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โรงพมิพต์ ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ(โรงงำนพมิพต์ ำรวจฯ) 

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

รำยไดร้วม  63.29 ลบ. 

EBITDA  10.73  ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ 8.41  ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

 โรงพมิพต์ ำรวจฯ มกีำรก ำหนดแผนกำรโรงพมิพต์ ำรวจฯ ดว้ยกำรใชยุ้ทธศำสตร์

ในกำรด ำเนนิงำน ดงันี ้
1. ทบทวนและพจิารณาปรับปรงุรปูแบบการท างาน วธิกีารด าเนนิงาน รวมทัง้งานทีล่กูคา้มคีวามจ าเป็น

เรง่ดว่น และสามารถสัง่พมิพไ์ดใ้นปรมิาณทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์Digital Print on Demand 

ทัง้สแีละขาวด า โดยสามารถเชือ่มโยงระบบการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2. ก ากับดแูลด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง และ

คณะกรรมการโรงพมิพ์ต ารวจฯ ตลอดวสิัยทัศน์ ภารกจิ แนวทางตามแผนวสิาหกจิ และบันทกึขอ้ตกลง

การประเมนิผลการด าเนนิงานของโรงพมิพต์ ารวจฯ 

3. การใชค้วามเร็วในการท างาน (Speed) ปรับปรงุกระบวนการท างานในฝ่ายตา่งๆ ใหม้รีะบบและความ

ชดัเจนยิง่ขึน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แบบ Speed to marketing บรหิารจัดการดา้นเวลา

และการท างาน โดยลดความสญูเปลา่ ลดระยะเวลาในการท างาน ปรับกระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

4. ลดตน้ทนุ (Cost Reduction) ลดตน้ทนุในการบรหิารจัดการดา้นเวลาและตน้ทนุการผลติการด าเนนิงาน 

5. การบรหิารคณุภาพแบบองคก์ร (Total Quality Management) การวางแผนงานคณุภาพเพือ่ก าหนด 

การใชท้รัพยากรในการผลติหรอืการใหบ้รกิารอยา่งเหมาะสม พอเพยีง และเกดิดประสทิธภิาพการท างาน 

6. มรีะบบการฝึกอบรม พัฒนาบคุลากร ทีม่กีารด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งสมัพันธก์ับระบบการปรับปรงุงาน 

ส่งเสรมิและก ากับดูแลใหพ้นักงานมีทักษะดา้นการท างานเป็นทีม มีทักษะในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มรีะบบการประเมนิสมรรถนะและตัวชีว้ดั (KPI) การท างานของพนักงาน 

7. มรีะบบลกูคา้สมัพันธ ์ทีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพในการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลู 

ระหวา่งลกูคา้กับโรงพมิพต์ ารวจฯ ดา้นระบบสารสนเทศของโรงพมิพส์ูล่กูคา้ท าใหเ้กดิการสือ่สารจากลกูคา้สูโ่รงพมิพ ์

8. สง่เสรมิและก ากับดแูลการน าระบบ EVM มาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจัดการทั่วทัง้องคก์ร 

9. ก ากับดแูล ด าเนนิการดา้นการยกระดับมาตรฐานการผลติและการบรกิาร พัฒนาดา้นการเพิม่อัตราภาพ

การผลติ (Productivity)  

 ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีบญัช ี2558 ของโรงพมิพต์ ำรวจฯ  
- หัวขอ้การด าเนินการตามนโยบาย ไดค้ะแนนเท่ากับ 3.7822 

- หัวขอ้ผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ ไดค้ะแนนเท่ากับ 2.9028 

- หัวขอ้การบรหิารการจัดการองค์กร ไดค้ะแนนเท่ากับ 2.7878 

- โรงพมิพ์ต ารวจฯ มีผลการด าเนินงานประจ าปีบัญช ี2558 เท่ากับ 3.0384  

 
 

   

โรงพมิพต์ ารวจฯ มตีน้ทนุการผลติทีส่งู เนือ่งจากวตัถดุบิใน
การผลติสนิคา้บางชนดิโรงพมิพต์ ารวจฯ ไมส่ามารถผลติได ้
เองท าใหร้าคาสนิคา้สงูกวา่ราคาตลาด สง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการแขง่ขนัของโรงพมิพต์ ารวจฯ ประกอบ
กบัสนิคา้ของทางโรงพมิพต์ ารวจฯ ไมม่คีวามหลากหลาย
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 54.88 ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

 

SOD: ปรับสถานะภาพองคก์รเป็นนติบิคุคล และพัฒนาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพรองรับการแขง่ขัน 

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

ฐานะการเงนิ

เงนิสด 55.69 97.94 115.71 15.4% 114.70 105.67 (7.9%)

สนิทรัพย์รวม 335.12 379.61 372.68 (1.9%) 392.22 374.57 (4.5%)

หนีส้นิรวม 43.66 57.60 45.55 (26.5%) 77.43 39.03 (49.6%)

ทนุรวม 291.45 322.01 327.14 1.6% 314.79 335.55 6.59%

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 290.40 320.95 323.22 0.7% 313.73 331.63 5.70%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 215.16 195.97 203.34 3.62% 47.19 62.35 32.13%

รำยไดร้วม 221.30 201.79 208.74 3.33% 48.39 63.29 30.79%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 179.17 171.24 185.77 7.82% 44.45 54.88 23.48%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 179.17 171.24 185.77 7.82% 44.45 54.88 23.48%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 35.99 24.73 17.57 (40.8%) 2.75 7.47 172.01%

ดอกเบีย้จำ่ย - - - 0.00 0.00

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - 0.00 0.00

EBITDA 39.74 35.73 30.57 (16.9%) 6.88 10.73 56.03%

ก ำไรสทุธิ 42.13 30.56 22.97 (33.1%) 3.95 8.41 113.06%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 50.00 50.60 50.22 (1%) 6.13 12.43 102.71%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น - - - 0.00 0.00

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 13.59 11.00 13.00 15.4% 4.13 3.26 (21.1%)

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 18.80 - - 0.00 0.00

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ - - - 0.00 0.00

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 6.00 4.00 35.90 88.86% 2.00 0.00

งบลงทนุเบกิจำ่ย 3.00 4.00 2.25 (78%) 0.00 0.00

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 50.0% 100.0% 6.3% (1496%) 0%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 12.57% 8.0% 6.2% 4.0% 9.0%

ROE 14.45% 9.5% 7.0% 5.0% 10.0%

D/E (เทำ่) 0.15 0.18 0.14 0.25 0.12

Net Profit Margin 19.04% 15.1% 11.0% 8.2% 13.3%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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• รำยไดร้วมเพิม่ข ึน้ 

 ใน Q1/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ มรีายไดร้วมจ านวน 63.29 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นจ านวน 14.90 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 30.29 ทัง้นี้ รายไดห้ลักของ

โรงพมิพต์ ารวจฯ มาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 62.35 ลบ. คดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 98 โดยมกีลุม่ลกูคา้หลกั คอื ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ข ึน้ 

 ใน Q1/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ มคีา่ใชจ้า่ยรวมจ านวน 54.88 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 10.44 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 23.48 ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยของโรง

พมิพต์ ารวจฯ ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับตน้ทนุขายและรับจา้งพมิพ ์คา่ใชจ้่าย

ในการบรหิารและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตามล าดับ โดยเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกับ

ตน้ทนุขายและรบัจา้งพมิพจ์ านวน 45.09 ลบ. ซึง่เป็นสดัสว่นทีม่ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 80 
 

• ก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้ 

 ใน Q1/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ มกี าไรสทุธริวมจ านวน 8.41 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 4.46 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 113.06 

• สว่นของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ Q1/59 โรงพมิพต์ ารวจมสีนิทรัพย์

รวมจ านวน 374.57 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 17.65 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 

เนื่องจากสนิทรัพย์หมุนเวยีนในส่วนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และ

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ และสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนในสว่นของอาคารและอปุกรณ์ 

ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 33.73 ลบ. 14.22 ลบ. และ 10.29 ลบ. ตามล าดบั 

ในสว่นหนีส้นิรวม Q1/59 มจี านวน 39.03 ลบ. ลดลงจ านวน 38.41 ลบ. หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 49.6 เนือ่งจากหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ใน Q1/59 มจี านวน 11.32 ลบ. ลดลงจาก 

Q1/58 เทา่กบั 45.77 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 80.17 

• งบลงทุน ในปี 2559 โรงพมิพ์ต ารวจฯ ไดร้ับการอนุมัตงิบลงทุนทัง้สิน้จ านวน 

41.81 ลบ. ซึง่มกีารผกูพันจากปี 58 มาเบกิจ่ายในปี 59 จ านวน 30.13 ลบ. โดยใน 

Q1/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ ไมม่แีผนการเบกิจา่ยงบลงทนุแตอ่ยา่งใด 

  

 

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

  โรงพมิพต์ ารวจด าเนนิธุรกจิเกีย่วกับการผลติและจัดจ าหน่ายสิง่พมิพต์า่งๆ 
หนังสอืต าราทางราชการและผลติแบบพมิพท์ีใ่ชใ้นราชการต ารวจทกุประเภท  
โดยมุง่เนน้ผลติงานปรมิาณมากรวมถงึเอกสารลับและงานเรง่ดว่นของทางราชการ 
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

 ควรมกีารพัฒนาสนิคา้รปูแบบใหมเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้
ภายใตส้ังกัด สตช. และลกูคา้อืน่นอกจากภายใตส้ังกัด สตช. 
 เรง่การท าแผนการตลาดเชงิรกุ เพือ่ขยายฐานลกูคา้รายใหม ่และรักษาฐาน
ลกูคา้เดมิ และสรา้งคณุคา่ใหก้ับตราสนิคา้ 
 วางแผนดา้นการผลติสิง่พมิพ ์ใหส้อดคลอ้งกับศักยภาพของเครือ่งพมิพท์ีม่อียู ่
และพัฒนาขดีความสามารถในการผลติเพือ่ใหส้ามารถท าการแขง่ขันทางธุรกจิได ้
 น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการควบคมุภายใน และการบรหิารความ
เสีย่ง ตลอดจนการเก็บขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานตา่งๆ 
 รว่มมอืกับโรงพมิพข์องภาครัฐอืน่ๆ ในการสรา้งเครอืขา่ยพันธมติรทางธุรกจิ 
 

โรงพมิพต์ ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ(โรงงำนพมิพต์ ำรวจฯ) 

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

ผูจ้ดัท ำ : นายธเนศ สนทรโรปกรณ์  
ส ำนกั :  ส านักพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2150 
วนัทีจ่ดัท ำ : 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

  
 

หมำยเหต ุ: ผลประเมนิการด าเนนิงานปี 58 งบการเงนิยังไมไ่ดก้าร
รับรองจาก สตง. 

โครงสรำ้งรำยได ้ไตรมำส 1 ปี 2558 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย ไตรมำส  1  ปี 2558 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

ตวัชีว้ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ 

ทำงกำรเงนิ 

1. ก าไรจากการขายหรอืใหบ้รกิาร  

2. คา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายไดจ้าก
การขายหรอืใหบ้รกิาร 

3. รายไดจ้ากลกูคา้ใหม ่

4. การสรา้งคา่ EP 

 

74.20 

 

14.71 

 

9.36 

5 

 

57.67 

 

16.37 

 

6.50 

1 

ไมใ่ชท่ำงกำรเงนิ 

 1. อัตรากผลติภาพการผลติ 

 2. การรักษาฐานลกูคา้เดมิ 

 3. ระดับความพงึพอใจของลกูคา้
ของโรงพมิพต์ ารวจ 

 

93 

5 

5 

 

93.03 

3.04 

3.71 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

 ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล 
 เรง่จัดท าแผนการสง่เสรมิและแผนการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่ทักษะความรู ้ความสามารถใหเ้หมาะสมกับการปฏบัิตหินา้ที ่รวมทัง้รองรับ
เทคโนโลยกีารผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 จัดท าแผนบรหิารตน้ทนุ 
 พัฒนาระบบผลติใหม้คีณุภาพและมกีารพัฒนาผลติภัณฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
 เป็นหน่วยงานโรงพมิพห์ลักทีส่นับสนุนส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ
 


