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สารจาก
ประธานกรรมการ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจัดตัง้ ขึน้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตัง้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
พุทธศักราช 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐตลอดจนด�ำเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถส่งรายได้ให้รัฐได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง 76 ปีแล้ว
การด� ำ เนิ น งานของโรงงานไพ่ ภ ายใต้ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว ในปี 2558 เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยโรงงานไพ่มีรายได้จากการจ�ำหน่ายไพ่และผลิตสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
5 ประกอบกับความพยายามในการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนด้านการขายและบริหาร ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 11.37 ในปีนี้นอกจากคณะกรรมการโรงงานไพ่จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และเพิ่มช่องทางการ
จ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่องแล้วคณะกรรมการยังสนับสนุนให้โรงงานไพ่ขยายงานด้านการพิมพ์เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย
ในปี 2559 ที่จะมาถึง สัญญาซื้อขายไพ่จะหมดระยะเวลาลงในเดือนมีนาคม คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้
เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยจะมีการเปิดประมูลหาผู้รับประโยชน์รายใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้
คณะกรรมการโรงงานไพ่มีแผนงานจะออกผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์
ไพ่ ควบคู่ไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อศึกษาความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพื่อจัดท�ำแผนธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ในนามของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ขอขอบคุณลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ตลอดจนคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่สนับสนุนการด�ำเนินงานและมีส่วนร่วมท�ำให้โรงงานไพ่ประสบความส�ำเร็จบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

(นายธรรมศักดิ์   ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
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สารจาก
ผู้อำ� นวยการ
ในปี 2558 โรงงานไพ่มีการด�ำเนินงานต่างๆ ที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น เตรียมการเปิดประมูลสรรหาผู้รับ
ประโยชน์ในการจ�ำหน่ายไพ่และได้เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาสินค้าชนิด
ใหม่ควบคู่กับการสร้างช่องทางการกระจายสินค้าด้วยตนเองได้ส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้
โรงงานไพ่ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารงานตามนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เพื่อมุ่งมั่นให้องค์กร
มีการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผมขอขอบคุณผู้บริหาร ที่ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ผลักดัน วางนโยบาย และพนักงานโรงงานไพ่
ทุกท่านที่ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบในงาน ต่อการด�ำเนินงานของโรงงานไพ่เสมอมา

(นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์)
ผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่
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1

ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

1.1 ประวัติความเป็นมา

รายงานประจำป 2558 โรงงานไพ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผู้ใดท�ำหรือน�ำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรมสรรพสามิตส�ำหรับ
ด�ำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการท�ำไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้องเลิกท�ำไพ่ไป มาติดตั้งและท�ำการผลิตไพ่ไทย
ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้งเป็นหน่วยท�ำไพ่เป็นแผนกการหนึ่งเรียกว่า
“แผนกโรงงานไพ่” ให้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของกองโรงงาน และเปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ�ำนวน 73,794.23
บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท�ำไพ่ครั้งแรก จ�ำนวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  
กรมสรรพสามิ ต ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เงิ น ทุ น ค่ า ท� ำ ไพ่ จ� ำ นวน 80,000 บาท ที่ ก ระทรวงได้ อ นุ มั ติ ไ ม่ พ อที่ ต ้ อ ง
ใช้หมุนเวียนในการด�ำเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิม่ เติมอีกเป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ทัง้ นีค้ ณะรัฐมนตรีได้อนุมตั เิ พิม่ ทุน
ค่าท�ำไพ่ตามค�ำขอเมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเงินปรับปรุง
ภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�ำส่งคืน เป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ�ำนวน 253,794.23 บาท
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติ
ไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 โรงงานไพ่
ได้ด�ำเนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงานที่
โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ด�ำเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึง
ปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะโรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลสังกัดกรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดี
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�ำนวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
เป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่งและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ
แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�ำนวนไม่เกิน 11 คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงงานไพ่เป็นผูน้ ำ� ของภูมภิ าคอาเซียนในการผลิตและจ�ำหน่ายไพ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. รักษาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท�ำงาน
4. ก�ำกับการจ�ำหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
5. จ�ำหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ปรับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
2. ยกระดับสมรรถนะองค์กร (Corporate Competency)
3. เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาด (Competent Marketing)
เป้าหมาย (Goal)
1. ไพ่มีราคาและคุณภาพแข่งขันกับคู่แข่งในประเทศ/ต่างประเทศได้
2. มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น
3. เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศและต่างประเทศ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of directions : SODs)

ภาพรวม:  เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงาน
   ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รายสาขา:  เพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายแห่ง:  ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี
หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตาม ทิศทางที่สำ� คัญของรัฐ

แผนระยะสั้น

1. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
2. จัดท�ำแผนบริหารต้นทุนและวางแผนการตลาด
    เพื่อรองรับแข่งขันจากการเปิดเสรีรวมทั้งพัฒนา
    ระบบ QC ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แผนระยะยาว

1. เพิ่มสัดส่วนไพ่ส่งออก
2. พิจารณาแนวทางการร่วมลงทุนในการด�ำเนิน
     ธุรกิจไพ่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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1.3 ประเภทกิจการ

โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 มีฐานะเป็นส่วนราชการ
สังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตัง้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและ
วัตถุประสงค์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนี้
1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ
2. ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. ท�ำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทนตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์

1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์และอีเมล์
ที่อยู่: โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02-243-6493-4, 02-241-0777 โทรสาร: 02-241-0777 ต่อ 10
Website: www.playingcard.or.th E-mail: card@playingcard.mail.go.th

1.5 สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุน้ ของโรงงานไพ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตัง้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก�ำหนดทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ด�ำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพื่อด�ำเนินงานหรือขยายกิจการ
4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

เนื่องจากโรงงานไพ่มีนโยบายในการจ�ำหน่ายไพ่โดยระบบการให้สัมปทานดังนั้นนโยบายการผลิตของโรงงานไพ่มัก
อ้างอิงข้อมูลจากจ�ำนวนการผลิตในปีก่อนหน้าซึ่งจะท�ำให้มีปริมาณของเป้าหมายการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือไม่ได้ใส่ใจใน
ปริมาณความต้องการไพ่ในตลาดอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนการผลักภาระให้ผรู้ บั สัมปทานผลทีต่ ามมาคือความเสีย่ งเมือ่ สภาวการณ์
และสิง่ แวดล้อมโดยรอบเปลีย่ นแปลงไปส่งผลให้ปริมาณการผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการของตลาดเกิดเป็นสินค้าคงเหลือ
(Inventory) แก่ผู้รับสัมปทาน ซึ่งจะส่งผลต่อการหาผู้เข้าประมูลรับสัมปทานในอนาคต
อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงองค์กรเดียวที่สามารถผลิตไพ่ออกจ�ำหน่ายได้ ทั้งนี้ความขัดแย้งในนโยบายของ
ภาครัฐในเชิงบทบาทการจัดการกับธุรกิจผิดกฎหมาย รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาการพนัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งเชิง
นโยบายต่อธุรกิจของโรงงานไพ่ กล่าวคือหน่วยงานภาครัฐ (โรงงานไพ่) ท�ำการผลิตสินค้าที่ภาครัฐท�ำการปราบปรามดังจะ
เห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันของรัฐบาล คสช. ที่สั่งห้ามไม่ให้มีการเล่นพนันอย่างจริงจังส่งผลให้สินค้า (ไพ่) ไม่สามารถกระจาย
สู่ท้องตลาดได้ เกิดเป็นไพ่ตกค้างเป็นต้น

1.7 ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต

โรงงานไพ่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กโดยมีเครื่องจักรที่จะใช้ในงานพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ไม่ถึง 10 เครื่อง
โดยสามารถแยกประเภทลูกค้าตามการประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
1. ลูกค้าจากธุรกิจไพ่ เป็นบริษัทเอกชน (ผู้ชนะการประมูลสิทธิในการซื้อไพ่)
2. ลูกค้าจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสรรพสามิต เป็นต้น
โดยร้อยละ 90 ของรายได้จากการรับจ้างสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่มาจากกรมสรรพสามิต ซึ่งสิ่งพิมพ์ที่โรงงานไพ่รับจ้างพิมพ์
ได้แก่ แบบพิมพ์ต่างๆ  เช่น แสตมป์ยาสูบ หนังสือรายงาน สมุดบัญชี สมุดทะเบียน สมุดเวชระเบียน ใบอนุญาต ใบเสร็จ วุฒิบัตร
กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย เป็นต้น ทั้งนี้โรงงานไพ่มีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558
อยู่ที่ 34.91 ล้านบาท 41.57 ล้านบาทและ 50.51 ล้านบาทตามล�ำดับ
เป็นผลให้โรงงานไพ่มีนโยบายเพื่อผลักดันธุรกิจสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้ให้กับรัฐ และมี
นโยบายต่อยอดในระยะยาวประจ�ำปี 2559 – 2563 ภายใต้โครงการ “ศึกษาเพื่อการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
(Security Printing)”
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2

โครงสร้างการบริหารองค์กร

2.1ผังโครงสร้างองค์กรและจ�ำนวนพนักงาน
คณะกรรมการโรงงานไพ่
ส่วนกลาง (6)

ผู้อำ� นวยการ (1)

- จนท.บริหารงานทั่วไป
- จนท.บริการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (3)

รองผู้อำ� นวยการ (1)
ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (4)

- จนท.ความปลอดภัยโรงงาน
- จนท.บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอ�ำนวยการ (32)

ฝ่ายโรงพิมพ์ (19)

ส่วนธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล

ส่วนเตรียมการพิมพ์

ส่วนบัญชี
และการเงิน

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์

ส่วนพัสดุและ
อาคารสถานที่
ส่วนสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ
ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ์

ฝ่ายผลิตไพ่ (55)
ส่วนผลิตไพ่ป๊อก
ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก
งานประทับตราไพ่

รวมจ�ำนวนพนักงาน 121 คน
- เพศชาย   จ�ำนวน 61 คน
- เพศหญิง  จ�ำนวน 60 คน
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2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ

อายุ 56 ปี
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรม
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนา		
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต
- ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
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นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

อายุ 58 ปี
การศึกษา
- MPA, HARVARD UNIVERSITY, U.S.A.
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 64
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- Senior Managers in Government , Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ
(นบส.2) รุ่นที่ 7
- Director Certification Program (DCP)
สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 กรมสรรพสามิต
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นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการ
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อายุ 54 ปี
การศึกษา
- MASTER OF ARTS IN ECONOMICS AND SPECIAL
STUDIES TUFTS UNIVERSITY, U.S.A.
- INTERATIONAL TAX PROGRAM, HARVAD UNIVERSITY, U.S.A.
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การฝึกอบรม
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Challenges of Reforming Tax and Custom Administration ,
IMF&TAX Academy of Singapore
- Senior on Taxation (Senior Course), Japan International 		
Cooperation Agency (JICA)
- พัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำ� มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
รุ่นที่ 74 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การเพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2
บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จ�ำกัด
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
ส�ำหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2552 , สถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- Leading Change for Excutives รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัย
และให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ		
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี
- นักวิชาการภาษีผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักแผนภาษี
- ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
- สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
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นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ

อายุ 58 ปี
การศึกษา
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม
- ผูบ้ ริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสูป้ ระชาคมอาเซียน 		
(AEC)
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- การศึกษาผู้นำ� ส�ำหรับผู้บริหาร
- กฎหมายปกครองส�ำหรับกรมสรรพสามิต
- นักบริหารระดับสูง : ผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุน่ ที่ 55
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ� งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำ� นวยการส�ำนักมาตรฐานและจัดเก็บภาษี 1
- ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิตภาค 10
- สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร

รายงานประจ�
รายงานประจ�ำำปีปี 2558
2558 โรงงานไพ่
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ
กรมสรรพสามิตต
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นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
อายุ 60 ปี
การศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director
Certification Program : DCP)
- นักบริหารการคลัง (นบค.)
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
- HR Management
- การใช้ ICT และการจัดการความรู้ขององค์กร
(Knowledge Management)
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร
- ประธานกรรมการบริหารสรรพากรสาส์น
- ประธานคณะท�ำงานโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัต		
ิ
ราชการ
- ผู้อ�ำนวยการโครงการพัฒนาฐานภาษีอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ เช่น RD Camp : ค่ายภาษีสำ� หรับคนรุ่นใหม่		
โครงการ “สรรพากร On Tour” “โครงการสโมสรภาษี
เด็กดีทั่วไทย”(RD Youth Club)
โครงการรณรงค์ผู้ประกอบการเข้าระบบ “คุณคือ
คนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง” โครงการใบก�ำกับภาษีมีรางวัล เป็นต้น
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นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
กรรมการ

อายุ 60 ปี
การศึกษา / การฝึกอบรม

- นบ., น.บ.ท., รปม.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15)
- การปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.2)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 6)
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. 14) ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส. 2)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 162 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีปราบปรามทุจริต ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท�ำงานของคนต่างด้าว
- อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
- อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ตรวจสอบ ข้อความการโฆษณาสินค้าและ		
บริการ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะท�ำงานตรวจสอบน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานการสอบสวน ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

รายงานประจ�
รายงานประจ�ำำปีปี 2558
2558 โรงงานไพ่
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ
กรมสรรพสามิตต
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นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ

อายุ 51 ปี
การศึกษา
- Master of Science (Mathematics) Southern University, USA
- Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรม
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทัวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-

20
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นายอนันต์ สาธุเสน
กรรมการ

อายุ 38 ปี
การศึกษา
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การฝึกอบรม
- ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า
- การสร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองประธานมูลนิธิ พระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริสเมิร์พ คอนชัลแทนท์
แอนด์ คอนสตัคชั่น จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- เลขานุการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ฝ่ายเลขานุการ การประสานงานจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ
เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- รองประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 		
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

รายงานประจ�ำปี 2558 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ

อายุ 58 ปี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรม
- การเงินส�ำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- การจัดการในโรงพิมพ์ส�ำหรับผู้บริหาร ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 		
การพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3
(PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ 		
สถาบันพระปกเกล้า
- The Supervisory Grid Seminar, Grid Organization
Development and Change Management, Thailand
ต�ำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ่		

5

3

1

2

4

1. นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์		

ผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่

2. นายอนุพันธ์ บุณโยดม 		

รองผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่

3. นางมณี วงษ์วิ โรจน์ 			

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

4. นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ 			

หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่

5. นางมนัสวี ไชยกาญจน์ 		

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
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3

โครงสร้างเงินทุน

3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่เปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ (เงินค่า
ขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ�ำนวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุน
ค่าท�ำไพ่ครั้งแรกจ�ำนวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  
กรมสรรพสามิ ต ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เงิ น ทุ น ค่ า ท� ำ ไพ่ จ� ำ นวน 80,000 บาท ที่ ก ระทรวงได้ อ นุ มั ติ ไ ม่ พ อที่ ต ้ อ ง
ใช้หมุนเวียนในการด�ำเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
เพิ่ ม ทุ น ค่ า ท�ำ ไพ่ตามค�ำ ขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2482 รวมเป็ นเงิ นทุ นค่ า ท�ำ ไพ่ จ ากที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ
และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�ำส่งคืนเป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ�ำนวน  
253,794.23 บาท

3.2 หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้

3.3 เงินงบประมาณที่ได้รับ และการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
เงินงบประมาณของโรงงานไพ่ มาจากรายได้การด�ำเนินงานจ�ำหน่ายไพ่และสิ่งพิมพ์และอื่นๆ โดยโรงงานไพ่มีหน้าที่
น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 80 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี รายละเอียดดังภาพ
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4

การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต

4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558

โครงการติดตามแผนงาน/โครงการ ที่จ้างที่ปรึกษาปี 2558
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

รายละเอียด

โครงการตามแผนวิสาหกิจ
1. แผนการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานภายใน
เพื่อการก�ำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)

คณะท�ำงานโรงงานไพ่

-

จัดท�ำคูม่ อื การด�ำเนินงาน
ฉบับใหม่ พร้อมประกาศใช้
เมือ่ 30 มี.ค. 2558 เรียบร้อย

2. แผนการจัดท�ำแผนการตลาดเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการจ�ำหน่ายไพ่

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

-

ด�ำเนินการเรียบร้อย

3. แผนการจัดท�ำแผนการตลาดเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

-

ด�ำเนินการเรียบร้อย

4. โครงการจัดท�ำแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2563

ส่วนธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล

1.20

อยู่ระหว่างแก้ไขงาน
งวดที่ 3

5. โครงการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี
พ.ศ.2559-2563

ส่วนแผนงาน
และกลยุทธ์

2.00

อยู่ระหว่างแก้ไขงาน
งวดที่ 3

0.065

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.710

ด�ำเนินการเรียบร้อย

1.000

ด�ำเนินการเรียบร้อย

4.000

ด�ำเนินการเรียบร้อย

1.000

ด�ำเนินการเรียบร้อย

โครงการตามแผนแม่บทสารสนเทศและพัฒนาระบบ ประจ�ำปี 2558
6. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการด�ำเนินงาน ส่วนสารสนเทศและ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องตามระเบียบ พัฒนาระบบ
และ พ.ร.บ.ต่างๆ
7. โครงการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
8. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษา เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งคอม ส่วนสารสนเทศและ
แม่ขา่ ยอุปกรณ์ตอ่ พ่วง และระบบเครือข่ายเพือ่ ความ
พัฒนาระบบ
มัน่ คง และปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหาร
บุคคล เพือ่ สนับสนุนยุทธสาสตร์และกลยุทธ์ของ รง.พ.
10. โครงการพัฒนาระบบ IS เพือ่ สนับสนุนการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน

ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
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โครงการ
11. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากร
องค์การ
12. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษาระบบบันทึกข้อมูลการผลิต
13. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษาระบบ E-Commerce

ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ

14. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
15. โครงการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ รง.พ. พ.ศ.2559-2561
ส่วนสารสนเทศและ
16. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ส่วนสารสนเทศและ
17. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายขั้นสูง
18. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคง 		 ส่วนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นสูง
ส่วนสารสนเทศและ
19. โครงการจัดท�ำ E-Learning อันเป็นประโยชน์
พัฒนาระบบ
ต่อสังคม และการเผยแพร่ภายนอกองค์กร
ส่วนสารสนเทศและ
20. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง
พัฒนาระบบ
มูลค่าเพิ่ม เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ปี 2558

งบประมาณ
(ล้านบาท)

รายละเอียด

1.000

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.600

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.700

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.080

ด�ำเนินการเรียบร้อย

2.000

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.065

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.086

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.086

ด�ำเนินการเรียบร้อย

0.500

ด�ำเนินการเรียบร้อย

1.800

อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
งวด 2

4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
ในปีงบประมาณ 2558 โรงงานไพ่ไม่มีการด�ำเนินงานร่วมกับเอกชน
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5

ผลการด�ำเนินงานขององค์กร

5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ด�ำเนินธุรกิจการจ�ำหน่ายไพ่และธุรกิจรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
ในรอบปี 2558 เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน 378.77 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นจ�ำนวน 7.62 ล้านบาท โดย
โรงงานไพ่มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 386.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.41 มีก�ำไรสุทธิ 155.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 ร้อยละ 9.96

รายได้จากการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับปี 2558 โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายและบริการ 378.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.21 โดยแบ่ง
ตามสายธุรกิจหลักดังนี้
1. ธุรกิจการจ�ำหน่ายไพ่
ในปี 2558 รายได้จากการจ�ำหน่ายไพ่เป็นรายได้จากการให้สัมปทาน ประกอบด้วย ไพ่ตัวเล็ก (ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีนและ
ไพ่จีนสี่สี) ไพ่ป๊อก (ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติกและไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง) ตามก�ำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่จะ
ครบก�ำหนดในเดือนมีนาคม 2559 การจ�ำหน่ายไพ่ป๊อกอื่นๆ เพื่อป้องกันการลักลอบน�ำไพ่ผิดกฎหมายเข้ามาจ�ำหน่ายในราช
อาณาจักรได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่ำ  ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต�่ำและไพ่เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น โรงงานไพ่ยังคงมุ่ง
มั่นพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา และได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูงต่อไป
2. ธุรกิจงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์   ปี 2558 จ�ำนวน 50.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�ำนวน 8.51 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 20.25  
3. ต้นทุนขาย
ในปี 2558 โรงงานไพ่มีต้นทุนขายและบริการ 160.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 6.80 มีอัตราส่วนต้นทุน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 41.59 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 41.04 ทั้งนี้
เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตไพ่เพิ่มขึ้น
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2558 โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8.67
5. ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2558 โรงงานไพ่มีกำ� ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเท่ากับ 155.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับร้อยละ 9.96
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5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  โรงงานไพ่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 566.34 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
408.90   ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
157.44 ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
              566.34 ล้านบาท

2. หนี้สินและส่วนของทุน

2.1 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงงานไพ่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 172.88 ล้านบาท ลดลงจากจากปี 2557 ร้อยละ 21.60 และ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.44 เท่า
2.2 ส่วนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงงานไพ่มีส่วนของทุนเท่ากับ 393.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของทุนในปี 2557
จ�ำนวน 395.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.39
3. กระแสเงินสด
ในปี 2558 โรงงานไพ่มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 193.12 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิ
ที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 294.01 ล้านบาท
และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 207.89 ล้านบาท โดยงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 18.97 ล้านบาท  โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน 193.12 ล้านบาท ประกอบด้วย ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนลดลง 182.15 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 9.86 ล้านบาท ลูกหนี้เงินยืมลดลง
0.05 ล้านบาท ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบก�ำหนดลดลง 0.005 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 20.74 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นเพิ่มขึ้น 1.05 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 2.21 ล้านบาท รายได้รอการรับรู้ลดลง 0.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
3.17 ล้านบาท เจ้าหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น 0.93 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 0.09 ล้านบาท กองทุนบ�ำเหน็จลดลง
0.32 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินและผลตอบแทนของพนักงานลดลง 0.37 ล้านบาท จึงส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการ
ด�ำเนินงานของปี 2558 เพิ่มขึ้น 15.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2558 เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
294.01 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดสุทธิรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 289.30 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.93 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 4.31 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ 0.52 ล้านบาท
จึงมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 280.94 ล้านบาท จากปี 2557
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 207.89 ล้านบาท ได้แก่ เงินสดจ่ายเงินรายได้แผ่นดิน
ส่งคลัง 207.89 ล้านบาท ในปี 2558 จึงมีเงินสดสุทธิที่ได้ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 36.76 ล้านบาท จากปี 2557
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6

การบริหารจัดการองค์กร

6.1 การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส�ำคัญ ในการน�ำองค์กรสู่ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงงานไพ่
ตั้งไว้และด�ำเนินงานตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management integrated
Framework : ERM) ซึ่งเป็นแนวทางของ (COSO) โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะท�ำงานติดตามการ
บริหารความเสี่ยงโรงงานไพ่ ก�ำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2558 ตามขั้นตอนดังนี้
1. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) เพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องความเสี่ยงที่จะต้องน�ำมา
บริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต โดย
เบื้องต้นมีการก�ำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก
3. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) เป็นขัน้ ตอนการประเมินถึงผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ของความ
เสี่ยงแต่ละตัว รวมถึงก�ำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงนั้น
4. การสร้างแผนการด�ำเนินงาน (Risk Management Planning)ก�ำหนดแผนในการด�ำเนินงานติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ยอมรับได้หรือหมดไปและสร้างเป็นแผนการด�ำเนินงานถ้าหาก
ความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Review) เป็นขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุมทันเวลาและเพียงพอเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

6.2 การควบคุมภายใน

โรงงานไพ่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจ�ำหน่ายที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ผู้น�ำของภูมิภาคอาเซียนได้นั้นต้องมีระบบการก�ำกับดูแลการ
บริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ  และประสิทธิผลทัง้ การปฏิบตั งิ านและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงงานไพ่ปฏิบัติตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission) ทั้ง  5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามและประเมินผล โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและนโยบายการควบคุมภายใน เพือ่ ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกระดับให้ปฏิบัติงานและด�ำเนินกิจกรรมโดยตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร
โดยโรงงานไพ่มฝี า่ ยตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีส่ อบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
โรงงานไพ่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามแนวทาง การควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และการ
ติดตามและประเมินผล สรุปได้ว่าโรงงานไพ่ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
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6.3 การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึง
เป้าหมายทีว่ างไว้ดว้ ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการ
ก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
การตรวจสอบภายในจ�ำแนกเป็นประเภทใหญ่ ได้แก่
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการ
เงินโดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบงานต่างๆว่ามี
เพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชีรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆถูกต้องสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอ
ที่จะป้องกันการรั่วไหล การสูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance Auditing)
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. การตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Auditing)
เป็นการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ลและคุ้มค่าโดยมีผลผลิตและผลลัพ ธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ
4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
เป็นการพิสจู น์ความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ของระบบงานและข้อมูลทีไ่ ด้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกีย่ วกับการวางแผน การควบคุม
การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการบริหารทางการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือกรณีที่มีการกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบ
การพิจารณาด�ำเนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
งานของผู้ตรวจสอบภายในมุ่งที่จะค้นหาจุดอ่อนของระบบงานว่ามีจุดใดที่เป็นช่องทางให้เกิดการรั่วไหลหรือการ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า เป็นต้น และพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้างต้นให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายในจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ ดังนี้
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1. ก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบความถูกต้อและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและผลการด�ำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารด้านต่างๆ ขององค์กร
3. ประเมินผลการด�ำเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให้ค�ำปรึกษา ความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อขอรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานตรวจสอบภายในอันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

6.4 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy)
ท�ำให้โรงงานไพ่ตอ้ งตระหนักถึงความส�ำคัญของ “การบริหารจัดการคนในองค์กร” มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มคี วามส�ำคัญต่อองค์กรเพราะไม่วา่ องค์กรจะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในทางใดย่อมต้องเกีย่ วข้องกับตัว
บุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่ “คุณภาพของคน” ในองค์กรนั้นเอง
ดังนัน้ โรงงานไพ่จงึ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว พร้อมด�ำเนินแผนปฏิบตั กิ ารบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง
ภายใต้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 กลยุทธ์ ดังนี้
       
       

กลยุทธ์ที่   1  ยกระดับระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่   2  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน
กลยุทธ์ที่   3  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และจัดค�ำคู่มือด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว โรงงานไพ่ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการท�ำงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งจะน�ำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือวิสยั ทัศน์ของโรงงานไพ่ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2558 ได้ดำ� เนินการ ดังนี้
1. ด�ำเนินการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลมีการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลที่
เชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์ขององค์กร ถ่ายทอดสู่ฝ่าย และส่วนงานลงสู่พนักงานโรงงานไพ่เพื่อให้ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของโรงงานไพ่มีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจโรงงานไพ่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดและเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการของโรงงานไพ่บรรลุเป้าหมายตามแผน
วิสาหกิจของโรงงานไพ่  
2. ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานโรงงานไพ่โดยอิงสมรรถนะ (Competency  Base) และมีการประเมินช่องว่างสมรรถนะ
(Competency Gap) ของพนักงานเพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นแผนการอบรมระยะยาวและแผนอบรมประจ�ำปี 2558 เพื่อให้บุคลากร
ของโรงงานไพ่มีศักยภาพตามมาตรฐานความสามารถของต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้ในสมรรถนะหลักและสมรรถนะในงานรวม
ทั้งมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยม CARDS
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3. ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและทบทวนการจัดท�ำคู่มือด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องโรงงานไพ่ เพือ่ ให้เป็นหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงาน
ที่มีมาตรฐาน และสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
4. จัดท�ำแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 - 2563) เพื่อทบทวนและประเมินผลส�ำเร็จของ
แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556 - 2558) การวิเคราะห์ SWOT Analysis การเปรียบเทียบข้อมูลด้าน
การบริหารบุคคลกับรัฐวิสาหกิจอืน่ เพือ่ น�ำมาจัดท�ำกรอบและทิศทางการบริหารจัดการรวมถึงจัดท�ำโครงการหรือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจตลอดจนตอบสนองความต้องการด้านบริหารทรัพยากร
5. การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) เพือ่ ส่งเสริมการให้พนักงานโรงงานไพ่แลกเปลีย่ นเรียน
รู้และพัฒนาทักษะโดยโรงงานไพ่ได้ด�ำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความรู้อันเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในโรงงานไพ่ โดยได้มกี จิ กรรมบริหารจัดการความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งทัง้ นีใ้ นปีงบประมาณ 2558 ได้จดั โครงการคลังองค์ความ
รู้ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ เพื่อส่งเสริมให้มีการเก็บความรู้หลักอันเป็นธุรกิจหลักของโรงงานไพ่จากพนักงานโรงงานไพ่ที่มี
ความเชีย่ วชาญในการท�ำงาน หรือมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำงาน เกิดการแลกเปลีย่ น เรียนรู้
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดประโยชน์ระหว่างพนักงาน หรือระหว่างส่วนงาน และส่งเสริมให้มีคลังความรู้ในงานที่
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่

6.5 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในยุค Digital Economy ของรัฐบาลปัจจุบนั นโยบายทีส่ ำ� คัญคือการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่ ในส่วนของโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและการมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงได้มีการพัฒนา
องค์กรโดยน�ำ ICT มาช่วยในการบริหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ผลการประเมินแผนงาน ICT โดย TRIS
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้คะแนน1.67 ในปี 2552 และเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.02 ในปี 2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่าง
เป็นล�ำดับ
ทั้งนี้การด� ำเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2557 - 2558 จะท�ำให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนมีการพัฒนาบุคลากร
และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถก�ำหนดและก�ำกับนโยบายด้าน ICT
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ   2557 – 2558  
ฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ� การผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ในAECด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
32
รายงานประจ�ำปี 2558 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

������ ������������� 8.5x11.5.indd 32

4/25/59 BE 3:55 PM

3. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะการเข้าสู่ AEC

วัตถุประสงค์

1. โรงงานไพ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
2. ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและหาความรู้ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ
4. โรงงานไพ่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานไพ่
2. ขยายการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
4. เร่งรัดการสร้างนวัตกรรม

ผลการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ  2558 นั้นส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบได้มีการ
ด�ำเนินโครงการทั้งสิ้น 14 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องตาม ระเบียบ และ
    พ.ร.บ. ต่างๆ
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายเพื่อ
    ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคล เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
5. โครงการพัฒนาระบบ IS (Information System) เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6. โครงการดูแลบ�ำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ
7. โครงการดูแลบ�ำรุงรักษาระบบบันทึกข้อมูลการผลิต
8. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษาระบบ E-Commerce
9.  โครงการดูแล บ�ำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
10. โครงการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2559-2561
11. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายขั้นสูง
13. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นสูง
14. โครงการจัดท�ำ E-learning อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเผยแพร่ภายนอกองค์กร
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6.6 การบริหารงานด้านการตลาด

ปัจจุบนั โรงงานไพ่ได้ให้สทิ ธิแก่ผรู้ บั สัมปทานในการซือ้ ไพ่จากโรงงานไพ่เพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวคือ บริษทั
ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย
1. ไพ่ตัวเล็ก ได้แก่ ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีนและไพ่จีนสี่สี
2.  ไพ่ป๊อก ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G.333 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER 222
และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold 111
นอกจากนี้โรงงานไพ่ ยังด�ำเนินการจ�ำหน่ายไพ่ชนิดอื่นๆ นอกระบบสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่ำ ยี่ห้อ
VEGAS รุ่น V.G. 666 ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต�่ำ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777 และไพ่ป๊อกกระดาษเพื่อการท่องเที่ยว ส�ำหรับ
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ โรงงานไพ่ได้ด�ำเนินงานด้านการตลาดเองโดยการหาลูกค้างานพิมพ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด
ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้ โรงงานไพ่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการด�ำเนินงานต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร
เอง เช่น ต้นทุนการผลิต ดังนัน้ จากการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวความคิด EVM ประจ�ำปี 2557 คณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด จึงได้น�ำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ SIP ประจ�ำปี 2558 ตามแนวความคิด EVM มาจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
แผนปฏิบัติการและผลการด�ำเนินงานด้านการตลาด ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
1. โครงการส�ำรวจลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานไพ่กับลูกค้า ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
การผู้ใช้ไพ่และสิ่งพิมพ์ ส�ำรวจความต้องการของลูกค้าต่อการใช้ไพ่และสิ่งพิมพ์ และน�ำผลส�ำรวจความพึงพอใจมาพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยผลการด�ำเนินงานสามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่อยู่ในระดับมากที่สุด
2. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ระหว่างโรงงานไพ่กับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปตามศักยภาพที่แต่ละฝ่ายมี
เครือ่ งมือเฉพาะด้าน เพิม่ ปริมาณการผลิตสิง่ พิมพ์ของโรงงานไพ่โดยไม่ตอ้ งลงทุนเครือ่ งจักรเพิม่ เพิม่ ทักษะให้มคี วามช�ำนาญ
ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงงานไพ่
และโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยมีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
3. โครงการส�ำรวจตลาดไพ่และบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าไพ่ ให้ร้านค้าผู้จ�ำหน่ายไพ่รวมถึง
ผูบ้ ริโภคทราบลักษณะของไพ่ทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย รูจ้ กั ตราสินค้าและการประชาสัมพันธ์องค์กร ศึกษาสภาวการณ์ปจั จุบนั
หรือผลกระทบต่างๆ ของตลาดไพ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานไพ่กับร้านค้าผู้จ�ำหน่าย และทราบพฤติกรรมการ
จ�ำหน่ายและยอดการจ�ำหน่าย โดยมีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
4. โครงการหารายได้เสริมนอกเหนือการจ�ำหน่ายไพ่ตามสัญญาผู้รับสัมปทาน
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายไพ่โดยไม่ผ่านผู้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มลูกค้าไพ่ที่ระลึก
และลูกค้าไพ่ส่งออก เป็นต้น สร้างรายได้สิ่งพิมพ์ให้เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยมีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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1

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่ เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ ตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไพ่ ดังนี้
1. คณะกรรมการให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นด้านการด�ำเนินงานโดยน�ำหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่
เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบ
ได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน
2. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวาง
แนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งด�ำเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3.  คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำและต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินด้วยความ
โปร่งใสเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร เพื่อให้ทั้งกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้และสามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ได้
6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตระหนักต่อ
ผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานและด�ำเนินกิจกรรมโดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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3. ให้ความส�ำคัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมองค์กรอื่นที่มีภารกิจอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ				
ของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาหรือรองอธิบดี
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�ำนวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็น
กรรมการ ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่
เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�ำนวนไม่เกิน 11 คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

2. อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการมี
อ�ำนาจหน้าทีว่ างนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของโรงงานไพ่อำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบนัน้ รวมไปถึง
1. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่างๆ ของโรงงานไพ่
2. ก�ำหนดจ�ำนวน ต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การ
     ลงโทษ และการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
4. ก�ำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ้าง สั่งซื้อ การสั่งตัดบัญชี พัสดุหรือทรัพย์สินและการท�ำสัญญาผูกพัน
     ต่างๆ ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าท�ำงานล่วงเวลา เบี้ยประชุมและ
     การจ่ายเงินอื่นๆ
8.  วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
9.  วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
10. พิจารณาปัญหาต่างๆที่ผู้อ�ำนวยการน�ำเสนอหารือโดยให้ค�ำวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นหรือให้ความเห็นชอบ
11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด�ำเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายก�ำหนดไว้
12. วางระเบียบหรืออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ ของโรงงานไพ่
13. กระท�ำการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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1.3 การแต่งตั้งและอ�ำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะ				
อนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตามรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย
่ งและควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

คณะอนุกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์
ไพ่ผดิ กฎหมาย
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย
่ งและการควบคุมภายในโรงงานไพ่

ค�ำสัง่ โรงงานไพ่ที่ 7/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล ตันตินนั ท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมบัติ เกริกชัยวัน
อนุกรรมการ
4. นายอนุพนั ธ์ บุณโยดม
อนุกรรมการ
5. นางมณี
วงษ์วโิ รจน์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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ให้คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของโรงงานไพ่
3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. ก�ำกับดูแล การด�ำเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งคัดเลือกปัจจัย
    เสี่ยง ที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
    โรงงานไพ่และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
6. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 54/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล   
กิตติพรหมวงศ์     
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลินรัตน์    สุพรรณรัตน์     
กรรมการ
3. นายอนันต์   
สาธุเสน
    
กรรมการ
4. นางมนัสวี    
ไชยกาญจน์     
เลขานุการคณะกรรมการ
    ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ
การแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย
1. นางชนาทิพย์     
วีระสืบพงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา   
เลาหวัฒนภิญโญ         รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนันต์   
สาธุเสน
         อนุกรรมการ
4. นายธีระพันธ์   
นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์
บุณโยดม
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
    ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดง
    ความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
2.ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
3.รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
                ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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4. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 10/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ประกอบด้วย
1. นางสาวไพลินรัตน์    สุพรรณรัตน์        
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอนันต์     
สาธุเสน    
    
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์   
บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายกนิษฐ์     
ศิริวัฒน์
    
อนุกรรมการ
5. นายพัทธ์      
ทันนิเทศ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ทิศทางและนโยบายในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดให้เป็นไปอย่าง
    มีประสิทธิภาพ
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่ได้ก�ำหนดไว้บรรลุ
    เป้าหมาย
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทิศทางและนโยบายตามที่
    ก�ำหนด และประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

5. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผดิ กฎหมาย

ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 8/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่
ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย
1. นายธรรมศักดิ   ์
ลออเอี่ยม
   
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบป้องกัน       
อนุกรรมการ
   
   และปราบปราม กรมสรรพสามิต
3. นายศุภนิตย์    
เศวตวัฒนา
         อนุกรรมการ
4. นายธีระพันธ์   
นิตย์วิบูลย์
   
อนุกรรมการ
5. นางสาวปารณีย์   
ขุนวงษ์           
อนุกรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์   เพ่งบุญ     
    
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การท�ำงานของโรงงานไพ่ที่เหมาะสมต่อไป
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6. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 11/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุจิตรา    เลาหวัฒนภิญโญ  
ประธานอนุกรรมการ
2. นางชนาทิพย์      วีระสืบพงศ์   
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์      บุณโยดม
  
อนุกรรมการ
4. นายพานิช      หมู่ศิริ
  
อนุกรรมการ
5. นายสมภพ      สุขประสงค์   
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และแผนงานที่ก�ำหนดตามข้อ 1
3. รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

7. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 12/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล   ตันตินันท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสมเดช   ศรีสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการ
   
   กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน
4. นางมณี      วงษ์วิโรจน์
อนุกรรมการ
5. นายกนิษฐ์    ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
6. นางสาวเยาวมาลย์  บุณโยดม
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1.พิจารณาก�ำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและแผนงานที่ก�ำหนดตามข้อ 1
3.รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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8. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

ค�ำสัง่ โรงงานไพ่ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล    
กิตติพรหมวงศ์    
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอนุพันธ์    
บุณโยดม
อนุกรรมการ
3. นายวันชัย    
ตั้งวิจิตร
   
อนุกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ   ประยูรพรหม   
อนุกรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ  
ศิริสวัสดิ์
   
อนุกรรมการ
6. นางเสาวรส     
ริมสาคร
   
อนุกรรมการ
7. นายธาวิต       
มะพล
    
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามนโยบายของ
โรงงานไพ่ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
2. ให้คำ� ปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานของโรงงานไพ่

1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
4) นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
6) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
7) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
8) นายอนันต์ สาธุเสน
9) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

7/7
7/7
5/7
7/7
6/7
7/7
6/7
7/7
7/7

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด
คณะอนุกรรมการด้าน
ควบคุมดูแลสถานการณ์ ไพ่ฯ
คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้าน CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ี่ยงฯ
คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

5/5
6/6
5/6
7/7
7/7
7/7

7/7

1/1 11/11 12/12
3/3
3/3
6/6 12/12
11/11
1/1
5/7
12/12

12/12
7/7
7/7

หมายเหตุ
ตัวเลขในตารางหมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
4) นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
6) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
7) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
8) นายอนันต์ สาธุเสน
9) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด
คณะอนุกรรมการด้าน
ควบคุมดูแลสถานการณ์ ไพ่ฯ
คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้าน CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ี่ยงฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

52,500
33,750 52,500
47,250
7,500 82,500 81,000
45,000 20,250
33,750
33,750 20,250
47,250
36,000
40,500 90,000
42,000 52,500
82,500
36,000 42,000
90,000
6,750
42,000 42,000
30,000 47,250
42,000
42,000
72,000
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1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2523 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำหนดประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้

1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ

การจ่ายเบีย้ กรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รฐั วิสาหกิจจ่ายเบีย้ กรรมการเป็นรายเดือนได้เฉพาะ
เดือนทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผูท้ มี่ าร่วมประชุมเท่านัน้ กรรมการรัฐวิสาหกิจใดทีไ่ ม่มา
ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ�ำเดือนหรือไม่มาร่วมประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่าย
เบี้ยกรรมการส�ำหรับเดือนนั้น

2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

การจ่ายเงินโบนัสตามจ�ำนวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งและการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ
ต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี ส�ำหรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่มสูงกว่ากรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจ�ำนวนที่กรรมการ
ได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีก 1 ใน 8 ของจ�ำนวนที่กรรมการได้รับ ในกรณีที่มีโบนัส
เหลือจ่ายให้สมทบไว้ในก�ำไรสะสม

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ

1.กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�ำไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เหมือนเดิม
2. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�ำไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ
5,000 บาท
3. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำ� ไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ
10,000 บาท
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจถ้าในปีบญ
ั ชีของรัฐวิสาหกิจใดกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน้ ขาดการประชุมเกินกว่า
3 เดือน ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1.ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25 %
2.ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50 %
3. ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75 %

1.7 ค่าตอบแทนของผู้บริหารโรงงานไพ่
โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนให้กับระดับผู้บริหารขึ้นไประดับ หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่ หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รองผู้อ�ำนวยการ ผู้อำ� นวยการ โดยจ่ายเงินเดือน โบนัส ดังนี้
ปี 2556 รวมเงิน
5,576,939.60 บาท
ปี 2557 รวมเงิน
5,718,357.20 บาท
ปี 2558 รวมเงิน
6,470,000.00 บาท
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1.8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การท�ำงานใดๆ ขององค์กรอาจเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เกิดขึ้น กล่าวคือผล
ประโยชน์ของพนักงานขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อื่นๆและ
เนื่องจากพนักงานมีหน้าที่ซื่อสัตย์ ภักดีต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Duty of Loyalty) ดังนั้น จึงสมควรก�ำหนดหลัก
ปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข กรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติอย่างถูก
ต้อง เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาและความเสื่อมเสียทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำงานหรือท�ำหน้าที่ของพนักงาน
ในกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในกรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเห็นว่าปัญหานี้มาจากเรื่องอ�ำนาจในการจัดสรรทรัพยากร และการก�ำกับควบคุมกิจการ
เป็นแรงจูงใจให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1.การสร้างวัฒนธรรมความคิดเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักในประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การ
ศึกษาเชิงวัฒนธรรม และเชิงจริยธรรม เพื่อก�ำหนดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระดับความรุนแรง ของความ
ขัดแย้ง เพื่อเป็นแนวทางว่าการกระท�ำประเภทใดเป็นการกระท�ำต้องห้าม อะไรพอยอมรับได้  เป็นต้น
2. การปฏิรปู องค์กรทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ลดหรือจ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจ เพิม่ ทรัพยากรและระบบจัดการ เช่น การแบ่งอ�ำนาจ
และภาระหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มาตรการและเครื่องมือเพื่อลดแรงจูงใจและวางแนวทางปฏิบัติ เช่น
   - ก�ำหนดความหมายที่ชัดเจนและจ�ำแนกการกระท�ำที่เข้าข่ายการมีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับความรุนแรงของ
     ปัญหา เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของพนักงานในหน่วยงาน ทุกประเภท
    - การจ�ำแนกประเภทข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของผู้มีอ�ำนาจ และข้อมูลการ ด�ำเนินงานของหน่วยงาน
    - การปรับปรุงความลักลั่นของกฎหมายที่บังคับใช้กับองค์กร/ช่องโหว่ของกฎหมาย
    - การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
    แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปด้วยความซื่อตรง
เปิดเผยและรักษาภาพพจน์ที่ดีของโรงงานไพ่และเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2

รายงานทางการเงิน
2.1 รายงานผู้สอบบัญชี
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2.2 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
.................................
				
										
			

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้เงินยืม
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพยไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

2558

หน่วย : บาท
2557

  18,966,008.59
318,559,047.79
23,643,755.00
      27,497.55
  45,100,581.51
   2,598,906.69
408,895,797.13

327,744,125.67
  29,263,859.33
  13,781,505.00
      46,575.00
      33,402.57
  65,843,686.76
   1,547,042.66
438,260,196.99

132,272,131.63
25,167,623.51
157,439,755.14
566,335,552.27

147,733,209.71
29,511,499.10
177,244,708.81
615,504,905.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
.................................
				
			
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
รายได้รอการรับรู้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
5.8
ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร
5.9
เงินค้างน�ำส่งคลัง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
5.10
กองทุนบ�ำเหน็จ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 5.11
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุน
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

2558

หน่วย : บาท
2557

   1,873,570.00
     76,602.95   
  18,368,540.48
   8,400,000.00
   2,082,887.51
69,317,495.29
   3,139,962.33
103,259,058.56
  49,593,190.00
  20,031,218.21
172,883,466.77

  4,083,141.40
     88,586.97
15,194,125.97
   8,400,000.00
   1,155,090.31
120,000,000.00
   3,235,142.43
152,156,087.08
49,910,750.00
18,436,157.00
220,502,994.08

     253,794.23
393,198,291.27
393,452,085.50
566,335,552.27

     253,794.23
394,748,117.49
395,001,911.72
615,504,905.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
.................................
				
			
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายไพ่
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รายได้จากการประทับตราไพ่
ป๊อกต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขาย และการให้บริการ
5.12.1
งานผลิตไพ่
5.12.2
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รวมต้นทุนขาย และการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
      
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
5.12.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.13
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2558

หน่วย : บาท
2557

328,226,049.67     
50,541,753.10

317,976,060.00
42,034,601.41

  691.59
378,768,494.36

747.66
360,011,409.07

139,968,427.95
20,714,061.89
160,682,489.84
218,086,004.52

131,135,299.42
19,319,578.87
150,454,878.29
209,556,530.78

       6,981,916.04    
637,150.58
7,619,066.62    
225,705,071.14   
68,075,738.67
157,629,332.47

5,954,594.56
591,855.21
6,546,449.77
216,102,980.55
74,539,846.94
141,563,133.61

1,968,628.21
155,660,704.26

141,563,133.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
.................................
											
หน่วย : บาท
				
หมายเหตุ
ทุน
ก�ำไรสะสม		
รวม
								
ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556
253,794.23    373,384,983.88       373,638,778.11        
ปี 2556 น�ำส่งคลังเพิ่มเติม
        (200,000.00)
(200,000.00)
เงินค้างน�ำส่งคลังปี 2557
  (120,000,000.00)   (120,000,000.00)   
5.9
ก�ำไรส�ำหรับปี
   141,563,133.61 141,563,133.61   
5.13
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557
253,794.23    394,748,117.49 395,001,911.72
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557
ปี 2557 น�ำส่งคลังเพิ่มเติม
ปี 2558 น�ำส่งคลัง ครั้งที่ 1
เงินค้างน�ำส่งคลังปี 2558
ขาดทุนจากการประมาณการ
             ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

5.9
5.9
5.9
5.13

253,794.23
          253,794.23

      394,748,117.49
    (18,380,000.00)
    (69,513,035.19)
    (69,317,495.29)

    395,001,911.72
    (18,380,000.00)
    (69,513,035.19)
    (69,317,495.29)

      (1,968,628.21)      (1,968,628.21)
   157,629,332.47     157,629,332.47
393,198,291.27     393,452,085.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
.................................

				
			

		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสด
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้เงินยืมลดลง
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดลดลง
สินค้าคงเหลือลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)เพิ่มขึ้น
รายได้รอการรับรู้(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)
กองทุนบ�ำเหน็จ(ลดลง)เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสด(จ่าย)รับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

หน่วย : บาท
2557

   157,629,332.47

    141,563,133.61

25,036,554.16
(519,999.00)
   182,145,887.63

23,033,004.47
         (392,668.00)
    164,203,470.08

     (9,862,250.00)
           46,575.00
        5,905.02
     20,743,105.25
     (1,051,864.03)
     (2,209,571.40)
          (11,984.02)
      3,174,414.51
         927,797.20
          (95,180.10)
        (317,560.00)
        (373,567.00)
   193,121,708.06

     14,545,070.04
           78,425.00
           90,393.92
           72,906.15
          512,318.52
       4,083,141.40
          (11,984.02)
      (2,707,549.63)
         (795,313.70)
      (4,838,838.67)
       2,084,790.00
             6,010.00
    177,322,839.09

(289,295,188.46)
     (4,306,521.49)
        (925,080.00)
         520,000.00
(294,006,789.95)

39,404,249.88
    (46,902,217.85)
      (5,966,303.74)
          392,670.00
    (13,071,601.71)

(207,893,035.19)
(207,893,035.19)
(308,778,117.08)
   327,744,125.67
     18,966,008.59

   (244,650,000.00)
   (244,650,000.00)
    (80,398,762.62)
    408,142,888.29
    327,744,125.67
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2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558)
1.วัตถุประสงค์การจัดตัง้ และทุน
กระทรวงการคลังเห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งโรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต   เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ทุกชนิด เพือ่ หารายได้ให้รฐั และด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องหรือต่อเนือ่ งกันหรือเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น  โดยให้
โอนเงินทุน  สนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ต่างๆ  ของเงินทุนค่าท�ำไพ่กรมสรรพสามิต ซึง่ ด�ำเนินการอยูก่ อ่ นหรือทีก่ รมสรรพสามิตถือ
ครองไว้เพือ่ น�ำเงินทุนค่าท�ำไพ่มาเป็นของโรงงานไพ่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตัง้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2535 และให้ใช้ประโยชน์จากตัวอาคารของ กรมสรรพสามิตทีใ่ ช้อยูเ่ ดิมเพือ่ เป็นทีท่ ำ� การของโรงงานไพ่ พร้อมทัง้ ให้โอน
บรรดาพนักงานและลูกจ้างของเงินทุนค่าท�ำไพ่ที่ด�ำเนินการอยู่ก่อนมาเป็นพนักงานและลูกจ้างของโรงงานไพ่
ปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 โรงงานไพ่ได้จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543
แสดงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า  เรื่อง การก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
2.2 งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558  ได้รวมงบการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จ (ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  5.10)  มารวมไว้ในงบการเงินของโรงงานไพ่โดยตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญออกแล้ว
2.3 รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558  เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี			
						
วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
1 มกราคม 2558
          การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี								
วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1 มกราคม 2558
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ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
1 มกราคม 2558
           การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
1 มกราคม 2558
                       เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
1 มกราคม 2558
            เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
1 มกราคม 2558
           เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
1 มกราคม 2558
           รุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
1 มกราคม 2558
           สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2558
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน							
วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
1 มกราคม 2558
                     และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
1 มกราคม 2558
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ฉบับที่ 10
  เรื่อง  งบการเงินรวม
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 11
  เรื่อง  การร่วมการงาน
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 12
  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 13
  
  เรื่อง  การวัดมูลค่ายุติธรรม
1 มกราคม 2558
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
1 มกราคม 2558
            เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
1 มกราคม 2558
           ภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย   1 มกราคม 2558
            กฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
1 มกราคม 2558
           โฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซด์
1 มกราคม 2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
1 มกราคม 2558
          รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2558
          หรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
1 มกราคม 2558
          การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
1 มกราคม 2558
         ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน
         ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้วยค่า
1 มกราคม 2558
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน					
วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
1 มกราคม 2558
           ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
           ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
          ของพนักงาน
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ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2558
ฉบับที่ 20
   เรื่อง  ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
1 มกราคม 2558
            เหมืองผิวดิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน								
วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
ในปี 2558  โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต ได้ทบทวนประเมินมูลค่าหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและลูกจ้างตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5.11)
ผู้บริหารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  ได้พิจารณาแล้วไม่ปรากฏผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นสาระส�ำคัญกับงบ
การเงินจากการใช้มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นต่องบการเงินของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

4. สรุปนโยบายการบัญชีทส
ี่ ำ� คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
4.1.1 รายได้จากการขาย รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว
4.1.2 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างแล้ว
4.1.3 รายได้จากการรับจ้างประทับตราไพ่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว
4.1.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ
         สินทรัพย์
4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นตามอัตรา ดังนี้
1. ค่าเสื่อมราคา-อาคาร ปันส่วนให้ฝ่ายอ�ำนวยการอัตราร้อยละ 10 ฝ่ายผลิตอัตราร้อยละ 80
และฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ 10
2. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ปันส่วนให้ฝ่ายอ�ำนวยการอัตราร้อยละ 10 ฝ่ายผลิตอัตราร้อยละ 80 และฝ่าย
โรงพิมพ์อัตราร้อยละ 10
3. ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆ ปันส่วนตามที่ใช้งานจริง
4.3 ลูกหนีก้ ารค้า เป็นลูกหนีท้ เี่ กิดจาการขายสินค้าและบริการ และการให้สทิ ธิซอื้ และน�ำเข้าไพ่ของโรงงานไพ่ในการ
ขายสินค้าและบริการจะรับรูเ้ มือ่ มีการส่งมอบสินค้าและบริการ ส่วนการให้สทิ ธิซอื้ และน�ำเข้าไพ่จะรับรูเ้ มือ่ ท�ำสัญญาการให้
สิทธิซ์ อื้ และน�ำเข้าไพ่ตอ้ งช�ำระเงินค่าผลประโยชน์ทงั้ หมดตามสัญญาและจะลดยอดลงเมือ่ มีการช�ำระเงินค่าผลประโยชน์ราย
เดือนตามสัญญา
4.4 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดต�่ำกว่าและพัสดุคงเหลือแสดงในราคา
ทุนโดยวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน
4.5 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ณ วันทีซ่ อื้ หรือได้มาหรือก่อสร้างเสร็จหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเสือ่ ม
ราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทซึง่ ประมาณไว้ระหว่าง 5 – 20 ปี
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สินทรัพย์ที่ได้รับจากผลตอบแทนการให้สิทธิ์ซื้อและน�ำเข้าไพ่บันทึกบัญชีคู่กับผลตอบแทนการให้สิทธิ์ซื้อและน�ำ
เข้าไพ่รอรับรู้ แสดงในราคาทุน ณ วันที่มาและบันทึกค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานหรือตามอายุของสัญญาแล้วแต่เวลา
ใดจะสั้นกว่า
4.6 สิทธิประโยชน์จาการใช้อาคาร เป็นค่าปรับปรุงอาคารของกรมสรรพสามิตที่โรงงานไพ่ได้รับสิทธิให้ใช้
ประโยชน์โดยเป็นค่าปรับปรุงอาคารกรณีโรงงานไพ่เป็นผู้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากการใช้อาคารจะตัดจ่าย ภายใน 20 ปี
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคาร หรือกรณีบริษัทเอกชนเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อผลตอบแทนการให้สิทธิ
ซื้อและน�ำเข้าไพ่ จะบันทึกบัญชีคู่กับผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่รอรับรู้และจะตัดจ่ายตามอายุของสัญญา
4.7 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่และน�ำเข้าไพ่รอรับรู้ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้พร้อมกับการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ตัดจ่ายด้วยจ�ำนวนเดียวกัน และเงินผลประโยชน์ที่ช�ำระเป็นเงินสดตามช่วงเวลาของสัญญา
4.8 โบนัสกรรมการและพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำ� หนดจ่ายคืน
ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

5.ข้อมูลเพิม่ เติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

				
						
หน่วย : ล้านบาท
										 2558 		
2557
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
                         - ประเภทประจ�ำ  3  เดือน
  
ตราสารทางการเงิน
  
                             รวม 						

  

  0.10
0.10
17.85  
20.21
  0.02
11.43
  1.00             296.00       

18.97

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
				
						
หน่วย
										 2558
เงินฝากธนาคาร -  ประเภทประจ�ำเกิน 3 เดือน, แต่ไม่ถึง 12เดือน        
218.56
-  ประเภทประจ�ำ  12  เดือน
    
100.00
						รวม
    
318.56

327.74

: ล้านบาท
2557
0.55
28.71
29.26   
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5.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
				
						
หน่วย : ล้านบาท
										 2558
2557
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
     15.24
     5.38
การให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่
   
       8.40
     8.40
				
รวม
  
      23.64
    13.78
ลูกหนี้การค้า-รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จ�ำนวน 15.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพสามิต           
ลูกหนี้การค้า - การให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่ จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท เป็นของบริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัด ตามสัญญา
เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ขยายอายุเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม
2552 โดยบริษัทจะต้องซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่น้อยกว่าจ�ำนวนโควตาที่ก�ำหนดตลอดอายุสัญญา และต้อง
จ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รวม 15 เดือน เดือนละ 8.40 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั ค้างช�ำระเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ�ำเดือนธันวาคม
2552 รวม 1 เดือน จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าซื้อไพ่ที่บริษัทไม่รับไพ่ไปจ�ำหน่าย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 –
ธันวาคม 2552 ดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระหนีแ้ ละค่าปรับตามสัญญา (ค�ำนวณถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) จ�ำนวน 670.46 ล้านบาท
เนือ่ งจากบริษทั ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญา กรมสรรพสามิตได้มหี นังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและให้ชำ� ระเงินตามสัญญาซือ้ ไพ่
ลงวันที  ่ 4  ธันวาคม  2552 และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัย ชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาแล้ว ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แต่
บริษัทยังไม่ดำ� เนินการตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ตามสัญญาภายในก�ำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง
5.4 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
				
						
หน่วย : ล้านบาท
										 2558
2557
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
      37.05
    48.03
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต           
  
        2.98
    10.27
วัตถุดิบ  วัตถุประกอบ
        4.91
      7.40
พัสดุคงเหลือ   
        0.16
      0.14
รวม   
      45.10
     65.84
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 37.05 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ไพ่ส�ำเร็จรูป
จ�ำนวน 29.22 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป (แบบพิมพ์) จ�ำนวน 2.66 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ไพ่น�ำเข้าจ�ำนวน 5.17 ล้านบาท           
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต จ�ำนวน 2.98 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (ผลิตไพ่) ทั้งจ�ำนวน
วัตถุดบิ วัตถุประกอบ จ�ำนวน 4.91 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท กระดาษ หมึกพิมพ์ ทัว่ ไป (เพลท  สำ� เร็จรูป  ฟลิ ม์ ห่อไพ่
น�้ำยาเคลือบ)และวัตถุดิบทางอ้อม (ผ้ายางหุ้มโมล์ แสตมป์ปิ้งฟอยล์)
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เชื้อเพลิง

พัสดุคงเหลือ จ�ำนวน 0.16 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น�้ำยาล้าง ผ้าหุ้ม) และ วัสดุสิ้นเปลืองน�้ำมัน

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 2.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น ดอกเบี้ยค้างรับบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
5.6 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2558   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ประกอบด้วย                                                                     
		
						
		
หน่วย : ล้านบาท
				
ราคาทุน
                 ค่าเสื่อมราคาสะสม
                  ที่ดิน อาคาร
และ
				ต้นงวด    เพิ่ม   ลด ปลายงวด      ต้นงวด         เพิ่ม          ลด        ปลายงวด อุปกรณ์-สุทธิ
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
370.27
ครุภัณฑ์
  
  21.93
ยานพาหนะ
                   
   5.97
รวม
               398.17

   0.73      1.93      1.65 1.50
  4.31   1.50

  371.00         232.92        17.40          -           250.32
   23.86            13.71          1.65          -             15.36
    6.12           3.81          0.72         1.50           3.03
400.98          250.44       19.77         1.50        268.71

120.68
    8.50
    3.09
132.27

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ประกอบด้วย                                                                   
		
						
		
หน่วย : ล้านบาท
				
ราคาทุน
                  ค่าเสื่อมราคาสะสม
              ที่ดิน อาคาร
		
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้  
ครุภัณฑ์                  
ยานพาหนะ
                  
งานระหว่างด�ำเนินการเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้    
รวม

ต้นงวด
319.37
20.79
   5.30

   เพิ่ม
  50.90
   1.14
   2.30

   ลด
          1.63

และ
ปลายงวด         ต้นงวด       เพิ่ม        ลด       ปลายงวด    อุปกรณ์-สุทธิ
  370.27             216.03      16.89         -           232.92
137.35
    21.93               12.04       1.67          -             13.71
    8.22
     5.97                  5.17       0.27        1.63           3.81
    2.16

  7.44   42.19   49.63            -                 352.90   96.53       51.26      398.17              233.24       18.83      1.63       250.44

       147.73
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5.7 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย  
											
				       ราคาทุน
            
ตัดจ่ายสะสม

หน่วย : ล้านบาท

  สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธิ
เพิ			
่ม
ลด
ปลายงวด 		

					
ต้นงวด เพิ่ม ลด
ปลายงวด
ต้นงวด
1. สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร 		
    - โรงงานไพ่เป็นผู้จ่าย
           13.87         0.26           -           14.13
      3.60           0.65              - บริษัทผู้ได้สิทธิเป็นผู้จ่าย            42.88
-        -           42.88
    42.88            -           2. ระบบคอมพิวเตอร์
           28.93         0.99
-           29.92
    10.02          4.61          3. งานระหว่างด�ำเนินการ
    - ระบบคอมพิวเตอร์
            0.33          0.66        0.99
        -             -            รวม
           86.01         1.91        0.99         86.93              56.50          5.26           -

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย  
				
1. สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร
    - โรงงานไพ่เป็นผู้จ่าย
    - บริษัทผู้ได้สิทธิเป็นผู้จ่าย  
2. ระบบคอมพิวเตอร์
3. งานระหว่างด�ำเนินการ
    - ระบบคอมพิวเตอร์
          
รวม

ต้นงวด

ราคาทุน
  ลด
เพิ่ม

            -                              61.76
25.17

         หน่วย  :  ล้านบาท

            ตัดจ่ายสะสม
ปลายงวด

          4.25          9.88
        42.88
            14.63
15.29

ต้นงวด

เพิ่ม

ลด

        สินทรัพย์ไม่มี
         ตัวตน-สุทธิ
ปลายงวด

13.66
42.88
23.50

   0.21        -            13.87            2.97         0.63           -            3.60             10.27
    -             42.88    42.88          -          -          42.88
      5.43        28.93            6.45       3.57          -          10.02
18.91

    80.04

  0.33       5.97    -

  0.33        -          -            -              -                  0.33
86.01           52.30       4.20            -          56.50
29.51

5.8 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้
กรมสรรพสามิต ได้แต่งตั้งให้บริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัด เป็นผู้รับประโยชน์ในการขายส่งไพ่ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2551
       กรมสรรพสามิต ได้ท�ำสัญญาขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อไพ่ (ฉบับที่ 2) ให้ผู้รับประโยชน์ 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2551)
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เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ได้มกี ารขยายระยะเวลาสัญญาการซือ้ ไพ่ (ฉบับที่ 3) ให้ผรู้ บั ประโยชน์รายเดิมต่อไปอีก 15 เดือน  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552) โดยให้ผู้รับประโยชน์จ่ายเงิน ค่าผลประโยชน์เป็นรายเดือนๆ ละ  8.40
ล้านบาทรวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท ซึ่งโรงงานไพ่ได้ทยอยรับรู้ เป็นรายได้ในงวดสิบสี่เดือน เป็นเงิน 117.60 ล้านบาท
คงเหลือ จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือแจ้งบอก
เลิกสัญญาและให้ช�ำระเงินตามสัญญาซื้อไพ่ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
ตามสัญญาแล้ว ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แต่บริษัทยังไม่ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาภายในก�ำหนด
ระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
5.9 เงินค้างน�ำส่งคลัง
                   
           
เงินค้างน�ำส่งคลัง
  
รวม

  

       หน่วย : ล้านบาท
   2558                    2557
   69.32                  120.00
   69.32                  120.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีกำ� ไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 157.63 ล้านบาท ค�ำนวณเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องน�ำส่งจ�ำนวน
138.83 ล้านบาท ซึง่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต น�ำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว จ�ำนวน 69.51 ล้านบาทยังคงค้างน�ำส่งจ�ำนวน 69.32
ล้านบาท โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินของปี 2557 จ�ำนวน 138.38 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินค้างน�ำส่ง
คลังปี 2557 จ�ำนวน 120.00 ล้านบาทและน�ำส่งเพิ่มเติมจ�ำนวน 18.38 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2558 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ได้น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินรวมจ�ำนวน 207.89 ล้านบาท
5.10 กองทุนบ�ำเหน็จ
กองทุนบ�ำเหน็จโรงงานไพ่ ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2516 โดยคณะกรรมการได้กำ� หนดข้อ
บังคับโรงงานไพ่ ว่าด้วยระเบียบกองทุนบ�ำเหน็จ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยโรงงานไพ่จา่ ยเงินสมท บ
กองทุนบ�ำเหน็จเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน และรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของโรงงานไพ่ และได้รวมรายการบัญชีตา่ ง ๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จไว้ในงบการเงินของโรงงานไพ่
รายละเอียดกองทุนบ�ำเหน็จ มีดงั นี  ้
                    หน่วย  :  ล้านบาท
      
  2558             2557
ยอดยกมาต้นงวด
  49.91                    47.82
บวก   รับสมทบจากโรงงานไพ่    
    4.61              3.96
           รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
    0.87                    1.08
                
  55.39                  52.86
หัก   จ่ายเงินบ�ำเหน็จ              
           5.80     
      2.95
          ยอดคงเหลือปลายงวด
       
   49.59                   49.91
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5.11 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นภาระผูกพันผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่มีการจัดตั้งกองทุน จะจ่ายผลประโยชน์เมื่อพนักงานเกษียณอายุ โดยหักออกจากภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานในการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใช้การค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย (Actuarial Gains And Losses)  ข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดโดยอ้างอิงตามประกาศผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล   (Thai BMA Government Bond Yield Curve)   อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อ้างอิงจากหนังสือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักก�ำกับและประเมินผลฯ ที่ กค 0804.3/ว 139 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
อายุครบเกษียณ 60 ปี
ในปี 2558 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยท�ำการ
ทบทวนการประเมินมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในงบการเงิน ดังนี้        
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
                                                                                                       
            หน่วย  :  ล้านบาท
  
                         2558              2557
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด
                                 18.44          18.43
บวก  ผลประโยชน์พนักงาน
  
                                  0.86            0.71
                        19.30                19.14
หัก  ผลประโยชน์พนักงานจ่ายระหว่างงวด
                                        1.24               0.70
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ประมาณการเดิม)                                    18.06                 18.44
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                          1.97                     -           
                ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด                                                       20.03                  18.44
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที  ่ 30  กันยายน  2558 รับรู้ผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ�ำนวน 1.97 ล้านบาท
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ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน  (ประมาณการเดิม)           
หัก ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน (ประมาณการใหม่)  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      

หน่วย : ล้านบาท
                2558
                         18.06                           
                      20.03
                           1.97

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย  ดังนี้
           2558              2557
อัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ลด                                                            
           3.91%                 4.32%
อัตราการขึน้ เงินเดือน
  
          
           7.00%           7.00%
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5.12 รายละเอียดประกอบงบก�ำไรขาดทุน
5.12.1 ต้นทุนขาย – งานผลิตไพ่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
                           
                     หน่วย : ล้านบาท
   
   2558
          2557
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือต้นงวด
   8.30                  8.43
บวก    ต้นทุนผลิตระหว่างงวด
   วัตถุดิบ วัตถุดิบประกอบใช้ไป
  52.85                        76.70
   ค่าแรง
  10.75                        10.97
   ค่าใช้จ่ายในการผลิต               
36.68                          36.89
ต้นทุนการผลิต          
108.58                       132.99
หัก      ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวด    
    2.98                    8.30
           ต้นทุนสินค้าผลิตส�ำเร็จ         
105.60                       124.69
บวก    ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปคงเหลือต้นงวด           
   
  34.25                         14.61
           ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่           
  20.93                         19.82
  
        
160.78                       159.12
หัก      ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปคงเหลือปลายงวด           
   
  29.22                         34.25
        
131.56                         124.87
บวก     ต้นทุนไพ่ปอ๊ กน�ำเข้า
            
     8.61                           6.46
        
140.17                       131.33
หัก ต้นทุนผลิตไพ่ชำ� รวยไพ่ตวั อย่างและบริจาค             
    0.20                    0.20
ต้นทุนขาย – งานผลิตไพ่         
139.97              131.13
ค่าแรงและค่าใช้จา่ ยในการผลิต – งานผลิตไพ่ประกอบด้วย
                     
    
ค่าแรง
เงินเดือน
			รวม
ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
           ค่าใช้จา่ ยโรงงาน
           ค่าสาธารณูปโภค
              ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
              ค่าสวัสดิการ   
รวม

             หน่วย : ล้านบาท
   2558                          2557
  10.75                          10.97
  10.75                      10.97
  10.51
    3.83
  17.59
    4.75
  36.68

                         11.36
                    4.15
                 17.17
                           4.21
                         36.89
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               5.12.2 ต้นทุนขาย – งานรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
    
  
            หน่วย  :  ล้านบาท
    2558
           2557
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือต้นงวด
  
    1.97
            1.17
บวก ต้นทุนผลิตระหว่างงวด
วัตถุดบิ   วัตถุประกอบใช้ไป
                  11.33
          10.20
ค่าแรง
  
     4.84
            4.52
ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
  
     6.17
            4.49
ต้นทุนการผลิต
   24.31
          20.38
หัก ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวด
                                1.97
ต้นทุนสินค้าผลิตส�ำเร็จ
   24.31
         18.41
บวก ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปคงเหลือต้นงวด
       
      -                               0.98             
   24.31
         19.39
หัก ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปคงเหลือปลายงวด
     2.66
             แบบพิมพ์ใช้ไป
     0.01
           0.07
เพลทแม่พมิ พ์ไพ่สำ� เร็จรูป
     
     0.93
                    ต้นทุนขาย  -  งานรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์
   20.71
         19.32
ค่าแรงและค่าใช้จา่ ยในการผลิต – งานรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์  ประกอบด้วย
ค่าแรง

เงินเดือน
  
รวม
  
ค่าใช้จา่ ยในการผลิต
          
ค่าใช้จา่ ยโรงงาน
  
          
ค่าสาธารณูปโภค
  
          
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
           ค่าสวัสดิการ
  
		
รวม
   

           หน่วย  :  ล้านบาท
   2558
           2557
     4.84                            4.52                    
     4.84
           4.52

  

     3.62
                   0.50
     0.86
                   1.19
     6.17

            2.12
            0.52
            0.77
            1.08
            4.49
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5.12.3   ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557

            หน่วย  :  ล้านบาท
                     2558                           2557
เงินเดือนและค่าจ้าง
                      16.98
            16.51
ค่าสวัสดิการ
               
         4.06
              4.06
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
          4.85
               1.85
ค่าสาธารณูปโภค
          0.53
               0.58
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
          2.34
               2.95
โบนัสกรรมการและพนักงาน
        15.88
             13.87
ค่าจ้างเหมา
                      12.46
             16.74
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
          0.88
0.67
ค่าพัฒนาบุคลากร
                        1.25
    
2.14
ค่าใช้จา่ ยกิจกรรมเพือ่ สังคม
                        0.15
       0.06
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
         6.59
5.10
ค่ารับรองและเงินบริจาค
                        0.77
3.58
ค่าเบีย้ ประกันภัย
                        0.04
0.03
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
          0.84
0.58
ค่าใช้จา่ ยเดินทางไปต่างประเทศ  
                            4.87
ค่าใช้จา่ ยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
          0.02
               0.09
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
                           
   
          0.24
0.22
ค่าตอบแทนป้องกันและปราบปรามไพ่
                                                                0.40
ค่าใช้จา่ ยไพ่ชำ� ร่วย ไพ่ตวั อย่างและไพ่บริจาค
          0.20
0.20
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
                                
             -                             0.04
รวม
                      68.08
             74.54
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5.13 ผลการด�ำเนินงาน
        5.13.1 ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
                                                                                                     
            หน่วย  :  ล้านบาท
         2558
          2557
        เพิม่ (ลด)              % .
รายได้จากการด�ำเนินงาน
        378.77         360.01           18.76
             5.21
รายได้อนื่
   
            7.62
            6.54
            1.08
           16.51
        
รวมรายได้
         
        386.39          366.55           19.84
             5.41
ต้นทุนขาย
        160.68          150.45           10.23
             6.80
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
          68.08
           74.54           (6.46)                (8.67)
                         รวมค่าใช้จา่ ย
        228.76          224.99              3.77              1.68
ก�ำไรส�ำหรับปี
                       157.63                  141.56                    16.07            11.35
ในงวดนี้โรงงานไพ่มีรายได้ จ�ำนวน  386.39  ล้านบาท เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน  378.77  ล้านบาท รายได้
ดอกเบี้ยและรายได้อื่น จ�ำนวน 7.62 ล้านบาท มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 228.76 ล้านบาท ผลการ
ด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 16.07 ล้านบาท โดยในปี 2558 และ 2557 มีกำ� ไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 157.63 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 141.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ
5.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราช
บัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 มีพนักงานเป็นสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 รวม
16 ราย โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้ใน อัตราร้อยละ 2, 4, 6, 8 หรือ 10 ของค่าจ้าง โรงงานไพ่จ่าย
เงินสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของโรงงานไพ่ ในปี 2558 โรงงาน
ไพ่จ่ายเงินสมทบส�ำหรับพนักงานที่ เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 181,217.60 บาท
5.15 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
กรมสรรพสามิตเป็นโจทย์ฟ้องบริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัดและบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค�้ำ
ประกัน เพื่อเรียกค่าเสียหาย และเงินค�้ำประกัน ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 670.46 ล้านบาท และ 74.42 ล้านบาท ตามล�ำดับ เนื่องจาก
บริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
กรมสรรพสามิต ท�ำสัญญาซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กับ บริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัด (บริษัท) ตามสัญญา
เลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ขยายอายุเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก 15 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม  
2552 โดยบริษัทจะต้องซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตไม่น้อยกว่าจ�ำนวนโควตาที่ก�ำหนดตลอดอายุสัญญา และต้อง
จ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รวม 15 เดือน เดือนละ 8.40 ล้านบาท บริษัทได้วางหลักประกันเป็น
หนังสือสัญญาค�ำ้ ประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน  60.00 ล้านบาท กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งระหว่าง
กันให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทและให้ถือค�ำชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพสามิตนั้น เป็นที่สุดของ
สัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
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ในระหว่างอายุสัญญาบริษัทมิได้ซื้อไพ่ตามจ�ำนวนโควตาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2552 กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและให้ช�ำระเงินตามสัญญาซื้อไพ่ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
โดยบริษัทมีหนี้ที่ไม่รับไพ่ไปจ�ำหน่าย จ�ำนวน 81.59 ล้านบาท ค่าปรับผิดนัดสัญญา จ�ำนวน 383.03 ล้านบาท และดอกเบี้ย
ตามสัญญา จ�ำนวน 60.69 ล้านบาท (ค�ำนวณถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525.31 ล้านบาท และริบเงิน
ประกัน จ�ำนวน 60.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ด�ำเนินการช�ำระเงินทั้งหมดแต่อย่างใด
อธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะผู้มีอ�ำนาจได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาซื้อไพ่ดังกล่าว  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2555  ให้กรมสรรพสามิตมีสิทธิริบหลักประกันสัญญา และให้บริษัทช�ำระหนี้ค้างช�ำระ ซึ่งประกอบด้วย  ค่าซื้อไพ่ที่บริษัท
ไม่รับไปจ�ำหน่าย จ�ำนวน 81.59 ล้านบาท ค่าปรับผิดนัดช�ำระหนี้ จ�ำนวน 383.03 ล้านบาท และดอกเบี้ยตามสัญญา จ�ำนวน
61.41 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 526.04 ล้านบาท และให้บริษัทช�ำระดอกเบี้ยในต้นเงิน จ�ำนวน 526.04 ล้านบาท นับถัด
จากวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ 4 ธันวาคม 2552) ไปจนกว่าจะช�ำระเงินทั้งหมดครบถ้วน หากบริษัทไม่ด�ำเนินการช�ำระเงิน
ทัง้ หมดภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั ค�ำวินจิ ฉัยชีข้ าดแล้ว กรมสรรพสามิตจะด�ำเนินการตามกฎหมายเพือ่ ให้บริษทั ปฏิบตั ิ
ตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2555 บริษัทมีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านค�ำชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพสามิต และเมื่อครบ
ก�ำหนดเวลาการช�ำระหนี้ตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว บริษัทยังไม่ด�ำเนินการช�ำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
กรมสรรพสามิตได้ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรสามิต  โดยด�ำเนินการตามกฎหมายยื่นฟ้อง
บริษทั ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 309/2556 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เพือ่ ให้บริษทั ช�ำระเงินค่าซือ้ ไพ่ทไี่ ม่รบั ไปจ�ำหน่าย ตัง้ แต่
เดือน พฤศจิกายน 2551 ถึงเดือน ธันวาคม 2552 จ�ำนวน 104.88 ล้านบาท ดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ จ�ำนวน 174.15 ล้านบาท
ค่าปรับตามสัญญา จ�ำนวน 383.03 ล้านบาท (ค�ำนวณถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) และเงินค่าผลประโยชน์ตามสัญญาซื้อไพ่
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2552  จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 670.46 ล้านบาท และให้
บริษัทธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค�้ำประกันตามสัญญาดังกล่าว ต้องร่วมรับผิดช�ำระหนี้ให้กรมสรรพสามิต
จ�ำนวน 60.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีจากต้นเงินจ�ำนวน 60.00 ล้านบาท นับแต่วันที่ 17 ธันวาคม
2552 ถึงวันฟ้อง (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) ค�ำนวณเป็นเงินค่าดอกเบี้ย จ�ำนวน 14.42 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 74.42 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง  
5.16 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้อำ� นวยการโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
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ขององค์กร
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1

รายงานคณะกรรมการสรรหา
โรงงานไพ่ไม่มีการด�ำเนินงานด้านสรรหาผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากผู้อ�ำนวยการยังไม่เกษียณอายุราชการ

2

รายงานผลการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงานความ
น่าเชื่อถือทางการเงิน การบริหาร รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กรรมการโรงงานไพ่กำ� หนดเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงกรรมการโรงงานไพ่และมีการแต่งตัง้ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานไพ่จงึ ได้ยกเลิก
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 25/2558  ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ตามค�ำสั่งที่ 54/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ดังนี้
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ
3. นายอนันต์
สาธุเสน
กรรมการ
4. นางมนัสวี
ไชยกาญจน์
เลขานุการ

การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ่ และได้ปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบบัญชีปีงบประมาณ 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น
7 ครั้ง โดยมีส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม สรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทานของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายไตรมาสและประจ�ำปีรว่ มกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของโรงงานไพ่
ในกรณีมปี ระเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางบัญชีและการเงินเพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และได้เชิญเจ้าหน้าทีจ่ าก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมประชุมเพือ่ ท�ำความเข้าใจประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางบัญชีและการเงิน รวม
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่
ถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
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2. การสอบทานกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
และคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้ทบทวนจ�ำนวน 3 ครั้ง
เพื่อให้ความมั่นใจว่ากฎบัตรและคู่มือมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมขององค์กร

3.การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับของ
โรงงานไพ่ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ฝ่ายบริหารได้จัดท�ำสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปี 2558 เพื่อให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การสอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย
่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
รายไตรมาส อีกทั้งให้ค�ำแนะน�ำและข้อคิดเห็นเพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าโรงงานไพ่มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการที่อย่าง
เหมาะสมเพียงพอสามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในคูม่ อื   การปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจ
สอบภายในประจ�ำปี 2558 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ หน้าที่และ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที  ่ รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี  ซึ่งจัด
ท�ำขึน้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ของโรงงานไพ่รวมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอ
แนะของหน่วยตรวจสอบภายใน อีกทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

6. การประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) เกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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3

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในปีงบประมาณ 2558 โรงงานไพ่ได้มีการด�ำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณอันเป็นข้อ
ก�ำหนดการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเหมาะสม และบริบทหรือวัฒนธรรมขององค์กรอันเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญขององค์กร โดยโรงงานไพ่
มีการก�ำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในระเบียบโรงงานไพ่วา่ ด้วยประมวลจริยธรรมของผูบ้ ริหารและ
พนักงานของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2552 โดยได้กำ� หนดถึงมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
รวมถึงมีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพือ่ ก่อให้เกิดการน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้โรงงานไพ่ได้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งให้พนักงานได้ทราบถึงการก�ำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของโรงงานไพ่ผ่านทางคู่มือมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานส�ำหรับใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนที่มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงมีการเผยแพร่คู่มือและระเบียบดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของ
โรงงานไพ่ รวมถึงระบบอินทราเน็ท และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงเป็นหนึ่งในเนื้อหาการปฐมนิเทศพนักงานด้วย
นอกจากมีการประชาสัมพันธ์การก�ำหนดด้านจริยธรรมซึ่งเป็นจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่
ผ่านช่องทางการสือ่ สารของโรงงานไพ่แล้ว  โรงงานไพ่ยงั ได้ดำ� เนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันพึง่ ประสงค์ผา่ นทางวัฒนธรรม
องค์กรของโรงงานไพ่ หรือ CARDS  บรรจุในสมรรถนะหลัก (Core Competency) อันเป็นพฤติกรรมทีพ่ งึ่ ประสงค์ซงึ่ พนักงาน
โรงงานไพ่จำ� เป็นต้องมี ดังนี้
			C
			
A
			
R
			
D
			
S

=
=
=
=
=

Cordialness 		
Accountability 		
Reliability 		
Diligence 		
Safety Awareness

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ความจริงใจ
ส�ำนึกรับผิดชอบ
ความเชื่อถือ
ความขยันหมั่นเพียร
ตระหนักถึงความปลอดภัย

เพื่อให้พนักงานโรงงานไพ่มีแนวทางการปฏิบัติตนดังกล่าวตามค่านิยมหลักของโรงงานไพ่    โรงงานไพ่จึงจัดท�ำ
โครงการสร้างบรรยากาศสถานทีท่ ำ� งานและสังคมให้เกิดค่านิยม CARDS แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานได้ทราบ
และซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่โรงงานไพ่ต้องการ และส่งเสริมให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติตัวอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมภายในโรงงานไพ่ตอ่ ไป รวมถึงมีการสอบทานการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ แล้วสรุปผล
รายงานผลต่อผูบ้ ริหาร และมีการทดสอบผลการสอบทานดังกล่าว ทัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
และการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป
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4

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4.1 ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก

1.ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold – 111

2.ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Silver 222

3.ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 333
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4.ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต�ำ่ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 666

5.ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต�่ำ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777

6.ไพ่ที่ระลึก ได้แก่ ไพ่ท่องเที่ยว
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4.2 ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก

1.ไพ่ไทย

2.ไพ่จีนสี่สี

3.ไพ่ผ่องจีน
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5. กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานไพ่
โครงการ “แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน�้ำใจ สู่วัยชรา”
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องโรงงานไพ่รว่ มจัดกิจกรรมจิตสาธารณะแก่ผสู้ งู วัยเพือ่ ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันและ
ความสามัคคีระหว่างกันรวมถึงเป็นก�ำลังใจต่อกลุ่มผู้สูงอายุให้มีก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งได้จัดกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ระหว่างโรงงานไพ่และโรงพิมพ์ตำ� รวจ
รองผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่เป็นตัวแทนผู้อ�ำนวยการมอบกระเช้าช�ำร่วยสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์
ต�ำรวจในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2558 ในการนี้ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจได้มอบกระเช้าช�ำร่วยสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อ�ำนวยการ
โรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558

โครงการสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่โรงงานไพ่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
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กิจกรรมการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไพ่และการส�ำรวจตลาดไพ่
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดจัดกิจกรรมการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ไพ่และการส�ำรวจตลาดไพ่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.ล�ำปาง และ
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่ เมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โรงงานไพ่โดยนายอนุพนั ธ์ บุณโยดม รองผูอ้ ำ� นวยการเป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปใี หม่ 2558 แก่รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
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กิจกรรมออกร้านวันรัฐวิสาหกิจไทย
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของโรงงานไพ่ ร่วมจัดกิจกรรมออก
ร้านและจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กร ในวันรัฐวิสาหกิจไทย ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน
2558

โครงการแกว่งแขน ลดพุง ลดโรค
โรงงานไพ่จดั กิจกรรมตามโครงการแกว่งแขน ลดพุง ลดโรค โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพอนามัยจากการ
ออกก�ำลังกาย ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดกิจกรรม
ทุกวันตั้งแต่เวลา 14.30 – 14.45 น.

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
เจ้าหน้าที่โรงงานไพ่ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2558
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อบรมหลักสูตรการดับเพลิงกู้ภัยขั้นสูง (ขั้นก้าวหน้า)
โรงงานไพ่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการดับเพลิงกู้ภัยขั้นสูง (ขั้นก้าวหน้า) ในวันที่ 20 - 21  ธันวาคม 2557
เพื่อให้ทีมดับเพลิงและกู้ภัยของโรงงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เทคนิคในการดับเพลิง  เรียนรู้
ทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  และมีความช�ำนาญเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร  

อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้ยา
โรงงานไพ่จดั ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น การช่วยฟืน้ คืนชีพและการใช้ยาในวันที่ 27  พฤศจิกายน  2558
เพือ่ เป็นการให้ความรู้ รองรับภัยพิบตั แิ ละเหตุฉกุ เฉิน อีกทัง้ เป็นการให้ความช่วยเหลือต่อผูบ้ าดเจ็บหรือผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในสถาน
ประกอบการ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หน่วย
กู้ชีพ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ของพนักงานที่
ประสบอันตราย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2558
โรงงานไพ่ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการให้ความรู้
ซักซ้อม ทบทวนหน้าที่และบทบาทของผู้รับผิดชอบที่ก�ำหนดในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ทราบขั้นตอนหน้าที่
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติของทีมงานและพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้การด�ำเนินการตอบโต้สภาวะ
ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  
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การมอบรางวัลผลงานการประกวดคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่
การมอบรางวัลจากการประกวดคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ เพื่อส่งเสริมให้มีการเก็บความรู้หลักอันเป็น
ธุรกิจหลักของโรงงานไพ่จากพนักงานโรงงานไพ่ที่มีความเชี่ยวชาญในการท�ำงาน หรือมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงาน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดประโยชน์ระหว่างพนักงาน
หรือระหว่างส่วนงาน และส่งเสริมให้มีคลังความรู้ในงานที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่

กิจกรรมงานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุ
กิ จ กรรมงานเลี้ยงพนักงานเกษีย ณอายุ “จากใจถึ งใจ ด้ ว ยสายใยที่ ผู กพั น” ณ ห้ อ งอเนกประสงค์ โรงงานไพ่
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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รายชื่อคณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2558
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1. นายกนิษฐ์          ศิริวัฒน์
       
2. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
3. นางสาวพรณี       จ�ำปาศรี
4. นายเอกชัย
ตั้งประกอบกิจ
5. นายวัชรินทร์
วงษ์วิโรจน์
6. นายยสิน
ทองบ�ำเพ็ญ
7. นางสาวจิตรรัตน์     ชินวร
  
8. นายก้านแก้ว
พวกขุนทด
9. นายพิชัย
เรืองศรี
10. นายเล็ก
นิลโสภณ
11. นางสาววิมลรัตน์ บุณโยดม
12. นางสาวเยาวมาลย์  บุณโยดม
13. นางสาวปชาดา บุตรครุธ
14. นายพัทธ์
ทันนิเทศ
15. นางสาววันดี
ขุนทับทิม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ   
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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