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โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้ง
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พุทธศักราช 2535 ประกอบกับพระราชบัญญัตไิ พ่ พุทธศักราช 2481
ดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ในการผลิตไพ่ รับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ทกุ ชนิดเพือ่ หารายได้ให้แก่รฐั และ
ดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน มาครบรอบปีที่ 74 แล้ว
การดำ�เนินงานภายใต้การบริหารงานเชิงรุกของคณะกรรมการโรงงานไพ่ในปี 2556
ที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นที่น่าพอใจ ยอดจำ�หน่ายไพ่ต่อสำ�รับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมถึง
ร้อยละ 28 ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของคณะกรรมการในปี 2555 ในการวางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ไพ่ตน้ ทุนต�่ำ เพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากไพ่ผดิ กฎหมาย และโรงงานไพ่ยงั คงมุง่ เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไพ่อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ออกจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเป็นการเปิดตลาดไพ่ที่ระลึกในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก
ในปี 2557 โรงงานไพ่จะยังคงให้ความสำ�คัญในการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และหาช่องทางเพิม่ รายได้จากการขยายธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์ส�ำ หรับหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการ
โรงงานไพ่ยังมุ่งมั่นให้โรงงานไพ่เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างเครือข่าย การตลาด รวมถึงการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับโรงงานไพ่ โดยผลักดันให้ดำ�เนินการตามแผนงานการสร้างโรงงานไพ่
แห่งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
กระผมในนามของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า รวมถึงผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการ
ปฏิบตั งิ านโดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและปัญหาเพือ่ ผลักดันให้โรงงานไพ่บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้
คณะกรรมการโรงงานไพ่ขอยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่จะเป็น
กลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศบนพื้ น ฐานการดำ � เนิ น งาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

(นายจุมพล ริมสาคร)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
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ตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินงาน โรงงานไพ่ยงั คงมุง่ มัน่ พัฒนาศักยภาพและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนือ่ งพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเปิดเสรีการค้าที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ไปพร้อมๆ กับการดำ�เนินงานตามวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ คือ เป็นผู้นำ�ของภูมิภาคอาเซียนในการผลิต และจำ�หน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สำ�หรับในปี 2556 โรงงานไพ่ยงั คงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ไพ่ให้มคี ณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับ และสร้างผลิตภัณฑ์ไพ่รูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้นำ�ไป
ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่นไพ่ทอ่ งเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะหลังไพ่เป็นรูปสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ�คัญของประเทศ
ซึ่งเป็นไพ่ที่เหมาะกับการเก็บสะสม การนำ�ไปเป็นของฝาก อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ประเทศไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีกทางหนึ่ง ควบคู่ไปกับการการพัฒนาบุคลากร
โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ
เพื่อพัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถต่อการดำ�เนินงาน
ในนามผู้บริหารโรงงานไพ่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ คู่ค้าที่มอบข้อคิดเห็นและ
ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถส่งผลให้องค์กรประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี

(นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์)
ผู้อำ�นวยการโรงงานไพ่
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1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
1.1 ประวัติความเป็นมา
โรงงานไพ่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ�หรือนำ�ไพ่
เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้
กรมสรรพสามิตสำ�หรับดำ�เนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการทำ�ไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้อง
เลิกทำ�ไพ่ไป มาติดตั้งและทำ�การผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น
(กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้งเป็นหน่วยทำ�ไพ่เป็นแผนกการหนึ่งเรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยู่
ในความควบคุมบังคับบัญชาของกองโรงงาน และเปิดทำ�การตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ)
เป็นเงินจำ�นวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าทำ �ไพ่ครั้งแรก
จำ�นวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
กรมสรรพสามิตได้พจิ ารณาเห็นว่าเงินทุนค่าทำ�ไพ่จ�ำ นวน 80,000 บาท ทีก่ ระทรวงได้อนุมตั ิ
ไม่พอทีต่ อ้ งใช้หมุนเวียนในการดำ�เนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิม่ เติมอีก เป็นเงินจำ�นวน 100,000 บาท
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุนค่าทำ�ไพ่ตามคำ�ขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็น
เงินทุนค่าทำ�ไพ่จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ยังมิได้นำ�ส่งคืน เป็นเงินทุนค่าทำ�ไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจำ�นวน 253,794.23 บาท
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงได้ตราพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และ
พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482
โรงงานไพ่ได้ดำ�เนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงานที่โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ดำ�เนินกิจการผลิตไพ่
ภายใต้การกำ�กับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลัง
จึงได้ปรับฐานะโรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่มฐี านะเป็นนิตบิ คุ คล
สังกัดกรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
การบริหารงานอยูภ่ ายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย อธิบดี
กรมสรรพสามิต หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดี
กรมสรรพสามิตผู้ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายจำ�นวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อำ�นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง และ
กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจำ�นวนไม่เกิน 11 คน
กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
8
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1.2 วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงงานไพ่เป็นผู้นำ�ของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจำ�หน่ายไพ่ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ภารกิจ (MISSION)
1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำ�งาน
4. กำ�กับการจำ�หน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
5. จำ�หน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
1. พัฒนากระบวนการทำ�งาน
- บริหารต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- พัฒนานโยบายด้านบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
- สนับสนุนการปราบปรามการผลิตและจำ�หน่ายไพ่ผิดกฎหมาย
- ติดตามบริหารงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- วางแผนการลงทุน และทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับการแข่งขัน
2. ขยายธุรกิจ
- ขยายธุรกิจไพ่ป๊อกส่งออกไปยังต่างประเทศ
- พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ เช่น ไพ่ หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
- ขยายธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ
3. สร้างมูลค่าขององค์กร
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
- พัฒนาการจัดจำ�หน่ายไพ่ด้วยตนเอง
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เป้าหมาย (GOAL)
1. สร้างผลกำ�ไร เพือ่ หารายได้ให้สงู ขึน้ ทัง้ ในส่วนของการจำ�หน่ายไพ่และรายได้จากการพิมพ์
สิ่งพิมพ์
2. เพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศเพื่อทดแทนการนำ�เข้าและการส่งออกไป
จำ�หน่ายต่างประเทศ
3. พัฒนางานพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาด
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
4. เพิ่มปริมาณการผลิตและจำ�หน่ายไพ่รวมทั้งสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและ
ทดแทนการนำ�เข้าไพ่ปอ๊ กพลาสติกจากต่างประเทศโดยการขยายตลาดจำ�หน่ายไพ่ไปสูต่ ลาดต่างประเทศ
ขยายตลาดลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ และลดต้นทุนการผลิต
5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. นวัตกรรม
6.1 นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล
6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.3 ปรับระบบการดำ�เนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ
7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ๆ
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.1 นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครือ่ งมือช่วยในการวิเคราะห์การตัดสินใจ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่ จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
ที่สำ�คัญ
8.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการข้อมูล
ภายในโรงงานไพ่
8.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT
9. เป้าหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9.1 นำ � การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในมาใช้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการบริหารองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปลูกฝังอยู่ในองค์กร
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1.3 ประเภทกิจการ
โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
มีฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม
ในระยะต่อมา ดังนี้
1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ
2. ดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. ทำ�การค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์

1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และ Website
ที่อยู่:

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 0-2243-6493-4, 0-2241-0777
โทรสาร: 0-2241-0777 ต่อ 10
Website: www.playingcard.or.th
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1.5 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
ด้านที่ 1 ตลาดผู้บริโภค แบ่งเป็น 2 ประเภท
กลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศ
ผู้บริโภคกลุ่มไพ่ตัวเล็กมีอำ�นาจในการต่อรองต่ำ�  เนื่องด้วยไพ่เป็นสินค้าที่ถูกรัฐบาลควบคุม
อย่างเข้มงวด และมีลักษณะเป็นธุรกิจแบบผูกขาด โดยโรงงานไพ่เท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก
กรมสรรพสามิตให้ผลิต และจำ�หน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
ผู้บริโภคกลุ่มไพ่ป๊อกมีอำ�นาจในการต่อรองสูง เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักพนัน
ในบ่อน โดยมีทั้งบ่อนวิ่ง บ่อนถาวรขนาดกลาง บ่อนถาวรขนาดใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการลักลอบ
นำ�เข้าไพ่ป๊อกจากต่างประเทศ
กลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีอำ�นาจในการต่อรองสูง เนื่องจากตลาดไพ่
ต่างประเทศเป็นตลาดแบบเสรี อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจประเภทบ่อนกาสิโนได้แบบถูกกฎหมาย
และมีโอกาสในการเลือกซื้อไพ่จากผู้ผลิตในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย เป็นต้น

ด้านที่ 2 ตลาดผู้จัดหาและจัดจำ�หน่ายวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบบางอย่างไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือยังไม่ได้คุณภาพตามที่
โรงงานไพ่ต้องการ จึงจำ�เป็นต้องสั่งนำ�เข้าจากต่างประเทศ โดยสั่งผ่านตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย
ในประเทศไทย

ด้านที่ 3 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
รัฐบาลและหน่วยงานที่มีอ�ำ นาจตามกฎหมาย (กรมสรรพสามิต) ยังไม่เปิดให้มีการผลิต นำ�เข้า
และจำ�หน่ายได้อย่างเสรี อีกทั้งการประกอบธุรกิจไพ่ยังคงเป็นธุรกิจแบบผูกขาดทำ�ให้ คู่แข่งหรือผู้ผลิต
รายใหม่เกิดได้ยาก แต่ปัจจุบันยังมีการจับกุมบ่อนการพนันอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งบ่อนพวกนี้โดยส่วนใหญ่
ไม่ได้ใช้ไพ่ที่ผลิตจากโรงงานไพ่ แต่เป็นไพ่ที่มีการลักลอบนำ�เข้าจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย
โดยส่วนใหญ่เป็นไพ่ป๊อก ถือเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและยากต่อการป้องกันในปัจจุบัน
สำ�หรับตลาดไพ่ต่างประเทศที่มีลักษณะตลาดเสรี การบริโภคส่วนใหญ่มาจากบ่อนกาสิโน
ในประเทศและต่างประเทศ และไพ่ต้องมีคุณสมบัติที่ยากต่อการทำ�ตำ�หนิหรือเครื่องหมาย ผู้ผลิต
หลายรายจากหลายประเทศต่างให้ความสนใจ และเข้าเสนอขายสินค้า ตลาดไพ่ต่างประเทศของ
โรงงานไพ่จึงถือว่ามีภัยคุกคามจากคู่แข่งอยู่ในระดับรุนแรงมาก
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ด้านที่ 4 สินค้าทดแทน
ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าทดแทนที่เป็นรูปธรรม แต่มีการนำ�รูปแบบการเล่น กฎกติกา และ
วิธีการเล่น ทำ�เป็นเกมส์ให้เล่นทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ยังไม่สามารถทดแทนได้จริง เพราะผู้เล่นโดยส่วนใหญ่
ชอบที่จะได้เข้าไปเล่นเองจริงๆ มากกว่า

ด้านที่ 5 ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจ
ปัจจุบันโรงงานไพ่มีตลาดไพ่ป๊อกกระดาษอยู่ที่ 200,000 สำ�รับต่อปี แต่จากการจับกุมบ่อน
การพนัน พบไพ่ป๊อกกระดาษที่ลักลอบนำ�เข้ามาจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย และก็ยังมีไพ่ป๊อก
ประเภทอื่นอีกทั้งไพ่ป๊อกพลาสติก และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ที่มีการลักลอบนำ�เข้ามาแบบผิด
กฎหมาย ซึง่ โรงงานไพ่มแี ผนในการผลิตและจำ�หน่ายไพ่ปอ๊ กพลาสติกขอบทอง ให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่า
ต่างประเทศเพื่อทดแทนการนำ�เข้า
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาโรงงานไพ่สามารถจำ�หน่ายไพ่ได้สูงกว่าปี 2555
ถึงร้อยละ 28 ซึง่ เป็นผลจากนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ เพือ่ วางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ตน้ ทุนต�่ำ
เพื่ อ แย่ ง ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง การตลาดจากไพ่ ผิ ด กฎหมาย และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น เพื่ อ เพิ่ ม ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการค้า เช่น ไพ่ที่ระลึก ไพ่ท่องเที่ยว อีกทั้งคณะกรรมการโรงงานไพ่
ยังคงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ให้มีคุณภาพที่ดี ทัดเทียมกับต่างประเทศ
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การบริหารองค์กร

2.1 ผังโครงสร้างองค์กร
ส่วนกลาง (7)

ผู้อำ�นวยการ (1)

- จนท.ตรวจสอบภายใน
- จนท.บริหารงานทั่วไป
- จนท.บริการ

รองผู้อำ�นวยการ (1)
- จนท.ความปลอดภัยโรงงาน
- จนท.บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอำ�นวยการ (34)

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (5)

ฝ่ายโรงพิมพ์ (16)

ฝ่ายผลิตไพ่ (56)

ส่วนธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล

ส่วนเตรียมการพิมพ์

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก

ส่วนบัญชี
และการเงิน

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์

ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก

ส่วนพัสดุและ
อาคารสถานที่
ส่วนสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ
ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ์

งานประทับตราไพ่

รวมจำ�นวนพนักงาน 120 คน
- เพศชาย จำ�นวน 59 คน
- เพศหญิง จำ�นวน 61 คน

รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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2.2 คณะกรรมการ โรงงานไพ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

16 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายจุมพล ริมสาคร
ประธานกรรมการ

อายุ

53 ปี

การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
- การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และองค์ ก ารมหาชน (PDI) สถาบั น พั ฒ นากรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ภาครั ฐ
สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23/2553
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 60/2551 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
- กรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
- ผูแ้ ทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร
- ผูแ้ ทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
		
พ.ศ. 2527
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและพัฒนาระบบรายได้ท้องถิ่น
- ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครอง
กระทรวงการคลัง

รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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18 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองประธานกรรมการ

อายุ

54 ปี

การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การฝึกอบรม
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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20 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองประธานกรรมการ

อายุ

59 ปี

การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
- ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การลดความเหลื่อมล้ำ�และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
(Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity)
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับผู้บริหาร
(High Impact Communication Workshop for Executive) รุ่นที่ 2
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส และกรมสรรพสามิต
- โครงการพัฒนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารงาน
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax Administration Enhancement)
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 กรมสรรพสามิต

รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

21

22 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

อายุ

56 ปี

การศึกษา
- MPA, HARVARD UNIVERSITY, U.S.A.
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 64 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- Seminar on Taxation (Senior Tax Course) JICA ประเทศญี่ปุ่น
- โครงการนักบริหารมืออาชีพ สำ�หรับข้าราชการกระทรวงการคลัง
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 กรมสรรพสามิต
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24 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
อายุ 61 ปี
การศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- Human Resource Management กรมสรรพากร ดูงาน ณ ประเทศแคนาดา
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่นที่ 4
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Leader Change กรมสรรพากร ดูงาน ณ ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 41
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- นักบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- นักบริหารสถาบันศศินทร์
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ทรงคุณวุฒิ กลุม่ ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร
กรมสรรพากร
- รองอธิบดีกรมสรรพากร

รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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26 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
กรรมการ

อายุ

58 ปี

การศึกษา/การอบรม
- นบ., น.บ.ท., รปม.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15)
- การปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.2)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 6)
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. 14) สำ�นักงานศาลยุติธรรม
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. 2)
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 162 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานการสอบสวน สำ�นักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำ�งานของคนต่างด้าว
- อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
- อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ตรวจสอบ ข้อความการโฆษณาสินค้าและบริการ
สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะทำ�งานตรวจสอบนำ�ส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ สำ�นักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
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28 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

พลโท สมชาย ชัยวณิชยา
กรรมการ

อายุ

51 ปี

การศึกษา
- นักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2554
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง
รุ่นที่ 2
- การจัดการมหาบัณฑิต (Technological University of the Philippines)
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
- การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 11 (PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- กรรมการอำ�นวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- คณะอนุกรรมการไต่สวน สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการไต่สวน สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ที่ปรึกษากรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและข้อโต้แย้ง สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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30 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี
กรรมการ

อายุ

54 ปี

การศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วินโคสท์อินดัสเทรียล พาร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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32 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายปัณณวัฒน์ นาคมูล
กรรมการ

อายุ

48 ปี

การศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรม
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
- เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
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34 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ

อายุ

56 ปี

การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
- การเงินสำ�หรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- การจัดการในโรงพิมพ์สำ�หรับผู้บริหาร ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 3 (PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- The Supervisory Grid Seminar, Grid Organization Development and Change
Management, Thailand
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการโรงงานไพ่
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-
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36 รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
คณะกรรมการ โรงงานไพ่
(15 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
(12 ครั้ง)

3/4

11/13

15/15

3/4

3/3

7/7

7/7

7/7

10/11

12/12

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ โรงงานไพ่
(7 ครั้ง)

13/15

6/7

15/15
14/15
14/15
11/12
15/15
12/15

คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (4 ครั้ง)
4/4

4/4
4/4

คณะกรรมการควบคุมดูแล
สถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย
(12 ครั้ง)
12/12

4/5

12/12

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด (12 ครั้ง)
12/12
1/1

คณะกรรรมการกิจการ
สัมพันธ์ (12 ครั้ง)
12/12

8/12

1/1

1/1
1/1

คณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ
(1 ครั้ง)
-

-

-

หมายเหตุ : 1) ตัวเลขในตารางหมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม / จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง
2) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ มีการแต่งตั้งเมื่อ สิงหาคม 2556

นายจุมพล ริมสาคร
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
นางสมณีย์ มงคลโภชน์
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
พลโท สมชาย ชัยวณิชยา
(เข้ารับตำ�แหน่งวันที่ 15 พ.ค. 56)
8) นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี
9) นายปัณณวัฒน์ นาคมูล
(เข้ารับตำ�แหน่งวันที่ 15 พ.ค.56)
10) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 56)
2) นายชัยธวัช เสาวพนธ์
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 56)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านกฎหมาย
และระเบียบ

2.3 สรุปการเข้าประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ประจำ�ปี 2556   (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556)
คณะกรรมการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

2.4 คณะผู้บริหาร โรงงานไพ่

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
ผู้อำ�นวยการ โรงงานไพ่

นายอนุพันธ์ บุณโยดม
รองผู้อ�ำ นวยการ

นางมณี วงษ์วิโรจน์

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ

หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่
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3.

โครงสร้างเงินทุน

3.1 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐ
ในปัจจุบัน โรงงานไพ่ได้รับสิทธิทำ�หน้าที่ผลิตและจำ�หน่ายไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
นอกจากนี้ โรงงานไพ่ยังดำ�เนินการผลิตสิ่งพิมพ์ของกรมสรรพสามิต เช่น การพิมพ์แก้ไขอากรแสตมป์
และแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยทั้งสองส่วนงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไพ่และการรับจ้างพิมพ์
สิ่งพิมพ์ได้สร้างรายได้และผลกำ�ไรแก่โรงงานไพ่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังภาพ
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4.

ผลการดำ�เนินงานขององค์กร

4.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ดำ�เนินธุรกิจการจำ�หน่ายไพ่และธุรกิจรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในรอบปี 2556 เป็นรายได้จากการดำ�เนินงาน 418.24 ล้านบาท และ
รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น จำ�นวน 11.40 ล้านบาท โดยโรงงานไพ่มีรายได้รวมทั้งสิ้น จำ�นวน
429.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5.36 มีก�ำ ไรสุทธิ 176.32 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2555 ร้อยละ 8.52

รายได้จากการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2556 โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายและบริการ 418.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2555 ร้อยละ 5.36 โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้
1. ธุรกิจการจำ�หน่ายไพ่
ในปี 2556 รายได้จากการจำ�หน่ายไพ่เป็นรายได้จากการให้สทิ ธิในการซือ้ ไพ่ประกอบไปด้วย
		
ไพ่ตัวเล็ก (ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน และไพ่จีนสี่สี) ไพ่ป๊อก (ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก ไพ่ป๊อกพลาสติก
ขอบทอง) ตามกำ�หนดไว้ในสัญญาทีจ่ ะครบกำ�หนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 การจำ�หน่ายไพ่ปอ๊ กอืน่ ๆ
เพื่อป้องกันการลักลอบนำ�ไพ่ผิดกฎหมายเข้ามาจำ�หน่ายในราชอาณาจักรได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุน
่ำ ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต� 
่ำ ไพ่เพื่อการท่องเที่ยว และไพ่ชำ�ร่วยของการบินไทย เป็นต้น มีรายได้ลด
ต� 
ลงจากปี 2555 ร้อยละ 0.54 แต่โรงงานไพ่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์
ตลอดเวลา และได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหาร
จัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูงต่อไป
2. ธุรกิจงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ปี 2556 จำ�นวน 34.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555
		
จำ�นวน 22.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 190.45
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3. ต้นทุนขาย
ในปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีต้นทุนขายและบริการ 177.98 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 12.47 มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 42.55 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 39.86 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
ต้นทุนการผลิตไพ่เพิ่มขึ้น
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2555
ร้อยละ 32.66 เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานโรงงานไพ่ตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 19 เรื่ อ งผลประโยชน์ ข องพนั ก งานจากการประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน์
ของพนักงาน
5. กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 176.32 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2555 เท่ากับร้อยละ 8.52

4.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 720.77
ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
573.36 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
147.41 ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
720.77 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 347.13 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 26.35 เนื่องจากเงินค้างนำ�ส่งคลังเพิ่มขึ้นและมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.93 เท่า
ส่วนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีส่วนของทุนเท่ากับ 373.64
ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของทุนในปี 2555 จำ�นวน 349.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.04
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กระแสเงินสด
ในปี 2556 โรงงานไพ่มกี ระแสเงินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 176.32 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 49.59 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ดำ�เนินงาน 91.06 ล้านบาท งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 408.14 ล้านบาท โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 91.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555
ร้อยละ 133 เป็นกระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์เพิม่ ขึน้ จึงทำ�ให้มยี อดลูกหนีก้ ารค้าเพิม่ ขึน้
และการจ่ายชำ�ระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้าจึงทำ�ให้มียอดเจ้าหนี้การค้าคงเหลือลดลงและการนำ�ส่งเงิน
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555
กระแสเงินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2556 เป็นเงินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรม
การลงทุน จากเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้นและการซื้อสินทรัพย์ถาวร จึงทำ�ให้กระแสเงินสดสุทธิ
ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 49.59 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ได้แก่ การลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว จำ�นวน
17.40 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งเครื่องตัดไพ่ป๊อก เครื่องมือเครื่องใช้
14.05 ล้านบาท ระบบสารสนเทศ 18.24 ล้านบาท โดยโรงงานไพ่ใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุน
รวมทั้งสิ้น 49.59 ล้านบาท
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การบริหารจัดการองค์กร

5.1 การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำ�คัญ ในการนำ�องค์กรสู่ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่โรงงานไพ่ตั้งไว้ และดำ�เนินงานตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
(Enterprise Risk Management integrated Framework : ERM) ซึ่งเป็นแนวทางของ (COSO)
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งฯ และคณะทำ�งานติดตามการบริหารความเสีย่ งโรงงานไพ่ กำ�หนด
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 ตามขั้นตอนดังนี้
1. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) เพื่อกำ�หนดวัตถุประสงค์ในเรื่อง
ความเสี่ยงที่จะต้องนำ�มาบริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป
2. การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification) เป็นขัน้ ตอนทีจ่ ะมีการบ่งชีค้ วามเสีย่ งทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต โดยเบื้องต้นมีการกำ�หนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนการประเมินถึงผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงแต่ละตัว รวมถึงกำ�หนดระดับการยอมรับความเสี่ยงนั้น
4. การสร้างแผนการดำ�เนินงาน (Risk Management Planning) กำ�หนดแผนในการดำ�เนินงาน
ติดตามการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปหรือยอมรับได้
และสร้างเป็นแผนการดำ�เนินงานถ้าหากความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Review) เป็นขั้นตอนของการติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุมทันเวลาและเพียงพอ เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

5.2 การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตมีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เชือ่ ถือได้และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission
หรือ COSO ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
การทุจริตภายในองค์กรและกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ ละประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ พิจารณาคัดเลือกความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญมาจัด
ทำ�แผนตอบสนองการควบคุมภายในที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการทบทวนคู่มือการควบคุมภายใน
เป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
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ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของมติคณะรัฐมนตรี โรงงานไพ่มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปรับเปลีย่ นได้ทนั เหตุการณ์ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี
1. การดำ�เนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำ�ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบตั ใิ นหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง

5.3 การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้
คำ�ปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแลอย่างเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ

การตรวจสอบภายในจำ�แนกเป็นประเภทใหญ่ ได้แก่
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบงานต่างๆ
ว่ามีเพียงพอทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง สามารถ
สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล การสูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. การตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐาน
ที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ
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4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการพิสจู น์
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารทางการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ให้เป็นไปตามหลัก
การบริหารงานและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารหรือกรณีที่มีการกระทำ�ที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี
การกระทำ�ทีส่ อ่ ไปในทางทุจริตหรือประพฤติมชิ อบเกิดขึน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นประกอบการพิจารณา
ดำ�เนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
งานของผู้ตรวจสอบภายในมุ่งที่จะค้นหาจุดอ่อนของระบบงาน ว่ามีจุดใดที่เป็นช่องทางให้
เกิดการรั่วไหลหรือการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า เป็นต้น และพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น
การทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในจะปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นให้ได้ดแี ละมีประสิทธิภาพ ผูต้ รวจสอบภายในจำ�เป็น
ต้องดำ�เนินการ ดังนี้
1. กำ�หนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุน
การบริหารงานและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารด้านต่างๆ ขององค์กร
3. ประเมินผลการดำ�เนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและ
การให้ค�ำ ปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามนโยบายที่กำ�หนด
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานตรวจสอบภายใน
อันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
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รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบ และรายงานความน่าเชื่อถือทางการเงิน การบริหาร รายการที่เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กรรมการโรงงานไพ่
กำ�หนดเสนอต่อคณะกรรมการ โรงงานไพ่
เนื่องจากกระทรวงการคลังแจ้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการโรงงานไพ่ มีผลทำ�ให้คณะกรรมการ
โรงงานไพ่ ยกเลิกคำ�สัง่ โรงงานไพ่ที่ 13/2555 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555 และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตามคำ�สั่งที่ 23/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2556
ดังนี้
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์
บุญยภักดี
กรรมการ
3. นายปัณณวัฒน์
นาคมูล
กรรมการ
4. นางพรรณรัตน์
ชัยพรหมนฤภัย
เลขานุการ
การดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2556
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการโรงงานไพ่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานมีสาระสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงิน ในรอบบัญชีปงี บประมาณ 2556 มีการสอบทานงบการเงิน
รายเดือนร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของโรงงานไพ่ในกรณีที่มีข้อสงสัย เพื่อทำ�
ความเข้าใจประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางบัญชีและการเงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
2. พิจารณาทบทวนกฎบัตร มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
กฎบัตรเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2556 ได้ทบทวนจำ�นวน
2 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่ากฎบัตรทั้ง 2 ประเภทมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อมขององค์กร
3. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาสอบทานกระบวนการ
วิธีปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับขององค์กรให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้การอนุมัติรายการและ
การเปิดเผยเป็นไปตามข้อกำ�หนดและระเบียบต่างๆ โดยฝ่ายบริหารได้จัดทำ�สรุปรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำ�ปี เพือ่ ให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน และ
นำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่รับทราบ
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4. พิจารณาสอบทานการบริหารความเสี่ยง นโยบาย หลักเกณฑ์ และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงและสอบทานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงตลอด
ปีงบประมาณ 2556 พบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุม และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. พิจารณาสอบทานการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงาน
การตรวจสอบ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
6. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2565 รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจ
ตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถของตนเอง โดยให้เข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
8. การประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) ได้ประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเองเกี่ยวกับองค์กรและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลสำ�หรับปี 2556 พบว่า
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความเห็นว่าการดำ�เนินงาน
ของโรงงานไพ่ประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่มีนโยบายติดตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
จัดการและระบบการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ผู้บริหารได้ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
ในระบบงานอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ โดยได้มกี ารควบคุมภายในและจัดการความเสีย่ งในระบบ
งานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

6.1 การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงาน
ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ติดตามการดำ�เนินงาน รายงานผลการดำ�เนินงาน ด้านกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่เป็น
รายไตรมาส โดยกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ของโรงงานไพ่ ดังนี้

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG)
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ โรงงานไพ่
เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ มีการกำ�กับดูแลกิจการและบริหารจัดการทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรม
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำ�หนด
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไพ่ ดังนี้
1. คณะกรรมการให้ความสำ�คัญและมุง่ มัน่ ด้านการดำ�เนินงานโดยนำ�หลักสำ�คัญในการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ คือ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และการมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน
2. การกำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำ�คัญของโรงงานไพ่ จะพิจารณา
ถึงปัจจัยเสี่ยง และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งดำ�เนินการตามระบบ
การควบคุมภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่า ระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชือ่ ถือ
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ�และต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตสำ�นึกด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร
เพือ่ ให้ทงั้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างถ่องแท้
และสามารถนำ�ไปปฏิบัติใช้ได้		
6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้ง การประเมินผลคณะกรรมการและการประเมิน
ผลตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

51

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โรงงานไพ่ ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินธุรกิจควบคูก่ บั การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพือ่ ให้การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำ�หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ตระหนักต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำ�นึกให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงาน
และดำ�เนินกิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
3. ให้ความสำ�คัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
อื่นที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
รณรงค์ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นๆ ที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการ/อำ�นาจหน้าที่
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการต่างๆ เพือ่ ทำ�หน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ตามรายละเอียด ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงงานไพ่
1. นางสมณีย์
มงคลโภชน์
ประธานกรรมการ
2. นายภัทรลาภ
ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
3. นางบุษรา
ทองโผ
กรรมการ
4. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
กรรมการ
5. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
เลขานุการคณะกรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
		2. อนุมตั มิ าตรการหรือแผนปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของโรงงานไพ่
3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. กำ�กับดูแล การดำ�เนินงานตามกระบวนการบ่งชีป้ จั จัยเสีย่ งและการประเมินความเสีย่ ง
รวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญต่อองค์กรมาจัดทำ�แผนตอบสนองความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
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5. รายงานผลการบริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในระดับองค์กรรายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ โรงงานไพ่
6. เชิญผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลภายนอกเพือ่ เข้าร่วมประชุมหรือให้ขอ้ มูลในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์
2. นายพิเชษฐ์
บุญยภักดี
3. นายปัณณวัฒน์
นาคมูล
4. นางพรรณรัตน์
ชัยพรหมนฤภัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ
- คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
1. นางสาวสุจิตรา
เลหวัฒนภิญโญ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอัษฎางค์
ศรีศุภรพันธ์
อนุกรรมการ
3. นายธีระพันธ์
นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์
บุณโยดม
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจ
		2. ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
			 ทางสังคม (CSR)
3. รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
- คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ ไพ่ผิดกฎหมาย
1. นายจุมพล
ริมสาคร
ประธานอนุกรรมการ
2. พลตรี สมชาย
ชัยวณิชยา
อนุกรรมการ
3. พ.ต.อ.สาธิต
เจริญพิภพ
อนุกรรมการ
4. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม อนุกรรมการ
5. นายศุภนิตย์
เศวตวัฒนา
อนุกรรมการ
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6. นายธีระพันธ์
7. นางสาววชิราภรณ์

นิตย์วิบูลย์
เพ่งบุญ

อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

		
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลในการกำ�หนดยุทธศาสตร์การทำ�งานของโรงงานไพ่ ที่เหมาะสมต่อไป
- คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
1. นายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ยม
2. นางสมณีย์
มงคลโภชน์
3. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
4. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
5. นายพัทธ์
ทันนิเทศ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ ทิศทาง และนโยบายในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและ
การตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�  และพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการ
ตลาดที่ได้กำ�หนดไว้บรรลุเป้าหมาย
3. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทิศทาง และนโยบายตามที่กำ�หนด และประเมินผลการดำ�เนินงาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
- คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
1. นางสาวสุจิตรา
เลหวัฒนภิญโญ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอัษฎางค์
ศรีศุภรพันธ์
อนุกรรมการ
3. นายภัทรลาภ
ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
อนุกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์
บุญยภักดี
อนุกรรมการ
5. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
อนุกรรมการ
6. นายสมภพ
สุขประสงค์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณากำ�หนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
ระบบ
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและแผนงาน
ที่กำ�หนดตามข้อ 1
3. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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- คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ยม
2. นางสมณีย์
มงคลโภชน์
3. นายปัณณวัฒน์
นาคมูล
4. ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสรรพสามิต หรือผู้แทน
5. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
6. นางมนัสวี
ไชยกาญจน์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณากำ�หนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและแผนงาน
ที่กำ�หนดตามข้อ 1
3. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
1. นางสาวสุจิตรา
เลหวัฒนภิญโญ
2. นายธีระพันธ์
นิตย์วิบูลย์
3. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
4. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
5. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
6. นายเอกชัย
ตั้งประกอบกิจ
7. นายยสิน
ทองบำ�เพ็ญ
8. นายพิชัย
เรืองศรี
9. นายวีระศักดิ์
พ่วงศิริ
10. นายก้านแก้ว
พวกขุนทด
11. นายบุญชัย
ทั่งสุวรรณ
12. นางดวงฤทัย
เหลืองอร่าม

ประธานกรรมการ
กรรมการฝ่ายบริหาร
กรรมการฝ่ายบริหาร
กรรมการฝ่ายบริหาร
กรรมการฝ่ายบริหาร
กรรมการฝ่ายบริหาร
กรรมการฝ่ายพนักงาน
กรรมการฝ่ายพนักงาน
กรรมการฝ่ายพนักงาน
กรรมการฝ่ายพนักงาน
กรรมการฝ่ายพนักงาน
เลขานุการ

		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
		1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของโรงงานไพ่
			 ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในโรงงานไพ่
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง
และโรงงานไพ่
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4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึง
การร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์
2. นายจุมพล
ริมสาคร
3. พลตรี สมชาย
ชัยวณิชยา
4. เจ้าหน้าที่สำ�นักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
5. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
6. นางมนัสวี
ไชยกาญจน์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานตามนโยบายของโรงงานไพ่ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พจิ ารณา
ดำ�เนินการต่อไป
2. ให้คำ�ปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของโรงงานไพ่
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คณะกรรมการโรงงานไพ่
(15 ครั้ง)

-

18,000

6,000 60,000

12,000 72,000

24,000

24,000

90,000

12,000 30,000

54,000

90,000

72,000

90,000
74,250
81,000
60,750
72,000
72,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจ โรงงานไพ่
(7 ครั้ง)

12,000 72,000

24,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(12 ครั้ง)

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนคณะกรรมการเริ่มมีการจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา

1) นายจุมพล ริมสาคร
2) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
3) นางสมณีย์ มงคลโภชน์
4) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
5) นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
6) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
7) พลโทสมชาย ชัยวณิชยา
(เข้ารับตำ�แหน่งวันที่ 15 พ.ค. 56)
8) นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี
9) นายปัณณวัฒน์ นาคมูล
(เข้ารับตำ�แหน่งวันที่ 15 พ.ค. 56)
10) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 56)
2) นายชัยธวัช เสาวพนธ์
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 56)

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (4 ครั้ง)
6,000

22,500
18,000

คณะกรรมการควบคุม ดูแล
สถานการณ์ ไ พ่ ผิ ด กฎหมาย
(12 ครั้ง)
72,000

24,000

90,000

คณะกรรมการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
และการตลาด (12 ครั้ง)
90,000
6,000

คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ (12 ครั้ง)
-

-

คณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพั ฒ นาระบบ
(1 ครั้ง)
6,000

7,500
6,000
-

-

คณะกรรมการด้านกฎหมาย
และระเบียบ

6.3 สรุปค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ประจำ�ปี 2556   (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556)

-

คณะกรรมการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

6.4 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2523 กำ�หนดหลักเกณฑ์การกำ�หนดประโยชน์
ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้
1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ
การจ่ายเบี้ยกรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ย
กรรมการเป็นรายเดือนได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ผู้ที่มาร่วมประชุมเท่านั้น กรรมการรัฐวิสาหกิจใดที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำ�เดือนหรือไม่มาร่วมประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่ายเบี้ยกรรมการสำ�หรับ
เดือนนั้น
2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ
การจ่ายเงินโบนัสตามจำ�นวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง และ
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี สำ�หรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่ม
สูงกว่ากรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจำ�นวนที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่า
กรรมการอีก 1 ใน 8 ของจำ�นวนทีก่ รรมการได้รบั ในกรณีทมี่ โี บนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในกำ�ไรสะสม
*ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัส
กรรมการรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม
2. กรณีรฐั วิสาหกิจมีก�ำ ไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กรรมการ
ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท
3. กรณีรฐั วิสาหกิจมีก�ำ ไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้กรรมการ
ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 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 %

6.5 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนให้กับระดับผู้บริหารขึ้นไประดับ หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ หัวหน้า
ฝ่ายผลิตไพ่ รองผู้อ�ำ นวยการ ผู้อำ�นวยการ โดยจ่ายเงินเดือน โบนัส ดังนี้
ปี 2554 รวมเงิน
4,885,960.00 บาท
ปี 2555 รวมเงิน
5,250,200.00 บาท
ปี 2556 รวมเงิน
5,576,939.60 บาท
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6.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทำ�งานใดๆ ขององค์กรอาจเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
เกิดขึ้น กล่าวคือ ผลประโยชน์ของพนักงานขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ขององค์กรหรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อื่นๆ และเนื่องจากพนักงานมีหน้าที่ซื่อสัตย์ ภักดีต่อองค์กรและต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Duty of Loyalty) ดังนั้น จึงสมควรกำ�หนดหลักปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข
กรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม
เพื่อป้องกันปัญหาและความเสื่อมเสียทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�งานหรือทำ�หน้าที่ของ
พนักงานในกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในกรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเห็นว่าปัญหานี้มาจากเรื่องอำ�นาจในการจัดสรรทรัพยากร และ
การกำ�กับควบคุมกิจการเป็นแรงจูงใจให้เกิด แนวทางการแก้ปัญหาจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. การสร้างวัฒนธรรมความคิดเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักในประเด็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น การศึกษาเชิงวัฒนธรรม และเชิงจริยธรรม เพื่อกำ�หนดประเด็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตามระดับความรุนแรงของความขัดแย้ง เพื่อเป็นแนวทางว่าการกระทำ�ประเภทใด
เป็นการกระทำ�ต้องห้าม อะไรพอยอมรับได้ เป็นต้น
2. การปฏิรูปองค์กรที่รับผิดชอบเพื่อลดหรือจำ�กัดขอบเขตอำ�นาจ เพิ่มทรัพยากรและระบบ
จัดการ เช่น การแบ่งอำ�นาจ และภาระหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายป้องกัน และขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มาตรการและเครื่องมือเพื่อลดแรงจูงใจและวางแนวทางปฏิบัติ เช่น
- กำ�หนดความหมายที่ชัดเจนและจำ�แนกการกระทำ�ที่เข้าข่ายการมีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ระดับความรุนแรงของปัญหา เพือ่ ใช้เป็นหลักปฏิบตั ขิ องพนักงานในหน่วยงานทุกประเภท
- การจำ�แนกประเภทข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของผู้มีอำ�นาจ และข้อมูลการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงาน
- การปรับปรุงความลักลั่นของกฎหมายที่บังคับใช้กับองค์กร/ช่องโหว่ของกฎหมาย
- การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปด้วย
ความซื่อตรง เปิดเผยและรักษาภาพพจน์ที่ดีของโรงงานไพ่ และเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
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7.

รายงานการดำ�เนินงานต่างๆ ขององค์กร

7.1 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
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7.2 รายงานทางการเงิน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

----------------------------				 หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2556
2555
		
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
5.1
408,142,888.29
366,675,689.98
เงินลงทุนชั่วคราว
5.2
68,668,109.21
51,269,985.48
ลูกหนี้การค้า
5.3
28,326,575.04
10,747,703.40
ลูกหนี้เงินยืม
125,000.00
-    
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนด
123,796.49
1,537,747.27
สินค้าคงเหลือ
5.4
65,916,592.91
62,688,469.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.5
2,059,361.18
1,384,387.71
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
573,362,323.12
494,303,983.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ
5.6
119,664,362.97
119,593,667.16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
5.7
27,744,830.72
10,153,304.79
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
147,409,193.69
129,746,971.95
รวมสินทรัพย์
720,771,516.81
624,050,955.06
						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

----------------------------				 หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2556
2555
			
		
หนี้สินและส่วนของทุน
				
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
21,086,114.49
รายได้รอการรับรู้
100,570.99
112,555.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
17,901,675.60
17,372,919.43
ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่
รอรับรู้
5.8
8,400,000.00
8,400,000.00
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร
1,950,404.01
290,471.63
เงินค้างนำ�ส่งคลัง
5.9
244,450,000.00
164,000,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
8,073,981.10
4,937,572.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน
280,876,631.70
216,199,633.17
กองทุนบำ�เหน็จ
5.10
47,825,960.00
46,144,900.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน
5.11
18,430,147.00
12,383,045.00
รวมหนี้สิน
347,132,738.70
274,727,578.17
ส่วนของทุน
ทุน
253,794.23
253,794.23
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
373,384,983.88
349,069,582.66
รวมส่วนของทุน
373,638,778.11
349,323,376.89
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
720,771,516.81
624,050,955.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
----------------------------				 หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2556
2555
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายไพ่
382,886,360.84
384,964,527.48
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
34,906,295.32
12,017,973.42
รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ
448,598.13
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
418,241,254.29
396,982,500.90
ต้นทุนขาย และการให้บริการ
งานผลิตไพ่
5.12.1
159,349,438.30
147,364,407.03
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
5.12.2
18,556,457.97
10,858,484.55
งานรับจ้างประทับตราไพ่
5.12.3
72,000.00
29,952.00
รวมต้นทุนขาย และการให้บริการ
177,977,896.27
158,252,843.58
กำ�ไรขั้นต้น
240,263,358.02
238,729,657.32
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
9,925,423.03
10,612,122.74
รายได้อื่นๆ
1,474,294.62
188,191.81
รวมรายได้อื่น
11,399,717.65
10,800,314.55
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่าย
251,663,075.67
249,529,971.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.12.4
75,347,674.45
56,795,685.11
กำ�ไรสุทธิ
5.13
176,315,401.22
192,734,286.76
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
176,315,401.22
192,734,286.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
----------------------------						 หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ทุน
กำ�ไรสะสม
รวม
ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
253,794.23 341,577,855.90 341,831,650.13
หัก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
(11,942,560.00) (11,942,560.00)
ยอดคงเหลือต้นงวดที่ปรับปรุงแล้ว
329,635,295.90 329,889,090.13
ปี 2554 นำ�ส่งคลังเพิ่มเติม
(9,300,000.00) (9,300,000.00)
เงินค้างนำ�ส่งคลังปี 2555
5.9
(164,000,000.00) (164,000,000.00)
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
5.13
192,734,286.76 192,734,286.76
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
253,794.23 349,069,582.66 349,323,376.89
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
253,794.23 349,069,582.66 349,323,376.89
ปี 2556 นำ�ส่งรายได้แผ่นดิน ครั้งทื่ 1
(71,550,000.00) (71,550,000.00)
เงินค้างนำ�ส่งคลังปี 2556
5.9
(80,450,000.00) (80,450,000.00)
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
5.13
176,315,401.22 176,315,401.22
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
253,794.23 373,384,983.88 373,638,778.11

							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

----------------------------					
หน่วย : บาท
				
2556
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
กำ�ไรสุทธิ
176,315,401.22
192,734,286.76
รายการปรับกระทบกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
14,634,119.36
9,764,933.21
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
(104,990.00)
สินทรัพย์รับบริจาค
(80,250.00)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในเงินทุนหมุนเวียน
190,844,530.58
202,418,969.97
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)
(17,578,871.64)
(1,495,108.40)
ลูกหนี้เงินยืม(เพิ่มขึ้น)
(125,000.00)
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดลดลง(เพิ่มขึ้น)
1,413,950.78
(1,537,747.27)
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
(3,228,123.64)
(15,484,493.76)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
(674,973.47)
(217,015.79)
เจ้าหนี้การค้า(ลดลง)เพิ่มขึ้น
(21,086,114.49)
21,086,114.49
รายได้รอการรับรู้(ลดลง)เพิ่มขึ้น
(11,984.04)
74,284.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
528,756.17
(1,570,362.73)
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
1,659,932.38
(363,618.14)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
3,136,408.51
2,547,940.84
กองทุนบำ�เหน็จเพิ่มขึ้น
1,681,060.00
477,950.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
6,047,102.00
440,485.00
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
(71,550,000.00) (167,300,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
91,056,673.14
39,077,398.92
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 				
เงินสด(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
(17,398,123.73)
(2,773,656.56)
เงินสดจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(14,053,354.93)
(78,814,754.69)
(18,242,996.17)
(8,718,030.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
105,000.00
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
(49,589,474.83)
(90,306,441.25)
(51,229,042.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 41,467,198.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
366,675,689.98
417,904,732.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
408,142,888.29 366,675,689.98
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งและทุน

-----------------------------

กระทรวงการคลังเห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่
ไม่มีฐานะเป็น นิติบุคคลขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่
พุทธศักราช 2486 และ รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เพื่อหารายได้ให้รัฐและดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
หรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยให้โอนเงินทุน สินทรัพย์และหนี้สิน
ต่างๆ ของเงินทุนค่าทำ�ไพ่กรมสรรพสามิตซึ่งดำ�เนินการอยู่ก่อนหรือที่กรมสรรพสามิตถือครองไว้
เพือ่ นำ�เงินทุนค่าทำ�ไพ่มาเป็นของโรงงานไพ่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดตัง้ โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 และให้ใช้ประโยชน์จากตัวอาคารของกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่เดิมเพื่อเป็น
ที่ทำ�การของโรงงานไพ่พร้อมทั้งให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของเงินทุนค่าทำ�ไพ่ที่ดำ�เนินการ
อยู่ก่อนมาเป็นพนักงานและลูกจ้างของโรงงานไพ่

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 โรงงานไพ่ได้จัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราช
บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 แสดงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
การนำ�เสนองบการเงิน และประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบ
การเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
2.2 งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้รวมงบการเงินของกองทุน
บำ�เหน็จ (ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน 5.10) มารวมไว้ในงบการเงินของโรงงานไพ่ โดยตัด
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกัน ที่มีนัยสำ�คัญออกแล้ว
2.3 รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี ในเรือ่ งของผลประโยชน์ของพนักงาน โรงงานไพ่ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน การประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์
ของพนักงาน คำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains And Losses) โดยใช้วิธีคิดลด
ซึ่งนำ�ข้อมูลทางสถิติมาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละปีจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยหรือรับรูเ้ ป็น
รายได้ในงวดปีนั้น
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โรงงานไพ่ได้นำ�มาตรฐานการบัญชีนี้มาใช้ในปีงบประมาณ 2555 โดยเลือกวิธีที่จะรับรู้
ส่วนเพิ่มของประมาณการหนี้สินทั้งหมดเป็นรายการปรับปรุงกับกำ�ไรสะสมในการที่นำ�มาใช้ในปีแรก
(ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุด จากกระทรวงการคลัง สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ที่ กค.0805.1/ว. 95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
4.1.1 รายได้จากการขาย รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว
4.1.2 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างแล้ว
		4.1.3 รายได้จากการรับจ้างประทับตราไพ่ รับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ ส่งมอบงานให้กบั ผูว้ า่ จ้างแล้ว
4.1.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
แท้จริงของสินทรัพย์
4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นตามอัตรา ดังนี้
1. ค่าเสื่อมราคา - อาคาร ปันส่วนให้ฝ่ายอำ�นวยการอัตราร้อยละ 10 ฝ่ายผลิตอัตรา
ร้อยละ 80 และฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ 10
2. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ปันส่วนให้ฝ่ายอำ�นวยการอัตราร้อยละ 10 ฝ่ายผลิตอัตรา
ร้อยละ 80 และฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ 10
3. ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆ ปันส่วนตามที่ใช้งานจริง
4.3 ลูกหนี้การค้า เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ และการให้สิทธิซื้อและ
นำ�เข้าไพ่ของโรงงานไพ่ในการขายสินค้าและบริการจะรับรูเ้ มือ่ มีการส่งมอบสินค้าและบริการ ส่วนการ
ให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่จะรับรู้เมื่อทำ�สัญญาการให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่ต้องชำ�ระเงินค่าผลประโยชน์
ทั้งหมดตามสัญญาและจะลดยอดลง เมื่อมีการชำ�ระเงินค่าผลประโยชน์รายเดือนตามสัญญา
4.4 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดต�่ำ กว่าและพัสดุ
คงเหลือแสดงในราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างเสร็จ
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์แต่ละประเภทซึ่งประมาณไว้ระหว่าง 5 - 20 ปี
สินทรัพย์ที่ได้รับจากผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่บันทึกบัญชีคู่กับผลตอบแทน
การให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่รอรับรู้ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ได้มาและบันทึกค่าเสื่อมราคาตามอายุ
การใช้งานหรือตามอายุของสัญญาแล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า
4.6 สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร เป็นค่าปรับปรุงอาคารของกรมสรรพสามิตที่โรงงานไพ่
ได้รับสิทธิ ให้ใช้ประโยชน์ โดยเป็นค่าปรับปรุงอาคารกรณีโรงงานไพ่เป็นผู้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์
จากการใช้อาคารจะตัดจ่ายภายใน 20 ปี โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคาร
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หรือกรณีบริษัทเอกชนเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่จะบันทึกบัญชีคู่กับ
ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่รอรับรู้และจะตัดจ่ายตามอายุของสัญญา
4.7 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่และนำ�เข้าไพ่รอรับรู้ จะทยอยรับรู้เป็นรายได้พร้อมกับ
การรับรูค้ า่ เสือ่ มราคาของสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ตดั จ่ายด้วยจำ�นวนเดียวกัน และเงินผลประโยชน์
ที่ชำ�ระเป็นเงินสดตามช่วงเวลาของสัญญา
4.8 โบนัสกรรมการและพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน
4.9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
				
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทประจำ� 3 เดือน
รวม
5.2
เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
					
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ�เกิน 3 เดือน, แต่ไม่ถึง 12 เดือน
- ประเภทประจำ� 12 เดือน
รวม

2556
1.06
395.87
11.21
408.14

หน่วย : ล้านบาท
2555
0.10
339.14
27.43
366.67

2556
40.71
27.96
68.67

หน่วย : ล้านบาท
2555
24.26
27.01
51.27

2556
19.33
8.40
0.60
28.33

หน่วย : ล้านบาท
2555
0.19
8.40
2.16
10.75

5.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
					
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
การให้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่
รายได้จากการขายไพ่
รวม
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ลูกหนี้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กรมสรรพสามิต สำ�นักบริหาร
การคลังและรายได้ จำ�นวน 16.58 ล้านบาท และลูกหนี้รายอื่น จำ�นวน 2.75 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า - การใช้สิทธิซื้อและนำ�เข้าไพ่ จำ�นวน 8.40 ล้านบาท เป็นของบริษัท
รวิชัยวัฒนา จำ�กัด (บริษัท) ตามสัญญาเลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 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 ไม่น้อยกว่าจำ�นวนโควตา
ที่กำ�หนดตลอดอายุสัญญา และต้องจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รวม
15 เดือน เดือนละ 8.40 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทค้างชำ�ระเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต ประจำ�เดือนธันวาคม 2552 รวม 1 เดือน จำ�นวน 8.40 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าซื้อไพ่
ที่บริษัทไม่รับไพ่ไปจำ�หน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 - ธันวาคม 2552 ดอกเบี้ยผิดนัดชำ�ระหนี้
และค่าปรับตามสัญญา (คำ�นวณถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) จำ�นวน 670.46 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและให้ชำ�ระเงิน
ตามสัญญาซื้อไพ่ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตาม
สัญญาแล้ว ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แต่บริษัทยังไม่ดำ�เนินการตามคำ�วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตาม
สัญญาภายในกำ�หนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้องขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
5.4 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
2556
2555
				
ผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูป
35.84
41.98
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
9.60
10.37
วัตถุดิบ วัตถุประกอบ
20.23
10.15
พัสดุคงเหลือ
0.25
0.19
รวม
65.92
62.69
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำ�นวน 35.84 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ไพ่ส�ำ เร็จรูปจำ�นวน 14.61 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป(แบบพิมพ์) จำ�นวน
0.98 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ไพ่น�ำ เข้าจำ�นวน 20.25 ล้านบาท
5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำ�นวน 2.06 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยค้างรับบัญชีเงินฝากธนาคารและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
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5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
		
ราคาทุน
ต้นงวด
เพิ่ม
ลด
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 313.54 6.21 0.38
ครุภัณฑ์
23.35 0.40 2.96
ยานพาหนะ
5.30
งานระหว่างดำ�เนินการเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้
7.44
รวม
342.19 14.05 3.34

หน่วย : ล้านบาท

    ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม
ลด ปลายงวด และอุปกรณ์ - สุทธิ
319.37 204.47 11.94 0.38 216.03
103.34
20.79
13.25 1.75 2.96 12.04
8.75
5.30
4.87 0.30 5.17
0.13
7.44
352.90

222.59

13.99

3.34 233.24

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

7.44
119.66

หน่วย : ล้านบาท

		
   ราคาทุน
    ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
ต้นงวด
เพิ่ม
ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม
ลด ปลายงวด และอุปกรณ์ - สุทธิ
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 220.33 93.21
- 313.54 197.61 6.86 204.47
109.07
ครุภัณฑ์
19.04 4.31
23.35
11.74 1.51 13.25
10.10
ยานพาหนะ
5.30
5.30
4.28 0.59 4.87
0.43
งานระหว่างดำ�เนินการ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ 18.63 74.50 93.13
-   
รวม
263.30 172.02 93.13 342.19 213.63 8.96 222.59
119.60

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

		
    ราคาทุน
      ตัดจ่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มี
ต้นงวด
เพิ่ม
ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม
ลด ปลายงวด ตัวตน - สุทธิ
1. สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร
- โรงงานไพ่ เป็นผู้จ่าย
8.49 5.17
13.66
2.61 0.36 2.97
10.69
- บริษัทผู้ได้สิทธิขายไพ่จ่าย
42.88
42.88
42.88
42.88
2. ระบบคอมพิวเตอร์
6.38 17.12
23.50
6.16 0.29 6.45
17.05
3. งานระหว่างดำ�เนินการระบบคอมพิวเตอร์
4.05 18.24 22.29
รวม
61.80 40.53 22.29 80.04
51.65 0.65 52.30
27.74
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

          ราคาทุน
      ตัดจ่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มี
ต้นงวด
เพิ่ม
ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม
ลด ปลายงวด ตัวตน - สุทธิ
1. สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร
- โรงงานไพ่ เป็นผู้จ่าย
3.82
- บริษัทผู้ได้สิทธิขายไพ่จ่าย
42.88
2. ระบบคอมพิวเตอร์
6.38
3. งานระหว่างดำ�เนินการระบบคอมพิวเตอร์
รวม
53.08

4.67
-

-

8.49
42.88
6.38

2.31
42.88
5.66

0.30
0.50

-

2.61
42.88
6.16

5.88
0.22

4.05
8.72

-

4.05
61.80

50.85

0.80

-

51.65

4.05
10.15

5.8 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้
กรมสรรพสามิตได้แต่งตั้งให้บริษัท รวิชัยวัฒนา จำ�กัด เป็นผู้รับประโยชน์ในการขายส่งไพ่
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2551
		
กรมสรรพสามิต ได้ท�ำ สัญญาขยายระยะเวลาสัญญาการซือ้ ไพ่ (ฉบับที่ 2) ให้ผรู้ บั ประโยชน์ 3 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2551)
เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ได้มกี ารขยายระยะเวลาสัญญาการซือ้ ไพ่(ฉบับที่ 3) ให้ผรู้ บั ประโยชน์
รายเดิมต่อไปอีก 15 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552) โดยให้ผู้รับประโยชน์
จ่ายเงินค่าผลประโยชน์เป็นรายเดือนๆ ละ 8.40 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท ซึ่งโรงงานไพ่ได้ทยอย
รับรู้เป็นรายได้ในงวดสิบสี่เดือนเป็นเงิน 117.60 ล้านบาท คงเหลือ จำ�นวน 8.40 ล้านบาท เนื่องจากผู้รับ
ประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญากรมสรรพสามิตได้มหี นังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและให้ช�ำ ระเงินตามสัญญา
ซื้อไพ่ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และ อธิบดีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาแล้ว ลงวันที่
25 ตุลาคม 2555 แต่บริษัทยังไม่ด�ำ เนินการตาม คำ�วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาภายในกำ�หนดระยะ
เวลาใช้สิทธิเรียกร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
5.9 เงินค้างนำ�ส่งคลัง				
หน่วย : ล้านบาท
					
2556
2555
เงินค้างนำ�ส่งคลัง
244.45
164.00
รวม
244.45
164.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 176.31 ล้านบาท คำ�นวณเงินรายได้แผ่นดิน
ที่ต้องนำ�ส่งจำ�นวน 152.00 ล้านบาท ซึ่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำ�ส่งงวดที่ 1 แล้ว จำ�นวน 71.55
ล้านบาท ยังคงค้างนำ�ส่งจำ�นวน 80.45 ล้านบาท สำ�หรับปี 2555 จำ�นวน 164.00 ล้านบาท ได้นำ�ส่ง
ทั้งจำ�นวนแล้วในเดือนตุลาคม 2556

รายงานประจำ�ปี 2556 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

73

5.10 กองทุนบำ�เหน็จ
กองทุนบำ�เหน็จโรงงานไพ่ ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2516
โดยคณะกรรมการได้ก�ำ หนดข้อบังคับโรงงานไพ่ ว่าด้วยระเบียบกองทุนบำ�เหน็จ พ.ศ. 2542 โดยโรงงานไพ่
จ่ายเงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงาน และรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของโรงงานไพ่ และได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุน
บำ�เหน็จไว้ในงบการเงินของโรงงานไพ่
รายละเอียดกองทุนบำ�เหน็จมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
				
2556
2555
46.14
45.67
ยอดยกมาต้นงวด
บวก รับสมทบจากโรงงานไพ่
4.29
5.11
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
1.05
1.08
51.48
51.86
หัก จ่ายเงินบำ�เหน็จ
(3.66)
(5.72)
ยอดคงเหลือปลายงวด
47.82
46.14
5.11 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ในปี 2555 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้นำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใช้การคำ �นวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains And Losses) ข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดลด 3.89% อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 9.0% อายุครบเกษียณ 60 ปี โดยมีภาระ
การจ่ายค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำ�นวน 11.94 ล้านบาท
ซึง่ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เลือกวิธที จี่ ะบันทึกรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานทัง้ หมด
เป็นรายการปรับปรุงกับกำ�ไรสะสม ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ตามบันทึกข้อความ
ด่วนที่สุดจากกระทรวงการคลัง สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ กค.0805.1/ว. 95
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ในปี 2556 มีการปรับปรุงข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อตั ราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ลด
จาก 3.89% เป็น 3.46% อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจาก 9% เป็น 7%
		
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หน่วย : ล้านบาท
				
2556
2555
ยอดยกมาต้นงวด
12.38
11.94
บวก ผลประโยชน์พนักงาน
6.69
0.44
19.07
12.38
หัก เงินเพื่อตอบแทนความชอบ
(0.64)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด
18.43
12.38
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