
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 แผนกำรปฏริปูระบบสลำกกนิแบง่รฐับำล  
   คณะกรรมการสลากฯ ไดก้ าหนดแผนการปฏริปูระบบสลากกนิแบง่รัฐบาล โดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะ (Road Map) คอื 

   ระยะที ่1 : การจัดระเบยีบและบังคับใชก้ฎหมาย (มถินุายน – กันยายน 58) เชน่ การก าหนดสดัสว่นรายได ้

หรอืสว่นลดราคาสลากใหม ่การจัดสรรสลากใหก้ับตัวแทนจ าหน่ายอยา่งเทา่เทยีมการปรับสญัญาของตัวแทน

จ าหน่ายจาก 2 ปี เหลอื 6 เดอืน ระบบตรวจจับกมุการจ าหน่ายสลากเกนิราคาและการปรับเปลีย่นโครงสรา้งเงนิรางวลั  

   ระยะที ่2 : การก าหนดแผนและทศิทางการจ าหน่าย (ตัง้แตก่ันยายน 58 เป็นตน้มา) โดยจะไมต่อ่สญัญา    

กับตัวแทนจ าหน่ายประเภทบคุคลทีม่ใิชห่น่วยงานสงเคราะหค์นพกิารทีจ่ะครบก าหนดอายสุญัญาในงวดวนัที ่1 

ธนัวาคม และ 30 ธนัวาคม 58 และจะด าเนนิการโครงการระบบการซือ้ – จองลว่งหนา้สลากกนิแบง่รัฐบาลผา่น

ระบบของธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) และจัดสง่สลากใหก้ับผูค้า้รายยอ่ยทกุรายโดยบรษัิท ไปรษณียไ์ทย 

จ ากัด เพือ่เป็นการกระจายสลากใหก้ับผูค้า้รายยอ่ยมากขึน้ ซึง่ในการด าเนนิการตามระบบดังกลา่วจะท าใหผู้ค้า้

รายยอ่ยมโีอกาสไดร้ับสลากในการจ าหน่ายมากขึน้และมรีายไดใ้นการด ารงชพี 

   ระยะที ่3 : จะน าขอ้มลูปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ตามแนวทางการด าเนนิการในระยะที ่1 และระยะที ่2 มา

ประมวลผลเพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาการขายสลากเกนิราคาอยา่งยั่งยนืและเป็นธรรม ในระยะที ่3 ซึง่ไม่

สามารถเปิดเผยลว่งหนา้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ลดแรงผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ 
 

 โครงกำรส ัง่ซือ้ – จองลว่งหนำ้สลำกกนิแบง่รฐับำล  

   ส านักงานสลากฯ ไดเ้ริม่ด าเนนิการโครงการสัง่ซือ้ – จองลว่งหนา้สลากกนิแบง่รัฐบาล ตัง้แตก่ารซือ้สลาก

กนิแบง่รัฐบาลงวดประจ าวนัที ่16 ต.ค. 58 และการจองลว่งหนา้สลากกนิแบง่รัฐบาลงวดประจ าวนัที ่1 พ.ย. 58 

โดยโครงการดังกลา่วเป็นการซือ้สลากทีส่ านักงานสลากฯ ไดจั้ดเตรยีมไวจ้ านวนหนึง่ (สลากทีต่ัวแทนจ าหน่าย

ทีไ่มม่ารับตามจ านวนโควตา) ส าหรับจ าหน่ายตรงกับงวดทีม่กีารสัง่ซือ้ และเป็นการจองลว่งหนา้สลากทีจ่ะ

จัดพมิพต์ามจ านวนการสัง่จองส าหรับงวดถัดไป โดยจะไดร้ับการจัดสรรตอ่เมือ่ยอดจองครบทกุ 10,000 เลม่คู ่

ซ ึง่โครงการดังกลา่วจะม ีบมจ. กรงุไทย เป็นธนาคารน ารอ่งในการเป็นชอ่งทางการซือ้ – จองสลาก 

   ปัจจบุันมสีลากฯ ในทอ้งตลาดจ านวน 120 ลา้นฉบับ ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 

- จ านวนสลากฯ ตามระบบโควตา จ านวนประมาณ 56 ลา้นฉบับ  

- จ านวนสลากฯ ระบบสัง่จองลว่งหนา้ ประมาณ 36 ลา้นฉบับ  

- จ านวนสลากฯ ระบบสัง่ซือ้ประกอบดว้ย สลากฯ ทีก่ันไวส้ าหรับสัง่ซือ้ประมาณ 28 ลา้นฉบับ และสลากฯ       

ทีผู่ค้า้สัง่จองแลว้ไมม่ารับสลากฯ  

โดยทกุงวดในชว่งเวลาท ารายการสัง่ซือ้-จองล่วงหนา้สลากฯ จะใชเ้วลาไม่เกนิ 30 นาท ีระบบก็ท าการปิดการ

สั่งซื้อ-จองสลากฯ เนื่องจากมีประชาชนมีความตอ้งการสั่งซื้อ-จองสลากฯ เป็นจ านวนมาก โดยปัจจุบันมี

ประชาชนลงทะเบยีนในการรับสทิธเิพือ่สามารถท ารายการสัง่ซือ้-จองสลากฯ จ านวน 170,000 ราย 

 

“ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
ปรับปรงุ แกไ้ขพระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกนิแบง่
รัฐบาล พ.ศ. 2517 เพือ่แกไ้ขปัญหาสลากเกนิราคา 
โดยศกึษาขอ้มลูในดา้นตา่งๆ ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และผลกระทบ ขอ้ด ีขอ้เสยี เพือ่
ประกอบการพจิารณาด าเนนิการปรับปรงุ แกไ้ขดังกลา่ว” 

ทีม่า : : งบการเงนิ ปี 56 และปี 57 เป็นงบทีผ่า่นการรับรองจาก สตง. แลว้ 

       : งบการเงนิไตรมาส 1 ปี 58 ไตรมาส 1 ปี 59 และปี 58 เป็นงบการเงนิเบือ้งตน้ 

สำขำ พำณชิย ์
และบรกิำร  

  
 

 

ส ำนกังำนสลำกกนิแบง่รฐับำล 
ประจำไตรมำส 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD: พฒันาการบรกิาร ปรับปรงุระบบขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั ถกูตอ้ง และมนีวตักรรมเทคโนโลยทีนัสมยัเพือ่ยกระดบัคณุภาพและบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง และเรง่
ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาสลากเกนิราคาใหเ้หน็ผลอยา่งชดัเจน พฒันาภาพลกัษณ์การบรหิารจัดการใหเ้ป็นมาตรฐานสากล เป็นแหลง่รายไดแ้ละสรา้งมลูคา่เพิม่
ใหก้บัรัฐ และมคีวามโปรง่ใส สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชนเ์พือ่การพฒันาสงัคม 

รำยไดร้วม  22,878 ลบ. 

EBITDA  629  ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ 641 ลบ. 

เงนิน ำสง่รฐั 4,485 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

สงักดั : กระทรวงกำรคลงั 

ประธำนกรรมกำร :พล.ต.อภริชัต ์คงสมพงษ ์

กรรมกำรผูแ้ทน กค. :นำยกลุศิ สมบตัศิริ ิ

ผูอ้ ำนวยกำร :  พลตรฉีลองรฐั นำคอำทติย ์

CFO : นำงนยันำ ปำนสำคร 

จ ำนวนพนกังำน:  พนกังำน 794 คน ลกูจำ้ง 218 คน 

Website: www.glo.or.th 

ณ ธนัวาคม 2558

หน่วย : ลา้นบาท 2556 2557 2558 %Chg Q1 2558 Q1 2559 %Chg

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 27,317 27,160 28,406 4.59% 26,618 31,499 18.34%

สนิทรัพย์รวม 30,204 30,603 31,723 3.66% 29,547 34,241 15.89%

หนีส้นิรวม 22,620 22,660 24,190 6.75% 21,892 26,067 19.07%

ทนุรวม 7,584 7,943 7,533 (5.17%) 7,656 8,174 6.77%

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 3,366 3,595 2,266 (36.96%) 2,702 2,907 7.62%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 63,869 64,165 64,653 0.76% 19,148 22,812 19.14%

รำยไดร้วม 64,299 64,498 64,970 0.73% 19,228 22,878 18.98%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 62,933 63,350 63,610 0.41% 18,813 22,237 18.20%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 62,933 63,350 63,610 0.41% 18,813 22,237 18.20%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 936 815 1,043 28.04% 335 576 71.67%

ดอกเบีย้จำ่ย - - - - - -

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - - - -

EBITDA 1,009 961 1,330 38.39% 381 629 65.27%

ก ำไรสทุธิ 1,367 1,147 1,360 18.53% 416 641 54.25%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 457 457 513 12.263% 124 115 (6.85%)

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - - - -

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 73 146 287 95.96% 45 54 18.01%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 14,634 15,163 15,433 4,485 4,600 2.57%

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - - - - -

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 418 407 226 126 12

งบลงทนุเบกิจำ่ย 291 392 219 117 7

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 69.51% 96.31% 96.81% 92.95% 62.69%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 4.52% 2.81% 3.22% 5.63% 7.49%

ROE 18.02% 10.83% 13.54% 21.72% 31.37%

D/E (เทำ่) 2.98 2.85 3.21 285.95% 318.91%

Net Profit Margin 2.13% 1.78% 2.09% 2.16% 2.80%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• รำยไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.98  

    ส านักงานสลากฯ มรีายไดร้วมจ านวน 22,878 ลบ. เพิม่ขึน้ 3,650 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

18.98 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 58 เนือ่งจากในเดอืนตลุาคมส านักงานสลากฯ ไดม้กีารเพิม่

การพมิสลากจากเดมิ 74 ลา้นฉบับตอ่งวด (37 ลา้นคูฉ่บับ) เป็น 100 ลา้นฉบับตอ่งวด (50 

ลา้นคูฉ่บบั) เพือ่ใชจ้ าหน่ายในงวดวันที ่1 พฤศจกิายน 58 ใหส้อดคลอ้งกับโครงการสั่งซือ้ 

– จองลว่งหนา้สลากกนิแบง่รัฐบาล สง่ผลใหส้ านักงานสลากฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากจ านวน

สลากทีเ่พิม่ขึน้  

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 18.20 

    ส านักงานสลากฯ มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 22,237 ลบ. เพิม่ขึน้ 3,424 ลบ. หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 18.20 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 58 เนื่องจากส านักงานสลากฯ มคีา่ใชจ้่ายในสว่น

ตน้ทนุจ าหน่ายและบรกิารเพิม่ขึน้ 3,282 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.90 และคา่ใชจ้า่ยในการ

ขายเพิม่ขึน้ 119.63 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.65 

• ก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้รอ้ยละ 54.25 

    ส านักงานสลากฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 641 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 225 ลบ. หรือคดิเป็น

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.25 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 58 

• เงนิน ำสง่รฐั  

    ส านักงานสลากฯ น าเงินส่งรัฐ ไตรมาส 1 ปี 59 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้รวม 4,600 ลบ. 

ประกอบดว้ย เงนิรอ้ยละ 20 ของรายรับจากการจ าหน่ายสลากกนิแบง่รัฐบาลจ านวน 4,384 ลบ.  

เงนิรางวลัคา้งจา่ยสลากกนิแบง่รัฐบาล จ านวน 199.75 ลบ. ดอกผลของเงนิรางวัลจากการ

จ าหน่ายสลากกนิแบ่งรัฐบาล จ านวน 2.99 ลบ. และเงนิรางวัลคา้งจ่ายของสลากการกศุล 

จ านวน 13.62 ลบ. ทัง้นี ้ถงึแมว้า่ตามค าสัง่หวั หนา้ คสช. ที ่11/2558 ไดม้กีารก าหนดการจัดสรร

เงนิจากการจ าหน่ายสลากกนิแบง่รัฐบาลโดยปรับลดส่วนของเงนิน าสง่จากการจ าหน่ายสลาก

กนิแบ่งรัฐบาลจาก รอ้ยละ 28 เหลอื รอ้ยละ 20 แต่เนื่องจากส านักงานสลากมกีารพมิพ์

สลากกนิแบง่รฐับาลเพิม่เป็น 100 ลา้นฉบบัตอ่งวด ในเดอืน พ.ย. สง่ผลเงนิน าสง่รฐัไตรมาส 1 ปี 59 

สงูขึน้จ านวน 115 ลบ. จากไตรมาส 1 ปี 58 ทัง้นี้ คณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาลไดม้มีตเิพิม่

การพมิพส์ลากกนิแบง่รัฐบาลเป็นงวดละ 100 ลา้นฉบับ ตัง้แตเ่ดอืน พ.ค. 59 – งวดแรกเดอืน 

ก.พ. 59 และไดม้มีตเิพิม่การพมิพส์ลากกนิแบง่รัฐบาลเป็น 120 ฉบบัตอ่งวด ถงึปัจจบุนั 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ไดม้คี าสัง่ ที ่11/2558 สัง่ ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 

2558 เรือ่ง มาตรการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการจ าหน่ายสลากกนิแบง่รัฐบาล และค าสัง่
หวัหนา้ คสช. ที ่25/2558 สัง่ ณ วนัที ่10 สงิหาคม 2558 เรือ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิค าสัง่
หวัหนา้ คสช. ที ่11/2558 เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการจ าหน่ายสลากกนิแบง่
รัฐบาลเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยส านักงานสลากฯ 
และเงือ่นไขสญัญาจ าหน่ายสลากกนิแบง่รฐับาลเป็นไปโดยเครง่ครดั อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การปฏริปูประเทศในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

 ปัจจบุนัส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลด าเนนิการออกสลากงวดละ 120 ลา้นฉบบัตอ่งวด  
  โดยเป็นสลากกนิแบง่รฐับาลจ านวนทัง้หมด โดยมกีารจ าหน่ายในระบบโควตา้ และระบบ 
   สัง่ซือ้-จองสลากฯ ลว่งหนา้กบั บมจ. กรงุไทย 
 ส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลไดม้กีารด าเนนิการลดโควตา้สลาก ใหก้ับมลูนธิ ิสมาคม 
และองคก์ร ตา่ง  ๆโดยจะพจิารณาใหโ้ควตา้สลากเฉพาะ มลูนธิ ิสมาคมและองคก์รคนพกิารเทา่นัน้ 

 ร่างพระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... อยู่ในระหวา่ง 
   การตรวจพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 ส านักงานสลากฯ ควรศกึษาถงึแนวทางรวมถงึมาตรการการแกไ้ขปัญหาสลากเกนิราคา   
   และตรวจตดิตามกระบวนการและผลลพัทจ์ากการด าเนนิการเพือ่นน าไปสูแ่นวทางการแกไ้ข 
   ปัญหาสลากเกนิราคาอยา่งมปีระสทิธภิาพ และยั่งยนื  

 ส านักงานสลากฯ ควรเรง่รัดการเบกิจา่ยงบลงทนุการกอ่สรา้งทีท่ าการส านักงานสลากฯ 
   แหง่ใหมใ่หเ้ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดใว ้เนือ่งจากการด าเนนิการไดล้ว่งเลยระยะเวลา 
   ทีก่ าหนดมานานมากแลว้ 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  
    1. ปัจจบุันส านักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลไดด้ าเนนิการออกสลากบ ารงุการกศุลพเิศษของหน่วยงานตา่งๆ แลว้เสร็จในเดอืนสงิหาคม 2558 ทัง้นี้ คณะกรรมการสลากกนิแบง่
รัฐบาลในคราวประชมุ ครัง้ที ่9/2558 เมือ่วันที ่15 มถินุายน 2558 มมีตเิห็นชอบใหพ้มิพส์ลากกนิแบง่รัฐบาลเพิม่งวดละ 22 ลา้นฉบับ ตัง้แตง่วดวันที ่1 กนัยายน 2558 
เพือ่ทดแทนสลากการกศุลทีจ่ะส ิน้สดุลงในงวดสงิหาคม 2558 (กอ่นเดอืนสงิหาคม ส านักงานสลากฯ พมิพส์ลากกนิแบง่รัฐบาล จ านวน 52 ฉบับ และสลากการกศุล 22 ลา้นฉบับ 
รวมเป็นจ านวน 74 ลา้นฉบับตอ่งวด) 
    2. ส านักงานสลากงานกนิแบง่รัฐบาลด าเนนิมาตรการแกไ้ขปัญหาสลากเกนิราคา โดยการปรับโครงสรา้งการจัดสรรเงนิรายไดจ้ากการจ าหน่ายสลาก โดยปรับเพิม่
สว่นลดราคาใหต้ าวแทนจ าหน่ายรายยอ่ยจากรอ้ยละ 12 เป็นรอ้ยละ 14 ท าใหต้ัวแทนจ าหน่ายสลากรายยอ่ยมตีน้ทนุสลากลดลง พรอ้มทัง้คณะกรรมการสลากกนิแบง่
รัฐบาลเห็นชอบใหช้ดุเฉพาะกจิ ประกอบดว้ยตัวแทนจากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ทหาร กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) เจา้หนา้ทีจ่ากกระทรวงยตุธิรรม กระทรวงมหาดไทย 
จ านวน 10 ทมี ลงพืน้ทีต่รวจสอบผูค้า้สลากรายยอ่ยทั่วประเทศ เพือ่ท าการตรวจสอบ หากตัวแทนจ าหน่ายสลากทอดไหนทีข่ายสลากเกนิราคา นอกจากจะถกูยดึโควตา

สลากแลว้จะสง่ใหก้รมสรรพากรและส านักงานคณะกรรมการป้องกนัการฟอกเงนิตรวจสอบทีม่าของรายไดด้ว้ย  

ส ำนกังำนสลำกกนิแบง่รฐับำล 
ประจำไตรมำส 1 ปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

ผูจ้ดัท ำ : นายธเนศ สนุทรโปกรณ์  
ส ำนกั :  กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2150 
วนัทีจ่ดัท ำ :  เมษายน 2559 

สำขำ พำณชิย ์
และบรกิำร  

  
 

หมำยเหต ุ: ผลประเมนิการด าเนนิงานปี 58 เบือ้งตน้และน าเสนอ
บางสว่นในตัวชีว้ดัทีส่ าคัญประจ าปี 58 ของส านักงานสลากฯ 

โครงสรำ้งรำยได ้ไตรมำส 1 ปี 2559 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย ไตรมำส 1 ปี 2559 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

1. ผลกำรประเมนิกระบวนกำร /
ระบบของรฐัวสิำหกจิ  

5 4.1008 

2. ผลลพัท ์

     ผลติภณัฑแ์ละบรกิำร 

    2.1 ราคาสลาก 

     ทำงกำรเงนิ 

    2.2 คา่ใชจ้่ายบรหิารตอ่รายได ้  

     จากการจ าหน่ายและบรกิาร 

    2.3 รอ้ยละภาพรวมการเบกิจ่าย 

   ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

    2.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
กระบวนการจ าหน่ายสลาก 

    2.5 ความส าเร็จในกระบวนการแกไ้ข
พระราชบัญญัตสิ านักงานสลากกนิ
แบง่รัฐบาล พ.ศ. 2517  
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หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 


