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สำขำขนสง่ 
 

 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 

SOD: ปรบัปรุงคณุภำพกำรใหบ้รกิำร และฐำนะทำงกำรเงนิใหส้ำมำรถพึง่พำตนเองได ้รวมท ัง้หำพนัธมติร 

เพือ่กำรด ำเนนิงำนรว่มกนัอยำ่งย ัง่ยนื  

รำยไดร้วม QoQ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม QoQ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

สบพ. มปัีญหาเรือ่งจ านวนนักศกึษาทีล่ดลง

ตอ่เนือ่งจนอาจเกดิปัญหาตอ่ความอยูร่อดของ

องคก์ร รวมถงึหลักสตูรทีอ่าจไมส่อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของตลาด จงึจ าเป็นตอ้งหา

พันธมติรเพือ่รว่มด าเนนิการอยา่งย่ังยนื  

หนว่ย : ลำ้นบำท 

ผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 2560 ของ สบพ. 

• ดำ้นรำยได ้: 1Q60 สบพ. มรีายไดร้วม 140.70 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน  

78.60 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 19.63 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 19.99  

ปัจจัยทีท่ าใหร้ายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลง ไดแ้ก ่การลดลงของรายไดค้า่เลา่เรยีน และคา่หอพัก  

โดยมสีาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) คา่เลา่เรยีน – 1Q60 สบพ. มรีายไดค้า่เลา่เรยีน (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการเรยีน) 75.30  

คดิเป็นรอ้ยละ 95.80 ของรายไดท้ัง้หมด โดยลดลงจาก 1Q59 17.98 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ  

19.3 การลดลงของรายไดค้า่เลา่เรยีนสว่นใหญเ่กดิจากหลักสตูรการบนิ ซึง่มจี านวนผูเ้ขา้อบรม

หลักสตูรการบนิจ านวน 76 คน ลดลงจาก 1Q59 จ านวน 38 คน และมัรายไดจ้ากหลักสตูรดังกลา่ว

จ านวนทัง้สิน้ 35.58 ลา้นบาท ลดลงจาก 1Q59 18.47 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 34.17  

ทัง้นี้ รายไดส้ว่นใหญเ่กดิจากหลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot รุน่ที ่103 – 105 

(2) คา่หอพัก – 1Q60 สบพ. มรีายไดค้า่หอพัก 2.86 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 1.19 ลา้นบาท  

สว่นใหญเ่กดิจากกลุม่ Flying training หลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot License และ

หลักสตูร Commercial Pilot License – Helicopter 
 

• ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย : 1Q60 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้สิน้ 103.60 ลา้นบาท ลดลงจาก 1Q59 

0.28 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.27 โดยคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญเ่กดิจาก ; 

(1) คา่ใชจ้า่ยพนักงาน – 1Q60 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยพนักงาน 47.73 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกนั

ของปีทีแ่ลว้ 0.29 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.61 ทัง้นี้ คา่ใชจ้า่ยพนักงานคดิเป็นรอ้ยละ 46.07  

ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

(2) คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา – 1Q60 สบพ. มคีา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษา 5.79 ลา้นบาท ลดลงจาก

ชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 1.65 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 22.18 ทัง้นี้ คา่ซอ่มแซมและ

บ ารงุรักษาคดิเป็นรอ้ยละ 5.89 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

(3) คา่โฆษณาและประชาสมัพันธ ์– 1Q60 สบพ. มคีา่โฆษณาและประชาสมัพันธ ์1.32 ลา้นบาท ลดลง

จากระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 1.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.32 ทัง้นี้ คา่โฆษณาและ

ประชาสมัพันธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 1.27 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

(4) คา่ตอบแทนบคุคลภายนอก – 1Q60 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยตอบแทนบคุคลภายนอก 2.27 ลา้นบาท ลดลง

จากระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 0.73 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.21 ทัง้นี้ คา่ตอบแทน

บคุคลภายนอก คดิเป็นรอ้ยละ 2.19 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิ ไตรมำส 1 ปี 2560 ของ สบพ. 

หนว่ย: ลา้นบาท 2557 2558 2559 %Chg
ต.ค. - 

ธ.ค. 58

ต.ค. - 

ธ.ค. 59
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 51.68     102.06   109.26   7.05% 33.47 66.11     97.49%

สนิทรัพยร์วม 1,276.45 1,390.17 1,606.10 15.53% 1,480.63 1,693.29 14.36%

หนีส้นิรวม 552.27   569.81   630.98   10.74% 611.05 659.47   7.92%

ทุนรวม 724.18   820.36   975.12   18.86% 869.58 1,033.82 18.89%

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม (405.31) (309.13) (154.37) -50.06% (259.91) (95.67) -63.19%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 295.37   331.07   392.02   18.41% 98.24     78.60     -19.99%

รำยไดร้วม 515.28   544.46   612.44   12.49% 153.23   140.70   -8.18%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 391.01   400.30   444.45   11.03% 103.88   103.60   -0.27%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 392.50   415.64   452.62   8.90% 104.00   103.60   -0.39%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน (95.64) (69.23) (52.44) -24.26% (5.65) (25.00) 342.78%

ดอกเบีย้จำ่ย 1.47       -        -        -        -        

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - -        -        -        -        

EBITDA (25.85) 2.51 27.85 1010.16% 12.32 (1.22) -109.86%

ก ำไร(ขำดทุน)สทุธิ 121.31   128.82   159.82   24.06% 49.22     37.10     -24.63%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 163.77   176.05 190.33 8.11% 48.02     47.73 -0.61%

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - - -

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย 69.79     71.74 80.29 11.92% 17.96     23.78 32.38%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล n/a n/a n/a - -

เงนิอดุหนุนจำกงบประมำณ 192.65   186.26 186.73 0.25% 49.52     56.58 14.24%

งบลงทุน (เป้ำหมำย) 136.83   152.43 154.60 49.22     13.23

งบลงทุนเบกิจำ่ย 100.53   60.36 134.00 4.62       3.88

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 73.47% 39.60% 86.67% 9.39% 29.31%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.10       0.09       0.10       0.02       0.02       

ROE 0.17       0.16       0.16       0.04       0.03       

D/E (เท่ำ) 0.76       0.69       0.65       0.70       0.64       

Net Profit Margin 0.24       0.24       0.26       0.32       0.26       



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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*ผลการประเมนิผการด าเนนิงานประจ าปีบัญช ี2559 ของ สบพ. 
 

ผูจ้ดัท ำ: ตวงพร ปัญญำพงศณ์รงค ์
กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงนทัวีรรณ สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2144 
วนัทีจ่ดัท ำ : 31 มนีำคม 2560 

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

สำขำขนสง่ 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 1Q60 สบพ. มกี าไรสทุธ ิ37.10 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 

12.12 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 24.63 ทัง้นี ้เนือ่งจากการลดลงของรายไดแ้ละ
คา่ใชจ้า่ย 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 สบพ. ควรเรง่ปรับปรงุการบรหิารจัดการองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรหิารความ

เสีย่ง และการตรวจสอบภายใน โดย สบพ. ควรมกีารระบคุวามเสีย่งระดบัองคก์ร 
ใหค้รบถว้นชดัเจน รวมถงึการน าฐานขอ้มลูในอดตีและการคาดการณ์ในอนาคต 
มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละก าหนดระดบัความรนุแรง และมาตรการในการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง ทัง้นี ้สบพ. ควรประเมนิความเสีย่งอยา่งเป็นระบบโดยด าเนนิการ
จัดท าแผนการตรวจสอบใหถ้กูตอ้งรดักมุ และสอดคลอ้งกบัความเสีย่ง เพือ่เป็น
เครือ่งมอืบรหิารจัดการในการสรา้งมลูคา่ใหแ้กอ่งคก์ร  

 สบพ. ควรด าเนนิการปรับปรงุแผนการเบกิจา่ยงบลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ
ในการเบกิจา่ยไดต้ามจรงิ และพจิารณาเรง่รัดการเบกิจา่ยโครงการลงทนุทีส่ามารถ
เลือ่นการลงทนุใหเ้ร็วขึน้ (Front - Loaded) มากขึน้ ทัง้นี ้สบพ. ควรใหค้วามส าคญั
กบัการวางแผนทางการเงนิในระยะยาว เพือ่พจิารณาการลดภาระการใชเ้งนิ
งบประมาณภาครัฐส าหรับโครงการลงทนุตา่งๆ และใหค้วามส าคญัในการปรบัปรงุ
กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั รวมถงึ
การสรา้งความโปรง่ใส โดยการก าหนดมาตรการการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม  
 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

 

สถติกิำรผลติบุคลำกรทำงกำรบนิ 

จ ำนวนนกัเรยีนและ 
รำยไดค้ำ่เลำ่เรยีน (ไมร่วมคำ่ธรรมกำรเรยีนอืน่) 

 สถำนะทำงกำรเงนิ 
สบพ. มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื ยกมา ณ วันที ่1 ตลุาคม 2559 จ านวน 91.79 
ลา้นบาท 1Q60 สบพ. มเีงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 61.66 ลา้นบาท และมเีงนิสดสทุธิ
ใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจ านวน 87.34 ลา้นบาท เป็นผลท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
คงเหลอื ณ วันที ่31 ธ.ค. 59 จ านวน 66.11 ลา้นบาท 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
o กำรบรหิำรสนิทรพัย ์: 1Q60 สบพ. มอีัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยร์วม  

(Total Assets Turnover) และอัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover) 
0.08 และ 0.33 ตามล าดับ ใกลเ้คยีงกับรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ อัตราการหมนุเวยีน
ดังกลา่วยังคงอยูใ่นระดับต ่า แสดงวา่ สบพ. ยังไมส่ามารถใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพยเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิ
รายได ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่

o ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร : 1Q60 สบพ. มคีวามสามารถในการท าก าไรจากอัตราผลตอบแทน
ตอ่รายไดร้วม และอัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยร์วม  และ
อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยถ์าวร เทา่กับ 26.37 2.19 และ 8.83 ตามล าดับ ลดลงจากระยะเวลา
เดยีวกันของปีกอ่นเล็กนอ้ย 

o สภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ : 1Q60 สบพ. มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 6.33 เทา่ ลดลงจาก 
ปีทีแ่ลว้ 2.67 เทา่ โดยในรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 9 เทา่  
แสดงใหเ้ห็นวา่ สบพ. ยังคงมสีภาพคลอ่งในระดบัสงู 

 
 กำรเบกิจำ่ยงบลงทุน 

o ณ ธ.ค. 59 มผีลการเบกิจา่ยสะสมเป็นเงนิ 3.88 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 29.31 ของแผน 

การเบกิจา่ยสะสม (แผนเบกิจา่ยสะสมวงเงนิ 13.23 ลา้นบาท) โดยผลการเบกิจา่ยต ่ากวา่แผน 

ทีก่ าหนดไวเ้ป็นเงนิ 9.36 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.69 ของแผนการเบกิจา่ยสะสม มสีาเหตุ

ส าคัญคอื 

(1) เงนิส ารองราคาเปลีย่นแปลง และเงนิส ารองกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นทีไ่มไ่ดน้ าไปใช ้และวงเงนิ 

ทีป่ระหยัดไดใ้นสว่นของวงเงนิทีเ่หลอืจา่ยจากการซือ้ต ่ากวา่วงเงนิงบประมาณทีต่ัง้ไว ้วงเงนิ  

0.80 ลา้นบาท 

(2) รายการงบลงทนุทีม่ผีลการด าเนนิงานลา่ชา้กวา่แผนทีต่ัง้ไวจ้ านวน 13 รายการ  ปัจจบุัน 

อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ซึง่คาดวา่จะสามารถลงนามในสญัญาไดภ้ายในเดอืน  

ม.ค. 60 วงเงนิทัง้สิน้ 8.56 ลา้นบาท  

o สบพ. มงีบส ารองวงเงนิ 12.10 ลา้นบาท จ าแนกเป็นงบส ารองกรณีราคาเปลีย่นแปลง 

รอ้ยละ 10 ของวงเงนิลงทนุประจ าปี วงเงนิ 6.45 ลา้นบาท และงบส ารองกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น 

วงเงนิ 5.00 ลา้นบาท 

เกณฑว์ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ  
คะแนน 

ทีไ่ด ้

1. การด าเนนิการตามนโยบาย 

    1.1 การปรับโครงสรา้งการบรหิารจัดการองคก์ร 

    1.2 ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ 

           - ภาพรวมการเบกิจ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

           - ความสามารถในการเบกิจ่ายตามแผน 

 

3 

 

90 

90 

 

1 

 

96.76 

55.46 

 

1.0000 

 

4.3525 

1.0000 

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. 

 

2.46 

45.55 

3 

3 

3 

 

3 
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20.44 

43.56 

4.9997 

2.8215 

4.0000 

 

4.0000 

2.0000 

 

3.7195 

3.5346 

4.9997 

2.8215 

4.0000 

 

4.0000 

2.0000 

3. การบรหิารจัดการองคก์ร 3 - 2.7022 

คะแนนรวม 2.9429 

จ ำนวนคน 
(คน)

ค่ำเลำ่เรียน 
(ลำ้นบำท)

จ ำนวนคน 
(คน)

ค่ำเลำ่เรียน 
(ลำ้นบำท)

หลักสูตรการบิน 76 35.58 114 54.05

หลักสูตรปริญญาตรี 1,668 14.37 1,464 17.56

หลักสูตรปริญญาโท 60 1.39 76 2.27

หลักสูตรพืน้ฐาน 429 5.82 367 6.34

หลักสูตรอืน่ๆ 83 2.81 133 2.91

รวม 2,316 62.97 2,154 83.13

1Q60 1Q59
กลุม่กำรเรียน
และฝึกอบรม

หลักสูตร
แผนกำรรับนักศึกษำ 

ปี 2559
แผนกำรรับนักศึกษำ 

ปี 2560

1. General Subject 179 300

2. Operation Group 119 189

3. Aviation Management Group 300 300

4. Aircraft Maintenance Group 212 338

5. Electronic Avionics Group 179 140

6. Flying Training Group 85 110

7. โครงกำรหลักสูตรปริญญำโท 
(หลักสูตรบริหำรกำรบินมหำบัณฑิต)

40 30

8. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบิน 60 60

รวม 1,174 1,467


