
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 
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  ทีม่า : ปี 58 งบรับรอง สตง. และ ปี 59 งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรองจากโรงพมิพต์ ารวจ 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 

 

โรงพมิพต์ ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
 

ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

 

SOD: ปรับสถานะภาพองคก์รเป็นนติบิคุคล และพัฒนาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพรองรับการแขง่ขัน 

หมายเหต ุ: ปี57 ปี58 งบการเงนิรับรองแลว้ ปี 59 งบการเงนิเบือ้งตน้ 

ก ำไรสทุธ ิ46.98 ลบ. 

EBITDA 54.64 ลบ. 

รำยไดร้วม 239.39 ลบ. 

โรงพิมพ์ต ารวจ มุ่งเนน้ผลิตงานปริมาณมากส าหรับ
หน่วยงานต ารวจทั่วประเทศ ซึง่ท าใหม้ีตน้ทุนต ่า เช่น 
ใบสั่งจราจร ใบเสร็จรับเงนิ แผ่นพมิพล์ายนิ้วมอื เป็นตน้ 
นอกจากนี้ โรงพมิพต์ ารวจยังสรา้งผลติภัณฑข์องตนเอง
ออกมาจ าหน่ายดว้ย เชน่ ปฏธินิตัง้โต๊ะ สมดุโน๊ต ไดอารี ่
หรอื หนังสอืสาระความรูต้า่ง ๆ เป็นตน้ 

 โรงพมิพต์ ำรวจมกีำรจดัท ำแผนวสิำหกจิ ดว้ยกำรใชยุ้ทธศำสตรใ์นกำรด ำเนนิงำน 

ดงันี ้

1. ทบทวนและพจิารณาปรับปรงุรปูแบบการท างาน วธิกีารด าเนนิงาน รวมทัง้งานทีล่กูคา้มี

ความจ าเป็นเรง่ดว่น และสามารถสัง่พมิพไ์ดใ้นปรมิาณทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์Digital 

Print on Demand ทัง้สแีละขาวด า โดยสามารถเชือ่มโยงระบบการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ 

2. ก ากบัดแูลด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายรัฐ กระทรวงการคลัง 

และคณะกรรมการโรงพมิพต์ ารวจฯ ตลอดวสิยัทัศน ์ภารกจิ แนวทางตามแผนวสิาหกจิ และบนัทกึ

ขอ้ตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานของโรงพมิพ์ต ารวจฯ 

3. การใชค้วามเร็วในการท างาน (Speed) ปรับปรงุกระบวนการท างานในฝ่ายตา่งๆ ใหม้รีะบบ

และความชดัเจนยิง่ขึน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แบบ Speed to marketing 

บรหิารจัดการดา้นเวลาและการท างาน โดยลดความสญูเปลา่ ลดระยะเวลาในการท างาน ปรับ

กระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

4. ลดตน้ทนุ (Cost Reduction) ลดตน้ทนุในการบรหิารจัดการดา้นเวลาและตน้ทนุการผลติ

การด าเนนิงาน 

5. การบรหิารคณุภาพแบบองคก์ร (Total Quality Management) การวางแผนงานคณุภาพ

เพือ่ก าหนด การใชท้รัพยากรในการผลติหรอืการใหบ้รกิารอย่างเหมาะสม พอเพยีง และเกดิด

ประสทิธภิาพการท างาน 

6. มรีะบบการฝึกอบรม พัฒนาบคุลากร ทีม่กีารด าเนนิงานอยา่งตอ่เนื่องสมัพันธก์บัระบบการ

ปรับปรงุงาน ส่งเสรมิและก ากับดูแลใหพ้นักงานมีทักษะดา้นการท างานเป็นทีม มีทักษะในดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการประเมนิสมรรถนะและตัวชีว้ัด (KPI) การท างานของพนักงาน 

7. มรีะบบลกูคา้สมัพันธ ์ทีส่ามารถสรา้งเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพในการเชือ่มโยงและ

แลกเปลีย่นขอ้มลู ระหวา่งลกูคา้กบัโรงพมิพต์ ารวจฯ ดา้นระบบสารสนเทศของโรงพมิพส์ูล่กูคา้ท าใหเ้กดิ

การสือ่สารจากลกูคา้สูโ่รงพมิพ ์

8. สง่เสรมิและก ากบัดแูลการน าระบบ EVM มาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจัดการทั่วทัง้องคก์ร 

9. ก ากบัดแูล ด าเนนิการดา้นการยกระดับมาตรฐานการผลติและการบรกิาร พัฒนาดา้นการเพิม่

อตัราภาพการผลติ (Productivity)  
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ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 88.91 71.27 45.49 -36.2%

สนิทรัพย์รวม 379.61 380.79 424.27 11.42%

หนีส้นิรวม 57.60 46.91 58.40 24.51%

ทนุรวม 322.01 333.88 365.86 9.6%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 320.95 332.83 364.81 9.6%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 195.97 203.34 232.43 14.3%

รายไดร้วม 201.79 209.18 239.39 14.4%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 168.75 182.74 192.41 5.3%

คา่ใชจ้า่ยรวม 168.75 182.74 192.41 5.3%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 27.22 20.60 40.02 94.30%

ดอกเบีย้จา่ย - - - -

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - -

EBITDA 38.22 33.60 54.64 62.63%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 33.04 26.43 46.98 77.72%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 50.60 32.51 35.15 8.12%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น - - - -

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 11.00 13.00 14.62 12.5%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - -

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - - -

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 4.00 35.90 41.81

งบลงทนุเบกิจา่ย 4.00 2.25 37.03

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.0% 6.3% 88.6%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 8.70% 6.94% 11.07%

ROE 10.26% 7.92% 12.84%

D/E (เทา่) 0.18 0.14 0.16

Net Profit Margin 16.38% 12.64% 19.62%

หน่วย: ลา้นบาท



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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• รำยไดร้วมเพิม่ข ึน้ 

 ผลการด าเนนิงาน ปี 59 โรงพมิพต์ ารวจ มรีายไดร้วมจ านวน 239.39 ลบ. เพิม่ขึน้

จากปี 58 จ านวน  30.21 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 14.40 ทัง้นี้ รายไดห้ลักของโรงพมิพ์

ต ารวจฯ มาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจ านวน 232.43 ลบ. คดิเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 97.09 โดยมีกลุ่มลูกคา้หลัก คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติทัง้

สว่นกลางและภมูภิาค ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 76 ของจ านวนของลกูคา้ทัง้หมด 

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ข ึน้ 

 ผลการด าเนินงาน ปี 59 โรงพมิพต์ ารวจ มคี่าใชจ้่ายรวมจ านวน 192.412 ลบ. 

เพิ่มขึ้น จากปี 58 จ านวน 10.93 ลบ.  ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายของโรงพิมพ์ต ารวจ 

ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับตน้ทนุขายและรับจา้งพมิพ ์คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

และค่าใชจ้่ายในการขาย ตามล าดับ โดยเป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกับตน้ทุนขายและ

รับจา้งพมิพจ์ านวน 146.96 ลบ. ซึง่เป็นสัดสว่นทีม่ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 76.38 โดย

โรงพมิพต์ ารวจมคีา่ใชจ้า่ยในการขายเพยีงดา้นเดยีวทีล่ดลงเมือ่เทยีบจากปี 58 

• ก ำไรสทุธเิพิม่ข ึน้ 

  ผลการด าเนนิงาน ปี 59 โรงพมิพต์ ารวจ มกี าไรสทุธริวมจ านวน 46.98 ลบ. เพิม่ขึน้  

 จากปี 58 จ านวน 20.54 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 77.72 ถงึแมว้า่โรงพมิพต์ ารวจ จะมรีายได ้

รวมในปี 59 เพิม่ขึน้มากวา่ปีทีผ่า่นมา จงึสง่ผลใหก้ าไรสทุธขิองปี 59 เพิม่ขึน้กวา่ปีทีผ่า่น

มา แตอ่ยา่งไรก็ด ีโรงพมิพต์ ารวจ ก็ยังคงมคีา่ใชจ้า่ยรวมมากขึน้ในอตัราทีเ่พิม่สงูมากกวา่

รายไดใ้นปี 59 รอ้ยละ 5.3  

• ควำมสำมำรถในกำรเบกิจำ่ยงบลงทุน ประจ ำปี 59 โรงพมิพต์ ารวจ ไดร้ับการ

อนุมัตงิบลงทนุประจ าปีงบประมาณ 59 จ านวน 41.81 ลบ. ซึง่โรงพมิพต์ ารวจ

สามารถเบกิจา่ยงบลงทุนไดเ้พยีง 37.03 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละของการเบกิจา่ยเทา่กับ 

89 โดยยังคงเหลืองบลงุทนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายไดเ้ป็นจ านวน 4.78 ลบ. 

เนื่องมาจากโรงพมิพต์ ารวจสามารถต่อรองราคาซือ้ไดต้ ่ากว่าเป้าหมาย ทัง้นี้โรง

พมิพต์ ารวจมงีบลงทนุในการซือ้เครือ่งเย็บลวดไฟฟ้า เป็นวงเงนิลงทนุจ านวน 2.00 

ลบ. อยู่ระหวา่งการเปิดสอบราคา และงบลงทนุในการซือ้รถบรรทกุ 6 ลอ้ ขนาด 4 ตัน 

เป็นวงเงนิลงทนุ 1.375 ลบ. อยูร่ะหวา่งรอสง่มอบอกีดว้ย  

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวกชกร  ขอดค ำ 
ส ำนกั : พฒันำรฐัวสิำหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั : นำงนทวีรรณ  สมีำเงนิ 
โทรศพัท ์: 02-298-5880-7 ตอ่ 2302 
วนัทีจ่ดัท ำ : 9 พฤษภำคม 2560 

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

 

ชือ่โรงพมิพต์ ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 

* หมายเหต ุ: ผลการประเมนิปีบญัช ี2559 เบือ้งตน้ 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม  192.413 ลบ. 

สดัสว่นตลำดของโรงพมิพต์ ำรวจ 

หนว่ย : รอ้ยละ 

หนว่ย : ลำ้นบำท 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 

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

สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

  ปี 2559 โรงพิมพ์ต ารวจมีสัดส่วนทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้ในส่วนของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาต ิทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดย
สามารถรองรับงานจ าส านักงานต ารวจแหง่ชาตไิดท้ัง้หมดรอ้ยละ 76.38  
 
ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

 ควรมกีารพัฒนาการท างานเชงิรกุในดา้นการตลาดใหม้ากขึน้และพัฒนา
บคุลากรทางการตลาดใหเ้หมาะสม 
 ควรมกีารศกึษา Scenario Analysis เพือ่วางแผนป้องกันและบรหิารความไม่
แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต โดยใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะหท์ีเ่หมาะสม 
ยกตัวอยา่งเชน่ Data Validation Dropdown หรอืการแบง่การคาดการณ์ออกเป็น 
Worst case, Base case และ Best case เป็นตน้ 
 ควรใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาหรอืลงทนุในเทคโนโลยหีรอืนวัตกรรมที่
เกีย่วขอ้งกับสือ่สิง่พมิพใ์หม้ากขึน้ 
 ควรศกึษาการน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการท าการตลาดและปรับปรงุรปูแบบของ
การน าเสนอผลติภัณฑผ์า่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

เกณฑว์ัดผลการด าเนนิงาน รอ้ยละ คะแนนที่ได ้

1. การด าเนนิงานตามนโยบาย 30 4.1641

2. ผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 35 3.9576

3. การบรหิารจัดการองคก์ร 35 2.6847

    บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 6 2.8945

    การบรหิารความเสีย่ง 7 1.7000

    การควบคมุภายใน 4 2.8650

    การตรวจสอบภายใน 6 3.0171

    การบรหิารจัดการสารสนเทศ 6 2.7132

    การบรหิารทรัพยากรบุคคล 6 3.1427

รวม 100 3.5741


