
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

        โรงงานไพฯ่ ควรพัฒนาศักยภาพดา้นการผลติ 
และควรมแีผนการตลาดเชงิรกุทีช่ดัเจน รวมทัง้
พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ เพือ่ประโยชน์
ในการพัฒนาองคก์รและแขง่ขันกับไพน่ าเขา้จาก
ตา่งประเทศ 

สงักดั:  กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ:  นายธรรมศักดิ ์ลออเอีย่ม 

กรรมการผูแ้ทน กค.:   นายรณวัตร  สวุรรณาภริมย ์

ผูอ้ านวยการ: นายธรีะพันธ ์นติยว์บิลูย ์

CFO: นางสาวจารพุร รสทพิย ์

จ านวนพนกังาน:  117 คน 

Website: www.playingcard.or.th 
 

ทีม่า : งบการเงนิปี 2558 และงบการเงนิเบือ้งตน้ไตรมาส 2 ปี 58 และไตรมาส 1 และ 2 ของโรงงานไพฯ่ 

 

สาขา 
อตุสาหกรรม 

 

โรงงานไพ ่กรมสรรพสามติ 

ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD : ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี 

 

สนิทรพัย ์& หนีส้นิ & สว่นทนุ 

หน่วย : ลบ. 

ก าไรสทุธ ิ29.19 ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

Net Profit Margin 

โรงงานไพ ่กรมสรรพสามติ (โรงงานไพฯ่) 
       จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตไิพ ่พ.ศ. 2481 โดยเป็นสว่นราชการสงักดักรมสรรพสามติ 
และตอ่มาโรงงานไพฯ่ ไดรั้บการจัดตัง้ขึน้เป็นรัฐวสิาหกจิทีไ่มม่สีถานะเป็นนติบิคุคล ภายใต ้
สงักดักรมสรรพสามติ เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2535 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติและจ าหน่ายไพ ่
รวมถงึสิง่พมิพท์กุชนดิเพือ่หารายไดใ้หรั้ฐ และด าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งและตอ่เนือ่งกนั
ทัง้หมด ตลอดจนท าการคา้เกีย่วกบัผลติภัณฑข์องโรงงานไพฯ่ 
       โรงงานไพ่ฯ เป็นองคก์รเดยีวทีม่สีทิธใินการผลติและจ าหน่ายไพ่ รวมทัง้น าเขา้ไพ่
จากตา่งประเทศมาจ าหน่าย และเปิดประมลูเพือ่แตง่ตัง้ผูรั้บสทิธใินการจ าหน่ายไพ ่ซึง่ปัจจบุัน
บรษัิท ซ.ี เอส.ไทย เทรดดิง้ จ ากดั เป็นบรษัิทเอกชนเพยีงรายเดยีวทีไ่ดรั้บสทิธิซ์ ือ้ไพจ่าก
โรงงานไพฯ่ ตัง้แต ่1 เมษายน 2557 ถงึ 31 มนีาคม 2559 ปัจจบุันโรงงานไพฯ่ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการเพือ่แต่งตัง้ผูรั้บประโยชนใ์นการซือ้ไพ่จากโรงงานไพ่ฯ รายใหม่แทนสัญญาเดมิ
ทีค่รบก าหนดแลว้ 
 
แนวทางการจ าหนา่ยไพเ่พิม่เตมิในกรณีมกีารยกเลกิการประมูล 
        คณะกรรมการโรงงานไพ่ (ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วันที ่27 เม.ย. 2559) ไดเ้ห็นชอบ
แนวทางการจ าหน่ายไพเ่พิม่เตมิในกรณีทีโ่รงงานไพป่ระกาศขายไพแ่ลว้ ยังไมม่ผีูม้าซือ้ไพ ่
โดยใหอ้อกประกาศโรงงานไพ ่เรือ่ง ราคาขายสง่ ราคาขายปลกี และหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข   
ในการขายไพ่ ของโรงงานไพ่ฯ ระยะเวลา 3 เดอืน (ตัง้แต่ 1 พ.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2559)  
 
การจ าหนา่ยไพท่ีร่ะลกึ (ไพม่วยไทย) 
        โรงงานไพ่ฯ ไดจั้ดท าแผนการตลาดเชงิรุกเพือ่สง่เสรมิการจ าหน่ายไพ่ทีร่ะลกึและ
ไพ่สง่ออก ซึง่ไดก้ าหนดใหจั้ดท าไพ่ทีร่ะลกึ (ไพ่มวยไทย) เพือ่หารายไดเ้พิม่ใหแ้ก่
โรงงานไพฯ่ และคณะกรรมการโรงงานไพไ่ดม้มีตอินุมัตใิหจ้ าหน่ายไพท่ีร่ะลกึ (ไพม่วยไทย) 
แกลู่กคา้ทั่วไป และพนักงานโรงงานไพ่ ในราคาและจ านวนทีก่ าหนด เพือ่ใหส้ทิธพินักงาน
ส าหรับน าไปใชป้ระชาสัมพันธไ์พ่ทีร่ะลกึใหเ้ป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้ 
        

หน่วย : ลา้นบาท 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้ของโรงงานไพฯ่  
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 19 274 48 -82.64% 274 48 -82.6% 46 3.39%

สนิทรัพย์รวม 566 715 656 -8.35% 716 656 -8.4% 607 8.05%

หนีส้นิรวม 173 234 197 -15.61% 234 197 -15.6% 180 9.70%

ทนุรวม 393 474 458 -3.44% 474 458 -3.3% 427 7.35%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 393 474 458 -3.44% 474 458 -3.4% 427 7.36%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 379 181 160 -11.71% 87 76 -13.0% 83.9 -9.59%

รายไดร้วม 386 185 163 -11.62% 90 78 -13.3% 85.6 -9.24%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 161 66 65 -0.46% 33 32 -1.9% 37.7 -15.34%

คา่ใชจ้า่ยรวม 229 106 99 -7.08% 49 48 -1.6% 54.3 -10.66%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 218 115 94 -18.12% 55 44 -19.7% 46 -4.90%

ดอกเบีย้จา่ย 0 0 0 - 0 0 - 0.0 -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 - 0 0 - 0.0 -

EBITDA 243 128 94 -26.08% 61 50.4 -17.4% 52.3 -3.58%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 158 87 65 -25.83% 40 29 -27.6% 31.3 -6.79%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 44 21 22 6.20% 11 12 3.0% 14.1 -17.27%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 - 0 0 - 0.0 -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 25 12 13 3.25% 6 6 2.4% 6.1 6.39%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 208 0 0 - 0 0 - 0.0 -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 0 0 0 - 0 0 - 0.0 -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 13.22 2.6 0.084 0 0.084 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

งบลงทนุเบกิจา่ย 10.452 3.033 0.315 3.033 0.238 - 0.1 -

อัตราการเบกิจา่ย (%) 79.1% 116.7% 375.0% - 283.3% #DIV/0!

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 27.83% 24.39% 19.74% 22.53% 17.81% 20.65%

ROE 40.06% 36.77% 28.24% 34.02% 25.49% 29.35%

D/E (เทา่) 0.44 0.49 0.43 0.49 0.43 0.42

Net Profit Margin 40.80% 47.23% 39.63% 45.01% 37.59% 36.60%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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สรปุการด าเนนิงาน  
 
     โรงงานไพ ่ท าการผลติและจ าหน่ายไพเ่ป็นผลติภัณฑห์ลัก โดยผลติไพ ่       
ประเภทตา่งๆ คอื ไพต่ัวเล็ก (ไพผ่อ่งไทย ไพผ่อ่งจนี และไพจ่นีสีส่)ี ไพป๊่อก 
(กระดาษ พลาสตกิ และพลาสตกิขอบทอง) รวมทัง้การน าเขา้ไพจ่ากตา่งประเทศ 
และในปัจจุบันมกีารด าเนนิการท าไพท่ีร่ะลกึจ าหน่ายใหก้ับหน่วยงานทีต่อ้งการ 

 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 
โรงงานไพฯ่ มแีนวโนม้ผลการด าเนนิงานเป็นก าไรทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง       

จงึควรพัฒนาศักยภาพดา้นการผลติ และควรมแีผนการตลาดเชงิรกุทีช่ดัเจน      
เพือ่แขง่ขันกับไพน่ าเขา้จากตา่งประเทศ รวมทัง้เพิม่ชอ่งทางการจ าหน่ายไพ ่  
และรับจา้งงานพมิพอ์ืน่ เพือ่เพิม่รายไดแ้ละใชเ้ครือ่งจักรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์ 
 
โรงงานไพฯ่ ควรมกีารพัฒนาบคุลากรภายในองคก์ารใหส้ามารถด าเนนิงาน

ดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร เพือ่ลดการจา้งทีป่รกึษา 

ผูจ้ดัท า: นางสาววรรณพร  อนันตพงศ ์
ส านกั : กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการส านกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0 2298 5880 – 7 ตอ่ 2152 
วนัทีจ่ดัท า : 25 กรกฎาคม 2559 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล  

แผนระยะสัน้ 

  ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล      จัดท าแผนบรหิารตน้ทนุ 

  วางแผนการตลาดเพือ่ใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนเพือ่รองรบัการแขง่ขนัในการสง่ออกไพแ่ละพฒันาระบบ QC ใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัแกส่ากล 

  เตรยีมความพรอ้มเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัรองรบัการเปิดเสรไีพ ่

แผนระยะยาว :  เพิม่สดัสว่นไพส่ง่ออก   พจิารณาแนวทางการรว่มทนุในการด าเนนิธรุกจิไพแ่ละธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

สาขา 
อตุสาหกรรม 

โรงงานไพ ่กรมสรรพสามติ 

ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 
 

หมายเหต ุ: ผลการประเมนิปีงบประมาณ 2558  

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย 

โครงสรา้งรายได ้

 โครงสรา้งรายไดข้องโรงงานไพฯ่  ประกอบดว้ย  
      1. รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายไพ ่ใน Q2/59 โรงงานไพฯ่ มรีายไดจ้าก           
การจ าหน่ายไพจ่ านวน 67.33 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 และ Q1/59 จ านวน 12.30 ลบ. 
และ 9.06 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.27 และ 11.86 ตามล าดบั  
      2. รายไดจ้ากการรับจา้งพมิพส์ิง่พมิพ ์ใน Q2/59 โรงงานไพฯ่ มรีายไดจ้าก           
การรับจา้งพมิพส์ิง่พมิพจ์ านวน 8.49 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 และ Q1/59 จ านวน 0.93 ลบ. และ 
1.02 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.91 และ 13.64 ตามล าดบั 
      3. รายไดอ้ืน่ๆ ใน Q2/59 โรงงานไพฯ่ มรีายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 1.71 ลบ. ประกอบดว้ย 
ดอกเบีย้รับ 1.78 ลบ. และรายไดอ้ืน่  ๆ0.06 ลบ. ลดลงจาก Q2/58จ านวน 0.52 ลบ. คดิเป็น
รอ้ยละ 22 แตเ่พิม่ขึน้ 0.13 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.61 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา 
 
 โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยของโรงงานไพฯ่ ประกอบดว้ย 
      1. ตน้ทนุขายงานผลติไพ ่ใน Q2/59 โรงงานไพฯ่ มตีน้ทนุขายงานผลติไพจ่ านวน 
26.72 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 จ านวน 1.79 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.28 แตเ่มือ่เทยีบกบั 
Q1/59 ลดลงถงึ 6.17 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.76 
      2. ตน้ทนุขายงานรับจา้งพมิพส์ิง่พมิพ ์ใน Q2/59 โรงงานไพฯ่ มตีน้ทนุขายงาน
รับจา้งพมิพส์ิง่พมิพจ์ านวน 5.17 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 และ Q1/59 จ านวน 1.17 ลบ. 
และ 0.39 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.60 และ 8.24 ตามล าดบั 
      3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ใน Q2/59 โรงงานไพฯ่ มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจ านวน 
16.58 ลา้นบาท ลดลงจาก Q2/58 และ Q1/59 จ านวน 0.93 ลบ. และ 0.04 ลบ. หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 0.93 และ 0.04 ตามล าดบั 
 
 ผลการด าเนนิงานของโรงงานไพฯ่ มกี าไรสทุธลิดลง โดยใน Q2/59 โรงงานไพฯ่  
มกี าไรสทุธจิ านวน 29.19 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 และ Q1/59 จ านวน 11.12 ลบ. และ 
2.13 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.59 และ 6.08 ตามล าดบั 
 
 การเบกิจา่ยงบลงทนุ ในปี 59 มวีงเงนิลงทนุรวม 23.88 ลบ. โดยมรีายการลงทนุ 
ทีส่ าคญั คอื โครงการเครือ่งถา่ยแมพ่มิพร์ะบบคอมพวิเตอรท์เูพลทและเครือ่งลา้งแมพ่มิพ ์
พรอ้มซอฟทแ์วรร์ะบบป้องกนัการปลอมแปลง Security Software 15 ลบ. ซึง่ใน Q2/59  
โรงงานไพฯ่ มอีตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุรอ้ยละ 283.33 และมอีตัราการเบกิจา่ยสะสม
รอ้ยละ 375 

 
 

เกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน

1. การด าเนินงานตามนโยบาย 3.0545

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3.0809

3. การบริหารจัดการองค์กร 2.9979
    3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 3.3543
    3.2 การบริหารความเส่ียง 2.6500
    3.3 การควบคุมภายใน 3.5900
    3.4 การตรวจสอบภายใน 2.5261
    3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 3.0206
    3.6 การบริหารทรัพยากรบคุคล 3.1017

3.0492รวม

การขายไพ่ 
87% 

การรับจ้าง
พิมพ์  
11% 

ดอกเบี้ยรับ 
2% 

รายได้อื่นๆ 
0% 

Other 
2% 

ต้นทุนงาน
ผลิตไพ่ 
55% 

ต้นทุนงาน
สิ่งพิมพ์ 
11% 

ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

34% 


