
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

สงักดั :ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

ประธานกรรมการ : พล ต.ท. ปิยะ สอนตระกลู  
กรรมการผูแ้ทน กค. : นายจริะ พนัธค์รี ี

ผูอ้ านวยการ : นายทววีฒัน ์ขวญัเมอืง 

CFO :นางพกิลุ คณุวุฒริกัษ ์

จ านวนพนกังาน: 118 คน 

Website: http://policeprinting.police.go.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ของโรงพมิพต์ ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

สาขาอตุสาหกรรม 
และพาณชิยกรรม 

  
 

 

โรงพมิพต์ ารวจ (โรงพมิพฯ์) 

ไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2558 (1 ม.ค. 59 – 31 ม.ีค. 59) 

SOD: ปรับสถานะองคก์รเป็นนติบิคุคล และพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพรองรับการแขง่ขนั 

รายไดร้วม  47.74 ลบ. 

EBITDA  21.73 ลบ. 

ก าไรสทุธ ิ 6.23  ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

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

คา่ใชจ้า่ยรวม 41.51 ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

 โรงพมิพต์ ารวจฯ มกีารก าหนดแผนการโรงพมิพต์ ารวจฯ ดว้ยการใชยุ้ทธศาสตร์

ในการด าเนนิงาน 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)  

 ผลการด าเนนิงานประจ าปีบญัช ี2558 ของโรงพมิพต์ ารวจฯ  
- หัวขอ้การด าเนินการตามนโยบาย ไดค้ะแนนเท่ากับ 3.7822 

- หัวขอ้ผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ ไดค้ะแนนเท่ากับ 2.9028 

- หัวขอ้การบรหิารการจัดการองค์กร ไดค้ะแนนเท่ากับ 2.7878 

- โรงพมิพ์ต ารวจฯ มีผลการด าเนินงานประจ าปีบัญช ี2558 เท่ากับ 3.0384  

 
 

   
หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q1 to Q4) (Q2) (Q2)

2558

6M/58 

(ต.ค. 57 -

 ม.ีค. 58)

6M/59 

(ต.ค. 58 -

 ม.ีค. 59)

%Chg Q2 2558 Q2 2559 %Chg
ต.ค.-

ธ.ค. 58

%Chg 

(QoQ)

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 90.14 113.35 28.53 -74.8% 93.21 28.53 -69.4% 105.67 (73.0%)

สนิทรัพย์รวม 383.19 345.72 390.19 12.9% 345.72 390.19 12.9% 374.57 4.17%

หนีส้นิรวม 88.57 30.61 40.47 32.23% 30.61 40.47 32.21% 39.03 3.70%

ทนุรวม 294.62 315.12 349.72 11.0% 315.12 349.72 11.0% 335.55 4.2%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 293.57 314.02 348.67 11.0% 314.06 348.67 11.0% 331.63 5.1%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 195.97 101.09 108.75 7.6% 53.88 46.43 -11.4% 62.35 -25.5%

รายไดร้วม 200.55 103.82 111.19 7.1% 55.08 47.74 -13.3% 63.29 -24.6%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 180.10 74.20 73.05 -1.5% 40.18 31.21 (22.3%) 54.88 (43.1%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 180.10 92.55 92.56 0.0% 49.33 41.51 (15.9%) 54.88 -24.4%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 15.88 26.89 35.70 32.8% 13.70 15.22 11.1% 7.47 103.7%

ดอกเบีย้จา่ย - -  - - -  - - 0.00 -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - -  - - -  - - 0.00 -

EBITDA 29.77 37.82 45.47 20.2% 20.50 21.73 6.0% 10.73 102.5%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 20.45 11.27 18.63 65.2% 5.75 6.23 8.3% 8.41 -25.9%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 25.39 13.72 14.53 5.90% 6.88 7.91 15.0% 12.43 (36.4%)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.00 -  - - -  - - 0.00 -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 13.89 10.93 9.77 -10.61% 6.80 6.51 -4.3% 3.26 99.89%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - -  - - -  - - 0.00 -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - -  - - -  - - 0.00 -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 4.00 N.A. 9.48 N.A. 9.43 0.00

งบลงทนุเบกิจา่ย 4.00 N.A. 0.05 N.A. 0.05 0.00

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.0% N.A. 0.47% N.A. 0.48%

อตัราสว่นทางการเงนิ 4.00

ROA 5.34% 3.26% 4.77% 6.65% 6.39% 40.6%

ROE 6.94% 7.16% 5.33% 7.30% 7.13% 110.0%

D/E (เทา่) 0.30 0.10 0.12 0.10 0.12 9.60

Net Profit Margin 10.20% 10.86% 16.76% 10.44% 13.05% 17.2%



นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
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• รายไดร้วมลดลง 

 ใน Q2/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ มรีายไดร้วมจ านวน 47.74 ลบ. ลดลงจากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 7.43 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 13.30 ทัง้นี ้รายไดห้ลกัของโรง

พมิพต์ ารวจฯ มาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 46.43 ลบ. คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 97 โดยมกีลุม่ลกูคา้หลกั คอื ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

• คา่ใชจ้า่ยรวมลดลง 

 ใน Q2/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ มคีา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 31.21 ลบ. ลดลงจากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นจ านวน 8.97 ลบ. คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 22.30 ทัง้นี้ ค่าใชจ้่าย

ของโรงพมิพต์ ารวจฯ ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกับตน้ทุนขายและรับจา้งพมิพ ์

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและคา่ใชจ้า่ยในกขาย ตามล าดบั โดยเป็นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับ

ตน้ทนุขายและรับจา้งพมิพจ์ านวน 31.11 ลบ. ซึง่เป็นสัดสว่นทีม่ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 

74.94 

• ก าไรสทุธเิพิม่ข ึน้ 

 ใน Q2/59 โรงพมิพต์ ารวจฯ มกี าไรสทุธริวมจ านวน 18.63 ลบ. เพิม่ขึน้จากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นจ านวน 7.24 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 63.60 ซึง่เป็นผลมาจากการ

ด าเนินงานของโรงพมิพต์ ารวจฯ ทีม่คี่าใชจ้่ายรวมทีล่ดลงเมือ่เทยีบจากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่น 

• ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ Q2/59 โรงพิมพ์ต ารวจฯ มี

สนิทรัพยร์วมจ านวน 390.19 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 44.47 ลบ. คดิเป็น

รอ้ยละ 12.9 เนื่องจากโรงพมิพต์ ารวจมสีว่นของทนุ จ านวน 349.72 ลบ. เพิม่ขึน้

จาก Q2/58 จ านวน 34.6 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11 และมกี าไรสะสม จ านวน 

348.67 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 34.61 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11 สว่น

หนีส้นิรวม Q2/59 มจี านวน 9.79 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 9.86 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

32.21 เนื่องจากหนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ใน Q2/59 มีจ านวน 9.79 ลบ. เพิม่ขึน้จาก 

Q2/58 เทา่กับ 3.04 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 31.05 เป็นผลใหห้นี้สนิรวมใน Q2/59 มี

จ านวนสงูมาก 

  

 

สรปุการด าเนนิงาน  
 

  โรงพมิพต์ ารวจด าเนนิธุรกจิเกีย่วกับการผลติและจัดจ าหน่ายสิง่พมิพต์า่งๆ 
หนังสอืต าราทางราชการและผลติแบบพมิพท์ีใ่ชใ้นราชการต ารวจทกุประเภท  
โดยมุง่เนน้ผลติงานปรมิาณมากรวมถงึเอกสารลับและงานเรง่ดว่นของทางราชการ 
 
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ/พฒันารฐัวสิาหกจิ 
 

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

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 

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

โรงพมิพต์ ารวจ (โรงพมิพฯ์) 

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

ผูจ้ดัท า : นางสาวเบญจวรรณ ชุม่ชบูญุ 
ส านกั :  กองพฒันารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ านวยการส านกั : นายภมูศิกัดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2217 
วนัทีจ่ดัท า : 

สาขาอตุสาหกรรม 
และพาณชิยกรรม 

  
 

หมายเหต ุ: ผลประเมนิการด าเนนิงานปี 58 งบการเงนิยังไมไ่ด ้
การรับรองจาก สตง. 

โครงสรา้งรายได ้ไตรมาส 2 ปี 2559 

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ย ไตรมาส  2  ปี 2559 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย คา่จรงิ 

 ทางการเงนิ 

    1. ก าไรจากการขายหรอื
ใหบ้รกิาร 

    2. คา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายได ้  

     จากการจ าหน่ายและบรกิาร 

    3. รายไดจ้ากลกูคา้ใหม ่

    4. การสรา้งคา่ EP เทยีบกับ
เป้าหมาย 

 

74.20 

 

14.17 

 

9.36 

5 

 

57.67 

 

16.37 

 

6.50 

1 

ไมใ่ชท่างการเงนิ 

    1. อัตราผลติภาพการผลติ 

    2. การรักษาฐานลกูคา้เดมิ 

    3. ระดับความพงึพอใจของ
ลกูคา้ของโรงพมิพต์ ารวจ 

 

93 

5 

5 

 

93.03 

3.04 

3.71 


