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สารจากประธานกรรมการ
ในปีงบประมาณ 2557 นีเ้ ป็นปีทโี่ รงงานไพ่ ต้องเผชิญอุปสรรคในการด�ำเนินงานหลายเรือ่ ง ทัง้ ด้านสถานการณ์
ทางการเมืองที่มีการปิดล้อมสถานที่ท�ำงาน ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการผลิตได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนสัญญา
ซือ้ ขายไพ่ทหี่ มดระยะเวลาลงในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้การเปิดประมูลหาผูร้ บั ประโยชน์รายใหม่เกิดความล่าช้าไปกว่า
ที่ก�ำหนด
ภายใต้การบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ ท่ามกลางอุปสรรคในการด�ำเนินงานข้างต้น และเพือ่ ให้โรงงานไพ่
มีการด�ำเนินงานเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SODs) ในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี ในปีนี้คณะกรรมการโรงงานไพ่ยังคงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไพ่อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดเพื่อท�ำตลาดไพ่เชิงรุก รวมถึงให้การสนับสนุนในการหา
ช่องทางการจ�ำหน่ายไพ่ใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการหาช่องทางเพิ่มรายได้จากธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์จากหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนให้ความส�ำคัญในการลดต้นทุนด้านการบริหารที่มีผลโดยตรงกับก�ำไรสุทธิของโรงงานไพ่เป็นส�ำคัญ
ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผมขอขอบพระคุณ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า ตลอดจน
ผูบ้ ริหารและพนักงานโรงงานไพ่ทรี่ ว่ มมือร่วมใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความอุตสาหะและสามัคคี
เพื่อผลักดันให้โรงงานไพ่ก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆ ในปีนี้ไปได้อย่างราบรื่น

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
(เข้ารับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557)

สารจากผู้อ�ำนวยการ
ในปีงบประมาณ 2557 โรงงานไพ่มีการด�ำเนินงานต่างๆ ที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น การเปิดประมูลสรรหา
ผู้รับประโยชน์ในการจ�ำหน่ายไพ่ เพื่อท�ำหน้าที่กระจายสินค้าไพ่ไปยังร้านค้าทั่วประเทศ และได้เตรียมความพร้อม
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาสินค้าชนิดใหม่ควบคูก่ บั การสร้างช่องทางการกระจายสินค้าด้วยตนเอง
ได้สำ� เร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้มงุ่ มัน่ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้โรงงานไพ่ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารงานตามนโยบายด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อมุ่งมั่นให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการ
และบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ในปีงบประมาณ 2557 โรงงานไพ่สามารถด�ำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ ความส�ำเร็จต่างๆ เกิดขึน้ จากความเชีย่ วชาญและความทุม่ เทของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน รวมถึงได้รับความสนับสนุนจาก คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งทั้งหมด
เป็นส่วนส�ำคัญที่ผลักดันให้โรงงานไพ่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด ในนามผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่
ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อทุกภาคส่วนและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปในอนาคต

(นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์)
ผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่

หมวดที่
ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
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1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
1.1 ประวัติความเป็นมา
โรงงานไพ่กอ่ ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตไิ พ่ พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผใู้ ดท�ำหรือน�ำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนีค้ ณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ใิ ห้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรมสรรพสามิตส�ำหรับ
ด�ำเนินการจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์และอุปกรณ์ในการท�ำไพ่จากโรงงานเอกชนทีต่ อ้ งเลิกท�ำไพ่ไป มาติดตัง้ และท�ำการผลิตไพ่ไทย
ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้งเป็นหน่วยท�ำไพ่เป็นแผนกหนึ่ง
เรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาของกองโรงงาน และเปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงิน
จ�ำนวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าท�ำไพ่ครั้งแรก จ�ำนวน 80,000 บาท เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าท�ำไพ่จ�ำนวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติไม่พอที่ต้องใช้
หมุนเวียนในการด�ำเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
เพิม่ ทุนค่าท�ำไพ่ตามค�ำขอเมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่จากทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ และ
เงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�ำส่งคืน เป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจ�ำนวน
253,794.23 บาท
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราช
บัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482
โรงงานไพ่ได้ด�ำเนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบ
กองโรงงานที่โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ด�ำเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกองการสามิต
กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะโรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็น
รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย อธิบดีกรม
สรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�ำนวน 3 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
การคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�ำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและ
ถอดถอน
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงงานไพ่เป็นผู้น�ำของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจ�ำหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่
รักษาสภาพแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท�ำงาน
ก�ำกับการจ�ำหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
จ�ำหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

1. พัฒนากระบวนการท�ำงาน
1.1 บริหารต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
1.2 พัฒนานโยบายด้านบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
1.3 สนับสนุนการปราบปรามการผลิตและจ�ำหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย
1.4 ติดตามบริหารงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง
1.5 วางแผนการลงทุน และทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับการแข่งขัน
2. ขยายธุรกิจ
2.1 ขยายธุรกิจไพ่ป๊อกส่งออกไปยังต่างประเทศ
2.2 พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ เช่น ไพ่ หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
2.3 ขยายธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
3. สร้างมูลค่าขององค์กร
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด
3.2 พัฒนาการจัดจ�ำหน่ายไพ่ด้วยตนเอง

เป้าหมาย (GOAL)

1. สร้างผลก�ำไรเพื่อหารายได้ไพ่ให้สูงขึ้นทั้งในส่วนของการจ�ำหน่ายไพ่และรายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์
2. เพิม่ คุณภาพในการผลิตโดยการน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาช่วยในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไพ่ป๊อกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศเพื่อทดแทนการน�ำเข้าและการส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
3. พัฒนางานพิมพ์สงิ่ พิมพ์ให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดเพือ่ ให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า
4. เพิม่ ปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายไพ่รวมทัง้ สิง่ พิมพ์ทกุ ชนิดเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งตลาดและทดแทนการน�ำเข้า
ไพ่ป๊อกพลาสติกจากต่างประเทศโดยการขยายตลาดจ�ำหน่ายไพ่ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ขยายตลาดลูกค้าในประเทศ
เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์และลดต้นทุนการผลิต
5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10
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6. นวัตกรรม
6.1 น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
6.3 ปรับระบบการด�ำเนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ
7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.1 น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครือ่ งมือช่วยในการวิเคราะห์การตัดสินใจเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ส�ำคัญ
8.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ให้บริการข้อมูลภายในโรงงานไพ่
8.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT
9. เป้าหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9.1 น�ำการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 พัฒนาและปฏิบตั ติ ามกระบวนการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปลูกฝังอยู่ในองค์กร

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of directions SODs)
ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการ
ด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : เพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ โดย

ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โรงงานไพ่ : ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี
หลักการและแนวทางการด�ำเนินงานตามทิศทางที่ส�ำคัญของรัฐ
แผนระยะสั้น 1. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
2. จัดท�ำแผนบริหารต้นทุนและวางแผนการตลาดเพื่อรองรับแข่งขันจากการ
เปิดเสรี รวมทั้งพัฒนาระบบ QC ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แผนระยะยาว 1. เพิ่มสัดส่วนไพ่ส่งออก
2. พิจารณาแนวทางการร่วมทุนในการด�ำเนินธุรกิจไพ่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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1.3 ประเภทกิจการ
โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 มีฐานะเป็น
ส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตัง้ โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535
มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนี้
1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ
2. ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. ท�ำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
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
e-mail: card@playingcard.mail.go.th

1.5 สัดส่วนการถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก�ำหนดทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ท่ีได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ด�ำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ
2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพื่อด�ำเนินงานหรือขยายกิจการ
4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
1. ปัจจุบันเครื่องจักรที่ใช้รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์มีสภาพเก่า ไม่เหมาะกับการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน
ที่มีการแข่งขันสูง ทั้งประสิทธิภาพของเครื่องจักรและคุณภาพของงานพิมพ์ และที่ส�ำคัญยากต่อการลอกเลียนแบบ
2. ด้านการจัดซื้อโรงงานไพ่ไม่สามารถด�ำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบจากผู้ผลิตหลักได้โดยตรง
ต้องด�ำเนินการผ่านผู้แทน (Agent) เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ประกอบกับคุณภาพของวัตถุดิบในประเทศไทยมีคุณภาพต�่ำกว่าต่างประเทศ
3. เนื่องจากโรงงานไพ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้ไม่สามารถจะด�ำเนินการตามนโยบายด้านการตลาด
ด้วยตนเองได้ เช่น การลดราคา การแจกของแถม เป็นต้น เพราะอาจน�ำไปสูก่ ารตรวจสอบว่าเป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่มสี จุ ริต
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามารับช่วงในการท�ำตลาดและจ�ำหน่ายไพ่แทนโรงงานไพ่
4. เงินลงทุน ปัจจุบันโรงงานไพ่มีเงินทุนสะสมที่มาจากการประกอบกิจการประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการลงทุนเครื่องจักรด้านการพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินทุนสะสม ประกอบกับต้องน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ร้อยละ 80 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี

1.7 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีลักษณะเป็นการผูกขาด (Monopoly) เนื่องจากโรงงานไพ่เป็นเพียง
เจ้าเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิต น�ำเข้าและจ�ำหน่ายไพ่ได้ โรงงานไพ่จึงปราศจากคู่แข่งในธุรกิจไพ่
หากวิเคราะห์แล้วในแง่ธุรกิจโรงงานไพ่เป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจหลักเพียงด้านเดียวคือ การผลิตและจ�ำหน่ายไพ่
ส่วนการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจรองที่มีรายได้ไม่มาก
จากการวิเคราะห์ข้างต้นโรงงานไพ่ไม่มีคู่แข่งอย่างชัดเจน แต่ปลายปีงบประมาณ 2558 ประเทศไทยก�ำลัง
เข้าสู่ระบบเขตการค้าเสรี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการผลิต จ�ำหน่ายและการน�ำเข้าไพ่จากต่างประเทศ
แต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรไทยของโรงงานไพ่ ประกอบกับปัจจุบันการลักลอบน�ำเข้าไพ่อย่างผิดกฎหมาย
ยังมีอย่างต่อเนื่อง และจะมีปริมาณสูงขึ้นจนสามารถทดแทนไพ่ที่ผลิตจากโรงงานไพ่ได้
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.1 ผังโครงสร้างองค์กรและจ�ำนวนพนักงาน

คณะกรรมการโรงงานไพ่
ผู้อ�ำนวยการ (1)
ส่วนกลาง (8)
- จนท.ตรวจสอบภายใน
- จนท.บริหารงานทั่วไป
- จนท.บริการ

รองผู้อ�ำนวยการ (1)

- จนท.ความปลอดภัยโรงงาน
- จนท.บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอ�ำนวยการ (33)

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (5)

ฝ่ายโรงพิมพ์ (19)

ฝ่ายผลิตไพ่ (55)

ส่วนธุรการและ
ทรัพยากรบุคคล

ส่วนเตรียมการพิมพ์

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก

ส่วนบัญชี
และการเงิน

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์

ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก

ส่วนพัสดุและ
อาคารสถานที่
ส่วนสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ
ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ์
14
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งานประทับตราไพ่
รวมจ�ำนวนพนักงาน 122 คน

- เพศชาย จ�ำนวน
- เพศหญิง จ�ำนวน

61 คน
61 คน

2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
รายนามคณะกรรมการโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2557
ชื่อ นามสกุล

ต�ำแหน่ง

เข้ารับต�ำแหน่ง

พ้นจากต�ำแหน่ง

นายจุมพล ริมสาคร

ประธานกรรมการ

22 ตุลาคม 2556

30 กันยายน 2557

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

รองประธานกรรมการ

22 ตุลาคม 2556

-

นางสมณีย์ มงคลโภชน์

รองประธานกรรมการ

22 ตุลาคม 2556

30 กันยายน 2557

นางสาวสุจติ รา เลาหวัฒนภิญโญ รองประธานกรรมการ

22 ตุลาคม 2556

-

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

30 กันยายน 2557

-

22 มิถุนายน 2550

22 กรกฎาคม 2557

22 กรกฎาคม 2557

-

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

16 กุมภาพันธ์ 2554

22 กรกฎาคม 2557

พลโทสมชาย ชัยวณิชยา

กรรมการ

15 พฤษภาคม 2556

22 กรกฎาคม 2557

นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี

กรรมการ

15 พฤษภาคม 2556

22 กรกฎาคม 2557

นายปัณณวัฒน์ นาคมูล

กรรมการ

15 พฤษภาคม 2556

22 กรกฎาคม 2557

นางสาวขนิษฐา ประสารสุข

กรรมการ

22 กรกฎาคม 2557

1 กันยายน 2557

นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์ กรรมการ

22 กรกฎาคม 2557

-

1 มกราคม 2537

-

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

กรรมการและเลขานุการ
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คณะผู้บริหาร

นายจุมพล ริมสาคร
ประธานกรรมการ

อายุ 53 ปี
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
- การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพัฒนา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 23/2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 60 /2551
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
- กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
- ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและพัฒนาระบบรายได้ท้องถิ่น
- ผู้แทนกรมสรรพสามิตในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ทางปกครอง กระทรวงการคลัง
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นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
รองประธานกรรมการ

อายุ 55 ปี
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การฝึกอบรม
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปศส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
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นางสมณีย์ มงคลโภชน์
รองประธานกรรมการ

อายุ 60 ปี
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
- ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
		(Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity)
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับผู้บริหาร
(High Impact Communication Workshop for Executive)
รุน่ ที่ 2 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส จ�ำกัด และกรมสรรพสามิต
- โครงการพัฒนาทางวิชาการเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาขีดความสามารถ
		การบริหารงานภาษีสรรพสามิต
(Excise Tax Administration Enhancement)
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
กรมสรรพสามิต
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 กรมสรรพสามิต
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นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

อายุ 57 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 ส�ำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 กรมสรรพสามิต
- สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 กรมสรรพสามิต
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นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

อายุ 61 ปี
การศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- Human Resource Management กรมสรรพากร
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา
- Top Executive Program in Commerce and Trade
(TEPCoT) รุน่ ที่ 4 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Leader Change กรมสรรพากร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศแคนาดา
และประเทศสหรัฐอเมริกา
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 41
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- นักบริหารส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- นักบริหารสถาบันศศินทร์
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร กรมสรรพากร
- รองอธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร
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นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

อายุ 59 ปี
การศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- นักบริหารการคลัง (นบค.)
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
- HR Management
- การใช้ ICT และการจัดการความรู้ขององค์กร
(Knowledge Management)
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Director Certification Program : DCP)
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
- กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ประธานกรรมการบริหารสรรพากรสาส์น
- ประธานคณะท�ำงานโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ
- ผู้อ�ำนวยการโครงการพัฒนาฐานภาษีอย่างยั่งยืน
โดยจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น RD Camp : ค่ายภาษี ส�ำหรับ
คนรุ่นใหม่โครงการ “สรรพากร On Tour” “โครงการสโมสรภาษี
เด็กดีทวั่ ไทย”(RD Youth Club) โครงการรณรงค์ผปู้ ระกอบการเข้าระบบ
“คุณคือ คนดี...ทีเ่ สียภาษีถกู ต้อง” โครงการใบก�ำกับภาษีมรี างวัล เป็นต้น
- เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของกรมสรรพากรแก่บุคคลภายนอก
หัวข้อ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรและแผนยุ ท ธศาสตร์ กรมสรรพากร” หั ว ข้ อ
“การพัฒนาการบริการในภาพรวมของกรมสรรพากร” ฯลฯ
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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 ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บยส. 14)  ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส. 2) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 162
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานการสอบสวน ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท�ำงานของคนต่างด้าว
- อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
- อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ตรวจสอบ ข้อความการโฆษณาสินค้า
		และบริการ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะท�ำงานตรวจสอบน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
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พลโทสมชาย ชัยวณิชยา
กรรมการ

อายุ 52 ปี
การศึกษา
- นักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2554
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุน่ ที่ 20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2
- การจัดการมหาบัณฑิต Technological University of the Philippinel
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
- การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11
(PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- กรรมการอ�ำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
- คณะอนุกรรมการไต่สวน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการไต่สวน ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ที่ปรึกษากรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและข้อโต้แย้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี
กรรมการ

อายุ 55 ปี
การศึกษา
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
- ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน วินโคสท์อนิ ดัสเทรียล พาร์ค จ�ำกัด
(มหาชน)
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นายปัณณวัฒน์ นาคมูล
กรรมการ

อายุ 49 ปี
การศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรม
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
- เลขานุการประจ�ำคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
สภาผู้แทนราษฎร
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นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ

อายุ 48 ปี
การศึกษา
- Master of Science (Mathematics)
Southern University, USA
- Master of Public and Private Management
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
ต�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทัวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-
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29

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ

อายุ 57 ปี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
- การเงินส�ำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- การจัดการในโรงพิมพ์ส�ำหรับผู้บริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
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�ำแหน่งงานในปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ่		

นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
ผู้อ�ำนวยการ

นายอนุพันธ์ บุณโยดม
รองผู้อ�ำนวยการ

นางมณี วงษ์วิโรจน์

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่
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3. โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่เปิดท�ำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ
(เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจ�ำนวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลัง
ได้จ่ายเงินทุนค่าท�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
ไม่พอทีต่ อ้ งใช้หมุนเวียนในการด�ำเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิม่ เติมอีก เป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ทัง้ นีค้ ณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติเพิ่มทุนค่าท�ำไพ่ตามค�ำขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่จากที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้น�ำส่งคืนเป็นเงินทุนค่าท�ำไพ่ทั้งสิ้น
เป็นเงินจ�ำนวน 253,794.23 บาท

3.2 หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้
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3.3 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินน�ำส่งรัฐ
เงิ น งบประมาณของโรงงานไพ่ มาจากรายได้ ก ารด� ำ เนิ น งานจ� ำ หน่ า ยไพ่ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละอื่ น ๆ
โดยโรงงานไพ่มีหน้าที่น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 80 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี รายละเอียดดังภาพ

(ล้านบาท)
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128.31
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4. การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต
4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2557
ในปีงบประมาณ 2557 โรงงานไพ่มีด�ำเนินโครงการเตรียมข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้าง
โรงงานไพ่แห่งใหม่ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโรงงานไพ่ให้มีการด�ำเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและตรวจสอบได้ ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ โดยมีการศึกษา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แผนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่เขตประชาคมอาเซียน (AEC)
ส่วนที่ 2 แผนธุรกิจและการตลาด
ส่วนที่ 3 แผนการด�ำเนินงานด้านการเงินและการลงทุน
ส่วนที่ 4 โครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลัง
ส่วนที่ 5 แผนการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดวางผังกระบวนการผลิต และระบบเสริมก�ำลังการผลิต
ส่วนที่ 6 การออกแบบการวางระบบสารสนเทศภายในอาคารส�ำนักงาน และอาคารควบคุมการผลิต
ส่วนที่ 7 การออกแบบอาคารส�ำนักงาน และอาคารโรงงาน
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจให้มากที่สุด

4.2 การร่วมด�ำเนินงานกับเอกชน
ในปีงบประมาณ 2557 โรงงานไพ่ไม่มีการด�ำเนินงานร่วมกับเอกชน
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5. ผลการด�ำเนินงานขององค์กร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ด�ำเนินธุรกิจการจ�ำหน่ายไพ่และธุรกิจรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ในรอบปี 2557 เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน 360.01 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นจ�ำนวน 6.55
ล้านบาท โดยโรงงานไพ่มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 366.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 14.68 มีก�ำไรสุทธิ
141.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 19.71

รายได้จากการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับปี 2557 โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายและบริการ 360.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ
13.92 โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้
1. ธุรกิจการจ�ำหน่ายไพ่
ในปี 2557 รายได้จากการจ�ำหน่ายไพ่เป็นรายได้จากการให้สัมปทาน ประกอบด้วย ไพ่ตัวเล็ก
(ไพ่ไทย ไพ่ผอ่ งจีนและไพ่จนี สีส่ )ี ไพ่ปอ๊ ก (ไพ่ปอ๊ กกระดาษ ไพ่ปอ๊ กพลาสติกและไพ่ปอ๊ กพลาสติกขอบทอง) ตามก�ำหนด
ไว้ในสัญญาสัมปทานที่จะครบก�ำหนดในเดือนมกราคม 2557 และเริ่มสัญญาสัมปทานใหม่ในเดือนเมษายน 2557)
การจ� ำ หน่ า ยไพ่ ป ๊ อ กอื่ น ๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การลั ก ลอบน� ำ ไพ่ ผิ ด กฎหมายเข้ า มาจ� ำ หน่ า ยในราชอาณาจั ก ร ได้ แ ก่
ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่ำ  ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต�่ำและไพ่เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น โรงงานไพ่ยังคงมุ่งมั่น
พัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ตลอดเวลา และได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
อย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูง
ต่อไป
2. ธุรกิจงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ปี 2557 จ�ำนวน 42.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�ำนวน 7.12
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.40
3. ต้นทุนขาย
ในปี 2557 โรงงานไพ่มีต้นทุนขายและบริการ 150.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 15.47
มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 42.55 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 41.79 ทั้งนี้เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตไพ่เพิ่มขึ้น
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4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2557 โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 1.08
5. ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2557 โรงงานไพ่มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 141.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากับร้อยละ 19.71

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงงานไพ่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 615.50 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
438.26 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
177.24 ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
615.50 ล้านบาท
2. หนี้สินและส่วนของทุน
2.1 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงงานไพ่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 220.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556
ร้อยละ 36.48 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.56 เท่า
2.2 ส่วนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงงานไพ่มีส่วนของทุนเท่ากับ 395.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วน
ของทุนในปี 2556 จ�ำนวน 373.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72
3. กระแสเงินสด
ในปี 2557 โรงงานไพ่มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 177.32 ล้านบาท กระแส
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 13.07 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 244.65 ล้านบาท
โดยงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 327.74 ล้านบาท โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 177.32 ล้านบาท ประกอบด้วย ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงในเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นลดลง 164.20 ล้ า นบาท ลู ก หนี้ ก ารค้ า ลดลง 14.55 ล้ า นบาท
ลูกหนี้เงินยืมลดลง 0.08 ล้านบาท ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบก�ำหนดลดลง 0.09 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 0.07 ล้านบาท
รายได้รอการรับรู้ลดลง 0.12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 2.71 ล้านบาท เจ้าหนี้กรมสรรพากรลดลง 0.80 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 4.84 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินและผลตอบแทนของพนักงานเพิ่มขึ้น 6,010.00 บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 0.51 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4.08 ล้านบาท และกองทุนบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้น
2.08 ล้านบาท จึงส่งผลต่อกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของปี 2557 เพิ่มขึ้น 14.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
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กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใช้ ไ ปจากกิ จ กรรมลงทุ น ในปี 2557 เป็ น เงิ น สดสุ ท ธิ ใช้ ไ ปในกิ จ กรรมการลงทุ น
13.07 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดสุทธิรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 39.40 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
5.97 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 46.90 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
0.39 ล้านบาท จึงมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง 36.52 ล้านบาท จากปี 2556
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 244.65 ล้านบาท ได้แก่ เงินสดจ่ายเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
244.65 ล้ า นบาท ในปี 2557 จึ ง มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ ใช้ ไ ปจากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 173.10 ล้ า นบาท
จากปี 2556
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6. การบริหารจัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินเหตุการณ์
ส�ำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพื่อให้โรงงานไพ่
มีระบบในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมการบริหารงาน
ตามแนวทาง COSO ERM และหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสร้างการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงให้กับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 โรงงานไพ่ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างสรรค์มลู ค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงการบรรลุตวั ชีว้ ดั และ
กลยุทธ์ของหน่วยงานตลอดจนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ ทั้งนี้ จึงได้มีการก�ำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ตามขั้นตอนดังนี้
1. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) เพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องความเสี่ยง
ที่จะต้องน�ำมาบริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต โดยเบื้องต้นมีการก�ำหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยภายใน – ปัจจัยภายนอก
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนการประเมินถึงผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นของความเสี่ยงแต่ละตัว รวมถึงก�ำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงนั้น
4. การสร้างแผนการด�ำเนินงาน (Risk Management Planning) ก�ำหนดแผนในการด�ำเนินงานติดตาม
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้หมดไปหรือยอมรับได้และสร้างเป็นแผนการ
ด�ำเนินงานถ้าหากความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Review) เป็นขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล
การด� ำ เนิ น งานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุ ม ทั นเวลาและเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

6.2 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตัง้ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในเพือ่ ด�ำเนินการ
มอบหมายและก�ำกับให้คณะท�ำงานการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน โดยการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเองเป็นรายลักษณะงาน ส่วนงานถึงระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของโรงงานไพ่
โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลและระบบการติดตาม
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เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในของโรงงานไพ่ได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการ
สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการโรงงานไพ่ เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของโรงงานไพ่โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามแนวทาง และการปฏิบตั ิ
ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในซึ่งปรากฏว่า การควบคุมภายในของโรงงานไพ่ใน 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลและระบบการติดตาม สรุปได้ว่าโรงงานไพ่ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยระบบการควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีความเพียงพอและเหมาะสม

6.3 การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กร
บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการก�ำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

การตรวจสอบภายในจ�ำแนกเป็นประเภทใหญ่ ได้แก่
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ และ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในบัญชี
รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล การสูญหายของ
ทรัพย์สินต่างๆ ได้
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. การตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด�ำเนินงานตาม
แผนงานและโครงการต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก�ำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุม้ ค่า โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึง่ วัดจากตัวชีว้ ดั
ที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของส่วนราชการ
4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการพิสจู น์ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูล
ในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของ
องค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกีย่ วกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารทางการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจ�ำปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

39

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หรือกรณีทมี่ กี ารกระท�ำทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระท�ำทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต
หรือประพฤติมชิ อบเกิดขึน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นประกอบการพิจารณาด�ำเนินการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงต่อไป
งานของผูต้ รวจสอบภายในมุง่ ทีจ่ ะค้นหาจุดอ่อนของระบบงาน ว่ามีจดุ ใดทีเ่ ป็นช่องทางให้เกิดการรัว่ ไหลหรือ
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า เป็นต้น และพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขนึ้ การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน
ดังกล่าวข้างต้นให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ ดังนี้
1. ก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
และการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ของข้อมูลต่างๆ การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารด้านต่างๆ ขององค์กร
3. ประเมินผลการด�ำเนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให้ค�ำปรึกษา
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพือ่ ขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานตรวจสอบภายในอันก่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่องค์กร

6.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู้ (Knowledge
Economy) ท�ำให้โรงงานไพ่ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของ “การบริหารจัดการคนในองค์กร” มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส�ำคัญต่อองค์กร เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ในทางใดย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นอยู่ที่
“คุณภาพของคน” ในองค์กรนั้นเอง
ดังนั้นโรงงานไพ่จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าว พร้อมด�ำเนินแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และจัดท�ำคู่มือด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใต้การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว โรงงานไพ่จงึ ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนพัฒนาทักษะและความสามารถในการท�ำงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ซึ่งจะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือวิสัยทัศน์ของโรงงานไพ่ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2557 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ด�ำเนินการทบทวนและจัดท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล มีการทบทวนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร ถ่ายทอดสู่ฝ่าย และส่วนงานลงสู่พนักงาน
โรงงานไพ่ เพือ่ ให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงานไพ่มคี วามเชือ่ มโยงกับแผนวิสาหกิจโรงงานไพ่ มีการบริหารจัดการ
ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการของ
โรงงานไพ่บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่
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2. ด�ำเนินการทบทวนสมรรถนะ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาพนักงานโรงงานไพ่ และได้ดำ� เนินการพัฒนาพนักงาน
โดยอิงสมรรถนะ (Competency Base) และมีการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของพนักงาน
เพื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นแผนการอบรมระยะยาวและแผนอบรมประจ�ำปี 2557 เพื่อให้บุคลากรของโรงงานไพ่มีศักยภาพ
ตามมาตรฐานความสามารถของต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้ในสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงาน รวมทั้งมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามค่านิยม CARDS
3. ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมจัดท�ำคู่มือด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้เป็นหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงานไพ่มมี าตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และ
มีคู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จ�ำเป็น และสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) เพื่อส่งเสริมการให้พนักงานโรงงานไพ่แสวงหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ โดยโรงงานไพ่ได้ด�ำเนินการตามแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเครื่องมือที่จะน�ำ
ไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด โดยได้มีกิจกรรมบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปีงบประมาณ
2557 ได้จัดกิจกรรมโครงการบล็อกเผยแพร่ความรู้ โรงงานไพ่ (Cards Blog) เพื่อส่งเสริมให้มีการเก็บความรู้หลักของ
โรงงานไพ่จากพนักงานโรงงานไพ่ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในการท�ำงาน หรือมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานใช้เครื่องมือ ICT ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
ที่เกิดประโยชน์ระหว่างพนักงาน และระหว่างส่วนงาน ต่อไป

6.5 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ มีหน้าที่ในการด�ำเนินงานเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ต่างๆ ของโรงงานไพ่ให้สามารถท�ำงานได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่ โดยส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2557 – 2558 เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำการผลิตไพ่และสิ่งพิมพ์ใน AEC ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยเฉพาะการเข้าสู่ AEC
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วัตถุประสงค์
ทั่วถึง

1. โรงงานไพ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
2. ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและหาความรู้ได้อย่างสะดวกและ

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงงานไพ่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานไพ่
ขยายการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
เร่งรัดการสร้างนวัตกรรม

ผลการด�ำเนินงานด้านสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557
การด�ำเนินงานด้านสารสนเทศปีงบประมาณ 2557 นั้นส่วนสารสนเทศได้มีการด�ำเนินโครงการทั้งสิ้น
10 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อรองรับการด�ำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้สอดคล้องตาม ระเบียบ
และ พ.ร.บ. ต่างๆ
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. โครงการจัดหาซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการใช้งานภายในโรงงานไพ่
4. โครงการปรับปรุง เพิ่มเติมระบบเครือข่ายภายใน
5. โครงการดูแล บ�ำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ
เครือข่าย เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคล เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
7. โครงการพัฒนาระบบ IS (Information System) เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ISO/IEC
27001:2005
9. โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายพื้นฐาน
10. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
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6.6 การบริหารงานด้านการตลาด
โรงงานไพ่ได้ให้สทิ ธิแก่ผรู้ บั ประโยชน์หรือผูร้ บั สัมปทานในการซือ้ ไพ่จากโรงงานไพ่เพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายแต่เพียง
ผู้เดียว โดยผู้รับประโยชน์ คือ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด ตามสัญญาเลขที่ 1/2557 ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 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
โรงงานไพ่ ยังได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายไพ่ชนิดอื่นๆ ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่ำ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 666
ไพ่ปอ๊ กพลาสติกต้นทุนต�ำ 
่ ยีห่ อ้ VEGAS รุน่ V.G. 777 ซึง่ ได้กระจายสินค้าผ่านผูร้ บั ประโยชน์ไปยังร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก
ทั่วประเทศ
นอกจากนีใ้ นปีงบประมาณ 2557 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้เห็นชอบให้มกี ารผลิตและ
จ�ำหน่ายไพ่ที่ระลึก ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจ�ำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา
ส�ำหรับสิ่งพิมพ์ โรงงานไพ่ได้ด�ำเนินงานด้านการตลาดเองโดยการหาลูกค้างานพิมพ์ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผลการด�ำเนินงานด้านการตลาด ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นผู้รับผิดชอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการตลาด
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ของโรงงานไพ่ โดยมีผลการด�ำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการจ�ำหน่ายไพ่ป๊อกกระดาษเพื่อการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการสร้างรายได้จากการ
จ�ำหน่ายไพ่ที่ระลึกให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าของโรงงานไพ่ ซึ่งผลการด�ำเนินงาน โรงงานไพ่
สามารถมีช่องทางการกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น บุคคลทั่วไป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และบริษัทน�ำเที่ยวพื้นที่ถนนข้าวสาร เป็นต้น
2. โครงการส�ำรวจความต้องการลูกค้าสิ่งพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่
เพิม่ ช่องทางในการให้บริการลูกค้ารายใหม่ ส�ำรวจความต้องการของลูกค้าจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
เพื่อรับทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะต่างๆ จากการใช้บริการธุรกิจงานพิมพ์และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงานไพ่ โดยมี
ผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
3. แผนการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ระหว่ า งโรงงานไพ่ กั บ โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ (Synergy)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแลกเปลีย่ นตลาดสิง่ พิมพ์ทวั่ ไปตามศักยภาพทีแ่ ต่ละองค์กรมีเครือ่ งมือเฉพาะด้าน
เพิ่มปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่โดยไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรเพิ่มและเพื่อเพิ่มทักษะโดยการฝึกอบรมร่วมกัน
ให้มีความช�ำนาญด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ด�ำเนินงานตามกิจกรรมส�ำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
1) การส่งงานผลิตสิ่งพิมพ์ คือ งานก่อนพิมพ์, งานพิมพ์ และงานหลังพิมพ์ โดยผ่านช่องทาง
การผลิตสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
รายงานประจ�ำปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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2) การอบรมให้ความรู้หรือบุคลากรผู้ที่มีความช�ำนาญด้านการผลิตสิ่งพิมพ์
3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างโรงงานไพ่กับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4) การส่งงานในการท�ำแม่พิมพ์
4. โครงการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 มีวัตถุประสงค์
เพือ่ บริการความรูแ้ ก่ประชาชนทัว่ ไปและร้านค้าผูจ้ ำ� หน่ายไพ่ได้รบั ทราบผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ และสร้างตราสินค้าของ
โรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไพ่แก่ผู้จ�ำหน่ายและประชาชนทั่วไป
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการความรู้แก่
ประชาชนให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556 ณ พื้นที่ จ.ราชบุรี
จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี โดยมีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
5. โครงการส�ำรวจตลาดไพ่รว่ มกับผูร้ บั ประโยชน์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างฐานข้อมูลของร้านค้าส่งในพืน้ ที่
ที่ก�ำหนดพร้อมทราบยอดการจ�ำหน่าย เพื่อทราบพฤติกรรมการจ�ำหน่ายของร้านค้าส่งที่จ�ำหน่ายสินค้าไพ่ และเพื่อ
ทราบวิธี ขั้นตอนและช่องทางการจ�ำหน่ายของร้านค้าส่ง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนา
ธุรกิจและการตลาดลงพื้นที่จัดกิจกรรมส�ำรวจตลาดไพ่ร่วมกับผู้รับประโยชน์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
ณ พื้นที่ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี โดยมีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวด้านการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาดของโรงงานไพ่มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำหน้าที่ด้านการจ�ำหน่ายไพ่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในการท�ำงานด้านการจัดจ�ำหน่ายสินค้า และเพื่อให้สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาดได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ
1) เทคนิคการขายสินค้าร้านค้าส่ง
2) Social Media Marketing Strategy
3) AEC กับการบริหารจัดการ Logistic
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หมวดที่
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

2

1. รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่ เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ มีการก�ำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ ตามหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องโรงงานไพ่
ดังนี้
1. คณะกรรมการให้ความส�ำคัญและมุ่งมั่นด้านการด�ำเนินงานโดยน�ำหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี 6 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ ความส�ำนึกในหน้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน
2. การก�ำหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีส่ ำ� คัญของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งและ
วางแนวทางการบริหารจัดการทีม่ คี วามเหมาะสม รวมทัง้ ด�ำเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชี
รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำและต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ด้วยความโปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร เพื่อให้ทั้ง
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างถ่องแท้และสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ใช้ได้
6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผลตนเอง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โรงงานไพ่ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงก�ำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ตระหนักต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานและด�ำเนิน
กิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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3. ให้ความส�ำคัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรอื่นที่มีภารกิจ
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนรณรงค์
ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย อธิบดีกรม
สรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจ�ำนวน 3 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
การคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า
สามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจ�ำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและ
ถอดถอน

2. อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ ต พ.ศ. 2535 ข้ อ 17
ให้ค ณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ วไปซึ่ ง กิ จการของโรงงานไพ่อ� ำ นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบนั้น รวมไปถึง
1. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่างๆ ของโรงงานไพ่
2. ก�ำหนดจ�ำนวน ต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอนระเบียบวินัย
การลงโทษและการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
4. ก�ำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ้าง สั่งซื้อ การสั่งตัดบัญชี พัสดุหรือทรัพย์สินและการท�ำสัญญา
ผูกพันต่างๆ ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าท�ำงานล่วงเวลา เบี้ยประชุม
และการจ่ายเงินอื่นๆ
8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
10. พิจารณาปัญหาต่างๆ ทีผ่ อู้ ำ� นวยการน�ำเสนอหารือโดยให้คำ� วินจิ ฉัยตัดสินปัญหานัน้ หรือให้ความเห็นชอบ
11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด�ำเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายก�ำหนดไว้
12. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ ของโรงงานไพ่
13. กระท�ำการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
48
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1.3 การแต่งตั้งและอ�ำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา

คณะกรรมการโรงงานไพ่

คณะอนุกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ ไพ่ผิดกฎหมาย
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 51/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. นางสมณีย์  มงคลโภชน์
ประธานอนุกรรมการ
2. นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวบุษรา  ทองโผ
อนุกรรมการ
4. นายอนุพันธ์  บุณโยดม
อนุกรรมการ
5. นางมณี  วงษ์วิโรจน์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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ให้คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ โรงงานไพ่
3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. ก�ำกับดูแล การด�ำเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งคัดเลือก
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กรมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. รายงานผลการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในระดั บ องค์ ก รรายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
6. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 43/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
รัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลินรัตน์  สุพรรณรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา  ประสารสุข
กรรมการ
4. นางพรรณรัตน์  ชัยพรหมนฤภัย เลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าทีต่ ามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ

3. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 49/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย
1. นางชนาทิพย์  วีระสืบพงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายธีระพันธ์  นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์  บุณโยดม
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ
การแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (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 50/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ประกอบด้วย
1. นางสาวไพลินรัตน์  สุพรรณรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสมณีย์  มงคลโภชน์
อนุกรรมการ
4. นายอนุพันธ์  บุณโยดม
อนุกรรมการ
5. นายกนิษฐ์  ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
6. นายพัทธ์  ทันนิเทศ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ ทิศทางและนโยบายในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำและพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่ได้
ก�ำหนดไว้บรรลุเป้าหมาย
3. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทิศทางและ
นโยบายตามที่ก�ำหนดและประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

5. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย

ค�ำสัง่ โรงงานไพ่ที่ 42/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์
ไพ่ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย
1. นายจุมพล  ริมสาคร
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบป้องกัน
อนุกรรมการ
และปราบปราม กรมสรรพสามิต
3. นายศุภนิตย์  เศวตวัฒนา
อนุกรรมการ
4. นายธีระพันธ์  นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์  เพ่งบุญ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผดิ กฎหมายทุกชนิดเพือ่ เป็นแหล่งข้อมูลในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การท�ำงานของโรงงานไพ่ที่เหมาะสมต่อไป
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6. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ

ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา  ประสารสุข
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์  บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายพานิช  หมู่ศิริ
อนุกรรมการ
5. นายสมภพ  สุขประสงค์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และแผนงานที่ก�ำหนดตาม
ข้อ 1
3. รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

7. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 40/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสมณีย์  มงคลโภชน์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวไพลินรัตน์  สุพรรณรัตน์
อนุกรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อนุกรรมการ
กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน
5. นางมณี  วงษ์วิโรจน์
อนุกรรมการ
6. นางมนัสวี  ไชยกาญจน์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและแผนงานทีก่ ำ� หนดตามข้อ 1
3. รายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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8. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 41/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ
ระเบียบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายจุมพล  ริมสาคร
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์  บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายวันชัย  ตั้งวิจิตร
อนุกรรมการ
5. นางเสาวรส  ริมสาคร
อนุกรรมการ
6. นางมนัสวี  ไชยกาญจน์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาและกลัน่ กรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานตามนโยบาย
ของโรงงานไพ่ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
2. ให้ค�ำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของโรงงานไพ่
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
และระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านควบคุมดูแล
สถานการณ์ไพ่ฯ

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

คณะอนุกรรมการด้าน CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

1) นายจุมพล ริมสาคร
2) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
3) นางสมณีย์ มงคลโภชน์
4) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
5) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ (1)
6) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (2)
7) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์ (3)
8) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการที่ออกระหว่างปี

13/13
12/12 11/11
13/13
10/10
12/12
13/13
12/12 8/10
12/12
10/13
12/12 13/13
11/13 8/8
11/11
2/2
1/1
1/1
2/2 1/1
1/1
1/1
13/13
13/13
12/12

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ (4)
นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี (5)
พลโทสมชาย ชัยวณิชยา (6)
นายปัณณวัฒน์ นาคมูล (7)
นางสาวขนิษฐา ประสารสุข (8)

11/11
11/11 7/7
11/11
10/11 7/7
0/1 0/1

10/12 11/11
10/12
10/10

9/9

4/8
0/1

หมายเหตุ
⇨ ตัวเลขในตารางหมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
⇨ (1) (2) (3) รับต�ำแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดย (1) รับต�ำแหน่งเป็นวาระ 2
⇨ (4) (5) (6) (7) ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
⇨ (8) รับต�ำแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
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คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ฯ

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการด้าน CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

90,000
81,000
81,000
60,750
66,000
12,000
12,000
72,000

144,000
90,000 60,750
72,000
75,000
90,000
72,000
90,000
72,000
72,000
82,500 81,750
72,000 90,000
82,500
12,000
6,750
7,500
12,000 12,000
6,750
72,000
66,000
72,000

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ (4)
นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี (5)
พลโทสมชาย ชัยวณิชยา (6)
นายปัณณวัฒน์ นาคมูล (7)
นางสาวขนิษฐา ประสารสุข (8)

60,000
60,000
60,000
60,000
-

60,000
60,000 60,000
60,000
60,000 60,000
-

คณะอนุกรรมการด้าน HR

1) นายจุมพล ริมสาคร
2) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
3) นางสมณีย์ มงคลโภชน์
4) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
5) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ (1)
6) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (2)
7) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์ (3)
8) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการที่ออกระหว่างปี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

60,000 54,000
60,000
66,000 48,000
24,000

หมายเหตุ
⇨ ตัวเลขในตารางหมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
⇨ (1) (2) (3) รับต�ำแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดย (1) รับต�ำแหน่งเป็นวาระ 2
⇨ (4) (5) (6) (7) ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
⇨ (8) รับต�ำแหน่งคณะกรรมการโรงงานไพ่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
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1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2523 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำหนดประโยชน์ตอบแทน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้

1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ
การจ่ายเบีย้ กรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รฐั วิสาหกิจจ่ายเบีย้ กรรมการเป็นรายเดือน
ได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้ที่มาร่วมประชุมเท่านั้น กรรมการ
รัฐวิสาหกิจใดที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจ�ำเดือนหรือไม่มาร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่ายเบี้ยกรรมการส�ำหรับเดือนนั้น

2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ
การจ่ายเงินโบนัสตามจ�ำนวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งและการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี ส�ำหรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่มสูงกว่ากรรมการ อีก 1 ใน 4 ของ
จ�ำนวนที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีก 1 ใน 8 ของจ�ำนวนที่กรรมการได้รับ
ในกรณีที่มีโบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในก�ำไรสะสม
*ปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�ำไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม
2. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�ำไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับโบนัส
เพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท
3. กรณีรัฐวิสาหกิจมีก�ำไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับโบนัส
เพิ่มอีกคนละ 10,000 บาท
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจถ้าในปีบญ
ั ชีของรัฐวิสาหกิจใดกรรมการรัฐวิสาหกิจนัน้ ขาดการประชุม
เกินกว่า 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 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โรงงานไพ่จา่ ยค่าตอบแทนให้กบั ระดับผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ผู้อ�ำนวยการ โดยจ่ายเงินเดือน โบนัส ดังนี้
ปี 2555
รวมเงิน
5,250,200.00 บาท
ปี 2556
รวมเงิน
5,576,939.60 บาท
ปี 2557
รวมเงิน
5,718,357.20 บาท
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1.8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท�ำงานใดๆ ขององค์กรอาจเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เกิดขึ้น กล่าวคือ
ผลประโยชน์ของพนักงานขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
อื่นๆ และเนื่องจากพนักงานมีหน้าที่ซื่อสัตย์ ภักดีต่อองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Duty of Loyalty) ดังนั้น จึงสมควร
ก�ำหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไข กรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทราบและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาและความเสื่อมเสียทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำงานหรือท�ำ
หน้าที่ของพนักงานในกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในกรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตเห็นว่าปัญหานีม้ าจากเรือ่ งอ�ำนาจในการจัดสรรทรัพยากร และการก�ำกับควบคุม
กิจการเป็นแรงจูงใจให้เกิด แนวทางการแก้ปัญหาจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. การสร้างวัฒนธรรมความคิดเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักในประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น การศึกษาเชิงวัฒนธรรม และเชิงจริยธรรม เพื่อก�ำหนดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระดับความ
รุนแรงของความขัดแย้ง เพื่อเป็นแนวทางว่าการกระท�ำประเภทใดเป็นการกระท�ำต้องห้าม อะไรพอยอมรับได้ เป็นต้น
2. การปฏิรูปองค์กรที่รับผิดชอบเพื่อลดหรือจ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจ เพิ่มทรัพยากรและระบบจัดการ เช่น
การแบ่งอ�ำนาจ และภาระหน้าทีร่ ะหว่างหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบนโยบายป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. มาตรการและเครื่องมือเพื่อลดแรงจูงใจและวางแนวทางปฏิบัติ เช่น
- ก�ำหนดความหมายทีช่ ดั เจนและจ�ำแนกการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการมีสว่ นได้สว่ นเสีย ตามระดับความ
รุนแรงของปัญหา เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของพนักงานในหน่วยงานทุกประเภท
- การจ�ำแนกประเภทข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของผูม้ อี ำ� นาจ และข้อมูลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
- การปรับปรุงความลักลั่นของกฎหมายที่บังคับใช้กับองค์กร/ช่องโหว่ของกฎหมาย
- การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปด้วยความซื่อตรง
เปิดเผยและรักษาภาพพจน์ที่ดีของโรงงานไพ่ และเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. รายงานทางการเงิน
2.1 รายงานผู้สอบบัญชี

58
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2.2 สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2557

2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
5.1
327,744,125.67 408,142,888.29
เงินลงทุนชั่วคราว
5.2
29,263,859.33
68,668,109.21
ลูกหนี้การค้า
5.3
13,781,505.00
28,326,575.04
ลูกหนี้เงินยืม
46,575.00
125,000.00
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนด
33,402.57
123,796.49
สินค้าคงเหลือ
5.4
65,843,686.76
65,916,592.91
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.5
1,547,042.66
2,059,361.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
438,260,196.99 573,362,323.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ
5.6
147,733,209.71 119,664,362.97
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
5.7
29,511,499.10
27,744,830.72
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
177,244,708.81 147,409,193.69
รวมสินทรัพย์
615,504,905.80 720,771,516.81

									
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

		
หมายเหตุ
2557
2556
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้า
4,083,141.40
รายได้รอการรับรู้
88,586.97
100,570.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
15,194,125.97
17,901,675.60
ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้
5.8
8,400,000.00
8,400,000.00
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร
1,155,090.31
1,950,404.01
เงินค้างน�ำส่งคลัง
5.9
120,000,000.00 244,450,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3,235,142.43
8,073,981.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน
152,156,087.08 280,876,631.70
กองทุนบ�ำเหน็จ
5.10
49,910,750.00
47,825,960.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
5.11
18,436,157.00
18,430,147.00
รวมหนี้สิน
220,502,994.08 347,132,738.70
ส่วนของทุน					
ทุน
253,794.23
253,794.23
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
394,748,117.49 373,384,983.88
รวมส่วนของทุน
395,001,911.72 373,638,778.11
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
615,504,905.80 720,771,516.81
								

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท

		

หมายเหตุ

2557

2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ				
รายได้จากการขายไพ่
317,976,060.00 382,886,360.84
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
42,034,601.41
34,906,295.32
รายได้จากการประทับตราไพ่ป๊อกต่างประเทศ
747.66
448,598.13
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
360,011,409.07 418,241,254.29
ต้นทุนขาย และการให้บริการ					
งานผลิตไพ่
5.12.1
131,135,299.42 159,349,438.30
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
5.12.2
19,319,578.87
18,556,457.97
งานรับจ้างประทับตราไพ่
72,000.00
รวมต้นทุนขาย และการให้บริการ
150,454,878.29 177,977,896.27
ก�ำไรขั้นต้น
209,556,530.78 240,263,358.02
รายได้อื่น					
ดอกเบี้ยรับ
5,954,594.56
9,925,423.03
รายได้อื่น ๆ
591,855.21
1,474,294.62
รวมรายได้อื่น
6,546,449.77
11,399,717.65
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
216,102,980.55 251,663,075.67
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.12.3
74,539,846.94
75,347,674.45
ก�ำไรสุทธิ
5.13
141,563,133.61 176,315,401.22
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
141,563,133.61 176,315,401.22
									
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ทุน

ก�ำไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

หน่วย : บาท

รวม		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
253,794.23
349,069,582.66 349,323,376.89
ปี 2556 น�ำส่งคลัง ครั้งที่ 1
(71,550,000.00) (71,550,000.00)
เงินค้างน�ำส่งคลังปี 2556
(80,450,000.00) (80,450,000.00)
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
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
					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด
141,563,133.61 141,563,133.61
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
253,794.23
394,748,117.49 395,001,911.72

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
			 2557

หน่วย : บาท

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ
141,563,133.61 176,315,401.22
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสด
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
23,033,004.47
14,634,119.36
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
(392,668.00)
(104,990.00)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
164,203,470.08 190,844,530.58
และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
14,545,070.04 (17,578,871.64)
ลูกหนี้เงินยืมลดลง(เพิ่มขึ้น)
78,425.00
(125,000.00)
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดลดลง
90,393.92
1,413,950.78
สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
72,906.15
(3,228,123.64)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
(512,318.52)
(674,973.47)
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
4,083,141.40 (21,086,114.49)
รายได้รอการรับรู้(ลดลง)
(11,984.02)
(11,984.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง)เพิ่มขึ้น
(2,707,549.63)
528,756.17
เจ้าหนี้ - กรมสรรพากร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
(795,313.70)
1,659,932.38
หนี้สินหมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
(4,838,838.67)
3,136,408.51
กองทุนบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้น
2,084,790.00
1,681,060.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
6,010.00
6,047,102.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
177,322,839.09 162,606,673.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 					
เงินสด(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
39,404,249.88 (17,398,123.73)
เงินสดจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(46,902,217.85) (14,053,354.93)
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(5,966,303.74) (18,242,996.17)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
392,670.00
105,000.00
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
(13,071,601.71) (49,589,474.83)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
(244,650,000.00) (71,550,000.00)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
(244,650,000.00) (71,550,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
(80,398,762.62)
41,467,198.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
408,142,888.29 366,675,689.98
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
327,744,125.67 408,142,888.29
							
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557)
1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งและทุน
กระทรวงการคลังเห็นเป็นการสมควรให้จัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2534 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 และ
รับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ทกุ ชนิด เพือ่ หารายได้ให้รฐั และด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องหรือต่อเนือ่ งกันหรือเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น โดยให้โอนเงินทุน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ต่างๆ ของเงินทุนค่าท�ำไพ่ กรมสรรพสามิต ซึง่ ด�ำเนินการอยูก่ อ่ น
หรือทีก่ รมสรรพสามิตถือครองไว้เพือ่ น�ำเงินทุนค่าท�ำไพ่มาเป็นของโรงงานไพ่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 และให้ใช้ประโยชน์จากตัวอาคารของกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่เดิมเพื่อเป็น
ที่ท�ำการของโรงงานไพ่พร้อมทั้งให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของเงินทุนค่าท�ำไพ่ที่ด�ำเนินการอยู่ก่อนมาเป็น
พนักงานและลูกจ้างของโรงงานไพ่

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1 โรงงานไพ่ได้จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 แสดงรายการตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน และประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
2.2 งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้รวมงบการเงินของกองทุนบ�ำเหน็จ (ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 5.10) มารวมไว้ในงบการเงินของโรงงานไพ่ โดยตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ออกแล้ว
2.3 รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 28
ฉบับที่ 31
ฉบับที่ 34
ฉบับที่ 36
ฉบับที่ 38

(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)
(ปรับปรุง 2555)

การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�ำเนินงาน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ผู้บริหารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้พิจารณาแล้วไม่ปรากฏผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่เป็นสาระส�ำคัญกับ
งบการเงินจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นต่องบการเงินของโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
4.1.1 รายได้จากการขาย รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว
4.1.2 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างแล้ว
4.1.3 รายได้จากการรับจ้างประทับตราไพ่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว
4.1.4 รายได้ ด อกเบี้ ย รั บ รู ้ ต ามเกณฑ์ สั ด ส่ ว นของเวลาโดยค� ำ นึ ง ถึ ง อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง
ของสินทรัพย์
4.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นตามอัตรา ดังนี้
1. ค่าเสื่อมราคา – อาคาร ปันส่วนให้ฝ่ายอ�ำนวยการอัตราร้อยละ 10 ฝ่ายผลิต อัตราร้อยละ 80 และ
ฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ 10
2. ค่าใช้จา่ ยสาธารณูปโภค ปันส่วนให้ฝา่ ยอ�ำนวยการอัตราร้อยละ 10 ฝ่ายผลิต อัตราร้อยละ 80 และ
ฝ่ายโรงพิมพ์อัตราร้อยละ 10
3. ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น ๆ ปันส่วนตามที่ใช้งานจริง
4.3 ลูกหนี้การค้า เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการ และการให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่ของ โรงงานไพ่
ในการขายสินค้าและบริการจะรับรู้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและบริการ ส่วนการให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่จะรับรู้
เมื่อท�ำสัญญาการให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่ต้องช�ำระเงินค่าผลประโยชน์ทั้งหมดตามสัญญาและจะลดยอดลง เมื่อมีการ
ช�ำระเงินค่าผลประโยชน์รายเดือนตามสัญญา
4.4 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดต�่ำกว่าและพัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน
4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างเสร็จหักค่าเสื่อมราคา
สะสม ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทซึ่งประมาณไว้
ระหว่าง 5 - 20 ปี
สินทรัพย์ทไี่ ด้รบั จากผลตอบแทนการให้สทิ ธิซอื้ และน�ำเข้าไพ่บนั ทึกบัญชีคกู่ บั ผลตอบแทนการให้สทิ ธิซอื้ และ
น�ำเข้าไพ่รอรับรูแ้ สดงในราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้มาและบันทึกค่าเสือ่ มราคาตามอายุการใช้งานหรือตามอายุของสัญญาแล้ว
แต่เวลาใดจะสั้นกว่า
4.6 สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร เป็นค่าปรับปรุงอาคารของกรมสรรพสามิตที่โรงงานไพ่ได้รับสิทธิให้ใช้
ประโยชน์ โดยเป็นค่าปรับปรุงอาคารกรณีโรงงานไพ่เป็นผู้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากการใช้อาคารจะตัดจ่ายภายใน 20 ปี
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารหรือกรณีบริษัทเอกชนเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อผลตอบแทนการให้
สิทธิซอื้ และน�ำเข้าไพ่จะบันทึกบัญชีคกู่ บั ผลตอบแทนการให้สทิ ธิซอื้ และน�ำเข้าไพ่รอรับรูแ้ ละจะตัดจ่ายตามอายุของสัญญา
4.7 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่และน�ำเข้าไพ่รอรับรู้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้พร้อมกับการรับรู้ค่าเสื่อม
ราคาของสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ตัดจ่ายด้วยจ�ำนวนเดียวกันและเงินผลประโยชน์ที่ช�ำระเป็นเงินสดตามช่วงเวลา
ของสัญญา
4.8 โบนัสกรรมการและพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารทีม่ กี ำ� หนด
จ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทประจ�ำ 3 เดือน
ตราสารทางการเงิน
รวม

2557

2556

0.10
20.21
11.43
296.00
327.74

1.06
395.87
11.21
408.14

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจ�ำเกิน 3 เดือน, แต่ไม่ถึง 12 เดือน
- ประเภทประจ�ำ 12 เดือน
รวม
		
5.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย

0.55
28.71
29.26

2556
40.71
27.96
68.67
หน่วย : ล้านบาท

2557
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
การให้สิทธิซื้อและน�ำเข้าไพ่
รายได้จากการขายไพ่
รวม
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5.38
8.40
13.78

2556
19.33
8.40
0.60
28.33

ลูกหนี้การค้า-รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์จ�ำนวน 5.38 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ กรมสรรพสามิต
ลูกหนีก้ ารค้า - การให้สทิ ธิซอื้ และน�ำเข้าไพ่ จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท เป็นของบริษทั รวิชยั วัฒนา จ�ำกัด (บริษทั )
ตามสัญญาเลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ขยายอายุเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทจะต้องซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่น้อยกว่าจ�ำนวน
โควตาที่ก�ำหนดตลอดอายุสัญญา และต้องจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รวม 15 เดือน
เดือนละ 8.40 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทค้างช�ำระเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ�ำ
เดือนธันวาคม 2552 รวม 1 เดือน จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าซื้อไพ่ที่บริษัทไม่รับไพ่ไปจ�ำหน่าย ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2551 – ธันวาคม 2552 ดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้และค่าปรับตามสัญญา (ค�ำนวณถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2556) จ�ำนวน 670.46 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา กรมสรรพสามิตได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิก
สัญญาและให้ชำ� ระเงินตามสัญญาซือ้ ไพ่ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และอธิบดีกรมสรรพสามิตได้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาท
ตามสัญญาแล้ว ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แต่บริษัทยังไม่ด�ำเนินการตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาภายใน
ก�ำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
5.4 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต
วัตถุดิบ วัตถุประกอบ
พัสดุคงเหลือ
รวม

48.03
10.27
7.40
0.14
65.84

2556
35.84
9.60
20.30
0.18
65.92

ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 48.03 ล้านบาท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ไพ่ส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 34.25 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ไพ่น�ำเข้า จ�ำนวน 13.78 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต จ�ำนวน 10.27 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (ผลิตไพ่) จ�ำนวน 8.30
ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต (โรงพิมพ์) จ�ำนวน 1.97 ล้านบาท
วัตถุดิบ วัตถุประกอบ จ�ำนวน 7.40 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท กระดาษ หมึกพิมพ์ ทั่วไป (เพลทส�ำเร็จรูป
ฟิล์มห่อไพ่ น�้ำยาเคลือบ) และวัตถุดิบทางอ้อม (ผ้ายางหุ้มโมล์ แสตมป์ปิ้งฟอยล์)
พัสดุคงเหลือ จ�ำนวน 0.14 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น�้ำยาล้าง ผ้าหุ้ม) และวัสดุสิ้นเปลือง
น�้ำมันเชื้อเพลิง
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5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 1.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยค้างรับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจ�ำ และภาษีซอื้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขอคืนเงินจากกรมสรรพากร
5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ต้นงวด

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด และอุปกรณ์ -สุทธิ

เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 319.37 50.90
- 370.27 216.03 16.89
- 232.92
ครุภัณฑ์
20.79 1.14
- 21.93 12.04 1.67
- 13.71
ยานพาหนะ
5.30 2.30 1.63 5.97 5.17 0.27 1.63
3.81
งานระหว่างด�ำเนินการ –
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
7.44 42.19 49.63
รวม
352.90 96.53 51.26 398.17 233.24 18.83 1.63 250.44

137.35
8.22
2.16
147.73

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ต้นงวด

ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด และอุปกรณ์ - สุทธิ

เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 313.54 6.21
ครุภัณฑ์
23.35 0.40
ยานพาหนะ
5.30
งานระหว่างด�ำเนินการ –
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้
- 7.44
รวม
342.19 14.05
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0.38 319.37 204.47 11.94 0.38 216.03
2.96 20.79 13.25 1.75 2.96 12.04
- 5.30 4.87 0.30
5.17

103.34
8.75
0.13

- 7.44
3.34 352.90 222.59 13.99 3.34 233.24

7.44
119.66
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5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

1. สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร
- โรงงานไพ่ เป็นผู้จ่าย
- บริษัทผู้ได้สิทธิขายไพ่จ่าย
2. ระบบคอมพิวเตอร์
3. งานระหว่างด�ำเนินการ ระบบคอมพิวเตอร์
รวม

ต้นงวด

ราคาทุน
ตัดจ่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มี
เพิ่ม ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ตัวตน – สุทธิ

13.66
42.88
23.50

0.21
5.43

-

13.87 2.97
42.88 42.88
28.93 6.45

0.63
3.57

-

3.60
42.88
10.02

10.27
18.91

80.04

0.33
5.97

-

0.33
86.01 52.30

4.20

-

56.50

0.33
29.51

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

1. สิทธิประโยชน์จากการใช้อาคาร
- โรงงานไพ่ เป็นผู้จ่าย
- บริษัทผู้ได้สิทธิขายไพ่จ่าย
2. ระบบคอมพิวเตอร์
3. งานระหว่างด�ำเนินการ ระบบคอมพิวเตอร์
รวม

ราคาทุน
ต้นงวด เพิ่ม
8.49 5.17
42.88
6.38 17.12

ตัดจ่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มี
ลด ปลายงวด ต้นงวด เพิ่ม ลด ปลายงวด ตัวตน – สุทธิ
-

13.66 2.61
42.88 42.88
23.50 6.16

0.36
0.29

-

2.97
42.88
6.45

10.69
17.05

4.05 18.24 22.29
61.80 40.53 22.29

80.04 51.65

0.65

-

52.30

27.74
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5.8 ผลตอบแทนการให้สิทธิซื้อไพ่รอรับรู้
กรมสรรพสามิต ได้แต่งตั้งให้บริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัด เป็นผู้รับประโยชน์ในการขายส่งไพ่ระยะเวลา
2 ปี ตั้งแต่วันที่ 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)
		 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาการซื้อไพ่ (ฉบับที่ 3) ให้ผู้รับประโยชน์
รายเดิมต่อไปอีก 15 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552) โดยให้ผู้รับประโยชน์จ่ายเงินค่า
ผลประโยชน์เป็นรายเดือน ๆ ละ 8.40 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท ซึ่งโรงงานไพ่ได้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ใน
งวดสิบสีเ่ ดือน เป็นเงิน 117.60 ล้านบาท คงเหลือ จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท เนือ่ งจากผูร้ บั ประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
สัญญา กรมสรรพสามิตได้มหี นังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและให้ชำ� ระเงินตามสัญญาซือ้ ไพ่ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และ
อธิบดีกรมสรรพสามิตได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาแล้ว ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แต่บริษัทยังไม่ด�ำเนินการ
ตามค�ำวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทตามสัญญาภายในก�ำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลแพ่ง
5.9 เงินค้างน�ำส่งคลัง
หน่วย : ล้านบาท

		

เงินค้างน�ำส่งคลัง

รวม

2557
120.00
120.00

2556
244.45
244.45

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 141.56 ล้านบาท ค�ำนวณเงินรายได้แผ่นดินที่ต้องน�ำส่ง
จ�ำนวน 120.00 ล้านบาท โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีเงินค้างน�ำส่งคลังปี 2556 จ�ำนวน 244.45 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินค้างน�ำส่งคลังปี 2556 และ 2555 จ�ำนวน 80.45 ล้านบาท และ จ�ำนวน 164.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ ระหว่าง
ปี 2557 ได้น�ำส่งทั้งจ�ำนวนแล้ว
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5.10 กองทุนบ�ำเหน็จ
กองทุนบ�ำเหน็จโรงงานไพ่ ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2516 โดยคณะกรรมการ
ได้ก�ำหนดข้อบังคับโรงงานไพ่ ว่าด้วยระเบียบกองทุนบ�ำเหน็จ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
โดยโรงงานไพ่จ่ายเงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน และ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของโรงงานไพ่ และได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จไว้ใน
งบการเงินของโรงงานไพ่
รายละเอียดกองทุนบ�ำเหน็จ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมาต้นงวด
บวก รับสมทบจากโรงงานไพ่
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
หัก จ่ายเงินบ�ำเหน็จ
ยอดคงเหลือปลายงวด

2557
47.82
3.96
1.08
52.86
2.95
49.91

2556
46.14
4.29
1.05
51.48
3.66
47.82

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กองทุนบ�ำเหน็จรับเงินสมทบจากโรงงานไพ่ จ�ำนวน 3.96 ล้านบาท ซึ่งสูงไป
จ�ำนวน 2,501.00 บาท และได้ด�ำเนินการโอนเงินคืนให้โรงงานไพ่ทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
5.11 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ในปี 2555 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้น�ำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงานมาใช้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใช้การค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial
Gains And Losses) ข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลด 3.89% อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
9.0% อายุครบเกษียณ 60 ปี โดยมีภาระการจ่ายค่าตอบแทนผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จ�ำนวน
11.94 ล้านบาท ซึ่งโรงงานไพ่เลือกวิธีที่จะบันทึกรับรู้ประมาณการหนี้สินทั้งหมดเป็นรายการปรับปรุงกับก�ำไรสะสม
ต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 ตามบันทึกข้อความด่วนที่สุดจากกระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0805.1/ว 95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่
ในปี 2556 มีการปรับปรุงข้อสมมติหลักในการประมาณการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดจาก 3.89% เป็น
3.46% อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจาก 9% เป็น 7%
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะท�ำการค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามระยะเวลา
โดยจะท�ำการค�ำนวณใหม่ทุก 3 ปี โดยเริ่มค�ำนวณในปี 2554 เป็นปีแรก ซึ่งได้ครบก�ำหนดระยะเวลา 3 ปี ในปี 2556
ดังนัน้ ในปี 2557 จึงมีการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานใหม่ ภายใต้ขอ้ สมมติหลักในการประมาณการ
ใช้อัตราดอกเบี้ยที่คิดลดโดยอ้างอิงตามประกาศผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Thai BMA Government Bond
Yield Curve) ดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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อัตราดอกเบี้ยที่คิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

2557
4.32%
7.00%

2556
3.46%
7.00%

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : ล้านบาท

			

ยอดยกมาต้นงวด
บวก ผลประโยชน์พนักงาน

2557
18.43
0.71
19.14
0.70
18.44

หัก จ่ายพนักงานเกษียณปี 2556
ยอดคงเหลือปลายงวด
		
5.12 รายละเอียดประกอบงบก�ำไรขาดทุน
5.12.1 ต้นทุนขาย – งานผลิตไพ่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

2556
12.38
.6.69
19.07
0.64
18.43

หน่วย : ล้านบาท

			

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือต้นงวด
บวก ต้นทุนผลิตระหว่างงวด
วัตถุดิบ วัตถุประกอบใช้ไป
ค่าแรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต้นทุนการผลิต
หัก ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวด
ต้นทุนสินค้าผลิตส�ำเร็จ
บวก ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปคงเหลือต้นงวด
ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่

หัก

ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด

บวก ต้นทุนไพ่ป๊อกน�ำเข้า
หัก ต้นทุนผลิตไพ่ช�ำร่วย ไพ่ตัวอย่างและไพ่บริจาค
ต้นทุนขาย - งานผลิตไพ่
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2557
8.43

2556
10.37

76.70
10.97
36.89
132.99
8.30
124.69
14.61
19.82

82.38
10.84
31.21
134.80
8.43
126.37
15.95

124.87
6.46
131.33
0.20
131.13

153.81
5.60
159.41
0.06
159.35

159.12
34.25

26.10
168.42
14.61

ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต – งานผลิตไพ่ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ค่าแรง

เงินเดือน

รวม

ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าสวัสดิการ
รวม

2557

2556

10.97
10.97

10.84
10.84

11.36
4.15
17.17
4.21
36.89

10.26
4.15
12.25
4.55
31.21

		
5.12.2 ต้นทุนขาย – งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือต้นงวด
บวก ต้นทุนผลิตระหว่างงวด
วัตถุดิบ วัตถุประกอบใช้ไป
ค่าแรง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ต้นทุนการผลิต
หัก ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวด
ต้นทุนสินค้าผลิตส�ำเร็จ
บวก ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปคงเหลือต้นงวด
หัก ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปคงเหลือปลายงวด
แบบพิมพ์ใช้ไป
ต้นทุนขาย - งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

2557
1.17

2556
-

10.20
4.52
4.49
20.38
1.97
18.41
0.98
19.39
0.07
19.32

9.99
3.97
6.57
20.53
1.17
19.36
0.18
19.54
0.98
18.56
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ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต – งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

ค่าแรง

เงินเดือน

รวม

ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าสวัสดิการ
รวม

2557

2556

4.52
4.52

3.97
3.97

2.12
0.52
0.77
1.08
4.49

4.45
0.52
0.51
1.09
6.57

		
5.12.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หน่วย : ล้านบาท

เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าสวัสดิการ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
โบนัสกรรมการและพนักงาน
ค่าจ้างเหมา
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ค่าพัฒนาบุคลากร
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่ารับรองและเงินบริจาค
ค่าโฆษณา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทนป้องกันและปราบปรามไพ่
ค่าใช้จ่ายไพ่ช�ำร่วย ไพ่ตัวอย่างและไพ่บริจาค
รวม
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2557
16.51
4.06
1.85
0.58
2.95
13.87
16.74
0.67
2.14
0.06
5.10
3.58
0.03
0.58
4.87
0.09
0.22
0.04
0.40
0.20
74.54

2556
14.14
10.90
2.28
0.52
1.55
13.82
17.47
0.49
2.90
0.10
1.87
1.40
0.06
0.04
3.07
4.41
0.19
0.08
0.06
75.35

5.13 ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

2557
360.01
6.54
366.55
150.45
74.54
224.99
141.56

2556
418.24
11.40
429.64
177.98
75.35
253.33
176.31

เพิ่ม(ลด)
(58.23)
(4.86)
(63.09)
(27.53)
(0.81)
(28.34)
(34.75)

%
(13.92)
(42.63)
(14.68)
(15.47)
(1.07)
(11.19)
(19.71)

ในงวดนี้โรงงานไพ่มีรายได้ จ�ำนวน 366.55 ล้านบาท เป็นรายได้จากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 360.01
ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น จ�ำนวน 6.54 ล้านบาท มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
224.99 ล้านบาท ผลการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 34.75 ล้านบาท โดยในปี 2557 และ 2556 มีก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 141.56 ล้านบาท และ จ�ำนวน 176.31 ล้านบาท ตามล�ำดับ
5.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 มีพนักงานเป็นสมาชิก ณ วันที่
30 กันยายน 2557 รวม 16 ราย โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้ในอัตราร้อยละ 2, 4, 6, 8
หรือ 10 ของค่าจ้าง โรงงานไพ่จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของโรงงานไพ่ ในปี 2557 โรงงานไพ่จา่ ยเงินสมทบส�ำหรับพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน
84,012.00 บาท
5.15 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
กรมสรรพสามิตเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท รวิชัยวัฒนา จ�ำกัด และบริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้ค�้ำประกัน เพื่อเรียกค่าเสียหาย และเงินค�้ำประกัน ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 670.46 ล้านบาท และ 74.42 ล้านบาท
ตามล�ำดับ เนือ่ งจากบริษทั รวิชยั วัฒนา จ�ำกัด ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
กรมสรรพสามิต ท�ำสัญญาซือ้ ไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กับ บริษทั รวิชยั วัฒนา จ�ำกัด (บริษทั )
ตามสัญญาเลขที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ขยายอายุเวลาการสิ้นสุดของสัญญาออกไปอีก 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทจะต้องซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตไม่น้อยกว่าจ�ำนวนโควตา
ที่ก�ำหนดตลอดอายุสัญญา และต้องจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ให้แก่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รวม 15 เดือน เดือนละ
8.40 ล้านบาท บริษัทได้วางหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาค�้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานประจ�ำปี 2557 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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จ�ำนวน 60.00 ล้านบาท กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งระหว่างกันให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท และ
ให้ถือค�ำชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพสามิตนั้น เป็นที่สุดของสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
ในระหว่างอายุสญ
ั ญาบริษทั มิได้ซอื้ ไพ่ตามจ�ำนวนโควตาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2551
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 กรมสรรพสามิตจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและให้ช�ำระเงินตามสัญญาซื้อไพ่ ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2552 โดยบริษัทมีหนี้ที่ไม่รับไพ่ไปจ�ำหน่าย จ�ำนวน 81.59 ล้านบาท ค่าปรับผิดนัดสัญญา จ�ำนวน 383.03
ล้านบาท และดอกเบี้ยตามสัญญา จ�ำนวน 60.69 ล้านบาท (ค�ำนวณถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 525.31 ล้านบาท และริบเงินประกัน จ�ำนวน 60.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ด�ำเนินการช�ำระเงินทั้งหมด
แต่อย่างใด
อธิบดีกรมสรรพสามิตในฐานะผู้มีอ�ำนาจได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาซื้อไพ่ดังกล่าว เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2555 ให้กรมสรรพสามิตมีสิทธิริบหลักประกันสัญญา และให้บริษัทช�ำระหนี้ค้างช�ำระ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าซือ้ ไพ่ทบี่ ริษทั ไม่รบั ไปจ�ำหน่าย จ�ำนวน 81.59 ล้านบาท ค่าปรับผิดนัดช�ำระหนี้ จ�ำนวน 383.03 ล้านบาท และดอกเบีย้
ตามสัญญา จ�ำนวน 61.41 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 526.04 ล้านบาท และให้บริษทั ช�ำระดอกเบีย้ ในต้นเงิน จ�ำนวน
526.04 ล้านบาท นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ 4 ธันวาคม 2552) ไปจนกว่าจะช�ำระเงินทั้งหมดครบถ้วน หาก
บริษทั ไม่ดำ� เนินการช�ำระเงินทัง้ หมดภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั ค�ำวินจิ ฉัยชีข้ าดแล้ว กรมสรรพสามิตจะด�ำเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดภายในก�ำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเรียกร้อง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 บริษัทมีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านค�ำชี้ขาดของอธิบดี กรมสรรพสามิต
และเมื่อครบก�ำหนดเวลาการช�ำระหนี้ตามค�ำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว บริษัทยังไม่ด�ำเนินการช�ำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
กรมสรรพสามิตได้ดำ� เนินการตามค�ำวินจิ ฉัยชีข้ าดของอธิบดีกรมสรรสามิต โดยด�ำเนินการตามกฎหมาย
ยื่นฟ้องบริษัทตามคดีหมายเลขด�ำที่ 309/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้บริษัทช�ำระเงินค่าซื้อไพ่ที่ไม่รับ
ไปจ�ำหน่าย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2552 จ�ำนวน 104.88 ล้านบาท ดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้
จ�ำนวน 174.15 ล้านบาท ค่าปรับตามสัญญา จ�ำนวน 383.03 ล้านบาท (ค�ำนวณถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) และ
เงินค่าผลประโยชน์ตามสัญญาซื้อไพ่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ประจ�ำเดือนธันวาคม 2552 จ�ำนวน 8.40
ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 670.46 ล้านบาท และให้บริษัทธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค�้ำประกันตามสัญญา
ดังกล่าว ต้องร่วมรับผิดช�ำระหนี้ให้กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 60.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
จากต้นเงินจ�ำนวน 60.00 ล้านบาท นับแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ถึงวันฟ้อง (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556) ค�ำนวณ
เป็นเงินค่าดอกเบี้ย จ�ำนวน 14.42 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 74.42 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
5.16 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้อ�ำนวยการโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
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หมวดที่

รายงาน
การด�ำเนินการต่างๆ
ขององค์กร

3

1. รายงานคณะกรรมการสรรหา
โรงงานไพ่ไม่มีการด�ำเนินงานด้านสรรหาคณะกรรมการ

2. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบ และ
รายงานความน่าเชือ่ ถือทางการเงิน การบริหาร รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กรรมการโรงงานไพ่ก�ำหนดเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
เนือ่ งจากกระทรวงการคลังแจ้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการโรงงานไพ่ มีผลท�ำให้คณะกรรมการโรงงานไพ่ ยกเลิก
ค�ำสั่งโรงงานไพ่ที่ 23/2556 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต ตามค�ำสั่งที่ 43/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ดังนี้
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์ กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ประสารสุข
กรรมการ
4. นางพรรณรัตน์ ชัยพรหมนฤภัย เลขานุการ

การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557
คณะกรรมการตรวจสอบรั ฐ วิ ส าหกิ จ โรงงานไพ่ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการโรงงานไพ่ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
ในรอบบัญชีปีงบประมาณ 2557 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฝ่ายบริหาร และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม สรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานงบการเงินเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทาน
ของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายไตรมาสและประจ�ำปีร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร
ของโรงงานไพ่ในกรณีมปี ระเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางบัญชีและการเงินเพือ่ ให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และ
ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมประชุมเพื่อท�ำความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางบัญชีและการเงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�ำคัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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2. การสอบทานกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ กฎบัตรเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2557
ได้ ท บทวนจ� ำ นวน 2 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ค วามมั่ น ใจว่ า กฎบั ต รและคู ่ มื อ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
และสภาพแวดล้อมขององค์กร

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและ
ข้อบังคับของโรงงานไพ่ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยฝ่ายบริหารได้จัดท�ำสรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจ�ำปี 2557 เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ

4. การสอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็นรายไตรมาส อีกทั้งให้ค�ำแนะน�ำและข้อคิดเห็นเพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าโรงงานไพ่มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเหมาะสมเพียงพอ สามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557 เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
สิทธิ หน้าที่และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ของโรงงานไพ่ รวมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

6. การประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบฯได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self-Assessment)
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการตรวจสอบรั ฐ วิ ส าหกิ จ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญขององค์กรเนือ่ งจากเป็นส่วนช่วยผลักดันให้พนักงานมีความตัง้ ใจ
และมีความคิดในการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม นอกจากนี้จรรยาบรรณยังเป็นข้อก�ำหนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
ของคนในองค์กรภายใต้แบบแผนความประพฤติ บริบทหรือวัฒนธรรมขององค์กร ดังนัน้ โรงงานไพ่จงึ ได้ให้ความส�ำคัญ
และมีการด�ำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้

1. การก�ำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
โรงงานไพ่มกี ารก�ำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักและมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรในระเบียบ
โรงงานไพ่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่ นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการทบทวนคู่มือ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนพร้อมทั้งได้มีการ
ก�ำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) อันเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งพนักงานโรงงานไพ่จ�ำเป็นต้องมี

2. การสร้างกลไกและระบบในการบังคับใช้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงงานไพ่มกี ลไกและระบบในการบังคับใช้และขัน้ ตอนการลงโทษตามความผิดแห่งการกระท�ำ ซึง่ ก�ำหนดไว้
ในระเบียบโรงงานไพ่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่ เพื่อก่อให้เกิดการน�ำไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การถ่ายทอด และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อันดีภายในโรงงานไพ่
นอกจากมีการก�ำหนดมาตรฐานจริยธรรมและมีการก�ำหนดด้านจริยธรรมซึ่งเป็นจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และพนักงานโรงงานไพ่แล้ว ยังได้ดำ� เนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ผา่ นทางวัฒนธรรมองค์กรของโรงงานไพ่
หรือ CARDS ซึ่งประกอบด้วย
C = Cordialness

คือ ความจริงใจ

A = Accountability

คือ ส�ำนึกรับผิดชอบ

R = Reliability

คือ ความเชื่อถือ

D = Diligence

คือ ความขยันหมั่นเพียร

S = Safety Awareness คือ ตระหนักถึงความปลอดภัย
ทัง้ นี้ โรงงานไพ่ได้ดำ� เนินโครงการสร้างบรรยากาศสถานทีท่ ำ� งานและสังคมให้เกิดค่านิยม CARDS แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้ทราบและซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่โรงงานไพ่ต้องการและส่งเสริมให้พนักงาน
ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในโรงงานไพ่ต่อไป
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4. การประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรม
โรงงานไพ่มีการทบทวนและเผยแพร่คู่มือมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานแล้ว
โรงงานไพ่ยังมีการส�ำรวจการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่และสรุปผลรายงานผลต่อผู้บริหาร
พร้อมสอบทานผลการส�ำรวจดังกล่าว ทั้งนี้ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการสร้าง
ความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป
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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 ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต�่ำ 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 ไพ่ผ่องจีน

3 ไพ่จีนสี่สี
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5. กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานไพ่
กิจกรรมการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไพ่และการส�ำรวจตลาดไพ่
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดจัดกิจกรรมการบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติไพ่และการส�ำรวจตลาดไพ่ในประเทศระหว่างวันที่ 18 – 20 ธ.ค. 2556 ณ พื้นที่ จ.ราชบุรี
จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงงานไพ่จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจ�ำปี 2557 แก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยมีการจับฉลาก แลกของขวัญและกิจกรรมต่างๆ
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กิจกรรมสัมมนาประจ�ำปี 2557
โรงงานไพ่จัดกิจกรรมสัมมนาประจ�ำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ในหัวข้อ
“การท�ำงานภายใต้จิตส�ำนึกที่ดี” ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล โรงงานไพ่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่างๆ ในการกระบวนการท�ำงานเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงงานไพ่
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กิจกรรม Big Cleaning Day
โรงงานไพ่จัดกิจกรรม ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในที่ท�ำงานให้น่าอยู่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ครบรอบ 74 ปี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
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กิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส
การศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของเจ้าหน้าที่โรงงานไพ่ ณ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมวันความปลอดภัยในการท�ำงาน
โรงงานไพ่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการท�ำงาน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน “Safety Day” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนใส่ใจถึงความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
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กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนโรงงานไพ่ได้รว่ มกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรเนือ่ งในวันแม่แห่งชาติรว่ มกับกระทรวง
การคลัง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่โรงงานไพ่ ในกิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557
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กิจกรรมตลาดนัด “รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์”
ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและจ�ำหน่ายไพ่ในงานตลาดนัด
“รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557 ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาคารสุขมุ วิท

คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไพ่
เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2557 คณะกรรมการโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจและนายทวี วั ฒ น์ ขวั ญ เมื อ ง
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพิมพ์ต�ำรวจได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพิมพ์
และขั้นตอนการผลิตไพ่ของโรงงานไพ่ โดยมีนายจุมพล ริมสาคร ประธานคณะกรรมการโรงงานไพ่
และคณะผู้บริหารของโรงงานไพ่เป็นผู้ต้อนรับ
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กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โรงงานไพ่ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ สถานตากอากาศบางปู
จ.สมุทรปราการ

โรงงานไพ่เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ผูบ้ ริหารโรงงานไพ่เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 50
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
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กิจกรรมงานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุ
กิจกรรมงานเลี้ยงพนักงานเกษียณอายุ “ด้วยรักและผูกพัน” ณ ห้องอเนกประสงค์โรงงานไพ่
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ในปีงบประมาณ 2557 มีพนักงานเกษียณอายุจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายรุ่งพิบูลย์ สว่างสุข นางวันเพ็ญ ภู่วงษ์ และนางปราณี ขุนทับทิม
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รายชื่อคณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2557
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นายกนิษฐ์
นางมณี
นางมนัสวี
นางสาวพรณี
นายเอกชัย
นายวัชรินทร์
นายยสิน
นางสาวจิตรรัตน์
นายก้านแก้ว
นายพิชัย
นายเล็ก
นางสาววิมลรัตน์
นางสาวปชาดา
นางสาววันดี
นายพัทธ์
นางสาวปรารถนา

ศิริวัฒน์
วงษ์วิโรจน์
ไชยกาญจน์
จ�ำปาศรี
ตั้งประกอบกิจ
วงษ์วิโรจน์
ทองบ�ำเพ็ญ
ชินวร
พวกขุนทด
เรืองศรี
นิลโสภณ
บุณโยดม
บุตรครุธ
ขุนทับทิม
ทันนิเทศ
ทองวิรัตน์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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1488 กรมสรรพสามิต ถนน นครไชยศรี
แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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