
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

        โรงงานไพฯ่ ควรพัฒนาศักยภาพดา้นการ
ผลติ และควรมแีผนการตลาดเชงิรกุทีช่ดัเจน เพือ่
เป็นประโยชนใ์นการแขง่ขันกับไพน่ าเขา้จาก
ตา่งประเทศ 
 

สงักดั:  กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง 

ประธำนกรรมกำร:  นายธรรมศักดิ ์ลออเอีย่ม 

กรรมกำรผูแ้ทน กค.:   นายรณวัตร  สวุรรณาภริมย ์

ผูอ้ ำนวยกำร: นายธรีะพันธ ์นติยว์บิลูย ์

CFO: นางสาวจารพุร รสทพิย ์

จ ำนวนพนกังำน:  117 คน 

Website: www.playingcard.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิกอ่น สตง. รับรอง ของโรงงานไพ ่กรมสรรพสามติ 

 

สำขำ 
อตุสำหกรรม 

 

โรงงำนไพ ่กรมสรรพสำมติ 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 

SOD : ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี 

 

รำยไดร้วม 

หน่วย : ลบ. 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 

หน่วย : ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ

โรงงำนไพ ่กรมสรรพสำมติ (โรงงำนไพฯ่) 
 

       จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตไิพ ่พ.ศ. 2481 โดยเป็นสว่นราชการสงักดักรมสรรพสามติ 
และตอ่มาโรงงานไพฯ่ ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้เป็นรัฐวสิาหกจิทีไ่มม่สีถานะเป็นนติบิคุคล ภายใต ้
สงักดักรมสรรพสามติ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2535 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติและจ าหน่าย
ไพ ่รวมถงึสิง่พมิพท์กุชนดิเพือ่หารายไดใ้หรั้ฐ และด าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและตอ่เนือ่งกนั
ทัง้หมด ตลอดจนท าการคา้เกีย่วกบัผลติภัณฑข์องโรงงานไพฯ่ 
 

       โรงงานไพ่ฯ เป็นองคก์รเดยีวทีม่สีทิธใินการผลติและจ าหน่ายไพ่ รวมทัง้น าเขา้ไพ่
จากต่างประเทศมาจ าหน่าย และเปิดประมูลเพือ่แต่งตัง้ผูรั้บสทิธใินการจ าหน่ายไพ่ ซึง่
ปัจจบุันบรษัิท ซ.ี เอส.ไทย เทรดดิง้ จ ากดั เป็นบรษัิทเอกชนเพยีงรายเดยีวทีไ่ดรั้บสทิธิซ์ ือ้
ไพ่จากโรงงานไพ่ฯ ตัง้แต่ 1 เมษายน 2557 ถงึ 31 มนีาคม 2559 ปัจจุบันโรงงานไพ่ฯ 
อยู่ระหวา่งด าเนนิการเปิดประมลูเพือ่แต่งตัง้ผูรั้บประโยชนใ์นการซือ้ไพ่จากโรงงานไพ่ฯ 
รายใหม่แทนสัญญาเดมิทีจ่ะหมดสัญญา 
 
กจิกรรมใหค้วำมรูเ้ร ือ่งไพ่ 
 

        โรงงานไพ่ฯ ไดจั้ดกจิกรรมส ารวจตลาดไพ่ในประเทศและบรกิารความรูแ้กป่ระชาชน 
และรา้นคา้จ าหน่ายไพ่ใหป้ฏบิัตติามพระราชบัญญัตไิพ่ พ.ศ. 2486 แกร่า้นคา้จ าหน่ายไพ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก ่นครราชสมีา ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด 
ยโสธร อบุลราชธานี มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บงึกาฬ อดุรธานี หนองคาย 
อ านาจเจรญิและเลย 
 

        

หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วย : ลบ. 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ปี 2557 ของโรงงานไพฯ่ 

2556 2557 2558 %Chg
ต.ค. 57 -

 ธ.ค. 57

ต.ค. 58 -

 ธ.ค. 58
%Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 408.1 327.7 19.0 (94.21%) 327.7 46.1 (85.94%)

สนิทรัพย์รวม 720.8 615.5 566.4 (7.98%) 615.5 606.7 (1.43%)

หนีส้นิรวม 347.1 220.5 170.9 (22.49%) 220.5 179.9 (18.40%)

ทนุรวม 373.6 395.0 395.5 0.11% 395.0 426.8 8.04%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 373.4 394.7 395.2 0.11% 394.7 426.5 8.05%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 418.2 360.0 378.8 5.21% 93.7 83.9 (10.46%)

รำยไดร้วม 429.6 366.6 386.4 5.41% 95.1 85.6 (10.06%)

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 178.0 150.5 160.7 6.79% 33.2 37.7 13.58%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 253.3 225.0 228.7 1.66% 48.2 54.3 12.50%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 240.3 209.6 218.1 4.07% 60.5 46 (23.63%)

ดอกเบีย้จำ่ย 0.0 0.0 0.0 NA 0.0 0.0 NA

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0.0 0.0 0.0 NA 0.0 0.0 NA

EBITDA 254.9 232.6 243.1 4.53% 66.7 52.3 (21.58%)

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 176.3 141.6 157.7 11.37% 46.9 31.3 (33.25%)

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 43.5 48.4 37.9 (21.74%) 13 14.1 8.35%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 0.0 0.0 0.0 0.00% 0 0.0 NA

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 14.6 23.0 25.0 8.70% 6 6.1 -1.46%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 71.6 244.7 207.9 (15.02%) 0 0.0 NA

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 0.0 0.0 0.0 NA 0 0.0 NA

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 94.0 61.0 13.2 (78.33%) 3 0.0 -100.00%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 35.0 55.0 10.5 (81.00%) 0.0 0.1

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 37.2% 90.2% 79.1% (12.31%) 0.0% #DIV/0!

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 24.46% 23.00% 27.84% 30.49% 20.65%

ROE 47.19% 35.84% 39.87% 47.51% 29.35%

D/E (เทำ่) 0.93 0.56 0.43 0.56 0.42

Net Profit Margin 41.04% 38.62% 40.80% 49.31% 36.60%

Q 1/59 Q 1/58

85.6

95.1

Q 1/59 Q 1/58

54.3

48.2

Q 1/59 Q 1/58

31.3

46.9



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
     โรงงานไพ ่ท าการผลติและจ าหน่ายไพเ่ป็นผลติภัณฑห์ลัก โดยผลติไพใ่น
ประเภทตา่งๆ คอื ไพต่ัวเล็ก (ไพผ่อ่งไทย ไพผ่อ่งจนี และไพจ่นีสีส่)ี ไพป๊่อก 
(กระดาษ พลาสตกิ และพลาสตกิขอบทอง) รวมทัง้การน าเขา้ไพจ่ากตา่งประเทศ 
และในปัจจุบันมกีารด าเนนิการท าไพท่ีร่ะลกึจ าหน่ายใหก้ับหน่วยงานทีต่อ้งการ 

 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
โรงงานไพฯ่ ควรพจิารณาหาคูเ่ทยีบดา้นตน้ทนุไพแ่ละสิง่พมิพ ์เพือ่น ามา

ปรับปรงุขัน้ตอนการผลติไพแ่ละสิง่พมิพใ์นอนาคต 
โรงงานไพฯ่ ควรพัฒนาศักยภาพดา้นการผลติ และควรมแีผนการตลาดเชงิรกุ

ทีช่ดัเจน เพือ่แขง่ขันกับไพน่ าเขา้จากตา่งประเทศ  
โรงงานไพฯ่ ควรมกีารพัฒนาบคุลากรภายในองคก์ารใหส้ามารถด าเนนิงาน

ดา้นการลรหิารจัดการองคก์ร เพือ่ลดการจา้งทีป่รกึษา 
ผูจ้ดัท ำ: นางสาวองัครา เตยีวมัง่ม ี
ส ำนกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 – 7 ตอ่ 2217 
วนัทีจ่ดัท ำ : 9 มนีาคม 2559 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล  

แผนระยะสัน้ 

  ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล      จัดท าแผนบรหิารตน้ทนุ 

  วางแผนการตลาดเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนเพือ่รองรบัการแขง่ขนัในการสง่ออกไพแ่ละพฒันาระบบ QC ใหม้มีาตราฐานเป็นทีย่อดรับแกส่ากล 

  เตรยีมความพรอ้มเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัรองรบัการเปิดเสรไีพ ่

แผนระยะยาว :  เพิม่สดัสว่นไพส่ง่ออก   พจิารณาแนวทางการรว่มทนุในการด าเนนิธรุกจิไพแ่ละธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

สำขำ 
อตุสำหกรรม 

โรงงำนไพ ่กรมสรรพสำมติ 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58) 
 

หมายเหต ุ: ผลการประเมนิปีงบประมาณ 2558  

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย 

โครงสรำ้งรำยได ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน ประกอบดว้ย  
      1. รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายไพ ่โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มรีายได ้
จากการจ าหน่ายไพจ่ านวน 76.39 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 3.07 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.86  
      2. รายไดจ้ากการรับจา้งพมิพส์ ิง่พมิพ ์โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มรีายไดจ้าก
การรับจา้งพมิพส์ ิง่พมิพจ์ านวน 7.47 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 6.72 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.36 
      3. รายไดอ้ืน่ๆ โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มรีายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 1.71 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 0.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.86  
 
 คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน ประกอบดว้ย 
      1. ตน้ทนุขายงานผลติไพ ่โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มตีน้ทนุขายงานผลติไพ่
จ านวน 32.89 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 5.14 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 18.52 
      2. ตน้ทนุขายงานรับจา้งพมิพส์ ิง่พมิพ ์โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มตีน้ทนุขาย
งานรับจา้งพมิพส์ ิง่พมิพจ์ านวน 4.78 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 0.64 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.81 
      3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มคีา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารจ านวน 16.59 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 1.53 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 10.16 
 
 ผลกำรด ำเนนิงำนของโรงงำนไพฯ่ โดยใน Q1/59 โรงงานไพฯ่ มกี าไรสทุธิ

จ านวน 31.32 ลา้นบาท ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 15.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 33.25 
 
 

ราย ด้ ากการ าย
 พ 

   

ราย ด้ ากการ
รับ ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์

  

ราย ด้อ่ืน 
  

ต้น ุน ายงาน
 ลิต พ 
   

ต้น ุน ายงาน
รับ ้างพิมพ์

ส่ิงพิมพ์
  

ค า  ้  าย น
การบริ าร

   

ระดบัคะแนน

3.0545

3.2402

2.9979
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 3.3543
3.2 การบริหารความเส่ียง 2.6500
3.3 การควบคุมภายใน 3.5900
3.4 การตรวจสอบภายใน 2.5261
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 3.0206
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.1017

3.1368

1. การด าเนินงานตามนโยบาย

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ

3. การบริหารจัดการองค์กร

รวม

เกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน


