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สำขำขนสง่ 
 

 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

ไตรมำสที ่1 ของปีงบประมำณ 2559 (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) 

 

SOD: ปรบัปรุงคณุภำพกำรใหบ้รกิำร และฐำนะทำงกำรเงนิใหส้ำมำรถพึง่พำตนเองได ้รวมท ัง้หำพนัธมติร 

เพือ่กำรด ำเนนิงำนรว่มกนัอยำ่งย ัง่ยนื  

รำยไดร้วม 147.06 ลำ้นบำท 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 104.01 ลำ้นบำท 
หนว่ย : ลำ้นบำท 

สบพ. มปัีญหาเรือ่งจ านวนนักศกึษาทีล่ดลง

ตอ่เนือ่งจนอาจเกดิปัญหาตอ่ความอยูร่อดของ

องคก์ร รวมถงึหลักสตูรทีอ่าจไมส่อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของตลาด จงึจ าเป็นตอ้งหา

พันธมติรเพือ่รว่มด าเนนิการอยา่งย่ังยนื  

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ฐำนะทำงกำรเงนิส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ของ สบพ. 

• ดา้นรายได ้: สบพ. มรีายไดร้วม 147.06 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 90.33 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้ 

จากปีทีแ่ลว้ 13.91 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.22 โดยรอ้ยละ 94.22 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

เป็นรายไดค้า่เลา่เรยีน คดิเป็นจ านวน 85.10ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 12.33 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.90 

โดยมสีาระส าคัญดังนี ้

(1) คา่เลา่เรยีน – มรีายไดค้า่เลา่เรยีนทีไ่มร่วมคา่ธรรมเนยีมการเรยีนอืน่ 85.10 ลา้นบาท    

เพิม่ขึน้จากปีกอ่นประมาณรอ้ยละ 16.90 สว่นใหญเ่ป็นรายไดจ้ากการอบรม 52.79 ลา้นบาท โดยรายไดส้ว่นใหญ่

เกดิจากหลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot License 

(2) คา่หอพัก – สบพ. มรีายไดค้า่หอพัก 4.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 1.26 ลา้นบาท        

สว่นใหญเ่กดิจากกลุม่ Flying training หลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot License และหลักสตูร 

Commercial Helicopter Pilot 

• ดา้นคา่ใชจ้า่ย : สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้สิน้ 103.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกัน 

ของปีทีแ่ลว้ 4.96 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.01 โดยคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญเ่กดิจาก  

(1) คา่ใชจ้า่ยพนักงาน - สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยพนักงาน 47.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกัน

ของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 9.60 และคดิเป็นรอ้ยละ 45.55 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

(2) คา่เสือ่มราคา - สบพ. มคีา่เสือ่มราคา 18.16 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกัน 

ของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 1.25 และคดิเป็นรอ้ยละ 0.97 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

(3) คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา - สบพ. มคีา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา 7.00 ลา้นบาท ลดลง 

จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 3.10 สว่นใหญเ่กดิขึน้จากคา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษาเครือ่งบนิ  

คดิเป็นจ านวนเงนิ 6.23 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 0.36 ลา้นบาท ทัง้นี ้คา่ซอ่มแซม

และบ ารงุรักษาคดิเป็นรอ้ยละ 6.73 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 

กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

จากขอ้มลูแผนการเบกิจา่ยสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ก าหนดแผนเบกิจา่ยสะสมวงเงนิ 49.22 ลา้นบาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 31.49 ของวงเงนิเบกิจา่ย ผลการเบกิจา่ยสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงนิ 4.62 ลา้นบาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 9.39 ของแผนการเบกิจา่ยสะสม ทัง้นีผ้ลการเบกิจา่ยต ่ากวา่แผนทีก่ าหนดไวว้งเงนิ 44.60 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 90.61 ของแผนการเบกิจา่ยสะสม 

ผลกำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีบญัช ี2558  

ผลการประเมนิผลการด าเนนิงานประจ าปีบัญช ี2558 ของ สบพ. (เบือ้งตน้กอ่นการรับรองงบการเงนิของ สตง.)

ทีร่ะดับคะแนน 3.0228 เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลการประเมนิผลการด าเนนิงานในปี 2557 มคีะแนนลดลง 0.1492            

 

 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิส ำหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558  (เบือ้งตน้) ของ สบพ. 

2556 2557 2558 %Chg Q12558 Q12559 %Chg

ฐำนะกำรเงนิ

เงนิสด 47.19       51.68       105.44     104.02% 86.63        58.03        (33.01%)

สนิทรัพย์รวม 1,148.61  1,276.45  1,417.99  11.09% 1,293.42  1,499.08  15.90%

หนีส้นิรวม 547.21     552.27     564.91     2.29% 532.06      625.05      17.48%

ทนุรวม 601.40     724.18     853.08     17.80% 761.36      874.03      14.80%

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม (528.09) (405.31) (276.41) (31.80%) (368.14) (255.47) (30.61%)

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 256.52     295.37     316.57     7.18% 76.41        90.33        18.22%

รายไดร้วม 492.68     515.23     527.30     2.34% 129.24      147.06      13.79%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 390.51     391.01     389.81     (0.31%) 99.02        103.98      5.01%

คา่ใชจ้า่ยรวม 391.66     392.45     398.40     1.52% 99.05        104.01      5.01%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (133.99) (95.64) (73.24) (23.42%) (22.61) (13.65) (39.63%)

ดอกเบีย้จา่ย -            -            -            -            -            

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -            -            -            -            -            

EBITDA (57.39) (25.85) (2.05) (92.07%) (4.22) 4.51 (206.87%)

ก าไรสทุธิ 101.02     122.78     128.90     4.98% 30.19        43.05 42.60%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 142.85 163.77 174.29 6.42% 39.26        47.36        20.63%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - -            -            

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 76.60 69.79 71.19 2.01% 18.39        18.16        (1.25%)

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - -            -            

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 214.39 192.65 185.09 (3.92%) 47.45        51.16        7.82%

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 117.83 136.83 152.43 152.43      161.36      

งบลงทนุเบกิจา่ย 98.49 100.53 60.35 3.36          4.62          

อัตราการเบกิจา่ย (%) 83.59% 73.47% 39.59% 2.21% 2.86%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 8.79% 9.62% 9.09% 9.34% 11.49%

ROE 16.80% 16.95% 15.11% 15.86% 19.70%

D/E (เทา่) 0.91          0.76          0.66          0.70          0.72          

Net Profit Margin 20.50% 23.83% 24.45% 23.36% 29.27%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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* ผลการประเมนิปีบัญช ี2558 ของ สบพ. (เบือ้งตน้กอ่นการรับรองงบการเงนิของ สตง.) 

ผูจ้ดัท ำ: สกลุเพชร เพชรด ี
กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำยภูมศิกัดิ ์อรญัญำเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2143 
วนัทีจ่ดัท ำ : 12 พฤษภำคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
 
สบพ. ไดด้ าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบรหิารจัดการการขนสง่มวลชนและบรกิาร พฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
ทา่อากาศยานภมูภิาคและอตุสาหกรรมการบนิของไทย เพีอ่ใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการบนิ การทอ่งเทีย่ว และการขนสง่สนิคา้ทางอากาศชัน้น าของ
ภมูภิาค โดยไดด้ าเนนิการผลติและพฒันาบคุลากรดา้นการบนิทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล ปรับปรงุสถาบนัการบนิพลเรอืนบรเิวณถนนพหลโยธนิ และศนูยฝึ์ก
การบนิพลเรอืนใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ เพือ่รองรับการขยายตวัทางดา้นอตุสาหกรรมการบนิของประเทศตอ่ไป 

สำขำขนสง่ 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สบพ. มกี าไรสทุธ ิ43.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ระยะเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 12.86 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 42.60 
ทัง้นี ้เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของรายไดใ้นสดัสว่นทีม่ากกวา่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ย 

 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 สบพ. ควรทบทวนบทบาทของ สบพ. วา่มจีดุด ีและจดุเสีย่งดา้นใดบา้ง เพือ่หา

แนวทางในการสง่เสรมิให ้สบพ. มคีวามเขม้แข็งเพยีงพอในการปฏบิตัติามภารกจิ
หลกัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถแขง่ขนักบัโรงเรยีนการบนิทัง้ภาครฐัและ
เอกชนได ้

 สบพ. ควรมกีารจัดท ารายงานการศกึษา โดยวเิคราะหถ์งึสถานภาพปัจจบุนัของการ
บรหิารจัดการองคก์รภายในองคก์ร รวมถงึควรมกีารวเิคราะหท์ศิทางในอนาคตวา่ควร
มุง่เนน้ในการพฒันาองคก์รอยา่งไรเพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการผลติบคุลากร
ทางการบนิของประเทศไทยใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 สบพ. ควรใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยเฉพาะการจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งในดา้นตา่งๆ อยา่งครบถว้น ทัง้นี ้เพือ่เป็นเครือ่งมอืบรหิารจัดการในการ
สรา้งมลูคา่ใหแ้กอ่งคก์ร 

 สบพ. ควรเรง่รัดและตดิตามความกา้วหนา้โครงการลงทนุตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามแผน 
     การลงทนุทีไ่ดร้ับอนุมตั ิเชน่ โครงการกอ่สรา้งอาคารเรยีนใหม ่เป็นตน้ 
 

 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

ไตรมำสที ่1 ของปีงบประมำณ 2559 (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) 

 

สถติกิำรผลติบุคลำกรทำงกำรบนิ 

จ ำนวนนกัเรยีนและ 
รำยไดค้ำ่เลำ่เรยีน (ไมร่วมคำ่ธรรมกำรเรยีนอืน่) 

 ผลประกอบกำร:   
o ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2559 สบพ. มรีายไดร้วม 147.06 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกนั

ของปีกอ่นรอ้ยละ 13.79 จ าแนกเป็นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 90.33 ลา้นบาท รายไดอ้ืน่ 
56.74 ลา้นบาท และรายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล 51.16 ลา้นบาท โดยรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 
จากรายไดค้า่เลา่เรยีนเป็นหลัก ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากรายไดค้า่เลา่เรยีนหลักสตูรการบนิทีเ่พิม่ขึน้
จ านวน 15.46 ลา้นบาท การเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่เลา่เรยีนดังกลา่ว เป็นไปตามจ านวนนักศกึษา
ทีเ่พิม่ขึน้  

o ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2559 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยรวม 104.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกัน

ของปีกอ่น 4.60 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.01 โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 103.98 ลา้นบาท 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 0.03 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานมจี านวนเพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกัน
ของปีกอ่น 
 
 

 สถำนะทำงกำรเงนิ  
o สนิทรพัย ์: ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2559 สบพ. มสีนิทรัพยร์วม 1,499.08 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.90 จ าแนกเป็นทรัพยห์มนุเวยีน 775.71 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื จ านวน 58.03 ลา้นบาท และสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 723.37 ลา้นบาท 
โดยมเีงนิลงทนุระยะยาว จ านวน 242.50 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้
ประมาณรอ้ยละ 18.50  

o เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด : สบพ. มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืยกมา 
ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2558 จ านวน 102.06 ลา้นบาท ในงวด 3 เดอืนแรกของปีบัญช ี2559  
เงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 76.070 ลา้นบาท เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ
จ านวน 120.11 ลา้นบาท เป็นผลท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงนิ 58.03 ลา้นบาท 

o กำรบรหิำรสนิทรพัย ์: ในงวด 3 เดอืนของปี 2559 สบพ. มอีัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
(Total Assets Turnover) และอัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover) 
0.10 และ 0.35 ตามล าดับ ใกลเ้คยีงกับรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ อัตราการหมนุเวยีน
ดังกลา่วยังคงอยูใ่นระดบัต ่า แสดงวา่ สบพ. ยังไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพยเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิ
รายไดไ้ดอ้ยา่งเต็มที ่

o ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร : ในงวด 3 เดอืนของปี 2559 สบพ. มคีวามสามารถ 
ในการท าก าไร จากอัตราผลตอบแทนตอ่รายไดร้วม อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม และ
อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยถ์าวร เทา่กับ 29.28, 2.87 และ 10.16 ตามล าดับ เพิม่ขึน้ 
จากระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่นเล็กนอ้ย 

o สภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ : ในงวด 3 เดอืนของปี 2559 สบพ. มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 
6.43 เทา่ ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 2.83 เทา่ โดยในรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้มอีัตราสว่น
เงนิทนุหมนุเวยีน 9.26 เทา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ สบพ. ยังคงมสีภาพคลอ่งในระดับสงู 

หวัข้อการประเมิน น า้หนัก (รอ้ยละ) คะแนนทีไ่ด้

1. การด าเนินงานตามนโยบาย 20 1.7083

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ 45 3.8416

3. การบริหารจัดการองค์กร 35 2.7212

- บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 6 3.0441

- การบริหารความเส่ียง 7 1.4000

- การควบคุมภายใน 4 2.8775

   - การตรวจสอบภายใน 6 3.3391

  - การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 3.0766
- การบริหารทรัพยากรบคุคล 6 2.8624

รวม 100.00 3.0228

จา้นวนคน 
(คน)

ค่าเลา่เรียน 
(ลา้นบาท)

จา้นวนคน 
(คน)

ค่าเลา่เรียน 
(ลา้นบาท)

หลักสูตรการบิน 113 52.79 108 37.33

หลักสูตรปริญญาตรี 1,464 17.61 1,342 15.68

หลักสูตรปริญญาโท 76 2.34 78 2.23

หลักสูตรพืน้ฐาน 367 6.35 353 6.56

หลักสูตรอืน่ๆ 92 3.04 52 2.43

รวม 2,112 82.13 1,933 64.24

ไตรมาสที ่1/2559 ไตรมาสที ่1/2558
กลุม่การเรียน
และฝึกอบรม

กลุม่หลกัสตูร
แผนการรับนักศึกษา

ป ี2558
จ้านวนนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษา 

ป ี2558
แผนการรับนักศึกษา

ป ี2559

1. กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (General Subject) 179 403 179
2. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ (Operation Group) 119 266 179
3. กลุ่มวิชาบริหารการบิน
(Aviation Management Group) 300 509 300
4. กลุ่มวิชาช่างอากาศยาน
(Aircraft Maintenance Group) 212 270 326
5. กลุ่มวิชาช่างอเิลคทรอนิกส์การบิน
(Electronic Avionics Group) 179 171 140
6. กลุ่มวิชาฝึกการบิน (Flying Training Group) 85 206 88
7. โครงการหลักสูตรปริญญาโท
(หลักสูตรบริหารการบินมหาบัณฑิต) 40 40 40
8. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการบิน 60 59 60

รวมจ้านวนนักศึกษาทั งสิ น 1,174               1,924                        1,312                 


