
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ของโรงพมิพต์ ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

สำขำอตุสำหกรรม 
และพำณชิยกรรม 

  
 

 

โรงพมิพต์ ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ(โรงพมิพต์ ำรวจฯ) 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

รำยไดร้วม  35.43 ลบ. 

EBITDA  3.49  ลบ. 

ก ำไรสทุธ ิ 0.84  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 ี2559 ของโรงพมิพต์ ำรวจ  
- หัวขอ้การด าเนินการตามนโยบาย ไดค้ะแนนเท่ากับ 4.1641 

- หัวขอ้ผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ ไดค้ะแนนเท่ากับ 3.9576 

- หัวขอ้การบรหิารการจัดการองค์กร ไดค้ะแนนเท่ากับ 2.6847 

- โรงพมิพ์ต ารวจ มีผลการด าเนินงานประจ าปีบัญช ี2559 เท่ากับ 3.5741  

 
 

   

ปี 2560 โรงพมิพต์ ารวจสามารถรองรับงานจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตใินสัดส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ แต่ค่าจ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้ก็เพิม่ขึ้นตามไปดว้ย ในขณะที่ก าไรสุทธิ
ลดลงอย่างเห็นไดช้ัด แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่สมดุล
ระหวา่งรายไดแ้ละรายจา่ย 

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 34.60 ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

 

SOD: ปรับสถานะภาพองคก์รเป็นนติบิคุคล และพัฒนาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพรองรับการแขง่ขัน 

สงักดั : ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
ประธำนกรรมกำร : พล.ต.ท. ปิยะ  สอนตระกลู 
กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยจริะ พนัธค์รี ี
ผูอ้ ำนวยกำร : นำยทววีฒัน ์ขวญัเมอืง 
CFO : นำงธณิณฐรภ ์ คณุวุฒริกัษ ์
จ ำนวนพนกังำน : 118 คน 
Website: http:/policeprinting.police.go.th 

หน่วย : ลา้นบาท 2557 2558 2559 %Chg Q1 2559 Q1 2560 %Chg

ฐำนะกำรเงนิ

เงนิสด 88.91 71.27 45.49 (36.2%) 61.33 25.25 (58.8%)

สนิทรัพย์รวม 379.61 380.79 424.27 11.42% 374.57 407.41 8.77%

หนีส้นิรวม 57.60 46.91 58.40 24.51% 39.03 41.45 6.22%

ทนุรวม 322.01 333.88 365.86 9.58% 335.55 365.96 9.06%

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 320.95 332.83 364.81 9.61% 331.63 364.90 10.03%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 195.97 203.34 232.43 14.31% 62.32 33.79 (45.8%)

รายไดร้วม 201.79 209.18 239.39 14.44% 63.91 35.43 (44.6%)

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 168.75 182.74 192.41 5.29% 46.56 34.60 (25.7%)

คา่ใชจ้า่ยรวม 168.75 182.74 192.41 5.29% 46.56 34.60 (25.7%)

ก าไรจากการด าเนนิงาน 27.22 20.60 40.02 94.30% 15.75 -0.81 (105.1%)

ดอกเบีย้จา่ย - - - 0.00 0.00

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล - - - 0.00 0.00

EBITDA 38.22 33.60 54.64 62.63% 19.01 3.49 (81.7%)

ก าไรสทุธิ 33.04 26.43 46.98 77.72% 17.34 0.84 (95.2%)

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 50.60 32.51 35.15 8.12% 12.43 8.63 (30.6%)

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น- - - 0.00 0.00

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 11.00 13.00 14.62 12.46% 3.26 4.30 31.97%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล - - - 0.00 0.00

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ - - - 0.00 0.00

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 4.00 35.90 41.81 2.00  - 

งบลงทนุเบกิจา่ย 4.00 2.25 37.03 0.00  - 

อัตราการเบกิจา่ย (%) 100.0% 6.3% 88.6% 0%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 8.70% 6.94% 11.1% 18.5% 0.8%

ROE 10.26% 7.9% 12.8% 20.7% 0.9%

D/E (เทา่) 0.18 0.14 0.16 0.12 0.11

Net Profit Margin 16.38% 12.6% 19.6% 27.1% 2.4%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

   

• รำยไดร้วมลดลง 

 ใน Q1/60 โรงพมิพต์ ารวจ มีรายไดร้วมจ านวน 35.43 ลบ. ลดลงจากไตรมาส

เดยีวกันของปีกอ่นจ านวน 28.48  ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 44.6 ทัง้นี้ รายไดห้ลักของ

โรงพมิพต์ ารวจ มาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจ านวน 33.79 ลบ. คดิ

เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95.36 โดยมกีลุม่ลกูคา้หลกั คอื ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

• คำ่ใชจ้ำ่ยรวมลดลง 

 ใน Q1/60 โรงพมิพต์ ารวจ มคีา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 34.60 ลบ. ลดลงจากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 11.96 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 25.7 ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายของโรง

พมิพต์ ารวจ ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัตน้ทนุขายและรับจา้งพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ตามล าดับ โดยเป็นคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับตน้ทนุ

ขายและรับจา้งพมิพจ์ านวน 23.24 ลบ. ซึง่เป็นสดัสว่นทีม่ากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 67 
 

• ก ำไรสทุธลิดลง 

 ใน Q1/60 โรงพมิพต์ ารวจ มกี าไรสุทธริวมจ านวน 0.84 ลบ. ลดลงจากไตรมาส

เดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 16.50 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 95.2 

• ส่วนของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ Q1/60 โรงพิมพ์ต ารวจ มี

สนิทรัพยร์วมจ านวน 407.41 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 32.84 ลบ. คดิเป็น

รอ้ยละ 8.77 เนือ่งจากสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนในสว่นของเงนิลงทนุระยะยาว อาคาร

และอปุกรณ์ เพิม่ขึน้จาก Q1/59 จ านวน 81.30 ลบ. และ 17.41 ลบ. ตามล าดบั 

ในสว่นหนีส้นิรวม Q1/60 มจี านวน 41.45 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 2.42 ลบ. หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 6.22 เนื่องจากหนี้สนิไมห่มนุเวยีนใน Q1/60 มจี านวน 17.88 ลบ. เพิม่ขึน้

จาก Q1/59 เทา่กบั 3.29 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 22.53 

• งบลงทุน ในปี 2560 โรงพมิพ์ต ารวจ ไม่มกีารขออนุมัตงิบลงทุน จึงไม่มแีผน

เบกิจา่ยงบลงทนุ  

 

โรงพมิพต์ ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ(โรงงำนพมิพต์ ำรวจ) 

ไตรมำสที ่1 ประจ ำปี 2560 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

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 59 งบการเงนิยังไมไ่ดก้าร
รับรองจาก สตง. 

โครงสรำ้งรำยได ้ไตรมำส 1 ปี 2560 

โครงสรำ้งคำ่ใชจ้ำ่ย ไตรมำส  1  ปี 2560 

หนว่ย : ลบ. 

หนว่ย : ลบ. 

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 ์

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 

รำยไดจ้ำก

กำร
ด ำเนนิงำน 

33.79, 
95.36% 

รำยไดอ้ืน่ 

1.65, 
4.64% 

 ตน้ทนุขำย

และรบัจำ้ง
พมิพ ์

23.24, 
67% 

คำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรขำย 
0.07, 0% 

คำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำร
บรหิำร 

11.29, 
33% 

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


