
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

สงักดั : กระทรวงคมนาคม 
ประธานกรรมการ : พลอากาศเอก สฤษดิพ์งษ์ โกมทุานนท ์
กรรมการผูแ้ทน กค. : นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
ผูว้า่การ : นาวาอากาศเอก จริพล เกือ้ดว้ง 
CFO : นางภัคณัฏฐ ์มากชว่ย 
จ านวนพนกังาน : 291 คน 
Website : www.catc.or.th 

สาขาขนสง่ 
 

 

สถาบนัการบนิพลเรอืน 

ไตรมาส 3 ประจ าปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ม.ิย. 59) 

 

SOD: ปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิาร และฐานะทางการเงนิใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้รวมท ัง้หาพนัธมติร 

เพือ่การด าเนนิงานรว่มกนัอยา่งย ัง่ยนื  

รายไดร้วม QoQ 

หนว่ย : ลา้นบาท 

คา่ใชจ้า่ยรวม QoQ 

หนว่ย : ลา้นบาท 

สบพ. มปัีญหาเรือ่งจ านวนนักศกึษาทีล่ดลง

ตอ่เนือ่งจนอาจเกดิปัญหาตอ่ความอยูร่อดของ

องคก์ร รวมถงึหลักสตูรทีอ่าจไมส่อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของตลาด จงึจ าเป็นตอ้งหา

พันธมติรเพือ่รว่มด าเนนิการอยา่งย่ังยนื  

หนว่ย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนนิงานของ สบพ. รอบ 9 เดอืน ปี 2559 

• ดา้นรายได ้: 9M59 สบพ. มรีายไดร้วม 473.27ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 293.44 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 76.03 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35 ปัจจัยทีท่ าใหร้ายไดจ้ากการด าเนนิงาน

เพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่การเพิม่ขึน้ของรายไดค้า่เลา่เรยีน และคา่หอพัก โดยมสีาระส าคัญ ดังนี ้

(1) คา่เลา่เรยีน – 9M59 สบพ. มรีายไดค้า่เลา่เรยีน (ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการเรยีน) 246.57  

ลา้นบาท สว่นใหญเ่กดิจากหลักสตูรการบนิและหลักสตูรปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 67.23 และ 20.82  

ของรายไดค้า่เลา่เรยีนตามล าดับ และมรีายไดจ้ากหลักสตูรการบนิจ านวน 165.77 ลา้นบาท จ าแนกเป็น 

รายได ้จากหลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot 148.18 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของ 

ปีกอ่น 63.23 ลา้นบาท และหลักสตูร Commercial Pilot License – Helicopter 14.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 

ปีทีแ่ลว้ 7.51 ลา้นบาท 

(2) คา่หอพัก – 9M59 สบพ. มรีายไดค้า่หอพัก 13.00 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 6.12  

ลา้นบาท สว่นใหญเ่กดิจากกลุม่ Flying training หลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot License และ

หลักสตูร Commercial Pilot License – Helicopter 

• ดา้นคา่ใชจ้า่ย : 9M59 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้สิน้ 311.59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้  

9.16 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 โดยคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญเ่กดิจาก คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงาน คา่เสือ่ม

ราคา-คา่ใชจ้า่ยตัดจา่ย และวสัดสุ ิน้เปลอืงในการสอน คดิเป็นรอ้ยละ 45.6, 17.6 และ 6.1 ของคา่ใชจ้า่ยจาก

การด าเนนิงานตามล าดับ 
 

การเบกิจา่ยงบลงทนุ 

ณ ม.ิย. 59 มผีลการเบกิจา่ยสะสมเป็นเงนิ 84.97 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 55.36 ของแผนการเบกิจา่ยสะสม  

(แผนเบกิจา่ยสะสมวงเงนิ 153.50 ลา้นบาท) โดยผลการเบกิจา่ยต ่ากวา่แผนทีก่ าหนดไวเ้ป็นเงนิ 68.53  

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.64 ของแผนการเบกิจา่ยสะสม ทัง้นี ้ สบพ. มงีบส ารองวงเงนิ 12.26 ลา้นบาท 

จ าแนกเป็นงบส ารองกรณีราคาเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 10 ของวงเงนิลงทนุประจ าปี วงเงนิ 8.92 ลา้นบาท และ 

งบส ารองกรณีจ าเป็นเรง่ วงเงนิ 3.34 ลา้นบาท 
 

โครงการลงทนุส าคญั 

เมือ่วนัที ่7 ม.ิย. 59 คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบโครงการกอ่สรา้งอาคารเรยีนศนูยพ์ัฒนาบคุลากรดา้นการบนิ 

อาคารฝ่ายอ านวยการ สิง่กอ่สรา้ง อปุกรณ์และครภัุณฑต์า่ง ๆ ของ สบพ. และปรับปรงุอาคารเดมิ ซึง่จะเป็น 

สว่นหนึง่ในการพัฒนาศักยภาพ และเพิม่ขดีความสามารถในการผลติบคุลากรดา้นการบนิ              

 

 

ทีม่า : งบการเงนิ ไตรมาส 3 ปี 2559 ของ สบพ. 
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ม.ิย.58) ม.ิย.59)

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 102.06     56.79       26.42        (53.49%) 56.79        26.42        (53.49%) 12.87        

สนิทรัพย์รวม 1,384.91  1,335.53 1,594.48  19.39% 1,335.53  1,594.48  19.39% 1,552.78   

หนีส้นิรวม 552.11     549.23     594.22      8.19% 549.23      594.22      8.19% 624.18      

ทนุรวม 832.79     1,129.49 1,129.49  0.00% 1,129.49  1,129.49  0.00% 928.60      

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม 296.70-     343.19-     129.24-      (62.34%) 343.19-      129.24-      (62.34%) 200.89-      

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 323.94     217.41     293.44      34.97% 68.53        91.21        33.09% 88.73        

รายไดร้วม 536.19     380.00     473.27      24.55% 123.11      158.98      29.14% 144.42      

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 396.80     294.32     304.56      3.48% 95.95        98.12        2.27% 100.81      

คา่ใชจ้า่ยรวม 412.14     302.43     311.59      3.03% 99.12        98.12        (1.01%) 107.65      

ก าไรจากการด าเนนิงาน 72.86-       76.92-       11.12-        (85.54%) 27.42-        6.91-          (74.80%) 12.08-        

ดอกเบีย้จา่ย -            -           -            -            -            -            -            -             

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -            -           -            -            -            -            -            -             

EBITDA (1.12) (22.75) 42.59 (287.20%) (10.02) 7.94 (179.23%) 8.96           

ก าไรสทุธิ 124.05     77.57       161.68 108.44% 24.00        60.86        153.64% 36.77        

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 161.11     130.79     138.93      6.22% 43.45        45.71        5.21% 46.88        

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น -            -           -            -            -            -            -            -             

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 71.74       54.17       53.71        (0.85%) 17.40        14.85        (14.68%) 21.04        

เงนิน าสง่/เงนิปันผล -            -           -            -            -            -            -            -             

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 186.26 144.47 157.75 9.19% 47.73        57.15        19.74% 50              

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 152.43 43.79 153.50 250.56% 22.69        43.60        92.13% 61              

งบลงทนุเบกิจา่ย 60.35 30.97 84.98 174.39% 24.98        4.16          (83.34%) 76              

อัตราการเบกิจา่ย (%) 39.59% 70.73% 55.36% 110.06% 9.54% 125.6%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 9.32% 4.45% 8.45% 7.30% 16.96% 10.40%

ROE 15.87% 6.25% 13.08% 10.15% 26.27% 17.80%

D/E (เทา่) 0.66          0.49         0.53          0.49          0.53          0.67           

Net Profit Margin 23.14% 20.41% 34.16% 19.49% 38.28% 25.46%

ม.ค. - 

ม.ีค. 59
2558 %Chg

เม.ย. - 

ม.ิย. 58

เม.ย. - 

ม.ิย. 59
%Chg



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

   

*ผลการประเมนิครึง่ปีบัญช ี2559 ของ สบพ. 
 

ผูจ้ดัท า: ตวงพร ปัญญาพงศณ์รงค ์
กอง : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการกอง : นางนทัวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2144 
วนัทีจ่ดัท า : 31 ตลุาคม 2559 

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

สาขาขนสง่ 
 

สรปุผลการด าเนนิงาน 
 งวด 9 เดอืนแรกของปีบญัช ี2559 สบพ. สบพ. มกี าไรสทุธ ิ161.68 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 84.11 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ 
รอ้ยละ 108.4 ทัง้นี ้เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของรายไดใ้นสดัสว่นทีม่ากกวา่การเพิม่ขึน้
ของคา่ใชจ้า่ย 

 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 สบพ. ควรเรง่ด าเนนิกจิกรรมตามแผนปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารจัดการเพือ่ 

เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานมาใชใ้หเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมและสามารถ
วดัผลได ้เพือ่ให ้สบพ. สามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 สบพ. ควรมกีารสอบทานรายงานทางการเงนิใหม้คีวามถีแ่ละรดักมุมากขึน้อยา่งนอ้ย
เป็นรายไตรมาส เพือ่ความทนักาลและความถกูตอ้งของการจัดท างบการเงนิ  

 สบพ. ควรใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การก าหนด
ปัจจัยเสีย่งองคก์ร และการระบนุยิามของโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ  

 สบพ. ควรเรง่พฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาดและแนวโนม้
ของอตุสาหกรรมการบนิ รวมถงึพฒันาคณุภาพของคณาจารยแ์ละผลงานวจัิย เพือ่
สามารถน าไปพฒันาระบบการศกึษาดา้นการบนิไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

 สบพ. ควรเรง่รัดและตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการลงทนุตา่งๆ รวมถงึ
กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตามกรอบระยะเวลาเพือ่ใหก้ารเบกิจา่ยงบลงทนุ
ของ สบพ. เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้
 

สถาบนัการบนิพลเรอืน 

ไตรมาส 3 ประจ าปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ม.ิย. 59) 

 

สถติกิารผลติบุคลากรทางการบนิ 

จ านวนนกัเรยีนและ 
รายไดค้า่เลา่เรยีน (ไมร่วมคา่ธรรมการเรยีนอืน่) 

 สถานะทางการเงนิ  
o 9M59 สบพ. มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ยกมา ณ วนัที ่1 ต.ค. 58 จ านวน 102.06  

ลา้นบาท และมเีงนิสดจากการด าเนนิงานจ านวน 201.97 ลา้นบาท เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรม
ลงทนุจ านวน 277.62 ลา้นบาท เป็นผลท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื  
ณ 30 ม.ิย. 59 เป็นเงนิ 26.42 ลา้นบาท 

o 9M59 สบพ. มสีนิทรัพยร์วม 1,594.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 19.4 เป็นการเพิม่ขึน้จาก
การจัดหาสนิทรัพยถ์าวรเพิม่ขึน้ และมเีงนิสดคงเหลอืจากการด าเนนิงาน โดยมเีงนิลงทนุระยะยาว  
ณ ม.ิย. 2559 จ านวน 347.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 16.8 ทัง้นี ้
สบพ. มทีนุเพิม่ขึน้จากก าไรสะสมทีไ่ดม้าจากปีทีแ่ลว้ จงึสง่ผลใหส้ว่นของทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.2 

 
 อตัราสว่นทางการเงนิ 

o การบรหิารสนิทรพัย ์: 9M59 สบพ. มอีัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยร์วม (Total Assets 
Turnover) และอัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover) 0.30 และ 1.11 
ตามล าดับ ใกลเ้คยีงกับรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ อัตราการหวนุเวยีนดังกลา่วยังคงอยูใ่น
ระดับต ่า แสดงวา่ สบพ. ยังไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพยเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิรายได ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่

o ความสามารถในการท าก าไร : 9M59 สบพ. มคีวามสามารถในการท าก าไร จากอัตราผลตอบแทน
ตอ่รายไดร้วม อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม และอัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยถ์าวร เทา่กับ 
34.16, 10.14 และ 37.95 ตามล าดับ เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่นเล็กนอ้ย 

o สภาพคลอ่งทางการเงนิ : 9M59 สบพ. มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 7.55 เทา่ เพิม่ขึน้จาก 
ปีทีแ่ลว้ 0.93 เทา่ โดยในรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 7.48 เทา่  
แสดงใหเ้ห็นวา่ สบพ. ยังคงมสีภาพคลอ่งในระดับสงู 
 

 แผน-ผลการด าเนนิงาน 
o แผนการด าเนนิงานก าหนดรายไดร้วมไวท้ี ่จ านวน 478.22 ลา้นบาท แตใ่นรอบ 9 เดอืน สบพ.  

มผีลการด าเนนิงานต ่ากวา่แผนทีก่ าหนดไว ้จ านวน 4.96 ลา้นบาท เป็นผลจากรายไดค้า่เลา่เรยีน 
ทีต่ ่ากวา่แผน โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายไดจ้ากหลักสตูรการบนิและการฝึกอบรม 

o แผนการด าเนนิงานก าหนดคา่ใชจ้า่ยรวมไวท้ี ่จ านวน 358.47 ลา้นบาท แตใ่นรอบ 9 เดอืน สบพ.  
มผีลการด าเนนิงานต ่ากวา่แผนทีก่ าหนดไว ้จ านวน 46.88 ลา้นบาท สว่นใหญเ่กดิจากคา่ใชจ้า่ย
พนักงาน ทีต่ ่ากวา่แผนจ านวน 14.88 ลา้นบาท เนือ่งจากมพีนักงานบางสว่นลาออก และพนักงาน
บางสว่นทีก่ าหนดไวต้ามแผนวา่จะสามารถรับสมัครได ้แตย่ังไมส่ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน 

o งบก าไร/ขาดทนุ จากการด าเนนิงานในรอบ 9 เดอืน สบพ. มผีลขาดทนุต ่ากวา่แผนทีก่ าหนดไว ้
จ านวน -11.12 ลา้นบาท ก าไร/ขาดทนุสทุธสิงูกวา่แผนทีก่ าหนดไว ้41.93 ลา้นบาท 

o สนิทรัพยท์ีว่างแผนไว ้ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2559 อยูท่ี ่1,492.34 ลา้นบาท การด าเนนิงานจรงิอยูท่ี ่
1,594.48 ลา้นบาท สงูกวา่แผนทีก่ าหนดไว ้102.13 ลา้นบาท เป็นผลสะสมมาจากเงนิสดทีม่อียู ่ 
ซึง่ในปีทีผ่า่นมามผีลการด าเนนิงานทีด่กีวา่แผนทีก่ าหนดไว ้

เกณฑว์ดั เป้าหมาย คา่จรงิ  
คะแนน 

ทีไ่ด ้

1. การด าเนนิการตามนโยบาย 

    1.1 การปรับโครงสรา้งการบรหิารจัดการองคก์ร 

    1.2 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 

           - ภาพรวมการเบกิจ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

           - ความสามารถในการเบกิจ่ายตามแผน 
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90 
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59.81 

80.19 

 

1.0000 

 

5.0000 

1.0380 

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 

    2.1 EBITDA 

    2.2 คชจ. พนักงานตอ่รายไดร้วม 

    2.3 จ านวนนักศกึษา (ประจ าปี 59) 

    2.4 คณุภาพการศกึษา 

    2.5 การด าเนนิงานตามแผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิารองคก์ร 

    2.6 การหาพันธมติรทางวชิาการ 

    2.7 การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน

ตามตัวบง่ชีแ้ละเกณฑม์าตรฐานของ 

สกอ. 
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4.0000 

3.9598 

1.0057 
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3. การบรหิารจัดการองคก์ร 3 1 1.0000 

คะแนนรวม 1.4205 

จ านวนคน 
(คน)

ค่าเลา่เรียน 
(ลา้นบาท)

จ านวนคน 
(คน)

ค่าเลา่เรียน 
(ลา้นบาท)

หลักสูตรการบิน 193 165.77 207 104.15

หลักสูตรปริญญาตรี 1,418 51.33 1,330 45.79

หลักสูตรปริญญาโท 77 6.32 76 6.49

หลักสูตรพืน้ฐาน 367 14.32 340 14.60

หลักสูตรอืน่ๆ 303 8.82 649 8.25

รวม 2,358 246.57 2,602 179.28

ไตรมาสที ่3/2559 ไตรมาสที ่3/2558
กลุม่การเรียน
และฝึกอบรม

หลักสูตร
แผนการรับนักศึกษา 

ปี 2558
แผนการรับนักศึกษา 

ปี 2559

1. General Subject 179 179

2. Operation Group 119 179

3. Aviation Management Group 300 300

4. Aircraft Maintenance Group 212 326

5. Electronic Avionics Group 179 140

6. Flying Training Group 85 88

7. โครงการหลักสูตรปริญญาโท 
(หลักสูตรบริหารการบินมหาบัณฑิต)

40 40

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 60 60

รวม 1,174 1,312


