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สำขำขนสง่ 
 

 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 –30 ก.ย. 60) 

 

SOD: ปรบัปรุงคณุภำพกำรใหบ้รกิำร และฐำนะทำงกำรเงนิใหส้ำมำรถพึง่พำตนเองได ้รวมท ัง้หำพนัธมติร 

เพือ่กำรด ำเนนิงำนรว่มกนัอยำ่งย ัง่ยนื  

รำยไดร้วม YoY 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม YoY 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

สบพ. มปัีญหาเรือ่งจ านวนนักศกึษาทีล่ดลง

ตอ่เนือ่งจนอาจเกดิปัญหาตอ่ความอยูร่อดของ

องคก์ร รวมถงึหลักสตูรทีอ่าจไมส่อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของตลาด จงึจ าเป็นตอ้งหา

พันธมติรเพือ่รว่มด าเนนิการอยา่งย่ังยนื  

กำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ 

o ณ กันยายน 2560 สบพ. มแีผนการเบกิจา่ยสะสมวงเงนิ 307.78 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของวงเงนิ

เบกิจา่ย ผลการเบกิจา่ยสะสม ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 เป็นเงนิ 279.26 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.73 

ของแผนการเบกิจา่ยสะสม ทัง้นี ้ผลการเบกิจา่ยต ่ากวา่แผนทีก่ าหนดไวว้งเงนิ 28.52 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

9.27 ของแผนการเบกิจา่ยสะสม 

o ผลการเบกิจา่ยรอบระยะเวลา 12 เดอืน ประจ าปี 2560 สบพ. มผีลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ดั ดังนี ้

(1) ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ (กรณีน าส ารองเรง่ดว่นคงเหลอืมาปรับฐานในการค านวณ)  

สบพ. มผีลการด าเนนิงานเทา่กับ รอ้ยละ 100 ของภาพรวมการเบกิจา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งปี  

(ถว่งน ้าหนักรอ้ยละ 50) เกณฑว์ดัอยูท่ีร่ะดับ 5 

(2) ความสามารถในการบรหิารแผนลงทนุ (กรณีน าส ารองเรง่ดว่นคงเหลอืมาปรับฐานในการค านวณ)  

สบพ. มผีลการด าเนนิงานไตรมาสที ่1 – 4 เทา่กับ รอ้ยละ 116.35 ของความสามารถในการเบกิจา่ย 

ตามแผน (ถว่งน ้าหนักรอ้ยละ 50) เกณฑว์ดัอยูท่ีร่ะดับ 5 

 

• สถำนะทำงกำรเงนิ 

สบพ. มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื ตน้งวด ณ วันที ่30 กันยายน 2560 จ านวน 113.55  
ลา้นบาท ปี 2560 สบพ. มเีงนิสดรับจากกจิกรรมด าเนนิงานจ านวน 58.11 ลา้นบาท และมเีงนิสดสทุธใิชไ้ป 
ในกจิกรรมลงทนุจ านวน 56.16 ลา้นบาท เป็นผลท าใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอื ณ วันที ่
30 กันยายน 2560 จ านวน 115.50 ลา้นบาท 
 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 
o กำรบรหิำรสนิทรพัย ์: ปี 2560 สบพ. มอีัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) 

และอัตราการหมนุเวยีนของสนิทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover) 0.22 และ 0.78 ตามล าดับ 
ใกลเ้คยีงกบัรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ อัตราการหมนุเวยีนดังกลา่วยังคงอยูใ่นระดบัต า่ แสดงวา่ 
สบพ. ยังไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรัพยเ์พือ่กอ่ใหเ้กดิรายได ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่

o ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร : ปี 2560 สบพ. มคีวามสามารถในการท าก าไรจากอัตราผลตอบแทน 
ตอ่รายไดร้วม และอัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพยถ์าวร เทา่กับ 22.48 และ 28.56 ตามล าดับ ลดลงจาก
ระยะเวลาเดยีวกันของปีกอ่นเล็กนอ้ย 

o สภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ : ปี 2560 สบพ. มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 12.53 เทา่ ลดลงจาก 
ปีทีแ่ลว้ 2.04 เทา่ โดยในรอบระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้มอีัตราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน 10.49 เทา่  
แสดงใหเ้ห็นวา่ สบพ. ยังคงมสีภาพคลอ่งในระดบัสงู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

ทีม่ำ : งบกำรเงนิ ปี 2560 ของ สบพ.  

(เบือ้งตน้กอ่นกำรตรวจสอบและรบัรองงบกำรเงนิจำกส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ) 

ปีงบประมาณ 0 0 0

หน่วย: ลา้นบาท 0 0 0

2558 2559 2560 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 102.06 113.55 115.50 1.72%

สนิทรัพยร์วม 1,390.17 1,610.47 1,715.05 6.49%

หนีส้นิรวม 569.81 637.18 605.18 -5.02%

ทุนรวม 820.36 973.29 1,109.86 14.03%

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (309.13) (156.20) (19.63) 87.43%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 331.07 392.02 373.34 -4.76%

รายไดร้วม 544.46 616.79 607.64 -1.48%

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน 400.30 450.61 466.85 3.60%

คา่ใชจ้่ายรวม 415.64 463.86 471.07 1.55%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (69.23) (58.59) (93.50) 59.58%

ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00%

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล - - -

EBITDA 2.51 21.03 (4.80) -122.81%

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ 128.82 152.93 136.57 -10.70%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้่ายพนักงาน 176.05 194.80 204.13 4.78%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 71.74 79.62 88.71 11.41%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล n/a n/a n/a

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ 186.26 197.45 217.41 10.11%

งบลงทุน (เป้าหมาย) 152.43 154.60 307.79 99.08%

งบลงทุนเบกิจ่าย 60.36 134.00 292.79 118.50%

อตัราการเบกิจ่าย (%) 39.60% 86.68% 95.13%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.09 0.09 0.08

ROE 0.16 0.16 0.12

D/E (เท่า) 0.69 0.65 0.55

Net Profit Margin 0.24 0.25 0.22
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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*ผลการประเมนิผการด าเนนิงานประจ าปีบัญช ี2559 ของ สบพ. (ภายหลงั สตง. รับรองงบการเงนิ) 
 

ผูจ้ดัท ำ: ตวงพร ปัญญำพงศณ์รงค ์
กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงนทัวีรรณ สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880-7 ตอ่ 2144 
วนัทีจ่ดัท ำ : 20 มนีำคม 2561 

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

สำขำขนสง่ 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 ปี 2560 สบพ. มกี าไรสทุธ ิ136.57 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเวลาเดยีวกนัของปีที่

แลว้ 16.36 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.7 ทัง้นี ้เนือ่งจากการลดลงของรายไดใ้น
สดัสว่นทีม่ากกวา่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ย 

 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 สบพ. ควรเรง่ปรับปรงุการบรหิารจัดการองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรหิารความเสีย่ง 

และการตรวจสอบภายใน โดย สบพ. ควรมกีารระบคุวามเสีย่งระดบัองคก์รใหค้รบถว้น
ชดัเจน รวมถงึการน าฐานขอ้มลูในอดตีและการคาดการณ์ในอนาคตมาใชใ้นการวเิคราะห์
และก าหนดระดบัความรนุแรง และมาตรการในการบรหิารจัดการความเสีย่ง ทัง้นี ้
สบพ. ควรประเมนิความเสีย่งอยา่งเป็นระบบโดยด าเนนิการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ใหถ้กูตอ้งรัดกมุ และสอดคลอ้งกบัความเสีย่ง เพือ่เป็นเครือ่งมอืบรหิารจัดการ 
ในการสรา้งมลูคา่ใหแ้กอ่งคก์ร  

 สบพ. ควรด าเนนิการปรับปรงุแผนการเบกิจา่ยงบลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ
ในการเบกิจา่ยไดต้ามจรงิ และพจิารณาเรง่รัดการเบกิจา่ยโครงการลงทนุทีส่ามารถ
เลือ่นการลงทนุใหเ้ร็วขึน้ (Front - Loaded) มากขึน้ ทัง้นี ้สบพ. ควรใหค้วามส าคญั
กบัการวางแผนทางการเงนิในระยะยาว เพือ่พจิารณาการลดภาระการใชเ้งนิงบประมาณ
ภาครัฐส าหรับโครงการลงทนุตา่งๆ และใหค้วามส าคญัในการปรับปรงุกระบวนการ
จัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั รวมถงึการสรา้ง 
ความโปรง่ใส โดยการก าหนดมาตรการการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม  
 

สถำบนักำรบนิพลเรอืน 

ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 –30 ก.ย. 60) 

 

 

สถติกิำรผลติบุคลำกรทำงกำรบนิ 

จ ำนวนนกัเรยีนและ 
รำยไดค้ำ่เลำ่เรยีน (ไมร่วมคำ่ธรรมกำรเรยีนอืน่) 

• ผลกำรด ำเนนิงำนปี 2560 ของ สบพ. 

 ปี 2560 สบพ. มกี าไรสทุธ ิ136.57 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 16.36 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.7 ทัง้นี ้เนือ่งจากการลดลงของรายไดใ้นสดัสว่นทีม่ากกวา่การเพิม่ขึน้ของ
คา่ใชจ้า่ย 

 

ดำ้นรำยได ้: ปี 2560 สบพ. มรีายไดร้วม 607.64 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 373.34 

ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 18.67 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.8 ปัจจัยทีท่ าให ้

รายไดจ้ากการด าเนนิงานลดลง ไดแ้ก ่การลดลงของรายไดค้า่เลา่เรยีน และคา่หอพัก โดยมสีาระส าคัญ ดังนี ้

(1) คา่เลา่เรยีน – ปี 2560 สบพ. มรีายไดค้า่เลา่เรยีน 355.64 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 17.47 ลา้น

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.7 โดยรายไดค้า่เลา่เรยีนสว่นใหญเ่กดิจากหลักสตูรการบนิ จ านวน 

188.84 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.71 ของรายไดค้า่เลา่เรยีนทัง้หมด หลักสตูรการบนิดังกลา่ว

สว่นใหญเ่กดิจากหลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot รุน่ที ่103 – 110  เป็นเงนิ 173.15 ลา้น

บาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 8.36 ลา้นบาท และ Commercial Helicopter Pilot รุน่ที ่48 – 49 เป็นเงนิ 

14.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 1.68 ลา้นบาท  

(2) คา่หอพัก – ปี 2560 สบพ. มรีายไดค้า่หอพัก 14.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 1.14 ลา้นบาท  

เนือ่งจากสว่นใหญเ่กดิจากกลุม่ Flying training หลักสตูร Commercial Aeroplane Pilot License 

และหลักสตูร Commercial Helicopter Pilot 

 

ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย : ปี 2560 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้สิน้ 466.85 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีที่

แลว้ 16.24 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.6 โดยคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญเ่กดิจาก ; 

(1) คา่ใชจ้า่ยพนักงาน – ปี 2560 สบพ. มคีา่ใชจ้า่ยพนักงาน 204.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลา

เดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 9.32 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยพนักงานคดิเป็นรอ้ยละ 

43.33 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

(2) คา่เสือ่มราคา – ปี 2560  สบพ. ม ีคา่เสือ่มราคา 81.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของ

ปีทีแ่ลว้ 6.78 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 ทัง้นี ้คา่ซอ่มแซมและบ ารงุรักษาคดิเป็นรอ้ยละ 

17.31 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

(3) วสัดสุ ิน้เปลอืงในการสอน – ปี 2560 สบพ. มคีา่วสัดสุ ิน้เปลอืงในการสอน 24.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จากระยะเวลาเดยีวกันของปีทีแ่ลว้ 0.41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.7 ทัง้นี ้คา่วสัดสุ ิน้เปลอืงใน

การสอน คดิเป็นรอ้ยละ 5.22 ของคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงานทัง้หมด 

 

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 

3 

 

21.07 

37.44 

4.9997 

2.8215 

4.0000 

 

4.0000 

2.0000 

 

3.2255 

3.7920 

4.9997 

2.8215 

4.0000 

 

4.0000 

2.0000 

3. การบรหิารจัดการองคก์ร 3 - 2.7022 

คะแนนรวม 2.9259 

จ ำนวนคน 
(คน)

ค่ำเลำ่เรียน 
(ลำ้นบำท)

จ ำนวนคน 
(คน)

ค่ำเลำ่เรียน 
(ลำ้นบำท)

หลักสูตรการบิน 208 188.84 186 201.58

หลักสูตรปริญญาตรี 2,074 78.89 1,893 77.92

หลักสูตรปริญญาโท 88 5.89 74 9.10

หลักสูตรพืน้ฐาน 592 25.44 571 24.25

หลักสูตรอืน่ๆ 663 17.21 939 18.08

รวม 3,625 316.28 3,663 330.92

2560 2559
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


