรับการเปิดเสร่อาเซ่ึ่ย่น โดย่นาย่กรัฐมนตร่และรัฐบาลเล็งเห็น 
ถ้งควิามสำาคัญของการพัฒนาพ้�นท่�ในจังหวัิดชื้าย่แดนภาคใต้ ซ้ึ่�งในส่วินของบริษััทฯ ได้ดำาเนินการก่อสร้างหอบังคับการบินแล้วิเสร็จเป็นท่�เร่ย่บร้อย่ 
โดย่ได้เตร่ย่มควิามพร้อมของระบบส้�อสาร ระบบเคร้�องช่ื้วิย่การเดินอากาศ และอัตรากำาลังของบุคลากรประจำาหอบังคับการบิน ดำาเนินการฝึ่กอบรม 
เจ้าหน้าท่�ควิบคุมจราจรทางอากาศ ซ้ึ่�งปัจจุบันได้รับการรับรองควิามสามารถในการปฏิบัติงานจากสำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ 
เป็นท่�เร่ย่บร้อย่แล้วิ ทั�งน่� บริษััทฯ พร้อมให้บริการการเดินอากาศ เพ้�อควิามปลอดภัย่ของทุกเท่�ย่วิบินท่�จะมาใช้ื้บริการท่�สนามบินเบตง
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รฐัมูนตร่ช่ว่ยวา่การกระทำรวงคมูนาคมู ตรวจเย่�ยมูพิรอ้มูรบัฟงัรายงานความูค่บหนา้แผู้นงานการให้บรกิารการเดิินอากาศ ณุ สื่นามูบนิอ่้ตะเภูา
วัินท่� 24 สิงหาคม 2563 นาย่ถาวิร เสนเน่ย่ม รัฐมนตร่ช่ื้วิย่ว่ิาการกระทรวิงคมนาคม พร้อมคณ์ะ เดินทางไปตรวิจเย่่�ย่ม พร้อมรับฟัังราย่งานควิาม

ค้บหนา้แผนงานการใหบ้ริการการเดนิอากาศ ณ์ สนามบนิอ่้ตะเภาของบรษัิัทฯ ในฐานะหนว่ิย่งานในกำากับด้แล ท่�ได้รับมอบหมาย่จากรฐับาลใหเ้ข้าไป
เป็นผ้้ให้บริการการเดินอากาศในโครงการพัฒนาสนามบินอ่้ตะเภาและเม้องการบินภาคตะวัินออก โดย่นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่  
นาย่ทินกร ช้ื้วิงศ์ รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (ปฏิบัติการ) และนาย่สทุธิิพงษ์ั คงพ้ล รองกรรมการผ้อ้ำานวิย่การใหญ ่(มาตรฐานและควิามปลอดภยั่) 
ได้รับฟัังแนวินโย่บาย่ และราย่งานถ้งขอบเขตควิามรับผิดชื้อบของบริษััทฯ แผนการดำาเนินโครงการ ควิามค้บหน้า รวิมถ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ  
เพ้�อเตร่ย่มพร้อมรองรับการเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศในระย่ะย่าวิ ณ์ สถาน่การบิน กองการบินทหารเร้อ จ.ระย่อง
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การลงนามูข้้อตกลงการปฏิิบัติงานระหว่าง บริษัทำ วิทำยุการบินแห่งประเทำศไทำย จำากัดิ และ กรมูอุตุนิยมูวิทำยา
วัินท่� 18 มิถุนาย่น 2563 นาย่สมน้ก รงคท์อง กรรมการผ้อ้ำานวิย่การใหญ่ พร้อมด้วิย่ นาวิาอากาศเอก สมศกัด์ิ ขาวิสุวิรรณ์์ อธิิบด่กรมอตุุนิย่มวิิทย่า 

ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิย่มวิิทย่าการบิน (Letter of Agreement) พร้อมประสานการทำางานด้านอุตุนิย่มวิิทย่าการบินอย่่างต่อเน้�อง 
เพ้�อควิามปลอดภัย่และควิามสะดวิกรวิดเร็วิในการบริหารจัดการเท่�ย่วิบิน โดย่ม่นาย่ณั์ฐวัิฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (วิิศวิกรรม) 
และนางสาวิกรรว่ิ สิทธิิช่ื้วิภาค รองอธิิบด่กรมอุตุนิย่มวิิทย่า ฝ่่าย่ปฏิบัติการ ร่วิมเป็นสักข่พย่าน ณ์ หอประชุื้มกรมอุตุนิย่มวิิทย่า ถนนสุขุมวิิท  
เขตบางนา กรุงเทพฯ การลงนามข้อตกลงฯ ฉุบับปี 2563 น่� เป็นการทบทวินแนวิทางการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิย่มวิิทย่า (อต.) และบริษััทฯ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำาหนดขององค์การการบินพลเร้อนระหว่ิางประเทศ (ICAO) ว่ิาด้วิย่การจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วิมกันระหว่ิาง
หน่วิย่งานให้บริการอุตุนิย่มวิิทย่าการบิน กับหน่วิย่งานผ้้ม่อำานาจหน้าท่�ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559 โดย่ม่วัิตถุประสงค์สำาคัญค้อ

• เพ้�อให้การปฏิบัติงานด้านอุตุนิย่มวิิทย่าการบิน และการให้บริการจราจรทางอากาศของบริษััทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดควิาม
ปลอดภัย่กับเท่�ย่วิบินต่างๆ ด้วิย่ข้อม้ลด้านอุตุนิย่มวิิทย่าม่ควิามถ้กต้อง รวิดเร็วิ แม่นย่ำา ทันเวิลา เป็นประโย่ชื้น์ต่อการบริหารจราจรทาง
อากาศและเป็นประโย่ชื้น์ต่อการทำาการบิน ในการวิางแผนการบินและบริหารจัดการเท่�ย่วิบิน

• เพ้�อควิามปลอดภยั่และควิามคลอ่งตวัิในการบรหิารจราจรทางอากาศ บรษัิัทฯ จ้งไดร้ว่ิมมอ้กับ อต. ในการปฏบิตังิานดา้นอตุนุยิ่มวิิทย่าการบนิ 
มาโดย่ตลอด โดย่ อต.เป็นผ้้ให้ข้อม้ลพย่ากรณ์์อากาศและการแจ้งเต้อนกรณ์่สภาพอากาศเลวิร้าย่ หร้อม่การเปล่�ย่นแปลงของสภาพอากาศ
อย่า่งฉุบัพลนั ท่�อาจเปน็อนัตราย่ตอ่การปฏบิตักิารบนิในช่ื้วิงของการทำาการบนิ โดย่เฉุพาะอย่่างย่ิ�งบรเิวิณ์พ้�นท่�ท่�เคร้�องบนิกำาลงัเพิ�มหรอ้ลด
ระดบัเพดานการบนิ และพ้�นท่�เขตประชื้ดิสนามบนิ ซึ่้�งตลอดเวิลาท่�ผ่านมาเจา้หนา้ท่�ของบรษิัทัฯ และเจา้หนา้ท่�ของ อต.ไดป้ฏบิตังิานรว่ิมกนั
อย่่างบ้รณ์าการในทุกสนามบินทั�วิประเทศ

• เพ้�อย่กระดบัการทำางานดา้นอตุนุยิ่มการบนิของประเทศใหส้อดคล้องกบัแนวิทางแผนพฒันาการเดินอากาศสากลขององค์การการบนิพลเร้อน
ระหวิ่างประเทศ

• เพ้�อการแลกเปล่�ย่นข้อม้ล เชื้้�อมต่อระบบและอุปกรณ์์ในส่วินท่�เก่�ย่วิข้อง สนับสนุนควิามร่วิมม้อด้านบุคลากรเพ้�อให้ม่การถ่าย่ทอดควิามร้้
ระหวิา่งกนั ซึ่้�งจะทำาใหก้ารปฏิบตังิานรว่ิมกันม่ประสทิธิิภาพมากยิ่�งข้�น รวิมถ้งควิามร่วิมม้อในการพฒันาดา้นอุตนุยิ่มวิิทย่าการบนิ เพ้�อรองรบั
เทคโนโลย่อ่ตุนุยิ่มวิิทย่าการบนิสากล อนัจะนำามาซึ่้�งประโย่ชื้นต์อ่ระบบการเดนิอากาศของประเทศแล้วิ ควิามรว่ิมม้อท่�เกิดข้�นนบัเปน็โอกาส
ในการดำาเนินการร่วิมกันท่�สำาคัญย่ิ�งต่อประเทศไทย่ เพ้�อขับเคล้�อนการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโย่ชื้น์อย่่างชื้ัดเจน โดย่ม่เป้าหมาย่ส้งสุด
ในการพัฒนาด้านการเดินอากาศให้ได้ตามข้อกำาหนดของ ICAO ซึ่้�งอย่้่บนพ้�นฐานควิามปลอดภัย่ของผ้้โดย่สารเป็นสำาคัญ 
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การดำาเนินงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านสังคม
การดิ้แลสื่ังคมูและชุ่มูช่น

เพ้�อสร้างควิามตระหนักและปรับเปล่�ย่นพฤติกรรมสังคมด้านควิามปลอดภัย่ในปี 2563 บริษััทฯ ดำาเนินงานตามแผนแม่บทแสดงควิามรับผิดชื้อบ
ต่อสังคม ท่�ตระหนักถ้งควิามสำาคัญของการพัฒนาทรัพย่ากรมนุษัย่์ การด้แลสังคมและชุื้มชื้น ในหลากหลาย่มิติ ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมาย่ 
การพัฒนาท่�ย่ั�งย่้น เพ้�อมุ่งเน้นให้สังคม ชุื้มชื้น ตระหนักร้้ถ้งกิจกรรม ประเพณ่์ วัิฒนธิรรม ท่�ม่ผลกระทบต่อควิามปลอดภัย่ด้านการบินของประเทศ
ทั�งระดับชุื้มชื้น และเย่าวิชื้น 

• นวัตกรรมูชุ่มูช่น
สื่ง่เสื่รมิูวฒันธรรมูนวตักรรมูใหพ้ินกังานทำำาการวจิยัและพิฒันานวัตกรรมูเพิ่�อเปน็การเสื่รมิูสื่รา้งความูเข้มู้แข้ง็ข้องช่มุูช่น เพ้�อสง่เสรมิให้ 
เกิดผลงานนวิัตกรรมชืุ้มชื้นท่�เป็นประโย่ชื้น์ต่อชืุ้มชื้นโดย่รอบองค์กร และรอบสนามบิน โดย่นำาควิามสามารถหลักของบริษััทฯ ทั�ง 2 ด้าน 
คอ้ มาตรฐานและฝี่มอ้การใหบ้รกิารการเดินอากาศเปน็ท่�ย่อมรบัของอุตสาหกรรมการบนิ และควิามเชื้่�ย่วิชื้าญดา้นเทคโนโลย่แ่ละนวัิตกรรม
การจราจรทางอากาศของบุคลากรของบริษััทฯ ไปชื้่วิย่เหล้อชืุ้มชื้นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
- ชืุ้มชื้นท่�อย่้่รอบสนามบิน รอบเขตประชื้ิดสนามบินหร้อแนวิเส้นการบินท่�ได้รับผลกระทบจากการให้บริการของบริษััทฯ 
- ชืุ้มชื้นท่�สร้างผลกระทบให้กับการให้บริการของบริษััทฯ ได้แก่ ชืุ้มชื้นท่�ม่การจุดบั�งไฟั ปล่อย่โคมลอย่ โคมควิัน โดรน การดำาเนินงาน

ของวิิทยุ่ชืุ้มชื้นท่�อย่้่โดย่รอบสนามบิน รอบเขตประชื้ิดสนามบิน หร้อแนวิเส้นทางการบิน 
- กลุ่มชืุ้มชื้นสังคมทั�วิไป เพ้�อสร้างโอกาส และสนับสนุนให้ชืุ้มชื้นและสังคมตระหนักถ้งการดำาเนินงานท่�ไม่กระทบต่อสิ�งแวิดล้อม  

ซึ่้�งเป็นการแสดงควิามรับผิดชื้อบต่อชืุ้มชื้นและสังคมในฐานะองค์กรท่�ม่การบริหารจัดการท่�ด่ 

ผ้้บริหารระดับส้งของบริษััทฯ ให้ควิามสำาคัญโดย่ร่วิมเป็นคณ์ะกรรมการ/คณ์ะอนุกรรมการอำานวิย่การส่งเสริมงานวิิจัย่ พัฒนา และนวัิตกรรม และ
ให้การสนับสนุนงบประมาณ์อย่่างต่อเน้�อง นอกจากน่�ได้เร่ย่นเชิื้ญผ้้ทรงคุณ์วุิฒิจากภาย่นอกองค์กร ซ้ึ่�งเป็นผ้้ท่�ม่ควิามร้้ ควิามสามารถ ควิามชื้ำานาญ
ส้ง และไดรั้บการย่อมรบัในสว่ินของควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญเฉุพาะดา้นระดบัประเทศเปน็ท่�ปร้กษัา เพ้�อให้การดำาเนนิงานสง่เสรมินวัิตกรรมชื้มุชื้นของบรษัิัทฯ  
ม่การพัฒนาอย่า่งเป็นระบบและย่ั�งย่น้จ้งได้ผลักดันให้เกิดนวัิตกรรมชุื้มชื้นอย่่างเป็นร้ปธิรรม สามารถนำานวัิตกรรมไปขย่าย่ผลให้เป็นประโย่ชื้น์ต่อชุื้มชื้น 
ต่างๆ โดย่เฉุพาะอย่่างย่ิ�งสามารถเพิ�มราย่ได้ให้กับชุื้มชื้นเป้าหมาย่ได้อย่่างเป็นร้ปธิรรม อันจะนำามาซ้ึ่�งการสร้างควิามร่วิมม้อและสร้างพันธิมิตรท่�ด่
ระหว่ิางชุื้มชื้นเป้าหมาย่กับบริษััทฯ

• ผู้ลงานทำ่�ไดิ้รับรางวัลประกวดิการข้ยายผู้ลงานนวัตกรรมูชุ่มูช่น ปี 2562 และนำาไปสื่ร้างประโยช่น์ต่อชุ่มูช่นในปี 2563

เคร่�องหยอดิเมูล็ดิพัินธ์ุข้้าวรุ่นดัิดิแปลงสื่ำาหรับนานำ้าตมู
วัินท่� 20 สิงหาคม 2563 บริษััทฯ ทำาการส่งมอบ “เคร้�องหย่อดเมล็ด

พันธ์ุิข้าวิรุ่นดัดแปลงสำาหรับนานำ�าตม” จำานวิน 15 เคร้�อง ให้กับกรมการข้าวิ  
เพ้�อส่งเสริมและสนับสนุนเคร้�องจักรกล ในการเกษัตรในการปล้กข้าวิ  
ซ้ึ่�งเป็นผลงานนวัิตกรรมชุื้มชื้น ท่�ได้รับการจดสิทธิิบัตรจากกรมทรัพย์่สิน
ทางปัญญา โดย่ม่ นาย่ขจร เราประเสริฐ รองอธิิบด่กรมการข้าวิ เป็น 
ผ้้รับมอบ และ นาย่สุขเหล้อ เช่ื้�ย่วิอาช่ื้พ รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ 
(นโย่บาย่และทรัพย่ากรบุคคล) เป็นผ้้แทนส่งมอบ 

เคร้�องหย่อดเมล็ดพันธ์ุิข้าวินานำ�าตม (Rice Seeding Machine) เป็นผลงานท่�ได้รับรางวัิลชื้นะเลิศ สาขาเกษัตรชุื้มชื้น โครงการนวัิตกรรมชุื้มชื้น 
ประจำาปี 2558 ของศ้นย่์ควิบคุมการบินพิษัณุ์โลกและได้รับรางวัิลด่เด่น ประจำาปี 2559 โครงการขย่าย่ผลงานนวัิตกรรม (ชุื้มชื้นสัมพันธ์ิ) ได้ร้้จักเป็น 
ท่�แพร่หลาย่ ม่หลาย่หน่วิย่งานราชื้การ และเกษัตรชื้มุชื้น นำาไปใช้ื้ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลติให้เกษัตรกรและเพิ�มผลผลติด้านการปล้กข้าวิจากการ
ใช้ื้ผลงานนวิตักรรมแบบครบวิงจร และใหค้วิามร้แ้ก่เกษัตรกรตั�งแต่การเตร่ย่มดิน จนถ้งเก็บเก่�ย่วิ และแปรร้ปออกจำาหนา่ย่ ซ้ึ่�งได้รับควิามสนใจและร้จั้ก
อย่่างแพร่หลาย่ในหม่้เกษัตรกร อำาเภอบางระกำา จังหวัิดพิษัณุ์โลก โดย่ได้ม่การขย่าย่ผลทำาแปลงนาอินทร่ย่์ ในปี 2561 เพาะปล้กข้าวิหอมมะลิ 105  
ลงพ้�นท่�แปลงนานาย่เอนก ถิ�นวิงษ์ัแย่ จำานวิน 6 ไร่ และต่อมาได้ม่การขย่าย่ผลงานนวัิตกรรมปี 2562 โดย่ม่การเผย่แพร่ควิามร้้ให้กับศ้นย่์เร่ย่นร้้
เศรษัฐกิจพอเพ่ย่งไร่นาสวินผสมอำาเภอกงไกรลาศ จังหวัิดสุโขทัย่ และขย่าย่ผลไปย่งัอำาเภอพรหมพริาม จังหวัิดพิษัณุ์โลก โครงการขบัเคล้�อนพิษัณุ์โลก
เม้องอาหารปลอดภัย่ ผลลัพธ์ิจากการพัฒนานวัิตกรรมดังกล่าวิน่�สร้างประโย่ชื้น์ให้กับชุื้มชื้นและเกษัตรกรเป็นไปตามนโย่บาย่การแสดงควิามรับผิดชื้อบ 
ต่อสังคมและสิ�งแวิดล้อมของบริษััทฯ

095
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โครงการธนาคารป้มู้าระบบโซลาร์เซลล์
คณ์ะรัฐมนตร่เม้�อวัินท่� 6 ม่นาคม 2561 ม่มติเห็นชื้อบการขย่าย่ผล

ธินาคารป้มา้เพ้�อ “ค้นป้ม้าส่้ทะเลไทย่” ไปส่้ชุื้มชื้นชื้าย่ฝ่ั่งด้วิย่องค์ควิามร้้ 
ด้านการวิิจัย่และนวัิตกรรม โดย่สำานักงานคณ์ะกรรมการวิิจัย่แห่งชื้าติ 
(วิชื้.) เป็นโครงการธินาคารป้ม้าท่�ได้รับการสนับสนุนจากหลาย่องค์กร 
เช่ื้น ธินาคารออมสิน กรมประมง ไปรษัณ่์ย่์ไทย่ เป็นต้น

นวัิตกรของศ้นย่์ควิบคุมการบินสุราษัฎร์ธิาน่ บริษััทฯ ได้เล็งเห็นคุณ์ประโย่ชื้น์ของโครงการธินาคารป้ม้า จ้งม่แนวิคิดในการต่อย่อดให้โครงการน่�
เกิดประโย่ชื้น์ส้งสุดต่อชุื้มชื้นมากย่ิ�งข้�น จ้งเสนอ “โครงการธนาคารป้มู้าระบบโซลาร์เซลล์” ข้�น โดย่ม่แนวิคิดเพ้�อ

- สนองนโย่บาย่รัฐบาลตามมติคณ์ะรัฐมนตร่ในการสนับสนุนการขย่าย่ผลธินาคารป้ม้า เพ้�อ “ค้นป้ม้าส้่ทะเลไทย่”
- เสนอแนวิทางวิธ่ิิการใหมเ่พ้�อสรา้งคณุ์ป้การให้กบัชื้มุชื้น เพ้�อเพิ�มจำานวินปม้า้สรา้งอาชื้พ่และราย่ไดใ้หช้ื้มุชื้นอย่า่งย่ั�งย่น้ และสรา้งควิามรว่ิมมอ้ 

ระหวิ่างชืุ้มชื้นกับบริษััทฯ

โครงการธินาคารป้ม้าระบบโซึ่ลาร์เซึ่ลล์ นวัิตกรได้ทำาการพัฒนานำาระบบโซึ่ลาร์เซึ่ลล์รับแสงอาทิตย่์มาผลิตกระแสไฟัฟ้ัาป้อนธินาคารป้ม้า และม่ 
ระบบสำารองกรณ่์เกิดเหตุฉุุกเฉิุนในสภาวิะท่�ท้องฟ้ัาม้ด ม่ฝ่นตก ไฟัฟ้ัาจากโซึ่ลาร์เซึ่ลล์ไม่สามารถชื้าร์จแบตเตอร่ได้ทำาให้ระดับไฟัฟ้ัาในแบตเตอร่�ตำ�ากว่ิา 
ค่าท่�กำาหนด จะม่ระบบเส่ย่งเต้อน และอินเวิอร์เตอร์จะตัดระบบการจ่าย่ไฟัฟ้ัา ทำาให้สามารถสลับวิงจรไปใช้ื้ระบบไฟัฟ้ัาส่วินภ้มิภาค หร้อถ้าไฟัฟ้ัา
ส่วินภ้มิภาคดับก็สามารถใช้ื้ระบบไฟัฟ้ัาสำารองได้ เป็นการรับประกันว่ิาแม่ป้และล้กป้ในถังเพาะฟัักได้รับออกซิึ่เจนแน่นอน ผลท่�ได้รับจากการพัฒนา
นวัิตกรรมมาต่อย่อดโครงการธินาคารป้ม้าให้กับชุื้มชื้น ทำาให้

- ธินาคารป้ม้าไม่ม่ค่าใชื้้จ่าย่เร้�องค่ากระแสไฟัฟั้า
- ใชื้้พลังงานทางเล้อกเป็นการชื้่วิย่ลดโลกร้อน
- ระบบโซึ่ลาร์เซึ่ลล์และระบบสำารองสร้างควิามมั�นใจ และเพิ�มอัตรารอดของล้กป้ม้าและแม่ป้ม้า
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นวัิตกรทำาโครงการรว่ิมกับกลุ่มอนุรักษ์ัอ่าวิพุมเร่ย่ง เน้�องจากนวัิตกรรมท่�ทำาข้�นสามารถเป็นท่�ร้้จักและนำาไปใช้ื้ประโย่ชื้น์ได้ในวิงกว้ิาง เพราะสถาน
ท่�ตั�งชุื้มชื้นแหลมโพธ์ิิ ตำาบลพุ่มเร่ย่ง อำาเภอไชื้ย่า จังหวัิดสุราษัฎร์ธิาน่ เป็นศ้นย่ก์ารเร่ย่นร้้ของนักศ้กษัาและอาจารย์่จากมหาวิิทย่าลัย่ทั�วิประเทศ และ
ม่การขย่าย่ผลไปในพ้�นท่�ชุื้มชื้นอ้�นๆ ในจังหวัิดสุราษัฎร์ธิาน่ ระนอง ชุื้มพร ตรัง และเพชื้รบุร่ จุดเด่นของโครงการนอกจากเร้�องพลังงานทดแทนแล้วิ 
นวัิตกรของบริษััทฯ โดย่ว่ิาท่� ร.ต.สมน้ก ช่ื้วิย่คง ได้ม่การต่อย่อดโครงการโดย่ได้ริเริ�มก่อตั�ง “กลุ่มสัจจะปล่อย่ป้ม้าลงส่้ทะเลไทย่” และได้รับควิาม 
ร่วิมม้ออย่่างด่จากชุื้มชื้นในการเข้าร่วิมการดำาเนินงาน โดย่ม่สมาชิื้กชุื้มชื้น (นาย่สุธิรรม แอบมณ่์) เป็นประธิานกลุ่ม และนวัิตกรของบริษััทฯ  
ว่ิาท่� ร.ต.สมน้ก ช่ื้วิย่คง ตำาแหน่ง ผ้้ช่ื้วิย่ผ้้จัดการงานบริหารทั�วิไป (ภ้มิภาค) สังกัดศ้นย่์ควิบคุมการบินสุราษัฎร์ธิาน่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

วัิตถุประสงคข์องกลุ่มสัจจะปล่อย่ป้ม้าลงส่้ทะเลไทย่ เพ้�อสร้างจิตสำาน้กในการอนรัุกษ์ั สร้างควิามย่ั�งย่น้ของกจิกรรมธินาคารป้มา้ เพิ�มปริมาณ์ป้ม้า
ในทะเล (จากการท่�ป้ม้าม่โอกาสรอดช่ื้วิิตส้งข้�น) เพ้�อควิามมั�นคง และเพิ�มราย่ได้ของชื้าวิประมง เป้าหมาย่ท่�สำาคัญของกลุ่มสัจจะ ค้อ “สื่ร้างจิตสื่ำานึก
ให้สื่มูาชิ่กปล่อยแมู่ป้ไข่้ฝาดิำาค่นส่้ื่ทำะเล” ตามข้อตกลงของสมาชิื้กกลุ่ม 

ควิามสำาเร็จของโครงการธินาคารป้ม้าระบบโซึ่ลาร์เซึ่ลส์ ม่สมาชิื้กบริจาคแม่ป้ม้า เพ้�อปล่อย่พร้อมล้กป้ม้า (โดย่ไม่เก็บแม่ป้ไว้ิขาย่) คิดเป็นราย่ได้เข้า
ชุื้มชื้นในช่ื้วิง 6 เด้อนท่�เก็บสถิติ (มิ.ย่.-ธิ.ค. 2562) ประมาณ์ 20-30 ล้านบาท ซ้ึ่�งนับว่ิาการพัฒนานวัิตกรรมโครงการธินาคารป้มา้ระบบโซึ่ลาร์เซึ่ลล์ ร่วิมกับ 
การจัดตั�งกลุ่มสัจจะได้เสริมสร้างและพัฒนาควิามเข้มแข็งแก่เกษัตรกรและองค์กรเกษัตรกร ได้รับแนวิทางการแก้ไขปัญหาของเกษัตรกรทั�งด้านการ
ผลิตและการจำาหนา่ย่ ส่งเสริมและพฒันาการประกอบอาช่ื้พของเกษัตรกร รวิมถ้งได้รับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนต่อสภาเกษัตรแหง่ชื้าติอ่กด้วิย่

กลุ่มูสื่ัจจะปล่อยป้มู้าลงสื่้่ทำะเลไทำย
ได้รับการข้�นทะเบ่ย่นกับสภาเกษัตรแห่งชื้าติตามมาตรา 20(4) แห่ง 
พ.ร.บ.สภาเกษัตรแห่งชื้าติ พ.ศ. 2553 ตั�งแต่วัินท่� 23 ธัินวิาคม 2562 
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• วิทำยุการบินฯ น่านฟ้าปลอดิภูัยจากปัจจัยอันตราย 
บริษััทฯ ได้ขับเคล้�อนการแก้ไขปัญหาโคมลอย่ โคมควัิน และการจุดบั�งไฟั ด้วิย่การสนับสนุนลงพ้�นท่�ชืุ้มชื้น การรณ์รงค์เพ้�อสร้างควิามร้้  
ควิามเข้าใจเร้�องการปล่อย่โคมลอย่ โคมควิัน และการจุดบั�งไฟั ท่�เป็นปัจจัย่อันตราย่ทางการบินกับประชื้าชื้น ขอควิามร่วิมม้อประชื้าชื้น 
หรอ้ผ้้จดังาน ทำาหนงัส้อขออนญุาตจดุบั�งไฟัไปยั่งหนว่ิย่งานปกครอง เพ้�อควิามปลอดภยั่ทางอากาศ ในช่ื้วิงประเพณ์บ่ญุบั�งไฟั เปน็งานสำาคญั
ประจำาปีของคนไทย่ บริษััทฯ ม่แนวิทางการดำาเนินงานร่วิมกับหน่วิย่งานต่างๆ ท่�ม่บทบาทสำาคัญในการเข้าถ้งชืุ้มชื้น สังคม อย่่างต่อเน้�อง  
4 หน่วิย่งานค้อ
- สำานักงานการบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ 
- กรมการปกครอง กระทรวิงมหาดไทย่ 
- สำานักงานพัฒนาเทคโนโลย่่อวิกาศและภ้มิสารสนเทศ (องค์กรมหาชื้น) กระทรวิงการอุดมศ้กษัา วิิทย่าศาสตร์ วิิจัย่และนวิัตกรรม 
- บริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด 

ปัจจัยอันตรายทำางการบิน
ช่ื้วิงเวิลาสถานการณ์์ปกติอันตราย่จากการปล่อย่โคมลอย่ โคมควัิน 

โคมย่ักษ์ั หร้อกิจกรรมอ้�นๆ ของชุื้มชื้น เป็นปัจจัย่อันตราย่สำาคัญต่อการ
ทำาการบินของอากาศย่าน จำาเป็นท่�หน่วิย่งานท่�เก่�ย่วิข้องต้องรณ์รงค์
ให้ชุื้มชื้นตระหนักถ้งอันตราย่จากการปล่อย่โคมควัินและโคมลอย่อย่่าง 
ต่อเน้�อง แต่อย่า่งไรก็ตามในปี 2563 เป็นปีท่�เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ
เช้ื้�อไวิรัสโคโรนา (COVID 19) บริษััทฯ และหน่วิย่งานเก่�ย่วิข้องจ้งไม่ได้ม่
การลงพ้�นท่�เพ้�อรณ์รงค์ให้ชุื้มชื้นตระหนักร้้ถ้งปัญหาจากกิจกรรมเหล่าน่�

ปี 2563 บริษััทฯ ได้ม่การทบทวินแผนวิิสาหกิจ พ.ศ. 2564-2568 
กำาหนดโครงการ เพ้�อดำาเนินการหลังจากประเทศทั�วิโลกพ้นจากปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา (COVID 19) โดย่พิจารณ์ากำาหนด
แผนการบรหิารควิามเส่�ย่งจากปจัจัย่อันตราย่ทางการบนิ โดย่ม่การจดัการ
ปัญหาและควิบคมุควิามเส่�ย่งจากปจัจัย่อันตราย่ทางการบนิ (บั�งไฟั โคมลอย่  
โคมควัิน RPAS) รวิมถ้งการบริหารควิามเส่�ย่งจากปัจจัย่อันตราย่ทางการบิน 
และเฝ้่าระวัิงปัจจัย่อันตราย่ทางการบินใหม่

098
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



• กิจกรรมูจิตอาสื่า

• กิจกรรมูมู้ลนิธิน่านฟ้าไทำย

จิตอาสื่ากระทำรวงคมูนาคมูบำาเพ็ิญ่สื่าธารณุประโยช่น์
วัินท่� 16 สิงหาคม 2563 นาย่ทินกร ช้ื้วิงศ์ รองกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ (ปฏิบัติการ) เข้าร่วิมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำาด่ เพ้�อชื้าติ ศาสน์ กษััตริย่”์ 

ภาย่ใต้ช้ื้�อ จิตอาสากระทรวิงคมนาคมบำาเพ็ญสาธิารณ์ประโย่ชื้น์ โดย่ม่ นาย่ศักด์ิสย่าม ชิื้ดชื้อบ รัฐมนตร่วิ่าการกระทรวิงคมนาคม เป็นประธิาน 
ในพิธ่ิ ภาย่ในงานประกอบดว้ิย่ พิธ่ิทอดผ้าป่าสามัคค่ กิจกรรมจิตอาสากระทรวิงคมนาคม บำาเพ็ญสาธิารณ์ประโย่ชื้น ์ด้วิย่สำาน้กในพระมหากรณุ์าธิิคุณ์ 
แห่งพระบาทสมเด็จพระวิชิื้รเกล้าเจ้าอย่้่หัวิ ท่�ทรงห่วิงใย่และทรงคำาน้งถ้งควิามอย่้่ด่ม่สุขของประชื้าชื้นเป็นสำาคัญ ทรงม่พระราชื้ปณิ์ธิานแน่วิแน่ท่�จะ
ทำาให้ประเทศชื้าติมั�นคง ประชื้าชื้นม่ควิามผาสุกร่มเย็่น รวิมทั�ง ส้บสาน รักษัา ต่อย่อด โครงการอันเน้�องมาจากพระราชื้ดำาริ ด้วิย่มุ่งหวัิงให้พสกนิกร 
ทุกหม่้เหล่า ม่ควิามสมัครสมานสามัคค่ร่วิมม้อร่วิมใจ ประกอบกิจกรรมสาธิารณ์ะ เพ้�อประโย่ชื้น์สุขของชุื้มชื้นส่วินรวิม โดย่ไม่หวัิงสิ�งตอบแทน  
ณ์ วัิดนางนองวิรวิิหาร กรุงเทพมหานคร

มู้ลนิธิน่านฟ้าไทำยช่่วยเหล่อชุ่มูช่น เพ่ิ�อส้้ื่ภัูยโรคติดิเช้่่อไวรัสื่โคโรนา 2019 (COVID-19) 
วัินท่� 22 พฤษัภาคม 2563 บริษััทฯ จัดกิจกรรมม้ลนิธิิน่านฟ้ัาไทย่ช่ื้วิย่เหล้อชุื้มชื้น เพ้�อส้้ภัย่โรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ้�อ

สนับสนุนช่ื้วิย่เหล้อชุื้มชื้นท่�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา โดย่ผ้้บริหารและพนักงานได้บริจาคเงินร่วิมกับม้ลนิธิิน่านฟ้ัาไทย่ 
จำานวิน 218,354 บาท เพ้�อจัดหาเคร้�องบริโภคบรรจุถุงย่ังช่ื้พ นำาไปมอบให้กับชุื้มชื้นหน้าสมาคมธิรรมศาสตร์ซ้ึ่�งเป็นชุื้มชื้นบริเวิณ์โดย่รอบท่�ทำาการ
สำานักงานใหญ่ของบริษััทฯ ท่�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของภัย่โรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำานวิน 460 ครัวิเร้อน โดย่ 
นาย่สมน้ก รงค์ทอง กรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ พร้อมด้วิย่ผ้้บริหาร กรรมการม้ลนิธิิน่านฟ้ัาไทย่ รวิมถ้งผ้้บริหาร พนักงานจิตอาสา และผ้้แทนจาก
หน่วิย่งานใกล้เค่ย่ง ร่วิมเป็นเก่ย่รติมอบถุงยั่งช่ื้พให้กับพ่�น้องชุื้มชื้น ณ์ สวินเฉุลิมพระเก่ย่รติ 80 พรรษัา
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กิจกรรมูต้้ปันสุื่ข้
บริษััทฯ และม้ลนิธิิน่านฟ้ัาไทย่ ได้จัดกิจกรรมต้ปั้นสุขเพ้�อช่ื้วิย่เหล้อและบรรเทาควิามเด้อดรอ้นให้กับประชื้าชื้นโดย่รอบท่�ทำาการ ท่�ได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของภัย่โรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย่ได้ดำาเนินการนำาเคร้�องอุปโภคไปใส่ต้้ปันสุขของบริษััทฯ ณ์ สำานักงานตรวิจ
คนเข้าเม้อง สวินพล้ ตั�งแต่เด้อนมิถุนาย่น 2563 จนถ้งเด้อนกันย่าย่น 2563 โดย่ได้รับเงินบริจาคจากฝ่่าย่จัดการและพนักงานในการจัดหาเคร้�องบริโภค

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารทำรัพิยากรบุคคล

บรษิัทัฯ ตระหนกัถ้ง “คน” ท่�ถอ้ได้ว่ิาเปน็ทรพัย่ากรท่�สำาคญั จ้งมน่โย่บาย่การบรหิารทรพัย่ากรบคุคลในทศิทางท่�สอดคลอ้งกบัยุ่ทธิศาสตร์ชื้าติ
แผนพฒันาบคุลากรเพ้�อรองรบัประเทศไทย่ 4.0 นโย่บาย่การกำากบัด้แลองคก์รท่�ด ่หลกัเกณ์ฑแ์ละแนวิทางของระบบประเมนิผลรฐัวิสิาหกจิ 
มาตรฐานสากล ISO 26000 นโย่บาย่บรหิารบคุคลภาครฐั ตลอดจนวิสัิย่ทศัน ์และแผนวิสิาหกจิของบริษััทฯ จ้งได้กำาหนดนโย่บาย่การบรหิาร
ทรัพย่ากรบุคคล โดย่แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังน่�
- นโย่บาย่การบริหารโครงสร้างและอัตรากำาลัง ท่�ม่กระบวินการและแนวิทางท่�เป็นระบบ สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางขององค์กร
- นโย่บาย่การสรรหาและคัดเล้อกบุคลากร โดย่มุ่งเน้นให้การสรรหา การคัดเล้อก การบรรจุแต่งตั�ง บุคลากรทั�งภาย่นอกและภาย่ใน

องค์กร ม่กระบวินการและแนวิทางท่�เป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธิรรม สอดคล้องกับแผนอัตรากำาลัง การจัดการเส้นทางอาชื้่พ และ
การส้บทอดตำาแหน่ง

- นโย่บาย่การบรหิารค่าตอบแทนและสทิธิิประโย่ชื้น ์โดย่มุง่เนน้ใหก้ารบรหิารค่าตอบแทนและสิทธิิประโย่ชื้น ์ม่กระบวินการและแนวิทาง
ท่�เป็นระบบ สอดคล้องกับคุณ์สมบัติและหน้าท่�ควิามรับผิดชื้อบ สภาพแวิดล้อมของอุตสาหกรรม กฎหมาย่และผลประกอบการของ
องค์กร

- นโย่บาย่การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดย่มุ่งเน้นให้การบริหารผลการปฏิบัติงาน ม่กระบวินการ หลักเกณ์ฑ์ และแนวิปฏิบัติท่�เป็น
ระบบ โปร่งใสและเป็นธิรรม สอดคล้องกับผลลัพธิ์ของงาน

- นโย่บาย่การเร่ย่นร้้และการพัฒนา โดย่มุ่งเน้นให้การพัฒนาบุคลากร ม่กระบวินการและแนวิทางท่�เป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนา
ราย่บุคคลตามสาย่อาชื้่พ รวิมทั�งม่กระบวินการจัดการสารสนเทศ และการจัดการองค์ควิามร้้ เพ้�อการสร้างนวิัตกรรมท่�ส่งเสริมให้
บริษััทฯ ม่การเติบโตอย่่างย่ั�งย่้น

- นโย่บาย่การจัดการสภาพแวิดล้อม โดย่มุ่งเน้นให้การจัดการสภาพแวิดล้อมในการทำางาน ม่กระบวินการและแนวิทางท่�เป็นระบบ
สอดคล้องกับกฎหมาย่ และแนวิทางส่งเสริมให้พนักงานม่คุณ์ภาพช่ื้วิิตท่�ด่ อ่กทั�งย่ังมุ่งเน้นให้การส่งเสริมจริย่ธิรรม จรรย่าบรรณ์ 
วิัฒนธิรรมองค์กร และแรงงานสัมพันธิ์ ม่กระบวินการท่�เป็นไปตามแนวิทางของนโย่บาย่ภาครัฐ วิิสัย่ทัศน์และพันธิกิจองค์กร

- นโย่บาย่การจดัการสารสนเทศทรพัย่ากรบคุคล โดย่มุง่เน้นใหก้ารบริหารจดัการทรพัย่ากรบคุคล มเ่คร้�องมอ้การจดัการระบบสารสนเทศ
ท่�ครบถ้วินและทันสมัย่ สอดคล้องกับสภาพแวิดล้อมและเป้าหมาย่การบริหารและการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
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• ความูผู้้กพิันต่อองค์กร (Employee Engagement)
บริษััทฯ ทำาการสำารวิจควิามผ้กพันต่อองค์กร ม่ผลการประเมินในชื้่วิงปี พ.ศ. 2560-2563 เพิ�มข้�นอย่่างต่อเน้�อง โดย่ผลสำารวิจควิามผ้กพัน
ต่อองค์กร ปี 2563 ร้อย่ละ 77.90

การดำาเนินงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
• การบริหารจัดิการก๊าซเร่อนกระจก

ในปี 2563 บริษััทฯ ย่ังคงขับเคล่�อนการดำาเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อม เพิ�มประสิทธิิภาพการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับนโย่บาย่การบริหาร
จัดการสิ�งแวิดล้อม พลังงานและการเปล่�ย่นแปลงท่�ย่ั�งย่้นขององค์กร และการสร้างคุณ์ค่าท่�ย่ั�งย่้นของธิุรกิจ โดย่กำาหนดเป็นตัวิชื้่�วิัดด้าน 
สภาพแวิดล้อม “ปรมิาณ์ Carbon Emission ท่�เกิดจากควิามไมม่ป่ระสิทธิภิาพของระบบ ATM (Air Traffic Management) ภาย่ใตว้ิตัถปุระสงค ์
เชื้ิงกลยุ่ทธิ์ “พัฒนาข่ดควิามสามารถในการรองรับเท่�ย่วิบินและย่กระดับประสิทธิิภาพระบบการเดินอากาศ” ซึ่้�งเป็นการทำา CSR ท่�ย่้ดโย่ง 
จากแผนย่ทุธิศาสตร ์หร้อแผนวิิสาหกจิของบรษิัทัฯ ในดา้นภารกจิหลกั ซึ่้�งเปน็การจดัทำา CSR-in-process (Responsive) จากการใหบ้รกิาร
การเดินอากาศ เพ้�อเปน็การชื้ว่ิย่ลดภาวิะโลกรอ้น (Carbon Emission) เพ้�อลดผลกระทบเชื้งิลบและสนองควิามตอ้งการของผ้ม้ส่ว่ินไดส้ว่ินเส่ย่  
การพัฒนาระบบ TMCS (Thailand Modernization CNS/ATM System) เข้าใชื้้งานในปี 2563 จ้งเป็นการเพิ�มข่ดควิามสามารถของ
ระบบบริการการเดินอากาศท่�ชื้่วิย่แก้ไขปัญหาภาวิะโลกร้อนได้ ร่วิมกับการพัฒนาระบบการจัดการจราจรทางอากาศ ขาออกจากสนามบิน 
ด้วิย่เทคนิค Gate Hold Procedure การปรับปรุงเส้นทางบินค้่ขนานแบบทิศทางเด่ย่วิ (Unidirectional Parallel Route) การจัดทำา 
เส้นทางบินพิเศษัตามสภาพการจัดสรร 

• การบริหารจัดิการห้วงอากาศ
บริษััทฯ นำาควิามร้้ควิามสามารถนำาควิามสามารถหลักทั�ง 2 ด้านค้อ มาตรฐานและฝ่ีม้อการให้บริการการเดินอากาศเป็นท่�ย่อมรับของ
อตุสาหกรรมการบนิ และควิามเชื้่�ย่วิชื้าญดา้นเทคโนโลย่แ่ละนวิตักรรมการจราจรทางอากาศของบคุลากรไปพฒันาการดำาเนนิงานในภารกจิหลกั 
ด้านบริการการเดินอากาศเพ้�อส่งเสริมการลดมลพิษัทางด้านอากาศ เส่ย่ง รวิมถ้งการลดภาวิะโลกร้อน ซึ่้�งเป็นการแสดงควิามรับผิดชื้อบ 
ต่อสังคมและสิ�งแวิดล้อมในกระบวินการทำางาน (CSR in Process) โดย่ม่การพัฒนาการใชื้้งานห้วิงอากาศ (Conditional Route: CDR) 
การทำา Ground Delay Program (CTOT) และการพัฒนาการร่อนลงส้่สนามบินในแบบ Continuous Descent Operations (CDO)  
และการบริหารห้วิงอากาศร้ปแบบอ้�นๆ ท่�เพิ�มข่ดควิามสามารถในการเพิ�มประสิทธิิภาพการบินและเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม

ความูผู้้กพิัน เปร่ย่บเท่ย่บ 2560-2563
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การทำาการบินแบบต่างๆ ที่ทำาให้ลดก๊าซีคาร์บอนไดออกไซีด์ (CO2)

ภาพรวมการดำาเนินงานเพือ่ลดก๊าซีคาร์บอนไดออกไซีด์ (CO2) ภายใต้การนำระบบต่างๆ เข้าใช้งาน
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ร้ปแบบการบินสื่ำาคัญ่ท่ำ�ช่่วยลดิก๊าซคาร์บอนไดิออกไซด์ิ (CO2)

การบินลงแบบ Continuous Descent Operations (CDO)
- สามารถลดเวิลาทำาการบินได้ 1-2 นาท่ต่อเท่�ย่วิบิน
- เท่�ย่วิบินประหย่ัดนำ�ามันประมาณ์ 120-200 กิโลกรัมต่อนาท่
- ลดการปล่อย่ก๊าซึ่ CO2 ประมาณ์ 380-630 กิโลกรัมต่อเท่�ย่วิบิน

ระบบ BOBCAT (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management Advisory System)
- ลดปริมาณ์การเผาผลาญเช้ื้�อเพลิงในการบินได้กว่ิา 10 ล้านกิโลกรัม 
- ลดภาระค่าใช้ื้จ่าย่ให้กับสาย่การบินต่อปีได้กว่ิา 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ์ 4 พันล้านบาท)
- บริษััทฯ ม่การพัฒนาระบบ BOBCAT อย่า่งต่อเน้�องให้ม่ประสิทธิิภาพให้ทันสมัย่อย่า่งต่อเน้�อง เพ้�อเพิ�มสภาพคล่องในการจัดการจราจรทางอากาศ

ของประเทศในภ้มิภาคเอเช่ื้ย่ตะวัินออกเฉุ่ย่งใต้ผ่านน่านฟ้ัาของประเทศอัฟักานิสถาน (Kabul Flight Information Region: Kabul FIR ไปยั่ง
ภ้มิภาคต่างๆ ในทว่ิปยุ่โรป

ระบบการเดิินอากาศแบบ Performance-Based Navigation (PBN)
- ช่ื้วิย่ประหย่ัดการใช้ื้นำ�ามันเช้ื้�อเพลิงของสาย่การบินได้มากข้�น 
- การปล่อย่ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ส่้ชัื้�นบรรย่ากาศน้อย่ลง ลดการสร้างมลภาวิะทางอากาศและเส่ย่งให้กับชัื้�นบรรย่ากาศโลก 

การดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่�สนับสนุนการดำาเนินงานด้าน CSR in Process เพ้�อลดก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO2) หร้อก๊าซึ่เร้อนกระจก 
ม่การดำาเนินงานอย่่างต่อเน้�องและหลาย่ร้ปแบบตามข่ดควิามสามารถของระบบต่างๆ ท่�เปล่�ย่นแปลงไปตามเทคโนโลย่่ด้านบริการการเดินอากาศ
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• ความูปลอดิภูัย อาช่่วอนามูัย และสื่ภูาพิแวดิล้อมู
บรษิัทัฯ ใหค้วิามสำาคญักบัการพฒันา/ปรบัปรุงสถานประกอบการทกุแหง่ทั�วิประเทศ 
(ปอส.) และใชื้้เกณ์ฑ์ในการตรวิจประเมินเข้าร่วิมประกวิดสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบด่เด่นด้านควิามปลอดภัย่ อาชื้่วิอนามัย่ และสภาพแวิดล้อมระดับประเทศ 
ตามเกณ์ฑ์การประเมินตามข้อกำาหนดกฎหมาย่ควิามปลอดภัย่ฯ จากกรมสวัิสดิการ
คุม้ครองแรงงาน ในป ี2563 บรษัิัทฯ ม่การดำาเนนิงานดา้นควิามปลอดภยั่ อาชื้ว่ิอนามยั่ 
และสภาพแวิดล้อมอย่่างต่อเน้�องโดย่ฝ่ังไวิ้ในการดำาเนินงานประจำา และดำาเนินการ
ตามหลักเกณ์ฑ์และกฎหมาย่ต่างๆ อย่่างครบถ้วินใน 3 ส่วินด้วิย่กัน ซึ่้�งทำาให้บริษััทฯ 
ไดร้บัรางวัิลระดบัประเทศจากการคัดเลอ้กสถานประกอบการตน้แบบดเ่ดน่ดา้นควิาม
ปลอดภัย่ อาชื้่วิอนามัย่ และสภาพแวิดล้อมในการทำางานเป็นประจำาทุกปี 

บริษััทฯ ม่การจัดทำานโย่บาย่ และค้่ม้อ เก่�ย่วิกับควิามปลอดภัย่ อาชื้่วิอนามัย่ และ
สภาพแวิดล้อมในการทำางาน และการเผย่แพร่ข้อม้ลเพ้�อการเร่ย่นร้้เร้�องสำาคัญต่างๆ 
เชื้่น การป้องกันฝุ่่นละออง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นต้น

จากการดำาเนินแผนงาน โครงการ และงานประจำา การจัดทำานโย่บาย่และค่้ม้อการ
ดำาเนินงานด้านควิามปลอดภัย่ อาชื้่วิอนามัย่ และสภาพแวิดล้อมในการทำางานของ 
บริษััทฯ ในระย่ะท่�ผ่านมาทำาให้สถานประกอบการท่�ส่งเข้าประกวิดได้รับรางวัิล 
สถานประกอบการตน้แบบดเ่ดน่ดา้นควิามปลอดภยั่ อาชื้ว่ิอนามยั่ และสภาพแวิดลอ้ม
ในการทำางานมาอย่่างต่อเน้�อง โดย่ม่การจัดกิจกรรมท่�เก่�ย่วิข้องกับควิามปลอดภัย่ 
อาช่ื้วิอนามัย่ และสภาพแวิดล้อมในการทำางาน ณ์ สถานประกอบการทุกแห่งของ 
บริษััทฯ เป็นประจำาทุกปี โดย่ในปี 2563 ได้ม่การจัดกิจกรรม ดังน่� 
1. กิจกรรมฝ่ึกซึ่้อมดับเพลิงและอพย่พหน่ไฟั ประจำาปี 2563
2. กิจกรรมการตรวิจวิัดควิามเข้มของแสงสว่ิาง ระดับเส่ย่ง และคุณ์ภาพอากาศ 

ในสถานท่�ทำางาน
3. กจิกรรมการประกวิดสถานประกอบการดเ่ดน่ดา้นควิามปลอดภยั่ อาชื้ว่ิอนามยั่ 

และสภาพแวิดล้อมในการทำางาน
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รางวัลสื่ถืานประกอบการต้นแบบดิ่เดิ่นดิ้านความูปลอดิภูัย อาช่่วอนามูัย และสื่ภูาพิแวดิล้อมูในการทำำางาน

ก่อนปี 2563

ประเภทรางวัล สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลปีที่

รางวัิลสถานประกอบการต้นแบบด่เด่นฯ ระดับประเทศ 
สำาหรับสถานประกอบกิจการท่�ได้รับรางวัิลเป็นปีท่� 10 
ติดต่อกัน

1. สำานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
2. ศ้นย่์ควิบคุมการบินพิษัณุ์โลก
3. ศ้นย่์ควิบคุมการบินสุราษัฎร์ธิาน่
4. ศ้นย่์ควิบคุมการบินหาดใหญ่ 
5. ศ้นย่์ควิบคุมการบินเช่ื้ย่งใหม่
6. ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุบลธิาน่ 
7.  ศ้นย่์ปฏิบัติการวิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ นครราชื้ส่มา
8. ท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ 

13
13
12
12
11
11
11
11

รางวัิลสถานประกอบการต้นแบบด่เด่นฯ ระดับประเทศ 
(ทอง) สำาหรับสถานประกอบกิจการท่�ได้รับรางวัิลเป็น 
ปีท่� 1-4 ติดต่อกัน

1. ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุดรธิาน่ 
2. ศ้นย่์ควิบคุมการบินภ้เก็ต

3
2

รางวัิลสถานประกอบการต้นแบบด่เด่นฯ ระดับจังหวัิด ศ้นย่์ควิบคุมการบินหัวิหิน 3

ปี 2563

ประเภทรางวัล สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลปีที่

รางวัิลสถานประกอบการต้นแบบด่เด่นฯ ระดับประเทศ 
สำาหรับสถานประกอบกิจการท่�ได้รับรางวัิลเป็นปีท่� 10 
ติดต่อกัน

1. ท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ
2. ศ้นย่์ปฏิบัติการวิิศวิกรรมจราจรทางอากาศ นครราชื้ส่มา

12
14

หมาย่เหตุ :  ปี 2563 บริษััทฯ ส่งสถานประกอบการเข้าประกวิดรางวัิลสถานประกอบการด่เด่นฯ 2 แห่ง เน้�องจากสถานการณ์์วิิกฤตของโรคระบาด 
COVID 19

4. ตัวิชื้่�วิัดอุบัติเหตุจากการทำางาน
ในด้านควิามปลอดภัย่นั�นได้ม่การกำาหนดตัวิชื้่�วัิดอุบัติเหตุจากการทำางานและจากสภาพแวิดล้อมในการทำางานเป็นศ้นย่์ โดย่เปร่ย่บเท่ย่บ
ตั�งแต่ปี 2559-2563 ดังน่�

(เป้าหมาย่ : 0 ครั�ง)

สถานประกอบการที่วัดการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. สำานักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) 1 0 0 0 0

2. ฝ่่าย่บินทดสอบ 0 0 0 0

3. ศ้นย่์ควิบคุมการบินเช่ื้ย่งใหม่ 1 0 0 0 0

4. ท่�ทำาการท่าอากาศย่านสุวิรรณ์ภ้มิ 1 0 0 0 0

5. ศ้นย่์ควิบคุมการบินหัวิหิน 1 1 0 0 0

6. ศ้นย่์ควิบคุมการบินอุบลราชื้ธิาน่ 0 1 0 0 0
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การตรวจสอบภายใน
การปฏบัิติหน้าท่�ของผ้้ตรวิจสอบภาย่ใน ในป ี2563 เป็นไปด้วิย่ควิาม

เป็นอิสระ เท่�ย่งธิรรม ม่จรรย่าบรรณ์ และม่ควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญเย่่�ย่งม้ออาช่ื้พ
ตามมาตรฐานวิิชื้าช่ื้พการตรวิจสอบภาย่ใน ซ้ึ่�งได้กำาหนดไว้ิอย่่างชัื้ดเจน
ในกฎบัตรของสำานักตรวิจสอบภาย่ใน โดย่ในปีท่�ผ่านมา สำานักตรวิจสอบ 
ภาย่ในมุ่งเน้นด้านการย่กระดับการดำาเนินงานของหน่วิย่รับตรวิจ 
ให้ม่ผลสัมฤทธ์ิิท่�ส้งข้�น สอดคล้องกับเป้าหมาย่ของบริษััท วิิทยุ่การบิน
แห่งประเทศไทย่ จำากัด และม่การราย่งานท่�ถ้กต้อง ทำาให้ม่การปฏิบัติ
ตามกฏหมาย่ กฏระเบ่ย่บ ข้อกำาหนดและมาตรฐานท่�กำาหนด สามารถย่ก
ระดบัการบรหิารควิามเส่�ย่ง การควิบคมุภาย่ใน การกำากับด้แลกจิการท่�ด่  
อย่า่งเป็นระบบ ทั�งหน่วิย่รับตรวิจและบริษััทฯ นอกจากนั�น สำานักตรวิจสอบ 
ภาย่ใน ย่ังมุ่งเน้นในการพัฒนาและสนับสนุนผ้้ตรวิจสอบภาย่ใน 
ให้ม่ควิามร้้ ควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญ และได้รับวุิฒิบัตรทางวิิชื้าช่ื้พตรวิจสอบจาก
สมาคมวิิชื้าช่ื้พทั�งภาย่ในประเทศและระดับสากล เพ้�อสร้างควิามเช้ื้�อมั�น
ให้แก่หน่วิย่รับตรวิจ

การจัดทำาแผนการตรวจสอบ
ในปี 2563 สำานักตรวิจสอบภาย่ในได้ม่การทบทวินแผนการตรวิจสอบประจำาปี 2563 และได้จัดทำาแผนการตรวิจสอบเชิื้งกลยุ่ทธ์ิ 5 ปี (ปี 2564-

2568) และแผนการตรวิจสอบประจำาปีงบประมาณ์ 2564 ท่�สอดรับกับแผนวิิสาหกิจ กลยุ่ทธ์ิ และเป้าหมาย่ของบริษััทฯ รวิมทั�งได้รวิบรวิมข้อม้ลท่�
เก่�ย่วิข้อง เช่ื้น ราย่งานผลประเมินสถานะการดำาเนินงานของรัฐวิิสาหกิจส่วิน Core Business Enablers (Baseline) และการบริหารควิามเส่�ย่งและ
ควิบคมุภาย่ในของบรษัิัทฯ โดย่ใช้ื้การประเมนิควิามเส่�ย่งเปน็เคร้�องม้อในการจดัลำาดับและคดัเล้อกกิจกรรมท่�จะถ้กตรวิจสอบโดย่พจิารณ์าตามเกณ์ฑ์
ควิามเส่�ย่งท่�สำาคัญของบริษััทฯ รวิมทั�งได้จัดให้ม่การหาร้อร่วิมกับผ้้บริหารเก่�ย่วิกับแผนการตรวิจสอบภาย่ในประจำาปีงบประมาณ์ 2564 รับทราบ
ควิามคาดหวัิงของกรรมการผ้้อำานวิย่การใหญ่ ผ้้บริหารระดับส้ง สำานักงานการตรวิจเงินแผ่นดิน และผ้้ม่ส่วินได้เส่ย่อ้�นๆ เพ้�อให้แผนการตรวิจสอบ
ของสำานักตรวิจสอบภาย่ในสอดคล้องไปในทิศทางเด่ย่วิกันกับนโย่บาย่ เป้าหมาย่ และวัิตถุประสงค์การดำาเนินงานของบริษััทฯ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวิจสอบภาย่ในมุ่งเน้นการให้ควิามเช้ื้�อมั�น (Assurance) รวิมถ้งการให้บริการให้คำาปร้กษัา (Consulting) โดย่ผลการปฏิบัติงาน

ท่�ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย่ กฎ ระเบ่ย่บ นโย่บาย่ คำาสั�งต่างๆ ท่�เก่�ย่วิข้อง ควิามครบถ้วินและเช้ื้�อถ้อได้ของข้อม้ลทางการเงิน ระบบงาน 
ท่�ม่ผลกระทบสำาคัญต่อเป้าหมาย่ของบริษััทฯ และการราย่งานควิามเหมาะสมของการรักษัาทรัพย่์สิน และประเมินการใช้ื้ทรัพย่ากรให้เป็นไปอย่่าง 
ม่ประสิทธิิภาพและคุ้มค่า เพ้�อสร้างควิามเช้ื้�อมั�นในการดำาเนินงานของบริษััทฯ ต่อผ้้ม่ส่วินได้เส่ย่

การวิางแผนการปฏิบัติงานตรวิจสอบในราย่ละเอ่ย่ด ม่การรวิบรวิมข้อม้ลพ้�นฐานท่�เก่�ย่วิข้อง เพ้�อใช้ื้พิจารณ์าประเด็นควิามเส่�ย่ง การควิบคุม
ภาย่ใน หร้อควิามผิดปกติอ้�นๆ ท่�ม่ควิามสำาคัญมากำาหนดวัิตถุประสงค์ ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวิจสอบ และจัดทำาแนวิการตรวิจสอบ จัดทำา
ราย่งานผลการตรวิจสอบและข้อเสนอแนะ/แนวิทางแก้ไขปรับปรุง นำาเสนอต่อหน่วิย่รับตรวิจและผ้้บริหารเพ้�อนำาไปใช้ื้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ในปีงบประมาณ์ 2563 สำานักตรวิจสอบภาย่ในปฏิบัติงานได้ครบถ้วินตามแผนการตรวิจสอบท่�กำาหนด รวิมทั�งงานตรวิจสอบท่�ได้รับมอบหมาย่
จากผ้้บริหาร นอกจากน่� สำานักตรวิจสอบภาย่ในได้เริ�มนำาเทคโนโลย่่สารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานตรวิจสอบภาย่ในมาใช้ื้ในการปฏิบัติงาน 
เพ้�อเพิ�มประสิทธิิภาพและผลิตภาพของกระบวินการตรวิจสอบภาย่ใน 

การพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ควิามสามารถของผ้้ตรวิจสอบภาย่ใน เป็นหน้�งในจรรย่าบรรณ์ท่�สำาคัญ ซ้ึ่�งผ้้ตรวิจสอบภาย่ในต้องนำาควิามร้้ ทักษัะ และประสบการณ์์ของผ้้ตรวิจสอบ 

ภาย่ในมาใช้ื้ในการสอบทานควิามเช้ื้�อมั�นและการให้คำาปร้กษัา สำานักตรวิจสอบภาย่ในส่งเสริมให้ผ้้ตรวิจสอบภาย่ในได้รับควิามร้้ ทักษัะ และพัฒนา
ควิามเป็นม้ออาช่ื้พ เพ้�อให้ผ้้ตรวิจสอบภาย่ในปฏิบัติหน้าท่�ด้วิย่ควิามเช่ื้�ย่วิชื้าญ ม่ควิามระมัดระวัิง ในการประกอบวิิชื้าช่ื้พอย่่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับมาตรฐานและจรรย่าบรรณ์แห่งวิิชื้าช่ื้พตรวิจสอบภาย่ในของประเทศไทย่และสถาบันผ้้ตรวิจสอบภาย่ในของสหรัฐอเมริกา เพ้�อสร้างควิามเช้ื้�อมั�น
ในการให้บริการของสำานักตรวิจสอบภาย่ในแก่หน่วิย่รับตรวิจ

ผ้้ตรวิจสอบภาย่ในไดรั้บการพฒันาและอบรมควิามร้อ้ย่า่งต่อเน้�องทั�งภาย่ในและภาย่นอก และไดรั้บการเพิ�มทักษัะด้านอ้�นท่�จำาเปน็ต่อการปฏบัิติงาน 
ม่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ้้ตรวิจสอบภาย่ในพัฒนาตนเองด้วิย่การสอบวุิฒิบัตรทางวิิชื้าช่ื้พตรวิจสอบหร้อวิิชื้าช่ื้พอ้�นท่�เก่�ย่วิข้องกับงานตรวิจสอบ 
ปัจจุบัน สำานักตรวิจสอบภาย่ในม่บุคลากรท่�ได้รับวุิฒิบัตรทางวิิชื้าช่ื้พทั�งสิ�นจำานวิน 16 คน คิดเป็นร้อย่ละ 61.54 ของจำานวินผ้้ตรวิจสอบภาย่ในทั�งหมด

106
PROVIDE AIR NAVIGATION SERVICES

WITH INTERNATIONAL STANDARDS OF EXCELLENCE



รายงานทางการเงิน
1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน

คณ์ะกรรมการบริษััท วิิทยุ่การบินแห่งประเทศไทย่ จำากัด ได้จัดให้ม่การจัดทำางบการเงิน เพ้�อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานของ 
บริษััทฯ ประจำาปีตามหลักการบัญช่ื้ท่�รับรองทั�วิไป 

คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ตระหนักถ้งภาระหน้าท่�และควิามรับผิดชื้อบต่องบการเงินของบริษััทฯ รวิมถ้งข้อม้ลสารสนเทศทางการเงินท่�ปรากฏใน
ราย่งานประจำาปี 2563 ซ้ึ่�งงบการเงินดังกล่าวิจัดทำาข้�นตามหลักการบัญช่ื้ท่�รับรองทั�วิไป โดย่เล้อกใช้ื้นโย่บาย่บัญช่ื้ท่�เหมาะสมและถ้อปฏิบัติอย่่าง
สมำ�าเสมอ โดย่ใช้ื้ดุลย่พินิจอย่่างรอบคอบระมัดระวัิง สมเหตุสมผล และประมาณ์การท่�ด่ท่�สุดในการจัดทำา รวิมทั�งม่การเปิดเผย่ข้อม้ลสำาคัญอย่่าง 
เพ่ย่งพอในหมาย่เหตุประกอบงบการเงิน เพ้�อให้เป็นประโย่ชื้น์ต่อผ้้ถ้อหุ้นและผ้้ม่ส่วินได้เส่ย่ของบริษััทฯ 

นอกจากนั�น คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ได้จัดให้ม่และดำารงรักษัาไว้ิซ้ึ่�งระบบการบริหารควิามเส่�ย่ง และระบบควิบคุมภาย่ในท่�ม่ประสิทธิิผล เพ้�อ
ให้มั�นใจได้อย่่างสมเหตุสมผลว่ิา การบันท้กข้อม้ลทางบัญช่ื้ม่ควิามถ้กต้องครบถ้วิน และเพ่ย่งพอท่�จะดำารงรักษัาไว้ิซ้ึ่�งทรัพย่์สินของบริษััทฯ และเพ้�อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหร้อการดำาเนินการท่�ผิดปกติอย่่างม่สาระสำาคัญ

คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ได้กำากับด้แลในเร้�องการจัดทำาราย่งานทางการเงิน โดย่ทำาการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการตรวิจสอบ (Audit Committee)  
เพ้�อทำาหน้าท่�ด้แลรับผิดชื้อบเก่�ย่วิกับคุณ์ภาพ ของราย่งานทางการเงิน และระบบควิบคุมภาย่ใน โดย่ควิามเห็นของคณ์ะกรรมการตรวิจสอบเก่�ย่วิกับ
เร้�องน่�ปรากฏในราย่งานของคณ์ะกรรมการตรวิจสอบ ซ้ึ่�งแสดงไว้ิในราย่งานประจำาปีฉุบับน่�แล้วิ

คณ์ะกรรมการบริษััทฯ ม่ควิามเห็นว่ิา ระบบควิบคุมภาย่ในของบริษััทฯ โดย่รวิมอย่้่ในระดับท่�น่าพอใจและสามารถสร้างควิามเช้ื้�อมั�นอย่่าง 
สมเหตุสมผลได้ว่ิางบการเงินของบริษััทฯ ม่ควิามเช้ื้�อถ้อได้ตามมาตรฐานการบัญช่ื้ท่�รับรองทั�วิไป ถ้กต้องตามกฎหมาย่และกฎระเบ่ย่บท่�เก่�ย่วิข้อง

2. วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน – งบการเงินเฉพาะบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ ม่ราย่ได้ตำ�ากวิ่าค่าใชื้้จ่าย่หร้อม่ค่าบริการรอเร่ย่กเก็บบริษััทการบินท่�เป็นสมาชื้ิก จำานวิน 3,426.53 ล้านบาท 

รายการ
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ

รายไดิ้   

ราย่ได้ค่าบริการควิบคุมจราจรทางอากาศ 6,437.32 12,202.68 (5,765.36) (47)

ราย่ได้จากการให้บริการเก่�ย่วิเน้�อง 776.52 839.75 (63.23) (8)

ราย่ได้อ้�น 162.61 304.89 (142.28) (47)

รายไดิ้รวมู 7,376.45 13,347.32 (5,970.87) (45)

ค่าใช่้จ่าย  

ค่าใชื้้จ่าย่ในการดำาเนินงาน 10,797.10 12,490.01 (1,692.91) (14)

ต้นทุนทางการเงิน 5.88 8.95 (3.07) (34)

รายไดิ้รวมู 10,802.98 12,498.96 (1,695.98) (14)

ค่าบริการรอจ่าย่ค้น (เร่ย่กเก็บ) บริษััทการบินท่�เป็นสมาชื้ิก (3,426.53) 848.36 (4,274.89) (504)
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2.1 รายไดิ้ 
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ ม่ราย่ได้รวิมทั�งสิ�น จำานวิน 7,376.45 ล้านบาท โดย่ราย่ได้หลักท่�สำาคัญของบริษััทฯ ค้อ ราย่ได้ค่าบริการ
ควิบคมุจราจรทางอากาศ จำานวิน 6,437.32 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ย่ละ 87 ของราย่ไดร้วิม ราย่ไดจ้ากการใหบ้รกิารเก่�ย่วิเน้�อง จำานวิน 776.52 
ล้านบาท คิดเป็นร้อย่ละ 11 ของราย่ได้รวิม ซึ่้�งประกอบด้วิย่ราย่ได้ค่าเชื้่า ค่าบำารุงรักษัาอุปกรณ์์ ค่าบริการข้อม้ลการบิน และราย่ได้จากงาน
ท่�รับทำา นอกจากน่� ม่ราย่ได้อ้�น จำานวิน 162.61 ล้านบาท หร้อประมาณ์ร้อย่ละ 2 

ราย่ได้ค่าบริการควิบคุมจราจรทางอากาศ จำานวิน 6,437.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวิน 5,765.36 ล้านบาท หร้อประมาณ์ร้อย่ละ  
47 เน้�องจากผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�จัดเก็บราย่ได้ 
ของบริษััทฯ ลดลงอย่่างต่อเน้�องตั�งแต่เด้อนกุมภาพันธิ์ 2563 เป็นต้นมา และผลกระทบจากการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศในอัตรา 
ร้อย่ละ 50 สำาหรับเท่�ย่วิบินภาย่ในประเทศ และอัตราร้อย่ละ 20 สำาหรับเท่�ย่วิบินระหวิ่างประเทศ ตั�งแต่เด้อนเมษัาย่น-ธิันวิาคม 2563 ตาม
มติคณ์ะกรรมการการบินพลเร้อน (กบร.) ส่งผลให้ราย่ได้ค่าบริการควิบคุมจราจรทางอากาศของบริษััทฯ ในปี 2563 ลดลง สำาหรับราย่ได้
จากการให้บริการเก่�ย่วิเน้�อง จำานวิน 776.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำานวิน 63.23 ล้านบาท หร้อลดลงร้อย่ละ 8 ส่วินใหญ่เป็นราย่ได้
ค่าบริการข่าย่ส้�อสารข้อม้ลปฏิบัติการบิน ราย่ได้ค่าเชื้่าและค่าบำารุงรักษัาอุปกรณ์์อ้�นลดลง และราย่ได้อ้�น จำานวิน 162.61 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนจำานวิน 142.28 ล้านบาท หร้อลดลงร้อย่ละ 47 ส่วินใหญ่เน้�องจากในปีก่อนม่การปรับปรุงบัญชื้่ค่าเชื้่าท่�ราชื้พัสดุสถาน่เคร้�องชื้่วิย่
การเดินอากาศ ปราจ่นบุร่ ตามท่�กรมธินารักษั์เร่ย่กเก็บย่้อนหลัง

2.2 ค่าใช่้จ่าย 
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ ม่ค่าใชื้้จ่าย่รวิมทั�งสิ�น จำานวิน 10,802.98 ล้านบาท ประกอบด้วิย่ ค่าใชื้้จ่าย่ผลประโย่ชื้น์พนักงาน จำานวิน 
7,989.01 ล้านบาท ค่าใชื้้จ่าย่ดำาเนินงานอ้�น จำานวิน 2,808.09 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน จำานวิน 5.88 ล้านบาท ทั�งน่� บริษััทฯ ได้
ม่มาตรการปรับลดค่าใชื้้จ่าย่ทั�วิทั�งองค์กรท่�ไม่กระทบกับภาคควิามปลอดภัย่ตามแผนรองรับสถานการณ์์ฉุุกเฉุินทางการเงิน (Contingency 
Plan) ประมาณ์ 2,573.45 ล้านบาท 

3. วิเคราะห์ฐานะการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ
3.1 สื่ินทำรัพิย์ 

บริษััทฯ และเงินกองทุนสวิัสดิการ ม่สินทรัพย่์รวิม ณ์ วิันท่� 30 กันย่าย่น 2563 จำานวิน 3,602.63 ล้านบาท ประกอบด้วิย่สินทรัพย่์หมุนเวิ่ย่น
ร้อย่ละ 42 และสินทรัพย่์ไม่หมุนเวิ่ย่น ร้อย่ละ 58 โดย่ม่องค์ประกอบของสินทรัพย่์ ดังน่�

รายการ
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย่์หมุนเว่ิย่น 5,688.32 9,110.93 (3,422.61) (38)

สินทรัพย่์ไม่หมุนเว่ิย่น

- เงินฝ่ากธินาคารท่�ม่ภาระผ้กพัน 123.00 123.00  - -

- เงินลงทุนระย่ะย่าวิอ้�น 71.70 71.70  - -

- เงินให้ก้้ย่้มระย่ะย่าวิ 8.56 4.24 4.32 102

- อาคารและอุปกรณ์์ 6,655.38 7,212.53 (557.15) (8)

- สินทรัพย่์ไม่ม่ตัวิตน 111.00 122.01 (11.01) (9)

- สินทรัพย่์ระหว่ิางก่อสร้าง 944.67 699.20 245.47 35

รวมู 13,602.63 17,343.61 (3,740.98) (22)

สินทรัพย์่รวิมในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน จำานวิน 3,740.98 ล้านบาท หร้อประมาณ์ ร้อย่ละ 22 ประกอบด้วิย่สินทรัพย์่หมุนเว่ิย่นลดลง จำานวิน 
3,422.61 ล้านบาท หร้อประมาณ์ ร้อย่ละ 38 ส่วินใหญ่เป็นเงินลงทุนชัื้�วิคราวิ ล้กหน่�ค่าบริการและล้กหน่�อ้�นลดลง และม่สินทรัพย่์ไม่หมุนเว่ิย่นลดลง 
จำานวิน 318.37 ล้านบาท หร้อประมาณ์ร้อย่ละ 4 ส่วินใหญ่เป็นอาคารและอุปกรณ์์ลดลง 
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3.2 หน่้สื่ิน
บริษััทฯ และเงินกองทุนสวิัสดิการ ม่หน่�สินรวิม ณ์ วิันท่� 30 กันย่าย่น 2563 จำานวิน 12,604.78 ล้านบาท ประกอบด้วิย่หน่�สินหมุนเวิ่ย่น
ร้อย่ละ 66 และหน่�สินไม่หมุนเวิ่ย่นร้อย่ละ 33 โดย่ม่องค์ประกอบของหน่�สินดังน่�

รายการ
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ

หน่�สินหมุนเว่ิย่น 8,282.37 11,959.29 (3,676.92) (31)

ส่วินของหน่�สินระย่ะย่าวิท่�ถ้งกำาหนดชื้ำาระในหน้�งปี 126.94 126.94 - -

หน่�สินไม่หมุนเว่ิย่น

- เงินส่งเสริมเพ้�อการศ้กษัาบุตร 0.11 0.11 - -

- เงินก้้ย่้มระย่ะย่าวิ 190.19 317.13 (126.94) (40)

- ภาระผ้กพันผลประโย่ชื้น์พนักงาน 3,986.52 3,897.44 89.08 2

- ประมาณ์การหน่�สินระย่ะย่าวิ 18.65  - 18.65 100

รวมู 12,604.78 16,300.91 (3,696.13) (23)

หน่�สินรวิมในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน จำานวิน 3,696.13 ล้านบาท หร้อประมาณ์ร้อย่ละ 23 โดย่หน่�สินหมุนเว่ิย่นส่วินใหญ่เป็นค่าบริการรอจ่าย่
ค้นสะสม จำานวิน 6,288.84 ล้านบาท ซ้ึ่�งบริษััทฯ ได้นำาไปลงทุนในระบบอุปกรณ์์บริการการเดินอากาศและอ้�นๆ ตั�งแต่ปี 2557-2563 รวิมเป็นเงิน
ทั�งสิ�น 7,474.28 ล้านบาท   

สำาหรับหน่�สินไม่หมุนเว่ิย่นส่วินใหญ่เป็นภาระผ้กพันผลประโย่ชื้น์พนักงาน และเงินก้้ย่้มระย่ะย่าวิจากธินาคารออมสิน เพ้�อใช้ื้สำาหรับลงทุน 
ในโครงการต่างๆ โดย่ม่กำาหนดชื้ำาระค้นเงินต้นและดอกเบ่�ย่ทุกงวิด 6 เด้อน

3.3 สื่่วนข้องผู้้้ถื่อหุ้น
บริษััทฯ และเงินกองทุนสวิัสดิการ ม่ส่วินของผ้้ถ้อหุ้น ณ์ 30 กันย่าย่น 2563 จำานวิน 997.85 ล้านบาท โดย่ม่องค์ประกอบของส่วินของ 
ผ้้ถ้อหุ้นดังน่�

รายการ
ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

เพิ่ม (ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ

ทุนจดทะเบ่ย่น 660.00 660.00 - -

เงินกองทุนสวัิสดิการ 337.85 382.70 (44.85) (12)

รวมู 997.85 1,042.70 (44.85) (4)

โครงสร้างเงินทุน ณ์ วัินท่� 30 กันย่าย่น 2563 ประกอบด้วิย่หน่�สินรวิม 12,604.78 ล้านบาท หร้อเท่ากับสัดส่วินร้อย่ละ 93 และส่วินของผ้้ถ้อหุ้น 
997.85 ล้านบาท หร้อเท่ากับสัดส่วินร้อย่ละ 7
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4. สภาพคล่องทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ และเงินกองทุนสวัิสดิการ ม่เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่า เงินสดคงเหล้อสิ�นงวิด ณ์ วัินท่� 30 กันย่าย่น 2563 

จำานวิน 1,872.16 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากต้นงวิด 78.55 ล้านบาท โดย่เงินสดสุทธิิได้มาจากกิจกรรมลงทุน ส่วินใหญ่เป็นเงินลงทุนชัื้�วิคราวิ นอกจากน่� 
เงินสดสุทธิิใช้ื้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน ส่วินใหญ่เป็นค่าบริการรอจ่าย่ค้นบริษััทการบินท่�เป็นสมาชิื้ก และเงินสดสุทธิิใช้ื้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  
ส่วินใหญ่เป็นการชื้ำาระค้นเงินก้้ระย่ะย่าวิ

รายการ ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

เพิ่ม (ลด)
ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน (2,137.08) 2,894.12 (5,031.20)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 2,349.12 (3,855.65) 6,204.77

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (135.04) (136.81) 1.77

ผลกระทบจากการเปล่�ย่นแปลงอัตราแลกเปล่�ย่น 1.55 (0.51) 2.06

เงินสดและราย่การเท่ย่บเท่าเงินสด ณ์ วัินสิ�นงวิด 1,872.16 1,793.61 78.55

5. อัตราส่วนทางการเงิน – งบการเงินของบริษัทฯ และเงินกองทุนสวัสดิการ
ในปีงบประมาณ์ 2563 บริษััทฯ และเงินกองทุนสวัิสดิการ ม่อัตราส่วินหน่�สินต่อส่วินของผ้้ถ้อหุ้นลดลง เน้�องจากค่าบริการรอจ่าย่ค้นสะสมลดลง 

นอกจากน่� ควิามสามารถในการจา่ย่ค้นเงินต้นและดอกเบ่�ย่ของบริษััทฯ มาจากกระแสเงนิสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน ซ้ึ่�งส่วินใหญม่าจากค่าเส้�อมราคา
และค่าตัดจำาหน่าย่ท่�เพิ�มข้�นจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่�แล้วิเสร็จ

รายการ ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

เพิ่ม (ลด)
ล้านบาท

อัตราส่วินหน่�สินต่อส่วินของผ้้ถ้อหุ้น (เท่า) 12.63 15.63 (3.00)

อัตราส่วินหน่�สินต่อส่วินของผ้้ถ้อหุ้น (เท่า)  
(ไม่รวิมค่าบริการรอจ่าย่ค้นสะสม) 6.33 6.32 0.01

อัตราส่วินควิามสามารถในการจ่าย่ค้นเงินต้น 
และดอกเบ่�ย่ (เท่า) 9.77 8.74 1.03

ทั�งน่� เน้�องจากบริษััทฯ ดำาเนินงานในลักษัณ์ะท่�ไม่ค้ากำาไร (Cost Recovery Basis) โดย่ในทางปฏิบัติกรณ่์ม่ราย่ได้ส้งกว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ บริษััทฯ จะ
จ่าย่ค้นบริษััทการบินท่�เป็นสมาชิื้ก หร้อกรณ่์ม่ราย่ได้ตำ�ากว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ บริษััทฯ จะสามารถเร่ย่กเก็บจากบริษััทการบินท่�เป็นสมาชิื้กได้เช่ื้นกัน โดย่แหล่ง
เงินทุนในการลงทุนต่างๆ ของบริษััทฯ มาจากราย่ได้ส้งกว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ท่�คงไว้ิตามมติท่�ประชุื้มใหญ่สามัญ ให้นำามาใช้ื้จ่าย่ลงทุน นอกจากน่�การลงทุน 
บางส่วินมาจากการก้้ย่้มเงินจากสถาบันการเงิน และควิามสามารถในการชื้ำาระค้นเงินก้้ของบริษััทฯ ส่วินใหญ่มาจากค่าเส้�อมราคาท่�บริษััทฯ ได้คิด
รวิมไว้ิในค่าบริการท่�เร่ย่กเก็บจากสาย่การบินแล้วิ
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แนวโน้มทางการเงิน 
1. แนวโน้มทางการเงินในปี 2564

เน้�องจากผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลทำาให้ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�จัดเก็บราย่ได้ 
ลดลงอย่่างมากตั�งแต่ปี 2563 และจากการประเมินแนวิโน้มอุตสาหกรรมการบินในปี 2564 คาดวิ่าจะย่ังคงชื้ะลอตัวิต่อเน้�องตลอดปี 2564 โดย่ 
คาดการณ์์ปริมาณ์เท่�ย่วิบินท่�จัดเก็บราย่ได้ลดลงจากปี 2563 อ่กร้อย่ละ 18 และบริษััทฯ ย่ังคงเร่ย่กเก็บอัตราค่าบริการฯ ปัจจุบันสำาหรับ En Route 
Charge อัตรา 3,500 บาทต่อหน่วิย่ และ Terminal charge อัตรา 500 บาทต่อหน่วิย่

ทำาให้ในปี 2564 บริษััทฯ คาดว่ิาจะย่ังคงม่ราย่ได้ตำ�ากว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่จำานวินมากประมาณ์ 5,000-6,000 ล้านบาท โดย่บริษััทฯ ได้ดำาเนินมาตรการ
ปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ทั�วิทั�งองค์กรท่�ไม่กระทบกับภาคควิามปลอดภัย่ และควิบคุมการใช้ื้จ่าย่งบประมาณ์อย่่างเข้มงวิด พร้อมทั�งปรับโครงสร้างค่าใช้ื้จ่าย่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์ เพ้�อลดผลกระทบของราย่ได้ตำ�ากว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษััทฯ

สำาหรับงบลงทุนประจำาปี 2564 ม่กรอบวิงเงินเบิกจ่าย่ลงทุน จำานวิน 978.40 ล้านบาท โดย่ได้รับควิามเห็นชื้อบจากคณ์ะรัฐมนตร่เม้�อวัินท่� 29 
กันย่าย่น 2563 ซ้ึ่�งสอดคล้องกับแผนวิิสาหกิจ พ.ศ. 2564-2568 โดย่ให้ควิามสำาคัญกับการจัดลำาดับควิามสำาคัญของการลงทุนให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์์ปัจจุบัน ซ้ึ่�งพิจารณ์าชื้ะลอการลงทุนท่�ไม่กระทบกับภาคควิามปลอดภัย่ รวิมทั�งพิจารณ์าแผนการลงทุนให้ม่ควิามเหมาะสมเพ้�อรักษัา
ระดับการให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศให้ม่ควิามต่อเน้�องปลอดภัย่ และเตร่ย่มควิามพร้อมในการให้บริการได้ทันท่เม้�อสถานการณ์์ด้านการบิน
กลับเข้าส่้ภาวิะปกติ

2. แนวโน้มูทำางการเงินในระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568)
ประมูาณุการทำางการเงินระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) ท่�สอดคล้องกับแผนวิิสาหกิจ พ.ศ. 2564-2568 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษััทฯ ม่ราย่ได้ตำ�ากว่ิาค่าใช้ื้จ่าย่ต่อเน้�องตั�งแต่ปี 2563-2565 เน้�องจากราย่ได้ส่วินใหญ่ของบริษััทฯ 
เป็นราย่ได้จากการให้บริการควิบคุมจราจรทางอากาศ ซ้ึ่�งได้รับผลกระทบอย่่างรุนแรงจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ื้�อไวิรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดย่คาดว่ิาอุตสาหกรรมการบินจะเริ�มฟ้ั�นตัวิในปี 2565 และกลับส่้ภาวิะปกติในปี 2566 หร้ออย่่างช้ื้าในปี 2567 ตามคาดการณ์์
แนวิโน้มอุตสาหกรรมการบินของ IATA เม้�อเด้อนตุลาคม 2563 และราย่งานพย่ากรณ์์ควิามต้องการการเดินอากาศของประเทศไทย่ของสำานักงาน
การบินพลเร้อนแห่งประเทศไทย่ (กพท.) โดย่บริษััทฯ ได้ดำาเนินมาตรการปรับลดค่าใช้ื้จ่าย่ทั�วิทั�งองค์กรอย่า่งต่อเน้�องตั�งแต่ปี 2563-2565 เพ้�อบริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้ื้จ่าย่ของบริษััทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์์

แผู้นการลงทุำนและการจัดิหาแหล่งทุำนในระยะ 5 ปี จากแผนการลงทุนในระย่ะ 5 ปี (ปี 2564-2568) ซ้ึ่�งสอดคล้องตามแผนวิิสาหกิจ พ.ศ. 2564-
2568 ของบริษััทฯ คาดว่ิาจะม่วิงเงินลงทุนประมาณ์ 8,000.00 ล้านบาท เป็นการลงทุนในภาคควิามปลอดภัย่ และภาคสนับสนุนควิามปลอดภัย่ โดย่
เป็นการลงทุนเพ้�อปรับปรุง/พัฒนาระบบอุปกรณ์์ให้ม่ควิามทันสมัย่ และให้บริการได้อย่่างต่อเน้�องด้วิย่ควิามปลอดภัย่ (Safety) และการลงทุนเพ้�อ 
สร้างควิามสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และสามารถรองรับระบบการบินของประเทศได้ โดย่ม่ราย่การลงทุนท่�สำาคัญ เช่ื้น โครงการจัดเตร่ย่ม
ควิามพร้อมเพ้�อให้บริการการเดินอากาศ ณ์ สนามบินนานาชื้าติอ่้ตะเภา เป็นต้น โดย่บริษััทฯ คาดว่ิาจะเบิกใช้ื้ลงทุนจากเงินก้้ระย่ะย่าวิบางส่วิน และ
ส่วินท่�เหล้อใช้ื้จ่าย่จากเงินราย่ได้ค่าบริการรอจ่าย่ค้นและเงินทุนหมุนเว่ิย่นอ้�นจากสภาพคล่องคงเหล้อ ซ้ึ่�งบริษััทฯ จะขอควิามเห็นชื้อบจากท่�ประชุื้มใหญ่ 
สามัญประจำาปี เพ้�อนำามาใช้ื้จ่าย่ลงทุนในอนาคต
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